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21.11 

 قال وزير الدفاع اإليطالي جويدو كروزيتو إن إيطاليا تخطط لتمديد مرسوم توريد األسلحة ألوكرانيا لعام   
ي نهاية هذا العام. 2023 

لمان بناء عىل مرسوم ينتهي رسيانه ف  ي الوقت الحالي    . يمكن للحكومة اإليطالية إرسال المساعدات إل أوكرانيا دون طلب إذن من البر
ف 

ح وزارة الدفاع استعادة رسيانه وتمديده حتر عام   بأكمله.  2023تقبر
ي فرانسوا باوش عن ت 

ألوكرانيا. وكتب باوش  HMMWVوفبر سيارات الدفع الرباغي أعلن وزير الدفاع اللوكسمبورغ 
وريا.  ي الدفاع عن النفس. وستدعم لوكسمبورج أوكرانيا طالما كان ذلك ض 

ي ممارسة حقوقها ف 
 عىل تويبر أنها ستعزز أوكرانيا ف 

ويد أوكرانيا بملياري كرونة نرويجية )  ي اتفاقية لبر  ويجر ع وزير المالية الب 
ّ
اء الغاز الطبيعي  م  182وق ليون دوالر( لشر

 خالل فصل الشتاء المقبل. 
ي    لمانية لحلف الناتو بروسيا نظاما إرهابيا. كما دعا القرار إل إنشاء محكمة خاصة لتقديم مرتكتر فت الجمعية البر اعبر

ين والقيادة العليا لالتحاد الروسي إل العدالة. أيد الوثيقة جميع الدول ا . جرائم الحرب المبارسر  ألعضاء الثالثير 

22.11 

ر. تكلفة الصاروخ الواحد حوالي  Brimstone 2بحسب جريدة "التلغراف" ، تزود بريطانيا أوكرانيا بصواري    خ  
 ألف جنيه.  175المحدثة الموجهة باللبر 

ي تم اإلعالن مليار يورو من المساعدات المالية الكلية أل  2.5أعلنت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين عن تخصيص    
وكرانيا. وتمثل األموال التر

ي تبلغ  
ي لهذا العام والتر مليون يورو   500مليارات يورو. ومن المتوقع أن تتلقر أوكرانيا    9عنها اليوم جزءا من حزمة المساعدات المالية الكلية لالتحاد األوروبر

/كانون األول.  ي شهر ديسمبر
 أخرى ف 

. مليار دوال  4.5تخصص الواليات المتحدة     انية أوكرانيا ، حيث سيتم استخدام األموال للمزايا االجتماعية ورواتب األطباء والمعلمير   ر إضافية لدعم المبارسر لمبر 

23.11 

ي بروسيا كدولة راعية لإلرهاب    لمان األوروبر ف البر
ي    44وامتنع    58نائبا وعارضه    494وقد أيد القرار    -اعبر لمان األوروبر ي الوثيقة أقر البر

بأن  عن التصويت. ف 
أدى إل مقتل  أوكرانيا، مما  ي 

المدنية" ف  التحتية  المناطق السكنية والبنية  روسيا نفذت "هجمات عشوائية عىل 
 .  اآلالف من المدنيير 

 إل أوكرانيا. سيتم توفبر ما مجموعه  
قال وزير الدفاع بن واالس إن بريطانيا العظىم ترسل ثالث طائرات هليكوببر

سل بريطانيا و قد وصلت األ Sea Kingثالث   آالف قذيفة مدفعية أخرى.  10ول منها. كما سبر
ي الكرملير  ، احذروا   

 فهذه الجرائم لن تمر دون العقاب".  -"يا أيها القادة ف 
ي كوكس قيادة االتحاد الروسي من العقاب بعد الهجمات الصاروخية ا 

لمانية لمجلس أوروبا تيت  ة عىل البنية التحتية  بهذه الكلمات حذر رئيس الجمعية البر ألخبر
ي أوكرانيا. 

 المدنية ف 
ومعدات    HIMARSو    NASAMSمليون دوالر. تتضمن الحزمة األسلحة والذخائر اإلضافية ل     400يسلم البنتاغون حزمة المساعدات العسكرية الجديدة بقيمة   

 الدفاع الجوي من مخزون وزارة الدفاع األمريكية والكثبر من أشياء أخرى. 
ي إلعادة اإلعمار والتنمية   رت من جراء الصواري    خ الروسية. مليو  372سيقدم البنك األوروبر ي تض 

كة "أوكرنرجو" للطاقة إلصالح منشآت الطاقة التر  ن يورو لشر

24.11 

ي بالدها.  
 قال وزير الدفاع ريزنيكوف إن حكومة كرواتيا وافقت عىل تدريب أفراد عسكريير  من أوكرانيا عىل أراض 

