
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشرين األول / أكتوبر. اإلحاطة اإلعالمية األسبوعية  10-16

hereSubscribe to our exclusive papers  

 

 
 2 .......................................................................................................... الدعم الدولي 

 3 ....................................................................................................... الحالة العسكرية 

 4 ................................................................................................ القصف خالل األسبوع 

 5 ...................................................................................................... األزمة اإلنسانية

 6 ...................................................................................................... خريطة القصف 

 

 

https://tdcenter.org/2022/03/29/subscribe/
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%203-9/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_3-9_102022_Ar.docx%23_Toc116389686
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%203-9/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_3-9_102022_Ar.docx%23_Toc116389686
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%203-9/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_3-9_102022_Ar.docx%23_Toc116389687
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%203-9/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_3-9_102022_Ar.docx%23_Toc116389687
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%203-9/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_3-9_102022_Ar.docx%23_Toc116389688
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%203-9/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_3-9_102022_Ar.docx%23_Toc116389688
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%203-9/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_3-9_102022_Ar.docx%23_Toc116389689
file:///C:/Users/darin/OneDrive/Робочий%20стіл/Брифінги/october%203-9/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_3-9_102022_Ar.docx%23_Toc116389690


 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

2 

  

10.10 

ي بيا 
ي أوكرانيا وتطالب االتحاد الروسي بسحب قواته. وقال بايدن فر

بات الصاروخية الروسية عىل أراضر ن "سنتوم جعل  روسيا تدين الواليات المتحدة بشدة الضر
ر وروسيا عىل فظائعها وجرائم الحرب ، وتقديم الدعم الذي تحتاجه القوات األوكرانية للدفاع عن بالدهم  وحريتهم".  دفع ثمن عدوانها ، ومحاسبة بوتي 

ي عام    1.5تعمل المفوضية األوروبية عىل تزويد أوكرانيا بحوالي   
انية شهرًيا فر ر . تقدر كييف أن عجز الموازنة العام المقبل سيبلغ 2023مليار يورو من دعم المي 

ء نفس.  1.5مليار دوالر شهرًيا ، وتعهدت الواليات المتحدة بتغطية  3.5حوالي  ي
 مليار دوالر شهرًيا ، وطلبت من الحلفاء أن يفعلوا الش 

ف بأن تضفات  ف بروسيا كدولة راعية لإلرهاب ويعير وع قانون يعير ي أوكرانيا هي عمل من أعمال اإلبادة الجماعية.  قدم الكونجرس األمريكي مش 
 الروس فر

11.10 

ك بالهجمات الصاروخية الروسية الضخمة عىل المدن األوكرانية، محذرين من أنها جريمة حرب ال تسقط بالتقادم.   11ندد رؤساء    ي بيان مشير
 دولة أوروبية فر

األس بلغاريا والجبل  قبل رؤساء  ك من  المشير البيان  الموافقة عىل  الشمالية وبولندا ورومانيا  تمت  التشيك وإستونيا وليتوانيا والتفيا ومقدونيا  ود وجمهورية 
 وسلوفاكيا والمجر. 

  . ي
لمان اإلستونر اف باالتحاد الروسي كدولة راعية لإلرهاب إل الير وع قرار بشأن االعير  تم تقديم مش 

كية ، مولود تشاووش أوغلو ، إل هدنة    ا إل أن هذا السالم  دعا رئيس وزارة الخارجية الير ً ي أرسع وقت ممكن ، مشي 
ر االتحاد الروسي وأوكرانيا فر "قابلة للحياة" بي 

ي أن ينطوي عىل تنازالت إقليمية من جانب أوكرانيا. 
 ال ينبغر

ر الواليا  ر أوكرانيا وروسيا ، ولكن بي  ي أوكرانيا يجب أن يتم ليس بي 
ت المتحدة وروسيا ، "عىل أساس حقائق"  يعتقد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن السالم فر

ي السالم
 السلطات. ووفقا له ، فإن الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب هو األمل فر

ا هزيمة الناتو.  
ً
ي أيض

ي حرب واسعة النطاق ستعنر
غ أن خسارة أوكرانيا ضد روسيا فر ر العام لحلف الناتو ستولتنير  يعتقد األمي 

