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07.11 

رفضت المجر تمويل برنامج الدعم طويل األجل ألوكرانيا. وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو "نحن   
ي ، عىل أساس اتفاقي

ن أوكرانيا والمجر. لكننا بالتأكيد لن  مستعدون لمواصلة الدعم المالي عىل أساس ثنائ  ة ثنائية بي 
ي هذا المجال". 

ي فن ك من االتحاد األوروئ 
اض مشتر  ندعم أي اقتر

الجوي    الدفاع  أنظمة  أوليكسي   Aspideو    NASAMSوصلت  ي 
األوكرائن الدفاع  وزير  وقال  أوكرانيا.  إل 

ا. سنواصل  
ً
أمان أكتر  أجوائنا  بشكل كبت  وستجعل  ي 

األوكرائن الجيش  األسلحة ستقوي  "هذه  تويتر  ريزنيكوف عىل 
وي    ج وإسبانيا والوال  كائنا: التن ي تهاجمنا. نشكر شر

 يات المتحدة". إسقاط أهداف العدو التر

08.11 

ي وقت يناسب أوكرانيا.  
وط كييف فن ن أوكرانيا وروسيا بشر  يؤيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء محادثات سالم بي 

. ومع ذلك  -ألوكرانيا    Aspideو    SAMP / Tإيطاليا مستعدة لتقديم أنظمة الدفاع الجوي    ز باإلشارة إل ممثل التحالف الحكومي اإليطالي ، قال    رويتر
ي ستتمكن إيطاليا من تقديمها ومتر يمكن تسليم هذه الدفعة. 

 المسؤول إنه ال يزال من غت  الواضح عدد األنظمة التر
ن من تصنيفات المنظمة. WBCأعلن رئيس مجلس المالكمة العالمي )   ن الروس والبيالروسيي   ( ماوريسيو سليمان استبعاد الرياضيي 
ي أوكرانيا. تلقر عمال الطوارئ األوكرانيون    800  سلمت الواليات المتحدة أكتر من 

ا    117ألف دوالر من المساعدات إل خدمة الطوارئ الحكومية فن
ً
جهاز

ستخدم إلخماد الحرائق بشكل فعال والبحث عن   85قاطعة خرسانية و    200للكشف عن المعادن و  
ُ
ي ت
ن ، والتر كاء أمريكيي  طائرة بدون طيار من شر

 األشخاص. 

09.11 

حت المفوضية األوروبية رسمًيا تزويد أوكرانيا بما يصل إل   ي عام  18اقتر
ن الدعم بإصالحات تهدف  2023مليار يورو من التمويل الكىلي فن . يجب أن يقتر

ي أوكرانيا. 
 إل زيادة تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد ومكافحة االحتيال والفساد فن

ت عىل   Dingoمركبة مصفحة من طراز    30و    IRIS-Tل صواري    خ  ألمانيا تنق  شر
ُ
ي ن
إل أوكرانيا. كما تضمنت قائمة المساعدات العسكرية ألوكرانيا ، والتر

ي للحكومة الفيدرالية ،  
وئن ي تشغيل الطائرات بدون طيار ، و    4الموقع اإللكتر

  5أجهزة استشعار للكشف والتدخل فن
 ومحمل آخر.   M1070 Oshkoshجرارات من طراز 

، ولكن فقط "بالقوة    " الطفولي األسلحة  أوكرانيا "ال يمكن حلها بمنطق  إن حرب روسيا ضد  البابا فرانسيس  قال 
 الناعمة للحوار". 

