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صباحا2022.10:00-03-08الیوميالتحدیثأوكرانیا.فيالحرب
اجالءلموضوعاألولویةتبقىحیثالمفاوضات،منالثالثةالجولةاالثنینیوموالروسياألوكرانيالوفدینالثالثة.أجرىالجولة–المفاوضات

نتائجعنالرئیسيالوفدوممثلاالوكرانيالرئیسمستشاربودولیاكمیخایلووأعلنالخضراء.بالممراتالخاصاالتفاقوخاصةالمدنیین
اتفاقیاتالىالتوصلیتملمبینماالخضراءبالممراتالخاصالنقلموضوعفيایجابيبسیطتقدمالىالتوصلتمانھالىمشیراالمفاوضات

وستتمواألمنيالسیاسيوالجانبینالناروقفعلىالتركیزمعالمكثفةالمحادثاتاجراءفياالستمرارسیتمكمااألخرى،المواضیعحول
مناقشتھا الحقا.

انتھاكالىتشیرالتيالدالئلللمحكمةاألوكرانيالوفدقدمحیثالدولیة،العدلمحكمةفيرسمیااوكرانیاضدروسیاقضیةفتحتملقدھاغ.
االجراءاتبفرضاالوكرانيالوفدطالبوعلیھالمحكمة.جلسةروسیابھقاطعتالذيالوقتفيالجماعیة،االبادةجریمةمنعالتفاقیةروسیا
سیتطلبنھائيقرارالىالوصولأنمنوبالرغمفبرایر.24فيبدأتالتيالعسكریةالعملیاتلجمیعالفوريالوقفرأسھاوعلىالمؤقتة

الوقت إال أن اطالق العملیة القانونیة ضروري لتوثیق الجرائم المرتكبة من قبل روسیا والتقدم نحو مزید من العزل لھا.

بدایةمنذبالضبطاسبوعینمروربعدوذلك2022مارس10فيتركیافيوروسیااوكرانیاخارجیتيوزیريسیلتقيالخارجیة.السیاسة
أوغلوجاویشالتركیةالخارجیةوزیرأعربالصددھذاوفيالدول،بیناالجتماعفيوسیطالتكونجاھزةأنھاسابقاتركیاأعلنتحیثالحرب،

عن أملھ بأن یساھم ھذا االجتماع في التوصل الى سالم واستقرار.

محطةمنكلحالیاتتواجدحیثاالوكرانیة،النوویةالطاقةمحطاتحمایةإلى)IAEA(الذریةللطاقةالدولیةالرابطةاألوروبياالتحاددعا
تشورنوبل وزابوریجیا تحت سیطرة القوات الروسیة. وبناء على ذلك دعت الرابطة الى  بذل كافة الجھود لضمان السالمة النوویة في أوكرانیا.

COREPER(الدائمینللمثلیناالوروبياالتحادلجنةبدأت II(منالمقدمةاالوروبياالتحادالىاالنضمامطلباتتقییمعلىالرسميبالعمل
قبل اوكرانیا وجورجیا ومولدوفا.

ھذهمثلنقلانالقرارھذاوراءالسببسزیجارتوبیترالھنغاریةالخارجیةلوزیرووفقااراضیھا،عبرالقاتلةاألسلحةبنقلتسمحلنھنغاریا
االسلحة الفتاكة قد یكون ھدفا ألعمال عسكریة عدائیة، وفي ذات الوقت تمت اإلشارة الى ان بالده ستواصل تقدیم الدعم االنساني ألوكرانیا.

وإنمنھماالطفالاوالنساءاالعتباربعیناالخذدونالمدنییناألوكرانعلىالرصاصبإطالقمباشرةجنودھاروسیاأمرتاإلنسانیة.الممرات
تمت مخالفة األمر فیجوز قتل الجندي الذي یرفض تنفیذ واجبھ.

الذيالوقتفيشخص،2000اجالءتمحیثكییف،اقلیمفيوغوستومیلوبوتشاایربینمنانسانيممرفتحمحاولةھناككانتاالثنینیوم
وتوصیلوالكھرباءوالغازالمیاهعنانقطاعاالمدنھذهتشھدوحالیاالروسیة،القواتسیطرةتحتكییفاقلیمفيایربینمن%30تزالال

االغذیة.

