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 الفروف: نصر على نزع سالح كييف واالعتراف بضم القرم 

مةةةةا تصةةةةاعد تةةةةد  التةةةةوتر بةةةةيل روسةةةةيا وال ةةةةر  علةةةةى  ل يةةةة  العمليةةةة   العربيةةةة  

العسةةةةةةكري  علةةةةةةى انراضةةةةةةز انوكرانيةةةةةة س  كةةةةةةد وزيةةةةةةر ال ار يةةةةةة  الروسةةةةةةز 

علةةةةةى ضةةةةةرور  نةةةةةزع السةةةةةالح انوكرانةةةةةز واالعتةةةةةراف ب ةةةةةب   الفةةةةةروف سةةةةةير ز

و ضةةةةةاف فةةةةةز مةةةةة تمر صةةةةةت ز اليةةةةةوم . زيةةةةةر  القةةةةةرم ضةةةةةمل  راضةةةةةز روسةةةةةيا

السةةةةبتس  ل علةةةةى راةةةةيال  وكرانيةةةةا فالديميةةةةر زيلينسةةةةكز  ل يت كةةةةد  ل النةةةةاتو لةةةةل 

وتةةةةابا ًةةةةااالر حل  تصةةةةريتات الةةةةرايال انوكرانةةةةز ال اضةةةةب  ال .يةةةة تز للتةةةةر  معةةةة 

 ."ل ب  ل المتادثات تمنتنز الت ا

حلةةةةى  لةةةةنس ًةةةةال حل ال ةةةةيط الروسةةةةز يقصةةةةف فقةةةة    ةةةةدافار عسةةةةكري   وكرانيةةةة س 

م ةةةةةيرار فةةةةةز  ات الوًةةةةةت حلةةةةةى  ل وزار  ال ةةةةةوار  الروسةةةةةي  تقةةةةةدم المسةةةةةاعدات 

 .اإلنساني  لل ال  ان ان   نان

كمةةةةةاس اتسةةةةةم السةةةةةل ات انوكرانيةةةةة  باتت ةةةةةاز ال ةةةةةال  ان انةةةةة  كر ةةةةةاال ودروع 

مةةةةا يتعلةةةةا بةةةةن الن المةةةةدنييل مةةةةل مةةةةاريوبول بةةةةي ل  ل سةةةةل ات  ب ةةةةري ا  مةةةةا فةةةةز

 .انوكرال ترفض  روج المدنييل عبر الممرات اإلنساني 

 ال موعد للم اوضات

وعةةةةةل الم اوضةةةةةاتس ل ةةةةةت حلةةةةةى  ل المسةةةةة وليل فةةةةةز  وكرانيةةةةةا يمةةةةةا لول  ةةةةةالل 

الم اوضةةةةاتس مبينةةةةار  ل ال انةةةة  انوكرانةةةةز لةةةةم يتةةةةدد موعةةةةد ال ولةةةة  الثالثةةةة  مةةةةل 

 .ضات تتى اآللوالم ا

وكةةةةال الفةةةةروف  ةةةةدد يةةةةوم ال مةةةةيال علةةةةى  ل  العةةةةالم يسةةةةتما لم الةةةة  بةةةةالد  

وم ةةةةا لسا ولكنةةةة  ال ينصةةةةت فعةةةةال حليسةةةةا س مضةةةةي ار  ل   نةةةةان    ةةةةا فةةةةز ال ةةةةر  

للتتضةةةةير لتةةةةر  س معتبةةةةرا  نسةةةةا ح ا انةةةةدلعت فسةةةةتكول نوويةةةة  بةةةةال  دنةةةةى  ةةةةنس 

 .وفا تعبير 

 وزير ال ار ي  الروسي  سير ز الفروف

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/03/03/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%9F-
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 "للقضان على روسيا ت سا"

كمةةةةاس اعتبةةةةر  ل  وكرانيةةةةا تتولةةةةت حلةةةةى سةةةةات  للقضةةةةان علةةةةى كةةةةل مةةةةا يتعلةةةةا 

ي دولةةة  تعزيةةةةز  منسةةةا علةةةةى تسةةةا   مةةةةل دولةةةة  بروسةةةياس مردفةةةةا  نةةة   ال يتةةةةا ن

  ةةةةرف س فةةةةز ح ةةةةار  حلةةةةى مسةةةة ل  انضةةةةمامسا لتلةةةةف  ةةةةمال ان لسةةةةزا وتةةةةابا 

 ."ًااال حل  التسديد ال ربز وصل حلى تدودنا

يةةةةات المتتةةةةد  تةةةةتتكم ب وروبةةةةا والعةةةةالم ب سةةةةر س م ةةةةيرا حلةةةةى  نسةةةةا  ل الوالواعتبةةةةر 

 ."فرضت على انوروبييل وًف م روع ال از  نوردستريم

كمةةةا   ةةةار حلةةةى  ل النةةةاتو ملتةةةزم بقةةةرارات ور بةةةات وا ةةةن لس متسمةةةا حيةةةا  بعةةةدم 

 .االلتزام بتعسدات  ب  ل التوسا فز  رق  وروبا

ز فةةةةز  رو  التةةةةوتر بةةةةيل موسةةةةكو وسةةةةز تةةةة تزير الري ةةةةار حلةةةةى  ل تصةةةةريتات الةةةةو

واالتتةةةةاد انوروبةةةةز والواليةةةةات المتتةةةةد  علةةةةى  ل يةةةة  العمليةةةة  التةةةةز   لقةةةةت فةةةةز 

فبرايةةةةةر علةةةةةى انراضةةةةةز انوكرانيةةةةة س بعةةةةةد   ةةةةةسر مةةةةةل التصةةةةةعيد والت ةةةةةد  24

 .العسكري على التدود بيل البلديل
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ا ال يط الروسز  ل يعلل حًام  ًنا  اتصال مما تصاعد التوتراا البنتا و

 نيا ب  ل  وكرا 

 علنةةةةةةت وزار  الةةةةةةدفاع انمريكيةةةةةة  نالبنتةةةةةةا ول   ل ال نةةةةةةود  ال زيةةةةةةر  مبا ةةةةةةر 

انمةةةةريكييل والةةةةروال  ًةةةةاموا ًنةةةةا  اتصةةةةال  ديةةةةد  بينسمةةةةا ي  تةةةةرض اسةةةةت دامسا 

 .فز تال  ال وار س و لن فز موا س  تصاعد النزاع فز  وكرانيا

الةةةةدفاع انمريكيةةةة س   ل وزار  - لةةةةم تسةةةةم  -كةةةةز ونقلةةةةت رويتةةةةرز عةةةةل مسةةةة ول  مري

 ًامةةةةت   ةةةةا مبا ةةةةرا لالتصةةةةال مةةةةا ن“يرتسةةةةا الروسةةةةي  لمنةةةةا  سةةةةون التقةةةةدير 

والتةةةةةوادس العسةةةةةكري  والتصةةةةةعيد  فةةةةةز المن قةةةةة  مةةةةةا تقةةةةةدم ال ةةةةةزو الروسةةةةةز 

 .نوكرانيا

وًةةةةال المسةةةة ول انمريكةةةةز الكبيةةةةر   ن ةةةة ت وزار  الةةةةدفاع فةةةةز اآلونةةةة  ان يةةةةر  

  فةةةز انول مةةةل مةةةارال ب يةةة  منةةةةا دفاع الروسةةةيمةةةا وزار  الةةة   ةةةا لتةةةل النةةةزاع 

 .”التسابات ال ا ا  والتوادس العسكري  والتصعيد

 فز تال  ال وار 

و وضةةةةم المتتةةةةدس باسةةةةم البنتةةةةا ول  ةةةةول كيربةةةةز  ل  ةةةة ا ال ةةةة  الةةةة ي  ن ةةةة  

 ًبةةةةل  يةةةةام ًليلةةةة   يةةةةرب  مبا ةةةةر  القيةةةةاد  انمريكيةةةة  فةةةةز  وربةةةةا بةةةةوزار  الةةةةدفاع 

 .”يعملس وعندما ا تبرنا    ابوا  ل   ا ال   نتل نعلم    الروسي س وًال

لكةةةةل المتتةةةةدس باسةةةةم البنتةةةةا ول رفةةةةض اإلفصةةةةاح عمةةةةا ح ا كانةةةةت  ةةةة   القنةةةةا  

اسةةةةت  دمت عنةةةةدما تعةةةةرض الموًةةةةا النةةةةووي انوكرانةةةةز فةةةةز نزابورو يةةةةا  فةةةةةز 

 .وًت مبكر مل يوم  مال ال مع س لضربات ن سبت حلى روسيا

وزار  الةةةدفاع ب ةةة ل  التواصةةةل مةةةا تةةةاج فيةةة  حلةةةىوًةةةال  ح ا كةةةال  نةةةان وضةةةا نت

تالةةةة  عا لةةةة س  فتةةةةرض  ننةةةةا سنسةةةةت دم  س و عةةةةر  عةةةةل  ملةةةة   ل ي عةةةةل ال ةةةةيط 

 .الروسز ال زن ن س 
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و ن ةةةةات ًنةةةةا  اتصةةةةال مماثلةةةة  بةةةةيل البلةةةةديل  ةةةةالل التةةةةر  فةةةةز سةةةةوريا تيةةةةس 

 .وفرت موسكو دعما عسكريا لقوات رايال الن“ام السوري ب ار انسد

بعةةةد  1963ر  البةةةارد   ن ةةة  فةةةز ر  حبةةةال التةةة ا   ةةةاتف  تمةةة وكةةةال  نةةةان  يضةةة 

 زمةةةةة  الصةةةةةواريو فةةةةةز كوبةةةةةا و تةةةةةاح اتصةةةةةاال مبا ةةةةةرا بةةةةةيل البيةةةةةت انبةةةةةيض 

 .والكرمليل

 دعم الستقبال الال ايل

فةةةةز السةةةةياق ن سةةةة س سةةةةتزور ناابةةةة  الةةةةرايال انمريكةةةةز كامةةةةاال  ةةةةاريال بولنةةةةدا 

سةةةةاتيل عةةةةم بالد ةةةةا لمةةةةارال    ار إل“سةةةةار د 11حلةةةةى  9ورومانيةةةةا فةةةةز ال تةةةةر  مةةةةل 

 .تيل فز  ضم التر  على  وكرانياس بتس  ما  كر  البيت انبيضالدول

و ةةةةان فةةةةز بيةةةةال للبيةةةةت انبةةةةيض  ل  ةةةة   الزيةةةةار  التةةةةز تقةةةةود  ةةةةاريال حلةةةةى 

وارسةةةةو ثةةةةةم حلةةةةى بو ارسةةةةةت  سةةةةتثبت ًةةةةةو  تلةةةةف  ةةةةةمال ان لسةةةةز ووتدتةةةةة  

 .عسكريوك لن الدعم انمريكز للتل ان فز ال اصر  ال رًي   للتتالف ال

مةةةةاال  ةةةةاريال  ةةةةالل الزيةةةةار  ال ريقةةةة  التةةةةز يمكةةةةل للواليةةةةات المتتةةةةد  س كاوتبتةةةة 

بسةةةةا  ل تقةةةةةدم مزيةةةةةدا مةةةةةل المسةةةةةاعد  للبلةةةةدال الم ةةةةةاور  نوكرانيةةةةةا فةةةةةز وًةةةةةت 

 .تستقبل في      الدول الال ايل ال يل يصلول باآلالفس تس  البيال

 مليةةةةول  ةةةة ر مةةةةل التةةةةر  فةةةةز  وكرانيةةةةا تتةةةةى  مةةةةال 2ا1وفةةةةر   كثةةةةر مةةةةل 

لبلةةةةدال الم ةةةةةاور س وفةةةةا الم وضةةةةةي  العليةةةةا ل ةةةةة ول و سيل حلةةةةةى اال معةةةة س متةةةة 

 .الال ايل
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 وكرانيااا تداول  نبان عل مقتل عضو فز الوفد انوكرانز الم اوض ما 

 روسيا  الل متاول  انمل اعتقال  

RT   كةةةةةةةرت وسةةةةةةةاال  وكرانيةةةةةةة   ل دنةةةةةةةيال كرييةةةةةةةف  تةةةةةةةد  عضةةةةةةةان وفةةةةةةةد 

اعتقالةةةة  مةةةةل  ةةةةرف ًةةةةوات انمةةةةل  الم اوضةةةةات مةةةةا روسةةةةياس ً تةةةةل  ثنةةةةان متاولةةةة 

 .ليوم السبتس   ا ولم يصدر ت كيد رسمز بعدانوكراني س ا

تقةةةةةارير حعالميةةةةة   وكرانيةةةةة  وكةةةةة لن النااةةةةة  فةةةةةز البرلمةةةةةال  ووفقةةةةةا لمةةةةةا  كرتةةةةة 

نالةةةةرادا س  لكسةةةةندر دوبينسةةةةكزس علةةةةى ًناتةةةة  فةةةةز  تيلي ةةةةرام س فةةةةنل كيرييةةةةف ًةةةةد 

السةةةةل ات انوكرانيةةةة  مةةةةا يكةةةةول  بةةةةدف مقاومةةةة  لةةةةدف متاولةةةة  اعتقالةةةة  مةةةةل ًبةةةةل 

متاولةةةةة  االعتقةةةةةال كانةةةةةت علةةةةةى  ل يةةةةة   ةةةةةبس    ل تكةةةةةول دف لمقتلةةةة س مر تةةةةة  

 .ارتكا   يان  ع“مى

  وبوزري اتةةةةل  انوكرانةةةةزس نقةةةةال عةةةةل مصةةةةادر لةةةةم تسةةةةميساس حل  وًالةةةةت صةةةةتي  

 الم ةةةةةةاوض انوكرانةةةةةةز الةةةةةة ي  ةةةةةةارن فةةةةةةز ا تمةةةةةةاع  وميةةةةةةل انولس دينةةةةةةيال 

  ًبةةةةل  سةةةةاز انمةةةل انوكرانةةةةزس و ةةةةو م ةةةةتب  كيرييةةةفس ً تةةةةل  ثنةةةةان االعتقةةةال مةةةةل

 ."ل يان با

 .  ا ولم تصدر تتى اآلل معلومات  و تعلقيات رسمي  تول     اننبان
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 زيلينسكز يندد برفض الناتو  المتعمد  لمن ق  ت“ر  وي فز  وكرانيا 

ر الةةةةةرايال انوكرانةةةةةز فولةةةةةوديمير زيلينسةةةةةكزس ال معةةةةة س  ال زيةةةةةر  مبا ةةةةةر  عبةةةةة 

دم للقةةةرار  المتعمةةةد  الةةة ي ات ةةة   تلةةةف  ةةةمال ان لسةةةز نالنةةةاتو  بعةةة  عةةةل  سةةة  

ي فز  وكرانيا فز  ضم ال زو الروسز لس ا البلد  .فرض من ق  ت“ر  و 

لمةةةة  ب نةةةة  ال  وًةةةةال زيلينسةةةةكز فةةةةز فيةةةةديو ن ةةةةرت  الرااسةةةة  انوكرانيةةةة   مةةةةا ع 

د تلةةةةف  ةةةةمال ان لسةةةةز ات  ةةةةا  م ةةةةر  مةةةةل ضةةةةر بات  ديةةةةد  وسةةةةقو  ضةةةةتاياس تعمةةةة 

و ضةةةةاف  اليةةةةومس  ع ةةةةةت حدار  .”عةةةةدم ت“ةةةةر الم ةةةةال ال ةةةةةوي نوكرانيةةةةا ًةةةةرار

التلةةةةةف الضةةةةةون ان ضةةةةةر لمواصةةةةةل  الضةةةةةربات علةةةةةى مةةةةةدل وًةةةةةرف  وكرانيةةةةة س 

 .”برفضسا فرض من ق  ت“ر  وي

من قةةةةة   وتةةةةةابا  نعتقةةةةةد  ل دول ان لسةةةةةز ن سةةةةةسا  و ةةةةةدت روايةةةةة  م اد ةةةةةا  ل

ا ضةةةةةةد ت“ةةةةةةر  يةةةةةةرال فةةةةةةوق  وكرانيةةةةةةا سةةةةةةتثير عةةةةةةدوانرا روسةةةةةةي ا مبا ةةةةةةرر 

و ردف الةةةةةرايال انوكرانةةةةةز  حنسةةةةةا عمليةةةةة  تنةةةةةويم م نا يسةةةةةز  اتةةةةةز .”النةةةةةاتو

للضةةةةع ان الةةةة يل ي تقةةةةدول ل ةةةةعور انمةةةةل الةةةةدا لزس فةةةةز تةةةةيل  ل لةةةةديسم  سةةةةلت  

ورفةةةةض التل ةةةةان فةةةةز وًةةةةت سةةةةاباس ال معةةةة س  لةةةة  .” ًةةةةوف بكثيةةةةر مةةةةل  سةةةةلتتنا

يةةةةةف حن ةةةةةان من قةةةةة  ت“ةةةةةر  يةةةةةرال فةةةةةز  وكرانيةةةةةاس لكةةةةةنسم تةةةةة  روا الةةةةةرايال كي

وًةةةةال .روسةةةةز فالديميةةةةر بةةةةوتيل مةةةةل عقوبةةةةات  ديةةةةد  ح ا لةةةةم يوًةةةةف التةةةةر ال

انمةةةةيل العةةةةام للتلةةةةف يةةةةنال سةةةةتولتنبرة حل  ال ريقةةةة  الوتيةةةةد  ل ةةةةرض من قةةةة  

ت“ةةةر  ةةةوي  ةةةز حرسةةةال مقةةةاتالت تابعةةة  للنةةةاتو حلةةةى الم ةةةال ال ةةةوي انوكرانةةةزس 

وتةةةابا .”من قةةة  ت“ةةةر ال يةةةرال  ةةة   عبةةةر حسةةةقا  ال ةةةاارات الروسةةةي  ثةةةم فةةةرض

س سةةةينتسز انمةةةر بنةةةا فةةةز وضةةةا ًةةةد ي ضةةةز حلةةةى تةةةر   ةةةامل  فةةةز ًمنةةةا بةةة لن  ح ا

 وربةةةةاس تتةةةةور   فيسةةةةا العديةةةةد مةةةةل الةةةةدول ان ةةةةرف وتتسةةةةب  فةةةةز معانةةةةا  حنسةةةةاني  

 .” كبر بكثيرس لس ا السب  نت      ا القرار الم لم
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س ير مصر ببولندا يودع الموا نيل العابريل مل  وكرانيا ًبيل حًالع  

