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20.06 

 

ي     
ي تم جمد أصول القلةي  ف   ، أبريل ، تضاعفي المبلغي  منذ  :يورو  ملياري  الروسيةي بمقداري 12.5  اإلتحاد األوروب  

ي ذلكي اليخوتي  
ي وممتلكات  بما ف   .أخرىي  والعقارات وطائراتي الهليكوبت 

    
نيغيف، وأوديسا  ستحصل  .هجومات الروسي  تايفاني استئنافي المدن األوكرانيةي بعدي  ستساعدي    ،مدني بوتشا، وخاركيف، وتشتر

، وزابوريجيا المساعدةي الماليةي       .والماديةي  وسوم 
    
ي جوزيف وو  قالي     

ي جرائم  إن"  :وزير الخارجيةي التايواب  ي بوتشاي ه   
ي ارتكبتي ف   

 حرب من المهم إدانتها ومعاقبةي  الفظائع الت 
 ."مرتكبيها

21.06 

 من  Panzerhaubitze2000 هاوتزر  مدفعي  القوات المسلحةي األوكرانيةي 12  استقبلتي  
 النار عىل  وحدات مدفعيةي ثقيلةي قادرة عىل إطالق  هذه  .ألمانياي معي أطقم أوكرانيةي مدربةي 

ي العالم  هذا السالحي بأنهي أحد أحدث أنظمةي المدفعيةي  يوصف  .كم  مسافةي تصل إلي 40  
 .ف 

ت   ي  نشر  
 وتشملي  .يجري إعدادها لتسليمهاي إل أوكرانياي  الحكومةي األلمانيةي قائمةي باألسلحةي ايلت 

 ناقلةي  و IRIS-T  SLM ،  54 مدفعيةي جيباردي ، ونظام دفاع جويي  وحدةي  القائمةي 30 
 .المري    خي وعددي مني األسلحةي األخرىي  من  MLRS وثالث صواري    خي  ،  M113 جندي مدرعةي 
ي حدوثها  تفاصيلي إضافيةي حول طرقي وتوقيتي نقلي األسلحةي  أمنيةي ، ال تقدم الحكومةي الفيدراليةي  ألسبابي   .حت 

23.06 
 

يطانيةي أني العقوباتي الجديدةي  أعلنتي    العقوبات بتصدير البضائع وتقنيات صناعات  تتعلقي  .ستفرضي ضد روسياي  الحكومةي الت 
ان ، وكذلكي استخدامي  ي وأوراق االتحاد  تكرير النفط والطتر  

ليت  ي روسياي  الجنيهي اإلست   
ي ف   .األوروب  

  
 أوكرانياي عىلي حالةي البلدي المرشحي حولي دخول  حصلت  

ي رسميا   تلكي القراري رعماءي كلي من  دعم  .اإلتحاد األوروب  
ي  وقال  .عضويةي  دولةي  27  وزير الخارجيةي األوروب  

 .ستنتصي  أوروبا  .ستنتصي  أوكرانياي"  جوزيب بوريل
ي إلي األرسة األوروبيةي  شعب   ومستقبلي  .أوكرانياي ينتم 
ي  ي االتحادي األوروب    

 ندافعي عني  معا  .أوكرانياي ف 
 ."السالم

 
يي”مغادرةي السوقي الروسيةي  قررتي   ي روسيا، والي ستفتحي المحاالتي  عىل اإلطالق، وستمنع الموقع لتاجر تجزئةي  شاركةي “نايك   

ي ف   .أمريك 
كةي األمريكيةي المصنعةي لمعدات  كماي  ي روسياي وبيالروسيا  عني .Cisco  Systems Inc الشبكات  أعلنتي الشر  

 .إغالق أعمالها ف 
    
اء أنظمةي  وقعتي   اي معي ألمانياي لشر

ً
كةي المصنعةي للمجمعات  تبلغ  .IRIS-T الدفاعي الجويي  أوكرانياي عقد  -  قيمةي العقدي مع الشر

كةي    .الحكومةي األلمانيةي  ستدفعهاي  .يوروي  مليون Diehl  Defense - 178  رسر
ي ذلكي ،  دوالري مني المساعدات العسكريةي ألوكرانيا  مليون  450  الواليات المتحدةي عني دفعةي جديدةي بقيمةي  أعلنتي     

