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العق   من  الثامنة  الحزمة  إطار  ي 
ف  الروسية  الطاقة  لفكرة فرض حظر كامل عىل  وج  بالده ستر إن  رينسالو  أورماس  ي 

اإلستون  الخارجية  وزير  بات  و قال 
ي للبنوك ا

ا تضمي   الحزمة مجموعات جديدة من السلع، واالنفصال النهان 
ً
ح إستونيا أيض . حسب قوله، ستقتر ي لروسية  المفروضة عىل االتحاد األورون 

. SWIFTعن نظام  ي  ، إضافة إىل فرض حظر عىل دخول الروس إىل االتحاد األورون 
:  قال المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية إن الوالي 

ً
ي روسيا. وأوضح قائال

ات دخول لمواطن  ات المتحدة ال تؤيد فرض حظر شامل عىل منح تأشت 
ي إغالق سبل اللجوء وسالمة المنشقي   الروس ... لقد أوضحنا أنه من المهم التميت   بي   ترصفات الحكومة ا

لروسية  " ال ترغب الواليات المتحدة ف 
 ."  والشعب الروسي

23.08 

كات   مليون يورو   65ستقدم هولندا     للشر
ً
الستعادة البنية التحتية األوكرانية. ستشمل حزمة المساعدات أمواال

ي ترميم الجسور والسدود والمستشفيات األوكرانية. سيتم استخدام جزء من األموال  
ي ستشارك ف 

الهولندية النر
ي أوكرانيا. 

ة والمتوسطة الحجم ف  كات الصغت   لدعم الشر
بشأ  القرم"  الثانية "منت   القمة  فيه ممثلون عن  بدأت  القرم. وشارك  احتالل شبه جزيرة  إنهاء  دولة   60ن 

 ومنظمة دولية.  
  :  ومن البيانات الرئيسية للمشاركي  
يم   وع "نورد ستر  "، وأكد أن القرم هي أوكرانيا. 2دعا الزعيم البولندي أندريه دودا إىل تفكيك مشر
ي أوالف شولتر  عن حزمة جديدة من المسا 

أنظمة دفاع جوي    عدات العسكرية تتضمنأعلن المستشار األلمان 
ة ستوفرها كندا وألمانيا ألوكرانيا.   وأنظمة صواري    خ وأطنان من الذخت 

، أي عىل      ترودو عن التحضت  لفرض عقوبات جديدة عىل االتحاد الروسي
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاسير

كاته ومواطنيه الذين يدعمون العدوان عىل أوكرانيا بأي طريقة من الطرق. ستدعم الحكومة الكندية أوكرانيا   شر
ي ذلك مالًيا. عىل وجه الخصوص، ستحول الحكومة أكتر من 

، بما ف  ماليي   دوالر من المساعدات  3واألوكرانيي  
 األمنية إىل أوكرانيا. 

ي الدفاع عن استقاللها، واال  
غ أن الحلف سيساعد أوكرانيا ف  ، وسيقوم أكد األمي   العام لحلف الناتو ينس ستولتنت  نتقال إىل معايت  حلف شمال األطلسي

 بكل ما هو ممكن لتوسيع الدعم العسكري. وأضاف أن الشتاء سيكون صعًبا عىل أوكرانيا. 
 قمع. قالت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين، إنه بعد احتالل شبه جزيرة القرم، استخدمها االتحاد الروسي الختبار أساليب ال 
ي عىل تويتر إن  قال و   ي األسابيع المقبلة،    BVP-1مركبة قتالية مدرعة من طراز    30زير الدفاع السلوفاكي ياروسالف ناج 

ستصل من سلوفاكيا إىل أوكرانيا ف 
ة وقطع الغيار.   باإلضافة إىل الذخت 

 
24.08 
 

األبيض مليارات دوالر كمساعدات عسكرية ألوكرانيا. أعلن البيت    3ستقدم الواليات المتحدة ما يقرب من   
ي يوم عيد استقالل أوكرانيا. ستساعد هذه األموال )

اء أنظمة دفاع   2.98ذلك ف  مليار دوالر( أوكرانيا عىل شر
يحة من المساعدات األمنية   ة ورادارات. هذه هي أكت  شر جوي وطائرات بدون طيار وأنظمة مدفعية وذخت 

