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04.07 

 

وطها الخاصة. وأوضح    قال  ي بوريس جونسون إن أوكرانيا يجب أن تكسب الحرب ضد روسيا وتنهي هذا الرصاع بشر
يطان  رئيس الوزراء البر

 ." ي مواجهتها الجريئة لعدوان بوتي  
 
 قائال: "إن أولويتنا الفورية هي توحيد جهودنا مع حلفائنا حتى تنترص أوكرانيا ف

ي    م االتحاد األورونر
  يعبى 

ً
ض أنها ستفرض حظرا إقرار الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا وبيالروسيا بحلول نهاية تموز / يوليو. من المفبى

 . اد الذهب الروسي  عىل استب 

05.07 
ي )  100أعلن بوريس جونسون أن اسكتلندا وويلز خصصتا   

ليت  ألوكرانيا. وأضاف أن  مليون دوالر( للدعم العسكري    121مليون جنيه إسبى

ئ من أوكرانيا 9000هاتي   اإلقليمي   قد استضافتا   .الجر

06.07 

 

يعات من شأنها أن تجب   مصادرة   قالت أورسوال فون دير الين إن المفوضية األوروبية تعمل عىل وضع تشر

  األصول الروسية الخاضعة للعقوبات واستخدامها إلعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب. 

ي توريد األسلحة الغربية إىل أوكرانيا، وذلك بحجة التخوف من تعريض المجريي     
 
رفضت المجر المشاركة ف

، حسب تعبب  وزير الخارجية بيبى سيجارتو.   ي لخطر القصف الروسي
ي إقليم ترانسكارباثيا األوكران 

 
المقيمي   ف

ي من أوكرانيا.  150ووفقا له، يعيش حواىلي  ي الجزء الغرنر
 
 ألف مجري ف

ي لوغانو )سويشا(،  
 
أوكرانيا مع الدول المشاركة عىل منحها الدعم الماىلي   اتفقتأثناء المؤتمر الذي عقد ف

، وافق ممثلو أكبر من مليار دوالر، حسبما أفاد به رئيس الوزراء دينيس شميغال. عقب نتائج المؤتمر  2قيمته ما يقرب من  دولة  40الدوىلي

 .منظمة دولية عىل إعالن لوغانو ووعدوا بدعم أوكرانيا 20وحواىلي 

07.07 

.  200ترفض ألمانيا تزويد أوكرانيا بـ   ي
 ناقلة جند مدرعة من طراز "فوخس" من مستودعات الجيش األلمان 

خت: "إننا    ي الوقت نفسه يجب أن نضمن قدرة ألمانيا عىل  وقالت وزيرة الدفاع األلمانية كريستينا المبر
ي وسعنا. لكن ف 

ندعم أوكرانيا بكل ما ف 

 الدفاع عن نفسها". 

مبلغ   وافق  ي عىل  لمان األورونر إىل    1البر المقدمة  المالية  المساعدات  من  المبلغ هو  مليار يورو  . هذا  الكىلي أوكرانيا عىل مستوى االقتصاد 

يحة األوىل من حزمة استثنائية من المساعدة المالية يبلغ مجموعها   .مليار يورو 9الشر

08.07 

سل كندا    ال ديناميكس"مركبة مصفحة من صنع    39سبى ة من المصنع بحلول نهاية   "جب  إىل أوكرانيا مباشر

ي كجزء من حزمة مساعدات  الصيف. ُيذكر أنه سيتم  
نقل هذه الدفعة من المركبات إىل الجيش األوكران 

ي إطارها   500عسكرية بقيمة 
ي من المقرر توريد ف 

 .مركبة 360مليون دوالر كندي، والتى

ي   "فاناجاس"بايراكتار  "إىل أوكرانيا الطائرة دون طيار   وصلت 
التى

الرئيس   مكتب  مدير  نائب  وقال  الليتوانيون.  المواطنون  اها  اشبى

ما  " :أندريه سيبيغا الرائعة، وهو  والوحدة  الصداقة  بوادر  إنه من 

 ."ت مرة أخرى أن أوكرانيا ال تقاتل المعتدي وحدهايثب

ي المستقبل القريب، سيعلن بايدن عن حزمة جديدة من المساعدة األمنية ألوكرانيا بمبلغ   
 400ف 

