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05.09 

بقيمة    دعًما  ألوكرانيا  األوروبية  المفوضية  اإلسكان    500ستقدم  األموال  هذه  ستضمن  يورو.  مليون 
. رصح بذلك ممثل المفوضية األوروبية إريك   دين داخليا، فضال عن دعم القطاع الزراعي والتعليم للمشر

 .  مامير
ي للشؤون   ي سيواصل دعم  قال الممثل األعىل لالتحاد األوروب  الخارجية جوزيب بوريل إن االتحاد األوروب 

از   ز ي حاجة إىل ذلك، عىل الرغم من أي تهديدات وابي 
ز
ي الحرب ضد العدوان الروسي طالما هي ف

ز
أوكرانيا ف

ي والعسكري بقدر ما هو  
: "سنقدم الدعم السياسي والماىلي واإلنسابز

ً
من جانب روسيا. وأوضح بوريل قائال

وري. هدفنا هو   مساعدة أوكرانيا عىل كسب الحرب. نريد أن تنتهي هذه الحرب، ولكن ليس بأي شكل  رصز
ا لمعايير السالمة اإلقليمية ألوكرانيا". 

ً
 من األشكال، بل وفق

06.09 

اف بروسيا كدولة راعية لإلرهاب. وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض كارين جان بيير إن    هذا القرار  قررت الواليات المتحدة عدم االعي 
اف ]باالتحاد الروسي كدولة راعية لإلرهاب[ عواقب غير مرغوب فيه  : " ليست هذه الطريقة هي األكير فعالية أو قوة. قد تكون لالعي  ي

ا  نهاب 
فرض عادة عىل أي د

ُ
ي ت
، لقد فرضت الواليات المتحدة بالفعل عىل روسيا العقوبات الت  ولة تم  بالنسبة ألوكرانيا والعالم". حسب جان بيير

فت باالتحاد الروسي كراع لإلرهاب.  اف بها كراع لإلرهاب. ويجدر بالذكر أن التفيا اعي   االعي 
ي ذلك   

ز
ي دينيس شميهال فيما يتعلق بتوريد أسلحة ثقيلة إضافية، بما ف

ز طلب رئيس الوزراء األوكرابز ي أوالف شولي 
رفض المستشار األلمابز

 . 2دبابات ليوبارد  
ي مدريد )إسبانيا(   T-23أقلعت طائرة من طراز  

تحمل مساعدات عسكرية ألوكرانيا من قاعدة جوية فز
ة للمدفعية الميدانية ذات العيار الكبير إىل أوكرانيا. أفاد بذلك   يوم الثالثاء. سوف تنقل الطائرة ذخير

 مكتب رئيس وزراء إسبانيا. 
املة تكاليف غزو أوكرانيا  تجاوز دخل روسيا من صادرات الطاقة لألشهر الستة األوىل من الحرب الش 

ي تقرير المركز الفنلندي ألبحاث الطاقة. يشير المحللون إىل أن أكي  مشي  للطاقة  
. جاء ذلك فز بشكل كبير

ي ) ز )   85الروسية كان االتحاد األوروب  ، أصبحت ألمانيا أكي  مشي     35مليار يورو(، وتليه الصير ي  دول االتحاد األوروب 
ز مليار يورو(. من بير

يات   للوقود   مليار يورو.  19األحفوري بقيمة المشي 

07.09 
: "أوكرانيا بحاجة إىل إمدادات مستمرة من   105تتجه مدافع هاوتزر    ملم من ليتوانيا إىل أوكرانيا. ذكرت وزارة الدفاع الليتوانية هذا عىل تويي 

 األسلحة. ال يمكننا التوقف ". 