ر ، هذه "من المهم بالنسبة لنا جميعً   ي غزتها. ألنه إذا فاز بوتي 
ا أن تفوز أوكرانيا بالمعركة ، والحرب ضد القوات الروسية النر

ا هزيمة لنا جميًعا ، ألن سيجعل العالم اكير خطورة ونحن اكير عرضة  
ً
ة ليس ألوكرانيا فقت ، بل ستكون أيض ستكون  هزيمة كبي 

 لمزيد من العدوان الروسي ". 
با  ألمانيا  للطائرات  لقد سلمت  المضادة  الصواري    خ  أنظمة  أول  ، كما كتب   IRIS-T SLMلفعل  أوكرانيا  إل  الموعودة  األربعة 

 شبيجل. وبحسب المنشور ، تم اإلرسال يوم الثالثاء بالقرب من الحدود البولندية األوكرانية. 
 إل أوكرانيا. وصلت  HIMARSجو إضافية من طراز  -قال وزير الدفاع ريزنيكوف إن أربعة صواري    خ أرض  

12.10 

ي ستتلقاها أوكرانيا    MLRS MARS IIو    Panzerhaubitze 2000أعلنت ألمانيا عن تسليم مدافع هاوتزر إضافية   
إل أوكرانيا. لم يتم تحديد عدد األسلحة النر

 بالضبط. 
 مليون يورو إل أوكرانيا لتعزيز الدفاع عن السماء.  15أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية ، كايسا أولونغرين ، عن نقل صواري    خ إضافية مضادة للطائرات بقيمة  
وحدة من المالبس العسكرية الشتوية وقذائف المدفعية واالتصاالت عير   500000تشمل  -مليون دوالر ألوكرانيا  47أعلنت كندا عن حزمة مساعدات بقيمة   

 األقمار الصناعية. 
ا  25من   ات طالبية أكتوبر ، تمنع جمهورية التشيك دخول الروس بتأشي   وزارة الشؤون الخارجية للبالد.  -ت سياحية وتأشي 
ي أرسع وقت ممكن وإنشاء نظام حماية متعدد  

ي فر
ي السادس "رامشتاين" ، ناقش الحلفاء سبل تعزيز الدفاع الجوي األوكرانر

فر
ر والقائد األعىل. من الجيش  -المستويات ضد التهديدات الجوية  . وزير الدفاع األمريكي لويد أوسير  األمريكي مارك ميىلي

ي األسابيع المقبلة ، ستتلقر أوكرانيا دفعة أخرى من المساعدات العسكرية الفرنسية   
ستة مدافع قيض   -وقال ماكرون إنه فر

بات الصاروخية والطائرات بدون طيار".   وصواري    خ مضادة للطائرات "للحماية من الضر
ي أوكرانيا المحتلة. وقد أيد القرار  أدانت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية ساحقة "استفتاءات" االتحاد   

 143الروسي فر
المتحدة ، وصوتت ضده خمس دول )روسيا وبيالروسيا وسوريا وكوريا   193من أصل   العامة لألمم  ي الجمعية 

عضًوا فر
 عن التصويت خالل التصويت.  35الشمالية ونيكاراغوا( ، وامتنع 

13.10 

ود ليتوانيا أوكرانيا بقذائف هاون ذاتية الدفع من  ر ، ويبلغ عيار الهاون    M113عىل أساس حاملة الجنود األمريكية المدرعة    Panzermörser M113طراز    سير
 ملم ونظام توجيه رقمي حديث.  120

وي    ج  Zuzanaوحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز  16قدمت ألمانيا ألوكرانيا   ك مع الدنمارك والير وع مشير  . كجزء من مش 
ي   
نيا عىل حزمة جديدة من المساعدات العسكرية ألوكرانيا. أعلن ذلك رئيس الحكومة اإلستونية ، كايا كاالس. "نحن نرسل معدات  أكتوبر ، وافقت إستو   13فر

ة إل أوكرانيا. سنقوم بتسليمها بشعة. دعونا نشع     جميًعا بمساعدتنا حنر يتمكن األوكرانيون من تحرير أراضيهم. هذا هو الطريق إل شتوية ومعدات وذخي 
 السالم."

ي المجموع ، قدم صندوق النقد الدولي ألوكرانيا    1.3تلقت أوكرانيا   
. فر ي من صندوق النقد الدولي

مليار دوالر منذ بداية    2.7مليار دوالر كتمويل طارئ إضافر
 الحرب الشاملة. 

