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18.07 

 

ي المساعدة العسكرية اإلضافية ألوكرانيا بمبلغ    مليون يورو. "تواصل أوروبا عملها من أجل السالم وحماية    500وافق مجلس اإلتحاد األوروب 

ي الوقت الجاري عىل العموم المساعدة األوروبية ألوكرانيا بالسالح  مبلغها  
 
حسبما أعلن رئيس مجلس اإلتحاد    - يورو"،  مليار   2.5قيمنا. ف

" اإلجتماعية.  ي شبكة "تويتير
 
ي شارل ميشيل ف  األوروب 

يبة مالية عىل الطائرة بدون   وي    ج ، أعلنوا عن فرض ض  ي كندا عىل غرار ليتوانيا وبولندا والي 
 
ف

يبة مالية بمبلغ   كية  "بايراكتار" الهجومية ألوكرانيا. من المخطط فرض ض  ليون  م  7طيار الير

كية     160دوالرا كنديا ) مليون هريفنا تقريبا(. يريد المتطوعن نقل تلك الطائرة بدون طيار الير

ي 
 
ي ف

  من آب.   24"بايراكتار" إىل أوكرانيا بمناسبة عيد اإلستقالل األوكراب 

19.07 

من    األوىل  الدفعة  بشأن  مذكرة  وقعتا  ي  األوروب  واإلتحاد  أوكرانيا  أن  دوبروفسكيس  والديس  ي  األوروب  اإلتحاد  مجلس  رئيس  نائب  ضح 

.   1المساعدة المالية الكلية بمبلغ  ي
ي نهاية يوليو لدعم الحكومة والشعب األوكراب 

 
 مليار يورو. سُيدفع المبلغ ف

ي ضح نائب وزير الشؤون الخارجية للمجر  خالل اللقاء مع رئيس إدارة مدينة ل 
 
فيف أندري سادوف

ي ماديار بأن لمجريون مستعدين إلمرار المساعدة تعطيها الدول األخرى ألوكرانيا، والمساعدة العسكرية  
ليفينتر

ي المجر. تم اإلبالغ عن ذلك سابقا أن المجر ترفض تزويد أوكرانيا باألسلحة الغربية حتر ال  
أيضا، عي  أراض 

. يع ي ترانس كارباثيا لخطر القصف الروسي
 رض المجريون  الساكنون ف 

20.07 

 

ية  قررت سوريا قطع العالقات الدبلوماسية مع أوكرانيا كالراد عىل نفس قرر كييف. من الجدير بالذكر أن أوكرانيا قطعت العالقات الدبلوماس 

اف باستقالل وسيادة "جمهورية دونيتسك   الشعبية" و"جمهورية لوغانسك الشعبية"  مع سوريا بعد اعير

 من قبل دمشق. 

ي مدينة نيو يورك األمريكية ال تزال إجراءات لدعم أوكرانيا. يكتب الناس عىل ملصقاتهم "روسيا دولة   
ف 

 إرهابية". 

داد بقيمة    يحة قياسية من المساعدات غير القابلة لالسير مليار دوالرا. وافق    4.5ستحصل أوكرانيا عىل شر

مليار دوالرا من البنك الدوىلي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة    4.5لوزراء عىل استقطاب منحة بقيمة  مجلس ا

وع "دعم النفقات العامة لضمان اإلدارة   داد إىل تمويل مشر التنمية الدولية. يهدف الدعم غير القابل لالسير

ي أوكرانيا". 
 العامة المستدامة ف 

كالمساعدة للناس    USAIDمليون دوالرا إضافيا عي  وكالة التطور الدوىلي  169ستعطي الواليات المتحدة  

 الذي عاب  من حرب روسيا ضد أوكرانيا. 

