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 زيلينسكي يتحدث عن "جرائم حرب" في ماريوبول

قككككال الكككككرئيي اووكرانكككككي فولككككوديمير زيلينسككككككي  كككككبا   /سكككككاو نيكككككوز عربيككككك 

السكككككاحلي  سكككككوا يكككككدون فكككككي التكككككاري ح  اوحكككككدح ان ح كككككار مدينككككك  مكككككاريوبول

وأضكككككاا .بسكككككبب مكككككا قكككككال اناكككككا "جكككككرائم حكككككرب" ارتكبتاكككككا ال كككككوا  الروسكككككي 

زيلينسكككككي فككككي رسككككال  م ككككورم الككككا مككككعبلح أن "مككككا فعلككككل المحتلككككون لاكككك   

 المدين  المسالم  لاو ارهاب سيب ا في ال اكرم ل رون".

 

 

  100من الم اتال  الروسي  تستادا معسكر تدريب وت ضي علا أكثر 

 مسلح من العسكريين والمرتزق  اوجانب 

مككككككن  100أعلنكككككك  وزارم الككككككدفا  الروسككككككي  أن أكثككككككر مككككككن  روسككككككيا اليككككككوم/

العسكككككريين والمرتزقكككك  اوجانككككب قتلككككوا فككككي  ككككارم روسككككي  دقي كككك  علككككا مركككككز 

 تدريب ل وا  العمليا  الخا   اووكراني  في منط   جيتومير.

 

 

تعلق علا دعوم وزير ألماني الا تناول لحوم أقل لمحارب   زاخاروفا

 روسيا 

عل كككك  المتحدثكككك  باسككككم الخارجيكككك  الروسككككي ح ماريككككا زاخاروفككككاح  روسككككيا اليككككوم/

علككككا دعككككوم وزيككككر الزراعكككك  اولمككككاني المككككواطنين الككككا تنككككاول كميككككا  أقككككل مككككن 

: "ان وزيككككر الزراعكككك  اولمككككاني جككككيم وقالكككك  زاخاروفككككا.اللحككككوم لمحاربكككك  روسككككيا

أوزدميككككرح الكككك و دعككككا مواطنيككككل الككككا تنككككاول كميككككا  أقككككل مككككن اللحككككوم لمحاربكككك  
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روسكككياح قكككد يطلكككب أيضكككا مكككن اولمكككان التكككنضي بمككككل أقكككل لكككنضي ال كككر ح وهكككو 

 محارب  روسيا.. وهو ما سيكون مساهم  في حماي  البيئ !".

 

 

تايمز": ارتضا  سريع في أسعار الحليب في العالم علا خلضي   فاينانمال"

 النزا  في أوكرانيا

 

حكككك ر   ككككحيض  "فاينانمككككال تككككايمز" مككككن أن أسككككعار الحليككككب فككككي  /روسككككيا اليككككوم

العككككالم ترتضككككع بوتككككائر سككككريع  علككككا خلضيكككك  العمليكككك  العسكككككري  التككككي تجرياككككا 

التكككي تمكككر أ كككال  وأمكككار  ال كككحيض  الكككا أن سكككو  الحليكككب.روسكككيا فكككي أوكرانيكككا

بضتككككرم متككككوترمح تتضككككرر أكثككككر مككككن جككككراأل االضككككطرابا  فككككي امككككدادا  اوعككككالا 

 واوسمدم والض وط التضخمي ح علا خلضي  اوحداث الجاري  في أوكرانيا.

 

 

 البابا: المجازر والضظائع تُرتكب يوميا في أوكرانيا

لروسككككككياح ا  وا كككككل البابككككككا فرنسكككككيي انت كككككاد  الضكككككمني  التلضزيكككككون العربكككككي/

و كككا اليكككوم اوحكككد ال كككرا  فكككي أوكرانيكككا بغنكككل "مجكككزرم حم كككاأل"  يكككر مبكككررمح 

 30وقكككال أمكككام زهكككاأل ."وحكككث زعمكككاأل العكككالم علكككا وقكككا "هككك   الحكككرب الب يضككك 

ألكككا مكككخا فكككي سكككاح  ال كككديي بطكككري فكككي خطابكككل اوسكككبوعي اليكككوم اوحكككد: 

فرنسككككيي  وأضككككاا البابككككا.""العككككدوان العنيككككا علككككا أوكرانيككككا ال يتباطككككغ ل سككككا

فكككي أحكككدث ادانككك  قويككك  مكككن جانبكككل للحكككرب: "اناكككا مجكككزرم حم كككاأل ا  تتككككرر ككككل 

ا حتككككا ا ن  كككككر روسككككيا باالسككككم وقككككال البابككككا: .يككككوم المكككك ابح والضظككككائع"ح متجنبككككو

ا بوقكككا  "أتوسكككل لككككل مكككن لكككل دور فكككي المجتمكككع الكككدولي أن يلزمكككوا أنضسكككام ح كككو

دو تغييككككككدا هكككككك   الحككككككرب الب يضكككككك "ح ورد الحضككككككور باتافككككككا  وت ككككككضيق مكككككك 
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وأضكككككاا: "حتكككككا هككككك ا اوسكككككبو  أ كككككاب  ال كككككواري  وال نابكككككل مكككككدنيين .للنكككككداأل

 وكبار السن واوطضال والنساأل الحبالا".