  . ي ف بروسيا كدولة  PACEوهكذا ، أصبحت تبنت السلطة الفلسطينية لمجلس أوروبا قراًرا وصفت فيه روسيا الفيدرالية بالنظام اإلرهانر أول منظمة دولية تعير
 إرهابية. 

للغاية    قوًيا  ا عسكرًيا 
ً
رد لكنه سيكون   ، نووًيا  أوكرانيا  الغرب عىل هجوم نووي محتمل عىل  رئيس    -لن يكون رد 

ي ، جوزيب بوريل.   دبلوماسية االتحاد األورونر
الطائرات    الناتو ألوكرانيا وسائل لمكافحة  التحتية  سيوفر  البنية  الروسية عىل  الهجمات  بدون طيار لحمايتها من 

غ.  -المدنية  ر العام للحلف ستولتنير  األمي 

14.10 

ة إضافية باإلضافة إل مركبات عسكرية   -مليون دوالر ألوكرانيا  725تعد إدارة بايدن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة    ي من المتوقع أن تشمل ذخي 
والنر

HMMWV. 
حون فيها وقد أرسلت إ  ي يقير

حات إل المفوضية األوروبية بشأن الحزمة التاسعة من العقوبات ، والنر ، عىل وجه    ستونيا وإيرلندا والتفيا وليتوانيا وبولندا مقير
 الخصوص ، فرض نفس القيود ضد روسيا البيضاء ككانت فوضت ضد روسيا. 

15.10 

باإلضافة إل ذلك ، أعرب رئيس المملكة العربية السعودية عن استعداد المملكة لمواصلة    مليون دوالر كمساعدات إنسانية ألوكرانيا.   400ستخصص السعودية   
 جهود الوساطة بشأن تبادل األرسى. 

 تقرير من الحكومة الفيدرالية.   -ومعدات إلنشاء جسور عائمة  Biberطبقة من طبقات الجش من دبابات  16زودت ألمانيا أوكرانيا ب  
ي غضون أسابيع قليلة ، وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو.  2000ل ستستقبل فرنسا ما يصل إ 

ي سيخضعون لتدريب عسكري فر
 جندي أوكرانر
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15.10 

ي أوكرانيا ، عىل الرغم من أن تدمي  مثل ه 
ذه هذا األسبوع ، كانت األهداف "العسكرية" الرئيسية للروس هي أهداف البنية التحتية للطاقة فر

 . ي الدولي
ا للقانون اإلنسانر

ً
 األعيان يعد انتهاك

ر جهوده عىل محاوالت الوصول إل الحدود اإلدارية لمنطقة    ي تم  يواصل الجيش الروسي تركي 
 عن السيطرة عىل المناطق النر

ً
دونيتسك ، فضال

سون  ي مناطق خاركيف ولوهانسك وزابوريزهجيا وميكواليف وخي 
 االستيالء عليها فر

استخدام صواري    خ كروز    الروس  يواصل   ، األهداف  ب  أوكرانيا. لضر ي 
فر المدنية  واألعيان  الحيوية  التحتية  البنية  يتوقف عن قصف  ال  العدو 

ان والصوا ي ذلك الطائرات اإليرانية الصنع. والطي 
 ري    خ الموجهة المضادة للطائرات ومهاجمة الطائرات بدون طيار ، بما فر

ي أوكرانيا ، تواصل قيادة جمهورية بيالروسيا تقديم  
ا للمعلومات المتوفرة فر

ً
ر وبوليسك بشكل ملحوظ. وفق ي اتجاهي فولي 

  لم يتغي  الوضع فر
ي الحرب ض 

د أوكرانيا ، مما يمنح االتحاد الروسي الفرصة الستخدام المجال الجوي وشبكة المطارات لتنفيذ غارات الدعم إل االتحاد الروسي فر
ي أوكرانيا 

 جوية عىل أراضر
ي اتجاهات أخرى يقوم العدو بعمليات قصف واستطالع جوي.  
 فر
ي ، تم إدخال عدد كبي  من الجرىح إل المرا 

ا. بسبب  وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الجانب األوكرانر
ً
ي المحتلة مؤقت

