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30.05 

 

ي األمن ألوكرانيا بعد انتهاء الحرب.  
ي دودا أن دولته قد تصبح أحد ضامن    رصح رئيس بوالندا أنج 

 

 

31.05 
. يؤكد تجار النفط   ي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا حظرا عىل التأمي   عىل الناقالت بالنفط الروسي

 
ي ف أدرج االتحاد األوروب 

ي   .ومالكو السفن إن الحظر هو أحد أهم آليات التأثي  المالية لإلتحاد األوروب 

01.06 

 

 

ي ” كانفا“ىل خدمة أنها ستمنع الوصول إ” كانفا“خدمة تصميم الرسوم  أعلنت 
 
ي روسيا ف

 
ف

 المستقبل المنظور وستغادر روسيا تماًما. 

ي بوروديانكا وبيتشا األوكرانيتي   فتح رئيس الوزراء البوالندي ماتيوش مورافيتسكي مدن  
ي مدينن 

 
ف

ي تستوعب أكير من 
  شخص.  0111الوحدات السكنية الن 

كة ستصان   ع األسلحة والمعدات العسكرية. كذلك تريد بوالندا وأوكرانيا إقامة مؤسسة مشي 
 

أكدت الواليات المتحدة األمريكية إعطاء حزمة المساعدة األمنية الجديدة ألوكرانيا رسميا. تبلغ  
أيضا. يتم ” حيمارس“مليون دوالر، وتحتوي عىل راجمات الصواري    خ من طراز  077قيمة هذه الحزمة 

وط سياسية تتعل ي إعطاء تلك المنظومات مع شر
بات عىل األراض  ق بخطر استخدام تلك السالح لض 

ا فقط.   07الروسية. ستسمح القوات األوكرانية بإطالق صواري    خ عىل مسافة حواىلي  ً   كيلومي 
 

، وهي أحدث منظومات الدفاع الجوي ”ت –إيريس “ وعد مستشار ألمانيا أوالف شولي   بإعطاء منظومات الدفاع الجوي من طراز . 
 ."Sueddeutsche Zeitung" تمتلك بها ألمانيا، حسب وكالة

ميم مليون دوالر ألوكرانيا من أ 4ستعطي جمهورية تايفان حواىلي   جل إعادة إعمار المدن األوكرانية. سيخصص نصف هذه األموال لي 
نيهيف وميكواليف وسومي وزابوريزهيا 077خاركيف، و  .ألف دوالر إلعادة بناء كل من تشي 

 

02.06 
 

ي وقت سابق، اتخذت التف  
إستونيا وجمهورية يا وليتوانيا و أعتي  مجلس الشيوخ األيرلندي غزو روسيا ألوكرانيا بمثابة إبادة جماعية. وف 

 .التشيك وكندا قرارات مماثلة

 

 لنقلها إىل العساكر  "بايراكتار" عزمت تركيا عىل أن تعطي ليتوانيا طائرة دون طيار 
ً
مجانا

اء هذه الطائرة 0األوكران. كان الليتوانيون قد جمعوا    .مليون يورو لشر

 

من السويد. ستقدم السويد ألكرانيا صواري    خ  حصلت أوكرانيا عىل حزمة المساعدات العسكرية 
مليون  50مم مع الذخائر. وتبلغ قيمة الحزمة الرابعة للمساعدات أكير من  0..7مضادة للسفن وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق عيار 

 يورو

 

  
ً
ونية الحديثة إىل روسيا وبيالروسيا ردا  عىل غزوهما ألوكرانيا. حظرت وزارة االقتصاد لتايوان تصدير الرقائق اإللكي 

ي مبن  كاتدرائية القديسة صوفيا، وذلك الستمرار  
 سيقدم سفراء الدول األجنبية أوراق اعتمادهم إىل رئيس أوكرانيا ف 

ً
من اآلن وصاعدا

 التاري    خ العريق وتقاليد السياسة األوكرانية الخارجية. 
ر ذاتية الحركة من طراز "زوزانا وقعت أوكرانيا وسلوفاكيا عىل معاهدة لتوريد إىل أوكرانيا ثمان   "..ية مدافع هاويي  

 

