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رهينة احتجزتهم كتيبة أيدار النازية في   300الجيش الروسي يحرر نحو 

 إحدى الكنائس بدونباس 

أعلنييييير وزارف اليييييدفاأ الروسيييييية أ  كتيبييييية  أييييييدار  النازيييييية  روسييييييا الييييييوم 

األوكرانيييييية اتاييييينر باحيييييار كنيسييييية فيييييي بليييييدف نيكولسيييييكوي   ركيييييزا لع لياتهيييييا 

ي وراهييييييين كرهيييييييائ  وجيييييييرى تحرييييييييرهم دو   يييييييدن 300واحتجيييييييزر نحيييييييو 

وقييييام ال تحييييدل باسييييم الييييدفاأ الروسييييية إياييييور كونا ييييينكو  فييييي إفييييادف .إصييييابار

أييييدار  جهيييزوا  واقييين ر يييبا النيييار فيييي باحيييار ديييير صيييح ية إ  جهيييز  "ييياتلي  

وفاسيلي سيييييكي األريونكسيييييي بنيكولسيييييكوي  سجنيييييون  يييييرن دونيتسييييي    -نيكوليييييو

وأضيييييا  ال تحيييييدل أنييييي  .هييييين رهيييييائ  يييييدني ورا 300حييييييل احتجيييييزوا حيييييوالي 

عنييييد قيييييام ال"ييييوار الروسييييية بتحرييييير البلييييدف  تييييم ال"ضييييا  عليييي  بعيييي  ال "يييياتلي  

    دو  أ  يصان الرهائ  و باني الدير بأضرار.ال"و يي  في ا فر اآلارو

 

 لروسية: الارن ج د نص  االحتيا يار ال الية الروسية وزارف ال الية ا

   الييييدوم الاربييييية وسييييي أن ييييو  سيييييلوانو  إقييييام وزييييير ال الييييية الر سييييبوتني  

 ليييييار دوالر  يييي  احتيا يييييار روسيييييا  يييي  اليييينهن  300ج ييييدر  ييييا ي"ييييرن  يييي  

 ."والن"د األجنبي

 :  هييينا هيييو حيييوالي نصييي  1وقيييام سييييلوانو  فيييي  "ابلييية علييي  قنييياف  روسييييا 

 ليييييار  640االحتيا يييييار التييييي ن لكهييييا  لييييدينا إج ييييالي احتيا يييييار تبليييي  حييييوالي 

ا ييييييييار اآل  فيييييييي حالييييييية ال ي كننيييييييا  لييييييييار  ييييييي  االحتي 300 دوالر  ونحيييييييو

وأضيييييا  سيييييييلوانو :  إ  روسيييييييا ليييييديها أ ييييييوام كافييييييية ."اسيييييتادا ها فيهييييييا

وأوضييييييا سيييييييلوانو  أ  ."لضيييييي ا  إنتيييييياو السييييييلن الضييييييرورية وال ييييييدفوعار

 الاييييرن يضييييا  عليييي  الصييييي  للحييييد  يييي  وصييييوم روسيييييا إليييي  احتيا ياتهييييا  يييي  

 اليوا  .

 



 

 12 :العدد    

 2022-3-13:  االحد   

3 
 

 

 وال اابرار اً كباراً في الجيش الكر لي  يعت"م ضبا 

ال اابرار وأجهزف  ع لية ت هير داالية للجنراالر العسكريي  وأفراد 

 األ  

رجحيييير ت"ييييارير إعب ييييية أ  يكييييو  الييييرئيس الروسييييي فبدي ييييير بييييوتي   العربييييية 

قييييام بع لييييية ت هييييير داالييييية للجنييييراالر العسييييكريي  وأفييييراد ال اييييابرار وأجهييييزف 

قييييييد ارقا ييييية الجبريييييية بسيييييبن ارا ييييياا فيييييي األ ييييي   ووضييييين اليييييبع   ييييينهم 

وبحسييييين صيييييحي ة  التييييياي ز  البري انيييييية  ف"يييييد تيييييم ال"يييييب  علييييي  .أوكرانييييييا

دا  رئيييييييس فيييييرأ ال اييييييابرار الاارجييييييية فيييييي جهيييييياز األ يييييي  سيييييير ي بيسييييييي

ال ييييدرالي الروسيييي   ييين نائبيييي  أنييياتولي بولييييو   وف"ييياً لابييييير بيييارز فيييي أجهييييزف 

