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بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا وآنا دوفھا

منوبالرغمالدمار،وتكثیفبتعزیزب"التحریر"المسماةالروسیةالمھمةتستمراوكرانیا.فيالروسیةالحرببدایةمنذاشھر5
خاللھا:الحربتستمرالتي5اللألشھرالمحدثةاالحصائیاتبعضوأدناهمضى،وقتايمناكثرمقاومتھااوكرانیاتعززذلك

وفقاوذلكاألمامي،الخطعلى500وتخدمألف38منھااالوكرانيالجیشصفوففيتعملامرأةألف50عنیزیدما-
والدباباتالعسكریةللسیاراتكسائقاتالنساءتعملالخصوصوجھوعلىمالیار،آنااألوكرانيالدفاعوزیرلنائبة

وعلیھبالصحةالمباشرالضررتلحقالتيالتخصصاتمناقشةتمتأنھكماالمدفعیات،عملفيتساھموكذلكوالشاحنات
قامت النساء بحریة باختیار التخصصات المالئمة لھا.

Wallمعلھمقابلةفيزیلینسكيالرئیسأشار- Street Journalكانتویونیومایوفيالقتالذروةفيأنھإلى
جریح250وحواليضحیة30حواليالىانخفضالضحایافعدداآلنأماعسكري،200-100بینماتخسراوكرانیا

خالل یوم واحد.
األوروبي.االتحادلدولالوطنیةالمدارسانظمةفياندمجاوكرانيطفل492647أناألوروبیةالمفوضیةأفادت-
مركزاومستشفى900بحواليالضررالحاقأوتدمیرتمبینمااالقل،علىالصحةمجالفيیعملموظف18قتلتم-

الصحة األوكرانیة.لوزارةوفقارعایة صحیة على ایدي الغزاة الروس، وذلك

للطیرانكاناتوفيقاعدةاصابتوالتيصباحاكیروفوھرادمنطقةعلىصاروخ13الروسیةالقواتاطلقتالھجوم.تحتالمدن
كوستیانتینیفكافيآخرین.9وجرحاالقلعلىاشخاص3مقتلعنأسفرممااألوكرانیةالحدیدیةللسكةالتابعةالوحداتوإحدى

اصابیولیو،24فياطفال.روضةدمروانوفودمیتریفكاوفيمدرستینبتدمیرالروسیةالقواتقامتدونیتسك،إقلیمفيوباخموت
لنالحرببسببأنھلیاخفادیمسلوفیانسكلمدینةالعسكریةاإلدارةرئیسوصرحھذادونیتسك.إقلیمفيبجراحمدنیین8الروس

سلوفیانسكفيبقیواممنشخصألف22حواليھناكالوقت،ذاتفيالبارد.الموسمبدایةفورالتدفئةموسماطالقممكنایكون
ودنیبرونیكوبولوھيدنسیبروبیتروفسكإقلیمفيمناطق3بقصفیولیو25لیلةخاللالروسوقامطفل.4000-3000ومنھم

وكریفوریزكي مما ادى الى الحاق الضرر بمنازل خاصة وانبوب غاز ومخازن لشركات زراعیة.

األراضيفياألوكرانالشباببینلروسیاالموالیةالمعتقداتزرعخیرسونفيذاتیاالمعلنةالسلطاتتحاولاإلحتالل.تحتالمدن
الوطنيالعسكرياألوكراناألطفالتعلیمبھدفخیرسونإقلیمفيومسابقاتللشبابمنظماتبتشكیلالمحتلونیقومحیثالمحتلة،
خیرسون"إلقلیمالشباب"البناةمثلمدنیةمنظماتتشكیلروسیامنالمدعومةالسلطاتتحاولذلك،ولتحقیقلروسیا،الموالي
البالغینالسكاناكراهیتمالوقت،ذاتفيبالقوة.فأكثراكثرفیصبحفیھااألوكرانالشبابمشاركةأماوغیرھا،خیرسون"و"شباب

إقلیمفيالقدامىالمحاربینو"منظمةخیرسون"إقلیمفياألمھات"اتحادمثلالجدیدةالمنظماتفيالمشاركةعلىاإلقلیمفي
خیرسون".

لنقلالمحتلونیستخدمھكانالذيالطریقوھيتفجیرھاعبرمیلیتوبلمنطقةفيالحدیدیةللسكةتحتیةبنیةبإضرارالمقاومونقام
المعدات العسكریة والكوادر باتجاه مدینتي فاسیلیفكا وتوكماك.

إقلیمفيبریانكامدینةفيمحتجزوناالوكرانيالجیشضدالقتالمواصلةرفضواالذيالروسالجنودمن243عنیقلالما
قدوانھمبذلكتورطھانفتالروسیةالسلطاتانافادواالمحتجزینوعائالتأقاربأنالصلةذاتتقریرفيجاءوقدلوھانسك.

