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اطيتعألوكرانياالماضياألسبوععنهاإعالنكانالتيالعسكريةالمساعداتمنالقياسيةالحزمةإطارفي➢
.كوسككايموأوكرانيافياإلستونيالسفيرصرحكماملم155عيارمنهاوتزرمدافعكلألوكرانياإستونيا
.إلستونيااإلجماليالمحليالناتجمن٪1بالفعلألوكرانيااإلستونيةالعسكريةللمساعدةاإلجماليالحجمتجاوز

الموافقة،تلكتكونلنإذاوحتى.أوكرانياإلىLeopardدباباتإرساللسماحألمانياإلىبولنداتتحولسوف-➢
أننا"أضاف.مورافيتسكيالوزراءرئيسصرحبماوفقا"الصغيرالتحالف"إطارفيالدباباتبولندافتعاطي
."بدباباتهاأوكرانيالتزويدباستمراربرلينفيالحكومةعلىنضغط

تساعدأنتستطيعإنها.المخازنفي200وحواليالنشاطفيLeopardدبابة350منأكثرألمانيالدىهناك"➢
يسرئأضاف-،"أوروبافيوالسالملألمننضالأنهاالمكافحةهذهتعنيكذلك.اليومتكافحالتيأوكرانيا
.الوزراء

منيورومليون500قدرهاسابعةشريحةألوكرانياإعطاءعناألوروبياإلتحادقرارتمنعأالالمجرقررت➢
.العسكريةالمساعدةإلىيهدفالذياألوروبيالسالمصندوق
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1 Leopardدبابة18تشتريأنهولندايكمن➢ الدباباتتعطيأنويمكنهاألمانيامنبهاهولنداأخذتالتي2

.ريوتيماركالهولنديالوزراءرئيسقالكماالدباباتتحالفإطارفيألوكرانيا
.أوكرانياإلىثالثةبلدانمنالخاصةاألسلحةتصديرإعادةسماحالمحايدةسويسراتخطط➢
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Leopardدباباتبلكألوكرانياإعطاءعلىاأللمانيةالحكومةوافقت➢ أوال.األخرىللدولالتصديرإعادةوتسمح2
Leopardدبابة14ألوكرانياألمانياتعطي الجيشتدريبسيبدأثم.أشهار3منذأوكرانياإلىتصلالتي2

.أيضاوالذخيرةالفنيالدعمألمانياستعطي.األوكراني
ألف90أمريكاتنتجوسوفسنتينمنذ٪500بنسبةالمدفعيةذخيرةإنتاجبزيادةاألمريكيةالدفاعوزارةتخطط➢

.أوكرانيااحتياجاتلتوفيرشهرياقذائف
أنبالذكرالجديرمن.السنةلنصفروسياضداالقتصاديةالعقوباتكلمواصلةاألوروبياإلتحادسفراءوافق➢

فيللحربكردروسياضدالتاسعالعقوباتمجموععلىوافق2022لسنةديسمبرفياألوروبياإلتحادمجلس
.شاملالالحربذكرىلمناسبةعليهاموافقةسيحدثوربماالعاشرةالعقوباتحزمةاستعداديستمر.أوكرانيا

:ألوكرانياإعطائهاعلىاألوروبيةالدولوافقتالتيالثقيلةالمعداتكمية➢
.А6نوعمنLeopardدبابة14ألوكرانياألمانياستعطي➢
.Leopardدبابة14ألوكرانياإعطاءبولنداتخطط➢
.Leopardدبابة18حواليألوكرانياهولنداستعطي➢
.А6نوعمنLeopardدبابات4أوكرانياإلىالبرتغالسترسل➢
.أوكرانياإلىLeopardدبابة53إرسالأسبانياتخطط➢
Strvدباباتإرسالالسويديمكن➢ .(معروفةالدقيقةالكميةليست)أوكرانياإلى122
.ألوكرانيادبابات8إعطاءالنرويجتخطط➢
.معروفةاباتللدبالدقيقةالكميةليستبلبدباباتأوكرانيالتزويداستعدادهاعنفنلندارحبتكذلك➢

.(يناير25مناعتباًراالدولقبلمنالرقمهذاعناإلعالنتم)دبابة111حواليالدباباتمنالعامالعدديبلغ➢
M1دبابة31إعطاءبايدندجوالمتحدةالوالياترئيسأكد➢ Abramsالدباباتكتيبةستشكلالتيألوكرانيا

.دوالرامليون400المساعدةحزمةلهذهالعامالسعريبلغ.الواحدة
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1 "16-ميغ"نوعمنطائراتهاإعطاءحوللمفاوضاتمستعدةوهيT-72دبابة30سلوفاكياستعطي➢

.لسلوفاكياالدفاعوزارةصرحتبماوفقاألوكرانيا،
BayraktarاثنتاBaykarشركةأعطت➢ TB2أجلمناألوكرانيوللشعباألوكرانيةالمسلحةالقواتلمساعدة

