
https://sharethetruths.orgמקור:

War in Ukraine. Daily update. 10.00 am, 02.03.2022. באוקראינהמלחמה

וקרא לחברי הפרלמנט לתמוך באוקראינה בהצטרפותבפרלמנט האיחוד האירופינאום וירטואליהנשיא זלנסקי נשא
לאיחוד האירופי. הפרלמנט של האיחוד האירופי תמך בהחלטה להעניק לאוקראינה סטטוס של מדינה מועמדת. נאומו

אתלעזובהפרלמנטלחברישגרםלברובהרוסיMFAה-שללנאומובניגודסוערות,כפייםלמחיאותזכהזלנסקישל
החדר. בראיון הווירטואלי שלו לרויטרס, זלנסקי דחק לפתח ערבויות ביטחון משותפות לאוקראינה אם נאט"ו לא יהיה
מוכן לקבל את אוקראינה. הוא גם שם את התנאי המוקדם לסיבוב הבא של המשא ומתן - רוסיה צריכה להפסיק את

ההפצצות.

עםאוקראינה.נגדהרוסיתבמלחמהיתערבלאשהואהצהירלוקשנקו,עצמו,עלשהכריזהנשיאבמרץ,1ב-בלארוס.
זאת, חייליו הראשונים נפרסו מיד באזור צ'רניגיב. כיום הכוחות הבלארוסיים מוכנים לקרב ומרוכזים קרוב ככל האפשר

לגבול המדינה של אוקראינה. גם, הבחינו בפעילות משמעותית של כלי טיס ותנועת שיירות עם מזון ותחמושת באזור ליד
ברנוביץ', ליאחוביצ'י ופינסק.

ומפציצים ללא הרף ערים גדולות כדי לגרום לקורבנותמלשכת הנשיאים נמסר כי הרוסים מפגיזיםההפגזות נמשכות.
המונים ופאניקה. התקפות טילים נמשכות בחרקוב מכוונות לתשתיות אזרחיות, בתי חולים; הבוקר הטילים פגעו בבניינים

21נהרגויוםתוךקרזין.הלאומיתוהאוניברסיטהחרקובבאזורהלאומיתהמשטרהמחלקתהביטחון,שירותלשכתשל
ושכונותצבאיבסיסעלמאסיביתטיליםבמתקפתפתחוהרוסייםהכיבושכוחותבז'יטומיר,נפצעו.112ו-אדםבני

ולקחוהסתובבורוסיםכוחותבחרסון,ביניהם.ילדים12,6ופצעואנשים2נהרגונהרסו,חוליםוביתבתים10מגורים.
אזרחים בשבי. נכון לעכשיו הצבא הרוסי כובש את תחנת הרכבת המקומית ואת הנמל. במליטופול, מחוז זפוריז'יה,

מחוזטרוסטיאנץ,בית.לחלוטיןהרסוהרוסיםקייבשבאזורבקליניבקהחשמל.ללאשנותרואזרחייםבתים31נהרסו
סומי, נכבשה על ידי חיילים רוסים. הם מוציאים את האזרחים מהמרתפים, תוך שהם מסתירים את עצמם מפני

ארטילריה ומתקיפות אוויריות של אוקראינה, מאחורי גבם של האזרחים.

מגדל הטלוויזיה והרדיו של קייב, והרסו את הציוד שם. מגדלכוחות רוסים שיגרו שני טילים לעברההיסטוריה חוזרת.
פגעהטלוויזיהלתחנתשכווןהטילנפצעו.5ו-נהרגואדםבני5אוקראינה.בשטחביותרהגבוהההבנייההואהטלוויזיה

ידיעללגינויזכהכברהמעשה.1941בשנתואוקראיניםיהודים30,000נהרגושבולשואה,הנצחהאתריאר,באבייגם
פקידי אוקראינה וישראל.

האזרחיהפינויאתמגביליםרוסיהכוחות-ומזוןחשמלחסריאדםבני40,000כ-המדינהבמזרחהומניטריים.משברים
אנשיםגז.אוחשמלמים,בעירשאיןמכיווןמוולנובאחה,פונואדםבני346במרץ1ב-טלניבקה).סרטנה,(וולנובאקה,

יושבים במרתפים. הרשויות המקומיות קוראות ״למעבר הומניטרי ירוק״ ולהפסקת אש כדי לפנות אנשים. מצב דומה הוא
בעיר בוצ'ה, הכפרים זדביז'בקהת גבריליבקהת סיניאקת בבינצי , אזור קייב, שם אנשים, כולל מספר עצום של ילדים,

ימים.6במשךבמקלטיםמסתתרים

Nordstream.ֵאֶנְרִגיָה 2 AG,הגזצינורשלהמפעילהNordstream פיטרוכןלפנירגל.לפשיטתבקשההגישה,2
.Nordstreamצינורבנייתאתהפסיקהשגרמניהלאחרעובדים140

ההדרה של צ'ורנוביל. על ידי הרמת שכבות כבדות של אדמה. חיילים רוסים חווים חשיפה משמעותית באזורצ'ורנוביל
מזוהמת ואבק, שבהן התנועה אסורה, הם גרמו להחמרה במצב הקרינה באזור ההדרה, שתועדה על ידי תחנות של

מערכת ניטור קרינה האוטומטי והועברה למערכת לפני שחיבור האינטרנט נהרס.

echoהטלוויזיהערוץכמועצמאים,תקשורתערוציסוגרתרוסיהַמטֶעה.ֵמיָדע moskvy, Rainכליעלולוחצת
תקשורת עצמאיים, כולל נובאיה גאזטה. בתקשורת הנשלטת שלה, רוסיה מאשימה את אוקראינה בפשעים בדיונים - הם

משכנעים שהצבא האוקראיני כרה מחסני אמוניה בסברודונצק. בהורליבקה, לפי רוסיה, אוקראינים השתמשו לכאורה
בזרחן. רוסיה טוענת כי ההפגזה בחרקוב, במיוחד בכיכר המרכזית, בוצעה על ידי הצבא האוקראיני. במקביל, התקשורת

הרוסית הכירה בכך שהפיגוע במגדל הטלוויזיה בקייב בוצע על ידי צבא אוקראיני. הם מסבירים זאת בעובדה שהם
Russiaשלהטלוויזיהמגישאמרהשקרים",למאורתמכה"זוהימוטעה.ומידעניוזפייקנגדבכוחלהילחםנאלצים 24.

