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الييييداير الروسييييلة: لواطتييييي الطفرييييف  رلليييية م يييي ر    يييي ف مو ييييد  روسييييلي اللييييو  

 الهجو  األو راتي  لى دوت يس

لييييييدلرو  لييييييطه  الفييييييواف المسييييييل ة األو راتليييييية  يسييييييط دا   روسييييييلي اللييييييو  

 ال وس ور األ لض الم ر  دوللي

إسيييييرا"للي  سييييير   ل يييييير   طيييييدرل  طفرلييييير   ييييير : جهيييييي   روسيييييلي الليييييو  

 األو راتللن  لى لطيل الجلش الروسي

 من جتوده اي أو راتلي 1351الجلش الروسي لفر  مفطل  العر لة تف 

CNN   طيييييرا   ججيييييل الجتيييييود اليييييروس  خو راتليييييي وال يييييرمللن ل  يييييي ال سيييييي"ر

 ال فلفلة

  خو راتليالجلش الروسي لدمر أ  ر لوا د إمداداف الولود  العر لة تف 

 يليييدن لييي ور الفيييواف األملر لييية ايييي الفي يييد  العسييي رلة  جل يييو   الج لييير  تيييف 

 اي جتو   رق  ولتدا.

ذ اييييي ال يييي ا   سيييي   ال يييير   العر ليييية تييييف  ذ  فلفلييييي  يلييييدن: العيييييل  سييييلواجي تففييييي

 الروسلة األو راتلة

 مفطييييل السيييي لر  ال رلريتليييية اييييي أو راتلييييي: طخ ييييدف أسييييوأ م يواتييييي  الج ليييير  تييييف 

 مدتي اي لف  مسرح ميرلو ول. 300

 وا ترن: مول  الهتد من أ مة أو راتلي غلر مرض الطل  لون العر ي 

 ييييين مسط يييييير األمييييين الفيييييومي األملر يييييي: وا يييييترن والتييييييطو لعيييييد ان   رولطييييير 

  رر روارئ اي  يل هيجمف روسلي أراضي ال ل .

أول يييييف  ييييين مفييييييدر: مجمو ييييية  سيييييلتو    ال  وملييييية الفيييييلتلة    رولطييييير 

 م يوضيف لالسطجمير  يل طرو لملي"ليف وال ي  اي روسلي.
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 يييييوطلن: ت ييييين ت ميييييي الجفياييييية العيلملييييية   ضيييييل جفياييييية العيييييرق الج لييييير  تيييييف  

 الروسي.

 ييييوطلن ل يييي ي العفو يييييف الم روضيييية  لييييى الجفيايييية الروسييييلة  الطل  لييييون العر ييييي 

  إ راق التي للن لل ط 

 ييييإف إايييالس  يلملييية إ ا راضيييف اليييدول روسيييلي ط ييي ر مييين   الطل  ليييون العر يييي

 داع جمن ال ي   يلرو ل

اطهيييييي  لروسيييييلي  يييييي طراق م رييييية توولييييية أمرل لييييية ومفييييي ي  ت ييييير   21 ر يييييي

 سعودلة

BBC    روسيييييلي وأو راتليييييي: اإط ييييييد األورو يييييي لوليييييع اط يليييييي ل يييييرا  ال يييييي

 األمرل ي لل د من اإ طميد  لى روسلي

BBC   السييييييي ي لفيضييييييي هييييييلالر   للتطيييييييون طراميييييي : اليييييير"لس األمرل ييييييي

 2016إطهيمي  يلطعيون مع روسلي اي اتط ي يف 

 

 

 ضو  يل رلمين األورو ي طريل   ررد ر"لس الو را  ال تد   س    

 وف  أرلفي  لى  وطلن

ريل ييييييف  ضييييييو ال رلمييييييين األورو ييييييي األلميتليييييية   رلسييييييطلن  روسييييييلي اللييييييو  

جيسييييطن طييييرودو  ميييين  رو سييييل  عييييد أتدرسييييون   رييييرد ر"ييييلس الييييو را  ال تييييد   

و ييييين ر"ييييلس الييييو را  ال تييييد  لييييد وفيييي  اليييير"لس .طفييييرل يطي  يييين  ييييوطلن

الروسييييي  االدلمليييير  ييييوطلن   ختييييي  غليييير دلمفرارييييي   و هييييرف أتدرسييييون  لييييى 

لتييييي   اييييو س تلييييو    لتمييييي ردف  للييييي  فسييييو  اييييي اجطمييييير  فييييد   رو سييييل  

 واطهمطي  ي  ال ه  المت ر  للدلمفرارلة 
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 م رج لرل  أو راتي  يلطسللح: لن تداع جمن ال ر رد 

راضييييف المجيييير  الجمعيييية  رل ييييي ميييين اليييير"لس األو راتييييي  سيييي ي  تلييييو   ر ليييية 

اولييييودلملر  لللتسيييي ي لط ولييييد أو راتلييييي  يألسييييل ة  ود يييي  العفو يييييف  لييييى لرييييير 

 الريلة الروسي.

