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الكيييير: لو: بوروبييييي لييييو رعييييود الييييأ  ييييوار :يييي  روسييييلي  بيييي  بو  روسييييلي اللييييو  

 رص و :و سكررهي

:رطييييير   100اليييييدليو الروسيييييلل رع يييييو : رييييي   بك ييييير :يييييو   روسيييييلي الليييييو 

 و:ررزق  لي خيركو  جراء ضربل صيروخلل بي اسكندر 

روكييييل  فير ليييي الع: ليييل الروسيييلل ليييي بوكرانليييي بيييورلو لب ييي  :ييي   روسيييلي الليييو  

 وال: يوضيت بلو :وسكو وكلل 

ي ل:واجهيييييل ريييييدايليت بز:يييييل  الر  زليييييوو العربيييييي  ي بوروبليييييا :صييييير رط ييييير دي:يييييا

 بوكرانلي  الس بلل 

لجنييييل ر  ليييي  روسييييلل: ال:رو لريييييو افوكرانلريييييو اسييييرهدلري  الر  زلييييوو العربييييي 

 صوارلخ 4بل غورود بي

ارر يييييو يييييدد  ر ييييأ  صيييي  :بنييييأ  كييييو:ي لييييي :لكو ليييي    الر  زلييييوو العربييييي

 35بأوكرانلي الأ  

ر الييييررلن افوكرانييييي بييييأو بيييي دي لييييو ر بيييي  ب  نرلجييييل لييييي  الجزليييير/ نييييت  صييييرل

 ال ري  ضد ال وات الروسلل بخ   ا نرصير.

وكيلييييل الصيييي يلل ال رنسييييلل ييييو :سييييلو  بوكرانييييي كبليييير: ال ييييوات  الجزلييير/ نييييت 

 رنس ر بسريل :و ش:ي  الب د.الروسلل 

سيييي لر روسييييلي ب نييييدو: ب  بسيييي  ل بعلييييد/ ال:ييييد  رسيييي :هي برلطينلييييي  الجزليييير/ نييييت 

 الأ بوكرانلي سركوو فدلي :شرويي ل  وات الروسلل.

اجييييي ء :يييييدنللو :يييييو :ييييييرلوبو .. وربييييييد  بسييييير  بيييييلو بوكرانليييييي   21يربيييييي

 وروسلي
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ييل:لييييل بج يييت بو سيييي بت :ييييو شيييركل  100ب يييو:بلرأ: بك يييير :ييييو  الجزلييير/ نييييت 

 : لير دو ر :نذ بدء ال رر. 45روسلي ص  يت ررجيوز 

الغيردليييييو: رنسييييل  برلطيييييني ب:رلكييييي لييييي  ييييرر ال:ع و:يييييت ضييييد   21يربييييي

 بورلو

غييييزو بوكرانلييييي: انسيييي ير روسييييي  سييييرل   :ييييو :نيييييط ري كلليييي   لييييورو نلييييوز 

 ورشلرنلغل  ش:ي  الب د

 ا ر :ت بف  :ع   لألوكرانللو لي :يرلوبو  دلرو :  وارني  العربلل نت 

بل:ينلييييي ررط يييي  لشييييراء بنا:ييييل دليييييو اسييييرارل لل ل:واجهييييل رهدلييييدات  لورونلييييوز 

 روسلل : ر: ل

 

 الض:ينيت اف:نلل فوكرانلي.. نصر ب  خسير/؟ 

:يييو لعيييد الضييي:ينيت ال:ط وبيييل نصيييرا لييير  بنهيييي ررجييييوز  بخطييييء  الجزلييير/ نيييت 

:عيرضيييييلهي ليييييروو بو الرخ يييييي ييييييو لكييييير/ اف:يييييو ال:يضيييييي ح ليييييي  يييييلو بو 

الج:يييييي ليييي األطيييير افوروبيييي افط سيييي سيييلرلن لبيييورلو بو ل  يييت :يييو الع ييييرح 

 .وبو رسرعلد :وسكو  ورهيح وسردلل  بوكرانلي  :ني بيفاي

لخر ييي  الشيييير افوكرانيييي لييييدل ح النييييزر اليييأ ل لييي ح :ييي  ابنيييل ال:دلنيييل  -كللييي 

 الضيييي:ينيت اف:نلييييل  الرييييي رطيليييير بهييييي كلليييي  ألييييي و سيييي لر ني  ييييو  لكيييير/ 

