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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 ليربأ	30 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 ليربأ29	

	
 يلمعلا عضولا
 يربلا موجهلا تايلمع رمتست .ايناركوأ قرش يف موجهب اهمايق ءانثأ ةيناركوألا عقاوملا فصق يف ةيسورلا تاوقلا طشنت
 .ةيوجلا تاراغلاو ةيعفدملاب يلوألا فثكملا ريضحتلا دعب دودحم لكشب
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا
 فصق يسورلا شيجلا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهو ةيناركوألا دودحلا سرح ةرئاد تدافأ
 .ةهجوم ريغ خيراوصب ةحلسملا تايحورملاو نواهلا فئاذق اومدختساو .يموس ةقطنم يف ةيناركوألا ةيدودحلا يضارألا
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا
 ايناركوأل ةحلسملا تاوقلا لصاوت .فيكراخ نم برقلاب عقاوم يف مدق ئطوم ىلع لوصحلا ةيسورلا تاوقلا لواحت
 - فيكراخ قيرط ىلع ةمهم ةيجيتارتسا ةطقن يهو ، افوزول اكسور ةيرق يناركوألا شيجلا ررح .طشنلا اهعافد
 .فيكراخ يف ةيندملاو ةينكسلا ةيتحتلا ىنبلا ةيسورلا تاوقلا تفصق ةيرقلا هذه نم .عيرسلا دوروغليب
 ةيسورلا تاوقلا نأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تدافأ .مويزيإ نم برقلاب ةيئادعلا لامعألا ترمتسا
 .هاجتالا اذه يف اهتاوق زيزعتل ستينود يكسرفيس رهن ربع ةيفاضإ رباعم بلجت
 لتقم نع ، فوبوهينيس هيلوأ فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر دافأ ناسين 29 يف .فيكراخ فصق رمتسي
 ، ةقطنملا يف دحاو صخش لتق ، راهنلا لالخو .ةيضاملا ةعاس 24ـلا لالخ ةقطنملا يف نيرخآ 11 ةباصإو نييندم 5
 .نورخآ 5 بيصأو ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا بسحب
 ىلع موجه نشل دعتستو انسابوب و ينجيبور ىلع اهترطيس طسب ةيسورلا تاوقلا لواحت ، كسناهول ةقطنم يف
 قطانملا فصق لازي ال ، يادياه يهريس ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئرل اًقفو .كستينودوريفيس
 ةلودلا ئراوط ةمدخ نم نافظوم نيررضتملا نيب نمو .اًرمتسم ةهبجلا طخ نم ةبرقم ىلع ةعقاولا ناكسلاب ةلوهأملا
 .اوبيصأ
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 .)لامشلا ىلإ( ناميلو )بونجلا ىلإ( فوخاروك هاجتا يف ةيسورلا تاوقلا موجه رمتسي ، كستينود ةقطنم يضارأ ىلع
-ناميل مسق يف ستينود يكسرفيس رهن قوف ةيديدحلا ككسلل اًرسج يقابتسا لكشب يناركوألا شيجلا ّرجف
 .يسورلا موجهلا فورظ ديقعت لجأ نم كودوروهيار
 تادحولل اكرحت ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تلجس .لوبويرام ىلع ةيوجلا تابرضلا ترمتسا
 .ةهبجلا نم ىرخأ ماسقأ ىلإ ةنيدملا كلت نم ةيسورلا
 .ليربأ 29 لالخ ةقطنملا يف 4 بيصأو لقألا ىلع نايندم لتُق ، كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلل اًقفو
 قمع يف لغوتلاو مدقتلا نولواحي سورلا نأ ، هييجوروباز يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا لثمم ، فييفيرأ نافيإ فشك
 الب ةيناركوألا عقاوملل يعفدملا فصقلا رمتسي ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيهل اًقفو .هييجوروباز ةقطنم
 .ةداوه
 :وربيند هاجتا
 عم هير يفيرك هاجتا يف كسفورتبوربيندو نوسريخ يتقطنم دودح ىلع ناكسلاب ةلوهأم قطانم ةيسورلا تاوقلا تفصق
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 يناسنإلا عضولا
 2022 ليربأ 28 ىتح ايناركوأ يف ةيندم ةيحض 6134 ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم لجس
 398 و ، اولتُق اًلفط 219( اًلفط 617 نم رثكأ نأ ثادحألل نوماعلا نوعدملا دافأ .)ًاحيرج 3235 و ليتق 2899(
 .يسورلا داحتالا لبق نم قاطنلا عساولا وزغلا ةجيتن اوناع )اًحيرج
 اولتق نييفحص 7 نأ فورعملا نمو .ايناركوأ يف نييفحص دض يسورلا شيجلا اهبكترا ةميرج 243 مالعإلا دهعم لجس
 بتكملا يف ةجتنملاو ةيفحصلا ، شتيريه اريف ةريخألا برحلا اياحض نيب نمو .لاتقلا يف اولتق 14 و 15 دقفو
 .ناسين / ليربأ 28 موي ءاسم فييك يف ةيسور ةراغ يف تلتُق يتلا ، يتربيل ويدارل يناركوألا
 .ايهزهزيروباز ةقطنم يف نييناطيرب نيعوطتمل يسورلا شيجلا فاطتخا يف قيقحتلا ماعلا يعدملا بتكم أدب
 اهبكترا يتلا مئارجلا نع ، فونيفلوب يهريس ، فيكراخ ةقطنم يف ةينطولا ةطرشلا يف قيقحتلا مسق سيئر ثدحت
 رانلا قالطإو يشحولا بيذعتلا نع غلبأ ، ىرخأ رومأ نيب نم .ةقطنملا يف اًتقؤم ةلتحملا يضارألا يف يسورلا شيجلا
 .باهرإلا ةحفاكم ةيلمع يف اًقباس كراش يناركوأ فعسم ىلع
 ةقطنم ميلقإ يف نييندملل ىرخأ ةيعامج ةربقم نوناقلا ذافنإ رصانع فشتكا ، يكسنيليز ريميدولوف سيئرلا بسحبو
 .سرام يف يسورلا لالتحالا تحت تناك يتلا ، فييك
 شيعي .ةنيدملا نم اًتقؤم ةلتحملا قطانملا يف حيشرتلا تاءارجإ ةدايزب وكنيشويردنأ ورتب لوبويرام ةدمع راشتسم دافأ
 .عوبسأ نم رثكأ ذنم ةيقنتلا تاركسعم يف لوبويرام يحاوض نم روكذلا مظعم
 يف يناديم ىفشتسم ضاقنأ تحت اورصوح بيبطو حيرج 500 نم رثكأ نأ فوزآ جوفل ةيفحصلا ةمدخلا تدافأ
 ءاوللا دئاق نلعأ .ضوضرب ىحرجلا تائم بيصأو يدنج لتُق .لاتسفوزآ عنصم ىلع ةيوجلا تاراغلا ببسب لوبويرام