08.09 

ي ألمانيا، إن أوكرانيا ستتلق   قال وزير الدفاع األمريكي لويد   
ي قاعدة رامشتاين فز

ي افتتاح االجتماع الخامس فز
ز فز مليون دوالر أخرى    675أوسي 

ة لنظام هيمارس   من المساعدات من الواليات المتحدة. ستشمل الحزمة الجديدة من المساعدات ألوكرانيا، عىل وجه الخصوص، ذخير
 بل اليدوية والمزيد. والمدفعية والعربات المدرعة وقاذفات القنا

ز تخصيص أكير من ملياري دوالر كمساعدات عسكرية ألوروبا. سيتم استخدام هذه    باإلضافة إىل ذلك، أعلن وزير الخارجية األمريكي بلينكير
ي    18األموال لدعم أوكرانيا و  

. أعلن أنتوبز دولة أوروبية من المحتمل أن تكون مهددة بالعدوان الروسي
ز ذلك خالل ز   يارته إىل كييف. بلينكير

الواليات المتحدة ألوكرانيا ما يقرب من    بايدن، قدمت  ي المجموع، منذ بداية عمل إدارة 
  15.2فز

 مليار دوالر من المساعدات العسكرية. 
ات شنغن بدخول دول البلطيق وبولندا. وقال وزير الخارجية   لن ُيسمح للروس الذين يحملون تأشير

ي أورماس رينسالو إن القا
ي اإلستوبز

ز التنفيذ فز .   19نون ذا الصلة سيدخل حير  كانون األول / سبتمي 
ا    160ستتلق  أوكرانيا ما يقرب من   

ً
وي    ج. إىل جانبها، سيتم تسليم قاذفات ووحدات توجيه وأجهزة رؤية ليلية، وفق صاروخ هيلفاير من اليز

ويجية.   ي للحكومة اليز
وبز صاروخ موجه أمريكي من فئة "جو أرض"، يتم توجيهه بواسطة  ( هو  Hellfireهيلفاير )   AGM-114للموقع اإللكي 

ر. يتم استخدامه ضد طائرات الهليكوبي  والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والمركبات األرضية.  ز  شعاع لير

09.09 

البالغة      الكلية  المعونة االقتصادية  الثانية من  الدفعة  ي  مليارات يورو من    5ستتلق  أوكرانيا  االتحاد األوروب  أيد مجلس   . ي االتحاد األوروب 
اح ذا الصلة للمفوضية األوروبية. سيخصص القرض الجديد البالغ   مليارات يورو لألنشطة اليومية للحكومة ألوكرانية وسيضمن   5االقي 

ي الدولة: المكاتب والمدارس والمستشفيات. 
 تشغيل البنية التحتية الحيوية فز

رة بدون طيار من طراز   سلمت إستونيا ألوكرانيا   ز  ، حسبما أفاد به سفير إستونيا.  THeMISناقالت جند مدرعة مجيز

10.09 

ي "زقاق   
 لقادة التفيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا فز

ً
تمت إزاحة الستار عن لوحات تذكارية تكريما

ي كييف. لقد دعمت هذه الدول أوكرانيا منذ بداية الغزو 
 الروسي الشامل. الشجاعة" فز

انية الدولة األوكرانية من خالل تقديم ما يقرب من    ز البنك الدوىلي مير مليون دوالر. أعلن    530سيدعم 
رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال عن موافقة الحكومة عىل هذا القرار. ومن المقرر استخدام األموال  

اإلن االجتماعية: رواتب رجال  امات  ز بااللي  للوفاء   عن مدفوعات  المتلقاة 
ً
ز واألطباء، فضال والمعلمير قاذ 

 المعاشات التقاعدية والمساعدة االجتماعية. 

 الدعم الدولي 
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10.09 

ز األسبوع من    ، يضيق الجيش    10إىل    4تمير ي سون. ببطء وتدريج  ي مقاطعي خاركيف وخير
ز
سبتمي  بهجوم مضاد ناجح للقوات األوكرانية ف

 موقعها التكتيكي  
ز ي منطقة كراماتورسك، تمكنت قوات االوكرانية من تحسير

ز
ي مقاطعة دونيتسك. ف

ز
ز ف ي الخناق عىل المحتلير

األوكرابز
ي االتجاه السالفيانسك، تقدم األوكرانيون حت  عمق  

ز
ين. ف ات وحرروا قرية أوزيرن.   3وتقدمت حت  عمق كيلومي   كيلومي 

ز و   ي اتجاهي فولير
ز
ي حالة تأهب  لم يتغير الوضع ف

ز
بوليسك بشكل ملحوظ. من أجل اإلبقاء عىل القوات المسلحة لجمهورية بيالروسيا ف

ة التدريب مرة أخرى.  ، تم تمديد في   قتاىلي
وراجمات    والمدفعية  الهاون  وقذائف  القتالية  والعربات  بالدبابات  المدنية  التحتية  البتز  عىل  النار  العدو  أطلق  أخرى  اتجاهات  ي 
ز
ف