احتجزوا من قبل جنود في لوھانسك بالرغم من ان الجمیع یدرك ان اولئك الذین رفضوا القتال محتجزین من قبل مرتزقة "فاغنر".

Humanمنظمةنشرت.اإلنسانحقوق Rights Watchقامحیثالمحتل،الجنوبفيالناسواختفاءالتعذیبعنجدیداتقریرا
خیرسونإقلیمفياخرىوبلداتمدن10ووسكادوفسكوبردیانسكومیلیتوبلخیرسونمنشخص71معبالحدیثالمنظمةممثلي

معالحاالتبعضوفيقسراباحتجازھماوالمدنیینبإخفاءإماالمحتلونالروسبھاقامحالة42التقریروصفولقدوزابوریجیا.
نفوسھمفيالخوفغرزوكذلكالمعلوماتعلىوالحصولاإلھانةبھدفمنھمالعدیدبتعذیبوقامواالخارجيالعالمعنالتامالعزل

لتقبل االحتالل في إطار سعي روسیا لتعزیز سیادتھا في االراضي المحتلة منتھكة القانون الدولي.

رئیسستاروخأولكسندرأفادحیثزابوریجیا،إقلیمفيمؤقتاالمحتلةاالراضيفيالسكانخطفالروسیةاالحتاللقواتتواصل
عندكرھائنمحتجزشخص170عنیزیدوماخطفحالة415عناإلبالعتماآلنحتىأنھزابوریجیاإلقلیمالعسكریةاإلدارة

االشخاصعددأماأیام.3عنیزیدلماالعدوقبلمناحتجازهحالفيمخطوفایعتبرالمواطنانالمسؤولأوضحوقدالروس.
الذین یحتجزون باستمرار لیوم او یومین فھو یرتفع بكثیر عن عدد المخطوفین.

المیناءعلىكالیبرنوعمنكروزصواریخروسیااطلقتالحبوبتصدیراتفاقتوقیعمنساعة24حواليبعد.الغذائياألمن
التحتیةالبنیةمنشآتآخرانصاروخانضربحینفياألوكرانيالجويالدفاعقبلمنصاروخینإسقاطتمحیثاالوكراني،
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3535570-na-fronti-zaraz-nesut-sluzbu-ponad-pat-tisac-ukrainskih-zinok-malar.html
https://www.wsj.com/articles/ukraines-zelensky-says-a-cease-fire-with-russia-without-reclaiming-lost-lands-will-only-prolong-war-11658510019?mod=hp_lead_pos4
https://twitter.com/EU_Commission/status/1551160268532551682?s=20&t=5SQODZALFHBr9elpuL8NZw
https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-healthcare/ukraine-says-18-medics-killed-hundreds-of-facilities-damaged-since-invasion-idINL8N2Z50AI
https://www.reuters.com/world/europe/thirteen-russian-missiles-hit-central-ukraine-region-local-governor-says-2022-07-23/
http://t.me/pavlokyrylenko_donoda%20/4274
https://novosti.dn.ua/news/327693-mer-slov-yanska-opalyuvalnogo-sezonu-u-misti-ne-bude
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/25/7359995/
https://gur.gov.ua/content/rashysty-na-tymchasovo-okupovanykh-terytoriiakh-namahaiutsia-zaluchyty-ukrainsku-molod-do-novostvorenykh-prorosiiskykh-orhanizatsii.html
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/07/24/partyzany-pidirvaly-zaliznychnu-koliyu-u-melitopolskomu-rajoni/
https://verstka.media/v-plenu-u-sobstvennoy-armii/
https://www.hrw.org/news/2022/07/22/ukraine-torture-disappearances-occupied-south?fbclid=IwAR2ArXgz1IU7HwfRybj6wID-pAXbLaeN6faRhsFdWh-6thjrvvgRiikN-qA
https://www.zoda.gov.ua/news/62097/niyakogo-referendumu-buti-ne-mozhe,---oleksandr-staruh-pro-porushennya-mizhnarodnogo-prava-ta-obstrili-zaporizkoji-oblasti.html
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الخاصةباالتفاقیاتللوفاءروسیاعلىللتأثیرالمتحدةواألممتركیااألوكرانیةالخارجیةوزارةدعتالسیاق،ھذافيللمیناء.
بتصدیر الحبوب األوكرانیة.

