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26.09 

ن ناقلة جند مدرعة من طراز    مت خمسي 
ّ
ي أرفيداس أنوشاوسكاس إن ليتوانيا سل

إىل أوكرانيا. وأكد أن ليتوانيا ستقدم المزيد من    M113قال وزير الدفاع الليتوانن
ي المستقبل. وفقا لكالم الوزير، تتفاوض  فيلنيوس عىل جميع إمدادات المعدات أو األسلح

ي منظمة حلف شمال  المساعدات العسكرية ألوكرانيا فن
ة مع حلفائها فن

 .  األطلسي
ن إن الواليات المتحدة ستقدم ألوكرانيا    ي بلينكي 

. وأشار إىل أن الواليات المتحدة    457.5قال وزير الخارجية األمريكي أنتونن ي
ي لدعم األمن المدنن

مليون دوالر إضافن
األوكران كائنا  شر قدرة  وزيادة  األرواح  إلنقاذ  المساعدة  أوكرانيا  تقدم  ببناء  امهم  ن بالت  نرحب  "إننا  وقال:  الجنائية.  والعدالة  القانون  إنفاذ  سلطات  تعزيز  عىل  ن  يي 

ة وذات السيادة". 
ّ
 الديمقراطية والمستقل

ي انتهاك للقانو  92أعلنت بريطانيا تطبيق  
ي أرب  ع مقاطعات أوكرانيا فن

ي نظمتها روسيا فن
. عقوبة ردا عىل االستفتاءات الزائفة الت   ن الدوىلي

فرضت اليابان قيودا عىل  حظرت اليابان تصدير السلع المتعلقة باألسلحة الكيماوية إىل روسيا. إنها عقوبات إضافية تم فرضها عىل روسيا بسبب غزو أوكرانيا. كما  
ات العلمية.  21 ي ذلك المختتر

كة روسية، بما فن  شر

27.09 

الواليات  إن  بلينكن  ي 
أنتونن األمريكي  الخارجية  وزير  الروسي   قال  االتحاد  فيها  ي نظم 

الت  أراضيها  الغربية الستعادة  لألسلحة  أوكرانيا  استخدام  تعارض  ال  المتحدة 
 استفتاءات زائفة. 

ا  ي شكل منشورات غربية مشهورة من أجل زرع 
ي كانت تتنكر فن

، والت  ن  كشف موقع فيسبوك عن شبكة تضليل واسعة النطاق تعود إىل االتحاد الروسي لفتنة بي 
ي موقفهم تجاه أوكرانيا. األوروب

ن فن  يي 
ي االلتفاف ع 

ن تستعد لمساعدة غزو روسيا ألوكرانيا، أو مساعدتها فن ات عىل أن الصي   ىل العقوبات. قالت وزارة الخارجية األمريكية إنها ال ترى أي مؤشر

28.09 

ي أجراها مليار دوالر لمواجهة أوكران  1.1تعد الواليات المتحدة حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة   
يا ضد روسيا وسط ما يسىم "باالستفتاءات" الت 

ي المحتلة. ستشمل الحزمة قاذفات  
ي األراضن

 مختلفة من أنظمة الطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار باإلضافة إىل قطع    HIMARSاالتحاد الروسي فن
ً
وذخائرها وأنواعا

 . ي
 الغيار والتدريب والدعم الفتن

ي االنتخابات. وعدت زعيمة حزب "إخوان إيطالي 
ي بدعم أوكرانيا بعد فوزها فن

 ا" جورجا ملونن
، إنك تستطيع أن تعتمد عىل دعمنا المخلص فيما    ي زيلينسكي

: "عزيزي الرئيس األوكرانن ي عىل موقع تويت 
وكتبت ملونن

 عىل إيمانك ثابتا!" 
ْ
 وحاِفظ

ً
ْن قويا

ُ
. ك ي

 يتعلق بحماية حرية الشعب األوكرانن
ويد أوكرانيا بدبابات قتال رئيسية.  وقال شولز  أعرب المستشار األلم   ن ن عن انزعاجه من الدعوات لت  ي أوالف شولت 

انن
ن الناتو وروسيا.   ي نفس الوقت تبذل كل جهد ممكن لمنع نشوب رصاع مباشر بي 

ي وسعها، وفن
"إن ألمانيا تدعم أوكرانيا بأفضل ما فن

". هذا هو األساس لجميع القرارات. كما أنه يتوافق مع إرادة  ن  الغالبية العظىم من المواطني 
ي المحت 

ح فرض الحظر  قدمت المفوضية األوروبية الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها ألوكرانيا واالستفتاءات غت  القانونية عىل األراضن لة. ُيقت 
اد المنتجات الروسية. سيؤدي هذا إىل حرمان روسيا من إيرادات   ي ال يمكن تصديرها  مليار يورو. من المخطط توسيع قائم   7.5الجديد عىل استت 

ة المنتجات الت 
ي صناعة الطائرات إلخ(. 