"هيمارس"   مع  "هيمارس".  الصواريــــخ  لراجمات  أخرى  منظومات  أربــع  توفر  ي 
والتى دوالر،  مليون 

. منظومة.  12الجديدة، سيكون هناك ما مجموعه 
ً
ي تم نقلها سابقا

ة أكبر دقة لمدافع الهاوتزر التى  باإلضافة إىل ذلك، توفر الحزمة ذخب 

شخًصا آخر فيما يتعلق بالحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا. عىل وجه الخصوص، تشمل القائمة    29فرضت كندا عقوبات شخصية عىل   

األرثوذكسية   الكنيسة  )بطريرك  غوندياييف  فالديمب   من   
ً
زاخاروفا، كال ماريا  الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  والمتحدثة  يل(،  الروسية كب 

ا  
ً
، وذلك رد اد عدد من منتجات الذهب من االتحاد الروسي ومروجة الدعايات أولغا سكابيفا. كما أعلنت كندا رسمًيا فرض حظر عىل استب 

 عىل حربــها ضد أوكرانيا. 

10.07 

ي نيويورك، خرج مئات   
ي أوكرانيا لم تنته بعد. الهدف الرئيسي  ف 

ة للتذكب  بأن الحرب ف  األشخاص إىل المسب 

من الحملة هو لفت االنتباه إىل حقيقة أن أوكرانيا ال تزال تمر بأوقات عصيبة، وأن أوكرانيا بحاجة إىل  

 .المزيد من المساعدة

 الدعم الدولي 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/4/7142580/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/6/688930/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/7/7142765/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/8/7142874/
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10.07 

ي اتجاهات فولي   وبوليسيا وسيفر. خالل األسبوع قصف الجيش الروسي  ال توجد   
 
ي نشاط وحدات الجيش الروسي ف

 
ة ف ات كبب  تغيب 

 . ي مقاطعة سومي
 
ي إسمان وأليكسييفكا ف

نيغيف وقريتى ي مقاطعة تشب 
 
 القوات األوكرانية بالقرب من سينكيفكا وميكواليفكا ف

ي اتجاه خاركيف، يدافع الروس عن   
 
سك وستارا  ف ي قرى وبلدات يافب 

 
ي مدينة خاركيف ومناطق سكنية ف

ا. تعان 
ً
الخطوط المحتلة سابق

سكي وبروديانكا وتشورنوجالزيفكا وكوتوزيفكا   كاكي تيشكي وبياتهب  هنيليتسيا وأوكراينكا وميكيلسكي وبازالييفكا وروسكي تيشكي وشب 

ي المستمر. 
ن   وستاري سالتيفكا وشيستاكوف وروبب  

ي اال  
 
. ف ي

 تجاه السلوفيانسك، تم دفع الروس إىل الوراء بالقرب من قرية بوغورودشت 

ي محيط قرية غريغوريفكا والقيام بعمليات هجومية، ويستمر هناك القتال.  
 
ي اتجاه كراماتورسك، يحاول الروس التقدم ف

 
 ف

فوغليغب  الحرارية لتوليد الكهرباء وتحسي   موقفهم من خالل األعمال الهجومية، حاول الروس فرض سيطرتهم عىل ساحة محطة  

. لكن الجنود األوكران لم يسمحوا لهم بذلك وطردوهم إىل مواقعهم السابقة.  ي
ي منطقة دولوميتى

 
 التكتيكي ف

خط    طول  عىل  األوكرانية  المواقع  بقصف  الروس  يقوم  وزابوريجيا،  ونوفوبافليفكا  وكوراخيف  آفدييفكا  اتجاهات  ي 
المواجهة  ف 

باكي )منطقة فاسيليفسكي بمقاطعة زابوريجيا(.  ي قرب قرية ماىلي شب 
بات جوية ف   براجمات صواريــــخ. عالوة عىل ذلك، شن الروس ض 

والعسكرية    المدنية  التحتية  للبنية  المنظم  القصف  الروس  يواصل  وأوديسا(،  ميكواليف  ي 
)مقاطعتى ي  الجنونر بوك  نهر  اتجاه  ي 