الیوناناآلنتشملالتيصدیقةالغیرالدولقائمةبتوسیعالروسياالتحادقراراألوروبياإلتحادأدان.الخارجیةالسیاسة
قامتاوكرانیاضدالروسیةالحرببدایةمنأیامعدةبعد2022عاممنمارسفيوسلوفینیا.وسلوفاكیاوكرواتیاوالدنمارك

المتحدةوالوالیاتوبریطانیااألوروبياإلتحاددولمنعدداشملتالتيصدیقةالغیرالدولقائمةبتشكیلالروسیةالحكومة
أخرى.دولة20ووالیاباناألمریكیة

وھوسمیثآدمالجمھوريالوفدترأسوقدكییف.فياألمریكيالنوابمجلسمنبوفدزیلینسكيفولودیمیرأوكرانیارئیسالتقى
الطاقة.قضایاعنوجزئًیاللبنتاغونوالتمویلاإلشرافعنخاصبشكلوالمسؤولالمسلحةللقواتالنوابمجلسلجنةرئیس
المخابراتوكالةفيسابًقاعملتالتيسلوتكینإلیساوالدیمقراطیةوالتزمایكالسابقالجمھوريالعسكريأیًضاالوفدوضم

وأشاركویجلي.مایكوالدیمقراطيالعاموالمدعيالسابقالعسكريالطیارشیریلمیكيوالدیمقراطيوالبنتاغونالمركزیة
بالنسبةللغایةالضروريمنحیث"مجمدة"،حربفیھاتوجددولةتكونأنیمكنالأوكرانیاأنإلىاالجتماعخاللزیلینسكي
إلىزیلینسكيأشارذلك،إلىباإلضافةاألوكرانیة.األراضياحتاللإلنھاءالمناسبةالخطواتاتخاذعلىقادرةتكونأنألوكرانیا

قاذفةأنظمةتشملوالتيالسابقالیومفيعنھااإلعالنتموالتيالمتحدةالوالیاتقبلمنألوكرانیااألمنیةالمساعدةأھمیة
HIMARSلمالسبتیومالوفدعنالصادرالبیانفإنذلك،ومعإلیھا.الحاجةبأمسأوكرانیاطیاربدونجویةومركباتوقذائف

المدعومةلیبرتيرادیو/الحرةأوروباإلذاعةقولھسمیثعنُنقلمنفصل،بشكلبینمااألسلحة،نقلعملیاتإلىمحددبشكلیشر
.لرویترزمن الوالیات المتحدة أن واشنطن وحلفاءھا مستعدون لتسلیم المزید من أنظمة إطالق الصواریخ المتعددة للبالد، وذلك وفًقا

مستندةالروسیةكالینینغرادمنطقةوإلىمنللعقوباتالخاضعةللبضائعالحدیدیةبالسككالنقلعلىالمفروضالحظرلیتوانیارفعت
وعلیھالحدیدیة،السككولیسالطرقعبرالعبوریشملالحظرأنیتضمنوالذياألوروبیةالمفوضیةقدمتھالذيالتوضیحإلى

یجب أن تسمح لیتوانیا لروسیا بشحن الخرسانة واألخشاب والكحول عبر أراضي االتحاد األوروبي إلى كالینینغراد.

فيعشرالخمسةالنوویةالطاقةمفاعالتمنعشرةبأنالذریةللطاقةالدولیةالوكالةمنفصلبشكلأوكرانیاأبلغت.الطاقةأمن
فيواثنانالذریةللطاقةریفنيمحطةفيوثالثةالنوویةللطاقةزابوریجیامحطةفيثالثةذلكفيبمابالشبكةحالًیامتصلةالبالد

أنظمةتزالالذلكومعالدوریةللصیانةاألخرىالمفاعالتإغالقتمبینماخمیلنیتسكي،فيواثنانأوكرانیاجنوبفيالمحطة
للطاقة الذریة.للوكالة الدولیةوفًقااألمان عاملة في المحطات النوویة األربعة كما تستمر في توفیر الطاقة خارج الموقع،

نتیجةتضررواالذینمبنى183الضمنمباني5بأوكرانیا.منطقة14فيللعبادةمكاًنا183عنیقلالماروسیادمرتثقافة.
مناطقفيالمتضررةالدینیةللمبانيعددأكبرعناإلبالغتموقدللمسیحیین.173والبقیةللیھود5للمسلمین،ھيالروسيالھجوم

).25وخاركیف()34(وكییف)40(ولوھانسك)45(دونیتسك

سیاراتلشراءغریفناملیون120جمعالحدثخاللتموقدالماضي.األسبوعنھایةفياألوائلوالسادةالسیداتقمةانعقدت
23الحدثحضروالعالم.ألوكرانیاالحرببعدمامستقبلمناقشةھوالحدثھذامنالرئیسيالغرضوكانألوكرانیا،اإلسعاف

سیدة أولى.

