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08.08 

 

كة   كية Baykar قد سجلت شر ي المصنعة للطائرات بدون طيار الهجومية) التر ت (Bayraktar وه  ي أوكرانيا وشر  
 ف 

ي أوكرانيا ليس طائرات بدون طيار الهجومية Baykar األرض ألعمال بناء  .من المخطط أن  
 Bayraktar ستصنع ف 

TB2 و BayraktarيAkıncıفقط واألجهزة التفاعلية األشع من الصوتي Bayraktar Kizilelma أيضا. 
 أعطت الواليات المتحدة األمريكية 1 مليار المساعدة العسكرية ألوكرانياي .تحتوي الحزمة الجديدة الذخائر  

 ومئاتي ،Javelin وNASAMS ، 1000 و ذخائر ألنظمة الدفاع الجوي ،HIMARS اإلضافية لمنظومات
ي.АТ4 المنظومات مضادة للدبابات  عموما خالل قيادة جو بايدن أعطت الواليات المتحدة 9,8 مليار دوالرا

  .ألوكرانيا
ي ألمانيا العقوبات المفروضة  ي .تعتت   

ي إذا كان الوضع حول الغاز صعبا حسبما أعلن المستشار االتحادي أوالف شولتر يمي 2 "حتر  لن تطلقي ألمانياي "نورد ستر
م الرفض عنها   .عىل روسيا صحة وال تعتر 

09.08 

ي الوقت الذي   
ي .وقالتي رئيسةي وزراءي روسيا ،ي ساناي مارين ، "من الخطأ أنه ف  ات سياحية للروس عىلي المستوى األوروب    حثت فنلندا عىل عدم إصدار تأشتر

ي أوروبا ، وأن يكونواي سائحير ي .وهذا خطأي ."كماي  
ي أوروبا ، يمكن للروس أن يعيشوا حياة طبيعيةي ، وأن يسافروا ف   

سة ووحشية ف   تشن فيه روسياي حرًبا شر
ا مني

ً
ات السياحية للروسي. زيارة أوروبا امتياز وليس حق ي كايا كاالس إىل وقف السياحة مع روسياي" :توقفوا عن إصدار التأشتر  

 دعا رئيس الوزراء اإلستوب 
ات شنغن للروس من قبل وزير خارجيةي  حقوق اإلنساني ."تم بالفعل دعم الحظر الكامل عىل إصدار تأشتر

 .جمهورية التشيك
 ومن المتوقع تسليم Kirpi - 150 تسلمت القوات المسلحة 50 ناقلة جنود مدرعة تركية جديدة من طراز 

ي ناقالت األفراد المدرعة ي المستقبل .تم تجهتر   
ي فئة المركباتي Kirpi وحدة أخرى ف   

 بأعىل مستوى من الحماية ف 
 .المقاومة لأللغام

اليا إىل أوكرانيا .أولي 39 عربة فحمي موجودة بالفعل   وصلت الدفعة األوىل من الفحم ألغراض إنسانيةي من أستر
ي 79 ألف طن من الفحم اليا ستنقل إجماىل  ي محطة الطاقة األوكرانية .ذكرت وزارة الطاقة األوكرانية أن أستر  

 .ف 
 ستقدم الواليات المتحدة ألوكرانيا 89 مليون دوالرا إلزالة األلغام .سيتم استخدام األموال للمعدات وتدريب 

ي وع هو أكت  ي وتدريب 100 مجموعة إلزالة األلغام خالل العام .هذا المشر اءي المتفجرات .وبفضل هذه المساعدة ، ستكون أوكرانياي قادرة عىلي تجهتر   خت 
ي 10 سنواتي ي األوكرانية سيستغرق حواىل   

ي أوكرانيا .سنذكرك أن إزالة األلغام من األراض   
ي إلزالة األلغام ف   .برنامج أمريك 

  

10.08 

 

ي .تبلغ وزارة المالية األوكرانية عن توقيع اتفاقيةي المنحة  ي أوكرانيا 4.5 مليار دوالر من البنك الدوىل   .ستتلقر
 .سيتم إنفاق هذه األموال عىل دفع المعاشات وبرامج المساعدة االجتماعية المنفصلة