تحرييييير  ال ؤسييييس ال  ييييار  ورئيييييس وقييييام أندرييييي  سييييولداتو  .األ يييي  الروسييييية

 وقييييين  أ نتيييييورا   وهيييييو  وقييييين است"صيييييائي يراقييييين جهييييياز األ ييييي  ال ييييييدرالي 

إ   صيييييادر  ييييي  داايييييم جهييييياز األ ييييي  ال ييييييدرالي أكيييييدر ووكييييياالر أايييييرى:  

وأكيييييد فبدي ييييير أوسي يييييكي   وهييييو نا ييييي  ح"ييييوقي روسيييييي ."احتجيييياز الييييرجلي 

 إ  ال"يييييب  علييييي  وقيييييام سيييييولداتو  لصيييييحي ة  التييييياي ز : . ن يييييي  االعت"ييييياالر

د  ضييييين بيييييوتي  ال تزاييييييد تجيييييا  أجهيييييزف ال ايييييابرار  رئييييييس ال ايييييابرار يؤكييييي 

و يييييار كانبييييية ب يييييأ  الوضييييين فيييييي أوكرانييييييا . والتيييييي يعت"يييييد أنهيييييا قيييييد ر  عل

 68ويعتبيييير بيسيييييدا س."وأضييييا :  ل"ييييد فهييييم بييييوتي  أايييييراً أنيييي  قييييد تييييم تضييييليل 

ل سييييؤوم عيييي  عا يييياً  رئيييييس فييييرأ  الييييدائرف الاا سيييية  لل اييييابرار الاارجييييية  ا

عا ييييياً   66ويتيييييرأس بولييييييو  س.ج ييييين ال علو يييييار االسيييييتابارية فيييييي أوكرانييييييا

وتييييم إن ييييا  .  وهييييو جييييز   يييي  الييييدائرف الاا سييييةقسييييم ال علو ييييار الت ييييايلية

فييييي نهاييييية  -وهييييو رسييي ياً اد يييية أ يييي   حلييييية-جهييياز األ يييي  ال يييييدرالي الروسييييي 

فييييي دوم االتحيييياد  التسييييعينار  عنييييد ا كييييا  بييييوتي   ييييديراً ألوا يييير التن ييييين لع ليييييار

ووف"ييييا لتحليييييم أجييييرا   عهييييد دراسيييية الحييييرن  وهييييو  ركييييز .السييييوفيتي السيييياب  

أبحيييال  "ييير  وا ييين    فيييل  بيييوتي  أقيييام ي انيييية قيييادف كبيييار فيييي الجييييش بحجييية 

كييينل  أقيييدم اليييرئيس الروسيييي علييي  .ف يييلهم ايييبم ال عيييار  الجاريييية فيييي أوكرانييييا

 ييي  ال ييييدرالي الروسيييي  ام عيييدف أفيييراد  ييي  الاد ييية الاا سييية فيييي جهييياز األاعت"ييي 
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إبييييييبن بييييييوتي  بالوضيييييين السياسييييييي فييييييي  وهييييييي الجهيييييية ال سييييييؤولة عيييييي 

وأضيييييا  ال عهيييييد أ  ت"يييييارير أفيييييادر بيييييأ  دائيييييرف الح ايييييية ال يدراليييييية .أوكرانييييييا

وال ديريييييية التاسيييييعة لجهييييياز األ ييييي  ال ييييييدرالي سإدارف األ ييييي  اليييييداالي التابعييييية 

ييييييييوم   وقعيييييييا  اييييييير 20  داه ييييييير الاد ييييييية الاا سييييييية وأكيييييييير  ييييييي  لهييييييا

ونكيييييرر وسيييييائم إعيييييبم روسيييييية  سيييييت"لة أ  الاد ييييية الاا سييييية رب يييييا .الج عييييية

زودر بيييييوتي  ب علو يييييار اا ئييييية عييييي  الوضييييين السياسيييييي فيييييي أوكرانييييييا قبيييييم 

 الازو  وأ  الحرن هنا  ستكو   ه ة سلسة.