زاویة القراءة:

المھاجمونواجھ)nytimes.com(تایمزنیویورك-أوكرانیاحربشكلالذيالحصارداخلآزوفستال:فياألخیرةالوقفة●
للحربارتكازنقطةالمصنعكانحیثفیھا،ھوادةالأوكرانیةمقاومةیوما80لمدةستالآزوفالصلبمصنعداخلالروس

صناعيمجمعداخللالختباءمًعاوالجنودالمدنیینجمعكحادثبدأومااألوكرانیة،بالمقاومةالروسیةالوحشیةفیھاصطدمت
مماھناكالروسیةوالقوةأوكرانيمقاتل3000منیقربماأبقىدموًیاحصاًراأصبحمانھاتنمركزحجمضعفيتقریًباحجمھ

تسبب في البؤس والموت لكال الطرفین. ھكذا كان األمر بالنسبة ألولئك الذین قاتلوا وألولئك المحاصرین تحت ساحة المعركة.

بالسجنالتھدیدتحت-الجاردیان|أوكرانیا|الروسياالحتاللتحتللحیاةمؤلمةرؤىتنتجخیرسونفيالسريالفنجمعیة●
الحدىالسفليالطابقفيسرافنانینستةالتقىالروسالجنودقبلمنالتفتیشوعملیاتالمستمروالضغطواالستجواب

تحتإقامةالفنانونشكللمنازلھمبوتینقواتاحتاللأعقبتالتياألشھرفيالمحتلة.األوكرانیةخیرسونمدینةفياالستودیوھات
وكتابةالفوتوغرافيوالتصویروالفیدیوواللوحاتالرسوماتذلكفيبماالفنیةاألعمالعشراتمنباالنتھاءخاللھاقاموااالحتالل

الیومیات والمسرحیات التي تعكس نظرة مروعة عن الرعب الذي عانى منھ مالیین األوكران الذین یعیشون تحت الغزو الروسي.

منطقةصوتمنأعلىصوتھالیوماألرضوجھعلىمكانیوجدال-نیویوركر|أوكرانیافيالمیتة""المدنداخلالیأسحیاة●
كییف.علىلالستیالءالكارثیةمحاولتھاعنتخلتأنبعدأبریلمنذوعنفھاقواتھاروسیاركزتحیثأوكرانیا،شرقفيدونباس
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/22/russia-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-expansion-of-the-list-of-so-called-unfriendly-states/
https://www.themoscowtimes.com/2022/07/22/russia-expands-list-of-unfriendly-countries-a78378/
https://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-zustrivsya-z-delegaciyeyu-palati-predstav-76625
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/23/7143749/
https://www.reuters.com/world/europe/top-us-delegation-visits-kyiv-vows-ensure-continuing-support-2022-07-24/
https://www.bbc.com/news/world-europe-62274474
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-87-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3536077-cerez-vtorgnenna-rf-zaznali-rujnuvan-183-religijni-sporudi.html
https://www.nytimes.com/2022/07/24/world/europe/ukraine-war-mariupol-azovstal.html
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/23/khersons-secret-art-society-produces-searing-visions-of-life-under-russian-occupation?fbclid=IwAR06fWODGlz_59arau8_kMnuiyf7hoTOZ3320mu9tGO2bM-5z5OwvEaEw_4
https://www.newyorker.com/magazine/2022/08/01/the-desperate-lives-inside-ukraines-dead-cities


24-25.07.2022,10:00

معاقبةعلىأیًضاولكناألوكرانیةوالموارداألراضيعلىاالستیالءعلىفقطلیساإلذاللإلىإضافةالروسالمسؤولونویصر
األوكران وأنصارھم وإرھابھم.

احصائیات:

25صباًحا،10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●
APV،1730-الدبابات،39700حوالي-األفراد:2022یولیو - MLRS،876-المدفعیةأنظمة،3950 - 257،
منطیاربدونطائرة،188-ھلیكوبترطائرات،222-الجناحینثابتةطائرة،116-للطائراتالمضادةالحربأنظمة

-خاصةمعدات،2832-وقودوناقالتمركبة15-قوارب،174-كروزصواریخ،719-التكتیكيالتشغیليالمستوى
72.

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

منظمویمنحتحریرھا.تمالتيالمناطقمناألطفالمساعدةإلىیھدفالذيالزرقاء"العیون"وراءمشروعإدعم-
الخاصةInstagramصفحةعلىصورھمنشریتمثمومنالتصویرمنلیتمكنواالكامیراتاألطفالالمشروع
العالمالمحتلةاألراضيمناألطفالیرىكیفإظھارھيوالفكرةاألطفال.اولئكرغباتلتلبیةاألمواللجمعبالمشروع

من حولھم.
انشر المعلومات المحدثة حول الوضع في اوكرانیا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر ھذا التحدیث.-
.االلكترونيموقعناوعلىتویتراشترك في استالم تحدیثاتنا الیومیة في-

شكرا لدعم أوكرانیا! سالفا اوكراینا! المجد ألوكرانیا!

ترجمة لیا رضا.

3

https://www.instagram.com/theblueyedproject/

