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Times-أوكرانياإلىذخيرةحاوية159إلرسالباكستانتخطط➢ Economic The ،الخصوصوجهعلى.
يرةالذختحملالتيالسفينةتغادرأنيجب.للنقلM4A2وقذائفملم155عيارمنمدفعيةقذائفإعداديجري
طائراتثتحديفيأوكرانيامساعدةباكستانتتلقىقد،المقابلفي-ينايرشهرمنالثانيالنصففي

M-17.السوفيتيةالهليكوبتر
الدفاعوزيرةوقالت.أوكرانياإلىوتنقلهالمتحدةالوالياتمنNASAMSالجويالدفاعنظامكنداستشتري➢

."ألوكرانياجويدفاعلنظاملكندامجانيتوفيرأولهوهذا":أناندأنيتا
علىاشخصي ًتتعرفأنأرادت.خاركيفمدينة،بوربوكأنالينا،األلمانيةالخارجيةوزارةرئيسةزارت➢

رمزهيالمدينةهذه"بوربوكوقال.الباردةبالحربيمرونالذينالسكانإلىتستمعوأنالمدينةفيالوضع
ستواصلألمانياأنوأكدت".تنتهيالالتيوالمعاناةأوكرانيافيالعدوانيةالروسيةللحربالمطلقالجنون
عبرستارلينكاتصاالتخدماتلتمويليورومليون20بمبلغمساعداتعنوأعلنتباألسلحةأوكرانياإمداد
.الصناعيةاألقمار

.الناتولحلفامالعاألمين-طويلةلحربمستعديننكونأنيجب،بأوكرانيايتعلقفيماهدفهيغيرلمبوتين➢
وال.فيةإضاوآالتمعداتعلىللحصولوالعملالتعبئةيواصلونإنهم.روسياشأنمننقللأاليجب"وقال➢

."أوكرانياضدالوحشيةالحربهدفغيرقدبوتينأنعلىمؤشراتتوجد
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برادليكيةاألمريالمشاةمركباتاستقبالعلىقادرةستكونالمسلحةالقواتإناألمريكيةالدفاعوزارةقالت➢
.المقبلةالقليلةاألسابيعفيالقتالية

والتقىعامةناتإعالدونأوكرانياإلىدوداأندريهالبولنديوالرئيسناوسيداجيتاناسالليتوانيالرئيسوصل➢
دفاعومعداتراتللطائمضادةبأنظمةأوكرانياتزويدعننوسيداالليتوانيالرئيسأعلن.لفيففيزيلينسكي

.العسكريةالمساعدةمنكجزءجوي
.الدوليالتحالفمنكجزءأوكرانياإلى2ليوبارددباباتمنشركةنقلسيتمإنهدوداأندريهبولندارئيسقال➢

UPD.14إلى10منالدباباتعددعننتحدثنحن اطلب ًاأللمانيةالحكومةتتلقلم،يناير13منراً اعتبا.
هيLeopardدبابةألنراً نظ.ليوباردطرازمنالرئيسيةالقتاليةبالدبابةأوكرانيالتزويدبولندامنرسمي ا
.األلمانيةالفيدراليةالحكومةمنإذن ايتطلبالتصديرمنالمزيدفإن،الصنعألمانيةدبابة

نحن"ومةالحكباسممتحدثوقال.بالدباباتأوكرانيالتزويدتخططأنهامرةألولالبريطانيةالحكومةأكدت➢
من.الحربههذكسبفيستساعدالتاليالجيلمنعسكريةتقنياتتوفيرخاللمنألوكرانيادعمنامننسرع

."اللعبةقواعدلتغييرفرصةأللوكرانيينتوفرأنيمكنالقتالدباباتأنالواضح
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وقالت.األلمانية2ليوباردبدباباتأوكرانيابتزويدمرةألولالمبرختكريستيناأللمانيةالدفاعوزيرةسمحت➢
حول."لةالصذيالوضعمعللتكيف-جيدةنصيحةلنانقدم،فيهانعيشالتياألوقاتفي":سؤالعلىردا ً

