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ر محدود ألوكرانيا .ويشار إىل أن  ى دعًما غي  ر ألمانيا، أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكير  
 
 عقب القمة ف

 دول مجموعة السبع ستواصلر تنسيقر جهودها لتلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة منر المعدات العسكريةر
 .والدفاعية

كة  اء لطائرات Baykar لن تأخذ شر ر لشر
ً
كيةر األموال منر األوكرانيي  ر الذين جمعوا مبلغا

 Bayraktar الير
TB2 ا .بدأ المتطوعون

ً
سل ثالث طائرات بدون طيار إىل الجبهة األوكرانية مجان  من تلقاء أنفسهم، بل سير

اء ر جمع األموال لشر  
 
ا، مستوحي  ر من هذه القصة، ف

ً
ر بولندا أيض  

 
 .لألوكرانيي  ر  Bayraktar ف

ر كريمنشوك   
 
ر عىل مركز التسوق ف  

ى ببيان عىل الهجوم الصاروخ   .رد قادة مجموع الدول الصناعية السبع الكير
ر كريمنشوك .ونحزن مع أوكرانيا عىل"   

 
ى، ندين بشدة الهجوم الشنيع عىل مركز التسوق ف  نحن، قادة مجموع الدول الصناعية السبع الكير

ر بوتي  ر وكل ر جريمة حرب .ستتم مسائلة الرئيس الروس  ر .الهجمات العشوائية عىلر المدنيي  ر األبرياء ه   
 الضحايا األبرياء لهذا الهجوم الوحشر

 ."المسؤولي  ر اإلخرين عن ارتكاب هذه الجريمةر

28.06 
ا إىل قائمة العقورباتر 

ً
ا قانونًيا و 29 فرد

ً
ر وأضافت 70 كيان اد الذهبر الروس   .أعلنت وزارة المالية األمريكية أن الواليات المتحدة حظرت استي 

ر  اف بقصف روسيا لكريمنشوك كعملر إرهابر  ر تعريف الدولة اإلرهابية، واالعير  
ر األمم المتحدة إىل تبن  ر زيلينسك   دعا رئيس أوكرانيا فولوديمي 

ر الجمعية العمومية  
 
 .ومعاقبة المعتدي، كما ناشد أعضاء مجلس األمن بحرمان روسيا من حق التصويت ف

29.06 

 

ر خطابه أمام قمة الناتو إىل مساعدة وقف   
 
ر دول تحالف الناتو ف  

ر األوكراب  ر زيلينسك   دعا رئيس فولوديمي 
كة ر مساحة آمنة مشير  

 
 .إرهاب روسيا ضد المدنر األوكرانية السلمية و”بحثر عن المكانر”ألوكرانيا ف

و كييف :البوابات"   ال يجوز سياسة األبواب المفتوحة لتحالف الناتو أن تبدور البوابات القديمة لمير
ر  
ر تدفع .هل قد دفعت أوكرانيا ليس كافيا؟ر هل إسهامنا ف  ق البوابات حنر

َ
غل
ُ
ر إليها ت  

 مفتوحة، وحيث تأبر
 .أمان أوروبا وكل الحضارة ليس كافيا؟ ما هو المطلوب إضافيا؟”، - قال الرئيس

ر للناتو  اتيجر  ر المفهوم االسير ر للتحالف .غي  اتيجر  ر التهديد اإلسير ف تحالف الناتو رسميا بأن روسيا ه   اعير
ر هو أخطر تهديد فوري ألمان الحلفاء .إضافة، وافق التحالف ر العالقات مع التحالف ووفقا للمفهوم اإلتحاد الروس   

 رسميا حالة روسيا ف 
 عىل حزمة مساعدات شاملة ما تحتوي :إمدادات الوقود والمعدات الطبية ومعدات مكافحة األسلحة البيولوجية والكيميائرية والنووية

ها .عىل المدى البعيد وافق الناتو المساعدة ألوكرانيا حول التحول من األسلحة السوفيتية إىل أسلحة الناتو الحديثة  .وغي 
انية 7.5 مليار دوالرا  ر إطار حزمة تمويل المي    

