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24.10 

ز ودعا إىل االستثمار   ي برلي 
ز
ي شميهال ف

ز مع رئيس الوزراء األوكرانز ي أوالف شولتى
التقى المستشار األلمانز

ي عضو  
ز
ي إعادة إعمار أوكرانيا فيستثمر ف

ز
ي إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب: "كل من يستثمر ف

ز
مستقبلي  ف

 ." ي ي االتحاد األورون 
ز
 ف

ي قضية إمداد روسيا بطائرات  ق 
ز
ي إن بالده عل استعداد للتحقيق مع أوكرانيا ف

ال وزير الخارجية اإليرانز
ثِبت استخدام روسيا للطائرات بدون طيار اإليرانية. 

ُ
 بدون طيار، وتتعهد "بعدم البقاء غت  مبالة" إذا أ

25.10 

ي فرانك فالتى شتاينماير بالزيارة إىل العاصمة   
ي جلسة  وصل الرئيس األلمانز

ز
األوكرانية مدينة كييف. ف

ز لصواري    خ   ز إضافيتي  ي كييف أعلن شتاينماير عن نقل قاذفتي 
ز
وأرب  ع مدافع هاوتزر من طراز   MARSاإلحاطة ف

Panzerhaubitze 2000   أن ي 
ز
ف "أتفق معكم   : مخاطبا زيلينسكي أيضا  ي 

األلمانز الرئيس  وقال  أوكرانيا.  إىل 
ي حرب جديدة". السالم العادل مطلوب. السالم الذي يري

ز
ز يمكن أن يتسبب ف  ده بوتي 

إرسال معدات دفاع جوي    إمكانية  ي 
ز
المتحدة تنظر ف الواليات  إن  ز  أمريكيان لرويتى قال مسؤوالن 

 إىل أوكرانيا.  Hawkقديمة من طراز  
يكة    ز بالطاقة وستظل شر از بوتي  ز

ي إن روما لن تستسلم البتى
قالت رئيسة الوزراء اإليطالية جيورجيا ميلونز

ي قائلة: "إن هذه أفضل طريقة  
. وأضافت مالونز ي الشجاع الذي يقاوم العدوان الروسي

للشعب األوكرانز
ا  ي مجلس 

ز
ي الوقت الالحق خالل كلمة ألقتها ف

ز
لشيوخ، أكدت رئيسة  للدفاع عن مصالحنا الوطنية". ف

ط وحيد لتحقيق السالم المحتمل   الوزراء اإليطالية أنها تدعم استمرار المساعدة العسكرية ألوكرانيا كشر
ز كييف وموسكو.   بي 

ي   
الناتو التى ي قمة وزراء الخارجية لدول حلف 

وجهت دعوة إىل أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا للمشاركة فز
ي بوخارست.  30و  29ستعقد يومي  

ي فز
ين الثانز / تشر  نوفمت 

يط   ي المستقبل القريب. كما أكد رئيس الوزراء الت 
 حديثا عزمه عل المقابلة مع زيلينسكي فز

ز ي سوناك المعي 
ي  أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشر

انز
 .  أن دعم بريطانيا ألوكرانيا سيبقى دون تغيت 

26.10 

ي روسيا باعتباره نظاما إرهابيا. اتخذ مجلس الشيوخ البولندي قرارا  
ف بالنظام فز  يعتى

اليا أوكرانيا ب     ود أستى ز ي بريطانيا العظىم لتدريب    70باإلضافة إىل نشر ما يصل إىل    Bushmasterناقلة جند مدرعة من طراز    30ستى
مدربا فز

 . ي
 الجيش األوكرانز

ح عدم تسليم المدافع ذاتية ق  ي البالد سيقتى
ي االجتماع القادم لمجلس الدفاع الحكومي فز

  ال قائد القوات المسلحة الليتوانية روبشيس إنه فز
ي لم يعد بإمكاننا   NASAMSوأنظمة الدفاع الجوي   PzH 2000الدفع 

