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ر من طراز   ر أرب  ع طائرات هليكوبت   
ر المستقبل Mi-2 و Mi-17 استلم سالح الجو األوكران   

 من التفيا، وف 
ان للقوات المسلحة األوكرانية .باإلضافة إىل ذلك، قامت التفيا بنقلر ر أسطول الطتر  

 القريب سيتم إدخالها ف 
ر ، M109 ستة مدافع هاوتزر  

ر واحدة من البلدان الت  ر المعارك مع المحتلير ر .التفيا ه   
ر تشارك بالفعل ف   

 الت 
ر .زودت التفيا أوكرانيا بأسلحة ومعدات تبلغر ر اإلجماىل  ر إىل ناتجها المحل 

 
ر دعم نسبة  قدمت ألوكرانيا أكت 
ر من 200 مليون يورو  .قيمتها أكت 

16.08 

 تلقت أوكرانيا 200 مليون يورو من إيطاليا .جاءت هذه األموال كجزء من قرض ميرس ُمنحر لمدة 15 عاًما بسعر فائدة صفر .سيتم استخدام األموال 
ر مؤسسات التعليم الثانوي العام  

 .لدفع رواتب المعلمير ر العاملير ر ف 
اء "بايراكتار "ألوكرانيا .يخطط الالتفيون لجمع خمسة ماليير ر يورو   .تجمع التفيا األموال لرسر
ة من السياح  ، ستقبل الدولة 10٪ فقط من طلبات التأشتر ة أضعاف .اعتباًرا من أيلول  /سبتمت  ات الممنوحة للروس عرسر  ستخفض فنلندا عدد التأشتر

ر اليوم .يمكن إجراء استثناءات لبعض الفئات - للصحفيير ر أو المعارضير ر أو النشطاء  
ر 100 طلب ف   .الروس، أي حواىل 

ر حاالت نادرة فقط   
 .لن تمدد التفيا تصاري    ح اإلقامة المؤقتة للروس إال ف 

17.08 
 

ين إىل أن  اء والعسكريير ر والدبلوماسيير ر األمريكيير ر الموثوقير ر الرئيس بايدن إىل مساعدة أوكرانيا باألسلحة بمزيد من القوة، مشتر  دعا عدد من الخت 
ب من لحظة حاسمة، وأن المصالح األمريكية الحيوية عل المحك ر ضد أوكرانيا تقت   .حرب االتحاد الروس 

18.08 

ات شنغن الصادرة عنها بدخول أراضيها .يوجد هناك   ابتداء من 18 آب  /أغسطس، توقفت إستونيا عن السماح للمواطنير ر الروس الحاملير ر تأشتر
ات ر لديهم مثل هذه التأشتر ر 25000 روس   .حالًيا حواىل 

ر أوروبا أي دعم عسكري جديد عل أوكرانيا، وهو أول شهر دون هذه العروض منذ غزو روسيا   
ر ست دول ف   طوال شهر تموز  /يوليو، لم تعرض أكت 

ر سياسة الدفاع األوروبية، يبدو أن المساعدة العسكرية ألوكرانيا تتضاءل  
ر ف   

اير .إنها عالمة عل أنه، عل الرغم من التحول التاريخ  ر شباط  /فت   
 – ف 

ا حاسًما .تم استخالص هذه االستنتاجات من قبل
ً
ر تشن فيها كييف هجوًما مضاد  

ر الحظة الت   
 .Politico وذلك تماًما ف 

ر لفيف .وناقش الرئيسان قضية رسقة الحبوب   
ر رجب إندورغانر ف  ك 

ر والرئيس الت  ر زيلينسك 
 ُعقد اجتماع بير 

ر بير ر أوكرانيا وتوركيا .ووقع رئيسا البلدين خاللر  األوكرانية من قبل روسيا وإرهابها النووي، والتعاون الدفاع 
ر إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب  

ر ف  ك 
 .االجتماع عل مذكرة تنص عل مشاركةر الجانب الت 

ر لفيف .ناقش رئيس أوكرانيا واألمير ر العام   
يش ف  ر مع األمير ر العام لألمم المتحدة غوتتر

ً
ر اجتماعا  عقد زيلينسك 

ر حيل غتر  لألمم المتحدة اتجاهات تطوير مبادرة الحبوب، ومسألة الت 
ر  
، واإلفراج عن أفراد الجيش األوكران  ر والقرسي لألوكرانيير   

