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25.07 

 

ي عىل ميناء أوديسا كان يستهدف البنية التحتية العسكرية وال يؤثر بأي شكل   
ن إن الهجوم الصاروخن قال الكرملي 

 :
ً
من األشكال عىل ترتيبات تصدير الحبوب. وعلق رجب طيب أردوغان عىل قصف الروس لميناء أوديسا قائال

خاصة فيما يتعلق بالهجوم عىل ميناء أوديسا يوم السبت. لم نكن نريده ،    هذه العملية،   "نرى مدى حساسية
علينا  عكسية  بنتائج  ي 

يأت  وفشلها سوف  الصفقة،  من  لجزءهم  االمتثال  الجميع  من  نتوقع  نحن  لكنه حدث. 
 جميعا". 

ي تصدير الحبوب المرسوق 
ن  أعاد المحتلون الروس الكهرباء إىل ميناء ماريوبول، وذلك الستخدامها فن ة من المزارعي 

 . ن  األوكرانيي 
ن االضط  ي جراف يوم االثني  ي أوكرانيا أنتج 

ي أوروبا فن
هاد الروسي ألعضاء البعثة  أدان القائم بأعمال رئيس بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة األمن والتعاون فن

ي دونيت
ي مقاطعت 

ي المحتلة فن
ي األراضن

، وال سيما أولئك الذين تم احتجازهم فن ن  سك ولوغانسك. المحليي 
ن يدخلون معداتهم العسكرية ومواقعهم    ي السكنية الشاهقة، حت  ال   قال رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف إن المحتلي 

ي المنطقة المجاورة للمباتن
فن

ي من الرد عىل القصف. 
 يتمكن الجيش األوكراتن

ي جنوب أوكرانيا. ويتم ذلك  ما يسىم بـ"المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية" الزائفة ت   ُيذكر أن 
ا فن
ً
قوم بمهمة قمع المقاومة وترهيب سكان المناطق المحتلة مؤقت

ن   ي للمواطني 
 من خالل القمع الجماعي واالضطهاد واالحتجاز غي  القانوتن

ن للمواطني  ن وحرمانهم   
ن جنوب أوكرانيا، ال سيما التعذيب والمعاملة الالإنسانية واالحتجاز التعسف   

ن ف   ووثقت منظمة رصد حقوق اإلنسان جرائم االتحاد الروس 
ن كانوا محتجزين كأرسى حرب، وأشار التقرير إىل مقتلن ن من الحرية .وثق تقرير منظمة رصد حقوق اإلنسان تعذيب ثالثة جنود من الدفاعن اإلقليم   

ن القانون   غي 
 .اثني  ن منهم .فإن اتفاقيات جنيف تحظر التعذيب والمعاملة الالإنسانية

26.07 

ن تسيطر   
ن المنطقة الت   

ب "لتحليلها ف   تمكن المتطوعون األوكرانيون من إيصالن عينة من السائل الذي يوزعه الروس عىل سكان ماريوبول كمياه "صالحة للشر
ب مثل هذه المياه، ألن هناك مخاطر عاليةن ن الدكتور أولكسندر الزارينكو إىل أنه ال يمكن رسر از .ويشي  يا خاصة بالير  عليها أوكرانيا .اتضح أنه يحتوي عىل بكتي 

هما من الجراثيم المسببة لألمراض ا أو غي   .من اإلصابة بعدوى الزحار أو الكولي 
ن   صورة تقرير التحليل الطتر 
ن ال تحتوي عىل نص تقريًبا   

ن الحكايات الخيالية والكتب المصورة الت  ن مقاطعة خاركيف .وذكر مجلس قرية بوريف أن حت   
 يدمر المحتلون الكتب األوكرانية ف 

ن  .تخضع للتدمي 

27.07 

 

ن اسطنبول يوم األربعاء   
ك، الذي تم إنشاؤه كجزء من تنفيذ ما يسم بـ "اتفاقية الحبوب"، ف   .أقيم حفل افتتاح مركز التنسيق المشي 

ا 
ً
ن جنوب أوكرانيا 50 عاًمان عىل األقنل، وفق  

ا سوف تستغرق .عىل سبيل المثال، ستستغرق استعادة حالة السهوبن ف 
ً
ن الطبيعة األوكرانية من الحربن عقود  

 إن تعاف 
 .لما قاله علماء البيئة التشيكيون واألوكرانيون

28.07 

ن ميناء طرابلس   
ن األوكرنانية المحتلة ف   

ن الذي أخرج من األراض  ن 27 تموز  /يوليو، دخلت سفينة سورية محملة بالشعي   
ن أوكرانيا رئيس لبنان أنه ف   .أبلغ سفي 

