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154الالیومینالیومي.التحدیثأوكرانیا.فيالحرب

بقلم صوفیا اولینیك وماریانا زافیفسكا وآنا دوفھا

الثالثاءیوماألوروبیینالطاقةوزراءوافقوقدالروسي،الغازإمداداتفيالتخفیضاتمنلمزیدتستعداألوروبياإلتحاددولالطاقة.أمن
ھذهعلىبناءلرویترز.وفقاالدول،بعضفياإلمداداتتخفیضمنللحدوسطحلصفقاتإبرامبعدالطلبلكبحطواريءخطةعلى

ویتضمناألخرى،األعضاءالدولغازشبكاتمنبأيمرتبطةغیرألنھاالغازعلىالحفاظوایرلنداومالطاالقبرصمنیتطلبلنالصفقات،
عنومارساغسطسبینماللفترة%15بنسبةطوعيبشكلللغازاستخدامھابقطعاألوروبياالتحاددولكافةعلىاقتراحایضااالتفاق
.2021-2017األعوامفيیستھلككانمامتوسط

صرحالسیاق،ھذاوفيمستقر.تدفئةموسملضمانوذلكالغاز"ب"إقراضخاصاألمریكیةالحكومةالىطلبااألوكرانیةالحكومةوحھت
تبحثالتحضیراتھذهإطاروفيمستمرالبالدتاریخفيشتاءموسمألصعب"التحضیراتأنشمیھالدینیساألوكرانيالوزراءرئیس

اوكرانیا عن كافة السبل الممكنة للتجھیز ألي سیناریو".

لسدادوالكافیةحسابھاعلىاألموالتوفرالىمشیرةالشركةسنداتسدادعنتخلفتالحكومةان"نافتوغاز"لشركةالصحفيالمكتبأعلن
الیوروبوندسنداتسدادفيالشدید""التقصیرحالفيعامبشكلوالبالدنافتوغازعلىالسلبیةوالتأثیراتالمخاطروموضحةالمدفوعات
المبالغلدفعالسنداتمالكيامامبالتزاماتھمبالوفاءالشركةلمسؤوليیسمحلمالوزراءمجلسفإنالشركةلبیانووفقابالشركة.الخاصة
األموالجمععنالكاملةالمسؤولیةاألوكرانيالوزراءمجلسیتحملالدفعاتحظرخالل"منأنھنافتوغازوتعتقدوالفائدة.المستحقةالرئیسیة
".2022/2023التدفئةلموسمالطبیعيالغازالستیرادالالزمة

رومانیاخاللمنعبوراالدولبینالطاقةنقلخطوطالىللوصولالمزاداتفيھریفناملیارنصفاول"اوكرإینیرغو"شركةربحت
وسلوفاكیا، وقد سمحت الشركة بتصدیر الكھرباء الى دول االتحاد األوروبي لیتمكن منتجي الطاقة في اوكرانیا من التحضیر لموسم التدفئة.

وقدالروس.للمواطنینالتأشیراتإصدارلتعلیقاألوروبياالتحادإلىمقترحاتبتجھیزاإلستونیةالخارجیةوزارةتقوم.الخارجیةالسیاسة
الروسللمواطنینتأشیراتیصدرالأناألوروبيلالتحادسنقول،إستونیاأننا،ھوالمفاد"إنرینسلو:أورماسإستونیاخارجیةوزیرصرح

لھمتأشیراتفيالنظرسیتمالذیننافالنيألیكسيشركاءالمثالسبیلعلىإنسانیة،حاالتھناكالوقت،ذاتوفيالعادیة.الظروفظلفي
بشكل منفصل ".

بسببأخرىأشھرستةلمدةالروسياالتحاداقتصادمنمعینةقطاعاتتستھدفالتياالقتصادیةالعقوباتاألوروبياالتحادمددالعقوبات.
والطاقةالتمویلعلىالمفروضةالقیودذلكفيبماالتدابیرمنواسعةمجموعةمنحالًیاالعقوباتتتكونأوكرانیا.ضدالروسيالعسكريالعمل

والتكنولوجیا والسلع ذات االستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالیة.