 الصواري    خ. 
تعزيز حامية مدينة    سون  ي مقاطعة خير

ز
الروسية ف القوات المسلحة ألوكرانيا، تحاول قيادة قوات االحتالل  اب وحدات  اقي  بسبب  

بلغ عن وصول وحدات جديدة للعدو، حيث ال يعرف جنودها  
ُ
ي عاصمة المقاطعة، أ

ز
سون من خالل نقل االحتياطيات. وهكذا، ف خير

 شوارع المدينة. 

                                                                   11.09.22           06.09.22 

ي   
سون. احتلت القوات الروسية القرية منذ    4فز ي قرية فيسوكوبيليا بمقاطعة خير

ي نهاية يونيو،    16سبتمي  حرر الجيش األوكرابز
مارس. فز

 وقع الخط األمامي بالقرب من القرية. جاءت القوات األوكرانية إىل هنا، 
ز  ومنذ ذلك الحير

ي   
من    5فز بالقرب  هجمات  األوكرانية  المسلحة  القوات  صدت  اتجاه    9سبتمي   ي 

فز مواقعه  من  الروسي  الجيش  طردت  قرى، كما 
.  15كراماتورسك. كما نفذت الطائرات األوكرانية  بة عىل مواقع الجيش الروسي  رصز

ي خطاب 
فز زيلينسكي  الرئيس  بصواري    خ  قال  ا  ي دمر مستودعً

األوكرابز الجيش  إن  ي 
المساب  لمهاجمة    S300ه  استخدموها  ي 

الت  الروسية، 
 خاركيف. 

ي   
القوات األوكرانية فرصة نقل وحدات    6فز ي مقاطعة خاركيف. استخدمت 

ا فز
ً
ي هجوًما مضاد

الجيش األوكرابز ، شن  أيلول / سبتمي 
 غير متوقع.   القوات الروسية إىل الجبهة الجنوبية لشن هجوم مضاد 

 
، نفذت الطائرات األوكرانية   7خالل    ا بما يقرب من   27أيلول / سبتمي 

ً
ار أيض . ولحقت أرصز ة الروسي   40غارة ودمرت مستودع الذخير

. دمرت وحدات الدفاع الجوي للقوات األوكرانية طائرة من طراز   ا لتمركز قوات ومعدات الجيش الروسي
ً
 ومكان

ً
وطائرة    Su-25معقًل

ي اتجاهات    KH-101بدون طيار وخمسة صواري    خ مجنحة    وطائرة  Ka-52هليكوبي   
فز

 مختلفة. 
ة من    ، دمر المدافعون األوكرانيون ما قيمته    7إىل    5خالل الفي    157.5أيلول /سبتمي 

مليون دوالر من األهداف الجوية للعدو. فإن األمر ال يتعرق إىل بوسائل الهجوم الجوي:  
والطائ  والمروحيات  والطائرات  مجنحة  الحساب  صواري    خ  إجراء  تم  طيار.  بدون  رات 

ي هيئة األركان العامة للقوات المسلحة عىل النحو التاىلي 
 .لخسائر العدو فز

 

ي    20أيلول / سبتمي  ، أفرجت القوات المسلحة األوكرانية عن أكير من    8حت    
ي مقاطعة خاركيف من االحتالل، بما فز

مدينة وقرية فز
ي هذا الجزء من الجبهة، تمكنت القوات المسلحة من التقدم ب  

ي عمق المواقع الروسية. قال نائب    50ذلك مدينة باالكليا. فز
ا فز ً كيلومي 

 الحالة العسكرية
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ال إدارة  المساحة  رئيس  إن  غروموف  أوليكسي  العامة  األركان  لهيئة  الرئيسية  عمليات 
ي تزيد   ي اتجاهي خاركيف وبوك الجنوب 

ز
ي عادت إىل سيطرة أوكرانيا ف

ي الت 
اإلجمالية لألراضز

 كيلومي  مرب  ع.   700عن 
ي   

ز
ي منطقة    8باإلضافة إىل ذلك، ف

ز
، تقدمت القوات المسلحة األوكرانية ف أيلول / سبتمي 

اتجاه  دونيتسك وح  ي 
ز
ا مواقعها ف

ً
أيض ، وحسنت  الروسي الجيش  ي من 

أوزيربز ررت قرية 
 كراماتورسك. 