لما  ي البر
ف مجلس النواب ف  ي أوكرانيا. اعبر

 ن الهولندي بروسيا كدولة راعية لإلرهاب بسبب أعمالها العسكرية ف 
ى هولودومور   فت أيرلندا ورومانيا ومولدوفا بأن المجاعة الكبر .    1933-1932اعبر ي

 كانت إبادة جماعية للشعب األوكراب 
يع  ي  األوروبر االتحاد  أن  الين  دير  فون  أورسوال  األوروبية  المفوضية  رئيسة  رئيسة أعلنت  تعتقد  أوكرانيا.  لغزوها  روسيا  العقوبات ضد  من  التاسعة  الحزمة  د 

ي القريب العاجل سيكون من الممكن االتفاق عىل "سقف سعر عالىمي للنفط الروسي مع مجموعة الدول الصناعية السب
كاء المفوضية األوروبية أنه ف  ع ورسر

 مهمير  آخرين". 
ي عىل تخصيص    لمان األوروبر ي عىل هذا القرار.  -مليار يورو ألوكرانيا  18وافق البر  واآلن يجب أن يوافق المجلس األوروبر
ر الم  ي ظروف الض 

ي كيفية دعم أوكرانيا ف 
عت ألمانيا اجتماعا لوزراء الخارجية لمجموعة الدول الصناعية السبع للنظر ف  بات  رسر ستمر لشبكة الكهرباء بسبب الض 

 الصاروخية الروسية. 
اء ثالث طائرات بدون 750جمع تم   ي ليتوانيا لشر

 طيار ألوكرانيا ، وتم اختيار ثالثة أسماء جذابة لها.  ألف دوالر ف 

25.11 

ي تشمل عىل وجه الخصوص المالبس الشتوية ونظام المدفعية ذاتية الدفع 
وي    ج حزمة جديدة من المساعدات العسكرية ألوكرانيا ، التر وقطع   M109  تسلم الب 

حصة ميدانية و   30.000من مواد التضميد ومجموعات اإلسعافات األولية الفردية. باإلضافة إل ذلك ، تم إرسال    55000شحنة عىل حوالي  الغيار. تحتوي ال
 وحدة من المالبس الشتوية.  55.000

ي كييف وميكواليف 
ي توفبر االلكهرباء والحرارة ف 

ع تشيكيا بالمئات من وحدات المعدات للمساعدة ف  أثناء إعادة بناء   تتبر
بات الصاروخية الروسية ، فضال عن المعدات للمرافق الطبية.   البنية التحتية بعد الض 

مت فرنسا أكبر من   
ّ
بات الروسية عىل البنية التحتية للطاقة.   100سل ي مواجهة عواقب الض 

د قوي ألوكرانيا للمساعدة ف 
ّ
 مول

ي جيمس كليفرلي إل كي 
يطاب  يف للمرة األول يوم الخميس للقاء القيادة األوكرانية ، ووعد بتقديم وصل وزير الخارجية البر

  3الدعم بقدر ما هو مطلوب لهزيمة روسيا. وأعلن عن حزمة المساعدات اإلضافية ألوكرانيا تشمل عىل وجه الخصوص  
ميم البنية التحتية.  ي لبر

ليت   ماليير  جنيه اسبر
 مولدا إل أوكرانيا لدعم إمدادات الكهرباء.  80قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتحويل   

26.11 

" ، ودعت فيه المجتمع الدولي إل االعبر   ي إطار "مثلث لوبلير 
ك لنتائج االجتماع ف  ي وقعت أوكرانيا وبولندا وليتوانيا عىل البيان المشبر

اف بتحرير كامل ألراض 
ك.  أوكرانيا المحتلة م  ؤقتا كهدف مشبر

ي بيان إن المنظمة ترسل محوالت إل أوكرانيا الستبدال شبكات نقل الطاقة المدمرة.   
 قال الصليب األحمر الفنلندي ف 

. وقالت   أرسلت إستونيا دفعة أخرى من المساعدات اإلنسانية إل أوكرانيا تضم تسع حافالت لمحافظة جيتومبر
يسة الوزراء اإلستونية كايا كاالس: "إن الحرب اإلرهابية الروسية ال تعرف الحدود. تقصف روسيا البنية التحتية المدنية  رئ

ي فهو جعل أوكرانيا باردة ومظلمة. أدعو الجميع إل إرسال كل مساعدة ممكنة". 
 األوكرانية بهدف وحشر

ي أوكرانيا أرسلت ليتو  
 محوال بسعات مختلفة.   114شاحنات بها  6انيا الستعادة نظام الطاقة ف 

الروسي فالديمبر    الرئيس  إن مسؤولية  األوكرانية  العاصمة  إل  زيارتها  نوفاك خالل  المجرية كاتالير   الرئيسة  قالت 
 بوتير  عن الحرب ضد أوكرانيا واضحة. 

