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سانية على الجيش الروسي يوزع أطنانا من المساعدات اإلن

 سكان مدينة خيرسون األوكرانية

 

طنييييا ميييين  140قالييييت وزارد الييييدساع الروسييييية  نييييم  يييي   سييييلي  أكثيييير ميييين  روسيييييا اليييييو  

المسيييياعدات اإلنسييييانية ميييين روسيييييا  لييييى سييييكان خيرسييييون األوكرانييييية والمنيييياط  المجيييياورد  

 .اوالت القوميين األوكرانيين عرقلة وصولهاحمرغ  

 

قناد عبرية: بو ين يعرف مكان الرئيس األوكراني وال يريد  

 ق لم 

ذكيييييرت قنييييياد عبريييييية أن روسييييييا  عيييييرف مكيييييان  واجيييييد اليييييرئيس األوكرانيييييي   21عربيييييي

عبريييية  عييين ونقليييت القنييياد ال.سوليييوديمير زيلينسيييكي  لكنهيييا  م نيييب عييين  يذائيييم ب يييك  مبا ييير

بعثييييت برسييييائ   لييييى عييييدد جهييييات  ميييين بينهييييا  يييي  أبييييي    ائيليين  أن روسيييييارسيييي مسيييينولين  

بييييون روسيييييا  عليييي  بمكييييان الييييرئيس األوكرانييييي زيلينسييييكي  لكنهييييا ال  نييييو   يذائييييم ب ييييك  

ووسييييي  المسييييينولين  ي اييييي  اليييييرئيس الروسيييييي س ديميييييير بيييييو ين  اإلبقيييييا  عليييييى .مبا ييييير

 .مزيلينسكي حيًا  واع قال
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ن اس  زاز ا  روسيا..  حذير مك يبة آزوف"  ثير غ"

 نوو 

حييييذرت وزراد الييييدساع الروسييييية  االثنييييين  ميييين محيييياوالت اسيييي  زازية  سييييكا  نيييييوز عربييييية 

ن وصيييي  ه  بييييي"القوميين النييييازيين" بووكرانيييييا  سييييي وقييييت أبييييدت  نووييييية قييييد  قييييو  بهييييا ميييين

ال ييييي  الوكالييية الدولييييية للطاقيييية الذرييييية قلقانييييا علييييى من يييود أميييين من ييييود زابوريجيييييا النووييييية

وحييييذرت الييييدساع الروسييييية ميييين محيييياوالت اسيييي  زازية نووييييية قييييد .  الجمعيييية عراييييت لهجييييو 

 قيييو  بهييييا "ك يبيييية آزوف األوكرانييييية القوميييية النازييييية" سييييي وقييييت الحييي  اليييييو   ميييين خيييي   

 ييييين نجيييييو  عليييييى مخ بييييير نيييييوو   يييييابب لمعهيييييد أبحيييييا  سيييييي خييييياركيف   يييييما   يييييرقي 

نييييذا الهجييييو   و لصييييا   قييييد  سييييعى ل يييين وقالييييت الييييوزارد  ن الك يبيييية المييييذكورد.أوكرانيييييا

ال هميييية بالجانيييي  الروسييييي علييييى غييييرار الحيييياد  الييييذ  وقييييب سييييي محيييييط من ييييود زابوروجيييييا 

 النووية قب  أيا .

روسيا.. ال رطة  ع د  بالار  و ح جز م ظانرين  اركوا  

 باح جاجات مناناة لغزو أوكرانيا 

CNN   غ الروسييييية سييييبربطر عييييرم الم ظييييانرون المناناييييون للحيييير  سييييي مدينيييية سييييانت

بحسييي  مقييياطب سييييديو نو يييرت عليييى وسيييائ  ال واصييي  للاييير  المبيييرأ عليييى أييييد  ال يييرطة  

 .االج ماعي

كييف  رسم الممرات اإلنسانية با جاه بي روسيا وروسيا 

 المق رحة من موسكو

رانيييييا وقصييييف خيييياركيف يواصيييي  الجيييييش الروسييييي االثنييييين نجومييييم علييييى األوك  24سرنسييييا 

ف. سيميييا مييين المر قييي   جيييرا  جولييية صيييار العاصيييمة كييييي ويحييياو  حاليييب د  ثييياني أكبييير ميييدن

ثالثييية مييين الم اوايييات الروسيييية األوكرانيييية وسييييط الييييو  دون أن  علييي  عليهيييا آميييا  كبيييييرد. 