 األمريكية ألوكرانيا حنر اآلن. 
يث هنأ األوكران بمناسبة عيد االستقالل وأعلن عن حزمة جديدة من  وصل بوريس جونسون إىل كييف، ح  

ي )حواىلي    54المساعدات العسكرية بقيمة  
لين   850مليون دوالر(. ستشمل الحزمة    63.5مليون جنيه إستر
طراز   من  باليد  محمولة  ة  طيار صغت  بدون  لموقع   Black Hornetطائرة  ا 

ً
وفق للدبابات،  مضادة  ة  وذخت 

ي ي كييف اليوم. وأعتقد  الحكومة الت 
ي أوكرانيا يهمنا جميًعا. ولهذا السبب أنا ف 

: "إن ما يحدث ف  نت. وكتب رئيس الوزراء عىل تويتر أن  طانية عىل اإلنتر
ي هذه الحرب، وستفوز بها". 

 أوكرانيا يمكنها الفوز ف 
م أوكرانيا وبريطاني  ي االقتصاد  ستت 

ي مشاركة أوكرانيا ف 
ا اتفاقية بشأن التجارة الرقمية. ذكرت وزارة التحول الرقمي األوكرانية أن هذه االتفاقية ستسهم ف 

ي تو 
يك تجاري. تجدر اإلشارة إىل أن أوكرانيا ستكون الدولة الثانية بعد سنغافورة النر ي عىل صورة البلد كشر ه  قع مثل هذالعالمي وستؤثر بشكل إيجان 

 االتفاقية مع بريطانيا العظم. 

25.08 

ز. وهكذا، انضمت تايوان   كة الطاقة التايوانية المملوكة للدولة الفحم من االتحاد الروسي بعد اآلن، حسبما أفادت به رويتر ي شر إىل العقوبات  لن تشتر
ي يفرضها الغرب عىل الفحم الروسيا بسبب غزوها أوكرانيا. 

 النر
إسبانيا ألوكرانيا بطارية    ة وستسلم  بقيمة    1000دفاع جوي كاملة وسيارات مصفحة وذخت  الديزل  تقريًبا. وتشمل حزمة   2.5طن من  مليون يورو 

 ألف زي عسكري لفصل الشتاء.  30المساعدات أيضا 

26.08 

ي تقديم إمدادات اإلسعافات األولية والمالبس الشتوية و   8ستقدم بلجيكا   
أجهزة الرؤية الليلية  ماليي   يورو كمساعدات ألوكرانيا. وستستخدم األموال ف 

 واإلمدادات الطبية للقوات المسلحة. 
ي الرصاع. لذلك، من المهم للغاية أن   

ي بيان: "من المرجح أن يكون هذا الشتاء هو المرحلة الحاسمة ف 
تتلقر القوات  وقالت وزارة الخارجية البلجيكية ف 

". المسلحة المعدات الالزمة حنر تتمكن من مواصلة مقاومة العدوان الرو   سي
ي روسيا. أعلن ذلك المستشار   

لن تنقل ألمانيا إىل أوكرانيا أسلحة يمكن استخدامها إلطالق النار عىل أراض 
 . حنر ال تتحول الحرب الروسية األوكرانية إىل "حرب مختلفة تماما"   ووفقا له، فإن ألمانيا ستترصف أوالف شولتر 

ي الحرب"، والحفاظ عىل سيادة 
 إن هدف ألمانيا كان وال يزال "منع انتصار بوتي   ف 

ً
ه. وأضاف شولتر  قائال حسب تعبت 

 أوكرانيا وسالمة أراضيها. 
تستعمل مرة واحدة بولندية الصنع من  طائرة بدون طيار    37ستتلقر القوات المسلحة األوكرانية من ليتوانيا   

كة البولندية     Warmateطراز   ي أرفيداس أنوشوسكاس عىل تويتر إن الشر
 WB Group. وقال وزير الدفاع الليتوان 

ا من أجل قتال فعال ضد الغزاة الروس. 
ً
 ستسلم عشر طائرات بدون طيار ألوكرانيا مجان

27.08 
كة    ا مع شر

ً
اء أنظمة دفاع جوي    Raytheon Missiles & Defenseوقع البنتاغون عقد ة    NASAMSلشر ألوكرانيا. إنها أنظمة صواري    خ أرض جو قصت 

