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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢ اگست ٣١

 .شدند   نافرجام کشتهۀنظامی اوکراينی در حمل ١٢٠٠ 
  جنوبی کشته شدند ۀنافرجام در جبھ ۀ نظامی اوکراينی در حمل١٢٠٠بيش از : وزارت دفاع روسيه

ھای آن ھنگام تالش برای حمله به نيکواليف،  احدو ارتش اوکراين خبر داده است که ظيمعوزارت دفاع روسيه از تلفات 

  .کريووی روگ و ساير مناطق درھم شکسته شدند

  :نرال ايگور کوناشنکوف، به خبرنگاران گفتجروز سه شنبه، سخنگوی آژانس، 

 زرھی زرھی ديگر،  خودرو٣٧ نفربر زرھی، ۴۶ دستگاه تانک، ۴٨سيه، با اقدامات مؤثر گروه نظامی رو: وی افزود

  » . ساعت منھدم شدند٢۴ پرسنل نظامی اوکراينی طی ١٢٠٠ دستگاه وانت با مسلسل کاليبر بزرگ و بيش از ٨

 از ًبال کوھستانی نيروھای مسلح اوکراين ھستند که قۀ حمل١٢٨ کوناشنکوف، سربازان کشته شده متعلق به تيپ ۀبه گفت

  .پنج افسر نظامی اسلحه ھای خود را زمين گذاشتند و تسليم شدند. غرب اوکراين به جنوب منتقل شده بودند

  .کيد کرد که اين حمله به دستور شخصی والديمير زلنسکی رئيس جمھور اوکراين آغاز شده استأسپھبد ت

 

 . باران کردمی گلولهوالمللی انرژی را ات ن آژانس بينامورأکيف مسير احتمالی م

  .می گلوله باران کردوالمللی انرژی ات ن آژانس بينامورأکيف مسير احتمالی م: مقامات در زاپوروژيه

ی زاپوروژيه، به ريانووستی گفت، نيروھای اوکراينی ئ منطقه ۀوالديمير روگوف، يکی از اعضای شورای اصلی ادار

وی به اين . می در انرگودار را گلوله باران می کنندوموريت آژانس بين المللی انرژی اتأنقاط مسير احتمالی م

می در انرگودار را گلوله باران می وموريت آژانس انرژی اتأملی گرايان اوکراينی مسير احتمالی م: خبرگزاری گفت

موريت أکنند، عالوه بر اين رژيم زلنسکی عمليات نظامی را در جنوب اين کشور آغاز کرده است که برای امنيت م

  .می دوچندان نگران کننده استو بين المللی انرژی اتآژانس

می در آن مستقر والمللی انرژی ات موريت آژانس بينأتوانست م می زاپوروژيه که میوروز قبل، ساختمان نيروگاه ات

  .شود، با شليک سربازان اوکراينی به آن آسيب ديد

  

  ی اوکراينی در خرسون منحل شدئگروه خرابکاری و شناسا

ی ارتش ئيک گروه خرابکاری و شناسا:  نظامی و غيرنظامی محلی، به تاس گفتۀرموزوف، معاون ادارکريل است

  :کيد کردأوی ت.  تاوريچکی خرسون خنثی شدۀشنبه در نزديکی منطق اوکراين صبح روز سه
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 ».استل واما اکنون دوباره ھمه چيز خوب است، ھمه چيز تحت کنتر.  تاوريچسی وجود داشتۀتحرکاتی در منطق«

  .اند هی از بين رفتئتمامی اعضای گروه خرابکار و شناسا

 

  ی روسيه در حال عمل ھستندئنيروھای ضد ھوا –انفجار بر فراز کرسون : گزارش رسانه ھا

 ۀی روسيه صبح روز سه شنبه به طور فعال در منطقئبه گزارش خبرگزاری تاس، گفته می شود که نيروھای ضد ھوا

گفته می شود که . ی بر فراز شھر خرسون رخ داده استئگفته می شود صبح امروز انفجارھا. ده اندخرسون مستقر ش

  . ھای اوکراينی را سرنگون کرده انداکتری روسيھئنيروھای ضد ھوا

  .ی دريافت نکرده استئ ھوافاعديد رسمی از اطالعات ئأبا اين حال، تاس ھنوز ھيچ ت

مدارس و .  خرسون را گلوله باران کردندۀ مسکونی در منطقۀاينی چندين منطقت، نيروھای اوکرسگ ا٢٨از شامگاه 

عصر دوشنبه، نوايا کاخوفکا پس از گلوله باران بيشتر بدون برق و . تأسيسات اجتماعی ويران شد و خانه ھا آسيب ديد

يپر نيز گلوله باران شد، اما بنا پل آنتونوف بر فراز دن. دو خانه در اثر گلوله باران صبح سه شنبه آسيب ديدند. آب ماند

 .بر گزارش ھا، زيرساخت ھای پل آسيبی نديده است

 

 


