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زيلينسكي يعلن عن بعض التقدم في المحادثات مع روسيا ويعرض 

 إسرائيل كوسيط 

 أعلييييين اليييييرئي  ادوكرانيييييي ف ديميييييير زيلينسيييييكي عييييين ح يييييول /روسييييييا الييييييوم

تطيييورات تبعيييا علييي  التالييياتل فيييي ابت يييابت ميييع الجانييي  الروسيييي الراميييية إلييي  

لينسيييكيال  يييي ل مييييوجز عقييييد  ح زيوأوضيييي .وضيييع حييييد للعمييييال القتاليييية فييييي بلييييد 

اليييييييوم السييييييبت لل ييييييحاليين ادجانيييييي ال أن المالاوضييييييين ادوكييييييرانيين والييييييرو  

ف وو يييي .""بيييدأوا فييييي منائلييية مسييييائل محيييددر بييييدب عييين طيييير  إنييي ارات ن ائييييية

الييييرئي  ادوكرانييييي ييييي   التويييييرات فييييي الموائييييف التالاوضييييية ب ن ييييا "ن يييي  جديييييد 

طلييييو  حنجييييا  التاليييياوض بييييين م تلييييف نوعيييييا"ال مليييييرا إليييي  أن ييييي ا اليييين   م

وأعيييير  زيلينسييييكي عيييين اسييييتعداد  للتاليييياوض مييييع روسييييياال مبييييديا .طرفييييي النييييزا 

موسييييكو أمليييي  فييييي أن "تنطلييييب عملييييية سيييي م بادفعييييال ولييييي  بييييادئوال"ال محميييي  

وتقييييدم الييييرئي  .المسييييتولية عيييين رفييييض التاليييياوض معيييي  حتيييي  ا ونيييية اد يييييرر

وسييييكو وكييييييف فييييي مدينيييية ادوكرانييييي بمبييييادرر تنثيييييم محادثييييات سيييي م بييييين م

ا م مييييا فييييي تسييييوية النييييزا  وتكييييون القييييد ال مرجحييييا أن إسييييرائيل ئييييد تلعيييي  دور

 بين الدول التي تنتثر من ا أوكرانيا ضمانات أمنية ل ا.

 

 الم ابرات ادوكرانية: ي    طة بوتن "ال طيرر" في تليرنوبل 

 برات ادوكرانييييية فييييي وئييييت سيييياببال ميييين أنحيييي رت الم يييياسييييكاو نيييييوز عربييييية/ 

واتييييي  ب حيييييداا "كارثييييية مييييين  ييييينع اليييييرئي  الروسيييييي ف ديميييييير بيييييوتن أمييييير ئ

احنسييييان" فييييي تليييييرنوبيلال والتييييي يعتييييزم إلقيييياب اللييييوم علي ييييا عليييي  "الم ييييربين" 

ادوكييييرانيين ميييين أجييييل تبرييييير ت ييييعيد حربيييي  ضييييد أوكرانييييياال حسيييي  مييييا ألييييارت 

  ادوكرانييييييييون إن "ال جيييييييوم ويقيييييييول الجواسيييييييي." يييييييحيالة "ديليييييييي مييييييييل

عييييية مييييين ينال  مييييين ئبيييييل عمييييي ب رو  جيييييابوا وسيييييط مجمواحرييييييابي" سييييي 

"المت   يييييين"ال الييييي ين أرسيييييلت م بي روسييييييا لتيييييولي عملييييييات السييييي مة فيييييي 

 محطة الطائة النووية.
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 كلم من وسط كييف  25بريطانيا: القوات الروسية عل  بعد 

ئاليييييت وزارر اليييييدفا  البريطانييييييةال الييييييوم السيييييبتال إن القتيييييال ثالعربيةةةةةدثال ةةةةة   

مال غييييير  العا يييييمة ادوكرانيييييية كيييييييفال وإن معثيييييم القيييييوات مسيييييتمر فيييييي لييييي 

كيلييييييومتراس ميييييين وسييييييط  25باتييييييت عليييييي  بعييييييد حييييييوالي  البرييييييية الروسييييييية

وأضييييييافت الييييييوزارر عبيييييير حسيييييياب ا الرسييييييمي عليييييي  "تييييييويتر"ال أن .المدينيييييية

 نية المضادر كبدت القوات الروسية  سائر كبيرر.ال جمات ادوكرا

 

 م ال وف والرع  وي ربون  عنا ر الجيش ادوكرني د  في ئاديروف: 

 ام أعيننا أم

يليييييانال رمضيييييان ئييييياديروفال الييييييوم كليييييف رئيييييي  جم وريييييية الل سيييييبوتني /

السييييبتال عيييين حاليييية يلييييع و ييييوف فييييي  ييييالوف الجيييييش ادوكرانيييييال حيييييا بييييدأت 

ونقليييييت .معثيييييم التليييييكي ت بيييييال رو  مييييين ئواعيييييديا وتييييير  أسيييييلحت ا الجدييييييدر