.الغزاةعنالدفاع
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فيوسيةالرالشاملةالغزوةدعمفيدورهابسبببيالروسجمهوريةضدالجديدةالعقوباتحزمةاستعدادتم➢
حولمنعثالفمروسياضداألوروبياإلتحادفرضقدالتيالعقوباتالمعروضةالعقوباتتتشابه.أوكرانيا
.الطاقةوقطاعالرئيسيةالتقنياتتصدير

اعالدفمنظوماتمعبالمساعدةفرنساتعيدبلأوكرانياإلىLeclercدباباتإرسالحولبالقرارفرنساتتخذلم➢
.كولوناكاترينالخارجيةالشؤونوزارةوزيرةصرحت-الجوي

Leopardدبابات4كنداستعطي➢ تدريبفيلمساعدةأوكرانياإلىالكنديينالعسكريينوسترسلألوكرانيا2
.أنندأنيتاالدفاعوزيرةقالتكاناألوكرانيةالطواقم

عقوباتوفرضتالوطنيةللحدودعابرةإجراميةكمنظمة"Wagner"بـاألمريكيةالماليةوزارةاعترفت➢
.بهاالمرتبطةوالمنظماتضدها
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نسافرلدىاألوكرانيالسفيرقالحسبما،ثقيلةدبابة321بـكييفبتزويدالغربيةالدولوعدت،عامبشكل➢
توريدعلىاموافقتهرسميًاالدولمنالعديدأكدت،اليوممناعتباًرا"الدبلوماسيوقال.أوميلشينكوفاديم
إلىحاجةبأوكرانيا"أنوأضاف.عنهايتحدثونالتيالدوليوضحأندون،"أوكرانياإلىثقيلةدبابة321
."فاتقداألوانفسيكون،سبتمبرأوأغسطسحتىانتظرناإذا.ممكنوقتأسرعفيالمساعدةهذه

و،IRIS-Tالجويالدفاعلنظامصواريخلديها.ألوكرانياالعسكريةالمساعداتمنأخرىدفعةألمانياسلمت➢
مركبة12و،مقطوراتنصف4ومقطورةجراًرا12و،طنًا15بوزنشوكيةورافعتان،شاحنة13

سيتمالتيIRIS-Tصواريخعددبالضبطاأللمانيةالحكومةتحددلم.صغيرتانوشاحنتان،حدوديحرس
.أوكرانياإلىإرسالها

منمؤخًراهاعنالمعلنالدفعةتسليمإن،كيربيجون،األبيضالبيتفيالقومياألمنباسمالمتحدثوقال➢
.المعركةساحةفيتصبحأنقبل"أشهرعدة"سيستغرقأوكرانياإلىأبرامزدبابات

Leopardشركةإلىباإلضافة،أوكرانياإلىحديثةسوفيتيةدبابة60لنقلبولنداتخطط➢ -PTذلكفيبما،2
91 Twardy .مورافيتسكيالوزراءرئيس-

وهي.يورومليون92بقيمةألوكرانياعسكريةمساعداتحزمةأكبرعلىالبلجيكيةالحكومةوافقت➢
.وذخيرةيدويةوقنابلرشاشةومدافعللدباباتمضادةوأسلحةللطائراتمضادةصواريخ

عدوانردعلألمانيةمقاتلةبطائراتأوكرانياتزويدضدبيستوريوسبوريساأللمانيالدفاعوزيرتحدث➢
.النطاقواسعروسي
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ننح"واضاف.تاجاني،البالدفيالخارجيةوزارةرئيس-هجوميةبأسلحةأوكرانياإيطالياتزودلن➢
معربححالةفيلسناالننا"واضاف.ابداهجوميةاسلحةنوجهلنلكننادفاعيةاسلحةلتوريدمستعدون
."اوكرانيااستقاللعنندافعفقطنحن،روسيا

عدمأجلمنالمعاصرينالمقاتلينبنقلألمانياتقوملن.أوكرانياإلىالمقاتلةالطائراتنقلشولتزعارض➢
وقال.الروسيواالتحادالناتوبينمحتملتصعيدأيتجنببرلينتريد،ذلكإلىباإلضافة."المخاطرزيادة"

."بالقوةالحدودتحريكمنروسيامنع-واحدهدفنا"شولتز
وبيالروسياسيارولمواطنيبالسماحالدوليةاألولمبيةاللجنةقراركاالسكايااإلستونيةالوزراءرئيسةانتقدت➢

ماالستسالوليس،العزلةلتعزيزالوقتحان":محايدعلمتحت2024عاماألولمبيةاأللعابفيبالمشاركة
."لروسيا
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قدالمحتلونكانفًاخفيمدنيًازورقًاالدفاعقواتأصابت،الدنيبرنهرعلىالمزعومةبوتيمكينجزرإحدىعلىالهبوطواالستطالعالتخريبمجموعالعدوحاولندما➢