ي األراضر
فق الطبية فر

ي روسيا ، فإن معدل الوفيات بينهم يتجاو 
ي جودة الرعاية الطبية ورفض قيادة قوات االحتالل الروسية إجالء الجرىح الخطرين إل أراضر

ز تدنر
50٪ 

ة بمعدات عسكرية للع 10/10/2022  سون( ، أصيبت حظي  ي منطقة مستوطنة بريسالف )منطقة خي 
 دو ، ويجري توضيح الخسائر. وفر

ة من    ي بأكير من    2022/ 10/ 15إىل    2022/ 9/ 10خالل الفير
ان األوكرانر ا    21مركًزا لألسلحة و    74طلعة جوية ودمر    110قام الطي 

ً
صاروخ

ا للطائرات. دمرت القوات الصاروخية والمدفعية  
ً
ر للقوى العاملة ، و    48نقطة تحكم ، و    20مضاد ة روسي ، و   26منطقة تركي    5مستودع ذخي 

ا مهًما آخر.  22ع جوي و أنظمة دفا 
ً
 هدف

ي   11/10/2022 
ي   5حرر الجيش األوكرانر

ي فر
فونر سون: نوفوفاسيليفكا ، نوفوغري  هوريفكا ، نوفا كاميانكا ، تريفونيفكا ، وشي  ي منطقة خي 

قرى فر
 مقاطعة بريسالف. 

ر    32كن تحرير  أجرى الطرفان عملية تبادل أخرى لألرسى. كان من المم  ر المفصولي  و فيالكا. ومن بي 
جندًيا أوكرانًيا وإعادة جثة اإلرسائيىلي دميير

 ضباط ورقباء وجنود القوات المسلحة األوكرانية. 
 12/10/2022  . ر ي منطقة مستوطنة بورشاك بمنطقة زابوريزهزهيا. يتم تحديد خسائر المحتلي 

ر فر ر عسكريتي   دمر األوكرانيون منشأتي 
بت الوحدات األوكرانية ثالثة مجمعات صواري    خ مضادة للطائرات من طراز  بالقرب من مد  للعدو    S-300ينة توكماك ، منطقة زابوريزهزهيا ، ضر

ي منطقة توكاريفكا ، بلغت خسائر العدو 
ان نقطية فر ار ني  سون ، نتيجة ألضر ي منطقة خي 

.  150مع األفراد. وفر
ً
 قتيال

أوكرانيا تعيد جنودها. تم إطالق رساح  13/10/2022 
جندًيا من   14جندًيا آخر من األرس الروسية. هؤالء هم    20

المسلحة ألوكرانيا ، وأربعة جنود من جيش تحرير    القوات
ي  
فر واحد  وجندي  ي 

الوطنر الحرس  من  وواحد   ، كوسوفو 
 البحرية. 

لقوات   14/10/2022  الفعالة  اإلجراءات  ونتيجة 
بمنطقة   خليبوداريفكا  مستوطنات  مناطق  ي 

فر الدفاع 
ي منطقة زابوريزهيا وتوكاريفكا بمنطقة 

دونيتسك وتوكماك فر
سون ، فقد ال  ونحو    150محتلون ما يصل إل  خي 

ً
  100قتيال

وما يصل  S-300مجمعات من طراز  3جري    ح. كما تم تدمي  
 وحدات من األسلحة والمعدات العسكرية األخرى.  10إل 

اسايت    ي مدينة أنير
ي منطقة محطة السكك الحديدية فر

فر
ا من  ً ، منطقة لوهانسك ، دمر الجنود األوكرانيون جزًءا كبي 

المعدات العسكرية المنقولة بواسطة النقل  أسلحة العدو و 
 بالسكك الحديدية. تم توضيح عدد وطبيعة اإلصابات. 