 إىل أوكرانيا .كما سلم األلمان 13 عربة مدرعة Gepard نقلت ألمانيا أربعةي مدافع مضادة للطائريات من طراز 
ي مركبات - ي للحكومة األلمانية HMMWV ثالث مركبات إجالء وعشر  

وب   .")همف .("جاء ذلك عىل الموقع اإللكتر
ي    

ي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا سيتم تحديدها ف   
ي جيتاناس نوسيدا "نتيجة الحرب التر  

 وقال الرئيس الليتواب 
 ."ساحة المعركة وليس عىل طاولة المفاوضات

11.08 

ي إن المساعدة ستشمل معدات طبية ومعدات إطفاء  سل سويشا 100 طن من المساعدات اإلنسانية إىل أوكرانيا .وقال الرئيس السويشي عىل تويتر  .ستر
 .ووفقا له ، تم تسليم 5300 طن من المساعدات اإلنسانية من السويد إىل أوكرانيا منذ مارس

ي بن واالس أن لندن ستسلم أوكرانيا ثالث قاذفات صواري    خ إضافية باإلضافة MLRS ستنقل بريطانيا المزيد من   
يطاب   إىل أوكرانيا .أكد وزير الدفاع الت 

ي "من الصواري    خ لها ي كييف ، باإلضافة إىل عدد "كبتر  
 .إىل ثالث قاذفات صواريي    خ موجودة بالفعل ف 

ي أوكرانيا ودول أخرى عىل أنه إرهاب ، وروسيا   
لمان بعنف روسيا ضد السكان المدنيير ي ف  ف الت 

ي التفيا بروسيا راعية لإلرهاب .اعتر  
ي ف   
ف النظام الغذاب   اعتر

ي قراًرا يحث وزارة الخارجيةي ا ، أصدر مجلس الشيوخ األمريك 
ً
ي هذا األسبوع أيض  

 نفسها كدولة راعية لإلرهاب .وف 
 .عىل إعالن روسيا دولة راعية لإلرهاب

ي االتحاد   
ات لمواطت  ي إىل التعليق الفوري إلصدار التأشتر ي التفيا دول االتحاد األوروب    

لمان ف   كما دعا نواب الت 
ي الوقت نفسه ، قررت إستونيا التوقف عن السماح لجميع الروس تقريًبا الذين يحملوني  

ي وبيالروسيا .وف   الروس 
ات شنغن الصادرة عنها بدخول البالد اعتباًرا من 18 أغسطس  .تأشتر

ي ما يقرب من 1.5 مليار يورو كمساعدات عسكرية أخرى إىل أوكرانيا من حلفاء أوروبا الشمالية .هذا   
 وسيأبر

ي كوبنهاغن .تم االتفاق عىل مواصلة تمويل المساعداتي  
ي مؤتمر الحلفاء ف   

 القرار اتخذته الدول المشاركة ف 
ة ي وزيادة إنتاج المدفعية والذختر  

ي مجاالت تدريب الجيش األوكراب   
 .العسكرية ألوكرانيا ، وال سيما ف 

ي األسلحة   
 تعد الحكومة الدنماركية 110 مليون يورو كمساعدات عسكرية ألوكرانيا .سيتم استخدام األموال ف 

ي والحدود ، إنها حرب المعتقدات :بير ي  
ي فريدريكسن" :الحرب الحالية ال تتعلق فقط باألراض   

 والمعدات وتدريب الجيش .قال رئيس الوزراء ميتر
ي تقوم عليها أوروبا والعالم الحر  

 ."الديمقراطية والطغيان ، من أجل القيمي التر

12.08 

 إىل أوكرانيا - تم تسليمها من قبل بريطانيا العظىم .رصح M270 MLRS وصلت دفعة جديدة من 
ي ريزنيكوف ، لكنه لم يحدد عدد األنظمة المعنية ي أوليكس   

 .بذلك وزير الدفاع األوكراب 
ي .وقال وزير   

وي    ج إىل بريطانيا - سيقومون بتدريب الجيش األوكراب   تم إرسال جنود من هولندا والت 
بي انتصارناي ي ، كلما اقتر

