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في الوقت و. يعتقد الرئيس الفرنسي ماكرون أنه يجب محاكمة بوتين على جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا➢
وقال. نفسه ، يواصل ماكرون اإلصرار على ضرورة الحفاظ على حوار مفتوح مع رئيس االتحاد الروسي

".العزلة هي أسوأ شيء ، خاصة بالنسبة لقائد مثل هذا: "ماكرون
وكتبت . ة العامشخصيزيلينسكيفولوديميرتايمز رئيس أوكرانيا الفاينانشيالعينت الجريدة البريطانية من ➢

".لقد حصل على مكان في التاريخ بسبب سماته االستثنائية للقيادة والثبات: "الجردية
طيرة ، إذا إن الموافقة على محادثات السالم مع روسيا اآلن ستكون خكاالسكاياقالت رئيسة الوزراء اإلستونية ➢

إن مطالب روسيا بضمانات أمنية ستار لحروبها : "وأوضحت. كان السالم طويل األمد في أوروبا هو الهدف
حق تحديد لحرمان الدول من" مناطق النفوذ"العدوانية وجرائم الحرب ، فضالً عن طريقتها في الترويج لسياسة 

".سياستها الخارجية ودفاعية بشكل مستقل
المنقولة إلى أوكرانيا بطريقة ال يمكن استخدامها إلطالق  HIMARSقامت الواليات المتحدة سرا بتعديل قاذفات ➢

.هكذا حاولت واشنطن تجنب تصعيد الحرب-صواريخ بعيدة المدى على أراضي روسيا 
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في ". باتريوت"إن ألمانيا رفضت تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بالشتشاكقال وزير الدفاع البولندي ماريوس ➢
الحدود على" باتريوت"وقت سابق ، دعا وزير الدفاع البولندي الشركاء األلمان إلى نشر نظام الدفاع الجوي 

.تجري حاليا االستعدادات لنشر قاذفات على أراضي بولندا. الغربية ألوكرانيا
مليار 18ص في اجتماع مجلس االتحاد األوروبي ، تحدثت المجر ضد اعتماد اقتراح المفوضية األوروبية بتخصي➢

في الوقت نفسه ، قال رئيس الوزراء المجري أوربان إن . 2023يورو كمساعدات مالية ألوكرانيا في عام 
ة المالية تقديم المساعد"بودابست في الواقع ليست ضد الدعم المالي ألوكرانيا ، ولكن بطريقة مختلفة ، أي 

".ألوكرانيا ، ولكن على أساس ثنائي
لنرويج أصبحت ا. مليون يورو لبعثة االتحاد األوروبي لتدريب الجيش األوكراني15حولت النرويج ما يقرب من ➢

رويج أول دولة خارج االتحاد األوروبي تقدم مساهمة مالية لصندوق السالم األوروبي ، وهذا يؤكد على تعاون الن
عن الحرية الوثيق مع االتحاد األوروبي في مسائل األمن والدفاع ، فضالً عن دعمها الثابت ألوكرانيا في الدفاع

.والسيادة
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 M1070باإلضافة إلى ناقلتي دبابات ، Dingoمركبة مصفحة أخرى من طراز 20تلقت أوكرانيا من ألمانيا ➢
Oshkosh .  ذاتي الدفع هاوتزرمدفع 18باإلضافة إلى ذلك ، أعلنت الحكومة األلمانية عن نقلRCH  من عيار

.جهاز استشعار وأجهزة تشويش مضادة للطائرات بدون طيار90شاحنة بيك أب و 80ملم و 155
.مية الثانيةقارن البابا فرانسيس حرب روسيا ضد أوكرانيا بعملية ألمانيا النازية ضد اليهود خالل الحرب العال➢
مة العقوبات يُقترح إضافة إلى قائ. أعدت المفوضية األوروبية الحزمة التاسعة من العقوبات ضد االتحاد الروسي➢

:ما يلي
فرد وشركة ، بما في ذلك العسكريون وأعضاء البرلمان والوزراء ، إلخ ؛200حوالي • 
بنوك روسية أخرى ؛3• 
.فرض قيود على تصدير السلع ذات الغرض المزدوج والتي يمكن استخدامها ألغراض عسكرية• 
يران ، حظر التصدير المباشر إلى روسيا لمحركات الطائرات بدون طيار وحظر تصديرها إلى دول ثالثة ، مثل إ• 

