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01.08 

 

ن بريطانيا للقوات البحرية التابعة للقوات المسلحة األوكرانية سفينتي  ن لمكافحة األلغام من البحرية الملكية .تخضع بالفعل مجموعة    ستعط 
 .من البحارة العسكريي  ن األوكرانيي  ن للتدريب المناسب إلدارة سفن اإلجراءات المضادة لأللغام

ن ريزنيكوفن أنن  ن أوليكس   
ن وأربعة MARS II طويل المدىن من طرازن MLRS أعلنن وزيرن الدفاعن األوكران   

 األلمان 
  .أمريكية إضافية HIMARS منظومات

 .أعلنت الواليات المتحدة عن إعطاء حزمة المساعدة العسكرية الجديدة ألوكرانيا بمبلغ 550 مليون دوالرا 
 .والمدفعية من عيارن 155 ملم HIMARS تحتوي الحزمة الذخائر لمنظوماتن

02.08 

ين  ن وتسعة وعشر  
ن منن50  مليار يورو من األصولن الروسية .المبلغن المجمدة الذي يحتوين المالن واألسهم التابع أللف ومئت   جمدت بلجيكان أكث 

ن المشاركات الروسية  .شخصا طبيعيا ومئة وعشر
ن أوروبا ، زبيغنيو راو   

 
ن لمنظمة األمن والتعاون ف  ، زار رئيس وزارة الخارجية البولندية والرئيس الحال 

ن وقعت  
ن أوروبا ، هيلجا شميد ، مدينة بوتشا ، المدينة الت   

 
 وكذلك األمي  ن العام لمنظمة األمن والتعاون ف

ن للمدنيي  ن عىل أيدي المحتلي  ن الروس  .فيها عمليات قتل جماع 
ن بتحويل مليار يورو من المساعدات المالية الكلية الطارئة الجديدة إل أوكرانيا .مليار   قام االتحاد األورون  

ن قدرهن ة منن الدعم ألوكرانيان للتغلب عىلن العواقبن المالية للحربن بمبلغ إجمال   يورو هون جزء من حزمة كبث 
 .مليارات يورو 9

ن   
ن ، وربمان زوجةن بوتي  ن ف  ن الروس   

 وسعت الواليات المتحدة "القائمة السوداء "لألشخاص الخاضعي  ن للعقوبات من روسيا ، وأضفتن إليهان الرياض 
ن المحتلة  

ن األراض   
 .القانون العامن ألينا كابيفا .باإلضافة إل ذلكن ، تمت معاقبة عدد من المتعاوني  ن الروس ف 

03.08 

 

وع "جيش الطائرات بدون طيار "حصلت أوكرانيا عىل أولن مجمع تحكم وأرب  ع طائرات  ن إطار مشر  
 ف 

ن .Fly Eye استطالع بدون طيار من طراز  عموما، تم جمع أكث 
 من 751 مليون هريفنيا ل  "جيش الطائراتن بدونن طيار "من خاللن

 .United24 منصة
ية األوكرانية   "Return Alive" وقعت المؤسسة الخث 

كةن ةن Baykar وشر ن تنتجن الطائراتن بدون طيارن الشهث   
كيةن الت  اكة .يخططن Bayraktar الث   مذكرة شر

كة ودعم شامل لتطوير التعاون  .الطرفانن لتنفيذ مشاري    ع مشث 

04.08 

ن عام Su-25 2001 قامت مقدونيا الشمالية بنقل أرب  ع طائرات هجومية من طرازن   
ن تلقتهان من كييف خالل الرصاع ف   

 .إل أوكرانيا ، والت 
ويد أوكرانيا بمزيد من  كات الصناعات الدفاعية لث   غ إنن أعضاء الناتو يعملون عن كثب مع شر  قال األمي  ن العام لحلفن الناتو ينسن ستولتنث 

ا لحربن طويلةن مع روسيا
ً
 .اإلمداداتن من األسلحة والمعداتن استعداد

ن عىل أوكرانيا  ن عقوبات جديدة عىل الرئيس السابق الهارب يانوكوفيتش ونجله أولكسندر ردان عىل العدوان الروس   .فرض االتحادن األورون  
ن ألوكرانيان كل يوم اعتباًرا من يوم الجمعة   

انتا الفنلندية ، الواقعة بالقربن من الحدود معن روسيان ، النشيد الوطت   .ستعزف مدينة البيث 