ً
ي جيدا

ً
ي ريزنيكوف" :كلما زاد عدد المقاتلير ي المدربير ي تدريبا ي أوليكس   

 ."الدفاع األوكراب 
يطانية ي المبادرة الت   

ي اآلن ،ي أكدت الدنماركي وكندا والسويد والمملكةي المتحدة ونيوزيلندا مشاركتهاي ف   حتر
ي  
 .لتدريب الجيش األوكراب 

13.08 

ي ، إن سلوفاكيا سلمت أول أرب  ع وحدات مدفعية ذاتية الدفع من طراز  ي البالد ، ياروسالف ناج    
ي Zuzana قال وزير الدفاع ف   

 إىل أوكرانيا - وهم بالفعل ف 
 .الخدمة مع القوات المسلحة األوكرانيةي

ة وتجمع حاشد يوم السبت 13 أغسطس .وطالب"  ي باريس - نظمتي مستر  
 أنقذوا آزوف "و "روسيا إرهابيةي :"تواصلتي المظاهرات المؤيدة ألوكرانيا ف 

ي لم تغادر السوق الروسية بعد بمغادرتها  
كات الفرنسية التر ي كدولة إرهابية وإنقاذ شعب آزوف ، كما طالبوا الشر اف باالتحاد الروس   .المشاركون باالعتر

ي أوكرانيا  14.08  
ي إىل انسحاب القوات من محطة الطاقة النووية لزابوريجيا ومن كامل أراض  ي و 42 دولة روسيا بطلب فوري .يشتر  .ناشد االتحاد األوروب  

 الدعم الدولي 
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14.08 

ي تمي االستيالء   
ي لوغانسكي ودونيتسك، والحفاظ عىلي المناطقي التر  

ي مقاطعتر  
ي جهوده عىل فرضي سيطرة كاملة عىلي أراض   يركز الجيش الروس 

سون وخاركيف وزابوريجيا وميكواليف ي مقاطعات ختر  
ا ف 
ً
 .عليها مؤقت

ي الوقت نفسه، يستمر القتال   
ي عدة اتجاهات لكنها باءت بالفشل .ف   

 قام المحتلون الروس بعدد من المحاوالت القتالية االستطالعية ف 
يق أوكرانيا .استخدمت القوات الروسية تكتيكات األرض المحروقة وقصف البنية التحتية المدنية باألسلحة الثقيلة ي شر  

 .العنيف ف 

ي اتجاهات بافليفكا   
ي ف 
ً
ي اتجاهات خاركيف وسالفيانسك وكراماتورسك، وأيضا  

 صدت القوات المسلحة األوكرانية الهجمات الروسية ف 
ي اتجاهات  

اق دفاعات القوات األوكرانية ف  ي )مقاطعة دونيتسك .(من خالل تلك األعمالي الهجومية، حاول اليروس اختر  ونوفوسيلك 
سة ي )مقاطعة دونيتسك(، وتستمر هناك المعارك الشر  .أوليكساندروبول وكراسنوغوريفكا وآفدييفكا ومارينكا وبيسك 

سون دون جدوى، وتراجعوا بخسائر  ي مقاطعة ختر  
ي ف  وك  ي وشتر  

ي لوزوف   
 .كما حاول الروس التقدم قرب بلدبر

ي الخسائر التاليةي   :خالل األسبوع 08/08/2022 – 14/08/2022، تكبد الجيش الروس 
 من األفراد 1210 
 دبابةي 53 
 مركبة قتالية مدرعةي 56 
ي 20 

ً
  مدفعا

 وسائل الدفاع الجويي 4 
  طائرات ومرويحيتير ي 10 
  الطائرة بدون طيار 30 
  سيارة وخزانة الوقود 46 
 قطع المعدات الخاصة 5 

ي المستودعات ومراكز القيادة  ا، تواصل قوات المقاومة القيام بأعمال تدمتر
ً
ي المحتلة مؤقت  

ي األراض   
 .ف 
سون  ي مقاطعة ختر  

ي عدة بلدات محتلة ف   
ي وقت واحد ف   

ي 8/8/2022 ُسمع دوي انفجارات ف   
 .ف 
ي ما ال يقل عن خمس قاذفات مقاتلة  ي مطار نوفوفيدوريفكاي العسكري )شبه جزيرة القرم .(تم تدمتر  