.ألوكرانياالدباباتتوريدإمكانية
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.أوكرانياحلصالالروسيةاألصوللمصادرةتشريعيإطارإلعدادإستونياجهوداألوروبيةالمفوضيةتدعم➢
علىوتستصالمتحدةأللممالعامةالجمعيةأنجاباروفاأميناألوكرانيةالخارجيةوزارةرئيسنائبأعلن➢

.الروسياالتحادقبلمنالعدوانجريمةبشأنخاصةمحكمةإنشاءقرار
را11خالل.فوربس-أوكرانياإلىNPPطاقةلوحدةإجماليةبسعةمولداتتسليمتم➢ مااستيرادتم،شه 

جيجاوات1المستوردةاألجهزةجميعسعةمتوسطيبلغ.أوكرانياإلىكهربائيمولدألف354منيقرب
.األقلعلى
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محطة45حواليعنعبارةوهي.أوكرانياإلىأذربيجانمنالطاقةمساعداتمنالثانيالجزءوصل➢
تلقت،2022ديسمبرفي.أذربيجانمنمقدمة،أمبيرفولتكيلو150إلى94بسعةاحتياطيةطاقة
.مختلفةقدراتذاتاحتياطيةطاقةمحطاتوخمسللطاقةالً محو45أولباكومنكييف

منطلبعلىبناءالتفاصيلحجبتم.ألوكرانياعسكريةكمساعداتيورومليون160فنلنداأرسلت➢
.الفنلنديةالحكومة

األموالتوجيهسيتم.دوالرمليون95تخصص-الحيويةالتحتيةالبنيةاستعادةفيأوكرانيااليابانستساعد➢
.شراكةاتفاقيةمنكجزءاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجخاللمن
RCدباباتأوكرانياستتسلم➢ 10-AMXالفرنسيالدفاعوزير-شهرينغضونفيفرنسامنبعجالت
والطائراتاريخالصومنالتحذيرتقنياتأوكرانياإلىستنقلإسرائيلإنإسرائيلفيأوكرانياسفيرقال➢

.الذكيةطياربدون
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.أوكرانياإلى2تشالنجردبابة12نقلعلىسوناكريشيالبريطانيالوزراءرئيسوافق➢
لديهمايفكيوالموسكوالأنهتعتقدألنهاأوكرانيافيمحلينارإطالقوقفإلىللسعيمستعدةتركيا➢

.الحربلكسبالعسكريةالوسائل
يؤيدونالاالستطالعشملهمالذينالمجريين٪من97إنسينتكيراليألكسندراالحكومةباسمالمتحدثةقالت➢

لكنها،الحربتوقفلمالعقوباتأنإلىوأشارت.أوكرانيافيالحرببسببلروسياالمناهضةالعقوبات
.ألوروباشديدةاقتصاديةصعوباتتسببتزالوالتسببت
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لوحتى،2024عامقبلأوكرانياإلىليوبارددباباتتسليممناأللمانيةRheinmetallشركةتتمكنلن➢
.شبيجل-غد انقلهااأللمانيةالحكومةقررت

ذاتيةمدفعيةمنشأة30وحوالي2تشالنجردبابة14منسربلنقلخططهاالبريطانيةالحكومةأكدت➢
.أوكرانياإلىAS90ملم155عيارالدفع

أندتريالألنها،ألوكرانياعسكريةمساعداتتقدملنبالدهاأنجورجياوزراءرئيسنائبةصرحت➢
.النزاعفيطرف اتصبح
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1 منمعلوماتإلىباإلشارةCNNلتقاريروفق ا،المعركةساحةفيروسياموقفإضعافعلىآخرمؤشر٪هذا.75بنسبةالمناطقبعضعلىالمدفعيالقصفحدةمنالروسخفض➢

