
                                                               10:00, .202202.08                                                        
 

 160ال. اليوم الحرب في أوكرانيا. التحديث اليومي

 وآنا دوفها بقلم صوفيا اولينيك وماريانا زافيفسكا

اغسطس النظام المبسط للسفر لسكان المناطق الروسية التي تقع على حدودها،  1التفيا اعتبارا من  علقتسياسة خارجية. 

الالتفية القرار ذات الصلة في منتصف يوليو. وبسبب قرار روسيا الخاص بإغالق قنصلية التفيا في وقد اعتمدت الحكومة 

ممكنا ألنها كانت التمثيلية الدبلوماسية  الحدود لم يعد اصدار هذه التصاريحبسكوف التي كانت تصدر التصاريح لعبور 

 المذكورة لمواطني روسيا. والقنصلية الوحيدة لالتفيا في الخارج التي كانت تمنح التصاريح

مخفية ذلك وكأنها تصدر منتوجات أخرى بما في ذلك علب البسكويت الذهب بالسر من دولة السودان  بتصديرروسيا تقوم 

طائرة محملة بالذهب ارسلت من السودان  16ا ضد اوكرانيا. خالل العام ونصف الماضي ما ال يقل عن وذلك لتمويل حربه

 الى روسيا وقد ساهمت في هذه العملية السلطات العسكرية في السودان التي قدمت التسهيالت لروسيا مقابل دعم الكرملين.

من االتحاد الروسي إعادة ثلث األمالك األجنبية التي كانت ملك اإلتحاد السوفييتي السابق، وفي هذا السياق  تطالباوكرانيا 

من ما هو صرح السفير األوكراني لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو:"نحن اآلن نطالب من روسيا إعادة ثلث على األقل 

 تحادية".جيلها بشكل غير قانوني لروسيا االفي الخارج وعلى وجه الخصوص عقارات في بريطانيا تم تس

األمريكي جو بادين عن استعداده لخوض المفوضات مع روسيا والصين حول اتفاقية جديدة للحد من االسلحة الرئيس  أعرب

. 2026" التي تنتهي صالحيتها في عام 3النووية والتي يجب أن تحل مكان معاهدة تخفيض االسلحة االستراتيجية "ستارت 

االمريكية هو وجود شريك حسن النية ووفقا لجو بايدن:"إن  إن الشرط الرئيسي إلجراء المفاوضات بحسب الواليات المتحدة

عدوان روسيا الوحشي والغير مبرر ضد اوكرانيا قد زعزع السالم في اوروبا وهو هجوم على المباديء الرئيسية للنظام 

ات المتحدة الدولي، وعليه يجب ان تظهر روسيا انها مستعدة الستئناف العمل على الحد من االسلحة النووية مع الوالي

 األمريكية".

بزيارة  ينمفوضية اإلتحاد األوروبي أنها ال تستطيع اتخاذ القرار الخاص بالحد من التأشيرات للمواطنين الروس الراغب أفادت

العقوبات على السلطات والنخبة الروسية. ومع ذلك، بإمكان كل دولة عضو في االتحاد باتخاذ  االتحاد االوروبي بعد فرض

هناك دائما مجموعة من االشخاص الذين يجب ان يمنحوا التأشيرة القرار ذات الصلة بنفسها. وقد جاء في البيان ذات الصلة:"

 ية او ألفراد العائالت والصحفيين والمعارضين".مثل القادمين ألسباب انسان

عدات المالية مليار يورو من المسا 1وكرانيا ألرئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال أن االتحاد األوروبي وجه  أعلن اقتصاد.

 ماستخديتم امليون يورو في حساب البنك الوطني األوكراني. س 500إيداع الدفعة األولى البالغة  تم ، حيثالكلية االستثنائية

 .األموال لتلبية احتياجات الميزانية ذات األولوية هذه

احتياجات القوات  من الحملة لتلبيةسيتم تحويل األموال . " الخيريةBrave Hryvniaالبنك الوطني األوكراني حملة " اطلق

قيمتها مليار قطعة نقدية  14يتم تداول أكثر من  األوكراني أنه في الوقت الحالي وطنيذكر البنك الهذا و. ةألوكرانياالمسلحة 

يمكن لهذه  ا وعليهللدفع نقدغالبًا ما ال يستخدم المواطنون عددًا كبيًرا من العمالت المعدنية  ، حيثمليارات غريفنا 5من أكثر 

 .زاة الروسلدفاع عن البالد من الغفي ا ل أن تساعد المدافعين األوكراناألموا

إدارة ميكواليف اإلقليمية أن ميكواليف تعرضت للقصف المكثف مجددا حيث تم الحاق الضرر  أفادتالمدن تحت الهجوم. 

