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13.06 

 

، سينقل  إىل أوكرانيا 110 مدفع  ي
قدار "للجيش األوكران  اء طائرة دون طيار "بير ي  آندروس تابيناس، الذي كان يجمع خمسة  ماليير   يورو لشر

ي  الليتوان 
 إن الصحف 

ي  الصنع  بقيمة  1.5 مليون  يورو  .سيتم  توزي    ع  المدافع بير   35 وحدة عسكرية  أوكرانية  "EDM4S Sky Wipers" مضاد لطائرات دون  طيار
 .ليتوان 

14.06 

بانك  "و"روسيلخوزبانك   ي  فصل  عن نظام سويفت ثالثة  بنوك روسية  جديدة" :سبير ي  إطار الحزمة  السادسة  من العقوبات ضد روسيا، قرر االتحاد  األورون 
 "ف 

  .مرصف موسكو لالئتمان
،  لكن ال  يمكن  تحديد  تاري    خ انضمامها" :إن  األوكران  ي  يؤيد نائب  رئيس  المفوضية  األوروبية  فرانس  تيمرمانز منح  أوكرانيا  مركز  المرشح  لعضوية  االتحاد  األورون 

، ال يمكننا أن نقول  "ال ي   لهذا،  إذا  كانوا يطالبون  بمنحهم إمكانية  االنضمام إىل االتحاد  األورون 
 
 ."يدافعون  عن القيم األوروبية  .نظرا

كاء الغربيير   10 %من المساعدات العسكرية  الالزمة  لمقاومة  العدوان الروسي   ي  غانا  ماليار إن أوكرانيا قد تلقت حت   تاريخه  من الشر
 .قالت نائبة  وزير الدفاع األوكران 

15.06 

 

بات باستخدام  راجمات  الصواري    خ .حسب بيانات  البينتاغون،  أكمل  العساكر   تخطط  الواليات  المتحدة  لنقل  إىل  أوكرانيا  المعلومات  االستخبارية  الالزمة  لشن  ض 
ي  الدفاع ،HIMARS األوكران  تدريبهم عىل قاذفات ال صواري    خ المتعددة من  طراز 

 وحت   نهاية  حزيران   /يونيو ستحصل  أوكرانيا عىل تلك  المنظومات  الستخدامها  ف 
 .عن إقليم دونباس 

 تخطط  الواليات المتحدة لتقديم ألوكرانيا مساعدات عسكرية  جديدة قيمتها أكي   من 650 مليون دوالر، وتشمل هذه المساعدات صواري    خ مضادة للسفن 
"Harpoon". 

ي  بروكسيل  
 عزمت سلوفاكيا عىل نقل إىل أوكرانيا مروحيات  قتالية، وستسلم لها كندا وبولندا وهولندا مدافع جديدة .أعلن ذلك  وزير الدفاع األمريكي  لويد أوستير   ف 

 .عقب  اجتماع رامشتاين .وأكد أوستير   أن  ألمانيا ستسلم ألوكرانيا  ثالث راجمات صواري    خ مع القذائف الموجهة 
ي  ستقدمها الواليات المتحدة  ألوكرانيا 

 :عقب  اجتماع "رامشتاين 3 "تم إعالن كامل  حجم المساعات األمنية  الت 
 ،"مروحية  "مي  17 20 
 .ومئات آالف من الذخائر للبنادق  

16.06 
 

  ."نقلت  سلوفاكيا إىل  أوكرانيا أرب  ع  مروحيات  "مي  17 "ومروحية  "مي  2 "وذخائر لراجمة  صواري    خ "غراد 
ي  قدمتها  ليتوانيا، وتستخدم لتلبية  احتياجات  العساكر 

 .قد  وصلت إىل  أوكرانيا  الناقالت  المدرعة  "م 113 "الت 
ي  قدمتها  ليتوانيا ألو كرانيا  قد بلغ 115 مليون  يورو

 .وأكدت وزارة  الدفاع الليتوانية  أن  إجماىلي  قيمة  المساعدات  الت 
ي  أوالف شولي    ورئيس الوزراء اإليطاىلي  ماريو 

 وصل كل من الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون والمستشار األلمان 
ي  فولوديمير  زيلينسكي 

