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12.09 

ة األلمانية أنكا فيلدوسن إن ألمانيا تخطط لتسليم نظامي دفاع جوي    ن آخرين    IRIS-Tقالت السفير إىل أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام، ونظامير
ي بداية العام المقبل. وأضافت فيلدوسن: "أنا سعيدة جدا ألننا سننقل أربعة أنظمة من هذا القبيل. وهذا سيحمي مساحة كبير   -
ن
ة من  ف

 أوكرانيا". 
ي   

ن
ن التنفيذ ف ات المبسط للروس حير ي بشأن تعليق نظام التأشير .  12دخل قرار االتحاد األوروب   أيلول / سبتمي 

تقليل عدد    إجراء مبسط. يجب  باستخدام  إىل دول منطقة شنغن  للرحالت  ات  تأشير الحصول عىل  اآلن  بعد  ي روسيا 
لمواطنن يمكن  لن 

ي حظرا عاما عىل الرحالت السياحية للروس  حيث   ي الوقت نفسه ال يفرض االتحاد األوروب 
ن
. ف ات الجديدة المصدرة للروس بشكل كبير التأشير

ي ذلك المجر. عارضه عدد من الدول ب
ن
 ما ف

التشيك وسلوفاكيا والدنمارك وبلجيكا    ي روسيا أن التفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا وجمهورية 
ن
الرحالت السياحية ف أعلنت رابطة منظمي 

ة.   وهولندا ال تقبل من السياح الروس الوثائق للحصول عىل التأشير

13.09 

ي فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا س 
مليار دوالر إضافية من صندوق النقد الدوىلي كجزء من برنامج التمويل    1.4تتلقى  قال الرئيس األوكرابن

 الطارئ.  
الدولة    . ستسلم  الروسي الغزو  الحرب ضد  ي 

ن
البلغارية تقديم المساعدة ألوكرانيا ف الحكومة  لـ    350قررت  جندي    35000مجموعة طبية 

 . ي
 أوكرابن

14.09 

مت ألمانيا ألوكرا  
ّ
ي سل

نيا أربــع وحدات مدفعية ذاتية الدفع مضادة للطائرات من  خالل األسبوع الماضن
أربعة    24ثالجة. اآلن تمتلك  القوات المسلحة األوكرانية    65طراز جيباد و  إعداد  وحدة جيباد، ويتم 

 مليار دوالر.  1.2أخرى لتسليمها إىل أوكرانيا. تقدر المساعدات العسكرية األلمانية ألوكرانيا حالًيا بنحو 
ي ترنوبل. ستكون هذه المنازل من نوع منن جاهز.  ستقوم 

ن فن  جمهورية التشيك ببناء مساكن للنازحير

15.09 

إىل العاصمة األوكرانية مدينة    الزيارة  ي 
وصلت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون ديرالين فن

ي ومساعدة االتح 
ي األوكرابن ي  كييف.  وكانت الموضوعات الرئيسية للزيارة هي التكامل األوروب  اد األوروب 

م بروكسل ألوكرانيا  
ّ
ن    150لكييف خالل الحرب. عىل المدى القصير ستقد ويد النازحير ن

مليون يورو "ليى
ي أوكرانيا بالمأوى الالزم"، و 

ي    150داخلًيا فن
مليون يورو أخرى يجب أن تخصص إلعادة بناء المدارس النى

 دمرت نتيجة الحرب. 
ي كييف، وحصلت أيضا   

ي زقاق الشجاعة فن
باإلضافة إىل ذلك تم نقش اسم أورسوال فون ديرالين فن

 عىل وسام ياروسالف الحكيم من الدرجة األوىل. 
ي عىل تخصيص    لمان األوروب  مليار يورو الذي    10مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية ألوكرانيا. يكمل هذا القرض مبلغ    5وافق الي 

ي شكل مساعدات مالية وإنسانية وعسكرية.  قدم
ي بالفعل ألوكرانيا فن  ه االتحاد األوروب 

أوكرانيا    تزويد  ترفض ألسباب مختلفة  ي 
النى ألمانيا  المفوضية األوروبية موقف موطنها  رئيسة  عارضت 

لهم".   ها  توفير ، فعلينا  قتالية  دبابات  إىل  بحاجة  ]األوكرانيون[  "إذا كان  القتالية.  أن  بالدبابات  وأكدت 
ن يقاتلون حاليا من أجل "انتصار الديمقراطية" بدال من أوروبا بأكملها.   األوكرانيير

يعتقد البابا فرانسيس أنه من "المقبول أخالقًيا" أن تزود الدول الغربية أوكرانيا بأسلحة تصد غزوا واسع   
 النطاق لروسيا، إذ أن ذلك يتم بغرض الدفاع عن النفس. 