ي 08/09/2022 وقع انفجار قوي ف   
 ف 

 Su-30 وثالث طائرات متعددة المهام من طراز Su-24 FENCER من طراز
FLANKER H، رت تلك الطائرات بشدة عىل األقل .ذكرت المخابرات  أو تض 
ي  
ي يمكن رؤيتها ف   

ة عىل شكل عيش الغراب، التر يطانية أن "أعمدة الدخان الكبتر  الت 
ي أربعة مستودعاتي  فيديو صّوره شاهد عيان، نتجت بشكل شبه مؤكد عن تفجتر
ي  
ة مفتوحة ."قد تكون خسائر القوات المسلحة الروسيةي بعد االنفجارات ف   ذختر
ي يوم واحد منذ الحرب العالميةي  

ي خسارة لطائرات موسكو العسكرية ف   القرم أكت 
 .الثانية

ي   
ي ف  ي 7 غارات عىل معاقل الجيش الروس   

 شن سالح الجو األوكراب 
ي نوفوليكسيفكاي ومركز  

ة ف  سون وميكواليف، حيث دمر مستودع ذختر ي ختر  
 مقاطعتر

ي  .قيادة ومراقبة بالقرب من قرية ماكسيمي غورك 
ديانسك  سون(، ومليتوبول وبتر ي )مقاطعة ختر ي قرية فيسيىل   

ي 10/08/2022، اندلعت انفجارات ف   
 .ف 
سوني ثالثة مراكز قيادة  ي مقاطعة ختر  

ي 11/08/2022، دمرت القوات المسلحة األوكرانية ف   
 ف 

ي آخر .والخسائر المؤكدةي
ا
بت الطائرات الهجومية معقل ، ورص  ة للجيش الروس   ومستودع ذختر

ي 41 جندًيا وثالثة مدافع هاوتزر وسبع قطع عتاد عسكري  .للقوات الروسية ه 
ي ستاروبيلسك )مقاطعة   

ي ماكييفكا )مقاطعةي دونيتسكي .(ف   
ي 12/08/2022، وقعت انفجارات ف   

 ف 
ي  
ي األراض   

 لوغانسك (أصيب أحد المتعاونير ي أثناء انفجار سيارة مفخخةي .وقعت عدة انفجارات ف 
وهوزي، فيليكا بالغوفيشينكا، شابلنكا ي ستر  

، نيجت  ي نوفوترويتسك   
سوني :ف   .المحتلة بمقاطعة ختر

بة أخرىي عىل الجش فوق  بت وحدات الصواري    خ والمدفعية األوكرانية رص  ي 13/08/2022، رص   
 ف 

بت القوات األوكرانية ي نوفا كاخوفكا .اآلن ال يمكن استخدامه عىل النحو المنشود .بعد أني رص   
 السد ف 

ي ي الفرصة لنقل معداته الثقيلة إىل الضفة اليمت  ، فقد الجيش الروس  ي وكاخوفسك   جشي أنتونيفسك 
سون ي إىل ختر  .لنهر دنيت 

 تمارس القوات األوكرانية السيطرة بإطالق النار عىل جميع الطرق اللوجستية للقوات الروسية 
سون ي مقاطعة ختر  

 .ف 
ي موزيكيفكا ونوفا كاخوفكا .وبلغتي الخسائر الروسيةي 15 جندًيا   

ي ف  ي 14/08/2022 دمرت القوات األوكرانية مستودعير ي للجيش الروس   
 ف 

 .وأرب  ع عربات ومركبات مدرعة T-72 ودبابة

 الحالة العسكرية
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08.08 

ي  بوا ضواج  ي الصباح رص   
ي تم احتاللها بالفعل ، وف   

 يحاول المحتلون الروس استعادة مواقعهم المفقودة ويقصفون بال رحمة القرى التر
 .ميكواليف

ي ساعات الصباح ، ما أدى إىل مقتل شخصير ي   
 .وقصف االحتالل خاركيف ف 

ي روسياي :تم قصف 6   
نيهيف تتعرض للقصف من أراض  ي وتشتر ي سوم   

 ال تزال حدود منطقتر
 .مجتمعات إقليمية يوم األحد

ي ، نتيجة  ي منطقة سوم   
ي من 130 قذيفة عىل أراض  ي ، خالل النهار ، أكت   وأطلق الجيش الروس 