سيييي المقابييي   عرايييت القيييوات الروسيييية مميييرات  نسيييانية عيييدد وأعلنيييت وقيييف  طييي   النيييار 

رأ رسايييي م ي سييييي مق يييي وبي روسيييي د إلجيييي   المييييدنيين با جيييياه روسيييييا سييييي منيييياط  محييييدد

 كييف.
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  رام  يقد  مق رأ   عا  الحر  العالمية الثالثة

قيييد  اليييرئيس األميركيييي السييياب   دوناليييد  رامييي   خطييية سييياخرد يمكييين  سيييكا  نييييوز عربيييية 

وجييييا  مق ييييرأ  راميييي  الغرييييي  خيييي   .أن  نهييييي الحيييير  المسيييي عرد بييييين روسيييييا وأوكرانيييييا

لجمهييييور  سييييي مدينيييية نيييييو للحييييز  ا الوطنييييية ميييين مر حاييييره م برعييييون أثريييييا  للجنيييية

يركييييي يمكنييييم أن ياييييل  الييييروس وقييييا   راميييي   ن الجيييييش األم.نيييياأورلينييييانز بوالييييية لويزيا

وقييييا   راميييي  .بإظهييييار طائرا ييييم الحربييييية علييييى أنهييييا صييييينية  ثيييي   قييييو  بقصييييف روسيييييا

ممازحيييا الجمهيييور  ن نيييذه نيييي الوسييييلة الوحييييدد إلنهيييا  الحييير  سيييي أوكرانييييا عبييير   ييي يت 

 روسيا بحر  أخرى مب الصين.ان باه 

 

لية الحر  الصين: ع ق نا مب روسيا كالصخر.. نرسم "عق

 "الباردد

جييييا ت  صييييريحات وانييييم يييييي خيييي   ميييين مر صييييح ي  نيييياو  سيييييم   سييييكا  نيييييوز عربييييية

 13الخارجيييييية الصيييييينية عليييييى نيييييامش اليييييدورد الخامسييييية للمجليييييس اليييييوطني اليييييي الع قيييييات

ان دائميييان سييييي مجلييييس ن وروسييييا نمييييا عاييييووقيييا  وانييييم: "الصييييي.لنيييوا  ال ييييع  الصيييييني

ي وليييييدينا  يييييراكة اسييييي را يجية وع ق نيييييا نيييييي األكثييييير أنميييييية عليييييى صيييييعيد األمييييين اليييييدول

قيييية بييييين روسيييييا والصييييين  وأايييياف وزييييير الخارجييييية الصيييييني: " الع."الع قييييات الثنائييييية

 ." قو  أسس الديناميكية بين الدولين وني م نية كالصخر

 

 يا سوريين للق ا  سي أوكران وا نطن   ه  موسكو ب جنيد

  عيييين مسيييينولين أميييييركيين أن نقلييييت صييييحي ة "وو  سيييي ريت جورنييييا "   العربييييية الحييييد  

للق يييا  سييييي  روسييييا  جنييييد مر زقييية سييييوريين مييين ذو  الخبييييرد سيييي حيييير  العصيييابات بالمييييدن

وصييييرأ مسيييينو  أميركييييي للصييييحي ة  أن بعييييم المقييييا لين السييييوريين موجييييودون .أوكرانيييييا

ويسيييي عدون ل ناييييما   لييييى المعييييارل سييييي أوكرانيييييا. وليييي  يقييييد  نييييذا بال عيييي  سييييي روسيييييا 