 .حصلت أوكرانيا عىل 1.3 مليار دوالرا من منح المعونة للواليات المتحدة ف 

30.06 
 

كز حزمة المساعدة عىل منظومات الدفاع الجوي  ر برريطانيا ألوكرانيا المساعدة العسكرية اإلضافية ثمنها 1.2 مليار دوالرا .سير  ،ستعاط 
ونية ومعدات لآلالف من الجنود األوكرانيي  ر  .وطائرات بدون طيار ومعدات الحرب اإللكير

 ،تستعد حكومة السويد لتوافق حزمة المساعدة العسكرية الخامسة ألوكرانيا و سوف تحتوي الحزمة األسلحة مضادة الدبابات 
 .والرشاشات، ومعدات إزالة األلغام .الثمن العام لألسلحة والمعادات هو 500 مليون كرونة سويدية

افر “باالستقاللر”ما يسىم بجمهورية لوغانسكر   تقطع أوكرانيا العالقات الدبلوماسية مع سوريا وتفرض العقوبات اإلقتصادية كالرد عىل اعير
ر أوكرانيا قرار سوريا تعديا عىل سيادتها وسالمة أراضيها  .الشعبية وجمهوريةر دونيتسك الشعبية .تعتير

ر عدد من منظومات  ر عن تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي الغربية وأكي   كذلك سوف ."Himars" أعلن رئيس دجو بايدن األمريك 
ة، والرادارات المضادة للبطارية  .تحتوي حزمة المساعدة العسكررية ثمنها 800 مليون دوالرا المدفعية، والذخي 

  

01.07 

جنةر تعرض 
ّ
جنة رئيسةر رصحتر حسبمار الكلية المالية المساعدات منر يورو مليار 1 إعطاء أوكرانيا عىل األوروبية ال

ّ
 فونر أورسوال األوروبية ال

 .الين دير
ر الوزراءر رئيس زار  ويجر   بإعطاءر ووعدر بروسيار المدمرة المدن الوزراء رئيسر زار ،أوكرانيا ستيورير غار يوناس الي 

ر ما كرونةر مليار 10) ألوكرانيا المساعدة  
ر الدفاع وزارة ستشجعر كذلكر .(تقريبا يورو مليار 1 يعن  ويجر   الي 

ر وسوفر ،بريطانيا من إضافيةر متعددة صواري    خ إطالقر منظومات عىل بأوكرانيا حصول عىل وي    جر تعط   الي 
يطانيي  ر محلها لتحل منظومات ثالث  مكافحة مواصلة أجل منر أوكرانيا دعم مواصلة علينار يجب“ .لير
ر ألوكرانيا إعطاء من بد ال .واستقاللهم لحريتهم أوكرانيي  ر  رصح - ،”...إليها أوكرانيا تحتاج ،األسلحةر عدد أكي 

 .الوزراء رئيس
ر ستة مدافعر  ر بأنهر سيعط  ة من المركبات المدرعة .إضافة، قالر ماكرون إنر”CAESAR“ رصح رئيس مانوييل ماكرون الفرنش   وكمية كبي 

، والعسكري ألوكرانيا  
 .”تحالف “الناتور”قرر “تعزيز الدعم اإلقتصادي، واإلنساب 

03.07 

ر الوزراء رئيس قام  اىل 
ر األسير  

الية الحكومة رئيس وصل .وإيربي  ر وغوستوميل بوتشا بزيارة ألباني  ر أنتوب   واندهش األوىل للمرة أوكرانيا إىل األسير
ر رآه لما  

اليا أن إىل ألباني  ر أشار ،الزيارة خالل .كييف مقاطعة ف   .هناك المرتكبة الجرائم عىل عادلة عاقبة إىل وتدعو أوكرانيا تدعم أسير
ح   قيادة قررت .للطاقة الموفرة الحديثة التقنيات عىل تعمل بيئية كمدينةر المدمرة بورودينكا بناء إعادة الفرنسية فرانس دو إيلر منطقة تقير

 .أوكرانيا تدعم لمشاري    عر يورو مليون 1.1 تخصيص بالفعل فرانس دو إيل

 الدعم الدولي 
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03.07 

ا   
ً
. وفق  وبوليسكي

ن ي اتجاهي فولي 
ن
وط  ال يزال خطر الغزو من الحدود البيالروسية ف ي أوكرانيا، تم تمديد شر

ن
للمعلومات المتوفرة ف

ي القوات المسلحة لجمهورية بيالروسيا حتى  
ن
وط السابقة    9تدريب التعبئة ف يوليو    1  - يونيو    22يوليو من هذا العام )كانت الشر

قة غوميل. باإلضافة  (. كجزء من اإلجراءات المذكورة أعاله، يتم تقديم االستدعاءات من خالل المفوضيات العسكرية لمنط2022
 إىل ذلك، تم إخطار األطباء بمنع السفر خارج البالد. 