كة األمريكية ميىلي إن القوات المسلحة االوكرانية أصابت   
قال رئيس هيئة األركان المشي 

 هدف روسي ب  "هايمرس"، وتستخدم هذه األنظمة "بشكل فعال للغاية".  400أكير من  

،  9بحلول    ي مقاطعة خاركيف، هذا ما يقرب من    30قامت القوات المسلحة األوكرانية بتحرير أكير من    أيلول / سبتمي 
ز
مدينة وقرية ف

2500   . ي
 كيلومي  مرب  ع األراضز

ي   
مدينت  ودخلت  ة  كبير عملياتية  مفاجأة  المسلحة  القوات  حققت 

ي  
ز
ي مقاطعة خاركيف ف

ز
. كانت كوبيانسك   10كوبيانسك وإيزيوم ف أيلول / سبتمي 

اير    27أشهر، بدًءا من    5الل الروسي ألكير من  تحت االحت  ، عندما سلم  2022في 
العمدة ماتسيغورا المدينة للروس دون قتال. احتل الروس مدينة إيزيوم بعد قتال  

ي  
ز
ف أبريل    1طويل   / لوجستيتان 2022نيسان  نقطتان  ز  المدينتير تعتي  كلتا   .

ي 
 
ف ي االتجاه الشر

ز
 . مهمتان، ويقوض فقدانهما قدرات الروس ف

 
 
 ألعمال الوحدات    10إضافة إىل ذلك، خالل   

ً
، دعما أيلول / سبتمي 
ية، نفذت طائرات قوات الدفاع أكير من   غارة عىل معاقل    17الي 

مستودعات   عن   
ً
فضال للعدو،  والمعدات  األفراد  تمركز  وأماكن 

ي قيادة و  
ار بنقطت  ، لحقت أرصز ة. نتيجة للقصف المدفعي الذخير

األفراد والمعدات العسكرية للعدو، باإلضافة إىل  مناطق تمركز    8
 .جش عائم

ي تدمير مستودعات   
سون، يواصل الجيش األوكرابز ي مقاطعة خير

فز
ي  
،    10ونقاط قيادة الروس. عىل سبيل المثال،  فز أيلول / سبتمي 

بت القوات المسلحة األوكرانية الجش العائم الذي بناه الروس   رصز
ي نوفا كاخوفكا

 .فز
ي لقيادة الجبهة الجنوبية أن وحدات القوات  أفاد المك 

تب الصحقز
ات من   إىل عدة عشر ين  تقدمت من كيلومي  األوكرانية  المسلحة 

ي بعض المناطق. 
ات فز  الكيلومي 

 
ة من     2022/ 10/ 09إىل   2022/ 03/ 09خسائر الروس خالل الفي 
 

 أفراد الجيش  3200

 دبابات  102

 المركبات المدرعة القتالية 181

 راجمات الصواري    خ / أنظمة المدفعية 18/ 125

 وسائل الدفاع الجوي  9

 الطائرات / المروحيات  4/3

 الطائرات بدون طيار  34

 السفن / القوارب  0

 معدات السيارات وخزانات الوقود  158

 معدات خاصة  11

 
ي األسابيع السابقة. عسكري. هذا أكير  3200كما ترون، فقد الجيش الروسي خالل هذا األسبوع   

 بكثير مما كان عليه فز
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05.09 
رت صالة لأللعاب الرياضية ومدرسة   ة منازل خاصة ومبتز شاهق، وتضز ار بما يصل إىل عشر ب نيكوبول بالمدفعية. ولحقت أرصز قام الروس بضز

 رياضية. 
ي مقاطعة  

. أطلق العدو قذائف الهاون عىل مناطق فز  سومي

06.09 
يكوف.   ي الجزء األوسط من منطقة كييفسكي بالمدينة، حسبما أفاد عمدة المدينة إيهور تير