 بما ف 
HIMARS  MLRS ة  الجديدي اتي اآلالف من ذختر  .المدفعيةي واألسلحةي والمعداتي  وقوارب الدورياتي وعشر

24.06 

ي تزويد  بعد   اتفق زعماء االتحادي  كماي  .يوروي  مليارات  أوكرانياي بمساعدة ماليةي كليةي تصل إلي 9  القمةي ،ي قرر المجلس األوروب  
ي عىلي تشديد   .العسكريةي ألوكرانيا  العقوبات ضدي روسياي ومواصلةي المساعدةي  األوروب  

 مجلسي  وقعي  .إلعادةي اإلعماري  للعقوباتي وربما تنقلهاي إل أوكرانياي  كنداي ممتلكات األصول الروسيةي الخاضعةي  تصادر  
وع القانوني ي    عي بعدي اندالعي الحربي  هذه سابقةي أولي لتعزيز مثل هذه اآلليةي  وتعدي  .الشيوخ الكندي عىل مشر ي التشر  

 .ف 

25.06 
ي أوكرانياي وألمانيا  وقعتي    

ويد أوكرانياي بمنح تمويلي  وزارتا الماليةي ف  انيةي  سيتم  .بقيمةي ملياري يورو  اتفاقيةي لت    توجيهي األموال إلي متر 
 .العرفيةي  واإلنسانيةي ذات األولويةي خاللي األحكام  ألوكرانياي لتمويل النفقات االجتماعيةي  الدولةي

26.06 

تي  بمبادرتها   RGW أنظمةي الصواري    خ المضادةي للدباباتي  من  أوكرانياي 2900  الخاصةي وعىلي نفقتها الخاصةي ، اشت 
 90 Matador كةي األلمانيةي  من   .Dynamit  Nobel Defense (DND) الشر

ي 26  بدأت    
م دولي مجموعةي ،  يونيو  قمةي مجموعةي السبعي ف  ي  حيث من المتوقعي أني تلت    السبع بدعم أوكرانياي إل أجلي غتر

 .مسمي
ي مسودةي البياني "سنواصل  وجاء   

ي والعسكريي  ف   
ي واإلنساب  ي ودعم أوكرانياي حسب الحاجةي  تقديم اليدعم المال   ."والدبلوماس 
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26.06 

ف  ي  تشر ي فيما يىل   
 :القوات الروسية عىل األراض 

ي المحافظةي  لوغانسك – 98.17 بالمئة  محافظة     
  من أراض 

ي المحافظةي  دونيتسك – 58.49 بالمئة  محافظة     
 من أراض 

ي المحافظةي  بالمئة  زابوريجيا – 74.89  محافظة     
  من أراض 

سون – 94.07 بالمئة  محافظة    ي المحافظةي  حتر  
 من أراض 

ي   
 
ي بما يصل  ف سك يحتفظ الجيش الروس   و  بانزر  إل ثالث مجموعات تكتيكية كتيبة من 1  جهة سيفتر

 جوا من أجل غطاء مقاطع مني الحدود الروسية  جميع الجيوش ، باإلضافة إل وحدات محمولة  مني 20
ي بريانسك وكورسك   

ي محافظت   
 
ي  يواصل  .األوكرانية ف  

 
 المناطق  الروس معدات اإلغناء لمواقع الدفاع ف

 .الحدودية لمحافظة بريانسك
ي    

 
ي عىل احتفاظ  ف  .المواقف المحتلة قبال  جهة خاركيف يركزي الجيش الروس 

ي جهوده  ي جهة سلوفيانسك يركز الجيش الروس   
 
ي ودولينا  ف ي دوفغينك   

ي اتجاه مستوطنت   
 
 .األساسية عىل هجومات ف

ي  يحاول  ي اتجاه دوفغينك   
 
 .مازانيفكا  – العدو أن يهاجمي ف

ي جهوده  ي جهة سلوفيانسك يركز الجيش الروس   
 
ي ودولينا  ف ي دوفغينك   

ي اتجاه مستوطنت   
 
 .األساسية عىل هجومات ف

ي  يحاول  ي اتجاه دوفغينك   
 
 .مازانيفكا  – العدو أن يهاجمي ف

ي    
 
 يونيو أكدت القيادة األوكرانية أن  مني 24  ف

ي يغادرون مدينةي  ي األوكرانيير  ودونيتسك .سويف  العسكريير   سيفتر
 القوات  غادرت  .تستغرق الحاميةي عدة أيام للمغادرة 

