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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،29 نم اًرابتعا 2022 سرام28	

 
 يلمعلا عضولا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 ينابملا ضعب نادوزي يلاعلا دهجلل ناطخ ررضت ، فييك نم برقلاب ةيئادعلا لامعألل ةجيتن ، فييك ةنيدم ةرادإل اقفو 
 .ةمصاعلل ىنميلا ةفضلا ىلع ءابرهكلاب
 .ةيسورلا تاوقلا نم ةنيدملا ريرحت نيشوكرام ردنسكلوأ نيبريإ ةدمع نلعأ 
 ، فييك هاجتا يف ةيعافدلا هتيلمع لصاوي يناركوألا شيجلا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ 
 .عيرسلا ريموتيج قيرط لوط ىلع اكفيرتيمدو اكفيناتيباك ، ينسيل ، نيزيتوم تانطوتسم يف عقاومب ظفتحيو
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 تذفن ، سرام / راذآ 28 لالخ هنأ ، فوبوهينيس هيلوأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر حرصو 
 كلذ يف امب ، MLRS ةفيذق 180 ليجست مت امك  .ةقطنملا يف نواهو ةيعفدم ةفيذق 59 يلاوح ةيسورلا تاوقلا
 .يشتاهريدو فيهوشتو يكتاكيتايبو اكفييسكيلأو اكفيتلاس قطانم فصقلا تفدهتساو  .ةيدوقنعلا رئاخذلا
 ةدلب ىلع ًايخوراص اًموجه ةيسورلا تاوقلا تنش ، سرام 28 يف هنأ فيكراخ يف يميلقإلا يعدملا بتكم دافأ 
 7 حرُجو دحاو صخش لتُق  .ةرايسو لزانم 7 ررضت نع كلذ رفسأ  .فيكراخ ةقطنم يف فيكراخ ةقطنم يف نيتوبويل
 .نورخآ
 ىلع ىرخأ ةرم رانلا ةيسورلا تاوقلا تقلطأ ، يادياه يهريس كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اًقفو 
 يف  .مايألا كلت يف حورجب 10 ةباصإو نيصخش لتقم نع يسورلا فصقلا رفسأو  .ينجيبورو كستينودوريفيس
 .كستينودوريفيس يف ىفشتسم ىنبم ىلإ ةفاضإلاب ، ةصاخ لزانم 8 و ًاينكس ىنبم 14 - اًئيش 23 ررضت ، ةقطنملا
  :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 ةيسورلا تاوقلا تلصاو ، سرام 28 لالخ هنأ ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، وكنيليريك ولفاب غلبأ 
 .اكفيلياخيموفونو اكنيرام يف ناصخش بيصأو  .اكنيرام عمتجم يضارأ فصق
 :وربيند هاجتا 
 تاوقلا تعفد ةيناركوألا عافدلا تاوق نأ ، هير يفيرك يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، لوكليف ردنسكلوأ دافأ 
 .هير يفيرك نم بارتقالا نم اًرتموليك 60-40 ةفاسم ىلإ ةيسورلا
 :يبرغلا هاجتالا 
 ىلع اًيخوراص اًموجه يسورلا شيجلا نش ، لافوك يلاتيف ينفير يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اًقفو 
 .ينفير ةقطنم يف طفن عدوتسم
 تامولعملا ةهجاوم 
 ضرفت تلاز ام ةنيدملا ىلع ًاتقؤم رطيست يتلا ةيسورلا تاوقلا نأ ، فوروديف نافيإ ، لوبوتيليم ةيدلب سيئر دافأ 
 .لوبوتيليم يف تنرتنإلاو ةلومحملا تالاصتالا رظحب اوماق دقل  .يناثلا مويلل تامولعملا ىلع اًراصح
 ةيتحتلا ةينبلا ىلع يوق ينورتكلإ موجه ذيفنت مت ، سرام 28 يف هنأ ىلإ ةيفحصلا ماکلترکوا ةمدخ تراشأ 
 ماکلترکوا ةكبش يمدختسم نم ٪ 70 نم رثكأل تنرتنإلا ليغشت ليطعت ىلإ ىدأ امم ، ةكرشلل تامولعملا ايجولونكتل
 .ايناركوأ يف
 