 تسم نرض الو ل اارتز حعاد

ًةةةةال السةةةة ير  تمةةةةد تةةةةاف“ المتتةةةةدس الرسةةةةمز باسةةةةم ال ار يةةةة س اليةةةةوم  ام  ةةةةرالا

السةةةةبتس حل السةةةة ير المصةةةةري ببولنةةةةدا تةةةةاتم تةةةةاج الةةةةديل ًةةةةام بتوديةةةةا المةةةةوا نيل 

المصةةةةرييل الةةةة يل عبةةةةروا مةةةةل  وكرانيةةةةاس و لةةةةن ًبيةةةةل حًةةةةالع ال ةةةةاارتيل اللتةةةةيل 

ز تدوينةةةةة  علةةةةةى فةةةةة  -تتةةةةةدس وكتةةةةة  المسةةةةةيرتسما مصةةةةةر إلعةةةةةادتسم نرض الو لا

 اتصةةةةةاال ببيةةةةال رااسةةةةة   -اب  علةةةةى موًةةةةةا التواصةةةةل اال تمةةةةةاعز فيسةةةةبون تسةةةة 

الةةةةةرايالس ب ةةةةة ل تسةةةةةيير  ةةةةةاارتيل حلةةةةةى  م لةةةةةال الةةةةةوزرانس تن يةةةةة ا لتو يسةةةةةات

بولنةةةةدا إلعةةةةاد  المةةةةوا نيلاا سةةةة يرنا فةةةةز بولنةةةةدا فةةةةز م ةةةةار كاتوفيتسةةةةا يةةةةودع 

 حل  ان هللا ا ل موا نينااا وتصل ال اارتال بعد ًليل حلى  رض الو

 عم كييف ضد الس مات الروسي  بلينكل: سنواصل د

مةةةةل وارسةةةةوس  كةةةةد وزيةةةةر ال ار يةةةة  انميركةةةةز  نتةةةةونز بليةةةةنكل اليةةةةوم  العربيةةةة  

السةةةبت  ل بولنةةةدا مةةةل  ولةةةى الةةةدول التةةةز اسةةةت ابت وت  بةةةت لةةةدعم  وكرانيةةةا فةةةز 

تةةةة ر كمةةةةا .عسةةةةكري  الروسةةةةي س مسةةةةتقبل  النةةةةازتيل انوكةةةةرالموا سةةةة  العمليةةةة  ال

 ةةةةالل مةةةة تمر صةةةةت ز م ةةةةترن مةةةةا ن“يةةةةر  البولنةةةةدي زبي نيةةةةو راوس مةةةةل  ل ًةةةةيم 

التريةةةة  والديمقرا يةةةة  والسةةةةالم مسةةةةدد  فةةةةز المن قةةةة س م ةةةةددا علةةةةى  ل الواليةةةةات 

المتتةةةةةةةد  ستواصةةةةةةةل دعةةةةةةةم  وكرانيةةةةةةةا ضةةةةةةةد الس مةةةةةةةات الروسةةةةةةةي س وفةةةةةةةا 

حلى  لةةةةنس كةةةةرر مةةةةا سةةةةبا  ل  ةةةةدد عليةةةة  ل سةةةة  سةةةةندافا عةةةةل كةةةةل  ةةةةبر.تعبيةةةةر 

ااالر حل دول التلةةةةف سةةةةتدافا عةةةةل كةةةةل  ةةةةبر مةةةةل  راضةةةةيسا فةةةةز توس ًةةةة موًةةةةف النةةةةا

 مةةةةةا فةةةةةز مةةةةةا يتعلةةةةةا بالنةةةةةازتيل انوكةةةةةرالس فت ةةةةةرق حلةةةةةى .و ةةةةة  التسديةةةةةدات

المسةةةةةاعدات التةةةةةز ًةةةةةدمتسا الةةةةةدول ال ربيةةةةة س مةةةةةل ضةةةةةمنسا  ميركةةةةةا وبولنةةةةةدا 

كمةةةةا  وضةةةةم  ل وا ةةةةن ل تعمةةةةل علةةةةى ا ةةةةالن المةةةةوا نيل انميةةةةركييل مةةةةل . يضةةةةا

 . وكرانيا
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العملي  العسكري  الروسي  فز  وكرانيا فز يومسا العا راا لت“    ت ت ورا

 بلت“  

RT   تواصةةةةل العمليةةةة  العسةةةةكري  الروسةةةةي  فةةةةز  وكرانيةةةةا تقةةةةدمسا لليةةةةوم العا ةةةةر

 .وس  تصعيد ال ر  دعم  السياسز واالًتصادي والعسكري نوكرانيا

 ...ميدانيا

اا تةةةةداول  نبةةةةان عةةةةل مقتةةةةل عضةةةةو فةةةةز الوفةةةةد انوكرانةةةةز الم ةةةةاوض مةةةةا  وكرانيةةةةا

يةةةة  ت ةةةةارن مروتيةةةة  روسةةةةي  لم ةةةةا  البتر روسةةةةيا  ةةةةالل متاولةةةة  انمةةةةل اعتقالةةةة 

 فز العملي  ال اص  ب وكرانيا

مقةةةةةةةاتلو   زوف  انوكرانيةةةةةةة  المت رفةةةةةةة  ف ةةةةةةةروا منةةةةةةةزال فةةةةةةةز دونيتسةةةةةةةن: 

الةةةةدفاع الروسةةةةي  تعلةةةةل عةةةةل   ةةةة ر تتةةةةت اننقةةةةاض 200مةةةةاريوبول وال يةةةةزال 

 "تةةةةدمير مسةةةةتودع  سةةةةلت  فةةةةز  وكرانيةةةةا لت ةةةةزيل صةةةةواريو   ةةةةافليل  و نةةةةالو

وزار  الةةةةدفاع الروسةةةةي  تعلةةةةل عةةةةل ن“ةةةةام تسداةةةة  ل ةةةةتم ممةةةةرات ل ةةةةروج المةةةةدنييل 

 وفولنوفا ا مل ماريوبول

 القوات المسلت  انوكراني  تستسدف دونيتسن بالق ااف

 ..ال علردود 

 الكرمليل يتتدس عل تداعيات و يم  على سوق الن   العالمي 

ضةةةةةد المةةةةةوا نيل  السةةةةة ار  الروسةةةةةي  تو ةةةةة  مةةةةة كر  لبةةةةةرليل بسةةةةةب  التمييةةةةةز

وزيةةةةر الةةةةدفاع التركةةةةز يتوًةةةةةا ت ةةةةورات حي ابيةةةة  ب ةةةة ل الوضةةةةا فةةةةةز  الةةةةروال

ض زيلينسةةةةةكز يسةةةةةعى السةةةةةت الل ال ةةةةةوار  بالمت ةةةةةات النوويةةةةة  ل ةةةةةر  وكرانيةةةةةا

الصةةةيل تمتنةةةا عةةةل بةةةس الةةةدوري اإلن ليةةةزي  من قةةة  ت“ةةةر  يةةةرال فةةةوق  وكرانيةةةا

 لتضامن  ما  وكرانيا

 وكرانيةةةةةا منةةةةة  ديسةةةةةمبر صةةةةةتي    مريكيةةةةة  تك ةةةةةف  ل وا ةةةةةن ل كانةةةةةت تةةةةةزود 

 ب سلت  م صص  للقتال دا ل المدل

 ب  ول الدستور: الت وع للقتال فز  وكرانيا م الف للقانول  بير حي الز

https://arabic.rt.com/world/1331341-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://arabic.rt.com/world/1331341-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://arabic.rt.com/world/1331341-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://arabic.rt.com/world/1331341-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://arabic.rt.com/technology/1331240-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/technology/1331240-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/technology/1331240-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/technology/1331240-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/1331297-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%83-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%88%D9%81-%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-200-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6/
https://arabic.rt.com/world/1331297-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%83-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%88%D9%81-%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-200-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6/
https://arabic.rt.com/world/1331297-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%83-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%88%D9%81-%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-200-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6/
https://arabic.rt.com/world/1331297-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%83-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%88%D9%81-%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-200-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6/
https://arabic.rt.com/world/1331264-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86/
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  لف تركز مل  وكرانيا 11ل ح الن بالد  ت اووط  و لو يعل

 مةةةةةةارال ال ةةةةةةاري 14روسةةةةةةيا تمةةةةةةدد ت“ةةةةةةر ال يةةةةةةرال  نةةةةةةوبز الةةةةةةبالد تتةةةةةةى 

 سن افور  تعلل فرض عقوبات على روسيا

   وزران  وكرانز سابا يعلا على ال“سور   ير الالاا  لزيلينسكز رايال

 2008 سعار الن   عند  على مستوف من  العام 

دولةةةة  التصةةةةويت فةةةةز انمةةةةم المتتةةةةد  ضةةةةد روسةةةةيا ي لةةةةا  35صةةةةتي  : رفةةةةض 

 يات المتتد ًلقا للوال

 البس مل روسيا توًف وساال حعالم  مريكي  عل

 سلوفاكيا تن ز  نبان تول     لنقل  اارات عسكري  نوكرانيا

 سكال دول  وروبي  يعبرول عل استيااسم مل سلون الال ايل انوكرانييل

 ل اً  النووي  فز  وكرانيا ونسول يدعو حلى ت ميل سالم  مت ات ا

 يوم االثنيل ب  ل  وكرانيام لال انمل الدولز يعقد ا تماعا 

 حي اليا تصادر ي وتا تعود ملكيتسا نثريان روال

 "نو سبوتني RT روسيا تت    فيسبون  بعد ت“ر  ميتا  تسابات

 الكرمليل: روسيا ال تسعى لتقسيم  وكرانيا

 مليول دوالر 700البنن الدولز يبتس منم كييف ًروضا بقيم  

ًةةةةو  االسةةةةت الع الم ةةةةترك   ت لةةةةا منةةةةاورات فةةةةز بتةةةةر البل يةةةةا وسةةةة  التةةةةوتر "

 ما روسيا

 زارتز الدفاع انمريكي  والروسي البنتا ول يعلل ح الق    سا ل بيل و
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https://arabic.rt.com/world/1331196-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/1331196-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/1331196-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/1331196-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/1331208-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/1331208-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/1331208-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
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زيلينسكز يسعى الست الل ال وار  بالمت ات النووي  ل رض من ق  ت“ر 

  يرال فوق  وكرانيا 

RT   ًةةةةةةال راةةةةةةيال الةةةةةةوزران انوكرانةةةةةةز انسةةةةةةباس نيكةةةةةةوالي  زاروفس اليةةةةةةوم

يةةةةة س عمةةةةةل اسةةةةةت زازي السةةةةةبتس حل مةةةةةا وًةةةةةا فةةةةةز المت ةةةةة  النوويةةةةة  بزابورو 

 ينسكز لالست اد  من م    ل  يسعى الرايال فالديمير زيل

تصةةةةةةريم لوكالةةةةةة   سةةةةةةبوتنين س  ل العمةةةةةةل االسةةةةةةت زازي و وضةةةةةم  زاروف فةةةةةةز 

الةةة ي تةةةم القيةةةام بةةة  بمت ةةة  ال اًةةة  النوويةةة س تةةةم الت كيةةةر فيةةة  بعنايةةة  بال ةةة س تيةةةس 

كةةةةال زيلينسةةةةكزس ير ةةةة  باالسةةةةت اد  منةةةة  إلًنةةةةاع الةةةةدول ال ربيةةةة  ب ةةةةرض من قةةةة  

 .ت“ر لل يرال فوق  وكرانيا

ل  باس  ةةةةة ا اسةةةةةت زاز متعمةةةةةدس ننةةةةة   ووفةةةةةز  ةةةةة ا الصةةةةةددس ًةةةةةال  زاروف:  بةةةةةال

 ةةةزن  ةةةةو  نةةةة  لةةةل ي ةةةةر   ي  ةةةة ر عسةةةةكري عاًةةةل مةةةةل ال ةةةةيط الروسةةةةز  و 

انوكرانةةةز علةةةى القيةةةةام بمثةةةل  ةةةة ا االسةةةت زاز علةةةةى  راضةةةز  كبةةةةر مت ةةة  لل اًةةةة  

 ."النووي  فز  وروباس و ز تضم ست وتدات نووي 

حعةةةةاد  لا تريةةةةا ثةةةةانوي فةةةةز مركةةةةز التةةةةدري  وو  ةةةةار حلةةةةى  نةةةة   تتةةةةى لةةةةو انةةةةد

   اراةةةة  فةةةةز مثةةةةل  ةةةة   المن ةةةة   النوويةةةة  فااقةةةة  التةةةةدري س فننةةةة  لةةةةيال حال تالةةةة 

 ."ان مي 

و ضةةةةاف:  لةةةة لنس  والس مةةةةل الواضةةةةم تمامةةةةا  ل  ةةةة ا اسةةةةت زاز متعمةةةةدا ثانيةةةةاس رد 

فعةةةةةةل زيلينسةةةةةةكز ال ةةةةةةوريس نل  ةةةةةة ا تةةةةةةدس لةةةةةةيالس  ي منا ةةةةةةدت  ال وريةةةةةة  

س مةةةا ي ةةةير فةةةز تةةةد  اتةةة  كةةة  المتتةةةد  بمعلومةةةات  ا اةةة  تمامةةةالألمةةةريكييل والممل

مةةةةل المةةةة كور اسةةةةت زاز م سةةةةزا وكةةةةال الةةةةرايال زيلينسةةةةكز علةةةةى علةةةةم حلةةةةى  ل الع

بةةةة  لالسةةةةت اد  مةةةةل  ةةةة ا االسةةةةت زاز فةةةةز حعةةةةالل من قةةةة  ت“ةةةةر ال يةةةةرال فةةةةوق 

 ." وكرانيا

يةةةة كر  نةةةة  سةةةةبا وصةةةةرتت وزار  الةةةةدفاع الروسةةةةي  بةةةة ل سةةةةل ات كييةةةةف تاولةةةةت 

راضةةةةةز الم ةةةةةاور  لمت ةةةةة  اسةةةةةت زاز فةةةةةز  ايةةةةة  الوت ةةةةةي   فةةةةةز انتن يةةةةة   

https://arabic.rt.com/world/1330910-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://arabic.rt.com/world/1330910-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
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لل اًةةةة  النوويةةةة س تيةةةةس تعرضةةةةت دوريةةةة  متنقلةةةة  لقةةةةوات التةةةةرال   زابورو يةةةة  

الةةةةو نز الروسةةةةز  ثنةةةةان ًيامسةةةةا بتن يةةةة  المسةةةةام الم صصةةةة  لسةةةةا فةةةةز المن قةةةة  

مةةةةارال  4المتميةةةة  الم ةةةةاور  للمت ةةةة  فةةةةز تةةةةوالز السةةةةاع  الثانيةةةة  لةةةةيال يةةةةوم 

ل كثي ةةةة  مةةةةل  سةةةةلت   موعةةةة  ت ريةةةة   وكرانيةةةة    لقةةةةت نيةةةةرالس ةةةوم مةةةةل ًبةةةةل م

  التةةةةرال الةةةةو نز الروسةةةةز مةةةةل النوافةةةة  فةةةةز عةةةةد   وابةةةةا   ي ةةةة  علةةةةى دوريةةةة 

 .لم ما تعليمز وتدريبز يقا  ارج مت   ال اً 

وصةةةةرتت وزار  الةةةةدفاع الروسةةةةي   يضةةةةاس بةةةة ل المةةةةو“ يل العةةةةامليل فةةةةز المت ةةةة  

فةةةةةةا المت ةةةةةة  ويراًبةةةةةةول يواصةةةةةةلول العمةةةةةةل كالمعتةةةةةةادس ويتةةةةةةاف“ول علةةةةةةى مرا

فةةةةز من قةةةة  المت ةةةة  مةةةةا عزس م كةةةةديل  ل المسةةةةتوف اإل ةةةةعاعز الوضةةةةا اإل ةةةةعا

 .زال  بيعيا

وفةةةز وًةةةت سةةةاباس صةةةرح انمةةةيل العةةةام لتلةةةف النةةةاتوس يةةةنال سةةةتولتنبرةس عقةةة  

ا تمةةةاع عقةةةةد  وزران  ار يةةةة  الةةةدول انعضةةةةان فةةةةز التلةةةفس بةةةة ل  ةةةة ا اال تمةةةةاع 

 ل فةةةوق  وكرانيةةةاس لكةةةل التلةةةف يعتقةةةدًةةةد ت ةةةرق حلةةةى مسةةة ل  من قةةة  ت“ةةةر ال يةةةرا

لةةةةةف النةةةةةاتو ي ةةةةة  عليسةةةةةا  ال تتوا ةةةةةد فةةةةةز  ل ال ةةةةةاارات والقةةةةةوات التابعةةةةة  لت

 . وكرانيا

 

روسيا و وكرانيا: وًف م ًت إل الق النار فز مدينتز ماريوبول 

 وفولنوفا ا 

 ةةةةرًز  وكرانيةةةةا  -ال  نةةةةو د ةةةةل وًةةةةف م ًةةةةت إل ةةةةالق النةةةةار فةةةةز مةةةةدينتيل تقعةةةة 

لةةةةز نالسةةةةابع  بتوًيةةةةت تيةةةةز التن يةةةة  فةةةةز تمةةةةام السةةةةاع  التاسةةةةع  بالتوًيةةةةت المت

مةةةةام حد ةةةةال  ةةةةرينتط  و لةةةةن بسةةةةدف فةةةةتم ممةةةةرات حنسةةةةاني  وإلفسةةةةاح الم ةةةةال  

 مساعدات حنساني  للسكالا

وكانةةةت وزار  الةةةدفاع الروسةةةي   ةةةز مةةةل  علنةةةت عةةةل وًةةةف ح ةةةالق النةةةار ثةةةم  كةةةد 

كرانةةةةز علةةةةى لسةةةةال راةةةةيال اإلدار  اإلًليميةةةة  لمن قةةةة  دونيتسةةةةن  لةةةةن ال انةةةة  انو

لةةةة ي ًةةةةال حل حدارتةةةة  تعمةةةةل تاليةةةةار علةةةةى الت اصةةةةيل المتعلقةةةة  بةةةةافلو كيريلينكةةةةوس ا

 يل الرا بيل بم ادر  المدينتيلابعملي  ح الن المدني
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وي ةةةةمل وًةةةةةف ح ةةةةةالق النةةةةةار الم ًةةةةةت مةةةةةدينتز مةةةةةاريوبول و فولنوفا ةةةةةا اللتةةةةةيل 

تتعرضةةةةةةال لتصةةةةةةار مةةةةةةل  انةةةةةة  القةةةةةةوات الروسةةةةةةي  واالن صةةةةةةالييل المةةةةةةواليل 