ي لدينا وصلت إىل النقطة التى
: "الفرص التى

ً
إىل أوكرانيا. وأوضح قائال

امات أمام حلف الناتو". تسلي  ز  م المزيد. يجب علينا أن نفهم أن لدينا أيضا االلتى

27.10 

ز العام    Hawkستصل قريبا حزمة مساعدات جديدة من إسبانيا إىل أوكرانيا تشمل أرب  ع قاذفات من نظام الدفاع الجوي   . أعلن ذلك األمي 

غ.   لحلف الناتو ينس ستولتنت 
ز إن  .  NASAMSه سيتم نقل أول أنظمة دفاع جوي قال وزير الدفاع األمريكي لويد أوسيى ي

ين الثانز / تشر ي أوائل نوفمت 
 إىل أوكرانيا فز

وي    ج ل  "خطة مارشال" ألوكرانيا عل  The Telegraphأبلغت جريدة "  م التى ز ي السابق بوريس جونسون يعتى
يطانز " بأن رئيس الوزراء الت 
ي وستمنستى و 

. وذِكر أن جونسون افتتح مكتبا فز ي إنشاء صندوق لدعم أوكرانيا. المشح الدوىلي
 يأمل فز

ي ارفيداس انوساوسكاس عن إرسال أ 
والمعدات    Toyota Land Cruiser 200 SUVسيارات مدرعة من طراز    7علن وزير الدفاع الليتوانز

 األخرى إىل أوكرانيا. 

28.10 

بقيمة    جديدة  عسكرية  مساعدات  حزمة  عن  البنتاجون  ألوكرانيا   275أعلن  دوالر  ألنظمة  مليون  ة  ذخت  الجديدة  الحزمة  ستشمل   .

HIMARS    وقذائف مدفعية عالية الدقة وأنظمة زرع ألغام عن بعد ومركبات مدرعةHMMWV    ة. كما تشتمل حزمة ة أسلحة صغت  وذخت 
كة   .Starlinkالمساعدات عل معدات اتصاالت ساتلية عسكرية غت  تابعة لشر

عن    ترودو  ز  الكندي جاسيى الوزراء  رئيس  السيادة  أعلن  الكندية "سندات  الحكومة  إصدار  بدء 
ي الحرب مع روسيا. 

ي تهدف إىل دعم تمويل المساعدات ألوكرانيا فز
 األوكرانية" والتى

ي  
انتخابات  فز بإجراء  ز  مطالبي  للحكومة  مناهضة  مظاهرة  ي 

فز األشخاص  آالف  براغ خرج  مدينة   
ي واألمم المتحدة  مبكرة  وإبرام عقود غاز مع روسيا واالنسحاب من حلف الن اتو واالتحاد األورون 

ومنظمة الصحة العالمية فضال عن وقف "خطة إضعاف األمة عن طريق إدخال فيها أعداد من  
 ." ز ز األوكرانيي   الالجئي 

29.10 
ي أوروبا كعالمة عل دعم أوكرانيا. السبب الرئيشي هو عدم استبعاده م  9غادرت   

مثلي  دول أوروبية تحالف المجالس الصحفية المستقلة فز
وي    ج والسويد  ي غادرت: أرمينيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجورجيا وأيرلندا ومولدوفا والتز

 . روسيا من تكوين التحالف. قائمة الدول التى

 الدعم الدولي 
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29.10 

ة من  ي الفتر
 
 2022/ 10/ 24خسائر الجيش الروسي ف

 30/10/2022ولغاية 

 3730  من األفراد 
 88  دبابة 
 169  مركبة قتالية مدرعة 
/ مدفعا   راجمات الصواري    خ     56/9 
 8  وسائل الدفاع الجوي 
/ طائرة مروحيات     4/7 
 51  الطائرة بدون طيار 
 81  سيارة وخزانة الوقود 
 6  وحدات معدات خاصة 

ا، ويركزون  
ً
ي تم االستيالء عليها مؤقت

ي التى
يحاول الروس الحفاظ عل سيطرتهم عل األراضز
ي  
اتجاهات معينة، وال يتخلون عن محاوالت  جهودهم عل كبح أعمال القوات األوكرانية فز

القوات  مواقع  يقصفون  إنهم  وأفديفكا.  باخموت  اتجاهي  ي 
فز هجومية  بأعمال  القيام 

