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صباحا2022.10:00-03-21الیوميالتحدیثأوكرانیا.فيالحرب

تحاولحیثیومیا،تتواصلالمدنیةالتحتیةالبنیةعلىالھجماتفإنملموسة،عسكریةمكاسبتحقیقمنالروسالمحتلینتمكنلعدمنظراالھجوم.تحتالمدن
القاءاألسبوعنھایةعطلةخاللماریوبلفيتمفلقدقصفھا.یتمالتيالمدنعلىاألشكالمنشكلبأيتسیطرأنوالمدنیینللمدنالمنتظمالقصفعبرروسیا

الموقع.فيمحاصریناالشخاصھؤالءوبقيالمبنىتدمیرتموقدھناك،الملجأفيشخص400حواليیختبيءكانحیثللفنونالمدینةمدرسةعلىصاروخ
انسانیة،كارثةلتجنبماریوبلعنالتخليالىاألوكرانیةالسلطاتالروسيالجیشودعاھذا.طیاردونبطائرةتصویرهتمحالیالماریوبلفیدیوعلىنظرةالقي
االستراتیجيالمیناءواستھدفتقصفھابتكثیفروسیابھقامتالذيالوقتفياالثنینیومصباحمن5الالساعةتمامفيالمطلبھذااوكرانیارفضتجانبھاومن

علىالنیرانالروسیةالقواتاطلقتحیثلوغانسكإقلیمفيالمكثفالقصفوتواصلالمدینة.منوشھودلمسؤولینوفقاوذلكبالقوة،االشخاصآالفوطردت
ومركزینخاصمنزل19والطوابقمتعددسكنيمبنى19عنیزیدماتدمیرالىأدىمماوزولوتيوبریفیلالوكریمینناوھیرسكيولیسیتشانسكسیفیرودونیتسك

االرضالىقسرانقلھمتمشخص15نجاحینفيلوغانسك،إقلیمفيكریمیننافيالمسنینرعایةلدارالتابعفيالملجأفيشخص56قتلكماالصحیة.للرعایة
سكنیةمبانيبینھاومنالروسیةالقواتایديعلىمبنى600عنیزیدبماالضرروالحاقتدمیرتمقدالغزوبدایةمنذفإنھخاركیفوفيسفیاتوفو.فيالمحتلة
االحیاءقصفخاللطفلبینھماشخاص5قتلاالسبوعنھایةعطلةوخاللاثریة.ومبانيالمخابراتومكتبوالشرطةالمدینةوبلدیةاالقلیمیةاإلدارةومباني
لألسلحةمستودعاتیستھدفونانھمزاعمینالصوتسرعةسرعتھاتفوقاسلحةباستخدامالروسيالجیشیقوم،ایفانوفرانكیفسكإقلیموفيالمدینة.فيالسكنیة

7لقيماكاریفقریةعلىجویةھجمةوبعدكبیر.ومتجرسكنیةاحیاءعدةالعطلةخاللالصواریخاستھدفت،كییفإقلیموفيبعد).مؤكدةغیرالمعلومات(ھذه
منایربینكا.ونھرالمیاهخزانفوقكییفسدمنجزءابھدمالروسیةالقواتقامتالحرب،مناالولىاالیامخاللوسابقابجراح.اصیبوا5ومصرعھماشخاص

دیمیدیفمثلكذلكالمجاورةالقرىیھددذلكآخرجانبمنولكنالطریق،المیاهتغمرحیثالعاصمةالىالقواتتقدمیمنعأنشأنھمناالداءھذاواحدجانب
وفيالجمعة.یومالجویةالغارةبعدالبحریةالمشاةمن40عنیزیدماقتلتم،میكوالیففيالمنطقة.تلكمنواالجالءاالنسانیةالمساعداتوصولمنویمنع
عناإلبالغتموالحقاالكیمیائیة،والموادللطاقة"سومیھیمبروم"محطةبقصفالروسیةالقواتقامتسوميإقلیموفيالیوم.صباحصاروخیناطالقتمریفني
الحادثة.بعدساعتینخاللالوضععلىالسیطرةمنالتمكنتمذلكومعكم،2.5قطرھانصفدائرةداخللألمونیاتسرب

