
 

Civil Organization “Centre for International Security” 
          
       www.intsecurity.org             info@intsecurity.org 

Daily Digest  
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

https://intsecurity.org/en/war2022/ 
 

 

 

 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 18 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 سرام17	

 
 يلمعلا عضولا
 دوهجلا فدهت  .ايناركوأ دض يجيتارتسالا اهموجه ةلصاوم ةيسورلا تاوقلا لواحت ، برحلا نم عيباسأ ةثالث دعب 
 تامجهلا بولسأ رمتسي ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .كستينودو كسناهول يتقطنم يف مدقتلا ىلإ يسورلا داحتالل ةيسيئرلا
 .ةطشن ةيئادع لامعأ اهيف دجوت ال يتلا قطانملا يف ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ىلع لبانقلاو ةيخوراصلا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 لتقم نع رفسأ امم ، نيترايسو عدوتسم يف نارينلا تلعتشا ، فييك يف يكسنيشوتايفس ةقطنم يف فصقلا ةجيتن 
 .ايناركوأ يف ةيموكحلا ئراوطلا ةرئادل اًقفو ، لقألا ىلع نيصخش
 ةقطنم( يستفيرتب يفون ةيرق يف ةينكس لزانم فصقل ةليقثلا ةيعفدملا نارين تمدختسا ، راذآ / سرام 17 يف 
 .صاخشأ ةعبرأ ةباصإو نيماع رمعلا نم غلبي لفط لتقم نع رفسأ امم ، )فييك
 .يكسرافورب ةقطنم يف ةيناكسلا تاعمجتلا ىلع ةيخوراص تابرض ذيفنت مت 
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 عبرألا تاعاسلا يف  .ةيعفدملاب ةنيدملا فصقب موقتو ، فيهينريشت ةنيدمل يئزجلا اهراصح ةيسورلا تاوقلا لصاوت 
 .اًصخش 53 لتق ، ةيضاملا نيرشعلاو
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 يادياه يهريسل اًقفو ، سرام 17 و 16 ةليل )كسناهول ةقطنم( ينجيبور ةدلب يف اًلزنم 27 نع لقي ال ام قارحإ مت 
 يف دحاوو انسابوب يف ىرخأ قئارح ةسمخ نع لقي ال ام علدنا  .كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ،
 تاهمألل أجلم ىلع رانلا يسورلا شيجلا قلطأ ، كستنودوريفيس يف ءاسملا نم قحال تقو يف  .كستنودوريفيس
 قيوطتل اهعقاوم جراخ مدقتلا نم ةيسورلا تاوقلا تنكمت ، نجيبور يف ، كلذل ةجيتن  .لافطأ نهيدل يئاللا
 .كستينودوريفيس
