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29.08 

يبلغ     جديدة  مساعدات  بحزمة  أوكرانيا  ود  ز ست  السويدية  الحكومة  أن  أندرسون  ماجدالينا  السويدية  الوزراء  رئيسة  أعلنت 
أندرسون "ال يمكننا أن نسمح  مليون دوالر(. وقال    100مجموعها مليار كرونة سويدية )حوالي  

رة".  ي هذه الحرب غتر العادلة وغتر المتر
ز
 لروسيا بالفوز ف

ومولدوفا    أوكرانيا  ليشمل  ي  األورونر االتحاد  توسيع  إل   
ز شولت  أوالف  ي 

األلمانز المستشار  دعا 
ي بناء  

ز
ي الكتلة. كما أعرب عن فكرة أن ألمانيا يمكن أن تساعد أوكرانيا ف

ز
المدفعية والدفاع  وجورجيا ف

ز اآلخرين.   الجوي ، بالتنسيق مع الحلفاء الغربيير

30.08 

ي جوناس جار إن األمر    ويجر  لالستعداد لفصل الشتاء. وقال رئيس الوزراء التز
ً
ويجية إمكانية مساعدة أوكرانيا ماليا تدرس الحكومة التز
ويد أوكرانيا بملياري كرونة نرويجية )حوالي 

ز اء الغاز لموسم التدفئة.   200يتعلق بت   مليون دوالر( لشر
ي أوكرانيا بـ    ود االتحاد األورونر

ز مليون قرص من يوديد البوتاسيوم. طلبت أوكرانيا هذه األدوية لزيادة مستوى الحماية حول    5.5ستر
 محطة الطاقة الذرية زابوريزهزيا. 

31.08 

نظام    بشأن  االتفاق  ي  األورونر االتحاد  روسيا  علق  مع  المبسط  ات  رئيس    -التأشتر
ي المعابر الحدودية من  

ز
ة ف الدبلوماسية األوروبية ، جوزيب بوريل. "إننا نالحظ زيادة كبتر

ا أمنًيا. لذلك ، اتفقنا مع وزراء خارجية  
ً
روسيا إل الدول المجاورة. لقد أصبح هذا تهديد

الت الكامل التفاقية تسهيل  التعليق  ي عىل  األورونر ي  االتحاد  األورونر االتحاد   
ز ات بير أشتر

السفر   بجوازات  ف  يعت  لن  ي  األورونر االتحاد  أن  وأضاف  قال.  بوريل  قال   ، وروسيا" 
ي األوكرانية المحتلة. 

ي األراضز
 الصادرة عن االتحاد الروسي فز

ي   ي أقرب وقت ممكن. "عىل االتحاد   قال رئيس وزارة الخارجية البولندية زبيغنيو راو إن بولندا تدعم انضمام أوكرانيا إل االتحاد األورونر
فز

ي أوروبا ، وأنا أعتتر هذا شعار تفكتر 
ي غضون سنوات قليلة. لقد انتىه زمن السلبية فز

ا لمنح عضوية أوكرانيا فز
ً
ي أن يكون مستعد نا  األورونر

 وأفعالنا ". 
لالحتجاج. باإلضافة إل ذلك ، وعدت    وقال رئيس الخارجية األلمانية: لن نرفع العقوبات عن روسيا االتحادية حت  لو خرج األلمان 

ورًيا".  بوك ، بأن ألمانيا "ستدعم شعب أوكرانيا طالما كان ذلك ضز  وزيرة الخارجية ، أنالينا بتر

01.09 

ستتلق  أوكرانيا ست طائرات بدون طيار للكشف عن األلغام تحت الماء من بريطانيا العظىم.   
إن   يطانية  التر الدفاع  المناسب لمساعدة أوكرانيا عىل  وقالت وزارة  التدريب  ا 

ً
أيض ز سيقدمون  يطانيير التر

 تطهتر الساحل. 