 القانون 
از النووي  واألطباءر من األرس .تم إيالء اهتمام خاصر لموضوع االبت  

ر محطة زابوريجيا للطاقة النووية  
ر ف   .الروس 

ر ذلك دفعاتر جديدة من   
 وافقت الحكورمة اإلستونية علر حزمةر مساعدات عسكرية جديدة ألوكرانيا، بما ف 
ر آخر  

ر ميدان   .قذائف الهاون واألسلحة المضادة للدبابات، باإلضافة إىل مستشف 
ر   

اء الغاز .ستساعد األموال المخصصة األوكرانيير ر ف   ستمنح كندا ألوكرانيا مبلغ 450 مليونر دوالر كندي لرسر
 االستعداد لموسم التدفئة .وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال" :إنها خطوة أخرى من جانب كندار

ر نضالنا من أجل الحرية والديمقراطيةر  
ر لجوستير ر ترودو وكريستا فريالند والشعب الكندي بأكمله لدعمهم الثابت ف 

ً
ر إىل التضامن .شكرا  ."الصديقة تشتر

 .٪حالًيا، أوكرانيا جاهزة لموسم التدفئة بنسبة 70
ر 30 حزيران  /يونيو 2023  ر روسيا وبيالروسيا حت   

ح وزارة الداخلية لالتفيا وقف إصدار تصاري    ح اإلقامة لمواطت   .تقت 

19.08 

ر للمساعدات اإلنسانية لألوكرانيير ر .هذا ما يقرب من 18 مليون دوالر، وسيتم تحويل هذه األموال   
ليت   وستخصص بريطانيا 15 مليون جنيه إست 

ر بولندا  
ر ف   
 لمساعدة األوكرانيير ر الذين عانوا خالل الحرب، حسبما أشارت حكومة المملكة المتحدة .سيتمكن ما يصل إىل 200000 الج  ر أوكران 

ر تلك المساعدة  
ر ذلك األطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، من تلف   

ر أوكرانيا، بما ف   
دين داخلًيا ف   .والمرسر

 نقلت ألمانيا ثالرث مراكب أخرى من طراز جيبارد إىل أوكرانيا .كما سلمت الحكومة األلمانية 11 ناقلة جند 
رة من طراز ر للحكومة M113 مدرعة مجت    

ون   وألف حصة غذائية جافة .جاء ذلك عل الموقع اإللكت 
 .األلمانية

 ستقدم الواليات المتحدة ألوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 775 مليون دورالر وافق عليها 
نت .ستذهب تلك األموال، عل وجهر ا لموقع البيت األبيض عل اإلنت 

ً
ر جوزيف بايدن، وفق  الرئيس األمريك 

ا، سيتم إنفاق جزء منها عل التعليم العسكري
ً
 الخصوص، إىل البنود الدفاع وخدمات وزارة الدفاع .أيض

 .وتدريب الجنود األوكران

20.08 

ر تقدمها دول العالم ألوكرانيا   
ت خريطة تفاعلية تبير ر حجم المساعدات العسكرية الت  رسر

ُ
 .ن

ر ألوكرانيار هو الواليات ر ألمانيار .فإن المانح العسكري الرئيس   
ر جامعة كيل ف   

 تم تطويرهار ف 
ر  
ر قدمت بالفعل 25.45 مليار دوالر، واحتلت بريطانيار المركز الثان   

 المتحدة األمريكية، الت 
ر المرتبةر الثالثة )1.83 مليار دوالر( ،(مليار دوالر 4.11)  

 .وبولندا ف 
، 225 قذيفة فولكانو عالية الدقة  ت الحكومة األلمانية، بالتعاون مع االتحاد األورون  

 اشت 
ة المدافع األوكرانية عيار 155 ملمر .إنها قذائفر  للقوات األوكرانية .ستعزز هذهر الذختر

ر أهداف عل مسافة تصل إىل 70-80 كم  .مدفعية عالية الدقة يمكنها تدمتر
ر 20"   

ر باريس ف   
ة من أجل دعم أوكرانيا ف  ر :"تحت هذا الشعار تمت مستر  روسيا بلد إرهان  

ر ة ه   :آب  /أغسطس .وكانت المتطلبات الرئيسية للمستر
 تسليح أوكرانيا؛ر  
اف بروسيا كدولة إرهابية؛ر    االعت 
ر    .تشديد العقوبات ضد االتحاد الروس 
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20.08 

