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 الفروؾ ووزير خارجية أوكرانيا يتبادالن االتهامات بفشل المحادثات

 

تبةةةةةةادل وزيةةةةةر خارجيةةةةةة أوكرانيةةةةةةا ديميتةةةةةرو كوليبةةةةةا  ون يةةةةةةر  الرو ةةةةة   ةةةةةةيرؼ   العربيةةةةةة الحةةةةةد /

وقةةةةةةةال .الفةةةةةةةروؾ  اليةةةةةةةوا الخمةةةةةةةيس  االتهامةةةةةةةات بفشةةةةةةةل المحادثةةةةةةةات لحةةةةةةةل ا زمةةةةةةةة ا وكرانيةةةةةةةة

زاً للمحادثةةةةةةةةات و ةةةةةةةةيعود لم ةةةةةةةة ولي  فةةةةةةةة  إن الفةةةةةةةةروؾ  لةةةةةةةةا يكةةةةةةةةن جةةةةةةةةا ديميتةةةةةةةةرو كوليبةةةةةةةةا  

اتخةةةةةار التةةةةةرارات   فيمةةةةةةا  مو ةةةةةكو  م"ةةةةةرحا  كنةةةةةت أفتةةةةةر  أن لةةةةةد  الفةةةةةةروؾ "ةةةةة حية فةةةةة 

قةةةةةةال الفةةةةةةروؾ إنةةةةةة  أبلةةةةةةػ الجانةةةةةةد ا وكرانةةةةةة  بةةةةةة ن مو ةةةةةةكو تنت ةةةةةةر الةةةةةةرد  لةةةةةة  متترحاتهةةةةةةا 

ا وكرانةةةةةة    واتهةةةةةةا الفةةةةةةروؾ خةةةةةة ل مةةةةةة تمر  ال"ةةةةةةحف  بةةةةةةالتزامن مةةةةةة  مةةةةةة تمر ن يةةةةةةر .للحةةةةةةل

لةةةةةة  أنةةةةةة  ال بةةةةةةديل  ةةةةةةن الدبلوما ةةةةةةية كييةةةةةةؾ با ةةةةةةتخداا المةةةةةةدنيين كةةةةةةدرو  بشةةةةةةرية  مشةةةةةةددا  

بشةةةة ن أوكرانيةةةةا  كمةةةةا ا تبةةةةر أن تزويةةةةد الؽةةةةرد أوكرانيةةةةا ب  ةةةةلحة فتاكةةةةة أمةةةةر فةةةة  لحةةةةل ا زمةةةةة 

وأشةةةةةار الفةةةةةروؾ فةةةةة  معةةةةةر  ك مةةةةة  أن  نةةةةةا  مرتزقةةةةةة يتةةةةةاتلون إلةةةةة  جانةةةةةد .ؼايةةةةةة الخ ةةةةةور 

الفتةةةةةا فةةةةة  ال ةةةةةيال راتةةةةة  إلةةةةة  أن العمليةةةةةة الع ةةةةةكرية فةةةةة  أوكرانيةةةةةا تم ةةةةة  التةةةةةوات ا وكرانيةةةةةة  

يةةةةةةة الرو ةةةةةة  أوكرانيةةةةةةا بةةةةةةالتخ ي  لمهاجمةةةةةةة منةةةةةةا   كمةةةةةةا اتهةةةةةةا وزيةةةةةةر الخارج.ح ةةةةةةد الخ ةةةةةة 

 انف"الية تد مها رو يا  معتبرا أن الؽرد أرؼا أوكرانيا  ل  دخول  را ال"را .

 

 نووية تبدو م تبعد الفروؾ: لا ن تخدا الؽاز والنف  ك  لحة والحرد ال

قةةةةةةال وزيةةةةةةر الخارجيةةةةةةة الرو ةةةةةة   ةةةةةةيرج  الفةةةةةةروؾ اليةةةةةةوا  الخمةةةةةةيس  إن  /ا و ةةةةةة الشةةةةةةرل 

بةةةةةة د  ال تريةةةةةةد نها يةةةةةةاً اال تمةةةةةةاد  لةةةةةة  الةةةةةةدول أو الشةةةةةةركات الؽربيةةةةةةة مةةةةةةر  أخةةةةةةر   م ةةةةةةيفاً أن 