ي بريانسك وكورسك، يواصل الجيش الروسي الحفاظ عىل   
ي منطقتى

ن
، بهدف تغطية الحدود الروسية األوكرانية ف ي اتجاه سيفرسكي

ن
ف

ين للمنطقة العسكرية الغربية  ما يصل إىل ثالث مجموعات تكتيكية كتيبة من جيش الدبابات األول، جيش   ك العشر األسلحة المشتى
نيهيف بشكل دوري   ي سومي وتشت 

ي المناطق الحدودية لمنطقتى
ن
ووحدات القوات المحمولة جوا. تتعرض قوات الدفاع األوكرانية ف

 للقصف بالمدفعية. 

ي اتجاه خاركيف، تركز وحدات االتحاد الروسي جهودها عىل كبح أعمال القوات   
ن
األوكرانية ومنع المزيد من التقدم. من أجل استعادة  ف

ي اتجاه كوشوبييفكا 
ن
 ديمينتيفكا.  - المواقع المفقودة، يقوم الجيش الروسي بعمليات هجومية ف

، يخوض االتحاد الروسي معارك دفاعية. كما اقتحم الجيش الروسي بوغوروديتشنا دون جدوى.   ي
ن
ي االتجاه السالف

ن
 ف

اتجاه    ي 
ن
منطقة  ف ي 

ن
وف الصاروخية،  والمدفعية  اميل  بالتر ودونيتسك  وماياكي  بيلوجوريفكا  مناطق  الروس  قصف  كراماتورسك، 

، لكنهم فشلوا وتراجعوا.  ي اتجاه األخت 
ن
كنوكاميانسك. هاجموا ف  ليسيتشانسك، زولوتاريفكا وفت 

ليسيشانسك،    - باخموت    T1302خالل األسبوع، حاول الروس محارصة ليسيتشانسك. ربما لم يصل الروس بعد إىل الطريق الشي    ع   
ي بالموارد. 

 لكنهم يطلقون النار عليه بشكل دوري، مما يخلق عقبات أمام إمداد الجيش األوكرانن
ي   
لألشى منذ بداية الحرب الروسية  يونيو، بالقرب من زابوريجيا، حدث أكتر تبادل    29فن

ن عن    95جندًيا أوكرانًيا إىل ديارهم، من بينهم    144الشاملة ضد أوكرانيا. عاد   من المدافعي 
ن آخر  ي فوج "آزوف".  43"آزوفستال". ومن بي 

 عضوا فن

ر   
 .األوكرانية الدفاع قوات وحدات تقدم ومنع المحتلة بالحدود االحتفاظ عىل جهوده العدو يركز ،الجنوب اتجاه ف 

ر   
ر الجزء ف  ر الشماىل  ر لالتحادر التابعر األسودر البحرر ألسطول التابعةر السفن مجموعة تواصلر ،األسود البحر منر الغربر   مهمةر أداءر الروس 
ا .االستطالع وإجراء ألوكرانيا البحرية االتصاالت منع

ً
بات استعداد ر أهداف عىل صاروخية لض   

ر ف   
 العدو يحتفظ ،أوكرانيا أراض 

 .الدقة عالية لألسلحة بحاملتي  ر
ر   

ر الدفاع وزارة ووصفت .األفىع جزيرة الروس غادر ،2022 يونيو 30 ف   
ر االتحاد ف   الروس 

ر الجانبر أن من الرغم عىل ،"النية حسن أعمال من عمل" بأنها البادرة هذه  
ر األوكراب   يشي 

ان أن إىل ر الجيشر ني   
ر األوكراب  ر ه   

ت النر ت .الجزيرة مغادرة عىل الروس أجير  القوات ونشر
ر المسلحة  

يط اوكراب  ر يظهر فيديور شر ر روسية معدات بقايا تدمي   
 الجزيرةر ف 

ر   
 .األوكرانية الدفاع قوات وحدات تقدم ومنع المحتلة بالحدود االحتفاظ عىل جهوده العدو يركز ،الجنوب اتجاه ف 

