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11.07 

 

ي عانت من الغزاة الروس.  وصل رئيس الوزراء الهولن  
ي إىل أوكرانيا وزار المستوطنات األوكرانية الت 

دي مارك روتت 

ي ورئيس فولوديمير زيلينسكي بزياراته
ي دعمه للشعب األوكران 

 .عرض مارك روتت 

ي مولدوفا من أجل توقيف بيع األسلحة   
 
ي المركز ف عي  سيخلق اإلتحاد األورون 

ي أوكرانيا غير الشر
 
المستخدمة ف

ي للشؤون الداخلية إيلفا يوغانسون. رصح وزير  ي أوروبا حسبما أعلنت المفوض األورون 
 
لمجموعات اإلجرامية ف

ي ، 
ي أيدي الجيش األوكران 

 
لشؤون الهجرة السويد أندريس إيغيمان بأن تظل معظم األسلحة الموردة إىل أوكرانيا ف

الم"  و  للجريمة  يمكن  ي  ال 
 
استخدمت ف ي 

الت  األسلحة  تلك  ا من 
ً
ا محدود

ً
عدد إال  بعد  فيما  تستخدم  أن  نظمة 

ي أوكرانيا" :لكنه قال  ."الحرب
 
 ."يجب أن تكون لدينا إجراءات للسيطرة عىل تدفق األسلحة بعد الحرب ف

العام المتخصص لمكافحة الفس G7 شدد سفراء دول   اد عىل األهمية الحاسمة لتعيير  رئيس مكتب المدعي 

(SAP)   ط الالزم لحفاظ حالة المرشح لالنضمام إىل االتحاد ي أوكرانيا. ها هو الشر
 
ي الوقت المناسب لتعزيز مؤسسات مكافحة الفساد ف

 
ف

ي   .األورون 

12.07 

ي حالة الحرب 
 
ي تخصيص مليار يورو من المساعدات المالية الكلية ألوكرانيا لدعم اقتصاد الدولة ف  .دعم مجلس اإلتجاد األورون 

ي أصول روسية بقيمة  جم  ي    13.8د اإلتجاد األورون 
اير  24مليار يورو منذ غزوة روسيا ألوكرانيا ف  مليار يورو    12تم تجميد أكير من    .من في 

ي  
ي  5من تلك القيمة ف  ي االتحاد األورون 

 . دول أعضاء ، ولكن لم يتم الكشف عن أسماء هذه الدول الخمس ف 

 M113 ناقلة جند مدرعة من طراز  20و  2A4ابات قتال ليوبارد دب  10تستعد الحكومة اإلسبانية نقل   

ي 
 . إىل أوكرانيا وتلك األسلحة تابعة للجيش اإلسبان 

ي   
ي للقوات المسلحة لحلف الناتو. وهذا يعت  ي برنامج التعاون التكنولوج 

ا ف 
ً
أصبحت أوكرانيا عضًوا مشارك

ك وإدخال ي التطوير المشي 
ي    أن أوكرانيا قد حصلت عىل الحق ف 

ات عىل معايير الناتو الرئيسية الت  التغيير

 .تتعلق بالتفاعل بير  أنظمة إدارة القتال والمعايير ذات الصلة

13.07 

 

ي   
اء الفحم الروسي ف  ي    1ستتوقف ألمانيا تماًما عن شر

نائب وزير المالية يورغ كوكيس. ووفقا له ،    -ديسمي     31أغسطس والنفط الروسي ف 

 ٪ من النفط. 40٪ من الفحم و  40اعتادت روسيا عىل إمداد ألمانيا بنسبة 

ي مسألة العبور إىل كا  
 عىل روسيا ف 

ً
ي  وافقت المفوضية األوروبية جزئيا ي االتحاد األورون 

لينينغراد. تم نشر تعليمات إضافية للدول األعضاء ف 

 فيما يتعلق بعبور البضائع من روسيا ، حيث ُيسمح بنقل البضائع الخاضعة للعقوبات إىل منطقة كالينينغراد عن طريق السكك الحديدية. 

افها بما يسىم "استقالل" جمهورية دونيتسك الشعبية و جمهورية  تقطع أوكرانيا العالقات الدبلوماسية مع كوريا الديمقراطية ردا عىل ا   عي 

 لوغانسك الشعبية. 