 الدعم الدولي 
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25.11 

ة من   ي الفتر
 
خسائر الجيش الروسي ف

 27/11/2022ولغاية  2022/ 21/11

 3300  من األفراد 
 16  دبابة 
 39  مركبة قتالية مدرعة 
 
 
/ مدفعا راجمات الصواري    خ     29/2 
 0  وسائل الدفاع الجوي 
/ طائرة مروحيات     0 
 18  الطائرة بدون طيار 
 38  سيارة وخزانة الوقود 
 2  وحدات معدات خاصة 

ي مناطق ليمان   
يواصل الجيش الروسي إعادة تجميع صفوفه من أجل تعزيز القوات ف 

ي  
ي ، صدت وحدات قو  25وأفدييفكا ونوفوبافليفكا. ف 

ين الثاب  ات الدفاع نوفمبر / تشر
محيط   ي 

ف  الروسي  الجيش  هجمات  ي    8األوكرانية 
ف  دونيتسك.  بمقاطعة  بلدات 

اتجاهات فولير  وبوليسيا وسيفر ، لم يتغبر الوضع بشكل كببر ، ولم يتم الكشف عن 
مع  األوكرانية  الحدود  جانب  من  هجومية  مجموعات  تشكيل  عىل  عالمات  أي 

 جمهورية بيالروسيا. 
ي ريه وخ 

ي اتجاهي كريق 
سون ، يقوم الروس بتحصير  المواقع عىل طول ضفة النهر ف  بر

ي للوحدات المتقدمة ، وال  
ي عمق الدفاع ، ويعملون عىل تحسير  الدعم اللوجستر

وف 
الضفة  عىل  والقرى  والمدن  األوكرانية  القوات  لمواقع  المدفعي  القصف  يوقفون 

 من قصف
 
ا ي مدينتا أوشاكيف وخرسون كثبر

و. تعاب   العدو.  اليمت  لنهر دنيبر

 21/11/2022 
ا ل 

 
ي مستودع نفط وثالثة خزانات ثابتة منذ الليل ، وفق

ق خزانان للوقود ف  ي مقاطعة دونيتسك ، يحبر
ا ف 
 
ي منطقة ماكيفكا المحتلة مؤقت

تقارير ما  ف 
ا للمسلحير  الروس ، فإن سبب الحريق هو "تأث

 
ي جمهورية دونيسك الشعبية". وفق

بر جسم متفجر" ، مما يسىم ب  "وزارة حاالت الطوارئ ف 
ي اشتعال خزانير  للوقود ، باإلضافة إل ثالثة خزانات ثابتة. 

 تسبب ف 
 22/11/2022 
ي المجموع ، كان من الممكن استعادة   33استعادت أوكرانيا  

.  696جثة لجنودها. ف   قتيال من العسكريير  األوكرانيير 
ي اتجاه سفاتوفوي وكريمينا 

ي التقدم ف 
، حيث تعلق مركبات ثقيلة  يواصل الجيش األوكراب 

 
 صعبا

 
ة التقدم أمرا يا. تجعل الظروف الجوية تشي    ع وتبر

د والصقيع.  ي الطير  بسبب األمطار. لذلك ، ينتظر الجنود حلول البر
 ف 
. وأفاد غا  هي غايداي إنه بالقرب من بيلوغوريفكا صدت القوات المسلحة األوكرانية الهجوم الروسي يداي أن قال حاكم مقاطعة لوهانسك سبر

ي ذلك كتائب قاديروف والقوات النظامية والمعبئير  الجدد من االتحاد 
الروس يجلبون المزيد من االحتياطيات إل منطقة لوهانسك ، بما ف 

ي إقليىمي دونيتسك ولوهانسك. وقال  
" العسكرية الروسية ، وكذلك أولئك الذين تم حشدهم ف  كة "فاغب  الروسي والسجناء الذين جندتهم رسر

ي الغابة والحقول. ال أحد يأخذهم، بل إن الروس حاك
ي كل قطاع ف 

 من سفاتوفو وكريمينا، ، تتناثر جثث الجنود الروس ف 
 
م لوهانسك: "بدءا

 يواصلون السبر فوق جثث زمالئهم". 
ونية   لمنع قوات الدفاع األوكرانية قال المتحدث باسم دائرة الحدود األوكرانية أندريه ديمشينكو إن الجيش البيالروسي يستخدم الحرب اإللكبر

 من مراقبة الحدود باستخدام طائرات بدون طيار. ومع ذلك ، حسب قوله ، فإن الوضع اليوم ال يزال تحت السيطرة. 
وقوع    عن  أبلغوا  المحليير   السكان  إن  فيدوروف  إيفان  ميليتوبول  بلدية  رئيس  )مقاطعة    6قال  ا 