03.06 

ي الحزمة السادسة من العقوبات االقتصادية والشخصية عىل روسيا وبيالروسيا. عىل وجه الخصوص   اعتمد مجلس االتحاد األوروب 
ولية من روس اء وتصدير ونقل النفط الخام وبعض المنتجات البي  ي حظر شر ، وسيقرر االتحاد األوروب  ي ستغرق يا إىل االتحاد األوروب 

ي من النفط الروسي من  ولية المكررة.  6التخلص التدريج   أشهر للنفط الخام إىل ثمانية أشهر للمنتجات البي 
ي بتوسيع الحظر الحاىلي عىل توفي  خدمات الرسائل المالية المتخصصة   ( ( ليشمل ثالث مؤسسات SWIFTكما يقوم االتحاد األوروب 

. Sberbankأكي  بنك روسي  –ائتمانية روسية إضافية  ي موسكو، والبنك الزراعي الروسي
 ، وبنك االئتمان ف 

 عن الخدمات السحابية إىل روسيا.  
ً
 تقديم خدمات المحاسبة واالستشارات، فضال

ً
ي أيضا  سوف يحظر االتحاد األوروب 

 

 الدعم الدولي
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30.05 
 

ق البالد بلغ ذروته.  أفادت  ي شر
 
 وزارة الدفاع األوكرانية أن القتال ف

ودونيسك وباخم  ي اتجاهات سيفي 
 
 ف
ً
ان عىل ودارت المعارك األكير عنفا وت وكوراخيف، حيث تطلق القوات الروسية الني 

 طول خط المواجهة، وتحاول قصف المواقع خلفها. 

 

31.05 

كة    لشر
ً
 تابعا

ً
ا  كبي 

ً
ي  "فاغني  " قتل المدافعون األوكران فريقا

 
العسكرية الخاصة ف

 ..سدونبا

 
 

01.06 
 

ي الجبهة،  777إىل  67رصح الرئيس زيلينسكي أن من   
 
 ف
ً
لن يوميا

َ
ي ُيقت

جندي أوكراب 
ي استعادة أراضيها إذا تطلب األمر  077ويصاب 

 
جندي بجروح، وأكد أن أوكرانيا لن تشع ف

ورية ات آالف من الضحايا، بل ستنتظر األسلحة الض   .سقوط عشر

 
 

سون حررت الق   .مستوطنة 7.وات المسلحة األوكرانية أكير من ي شمال مقاطعة خي 

 
 

ي اتجاه  
أفادت هيئة األركان العامة أن الروس المدعومون بالطائرات يهاجمون ف 

ي اتجاه ليمان 
ستاري كارافان بدعم  –دونيسك. عىل وجه الخصوص، يهاجم المحتلون ف 

ي اتجاه سلوفيانسك قام العدو .0-مروحيات كا
بإعادة تجميع ، ويستمر هناك القتال. ف 

ي منطقة دوفغينكي انسحبت بعض الوحدات الروسية إىل إيزيوم الستعادة قدرتها القتالية
 .صفوفه. ف 

 

02.06 
 

تتوقع االستخبارات األوكرانية العسكرية أن قوات االحتالل الروسية ستزيد الضربات الجوية والصاروخية على مرافق  
 احل البحر األسود األوكرانية حتى ترانسنيستريا.البنية التحتية الحيوية، وستحاول االستيالء على سو

 

 .%01دفع الجيش األوكراني قوات االحتالل من مدينة سيفيرودونيسك بنسبة   03.06
 

05.06 

 
في اتجاه خاركيف يقوم الروس بالدفاع النشط وقصف البنية التحتية المدنية، بينما يحاولون الهجوم في اتجاهات  

حاكم مقاطعة لوغانسك سيرجي غايداي أن القوات األوكرانية تسيطر  سلوفيانسك وليمان وباخموت. في الوقت نفسه قال
على نصف مدينة سيفيرودونيسك، وأشار إلى أن تحرير هذه المدينة، التي تعتبر مركزاً سياسياً للمقاطعة، سيؤدي إلى 

 إحباط الروح المعنوية للروس.

