تدريب عسكري كبير في فيستروس خالل شهر سبتمبر \ أيلول
سوف يتم إجراء تدريب عسكري كبير من شأنه أن يؤثر على حركة المرور في فيستروس وعلى إمكانية الوصول إلى الطرق في
منطقتنا .إن التدريب العسكري  Aurora 17هو أكبر تدريب عسكري من نوعه منذ أكثر من  20عاماً.
سوف يشارك في التدريبات كافة قطاعات القوات المسلحة وأكثر من  19000رجل وامرأة .كما سيشارك في التدريب أيضا ً عدة
مؤسسات حكومية وآخرون من بلدان أخرى .ويشارك فيه أيضا ً المجلس اإلداري لمحافظة فاستمانالند والعديد من الجهات الفاعلة في
مجال ( U-Samالتعاون في مجال التأهب لحاالت الطوارئ في محافظة فاستمانالند).
متى يتم إجراء التدريب العسكري؟
يتم إجراء التدريب بين  11و  29سبتمبر \ أيلول .وتتأثر حركة المرور في محافظة فاستمانالند بشكل أكبر بين يوم االثنين الموافق 18
سبتمبر \ أيلول إلى يوم األربعاء الموافق  27سبتمبر \ أيلول.
كيف سيتمكن أهالي فيستروس من رؤية التدريبات؟
سوف يالحظ السكان التدريب العسكري  Aurora 17بطرق عديدة .حيث سيتم إجراء الكثير من عمليات النقل قبل وأثناء وبعد
التدريبات وذلك من أجل أن تتواجد كافة المركبات العسكرية واألفراد في األماكن التي ينبغي أن يتواجدوا بها .وتتم عمليات النقل جوا ً
وبحرا ً وبرا ً وباستخدام السكك الحديدية.
كيف يُمكن للتدريب أن يؤثر علينا في فيستروس؟
سوف تشهد منطقة ماالردالين ( )Mälardalenبأكملها تدريب  .Aurora 17وسيتحرك في فاستمانالند مجموعة كبيرة من عربات
الجيش .كما ستتأثر حركة المرور بشكل كبير بين يوم االثنين الموافق  18سبتمبر \ أيلول إلى يوم األربعاء الموافق  27سبتمبر \
أيلول.
أين سيتم رؤية عمليات النقل؟
إن الوحدات العسكرية الموجودة في فيستروس \ منطقة ساال يقع على عاتقها في المقام األول القيام بأعمال الخدمات اللوجستية،
وتجتمع تلك الوحدات حول غرب فيستروس ( ،)Hässlö – Irstaوشمال فيستروس (بما في ذلك  ،)Hökåsenوساال (منطقة تعدين)
و ساالدام .وسيبدأ نقل الموارد اللوجستية اعتبارا ً من  18سبتمبر \ أيلول إلى  22سبتمبر \ أيلول في المقام األول على طريق ،E18
وطريق  E18القديم ،والطريق السريع  ،70وكذلك على شبكة الطرق الصغيرة التي تربط الطرق الرئيسية ببعضها البعض.
ويتم نقل الوحدات العسكرية من منطقة التدريبات في إينشوبينغ إلى منطقة التدريبات في جنوب ماالرين خالل عطلة نهاية األسبوع 23
سبتمبر \ أيلول إلى  25سبتمبر \ أيلول ،مع حركة مرورية كثيفة عبر إينشوبينغ .الطرق التي تسري عمليات النقل عليها هي في المقام
األول الطريق السريع ( 55إينشوبينغ  -سترانغناس) وخارج الطريق السريع ( 56فيستروس  -إسكيلستونا):Källa( .
)/http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/har-ovar-vi
أين يتم إجراء التدريب؟
إن المناطق التي ستشهد أكبر قدر من التدريبات هي ماالردالين وستوكهولم وحول غوتالند وفي يوتوبوري .سوف تقوم القوات
المسلحة باستخدام األراضي التي تقع خارج ميادين التدريب والرماية الخاصة بها .وفي هذه المناطق سوف يتم إبالغ أصحاب
األراضي والسكان بشكل خاص .وسوف يتم إجراء التدريبات العسكرية في الهواء الطلق ،برا ً وبحراً .ويشارك في التدريبات كافة
الوحدات العسكرية في جميع أنحاء السويد.
أين يُمكنني العثور على معلومات حول التدريب Aurora 17؟
المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس اإلداري للمحافظة:
http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/manniska-ochsamhalle/krisberedskap/Pages/forsvarsmaktsovning-aurora-17.aspx

يوجد المزيد من المعلومات ومقاطع الفيديو والمزيد من األسئلة واإلجابات على الموقع اإللكتروني الخاص بالقوات المسلحة:
/http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17

