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 159-158ال ين. اليومالحرب في أوكرانيا. التحديث اليومي

 وآنا دوفها بقلم صوفيا اولينيك وماريانا زافيفسكا

اللجنة التنسيقية لمعاملة أسرى الحرب روسيا الى تقديم قوائم بأسماء المدافعين األوكران الذين قتلوا  دعتحقوق اإلنسان. 

سجن اولينيفكا وكذلك الى تقديم الرعاية الصحية الالزمة للجرحى وإعادة جثث القتلى  هجمة اإلرهابية علىوجرحوا نتيجة ال

د على هذا الطلب. في ذات الوقت، أفادت لجنة الصليب األحمر يوم للدفن كما يجب، ولكن ممثلي روسيا لم يقدموا اية ر

من اسرى الحرب األوكران الذين اعتبروا  50السبت انها طلبت الوصول الى سجن في شرق اوكرانيا حيث قتل ما يزيد عن 

 الى هناك لم يمنح ايضا. الوصولمقتولين، ولكن 

ألراضي الحكومة األوكرانية الى اإلجالء الفوري من إقليم دونيتسك، حيث اعلنت ايرينا فيريشوك وزيرة إعادة اندماج ا دعت

المحتلة مؤقتا عن اإلجالء اإللزامي لسكان المناطق الغير محتلة من إقليم دونيتسك قبل بدء موسم التدفئة وشددت ان شبكات 

امداد الطاقة هناك شهدت اضرارا كبيرة وعلى الناس ترك تلك االراضي قبل بداية موسم البرد. هذا واضافت الوزيرة ان من 

ر القرار والمسؤولية الذاتية التامة عن الحياة رفض تفيد بالفهم الكامل آلثاالتوقيع على وثيقة يرفض اإلجالء المذكور عليه 

 .والسالمة

زاة أعلنوا انه ابتداء من اليوم، يث صرح رئيس بلدية المدينة ان الغالمحتلون الروس تصاريح محددة لترك ميليتوبل، ح فرض

اغسطس، على الراغبين بترك االراضي المحتلة مؤقتا الحصول على تصاريح ذات صلة من مكتب القيادة العسكرية  1

 للمحتلين، وبذلك فهم يصعبون ترك المنطقة

مدني  453أولكسندر ستاروخ، رئيس اإلدارة اإلقليمية العسكرية لزابوريجيا أنه منذ مارس حجزت القوات الروسية  أفاد

تم  3قاصرين، منهم  5ال زالوا محتجزين. هذا وتم حجز  191محتلة مؤقتا من إقليم زابوريجيا، منهم كرهينة في المنطقة ال

 ال زالوا رهائنا. 2اطالق سراحهم في حين 

قضية عنف جنسي ارتكبه المحتلون، وذلك وفقا لكاترينا بافليتشينكو نائبة وزير الداخلية  21تحقق الشرطة الوطنية في 

شكوى ذات صلة الى الشرطة وان هذا الرقم بعيد جدا عن العدد الحقيقي للجرائم المرتكبة  50ل تم تقديم واضافت انه باإلجما

 من هذا النوع. إن أغلب الجرائم المذكورة في الشكاوي ارتكبت في أقاليم كييف وسومي وتشيرنيهيف.

برلمان الجبل األسود العدوان المسلح الروسي ضد أوكرانيا، وفي هذا السياق اصدرت وزارة  أدانالسياسة الخارجية. 

االسود وهو قرار برلمان الدولة الذي أدان العدوان  لالخارجية األوكرانية بيانا جاء فيه:"اداء داعم جديد وقوي من قبل الجب

 ابت وحدة األراضي االوكرانية وسيادتها".بشكل ثح الروسي ضد اوكرانيا ودعم المسل

الرئيس الروسي فالديمير بوتين على العقيدة البحرية الجديدة حيث تمت تسمية البحر االسود ب"منطقة المصالح  وافق

ة الرئيسية لألمن الوطني هو تعزيز نشاط الناتو ورغبة الواليات المتحدة األمريكي التهديداتالوطنية" وجاء ان من بين 

ري على روسيا لتخفف والضغط اإلعالمي والعسك االقليمية من عدد من الدول بالهيمنة في المحيط العالمي وكذلك المطالب

 من نشاطاتها البحرية.

الرئيسة المولدوفية مايا ساندو قتل اسرى الحرب االوكران في اولينيفكا وصرحت:"هذه الحرب الغير مبررة ضد  أدانت

المجتمع الدولي الى اجراء تحقيق  إلنسان. إننا ندين ذلك بشدة وندعولي وحقوق ااوكرانيا هي انتهاك صارخ للقانون الدو

 ومعاقبة روسيا".