ن من ناقالت الجند المدرعة  قال وزير خار   سل دفعتير
جيس إن بالده سيى جية ليتوانيا غابرييلوس الندسبير

ي المستقبل القريب. 
 إىل أوكرانيا فن

ن من طراز  ق  ي صواريــــخ أخريير
ود أوكرانيا بقاذفنى ن خت إن ألمانيا سيى ن المي  مركبة مصفحة من   50و  Mars IIالت وزيرة الدفاع األلمانية كريستير

 . Dingoطراز 

16.09 

بمبلغ    المساعدات العسكرية ألوكرانيا  الجديدة من  بايدن عىل الحزمة  ة وقذائف    600وافق  مليون دوالر. وستشمل بشكل أساسي ذخير
ي ذلك أنظمة  

 .HIMARSللمدفعية وبما فن
ي   

ا عىل مخطط "التبادل الدائري" والذي بموجبه سينقل الجانب اليونابن مركبة   40قالت وزارة الدفاع اليونانية إن اليونان وألمانيا اتفقتا أخير
الجنود سوفيتية الصنع إىل أوكرانيا مقابل نفس العدد من مركبات   لنقل  ي ستحصل عليها وزارة    Marderمصفحة 

النى األلمانية الحديثة 
 ع اليونانية. الدفا 

ن المستشقن المركزي لألطفال "أخماتديت" وبناء عيادة    500ستخصص النمسا    مليون يورو لبناء المستشفيات األوكرانية. يتعلق األمر بتجهير
ي لفيف. 

ي إلعادة التأهيل فن
ي كييف وإنشاء مركز وطنن

 جامعية حديثة فن

17.09 

بيع    عىل  األلمانية  الفيدرالية  الحكومة  ذاتي   18وافقت   
ً
طراز  مدفعا من  الدفع  إىل    RCH-155ة 

 أوكرانيا، وهو ما طلبته كييف قبل شهرين. 
ة ألنظمة المدفعية    5قالت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة إن إسبانيا أرسلت    طائرات مع ذخير

 من العيار الكبير إىل أوكرانيا. 

 الدعم الدولي 
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17.09 

ي تم االستيالء عليها  
ي النى

ن جهودهم عىل محاوالت احتالل مقاطعة دونيتسك بالكامل، وتنظيم الدفاع والحفاظ عىل األراضن   يواصل الروس تركير
المواقع األوكرانية   ي اتجاهات معينة. تم قصف 

ي فن
النشطة للجيش األوكرابن ا، وكذلك تعطيل األعمال 

ً
التماس، وتستمر مؤقت عىل طول خط 

ي بعض االتجاهات، وإدخال االحتياطيات وإجراء االستطالع الجوي. 
ي إجراءات إلعادة تجميع القوات فن

 القوات الروسية فن
  . ي اتجاهات فولينسكي وبوليسكي وسيفرسكي

 لم يتغير الوضع بشكل ملحوظ فن
الب  ن ومنشآت  المدنيير الروس قصف منازل  اتجاهات أخرى، يواصل  ي 
الحرب وقواعد فن ن وأعراف  قوانير بذلك  ن  منتهكير المدنية،  التحتية  نية 

. وينفذ المحتلون غارات جوية وقصف باألسلحة والدبابات وقذائف الهاون والمدفعية.  ي الدوىلي
 القانون اإلنسابن

ي اتجاهات معينة.  
ي هجومه المضاد فن

 يواصل الجيش األوكرابن
   ، نوفوفوزنيسينسكي فيسوكوبيليا،  مستوطنات:  خمس  تحرير  تم  سون،  خير مقاطعة  ي 
فن