الى اندالع حريق في اراضي مستوصف طبي ونتيجة  اشخاص بجراح. كما ادى القصف 3بمنازل خاصة وحدائق واصابة 

لذلك حرق بالكامل مخزن للمواد الطبية واالغذية وذلك دون وقوع الضحايا. وكذلك تم تدمير احدى المراكز التابعة لمستشفى 

 والغابات.  سيارة طبية ونوافذ. وفي اإلقليم اندلعت ايضا الحرائق في اراض زراعيةالحاض الضرر بمباني و 4والمتكونة من 

الغزاة الروس مجددا منطقتين في إقليم دنيبروبيتروفسك وهما نيكوبول وكريفوريزكي ونتيجة لذلك تم تسجيل  قصفليال، 

 اصابات بين السكان والمنازل والسيارات والمصانع كما تم اتالف خطوط امداد الطاقة.

منطقة سكنية على ايدي الجيش االوكراني في إقليم خيرسون، ووفقا للقائم بأعمال رئيس  46 تحريرتم  تحت االحتالل.مدن 

% وال 90سكرية لخيرسون دميترو بوتري فإن بين األراضي المحررة هناك بعض القرى المدمرة بنسبة اإلدارة اإلقليمية الع

سيرهي خالن مستشار رئيس اإلدارة  أفادتزال هذه المناطق تحت القصف المكثف بينما معظم السكان غادروها. ومن جانبه، 

اإلقليمية العسكرية لخيرسون ان القوات الروسية تقوم بعزل قواتها في إقليم خيرسون بدال من التناوب المعلن عنه حيث تتركز 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3540721-latvia-z-serpna-prizupinae-sprosenij-rezim-poizdok-dla-ziteliv-prikordonnih-regioniv-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3540721-latvia-z-serpna-prizupinae-sprosenij-rezim-poizdok-dla-ziteliv-prikordonnih-regioniv-rf.html
https://edition.cnn.com/2022/07/29/africa/sudan-russia-gold-investigation-cmd-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2022/07/29/africa/sudan-russia-gold-investigation-cmd-intl/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=EECts_C46mo
https://www.youtube.com/watch?v=EECts_C46mo
https://zmina.info/news/bajden-gotovyj-vesty-z-rosiyeyu-ta-kytayem-peregovory-shhodo-novoyi-systemy-kontrolyu-yadernoyi-zbroyi/
https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-cannot-completely-ban-issuance-of-schengen-visas-to-russian-nationals/
https://t.me/Denys_Smyhal/3216
https://t.me/Denys_Smyhal/3216
https://bank.gov.ua/ua/news/all/vidprav-moneti-na-front-startuvala-blagodiyna-aktsiya-natsionalnogo-banku-smiliva-grivnya
https://www.facebook.com/mykoda/posts/pfbid02cB2vzbiLL6kDF1znuHP5qpK2kK973YavHuijnaUi1SuFsuo5xbjMQTLdEsr76Ztrl
https://www.facebook.com/mykoda/posts/pfbid02cB2vzbiLL6kDF1znuHP5qpK2kK973YavHuijnaUi1SuFsuo5xbjMQTLdEsr76Ztrl
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1427
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1427
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-hersonskiy-oblasti-zvilnili-46-naselenih-punktiv-novini-ukrajini-50260239.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-hersonskiy-oblasti-zvilnili-46-naselenih-punktiv-novini-ukrajini-50260239.html
https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02CXuDt71teZm42mZcCjVSQkedey93Ue2JmnLKrugtMosonVi6TFokUvCHLiT9xbPbl
https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02CXuDt71teZm42mZcCjVSQkedey93Ue2JmnLKrugtMosonVi6TFokUvCHLiT9xbPbl
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ا الى ساحة المعركة. دمجد لتعود لالستراحة لعدة اسابيع في الفنادق في أرابات سبيت وقد تم ارسالها الى هناكات وقهذه ال

 كما تخشى القيادة الروسية انه في حال السماح للقوات بالتوجه الى القرم فلن يتم جمعها مجددا.