و"ةةةةةةرف الفةةةةةةروؾ فةةةةةة  مةةةةةة تمر "ةةةةةةحاف  بعةةةةةةد .الؽةةةةةةرد ي ةةةةةةتخدا أوكرانيةةةةةةا لتتةةةةةةوي  رو ةةةةةةيا

تركيةةةةا بةةةةة ن رو ةةةةيا لةةةةا ت ةةةةةتخدا قةةةة  إنتاجهةةةةةا مةةةةن الةةةةةنف   كرانةةةة  فةةةةة محادثةةةةات مةةةة  ن يةةةةةر  ا و

والؽةةةةةةاز ك  ةةةةةةلحة وب نةةةةةة   ةةةةةةيكون  نةةةةةةا  دا مةةةةةةاً أ ةةةةةةوال ل"ةةةةةةادراتها مةةةةةةن ال اقةةةةةةة  بح ةةةةةةد مةةةةةةا 

وا ةةةةةاؾ أنةةةةة  ال يعتتةةةةةد أن المواجهةةةةةة بةةةةةين رو ةةةةةيا والؽةةةةةرد  نتلتةةةةة  وكالةةةةةة ال"ةةةةةحافة الفرن ةةةةةية.

 بش ن أوكرانيا  تف   إل  حرد نووية.
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شرو ا بالترد من رو يا تعتبر في  الخفافيش ريكية تنفر مالمعامل ا م

 ناق ت أ لحة بيولوجية

أ لةةةةةةن قا ةةةةةةد قةةةةةةوات الةةةةةةدفا  الشةةةةةةعا   والكيميةةةةةةا   والبيولةةةةةةوج  الرو ةةةةةةية  الفريةةةةةة    ةةةةةةبوتني /

لجورجيةةةةةةةة تنفةةةةةةةر إيؽةةةةةةةور كيريلةةةةةةةوؾ  اليةةةةةةةوا الخمةةةةةةةيس  أن المعامةةةةةةةل ا مريكيةةةةةةةة وا وكرانيةةةةةةةة وا

. .يولوجيةةةةةةرو ةةةةةية تعتبةةةةةر فيةةةةة  الخفةةةةةافيش نةةةةةاق ت أ ةةةةةلحة بمشةةةةةرو ا بةةةةةالترد مةةةةةن الحةةةةةدود ال

وقةةةةةال كيريلةةةةةوؾ  خةةةةة ل مةةةةة تمر "ةةةةةحف :  كمةةةةةا أن البنتةةةةةاؼون مهةةةةةتا أي ةةةةةا بنواقةةةةةل الحشةةةةةرات 

التةةةةةة  يمكةةةةةةن أن تنشةةةةةةر ا مةةةةةةرا  المعديةةةةةةة الخ يةةةةةةر . ي كةةةةةةد تحليةةةةةةل المةةةةةةواد الم ةةةةةةتلمة حتيتةةةةةةة 

تةةةةةةا  -ؼيةةةةةة  والتةةةةةةراد البرا -حاويةةةةةةة فيهةةةةةةا  فيليةةةةةةات خارجيةةةةةةة للخفةةةةةةافيش  140أكثةةةةةةر مةةةةةةن  أن

 ."ل  الخارجنتلها من المختبر البيولوج  ف  خاركوؾ إ

   مثيةةةةةةةر ل  تمةةةةةةةاا  181-وأَ ةةةةةةةاؾ كيريلةةةةةةةوؾ:  بال ةةةةةةةافة إلةةةةةةة  رلةةةةةةة   فةةةةةةة ن مشةةةةةةةرو   أر

ومةةةةةةةن بةةةةةةةةين حيةةةةةةة  تعتبةةةةةةةر الخفةةةةةةةافيش نةةةةةةةاق ت للعوامةةةةةةةل المحتملةةةةةةةة ل  ةةةةةةةلحة البيولوجيةةةةةةةة. 