.عسكريةألغراضوّجهوهعليهاستولوا

معمقابلةفيكيبيتسكيسفاديمجنرالالميجرالعسكريةالمخابراترئيسنائبقال.الحربفيحاسمينسيكونانالصيفوأوائلالربيعأناألوكرانيةالمخابراتتعتقد➢

DELFI: المرحلةانتهاءو،الروسيةالعسكريةالقيادةتغييرفإن،لهووفقا."وبوتينروسياسقوطفسيكون،المرةهذهلهالمخططالكبيرالروسيالهجومفشلإذا"

معاركأيضاؤكدهتماوهذا.ولوهانسكدونيتسكمنطقتيفييتكشفسوفللروسالرئيسيالنشاطأنإلىتشير،الروسيالجيشتجميعوإعادةالتعبئةمناألولى

."الحربنهايةعنالحديثنبدأأنيمكنناربما،خلفناالصيفوبدايةالربيعيأتيعندما":قائالGURًًرئيسنائبواختتم.وسوليدارباخموت

مؤخًرافرالذي،ميدفيديفأندريه"فاغنر"لـالسابقالقائداعتقلتالنرويجيةالشرطةأنبالشرطةالهجرةإدارةممثلعننقالNRKًًالنرويجيةالوطنيةاإلذاعةأفادت➢

علىيخشىإنه،ليالشماالقطبفيالنرويجيةالروسيةالحدودعبورهطريقعنروسيامنفرالذي،ميدفيديفوقال.السياسياللجوءوطلباالسكندنافيةالدولةإلى

.أوكرانيافيللقتالإحضارهمتمالذينالروسالمدانينمعاملةوإساءةقتلعملياتشهدأنبعدحياته

منأكثروأصيبحتفهمراكبا16لقي،لذلكونتيجة.الدفاعقواتمنوحداتواجهلكنه،شيرباكيماليمنبالقربزابوروجياتجاهفيالعدوتقدميناير21-20في➢

.أخرىوحدات4تضررت.مصفحةTigerوعربة6BMPودبابة:دمرت.آخرين35
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.كاخوفكانوفايانطقةمفيليليةغارة،ألوكرانياالمسلحةالقواتمنبدعم،األوكرانيةالدفاعلوزارةالتابعةلالستخباراتالرئيسيةالمديريةمنالخاصةالوحدةنفذت➢

الذيالمبنىافةالكشدمر،الروسمعمعركةفيبالدخول.المقابلةالضفةعلىوهبطتالنهرالمجموعةعبرت،والتحصيناتللساحلالكثيفالتعدينمنالرغمعلى

وحدة-القتاليةطياتاالحتياالفورعلىالروساستدعى،الدفاعخطالختراقمحاولةأنهعلىالهبوطإلىبالنظر.يدويةقنابلقاذفةبطلقاتالقيادةمركزفيهيقعكان

خالل.العدواتاحتياطيومواقعوتكوينعددعنشاملةبياناتاالستخباراتيةالمعلوماتتلقت،هذابفضل.المدرعةوالمركباتوالطيرانالخاصةالعملياتقواتمن

المهمةمناالنتهاءبعد.سجينًاوأسرواألف82مدرعةجنودوناقلة،محتال12ًًعنيقلالمااألوكرانيةالمقاتالتدمرت.فادحةخسائرمنالمحتلونعانى،المعركة

.دنيبرلنهراليمنىالضفةإلىالمجموعةعادت،
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.أخرىاتجاهاتووأوجليدارسكيباخموتسكيعلىالضغطبزيادةبالفعلالمحتلونيقوماآلن.حشدهايمكنهاالتيبالقوى-العدوانمنجديدةلموجةروسياتستعد➢

بذلكرحص.القتالفيومعداتهمأفرادهممنالمزيدإلقاءالروساألسياديريد،العدوانمغالطةعلىالتعرفعدمأجلمن.أوسعنطاقعلىالضغطزيادةويريدون

.زيلينسكيفولوديميرأوكرانيارئيس

علىالحفاظأجلمن"،األوكرانيةالمسلحةللقواتالشرقيةالمجموعةباسمالمتحدث،تشيرفاتيسيرهيوقال.سوليدارمناألوكرانيةالقواتاألوكرانيةالقيادةسحبت➢

19في.يناير13فيسوليدار"أسر"عنالروسيةالدفاعوزارةأفادت."مسبقًامعدةدفاعيةخطوطعلىوتحصنتسوليدارعنالدفاعقواتابتعدت،األفرادأرواح

ًًاألمريكيةالمخابراتقدمت،(يناير)الثانيكانون علىكاملةسيطرةلديهمليس،مزاعمهممنالرغمعلى،الروسأنأفادتحيث،سوليدارمنبالقربللقتالتقييما

