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ომი უკრაინაში. ყოველდღიური განახლება. 10.00 საათი, 16.03.2022წ.
მარიუპოლი. სასიხარულო ამბავი - 2000 საევაკუაციო მანქანამ დატოვა მარიუპოლი. დაახლოებით
ამდენივე მანქანა კვლავ ქალაქიდან გასასვლელშია, ამბობს მარიუპოლის საკრებულო. დაახლოებით 20
000 ადამიანმა მარიუპოლი დატოვა ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით საკუთარი მანქანებით.
ცუდი ამბავი - მარიუპოლის რეგიონული ინტენსიური თერაპიის საავადმყოფოს ექიმები და პაციენტები
რუსმა ოკუპანტებმა მძევლად აიყვანეს. სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელმა შემდეგი
შეტყობინების გაგზავნა მოახერხა: „ საავადმყოფოს დატოვება არ შეიძლება. არის სროლა.
საავადმყოფოს სარდაფში ვზივართ. ვერც ერთი მანქანა ვერ მიუახლოვდება საავადმყოფოს და ეს
მდგომარეობა ორი დღეა არ შეცვლილა. საავადმყოფოს ირგვლივ მრავალსართულიანი სახლები იწვის...
რუსებმა უახლოესი უბნიდან 400-ზე მეტი ადამიანი საავადმყოფოში შეიყვანეს. წასვლის უფლებას არ
გვაძლევენ “. ასევე დღის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა შეტევა ზღვიდან დაიწყეს. რუსული
ხომალდები მობილიზებულნი არიან სოფელ ბილოსარაისკა კოსასთან, საიდანაც თავდასხმა დაიწყო.
გარდა ამისა, ჰუმანიტარული დახმარება ვერ აღწევს ქალაქს - სატვირთო მანქანები ცდილობენ
ბერდიანსკის დატოვებას, შემდეგ მარიუპოლისკენ მიმავალ გზაზე იბლოკებიან და მოგვიანებით უკან
ბრუნდებიან.
თავდასხმის ქვეშ მყოფი ქალაქები. გუშინ რუსეთის ჯარები თავს დაესხნენ დნეპროს აეროპორტს. ისინი
აგრძელებენ აეროპორტებისა და აეროდრომების განადგურების სტრატეგიას მთელს უკრაინაში. კიევში
კიდევ ერთი 12 სართულიანი კორპუსი დაბომბეს. რუსმა ოკუპანტებმა პირველად დაბომბეს
ზაპოროჟიაში სამოქალაქო ობიექტები, მათ შორის ერთ-ერთი რკინიგზის სადგური. მძიმე ბრძოლები
გაიმართა ლუგანსკის ოლქის რუბიჟნეში. საჰაერო თავდასხმები მოხდა ბერდიჩოვში, ჟიტომირის
ოლქში და მარჰალივკაში, კიევის ოლქში. ხერსონში აფეთქებები მთელი ღამის განმავლობაში ისმოდა.
დღეების განმავლობაში ხარკოვის თითქმის ყველა რაიონი ოკუპანტებმა დაბომბეს. მიკოლაივის
რეგიონში ბერდიანსკის აქტივისტი ვიტალი შევჩენკო რუსმა ჯარებმა გაიტაცეს მშვიდობიანი აქციის
შემდეგ, რომელსაც ის აწყობდა. საკრებულოს ცნობით, კიევის რეგიონში ბუჩას მოხალისეები და
ადმინისტრაციის თანამშრომლები ოკუპანტებმა მძევლად აიყვანეს. მაუწყებლობის, რადიოკავშირის
და სატელევიზიო კონცერნის სატელევიზიო ანძა რუსმა ოკუპანტებმა ვინიცაში ცეცხლი გაუხსნეს.
ჰუმანიტარული მდგომარეობა. 15 მარტს ცხრა ჰუმანიტარული დერეფნიდან შვიდი გაიხსნა და
თითქმის 29 000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, ამბობს მინისტრი ვერეშჩუკი. მდგომარეობა
ხერსონის რაიონებში უარესდება. დასახლებებში, განსაკუთრებით მცირე, კატასტროფული
მდგომარეობაა. ადამიანებს კრიტიკულად აკლიათ სამედიცინო და საკვების მარაგი. ასევე არის
ელექტროენერგიის, გაზისა და წყალმომარაგების პრობლემა. სამშაბათს ოსკილსკის პანსიონიდან 320
პალატა იქნა ევაკუირებული და ხელისუფლებას იზიუმიდან „მწვანე დერეფნის“ იმედი აქვს შემდგომი
ევაკუაციის გასაგრძელებლად.