ي  إىل أوكرانيا  بالقطار  الخاص، وزاروا  إيربير   المدمرة  وقابلوا  الرئيس  األوكران   .دراج 
 ضح ماكرون  أن  ألمانيا وفرنسا لن تطالبا أوكرانيا  بتنازالت من أجل إنهاء الحرب بير   روسيا وأوكرانيا، وأيده المساشار  

ي  ذلك 
ي  أوالف  شولي    ف 

  .األلمان 
ي  أثناء  االجتماع مع  زيلينسكي  أن  أوكرانيا  ستتلف   المساعدة إلعادة بناء  وترميم   أكد رئيس الوزراء اإليطاىلي  ماريو  دراج 

 البنية  لتحتية  المدمرة  عىل  يد  الروس .ودعا  رئيس  رومانيا  كالوس  يوهانيس  إىل  محاكمة  مجرمي  الحرب  الروس  أمام
 .محكمة  دولية 

ي  عملية  التفاوض  بير   أوكرانيا 
اك دول البلطيق وبولندا ف  يطانية  لير   تراس أنه  يجب إشر  تعتقد وزيرة الخارجية  الي 

 .وروسيا 
 من عيار 155 مم، فهي  تعتي   أحسن "Caesar" ستسلم فرنسا ألوكرانيا ستة  مدافع ذاتية  حركة  أخرى من طراز 

ي  الجيش  الفرنسي 
  .المدفع  ف 

  
 
ي  فورا  .أيدت ألمانيا  وإيطاليا ورومانيا  وفرنسا منح أوكرانيا مركز المرشح لعضوية  االتحاد األورون 

ي  الحركة  "م  109 "بلجيكي  الصنع  لنقلها إىل  أوكرانيا 
اء وإصالح  أكي   من  20 هاوتزر بعيد  المدى  ذان   .قامت بريطانيا  بشر

كة   ي  روسيا  "Coca-Cola HBC" لن  تصنع ولن تبيع  شر
 .كوكا كوال  ومنتجاتها األخرى  ف 

17.06 

ي  .أعلنت ذلك  رئيسة  المفوضية     منح أوكرانيا مركز المرشح لعضوية  االتحاد األورون 
 
حت المفوضية  األوروبية  رسميا  اقي 

ي  بروكسل 
ي  ف 
ي  مؤتمر  صحف 

 .األوروبية  أورسوال فون دير الين ف 
ي  زيارة غير  معلنة  .ناقش  الطرفان  توريد األسلحة  الثقيلة  

 وصل رئيس  وزراء المملكة  المتحدة  بوريس  جونسون إىل كييف  ف 
 وأنظمة  الدفاع الجوي  والدعم االقتصادي  ألوكرانيا وزيادة  العقوبات  عىل  روسيا، فضال  عن الضمانات  األمنية  .عرض
يطانية، وأكد  إمكانية  تدريب  ما  يصل  إىل ي  الي 

ي  األراض 
ا  لتدريب  العساكر األوكران  ف  ا  عىل  زيلينسكي  برنامج 

 
 جونسون  أيض

ا  10000  .جندي كل 120 يوم 
ات الدخول للمواطنير   الروس  ا من  1 حزيران  /يوليو، ستدخل أوكرانيا  نظام تأشير  .اعتبار 

19.06 

اتيجية   ي  الرؤية  االسي 
  للسالم واالستقرار ."سيدخل البند ذو الصلة  ف 

 
ا للحلف، بل  "تهديدا

 
يك ي  مدريد أن  روسيا لم تعد  شر

ي  قمة  الناتو المرتقبة  ف 
 سيعلن  المشاركون  ف 

غ ة من  29 إىل 30 حزيران  /يونيو  .ضح بذلك  األمير   العام للتحالف ينس  ستولتني  ي  الفي 
ي  سيتم تقديمها ف 

 .الجديدة  لحلف  الناتو، والت 
ح  جونسون  خطة  لدعم أوكرانيا  تحتوي عىل أرب  ع نقاط   :اقي 
 .تزويد أوكرانيا  باألسلحة  والذخائر والمعدات .1 
 .المساعدات المالية  للحفاظ  عىل  استقرار  مؤسسات  الدولة  .2 
 .توفير  طرق  برية  لتصدير المواد ا لغذائية  األوكرانية، وخاصة  الحبوب  .3 
ي  التصدير الفوري  ل   25 مليون طن  من  القمح والذرة  .4 

