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 بوتين يوافق على فكرة جذب المتطوعين إلى أوكرانيا 

مبدسيببببة أعلببببن الببببرسي، الروسببببوت ف،ديميببببر بببببوتينت عببببن مواف تبببب  ال /سبببببوتني 

علببببى فكببببرة جببببذب المتطببببوعين للم بببباركة فببببو العمليببببة الروسببببية ال ا ببببة فببببو 

 .أوكرانيا

األمبببببن وجببببباري ت بببببري اي البببببرسي، ببببببوتينت  ببببب،  اجتماعببببب  مببببب  مجلببببب، 

ريببببدون علببببى ا ن ببببما  الروسببببو الببببذل  ببببا   ،لبببب  خإذا كببببان  نببببا  أ بببب ا  ي

مسببباعدة ب بببك  طبببوعوت   سبببيما إذا لببب  يكبببن ذلببب  مبببن أجببب  المبببا  لل بببدو  وإنمبببا ل

األ بببب ا  البببببذين يعي بببببون فببببو دونببببببا،ت  سبببببن ا ن تببببا  إلبببببى م بببببابلت   فبببببو 

 ."منت ف الطريق ومساعدت   على ا نت ا  إلى منط ة ال رب

فسبببب ت ك ببببف وايببببر الببببدفاش الروسببببوت سببببير و  ببببوي وت  بببب،  سببببيا  نوفببببو ال

ألببببف متطببببوش مسببببتعد للم بببباركة فببببو العمليبببباي  16ا جتمبببباش أن  نببببا  أك ببببر مببببن 

روسببببيا و بببب  مببببن بلببببدان م تلفببببة وأك ببببريت   مببببن دو  ال ببببر   العسببببكرية فببببو

 األوسط.

 

 طاسرة  57دبابة و 353ألف جندل و 12أوكرانيا: الجيش الروسو ف د 

اارة الببببدفاش األوكرانيببببة عببببن ف ببببدان الجببببيش الروسببببو أعلنببببي و /عربببببوال ببببد، ال

جبببببار ذلببببب  فبببببو .مرو يبببببة 83طبببباسرة و 57دباببببببة و 353الببببذل ي ببببباج  البببببب،دت 

بيبببان  بببادر عبببن البببواارة الجمعبببةت  بببدمي فيببب  إ  ببباسياي عبببن  سببباسر الجبببيش 

مبببببببار،/  ذار  11فبرايبببببببر/  بببببببباط الما بببببببوت و 24الروسبببببببو للفتبببببببرة ببببببببين 

ألببببف جنببببدل روسببببو  تلببببوا  بببب،   12 ببببر مببببن ارة أن أكوأ ببببافي الببببوا.الجببببارل

 .ال جو  على أوكرانيا
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 353مرو يببببببةت و 83طبببببباسرةت و 57وأو بببببب ي أن ال ببببببواي األوكرانيببببببة دمببببببري 

 31راجمببببببببة  ببببببببواري ت و 58مدفعيببببببببةت و 125مدرعببببببببةت و 1165دبابببببببببةت و

 منظومة دفاش جول تابعة لل واي الروسية.

 

كون أعلى إذا ل  نتعام  مع   بايدن ي ف بوتين بالطا ية: التكاليف ست

 اآلن

CNN/ لروسبببببو ف،دميببببببر  بببببا  البببببرسي، األمريكبببببوت جببببببو بايبببببدن إن نظيبببببر  ا

بببببوتينت خف بببب  فببببو ت سببببي  الببببديم راطيين والجم ببببوريينخ م ببببيف ا أن خالمعركببببة 

ات  يببب  ي بببعر النبببا، بالفعببب   مبببن أجببب  ال ريبببة ل بببا  من بببا  نبببا فبببو البببدا   أي ببب 

بسببببب ببببوتينتخ كمبببا  بببدد بايبببدن علبببى أن بارتفببباش األسبببعار فبببو م طببباي الو بببود 

 ."ام  م   ذا الطا يةخالتكاليف ستكون أعلى إذا ل  نت ر  اآلن للتع

 

 وكرانيا الكون ر، يعتمد المياانية الجديدة ودعما تاري يا أل

األمريكبببببو المياانيببببة الفدراليبببببة الجديببببدة ودعمبببببا  اعتمبببببد الكببببون ر، /21عربببببو 

ووافببببق . ببببدل لل بببباو الروسببببو وتداعياتبببب تاري يببببا ألوكرانيببببا لتمكين ببببا مببببن الت

تريليببببون  1.5الكببببون ر، علببببى م ببببروش ال ببببانون الببببذل يت ببببمن تمببببوي،  ببببدر  