02.09 

ي    . قالت أورسوال فون دير الين إن عىل االتحاد األورونر ي إل الحد من سعر الغاز الروسي دعا رئيس المفوضية األوروبية االتحاد األورونر
ز  از بوتير ز

ز. أن يحد من سعر الغاز الروسي لمواجهة ابت  ي مجال الطاقة ، وفق ما نقلته رويت 
  فز

ي بالزي العسكري والمالبس الشتوية. جاء ذلك من قبل   
ود الدنمارك القوات المسلحة أوكرانز ز ست 

 مكتب رئيس أوكرانيا. 
مليار دوالر    11.7بايدن يطلب من الكونجرس تخصيص   

أيضا   النداء  يذكر  ألوكرانيا.  طارئة  دوالر    2كمساعدات  مليار 
كمساعدة لتعزيز إمدادات الطاقة المحلية والتعويض عن تأثتر  

ز "لقد حشدنا العالم لدعم شعب   الحرب عىل سوق الطاقة العالمية. وقال ممثل اإلدارة للصحفيير
 أوكرانيا وحماية ديمقراطيتنا ، وال يمكننا ببساطة السماح بانتهاء هذا الدعم ألوكرانيا". 

ي اال  
ي ، باستثناء المجر ، عىل ضمان  وافقت جميع الدول األعضاء فز مليارات يورو    5تحاد األورونر

اح رسىمي بشأن هذه   م المفوضية األوروبية تقديم اقت  ز ي شكل قروض طويلة األجل ألوكرانيا. تعت 
أخرى من المساعدات المالية الكلية فز

 المسألة األسبوع المقبل ، عىل الرغم من مقاومة حكومة أوربان. 

03.09 
التفيا إيغيلز ليفيتس ووزير دفاع البالد أرتيس بابريكس حلفاء الناتو إل تزويد أوكرانيا بالدبابات والطائرات المقاتلة الحديثة  دعا رئيس   

ي مواجهة روسيا. 
ا من إضعاف عزمهم فز

ً
 ، وحذروا أيض

 الدعم الدولي 
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03.09 

عىل    جهوده  ز  تركتر الروسي  الجيش  ،  يواصل  دونيتسك  منطقة  عىل  السيطرة  فرض 
سون   وختر خاركيف  مناطق  ي 

ز
ف عليها  االستيالء  تم  ي 

الت  المناطق  عىل  والحفاظ 
 وميكواليف وزابوريزهيا. 

ي اتجاه مستوطنات سوليدار   
ز
ي اتجاه باخموت )منطقة دونيتسك( ، تم صد الهجمات ف

ز
ف

المسلحة   القوات  ، وتحاول  دولينا  ي  وباخموتسكي وفيسيال 
ز
ف التقدم  الروسي  لالتحاد 

  اتجاه زايتسيف ومايورسك. 

ة من     2022/ 09/ 03أغسطس. إل  28خسائر الروس للفت 
 2300-األفراد
 92-الدبابات

 146-المركبات المدرعة القتالية
نظام الصواريــــخ الصاروخية\ أنظمة المدفعية -19/84 
 5-وسائل الدفاع الجوي

 3/1-الطائرات / المروحيات
 26-الطائرات بدون طيار

 97-معدات السيارات وخزانات الوقود
 6-معدات خاصة

 
ي   
الجنوب    29فز ي 

فز ا 
ً
مضاد هجوًما  األوكرانية  الدفاع  قوات  شنت   ، أغسطس 

ا للمعهد ، أطلقت القوات 
ً
سون. وفق ي منطقة ختر

قت خط المواجهة األول فز واخت 
ي منطقة 

سون خالل اليوم األول من  المسلحة األوكرانية خمسة مستوطنات فز ختر
ي  
فز ي 
األوكرانز الجيش  أن ترصفات  بريطانية  إعالم  أفادت وسائل  المضاد.  الهجوم 

ز عىل القيادة الروسية   سون أصبحت مفاجأة تكتيكية  للعدو ، وسيتعير منطقة ختر
 قريًبا اتخاذ قرار بشأن مكان التخلص من االحتياطيات المتاحة لهم. 