 .رفع اإلغالق  عن الموان    البحرية  األوكرانية  والمساعدة ف 
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91 .06 

ي  اتجاه خاركيف، تحاول القوات الروسية منع  القوات 
 
 ف

 األوكرانية من  الوصول إىل حدود الدولة وإىل المنط قة
ي  االتجاه 

 
 خلف خطوط مجموعة القوات الروسية العاملة  ف

ي  .حررت القوات 
 
 السالف

 المسلحة األوكرانية قرية 
يفكا بالقرب من إيزيوم  .دميي 

ي  اتجاه مدينة سلوفيانسك، وال يزال 
 
ي  تركير   جهودها الرئيسية عىل الهجوم ف

 
، تستمر القوات الروسية ف ي

 
ي  االتجاه السالف

 
 ف

 
 
 .القتال مستمرا

ودونتسك وباخموت  ي  اتجاه دونيتسك، يواصل العدو تركير   جهوده عىل اتجاهات سيفير
 
 .ف

ي  سيدوروف وماياكوف  
ان المدفعية عىل منطقت  ي  اتجاه ليمان .وأطلق نير

 
ا ف

 
 .لم يكن العدو نشط

ان المدفعية وراجمات الصواري    خ عىل مواقع القوات األوكرانية والبنية  ودونتسك، يواصل العدو إطالق نير ي  اتجاه سيفير
 ف 

 .التحتية المدنية بالقرب من  ليسيشانسك وميتولكينو وأوستينيفكا وفورونوفو

، حاولت الوحدات الروسية تنفيذ عمليات    الوضع التكتيكي
ودونتسك .بغية تحسير   يستمر القتال من أجل مدينة سيفير

يستوف وألحقوا خسائر   هجومية خارج المدينة، لكنها باءت بالفشل .صد المدافعون األوكرانيون الهجوم بالقرب من قرية بير
 .بالروس

ي  
ن  ي  وسبير

ي  بالقرب من مستوطنات زولون 
ي  اتجاه باخموت، أطلق الجيش الروسي  النار عىل مواقع الجيش  األوكران 

 وف 
ي  وترويتسكوي

ي  وسوليدار وكلينوف 
يستوف   .وبير

يستوفو وكوديما   ،بالقرب من قرى غورسكي  وبير
 ألحقت القوات األوكرانية خسائر بالعدو مرة 
 أخرى .بعد عمليات هجوم فاشلة انسحبت

 .القوات الروسية 

ي  اتجاهات آفدييفكا وكوراخيفكا ونوفوبافليفكا وزابوريجيا، لم يقم العدو بعمليات فعالة 
 .ف 
ي  )جزيرة األفىع( 

بت البحرية األوكرانية  ساحبة عسكرية روسية متجهة إىل جزيرة زميت   .ض 
ي  

ي  وبريبوزكي  وتوبوليت 
ي  وشيفتشينكوف 

وكي  وبالغوداتت  ، أطلق الجيش الروسي  النار  عىل مستوطنات شير ي ي  اتجاه بوغ الجنون 
 .ف 

ي  المناطق الخطرة عىل طول نهر إنجوليتس
ي  الوقت نفسه، يحاول الروس تعزيز  تحصيناتهم األمامية وإزالة األلغام ف 

 .ف 

 الحالة العسكرية
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13.06 
 

بات العديدة منها  اء الرص  نيشنال  "أن الروس قصفوا مدينة خاركيف بالذخائر العنقودية المحظورة .كذلك وجد الخي  ي  إينتير
 سجلت منظمة "أمنيست 

  .Н210/9Н235بعض التصدعات عىل سطح األرض، وتتوافق التصدعات  مع اآلثار المتوقعة للذخائر العنقودية من نوع 9
ة  عىل ارتفاع معير   فوق سطح  ة .وهي  مبعي  ات الذخائر الصغير  الذخائر العنقودية هي  الوعاء الذي يحتوي  عشر

 األرض .ال تنفجر الذخائر العنقودية العديدة ولذلك تحاول تلك الذخائر إىل األلغام األرضية .استخدام
 .)وصناعة، وتراكم، وبيع، ونقل (الذخائر العنقودية ممنوع بالقانون الدوىلي 

