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03.10 

ي مذكرة بشأن تخصيص    ي دنيس    5وقع االتحاد األوروب 
الوزراء األوكراب  ي شكل مساعدات مالية كلية ألوكرانيا. أعلن ذلك رئيس 

مليارات دوالر ف 
 شميهال. 

 ال توجد معلومات بشأن موعد تسليمها.  ACMAT Bastionناقلة أفراد مدرعة مدولبة من طراز  20ستسلم فرنسا  
ً
 إىل أوكرانيا. حاليا

ي بيونغ يانغ إن االستفتاءات أجريت وفقا لميثاقأي 
ي أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية ف 

األمم   دت كوريا الشمالية إعالن روسيا ضم أجزاء من أراض 
" بعد أن قامت بنفسها بغزو بلدان أخرى.   المتحدة، وأن الواليات المتحدة تتبع "سياسة ازدواج المعايير

04.10 

ي ستشمل راجمات صواري    خ     625ستقدم الواليات المتحدة ألوكرانيا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية بقيمة   
  HIMARSمليون دوالر، والت 

ي الوقت نفسه، أعلن البيت األبيض أن الواليات  
ها. ف  ومدافع هاوتزر ومدرعات وخراطيش لألسلحة الفردية وغير

ا" بضم روسيا 
ً
ف أبد ي أوكرانيا. المتحدة "لن تعي 

 ألراض 
ي حاول روسي يحمل جنسية مزدوجة نقلها  

ي الطائرات بدون طيار الت 
سلمت إستونيا إىل الجيش األوكراب 

ي يوليو من هذا العام. 
 من البالد تسليمها للجيش الروسي ف 

كة بيع التجزئة    ي تم  H&Mبدأت شر
 يستمر بيع البضائع الت 

ً
. حاليا ي االتحاد الروسي

ي إغالق متاجرها ف 
 ف 

ي روسيا ستعمل حت  إتمام بيع كل البضائع. 
كة أن متاجرها ف  ي وقت سابق، ذكرت الشر

 تفريغها من المستودعات. ف 
ابيث بورن: "إن هدفنا هو جعل ثمن الحرب ال يطاق بالنسبة لروسيا". وأشارت إىل أن الهدف منذ البداي  ة كان  قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إلير 

ب اقتصادها. حرمان روسيا من إمكانية ت  مويل هجومها عىل أوكرانيا وض 
ي تدفعنا إىل الترصف. ستستمر العقوبات طالما ا 

ي بدأت هذه الحرب. إن روسيا هي الت 
ابيث بورن قائلة: "كانت روسيا هي الت  ستمر  واستطردت إلير 

ي دوامة الرصاع والمواجهة ". 
 بوتير  ف 

ب "االستفتاءات"    ف بما يسىم  ي بيان الممثل أعلنت إيران أنها ال تعي 
ا. ورد ذلك ف 

ً
ي األوكرانية المحتلة مؤقت

ي األراض 
ي نظمها االتحاد الروسي ف 

الت 
 . ي
 الرسىمي لوزارة الخارجية اإليرانية ناض كناب 

05.10 

ي تم ا 
ي الت 

ي أوكرانيا. وقع الرئيس الروسي "قوانير  بشأن قبول" األراض 
ي أرب  ع مقاطعات ف 

" بشأن ضم أراض  الستيالء وضع بوتير  حير  التنفيذ "قوانير 
 . ي أوكرانيا إىل االتحاد الروسي

سون ف   عليها من مقاطعات لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخير
ك لألسلحة النووية لمواجهة   أعلن رئيس بولندا أندريه دودا أن بالده  ي برنامج االستخدام المشي 

تتفاوض مع الواليات المتحدة من أجل المشاركة ف 
ايدة من روسيا.   التهديدات المي  

تتضمن الحزمة الجديدة معدات ثقيلة، لكن جمهورية التشيك لن تعلن  -وافقت جمهورية التشيك عىل المزيد من المساعدات العسكرية ألوكرانيا   
نوخوفا. الت  فاصيل ألسباب أمنية، حسبما أفادت به وزيرة الدفاع يانا تشير

06.10 

ا عىل الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا    ً ي أخير ا عىل أسعار النفط وحظًرا عىل    -وافق االتحاد األوروب 
ً
وهي تشمل، عىل وجه الخصوص، قيود