.واألوكرانييناألمريكيينالمسؤولين

.الناجحةاألوكرانيةاالهجماتمواجهةفيللتكتيكاتأوسعتقييمإعادةمنءً جزتكونقدأو،اإلمداداتنقصبسببالمدفعيةقذائفروسياتقننربما➢

.الغربيينحلفائهقبلمنألوكرانياالعسكريالدعمبتعزيزضاً أيمرتبطالروسياالتحادقدراتتراجعأنإلىاإلشارةوتجدر➢
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1 سيلفورتقاعدةفيالتدريبسيتم.الخاصةمصادرهاعننقالً CNNشبكةذكرتحسبما،المقبلاألسبوعباتريوتالجويالدفاعأنظمةعلىاألوكرانيةالمقاتالتتدريبسيبدأ➢

.أشهرعدةالدورةستستمر.الجويالدفاعأنظمةأحدثمعالعملمهاراتأنفسهماألمريكيونيمارسحيث،أوكالهوماواليةفيالعسكرية

،هناكقويةانفراجةنتوقعأنينبغيال،ذلكومع.بخطوةخطوةأوبالستلوهانسكتدريجيايحررونإنهم.وسواتيفسككريمينسكاتجاهيفيتنجحاألوكرانيةالمسلحةالقواتإن"➢

.غايدايسيرهي،أوفالوهانسكرئيسقالبالكاملوألغمتالدفاعيةالهياكلإعدادمنتمكنتالروسيةالقواتألن
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سيسمحالذياألمر،السوفيتياالتحادإلىآخرينروسيألف500وسيدخل.المقبلةاأليامفيأخرىتعبئةموجةعنالروسيةالقيادةتعلنأناألوكرانيةالعسكريةالمخابراتتستبعدال➢

لتشكيلقيادتهاخططإلىيريشالمعتديةالدولةنفذتهاالتيالتعبئةإجراءاتحجمفإن،األوكرانيةالعسكريةالمخابراتتقديراتوبحسب.استراتيجيةاحتياطياتبإنشاءاإلرهابيةللدولة

.شخصمليونينحوقوامهيبلغجيش

حشدستحاولياروسأنورأى.سيبيبيمعمقابلةفي،ريزنيكوفأوليكسي،األوكرانيالدفاعوزيربذلكصرح.الربيعفيالمحتلةاألراضيمنكبيرهجومشنروسياتريد➢

،اثلهجوميستعدونالروسأنالدفاعوزيريعتقدال،نفسهالوقتفي.أوكرانياوشرقجنوبفيبيالروسياأراضيمننًٍالمحتلةالمناطقمنهجوملشن"واألسلحةوالذخيرةالقوات"

.كافيةمواردروسيالدىوليس،طويالً وقت اسيستغرقاألمرألن

ISW(الحربدراسةمعهدمحلليقبلمنالمعلوماتهذهتأكيدتم.سوليدارعلىالقبضالروسيةالدفاعوزارةأعلنت➢ العنيفالقتالأناألوكرانيالجانبيدعي،نفسهالوقتفي(.

تزالال.مستمرةدونيتسكمنطقةعلىالصعبةالمعركة"أن،الحربمن324اليومنهايةفيخطابهفي،زيلينسكيفولوديمير،أوكرانيارئيسأعلن،وهكذا.المدينةفيمستمر

المسلحةالقواتفإن،االتجاههذافيقواتهأعظمركزقدالعدوأنمنالرغمعلى.مستمرةواليتناشرقفيأخرىوقرىوبلداتوكريميناوسوليدارباخموتأجلمنالمعركة

."الدولةتحميواألمنالدفاعقواتجميع،ألوكرانيا

ريحاتالتصسبب.التصريحهذانفتالروسيةالدفاعوزارةلكن،سوليدارعلىالقبضبالفعلأعلنقدكان،"فاجنر"الروسيةPMCشركةرئيس،بريغوزينيفينأنإلىيشار➢