التي يمكنها بيع طائرات بدون طيار لالتحاد الروسي ؛
حجب أربع قنوات تلفزيونية روسية أخرى ؛• 
.فرض قيود على قطاعي الطاقة والتعدين ، بما في ذلك حظر االستثمار في مرافق التعدين الجديدة• 
سيستمر جمع . مولد كهربائي ألوكرانيا في غضون أسبوع200في جورجيا ، جمع النشطاء األموال لشراء ➢

كانون األول ، حيث / ديسمبر 24كانون األول ، ويخططون إلرسالها إلى كييف في / ديسمبر 12األموال حتى 
.ستوزعها المنظمات األوكرانية الشريكة على المواقع ذات األولوية
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انيا تضاءل إن خطر استخدام بوتين لألسلحة النووية في حرب ضد أوكرشولتزأوالفقال المستشار األلماني ➢

.استجابة للضغط الدولي

ي البالد وقال وزير الخارجية ف. وافقت حكومة سلوفاكيا على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية ألوكرانيا➢

ة ، ومعدات هناك ذخيرة ، عيارات كبيرة ، أيضا للطائرات المقاتلة ، والمالبس الدافئ: "كاتشرراستيسالف، 

.ملم ألوكرانيا155و 120كما تخطط سلوفاكيا الستئناف إنتاج مقذوفات ". أخرى

–مليون دوالر ألوكرانيا 800، والتي توفر 2023وافق مجلس النواب األمريكي على ميزانية الدفاع لعام ➢

.في وقت سابق من هذا العامبايدنمليون دوالر أكثر مما طلبته إدارة 500بـ
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.اوافق البرلمان البلغاري على مشروع القرار بشأن تقديم المساعدة العسكرية والتقنية ألوكراني➢

مليون دوالر ، تشمل صواريخ 275أعلن البيت األبيض عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة ألوكرانيا بقيمة ➢

HIMARS  العسكرية ومولدات وسيارات إسعاف ومعدات طبية" همفي"ملم وعربات 155وذخيرة عيار.

ألوكرانيا ، والتي  "Skynex"تلقت الشركة األلمانية طلبًا إلنتاج اثنين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات ➢

.2024م من المقرر تسليم األنظمة في بداية عا. تم تصميمها إلسقاط الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز

بيرة بين الحلف حرب ك"إنه يخشى أن تتوسع الحرب في أوكرانيا إلى ستولتنبرغقال األمين العام لحلف الناتو ➢

.، لكنه يعتقد أنه يمكن تجنب ذلك" وروسيا
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،روسيةالاألراضيعلىأهدافضدالمدىبعيدةاألوكرانيةالضرباتعلىضمنيةموافقةالبنتاغونوافق➢

.كييففييةالحيوالتحتيةالبنيةعلىبوتينالرئيسشنهاالتيالعديدةالصاروخيةالضرباتبعدوذلك

البنيةتعادةالسنرويجيةكرونةبمليارأوكرانيالتزويدالدوليالبنكمعاتفاقيةالنرويجيةالحكومةوقعت➢

.الروسيةالصاروخيةالهجماتمنتضررتالتيللطاقةالتحتية

يصبحوس،مرةألولألوكرانياعسكريةمساعدات،المتحدةالوالياتمنتوصيةعلىبناء،المغربسيقدم➢

لدباباتغياربقطعأوكرانياالمغربيزود.األوكرانيةالمسلحةللقواتعسكريةمساعداتيقدمأفريقيبلدأول

T-72.