.المستوطنة

الفعلبدخلتذلكفيبما،روسياأراضيإلىاآلنالثانيةالميكانيكيةالفرقةانتقلت.روسيجندي5800بيالروسأراضيعلىالبريةالقوةأفرادعدديبلغ،اليوم"➢

فاديم،الواليةحكومةممثلقال،"للتدريبهناكإلىتتجهاإلقليميةالقواتمنوحدات،السادسةالفرقةمنوحدات،اآلن.لوهانسكمنطقةهذه.أوكرانياأراضي

.الوطنيالتليثونفيالهواءعلى،سكيبيتسكي

مقبرة170حواليتظهريناير24فيالتقطتالتيالصناعيةاألقمارصورة"أنوكتب.أضعاف7بمقدار"واغنريانز"القتلىعددزاد،الماضيينالشهرينمدىعلى➢

.مزتاينيويورك."فقطشهرينقبلالصناعيةاألقمارصورفيمرئيًاكانبمامقارنةمرات7حواليالعددهذازادوقد،فاجنرمقاتلوفيهادفنالتيالمقبرةمنطقةفي
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.الدفاعيقود-خيرسونوزابوريجياومومانسكوموبيانسكمدنفي.ونوفوبافليفوأفدييفباخموتمناطقفيهجومهافيمستمرةروسياتزالال،البشريةالقوىمنكبيرعددخسارةبعد✓
التدريبساحاتفيالروسيللجيشالثالثللفيلقالتابعةالسادسةاآلليةالبندقيةفرقةوحداتتدريبيستمر.للعدوهجوميةمجموعاتأياكتشافيتمولم،كبيربشكلالوضعيتغيرلم،سلوبودانتشيناووبوليسياوفوليناتجاهاتفي✓

.بيالروسيابجمهورية
.أوكرانياأراضيأنحاءجميعفيمرتفعللعدووالصاروخيةالجويةالهجماتخطرإن✓

خسائر الروس خالل الفترة من

29.01.2023 - 23.01.2023

أفرادًالجيش 5400

دبابات 52

المركباتًالمدرعةًالقتالية 98

/  راجماتًالصواريخً

أنظمةًالمدفعية
51/8

وسائلًالدفاعًالجوي 1

طائرة/ مروحياتً 6/7

لطائراتًبدونًطيار 55

القوارب/ السفنً 1

معداتًالسياراتًوخزاناتً

الوقود
105

معداتًخاصة 6

ية
كر
س
لع
ة ا
حال

ال



2
6

.0
1

في،المعركةيفالعسكريةوالمعداتواألسلحةاألفرادمنكبيًراعدًدايرميالعدو.مستمرالعنيفالقتال.وأوغليدارباخموتاتجاهيعلىالضغطيزيدونالروس"➢

.ماليارحناالدفاعوزيرنائبقال-"القتالحدةوتزايدت.خططهاعنتتخلىاللكنهاكبيرةخسائرويتكبد،األوكرانيةالدفاعاتالختراقمحاولة

X-101،X-555،X-47)وبحرياجوياصاروخا55العدوأطلق.أوكرانياأراضيعلىمكثفاصاروخياهجوماالروسياالتحادشن➢ "Kinzhal"،"Kalibr"،X-59)من

كروزصاروخ47األوكرانيةالمسلحةللقواتالتابعةالجويالدفاعووسائلقواتدمرت.األسودالبحرمياهمنطقةمنوالسفنMiG-31KوSu-35وTu-95طائرات

.أهدافهاإلىKh-59طرازمنصواريخأربعةمنثالثةتصللم،ذلكإلىباإلضافة.العاصمةمنطقةفيمنها20،

التنسيقركزمرئيسة،هومينيوكناتالياوأعلنت.األوكرانيةالجويةالدفاعاتإلضعافضخمصاروخيهجومقبلطياربدونكاميكازيشاهدطائراتروسياأطلقت➢

.التليثونعبرالهواءعلىذلكعن،الجنوبفيوالدفاعاألمنلقواتالصحفي
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منطقةفيطالنشالقتاليستمر.باخموتمنبالقربالروسيةالهجماتتصدأنهاكما،كريمينايامنبالقربالمضادهجومهااألوكرانيةالمسلحةالقواتاستأنفت➢

.أوجلدارعلىالقبضالروسيستطعلم.دونيتسك

هجماتفذتنقدالروسيةالوحداتتكونأنالمحتملمن.البريطانيةالمخابراتتقاريرحسب،وأوريتشوففوغليدارمنبالقربالنجاحاتبشأنيكذبونالروس➢

.اليوميالبريطانيةاتالمخابرلتقريروفقًا،كبيرتقدمأيبالفعلأحرزتقدروسياتكونأنالمرجحغيرمنلكن،وفوغليدارأوريشوفمنبالقربمحليةتجريبية