ية التةةةةةةة  يمكةةةةةةةن أن تنتتةةةةةةةل مةةةةةةةن أولوياتةةةةةةة  درا ةةةةةةةة م ةةةةةةةببات ا مةةةةةةةرا  البكتيريةةةةةةةة والفيرو ةةةةةةة

 ةةةةةةةببة لل ةةةةةةةا ون  وداد البريميةةةةةةةات  وداد البرو ةةةةةةةي ت  الخفةةةةةةةافيش إلةةةةةةة  البشةةةةةةةر: العوامةةةةةةةل الم

وأشةةةةةةار كيريلةةةةةةوؾ إلةةةةةة  أنةةةةةة   مةةةةةةن بةةةةةةين ."وكةةةةةةرل  فيرو ةةةةةةات كورونةةةةةةا والفيرو ةةةةةةات الخي يةةةةةةة

وير ةةةةةةةا فةةةةةة  الواليةةةةةةةات المتحةةةةةةةد  لز ز ةةةةةةةة ا ةةةةةةةتترار الو ةةةةةةة  جميةةةةةة  ا  ةةةةةةةاليد التةةةةةةة  تةةةةةةةا ت 

 نهةةةةةا ال  د  ةةةةةر  ال ريتةةةةةة واحةةةةةد  مةةةةةن أكثةةةةةر ا  ةةةةةاليد تهةةةةةوًرا وؼيةةةةةر الم ةةةةة ولة الوبةةةةةا    تعةةةةة

ت ةةةةةمت بةةةةةالتحكا فةةةةة  ت ةةةةةور الو ةةةةة  بشةةةةةكل أكبةةةةةةر. و ةةةةةرا مةةةةةا ي كةةةةةد  م ةةةةةار جا حةةةةةة  ةةةةةةدو  

فيةةةةةةةةةةةروس كورونةةةةةةةةةةةةا الم ةةةةةةةةةةةتجد  الةةةةةةةةةةةةر  يثيةةةةةةةةةةةر حدوثةةةةةةةةةةةة  وخ"ا "ةةةةةةةةةةة  العديةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةن 

التةةةةةة  قةةةةةةدمها  وتوا"ةةةةةةل وزار  الةةةةةةدفا  الرو ةةةةةةية العمةةةةةةل  لةةةةةة  تحليةةةةةةل الم ةةةةةةتندات."التالت ةةةةةةا 

يةةةةةةةة  ةةةةةةةن ا نشةةةةةةة ة البيولوجيةةةةةةةة الع ةةةةةةةكرية العةةةةةةةاملون فةةةةةةة  المختبةةةةةةةرات البيولوجيةةةةةةةة ا وكران

 للواليات المتحد   ل  ا را   ا وكرانية .
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الؽزو الرو    وكرانيا: البيت ا بي  يحرر من أن مو كو قد ت تخدا 

 أ لحة كيمياوية أو بيولوجية

 

BBC/  ةةةةةةلحة كيمياويةةةةةةة أو رو ةةةةةةيا ربمةةةةةةا تخ ةةةةةة  لهجةةةةةةوا بحةةةةةةرر البيةةةةةةت ا بةةةةةةي  مةةةةةةن أن  

وو"ةةةةةةةةفت .البيولوجيةةةةةةةةة فةةةةةةةة  أوكرانيةةةةةةةةا  مشةةةةةةةةددا  لةةةةةةةة   ةةةةةةةةرور  اال ةةةةةةةةتعداد لهةةةةةةةةرا االحتمةةةةةةةة

المتحدثةةةةةةة با ةةةةةةا البيةةةةةةت ا بةةةةةةي  جةةةةةةين  ةةةةةةاك  ت"ةةةةةةريحات رو ةةةةةةية حةةةةةةول معامةةةةةةل أمريكيةةةةةةة 

ل  ةةةةةةةةةةلحة البيولوجيةةةةةةةةةةة وت ةةةةةةةةةةةوير أ ةةةةةةةةةةلحة كيمياويةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةة  أوكرانيةةةةةةةةةةا ب نهةةةةةةةةةةا  ؼيةةةةةةةةةةةر 

  االد ةةةةةادات  حيلةةةةةة وا ةةةةةحة  لتبريةةةةةر المزيةةةةةد مةةةةةن الهجمةةةةةات ن أن  ةةةةةروحةةةةةررت مةةةةة."معتولةةةةةة

ن تحةةةةةةد  م ةةةةةة ولون ؼربيةةةةةةون  ةةةةةةن مخةةةةةةاوؾ ويةةةةةة ت  رلةةةةةة  بعةةةةةةد أ.المتعمةةةةةةد  وؼيةةةةةةر المبةةةةةةرر 

وأ ةةةةةةرد م ةةةةةة ولون ؼربيةةةةةةون  ةةةةةةن  قلتهةةةةةةا الشةةةةةةديد  مةةةةةةن .مماثلةةةةةةة بشةةةةةة ن  جمةةةةةةات جديةةةةةةد 

مخةةةةةةةا ر الت"ةةةةةةةعيد فةةةةةةة  الحةةةةةةةرد  وحةةةةةةةرروا  بشةةةةةةةكل خةةةةةةةا  مةةةةةةةن احتمةةةةةةةال ا ةةةةةةةتخداا رو ةةةةةةةيا 

   لحة ؼير تتليدية .