العقد أكتر من   المدى. وبلغت قيمة  الدفاع الجوي    182ومتوسطة  إنتاج منظومة  ي لالنتهاء من  التقرين  آب / أغسطس   23مليون دوالر، والتاري    خ 
2024 . 
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فولي      اتجاهات  ي 
 
ف ة  ات كبت  تغيت  الوضع  عىل  يطرأ  لم  أوكرانيا.  ي 

أراض  عىل  والمدنية  العسكرية  األهداف  الروس قصف  يواصل 

ي البحر األسود وبحر آزوف. 
ي منطقنر

 
، وكذلك ف سكي  وبوليسيا وسفت 

ي اتجاهات خاركي  
 
، وكراماتورسك أطلق العدو قذائف مدفعية وصواري    خ ونفذ غارات جوية. ف ي ، زابوريجيا، بوك الجنون   ف، سومي

ي اتجاهات سالفيانسك وبخموت وأفديفكا، تم قصف بالمدفعية وراجمات الصواري    خ. حاول الروس شن هجوم، لكنهم لم ينجحوا   
 
ف

اجع.   واضطروا إىل التر

ة من   : 2022/ 08/ 28حنر  2022/ 08/ 20  خسائر الروس خالل الفتر

 من األفراد   1850 

 دبابة   35 

 مركبة قتالية مدرعة   45 

 32    
ً
 مدفعا

 راجمات الصواري    خ 8 

 وسائل الدفاع الجوي  7 

 مروحيات   6 

 الطائرة بدون طيار   35 

 سيارة وخزانة الوقود    34 

 وحدات معدات خاصة  2 

ا.  
ً
ي األوكرانية المحتلة مؤقت

ي األراض 
 
 تستمر المقاومة ف

بت وحدا   ي كاخوفكا، مما  ض 
ت الصواري    خ والمدفعية للقوات المسلحة األوكرانية مرة أخرى الجش فوق سد المحطة الكهرمائية ف 

، ومحطة رادار لإلضاءة  S-300هاوتزر، واثني   من قاذفات    Msta-S، ومدفع  Hyacinth-Sجندًيا روسًيا، ومدفع    20أدى إىل تدمت   

 والتوجيه، ومحطة رادار متنقلة. 

ي   
ا. تم تدمت     آب   22ف 

ً
ي دونيتسك المحتلة مؤقت

/ أغسطس، دوى دوي انفجارات ف 

أبخازيي     من  رئيسي  بشكل  يتكون  عي 
غت  شر مسلح  تشكيل  "بياتناشكا"، وهي  قاعدة كتيبة 

ق أوكرانيا.  ي شر
ي صفوف المقاتلي   الروس خالل الحرب ف 

 قاتلوا ف 

ي ليلة   
ي قرية كوم  23ف 

ق مستودع روسي آخر ف  سومولسكي  آب / أغسطس، احتر

يوم   صباح  ي 
ف  دونيتسك.  جش    23بمقاطعة  األوكرانية  القوات  بت  ض  أغسطس،   / آب 

ي نفس اليوم، ذكرت قنوات تيليجرام الموالية لروسيا أن مبن  "إدارة" ما يسم بجمهورية دونيسك  
سون. ف  ي مقاطعة خت 

أنتونيف ف 

ي دونيتسك. 
ب مباشر ف   الشعبية تعرض لرص 

لي  األوكرانية  القوات  بت  الدفاع    25-24لة  ض  وأنظمة  جش كاخوفسكي  أغسطس   / آب 

ة و   بت   12مركبات مدرعة وقتلت    3الجوي للروس، كما دمرت مستودع الذخت  جندًيا وض 

سون.  ي مقاطعة خت 
 مركز القيادة والمراقبة ف 

ي  
ة للجيش الروسي بالقرب من   26ف  آب / أغسطس، دمرت القوات األوكرانية مخازن ذخت 

سون   إنجين  - خت  ي 
أخرى.  ف  أنتونيف ودارييف مرة  بت جشي  وتشورنوبايفكا. كما ض  ي 

ن  ت 

ي بالقرب من  
ي قرية نوفوزيرن 

ي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا ف 
 سمع دوي انفجارات ف 

ً
أيضا

 يفباتوريا. 