أوكرانیا.ضدالروسیةالحربعنالناتجةوالخسائراألضرارعلىللتعرفالحقیقیةBeliingcatخریطةتابع

البلدیةلرئیساالولالنائبزابوریجیاإقلیمفياینیرغودارفيالروسالمحتلیناختطفحیثالمحلیین،النشطاءاستھدافالروسیةالقواتتواصلالنشطاء.خطف
المعسكرات.الىارسلوااوقتلواقدانھمالغربیةاالعالموسائلمنعدةافادتوقداوكراني،ناشط20عنیزیدماأسرتمفولنوفاخاوفيسامویدیوك،ایفان

ارسالالماضياألسبوعخاللتمحیثروسیا،الىاوكرانیامنالرحیلعلىالسكانأجبرتالروسیةالقواتأنماریوبلبلدیةرئیسبویتشینكوفادیمصرحاإلبعاد.
فيروسیافيبعیدةمدنالىالسكانمنعددارسالتمالمذكورالتفتیشوبعدوھواتفھم.وثائقھمتفقدتمحیثتصفیةمعسكراتالىالمحلیینالسكانمنآالفعدة

حین یبقى مصیر باقي االشخاص مجھوال.

نقصبسببجوعاماریوبلمنبالقربومیلیكینومانغوشسكانویتضورالمدنیین.الىالوصولمناإلنسانیةالمساعداتالروسیةالقواتتمنعاإلنسانیة.األزمة
القواتتسمحولمھذاھناك.مناالنسانیةالممراتاطالقعدمعنفضالوالمیاهوالدفءالكھرباءعنأسابیعلعدةمقطوعةتشیرنیغیفومدینةالغذائیة.االمدادات
ذلكمنتتمكنلمولكنھاخیرسوناقلیمالىدنیبرومنواألدویةاألغذیةتحملالتيالشاحناتھذهتوجھتحیث،خیرسونإقلیمدخولمنشاحنة14لالروسیة

یتواصلالتيالسكنیةالمناطقالىالوصولاالنسانیةالمساعداتتتمكنلمكمااإلقلیم.فيالیھالحاجةبـأمسالذیناالشخاصالىاالنسولینایضاتحملكانتوھي
ومباشرصارخانتھاكإالھوماوالدواءالطعاممنالمدنیینحرمانأنعلىالتشدیدیجدروھناوكییف.ودونیتسكلوغانسكأقالیممنكلفيالمكثفالعدوانبھا

التفاقیة جنیف الخاصة بحمایة المدنیین اثناء الحرب والعھد الدولي حول الحقوق المدنیة والسیاسیة واالتفاقیة االوروبیة لحقوق االنسان.

فرنسامنكلقادةمعھاتفیةمكالماتالرئیسیجريانالمقررمنالزیارةوقبلاالسبوع،ھذااوروباالىبایدنجواألمریكيالرئیسسیتوجھالدولي.المجتمع
مقررةزیارةھناكولیستالجمعة.یومالبولنديالرئیسمعللقاءوارسوالىثمالخمیسیومبروكسلالىالتوجھالزیارةبرنامجویشملوبریطانیا.وایطالیاوالمانیا

المتحدةلألمماألمنمجلساجتماعخاللذلكجاءاوكرانیا،فيالبیولوجیةاالسلحةببرنامجیسمىماوجودحولروسیامزاعمالمتحدةاألممنفتوقداوكرانیا.الى
اوكرانیابینالمفاوضاتفيوسیطاتكونانمستعدةسویسراآخر،جانبومنناكامیتسو.إیزوميالسالحنزعلشؤونالمتحدةلألممالعاماألمینوكیلعقده

التيالحرببجرائمخاصةقضایاافتتحتقددول6أناوكرانیافيالعامالمدعيفینیدیكتوفاایریناوأعلنتالسویسریة.الرئاسةعنصدرلبیانوفقاوذلكوروسیا
األطراف.متعددالعملفریق-»والقلةالوكالءالروسیة,«النخباختصار-REPOالسوید.سلوفاكیا،بولندا،المانیا،لتوانیا،استونیا،وھي:روسیاارتكبتھا

