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الغزو الروسي ألوكرانيا
 19مارس  2022اعتبارًا من  20 ،8:00مارس .2022

الوضع العملي
اتجاهات كييف وزيتومير:
وفًقا للشرطة الوطنية األوكرانية  ،أُسقطت أربع قذائف على البنية التحتية للنقل بني قرية بيسكيفكا وقرية ميهالكي في
منطقة بوتشا بمنطقة كييف ليلة  19مارس.
أفاد أولكسندر بافليوك  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في كييف  ،أن الدفاع الجوي للقوات البرية األوكرانية
أسقط طائرة هليكوبتر هجومية روسية من طراز  Ka-52فوق منطقة كييف.
في  19مارس  ،قصفت القوات الروسية مرة أخرى نوفي بتريفتسي من جراد .جاء ذلك من قبل الشرطة في منطقة
كييف.
في صباح يوم  19مارس  /آذار  ،في منطقة كوروستني بمنطقة زيتومير ُ ،دمر مبنى من طابق واحد بالكامل جراء
القصف وما تاله من نيران.
دمرت القوات الروسية قرية بريفار في مجتمع أوفروتش في منطقة جيتومير بالكامل بإطالق طائرة هليكوبتر .كما
تعرضت عشرة منازل خاصة في قرية راكيفشتشينا )منطقة زيتومير( للقصف بالصواريخ.
اتجاهات تشيرنيهيف وسومي:
أبلغت القيادة العملياتية "الشمالية" عن تدمير بطاريتي مدفعية في منطقة تشيرنيهيف :بطارية من طراز نظام
ق اوراغان وبطاريات من وحدات مدفعية ذاتية الدفع .S19 MSTA-S2
خ متعّدِد االنطال ِ
الصواري ِ
وفًقا إلدارة الدولة اإلقليمية في تشيرنيهيف  ،في  19مارس  /آذار  ،نتج عن القصف ثالثة حرائق في منشآت البنية
التحتية :مستودع وقود ومواد تشحيم  ،ومصنع لتصنيع املنتجات البالستيكية  ،ومنشآت تخزين.
صرح رئيس بلدية تشيرنيهيف فالديسالف أتروشينكو أن املستشفى الثاني باملدينة قد تعرض للقصف.
اتجاهات خاركيف ولوهانسك:
في  19مارس  ،دمر قصف مدفعي مبنى سكني في بلدة روبيجني )منطقة لوهانسك(ُ .قتل ما ال يقل عن ثالثة
أشخاص  ،بينهم طفالن  ،وأصيب طفل آخر.
بالقرب من بوباسنا  ،أسقط الجيش األوكراني صاروخًا أطلق من مجمع توشكا أُو باستخدام نظام دفاع جوي
محمول من طراز ستينغر.
نتيجة قصف القوات الروسية ملدينة خاركيف في بعض مناطق املدينة )بيفنيشنا سالتيفكا وفيليكا دانيلفكا( اندلعت
الحرائق .وبحسب املعلومات األولية من مركز الطوارئ الطبي  ،هناك قتلى وجرحى بينهم طفل.
في  19مارس  /آذار  ،أصابت القنابل مبنى سكني ومحطة خدمة ومبنى مدرسة ثانوية في ديرهاتشي )منطقة
خاركيف( ؛ أصيب شخصان .كما قصف منزل سكني في قرية بزروكي التابعة لناحية الدرقاشي.
استشهد خمسة مدنيني جراء قصف روسي على ناحية إيزوم )منطقة خاركوف(.
اتجاهات دونيتسك و زابوروجي:
وبحسب فوج آزوف فإن مقاتليهم شنوا غارة دمرت خاللها مخازن ذخيرة وضباط معادون وفصيلة مشاة معادية.
قالت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية إن الجيش األوكراني دمر طائرة هليكوبتر قتالية من طراز Ka-
 52في اتجاه زابوريزهجيا.
في  19آذار  /مارس ُ ،عرف مقتل  9أشخاص وإصابة  17آخرين نتيجة لغارتني صاروخيتني على مشارف
زابوريزهيا تم تنفيذهما في اليوم السابق.
االتجاه الجنوبي:
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أفاد رئيس تحرير  BlackSeaNewsأندريه كليمينكو أن الجيش الروسي قام بتلغيم الطرق البحرية من مضيق
البوسفور إلى أوديسا  ،وأن ميناء سوتشي البحري ينشر معلومات خاطئة حول انجراف األلغام بسبب القوات
األوكرانية.
في بث تلفزيوني وطني  ،صرح فيتالي كيم  ،رئيس إدارة والية ميكواليف اإلقليمية  ،أن القوات الروسية كانت
تنسحب من ميكواليف.
االتجاه املركزي:
وفًقا لرئيس إدارة الدولة اإلقليمية في دنيبروبتروفسك  ،ميكوال لوكاشوك  ،أوقفت القوات الروسية الهجوم في اتجاه
كريفي ريه .كما قال إنهم كانوا يوطدون أنفسهم بالقرب من املناطق املأهولة بالسكان في منطقة خيرسون.
قال أولكسندر فيلكول  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في كريفي ريه  ،إن الجيش الروسي قصف قرية فيليكا
ق .وبحسب التقارير األولية  ،لم تقع
خ متعّدِد االنطال ِ
كوسترومكا )منطقة دنيبروبتروفسك( من جراد نظام الصواري ِ
قتلى.
