
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6حزيران / يونيو – 21 حزيران / يونيو. اإلحاطة اإلعالمية األسبوعية
Subscribe to our exclusive papers here 

 

 

 
 2....................................................................................................................... الدعم الدولي

 3................................................................................................................... الحالة العسكرية

 4............................................................................................................ القصف خالل األسبوع

يةاألزمة اإلنسان  ...................................................................................................................5 

 

 

https://tdcenter.org/2022/03/29/subscribe/
file:///C:/Users/Rating/Desktop/го/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_30-05_062022_Ar.docx%23_Toc105439782
file:///C:/Users/Rating/Desktop/го/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_30-05_062022_Ar.docx%23_Toc105439783
file:///C:/Users/Rating/Desktop/го/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_30-05_062022_Ar.docx%23_Toc105439784
file:///C:/Users/Rating/Desktop/го/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_30-05_062022_Ar.docx%23_Toc105439785


 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

2 

  

06.06 

 

ود المملكة المتحدة أوكرانيا بق  ز ي يمكنها أن تصيب أهداف عىل  072اذفات صواري    خ متعددة من نوع مست 
الت 

ز فوليس.  كم، حسبما   02مسافة تصل إىل   قال وزير الدفاع بي 
عرضت مجموعة العمل الدولية برئاسة أندريه إيرماك ومايكل ماكفول المعنية بالعقوبات ضد روسيا خارطة  

ز المحتم ز للعقوبات إىل ال تقل طريق للعقوبات الفردية. تصل عدد المرشحي  اآلف كيانة  3ألف فرد و 20لي 
 الروسية. ” فوربس“أغتز األشخاص من قائمة  222قانونية. ويتصدر القائمة 

حظرت التفيا كل قنوات التلفاز الروسية حت  انتهاء الحرب وعودة شبه جزيرة القرم إىل أوكرانيا. تم حظر  
ي التفيا. 

ز
ز قناة روسية بقيت ف  البث لثماني 

07.06 

ي إطار  722قيمتها حواىلي ” كراب“مدفع هاوتزر من نوع  02سل بولندا أكتر من ست   
ز
مليون دوالر إىل أوكرانيا ف

، وأضاف أن العقد يتم  32أكتر عقد أبرم منذ  سنة. رصح بذلك رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
ي جزئيا، ومن قبل أوكرنيا جزئيا أيضا  ز تمويله من قبل اإلتحاد األوروبر رة تلك . يصل مدى مدافع الهاوتزر المجتز

 كم.   02حواىلي 
عارض رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون محاوالت زعماء العالم لدفع رئيس أوكرانيا فولوديمت   

 . ز  زيلينسكي إىل صفقة سالم سيئة مع رئيس روسيا فالديمت  بوتي 
المؤسسة العامة التابعة لروسيا وبيالروسيا بسبب الغزو الشامل ألوكرانيا.  02فرضت حكومة نيوزيلندا التدابت  التقييدية الجديدة ضد  

ي تعتتر من أكتر المؤسسة الروسية والمصدر األساسي حصائل صادرات روسيا )من بيع الغاز(. ” غازبروم“شملت القائمة مؤسسة 
 الت 

  . ي مجموعته السادسة من العقوبات ضد روسيا دون تفست   قال المستشار الرئاسي ميخايلو بودوالك إن البند الخاصخفف االتحاد األوروبر
ي لروسيا قد تمت إزالته من القائمة.   بحظر تقديم الخدمات السحابية لالتحاد األوروبر

08.06 

 

وي    ج   ة  M109 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز 00سلمت التز ي ذلك قطع الغيار والذخت 
إىل أوكرانيا، بما فز

ها من المعدات  .وغت 
ي من أجل إقناعها بشأن تأييد منح أوكرانيا وضعية  بدأ رئيس  ي دودا جولته حول دول اإلتحاد األوروبر بولندا أنجر

ي  ي االتحاد األوروبر
 .مرشح للعضوية فز

كات النفط والغاز الروسية كجزء من   حظرت كندا اإلعالنات ووكاالت العالقات العامة من العمل لصالح شر
ز موجة جديدة من العقوبات تهدف إىل ز   .يادة الضغط عىل نظام بوتي 

ويد أوكرانيا باألسلحة الال  ز ، وكذلك لت  ي ي القرار الذي دعا إىل أن تكون أوكرانيا مرشحة لعضوية االتحاد األوروبر لمان األوروبر ي أقرب ز أيد التر
مة فز

 وقت ممكن. 