في:منطقتينفيةاألوكرانيالدفاعاتاخترقتحيث،كبيًرانجاًحاحققتالروسيةالقواتأنالروساإلنترنتمعلقوادعى،الماضيةالستةاأليامخاللأنهإلىيشار

روسيالالجيشزاد،نفسهالوقتفي.فوغليدارمنبالقرب،دونيتسكمنطقةفي،الشرقإلىكيلومتر100بعدوعلىأوريخوفمنبالقربزابوريزهزهيامنطقة

.زابوروجيمنطقةفيوجودهمنماحدإلى

.قادتهاصغارمنالمائةفي40منيقربمامفقودةاالحتالللقواتاألماميةالخطوطوحدات.الشركةأوالفصيلةمستوىعلىالقادةمعخطيرةمشاكللديهاروسيا➢

فيتقاتلالتيعدوالوحداتفيخاصبشكلالنقصلوحظ،لهووفقا.تشيرنياكأندريهاألوكرانيةالدفاعبوزارةلالستخباراتالرئيسيةالمديريةممثلبذلكصرح

الوحداتوفي.سكولوهاندونيتسكلمنطقتيالكاملاالحتالل-الرئيسيهدفهيحققلمألنه،الهجوميةأعمالهالروسياالتحادسيواصل".ولوهانسكدونيتسكمنطقتي

."الشركةأوالفصيلةمستوىعلىالقادةمعجديةمشاكللديهمالمحتلينأننالحظهناكالموجودة
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فيزابوريزهزهيامنطقةفيتوكماكمدينةمستشفىإلىمصابًامحتال50ًًإلىيصلمانقلتم،الخصوصوجهعلى،لذلك.الخسائرمنيعانونزالواماالروس➢

.األماميةالخطوطإلى،رسميةمساعدةتلقيهمبعد،معظمهمأُعيد.األخيرةاأليام

اعللدفوموقعينتحكمنقطتيوالمدفعيةالصاروخيةالقواتوحداتوضربت،المحتلينتمركزمناطقعلىغارات4الدفاعقواتطيراننفذالحالياليوموخالل➢

.العدولقوةتمركزمناطق3والجوي

يكونقدأنهمنالرغمعلى،األمريكيةF-16طائرةهياألولوية.طائرة12منكتيبتينأو،الدوليينالحلفاءمنمقاتلة24مناألولىالدفعةاستقبالأوكرانياتتوقع➢

األرضيةواألطقمالطيارينلتدريباألقلعلىأشهرستةاألمريستغرق،ذلكومع.السويديةوجريبنالفرنسيةرافالمنكلهناك

Elلـتعليقفيإجناتيورياألوكرانيةالمسلحةللقواتالجويةالقواتباسمالمتحدثبذلكصرحاالستحمام➢ Pais.
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.مرة591ضربةًجوية،ًوأطلقواًالنيرانًبراجماتًالصواريخًأكثرًمن193ًضربةًصاروخيةًو107ًخاللًاألسبوعًنفذًالروسً✓

يناير26هجوم 

عدةعرضتت،السابقةالليلةفي.أوكرانياعلىهائاًلًصاروخيًاهجوًماروسيابدأت،الثانيكانون/يناير26يومصباحفي
فيالمستخدمة24الـطياربدونالطائراتجميعالجويالدفاعأسقط."شاهد"طياربدونكاميكازيطائراتلهجوممناطق
طياربدونطائرة15تدميرتم،الخصوصوجهعلى.البالدوسطفيطياربدونكاميكازيطائراتغالبيةتدميرتم.الهجوم
.سيارة40منأكثرتدميرتم.أخرىومبانمرافق7وكييفمقاطعةفيسكنيةمبان5بـأضرارلحقت.كييفمدينةفوق
X-101،X-555،X-47)وبحرياجوياصاروخا55العدوأطلق X-59،"كاليبر"،"كينجال" وSu-35وTu-95طائراتمن(

MiG-31Kالعاصمةمنطقةفيمنها20و،مجنحاصاروخا47الجويالدفاعقواتأسقطت.األسودالبحرمنطقةمنوالسفن.
11وأصيبواحدشخصقتل.أهدافهاإلىKh-59طرازمنموجهةصواريخأربعةمنثالثةتصللم،ذلكإلىباإلضافة
تضرر.معاديةوصواريخطياربدونطائراتلضرباتمقاطعة11تعرضت.وصباحاليالالمحتلونشنههجومجراءبجروح

.مبنى35
األهدافجميعإسقاطوتم،لكييفالجويالمجالفياألنواعمختلفمنصاروًخا20حواليعنالكشفتم،الهجومخالل➢

بسببهولوسيفسكيمنطقةفيبجروحشخصانوأصيبعاًما55العمرمنيبلغرجلقُتل.الجويالدفاعقبلمنالجوية
.مناطقعدةفيصواريخشظاياعلىالشرطةعثرت،كييفمقاطعةفي.سكنيغيرمبنىفيالصاروخمنجزءسقوط
.المقاطعةطقمنابعضفيالسياراتوتضررت،والشاهقةالخاصةوالمبانيالمدنيةالتحتيةالبنيةبمرافقأضرارلحقت
.الطاقةمرفقإصابةتمتأيًضا