ونية والمواد المستخدمة فن  إىل روسيا )مكونات إلكت 
يل. بررت بودابست موقفها هذا بحقيقة   ي عىل البطريرك الروسي كت  منعت المجر المرة الثانية فرض عقوبات االتحاد األورونر

ي قائمة الع
ي فن
 قوبات. أنه ال يجوز إدراج أي زعيم ديتن

ة    HIMARS  18مليار دوالر كمساعدات عسكرية ألوكرانيا: تتضمن الحزمة    1.1خصصت الواليات المتحدة األمريكية    وذخت 
ا عىل  

ً
ات   300نظام "تايتان" لمكافحة الطائرات بدون طيار وحواىلي    12لها. باإلضافة إىل ذلك تشتمل الحزمة أيض سيارة وعشر

يلة والرادارات المختلفة ووسائل االتصال والمراقبة وإلخ. ومع ذلك أوضح البنتاغون أن تسليم  الشاحنات لنقل المعدات الثق
18  HIMARS    ة من المخزونات كة المصنعة ولن تسحبها مباشر ي هذه األنظمة من الشر جديدا ألوكرانيا سيستغرق عدة سنوات ألن الواليات المتحدة ستشت 

 األمريكية. 
ي مخزونات البوندسوير، بدال من منظومة واحدة كما ورد سابقا.  IRIS-Tا أربعة أنظمة الدفاع الجوي ستنقل ألمانيا إىل أوكراني 

ي ليست موجودة فن
 والت 

29.09 

.   30قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إن بالده ستغلق حدودها أمام السياح الروس اعتبارا من    أيلول / سبتمتر
ي الواليات المتحدة األمريكية ا  مليارات دوالر، وستقوم بتسليمها عتر جمهورية التشيك. بادئ ذي    3ألسلحة ألوكرانيا من كوريا الجنوبية قيمتها ما يقرب من  ستشت 

عرف باسم -بدء نتحدث عن أنظمة دفاع أرض
ُ
. Chironجو ت ي تحلق عىل ارتفاع منخفض مثل طائرات الهليكوبت 

 ، وهي فعالة جدا ضد األهداف الت 
انية المؤقتة والذي ينص عىل تخصيص  أقر مجلس الشيوخ ا  ن وع قانون بشأن ما يسىم بتمويل المت  ا مشر مليار دوالر من المساعدات الفورية    12.4ألمريكي أخت 

 ألوكرانيا. 

30.09 

ي إن أوكرانيا تقدم طلبا لالنضمام إىل النا 
ي نهاية اجتماع مجلس األمن القومي األوكرانن

ي فولوديمت  زيلينسكي فن
 تو عىل وجه الشعة. قال الرئيس األوكرانن

ي أشع وقت ممكن. كما أعربت وزيرة الخارجي  
ي جوىلي  رصح وزراء الخارجية لدول البلطيق بأن دولهم تؤيد انضمام أوكرانيا إىل حلف شمال األطلسي فن

ة الكندية ميالنن
ي الناتو. 

 عن دعمها لعضوية أوكرانيا فن
ي األوكرانية:  

 كيف كان رد العالم عىل الضم الروسي لألراضن
 اسما جديدا إىل القوائم.  43وسعت كندا العقوبات المفروضة عىل االتحاد الروسي حيث أضافت  
ي المنشآت الصناعية العسكرية لالتحاد الروسي باإلضافة إىل  14فرضت الواليات المتحدة األمركية عقوبات جديدة عىل  

لمان   278شخصا من موظفن ي التر
عضوا فن

 .  الورسي
ا نبيولينا.  كما وسعت بريطانيا العظىم   قائمة العقوبات المفروضة عىل روسيا، وأضفت إليها رئيسة البنك المركزي الروسي إلفت 
ي األوكرانية.  