دينةةةةة  مليةةةةة  ح ةةةةةالن المةةةةةدنييل مةةةةةل موي ترض  ل تكةةةةةول ًةةةةةد بةةةةةد ت علموسةةةةةكوا

وًةةةةد تةةةةم مةةةةاريوبولس و لةةةةن بتسةةةة  ال ةةةةدول الزمنةةةةز الةةةة ي ًدمةةةة  م لةةةةال المدين ا

لتةةةةافالت لنقةةةةل النةةةةاال حلةةةةى بةةةةر انمةةةةال مةةةةل ثالثةةةة  مواًةةةةا فةةةةز المدينةةةة  تن“ةةةةيم ا

 بتوًيةةةةةت  ةةةةةرينتط ا 9صةةةةةباتار بالتوًيةةةةةت المتلةةةةةز ن 11اعتبةةةةةارار مةةةةةل السةةةةةاع  

سةةةةةياراتسم ال اصةةةةة  فةةةةةز االنتقةةةةةال عبةةةةةر  و  بلةةةةةك السةةةةةكال  ل بنمكةةةةةانسم اسةةةةةت دام

ممةةةر  مةةةل يقةةةا حلةةةى ال ةةةمال ال ةةةر  مةةةل مدينةةة  زابوري ينيةةةا  ةةةالل وًةةةف ح ةةةالق 

بالتوًيةةةةةةت المتلةةةةةةز  16:00حلةةةةةةى  9:00لنةةةةةةار الةةةةةة ي يسةةةةةةتمر مةةةةةةل السةةةةةةاع  ا

 نالساع  السابع  صباتار حلى الساع  الثاني  بعد ال“سر بتوًيت  رينتط ا

عةةةةل نكوس بيانةةةةار عا  يةةةةار بعةةةةد اإلعةةةةالل و لقةةةةى عمةةةةد  مةةةةاريوبولس فةةةةاديم بوي ةةةةي

ل وًال عمةةةةةد  المدينةةةةة  حل  مةةةةةاريوبوالممةةةةةر اإلنسةةةةةانز حن الًةةةةةار مةةةةةل مدينتةةةةة ا

و ضةةةةاف ًةةةةااالر:  فةةةةز “ةةةةل ليسةةةةت م ةةةةرد  ةةةةوارع وبيةةةةوتا بةةةةل حنسةةةةا بموا نيسا ا

“ةةةةروف القصةةةةف القاسةةةةز والمتواصةةةةل مةةةةل  انةةةة  المتتلةةةةيلس لةةةةيال  نةةةةان  يةةةةار 

 ر  ماريوبول ب كل  مل ا  ر سوف حع ان السكال ال رص  لم اد

تضةةةم مدينةةة  مةةةاريوبولس التةةةز تعتبةةةر مةةةل المةةةوان  الرايسةةةي  فةةةز الةةةبالدس تةةةوالز 

ف نسةةةةم  و ةةةةز متاصةةةةر  اآلل مةةةةل  انةةةة  القةةةةوات الروسةةةةي  وتتعةةةةرض  لةةةة  450

وح ا مةةةةا سةةةةق ت مةةةةاريوبولس فةةةةنل  لةةةةن سةةةةيمنم روسةةةةيا السةةةةي ر  لقصةةةةف عنيةةةةفا

بريةةةار بةةةيل  ةةةب   زيةةةر  القةةةرم علةةةى  تةةةد  كبةةةر المةةةوان  فةةةز  وكرانيةةةا وي ةةةتم ممةةةرار 

ومن قتةةةةز لو انسةةةةن ودونيتسةةةةن ال اضةةةةةعتيل  2014التةةةةز ضةةةةمتسا روسةةةةيا فةةةةةز 

 ما مدينةةةةة  فولنوفا ةةةةةا فسةةةةةز ن صةةةةةالييل المةةةةةدعوميل مةةةةةل روسةةةةةياالسةةةةةي ر  اال

 صةةة ر ت مةةةار وربمةةةا  ًةةةل  ةةةسر  مةةةل مةةةاريوبولس التةةةز تقةةةا حلةةةى ال نةةةو  منسةةةاا 

وتتمتا زو الروسةةةةةزاوًةةةةةد  ةةةةةسدت المدينةةةةة  ا ةةةةةتباكات عني ةةةةة  منةةةةة  بةةةةةدن ال ةةةةة 

المدينةةةةة  بموًةةةةةا اسةةةةةتراتي ز لوًوعسةةةةةا علةةةةةى ال ريةةةةةا بةةةةةيل مةةةةةاريوبول وحًلةةةةةيم 

 لسي ر  االن صالييلا دونيتسن ال اضا
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التر  فز  وكرانيا: حر ان عملي  ح الن سكال ماريوبول بسب  -مبا ر

 " االنتساكات الروسي  المتعدد  لوًف ح الق النار

تساكةةةةةةات ل مةةةةةةاريوبولس بسةةةةةةب  االن ر اةةةةةةت عمليةةةةةة  ح ةةةةةةالن سةةةةةةكا  24فرنسةةةةةةا

وكتبةةةةت بلديةةةة  المدينةةةة  علةةةةى تل ةةةةرام  ل  الروسةةةةي  المتعةةةةدد  لوًةةةةف ح ةةةةالق النةةةةارا

ح ةةةةالن المةةةةدنييل التةةةةز كانةةةةت مقةةةةرر  فةةةةز وًةةةةت متةةةة  ر صةةةةباح السةةةةبتس عمليةةةة  

  ر اةةةةةت نسةةةةةبا   منيةةةةة   نل القةةةةةوات الروسةةةةةي   تواصةةةةةل ًصةةةةةف مةةةةةاريوبول 

 ةةةةا إل ةةةةالق النةةةةار للسةةةةماح ومتي سةةةةا ا وفةةةةز وًةةةةت سةةةةابا  علنةةةةت روسةةةةيا وً

مةةةةةاريوبول وفولنوفا ةةةةةا الةةةةةواًعتيل فةةةةةز  ةةةةةرق  بةةةةةن الن المةةةةةدنييل مةةةةةل مةةةةةدينتز

د م ةةةةاورات بةةةةيل ممثلةةةةيل عةةةةل كييةةةةف وموسةةةةكوا ويتعةةةةرض  وكرانيةةةةاس و لةةةةن بعةةةة 

مينةةةةةةةان مةةةةةةةاريوبول االسةةةةةةةتراتي ز لةةةةةةةة تصار  ي رضةةةةةةة  ال ةةةةةةةيط الروسةةةةةةةز 

دعةةةةا حلةةةةى ولس مةةةةات  عني ةةةة  س وفةةةةا مةةةةا  علةةةةل راةةةةيال بلديةةةة  المدينةةةة س الةةةة ي 

 .حن ان ممر حنسانز

حر ةةةةةان عمليةةةةة  ح ةةةةةالن سةةةةةكال مةةةةةاريوبول بسةةةةةب   االنتساكةةةةةات الروسةةةةةي   •

  .ما  علنت بلدي  المدين  السبت ح الق النار س وفا المتعدد  لوًف 

موسةةةكو تعلةةةل وًةةةف ح ةةةالق نةةةار إل ةةةالن المةةةدنييل مةةةل مةةةدينتز مةةةةاريوبول  •

 .وفولنوفا ا انوكرانيتيل

ة تصار  لةةةة  يتعةةةةرض ز فةةةةز  ةةةةرق  وكرانيةةةةامينةةةةان مةةةةاريوبول االسةةةةتراتي  •

ي رضةةةة  ال ةةةةيط الروسةةةةز ولس مةةةةات  عني ةةةة  س وراةةةةيال بلديةةةة  المدينةةةة س 

 .يدعو حلى حن ان ممر حنسانز

عةةةةةل  سةةةةة   للقةةةةةرار  الةةةةةرايال انوكرانةةةةةز فولةةةةةوديمير زيلينسةةةةةكز يعبةةةةةر •

 المتعمةةةد  الةةة ي ات ةةة   تلةةةف  ةةةمال ان لسةةةز بعةةةدم فةةةرض من قةةة  ت“ةةةر 

 . وم الروسز لس ا البلدوي فز  وكرانيا فز  ضم الس 

م لةةةةةال انمةةةةةل الةةةةةدولز ي تمةةةةةا ب ةةةةةكل  ةةةةةار  م ةةةةةددا االثنةةةةةيل السةةةةةاع   •

ت ة  للبتةةةةةس فةةةةةز انزمةةةةة  اإلنسةةةةةاني  التةةةةةز تسةةةةةب  بسةةةةةا  20,00ن 15,00

الس ةةةةوم الروسةةةةز نوكرانيةةةةاس بنةةةةانر علةةةةى  لةةةة  الواليةةةةات المتتةةةةد  و لبانيةةةةاس 

  . مع تسبما ًالت مصادر دبلوماسي  ال
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ز بز سز الروسي  ولندل توًف  موسكو تت    دم  بروسيا و وكرانيا:  

 "استقبال  روسيا اليوم

BBC   فرضةةةت السةةةةل ات الروسةةةي  ًيةةةةودار علةةةى الوصةةةةول حلةةةى موًةةةةا  دمةةة  بةةةةز

بةةةةز سةةةةز النا قةةةة  بالل ةةةة  الروسةةةةي س و الةةةةت القيةةةةود  يضةةةةارس  ةةةةدمات ح باريةةةة  

  ةةةةرف منسةةةةا دويت ةةةة  فيلةةةة س وميةةةةدوزاس وح اعةةةة  ليبرتةةةةزس وفةةةةز المقابةةةةل ت“ةةةةرت 

نةةةدل اسةةةتقبال ًنةةةا  روسةةةيا اليةةةوم لمةةةا ترو ةةة  مةةةل  دعايةةة   بتسةةة  المسةةة وليل ل

 م  بوريال  ونسولافز تكو

م ن ةةةةر معلومةةةةات  كا بةةةة   عةةةةل القةةةةوات  ر البرلمةةةةال الروسةةةةز ًانونةةةةار ي ةةةةر  ومةةةةر 

المسةةةةلت ا ويعتةةةةرض الكةةةةرمليل علةةةةى وصةةةةف الصةةةةراع الةةةةداار فةةةةز  وكرانيةةةةا بالةةةةة 

  اص  ا تر  س م  لقار علي  وصف  عملي  عسكري  

وًةةةال متتةةةدس باسةةةم بةةةز بةةةز سةةةزس حل  الوصةةةول حلةةةى معلومةةةات دًيقةةة  ومسةةةتقل  

ينب ةةةةةز حنكةةةةةار  علةةةةةى النةةةةةاال فةةةةةز روسةةةةةياس ح  يعتمةةةةةد  تةةةةةا حنسةةةةةانز  ساسةةةةةز ال

 المالييل  سبوعيار على بز بز سز للتصول على   ا التا ا

و كةةةد مسةةةة ول فةةةز بةةةةز بةةةز سةةةةز:  سنواصةةةةل  سودنةةةا إلتاتةةةة   دمةةة  البةةةةز بةةةةز 

 تول العالم اسز فز روسيا و

وتصةةةة  م رًةةةةم ًياسةةةةز مةةةةل المتةةةةابعيل موًةةةةا بةةةةز بةةةةز سةةةةز اإللكترونةةةةز النةةةةا ا 

  منةةةةة  بةةةةةدن الصةةةةةراع فةةةةةز  وكرانيةةةةةاس للوًةةةةةوف علةةةةةى   ةةةةةر بالل ةةةةة  الروسةةةةةي

 المست داتا

وكانةةةةت حتةةةةدف   ةةةةر المنصةةةةات اإل باريةةةة  المسةةةةتقل  فةةةةز روسةةةةياس ًنةةةةا  تةةةةز فةةةةز 

يتسةةةا نتةةةداس ريةةةلس ًةةةد توً ةةةت  مةةةال ال مةةةيال عةةةل البةةةس تتةةةت ضةةة   بسةةةب  ت  

 ال زو الروسز نوكرانياا

ا صةةةت يو القنةةةا  فةةةز االسةةةتودي و فةةةز تتةةةد  للتةةةر  وفةةةز بةةةس  مبا ةةةر نسةةةاازس ت مةةة 

علةةةةةى  وكرانيةةةةةاا وًالةةةةةت ناتاليةةةةةا سةةةةةينديي اس و ةةةةةز مةةةةةل م سسةةةةةز القنةةةةةا :  ال 

 للتر  ا
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ملةةة  مةةةل الةةةتسم منسةةةا:  واتسمةةةت  ياةةة  االتصةةةاالت الروسةةةي  ًنةةةا  تةةةز فةةةز ريةةةل ب  

لم  التتةةةةريض علةةةةى ال عنةةةةفس وح انةةةة  المةةةةوا نيل الةةةةروالس وتكةةةةدير الصةةةة و والسةةةة 

س بةةةد ت القنةةةا  تبةةةس مقةةةا ا مةةةل وعلى  ثةةةر  لةةةنالعةةةامس والت ةةة يا علةةةى الت“ةةةا ر ا

باليةةةةة  بتيةةةةةر  الب ةةةةةا لت ايكوفسةةةةةكزس والةةةةةة ي كةةةةةال ي سةةةةةت دم حبةةةةةال التقبةةةةةة  

السةةةوفيتي  للرمةةةز حلةةةى وفةةةا  القةةةاد س كمةةةا كةةةال باليةةة  بتيةةةر  الب ةةةا ي سةةةت دم  يضةةةا 

الةةةةة ي  سةةةةسم فةةةةةز وضةةةةةا نسايةةةةة  لالتتةةةةةاد  1991متاولةةةةة  انقةةةةةال  عةةةةةام   ثنةةةةان

ول دزيةةةةادكوس فقةةةةد  ةةةةادر روسةةةةيا يةةةةوم  ما راةةةةيال تتريةةةةر القنةةةةا س تي ةةةة السةةةةوفيتزا

وًالةةةةت م يعةةةة  ان بةةةةار فةةةةز القنةةةةا  انربعةةةةان لةةةةدواعز  منيةةةة س علةةةةى تةةةةد تعبير ا

حيكاترينةةةةةا كوتريةةةةةن لبةةةةةز بةةةةةز سةةةةةز:  الم ةةةةةكل  الرايسةةةةةي   ننةةةةةا ن  ةةةةةز   بةةةةةار 

ز الن“ةةةةةر ا  وكران يةةةةةا بموضةةةةةوعي  كةةةةة ي صةةةةةتافييل مسنيةةةةةيلس ونعةةةةةرض و ستةةةةة 

 سةةةة  عقوبةةةة  سةةةة ل ًةةةةد تصةةةةل واضةةةة رت كوتريةةةةن لم ةةةةادر  روسةةةةيا   ةةةةي  موا

 عامار  بتسم  ن ر   بار كا ب  عل ال يط الروسز ا  15حلى 

  ميركا تعلل سالم  المت   النووي  انوكراني  

 رانسةةةةةةولمس اليةةةةةةوم  علنةةةةةةت وزيةةةةةةر  ال اًةةةةةة  انمريكيةةةةةة س  يني ةةةةةةر  المسةةةةةةتقل   

انوكرانيةةةة  متميةةةة  بمن ةةةة ت اتتةةةةوان   زابورو يةةةة  ال معةةةة س  ل م ةةةةاعالت مت ةةةة 

وًالت الةةةةوزار  ًويةةةة س و كةةةةدت  نةةةة  لةةةةم يةةةةتم تسةةةة يل ارت ةةةةاع فةةةةز معةةةةدل اإل ةةةةعاعا

فةةةةةز تصةةةةةريم صةةةةةت ز:  فعلنةةةةةا فريةةةةةا االسةةةةةت اب  للتةةةةةوادس النوويةةةةة  ونراًةةةةة  

اورات مةةةةةةا انتةةةةةةداس بمت ةةةةةة  زابوري يةةةةةة  انوكرانيةةةةةة  س كمةةةةةةا   ريةةةةةةت م ةةةةةة 

 ةةةةة  ال اًةةةةة  النوويةةةةة  فةةةةةز البنتةةةةا ول تةةةةةول التريةةةةةا الةةةةة ي انةةةةةدلا بسةةةةات  مت

وًبةةةةل  لةةةةن صةةةةرح البيةةةةت انبةةةةيض بةةةة ل الةةةةرايال انمريكةةةةز  ةةةةو بايةةةةدل  وكرانياا

تتةةةدس مةةةا مسةةة ول فةةةز انمةةةل النةةةووي بةةةوزار  ال اًةةة  انمريكيةةة  لال ةةةالع علةةةى 

باسةةةةم وفز وًةةةةت سةةةةاباس  علةةةةل المتتةةةةدس ت ةةةةورات الوضةةةةا بمت ةةةة  زابورو يةةةة ا

ا انةةةةةدلا فةةةةةز  راضةةةةةز  اًةةةةة  النوويةةةةة   ل تريقةةةةة المكتةةةةة  الصةةةةةت ز لمت ةةةةة  ال

و “سرت لق ةةةةةات مةةةةةل كةةةةةاميرا المت ةةةةة س ولةةةةةم تكةةةةةل  نةةةةةان ت ييةةةةةرات ح ةةةةةعاعي ا

المراًبةةةة  فةةةةز المت ةةةة  تصةةةةاعد الةةةةد الس كمةةةةا  علةةةةل  سةةةةاز ال ةةةةوار  انوكرانةةةةز 

 ل التريةةةةا وًةةةةا  ةةةةارج مت ةةةة  ال اًةةةة  النوويةةةة  فةةةةز زابورو يةةةة س وتةةةةم حيقةةةةاف 

 ل حتدف وتدات ال اً  فز المت  ات  ي
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ر ب وكرانيا يتتوي صواريو  افليل ونالو  موسكو: دمرنا مستودعا

 علنةةةةت وزار  الةةةةدفاع الروسةةةةي س عةةةةل اسةةةةتسدافسا مسةةةةتودع  سةةةةلت  فةةةةز  العربيةةةة  

 "افليل وكرانيةةةةا بضةةةةربات دًيقةةةة س كةةةةال يسةةةةت دم لت ةةةةزيل  ن“مةةةة  صةةةةواريو   ةةةة 

 ."انميركي  المتمول  المضاد  للدبابات وصواريو  نالو

و وضةةةةةةم المتتةةةةةةدس باسةةةةةةم وزار  الةةةةةةدفاعس حي ةةةةةةور كونا ةةةةةةينكوفس للصةةةةةةت ييل 

اليةةةةةوم السةةةةةبتس  ل ال ةةةةةيط الروسةةةةةز اسةةةةةتسدف ب سةةةةةلت  عاليةةةةة  الدًةةةةة  بعيةةةةةد  

المةةةةدف م ةةةةزل   يةةةةر  فةةةةز من قةةةة   يتةةةةومير انوكرانيةةةة س تيةةةةس  زنةةةةت  ن“مةةةة  