ن ألوكرانيا .ومع ذلك، لم تعلق الوزارة عىل نوعن الدعم   
اح وزارة الدفاعن بتقديم دعم عسكري إضاف   أيدت حكومة التفيا اقي 

 .الذي سيتم تقديمه
ن الشيشان   

ن باإلجماعن عىل قرار يدعو إىل إعالن روسيا دولة راعيةن لإلرهاب بسببن أعمالها ف   وافق مجلسن الشيوخن األمريك 
 .وجورجيا وسوريا وأوكرانيا .وتضم قائمة الدول الراعية لإلرهاب حالًيا كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا

ن ستشمل 10   
ن جيتاناس نوسيدا عن تخصيص حزمة مساعدات عسكريةن جديدة ألوكرانيا، والت   

 أعلن الرئيس الليتوان 
ة وأسلحة مضادة لطائرات بدون طيار  .مركبات مدرعة وذخي 

29.07 

ن أولينيفكا، طالب المدافعون األوكرانيون األمم المتحدة   
 بعد أن قتلن المحتلون الروس أرسى الحرب األوكرانيي  ن ف 

، بإرسال ممثليهم إىلن  واللجنة الدولية للصليب األحمر، اللتي  ن عملتا كضامني  ن لحياة وصحة المقاتلي  ن األوكرانيي  
 معسكر االعتقال حيث يحتجز الروس المدافعي  ن .أفادت هيئة األركان العامة األوكرانية أن روسيا قصفت معسكرن
ن عىل تعذيب وقتل السجناء، وكذلك من أجل اتهام القوات المسلحةن ن بمقاطعة دونيتسك للتسي   

ن أولينيفكا ف   
 االعتقال ف 

ن أولينيفكا بمقاطعة  
 األوكرانية بارتكاب "جرائم حرب ."تعتقد المخابرات األوكرانية أن مقتل األرسى األوكرانيي  ن ف 

ن كة عسكرين خاصة "فاغي   "دونيتسك تم تنظيمه من قبل مرتزقة من رسر
ن بريغوزين، دون التنسيق مع قيادة وزارة الدفاعن الروسية  

كة يفغيت   .بناء عىل تعليمات شخصية من صاحب الشر
ن إىل اتخاذ إجراء قائال" :عندما غادر المدافعون عن "آزوفستال "المصنع، تقدمت ن زيلينسك   ودعا فولوديمي 
 األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر كضامني  ن لحياة جنودنا وصحتهمن .اآلن يجب عىل الضامني  ن رد
نت ن شبكة اإلني   

 الفعل، وعليهم حماية أرواح المئات من أرسى الحرب األوكرانيي  ن ."قبل ذلك بيوم واحد، ظهر ف 
ن  
ن حرب أوكران   .مقطع فيديو صوره الروس، ويقطع فيه المحتلون األعضاء التناسلية ألسي 

 .يتمكن الروس من رسقتها 
ن إليه بوتي  ن قد تم إرسالهم ( (ISWكذلك أفاد معهد دراسة الحرب   أن أعضاء حزب "روسيا المتحدة "الذي ينتم 

ن لما يسم باالستفتاءات حول الضم نا من أجل التحضي 
ً
ن األوكرانية المحتلة مؤقت  

 .إىل األراض 

 الدعم الدولي 
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30.07 

ن أوكرانيا   
بات جونية وصاروخية عىل أهداف عسكرية ومدنية عىل أراض   .يواصل الروس شن ض 

ن هذين االتجاهي  ن   
ن .لم يالحظ تشكيل المجموعات الهجومية للقوات المسلحة البيالروسية والروسية ف  ن فولي  ن وبوليسك  ن اتجاه   

ن الوضع ف   .لم يتغي 

ن المناطق   
ب أهداف البنية التحتية بقذائف المدفعية وراجمات الصواريــــخ ف  ، يواصل الروس إجراء االستطالعن الجوي وض  ن اتجاه سيفرسك   

 ف 
ن نيغيف وسوم  ن تشي   

ن مقاطعت   
 .الحدودية ف 

ن مناطق خاركيف، باإلضافة إىل بلدات   
ا بالمدفعية ف 

ً
ان ن اتجاه خاركيف، أطلق العدو ني   

 ف 
 .وقرى أخرى تسيطر عليها أوكرانيا

ن النار بالمدفعية وراجمات الصواريــــخ  ن اتجاه سالفيانسك، أطلق الجيش الروس   
 وف 