،سوميفيمحتجزیندولة27مناجنبيطالب2046انمؤقتاالمحتلةاألوكرانیةاألراضياندماجإعادةوزیرةفیریشوك،إیریناصرحت
وشمالالوسطىوآسیاوافریقیااألوسطالشرقدولمنوالعدیدنیجیریامن400وتركیامن144والصینمن160والھندمن659بینھممن

المدینةبمغادرةیخاطرونالالمدنیینألنممكنغیراجالئھموإنوالسعودیة،وسنغافورةوكازخستانافریقیاجنوبذلكفيبماآسیا،شرق
الىاالجالءعلىاالجانبالروسیةالقواتوتجبرھذاالمدینة.خارجالمؤدیةالشوارععلىالروسیةالقواتقبلمنالمكثفالقصفبسبب

بیالروسیا وروسیا مما یشكل خطرا علیھم بسبب االنتھاكات الصارخة لحقوق االنسان في ذلك البلدین.

المحاولتینولكنایاملثالثةاالجالءبانتظارھناكوالمدنیینواتصاالت،ومیاهودفءكھرباءدونمتتالیةایاملثمانیةالحصارتحتتبقىماریوبل
االثنتین قد فشلت.

اقلیممنشخصآالف3وحواليلوغانسكاقلیمفيالسكنیةالمناطقمنشخصألف6،4حوالياجالءمنالمنقذونتمكنفبرایر24ومنذ
دونیتسك.

وماریوبلوسوميوتشیرنیغیفوخاركیفكییفتطویقعلىالرئیسیةالجھودتركیزمعھجومھاالروسیةالقواتتواصلالھجوم.تحتالمدن
من13سقوطالىأدىمماللخبزمكاریفمصنععلىالضرباتروسیاشنتوقدالمدنیة.التحتیةالبنیةقصفیتواصلحیث،ومیكوالیف

تحولتفقدخاركیفاقلیمفيایزیومبلدیةلرئیسووفقاجریح.15وقتلى6عناسفرمماخاركیففيغذائيمتجرعلىالھجوموتمالضحایا.
منزال90الروسيالجیشدمرالحرببدایةومنذانسانیة.كارثةشفاعلىانھاكماالمدینةمركزالروسيالقصفدمرحیثخرابالىالمدینة

الدفءعنمقطوعزابوریجیااقلیمفيوبیردیانسكھناك.والرادیوالتلفزیونأبراجالغزاةواحتلزابوریجیااقلیمفيومحیطھامیلیتوبلفي
الموظفینمن8قتلالىادىمماعسكریةوحدةمبنىالمساءوفيالصباحفيكروزصاروخاصابمیكوالیفوفيالغاز.انبوبتدمیربسبب
اشتعالھا.الىادىمماوتشیرنیغیفجیتومیرفيالنفطمستودعاتالروسیةالقواتاستھدفتوقدھذاآخرین.8وفقدانبجراح19واصابةھناك
طفلین.ذلكفيبمااشخاص9قتلالىادىوالذيلیالسوميعلىالجويوالقصفالبحرياولیفیامیناءعلىالھجومتمالوقتذاتوفي
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كیملفیتاليووفقامیكوالیف.حولاخرىاماكنومنمنھالروسيالجیشطردتمحیثاالوكرانیةالسیطرةتحتمیكوالیفمطارسارة!أخبار
رئیس اإلدارة االقلیمیة الحكومیة لمیكوالیف، اآلن جاري البحث عن الغزاة الذین فروا.

ضدالشوارعالىبالخروجلوغانسكاقلیمفيستاروبیلسكسكانقاموقد،ماریوبلفيكبیرةمسیرةتنظیمتمالروسي.االحتاللضدمسیرات
فيالروسياالحتاللضدالمسیراتوتتواصلھذااالوكراني.العلمورفعالشعبیةلوغانسكبجمھوریةیسمىماعلمبحرقوقامواالروسالغزاة
علىالرصاصباطالقالروسیةالقواتقامتوقدوخیرسون،وتشابلینكاولوغانسكوستاروبیلسكوودونیتسكماریوبلفيالجنوبیةاالقالیمكافة

المحتجین في تشابلینكا.