21.07 

ي سيعطي    مليون يورو إضافيا لدعم القوات المسلحة األوكرانية.  500أعلن جوزب بوريل أن اإلتحاد األوروب 

كة    الشر كة  أنىه  ي شر
تأبر أوكرانيا  ي 

ف  الروسي  الحرب  بسبب  الروسية.  السوق  ي 
ف  عملها  "فارتسيال"  السفن  وبناء  الطاقة  لمعدات  الفنلندية 

 ". ABBالهندسة العظيمة "

اد الذهب من روسيا، ومن   ، ومن  10منعت بريطانيا استير اد الفحم الروسي من ديسمي  ستعرض عن النفط   31من آب تمنع بريطانيا استير

. الر   وسي

بنك، وفرض    ي تحتوي الحظر عىل الذهب، وتجميد أصول سبير
وافق مجلس اإلتحاد الروسي الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا التر

ي قوائم العقوبات  
، وممثلون مشهورون    50قيود التصدير جديدة. ف  ي سوبيانير  ج  ا قانونًيا، ومنهم وئيس إدارة مدينة موسكو سير

ً
ا وكيان

ً
فرد

روكوف. فالديمير م ي بير  ج   اشكوف وسير

22.07 

مليون   270خصصت الواليات المتحدة حزمة جديدة من المساعدات العسكرية ألوكرانيا بقيمة   

قذيفة مدفعية   36000و  HIMARS 4دوالرا. تشمل الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية 

 طائرة بدون طيار.  580وأنظمة خارقة للدروع و 

ي بن واالس إن بريطانيا ستسلم 
يطاب  ات قطع المدفعية ومئات الطائرات    قال وزير الدفاع الي  عشر

ي األسابيع المقبلة.  1600بدون طيار و 
 سالح مضاد للدبابات إىل أوكرانيا ف 

اء الطائرة بدون طيار "بايراكتار" ألوكرانيا. ساهم أكير من   24.07 ي بلندا ُجمع المبلغ لشر
 ألف شخصا.  200ف 
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24.07 

ي اتجاهات   لم  
ة ف  ات كبير  فولير  وبوليسيا وسيفر.  يمر الوضع بتغير

ي   
، يركز الروس جهودهم  ف  وشمال   الرئيسية عىل منع تقدم القوات األوكرانية   اتجاه سلوبوجانسكي شمال  ي 

ف  أوكرانيا  دولة  حدود  نحو 

ق مقاطعة خاركيف.    شر

ي   
ان من الدبابات   اتجاه خاركيف، لم يكن الجيش الروسي   ف  ، لكنه أطلق النير

ً
محيط   ناشطا ي 

ف  الصواري    خ  وراجمات  والمدفعية 

كاسي تيشكي   خاركيف وحول بلدات زولوتشيف وبيتومنيك    ي وروسكي وتشير
.  وبورشيفا وليست  ي

 وموسبانوف 

ي االتجاه سالفيانسك.   كذلك   
 ف 
ً
ي ودولينا  قصف  لم يكن العدو ناشطا

ي ومازانيفكا  الجيش الروسي بلدات غروشوفاج 
وفت  وكراسنوبيليا وديي 

نوبيليا  وبروتوبوبوفكا وشيبيل وفيليكا كوميشوفاخا    ي وفير
 وكارنوخيفكا.  ونورتسيفكا وبوغوروديتشت 

ي   
خنيوكامينسكي وستارودوبيفكا  الدبابات والمدفعية وراجمات الصواري    خ   اتجاه كراماتورسك، أطلق الروس النار من  ف  بالقرب من فير

سكا وغريغوريفكا   ي وفييمكا.  وبيسكونيفكا وسيفير
ب  ي صد الهجمات   نجح   وسبير

اتجاه   المدافعون األوكرانيون ف  ي 
ف 

سك.  خنيوكاميانسكي وسيفير  فير

ي   
، باخموتسكي   اتجاه باخموت، قصف الروس بلدات ياكوفليفكا،   ف  ونوفولوغانسكي   سوليدار، باخموت، بوكروفسكي

.  كما   بالمدفعية.    تم شن غارات جوية بالقرب من نوفولوغانسكي

ي اتجاه   نفذ   
سكا   الروس مرة أخرى اعتداءات ف  ي محطة فوغليغير

تكبدوا   بوكروفسكي وأراض  لكنهم  الكهرباء،  لتوليد  الحراراية 

 الخسائر وتراجعوا.  

