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.  ة مدفعيةأعلنت بريطانيا عن حزمة جديدة من الدعم العسكري ألوكرانيا ، والتي ستتضمن في األساس ذخير➢

وسيضمن اإلمداد المستمر بذخيرة . مليون جنيه250وسيتم توريد األسلحة في المستقبل بموجب عقد بقيمة 

2023المدفعية بالغة األهمية ألوكرانيا خالل عام 

رانيا ، بل اإليجار لنقل المساعدات العسكرية إلى أوك-ال تستخدم الواليات المتحدة األمريكية بعد اإلقراض➢

دث باسم المتح-تعمل من أجل ذلك في إطار برامج أخرى من أجل توفير الميزانية األوكرانية في المستقبل 

نيكولينكووزارة الخارجية 

مليون دوالر من األصول التي تمت مصادرتها بموجب عقوبات حكم 26تعتزم الحكومة الكندية مصادرة ➢

وتوجيهها للمساعدة في إعادة بناء أوكرانياأبراموفيتشالروسية رومان األوليغارشية
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وزير التحول الرقمي -في األشهر المقبلة Starlinkهوائي من نوع 10000ستتلقى أوكرانيا أكثر من ➢

"ماسك أنه سيواصل دعم أوكرانياإيلونأكد لنا "وقال الوزير . فيدوروف

اللهيانبد ، بوزير خارجية إيران ، حسين أمير عبوريلالتقى رئيس دبلوماسية االتحاد األوروبي ، جوزيف ➢

، وأكد على الحاجة إلى إنهاء فوري للدعم العسكري الروسي والقمع الداخلي في إيران

سيتم استخدام األموال لدفع-مليار دوالر من الواليات المتحدة 2تلقت ميزانية الدولة األوكرانية منحة قدرها ➢

معاشات التقاعد ودفع رواتب عمال الدفاع المدني ودفع مقابل الخدمات بموجب برنامج الضمان الطبي

عادة : "وكتبت المجلة. لبطولة الشعب ومقاومة المعتدي2022ألوكرانيا لقب بلد عام اإليكونوميستأتات➢

، 2013ولكن هذا العام ، وألول مرة منذ أن بدأنا القيام بذلك في عام . ما يكون من الصعب اختيار بلد العام

يمكن أن تكون أوكرانيا فقط. كان الخيار واضًحا
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ل مليار دوالر من المساعدات العسكرية ألوكرانيا كجزء من حزمة رئيسية تشم1.85ستقدم الواليات المتحدة ➢

أنظمة دفاع جوي باتريوت وذخائر دقيقة التوجيه للطائرات المقاتلة ألول مرة

بايدنأمر خالل مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن ،. بايدنإلى الواليات المتحدة للقاء زيلينسكيسافر ➢

قال الرئيس . بتخصيص مليار دوالر الحتياجات أوكرانيا الدفاعية ، بما في ذلك التدريب والتدريب العسكري

عدة رؤية سالم عادل ، وأن مهمة واشنطن وحلفائها هي االستمرار في مسازيلينسكياألمريكي إنه يشارك 

ي لبطارية جائزة من القبطان األوكرانلبايدنزيلينسكيفي الصورة ، قدم . كييف للفوز في ساحة المعركة

HIMARS

ى المجر بعيدة يعد رئيس الوزراء المجري أوربان بالحفاظ على هذا النهج في العام المقبل ، والذي بموجبه ستبق➢

صل إلى من يمدها بالسالح ي. أوروبا تنجرف بالفعل نحو الحرب: "وقال. عن الحرب في أوكرانيا قدر اإلمكان

كاحليه ، ومن يدرب الجنود يصل إلى خصره ، ومن يدرب دولة محاربة بأكملها على أهبة االستعداد في

طروحته كرر أوربان أيًضا أ". حتى رقبته في الحرب"آمل أال تجد أوروبا نفسها . ، معربًا عن ذلك" الحرب

