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31.10 

ي التاري    خ. وعق 
ن
ن ف ن حكومتي   فياال. إنه أول اجتماع من هذا النوع  بي 

ب  وصل إىل كييف وفد من الحكومة التشيكية برئاسة رئيس الوزراء بيتر
االجتماع، وقع الرئيس زيلينسكي ورئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فياال إعالن دعم انضمام أوكرانيا  

 إىل الناتو. 
ي استعادة البنية التحتية بعد قصف تعرضت    12قال وزير الخارجية كوليبا إن   

ن
دولة تساعد بالفعل ف

 من إرسائيل وإسبانيا وإيطاليا وليتوانيا وألمانيا ومقدونيا الشمالية  
ً
له أوكرانيا. وتشمل هذه القائمة كال

 وبولندا وجمهورية كوريا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وفرنسا. 
ا    Euractivكالة  قالت و  

ً
ة ألوكرانيا.  وفق إن بلغاريا هي واحدة من أكتر موردي األسلحة غت  المبارسر
اء، زودت بلغاريا أوكرانيا بأسلحة وذخائر ال تقل قيمتها عن مليار يورو عن طريق وسطاء. ويجدر بالذكر أن بلغاريا والم جر  لتقديرات الختر

ي الوحيد  تان اللتان ترفضان رسمًيا إرسال مساعدات عسكرية إىل أوكرانيا. هما دولتا الناتو واالتحاد األوروبر

01.11 

  أجرى زيلينسكي محادثة هاتفية مع ماكرون. ووعد الرئيس الفرنسي بتقديم مزيد من المساعدة العسكرية ألوكرانيا، وال سيما لتعزيز الدفاع  
 الجوي. 

ويد أوكرانيا بما مجموعه ثمانية أنظمة    ن ي أوكرانيا قريًبا، حسب  NASAMSدفاع جوي  وعدت الواليات المتحدة بتر
ن
ن منها ف ، وسيتم نشر اثني 

 قول ممثل البنتاغون. 
ي ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.   1بحلول   

ن
ي حالة تأهب قصوى من أجل زيادة األمن ف

ن
وي    ج جيشها ف ، تضع التن ي

ين اثابن  نوفمتر / تشر

02.11 

ي تشمل بطارية الصواري    خ المضادة  تقوم إسبانيا بنقل إىل أوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات   
العسكرية والتر

الجوي  Aspideللطائرات   الدفاع  وأنظمة   ،Hawk والمدافع للدبابات،  المضادة  الصواري    خ  وأنظمة   ،
 والقذائف الخاصة بها. 

ي حماية   
ء سيساعدنا فن ي

و كوليبا: "هذا بالضبط ما طلبناه من إسبانيا، إنه شر ي دميتر
وقال وزير الخارجية األوكرابن

 نيتنا التحتية المدنية". ب

03.11 

ن عىل حكومة البالد تقديم    ويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والفنية. اآلن يتعي  ن
لمان البلغاري يوم الخميس القرار الخاص بتر إىل  أيد التر

ي غضون  
وع قرار بشأن توريد األسلحة إىل أوكرانيا فن لمان مشر  يوًما.   30التر

ن روسيا وأوكرانيا.  لم تسمح سويشا أللمانيا بنقل ذخت    ي العالقات بي 
ة لدبابات الفهد المضادة للطائرات إىل أوكرانيا بسبب قانون الحياد فن

ن رسمًيا تصدير المواد العسكرية، متذرًعا بحياد البالد.  ي أوائل يونيو / حزيران، رفض ألول مرة وزير االقتصاد السويشي جاي بارملي 
 فن
كة    مليون دوالر كمساعدة تقنية. بفضل   100حيث ستقدم    2023مها ألوكرانيا حتر نهاية عام  دع  Microsoft Corporationتوسع رسر

التحتية   البنية  استخدام  ي 
فن أوكرانيا  ي 

فن األخرى  والقطاعات  الحيوية  التحتية  والبنية  الحكومية  المؤسسات  التقنية، ستستمر  المساعدة 
ي سحابة  

ا.   Microsoftالرقمية والعمل فن
ً
 مجان

.  100واىلي  تخصص سويشا ح  ي الخطت 
 مليون دوالر ألوكرانيا الستعادة البنية التحتية للطاقة وتخفيف الوضع اإلنسابن

04.11 

ي كثت    
. فن يزا هيىلي ي أوكرانيا تت 

ة أيرلندا فن ، حسبما كتبت، سفت  ن من األحيان،  تدعم أيرلندا أوكرانيا، لكن لم يعد هناك المزيد من األماكن لالجئي 
ي هذا البلد. هناك تقارير تفيد بأن المهاج