وھذاعلیھاالعقوباتمن5800فرضاآلنحتىتمحیثالروسیة،والنخبالروسيباالقتصادالكبیرالضررالعالمیةالعقوباتتلحقالعقوبات.
ضاعفوقدمالیة.نوویةكحربالعقوباتبلومبرغوصفتوقدالروسیة،السوقكبرىشركةمئةعنیزیدماتركحیثعالمي،قیاسيرقم

علىلھمستوىأدنىإلىالبالد،عملةالروبل،انخفضحیث٪،20إلىالضعفمنبأكثرالفائدةأسعاراإلثنینیومالروسيالمركزيالبنك
أناألوكرانيالبرلمانصرحوأبریل.منتصفبحلولالروسيلالقتصادمحتمالتعثرافتتوقعبلومبرجأما.فوربسحسبوذلكاإلطالق،

ھذابھا.الخاصةالطاقةتولیدمحطاتالىالروسيالفحمإمداداتسیقطعمماروسیا،معجدیدةعقوًداتوقعلنأورستیدالدنماركیةالطاقةشركة
شركتيتوقفتكما،غازبرومأسھمفيالتداولسنغافورةبورصةأوقفتوقدروسیا.منأعمالھاالكبرىاألربعالشركاتجمیعوتسحب

للطائراتالمصنعةBoeingشركةوعلقت.RTالروسیةالحكومیةاإلعالموسائلبثعنSingTelوStarHubالسنغافوریةاالتصاالت
كماوبیالروسیا.روسیافيعملھاالوظائفعنللبحثUpworkمنصةوأوقفتوأوكرانیا.روسیابینالحرببسببروسیافيالتیتانیومشراء
ذاتدولةأنھاعلىروسیاالیابانیةالخارجیةوزارةوصنفتروسیا.معالتعاونإنھاءعنالتعلیمیةEdXوCourseraمنصاتأعلنت

المستوى الثالث من الخطر للمسافرین، مما یعني التوصیة بإلغاء أي رحالت إلى االتحاد الروسي.

من%22،8الیومالمرأةوتشكل،2021عامبدایةمنذاالوكرانيالجیشالىالنساءمنأألف57انضمتالعسكري،القطاعفيالمرأة
%*7،5(بولندامنكلفيالصلةذاتاالرقاممنبكثیراعلىالرقموھذا،األوكرانیةالدفاعوزارةلبیاناتوفقاوذلكللجیشاالجماليالتشكیل
%).12(وألمانیا%)16(األمریكیةالمتحدةوالوالیات%)4(وروسیا

منالمستھدفةالمواقعصوربنشروتقومدونباسفيالتحتیةالبنیةتقصفاألوكرانیةالمسلحةالقواتانالروسیةاإلعالموسائلتدعيالتضلیل.
منبأنالروسیةالتقاریرتفیدحیثالمدنیین،علىبالھجوماوكرانیاباتھامتكتیكھاروسیاوتواصلاألخرى،األقالیمفيالروسيالجیشقبل

یافطاتعلیھاسكانھاوضعالتيالمنازلعلىالناراطالقنقاطوضععبراالرھابیةالعملیاتالىیلجئونماریوبلفيبالقومیینیسمونھم
الممراتعلىاالوكرانالقومیینقبلمنھجمة172شنتمساعات3خاللانھروسیاتزعمواضافةاطفال".ھناكتقصفوا،علیھا"المكتوب

تزعمذلكعلىوعالوةاوكرانیا.اراضيعلىبیولوجیةاسلحةتطویرحولمزیفةجدیدةلروایةالنشطبالنشرروسیاوتقومھذاالمعلنة.االنسانیة
وسائل اإلعالم الروسیة أن خدمة األمن األوكرانیة تخطط ألعمال استفزاز في خاركیف باستخدام  التلوث االشعاعي.

استولىحیثالمحلیة،القنواتبثلقطعوالتلفزیونبالرادیوالخاصةاالتصاالتابراجعلىالھجومالروسیةالقواتتواصلاإلعالم.وسائل
المحتلون على برج الرادیون في میلیتوبل یوم االثنین.

احصائیات:

الحرب.منھروبااآلنحتىاوكرانیاتركاوكرانيملیون1،7عنیزیدما-
مارس8،صباًحا6الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت-

أنظمة،56-،غراد120-المدفعیةأنظمة،1036-مصفحةناقالت،303–الدبابات،12000منأكثر-القوات:2022
خزانات،3-السرعةخفیفةزوارق،474-مركبة،80-ھلیكوبترطائرات،48-طائرات،27-للطائراتمضادةحربیة
.7-طیاربدونطائرات،60-وقود

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

الموثوقة.لمعرفة سبل دعم اوكرانیا عبر قائمة من المنظماتالرابطاضغط-
انشر حقائق عن اوكرانیا بما في ذلك ان كنت قد زرتھا او لدیك اصدقاء ھناك . انشر المعلومات عن أوكرانیا.-
انشر الحقیقة عبر نشر المعلومات من ھذا التحدیث والموقع االلكتروني.-

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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