مببببببببن أيلو /سبببببببببتمبرت وت  ببببببببي   30دو ر لل كومببببببببة ا ت اديببببببببة  تببببببببى 

وأ بببببر مجلببببب، . ر ألوكرانيبببببات وف بببببا لرويتبببببرامليبببببار دو 13.6مسببببباعداي ب يمبببببة 

ة بببببدع  مببببن ال ببببابين  ببببف  2700ال ببببيور م ببببروش ال ببببانون الببببذل جببببار فببببو 

ت بعبببببد يبببببو  مببببببن 31 بببببوتا م ابببببب   68البببببديم راطو والجم بببببورلت ب  لبيبببببة 

 مواف ة مجل، النواب على الت ري .
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 ال واي الروسية ت دد   ار ا على كييف 

  ببببفي  بببباراي روسببببية  ببببرب مطبببباراي فببببو  ببببرب أوكرانيببببا  /العربيببببة ال ببببد 

رببببببي ال بببببواي يبببببو  الجمعبببببة مببببب  اتسببببباش نطبببببا  ال جبببببو  العسبببببكرل فيمبببببا ا ت

الروسببببية الجمعبببببة مببببن مدينبببببة مبببباريوبو  السبببببا لية الم ا ببببرة وكييبببببف  يببببب  

 بببببا  رسبببببي، ."مة األوكرانيبببببة تت بببببو  إلبببببى خ  بببببن بببببا  مسبببببلولون إن العا ببببب 

ا ببببببال رب  ا مطبببببار  البلديبببببة روسببببب،ن مارتسبببببينكيف إن ال بببببرباي اسبببببت دفي أي ببببب 

جبببب  مبببن إيفببببانو فرانكييفسبببب  ت  يببب   ببببدري أوامببببر للسبببكان بال  ببببو  علببببى م،

وتباينببببي الت ببببارير العسببببكرية ب بببب ن مببببد  ت ببببد  ال ببببواي .بعببببد إنببببذار  ببببارة جويببببة

الروسببببية مببببن كييببببف. وأفببببادي الت ببببارير األميركيببببة ببببب ن ال ببببواي الروسببببية باتببببي 

كلبببب  مببببن كييببببف بعببببدما أ ببببراي خت ببببدماخ  40و 15علببببى مسببببافة تتببببراو  بببببين 

 .ساعة الما ية  24على األرض  ،  الب 

 

ب من الم كمة اعتبار  ركة خميتاخ متطرفة  يطل وسياا دعار العا  فو ر

 و ظر أن طت ا فو روسيا 

مببببن الم كمببببة اعتبببببار الجمعببببةت طلببببب ا دعببببار العببببا  فببببو روسببببيات  /سبببببوتني 

وفت ببببي لجنببببة الت  يببببق . ببببركة خميتبببباخ متطرفببببة و ظببببر أن ببببطت ا فببببو روسببببيا

فببببو روسببببيا ا ت اديببببة   ببببية بموجببببب مببببادتين بسبببببب سياسببببة خميتبببباخ التببببو 

 .للعنف  د ال واي المسل ة الروسية وايسم ي بدع
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ال مة األوروبية: مطالبة روسيا بس ب  وات ا من أوكرانيا فورا ب، 

  روط

طالببببب بيببببان ال مببببة األوروبيببببةت روسببببيا بسبببب ب  وات ببببا مببببن  العربيببببة ال ببببد /

ة فبببببو أوكرانيبببببا فبببببورا بببببب،  بببببروطت داعيبببببا  ل بببببمان أمبببببان المن ببببب ي النوويببببب 

فببببو فرسببببال أن العببببدوان الروسببببو  ل مببببة األوروبيببببةوجببببار فببببو بيببببان ا.أوكرانيببببا

علببببى أوكرانيببببا ينت بببب  ب ببببك   ببببارر ال ببببانون الببببدولوت وأن أوكرانيببببا ع ببببو مببببن 

والت ببببى  ببببادة الببببدو  .خالعاسلبببةخ األوروبيببببة ويببببت  دراسببببة طلببببب ان بببمام ا ل،ت بببباد

ام، ع ببببرت وعلببببى فببببو و ببببي د لببببي المعببببار  فببببو أوكرانيببببا يوم ببببا ال بببب  27الببببب

ريوبو  سبببببت دف مست بببببفى للتوليبببببد فبببببو مدينبببببة مببببباو ببببب    بببببب إاار   بببببف ا

 الم ا رة.