ي 
ي أي مناصب ف  ي االتحاد األوروب 

 الهيئات اإلدارية لمنظمات الدولة الروسية. شغل مواطت 
ي تقوم بزيارة إىل أوكرانيا، إن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ستقدم  USAIDقالت رئيسة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   

( ( سامانثا باور، الت 
 مليون دوالر لالستعداد لفصل الشتاء.  55ألوكرانيا 

لمان األو   الي  ، وتشي    ع انضمامها إىل االتحاد  قالت رئيسة  ي الغرب  الطراز  ي تزويد أوكرانيا بالدبابات من  ي روبرتا ميتسوال إن عىل االتحاد األوروب  روب 
 . ي  األوروب 

وافقت فنلندا عىل الحزمة التاسعة من المساعدات العسكرية ألوكرانيا. لم يتم الكشف عن المحتوى أو طريقة  
ألسباب للشحن  ي 

زمت  جدول  أو  أوكرانيا   التسليم  احتياجات  االعتبار  ي 
ف  "تؤخذ  أنه  عىل  التأكيد  تم  أمنية. 

 ."
ً
 والموارد المتاحة لقوات الدفاع حاليا

ي عقوبات عىل    تضم القائمة المغنيير    -شخًصا آخر وسبعة كيانات قانونية روسية    30فرض االتحاد األوروب 
م  إىل  باإلضافة  وغازمانوف،  وراستورغوييف  ين  تشيتشير الروسية والمناضين  يالية  اإلمي  إيديولوجية  روج 

 .  ألكسندر دوجير 
ي   

ين ف  ي القمة الثامنة لرؤساء برلمانات مجموعة العشر
إندونيسيا  عرضت رئيسة مجلس النواب لالتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو عىل وفد أوكرانيا ف 
لمان    عىل ذلك، رفض الي 

ً
لمان الروسي بالجلوس عىل طاولة المفاوضات. الجلوس عىل وجه الشعة إىل طاولة المفاوضات. وردا اح الي 

ي اقي 
 األوكراب 

07.10 

الدوىلي    النقد  الشي    ع    1.3خصص صندوق  التمويل  أداة  برنامج  من  األموال كجزء  تخصيص  تم  ألوكرانيا.  مالية  دوالر كمساعدة   Rapidمليار 
Financing Instrument .سيتم إرسال األموال إىل أوكرانيا اليوم . 

، دعا وزير خارجية إستونيا أورم  ي  بمناسبة الذكرى السبعير  لرئيس االتحاد الروسي
اس رينسالو إىل إنشاء محكمة خاصة لجرائم االتحاد الروسي ف 

 أن يحتفل بوتير  بعيد ميالده المقبل خلف القضبان. 
ً
 أوكرانيا، متمنيا

ي لصندوق خاص بقيمة    مليون يورو، والذي ستتمكن أوكرانيا من خالله من   100أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إنشاء االتحاد األوروب 
ا   ء المباشر للمعدات العسكرية. الشر

08.10 
ي "استيالء" روسيا الرسىمي عىل محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحتلة. وأكد جوزيب بوريل  ي    أدان االتحاد األوروب  : "يدين االتحاد األوروب 

ً
قائال

ي عىل محطة زابوريجيا وإنشاء مؤسسة حكومية خاصة بها. ]...[ لذلك، فإن ا 
لمرسوم  بشدة مرسوم الرئيس الروسي بوتير  بشأن االستيالء غير القانوب 

ي وباطل قانونًيا". 
 الخاص باالستيالء عىل محطة زابوريجيا للطاقة النووية غير قانوب 

09.10 
ى"    -بريطانيا وألمانيا والواليات المتحدة وفرنسا    -قررت تركيا تنظيم محادثات بير  روسيا وأرب  ع قوى غربية    لمحاولة االتفاق عىل "الصفقة الكي 

الرئيس الروسي فالديمير بوتير  توصلت تركيا إىل نتيجة مفادها أن "موسكو تريد   ي تريدها موسكو. يشار إىل أنه بعد تحليل خطابات 
اتفاقية  الت 

 طويلة األمد مع الغرب". 