ي فن
ي العراء، ببساطة ألنه ال يوجد سكن مجابن

كون فن  رين من أوكرانيا ُيتر
ن أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تخلق العديد    ن بينغ خالل زيارته لبكي  ي جي 

ن الشعبية شر ي شولز رئيس جمهورية الصي 
أختر المستشار األلمابن

 .  من المشاكل للنظام العالمي
ظهر الح 

ُ
ن ت ن حتر اآلن لم تنطق بكلمة  اليوم، لم تعد بكي  ، لكن الصي  ي دعم االتحاد الروشي

ماس فن
 واحدة تنتقد ترصفات روسيا. 

بقيمة    المتحدة عن حزمة مساعدات جديدة ألوكرانيا  الواليات  ي    400أعلنت 
والتر مليون دوالر، 

طراز    90ستشمل   من  طراز    T-72دبابة  من  جوي  دفاع  وأنظمة 
Hawk  وألف طائرة من طرازPhoenix Ghost   .بدون طيار 

ستقدم الواليات المتحدة ألوكرانيا مساعدات مالية وأسلحة بغض النظر عن االنتخابات، حسب قول   
ي  
األمتن المستشار  أكد  مضمون.  سوليفان. كما  دعم  عن  بل  "محتمل"  عن  يتحدث  ال  أنه  األمريكي 

ي ح
، فن الة إجرائها، يجب أن تتم  باإلضافة إىل ذلك، رصح سوليفان بأن المفاوضات مع االتحاد الروشي

ء بخصوص أوكرانيا بدون مشاركة أوكرانيا".  ي
ا لمبدأ بايدن التوجيهي "ال شر

ً
 بمشاركة أوكرانيا، وفق

06.11 
ن إىل إعالن استعدادهم للتفاوض مع روسيا، حسبما أفادت به "واشنطن بوست". تطلب    دعت إدارة بايدن بشكل خاص القادة األوكرانيي 

ي محادثات السالم  الواليات المتحدة، عىل وج
ي للمشاركة فن

ي فولوديمت  زيلينسكي التخىلي عن رفضه العلتن
ه الخصوص، من الرئيس األوكرابن

 . ي االتحاد الروشي
ي السلطة فن

ن يبقر فن  طالما كان الدكتاتور فولوديمت  بوتي 

 الدعم الدولي 
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05.11 

ة من  ي الفتر
 
 2022/ 10/ 31خسائر الجيش الروسي ف

 6/11/2022ولغاية 

 4730  من األفراد 
 93  دبابة 
 158  مركبة قتالية مدرعة 
/ مدفعا   راجمات الصواري    خ     57/8 
 5  وسائل الدفاع الجوي 
/ طائرة مروحيات     3/8 
 53  الطائرة بدون طيار 
 71  سيارة وخزانة الوقود 
 1  وحدات معدات خاصة 

ي تم االستيالء عليها  
ي التر

ن جهودهم    يحاول الروس االحتفاظ باألراضن ا، مع تركت 
ً
مؤقت

ي مناطق معينة. وتجري عمليات هجومية  
عىل كبح أعمال قوات الدفاع األوكرانية فن

ي مناطق باخموت وأفديفكا ونوفوبافليفكا. 
 فن
ويقوم    التماس،  خط  طول  عىل  األوكرانية  القوات  وحدات  بقصف  العدو  يقوم 

ي واستطالعات جوية ببعض اتجاهات. 
ن أراضن  بتحصي 

ا القانون  يواصل الجي 
ً
، منتهك ن ش الروشي قصف البنية التحتية الحيوية ومنازل المدنيي 

ن الحرب وأعرافها.  ي الدوىلي وقواني 
 اإلنسابن

طيار    بدون  الطائرات  واستخدام  العدو  قبل  من  جديدة  بات  شن رصن خطر  يزال  ال 
ي جمهورية بيالروسيا. 