المسلحة  القوات  حررت  ن  أسبوعير خالل   ،
ً
إجماال تافوك.  ي 

سوخن وليوبيفكا،  مير كا،  بيلوغير
 كيلوميى مربــع من المقاطعة.   500حواىلي 

ي   
، أفادت نائبة وزير الدفاع حنا ماليار أن القوات الم  13فن سلحة قد حررت أيلول / سبتمي 

ي المحتلة.   6000ما يقرب من 
 كيلوميى مربــع من األراضن

ي   
، أعلن حاكم مقاطعة خاركيف أوليغ سينيجوبوف أنه بفضل األعمال    14فن أيلول / سبتمي 

ي  
بقى  ، ي

األوكرابن للجيش  تحت  6الناجحة  العدو  احتلها  ي 
النى المقاطعة  ي 

أراضن من  فقط   ٪
 مستوطنة.  388ن مقاطعة خاركيف، مع كيلوميى مربــع م  8500االحتالل. حرر جيشنا 

بأكملها    خاركيف  مقاطعة  من  قية  الشر الشمالية  المنطقة  تطهير  إىل   -تم  فيسيىلي  من 
 فوفتشانسك. 

ي مقاطعة خاركيف قضت  
يطانية أن القوات المسلحة األوكرانية فن ذكرت المخابرات الي 

 لرد فعل ض
ً
د الناتو. كان ذلك  عىل جيش حرس الدبابات األول لروسيا، والذي كان مخصصا

 . ي االتحاد الروسي
ا للقتال فن

ً
 من أكير الوحدات استعداد

ً
 الجيش واحدا

ي   
ي منطقة   15فن

ن وتدمير المعدات العسكرية لوحدات إنزال للقوات المسلحة الروسية فن أيلول / سبتمي  تم تأكيد قتل عدد كبير من العسكريير
 ها بالعمليات القتالية. باخموت. ال تسمح الخسائر لهذه الوحدة بمواصلة قيام

بسبب تدمير القوات األوكرانية للخطوط اللوجستية للروس، تواجه وحداتهم عىل طول خط التماس مشاكل بسبب عدم وجود أنواع معينة   
ة لراجمات الصواريــــخ والمدفعية.   من الذخير

ية، نفذت الطائرات األوكرانية    غارة عىل أماكن تمركز القوات والمعدات الروسية.    12خالل النهار، من أجل دعم أعمال وحدات القوات الي 
ي اتجاهات مختلفة: ثالث من طراز 

وواحدة من طراز  Su-25باإلضافة إىل ذلك، دمرت وحدات الدفاع الجوي األوكرانية أربــع طائرات روسية فن
Su-24M . 

ي   
، استعادت القوات المسلحة األوكرانية من الروس كيسيليفكا،    15فن سون. اليوم، تبقى مستوطنة  أيلول / سبتمي  وهي قرية خارج مدينة خير

سون، وهي تشورنوبايفكا.  ي عن خير
 وحيدة فقط تفصل الجيش األوكرابن

ي بعمليات   
ي اتجاه سالفيانسك )مقاطعة دونيتسك(، ويقوم الجيش األوكرابن

تتواصل األعمال الهجومية المضادة للقوات المسلحة األوكرانية فن
ي 
 ليمان.  قتالية بالقرب من كراسنن

ي   
ي منطقة دونيتسك  2022أيلول / سبتمي     17فن

وفا فن ي قرية ديي 
، حرر الجيش األوكرابن

سون.  ي غرب خير
 ودخلت قرية برافدينن

سون:    ي ثالث مناطق من مقاطعة خير
، فإن القوات المسلحة تناور فن ن وبحسب المحللير

ي فيسوكوبيليا.  سون وبالقرب من نهر إنغوليتس وغرب   شمال غرب مدينة خير
سون  ت  ي مقاطعة خير

واصل القوات المسلحة ألوكرانيا السيطرة النارية عىل كامل أراضن
 تقريًبا، مما يجعل من المستحيل عىل الجيش الروسي نقل االحتياطيات إىل هناك. 

