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نوفاك يتحدث عن تداعيات كارثية لفرض عقوبات أوروبية على النفط  

 الروسي

حيييييئر ناييييييز ريييييييي اليييييونراا الروسيييييي ألكسيييييندر نوفييييياك  ييييين  روسييييييا الييييييو  

تييييداعيات فييييرض االتحييييياد ا وروبييييي عقوبيييييات علييييى اسيييييتيراد اليييينفط الروسيييييي  

وجييييياا .دوالرا للبر ييييييأ 300سيييييتقفن عليييييى  سيييييتو  وقييييياأ عن أسيييييعار الييييينفط 

تصييييريف نوفيييياك اييييدأ اجت يييياي عقييييد اليييييو  االثنييييين  يييي    ثلييييي حيييينز  روسيييييا 

وقيييياأ .ال وحييييدح   حيييييث ت ييييت  ناقسيييية الوقيييي  فييييي سييييو  ال حروقييييات الروسييييي

ناييييييز ريييييييي اليييييونراا الروسيييييي  عن رفيييييض أوروبيييييا لل يييييان الروسيييييي أ ييييير 

ال يييرز الييينفط الروسيييي  فسيييو  تقفييين  سيييتحيأ فيييي الوقيييت الحيييالي  وعئا رفيييض 

دوالرا للبر يييييأ  في ييييا ييييير  الييييبعض ع كانييييية االرتفيييياي علييييى  300ا سييييعار علييييى 

 دوالر للبر يأ   500

 

 

  سؤوأ روسي يكس  الهد  الافي لل اتبرات البيولوجية في أوكرانيا 

ي د يتييييير، رويييييونين  ريييييييي وكاليييية الفقييييياا الروسيييييية  روسيييييا الييييييو   صييييرم

السيييدي البيوليييوجي الييييئ، أعيييد فيييي أوكرانييييا ييييؤثر علييييى   روسكوسييي وي  بييي ن

 الجهان التناسلي لل رأح  وعلى  ناعة   ج وعات عرقية  حددح  
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 االتحاد ا وروبي يرد على حرز أوكرانيا   باطة عسكرية  حك ة

سيييييقر االتحيييياد ا وروبييييي  االثنييييين  اطيييية تققييييي بتسييييكيأ  سييييكا، نيييييون عربييييية 

آال   قاتييييأ ونيييييادح عنفاقييييى العسييييكر، حتييييى يييييت كن  5قييييوح عسييييكرية قوا هييييا 

  2025 ن تنفيئ التدادت ب فرده    حلوأ عا  

 

بعد تصريحات أ يركية     وسكو تحئر  ن التداأ في »ع ليتها«  

 ب وكرانيا 

أكييييد ال تحييييدث باسيييي  الكيييير لين دي تيييير، بيسييييكو  أن  وسييييكو  السيييير  ا وسييييط 

بهييييا أ، دوليييية للتييييداأ فييييي الع لييييية سييييترد »سييييلبياي« علييييى أ،  حيييياوالت تقييييو  

ييييي تي بييييئا بعييييد ا صييييرحت  ندوبيييية الواليييييات .العسييييكرية الروسييييية فييييي أوكرانيييييا

جرينفيليييد ب نيييى لييين ييييت  نسييير قيييوات  -ال تحيييدح فيييي ا  ييي  ال تحيييدح لينيييدا تو ييياي 

أ يركييييية فييييي أوكرانيييييا  ولكيييين دوالي أايييير  أعقيييياا فييييي حليييي  سيييي اأ ا طلسييييي 

 سر قوات دااأ أوكرانيا )ناتو( قد تقرر أنها تريز في ن

 

بايييييدن علييييى بولنييييدا الج عيييية و يييياريوبوأ تييييرفض ا نييييئار الروسييييي  يييييورو نيييييون 

 ا اير وعلقاا السدي

بسيييييبز الحييييرز فييييي أوكرانييييييا   ونييييير النراعيييية الفرنسيييييي  التلفنيييييون العربييييي 

 يحئر  ن أن ة يئاا عال ية

سيييييركاتنا ونييييييرح الاارجيييييية ا ل انيييييية: سنسييييي ف بسيييييراا أسيييييلحة  ييييين  الحيييييرح 

 الدفاعية  وكرانيا

 72القصييييي  الروسيييييي عليييييى العاصييييي ة د ييييير ع يييييدح كييييييي :    الجنييييييرح نيييييت

 .ع ارح سكنية وعددا  ن ال داري

ال نثيييييا فيييييي اليييييروي وقيييييد يسيييييتاد ون السيييييدي الكي ييييييايي قيييييد  ➢

 .سعبنا
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ال فاوقييييييات  يييييي  الييييييروي صييييييعبة وال أعيييييير  سييييييكأ التسييييييوية  ➢

  قابأ السد  ال حت لة وال التنانالت التي ستقد  

 

ال فوقييييية ا وروبييييية: اتصيييياأ بيييياتفي بييييين رييسيييية ال فوقييييية  الجنيييييرح نييييت 

 وقادح أوروبيين لبحث تنوي   صادر الطاقة 

 

 :الكر لين الجنيرح نت 

البيييييد  ييييين عحيييييران تقيييييد  جيييييوبر، أوال قبيييييأ عقيييييد ق ييييية بيييييين بيييييوتين  ➢

 .ونيلينسكي

 .ك ا ينب ي حادثات السد     أوكرانيا ال تحقا تقد ا كبيرا  ➢

ال ييييناع  بسيييي ن  نيييي  روسيييييا عجييييدا ال ييييدنيين ا وكييييرانيين عبيييير ال  ييييرات  ➢