ي ذلك من أراضن
 الهجومية، بما فن

، لم ي   وبوليسكي
ن ي اتجاهي فولي 

. تواصل جمهورية بيالروسيا دعم  فن
ً
ا تغت  الوضع كثت 

ن  العسكريي  وتستضيف  أوكرانيا،  عىل  الروشي  االتحاد  يشنه  الذي  المسلح  العدوان 
ا أن إعادة تجميع صفوف  

ً
الروس، وتوفر ساحات لتدريبهم. وأصبح من المعروف أيض

ي بيالروسيا بإرسر 
اك أولئك  وحدات القوات المسلحة لالتحاد الروشي تجري عىل أراضن

ثالثة   أو  ن  أسبوعي  الوحدات حواىلي  لهذه  والتنسيق  القتاىلي  التدريب  أنشطة  روسيا. ستستمر  ي 
أراضن من  ن  والقادمي   

ً
تم حشدهم مؤخرا الذين 

 أسابيع. 
31/10/2022 

ي صباح  
. فن ي

كاء الغربيون، تزداد فعالية الدفاع الجوي األوكرابن ي سلمها الشر
ين األول، شن الروس  أكتوب 31بفضل أنظمة الدفاع الجوي التر ر / تشر

الحيوية ألوكرانيا، حيث أطلقوا حواىلي   التحتية  البنية  الصاروخية عىل  الهجمات  ا من بحر قزوين ومن منطقة    50عدة موجات من 
ً
صاروخ

ي من إسقاط  
ا )  44فولغودونسك )منطقة روستوف(. تمكن الدفاع الجوي األوكرابن

ً
ا من ط  44٪(، حيث تم تدمت   88صاروخ

ً
-Khراز  صاروخ

ي   9حتر   7من الساعة  Kh-555و 101
ين األول.  31صباًحا فن  أكتوبر / تشر

ن من طراز      هجوميتي 
ي هليكوبتر

ي مطار بمقاطعة بسكوف الروسية، تم تدمت  طائربر
، حسبما    Ka-52فن رت طائرتان أخريان بشكل كبت  وترصن

 أفادت به إدارة االستخبارات التابعة لوزارة الدفاع األوكرانية. 
2/11/22 

ين األول، حررت القوات المسلحة األوكرانية حواىلي   ي شهر أكتوبر / تشر
ي أوكرانيا.   2535فن

ا مربًعا من أراضن ً  كيلومتر
، أسقطت القوات الجوية األوكرانية    2خالل ليلة    ي

ين الثابن ة من طراز "شاهد" أطلقت من    13طائرة من أصل    12نوفمتر / تشر طائرة مست 
ق.   الشر

ي الجيش الروشي بحلول بلغ إجماىلي خس 
ي  1402نوفمتر  1ائر الضباط فن

ا لباحت 
ً
، وذلك وفق

ً
. عالوة عىل ذلك، يشكل كبار الضباط  OSINTفردا

26 . ن  ٪ من العدد اإلجماىلي لألفراد المقتولي 
03/11/2022 

ي خشها االتحاد  
ي خالل عشر سنوات من   خالل ثمانية أشهر، دمرت القوات المسلحة األوكرانية ضعف عدد الطائرات الروسية التر

السوفيتر
ي بالفعل  

ي أفغانستان. منذ بداية الغزو الشامل، أسقط الجيش األوكرابن
ي    278الحرب فن

ي أفغانستان، خش االتحاد السوفيابر
  118طائرة روسية. فن

 . ي
ي زالوجتن  طائرة، حسبما أشار إليه القائد العام للقوات المسلحة األوكرانية فالت 

ي الواقعة عىل الضفة الواليات المتحدة ليس   
ي أن القوات األوكرانية تمتلك القوة والوسائل الكافية الستعادة السيطرة عىل األراضن

لديها شك فن
ي البنتاغون

ي فن
ن يوم الخميس خالل مؤتمر صحقن سون. أعلن ذلك وزير الدفاع األمريكي لويد أوسير ي مدينة خت 

و، ال سيما فن  . اليمتن لنهر دنيتر
ي ال تزال تحت سيطرة الروس عىل الضفة الغربية لنهر وأكد وزير الدفاع األ  

ي التر
ن االستيالء عىل األراضن : "فيما يتعلق بإمكان األوكرانيي 

ً
مريكي قائال

سون، أعتقد بالتأكيد أن لديهم القدرة عىل القيام بذلك".  ي خت 
 دنيتر فن

ي من تحرير  
جندي ورقيب. هؤالء هم جنود القوات   101ضباط و   6ينهم عساكر، ب  107تم إجراء تبادل جديد لألرسى. تمكن الجانب األوكرابن

، ومن بينهم ثالثة جنود من فوج "آزوف". ومن   ي
طة الوطنية والحرس الوطتن المسلحة والبحرية وقوات الدفاع اإلقليمية وحرس الحدود والشر

ي الدفاع عن "آزوفستال".  74إجماىلي عدد السجناء الذين تم تحريرهم 
 جندًيا شارك فن

ي الجبهة متوتر لكنه تحت السيطرة. ضاعف العدو حدة القتال ثالث وبحسب   
، فإن الوضع فن ي

ي زالوجتن القائد العام للقوات المسلحة فالت 
ي مناطق معينة من الجبهة حيث شن ما يصل إىل  

ي حالة دفاعية    80مرات فن
ي اليوم. بفضل شجاعة ومهارة الجنود األكران، نبقر فن

هجوًما فن
 ناجحة". 