 40الى هجمات صاروخية متعددة خالل عطلة نهاية األسبوع، حيث تم اطالق  ميكواليفتعرضت المدن تحت الهجوم. 

أخرين  3رئيسة المجلس اإلقليمي هانا زامازييفا. كما قتل شخصين وجرح  بحسبصاروخ على المدينة خالل القصف ليال، 

صاروخ لمنازل ومؤسسات تعليمية، وذلك وفقا لتصريح رئيس بلدية المدينة اولكسندر سينكيفيتش الذي وصف  12إثر اصابة 

صباح األحد وذلك  نيكوبولمن صواريخ غراد مناطق سكنية في  50 بداية الحرب. هذا واستهدف ا األقوى منذالهجمات بأنه

وفقا لمنشور لرئيس إقليم دنيبروبيتروفسك فالينتين ريزنيتشينكو في تليغرام ممما اسفر عن اصابة شخص بجراح. وتواصل 

انفجار من مختلف انواع االسلحة خالل يوم واحد مما ادى الى اندالع حريق في  90 تسجيلحيث تم  إقليم سوميقصف 

هكتار من القمح. وقامت القوات الروسية صباح االثنين باطالق النيران على موقف  25مجتمع بيلوبول والقضاء على 

 الى المستشفى.لهما رح امرأتين ونقمما اسفر عن ج خاركيفللباصات في 

https://t.me/Koord_shtab/8
https://t.me/Koord_shtab/8
https://www.reuters.com/world/europe/red-cross-condemns-attacks-ukrainian-pows-has-got-no-access-site-2022-07-31/
https://www.reuters.com/world/europe/red-cross-condemns-attacks-ukrainian-pows-has-got-no-access-site-2022-07-31/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/30/7361091/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/okupanti-zaprovadzhuyut-perepustki-dlya-vijizdu-z-melitopolya-50259972.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3540558-oleksandr-staruh-golova-zaporizkoi-oblasnoi-vijskovoi-administracii.html
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1553415031529902080
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1553415031529902080
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/31/7361165/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-putin-morska-doktryna-zahrozy/31967658.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-putin-morska-doktryna-zahrozy/31967658.html
https://twitter.com/sandumaiamd/status/1553322325772214272
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/31/7361209/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/31/7361209/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/1/7361246/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/1/7361246/
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الكرملين قد ارسلت ممثلي الحزب  رانية ومعهد دراسات الحرب الى أنأشارت وزارة الدفاع األوكالمدن تحت اإلحتالل. 

السياسي "روسيا الموحدة" الى االراضي المحتلة في اوكرانيا للتجهيز لما يسمى باالستفتاءات الخاصة بضم االراضي 

ون وذلك وفقا لبيانات المخابرات بتكثيف نشاطاتهم في االراضي المحتلة مما قد يمنع المحتلين االوكرانية. بدورهم، قام المقاوم

اتخاذ االجراءات الخاصة بتحديد  رصدتمن اجراء االستفتاءات المزيفة. وافادت المخابرات الدفاعية لوزارة الدفاع انها 

اطق وفتح مراكز اقتراع الجراء انتخابات. هذا وقد انطلقت عملية توزيع في تلك المن قوائم المصوتين من قبل الروس

تقوم بها روسيا موجهة للتحضير الجراء ما يسمى باالستفتاءات الجوازات الروسية بشكل مكثف. كل هذه االجراءات التي 

 المقررة مبدئيا لسبتمبر.

ني خمن أراضي قريتي فير ون يسحبون القواتالرئيسية لالستخبارات التابعة لوزارة الدفاع األوكرانية أن المحتل دارةاإل أفادت

أنها عملية تطبيق التناوب المخطط يحاول المحتلون الروس خلق انطباع  وعبر مغادرتهم لتلك القرى ،يفكاتوكماك وتشرنيهو

 .، وفقًا لالستخبارات األوكرانيةوضع األلغام على طريق المغادرةتماًما وبدأوا في  ىالمحتلون مغادرة القر نوييله، في حين 

بالقرب من منطقة سفاتوفو المحتلة مؤقتًا  مقاومونسيرهي غايداي، قام ال وفقًا لرئيس اإلدارة العسكرية في إقليم لوهانسك

إحضار  ، وسيصعب ذلك على الروسلتحكم في إشارات المرور والمعابربا ة الخاصةلوحة التحكم في السكك الحديدي بإحراق

 .الذخيرة عن طريق السكك الحديدية

السيطرة على  تطوير األصول البحريةب صناعات الخاصةال وهي شركة مسؤولة عن Smart Maritime Group فقدت

في هذا الصدد، . الدخول الى هناكلإلدارة والعاملين ب يشار إلى أن الجيش الروسي ال يسمحوحوض خيرسون لبناء السفن. 