ي   
ي اتجاهات    15أكتر من    ZSUأغسطس / آب ، نفذت القوات الجوية التابعة لـ    29فز

غارة جوية جماعية عىل أهداف روسية فز
ة معادية.  3و  KH-59مختلفة ، وأسقطت صاروخ   طائرات مستر

ي قرية لفيف   
و فز ي  دمرت القوات المسلحة األوكرانية الحاجز الذي أقامه الجيش الروسي عتر نهر دنيتر

وثالثة مستودعات فز
وكوبيال وأنتونيفكا.  ز يسالف وفتر  بتر

 قطعة عتاد.  30جنديا و   82وزادت الخسائر جيش روسيا اليومية للقوات المسلحة إل   
  
ي مؤخرة العدو. عىل مدار ثالثة أيام ، من   

أغسطس    31تواصل قوات الدفاع األوكرانية تدمتر العدو عىل طول خط المواجهة وفز
  26.5معدات العدو بتكلفة إجمالية بلغت حوالي    Bayraktar TV-2سبتمتر ، دمرت طائرتان بدون طيار من طراز    2إل  

ز دوالر( ، مدفع واحد من طراز    3التقديرية لكل واحدة هي    )التكلفة  T-72دبابات    8مليون دوالر ، وهي     ACACIA   (1.6ماليير
 مليون دوالر(.  0.3مليون دوالر( ومدافع هاوتزر ) 0.6) BMPمليون دوالر( ، 

ي   
ز    31فز ض أن المدافعير

سون ، ومن المفت  ي منطقة ختر
سون وبريسالف فز ي ختر

ي المساء فز
أغسطس ، دوى دوي انفجارات فز

 أوكرانيا استهدفوا مرة أخرى جش أنطونيف. عن  
ي   
الجنوبية    1فز الجبهة  عىل  ي 

األوكرانز الجيش  هاجم   ، ،    9سبتمتر  تحكم  نقاط 
المضادة   الدفاعات  ب  وضز  ، طيار  بدون  للطائرات  تحكم  ي 

ونقطت   ، ز  وعبارتير
ز العدو ، ودمر أكتر من مائة محتل روسي و   ي يوم واحد.   17للطائرات وتركتر

 وحدة فز
األوكرانية  باإل   المسلحة  القوات  دمرت   ، ذلك  إل  ة    5ضافة  بذختر مستودعات 

سون.  ي منطقة ختر
سون وباشتان وبريسالف فز ي مناطق ختر

 معادية فز
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29.08 

: أطلق الروس عىل المقاطعة    .  100مقاطعة سومي
ً
 قذيفة تقريبا

الروس عىل قصف منطقة    المحتلون  العنقودية  دأب  بالذخائر  ي خاركيف 
ز
الخاصة ف المنازل 

 منذ السادسة صباًحا. 
ي مقاطعة زابوريجيا.  

ز
ي تحتلها روسيا ف

ي ميليتوبول الت 
ز
 ُسمع دوي انفجارات ف

رف   
ُ
ي ميكواليف ، سقط ضحايا. حالًيا ، ع

ز
ز لألحياء السكنية ف نتيجة القصف من قبل المحتلير

ز و   جريًحا.  24عن قتيلير

30.08 

 الروس هجوًما صاروخًيا عىل زابوريجيا. شن  
وفسك: دمار كبتر ، امرأة مصابة.  

وبت  ي مقاطعة دنيتر
ز
 أصاب الروس ثالث مناطق ف

للمعلومات     
ً
وفقا أسفر  مما   ، بالمدفعية  مناطق وسط خاركيف  الروس  المحتلون  قصف 

 شخًصا.  11أشخاص عىل األقل وإصابة  4األولية عن مقتل  

31.08 

ي ليلة  
ز
أغسطس ، قصف الجيش الروسي منطقة نيكوبول أربــع مرات بقذائف "غراد" والمدفعية   31ف

مبتز شاهقا ، وعدة متاجر   12عاما ، وأصيب    57الثقيلة. ونتيجة القصف ، أصيبت سيدة تبلغ من العمر  
ي المدينة. 