ي امرأة مضعها  
ي عىل قرية كاترينيفكا ، لقر  .قصف مدفع 

ي توفر الحرارةي لنحو   
ي خاركيف ، والتر  

رت محطة الطاقة الحرارية 3 ف  ي ، تض   نتيجة القصف الروس 
 .ثلث المدينة

09.08 

 .قصف الروس نيكوبول بمنظومة صاروخية 
كات إىل  ي إحدى الشر  

ي - تم نقل موظف ف 
ا
ا عىل نيكوبول ليل

ً
 أطلقت روسيا 120 صاروخ

ي  .المستشق 
ي ليلة 9 أغسطس ، قصف المحتلون الروس مدينة خاركيف مرة أخرى ، مماي أدى إىل إتالف   
 ف 

ي وسكك ترام  
 .عمود كهرباب 

10.08 

 

وفسك بقاذفات الصواري    خ ، وأصيب رجل وامرأة  وبتر ي منطقة دنيت   
يفسك ف   .قصفت القوات الروسية مجتمع متر

وفسك .أطلقي المحتلون الروس 80  وبتر ي ليلة 10 أغسطس ، قصف الغزاة الروس منطقة دنيت   
 ف 

ي نيكوبول ، ما أدى إىل مقتل 13 شخصا وإصابة 11 آخرين  .صاروخا عىل ج 
 .قصف الروس ستاري سيالتيف ، مقاطعة خاركيف - قتل اثنان 
ر   قصف الروس بلدة باخموت بالسيارات :6 قتىل و 3 جرج .وبحسب التقديرات األولية ، فقد تض 

ي 12
ا
ل  .مت  

ر 8  شي "، مما أدى إىل تض  ي الليل ، أطلق المحتلون النار عىل ميكواليف باستخدام صواري    خ "سمتر  
 ف 

 .منازل خاصة ، وإصابة 3 أشخاص ، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاًما

11.08 

ي المجتمعات يومًيا   
ي 200 لغم ومقذوف ف   .سوميشينا :أطلق الروس حواىل 

 قصف المحتلون محطة إنرجودار للطاقة النووية للمرة 
 الرابعة ، حيثي أصابوا محطة الضخي بالقرب من وحدةي الطاقةي
ري  األوىل .اندلع حريق عىل الفور بالقرب من مصادر اإلشعاع ، وتض 

 .عدد من أجهزة استشعار اإلشعاع
 .فجر يوم 11 أغسطس ، قصف الروسي مرة أخرى مدينة خاركيف 

12.08 

مرت مرافق البنية التحتية ، وُيعرف مقتل شخص وإصابة اثنير ي 
ُ
ي عىل زابوريجيه ، ود

ا
 .شن الروس هجوًما صاروخًيا هائل

ي :دمر العدو حقل قمح ودمر منازل   .قصف منطقة سوم 
ي يوم واحد فقط ، وأصيبي 14 شخًصا آخر   

ي منطقة دونيتسك ف   
 .قتل الغزاة الروس 7 مدنيير ي ف 

ب العدو خاركيف بصواري    خ من بيلغورود وحدث دمار .وتعرضتي ثالث أحياء من بينها مبان   رص 
 .سكنية للقصف

ي :"سقط قتىل وجرج   .وقصف االحتالل منطقة خاركيف ب  "األعاصتر

13.08 

ي نيكوبول ، سابقا ، لم تقع إصابات   
ي الليل أطلق الروس 30 صاروخا عىلي مناطق سكنية من جرادي ف   

 .ف 
ي يوم واحد وجرح 35   

 .قتل الروس 5 من سكان منطقة دونيتسك ف 
رتي االتصاالت والبنية التحتية الحيويةي والمؤسسات التعليمية  ة .تض  ي حالة خطتر  

 .قصف الروس خاركيف والمنطقة :ثالثة جرج طفل ف 
 .شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا عىل ميكواليف مساء السبت ، مما أسفر عن إصابة شخص 
  