14.07 

ي جرائم الحرب الروسية. سيتم استخدام التمويل لمساعدة مكتب المدعي    2.5تخصص بريطانيا  
ي ألوكرانيا للتحقيق ف 

ليت  مليون جنيه إسي 

ي ذلك 
ي الجرائم ، بما ف 

ي التحقيق ف 
ي أوكرانيا ف 

 العنف الجنسي المرتبط بالحرب. العام ف 

ية. قالت وزارة الخزانة األمريكية إنها تسمح بالمعامالت مع االتحاد الروسي المتعلقة باألسمدة واألغذية والبذور واألدوية والمعدات الطب  

كة غاز  كة غازبروم جرمانيا المحدودة التابعة السابقة لشر ا أن الواليات المتحدة قد أزالت شر
ً
بروم من العقوبات. كانت إزالة القيود  ُيذكر أيض

ئ األوكرانية.  ا للكرملير  لفتح الموان 
ً
ط  المفروضة عىل تصدير األسمدة من روسيا شر

15.07 

. وينص عىل فرض حظر عىل    ي الحزمة السابعة من العقوبات ضد االتحاد الروسي علن االتحاد األورون 

د الحظر المفروض عىل تصدير السلع  ، وتمدي  2023الذهب الروسي ، وتمديد العقوبات حت  يناير  

 عن عقوبات شخصية جديدة. 
ً
  والتقنيات ذات الغرض المزدوج إىل االتحاد الروسي ، فضال

من طراز    المدى  بعيدة  الصواري    خ  أنظمة  أوىل  أوكرانيا    M270وصلت  ريزنيكوف.    - إىل  الدفاع  وزير 

ي ساحة المعركة". 
كة جيدة لهيمارس ف   وأضاف "سيكونون شر

 الدعم الدولي 
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17.07 

ي أوكرانيا 
ي أراض 

 
بون عىل التحتية البنية المدنية ف  .يواصل الروس القصفات صاروخيا وجويا، يض 

ي اتجاهي فولير  وبوليسيا ال  
 
ي موقع وأنشطة الجيش البيالروسي ف

 
ة ف ات الكبير  . توجد التغير

ي كورسك وبريانسك الحدودية يحفظ  
ي منطقت 

 
سك يقصف الروس المواقع األوكرانية بقذائف الهاون دوريا. ف ي اتجاه سيفير

 
 ف

 .الروس أرب  ع مجموعات كتيبة تكتيكية من أجل عرض وجود وضبط أعمال قوات الدفاع األوكرانية 

ي  
 
ف      محافظة خاركيف يركز الجيش الروسي جهوده عىل منع تقدم القوات األوكرانية. يقصف الروس مدينة خاركيفف وقرى تشر

 .أوكرانيا عليها بمدفعية

ي   
 
. ف ي

ي اتجاه سلوفيانسك يحاول الروس هجوم عىل قرية بوغوروديتست 
 
 .من يوليو صد الجنود األوكرانيون الهجوم عىل القرية 15ف

ي اتج  
ي المحتلة  ف 

ميلية والنفاثة من أجل توسيع األراض  ان، والمدفعية الي  ي المواقع المعينة شدد الروس استخدام الطير
اه دونيتسك ف 

ي 
ن   .دارييفكا-إيفانو -مؤقتا الخروج إىل الحدود اإلدارية لمحافظة دونيتسك. صد الجنود األوكرانيون هجوم الغزاة عىل اتجاه سبير

ي   
ي وبيلوغوريفكا.    -الغزاة احتالل جزء طريقة باخموت    من يوليو حاول  15ف 

ن  ي ناغير
ليسيتشانسك. هاجم الروس عىل اتجاه قريت 

 أوقف الجنود األوكرانيون محاوالت العدو بإطالق النار ودفعوه إىل الخلف. 

ي   
ي اتجاهي دولوميتت 

ي    -حاول الروس هجوم عىل المواقع األوكرانية ف 
يا )محافظة دونيتسك(،    - نوفولوغانسكي ودولوميتت  سيميغير

ي 
ي اتجاه رون 

شينا. تراجع العدو. بعد إعادة تجميع    -وأوقف الجنود األوكرانيون تلك المحاوالت بإطالق النار. تم نفس الوضع ف  فير

يفسك، واستمرت األعمال العدائية  صفوفه ، استأنف الهجوم  .عىل محطة للطاقة الحرارية فوغلير