 .نورخآ 4 بيصأو كستنودوريفيس يف ناصخش لتق  .نجيبورو كستينودوريفيس فصق مت ، سرام 18-17 ةليل يف 
 راذآ / سرام 17 موي حابص يف ، )فيكراخ ةقطنم( افيريم ةدلب يف افيريم عمتجم سيئر ، فوتيس نيماينيف بسحب 
 25 بيصاو اصخش 21 فصقلا ءارج لتقو  .ةرواجم لزانمب اًرارضأ قحلأو ، يفاقث زكرمو ةسردم فصق رمد ،
 .ةريطخ ةلاح يف مهنم 10 ، نورخا
 ةدمع دافأ امبسح ، )فيكراخ ةقطنم( ةيرضحلا نابول اشازوك ةدلب ىلع ةيدوقنع لبانق ةيسورلا تاوقلا تقلطأ 
 .صاخشأ 6 نع لقي ال ام لتُق  .وكنيروداز فالسيشتايف فيشتاغريد
 يفظوم دحأ نإ فوخيريت روهيإ فيكراخ ةيدلب سيئر لاق  .فيكراخ فصق ةجيتن وفوشاباراب قوس يف قيرح علدنا 
 .يفوت ةيموكحلا ئراوطلا ةمدخ
 :يبونجلا هاجتالا 
 .هيف ةحلسألا نيزخت مت يذلا عدوتسملا ررضت ، كسنسينزوف فصقل ةجيتن هنإ ، وكشتيليف نيفي ةيدلبلا سيئر لاق 
 ىلع نوسريخ ةقطنم يف يكسفوركوب - داسوب ةيرق ريرحت مت ، ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل داضملا موجهلل ةجيتن 
 .فيالوكيم ىلإ ةيدؤملا قرطلا حتف مت ، ةريخألا مايألا يف ، اذكهو  .عيرسلا نوسريخ - فيالوكيم قيرط
 :يزكرملا هاجتالا 
 ةيرق فصق مت ، سرام 17-16 ةليل يف" :هير يفيرك يف ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، لوكليف ردنسكلوأ لاقو 
 ."دارج ةلئاع لبق نم كسفورتبوربيند ةقطنم يف يكسنايرام
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 .كسفورتبوربيند ةقطنم قوف ودعلل نيخوراص رمد يوجلا عافدلا نأ ةيقرشلا ةيوجلا ةدايقلا تدافأ 
 تامولعملا ةهجاوم 
 .حالسلا ءاقلإ ىلإ وعدي اًيعاذإ اًثب ةيسورلا تاوقلا تقلطأ ، ةينورتكلإلا برحلا تادعم ةدعاسمب 
 تاوق سيئر مدق  .رشنلا ديق لازت ال ايناركوأ يضارأ ىلع ةيجولويب ةحلسأ دوجو لوح ةفيزملا ةيسورلا ةياورلا 
 يف ةيكيرمألا ةيجولويبلا لماعملا نع ةطاحإ ةيسورلا ةحلسملا تاوقلاب يجولويبلاو يئايميكلاو يعاعشإلا عافدلا
 .ةيسورلا يضارألا ىلإ اهترجه قرط سردو تاسوريفلاب رويطلا تباصأ اهنأ معُزي يتلا ايناركوأ
 ىلع ةفيزم تامولعم رشن مت هنأ يناركوألا عافدلاو يموقلا نمألا سلجمل عباتلا ةللضملا تامولعملا ةحفاكم زكرم دافأ 
 .لوبويرام نع تلخت ةيناركوألا تاطلسلا نأب ديفت تنرتنإلا
 