األراضي  لالتحاد الروسي في المعلن عنهستفتاء االإجراء ب خاصةكراني عن اعتراض وثائق روسية جهاز األمن األو أفاد 

ستفتاء االالدور الرئيسي في تنظيم وإجراء  منحيخطط الغزاة ل الواردةيرسون. وفقًا للمعلومات خ إقليمالمحتلة مؤقتًا في 

. الخدمات الخاصة لالتحاد الروسي تحت إشراف وذلك بالطبع للكرملين الموالية " Ruzzia معزائف لمنظمة "المتطوعون ال

بشكل منتظم  خلق رواياتدعم المحتلين وكذلك ل لحث السكان المحليين على قليمرر أن ينتشر المشاركون في اإلمن المقو

 .بعد في االستفتاءلتصويت لم يتم تحديد الموعد النهائي لوفي الوقت ذاته، وسائل اإلعالم الروسية.  للنشر في

صحية لسكان الشروط ال ال يلبيتم تركيب دش عام سيرهي غايداي أنه  العسكرية اإلقليمية في لوهانسك رئيس اإلدارة أبلغ

يستحم الناس وفقًا لجدول زمني  حيث القذرة تلون خياماً قذرة بالمياهنصب المحكما . سيفيرودونتسك التي تحتلها روسيا مدينة

 محدد فقط.

ن مسافة قريبة على حافلة مالنيران أن القوات الروسية أطلقت  اإلدارة العسكرية في كريفي ريه رئيس أولكسندر فيلكول أفاد

إجالء و خيرسون مما أسفر عن مقتل شخصين إقليمفي  المحتلةاألراضي  من الءاالجمدنيين كانوا يحاولون  تحملصغيرة 

 .ةة خطيرة للغاياثنان منهم في حال ،خمسة أشخاص إلى كريفي ريه

، ي األراضي المحتلةأوقفت عملها ف" إيهور سميليانسكي أن الشركة Ukrposhtaالمدير العام لشركة البريد األوكرانية " أفاد

 لم تعد الشركة قادرة على ضمان سالمة موظفيها بسبب ضغط المحتلين الروس.حيث 

مجلس األمن الوطني والدفاع األوكراني أن الغزاة الروس يستخدمون تكتيك "األرض المحروقة" حيث  أفاد حقوق اإلنسان.

موقع  300موقع مدني مقارنة ب 17300مرة من االهداف العسكرية، وقد قاموا بقصف  60ثر باستهدفوا اهدافا مدنية أك

 530مؤسسة تعليمية وما يزيد عن  2129مبنى يعمل في قطاع الصحة و 830عسكري. وعالوة على ذلك فقد تم قصف 

 .NSDC موقع ثقافي وفني وذلك في كافة انحاء اوكرانيا وفقا ل

اجانب آخرين كانوا يحاربون على جانب األوكران  5علنة ذاتيا بمحاكمة المقاتلون من جمهورية دونيتسك الشعبية الم سيقوم

والذين تم حجزهم بالقرب من ماريوبل. هذا ولم يقدم المذكورون اسماء هؤالء االسرى وفقط اشاروا الى ان اثنين منهم من 

 آخرين من بريطانيا. 3السويد وكرواتيا و

األمم المتحدة طلبات من كل من اوكرانيا وروسيا حول التحقيق في الهجمة التي تمت على السجن المحتل في  استلمت

في اوكرانيا اندريه كوستين انه وفقا  اولينيفكا حيث كان يتواجدون اسرى الحرب األوكران. وقد أفاد المدعي العام

 كا.في االنفجار في السجن في اولينيف تسببتلالستنتاجات االولية للخبراء الدوليين فإن اسلحة حرارية قد تكون 

، حيث شملت انتهاكات 2022مركز موارد تتار القرم تحليال النتهاكات حقوق اإلنسان في القرم المحتل في مارس  أجرى

حقوق االنسان التي وقعت في القرم المحتل في مارس االحتجازات والتفتيش والسجن واالستجواب والغرامات وسحب الحق 

ية وكذلك انتهاك حقوق االسرى السياسيين. وبناء على نتائج في محاكمة عادلة وانتهاك حق الوصول الى الرعاية الصح

 التحليل فإن تتار القرم يتعرضون النتهاكات حقوق االنسان مما يأكد على التمييز ضد تتار القرم في شبه الحزيرة المحتلة. 

في  ه الخطوةتم تضمين هذ ، حيثفي االتحاد األوروبي حيز التنفيذحظر استيراد الفحم من روسيا قرار خل دأمن الطاقة. 