 .لاتسفوزآ ئباخم يف ةيناسنإ ةثراك ةيرحبلا ةاشم 36
 يف ةيوونلا تآشنملا عم عضولا نع ثدحتو ايناركوأ نم ، ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولل ماعلا ريدملا ، يسورغ ليئافار داع
 ناسين / ليربأ 16 يف هليجست مت ايناركوأ بونجب ةيوونلا ةقاطلا ةطحم قوف خوراص قيلحت نأ ركذو .برحلا ةقطنم
 .يوون ثداح عوقو ىلإ يدؤي دق امم ، ةطحملل "ةيندبلا ةمالسلا" ددهي
 39 ريمدت مت ، ايناركوأ يضارأ ىلع ةيئادعلا لامعألل ةجيتن هنأ ىلإ وكشايل روتكيف ةيحصلا ةياعرلا ريزو راشأو
 .ةسسؤم 369 ررضتو لماكلاب ةيبط ةسسؤم
 يضارألا يف تاعماجلا بالط نيب يرسقلا مدلاب عربتلا تالاح نم ةلاح 700 نع افوسينيد اليمدويل ملاظملا نيمأ غلبأ
 .حيرجلا يسورلا شيجلا ىلإ اهلقنل كسناهولو كستينود يتقطنم يف ًاتقؤم ةلتحملا