ي لألراضن
ي بشدة ضم روسيا غت  القانونن  أدان االتحاد األورونر

 أدانت مولدوفا ضم روسيا لعدة مناطق أوكرانية.  
ف بها دوليا. كما أضاف بايدن إن الواليات المتحدة األمريكية قال الرئيس األمريكي جورج بايدن إن الواليات المتحدة    م دائما حدود أوكرانيا المعت  األمريكية ستحت 

ي ضمتها روسيا. 
ي األوكرانية الت 

 تدعم محاوالت كييف الستعادة األراضن

01.10 

ي رسالن ستيفانتشوك إن قانون الواليات المتحدة أألمريكية بشأن اإلعا 
لمان األوكرانن ن التنفيذ. قال رئيس التر  رة والتأجت  ألوكرانيا دخل حت 

إىل    وترسلها  الدنمارك،  ي طلبتها 
الت  الدفع "قيرص"  ذاتية  المدفعية  تسليم جزء من وحدات  إللغاء  فرنسا  تخطط 

 . 15مدفع هاوتزر بينما تطلب كييف  12إىل  6أوكرانيا. قد تشمل الدفعة من 
ي اليونسكو روسيا إىل االنسحاب   

ي المؤتمر العالىمي للسياسة الثقافية والتنمية المستدامة، دعت الدول األعضاء فن
فن

 . ي
اث الثقافن ي أوكرانيا، ووقف ضم أوكرانيا وتدمت  الت 

 من أراضن
ي زيارة غت  معلنة إىل    

خت فن ن المتر مدينة أوديسا يوم السبت حيث التقت بوزير وصلت وزيرة الدفاع األلمانية كريستي 
خت بتسليم نظام الدفاع الجوي  ي األيام المقبلة".  IRIS-Tالدفاع أوليكسي ريزنيكوف. ووعدت المتر

 إىل أوكرانيا "فن

 الدعم الدولي 
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02.10 

ن جهودهم عىل محاوالت احتالل مقاطعة دونيتسك  ي تركت 
ي تم االستيالء عليها   يستمر الروس فن

ي الت 
بالكامل، واالحتفاظ بسيطرتهم عىل األراضن

األوكرانية عىل طول خط   القوات  العدو بقصف مواقع  المناطق. يقوم  ي بعض 
األوكرانية فن للقوات  النشطة  الألعمال  ، وكذلك تعطيل 

ً
سابقا

ي الدوىلي  التماس بأكمله وإجراء استطالع جوي. تهاجم القوات الروسية البنية التحتية  
 للقانون اإلنسانن

ً
، وذلك انتهاكا ن المدنية ومنازل المدنيي 

ي أوكرانيا. 
بات جوية وصاروخية عىل كامل أراضن ن الحرب وأعرافها. ال يزال هناك خطر شن العدو رصن  وقواني 

 وبوليسكي بشكل ملحوظ.  
ن ي اتجاهي فولي 

 لم يتغت  الوضع فن
ان من الدبابات  ي اتجاهات أخرى يطلق العدو النت 
 ومدافع الهاون والمدفعية وراجمات الصواري    خ:  فن
ي اتجاه زابوريجيا، ال يقوم العدو بعمليات هجومية نشطة، بل يقوم بقصف المناطق السكنية المدنية، وكذلك الممرات اإلنسانية.  
 فن

ي األفراد واألسلحة والمعدات العسكرية.  
 ال تزال قوات االحتالل الروسية تتكبد خسائر فن

ي األفراد أثناء هذه الحرب. تبذل القيادة الع 
 من أجل إخفاء خسائرها فن

ً
 سكرية الروسية جهودا

ن    ي أرواح بي 
ي الوقت نفسه، تواصل القيادة السياسية لالتحاد الروسي البحث عن طرق لتعويض الخسائر فن

فن
ي الحرب. وفقا للمعلومات المتاحة، تم  

ن مشاركة السجناء فن األفراد، وعىل وجه الخصوص، عن طريق تقني 
، والذي ينص   ي لالتحاد الروسي

ي القانون الجنان 
ات فن وع قانون بشأن التغيت  لمان الروسي مشر تقديم إىل التر

 عىل معاقبة األشخاص المحكوم عليهم بإرسالهم إىل منطقة القتال. 
ي أوكرانيا، قامت سلطات االحتالل الروسية بتكثيف التدابت  للتعبئة اإلجبار  

ا فن
ً
ي المحتلة مؤقت

ي األراضن
ية  فن

ي انتهاك صارخ لقواعد الحرب وحقوق اإلنسان. من أجل  
ي سن التجنيد لتعويض خسائر الوحدات العسكرية الروسية، وذالك فن

للسكان الذكور فن
ديانسك   ي بت 

، وصلت وحدات إضافية من الحرس الروسي إىل مدينت  ن ي الوقت المناسب وقمع مقاومة السكان المحليي 
تنفيذ إجراءات التعبئة فن