 ،والدبابات بالقرب من أسيفكا، وبروتوبوبيفكا، وغوساريفكا، ونغروشوفاها، وكارنوخيفكا
يفكان ولمن ن براجيفكا ودميي   

ن منطقت   
 ودولينا، وأداميفكا .نفذت القوات الروسية اعتداءاتن ف 

 .تنجح وانسحبت

ن ومستوطنات أخرى .كما نفذ الروس غارات جوية بالقرب   
ن  ن اتجاه كراماتورسك، تم تسجيل قصفن بالقرب من كراماتورسك وسيفرسك وسبي   

 ف 
ن  
ن  يانكا وسبي  يير  .من سي 

ن اتجاه باخموت، حاول الروس االستيالء عىل بلدة سميغريا من خالل الهجوم من ثالثة اتجاهات   
 ،ف 

ن أطراف البلدة  
 .وحققوا نجاًحا جزئًيا، وحصنلوا عىل موط ن قدم ف 

 
ن  ، وبيسك   

، وفوديان   
ن اتجاه أفدييفكا، قصف الروس مناطقن نوفوباخموتيفكا، وأفدييفكا، وأوبيتت   

 ،فف 
فذت غارات جوية بالقرب منن

ُ
 وكراسنوغوريفكا من الدبابات والمدفعية وراجمات الصواريــــخ .ون

ن بسكيف وأفدييفكا، لكنها باءت  
ن منطقت   

ن .ونفذوا اعتداءات ف  فومايسك   سليدوفوي وأفدييفكا وبي 
 .بالفشل .القتال يستمر بالقرب من كراسنوغوريفكا

ن وبافليفكا وفريميفكا ونوفوسيلكا ونوفوبيل .قاد  ن عىل مناطق مارينكا وفوغليدار وميكيلسك  ، قام العدو بقصف مدفع  ن اتجاه نوفوبافليفسك   
 ف 

ن منطقة مارينكا، ولم ينجح وانسحب .القتال مستمر بالقرب من بافليفكا  
 .العدو عمليات هجومية ف 

، وبيلوغريا، وأوريــهيف   
، وشاريفت   

ن مناطق زالزنيشت   
ن التحتية المدنية والعسكرية ف  ن البت  ن مقاطعةن زابوريجيا، يقصف الجيش الروس   

 ،وف 
ن باك  ن شي   .ونوفواندريفكا، وكاميانسك .شنت غارة جوية بالقرب من نوفوميخايلسفكا وماىل 

ن اتجاه الجنوب، يركز العدو جهوده الرئيسية عىل االحتفاظ بالمواقع المحتلة ومنع تقدم القوات األوكرانية .يقوم باالستطالعن الجوي بكثافة   
 ف 

ن المقاطعة  
 .عالية بواسطة الطائرات بدون طيار .يستمر قصف البنية التحتية المدنية والعسكرية لمدينة ميكواليف وبلدات وقرى أخرى ف 

ن إجراء االستطالعن وعزل منطقة األعمال العدائية .تستمر حامالت صواريــــخ  ن البحر األسود، تواصل المجموعة البحرية التابعة لالتحاد الروس   
 ف 

ن أوكرانيا  
ن أراض   

باتن صاروخية عىل منشآت البنية التحتية ف  ن مياه البحر األسود بهدف شن ض   
ن الدوران ف   

ن "ف   .كروز البحرية من نوعن "كاليير

ن مقاطعةن دونيتسك(   
ن المحتلة ف   

ن قرية أولينيفكا )األراض   
ن السجن السابق رقمن 210 ف  ن 29 تموزن  /يوليو قام الروس بهنجوم متعمد عىل مبت   

 ، ف 
ن مساء  

ن ما ال يقل عن 53 جندًيا أوكرانًيا مرصعهم ، وأصيب 130 بجروح .ف   
 حيث تم احتجاز أرسى حرب أوكرانيي  ن .نتيجة القصف والحريق، لف 

 اليوم نفسه، أصدرت دائرة األمن األونكرانية والقوات المسلحة األوكرانية ومديريةن المخابرات العامة التابعة لوزارة الدفاعن ومكتب مفوض حقوقن
، وعملن ا .وينص البيانن عىل أن االنفجار الذي نفذه الروس هو جريمة قتل منظمة ألرسى حرب أوكرانيي  