 

 أوكرانيا ترفن دعوى قضائية ضد إسرائيم ب أ  التعا م  ن البجئي  

كورنيت ييييييو    لييييييدى إسييييييرائيم  ي اينييييييي قييييييدم السيييييي ير األوكرانييييييي سييييييبوتني  

الت اسييييا إليييي  ال حك يييية العليييييا  ضييييد وزيييييرف الداالييييية  أيلييييير  يييياكيد   ؤكييييدا أ  

 ا  يييييييا ن يييييييرت  األاييييييييرف ب يييييييأ  دايييييييوم البجئيييييييي  األوكيييييييرا    يييييييير 

  ارسيييييرائيلية  إ  الحيييييديل ييييييدور عييييي   ت يييييور 12وقالييييير ال"نييييياف  ."قيييييانوني

وقييييام ال حييييا ي تييييو ر وارسييييو ."سييييي  فييييي العبقييييار بييييي  أوكرانيييييا وإسييييرائيم

اليييينث ي يييييم السيييي ارف األوكرانييييية فيييييي ارجييييرا  ال"ييييانوني  إ  اسييييتادام وزييييييرف 

ل ييييية الدااليييييية  ييييياكيد فيييييي ال ا ييييي  الجدييييييد السيييييتيعان البجئيييييي  األوكيييييرا  لك

 حصيييييل  يالييييي   سيييييتارا  ييييي  اليييييداا  يا يييييي انتهاكيييييا لبت اقييييييار الدوليييييية 

ي بييييييا  ن يييييرت  ال"نيييييياف: وكتيييييين السييييي ير األوكرانيييييي فيييييي ."وال"يييييانو  اليييييدولي

لسياسيييية الجديييييدف لييييوزارف الداالييييية تنتهيييي  االت اقييييار بييييي  أوكرانيييييا وإسييييرائيم  ا

 ب أ  إع ا  ال وا ني  األوكرانيي     التأ يرار .
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  سؤوم أوكراني يتهم روسيا باستادام قنابم فوس ورية في دونباس

 انسيييي   ييييرا اتهييييم  سييييؤوم أ نييييي أوكرانييييي فييييي  ن "يييية لو  األوسيييي ال ييييرا 

الجييييييييش الروسيييييييي لييييييييم السيييييييبر األحيييييييد ب"صييييييي  بلدتييييييي  ب"نابيييييييم  الييييييببد

ووفيييي  أوليكسييييي بيلو يتسييييكي قائييييد  يييير ة بوباسيييينا الواقعيييية عليييي  .فوسيييي ورية

بُعييييييد حييييييوالي  ائيييييية كيلييييييو تر  ييييييرن لو انسيييييي   اسييييييتادم الييييييروس قنابييييييم 

وقييييام .فوسيييي ورية فييييي  ن "تيييي   بحسيييين  ييييا ن"لتيييي  وكاليييية الصييييحافة ال رنسييييية

هيييينا  ييييا أ ليييي  علييييي  النييييازيو  اسييييم سالبصيييييم بيلو يتسييييكي عبيييير فيسييييبو   

الحييييارا   وهيييينا  ييييا ي ل"يييي  سالرو يييييو   س ييييزو لكل تييييي الييييروس وال ا يييييو   

 عل   دننا.  عاناف ال توص  وحرائ «.

 

تحديل استاباراتي بري اني ع ا تحاوم ال"وار الروسية ال"يام ب  

 بأوكرانيا 

 

 CNN أ البري انييييية  األحييييد  فييييي أحييييدل ت"ييييييم اسييييتاباراتي قاليييير وزارف الييييدفا

را لهيييييا أ  ال"يييييوار الروسيييييية تحييييياوم  ت ويييييي   ال"يييييوار األوكرانيييييية فيييييي  ييييي 

وأوضييييحر الييييوزارف أ   ال"ييييوار الروسييييية تحيييياوم ت وييييي  .الييييببد وتت"ييييدم  ربييييا

ال"ييييوار األوكرانييييية فييييي  ييييرا الييييببد بين ييييا تت"ييييدم  يييي  اتجييييا  ايييياركي  فييييي 

لجنييييون    ضييييي ة أ   ال"ييييوار الروسييييية التييييي تت"ييييدم ال يييي ام و يييياريوبوم فييييي ا

ا نحييييو  يييي  ال"ييييرم تحيييياوم االلت ييييا  عليييي   يكوالييييي  وهييييي تت ليييين لل"يييييادف  ربييييً 

ول تيييير الييييدفاأ البري انييييية إليييي  أ   روسيييييا تييييدفن ي نيييياً باه يييياً  "ابييييم ."أوديسييييا

كييييم ت"ييييدم حيييييل تواصييييم ال"ييييوار ال سييييلحة األوكرانييييية  "او تهييييا ال ييييديدف فييييي 