 الحالة العسكرية
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30.05 
من  06ح، بما في ذلك صبي في قصف المحتلون مدينة خاركيف مرة أخرى مما أسفر عن إصابة ثالثة سكان مدنيين بجرو 

 .عمره

31.05 

 
شن المحتلون ضربة صاروخية على سلوفيانسك، جراء ذلك قتل ثالثة أشخاص على األقل  

 .وأصيب ستة بجروح

01.06 
 

ئ أكير من   ي الملجأ تحت مصنع 077يختن 
 
ي ذلك األطفال، ف

 
ي   "آزوت"شخص، بما ف

 
ي ف

الكيميابئ
بات الصاروخية الروسية، مما أسفر عن انبعاث المواد السامة.   ر جراء الض  ودونيسك، الذي تض  سيفي 

ي النهار مصنع
 
ي ليسيشانسك "بروليتاري" كما قصف العدو ف

 
 .ف

 

ي قصف ميكواليف بالمدفعي تم 
لي   شاهقي   وأربعة منازل خاصة ومباب   

ار بمي  ة ولحقت أرص 
 .خارجية. قتل شخصان وإصيب شخصان آخران بجروح

 
 
 

ي المقاطعة من  
ر ف  ي غايداي، يدمَّ ج  إىل  07حسب قول حاكم مقاطعة لوغانسك سي 

ق هناك شوارع كاملة 67 ي يهاجمها الروس فتحي 
، وأما القرى والبلدات الن 

ً
 يوميا

ً
ال   .مي  

 

02.06 
 

  . ي وسامبي 
ي سي 

ي منطقن 
ار بالبنية التحتية للسكك الحديدية ف  بات الصاروخية عىل مقاطعة لفيف لحقت أرص  جراء الض 

 .سقطت هناك أربعة صواري    خ مجنحة وأصيب خمسة أشخاص
 

ي أوكرانيا أكير من  .بحلول صباح  
 جراء الغزوالروسي الشامل. حسب بيانا 0.7حزيران / يونيو أصيب ف 

ً
ت المدعي   طفال

 وأصيب أكير من  67.العامي   المعنيي   باألحداث، قتل 
ً
بجروح. عالوة عىل ذلك، أثناء توثيق الجرائم وصلت  467طفال

 آخر وإصابة  70المعلومات عن قتل 
ً
جراء قصف العدو مدينة ماريوبول بمقاطعة دونيسك. نتيجة للقصف  74طفال

ار ب الروسي المستمر للمدن والقرى األوكرانية لحق  .منها بالكامل .70مؤسسة تعليمية، ودمر  7590ت أرص 

05.06 

ي حواىلي الساعة  
ي  6ف 

قية لمدينة كييف دوي  0ف  ي الضفة الشر
 0حزيران / يونيو سمع ف 

بة كان دبابات من طراز -ت" انفجارات. قالت وزارة الدفاع الروسية إن هدف هذه الض 
ي  ".0

ي تم تخزينها ف 
قية والن  والمركبات المدرعة األخرى المسلمة من دول أوروبا الشر

ي مصنع إحالح العربات. أكدت السكك الحديدية األوكرانية أن مصنع دارنيتسا 
مباب 

ي ذكرتها الدعاية الروسية 
بة الروسية، لكن الدبابات الن  إلصالح العربات تعرض للض 

 :صنع ممثىلي وسائط اإلعالم لزيارة المرفق، وقالليست موجودة هناك. دعا مدير الم
ي اليوم  ."إنهم )الروس( يريدون قطع طرق لتصدير المنتجات األوكرانية إىل الغرب"

ورصح بوتي   ف 
إذا حصلت كييف عىل الصواري    خ المتوسطة المدى، ستخلص روسيا إىل استنتاجاتها " :نفسه

ب  ها حن  اآل ي لم تض 
بات عىل المواقع الن   ."نوتشن رص 

ي تم إطالقها عىل كييف حلقت  "كاليي  " يجدر بالذكر أن أحد الصواري    خ من طراز 
الن 

 فوق محطة
ً
 .للطاقة النووية بمقاطعة ميكواليف "جنوب أوكرانيا" عىل ارتفاع منخفض جدا