ي    يستمر العدو  
ي تكبد الخسائر. وبحسب المعلومات المحدثة، فن

ان عىل المعتر   3فن ، تم تدمت  زورق قطر نتيجة إطالق النت  ي / نوفمتر
ين الثابن تشر

رت سفينتان أخريان فإنهما تحتاجان إىل إصالح. كما تم التأكيد عىل إلحاق الق سون. وترصن افلة المعادي بالقرب من بلدة أنتونيفكا بمقاطعة خت 
ي ك
ية للعدو قيد التوضيح. التر ي القوة البشر

ار. المعلومات بشأن الخسائر فن ي منطقة بلدة أوليفكا بأرصن
 انت تنتظر العبور فن

 04 /11 /2022 
ي اتجاه فوغليدار. تدور هن  

ي منطقة بافليفكا فن
ن بالقرب من فوغليدار. إنهم يحاولون الهجوم فن ن األوكرانيي  اك  يحاول الروس محارصة المدافعي 

سة ي إن القوات المسلحة األوكرانية    معارك رسر
فابر هي تشت  قية للقوات المسلحة األوكرانية ست  مستمرة وحرب مواقع. وقال ممثل المجموعة الشر

ب المعدات وتدمت  أفراد العدو.   تحتفظ بمواقعها وتبذل قصارى جهدها لرصن
ي   ي هذا االتجاه. وأضاف شت 

ي إىل أن العدو سيتكبد خسائر فادحة فن
فابر : "وأشار تشت 

ً
ي قائال

،   100قتل نحو  فابر شخص عىل طول هذا الخط األمامي
 باتجاه أفديفكا وفوغليدار ومارينكا". 

االنفجارات وسط فندق    استمرت    Golden Pheasantليال، وقعت سلسلة من  سون.  أوليشكي بمقاطعة خت  ي منطقة 
فن رادينسك  قرية  ي 

فن
. ال توجد حالًيا معلومات عن ع ن لمدة ساعتي  ات  الفندق التفجت  األولية، تم تدمت   لألدلة  ا 

ً
رين. ومع ذلك، وفق المترصن المعدات واألفراد  دد 

 بالكامل. 
 محطات الوقود للعدو.  6قرب بلدة نفوفاسيليفكا بمنطقة ميكواليف، تم تدمت   

5/11/2022 
ن من    ن روسيتي   هجوميتي 

ي هليكوبتر
، أسقطت القوات المسلحة األوكرانية طائربر ي الرابع من نوفمتر

ي   14و    Ka-52طراز  فن
طائرة بدون طيار فن

سون.   مقاطعة خت 
 من أفراد حرس الحدود إىل أوكرانيا من األرس الروسية.  19عاد  
تل هناك أكت  من  

ُ
، ق ي . وبحسب المحتل الناجر ي

ي مقاطعة لوهانسك بالقرب من بلدة سفاتوفن
 500تم تدمت  كتيبة روسية من منطقة فورونيج فن

 جندي. 

العسكريةالحالة    
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بة صاروخية و  88خالل األسبوع نفذ الروس     بة براجمات صواري    خ.  450جوية، ونفذوا أكتر من  178 ض   ض 

3
1
.1

0
 

ي صباح يوم   
ن
ين األول، شنت روسيا مرة أخرى هجوًما صاروخًيا واسع النطاق عىل أوكرانيا. بحلول الساعة    31ف ،  07:00أكتوبر / تشر

-Tuو     Tu-95نفذ الروس عدة موجات من الهجمات الصاروخية عىل أهداف البنية التحتية الحيوية. تم إطالق الصواري    خ من طائرات
ا،    50ملة للصواري    خ من شمال بحر قزوين ومن منطقة فولغودونسك )مقاطعة روستوف الروسية(. تم إطالق أكت  من  الحا160

ً
صاروخ

ا. تم إسقاط ما ال يقل عن    44وأسقطت قوات الدفاع الجوي األوكرانية منها  
ً
ي مقاطعة كييف. عىل الرغم    10صاروخ

ن
صواري    خ روسية ف

ب والطائرات  الصواري    خ  دمرت  ذلك،  الروسية  من  طيار  وفينيتسيا    18دون  كاشي  وتشت  وزابوريجيا  خاركيف  مقاطعات  ي 
ن
ف منشأة 