 ".للدبابات  افليل ونالود  مضاالصواريو ال

 2037المسةةةةةلت  الروسةةةةةي  دمةةةةةرت  ةةةةةالل العمليةةةةة  كةةةةة لنس  ضةةةةةاف  ل القةةةةةوات 

 .من    وبني  تتتي  عسكري  فز  وكرانيا

  سلت  فتاك 

وكةةةةال البنتةةةةا ول  علةةةةل رسةةةةميار  ةةةةالل السةةةةاعات الماضةةةةي  تسةةةةليم العديةةةةد مةةةةل 

ار  المسةةةةةاعدات العسةةةةةكري  حلةةةةةى كييةةةةةفس تيةةةةةس  وضةةةةةم تقريةةةةةر تكةةةةةومز  ل حد

كري  انسةةةةبوع الماضةةةةزس الةةةةرايال انميركةةةةز  ةةةةو بايةةةةدل زادت المسةةةةاعدات العسةةةة 

وًةةةد  ةةةملت  سةةةلت  فتاكةةة  ومعةةةدات تمايةةة  ودفةةةاعس بمةةةا فيسةةةا صةةةواريو سةةةتين ر 

 .و افليل

 ةةةاار   ةةةتل نقلةةةت يةةةوم ال معةةة  صةةةواريو  14كمةةةا  فةةةادت المعلومةةةات بةةة ل نتةةةو 

ييةةةةفس بتسةةةة   ةةةةافليل وًا فةةةةات صةةةةواريو ومةةةةدافا و  ةةةةاار حلةةةةى م ةةةةار ًةةةةر  ك

 ."صتي    نيويورن تايمز

 صواريو  افليل انميركي  نفرانال برال 

واعتبةةةةرت مسةةةة ول  فةةةةز وزار  الةةةةدفاع انميركيةةةة   ل كييةةةةف تسةةةةت دم  ةةةة ا العتةةةةاد 

 ب اعليةةةةة   فةةةةةز حب ةةةةةان تقةةةةةد م القةةةةةوات الروسةةةةةي ا و وضةةةةةتت للصةةةةةتافييل  ل 

ول مليةةةة  60وا ةةةةن ل ًةةةةد مت لكييةةةةف فةةةةز ال ريةةةةف مسةةةةاعدات عسةةةةكري  بقيمةةةة  

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/03/05/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B7-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%8892-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA
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مليةةةةةول دوالر فةةةةةز كةةةةةانول انول ديسةةةةةمبرس  200رس تبعتسةةةةةا   ةةةةةرف بقيمةةةةة  دوال

 . ز عبار  عل  سلت  و  اار سلمت بمع“مسا حلى القوات انوكراني 

 مساعدات  ير مسبوً 

 ةةةةبا  فبراير ال ااةةةةت مسةةةةاعد  عسةةةةكري   26ثةةةةم وفةةةةرت التكومةةةة  انميركيةةةة  فةةةةز 

عمةةةةةار لتصةةةةةديسا ر دوالمليةةةةةول د 350 ديةةةةةد   يةةةةةر مسةةةةةبوً  نوكرانيةةةةةا بقيمةةةةة  

 .لل زو الروسز

 10ي ةةةةار حلةةةةى  نةةةة  منةةةة  بةةةةدن العمليةةةة  العسةةةةكري  التةةةةز   لقسةةةةا الكةةةةرمليل ًبةةةةل 

 يةةةةةامس اسةةةةةتن ر ال ةةةةةر  برمتةةةةة س و كةةةةةد االتتةةةةةاد انوروبةةةةةز والنةةةةةاتوس والواليةةةةةات 

المتتةةةةد  و لمانيةةةةا وبري انيةةةةا و ير ةةةةا مةةةةل الةةةةدولس دعةةةةم كييةةةةف عسةةةةكريا وماليةةةةا 

 .مل   ل الموا س 

  ماةةةةات العقوبةةةةةات المو عةةةة  علةةةةى الةةةةةروالس  ةةةةملت البنةةةةةن ل ةةةةةرض اكمةةةةا فةةةةر

المركةةةةةزي ومصةةةةةارف عةةةةةد    ةةةةةرفس فضةةةةةال عةةةةةل م سسةةةةةات ت اريةةةةة  وماةةةةةات 

 .انثريان المقربيل مل الكرمليل

 

 التر  فز  وكرانيا:  ل تن ا العقوبات؟

الةةةةدول ال ربيةةةة  تبتةةةةس عةةةةل تلةةةةول لموا سةةةة  روسةةةةيا بعةةةةدما اًتتمةةةةت   24فرنسةةةةا

الت الماليةةةة  العالميةةةة  بةةةةيل البنةةةةون المعروفةةةة  ا تصةةةةارا  وكرانيةةةةاا  معيةةةة  االتصةةةةا

عقوبةةةةات   ةةةةرف تكمةةةةل فةةةةز بنةةةةون الروسةةةةي ا بمن“ومةةةة  سةةةةوي ت تريةةةةد حًصةةةةان ال

ت ميةةةةةد  مةةةةةالن  ياةةةةةات و  صةةةةةيات روسةةةةةي ا فسةةةةةل سةةةةةت دي  ةةةةة   العقوبةةةةةات 

 ا ؟ن عا
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سزاا  وكرانيول يعي ول تتت انرض  ربرا مل   وال  ما الس وم الرو

 التر  

 ولةةةة  فةةةةز حتةةةةدف منةةةةا ا العاصةةةةم  انوكرانيةةةة  كييةةةةفس يرصةةةةد    ةةةةرال زيةةةةر  مبا

 وضةةةةاع بعةةةةض انوكةةةةرانييلس بعةةةةد الس ةةةةوم الروسةةةةز علةةةةى الةةةةبالد الةةةة ي بةةةةد  يةةةةوم 

يةةةةةا دي ةةةةةنكو  و  ةةةةةرت ال ةةةةةاب  انوكرانيةةةةة  نمار.فبرايةةةةةر الماضةةةةةز 24ال مةةةةةيال 

 ولةةة  فةةةز ضةةةواتز كييةةةف تبةةةيل انوضةةةاع الصةةةعب  التةةةز تعي ةةةسا انسةةةر فةةةز “ةةةل 

و “سةةةةرت ال ولةةةة  مسةةةةن    وكرانيةةةة  فةةةةز منزلسةةةةا .  علةةةةى  وكرانيةةةةاالتةةةةر  الروسةةةةي

و ةةةةز تعةةةةيط  وضةةةةاعا اسةةةةتثنااي س تيةةةةس   برتسةةةةا ال ةةةةارات والعمليةةةةات العسةةةةكري  

الروسةةةةةةي  علةةةةةةى العةةةةةةيط فةةةةةةز سةةةةةةردا  تتةةةةةةت انرض م صةةةةةةر لت ةةةةةةزيل 

حل  روسةةةةةةيا  -و ةةةةةةز ت الةةةةةة  الةةةةةةدموع-وًالةةةةةةت المسةةةةةةن   انوكرانيةةةةةة  .ان  يةةةةةة 

 كرت ابنتسةةةةا التةةةةز تعةةةةيط فةةةةز  ةةةةاركيف وسةةةة  بةةةةوتيل   ةةةةنت علةةةةيسم تربةةةةاس وتةةةة 

و كةةةةدت .وابنتسةةةةا الصةةةة ير المعةةةةارنس و بةةةةدت  وفةةةةا كبيةةةةرا عليسةةةةا وعلةةةةى زو سةةةةا 

المسةةةن    نسةةةا تعةةةيط فةةةز  ةةةوف دااةةةم علةةةى  سةةةرتسا التةةةز يعةةةيط  فةةةراد منسةةةا فةةةز 

نةةةةةا ا   ةةةةةرف مةةةةةل  وكرانيةةةةةا وسةةةةة  القتةةةةةالس وتةةةةة كرت  بنةةةةةان انسةةةةةر  الةةةةة يل م

و دف الس ةةةةةوم الةةةةة ي  ةةةةةنت   وح ول ةةةةةونزنةةةةة .يقةةةةةاتلول فةةةةةز ال بسةةةةةات العسةةةةةكري 

روسةةةيا علةةةى  وكرانيةةةا حلةةةى فةةةرار  كثةةةر مةةةل مليةةةول  ةةة رس بتسةةة  مةةةا  كرتةةة  

وًةةةةال مسةةةة ول  ممةةةةز .انمةةةةم المتتةةةةد س كمةةةةا  دف حلةةةةى نةةةةزوح اآلالفس دا ةةةةل الةةةةبالد

 لةةةف  ةةة ر نزتةةةوا دا ليةةةا فةةةز  ميةةةا  نتةةةان  وكرانيةةةا  160حل مةةةا ال يقةةةل عةةةل 

ا عةةةةل انمةةةةالس م ةةةةيرا حلةةةةى  ل ا لةةةةز ًةةةةد يكةةةةول  علةةةةى مةةةةل  لةةةةن لةةةةرًم ال عبتثةةةةر

وًةةةةةال المسةةةةة ول حل بعةةةةةض المسةةةةةن يل و وي اإلعاًةةةةة  و ةةةةةدوا  ن سةةةةةسم .بكثيةةةةةر

د  ل  الصةةةةور  ًاتمةةةة س ويمكةةةةل  ل  متاصةةةةريل  يةةةةر ًةةةةادريل علةةةةى ال ةةةةرارس و كةةةة 

ا و  ةةةةةار حلةةةةةى  ل الس مةةةةةات ال ويةةةةة  والقتةةةةةال فةةةةةز المنةةةةةةا ا .”تةةةةةزداد سةةةةةونر

ل ةةةةدمات انساسةةةةي  مثةةةةل التضةةةةري س يضةةةةر  بةةةةالمرافا المدنيةةةة  التيويةةةة  ويع ةةةةل ا

الصةةةةةت  والكسربةةةةةان والميةةةةةا  والصةةةةةرف الصةةةةةتزس ويتةةةةةرن المةةةةةدنييل مةةةةةل دول 

ودعةةةةةا المسةةةةة ول  ميةةةةةا ان ةةةةةراف حلةةةةةى اتتةةةةةرام . ساسةةةةةيات التيةةةةةا  اليوميةةةةة 

والتةةةةةرر المسةةةةةتمر علةةةةةى ت نيةةةةة  المةةةةةدنييل ان ف  القةةةةةانول اإلنسةةةةةانز الةةةةةدولز

 . الل العمليات العسكري 
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 زيلينسكز: كبدنا الروال  ساار ب ري  ومادي  فادت  

يةةةةوم العا ةةةةر مةةةةل العمليةةةة  العسةةةةكري  التةةةةز   لقتسةةةةا روسةةةةيا ضةةةةد فةةةةز ال العربيةةةة  

س  ل ًواتةةةة  مسةةةةتمر  فةةةةز الةةةةرايال انوكرانةةةةز فولةةةةوديمير زيلينسةةةةكز بةةةةالد س  كةةةةد

 .الدالقتال وستواصل الدفاع عل الب

فبعةةةةد  ةةةةااعات رتيلةةةة  عةةةةل العاصةةةةم س “سةةةةر زيلينسةةةةكز فةةةةز فيةةةةديو مصةةةةور مةةةةل 

كييةةةةةف اليةةةةةوم السةةةةةبتس م ةةةةةددا علةةةةةى  ل القةةةةةوات انوكرانيةةةةة  كبةةةةةدت القةةةةةوات 

 .روسي   ساار ب ري  ومادي  كبير ال

كمةةةا  ضةةةاف  ل  ال ةةةيط الروسةةةز لةةةم يسةةةت ا تتقيةةةا   دافةةة س بةةةل  سةةةر ع ةةةر  

 " ف  ندي مع“مسم ص ار ال

 حنسان التر 

ر ةةةم  لةةةنس  كةةةد  ل كييةةةف ت عةةةل كةةةل مةةةا فةةةز وسةةةعسا إلنسةةةان التةةةر  التةةةز ن ةةةبت 

 . وا ر ال سر الماضز

 مةةةةا فةةةةز مةةةةا يتعلةةةةا بالم اوضةةةةات التةةةةز   لقةةةةت مةةةةا ال انةةةة  الروسةةةةز مةةةةل   ةةةةل 

وًةةةف النةةةارس ف وضةةةم  نةةة  سةةةيرف مةةةا ح ا كانةةةت بةةةالد  ستسةةةتمر بسةةةاس موضةةةتا  ل 

التةةةةدود ببيالروسةةةةيا  لم ةةةةاوض فةةةةز المتادثةةةةات التةةةةز  ةةةةرت علةةةةىفريةةةةا بةةةةالد  ا

 .ناًط  ول   و   ال و ز فتم الممرات اإلنساني  وحعاد  التيا  ل بيعتسا

 

 

 

 

 

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/03/05/%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%8A
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 استسداف مروتي  عسكري  روسي  ًر  كييف 

س  “سةةةةر انيةةةةاالعمليةةةة  العسةةةةكري  الروسةةةةي  فةةةةز  وكر فةةةةز تةةةةيل تتواصةةةةل العربيةةةة  

فيةةةةديو صةةةةورار متداولةةةة  اليةةةةوم السةةةةبتس السةةةةتسداف مروتيةةةة  عسةةةةكري  روسةةةةي  

ون ةةةةةةرت وسةةةةةةاال اإلعةةةةةةالم انوكرانيةةةةةة  صةةةةةةور   .ًةةةةةةر  العاصةةةةةةم  انوكرانيةةةةةة 

لمروتيةةةة  روسةةةةي  ي  يسةةةةا الةةةةد ال نتي ةةةة  انةةةةدالع النيةةةةرال فيسةةةةا بعةةةةد اسةةةةتسدافسا 

 .ًر  كييف

السةةةةةةتسداف ًةةةةةةوات  كمةةةةةةا ن ةةةةةةرت وزار  الةةةةةةدفاع انوكرانيةةةةةة  مق عةةةةةةا مصةةةةةةورا

روسةةةةةةي س تيةةةةةةس ي“سةةةةةةر مسةةةةةة ولول  وكةةةةةةرال يع ةةةةةةول تو يسةةةةةةاتسم ب ةةةةةة ل 

 .االستسداف على ما يبدو

س باتةةةةت  ةةةةوارع كييةةةةف  ةةةةب   اليةةةة  اليةةةةومس بعةةةةد دوي صةةةة ارات اإلنةةةة ار حلةةةةى  لةةةةن

 .فيسا من  الصباح

  سلت  فتاك اا وصواريو ستين ر و افليل

الماضةةةةي  تسةةةةليم فةةةةز  ضةةةةول  لةةةةنس  علةةةةل البنتةةةةا ول رسةةةةميا  ةةةةالل السةةةةاعات 

س  وضةةةةم تقريةةةةر تكةةةةومز  ل حدار  الةةةةرايال المساااات ااع اليساااا كيي  لاااا   يياااا  العديةةةةد مةةةةل

انميركةةةةةز  ةةةةةو بايةةةةةدل زادت المسةةةةةاعدات العسةةةةةكري  انسةةةةةبوع الماضةةةةةزس وًةةةةةد 

ايةةةة  ودفةةةةاعس بمةةةةا فيسةةةةا صةةةةواريو سةةةةتين ر  ةةةةملت  سةةةةلت  فتاكةةةة  ومعةةةةدات تم

 .و افليل

عةةة  صةةةواريو  ةةةاار   ةةةتل نقلةةةت يةةةوم ال م 14كمةةةا  فةةةادت المعلومةةةات بةةة ل نتةةةو 

 ةةةةافليل وًا فةةةةات صةةةةواريو ومةةةةدافا و  ةةةةاار حلةةةةى م ةةةةار ًةةةةر  كييةةةةفس بتسةةةة  

 ."صتي    نيويورن تايمز

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/03/05/%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8866200-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/03/05/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B7-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%8892-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA
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وكانةةةةةت مسةةةةة ول  وزار  الةةةةةدفاع انميركيةةةةة   علنةةةةةت  مةةةةةالس بتسةةةةة  مةةةةةا نقلةةةةةت 

بةةةرالس  ل الواليةةةات المتتةةةد  سةةةل مت  وكرانيةةةا حلةةةى اليةةةوم  كثةةةر مةةةل ثلثةةةز فةةةرانال 

 .با  فبراير ال ااتانسلت  التز وعدتسا بسا فز نساي   

 مليول فروا مل  وكرانيا تتى اآلل  3ا1انمم المتتد : 

 

مةةةةا اسةةةةتمرار العمليةةةة  العسةةةةكري  الروسةةةةي  فةةةةز  وكرانيةةةةا لليةةةةوم العا ةةةةر  العربيةةةة  

لم ةةةةةوض السةةةةةامز ل ةةةةة ول الال اةةةةةيل بةةةةةانمم المتتةةةةةد  علةةةةةى التةةةةةوالزس  كةةةةةد ا

 .ال يزال   يرار  يا وكران السبتس  ل الوضا فز

وًةةةةال فيليبةةةةو  رانةةةةدي لرويتةةةةرز عبةةةةر السةةةةاتفس حل عةةةةدد الال اةةةةيل ال ةةةةاريل مةةةةل 

 3ا1مليةةةةول بتلةةةةول م لةةةةا انسةةةةبوع مةةةةل  5ا1الس ةةةةوم الروسةةةةز ًةةةةد يصةةةةل حلةةةةى 

 .فز الوًت الرا ل مليول

  لف مرتزق سوري حلى  وكرانيا؟ 23 ل يد ل بعقود م ري اا سوريا

كمةةةةا  ضةةةةاف  ل   ةةةة    سةةةةرع  زمةةةة  ال اةةةةيل ن ةةةةسد ا فةةةةز  وروبةةةةا منةةةة  نسايةةةة  

 ."التر  العالمي  الثاني 

كةةةة لن  وضةةةةم  ل مع“ةةةةم الال اةةةةيل فةةةةز الوًةةةةت الةةةةرا ل يةةةة  بول حلةةةةى  صةةةةدًان  و 

يعي ةةةةول بال عةةةةل فةةةةز  وروبةةةةاس  فةةةةراد بالعاالةةةة   و  يةةةةر م مةةةةل المعةةةةارف ممةةةةل 

 .ن  ت ر مل  ل المزيد مل مو ات النزوح ستكول  كثر تعقيدار لك
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https://ara.tv/25e8w
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https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2022/03/05/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-23-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2022/03/05/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-23-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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  وكرانيا: فز ما يت اوز صت  بوتيل العقلي  نتتليل  

يةةةةدور  مةةةةال بةةةةيل ال بةةةةران ال ةةةةربييل فةةةةز السياسةةةة  الروسةةةةي    انوسةةةة ال ةةةةرق 