ي بالقرب من يفباتوريا.  
ي قرية نوفوزيرن 

 جزيرة القرم المحتلة مؤقتا ف 

ي مليتوبول   
 ف 
ً
المحتلة وخارج المدينة: أفاد عمدة المدينة فيدوروف بتدمت  إحدى أكت  القواعد العسكرية  دوى دوي االنفجارات ليال

 الروسية ومبن  كانت تجري فيه االستعدادات لما يسم ب  "االستفتاء". 
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لكن    الهاون والرشاشات والمدفعية،  الروس مقاطعة سومي بقذائف  اليوم، قصف  لم تقع خالل 
 هناك إصابات أو دمار. 

. اندلع هناك    أطلق الروس صواري    خ عىل خاركيف من بيلغورود الروسية ودمروا مبن  من طابقي  
، وال توجد معلومات عن الضحايا.   حريق صغت 

ر المبن  بشدة، لكن لم يصب أحد.   ي منطقة دونيتسك، حيث ترص 
ب الروس مدرسة ف   ض 

غودار المحتلة م  زية، حيث قتل رجل وأصيب  أفاد رئيس بلدية إينت  ا أورلوف أن الجيش الروسي قصف منطقة محطة زابوريجيا للطاقة الت  
ً
ؤقت

ار بمحطة التدفئة المركزية بالمدينة.   آخر. وأدى القصف إىل إلحاق أض 
إىل    منهم  اثنان  ِقل 

ُ
ون المدينة،  سكان  من  مسني    أربعة  أصيب  حيث  نيكوبول  الروس  هاجم  الليل  ي 

ف 
 .  المستشق 

ي ميك 
ي مقىه. ف 

ان ف  كة، واشتعلت النت   استهدف الروس مبن  شر
ً
 واليف ليال

ي الصباح، قصفت روسيا أوديسا بصاروخ  
 . Su-35تم إطالقه من طائرة  Kh -59ف 

23.08 

 خاًصا، ولم يكن هناك قتىل أو جرج. تعرضت خاركيف للقصف ثالث مرات   
ً
ًل ي الصباح قصف الجيش الروسي خاركيف: أصابت قذيفة مت  

ف 
 خالل اليوم. 

وفسك أرب  ع مرات: قتل شخص وجرح ثالثة.   وبتر  خالل الليل، قصفت القوات الروسية مقاطعة دنيت 
 يقوم الروس بقصف مستودعات الرماد بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية لرفع سحب من الغبار المشع.  

24.08 

 

ي زابوريجيا.  
 قرابة الساعة الرابعة فجرا أطلق العدو النار عىل أحد عناض البنية التحتية ف 

.  Kh-22سقط صاروخان من طراز  
ً
و ليال  عىل منطقة دنيت 

 عىل البني 
ً
هورود. شن الروس هجوًما شديدا  ة التحتية العسكرية بمدينة مت 

  . ي المساء، شنت روسيا هجوًما صاروخًيا عىل مقاطعة خميلنيتسكي
 ف 
ي طفل يبلغ من العمر  

وفسك.  11توف  وبتر ي مقاطعة دنيت 
ي ف 

 عاًما نتيجة هجوم صاروج 
وفسك حيث قتل    وبتر ي مقاطعة دنيت 

ي ف 
  25هاجم المحتلون محطة سكة حديد تشابلن 

 شخًصا آخر بجروح.  31فالن، وأصيب شخًصا، من بينهم ط
ي يوم استقالل أوكرانيا، دويت صفارات اإلنذار   
ي تسع   189ف 

مرة. وُسجل قصف روسي ف 
 مقاطعات. 

25.08 

  . ي مقاطعة سومي تعرضت ثالث بلدات للقصف الروسي
 ف 
و. أصيبت م  ي الليل، وتم إسقاط صاروخ فوق منطقة دنيت 

وفسك، تم قصف أرب  ع مناطق ف  وبتر ي مقاطعة دنيت 
نطقة سينيلنيكيفسكي للمرة  ف 

ي ريه.  8الرابعة خالل يوم واحد، وأصيب  
ي كريق 

 أشخاص هناك، كما سقطت الصواري    خ والذخائر العنقودية ف 
ي  
ي منطقة تشوغويف بمقاطعة خاركيف، حيث قتل شخص واحد.  25ف 