لقوات  15/10/2022  الفعالة  لإلجراءات  نتيجة 
ي مناطق مستوطنات أوري  هيف وكينسكي روزدوري 

الدفاع فر
محتل. من بينهم ، تم حشد    100وتوكماك ، أصيب حوالي  

  S-300مجمعات من طراز  4شخًصا. تم تدمي   25أكير من 
ديانسك.  ي منطقة بي 

 فر
 

ة من   ي الفتر
 
 .16/10/2022 ةيولغا 2022/ 10/ 10خسائر الجيش الروسي ف

 من األفراد 2500 
 دبابة  43 
 مركبة قتالية مدرعة  60 
 م 112 

ً
 دفعا

 راجمات الصواري    خ  17 
 وسائل الدفاع الجوي  6 
 طائرة  2 
 مروحيات   7 
 الطائرة بدون طيار  138  
 سيارة وخزانة الوقود   66 
 وحدات معدات خاصة  7 

 الحالة العسكرية
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ا و   79شن الروس  خالل األسبوع ،   
ً
بة جوية ، ونفذوا أكتر من   161صاروخ بة من  494ض   . MLRSض 

1
0
.1

0
 

ي صباح يوم   
ر
ين األول ، قصفت القوات الروسية بشكل مكثف المدن األوكرانية. أطلق االتحاد الروسي    10ف   84أكتوبر / تش 

طائرة    17رات جوية باستخدام  منها. باإلضافة إل الهجمات الصاروخية ، شن الروس غا   43صاروخا عىل أوكرانيا ، تم إسقاط  
ي نوفغورود ، بيالروسيا وشبه  

ي بيالروسيا والقرم. تم القصف من مناطق بحر قزوين ، نيجنر
بدون طيار من طراز شاهيد من أراضر

ب   ين ، جيتومي  ، خاركيف. من المعروف عن ضر ر و ، ني  جزيرة القرم عىل مدن مثل كييف ، لفيف ، بريلوكي ، خميلنيتسكي ، دنيير
قتل  مح بدون كهرباء.  لفيف  ي جزء من 

بقر لفيف.  منطقة كييف ومنطقة  ي 
ر
ف الحرارية  الطاقة  ، وأصيب    19طة    105شخصا 

ي  
ر
ي إمدادات الكهرباء والمياه. قصف الروس منشآت البنية التحتية الحيوية ف

ر
ي بعض المناطق ، انقطاع مؤقت ف

ر
  12آخرون. ف

ر ما مجموعه    30منطقة ومدينة كييف بالصواري    خ. كان هناك أكير من   ي ذلك    117حريقا. تضر
ر
.    35قطعة ، بما ف ي

مبنر سكنر
و   ي كييف 

ر
ف جزئًيا  تعطلت  الكهرباء  إمدادات  أن  الحكومية  الطوارئ  دائرة  ،    15أفادت  فرانكيفسك  وإيفانو   ، لفيف  منطقة: 

وفوهراد ، وميكواليف ، ودن نيفتشي ، وخميلنيتسكي ، وجيتومي  ، وفينيتسيا ، وكييف ، وكي  وفسك ، وزابوريزهزيا ،  وتش  وبير يير
. شارك أكير من ألف من رجال اإلنقاذ وحوالي   ي نونر وحدة من خدمة الطوارئ الحكومية    120وبولتافا ، وخاركيف ، وسوميىلي ، وتي 

ي حاالت الطوارئ. 
ر
ي إخماد الحرائق وعمليات اإلنقاذ ف

ر
 ف

قة 
ط
من
وال
ف 

كي
ار
خ

ي مقاطعة    
ر
يزنيغوفات ف ان  وال تزال مستوطنات مجتمع بي  ي منطقة ميكواليف ، الواقعة عىل خط التماس ، تحت ني 

ر
باشتان ف

ار بأربعة   ا كامال وإلحاق أضر ي أحدهما تدمي 
ر
ل ف ر وكيف. وأسفر ذلك عن تدمي  مير ر من مجتمع شي  مستمرة. كما تم قصف قريتي 

فومايسكا وكوتشوب بصواري    خ مضادة لل ب مجتمعات بي  رت  آخرين. قامت روسيا مراًرا وتكراًرا بضر طائرات.نتيجة لذلك ، تضر
 مرافق البنية التحتية االجتماعية 

، ومعروف إصابة عدد من األعيان المدنية. عىل وجه   S-300قصف الروس بكثافة مدينة ميكواليف بثمانية صواري    خ من طراز  
تل  

ُ
ي من خمسة طوابق. نتيجة للهجوم ، ق

ي مبنر سكنر
المبنر ومنقذ واحد  من سكان ميكواليف: سبعة من سكان    8الخصوص ، فر

ي محطة المكوك أثناء عمله. 
ي فر
 توفر

قة 
ط
من
وال
 
ج ي
رو
بو
 زا

ي وضواحيها وإرهاب سكان المنطقة. منذ    ي أكير من    30تواصل روسيا استهداف زابوروىحر
ي    70سبتمير ، لقر