ح ا  ةةةةةعر   ل الةةةةةرايال فالديميةةةةةر بةةةةةوتيل سيضةةةةة   زر ح ةةةةةالق انسةةةةةلت  النوويةةةةة 

ور ةةةم  ل التةةةر  التاليةةة  وانزمةةة  . نةةة  يقتةةةر  مةةةل  زيمةةة  متققةةة  فةةةز  وكرانيةةةا

السةةةةابق  عليسةةةةا تةةةةوفرال ال ةةةةوا د الكافيةةةة  لالعتقةةةةاد  ل تصةةةةر مةةةةا ي ةةةةري  نةةةةان 

بم ةةةةاوف موسةةةةكو مةةةةل تمةةةةدد تلةةةةف  ةةةةمالز ان لسةةةةز وتسديةةةةد  انمةةةةل الروسةةةةزس 

 ل المسةةةةة ل  ال ال تك ةةةةز لوضةةةةا  ةةةة ا الت ةةةةور العةةةةالمز فةةةةز سةةةةياً  السةةةةليما  ان 

بمسةةةةتوف التضةةةةليل الةةةة ي تمارسةةةة  وسةةةةاال  تةةةةرتب  بالسةةةةالم  العقليةةةة  لبةةةةوتيل  و

الدعايةةة  التابعةةة  لةةة  ضةةةد ال مسةةةور الروسةةةز  اتةةة ا بةةةل حل انمةةةر يصةةةل حلةةةى ر يةةة  

ًياميةةةة  ن بوكاليبسةةةةي   ال تةةةةرف فااةةةةد  مةةةةل و ةةةةود العةةةةالم  صةةةةال ح ا كانةةةةت روسةةةةيا 

الن“ةةةر  ةةة  س  سةةةسل مةةةل تسةةةليمسا  تةةةدمير  وكرانيةةةا مةةةل و سةةة .فيةةة   ليلةةة  وتابعةةة 

يسةةةةت لسا لت ويةةةةا روسةةةةيا وفةةةةرض معةةةةادالت  ديةةةةد   ةةةةدفسا حلةةةةى ال ةةةةر  الةةةة ي س

حعةةةةةاد  موسةةةةةكو حلةةةةةى مةةةةةا كانةةةةةت عليةةةةة  فةةةةةز تسةةةةةعينات القةةةةةرل الماضةةةةةز:  رض 

لل وضةةةةى تةةةةدير ا عصةةةةابات ح راميةةةة ا دعونةةةةا مةةةةل صةةةةت  بةةةةوتيل الن سةةةةي  ًلةةةةيالس 

م يةةةةةديلس تقةةةةةوم علةةةةةى  ل ولنت ةةةةةا  ل الروايةةةةة  الروسةةةةةي  التةةةةةز ال ت تقةةةةةر حلةةةةةى 

المكانةةةة  لروسةةةةيا علةةةةى السةةةةات  الدوليةةةة ا  ةةةةل  الةةةةرايال التةةةةالز اسةةةةتعاد بعةةةةض

ينتمةةةز  ةةة ا النةةةةوع مةةةل الت كيةةةةر حلةةةى القةةةرل التاسةةةةا ع ةةةر؟  ةةةةل ت ةةةكل السةةةةل   

فةةةةز روسةةةةيا لمافيةةةةا المافيةةةةاتع بقيةةةةاد  لزعةةةةيم زعمةةةةان المافيةةةةاع بةةةةوتيل؟ يقلةةةةل 

يل لي كةةةةدوا  ل ال ةةةةر  مةةةةا  صةةةةتا  الروايةةةة  المةةةة كور  مةةةةل   ميةةةة   ةةةة يل السةةةة ال

بةةةةة ل عقةةةةةد التسةةةةةعينات ًةةةةةد انتسةةةةةى و ل لروسةةةةةيا زال ي  ةةةةةل فةةةةةز االعتةةةةةراف 

م موعةةةة  مةةةةل القةةةةيم ال تت ةةةةا مةةةةا مدونةةةة  السةةةةلون ال ربيةةةة ا مةةةةل القةةةةيم  ةةةة    ل 

القةةةو  وسةةةيل  مقبولةةة  لتتقيةةةا ال ايةةةاتس تتةةةى لةةةو تتةةةدثر بقةةةرارات م لةةةال انمةةةل 

د  عنةةةةةدما تريةةةةةد  ل ت ةةةةةزو الةةةةةدولز علةةةةةى النتةةةةةو الةةةةة ي ت علةةةةة  الواليةةةةةات المتتةةةةة 

لةةةةى سةةةةبيل المثةةةةالا ويتةةةةابعول  ل الت ةةةةكين فةةةةز  ةةةةرعي  العةةةةراق  و  ف انسةةةةتالس ع

التكةةةم التةةةالز فةةةز روسةةةيا تةةةار  وبسةةةالم  بةةةوتيل العقليةةة  تةةةار    ةةةرف لةةةل ت ضةةةز 

حلةةةى مكةةةالا و ل علةةةى ال ةةةر  التعامةةةل مةةةا السةةةل   فةةةز موسةةةكو كسةةةل    ةةةرعي  

 اساما دام الموا نول الروال لم ينت ضوا علي
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  لف  وكرانز عادوا مل ال ارج لقتال القوات الروسي   66ثر مل كييف:  ك

/DW  ًةةةةةال وزيةةةةةر الةةةةةدفاع انوكرانةةةةةز  وليكسةةةةةز ريزنيكةةةةةوف اليةةةةةوم نالسةةةةةبت  حل

 وكرانيةةةةةا عةةةةةادوا مةةةةةل ال ةةةةةارج لالنضةةةةةمام حلةةةةةى القتةةةةةال ضةةةةةد القةةةةةوات  66224

 .الروسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ال ازيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 

 يل و عةةةةدد الر ةةةةال الةةةة و ضةةةةاف الةةةةوزير فةةةةز من ةةةةور علةةةةى اإلنترنةةةةت ل ةةةة ا  ةةةة 

 .«عادوا مل ال ارج فز     اللت“  للدفاع عل بالد مااا نتل ال نقسر

 .فبرايةةةةةر ن ةةةةةبا   الماضةةةةةز 24وبةةةةةد ت روسةةةةةيا تربسةةةةةا ضةةةةةد  وكرانيةةةةةا يةةةةةوم 

 

وكةةةال ال ةةةيط انوكرانةةةز  علةةةل  نةةة  ال يةةةزال ي ةةةوض معةةةارن عني ةةة  مةةةا القةةةوات 

 .الروسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 

يةةةةوم نالسةةةةبت : ر فةةةةز كييةةةةف الو ةةةةان فةةةةز التقريةةةةر الصةةةةباتز لل ةةةةيطس الةةةة ي ن ةةةة 

 .«لنقاتل بضراو  لتترير مدل  وكراني  مل المتتليل الروال

 .ولةةةةةةةم يتةةةةةةةدد ال ةةةةةةةيط المنةةةةةةةا ا والمةةةةةةةدل التةةةةةةةز تةةةةةةةدور فيسةةةةةةةا المعةةةةةةةارن

 

وبتسةةةة  بيانةةةةات سةةةةل ات  وكرانيةةةة س سةةةةاد السةةةةدون ليلةةةة  ال معةةةة   السةةةةبت فةةةةز 

العاصةةةةةةم  كييةةةةةةفس و كةةةةةةرت السةةةةةةل ات  ل لالوضةةةةةةا تتةةةةةةت السةةةةةةي ر عس و ل 

دات الكسربةةةةان والميةةةةا  سةةةةاري س و ل وسةةةةاال النقةةةةل العةةةةام اسةةةةت ن ت عملسةةةةا حمةةةةدا

 .فز الصباح
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مام  وكرانيا حلى االتتاد  يا  التوافا بيل الدول انعضان تول انض 

 انوروبز 

 بةةةةةدف االتتةةةةةاد انوروبةةةةةز بعةةةةةض الت ةةةةةا ل ب ةةةةة ل انضةةةةةمام   انوسةةةةة ال ةةةةةرق 

انعضةةةان فيةةة  لةةةم تتوصةةةل حلةةةى  27ة وكرانيةةةا حلةةةى التكتةةةل بعةةةد فتةةةر س لكةةةل الةةةدول الةةة 

توافةةةةةا فةةةةةز اآلران ب ةةةةة ل الموعةةةةةد النسةةةةةااز لسةةةةة   العمليةةةةة  وال تةةةةةول مةةةةةنس  

 .لإل ةةةةةرانات المعقةةةةةد  ب بيعتسةةةةةاس وفةةةةةا مةةةةةا نقلتةةةةة  وكالةةةةة  الصةةةةةتاف  ال رنسةةةةةي 

 

ايسةةةةةة  الم وضةةةةةةي  انوروبيةةةةةة  مةةةةةةاروال سةةةةةةي كوفيتطس  مةةةةةةال وًةةةةةةال نااةةةةةة  ر

ال ةةةةة ول انوروبيةةةةة  ال معةةةةة س فةةةةةز  رل ب نةةةةةو  فرنسةةةةةا تيةةةةةس ي تمةةةةةا وزران 

منةةةة  ال مةةةةيال: لنريةةةةد  وكرانيةةةةا فةةةةز الةةةةدا ل ناالتتةةةةاد انوروبةةةةز  فةةةةز  27الةةةةة

 ًةةةةر  وًةةةةت ممكةةةةلا مةةةةل المسةةةةم  م نةةةة  نانوكةةةةرانييل : نةةةةرا م فةةةةز المسةةةةتقبل 

تةةةةول ال اولةةةة  انوروبيةةةة ا لكةةةةل ًبةةةةل  لةةةةن ي ةةةة   ل دا ةةةةل االتتةةةةاد انوروبةةةةزس 

السةةةا ضةةةد العةةةدو وتقةةةديم نركةةةز علةةةى انمةةةر ان ةةةم و ةةةو مسةةةاعد   وكرانيةةةا فةةةز ًت

 .«كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعد  ممكنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 

و الةةةة  الةةةةرايال انوكرانةةةةز فولةةةةوديمير زيلينسةةةةكز فةةةةز تسةةةة يل فيةةةةديو “سةةةةر فيةةةة  

بةةةةز لبةةةةال ببةةةةز  عسةةةةكري  ووران  علةةةةم بلةةةةد  بانضةةةةمام بلةةةةد  حلةةةةى االتتةةةةاد انورو

تةةةة  يرعا وًةةةةال لنكةةةةافم لنصةةةةبم عضةةةةوا كامةةةةل العضةةةةوي  فةةةةز  وروبةةةةاس و عتقةةةةد 

 سةةةر  اليةةةوم  ننةةةا نسةةةتتا  لةةةنا لةةة لن علةةةيكم  ل تثبتةةةوا  نكةةةم  ننةةةا ن“سةةةر للعةةةالم ب

 .«معنا و نكم ال تت لول عنا و نكم  وروبيول فعال
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 تبادل االتسامات بيل روسيا و وكرانيا بعرًل  ات اق فتم ممرات  من  

  /DWادلةةةةت روسةةةةيا و وكرانيةةةةا االتسامةةةةات بعرًلةةةة  وًةةةةف ح ةةةةالق النةةةةار الةةةة ي تب

م ممةةةةرات  منةةةة  إل ةةةةالن المةةةةدنييل مةةةةل مةةةةدينتز تةةةةم االت ةةةةاق عليةةةة  ب ةةةةرض فةةةةت

 .ماريوبول وفولنوفا ا المتاصرتيل والواًعتيل ب رق  وكرانيا

ًالةةةةةت السةةةةةل ات فةةةةةز مدينةةةةة  مةةةةةاريوبول انوكرانيةةةةة  حل   ةةةةة  ح ةةةةةالن المةةةةةدنييل 

لمقةةةةةرر تن يةةةةة  ا اليةةةةةوم السةةةةةبت نال ةةةةةامال مةةةةةل مةةةةةارال   ار التةةةةةز كةةةةةال مةةةةةل ا

  التةةةةةز تتاصةةةةةر المدينةةةةة  وًةةةةةف   ت  لةةةةةت بعةةةةةد انتسةةةةةان القةةةةةوات الروسةةةةةي2022

ح ةةةةالق نةةةةار مت ةةةةا عليةةةة ا و كةةةةر م لةةةةال المدينةةةة  فةةةةز بيةةةةال  نةةةة   لةةةة  مةةةةل 

المةةةةوا نيل العةةةةود  حلةةةةى المال ةةةة  وانت“ةةةةار المزيةةةةد مةةةةل المعلومةةةةات ب صةةةةور 

روسةةةةةيا  فيتط مست ةةةةةار الةةةةةرايال انوكرانةةةةةزواتسةةةةةم  ولكسةةةةةز  رسةةةةةتو اإل ةةةةةالنا

  فةةةز منةةةا ا معينةةة س ممةةةا ب نسةةةا ال تلتةةةزم بات ةةةاق وًةةةف ح ةةةالق النةةةار المت ةةةا عليةةة 

ي  ةةةل   ةةة  م ةةةترك  تسةةةمم بةةةن الن المةةةدنييل مةةةل المةةةدل الواًعةةة  علةةةى  بسةةةات 

 .القتال مثل ماريوبول

الفةةةةروف حل  نةةةةان معلومةةةةات  مةةةةل  انبةةةة  ًةةةةال وزيةةةةر ال ار يةةةة  الروسةةةةز سةةةةير ز

وًالةةةةت  السةةةةل ات انوكرانيةةةة  فةةةةز مةةةةاريوبول ال تسةةةةمم بةةةةن الن المةةةةدنييلا بةةةة ل

حنةةةةة  لةةةةم يسةةةةت دم  ي  وكرانةةةةةز الممةةةةرات اآلمنةةةة  التةةةةةز  وزار  الةةةةدفاع الروسةةةةي 

 ن ةةةةةةات ًةةةةةةر  مةةةةةةدينتز مةةةةةةاريوبول وفولنوفا ةةةةةةا اليةةةةةةوم السةةةةةةبتس واتسمةةةةةةت 

 . ًومييل   وكرانييل بمنا المدنييل مل الم ادر 

إل ةةةالق  وًةةةف  علنةةةت فةةةز وًةةةت سةةةابا اليةةةوم عةةةلوكانةةةت القةةةوات الروسةةةي  ًةةةد 

إل ةةةالن المةةةدنييل مةةةل  ةةة ا المرفةةة  االسةةةتراتي ز الواًةةةا فةةةز  النةةةار فةةةز مةةةاريوبول

 ةةةةرق  وكرانيةةةةاس فةةةةز اليةةةةوم العا ةةةةر مةةةةل ال ةةةةزو و ةةةةدا  الصةةةةدم  التةةةةز  تةةةةدثسا 

 .  نووي  فز  وروبا تقا فز زابوري يا كبر مت   ال اً ًصف

 م تارات

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A/a-60995417
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A/a-60995417
https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/a-61011157
https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/a-61011157
https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/a-61011157
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روسةةةةةي  تتاصةةةةةر وكةةةةةال راةةةةةيال بلديةةةةة  مةةةةةاريوبول  علةةةةةل السةةةةةبت  ل القةةةةةوات ال

المدينةةةة  وت ةةةةل    مةةةةات بةةةةال رتمةةةة   عليسةةةةاا وكتةةةة  فةةةةاديم بويت ةةةةينكو علةةةةى 

ت بيةةةا تلي ةةةةرام:  منةةةة   مسةةة   يةةةةام تتعةةةةرض مةةةةدينتنا و سةةةرتنا التةةةةز تتةةةة لف مةةةةل 

 رتمةةة  س داعيةةةةار حلةةةى  مواصةةةل  المقاومةةةة  ا نصةةةف مليةةةول  ةةة ر لس مةةةةات بةةةال

مكنةةةةة  و ضةةةةةاف:  نبتةةةةةس عةةةةةل تلةةةةةول للم ةةةةةاكل اإلنسةةةةةاني  و ميةةةةةا السةةةةةبل الم

إل ةةةةةراج مةةةةةاريوبول مةةةةةل التصةةةةةار س م كةةةةةدار  ل   ولويتنةةةةةا  ةةةةةز وًةةةةةف ح ةةةةةالق 

النةةةةار تتةةةةى نةةةةتمكل مةةةةل حعةةةةاد  البنيةةةة  التتتيةةةة  التيويةةةة  وحًامةةةة  ممةةةةر حنسةةةةانز 

 ."ل ل  ال  ان والدوان حلى المدين 

وبعيةةةةد  لةةةةنس  علنةةةةت روسةةةةيا وً ةةةةار إل ةةةةالق النةةةةار للسةةةةماح بةةةةن الن المةةةةدنييل مةةةةل 

 ةةةةرق  وكرانيةةةةاس و لةةةةن بعةةةةد م ةةةةاورات بةةةةيل ممثلةةةةيل  مةةةةاريوبول وفولنوفا ةةةةا فةةةةز

عةةةةل كييةةةةف وموسةةةةكوا وكانةةةةت وكةةةةاالت اننبةةةةان الروسةةةةي  ًةةةةد نقلةةةةت عةةةةل وزار  

مةةةةةل الةةةةةدفاع  ل  ال انةةةةة  الروسةةةةةز يعلةةةةةل ن“ةةةةةام حسةةةةةكات  السةةةةةالح اعتبةةةةةارار 

السةةةةاع  السةةةةابع  بتوًيةةةةت  ةةةةرينتط نالثامنةةةة  صةةةةباتار بتوًيةةةةت وسةةةة   وروبةةةةا  

المةةةةدنييل مةةةةل مةةةةاريوبول وفولنوفا ةةةةا ا وًالةةةةت  و فةةةةتم ممةةةةرات حنسةةةةاني  إل ةةةةالن

الةةةةوزار  فةةةةز موسةةةةكو:  تةةةةم تنسةةةةيا الممةةةةرات وال ةةةةرق اإلنسةةةةاني  مةةةةا ال انةةةة  

 ."انوكرانز

مفتوضااااااتع  اااااا   وات ةةةةةةا وفةةةةةةد روسةةةةةةز و وكرانةةةةةةز  ول  مةةةةةةال ال مةةةةةةيال  ةةةةةةالل

حًامةةةة  ممةةةةرات حنسةةةةاني  فةةةةز المنةةةةا ا التةةةةز ت ةةةةسد معةةةةارن  ةةةةديد   علةةةةى بيالكوساااايت

فةةةةز  وكرانيةةةةاا ور ةةةةم  لةةةةنس تبةةةةادل ال رفةةةةال االتسامةةةةات  مةةةةال ال معةةةة  بعرًلةةةة  

 .ممرات  رو  المدنييل

مدينةةةةةة  مةةةةةةاريوبول التةةةةةةز يبلةةةةةةك عةةةةةةدد وست ةةةةةةكل سةةةةةةي ر  موسةةةةةةكو علةةةةةةى 