14.08 

ار  ي ، وأصيب 15 سيارة بأرص   
ي سكت   .قصف منطقة خاركوفي :سقط صاروخي بالقرب من مبت 

ي منطقة زابوريزهزهيا بالقرب من محطة الطاقة النووية   
 قصف المحتلون الروس مدينة إنرجودار ف 

ي وقوع إصابات بير ي السكان المدنيير ي  
 .لزابوريجيا، وتسبب ذلك ف 
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08.08 
 

ي النصف األول من عامي 2022 بسبب الحرب الشاملة بمقدار نصف نقطة، حيث   
ي المتكامل لجاذبية االستثمار ألوكرانيا ف   انخفض المؤشر

ي منذ عام 2013 ي األدب   .بلغ 2.17 نقطة من أصل 5 نقاط .وهذه القيمة ه 
ي 700 فرد كومبسار لمشاهد حشود، ألنهم لم يتمكنوا من  وا إىل المدينة حواىل   قال عمدة ميليتوبول إيفان فيدوروف إن الروس أحض 

 إيجاد متعاونير ي من بير ي السكان المحليير ي إلعداد صورة تعامل السكان معي إدارة االحتاللي
سون، كشفت دائرة األمن األوكرانية عن المتعاونير ي ي مقاطعة ختر  

 لوسائل اإلعالم الروسية .ف 
 الذين أحبطوا موسم الزراعة، وساعدوا العدو عىل إقامة وتحصير ي المواقع، وخلقوا صورةي

 .ايجابية لسلطات االحتالل
از العالم بأشه، معلنير ي أنهم قاموا  غواتوم "للطاقة الذرية، يقوم الروس بابتر  كة "إينتر  حسب شر

ها  .بتلغيم محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وأنهم مستعدون لتفجتر

09.08 
ا لتقديرات الواليات 

ً
ي األوكرانية .ووفق  

ي األراض   
 وافقت وزارة الخارجية األمريكية عىل تخصيص 89 مليون دوالر لدعم عملية إزالة األلغامي ف 

ي ي ربعهاي - "قد تكون ملوثة باأللغام المضادة لألفراد والذخائر غتر ي أوكرانيا - أي حواىل   
ي مرب  ع من أراض   المتحدة، فإن 160 ألف كيلومتر

 ." المنفجرة

10.08 
 

وييف، الذي  ي أنطون ستر  جمعت دائرة األمن األوكرانية قاعدة أدلة كاملة حول المحتل الروس 
ي آذار  /مارس .لدى دائرة  

ة احتالل مقاطعة كييف ف   أعىط أوامر بإطالق النار عىل المدنيير ي أثناء فتر
وييف( كوتي) "عالمة النداء لستر ي "بتر ، حيث يعىط 

ً
اضها سابقا  األمن تسجيل مكالمة هاتفية تم اعتر

ي ألحد الجنود" :أطلقوا النار عىل الجميع هناك، اللعنة عليكي !هناك مدنييون  - هذا األمر اإلجرام 
 ."!اللعنة عليك، اقتلوهم جميعا

11.08 

ي  ي فولوديمتر  
 يوم الخميس، قصفت القوات الروسيةي محطة زابوريجيا للطاقةي النووية والمنطقةي القريبةي منها 4 مرات .وقالي الرئيس األوكراب 

بة نووية ي الواقع استخدام األسلحة النووية دون رص   
ي التاري    خ - وسيكون ذلك ف   

ي حادث ف  ي أكت   
ي إن روسيا يمكن أن تتسبب ف   .زيلينسك 

ي محطة زابوريجيا للطاقة النووية وحولها  
يش إنه يشعر بقلق عميق إزاءي تطور الوضع ف   .وقال األمير ي العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتتر

وعة السالح حول المحطة ي الوقت نفسه، رفضت روسيا دعوات األمم المتحدة إلنشاء منطقة مت    
 .ف 
ي العام  ي سكان ما يسىم ب  "جمهورية دونيسكي "و"جمهورية لوغانسكي "إىل مكتب المدع   يشتك 

اير، قام الجنود الروسي ي 24 شباط  /فت   
ي الشامل ألوكرانياي ف  ي من أنه بعدي بدء الغزو الروس   الروس 