ز
ي ف

ي ورياضز
ز
 وصيدليات وكلية ومدرسة رياضية لألطفال والشباب ومجمع ثقاف

ي وسط خاركيف ،  
ز
ي ، وأفاد عمدة المدينة أن هناك مصابون.  ف

 قصف الروس مبتز سكتز
وفسك.   وبت  ي منطقة دنيتر

ز
ة عنقودية ف ي مراهق نتيجة انفجار ذختر

ز
 توف

جودار عشية وصول بعثة الوكالة    قال رئيس إلدارة نيكوبول يفتوشينكو إن الجيش الروسي يقصف إنتر
ي بقصف المدينة من جانب نيكوبول. ونشر  الدولية للطاقة الذرية إل زابوريجيا من أجل  

اتهام الجيش األوكرانز
ر.   يفتوشينكو صورة لمبتز مجلس مدينة إنرجودار المترصز

01.09 

ي شبه جزيرة القرم   
ي أطلقت من أراضز

ب الروس أوديسا بصواريــــخ أونيكس الت  الليل ، ضز ي 
فز

ا. 
ً
 المحتلة مؤقت

ي قرية زدفيجيفكا ، منطقة بوشا  تم العثور عىل جثة رجل آخر تعرض للتعذيب عىل   
يد الروس فز

ي للمتوفز   ي الرقبة والبدن.  50- 40بمقاطعة كييف. العمر التقريتر
 سنة. توجد جروح فز

أيلول ، يستمر القصف بقذائف الهاون عىل مدينة انرجودار.    1منذ الساعة الخامسة من فجر   
ا عن إصابة أهداف البنية الت

ً
 حتية المدنية. كان هناك جرىح. ومن المعروف أيض

02.09 

ي خاركيف دون وقوع إصابات.  
سكي فز ب الروس عىل منطقة خولودنوهتر  ضز

بمنطقة    نيكوبول  ىحي  منظومات"غراد"  من  الروسية  القوات  قصفت  الليل  وخالل 
وفسك  وبت   مما أسفر عن إصابة شخص.  - دنيتر

03.09 

نيهيف: هناك أكتر من    ي  50قصف الروس مقاطعة تشتر
ر المبانز  انفجاًرا ، وترصز

ز    وفسك ريزنيشينكو أن الجيش الروسي قصف مرتير وبت  أفاد حاكم مقاطعة دنيتر
ي يبلغ من العمر   ي باستخدام منظومات "أوراغان" ، قتل صتر

سنوات.    9منطقة زيلينوديليا فز
  ، ة أشخاص  المستشقز عشر القصف نقل إل  نتيجة  ، فإنه  األولية  المعلومات  وبحسب 

ة ي حالة خطتر
 .معظمهم فز
ي مقاطعة سومي بقذائف الهاون   

ز فز خالل النهار ، أطلق الروس النار عىل منطقتير
 والمدافع ذاتية الحركة. 

04.09 

  .  ، واندلع حريق كبتر
ً
 قصف خاركيف: أصاب صاروخ مطعما

ي خاركيف حيث أصيب شخصان.  
ز فز ي المساء قصفت القوات الروسية منطقتير

 وفز
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29.08 

ا ، وال سيما الجنوب ، مرة أخرى عىل اإلخالء العاجل ، ألن "تطور األحداث ]للهجوم   
ً
ي المحتلة مؤقت

ي األراضز
ز
ز ف يتم حث األوكرانيير

 ."  المضاد[ قوي وديناميكي
ي بيسكوف ، أن روسيا ليس لديها    ي لرئيس االتحاد الروسي ، دميت 

زع السالح من المنطقة المحيطة بمحطة ضح السكرتتر الصحقز نية لتز
 زابوريزهيا النووية. 

