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صباحا2022.10:00-03-07الیوميالتحدیثأوكرانیا.فيالحرب
الخضراء،الممراتعلىالصواریخقصفمواصلةعبراإلنسانيالدوليالقانوناحكامانتھاكالروسیةالقواتتواصلاإلنسانیة.الممرات
وفيالمدن.مختلففيالمحتلةالسكنیةاالحیاءمنعددفيانسانیةأزمةفھناكوعلیھالسكنیة،األماكنفيوالذخیرةالمعداتوضعوتواصل

الىأدىممااإلجالءعندالرصاصبإلقاءقامتكماالمدنیینإلجالءمستخدمكانجسراالروسیةعمداالقواتاستھدفتكییفاقلیمفيایربین
إقلیمفيیاسنوھوریفكاوفيأیام.3منألكثرالمركزیةوالتدفئةوالمیاهالكھرباءعنالمدینةقطعوتمھذاطفلین.بینھمالضحایامن8سقوط
بسببماریوبلمنالناسإلجالءالثانیةالمحاولةفشلتكماالقریة.مغادرةمحاولتھماثناءالحاجزعندالمدنیینعلىالرصاصإطالقتمكییف

بوتشاإن.كییفإقلیمفيوغوستومیلبوتشامنالمواطنینإجالءأجلمنبالتفاوضكییفتقوموحالیاالروس.قبلمنالمستمرالقصف
مساعدتھخاللبالرصاصغوستومیلبلدیةرئیسقتلتموقدالمالجيء.فيیبقونمواطنیھاانكماایربینمثلوالطعامالمیاهعنمقطوعة

للمتطوعین في تقدیم الطعام للمدنیین.

علىصواریخ8اطالقباألمستموقداألحد.یوممساء8الالساعةفياللحظةذاتفيإنذارصفاراتإقلیم17شھدللھجوم.تتعرضالمدن
مدینةقصفتواصلالوقتذاتفياالسود.البحرمنطقةمنالصواریخھذهالقاءتمحیثغافریشیفكا،فيالعسكریةوالقاعدةفینیتسامطار

37منتتألفنوویةمنشأةھناكیوجدحیثخاركیف،فيوالتقنیاتالفیزیاءلمعھدللعلومالوطنيالمركزعلىالغرادالقاءتمحیث،خاركیف
الساحللیالالروسیةالقواتھاجمتوقدھذاكبیرة.بیئیةكارثةالىیؤديقدالنوویةالموادومخزنالنوویةالمنشأةھذهتدمیروإننووي.عنصر

مخططاتعلىاالوكرانیةالقواتحصولبعدوذلكاودیساعلىالعدوانتخططروسیاأنسابقوقتفيزیلینسكيالرئیسأعلنوقدالجنوبي،
مدنیةتحتیةبنیةقصفتمذاتھالوقتوفيھناك،ھامةتحتیةبنیةتواجدبسببلیالاودیسااقلیمفيتوسالقریةقصفتمالسیاقھذاالعدو.وفي
BM-30بصواریخ Smerchمحطةنحوالروسیةالقواتتقدملضمانللعدواالھمیةبغایةمیكوالیفعلىالھجومإن.میكوالیفمدینةفي

شخصین على األقل واصابة العدید بجراح جراء قصف االماكن السكنیة ھناك.تم قتلكراماتورسكالطاقة النوویة جنوب أوكرانیا. وفي

Riaوخاصةالروسیة،اإلعالموسائلنشرت Novosti،باإلشارةاألوكرانیةالدفاعیةالمنشآتعلىبالھجماتالخاصةاألخبارصراحةبكل
الى وزارة الدفاع الروسیة. وقد تم نشر ھذه األنباء للمدنیین والموظفین لإلجالء من ھذه األماكن ومقاومة السلطات األوكرانیة.

المحدثة للعدوان الروسي في أوكرانیا.الخریطةتفقد

كاخوفكاونوفاخیرسونمنكلفيوذلكالروسالمحتلینضدمسیراتفيالمواطنونخرج،خیرسوناقلیمفيالروسي.االحتاللضدمسیرات
منالخروجالروسمطالبینالشوارعالىالقرمتتارخرجتشونغاروفيلوغانسك.أقلیمفيتروییتسكيفيوكذلكوكاالنتشاكونوفواولیكسییفكا

القرم.