 .ا نسانية كائبة

روسييييييا  سيييييتعدح للع يييييأ بسيييييكأ أسيييييري  ييييين الجانيييييز ا وكرانيييييي فيييييي  ➢

 .ال حادثات

 .حظر تصدير النفط سيقر بتوانن الطاقة في أوروبا ➢

واسيييينطن ليييين تاسيييير سييييييا فييييي حيييياأ فييييرض حظيييير علييييى اليييينفط  ولكيييين  ➢

 .ستواجى قربة صعبة أوروبا

عليييى الهيييييات الدوليييية القييي ط عليييى كييييي   جبيييار القيييو يين عليييى عتاحييية  ➢

 .اروج ال دنيين عبر ال  رات ا نسانية

لييييد   وسييييكو  وقيييي  سييييلبي  يييين فكييييرح عسييييناد  ه يييية حفييييظ السييييد  فييييي  ➢

 .أوكرانيا  ،  ن دوأ الناتو

 حون ال  يييييرات ا نسيييييانية  وجيييييودح عال أن القيييييو يين ا وكيييييرانيين ال يسييييي  ➢

 .للسكان بال  ادرح
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الحييييديث عيييين يييييياز ال  ييييرات ا نسيييييانية فييييي أوكرانيييييا كييييئز والقيييييوات  ➢

 .الروسية تع أ على ت  ينها

 سيييي لة وقيييي  عطييييد  النييييار اييييدأ ال فاوقييييات بييييين روسيييييا وأوكرانيييييا  ➢

 يير واردح 

 

 

 سريط  الفقايف السياسية  حاقر   ترا ز لى دور بحرز أوكرانيا

  بيييدد الييييرييي ا  يركييييي السييييابا دونالييييد 2019عييييا  فييييي  سيييكا، نيييييون عربييييية 

ترا يييز بوقييي  تسيييلي  سيييحنات ا سيييلحة عليييى أوكرانييييا   يييا لييي  يسييياعده اليييرييي 

فولييييييودي ير نيلينسييييييكي فييييييي  نييييييبف الفقييييييايف السياسييييييية  ل نافسييييييى فييييييي 

 .االنتاابات الرياسية آنئاك  جو بايدن

لييييييك وئكيييييرت صييييييحيفة  لييييييوي أنجلييييييوي تيييييياي ن  ا  يركييييييية أن  تييييييداعيات ت

الفقيييييحة السياسييييية ال تييييناأ قاي يييية اليييييو     تسييييايلة:  علييييى أ،  ييييد  سيييياب ت 

ققييييية ترا ييييز وأوكرانيييييا  وتقربييييى  يييين الييييرييي الروسييييي فددي ييييير بييييوتن  فييييي 

ويسييييييير العديييييييد  يييييين الابييييييراا "قييييييرار بييييييدا الع لييييييية العسييييييكرية الروسييييييية 

 وال سييييؤولين الحيييياليين والسييييابقين علييييى أن السيييينوات التييييي ققييييابا ترا ييييز فييييي

وئكيييييرت .البييييييت ا بييييييض سيييييجعت بيييييوتن عليييييى تنفييييييئ ع ليتيييييى فيييييي أوكرانييييييا

الصييييحيفة ا  يركييييية أن تحجييييي  ترا ييييز  وكرانيييييا فييييي تصييييريحاتى  عقييييافة علييييى 

قولييييى عن  نظ يييية حليييي  سيييي اأ ا طلسييييي  النيييياتو  عفييييا عليهييييا اليييين ن  وعسييييادتى 

  يييرارا وتكيييرار بيييي النعي  الروسيييي   كلهيييا عوا يييأ قيييد تكيييون وراا عسيييعاأ فتييييأ

وفيييييي بيييييئا الصيييييدد  أوقيييييحت  يييييار، يوفيييييانوفيتف  السيييييفيرح .حيييييرز أوكرانييييييا

ا  يركييييية السييييابقة لييييد  أوكرانيييييا  والتييييي سييييهدت قييييد ترا ييييز فييييي  حاك يييية 

عنليييى:  أعتقيييد أن بيييوتن الحيييظ كيييي  ينظييير ترا يييز عليييى أوكرانييييا    عليييى أنهيييا 

 ."بيد 
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 وأقييييافت  فييييي ظهييييور تلفنيييييوني  ييييؤارا:  كانييييت لييييدينا عدارح )ترا ييييز( علييييى 

 ."استعداد ل قايقة أ ننا القو ي لتحقيا  كاسز ساصية وسياسية

 ييين جهتهيييا  قاليييت فيونيييا بييييأ  الابييييرح ا  يركيييية فيييي السيييؤون الروسيييية  عنيييى 

ر فييييي  حييييين كانييييت أوكرانيييييا تقاتييييأ روسيييييا وتحتيييياج أسييييلحة   كييييان ترا ييييز يفكييييم

 ." ستقبلى السياسي

ا بيييي لعبييية بالنسيييبة ليييى وأقيييافت:  لقيييد اليييتقط بيييوتن رسيييالة  فادبيييا بييي ن أوكرانيييي 

 .")ترا ز( وللواليات ال تحدح

وتابعييييت:  ال أحييييد جيييياد حقييييا فييييي ح اييييية أوكرانيييييا   وكييييان ئلييييك فييييي نهاييييية 

 ."ال طا  عد ة على القع 

فيييي ال قابيييأ  يعتبييير ترا يييز أنيييى يجيييز علقييياا الليييو  عليييى جيييو باييييدن   بيييرنا أن 

ييييييير قيييييادرح  طريقييييية االنسيييييحاز  ييييين أف انسيييييتان أظهيييييرت أن  ا دارح الحاليييييية

 على القيادح   وبو  ا سجم   وسكو على ال قي قد ا في ع ليتها 