ي ف   آب / أغسطس، قصف المحتلون الروس قرية ليبياج 
. أفادت إدارة المقاطعة أن صبًيا يبلغ من تعرضت أوريخيف بمقاطعة زابوريجيا مرة    ان المدفعية المكثفة من قبل الجيش الروسي أخرى لنت 

ي مكان قريب بالقرية.  17العمر 
. كما أصيبت امرأة ف  ي طريقه إىل المستشق 

ي ف 
ة وتوف   عاًما أصيب بجروح خطت 

26.08 

من    أكتر  وأطلقوا  اليوم،  مقاطعة سومي خالل  ي 
ف  مناطق  الروس ثالث  من  ن  100قصف  وع مختلف 

 القذائف. 
وفسك   وبتر  مرات من منظومات "غرادس" و "أوراغان".  9قصف الروس مقاطعة دنيت 
ي استهدفوا مؤسسات  

ي مقاطعة دونيتسك وأصابوا ستة آخرين بجروح. ليال ف 
قتل الروس مدنيي   اثني   ف 

سك  ي سيفت 
 منازل.  4تعليمية سلوفيانسك وميكواليفكا، ودمروا ف 

ي قرية أرخانجيلسكي  
.  ف  تلت أشة مزارعي  

ُ
، ق سون، الخاضعة حالًيا لالحتالل الروسي  بمقاطعة خت 

. كان الزوج المتوف  يعانق جثة زوجته.  ان عىل الجثتي    الجت 
 عتر

وفسك أرب  ع مرات، مما أدى إىل إصابة امرأة،    وبتر ي مقاطعة دنيت 
قصف الروس بلدة زيلينودول ف 

ا منطقة نيكوبول. 
ً
بوا أيض  وض 

ي مقاطعة سومي  
 مواطني   جراء قصف من قبل العدو.  4، أصيب وف 

27.08 

ي   
ي منطقة بولوغيف بمقاطعة زابوريجيا، قصف الروس المبان 

ا ف 
ً
ي قرية كاميانكا المحتلة مؤقت

ف 
 عاًما وطفليها.   29أشخاص، من بينهم امرأة تبلغ من العمر  5السكنية، مما أسفر عن مقتل 

ي الليل، قصف الروس الجزء األوسط من خاركيف بالصو  
 اري    خ. ف 
ي زابوريجيا، دمر الروس مدرسة داخلية بخمسة صواري    خ.  
 ف 
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22.08 
 

للصليب األحمر    الدولية  المتحدة واللجنة  األمم  إن أوكرانيا تطلب من  و لوبينيتس  ي لحقوق اإلنسان دميتر
لمان األوكران  الت  قال مفوض 

ي ماريوبول،  
 
المدافعي   عن "آزوفستال" ف ار توثيق محاكمة  المحتلون  إذا قرر  ي حالة 

 
تكاب هذه  ف

 الجريمة الجديدة. 
ي يوم الذكرى   

 
ي منطقة بيلوفودسكي بمقاطعة لوغانسك، ف

 
لتأسيس قرية نوفودركول، أجرى   225ف

وانضمام   اليمي    ألداء  احتفالية  مراسم  الحركة    30المحتلون  إىل صفوف  الدراسة  ي سن 
 
ف طفال 

 العسكرية الوطنية "الحراس الشباب". 
ي كييف، ُمنع تنظيم مناسبات جما  
 
ة من  ف ي الفتر

 
ية ف أغسطس نظرا لالحتمال    \ آب    25  إىل  22هت 

 .  القوي لوقوع هجمات صاروخية عىل المدينة من قبل الجيش الروسي

23.08 

ي ماريوبوىلي ستضع نهاية للمفاوضات مع روسيا.  
 
 أكد الرئيس فولوديمت  زيلينسكي أن المحاكمة للمدافعي   عن "آزوفستال" ف

ي إقليم كراسنودار الروسي وحده، أ 
 
" أكتر من  ف ي

ي من ماريوبول.     1000عطي "للتبن 
ي قام المحتلون بإخراجهم بشكل غت  قانون 

طفل أوكران 
اسيمتشوك، فإن بحلول    رئيس   بحسب مستشارة ي حقوق الطفل وإعادة تأهيل األطفال داريا جت 

 
رف عن    \ آب    1أوكرانيا ف

ُ
أغسطس، ع

ي ل   
حيل غت  القانون 

 إىل روسيا.  5754التر
ً
 طفال

ي مقاطعة زابوريجيا سداد المدفوعات للمواطني   ذوي الدخل المنخفض، حنر يحصلوا عىل جواز  منع ا 
 