ي تسيطر عليها  65قال اولقساندر ستاروح ، رئيس منطقة زابوريزهزهيا ، إن   
ي الت 

ي األراضز
ز
٪ من سكان منطقة زابوريزهزهيا موجودون ف

ز تنظيم "استفتاء" من خالل جذب ما ال يزيد عن   ٪. 35أوكرانيا ، أي أنه يمكن للمحتلير
  قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافائيل غروسي ، إن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذهب تحت قيادته إل محطة  

 الطاقة النووية زابوريزهيا. 

30.08 

ا من األجزاء المحتلة بجنوب أوكرانيا ، والطريق المؤدي إل شبه  
ً
 جديد

ا
جزيرة  ويأخذ الروس محصوًل

ز ، بحسب "ريا ميليتوبول".  ء بشاحنات البضائع المنهوبة من األوكرانيير  القرم المحتلة مىلي
ي   
ز
ي "المنطقة   29ف

ز
ي منطقة زابوروجييه ، أطلق الجيش الروسي النار عىل عمود إخالء ف

ز
أغسطس ، ف

ي 
ي الت 

ز الذين يحاولون المغادرة إل األراضز  تسيطر عليها أوكرانيا. الرمادية" من أجل تخويف المدنيير
ا شهرًيا قياسًيا من المساعدات المالية الخارجية  

ً
ي أغسطس ، تلقت أوكرانيا مبلغ

ز
 مليار دوالر.  4.6  -ف

الجديدة    الصناعية  األقمار  صور  خالل  من  حكمنا   Maxarإذا 
Technologies  . ي للطاقة النووية ي سقف مبتز  محطة زابوروىحر

ز
 ، فقد تشكلت أربعة ثقوب ف

ي تحتلها روسيا "بأعمال شغب بسبب الجوع" عندما حاول الصليب األحمر إلغاء  قام   
سكان ماريوبول الت 

ماريوبول ب.   . وبحسب مستشار عمدة  ز المتقدمير من  الكبتر  العدد  بسبب  اإلنسانية  المساعدات  إيصال 
ز ، فإن المصدر الوحيد للغذا  ي من المحتلير

ين  أندريوشينكو: "نظًرا لعدم وجود مساعدة إنسانز ء بالنسبة للكثتر
التوزيــــع.   ة الناس ، حاول الصليب األحمر إلغاء  ي من الصليب األحمر. لكن بسبب كتر

العامل اإلنسانز يظل 
 كانت هناك اعمال شغب حقيقية ". 

31.08 

زابوريزهزيا ستستمر "عدة أيام" ،  قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافائيل جروسي ، إن التفتيش عىل محطة الطاقة الذرية   
ي محطة الطاقة. 

 لكنه يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتواجد المستمر فز
. سيعمل    ز ويس األطفال األوكرانيير " الروس إل منطقة لوهانسك المحتلة ، والذين سيقومون بت  ز أرسلت روسيا دفعة من "المعلمير

ي مناطق منطقة لوهان 106حوالي 
ي تم االستيالء عليها بعد مدرًسا فز

اير.  24سك الت   فتر
ا لـ   

ً
ي االتحاد الروسي    ISWوفق

 فز
ً
ز الذين أعيد توطينهم قشا ئ جميع الظروف لمحو الهوية الثقافية األوكرانية من األوكرانيير ز يهتر ، فإن بوتير

ي الثقافة الروسية. 
 واستيعابهم فز

اتيجية بالقوات المسلحة  تل أشخاص    وبحسب إدارة االتصاالت اإلست 
ُ
األوكرانية ، أثناء "إعادة إعمار" مشح ماريوبول دراما ، حيث ق

لسكان    
ً
بالكلور. وطبقا األماكن  بالخرسانة وتغطية هذه  الجثث  بتغطية  الروس  قام   ، القصف  أثناء 

مر عمال البناء بعدم إثارة الضجة وعدم إخراج الجثث ، ولكن "بالخرسانة بهدوء". 
ُ
ز ، فقد أ  محليير

عثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كييف إل محطة الطاقة الذرية زابوريزهزيا ، حيث كان من  غادرت ب 
ا للعمل. 