 

 األ ريار الرو، ي اولون ن   أموال   إلى اإلماراي 

ال مبببببي،ت إن األ ريبببببار البببببرو،  البببببي وكالبببببة خرويتبببببراخت  ال لبببببي  اون  يبببببن/

ي بببباولون ت ويبببب  بعببببض  ببببروات   مببببن أوروبببببا إلببببى دبببببو ل مايببببة أ ببببول   مببببن 

ون لببببي .موجببببة الع وببببباي ال ربيببببة العنيفببببة  ببببد روسببببيا بسبببببب  او ببببا ألوكرانيببببا

الوكالببببة عببببن م بببببادر ماليببببة و انونيببببة أن ال كومبببببة الروسببببية أكببببدي ل  ريبببببار 

ي التبببببو رف بببببي  تبببببى اآلن أمبببببوال   سبببببتكون  منبببببة فبببببو اإلمببببباراالبببببرو، أن 

ولفتببببي الوكالببببة إلببببى أن أبببببوظبو .ا ن يبببباا إلببببى ال لفببببار ال ببببربيين  ببببد موسببببكو

لبببب  تبببببدأ تفعيبببب  الع وببببباي األ يببببرة  ببببد روسببببيات و الببببي إن الم ببببرف المركببببال 

اإلمببببببباراتو لببببببب  ي بببببببدر أل تعليمببببببباي  تبببببببى الل ظبببببببة لتنفيبببببببذ ال بببببببراراي 

ت أن األ ريبببببار الوكالبببببة عبببببن م ببببدر م بببببرفو سويسبببببرل كبيبببببرون لبببببي .ال ربيببببة

البببرو، يسبببعون إلبببى ت ويببب  أمبببوال   الموجبببودة  اليبببا  فبببو سويسبببرا إلبببى دببببوت 

 أو لندن التو ت ار  فو فرض الع وباي.
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 روسيا وأوكرانيا: رو، يدعمون كييف  د  او ب،د   ل ا 

BBC/ وم بببباط  فيببببديو  منببببذ بدايببببة ال بببباو الروسببببو ألوكرانيببببا انت ببببري  ببببور

و تظ ببببببر مببببببواطنين رو، دا بببببب  و ببببببار  علببببببى موا بببببب  التوا بببببب  ا جتمبببببباع

ووف بببببا لمجموعببببباي   و يبببببة وبيانببببباي  للسبببببلطاي .ب،د ببببب  يبببببدعمون أوكرانيبببببا

 بببب   أل ببببو ال ببببض علببببي   األ ببببد الما ببببو  بببب،   4000الروسبببيةت فبببب ن ن ببببو 

م بببباركت   فببببو مظببببا راي بعببببدة منبببباطق متفر ببببة فببببو روسببببيا ل، تجببببا  علببببى 

 او ب،د   ألوكرانيا. 

 

 ل ،ف الروسو األميركو يمتد إلى السمار ت ديداي ف اسيةخ.. ا"

ألميركيببببة خناسبببباخت  الببببة طببببوار  تعي بببب ا وكالببببة الف ببببار ا سببببكال نيببببوا عربيببببة/

بعبببببد ت بببببري اي  طيبببببرة مبببببن رسبببببي، وكالبببببة الف بببببار الروسبببببيةت دميتبببببرل 

رو ببببواينت  ببببا  في ببببا إن ببببب،د  خ ببببد تت لببببىخ عببببن راسببببد الف ببببار األميركببببو 

وكببببان مببببن .ة الف ببببار الدوليببببةمببببار  فانببببدل  ببببالت الموجببببود علببببى مببببتن م طبببب 

الم ببببرر أن يعببببود مببببار  فانببببدل  ببببال إلببببى األرض علببببى مببببتن مركبببببة ف بببباسية 

أسببببابي ت لكببببن م طبببب  الفيببببديو الببببذل ن ببببر  دميتببببرل  3روسببببيةت فببببو   ببببون 

رو ببببواين علببببى وسبببباس  التوا بببب  ا جتمبببباعوت أل ببببى بظبببب،  مببببن ال بببب  علببببى 

ت مبببن أنببب  خدون كمبببا  بببذر رسبببي، وكالبببة الف بببار الروسبببية.سببب،مة راسبببد الف بببار

مسببببباعدة مبببببن روسبببببيا لن ببببب  م طبببببة الف بببببار الدوليبببببة بعيبببببدا عبببببن الم لفببببباي 

ستسبببب ط علببببى الو يبببباي المت ببببدةخت وفببببق مببببا ذكببببي الف بببباسيةت فبببب ن الم طببببة 

مبببببن جانبببببب ت رد راسبببببد الف بببببار األميركبببببو . ببببب يفة خإكسببببببري،خ البريطانيبببببة

السببببابقت سببببكوي كيلببببوت ب راسببببة علببببى مببببا اعتبببببر  خت ديببببداخت و ببببا  ل بببببكة 