ال لييييييدح ل يييييي  يييييلو لر يييييد  افو  ييييييو   رييييي  بيلسييييي طل وال يييييوات ال:سييييي  ل 

و :و  ه:ييييي ال ييييو   لييييي ال: يوضيييييت :يييي  روسييييليح رعبيييير ال ينلييييل يييييو    هيييييح 

 .لكنهي ر و  انهي :  ك  خلير لو   ال رر

ربهيييي ال:سييير:ر/ :نيييذ وليييي الو يييت اليييذ  ر ييييوي للييي  بوكرانليييي روسيييلي ألنهييييء  

لبرالر شييييييبيط ال:يضيييييييح لسييييييود الييييييب د جييييييد   ييييييو  لكيييييير/  الضيييييي:ينيت  24

اف:نليييل  الريييي رطيلييير بهيييي كللييي  أليييي و ال لييييدح بيييلو :يييو لييير  للهيييي  نصيييرا 

:يييييلزرا   ييييييب  ل ر  لييييي ح وسخيييييرلو لرونهيييييي  خسيييييير/ ليد يييييل ح وخلبيييييل ب:ييييي  
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ي رجهيييييي اف:ييييي  ليييييي يضيييييولل  الضيييييي:و ال:يييييدال  ح   ييييي  شييييي:ي  افط سييييي 

 .(NATO) " نيرو

ل يييو  لييييدل ح اليييذ  نيييزر :نيييذ بليييي  :يييو العيصييي:ل كللييي  اليييأ :دلنيييل ل لييي  غيييرر 

بوكرانلييييح  ب ييي  بيلسييي طل و وارنيييي ال:سييي  لح وبير يييد بنهيييي بوصييي رني اليييأ :و يييي  

 ييييو  لييييي ي: ليييييت الر يييييوي. الضيييي:ينيت اف:نلييييل الرييييي نرلييييدفي رشيييي:  رعهييييدات 

لي بشيييك  رريييلنح فنهييييي دو  :عنليييل و:يييل ر/ح وفيييي ضيييي:ينيت :وجهيييل ضيييد روسيييي 

 ."الو لد/ الري ل:كو بو رخرق العهود ك:ي ربللو

ب:يييي سييي لر نيح وفيييي :يييو سيييكيو ل لييي  لرعبييير ييييو    هيييي  ي يييأ :صيييلر ال ييير  

ودونبييييين وال:نيييييط  الرييييي سييييلطرت ي لهييييي روسييييلي ب:وجيييير ي: لييييل الر يييييوي ح 

لكنهييييي لييييي الو ييييت ن سيييي   :يييي  كيييي  خلييييير لو يييي  ال ييييرر :ييييو دوو بو رركييييررح 

 ."ل لي/ الأ طبلعرهيولعلد ا

ور ييييو   لييييي النهيلييييلح كيييي   ييييرار سييييلطرر ي ييييأ اسيييير ريء شييييعبيح وافوكرانلييييوو 

 ."سل رروو :ي فو بلض  له 

و بييييي  بو رصيييييبن الضييييي:ينيت وا عييييييح انعكييييين جيييييدلهي ليييييي الشييييييرو و:وا ييييي  

الرواصيييي ح ولييييي رصييييرل يت ال:سييييلوللو وال:عيرضييييلوح بعييييد بسيييييبل  كينييييت للهييييي 

 .هد لي الب دح ك:ي ل و  افوكرانلوو الرور الوا د/  سلد/ ال:ش

 

 بلض  :و العضولل

:ييييو لعييييد الضيييي:ينيت ال:ط وبييييل نصييييرا ليييير  بنهييييي ررجيييييوز  بخطيييييء ال:يضييييي ح 

ور:يييينن بوكرانلييييي ب:نييييي   ل  يييي  :ييييو  ييييدررهي ي ييييأ بو ركييييوو دولييييل  ولييييل :ييييو 

 .الني لل العسكرللح ورر وق بذلك ي أ الك لر :و دو      النيرو ن س 

″ح الريييييي 1994افخطييييييء اشيييييير/ اليييييأ  و ل يييييل بودابسيييييت  وليييييي ال يييييدل  ييييييو

رخ ييييت ب:وجبهييييي بوكرانلييييي يييييو بسيييي  رهي النوولييييل : يبيييي  ضيييي:ينيت ال  يييييا ي ييييأ 

