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 Reports  گزارشھا

  
  سايت الميادين

  احمد مزارعی:رگردانب
  ٢٠٢٢ جوالی ١٩

  :وزارت دفاع روسيه
  کراينی منھدم کرديمو نظامی ادص دوۀرا به اضاف "سمارھي"ی راکتسيستم 

  

کراين نابود و، نظامی ا٢٠٠رابه ھمراه "سمار ھيۀی پرتاب چندجانبراکتسيستم "رت دفاع روسيه اعالم داشت که وزا

کراين و اين شکست بزرگ برارتش اۀاين وزارتخانه ھمچنين اعالم نمود که تعداد زيادی از نظاميان درنتيج کرده است،

  .فرارکردند

ھای بسيار دقيق خود به يک راکت ۀوسيله ی زمينی روسيه ھمچنين بنيرو :ستآ وزارت دفاع روسيه امده ۀدراين بياني

که از  را "ھاربون"ھای ضد کشتی راکتکراين درشھر اوديسا حمله کرده وانبار وساختمان سازمان صنايع نظامی ا

  . منھدم نمودندًکامال، به اکراين ھديه داده شده بود"ناتو"طرف کشورھای پيمان 

 محل انتشار موقت ۀربات بسيار دقيق ديگری که نيروی ھوائی روسيه بر نقط ضۀدرنتيج :اين وزارتخانه ادامه داد

، نفرديگر از دو پادگان دوم ، وسوم، ٢٠٠ خارکوف انجام داد، تعداد ۀ، واقع در منطق"چوگييف"، درشھر ٩٢گردان 

  .يز نابود شدندنھا نآکه تعداد ده واحد از وسايل نقليه زرھی   اينۀکراين از ميان برده شدند،، به اضافوارتش ا

کراين وارد و ضربات متعدد ديگری که دائما به صفوف ارتش اۀدرنتيج" :مده استآدربخش ديگری از بيانيه چنين 

بنا به ھمين : ، …کراين به طرفھای نامعلوم ويا به ھرطرفی رو به ازدياد است و، اقدامات به فراروترک ارتشيان امدهآ

 ،١٠٤ تابع گردان ً، که عمال١٠٤ی جداگانه ئاز سپاه دفاع منطقه  ،٥٨ردان دسته ھای تفنگدار وابسته به گ"وضعيت 

طور کامل متروک مانده ه ی دونتيسک بود بئدرجمھوری توده "ويرخنيکا مينسکوی" ۀتھاجمی کوھستانی دھم درمنطق

  .است

رسيد از  فر می، ن٢٠٠که به را ازدو روز پيش نيروھايش موفق شدند تعدادی : وزارت دفاع روسيه ھمچنين اعالم کرد 

در خارکف شمالی شرق را ، نفر از مزدوران کشورھای بيگانه ٥٠کراين، وومتعلق به قوميھای نازی ا "کراکن"گردان 

  . تصفيه کنندًاکراين تماما

طور جدی در ه  طرفھای درگيردراين جنگ بايد بدانند که ما ھنوز بۀھم" :چند روز پيش والديمير پوتين اظھارداشت

 دراين جنگ شکست خورده ً عمالژيکيستراتغرب از نظر ":، وی سپس اضافه نمود" ايمکراين وارد نشدهوجنگ ا

  یدوشنبه ھيجدھم جوال /."سکو عمليات نظامی خودرا اغاز نمودين شکست از لحظه ای شروع شد که ماست، وا