مئات   قطع  تم  لذلك،  ونتيجة  بالطاقة.  متعلق  ومعظمها  وأوديسا،  وفسك  وبتر ودنيتر وخميلنيتسكي  نيفتسي  وتشر وفوهراد  وكت 
ي 
ن
ي أوكرانيا عن التيار، وانقطعت إمدادات المياه ف

ن
ي سبع مقاطعات ف

ن
ر    المستوطنات ف بعض المناطق. نتيجة للهجمات الروسية، ترصن

ي البالد. 40
ن
ي العاجلة ف

. تمت انقطاعات التيار الكهرباب  ي أوكرانيا بشكل خطت 
ن
 ٪ من البنية التحتية للطاقة ف

ة  
ين
د
م

ف  
كي
ار
خ

عة 
ط
قا
لم
وا

وب    بتر مدن  الروس  المستوطنات  قصف  من  ا 
ً
وعدد وتشوجويفسكي  وإيزيومسكي  مناطق كوبيانسكي  إىل  إضافة  وفوفتشانسك  افليفكا 

ي شخص واحد  
ن
ي ومبتن إداري لمزرعة. توف

ر مبتن سكتن ي كوبيانسك، ترصن
ن
ي مقاطعة خاركيف بالصواري    خ المضادة للطائرات. ف

ن
األخرى ف

سنوات أصيب بجروح نتيجة انفجار. كما قصف المحتلون خاركوف    3  بجروح، من بينهم طفل يبلغ من العمر   12عىل األقل، وأصيب  
ي وحافلة كهربائية.  ر مبتن خارجر  بالمدافع المضادة للطائرات. ترصن

ة  
ين
د
م

ف  
الي
كو
مي

عة 
ط
قا
لم
وا

بصواري    خ      ميكواليف  تم قصف  والمنطقة.  ميكواليف  تروي    ع  الروس  المؤسسة  S-300يواصل  لمبتن  ي 
تدمت  جزب  أسفر عن  مما   ،

ي مكون من  
ر  التعليمية. دمر مبتن سكتن ي عدة منازل خاصة. كما ترصن

ن ومخزن بالكامل. تحطمت النوافذ واألبواب واألسقف فن طابقي 
كة زراعية ومحطة تحويل وبرج مياه   ر مبتن رسر ي إحدى مناطق المقاطعة، ترصن

بالقرب منه. وفن المتوقفة  المبتن االداري والسيارات 
رت المنشآت  وأعمدة كهربائية جراء القصف، ولم يصب أحد بأذى. كما يستمر قصف   ، حيث ترصن ي

وكيتن ي وشت 
يزنيغوفابر مناطق بت 

 المدنية. 

يا  
ج
رو
بو
 زا
نة
دي
م

عة 
ط
قا
لم
وا

 

ي   
ي عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية تماًما. نتيجة للقصف فن

، أصبح من    2مرة أخرى انقطع التيار الكهرباب  ي / نوفمتر
ين الثابن تشر

ي 
ن تربطان المحطة بنظام الطاقة األوكرابن ي مولدات الديزل  المعروف أن آخر خطي كهرباء عاىلي الجهد التي 

ي الوقود فن
را. سيكقن  قد ترصن

 يوما.   15لتشغيل المحطة لمدة  
صواري    خ     الروس  ساحة    S-300أطلق  ي 

فن غاز  أنبوب  الصواري    خ  أحد  أصاب   . ي وبولوغيفسكتر وفاسيليفسكي  زابوريجيا  مناطق  عىل 
كات وسيارات.  ي ثالث رسر

ار بمبابن  مفتوحة، واندلع هناك حريق، وألحقت أرصن
ي مقاط 

.   133عة زابوريجيا خالل األسبوع  ووردت فن ن ن روسيي   عن تدمت  منازل / شقق وأعيان بنية تحتية نتيجة قصف عسكريي 
ً
 بالغا

و  
ر

ت
ني
 د
نة
دي
م

ة 
طع

قا
وم

ك 
س
وف

ر
ت
وب

ر
ت
ني
 د

 
ي من القصف. تم إسقاط   

وفسك تعابن وبتر ي الوقت    8ال تزال مقاطعة دنيتر
ي منطقة نيكوبول. فن

طائرات بدون طيار "شاهد" اإليرانية فن
ا من الم

ً
ان ا نت 

ً
فونوغريغوريفسكي  نفسه، أطلق العدو أيض يف وتشت  ي مناطق نيكوبول ومت 

الثقيلة وراجمات صواري    خ"غراد" فن دفعية 
ي  
ي كريقن

. فن فونوغريغوريفسكي ي منطقة شت 
ي السكنية والسيارات وخط أنابيب الغاز فن

رت المبابن وومارغانيتس. لم تكن هناك ضحايا. ترصن
ب المحتلون عىل البنية التحتية للطاقة بطائرة بدون ط ، لكن دون  ريه، رصن

