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صباحا2022.10:00-04-02الیوميالتحدیثأوكرانیا.فيالحرب

بیانوفيزیلینسكي.والرئیساألوكرانيالبرلمانرئیسمعالتقتحیثكییف،فيمیتسوالروبیرتااألوروبيالبرلمانرئیسةتتواجدالخارجیة.السیاسة
الىاضافةالمدن،اعمارإعادةفياوكرانیالمساعدةاألوروبياالتحاداستعدادعلىاألوروبيالبرلمانرئیسةشددتاألوكراني،نظیرھامعمشترك
التامالدعمعلىمؤكدةاالوروبياالتحادفيللعضویةالمرشحصفةعلىبالحصولاوكرانیالمساعيودعمھااالوروبیةاوكرانیابتطلعاتاالتحاداعتراف

من قبل البرلمان االوروبي للبالد في تجقیق ھذا الھدف. كما صرحت المسؤولة ان المساعدات االنسانیة والعسكریة المتدفقة من االتحاد ستتواصل وستزداد.

20المجموعةاجتماعاجراءالمقررمنحینفياالقتراح،ھذالمثلتتصدىوالصین،20المجموعةمنروسیااستبعادالىالكنديالوزراءرئیسیدعو
اندونیسیا.بالي،فينوفمبر16-15في

األوكراني والروسي في اسطنبول للتفاوض.الرئیس أردوغان مجددا اجراء اللقاء بین الرئیسینعرض

أدانكمااإلنساني.الدوليالقانونانتھاكالىمشیرةوسیفاستوبلالقرمفيالروسيللجیشاإلجباريبالتجنیدخاصابیانااألوروبیةالمفوضیةاصدرت
غیربطریقةضمھاالتيالقرمفيالعسكریةللخدمةالخاضعینالرجالكافةتجنیدأنعلىمشدداالتجنیدھذااألمسمساءخطابھفيزیلینسكيالرئیس

قانونیة یعني تجنید المحلیین بما في ذلك تتار القرم واجبارھم على القتال ضد األوكران.

ضواحيوفيالعاصمةالىالمؤدیةالطرقفيالقتالیةاألعمالتتواصلذلكومعكییف،إقلیممنانسحبتالروسیةالقواتأنیزعمالھجوم.تحتالمدن
إقلیمفيالروسیةالقواتعددتقلیصمنوبالرغماألوكراني.الجیشایديعلىاوكرانیاحولسكنیةمنطقة30حواليتحریرالجمعةتموقدھذاالمدینة.
واستھدفتھذاأوكرانیا.بإتجاهبیالروسیااراضيمنصاروخ30حواليإطالقالجمعةیوموتممستمرة.الجویةوالھجماتالصواریخزالتالكییف،

بوتشافيالحلویاتمصنعبتلغیمالروسیةالقواتقامتأوكرانیا،مناالنسحابوأثناء.واودیساوبولتافاوكریمینتشوكدنیبروأقالیممنكلصواریخ
كریفيعلىالنیرانإطالقوتم.خاركیفإقلیمفيإیزیومفيالمكثفةالقتالیةاألعمالوتستمرھناك.المتبقیةالسلعجمیعتسمیمعنفضالً،كییفبإقلیم

ولوھانسك.ودونیتسكخیرسونأقالیممنكلفيالعنیفالقصفیستمركما،BM-21غرادباستخدامریھ

بحرإلىوصوالًالشرقفيمكثفھجومأومحتملةانتشارإعادةإماالمتوقعمنحیثتوتر،حالةفيالجمیعالبالدشمالفيالقواتانسحابویبقيھذا
العنیف،القتالستشھدزالتالالبالدأنمنأمس،خطاباتھمافياألوكراني،والدفاعالقومياألمنمجلسورئیسالرئیسحذرالسیاق،ھذاوفيآزوف.

مایو.9فيالنصربیومالحربإنھاءإلىتھدفروسیاأناالعتباربعیناخذینوخصوصا

فيالدولیةاللجنةأبلغتحیثالعملیة،األحمرفيللصلیبالدولیةاللجنةومشاركةاألمنیةاالتفاقیاتمنبالرغمماریوبلمناإلجالءالروسيالجیشومنع
إلىاضطرتاإلجالءسیاراتإنلھابیانفيالحقاصرحتبینماالمحاصرة،ماریوبولمدینةمنمدني2000منیقاربماإجالءخطةعنالبدایة
یومأخرىبوسائلالمدینةمغادرةمنشخص3000إلىیصلماتمكنذلك،غضونوفيآمن.ممرتأمینضماناتوجودلعدمساعاتبعدالعودة

الخمیس. وستكون ھناك محاولة إجالء جدیدة یوم السبت.