 بول. وميليتو 
 09/26/2022 
ي ميليتوبول تم تدمت  ما يصل إىل   

سون، تم تدمت  وتعطيل سبع شاحنات من طراز "أورال"، وفن ي خت 
وحدات من األسلحة والمعدات    10فن

ي مقاطعة زابوريجيا، تم تد  20العسكرية وقتل أكتر من  
نيغيفكا فن ي توكماك وشت 

ي قريت 
. فن
ً
وحدات من المعدات    5للعدو و  S-300مت  منظومة  فردا

.  50العسكرية، وجرح أكتر من 
ً
 فردا

ي   
ي لحقت بأكتر من    28نفذ سالح الجو األوكرانن

الت  ار  بة. تم تأكيد األرصن مواقع   7منطقة لتمركز األفراد والمعدات العسكرية للعدو و  20رصن
 ألنظمة الصواري    خ المضادة للطائرات. 

القيادة و  5أصابت الصواري    خ والمدفعية األوكرانية    ن ألنظمة الصواري    خ   12مراكز  األفراد والمعدات العسكرية للعدو، وموقعي  منطقة تمركز 
ة، باإلضافة إىل أكتر من  3المضادة للطائرات، و  أهداف مهمة مستقلة.  10مستودعات للذخت 

 09/30/2022 
ي   

تم تأ   11نفذ سالح الجو األوكرانن بة.  العدو، و رصن أنظمة    4مناطق لتمركز األسلحة والمعدات العسكرية، باإلضافة إىل    6كيد إصابة معقل 
طائرات بدون طيار وطائرة هليكوبت  من    3صواري    خ معادية مضادة للطائرات. باإلضافة إىل ذلك، أسقطت وحدات الدفاع الجوي األوكرانية  

 . 52-طراز كا
منشأة   14مناطق تمركز األفراد واألسلحة والمعدات العسكرية. كما تم استهداف    8مركز قيادة و  11أصابت الصواري    خ والمدفعية األوكرانية   

ي المنطقة. 
ونية، فن ة وأنظمة صواري    خ مضادة للطائرات ومعابر ومحطات الحرب إلكت   عسكرية أخرى للعدو، بينها مستودعات ذخت 

 01/1/2022 
ي منطقة زو  

بة عىل المنشأة المعادية فن  عن أرب  ع  نتيجة لرصن
ً
ن قتيل وجري    ح، فضال ن شخًصا بي  ي بمقاطعة لوهانسك، فقد العدو حواىلي ستي 

لون 
 وحدات من المعدات العسكرية. 

ي    5حررت القوات المسلحة األوكرانية   
ف  مستوطنات بالقرب من مدينة ليمان بمقاطعة دونيتسك. رصح بذلك المتحدث باسم القطاع الشر

 . ي
يفان  هي شت  ي منطقة ليمان محارصة، كما تم تحرير مستوطنات يامبيل ونوفوسيليفكا   للقوات األوكرانية ست 

وأضاف أن "القوات الروسية فن
 ." ي وستافكي

ي ودروبيشيفن
 وشاندريغولوفن

ا لبيانات الجانب األوكرا 
ً
، أعلنت القيادة العسكرية األوكرانية تطويق مجموعة من الجنود الروس بالقرب من ليمان )مقاطعة دونيتسك(. وفق ي

نن
.  5500م تطويق حواىلي ت  جندي روسي
ي   

ية، نفذ سالح الجو األوكرانن بة خالل يوم    21من أجل دعم تحركات المجموعات التر ين األول / أكتوبر. وتم التأكيد عىل إصابة معقل   1رصن تشر
. باإلضافة إىل ذلك، أسقطت  أنظمة صواري    خ معادية مضادة للطائرات  3منطقة تمركز لألسلحة والمعدات العسكرية، باإلضافة إىل    17العدو و

 وحدات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار. 
ة    4مراكز قيادة و  4أصابت القوات الصاروخية والمدفعية    مناطق تمركز لألفراد واألسلحة والمعدات العسكرية. كما تمت إصابة مستودعي ذخت 

ي المنطقة. 
 فن
ة من    ي الفتر

 
 . 2022/ 02/ 10ولغاية  2022/ 09/ 25خسائر الجيش الروسي ف

 من األفراد 3810 
 دبابة  115 
 مركبة قتالية مدرعة  168 
 46  

ً
  مدفعا

 راجمات الصواري    خ  10 
 وسائل الدفاع الجوي  6 
 طائرة  9 
  مروحيات 7 
  الطائرة بدون طيار 59 
  سيارة وخزانة الوقود 115 
 وحدات معدات خاصة  5 