 صي . وننال مقا لون أجان  على جانبي الجبهة سي أوكرانيا.المصدر مزيدا من ال  ا
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 ااسي و قو   ن روسيا  م لل  آالف جند   7أمريكا  دسب بي

 قود نائلة

آالف  7ه س رسييييي  أعليييين وزيييييير الخارجييييية األمريكييييي  أن يييييوني بلييييينكن  أن بيييي دسييييبو نيل  

د  ل عزيييييز الجبهيييية ال ييييرقية لحلييييف  ييييما  األطلسييييي "النييييا و"  لييييى جانيييي  القيييييوات جنيييي 

وأايييياف بلييييينكن سييييي ميييين مر صييييح ي مييييب نظيييييره اللي ييييواني غييييابريليوس .الموجييييودد ننييييال

سييييبيرغيس  اليييييو  االثنييييين أن "روسيييييا  م لييييل قييييود نائليييية مقارنيييية بووكرانيييييا وقييييادرد الند

نييييي لكننييييا نريييييد لهييييذه العمليييييات أن   وقييييف سييييي أسييييرع ألوكراعلييييى الاييييغط علييييى الجيييييش ا

 وقت".

 

 بينيت: ل  أكن وسيطا بين روسيا والغر  ب  ناق  للرسائ 

حيييي    اإلسييييرائيلي ن  ييييالي ك يييي ت وسييييائ   عيييي   عبرييييية  أن رئيييييس وزرا  اال  21عربييييي 

ين بينيييييت  أبلييييم وزرا ه بعييييد عود ييييم ميييين أوروبييييا  بونييييم ليييي  يعييييرم وسيييياطة  سييييرائيلية بيييي 

" العبريييييية  أن بينيييييت قيييييا  لوزرائييييم: "عرايييييت 13"القنيييياد  وذكيييييرت.األطييييراف الم حاربيييية

ويقصيييد مييين ."سقيييط ن سيييي كناقييي  أميييين للرسيييائ  يثييي  بيييم الطرسيييان   ليييى جانييي  جهيييات أخيييرى

 ل عبين اآلخرين المر بطين بالحر  بين روسيا وأوكرانيا."جهات أخرى" ا

 

لعالمية من ت اغزو روسيا ألوكرانيا "كارثي على اإلمدادا

 "الغذا 

BBC   قييييا  رئيييييس  حييييدى كبريييييات  ييييركات األسييييمدد سييييي العييييال   ن الحيييير  سييييي أوكرانيييييا

و  يييييي ر   يييييركة يييييييارا .سييييي حد  صييييييدمة لاميييييدادات العالمييييييية مييييين الغييييييذا  وأسيييييعاره

دوليييية  كميييييات  60ال ييييي  عميييي  سييييي أكثيييير ميييين  Yara International ونا نا يييي  ن ر

وكانييييت أسييييعار األسييييمدد مر  عيييية بال عيييي  .ميييين روسييييياكبيييييرد ميييين المييييواد الخييييا  األساسييييية 

وحييييذر رئيييييس  ييييركة يييييارا  سيييي ين  ييييور  نولسيييييثر  ميييين أن .بسييييب  ار  يييياع أسييييعار الغيييياز

 الواب قد يصبح أكثر صعوبة.
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لخبر ه  بحر  المدن.. روسيا  جند سوريين للق ا  سي  

 أوكرانيا

 (Wall Street Journal) "نقلييييت صيييحي ة "وو  سيييي ريت جورنيييا  الجزييييرد نيييت 

عيييين مسيييينولين أميييييركيين القييييو   ن روسيييييا  جنييييد مييييواطنين سييييوريين مييييانرين سييييي الق ييييا  

بالمييييدن ل سيييي عانة بهيييي  سييييي الحيييير  ال ييييي   يييينها علييييى أوكرانيييييا  حييييي   سيييي عد ل وسيييييب 