 

 2022رو يا تفر  ح را  ل  قا مة  ويلة من ال"ادرات لنهاية 

قالةةةةةةةت الحكومةةةةةةةة الرو ةةةةةةةية  يةةةةةةةوا الخمةةةةةةةيس  إنهةةةةةةةا ح ةةةةةةةرت ت"ةةةةةةةدير /  ةةةةةةةكا  نيةةةةةةةوز  ربيةةةةةةةة

أجهةةةةةةةز  االت"ةةةةةةةاالت والمعةةةةةةةدات ال بيةةةةةةةة والزرا يةةةةةةةة والكهربا يةةةةةةةة والتكنولوجيةةةةةةةة وال ةةةةةةةيارات  

العتوبةةةةةات الؽربيةةةةةة التةةةةة  فر ةةةةةت ردا  لةةةةة   2022مةةةةةن بةةةةةين أشةةةةةياد أخةةةةةر  حتةةةةة  نهايةةةةةة  ةةةةةاا 

بنةةةةةةد فةةةةةة  قا مةةةةةةة ال"ةةةةةةادرات المح ةةةةةةور   والتةةةةةة  شةةةةةةملت  200وتةةةةةةا إدراج أكثةةةةةةر مةةةةةةن . ليهةةةةةةا

وكانةةةةةةةت .أي ةةةةةةةا  ربةةةةةةةات ال ةةةةةةةك  الحديديةةةةةةةة والحاويةةةةةةةات والتوربينةةةةةةةات وؼير ةةةةةةةا مةةةةةةةن ال ةةةةةةةل 

شةةةةةةركة   ةةةةةةتي نتس  الم"ةةةةةةنعة لل ةةةةةةيارات  التةةةةةة  تنةةةةةةت  وتبيةةةةةة  الع مةةةةةةات التجاريةةةةةةة  بيجةةةةةةو  

ن  و أوبةةةةةةةل  و جيةةةةةةةد  و فيةةةةةةةات  فةةةةةةة  رو ةةةةةةةيا  تت لةةةةةةة  إلةةةةةةة  بةةةةةةةدد ت"ةةةةةةةدير و  ةةةةةةةيتروي

المركبةةةةةات التجاريةةةةةة الخفيفةةةةةة محليةةةةةة ال"ةةةةةن  إلةةةةة  أوروبةةةةةا الؽربيةةةةةة قبةةةةةل بةةةةةدد الحةةةةةرد  وفتمةةةةةا 

رغ  نتةةةةةة   ةةةةةةن من"ةةةةةةة  كا ةةةةةةتيلوا   و ةةةةةة  قا ةةةةةةد  ووفتةةةةةةا لموقةةةةةة   بلةةةةةةومبيركةةةةةةرت  رويترز .

أو الم   ةةةةةةةةةات الرو ةةةةةةةةةية بيانةةةةةةةةةات  الميةةةةةةةةةة لتتبةةةةةةةةة  العتوبةةةةةةةةةات  يتجةةةةةةةةةاوز  ةةةةةةةةةدد الكيانةةةةةةةةةات 

 .5530الخا عة للعتوبات اآلن 
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م"ةةةةةةدر فةةةةةة  اليليزيةةةةةة : التمةةةةةةة ا وروبيةةةةةةة  ةةةةةةتدرس ملةةةةةةؾ ان ةةةةةةماا   ةةةةةةكا  نيةةةةةةوز  ربيةةةةةةة/

 أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا إل  االتحاد ا وروب 

 

نا بةةةةةةة الةةةةةةر يس ا ميركةةةةةة   ةةةةةةاريس: نشةةةةةةهد ارتكةةةةةةاد ف ا ةةةةةةات ال يمكةةةةةةن   ةةةةةةكا  نيةةةةةةوز  ربيةةةةةةة/