ر   
ر الجزء ف  ر الشماىل  ر لالتحادر التابعر األسودر البحرر ألسطول التابعةر السفن مجموعة تواصلر ،األسود البحر منر الغربر   مهمةر أداءر الروس 
ا .االستطالع وإجراء ألوكرانيا البحرية االتصاالت منع

ً
بات استعداد ر أهداف عىل صاروخية لض   

ر ف   
 العدو يحتفظ ،أوكرانيا أراض 

 .الدقة عالية لألسلحة بحاملتي  ر

سون. يخشر  صدت القوات المسلحة أوكرانيا الهجوم    ي منطقة خت 
ت العدو عىل مغادرة إيفانيفكا فن بالقرب من نوفوميخايليفكا وأجتر

بالسيارات   األمن،  من  الكثت   مع  الغزاة  قيادة  تتنقل  سون.  منطقة خت  ي 
فن ايد  ن تتى ي 

التى ن  المحليي  السكان  مقاومة  الروس  المحتلون 
 مة. المصفحة والدروع الواقية للبدن. يواصل السكان المحليون المقاو 

سكي دونيتس، هو    ا نهر سيفت 
ً
ي اتجاه زولوتاريفكا وسيطروا عليها. عتر العدو أيض

ي اتجاه ليسيشانسك، نفذ الروس اعتداءات فن
فن

 يحاول تطوير نجاحه واالستيالء عىل بيلوغوريفكا. 

ي  
ت القوات األوكرانية عىل  3فن جتر

ُ
ي ليسيتشانسك، أ

 االنسحاب من مواقعها وخطوطها. تموز / يوليو، بعد قتال عنيف فن

 الحالة العسكرية
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اتيجية من طراز   شنت القواتر الروسية هجوًما صاروخًيا عىلر منطقة أوديسا باستخدام طائرةر اسير
Tu-22M. ر مرب  ع  ونتيجة للهجوم،ر دمرت عدة مبانر سكنية وتجارية عىل مساحة تقريبية 500 مير

انر  .واشتعلت فيها الني 
 .وبحسب البياناتر األولية، أصيب 6 أشخاصر بينهمر طفل 
ر منر  ر منطقة الضفة اليشى،ر تم العثورر عىلر أكي   

ر ف   
ا،ر أثناءر تفتيشر المباب 

ً
ر ماريوبول المحتلةر مؤقت  

 ف 
ر وشارعر ميوتيدار .ال 100  

لر أصيبر بقنبلة جوية عندر تقاطع شارعر بريموغ  ر مي    
 جثة لقتىل القصف ف 

 .تزال الجثث تحت األنقاض .المحتلونر الر يخططونر لنبشر القبورر ودفنها
القوات الروسية تهاجم ليسيشانسك من اتجاه بوباسنا، المدينة لديها الكثت  من المساكن والبنية   

رة.   التحتية المتضن
" عىل حشد من األشخاص الذين جاءوا لجلب المياه    أطلقت القوات الروسية النار من "األعاصت 

ي ليسيت
ن   21أشخاص عىل األقل وإصابة    8شانسك، مما أسفر عن مقتل  التقنية فن اوح أعمارهم بي 

ن القتىل صبية تتى و   14آخرين. ومن بي 
هي غايداي، رئيس اإلدارة العسكرية لمنطقة لوهانسك، يتحدث عن العديد من عمليات    15 عاما. تم بتى أطراف العديد من الجرىح. ست 

 القصف المكثف عىل المنطقة. 
تلون صواري    خ عىل المركز التجاري الذي كان  أطلق المح 

عىل   ن  صاروخي  إطالق  تم   . ي
مدنن ألف  من  أكتر  ضمنه 

كريمنشوك. باإلضافة إىل مركز التسوق، استهدف الروس  
 ملعب المدينة. 