ي غضون سبعة أشهر، استولت القوات المسلحة األوكرانية عىل أكتر من   
ي تركتها القوات    2000فن

وحدة من المعدات العسكرية واألسلحة من الت 
 الروسية كغنيمة. 
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بة صاروخية و   35خالل األسبوع، نفذ الروس    بة جوية، ونفذوا أكتر من  89ض  ان من راجمات الصواري    خ.  537ض   طلقة نتر

ف  
كي

ار
خ
ة 

ين
مد

عة 
ط
قا
لم

وا
 

. أصابت بعض الصواري    خ مناطق  S-300خالل األسبوع، تعرضت خاركيف لهجمات صاروخية ثالث مرات، ال سيما بصواري    خ الدفاع الجوي   
ي السكنية، وأصيب شخصان بالغان وطفالن بجروح طفيفة من شظايا. 

 قريبة من المبانن
ي المناطق القريبة من حدود االتحاد  

ن فن ي مناطق  كوبيانسك وخاركيف وإيزيوم    يواصل العدو تروي    ع السكان المدنيي 
الروسي وخط التماس فن

ي مقاطعة خاركيف. عانت من قصف العدو مدينة كوبيانسك والمناطق المحيطة بها، وكذلك إيزيوم. نتيجة القصف، تم نقل 
وتشوغوييف فن

ي   34
ي مقاطعة خاركيف، وتوفن

ا ضحية هجوم شنه المحتلون الروس  عامً  15أشخاص. وقعت فتاة تبلغ من العمر  8شخًصا إىل المستشفن فن
والشقق   الخاصة  ي 

المبانن المدن:  ي 
فن المدنية  التحتية  البنية  أساسي  بشكل  القصف  دمر  "إسكندر".  منظمات  باستخدام  فومايسك  بت  عىل 

ي الخارجية والمحالت التجارية والمصانع. 
 والمبانن

ا  
س

دي
أو

ة 
ين
مد

عة 
ط
قا
لم

وا
 

ي   
، أصابت طائرتان بدون طيار منشأة    26خالل األسبوع، تعرضت مقاطعة أوديسا لهجوم بطائرات كاميكازي ثالث مرات. فن أيلول / سبتمتر

ة. لم تقع إصابات. تم صد هجمات أخرى بنجاح من قبل قوات  بنية تحتية عسكرية، مما أدى إىل اندالع حريق عىل نطاق واسع وتفجت  ذخت 
 الدفاع الجوي. 

ن عىل مقاطعة أوديسا خالل األسبوع. أطلقت مقاتلتان من طراز ش  ن صاروخيي  ن "جو  Su-35ن العدو هجومي  من   Kh-59أرض"   –صاروخي 
ي  
ي الجو. فن

ن فن ، يزعم أنهما   1جانب البحر األسود. دمرت قوات الدفاع الجوي كىلي الصاروخي  ن ين األول / أكتوبر، أطلق الروس صاروخي  تشر
بو  ي أحد  من نوع إسكندر، ورصن

ي المجاورة، واندلع حريق فن
ار بمحطة االلطاقة والعديد من المبانن ا منشأة بنية تحتية صناعية. ولحقت أرصن

 المرائب. لم تكن هناك ضحايا. 

ا  
جي

ري
بو

زا
ة 

ين
مد

عة 
ط
قا
لم

وا
 

تعرضت    تقريًبا. كما  يوم  المقاطعة كل  العدو عاصمة  وي  هاجم  الروسية،  الصاروخية  الهجمات  من   
ً
دائما والمقاطعة  زابوريجيا  مدينة  ي 

تعانن
أنظمة  منا للهجمات  أستخدمت  األسبوع.  هذا  للقصف  وفاسيلكيفسكي  بولوغيفسكي  ومنطقتا  وأوري  هيف  سك  وستبنوهت  غوالييبوىلي  طق 

طة  S-300صواري    خ      221. تم تدمت  أهداف البنية التحتية والمنازل الشاهقة والخاصة واآلثار التاريخية والطرق والمزارع. وتلقت الشر
ً
بالغا

رت خطوط الكهرباء )بحلول  عن تدمت  منشآت البني ين األول / أكتوبر، ظل    1ة التحتية المدنية. باإلضافة إىل ذلك، ترصن ا   17369تشر
ً
مستهلك

ي المقاطعة بدون إمداد بالكهرباء(، وال يزال 
ي المنطقة بدون إمدادات الغاز.  226700فن