09.06 
 

ي  7.0تصاد. ستعطي الواليات المتحدة مليار دوالر ألوكرانيا كالدعم المباشر لتعزيز اإلق 2أعطت الواليات المتحدة األمريكية  
مليار دوالر إضافز

ي أوكرانيا بريدجيت برينك
ة األمريكية فز ي وقت الحق، حسبما رصحت السفت 

 .فز
  ، ز ، وبيسكوف، ورئيس الوزراء الروسي ميشوستي  ز ع رئيس أوكرانيا فولوديمت  زيلينسكي المرسوم الخاص بفرض العقوبات عىل بوتي 

ّ
وق

ز للدولة المعتديةواألخرين من كبار ال  .مسؤولي 
ي بالمعايت   

، وتعتقد تلك الدول أن أوكرانيا ال تفز ي  تعارض هولندا والدنمارك والسويد منح أوكرانيا وضعية مرشح لعضوية االتحاد األوروبر
ي تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وما إىل ذلك. 

 المتعلقة باستقرار المؤسسات الت 

10.06 

 .الروسية ”روسيا سيغودنيا“التابعة لوكالة ” رت فرانس“حساب وكالة إعالم قناة الدعاية ” تويتت  “أغلقت شبكة التواصل االجتماعي  
ي ذلك حظر إمدادات النفط الروسية 

، بما فز ي  .انضمت سويرسا إىل الحزمة السادسة من عقوبات االتحاد األوروبر
لم يتم الكشف عن التفاصيل بغية ضمان التسليم. تمت الموافقة عىل القرار من قبل  -نيا ستقدم فنلندا حزمة مساعدات جديدة ألوكرا 

اح من الحكومة  .الرئيس سوىلي نينيست بناء عىل اقت 
ا بتحديثها  

ً
 ياروسالف حسب قول وزير الدفاع السلوفاكي –لن تقوم سلوفاكيا بإصالح المعدات العسكرية األوكرانية فحسب، بل ستقوم أيض

 . ي  ناجر

11.06 

ويد أوكرانيا بمدافع الهاوتزر من نوع  ز م بت  ز ي ألمانيا أندري ميلنيك إن ألمانيا تعت 
ي   "Panzerhaubitze 2000" قال سفت  أوكرانيا فز

من  00فز
 .يونيو تقريبا

سلحة الثقيلة إىل من الحرب( ولو وحدة واحدة من األ  220وأشار السفت  إىل أنه عىل الرغم من الوعود، فإن ألمانيا لم تسلم بعد )حت  اليوم  
 .أوكرانيا

ي اإلطفاء ومعدات اإلنقاذ وأجهزة الكشف عن األلغام واإلمدادات الطبية إىل أوكرانيا 9ستقوم سنغافورة بتسليم  
 .سيارات إسعاف وسيارب 

ز للطاقة إىل المستشفيات األوكرانية. مولد واحد قادر عىل توفت  الكهرباء للعديد ” رولس رويس“سلمت   ي من ممولدين قويي 
بابز

 .المستشفيات
ي أكتوبر. ”إيريس ت“ستصل أحدث منظومة دفاع جوي ألمانية من نوع   

 ، القادر عىل حماية إقليم بحجم كييف، إىل أوكرانيا فز

12.06 
كة "  كة Marder" إنه تمت اآلن ترقية العديد من مدرعات "Rheinmetall Armin Pappergerقال الرئيس التنفيذي لرسر "  من قبل الرسر

 "،  ويمكن تسليمها إىل أوكرانيا عىل الفور. Rheinmetallاأللمانية "المصنعة 
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11.06 

ز قواته للهجوم عىل سلوفيانسك. كذلك يقوم   ي اتجاه سلوفيانسك )مقاطعة دونيسك( ركز العدو جهوده الرئيسية عىل تجهت 
ز
ف

