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 :هيئة األركان األوكرانية الجزيرة نت/

القووووووووات الروصوووووووية وواتووووووو  حتوووووووار صووووووو  وويو   ووووووو اال  وال  ➢

 .وكف عن  حاولة الصيطرة على و يرنيهيف

اصووووووووووعدنا الصووووووووويطرة علوووووووووى وروصوووووووووويانو   ووووووووو  صوووووووووو    ➢

 .وهوصاريفكا    إزيوم

االصوووووووووي ب علووووووووى  و اصوووووووونايا القوووووووووات الروصووووووووية وحوووووووواو   ➢

 .ورو زهنوي وصفرودونوصك و اريو و 

القووووووووات الروصوووووووية حاولوووووووت ايوحوووووووام  دينوووووووة كراصووووووونوهوريفكا   ➢

 .وك دناها خصائر  ادحة

وحركوووووات لقووووووات روصووووووية إلوووووى ارا وووووو   ي روصووووويا  الصووووووو دا   ➢

 الوحدات الو  وك دت خصائر ك يرة.

 

 :وزير الد اع الورك  الجزيرة نت/

جهوووووودا صياصوووووية ك يووووورة لو ووووون نهايوووووة للحووووور    وكرانيوووووا ن ووووو    ➢

 .ونقدم ال صاعدات اإلنصانية لألوكرانيين

ال نريووووود االعووووووراف  صووووويطرة روصووووويا علوووووى  ووووو   جزيووووورة القووووورم  ➢

 .  ك  غير يانون 

النووواوو  ووورهن عووون وحووودة ك يووورة خووو   الحووور   ووو  اوكرانيوووا وانووو   ➢

  ا زا  يو ون  قوة وجاهزية ك يرة.
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ع وووودة و وووورنيهيف: القوووووات الروصووووية وصوووووخدم اصوووولحة  حر ووووة  الجزيوووورة نووووت/

    يتف ال دينة كولك الو  اصوخد وها    صوريا.

 

كييووووف وحوووو ر.. يالصوووويناريو الكوووووريي يوكوووورر  وووو  يلوووو   /صووووكاي نيوووووز عر يووووة

 اوكرانيا

األ ووووم ال وحوووودة: عوووودد القولووووى ال وووودنيين  وووو  اوكرانيووووا يتوووو   الولفزيووووون العر وووو /

 1119إلى 

 وووواكرون يوخلووووى عوووون  ايوووودن.. وي وعوووود عوووون يإغ ووووا   عر يووووة/صووووكاي نيوووووز 

  ووني

ال انيووووا وعوووووزم حيووووازة ال نلو ووووة اإلصوووورائيلية ال  ووووادة للتووووواري   يووووورو نيوووووز/

 يArrow 3ي

 ال ا ا  رنصي  يصونكر يوح يةي الحر     اوكرانيا الولفزيون العر  /

BBC/     روصياانوون   لينكن ينف  صع    ده لوغيير النلام 

 وركيا ودعو لدعم اوكرانيا.. ووطال   االصو اع إلى روصيا /21عر   

 الغارديان: ا وا  ال قر ين  ن  ووين وود ق على د    قوة /21عر   

 تحفيا  ن   دب الغزو الروص  12اوكرانيا وعلن  قو   /21عر   

اصووووووط ع: نتوووووف األوكووووورانيين  صووووووعدون لل  ووووواركة  ووووو   ال ووووورس األوصوووووط/

 القوا   د الرو 
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 كل ات عن  ووين؟ 9وا نطن  وصت: كيف اثار  ايدن  جة عال ية  و

 

 Washington) " وووو  وقريوووور  تووووحيفة يوا وووونطن  وصووووت الجزيوووورة نووووت/

Post) يقوووووو  كاو ووووواه ووووووايلر  يجووووور و وووووات  يوووووزر إن الووووورئي  األ يركووووو  جوووووو  

  دي يوووور  ووووووين يال  ايوووودن اثووووار  ووووجة واصووووعة  اع نوووو  ان الوووورئي  الروصوووو  

ي كنوووو  ال قوووواب  وووو  الصوووولطةي  وادم  لووووك إلووووى ووووودا ن  صوووو ول  ال يووووت األ ووووي   

 .حيث  دا ان  ايدن يقورح وغييرا ج ريا    الصياصة األ يركية

ولفوووت كاو وووا الوقريووور االنو ووواه إلوووى ان  ايووودن كوووان كثيووورا  وووا يووو ك ر ج هووووره خووو   

ن وح لوووو  كل ووووات الر صوووواب  إ  ح لووووو  االنوخا يووووة  ووووالوزن الثقيوووو  الوووو ي ي كوووون ا