استھدافاجلمنالتعاونتعزیزعلىاألمریكیةالمتحدةوالوالیاتالمتحدةوالمملكةوالیابانوفرنساوایطالیاوالمانیااالوروبیةواللجنةوكندااسترالیامنكلوافقت
ھذادعمفي،مارس2فيالعامالمدعيأنشأھاوالتي،مؤخًرااألمریكیةالعدلوزارةأطلقتھاالتيKleptoCaptureالعملفرقةستساعدالروسیة.االصول

دفاعأنظمةلتقدیمالیونانتدعوأوكرانیامعلومات.علىللحصولدوالرمالیین5أقصىبحدمكافآتلتقدیمالقانونیةبالسلطةالخزانةوزیریتمتعالدولي.الجھد
تجربة سلوفاكیا.جوي بعد

وبالرغماألمنیة.والتھدیداتالمتوترةالعملبظروفذلكتبریرتموقدالسبت،یوماوكرانیاالبیالروسیینالدبلوماسیینمناالخیرةالمجموعةغادرتبیالروسیا.
فيعالیا.یبقىبیالروسیاتدخلتھدیدانالىتشیراالوكرانیةاالمنخدمةأنإالاوكرانیاضدالحربفيتتدخللنانھاباستمراررسمیاتؤكدبیالروسیاأنمن

العبورنقطةوعنداوكرانیا.معالحدودعلىالمتواجدةالقواتالىالعسكریةاإلمداداتوصوللمنعالحدیدیةالسككمنشبكةبتدمیرحزبیةحركةقامتالوقت،ذات
نھایةعطلةخاللوروسیابیالروسیاالىاوروبامنالعائدةالشاحناتحصارالنشطاءاستأنفالبیالروسیة–البولندیةالحدودعلىكوزلوفیتشي-كوكوریكي

االسبوع، وھذا لیس الیوم االول للحصار، إذ كان عدد النشطاء خالل عطلة نھایة االسبوع السابقة لھذه عشرات من االشخاص أما اآلن فیصل عددھم الى المئات.
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خاصةعملیةإجراءفيآرمیا""اونالعسكریةالوطنیةالعامةالحركةاعضاءمشاركةتنظیمحولأمراشویغوسیرغيالروسيالدفاعوزیرأصدرالخفیة.التعبئة
األمرویتضمنفوق.ومااعوام8العمرمنیبلغوناطفاالیشملونواعضاؤھاالروسیةالدفاعلوزارةتابعةرادیكالیةعسكریةمنظمةھيآرمیاأوناوكرانیا.في

ذاتالتدریبوعرضالقاصرینتوریطالىبھمادىمماالعاملةاالیاديفينقصایشھدونالمحتلینیبدووكماعاما.18-17البالغینالمراھقینإشراكالمذكور
الصلة علیھم. ویترأس ھذه العملیة غینادي جیدكو رئیس اھم قسم عسكري وسیاسي لدى القوات العسكریة الروسیة.

والدفاع كافة انشطة عدد من االحزاب السیاسیة خالل الحكم العرفي، وبینھا الكتلة المعارضة من أجلعلق مجلس األمن القوميوداعا لألحزاب الموالیة لروسیا.
الحیاة وحزب شاریي وحزب ناشي والكتلة المعارضة واالحزاب الشیوعیة، حیث تتمیز ھذه االحزاب بأنشطتھا الموالیة لروسیا ولسنین تدعو الى االندماج مع

روسیا.

فيالمتسللونیھاجمحیثالحیویة،للمعلوماتالتحتیةالبنیةتستھدفكانتوالتيواحدشھرفيDDoSھجوم3000منأكثرأوكرانیاشھدتالرقمي.األمن
المقام األول مصادر المعلومات لھیئات ومؤسسات وشركات الدولة في قطاعي المال واالتصاالت. وعلى الرغم من ذلك، ال تزال جمیع الخدمات تعمل ومتاحة

للمستخدمین.

إنالوكالةأفادتبالضمانات،یتعلقوفیمااألسر.منیوًما25منأكثربعدالتحركمنأخیًراالنوویةللطاقةتشورنوبلمحطةأفرادمنجزءتمكنالطاقة.أمن
ولكنھتشورنوبل،محطةفيالمثبتةبھاالخاصةالمراقبةأنظمةمنبعدعنالبیاناتنقلتتلقىالالذریةللطاقةالدولیةالوكالةتزالالحیثتغییر،دونیبقىالوضع

یتم نقل ھذه البیانات إلى مقر الوكالة من محطات الطاقة النوویة األخرى في أوكرانیا.