ا فن
ً
 مستهلك

ي   
، شن الروس هجوًما صاروخًيا عىل أطراف زا  30فن ا وأصابوا قافلة إنسانية مدنية. كان هؤالء    16بوريجيا، حيث أطلقوا  أيلول / سبتمتر

ً
صاروخ

ي  
بة، توفن ا أو الصطحاب أقارب  هم أو إيصال المساعدات. نتيجة الرصن

ً
ي المحتلة مؤقت

ي طابور لمغادرة األراضن
ن فن شخًصا، وأصيب    31الناس واقفي 

ن القتىل فتاة تبلغ من العمر    88 ي يب  11شخًصا. ومن بي  ي الثالثة من عمره. عىل خلفية    14لغ من العمر  عاما وصتر
عاما. كما أصيب طفل فن

 لذكرى الضحايا، تم إعالن 
ً
ي المدينة والمقاطعة.  1المأساة وتخليدا

ين األول / أكتوبر يوم حداد فن  تشر

ة  
طع

قا
وم

و 
بر

ني
 د

نة
دي

م

ك 
س

وف
تر

وب
بر

ني
 د

، وتتعرض مناطقها لهجمات بالم  ي من القصف الروسي
ي تعانن

وفسك من أكتر المناطق الت  وبت  دفعية والصواري    خ. وقعت تعتتر مقاطعة دنيتر
ي  
ي نيكوبول ومحيطها. فن

ر ما يقرب من    26هجمات منتظمة فن ، ترصن  وأكتر من    40أيلول / سبتمتر
ً
ال ن ي المدينة نتيجة    20متن

مبتن تجاري فن
صاروخ   المحتلون  أطلق  اليوم  نفس  ي 

وفن المستح  X-59القصف.  من  وأصبح  للمطار،  التحتية  البنية  تدمت   تم  ريه.  ي 
مطار كريفن يل  عىل 

 استخدامه بعد ذلك. 
ي   
، قصف الروس منطقة نيكوبول طوال الليل بأنظمة "غراد" والمدفعية الثقيلة، مما أدى إىل تشويه أكتر من    28فن مباٍن   10أيلول / سبتمتر

ي المنطقة. ترك قذائف العدو ما يقرب من    6شاهقة وخاصة، ومدرسة، ونحطة نقل عام، وأنابيب غاز و
ة بدون  أش   8000خطوط كهرباء فن

 كهرباء. 
ي   
ن البنية التحتية    29فن ي ريه بقذائف عنقودية محظورة من منظومات "ألوراغان" مستهدفي 

، قصف المحتلون منطقة كريفن أيلول / سبتمتر
ار بالمبتن اإلداري.   13الصناعية. وأسفر ذلك عن إصابة   كة وإلحاق أرصن ي الشر

 فن
ً
 عامال

ي ثالثة أشخاص مرصعهم وأصيب خمسة بجروح نتي  
ي  لف 

 بأنظمة "إسكندر" الروسية. فن
ً
و ليال ،    30جة القصف مدينة دنيتر أيلول / سبتمتر

كة النقل بالمدينة، حيث حرقت ما يقرب من   ي الشاهقة وصالة لأللعاب   100دمرت الصواري    خ شر
ار بعدد من المبانن حافلة. كما لحقت أرصن

ي إدارية. 
 الرياضية ومتجر ومبانن

عة
ط
قا
لم

وا
ف 

الي
كو

مي
ة 

ين
مد

 

ش".     "سمت  راجمات صواري    خ  باستخدام  مرات  عدة  المدينة  ب وسط  تم رصن األسبوع،  عنيف. خالل  لقصف  تتعرض  ميكواليف  تزال  ال 
ي متحف ومؤسسة تعليمية. ونتيجة هجوم 

ار بمبانن ي مناطق متفرقة من المدينة، وألحقت أرصن
وأصيبت مبان سكنية ومتاجر وأنابيب مياه فن

ي  
العنقودية فن انفجارات قرب محطة مواصالت عامة، مما أسفر عن مقتل    29بالقذائف  ، وقعت    11أشخاص وإصابة    3أيلول / سبتمتر

ي  
ان مكثفة من أنظمة    30أحدهم طفل. فن ي ميكواليف لنت 

، تعرضت منطقة سكنية فن ، وأصاب صاروخان مبتن من  S-300أيلول / سبتمتر
ة طوابق، حيث أصيب   ي شخص واحد تحت األنقا   9عشر

ي  أشخاص وتوفن
ين األول / أكتوبر، حواىلي الساعة    1ض. فن

صباًحا، قصف    4تشر
ي وسط المدينة مما أسفر عن إصابة  S-300الروس ميكواليف بصواري    خ  

 من خمسة طوابق فن
ً
أشخاص،    5. أصاب أحد الصواري    خ مبتن سكنيا
 من بينهم طفل يبلغ من العمر ثالثة أشهر، بحسب معلومات أولية. 