شخًصا مضعهم فر
بات مستهدفة بصواري    خ   ي الشاهقة والمنازل الخاصة ومرافق البنية التحتية. شن الروس ضر

رت المبانر مرت أو تضر
ُ
المدينة ، ود

ي سقوط عدد ك
. دقيقة التوجيه ، مما تسبب فر ر  بي  من الضحايا المدنيي 

. تم تدمي  كائنات البنية التحتية وشبكات    S-300تعرضت المدينة خالل األسبوع لهجمات صاروخية من أنظمة    بشكل شبه يومي
ي الشاهقة يسبب حرائق وانهيارات. 

ب المبانر ي المدينة. ضر
ي فر
الجهد العالي ، ولهذا السبب ، من الممكن انقطاع التيار الكهربان 

العمل الشي    ع لرجال اإلنقاذ ، سيكون من الممكن تجنب عدد كبي  من الضحايا. المؤسسات التعليمية والمستشفيات  بفضل  
 . ي
ها من كائنات البنية التحتية تعانر  وغي 

 
ك الغزاة الروس  ي المنطقة ، تم توثيق أكير عدد من التقارير حول العدوان المسلح لقوات االحتالل من سكان أوريكوف. ال يير
  فر

المدينة بمفردهم ويواصلون بال رحمة تدمي  مخزونها من المساكن. وتشهد المدينة قصف بالمدفعية والصواري    خ. كما استهدف  
أبلغ سكان    ، الخصوص  ان. عىل وجه  للني  السكنية والمزارع  ي 

المبانر تعرضت  ي بولوغيف وفاسيليف. 
المحتلون سكان منطقنر

. غوليايبول وماال توكماتشكا عن تدمي  حوالي  ر ر السكان المدنيي  . هناك إصابات بي 
ً
ال ر ين مير   عش 

و  
 

ت
ني
 د
قة
ط
من

ك 
س
وف

ر
ت
وب

 
ت
ني
ود

  
السكنية    12منذ    المناطق  الثقيلة. تتعرض  والمدفعية  أنظمة جراد  المستمرة من  المدفعية  ان  لني  نيكوبول  ، تعرضت  أكتوبر 

ر أكير من   ي المدينة ، تضر
داد يوميا. فر ر ا وخاًصا وأفران الغاز وخطوط الكهرباء    30السلمية للهجوم. عدد الجرىح سي 

ً
مبنر شاهق

رك أكير من  
ُ
. ت ي    2000، إدارة المبنر

ي نيكوبول ،    50أكتوبر وحده ، سقطت أكير من    15أرسة بدون كهرباء. فر
قذيفة روسية فر
ا ومصنًعا ومكتب بري

ً
المحىلي وكاتدرائية ومتاجًرا وسوق للتاري    خ  ا 

ً
ي منطقة  حيث أصابت مستشقر وروضة أطفال ومتحف

د. وفر
 سينيلنيكي قصف العدو مستوطنة مجيف. تم تشويه مؤسسة صناعية ومنازل الناس. 

ك
س
يت
ون
 د
قة
ط
من

 

 
  . ي بوكروفسكي وباخموتسكي

ي منطقنر
 كان الروس يقصفون مناطق الجبهة فر

ًرا: فقد تم قصف إلينكا    ي ىحي بوكروفسكي ، كان مجتمع كوراخيف هو األكير تضر
ر   4فر ر  مرات ، وقصف هانيفكا مرتي  منازل    5. تضر

 وخطوط كهرباء. 
ي ذلك الوقت. استشهد   

ي أفدييفكا ، حيث كان الكثي  من الناس فر
ب الروس السوق المركزي فر ر وجرح    7ضر وغارات جوية    8مدنيي 

 متفرقة عىل الجزء القديم من افدييفكا. 
ي منطقة باخموت ، أطلق الروس النار عىل أطراف قرى مجتمعات توريتسكا وسوليدارسكا  
وسفيتلودار. عانت كونستانتينوفكا    فر

