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 بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا مستجدات الوضع في أوكرانيا 

بحيييير الرنيسييييان الروسييييي ف ديمييييير بييييوتين والتركييييي رجيييي   ييييي   روسيييييا اليييييو  

أردوغيييياني اليييييو  الخميييييسي مسييييتجدات الوضييييع فييييي أوكرانييييياي وفيييي  مييييا أ  نتيييي  

ان "أب ييييت بييييوتين ردوغيييي إن أووفقييييا لبيييييان الرناسييييت التركيييييتي فيييي .الرناسييييت التركيييييت

هاتفييييييا اسيييييتعداد  عستضيييييافت  ميييييع اليييييرنيس ا وكرانيييييي فيييييي تركييييييا  جيييييرا  

وأوضييييب البيييييان أن "أردوغييييان أب ييييت بييييوتين ."محادثييييات فييييي أنقيييير  أو اسيييي نبو 

أن وقفييييا دانمييييا   يييي و النييييار فييييي أوكرانيييييا يمكيييين أن يقييييود  ليييي  حيييي   وييييي  

ي فيييييي ا نسيييييان ا  الوضيييييعكميييييا أكيييييد أردوغيييييان   ييييي  "ضيييييرور  مرا ييييي ."ا ميييييد

 أوكرانيا وتفعي  الممرات ا نسانيت في ك  اعتجاهين"ي وفقا ل بيان.

 

 الكرم ين يوضب سب   د  رد بوتين     تصريحات بايدن 

قييييا  المتحييييدر باسيييي  الكييييرم يني دميتيييير  بيسييييكو ي  ن الييييرنيس  روسيييييا اليييييو  

ن الروسيييي ف ديميييير بيييوتين يخصييييت دولييييت حكيميييت ومثقفيييت وهييي ا ميييا يمنعييي  مييي 

أن ييييييييرد   ييييييي  التصيييييييريحات غيييييييير المقبوليييييييت ل يييييييرنيس ا مريكيييييييي جيييييييو 

وأوضييييب بيسيييييكو  فييييي تصيييييريب صييييحفي الييييييو  الخميييييسي أن تصيييييريب .بايييييدن

الييييرنيس ا مريكييييي بيييييرن الييييرنيس الروسييييي غييييير مقبييييو ي م كييييدا   يييي  أنيييي  ع 

ريب بمثييييي  هييييي   يحييييي  ليييييرنيس دوليييييت قاميييييت بقصييييي   يييييد  دو  أخييييير  التصييييي 

 الك مات.

 

 

 

 

 



 

 16 :العدد    

 2022-3-17:  الخميس   

3 
 

 ت التركيت لح  ا زمت مع روسيا بجهود الوسا  أوكرانيا ترح  

قييييا  وزييييير الخارجيييييت ا وكرانييييي دميتييييرو كوليبيييياي  ن بيييي د   ضييييو  وكالييييت اعنا

ترحييي  بجهيييود الوسيييا ت التيييي تقيييو  بهيييا تركييييا لحييي  ا زميييت القانميييت بيييين كييييي  

تركييييي جييييا   لييييم فييييي ميييي تمر صييييحفي  قييييد ي الخميييييسي مييييع ن ييييير  ال.وموسييييكو

وأوضييييب كوليبييييا أن .يييييي فييييي العاصييييمت ا وكرانيييييت ك مولييييود تييييياوو  أوغ ييييوي

تييييياوو  أوغ ييييو أ  عيييي  خيييي   اعجتمييييال اليييي   سييييب  الميييي تمر الصييييحفيي   يييي  

مع ومييييييات  يييييين فحييييييو  محادثاتيييييي  أمييييييس مييييييع ن ييييييير  الروسييييييي سيييييييرغي 

وأيييييياد كوليبيييييا بيييييالجهود التيييييي قيييييا  بهيييييا ن يييييير  التركييييييي مبينيييييا أن .عفيييييرو 

تمكن غيييير  مييين فع ييي  وهيييو جميييع أوغ يييو اسيييت ال أن يفعييي  ميييا لييي  يييي تيييياوو  

ييييير  خارجيييييت أوكرانيييييا وروسيييييا   يييي   اولييييت واحييييد ي   يييي  هييييام  منتييييد  وز