.فينيتسامقاطعةالعدوصواريخأصابت➢
صواريخالثةثالجويالدفاعأسقط.للطاقةالتحتيةالبنيةمرافقمنمنشأتانتضررتالقصفنتيجة،أوديسامقاطعةفي➢

.المقاطعةفوقكاليبر

دنيبروبتروفسكمقاطعة 

متجرتضررحيث،ومارجانيتسميريفكامنطقتيفيمعاديةقذيفة20منأكثروسقطت.نيكوبولقصفالروسيواصل
،أيضا.ءالكهرباوخطوطالغازأنابيبوخطوطوالخارجيةالسكنيةالمبانيبعشراتأضرارولحقت،تجميلوصالونومخبز

.ضحاياوقوعدون،دنيبرومدينةفيصناعيةمؤسسةأصيبت،الثانيكانون/يناير25في

مقاطعة سومي

ونشاليغيونوفغورودزنوبمناطقعلىيضربالعدوكان.والهاونبالمدفعيةالحدوديةالمناطققصفالروسيواصل
ومتجرالقريةونادييةالقرمجلسبمبنىأضرارولحقت.سلوبودانوفاوفيليكوبيساريفوكراسنوبيلوميروبيلوبيلوبيليا

ومباناءكهربوخطوطغازأنابيبخطوتضرركبيرلدمارفوروجبامدينةفيسكنيمبنىتعرض.كهرباءوخططابقينمن
وقعكما،لطفلينمأوهي،شابةامرأةتوفيتالقصفنتيجةكوشيريفكاقريةفي.الحديديةالسكةوخطوطالحديديةللسككتابعة
ضراًراأوألحقوااإلنارةبقذائفبوداسيريدينابلدةالروسقصف،الثانيكانون/يناير24يوممساءفي.جرحىثالثةهناك
.الناسيصبلم.سكنيبمبنى

خاركيفمقاطعة 

فيو.(واحدجريح)وتشوجويفوبوغودوخيف(واحدجريح)وخاركيف(قتيالن)كوبيانسكمناطقفيبلداتالعدوهاجم
ًًمنزالًًأصابتكما،فوفتشانسكفيسكنيمبنىساحةفيقذيفةسقطت،كوبيانسك .بجروحواحدشخصوأصيب،خاصا
ومنشآتسكنيةالالمبانيتضررتالقصفنتيجة،تشوغوييفمنطقةفي.بتريفكاقريةفيعاًما67العمرمنتبلغامرأةتوفيت

تضررإلىفالقصوأدى.الشدةمتوسطةحالةفيالمستشفىإلىونقل،رجلأصيب.التحتيةالبنيةومنشآتالمدنيةالصناعة
بسببغازبأنابيوخطخارجيةومبانيخاصانمنزالنتضرر،فوزلوفيكوبيانسكقريةفي.فوفتشانسكفيصحيمجمع

26ليلةالحيويةالتحتيةالبنىقصفنتيجةجرحى7وقتلى3وقع.دفوريشنابلدةفيخاصةمنازلدمرتكما.العدوضربات
،أخرىمرةقالمرفهذاقصفتم،النطاقواسعهجومأثناء،الظهربعدمافترةفي.زابوريجيامنطقةفيالثانيكانون/يناير
.هناكوإنقاذبحثعمليةإجراءأثناء

والمقاطعةزابوروجيامدينة 

وفاسيليفكا،بوليوهوالي،وأوريخوفي،وبولوهي،زابوريجيامناطقتتعرض.زابوريجيامقاطعةترويعفيالعدويستمر
مدينةالروسهاجم،الثاني،كانون/يناير25يومظهربعد.التحتيةالبنيةبمرافقأضرارولحقت،سكنيةمبانُدّمرت.للقصف

ليلةفي.عاًما34العمرمنتبلغالمحليينالسكانمنمعاقةامرأةاألنقاضتحتتوفيت.سكنيًامبنىضربواحيثزابوريجيا
ابافليفكمنطقةعلى(األوليةالتقديراتحسبS-300بصواريخ)صاروخيتينضربتينالمحتلونأطلق،يناير/الثانيكانون26
فيةالتحتيالبنيةمرافقمنالعديدالروسهاجم،الثانيكانون/يناير28ليلةفي.للطاقةالتحتيةالبنيةمرافقأحدتضررحيث

.واحدةضحيةهناكوسقطت،زابوروجيا

والمقاطعةخيرسونمدينة 

والدباباتالهاونوقذائفMLRSوالمدفعيةباستخداممرة120منأكثرالمنطقةأراضيالمحتلونقصف،األسبوعخالل
انيومب،السفنلبناءمصنعًاالعدوقذائفأصابت،خيرسونفي.جريًحا21وقتلى5هناكوقع،والصواريخوالطائرات