ي فز
ي خاركيف، أصابت قذيفة مبتز سكتز

 فز
ز ريزنيشنكو.   وفسك فالنتير

وبي  ي ري    غ، أصاب صاروخ مستودًعا للنفط، واندلع حريق شديد، حسب حاكم مقاطعة دنيي 
ي كريقز

 فز

07.09 

ي   
ر مغسلة سيارات ومقاهي ومتاجر وسيارات، ولم يسقط ضحايا. وأصيب اربعة أشخاص نتيجة  حصلت فز بتان صاروخيان. تضز خاركيف رصز

ي المنطقة. 
ي عىل مناطق سكنية فز

 قصف صاروخز
ي  

وفسك، قصفت المدفعية وقذائف الهاون منطقة نيكوبول. لم تقع إصابات. تم إخماد الحريق الذي اندلع فز وبي  ي مقاطعة دنيي 
مستودع النفط    فز

ة معادية فوق المقاطعة.  ي ري    غ نتيجة القصف. كما تم إسقاط طائرة مسير
ي كريقز

 فز
ي   

ي مقاطعة زابوريجيا، قصف الروس البنية التحتية المدنية فز
.    15فز ي

مدينة قرية خالل اليوم الماضز
.  51تم تدمير   مبتز

ي   
فز المكثف  القصف  أكير عمليات  الروس  نفذ  ي مقاطعة دونيتسك، 

منطقة كراماتورسك، حيث  فز
  
ً
رت كراماتورسك وسلوفيانسك وكوستيانتينيفكا. تعرض كراماتورسك لقصف فجرا أصاب الروس منشأة   -تضز

ي سالفيانسك، حواىلي الساعة الرابعة صباًحا، أطلق الروس النار عىل المدرسة 
طبية، مما أدى إىل اندالع حريق. فز

ي جميع أنحاء منطقة باخموت.  واستهدفوا بناية شاهقة. كما حصل قصف 4رقم 
 فز

08.09 

ي خاركيف. تم استخدامت صواري    خ    5خالل النهار، شن الروس   
بات صاروخية عىل البنية التحتية فز ار بالبنية   S-300رصز مرة أخرى. لحقت أرصز

ي رجالن يبلغان من العمر 
ي ساحة مصنع، مبتز إداري. وتوفز

ي فز
 أشخاص.  5عاما. أصيب  65و  21التحتية الحيوية، مبابز

ي المقاطعة، تعرضت مناطق خاركيف وإيزيوم وتشوغوييف وبوغودوخيف للقصف. أصيب   
، بينهم طفل    6فز ز بات المحتلير أشخاص جراء رصز

ي التجارية، واندلعت الحرائق. يبلغ من ا
رت المنازل الخاصة والمبابز . تضز ز بشظايا وعبوات اىل المستشقز . تم نقل الضحايا مصابير ز  لعمر عامير

ر   ي نيكوبول  تضز
وفسك. فز وبي  ي مقاطعة دنيي 

   11قصفت راجمات صواري    خ "راد" والمدفعية الثقيلة الروسية أرب  ع مرات منطقة نيكوبول فز
ً
ًل ز ميز

 بالقرب منها، والعديد من ألواح محطات الطاقة الشمسية، وصالة لأللعاب الرياضية المحلية. قطع خط كهرباء. خاًصا ومبتز 
ً
  خارجيا

ي ري    غ.  
 شن الروس هجوًما صاروخًيا عىل كريقز

ي  
ي مقاطعة دونيتسك، وأصيب  8فز

ز فز ، قتل الروس تسعة مدنيير  شخًصا آخر.  23أيلول / سبتمي 

09.09 

ي الليلة،   
ي اليوم السابق قتل الروس هنا فز

: فقز ر كبير . تعرضت باخموت لضز ي مناطق بوكروفسكي وكراماتورسك وباخموتسكي
أطلق الروس النار فز

ر    17أشخاص وجرحوا    8 محالت تجارية ودار الثقافة والمبتز اإلداري. تبق  المدينة بدون ماء   4منازل شاهقة و    6مبتز خاًصا و    20آخرين. تضز
 نذ أربعة أيام، وإجراء اإلصالحات مستحيل بسبب األعمال القتالية العنيفة. وال كهرباء م