وأضييييا  أن كيييييي  جيييياهز  ل قيييييا  بمييييا ي ييييز  فييييي المحافيييي  .أن اليييييا الدب وماسييييي

الدوليييييت لوقيييي  الهجمييييات الروسيييييت ضييييد بيييي د  وانسييييحا  قييييوات الروسيييييت ميييين 

 .ا راضي ا وكرانيت

ن نكثيييي  جهودنييييا بعييييد ا ن مييييع تييييياوو  أوغ ييييو   يييي  أوتييييابع قييييان : "اتفقنييييا 

لعقييييييد لقييييييا  بييييييين الرنيسييييييين ا وكرانييييييي فولييييييوديمير زي ينسييييييكي والروسييييييي 

 ديمييييير بييييوتيني ونييييدرم تمامييييا أنيييي  يجيييي  التباحيييير مييييع بييييوتين حييييو  كافييييت ف

وأرد : "ناقييييينا أيضييييا   قاتنيييييا ."المسييييان  الحساسييييت المتع قييييت بوقيييي  الحيييير 

اوو  أوغ يييييو   ييييي  القيييييرارات ا منييييييت التيييييي الثنانييييييتي وييييييكرت السييييييد تيييييي 

  بدايييييت الهجييييو  الروسيييييي تصييييميمك  ويييييجا تك  وزيييييارتك  اتخيييي تها أنقيييير  منيييي 

وأييييار  لييي  أن كييييي  ستواصييي  العمييي  ."لييي  ب دنيييا تثبيييت أن تركييييا ع ييي  فعيييا  

ميييع أنقييير  مييين أجييي   نهيييا  الحييير ي مبينيييا أن أوكرانييييا وتركييييا ليسيييتا بحاجيييت  لييي  

 نها روسيا ضد ب د .ه   الحر  التي تي
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كيي  تته  القوات الروسيت بقص  مسرح يحتمي ب  "منات المدنيين" في  

 ريوبو  ما

BBC   وات الروسيييييت بقصيييي  مسييييرح كييييان ييييي و  مييييدنيين اتهمييييت أوكرانيييييا القيييي

وقييييا  نانيييي  رنيييييس ب ديييييت المدينييييتي .فييييي مدينييييت ميييياريوبو  الجنوبيييييت المحاصيييير 

يييييخن كييييانوا  1,200و 1,000 سيييييرغي أورلييييو ي لبييييي بييييي سييييي  ن مييييا بييييين

وأ هييييرت صييييور فييييي .ر معييييرو يحتمييييون بييييالمبن . وع يييييزا   ييييدد الضييييحايا غييييي 

 أ قا  الهجو  أضرارا جسيمت.

 

 سفن تحم  دبابات.. رسالت روسيت "يديد  ال هجت" ل يابان 

سييييفن حربيييييت  4قييييا  الجييييي  اليابيييياني  نيييي  تيييي  رصييييد   سييييكا  نيييييوز  ربيييييت

ت و ربيييات قتالييييت  لييي  أوكرانيييياي بيييالقر  روسييييت كبيييير ي ربميييا كانيييت تنقييي  قيييوا

ورجيييييب خبيييييرا  أن تكيييييون .ععتمييييين اليابييييياني ا ربعيييييا ي مميييييا أ  ييييي   يييييد  د

السييييفن  انييييد  ميييين المحييييي  الهييييادة  ليييي  السييييواح  الروسيييييتي  مييييداد الجييييي  

ورصييييد الجييييي  اليابيييياني سييييفن حربيييييت .بابات وا سيييي حتالروسييييي بمزيييييد ميييين الييييد

ت صييييور سييييفن النقيييي  التييييي نيييييرتها برمانيييييت روسيييييت متجهييييت غربيييياي وأ هيييير

مركبيييييات  سيييييكريت   ييييي  سييييي ب  حيييييد   وزار  اليييييدفال اليابانييييييت ميييييا بيييييدا أنييييي 

وقييييا  متحييييدر باسيييي  وزار  الييييدفال ."السييييفني وفقييييا لموقييييع "واييييين ن  يكزامنيييير

سيييين   مييييا   ا كانييييت السييييفن يمكيييين أن تتجيييي   ليييي  أوكرانيييييا: "ع اليابانيييييت  نييييدما 

وبحسييي  مييييا ."ييييير  لييي  أن  ليييم ممكنيييانعييير   لييي  أيييين تتجييي ي لكييين اتجاههييييا ي