.الروسياالتحادفيالعسكريةالقواتتنافسهوالروسيالجانبمنالمتناقضة

الجيشفإن،المناصبهذهاحتلواحيث،وسوليدارلباهوموتاإلستراتيجيةاألهميةانخفضت،األوكرانيةالقواتقبلمن)خاركيفمنطقة(إيزيوممدينةتحريربعدأنهمنالرغمعلى➢

العدوعلىكبيرةخسائرالمزيدبإلحاقلهميسمحمما،الروسمنفائدةأكثروضعفياألوكراني
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1 صواريخإطالق5ومختلفةقواعدمنكروزصاروخ28حواليالعدوأطلق،المجموعفي.أوكرانياأراضيعلىضخمةصاروخيةضرباتأخرىمرةالروسشن،يناير14في➢

لقواتاألخرىالمكوناتمنوحداتمعبالتعاوناألوكرانيةالمسلحةللقواتالجويةالقواتووسائلقواتقبلمنموجهةصواريخ3وكروزصاروخ18تدميرتم.موجهةجوية

.الدفاع

خسائر الروس خالل الفترة من

15.01.2023 – 10.01.2023

أفرادًالجيش 3530

دبابات 26

المركباتًالمدرعةًالقتالية 36

/  راجماتًالصواريخً

أنظمةًالمدفعية
25/3

وسائلًالدفاعًالجوي 2

طائرة/ مروحياتً 1/1

لطائراتًبدونًطيار 16

قوارب/ سفنًحربيةً 1

معداتًالسياراتًوخزاناتً

الوقود
37

معداتًخاصة 4

الحربوقوانينالدوليسانياإلنالقانونقواعدجميعتقريب امنتهكين،بالسكانالمأهولةالمناطقيهاجمونإنهم.المدنيينالسكانومنازلالتحتيةالبنيةتدمير،المعركةساحةفيحاً نجايحققوالمالذين،الروسالمحتلونيواصل✓
.وأعرافها

العدوهجماتيصدونيوناألوكرانالجنود.سوليدارأجلمنالعنيفالقتاليستمر.باخموتاتجاهفيالهجوميةاألعمالعلىالرئيسيةجهودهمتركز،الغرضولهذا.بالكاملدونيتسكمنطقةعلىاللستيالءنواياهعنيتخلىالالعدو✓
من.وخيرسونزابوريزهياتجاهيافينفسهاعنوتدافع،كوبياناتجاهفيالتكتيكيموقعهاتحسينيحاولإنهم.ونوفوبافليفوأفديفليماناتجاهاتفيهجومبشنضاً ًأيالعدويقوم.فادحةخسائرالمحتلونتكبد.الساعةمدارعلى
.والذخيرةالعسكريةوالمعداتواألسلحةاألفرادحركةيالحظ.االنتشاربإعادةالعدويقوم،اليسرىالضفةعلىخيرسونمنطقةفيلوحداتهالدفاعيةالقدراتتعزيزأجل

الجويومجالهاراضيهاأتوفرحيث،أوكرانياعلىالروسيالعدوانفيالمشاركةبيالروسجمهوريةتواصل.للعدوهجوميةمجموعاتعنالكشفيتملم.وسلوبوزانسيفر،بوليس،فوليناتجاهاتفيكبيرةتغييراتتوجدال✓
.واللوجستياتالذخيرةعنفضالً ،للضربات
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.مرة390ضربةًجوية،ًوأطلقواًالنيرانًبراجماتًالصواريخًأكثرًمن75ًضربةًصاروخيةًو79ًخاللًاألسبوعًنفذًالروسً✓

كانون الثاني/ يناير 14هجوم 

.انياأوكرعلىعشرالثانيالشاملالصاروخيهجومهالروسياالتحادشن،الثانيكانون/يناير14يومظهربعد