وأرسلت    17استجابت    للمساعدة  أوكرانيا  لطلب  ي  األوروئ  االتحاد  بات   500دولة من دول  الضن بعد  مولد كهرباء 
ي أوكرانيا. الروسية عىل البنية التحتي

 ة للطاقة فن
  . ي ي أقرب وقت ممكن إل االتحاد األوروئ 

ي أيرلندا ، إن أيرلندا تؤيد انضمام أوكرانيا فن
ي ، وزير الشؤون الخارجية فن

 قال سيمون كوفيتن

10.11 

ي المستقبل القريب ، سيتم إرسال   
لفرنسية سيباستيان ليكورنو.  وزير القوات المسلحة ا  -منشآت مدفعية ذاتية الدفع قيض إضافية إل أوكرانيا    6فن

ي الضاع ، وبالتالي فإن توريد األسلحة ليس تصعيدا له". 
 وأشار ليكورنيو إل أن "فرنسا ليست طرفا فن

ن من أنظمة الدفاع الجوي من طراز هوك إل أوكرانيا    ن إضافيي  ي المجموع. أعلنت ذلك وزيرة    -ستقوم إسبانيا بنقل نظامي 
سيكون هناك ستة منهم فن

ي اإلسبانية. الد
ن يخضعون للتدريب عىل األراضن ن أوكرانيي   فاع مارجريتا روبلز خالل اجتماع مع عسكريي 

مليون دوالر. وتشمل قذائف    400أعلنت وزارة الدفاع األمريكية عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية ألوكرانيا بمبلغ إجمالي يصل إل  
ة إضافية لنظام    Stinger، وصواري    خ    Avengerالقذائف المضادة للطائرات من طراز  ، ومجمعات    HAWKأنظمة الدفاع الجوي   . HIMARS، وذخت 

ها.   وقذائف مدفعية وقاذفات قنابل وأسلحة خفيفة وغت 
ي جميع أنحاء أوكرانيا حتر يتمكن األوكراني  -  Starlinkمحطة أخرى من محطات    1570سلمت بولندا ألوكرانيا   

ون من الوصول  يريدون نشر الشبكة فن
. منذ بداية الغزو الشامل ، تلقت أوكرانيا أكتر من   ي

نت حتر أثناء انقطاع التيار الكهربائ  الطرفية من الجهات المانحة   Starlinkمحطة    20000إل اإلنتر
كاء ، منها   تدعمها الحكومة البولندية.  5000والشر

. عىل وجه الخص   وص ،  تحدث وزراء دفاع بريطانيا العظم وهولندا والتفيا ضد أي ضغوط عىل أوكرانيا فيما يتعلق بالمفاوضات مع االتحاد الروسي
ي للقوى الغربية أن تساعد أوكرا

وك ألوكرانيا لتقرير ما إذا كانت تريد إجراء أي محادثات سالم ، وأنه ينبغن ي النضال من  نقال بن واالس إن األمر متر
يا "فن

 ." ن ي االختيار" دون "توجيه بندقية إل رأسها من الكرملي 
 أجل حقها فن

11.11 

ام الحلف الراسخ وجهوده لوقف الغزو ا  ن ن العام لحلف الناتو ، التر ي اجتماع مع األمي 
ي ، فن

 لروسي ألوكرانيا. أعلن رئيس الوزراء اإليطالي ، جيورجيا مالوئن
جونسون ، أن الحكومة السويدية ستقرر "قريًبا" نقل أحدث    أعلن وزير الدفاع السويدي ، بول 

ا إل الشية   ً أنظمة األسلحة إل أوكرانيا. ورفض رئيس وزارة الدفاع السويدية تحديد ماهية األمر بالضبط ، مشت 
ا  
ً
جهود ذلك سيشمل  أن  أوضح   ، ذلك  ومع  العسكرية.  المساعدات  بإيصال  المرتبطة  والمخاطر  العملياتية 

.  لتدريب ي
 الجيش األوكرائن

ي أعلنها الرئيس زيلينسكي إلنشاء أسطول    250جمع سكان ليتوانيا   
ألف دوالر كجزء من المبادرة التر

ي مولوها.  -من الطائرات البحرية بدون طيار 
 واآلن سيختارون هم أنفسهم اسم الطائرة بدون طيار التر

الدبلوماسي   ن أن الحل  ي أوالف شولتر
المستشار األلمائن ي أوكرانيا أمر يعتقد 

إنهاء الحرب فن  لقضية 
ا للمستشارة األلمانية ، فإن  

ً
. وقال "كلنا نريد أن تنتهي هذه الحرب وأن يصبح السالم ممكنا". ومع ذلك ، وفق ي الوقت الحالي