الرغمعلى،دوالرمليار18بقيمةألوكرانيامساعداتحزمةبشأنقراًرااألوروبياالتحادمجلسأصدر➢

.المجريالنقضحقمن
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في منطقة " لزإنج"و ريازانفي منطقة " دياجيليفو"كانون األول ، اعترفت وزارة الدفاع الروسية بحدوث ضربات الطائرات المسيرة على مطارين عسكريين وهما / ديسمبر 5في ➢
سافة تزيد عن على م" إنجلز"يقع مطار . ففي روسيا قالوا إن هدف هذه الهجمات كانت طائرات روسية بعيدة المدى: باالتحاد الروسي ، وألقت المسؤولية عنها على أوكرانياساراتوف

.كيلومتر من األراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا600
من ثماني طائرات  Kh-101 / Kh-555صاروخ كروز 38تم إطالق . في نفس اليوم ، شن الروس مرة أخرى هجوًما صاروخيًا مكثفًا على منشآت البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا➢

.  من سفن أسطول البحر األسودكاليبرصاروخ كروز من طراز 22كما أطلق العدو . الروسيةروستوففي مقاطعة فولغودونسكمن منطقة بحر قزوين ومنطقة  Tu-95msمن طراز 
ضربت أوكرانيا بستة صواريخ من  Su-35باإلضافة إلى أن مقاتالت ، Kh-22ثالثة صواريخ كروز من طراز  Tu-22m3باإلضافة إلى ذلك ، أطلقت طائرات بعيدة المدى من طراز 

.منها بنجاح من قبل قوات الدفاع الجوي األوكرانية60صاروًخا ، تم إسقاط أكثر من 70في المجموع ، تم إطالق أكثر من . من البحر األسود، Kh-31Pو  Kh-59طراز 
.وم الجويلهجشاركت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات والطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة األوكرانية وعناصر أخرى من قوات الدفاع في صد ا➢
.قتلى10جريًحا وأكثر من 30تصل خسائر العدو إلى . زابوريجيابمقاطعة ياكيميفتم التأكيد على أن قوات الدفاع دمرت نقاط تركز القوى البشرية المعادية في منطقة ➢
غارة على مناطق تمركز األفراد واألسلحة والمعدات العسكرية ، باإلضافة إلى ضربة واحدة على مواقع أنظمة الصواريخ18خالل اليوم الماضي ، شن السالح الجوي األوكراني ➢

.المضادة للطائرات للعدو
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.صعبا ، حيث يركز الروس جهودهم على الهجوموأفديفكاوباخموتال يزال الوضع في اتجاهات ليمان ➢
ً 45ضابطاً و 15رجالً وامرأتان و 58: جنديًا من القوات المسلحة والحرس الوطني وجهاز أمن الدولة إلى أوكرانيا60عاد . حدث تبادل ناجح لألسرى➢ .جندياً ورقيبا
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لكن العديد من البلدات والقرى . وقرية من بين احتلتها روسيا منذ بداية الغزو الشاملندينة1888، تمكن الجيش األوكراني من تحرير 2022كانون األول / ديسمبر 7بحلول ➢
.األوكرانية ال تزال تحت االحتالل

لكننا نعرف : "ألوكرانيةالمتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة اتشيرفاتيسيرهيوقال . كوبيانسك، وال سيما بمنطقة لوهانسكيستعد الروس لعملية هجوم مضاد في اتجاه ➢
."ومناطق أخرى حيث يحاولون الهجوم المضادسفاتوفيفي منطقة -بفاعلية ونواجههاذلك ونراقب تصرفاتهم 

واتهم ووسائلهم ، من ق" كمية هائلة"، حيث حشد الروس وبخموتأفدييفكاوشدد على أن الوضع صعب ، لكنه ال يزال تحت سيطرة ، وهو يختلف بشكل كبير عن الوضع في اتجاهي ➢
.Ka-52ويقومون بعشرات االعتداءات كل يوم باستخدام جميع أنواع المدفعية وراجمات الصواريخ والطائرات والمروحيات الهجومية من طراز  
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وبيدجورودنيتسكيوباخمووياكوفليفكالوهانسكفي مقاطعة وبيلوغوريفكاونيفسكيبلوشانكاخالل اليوم الماضي ، صدت وحدات من قوات الدفاع هجمات الغزاة الروس في مناطق ➢
.دونيتسكفي مقاطعة ونوفوميكايوبوبيليفاونيفلسكيودروزباوكورديوميفكاوأوبتين وباخموت

