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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،20 نم اًرابتعا 2022 سرام19	

 
 يلمعلا عضولا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا
 يف يكلاهيم ةيرقو اكفيكسيب ةيرق نيب لقنلل ةيتحتلا ةينبلا ىلع فئاذق عبرأ تطقُسأ ، ةيناركوألا ةينطولا ةطرشلل اًقفو 
 .سرام 19 ةليل فييك ةقطنمب اشتوب ةقطنم
 ةيناركوألا ةيربلا تاوقلل يوجلا عافدلا نأ ، فييك يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، كويلفاب ردنسكلوأ دافأ 
 .فييك ةقطنم قوف Ka-52 زارط نم ةيسور ةيموجه رتبوكيله ةرئاط طقسأ
 ةقطنم يف ةطرشلا لبق نم كلذ ءاج  .دارج نم يستفيرتب يفون ىرخأ ةرم ةيسورلا تاوقلا تفصق ، سرام 19 يف 
 .فييك
 ءارج لماكلاب دحاو قباط نم ىنبم رمُد ، ريموتيز ةقطنمب نيتسوروك ةقطنم يف ، راذآ / سرام 19 موي حابص يف 
 .نارين نم هالت امو فصقلا
 امك  .رتبوكيله ةرئاط قالطإب لماكلاب ريموتيج ةقطنم يف شتورفوأ عمتجم يف رافيرب ةيرق ةيسورلا تاوقلا ترمد 
 .خيراوصلاب فصقلل )ريموتيز ةقطنم( انيشتشفيكار ةيرق يف ةصاخ لزانم ةرشع تضرعت
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 ماظن زارط نم ةيراطب :فيهينريشت ةقطنم يف ةيعفدم يتيراطب ريمدت نع "ةيلامشلا" ةيتايلمعلا ةدايقلا تغلبأ 
 .2S19 MSTA-S عفدلا ةيتاذ ةيعفدم تادحو نم تايراطبو ناغاروا ِقالطنالا ِدّدعتم ِخيراوصلا
 ةينبلا تآشنم يف قئارح ةثالث فصقلا نع جتن ، راذآ / سرام 19 يف ، فيهينريشت يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإل اًقفو 
 .نيزخت تآشنمو ، ةيكيتسالبلا تاجتنملا عينصتل عنصمو ، ميحشت داومو دوقو عدوتسم :ةيتحتلا
 .فصقلل ضرعت دق ةنيدملاب يناثلا ىفشتسملا نأ وكنيشورتأ فالسيدالف فيهينريشت ةيدلب سيئر حرص 
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 ةثالث نع لقي ال ام لتُق  .)كسناهول ةقطنم( ينجيبور ةدلب يف ينكس ىنبم يعفدم فصق رمد ، سرام 19 يف 
 .رخآ لفط بيصأو ، نالفط مهنيب ، صاخشأ
 يوج عافد ماظن مادختساب وُأ اكشوت عمجم نم قلطأ اًخوراص يناركوألا شيجلا طقسأ ، انسابوب نم برقلاب 
 .رغنيتس زارط نم لومحم
 تعلدنا )اكفليناد اكيليفو اكفيتلاس انشينفيب( ةنيدملا قطانم ضعب يف فيكراخ ةنيدمل ةيسورلا تاوقلا فصق ةجيتن 
 .لفط مهنيب ىحرجو ىلتق كانه ، يبطلا ئراوطلا زكرم نم ةيلوألا تامولعملا بسحبو  .قئارحلا
 ةقطنم( يشتاهريد يف ةيوناث ةسردم ىنبمو ةمدخ ةطحمو ينكس ىنبم لبانقلا تباصأ ، راذآ / سرام 19 يف 
 .يشاقردلا ةيحانل ةعباتلا يكورزب ةيرق يف ينكس لزنم فصق امك  .ناصخش بيصأ  ؛ )فيكراخ
 .)فوكراخ ةقطنم( موزيإ ةيحان ىلع يسور فصق ءارج نييندم ةسمخ دهشتسا 
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا
 .ةيداعم ةاشم ةليصفو نوداعم طابضو ةريخذ نزاخم اهلالخ ترمد ةراغ اونش مهيلتاقم نإف فوزآ جوف بسحبو 
-Ka زارط نم ةيلاتق رتبوكيله ةرئاط رمد يناركوألا شيجلا نإ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تلاق 