االوكرانیة،الحدودمنبالقربروسیةمدنفيسكنیةاماكنلقصفالروسیةالسلطاتتخطیطحولتنشرالمعلوماتمنمزیداستفزاز.اعمال
القواتاتھامسیتموبذلكاالوكراني.الجیشبسببقتلواالمدنیینالضحایامنكبیرةاعدادوكأنصورنشرسیتمالسیناریو،لھذاوفقاحیث

والشیشانافغانستانفيمماثلنھجتطبیقسابقاتموقدالبالد.انحاءكافةفيالعامةالتعبئةوإطالقالروسيالعدوانلمواصلةاالوكرانیة
بیضاءاقمشةووضعاذرعتھمعلىوحمراءبیضاءشرائطارتداءعلىالمدنیینبإجبارالمحتلونیقومخاركوفإقلیمفيلیبتسيوفيوابخازیا.

على منازلھم، حیث ترتدي القوات الروسیة شرائط بیضاء وحمراء على اذرعتھم  كجزء من زیھم.

وخیرسونكییفمنكلفيوقعاألمروذاتمؤقتا،البثانقطعوبذلكخاركیففيالتلفزیونبرجعلىقذیفةإلقاءتماإلعالم.وسائل
بإمكانوبذلك"دیا"،الحكوميالتطبیقعبرالتلفزیونيالبثخدمةبإطالقالرقميالتحولوزارةقامتالبثقطعامكانیةولمحاربةومیلیتوبیل.

وخوذتھمالھواخذتبریكیھغیومالسویسريالصحفيوسرقةالرصاصبإطالقالروسیةالقواتقامتولقدھناك.البثمتابعةاألوكران
اثناء محاولتھم الھروب من مكمنھم.سكاي نیوزوحاسوبھ ومدوناتھ، وفي ذات الوقت تمت اصابة مراسلین من

علىالرصاصبإطالققامواآزوفمسلحيانالروسیةاإلعالموسائلتزعمحیثالمدنیینإجالءبمنعاالوكرانيالجانبروسیاتتھمالتضلیل.
إلجالءالثانیةالمحاولةعلىالحفاظفیحاولالروسيالجانبأماوالمصابین،الضحایامنكبیرعددالىادىمماماریوبلمناإلجالءممرطول

الجانبانروسیاوتدعيھذاالنار.اطالقوقفحولالسكانبتضلیلقامتاألوكرانیةالسلطاتألنفشلتولكنھاماریوبلمنالسكان
یقوموناوكرانیافيبالرادیكالیینتسمیھمماانروسیاوتنشرھذاوسومي.خاركیفمنالمدنیینإجالءیخصفیماتمامامتعاونغیراالوكراني

اآلن بعملیة تطھیر عرقي  حیث یأخذ الجیش االوكراني المواطنین الذین ال یحملون جوازات سفر اوكرانیة الى اتجاھات غیر معروفة.

إنالمستقبل.فيللعملقابلةتكونلنوبعضھاالحرببدایةمنذاوكرانیافيمستشفى34بالضرروالحاقمھاجمةتمتالصحیة.الرعایة
"اوخماتدیت"اوكرانیافيلألطفالمستشفىاكبرعلىكروزصاروخالقاءتموقدجنیف.اتفاقیةاحكاممن6لانتھاكھوالمشافيمھاجمة
ھناككانتحیثالمستشفى،الىالوصولبتعویقالمحتلونیقومواضافةاصابات.دونوذلكالمشفىوابوابنوافذتدمیرتملذلكونتیجة

COVID-19جائحةتستمرالوقت،ذاتفيالقصف.مخاطربسببفشلتولكنھاھناكالىالعدوانبسببالمصابیناالطفالالیصالمحاوالت
بینھامنیومیاتسجلحالةآالف7-6ھناكأنھإالدقیقةوغیرللغایةمحدودةالبیاناتوجمعالفحوصاتامكانیةأنمنبالرغمباالنتشار

المستشفیات.فيالرعایةتتطلبحالة600-700

یتمانالممكنمنحیثواوكرانیاوروسیاالنوویةللطاقةالدولیةالرابطةبینثالثياجتماعفيللمشاركةمستعدأنھبوتینأعلنالطاقة.أمن
اجراء االجتماع اونالین او في بلد ثالث غیر مشارك في األعمال العسكریة.