ر نتيجة ما يسمى بـ العدو أيًضا من خسائني باإلضافة إلى الخسائر الكبيرة لجنود قوات االحتالل الروسية على أراضي أوكرانيا نتيجة أعمال وحدات من قوات الدفاع األوكرانية ، يعا➢
.هذا نتيجة لسوء تدريب أطقم الدبابات والمدفعية ، فضالً عن نقص التفاعل والتواصل بين الوحدات". النيران الصديقة"
.، حسبما أفادت به هيئة األركان األوكرانيةساماراعلى وجه الخصوص ، يستمر تقديم أوامر االستدعاء في منطقة . تستمر التعبئة في بعض مناطق روسيا➢
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2 :  في األشهر المقبلةوأضافوا أن هذا الدعم من المرجح أن يزداد. أصبحت إيران أحد الرعاة العسكريين الرئيسيين لروسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا ، وفقًا للمخابرات البريطانية➢

يا هجماتها على البنية بعد تلقيها الصواريخ اإليرانية ، من المحتمل أن تواصل روس. يحاول االتحاد الروسي الحصول على المزيد من األسلحة ، بما في ذلك مئات الصواريخ الباليستية
التحتية المهمة في أوكرانيا

.، ظل الوضع دون تغييرات كبيرة ، ولم يتم الكشف عن أي عالمات على تشكيل مجموعات هجومية معاديةوبوليسكيفي اتجاهات فولين ➢
.في المستقبل ، ال يزال خطر الهجمات الصاروخية على مرافق نظام الطاقة والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا قائًما➢
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خسائر الروس خالل الفترة من

11.12.2022 - 05.12.2022 

2990 أفراد الجيش

20 دبابات

28 المركبات المدرعة القتالية

20/2
/  راجمات الصواريخ 

أنظمة المدفعية

1 وسائل الدفاع الجوي

1/0 المروحيات/ الطائرات 

40 لطائرات بدون طيار

61
معدات السيارات وخزانات 

الوقود

4 معدات خاصة
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.مرة387ضربة جوية، وأطلقوا النيران براجمات الصواريخ أكثر من 117ضربة صاروخية و102خالل األسبوع نفذ الروس ✓

والمقاطعةزابوروجيمدينة 

الصناعيةالتحتيةالبنيةيستهدفونكانوا.S-300بصواريخزابوروجياالمحتلونهاجم،األولكانون/ديسمبر5في
.ليفوفاسيوبولوغيفوأوريهيفزابوريجيامناطقفيمسالمةأهدافاالعدوهاجمكما.ضحاياهناكيكنلم.للمدينة

كانون8في.السكنيةوالمبانيالحيويةالتحتيةالبنيةمرافقتضررت.زابوريجياضواحيفيستيبنيبلدةالروساستهدف
ديسمبر9في.منزال18تضرر.واحدشخصأصيبحيثزابوريجيامقاطعةعلىقذيفة86إطالقتم،ديسمبر/األول

تينقريبينطريق.زابوريجيامنطقةفيالسكانيةالتجمعاتإحدىعلىS-300صاروخالمحتلونأطلقاألول،كانون/
.للقصفويولييفكاوهريوريفسكيكوميشوفاخاتعرضتكما.مقطوع

كانون األول/ ديسمبر 7الهجوم الليلي في 

.نطقةالمشمالفيطائرةالجويالدفاعقواتأسقطت.طياربدون"شاهد"بطائراتزيتوميرمنطقةمهاجمةالروسحاول

S-300وصواريخالمسيرةبالطائراتزابوريجيابمنطقةبلدتينالعدوهاجم ولحقت،منزالندمر،القرىاحدىفي.

ارأضروإلحاقمنزلتدميرإلىصاروخانفجارأدىأخرىقريةوفي.جرحىثالثةهناككان.أخرىمنازل8بـأضرار

.منازلبعشرة

الطائراتجميعالجيشأسقط.والمدفعيةطياربدونكاميكازيبطائراتلهجومدنيبروبتروفسكمقاطعةتعرضتكما

."أوراغان"صواريخراجماتضرباتمننيكوبولمنطقةعانت.المنطقةإلىالعدووجههاالتيالثمانيطياربدون

طياربدونوطائرة"136-شاهد"طرازمنطياربدونطائرة14األوكرانيالجيشأسقط،النهارخالل،المجموعفي