05.08 
ة لألسلحة بعيدة المدى والمركبات الطبية  ن ستشمل ذخث   

 تعد إدارة بايدن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دوالر ألوكرانيا ، والت 
ن اآلنن ، أرسلتن الوالياتن  المدرعة .من المتوقعن أن يتمن اإلعالنن عنن حزمةن المساعدات العسكرية األمريكية ألوكرانيا يومن االثني  ن 8 أغسطس .حت 

 .إلن أوكرانينا HIMARS المتحدة بالفعل 16

06.08 

 بعد أنن هاجم الروسن محطةن زابوريجيا للطاقة النووية، حذرن المديرن العامن للوكالةن الدولية للطاقةن الذرية رافائيل 
ن أشعر بقلق بالغ إزاءن  

ن من خطر كارثة نووية وأصن عىل إرسال بعثة الوكالة إل المحطةن .وقال" :إنت   غروس 
ن لحدوث كارثة نووية  

ن أوروبا، األمر الذين يؤكد الخطر الحقيق   
ن محطة الطاقة النووية ف   ."قصف أمس ألكث 
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06.08 

ن أوكرانيا   
ن أراض   

 
بات الجوية والصاروخية عىلن األهدافن العسكرية والمدنية ف  .يواصل الروس الرص 

 
ن غاي وميخالتشينا   

ن مناطق مستوطنت  سك .قصف الجيش الروس  ، وبوليسيا ,وسيفث  ن جهات فولي    
 
ة ف ات الكبث   ال توجد التغث 

ن بمدفعية نيغيف، وقرية نوفا غوتا التابعة لمحافظة سوم  ن محافظة تشث   
 
 .سلوبودا ف

ن جهة سلوبوجانسك يجرين الروسن عملياتن الدفاعن من أجلن حفظن الحدود المحتلة  ومنعن هجوم الوحداتن األوكرانية .كمان يقوم   
 
 ف

ن المنطقة  
 
ن بإزالة األلغامن عن بعد ف  .جيش االتحاد الروس 

، وسالتينو، وزاموليفكا   
 
يفكا، وكوروبوتشكينو، موسبانوف ن جهة خاركيف يقصف الروس مناطق بروديانكا، وبيتومنيك، وبيث   

 
 ف

ن ن سالتيف وليبياج    
خت  ن فث   

ب الروسن جويا قرب قريت  مينلية والنفاثة .كذلك ص   .بالمدفعية الث 

نوبيليا  ن قرب مستوطنات مازانيفكا، ونكراسنوبيليا، وسوليغيفكا، وكارناوخيفكا، وفث   
ن األراض  ن جهة سلوفيانسك قصف الجيش الروس   

 
 .ف

ن باخموت   
كزن الجهود األساسيةن عىلن جهت  ن جهة دونيتسك يهاجم العدو ويث   

 
 ف

ن جهة باخموت يقصف الروسن  
 
ن .ف  

ان الهجوم والجيسر  وأفدييفكا .يستخدم الروس طث 
،ن وتوريتسك،ن وبيلوغوريفكا، وكراسنوبوليفكا ن مستوطنات باخمنوتسك   

 ،أراض 
بن الروس جويا عىل ميليةن والنفاثة .ص  شينا بالدباباتن والمدفعية الث  ، وفث   

 وبيفنيتشت 
ن .وهاجمن العدو عىلن جهةن  

يستوف  ، وسوليدار، وباخموت، وبث   
 مستوطنات زابتسيق 

، وتراجعن الروس دون النتيجة .اعتباًران من 6  
شينا، وكوديما - زايتسيق   ياكوفليفكا - فث 

 .من أغسطس يهاجم الروسن عىل جهة باخموت، تستمر القتال

 

ن وإيفانو دارييفكا   
ن  ن سبث   

ن جهةن كراماتورسك ُسجلت قصفات قرب قريت   
  .ف 

ميلية والنفاثة  ن والمدفعية الث   
، وأوبيتت   

، وفوديان  فومايسك  ن قرب مستوطنات نيو يورك، وبث   
ن جهةن أفدييفكا قصف الروس أراض   

 .ف 
، وتراجعوان ن - نيفيلسك   

، وبافليفكا، وبريتشيستيفكا .هاجمن الروس عىل جهة لوزوف  ب العدو جويا عىل مستوطنات نوفوغرادسك   ص 
 .دون النتيجة