. كما   ي
وع والمبنر السابق لعيادة الطب الوقان  ي االقتصادية للمش 

رت المبانر ي المدينة ، تضر
. فر ها من القصف الروسي  من غي 

أكير
ل  ر ر المير ي التجمع ، مما أدى إل تضر

ر للقصف بالقذائف العنقودية عىل أراضر  تعرض أولكساندرو شولتي 
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10.10 

ي أوكرانيا نتيجة للهجمات ا 
ي أرب  ع مناطق فر

ر لإلغالق الطارئ فر ي األوكرانية سيتم تطبيق جداول المشجعي 
لصاروخية الروسية عىل األراضر

ر خالل عدة أيام. توقف أوكرانيا تصدير الكهرباء بسبب  والعاصمة. من المخطط استعادة إمدادات الكهرباء المستقرة لجميع المستهلكي 
 منشآت الطاقة.  الهجمات الصاروخية الروسية عىل

ي   
ين األول/ أكتوبرتم قطع    10فر   3.8ألف مستوطنة بسبب الهجمات الصاروخية. بفضل عمل خدمات الطوارئ عاد الضوء إل    3.9تش 

ميم جارية.   ألف منهم. أعمال الير
ي   

ي الهائل الذي شنته روسيا فر
رت المنشآت الثقافية وا  10خالل الهجوم الصاروىحر ين األول/ أكتوبرتم تضر لتعليمية والعلمية الموجودة تش 

ي لتطوير شؤون المتاحف. 
ي المركز األوكرانر

ي وسط كييف. جاء ذلك فر
 فر
ي التالية:  

ار بالمبانر  لحقت أضر
 ( 1834جامعة كييف الوطنية باسم تاراس شيفشينكو )المبنر األحمر ومبنر معهد فقه اللغة(؛)تم إنشاؤه عام  
 (1834مكتبة ماكسيموفيتش العلمية؛ ) 
ي أوكرانيا؛ )معهد األ  

 ( 1926دب التابع لألكاديمية الوطنية للعلوم فر
ا الوطنية؛ )    ( 1882أوركسير
بوي ألوكرانيا ومتحف الثورة األوكرانية    ( 1911) 1921-1917مبنر المجلس المركزي الذي يضم المتحف الير

11.10 

مان غالوشينكو    ي هي 
ي  30يوم الثالثاء إن حوالي  قال وزير الطاقة األوكرانر

ي أوكرانيا تعرضت للقصف الصاروىحر
٪ من البنية التحتية للطاقة فر

ر  ين األول/ أكتوبر.  10الروسي منذ يوم االثني   تش 
ي دونيتسك إنه تم استخراج   

سك وتم تحرير مدينة    78قال رئيس مكتب المدعي اإلقليمي بافلو أوجروفيتسكي فر ي مديمة سفياتوهي 
جثة فر

ر  ليمان م بعضها ظهرت عليه عالمات الموت العنيف وكان أصغر المتوفر عمره عام    -ن المحتلي 
 واحد فقط. 

الذرية    للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير  مع  اجتماع  ي 
فر ر  الروسي فالديمي  بوتي  الرئيس  ضح 

 رافائيل غروسي بالتسييس المفرط للنشاط النووي. 
ي "االستيالء" عىل محطة زابوريز  

ي المقام األول بالنسبة لالتحاد  يعنر
ي فر
جيا للطاقة النووية األوكرانر

الكهرباء إل أوروبا. حاليا يواصل  ي أوكرانيا ومحاولة لوقف تصدير 
الطاقة فر الروسي تقويض أمن 

عمال   من  يطلب  النووية.  للطاقة  زاباروجيا  لمحطة  الست  الوحدات  بجميع  االحتفاظ  الروس 
 ية إصدار جوازات سفر روسية رسميا وتوقيع عقود مع« روس آتوم.»محطة زابوريزجيا للطاقة النوو 

ر سيعود إل كييف و    بحسب  قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه بعد لقاءات مع الرئيس الروسي فالديمي  بوتي 
 قة النووية. قوله يستمر العمل عىل إنشاء منطقة أمان نووي حول محطة زابوريزجيا للطا 

  . ي قائمة الموانر 
 ناشد رجال األعمال األوكرانيون األمم المتحدة وتركيا بدعوة لتمديد"اتفاقية الحبوب" وإدراج ميناء ميكواليف فر