ي بعض اتجاهات ويقومون 
ز المواقع فز األوكرانية عل طول خط التماس، ويقومون بتحصي 

ز وأعراف الح  ي الدوىلي وقواني 
ي انتهاك للقانون اإلنسانز

رب، يواصل باالستطالع الجوي. فز
 . ز  الجيش الروسي قصف البنية التحتية الحيوية ومنازل المدنيي 

األول    29بحلول    ين  أكتر من  2022أكتوبر / تشر الروس  جندي. تحاول    70000، فقد 
قيادة القوات الروسية إخفاء الخسائر الحقيقية للجنود بكل وسائل متاحة، وذلك من أجل  

ز الجنود الروس.   منع انتشار الذعر بي 
 وبوليسكي بشكل ملحوظ. تواصل بيالروس دعم العدوان   لم 

ز ي اتجاهي فولي 
يتغت  الوضع فز

بات صاروخية   يزال خطر شن ضز ال  أوكرانيا.  عل  الروسي  االتحاد  يشنه  الذي  المسلح 
ي هذا البلد. 

 واستخدام طائرات بدون طيار هجومية من أراضز

24/10/2022 
ي اتجاه كريمينايا و  

ي مناطق سيفرسك وسوليدار وباخموت  تتقدم القوات المسلحة األوكرانية فز
ي مقاطعة لوهانسك. يستمر القتال العنيف فز

سفاتوفو فز
ي مقاطعة دونيتسك، وفق تقارير معهد دراسات الحرب. 

 وأفدييفكا ومارينكا فز
، أسقطت القوات األوكرانية ما مجموعه    ا لمعهد دراسة الحرب األمركيكي

ً
" قدمتها  136-طائرة بدون طيار من طراز "شهيد  273باإلضافة إىل ذلك، وفق

ي  
ي أوكرانيا فز

ي بيالروسيا ساعدوا الق سبتمت  / أيلول.   13إيران منذ أن بدأت روسيا استخدامها فز
ز فز ز إيرانيي   أن مدربي 

ً
ي تنسيق أصبح معروفا

وات الروسية فز
بات السابقة بطائرات "شهيد ي منطقة كييف والمناطق الشمالية والغربية من أوكرانيا. 136-الضز

 " بدون طيار فز
ي    90حررت القوات المسلحة األوكرانية أكتر من   

ي المحررة. يعيش فز
ي األراضز

سون. يتم تنفيذ إجراءات إلحالل االستقرار فز ي مقاطعة خت 
مستوطنة فز

ا    12000وطنات المحررة حواىلي  المست
ً
اتيجية، وفق شخص. حالًيا، تقاتل القوات المسلحة األوكرانية العدو من أجل السيطرة عل أحد الطرق اإلستى

 لتقارير قيادة العمليات "الجنوب". 
لوهانسك،    ي مقاطعة 

فز  من كارمازينيفكا ومياسوجاريفكا ونيفسكي 
ز المحتلي  األوكرانية  المسلحة  القوات  مقاطعة طردت  ي 

فز ي 
وكذلك من نوفوسادوفز

 دونيتسك. 
الخروج من مصن  الروس عل  إجبار  تم  باخموت.  لمدينة  قية  الشر الضواحي  ي 

فز ين  لمسافة كيلومتى اجع  للتى الروسي  الجيش  ي 
األوكرانز الجيش  ع  ودفع 

ين، وفقد " الروسية شهرين من النضال الستيالء عل مسافة كيلومتى ي األسفلت. استغرقت مجموعة "فاجتز
 19/10/2022ساعة.  48وها فز

ي مدينة بريسالف بمقاطعة خت   
ز الروس وفز ز الذين تعاونوا مع المحتلي  ا أن المتعاوني 

ً
سون، أوقفت كافة هيئات االحتالل نشاطها. ومن المعروف أيض

 يواصلون مغادرة المدينة مع عائالتهم وممتلكاتهم. 
25/10/2022 
سون.    يسالف بقاطعة خت  ي محيط مستوطنة بت 

ة فز ي لحقت بمنطقة تمركز األسلحة والمعدات العسكرية ومستودعات الذخت 
ار التى تم تأكيد األضز