ودونيتسك وأتت ي محافظة  األوكرانية سيفتر  
ي تحصينا ف   إل مواقع أكت 

ي  وكانت تتم المعاركات لتلك المحافظة خاللي  لوغانسك  أكت 
 مدينة  ولكن  .يستطع العدو محارصتهم  من الشهر .لم

ي خطر أعظمي  
 لدى مدينة  اآلن. و  ليسيتشانسك المجاورة ف 

ي تحصينا بفضل  .مواقعها الجغرافية وارتفاعها  ليسيتشانسك أكت 
ي    

ي  جهة باحموت وقف الجنود األوكران هجون  ف  يفكا – بوكروفسك  ي اتجاه فولوديمتر  
 .العدو ف 

ي  القوات الروسية هجوًما بوحدات من الجيش  تجري  ي – بوكروفسك   
ي اتجاه بيليبتشاب   

 ،الخامس ف 
ي  تقدم  .يتم القتال   

ي اتجاه روب   
ا ف 
ً
ا واحد ً شينا –  الروس كيلومت   .فتر

ي  من   ي اتجاه تركتر   
 بأعمال  الجهود الرئيسية ، يحاول الروس القيام  أجل تسهيل أعمال المجموعة ف 

ي ي اتجاهات أفدييفسك   
ي والحفاظ  ،تقييدية ف  ، و نوفوبافلوفسك  ي  .عىل الحدود المحتلة  و كوراخيفسك   

 ف 
ي   .الدفاع  إجراء  - اتجاه زابوروج  

ي احتالل جزءي طريق ياسينوفاتا  حاول    تم  ،(دونيتسك  كونستانتينيفكا )محافظة –  الجيش الروس 
ي اتجاه فاسيليفكا – كاميانكا  

ا عسكرًيا  قدم  .القتال ف 
ً
 العدو  تراجع  .حاسًما  المدافعون األوكرانيون رفض

 .بخسائر
ي    

ي يركز الروس جهودهم  ف  ي المحتلة  اتجاه بوغ الجنوب    
 إنهم  .األساسية عىل احتفاظ األراض 

 .تجميع قواتنا  الهندسية للمواقع ويحاولون منع إعادة  يجرون االستطالع ، ويحسنوني المعدات 
ي الهجوم المضاد حول  يواصل   

سون  العسكريوني األوكراب  وفسك وختر وبيت  ي دنيت   
 .حدود محافظت 

ي     
سون يهاجم الفدائيون األوكرانيوين  ف  ي الروس المتعاونير ي مع  مدينة ختر  االتحاد  عىل العسكريير 
ي ي  .الروس   

ي مدينة غوال بريستان مات نائب  من  22  ف   
ي  يونيو ف   الشعب ألوكرانيا أوليكس 

ي  .اإلنفجار  كوفاليوف من  
ي منطقة معمل  من  24  ف   

سون ف  ي مدينة ختر  
 القطن  يونيو ف 

و سالفوتشينكو الذي اإلصابات كما  انفجرت السيارة التابعة لمتعاون ي عىل الفور  دميت   
 .توف 

 التخريب واالستطالع الروسية وصلت إل  خدمة االستخبارات األوكرانية أن مجموعات  تحذر  
اك بيالروسيا  من  (بوالروس  مدينة موزير )جمهورية  ي  أجل إجراءي عمليات التخريب إلرسر  

 ف 
ي  .الحرب مع أوكرانيا  

، يخطط الروس  ف  ي موزير  رأي قسم المخابرات الرئيس   
ي منازل سكنية ف   تفجتر

ي  نفس العمليات سببا رسميا لبدء الحرب  أصبحت  .عىل األوكرانيير ي فيها  وإلقاء اللوم  
 الشيشانية الثانية ف 

 .عام 1999
ي   
ي  ف   

 600  غضون ثالثة أيام ، جمع الشعب األوكراب 
ي  مليون   (دوالر  مليون  20  غريفنا )حوال 
 تم  .بايراكتار بدوني طيار للقوات المسلحة  لطائرات 
 قبل مؤسسة  من  "بايراكتار  اإلعالن عن تجمع "بيبول 

ية والمدون ي بريتوال الختر ه   من  كان  .المعروف التشير ي  ستر
 هريفنا أوكرانية مقابل 3  مليون  المخطط جمع 500