وبیعتصدیرعلىالجدیدةالعقوباتتنطبقحیثالتجاریة،العقوباتإلىإضافةاألفرادضدالعقوباتمنأخرىسلسلةالمتحدةالمملكةفرضت
منالعناصرھذهتسلیمأوتصدیرحظرإلىباإلضافةروسیاإلىالسبع"الدوللمجموعةاإلضافیةوالسلع"االعتمادقائمةفيالمدرجةالعناصر

بالطاقةالمتعلقةالسلعتسلیمأووتوریدوإتاحةتصدیرعلىالمفروضةالعقوباتالمتحدةالمملكةوسعتكماروسیا.فيمكانايإلىثالثةدولة
حظرإلى(باإلضافةروسیامنالذھبتسلیمأووتوریدوحیازةاستیرادأیًضاالقیودوتشملالفحم.ومنتجاتوالفحمالنفطومنتجاتالنفطمثل
المملكةعقوباتشملتالفردیة،بالعقوباتیتعلقفیماالسمسرة).وخدماتوالصنادیق،المالیة،والخدماتالصلة،ذاتالتقنیةالمساعدةتقدیم

ب"جمھوریاتیسمىماإلىاألمواللتحویلالكرملینقبلمنتوجیھھمتموالذینروسیاأنحاءجمیعمنإقلیمًیاحاكًماوعشرینتسعةالمتحدة
دونیتسك ولوھانسك الشعبیة" مما یسھل محاوالت االحتالل الروسي الرامیة لسرقة األراضي من أوكرانیا.

العدلمحكمةأمانةإلىطلًباقدمتالتفیاأنأوكرانیافياإلنسانلحقوقاألوروبیةالمحكمةقاضیةیودكیفسكاھاناأعلنت.الحربجرائممحاكمة
ھذهمنلكلللمحكمة،األساسيللنظاموفًقاعلیھا.والمعاقبةالجماعیةاإلبادةجریمةمنعاتفاقیةبموجبروسیاضدأوكرانیاقضیةفيللتدخل

الدول الحق في التدخل باستثناء األطراف في القضیة.

فيالروسيلالتحادالمسلحالعدواننتیجةبجراحأصیبوا690ومصرعھملقواطفال358ًأنالعامالمدعيمكتبذكراالنسان.حقوق
أوكرانیا.

األوكران.للجنودأخرىجثة25أعادتأوكرانیاإنأوكرانیافيمؤقًتاالمحتلةاألراضيدمجإعادةوزارةأفادت

االجتماعياالنتماءلسیاسةالحكومةمفوضةمعكابلوندمیترواألطلسيواألوروبياألوروبيللتكاملالوزراءرئیسنائبمكتبرئیسوقع
السریعةاالستجابةلضمانالجنسيالعنفجرائممنالناجینومؤسسةموكویجيدینیسدكتورمؤسسةمعتعاونمذكرةلیفتشینكوكاترینا
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https://www.reuters.com/business/energy/eu-countries-seek-deal-weakened-plan-cut-winter-gas-use-2022-07-26/
https://babel.ua/en/news/82040-ukraine-turned-to-the-american-government-for-a-gas-lend-lease
https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/pfbid025WeqvUVW3TMjvE66Uys1CgDBQwK4qHeYkCzsSUmpxwmLrj8B1iEjUGrBP3xvKydcl
https://hromadske.ua/posts/derzhavnij-naftogaz-povidomiv-pro-defolt-za-yevroobligaciyami
https://ua.energy/zagalni-novyny/ukrenergo-zarobylo-pershi-pivmilyarda-gryven-na-aukcionah-z-dostupu-do-mizhderzhavnyh-linij-elektroperedachi/
https://rus.err.ee/1608667243/jestonija-popytaetsja-na-urovne-evrosojuza-zapretit-vydachu-rossijanam-shengenskih-viz
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/26/russia-eu-renews-economic-sanctions-over-russia-s-military-aggression-against-ukraine-for-further-six-months/
https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202222-introduction-of-additional-sanctions-against-russia/nte-202222-introduction-of-additional-sanctions-against-russia
https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-russian-officials-propping-up-putins-proxy-administrations-in-ukraine
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02BTsCy7D6cmnAhrftGKazFL8fxYZRCwFFB2BxG9jyunuECv78syXTK9RSqvnmGjbUl&id=100009583042326
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220722-PRE-01-00-EN.pdf?fbclid=IwAR1VgkTl5U4PFin0lm_NGOplNEZKPVfZWFhBlU5mVXK5p8-ulZT9yMg7C84
https://t.me/pgo_gov_ua/4925
https://minre.gov.ua/news/vidbulasya-chergova-peredacha-til-povernuly-25-poleglyh-zahysnykiv
https://www.facebook.com/100064760316130/posts/pfbid0Q2Qbh6JhN3F2auuCMH5Pxsmebh2bNkeDzRv52tepty7u92LiNVQcGDWygnvoUfxFl/?d=n
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وحصولھماإلنصاففيالضحایاحقوقلتلبیةالالزمةالمواردوتعبئةللضحایاالضروریةالمساعدةوتقدیمالجنسيالعنفضحایاالحتیاجات
على التعویضات.