االتجاه الغربي:
أكد يوري إغنات املتحدث باسم القوات الجوية األوكرانية  ،بيان وزارة الدفاع الروسية بشأن قصف صاروخ تحت
األرض ومستودع ذخيرة للطائرات للقوات األوكرانية في ديالتني )منطقة إيفانو فرانكيفسك( .ومع ذلك  ،أشار
املتحدث إلى أنه ال يمكنه حتى اآلن تأكيد املعلومات حول استخدام صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت ملجمع
كينجال لضرب املنشأة.
مواجهة املعلومات
وزعم املتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن أفراد فوج آزوف يخططون لشن هجوم في لفيف
ضد دبلوماسيني من الواليات املتحدة ودول غربية أخرى من أجل تصويره على أنه هجوم روسي.
الحالة االنسانية
صا.
في  19آذار )مارس(  ،عملت  8ممرات إنسانية من أصل  10مخطط لها  ،وتم إجالء  6623شخ ً
ال وأصيب أكثر من  140في أوكرانيا.
وفًقا ملكتب املدعي العام  ،حتى صباح يوم  19مارس  /آذار  ،توفي  112طف ً
أفادت الخدمة الصحفية ملجلس مدينة ماريوبول أنه خالل األسبوع املاضي  ،تم ترحيل عدة آالف من سكان ماريوبول
من منطقة الضفة اليسرى باملدينة  ،التي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيًا  ،إلى روسيا.
من تحت الحصار للثكنات العسكرية في ميكواليف التي دمرت نتيجة القصف الصاروخي في  18مارس  ،سقط 50
جثة.
زارت أمني املظالم املعني بحقوق اإلنسان  ،ليودميال دينيسوفا  ،أسرى الحرب الروس للتحقق من حقوقهم وفًقا
ملتطلبات اتفاقية جنيف املتعلقة بمعاملة أسرى الحرب  ،وذكر أنه ليس لديهم شكوى بشأن ظروف احتجازهم.
صرح أنطون جيراشينكو  ،مستشار وزير الداخلية األوكراني  ،بأن من بني الجرائم األكثر شيوًعا خالل الحرب
الجرائم ضد أرواح األوكرانيني وممتلكات الدولة والبلديات والنهب.
طلب سكرتير مجلس األمن القومي والدفاع  ،أوليكسي دانيلوف  ،من ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القدوم إلى
محطتي تشرنوبيل وزابوريزهجيا املصادرتني ملراقبة االمتثال ملعايير السالمة.
وفقا لألمم املتحدة  ،قتل ما ال يقل عن  847مدنيا وجرح  1399خالل الحرب في أوكرانيا.
مقاومة
في مقابلة مع  ، RBC-Ukraineقال سيرهي هايداي  ،رئيس اإلدارة العسكرية اإلقليمية في لوهانسك  ،إن سكان
املناطق املأهولة بالسكان التي احتلتها القوات الروسية في منطقة لوهانسك نظموا مسيرات مؤيدة ألوكرانيا .ورداً
ال.
على ذلك  ،بدأ الجيش الروسي بقصف املدنيني واختطاف النشطاء لي ً
يواصل سكان منطقة خيرسون االحتجاج على االحتالل املؤقت لروسيا .نظمت املسيرات املؤيدة ألوكرانيا في قرية
بريليفكا ومنطقة هينيشيسك في املنطقة )مجتمع قرية إيفانيفكا(.
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الوضع االقتصادي
وفًقا لوزارة املالية  ،فإن حوالي  ٪ 30من االقتصاد األوكراني ال يعمل على اإلطالق أو بشكل مؤقت .ال تغطي
اإليرادات الضريبية احتياجات الدولة  ،والقناة الرئيسية لتمويل ميزانية الدولة هي االقتراض الداخلي والخارجي.
بدأت أسعار الوقود في االنخفاض في محطات الوقود األوكرانية بعد أن أقر البرملان األوكراني مشروع قانون
حكومي إللغاء ضريبة اإلنتاج على الوقود.
األحداث السياسية والدبلوماسية
في  18مارس  ،ألقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خطابًا بالفيديو إلى السياسيني واملواطنني السويسريني.
دعا زيلينسكي في خطابه إلى تجميد أصول الروس الذين شنوا حربًا على أوكرانيا والتأثير على الشركات السويسرية
التي ال تريد مغادرة روسيا.
في الوقت نفسه  ،أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستطبق حزمة رابعة من عقوبات االتحاد األوروبي  ،والتي تشمل
حظر تصدير السلع الكمالية إلى روسيا.
قال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحرب الروسية األوكرانية يمكن أن تؤدي إلى مجاعة وانهيار
نظام الغذاء العاملي .ودعا األمني العام لألمم املتحدة العالم إلى بذل قصارى جهده ملنع هذه املأساة.
دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي إلى فرض حظر كامل على تجارة االتحاد األوروبي مع روسيا .تقترح
بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات الحالية في أسرع وقت ممكن .نحن نتحدث عن املوان - œحظر دخول
املوان œتحت العلم الروسي  ،مع البضائع الروسية  ،وكذلك التجارة البرية.
تبرعت اململكة املتحدة بأكثر من مليوني من اإلمدادات واملعدات الطبية ألوكرانيا ملساعدة البالد في التعامل مع حالة
الطوارئ .في الوقت نفسه  ،أرسلت أملانيا معدات دفاع مدني ومعدات إطفاء إلى أوكرانيا.
يتم جمع املعلومات الواردة في امللخص من مصادر رسمية  -تقارير سلطات الدولة في أوكرانيا ووكاالت األنباء
األوكرانية والدولية .يتم فحص دقة البيانات بعناية من قبل فريق املشروع وتصحيحها في حالة وجود أخبار كاذبة.