ي غضون ثالثة أيام  بايراكتار   
ي األسبوع ، ولكني ف   

 جمع  ف 
ي مني 600 ي بأنفسهم  مليون  األوكرانيون أكت   

 .هريفنا أوكراب 
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ي    
ة كان طفالن  ف    .يسبحان فيها  منطقة إيزيوم أصاب صاروخ بحتر

ي    
ي  ف   

ي  خاركيف تزايدت كثافة القصف، الي سيما ف   
 المناطقي الشمالية،ي ويستمر القتال ف 

  .المقاطعة 
ي     

بة  ف   صاروخية عىل منطقة بيلغورود  الليل حاولت القوات الروسية شن رص 
ي وفسك 

ي  دنيست 
ً
ي الجو  ،بمقاطعة أوديسا وعىل مديمة أوديسا صباحا  

ها ف  .لكن جميع الصواري    خ تم تدمتر
  

ي روسيا  عند    
ان من أراض  ، وعىل مقاطعة  الفجر أطلق الروس النتر ي مرتير   عىل مقاطعة سوم 

نيغيف مرة   .شتر

21.06 

ي   
ار  لحقت  .بجروح  قتل أحد السكان المحليير ي وأصيب ستة آخرون  مقاطعة ميكوالييف نتيجة الهجمات الروسية  ف   أرص 

كات والبنية التحتية  القوات الروسية سبعة صواري    خي عىل مدينة  أطلقت  .بالمنازل والشر
 .ميكوالييف 

ب      وأصيب  ،أشخاص  مقتل 5  الغزاة الروس عىل خاركيف، مما أسفر عن  رص 
ي خاركيف، يوم  إل  .بجروح  شخصا  11  

ي 10  جانب القتىل والجرج ف   
 الثالثاء لق 

ي سنوات  بينهم)  أشخاص   
 جراءي القصف  مصعهم  (طفل يبلغ من العمر ثماب 

ي   .الروس 
ي منطقة  نتيجة     

، أصيب أربعة  لهجوم طائراتي بدون طيار روسية ف  ي مقاطعة سوم   
 كراسنوبيليا ف 

ي حالة   
ي اثنان منهم ف    .حرجة  أشخاص بجروح، ويبق 

ي  أطلق     
ان عىل المناطق الحدودية ف  ي تشوغويف وخاركيف  الروس النتر  

نيغيف ومدينت  ي  ،مقاطعة شتر  
 واستمر القتالي ف 

ي لوغانسك  
 .المدنيير ي  ودونيتسك، ويوجد هناك قتىل وجرج من  مقاطعت 

ي    
ي مقاطعة  منتصف الليل، أطلقت القوات الروسية  ف   

ان مرة أخرى عىل زولوتشيف ف   خاركيف، مما أسفر عن مقتل  النتر
  .إخراج جثتير ي من ضحايا القصف  تم  .األنقاض  األقل، وال يزالي الناس متواجدين تحت  شخص واحد عىل

ي بلدة تشاسيف  المحتلون الروس القذائف العنقودية  أطلق    
ة ف  ي منطقة  المحظورة عىل شاط ي البحتر  

 يار ف 
   .شخًصا  مما أدى إل إصابة 12  ،باخموت بمقاطعة دونيتسك

ي 44  وغواصة  "جو –  حاملة لصواري    خ مجنحة "أرض  سفن  روسيا 5  تمتلك    من طراز  صاروخا  واحدة بإجمال 
ي" ي  "كاليت   
  .البحر األسود  ف 

ي من 80  شن  الساعات ال 24  خالل   بة  المحتلون الروس أكت  ، مما أسفر عن مقتل  رص   عىل مقاطعة سوم 
  .واحد عىل األقل  شخص

ي عىل مقاطعة دونيتسكي يوم  نتيجة     .بجروح  وأصيب 5  مدنيير ي  األربعاء، قتل 4  القصف الروس 

23.06 
 

ان مرة أخرى عىل  أثناء   نيغيف  الليل أطلق الروس النتر ي مقاطعة شتر  
ي ف   
 ،وأصابوا خاركيف  ،حرس الحدود األوكراب 

ي الليلة الماضية  
ي لقصف مكثف من قبل  وف  ي مقاطعة  تعرضت مقاطعة سوم   

 روسيا، وسمع دوي انفجارات ف 
سون   .ختر

ي سكادوفسك  قتل    
ي قصف الميناء ف   

ي ف    .المحتلة  ساكن محىل 
اء األلغام بإبطال مفعول قنبلة  قام   ي من  ،FAB-500  خت   