اق خط المواجهة  ر بعض المناطق، يحاولون اخت   
ر أوكرانيا .ف   

بات صاروخية وقصف منشآت مدنية وعسكرية عل أراض   ،يواصل الروس شن ض 
 .لكنهم يعانون من خسائر

ر اتجاه سلوبوجانسك )مقاطعة خاركيف(، يقوم الروس بعمليات قتالية بهدف االحتفاظ بالسيطرة عل المناطق المحتلة ومنع هجوم مضاد   
 ف 

ر ر موقفهم التكتيك 
ر بعض األماكن تحسير   

 .من قبل وحدات القوات األوكرانية، ويحاولون ف 

ر شن هجمات، وتمر صدها وتراجعت  ر اتجاه سالفيانسك، حاولت وحدات من الجيش الروس   
 .ف 
ر شن هجورم، وتستمر األعمال العدائية  ر كراماتورسك وباخموت، يحاول الجيش الروس  ر اتجاه   
 .ف 
كز الجهود الرئيسية للروس عل منع تقدم القوات األوكرانية  سون وميكواليف(، تت  ر )مقاطعتا ختر ر اتجاه بوك الجنون    
 .ف 

 :خسائر الروس خالل أسبوع 15/08/2022 – 20/08/2022 
 من األفراد 1350 
 دبابةر 43 
 مركبة قتالية مدرعةر 86 
ر 20 

ً
  مدفعا

 راجمات الصواري    خر 5 
 وسائل الدفاع الجوير 5 
  طائرات 108 
  مروحيات 3 
  الطائرة بدون طيار 19 
  سيارة وخزانة الوقود 98 
 قطع معدات خاصةر 6 

ر وقوات المقاومة مهاجمة المستودعات ومراكز القيادة والقواعد العسكرية   
ر الجبهة الداخلية للروس، يواصل الجيش األوكران   

 .ف 
ا 15/08/2022 

ً
ر مدينة بوباسنا المحتلة مؤقت  

ر كانت تقع ف   
ر"،ر الت  كة العسكرية الخاصة "واغت  بة دقيقة عل قاعدة الرسر ر ض   

 شن الجيش األوكران 
كة العسكرية  .بمقاطعة لوغانسك .ربما قتل 100 فرد من قيادة تلك الرسر

ر )شبه جزيرة القرم، منطقة جانكوي .(تبلغر المسافة بينهما وبير ر خط 16/08/2022  ر وآزوفسك  ر مايسك   
ة بير ر قريت  ر مستودعات ذختر  تم تفجتر

رت سكة الحديد بالقرب من قرية آزوف .كان الروس يستخدمونها لنقل المعدات إىل الجبهة  .المواجهة 200-250 كم .ونتيجة لالنفجارات، تض 
ا .ووقعت انفجارات 

ً
ر ليسيشانسكر المحتلة مؤقت  

ر دائرة األمنر ف  ر مبت   
ب الجيش األوكران   ض 

فومايسك بمقاطعة لوغانسك ر بتر  
 .أيضا ف 
ر أسلحة ومعدات العدو  كتر 

ان القوات المسلحة األوكرانية معقلير ر ومنطقتير ر لت  ب طتر  ض 
سون وماكسيميفكا بمقاطعة ميكواليف .تم قتل 23 عسكرًيار يفكا بمقاطعة ختر ر مناطق نوفوبت   

 ف 
ر مدافع هاوتزر 152 ملم وسبع قطع من المعدات  .روسًيا وتدمتر

سون( 17/08/2022   ،تم الهجوم عل قاعدة روسية قرب نوفا كاخوفكا )مقاطعةر ختر
ر منطقة يامبيل )مقاطعة زابوريجيا(  

يليفكا ومستودع ف  ر قرية كتر  
 .وقاعدة ف 

بات عل مواقع تجمع 18/08/2022  ر شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا .قامت القوات األوكرانية بأرب  ع ض   
ر مطار بلبيك ف   

 ُسمع دوي انفجارات ف 
ر باشتان وبريسالف .وبحسب القيادة، فإنر  

ر منطقت   
 األفراد واألسلحة والمعدات للقوات الروسية ف 

ر 73 جندًيا وثالث دبابات وأرب  ع قاذفات ومحطة رادار لمنظومةر ر ه   الخسائر المؤكدة للجيش الروس 
ة S-300 الدفاع الجوي  .وخمس قطع عتاد ومخزن ذختر