إىل ذلك، تواصل    إيرانية من طراز "شهيد  باإلضافة  الجوي إسقاط طائرات دون طيار  الدفاع  المقاطعة. كانت أهداف  136قوات  " فوق 
ي اإلدارية لعاصمة المقاطعة والبنية التحتية الحيوية. 

 الطائرات دون الطيار هي المبانن
ان مستمرة، بي  ي تتعرض لنت 

يزنيغوفان  ي منطقة بت 
وكيف وإنغول لقصف وال تزال القرى الواقعة عىل خط التماس فن نما تتعرض منطقتا شت 

ي السكنية والمنازل وشبكات الطاقة منئآت التجارة 
ار بالمبانن بات عىل البنية التحتية الحيوية، ولحقت أرصن الصواري    خ والمدفعية. حصلت رصن

 والمشاري    ع الخاصة. 

ك 
س

يت
ون

 د
عة

ط
قا

 م

النار عىل طول خ   ط المواجهة بأكمله من منطقة مارينسكا إىل تتعرض مقاطعة دونيتسك باستمرار لقصف العدو، ويواصل الروس إطالق 
 . ي اتجاهي دونيتسك وهورليفكا، وعانت مناطق مارينكا وسوليدار وآفدييفكا بشكل كبت 

سكا. حصل قصف مكثف مكثف فن منطقة سفياتوهت 
، و  ي

ي عن المدينة بشكل جزن 
ي  وتعرضت مدينة توريتسك لقصف عدة مرات خالل األسبوع، حيث انقطع التيار الكهربان 

ر مستشفن ومبانن ترصن
ي  
ن بصواري    خ    28سكنية. فن ي بلدة ميكواليفكا حيث تم قصف مدرسة حيث تم إنشاء ملجأ للمدنيي 

ر فن .  S-300أيلول / سبتمتر ، حدث أكتر رصن
ي    12لحسن الحظ، نجا الملجأ ولم يصب أي من األشخاص ال   

، استهدف المحتلون كراماتورسك  29الذين كانوا فيه. فن : لقد  أيلول / سبتمتر
المدينة رقم   ي الشاهقة، والطريق ، ومبتن مستشفن 

السابقة، والمبانن الداخلية  المدرسة  اًرا بمبتن  الهاتفية،   2ألحقوا أرصن كة االتصاالت  وشر
 شخًصا.  11وأصيب 

ي   
المقاطعة، يستمر اإلجالء. منذ  بسبب الوضع األمتن ي 

الروس    24الحرج فن اير قتل  ي مقاطعة د  916شباط / فتر
ونيتسك، وأصابوا  مدنيا فن

 آخرين.  2303
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26.09 

ي مناطق أوكرانيا المحتلة اتضح أنهم كانوا من   
ن
ي االستفتاءات الزائفة ف

ن
" ف ن ن الدوليي  قال صحفيون استقصائيون إن "المراقبي 

 . ن  المؤيدين القدام للرئيس الروسي فالديمت  بوتي 
 

ي   ي تلك المدينة المحتلة 
ن
ي االستفتاء  قال عمدة ميليتوبول إيفان فيدوروف إن الروس ف

ن
ن عىل "التصويت" ف ون األوكرانيي  جتر

انهم.   الزائف نيابة عن أقارب  هم وجت 
انتهاء    بعد  إنه  باليتسكي   

ن يفغي  ن  المحتلي  يد  عىل  ن  المعي  المقاطعة  رئيس  وقال 
ي  

األراضن ي 
ن
ف ن  المقيمي  ن  األوكرانيي  الروس  سل  ست  زابوريجيا،  مقاطعة  ي 

ن
ف "االستفتاء" 

ي الحقيق
ن
ا لمدافع. المحتلة إىل الحرب. ف

ً
ا جديد

ً
ن وقود ن األوكرانيي   ة، يعتتر نظام بوتي 

 
ي حيث قام ممثلو   

ي قرية ليبتسي بمقاطعة خاركيف مبانن
ن
ي ف

اكتشف جهاز األمن األوكرانن
ن ألوكرانيا،   ن الموالي  ما يسىم ب  "الميليشيا الشعبية لجمهورية لوهانسك الشعبية" والجيش الروسي باعتقال السكان المحليي 