ي 
ز
ي ذلك االتجاه وتحاول تعزيز موقعها ف

ز
. أحرزت القوات الروسية بعض النجاح ف ي

ي اتجاه باسيكا وبوغوروديشتز
ز
بالهجمات ف

 . ي
ي من بوغوروديشتز  الشمال الغربر

سكو وليسيشانسك، وبدؤوا بالهجوم عىل المستوطنات  T1303حتلون جهودهم الرامية عىل قطع الطريق استأنف الم  ز غت  بي 
ز باخموت وليسيشانسك T1302الواقعة عىل طول الطريق   بي 

ي كاميشوفاخا )عىل مسافة  
ز
(، ومن المتوقع أن يحاول T1303كم من الطريق   7توىل العدو السيطرة عىل محطة القطارات ف

ي تتقدم نحو أوريخوفو. الوصو 
 ل إىل التشكيالت الت 

ي من إيزيوم، وتحاول استئناف الهجوم عىل   ق الجنوبر
ي الغرب والرسر

ز
تواصل روسيا الهجوم عىل المستوطنات الواقعة ف

 سلوفيانسك. 

ي اتجاه ليمان يقوم العدو بإعادة تجميع صفوفه وتجديد المخزون من الذخائر والوقود والزيوت ومواد التشحيم بغ 
ز
ة يف

سك.   التحضت  للهجوم عىل سلوفيانسك وسيفت 

ودونيسك )مقاطعة لوغانسك( يقوم العدو بالهجوم نحو   ي اتجاه سيفت 
ز
ف

ي األطراف 
ز
 ويعزز موقعه ف

ً
 جزئيا

ً
، حيث حقق نجاحا ي

ز
نوفوتيشكيفسكي وأوريخوف

ودونيسك.  ي سيفت 
ز
، ويواصل هجماته ف ي

ز
 الشمالية لبلدة أوريخوف

ي اتجاه خاركيف لم تتغت  الح 
الة بشكل ملحوظ. ركز العود جهوده عىل االحتفاظ بالمواقع المحتلة. من أجل احتواء قوات فز

ي 
الدفاع األوكرانية يقوم العدو بقصف مواقعها. تواصل مجموعة القطع الحربية البحرية الروسية إغالق المالحة وتهدد أراضز

ي 
بات الصاروخية. فز . تم العثور حزيران / يونيو جرف 22أوكرانيا الجنوبية بالضز

ً
 معاديا

ً
ت أمواج عىل شاطئ مقاطعة أوديسا لغما

ي البحر عىل بعد 
ء ما.  02عىل اللغم فز ي

ي الماء جراء اصطدامه بشر
 من الشاطئ حيث انفجر فز

ً
ا  مت 

سون كان قتال عنيف، ال سيما عىل حدود المقاطعات المجاورة   ي مقاطعة خت 
فز

يسالف. دمرت منازل كثت  وأصيب سكا ي منطقة بت 
ن محليون وقتلت وفز

ي المقاطعة من عجز األدوية وأغذية األطفال وبضائع إنسانية 
. تعابز ي

المواسر
ي تسيطر عليها 

ي الت 
أخرى. ال يمكن إيصال المساعدات اإلنسانية من األراضز

ي القرم. 
 أوكرانيا، وال يقموم المحتلون باإلمدادات البضائع الالزم من أراضز
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06.06 
 

ي  
ز
ب المحتلون بالصواري    خ المجنحة الجوية من طراز  0ف  رصز

ً
عىل البنية التحتية للسكة الحديدية   X-101حزيران / يونيو صباحا

ز قطع إمدادات المعدات ال ي خط الجبهة. بمقاطعة كييف محاولي 
ز
ي تقاتل ف

 عسكرية الغربية للوحدات األوكرانية الت 
ي ليل  
ز
. أصيب عدة سكان  6ف حزيران / يونيو تعرضت إحدى مناطق ميكواليف لقصف مدفعي

 المدينة وقتل شخص واحد. 
   . ان المكثفة من الهاون عىل المناطق الحدودية بمقاطعة سومي أطلقت القوات الروسية النت 