 نفذت القوات الجوية األوكرانية 11 غارة عل مواقع القوات الروسية، مما أدى إىل  19/08/2022 
انر  قتل 17 جندًيار روسًيا، ومحطة رادار لالستطالع وإدارة النتر

"Zoopark 1"، وأرب  ع وحدات من السيارات والمدرعات. 
ر 08/20/2022   

ر ف  ر مركز قيادة أسطول البحر األسود التابع لالتحاد الروس  ر مبت   
 اندلع حريق ف 

ر لهجوم بطائرة بدون طيار .ووقعت انفجارات بالقربر  سيفاستوبول )شبه جزيرة القرم .(تعرض البمت 
ر يفباتوريا وباخشيساراي  

 .من مدينت 
ا من 

ً
ر شبهر جزيرة القرم المحتلة جزًءا منسق  

 من المحتمل أنر تكونر القصف عل المواقع الروسية ف 
، ويمكن أن يضعف ذلك القصف قدرة روسيا عل الحفاظ عل قواتها المتمركزةر  

 الهجوم المضاد األوكران 
ر لدراسة الحرب ا لتقرير جديد صادر عن المعهد األمريك 

ً
ر أو حمايتها من الهجمات المضادة، وفق  .عل الضفة الغربية لنهر دنيت 

ر مقطع  رسر
ُ
ر 14 آب  /أغسطس 2022، ون  

ف بهما ف  ر المعت  ر دنيسك ولوغانسك الشعبيتير ر "غتر  
ر قوات مسلحة ل "جمهوريان   

 حدث انقسام ف 
ر مقاطعة دونيتسك ويشكون منر  

ر أراض   
نت يظهر مقاتلير ر لما يسىم ب  "جمهورية لوغانسك الشعبيةر"، وهم يرفضون القتال ف   فيديو عل اإلنت 

ر مقطع فيديو مشابه من قبل جنود "جمهورية دونيتسك الشعبية ، تم نرسر
ً
از من جانب قيادتهم العسكرية .سابقا  "الضغط والتهديداتر واالبت  

ر 24/7/2022  
 .ف 
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رت 5 سيارات وكنيسة وملعبر .وأصيب سبعة اشخاص  ر خاركيف، حيث تض   
ر ف   قصفت روسيا براجمة صواري    خ "غرادر "منطقة سالتيفسك 

ر ر المستشف   
ر احد الجرج ف   

 .وتوف 
ر خاركيف .كما أصيب وسط المدينة .كان ذلك   

ر ليلة 16 آب  /أغسطس، قصف المحتلون الروس خمس مناطق من أصل تسع مناطق ف   
 ف 

ة ر اآلونة األختر  
 .أحد أعنف قصف لخاركيف ف 

16.08 

ر شخص بدونر   
ر ما يصل إىل ألف   

وفسكر .أصيبت سيدتان، وبف  وبت  ر مقاطعة دنيت   
ر ف  ر ونيكوبولسك  ر كريفوريسك   

ر منطقت   قصف الجيشر الروس 
ر الحبوبر ار بمنازل خاصة وخط أنابيبر غاز وخط كهرباء ومستودع   كهرباء .ولحقت أض 
 .وآالت تابعة لمؤسسة زراعية محلية .كان هناك 40 طلقة من "جرادر "و 10 من المدفعية

، قصف الروس المطار العسكري بالصواري    خ .نتيجة لإلصابة  ر مقاطعة جيتومتر  
 ،ف 

ر مهبط الطائرات وعدة سيارات .لم يصب الموظفون  .تض 
ر المجموع   

ر مقاطعة زابوريجيا 28 مرة .ف   
 ،وخالل النهار قصف الروس بلدات وقرى ف 

ر خاًصا
 
ل ر من 20 مت   ر مبنيير ر شاهقير ر وأكت  طة تدمتر  .سجلت الرسر

17.08 

 

ر ذلك أولئك الذين   
بة الرئيسية عل مهجع يعيش فيهر مدنيون، بما ف  ر خاركيف .سقطت الض   