ي   
ي بلدات نوفوباخموتيفكا وبيسكي  اتجاهات آفدييفكا ونوفوبافليف وزابوريجيا،   ف 

ي   وفوغليدار   تم قصف ف 
ي   وأوبيتت 

وفودياب 

باكي  ونوفوبيل   وبافليفكا  وأوريخيف   وأوسبينيفكا  كا  ونوفوياكوفليف توكماشكا   ومارا   وبريشيستيفكا   وشير

  . باكي  وكاميانكا.  شن الروس غارات جوية بالقرب من كراسنوغوريفكا  كما   ونوفواندرييفكا وماىلي شير

ي   
،   اتجاه بوك   ف  ي ا ويركزون جهودهم عىل صد الهجمات   يواصل الروس الدفاع عن مواقعهم المحتلة   الجنوب 

ً
قبل   سابق من  المضادة 

ان من المدفعية   قوات الدفاع األوكرانية،    التماس.  والدبابات وراجمات الصواري    خ عىل طول خط   فإنهم يطلقون النير

ب معاقل   الطائرات المقاتلة األوكرانية ووحدات   تواصل    والمستودع الصواري    خ والمدفعية بنجاح ض  قوات  العدو  وتجمعات  ات 

ي اتجاهات محددة.  االحتالل  
 ف 

ي   
ي مستودعات   يوليو،    /  تموز   18 ف 

ي نوفا كاخوفكا وبريسالف.  جراء القصف اندلعت حرائق ف 
 روسية ف 

ي   
بت القوات المسلحة األوكرانية جش   يوليو،    /  تموز   20 ف  ، مما جعل من الصعب عىل الروس   ض  إحضار   أنتونيفسكي

سون.   ي   معدات ثقيلة إىل خير
ي   قصفت القوات األوكرانية مستودعات روسية   تموز،    /  يوليو   22 و   20 ف 

ف 

سون(.  تشورنوبايفكا )مقاطعة    خير

ي   
ي جنو  مستودعات     6دمرت القوات األوكرانية   يوليو،    /  تموز     21 ف 

ب أوكرانيا، باإلضافة  أخرى للمحتلير  ف 

كة "الجنوب"،   كما   إىل مركز القيادة.    ي تقرير القيادة المشير
 
ي أمكن شن   ورد ف

غارات     10خالل اليوم الماض 

ي مقاطعة   مرات،     5قصف معاقل العدو   "تم  جوية عىل العدو.   
 
سون   وأماكن تمركز األفراد والمعدات ف خير

ي مق مرات،    3
ة ف  ي ميكواليف  وأصيبت مخازن الذخير

.   اطعتر سون مرتير  القيادة   تم  وخير مركز  تدمير  تأكيد 

سون وبريسالف   مخازن     6باإلضافة إىل   والمراقبة،   ي مناطق خير
 
ة األخرى ف .  الذخير  وكاخوفسكي

ي   
 
يوليو،   /  تموز   23 ف

بت القوات المسلحة األوكرانية جش   ض 

)مقاطعة    إنغوليتس  نهر  عي   داريفسكي 

سون(.      كان   خير
ً
استمرارا ذلك 

لمجموعة   إمدادات  قطع  لعملية 

سون.   ي خير
 القوات الروسية المتمركزة ف 

ا   يوليو،    /  تموز    23ظهر يوم   بعد   
ً
ي ليسيتشانسك المحتلة مؤقت

 
 لوغانسك(.  )مقاطعة   وقع انفجار ف
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19.07 

: أكير من    ر برج مياه.   50قصفات محافظة سومي ي اليوم ، تض 
 غارة جوية ف 

  . وفسك. أصيبت النساء، تم نقلها إىل المستشف  وبيير  قصف العدو مدينة نيكوبول التابعة لمحافظة دنيي 

 صواري    خ عىل محافظة أوديسا.   4أطلق الروس   

منازل    نيكوبول،  مدينة  عىل  الروسي  الجيش  ب  اندلعت  ض  "غراد".  بمنظومات  النهري  والميناء 

 . ي مؤسستير 
 الحريقة ف 

 ساكن محافظة ميكوالييف بسبب القصفات الروسي طوال اليوم.   29أصيب   

ب الروس عىل محافظة أوديسا بصواري    خ. تم إسقاط    ض 

رت    6صاروخ واحد فقط من أصل سبعة، أصيب   األشخاص. ض 

 بيت الثقافة والمدرسة.  