وظیفةعلىالحصولفيیرغبونأوكرانیامنالالجئینمنبالمائة90فإنifoمعھدأجراھاالتياالستقصائیةللدراسةوفًقا.القسریةالھجرة
للعملمستعدونالناسمن٪32ومھاراتھم،تناسبوظائفعنبنشاطیبحثونأواختاروهالذيالمجالفيحالًیایعملونإما٪42وألمانیا،في

غیرأنھمأووظیفةعلىالحصولفيلدیھمأملالإنھمیقولونأوكرانیامنالالجئینمنفقط٪10أمامھاراتھم.بھتقدرمامنأقلأجرمقابل
مھتمین بالبحث عنھا.

قصفاستمرحینفيواحدة،امرأةإصابةإلىأدىمماسوميإقلیمفيمجتمعات3یولیو26فيالروسقصفالھجوم.تحتالمدن
طرازمنصاروخینوقعحیثخاركیف،فيالصناعیةالمنطقةالیومصباحروسیةصواریخضربتكماروسیا.قبلمنالحدودیةالمجتمعات

S-300.المنطقةفيالثالثاءلیلةوقعصاروخيھجوماأنأودیسافياإلقلیمیةالعسكریةاإلدارةباسمالمتحدثبراتشوكسیرھيوصرحھذا
صباًحاالخامسةالساعةوحوالياألسود،البحرمیاهمنبالصواریخالطائراتمنأودیساالروسضربحیثاستراتیجیة،طائراتباستخدام

للقواتالجویةالقیادةباسمالمتحدثإغناتلیوريوفقابالصواریخ،أخرىضرباتثمانيبشنالفورعلىالمدىبعیدةقاذفات10قامت
مبان خاصة بالقرى الساحلیة أعقبھا حریق.أضرار فيوقوعالمسلحة األوكرانیة. وقد أسفر ذلك عن

میلیتوبولعبرمرتوحدة100حواليتضمالعسكریةالمعداتمنقوافلثالثإنفیدوروفإیفانمیلیتوبولعمدةصرحاالحتالل.تحتمدن
مرتباألمسالمحتلة.األراضيعبرالثقیلةاألسلحةمنكبیرةكمیاتبنقلالمحتلون:"یقوموقالخیرسونباتجاهمؤقًتاعلیھااالستیالءتمالتي
دبابة20منوأكثرالثقیلةالمعداتمنوحدة100مجموعھماتضمنتوالتيخیرسونباتجاهمیلیتوبولمدینةعبرالمعداتمنقوافلثالث

الروسي حول خیرسون.. وتھدف حركة المعدات الثقیلة إلى تعزیز الوجودومركبة "

بیتروماریوبولعمدةمستشاربحسبوذلك"جدانوف"،بماریوبولتسمیةإعادةالمحتلونیریدماریوبول،فيذلك،غضونفي
غیربمیاهماریوبولسكانبتزویدالروسالمحتلونقامذلك،إلىباإلضافةزائف.استفتاءعبرالمسألةھذهفيللنظرالتخطیطتمأندریوشینكو.

صالحة لالستھالك كمیاه للشرب والتي یتم جمعھا من أنھار ماریوبول، وذلك وفقا ألندریوشینكو بناًء على نتائج اختبار المیاه.

Kreditanstaltمنیوروملیون7.4أوكرانیاستتلقىاألوكرانیة،المالیةلوزارةوفًقااالقتصادي.األمن für Wiederaufbauبنكوھو
مناألعمالریادةتنمیةصندوقإلىالقرضأموالتوجیھسیتمالحجم.والمتوسطةالصغیرةللمؤسساتالتفضیليلإلقراضألمانيحكومي
ویسمحالمالیةالمؤسساتعملعلىالحفاظفيسیساھممماالوطنیةبالعملةوالمتوسطةالصغیرةالمشاریعلتمویلالشریكةالبنوكخالل

للشركات الصغیرة والمتوسطة باالستثمار في تدابیر كفاءة الطاقة بموجب األحكام العرفیة.

منالغذائیةالموادتصدیرالتفاقیةوفًقاالحبوب""ممراتعملسیراقبوالذياسطنبولفيعملھالمشتركالتنسیقمركزبدأالغذائي.األمن
موانئ أوكرانیا الموقعة في اسطنبول. وقد أكد وزیر الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار أن عمل مركز التنسیق المشترك مستمر بشكل مكثف.