ي أوكرانياالقائلة بأن المفاوضات بين روسيا والواليات المتحدة ستكون أكثر سهولة في تحقيق السالم ف
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المشتركالعملمنمزيدإلىودعاالمساعدةشكرالذي،زيلينسكيفولوديميرأوكرانيارئيسخطابخالل➢
مرة21حاراترحيباالمتحدةالوالياتكونغرسألقىالروسيالعدوانضد

عنكيةاألمريالتجارةوزارةأعلنت."فاغنر"خاصةعسكريةشركةضدالعقوباتتشددالمتحدةالواليات➢
منحدالزيادةأجلمنالروسية"فاغنر"خاصةعسكريةلشركةالتكنولوجياتصديرعلىجديدةقيود

أوكرانياضدالحربفيمشاركتهابسببقدراتها

أوكرانياأنإلىأيًضاوأشار.موسكوعبر-الناتوإلىأوكرانياتنضمأنالمرجحغيرمنأنهماكرونيرى➢
إلىًضاأيبحاجةروسيالكن،الحرببإنهاءقراراتخاذعمليةفيأمنيةضماناتعلىالحصولإلىبحاجة

الضماناتهذهمثل

فيالتدريبEUMAMاألوروبياالتحادبعثةإطارفياألوكرانيينالجنودمناألولىالمجموعةأكملت➢
مجموعاتأربعستصل،2023عامخاللأنهالمتوقعومن.التشيكجمهوريةفيLibavaتدريبملعب
أنالمقررومن،التشيكجمهوريةإلى،شخص800حواليتعدادهميبلغ،األوكرانيينالجنودمنأخرى

ينايرفيبالفعلالتدريبمجموعاتأولىتبدأ

الميزانيةلدعمدوالرمليار32إلىيصلماإرسالعزمهمعنالسبعمجموعةدولماليةوزراءأعلن➢
المبلغهذازيادةاألمرلزموإذا،ألوكرانيا

اقاإلنفبنودتشمل.وحلفائهاألوكرانيادوالرمليار45تقاربميزانيةعلىاألمريكيالشيوخمجلسوافق➢
،سيرئابقرارأوكرانياإلىالعسكريةالمخزوناتممتلكاتلنقلدوالرمليار14.5إلىيصلماالرئيسية

الماليالدعمفيدوالرمليار13.37و،ألوكرانياالعسكريةالمساعدةلشراءدوالرمليارات9و
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الدعواتوأن،أوكرانياعلىهجومهالتجديدروسياخططإلىتشيرالكرملينتصرفاتأنستولتنبرغيؤكد➢
لالستعدادالوقتلكسبمحاوالتسوىليستالمفاوضاتإلى

مليون800منهادوالرمليار858بلغقياسيارقماالمقبلللعاماألمريكيةالدفاعميزانيةعلىبايدنووقع➢
ألوكرانياالعسكريللدعمدوالر
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2 15000منيقربماوأرسلتألوكرانياكهربائيمولد900منبأكثرالمتحدةالمملكةتبرعتلقد➢

نومالوأكياسدفآنمالبسةذلكفيبما،المسلحةالقواتإلىالباردالطقسأدواتمجموعاتمنمجموعة
عيدبواسطةالبارداللطقسمستخدمخاصةأخرىمجموعة10000تسليمونتوقع.المعزولةوالخيامالثقيلة
العظمىبريطانيافيالدفاعوزارةالحظت-."الميالد
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وتم،منهم35منأكثرعناستخدمتروسي،المجموعفي.طياربدوناإليرانيةكاميكازيبطائراتأخرىمرةأوكرانياالروسهاجم،ديسمبر19-18ليلةفي➢
فيوشاركت.ةاألوكرانيالدفاعلقواتاألخرىالمكوناتمعوبالتعاون،األوكرانيةالمسلحةللقواتالتابعةالجويةالقوةووسائلالقواتبواسطة"شهيًدا"30تدمير