 .ايجهزيروباز هاجتا يف 52
 فراشم ىلع نيتيخوراص نيتراغل ةجيتن نيرخآ 17 ةباصإو صاخشأ 9 لتقم فرُع ، سرام / راذآ 19 يف 
 .قباسلا مويلا يف امهذيفنت مت ايهزيروباز
 :يبونجلا هاجتالا 
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 قيضم نم ةيرحبلا قرطلا ميغلتب ماق يسورلا شيجلا نأ وكنيميلك هيردنأ BlackSeaNews ريرحت سيئر دافأ 
 تاوقلا ببسب ماغلألا فارجنا لوح ةئطاخ تامولعم رشني يرحبلا يشتوس ءانيم نأو ، اسيدوأ ىلإ روفسوبلا
 .ةيناركوألا
 تناك ةيسورلا تاوقلا نأ ، ةيميلقإلا فيالوكيم ةيالو ةرادإ سيئر ، ميك يلاتيف حرص ، ينطو ينويزفلت ثب يف 
 .فيالوكيم نم بحسنت
 :يزكرملا هاجتالا 
 هاجتا يف موجهلا ةيسورلا تاوقلا تفقوأ ، كوشاكول الوكيم ، كسفورتبوربيند يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإ سيئرل اًقفو 
 .نوسريخ ةقطنم يف ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا نم برقلاب مهسفنأ نودطوي اوناك مهنإ لاق امك  .هير يفيرك
 اكيليف ةيرق فصق يسورلا شيجلا نإ ، هير يفيرك يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، لوكليف ردنسكلوأ لاق 
 عقت مل ، ةيلوألا ريراقتلا بسحبو  .ِقالطنالا ِدّدعتم ِخيراوصلا ماظن دارج نم )كسفورتبوربيند ةقطنم( اكمورتسوك
 .ىلتق
 :يبرغلا هاجتالا 
 تحت خوراص فصق نأشب ةيسورلا عافدلا ةرازو نايب ، ةيناركوألا ةيوجلا تاوقلا مساب ثدحتملا تانغإ يروي دكأ 
 راشأ ، كلذ عمو  .)كسفيكنارف ونافيإ ةقطنم( نيتاليد يف ةيناركوألا تاوقلل تارئاطلل ةريخذ عدوتسمو ضرألا
 عمجمل توصلا ةعرس اهتعرس قوفت خيراوص مادختسا لوح تامولعملا ديكأت نآلا ىتح هنكمي ال هنأ ىلإ ثدحتملا
 .ةأشنملا برضل لاجنيك
 تامولعملا ةهجاوم 
 فيفل يف موجه نشل نوططخي فوزآ جوف دارفأ نأ فوكنيشانوك روغيإ ةيسورلا عافدلا ةرازو مساب ثدحتملا معزو 

 .يسور موجه هنأ ىلع هريوصت لجأ نم ىرخأ ةيبرغ لودو ةدحتملا تايالولا نم نييسامولبد دض
 