الحرب،اثناءعملھاتواصلاالوكرانیةالتجاریةاألعمالنصففإنالتجاریةلالعمالاالوروبیةللرابطةوفقاالحرب.زمنفيالتجاریةاألعمال
الرواتببدفعالشركاتتقومالموظفین،ولدعماضافیة.دفعاتبتقدیمتقوم%45وبالكامللموظفیھاالرواتبدفعتواصلاألعمالمن%63و
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3422012-rosijski-zagarbniki-obstrilali-blokpost-u-seli-asnogorodka-patero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3422012-rosijski-zagarbniki-obstrilali-blokpost-u-seli-asnogorodka-patero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3422470-russian-invaders-kill-hostomel-mayor.html
https://ukranews.com/en/news/839156-russia-fires-8-missiles-at-vinnytsia-airport-completely-destroyed-zelenskyy
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/03/6/7328856/
https://t.me/rian_ru/151637
https://twitter.com/Nrg8000/status/1500488236954955783
http://t.me/spravdi/1660
https://twitter.com/Hromadske/status/1500586028100423684
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3421633-rosijski-zagarbniki-poskodili-34-likarni-v-ukraini.html
https://eba.com.ua/en/pidtrymuyut-komandy-ta-armiyu-yak-pratsyuye-biznes-v-umovah-vijny/
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منبتأمینوتقومالخارجفياواوكرانیاغربفيواالیجارالسكنمكانبتغییرالخاصةالتعویضاتبدفعوتقومذلكعنیزیدمااولشھرمقدما
تقدیمعبرالبالدعنیدافعونالذینالموظفینوتدعمألوكرانیاالممكنالدعمبتقدیماوكرانیافيالموجودةالشركاتوتحاولالعمل.یواصل

المنتجات الالزمة والخدمات واالدویة ومعدات الدفاع والحمایة.

السوداءوالحنطةوالشوفانالذرةمثلالغذائياألمنلضمانالضروریةالغذائیةالمنتجاتلتصدیرالمؤقتباإلیقافأوكرانیاقامتالغذاء.أمن
وواللحوم والسكر والملح وغیرھا، وستقوم وزارة االقتصاد بإصدار تصاریح خاصة لتصدیر القمح والذرة والزیت والدواجن والبیض.

Americanأعلنتالمعتدي.عزلاستمرار Expressالروسیة،السوقفيمتوفرةتكونلنمنتجاتھاوعلیھروسیافيأعمالھاوقفعن
Financialلصحیفةوفقابیالروسیا.فيالقرارذاتتطبیقعنالشركةأعلنتوكذلك Times،منكلخرجتPwCوKMPGالسوقمن

Radioشركةوتوقفتروسیا.ضدالعقوباتمنجزءوذلكالروسيالمركزيالبنكمعمعامالتھاالجنوبیةكوریاوأوقفتالروسیة. Liberty
CorporationوروسیافيالعملعنTikTokوأعلنتالمضللة"،ب"االخبارالخاصالقانونبسبباآلنمنذروسیافيمتوفرغیرSpotify

Netflixاوقفتوكذلكیومین.قبلمكاتبھاأغلقتوالتيVisaوMastercardخروجبسببروسیافيPremiumاشتراكوقفتمأنھ
تقدیم خدماتھا في روسیا بسبب غزو اوكرانیا.

تموقدفیسیتاس)(شارعالمدینةجدرانعلىاوكرانیامعتضامنامشتركفنيعملبرسموقامواریغافيالیومفنان40عنیزیدمااجتمعالفن.
فرض حظر الطیران فوق أوكرانیا.رمزي في متحف سولومون آر غوغنھایم لدعم  طلبعرضاجراء

األحداث القادمة:

مارس.7فيالمفاوضاتمن3الالجولة-
اوكرانیا.ضدجرائمھاعلىروسیالمحاسبةھاغفيالمتحدةلألممالدولیةالعدلمحكمةفياألوكرانيالوفدسیتحدثمارس8-7في-

احصائیات:

