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صييييرم الم اييييد  الرسييييمل نيسيييي  اليييييرم ل   دمل يييير  نلسيييييو    /روسييييلي اللييييو 

نيييم  موسييييو  ع نييير ميييي لايييد  ييييل الايييرر مييي   يييممل  ال يييريي  الروسيييلة ام يييدادا 

 لمسير عصيني   سطو ع ى المم  يي  القينونلة ل الر.

لايييييكير نييييييل  مييييي     دعم يييييي لموسييييييو اال اييييييد ايورونيييييل  /روسيييييلي الليييييو 

ه سمع  ي ن يل خطلر"  "سل وي

روسيييييلي  ايييييكر:  ويرانليييييي ط نييييي   عيييييدل  خطليييييرا ع يييييى  سييييييي  نليييييو  عرنلييييية/

 "نلرقدار"

سييييي منس  روسيييييلي  الجمعييييية   عنةييييية ال ييييينير ل خدمييييية ا سييييييي  نليييييو  عرنلييييية/

العسييييرلة ااجنيرلييية لميييد  عيييي   ييييل خحييي  النييي ا  المسييي   ييييل  ويرانليييي   لييير 

 موسيو  ييد     المجنيدل  ل  لرس وا إلى الجن ة.   

الخيرجلييييية الصيييييلنلة: العقونيييييي  ال  ايييييل الم يييييييل نيييييل  خ ييييي   روسيييييلي الليييييو /

 م ييل جدلد 

 ع يييي  اليييييرم ل   الجمعيييية     الحييييرنة الجوليييية ايويرانليييية  سيييييي  نلييييو  عرنليييية/

لمسييييي ود  وقيييييود ييييييل مدلنييييية نل ايييييورود الروسيييييلة "ال  يييييوير  روييييييي منيسييييينة 

 لمواص ة مايدثي  الس   مع يلل ".

 : عنيصر م  قوا  ايسد  صل إلى  ويرانلي لرد جملل روسلي /21عرنل

موسييييييو: اسييييي ةني  المسيوحيييييي  الروسيييييلة ايويرانلييييية عنييييير  /ال يييييرس ايوسيييييط

 السلدلو

 :و ار  الديي  ايويرانلة الج لر  ن /

ليييييي  نق ييييييا دييعنييييييي عيييييي  العيصييييييمة والمييييييد  ايخيييييير  ر يييييي   ➢

 .االنساير الروسل الج ةل م  يلل  و  لرنل ل 

 القوا  الروسلة ومعدا  ي الايللة  لر يييلة الق اي  يلل . ➢
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عيييي  مصيييييدر: اال ايييييد ايورونييييل واييييي  ع ييييى  ج ليييي  معييييدا  و دوليييية  رول يييير 

 لمواج ة    اواد  يلمليةلة  و نوولة.

م ليييييرا  دوالر ع ييييى ايقييييل  ييييل  10مج ييييي مدلنيييية ميييييرلونول:  الج ليييير  نيييي /

 قلمة الخسيةر يل الننلة ال ا لة ل مدلنة جراء المعيرك وي   قلل   ولل.

 ييييرل مل ييييل: ا سقنيييي ميييع الصيييل  ورنيييل رةيييلي المج يييي اي /ال  س ليييو  العرنيييل

 ع ى    ارر  ويرانلي   دد ايم  العيلمل

 ردو يييييي : سييييينيو  سيييييعداء إكا جمعنيييييي نيييييو ل  و ل لنسييييييل  ال  س ليييييو  العرنيييييل/

 وا سقني ع ى ال اي مة

 روسلي  ج   »قوا  النمر« السورلة ل ق يل يل  ويرانلي ال رس ايوسط/

الوحيييييع خطلييييير وال ننصييييي   ايييييدا نييييييلعود  إليييييى عميييييد  يللييييي :  /العرنلييييية نييييي 

 العيصمة

: مخييييييطر ينليييير   ايييييلط ميييييدلر الوييليييية الدوللييييية ل طيقيييية الكرليييية العرنليييية نيييي /

 نمن آ   ويرانلي النوولة
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  ا لل: يل   خطم الارر يل ي   الجلش الروسل؟ 

ر   مج ييييييية "ك     ن ليييييييك" ايمرليلييييييية      ا يييييييل   الخنيييييييراء  /21عرنيييييييل 

الاييييرنلل   يلمييييي ل ع يييي  ن قلييييل  مسيييي و  وقييييدرا  الجييييلش الروسييييل قنييييل  يييي وه 

 .يويرانلي  لوجد ن ي عد   خطيء

و وحييييا  المج يييية يييييل  ا لييييل ي نييييير  سيييي يك الدراسييييي  االسيييي را لجلة نجيمعييييية 

سييييين   نييييدرو  يييييل  سييييي  ندا يل لييييني نيلسييييو   ونييييرال      الخطييييم ايول ل مثييييل 

ش الروسييييل ع ييييى القلييييي  نييييميثر العم لييييي  نإسيييييء   قييييدلر الخنييييراء لقييييدر  الجييييل