ي خاركيف من راجمات الصواري    خ، دون وقوع إصابات. كما أصيبت منطقة سالتيف، وتأثرت إحدى   
ي الليل، قصف الروس منطقة كييفسكي فز

فز
. كما أصيبت خاركيف خالل النهار بقذائف صاروخية م تعددة. وأسفر القصف  مؤسسات التعليم العاىلي

 بينهم ثالثة أطفال.  14عن إصابة 
ً
 شخصا

، ولقيت امرأة مضعها نتيجة القصف    ز بات المحتلير ي مقاطعة خاركيف لضز
تعرضت منطقة تشوغوييف فز

 .  األخير
وفسك، دون وقوع إصابات، ولكن   وبي  ي منطقة نيكوبول بمقاطعة دنيي 

أطلق المحتلون النار مرة أخرى فز
 هناك دمار. 

ي م 
ز دون وقوع إصابات. فز  قاطعة ميكواليف، قصف الروس منطقتير
ز    و زيفيتسكي إن المبتز دمر، وهناك إصابات بير

. وقال حاكم المقاطعة دميي  ي مقاطعة سومي
ي الصباح غارة جوية عىل مستشقز فز

نفذ الروس فز
 . ز  المدنيير

10.09 

ي مقاطعة  
ي الليل، هاجم الروس ثالث مناطق فز

وفسك. فز وبي   دنيي 
ي الصناعية والمستودعات. لم  

قت المبابز ي المزارع والمنشآت الصناعية واحي 
وفسكي وسينيلنيكوفز ي دنيي 

دمرت الهجمات الصاروخية عىل منطقت 
 يصب المدنيون. تعرضت منطقة نيكوبول للقصف بالمدفعية الثقيلة ولم يصب أحد. 

 للمعلومات األ 
ً
. وفقا

ً
ي المقاطعة، عىل وجه الخصوص، كما تم قصف ميكواليف ليال

ولية، لم يكن هناك ضحايا. كما تم قصف مدن وقرى أخرى فز
. لم تكن هناك ضحايا.  Kh-31تم إطالق صاروخ مجنحة  ي منطقة فوزنيسينسكي

 من طائرة فز
ي نوفايا فودوالزا، واندلع حريق. توفيت امرأة تب 

ل خاص فز ز . تم تدمير ميز عاًما. تم نقل    62لغ من العمر  كما قصف المحتلون منطقة خاركيفسكي
ي شخص واحد وجرح شخصان. 

ي خاركيف، توفز
ي منطقة إيزيوم. خالل النهار، نتيجة القصف فز

 خمسة أشخاص إىل المستشقز فز

11.09 

 ليال قصف الروس األماكن التالية:  
. تم   

ً
ي من خمسة طوابق ليال

تدمير أحد األجنحة بالكامل. وبحسب المعلومات  مدينة ميكواليف والمقاطعة. واستهدف المحتلون فناء مبتز سكتز
 األولية، أصيب تسعة أشخاص. 

وفسك. تم قصف نيكوبول ثالث مرات خالل الليل. وأصابت هناك أكير من    وبي  قذيفة من نظام "غراد" الروسي والمدفعية   35مقاطعة دنيي 
تدمير   تم  المدينة،  ي 

فز وخاًصا،    35الثقيلة.  ا 
ً
شاهق الصناعية،  مبتز  التحتية  البنية  ومنشأة  ومستوصف،  التعليمية،  المؤسسات  من  والعديد 
 والسيارات، ومضخات الغاز وخطوط الكهرباء. 