لحسن."مودالصنقطة"كانتحيث،المدينةمدارسإحدىإلىباإلضافة،للوالدةمستشفىذلكفيبما،طبيةومنشآت،سكنية
عنأسفرمما،بريسالفالروسقصف،الثانيكانون/يناير25في.الضربةوقت"النقطة"هذهفيأحدهناكيكنلم،الحظ
.أشخاصهناككانعندمابقالةمحلوأصابوا،ثالثةوجرحشخصينمقتل
الهجومبعد.ياتركعلمترفعكانتالتي"توزال"سفينةالروسضربخيرسونميناءفي،الثانيكانون/يناير24في،أيضا
أخرىتركيةسفينةبطفيفةأضرارأيًضالحقت.السفينةمتنعلىطاقمالضربةأثناءيكنلم.القيادةمقصورةفيحريقاندلع

."توزال"جانبإلىراسيةكانتالتي"فرحناز"

ميكواليفمقاطعة 

يقعلم.وبوكوتسورأوتشاكيفمنطقتيفيالمياهمنطقةعلىالصواريخراجماتووالمدفعيةالهاونبقذائفهجماتالعدوشن
.ضحاياهناك

تشيرنيهيفمقاطعة 

.منيفكاوسي،وسنوف،سيفيرسكانوفغورود-الحدوديةالمناطقفيانفجاًرا50حواليتسجيلتم،الثانيكانون/يناير24في
.أحدهناكيصبلم

دونيتسكمقاطعة 

.المواجهةخططولعلىالضربفيالعدويستمر
منطقةفيوبوغاتيروروزليفوبوغويافلينكاوبريتشيستيفكانوفوكراينكاوضواحيفوغليدارتتعرض،فولنوفاخااتجاهفي

بالمدفعيةمكثفلبشكيضربالعدوكان،دونيتسكاتجاهفي.خاصةبمنازلأضرارهناكولحقت،للقصفنوفوسيلكيفيليكي
.داشنيوأوشيريتينيوومارينكاوكوراخيفآفديفكامناطقعلىعنقوديةقذائفباستخدام"سميرش"و"غراد"ومنظومات
،وسوليدار،باخموتبلداتتضررت،هورليفكااتجاهفي.والجراجاتالحدائقومنطقةالسكنيةالمبانيوتضررت

ونيكيفوريفكا،يانتينيفكاوكوست،ياروتشاسيف،سوليدارمنطقةفيوفاسيوكيفكا،وفيدوريفكا،وروزدوليفكا،وباراسكوفيفكا
تقديمومركز،افةالثقوقصر،المدينةمجلسبمبنىأضرارلحقت.غيرهامنأكثركوستيانتينيفكامنطقةفيوإيفانوبيليا،

تتعرض،سكليسيشاناتجاهفي.المدنيةالتحتيةوالبنية،والشققالسكنيةوالمباني،المرجلوبيت،االجتماعيةالخدمات
.وقتلىجرحىهناكالمناطقكلفي.مستمرلقصفليمانبمنطقةزاريشنيوتورسكيوسيفيرسك

كان)يةالعقللألمراضومستشفى،صناعيةمنطقةاستهدفواحيث،كراماتورسكعلىصاروخيةهجماتأيًضاالروسشن
سلوفيانسكيف،نوفودونيتسكبمنطقةإيفرسكيفيومدرسة،خاًصاومنزالًً(أحديصبولم،شخًصاعشرينحواليهناك

.مؤسسةساحةأصابواحيثوبوكروفسك(بالمنازلأضرارهناكلحقت)
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Consequences of Jan 26 massive 

missile attack 

Zaporizhzhia attacked with S-300 

missiles

Donetsk region 

وع
سب

أل
ل ا

ال
خ
ف 

ص
لق
ا



www.tdcenter.org 7

2
3

.0
1

يفأغلبها،أوكرانيافيالمحتلةالمناطقفيعقابيةمستعمرة24بإنشاءالروسيةالحكومةأمرت➢

.المحتلةدونيتسكمقاطعة
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بسببنيةاألوكراالتحتيةبالبنيةالملحقةالمباشرةاألضرارتكاليفبلغت،2022ديسمبربحلول➢
.دوالرمليار137.8إلىروسياشنتهاالتيالشاملةالحرب

-SARS-CoVمنساللةإنها.أوكرانيافي"أوميكرون"منجديدةبساللةإصابةحالةأولتسجيلتم➢
2 "Omicron" XBB.1.5،باسمالمعروفة"Kraken".سوميمقاطعةمنشخصبالمرضأصيب

.COVID-19ضدتطعيمهيتملم
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يعزو.يازابوريجمقاطعةفيالمحتلةالبلداتفياالجتماعيةالمدفوعاتتوزيععنالروستوقف➢