ً
ك ان مشي 

ً
ن بيان  

لمان األوكران   اإلنسان لدى الير
، واستفزاز عسكري وعملية العلم الكاذب .تطالب السلطات األوكرانية األمم المتحدة واللجنة الدوليةن ن ساخرن من جانب االنتحاد الروس   إرهانر 

ن الذي ارتكبه الروس وإرسال بعثة تفتيش إىل أولينيفكا  .للصليب األحمر بالرد عىل العمل اإلرهانر 

ن مقاطعات   
ن المحتلة ف   

ن األراض   
ن ف  ن مستودعات الجيش الروس  ن تدمي   

 يواصل الجيش األوكران 
ن  
ن 27 تموز  /يوليو، تسبب الجيش األوكران   

سون وخاركيف ولوغانسكن ودونيتسك وزابوريجيا .ف   خي 
ن
ً
ن هذا الجش أمرا سون .اآلن أصبح نقل المعدات الثقيلة عير ن خي   

ن ف  ن لجش أنتونيفسك  ن دمار كبي   
 ف 

ن .وجش السكة الحديد معطل أيضا
ا
 .مستحيل

ن بعملية نزعن السالح عن المحتلي  ن عىل نطاق واسع، حيث دمرنت 12 مستودعن   بشكل عام ، قامت القوات المسلحة األوكرانية خالل اليوم األخي 
ة و 4 قواعد  .الذخي 

 الحالة العسكرية
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26.07 

ن مدينة   
 
 خالل الغارة الجوية فجر يوم 26 تموز  /يوليو، سمع دوي انفجارات قوية ف

 .ميكواليف
ن  ن هناك أشخاص تحت األنقاض .عي  ب المحتلون مدينة شوغويف مرةن أخرنى، حيث يبف   ض 

 .رجال االنقاذن عىل جثث ثالثةن اشخاص اثناء إزالة االنقاض
ن مقاطعنة دونيتسك، قتل المحتلون 3 أشخاص وجرحوا 8   

 
 .نتيجة قصف بلدات وقرى ف

ن من المدينة بالقرب من مركزها 
ً
ن جزءا

ا
ن خاركيف، قصفن الروس ليل  

 
 .ف

27.07 
ن مقاطعة دونيتسك، قتل المحتلون 3 أشخاص وجرحوا 8   

 
 .نتينجة قصف بلدات وقرى ف

ن من المدينة بالقرب من مركزها 
ً
ن جزءا

ا
ن خاركيف، قصفن الروس ليل  

 
 .ف

28.07 

 

 .S-300 قصف الروس خاركيف بصواريــــخ 
، لم تكن هناك ضحايا أو  ن مقاطعة سوم   

 
 خالل يوم، قصف الروس منطقة شوستكا ف

 .دمار
 وقع انفجاران عىل األقل بالقرب منن كييف، وشن الروس هجوًما صاروخًيا عىل منطقة 

 .فيشغورود
ن   

 
ن ف ن بالقرب من قرنيةن غونشاريفسك 

ً
ن بيالروسيا مكانا  

 أصاب الصاروخ الذي أطلق من أراض 
نيغيف  .مقاطعة تشي 

 قصف الروس بلدةن تشوغوييفن وأصابوا مبان سكنية 
وفسكن باستخدامن منظومات "أوراغان "والمدفعية، ولم يصبن  وبي  ن مقاطعة دنيير  

ن ف  ن الليل، قصف الرنوسن منطقة كريفوريزك   
 ف 

 .أحد بجروح
ن أوكرانيا بصواريــــخ من مختلف الفئات من ثالث جهات   

ن أراض  ب الجيش الروس   .ض 
ن السكنية   

ار بالمؤسسات التنعليمية والمبان  ن ساعات الصباح إىلن إلحاق أض   
ن عىل ميكواليفن ف  ن الروس   

 ،وأدى القصف الصاروخ 
 .وأصيب شخص واحد

وفسك  وبي  ن مقاطعة دنيير  
نيا ف  ن لقرية شيستي  ن شخص واحد مرصعه وأصيب اثنان نتيجة القصفن الروس   