ي المحتلة ف

ي األراض 
 
لمحتلون ف

 .  سفر روسي

 
24.08 

 

 
اإلنذار    ي يوم استقالل أوكرانيا، دوى صفت 
. وُسجل قصف روسي    189ف  مرة، وهذا عدد قياسي

ي تسع مقاطعات البالد. كما وردت معلومات كاذبة عن انفجا
 رات وألغام. ف 

 

25.08 

ي   
ي    25ف 

، تم فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن شبكة الكهرباء تماًما، وذلك ألول مرة ف  آب / أغسطس، نتيجة ألفعال المحتلي  
المحطة إىل وقوع   الممكن أن يؤدي إغالق  ، كان من  ي

للرئيس األوكران  ا 
ً
تاريخها. وفق

يقم لم  ولو  المحطة  أتمتة  تعمل  لم  لو   ، إشعاعي اإلجراءات    حادث  بكل  موظفوها 
الالزمة. وذكر أن روسيا قد وضعت أوكرانيا وجميع األوروبيي   عىل بعد خطوة واحدة  

 من كارثة إشعاعية. 
بعض   رِكت 

ُ
ت النووية،  للطاقة  زابوريجيا  لمحطة  الروسي  القصف  نتيجة 

سون وزابوريجيا بدون كهرباء.  ي خت 
ا بمقاطعنر

ً
ي المدن المحتلة مؤقت

 المستشفيات ف 
 من روسيا، وتقوم حالًيا بإعداد    53نت أوكرانيا بالفعل من إعادة  تمك 

ً
طفال

 . " األطفال األوكرانيي   المختطفي   والمرحلي   ي
 دعاوى قضائية ضد االتحاد الروسي بناًء عىل حقائق ما يسم ب "تبن 

اع" المزيفة، و"التصويت" فيما ٪ من سكان ماريوبول مستعدون للحضور إىل "مراكز اال7-5بحسب التقديرات الروسية، فإن حواىلي    قتر
 يسم ب  "االستفتاء". 

ي   
، كشفت الصور أن االتحاد الروسي قد عزز وجوده العسكري داخل محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مع  2022آب / أغسطس    21ف 

ا من المفاعل رقم    60تمركز ناقالت جند مدرعة روسية عىل بعد   ً  . 5متر
ي ماريوبول المحتلة. حثت    أدانت الواليات المتحدة خطط 

االتحاد الروسي لعقد ما يسم ب  "المحكمة" ضد المدافعي   عن "آزوفستال" ف 
 . اماتها بموجب القانون الدوىلي  الواليات المتحدة موسكو عىل الوفاء بالتر 

26.08 

ي محطة زابوريجيا للطاقة النووية وقال: "إن الدولة 
ت كمية كافية من األدوية    علق وزير الصحة فيكتور لياشكو عىل الوضع الخطر ف  اشتر

، وستوزع األدوية عند الحاجة. تم  
ً
 سلبيا

ً
ا ي تحمي الغدة الدرقية حنر ال يؤثر اليود المشع تأثت 

النر
ي منطقة الخطر اإلشعاعي المحتمل". 

 توفت  هذا الدواء لجميع مرافق الرعاية الصحية ف 
ي المحتلة مؤخًرا ويجعلونهم ي  

ي األراض 
ي تسيطر  يبتر  الروس اآلباء ف 

رسلون أطفالهم إىل المدارس النر
، تهدد   ي تم إضفاء الطابع الروسي عليها. عىل خلفية معارضة السكان المحليي  

عليها روسيا والنر
ي حالة إذا  

سون وزابوريجيا بإرسال أطفالهم إىل المدارس الداخلية، ف  ي خت 
ي مقاطعنر

روسيا اآلباء ف 
ي تسيطر عليها رو 

ي المدارس النر
سيا. وتطالب وزارة الخارجية األوكرانية منظمة لم يسجلوهم ف 

ي الحالة. 
 اليونسكو الدولية بالتدخل ف 

ي  26حنر صباح  
 وأصيب أكتر من    377آب / أغسطس، توف 

ً
ي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.   733طفال

 بجروح بسبب الحرب النر

  األزمة اإلنسانية 


