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  نسترن نصرتی: فرستنده

 ٢٠٢٢ اگست ٢٢

 .اوکراين کشف جسد کارمند سازمان مخفی 

 
 افسر ارشد اطالعات اوکراين کشته شد، مسکو يک پھپاد را بر فراز کريمه سرنگون کرد

 .شد اطالعاتی اوکراين در آپارتمانش پيدا شده استدادستانی کل، جسد الکساندر ناکونچنی، افسر ارۀ به گفت

دادستانی کل روز يکشنبه از طريق سرويس آنالين تلگرام اعالم کرد که ھمسر ناکونچنی روز شنبه پس از شنيدن 

صدای شليک گلوله در آپارتمان مشترکشان در شھر کروپيونيتسکی در مرکز اوکراين، جسد بيجان شوھرش را پيدا 

  .کرد

 محلی سازمان ۀ رياست شعب٢٠٢١ناکونچنی از سال . تحقيقات را آغاز کرد اما جزئيات بيشتری ارائه نکردليس وپ

  . کيرووگراد را بر عھده داشتۀمخفی اطالعاتی اوکراين در منطق

ل نيروھای ومی زاپروژيا تحت کنترودر جنوب شرقی اوکراين، نيروگاه ات: در ھمين حال، درگيری ھا ادامه دارد

  . ارتش اوکراين با توپخانه قرار گرفتۀار ديگر مورد حملروسی ب

ی ئی که بزرگترين نيروگاه ھسته ئ نظامی روسيه در شھر انرژيگودار، جاۀبر اساس بيانيه ای که روز شنبه توسط ادار

  .اروپا در آن قرار دارد، به اھداف حياتی اصابت نکردند

ی اصابت ئ دنيپرو شليک شده و به محل نيروگاه ھسته ۀ مقابل رودخانۀبر اين اساس گفته می شود مھمات ناتو از کران

  .کرده است

.  سياه روسيه در سواستوپل در کريمه سرنگون شدحيرۀبعالوه بر اين، روز شنبه يک پھپاد بر فراز مقر ناوگان 

  .ميخائيل راسوژايف، فرماندار اين شھر گفت که ھيچ کس در اين عمليات آسيب نديده است
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  . اوکراينی به ساختمان ستاد در کمتر از يک ماه بودۀدومين حملاين 

 .ن عمليات پنج کارمند مجروح شدند منابع روسی، در ايۀبه گفت. اواخر تيرماه يک پھپاد در حياط ستاد کل فرود آمد

به وقت (وز جمعه ھمانطور که وزارت دفاع اياالت متحده در ر: ھمزمان، اياالت متحده به تسليح اوکراين ادامه می دھد

 ميليون ٧٧٢حدود (مريکا ار لا ميليون د٧٧۵اعالم کرد، قرار است به کيف تسليحات اضافی به ارزش حدود ) محلی

  .ارائه شود) يورو

 . ھويتزر خودکششی است١۶ ضد مين و ۀ نقليۀ وسيل۴٠ پھپاد نظارتی اسکن ايگل، ١۵تحويل برنامه ريزی شده شامل 

يحات اياالت متحده به اوکراين را از زمان روی کار آمدن جوزف بايدن رئيس جمھور اياالت اين امر ارزش تحويل تسل

  .افزايش داده است)  ميليارد يورو١٠.۵۶حدود (مريکا ار لا ميليارد د١٠.۶ به ٢٠٢١ نوریجمتحده در 
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