
 

و�ــــج عن الدفاع ع� تمار�ن ال�ن  
 

و�ــــج األمن توف�ي  أجل من ي  ، لذلك .حلفائنا مع ممارسة ع� نعتمد نحن ، السكان ةوسالم لل�ن
ستكون ، 2018 عام خ��ف �ن  

و�ــــج األطل�ي  شمال حلف منظمة تدر�بات ألضخم المض�ف البلد ال�ن  ، Trident Juncture. 

ي  عسكري تحالف أ��ب  هو الناتو حلف
و�ــــج عن للدفاع األساس و�شكل العالم �ن الحلف دول فإن ، كب�ي  �اع هناك كان إذا .ال�ن  

ي  األسا�ي  المبدأ فإن ، لذلك .س��ة الوقوف ع� تعتمد
لواحد ال�ل ، للجميع واحد" هو الناتو حلف �ن ". 

و�ــــج عن تدافع أن �جب ، المسلحة للقوات بالنسبة ء أهم ال�ن ي
النوع�ة ج�دة ومعدات جنود ع� الحصول أجل من .به نقوم �ش  ، 

بانتظام ونتدرب نتدرب أن �جب . 

ن  التعاون لضمان حلفائنا مع ممارسة هو األهم�ة من القدر نفس اإلمكان قدر تعمل البلدان بني . 

 

الثمانين�ات منذ عسكري تم��ن أعظم  

، شمال حلف تدر�ب أ��ب  منعطفات ترا�دنت ممارسة ودعا األطل�ي  høyprofiløvelse، ي  وس�عقد
و�ــــج �ن ي  ال�ن

ونوفم�ب  أ�ت��ر �ن  
ة الممارسة هذە خالل بلدا 30 من أ���  من جندي 000،50 حوا�ي  .2018 و�ــــج عن للدفاع الف�ت ال�ن . 

و�ــــج بالنسبة ن  من العد�د س�سبب بدورە والذي ، الثمانين�ات منذ تم��ن أ��ب  هذا س�كون ، لل�ن و�جيني حلف منظمة أن مالحظة ال�ن  
ي  تمارس األطل�ي  شمال

ة هذە �ن الف�ت . 

ي  اركوهدم أو�الند أوستفولد، رومسدال، تروند�الغ، المقاطعات هناك ي  أثرت اليت
الغالب �ن . 

 

و�ــــج تمارس كلها ال�ن  

ي  لألمة العام الجهد وهو ، تقد�مه المعاد ال��ي  للدفاع اختبار بمثابة التج��ة هذە ستكون كما
العسك��ة - والحرب األزمة �ن  

 .والمدن�ة

ي  المجتمع فإن ، خط�ي  موقف ظهر إذا
والعسك��ة المدن�ة الموارد مجم�ع .البعض بعضهما ع� �عتمدان المسلحة والقوات المدين  

ال��ي  الدفاع ندعو ونحن ، والحرب المسلحة وال�اعات األزمات مع والتعامل لمنع معا والعمل ، للبالد . 

ي 
ن  ومن .والصناعات المدن�ة المهن من عدد يتأثر قد ، نزاع أو أزمة �ن اللوجست�ة والخدمات والنقل الصح�ة الرعا�ة هذە بني ، 

ي  هذە ومن - والبناء اإلعالم ووسائل لغذائ�ة،ا والصناعة والزراعة، ترا�دنت المراحل خالل واختبار تدر�ب أ�ضا سوف واليت . 

 

ي  تم��ن
�ن  Møre og Romsdal 

ممارسة خالل الرئ��ي  النشاط من كب�ي  جزء  Trident Juncture ي  س�عقد
�ن  Møre og Romsdal. من خاصة  Åndalsnes  ي

 �ن
ي  أو�الند إ� ، الجنوب

ق �ن إ� مالوالش ال�ش  Trøndelag ، ي  .كب�ي  تم��ن عالمة وضع وسيتم
قوات هناك ستكون المناطق هذە �ن  

نوفم�ب  إ� سبتم�ب  من تمارس مرئ�ة عسك��ة . 

ة هذە خالل ي  .يو�ي  أساس ع� العسك��ة األعمدة من الم��د نقل سيتم ، الف�ت
ا عبئا �كون أن �مكن األح�ان بعض �ن شبكة ع� كب�ي  

ي  الطرق، ي  والتأخ�ي  التنقل انخفاض إ� تؤدي أن �مكن اليت
وجود هناك �كون سوف الخصوص وجه وع� .رومسدال مقاطعة �ن  

ي  كب�ي  عسكري
مولدي وحول �ن ، Åndalsnes، ،من به بأس ال قدر هناك �كون أن �جب .وك��ست�ا�سوند صوندال راندال  
ي  الضوضاء

المناطق هذە �ن . 



 

ي  ماذا ي  لنا هذا �عين
�ن  Kristiansund؟ 

Kristiansund ي  محدود دور لديها
�ن  Trident Juncture.  ون إ�طا�ي  جندي 2000 حوا�ي ع�ب  �ط�ي  Kvernberget ، ثم 

و أو�دال إ� ينتقلون  Trøndelag. الصحة بممارسة يتعلق ف�ما س�ما ال ، س�كون العسكري النشاط بعض فإن ، ذلك ومع  
أ�ت��ر 29 الوطن�ة . 

ي  ز�ادة أ�ضا هناك س�كون
ي  يالعسكر  الوجود �ن

�ن  Kristiansund ى .نوفم�ب  من األول والجزء أ�ت��ر من األخ�ي  الجزء خالل س�ت  
ن  األفراد ا ستتمكن ، الوطن�ة الصح�ة التم��نات خالل .والطائرات العسك��ة السفن / والمركبات العسك��ني الدور�ات رؤ�ة من أ�ض�  

الط��ق جانب ع� التفت�ش نقاط �س� وما العسك��ة . 

ي  �كون مارسةم حول تركز وسوف
حدود �ن  Vestbase-Kvernberget مستش�ن  ج� الداخل�ة والمح�طة  Storhaugen.  ي

 �ن
Vestbase ممارسة المجتمع من وطلقات انفجارات هناك س�كون . 

 

ممارسة حول أسئلة لد�ك كان إذا  Trident Juncture أو National Health Practice ،  ي  الخدمة بمركز االتصال ير�ب
بلد�ة �ن  

Kristiansund. هو العنوان  Vågeveien 4 71574000 هو الهاتف ورقم . 
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