ن  مستحيل فن حرب بوتي 
 .  تمنع أي تقارب دبلوماسي

12.11 

ين ودعوا حلفائهم    ي قمة مجموعة العشر
ي الفروف فن ج  ي عىل مقاطعة خطب وزير الخارجية الروسي ست  لالنضمام  اتفقت بريطانيا العظم واالتحاد األوروئ 

 إليها. 
ة أ  ا معيارًيا )قالت أوكسانا ماركاروفا ، سفت  ً  صغت 

ا
ك مفاعًل ي بشكل مشتر

( مع الواليات المتحدة.  MSRوكرانيا لدى الواليات المتحدة ، إن أوكرانيا ستبتن
ي أوكرانيا.  MMRيمكن تركيب 

ة. ستدعم هذه الخطوة أمن الطاقة فن ي أماكن يصعب الوصول إليها حيث ال يمكن بناء محطة طاقة نووية كبت 
 فن

ي ذلك نصح سوليفان ، مستشار   
الروسي ، بما فن للمفاوضات مع االتحاد  وط واقعية  للرئيس األمريكي ، كييف بالسغي للحصول عىل شر القومي  األمن 

 مراجعة هدف أوكرانيا المعلن بإعادة شبه جزيرة القرم. 

 الدعم الدولي 
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13.11 

ة من   ي الفتر
 
  2022/ 7/11خسائر الجيش الروسي ف

 13/11/2022ولغاية 

 4200  من األفراد 
 62  دبابة 
 94  مركبة قتالية مدرعة 
 
ً
/ مدفعا راجمات الصواري    خ     48/2 
 3  وسائل الدفاع الجوي 
/ طائرة مروحيات     0/1 
 33  الطائرة بدون طيار 
 100  سيارة وخزانة الوقود 
 1  وحدات معدات خاصة 

ي   13.11.2022إل    7.11.2007أسبوع من   
المستوطنات فن ات  ت بعودة عشر ن تمت 

اإلقليمي   المركز  ، وال سيما  أوكرانيا  إل سيطرة  سون  سون.    -منطقة خت  مدينة خت 
ي  
فن سون  ي خت 

األوكرائن الجيش  والمنطقة 11.11.2022دخل  المدينة  . القاه سكان 

 ، سون  منطقة خت  ي 
فن المحررة  المستوطنات  ي 

فن ي عيونهم. 
فن الفرح  باألعالم ودموع 

ا ، عاد ممثلو  
ً
تقوم وحدات من قوات الدفاع بتنفيذ إجراءات لتحقيق االستقرار. أيض

سون وبدأوا العمل هناك. اإلدارة العسكرية األوكر   انية إل خت 
الدفاع عىل الضفة   ن لخطوط  التحصي  الروس معدات  الوقت نفسه ، سيحسن  ي 
فن

وأفديف  باخموت  مناطق  ي 
فن الهجومية  األعمال  وتتواصل   . دنيت  لنهر  اليشى 

 ونوفوبافليف. 
ن وبوليسك بشكل ملحوظ. يستمر تشكيل تجمع   ي اتجاهي فولي 

لم يتغت  الوضع فن
ي توجد فيها الوحدات  القوات ا

ي المناطق التر
ي بيالروسيا ، ال سيما فن

ي منطقة بريست فن
ي جمهورية بيالروسيا. فن

لروسية البيالروسية عىل أراضن
. عىل وجه الخصوص ، المستشفيات المحلية مثقلة بالعمل    القادمة من القوات المسلحة لالتحاد الروسي ، يزداد التوتر االجتماعي بشكل كبت 

ي مدن الخيام. مع الجنود 
 الروس الذين يعانون من أمراض شديدة بسبب ظروف االحتجاز غت  المرضية فن

ي المسلح باألسالك الشائكة هي حواجز هندس 
ي أوكرانيا جداًرا عىل الحدود مع بيالروسيا. الخندق ، الجش ، السياج الخرسائن

ية يتم  بدورها ، تبتن
. بهذه الطريقة ، تم بالفعل تر  ن ي فولي 

.   3تيب حوالي بناؤها فن ي ريفنا وجيتومت 
ي منطقتر

ات من الحدود. يستمر العمل فن  كيلومتر

 11/10/2022 
ي بلدة سنيغوريفكا بمنطقة ميكواليف.  