საგარეო პოლიტიკა. პრემიერ-მინისტრების ვიზიტი. პოლონეთის, ჩეხეთისა და სლოვენიის პრემიერმინისტრები კიევში გაემგზავრნენ ზელენსკისთან შესახვედრად. „ ვიზიტის მიზანია დაადასტუროს

მთელი ევროკავშირის ცალსახა მხარდაჭერა უკრაინის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის
მიმართ და წარმოადგინოს მხარდაჭერის ფართო პაკეტი უკრაინის სახელმწიფოსა და
საზოგადოებისთვის “, - წერს პოლონეთის მთავრობა . ისინი პირველი დასავლელი ლიდერები არიან,
რომლებიც ომის დაწყების შემდეგ უკრაინას ეწვივნენ. შეხვედრის შემდეგ ზელენსკიმ
უკრაინელებისადმი ყოველდღიურ მიმართვაში მადლიერება გამოხატა ვიზიტისთვის და მოუწოდა
„უკრაინის ყველა მეგობარს ეწვიონ კიევს. აქ შეიძლება საშიში იყოს, მართალია. იმიტომ, რომ ჩვენი ცა
ჯერ არ არის დაკეტილი რუსული რაკეტებისთვის და თვითმფრინავებისთვის. ”
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ევროპის საბჭო . რუსეთი ოფიციალურად ტოვებს ევროსაბჭოს ოფიციალურად გაძევებამდე ცოტა ხნით
ადრე. ეს მხოლოდ მეორე ქვეყანაა , რომელმაც ჯგუფი დატოვა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ.
პრაქტიკული თვალსაზრისით, რუსეთი გადაწყვეტილება ნიშნავს ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის იგნორირებას, რუსეთის მოქალაქეები ვერ შეძლებენ საქმეების შეტანას ადამიანის
უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და რუსეთის მთავრობას შეუძლია ხელახლა შემოიღოს
სიკვდილით დასჯა. თუმცა, რუსეთის დე იურე წევრობა შეწყდება ფინანსური წლის ბოლოს, კერძოდ
31 დეკემბერს. იმავდროულად, რუსეთის ევროსაბჭოდან გასვლის გადაწყვეტილების შემდეგ, ევროპის
საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დნესტრისპირეთი ოფიციალურად აღიარა რუსეთის ოკუპაციის
ზონად.
უკრაინა-ნატო. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ბრიტანეთის ხელმძღვანელობით გაერთიანებული
საექსპედიციო ძალების ლიდერებთან მიმართვაში მიანიშნა, რომ ის არ ელის, რომ უკრაინა უახლოეს
მომავალში გაწევრიანდება ნატოში. "წლებია გვესმოდა, თუ როგორ ღიაა კარი (ნატოს წევრობისთვის),
მაგრამ ახლა გვესმის, რომ ვერ შევდივართ. და ეს მართალია და ეს უნდა იყოს აღიარებული", - თქვა მან.
„მოხარული ვარ, რომ ჩვენი ხალხი იწყებს ამის გაგებას და ეყრდნობა საკუთარ თავს და ჩვენს
პარტნიორებს, რომლებიც გვეხმარებიან“, - დასძინა მან.
WTO. „ევროკავშირი, G7-ის ქვეყნებთან და სხვა თანამოაზრე პარტნიორებთან (ალბანეთი, ავსტრალია,
ისლანდია, კორეის რესპუბლიკა, მოლდოვა, მონტენეგრო, ახალი ზელანდია, ჩრდილოეთ მაკედონია,
ნორვეგია) თანამშრომლობით შეწყვეტს რუსულ ფავორიტიზმს. - WTO-ს ფარგლებში დღეიდან.“
აცხადებს ევროკომისიის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი დომბროვსკისი. გადაწყვეტილება
რუსეთს წაართმევს პრიორიტეტს და ხელსაყრელ სავაჭრო უპირატესობებს. ახლა ქვეყნებს შეეძლებათ
საკუთარი საბაჟო გადასახადი ან აიკრძალონ რუსული საქონლის იმპორტი.
მოლაპარაკებები - 4 ტური . მოლაპარაკებები გრძელდება, თუმცა ორივე გუნდმა დღეს შესვენება
გამოაცხადეს და ქვეჯგუფებში განაგრძობს მუშაობას. „ ხვალ გავაგრძელებთ. ძალიან რთული და
მანკიერი მოლაპარაკების პროცესი. არსებობს ფუნდამენტური წინააღმდეგობები. მაგრამ, რა თქმა
უნდა, არის კომპრომისისთვის ადგილი. შესვენების დროს ქვეჯგუფებში მუშაობა გაგრძელდება...“ ამბობს უკრაინის პრეზიდენტის აპარატის უფროსის მრჩეველი ვლადიმირ ზელენსკი .