بة.  02 كانت هناك حواىلي   رصز
ي نقاط التفتيش حصلوا عىل اإلذن  

ز
حصلت دائرة األمن األوكرانية عىل المعلومات أن الغزاة ف

 . ز ز الذين يبدون لهم من المشبوهي   بإطالق الرصاص عىل المدنيي 
ز وأصيب سبعة بجروح.   ي مقاطعة دونيسك جراء األعمال الحربية الروسية قتل أربعة سكان مدنيي 
ز
 ف

07.06 

ي الليل قصف الروس  
ز
وفسك من راجمات صواري    خ "أوراغان" وأصيب شخص واحد. ف وبيت  ي ري    غ بمقاطعة دنيتر

 منطقة كريفز
ز وإصابة شخص واحد بجروح.    قصفت القوات الروسية منطقة باشتان بمقاطعة ميكواليف، مما أسفر عن مقتل شخصي 
ز عىل لغم؛ لحسن الحظ لم تكن هناك ضحايا.   ي مقاطعة كييف داس عدة سكان محليي 
ز
 ف

ي يوم الثالثاء قتل ثالثة أشخاص عىل األقل وأصيب ستة بجروح.  جراء 
ز
ي مقاطعة خاركيف ف

ز
 القصف الروسي ف

08.06 
 

 .قام المحتلون الروس بأرب  ع هجمات عىل قرى حدودية بمقاطعة سومي باستخام أنواع مختلفة من األسلحة 
ي  

ز
، ويتسمر القتال ف تعرضت خاركيف وميكواليف للقصف من جانب الجيش الروسي
سون، مما يسفر عن إصابة وقتل  ي مقاطعات لوغانسك ودونيسك وخت 

ودونيسك وفز سيفت 
ز   .المدنيي 

ي مقاطعة خاركيف قتل خمسة أشخاص وأصيب  
ي مدينة خاركيف  20فز

ز بجروح. فز مدنيي 
ار بمنازل سكنية وسوبرماركت . جراء قصف منطقة نوفوبافارسكي اندلعت حرائق، لحقت أرصز

ي نتيجة لها شخصان وأصيب أربعة أشخاص بجروح. 
 وتوفز

ي مقاطعة ميكواليف، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص  0قصف الغزاة الروس  
مستوطنات فز

 ودمار واسع النطاق. 
يواصل العساكر الروس قصف مقاطعة زابوريجيا. أصيب ساكن قرية أوريخيف بجروح،  

 . ي
ي المقاطعة دمار الكثت  من المبابز

 وسجل فز
ي مقاطعة دونيسك  

ي يوم السبت قتل فز
ز  0جراء األعمال الحربية الروسية فز سكان مدنيي 

 بجروح.  22وأصيب 

09.06 
 

سون حيث أصيب شخصان مدنيان بجروح.   ي بمقاطعة خت 
دوميدوفز  قصف الروس قرية تفت 

ودونيسك. قتل   ي خطوط دفاع سيفت 
ي قصف مقاطعة لوغانسك والبحث عن نقاط ضعف فز

ز  0يستمر الغزاة الروس فز سكان مدنيي 
 عىل األقل، ويوجد هناك دمار واسع النطاق. 

  
ق وجنوب أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل   يواصل الغزاة الروس القصف المكثف لمناطق شر

ي مقاطعات خاركيف ولوغانسك و 
دونيسك، وأخذ المحتلون ينقلون عائالتهم إىل أشخاص فز

سون.   بعض المدن بمقاطعة خت 
ز بمقاطعة دونيسك.    قتل اللروس ثالثة أشخاص مدنيي 

10.06 

ي  
ار بالمنازل واندلعت حرائق فز ي مقاطعة خاركيف، ولحقت أرصز

قتل شخصان جراء القصف فز
 الغابات. 