 .بسبب قصف محافظة خاركيف بالروس اندلعت هناك  6 الحرائق،  أصيب طفالن  
وفسك  وبيي  ي  محافظة دنيي 

ومكا ف  ب الجيش الروسي  عىل مدينة زيلينودولسك وقرية فيليكا كوسي   ض 
 .بمنظومات الصواري    خ إلطالق النار "أوراغان "، مات الشخص الواحد، وأصيب 5 أشخاص

، وقتل الروس الشخص  الواحد  ي  محافظة سومي
  .قصف الروس القرى المجاورة للحدود الروسية ف 

ي  بعض القرى التابعة إلقليم بريلوكي  يتم إخالء 
نيغيف بثالثة صواري    خ .ف   قصف الروس مدينة بريلوكي  التابعة لمحافظة تشير

بة الجوية  .الناس بسبب تهديد الحرائق بعد الرص 

14.06 

، وأصيب 4 المدنيير    ي  محافظة دونيتسك مات  3 المدنيير 
  .بسبب القتال  يجري  ها الروس ف 

ية زولوتشيف التابعة لمحافظة خاركيف بقذائف عىل المظالت   .قصف الروس قرية حرص 
ي  

ا بمنشأة للبنية التحتية ف  ار  ي  ترنوبل ولفيف ، وألحق صاروخ تم إسقاطه أض 
ي  منطقت 

 واندلعت االنفجارات ف 
 .زولوتشيف ، ومن المعروف أن ستة ضحايا ، بينهم طفل

 .تمكنت القوات الجوية األوكرانية ، الثالثاء ، من  تدمير  ثالثة صواري    خ روسية أطلقت من البحر األسود 
وفسك من إعصار   وبي  ي  الليل ، أطلقت القوات الروسية النار عىل محافظة دنيي 

 .MLRS ف 
وفسك .تم وبي  ي  محافظة  دنيي 

ي  أحد المدنيير   مرصعه نتيجة قصف محتىلي  مجتمع زيلينودولسك ف 
 لف 

ي  .لسوء الحظ ، هذه هي  ثالث حالة وفاة من جراء أعاصير  العدو 
ل ريف   العثور عىل جثتها بالقرب من مي  

ي 
ي  األسبوع الماض 

 .ف 
ي  )ناسا( 

ي  أوروبا األسبوع الماض 
 خريطة الحرائق ف 

15.06 
 

وفسك  مات  4 األشخاص بسبب  القصف  الروسي  من  منظومات  "أوراغان  وبيي  ي  التابعة لمنطقة دنيي 
ي  مدينة أبوستولوف 

 ."ف 
وفسك وميكوالييف من الهجومات، تتم  وبيي  ي  منطقتا  دنيي 

ان واحدة ، تعان  ي  ليلة 15 يونيو ، تعرضت خاركيف لنير
 ف 

ي  دونيتسك ولوغانسك
 .المعاركة لمنطقت 

ل له 4 طوابق  ي  مدينة ميكوالييف، أصيب المي  
  .قصف الروس األحياء المعيشية ف 

نوباييفكا، وأصيب 5  ي  قرية تشير
سون،  مات شخصان بسبب انفجار ف   حسبما نقل مكتب المدعي  العام  لمحافظة  خير
طة إن االنفجار نجم عن قذيفة معادية أصابت سوقا محلية  .األشخاص أيضا .وتقول الشر

16.06 
 

بات الصاروخية الروسية  وفسك بسبب الرص  وبي  ي  محافظة دنيي 
ي  منطقة نوفوموسكوفسك ف 

كة بناء ف   .دمرت شر
بت الصواري    خ الروسية مرة أخرى مستوطنات محافطة د ونيتسك .هذه المرة - بوكروفسك وقرية جريشير     .ض 
ا هناك 

 
ا بها - ونفق حواىلي  ثالثير   حيوان ار  ا ومحطة أرصاد جوية ومزرعة وألحقت أض    خاص 