وردي فييييإن السييييفن هييييي "سييييفن  نييييزا  دبابييييات" يمكنهييييا حميييي   يييييرات المركبييييات 

وقيييييا  الجيييييي  .ومنيييييات القيييييوات ويمكييييين اسيييييتخدامها  نيييييزا  قيييييوات اعسيييييت  ل

ن السيييييفن دخ ييييت بحييييير اليابيييييان ميييين المحيييييي  الهييييادة  بييييير مضيييييي  اليابيييياني  

كيييي  يييييرو مدينييييت  700تسييييوروغا فييييي يييييما  يييييرو اليابيييياني   يييي  بعييييد حييييوالي 

وقييييا  المتحييييدر العسييييكر  اليابيييياني  نيييي  ميييين .ف ديفوسييييتوم السيييياح يت الروسيييييت

 غير المعتاد أن تمر السفن الروسيت  بر المضي .
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 أميركا  ند حدها عمج س ا من الروسي: قادرون     وض

فييييي تصييييعيد ك مييييي جديييييد بييييين الب ييييديني حيييي رت روسيييييا الوعيييييات العربيييييت نييييت  

المتحيييد  مييين أن ليييديها القيييدر    ييي  وقفهيييا  نيييد حيييدهاي واتهميييت ال ييير  بتيييرجي  

وقيييييا  دميتييييير  ميدفييييييدي ي الييييي   تيييييول  .ل يييييروسمييييي امر  يرسيييييت معادييييييت 

ميييييين العيييييا  ي وييييييي   ا ن منصييييي  نانييييي  ا 2012 لييييي   2008الرناسيييييت مييييين 

لمج يييييس ا مييييين الروسييييييي  ن وايييييين ن أججيييييت حاليييييت الرهيييييا  مييييين روسييييييا 

 ع أنيييي  يييييدد   يييي  أن ."بيييييك  مثييييير ل يييييمنزاز" فييييي محاولييييت لتركيييييع موسييييكو

مييييا وصيييييفها بييييالم امر  لييييين تييييينجبي م كييييدا فيييييي تصييييريحات الييييييو  الخمييييييسي 

بحسييي  ميييا نق يييت وكاليييت فيييرانس بيييرسي أن بييي د  قيييادر    ييي  وضيييع كييي  أ يييدانها 

 ورين  ند حده ي وف  تعبير .متهال

 

 

 ب  الروسي يتعاف  أما  الدوعر واليورو الرو 

 وضيييت العم ييييت الروسيييييتي الييييو  الخميييييسي بعييي  ميييين خسييييانرها  روسييييا اليييييو  

التييييي منيييييت بهييييا فييييي الفتيييير  ا خييييير  أمييييا  الييييدوعر واليييييوروي وجييييا  ارتفييييال 

الروبييييييي  ميييييييد وما بدميييييييا  بيييييييإحراز تقيييييييد  فيييييييي المفاوضيييييييات الروسييييييييت 

بتوقيييييت موسييييكوي انخفيييي  سييييعر صيييير   10:06ح ييييو  السييييا ت وب.ا وكرانيييييت

روبييييي ي فيميييييا تراجيييييع سيييييعر صييييير   105.49روبييييي   لييييي   2.6اليييييدوعر بواقيييييع 

روبييييي ي وفقيييييا لبيانيييييات بورصيييييت  115.21روبييييي   لييييي   2.48الييييييورو بمقيييييدار 

وتييييييهد العم يييييت الروسييييييت ارتفا يييييا هييييي ا ا سيييييبولي و كيييييرت وكاليييييت .موسيييييكو

الروبيييييي  الروسييييييي جييييييا  بفضيييييي   مييييييا   ي أن ارتفييييييال" نترفيييييياكس" الروسيييييييت

 المياركين في السوو في  حراز تقد  في المفاوضات الروسيت ا وكرانيت.
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 يييين مسيييي و  غربييييي: فجييييو  كبييييير  بييييين مييييوقفي أوكرانيييييا وروسيييييا   رويتييييرز 

 في محادثات الس  

لت تبيييياد   يييين رنيييييس لجنييييت الصيييي ي  ا حميييير: هنييييام تقييييد  فييييي مسيييير   تيييياس

 ن روسيا وأوكرانياا سر  بي

 