ها بال رحمة .وكتب أحد أصحاب الشكاوى" :إنهم ]الروسي [يختبئون وراءي  بنهب منازلهم وتدمتر
ي  
 ظهورنا، فهل جاؤوا لحمايتنا أم لشقة وقتلنا؟ أكرر مرة أخرى، عاش والداي لمدة 8 سنوات ف 
 ."إقليم "جمهورية دونيسك الشعبيةي"، ولم يروا مثل هذه الفظائع  ...هل هؤالءي هم المدافعون؟

ا لما يسىم 
ً
ي مزيف

ً
ونيا ا لمعلومات استخبارية، أنشأت األجهزة األمنية الروسية موقًعا إلكتر

ً
 وفق

ي "وأعدت حملة إعالمية واسعة، وذلك لتشويه سمعة رئيس أوكرانيا  .ب "مؤسسة زيلينسك 

12.08 

ي للتحميل، وبعد ذلك ستغادر BRAVE COMMANDER وصلت سفينة   
ي "األوكراب   

يا يوم الجمعةي إىل ميناء "بيفديت  ي ترفع علم ليبتر  
 التر

 .إىل إثيوبيا محملة ب  23 ألف طن من الحبوب
ا لمكتب 

ً
ي دون الرعاية الوالدين .وفق

ا
رك 3182 طفل

ُ
ي أوكرانيا، ت  

 منذ بداية الحرب الشاملة ف 
ي ي نتيجة الغزو الروس 

ا
ي من 1067 طفل ي العام، بحلول 12 آب  /أغسطس أصيب أكت   المدع 

ي من 706 بجروح ي وأصيب أكت 
ا
ي 361 طفل  

 .الشامل :توف 
كة  ي 200 ألفي طن من المحاصيل المملوكة لشر  التابعة HarvEast شق المحتلون الروس حواىل 

ا .قبل بداية الحرب الشاملة
ً
ي احتلها المعتدي مؤقت  

ق أوكرانيا التر ي شر  
ي أراض   

 ،لرينات أحمدوف ف 
كة ي أوكرانيا HarvEast كانت شر  

ي ف   
ة مالك لألراض  ي عشر  .واحدة من أكت 

ي تجمع "جمهورية   
ي 15 آب  /أغسطس، سيبدأ العنارصي ف   

 أفادت وسائل اإلعالم الروسيةي أنهي ف 
ا لوسائل اإلعالم

ً
ي "القضية الجنائيةي "لخمسة أجانب تم أشهم .ووفق  

 ،دونيسك "النظر ف 
ي فيكوسالف بريبيغ  

 ،فإن المتهمير ي هم المواطن السويدي ماتياس جوستافسون، والكروابر
ي يطانيون جون هاردينج وأندرو هيل وديالن هيىل   .وكذلك الت 

ي القانونية   تدعوي السلطات األوكرانية قادة العالم والمنظمات الدولية إىل منع المحاكمة غتر
و أندريوشينكو ا لمستشار عمدة ماريوبول بيتر

ً
ي ماريوبول .وفق  

 ،للمدافعير ي األوكرانيير ي ف 
ي  
ي 24 آب  /أغسطس، أي ف   

 فإن المحتلير ي يستعدون لمحاكمة المدافعير ي عن المدينةي ف 
 .يوم استقالل أوكرانيا، وقاموا عىل عجل بتحويل القاعة الموسيقية للمدينة إىل سجن

ي ستنقل أبطالناي المأسورين .لم يكني  
 وقال آندروشينكو" :باإلضافة إىل األقفاص، يقومون بإنشاء مرآب خاص الستقبال الشاحنات التر

ا قبل الحرب، ويتم بناؤه حضًيا لغرض واحد - "المحكمةي
ً
ي موجود  ."هذا المبت 

13.08 
ا 

ً
ي وسط ميليتوبول المحتلة مؤقت  

ي ف   .وضع الروس قاعدة عسكرية عىل ساحة المستشق 
ياير تدخل المواب  ي األوكرانيةي لتحميل المنتجات الزراعية، غادرت ميناء تشورنومورسك  ي كانت األوىل منذ 24 شباط  /فت   

 إن السفينة، التر
ي الصباح  

 .ف 

  األزمة اإلنسانية 