علنونياللكنهم،الوضعبتصحيحويعدون،الروبلالروسيةالعملةفينقصإلىهذاالروس
.المواعيد

الصحةمنظمةمنبدعمتأهيلإعادةمركزإنشاءتمريفنيمقاطعةفيإنهًًالصحةوزارةقالت➢

عملقإطالسيتم.الفقريالعمودإصاباتلمرضىمصممالمركز.البريطانيةوالحكومةالعالمية

ّرةاألسعددزيادةهناكتمت.المحاربينلقدامىاإلقليميريفنيمستشفىأساسعلىالمركز

مهاراتالستعادةمصممةأنظمةهذهإن.الروبوتيالتأهيلإلعادةجديدةطبيةمعداتوتركيب

.والعلويةالسفليةاألطرافوتطويرالمشي
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يتعلقفيماحالةكانتالثانيكانون/يناير26يوممساءفي،الروسيالصاروخيالهجومجراء➢

مناطقفينهامأصعبوبولتافاوسوميوكييفوفينيتسياولفيفأوديسامقاطعاتفيبالكهرباء

.أخرى

سفن3و2بينيتراوحاألوكرانيةالموانئمنالمغادرةالسفنعددمتوسطكان،ينايرشهرطوال➢

ضاالنخفاهذايرجع."الحبوبمبادرة"لعملاألشهرجميعخاللالمؤشراتأدنىوهذا،اليومفي
.الروسالمفتشونيشكلهاالتيالحبوبممروجهفيالمصطنعةالعقباتإلى

.٪18.7إلى٪21من2023عامفيأوكرانيافيللتضخمتوقعاتهبتحسينالوطنيالبنكقام➢
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التدريبيستهدف.2023عامربيعفيكييففيالنفسياالستقرارتدريبمركزافتتاحسيتم➢

سيعمل.يةالنفسالمساعدةوتقديم،التوترمعالتعاملكيفيةوتعليم،العملفياإلرهاقمنع

حةالصلوزارةوفقًاأنهبالذكريجدر.اإلسرائيليةالمساعدةمراكزأساليبوفقالمركز

إلىباحتاجاألوكرانيينمناألقلعلى٪60كان،2022عامصيفبحلول،األوكرانية

منأكثرنيقلقوالعدائيةاألعمالمناطقعنبعيًدايعيشونالذيناألوكرانيون.نفسيةمساعدة

بالذنبالشعوربسببالحربزمنفيالنفسييناألطباءاستشارةإلىالناسيلجأماغالبًا.غيرهم

منيشكوناألحوالمنكثيرفي.والقلقالخوفوكذلك"الشهودصدمة"و"الناجيمتالزمة"و

.والتركيزوالتنفسالنومومشاكلالجسدياإلرهاق

منازلهمفقدواالذينالمدينةسكانمنواحدلكلهريفنيامليوندفعدنيبرومدينةمجلسقرر➢

.الروسيالقصفنتيجة
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حكوميالالسجلاستخداممنالخارجفيالموجودةألوكرانياالدبلوماسيةالمؤسساتستتمكن➢

علىبرواأجالذينلألوكرانيينالوثائقعلىالحصولتبسيطإلىهذاسيؤدي.المدنيةلألحوال

.أخرىبلدانإلىالحربمنالهروب

لطاقةلزابوريجيامحطةمنبالقربقويةانفجاراتعنالذريةللطاقةالدوليةالوكالةأبلغت➢

.المحطةمنبالقربالمحتلينبأنشطةاالنفجاراتتلكأجانبخبراءويربط.النووية

ويةالنوالطاقةمحطةفيلجنةإنيرغودارفيالعدوسينشئ،شباط/فبراير2مناعتباًرا➢

ولنقلالترميمألعمالالتخطيطأجلمنوذلك،واتكيلو750بقدرةطاقةإمدادخطيلفحص

.روسياإلىالنوويةللطاقةزابوريجيامحطةمنالكهرباء

،خيرسونعةلمقاطالتابعةسكادوفسكبمنطقةمؤقتًاالمحتلة(بورتزالزني)منتجعقريةفي➢

والمقاهيالفنادق)المؤسساتومصادرةإحصاءبإجراءالروسية"اإلدارة"بـيسمىماتقوم

.لروسيةاالقوانينبموجبتسجيلهايتملموالتياألوكرانيينللمواطنينالمملوكة(والمطاعم
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وأصيبطفال459ًًقُتل،يناير/الثانيكانون28حتىإنهألوكرانياالعامالمدعيمكتبقال➢

حربجريمة66743تسجيلتم،ذلكإلىباإلضافة.ألوكرانياالروسيالغزونتيجة917

بحرلشنواإلعدادوالتخطيط،الحربوأعرافقوانينانتهاكاتتشملإنها)عدوانوجريمة

.(وغيرهاللحربوالدعاية،عدوانية
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