ب:نهيييييي وو يييييد/ وسيييييليد/ براضيييييلهي :يييييو  بييييي  روسيييييلي  ال:ره:يييييل الليييييو  بخيييييرق 

 .ا ر ي لل وا يرداء ي أ بوكرانلي( والو ليت ال:ر د/ وبرلطينلي
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الرريسيييييل افوكرانليييييل بوللكسيييييي برلسيييييروللر  او ل يييييو  ال:سرشيييييير ليييييي :كرييييير 

ا دار:ييييي لييييي :ج يييين اف:ييييوح   روسييييلي كينييييت :ييييو بييييلو الضييييي:نلو بصيييي رهي يضييييوا

 ."وض:ينيت اللو  رش:  دو  : ورللح كأل:ينلي ورركلي واسرارل  والصلو

و ييييو  اتلليييييت ال:ط وبييييل وليييي  فييييذي الضيييي:ينيتح ل ييييو  برلسييييروللر  انيييي   لييييي 

بليييي ح لجييير ي يييأ  3 يييأ بوكرانلييييح وليييي غضيييوو  يليييل و يييوو ييييدواو يسيييكر  ي

الييييييدو  الضييييييي:نل بييييييدء :شيييييييورات طيررييييييلح ور ييييييدل  :سييييييييدات يسييييييكرلل 

وا رصييييييدلل وانسيييييينللح رشييييي:  اغييييي ق افجيييييواءح ورورليييييد افسييييي  ل واليييييذخلر/ح 

 ."و:ي الأ ذلك

وبضييييي   لرعهييييد الضييييي:نوو برأللييييد :سيييييييي انضيييي:ي  بوكرانلييييي الييييأ يضيييييولل 

 ."افوروبيح ب:ي لي ذلك روسليح الري  ب سب ( وال ت ي أ ذلكا ر يد 

وليييير  ال:سرشييييير بو  لييييي ذلييييك نصييييراح وا:رليييييزات   رر:ريييي  بهييييي دو  النيييييرو 

 ريييأ ح :ضيييل ي بنييي   لييي  ن يييد  رنييييز ت لن يييو  اننيييي خسيييرني.. بييي   سييينلي :و  نيييي 

 ."لي ج:ل  جو ت الر يوي

 

 ض:ينيت   :عنأ لهي

عيرضيييوو :يييو شيييأو فيييذي الضييي:ينيتح بييي  ولعيييدونهي و:يييو جهيييل بخييير ح ل  ييي  ال:

    :عنييييأ لهييييي ح :ييييي دا:ييييت روسييييلي طرلييييي للهيييييح وبو  بوكرانلييييي سييييرند   ي ييييأ 

 .لكر/ ال ليدح والرخ ي يو :سييي يضولل     ش:ي  افط سي

ل ييييييو  النيريييييير البرل:يييييييني يييييييو  ييييييزر  الرضييييييي:و افوروبييييييي  ال:عيييييييريح 

  الل ييييلوح ب  ار يييييق :يييي  لولييييودل:لر برلليييي   بييييير  شييييلري وا ييييدا ي ييييأ وجيييي 

 ."1994روسلي   لسيو  شلري. ل  ننن الدرن لي 

وبضييييي   اذا ليييي  ليييير  الضييييغط ي ييييأ الييييرون اتوح واذا رخ لنييييي يييييو لكيييير/ اف:ييييو 

الج:ييييييي لييييي األطييييير افوروبييييي افط سيييييح سيييينررك بييييورلو لل  ييييت :ييييو الع يييييرح 

رانليييي وسرسيييرعلد :وسيييكو  ورهييييح بغيييي الناييير ييييو كييي  اخ ي يرهييييح وسيييردل  بوك

 ." :ني بيفاي
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وشيييبل  برللييي  فيييذي الضييي:ينيت ب ولييي   سيييب ني الب ييير ك ييي  وغر نيييي بييييل رر :يييو 

 "الشيطئ. ف  سلوال  اتخروو ي أ الغرق :عني؟

وكيييييو ررييييلن الييييوزراء السيييييب  برسييييلني ليرسييييلنلوك  ييييد  ييييذر :ييييو رخ ييييي بيييي دي 

الضييييي:ينيت ح ييييييو :سيييييييي يضيييييولل النييييييروح و بيييييو  لكييييير/  ال لييييييد : يبييييي  

 :عربرا بو  بوكرانلي سرند  ي أ ذلك .

 

 

 

 

 

 