 لمؤسسة.جميع وكاالت إنفاذ القانون ودائرة األمن األوكرانية ببيان حول االستيالء على ا للشركة ناشد المدير العام

تصنيف ثالث شركات أوكرانية ُمصِدرة وهي شركة المساهمة  Fitch Ratings وكالة التصنيف الدولية خفضت أمن الطاقة.

وفقًا للوكالة، يعكس . Ferrexpo وشركة Ukrenergo وشركة المساهمة الخاصة شركة الطاقة الوطنية Naftogaz الوطنية

 .ةخفض التصنيف التقصير في السداد واإلعالن عن تبادل الديون المتعثرة وتدهور الظروف التشغيلي

ـ وزير البنية التحتية والتنمية  أعلن باء ٪ من الكهر30اإلقليمية في مولدوفا أندريه سبينو أن الجانب األوكراني سيزود مولدوفا ب

 ."Ukrhydroenergo" و "Energoatom" وذلك عبر شركتي المفقودة في أغسطس

 :رئيس الشركة إيجارس كالفيتيس، وقد جاء عن روسيا من مشتريات الغاز Latvijas gāze الشركة الالتفية استأنفت

، غازبرومل المطلوب  ثمنالألننا ال نستطيع أن ندفع  كننا ال نشتري الغاز من غازبرومل ،من روسياشتري اآلن الغاز ت الشركة"

شركة غازبروم الرسالة التالية: "أوقفت شركة غازبروم  نشرت ،يوليو 30آخر". ومع ذلك، في صباح يوم  وعليه لدينا مصدر

 ."الغازامداد إمدادات الغاز إلى التفيا بسبب انتهاك شروط اليوم 

"Ukrenergo" ستراتيجي. يضمن هذا االحتياطي االفحم للإنشاء احتياطي  نيابة عن الحكومة ستمول الشركة أن تافاد

وفير الكهرباء دون انقطاع على وقود كاٍف لتالحرب  ية فخالل موسم التدفئ محطات الطاقة الحرارية األوكرانية حصول

 .وغيرهاالمرافقوشركات الو للجيش والمستهلكين والمستشفيات

االتفاقية التي وقعها االتحاد األوروبي لمكافحة أزمة إمدادات الغاز حيز التنفيذ بعد إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول  ستدخل

ال يزال عدد من الدول بدون شروط واضحة  ، بينمااتفاقيات من هذا القبيل ةاألعضاء بشأن توزيع الغاز. وقد تم إبرام ست

ا التي ستوفره ما تظل مسألة التعويضات المالية، كاتحدوث أزمة في اإلمداد حالكيفية وموعد مشاركة الغاز في حول 

 دون حل. الدول أو تتلقاها مقابل الغاز

مدعومة من الصفقة ال في إطارميناء أوديسا هذا الصباح  طن من الذرة 26000أول سفينة تحمل  غادرت. األمن الغذائي

موانئ أوكرانيا على البحر األسود وتأمين ممر آمن لصادرات الحبوب واألغذية األخرى. عمل األمم المتحدة إللغاء حظر 

 .سفينة أخرى تنتظر دورها 16أفاد وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف أن هناك 

وأحالت  احتجزت النيابة اللبنانية السفينة، حيث ب مسروقة من أوكرانيا في لبنانسفينة سورية على متنها حبو احتجازتم 

"لقد تلقينا وثائق  :سفارة أوكرانيا في لبنان أفادتوقد بتفتيش السفينة.  اآلن تقوم الشرطةو جهات المختصةالتحقيق فيها إلى ال

من أوكرانيا. غدا سنقدم التماسا  قد ُسرق LAODICEA سفينةين والشعير على متن من أوكرانيا على أن الطح وأدلة