ة    و. وقال حاكم المقاطعة ريزنيشنكو: "لقد استهدفوا مباشر كما تم توجيه الصاروخ إىل ضواخي مدينة دنيي 
و تنام بسال  ي حيث كانت عائالت سكان دنيي 

عاما. تم نقله   72م. أصيب رجل يبلغ من العمر الجي السكتز
ي السكنية يتم 

ي اإلدارية والمتاجر واألسواق والمستودعات والمبابز
ة. إن المبابز ي حالة خطير

إىل المستشقز فز
ها".   تدمير

المحتلون بصاروخ    ي كراماتورسك أصاب 
تم قصف مدينة بوكروفسك بخمسة صواري    خ من  .S-300فز

ار بأكير من ، ومن المع"اسكندر"طراز   .مبتز سكنيا وبنية تحتية للسكك الحديدية 20روف أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ستة. ولحقت أرصز

 القصف خالل األسبوع
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06.09 

ي محطة   
ي فولوديمير زيلينسكي بناء عىل نتائج مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فز

يعتقد الرئيس األوكرابز
الدولية بحاجة إىل تفويض أوسع إلجبار روسيا عىل نزع السالح من  زاباروجيا للطاقة النووية أن المنظمة  

ي محطة الطاقة النووية وإعادة السيطرة الكاملة عليها إىل أوكرانيا. 
 أراضز

ي   
ز ومركبات ومعدات فز ت أفرادا عسكريير الذرية أن روسيا نشر الدولية للطاقة  الوكالة  د أعضاء بعثة 

ّ
وأك

ي محطة زاباروجيا لل
ي الطابق األول مواقع مختلفة فز

ي ذلك عدة شاحنات عسكرية فز
طاقة النووية، بما فز
ي الطاقة األوىل و الثانية. 

ي وحدب 
 من قاعات التوربينات فز

كة للطاقة الذرية التابعة   اء من شر وسجلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا وجود مجموعة خي 
الذين   الروسية "روساتوم"  الجا  –للحكومة  هم  الروسي  كما أخي  النووية واألمن واإلجراءات إلدارة   –نب  "تقدموا المشورة بشأن السالمة 

 محطة زاباروجيا للطاقة النووية". 
ي أوكرانيا ُيعتي   

ي عداد المفقودين ويوجد ما ال يقل عن   236منذ بداية الغزو الشامل لروسيا فز
.  7343طفال فز ز  طفال عىل قائمة المرّحلير

. نتيجة الحريق الناجم عن    ي
 القصف الروسي لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية تم قطع الخط األخير الذي يربط المحطة بنظام الطاقة األوكرابز

ي أولينيفكا حيث قتل ما ال يقل عن   40  -أيلول / سبتمي     6 
ي فز

ي الوحسر يوما منذ الهجوم اإلرهاب 
ز عن "آزوفستال" نت  50 ز من أعداد المدافعير ي كييف تم تكريم  من أشى الحرب األوكرانيير

يجة لالنفجار. فز
القوائم  الروسي  الجانب  من  اآلن  أوكرانيا حت   تتلق  لم   . ي إرهاب  نتيجة هجوم  حتفهم  لقوا  الذين  الجنود 
األقل  عىل  المعلومات  بعض  اكتشاف  "آزوفستال"  عن  ز  المدافعير أقارب  ويحاول  للقتىل،  الدقيقة 

ورة اإلفراج عن الم ي أقرب وقت ممكن. ويواصلون الضاخ للعالم حول رصز
ز فز  قاتلير

07.09 

ي مقتل أكير من 
ي األيام المقبلة إىل مدينة أولينيفكا المحتلة بمقاطعة دونيتسك للتحقيق فز

 50  يجب أن تصل البعثة التابعة لألمم المتحدة فز
 . ي
 أسير حرب أوكرابز

وري الحد من    ز إنه من الضز اتجاهات تصدير الحبوب  قال رئيس االتحاد الروسي فولوديمير بوتير
ز أن كل الحبوب تقريبا كانت موجهة إىل االتحاد   ي أوكرانيا. ويدعي بوتير

عي  "ممر الحبوب" من أراضز
ي وليس للبلدان النامية.   األوروب 

الحبوب تشهد عىل    إطار ممر  ي 
البحرية ألوكرانيا فز بالصادرات  الخاصة  البيانات  أن  بالذكر  يجدر 

. وفقا   ز الرئيس بوتير كة بارفا إنفست، تتجه  أكاذيب  ٪ من الصادرات إىل إفريقيا 22لحسابات شر
ق األوسط و  ٪ إىل أوروبا. 28والشر

ي بول يوري. اتضح أن قصص الروس عن وفاته نتيجة مرضه    1.5بعد أكير من   
يطابز شهر من المفاوضات أعادت روسيا جثة المتطوع الي 