بوا عىل مدينة توريتسك بصواري    خ،    ي لمحافظة خاركيف، وض 
كوب  قصف الغزاة الروس قرية تسير

. وقصفوا الحي الصناعي لمدينة كراماتورسك، وهاجموا عىل قرية ف حنيوكاميانسكي  ير

20.07 
 

 قصف الروس محافظة أوديسا لمرة أخرى، ال توجد الضحايا.  

ب الغزاة الروس عىل مدينة خاركيف، ونتيجة مات    ي الصباح ض 
األشخاص ومنهم الطفل.    4ف 

تل الولد من عمر  
ُ
 سنة، حالة صحية ألختيه صعبة للغاية.   13ق

مستوطنات    الروسي  الجيش  قصف  المساء  ي 
ومدينة  ف   ، وسومي نيغيف،  تشير محافظة 

زولوتشيف   ي 
ومدينتر ميكوالييف،  لمحافظة  ي 

ليماب  وقرية  زابوريجيا،  لمحافظة  غواليبوىلي 

 وتشوغوييف لمحافظة خاركيف. 

21.07 
 

ي الحقل.  
بت الدبابة الروسية عىل الحصادات األوكرانية ف  وفسك ض  وبيير ي محافظة دنيي 

 ف 

المدينة    قصفات  يتم  الجوي.  اإلنذار  الشديدة خالل  االنفجارات  ميكوالييف سمعت  مدينة  ي 
ف 

 الشديدة.  

ب الروس عىل مجتمعات المحافظة، هناك    : ض  بة تقريبا.   80محافظة سومي  ض 

والمؤسسات    باخموت،  لمدينة  الوسطي  والجزء   ، ي
مدرستر الروس  محافظة دونيتسك قصف  ي 

ف 

ي مدينة كرامات
ي "مصنع بناء اآلالت لستارو  الصناعية ف 

ورسك. كذلك تم قصف الحي الصناعي لمدينة كراماتورسك: تم قصف مؤسستر

 كراماتورسك" و"مصنع بناء اآلالت لنوفو كراماتورسك". 

ي المذخر، وكان هناك آالف  
. امدلعت الحريقة ف  ي مدينة ميكوالييف بضوخير 

  قصف الغزاة الروس أحد من مذاخر المساعدة اإلنسانية ف 

 تط المنتجات. 

22.07 

كيب مدفعية ذاتية الدفع وقذائف الهاون.    قصف الروس محافظة سومي بير

وفسك.   وبيير ي الليل قصف الغزاة الروس مدينة نيكوبول لمحافظة دنيي 
 ف 

ي الليل أطلق الغزاة النار عىل   
 
وفسك، أصيب    3ف وبيير  األشخاص.   8مناطق لمحافظة دنيي 

ي مبت    
ي مدينة باخموت. اندلعت الحريقة ف 

ي الصباح ف 
 الكلية الصناعية نتيجة القصف الروسي ف 

حول    الروس  أطلق  المساء  ي 
 
ي   20ف

قريتر قرب  و  دنيي  نهر  ي 
 
ف أغلبيتها  وسقطت  ضوخا، 

ي محافظة زابوريجيا. 
ينيفسكي وكانيفسكي ف   مالوييكاتير

23.07 

ي شاليغينو   
يا، ال توجد الضحايا قصف الروس محافظة سومي لست مرات، أصيبت مجموعتر

ّ
وكراسنوبيل

 .  والتدمير

ب الروس عىل مدينة باخموت، دمرت المدرسة المحلية.    ض 

ب الروس عىل مدينة ميكوالييف بأنظمة الصواري    خ المضادة للطائرات "  ي الصباح ض 
"، واندلعت  C-300ف 

