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 :ايدن عقب قمة الناتوب الجزيرة نت/

سنواصللللل  دعللللل  زيوينسلللللعد و عومتلللللر بمسلللللاعدات  منيلللللة عبيلللللرة  ➢

 .لمواجهة العدوان الروسد ودعمه  فد الدفاع عن النفس

موتزملللللون معلللللا بت ديلللللد معلللللدات ظملللللافية بملللللا فلللللد  لللللل   ن ملللللة  ➢

 . وعرانياالدفاع الجوي لمساعدة 

سلللللنعتمد مفهوملللللا اسلللللتراتيجيا م لللللداا لملللللمان اسلللللتعداد النلللللاتو  ➢

 .لمواجهة  ي ت د فد البيئة األمنية الجديدة

مللللن احن و تللللن قمللللة النللللاتو فللللد يونيللللو المقبلللل  سنملللل  خ  للللا  ➢

 لقوات وقدرات ظمافية لتعزيز دفاعات ال وف.

 

 :ألمين العا  ل وف الناتوا /الجزيرة نت

 

االشللللتباعات ظلللللن  للللرب بللللين النللللاتو وروسلللليا عوينللللا منلللل  ت للللو   ➢

 .فد  وروبا

اتفقنللللللا عوللللللن تقللللللدي  معللللللدات  مللللللن سلللللليبراند ظلللللللن  وعرانيللللللا  ➢

 .لمواجهة  ي هجو  روسد بيولوجد  و عيميائد  وظشعاعد  ونووي

روسللللليا ت لللللاو  خولللللا  ريعلللللة بللللل ن النلللللاتو مسلللللتعد السلللللتخدا   ➢

 .السالح العيميائد لتبرير استخدامها له ا السالح

علللل  االسللللتعدادات لوتصللللدي لعلللل   نللللواع األسللللو ة العيمائيللللة نجهللللز  ➢

 .والنووية ظ ا استخدمها ال رف احخر فد ال رب

نللللوفر دعمللللا عبيللللرا ألوعرانيللللا ونقللللد   سللللو ة لوتصللللدي لومللللدرعات  ➢

 والدبابات وال ائرات ولن  دخ  فد التفاصي .
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و ن مللللة زيوينسللللعد لونللللاتو:  ع ونللللا مقللللاتالت ودبابللللات  /سللللعاي نيللللوز عربيللللة

 دفاع جوي

جونسللللون: بللللوتين تجللللاوز الخلللل  األ مللللر.. ويجللللب  ن يمالللل   مللللا   العربيللللة نللللت/

 "الجنائية الدولية"

 العرموين: جونسون  عار زعماء العال  عدائية تجاه روسيا العربية نت/

االسلللللتخبارات البري انيلللللة: روسللللليا تعبلللللدت   الف  الخسلللللائر  /الشلللللرس األوسللللل 

 البشرية

الخزانللللة األميرعيللللة" تفللللر  عقوبللللات عوللللن "الللللدوما" الروسللللد  العربيللللة نللللت/

 و عمائر

 وعرانيللللا تعوللللن تللللدمير سللللفينة روسللللية لنقلللل  الجنللللود فللللد ب للللر  /العربيللللة نللللت

  زوف

بللللوتين يب للللس ملللل  مجوللللس األمللللن الروسللللد المفاومللللات ملللل  التوفزيللللون العربللللد/ 

  وعرانيا

 لللللف  100واشللللن ن تعوللللن  نهللللا ستسللللتقب  مللللا يصلللل  ظلللللن  /التوفزيللللون العربللللد

 الجئ من  وعرانيا

 

عييلللف  ملللدن  وعرانيلللة بعلللد شلللهر عولللن ال لللرب  5روسللليا ترعلللز عولللن  /21عربلللد

 وتشرنيغوف وسومد وخارعيف وماريوبو ".

 

BBC/  الروبلللل : ملللل  تللللدهور العموللللة عوفللللة المعيشللللة فللللد روسلللليا ترتفلللل  بنسللللبة

 بالمئة 14
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البيولوجية فد  الدفاع الروسية تعون عن صوة بين  نش ة البنتاغون 

  وعرانيا وصندوس نج  بايدن

 عونللللت وزارة الللللدفاع الروسللللية اعتشللللافها صللللوة بللللين األنشلللل ة  روسلللليا اليللللو /

البيولوجيللللة العسللللعرية التللللد تللللته  موسللللعو البنتللللاغون بممارسللللتها فللللد  وعرانيللللا 

 .وصندوس استاماري تاب  لنج  الرئيس األمريعد جو بايدن، هانتر

اللللللدفاع ايشلللللعاعد والعيميلللللائد والبيوللللللوجد فلللللد الجلللللي  و علللللد قائلللللد قلللللوات 

الروسللللد، ظيغللللور عيريوللللوف،  انللللاء ظ ا للللة صلللل فية قللللدمها اليللللو  الخملللليس،  ن 