 ةيناسنالا ةلاحلا
 مت ، اشتوب ةقطنم يف ءالخإلا ءانثأ ، كلذ عمو  .اهل ططخملا ةعستلا ةيناسنإلا تارمملا نم 8 ليعفت مت راذآ 17 خيرأتب 
 يف فقوملا سفن ثدحو  .رخآ حرجو ةطرش طباض لتق ، كلذل ةجيتنو  .تابابدلاب ءالخإلا ةدمعأ ىلع رانلا قالطإ
 .ةطرشلل ةرايسب درب ةفيذق تمدطصا امدنع نيبريإ
 ةنيدملا ءالخإ نم طقف صخش فلأ 30 يلاوح نكمت ، ةريخألا مايألا يف  .اًموي 16 ذنم راصحلل لوبويرام عضخت 
 .ةصاخلا مهتارايس ةطساوب
 يميلقإلا عمتجملا سيئر ، وكنيشيريت روتكيف فاطتخا متو ، ةيناركوألا ةنيدملل يتاذلا مكحلا يلثمم فاطتخا لصاوتي 
 .هبتكم نم ، فيكراخ ةقطنم يف يكستولروبوكيليف ةقطنم يف
 رثكأ يراجلا )سرام( راذآ 17 حابص ىتح بيصأ ، ىلتقلا بناج ىلإ  .ايناركوأ يف برحلا لالخ لافطأ 108 لتق 
 .ةيخوراصلا تامجهلاو فصقلا ءارج حورجب اًلفط 120 نم
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
 دكأو  .يناملألا غاتسدنوبلا مامأ ويديفلاب اًباطخ يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىقلأ ، سرام 17 يف 
 .ايسور بناج نم برحلا ءاهنإل ايناملأ ةصاخو ابوروأ نم معد ىلإ ةجاحب ايناركوأ نأ هباطخ يف يكسنيليز
 ءاليإ اهلالخ مت ، نوركام ليوناميإ يسنرفلا سيئرلا عم تاثداحم يكسنيليز ريميدولوف ىرجأ ، سرام 17 يف 
 .يملسلا راوحلا ةلصاومل صاخ مامتها
 ىلإ ةرايزب ماق يذلا ، ولغوأ شيواج دولوم يكرتلا ةيجراخلا ريزو عم تاثداحم ابيلوك ورتيمد ةيجراخلا ريزو ىرجأ 
 .ايناركوأ دض ةيسورلا برحلا ءاهنإل ةطاسولا دوهج ةلصاومل ةرقنأ دادعتسا ىلع ريزولا ددشو  .ايناركوأ
 قوف ناريط رظح ةقطنم نامضل ةيروف ريبادت ذاختا ىلإ ةدحتملا ممألا وعدي اًرارق عامجإلاب يناوتيللا ناملربلا دمتعا 
 لبق نم رارقلا سفن ذختاو  .يناوتيللا ناملربلاـل ةيفحصلا ةمدخلا لبق نم سرام 17 يف كلذ نع نالعإلا مت  .ايناركوأ
 .ايفتال يف ناملربلا
 يف ةلاعفلا اهتكراشم ببسب ايسوراليب عم تاقالع يأ ءاهنإ تنلعأ ابوروأ سلجم ءارزو ةنجل نأ ًافورعم حبصأ امك 
 .ايناركوأ ىلع يسورلا ناودعلا
 يسورلا ناودعلل اًمعد ايسوراليب يف تارئاطلاو تارئاطلا يلغشم مامأ يوجلا لاجملا ادنك تقلغأ ، سرام 17 يف 
 ايسور يديؤم دض ةيداصتقالا تاءارجإلا نم ةلسلس نم ءزج دييقتلا اذه  .ةيدنكلا لقنلا ةرازول اًقفو ، ايناركوأ ىلع
 يف عافدلا ةرازو يف نيلوؤسملا رابك نم 22 دض تابوقعلا ةمزح دالبلا تعسو ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .نيرشابملا
 .دالبلا لوخد نم صاخشألا ءالؤه نكمتي نلو ، ادنك يف مهتاكلتمم ديمجت متيس ، اًدعاصف نآلا نم  .ايسوراليب
 سرام وسكإ ريوطتل سومزوكسور عم لمعلا )ESA( ةيبوروألا ءاضفلا ةلاكو تضفر 
 .خيرملل كرتشم فاشكتسا جمانرب وهو ، 



 

Civil Organization “Centre for International Security” 
          
       www.intsecurity.org             info@intsecurity.org 

Daily Digest  
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

https://intsecurity.org/en/war2022/ 
 

 

 غلبمب ايناركوأل ةيلام تادعاسم تمدق اسنرف نأ نايردول فيإ ناج يسنرفلا ةيجراخلا نوؤشلاو ابوروأ ريزو نلعأ 
 يف تانطوتسملاو نييندملا ناكسلا دض ةيسورلا ةيركسعلا لامعألا ةدشب يسنرفلا ريزولا نادأو  .وروي نويلم 300

 .يلودلا يناسنإلا نوناقلل كاهتنا يف ايناركوأ
  
 ءابنألا تالاكوو ايناركوأ يف ةلودلا تاطلس ريراقت - ةيمسر رداصم نم صخلملا يف ةدراولا تامولعملا عمج متي 
 .ةبذاك رابخأ دوجو ةلاح يف اهحيحصتو عورشملا قيرف لبق نم ةيانعب تانايبلا ةقد صحف متي  .ةيلودلاو ةيناركوألا