გარემოს დაცვა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ პუტინს პირადი თხოვნით მიმართა
თავდაცვის ტერიტორიებზე უკრაინის ტყეების მოჭრის შესახებ. ხე ძირითადად გამოყენებული იქნება
სამხედრო მიზნებისთვის, თუ არ არის საჭირო, მაშინ გაიყიდება და მთელი მოგება სამხედრო
მიზნებისთვის იქნება მიმართული. უპირველეს ყოვლისა, ეს შეიძლება ეხებოდეს რუსეთის მიერ
ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიებს.
ციფრული უსაფრთხოება. ანონიმუსმა წარმატებით განახორციელა ახალი კიბერშეტევა რუსეთის
სამთავრობო ვებგვერდებზე, მათ შორის FSB (რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოების ფედერალური
სამსახური) გატეხა რუსული სახელმწიფო ატომური ენერგიის კომპანია Rosatom-ის ვებსაიტი და
პირობა დადო, რომ გააზიარებს "რამდენიმე გიგაბაიტიან მონაცემებს" და ინფორმაციას. კომპანიის
უსაფრთხოებაზე.
მედია. ომის დაწყებიდან მოყოლებული, სულ მცირე 3 ჟურნალისტი მოკლეს რუსულმა ჯარებმა.
ლუდმილა დენისოვას თქმით, სამი ჟურნალისტი მოკლეს მიკოლაივში, კიევსა და ირპინში. 24
თებერვლის შემდეგ ბევრი ჟურნალისტი მიზანმიმართულად დაჭრეს რუსულმა ძალებმა, თქვა მან .
გუშინ კიევთან ახლოს Fox News-ის ჟურნალისტი პიერ ზაკრჟევსკი და უკრაინელი პროდიუსერი
ოლესკანდრა კუვშინოვა მოკლეს, მეორე ჟურნალისტი კი მძიმედ დაშავდა. რუსული ჯარები არღვევენ
ნებისმიერ წესს და მიზანმიმართულად უტევემ პრესას.
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სტატისტიკა.
● 24 თებერვლიდან რუსებმა უკრაინაში სხვადასხვა ტიპის 900-ზე მეტი რაკეტა გაუშვეს.
● რუსულმა ჯარებმა გაანადგურეს ინფრასტრუქტურის 3500 ობიექტი. სულ მცირე 28
რელიგიური შენობა დაზიანდა ან განადგურდა.
● ბოლო გამოკითხვის მონაცემები: გამოკითხულთა 56% მიიჩნევს, რომ რუსეთის შემოჭრის
მთავარი მიზანი უკრაინელი ხალხის სრული განადგურებაა და ეს შეხედულება დომინირებს
უკრაინის ყველა რეგიონში. უკრაინის ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა რეკორდულიდან
ოდნავ შემცირდა. 76%-დან 72%-მდე ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. მთავარი მიზეზი
უკრაინის თავზე ცის დახურვის გადაწყვეტილების არარსებობაა, რასაც უკრაინელების თითქმის
90% ითხოვდა.
● უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა გამოაცხადა რუსი სამხედროების
საერთო სავარაუდო დანაკარგები 2022 წლის 16 მარტის დილის 6 საათისთვის: ჯარი დაახლოებით 13,800, ტანკები ‒ 430, APV ‒ 1375, საარტილერიო სისტემები - 190, MLRS - 70,
ანტი. - საჰაერო ხომალდის საბრძოლო სისტემები - 43, თვითმფრინავი - 84, შვეულმფრენები 108, მანქანები - 819, მსუბუქი სიჩქარის კატარღები - 3, საწვავის ავზები - 60, უპილოტო საფრენი
აპარატების ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე - 11, სპეცტექნიკა - 10.
ყოველი ქმედება მნიშვნელოვანია , რაც არუნდა მცირე!
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მხარი დაუჭირეთ თქვენს ახლოს არსებულ ჰუმანიტარულ ცენტრს .
გაუზიარეთ უკრაინაში არსებული ვითარების შესახებ უახლესი ინფორმაცია, სოციალურ
მედიაში, ადგილობრივ მედიას.
გამოიწერეთ ჩვენი ყოველდღიური განახლებები Twitter-ზე და ჩვენს ვებსაიტზე .
გააზიარეთ სიმართლე - გააზიარეთ ინფორმაცია ამ განახლებისა და ვებსაიტის შესახებ.

მადლობა უკრაინის მხარდაჭერისთვის! დიდება უკრაინა! დიდება უკრაინას!
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