ن مناطق مستوطنات فوغليدار   
ميلية والنفاثة، والدبابات ف  ن نوفوبافليفسك وزابوريجيا ُسجلت قصفات عدوية بالمدفعية الث   

ن جهت   
 ،ف 

، وفريميفكا  
، وستيبوف   

فون  ن غاي، وتشث   
، وزيليت  ن بول   

، وزيليت  ، وبورالتسك  ن بول   
 .وبافليفكا، وشيفتشينكو، ونوفودانيليفكا، وفيليت 

يفكا ، وتيمث  ، ونوفوأندرييفكا، ونوفوسيلك  باك  ن تشث  ب العدو جويان عىل مستوطنات ماريينكا، مال   .ص 

كز الروس جهودهم األساسية عىل حفظ المناطق المحتلة ومهام الخسارة  ن بوغ يقوم الروس بعمليات الدفاع .يث   
ن جعة بيفديت   

 ف 
 .القصوى لوحدات قوات الدفاع األوكرانية

ن األوكرانية من البحر األسود قائما .أرب  ع حامالت صواري    خ كروز البحرية   
بات صاروخية عىل كل األراض   ال يزال التهديد بشن ص 

  .مستعدة الستخدام السالح له دقة عالية

ن  ن مخازن ومراكز قيادة الجيش الروس   .يواصل العسكريون األوكرانيونن وقوات المقاومةن األوكرانية تدمث 

مرن مركزن قيادةن القوات الروسية عىلن البحر األسود 
ُ
ن 4 من أغسطس د  

 .ف 
ن جهة جنوبية دمرت القوات األوكرانية 4   

ن 5 من أغسطس ف   
 ف 

ةن C-300 منظومات صواري    خ مضادةن للطائرات من طراز  ومخازن الذخث 
، وتوكاريفكا وفك 

سون، وبريدنيسث  ن مدينة خث   
 .ف 

ن الساعة 9 صباحا تقريبا ُسمع االنفجار قرب   
ن 6 من أغسطس ف   

 ف 
ديانسك المحتلة مؤقتا .تول الثوار المحليونن ن مدينة بث   

طة ف   مركز الشر
 .المسؤولية عن هذا

ان الهجومن للقواتن المسلحة ألوكرانيا 9  ب طث  ن 7 منن أغسطسن ص   
 ف 

سون، وميكوالييف ن محافظة خث   
ن ف  بات عىل 3 معاقل للجيشن الروس   ،ص 

ة، ومحطاتن  و4 مواقع مجموعات القوات، واألسلحة، مستودع الذخث 
 .الرادار
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01.08 

ن   
ن يوم واحد  مدنيي  ن  مقاطعة دونيتسك، قتل الروس 3  ف   

  .ف 
ن مناطق مختلفة من المدينة  الروس مدينة ميكواليف مرة أخرى، وسمعت  هاجم   

 ،انفجارات ف 
 .كما استهدفوا مركز الصدمات 

ة مع  أطلق  سون، وقتلوا ثالثة  المحتلون النار عىل حافلة صغث  ن مقاطعة خث   
 .منهم  المدنيي  ن ف 

ن 7  خالل  ن  نتيجة  .مرات  النهار، قصف الروس مقاطعة سوم   
ان ف   للقصف اشتعلت النث 

ن منطقة  
 .من القمح  هكتاًرا  بيلوبول، ودمرت 25  حقل ف 

ن   
ن منطقةن سالتيف  ف  ن خاركيف  الصباح، قصف الجيش الروس   

ا  .ف 
ً
 وفق

 مقذوف واحد بالقرب من محطةن للنقل  سقط  :للبيانات األولية، أصيب شخصان 
ل شاهق  ،العام ن ساحة مث    

  .واآلخر ف 
ن   
وفسك، وأصيبت  الليل، قصفت القوات الروسية منطقةن نيكوبول  ف  وبث   بمقاطعة دنيث 

 .امرأتان

02.08 

ن ثالث مرات  خالل  ن  وسقط هناك 16  ،النهار قصف الروس مقاطعة سوم 
ً
ار  ،صاروخا  .لكن لم تقع إصابات أو أص 

وفسك مرة أخرى  قصف  وبث   .المنازل وخطوط الكهرباء  دمرت  :الروس مقاطعة دنيث 
تل 
ُ
ن عىل مقاطعة  ثالثة أشخاص وأصيب ثالثة آخرون نتيجة  ق  القصف الروس 