ا
ل مر ما ال يقل عن  14 مي  

ُ
 .أصيب شخصان ، ود

  مدنية وأرهبوا الناس 
 
م الروس برصامة بتكتيكات األرض المحروقة .لقد أصابوا أهدافا  .يلي  

ي  الليل قصف المحتلون الروس مجتمعة ساديفسك التابعة لمحافظة سومي  بالصواري    خ، ومات 4 األشخاص، وأصيب 6 األشخاص عىل األقل 
 .ف 
رت المنشأة الزراعية وأصيبت البقرات  ي  الروسية ض 

 .نتيجة قصف محافظة سومي  من األراض 
بة الجوية الروسية عىل مدينة ليسيتشانسك  مات 4 األشخاص عىل األقل، وأصيب 7 األشخاص   .نتيجة الرص 

17.06 

ب الغزاة الروس عىل مدينة ميكوالييف بالصواري    خ، مات شخصان، وهناك  20 مصابا  ي  الصباح ض 
 .ف 
فومايسك  التابعة لمحافظة خاركيف، أصيب 3 األشخاص    .نتيجة الهجوم الروسي  بالصواري    خ عىل مدينة بير
، وأصيب 6 األشخاص األخرين  ي  محافظة دونيتسك مات 4 المدنيير 

 .بسبب قتال اإلتحاد الروسي  ف 
ا أكي   من 100 رحلة جوية 

 
 .وخالل النهار ، أطلق الجيش الروسي  النار عىل محافظة سومي  بمختلف أنواع األسلحة ، محقق

18.06 

ودونتسك ، وحاول الروس دون جدوى تنفيذ عمليات هجومية خارج المدينة ، كما شن  ي  سيفير
 
 يستمر القتال ف

ي  وبوريفسكي 
وتيت   .المحتلون غارات جوية عىل القرى المجاورة - سير

ي  ريه دمرت وُجرحت 
 .أطلق الروس صواري    خ عىل مدينة كريف 

 أطلق الجيش  الروسي  النار عىل مدينة خاركيف .أطلق  المحتلون النار  عىل معمل 
ي  منطقة إيزيوم

 .لمعالجة الغاز ف 
  ، وبلغ عدد الضحايا بير   األطفال 323 

ا
ي  ماريوبول ، تأكد وفاة 21 طفل

 .وف 
ي  منطقة نوفوموسكوفسك بمحافظة 

 
 أطلق المحتلون الروس ثالثة صواري    خ كروز عىل مستودع نفط ف

ا وفسك ، مما أدى إىل إصابة 11 شخص  وبي   .دنيي 
ن عىل نيكوالييف: بعد الظهر صواري    خ    ي المساء  X-55أطلق العدو مرتي 

". " -، فن  كاليبر
للنوافذ البالستيكية  الصواري    خ المحمولة المضادة للطائرات. أصاب صاروخان مصنعا  ،    تم تدمب  صاروخ واحد بواسطة الوحدة األوكرانية لنظام 

ي محال للنقانق. 
ي ، وأصاب الثانن

 وأصيب آخر بمبنن سكنن

 القصف خالل األسبوع 
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13.06 
 

ي  العربية للسكان الذين فقدوا 
 
كة السكك الحديدية  األوكرانية  مناول مؤقتة  ف ي  مدينة  إيربير   أعدت شر

 
 ف

 السكن خالل الحرب
 قال نائب وزير السياسة الزراعية فيسوسكي  إن أوكرانيا خشت 25 %من أراضيها المزروعة جراء الغزو 

 .الروسي  الشامل
  من الذرة األوكرانية .إنها الدفعة األوىل 

 
 وصلت إىل ميناء  الكورونيا اإلسبانية سفينة  محملة ب  18 طنا

  الستخدام 
 
ي  تم نقلها ب   "الطريق  البحري الجديد  "عي   بحر البلطيق  تجنبا

 من الحبوب األوكرانية  الت 
ي  أغلقتها روسيا

 .الموان    األوكرانية الت 
يسالف يجي   العساكر الروس المزارعير   عىل  ي  نوفا كاخوفكا وبير

ي  محيط مدينت 
 
سون ف ي  مقاطعة خير

 
 ف

ي  الوقت نفسه يمنعون نقل المحاصيل 
 
ين من  القرم، وف  تسليم 70 %من المحصول للمشي 

ي  تسيطر عليها أوكرانيا
ي  الت 

 .إىل األراض 
ي  ماريوبول المحتلة 

 
 .بدأ الروس مع  المتعاونير   األتجار بما يسىم ب  "المساعدات  اإلنسانية "ف

 أفادت دائرة الطوارئ واألمن بأنه جراء القصف الروسي  عىل بعض مناطق مقاطعة خاركيف 
قت النظم اإليكولوجية عىل مساحة 8 هكتار  احي 