منإطالقهاتمالتيللطائراتالمضادة(300-إس)400-إسصواريخباستخدام،صباحيقصفبعدذلكحدث

،الحقوقتفي.مبنى28تضررحيث،كييفومقاطعةالعاصمةفيالحيويةالتحتيةالبنيةعلى،الشمالياالتجاه

Kh-101صواريخ:الدقةعاليةأسلحةالروساستخدم / Kh-555،KH-22منالبحريةكروزوصواريخ،الجوية

ا38حواليالعدوأطلق،المجموعفي.الجويةالموجهةKH-59وصواريخ،Kalibrطراز مختلفمنصاروخ 

صاروخ18بتدمير،الدفاعلقواتاألخرىالمكوناتوالحداتمعبالتعاون،األوكرانيةالجويةالقوةقامت.األنواع

.موجهةصواريخ7وكروز

منمنهم14،بجروح75وأصيب،أشخاص30توفي.بالكاملجناحهوُدمرسكنيمبنىأصيب،دنيبروفي

منشخصا 39ًإنقاذتم.خطيرةحالةفيسنوات9العمرمنتبلغفتاة.سنوات3العمرمنيبلغوأصغرهم،األطفال

.سيارة15حوالىفىالنيراناشتعلتكما.البحثعملياتاإلنقاذرجالويواصل،األنقاضتحت

وأوديساوزابوريزهياسياوفينيتفرانكيفسكوإيفانولفيفمناطقفيللقصفالحرجةالتحتيةالبنيةمرافقتعرضت➢

.وخاركيف

.خاصةمنازل6تضرر،ريهكريفيفيواحدوجرحواحدشخصقتل➢

رانكيفسكفوإيفانووفينيتسياولفيفوأوديساريهوكريفيكييفمقاطعاتفيالجويالدفاعقواتعملت➢

.وميكواليف

مقاطعة سومي

.سكنيمبنىتضرر.إصابات10هناككان.الهاونبقذائفزنوبنوفغورودمنطقةالروسقصف،الثانيكانون/يناير11في

دنيبروبتروفسكمقاطعقة

،وقودحطةومومصنع،،مبانعدةتضررت،مرهانيسفي.الثقيلةبالمدفعيةنيكوبولمنطقةالروسقصف،األسبوعخالل
كهرباءطوطوخخاصةلشركةتابعةإنتاجوورشةمنازلتعرضت،نيكوبولفي.كهربائيةوشبكة،غازأنابيبوخط،ومتجر
.للتخريب

ميكواليفمقاطعة 

.المدنيةةالتحتيالبنيةوتضررت،واحدجريحهناككان.كوتسوروبوأوشاكيفمنطقتياتجاهفيالضربالعدويواصل

والمنطقةزابوريجيامدينة 

ليلةفي.وزابوريجيافكاوفاسيليوغوليايبوليوأوريخيفبولوغيلمناطقالمدنيةالتحتيةالبنيةبقصفباستمرارالمحتلونيقوم
فيومنازل،ومؤسسة،التحتيةالبنيةكائناتتضررت.زابوريجياالمحتّلونهاجمالثانيكانون/يناير14يوموصباح12

.المدينةفيالخاصةالمنازلمناطقأحدى

والمقاطعةخيرسونمدينة 

ا17وقتلى4وقوعإلىأدىمما،مرة300منأكثرالمنطقةأراضيالمحتلونقصف قذائفأصابت،خيرسونفي.جريح 
تضرر.النقلسسةومؤ،تعليميةومؤسسة،ومستشفى،الشققوالمتعددةالخاصةوالمباني،الحيويةالتحتيةالبنيةمنشآتالعدو
كهناواندلع،خيرسونفيالوالدةمركزالمحتلونهاجمالثانيكانون/يناير11في.الحراسومبنىومخزنوسيارةحافلة16