 

 CNN  :المندوبكككك  اوميركيككككك  لككككدة اومككككم المتحكككككدم لينككككدا تومككككاي  رينضيلكككككد

 المضاوضا  التي يحاول الرئيي اووكراني ع دها مام  ونحن ندعماا

CNN  :حاولنكككا قبكككل بكككدأل النكككزا  التو كككل الكككا حكككل دبلوماسكككي لككككن  رينضيلكككد

 الروي لم يستجيبوا

فككككي  1459مككككن المككككدنيين وا ككككاب   902اومككككم المتحككككدم: م تككككل  الجزيككككرم نكككك /

 أوكرانيا من  منت ا ليل أمي

وزارم الككككدفا  البريطانيكككك : فمككككل روسككككيا فككككي السككككيطرم الجويكككك   الجزيككككرم نكككك /

 أضعا ت دماا البرو بمكل كبير.

عككككن وزيككككر الخارجيكككك  التركككككي: أوكرانيككككا وروسككككيا ت تربككككان مككككن االتضككككا   رويتكككرز

 بمغن ال ضايا المام .

 جونسون يحث ال ين علا ادان  ال زو الروسي ووكرانيا /المر  اووسط

 ترحيل ا الا من سكان ماريوبول بال وم الا روسيا /الدولي  مون  كارلو

ماليكككككين أوكرانكككككي اضكككككطروا لم كككككادرم  10المتحكككككدم: اومكككككم  التلضزيكككككون العربكككككي/

 منازلام بسبب الحرب
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 " ووكرانيا.. ما الم ابل؟400أمريكا تعر  علا أن رم تسليم "أي 

كمكككككا المكككككدير السكككككابق لالسكككككتخبارا  اومريكيككككك  المركزيككككك  "سكككككي  /21عربكككككي

أو ايككككل"ح وليككككام كككككولبيح فككككي م ككككال لككككل علككككا  ككككحيض  "وول سككككتري  جورنككككال" 

اومريكيكككك ح أن وامككككنطن مسكككككتعدم اعطككككاأل أن كككككرم طككككائرا  م اتلككككك  مككككن طكككككراز 

 ." اومريكي ح م ابل مرط بسيط35"أا

ال كككككواري  التركيككككك  ونكككككوي  وليكككككام ككككككولبي فكككككي م الكككككلح الككككك و حمكككككل عنكككككوان "

الروسككككي  يمكناككككا الككككدفا  عككككن أوكرانيككككا"ح الككككا أن ادارم بايككككدن مسككككتعدم لتسككككليم 

" اومريكيكككك ح م ابكككككل قيكككككام اوخيككككرم ب عطكككككاأل منظومكككككا  35تركيككككا م كككككاتال  "أا

 ." الدفاعي  الروسي  الموجودم لدياا الا أوكرانيا400"أي

ن طرحككككوا الضكككككرم وقالكككك  م ككككادر لوكالكككك  أنبككككاأل رويتككككرز ان مسكككك ولين أمككككريكيي

علككككا نظككككرائام اوتككككراض المككككار الماضككككي لكككككن لككككم يككككتم ت ككككديم طلككككب محككككدد أو 

رسككككميح وأضكككككاف  الم كككككادر أن هككككك ا االقتكككككرا  نكككككوق  بمككككككل م تضكككككب خكككككالل 

زيككككارم نائبكككك  وزيككككر الخارجيكككك  اومريكككككيح وينككككدو مككككيرمانح لتركيككككا فككككي وقكككك  

 .سابق من ه ا المار الجارو

يككككا باككك   الخطكككومح سككككيجعل وامكككنطن تضكككككر وأككككد ككككولبي فككككي م الكككل أن قيكككام ترك

"ح بعككككد أن تككككم 35بمكككككل جككككدو فككككي اعككككادم أن ككككرم الككككا برنككككام  م ككككاتال  "أا

 ." الروسي للدفا  الجوو400استبعادها منل بسبب مرائاا لنظام "أي

" الدفاعيكككككك  الروسككككككي  400وأمككككككار الككككككا أن اعطككككككاأل تركيككككككا منظومكككككك  "أي

اوخيكككككرم مكككككن مواجاككككك  الطكككككائرا  الموجكككككودم لكككككدياا الكككككا أوكرانيكككككاح سكككككيمكن 

الروسكككككي  التكككككي ق كككككض  ودمكككككر  العديكككككد مكككككن المبكككككاني فكككككي مختلكككككا المكككككدن 

وأضكككككاا: "أرة أن هككككك   الطري ككككك  هكككككي أفضكككككل حكككككل لسكككككد الضجكككككوم .اووكرانيككككك 

" 400الحا ككككككل  بككككككين وامككككككنطن وأن ككككككرمح ف رسككككككال تركيككككككا ل ككككككواري  "أي