 الدعم الدولي 
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08.10 

ي ات 
ا، ويركزون جهودهم عىل محاولة تعطيل األعمال النشطة لقوات الدفاع األوكرانية ف 

ً
جاهات  يحاول الروس السيطرة عىل األقاليم المحتلة مؤقت

ي اتجاهي باخموت وأفديفكا. إنهم يقصفون مواقع القوات األوكرانية عىل طول خط 
ي الوقت نفسه بأعمال هجومية ف 

معينة، بينما يقومون ف 
ي اتجاهات معينة ويقومون بعمليات استطالع جوي. الت

 ماس بأكمله، ويقومون بتحصير  األرض ف 
 عن منازل السكان   

ً
ب البنية التحتية الحيوية، فضال ي الدوىلي وقوانير  الحرب وأعرافها، ويرص 

. يواصل العدو انتهاك قواعد القانون اإلنساب  المدنيير 
بات جوية وصارو  ي أوكرانيا. ال يزال هناك خطر شن العدو ض 

 خية عىل كامل أراض 
ي روسيا. أفادت التقارير أنه تم نقل إىل مقاطعة لوهانسك حواىلي   

ثالثمائة  من أجل زيادة وتصعيد العدوان المسلح عىل أوكرانيا، تتواصل التعبئة ف 
ي أوكرانيا الذين تم تجنيدهم. 

 جري    ح من بير  السجناء الذين وافقوا عىل القتال عىل أراض 
ة من  ي الفي 
ين األول / أكتوبر    8إىل    4  ف  ي  2022تشر

ب    92، نفذ سالح الجو األوكراب  ا لتمركز األسلحة الروسية، و  67طلعة جوية، وض 
ً
 20مكان

ا للطائرات، و
ً
 معاقل.  4نظاًما صاروخًيا مضاد

ة ومواق  4منطقة تمركز األفراد و  22مراكز قيادة روسية و    7أصابت القوات الصاروخية والمدفعية األوكرانية      4ع إطالق نار. دمر مستودع ذخير
 منشآت مهمة أخرى.  10معابر األنهار و

ي صباح   08/10/2022 
القرم. وبحسب    8ف  الحديدية عىل جش  السكة  ي 

اندلع ف  قوًيا  ا 
ً
المعروف أن حريق أكتوبر، أصبح من   / األول  تشير  

 .سلطات االحتالل، انفجرت شاحنة عىل الجش
ب المناطق أفادت اإلدارة    اإلقليمية لقوات الدفاع اإلقليمية "الغربية" أن الروس ربما نقلوا طائرات كاميكازي إيرانية بدون طيار إىل بيالروسيا لرص 

 .الغربية من أوكرانيا
ي مقاطعة زابوريجيا، نتيجة قصف 

ي وتوكماك ف 
ي بولوغ 

ي محيط قريت 
القوات األوكرانية    ال تزال وحدات العدو تتكبد الخسائر. عىل سبيل المثال، ف 

ي يتمركز فيها أفراد لعدو، سقط حواىلي 
 جريًحا. المعلومات حول القتىل قيد التدقيق.  85المناطق الت 

ي منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركيف.  07/10/2022 
ي قرية بودوىلي ف 

 حرر الجيش األوكراب 
" وطائرة  136-"شهيد   15" و 10-من طراز "أورالن   5، ومن بينها  طائرة دون طيار معادية  21دمر قوات الدفاع الجوي األوكرانية   06/10/2022 

 ". 6-واحدة "مهاجر 
ي األيام الخمسة الماضية، حررت القوات المسلحة األوكرانية   

سون. ف  ي مقاطعة خير
ي ف 

ي تحرير األراض 
مستوطنة.    29يواصل الجيش األوكراب 

ي جنوب أوكرانيا ناتال
ي لقوات الدفاع ف 

ي عدة اتجاهات تقدمت عىل طول  قالت رئيسة المركز الصحف 
يا هومينيوك، إن الوحدات األوكرانية ف 

ا.   20الخط األمامي بمقدار  ً  كيلومي 
ي مقاطعة خاركيف يلقون أسلحته وي  هربون،   

ي مقاطعة خاركيف. بينما كان الروس ف 
سون عما حدث ف  ي مقاطعة خير

تختلف طبيعة تراجع الروس ف 
اجعون إىل مواقع سون يي  ي مقاطعة خير

النظر السياسية والعسكرية، لذلك ال    فف  سون أكير أهمية من وجهة  للدفاع عنها. تعتي  خير جديدة 
اجع الفوضوي.   يستطيع الروس تحقيق مثل هذا الي 

ونوفوغريغوريفكا  05/10/2022  نوفوفوسكريسينسكي  مستوطنات  تحرير  تم 
سون.  ي مقاطعة خير

وبافليفكا ف   وبيي 
سون، تكبدت وحدات العدو خسائر    ي اتجاه خير

نتيجة لنجاحات قوات الدفاع األوكرانية ف 
و. عىل وجه الخصوص،  وتحاول إخالء الجرىح والمعدات إىل أقرب المعابر عي  نهر دنيي 