االنسان.لحقوقالمظالمألمینوفقاوذلكبجراح71واصابةطفل38قتلتم-
.2022فبرایر24فيالحرببدایةمنذمدرسة211تدمیرتم-
الحرب.بسببالطاقةعنمنقطعینزالواالأوكرانيألف650،الطاقةلوزارةوفقا-
الحرب.بدایةمنذطفل4311ووالدةجدیدةعائلة4000تسجیلتم،العدللوزارةوفقا-
الرجال.منمنھم%80والحرببدایةمنذالبالدالىاوكرانيمواطنألف140عاد-
الدوليالفیلقالىلالنضمامتقدمواقدالسابقینالبریطانیةالمارینزمحاربيمنذلكفيبمادولة52منأجنبيألف20حوالي-

للدفاع األوكراني.
مارس7،صباًحا6الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت-

،50-،غراد117-المدفعیةأنظمة،999-مصفحةقتالناقالت،290-الدبابات،11000منأكثر-القوات:2022
،3-السرعةخفیفةزوارق،454-مركبات،68-ھلیكوبترطائرات،46-طائرات،23-للطائراتمضادةحربیةأنظمة

.7-طیاربدونطائرات،60-وقودخزانات

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

مواصلة دراستھم.لمساعدة الطالب األوكران فيتبرعانشأت جامعة تارتو صندوقا للمنح الدراسیة لدعم دراسة الطالب األوكران.-
األوكرانضدالروسيالقصفلوقفاوكرانیافوقالطیرانعلىالحظربفرضالمطالبةاالجتماعيالتواصلوسائلفيانشر-

.closethesky#ھاشتاغاستخدمالنوویة،الطاقةمحطاتمثلالھامةالتحتیةالبنیةأمنوضمان
قم بنشر ملخص االخبار ھذا في وسائل االعالم المحلیة وبین اصحاب القرار.-

شكرا لدعم أوكرانیا! سالفا اوكراینا! المجد ألوكرانیا!

المنظماتاالوكرانیة.المدنمختلفمنوالدیمقراطیةاالنسانامنمجالفيوخبراءاوكرانیةحكومیةغیرمنظماتقبلمنمجھزالتحدیثھذا
منظمة،Tolerspaceالتعلیميكییفمركزالمجتمعات،عالم،والمعلوماتیةالسیاسیةللبحوثالحكومیةغیرالمنظماتمعھدالحكومیة:غیر

U-Cycleكییف)فيالدراجاتراكبي(جمعیة،OpenSpace، Works Cooperative.:زافییسكاماریانا،أولینیكصوفیاالخبراء،
تاراس تیمتشوك ، ماریانا سیمینیشین، اولیانا موفتشان

ترجمة لیا رضا.
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https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatki-1-i-5-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-29-grudnya-2021-r-1424-207
https://about.americanexpress.com/all-news/news-details/2022/American-Express-Suspends-Operations-in-Russia-and-Belarus/default.aspx
https://twitter.com/TikTokComms/status/1500535434610368518?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1500535434610368518%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2022-03-06%2Ftiktok-says-it-is-suspending-livestreaming-in-russia
https://variety.com/2022/digital/news/netflix-suspends-service-russia-ukraine-invasion-1235197390/#recipient_hashed=b92941641788d15805f03b377d572994d12bdade7478975c93d0143007f01373
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1500553894375657479
https://www.president.gov.ua/documents/1102022-41573
https://media.un.org/en/asset/k1s/k1s308hjlg
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/497128648435079
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/324810583010228
https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid0c3674NY6CpVJPxoQbn3k8UCd6oFdgsCfgU6fRjLp8T9NUMDU319Ho12U3pSA2zQDl?__cft__%5B0%5D=AZUIqEnKWnTylcOot-KshMZgjf0NuciUs03bL-vh1HQadzMtRPgy9vlqA4c0-0bNcHopVY_MmZhUxAb3pRJT_Bg2eighta_FRJg2D1OwW5w_WnQjQThSwzToSWNVWcORb2Q-jKVJ78lNbOA8WxvJbqtk0Z2v7JOsQF9qVd64Dec6zA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.kmu.gov.ua/en/news/vid-pochatku-napadu-rosiyi-na-ukrayinu-bilshe-140-tisyach-ukrayinciv-povernulisya-dodomu
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/297717915793540?locale=ru_RU
https://sihtasutus.ut.ee/support-the-university/university-of-tartu-scholarship-fund-for-ukrainian-students