ر شمال سالتيفكا ف  ب الروس مرة أخرى ج   ض 
 .يعانون من ضعف السمع

ر نفس اليوم أطلق الروس صواري    خ 300   
 عل إحدى -Sوف 

ر جامعة البحر األسودر ر مدينة ميكواليف، وه   
 الجامعات ف 

رت جدران المنشأةر  ،الوطنية باسم بطرسر موهيال .تض 
ر  
ر ف   وتحطمت النوافذ واألبواب ودمر السقف والديكور الداخل 

ر  
 .العديد من المبان 

ر   
ر ميكواليف جراء القصف ف   

ر ف 
ً
ر سكنيا ر 27 مبت   كما تض 

 .ذلك اليوم

18.08 

ر جزئيا  مر المبت 
ُ
ر أصاب أحد الصواري    خ مهجع من 4 طوابق، ود ر سلوبيدسك  ر ج   

 .تعرضت خاركيف للهجوم مرة أخرى .ف 
ر من مواليد 2009، وأصيب 42  ر 17 شخًصا مضعهم، بمن فيهم صت    

ر 17 و 18 آبر  /أغسطس، لف   
ر لخاركيف ف   نتيجة القصف الروس 

 .شخًصا
لهما عل أيدي الروس .ألقت  ر مت    

ر 18 آب  /أغسطس للقصف، حيث قتل زوجان ف   
 كما تعرضت مدينة كراسنوغراد بمقاطعة خاركيف ف 

ة ل إىل الفناء، وأصيبت البنت بجروح خطتر  .موجة االنفجار ابنتهما البالغة من العمر 12 عاًما من المت  

19.08 
ر المدارس   

ر مبان  ان المدفعية عل وسط مدينة نيكوبول .وأدى القصف إىل تض  ر بمقاطعة زابوروجيا أطلق العدو نتر  
 من جانب قرية فوديان 

ر
ً
ر شاهقا ر إداري ونحو 20 مبت  ر ومبت   .وبنك ومتاجر وقض احتفاىل 

ر سكنية وكلية وأكاديمية هندسية   
رت مبان  ر مقاطعة دونيتسك، قصف الروس السكان المدنيير ر 24 مرة خالل اليوم .دمرت وتض   

 .ف 

20.08 

ر من خمسة طوابقر ومنازل   قصف الروس مدينة فوزنسينسك بمقاطعة ميكواليف .وأصيب مبت 
اوح أعمارهم من 3 إىلر ر حالة حرجة،ر وتت   

 خاصة .كان هناك 9 جرج بينهم 4 اطفال .جميع األطفال ف 
 .عاًما 17

ر يوم واحد .وقتل   
طة األوكرانية سقوط 17 قذيفة روسية ف  ر مقاطعة دونيتسك، وثق رجال الرسر  

 ف 
كة المرافقر العامة ر سكنية وملعًبا ورسر  

 .وجرح عدد من المدنيير ر .استهدف الروس مبان 

21.08 

ر   
ر 21 آب  /أغسطس، قصف الروس مدينة نيكوبول وبلدن   

ر الليل ف   
 ف 

ارر ميلية. ولحقت أض  ر منطقةر نيكوبول بالمدفعية الت   
يفسكا ف   مارغانيتس ومتر

رتر ر الملحقة، وتض   
ر الشاهقة والمنازلر الخاصة والسيارات والمبان   

 بالمبان 
 .خطوط أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء

ر مقاطعة دونيتسك، قصفت قواتر االحتالل خالل النهار بلدات وقرى   
 وف 

ر من المدنيير ر 12
ً
 .مرة وقتلت وجرحت عددا

 القصف خالل األسبوع
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15.08 
 

 .وجهت إىل خمسة أجانب من بريطانيا والسويد وكرواتيا، ممن قاتلوا إىل جانب أوكرانيا، تهمة المرتزقة 

ر اإلقرار بالذنب أمام مار يسىم "المحكمة العليا لجمهورية دونيسك الشعبية
ً
 ."وقد رفضوا جميعا

ا من راجمات الصواري    خ المضادة للطائرات  ً ا كبتر
ً
ر غايون "أن عدد  تعتقد مجموعة المراقبة "بيالروسك 