رة    50جندًيا مصاًبا ونحو    150نقل العدو ما يصل إىل   وحدة من المعدات العسكرية المترص 
، با  لقرب من محطة كاخوفسكا الكهرمائية. إىل قرية فيسيىلي

ي منطقة تمركز العدو بالقرب من قرية بوروزينسكي )مقاطعة  
ر الناري الفعال ف  نتيجة للرص 

ي 
سون(، ف  ين األول / أكتوبر فقد العدو ما يصل إىل  5خير  جريًحا.  20قتىل ونحو  10تشر

ي  04/10/2022 
ي من ا 4ف 

ين األول / أكتوبر حرر الجيش األوكراب  لروس مستوطنات  تشر
أوليكساندريفكا  وماال  وفليكا  وأوكراينكا  وبيليايفكا  بالكا  وزولوتا  وخريشينيفكا  ليوبيميفكا 
سون. دافيديف بريد هي النقطة الرئيسية عىل رأس الجش  ي مقاطعة خير

وديفيدف بريد ف 
 عي  نهر إينوغليتس. 

ي الديناميات قال وزير الدفاع األمريكي لويد أوسي   إن أوكرانيا  03/10/2022 
ات ف  ا لتقديراته، هناك تغيير

ً
سون. وفق ي مقاطعة خير

تحرز تقدًما ف 
ي ساحة المعركة. 

 ف 
ي مساء يوم   
سون. الخسائر    3ف  ي مقاطعة خير

و ف  ين األول / أكتوبر، قصفت قوات الدفاع األوكرانية الجسور العائمة الروسية عي  نهر دنيي  تشر
 اإلجمالية للعدو قيد التدقيق. 

 وبوليسكي بشكل ملحوظ.  لم يتغير  
ي اتجاهي فولير 

 الوضع ف 
ايير  اإلمداد تحت السيطرة النارية.    تواصل القوات المسلحة األوكرانية إبقاء المنشآت اللوجستية للعدو وشر

ة من   ي الفتر
 
 . 2022/ 10/ 9ولغاية  2022/ 10/ 3خسائر الجيش الروسي ف

 من األفراد 2390 
 دبابة  109 
 مركبة قتالية مدرعة  158 
 م 72 

ً
 دفعا

 راجمات الصواري    خ  11 
 وسائل الدفاع الجوي  4 
 طائرة  9 
 مروحيات   7 
 الطائرة بدون طيار  71 
 سيارة وخزانة الوقود   94 
 وحدات معدات خاصة  5 

 الحالة العسكرية
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ا و   45شن الروس  خالل األسبوع ،  
ً
بة جوية ، ونفذوا أكتر من  98صاروخ بة من  536ض   . MLRSض 

ة  
ين
د
م

ف  
كي
ار
خ

عة 
ط
قا
لم
وا

أنظمة     من  بات صاروخية  لعدة ض  خاركيف  مدينة  ي    S-300تعرضت 
ف  الحيوية  التحتية  البنية  استهداف  وتم  األسبوع،  أكتوبر،    3خالل 

ي 
 أكتوبر )حيث استخدم الروس طائرات كاميكازي بدون طيار للهجوم(.   6والمنشآت الصناعية ف 

مقاط  ي 
ف  وإيزيوم  روسيا، وهي كوبيانسك وخاركيف وتشوجوييف  لحدود  والمجاورة  مناطق  ي 

ف  المدنيير   السكان  الروس قصف  عة  يواصل 
بوا المنشأة الطبية. استشهد طبيب وجرحت ممرضتان. تم تدمير المبت  بالكامل تقريًبا.  4خاركيف. تم نقل  . ض   مدنيير  اىل المستشف 

ف  
الي
كو
مي
تا 
طع

قا
م

سا 
دي
أو
 و

ي الغالب لهجمات الطائرات بدون طيار اإليرانية شهيد 
بات الصاروخية،    136-تتعرض هاتان المقاطعتان حالًيا ف  كاميكازي. ال تزال مخاطر الرص 

ي المناطق من قصف مدفعي ثقيل وقاذفات  
ي مقاطعة ميكواليف، تعاب 

بات الطائرات بدون طيار، مرتفعة. عىل طول خط التماس ف  وكذلك ض 
ي المستوطنات المجاورة. أطلق الروس  صواري    خ. نت