أطلقكما.المركزعاملةأصيبت.األطباءمكاتببأحدأضراراوألحقتاألطفالقسمنوافذاالنفجارموجةدمرت.حريق
بجروحأشخاصثالثةأصيبحيث،خيرسونبمقاطعةفيميكيلسكيقريةفيحيويةتحتيةبنيةمنشأةعلىالنارالمحتلون
حيثكنيةسبنايةمعاديةقذيفةأصابت.خيرسونقربيانتارنيقريةالغزاةهاجمالثانيكانون/يناير12في.الخطورةمتفاوتة
ا27العمرمنيبلغرجلتوفي ا47العمرمنتبلغامرأةأصيبتكما.عام  .عام 

والمقاطعةخاركيفمدينة 

براجماتخاركيفمدينةالروسالمحتلونقصف،الثانيكانون/يناير10في.خاركيفمنطقةترويعالعدويواصل
البلداتسالروقصف،األسبوعخالل.الناريةلأللعابمستودعأصيب،بالمدينة"كييف"منطقةفي."سميرش"الصاروخية

خاصةمنازلتضررت.جرحى3هناككان.وخاركيفوتشوغوييفوبوغودوخيفكوبيانسكمناطقفيالحدوديةوالقرى
العدوقصفالثانيكانون/يناير13في.فوفتشانسكفيالشركاتإحدىالعدوقذائفأصابتكما.تجاريةومبانًٍتجاريوجناح

منتبلغأخرىامرأةوأصيبت.أعمارهمامن64و59فيامرأتانتوفيت.كوبيانسكلمنطقةالتابعةدفوريشناقريةبالمدفعية
الصناعيةالمنطقةفيS-300بصواريخمرتينخاركيفالعدوأصاب،الثانيكانون/يناير14يومصباحفي.عاما63العمر
.الصناعيةوالمنشآتللطاقةالتحتيةالبنيةمرافقأصابحيث

دونيتسكمقاطعة 

ديانيفووضواحيفوغليدارتتعرض،فولنوفاخااتجاهفي.المواجهةخططولعلىالضربفيالعدويستمر

.سكنيةبمبانيأضرارلحقت.نارإلطالقوبوغويافلينكاوبريتشيستيفكاونوفوكرينكا

،تونينكي،فدييفكاأ،إليزافيتيفكا،(غيرهامنأكثرتتضررالتيالمدينة)كوراخيفكاتتعرض،دونيتسكاتجاهفي

والمتعددةلخاصةاالمنازلتضررت.المدفعيةونيرانالصواريخلضربأوكريتينسكا،مارينسكا،ماكسيميليانيفكا

.اإلداريةوالمبانيوالمركباتوالشركاتوالمرائبالشقق

،وخروموفي،وكليشيفكا،وسوليدار،وباراسكوفكا،باخموتمناطقتضررت،هورليفكامنطقةفي

وشوارعبمنازلرارأضلحقت.ياروتشاسوفي،وكوستيانتينيفسكا،توريتسكبلداتوضواحي،وكوستيانتينيفكا

.السابقالمعهدومبنى

هناكلحقت.شنيزاريوتورسكيوليمانورايغورودكاوسريبريانكاوسيفيرسكتتعرض،ليسيشانسكاتجاهفي

.وقتلىجرحىاالتجاهاتتلككلفيوقع.ومدرسةسكنيةبمبانيأضرار
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1 ل➢ ا4867106رسمي اأوكرانيافيُسّجِّ 7ي اداخلالنازحينعدديتجاوزالدوليةللتقديراتووفق ا،نازح 

.شخصماليين
ا➢ .مدمرةأومتضررةمساكنفيأوكرانيمليون2.4منأكثريعيش،2022خريفمناعتبار 
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.الكهرباءاتاحتياجلتلبيةكافًٍغيرالتوليدمستوىأنإذ،صعبكييففيالطاقةنظامفيالوضعإن➢
علىالحملدةزيامنيزيدمما،واسعنطاقعلىالكهربائيةالتدفئةأجهزةالسكانيستخدم،الطقسبسبب
.فيهوالعجزالطاقةنظام