العسكریةاإلدارةرئیسباسمالمتحدثبراتشوكسیرھيصرحوقدوالبقولیات.الحبوبمنطنملیونياآلنحتىأودیساإقلیممزارعوجمع
تمماومتوسطالبقولیة.والمحاصیلالحبوبمنطنملیونيبجمعأودیساإقلیمفيالمزارعونقامیولیو،26"حتىأنھ:أودیسافياإلقلیمیة
ھكتار".لكلطن25.5ھوھكتاركلمنجمعھ

یوريالفضاءوكالةرئیسصرحوقد.2024عامبعدالدولیةالفضاءمحطةمشروعفيمشاركتھاستوقفأنھاروسیاأعلنتالفضاء.
النظراءأعلنالوقتذاتفياتخذ".قد2024عامبعدالمحطةھذهمغادرةقرارلكنشركائناتجاهالتزاماتنابجمیعبالوفاء"سنقومبوریسوف:
أنھتایمزنیویوركصحیفةوذكرتھذاجاریة.المحتملةالتغییراتحولالمناقشاتولكنالشأنبھذارسمیةوثیقةأيتقدیمیتملمأنھاألمریكیین

كانإذاماأیًضاناساتدرسبینماخاصة،شركةأوناساوكالةإلىبھاالخاصةالمحطةنصفلبیعاستعدادعلىتكونقدروسیاأنالمتوقعمن
بإمكان المركبات الفضائیة األمریكیة أن تتولى بعض مھام رفع مدار المحطة الفضائیة.

األخالقیة"."الشجاعةلـتقدیراًتشرشلجائزةزیلینسكيفولودیمیرأوكرانیارئیسجونسونبوریسباإلنابةبریطانیاوزراءرئیسمنحجوائز.
الشدیداكتراثھ"عدمأظھرالذي1940عاماختبارمعیقارناألوكرانيالرئیسواجھھالذيالقیادة""اختبارإنجونسونبوریسصرحوقد

بالخطر الجسدي".

مؤسسةكرمتالعلوم".مجالفي"للنساءالدولیةالجائزةعلىحصلواالذینالعلماءمن15أفضلضمنفانیفاأولینااألوكرانیةالعالمةدخلت
باریس.فيالیونسكومقرفيالعلومفيالدولیةالمرأةجوائزتوزیعحفلفيبارزةعالمة45والیونسكولولایر

Vision"فیلمفاز of a Butterfly"األوكرانيللمخرجMaksym Nakonechnyفيوالعشرینالتاسعاألوروبيالفیلممھرجانفيبجائزة
بالیتش (صربیا). یحكي الفیلم عن قصة صعبة لمحاربة ترفض أن تكون ضحیة.
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https://www.ifo.de/en/press-release/2022-07-21/refugees-ukraine-want-work-germany
https://t.me/Bratchuk_Sergey/16204
https://lb.ua/society/2022/07/26/524332_rosiyska_armiya_sogodni_vrantsi.html
https://hromadske.ua/posts/rosiyani-vipustili-raketi-po-pivdnyu-ukrayini-ye-vluchannya-v-obyekti-na-odeshini-ta-mikolayivshini
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3537168-rosiani-perekidaut-vijskovu-tehniku-do-hersona-cerez-melitopol-projsli-tri-koloni.html
https://t.me/andriyshTime/1990
https://t.me/andriyshTime/1990
https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraina_otrimaie_vid_kfw_74_mln_ievro_dlia_pilgovogo_kredituvannia_malikh_ta_serednikh_pidpriiemstv-3539
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3537029-koordinacijnij-centr-iz-monitoringu-zernovih-koridoriv-pocav-robotu-v-stambuli.html
https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3536980-ukrainian-farmers-harvest-2m-tonnes-of-grains-legumes-in-odesa-region.html
https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/26/russia-withdraw-space-station/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram
https://www.nytimes.com/2022/07/26/science/russia-space-station.html
https://www.telegraph.co.uk/politics/2022/07/26/boris-johnson-presents-volodymyr-zelensky-churchill-award-moral/
https://hromadske.ua/posts/ukrayinska-naukovicya-uvijshla-do-top-15-mizhnarodnoyi-premiyi-dlya-zhinok-u-nauci
https://nv.ua/ukr/art/ukrajinskiy-film-otrimav-nagorodu-european-film-festival-palic-50258888.html
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بجائزةاألوكرانيالشعبتكریمتمطویلةلفترةلفھمھعملناالذيالبلدھولندافي"الیوم،ھولندا.استقاللجائزةعلىاألوكرانيالشعبحصل
أخرى وھي جائزة خاصة الستقالل ھولندا. وقد استلمھا سفیرنا نیابة عن األوكران" جاء ذلك عن رئیس أوكرانیا فولودیمیر زیلینسكي.