، و زابوريجيا شن الروس غارات جوية بالقرب من أفدييفكا، من أجل طرد    ي اتجاهات أفدييفكا، و كوريخيفكا، و نوفوبافليفسكي
ف 

 .وحداتنا من الخطوط المحتلة

ي   
ي نوفا كاخوفكا ، منطقة   13ف 

ة روسي ف  ي مستودع ذخير
يوليو ، استهدف الجيش األوكران 

سون.    خير

ي   
ي يوم واحد ، ف 

ي    13ف 
ي مناطق  يوليو ، دمر الجيش األوكران 

ة للمحتلير  ف  مستودعات الذخير

سون.   لوغانسك ودونيتسك وخير

بمنظومات   األوكرانية  بات  الض  أن  تأكيد  عىل مدينة   HIMARS تم 

ي  
من يوليو قتلت وأصابت جزء كبير من قيادة الفرقة    9شاختارسك ف 

 .لروسيا 106

ي أوكرانيا 
بات الصاروخية عىل أهداف عىل أراض   .تحفظ روسيا ثالث حامالت أسلحة دقيقة وهي متسعدة لمهمة الض 

 الحالة العسكرية
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11.07 

مقتل    عن  أسفر  مما   ،
ً
مجددا الصواري    خ  براجمات  خاركيف  مدينة  بقصف  الروس  الغزاة    3قام 

 .آخرين بينهم طفالن 31أشخاص وإصابة 

الر   القوات  الصباح شنت  ي 
الجو ف  وأحىص سالح  أوديسا.  مقاطعة  وسية هجوما صاروخيا عىل 

ي ما يصل إىل سبعة صواري    خ تم إطالقها من قبل الغزاة. 
 األوكران 

تل   
ُ
ا ألحدث البيانات الصادرة عن دائرة الطوارئ األوكرانية، ق

ً
شخًصا )بينهم طفل واحد(    48وفق

ي شنه الغزاة عىل   6وأصيب  
أشخاص نتيجة هجوم صاروج 

ي بلدة تشاسيف يار بمقاطعة دونيتسك.  5 مبت  من
 طوابق ف 

ي وسط مدينة خاركيف 
ي من ستة طوابق ف 

 .أصاب صاروخ روسي مبت  سكت 

ي صباح   
ي    11ف 

ي ميكواليف، وقصف الروس منطقة شوستكا ف 
تموز / يوليو وقعت انفجارات ف 

بإخمادها.   المحتلون  يسمح  ال  حرائق  سون  خير مقاطعة  ي 
ف  واستمرت  بالمدفعية،  مقاطعة سومي 

ق هناك الحبوب  .تحي 

12.07 

ي الفجر، هاجم الجيش الروسي مدينة ميكواليف مرة أخرى، حيث أصاب مؤسستير  طبيتير   
ي   ف 

ومبان 

 .شخًصا 12سكنية. وأصيب هناك ما ال يقل عن 

منطقة   بات  الض  أصابت  أخرى.  مرة  خاركيف  الروسية  القوات  هاجمت  النهار،  منتصف  ي 
  ف 

ي "
يالت   .بالمدينة، وأصيب أربعة أشخاص "إيندوسي 

13.07 
 

  .
ً
ي مدينة زابوريجيا، حيث أصابت الصواري    خ الروسية مصنعا

 .شخصا 14أصيب بعد الظهر، سمع دوي انفجارات ف 

  

14.07 
 

اًرا بمبت  مركز تسوق وترفيه ومؤسستير  تعليميتير    ي وسط المدينة، وألحقوا أرص 
ا ف 
ً
، أصاب الروس فندق

ً
أثناء قصف ميكواليف صباحا

 ومرافق اجتماعية أخرى. 

أن    المعروف  من  المدينة.  ي روسي عىل وسط 
نتيجة هجوم صاروج  الصباح  ي 

ف  فينيتسا  ي 
ف  انفجارات وحرائق  لقوا    24وقعت  شخًصا 

بينهم   من  بعض   3مضعهم،  ق  احي  ة.  العاشر سن  دون  أطفال 

شخًصا رعاية طبية، ويظل حواىلي   90الضحايا أحياء. طلب حواىلي  

ة. أصابت الصواري    خ قاعة للحفالت   ي حالة خطير
خمسير  منهم ف 

الموسيقية ومركز تسوق وموقف سيارات، كما أصابت مركزا طبيا،  

والموظ المرض   معظم  قتل  ة.  حيث  خطير بجروح  أصيبوا  أو  فير  

ار بنحو  ال و  55ولحقت أرص   سيارة.  40مي  

15.07 

ي دمار جسيم.  
وفسك، مما تسبب ف  وبي  ي بمقاطعة دنيي 

ي منطقة سينيلنيكوف 
ا عىل مدرسة ف 

ً
 أطلق الروس صاروخ

، وأصيب شخصان بجر   ي ميكواليف مرة أخرى، حيث أصاب الروس جامعتير 
ي الصباح، وقعت سلسلة انفجارات ف 