 ببد .ج ين أنحا  ال
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 فتحوا النار عل  السيارف..  "تم صحافي أ يركي في كيي  

اته يييير السييييل ار األوكرانييييية  اليييييوم األحييييد  ال"ييييوار الروسييييية   العربييييية الحييييدل

ب"تييييم صييييحافي أ يركييييي  عليييي  وقيييين الع ليييييار العسييييكرية التييييي داليييير أسييييبوعها 

 "تيييم ف"يييد أعلييي  قائيييد  ييير ة  ن "ييية كييييي  أنيييدرث نيبيتيييو   .الياليييل فيييي اليييببد

الصييييحافي األ يركييييي بيرنيييير رينييييور عليييي  أيييييدث ال"ييييوار الروسييييية فييييي بلييييدف 

ر  علو يييييار أ  الراحيييييم يع يييييم فيييييي صيييييحي ة  نيوييييييور  تييييياي ز  ون"لييييي .إربيييييي 

األ يركييييية ال ييييهيرف  إال أ  األايييييرف ن يييير الابيييير  وأكييييدر فييييي بيييييا  أ  الرجييييم 

 إ  الرجم لم يك  يع م  عهم لح ة وفات .

 

البري انية عبرر ع   ااوفها    عبقة صاندث تاي ز: ال اابرار 

 ونجم جاسوس ساب  جونسو   ن يرث روسي 

ن يييييرر صييييحي ة “صييييياندث تيييياي ز  تح"ي"يييييا ك يييي ر فيييييي     “ال"ييييدس العربييييي  

عيييي  عييييدم ارتييييياخ أجهييييزف االسييييتابارار البري انييييية  يييي  صييييداقة رئيييييس الييييوزرا  

ليبيييييييدي    اليييييي  صييييييحي تي  بييييييوريس جونسييييييو  واليييييييرث الروسييييييي ي اينييييييي

 نار   17دنر  و إي ننيييييي  سيييييتاندرد . وقاليييييير إ  جونسيييييو  علييييييم فييييييي “إندبنييييي 

تحييييينير ال ايييييابرار البري انيييييية  ييييينا صيييييدي"  ال "يييييرن ليبييييييدي   2020 يييييارس 

 "عيييييدا دائ يييييا فيييييي  جليييييس الليييييوردار بنيييييا  علييييي   اييييياو  تتعلييييي  بييييياأل   

عا يييا  يروتييي   ييي   41وبنييي  رجيييم األع يييام الروسيييي البيييال   ييي  الع ييير س.ال"يييو ي

ندر ليبييييدي   الع ييييم السييياب  فيييي كيييي جيييي بيييي والييينث أصيييبا ايييبم واليييد  الكسييي 

 ليييييارديرا ولدييييي  اسييييتي ارار فييييي  ييييب  جزيييييرف ال"ييييرم التييييي ضيييي ها الييييرئيس 

. وكييييا  ليبييييدي  اربييي  قيييد دافيييين عييي  بيييوتي  وأيييييار 2014فبدي يييير بيييوتي  فيييي 

لييييينث سيييي م فيييييي  ييييكوكا حييييوم  "تيييييم ال عييييار  الروسيييييي ألكسييييندر ليت ينكييييو ا

كيتييييي  صيييييحي تي  فهيييييو علييييي  عبقييييية بالنابييييية ال نيييييية لنيييييد . وبارضيييييافة ل ل

وال  يييياهير البري ييييانيي   يييييم ال نييييا  سييييتي   فييييراث وسييييير إيييييا   يييياككيل  وسييييير 

ألتيييو  جيييو . وكلهيييم حضيييروا ح يييبر فيييي لنيييد  وقضيييوا إجيييازار فيييي قلعتييي  التيييي 
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عليييي  الييييرف  تعييييود إليييي  ال"يييير  الييييياني ع يييير فييييي إي اليييييا. وكييييا  رد جونسييييو  

هيييي ال  يييكلةا ل يييانا ليييم يابرنيييي أحيييد بال  يييكلة قبيييم “دقي"ييية ليييو سييي حر  “ يييا 

نليييي ا ألننييييي أتحييييدل  عيييي   نيييين سيييينوار  ويليييية  ول ييييانا سيييي ا ليييي  بييييا تب  

ولكيييي  تأكيييييدار جونسييييو  أ  ليبيييييدي  .”صييييحي تي   يييي  صييييح نا والتحييييدل للكييييما