 
مؤقت المحتلة  توكماك  ي 

ف  انفجارات شديدة 
 وريجيا(. زاب

 23/11/2022 
اتيجية تابعة ألسطول البحر ا  ا عىل البنية التحتية الحيوية ألوكرانيا من طائرات وسفن اسبر

 
ا مكثف ا صاروخي  ألسود.  شنت روسيا مرة أخرى هجوم 

ي مقاطعة روستوف الروسية وبحر قزوين Tu-95msطائرات من طراز  10تم اإلطالق الصواري    خ من 
، وكذلك من   من منطقة فولغودونسك ف 

ي المجموع ، تم إطالق حوالي  
ين من البحر األسود. ف  ي صواري    خ صغبر

ْورفر
َ
 من طرازات    70ز

 
 مجنحا

 
. تم   Kh-101 / Kh-555صاروخا وكاليبر

.  51إسقاط  ي
 صاروخا من قبل قوات الدفاع الجوي األوكراب 

ي جنوب البالد تم إسقاط  
 النسيت. طائرات بدون طيار من نوع   5باإلضافة إل ذلك ، ف 

 24/11/2022 
ة الروسية ، وأصيب  ي مدينة ميليتوبول ، تم تدمبر مستودع للذخبر

ا من مقاطعة زابوريجيا. ف 
 
ي الجزء المحتل مؤقت

حوالي    تم تأكيد خسائر العدو ف 
ي منطقة فاسيليف. هناك ، جرح ما يصل إل    50

ا بجروح بدرجات متفاوتة من الخطورة. تم تدمبر مستودعير  ف  مرت    130شخص 
ُ
ا ، ود روسي 

ا 
 
.  7أيض  وحدات من العتاد العسكري من مختلف األنواع. يجري تحديد عدد أفراد العدو المقتولير 

 25/11/2022 
ي لشؤون معاملة أرسى الحرب أنه تم بالفعل إطالق رساح   

ا عن أوكرانيا من األرس الروسية ، وال يزال   1269أفاد مقر التنسيق األوكراب  مدافع 
ي ه

ي العمل ف 
ا. ف  ، وردت معلومات عن إطالق رساح  26ذا االتجاه مستمر  ي

ين الثاب  ا آخر من األرس.  12نوفمبر / تشر  شخص 
سون ، ال تزال قوات الدفاع األوكرانية تجمع المعدات الروسية. أخذت وحدة واحدة فقط من   ي مقاطعة خبر

بعد هجومها المضاد الناجح ف 
ا ، اكتسبت القوات المسلحة األوكرانية دبابتير  إضافيتير  من طراز دبابات كغنائم. ذكرت ذل  10"  59"اللواء  

 
ك قيادة العمليات "الجنوب". أيض

T-72B    قة ي تشكل أساس وحدات الدبابات التابعة للقوات المسلحة الروسية. يتم استخدام الكثبر من المعدات الروسية المكسورة والمحبر
، والتر

 إلصالح معدات القوات األوكرانية. 
ي لقيادة العمليات "الجنوب" ناتاليا غومينيوك إل أن الجيش الروسي لن يتمكن من االحتفاظ بالسيطرة عىل  أشا 

رت رئيسة المكتب الصحق 
ي يعيد العدو إل إد ي االتجاه الجنوبر

سون الواقعة عىل الضفة اليشى. "إن رفع االحتالل عن الضفة اليمت  ألوكرانيا ف  راك أن أجزاء مقاطعة خبر
ي ينشئها الروس عىل القوا

ايير  نقل العدو. يمكن للمدفعية األوكرانية أن تصيب بالفعل الخطوط التر ت األوكرانة تواصل السيطرة النارية عىل رسر
ي منطقة آرميانسك. وقالت هومينيوك إن "العدو قام بتلغيم الخط الساحىلي وينصب مواقع اطالق نار عىل عمق  

الضفة اليشى لنهر دنيبر ، ف 
ا ألنه يدرك أنه سيتعير  عليه االنسحاب". ك  15-20

 يلومبر

 الحالة العسكرية
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بة صاروخية و   115خالل األسبوع نفذ الروس     بة جوية، ونفذوا أكتر من     53ض   براجمات الصواري    خ.  362ض 
ً
 قصفا

م  
جو

ه
2
3

 
ن ي 
ثا
 ال
ن
ي
ر

ش
/ ت
 
ر

ت
فم
و
ن

 

ي   
ي   23ف 

ي ذلك مرافق الطاقة والبنية التحتية الحيوية والمباب 
ي قصفت روسيا مجددا المدن األوكرانية بشكل مكثف ، بما ف 

ين الثاب  نوفمبر / تشر
ر   منشأة.  36السكنية. تض 

منشأة    ي 
ف  اإلصابات  تسجيل  وسكي  تم  دنيبر ي 

مقاطعتر ي 
ف  حرائق  اندلعت  للقصف  ونتيجة  ي كييف. 