فيھناكالمدارسمدراءجمیعاستقالوقدبشریة.كدروعالستخدامھمالمدینةفيطالبھموابقتمیلیتوبلفيمدارسمدراء3الروسیةالقواتاختطفت
اراضيالىبالمغادرةلھمالروسیسمحالحیثمواطن،ألف75-70حواليحالیاالمحتلةالمدینةفيویتواجدالمحتلین.معالتعاونرافضینسابقوقت

اوكرانیا بینما یسمحون بالتوجھ الى القرم بحریة.

روسي.مقاتل86مقابلالنساء،من15ذلكفيبمااوكرانیا،جندیا86استبدالتمحیثزابوریجیا،إقلیمفيلألسرىالثانيالتبادلإجراءتم

لالحتالل.المعارضینكلمالحقةاواعتقالیتمحیثقانونیة،غیراستفتاءاتإلجراءالمحتلةاألراضيفيالروسیةالقواتتمھداالحتالل.استراتیجیات
كدروعالمدنیةالتحتیةوالبنیةالمدنییناستخدامیتممیلیتوبول،وفيأبریل.4فيزابوریجیاإقلیمفيتوكماكفيقانونيغیراستفتاءإجراءالمقررومن

المعلوماتتدفقمنالحدأجلمنالقرمجزیرةشبھمنإنترنتبشركةالمدینةربطالروسیةالقواتتحاولالمدینة،عمدةعننقالحیثالروس،لحمایة
والسیطرة علیھا. كما تصادر القوات الروسیة المساعدات اإلنسانیة القادمة من أوكرانیا وتوزعھا وكأنھا قادمة من روسیا.

األسابیعففيالحرب.وقوانیناإلنسانحقوقانتھاكاتعلىجدیدةوأدلةشھاداتعلىالدولیةالعفومنظمةحصلتالحرب.وجرائماإلنسانحقوقانتھاكات
المتعددةالصواریخوقاذفاتالموجھةغیرالقنابلمثلالنطاقواسعةوأسلحةالعنقودیةالذخائرمثلتقلیدیةغیرأسلحةالروسیةالقواتاستخدمتاألخیرة،

)MLR(ووقوعاألضرارمناألقصىالحدالحاقإلىوتھدفمنسقةبأنھاغیرالھجماتھذهوتتمیزالعالیة.السكانیةالكثافةذاتالمناطقعلىھجماتھافي
مناطقفيالتلفزیونأولإلنترنتتمامامنعدمةأوضعیفةتغطیةھناكحیثاالتصاالت،استخدامفيصعوباتحالًیاالمدنیونویشھدھذااإلصابات.

منالضعیفةالفئاتتتعرضأخرى،ناحیةومناالتصاالت.أبراجعلىالمتكررةالھجماتعنمارس،شھرفيسابًقا،نشرناوقدالمكثفة.القتاالت
األشخاص لتھدید خاص بسبب الصعوبات الموجودة في الحصول على األدویة والرعایة الصحیة، واستحالة مغادرة النقاط الساخنة بسبب مشاكل التنقل.

عناإلعالنتموقدالنوویة.تشورنوبلمحطةالىوالدعمللمساعدةالوكالةبعثةالذریةللطاقةالدولیةالوكالةرئیسغروسيرافائیلسیترأسالطاقة.أمن
ھذا القرار بعد زیارتھ الى كل من اوكرانیا وروسیا، وستكون ھذه البعثة ھي األولى ضمن مجموعة بعثات مخططة ألمن وسالمة الطاقة في أوكرانیا.

یكونقدذلكومعالعسكریة،النشاطاتمنبالرغمإقلیم21فيابتدأقدالربیعلفصلالزراعيالموسمأناألوكرانيالوزراءرئیسأعلنالغذائي.األمن
واأللغام.القتالیةاألعمالبسببالماضيالعاممن%30-25باقلالتغطیةنطاق
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الروسيالغزوجراءألضرارتعرضقدأوكرانيومتحفدینيومبنىتاریخيموقع53عنیقلالماأنوالیونسكوبرسفرانسوكالةأفادتالثقافة.
كماتذكاریة.نصبوأربعةمتاحفوأربعةتاریخًیامبنى16ودینًیاموقًعا29جزئًیاأوكلًیاالمتضررةللمواقعاألولیةالیونسكوقائمةوتضمنتللبالد.
الھامة.األثریةالتحتیةالبنیةالمواقعضدالروسارتكبھاجریمة135عناألوكرانیةالثقافةوزارةأبلغت

للكنیسةالخیريالجناحمنالمسروقةالبیاناتمنبایتجیجا15بتسریبالمجموعةقامتحیث،Anonymousقبلمنمنتظمتحدیثالرقمي.األمن
للدباباتالمصنعةالشركةوھيالمیكانیكيلیبیتسكمصنعمنمعلوماتإلىباإلضافةإلكترونیةرسالة57500حواليونشرالروسیةاألرثوذكسیة

الروسیة والمعدات المضادة للطائرات.