ي التجارية والسيارات ف 
ار بالمنازل الخاصة والمباب  قذيفة عىل   15يجة لذلك، لحقت أض 

ي ميكواليف
ي الهجمات والدمار ف 

ار بالبنية التحتية للميناء، ولم تكم هناك إصابات. يجدر بالذكر االنخفاض ف  ،  أوتشاكوف بهدف إلحاق اإلض 
 لهجمات الصواري    خ الروسية أن تأخذ أنفاسها. ويمكن اآلن لهذه 

ً
ا مستمرا

ً
ي كانت هدف

 المدينة الت 
ي ليل   

  4تحاول قوات الدفاع الجوي للقيادة الجوية الجنوبية تحييد خطر هجمات الطائرات بدون طيار قدر اإلمكان؛ عىل سبيل المثال، ف 
ي الليلة الت

طائرات بدون طيار بالفعل. باإلضافة إىل ذلك، يستخدم    9الية تم تدمير  أكتوبر، تم تدمير ست طائرات بدون طيار كاميكازي، وف 
ي الجنوب طائرات بدون طيار "مهاجر 

ا لشن هجمات ف 
ً
 ". 6الروس أيض

عة
ط
قا
وال
يا 
ج
رو
بو
 زا
نة
دي
 م

زابوريجيا   مدينة  تزال  ي    ال 
ف  الروسية.  الصواري    خ  لهجمات  ا 

ً
صواري    خ    3هدف ة  عشر حواىلي  المحتلون  أطلق  زابوروجيا   S-300أكتوبر،    عىل 

ي  
أكتوبر،    5والمقاطعة. ونتيجة لذلك، تم تدمير مركز إعادة تأهيل األطفال والمؤسسات التعليمية وبعض مرافق البنية التحتية األخرى. ف 

ي    -تعرضت المدينة لهجوم بصواري    خ إسكندر
ي مدرسة األطفال الداخلية. ف 

ي المكاتب وأراض 
ي الصناعية ومباب 

رت المباب  أكتوبر،    6ك، وترص 
ي وسط المدينة؛ ال تزال عمليات اإلنقاذ جارية، وتم انتشال    7  شن الروس

جثة من تحت أنقاض    13هجمات صاروخية عىل مبان شاهقة ف 
، وأصيب   ي    60مبنيير 

ي مقاطعة  136-أكتوبر، استخدم الروس الطائرة بدون طيار "شهيد  7شخًصا. ف 
" ألول مرة لمهاجمة أهداف مدنية ف 

ي المقاطعة: الصواري    خ  زابوروجيا، وخلصت السلطات المح
لية إىل أن المحتل يستخدم اآلن جميع األسلحة المتاحة ضد السكان المدنيير  ف 

ا ما يسىم بالطائرات بدون طيار كاميكازي. 
ً
 والمدافع المضادة للطائرات والمدفعية، واآلن أيض

ي صباح يوم   
ي السكني  9ف 

ان التكتيكي أكتوبر شن المحتلون الروس هجوما صاروخيا مكثفا عىل المباب  ي زابوروجيا. استخدم المحتلون الطير
ة ف 

ا عىل المدينة )  12وأطلقوا  
ً
بة أخرى بصواري    خ مضادة   16(، وتم شن    Kh-59وصاروخان موجهان من طراز    Kh-22صواري    خ    4صاروخ ض 

ي ما ال يقل عن    S-300للطائرات من نظام الدفاع الجوي  
ي    10، من بينهم  بجروح  87شخًصا، وأصيب    17. ونتيجة لذلك، توف 

أطفال. وف 
ي السابق، تم تدمير حواىلي  

ا كامال. ف   خاًصا وحواىلي    20أحد المنازل الشاهقة بالمدينة دمر جناح المبت  من الطابق األول إىل الثامن تدمير
ً
ًل مي  

ا وأرب  ع مؤسسات تعليمية.  50
ً
 مبت  شاهق

ا  ي من أض 
ي اتجاه بولع 

ي المقاطعة، عانت المستوطنات الواقعة ف 
طة  ف  ، نوفومييكواليفكا. تسجل الشر ي

، زالزنيتشت  ة: أوريخيف، غوليبوىلي ر كبير
ي المجموع، تم تدمير أكير من  

المنازل الخاصة وأهداف البنية التحتية بالمدينة. ف  مبت  خالل األسبوع. كما تعرض سكان ىحي   150حاالت تدمير
 .  فاسيليف لقصف مدفعي