ف  طابقير   من  ومبت   التحتية  البنية 
. تم إطالق   ي منطقة هولوسيفسكشي

  21صاروخا عىل كييف ، وأسقطت قوات الدفاع الجوي    31وسولوميانسكي كما دمر المبت  اإلداري ف 
ي المدينة وجدوا أنفسهم بدون  80هدفا.  

بدون إمدادات مياه. خالل الهجوم عىل محافظة   -كهرباء ، ونفس العدد تقريبا  ٪ من المستهلكير  ف 
ة . قتل عشر ي

ي تشاباب 
ي مدينة فيشغورود والمنازل الخاصة ف 

ي السكنية ف 
 كييف أصابت الصواري    خ منشآت البنية التحتية الحيوية وكذلك المباب 

ي منطقة فيشغورود.   55أشخاص وأصيب 
 ف 

ي لحقت بالنظام العام تم تطبيق  كما تم قصف مرافق البنية ا 
ار التر ي محافظات فينيتسا ولفيف وزابوريجيا. بسبب األض 

لتحتية الحرجة ف 
ي 
ي إمدادات المياه والحرارة. دخلت محطة زابوريجيا للطاقة النووية ف 

ي أوكرانيا. هناك انقطاعات ف 
ي جميع أنحاء أراض 

وضع اإلغالق الطارئ ف 
ي محطات الطاق

ة النووية ريفنه وجنوب أوكرانيا و خميلنيتسكي تم تنشيط الحماية الطارئة ونتيجة لذلك تم إغالق جميع التعتيم الكامل. ف 
 وحدات الطاقة تلقائيا. حاليا تعمل المحطات بصورة طبيعية ، لكن  دون توليد لنظام الطاقة. 

ي   
ي المجموع  ف 

ي أطلق الروس حوالي    23ف 
ين الثاب  / تشر منهم.    51كرانيا. أسقط سالح الجو للقوات المسلحة  صاروخ كروز عىل أو   70نوفمبر

ي الجنوب. 
ة هجومية أخرى من طراز النسيت ف   باإلضافة إل ذلك تم تدمبر خمس طائرات مسبر

ة  
ين
د
م

و  
ف 

كي
ار
خ

ها
ظت
اف
ح
 م

. أص   ابت  يواصل الروس تروي    ع مدينة خاركيف ومحافظتها. يواصل المحتلون قصف مناطق كوبيانسكي وخاركيفسكي وتشوجويفسكي
. توفيت المرأة تبلغ من العمر   ي

ي بلدة شيفتشينكوف 
عاما وأصيب شخصان عىل األقل. أصيب ثالثة    38القذيفة مبت  من طابقير  ف 

ي خارجية وعدة سيارات. لم يكن هناك  
ل خاص ومرآب  ومباب  ر مب   ب الروس تشوجويف: تض  ي مدينة فوفتشانسك. كما ض 

أشخاص ف 
ي منطقة إيزيوم أصيب رج 

ي  شارع مدينة كوبيانسك مضعهما بعد أن أطلق المحتلون  ضحايا. ف 
ي شخصان ف 

ي ومات. لقر
ل بلغم أرض 

ر مبت  من   ، حيث تض  يدينو بودسكي  عىل منطقة سبر
ي و عيادة. كما فتح الروس النار مرتير 

 طوابق.  5النار عىل مبت  سكت 

و  
ن 
سو

ر
ت
خ
ة 
ين
د
م

ها
ظت
اف
ح
 م

ي  
سون والمنطقة بالمدفعية ويقصف الروس باستمرار البنية التحتية المدنية ف  ي    15. وعرف بحوالي  MLRS مدينة خبر

  7ضحية. توف 
ي يبلغ من العمر   ان المدفعية.   13أشخاص من بينهم صتر لهما من الكنيسة عندما فتح الروس نبر عاما. كان هو ووالده عائدين إل مب  

ي 
ي البطن. ف 

سون و   24وأصيب طفالن آخران جراء القصف؛ أحدهما أصيب بذراع واآلخر ف  ي  قصفت مدينة خبر
ين الثاب  نوفمبر / تشر

ي الخاصة والشقق ومصنع    54قتىل و   10مرة مما أدى إل سقوط    49محافظتها  
سون استهدف الروس المباب  ي مدينة خبر

جريحا. ف 
ي المجموع   السفن والمبت  عىل أرض المدرسة وأنابيب الغاز. كما قصف العدو مناطق زيلينيفكا وتشورنوبايفكا وستيبانيفكا و 