 وح. ف 

أدى هذا   األولية،  البيانات  بجواره. حسب   وشارًعا مزدحًما 
ً
 صناعيا

ً
مرفقا الصواري    خ  أصابت  و.  دنيي  مدينة  بة صاروخية عىل  تمت رص 

 آخرين.  15أشخاص وإصابة  3الهجوم الروسي إىل مقتل 

16.07 

ان براجمات صواري    خ  ي نيكوبول، مما أسفر   "غراد"  أطلق الروس النير
عن مقتل عىل األحياء السكنية ف 

 .شخصير  وإصابة امرأة واحدة

تل   
ُ
ي مقاطعة خاركيف ق

أشخاص، ودمر الروس جزئًيا مبت  سكنًيا   3جراء قصف منطقة تشوغوييف ف 

 .من طابقير  

ب الروس أوديسا، واندلع هناك حريق استغرق إخماده قرابة    .ساعات  6رص 

17.07 

ي مؤسستير     10ُسمعت   
بة والحرائق ف  ي مدينة ميكوالييف. حسب البيانات األولية توجد المعلومات عن الض 

االنفجارات الشديدة تقريبا ف 

 .  صناعيتير 

ي المحافظة اندلعت الحرائق بسبب قصفات المستوطنات بمنظومات إطالق الصواري    خ  
ي مدينة زابوريجيا ُسمعت بضعة االنفجارات، وف 

ف 

 ة عىل عىل خط المواجهة. المتعدد

 القصف خالل األسبوع



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

5 

 

 

11.07 

ي   
 
ي ذلك حواىلي    – شخص    1100تموز / يوليو، تم إجالء أكير من    11ف

 
ي مقاطعة    –طفل    300بما ف

 
ا ف

ً
من المناطق المحتلة مؤقت

 .خاركيف
بمقاطعة    يار  ي 

 
تشاسوف ي 

 
ف مهجع  عىل  هجوًما صاروخًيا  أن  الروسية  الدفاع  وزارة  رصحت 

 من ثالثمائة قومي "  دونيتسك
ها. بالحقيقة، أسفر القصف عن مقتل   "قتل أكير حسب تعبير

48  
ً
 .مدنيا

ي ماريوبول المحتلة إىل   
 
و أندريوشينكو األوكرانيير  المتبقير  ف

دعا مستشار عمدة ماريوبول بي 
ا عىل سالمتهم، وأوضح أن المحتلير  الروس ليسوا قادرين  م

ً
غادرة المدينة عىل الفور حفاظ

ي المدينة قبل حلول الشتاء 
 
وري ف ي الض 

 .عىل استعادة المستوى المعيسر

12.07 

انية األوكرانية البالغة   ي مارس ويونيو إال نصف احتياجات المير 
 
ي قدمها المجتمع الدوىلي ف

 مليار دوالر.  22ال تغطي األموال الت 
بداية    ي 

 
ف ماريوبول  ي 

 
ف الفرز  إجراء  يوضح كيفية  فيديو  مقطع  نت  اإلني  شر عىل 

ُ
ن مرة،  ألول 

ا للجسم مع خلع المال 
ً
بس. عىل وجه الخصوص، فتش  االحتالل. ُيظهر الفيديو فحًصا مهين

بجنود كتيبة آزوف"، كما   الخاصة  للوشوم  ا عن وشوم "مشابهة 
ً
بحث األوكرانيير   المحتلون 

 فحصوا هواتفهم المحمولة. 
  