  .دوننيتسك
ن ميكواليف  وقعت   

ن  :انفجارات مرة أخرى ف   من الدمار، وأصيب  الكثث 
 .شخص بصدمة

ن   
ن مقاطعة  ف   

 تم  :دونيتسك  الصباح، قصف الروس مدرسة داخلية ف 
 .إخراج جثة رجل من تحت األنقاض 

 بحر قزوين  مجنحة روسية أطلقت عىل أوكرانيا من منطقة  الدفاع الجوي سبعة من أصل ثمانية صواري    خ  أسقط 
ن الساعة 17:00  .صاروخ واحد مقاطعة لفيف  أصاب  .حوال 

03.08 

 

 .أحدهما منشأة صناعية  أصاب  :القوات الروسية صاروخي  ن عىل خاركيف  أطلقت 
ن   
 قصفت القوات الروسية منطقة  ،أغسطس  /  آب  3  ف 

ن  
ن ري    غ ف   

وفسك مرتي  ن  كريق 
وبث   رجل يبلغ من العمر 73  أصيب  .مقاطعة دنيث 

ن 70  ،عاًما   
ات المنازل الخاصة  دمرت عمرهان  من  وتوفيت امرأة ف   عشر

ن قريتي  ن  
 .ف 

 دمر الروس  ،أغسطس  /  آب  قصف ميكواليف صباح 3  أثناء 
بوا مرتي  ن مدرسة  .للفروسية  سوبر ماركت وص 

ن  روسيا النار عىل  أطلقت  ن تشوغوييف  مبت   
 .شخص وجرح عدة  قتل  :شاهق ف 

04.08 

ن 55 قذيفةن  قصفت  ، وسقط هناك بإجمال   القونات الروسية 3 مناطق بمقاطعة سوم 
ن مدينة نيكوبول بمقاطعة  هاجم 

ا
وفسك  العدو ليل وبث   من راجمة  قذيفة  الروس بإطالق 60  قام  .دنيث 

ن والمعدات  دمرت  :المدينة  عىل  "صواري    خ "غراد  
ات المبان   .عشر

ن دونن سقوط ضحايا 
ً
ن إداريا ن خاركيف :أصاب الروس مبت   

 .القصف ف 
تل 
ُ
ن  آخرون  وأصيب 5  مدنيي  ن  خالل النهار 3  ق  

 عىل أيدي الغزاة الروس ف 
 .مقاطعة دونيتسك

ن   
ن الساعة الرابعة صباًحا  ف   سمعت انفجارات قوية، وقصف  ،ميكواليف حوال 

ن السكنية  لحقت  .للمدينة  الروس منطقتي  ن  
ار بالمبان   .أص 

ب  ن مقاطعة  ص   
ن توريتسك ف   

 دونيتسك، مما أسفر عن  الروس محطة نقل عام ف 
 .أشخاص  مقتل 8

ن المساء، وتوجد  قصف   
 .هناك معلومات عن ثالث ضحايا  المحتلون الروس خاركيف ف 

05.08 

ن  خالل   
، دون وقوع  النهار أطلق الروس النار ثالث مرات ف  ن  منطقة شوستكا بمقاطعة سوم   .إصابات أو تدمث 

ن  خالل   
ن ري    غ ف   

ب العدو منطقة كريق  وفسك من راجمات الصواري    خ  النهار، ص  وبث   والمدفعية، كما وجه  مقاطعة دنيث 
يف، وقصف مرتي  ن نيكوبولن من  عىل  X-59 العدو صاروخ  حيث أطلق  ،"راجمات الصواري    خ "غرادن  منظقة مث 

ا  40
ً
 .صاروخ

ب   .زابوريجيا، ولم تقع إصابات  الروس بالصواري    خ منظقة بالقرب من  ص 
ن  22  جرح 

ً
رت  شخصا ن ميكواليف، وترص   

ن شاهقة  وقتل شخص نتيجة القصف ف   
 .منازل خاصة ومبان 

 .بينهم طفل  جري    ح  هناك قتيل واحد و 22  كان  :الروس ميكواليف مرة أخرى  قصف 
ن بالقرب من  ،للطاقة النووية بصواري    خ مضادة للطائرات  قوات االحتالل الروسية محطة زابوريجيا  قصفت 

ً
 وأصابت قذيفة مكانا

وجي  ن واألكسجي  ن  نتيجة  .وحدات الطاقة حيث يقع المفاعل النووي  إحدى
ن  القصف، تعرضت محطة النيث   والمبت 