بوريسالف. ف 
سون    20منذ   ي قصف العدو مدينة خبر

الثاب  ين  / تشر ي    74نوفمبر
ي قصف الروس مرة أخرى األحياء    26مرة. ف 

ين الثاب  نوفمبر / تشر
تل اثنان من سكان المحافظة وأصيب  

ُ
ي المحافظة. ق

هما من البلدات والقرى ف  سون وبريسالف وغبر ي خبر
 آخرون.  10السكنية ف 

يا  
ج
ري
بو
زا و 

ها
ظت
اف
ح
م

 

ة لنقطة إيصال المساعدات اإلنسانية    ي عامل اجتماغي مضعه وأصيبت امرأتان نتيجة إصابة مبارسر
قصف الروس مدينة أوري  هيف. لقر

ي ليلة  
ي الذي ولد قبل    23داخل المدرسة. ف   فيلنيانسك. مات الصتر

ي مستشق 
ي قصف الروس جناح الوالدة ف 

ين الثاب  نوفمبر / تشر
ال . ظلت والدته عىل قيد  ي السكنية يومير 

المباب  ي إحدى بلدات بمنطقة زابوريجيا. 
حياة. أصيب طبيبان. كما قصف العدو قريتير  ف 

. استهدف   ي
ب  ي ومالينيفكا ومبر

نيشت  ي مناطق جولييبولي وزالبر 
 
ب العدو مواقع قوات الدفاع ف رة. ليس هناك ضحايا. ض  المدمرة والمتض 

ا. أوال سقط الصاروخ بالقرب من المستشق  وثم دمر الروس محطة صيانة  المحتلون الروس بصواريخهم مرة أخرى ضواحي زابوروجي 
 .  السيارات. كما نهب الروس البنية التحتية المدنية لمناطق زابوريزكي و بولوجيفسكي وفاسيليفسكي

ى 
خر

ت أ
ظا
اف
ح
 م

وفسك براجمات صواري    خ "هراد"    وببر ي محاقفظة دنيبر
وف ف  والمدفعية الثقيلة. ُجِرح  يواصل الروس قصف نيكوبول ومارجانيتس ومبر

ي  
رت سيارات. ف  مِّ

ُ
و. ودمرت    26رجل ومنازل ود ي مدينة دنيبر

ي قصف العدو البت  التحتية المدنية ف 
ين الثاب  منازل خاصة    7نوفمبر / تشر

ة.  13وأصيب   ي حالة خطبر
 شخصا وامرأة واحدة ف 

ي محافظة ميكواليف بالصواري    خ المضادة  
للطائرات. وأسفر القصف عن إصابة أحد األشخاص    قصف المحتلون منطقة أوتشاكيف ف 

ي ذلك مبت  واحد متعدد الطوابق.  
ي السكنية بما ف 

رت المباب  ي المخ. تض 
 بارتجاج ف 

. قصف المحتلون    100م تسجيل حوالي  ت  ي محافظة سومي
مناطق:    4قذيفة هاون ومدافع ذاتية الدفع وصواري    خ مضادة للدبابات ف 

ر مبت  المؤسسة الثقافية والمنازل الخاصة وخطوط الكهرباء.  هلوخيف و  يدينو بوهسكا وخوتينسكا و زنوب نووهوريدسكا. تض  سبر
 ليس هناك ضحايا. 

ة 
ظ
اف
ح
م

ك
س
يت
ون
 د

وأفدييفكا    تم قصف كوراخيفكا  دونيتسك  اتجاه  ي 
ف   . ي

فودياب  بريتشيستسفكا  فهليدار وضواحي  للقصف  تعرضت  فلنوفاخا  اتجاه  ي 
ف 

حيث  ومارينكا   باخموت  الروس  يقصف  هورليفكا  اتجاه  ي 
ف  ومارينسكا.  تينسكا  أوتشبر ي 

ببلدبر المحيطة  والمناطق  وكوستيانتينيفكا 
تشاسوويار   توريتسك و  مناطق  بالقرب من  إصابات  أيضا  . كانت هناك 

 
إداريا أبنية شاهقة ومبت   المدارس ودمروا  إحدى  استهدفوا 

بار  قرى  من  بالقرب  قصف  ووقع  من  وسفيتلودار.  وبالقرب  سوليدار  بمنطقة  وباحموتسكي  وروزدوليفكا  وياكوفليفكا  اسكوفييوكا 
ي بمنطقة ليمنسك للقصف مرة أخرى. 