ة  
طع

قا
وم
و 

ر
ت
ني
 د
نة
دي
م

ك 
س
وف

ر
ت
وب

ر
ت
ني
 د

ة، لكن يتم إسقاط معظمها.   ا لهجمات صاروخية كثير
ً
ي ريه أيض

ي المقاطعة بالصواري    خ. تتعرض منطقة كريف 
وفسكي ف   وأصيبت منطقة دنيي 

ي   
ي نيكوبول وكريفوريسكي من أنظمة "غراد". نتيجة للهجوم ف 

ان مدفعية عىل منطقت  ي معظم األحوال، يقوم الروس بإطالق نير
أكتوبر /    3ف 

رك ما يقرب من  
ُ
ي نيكوبول. ت

ي الشاهقة والخاصة وخطوط الكهرباء ف 
ات المباب  ار بعشر ين األول، لحقت أض  ي    1000تشر

أشة بدون كهرباء ف 
كات الزراعية وأنابيب الغاز وشبكات الكهرباء.   رت معظم المنازل الخاصة ومحطة الطاقة الشمسية ومستودعات الشر يفسك. ترص  منطقة مير

ي  عانت نيكوبول  
ان مدفعية ثقيلة، وأصيب أربعة رجال.   30أكتوبر، حيث سقط حواىلي    4أكير ف   لنير

ً
قذيفة من طراز "غراد" وتعرضت أيضا

ي أكير من    30تم تدمير أكير من  
ي محطة ضخ المياه. بف 

ر شبكات الكهرباء ف  ركت المدينة بدون ماء بسبب ترص 
ُ
  7000مبت  شاهق وخاص. ت

يف هي    أشة بدون كهرباء. تجري أعمال ي وقت الحق، خالل األسبوع، لم يتوقف القصف: كانت مناطق نيكوبول ومارجانيس ومير
ميم. ف  الي 

كة النقل وخطوط أنابيب الغاز وشبكات الكهرباء.  ي الزراعية وشر
ًرا حيث دمرت المنازل والمباب   األكير ترص 

ك
س
يت
ون
 د
قة
ط
من

 

اتجاه    ي 
ف  اتجاهات دفعة واحدة.  ي عدة 

ف  الروس بقصف  الليل، يقوم  ي 
ف  بأكمله.  التماس  المقاطعة عىل طول خط  الروس قصف  يواصل 

ي المدين
ان المدفعية ف  ي آفديفكا، كما يتم إطالق نير

، تسقط كل يوم قذائف ف  يتير  ة.  دونيتسك، يطلق الروس النار عىل مناطق آفدييفكا وأوشير
ي 
، تم استهداف خزان   أكتوبر، 7و 3ف  يتير  ي متطقة أوشير

رت األجزاء القديمة والوسىط من المدينة. ف  تعرضت أفدييفكا لقصف شديد، وترص 
ي  
رت المنازل والمدارس. ف  ي    3كارليف، وترص 

: ف  ي اتجاه هورليفسكي
ًرا ف  أكتوبر استهدف الروس    3أكتوبر، كانت شاسيف يار هي األكير ترص 

وكا التعليمية،  المؤسسة  اتجاه  مهجع  ي 
ف  وسفيتلودار.  وتوريتسك  باخموت  مناطق  قصف  ويستمر  األنقاض.  تحت  محاضين  الناس  ن 

ي 
يانكا.  أصيبت كراماتورسك بصاروخ. ف  يي  سك وسير ي سيفير

أكتوبر، شن الروس هجوًما صاروخًيا   8ليسيشانسك، كان هناك قصف مستمر ف 
ار  3عىل كوراخوفو. ونتيجة للهجوم أصيب   بستة مباٍن شاهقة.  أشخاص، وألحقت أض 

ي المقاطعة  
ي ماريوبول وفولنوفاس.  964منذ بداية االجتياح قتل ف 

 مدنيا. حالًيا، من المستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا ف 

ى 
خر

ت أ
عا
ط
قا
 م

ي    عانت مقاطعات كييف وسومي وخميلنيتسكي  
ي مقاطعة    3من هجمات منفصلة. ف 

ميلية عىل أراض  ان المدفعية الي  أكتوبر أطلق الروس نير
. تم إطالق ما مجموعه  ر   56سومي . وأسفر القصف عن ترص  ي المناطق الحدودية يوناكيفسكي وخوتينسكي