ي المذخر. 
ي أراض 

 
 الحريقة ف

ي الصباح ، أطلق الروس   
 
ي منطقة    13ف

 
ا ف

ً
وفوهراد  صاروخ أصابوا مطار كاناتوف العسكري وأحد منشآت    -كير

 . 10أشخاص عىل األقل وإصابة أكير من    3أوكرزاليسنيتسيا ، مما أسفر عن مقتل  

بت القوات الروسية ميناء أوديسا بالصواري    خ    البنية    -ض  أسقط صاروخان قوات الدفاع الجوي ، وأصيب صاروخان آخران منشآت 

 كن هناك تأثير عىل تخزين الحبوب. التحتية للميناء. لم ي

ي ميكواليف ، والناس تحت األنقاض. أصيبت طفلة تبلغ من العمر   
 ، وأصيبت بشظايا.   16قصف المحتلون منطقة النوم ف 

ً
 عاما

ي شخص واحد.  
 
ي ستة مجتمعات ، وتوف

 
ي سومي أوبالست ، أشعل الروس النار ف

 
 ف

 القصف خالل األسبوع 



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

5 

 

 

 

18.07 

مدينة    2621مدينة وقرية، وما زال    1028تموز / يوليو، حررت القوات المسلحة األوكرانية    18حتر   
 وقرية أخرى تحت االحتالل. 

ي   
 
اير    24منذ بدء الحرب الشاملة ف صاروخ مجنح  3000، أطلقت روسيا أكير من  2022شباط / في 

 عىل أوكرانيا. 

19.07 

ي المدينة، إذ أن الروس  قال عمدة ماريوبول المحتلة فاديم   
 
بويشينكو إن موسم تدفئة لن يكون ف

 دمروا جميع البت  التحتية وال يقومون بأي استعدادات للشتاء. 
ي أوكرانيا من   

و أندريوشينكو أن المحتلير  الروس حرموا مواطت 
أفاد مستشار عمدة ماريوبول بير

ي المدينة. 
 
 حقوق ملكية الممتلكات العقارية الخاصة بهم ف

20.07 

ق األوسط. أفادت بذلك دائرة الصحافة التابعة    ي المحتلة وتصديرها إىل دول الشر
ي األراض 

 
يواصل الروس شقة الحبوب األوكرانية ف

إلدارة االستخبارات العامة األوكرانية. لكن السلطات اللبنانية منعت تفري    غ الحبوب المشوقة، ووجه الروس السفن المحملة بها إىل 
ي السورية بالشاحنات إىل سوريا، إىل  

ي المستقبل، من يخطط الغزاة إليصال الحبوب األوكرانية من األراض 
 
ئ الالذقية وطرطوس. ف مواب 

ق األوسط وشمال إفريقيا.  ي الشر
 
 دول أخرى ف

ي مقاطعة لوغانسك المحتلة، ولذلك يرسل الروس حتر الطالب وكبار ا 
 
ي سن التجنيد ف

 
لسن إىل  لم يتبق سوى عدد قليل من الرجال ف

 إن "جمهورية لوغانسك الشعبية" أصبحت  
ً
ي غايداي قائال ج  الخطوط األمامية. وعلق رئيس اإلدارة العسكرية بمقاطعة لوغانسك سير

 اآلن "جمهورية شعبية للنساء" بسبب اتجنيد اإلجباري للرجال. 
ي مدينة    83ألف منهم اللواء تلقت قوات العمليات الخاصة األوكرانية بيانات األفراد العسكريير  الروس الذين يت 

للمظليير  الذي يتمركز ف 
ي بوشا. 