الواللللللائا التللللللد  صللللللب ت ب للللللوزة وزارة الللللللدفاع الروسللللللية بشلللللل ن  نشلللللل ة 

البنتلللاغون البيولوجيلللة العسلللعرية فلللد  وعرانيلللا تسلللو  الملللوء عولللن صلللالت بلللين 

 .ت دة ومواق  بيولوجية عسعرية فد  وعرانيامؤسسات فد الواليات الم

وقلللا : "تجلللدر ايشلللارة ظللللن تلللور  هياعللل  مقربلللة ملللن ايدارة األمريعيلللة ال اليلللة 

 Rosemont Seneca فلللد األنشللل ة المللل عورة، بملللا فلللد  لللل  صلللندوس

 ."االستاماري ال ي يقوده هانتر بايدن

ة ال تقلللل  ولفللللت عيريوللللوف ظلللللن  ن هلللل ا الصللللندوس ي  للللن بمللللوارد ماليللللة موموسلللل 

مويللللار دوالر، مملللليفا  ن الواللللائا تؤعللللد وجللللود صللللالت وايقللللة بللللين  2.4عللللن 

 هلللللل ا الصللللللندوس ومقللللللاولد البنتللللللاغون الرئيسلللللليين، بمللللللن فلللللليه  شللللللرعة

Metabiota التللللد تعللللد، ملللل  شللللرعة Black and Veatch عبللللر  ،

 .مصدر  جهزة ظلن مختبرات البنتاغون البيولوجية فد مختوف  ن اء العال 

  العسلللللعري الروسلللللد ظللللللن ال جللللل  الواسللللل  لهللللل ا البرنلللللام ، و شلللللار المسلللللؤو

مؤعللللللدا  ن جهللللللات  مريعيللللللة مختوفللللللة شللللللارعت فللللللد ت بيقللللللر عللللللالوة عوللللللن 

البنتلللللاغون، بملللللا فيهلللللا الوعاللللللة األمريعيلللللة لوتنميلللللة الدوليلللللة وصلللللندوس جلللللور  

سللللوروس ومراعللللز السللللي رة عوللللن األمللللرا  والوقايللللة منهللللا، بايمللللافة ظلللللن 

ملللات ب ايلللة رائلللدة، منهلللا المختبلللر اللللو ند فلللد ايشلللراف العوملللد ملللن قبللل  من 
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لللللوس  الملللللوس الللللل ي عمللللل  عولللللن ت لللللوير  سلللللو ة نوويلللللة ملللللمن "مشلللللروع 

ولفللللت عيريوللللوف ظلللللن  ن هلللل ه األنشلللل ة تجللللري ت للللت الرقابللللة التامللللة ."مانهللللاتن

 من قب  البنتاغون.

 

 

 "موسعو تتوعد وارسو برد "مؤار

اليلللللو  الخمللللليس ملللللن  ن رد  للللل رت وزارة الخارجيلللللة الروسلللللية  روسللللليا اليلللللو /

موسللللعو عوللللن  للللرد دبووماسلللليين روس مللللن بولنللللدا سلللليعون "مللللؤارا" بالنسللللبة 

 لوارسو.

 

 لوعاشينعو: االقتراح البولندي يعند  ربا عالمية االاة 

انتقلللللد رئللللليس بللللليالروس  لعسلللللندر لوعاشلللللينعو اقتلللللراح بولنلللللدا  /روسللللليا اليلللللو 

 وعرانيللللا، قللللائال ظن هلللل ه هللللد القامللللد بلرسللللا  قللللوة  فلللل  سللللال  غربيللللة ظلللللن 

  رب عالمية االاة.

 

 اليونيسيف" تعشف رقما "صادما" عن   فا   وعرانيا"

عشلللفت من ملللة األمللل  المت لللدة، يلللو  الخمللليس، نلللزوح  عالللر  سلللعاي نيلللوز عربيلللة/

ملللللن نصلللللف   فلللللا   وعرانيلللللا ملللللن منلللللازله  منللللل  بدايلللللة العمويلللللات العسلللللعرية 

خلللللاوف ملللللن تفلللللاق  الومللللل  فبرايلللللر، وسللللل  م 24الروسلللللية فلللللد بالدهللللل  فلللللد 

وقالللللت من مللللة األملللل  المت للللدة لو فولللللة "اليونيسلللليف  فللللد بيللللان " د  .اينسللللاند

 ي  عاللللر مللللن  -مويللللون  فلللل   4,3شللللهر مللللن ال للللرب فللللد  وعرانيللللا ظلللللن نللللزوح 

و ومللللل ت ."مويلللللون  فللللل  7,5نصلللللف   فلللللا  البولللللد الللللل ي ي قلللللدر علللللدده  بلللللل