 
 يداصتقالا عضولا
 اًفوخ ، يبوروألا داحتالا ىلإ هب صاخلا تانايبلا زكرم ، كنب تافيرب، لوصألا مجح ثيح نم ايناركوأ يف كنب ربكأ لقن
 .وربيندو فييك يف كنبلا تانايب زكارمل يداملا ريمدتلا رطخ نم
 قودنصلا نم لاومألا ريفوت مت .وروي نويلم 88.5 غلبمب ليومت ةحنم تقلت ايناركوأ نأ ةيناركوألا ةيلاملا ةرازو تنلعأ
 .ايناركوأل يناثلا يداصتقالا شاعنإلل ةيمنتلا ةسايس ضرق جمانرب راطإ يف يلودلا كنبلل عباتلا نيحناملل ينامئتسالا
 .ةفاضملا ةميقلا ةبيرض نم ٪20 و دوقولا ىلع ةيئاقتنالا ةبيرضلا ةداعإل ةيلوألا ةردابملا نم يناركوألا ناملربلا ضفر
 .دوقولا تاطحم يف صقنلا عنمل ٪40 ةبسنب نيزنبلاو لزيدلا دوقو ىلع ةراجتلا شماه ءارزولا سلجم عفر ، هرودب
 ةيويح فئاظو يدؤت يتلا تاكرشلاو لزانملل زاغلا رعس عفر مدع ةموكحلا رارق لاهيمش سيند ءارزولا سيئر نلعأ
 .ةلودلا نع عافدلا نامضل
 ينامورلا اتناتسنوك ءانيم يف .يسورلا يرحبلا راصحلا لظ يف ةيناركوألا تاجتنملا ريدصتل قرط نع ثحبلا رمتسي
 ذنم ةرم لوأل - ةيناركوألا ةرذلا نم نط 71000 ليمحت Unity N ةنيفسلا تلمكأ ، ليربأ 28 يف دوسألا رحبلا ىلع
 .برحلا ةيادب

 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 ىلإ مضنتل ، ويام 7 نم اًرابتعا ةيسورلا نفسلاو تانحاشلا مامأ اهئناومو اهدودح قالغإ اهرارق جيورنلا تنلعأ
 ىلإ لصي ام لثمت يتلا ، ديصلا نفس ءانثتسا متيس .ايناركوأل لماشلا يسورلا وزغلا نأشب يبوروألا داحتالا تابوقع
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 يتلا ، نغريبستيبس ةريزج ىلع دويقلا قبطنت نل ، اًضيأ .ةيجيورنلا ئناوملا ىلإ ةيسورلا رورملا ةكرح نم ةئاملا يف 60
 .ةلصفنم ةدهاعم بجومب اهعضو ميظنت متي
 تدافأ ، هسفن تقولا يف .ةاشملا لاتقلا تابكرم نم تارشع ةدعو T-72 ةبابد 200 نم رثكأ ايناركوأ ىلإ ادنلوب تملس
 يتلاو ملم 155 رايع رزتواه عفادمل ةريخذ ليمحت ةيلمعب لعفلاب موقت ةيكيرمألا ةيوجلا تاوقلا نأ ةيكيرمألا عافدلا ةرازو
 .ايناركوأ ىلإ ةهجتم ةيركسع ةنحش لمحت ةينابسإ ةنيفس ادنلوب ىلإ تلصو امك .ايناركوأ ىلإ ةهجتم تناك
 .ايناركوأ ىلإ يناملألا شيجلا نم Panzerhaubitzen 2000 رزتواهلا عفادم ديروت ةيناملألا ةيلارديفلا ةموكحلا سردت
 نأ ، ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا سيئر ءاقلل ياهال ىلإ اهترايز لالخ ، سورت زيل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةريزو تحضوأو
 .برحلا مئارج يف قيقحتلل ايناركوأ ىلإ ءاربخ لسرتس ايناطيرب

 ةكراشمل هتضراعم نع ةينالع برعأ يكيرمألا سيئرلا نأ ، يكاسب نيج ، ضيبألا تيبلل يفحصلا ريتركسلا حرص
 .2022 ربمفون يف ايسينودنإ يف دقعتس يتلا ، ةلبقملا نيرشعلا ةعومجم ةمق يف نيتوب ريميدالف
 ادنلوهو ناجيبرذأ ةيروهمج اترافس تفنأتسا امك .فييك ىلإ زنوميس ادنيليم ايناركوأ يف ةيناطيربلا ةريفسلا تداع
 .ةيناركوألا ةمصاعلا يف امهلمع
 
 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  