 كانت أكاذيب. تعرض الرجل للتعذيب. 
ي الخارج. أعلن ذلك رئيس قسم التعليم الثانوي و للتعلبم ما قبل   16ألف تلميذ وأكير من    500  ال يزيل ما يقرب من 

ألف معلم يبقون فز
.  7المدرسة بوزارة التعليم والعلوم يوري كونونينكو خالل إحاطة يوم   أيلول / سبتمي 

ا للطاقة النووية إىل اإلخالء بأنفسهم، ألن روسيا ال توافق  تدعو السلطات األوكرانية سكان المدن والقرى الواقعة بالقرب من محطة زاباروجي 
ي إلجالء السكان

 إنشاء ممر إنسابز
ً
يشوك، طلبت وزارة إعادة دمج المناطق المحتلة مؤقتا   عىل إقامة الممرات اإلنسانية. وبحسب إيرينا فير

ي المحتلة المتاخمة لمحطة الطاقة النووية، لكن "كان رد عىل
ز من األراضز   ذلك صمت ساخر". المدنيير

ي "їيظهر حرف " 
ي ماريوبول المحتلة كشكل جديد من أشكال االحتجاج. يرسم الناس الحرف األوكرابز

ة فز ي الشوارع، مما ї" بأعداد كبير
" فز

ي أبجديات اللغات السالفية األخرى سوى األوكرانية، و 
ي والفريد من نوعه والذي ال يوجد فز

. هذا الحرف االستثناب  ز يرسمه  يزعج المحتلير
 سكان المدينة عىل قواعد التماثيل وجدران المنازل وعىل أرض الشوارع. 

08.09 
يليتس إن االتحاد الروسي أطلق    ي روسالن سي 

صاروخ عىل األقل عىل أوكرانيا منذ   3500قال وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية األوكرابز
 بداية الغزو العسكري الشامل. 

09.09 

ي   
ز لتطهير ورشة "آزوفستال" دون إزالة األلغام مسبقا، مما أسفر عن إصابة  فز ي    4ماريوبول  أرسل المحتلون مدنيير

أشخاص و جميعهم فز
 حالة حرجة. 

طة والسلطات وخدمة الطوارئ الحكومية وإعداد    ي مقاطعة خاركيف ستبدأ عملية استعادة أنشطة الشر
وعة االحتالل فز ز المناطق ميز ي 

فز
 لشتاء. المدن لفصل ا

ي أوكر  
ي مقابلة إنه منذ بداية الحرب الشاملة فز

يشوك  فز ي أوكرانيا إيرينا فير
ي المحتلة مؤقتا فز

انيا تم  قالت رئيسة الوزراء إلعادة دمج األراضز
."لسوء الحظ نموت عىل أرضنا    140تدمير   ي

إنكم تستعد   -ألف مبتز سكتز  . ز المدنيير المبادئ والقيم بدماء وأرواح سكاننا  ون  ندفع ثمن 
 لحرب باردة، والشتاء البارد، وسيكون هذا أيضا جزءا من حربكم. دعونا نوحد جهودنا". 

ي من اضطرابات نفسية بسبب الحرب.  
ي كل خامس أوكرابز

 تقول منظمة الصحة العالمية إن من المحتمل أن يعابز

10.09 
، قامت القوات المسلحة األوكرانية بتحرير من   ي األوكرانية. منذ بداية أيلول / سبتمي 

ي كيلومي  مرب  ع من األراضز
 حواىلي ألقز

ز  المحتلير
ي إىل مواقع العدو مقذوفات دعائية تحتوي عىل تعليمات حول كيفية االستسالم.  

 قبل الهجوم المضاد يطلق الجيش األوكرابز

11.09 

ي خاركيف.   
ي ، قصفت روسيا محطة للطاقة الكهربائية فز

ي كان يعيش  انتقاما للتقدم األوكرابز
المدينة ، الت 

ي منطقة  
فيها مليون شخص قبل الحرب ، بدون كهرباء ، باإلضافة إىل مناطق أخرى. هجمات مماثلة فز

و ، العديد من المستوطنات بدون كهرباء وماء.   دنيي 

  األزمة اإلنسانية 