كووووووان يووووووردد ان يكوووووو م الر صوووووواب  هوووووومي  ويي كوووووونهم وحريووووووك األصووووووواسي  

ويي كوووونهم إرصووووا  رجالنووووا ونصووووائنا ال ووووجعان إلووووى الحوووور ي  ويي كوووونهم إحوووو   

 ."الص م

ي حووووق    ال ي كوووون لهوووو ا  -ا وووو  الصوووو ت-يووووا   ايوووودن  وووو  خطا وووو   وووو   ولنوووودا 

 ."الرج  ان ي قى    الصلطة

 الصياصة ال علنة وعار   ن

وتوووف الوقريووور ع وووارة  ايووودن   نهوووا كانوووت وتوووريحا  ه وووا  ووون  ووو ن  ان يعكووو  

الصياصوووووة األ يركيوووووة ال علنوووووة  ويوعوووووار    وووووك    ا ووووور  ووووون ادعوووووابات ك وووووار 

الووووو ين  -و ووووون  ووووو نهم وزيووووور الخارجيوووووة انووووووون   ليووووونكن- صووووو ول  اإلدارة 

 هووو  إلوووى ا عووود اتوووروا علوووى ان وغييووور النلوووام لوووي   طروحوووا علوووى الطاولوووة   ووو  

  وووا يالووو  حووووى ر صووواب الواليوووات ال وحووودة خووو   الحووور  ال ووواردة  وووووردد توووداه 

علوووى الفوووور  ووو  ج يووون انحووواب العوووالم حيوووث صوووعى يوووادة العوووالم  والد لو اصووويون  

وخ ووووراب الصياصووووة الخارجيووووة إلووووى وحديوووود  ووووا يالوووو   ايوووودن  و ووووا يعنيوووو ؟ وإ ا لووووم 

 يقتد ه ا الوتريح   ل ا ا يا   لك؟

يتوووير  ووون الخطوووا   صوووعى  صووو و   ووو  ال يوووت األ وووي  للوو ووويح  إ    عووود ويوووت

يووووا : يكانووووت وجهووووة نلوووور الوووورئي  هوووو  انوووو  ال ي كوووون الصوووو اح ل ووووووين  فوووور  
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القووووة علوووى جيرانووو  او ال نطقوووةا  لوووم يكووون ينووواي  صووولطة  وووووين  ووو  روصووويا او 

 ."وغيير النلام

الك وووف وا وووار الوقريووور  و قوووا ل وووخل  طلووون علوووى الخطوووا  وحووودث   ووورط عووودم 

عوووون هويووووو   إلووووى ان ع ووووارة  ايوووودن لووووم يكوووون  خططووووا لهووووا وكانووووت  فاجئووووة 

لل صووووو ولين األ يوووووركيين. و ووووو  اعقوووووا  الوتوووووريح   ا ووووورة  صوووووارع ال راصووووولون 

لل حووووث علووووى  صوووواعدي  ايوووودن للحتووووو  علووووى وو وووويح   وووو ن الوووورئي  الوووو ي 

وغييووووور النلوووووام  ووووو  روصووووويا. لكووووون  صووووواعدي  ايووووودن  -علوووووى  وووووا ي ووووودو-يوووودعم 

 . وا الوعليق    اثناب  صارعوهم لتياغة رداعور وا  ور 

 خطا   هم للغاية

ويووووا   رون ديفيوووود  يللوووور  الد لو اصوووو  ال خ وووورم والز يوووو  ال ووووارز  وووو    صصووووة 

كووووارنيغ  للصوووو م الوووودول   يكووووان الخطووووا   ه ووووا للغايووووة. هوووو ه واحوووودة  وووون ولووووك 

 ."الخط  حيث يرصم صطر واحد هدف الخطا 

ت األ وووي  علوووى الفوووور ال قتوووود  قوووو  وا ووواف  يللووور انووو  لوووو لوووم يو وووح ال يووو 

 ايووودن  لكانوووت الع وووارة يووود ادت إلوووى وحوووو  ك يووور  ووو  الصياصوووة ولكوووان  وووووين  هوووم 

ان الواليووووات ال وحوووودة صوووووحاو  طوووورده  وووون  نتوووو  . و وووون غيوووور الوا ووووح الووووو ثير 

الكا وووو  للوعليووووق  وووو  األيووووام ال ق لووووة. ويووووا  إنوووو  يكووووره ال خوووواطرة  يال صووووي ا  وووون 

. لكووون هوووو  صووووكون لع وووارة  ايووودن عوايووو  ع ليووووة؟ ال رجووو  لديووو  اصووولحة نوويوووة