ي األفراد قيد التوضيح
 . الخسائر فز

ي شنت 
بات التى ة وقتل أكتر من  نتيجة الضز ما يسىم ب  "قاديريفيتس" )مقاتلون من وحدات    10ها مدفعية القوات األوكرانية، تم تدمت  مستودع للذخت 

ي بلدة نوفويفانيفكا بمقاطعة لوهانسك. كما قتل ما يصل إىل  
ز ودمر نحو    10رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف( فز شاحنات محملة    5محتلي 

ي بلدة سف
ة فز  . اتوفبالذخت 

ي  
ين األول / أكتوبر، تم نقل حواىلي  25-24فز

 . جري    ح من جنود العدو إىل مستشقز مدينة غولوبيفكا بمقاطعة لوهانسك 100تشر
 

26/10/2022 
ي مقاطعة خاركيف، ال يزال الروس يحتلون   
. تستمر هناك األعمال العدائية. ومع ذلك، يؤثر الطقس عل األ   28فز ي منطقة كوبيانسكي

حداث،  مستوطنة فز
ي معارك صعبة للغاية، حس

ز استعادة كل متى من األرض فز ز عل الجنود األوكرانيي  ي األوكرانية طواعية، لذلك يتعي 
ب قول حاكم وال يغادر العدو األراضز

ي هواء التليثون. 
 المقاطعة أوليغ سينيغوبوف فز

سون، تقوم القوات المسلحة ألوكرانيا بالدفاع النشط وتنفذ بع   ي مقاطعة خت 
ض األعمال الهجومية. وقالت نائبة وزير الدفاع حنا ماليار: "تستمر  فز

، انخ  ي
ي االسبوع الماضز

ي إطارها تنفيذ بعض األعمال الهجومية. فز
فضت حدة  هناك معارك. تصف هيئة األركان العامة هذه األعمال بأنها دفاعية يتم فز

ي حالة دفاع نشط". 
ي الواقع فز

 القتال عل الجبهة نوعا ما، ونحن فز
2022/10/27 

عل كييف قال أوليكشي غروموف، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرانية: "قد يقوم الروس بالهجوم   
ي  ي االتجاه الجنون 

اق الجبهة فز ". مرة أخرى ، ألنهم يشعرون بأنهم ال يستطيعون اختى ي
فى   أو الشر

ي مقاطعة زابوريجيا، دمرت القوات المسلحة األوكرانية   
  120وحدات من األسلحة والمعدات العسكرية من مختلف األنواع وجرحت ما يصل إىل    8فز

. ولوحظ نقل حواىلي 
ً
سون.   100جندًيا روسيا ي مقاطعة خت 

ا فز
ً
ي المحتلة مؤقت

ي األراضز
 جندي جري    ح إىل المستشفيات فز

ي مقاطعة   
ز عن مقتل  وفز ز األوكرانيي  سون، أسفر قصف المدافعي  آخرين. هذه البيانات قدمها رئيس الشيشان رمضان    58ناض قادروف وإصابة    23خت 

ين األول، عت  قناته عل تيليجرام.  27قادروف يوم الخميس،   أكتوبر /تشر
ي بلدة نيفسكي بمقاطعة لوهانسك.  

ي فز
 يرفرف العلم األوكرانز

28/10/2022 
ي ال 

ي روسيا ستستمر فز
ي أن إجراءات التعبئة فز

ض الجانب األوكرانز مستقبل، ولكن أعلنت وسائل اإلعالم الروسية باإلجماع استكمال التعبئة الجزئية. يفتى
ي بداية التعبئة الرسمية للجيش كانت هناك بعض مشاكل

ف الجانب الروسي بأنه فز . اعتى ي تزويد العناض العسكرية الُمعبأة باللوازم بشكل غت  رسىمي
 .فز

سون، يرتدي معظم العسكريون الروس مالبس مدنية وينتقلون إىل مساكن خاصة  ي بلدة بريسالف بمقاطعة خت 
 .فز
ي اليوم السابق، قتل حواىلي   

ي نفذتها وحدات قوات الدفاع األوكرانية فز
بات التى جندي روسي كانوا يستعدون لهجوم آخر قرب بلدة    300نتيجة الضز