ن محطة الطاقة النووية  
نار جسيمة، وهناك مخاطر تشب الهيدروجي  ن  الثانوي ف   .وتناثر المواد المشعة  ألص 

06.08 

ن بالمدفعية  قصف  ن بلدات مقاطعة سوم   والهاون وقاذفات  الجيش الروس 
ن 200  تم  - القنابل  .طلقة  تسجيل حوال 

ن   
 الليل، قصفت روسيا المناطق الن  ف 
ن   

وفسك  سكنية ف  وبث   ،وجه الخصوص  عىل  - مقاطعة دنيث 
 .نيكوبول  أصيب ثالثة أشخاص بعد قصف

، مما أدى إل مقتل شخص وإصابة   
يزنيغوفان  ن النهار قصفت القوات الروسية بلدةن بث   

 ف 
 .آخرين 5

ان المدفعية 5  خالل  ن  مرات  اليوم، أطلق الروس نث  ن مقاطعة سوم   
 ،ف 

ن من 60  .وأصيب شخص واحد  ،قذيفة  ووقع أكث 

 القصف خالل األسبوع
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01.08 
 

ن السكنية  ن السكنية وغث   
ن المبان  ار وتدمث  ن بسبب أص   

ن لحقت باالقتصاد األوكران   
ة الت   بحلول 1 آب  /أغسطس، ارتفع حجم الخسائر المبناشر

 .والبنية التحتية )من الناحية النقدية (ليصل إل 108.3 مليار دوالر، أي 2.9 تريليون هريفنيا
ن اللجنة الدولية للصليب األحمر بالوصول  و لوبينيتس أن الروس لمن يسمحوا بعد لممثىل  ن دميث   

لمان األوكران   صح مفوض حقوق اإلنسان لدى الث 
ن أولينيفكا، وأن األمم المتحدة ال تستجيب الستفسارات أمي  ن المظالم بخصوص هذا الوضع  

تل فيه السجناء األوكرانيون ف 
ُ
 .إل المكان الذي ق

ن تعويضات من الدولة   
ن المحتلة، والذين يعانون من خسائر بسبب ترصفات الروس، االعتماد عىل تلق   

ن األراض   
 .يمكن للمزارعي  ن المتواجدين ف 

اليون، ميناء أوديسا، وعىل متنها 26 ألف طن من الذرة األوكرانية ،RAZONI غادرت أول سفينة أوكرانية  ن تحمل علم سث   
 .الت 

02.08 

و   يغادر ماريوبول المحتلة ما يصل إل 100 شخص كل يوم .وقال مستشار عمدة ماريوبول بث 
ن 50-100 شخص يغادرونن ماريوبول كل يوم .يوجد هناك منن  أندريوشينك" :ما زلنا نسجل حوال 
ن اإلجالء، وذلك بسببن ترصفات المحتلي  ن داخلن  

 يريد ذلك، واآلن نشهد موجة جديدة منن الراغبي  ن ف 
 ." المدينة

ن بعد هطول 
ا
ون أورلوفن إن اإلجالء من المدينة أصبح مستحيل  قال رئيس بلدية إنرجودار المحتلة دميث 

 .أمطار غزيرة وطوينلة، بسبب أن الطرق جرفت

03.08 
 

ن اسطنبول، تفتيش سفينة الشحن الجاف   
ك ف   ، RAZONIأكمل ممثلو روسيا وأوكرانيا وتركيا واألممن المتحدة، وهم أعضاء مركز التنسيق المشث 

ن "ممر الحبوب ن أول سفينة خرجت من أوديسا ومرت عث   ."فه 
ي كندا واألمم المتحدة ما قيمته 40 مليون دوالر من معدات تخزين الحبوب ألوكرانيا   .ستشث 

04.08 

، يعرض السكان المدنيي  ن للخطر من خالل إنشاء  ، الذي يصد الغزو الروس   
 قالت منظمة العفو الدولية لحقوق اإلنسان إن الجيش األوكران 

ن أن أرواح األوكرانيي  ن ال يهددها سوى الجيشن  
ن عىل ذلك، ذكر مكتب الرئيس األوكران 

ً
ن المدارس والمستشفيات .ردا  

 قواعد ووضع أسلحة ف 
لمان ن الحملة الروسية لتشويه سمعة أوكرانيا .ويعتقد مفوض الث   

ن من المشاركة ف  ، وأن ترصيحات منظمة العفو الدولية ليست أكث   الروس 
ون لوبينيتس أن  ..."تقرير منظمة العفو الدوليةن هذا هو التالعب، فإنه ن لحقوق اإلنسان دميث   