.تحديدقيدنوعها،آخريتينومسيرتين"Orlan-10"طرازمن

كانون األول/ ديسمبر 5هجوم 

كانت،موعالمجفي.أوكرانيافيللطاقةالتحتيةالبنيةعلىالثامنالمكثفالصاروخيالهجومالروسنفذ،ديسمبر5في

،الهجومخالل.الصواريخحاملةوسفناستراتيجيةقنابلقاذفاتمنأوكرانياعلىالصواريخإطالقمنموجاتثالثهناك

.منها60منأكثرالجويالدفاعقواتأسقطت،أوكرانياعلىصاروًخا70منأكثرالروسياالتحادأطلق

المعلوماتوبحسب.كييفمدينةأجواءفيصواريخ10تسجيلتم.كييفمنطقةفيبنجاحالجويالدفاعقواتتصرفت

بدونبقواالمستهكينمن٪40حوالي.كييفلمنطقةالحيويةالتحتيةالبنيةمرافقأحدأصيب.منها9إسقاطتم،األولية

.كهرباء

.فينيتسامقاطعةفيالهجومخاللإصاباتوقعت

.أشهر10وسنةعمرهصغيرطفلبينهممن.آخرونثالثةوأصيبشخصانقتل،زابوروجيابمنطقةنوفوسوفيفكاقريةوفي

.خاصةمنازلعدةودمرت

قطعتم،أوديسافي.المستشفىإلىشخصنقلوتم،التحتيةالبنيةمرافقمنبمرفقتينأضرارلحقت،أوديسامنطقةوفي

.المياهإمداداتهناكيكنولم،االحتياطيةوالخطوطالضخمحطاتجميععنالطاقة

.سوميمنطقةأنحاءجميعفيالطوارئالكهربائيالتيارانقطاعتطبيقتم

.كهرباءبدونجيتوميرسكانمعظمظل

.التحتيةةالبنيتدميربعدالكهربائيالتيارانقطاعاحتمالبسببالسطحإلىالمناجمعمالإحضارتمريغ،كريفيفي

.اصاباتهناكتقعلم،الهجومخاللبولتافامنطقةفوقصواريخعشرةاسقاطتم

فيبما،أوكرانيافيوالحرارةالكهرباءلتزويدمنشأة600منيقربماتضرر،الثانيتشرين/نوفمبرنهايةمناعتباًرا

ئيالكهرباالتيارانقطاعيطبق،هذاوبسبب.مركزيةتدفئةنقطة128وحراريةطاقةمحطة20والتدفئةمرفق444ذلك

شرقيفللطاقةالتحتيةللبنيةمنشآتعدةمراًراالروسقصفاألول،كانون/ديسمبر6في.أوكرانيافيوالطارئالمخطط

.الصفردونمئويةدرجة17إلىهناكالحرارةدرجةفيهوصلتوقتفيأوكرانيا

خاركيفومدينة ومحافظة خيرسونمدينة 

.والدباباتالهاونوقذائفMLRSوبالمدفعيةمرة150منأكثرخيرسونمقاطعةأراضيالمحتلونقصف،األسبوعخالل

.جرحى10وقتلىاربعةهناككان.العدولنيرانأخرىمرةالمدنيةالتحتيةوالبنيةالسكنيةاألحياءتعرضت

أربعةيبوأص.معاديةبألغامأصيبواأنبعدخيرسونمقاطعةفيالشرطةرجالمنأربعةقتل،األولكانون/ديسمبر7في

،مشرحةوالاألطفالقسمالقذائفدمرت.خيرسونفيمستشفىالروسقصف،األولكانون/ديسمبر9في.بجروحآخرون

.بأذىأحديصبولم

إلىلقصفاوأدى.خاركيفمقاطعةفيلكوبيانسكالمدنيةالتحتيةالبنيةعلىالمدفعيةوقذائفS-300صواريخالروسيطلق

كان.سكنيةالوبالمباني،الليسيوممبنىعلىأضرارولحقت،سيارةواحترقت،السياراتصيانةمحطةفيحريقاندالع

قريةفي.لنقللالتحتيةوالبنيةالطريقتضررالقصفنتيجة،فوزلوفي-كوبيانسكفي.واحدوقتيلجرحىاربعةهناك