ً
ا يار وعىل منشأة اإلمداد بالمياه بصاروخ. كان الدمار كبت 

ي ليلة  
ية. فن ، أطلق العدو قرابة    4خسائر بشر ي

ين الثابن ي الشاهقة والخاصة    40نوفمتر / تشر
ات المبابن قذيفة عىل نيكوبول. تم تدمت  عشر

ي التجارية وخط أنابيب الغاز والليسيوم والمؤسسات الصناعية ورسر 
 كة النقل. والمبابن

ك 
س
يت
ون
 د
عة
ط
قا
 م

 
 تقصف مقاطعة دونيتسك بانتظام من قبل القوات الروسية.  
ي منطقة  

ي منطقة مارينسكا.  فن
ي اتجاه دونيتسك، تتعرض للقصف بلدات مارينكا وكراسنوغوريفكا وكوستيانتينيفكا وماكسميليانفكا فن

فن
. كما تعرضت مدينة أفدييفكا ل ي

ي برفومايسكي وجيالبن
، تم قصف ضواجي مدينتر ن يتي  قصف بمدفعية وراجمات صواري    خ "غراد".  أورسر

اًرا بمبتن   ي توريتسك، استهدف الروس مستشقن المدينة، وألحقوا أرصن
ي منطقة هورليفكا. فن

تواصل القصف المكثف عىل باخموت فن
ي إدارية ومرائب. كان هناك بعض إصا 

ي شاهقة ومبابن
رت من جراء القصف منازل خاصة ومبابن بات   الجراحة وجناح الوالدة. كما ترصن

. كما   ي منطقة ليمانسكي
ي فن
ي اتجاه ليسيشانسك، لم يتوقف قصف مناطق تورسكي وزاريشتن

ي يار. فن
ي مناطق سوليدار وشاسوفن

قذائف فن
رت مدرسة و رت بلدة بوكروفسك من قبل الروس، حيث ترصن ي اتجاه فولنوفاخا،    22ترصن

 عىل األقل جراء الهجمات الصاروخية. فن
ً
ال ن متن

لل رت  تعرضت بلدة فوغليدار  منازل. كما تم استهداف كراماتورسك، حيث تم    5قصف حيث تم تدمت  محطة طاقة فرعية، وترصن
ا عىل المنطقة الصناعية.  14إطالق  

ً
 صاروخ

ى 
خر

ت أ
عا
ط
قا
 م

بات ضد البنية التحتية المدنية. سقط الشظايا ع   ة روسية هذا األسبوع مقطعة بولتافا. قام الروس بأرب  ع رصن ىل  هاجمت طائرات مست 
ي مدينة بولتافا، حيث اندلع حريق. خالل الساعة التالية، استهدفت ثالث طائرات بدون طيار المنطقة نفسها. ال  

المستودعات فن
 يوجد هناك قتىل أو جرج. 

ر ما ال يقل عن   6قصف الروس مناطق حدودية لمقاطعة سومي وأطلقوا قرابة مائة قذيفة ولغم. قصف الروس   مبان   3مناطق. ترصن
ي األسطح وجدران مكسورة   4و سكنية

ل، وبقيت هناك حفر فن ن ة لمتن . كانت هناك إصابات مبارسر ي منطقة بيلوبولسكي
ي خارجية فن

مبابن
ل   ن قت قذيفة روسية سقف متن دينو بودسكا، اختر ي منطقة ست 

ي منطقة شاليهينسكا. فن
رت مزرعة محلية فن وممتلكات مدمرة. ترصن

ي األرضية. 
 خاص وعلقت فن

 القصف خالل األسبوع
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31.11 

انية عام    ن وع مت  ي عىل مشر
لمان. عدلت الحكومة توقعات نمو   2023وافق مجلس الوزراء األوكرابن حات نواب التر للقراءة الثانية، مع مراعاة مقتر
ي ) 2023الناتج المحىلي اإلجماىلي لعام   من 3.2باتجاه سيناريو سلتر

ً
 ٪. 28٪ إىل 30٪(. تم تخفيض توقعات التضخم من 4.6٪ بدال

ن بنسبة منذ بداية الع  ي السجل الموحد للمديني 
ن فن ام، زاد عدد الديون الجديدة لألوكرانيي 