 ف 
ً
  20منازل خاصة و  10صاروخا

 سيارة وخطوط كهرباء وخط أنابيب غاز ومدرسة القرية. 
ي ليلة 
كفا بطائرات "شهيد  5  ف  ي بيال تسير

ب الروس مرتير  منشآت البنية التحتية ف  رت  136-أكتوبر، ض  ي المجموع ترص 
" كاميكازي بدون طيار، ف 

ما   إطالق  تم  مقاطعة كييف.  ي 
ف  بدون طيار  بطائرة كاميكازي  أول هجوم  هو  واحد. هذا  الحرائق، وأصيب شخص  واندلعت  مبان،  ثالثة 

 طيار، وأسقطت ست منها. طائرة بدون  12مجموعه 
ي  
. وفقا للمعلومات األولية، ال يوجد هناك ضحايا.  7ف  ي شيبيتيفكا بمقاطعة خميلنيتسكي

 أكتوبر، هاجم المحتلون مرافق البنية التحتية ف 
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03.10 

و كوليبا   عىل قول رجل األعمال األمريكي إيلون ماسك، الذي عرض عىل أوكرانيا التنازل عن شبه جزيرة القرم وإعالن   رد وزير الخارجية دميي 
بزعم عدم إيذاء غرور    -الحياد من أجل إنهاء الحرب مع روسيا: "أخاطب أولئك الذين يعرضون عىل أوكرانيا التخىلي عن مواطنيها وأرضها  

أوكرانيا  إلنقاذ  أو   ، مهير  بشكل  يقتلون    بوتير   الروس  "دعوا  الفكرة:  هذه  تروي    ج  السالم،  إىل  الدعوة  ستار  تحت  يجوز،  ال  المعاناة.  من 
ي األوكرانية". 

 ويغتصبون آالف األوكرانيير  األبرياء ويستولون عىل المزيد من األراض 

04.10 

ي أوكرانيا بالفعل من خسائر بلغت   
  31هر السبعة من الحرب، انبعث جراء القتال  مليار يورو. خالل األش  36نتيجة للحرب، عانت البيئة ف 

ي الغالف الجوي، أي ما يعادل تقريًبا كامل انبعاثات نيوزيلندا السنوية. 
ي أكسيد الكربون ف 

 مليون طن من ثاب 
تل أكير من  

ُ
ي أولينيفكا بمقاطعة دونيتسك، حيث ق

أسير   50  ال يمكن لبعثة التحقيق لألمم المتحدة الذهاب إىل منطقة مركز االحتجاز ف 
، بسبب عدم وجود ضمانات أمنية.  ي

 حرب أوكراب 
ال    " المتحدة:  لألمم  العام  األمير   مكتب  باسم  المتحدث  دوجاريك،  ستيفان  وقال 

 ."] ي
 يمكننا إرسال البعثة حت  يتوفر هذا ]الضمان األمت 

ي منطقة فاسيليفكا. فاسيليفكا  
هي    يحاول الروس إقامة ما يسمونه ب "حدود دولة" ف 

ي زابوريجيا 
ي يمكن من خاللها إجالء سكان األجزاء المحتلة من مقاطعت 

المستوطنة الوحيدة الت 
ي دونيتسك ولوهانسك. حالًيا، تواجه فاسيليفكا كارثة بسبب عدد كبير  

سون، وكذلك مقاطعت  وخير
إيفان  ميليتوبول  عمدة  قال    .

ً
مؤقتا المحتلة  ي 

األراض  مغادرة  يحاولون  الذين  األشخاص    من 
ي 
ي فاسيليفكا ف 

ي طابور عند نقطة التفتيش الروسية ف 
ي رجل مسن ف 

ين األول / أكتوبر.  3فيدوروف إن هناك بالفعل ضحايا األزمة: توف   تشر
ي"  ربما يخطط رئيس االتحاد الروسي فالديمير بوتير  الختبار أسلحة نووية بالقرب من أوكرانيا؛ ولهذا الغرض وجه ما يسىم ب  "القطار النوو  

ي 
ي هذا أن األسلحة النووية يتم نقلها إىل الجبهة، أو ربما هذه محاولة   ف 

اتجاه خط المواجهة. قد يعت 
 من قبل بوتير  لتهديد وترهيب دول الغرب. 