ي مرفق البنية التحتية  
ي إخماد حريق كبي  ف 

ي مدينة ميكواليف يستمر رجال اإلنقاذ ف 
ف 

ي اندلع ج
ي مستودعات الحنطة 4راء القصف الروسي ف 

ت ف  ان انتشر  .حزيران / يونيو، ويشار إىل أن الني 
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30.05 

ي ماريوبول أكير من  
 
ض أن المحتلي   قتلوا ف

ألق شخص. حسب تقديرات  ..من المفي 
ي المقابر الجماعية 

 
ألف شخص، ودفن عمال المرافق  76السلطات المحلية قد دفن الروس ف

  .آالف قبل منتصف نيسان / أبريل 0العامة 

 

ئ األوكرانية عىل   ود البحر األس رصح الرئيس زيلينسكي أنه جراء إغالق روسيا المواب 
ي  ..واستيالئها عىل السواحل األوكرانية لبحر آزوف، ال تستطيع أوكرانيا تصدير 

 
مليون طن من الحبوب الموجودة ف

 .المستودعات

31.05 
ي مدينة ماريوبول أخذ المحتلون إلجراءات قبول الوثائق لمنح جوازات السفر الروسية.  
 
  ف

ي الفرو   ج  ف بأن روسيا مستعدة للسماح بدخول سفن الغالل إىل البحر األبيض المتوسط رصح وزير الخارجية الروسي سي 
 . ئ  إذا قامت أوكرانيا بإزالة األلغام من المواب 

 

01.06 

 

ي أكير من  
ي مدينة ماريوبول يبق 

ب وال طعام منذ نيسان  ألف ساكن ليس لديهم الوصول إىل 777حن  اآلن ف   مياه الشر
ب نظي  العملأبريل، ويعطيهم الغزاة مياه   .الشر

ب المستوردة للناس ببساطة، يطلب المحتلون من سكان مدينة ماريوبول إزالة األنقاض، “  ال يعط المحتلون مياه الشر
، وإخفاء آثار جرائم الحرب هذه ي دفن المقتولي  

 .“وجمع الجثث، والمساعدة ف 

ل طفالن وُيصاب UNICEF لكشف وفقا 
َ
ي أوكرانيا. ُيصاب أغلبية األطفال بسبب استخدام األسلحة  4، ُيقت

أطفال يوميا ف 
ي مدينة كييف منذ 

اير أصيب  من شباط 4.المتفجرة من قبل الغزاة. ف    .أطفال منهم 4طفال بجروح، ومات  5./ في 

02.06 
 

ي ذلك بالسفن  
يدعم األمي   العام لحلف الناتو بمحاوالت الحلفاء للبحث عن سبل تصدير أكير الحبوب من أوكرانيا، وبما ف 

ي إمكانية إرسال حراسة بحرية لتمكي   السف
ي أغلقتها روسيا  نأيضا. قبال رصحت ليتوانيا واستونيا وهولندا بأنها ستنظر ف 

الن 
ئ األوكرانية  .من الخروج من المواب 

03.06 

ي منطقة ماريوبول يعتقل ويقتل الغزاة المتطوعي   األوكرانيي   والمسؤولي   الذين رفضوا التعاون مع سلطات االحتالل.  
  ف 

ي قد يكون 
ي مدينة ماريوبول قرر المحتلون تدمي  المنازل دون إزالة األنقاض الن 

وف 
ا لمستشار عمدة المدينة أندريوتشينكو، من المستحيل اآلن تحتها جثث. و 

ً
فق

الحصول عىل بيانات عن جثث جديدة للضحايا حيث يتم نقل جميع بقايا المنازل 
ي منطقة الضفة اليشى

  .إىل مكب ف 

 
 

  مليون دوالر.  47ألف طن من االلحبوب األوكرانية المشوقة، وحصلت روسيا عىل  777قد باعت روسيا لسوريا  
  ، ديانسك وماريوبول المحتلتي   ئ بي 

ي عي  مواب 
رصح رئيس روسيا بوتي   بأن روسيا مستعدة لضمان تصدير الغالل األوكراب 

ي تسيطر عليها أوكرانيا إىل المياه الدولية
ئ الن   .وكذلك لضمان الخروج اآلمن لسفن الحبوب من المواب 

 

  ةاألزمة اإلنساني
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