 ."احد يدري

ويووووا  الوقريوووور  وووون ال حو وووو  ان و ووووير ع ووووارة  ايوووودن إلووووى  ووووا كووووان ي ووووك  يوووو  

 ووووووين  الفعوووو    وووو ن   وووواعر  ايوووودن الحقيقيووووة  و وووون  وووو   ال  كوووود انوووو  صوووويوم 

اصوووووخدا ها  وووو ن الدعايووووة الروصووووية  لكنهووووا اي ووووا وووووو ر نا وووو ة علووووى وفكيوووور 

 .   و ع   ن طريقة وفكير اإلدارة     ا يوعلق   ووين ايدن الحال

ويوووا   ايكووو  اوهوووانلون الز يووو  الصوووا ق   عهووود  روكينغوووز يعنووود ا وقوووو  إن هووو ا 

 ."الرج  يج  ان يرح     نت   لك اعلنت انك لن ووعا    ع 
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 حدة  ايدن ال وتاعدة  د  ووين

وين حوووادا   وووك  خووو   األصوووا ين القليلوووة ال ا وووية  اتووو ح خطوووا   ايووودن عووون  وووو

 وزايووود. وا ووواف الوقريووور ان  ايووودن روم  ووورة انووو  يوووا  ل وووووين  ووو  وجهوووو   ات 

 وووورة يال اعوقووووود ان لوووووديك روحوووواي  واألصووووو وع ال ا ووووو  وتووووف    نووووو  ي جووووورم 

حوووور ي واليوووووم يطلووووق عليوووو  لقوووو  يجووووزاري  وي لطجوووو ي  ويدكووووواوور ياووووو ي  

إليووو  علوووى انووو  لووو ا  وووان القوووو    نووو  يجووو  إ عووواده عووون الصووولطة ي كووون ان ي نلووور 

 .خطوة  نطقية  عد ك   ا يي 

وجووووواب رد روصووووويا علوووووى لصوووووان ال وحووووودث  اصوووووم الكووووور لين دي ووووووري  يصوووووكوف 

لوكوووواالت األن وووواب الحكو يووووة: يهوووو ا لووووي   وووون اخوتووووال  ايوووودن. يوووووم انوخووووا  

 ."رئي  روصيا  ن ي   الرو 

ويووووا   عوووو  ال صوووو ولين   وووو  كوووو   وووون الواليووووات ال وحوووودة وخارجهووووا  إن وعليووووق 

 ايووودن كوووان اعورا وووا تووواديا  وووالواين    ووون ال حو ووو  اال وكوووون للواليوووات ال وحووودة 

ع يوووة ط يعيوووة  ووون  وووووين  عووود الغوووزو. لكووون القلوووق األك ووور يووود يكوووون  علوووى ال ووودم 

القتوووووير  ان خطوووووا   ايووووودن ي كووووون ان يتوووووعد الوووووووورات ويجعووووو   ووووون التوووووع  

 .العثور على اي  خرج د لو اص 

ن وكوووووون هنووووواك اولويووووووان ا ن: إنهووووواب ويوووووا  وقريووووور وا ووووونطن  وصوووووت يجووووو  ا

الحووووور    وووووروط ي كووووون ان وق لهوووووا اوكرانيوووووا  ووث ووووويط اي وتوووووعيد  ووووون جانووووو  

 . ووين

 نيات حقيقية

ويووووا  الد لو اصووووو  ال خ وووورم ورئوووووي   جلووووو  الع يووووات الخارجيوووووة األ يركووووو   

ريو ووووارد هووووا   يكووووان هوووو ا الوعليووووق غيوووور  وصووووق  وووون هوووو ين الهوووود ين  واأل وووور 

ن إدارة  ايوووودن وتوووور ت  ان وووو اط ك يوووور. هوووو ا يوعووووار   وووون ال حوووو ط حوووووى ا ن ا

اوجووواه وعوووا لهم  ووون هووو ه األز وووة   ووون الوا وووح انهوووم ادركووووا  لوووك  لقووود عوووادوا  ووو  

غ ووووون ديووووائق  ال  ووووكلة  وووون وجهووووة نلوووور  ووووووين هوووو  ان  ايوووودن ك ووووف عوووون 

 ."نيو  ونياونا الحقيقية
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 وعلووووووق ديفيوووووود روثكو ووووووف   حلوووووو  الصياصووووووة الخارجيووووووة والوووووورئي  الونفيوووووو ي

ل ج وعووووة يروثكو ووووفي األ يركيووووة  علووووى  ووووا يووووا   ايوووودن   نوووو : ييوجوووود  وووو  