المتنقلةالنارومجموعاتالمقاتلةوالطائراتللطائراتالمضادةالصاروخيةالقواتمنوحداتالقتاليةاألعمال
كمستشفىالمجهز،المقاطعةمستشفىفيالجراحةقسمإلىالروسياالتحادجنودمنجريح100حواليإحضارتم،ستاروبيلسكمدينةفي،ديسمبر19في➢

حدثماهذا.عسكريةالالمستشفياتفيلوهانسكمنطقةمستشفياتتوظيفإعادةاالحتاللسلطاتتواصل،الروسيةالقواتفيالكبيرةالخسائربسبب.عسكري
وماركيفكابيلوفودسكفيالمحليةالطبيةللمرافق

ناتالياأوكرانيابجنوفيالدفاعلقواتللصحافةالموحدالتنسيقمركزرئيسبذلكصرح.خيرسونتاريخمكررين،مليتوبولمنالخروجعلىالروسيُجبرقد➢
سينتهيكيفبالفعلنعلم،السيناريولنفسوفقًا،نفسهيعيدشيءكل،األساسفي"وقالت.هومينيوك
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30مناطقيفاألوكرانيالجيشمواقععلىالصاروخيةالمدفعيةوقذائفالهاونوقذائفالدباباتوإطالقهجماتهشنالعدويواصلوأفدييفبخموتاتجاهيوفي➢
الجبهةفيسخونةاألكثرالنقطةهيباخموتتزالال،حاليا.مستوطنة

باخموتنةمديعنيدافعونالذيناألوكرانيينبالعسكريينالتقىحيث،دونيتسكمنطقةإلىعملبرحلة،زيلينسكيفولوديمير،أوكرانيارئيسقام➢
العملياتيالوضععنالقائدتقريرإلىالرئيسواستمع.المدينةمداخلعلىللعدوأفرادهايتصدىالتياآلليةاأللويةألحدالمتقدمةالمواقعبزيارةالدولةرئيسوقام➢

اإلجراءاتمنلمزيدومقترحاتاللوجستيوالدعم
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2 دبابة3000منوأكثرفرد100000منأكثرروسيافقدت،ديسمبر22مناعتباًرا.الخسائرتكبدفيالعدويستمر➢

منالقتلىحولالمعلوماتتوضيحتم.العدوجنودمن70منأكثروأصيب.بالذخيرةمدفعيةنظاميالدفاعقواتدمرت،زابوروجييهمنطقةفي،ديسمبر22في➢
المحتلين
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منطقةفيالمدنيةالتحتيةالبنيةعلىالخصوصوجهعلىجويةضربات10وصواريخ3الماضيةوالعشريناألربعالساعاتخاللالروسالمحتلونوشن➢
منضحاياوسقوط،خيرسونمدينةفيمدنيةبأعيانأضرارإلحاقإلىأدىمما،الصواريخمنظوماتمنهجوًما62العدوشن،ذلكإلىإضافة.دونيتسك
المدنيين

غارة13اليومخاللاألوكرانيالطيراننفذ.ودونيتسكلوهانسكمنطقتيفيمستوطنات10مناطقفيالمحتلينهجماتاألوكرانيةالدفاعقواتمنوحداتصدت➢
طياربدونطائرات9إسقاطتأكيدتم.للعدوالتابعللطائراتالمضادةالصواريخمجمعمواقعوضربللطائراتالمضادةوالصواريخاألفرادتمركزمناطقعلى
لتركزمنطقة11وللذخيرةومستودعينتحكمنقطتياألوكرانيةالدفاعلقواتالتابعةوالمدفعيةالصاروخيةالقواتمنوحداتضربت.األنواعمختلفمنللعدو
للغزاةالعاملةالقوى

:للمحادثةالرئيسيةاطالنقيليفيما.تايمزنيويوركصحيفةمعمقابلةبودانوفكيريلواألوكرانيةالدفاعوزارةفيلالستخباراتالرئيسيةالمديريةرئيسأجرى➢
إماهويابيالروسأراضيعلىالروسيةالقواتوجودإن.ومارسفبرايرفيكانكما،البيالروسيةالحدودعبرجديدروسيهجومعلىمؤشراتتوجدالاآلن(1➢