 إىل روسيا. وثم اقتادو 
ً
 هم قشا

27.09 

 
سون ولوهانسك نتائج االستفتاءات الزائفة. أفادت ما يسىم    ي األجزاء المحتلة من مقاطعات زابوريجيا وخت 

ن
أعلن عمالء الروس ف

ا لنتائج فرز  
ً
ي المحتلة بقاطعة زابوريزجيا أنه، وفق

ي األراضن
٪ من األصوات، فإن  100ب  "لجنة االنتخابات المركزية" المحلية فن

سون مغلق تماًما حيث  93.11 ن صوتوا لصالح انضمام المقاطعة إىل روسيا". الجزء المحتل من مقاطعة خت  ٪ من "الناخبي 
سون المحتل، أعلن المحتلون نسبة تأييد االنضمام إىل روسيا   ي مقاطعة خت 

٪ من  87.05يحظر الدخول والخروج منها. وفن
ي وقت الحق، أعلنت ما يسىم ب  "جمهورية

ي  98.42 -لوهانسك الشعبية" عن نتائجها   األصوات. فن
٪ "لصالح االنضمام" ، وفن

المزعومة صوت   الشعبية"  الروس أن نسبة  99.23"جمهورية دونيسك  يزعم  إىل روسيا.  ن لصالح النضمام  المشاركي  ٪ من 
اع بلغت  ي االقت 

 ٪. 97.51المشاركة فن
ي   

ي مقاطعة دونيتسك، استخدم الروس مواطتن
ي ماريوبول المحتلة فن

روسيا لخلق  فن
المحتلة   ماريوبول  ي 

فن يعيش  الزائف.  االستفتاء  ي 
فن المشاركة   " "الجماهت  صورة 

(، ولم  541000شخص )قبل الحرب، كان عدد سكانها    100000حالًيا حواىلي  
مس سكان المدينة الذين بقوا فيها. 

ُ
ي االستفتاء الزائف سوى خ

 يصوت فن
ي مليتوبول 

جري "االستفتاء" فن
ُ
ظهر الصورة كيف أ

ُ
ا.  ت

ً
 المحتلة مؤقت

التابع    يتعامل مع األشى وأشهم  الذي  القسم  أولغا كرافشينكو، رئيسة  ذكرت 
ي األش الروسية.  800لخدمة رعاية لكتيبة "آزوف"، أن حواىلي 

 فرد من "آزوف" ما زالوا فن
 

28.09 
 

طة الوطنية بالفعل    ي المناطق المحررة بمقاطعة خاركيف، وثق محققو الشر
 جريمة حرب.   582فن

 

29.09 
قبل  يجتر    الحصول عىل جوازات روسية  ي ماريوبول عىل 

ن واألطباء فن المعلمي  الروس جميع  يناير    1المحتلون   / ي 
الثانن كانون 

 ، وكذلك تسليم الجوازات األوكرانية. 2023

30.09 

 
تل   

ُ
ي زابوريجيا يوم الجمعة، ق

  88شخًصا وأصيب    30نتيجة للهجوم عىل قافلة إنسانية فن
الروس القوات  بة بصواري    خ  بجروح. ألول مرة، نفذت  لها مدى    S-300ية رصن ي 

المطورة، والت 
ن القتىل طفالن: فتاة تبلغ من العمر   . وكان من بي  ي يبلغ من العمر    11أطول بكثت    14عاًما وصتر

 سنوات.  3عاًما. كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 
من    رتل  بقايا  اكتشاف  تم  خاركيف،  مقاطعة  ي 
فن

ي  
. توفن الروسي القصف  الفرار من  الذين كانوا يحاولون  ن  امرأة    24المدنيي  بينهم  شخصا 

 طفال.  13حامل و  
ي   

لألراضن روسيا"  إىل  االنضمام  "اتفاقيات  ن  بوتي  فالديمت   الروسي  االتحاد  رئيس  وقع 
ي مقاطعات دون 

ي احتلتها روسيا فن
سون وزابوريجيا،  األوكرانية الت  يتسك ولوهانسك وخت 

 . ي االتحاد الروسي
ا أصبح سكانها مواطتن

ً
 وأعلن أنه من اآلن فصاعد

01.10 
 

ي زابوريجيه ارتفع   
ن نتيجة الهجوم عىل قافلة المساعدات اإلنسانية فن قال إيفان فيدوروف ، عمدة ميليتوبول ، إن عدد المصابي 

 شخًصا يوم الجمعة.  118إىل 

  األزمة اإلنسانية 