خإل بببببببو سببببببو نيببببببواخ: لبببببب  أعت ببببببد أبببببببدا أننببببببو س سببببببم   ببببببيسا ب ببببببذ  

مجنببببون. إنبببب    ي ببببو  علببببى أرض  وتبببباب : خأعت ببببد أنبببب  مجببببرد ت ديببببد."الفظاعببببة

الوا ببببب ت إذ لبببببدينا ال بببببدرة علبببببى البببببت ك  فبببببو مبببببدار الم طبببببة الف ببببباسية ب بببببك  

 مست   عن وكالة الف ار الروسيةت لذل    أتو    دو  ذل    اخ.
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 : من ال دف الروسو التالو بعد أوكرانيا؟ م اوف أوروبية

بالنسببببببة لببببببعض البببببدو  األوروبيبببببة التبببببو ترا بببببب ال بببببرب  / األوسبببببطال بببببر  

الروسبببية العنيفبببة فبببو أوكرانيبببات  نبببا  م ببباوف مبببن أن بببا  بببد تكبببون التاليبببةت وف بببا  

ي ببببو  المسببببلولون ال ربيببببون إن األطببببراف األك ببببر .«ل بببببكة  إيبببب  بببببو سببببو نيببببوا

 بببببار   لبببببف  بببببما  األطلسبببببو  النببببباتو  أو ا ت ببببباد  بببببعفا   بببببد تكبببببون البببببدو  

بمبببببا فبببببو ذلببببب  جبببببارة  -األوروببببببوت وبالتبببببالو يمكبببببن اعتبار بببببا  يبببببر م ميبببببة 

أوكرانيبببببات مولبببببدوفا وجبببببارة روسبببببيات جورجيبببببات وكلتا مبببببا كانبببببي جبببببارا  مبببببن 

لكببببن .البوسببببنة وكوسببببوفو -جانببببب دو  البل ببببان  إلببببى -ا ت بببباد السببببوفيتو سبببباب  ا 

 تببببى أع ببببار النبببباتو يمكببببن أن يكونببببوا فببببو  طببببرت  الم للببببين ي ببببذرون مببببن أنبببب 

م بببب  إسببببتونيا و تفيببببا وليتوانيببببا الوا عببببة علببببى أعتبببباب روسببببيات وكببببذل  الجببببب  

األسببببودت إمببببا مببببن التببببد   العسببببكرل المبا ببببر لموسببببكو أو م بببباو ي اعاعببببة 

 ا ست رار السياسو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 :العدد    

 2022-3-11:   الجمعة   

8 
 

 

 اتي ر ينة ل امة األوكرانية ب  ناريإ

 

نببببببوان أعبببببب، ت كتبببببببي ماريانببببببا بيلينكايببببببات فببببببو ت ببببببي الع /روسييييييوم   وييييييو 

خكوميرسببببببانيخت  ببببببو  ال ببببببرط الروسببببببو إلتمببببببا  ا تفببببببا  النببببببوول مبببببب  

وجبببببار فبببببو الم ا :كبببببان ل امبببببة األوكرانيبببببة تببببب  ير  يبببببر متو ببببب  علبببببى .إيبببببران

و. ف ببببد طالبببببي موسببببكو وا ببببنطن ا تمببببا ي اسببببتعادة ا تفببببا  النببببوول اإليرانبببب 

 .لو م  ط ران للع وبايب ماناي أن   ي    تعاون ا المست ب

مببببار،: خل ببببد طلبنببببا  5و ببببا  وايببببر ال ارجيببببة الروسببببية سببببير و  فببببروفت فببببو 

مببببن ام،سنببببا األمببببريكيين.. أن ي ببببدموا لنببببا  ببببمانايت علببببى األ بببب  علببببى مسببببتو  

وايببببر ال ارجيببببةت بببببب ن   تنت بببب  العمليبببببة  الع وببببباي  التبببببو أطل ت ببببا الو يببببباي 

ون التجببببببارل وا  ت ببببببادل المت ببببببدة ببببببب ل  ببببببا    و نببببببا فببببببو  ريببببببة التعببببببا

وا سببببببببت مارل والعسببببببببكرل الت نببببببببو الكامبببببببب  مبببببببب  جم وريببببببببة إيببببببببران 

وكتبببببببي خفببببببورين بوليسببببببوخ أن الدبلوماسببببببية الروسببببببية ومم بببببب  ."اإلسبببببب،مية

روسبببببيا مي اسيببببب  أوليبببببانوف    بببببيا أن بببببذوا المفاو ببببباي فبببببو فيينبببببا مبببببرارا 

  .و دموا إطارا ل   وسط. وم  ذل ت ف ن  ذ  الج ود اآلن مو   تسال

 

 

 

 

 