 لةةةةف نسةةةةم  والواًعةةةة  علةةةةى بتةةةةر  زوفس نق ةةةة  تتةةةةول مسمةةةة  فةةةةز  450 سةةةةكانسا

 وكرانيةةةاا فسةةةز ستسةةةمم بةةةرب  القةةةوات الروسةةةي  القادمةةة  مةةةل  ةةةب   زيةةةر    ةةةزو

القةةةةةرم التةةةةةز ضةةةةةمتسا موسةةةةةكوس بعةةةةةد اسةةةةةتيالاسا علةةةةةى مرفةةةةة يل رايسةةةةةييل فةةةةةز 

مةةةةل  سةةةة  والقةةةةوات االن صةةةةالي  والروسةةةةي  فةةةةز دونبةةةةاال س خيكسااااو بيرديانسةةةةن و

 .مل  س    رف

 

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9/av-61007098
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9/av-61007098
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9/a-60995623
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 مصرول على نزع السالح انوكرانز الفروف: 

 

 كةةةةةد وزيةةةةةر ال ار يةةةةة  الروسةةةةةز سةةةةةير ز الفةةةةةروفس  اًيةةةةة  عرالوكالةةةةة  االنبةةةةةان 

 اليوم السبتس  ل روسيا مصر  على نزع السالح انوكرانزا

وًةةةةال الفةةةةروف  ةةةةالل مةةةة تمر صةةةةت ز حل  موسةةةةكو مصةةةةر  علةةةةى نةةةةزع السةةةةالح 

 انوكرانز واالعتراف ب ب   زير  القرم ضمل  راضيساا

 وروبةةةةز يسةةةةدد  مننةةةةا و ل  ازييل فةةةةز  وكرانيةةةةا بةةةةدعمو  ةةةةار الةةةةى  ل  انت ةةةةار النةةةة 

  نان است زازات  وكراني  إلًتام الناتو فز الموا س  ما روسيا ا

وبةةةةيل  ل  ال انةةةة  انوكرانةةةةز يبتةةةةس عةةةةل  رااةةةةا لتةةةة  ير الم اوضةةةةات س معلقةةةةار 

   مل  على ال ول  الثالث  مل الم وضات ا

ر فز  وكرانيا   30مقتل وحصاب     صا

  صةةةةار اليةةةةوم السةةةةبتس بقصةةةةف  30ًتةةةةل و صةةةةي  نتةةةةو  اًيةةةة  عروكالةةةة  االنبةةةةان ال

 روسز فز  وكرانياا

  ةةةةريل  13  صةةةةا ًتلةةةةوا و صةةةةي   17و كةةةةرت وكالةةةة  اننبةةةةان انوكرانيةةةة   ل  

 فز ًصف روسز على مدين  ت يرنيسيف انوكراني  ا

 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/150480--.html
https://www.ina.iq/150480--.html
https://www.ina.iq/150480--.html
https://www.ina.iq/150479--30-.html


 

 3 :العدد    
 2022-3-5:   سبتال   

29 
 

  ++التر  على  وكرانيا تد ل  سبوعسا الثانز

/DW  يتواصةةةةةل ال ةةةةةزو الروسةةةةةز نوكرانيةةةةةا لألسةةةةةبوع الثةةةةةانزس تيةةةةةس د لةةةةةت

القةةةةوات الروسةةةةي  مةةةةدنا  وكرانيةةةة  وتتاصةةةةر   ةةةةرفا وات ةةةةا ال رفةةةةال علةةةةى وًةةةةف 

إل ةةةةالق النةةةةةار ل ةةةةةتم ممةةةةةرات  منةةةةة  فةةةةز مةةةةةدينتيل متاصةةةةةرتيلس لكنسمةةةةةا عةةةةةادا 

 . النوتبادال االتسامات بعرًل  عملي  اإل

 رانيا بعرً      ح الن المدنييلاتسامات متبادل  بيل روسيا و وك

ييل   ةةةةة  ح ةةةةةالن المةةةةةدن ًالةةةةةت السةةةةةل ات فةةةةةز مدينةةةةة  مةةةةةاريوبول انوكرانيةةةةة  حل

ت  لةةةةت بعةةةةد انتسةةةةان القةةةةوات  سةةةةبتالتةةةةز كةةةةال مةةةةل المقةةةةرر تن يةةةة  ا اليةةةةوم ال

الروسةةةةي  التةةةةز تتاصةةةةر المدينةةةة  وًةةةةف ح ةةةةالق نةةةةار مت ةةةةا عليةةةة ا و كةةةةر م لةةةةال 

المدينةةةة  فةةةةز بيةةةةال  نةةةة   لةةةة  مةةةةل المةةةةوا نيل العةةةةود  حلةةةةى المال ةةةة  وانت“ةةةةار 

واتسةةةةةم  ولكسةةةةةز  رسةةةةةتوفيتط  المزيةةةةةد مةةةةةل المعلومةةةةةات ب صةةةةةور اإل ةةةةةالنا

م بات ةةةةاق وًةةةةف ح ةةةةالق النةةةةار روسةةةةيا ب نسةةةةا ال تلتةةةةز ر الةةةةرايال انوكرانةةةةزمست ةةةةا

المت ةةةةا عليةةةة  فةةةةز منةةةةا ا معينةةةة س ممةةةةا ي  ةةةةل   ةةةة  م ةةةةترك  تسةةةةمم بةةةةن الن 

 .المدنييل مل المدل الواًع  على  بسات القتال مثل ماريوبول

الفةةةةروف حل  نةةةةان معلومةةةةات  مةةةةل  انبةةةة  ًةةةةال وزيةةةةر ال ار يةةةة  الروسةةةةز سةةةةير ز

وًالةةةةت  لمةةةةدنييلانوكرانيةةةة  فةةةةز مةةةةاريوبول ال تسةةةةمم بةةةةن الن ابةةةة ل السةةةةل ات ا

وزار  الةةةةدفاع الروسةةةةي  حنةةةةة  لةةةةم يسةةةةت دم  ي  وكرانةةةةةز الممةةةةرات اآلمنةةةة  التةةةةةز 

 ن ةةةةةةات ًةةةةةةر  مةةةةةةدينتز مةةةةةةاريوبول وفولنوفا ةةةةةةا اليةةةةةةوم السةةةةةةبتس واتسمةةةةةةت 

 . ًةةةةةةةةةةةةومييل   وكةةةةةةةةةةةةرانييل بمنةةةةةةةةةةةةا المةةةةةةةةةةةةدنييل مةةةةةةةةةةةةل الم ةةةةةةةةةةةةادر 

 

 اريوبولزيلينسكز يدعو لمواصل  الدفاع عل م

زيلينسةةةةكز حلةةةى مواصةةةةل  الةةةدفاع عةةةةل مدينةةةة   دعةةةا الةةةةرايال انوكرانةةةز فولةةةةوديمير

مةةةةاريوبول السةةةةاتلي  فةةةةز  نةةةةو   ةةةةرق  وكرانيةةةةاا وًةةةةال زيلينسةةةةكز فةةةةز   ةةةةا  

عبةةةةةر ال يةةةةةديو اليةةةةةوم السةةةةةبت حل الممةةةةةرات اإلنسةةةةةاني  لمةةةةةاريوبول وفولنوفا ةةةةةا 

لسةةةةبت إلنقةةةةا  بمن قةةةة  دونيتسةةةةن مةةةةل الم تةةةةرض  ل تكةةةةول  ةةةةا ز  للعمةةةةل اليةةةةوم ا

س باإلضةةةةاف  حلةةةةى حد ةةةةال المةةةةواد ال  اايةةةة  واندويةةةة  النسةةةةان وان  ةةةةال وكبةةةةار السةةةةل

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9/a-61025527
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9/a-61025527
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9/a-61025527
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9/a-61025527
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9/a-61025527
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9/a-61025527
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حلةةةةةى المةةةةةدينتيل المتاصةةةةةرتيلا و ضةةةةةاف زيلينسةةةةةكز:  كةةةةةل مةةةةةل يتتةةةةةاج حلةةةةةى 

مسةةةاعد  مةةةل الم تةةةرض  ل ت تةةةاح لةةة  ال رصةةةة  لل ةةةروجااا كةةةل مةةةل يريةةةد الةةةةدفاع 

 ."عل مدينت  مل الم ترض  ل يواصل القتال

الول ب سلت  صتي    مريكي : وا ن ل زودت  وكرانيا من  كانول ا

 م صص  لقتال المدل 

 فةةةةادت صةةةةتي   وا ةةةةن ل بوسةةةةت اسةةةةتنادا حلةةةةى تقريةةةةر عةةةةل  وكالةةةة  المعلومةةةة  

عمليةةةةات التسةةةةليم والمبيعةةةةاتس رفعةةةةت عنةةةة  السةةةةري س بةةةة ل البنتةةةةا ول كةةةةال منةةةة  

كةةةةانول االول الماضةةةةز يةةةةزود  وكرانيةةةةا ب سةةةةلت  ومعةةةةدات مناسةةةةب  للقتةةةةال دا ةةةةل 

 .المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل

ث ةةةةةت حدار  الةةةةةرايال انمريكةةةةةز  ةةةةةو بايةةةةةدل وعلةةةةةى مةةةةةدار انسةةةةةبوع الماضةةةةةزس ك

عمليةةةةات التسةةةةليم عةةةةل  ريةةةةا حرسةةةةال  ن“مةةةة  دفةةةةاع  ةةةةوي مةةةةل  ةةةةراز سةةةةتين ر 

نول مةةةةر س تسةةةة  الصةةةةتي  س عةةةةالو  علةةةةى  لةةةةنس تةةةةم حرسةةةةال  ن“مةةةة  صةةةةواريو 

 . ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافليل المضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدبابات

  ةةة   عمليةةة   ونقةةةل عةةةل مسةةة ول رفيةةةا فةةةز البنتةةةا ول لةةةم يةةة كر اسةةةم  ًولةةة :

مةةةا داامةةةا نن“ةةةر حلةةةى مةةةا تتتا ةةة   وكرانيةةةاس ونتةةةل ن عةةةل  لةةةن مسةةةتمر ا نتةةةل داا

لسةةةةةةنوات عديةةةةةةد ا لقةةةةةةد ًمنةةةةةةا بتسةةةةةةريا عمليةةةةةة  تتديةةةةةةد االتتيا ةةةةةةات وكةةةةةة لن 

م ةةةةةاوراتناس والم ةةةةةاورات مةةةةةا انوكةةةةةرانييلس والتتةةةةةدس معسةةةةةم يوميةةةةةاس علةةةةةى 

 .”عكةةةةةةةال اال تماعةةةةةةةات الدوريةةةةةةة  التةةةةةةةز عقةةةةةةةدنا ا ًبةةةةةةةل  ةةةةةةة   انزمةةةةةةة 

رانيةةةةا سةةةةوف يتتةةةةول تتمةةةةا حلةةةةى ًتةةةةال سةةةة   بةةةةرانس فةةةةنل القتةةةةال فةةةةز  وكوبت

 . ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارعس كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تكتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي  

وفةةةةز وًةةةةت سةةةةاباس ًالةةةةت المتتدثةةةة  باسةةةةم البيةةةةت انبةةةةيضس  ةةةةيل بسةةةةاكزس حل 

اإلدار  انمريكيةةةة  ال تعتةةةةزم بةةةة ي تةةةةال مةةةةل انتةةةةوال حرسةةةةال ًةةةةوات  مريكيةةةة  حلةةةةى 

 . وكرانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا للقتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد روسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا

فةةةز وًةةةةت مبكةةةةر مةةةةل  قةةةةت عمليةةة  عسةةةةكري  فةةةةز  وكرانيةةةةاوكانةةةت روسةةةةيا ًةةةةد   ل

فبرايةةةةرس فيمةةةةا وصةةةةف الةةةةرايال فالديميةةةةر بةةةةوتيل السةةةةدف ب نةةةة   24صةةةةباح يةةةةوم 

يتركةةةز علةةةى  تمايةةة   نةةةاال تعرضةةةوا لإل انةةة  واإلبةةةاد  ال ماعيةةة  مةةةل ًبةةةل ن“ةةةام 

  .”كييف  يل  ثمانز سنوات
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روسيا تعلل وًف ح الق نار وفتم ممرات حنساني  بماريوبول وفولنوفا ا  

 ب وكرانيا 

 

/CNN لةةةةةل ال ةةةةةيط الروسةةةةةزس السةةةةةبتس وًةةةةةف ح ةةةةةالق نةةةةةار وفةةةةةتم ممةةةةةرات  ع

حنسةةةةاني  بمن قتةةةةز مةةةةاريوبول وفولنوفا ةةةةا و لةةةةن مةةةةا د ةةةةول العمليةةةةات العسةةةةكري  

 .التز  علنتسا موسكو ب وكرانيا  سبوعسا الثانز

 ةةةان  لةةةن فةةةز بيةةةال لل ةةةيط الروسةةةز ًةةةال فيةةة :   علةةةل ال انةةة  الروسةةةز اليةةةوم 

ا بتوًيةةةةةت موسةةةةةكو وًةةةةةةف  10السةةةةةاع   مةةةةةارال    ار وابتةةةةةدان مةةةةةل 5 صةةةةةباتر

ح ةةةةالق النةةةةار وفةةةةتم ممةةةةرات حنسةةةةاني   مةةةةام  ةةةةروج المةةةةدنييل مةةةةل مةةةةاريوبول 

وفولنوفاكيةةةةااا تةةةةم االت ةةةةاق مةةةةا ال انةةةة  انوكرانةةةةز علةةةةى ممةةةةرات حنسةةةةاني  و ةةةةرق 

 ." روج

ويةةةةة تز  ةةةةة ا اإلعةةةةةالل بعةةةةةد ح“سةةةةةار مقةةةةةا ا فيةةةةةديو ت ةةةةةم الةةةةةدمار فةةةةةز المةةةةةدل 

العسةةةةةكري  الروسةةةةةي س ح  تعةةةةةرض م مةةةةةا الضةةةةةربات انوكرانيةةةةة  الرايسةةةةةي  بعةةةةةد 

سةةةةةكنز فةةةةةز مدينةةةةة  ت ةةةةةيرنيسيف ال ةةةةةمالي  للقصةةةةةفس تيةةةةةس تت مةةةةةت ال ةةةةةدرال 

 .وتت مت اننقاض فز كل مكال

ويةةةة كر  ل مسةةةة وال اسةةةةت باراتيا  ربيةةةةا رفيةةةةا تةةةة ر مةةةةل  ل روسةةةةيا تسةةةةتعد لن ةةةةر 

مرتةةةةةزق حضةةةةةافز فةةةةةز  وكرانيةةةةةا فةةةةةز انيةةةةةام وانسةةةةةابيا  1000مةةةةةا يصةةةةةل حلةةةةةى 

وسةةةةكو ًةةةةد  تقصةةةةف المةةةةدل تتةةةةى تستسةةةةلم س و ةةةةو تصةةةةعيد ًةةةةد  س و ل مالمقبلةةةة 

 .ي دي حلى  ساار كبير  فز ص وف المدنييل
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انسرع فز  وروبا من  التر  العالمي  الثاني اا حتصااي  بالال ايل مل 

 ال زو الروسز

ك ةةةةةف الم ةةةةةوض السةةةةةامز ل ةةةةة ول الال اةةةةةيل بةةةةةانمم المتتةةةةةد س فيليبةةةةةو   نةةةةةاال 

 اةةةيل ال ةةةاريل مةةةل ال ةةةزو الروسةةةز ًةةةد يصةةةل حلةةةى  رانةةةديس السةةةبتس  ل عةةةدد الال

مليةةةةول بتلةةةةول م لةةةةا انسةةةةبوعس فيمةةةةا   ةةةةار حلةةةةى  نةةةة  يبلةةةةك فةةةةز الوًةةةةت  5ا1

   .مليول 3ا1الرا ل 

معتبةةةةرا  ل  و ةةةةدد  رانةةةةدي علةةةةى  ل  الوضةةةةا فةةةةز  وكرانيةةةةا ال يةةةةزال   يةةةةرا س 

  ةةةة    سةةةةرع  زمةةةة  ال اةةةةيل ن ةةةةسد ا فةةةةز  وروبةةةةا منةةةة  نسايةةةة  التةةةةر  العالميةةةة  

   ."ي الثان

بةةةةدور اس ًالةةةةت بلديةةةة  مدينةةةة  مةةةةاريوبول  نةةةةو   ةةةةرق  وكرانيةةةةاس السةةةةبتس حنةةةة    

وسةةةةي  المتعةةةةدد  لوًةةةةف تةةةةم حر ةةةةان عمليةةةة  ح ةةةةالن السةةةةكال بسةةةةب   االنتساكةةةةات الر

   ."ح الق النار

و ضةةةةافت  ل عمليةةةة  ح ةةةةالن المةةةةدنييل التةةةةز كةةةةال مقةةةةررا  ل تبةةةةد  فةةةةز وًةةةةت   

  نل القةةةةةةوات الروسةةةةةةي  متةةةةةة  ر صةةةةةةباح السةةةةةةبتس   ر اةةةةةةت نسةةةةةةبا   منيةةةةةة 

   ." تواصل ًصف ماريوبول ومتي سا

بةةةةدور س اتسةةةةم مست ةةةةار الةةةةرايال انوكرانةةةةز روسةةةةيا  بنف ةةةةال    ةةةة  ح ةةةةالن   

   .دنييل مل ماريوبولالم

وكانةةةةت موسةةةةكو  علنةةةةت وً ةةةةا إل ةةةةالق النةةةةار السةةةةبت للسةةةةماح بةةةةن الن المةةةةدنييل   

   .مل مدينتيل فز  نو   رق  وكرانيا حتدا ما ماريوبول

ل  انبةةةةة س ًةةةةةال راةةةةةيال بلديةةةةة  مةةةةةاريوبولس فةةةةةاديم بويت ةةةةةينكوس السةةةةةبتس حل مةةةةة   

  عليسةةةةاس وفةةةةا وت ةةةةل    مةةةةات بةةةةال رتمةةةة  القةةةةوات الروسةةةةي  تتاصةةةةر المدينةةةة  

   ." التر 
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ومةةةةا د ةةةةةول التةةةةةر  ب وكرانيةةةةةا  سةةةةبوعسا الثةةةةةانزس تةةةةة ر مسةةةةة ولو الم ةةةةةابرات 

ممةةةةا ًةةةةد  ال ربيةةةة  مةةةةل  ل روسةةةةيا ًةةةةد تقةةةةدم علةةةةى  ًصةةةةف المةةةةدل إل ضةةةةاعسا س