، أصبح المحتلون الروس حول ليمان )مقاطعة    حسب معهد دراسة الحرب األمريكي
المسلحة ألوكرانيا تقوم بتوسيع مواقعها دونيتسك( مهددين بتطويق. يبدو أن القوات  

سكي دونيتس. قد يسمح هذا  ق من نهر أوسكيل وإىل الشمال من نهر سيفير إىل الشر
ن االستيالء عىل تلك  

ّ
ن بمحارصة القوات الروسية المتواجدة حول ليمان. يمك لألوكرانيير

ودونيسك.   المدينة الوصول إىل الطرق المؤدية إىل ليسيشانسك وسيفير
ة من  خسائ   : 2022/ 09/ 17إىل  2022/ 09/ 11ر الروس خالل الفتر

 من األفراد 2000 
 دبابة  66 
 مركبة قتالية مدرعة  117 
 47  

ً
 مدفعا

 راجمة الصواريــــخ  1 
 وسائل الدفاع الجوي  6 
 طائرة  12 
 مروحيات   4 
 الطائرة بدون طيار  13 
 سيارة وخزانة الوقود   145 
 وحدات معدات خاصة  5 

د برصًيا فقدان الروس    12آب / أغسطس إىل    29من   
ِّ
، أك ٪  54وحدة من بينها، أي    237قطعة من المعدات. أصبحت    442أيلول / سبتمي 

، وستستخدم ضد الغزاة.  ي
 من كامل خسائر العدو، غنائم الجيش أوكرابن

 الحالة العسكرية
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ة من   ي الفيى
بة صاروخية و 37، شن المحتلون 2022/ 09/ 17إىل   2022/ 09/ 12فن بة جوية ونفذوا  129رصن هجوًما من راجمات   422رصن

ي أوكرانيا. 
ي أراضن

 الصواريــــخ عىل أهداف فن

12.09 

ي من   
ي حواىلي    5قصف الروس مبنن سكنن

ي شخص واحد وجرح شخصان. فن
ي خاركيف. توفن

طوابق فن
ا   8الساعة  

ً
اًرا بمنشأة    مساًء ، شن الروس أيض هجوًما صاروخًيا عىل مقاطعة خاركيف، مما ألحق أرصن
 بنية تحتية مهمة. مات عامالن. 

ي جزء  
ي مدينة خاركيف وفن

نتيجة الهجمات الصاروخية الروسية، انقطعت إمدادات الكهرباء والمياه فن
 ٪ من عمل خطوط اإلمداد. 80كبير من المقاطعة. بحلول نهاية اليوم، تمت استعادة 

ي   
نيكوبول  فن ي 

منطقنى قصف  تم  وفسك،  وبيى دنيي  مقاطعة 
وكريفوريسك من راجمات الصواريــــخ من طراز "أوراغان" و"هراد"  

ار بالمنازل الخاصة والمدرسة الثانوية وشبكات  والمدفعية الثقيلة. ال يوجد هناك ضحايا. ولحقت أرصن
 الكهرباء. 
  . ن لير ن

ي اتجاه دونيتسك، قصف   قصف الروس كراماتورسك بالصواريــــخ وأصابوا مستشقن ومين
فن

ي مارينسكي وأفدييفسكي بالمدفعية. 
 العدو بعنف منطقنى

13.09 

ر   وفسك، قصف المحتلون منطقة نيكوبول بالمدفعية ست مرات خالل الليل. ترصن وبيى ي مقاطعة دنيي 
فن

ي خارجية وأنابيب غاز.  16
 وملعب ومبابن

ً
 مبنن سكنيا

ي لوه  
ي مقاطعنى

ي اتجاهي كراماتورسك فن
انسك ودونيتسك، قصف الجيش الروسي البنية التحتية المدنية فن

تل 
ُ
، وأصيب  5وباخموت. ق ن  آخرون.  10مدنيير

ي عاصمة المقاطعة و   
ي مقطعة زابوريجيا قصف المحتلون البنية التحتية المدنية فن

ي    19فن
مستوطنة أخرى فن

 . ي
 المنطقة خالل اليوم الماضن

ميكوالي  مقاطعة  ي 
مصنع  فن ي 

مبابن عىل  بات  شوهدت رصن للقصف.  ن  منطقتير ي 
فن مستوطنات  تعرضت  ف، 

 وليسيوم، ولم تقع إصابات. 