لالنتباهمشتتةمناوراتأوروتينيةتدريبات
إيرانتوافقلم،لبودانوفوفقًا.باليستية2)صواريخببيعهاطهرانإقناعأيًضاتحاولبل،(ذلكموسكووتنفي)فقطإيرانمنطياربدونالطائراتروسياتشتريال➢

صرامةأكثرعقوباتمنخوفًا،الصواريخبيععلىبعد
ً تنفيذه3)ويتمطياربدونطائرة1700توريدعلىونص،الصيففيطياربدونالطائراتلتزويدوإيرانروسيابينالعقدتوقيعتم➢ "الشهداء"تزودإيران-تدريجيا

دفعاتعلى

:بخموتبخصوص➢
،قوةأنهمباتإلثبحاجةفهم-المدينةهذهعلىاالستيالءبشدةتحاولفاجنروحداتأنفيالسببهوهذا.وإعالميةأيديولوجيةقضيةمجردهذه،لروسيابالنسبة➢

بوضوحونفهمهنراهنحن.بهالقيامالروسيالجيشيستطيعالمافعلعلىقادرونوأنهم
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خسائر الروس خالل الفترة من

19.12.2022–25.12.2022

4140 أفراد الجيش

45 دبابات

43 المركبات المدرعة القتالية

20/13
/  راجمات الصواريخ 

أنظمة المدفعية

1 وسائل الدفاع الجوي

3/2 طائرة/ مروحيات 

36 لطائرات بدون طيار

39
معدات السيارات وخزانات 

الوقود

7 معدات خاصة
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MLRSهجوًما من طراز 467ضربات جوية ، باإلضافة إلى أكثر من 109صاروًخا و 34خالل األسبوع ، أطلق الروس ✓

والمنطقة دنيبرو

وChervonogrigorivskaونيكوبولمنطقةفيللقصفنتيجة.دنيبروبتروفسكمنطقةإرهابالروسيواصل

MyrivskaوPokrovskaوMarganetska،ومحطةالطاقةوخطوطالغازوأفرانالخاصةالمنازلتنشيطإلغاءتم

بانيوالمالفنونمدرسةتضررتو،رياضيةومدرسة،والشبابلألطفالرياضيةومدرسة،المياهإمداداتضخ

مرهانكافيسنوات8العمرمنتبلغفتاةأصيبت.الغازأنابيبوخطوطاإلدارية

والمنطقةخيرسون

،المنطقةفيقذيفة370منأكثراألسبوعخاللالروسونفذ.باستمراروالمنطقةخيرسونقصفالمحتلونيواصل

استهدفوا،خيرسونفي.خطيرةحالةفيسنوات6العمرمنيبلغطفلالجرحىبينمن،34وأصيب11فيهاقُتل

إلدارةتابعًاومبنى،تعليميةومؤسسة،حيويةتحتيةبنيةومنشأة،وشققًاخاصةومبانيًا،وفندقًا،تعليميةمؤسسة

تيرغرومادااندريفنوفوالكسفيهافريليفكاقريةالمحتلونقصفكما.السفنلبناءوحوًضا،وميناًءا،للنقلالدولة

حاياضال.ثقافيومركزومستوصفريفيومجلسومدرسةمدرسةتضررت.للطائراتالمضادةجرادبصواريخ

ً الروسنفذ،(ديسمبر)األولكانون24في ً هجوما جراديخبصوارخيرسونمركزعلىالنارأطلقوا-آخرإرهابيا