 ن  قييمييييا أجر ييييم جهييييات مخ صيييية سييييي  –تقريررررر   ررررر  سييييي-وقالييييت الصييييحي ة .نطاقهييييا

الواليييييات الم حييييدد ميييينخرا ي ييييير  لييييى أن روسيييييا  ال ييييي  ييييدخلت سييييي سييييوريا دعمييييا للييييرئيس 

  األخيييييرد مقييييا لين ميييين ننييييال    جنييييدت سييييي األيييييا2015السييييور  ب ييييار األسييييد منييييذ عييييا  

 ه  الق الييييية بالمنيييياط  الحاييييرية سييييي السيييييطرد علييييى كييييييف أميييي  سييييي أن  سيييياعد خبييييرا

ا لمعلوميييييات أدلييييى بهيييييا  مسييييينولين  4و وجيييييم ايييييربة مييييدمرد للحكومييييية األوكرانيييييية  وسقييييً

ويييييرى خبييييرا  أن نييييذه الخطييييود   ييييير  لييييى  .أميييييركيين ليييي   ك ييييف الصييييحي ة عيييين أسييييمائه 

ن السييييوريين وال  وجييييد معلومييييات عيييين عييييدد المقييييا لي.ق ييييا  سييييي أوكرانيييييا صييييعيد مح ميييي  لل

الييييذين جنييييد ه  موسييييكو  لكيييين المعلومييييات   ييييير  لييييى أن بعاييييه  موجييييودون بال عيييي  سييييي 

ا ألحييييد المسيييينولين األميييييركيين الم ييييار  روسيييييا ويسيييي عدون للم يييياركة سييييي الحيييير   وسقييييً

 . ليه  آن ا

 ا روسيا  علن وق ا إلط   النار سي أوكراني

دن أوكرانيييية عيييدد اع بيييارا أعلنيييت روسييييا وقيييف  طييي   النيييار سيييي مييي  سيييكا  نييييوز عربيييية 

مييين صيييباأ االثنيييين  وسييي ح مميييرات  نسيييانية سيييي منييياط  عيييدد بعيييد ييييو  مييين  جبيييار مئيييات 

علييييى االح مييييا  ميييين القصييييف  -الييييذين يحيييياولون ال ييييرار  -اآلالف ميييين المييييدنيين األوكييييرانيين 

وسييييي الوقييييت الييييذ  .كرانييييياالروسييييي الييييذ  اسيييي هدف مييييدنا سييييي وسييييط و ييييمالي وجنييييوبي أو

ون أوكرانييييون عييين الوايييب الكيييارثي خييي   جهيييود اإلجييي   ال ا يييلة سيييي  حيييد  سييييم مسييينول

اييييواحي كييييييف  خطييييط مسيييينولون ميييين كيييي  الجييييانبين إلجييييرا  جوليييية ثالثيييية ميييين المحادثييييات 

 ن وقييييف  طيييي   النييييار سيييييبدأ صييييباأ االثنييييين  ونييييو  سرقيييية عميييي  روسييييية وقالييييت االثنييييين.

اليييييييييو  الثيييييييياني ع يييييييير ميييييييين الحيييييييير   ميييييييين أجيييييييي  خييييييييرو  المييييييييدنيين ميييييييين 

السيييييييياحلية وخيييييييياركيف ثانييييييييية كبريييييييييات  ميييييييياريوبو  ومدينيييييييية كييييييييييف العاصييييييييمة

وليييي  ي اييييح مييييا  ذا كييييان الق ييييا  سييييي وقف خييييار  .وكييييذلل مدينيييية سييييومي أوكرانيييييا مييييدن

وييييو ي نيييذا اإلعييي ن بعيييد محييياول ين .ا لييي    ايييح ميييدد نيييذه الهدنيييةالمنييياط  الميييذكورد  كمييي 

يين ميييين ميييياريوبو   وقييييدرت اللجنيييية الدولييييية للصييييلي  األحميييير أن سا ييييل ين إلجيييي   المييييدن

 .ألف  خص يحاولون ال رار منها  200
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