من المتوقع فرض حظر على  2022. اعتباًرا من أغسطس 2022ل أبري 7الحزمة الخامسة من العقوبات التي تم تبنيها في 

يتم  من روسيا أو هنشأتكانت إذا األوروبي  االتحاد الى د األحفوريشراء واستيراد ونقل الفحم وأنواع أخرى من الوقو

 .االتحاد األوروبيلخدمة الصحفية لمجلس ل وفقاوذلك تصديره من روسيا، 

رانيا بأنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوكالخاصة بروسيا  اجراءاتأنتوني بلينكين  األمريكي وصف وزير الخارجية

لقد . لرويترزفقًا ذلك و، وعلى القوات األوكرانية هامتهًما موسكو باستخدامها "كدرع نووي" في هجمات "ذروة الالمسؤولية"

 التييا جزابوري في من محطة الطاقة النووية على مسافة قريبة للغايةات بإطالق قذائف عدة مرروسيا ولأن اتهمت  سبق

 .استولت عليها قواتها في األسابيع األولى من غزو أوكرانيا

 

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-plany-rf-shchodo-psevdoreferendumu-na-khersonshchyni-video
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-plany-rf-shchodo-psevdoreferendumu-na-khersonshchyni-video
https://t.me/serhiy_hayday/7624
https://t.me/vilkul/1666
https://t.me/igorsmelyansky/1314
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2238
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2238
https://zmina.info/news/bojovyky-zbyrayutsya-sudyty-shhe-pyatoh-inozemcziv-yaki-voyuvaly-u-lavah-zsu/د
https://suspilne.media/266828-oon-otrimala-zapiti-ukraini-i-rf-sodo-rozsliduvanna-udaru-po-kolonii-v-olenivci/
https://suspilne.media/266831-vibuh-v-olenivci-mogla-spriciniti-rosijska-termobaricna-zbroa-genprokuror/
https://suspilne.media/266831-vibuh-v-olenivci-mogla-spriciniti-rosijska-termobaricna-zbroa-genprokuror/
https://ctrcenter.org/upload_files/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202022.pdf?fs=1b522c66d341019f06ae92ec388c9a89
https://www.rada.gov.ua/news/razom/226382.html
https://www.rada.gov.ua/news/razom/226382.html
https://www.consilium.europa.eu/media/55483/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine_ru.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/55483/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine_ru.pdf
https://www.reuters.com/world/europe/us-accuses-russia-using-ukraine-power-plant-nuclear-shield-2022-08-01/
https://www.reuters.com/world/europe/us-accuses-russia-using-ukraine-power-plant-nuclear-shield-2022-08-01/
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 باخرةتتجه  ، حيثميناء أوديسامل حبوبًا أوكرانية السفينة التي تح غادرت فبراير 24ألول مرة منذ غذائي. المن األ

RAZONI  ستتحرك على و اليون إلى ميناء طرابلس في لبنانألف طن من الذرة األوكرانية تحت علم سير 26وعلى متنها

أوكرانيا  صرح رئيسولقد األمم المتحدة وتركيا.  وهمابل الشريكين الضامنين ألوكرانيا طول ممر تم التأكيد على سالمته من ق

لتحقيق  الفعالةمساهمة لونحن على استعداد ل ايضاللمغادرة  دورهاسفينة تنتظر  16اك بالفعل "هن :فولوديمير زيلينسكي

 ."االستقرار في سوق الغذاء العالمي

، ويعتبر مؤسس مصنع اآلالت الزراعية ياكوف كريغير في إقليم زابوريجيا الغزاة الروس للمرة الثانية عقار قصف .إرث

تم ترميم المبنى من أجل فتح فرع لمتحف  على مدى السنوات األربع الماضيةعاًما.  130 العقار إرثا حيث يقف هناك منذ

 .التاريخ المحلي هناك الحقًا

قد استأنفت عملها بعد  Data.gov.ua وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا أن بوابة البيانات المفتوحة أفادتاألمن الرقمي. 

وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا: "لقد  وأشارتي ألوكرانيا. بسبب الغزو الشامل لالتحاد الروس عن العمل قسريالتوقف ال

التي يمكن أن تشكل تهديدًا لألمن القومي  بعض المعلومات الوصول العام لمنشورة وأزلنا مؤقتًا منحللنا مجموعات البيانات ا

 ."للوصول العام هفتحناالباقي و

لخدمات الخاصة في الشرطة اإللكترونية في أوكرانيا من خطر استخدام تطبيقات الهاتف المحمول التي طورتها ا تحذر

من المستخدمين على معلومات حول موقع  ت وخاصة األلعابلتطبيقامن خالل ا ، حيث تحصل روسيااالتحاد الروسي

 .طنين على مساعدة المحتلينالمنشآت العسكرية أو البنية التحتية الحيوية أو تحث الموا

ساعد وكاالت إنفاذ القانون على جمع تس ، حيثللبحث عن القاصرين "أطفال الحرب"في اوكرانيا بوابة الدولة  تشغيلتم 

يتم تحديث البوابة بانتظام من قبل وكاالت إنفاذ القانون ومكتب المعلومات والمعلومات حول األطفال الذين عانوا أثناء الحرب. 

 .والمساعدة في العثور على األطفال نشر المعلومات وهما ئيسيتينر . تؤدي هذه المنصة وظيفتينطنيالو

لرأي العام عبر الهاتف الخاص به ل ااستطالع )KIIS (معهد كييف الدولي لعلم االجتماع أجرىاستطالعات الرأي األخيرة. 

ميع الغالبية المطلقة في جميع المناطق من بين ج ووفقا له فإن "كيف يرى األوكران العالقات بين أوكرانيا وروسيا"بعنوان 

، وفقًا للنتائجوأنه يجب إغالق الحدود مع التأشيرات والجمارك بين أوكرانيا وروسيا.  تعتقد٪ من األوكران  79 -الفئات 

تكونا ٪ فقط مقتنعون بأن أوكرانيا وروسيا يجب أن 11 ، بينماون إغالق الحدود٪ يؤيد52تى بين الناطقين بالروسية فإن ح

 .تحدود مفتوحة بدون تأشيرا ن لهماتيصديق دولتين مستقلتين ولكن

فيين ووسائل اإلعالم في جريمة ضد الصح 428ارتكبت روسيا  األشهر الخمسة من الحرب الشاملةخالل وسائل اإلعالم. 

منهم ثمانية صحفيين أثناء أدائهم  صحفياً في أوكرانيا 36يوليو، قتل الجيش الروسي  24هد اإلعالم. حتى لمع وفقًا، أوكرانيا

ال يزال  اختفوا في ماريوبولمن الذين  صحفي 14أنه من بين  المعهد واكتشفصحفيا.  14أصيب كما هنية. لواجباتهم الم

 مصير ثالثة إعالميين مجهوالً.

 زاوية القراءة:

تحت ضغط الحرب  )gmfus.org (- تعزيز التعاون عبر األطلسي - رباعية فيشغراد الدفاعي للحرب األوكرانية على التأثير ● 

تسريع  سيعني ذلك على مدى األشهر المقبلة أوجه القصور الدفاعية بمنتهى الجدية. على األرجح رباعية فيشغراد سيعالج أعضاء

لمستفادة والبحث عن قدرات جديدة بناًء على الدروس ا ات األصل السوفياتي أو الروسيذ والتخلص من جميع األجهزة التحديث المستمر

 .تحديات خارجية وداخلية شديدة ، ومع ذلك ستواجه الدولمن أوكرانيا

"نحن في أوكرانيا  - The Hill|  اإلبادة الجماعيةب وصف الفظائع الروسية في أوكرانياوزير الخارجية األوكراني دميترو كوليبا:  ●

من الذاكرة الجماعية  ألن هذه ليست المرة األولى التي نشهدها. اإلبادة الجماعية هي جزء تعنيه اإلبادة الجماعيةيًدا ما نعرف ج

 ." قله آالف العائالت األوكرانية من جيل إلى آخر عن طريق الكالم الشفهيألوكرانيا وهو األلم الذي تن

جم ويتصارعون المنا يتحدى المزارعون األوكران - مزارعو أوكرانيا يبدؤون حصاًدا ال مثيل له | صحيفة وول ستريت جورنال ●

 .عد انتهاء الحرب، لكن قدرتهم على الصمود تحجب المشاكل التي من المحتمل أن تستمر لفترة طويلة بمع المعدات التالفة

، روسيا تختبر حدود صفقة الحبوب إن" - أول سفينة حبوب غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق البحر األسود. ماذا اآلن؟ | بوليتيكو● 