 حرر الجيش األوكرائن
ي الربيع ، سيتم تعزيز القوات المسلحة بآالف المجند  

. ومع ذلك ، فن ن ة األعمال العدائية عىل كال الجانبي  ي الشتاء ، ستتباطأ وتت 
ين الجدد الذين فن

ز.   ي تعليق لرويتر
ي بريطانيا العظم. جاء هذا التنبؤ من قبل رئيس وزارة الدفاع األوكرانية ، أوليكسي ريزنيكوف ، فن

ض يتدربون حالًيا فن كما افتر
ي ينسحب م

التر ي المحتلة من منطقة زابوريزهزهيا عىل حساب تلك الجماعات 
ي األراضن

العدو سيعزز وحداته فن نها من منطقة  ريزنيكوف أن 
سون.   خت 

و ، فإنها لن تكون عندهم مكنة الصاب جزيرة القرم ب  ا لوزير الدفاع ، عندما تصل القوات المسلحة إل نهر دنيت 
ً
. وبحسب    HIMARSوفق

ي روسيا. 
 ريزنيكوف ، سيتم تحرير شبه الجزيرة دون قتال. ربما نتيجة الضاع الداخىلي فن

ي ثالث ن 
ي روسيا ، تعمل المصانع فن

ز و  فن يوري إغنات ، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية.    -  Kh-101وبات لتجديد مخزون صواري    خ كاليت 
. ال يمكن استبعاده الن العدو لم يتخل عن نواياه لتدمت  بنيتنا  اب كبت  "من المحتمل أنهم يقومون بتخزين بعض المخزون من أجل شن إضن

 التحتية الحيوية ". 
 11/11/2022 
سون ، أعلن رئيس إدارة والية ميكواليف اإلقليمية فيتالي كيم أنه تم تحرير منطقة ميكواليف  ي إل خت 

امن مع دخول الجيش األوكرائن ن بأكملها    بالتر
ي 
سون ، التر ي المؤدي إل البصاق من الضفة اليشى لمنطقة خت  ن. يمتد الطريق الت   تخضع تقريًبا ، باستثناء المنطقة القريبة من بصق كينبت 

 .  حالًيا لالحتالل الروسي
ة من    ي الفتر

ي جنوب أوكرانيا فن
ي ، نتيجة للهجوم المضاد فن

ي زالوجتن ا للقائد العام للقوات المسلحة األوكرانية فالت 
ً
نوفمت     11أكتوبر إل    1وفق

ي بعمق    2022
ي   36.5، تقدم الجيش األوكرائن

ي تم االستيالء عليها  كم داخل دفاعات العدو ، تبلغ المساحة اإلجمالية لألراضن
كم ،    1381 التر

مستوطنة. "وراء كل ما يسم" بادرة حسن نية "من قبل العدو ، هناك جهود جبارة من القوات األوكرانية. إن الخروج   41وتمت السيطرة عىل 
سون هو نتيجة أفعالنا النشطة ".   المحتمل للروس من خت 

 11/12/2022 
ي ،  صدت وحدات من قوات الدفاع   

ي    12األوكرانية ، خالل اليوم الماضن
ي منطقتر

هجوًما شنها الروس بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان فن
 لوهانسك ودونيتسك. 