واستهدف.خطيرةحالةفي18بينهمجريًحا58وقتلى10نحوسقوطعنأنباءووردت.للطائراتالمضادة

والسياراتاإلداريةوالمبانيالسكنيةوالعماراتالتجاريوالمركزالسوقالمحتلون

كييف والمنطقة 

.كييفمنطقةفوقكاميكازيطياربدونطائرة23أصلمن18الجويالدفاعقواتأسقطت،ديسمبر19ليلةفي

منازل9و،Shevchenkivskyiمنطقةفيشاهقمبنىونوافذ،Solomyanskyمنطقةفيالطريقالحطامدمر

جرحىثالثة.خاصة

والمنطقة زابوروجي

وبالفنيشيرباكياليم،نوفواندريفكا،تشيرفوني،تيمريفكامقاطعاتفيالعسكريةالتحتيةالبنيةالمحتلونأصاب

جولييبيلومنطقةفأوريهيمنطقةفيالخاصةوالمنازلالمدنيةالتحتيةالبنيةتضررت.المدفعيةوالبراميلبالصواريخ

القصفبسببستيبنيومجتمعبولوفيفسكيومقاطعاتوزابوريزهزهياوفاسيليفسكي

والمنطقةخاركيف

طوخالروسياالتحادمعالحدودبجوارالواقعةالمنطقةفيبالسكانالمأهولةالمناطقعلىهجومهالعدويواصل

النطاقاسعوحريقاندلع.للنيرانوكوبيانوبوغودوهيفوإيزيوموتشوجوييفخاركيفمقاطعاتتتعرض.التماس

مبنىوتدميرأشخاص5أصيب،فوفتشانسكفي.أوبالستإيزيومفيالصناعيةالتحتيةالبنيةمنمدنيهدففي

فيحريقندلعا،العدوقصفنتيجة،كوبيانسكفي.المركزيةالمنطقةلمستشفىالتجاريالمبنىوتضررسكني

منطقة سومي خاركيفعلىللعدوصاروخيهجومتسجيلتمديسمبر22يوممساءفي.مدنيةلمؤسسةاإلداريالمبنى

،المحليةالمدرسةورشةواحترقت،الهاونبقذائفSeredino-BudوZnob-Novgorodمجتمعاتالمحتلونأصاب

متفجراتالعدوألقى،(ديسمبر)األولكانون22في.خاصومنزلوحافلةوجرارسياراتبثالثأضراروألحقت

كراسنوبيلمجتمعحدودعلىرباعيةمروحيةمن

ميكواليفمنطقة 

قصفأسفر.للطائراتالمضادةبالصواريخهروماداوكوتسوروبسكاألوشاكيفسكاالمائيةالمنطقةيقصفكانالعدو

مبنى16تضرر.وطفلأمإلىباإلضافة،سنوات10العمرمنيبلغطفلبينهم،أشخاص5إصابةعنأوتشاكوف

سكني

دونيتسكمنطقة 

قصف،دونيتسكاتجاهفي.Ugledar،Bogoyavlenkaمندوريةمدفعيةقذائفهناك،Volnovaskyاتجاهفي

وأوريتينسكاولسكينوبوكوستيانونوفوسيليديفكاوكراسنوهوريفكاوأفدييفكاكوراخيفكاوضواحيمارينكامجتمعات

.غيرهمنكثرأباخموتيعاني،هورليفسكياتجاهفي.التحتيةالبنيةومرافقالخاصةالمنازلتدمير.وكوراخيفكا

إلطالقأيضاهيرمادفويارسكاوتشاسووياكوفليفكاوكوستيانتينيفكاديليفكاودالنياوباراسكوفيفكاسيفرسكوتعرضت

تجاهافي.وقتلىجرحىهناك.الكهرباءوخطوطأطفالوروضةومدرسةوالسكنيةالشاهقةالمبانيتضررت.نار

Lysychansk،مجتمعاتقصفTorskyوZarychny LymanskوSiversk
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أوديساجريتموانئالزراعيةالمنتجاتمنطنألف182تحملسفن7غادرت،واألحدالسبتيوميخالل➢
وأوروباوآسياإفريقيالدول"الحبوبمبادرة"إطارفي
وظل،الحيويةةالتحتيالبنيةعناصرأحدتضرر،كييففيللعدوطياربدونللطائراتالصباحيالهجومبعد➢