 ت"ور ا ف  أوكرانيا

 

 

 أمريكا تعل   ل  أنباد رف  ابن  لمان وابن زايد التحد  م  بايدن

 لةةةةةة  وزيةةةةةةر الخارجيةةةةةةة ا مريكةةةةةة  أنتةةةةةةون  بليةةةةةةنكن   لةةةةةة  تتريةةةةةةر  وول  ةةةةةةتريت   ةةةةةةبوتني /

دمحم بةةةةةةن  ةةةةةةلمان وولةةةةةة   هةةةةةةد أبةةةةةةو ب   ال ةةةةةةعود  ا ميةةةةةةرجورنةةةةةةال   بشةةةةةة ن أن ولةةةةةة  العهةةةةةةد 

وقةةةةةال بليةةةةةنكن  فةةةةة  .الشةةةةةين دمحم بةةةةةن زايةةةةةد رف ةةةةةا ات"ةةةةةاالت مةةةةةن الةةةةةر يس ا مريكةةةةة  جةةةةةو بايةةةةةدن

مةةةةة تمر "ةةةةةحف    بةةةةةا مس فتةةةةة   ق ةةةةةيت وقتةةةةةا  ةةةةةوي   لةةةةة  الهةةةةةاتؾ مةةةةة  ن يةةةةةر  المةةةةةارات  

متحةةةةةةد  تشةةةةةةتر  الشةةةةةةين  بةةةةةةدح بةةةةةةن زايةةةةةةد  نحةةةةةةن نتحةةةةةةد  بانت ةةةةةةاا   م ةةةةةةيفا أن  الواليةةةةةةات ال

 ."  م"الت مهمة للؽاية م  دول الخلي   بما ف  رل  إمدادات ال اقة العالميةف

 :  ألتتةةةةة  بشةةةةةكل منةةةةةت ا مةةةةة  ن يةةةةةر  ال ةةةةةعود  ا ميةةةةةر في"ةةةةةل بةةةةةن فرحةةةةةان  بمةةةةةا فةةةةة  وتةةةةةاب

رلةةةةة  فةةةةة  ميةةةةةونين  قبةةةةةل ب ةةةةةعة أ ةةةةةابي  فتةةةةة    مشةةةةةيرا إلةةةةة  أن  بايةةةةةدن تحةةةةةد  مةةةةة  العا ةةةةةل 

عزيز فةةةةة  فبرايةةةةةر/ شةةةةةبا  الما ةةةةة  فةةةةة  مناقشةةةةةة و ةةةةةعت ال ةةةةةعود  الملةةةةة   ةةةةةلمان بةةةةةن  بةةةةةدال

 أجند  مو عة للؽاية .
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يحاول االن ماا للتتال ف  أوكرانيا أو  نؽافور  تعلن  توبة كل من 

 يحر   لي 

تو ةةةةةةةدت  ةةةةةةةنؽافور  موا نيهةةةةةةةا الةةةةةةةرين  ين ةةةةةةةمون إلةةةةةةة   الفيلةةةةةةة  الةةةةةةةدول    رو ةةةةةةةيا اليةةةةةةةوا/

 امةةةةةةا إلةةةةةة   15كرانيةةةةةةة بعتوبةةةةةةة ال ةةةةةةجن مةةةةةةن للةةةةةةدفا  القليمةةةةةة  التةةةةةةاب  للتةةةةةةوات الم ةةةةةةلحة ا و

ونتلةةةةةت الن ةةةةةخة اللكترونيةةةةةة ل"ةةةةةحيفة  ةةةةةتريتس تةةةةةايمز يةةةةةوا الخمةةةةةيس  ةةةةةن . مةةةةةد  الحيةةةةةا 

بيةةةةةةةةان "ةةةةةةةةادر  ةةةةةةةةن وزار  الخارجيةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةنؽافورية قولةةةةةةةة :  نةةةةةةةةود أن ن كةةةةةةةةد أن قيةةةةةةةةاا أ  

شةةةةةخ  فةةةةة   ةةةةةنؽافور  بشةةةةةن حةةةةةرد أو محاولةةةةةة شةةةةةن حةةةةةرد أو التحةةةةةري   لةةةةة  شةةةةةن حةةةةةرد 