 ةيناسنالا ةلاحلا
 / سرام 28 يف ةيناسنإلا تارمملا حتُفت مل ، كوشيريف انيريإ ، اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف جمدلا ةداعإ ريزو بسحبو 
 ، هسفن تقولا يفو  .نينطاوملا ةمالسب قلعتت بابسألو ةيناسنإلا تارمملا قرط ىلع ةلمتحملا تازازفتسالا ببسب راذآ
 يسورلا شيجلا لالتحا ةجيتن ةيوونلا ةقاطلل ليبونريشت ةطحم يف لزعلا قفارمب ررضلا قاحلإ رطخ ريزولا لوانت
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 يوجلا فالغلا عشملا رابغلا نم ةريبك ةيمك لخدت نأ نكمي ، ررضلا اذه لثم ثودح ةلاح يف  .ةروظحملا ةقطنملل
 .ىرخألا ةيبوروألا لودلا اًضيأ نكلو ايناركوأ طقف سيل ثولتو
 .ايناركوأ يف قاطنلا ةعساو ةيلاتق لامعأ لالخ 216 بيصأو اولتق اًلفط 143 نأ ثادحألل نوماعلا نوعدملا دافأ 
  .اهل ةيسورلا تاوقلا راصح ءانثأ ةنيدملا يف يبيرقت رامدو رئاسخ نع ، وكنيشيوب ميداف ، لوبويرام ةيدلب سيئر نلعأ 
  .لافطأ 210 وحن مهنيب ، لوبويرام يف صخش فالآ 5 نم برقي ام لتُق ، راذآ / سرام 27 ىتح ، هلوق بسحبو
 ثالث ترمد امك  .ةينكسلا ينابملا ددع يلامجإ نم ٪90 ررضت ةنيدملا يف فصقلاو فصقلا ةجيتن ةرتفلا هذه لالخ
 70 و ةسردم 57 ةيسورلا تاوقلا تفصق ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ىرخأ ةيبط تآشنم عبس تررضت  .تايفشتسم
 دق صخش 140.000 ىلإ لصي ام ناك ، راصحلا ةيادب عم  .يلاوتلا ىلع اهنم 28 و 23 ريمدت مت ، لافطأ ةضور
 مت  .راصحلا يف صخش فلأ 170 هعومجم ام لظ  .رخآ صخش 150.000 ءالجإ مت ، كلذ دعب  ؛ لوبويرام اورداغ
 .يسورلا داحتالا ىلإ صخش فلأ نيثالث ليحرت
 بئان ، فولافونوك يسكيلوأ لاقتعا نع ، يميلقإلا نوسريخ سلجم سيئرل لوألا بئانلا ، يكسفيلوبوس يروي غلبأ 
 قلطأ يسورلا شيجلا نأ اًقحال حضوأو  .نوسريخ ةقطنمب كسيشينيه يف ، بعشلا مداخ بزح نم يلحملا سلجملا
 .بئانلا حارس
 ةيرق يف فُطتخا يذلا ، كويليخ ورتيمد UNIAN ءابنأ ةلاكو نم اًيفحص نأ اًفورعم حبصأ ، سرام 28 يف 
 .ةنيهرك زجتحم ، ًابيرقت سرام لئاوأ يف ، فييك ةقطنمب ، يشتيفورازوك
 انيريإ ، ةنيدملا يف ميلعتلا مسق ةسيئر تزجتحا ةيسورلا تاوقلا نأ ، فوروديف نافيإ ، لوبوتيليم ةدمع دافأ 
 فانئتسا ىلع مهرابجإل ، لوبوتيليم يملعم ىلع طغضلا نولواحي ةقيرطلا هذهب مهنإف ، هلوق بسحبو  .كابريشش
 .يسورلا جمانربلل اًقفو ةيميلعتلا ةيلمعلا
 ةعقاولا ةنيدملا يف يناسنإلا عضولا نع ، اكفييدفأ ةنيدمل ةيركسعلاو ةيندملا ةرادإلا سيئر ، شاباراب يلاتيف ثدحت 
 .ءابرهكلاب دادمإلا يف لكاشم كانه  .ءامو ةئفدت نودب اكفييدفأ تلظ ، يسورلا فصقلا ةجيتن  .كستينود ةقطنم يف
 ةمواقم 
 ةديؤم ةريسم يف نويلحملا ناكسلا عمجت ، فولروأ ورتيمد )ايجهزيروباز ةقطنم( رادوهرنإ ةيدلب سيئرل اًقفو 
 ةرم ةرملا هذه سانلا اعد ، صوصخلا هجو ىلع  .ةيسورلا تاوقلا لبق نم ةنيدملل تقؤملا لالتحالا دض ايناركوأل
 .رسألا نم كويديوماس نافيإ ةيدلبلا سيئرل لوألا بئانلا حارس قالطإ ىلإ ىرخأ
 