وا     ر
ي المحتلة لن يعتي 

ي األراض 
أوضح الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن المواطنير  الذين يتواجدون ف 

ي المناطق  يدور الحديث حول الخونة ف  –متعاونير   
قط. وقال: "الدعاية الروسية تخيف الناس ف 

ي المحتلة 
ي األراض 

، حيث ُيزعم أن أوكرانيا ستعتي  كل من بقوا ف  ي ال تزال تحت سيطرة المحتلير 
الت 

. إنه وهم مطلق".   متعاونير 

05.10 

ي  
 بشأن نقل محطة  5ف 

ً
ين األول / أكتوبر، وقع رئيس االتحاد الروسي فالديمير بوتير  مرسوما تشر

ي استوىل عليها المحتلون، إىل ملكية روسيا. 
 زابوريجيا للطاقة النووية، الت 

ي مقاطعة دونيتسك    200تم العثور عىل أكير من   
ي مدينة ليمان ف 

ة فردية فيها جثث المدنيير  ف  مقي 
ي تم  

، وبعض شواهد القبور  الت  ، ولم يتم التعرف عىل هوية جميع المدفونير  تحريرها من المحتلير 
 تحتوي عىل األرقام فقط. 

06.10 

ي ستتلقاها من الواليات المتحدة: أصبحت أنظمة الدفاع الجوي  
ت أوكرانيا قائمة األسلحة ذات األولوية الت  اب فصل الشتاء، غير مع اقي 

بات الصاروخية عىل البنية التحتية. اآلن عىل رأس   القائمة، حيث من المرجح أن تكثف روسيا الرص 
المكتب    1.6رحلت روسيا قشا أكير من    ِكوا بدون أي وثائق، حسبما أفاد به 

التصفية وبي ُ العديد منهم مروا بمعسكرات   ، ي
مليون أوكراب 

ي 
 عن خطابه أمام المشاركير  ف 

ً
ي لفولوديمير زيلينسكي نقال

  دورة الجمعية العامة لمنظمة الدول األمريكية . الصحف 

07.10 

ي أوكرانيا خالل األيام المائة الماضية من الغزو الشامل. حالًيا يستمر البحث عن   14000يستمر تحقيق حواىلي   
قضية اختفاء أشخاص ف 

، وما يصل إىل    4390 ي
. تم إنشاء ٪ من عدد المفقودين اإلجماىلي هم من  15مواطن أوكراب  المدنيير 

ي سبع مقاطعات أوكرانية
 .مجموعات البحث ف 

ر الذي سببته روسيا لمقاطعة دونيتسك، وذلك   26أكير من    مليار دوالر هو الحد األدب  لمقدار الرص 
 أولًيا للخسائر بالتعاون مع البنك الدوىلي    1بحلول  

ً
حزيران / يونيو. أجرت الحكومة األوكرانية تقييما

وروبية. ما زال الوقت مبكرا للحديث عن األرقام النهائية، ألن الحرب مستمرة. تواصل  والمفوضية األ
ي المدن المحتلة 

روسيا تدمير البنية التحتية للمقاطعة كل يوم، ومن المستحيل تقييم حجم الدمار ف 
ا. 
ً
 مؤقت

08.10 

ي فاسيليفكا بمقاطعة زابوريجيا  
ايد حجم األزمة: حواىلي    ف 

ي تسيطر عليها   6000يي  
سيارة تنتظر عند نقطة التفتيش للخروج إىل المنطقة الت 

ي سياراتهم منذ أكير من 
 أيام.  10أوكرانيا، ويعيش الناس ف 

غواتم" عىل التيليغرام أنه نتيجة لقصف القوات الروسية، تم قطع كهر   باء عن  محطة زابوريجيا أفادت الوكالة الوطنية للطاقة الذرية "إينير
ي هذا الوضع كافية لمدة  

 أيام.   10للطاقة النووية تماًما، وتم تشغيل مولدات الديزل تلقائًيا. ستكون الكمية المتاحة من وقود الديزل لعملها ف 

09.10 

ي المقابر الجماعية حيث دفن الذين لقوا حتفهم عىل    20استخرج ضباط إنفاذ القانون أول   
ي مدينة ليمان  جثة ف 

ومن بير     -أيدي المحتلير  ف 
 ضحايا الغزاة جنود القوات المسلحة األوكرانية واألطفال. 

طة اإلقليمية أنه نتيجة هجوم المحتلير  الروس عىل زابوريجيا ليلة    تل    9أفادت الشر
ُ
ين األول ق شخًصا. وبحسب معلومات    13أكتوبر / تشر

ات المنازل الخاصة والمب ي المدينة للقصف. مفصلة، تعرضت عشر
ي السكنية والبنية التحتية المدنية ف 

 اب 
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