ي   
ي منطقة زابوريزهزيا.   12فن

ن الروس الذين تم حشدهم إل ميليتوبول المحتلة فن ( ، وصل تعزيز آخر من عدد المواطني  ي )نوفمت 
ين الثائن تشر
وبات الكحولية. الفئة المحددة من  ة من المشر ي الطعام والمالبس المدنية وكمية كبت   جنود العدو ، بعد وصولهم إل المدينة ، تشتر

يان  ي منطقة مستوطنة دنيت 
سون. فن ي منطقة خت 

ن فن   وبحسب المعلومات المحدثة ، فقد تم التأكد من إصابة قوات الدفاع بمنطقة تمركز المحتلي 
بة شديدة الدقة ن للقتىل إل تافريسك. تم نقل  500لمبتن كان يوجد فيه ما يصل إل   ، تم توجيه ضن جندي. وبحسب نتائجه ، تم نقل شاحنتي 

ي  56
ة إل أقرب مستشقن ، توفن ة. تم توضيح المعلومات النهائية عن خسائر الروس.  16مصابا بجروح خطت  ن ة وجت 

 منهم بعد فتر
 11/13/2022 
ي أوروبا ستحرر أوكرانيا ميليتوبول وماريوبول   

ية األمريكية فن بحلول يناير. بعد ذلك ، سيبدأ تحرير القرم. ضح بذلك القائد السابق للقوات الت 
 الفريق بن هودجز. 

ي   HIMARS"سيتم إطالق   
ي متناول اليد. سيؤدي هذا إل تفاقم الدفاع / الموقع الروسي ، فن

سون. المناهج إل شبه جزيرة القرم فن قريًبا من خت 
ن أن "الج ناح األيش" للهجوم المضاد سيأخذ ماريوبول وميليتوبول بحلول يناير. وبعد ذلك ستبدأ المرحلة الحاسمة من الحملة .. تحرير حي 

 شبه جزيرة القرم ". 
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بة صاروخية و  40خالل األسبوع نفذ الروس     بة براجمات صواري    خ.  475جوية، ونفذوا أكتر من  160 ض   ض 

و  
ر

ت
ني
د

قة 
ط
من
وال

ي ليلة    
ن
وفسك بالقصف. ف وبتر و ، استهدفت طائرات بدون طيار مؤسسة    9يستمرو الروس تروي    ع سكان منطقة دنيت  ي دنيت 

ن
نوفمت  ف

نيكوبول بالمدفعية لوجس الروس يقصفون جي  ة.  ي حالة خطت 
ن
. ثالثة منهم ف المستشقن ي 

ن
الجميع ف أربعة من موظفيه.  تية. أصيب 

مارجانيتسكا   مجتمعات  وتتعرض  بأذى.  أحد  يصب  ولم   ، ي 
سكتن مبتن  أصابت  القذائف  إحدى   ، والجرادي  الثقيلة 

ي نيكو 
ن
ا لقصف مستمر. ف

ً
فونوجريجوريفسكا ونيكوبول أيض ة مباٍن    80بول ، أصيبت امرأة تبلغ من العمر  وشت  رت عشر عاًما ، وتضن

 شاهقة وخاصة ومحطة وقود وخط أنابيب غاز وخطوط كهرباء. 

ف  
الي
كو
مي

قة 
ط
من
وال

وكيفسكا    بات مدفعية عىل مجتمعات شيفتشينكيفسكا وشت  ي منطقة ميكواليف من قصف متواصل. شن المحتلون الروس ضن
تعائن

فوم  ي وبت 
يزنيغوفائر ار بمرافق البنية التحتية الصناعية ودمرت منازل خاصة ومركبات خاصة وخطوط كهرباء  وبت  ايسكا. كما لحقت أضن

ي ليلة  
ن
ي ميكواليف ، أصاب أحد الصواري    خ    10وأنابيب غاز. ف

ن
ي ، أطلق الروس هجوًما صاروخًيا عىل منطقة سكنية ف

ين الثائن نوفمت  / تشر
. انتشل رجال االنقاذ من خدمة الطوارئ الحكومية    - اشخاص    7طوابق. وبلغ عدد الضحايا    5بناية من   ي المستشقن

ن
ي احد الضحايا ف

ن
توف

 جثث القتىل الستة من تحت االنقاض. 