قل حواىلي  
ُ
ي اليوم التاىلي ن

ي مدينة هورليفكا. قتل ما يصل إىل    60مايورسك. وفز
ي   20مصاًبا بجروح طفيفة إىل المستشفيات فز

قرية    من جنود العدو فز
فونوبوبيفكا بمقاطعة لوهانسك، وأصيب حواىلي   بجروح بدرجات متفاوتة من الخطورة.  30تشت 

29/10/2022 
ي السفينة الرائدة ألسط 

ان فز ا للبيانات األولية، اشتعلت النت 
ً
ا. وفق

ً
ي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقت

ي الصباح، دوى دوي انفجارات فز
ول البحر األسود  فز

ي بعد عل الحادثالتابع لالتحاد الر 
ال ماكاروف". ولم يعلق الجانب األوكرانز  .وسي "األدمت 

ي والروسي حيث عاد   
ز األوكرانز ز الجانبي  ي نفس اليوم، جرى تبادل آخر لألشى بي 

ز المفرج عنهم أولئك    52وفز أوكرانًيا آخر من األش الروسية. ومن بي 
ي خا

ي ماريوبول و"آزوفستال" ومقاطعتى
نوبيل للطاقة  الذين أشهم الروس فز ركيف ودونيتسك ومدينة بوشا بمقاطعة كييف وجزيرة األفىع ومحطة تشت 

 .النووية
ي مقاطعة لوهانسك يخضع لس 

ي وكريمينا فز
ز سفاتوفز ي إن الطريق بي 

يفانى قية للقوات المسلحة األوكرانية شت  يطرة  قال المتحدث باسم المجموعة الشر
. وأشار  ي

ا".  نارية كاملة من قبل الجيش األوكرانز
ً
 إىل أن "العمل القتاىلي مستمر هناك، وسيتم توضيحه الحق
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بة صاروخية و  26الل األسبوع نفذ الروس خ   بة براجمات صواري    خ.  516جوية، ونفذوا أكتر من  128 ض   ض 

ف  
كي
ار
خ
ة 
ين
د
م

عة 
ط
قا
لم
وا

أكتوبر( وتشوجويفسكي وخاركيفسكي وبوغودوخيفسكي    28صف العدو مناطق كوبيانسكي )ثالثة جرح يوم خالل األسبوع، ق   
ي اإلدارية  

ار بالمبانز ي المقاطعة باستخدام المدفعية والصواري    خ، وكذلك الدبابات وقذائف الهاون. ولحقت أضز
ز
وإيزيومسكي ف

ي منطقة خاركيف بالقرب    71من العمر  والمنازل السكنية دون وقوع إصابات. أصيبت بلغم امرأة تبلغ 
ز
عاًما كانت ترىع الماعز ف

ي منطقة إيزيوم، فّجر لغم مضاد للدبابات سيارة مزيلي  
ز
. ف من قرية كوزاشا لوبان. أصيبت المرأة بجروح وتم نقلها إىل المستشقز

ز لدائرة الطوارئ الحكومية، كان هناك قتيل واحد و  ي حال 5جرح، و 6ألغام تابعي 
ز
ة للغاية. منهم ف  ة خطت 

ة  
ين
د
م

ف  
الي
كو
مي

عة 
ط
قا
لم
وا

رت األلواح الشمسية ومرافق البنية التحتية     ي وسط مقاطعة ميكواليف. تضز
ز
يواصل الروس قصف المناطق الخلفية ف

ي زراعية. يستمر  
، ودمرت مبانز ي

ار بمبتز سكتز ي منطقة باشتانسكي أصيبت روضة أطفال، ولحقت أضز
ز
وخطوط الكهرباء. ف
ي ومست

ي ليلة    وطنات منطقة قصف أراضز
ز
يزنيغوفاتسكي الواقعة عل خط التماس. ف ين األول، تم   28- 27بت  أكتوبر / تشر

طوابق    3وأصيب شخص واحد. تم تدمت  مبتز إداري من    S-300قصف ميكواليف من نظام الصواري    خ المضادة للطائرات 
 . ز ار بمبتز شاهق ومخت   وإلحاق أضز