    .ي دي حلى سقو   عداد كبير  مل الضتايا المدنييل

   :حليكم  برز انتداس لآلل  

ربةةةةز رفيةةةةا مةةةةل  ل روسةةةةيا تسةةةةتعد لن ةةةةر مةةةةا تةةةة ر مسةةةة ول اسةةةةت بارات   -  

مرتةةةةزق حضةةةةافز فةةةةز  وكرانيةةةةا فةةةةز انيةةةةام وانسةةةةابيا المقبلةةةة س  1000يصةةةةل حلةةةةى 

صةةةعيد ًةةةةد يةةة دي حلةةةةى و ل موسةةةكو ًةةةد  تقصةةةةف المةةةدل تتةةةةى تستسةةةلم س و ةةةةو ت

     . ساار كبير  فز ص وف المدنييل

لةةةدمار الس مةةةات العسةةةكري  علةةةى منةةةا ا مدنيةةة : ت“سةةةر مقةةةا ا فيةةةديو ت ةةةم ا -  

فةةةةز المةةةةدل انوكرانيةةةة  الرايسةةةةي  بعةةةةد الضةةةةربات العسةةةةكري  الروسةةةةي ا وتعةةةةرض 

م مةةةةةا سةةةةةكنز فةةةةةز مدينةةةةة  ت ةةةةةيرنيسيف ال ةةةةةمالي  للقصةةةةةفس تيةةةةةس تت مةةةةةت 

     .قاض فز كل مكالال درال وتت مت انن

وتواصةةةةةل القةةةةةوات الروسةةةةةي  متاصةةةةةر  مةةةةةاريوبولس و ةةةةةز مدينةةةةة   ات   ميةةةةة    

س و ةةةةاركيفس ثةةةةانز  كبةةةةر مدينةةةة  فةةةةز الةةةةبالد اسةةةةتراتي ي  علةةةةى السةةةةاتل ال نةةةةوبز

     .فز ال مال ال رًزا الموا س   اري  فز مدين  ميكواليف ال نوبي 

ار س ادعةةةةةى السةةةةة ير تةةةةةوترات فةةةةةز انمةةةةةم المتتةةةةةد : فةةةةةز اال تمةةةةةاع ال ةةةةة  -  

الروسةةةةز لةةةةدف انمةةةةم المتتةةةةد   ل  نةةةةان   كا يةةةة  تةةةةول كي يةةةة  ًيةةةةام القةةةةوات 

الروسةةةةةي  بمسا مةةةةةة  مت ةةةةة  زابورو ييةةةةةة  لل اًةةةةة  النوويةةةةةة  س ليةةةةةرد السةةةةةة ير 

انوكرانةةةةز واصةةةة ا ن“يةةةةر  الروسةةةةز ب نةةةة   كةةةةا    وًةةةةال حل المصةةةةنا تعةةةةرض 

  حل العةةةةالم يل ًالةةةةت السةةةة ير  انمريكيةةةة  لةةةةدف انمةةةةم المتتةةةةدنضةةةةرارس فةةةةز تةةةة 

 ت نةةةةة  ب ع وبةةةةة   كارثةةةةة  نوويةةةةة س ال معةةةةة س لكنسةةةةةا تةةةةة ر مةةةةةل  ل القةةةةةوات 

     .الروسي  تقتر  مل ثانز  كبر من    نووي  فز  وكرانيا

مةةةةدنيارس تسةةةة   331تصةةةةيل  متصةةةةاعد : ًتلةةةةت التةةةةر  مةةةةا ال يقةةةةل عةةةةل  -  

 ل العةةةةدد التقيقةةةةز ًةةةةد يكةةةةول  علةةةةى مةةةةل  لةةةةن تقةةةةديرات انمةةةةم المتتةةةةد س ر ةةةةم 

 24مليةةةول ال ةةة  مةةةل  وكرانيةةةا منةةة  بةةةدن ال ةةةزو فةةةز  2ا1وفةةةر  كثةةةر مةةةل  بكثيةةةرا

     . با س ود ل  كثر مل نص سم بولندا
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 وكرانيااا تداول  نبان عل مقتل عضو فز الوفد انوكرانز الم اوض ما 

 روسيا  الل متاول  انمل اعتقال  

RT  رانيةةةةةةة   ل دنةةةةةةةيال كرييةةةةةةةف  تةةةةةةةد  عضةةةةةةةان وفةةةةةةةد  كةةةةةةةرت وسةةةةةةةاال  وك

وضةةةةات مةةةةا روسةةةةياس ً تةةةةل  ثنةةةةان متاولةةةة  اعتقالةةةة  مةةةةل  ةةةةرف ًةةةةوات انمةةةةل الم ا

 .انوكراني س اليوم السبتس   ا ولم يصدر ت كيد رسمز بعد

تقةةةةةارير حعالميةةةةة   وكرانيةةةةة  وكةةةةة لن النااةةةةة  فةةةةةز البرلمةةةةةال  ووفقةةةةةا لمةةةةةا  كرتةةةةة 

ز  تيلي ةةةةرام س فةةةةنل كيرييةةةةف ًةةةةد نالةةةةرادا س  لكسةةةةندر دوبينسةةةةكزس علةةةةى ًناتةةةة  فةةةة 

قاومةةةة  لةةةةدف متاولةةةة  اعتقالةةةة  مةةةةل ًبةةةةل السةةةةل ات انوكرانيةةةة  مةةةةا يكةةةةول  بةةةةدف م

متاولةةةةة  االعتقةةةةةال كانةةةةةت علةةةةةى  ل يةةةةة   ةةةةةبس    دف لمقتلةةةة س مر تةةةةة   ل تكةةةةةول

 .ارتكا   يان  ع“مى

  وبوزري اتةةةةل  انوكرانةةةةزس نقةةةةال عةةةةل مصةةةةادر لةةةةم تسةةةةميساس حل  وًالةةةةت صةةةةتي  

ال ز الةةةةةة ي  ةةةةةةارن فةةةةةةز ا تمةةةةةةاع  وميةةةةةةل انولس دينةةةةةةي الم ةةةةةةاوض انوكرانةةةةةة 

  كيرييةةةفس ً تةةةةل  ثنةةةةان االعتقةةةال مةةةةل ًبةةةةل  سةةةةاز انمةةةل انوكرانةةةةزس و ةةةةو م ةةةةتب 

 ."بال يان 

 .  ا ولم تصدر تتى اآلل معلومات  و تعلقيات رسمي  تول     اننبان

وكانةةةت  ول  لسةةة  م اوضةةةات بةةةيل وفةةةديل مةةةل روسةةةيا و وكرانيةةةا ًةةةد عقةةةدت فةةةز 

س و لةةةةن بسةةةةةدف مةةةةل ال ةةةةةسر الماضةةةةز 28ميةةةةل البيالروسةةةةةي س يةةةةوم مقا عةةةة   و

 .التوصل حلى تل للصراع فز  وكرانيا
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 انوكراني ؟  -كيف يتلقى العراًيول التر  الروسي   

انتسةةةةةز كثيةةةةةرول مةةةةةل العةةةةةراًييل ال رصةةةةة  ليةةةةة كروا بم ةةةةةارك   اندبنتةةةةةد عربيةةةةة  

انوكةةةةرانييل ل ةةةةل  التةةةةر  علةةةةى العةةةةراق واًتتةةةةام ال ةةةةيط انوكرانةةةةز مةةةةل  ةةةةالل 

 2003عراق عام التتالف الدولز ال ي  زا ال

 ةةةةز ثقافةةةة  عراًيةةةة  مةةةةثالر عربيةةةةار ًةةةةديمار نات قنةةةةا علةةةةى  ال نت ةةةةا س و اليكاقيااااو  يةةةةردد

ت سةةةةةااد  بعةةةةةد  ل تزتلةةةةةا العراًيةةةةةول بق ةةةةةر المةةةةةوز بترديةةةةةد  ةةةةةعارات  ضةةةةةت

الديمقرا يةةةة  وتقةةةةوق اإلنسةةةةالس كمةةةةا يصةةةةف كاتةةةة  عراًةةةةز سةةةةا رس ح  تترا ةةةةا 

ًةةةيم الدولةةة  الصةةةارم  التةةةز سةةةادت عقةةةودارس ويعبةةةر كةةةل واتةةةد علةةةى  ةةةوا س فةةةز  ي 

ز  نسةةةةةا موضةةةةةوع  ةةةةةان  و اعتةةةةةرضس  و يعلةةةةةل انضةةةةةمام  نيةةةةة  من“ومةةةةة  يرتاةةةةة 

فةةةةةز تعةةةةةابير  السو ةةةةةيال ميةةةةةديا  عبةةةةةار  نفةةةةةالل  يمثلنةةةةةز س  تمثلةةةةة س فكثةةةةةرت

ويةةةة     يةةةةر  ليكتةةةة  نفةةةةاللااا ال يمثلنةةةةز س وتعةةةةال ن يةةةة  ليةةةةل و ةةةة  عتابةةةة  س 

 كما يقول المثل العراًزس كثير التكرارا

  نصار روسيا يعلقول صور بوتيل

رانيةةةة س فةةةةراح انوك - ةةةة   ال“ةةةةا ر  و ةةةةدت تيةةةةزار كبيةةةةرار مةةةةا انزمةةةة  الروسةةةةي  

يتةةةةةرددول علةةةةةى مكاتةةةةة  ومقةةةةةرات وًنصةةةةةليات الةةةةةدولتيل المتتةةةةةاربتيل كثيةةةةةرول 

للت ييةةةةد تينةةةةارس  و الت ةةةةوع  تيانةةةةارس كمةةةةا  علنةةةةت القنصةةةةلي  الروسةةةةي  فةةةةز البصةةةةر  

عةةةةةل ت ةةةةةوع كثيةةةةةريل مةةةةةل ال ةةةةةبا  العةةةةةراًييلس عبةةةةةر مكتةةةةة  القنصةةةةةلي  لت ييةةةةةد 

الت ييةةةةد للةةةةرايال الةةةةروال فةةةةز تةةةةربسم مةةةةا  وكرانيةةةةاس وبةةةةاتوا يةةةةرددول   وسةةةةات  

س كمةةةةا  كةةةةر  تةةةةد الصةةةةتافييل البصةةةةرييلس ومع“مسةةةةم مةةةةل  الايميااااك بااااو ي  سةةةةزالرو

ر  كبيةةةر  فةةةز  رًةةةى رييل الةةة يل رفعةةةوا صةةةوالعةةةا ليل عةةةل العمةةةلس وبعةةةض اليسةةةا
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 تيةةةان ب ةةةةدادس  تةةةز ال ادريةةةة  س تتةةةةى ًامةةةت السةةةةل ات التكوميةةة  برفةةةةا  داريةةةة  

 بوتيل فز ب دادس وفتم تتقيا عل ال س  التز علقتساا

ويتسةةةةانل الةةةةدكتور متمةةةةد القري ةةةةزس مةةةةا مصةةةةلت  العراًةةةةز فةةةةز مسةةةةاند  مسةةةةتبد؟ 

اميرال يضةةةيف زميلةةة  الكةةةردي كةةة  لةةةم يسةةةت د مةةةل ت ربةةة  ال  يةةةال التةةةز مةةةر بسةةةا؟ و

ًةةةةةر  دا ةةةةةزس   تسةةةةةانل لمةةةةةا ا التماسةةةةة  التةةةةةز يبةةةةةديسا بعةةةةةض الكتةةةةةا  فةةةةةز 

السو ةةةةةةيال ميةةةةةةديا لتةةةةةةر  بةةةةةةوتيل العدوانيةةةةةة س مةةةةةةا م ةةةةةةكلتكم مةةةةةةا  وكرانيةةةةةةا 

 وانوكرانييل؟ ا

 2003انوكرانيول اًتتموا التدود العراًي  

رانييل فةةةةز وانتسةةةةز كثيةةةةرول مةةةةل العةةةةراًييل ال رصةةةة  ليةةةة كروا بم ةةةةارك  انوكةةةة 

علةةةةى العةةةةراق واًتتةةةةام ال ةةةةيط انوكرانةةةةز مةةةةل  ةةةةالل التتةةةةالف  ةةةةل التةةةةر  

س وكةةةةانوا فةةةةز  ليعةةةة  القةةةةوات المقتتمةةةة  2003الةةةةدولز الةةةة ي  ةةةةزا العةةةةراق عةةةةام 

للمةةةدل العراًيةةة س تتةةةى تمركةةةزوا فةةةز متاف“ةةة  واسةةة س  نةةةوبز الةةةبالدس مةةةا ن ةةةةر 

س و نود ةةةةا متكةةةةرر لصةةةةور الةةةةدبابات انوكرانيةةةة  التةةةةز  ا مةةةةت المةةةةدل العراًيةةةة 

س مةةةةةا عبةةةةةار  عراًيةةةةة  متكةةةةةرر س 2003وا ب ةةةةةار  النصةةةةةر عةةةةةام الةةةةة يل لوتةةةةة 

  وًةةةةوا مةةةةا اًترفةةةةت  يةةةةاديكم س ب ةةةةمات  عراًيةةةة  لأل لبيةةةة  المعلنةةةة  تةةةةول العقةةةةا  

الةةة ي يتصةةةل لسةةةم  ةةةران التةةةر س ون ةةةرت صةةةور كثيةةةر  تةةةول م ةةةارك  ال ةةةيط 

 ا2003انوكرانزس فز ال زو انميركز للعراق عام 

 تألوكرانيات المقاتالت ييد ال با  ل

بينمةةةةةا ت ةةةةةرد الةةةةةبعض بةةةةةن ران مقةةةةةابالت وتةةةةةوارات مةةةةةا المت ةةةةةات المتليةةةةة س 

س وحعةةةةالل ر بةةةةتسم بةةةةالزواج مةةةةل  وكرانيةةةةات  الشاااايو ااو كا اااا   يعلنةةةةول فيسةةةةا ت ييةةةةد م

واإلعةةةةالل عةةةةل فةةةةتم بيةةةةوتسم لال اةةةةيل انوكةةةةرانييلس بسةةةة ان  يةةةةر اعتيةةةةاديس فةةةةز 

وًةةةت تةةةرددس كثيةةةرارس فيةةةديو لمقابلةةة  مةةةا  ةةةا  بصةةةري يعلةةةل ت وعةةة  دفاعةةةار عةةةل 

م يتةةةةردد بةةةةنعالل ال ةةةع  انوكرانةةةةزس وتةةةةيل سةةةة ل  المةةةة يا عةةةل سةةةةر تماسةةةةت س لةةةة 

بةةةةالزواج مةةةةل  وكرانيةةةة  و ةةةةو يةةةةدافا عةةةةل   ةةةةوال  بنااةةةة  المقبلةةةةيلس وبكةةةةل  نيتةةةة 

  دي  وتصميما
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اًةةةةةا  السو ةةةةةيال ميةةةةةديا  العراًيةةةةة  بصةةةةةور وفةةةةةز “ةةةةةا ر  الفتةةةةة س امةةةةةتألت مو

المقةةةةةاتالت انوكرانيةةةةةات مةةةةةا تعليقةةةةةات مرتبةةةةة  ب ةةةةة اعتسل وب نةةةةةاًتسل و ةةةةةل 

 بالزي العسكري ال ي يرتدين ا

لةةةةرايال االوكرانةةةةز السةةةةابا بتةةةةرو بورو ةةةةنكوس و ةةةةو يتمةةةةل بندًيةةةة  وكةةةةال لقةةةةان ا

للةةةةدفاع عةةةةل كييةةةةف مةةةةا حتةةةةدف القنةةةةواتس مثةةةةار حع ةةةةا  الم تمةةةةا العراًةةةةز الةةةة ي 

تبةةةةر  مةةةةدافعار  ةةةة اعارعل بلةةةةد  ضةةةةد اًتتةةةةام عاصةةةةم  بةةةةالد س مةةةة كريل بموًةةةةف اع

الزعمةةةةان العةةةةراًييل الةةةة يل تسةةةةلموا السةةةةل   مةةةةل االتةةةةتالل لبلةةةةد مس مةةةةا تعليقةةةةات 

  لو مل الس ري  العراًي  المعروف س و ز   ب  بالكوميديا السوداناال ت

 حتدف “وا ر االستق ا 

  لألبتةةةةاس حل  العةةةةراق ال ي تلةةةةف يقةةةةول منقةةةة  دا ةةةةر راةةةةيال الم موعةةةة  المسةةةةتقل

عةةةةل كةةةةل الم تمعةةةةات ب“ةةةةا ر  االسةةةةتق ا  المو ةةةةود  فةةةةز كةةةةل العةةةةالمس و نةةةةان 

ا  كثيةةةةر  منسةةةةا  يةةةةا  اسةةةةتق ا   ةةةةديد بةةةةالر ي العةةةةامس فةةةةز كةةةةل الةةةةدولس نسةةةةب

الةةةةر ي الوسةةةة س واضةةةةمتالل دور ال بقةةةة  الوسةةةة ىس وبو ةةةةود عةةةةدم ثقةةةة  كبيةةةةر  

المو ةةةةود عنةةةةد النةةةةاال مةةةةل  بةةةةيل النةةةةاالس وبسةةةةب  ال  ةةةةا  ال ةةةةعبويس وال ةةةةوف

اآل ةةةةةرس وكلسةةةةةا ت عةةةةةل اآلران مسةةةةةتق ب  ب ةةةةةكل  ةةةةةديدس وعنةةةةةدما يكةةةةةول  نةةةةةان 

عينةةة  يتبنا ةةةا اسةةةتق ا  يتتةةةول الةةةر ي حلةةةى ديةةةلس اآلل تةةةرف مةةةل يةةة مل ب كةةةر  م

حلةةةى تةةةد الةةةدفاع عنسةةةا تتةةةى المةةةوتس وكةةةل  ةةةزن يسةةةق   علةةةى  ةةة   ال كةةةر س لةةة لن 

فةةةةرر االسةةةةتق ا  بسةةةة ا  انوكرانيةةةة   ةةةةز فرصةةةة    ةةةةرف مةةةةل -التةةةةر  الروسةةةةي  

االت ةةةةا   و بةةةة ان االت ةةةةا س و ةةةة ا مةةةةا يتصةةةةل تاليةةةةارس مةةةةا ن ةةةةسد  مةةةةل ت سةةةةيرات 

 وت ويالت حزان     التر  ا

تركيل فةةةةز ت سةةةةير تةةةةداعيات التةةةةر  التةةةةز ت ةةةةري فةةةةز ال الةةةة س فةةةةنل مع“ةةةةم الم ةةةة 