.المستهلكينمن٪84إلىالمركزيةالتدفئةشبكةتوصيلتمحالي ا،المحررةخيرسونفي➢
أزمةأكبرفيبالحرتسببت.فقطالحربقبلفترةفيمستواهنصفإلىأوكرانيافيالعملسوقانتعش➢

نشر،2022شباط/فبراير24حتى.Work.uaخدمةمحللويقولكما،أوكرانيافيالعملسوقفي
عددبلغ،2022األولكانون/ديسمبرفي.شهركلوظيفةعنإعالن100000حواليالعملأرباب

.فقط53179العملعروض
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البنيةمرافقمن٪55منأكثربترميمالعامةوالخدماتالمحليةوالسلطاتالطاقةعمالقام،اآلنحتى➢
الوطنية"غازنافتو"شركةرئيسبذلكأفاد.الروسيالقصفجراءتضررتأودمرتالتيللطاقةالتحتية
.Facebookعلىشيرنسشوفأوليكسيوالغازللنفط

بالكاملالطاقةنظاماستعادةإنكوفالينكوسيرهي"ياسنو"الكهرباءلشركةالتنفيذيالرئيسوقال➢
نتوقعأننايمكن،الهواءحرارةدرجةارتفاعمع.المواردمنالكثيروستطلبالوقتمنالكثيرستستغرق

.جذري ايكونلنبالتأكيدلكنه،الحالةتحسن
مقاطعةيأراضتقسيميمكن":قائال ًالمقاطعةفيالدمارعلىغايدايسيرهيلوهانسكمقاطعةحاكمعلق➢

دوناحتاللهتمالثانيوالجزء،2014عامأوائلفيواحدجزءاحتاللتم:أجزاءثالثةإلىلوهانسك
وكريمينابمدنيمرخططولعلىالمقاطعةمنجزءوهناك،2022فبراير24بعدعنيفقتال

،بالكاملالحيويةةالتحتيالبنيةتدميرهناكتم.بوباسناوليسيشانسكووغيرسكيزولوتيووروبيجني
ادمرتالمياهإمداداتشبكةذلكفيبما محطة.أيضا ًفدمرتالكهربائيةالفرعيةالمحطاتأما...تمام 

ماكل.ميرهاتدتم-أوروبافيالمحطاتأفضلمنتعتبرالتي،الثمنباهظةكريمينافيحديثةفرعية
إصالحنالمحتلوحاول.كاملبشكلالمرافقكلتدميرتم-الغازوإمداداتالصحيالصرفبمياهيتعلق
ألن،تنفجرالمنازلفبدأت،الغازبتوصيلقاموا.فحسبالفيديوصورةلخلقذلكفعلوالكنهم،شيء
."تضررتالتحتيةالبنية

االمحتلوندمر،دونيتسكمقاطعةفيوالمدمرةالمحتلةماريوبولفي➢ ذوالمنزل"اسمبيُعرفتاريخي اأثر 
.أرناوتوفرساميعملكانحيث،"الساعة

ليسهذابأنالمحتلونصرحالمبنىتفكيكبدايةمنذ":أندريوشينكوبتروماريوبولعمدةمستشاروقال➢
ا اتالحفاربهاتدمرالتيالطريقةهيهذه.المحتلينروايةفيبناءإعادةهيها.إعماراعادةوإنماهدم 