.الرابطالمزیفة األكثر انتشاًرا في وسائل اإلعالم وأدناه بعضھا فقط للمثال، اكتشف المزید من خاللنفت القوات الجویة األوكرانیة بعض األخبارالتضلیل.

التفوقلعبحیثالحرب،ھذهفيالحاسمالعاملھوالجويالتفوقالحقیقة:الحرب.فياالنتصارالىستؤديالبریةأوكرانیانجاحات:1األسطورة●
الجوي دوًرا رئیسًیا في جمیع الحروب منذ الحرب العالمیة الثانیة.

القواتمنمراتبعدةأكبرالروسیةالجویةالقواتالحقیقة:روسیا.ضدالبالدعنالفعالللدفاعمجھزةاألوكرانیةالجویةالقواتالثانیة:األسطورة●
الجویة األوكرانیة ولدیھا إمكانیة الوصول إلى تقنیات رادار وصواریخ أكثر تقدًما.

قائمة للقراءة:

الجرائمعنعامةلمحةأكشنإیكوأوكرانیافيمقرھاحكومیةغیرمنظمةأعدت-األوكرانیةالبریةالحیاةالروسيالغزویدمركیفوالحرب:الطبیعة●
البیئیة واألضرار التي تسبب بھا الروس خالل الشھر األول من الحرب في أوكرانیا.

The-الجًئااآلنأصبحأوكرانيملحنأشھر● New York Times (nytimes.com(بسببفروالذيكییفمنلملحنومحزنةجمیلةقصة
الحرب. تعكس القصة بعض أعمالھ التي كانت استجابة لثورة المیدان والحرب المستمرة.

قائمة للمشاھدة:

من سي إن إن تتحدث مع فولودیمیر دیمشینكو، المخرج والجندي األوكراني، حولإیرین بورنیت"مرعب": جندي یصف لقاء مع مقاتلین روس،●
ما یراه وسط مزاعم روسیا بتقلیص القوات.

تقدموالتي2014-2013فيأوكرانیافي)EuroMaidan(الكرامة""ثورةقصة-الحریةأجلمناألوكرانيالكفاحالنیران:فيالشتاء●
توفیرهویتمNetflixعلىموجودالفیلمأوكرانیا.فيكاملةمدنیةحقوقحركةأصبحسلمیةطالبیةكمظاھراتبدأماالحالیة:أوكرانیاعنخلفیة
.YouTubeعلىمجاًنا

احصائیات:

الساخنةالنقاطمنالیومشخص6266إجالءتم●
بالكاملدمرت83منھاتعلیمیة،مؤسسة869تضرر●
:2022أبریل2صباًحا،10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●

APV،631-الدبابات،17800حوالي-األفراد - MLRS،317-المدفعیةأنظمة،1776 - -للطائراتمضادةحربیةأنظمة،100
،87-طیاربدونطائرات،76-وقودناقالت،7-قوارب،1236-مركبات،134-ھلیكوبترطائرات،143-طائرات،54

الروسیة.للخسائرالتفاعليالعدادأیًضااتبع.4-متنقلSRBMنظام،24-خاصةمعدات

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

المبادراتیخصفیمانشاطاالمنظماتأكثرإحدىكانتالحربقبلماریوبل،منحكومیةغیرمنظمةھي"خاالبودا"المدنيالمجتمعمنظمة-
فياآلخرونبقيبینمازابوریجیاالىباالنتقالالمنظمةفریقمنجزءتمكنفقداآلنأماوغیرھا.االجتماعيوالعملوالتعلیماالجتماعیة

ماریوبل. وحالیا یتركز عمل المنظمة على االجالء والمساعدات االنسانیة لسكان المدینة الذین تمكنوا من الھروب ومساعدة الجیش األوكراني.
انشر المعلومات المحدثة حول الوضع في اوكرانیا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر ھذا التحدیث.-
.االلكترونيموقعناوعلىتویتراشترك في استالم تحدیثاتنا الیومیة في-
المعلومات.منلمزیدھنااضغط.PayPalخاللمنالتبرععبرمشروعنادعمبإمكانك-

شكرا لدعم أوكرانیا! سالفا اوكراینا! المجد ألوكرانیا!
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