ر بيالروسيا  
ر مقاطعة غوميل ف   

ر مطار "زيابريفكا "ف   
ا قد تراكمت علر أراض 

ً
ر 15-60 صاروخ  ،وحواىل 

ر أوكرنيا  
بة مكثفة عل أراض  ر إىل استعدادات لتوجيه ض   .وهو ما قد يشتر

ر المدينة منذ ثالثة أسابيع، ولن يكون لدى   
 قال عمدةر ميليتوبولر إيفان فيدوروفر إنهر ال يوجدر غاز ف 

ر الوقت المناسب  
 .المحتلير ر الوقت إلصالح نظام إمداد الغاز وبدء موسم التدفئة ف 

ر دونيسك   
ر إعداد استفتائها الزائف حول االنضمام ما يسىم ب  "جمهوريت   

ر ف 
ً
 حققت روسيا تقدما

 .والوغانسك الشعبيتير ر "إىل روسيا

16.08 

ر   
ر من أراض 

ً
اير حدث مؤخرا كة منذ 24 شباط  /فت  ر للرسر ر هجوم قراصنة عل الموقع الرسىم  غوآتوم "الحكومية للطاقة النووية، أن أكت  كة "إينتر  ذكرت رسر

 .روسيا

ر وي  هدد ليس مقاطعة زابوريجيا فقط، بل مناطق واسعة أخرى .ويتم تعديل خطة اإلجالء من المدينة  ا خطتر
ً
غودار المحتلة مؤقت ر مدينة إينتر  

 الوضع ف 

ر .وقال حاكم المقاطعة أوليكساندر ستاروخا" :فيما يتعلق بمنطقة اإلخالء اإللزامية ر مع مراعاة الوضع العسكري الحاىل   ومنطقة خطر التلوث اإلرشعاع 

ر مقاطعتنا وأقل  
غودار، فإنر عدد سكانها يتجاوز 200000 نسمة ف  ر إينتر  

ر محطة الطاقة النووية ف   
ر حال حادث محتمل ف   

ا ف  ً ر يبلغ طولها 50 كيلومت   
 الت 

ها ورودين وغتر وفسك المجاورة .يتعلق األمر بمدن نيكوبول ومارغانيتس وإنرغودار وفاسيليفكا ودنيت  وبت  ر مقاطعة دنيت   
 ."من 200000 ف 

 
17.08 

 

ر من 40  ر خاركيف مساء يوم 17 آب  /أغسطس .قتل 18 شخصا، وأصيب أكت   
ر أن المحتلير ر الروس هاجموا مهجًعا ف  ر زيلينسك   ذكر الرئيس فولوديمتر

 .بجرورح

ا، تجاوزت قائمة االنتظار لفرز ومغادرة المدينة 1300 شخص 
ً
ر احتلتها القوات الروسية مؤقت  

ر ماريوبول، الت   
 .ف 

18.08 

ر مهمة محتملة  ر لفيف،ر اتفق معه عل معايتر  
يس ف  ر إنه، خالل اجتماعر مع األمير ر العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتتر ر زيلينسك   قال رئيس أوكرانيا فولوديمتر

 .للوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحتلة

ر األمير ر العام لألمم المتحدة إىل استخدام جميع آليات األمم  ر زيلينسك   ودعا الرئيس فولوديمتر

 .المتحدة إلعادة أرسى الحرب األوكرانيير ر إىل وطنهم

، أنه مستعد لرئاسة وفد الوكالة   أعلن المدير العام للوكالةر الدولية للطاقةر الذرية رافائيل غروس 

 .إىل محطة زابوريجيا للطاقة النووية

ر  ة، لكن مع ذلك تض  ر أثناء الحرب أسوأ من متوسط السنوات األختر  لم يكن المحصول الزراع 

ر اجع إىل حد كبتر ر وهو مت   .القطاعر الزراع 

وعة السالح حول محطة  اح إنشاء منطقةر مت    قال نائب مدير إدارة اإلعالم والصحافة بوزرارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، إن موسكو ال تقبل اقت 

ر عرضة للخطر ر مقبولة، ألن تنفيذها سيجعل المحطة أكت  حات غتر  .زابوريجيا للطاقة النووية .وفقا له، فإن تلك المقت 

19.08 

ر مسبقة التهام أوكرانيا 
ً
وطا ، من المحتمل أن تهتر ر وزارة الدفاعر الروسية رسر ا لمعهد دراسة الحرب األمريك 

ً
 وفق

ر المستقبل القريب يخطط الروس إليقاف  
 بمهاجمة  محطة زابوريجيار للطاقة النووية .باإلضافةر إىل ذلك، ف 