د و صلللللب وا مويلللللون  فللللل  امللللل روا لوهجلللللرة ملللللن اللللللبال 1,8"اليونيسللللليف"  ن 

 مويون  ف  داخ   وعرانيا. 2,5الجئين، بينما نزح 
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 وعرانيا تم  يديها عون عنز معوومات.. من ومة سالح روسد لو رب 

 ايلعترونية 

 

منلللل  بللللدء  للللرب  وعرانيللللا تعرمللللت القللللوات الروسللللية لمللللربات شللللديدة وفقللللدت 

 . و تخوّت عن العديد من األسو ة فد األرامد األوعرانية

هللللل ه األسلللللو ة دبابلللللات و خيلللللرة و تلللللن  لللللائرات روسلللللية ملللللن دون وشلللللموت 

 يلللار، ولعلللن قلللد يعلللون  عبلللر غنيملللة  تلللن احن لوقلللوات األوعرانيلللة والغلللرب هلللو 

 "4-جلللللللزء ملللللللن ن لللللللا  ال لللللللرب ايلعترونيلللللللة الروسلللللللية "عروسلللللللوعا

(Krasukha-4) . 

" مللللن جللللز ين همللللا ن للللا   للللرب ظلعترونيللللة وو للللدة 4-ويتعللللون ن للللا  "عروسللللوعا

 .ة، وهما مابتان بشع  منفص  عون شا نتينمرعز القياد

ظلعتريللل  -وبنلللت الن لللا  الموجلللود منللل   عالللر ملللن عقلللد شلللرعة "عونسللليرن راديلللو

 Concern Radio-Electronic) "تيعنولللللللللللللوجيز

Technologies (KRET))  الممووعللللللة لمجموعللللللة الدولللللللة الروسللللللية

 .التد تصن  منتجات عسعرية متخصصة (Rostec) ""روستي 

عيولللللومتر، وهلللللو مصلللللم   300″ ن لللللو 4-التشلللللغيود للللللل"عروسوعاويبولللللد الملللللد  

السلللللتهداف األن ملللللة ايلعترونيلللللة الراديويلللللة لثن ملللللة الم موللللللة جلللللوا ماللللل  

 .وع ل   ن مة الصواريخ (UAVs) المرعبات الجوية غير الم هولة

ا مواجهلللللة  ن ملللللة اينللللل ار واللللللت ع  الم موللللللة جلللللوا  ويمعلللللن لون لللللا   يمللللل 

فلللللاء  وعرانيلللللا بقيلللللادة الواليلللللات المت لللللدة عولللللن " واعلللللس  التلللللد يسلللللتخدمها  و

 . ائراته  من دون  يار وع ل   قمار التجسس الصناعية

وفمللللال عللللن  للللل ، يمعللللن نشللللر الن للللا  الم مللللو  لوتشللللوي  عوللللن الللللرادارات 

 .األرمية العبيرة و ماية القوات الروسية من  ن مة المراقبة
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 االنتشار قرب عييف

ايسلللتراتيجية، فللللن ومللل  الن لللا  بلللالقرب ملللن ن لللا  العاصلللمة فلللد ملللن النا يلللة 

عييللللف  مللللر من قللللد ألن ال مايللللة المقدمللللة ستسللللاعد فللللد ال فللللا  عوللللن التقللللد  

 .الروسد المفاجئ

عمللللا يمعللللن ومللللعها لمنلللل  عمويللللات المراقبللللة التللللد تجريهللللا قللللوات النللللاتو،  تللللن 

 .عندما توقفت عن الت ويا فوس المجا  الجوي األوعراند

ت سللللابا مللللن هلللل ا الشللللهر، نشللللرت القللللوات الجويللللة األميرعيللللة عيفيللللة وفللللد وقلللل 

 "35-قيامهلللا بتنفيللل   وعلللات جويلللة فلللد ومللل  التخفلللد باسلللتخدا   لللائرات "ظف

(F-35) المتمرعزة فد  وروبا. 

و ن ملللللة ماللللل  عروسلللللوعا هلللللد ايجلللللراء المملللللاد المالللللالد ظ ا عانلللللت القلللللوات ال 

 .تعرف ما ال ي ي ير ن و  ومتن 

 .امح هو سبب تخود القوات الروسية عن الن ا وال ي يبدو غير و

ا لمسلللللؤولد اللللللدفاع األميلللللرعيين، لللللل  تصلللللعّد روسللللليا ملللللن لعبلللللة ال لللللرب  فوفقللللل 

ايلعترونيلللة فلللد الصلللراع األخيلللر، وبينملللا قلللد تخ للل  لوقيلللا  بللل ل  فلللد المسلللتقب ، 

فللللن التخولللد علللن ن امهلللا يلللوفر ن لللرة خا فلللة عولللن قلللدراتها بايملللافة ظللللن  وجلللر 

 نت فد السابا مجهولة.القصور التد عا