14.09 

ي  S-300تم قصف ميكواليف عىل نطاق واسع بأنظمة من طراز   
ار بمبابن ي المدينة، حيث لحقت أرصن

، وتأثرت جميع المناطق األربعة فن
ي شخصان، وتم ن 

ي المدينة. توفن
ن فن ن تعليميتير .  3قل سكنية ومؤسستير  آخرين إىل المستشقن

ار بنحو   ، حيث لحقت أرصن ن ب المحتلون مدينة نيكوبول مرتير وفسك رصن وبيى ي مقاطعة دنيي 
فن
 مبنن والعديد من خطوط أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء.  20

ي ريه. أطلق الروس سبعة صواريــــخ مجنحة من طراز  
ي ضخم عىل كريقن

حصل هجوم صاروخن
Kh-22  اتيجية ار  من طائرات اسيى . أصيبت مرافق البنية التحتية الحيوية والمواصالت، ولحقت أرصن

ي نهر إينغوليتس إىل ما يقرب من 
جسيمة بالهياكل المائية. نتيجة للهجوم، ارتفع منسوب المياه فن

ين. غمرت المياه  . تم إجالء الناس.  112ميى
ً
 خاصا

ً
ال ن  مين

15.09 

وفسك خمس مرا  وبيى ة منازل خاصة وأكير من مائة لوح  قصف الروس منطقة نيكوبول بمقاطعة دنيي  ار بعشر ت خالل الليل. ولحقت أرصن
 .  شمسي

ن عىل ضواخي المدينة.   ي زابوريجيا، أطلق المحتلون صاروخير
 فن
ِبت منشأة    7أطلق الجيش الروسي   

ي ريه. خالل النهار، حصلت عدة إصابات: رصنُ
صواريــــخ من طرازي "كينجال" و"إسكندر" عىل كريقن

ا لتقرير رئيس البلدية. 
ً
ا وفق ً  صناعية ومنشآت الهندسة المائية، وكان التدمير خطير

ن   10ب  قصفت مستوطنات مناطق خاركيف وكوبيان وايزيوم. دمرت مبان سكنية، وأصي  اوح أعمارهم بير
أشخاص، من بينهم طفالن تيى

 سنة.  13و  12

16.09 

كات.   ي إحدى الشر
ب المحتلون خاركيف بالصواريــــخ، واندلع حريق فن ي الليل، رصن

 فن
التجارية من راجمات صواريــــخ "غراد" والمدفعية   قصف الروس نيكوبول ودمروا منازل ومدرسة وروضة أطفال والعديد من المحالت 

 الثقيلة. 
ي مقا 
ش" وأنظمة الدفاع الجوي  فن بة صاروخ "سمير ي لرصن

-Sطعة دونيتسك، قصف الروس آفديفكا وماريانكا بالمدفعية، وتعرض سيليدوفن
را. قتل مدنيان وجرح 300  . 11. وكانت منطقتا بوكروفسكي وباخموتسكي األكير ترصن

اًرا بـ   ي مقاطعة زابوريجيا وألحقوا أرصن
 البنية التحتية المدنية. منشأة من  37قصف المحتلون عدة مناطق فن

17.09 

للطاقة    سلوفيانسك  محطة  عىل  النار  المحتلون  أطلق 
رت بعض المعدات.   الحرارية حيث اندلع حريق هناك، وترصن

ي  
ي األوكرانية النى

ن األراضن تمثل الخريطة الموجودة عىل اليمير
 تعرضت ألكي  قدر من القصف خالل األسبوع. 