 يداصتقالا عضولا
  .رالود رايلم 564.9 ةيسورلا برحلا نم ةيلامجإلا ايناركوأ رئاسخ تغلب ، وكنيريفس ايلوي داصتقالا ةريزول اًقفو 
 .يناركوألا داصتقالا يف رشابملا رامثتسالاو يلامجإلا يلحملا جتانلاو ةيندملا رئاسخلا تاريدقتلا لمشت
 ايناركوأل يسورلا داحتالل لماشلا وزغلا ءارج ةقاطلا عاطق رئاسخ نأ ىلإ وكنيشولاه نامريه ةقاطلا ريزو راشأ 
 .يكيرمأ رالود يرايلم تغلب يضاملا سرام ةياهن ىتح
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
  .ملاعلا ءامعز عم ةيفتاهلا تاثداحملا نم ةلسلس يكسنيليز ريميدولوف يناركوألا سيئرلا ىرجأ ، سرام 28 يف 
 تاوقلا اهتقلغأ يتلا ندملا يف جرحلا يناسنإلا عضولا نوسنوج سيروب يناطيربلا ءارزولا سيئر عم اوشقان ، اذكهو
 نواعتلا نع اًلضف ، ايسور دض تابوقعلا زيزعت تالامتحاو ، ايسور عم تاضوافملا يف زرحملا مدقتلاو ، ةيسورلا
 .ةدحتملا ةكلمملاو ايناركوأ نيب يعافدلا
 يف نييندملا ةيامحل ءارضخ تارمم ىلإ ةجاحلا ، فييلع ماهلإ ناجيبرذأ سيئر عم ، يكسنيليز ريميدولوف شقان 
 ايناركوأ ديوزتل اهدادعتساو ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقت ىلع ناجيبرذأ يناركوألا سيئرلا ركشو  .برحلا ةقطنم
 داحتالا عم ضوافتلا ةيلمع ، ايناملأل يداحتالا راشتسملا ، زتلوش فالوأ عم يكسنيليز ريميدولوف شقان امك  .دوقولاب
 ديدشت ىلإ اعدو ، ةيناركوألا يضارألا ىلع ةيسورلا مئارجلاو ناودعلا ةهجاوم يف زرحملا مدقتلا نع غلبأو ، يسورلا
 .تابوقعلا
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 سيئرو يجارد ويرام يلاطيإلا ءارزولا سيئر عم ةلثامم تاثداحم يكسنيليز ريميدولوف ىرجأ ، مويلا سفن يف 
 تابوقعلاو عافدلا تالاجم يف يدنكلا يناركوألا نواعتلا ايناركوأ سيئر شقان امك  .فوكتيب ليريك يراغلبلا ءارزولا

 عم ضوافتلا ةيلمع صئاصخو ايناركوأ يف ةيسورلا مئارجلاب هغلبأو ودورت نتساج ادنك ءارزو سيئر عم ايسور دض
 .يسورلا بناجلا
 عم ضراعتت يتلا" مهتطشنأب قلعتي اميف مهيف بوغرم ريغ سور نييسامولبد ةسمخ نأ ةيلامشلا اينودقم تنلعأ 
 ."ةيسامولبدلا تاقالعلل انييف ةيقافتا
  .ايناركوأل لماشلا يسورلا وزغلا ببسب كسنيمو وكسوم يف هبتاكم ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإل يبوروألا كنبلا قلغأ 
 2 ةميقب ةيلوأ رارقتسا ةمزح ىلع لعفلاب قفاوو ايناركوأل تباثلا همعد ةيمنتلاو رامعإلا ةداعإل يبوروألا كنبلا ررك
 .برحلا نم ةررضتملا ىرخألا لودلاو ايناركوأل وروي رايلم
 عبسلا ةعومجم لود ضفر لوح نايب هنع جتن ارمتؤم عبسلا ةعومجم لود يف ةقاطلا ءارزو دقع ، سرام 28 يف 
 دحاو بناج نم اخراص اكاهتنا" لثمت نيلمركلا بلاطم نأ ىلع نافرطلا ددشو  .لبورلاب زاغلا نمث عفدب ايسور بلاطمل
 .ةمئاقلا دوقعلل
 يتلا يبوروألا داحتالا لود كلذكو ، نييناركوألا نيئجاللا معدل طاقن 10 نم ةطخ ىلع يبوروألا داحتالا سلجم قفاو 
 .مهنم ربكألا ءزجلا فيضتست
  
 ءابنألا تالاكوو ايناركوأ يف ةلودلا تاطلس ريراقت - ةيمسر رداصم نم صخلملا يف ةدراولا تامولعملا عمج متي 
.ةبذاك رابخأ دوجو ةلاح يف اهحيحصتو عورشملا قيرف لبق نم ةيانعب تانايبلا ةقد صحف متي  .ةيلودلاو ةيناركوألا  

 