 .ل"ديد فترة االعتقاي في طرابلس لتمللقاض

https://gur.gov.ua/content/rosiia-aktyvno-hotuietsia-do-provedennia-tak-zvanoho-referendumu-na-tymchasovo-okupovanykh-terytoriiakh-ukrainy.html
https://gur.gov.ua/content/rosiia-aktyvno-hotuietsia-do-provedennia-tak-zvanoho-referendumu-na-tymchasovo-okupovanykh-terytoriiakh-ukrainy.html
https://t.me/DIUkraine/1022
https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/pfbid033KeFRj2x7XegzSxiZww5TFJnU7Vyg2J4mQ3fgPVPMaSdHDryhDBsE58mofzyquJal
https://suspilne.media/266259-smart-maritime-group-zaavlae-pro-vtratu-kontrolu-nad-hersonskou-verfu/
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-downgrades-3-ukrainian-corporates-29-07-2022
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-downgrades-3-ukrainian-corporates-29-07-2022
https://t.me/spinuandrei/505
https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/latvijas-gaze-vozobnovil-zakupku-prirodnogo-gaza-v-rossii.d?id=54589250
https://t.me/gazprom/838
https://t.me/gazprom/838
https://t.me/Ukrenergo/133
https://www.reuters.com/business/energy/eu-gas-solidarity-complicated-by-lack-fuel-sharing-deals-2022-07-29/
https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid023dmqK4VuLK6L9g4VEsvWXcgtvP9jA79T2idT5C7gpxwU8x3psNUF3NV9mrwpecMfl
https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid023dmqK4VuLK6L9g4VEsvWXcgtvP9jA79T2idT5C7gpxwU8x3psNUF3NV9mrwpecMfl
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/v-livani-zatrimali-sudno-z-kradenim-v-ukrajini-zernom-zmi-ostanni-novini-50259992.html
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/v-livani-zatrimali-sudno-z-kradenim-v-ukrajini-zernom-zmi-ostanni-novini-50259992.html
https://twitter.com/UKRinLBN/status/1553757070322814976?cxt=HHwWgMC-vdj0hpArAAAA
https://twitter.com/UKRinLBN/status/1553757070322814976?cxt=HHwWgMC-vdj0hpArAAAA
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أصيب سائق  حيث اد للدبابات أثناء العمل الزراعيعلى لغم مض حصادة انفجرتفقد  لحاالت الطوارئ دارة الدولةوفقًا إل

 .متر مربع 60على مساحة  الحقا طفاؤهاتم ا لتي اشتعلت النيران  بجراح نتيجة لذلك كماالحصادة 

 .هكتارا من الحقول 150 مما ادى الى تدمير سبب قصف الغزاة الروسحريق في حقل قمح ب اندلع، دونيتسك إقليمفي 

 قد لقي مصرعه "Nibulon "تجارة الحبوب األوكرانيةلأكبر شركة مالك عمال واألأن رجل  ميكواليف فيتالي كيم عمدة فادأ

صدرت  2021، وفي عام دولة 70منتجات إلى ال تصدرولون" "نيب كانت شركة جة القصف في ميكواليف. قبل الحرب،نتي

مستشار رئيس مكتب رئيس ، يخايلو بودولياكصرح موقد بما في ذلك الحبوب.  مليون طن من المنتجات الزراعية 5.64

: "إن الضربة أضافمتعمدة مدروسة ومنظمة جيدًا وجريمة قتل  بل هيتكن حادثًا  أن وفاة أوليكسي فاداتورسكي لم أوكرانيا

 شكوك حول التوجيهال تترك أي  غرفة النوم وهوجناح معين  مع استهدافولكن  على المنزللدقيقة للصاروخ ليس فقط ا

 المتعمد للضربة".

طر للتنمية. تم تحويل ماليين دوالر من صندوق ق 5وزارة الصحة األوكرانية أن أوكرانيا ستتلقى  أفادت. صحيةالرعاية ال

شراء سيارات اإلسعاف لاألموال  هذه ستُستخدمو UNITED24 إطار مبادرةهذا المبلغ إلى حساب وزارة الصحة في 

 .ةالتدخالت الجراحي المستخدمة في بعضوالتخدير وأجهزة التنفس للتخدير باالستنشاق 

رئيس  وقد صرحسو. لقب المواطن الفخري لوار لدية كييف فيتالي كليتشكورئيس بسلطات عاصمة بولندا  منحت. تكريم

 في وتقدير لبطولة جميع سكان كييلبالنسبة هذا شرف عظيم إن إلى زمالئه البولنديين: "الفيديو  رسالته عبربلدية كييف في 

 ."وشجاعة الشعب األوكراني الذي يقاوم هجوم البرابرة الروس

المستقبل لقوات المسلحة األوكرانية في ل ألداء الطقوس الدينيةاليار أنه سيتم إطالق خدمة نا مهاوزير الدفاع  ةنائب تأعلن ِدين.