وفوفتشانسكيفشيفتشينكمناطقتتعرضكما.ضحايادون.المدرسةمنوبالقربالثقافةدارالمحتلوناستهدفبوريفسكي

.مستمرلقصفوكوبيانسكوإيزيوموخاركيفوتشوجوييف

والمقاطعةدنيبرومدينة 

3وواحدلقتيهناكوكان،صواريخبثالثةريهكريفيالروسضرب،الليلمنتصفبعداألول،كانونديسمبر5في
منطقةتزالال.للنيراننيكوبولمنطقةفيمارغانيتسبلدةتعرضتكما.صناعيةبمؤسسةأضرارلحقت.جرحى

والعديدرباءالكهوخطالغازأنابيبوخطوطالملحقةوالمبانيالخاصةالمنازلتدميرتم.المستمرالقصفتحتنيكوبول
مارغانيتسمنطقتيفي.الهادئةوالقرىالبلداتعلىقذيفة70منأكثروسقطت.وكليةالمكاتبومبانيالمتاجرمن

.الكهرباءخطودمر،الغازأنابيبوخطالخاصةالمنازلتضررت،للقصفنتيجة،وشورنوغوريفكا

مقاطعة سومي

120عيارهاونبقذائفالحدوديةالقريةأصيبت.بيلوبولمنطقةالروسيةالقواتقصفت،األولكاون/ديسمبر5في
العدووأطلق.(قذيفة2)فيليكوبيساروفكامنطقةبقصفالروسقامكما.كهرباءخطتضرر.قذيفة23هناكسقطت.ملم
.نوفوسلوبودسكامنطقةعلىالمدفعيةمنأخرىقذيفة30
الحركةذاتيةبمدافعإصابات9وقعت.بودسكيسيريدينومنطقةعلىالنارالروسأطلق،األولكانون/ديسمبر7في

منطقةعلىالدفعذاتيةبالمدافعضربة12العدوضرب.منازلبثالثةجسيمةأضرارولحقت.حدوديتينقريتينعلى
.الهاونبقذائفميروبيلمنطقةقرىإحدىالمحتلونقصف،األولكانون/ديسمبر8في.نوفغورودسكيزنوب

القنابلوقاذفاتالرشاشاتنيرانالروسأطلق،ديسمبر/األولكانون9في.الحدوديةالمنطقةفيقذيفة15انفجرت
،األولكانون/ديسمبر9يوممساءفي،أيًضا.دمارأوضحاياهناكيكمنلم.جلوخيفمنطقةقرىإحدىأراضيعلى
وفرعإطفاءومحطةسكنيومبنىخاصامنزال20تضرر.فيليكوبيساريفكامنطقةعلىصاروخيًاهجوًماروسياشنت

.وسياراتتجاريةمحالت5ومصرف
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دونيتسكمقاطعة 

افلينكاوبوغويأوجلداريتعرض،فولنوفاخااتجاهفي.بأكملهالمواجهةخططولعلىدونيتسكمقاطعةالروسيقصف
اوأفدييفكوغوستريوجورجيفكاكوراخيفمناطقتتعرض،دونيتسكاتجاهفي.نارإلطالقأوجليدارومنطقة

وتضررت،تمرارباسباخموتبقصفالعدويقوم،هورليفكااتجاهفي.نارإلطالقوأوشيريتينسكاومارينسكاوكوراخيفسكا
إيفانيفسكتبلداالنيراندمرتكما.وجرحىقتلىهناك.الملحقةوالمبانيالشاهقةوالمبانيوالسكنيةاإلداريةالمبانيهناك

ويامبيلوزاريشنيسكيتورقصفتم،ليسيشانسكاتجاهفي.وتشاسوفويارسكوسوليدارسكوكوستيانتينيفسكوتوريتسك
.أخرىمرةليمانمنطقةفي
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والمقاطعةميكواليفمدينة 

ومنطقة،(بالمعداتأضرارلحقتحيث)النقلشركةأصابوالقد.ميكواليفمدينةالمحتلونقصف،األولكانون/ديسمبر8في
.وأوشاكيفوروبكوتسمناطقفيألضرارالتحتيةالبنيةمرافقتعرضت.مستمرلقصفتتعرضميكواليفمنطقةتزالال.الميناء