11.06 
ي مياه  

. عىل شاطئ غريبيفكا بمقاطعة أوديسا جراء انفجار لغم فز ز  البحر قتل شخص من المصيفي 
ي مقاطعة سومي وقاموا بقصفها 

 .ألف  الروس متفجرات عىل أراضز

12.06 

ي المنازل  
وفسك بالقنابل العنقودية، مما أسفر عن اندالع حرائق فز وبيت  ي بمقاطعة دنيتر

قصف المحتلون الروس منطقة سينيلنيكوفز
بة الصاروخية عىل مدينة شورتكيف بمقاطعة ي  السكنية. جراء الضز

نوبيل فز ي  03حزيران / يونيو مساء أصيب  22تت 
، بما فز

ً
شخصا

ي 
ز بنت فز ز المصابي  نوبيل بعد بداية  20ذلك المدنيون والعساكر. كانت بي  من عمرها من خاركيف. انتقلت أشتها إىل مقاطعة تت 

 الغزو الشامل. 
أثناء قصف ليسيشانسك أصيب سكان مدنيون. صّور  

ي دينيس كازانسكي كيف 
يساعد العساكر الصحفز

 . ز  األوكران المصابي 
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06.06 
 

ي ماريوبول مستمر  
ز
ي ف

وأكد مستشار عمدة ماريوبول ب. أندريوشينكو أن الوضع اإلنسابز
ي الوقت نفسه، رصح المحتلون أنه اعتباًرا من شهر يوليو ، سيتم تقديم ما 

ز
ي التدهور. ف

ز
ف

ز فقط.  ا ألصحاب المعاشات والمعاقي 
ً
 يسىم ب  "المساعدة اإلنسانية" مجان

و "الطابور اليومي للمساعدات اإلن  ي مركز التسوق السابق للمت 
ز
سانية )للطعام فعلًيا( ف

ي ظل  022شخص. يتم إصدار ما يصل إىل  0222إىل  2.0يصل إىل 
ز
مجموعة يومًيا. ف

ي طابور لمدة 
ز
ساعات بدون جدوى . ال  6الحرارة تحت أشعة الشمس ، يقف الناس ف

ي المدينة المحتلة: الوضع ا
ز
ب ". وعلق عىل الوضع ف ي المحتلة صعب للغاية ، وماريوبول مهددةتوجد مياه للرسر

ي األراضز
ز
ي ف

 لوبابئ
ا.   بوباء الكولت 

  
ا لدائرة حرس الحدود الحكومية ، فإن تدفق األشخاص الذين يدخلون أوكرانيا عتر حدودها الغربية لمدة  

ً
يوًما عىل التواىلي  07وفق

ي التدفق اإلجم
ز
 ألف شخص.  200اىلي إىل أوكرانيا هذه األيام حواىلي يتجاوز تدفق األشخاص الذين يغادرون أوكرانيا. بلغ صاف

ز بأن روسيا لن   ز إىل عدم تصديق تأكيدات الرئيس الروسي فالديمت  بوتي  كاء الغربيي  و كوليبا الرسر ي دميت 
دعا وزير الخارجية األوكرابز

رانيا ال يمكنها مت  زيلينسكي أن أوكتستخدم الممر لتصدير المجصول عتر ميناء أوديسا لمهاجمة المدينة. رصح رئيس أوكرانيا فولودي
ئ المطلة عىل بحر البلطيق.  ي بيالروسيا إىل الموابز

ي تصدير المحصول بالسكك الحديدية عتر أراضز
ز
 التفكت  ف

ي أيدي روسيا. يقوم بافراجهم من االش االدارة  0022أكد الرئيس فولوديمت  زيلينسكي أن أكتر من  
ز
ي آزوفستال ف

مقاتل أوكرابز
 الرئيسية.  االستخبار 

07.06 

از العالم من خالل تفاقم أزمة الغذاء  ز ز أن روسيا تمنع تصدير الحبوب األوكرانية من أجل ابت   .يدعي إي. بلينكي 
  
ي  7وبحسب المعلومات الرسمية من نيابة األحداث ، حت   

 وأصيب أكتر من  063يونيو / حزيران، توفز
ً
  067طفال

ً
 .طفال

  
ا للممثل الدائم لرئيس أوكرانيا  

ً
سون المحتلة ، يحتجز المعتدون الروس وفق ي منطقة خت 

ي فز
ي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاب 

فز
ي تم ضمها 622حواىلي 

ز إىل شبه جزيرة القرم الت   عن نقل السكان المختطفي 
ً
ي غرف التعذيب ، فضال

 .شخص فز
  
ي مايو أكتر من  

مليون طن من المنتجات الزراعية ، وهو ما يزيد  2.7عىل الرغم من األعمال العدائية النشطة ، صدرت أوكرانيا فز
 عن شهر أبريل.  ٪02بنسبة 