ى 
خر

ق أ
ط
نا
بصواري    خ     م ميكواليف  تم قصف  والمنطقة.  ميكواليف  تروي    ع  الروس  المؤسسة  S-300يواصل  لمبتن  ي 

تدمت  جزئ  أسفر عن  مما   ،
ن ومخزن بالكا ي مكون من طابقي 

ر  التعليمية. دمر مبتن سكتن ي عدة منازل خاصة. كما تضن
ن
مل. تحطمت النوافذ واألبواب واألسقف ف

كة زراعية ومحطة تحويل وبرج مياه   ر مبتن شر ي إحدى مناطق المقاطعة، تضن
ن
بالقرب منه. وف المتوقفة  المبتن االداري والسيارات 

ي 
يزنيغوفائر رت المنشآت  وأعمدة كهربائية جراء القصف، ولم يصب أحد بأذى. كما يستمر قصف مناطق بت  ، حيث تضن ي

وكيتن  وشت 
 المدنية. 

عة 
ط
قا
لم
وا
يا 
ج
رو
بو
 زا
نة
دي
 م

ي منطقة 
ار   .Gulyaipilskyi و Pologivskyi و Vasylivskyi و Zaporizhzhia ، يهاجم العدو مناطق Zaporizhzhia فن ولحقت أضن

ن وأعيان بنية تحتية نتيجة    101آت البنية التحتية. وردت خالل األسبوع  بالمنازل الخاصة ومنش  عن تدمت  منازل )شقق( مواطني 
ً
بالغا

ن  ن روسيي   .قصف عسكريي 
ي منطقة سومي أطلق الروس   

ر    203وفن قذائف ولغم عىل المناطق الحدودية خالل أسبوع. من المعروف عن المرأة الميتة. كما تضن
 .صفسكة الحديد من جراء الق 

ن من عمال    ي منطقة خاركيف. تم تفجت  اثني 
ي مناطق كوبيان وتشوغوييف وخاركيف فن

يستمر القصف بالمدفعية وقذائف الهاون فن
ي منطقة تشوجوييف

 .خدمات الطرق بواسطة ألغام أرضية فن
ي ليلة   

ي منطقة فينيتسا ، فن
 . يوجد ضحايانوفمت  ، تم الهجوم عىل عنض من عناض البنية التحتية الحيوية. ال   11فن
نيهيف. تتعرض نوفغورود  سكي ، وهورودنيا ، وسيمنيفكا ، وسنوفسك إلطالق نار  -الروس يقصفون كل يوم حدود منطقة تشت  سيفت 

ي    1.5من هناك ، غادر بالفعل   .MLRS مستمر من الروس. أصيبوا بقذائف الهاون والمدفعية و
ألف شخص إل مستوطنات أخرى فن

 .المنطقة
ي منطقة خ  
سون ، قصف الروس قرية نوفوفوسكريسنسكي  فن ي    -ت 

ي شخص واحد وأصيب آخر. فن
نوفمت  ، قصف المحتلون من    12توفن

رت حوالي  
. استشهدت سيدتان وتضن ي منطقة كاخوفسكي

منازل جراء قصف العدو. بهذه    10أنظمة صواري    خ جراد قرية جورنوستيفكا فن
 تيفكا بما يسم "اإلخالء". األساليب الرهيبة ، يريد الروس إقناع سكان غورنوس

ك
س
يت
ون
 د
قة
ط
من

 

 
ي منطقة دونيتسك. يستخدم الروس نظام الصواري    خ الصاروخية والمدفعية وقذائف الهاون   

يستمر القصف عىل طول خط الجبهة فن
ان متورط أيضا  .وأنظمة الدفاع الجوي. الطت 

ي ، وأفدييفكا ، وكر   ي اتجاه دونيتسك ، كانت مجتمعات كوراخوف ، وغوستر
اسنوهوريفكا ، وجورجيفكا ، وكوراخيفسكا ، ومارينسكا  فن

العالي ومنازل خاصة ومنشأة صناعية.   الجهد  بشبكة  ار 
المدفعية وجرادي. ولحقت أضن ًرا من قصف  األكتر تضن ، وأوكريتيانكا هي 

ي منطقة ه
ورليف. وقد لحقت  تتعرض مناطق باخموت وضواجي توريتسكا وسفيتلودارسكا وتشاسوفويارسكا وسوليدارسكا للقصف فن