.وخيرسونوأوديساميكواليفمقاطعاتكاميكازيطائراتهاجمت،األولكانون/ديسمبر10ليلةفي،الخصوصوجهعلى
طرازمنإيرانيةطياربدونطائرات10الجويالدفاعقواتأسقطت،المجموعفي.للطاقةالتحتيةالبنيةمرافقالمحتلوناستهدف

نتيجةكبيردمارهناكوقع.أوديسامقاطعةفوقوطائرتان،ميكواليففوق4وخيرسونمقاطعةفوقمنها4:"136–شاهد"
المستهلكينجميععنالكهرباءقطعتمأوديسافي،السببلهذا.للطاقةالتحتيةالبنيةعناصرمنالعديدتدميرتمحيث،الليليللهجوم

.الحيويةالتحتيةالبنيةباستثناء،

Bakhmut, Donetsk region

.مرة387ضربة جوية، وأطلقوا النيران براجمات الصواريخ أكثر من 117ضربة صاروخية و102خالل األسبوع نفذ الروس ✓



www.tdcenter.org

0
5

.1
2

شخص في عداد المفقودين ، حسب قول 15000منذ بداية الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا ، يُعتبر ➢

.مفوض حقوق اإلنسان لدى البرلمان األوكراني

ل ، أن الجانب الروسي لن ينقزاخاروفاصرحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ، ماريا ➢

.للطاقة النووية في إطار اتفاقية إنشاء منطقة أمان نووي حولهازابوريجياالسيطرة على محطة 

ية منشآت ديسمبر ، الذكرى السنوية لتوقيع مذكرة بودابست ، قصفت القوات الروس/ كانون األول 5في ➢

هلكين بدون في أوديسا ، تُرك جميع المست. وأوديسا في أوكرانياوفنيتسياالطاقة في مقاطعات كييف 

.إمدادات المياه نتيجة للهجوم الصاروخي الروسي الضخم على البنية التحتية األوكرانية
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ديسمبر ، تمت استعادة إمدادات المياه / كانون األول 5بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا في ➢

.٪ من سكان المدينة بالتدفئة90وعمل الصرف الصحي في أوديسا بالكامل ، وتم تزويد حوالي 

190ارب وتبلغ قيمة المساهمات المعلنة في إطار برنامج المساعدات اإلنسانية لدول إفريقيا وآسيا ما يق➢

دولة 30أعلنت أكثر من : "وقال الوزير. كوليبادميتروصرح بذلك وزير الخارجية . مليون دوالر

، الذي بدأه "الحبوب من أوكرانيا " واالتحاد األوروبي بالفعل عن مشاركتها المالية في البرنامج اإلنساني

/  ديسمبر 4يوم األحد ". مليون دوالر190ويبلغ إجمالي التبرعات المعلنة حوالي . زيلينسكيالرئيس 

حبوب من "ألف طن من الحبوب ، كجزء من برنامج 30كانون األول، غادرت السفينة الثانية التي تحمل 

.بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة ، إلى إثيوبيا" أوكرانيا

مليون طن من المنتجات الزراعية والغذائية بقيمة 50.9شهرا من هذا العام ، صدرت أوكرانيا 11في ➢

٪ مما 16.7إن ذلك أقل بـ سفيريدينكووقالت وزيرة االقتصاد األوكرانية يوليا . " مليار دوالر21.1

.٪ من حيث القيمة13.7شهًرا من العام الماضي من حيث الحجم ، وأقل بـ 11كانت عليه في 

بدأت إمدادات الوقود تتضاءل بسبب . ٪20في أوكرانيا ، زاد الطلب على البنزين ووقود الديزل بنسبة ➢

تم التنبؤ ومع ذلك ، فإن الوضع تحت السيطرة ، ولم ي. استخدام المولدات أثناء انقطاع التيار الكهربائي

.بنقص الوقود بعد

لون قام المحت. بلومبرجسرقت روسيا ما ال يقل عن مليار دوالر من القمح األوكراني ، حسبما أفاد به ➢