 القصف خالل األسبوع
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12.09 

ي  
ي التابعة منطقة شكالوف فن

نيشنن ن ي قرية زالير
ن وعليها عالمات التعذيب.   فن  مقاطعة خاركيف، اكتشف ضباط إنفاذ القانون األوكرانيون جثث المدنيير

، ودمر    ي إيزيوم بمقاطعة خاركيف بسبب االحتالل الروسي
ي فن
٪ من  80قتل ما ال يقل عن ألف مدبن

 البنية التحتية للمدينة. 
ي  

رك مئات اآلالف    11  نتيجة إلحدى أكي  هجمات العدو عىل البنية التحتية للطاقة فن
ُ
، ت أيلول / سبتمي 

وفسك وخاركيف وسومي ودونيتسك بدون كهرباء. وبحسب وزير   وبيى ي مقاطعات بولتافا ودنيي 
ن فن من األوكرانيير

عالية   فرعية  الحرارية وثالث محطات  للطاقة  زمييف  األحد محطة  الروس مساء  غالوشينكو، قصف  الطاقة 
 الجهد. 

13.09 

ية تحمل لوحات خاركيف عىل الطريق المؤدي إىل لوهانسك المحتلة، ويستخدمها الجنود الروس لنقل  األشياء  سيارة مدن  300شوهدت حواىلي   
 المنهوبة. 

ي جريمة حرب دموية ارتكبها الروس، ويبقى أكير من  
، كل يوم يتم تسجيل ما يصل إىل مائنى ن ي المحررة من المحتلير

ي األراضن
ألف كيلوميى مربــع  70فن

ي عشر مقاطعات ملغ
 ومة. فن

14.09 

ن إىل المغادرة.    تتعرض مقاطعة دونيتسك للقصف العنيف، وتدعو السلطات السكان المدنيير
ي مقاطعة خاركيف. وقال الرئيس إنه أثناء  

وصل الرئيس فولوديمير زيلينسكي إىل منطقة إيزيوم المحررة فن
ي مقاطعة خاركيف، ترصف الروس بطريقة مماثلة لترصفاتهم

ي مقاطعة كييف:   احتالل إيزيوم وباالكليا فن
فن

ها من البنن التحتية.   عذبوا السكان، ودمروا رياض األطفال والمدارس وغير
ي مساء يوم   
اًرا بالهياكل    14فن ي ريه وألحق أرصن

، شن الجيش الروسي هجوًما صاروخًيا عىل كريقن أيلول / سبتمي 
ن حاولوا إغراق المدين  ة بهجمات صاروخية عليها. المائية. قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن المحتلير

15.09 

ا لتقديرات منظمة   
ً
غير    Conflict Observatoryوفق

ي تمولها وزارة الخارجية األمريكية، فقد  
الحكومية، النى
رت   المحاصيل  15.7ترصن مستودعات  من   ٪

 األوكرانية نتيجة الغزو الروسي الشامل ألوكرانيا. 
مدينة    ي 

فن الجماعية  المقابر  أكي   إحدى  اكتشاف  تم 
من    -واحدة   ي    -جثة    440أكير 

فن المحررة  إزيوم  ي 
فن

المقابر   ي 
فن دفنوا  من  ن  بير ومن  خاركيف.  مقاطعة 

شوارع  إن  السكان  يقول  وأطفال.  نساء  الجماعية 
ي 
ي أحد المنازل لقى

ي األسابيع األوىل لالحتالل كانت مليئة بجثث القتىل. عىل سبيل مثال، فن
 عندما ألقى الروس  46إيزيوم فن

ً
قنبلة  مدنيا مرصعهم معا

. ماتت عائلة كاملة مكونة من  ي شقة واحدة.  7جوية عىل المبنن
 أشخاص فن

ن    ن األوكرانيير ن تم اكتشاف غرف التعذيب، حيث تم االحتفاظ بالمواطنير ي مقاطعة خاركيف، بمساعدة السكان المحليير
ي عدد من مدن وبلدات فن

فن
ي ظروف غير إنسانية تماًما. 