 نيييين  نحيييي  بييييار   ييييكلة بعييييد ا أصييييبا رئيسييييا للييييوزرا  وأ  ال اييييابرار تييييدالر ل

"يييد كانييير ال ايييابرار تعييير  بهييينا  ييي  قبيييم وهيييو  الييي  ف.ل"ييين ليييورد ليييم تكييي  دقي"ييية

  جيييييو  6الصيييييحي ة الوحييييييد الييييينث رفييييي   يييييدير ال ايييييابرار الاارجيييييية سأم اث

سييييويرز سال عييييرو  بسييييي   "ابلتيييي  فييييي ل"ا اتيييي  الدورييييية ب "يييير الجهيييياز األ نييييي 

ن  ييير عيييام  ييين  يييب  و حيييررث الصيييح  البري انيييية. ورفييي   ييي ل  فيييي ح لييية 

األ نييييييو  أ  ال يييييوا   الروسيييييي الييييينث أقيييييام ف"يييييد اعت"يييييد ال سيييييؤولو   2013

عبقييييار  يييين ال  يييياهير وال نيييياني  البري ييييانيي  يحيييياوم الت"ييييرن  يييي  ال ؤسسيييية 

و ييييي  ال عيييييرو  أ  واليييييد .البري انيييييية  ولهييييينا رفضيييييوا   ييييياركت  فيييييي الح لييييية

ينييييار ليبيييييدي   الكسييييندر ع ييييم لصييييالا كييييي جييييي بييييي فييييي لنييييد  أينييييا  الي ان

بعيييييد انهيييييار ارتحييييياد السيييييوفييتي وهيييييو وواصييييم الع يييييم  ييييين الوكاليييية الجدييييييدف 

“جهيييياز االسييييتابارار الاارجييييية  يييييم أصييييبا  ليييييارديرا و الكييييا ل صيييير  “بنيييي  

ارحتيييييا  الييييو ني  وبحصييييية كبيييييرف فيييييي  ييييركة ال اقييييية “ ييييازبروم  و يييييركة 

ال ييييييرا  الروسيييييية “إيروفليييييور  و يييييركة أايييييرى لتصييييينين  يييييائرار. وقييييييدم 

وا أنييييي  جيييييز   ييييي  ال ب"ييييية ي  األن ن سييييي  ك عيييييار  ولكييييي  الكيييييييرو  رأليبييييييد

األولياار ييييية الييييني  سيييي ا لهييييم بييييوتي  ال هييييور ب  هيييير ال عييييار   يييي  أجييييم 

 توسين ال صالا الروسية في الارن
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  يخ األزهر ل"ادف العالم: ابنلوا  ا في وسعكم را اد الحرون 

حيييينر  يييييخ األزهيييير  أح ييييد ال ييييين  األحييييد   يييي  قسييييوف  سييييكاث نيييييوز عربييييية 

عار و يارهييييييا ال ييييييد رف  داعيييييييا قييييييادف دوم العييييييالم الحييييييرون و ييييييرارف الصييييييرا

وكتيييين ال ييييين عليييي  صيييي حت  .للتحيييير   يييي  أجييييم وقيييي  الحييييرن فييييي أوكرانيييييا

الرسييييي ية ب وقييييين  فيسيييييبو  :   يييييهدر أنيييييا وأبنيييييا  جيليييييي قسيييييوف الحيييييرون 

رارف الصييييراعار  ورأينييييا  يارهييييا ال ييييد رفص  يييي  انهيييييار لبقتصيييياد  وإهييييدار و يييي 

ووجيييي   يييييخ األزهيييير ."وال يييير  والكراهيييييةلل ييييوارد  وانت ييييار لل "يييير واأل ييييية 

رسييييالة ل"يييييادف العيييييالم   ييييالبهم فيهيييييا بالع يييييم بكيييييم  ييييا فيييييي وسيييييعهم الحتيييييوا  

وقييييام: .ال وقيييي   والع ييييم بأقصيييي  سييييرعة عليييي  إي"ييييا  الحييييرن فييييي أوكرانيييييا

 ابييينلوا كيييم  يييا فيييي ُوسيييعكم ر  يييا  نييييرا  الحيييرون  ات حيييدوا وسييياروا جهيييودكم 

دي    فالتييييياريخ سيييييينكركم ب يييييا ح""ت يييييو  ل يييييعوبكم رن"يييييان ال ستضيييييع ي  وال  ييييير 

 ولإلنسانية    است"رار وعدم وسبم .

 