ف 

التحتية  باستخدام   البنية  الصاروخية عىل  بات  الرص  هناك خطر  يزال  التماس. ال  الصواريــــخ عىل طول خط  وراجمات  المدفعية 

ي المنطقة. 
 الحيوية ف 

اتجاه    ي 
ف  للقيادة  روسيي    مركزين  بالكامل  ي 

األوكران  الجيش  دمر 

سون.   خب 

بة قويةطردت القوات األوكرانية العدو من منطقة    كنوكاميانكا برص   .فب 

  . ي
 منعت القوات المسلحة ألوكرانيا محاولة الهجوم المعادي قرب قرية فيليكي أرتاكوف 

  . ي
 عىل االتجاه سلوفيانسك، تم صد محاولة هجوم قرب قرية بوغوروديشت 

 الحالة العسكرية
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04.07 

ومحطة    المدرسة،  اشتعلت  خاركيف  محافظة  ي 
بسبب  ف  القمح  وحقل  التكنية،  الخدمة 

ي منطقة خاركيف، واندلعت   5القصف العدوي. بسبب القصف العدوي اندلعت 
الحرائق ف 

ي مدينة  
ي تشوغوييف وشيفتشينكيفسكي ف 

ي منطقتى
ي منطقة إيزيوم، وحريقتان ف 

حريقتان ف 

 .خاركيف 

وخاركيف،     ، وسومي نيغيف،  تشب  محافظة  قبل  تعرضت  من  لقصف  وفسك  وبيبى ودنيبر

سون ي محافظة خب 
د قصف محافظة دونيتسك، الوضع متوتر ف 

َ
، وُيشد  .الجيش الروسي

صيب   
ُ
 .أشخاص نتيجة حملتي     6قصف المحتلون الروس محافظة سومي بالصواريــــخ، وأ

06.07 

رت بناية الجامعة الوطنية    ، ض ُ ي
بوية سميت تعرضت مدينة خاركيف للقصف الرصوج  البى

ي 
ي محافظة ميكوالييف مات الشخص نتيجة قصف قرية نيتشايان 

 .بغريغوري سكوفورودا. ف 

ي محافظة دونيتسك، هناك الكثب  من الضحايا 
 .هناك القصفات العديدة ف 

األشخاص    3قصف الروس مدينة توريتسك التابعة لمحافظة دونيتسك بالصواريــــخ، هناك   

 .تحت األنقاض

ي مساء   
وفسك  من يو   6ف  وبيبى ليو قصف الروس منطقة سينيلنيكيفسكي التابعة لمحافظة دنيبر

 .األشخاص، والحالة الصحية ألحد منهم صعبة جدا  3بمنظومات صواريــــخ سالفو، أصيب  

07.07 
 

ي محافظة سومي طوال اليوم أطلق المحتلون الروس قذائف الهاون، وأطلقوا الصواريــــخ من منظومات   
، ورموا  (”غاراد“) ”21  —ب م  “ف 

 .متفجرات من طائرات بدون طيار. ال يوجد الضحايا

مات    شديدة،  خاركيف  مدينة  الروسي  الجيش  أصيب    3قصف   ،  5المدنيي  

 .األشخاص

سون    ي مدينة سكادوفسك المحتلة التابعة لمحافظة خب 
ف 

  4سمعت اإلنفجارات، وكالتنيجة مات الشخص الواحد، وأصيب  

 األشخاص ومنهم الطفل. 

ي  عند   
ف  محافظة    7الفجر  الروس عىل  ب  يوليو ض  من 

ي بالصواريــــخ. 
 أوديسا وجزيرة زمييت 

الميت    المعلومات عن  بالصواريــــخ. هناك  مدينة كراماتورسك لمحافظة دونيتسك  الروس عىل وسط  ب  ض 

 .المصابي     6الواحد، و

08.07 
 

ي المساء قصف الغزاة مدينة خاركيف بمنظومات صواريــــخ سالفو، سمعت   
ي المساء قصف  ف 

ي محافظة ميكوالييف صباحا. ف 
االنفجارات ف 

 .المدنيي     3الغزاة الروس منطقة نيميشليانسكي لمحافظة خاركيف بشدة، ومات  

.   20ُبحث الرصوخ الروس عنه عىل عمق    ي خزان دنيسبى
 
ا ف  مبى

ب الروس ليس    نيغيف. ويرص  ي سومي وتشب 
ي الحدودية لمحافظتى

عىل البنية يواصل الغزاة قصف األراض 

 التحتية قفط، و حتى عىل المراعي مع الماشية أيضا. 