תקיפה אפשרית בקתדרלת סנט סופיה, אנדרטהעל איוםמתריעשר התרבות של אוקראינהתרבות מותקפת.
אדריכלית הכלולה ברשימת אתרי מורשת עולמית. הקתדרלה היא אחד מציוני הדרך המרכזיים של העיר והיא ממוקמת

פסיפסיםשלבעולםהגדוליםההרכביםאחדאתמשמרתסופיהסנטקתדרלת,11ה-מהמאהעודהעיר.מרכזבאזור
וציורי קיר ייחודיים. השר קרא לאונסקו להתערב ולעזור להגן. בניין המוזיאון להיסטוריה ולמסורת מקומית נשרף

האוקראיניתהאמניתשליצירותכללזהמוזיאוןשלהקולקציהבפברואר.27ראשון,ביוםקייב)(אזורבאיוונקיב
המפורסמת מריה פרימצ'נקו. למרבה המזל, רוב יצירותיו של פריימאצ'נקו נשמרו. במהלך תקופה זו, על פי ההנחיות, כל

קולקציות האמנות של המוזיאון נארזים ומועברים למקומות בטוחים. אבל מה עם מה שלא ניתן להוביל? כוחות רוסים
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פתחו במתקפת טילים על צ'רניהיב, והרסו את המבנה ההיסטורי והאנדרטה האדריכלית של מרכז הצעירים האזורי
כבדים.טיליםמפגיעתנהרסולאמנותוהמוזיאוןהאוניברסיטהבנייןבחרקוב,בפברואר.27ב-הקולנוע)בנייןלכן:(קודם

את המציאות שלה ופותחת גישה לציבור. אמנים, האמנית האוקראינית, מציירתמריה פויהאמנות בעתות מלחמה:
את יצירותיהם בתודה לכוחות המזוינים המשולבים. חלקלהתנגדות. אמנים מפרסמיםמוזיאון מקווןאוקראינים השיקו

.כאןמהעבודות ניתן למצוא

דרוםמדינותקנדה,ארה"ב,כוללרוסיות,לטיסותשלהןהאוויריהמרחבאתסגרוכברמדינות37בינלאומית.תמיכה
אמריקה וכמעט כל אירופה. מחלקת המדינה של ארצות הברית פרסמה הצהרה גלויה הקוראת לבית המשפט של האו"ם

בהאג להגיב לבקשתה של אוקראינה לתוקפנות רוסית, בהקדם האפשרי. שגרירי האיחוד האירופי הסכימו על ניתוק
:SWIFTמ-רוסייםבנקיםשבעה VTB,,רוסיהOtkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank

.VEB.RFו-

:סָטִטיסִטיָקה
האו"ם.נתונילפיימים6תוךמאוקראינהטסואיש660,000מ-יותר●
גברים.רובםלאוקראינה,חזרואיש80,000●
6לשעהנכוןהרוסיהצבאשלהמשוערותהאבדותסך  עלהודיעאוקראינהשלהמזויניםהכוחותשלהכלליהמטה●

+5840מעל—אדםכוחהגבוהה):הלחימהעוצמתבגללמסובךהחישובמתעדכנים.(הנתונים2022במרץ2בבוקר,
;30-מטוסים;9-אוויריתהגנהמערכות;40-דרגים;85-תותחים;862-משוריינותקרבנושאות;211-טנקים;

בלתיטיס(כלימל"ט;60-מיכליות;2-ספינות/סירות;40-מרובהשיגוררקטותמערכת;355-רכבכלי;31-מסוקים
3-מאויש)

כל פעולה חשובה, לא משנה כמה קטנה!
● שתף מידע על האתר שלנו והניוזלטר דרך ערוצי התקשורת שלך. אנשים רבים ככל האפשר צריכים לדעת על המצב

באוקראינה.
● הדפיסו את הניוזלטר והפיצו אותו בהפגנות, זרוק אותם לתיבות הדואר של השכנים ושתפו אותו בין עמיתיך.

● התקשר לפוליטיקאים, למקבלי ההחלטות שלך ושאל מה הם עשו כדי למנוע את הטרגדיה הזו. התקשר אליהם לדבר
ולשתף את הערות התדריך שלנו כהוכחה.

● פנה אל המדיה המקומית שלך ושתף איתם את המידע.

סלבה אוקראיני! תהילה לאוקראינה!
עדכון שהוכן על ידי נציגים של ארגונים לא ממשלתיים אוקראינים ומומחים לביטחון אנושי ודמוקרטיה, שנמצאים בערים בכל רחבי אוקראינה כרגע.

,Tolerspaceקייבשלהחינוכיהמרכזהקהילות,עולםממשלתי,לאומידעפוליטילמחקרמכוןממשלתיים:לאארגונים NGO U-Cycleרוכבי(אגודת
OpenSpace.Worksקייב),שלהאופניים Cooperative.:מומחיםSofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Belaתרבות),מורשת(גושTaras

Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchanדיסאינפורמציה).(גוש
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