ل سكت  ي سقطت عىل سقف مت    
 الت 

ي منطقة ساتليفكا الشمالية بمدينة  طوابق  9  
 .خاركيف  ف 

ي مقاطعة  أطلقت   
ي بذخائر الفوسفور من راجمات صواري    خي  القوات الروسية النار عىل قرى ف   "غراد"  سوم 

ي  المتمركزة  ي االتحاد الروس   
  .عىل أراض 

ي عىل مقاطعة دونيتسكي عن مقتل  أسفر    .بجروح  آخرين  وإصابة 5  مدنيير ي  6  القصف الروس 

24.06 
وفسك  وبت  ي مقاطعة دنيت   

بات مماثلة عىل منطقتير ي ف  ي قصف الغزاة الروس مقاطعة زابوريجيا باستخدام راجماتي صواري    خ، وشنوا رص 
ا
  .ليل

 أربعة مني رجال  أصيب  .دونيتسك، وأصيبت محطة اإلطفاء  الروس مدينة كوستيانتينيفكا بمقاطعة  قصف   
ي شخص واحد  

 .اإلنقاذ، وتوف 

25.06 

ي  قصف  ي وغريشانوبوديفسك  وكيفسك  وفسك  الروس مناطق شتر وبت  ي مقاطعة دنيت   
ي ف  ي 60  ،وزيلينودولسك   

 وأصيبت هناك امرأة ف 
  .عمرها  من 

ي    
ي  صاروخا  الصباح أطلق المحتلون نحو 30  وف   

، وكان هناك قتىل ف    .صفوف العسكريير ي  عىل مقاطعة جيتومتر
بة صاروخية من منطقة البحر األسود  تم   ي مقاطعة لفيف  شن رص   

 هناك ستة صواري    خ، أصاب  كان  .عىل أراض 
   .وأسقط صاروخان  ،اربعة منها أهدافها

ان عىل المناطق  أطلقت   ي  مروحيتان روسيتان النتر   .الحدودية بمقاطعة سوم 
بتير ي صاروخيتير ي عىل  شن   ين وغسيل السيارات  مرفق النبية التحتية المدنية )محطة  المحتلون الروس رص   (بت  

ي   
 
، مما أسفر عن مقتل أربعة  ف  

  .أشخاص وإصابة أربعة أشخاص بجروح  مدينة سارب 
ي    

ي الساعة 5  ف  ي  ،صباًحا  حوال   
نيغيف لقصف صاروج   إطالق  تم  .مكثف  تعرضت مقاطعة تشتر

ا  20
ً
ي بيالروسيا  صاروخ  

ي البنية التحتية  وردت  .عىل بلدة ديسنا  من الطائرات ومن األرض من أراض   .معلومات عن تدمتر

26.06 

ي  قصفت    القوات الروسية موقع الج  
ي قتل  جراء   

ً
بة الصاروخية عىل كييف صباحا  .شخصي واحد وأصيب ستة بجروح  الص 

ل  من  6  أصيب  .العثور عىل جثة واحدة  تم   .سكان المت  
، بينما أصيب  أربعة أشخاص، مني بينهم طفلة تبلغ من العمر  نقل   سبع سنوات، إل المستشق 
ي العيادة الخارجيية  شخصان آخران بإصابات طفيفة، حيث سيتم   

 إحدى  كانت  .عالجهما ف 
 طائرتير ي "تو  من  X101 الروس صواري    خ  أطلق  .الضحايا مواطنة روسية

 "160  و"تو  "95 
 .منطقة بحر قزوين  من 
 إحدى الصواري    خ  أصابت 

ي  
ي كييف، وأصابت  الروسية روضة أطفال ف   

ي ف   منطقة شيفتشينكيفسك 
ي مجاورة 

ا
 .اآلخرى منازل
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20.06 
 

ي مقاطعة   
 
ي بما يزيد عن 400 هكتار من الغابات ف

ً
ارا  يرتكب المحتلون جرائم بيئية :بحلول أواخر آذار  /مارس ألحق الروسي أرص 

ان نيغيف جراء القصف وإطالق النتر  .شتر

21.06 

، وهو ما يزيد  ي دول االتحاد األوروب    
 
ي طلبات اللجوء ف ي االتحاد االأوروب    

ي مواطت  ي من غتر
ً
ي آذار  /مارس 2022 قدم 73850 شخصا  

 
 ف

ي شباط  
 
اير ب  35 .%وتعود هذه الزيادة إل زيادة عدد األوكران الذين قدموا طلباتهم للمرة األول )من 2370 ف  / عن معدل شباط  /فت 