ي   
توفن التجاري،  المركز  قصف  ي    28نتيجة 

)توفن شخًصا 
(، أثناء تحليل الحطام،   ي المستشفن

شخص واحد منهم فن
ية. ال    29تم العثور عىل   شظية أخرى من الجثث البشر

مجموعه   ما  المفقودين،    22يزال  عداد  ي 
فن شخًصا 

ويبحث العديد من سكان المدينة عن أقارب  هم المفقودين 
اختبارات   طريق  عن  عليهم  التعرف  يمكن  ال  الذين 
خالل   اإلنقاذ  رجال  من  اثنان  أصيب  النووي.  الحمض 

 عمليات اإلنقاذ. 
بات المكثفة عىل خاركيف .قتل خمسة   استمرت الض 

اوحر  أشخاص وأصيب 31 .منر بينهمر خمسةر أطفالر تير
 .أعمارهمر بي  ر 12-8

مدينة    الروس  المحتلون  قصف  المساء،  ساعات  ي 
وفن

 ميكواليف مرة أخرى بقذائف عنقودية. 
ة مساًء، أطلق العدو ال  40أطلق الروس النار   ، بعد الساعة العاشر ي منطقة سومي

 نار عىل مجتمع بيلوبول. مرة عىل مجتمع كراسنوبيل فن

28.06 

ر وقت مبكرر من صباح اليوم، قصفر الغزاةر الروسر بالمدافع المضادةر للطائراتر بلدة   
 ف 

ر الصورة،ر تم العثورر عىلر  
ر ثالثة اشخاصر بينهمر طفل .ف   

ر ميكواليفر أوبالست .وتوف   
 أوتشاكيف ف 

ر غيبوبة  
تلت بصاروخ أثناء نومها،ر وطفل آخر ف 

ُ
 .فتاة تبلغ من العمرر 6 سنوات تحت األنقاض، ق

الروسية    القوات  المدينة    8أطلقت  ي 
فن دمار  وهناك  الصباح،  ي 

فن ميكواليف  عىل  صواري    خ 
ي الملعب المركزي بالمدينة.   79المهجورة حيث يقع اللواء  

 للقوات المسلحة األوكرانية وفن
أصيب    أولية،  معطيات  وبحسب  أخرى،  مرة  خاركيف  مدينة  الروسية  القوات    5قصفت 

ة. أ ي حالة خطت 
 شخاص، أحدهم فن

ور بالصواري    خ :لقدر أصابوا محطةر الخدمة،ر وقتل شخصان، وهناك أناسر   هاجم الروس دنيير
 .تحت األنقاض

ر للمحتلي  ر عنر مقتلر 2 من السكانر وإصابةر  ر بمنطقة خاركيف،ر أسفر القصفر المدفىع   
كوب  ر تسي   

 وف 
ر المنطقةر ككلر 6  

 .عىل األقلر ف 
ر 27 حزيران )يونيو(   

ر ري    غر  الحرارية والكهربائية .ف   
ر محطة كريف   

ب المحتلون الروس أراض   ،رص 
 .أعلن "الروس حولر هذار  هجومةر"

ي من منطقة دونيتسك، وأصيب   
، قتل مدنن  آخرون.   8نتيجة القصف الروسي

نيهيف بالمدفعية والطائرات المقاتلة والطائرات بدون    ي سومي تشت 
قصف الجيش الروسي منطقتى

 ومدافع الهاون وقاذفات القنابل اآللية.   MLRSطيار وراجمات صواري    خ  
ي الجزء   

ي وقت متأخر من مساء اليوم، مما أدى إىل اندالع حريق فن
ن عىل مدينة خاركيف فن ن صاروخيي  شنت قوات االحتالل الروسية هجومي 

ي من المدينة.   الجنونر

29.06 
 

ر شاهق، مما أسفر عن مقتلر 9 وإصابةر   
ر سكن  ر ميكواليف :أصاب الروس مبن   

ر صباح يوم 29 يونيو،ر دوى دوير انفجارات مرة أخرىر ف   
 ف 

6. 
 .واستهدفت بلدةر سومشينار بقذائفر الهاونر .قتلر شخصانر وأصيب 8 آخرونر 

30.06 
 

ي   
، فن ي منطقة سومي

 يونيو، قصف المحتلون الروس مجتمعات بيلوبولسكا ونوفوسلوبيدسكا.   30فن
نيهيف بقذائف الهاون. قصف المحتلون الروس خاركيف وميكواليف    ، و منطقة تشر