 الجزير  نت

روس رنييييييس وزرا  بري انييييييا: يجييييي  أن نضيييييع حيييييدا ل ثرييييييا  الييييي  ➢

 ال ين يسينون استخدا  ن امنا القانوني  سكات المنتقدين

نانبيييييت وزيييييير الخارجييييييت الروسيييييي: الوعييييييات المتحيييييد  تسيييييتخد   ➢

 بيك  مباير  مالقت ا نترنت كس ح مع ومات

ن كر ضيييييا  فيييييي النيتيييييو فيييييي وزيييييير اليييييدفال ا ميركيييييي: م تزميييييو ➢

 د   أوكرانيا في مواجهت العدوان الروسي غير المبرر

ك  كامييييي  تجيييييا  زيييييير اليييييدفال ا ميركيييييي: سييييينفي بالتزاماتنيييييا بيييييي و ➢

 الناتو

وزيييييير اليييييدفال السييييي وفاكي: ناقييييييت ميييييع وزيييييير اليييييدفال ا ميركيييييي  ➢

 سب  اتخا  خ وات لتعزيز الدفا ات ا وكرانيت

ن يييييير  التركيييييي   ييييي  سيييييير  الكيييييرم ين: اليييييرنيس الروسيييييي ي  يييييع ➢

 المفاوضات الروسيت ا وكرانيت

بيييييييا تتحمييييييي  مسييييييي وليت المسيييييييا د  اليييييييرنيس الفرنسيييييييي: أورو ➢

 وسنواص  الدفال  ن حقوو دو  الجوار

الييييييرنيس الفرنسييييييي: ا زمييييييت ا وكرانيييييييت سييييييت د   ليييييي  أزمييييييت  ➢

 يهرا المقب ت  18غ ا  حاد  في  فريقيا واليرو ا وس  خ   الي 
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قيييييي    يييييي و النييييييار الفييييييور  وانسييييييحا  مكتيييييي  زي ينسييييييكي: و ➢

 ن  الرنيسيت عتفاو س   يمكن توقيع القوات الروسيت من بين الجوا

وزار  اليييييييدفال ا وكرانييييييييت: الكيييييييرم ين يرييييييييد  ييييييييرام القيييييييوات  ➢

 السوريت التابعت لن ا  ا سد في الحر  ضد أوكرانيا

قانييييد القييييياد  الوسيييي   ا ميركيييييت:  يييييران مازالييييت تيييييك  تهديييييدا  ➢

 ب ا ميركيت في اليرو ا وس  ولدو  المن قتل مصال

قانييييد القييييياد  الوسيييي   ا ميركيييييت:  يييييران تحيييياو  اسييييتهدافنا فييييي  ➢

 المن قت في محاولت  خراجنا منها

 

قالييييت وكالييييت ا ناضييييو  التركيييييت ،حكوميييييت ي الخميييييسي  ن يييييركات   21 ربييييي 

هييييا  الميييييت متضييييرر  ميييين الحيييير  الروسيييييت ا وكرانيييييتي بييييدأت بنقيييي  مقييييار  م 

 مييين روسييييا  لييي  تركيييياي با تبارهيييا "مييي  ا  منيييا فيييي المن قيييت" و"قا يييد  مهميييت

 ل تجار ".

 

 ا فتا  الروسي": الهجو      أوكرانيا يستند  حكا  القر ن "

الروسيييييي لمسييييي مي روسيييييياي الهجيييييو    ييييي   بيييييرر مج يييييس ا فتيييييا   21 ربيييييي 

"قييييياد  وقييييا  المج ييييس  ن ."أوكرانييييياي وقييييا   نيييي  "يسييييتند  ليييي  أحكييييا  القيييير ن

أوكرانيييييا تقتيييي  المييييدنيين منيييي  ثميييياني سيييينوات وتسييييتعد لحيييير  خا فييييت ميييين أجيييي  

ا بيييياد  الكام ييييت لسييييكان جمهييييوريتي دونيتسييييم ولوغانسييييم اليييييعبيتيني ميييين أجيييي  

ووييييت وبيولوجييييت بييييك  مبايييير  لييي  حيييدود روسيييياي قييييا  النييياتو بنقييي  أسييي حت  ن

 كام ".ا مر ال   خ   تهديدا مبايرا ل من القومي لب دنا بال

 

 