 . 944277٪ ليصل إىل رقم  14
مجموعة    ي   DTEKذكرت 

فن الموجود  المعدات  مخزون  استخدمت  قد  أنها  للطاقة 
الروشي منذ   ي شنها االتحاد 

التر الهجمات  ن من  أكتوبر /   10المستودعات بالكامل بعد أول موجتي 
ين األ  ول. تشر

ي  
ي أوكرانيا بسبب القصف   31فن

ي فن
ين األول، تم انقطاع طارئ للتيار الكهرباب  أكتوبر / تشر

المكثف للبنية التحتية الحيوية من قبل الروس. تشت  اإلدارة العسكرية لمدينة كييف إىل أن انقطاًعا 
ي تعرضت لها مقاطعة كييف. وذك

بة التر ي المدينة حدث بسبب الرصن
رت إدارة المياه للكهرباء والمياه فن

ي العاصمة.  80أن 
ن تركوا بدون إمدادات المياه بسبب حالة الطوارئ فن  ٪ من المستهلكي 

، بقيت    ي كييف، نتيجة القصف الروشي
ي االتصاالت.    450فن

ي انقطاع فن
كات الهواتف المحمولة بدون كهرباء، مما تسبب فن محطة قاعدية لشر

ة مساًء. أعلن عمدة كييف فيتاىلي كليتشكو أن الحالة في ي الساعة التاسعة أو العارسر
ي العاصمة سيستقر فن

 ما يتعلق بالكهرباء فن

01.11 

ي  
الحقيقر الدخل  وانخفاض  الحرب  وعواقب  الطاقة،  لمنشآت  الجماعي  القصف  بسبب  العمل  بشأن  توقعاتها  أوكرانيا  ي 

فن كات  الشر ضت 
ّ
خف

 للسكان. فإن هذه األسباب تعيق انتعاش االقتصاد. 
ي   
ي للبنية التحتية نوفمتر الثالثاء،    1فن

ي أوكرانيا بسبب القصف العداب 
ي العاصمة وسبع مقاطعات فن

استمر فرض قيود عىل إمدادات الطاقة فن
 الحيوية. 

ي الطاقة.  
ي كييف، لكن االنقطاع يستمر بسبب النقص فن

 تمت استعادة المياه والكهرباء فن
ي  

بات عىل  ال يستبعد حاكم مقاطعة كييف أوليكسي كوليبا انقطاع التيار الكهرباب  ا من الرصن
ً
ي حال شن الجيش الروشي مزيد

 والتدفئة بالكامل فن
 منشآت البنية التحتية للطاقة. 

 حواىلي   
ي فصل   1000وقال عمدة العاصمة فيتاىلي كليتشكو إن سلطات كييف تستعد لنشر

ي حاالت الطوارئ فن
نقطة تدفئة لسكان المدينة فن

 الشتاء. 
ورية. دعا رئيس الوزراء دنيس شميهال األوكرا  ي االستعداد لفصل شتاء صعب وتخزين األشياء الرصن

ن إىل البدء فن  نيي 

02.11 
.  23.8انخفضت الصادرات إىل بلدان رابطة الدول المستقلة بنسبة    ي

ة من العام الماضن ي األشهر التسعة األوىل من العام مقارنة بنفس الفتر
٪ فن

ي توقف 
 بسبب الحرب الشاملة. انخفضت التجارة ال سيما مع أوزبكستان  ال تشمل هذه البيانات الصادرات إىل روسيا وبيالروسيا، التر

ً
ت تقريبا

 .  وأذربيجان بسبب تعقيد الطرق اللوجستية نتيجة إغالق موابن  البحر األسود من قبل الجيش الروشي

03.11 

ي أصدرها االتحاد الروشي حول "القنابل القذرة" أكمل مفتشو الوكالة الدولية للطاق 
ة الذرية، بناًء عىل طلب أوكرانيا، بعد الترصيحات الكاذبة التر

ي ثالثة منشآت أوكرانية 
ات عىل وجود أي مواد نووية غت  معلنة والنشاط ذي الصلة.  -عمليات التفتيش فن وا عىل أي مؤرسر  ولم يعت 

ي   
ن فن ر آخر  نوفمتر / ت  2تم قطع تيار الكهرباء عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية تماًما، نتيجة للقصف من قبل المحتلي  ، حيث ترصن ي

ين الثابن شر
 . ي
 خطي كهرباء عاىلي الجهد تربط المحطة مع نظام الطاقة األوكرابن

الدولة لعام    انية  ن ي الحرب. لذلك، تم تخصيص    2023تتمثل أولوية مت 
انتصار أوكرانيا فن ي ضمان 