ً
 بالصواري    خ ليال

01.07 

ر الروسر الغزاةر ارتكبر 
ا
ر عمل

ً
ر المدنيي  ر السكانر ضدر آخرر إرهابيا  

ر .أوديسا ف 
ا
هيفكار بلدةر الروسر قصفر وليل  صواري    خر بثالثة أوديسار بمنطقةر سي 

ر نتيجة .األسود البحر اتجاه منر انطلقت KH-22 طرازر من ر ،التأثي   
 بجروحر شخصار 39 واصيب .واحدر طفلر بينهم من ،شخًصار 21 توف 

ر القتىل بي  ر ومنر .االنقاضر تحتر من انقاذهم وتم حامل وامرأة اطفال ثالثة بينهم من  
هيفكا ف   قصفر كما .العائلة نفس من أشخاص 4 سي 

ر ترفيهًيار مركًزا الروس  
هيفكا ف   .أشخاصر أربعةر مقتل عنر أسفر ممار ،سي 

ي الصباح، تعرضت ميكواليف 
ن الروس    فن ي مكثف من قبل المحتلي 

ا عىل المدينة.   12تم إطالق    -لقصف صاروىحن
ً
 صاروخ

ي سومي أوبالست  270أطلق الروس خالل النهار أكتر من   
 لغما وصاروخا ومقذوفا فن

02.07 

ر العدو قصفر واسفر   
 طفلر بينهم اشخاص 5 اصابة عنر بخموت ف 

ر   
ر الروس الغزاةر قصف الصباح ساعاتر وف   .مدنيي  ر 4 إصابة إىل أدى ممار ،بالصواري    خ خاركيف بمنطقةر نيميشليانر خ 

ي الصباح، أطلق الروس  
ي منطقة الميناء ومنشأة صناعية.   12فن

ا عىل ميكواليف، ودمروا منشآت البنية التحتية فن
ً
 صاروخ

ي أوكرانيا من أجل كش روح ووح
ن فن ي ضد السكان المدنيي 

ن والحث عىل التنازالت  يشن االتحاد الروسي حملة إرهاب صاروىحن دة األوكرانيي 
 لموسكو. 
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27.06 
 

ر قصف خالل   
ر أوكرانيا أراض   

 
ا 80 إىل 60 من روسيا أطلقت ،يونيو / حزيران 26 و 25 ف

ً
 220 إىل كلفتها تصل المدى بعيد صاروخ

 .دوالر مليون
ر   

ر نقص من المحتلة ماريوبول سكان يعاب   
ر كارب   

 
 حسبمار ،متاحة وأشياء مواد من المصنوعة الحمام مصائد يضعون ،لذلك .الغذاء ف

ء يفعلون الناس كان" :ماريوبول مدينة لمجلس التابعة التليغرام قناة قالت  
 مجاعة أثناء نفسه الشر

1932-1933". 
و ماريوبول عمدة مستشار قال  ر إنه أندريوشينكو بير  

 
ة اكتشاف تم المدينة ف  جديدة جماعية مقير

ل أنقاضر تحت ر مي    
 
ر كان حيث ،كييفسكا الشارع ف  .أخرى جثة 100 من أكي 

ر الروس المحتلون دمر  ر ومعلم مؤسسة 60 منر أكي   
 
ر ثقاف  

 
ر تمر حيث ،لوغانسك مقاطعة ف   تدمي 

 .بالكامل منها 14
ائية القوة انخفضت   .الحرب بسببر الثلث بمقدار الغذائية بالمواد يتعلق فيما لألوكران الشر
ر ،القمح الختبار تكنولوجيا بريطانيا ستوفر  ر األوكرانية الحبوب تدخل ال حنر  

ر من روسيا شقتها النر  
ا المحتلة األراض 

ً
 السوق مؤقت

 .العالمية

28.06 

ر القصف نتيجة  ر الروس   
 
 ،ولحقت هكتارات 10 مساحة عىلر القمح محصول أتالف تمر ،يونيو 27 ف

ار ر للحبوب بمخزن أرص   
 
 .ميكواليف مقاطعة ف

29.06 
 

ر المقاطعة تقريًبا   
ر غايداي، أن المحتلي  ر الروس دمروا كل مستودعات المساعدات اإلنسانية ف  خر   .أفاد حاكم مقاطعة لوغانسك سي 