 واألجانب فن
ي الواليات المتحدة. وأدلت المسعفة األوكرا 

ي  حزيران / يونيو، بشهادتها أمام لجنة هلسنكي فن
طلق رساحها من األرس فن

ُ
ي أ
نية يوليا بايفسكا )تايرا(، النى

هن، وطفل يبلغ من العمر  ن ذراعيها؛ عن  7وتحدثت المسعفة بشكل خاص عن سجينات حوامل مجهول مصير ي بير
سنوات أصيب برصاصة وتوفن

وا عىل خلع مالبسهم قبل قتلهم؛ عن غرف التعذيب،  سجناء ماتوا بسبب الت ي زنازينهم ألسابيع دون رعاية طبية، وكذلك عن سجناء أجي 
عذيب فن

ي تم إخراجها من تحت األنقاض، إلخ. 
 وجثث النساء واألطفال المشوهة النى

ي إىل دول 
ن أوكرابن  من ثمانية ماليير

ن قد عادوا بالفعل   منذ بداية الغزو الروسي الشامل ألوكرانيا، غادر أكير ، لكن حواىلي خمسة ماليير ي االتحاد األوروب 
 إىل أوكرانيا. 

ن عن    دولة عضو فن األمم المتحدة، قرارا يطالب روسيا    35يوم الخميس تبنن مجلس محافظن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى يتألف من ممثلير
 بإنهاء احتاللها لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية. 

ي هور  
المدينة  فن ي 

النساء فن الجبهة، ولم يتبق سوى  للرجال من أجل إرسالهم إىل  المحتلون عمليات اعتقال  ي مقاطعة دونيتسك، ينظم 
 – ليفكا فن

ي لمديرية االستخبارات العامة. 
 حسبما أفاد به المكتب الصحقن

ي الشقق لمدة  
ي تحتلها روسيا، فإن نقص المياه والكهرباء فن

ي ماريوبول النى
ة عفوية.  3فن  أشهر دفع الناس إىل الخروج إىل مسير
ي مقاطعة خاركيف.  

ي قبو فن
ن فن ن كانوا محتجزين من قبل المحتلير  حرر حرس الحدود خمسة مراهقير

16.09 

ي إيزيوم بمقاطعة خاركيف 
ة الجماعية فن ي المقي 

ن الجثث فن ي تم استخراجها يوم الجمعة،  من بير
٪ منها 99، والنى

 تحمل عالمات الموت العنيف. 
ي أحد القبور عير عىل حبل حول عنق شخص مقتول وأيديه مقيدة، وعىل بعض الجثث توجد آثار التعذيب.  
 فن
ي  

ي مدينة إيزيوم المحررة فن
ن أنه فن و لوبينيتس للصحفيير ي لحقوق اإلنسان دمييى

لمان األوكرابن   رصح مفوض الي 
 جندًيا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.  20مقاطعة خاركيف، تم العثور عىل مقابر لنحو 

غودار    إينير العامة  إىل مدينة  غواتوم"  كة "إينير الديزل    25سلمت رسر الغيار والمواد ووقود  شاحنة من قطع 
ي 
النووية، والنى للطاقة  ي محطة زابوريجيا 

المعطلة فن الطاقة  الطاقة ووحدات   ال تزال تحت  إلصالح خطوط 
ن الروس.   االحتالل الروسي وتتعرض للخطر من قبل المحتلير

عي أقامه للمحتلون، حيث تم احتجاز   
ي مقاطعة خاركيف، تم اكتشاف "سجن" غير رسر

ي منطقة كوبيانسك المحررة فن
ي آن واحد،    400فن

شخص فن
 فقط. وقد تم بالفعل اكتشاف  140بينما صممت الزنازين لـ 

ً
ي مقاطعة خاركيف المحررة.  غرف تعذيب  10شخصا

ي أراضن
 فن

 بعة. أعيد توصيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحتلة بشبكة الطاقة األوكرانية عن طريق إصالح أحد خطوط الطاقة الخارجية الرئيسية األر   17.09

18.09 

ي إيزيوم، يستمر   
ي موقع الدفن الجماعي فن

بعد استخراج الجثث فن
سية. أحد األمثلة عىل الجرائم  الكشف عن الحقائق الرهيبة للجرائم الرو 

ي ارتكبها الجيش الروسي هو مقتل عائلة ستولباكوف: أولينا البالغة  
النى

و البالغ من العمر    31من العمر   عاًما باإلضافة إىل ابنتهما    33عاًما ودمييى
 سنوات.  5بالغة من العمر ليسيا ال

  األزمة اإلنسانية 