."بالقنابلتدميرهبعد،لماريوبولالحقيقيالتاريخ
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هيئةفيوردكما.خيرسونمقاطعةفيمؤقت االمحتلةاألراضيفيالسكاننهبالروسالغزاةيواصل➢
إحدىفياألعمالرجالعلىالروسالفاشيوناستولىفقد،األوكرانيةالمسلحةللقواتالعامةاألركان
المنقولةالممتلكاتجردعناالحتاللسلطاتأعلنت":األركانهيئةوقالت.كاخوفسكيمنطقةفيالبلدات
."يمالتأم"بـيسمىمايأتيذلكوبعد،المحليةالخاصةالمشاريعألصحابالمملوكةالمنقولةوغير

امنعدمةالمدينةفيالمنازلتدفئةإنأورلوفدميتروإينيرغودارعمدةقال➢ الالروسالمحتلينألن،تمام 
أجلمنالنوويةللطاقةزابوريجيامحطةفيالطاقةوحداتمناألقلعلىواحدةوحدةبتشغيليسمحون
.للمدينةوالتدفئةالحراريةالطاقةتوفير
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السبتيوملروسيالالتحادشنهاالتيالهائلةالصاروخيةالضربةبعدأنهزيلينسكيفولوديميرالرئيسأعلن➢
.أخرىقمناطفيمنهاأصعبكانتوكييفخاركيفمقاتعتيفيبالكهرباءيتعلقفيماالحالةفإن،

.مؤقت ااألنفاققطاراتحركةوتوقفت،كهرباءبدونخاركيفمناطقمعظمبقي،االنفجاربعدمباشرة
اكييفمقاطعةعلىالصاروخيالهجوموأسفر➢ وقوعدونسكنيمبنى28بـأضرارإلحاقعنصباح 

.ضحايا
،األوكرانيةبالحبوبالمحملةالسفنمرورلتأخيرالروسياالتحادبهايقومالتيالمتعمدةلألفعالنتيجة➢

لمجلساجتماعيفجرينفيلدتوماسليندااألمريكيةالسفيرةبذلكصرحت.النصفإلىنقلهامعدلانخفض
،السفنشتفتيعملياتبإبطاءيقومالروسياالتحادأنإلىاألمريكيالمندوبوأشار.المتحدةلألمماألمن
تسليممنكنتتمحتىالتفتيشعملياتاألخرىالعشراتوينتظر،اإلبحارالسفنتنتظرالسببولهذا

.الحبوبمنحمولتها
محطة8000و،مختلفةبقدراتكهربائيمولد300000منأكثرتسليمتم،األولكانون/ديسمبرفي➢

Starlinkأوكرانياإلىالطرفية.
المقاطعةاكمحأفادحسبما،بالصواريخدنيبرمدينةالروسيالجيشقصف،يناير/الثانيكانون14في➢

الطوارئمةخدباسمالمتحدث،كوفتونيوكسيرهيوقال.العمارةأجنحةأحدوُدمر،ريزنيشنكوفالنتين
قطعة27واإلنقاذرجالمن102فيهاويشارك،جاريةتزالالالبحثعمليةإن،الحكوميةاإلقليمية

،كانالسسجلمنالواردةللمعلوماتوفق ا.الروسيةالقواتدمرتهاالجناحفيشقة72هناك.المعداتمن
بأكملهالمنزلبقي.طفال 50ًحواليمنهم،شخص200و100بينيتراوحالشققتلكسكانعددكان
أكثرإن،كوتيموشينكيريلو،األوكرانيالرئيسمكتبمديرنائبوقال.نوافذوالغازوالكهرباءبدون
.منزلدونتُركواشخصألفمن
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1 24منذ.لهواءاتلوثعنناتجةالروسياالتحادغزوبسببأوكرانيافيبالبيئةلحقتالتياألضرارمعظم➢

يمكن.الهواءفيالحرارياالحتباسغازاتمنطنمليون42منأكثربالفعلدخلت،شباط/فبراير
حاليابالبيئةلحقتالتياألضرارإجماليويبلغ.بلغاريافيلالنبعاثاتالسنويبالحجماألرقامهذهمقارنة

.الهواءتلوثإلىمنها27تعودحيث،دوالرمليار46
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