 . "التعددية الطائفية الخالية من النزاعات بسببللحرية ولكن أيًضا  شعبها محبةبسبب ليس فقط  متميزةريب. "أوكرانيا الق

القصف والمعارك العسكرية. ومع ذلك، سبب نقل بشكل كبير بندالع الحرب الروسية في أوكرانيا، تأثر قطاع ال. مع االتنقل

األسبوع  نشرنااس من النقاط الساخنة إلى اآلمنة. باإلضافة إلى ذلك، كما إجالء النب سمحبين المدن قائما مما  تواصلال بقي

المديرية العامة للتنقل والنقل تعديل اقتراحها بشأن مراجعة  وعلى وجه الخصوص، اقترحت المفوضية األوروبية الماضي

الخاصة الحقائق  منرية مولدوفا. تعرف على المزيد أربعة ممرات نقل أوروبية إلى أوكرانيا وجمهو لتشمل TEN-Tالئحة 

 الخاصة بنا. ورقة الحقائق الجديدةنقل في أوكرانيا أثناء الحرب في قطاع الب

 القراءة:زاوية 

في العالم الحقيقي ه ولكن ،يعتقد الروس أن روسيا تكسب الحرب"قد  - ماذا سيأتي بعد ذلك؟ بقلم تيموثي سنايدر ضعف.يحكم بوتين  ●

ناهيك عن قدرته على أداء  كمؤسسة مما يهدد نزاهته في المعدات والضباط الروسي خسائرعلى األراضي األوكرانية يتكبد الجيش 

 .مهامه العديدة األخرى خارج أوكرانيا

 - لغته األم | المحور األدبينسيانه ل. فولوديمير رافينكو يتحدث عن ولكن ليس بعد اآلنلقد كتبت وتحدثت وفكرت باللغة الروسية  ●

 ن لديه أي مشاكلولم يك غة الروسيةتحدث ودرس وكتب بالل حيثفي دونيتسك لما يقرب من نصف قرن عاش 'تخيل شخًصا مثلي 

هو العامل والسبب الرئيسي للحرب التي بدأت بالطبع ليس اآلن في و ني بحاجة إلى الحماية من بلديوفجأة قيل لي إن ،في القيام بذلك

 . 2014في عام  ولكن 2022عام 

تصوير لل المحددة جلسةال"إن  - : السيدة األولى أولينا زيلينسكا هي السالح السري ألوكرانيا | أتالنتيك كاونسلVogueدبلوماسية ● 

قدرة وزيز نقاط القوة في أوكرانيا تع الهادفة الى زيلينسكاجارية إعالمية عالمية هي خطوة ذكية من قبل عالمة ت عبرجذب االنتباه ل

كرانيا البالد على توجيه ضربات تفوق ثقلها في حرب المعلومات ضد روسيا. في الوقت الذي فقدت فيه مشاهد الموت والدمار في أو

فإنها تقدم منظوًرا شخصيًا مقنعًا يعيد حقيقة الحرب إلى المراقبين الخارجيين. تعتبر معركة الرأي العام  القدرة على إحداث الصدمة

مستمر العالمي من أهم الجبهات في الحرب الروسية األوكرانية. تعتمد قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها بشكل كبير على التدفق ال

لعالم الديمقراطي في صف ها ال يمكن ضمانها إال طالما ظل الرأي العام في جميع أنحاء اوالتي بدور لألسلحة واألموال الغربية

 .أوكرانيا
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 احصائيات:

 1 ،صباًحا 10الساعة  حتىي أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية للجيش الروس ●

، أنظمة  MLRS - 259،  932 -، أنظمة المدفعية  APV - 4011،  1768 -لدبابات ، ا 41030حوالي  -: األفراد 2022أغسطس 

، طائرة بدون طيار من المستوى  190 -، طائرات هليكوبتر  223 -، طائرة ثابتة الجناحين  117 -الحرب المضادة للطائرات 

 .82 -معدات خاصة  2912 -ت وقود ، مركبات وناقال 15 -، قوارب  174 -، صواريخ كروز  736 -التشغيلي والتكتيكي 

 ل أداء مهم مهما كان صغيرا!ك

 (help.gov.uaموقع المساعدات اإلنسانية )  -

الذي يوظف األشخاص ذوي  "Good Bread for Good Peopleدعم مخبز كييف "إ -

 في المدينة. بقيوا الذين ويوفر الخبز لمواطني كييف االحتياجات

انشر المعلومات المحدثة حول الوضع في اوكرانيا عبر وسائل التواصل االجتماعي او نشر هذا  -

 التحديث.

 .موقعنا االلكترونيوعلى  تويتراشترك في استالم تحديثاتنا اليومية في  -

 شكرا لدعم أوكرانيا! سالفا اوكراينا! المجد ألوكرانيا!

 ترجمة ليا رضا. 
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https://eng.goodbread.com.ua/
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