ي اتجاه  
ار بمنازل خاصة ومبتن إداري وروضة أطفال ومدرسة وجسم للبنية التحتية. فن   Torsky، ال تتوقف النار عند    Lysychanskأضن

ي مجتمع    Zarichnyو  
ي مجتمع    Siverskو    Dronivkaو    Serebryankaو    Lymanskفن

ي  Siverskفن
  Pavlivkaو    Volnovaskyi. فن

ي    Vugledarتحت النار ، و    Bogoyavlenkaو  
ان كثيفة. يواصل المحتلون الروس قصف كراماتورسك. فن نوفمت  ، أصيب    8تحت نت 

ي السكنية المجاورة.  8طفل يبلغ من العمر 
ار بالمدرسة والمبائن  سنوات ، ولحقت أضن

 القصف خالل األسبوع
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07.11 

ن استنادا إل وزارة المجتمع والتنمية اإلقليمية يعيش أكتر من    ي مساكن مدمرة   2.4وفقا للتقديرات األولية للمحللي 
ن
ي ف

مليون أوكرائن
ي السكنية  

رة تسود المبائن ن األشياء العقارية المتضن . من بي  رت بشكل كبت    -   54000و منها أكتر من    142000أكتر من     -أو تضن
إعادة اإلعمار والتنمية ببطء. لذلك تم  100- 50  -  88000٪ و  50  بدرجة تدمت  تصل إل الدولة تست  عملية  ٪. بسبب عجز 

ن داخليا   . تحل الفئة األول من األشخاص النازحي  ن ي المحتلة مؤقتا إل فئتي 
تقسيم أولئك الذين فقدوا منازلهم أو غادروا األراضن

ل جديد أ ن اء متن و االنتقال للعيش مع األقارب. الفئة الثانية هم أولئك الذين ليس لديهم  المشكلة عن طريق استئجار مسكن أو شر
ين األول كان من الممكن تنظيم   . وفقا للوزارة بحلول نهاية أكتوبر/ تشر مكانا    163000مكان للعيش فيه. تهتم الدولة بهذا األخت 

ي فيها مؤقتا   1.69وتم إيواء 
 .مليون أوكرائن

اإلقلي  العسكرية  اإلدارة  جثث  حسب  المحتلون  نقل  لوهانسك  ي 
ن
ف مقابر    396مية  من  ضحية 

ودونتسك ي سيفت 
ن
 .جماعية ف

ي    
ن
ي تم إزالتها من االحتالل ف

ي إيزيوم التر
ن
تم االنتهاء من استخراج الجثث من موقع الدفن الجماعي ف

اتكوم للقوات المسلحة األوكرانية. استغرق العمل لمدة أسبوع   محافظة خاركيف وفقا لتقرير ستر
 انقطاع.  دون

08.11 
اد المولدات والسخانات والبطاريات إل أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال إن هذا مهم    ائب عىل استت  سيتم إلغاء الضن

ن اإلمداد بالضوء والحرارة وتلبية طلب السكان وكذلك خفض أسعار المنتجات المماثلة.   لتشي    ع اإلصالحات اآلن وتحسي 

09.11 

ي دينيس ش 
اكمة لتجاوز موسم التدفئة. "واعتبارا من اليوم  قال رئيس الوزراء األوكرائن ي من الموارد المتر

ميهال إن أوكرانيا لديها ما يكقن
ي منشآت تخزين الغاز. يسمح فصل الخريف معتدل نسبيا وتوفت  موارد الطاقة لنا بضخ    14.6يوجد  

مليار متر مكعب من الغاز فن
 ."غاز أكتر مما نستخدمه 

إ   بالرجوع  العمليات  أكتر من  أفاد مكتب  أن  ي 
الوطتن المعلومات  بيانات مكتب    10500ل 

ن ونقلهم قشا إل روسيا. تمكنت أوكرانيا حاليا من إعادة  ي قائمة المرحلي 
طفال    96طفل مدرجون فن
ي روسيا و  69فقط و منهم 