 .لف 
ن مقاطعةن كييف هاجمتن القواتن الروسية وحدةن عسكرية، وحدث   
 ف 

 .دمار
ن توريتسك   

ن من 5 طوابقن ف   
ن سكت  ن الصباح، قصف الغزاة الروس مبت   

 ف 
 .بمقاطعة دونيتسك، ممان أسفر عن مقتل شخصي  ن

وفوهراد  ن مقاطعة كي   
ن ف  ن مدينة كروبيفنيتسك  ب الجيش الروس   ض 

ب باستخدام منظومة "إسكندرن  "بالصواريــــخ، وعىل األرجح تم الرص 
 .التكتيكية

 أصاب المحتلون مدينة ميكواليف مستهدفي  ن نقطة إيصالن 
 .المساعدات اإلنسانية

 .قصف الروس باخموتن :سقط 3 قتىل و 3 جرخ 

29.07 

ن الروس قصف  ن خ   
ن سكت   

ات نيكوبولن ف   .القذائف بعشر
ن القصف وأسفر   مديننة عىلن الصباخ 

قل ،شخًصا 13 إصابةن عن ميكواليف
ُ
 أربعة ون

ن إىل منهم ن .المستشف   
 5 مجموعه ما توف 

ن .أشخاص  
ن اليومن ف   عىلن صاروخ سقط ،التاىل 

ن لألطفال اللعب ساحة  
 .ميكواليف ف 

ن القصف وأسفر   مدينة عىلن الصباخ 
قل ،شخًصا 13 إصابةن عن ميكواليف

ُ
 أربعة ون

ن إىلن منهم ن .المستشف   
ن .أشخاص 5 مجموعه مان توف   

ن اليومن ف   ساحةن عىلن صاروخ سقطن ،التاىل 
ن لألطفال اللعب  

 .ميكواليف ف 
 .جرخ 5 و قتيالن :كراماتورسك عىل صاروخيان هجوما الروسن شن 
 .شن الروسن هجوما صاروخيان عىل كراماتورسك :قتيالن و 5 جرخ 

30.07 
وفسك بمقاطعة نيكوبول مدينة المحتلون قصف  وبي  ن دنيير

ا
 .الصواريــــخ براجماتن ليل

يكوفن إيغور خاركيف بلدية رئيس أفاد  ن المدينة هاجموا الروس بأن تي   
 .الليل ف 

ن ميكواليفن الروس قصف 
ا
 .أشخاص عدةن وجرح واحدن شخص قتل :"إس-تورنادو" بمنظومة ليل

31.07 

ن بطل أوكرانيا البالغ من   
 أثناء قصفن ميكواليفن ليلةن 31 تموز  /ينوليو، توف 

ىن لتجارة الحبوبن كةن كير ، فهو صاحب رسر ن فاداتورسك   العمر 74 عاًما أوليكس 
ن"
ً
 .نيبولون"، وتوفيت زوجته أيضا

ق مزرعة  ، قتل شخص واحد، وتحي   .قصف الروس مقاطعة سوم 
 .شن الروسن هجنوًما صاروخًيان عىل منطقة أوديسا، وأصابوان محجًرا 
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25.07 

ن الرئيس مكتبن رئيس وأكد ."كافية بكميات" أوكرانيا إىل PT-91 Twardy طراز من دبابات بولندا نقلت   
 يرماك أندريهن األوكران 

ن .البولندية الدبابات عدد يحددن لم لكنه ،األسلحة نقل حقيقة  
 
 T-72 طراز من دبابة 240 ألوكرانيا بولندا سلمتن ،سابق وقت ف

ن المحدثة ن العدوان لمواجهة مدرعة جند ناقلة 100 من وأكي   .الروس 
 إىل باإلضافة ،Gepard طراز من للطائرات مضادة ألمانية مدافع ثالث أول أوكرانيا تلقت 

ات ن .الطلقات من اآلالف عشر  
 
ن مدفًعا 30 لنقل ألمانيا تخطط ،المجموع ف  

ان حركة ذان 
ً
 مضاد

 .األوكرانية القوات إىل Gepard طراز من للطائرات
ن االتحاد خصص   سيتم .التحتية البنية بناء إلعادة ألوكرانيان أخرىن يورو مليار 1.6 األورونر 

ن لمان األموالن تلكن تخصيص رةن التحتية البنية إصالحن (1 :يىل  ن الطوارئ وإجراءاتن المترص   
 
 ف

 والبنيةن والتعليم والنقل والطرقن الطاقة وكفاءةن الطاقة (2 يورو؛ن ملينار 1.05 - الطاقة مجالن
ن اإلعمار إعادة وبرامج التحتية  

 
 .يورو مليون 540 - والتعاف

26.07 

كة شخًصا 41 إدراج تمن ،المرة هذه .العدل ووزيرن الروسية األقاليم رؤساء عىلن عقوبات بريطانيا فرضت  ن واحدة ورسر  
 