.بتصدير الحبوب المسروقة إلى دول مختلفة ، بما في ذلك ليبيا وإيران
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:للطاقة الوضع الحالي فيما يتعلق باستعادة التيار الكهربائي" أوكرينيرغو"أوضحت شركة ➢

اطق ، بحلول الصباح ، تم تجاوز حدود االستهالك في عدة من. ال يزال هناك عجز كبير في نظام الطاقة➢

.ولذلك تم تطبيق اإلغالقات الطارئة

.الكالصقيع واألمطار والثلج وهبوب الرياح تسبب تلف األس: أعمال اإلصالح معقدة بسبب الطقس➢

.أصعب األوضاع في الشرق ، حيث قصف الروس عدة مناطق في المساء مرة أخرى➢

ان بالطاقة في أوديسا ، يتم تزويد السك. اإلصالحات جارية على مدار الساعة في مقاطعتي كييف وأوديسا➢

.من خالل مخططات االحتياطيات

.هريفنيامليار 100بالفعل أكثر من خاركيفبلغ حجم الضرر الذي تسببه روسيا في بيئة منطقة ➢

في الناتج المحلي بسبب الهجمات الكبيرة التي يشنها الروس على البنية التحتية للطاقة ، قد يكون االنخفاض➢

.  ا في أكتوبراإلجمالي ألوكرانيا هذا العام أكثر ، وقد يكون التعافي العام المقبل أقل بكثير مما كان متوقعً 

.خالل إفادة صحفيةنيكواليتشوكسيرهيصرح بذلك نائب رئيس البنك األهلي األوكراني 

هناك ،" غراد"للطاقة النووية، أحضروا عدة راجمات صواريخ زابوريجياالروس ، الذين احتلوا محطة ➢

.مما قد يشير إلى التحضير لالستفزازات

ألف طن من المنتجات 149.3سفن أخرى تحمل 4، غادرت موانئ أوديسا " مبادرة الحبوب"كجزء من ➢

.الزراعية المخصصة آلسيا وأوروبا

تعويض خسائرهم لزابوريجيايقوم الروس بتعبئة السكان المحليين في األراضي المحتلة مؤقتًا في مقاطعة ➢

ضور إلى مركز ، يتم إصدار مذكرات استدعاء للرجال في سن التجنيد بطلب الحميليتوبولفي . في الجبهة

.ياالتجنيد في المستقبل القريب ، حسبما فادت به هيئة األركان العامة للقوات المسلحة ألوكران
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ييف ، وهناك ديسمبر ، يتم تطبيق الجداول الزمنية الجديدة إلغالق تيار الكهرباء في ك/ كانون األول 9منذ ➢

الوضع في بالنظر إلى. ال يزال العجز في نظام الطاقة كبيًرا. ثالث فئات المستهلكين في جدول اإلغالق

.نظام الطاقة اليوم ، سيظل العجز طوال فصل الشتاء

.  ٪26.5خم تشرين الثاني ، بلغ التض/ ألول مرة منذ بداية العام ، تباطأ معدل نمو األسعار ؛ في نوفمبر ➢

٪ 30.8نسبة ومع ذلك ، وفقًا لتقييم دائرة اإلحصاء الحكومية ، انخفض الناتج المحلي اإلجمالي ألوكرانيا ب

.في الربع الثالث من حيث القيمة السنوية ، لكنه أظهر نمًوا مقارنة بالربع الثاني

سرا أربعة وتقول وزارة الداخلية إن مساحة األراضي الملوثة بالمتفجرات في أوكرانيا أكبر من مساحة سوي➢

كيلومتر مربع ملوثة 174000حاليا ، . ٪ من أراضي أوكرانيا30أضعاف ، أي ما يساوي حوالي 

.من المخطط أن يستغرق تطهيرها عشر سنوات. بالمتفجرات

، مفوض يتسلوبينوقال . دونيتسكبمنطقة أولينيفكاأوكرانيًا في سجن بقرية 150تواصل روسيا احتجاز ➢

.دنيونفي مقابلة ، إن من بينهم عسكريون وم" الحرية"حقوق اإلنسان في البرلمان األوكراني ، لراديو 

6

ية
سان

إلن
ة ا
زم
أل
ا