 عقليييدا وقيييو  قدرا ييير ال وجسييي لة  والسييينر الثيييينل  يييو عيييد  ا  مييييم   نمسييي و  

 .الروم المعنولة ل جنود الروي

و  ييييير إلييييى    الخنييييراء اع قييييدوا    روسييييلي يينيييي   م  ييييك  اييييد  يحييييل الجلييييوش 

يرلة  يييييل العيييييل  ع ييييى مسيييي و  ال سيييي ل  وال طييييور ال ينولييييوجل والعقلييييد  العسيييي 

موحيييييياي    اميييييي  ك  ييييييكه ال قنلييييييي  ال لعنييييييل    الجييييييلش الروسييييييل سييييييليو  

نيلحييييرور  جلييييدا ع ييييى مسيييي و  القييييدر  ع ييييى  نسلييييك عم لييييي  معقييييد  و ييييويلر 

 .االا ليجي  ال وجلس لة وال  ا  الجنود نيلق يل

و يييييدد ع يييييى     ادليييييد "عيييييدد اليييييدنيني  والطييييييةرا  وال يييييكيلر نمواصيييييسي  ي 

 ."ةنة ل ا لل الجلوش الادلثةال قنلة  للس  طرلقة صي

وننييييير إليييييى    "صيييييمود المقيومييييية ايويرانلييييية  مييييير ماييييير  لم سسييييية ييرلييييية 

 رنليييية ومج مييييع عسييييير   يييييي  قييييد  وقييييع نثقيييية    الييييروي سييييو  لايييي و  

 ." ويرانلي يل  حو   لي 

و يييييد    م ييييييل روسييييلي يييييل  نسلييييك العم لييييي  المعقييييد   نييييد  واحيييياة نمجييييرد 

يرانلييييي  م ييييلرا إلييييى    العدلييييد ميييي  المييييراقنل  عنييييور قوا  ييييي الاييييدود إلييييى  و

اع قييييييدوا    القييييييوا  الجوليييييية الروسييييييلة الحييييييخمة والم طييييييور   س ي سيييييير 

نسييييرعة  لمنيييية جوليييية ع ييييى  ويرانلييييي  ممييييي لييييوير الييييدع  ل قييييوا  النرليييية و اييييد 

 .م  ارية ايويرانلل 
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ونييييل     وحييييع ايويييييرانلل  ن ييييي  ديييييي  جييييو   يثيييير  طييييورا نيثليييير ممييييي يييييي  

ايمييير اليييك   عييييس الج يييود الجولييية الروسيييلة منيييك الندالييية  الييي     ييير م وقعيييي  

ايويرانليييييو  مييييي  خييييي ل  ايييييد  اليييييروي ييييييل الجيييييو     الجيييييلش الروسيييييل ال 

 .لس طلع إجراء العم لي  الجولة المعقد  نيليسيء  ال  مة

واع نيييييير    الن ييييييي  ال وجسيييييي ل الروسييييييل يييييييي  سييييييلةي ل ايليييييية  ييل ييييييياني  

قليد  ييييي  ليييير جلييييد   لحييييي وعييييدد ي ق لييييل ل ايليييية  الروسييييلة سييييلةة الصييييلينة و

م يييييلرا إليييييى  نييييير نمجيييييرد  قيييييد  القيييييوا   وجيييييد اليييييروي    ج ييييير ااميييييدادا  

ال  مييية لمواصييي ة  قيييدم    صيييين   يثييير صيييعونة  ميييي  سيييينر نوقييي  العدليييد ميييي  

 .اير يل العسيرلة يل من ص  الطرل 

ولسييييي  إلييييييى    المعطليييييي  ع ييييييى ايرس    ييييير     الجنييييييود اليييييروي  ليييييير 

مسييييي عدل   ميميييييي لمواج ييييية المقيومييييية ايويرانلييييية ال رسييييية  ا يييييى إ  اليثلييييير 

مييين    خ ييييى عيييي   سيييي ا ر ومعدا يييير الم طيييور   وسييييقط اليثليييير ميييين   حييييايلي   و 

 .ريحوا ا ني  ايوامر   و ايولوا ق ل ينير حنيط  

ر اليي يييير نييييم  الجييييلش الروسييييل ر يييي  مييييرور ناييييو خمسيييية  سييييينلع ع ييييى  وكيييييي

ا ييييى ان  ميييي  السييييلطر  ع ييييى    مدلنيييية ينليييير   يييييل اييييل  الايييي و  ليييي  ليييي مي  

 مينيييي  القييييوا  ايويرانليييية ع ييييى مييييد  ايسيييينو  المنصيييير  ميييي   اقليييي  مييسيييير 

ع يييى ايرسي الييي  اسييي عيد  ن يييدا  وقييير  ع يييى م يييير  يللييي   ونجاييي  ييييل 

يسييييير الاصيييييير المسيييييروس ع يييييى مدلنييييية سيييييومل ال يييييرقلة  و صيييييد  ل قيييييوا  

 الروسلة يل جنور  رنل الن د.