الحبوب أوليكسي  منتج، قُتل من إبرام االتفاقية. ويوم األحد قصفت موسكو أوديسا وبنيتها التحتية المينائية بعد يوم واحد فقط ثحي

https://biz.nv.ua/ukr/markets/sudno-z-ukrajinskim-zernom-vihodit-iz-portu-v-ponedilok-vranci-novini-ukrajini-50260162.html
https://biz.nv.ua/ukr/markets/sudno-z-ukrajinskim-zernom-vihodit-iz-portu-v-ponedilok-vranci-novini-ukrajini-50260162.html
https://zmina.info/news/na-zaporizhzhi-rosiyany-vdruge-obstrilyaly-130-richnu-sadybu-krigera/
https://zmina.info/news/na-zaporizhzhi-rosiyany-vdruge-obstrilyaly-130-richnu-sadybu-krigera/
https://www.kmu.gov.ua/news/portal-vidkrytykh-danykh-datagovua-vidnovyv-svoiu-robotu-vpershe-vid-pochatku-povnomasshtabnoi-viiny
https://www.kmu.gov.ua/news/portal-vidkrytykh-danykh-datagovua-vidnovyv-svoiu-robotu-vpershe-vid-pochatku-povnomasshtabnoi-viiny
https://www.facebook.com/photo?fbid=370145578629682&set=a.234579145519660
https://zmina.info/news/v-ukrayini-zapraczyuvav-derzhavnyj-portal-rozshuku-nepovnolitnih-dity-vijny/
https://zmina.info/news/v-ukrayini-zapraczyuvav-derzhavnyj-portal-rozshuku-nepovnolitnih-dity-vijny/
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https://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=1127&page=1
https://imi.org.ua/monitorings/428-medijnyh-zlochyniv-vchynyla-rosiya-za-p-yat-misyatsiv-z-pochatku-vtorgnennya-imi-i46928
https://imi.org.ua/monitorings/428-medijnyh-zlochyniv-vchynyla-rosiya-za-p-yat-misyatsiv-z-pochatku-vtorgnennya-imi-i46928
https://www.gmfus.org/news/defense-impact-ukraine-war-visegrad-four
https://thehill.com/opinion/international/3579939-ukrainian-foreign-minister-dmytro-kuleba-call-russian-atrocities-in-ukraine-what-they-are-genocide/?fbclid=IwAR3Dcm8wGgXXgM6rpDnT5tku8xwMnXF_iVJzcPhSJ5CbYgCjXeel-hcsASo
https://thehill.com/opinion/international/3579939-ukrainian-foreign-minister-dmytro-kuleba-call-russian-atrocities-in-ukraine-what-they-are-genocide/?fbclid=IwAR3Dcm8wGgXXgM6rpDnT5tku8xwMnXF_iVJzcPhSJ5CbYgCjXeel-hcsASo
https://www.wsj.com/articles/ukraines-farmers-begin-a-harvest-like-no-other-11659186000
https://www.wsj.com/articles/ukraines-farmers-begin-a-harvest-like-no-other-11659186000
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، وهو نزله في مدينة ميكواليف الساحليةفاداتورسكي فيما تعتقد السلطات األوكرانية أنه هجوم صاروخي موجه من قبل روسيا على م

 لممر اآلمن.ما ال يشمله اتفاق ا

 احصائيات:

 2، صباًحا 10جيش الروسي حتى الساعة أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية إجمالي الخسائر التقديرية لل  ●

، أنظمة  MLRS - 259،  936 -، أنظمة المدفعية  APV - 4014،  1768 -، الدبابات  41170حوالي  -: األفراد 2022أغسطس 

، مستوى العمليات التكتيكية بدون طيار  191 -، طائرات هليكوبتر  223 -، طائرة ثابتة الجناحين  117 -الحرب المضادة للطائرات 

 .82 -معدات خاصة  2914 -، مركبات وناقالت وقود  15 -، قوارب  174 -، صواريخ كروز  739 -

 ل أداء مهم مهما كان صغيرا!ك

 (help.gov.uaموقع المساعدات اإلنسانية ) -

" الذي يوظف األشخاص ذوي Good Bread for Good Peopleإدعم مخبز كييف " -

 االحتياجات ويوفر الخبز لمواطني كييف الذين بقيوا في المدينة.

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

 التحديث.

 .موقعنا االلكترونيوعلى  تويتراشترك في استالم تحديثاتنا اليومية في  -

 أوكرانيا! سالفا اوكراينا! المجد ألوكرانيا!شكرا لدعم 

 ترجمة ليا رضا. 
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