طلق من الطائرة عىل محافظة أوديسا انفجر  ”X-31“أن ضوخ   ”بيفدين “ذكرت قيادة العمليات   
ُ
روسي أ

 .فوق البحر األسود

09.07 

ي   
ي الروسي ف 

جيفكا بمنطقة بيلهورود دن  1نتيجة القصف الصاروج  ي قرية سب 
وفسكي  يوليو / تموز ف 

يسبى

 .22بمنطقة أوديسا ، ارتفع عدد الضحايا إىل  

ي ريــــغ: قصف العدو األحياء السكنية بمنظومات   
ي المستشف      ، ماتت النساء. ثم”غراد“مدينة كريف 

ف 

 .عاًما، الحالة الصحية ألبها وبعض المصابي   اآلخرين صعبة للغاية  20ماتت فتاة أخرى تبلغ من العمر  

ي الصباح قصف   
 
ي مدينة تشاسيف ف

 
الروس محافظة دونيتسك، ولهذا السبب حرقت بناية المحطة ف

له   ي مدينة سلوفيانسك وجد رجل نفسه تحت أنقاض مب  
 .وعبر عليه رجال اإلنقاذ  -يار، وف 

ي الصباح أطلق الغزاة   
 .الصواريــــخ عىل مدينة ميكوالييف، هناك الدمار، وال توجد الضحايا  6ف 

ي ريه ، أولكسندر فيلكول ، عن  تحدث رئيس اإلدارة العسك 
ي كريف 

 
 .صواريــــخ روسية إىل خارج المدينة "وصول "رية ف

10.07 

ي   
ي جزئيا، وف 

ل السكت  ي محافظة خاركيف دمرت المدرسة، والمب  
بات الرصوخية ف  بسبب الرص 

الروس   نفذ  الواحد.  المصاب  هناك  القصف،  بسبب  الواحد  الشخص  مات  ي 
بيتشينيغ  قرية 

ي منطقة دوليناعمليات  
 
 .استطالع قتالية ف

ي عىل مبت  من   
ي منطقة دونيتسك    5نتيجة لهجوم صاروج 

ي مستوطنة تشاسيف يار ف 
طوابق ف 

ي  
 .شخًصا آخر تحت األنقاض  23أشخاص ، وقد يكون    6شخًصا مرصعهم ، وأصيب    19، لفى

 القصف خالل األسبوع 
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04.07 

ي األدوية لمرض    
ي المدينة المحتلة من نقص ف 

يموت سكان ماريوبول بسبب نقص األدوية: تعان 
ظهر الصورة ما هي  

ُ
ي ماريوبول   "الصيدليات"الشطان ومرض  السكري والسل والغدة الدرقية. ت

ف 
 .بعد احتالل القوات الروسية للمدينة

05.07 
كية تفتيش    ي األوكرانية المحتلةطلبت أوكرانيا من السلطات البى

ا عن حبوب مشوقة من األراض 
ً
 .ثالث سفن أخرى ترفع العلم الروسي بحث

ي تموز / يونيو، أمكن إعادة   
ي   44ف 

ي التى
ا، إىل األراض 

ً
ي المحتلة مؤقت

ي إىل روسيا أو األراض 
، من الذين نقلهم المحتلون بشكل غب  قانون 

ً
طفال

 .تسيطر عليها أوكرانيا

06.07 
ي ما  
ا. ينقلهم الروس إىل معسكرات الفرز، حيث   12000يصل إىل بفى

ً
ي مدينة ليسيشانسك المحتلة مؤقت

شخص من السكان المحليي   ف 
بونهم ويعذبونهم  .يقومون بالتحقق الدقيق ما إذا كان المحتجزون وطنيي   أو انتموا إىل القوات المسلحة األوكرانية، ويرص 