يا  
ج
رو
بو
 زا
نة
دي
م

عة 
ط
قا
لم
وا

 

ي زا  
. ووردت أنباء عن تدمت  منازل  وتعانز ي عانت هي فاسيليفسكي وبولوفسكي

ي والمقاطعة من القصف. أكتر المناطق التى بوروح 
ي وسط المدينة ومنازل خاصة حوله بعد  

ز
ي مبتز شاهق ف

ز
ان ف ي أوري  هيف، اشتعلت النت 

ز
وشقق سكان ومرافق بنية تحتية. ف

بِلغ عن مقتل شخ 
ُ
ي قرية بريوبراجينكا. كما تعرضت زابوريجيا  قصف بالصواري    خ المضادة للطائرات. أ

ز
ز وجرح شخص واحد ف صي 

بات بثالث قذائف من راجمات   27للهجوم ليلة  ذت الضز
ِّ
ف
ُ
ين االول. وبحسب المعلومات األولية، فقد ن أكتوبر / تشر
ي 
ار بالبنية التحتية وتحطمت النوافذ فز ش". لحقت أضز . تم تدمت   مبان سكنية ومؤسسات تعليمية 10الصواري    خ "سمت 

ة منازل خاصة.  ي أكتر من عشر
 األسقف واألبواب والنوافذ فز

طة خالل األسبوع     ، تلقت الشر
ً
ي المقاطعة.  132وإجماال

 بتدمت  منازل )شقق( للسكان ومنشآت بنية تحتية فز
ً
 إشعارا

ة  
طع

قا
وم
و 

ر
ت
ني
 د
نة
دي
م

ك 
س
وف

ر
ت
وب

ر
ت
ني
 د

 
يف  يواصل الروس قصف   . تعرضت مناطق نيكوبول ومارغانيتس ومت  ز وفسك وإرهاب السكان المحلي 

وبتى مقاطعة دنيت 
رت منازل وسيارات ومؤسسة غذائية وأنابيب إمدادات مياه   فونوغريغوريفكا للقصف. لم تسقط هناك ضحايا. تضز وتشت 

ي الشاهقة والخاصة، وعدة مت
ات المبانز رت عشر مِّ

ُ
ي نيكوبول، د

اجر، ومصنع أثاث، وفندق، ومحطة  وخطوط كهرباء. فز
حافالت، وخط أنابيب غاز، وشبكات كهرباء بسبب قصف من راجمات صواري    خ "غراد". وردت أخبار عن إصابة شخص )أثناء  

ي 
ي  28القصف فز

ين األول(. فز ي شخصان، أحدهما امرأة حامل تبلغ من العمر  25أكتوبر / تشر
ين األول توفز   25أكتوبر / تشر

و. كان هناك أربعة جرح. عاًما، بسبب إص ي دنيت 
 ابة صاروخ روسي محطة وقود فز

عة
ط
قا
لم
وا
ك 

س
يت
ون
 د
نة
دي
  م

 يواصل الروس قصف المستوطنات عل خط المواجهة.  
افيتيفكا    ز ي كوستيانتينيفكا ويلت 

ها. تم تسجيل إصابات فز  من غت 
ي منطقة ماريينسكي من القصف أكتر

ي اتجاه دونيتسك، تعانز
فز

.  ومارينكا وكراسنوغوريف  ي
يتيانز ي منطقة أوشت 

فومايسك فز  كا وماكسيميليانيفكا، باإلضافة إىل آفديفكا وبت 
ي منطقة سوليدار،   

ي اتجاه هورليفكا، تتعرض مناطق توريسك وسوليدار وفسيتلودار وشاسوفويار وباخموت للقصف. فز
فز

 .  وقعت إصابات قذائف بالقرب من روزدوليفكا  وياكوفليفكا وباخموتسكي
ي اتجاه ليسيتشانسك، حيث تأثرت تورسك وزاريشن مرة أخرى. كما تعرض  يستمر القصف ا  