لي ةةةةةةةةت فةةةةةةةة  حالةةةةةةةةة حةةةةةةةةرد معهةةةةةةةةا  يعةةةةةةةةد جريمةةةةةةةةة  ةةةةةةةةنؽافور    ةةةةةةةةد حكومةةةةةةةةة أ  دولةةةةةةةةة 

ولفةةةةةةت البيةةةةةةان أي ةةةةةةا إلةةةةةة  أنةةةةةة   بالن ةةةةةةبة للمةةةةةةوا نين ال ةةةةةةنؽافوريين بوجةةةةةة  خةةةةةةا   ."جنا يةةةةةةة

حتةةةةة  لةةةةةو ارتكبةةةةةوا  ةةةةةر  ا  مةةةةةال مةةةةةن خةةةةةارج  ةةةةةنؽافور   ف ةةةةةيتا معةةةةةاملتها قانونيةةةةةا كمةةةةةا لةةةةةو 

 مة .أنها ارتكبوا رل  ف   نؽافور   وبالتال   يكونون م  ولين  ن الجري

 

 البن  الدول : الشرل ا و   قد يشهد توترات جراد أزمة أوكرانيا

قالةةةةةت كةةةةةةارمن راينهةةةةةةارت  كبيةةةةةةر  االقت"ةةةةةاديين فةةةةةة  البنةةةةةة  الةةةةةةدول   إن   ةةةةةكا  نيةةةةةةوز  ربيةةةةةةة/

ارتفةةةةةا  أ ةةةةةعار ال اقةةةةةة والؽةةةةةراد ب ةةةةةبد الؽةةةةةزو الرو ةةةةة   وكرانيةةةةةا قةةةةةد يفةةةةةاقا مخةةةةةاوؾ ا مةةةةةن 

  تنةةةةةةةام  اال ةةةةةةة رابات يتيةةةةةةةا وقةةةةةةةد يةةةةةةة د  إلةةةةةةةالؽةةةةةةةرا   التا مةةةةةةةة فةةةةةةة  الشةةةةةةةرل ا و ةةةةةةة  وأفر

وت ت ةةةةةةةيؾ ألمانيةةةةةةةا اجتما ةةةةةةةا  بةةةةةةةر النترنةةةةةةةت لةةةةةةةوزراد زرا ةةةةةةةة دول مجمو ةةةةةةةة .االجتما يةةةةةةةة

ال ةةةةةب  ال"ةةةةةنا ية الكبةةةةةر  يةةةةةوا الجمعةةةةةة لمناقشةةةةةة تةةةةةدا يات الحةةةةةرد و ةةةةة  مخةةةةةاوؾ متزايةةةةةد  

وركةةةةةةرت راينهةةةةةةارت فةةةةةة  متابلةةةةةةة مةةةةةة  رويتةةةةةةرز   ةةةةةةتكون .تتعلةةةةةة  با ةةةةةةتترار أ ةةةةةةوال الؽةةةةةةراد

أفريتيةةةةةةا وأفريتيةةةةةةا جنةةةةةةوب  دا يات مهمةةةةةةة  لةةةةةة  الشةةةةةةرل ا و ةةةةةة  وأفريتيةةةةةةا وشةةةةةةمال  نةةةةةةا  تةةةةةة

ال"ةةةةةةةةحراد الكبةةةةةةةةر    لةةةةةةةة  وجةةةةةةةة  التحديةةةةةةةةد  والتةةةةةةةة  تعةةةةةةةةان  بالفعةةةةةةةةل مةةةةةةةةن انعةةةةةةةةداا ا مةةةةةةةةن 

وأ ةةةةةةافت  مةةةةةةن المعةةةةةةروؾ أن انعةةةةةةداا ا مةةةةةةن الؽةةةةةةرا   وأحةةةةةةدا  الشةةةةةةؽد كانةةةةةةا جةةةةةةزدا .الؽةةةةةةرا  

نت بةةةةةةات الناجحةةةةةةة والفاشةةةةةةلة مةةةةةةن ق"ةةةةةةة  مةةةةةةا  ةةةةةةم   الربيةةةةةة  العربةةةةةة    مشةةةةةةير  إلةةةةةة  أن اال

 الما يين.زادت ف  العامين 

 