ي آذار  /مارس، بنسبة الزيادة 443 (%بسبب عدوان روسيا عىل أوكرانيا  
 
اير إل 12875 ف  .فت 

ي أوكرانيا وروسيا وتركياي واألمم المتحدة لمناقشةي قضيةي رفع إغالق تصدير الحبوبي  ي اسطنبل سيجري اجتماع ممثىل   
 
ي األسبوع القادم ف  

 
 ف

 .األوكرانية
ي "إيليش  ي مصنع   

 
ي مني 234 ألف طن من المنمتجات المعدنيةي المنيتجة ف ي ميناء ماريوبول أكت   

 
ي ف ي اليوم األولي للحرب تبق   

 
 "ف

كاءي  و"آزوفستالي ."ويشار إل أنه تم إرسال رسائل إل كل المواب  ي والعمالء والشر
ي رسقها الروس من ميناءي  

اء المنتجات المعدنية الت  "آزوفستال "يطلب فيها عدم رسر  ل 
 .ماريوبول

غودار بمقاطعة زابوريجيا السيد أورلوفي أني المحتلير ي يحتجزيون   ذكر عمدةي مدينةي إينتر
ي ي القابو .وقالي أورلوف" :يبق   

 
ي محطة زابوريجيا للطاقةي النووية المستول عليهاي ف  

 موظق 
ي ظلي الضغوطي  

 
ي المدينة من أجل منعي حدوثي كارثةي نووية .كانواي يشغلون المحطة ف  

 
 الناس ف

 ."النفسية والجسدية .وليس من المفهوم من سيقوم بتشغيل محطة الطاقةي النووية
ي  ي 1 (EIB) قال مدير بنك االستثمار األوروب   نر هوير إن أوكرانيا قد تحتاج إل حوال   فتر

ي ي سببها الغزو الروس   
ار الت   .تريليون يورو )1.1 تريليون دوالر (من المساعدات الخارجية للتعويض عني األرص 

ي السكري عىل األقل .وقالي مستشار عمدة المدينة  ي ماريوبول ونقص اإلنسولير ي حياة اآلالف من مرض   
 يهددي انهيار الخدمات الطبية ف 

ي .يقوم الجراحون يومًيا بإجراء مني
ً
و آندروشينكو" :الحالة فيما يتعلق بالذين يعتمدون عىل اإلنسولير ي خرجت عن السيطرة تماما  بت 

حة .وبسببي الحراراة ينقلونهاي ي لألطراف .يأخذ الروس الجثث ويحملونها عىلي الجرارات ويأخذونها إل المشر  ثالث إل خمس عمليات بت 
ي
ً
ي مألوفا

ً
ي عىل أنهم قمامة أمرا ة إل المقابر الجماعية .أصبح التعاملي مع الموب  حة مبارسر  ."من المشر

ي بعضي المناطق، تستخدمي   
ب .ف   يظل سكان ماريوبول المحتلة عىل وشكي الموت بسببي نقص مياه الشر

ي تحتلهاي روسيا مليئةي بالقمامة،ي والظروف  
ب .قال عمدة ماريوبول إني المدينةي الت   المياه التقنية للشر

ي جميع مناطق المدينة، وال يوجدي هناك نظامي  
ي صحية عىل اإلطالق .توجد مدافني تلقائية ف   هناك غتر

ي  .رصف صج 

22.06 
 

تل 
ُ
ي أوكرانيا، حيث ق  

ي عىل يد القوات الروسية ف 
ا
ي من 916 طفل  بحلول صباح 22 يونيو، أصيب أكت 

ي من 592 بجروح 324  .منهم وأصيب أكت 
ي .إني 

ا
ودونتسك، من بينهم 38 طفل ي سيفتر  

ي مصنعي "آزوت "ف   
ي 568 شخًصا ف   

 اعتباًرا من 22 يونيو، بق 
ي المالج  ي  

ي الناس ف  ي للغاية، ولذلك من األفضل أن يبق   .إجالئهم اآلن أمر خطتر

23.06 

ار بيئية بما ال يقل عن 202 مليار هريفنيا  ي أرص   
 منذي بداية الحربي الشاملة، تسبب المحتلون الروس ف 