ي اتجاه ليسيتشانسك تعرضت تورسكي وزاريتشت 
سك. ف   سيفبر

 القصف خالل األسبوع
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21.11 

 . قالت سلسلة متاجر "آبولو" إن الطلب عىل الفوانيس تضاعف أرب  ع مرات ، وعىل أجهزة االتصال الالسلكي بثالث مرات 
ي اليوم. أعلن ذلك رئيس الوزراء دنيس شميهال.  8000تستورد أوكرانيا أكبر من  

 مولدات ف 
سون. يتم هناك اعتقال وتعذيب األوكرانيير  ، حسب    ي بمقاطعة خبر

يلكوف  ي قرية سبر
أنشأ المحتلون الروس غرفة تعذيب داخل مركز ترفيهي ف 

 نية. تقارير هيئة األركان العامة للقوات المسلحة األوكرا

22.11 
. باإلضافة  ي أوكرانيا بعد الهجوم األخبر الذي شنه االتحاد الروسي

رة ف  ك أي من محطات الطاقة الحرارية والكهرمائية غبر المتض  إل ذلك   لم ُيبر
ار ، لم تعد أوكران كة. بسبب األض  غو"  األوكرانية للطاقة ، حسبما ذكرت الشر كة "أوكرينبر ر معظم محطات فرعية تابعة لشر يا تنتج الكهرباء ، تض 

 . ي
ي حاالت انقطاع التيار الكهرباب 

ي يحتاجها المستهلكون ، مما تسبب ف 
 التر

23.11 

ي  
ي إيربير  ، يتم بناء البيوت لألشخاص الذين فقدوا منازلهم ، وذلك باستخدام تقنية مبتكرة تقلل وقت البناء إل النصف. تكمن الفكرة ف 

 أن ف 
ي ال

 ف 
ً
ل يتم تصنيعها أوال ا ،  جميع عناض المب  

 
كة البناء "بودوفا" مجان ل األول رسر ي موقع البناء. ستقومم ببناء المب  

مصنع ، ثم يتم تجميعها ف 
 . وسيتم توزي    ع الشقق عىل سكان إيربير  الذين فقدوا منازلهم

ي    70أطلق الروس حوالي   
ي ان   23صاروخ كروز عىل أوكرانيا ف 

ي الروسي ف 
. تسبب الهجوم الصاروح  ي

ين الثاب  ي نوفمبر / تشر
قطاع طارئ للتيار الكهرباب 
ي أوكراني

ي جميع أنحاء البالد. تم قطع الكهرباء عن  جميع محطات الطاقة النووية ، وكذلك معظم محطات الطاقة الحرارية والكهرمائية ف 
ا ف 

ي الطارئة خالل النهار لمعظم المستهل
غو" للطاقة انقطاعات التيار الكهرباب  كة "أوكرينبر . بصورة مؤقتة. طبقت رسر  كير 

ي جميع أنحاء البالد ، كما كانت االتصاالت المتنقلة ضعيفة أيضا ، و  
ا ف 
 
تحركت بسبب نقص الكهرباء ، تم تعليق إمدادات التدفئة والمياه مؤقت

ي مناط 
الطاقة بشعات مختلفة ف  المستهلكير  يحصلون عىل  اليوم ، لكن  ي وقت مبكر من نهاية 

التيار ف  ق القطارات متأخرة. بدأت استعادة 
 مختلفة. 

ي المكثف ، تم تسجيل   
طة الوطنية أنه خالل الهجوم الصاروح  ي مقاطعة كييف    16وأفادت الشر

ي جميع أنحاء البالد. وف 
حالة إصابة األهداف ف 

 آخرون.  34أشخاص وأصيب   7، قتل 
ي وجنوب أوكرانيا وخميلنيسك للطاقة النووية، تم تشغيل نظام الطوارئ ، ونتيجة لذلك 

ي محطات ريفت 
تم    ف 

غواتوم" ، تم إغالق محطة   كة "إنبر ا لشر
 
ا ، حيث كانت تعمل دون توليد الطاقة. وفق إغالق جميع وحدات الطاقة تلقائي 

 "زابوريجيا" بالكامل. 
كة ألوكرانيا ومولدوفا. نتيجة    ي شبكة الكهرباء المشبر

بسبب الهجمات الروسية ، كانت هناك تخفيضات التيار ف 
ي تتلقر منها الدولة حصة من طاقتها. لذلك ، فقدت مولدوفا اتص

 الها بشبكة الكهرباء األوروبية ، التر
ي جميع أنحاء أوكرانيا ، وهناك خطط   

تم نشر أكبر من أربعة آالف من مراكز حماية تسىم ب "نقاط الصمود" ف 
ي الطارئ ألكبر  

ي حالة انقطاع التيار الكهرباب 
ساعة. عىل الرغم   24من  إلنشاء المزيد منها ، وسيتم تفعيل تلك النقاط ف 

نت واتصاالت وأدوات إسعافات أولية  ي تلك النقاط تدفئة وماء وكهرباء وإنبر
ي ، ستكون ف 

من انقطاع التيار الكهرباب 
 وأماكن للراحة. 