يد بذريعة "البحث عن أسلحة لدى  ر احتلتها روسيا، سوف يقوم الغزاة بتجفيف برك التير  
ر محطة زابوريجيا للطاقة النووية النر  

 ف 
 .العمال"، مما قد يؤدي إىل خطر نووي

30.06 
 

ديانسك ميناء غادرت قدر بالحبوب محملة سفينة أولر أن ،زابوريجيا بمقاطعةر الروسيةر االحتاللر سلطات أعلنت   الروس شق – بي 
 .األوكرانيي  ر المزارعي  ر من الحبوب تلك

ر الجيش أن مفاده استنتاج إىل الدولية العفو منظمة توصلت ،التحقيق بعد  ر هاجم الروس 
ً
 عمدا

ر الدراما مشح  
ر ماريوبول ف   

 ألقوار لكنهم ،هناك يختبئون الناس أن يعلمون كانوا :آذار / مارس 16 ف 
 .كيلوغرام 500 زنتهما قنبلتي  ر المشح عىل

وًعا الروس أصاب  ر مستودًعا ودمروا زراعًيا مشر  
وفسك بمقاطعة زيلينودولسك ف  وبير  حيث ،دنيير

ا 40 كان
ً
 .الحبوب من طن

01.07 

 
ر ،(تايرا) بايفسكار يوليا األوكرانية المسعفةر قالت   

ر كانتر النر  
ر احتجزوها الروس المحتلي  ر إن ،أشهر 3 لمدة الروسيةر األش ف   

 زنزانةر ف 
ة ر صغي   

 
طة محطة ف ر شر  

 
ر يقدموا لم .مريعة المعاملةر كانت" .أخرى امرأة 21 مع دونيتسك ف  ىل 

ر التعذيب عن أتحدث لن .طبية مساعدة أو هاتفية مكالمة إمكانية ر والتأثي   كان أنه مع ،النفش 
ر ،فظيعا ر حنر  ."التحقيقر ينته 

ر ناشد  كية السلطات بودنار فاسيل أوكرانيا سفي  ر السفينة ضد إجراءات تتخذ بأن الير  
 ترفع النر

ر العلم ر الروس   
ديانسك من بشحنة وصلت والنر  طن 7000 تنقل السفينة أنر ُيذكر .المحتلة بي 

 .األوكرانية الحبوب من
ام روسيا اإلنسان لحقوق األوروبيةر المحكمة أمرت   ،الالزمة الطبية الرعاية عىل الحصول من وتمكينهم السجناء جميع حقوق باحير

ر وذلك  
ر العسكري زوجة رفعتها قضائية دعوى عىل بناء المؤقت قرارها ف   

 .أولينيشينكو األوكراب 
ويوك أولكسندر قال  ر والمدنيةر العسكريةر اإلدارة رئيس ،سير  

ودونيتسك ف  ر سيفي   
 صفوفر زيادة يحاول العدو إن ،الروس احتلها النر

 .المحليي  ر السكان تجنيد طريق عن "الشعبيةر دونيسك جمهورية جيش" ب  يسىم ما
ر  غيفكا عىل الصواري    خ إطالق نتيجة مولدوفا تملكه األطفال تأهيل إلعادة مركز تض   .الجمعة ليلة أوديسا بمقاطعةر سي 

02.07 

ر منهم 344   
ر الشامل، وتوف  ر بجروح نتيجة العدوان الروس 

ا
ر من 984 طفل ر أوكرانيا أكي   

 بحلول صباح 2 تموز  /يوليو، أصيب ف 
ر
ا
 .طفل

غواتومر "أنها، من خالل جهودها الخاصة، أعادتر االتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية  كة الطاقة النووية الوطنية "إيني   أفادت شر
  .لنقل البيانات من محطة زابوريجيا للطاقة النووية

03.07 
ر  ر منازلهم نتيجة للغزو الروس   

ر 800 ألف أوكراب   .فقد حواىل 
ر حزيران  /يونيو، تمكنتر أوكرانيار منر تصدير 2.7 مليونر طنر من المنتجات الزراعية، وهور ما يزيدر بنسبةر 30٪ عن معدلر شهر   
 ف 

 .أيار  /مايو

  األزمة اإلنسانية 