 ةيناسنالا ةلاحلا
 .اًصخش 6623 ءالجإ متو ، اهل ططخم 10 لصأ نم ةيناسنإ تارمم 8 تلمع ، )سرام( راذآ 19 يف 
 .ايناركوأ يف 140 نم رثكأ بيصأو اًلفط 112 يفوت ، راذآ / سرام 19 موي حابص ىتح ، ماعلا يعدملا بتكمل اًقفو 
 لوبويرام ناكس نم فالآ ةدع ليحرت مت ، يضاملا عوبسألا لالخ هنأ لوبويرام ةنيدم سلجمل ةيفحصلا ةمدخلا تدافأ 
 .ايسور ىلإ ، اًيئزج ةيسورلا تاوقلا اهيلع رطيست يتلا ، ةنيدملاب ىرسيلا ةفضلا ةقطنم نم
 50 طقس ، سرام 18 يف يخوراصلا فصقلا ةجيتن ترمد يتلا فيالوكيم يف ةيركسعلا تانكثلل راصحلا تحت نم 
 .ةثج
 اًقفو مهقوقح نم ققحتلل سورلا برحلا ىرسأ ، افوسينيد اليمدويل ، ناسنإلا قوقحب ينعملا ملاظملا نيمأ تراز 
 .مهزاجتحا فورظ نأشب ىوكش مهيدل سيل هنأ ركذو ، برحلا ىرسأ ةلماعمب ةقلعتملا فينج ةيقافتا تابلطتمل
 برحلا لالخ اًعويش رثكألا مئارجلا نيب نم نأب ، يناركوألا ةيلخادلا ريزو راشتسم ، وكنيشاريج نوطنأ حرص 
 .بهنلاو تايدلبلاو ةلودلا تاكلتممو نييناركوألا حاورأ دض مئارجلا
 ىلإ مودقلا ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولا يلثمم نم ، فوليناد يسكيلوأ ، عافدلاو يموقلا نمألا سلجم ريتركس بلط 
 .ةمالسلا ريياعمل لاثتمالا ةبقارمل نيترداصملا ايجهزيروبازو ليبونرشت يتطحم
 .ايناركوأ يف برحلا لالخ 1399 حرجو ايندم 847 نع لقي ال ام لتق ، ةدحتملا ممألل اقفو 
 ةمواقم 
 ناكس نإ ، كسناهول يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، يادياه يهريس لاق ، RBC-Ukraine عم ةلباقم يف 
ً ادرو  .ايناركوأل ةديؤم تاريسم اومظن كسناهول ةقطنم يف ةيسورلا تاوقلا اهتلتحا يتلا ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا
 .اًليل ءاطشنلا فاطتخاو نييندملا فصقب يسورلا شيجلا أدب ، كلذ ىلع
 ةيرق يف ايناركوأل ةديؤملا تاريسملا تمظن  .ايسورل تقؤملا لالتحالا ىلع جاجتحالا نوسريخ ةقطنم ناكس لصاوي 
 .)اكفينافيإ ةيرق عمتجم( ةقطنملا يف كسيشينيه ةقطنمو اكفيليرب
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 يداصتقالا عضولا 
 يطغت ال  .تقؤم لكشب وأ قالطإلا ىلع لمعي ال يناركوألا داصتقالا نم ٪ 30 يلاوح نإف ، ةيلاملا ةرازول اًقفو 
 .يجراخلاو يلخادلا ضارتقالا يه ةلودلا ةينازيم ليومتل ةيسيئرلا ةانقلاو ، ةلودلا تاجايتحا ةيبيرضلا تاداريإلا
 نوناق عورشم يناركوألا ناملربلا رقأ نأ دعب ةيناركوألا دوقولا تاطحم يف ضافخنالا يف دوقولا راعسأ تأدب 
 .دوقولا ىلع جاتنإلا ةبيرض ءاغلإل يموكح
 
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا
  .نييرسيوسلا نينطاوملاو نييسايسلا ىلإ ويديفلاب اًباطخ يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىقلأ ، سرام 18 يف 
 ةيرسيوسلا تاكرشلا ىلع ريثأتلاو ايناركوأ ىلع اًبرح اونش نيذلا سورلا لوصأ ديمجت ىلإ هباطخ يف يكسنيليز اعد
 .ايسور ةرداغم ديرت ال يتلا
 لمشت يتلاو ، يبوروألا داحتالا تابوقع نم ةعبار ةمزح قبطتس اهنأ ةيرسيوسلا ةموكحلا تنلعأ ، هسفن تقولا يف 
 .ايسور ىلإ ةيلامكلا علسلا ريدصت رظح
 رايهناو ةعاجم ىلإ يدؤت نأ نكمي ةيناركوألا ةيسورلا برحلا نإ شيريتوج وينوطنأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا لاق 
 .ةاسأملا هذه عنمل هدهج ىراصق لذب ىلإ ملاعلا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا اعدو  .يملاعلا ءاذغلا ماظن
 حرتقت  .ايسور عم يبوروألا داحتالا ةراجت ىلع لماك رظح ضرف ىلإ يكيواروم زويتام يدنلوبلا ءارزولا سيئر اعد 
 لوخد رظح - ئناوملا نع ثدحتن نحن  .نكمم تقو عرسأ يف ةيلاحلا تابوقعلا ةمزح ىلإ يراجت رظح ةفاضإ ادنلوب
 .ةيربلا ةراجتلا كلذكو ، ةيسورلا عئاضبلا عم ، يسورلا ملعلا تحت ئناوملا
 ةلاح عم لماعتلا يف دالبلا ةدعاسمل ايناركوأل ةيبطلا تادعملاو تادادمإلا نم ينويلم نم رثكأب ةدحتملا ةكلمملا تعربت 
 .ايناركوأ ىلإ ءافطإ تادعمو يندم عافد تادعم ايناملأ تلسرأ ، هسفن تقولا يف  .ئراوطلا
  
 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