بةةةةةيل روسةةةةةيا و وكرانيةةةةةا ين لقةةةةةول مةةةةةل ر ف وعقااةةةةةد م ال اصةةةةة س الممزو ةةةةة  

ا ةةةةترن فةةةةز التتةةةةالف الةةةةدولز  ثنةةةةان  ةةةةزو العةةةةراقس بةةةةوعز الت ربةةةة  مةةةةا بلةةةةد 

رافقتسةةةةا انتقةةةةادات  ةةةةديد  للتعةةةةالز والعنصةةةةري  التةةةةز  بةةةةدا ا بعةةةةض المراسةةةةليل 

تايا التةةةةر  علةةةةى بالد ةةةةم وتةةةةال انوكةةةةرانييل ال ةةةةربييلس و ةةةةم يقةةةةارنول بةةةةيل ضةةةة 

انوروبيةةةةيل الةةةة يل يتملةةةةول العةةةةرق انوروبةةةةز ًبالةةةة  ال ةةةةعو  ال ةةةةرق  وسةةةة ي س 
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قيمتسةةةةا معسةةةةم ؟ مةةةةا  ثةةةةار نقمةةةة  الكتةةةةا  العةةةةراًييل واسةةةةتس انسم التةةةةز ال تقةةةةارل ب

 تلن الت  ي  المتميز ا

يل وتقةةةةول النا ةةةةة   سةةةةةساد العبيةةةةةدي و ةةةةز سياسةةةةةي  مسةةةةةتقل س  مع“ةةةةةم العةةةةةراًي

متعةةةا ف مةةةا ال ةةةةع  انوكرانةةةز ننةةة  مةةةةر بةةةال“روف ن سةةةساس ونكثةةةةر مةةةل مةةةةر س 

ل بةةةةوتيل لكةةةةل  ةةةة الن فةةةةز الوًةةةةت ن سةةةة س ي ةةةةعرول بةةةةال رح واالرتيةةةةاحس وكةةةة 

بعملياتةةةةة  العسةةةةةكري  علةةةةةى  وكرانيةةةةةا ًةةةةةد مةةةةةرة  نةةةةةف  ميركةةةةةا وتل ااسةةةةةا الةةةةة يل 

  ةةةةاركوا فةةةةز تةةةةر  ال لةةةةي  انولةةةةى والثانيةةةة س ودمةةةةروا العةةةةراق بكةةةةل ت اصةةةةيل س

ويةةةةرددولس بةةةةوتيل ي  ةةةة  بثةةةة ر العةةةةراًييل مةةةةل تلةةةةف النةةةةاتوس ال بيعةةةة  العربيةةةة  

  الب  على ت كيرنا ا

   الًيات التر 

ياسةةةةيل موسةةةةةىس م ريةةةةات التةةةةةر  و  الًياتسةةةةا بقولةةةةة س وي سةةةةر الكاتةةةة  سةةةةةعيد 

 و نةةةةا  راًةةةة  م ريةةةةات التةةةةر  فةةةةز  وكرانيةةةةا اليةةةةومس تمةةةةت السةةةةي ر  علةةةةى  تةةةةد 

تسةةةةا الر عةةةةل ما يةةةة  ًواعةةةةد السةةةةلون والتزامةةةةات  الم ةةةاعالت النوويةةةة س و ةةةة ا يثيةةةةر

الةةةةدول النوويةةةة  فةةةةز زمةةةةل التةةةةرو  بات ةةةةا   ةةةة   الم ةةةةاعالت والسةةةةالم العةةةةالمز؟ 

الكبةةةةرف تقةةةةدم للب ةةةةري  نمو  ةةةةار مصةةةة رار عةةةةل  ةةةةبم التةةةةر   يبةةةةدو  ل الةةةةدول

النوويةةةةة س ن ايتةةةةة  بةةةةةراال ولةةةةةد ال ايبةةةةة  س بمعنةةةةةى  ل التةةةةةر  ال ةةةةةامل  فقةةةةة  

 بر وال العراًييل ؟ ا

تس كثيةةةةرول مةةةةل المعتةةةةدليل العةةةةراًييل يةةةةرول ضةةةةرور   ل يقةةةةف الم تمةةةةا فةةةةز وًةةةة 

اار  العراًةةةةز والعةةةةالم العربةةةةز علةةةةى التيةةةةاد والنةةةة ي بةةةةالن الس مةةةةل الوًةةةةوع بةةةةد

التةةةر  التةةةز ال ناًةةة  لنةةةا فيسةةةا وال  مةةةلس ويةةة كر كبةةةار السةةةل مةةةل العةةةراًييل ب ننةةةا 

ادس ونتةةةةو ى كنةةةةا دومةةةةار مسةةةةرتار للتةةةةرو  الكونيةةةة س ومةةةةا علينةةةةا حال  ل نمسةةةةن التيةةةة 

 الدً  بعدم االن رار حليساا

 

 

 



 

 3 :العدد    
 2022-3-5:   سبتال   

39 
 

 ال ار ي  انوكراني  تك ف ت م ال ساار فز ص وف ال يط الروسز

وزار  ال ار يةةةةة  انوكرانيةةةةة س اليةةةةةوم السةةةةةبتس عةةةةةل ك ةةةةة ت  السةةةةةومري  نيةةةةةوز 

ال سةةةةاار فةةةةز صةةةة وف ال ةةةةيط الروسةةةةزس فيمةةةةا ا ةةةةارت الةةةةى انسةةةةا ارت عةةةةت حلةةةةى 

و وضةةةتت  نةةة  تةةةم .تسةةةابسا فةةةز تةةةويتر الف ًتيةةةلس بتسةةة  مةةةا  وردتةةة  عبةةةر  10

دبابةةةةةة   269 يليكةةةةةةوبترس فضةةةةةةال عةةةةةةل  40 ةةةةةةاار  روسةةةةةةي س و 39اسةةةةةةتسداف 

بعةةةةةد ع ةةةةةر   يةةةةةام مةةةةةل التةةةةةر س يصةةةةةع  و.مركبةةةةة س و ير ةةةةةا 409عسةةةةةكري س و

ًتةةةةيال  2870فقةةةةد  علنةةةةت موسةةةةكو سةةةةقو  .التتقةةةةا مةةةةل انرًةةةةام ب ةةةةكل مسةةةةتقل

تتتةةةةدس اآلل  فةةةةز ال انةةةة  الروسةةةةزا لكةةةةل كييةةةةف 498فةةةةز ال انةةةة  انوكرانةةةةز و

وت رًةةةةةةت ال ار يةةةةةة  انوكرانيةةةةةة س فةةةةةةز . الف  نةةةةةةدي روسةةةةةةز 10عةةةةةل مقتةةةةةةل 

سةةةومز ن ةةةمال  ةةةرق الةةةبالد س ت ريةةةد    ةةةرفس حلةةةى الوضةةةا الميةةةدانز فةةةز مدينةةة  

تيةةةةةس  نسةةةةةا  علةةةةةى  ةةةةة ا كارثةةةةة  حنسةةةةةاني  س بتسةةةةة  وصةةةةة ساس و لةةةةةن بسةةةةةب  

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم." القصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف الروسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز الع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوااز

الالزمةةةة  إل ةةةةالن ماةةةةات ال ةةةةال  و كةةةةدت ال ار يةةةة   نةةةة  يةةةةتم بةةةة ل  ميةةةةا ال سةةةةود 

ويو ةةةةد  كثةةةةر مةةةةل ع ةةةةر   الف .ان انةةةة  مةةةةل مدينةةةة  سةةةةومز وتةةةة ميل النةةةةاال

ر مةةةةل الم اربةةةة  والمصةةةةرييلس والعةةةةراًييلس عةةةةالقيل  الةةةة  عربةةةةزس بيةةةةنسم الكثيةةةة 

فةةةةز  وكرانيةةةةا علةةةةى وًةةةةا ال ةةةةزو الروسةةةةزس فيمةةةةا ت ةةةةرح حعةةةةادتسم حلةةةةى  و ةةةةانسم 

يةةةةةةل دبلوماسةةةةةةز فةةةةةةز معضةةةةةةل  لتكومةةةةةةاتسم التةةةةةةز ي تقةةةةةةر بعضةةةةةةسا الةةةةةةى تمث

ويقصةةةةد  ةةةةال  مةةةةل دول عربيةةةة  عةةةةد   وكرانيةةةةا سةةةةنويار لمتابعةةةة  تتصةةةةيلسم .كييةةةةف

ال ةةةة  والسندسةةةة  ن“ةةةةرار لسةةةةسول  التصةةةةول ال ةةةةامعز  صوصةةةةار فةةةةز ا تصاصةةةةز 

وكانةةةت بلديةةة  مدينةةة  مةةةاريوبول انوكرانيةةة  .علةةةى ت  ةةةيرات د ةةةول حلةةةى  ةةة ا البلةةةد

ق القةةةةوات  علنةةةةتس السةةةةبتس  نسةةةةا سةةةةتبد  ح ةةةةالن المةةةةدنييل منسةةةةاس فةةةة  ز وًةةةةت ت ةةةةو 

 .الروسةةةةةةةي  المدينةةةةةةة  التةةةةةةةز تضةةةةةةةم مرفةةةةةةة  اسةةةةةةةتراتي يا علةةةةةةةى بتةةةةةةةر  زوف

تادثةةةةةةات علةةةةةةى التةةةةةةدود انوكرانيةةةةةة  ولةةةةةم ت ةةةةةةض  ولتةةةةةةال سةةةةةةابقتال مةةةةةل الم

البيالروسةةةةي  ثةةةةم علةةةةى التةةةةدود البولنديةةةة  البيالروسةةةةي س حلةةةةى وًةةةةف القتةةةةالس لكةةةةل 

 .ال رفيل ات قا على حًام   ممرات حنساني   إل الن المدنييل
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 تر  ن روكرانيا   ورسال  ن بري ت   

 ول الكةةةةةالم رعةةةةة  اا  كةةةةة ا تكلةةةةةم الكاتةةةةة  المسةةةةةرتز وال ةةةةةاعر  نةةةةةانو نيةةةةةوز 

 : انلمانز بري ت س فز ًصيدت  ال سير  ن رسال  حلى ان يال المقبل   

ا حننةةةةةةةةةةةةةز    ! عةةةةةةةةةةةةةيط فةةةةةةةةةةةةةز زمةةةةةةةةةةةةةل  سةةةةةةةةةةةةةودتقةةةةةةةةةةةةةر

 لمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال يبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمعساالك

 ال بسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافي  ت ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ال يانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي ال يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزال يضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتن

 . لم يسما بالنب  الر ي 

لقةةةةد عةةةةاط بري ةةةةت   ةةةةوال التةةةةر  الكونيةةةة  الثانيةةةة  اا التةةةةر  التةةةةز علةةةةا علةةةةى 

دوافعسةةةةةا الم كةةةةةةر  لةةةةةةدوال  كسةةةةةةلز بةةةةةالقول    ل ن ةةةةةة   التةةةةةةرو  س مرتب ةةةةةة  

لةةةةةة  رو سةةةةةةسم ب كةةةةةةر  السةةةةةةياد  س ي تسةةةةةةول بالع“مةةةةةة  وتمتب“سةةةةةةور زعمةةةةةةان 

ال  صةةةةةي  س وال ةةةةةسر  و لةةةةةود انسةةةةةم بعةةةةةد المةةةةةوت ا وال تةةةةةزال فكةةةةةر  الم ةةةةةد 

وال ةةةةةةسر  ال الةةةةةةد  س ت تمةةةةةةر فةةةةةةز رو ال الةةةةةةديكتاتورييل وًةةةةةةاد  التةةةةةةرو  س 

وتلعةةة  دورار مسمةةةار فةةةز حثةةةار  التةةةرو  تتةةةى فةةةز عصةةةرنا  ةةة ا س الةةة ي ت عةةةد  فيةةة  

 .“    ات   ميةةةةةةةةةةةةةةة  ًصةةةةةةةةةةةةةةةوفاالعتبةةةةةةةةةةةةةةةارات االًتصةةةةةةةةةةةةةةةادي

لتةةةةةةر  الروسةةةةةةي  انوكرانيةةةةةة   و ن تةةةةةةر  روكرانيةةةةةةا   ح تصةةةةةةار روسةةةةةةيا   ا

 وكرانيةةةةا اا ًسةةةةمت اإلعةةةةالم العةةةةالمز ومواًةةةةا التواصةةةةل اال تمةةةةاعز بةةةةيل رافةةةةض 

 !! وم يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد

زج الةةةةةرايال انوكرانةةةةةز زيلينسةةةةةكز بةةةةةالد  فةةةةةز  تةةةةةول العسةةةةةكر  ودار فةةةةةز فلةةةةةن 

  وكرانيةةةةةا مةةةةةل  فعةةةةةال فةةةةةز تلةةةةةف   النةةةةةاتو   س و ةةةةةض ال ةةةةةرف عمةةةةةا ترتكبةةةةة 

دونبةةةاال ترتقةةةز حلةةةى  ةةةراام تةةةر  س ولكةةةل كةةةل  ةةة ا وتتةةةت  ي مسةةةمى س ال يبةةةرر 

التةةةةر  ال ةةةةامل  و ةةةةزو دولةةةة  ع“مةةةةى ل ةةةةار  ضةةةةعي   س كةةةةل  نبسةةةةا  ل  ةةةةعبسا 

ا وتضةةةةةةةةةةةاريرا نتةةةةةةةةةةةو  وروبةةةةةةةةةةةا  . ح تةةةةةةةةةةةار التو ةةةةةةةةةةة  ثقافيةةةةةةةةةةةر

ور اإلعةةةالم ال ربةةةز يت لةةةا الةةةى م سةةةا   وكرانيةةةا بعةةةيل مازالةةةت ت رًسةةةا تلةةةن الصةةة 

لتةةةةةز  ةةةةةزت و ةةةةةدال وضةةةةةمير اإلنسةةةةةاني  س مثةةةةةل صةةةةةور  الم سةةةةةاوي  للتةةةةةرو  ا

ال  لةةة  ال يتناميةةة    فةةةانتز كةةةيم   الساربةةة  مةةةل ًصةةةف ًريتسةةةا بالنابةةةالم مةةةل ًبةةةل 

https://theworldtech.net/archives/19194
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ا وصةةةةور  مل ةةةةة  العامريةةةةة   ١٩٧٢ال يةةةةرال انميركةةةةةز فةةةةز تةةةةةر  فيتنةةةةام عةةةةةام 

 ةةةارات فةةةز ب ةةةداد الةةة ي ًتةةةل فيةةة  ماةةةات المةةةدنييل مةةةل نسةةةان و   ةةةال فةةةز حتةةةدف ال

ا وصةةةةور  ال  ةةةةل انفريقةةةةز الةةةة ي ينةةةةازع ال ةةةةوع  ١٩٩١ا  انميركيةةةة  فةةةةز  ةةةةب

برمقةةة  ان يةةةر س وبةةةةالقر  منةةة  نسةةةر  ةةةةارح يتةةةربر بةةة  لإلنقضةةةةاض عليةةة  بعةةةةد 

 ل يل ةةةة“  ن اسةةةة  س تلةةةةن الصةةةةور  التةةةةز التق سةةةةا المصةةةةور ال ةةةةسير كي ةةةةيل كةةةةارتر 

د  التةةةةز س والةةةة ي انتتةةةةر بعةةةةد ا بثالثةةةة    ةةةةسر بسةةةةب  الك بةةةة  التةةةةا ١٩٩٣عةةةةام 

ن الصةةةةور  ا  و صةةةةور   ثةةةة  ال  ةةةةل السةةةةوري حيةةةةالل السامةةةةد   صةةةةابت  بعةةةةد تلةةةة 

علةةةةةى  ةةةةةوا   البتةةةةةر المتوسةةةةة   ربةةةةةار مةةةةةل  تةةةةةيم التةةةةةر  بات ةةةةةا  ال ةةةةةر  

 صةةةةور  مةةةةل ترماننةةةةا فةةةةز ن ةةةةم الروسةةةةز اإلعةةةةالم ا ٢٠١٧انوروبةةةةز عةةةةام 

 ن ةةةةةا د ال  ل ونتمنةةةةةىا  السةةةةة ور  ةةةةة   كتابةةةةة  تتةةةةةى اإلنسةةةةةانز الو ةةةةةدال تسةةةةةز

الوت ةةةةي  التةةةةز   ةةةة  ضةةةةتيتسا ع ةةةةرات  علةةةةى  ةةةةرار م ةةةةزر   روزنةةةةز م ةةةةازر

س وم ةةةةزر  ًريةةةة  ساما ةةةةكز  ةةةةر  ال ي ةةةةال فةةةةز نيسةةةةال  ١٩٩٤انلةةةةوف عةةةةام 

التةةةةز راح ضةةةةتيتسا ثةةةةالس ماةةةة   ةةةة ر   لةةةةبسم مةةةةل ان  ةةةةال والنسةةةةان  ١٩٩٥

وال ةةةةاعنيل بالسةةةةل س حرتكبتسةةةةا و ةةةةز بتالةةةة  سةةةةكر  ةةةةديد ًةةةةوات  مةةةةول الروسةةةةي  

 . ول دا لسةةةةا مةةةةل ال ةةةةوفًبيةةةة  التةةةةز كةةةةانوا ي تباةةةة بقا فةةةةات اللسةةةة  علةةةةى ان

دول العةةةةالم ان ةةةةرف تراًةةةة  وتتةةةةابا وتتةةةةاول اسةةةةت الل “ةةةةروف التةةةةر  لتتقيةةةةا 

مصةةةةةالم حسةةةةةتراتي ي  ومنةةةةةافا اًتصةةةةةادي  ا وتةةةةةد  اإلنسةةةةةال فةةةةةز  وكرانيةةةةةا  ةةةةةو 

 . ال ي يدفا ثمل تسابات نر سي  بوتيل و ناني  الناتو

 م الو ةةةةةةةةةةةةة ي ةةةةةةةةةةةةةو  مالمةةةةةةةةةةةةة  ل كر نةةةةةةةةةةةةةا لالنت ا نتةةةةةةةةةةةةةل نعلمةةةةةةةةةةةةة 

 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبم الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوتل“لمو ل سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  نا علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ا

م نسةةةةةت ا  ل نتةةةةة  بعضةةةةةنا    : نتةةةةةل الةةةةة يل  ردنةةةةةا  ل نمسةةةةةد انرض للمتبةةةةة 

الةةةةةةة ي يصةةةةةةةبم فيةةةةةةة  االنسةةةةةةةال صةةةةةةةديقا  عنةةةةةةةدما يةةةةةةة تز اليوم ما  نتمعضةةةةةةةا

 . وسامتونا ا كرونالإلنسان

 

 

 