تفر   توبات جديد   ل   بعة أوليؽارش روس بينها  لندن

 أبراموفيتش
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أ لنةةةةةةةت الحكومةةةةةةةة البري انيةةةةةةةة الخمةةةةةةةيس فةةةةةةةر   توبةةةةةةةات جديةةةةةةةد  تت ةةةةةةةمن التةةةةةةةدس العربةةةةةةة / 

تجميةةةةةةةةد أ"ةةةةةةةةول وح ةةةةةةةةر  لةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةفر  لةةةةةةةة   ةةةةةةةةبعة أوليؽةةةةةةةةارش روس بيةةةةةةةةنها رومةةةةةةةةان 

نةةةةةةةةاد  تشل ةةةةةةةة  لكةةةةةةةةر  التةةةةةةةةدا وشةةةةةةةةريك  التجةةةةةةةةار  ال ةةةةةةةةاب  أوليةةةةةةةةػ  الةةةةةةةة أبرامةةةةةةةةوفيتش م

وأو ةةةةةةحت وزيةةةةةةر  الخارجيةةةةةةة ليةةةةةةز تةةةةةةراس أن بةةةةةةين الةةةةةةرين ت ةةةةةةتهدفها العتوبةةةةةةات .ديريبا ةةةةةةكا

أي ةةةةةةا المةةةةةةدير التنفيةةةةةةر  لمجمو ةةةةةةة رو ةةةةةةنفت إيؽةةةةةةور  يشةةةةةةين ور ةةةةةةيس مجمو ةةةةةةة ؼةةةةةةازبروا 

ا يلية كةةةةةةةرل  روالعتوبةةةةةةةات  لةةةةةةة  أبرامةةةةةةةوفيتش  الةةةةةةةر  يحمةةةةةةةل الجن ةةةةةةةية ال ةةةةةةة.أليك ةةةةةةة  ميلةةةةةةةر

  يجمد م ا ي  لبي  ناد  تشيل  .

 

 

 ثال  ات"ال منر الؽزو.. الر يس ا وكران  يهاتؾ أمير ق ر

تلتّةةةةة  أميةةةةةر دولةةةةةة ق ةةةةةر الشةةةةةين تمةةةةةيا بةةةةةن حمةةةةةد  ل ثةةةةةان   اليةةةةةوا ا ربعةةةةةاد   الخلةةةةةي  اون اليةةةةةن/

ات"ةةةةةةةاالً  اتفيةةةةةةةاً مةةةةةةةن الةةةةةةةر يس ا وكرانةةةةةةة  ف ديميةةةةةةةر زيلين ةةةةةةةك   ةةةةةةةو الثالةةةةةةة  منةةةةةةةر الؽةةةةةةةزو 

وبح ةةةةةةةةد بيةةةةةةةةان الةةةةةةةةديوان ا ميةةةةةةةةر  الت ةةةةةةةةر  جةةةةةةةةر  خةةةةةةةة ل االت"ةةةةةةةةال .رو ةةةةةةةة   وكرانيةةةةةةةةاال

تجدات  لةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةاحة ا وكرانيةةةةةةةةة و ةةةةةةةةبل حلهةةةةةةةةا بةةةةةةةةال رل ال ةةةةةةةةلمية مناقشةةةةةةةةة  خةةةةةةةةر الم ةةةةةةةة

والدبلوما ةةةةةةةية  بال ةةةةةةةةافة إلةةةةةةة  ا ةةةةةةةةتعرا  الت ةةةةةةةةايا القليميةةةةةةةة والدوليةةةةةةةةة رات ال"ةةةةةةةةلة  دون 

يجريةةةةة  الةةةةةر يس ا وكرانةةةةة  مةةةةة  أميةةةةةر و ةةةةةرا االت"ةةةةةال  ةةةةةو الثالةةةةة  الةةةةةر  .مزيةةةةةد مةةةةةن التفا"ةةةةةيل

  أجةةةةةةر  ات"ةةةةةةاالً بةةةةةة  بعةةةةةةد فبرايةةةةةةر الما ةةةةةة   حيةةةةةة 24ق ةةةةةةر منةةةةةةر بةةةةةةدد الؽةةةةةةزو الرو ةةةةةة  فةةةةةة  

  ا ات قليلة من اندال  العمليات الع كرية الرو ية  وكان أول ات"ال بز يا  رب .

 