08.06 
 

ي شن حملة بذر:  
ي تم زرعها. وطالب  ٪70عىل الرغم من التحديات غت  المسبوقة ، نجحت أوكرانيا فز

من مناطق العام الماضز
ز بالتحديات الرئيسية.  شميجال ورة تصدير والمحافظة عىل المحصول الجديد وتوفت  الوقود للمزارعي   بضز

ي الوقت نفسه  
ة". فز ي الفروف تقليل حجم مشكلة تصدير الحبوب من أوكرانيا ، واصفا إياها بأنها "صغت  جر يحاول وزير الخارجية ست 

ي تصدير الحبوب من ميلي
ي ، بدأت قوات االحتالل الروسية فز

مايو ، قال النائب األول لوزير السياسة الزراعية  0توبول بالقطار. فز
ا  022والغذاء تاراس فيسوتسكي إن الروس قد صدروا ما مجموعه حواىلي 

ً
ألف طن من الحبوب من أرب  ع مناطق أوكرانية محتلة مؤقت

ي المناطق.  -
 ثلث إجماىلي االحتياطيات فز

ي أوك 
 .٪20بحلول نهاية هذا العام ، مع توقعات أبريل بنسبة  ٪02رانيا إىل خفض البنك الدوىلي توقعاته للتضخم فز

09.06 
 

ز ليس لديه معلومات عن المستقبل أو أي قرارات تتعلق   ي بيسكوف ، المتحدث باسم الرئيس الروسي ، إن الكرملي  قال ديمت 
ي الذي غادر آزوفستال. 

 بالجيش األوكرابز
ي أوكرانيا قد تستغرق عدة أشهر. الحظت األمم المتحدة أنه حت  إزالة األلغام م   

ئ الرئيسية فز  ن الموابز

10.06 

ي من نقص األدوية  
ي ماريوبول المحتلة ، والمدينة تعابز

ي فز حدث انهيار طتر
ا لمستشار عمدة ماريوبول أندريوشينكو: 

ً
واألطباء. باإلضافة إىل ذلك ، وفق

"كم عدد سكان ماريوبول الذين ماتوا وما زلنا تحت هذه الحواجز لن نعرف 
ي مكب نفايات الضفة أ

ا. جنًبا إىل جنب مع القمامة ، سيتم دفنهم فز
ً
بد

 ".اليرسى
ز المليون منذ بداية الغزو الشامل  ز المرحلي  ا لمفوض حقوق اإلنسان ل. دينيسوفا ، حت  نهاية مايو، تجاوز عدد األوكرانيي 

ً
 .وفق

ي تم ضمها. قال المتعاونون إنهم استأنفوا إمدادات الكرز من ميليتوبول المحتل 
ا إىل شبه جزيرة القرم الت 

ً
 ة مؤقت

11.06 

ي  
ي تسيطر عليها منطقة زابوريزهيا، بما تم صدرات باصدار  22سيتم إصدار جوازات سفر روسية فز

ي المنطقة الت 
جواز  32يونيو فز

ا لوزارة الشؤون الداخلية الروسية، حصل أكتر من 
ً
ي ميليتوبول. وفق

عىل  "LPR" و "DPR" ألف من سكان ما يسىم ب  022سفر فز
 .الجنسية الروسية بطريقة مبسطة

ي إعداد مستودعات طبية قبل الوباء.  
ا بالقرب من ماريوبول، ومع ذلك، فقد بدأوا فز ينفيون المحتلون الروس عالنية خطر الكولت 

ي وقت 
، فز ي المدينة، هناك بالفعل صناديق جاهزة لعزل المرضز

اختر عمدة ماريوبول أندريوشينكو، فز
 .COVID-19 نت هم مستخدمت لعزل  األشخاص المصابون ب سابق قا

ي أوكرانيا  
المحتلون  -يقول رئيس مكتب الرئيس، أندريه يرماك ، إن روسيا تحاول تكرار هولودومور فز

 يطلقون قذائف حارقة عىل الحقول األوكرانية. 

  األزمة اإلنسانية