24.11 

مان غالوشينكو: "باألمس ،    ي هبر
ي   23قال وزير الطاقة األوكراب 

ي نظام الطاقة األوكراب 
ي ف 
ي التيار الكهرباب 

ي ، حدث انقطاع ف 
ين الثاب  نوفمبر / تشر

ا تمكنا من توحيد نظام الطاقة ، وهو يعمل كوحدة واحدة ".  ي الرابعة صباح 
. الوضع صعب ، لكن ف   بسبب القصف الروسي

 ، ثم سيتم توف 
ً
بر الطاقة وقال مكتب الرئيس إنه تم توفبر الكهرباء لجميع مناطق أوكرانيا؛ تمت استعادة عمل مرافق البنية التحتية الحيوية أوال

 . ليير   
 للمستهلكير  المب 

غو" إنه تمت تلبية حوالي   ي ا50قالت هيئئة الطاقة األوكرانية "أوكرينبر
لبالد. يعمل جزء كببر من محطات  ٪ من احتياجات استهالك الكهرباء ف 

 لة. توليد الطالقة الحرارية  والكهرمائية بالفعل ، وتبدأ جميع المحطات الطاقة النووية بالعمل تدريجية ، باستثناء محطة زابوريجيا المحت
. توج  

 
ي أوكرانيا تدريجيا

سون وخاركيف  قالت وزارة التحويل الرقىمي األوكرانية إنه تتم استعادة االتصاالت المتنقلة ف  ي مقاطعات خبر
د صعوبات ف 

ي أرسع وقت ممكن. 
وفوهراد وبولتافا وميكواليف. يعمل مهندسو الطاقة بال توقف إلعادة الكهرباء ف  وكبر

 .
 
 إل جانب ذلك ، تعود االتصاالت تدريجيا

ي    9بحسب مكتب المدغي العام ، فقد تأكد اآلن أن المحتلير  الروس أنشؤوا   
غرف تعذيب عىل أراض 

ي تم تحريرها. كما تم العثور عىل جثث م
سون التر .  432قاطعة خبر

ً
 مقتوال

 
 مدنيا

كات األوكرانية عىل تطوير خرائط تفاعلية تظهر المؤسسات حيث يمكن شحن األجهزة أثناء    تعمل الشر
طاقة  مصادر  لديها  ي 

التر المؤسسات  من  التحقق  يمكن  الخريطة  هذه  ي 
وف   ، ي 

الكهرباب  التيار  انقطاع 
كة ومحالت الحالقة والصيدليات مستقلة . وبينها المقاهي والمحالت التجارية ومساحات العمل المشبر

ها.  يد والمراكز الطبية وغبر  ومحطات الوقود ومكاتب البر

25.11 

ي ثلث الم 
ي المدينة بالكامل ، كما تمت استعادة التدفئة ف 

ي كييف ، يبقر نصف المستهلكير  بدون كهرباء. تمت استعادة إمدادات المياه ف 
نازل ف 

 ساعات ، وسيستمر نظام التشغيل هذا حتر تزداد كمية الكهرباء.  3-2بالفعل. سيتم تشغيل الطاقة للمستهلكير  لمدة 
: "إن نظام الطاقة اجتاز بالفعل أصعب مرحلة بعد هذا الهجوم. تتم  قال رئيس مجلس إدارة رسر   غو" للطاقة فولوديمبر كودريتسكي كة "أوكرينبر

. جميع محطات الطاقة ال ي ي االتحاد األوروبر
ي مرة أخرى بنظام الطاقة ف 

ي جميع المناطق ، وتوصيل نظام الطاقة األوكراب 
نووية  استعادة الطاقة ف 

ي ا
ي غضون يوم أو يومير  ، ستصل المحطات إل قدرتها اإلنتاجية الطبيعية ، ونتوقع أنه سيكون  الثالث الموجودة ف 

ي غبر المحتلة تعمل. ف 
ألراض 

 من الممكن إلغاء اإلطفاءات الطارئة واستخدام الجداول المخطط لها". 
ك70وفر منتجو الكهرباء أكبر من   ا لتقارير رسر

 
ي البالد ، وفق

غو" للطاقة. ٪ من احتياجات االستهالك ف   ة "أوكرينبر
ا. كان المتحف يحتوي عىل   

 
، حيث نقلوا جميع محتويات المتحف إل شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقت ي

نهب الروس متحف كاخوفكا التاريج 
ي تعود إل القرنير  ال

كية التر ي ، ومجموعة من األسلحة البر
ي سارمابر ثامن عشر والتاسع أمفورات يونانية قديمة ، ومجوهرات سكوثية ، وقرط ذهتر

ي وقت سابق ، رسق المحتلون  
. ف  سون للفنون باسم أوليكشي شوفكونينكو.  15000عشر  لوحة من متحف خبر

  األزمة اإلنسانية 
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 خريطة القصف

Vyshhorod, Kyiv region, 23.11 Dnipropetrovsk region, Nikopol district 