ي الفظائع ف 
، والذين شاركوا ف  ي إقليم بريمورسكي كراي الروسي

 أوسوريسك ف 

21.07 

دونيتسك    ي 
مقاطعتر ي 

ف  المحتلة  ي 
األراض  من   

ً
قشا تجنيدهم  تم  الذين  باألشخاص  خاصة  وثائق شخصية  الروس  المحتلون  يحتجز 

 ولوغانسك. 
ي سعر الضف الرسمي للهريفنيا مقابل الدوالر األمريكي بنسبة   

ي األوكراب 
هريفنيا مقابل    36.5686٪ ليصل إىل  25عدل البنك الوطت 

 دوالر واحد. 

22.07 

ئ األوكرانية لتصدير الحبوب. وينص    ي اسطنبول، تم التوقيع عىل اتفاق فتح المواب 
ف 

الجانب   أن  عىل  "أوديسا"  االتفاق  ئ  مواب  عىل  يسيطر  يزال  ال  ي 
األوكراب 

 ." ي
 و"تشورنومورسك" و"يوجت 

ماريوبول.   ي 
ف  "أوكرانيا"  مطعم  ي 

ف  الفسيفساء  من  تير   قطعتير  كبير الروس  دمر 
 وصاحبة الفسيفساء هي الفنانة المنشقة آال غورسكا. 

المنظما  إىل  ي 
األوكراب  الشباب  جذب  ا 

ً
مؤقت المحتلة  ي 

األراض  ي 
ف  الروس  ت  يحاول 

ا. 
ً
 الموالية لروسيا المنشأة حديث

23.07 

الجرج عندما    أرواح وأطراف  ينقذ  نيغيف،  تشير الدموية من  كان رومان بوندارينكو، جراح األوعية 
ي نفس اللحظة ]أثناء العملية[، بدأ القصف مرة 

ي الربيع. ومن ذكرياته: "ف 
حاض الغزاة الروس مدينته ف 

 كشافات الهواتف المحمولة". أخرى، واضطررنا للعمل تحت ضوء  
ميناء    اليوم عىل  صباح  الروس  شنه  الذي  ي 

الصاروج  الهجوم  أن  األوكرانية  الخارجية  وزارة  ضحت 
ي اليوم السابق

ي تم التوقيع عليها ف 
ي اتفاقية تصدير الحبوب األوكرانية، التر

 أوديسا يدعو إىل التشكيك ف 
ي ظل هذه الظروف أصبحت مدينة ليسيشانسك المحتلة خالية تماًما من   

االتصاالت المركزية. وحتر ف 
،    12- 10الصعبة، ال يزال هناك   . قسم الروس المدينة إىل قطاعات ترشيح وشكلوا عقبات أمام السكان المحليير  ألف شخص متبقير 

"جمهوري  ب   المسماة  اإلرهابية  المجموعات  من  والمقاتلون  الروس   .
ً
مستحيال القطاعات  تلك  بير   التنقل  يكون  لوغانسك  حيث  ي 

تر
ي هجرها سكان المدينة. تم تسجيل حاالت االتجار باألشياء المنهوبة من منازل  

ي الشقق التر
ي ف 
ودونيسك" يقيمون بشكل غير قانوب 
ودونيسك.   سكان ليسيشانسك وسيفير

 أوكرانًيا، وأصيب   358خالل خمسة أشهر من الحرب الشاملة، قتلت روسيا ما ال يقل عن  
ً
 آخرون.  684طفال

اير، تلقت األمم المتحدة أكير من   24بعد   ي أوكرانيا، وهذا   150شباط / في 
شكوى بشأن حاالت عنف جنسي ارتكبته القوات الروسية ف 

 ليس سوى "غيض من فيض". 

24.07 

الستئناف    بدأت  ي 
وبيفديت  وتشورنومورسك  أوديسا  ئ  مواب  إعداد  ي 

ف  األوكرانية  البحرية  ئ  المواب  إدارة 
ي اسطنبول عىل مبادرة تصدير الحبوب والمنتجات الغذائية ذات الصلة عن  العمل عقب التوقي

ع ف 
 طريق البحر. 

األزمة اإلنسانية    