12.10 

ي محافظة سومي دمر الغزاة الروس   
ي ثالثة أيام وفصل    3فر

ي وال يزال من المستحيل وضع    7633محطات طاقة فر
كا عن التيار الكهربان  مشير

ي محافظة لفيف. جدو 
ي لفصل الكهرباء. نتيجة الهجمات الصاروخية الروسية دمرت أرب  ع محطات كهربائية فرعية فر

 ل زمنر
ر خمسة أضعاف منذ    ر األوكرانيي  الطاقة بي  ين األول / أكتوبر  وعىل الشموع    6زاد الطلب عىل بنوك  الناس    -تش  أربعة أضعاف. يراقب 

ون ما هو  ي المجموعة.  بنشاط النماذج المتاحة ويشير
 موجود فر

ر إل تخزين المالبس الدافئة و الثقيلة والشموع والمصابيح الكهربائية والبطاريات من أجل ا  لبقاء  دعا رئيس الوزراء دنيس شميهال األوكرانيي 
ي شتاء  

وتدفئة من أجل   بسهولة أكير ألنه سيكون صعبا بسبب جهود روسيا لمغادرة أوكرانيا بدون كهرباء  2023-2022عىل قيد الحياة فر
د. تم تسجيل ما مجموعه   ر أكير من    128التعامل مع الير ي األيام الثالثة الماضية مما أدى إل تضر

ي ذلك    200قذيفة فر
كائن مختلف بما فر

 من عناض البنية التحتية للطاقة.  28

13.10 

ي أوكرانيا بسبب استقرار إمدادات الكهرباء.  
 ترفض« أوكر نرجو» حاليا إدخال جداول التعتيم الطارئ فر

ر المال لدفع رواتبهم كل شهر. وأشار    ي  30ال يملك ثلث األوكرانيي 
٪ آخرون إل أنهم يواجهون نقصا فر

 األموال من وقت آلخر. 
ي المحتلة مؤقتا ومن االتحاد الروسي    96أفادت وزارة إعادة اإلدماج أن أوكرانيا أعادت   

طفال من األراضر
 منذ بداية الحرب الشاملة. 

14.10 

ر   ي ظلت مفتوحة لألوكرانيي 
ي فاسيليفكا النر

  يسمح الروس بالكاد الناس بالخروج من محافظة زابوريزجيا المحتلة عير نقطة التفتيش الوحيدة فر
ي المحتلة مؤقتا عير ط

 عير نوفوازوفسك بالقرب من الحدود الروسية.  -ريق آخر  و لذلك يحاول الناس مغادرة األراضر
الحرب   أرسى  نحو  طريقها"  "شق  تستطيع  ال  أنها  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ذكرت 

ي من قبل االتحاد الروسي ، لكنها "تشاطرخيبة أمل" أوكرانيا.  
ر المحتجزين بشكل غي  قانونر األوكرانيي 

: "إن اللجنة الدولية للصليب األحمر ليست ناد  علق فولوديمي  زيلينسكي عىل الوضع عىل  النحو التالي
ي المقام األول. يجب الوفاء بتفويض الصليب  

مع امتيازات و عليها الواجبات ذات طبيعة أخالقية فر
ي الواقع معسكر اعتقال حيث يحتجز سجناءنا. الوصول إليها مطلوب كما  

األحمر ... هناك أولينيفكا. فر
 كن للصليب األحمر تحقيق ذلك. لكن يجب عليها أن تحاول تحقيق ذلك". هو منصوص عليه. يم

16.10 

   ، باتن  براميال  قالت   . الروسي لالتحاد  العسكرية"  اتيجية  "االسير أوكرانيا جزًءا من  ي 
الروس فر الجنود  الذي يمارسه  الجنشي  العنف  يشكل 

اع ر ي الير
ر العام لألمم المتحدة بشأن العنف الجنشي فر ات. وأشارت إل أن الروس يستخدمون هذا "كتكتيك متعمد  الممثلة الخاصة لألمي 

 لتجريد الضحايا من إنسانيتهم". 
اب فصل الشتاء ، تم إجالء أكير من   ي منطقة خاركيف  20مع اقير

ي من المناطق المحررة فر
 ألف مدنر
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 خريطة القصف

Avdiivka, shelling of the market 
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