ي جميع أنحاء أوكرانيا .رصح بذلك وزير البيئةي والموارد الطبيعية روسالني  
ي 5.6 مليار دوالر (ف   )حوال 

ي أوكرانيا خالل األشهر األربعة مني  
ي من 250 حالة إبادة بيئية ف  ا للوزير، تم تسجيلي أكت 

ً
يليتس .وفق  ست 

 .الحرب

24.06 

ي بوتشا، ويمكن أن يسكن فيها 704 أشخاص   
ي مقاطعة كييف، ف   

ي مدينة الوحدات السكنية المؤقتةي ف   
 .تم افتتاح ثاب 

ي المحتلة مقابلي   
 يختطفي الغزاة الروس أقارب )بمني فيهم األطفال (ألفراد القوات المسلحة وثم يطالبون المدافعير ي بالوصول إل األراض 

ة، احتجزي ي اآلونة األختر  
سون وميكوالييف .ف  ي زابوريجيا وختر  

 أرواح أحبائهمي وسالمتهم .تسجل المخابرات معظم هذه الحاالت ف 
ي كرهائن  

 .المحتلون عدة أطفال ألحد أفراد الجيش األوكراب 
حة نصفي مبناه تقريًبا .وعلق نائب مجلسي مدينةي ماريوبول  ي ماريوبول، حيث ستشغل المشر  

ي ف  ي بناء مركز طت    
 بدأ المحتلون الروس ف 

ء "ال مثيلي  
ي دمر المحتلون الروس جميع المستشفيات والمؤسسات الطبية، وياآلن يقومون ببناء رسي    ع لسر

ا
 مكسيم بورودين قائالي" :أول

 .له"، كعادتهم
ي المسؤول الوحيد عن أزمة الغذاء  ي الحرب مع أوكرانيا وه   

ي بأن روسيا تستخدمي الغذاء كسالح ف  ف المجلس األوروب    .العالمية اعت 

25.06 

ا تقوم القوات الروسية بإرهاب األوكرانيير ي .تعرضتي الصحفية والمتطوعة 
ً
سون المحتلةي مؤقت ي مدينةي ختر  

 ف 
ي  
ي العمود الفقري بسبب رفضها تسليم جواز سفرها األوكراب   

ي 75 من عمرها، لكش ف   
 تيتيانا أنطونيوك، ف 

 أثناء اإلجالء من المدينة .وقدي تمكنت من الصعود إل السيارة والهروب بعد أن فقدت وعيها وبسبب كشي
ي  
ي مني شهر .عملت تاتيانا كصحفيةي أثناءي الحرب ف  ي منذ أكت  ي المستشق   

ي العمود الفقري .تظل تاتيانا ف   
 ف 

ي الصليبي األحمر .هذهي مجرد حالةي واحدة مني حاالتي عديدة النتهاكات  
 أفغانستان، وثمي عملتي كمتطوعةي ف 

ي المحتلة  
ي األراض   

 .حقوق اإلنسان من قبل الروس ف 
ي بالمنشأة النووية "مصدر النييوترونات 

ً
ارا ي 25 حزيران  /يونيو،ي نتيجةي لقصف آخر، ألحق المحتلون أرص   

 "ف 
ة مع تلوث المناطق المحيطة به ي خاركيف .يشار إل أن استمرار قصف الموقع قد يؤدي إل عواقب إشعاعية خطتر  

 .ف 
ي الوقت القريب، وشدد عىل أن هذه الصواري    خ   

ي بوتير ي إنه سيسلم منظومات "إسكندر إم "إل بيالروسيا ف  ي فالديمتر  قال الرئيس الروس 
 .يمكن أن يكون لها رؤوس حربية نووية

26.06 
ي طارت إل كييفي – عىل ارتفاع منخفضي للغاية فوق   

ي – ربماي أحدي الصواري    خ الت  قي صاروخ روس 
ّ
ي صباحي يوم 26 حزيران  /يونيو،ي حل  

 ف 
 ."محطة الطاقة النووية "جنوب أوكرانيا

ا 
ً
ي األوكرانية المحتلة مؤقت  

 .منذ بداية الغزو الشامل، قد نقلت روسيا بالفعلي ما ال يقل عن 400 ألف طن من الحبوب مني األراض 

  األزمة اإلنسانية


