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BBC/  روسييييييك ونوارانييييييك: صي ينسييييياو ي يييييي  ميييييرا  ال يييييوا  الروسيييييي   ييييين

 ج يع األراضو األواراني  بكل ستحيل ويعنو اندالع "حرب عكل ي  ثكلث "

 

غيييييوتيريل يبكليييييب بونيييييي  بييييي   النيييييكر  يييييو نوارانييييييك  الت فصييييييون العربيييييو/

 ألسبكب  نسكني 

بايييين: سييينرد ع يييت الع وبيييك  األ ريايييي  ضيييد روسييييك التيييو تضييير روسييييك الييييو / 

 بكل ين

نع ييين ر يييية ب ديييي   ربيييين نولاسيييكندر  كراوليييين اسيييتعكدت الب يييدت  الجصييييرت نييي /

 الوانع   و ل كل غربو العك    اييي  ن ال وا  الروسي .

مبيييي  وصارت الييييد كع: ال ع  ييييك  ع ييييت تم ييييو روسيييييك عيييين الت فصيييييون العربييييو/ 

  حك رت اييي

ال فتليييي  األوارانيييي  ل رنكبييي  النوويييي : تضيييرر  حبييي  نوويييي   يييو  الجصييييرت نييي /

 مكرايي بعد نن استهد تهك نوا  روسي  ل  رت الثكلث .

ال تحييييدس بكسيييي  الر كسيييي  التراييييي : ليييي  نببيييي  ن   يييين الع وبييييك   /الجصيييييرت نيييي 

 الجديدت ع ت روسيك ألننك نريد  ب كء ننوا  االت كل  فتوح .

"ال يييييوا  الروسيييييي  تعييييييد تج ييييييع  يييييفو هك".. نوارانييييييك  الت فصييييييون العربيييييو/

 نلي جند  روسو 17تتحدس عن   تل 

بيييييرلين: لييييين ن بيييييل اليييييد ع   كبيييييل ال يييييكص الروسيييييو بكلروبيييييل  روسييييييك الييييييو /

 و ستعدون لاك   السينكريوهك 

"وول سيييييييتري  جورنيييييييكل": االليييييييتبك  بتعييييييير  رو يييييييكن  روسييييييييك الييييييييو /

 نبرا و يتل و فكوضين نوارانيين ل تس  

 نرانبه عن اثب.. الار  ين "ت ريحك  بكيدن      " /العربي  ن 
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وصييييييرت مكرجيييييي  بريبكنييييييك: بيييييوتين ييييييك ة ولييييي  يح ييييي  هد يييييه  /العربيييييي  نييييي 

 بأوارانيك

واليييينبن: و ييييول  ييييد رت ن يراييييي   لييييت بولنييييدا لتعصيييييص ت كسيييي   العربييييي  نيييي /

 النكتو

ك ت ييييو» بييييي  جراءا   أسييييكوي ت  وا اسييييتمد   روسيييييك نل كنييييي  الليييير  األوسييييب/

 نس ح  اي يك ي 

 نوارانيك تستعد لتنكصال .. وال فكوضك  بإسبنبول تبدن الث ثكء /21عربو 

الايييير  ين: نييييرار ال فكوضييييك  الروسييييي  األوارانييييي  ال بكلييييرت  واكليييي  االنكضييييول/

 بإسبنبول  ه 

األوارانييييو ن ضييييل تجهيييييصا وتييييدريبك  يييين عييييك  سييييتولتنبرل: الجيييييل  /يييييورو نيييييوص

 ولجكعته هو التو تحدس الفكر  2014
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 تح يل: حرب نوارانيك مرج  عن  سكرهك وانت    ل رح   جديدت 

رن  لييييييبا  "سييييييو  ن  ن" نن الح  يييييي  الروسييييييي  ع ييييييت نوارانيييييييك  /21عربييييييو 

األييييك  ال كضيييي  مرجييي  عييين  سيييكرهك بسيييبب ال  كو ييي  العنييييدت   لييييرت  ليييت نن 

 .لهد  هج ك  نواراني  سريع  و ضكدت ع ت عدت جبهك 

ولفتييي   ليييت نن ال يييوا  الروسيييي  تحيييتفي بيييكلتفو  العيييدد  الابيييير لانيييه لييي  ياييين 

سييييكح ك ميييي ل ال عييييكر   حيييييس تعرضيييي  ال ج وعييييك  ال درعيييي  لمسييييك ر  بسييييبب 

نع الضييييربك  األوارانييييي  التييييو تعت ييييد ع ييييت البييييك را  بييييدون بيييييكر التراييييي  ال يييي 

واألسيييي ح  ال ضييييكدت ل ييييدبكبك    ضييييك    ليييييت   كو يييي  البييييك را  الروسييييي   ييييين 

 .م ل آالي  واريخ ستينجر األ رياي  ال نع

وو ييييي  الليييييبا  العكل يييييي     يييييد سييييي ك ضيييييعي اليييييدع  ال وجسيييييتو والتاتيايييييك  

ال ليييييياو   يهييييييك واألدليييييي  ال تصايييييييدت ع ييييييت ضييييييعي الييييييرو» ال عنوييييييي  بييييييين 

سييييييي  ل جيييييييل األوارانييييييو ب ييييييد الت ييييييد   ج وعييييييك  الاتك ييييييب التاتياييييييي  الرو