عملياتنأكما،صعبًاأوكرانيافيالطاقةنظامفيالوضعيزالال.تدفئةبدونالمستهلكينمن٪3حوالي
ZaporizhiaوDnipropetrovskوPoltavaوخاركيف،سومي،كييف،كييففيساريةالطارئةاإلغالق

CherkasyوChernihivوZhytomyrوKirovohradو
لثقافةالوزيروفقًا،معماريتذكارينصبوهو،باخشيسارايفيخانقصرالروسياالحتاللإدارةتدمر➢

تكاتشينكوأولكسندراألوكراني
.حديثةبناءموادبالقديمالسقفواستبدال،الذهبيةللخزانةالملونالزجاجونوافذالسقفبتفكيكيقومونإنهم"➢

"جديدببناءالوطنيةالذاكرةيمحوونهم،أخرىبعبارة

2
0

.1
2

وال،فقطمدينةالاحتياجاتنصفالسعةتغطي:الماضياليومخاللعمليًاكييففيالطاقةنظامحالةتتغيرلم➢
حذر.كهرباءبدونالمستهلكينمن٪80،كييفمنطقةفي.الزمنيالجدولإلىالعودةفيشكأيحاليًايوجد
فيأخرىمرةاألوكرانيةالطاقةمنشآتتهاجمقدروسياأنمن،شميهالدينيس،أوكرانياوزراءرئيس

عددمراتثالثالسلطاتستضاعفلذلك،الظالمفي2023األوكرانيونيواجهبحيث،القريبالمستقبل
15000إلى"تقهرالالتيالنقاط"
الاألطفلتعريض"الشبابحركات"بـيسمىماالمحتلةاألوكرانيةاألراضيفيالروسالغزاةأنشأ➢

(الشبابجيش)"الشبابجيش"العسكريةللجماعاتالمراهقينتجنيدوكذلك،للدعايةاألوكرانيين
األنديةمعظمالروسدمرلقد.الماضيةالستةاألشهرخاللكبيربشكلالمدمرةالثقافيةالتحتيةالبنىعددزاد➢

،الثقافيةالتحتيةالبنيةمنقطعة1132تضرر،المجموعفي.(خسائرتكبدوالمناإلجماليالعددمن47٪)
بالكاملالثلثمنيقربماتدميرتم،بينهامن.الثقافيالتراثآثارباستثناء

األطفالإنسلوبينيتدميتروالمظالمأمينقال.روسياإلىالمحتلوننقلهمآخرينأطفالثالثةأوكرانياأعادت➢
أوكرانيًاطفاًل 13613ترحيلتم،حاليًا.خاركيفلمنطقةالمؤقتاالحتاللأثناءآب/أغسطسفيأعيدوا

روسياإلى
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وكرانياأفيالكهرباءإلمداداتالحاليالوضعيعد،المواجهةوخطوطالوسطىالمناطقفيوكذلك،كييففي➢
بسببالمحوالتمن٪60تدميرتم:والمعداتبالشبكاتلحقتالتياألضراربسببصعوبةاألكثرهو

الروسيةالهجمات
الشحنومراكزالمولداتلقبولالوطنيينالبريدمشغليمع،البالدفيالرئيسيالبريدمكتب،Ukrposhtaتتفق➢

فروعهافيأوكرانياإلىالجمركيةالرسوممنالمعفيللتسليم
تتراوح.العالميةالصحةمنظمة-الحرببسببعقليةاضطراباتمنأوكرانيينأربعةكلمنواحديعانيقد➢