07.07 
 

ي تحتلها روسيا بالقرب   تضاعفت 
ي قرية ستاري كريم التى

مساحة المدافن الجماعية ف 
ي غضون شهرين

 .من ماريوبول ف 
 

ي منطقة كييف مغمورة   
تبفى قرية دميدف ف 

منذ   المياه  نتيجة    4تحت  أشهر. حدث هذا 
السد   القوات  تفجب   يد  عىل  إيربي    نهر  عبر 

  . األوكرانية من أجل وقف تقدم الجيش الروسي
المياه عىل   يضطر السكان المحليون إىل ضخ 

ي 
 .نفقتهم الخاصة، لكن هذا ال يكف 

 
كية عن سفينة شحن البضائع الروسية    ديانسك  "Zhibek Zholy"أفرجت السلطات البى ي وصلت بشحنة حبوب من بب 

المحتلة. ورد ، التى
ي الترصيــــح

كي بطلب عاجل إلجراء  " :ف 
ي المعلومات المذكورة مع خيبة أمل شديدة، وتوجه النداءات إىل الجانب البى

تلفى الجانب األوكران 
ي بمنع وقوع حاالت

ي الحالة المذكورة، وتقديم إجابة شاملة عىل طلبات السلطات األوكرانية، وكذلك يطالب الجانب األكران 
  التحقيق ف 

ي المستقبل بكل الوسائل الممكنة
 ."مماثلة ف 

08.07 

ي أوروبا، إن الواليات المتحدة اكتشفت ما ال يقل عن  
يان، نائبة رئيس البعثة األمريكية لدى منظمة األمن والتعاون ف  ي أوسبى

 قالت كورتت 
ها األوكرانيون الذين يتم ترحيلهم إىل روسيا. وأفاد أولئك    18 الذين غادروا روسيا معسكر فزر يمر عبر

ب وتعذيب األشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا مرتبطي     بعد "الفرز" بإجراء استجوابات وض 
 بالقوات المسلحة األوكرانية، كما ذكروا حاالت اختفاء األشخاص. 

ي أوكرانيا ليصل إىل   
ي حزيران / يونيو، مقارنة بـ  21.5تسارع التضخم ف 

ي  18٪ عىل أساس سنوي ف 
٪ ف 

 الشهر السابق. 
: "من أجل الوصول   

ً
ي غايداي عىل ترصفات الجيش الروسي قائال جر علق حاكم مقاطعة لوغانسك سب 

إىل الحدود اإلدارية لمقاطعة لوغانسك، يقوم الروس بتدمب  القرى المجاورة بالمدفعية. وال يهمهم  
ي منازلهم وساحاتهم". 

 
 أن هناك مدنيي   يموتون ف

09.07 

ا   
ً
ي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية جوزيب بوريل، أصبح  وفق  323للممثل السامي لالتحاد األورونر

ي تفاقمت بسبب الحرب الروسية 
مليون شخص عىل شفا المجاعة بسبب أزمة الغذاء العالمية التى

ي أوكرانيا
 
 .عىل أوكرانيا. اليوم، يدمر الروس عمدا هكتارات من حقول القمح ف

ي   
الباقية عىل يد الروس. تحدث  ف  ايد عدد شقات المركبات الخاصة  ا، يبى 

ً
ماريوبول المحتلة مؤقت

 الشقات من األماكن العامة أو مواقف 
 السيارات والمرآب المغلقة.  
ي المحتلة من أجل دفع السكان المحليي   إىل الحصول   

ي األراض 
ي أزمة اجتماعية ف 

يتسبب الروس ف 
اتيجية جميع الفئات الضعيفة اجتماعيا من السكان. عىل جواز السفر الروسي حي ة. تغطي هذه االسبى  ث يتلقون نظب  ذلك مدفوعات صغب 

10.07 

تم تشغيل مستشف  متنقل تم وفرته الدنمارك بالقرب من مستشف  ماكاريف المتعدد التخصصات، الذي   
ر أثناء األعمال العدائية  .ترص 

التابع لوكالة ناسا كيف تبدو الخطوط األمامية للحرب الروسية األوكرانية من  أظهر نظام مراقبة الحرائق   
 .الفضاء

  األزمة اإلنسانية 

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/12/7345795/