14.06 

ح  بناء  صوامع  اك مع  حلفائها األوروبيير   عىل نقل  الحبوب من  أوكرانيا، وعىل وجه  الخصوص  ُيقي   تعمل الواليات المتحدة  باالشي 
 .الحبوب عىل الحدود األوكرانية

اك السكان المحليير   فيما يسىم ب  "الميليشيات القومية  ."حسب بيانات المقاومة  ي  إشر
ي  المدن المحتلة لم ينجح الروس ف 

 ف 
ي  هذه القطعات

اك األحداث ف    .الوطنية، لهذا السبب يقوم الغزاة الروس بإشر
ي  

ي  سيفاستوبول  الحبوب  المشوقة من األراض 
ي  آكسيونوف  أن الروس يبيعون ف  ج  ي  القرم سير

 ذكر الرئيس المزعوم  إلدارة االحتالل  ف 
 .األوكرانية المحتلة

16.06 
 

اير يحصلون عىل  ي  هذا اإلقليم بعد 24 شباط  /في 
سون أن جميع األطفال الذين ُولدوا ف  ي  مقاطعة خير

 أعلن المحتلون الروس ف 
 
 
 .المواطنة الروسية تلقائيا

 ذكرت التقارير أنه سوى ما يسىم ب  "مركز  إجراءات النظافة الشخصية  "قرب سوبرماركت 
و "، أنشأ الروس "محطات االستحمام"، أي الدش الجماعي "  .ميي 

 .حطم صاروخ روسي  عربة المساعدات اإلنسانية المخصصة لسكان ماريوبول الذين تم إجالؤهم 
 قال مستشار عمدة المدينة آندروشينكو" :أصاب الصاروخ الروسي  عربة المساعدات اإلنسانية

World Cental Kitchen ي  كانت مخصصة إلطعام سكان مقاطعة دونيسك
 ."الت 

  
 
اير عاد إىل أوكرانيا 2479398 شخصا ، ابتداء من 28 شباط  /في   .حسب بيانات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئير 

17.06 

  من 
 
  مشتكيا

 
ي  كل يوم إىل المستشفيات من 10 إىل 15 شخصا

  يأن 
 
ي  مدينة ماريوبول المحتلة مؤقتا

 ف 
ا أو الزحار، لكنهم ال يتلقون أي مساعدة طبية  .أعراض تدل  عىل مرض الكولير

  .يتعرض  األوكران الذين يدخلونها 
 
  20 معسكر فرز وسجنا

 
ي  المحتلة  مؤقتا

ي  األراض 
 أنشأ الروس ف 

ب واالستجواب .حسب قول الذين تمكنوا من الخروج منها، يعذب الروس السجناء  للتعذيب والرص 
ي  معسكرات فرز غرفة  تسىم  ب 

ب والكهرباء  حت   فقد  الوعي  .عىل وجه  الخصوص، توجد  ف   بالرص 
ي "
 القفص ."لم يحصل الناس المحتجزون داخل هذه الغرفة عىل ماء وال غذاء، وقضوا حاجاتهم ف 

 .زاويتها عىل مرأى من جميع

18.06 

ي  قائمة انتظار الحصول عىل 
ايد الطوابير  .يسجل الناس ف  ب، وتي    ال يحاول المحتلون حل مشكلة مياه الشر

ي  برك بعد خرق خطوط أنابيب
، ويضطرون إىل جمع المياه ف    بيومير 

 
 .المياه مبكرا

 
ين، ولوحات اإلعالمات مليئة بطلبات البحث عن األقارب   يبدل سكان ماريوبول شاحن بطارية مقابل بي  

ي 
 المفقودين واألدوية، بينما يبدل مركز المساعدات اإلنسانية الروسي  األجهزة والمعدات مقابل الغذاء .ف 

ي  بركة المياه القذرة
 .هذه الصورة يغسل سكان ماريوبول مالبسهم ف 

  األزمة اإلنسانية