كة ر بالكهرباء .وأكدت رسر  
ر تزود نظام الطاقة األوكران   

ر المحطة وفصلها عن الخطوط الت   
 وحدات الطاقة العاملة ف 

يد احتمال سيناريو حدوث كارثة" غواتوم "أن إغالق محطة زابوريجيار للطاقة النووية من قبل المحتلير ر ستر   إنتر

 .إشعاعية

ر منازل الناخبير ر .وتجدر اإلشارة إىل أن الروس يخططون   
م الروس إجراء استفتاء زائف ف  ر ميليتوبول، يعت    

 ف 

ر لخلق صورة ر من المؤيدين حت  ر "بهذه الطريقة، إذ أنهم يدركون أنه ليسر هناك عدد كاف   
 إلجراء "استفتاءر خف 

ر  .وهمية لدعم وتأييد انضمام المنطقة إىل االتحاد الروس 

ر من 40 طلًبا لتحميل  ر ."باإلضافة إىل ذلك، تم بالفعل استالم أكت   
 يجري إعداد 10 سفن للمغادرة من موان  ر "أوديسا "و "تشورنومورسك "و "بيفديت 

ر الحكومة األوكرانية اهتماًما خاًصا بتصدير المواد الغذائية إىل الدول األفريقية ر الموان  ر األوكرانية .وتوىل   
ر ف   
 .السفن بالطعام األوكران 

ر يوم استقالل أوكرانيا،  24 آب  /أغسطس، يخطط المحتلون الروس إلجراء محاكمة صورية للمدافعير ر عن   
 أفادت مديرية المخابرات الرئيسية أنهر ف 

غ، حيثر ال يريدونر" ا .الروس يخططون لتقليد صيغة محكمةر نورمت 
ً
ر ماريوبولر المحتلةر مؤقت  

 آزورفستال "األرسى ف 

ر بالتحديد ، بل وكأنها المحاكمة ضدر  
ر "آزوف "كوحدة أو عل الجيش األوكران   إجراء المحاكمة ضد مقاتل 

ر العديد من المواقع، وستكونر"  
عقد "المحكمة "المزعومرة ف 

ُ
، ست  أيديولوجية النازية ."وبحسب خطةر المحتلير 

ا لالستخبارات
ً
ر آخر من هذا القبيل، وفق

ً
سونر المحتلة موقعا  .ماريوبول أولها فقط .وقد تكون ختر

ر   
ر المدارس الروسية ف   

 يهدد الغزاة الروس بمصادرةر ممتلكات اآلباء الذين ال يريدون إرسالر أطفالهم للدراسة ف 

سون ا بمقاطعة ختر
ً
ر المحتلة مؤقت  

 .األراض 

20.08 
ر إىل نيتهم لفصل  ر مسىم، مما قد يشتر ر محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مدد المحتلون "عطلة نهاية األسبوعر "للموظفير ر األوكرانيير ر إىلر أجلر غتر  
 ف 

 .المحطة عن مصدر الطاقة

21.08 

ر البحر األسود .ذكرتر منظمةر "األقفاص المفتوحة "أن عدد الدالفير ر النافقة يتجاوز 5 آالف حيوان   
ر أوكرانيا، ال تزالر الحيوانات تموت ف   

 .بسبب الحربر ف 

ر صوت  ر ه   
ر :إشارة الخطرلكيميان  ر .والمنبهات الجديدة ه  ر واإلشعاع   

ر حاالت الخطر الكيميان   
ر أوكرانيا تم تحديث إشارات اإلنذار الجوي، وال سيما ف   

 ف 

ر جرس .وتبدو إشارة اإلرجالء من المدينة وكأنها بوق قطار  .أجراس الكنائس .إشارة خطر اإلشعاعر ه 

ر أوكرانيا، يصيب واحد فقطر منشأة عسكرية، والبقية تصيب البنية التحتية المدنية  ، من أصل 20 هجوًما صاروخًيا عل أراض   
ا لجهاز األمن األوكران 

ً
 .وفق

ر االزدياد   
سون، وعدد األشخاص المختطفير ر من قبلر الغزاة آخذ ف  ر مقاطعة ختر  

ة، زاد الغزاة الروس من حجم إجراءات الفرز ف  ر األسابيع األختر  
 .ف 

  األزمة اإلنسانية 