ي منطقة ليمانسكي فز
لمكثف فز

ا للمعلومات األولية، ال يوجد ضحايا، ولم  
ً
ي غت  سكنية ومؤسسة غت  عاملة. وفق

رت هناك مبانز كراماتورسك للهجوم، تضز
ر البنية التحتية الحيوية.   تتضز

ت  
عا
ط
قا
م

ى 
خر

 أ

ي لوحظ ما ال يقل عن   
رت منشآت البنية التحتية. كذلك، فز ي مقاطعة كييف، وتضز

  27ست هجمات بطائرات بدون طيار فز
. لم تكن هناك ضحايا ومصابون.  ي مقاطعة سومي

ين األول قصف العدو مناطق خوتينسكي وبيلوبولسكي فز  أكتوبر / تشر

 القصف خالل األسبوع
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24.10 

مؤقت،    بشكل  ي 
الكهربان  التيار  قطع  تم  أوكرانيا  ي 

فز أخرى  مقاطعات  وسبع  ي كييف 
فز ز  االثني  يوم 

. واتخذت هذه التدا رت نتيجة القصف الروسي ي تضز
 بت  إلصالح المعدات التى

25.10 

ي أعمال مفيدة   
ز عن العمل فيما يسىم ب  "جيش إنعاش البالد"، وذلك من خالل مشاركتهم فز اك العاطلي  تعمل الحكومة عل تفعيل آلية إشر

. بسبب الحرب، ُيتوقع ارتفاع ملحوظ لمستوى
ً
ي البالد بنسبة حواىلي    اجتماعيا

ي    30البطالة فز
ي نهاية العام. ستدفع الدولة مقابل العمل فز

٪ فز
(. وتشمل   181هريفنا أوكرانية )   6700"جيش إنعاش البالد" الرواتب عل مستوى الحد األدنز لألجور الذي بلغ بحلول أكتوبر  

ً
دوالًرا تقريبا

: تطهت  الطرق وإزالة   ي االجتماعية، والعمل عل تلبية األعمال من هذا النوع ما يلي
ي المبانز

ميم فز األنقاض وترميم السدود وأعمال اإلصالح والتى
 احتياجات القوات المسلحة األوكرانية. 

ز الذين سافروا إىل الخارج منذ بداية ا  يشوك األوكرانيي  ا إيرينا فت 
ً
ي المحتلة مؤقت

لغزو الشامل  دعت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة إعادة دمج األراضز
ي البنية التحتية الحيوية. 

ي الشتاء، إن أمكن، بسبب خطر القصف والحمل الزائد فز
 إىل عدم العودة إىل أوكرانيا فز

ا لتوقعات ا 
ً
ي عام  وفق

ي إىل    2023لحكومة، فز
٪ من الناتج المحلي اإلجماىلي للبالد. يمكن أن يؤدي هذا إىل إبطاء   106سيصل حجم الدين الوطتز

ي بنسبة 
 ٪ سنوًيا. 0.84نمو االقتصاد األوكرانز

ي  
ي التى

ز إىل األراضز سون وزابوريجيا المحتلتي  ي خت 
ك الروس مركبات اإلجالء تخرج من مقاطعتى ي الواقع ال يتى

 تسيطر عليها أوكرانيا. فز

26.10 

ز   ي مقاطعة كييف تم بالفعل تجهت 
ي سياق االستعدادات لفصل الشتاء، فز

ي كل منطقة من المناطق البالغ عددها  754فز
نقطة تدفئة، وهي تقع فز

ي القرى والبلدات، تم إنشاء نقاط التدفئة تِسع لما يصل إىل    69
ي المقاطعة. فز

ي المدن ما    30فز
ي نفس الوقت، وفز

 شخص.   300يصل إىل  شخًصا فز
المفوضة     القانون فتح قضية ضد لفوفا بيلوفا،  إنفاذ  تطلب وزارة الخارجية األوكرانية من وكاالت 

من  نقله  تم   
ً
طفًل "تبنت"  أنها  أعلنت  ي 

التى  ، الروسي الرئيس  لدى  الطفل  حقوق  بشؤون  المعنية 
ي 
ي غت  القانونز

فت المفوضة بأنها قامت بتسهيل التبتز ي االتحاد الروسي لنحو  ماريوبول. كما اعتى
  350 فز

األوكرانية  ي 
األراضز من  ز  األوكرانيي  األطفال  نقل  ويشكل  المحتلة.  دونباس  مناطق  من  آخر   