الغزوبدءبعدأوكرانیامنوصلواطفال19ًإدخالتمحالًیا،لألطفال.الفاتیكانمستشفىفيالمتواجدیناألوكراناألطفالبزیارةفرانسیسالباباقامالفاتیكان.أخبار
علىرسالةفرانسیسالبابانشركمااالنفجارات.منالشدیدةاإلصاباتوكذلكالعصبیة،واألمراضالسرطانمنعالجھمیتمحیثھناك،إلىالشاملالروسي

تویتر بثالث لغات للتعبیر عن دعمھ ألوكرانیا.

بدونللتفاوض.مستعد"أناصرح:حیثاألحد،یومأوكرانیافيالحاليالوضعحولCNNمنزھاریافریدمعزیلینسكيالرئیستحدثCNNمقابلة
عالمیةحربھذهأنیعنيفھذاالمحاوالت،ھذهفشلتإذابوتین.معللتحدثفرصةأيصیغة،أينستخدمأنیجبالحرب.ھذهإنھاءمننتمكنلنالمفاوضات

بھا.لالحتفاظبشدةمواطنوهیقاتلالتياألراضيتسلیمتشملالفقطمحدودةتنازالتلتقدیممستعدةبالدهإنإلىزیلینسكيأشارالمفاوضات،مناقشةأثناءثالثة".
مناقشتھا.تمتالتيالرئیسیةالنقاطعنعامةلمحةعلىللحصولPoliticoاقرأ

عناقرأالغزو.بدایةمنذالسینمامحترفيمناألفعالردودعلىعامةنظرةیليفیماأوكرانیا.علىالروسيالھجومعلىاألوروبیةالسینماصناعةردتالثقافة.
المعرضة للخطر.كییفالمواقع الثقافیة في

احصائیات:

أوكرانیا.علىجویةغارة1403الروسالمحتلوناطلقالحرببدایةمنذ●

جوي.-وأرضيوبحري،أرضي-أرضي-صاروخ459واستخدمصاروخیة-ضربة291العدونفذاالجتیاحمنذ●

المتزایدة،األمنیةالمخاطربسببالمغادرةعلىقادرینغیرأوالمتضررةالمناطقفيالسبلبھمتقطعتشخص-ملیون12منأكثرأنإلىالتقدیراتتشیر●
وتدمیر الجسور والطرق، فضالً عن نقص الموارد أو المعلومات حول مكان العثور على األمان واإلقامة.

حوالي-األفراد:2022مارس21صباًحا،6الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●
APV،498-دبابة15000 - MLRS،240-المدفعیةأنظمة،1.535 - طائرات،97-طائرات،45-للطائراتالمضادةالحربأنظمة،80
.13-خاصةمعدات،24-طیاربدونطائرات،60-وقودناقالت،3–السرعةخفیفةزوارق،969-مركبات،121-ھلیكوبتر

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

والتي تقدم المساعدة للفئات األكثر ضعفا في أوكرانیا.وھي منظمة غیر حكومیةادعم خدمة المتطوعین األوكران-
االنساني القریب الیك.المركزادعم-
انشر المعلومات المحدثة حول الوضع في اوكرانیا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر ھذا التحدیث.-
.االلكترونيموقعناوعلىتویتراشترك في استالم تحدیثاتنا الیومیة في-

شكرا لدعم أوكرانیا! سالفا اوكراینا! المجد ألوكرانیا!

الحكومیة:غیرالمنظماتاالوكرانیة.المدنمختلفمنوالدیمقراطیةاالنسانامنمجالفيوخبراءاوكرانیةحكومیةغیرمنظماتقبلمنمجھزالتحدیثھذا
راكبي(جمعیةU-Cycleمنظمة،Tolerspaceالتعلیميكییفمركزالمجتمعات،عالم،والمعلوماتیةالسیاسیةللبحوثالحكومیةغیرالمنظماتمعھد

،OpenSpace،كییف)فيالدراجات Works Cooperative.:اولیاناسیمینیشین،ماریانا،تیمتشوكتاراس،زافییسكاماریانا،أولینیكصوفیاالخبراء
موفتشان . ترجمة لیا رضا.
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