ً
 المقرر تقييم الوضع وإنشاء تمثيل دائم. قال المحتلون إنهم يمنحون بعثة يوًما واحد

01.09 

رت  مؤسسة للتعليم    111منذ بداية الغزو الشامل ألوكرانيا ، تم تدمتر    الثانوي العام بالكامل. كما ترصز
سيتمكن    830  . ز المحتلير قصف  نتيجة  أخرى  المدارس    30مدرسة  تالميذ  من  فقط  المائة  ي 

فز
 األوكرانية من االلتحاق بالمدرسة جسدًيا هذا العام. 

ي   
ي ماريوبول ، فز

ي بداية العام الدراسي    1فز
سبتمتر ، لم يفتح المحتلون مدارس محلية. كان هناك فشل فز

و أندريوشينكو ، مستشار عمدة ماريوبول. ،  ل ، كما يقول بيت  ز ي المتز
ي معظم األطفال فز

 وبق 
بسبب    5قامت الحماية الطارئة لمحطة الطاقة الذرية زابوريزهزيا بإيقاف تشغيل وحدة التشغيل رقم   

كة »  رية ، لجأ الراشاليون إل استفزازات  « ، فإنه "عشية زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذEnergoatomقصف الروس. وبحسب شر
ي  
ي محطة الطاقة الذرية زابوريزهزيا. وفز

صباًحا ، نتيجة قصف آخر بقذائف الهاون من قبل    4:57أيلول / سبتمتر ، الساعة    1جديدة فز
ي حاالت الط 

وارئ وتم إغالق وحدة  قوات االحتالل الروسية عىل الموقع. موقع محطة الطاقة الذرية زابوريزهزيا ، تم تنشيط الحماية فز
 الطاقة الخامسة العاملة ". 

الرغم  وصلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إل محطة الطاقة الذرية زابوريزهزيا. ضح رئيس أوكرانيا ، فولوديمتر زيلينسكي ، أنه عىل   
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافائيل غروسي ،   الدولية للطاقة الذرية إل  محطة  من االتفاق مع المدير  الوكالة  وصلت بعثة 
ز ، ولم يكن هناك سوى دعاة من روسيا.   الطاقة الذرية زابوريزهزيا بدون صحفيير

ي الوقت نفسه ، ذكر   
بعد أربــع ساعات من وصوله ، غادر رافائيل جروسي  محطة الطاقة الذرية زابوريزهزيا مع معظم أعضاء الوفد. فز

ي محطة الطاقة الذرية زابوريزهزيا. المدير العام أن 
 فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيحافظ عىل وجوده فز

02.09 

ي المدارس البولندية.  185000بدأ  
ي أوكرانيا العام الدراسي الجديد فز

 طفل فروا من الحرب فز
الجسدية لمحطة محطة  قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافائيل غروسي ، إن السالمة   

: "كانت هناك لحظات كان   الطاقة الذرية زابوريزهزيا المحتلة قد انتهكت عدة مرات. الكالم المباشر
ز أو ثالث مرات )محررة(   فيها إطالق النار واضًحا ، من مدافع رشاشة ثقيلة ، وقذائف هاون ، مرتير

ي القول ، لنا جميًعا." 
ا مزعج للغاية ، كما يمكنتز

ً
 حق

رقم    أعيد   الطاقة  وحدة  بسبب    5توصيل  إغالقها  تم  ي 
والت   ، زابوريزهزيا  الذرية  الطاقة  لمحطة 

ي  
 سبتمتر ، بشبكة الكهرباء ، وتتم إضافة السعة.  1القصف من قبل الروس فز

  األزمة اإلنسانية