 قائمة ف

ن العقوبات  
 .األصول وتجميد البالد دخول حظر عىل تنصن الت 

ن االتحاد مجلس قرر  ن ،أخرى أشهر 6 لمدةن روسيا ضد العقوباتن تمديدن األورونر  ن كانون 31 حت   
ن ،2023 ينناير / الثان   

 تستهدفن والت 
ن االقتصاد من محددةن قطاعات  .الروس 

27.07 

يل البطريركن الروسية األرثوذكسية الكنيسة لزعيم البلد دخول ليتوانيان منعت  ن للغزو دعمه بسبب كي   .أوكرانيا عىل الروس 
 وتبلغ .ألوكرانيا  Panzerhaubitze 2000 طراز من الدفع ذاتية مدفعية وحدة 100 بيعن عىل األلمانية الفيدرالية الحكومة وافقت 

 اإلجماليةن القيمة عن مرات عدة يزيد ما وهو ،يورو مليار 1.7 ألوكرانيا الدفع ذاتية مدفعية وحدة 100 لعقد اإلجمالية القيمة
ن األسلحة لجميع  

 .(يورون مليونن 600) ألمانيا قدمتهان الت 

28.07 

كة  كية بنقل الطائرة "البولندية "بدون طيار Baykar ستقوم رسر ن "Bayraktar" الي   
ا، وسيتمن إنفاق األموالن الت 

ً
 إىل أوكرانيا مجان

ائها عىل أغراض إنسانية  .وجمعها البولندين من أجل رسر
ن ألوكرانيا .ومع ذلك، لم تعلق الوزارة عىل نوعن الدعمن الذي   

احن وزارة الدفاع بتقديمن دعم عسكري إضاف   أيدتن حكومة التفيا اقي 
 .سيتم تقديمه

ن الشيشانن وجورجيا   
ن باإلجماع عىل قرار يدعون إىل إعالن روسيا دولة راعية لإلرهاب بسبب أعمالها ف   وافق مجلس الشيوخ األمريك 

 .وسوريا وأوكرانيا .وتضم قائمة الدول الراعية لإلرهاب حالًيان كوبان وكوريا الشمالية وإيران وسوريا
ن ستشمل 10 مركبات مدرعةن   

ن جيتاناس نوسيدا عن تخصيص حزمةن مساعدات عسكرية جديدة ألوكرانيا، والت   
 أعلن الرئيس الليتوان 

ة وأسلحة مضادة لطائرات بدون طيار  .وذخي 

29.07 

ن ،أوكرانيا إىلن السوفيتية T-72 دباباتن بتسليمن الشمالية مقدونيا تقومن   
 خططت والت 

ن تشغيلها إليقاف  
ن الدبابات عدد تحديد يتمن لمن .القادمة السنوات ف   

 بشكلن .نقلها يتمن الت 
ن مقدونيا جيش لدى ،معروف هو مان وبقدرن ،عام ن T-72 دبابةن 30 حواىل   

 .الخدمة ف 
ن دبابة   المصممة لبناء الجسور إىل أوكرانيا .ُيذكر  Biber قررت ألمانيا تسليم ستة عشر

ن ساحة المعركة  
 .أنه يمكنن استخدامها لعبور األنهر والعقبات األخرى ف 

 ستقدم كندا 450 مليون دوالر 
ن شكل قروض ألوكرانيا  

 .كندي أخرى ف 
انية الدولة لضمان المدفوعات االجتماعية واإلنسانيةن  سيتم توجيه األموالن إىلن مي  
ا بقيمة مليارن

ً
انية انلدولة األوكرانية قرض ن تموز  /يونيو، تلقت مي    

 ذات األولوية .ف 
وط تفضيلية  .دوالر كندين بشر

ى  ن معن سفراءن مجموعة الدول الصناعية السبعن الكير ن زيلينسك   قام فولوديمي 
 .بزيارة مقاطعة أوديسا

30.07 

ويــــجن عنن نقلن 14 مركبة مدرعة خفيفة منن طرازن   إىل IVECO LAV III أعلنت حكومةن الي 
ن كفاح األوكرانيي  ن  

ويــــج اإلسهامن ف   أوكرانيا .وقال وزيرن الدفاع بيورن أريلدن غرامن" :تواصلن الي 
 ."من أجل الحرية

 حولت قطر خمسة ماليي  ن دوالر إىل وزارة الصحة األوكرانية .سيتم استخدام تلك األموال 
اء سيارات اإلسعاف وآالت التنفس للتخدير  .لشر

  األزمة اإلنسانية 