13.07 

ي شقها المحتلون الروس بأكير من   
 مليون دوالر.   613تقدر قيمة الحبوب والمنتجات الزراعية األخرى الت 

، يوم الثال   ق حواىلي  نتيجة القصف الروسي
ي زابوريجيا.  600ثاء احي 

 هكتار من محاصيل الحبوب من مختلف األنواع ف 
ي ذلك مئات   

، بما ف  ا إىل االتحاد الروسي
ً
ي األوكرانية المحتلة مؤقت

ي شخص من سكان األراض 
حيل مليون  قام المحتلون الروس بي 

 اآلالف من األطفال. 
 صاروخ من أنواع مختلفة عىل مدن أوكرانية مسالمة.   3000يقرب من  يوليو / تموز، أطلقت روسيا بالفعل ما   13حت  صباح  
ي تلك "الجمهورية" تكون   

قال الزعيم المزعوم المواىلي لبوتير  لما يسىم ب  "جمهورية دونيسك الشعبية" بوشلير  إن عقوبة اإلعدام ف 
يعات "جمهورية دونيسك    الشعبية". رميا بالرصاص، وال يتم تحديد موعد تنفيذ العقوبة وفقا لتشر

ي  
 وأصيب أكير من  349وبحسب المعلومات الرسمية الصادرة عن نيابة األحداث، توف 

ً
 بجروح متفاوتة الخطورة.   652طفال

14.07 

ئ    ي مقاطعة دونيتسك، حيث يختت 
ي من دير الجبل المقدس ف 

أفاد ضباط المخابرات األوكرانية أنهم يعملون عىل تنظيم ممر إنسان 
ي وحواىلي  600

ي الدير ٪ منهم 70مدن 
 .الحجاج والسكان المحليير  الذين حاولوا إيجاد مأوى من القصف ف 

ي غايداي إن المحتلير  الروس يريدون استئناف عمل مصنع  ج  ودونتسك، لكن   "آزوت"  قال حاكم مقاطعة لوغانسك سير ي سيفير
ف 

 .هذا قد يؤدي إىل كارثة تكنولوجية، وذلك بسبب الدمار الذي لحق بالمصنع

15.07 

الممث   ي  غير 
ف  الضباط  دار  ي عىل 

الصاروج  هجومهم  عواقب  حول  روايتهم  مرات  ثالث  الروس  لون 
ي  23فينيتسا، الذي أدى إىل مقتل 

 تموز / يوليو.   14شخًصا ف 
تسجيل    بالفعل  تم  فينيديكتوفا،  إيرينا  ي 

األوكران  العام  للمدعي  ا 
ً
ارتكبتها    22000وفق جريمة حرب 

ي أوكرانيا، وتضيف روسيا ي 
ي أراض 

حالة أخرى إىل هذه القائمة عن طريق    300و  200ومًيا بير   روسيا ف 
 إطالق الصواري    خ والقذائف وارتكاب فظائع جديدة. 

ي بنسبة   
 ٪. 40تأخرت صادرات الحبوب من أوكرانيا مقارنة بمواعيد العام الماض 

ي   
ب منذ ثالثة أشهر. ف  نيسان / أبريل دمر المحتلون خط    12تظل ميكواليف بدون مياه صالحة للشر

ب   ي للمياه التقنية فقط، وال يمكن اآلن إال نقل مياه الشر
أنابيب المياه، وأمكن استعادة اإلمداد الجزنئ

 إىل المدينة بالشاحنات. 

16.07 

بات الروسية تستهدف البنية التحتية المدنية، و70قال المتحدث باسم وزارة الدفاع أولكسندر موتوزيانيك إن    ٪  30٪ من الض 
 
ً
 ا عسكرية. منها فقط أصابت أهداف

ريه،    ي 
من كريف  مقاتل  وهو  يانوفيتش،  فولوديمير  أظهر 

ي ريه، وغالًبا ما  
سون نحو كريف  كيف يتحرك الالجئون من خير

وعىل   األقدام  عىل  ا  ً سير منازلهم  سون  خير سكان  يغادر 
الحقول   عي   يمشون  إنهم  الوفاض.  ي  وخالتر الدراجات 

 .  ويخاطرون بحياتهم تحت القصف الروسي

17.07 

ي محافظة 
الحقول بسبب    ف  الهكتارات من  ات من  الحريقة عىل عدة عشر اندلعت  ري    غ  ي 

كريف 
بات الروس، ودمر النار الحصاد.    رص 

 
طة الوطنية لمحافظة كييف أندري نيبيتوف أن    جثث    1346أعلن رئيس المديرية الرئيسية للشر

ي محافظة كييف. 
 مدنيير  قتلهم المحتلون الروس ُبحثت عنها ف 

 

  األزمة اإلنسانية 