ي فن
لمان األوكرابن التر ي اعتمدها 

٪ من    43التر
ي أوكرا

 مليار دوالر(.  25تريليون غريفنا )حواىلي  1نيا. ويبلغ هذا المبلغ أكت  من إجماىلي األموال لتمويل الجيش واألمن فن

04.11 

ا لتقديرات أولية، انصب ما يصل إىل  
ً
سون حيث يقومون بتفجت  زوارق وسفن. وفق ي مقاطعة خت 

ي كارثة بيئية فن
 10يتسبب المحتلون الروس فن
ي الرطبة، ولها أهمية دولية أطنان من الوقود ومواد الت

شحيم إىل مياه النهر. إن هذه المناطق محمية بموجب اتفاقية رامسار المعنية باألراضن
 كموائل للطيور المائية. 

ا للمفتشية البيئية الحكومية، سوف تستغرق استعادة الغابات األوكرانية   
ً
 12محميات طبيعية و    8سنوات عىل األقل. احتل الروس    10وفق
ن  ا طبيعًيا وطنًيا. قتل الغزو الشامل أكت  من  متتن
ً
ن من الحيوانات األليفة وما ال يقل عن    6ه ن البحر األسود. أطلقت    50000ماليي  من دولفي 

الحيوان   ي    UAnimalsمنظمة حقوق 
، والمساعدة فن الروشي البيئية ودعت إىل فرض عقوبات إضافية عىل االتحاد  حملة دولية ضد اإلبادة 

ة ما بعد الحرب. استعادة النظا ي فتر
ي أثناء الحرب وفن

ي األوكرابن
 م البيت 

سون بالكامل، ويحتاج سكان    ي مقاطعة خت 
ي تم  تحريرها بالفعل فن

دمر المحتلون بعض المدن والقرى التر
يدية  التر الخدمات  ء.  ي

شر وقبل كل   
ً
أوال والحطب  والغاز  والماء  الكهرباء  إىل   

ً
مؤخرا المحررة  القرى 
سون من والمرصفية متوفرة ب  ي ذلك الوقت، أعلن الرئيس الروشي أنه يجب إجالء سكان خت 

الفعل. فن
ن عىل عملية ترحيل السكان من خالل التظاهر بأنه يهتم بالناس.   بوتي 

 المدينة. يتستر
ي صباح   
، ُحرمت    4فن ي

ين الثابن ي   450نوفمتر / تشر
المشاكل فن الكهرباء بسبب  ي كييف من 

ألف شقة فن
لنظام   المركزي  التيار المحور  انقطاع  ي ظل 

السابقة. وفن األيام  ي 
أكت  مما كان فن ، وهذا  ي

األوكرابن الطاقة 
. الطلب  ي أوكرانيا، زاد الطلب عىل المولدات وأنظمة الطاقة االحتياطية بشكل كبت 

ي المتكرر فن
الكهرباب 

ة قد باعت بالفعل جميع مخزونات المستود  فإن العديد من الشبكات التجارية الكبت 
ً
عات الخاصة بها ولم يكن لديها الوقت لتسليم  كبت  جدا

ي االرتفاع. 
ي السوق، وأسعار المولدات آخذة فن

 دفعات جديدة من تلك البضائع. وبسبب هذا، يوجد نقص فن
اد ا   ح السماح باستت 

ي عىل تطوير حزمة من التدابت  لدعم الصناعة؛ عىل وجه الخصوص، ُيقتر
لمان األوكرابن ي التر

ائب فن لمولدات تعمل لجنة الرصن
يبة القيمة المضافة عىل الواردات.   الكهربائية لتلبية احتياجات شخصية دون دفع رصن

ي اجتماعه يوم الجمعة بإعادة توزي    ع   
ي فن
انية الدولة للحماية االجتماعية لألشخاص    107.5قام مجلس الوزراء األوكرابن ن مليون هريفنيا من مت 

ن المس . كما خصص مجلس الوزراء  الذين عادوا من األرس وعائالت األوكرانيي  ي
ن بشكل غت  قانوبن ي إطار   33.3جوني 

مليون هريفنيا لتمويل المنح فن
 برنامج "األعمال الخاصة". 

ي مقاطعة لوهانسك بأكملها حواىلي  
ي غايداي.   10تستغرق عملية إزالة األلغام فن

عن  سنوات. رصح بذلك حاكم المقاطعة ست 

  األزمة اإلنسانية 
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 خريطة القصف

Attack at Dnipropetrovsk region  

Destroyed lyceum and houses in Mykolayiv 

 

Shelling of the Poltava region 