ً
طفال

ا التفاقية جنيف لعام  
ً
ا صارخ

ً
ز الروس انتهاك ا من قبل المواطني 

ً
ا إىل روسيا وتبنيهم الحق

ً
المحتلة مؤقت

ي وقت الح 1949
ز فز  رب. بشأن حماية السكان المدنيي 

27.10 

ي المحتلة بناء عل مرسوم "األحكام الع 
ي عينتها روسيا فرض رقابة عسكرية عل األراضز

رفية" أعلنت "السلطات" المزعومة لمقاطعة زابوريجيا التى
. ابتداء من   ز ز ال  27الذي أصدره فالديمت  بوتي  ي لهواتف المواطني 

ي االنتقان 
ين األول، بدأ المحتلون ب "الفحص الوقان  ي  أكتوبر / تشر

محمولة" فز
 المنطقة. 

ي كييف إىل   
ي الكهرباء فز

ي أوكرانيا، قد يصل عجز فز
٪، وبالتاىلي فإن االنقطاعات ستكون  30نتيجة للهجوم الروسي عل البنية التحتية للطاقة فز

 . ز  أطول وستؤثر عل عدد أكت  من المستهلكي 
  
ي العام المقبل، ستحتاج أوكرانيا إىل أكتر من   
هي مارشينكو  مليارات دوالر شهريً   3فز ا فقط لتغطية النفقات االجتماعية. ضح بذلك وزير المالية ست 

ي للوزارة. 
ي أوكرانيا: تمويل االنتصار"، حسبما ذكرت المكتب الصحقز

 خالل حوار "الحرب فز

28.10 

ي   
كة "شبكات  28فز ي لشر

ي كييف. أفاد بذلك المكتب الصحقز
ي فز
ين األول استمرت انقطاعات التيار الكهربان  كييف للطاقة". بشكل    أكتوبر / تشر

ز   اوح بي 
ي    6و  4عام، تنقطع الكهرباء لمدة تتى

كة الطاقة بمراجعة الجداول الزمنية النقطاع التيار الكهربان  ي كييف والمنطقة. وستقوم شر
ساعات فز

ي كييف، حيث قد تزيد مدة االنقطاع إىل ست ساعات. 
 فز
ا لنتائج عام   

ً
ز 2022وفق  بمقدار الرب  ع. منذ بداية الحرب، حصل  ، ستشهد األجور الحقيقية لألوكرانيي 

ً
ي عل    404 تخفيضا

ألف مواطن أوكرانز
ا لدائرة التوظيف األوكرانية، يتقدم 

ً
ز عن العمل. وفق ز عن العمل لشغل وظيفة واحدة.  8صفة العاطلي   عاطلي 

ي العاصمة ستستغرق 
ز أو  ضح عمدة كييف فيتاىلي كليتشكو أن أعمال إحالل استقرار إمدادات الكهرباء فز  أسابيع.  3حواىلي أسبوعي 

)إىل    ملحوظ  بشكل  أوكرانيا  ي 
فز الوقود  أسعار  نمو  ي  66.2تباطأ 

فز مرتفع.  مستوى  إىل  قد وصلت  أنها  من  الرغم  أيلول(، عل   / ي سبتمت  
فز  ٪

تفع أسعار الوقود بشكل أبطأ )ستصل نسبة االرتفاع إىل  ي السنة(. 20المستقبل، ستى
 ٪ فز

29.10 

سكي ، إنه تم بالفعل اكتشاف أكتر من ألف قال وزير الشؤون الداخلية د   ينيس موناستت 
ي تم فصلها من االحتالل. وجدنا  

سون التى ي مناطق دونباس وخاركيف وخت 
ي   268جثة فز

ي األراضز
جثة فز

ي منطقة دونيتسك ، وعتر عل  
ي منطقة خاركيف ، وعتر عل    765المحتلة فز

ي منطقة    44جثة فز
جثة فز

سون   خت 
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 خريطة القصف

Shelling of the Zaporizhzhia region 

Attack on a gas station in Dnipro  

Attack on critical 

infrastructure object in 

Kyiv 