كامككككلح  الروسككككي  الموجككككود بككككين يككككدياا الككككا أوكرانيككككا سككككيناي الخككككالا بمكككككل

 ."وسيمكن أوكرانيا من الدفا  عن أراضياا بمكل أفضل
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ولضككك  الكككا أن ح كككول  لكككض سيسكككاهم أيضكككاح فكككي تحسكككين العالقكككا  الثنائيككك  بكككين 

الواليكككككا  المتحكككككدم اومريكيككككك  وتركيكككككاح وسكككككيضتح  فاقكككككا جديكككككدم للتعكككككاون بكككككين 

 .البلدين في المست بل

ادرم علكككككا "ح سكككككيجعلاا قككككك 400ومكككككدد علكككككا أن ح كككككول أوكرانيكككككا علكككككا "أي

الم اومكككك  وال ككككمود أمككككام الايمنكككك  الجويكككك  الروسككككي ح ممككككيرا الككككا أن أوكرانيككككا 

 .تضت ر للوسائل الضعال  ال ادرم علا ال ضاأل علا ال وم الجوي  الروسي 

واهتمككك  كككك لض وسكككائل اعكككالم تركيككك ح السكككب ح بمكككا قالككك  انكككل "عكككر  أمريككككي" 

نككككككام  الم اتلكككككك  لتركيككككككاح لحككككككل الخالفككككككا  الناجمكككككك  بككككككين البلككككككدين بسككككككبب بر

 ."35"أا

"ح 21وأوضككككح   ككككحيض  "ينككككي مككككضق" التركيكككك ح فككككي م ككككال ترجمتككككل "عربككككي

" اومريكيككككك  "مثيكككككر"ح مككككك كرم 35أن العكككككر  اوخيكككككر بخ كككككوا م كككككاتال  "أا

" 35نسكككككخ  مكككككن م كككككاتال  "أا 100بكككككغن تركيكككككا طلبككككك  مكككككراأل أكثكككككر مكككككن 

مارا  اومريكيكككك ح التككككي تعككككد أكثككككر الطككككائرا  اومريكيكككك  تطككككوراح ووضككككع  اسككككتث

  .ضخم  بمغن  لض

اال أن وامككككنطن قامكككك  باسككككتبعاد أن ككككرم بعككككد ا ككككرار اوخيككككرم علككككا اتمككككام  ككككض   

 ."400ال واري  الروسي  "أي

وفككككي وقكككك  سككككابقح قككككال الككككرئيي اووكرانككككي فولككككوديمير زيلينسكككككيح ان بككككالد  

بحاجككككك  للح كككككول علكككككا مزيكككككد مكككككن الطكككككائرا  واوسكككككلح  لمواجاككككك  ال كككككزو 

أن بككككالد  تضت ككككر ونظمكككك  الككككدفا  الجككككوو الضعالكككك  ال ككككادرم الروسككككيح منوهككككا الككككا 

 .علا  د ال ارا  الروسي 

 محلل تركي: عر  مثير.. ولكن

وفكككي هككك ا ال كككددح أفكككاد المحلكككل السياسكككي الترككككيح ايرهكككان تكككايالنح بكككغن العكككر  

اومريككككي الجديكككد هكككو عكككر  مثيكككر لالهتمكككامح لكنكككل محضكككوا بالمخكككاطر بالنسكككب  

"ح الكككا أن قبكككول أن كككرم لاككك ا العكككر  21يثكككل لكككك "عربكككيوأمكككار خكككالل حد.ون كككرم

الجديككككدح سككككيعني و ككككول العالقككككا  الروسككككي  التركيكككك  الككككا أسككككوأ أحوالاككككاح مككككا 

 .سيعني تغثر االقت اد التركي بمكل كبير
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ونككككو  الككككا أن الحكومكككك  التركيكككك  ال يمكككككن أن ت بككككل هكككك ا العككككر ح دون التضكيككككر 

 .بمكل كبير علا روسيابعواقبل علياا وعلا اقت ادهاح ال و يعتمد 

وأضككككككاا: "أرة أن امكانيكككككك  قبككككككول الحكومكككككك  التركيكككككك  لاكككككك ا العككككككر  مككككككبل 

معدومككككك ح فتركيكككككا لكككككن تخكككككاطر بعالقاتاكككككا مكككككع روسكككككيا مكككككن أجكككككل م كككككاتال  

"ح منوهككككا الككككا أن "أن ككككرم لككككو كانكككك  تضكككككر بكككك لض لكانكككك  تجككككرأ  علككككا 35"أا

 ."فعل  لض مسب ا

مككككع روسككككيا وأوكرانيككككا علككككا حككككد  وأكككككد أن بككككالد  تككككولي اهتمامككككا كبيككككرا للعالقكككك 

سككككواألح منوهككككا الككككا أن "موقككككا بككككالد  مككككن اوزمكككك  اووكرانيكككك  الروسككككي  هككككو 

 اوسلم لاا في ظل ظروفاا االقت ادي  المت ب ب ".