 األوكران 
ن ن أوكرانيا - وه   

ن وال تحاول أن تفهم السيانق األمور ف  ن أولوية لترصفات الدولة المعتدية ودعايتها أكث   يعط 
ن دفاعية، وتقوم بالدفاعن عن سكانها وسيادتها  ...يبدو أن منظمة العفو الدولية، عند تقديمن

ً
 دولة تشن حربا

ن ميدان مفتوحن خارج القلعة ."قال وزير  
ن القرون الوسط، حيث خيضتن المعارك ف   

 توصياتها، مان زالت ف 
ن المقاومة هو انحراف  

ن حق األوكرانيي  ن ف   
ن ريزنيكوف إن أي محاولة للتشكيك ف  ن أوليكس   

 .الدفاعن األوكران 
ا ألوكرانيا خوارزمية التحرك لسكان مقاطعة دونيتسك 

ً
ن المحتلة مؤقت  

ت وزارة إعادة دمج األراض   نشر
ن اإلجالء إل منطقة آمنة  

 .الراغبي  ن ف 
يش إن المنظمة تريد إطالق مهمة إلثبات حقائق مقتل   قال األمي  ن العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتث 

ن مقاطعة دونيتسك  
ن أولينيفكا المحتلة ف   

 .المدافعي  ن األوكرانيي  ن ف 
ن الشوارع، ألن "السلطات "االحتالل   

ن أكياس ملقاة ف   
ن ماريوبول المحتلة، ما زالت جثث المدنيي  ن ف   

 ف 
 .ترفض إخراجها .تمزق الكالب الضالة األكياس مع الجثث، وتسحب أشالء األجسام حول المنطقة

ة وقاموا بتعزيز صفوفهم عن طريق تجنيدن رجال من البلدات   تكبد المحتلون الروس خسائر كبث 
ن عمال المناجم يتم إرسالهم إل الجبهة .وقال رئيس اإلدارة العسكرية بمقاطعة  المحتلة مؤخًرا - حت 
ن غايدي" :إن المحتلي  ن ال يحسبون الخسائر  

ع   ،لوغانسك سث 
ن المحتلة  

 ."ألن معظم من يموتون هم سكان األراض 
غودار لزيادة ((ZAEP تستخدم القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النوويةن  ن مدينة إينث   
 ف 

ن تقديم الدعم العسكري ألوكرانيا .ألحق  
 المخاوف من حدوث كارثة نووية وتقليل رغبة دول الغرب ف 

ن الثانوي .هناك مخاطر تشب الهيدروجي  ن وجي  ن واألكسجي  ن والمبت 
اًران جسيمة بمحطة النيث   الروس أص 

ر الذي لحق بخطوط الطاقة، تم فصل وحدة الطاقة الرابعة لمحطة  وتناثر المواد المشعة .نتيجة للرص 
ن  .الطاقة النووية عن نظام الطاقة، وتم نقلها إل االحتياط 

05.08 

ن   
ن ثمارها، وأن نسبة تأييد روسيا ف   

ن ال تؤن  ن الوقت الحال   
ن قيل إنها "المقربة من الكرملي  ن"، إن جهود الدعاية الروسية ف   

 قالت المصادر، الت 
ن المحتلة ضئيلة  

 .األراض 
ن  ب العدو خط اتصال عال  ، وص   قصف الروس مرة أخرى محطة زابوريجيا للطاقة النووية .تم تسجيل 3 طلقاتن بالقرب من الموقع الصناع 

 .الجهد
ن المستشفيات   

ن ماريوبول المحتلة معدل الوفيات 5 مرات، ويموت كل مريض رابع ف   
 .ارتفع ف 

06.08 
ن من 2000 شخص  ن للسكان المدنيي  ن من مقاطعة دونيتسك، أمكن إجالء أكث   .خالل األيام السبعة األول من اإلجالء اإللزام 
ن المدينة من أجل إجراء محاكمة   

ا الفيلهارمونية ف  ن تركيب أقفاص السجون عىل خشبة األوركيسث   
 أفاد مجلس مدينة ماريوبول أن المحتلي  ن بدأوا ف 

ن ن أيلول  /سبتمث   
 .صورية ألشى الحرب األوكرانيي  ن ف 

  األزمة اإلنسانية 