 .والبدء  و ن ل ال تكل  لت العدو -الروسو  و عدت  نكب  

ونيهيييييير تح يييييييل ل ييييييور األن ييييييكر ال يييييينكعي  و حتييييييو  وسييييييك ل التوا ييييييل 

االجت ييييكعو والبيكنييييك  الرسيييي ي   يييين ايييي  الجييييكنبين نن ال ييييراع نييييد ينت ييييل ا ن 

ك ناثييير   ليييت  رح ييي  جدييييدت  ب ثكبييي  حيييرب اسيييتنصاي نيييد يمسييير  يهيييك اليييروة نرضييير

  ييييك ياسييييبون ويعييييكنون  يييين  لييييا    عييييكدت ا  ييييداد  ثييييل نبييييع األواييييرانيين 

 .مبوبه  ال  تدت

ونبهيييي  "سييييو  ن  ن"  لييييت وجييييود  يلييييرا  ع ييييت نن الجيييييل الروسييييو يحييييكول 

تعييييوي  وليييي   يييين ميييي ل صيييييكدت اسييييتمدا  ال ييييوا  ال ييييكرومي  والنيييييران غييييير 

 .ال واريخ ال تعددتال بكلرت  ن ال د عي  ونني    ب   
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ونوضييييح  اللييييبا  نن هج ييييك  األواييييرانيين ال ضييييكدت " ث ييييرت ت ك ييييك"  وع ييييت 

الييييرغ   يييين نن ع  يييييك  ال تييييكل  حييييدودت و راييييصت  ولانهييييك تليييي ل جبهييييك   ييييو 

 .جنوب ووسب نوارانيك والل كل اللرنو

وو ييييي  عهييييد دراسيييي  الحييييرب  الهج ييييك  األوارانييييي  ال ضييييكدت  بأنهييييك "حاي يييي  

يسييييي ك ل  يييييوا  األوارانيييييي  بكسيييييتعكدت  نيييييكب   ييييي يرت  ييييين  و عكلييييي     يييييك

التضيييييييكرية ال ه ييييييي   ييييييين النكحيييييييي  التاتيايييييييي  نو الع  يكتيييييييي  دون صييييييييكدت 

ورجحيييي  "سييييو  ن  ن" نن ياييييون ليييين هجييييو   ضييييكد والت ييييد  نحييييو ."بكنتهييييك

ك ل  ييييوا  األوارانييييي     دينيييي  ميرسييييون التييييو تحت هييييك روسيييييك هييييو األاثيييير ب وحيييير

نييييع  وسيييياو  يييين االسييييتي ء ع ييييت  ياواليييييي  رنة بعييييد نجييييك» ال  كو يييي   ييييو  

 .جسر ل و ول  لت  دين  نوديسك

اييييي   ييييين  30واسيييييتعكد  الوحيييييدا  األوارانيييييي  السييييييبرت ع يييييت نرا  تبعيييييد 

الحييييدود الروسييييي   حييييول  ييييدينتو مييييكرايي وسييييو و   ييييو حييييين توا ييييل ال ييييوا  

 .الروسي   حكول  السيبرت ع ت  دين   يصيو  الوانع  جنوب مكرايي

ال يييييييوا  األوارانيييييييي   اكسيييييييب ابييييييييرت  يييييييو نريتيييييييو لوايكنيفايييييييك وح  ييييييي  

 يييي   ييين ايييييي  و وا اسيييت ر  هيييو  ال اكسيييب   يييد  40ورودنيتسييياو ع يييت بعيييد 

 .يتعبل مب   دادا  ال وا  الروسي  وبري  ت د هك نحو العك   

 يييييو ال  كبيييييل  نايييييد ال سييييييولون اليييييروة نن تبويييييي  ال يييييدن يسيييييكعده  ع يييييت 

نييييع تج ييييع ال ييييوا  األوارانييييي   ييييو ال نييييكب  تح ييييي  هييييد ه  األسكسييييو وهييييو  

 .االنف كلي   و دونبكة

ونيييييكل الاولونييييييل جنيييييرال سييييييرجو رودسييييياو   النك يييييب األول لييييير ية هي ييييي  

األراييييكن العك يييي  لروسيييييك  الج عيييي    ن  يييير  الح ييييكر ع ييييت ال ييييدن األوارانييييي  

و لحيييييك  الضيييييرر بكلبنيييييي  التحتيييييي  العسييييياري  "يسييييي حكن لنيييييك بت يييييييد نيييييواته  

 ." ن تعصيص تج عه   و دونبكةو نعه  
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ونييييكل  عهييييد دراسيييي  الحييييرب  ن ت ييييريحك  رودسيييياو  تلييييير  لييييت نن "روسيييييك 

ن  ييييي   ييييين نهيييييدا هك وسيييييتاون ا ن راضيييييي  بكلسييييييبرت ع يييييت  ج يييييل  نيييييكب  

 ."دونيتس  ولوهكنس 

وتليييير األدليييي  ال تكحيييي   ليييت نن ال ييييوا  الروسييييي  تت يييد  ع ييييت نبييييراي دونبييييكة. 

ك  ييين  ا  ه ييير ت ييي  ال يييوا  تييي  ت يييييد   يييو ح يييكر  يييكريوبول ال رهييي . لاييين عن يييرر

سييييتيثر المسييييك ر هنييييك  ع ييييت نييييدرته  ع ييييت نليييير ال ييييوت  ييييو  اييييكن آميييير  ييييو 

 الجنوب اللرنو.