 

الفطلى الروس مي  رتيمج   للرالو  ال   طسط دمي أو راتلي للطعر   لى 

 وإ الغ  ي"الطه ؟

 يإلضييييياة إلييييى ط دلييييد هوليييية الجتييييود الييييروس  ليييي     أن  للرالييييو  الج ليييير  تييييف 

لسييييط د  ألضييييي لط دلييييد المطسييييلللن الييييروس الم طملييييلن اليييي لن ل يييييولون د ييييول 

 ال الد  تد تفير الط طلش )ال رتسلة(

الجتييييود  تفييييو   ت يييير وليييييل الييييدورو  لو يليييية رولطيييير   طفييييدلرا ألمهيييييف هيييي إ  

هييي ه المعلومييييف   ييير وسيييي"ل الطوافيييل اإجطميييي ي إل يييال  العيييي"الف  ليييى األليييل 

 ." خته  افدوا أ تي ه   ومن ج  طم لته  من الفدو  أل   جججه 

وليييط  طيييوالر طفتلييية الطعييير   ليييى الوجيييي مييين ل يييل  ييير ة تي ييي"ة مجلييير  للجيييدل 

 .(Clearview AI) "طسمى   للرالو إلي آ 

رتيييييمج األ يييي يي اليييي لن لسييييط دمون الفييييور العيميييية المييييخ و   ميييين ول ييييدد ال 

الوليييي  ومتفييييييف الوسيييييي"ر اإجطمي لييييية  ميييين دون إ ن  إلت يييييي  لي يييييد   ليتييييييف 

 .لي لة لل  ل

ايييإ ا  تيييف طرليييد الطعييير   ليييى  ييي ي ميييي  اميييي  للييي  سيييو  ط مليييل فيييور  أو 

 .الطفير فور  جدلد   وسل يول  رتيمج   للرالو  إجرا  الطري ي
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  ال رتيييييمج  يلفييييور المت ييييور    يييير موالييييع الطوافييييل  وليلييييف ال يييير ة ول ييييط 

ايييي ولييييف سيييي ي إن  ليييي  ل ييييمل ملليييوتي فييييور  مييييخ و   مييين  دميييية الطوافييييل 

 .(VKontakte) "اإجطمي ي الروسلة  ا وتطي طي

 عيييييد  لييييي  ليييييط   ليييييع الوفيييييول إليييييى لي يييييد  ال ليتييييييف الفي لييييية لل  يييييل إلداراف 

طفييييول  للرالييييو  ل يييين الطفيييييرلر اإلضيييييالة  ال ييييررة والو يييييإف ال درالليييية   مييييي

ط يييلر إليييى أن ال ييير ة ليييد مت يييف ألضيييي إم يتلييية الوفيييول إليييى  ميييال  آ يييرلن  

 " ميييييي ايييييي  لييييي  المللييييييردلراف وسالسيييييل ال ليييييع  يلطج "ييييية مجيييييل  والمييييييرف

(Walmart)و طى  عض العمال  اي ال فل الطعللمي  يلمدارس  . 

لييييي     أن ال رتييييييمج لسيييييط د  و يإلضيييييياة إليييييى ط دليييييد هولييييية الجتيييييود اليييييروس  

ألضيييي لط دليييد المطسيييلللن اليييروس الم طمليييلن الييي لن ل ييييولون د يييول الييي الد  تييييد 

 تفير الط طلش.

 

 "مجمو ة التمر..  رة وا ترن لفد  التوو  وال لولوجي وال لملي"ي

 

لفيييييول م لليييييون لموليييييع  سييييي ي  تليييييو   ر لييييية  إن   سييييي ي  تليييييو   ر لييييية

م ط ييييراف  لولوجليييية  يييييرج أراضييييلهي  ولييييدلهي طيييييرل  الوإليييييف المط ييييد  ط تييييي 

 .موجي اي اسط دا  األسل ة التوولة وال لملي"لة  الل  رو هي

وأ ييييرف فييي ل ة  تلوليييور  طيييييلم   األملر لييية إليييى  ريييية وا يييترن لليييرد  لييييى 

روسيييييلي   ييييييل اسيييييط دامهي السيييييالح التيييييوو  أو ال لوليييييوجي أو ال لمليييييي"ي ايييييي 

 .ل رة لل   ل تهي ل  ط    ط يفلل ا

وليليييييف الفييييي ل ة إن ال ليييييف األ يييييلض  ييييي ل ارلفيييييي مييييين المسييييي وللن لوضيييييع 

سييييلتيرلوهيف رد اعييييل وا ييييترن و ل ي"هييييي   لييييى اسييييط دا  موسيييي و لمجييييل هيييي ه 

 .األسل ة
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وأوضيييي ف أن هتيييييي  ارلفيييييي ليييييد ى  مجمو يييية التمييييير   ليييييدرس اليييييردود  ليييييى 

هجيييييو  روسيييييي ااطراضيييييي  ليييييى لواايييييل األسيييييل ة والمسيييييي داف المطجهييييية إليييييى 

 . راتلي   لى أراضي دول  ل  التيطوأو

 ميييي طيييدرس المجمو ييية الررلفييية الطيييي لجييي  أن طيييرد  هيييي وا يييترن  ليييى اتط يييير 

مجييييل طليييي  األ ميييييل العدا"ليييية اييييي ال لييييدان المجيييييور    مييييي اييييي  ليييي  مولييييدواي 

 .وجورجلي

ووليييييع  ليييييى وجلفييييية إت يييييي   مجمو ييييية التمييييير  مسيييييي د الييييير"لس األملر يييييي 

أليييي  مييين  يييد  الهجيييو  الروسيييي  4ل ين   عيييد ل ييي ون األمييين الفيييومي جلييي  سييييل

 .اي أو راتلي   س  الف ل ة األملر لة

والميييي لع يييف طلييي  المجمو ييية دورا مر  لييييي ايييي طريييولر أسييييلل  ايييرض  فو يييييف 

 لييييييى روسييييييلي  و ليييييييد   ييييييدد الفييييييواف اييييييي دول التيييييييطو  وطسييييييللح الفييييييواف 

ع التييييطو األو راتلييية  اإتهيييي ط ييييول ط دليييد ال ييير الييي   ليييد لييي د  طجييييو ه إليييى داييي 

 إلى اسط دا  الفو  العس رلة اي أو راتلي.