وعليووووق  ايوووودن نووووواة  وووون الحقيقووووة  ال ي كوووون لف دي يوووور  ووووووين ان يهوووودم  لوووودا  

ويقوووووو  ع ووووورات ا الف  وووووون ال ووووودنيين  ويروكووووو  جوووووورائم حووووور   وصلصوووووولة  

ويوويووون ان يلقووووى الورحيوووو   وووورة اخوووورم  ووو  ال جو وووون الوووودول . إ ا كانووووت روصوووويا 

 د ان وكون جزبا  ن  جو ن الدو    صيوعين عليها إحداث الوغييري.وري

 

 "وقارير:   يحة    يل  الجي  الروص .. ي اعوها  ن اج  الكحو 

وحوووودثت ال خووووا رات العصووووكرية األوكرانيووووة عوووون ان الفصوووواد  صووووكاي نيوووووز عر يووووة/

وصوووووب اإلدارة عووووري   حاولووووة روصوووويا االصوووووعانة   رك ووووات يدي ووووة  وووون  ن وووو ت 

 .الوخزين الطوي  األ د  لوعوي  خصائرها    الحر 

و كوووورت ال خووووا رات األوكرانيووووة ان ك يووووات  وووون العووووواد العصووووكري الروصوووو    قوووودت 

 وووون  ن وووو ت الوخووووزين الطويوووو  ال وووودم   ووووا وصوووو    وووو  خووووروج العديوووود  وووون 

ولوووم ي كووود  لوووك طووورف  صووووق    ي وووا يووود وكوووون .ال رك وووات العصوووكرية عووون الخد وووة

 .ن الحر  النفصيةه ه ال علو ات جزبا  

واو ووووحت ال خووووا رات األوكرانيووووة انوووو  وووووم وحويوووو  العديوووود  وووون القطوووون العصووووكرية 

إلووووى ياعوووودة عصووووكرية  وختتووووة  وووو  اإلتوووو ح وإعووووادة الو هيوووو  يوووور  الحوووودود 

 ووووون اوكرانيوووووا و ي روصووووويا   حصووووو   وووووا اوردت توووووحيفة يجيوووووروزاليم  وصوووووتي 

 .اإلصرائيلية

لجوووي  الروصووو  كوووان الو ووون  خولفوووا لكووون  ووو  حالوووة  ريوووة الووود ا ات الرا عوووة  ووو  ا

 . رك ات  وجودة جاهزة للع   10وتع ا   حيث كانت واحدة  ن ك  

ووقوووووو  ال خوووووا رات األوكرانيوووووة إن الفصووووواد كوووووان الصووووو   الرئيصووووو  وراب الحالوووووة 

 .الصيئة لل عدات العصكرية الو  جرم إخراجها  ن ال خازن
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وحووووووي  عووووادن ث ينووووة  وا ووووا ت ان اجهووووزة الر يووووة واألجهووووزة اإللكورونيووووة الووووو 

صوووريت  ووون ال رك وووات القواليوووة   و وووحة ان الكثيووور  ووون د ا وووات الفريوووة الرا عوووة 

 . ككت و ا ا  و ع ها لم يكن  يها حوى  حركات

ويووووا  الجووووي  األوكرانوووو  إن روصوووويا لووووم وصوصوووولم علووووى تووووعيد إتوووو ح اجووووزاب 

 .ال رك ات ال عطو ة على ار  ال عارك   وكرانيا واصو دالها

 294 رك وووووة  درعوووووة و1664د ا وووووة و  582ف إن روصووووويا  قووووودت ووقوووووو  كييووووو 

 .نلا ا إلط س تواري  93يطعة  د عية و

و كوووورت ان الفصوووواد يوووو ثر علووووى القوووووات الروصووووية ال و ركووووزة  وووو   ي روصوووويا  

حيووووث صوووورس الجنووووود الويووووود واإل وووودادات  ووتوووو  األ وووور  هووووم إلووووى اصووووو دا  

 .ال عدات العصكرية  الكحو 

 ووووار  الجوووواري ان  8ي وليويكوووووي اإلخ وووواري األ يركوووو  كووووو   وووو  وكووووان  ويوووون 

الويووووود ي ووووك   يالع لووووة الثانيووووةي   وووو  الجووووي  الروصوووو   لكوووون يوقاليوووود الفصووووادي 

ال صو ووورية  يووو  طالوووت الويوووود  جوووددا   عايوووت الوقووودم داخووو  اوكرانيوووا  رغووووم ان 

  وصكو   لت جهودا لوحصين خطوط اإل داد.