إلىالميةالعالصحةمنظمةتشير.الصدمةبعدمااضطرابمثلشدةاألكثرالحاالتإلىوالتوترالقلقمنهذه
الشاملةالحربمنأشهر10بعديتزايدالنداءاتعددأن
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الكبيرةمدنالسكانإلجالءالسلطاتتخططال،أوكرانياأنحاءجميعفيالكهربائيالتيارانقطاعحالةفي➢
لتقديراتوفقًا،الكاملالكهربائيالتيارانقطاعأصعبمنالتعافييستغرق.الريفيةالمناطقإلىمركزيًا
،هنفسالوقتفي.شميهالدنيسالوزراءرئيسذلكأعلن.أيامعشرةإلىسبعةمن،الطاقةخبراء

علىستعملأوكرانيافإن،الروسياالتحادمنجديدةقذائفهناكيكنلمإذا:الطاقةوزارةصرحت
الصيفبحلولالطاقةنظاماستقرار

أنوىبدع،أخرىمرةيعيدونهمثم،تبادلهممقابلأسرهمتمالذيناألوكرانيينأحيانًاالروسيأخذ➢
الجانبأنسلوبينيتوأكد.لوبينيتسدميترواألوكرانيالبرلمانمفوض-.استبدالهمرفضتأوكرانيا

للتبادلالروسيالجانبعرضهشخصأييرفضلماألوكراني
التيماريوبولفيجديدقبر10300عنيقلالمابرسأسوشيتدوكالةأحصت،آذار/مارسمنذ➢

بهاالمحيطةوالمناطقمؤقتًاروسياتحتلها
بينمنالقتلىوعائالتعائالتهموأفرادالقدامىالمحاربينعددأنالقدامىالمحاربينشؤونوزارةأفادت➢

٪10سيشكلالروسيالعدوانانتهاءبعدأوكرانيامواطني
.حاليًاينللمستهلكالطارئاإلغالقيستمرلذلك،صعبًاكييففيالطاقةإمداداتمعالوضعيزالال➢

للمستهلكينالطاقةتوصيلولكن،التوليدليستالحاليالوقتفيالرئيسيةالمشكلة
قال.2023عامفي٪2-1بنسبةالتضخمزيادةإلىالبديلةالطاقةمصادرإلىاألعمالانتقاليؤديقد➢

هذاعنSvyridenkoيوليااالقتصادوزيرة-الوزراءلرئيساألولالنائب
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منهم،جئينالاللشؤونالمتحدةلألممالساميةالمفوضيةمنشتويةمساعداتأوكرانيمليونمنأكثرتلقى➢
،انيةاإلنسالمنظمةموقععلىالمنشورةالمعلوماتوبحسب.نقديةمدفوعاتتلقىألف300منيقربما

:أوكرانيافيشخصمليونمنأكثرإلىوصلالشتويةالمساعداتبرنامجفإن
(المدافئ،الترمس،البطانيات)األساسيةاالحتياجاتشخص800000منأكثرتلقى(1➢
نقديةمدفوعاتشخص300000منيقربماتلقى(2➢
شخصألف12منأكثر-المنازلوعزلإلصالحمواد(3➢

المشاريعألصحابلمنحآخرغريفنامليون400الحكومةخصصت،YeRobotaبرنامجمنكجزء➢
فيقنبلةسيالروالجيشألقىحيث،الدرامامسرحأنقاضتدميريتم،روسياتحتلهاالتيماريوبولفي➢

تفكيكسيتم.مدني1000حواليفيهيسكنالقنابلمنملجأالدرامامسرحداخلكان.2022مارس16
سيتمصفالقتثبتالتيالمبنىمناألجزاءتلكفقطأي،بالكاملالمسرحمنوالمركزيالخلفيالجزء

مدينةالفيالمدنيينالسكانضدالمرتكبةالحربجرائمآثارالروسيدمر،الطريقةبهذه.تفكيكها
تم،وحدهرنوفمبفي.الكربونأكسيدبأولالتسممحاالتعددفيالرائدةالبلدانبينمنكييفمنطقة➢

فيموجوداألكبرالعدد.ديسمبرمناألولاألسبوعفيحالة100تسجيلوتم،تسممحالة370تسجيل
ودنيبروبتروفسكوكييفلفيفمناطق
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