الكتائييييي  العسيييييكرية وكالييييية "سيييييبوتني " ت يييييريحات ئييييياديروف الييييي و ئيييييال إن "

م تليييييف الجب يييييات ف وال ليييييع علييييي  التابعييييية للجييييييش ادوكرانيييييي ضيييييرب ا ال يييييو

وأضيييياف ئيييياديروف ئييييائ : "عليييي  مييييرأن ميييين مقاتلينييييا يقييييوم عنا يييير ."القتالييييية

الجييييييش ادوكرانيييييي بيييييال ر  تييييياركين ادسيييييلحة الحديثييييية والييييي  ائر والمعيييييدات"ال 

فيييييي أوكرانييييييا ملييييييرا فيييييي الوئيييييت  اتييييي  إلييييي  أن سيييييكان ادراضيييييي المحيييييررر 

اديروف و ليييي  ئيييي .يييييدركون جيييييدسا مييييا يحييييدا ويييييرون  ييييحة ت ييييرفات روسيييييا

ا  ئيييييائ : "أنيييييا مت كيييييد مييييين أن الجييييييش الروسيييييي سيييييين ي مييييين أوكرانييييييا ئريبيييييس

 ادروا  اللريرر التي يطلب علي ا النازية الجديدر".
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 حيالة لوفيوارو: بوتين يدعو المقاتلين السوريين إل  المساعدر في 

 أوكرانيا حرب  عل  

 

افييييييادت  ييييييحيالة لوفيوييييييارو ان الييييييرئي  الروسييييييي  /مونييييييت كييييييارلو الدولييييييية

 16ف ديمييييير بييييوتين وافييييب فييييي اجتمييييا  لمجليييي  ادميييين التييييابع ليييي العل  إرسييييال 

دعم القييييوات الروسييييية  التييييي تباطيييي ت بسييييب  المقاوميييية اللرسيييية ألييييف سييييورو ليييي 

ي وتابعييييت ال ييييحيالة ان مئيييية و مسييييين ألييييف جنييييدو روسيييي .ميييين ئبييييل ادوكييييرانيين

وييييو ميييا يمثيييل مئييية فيييي المئييية لييياركوا فيييي الحييير  علييي  ابراضيييي ابوكرانيييية 

ا ل يئييية مييين القيييوات التيييي تيييم تعبئت يييا علييي  الحيييدود ابوكرانيييية ئبيييل الحر ال فوفقيييس

ادركيييييان العامييييية للجييييييش الالرنسيييييي فيييييي بييييياري ال تليييييير التقيييييديرات إلييييي  أن 

م المزيييييد ميييين جنييييود ابحتييييياط ود ييييول يييييتبب المرتزئيييية "الييييرو  لييييي  لييييدي 

فييييي اوكرانيييييا. لكيييين يبقيييي   السييييوريين سيييييكون بمثابيييية ت ييييعيد إضييييافي للحيييير 

 الستال يل سيكون المرلحون للقتال بالعدد ال و ت مل  روسيا؟.

 

 ا تطاف عمدر مدينة أوكرانية..  

ا ا تطيييييف جنيييييود رو ال عميييييدر مدينييييية ميليتوبيييييول جنيييييو  أوكرانيييييي / 21عربيييييي 

وئييييال البرلمييييان ادوكرانييييي فييييي بيييييان إن .الجمعييييةال وائتييييادو  إليييي  ج يييية مج وليييية

"مجموعييييية مييييين عليييييرر محتليييييين  طاليييييوا رئيييييي  بلديييييية ميليتوبيييييول إياليييييان 

 فيدوروف"ال مضيالا أن  "كان يرفض التعاون مع العدو".
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مدنيا في  80ئ الت مسجدا لج  إلي   ال ارجية ادوكرانية: روسيا

 ماريوبول 

 

ميييدنياس بيييين م أتيييرا  للق يييف فيييي  80تعيييرض مسيييجد لجييي  إليييي    ربيييي/القيييد  الع

مييياريوبول فييييي جنييييو  لييييري أوكرانيييييا حييييا ييحا يييير  بف ادليييي ا  منيييي  أيييييامال 

وئاليييييت اليييييوزارر فيييييي .بحسييييي  ميييييا أكيييييدت وزارر ال ارجيييييية ادوكرانيييييية السيييييبت

توريييييدر عليييي  تييييويتر ائ ييييف الوييييزار الييييرو  مسييييجد السييييلطان سييييليمان وزوجتيييي  

بييييين م أطالييييال كييييانوا  80وأضييييافت أن اأكثيييير ميييين .”ميييياريوبول روكسييييوبنا فييييي

يحتميييييون ينيييييا ال ومييييين بيييييين م مواطنيييييون أتيييييرا  ال دون أن تيحيييييدد متييييي  وئيييييع 

 الق ف.