ي دونيتسك ولوهانسك المحتلة مؤقتا  27من أراضن
 .من محافظن

ي أوكرانيا  هجما   10نفذ المتسللون الروس أكتر من  ي 
اتيجية فن ونية عىل أهداف استر ت إلكتر

ونية إلحداث أقىص قدر من التعتيم.  بات الصاروخية بهجمات إلكتر  كل يوم. يرافق المحتلون الضن

10.11 

ي جميع أنحاء أوكرانيا حتر    1570سلمت بولندا أكتر من   
محطة أخرى من محطات ستارلنك إل أوكرانيا فهم يريدون نشر الشبكة فن

ي قطارات هيئة السكك الحديدية األوكرانيةيكون لدى األ
ي وكذلك فن

ن اتصال حتر أثناء انقطاع التيار الكهربائ   .وكرانيي 
ين األول مقارنة بشهر سبتمت  بنسبة   ي أكتوبر/تشر

ي أوكرانيا فن
 .٪26.6٪ وعىل أساس سنوي ارتفع إل 2.5ارتفع التضخم فن

ا   
ً
ي المحتلة مؤقت

يشوك إن بشكل عام تم تخصيص أكتر من  قالت وزيرة إعادة دمج األراضن مليار هريفنيا للمدفوعات    42إيرينا فت 
دين.  انية للمدفوعات للمشر ن ي المت 

دين داخليا وتم تخصيص أموال فن  للمشر

11.11 

ها من    ي لتكلفة المولدات الكهربائية وغت 
ي كييف  تمت الموافقة عىل برنامج للسداد الجزئ 

فن
المستق البديلة  بالطاقة  اإلمداد  ي  أجهزة 

السكنية فن والتعاونيات  السكنية  الوحدات  تعويض  لة. سيتم 
بنسبة   ال  75العاصمة  من  من  ٪  أكتر  الروسي  االتحاد  قصف  الكهرباء    400تكاليف.  ويد  ن لتر منشأة 

الروسي   االتحاد  الماضية وحدها قصف  الخمسة  ي األسابيع 
الحكومة. فن ي أوكرانيا بحسب 

والتدفئة فن
كة الطاقة ا  ات من محطات شر   7.5منشآت جيل. هناك حاجة إل   10لوطنية الفرعية وأكتر من  العشر

مليار هريفنيا الستعادة محطة حرارية و والمحطات الفرعية كما يقول رئيس الوزراء دينيس شميهال.  
ي الوقت نفسه ال يستبعد حدوث هجمات جديدة

 .فن
سون المحتلة وتركت  ي تدمت  مدينة خت 

 .ها دون كهرباء واتصاالت وتدفئةقبل االنسحاب بدأت القوات الروسية فن
التيار    المحمول وقطعوا  التليفون  أبراج  سون. كما فّجروا جزءا من  ي برج تلفزيون خت 

بتفجت  مركز اإلرسال فن الروسي  الجيش  قام 
سون ا عن خت  ي ال تبعد كثت 

ي منطقة أنتونيفكا التر
ي فقط فن ي عن المدينة. يوجد اتصال بالعالم الخارج 

 .الكهربائ 
الغاليات وكذلك منشأة مشغل نظام باإلضاف  المحتلون بيوت  المركز اإلقىلي فجر  ي 

ة إل ذلك فن
 .التوزي    ع

سون    ي خت 
دتك. قد تستغرق استعادة مصدر الطاقة    - كما دمر المحتلون بالكامل نظام الطاقة فن

 .الطبيغي حوالي شهر
سون.  أفاد مكتب  و   يسالف بمنطقة خت  ي القرية المحررة بناحية بت 

ن فن عتر عىل جثث ثالثة مدنيي 
ي شكل كسور  

س أنه أثناء الفحص األولي تم الكشف عن إصابات جسدية فن ي خت 
المدعي اإلقليمي فن

ي عظام الجمجمة. 
 فن

  األزمة اإلنسانية 
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 خريطة القصف

Mykolayiv, 5 story-building shelled Dnipropetrovsk region 