16األعمال.وقطاعوالسیاسةالدینيوالتعلیموالثقافةالتاریخفيخبراءمنتفاعلیةدورةأوكرانیا.مثلشجاعاتكونكیفأوكرانیا.علىتعرف

أوكرانیا.عنالمعلوماتأبرزعلىبالحصولتسمحدقائق10درسكلمدةمؤلف،12لدرس

زاویة القراءة:

ذلكفيبمااألمامیةالخطوطفيالنساءمناآلالفعشراتھناكأوكرانیافي-فوغ|زیلینسكاأولینااألولىأوكرانیاسیدةالشجاعة:صورة●
غیرزیارةفيواشنطنإلىمؤخًراسافرتحیثاألمامیة،الخطوطدبلوماسیةنحومتزایدبشكلزیلینسكادورتحولوقدالقتال،مواقعفي

الكونجرسھناكخاطبتكمابلینكین.أنطونيالخارجیةووزیربایدنجیلالدكتورةاألولىوالسیدةبایدنبالرئیسخاللھاالتقتومفاجئةرسمیة
ألطفالصوراًوعرضتأولىسیدةمجردولیسوابنةكأمتتحدثكانتأنھاالحزبیینمنالكونجرسأعضاءمنمجموعةوأخبرتأیًضا

أوكران قُتلوا بصواریخ روسیة بما في ذلك طفلة بلغت من العمر أربع سنوات وكانت مصابة بمتالزمة داون.

فيالمحروقةاألرضحمالتشنفيموسكواستمرارمع-بوستواشنطن|أوكرانیافيوالغربالشرقبیناالنقساماتتضیقالحرب●
وجودمنالرغمعلىاألوكرانيالمجتمعفياالنقساماتفيالمبالغةیتمماغالًباكبیرة.بأعدادمنازلھممناألوكرانھاجروالجنوبالشرق

وخاصةاآلراءفيالنظرإعادةاألقلعلىأوالفجوةلتضییقفرصةیوفراناالجتماعيالتنوعإلىباإلضافةالتجاریةاألعمالونقلاختالفات،
أن البلد بأكملھ في حالة حرب.

ذل بوتین | نیویورك تایمزأوكرانیا ھي الفقرة القادمة لإلذالل في إمبراطوریة●

احصائیات:

یولیو27صباًحا،10الساعةحتىالروسيللجیشالتقدیریةالخسائرإجمالياألوكرانیةالمسلحةللقواتالعامةاألركانھیئةأعلنت●●
APV،1738-الدبابات،4070حوالي-األفراد:2022 - MLRS،883-المدفعیةأنظمة،3971 - المضادةالحربأنظمة،258

-كروزصواریخ،726-طیاربدونالتكتیكیةالعملیاتمستوى،190-ھلیكوبترطائرات،222-الجناحینثابتةطائرة،117-للطائرات

.75-خاصةمعدات،2847-وقودوناقالتناعمةبشرةذاتمركبة15-خفیفةسریعةوقواربقوارب،174

كل أداء مھم مھما كان صغیرا!

ضروريھومابجمعالمؤسسةمتطوعویقوم.ONUKAاألوكرانیةالفنانةأنشأتھاالتيالمؤسسة،TSE-MOE-MISTOإدعم-
لتلبیةسیارةواشترتخیرًیامزاًداالمؤسسةنظمتللمجتمعات.اإلنسانیةالمساعداتوتقدیماألمامیةالخطوطعلىللجیش

وأجھزةوالعسكریةوالتكتیكیةالطبیةالمعداتذلكفيبماللمدافعینالمختلفةاألغراضمنبالعشراتوتبرعتالجیشاحتیاجات
الكمبیوتر المحمولة.

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.
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https://t.me/V_Zelenskiy_official/2666
https://howtobe.brave.ua/en-index.php?fs=e&s=cl
https://www.vogue.com/article/portrait-of-bravery-ukraines-first-lady-olena-zelenska?mbid=social_facebook&utm_brand=vogue&utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_social-type=owned&fbclid=IwAR0RO67Y95quDMTLvaMZhwm4jyeFRFtw8wUDyxhvcn0jx3PhYCMWYB2awdE&fs=e&s=cl
https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/22/ukraine-east-west-war-narrows-divide/
https://www.nytimes.com/2022/07/26/opinion/russia-ukraine-putin.html?smid=fb-share&fbclid=IwAR1dpLwSvkQMXWV1WZKZ6qSVDHq_aBmUCLm31mHFEOXalCtyo1Nbi4AFswo&fs=e&s=cl
https://tse-moe-misto.com/en/