 

نيوبري ": توئعات ب ف   واسع  لللركات في ألمانيا بسب  أسعار "

 الوئود 

ئييييييال موئييييييع "نيييييييوبري "ال إن رابطيييييية اللييييييركات ال ييييييويرر  روسيييييييا اليييييييوم/

ي ألمانييييييا تتوئيييييع حيييييدوا عملييييييات إفييييي   جمييييياعي واسيييييع والمتوسيييييطة فييييي 

و كيييير الموئييييعال أن المييييدير .للمتسسييييات الم تلاليييية بسييييب  ارتالييييا  أسييييعار الطائيييية

العيييييام للجمعييييييةال مييييياركو  غيرغييييير  نلييييير تقرييييييرا ينتقيييييد الحكومييييية ادلمانيييييية 

بسيييب  احبقييياب علييي  ضيييرائ  عاليييية علييي  الك ربيييابال والالليييل فيييي تحقييييب عمليييية 

وأضييييياف .سييييي ي ت الممنوحييييية ليييييبعض ركيييييا  النقيييييل العيييييامإ ييييي   منثومييييية الت

ركات ال يييييييويرر مييييييياركو  غيرغييييييير: "ت لييييييي  الرابطييييييية الاليدراليييييييية لللييييييي 

والمتوسييييطةال إفيييي   الكثييييير ميييين ييييي   المتسسييييات و سييييارر الوثييييائف بسييييب  

ارتالييييا  أسييييعار الطائيييية. أ ييييبحت أسييييعار الطائيييية ئضييييية وجودييييية للكثييييير ميييين 

 2ن تزيييييد ئيميييية ليتيييير البنييييزين فييييوي واعتبيييير أنيييي  ب يجييييوز أ."أ ييييحا  ادعمييييال

 يورو ومضاعالة أسعار الواز.
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 أغن  رجل أعمال في روسيا يوج  رسالة لبوتين 

 

 CNN  حيييي ر ف ديمييييير بوتييييانينال أغنيييي  رجييييل أعمييييال روسيييييال الكييييرملين ميييين

م يييادرر أ يييول الليييركات التيييي فيييرت فيييي أعقيييا  غيييزو أوكرانيييياال ئيييائ س إن مثيييل 

وأضييييياف ."عييييام 100اليييييوراب دكثيييير مييييين ييييي   ال طيييييور "سييييتعيد اليييييب د إليييي  

عم ئيييية نوريلسيييي  نيكييييل وأكبيييير مسييييايمي اال بوتييييانينال رئييييي  لييييركة المعييييادن ال

إ ا أغلقيييييت  1917إن روسييييييا ت ييييياطر بيييييالعودر إلييييي  ادييييييام المضيييييطربة لثيييييورر 

البييييا  فييييي وجيييي  اللييييركات والمسييييتثمرين الوييييربيينال حاثييييا الحكوميييية الروسييييية 

وتيييابع بوتيييانين وفقيييا .م يييادرر اد يييولعلييي  المضيييي بحييي ر ليييديد فيميييا يتعليييب ب

اال للرئاسيييية التييييي نلييييريا عليييي   ييييال حة اللييييركة عليييي  "تيليوييييرام"ال ئييييائ : "ثانيييييس

إن ئييييرار العديييييد ميييين اللييييركات بتعليييييب العمليييييات فييييي روسييييياال يمكننييييي القوليييية 

إنييي  عييياطالي إلييي  حيييد ميييا بطبيعتييي ال وربميييا يكيييون ئيييد تيييم ات يييا   نتيجييية ضيييووط 

فييييي ال ييييار  علييييي مال ليييي ل  عليييي  ادرجيييييح غييييير مسييييبوئة ميييين الييييرأو العييييام 

    الالر ة ل م".سيعودونال ول  يا س حتالث ب 
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 "حار  في أوكرانيا.. وئدم ن يحة: "ليست كاللعبة الل يرر

  

أسيييييدن عسيييييكرو بريطييييياني سيييييابب تطيييييو  للقتيييييال فيييييي  سيييييكاو نييييييوز عربيييييية/

لييييي  ييييياال ن يييييحةس لميييين يريييييدون اليييي يا  إليييي  الييييب دال ئييييائ  إن ادميييير أوكران

لييييبي ا بلعبيييية "كييييول أوف ديييييوتي" الليييي يررال بييييل ملييييو  بالم يييياطر وئييييد ينت ييييي 

وبحسييييي   يييييحيالة "ديليييييي مييييييل"ال فييييي ن .بيييييالموتال وسيييييط المعيييييار  الضيييييارية

متطييييوعين وعسييييكريين سييييابقين فييييي الجييييييش البريطيييياني بييييدتوا فييييي الو يييييول 

ميييييييت راال تلبيييييييية لنيييييييداب أطلقييييييي  اليييييييرئي ال فوليييييييوديمير إلييييييي  أوكرانيييييييياال 

تبب المتطوعييييون إليييي  فيلييييب دولييييي ميييين أجييييل مسيييياعدر وينضييييم ييييي .زيلينسييييكي

أوكرانييييا علييي  الت يييدو لتقيييدم الجييييش الروسيييي الييي و أطليييب عملياتييي  فيييي الرابيييع 

 والعلرين من فبراير الماضي.

 

 

 

 

 

 


