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ومع.بيربوكناأناليالخارجيةوزارةرئيسة-ألوكرانيامقاتلةطائراتتوفيرمسألةحاليًابرلينفيالحكومةتدرسال➢
فيالبرنامجتميأنالمقررومن-ليوبارددباباتعلىاألوكرانيالجيشتدريبفيبالفعلالبوندسويربدأفقد،ذلك
.هذامعالدباباتنقل"مزامنة"تتمبحيثمارسشهرنهاية

ةالعسكريالمساعدةتقديمفي"حمراءخطوط"أييعارض،هيوسجنكريستوف،لألمنميونيخمؤتمررئيس➢
توريدتبعاداسيمكنال،وبالتالي-العسكريةبالضرورةحصريًااالسترشادالضروريمنأنهيعتقدإنه.ألوكرانيا
.المقاتلةالطائرات

يبدأأنتتوقعالمجرإنوقال.أوكرانيافي"السالمعنللحديث"مينسكإلىزيجارتوالمجريالخارجيةوزيروصل➢
.عيدالتصإلىتؤديقدخطواتأيوتجنبممكنوقتأسرعفيالسالمأجلمنالعملالدوليالمجتمعأعضاءجميع
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الدفاعبشأن5المادةتطبيقحالةفيالحدةشديدنزاعفيالحلفدولمشاركةحالةفيتعليماتالناتودولتضع➢
.المادةهذهنطاقخارجعسكريةأعمالوقوعحالةفيأوالمتبادل

لويدمريكياألالدفاعوزيرتحدث،االجتماعفي.اليومرامشتاينصيغةفياالتصاللفريقالتاسعاالجتماعانعقد➢
بنالبريطانيالدفاعوزيروأشار،األوكرانيالجويالدفاعتعزيزأيًضاالحلفاءناقش.الطيرانمنالتهديدعنأوستن
االتحادشكلهيالذيالخطرتكلفةتماًمايفهمونألنهم،الشريكةالدولعلىعبئًاليستأوكرانيامساعدةأنإلىواالس
.العالمعلىالروسي

Leopardدباباتثمانينقلالنرويجقررت➢ وستشمل.أوكرانياإلىالخاصةلألغراضدباباتأربعإلىيصلوما2
.الغياروقطعالذخيرةنقلأيًضا"الخزانحزمة"
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.ألوكرانيااالقتصاديةالمساعداتمندوالرمليارات10حزمةتعدالمتحدةالواليات➢
كييفقدرةضمانعلىستركزلكنها،المقبلةالسنواتحتىأواألشهرفيأوكرانياإلىمقاتلةطائراتبريطانياتنقللن➢

.واالسالدفاعوزير-الطويلالمدىعلىنفسهاعنالدفاععلى
علىمساعدتهانولك،أوكرانياعضويةليستاآلنالحلفأولويةأنإلىستولتنبرغينسالناتولحلفالعاماألمينأشار➢

.روسياضدشاملةحربكسب
.القائمالقانونيالنظاموتقوضالدستورتنتهكأنهابزعمالروسيةاألصولمصادرةالسويسريةالحكومةرفضت➢
وزيروعدكماأوكرانياإلىإلرسالها2ليوبارددباباتمنكاملتينكتيبتينتجميعفيصعوبةالغربيونالحلفاءسيجد➢

.بيستوريوساأللمانيالدفاع
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،اتالعقوبمنالنطاقواسعةجديدةحزمة،السبعالدولمجموعةفيشركائهامع،األمريكيةالمتحدةالوالياتتعد➢
.ألوكرانياالروسيالغزوذكرىقبلعنهااإلعالنالمقررمنوالتي

.لإلرهابراعالروسيواالتحاد،إرهابيالروسيالنظامبأنسلوفاكيابرلماناعترف➢
-تاليةالالحزمةفيممثليهأوالروسيالنوويالقطاععلىعقوباتلفرضخططهاعناألوروبيةالمفوضيةتخلت➢

.بوليتيكو
أوكرانيابتزويدوعدوزيلينسكيفولوديميراألوكرانيبالرئيسكييففيكوهينإيلياإلسرائيليالخارجيةوزيرالتقى➢

.أشهر6-3قبلليسولكن،المدنيينالسكانعلىالجويةالتهديداتمنتحذيربنظام
تقفرائيلإسأنمرتينذكرلكنه،"روسيا"و"حرب"كلمتيكوهينيستخدملم،ألوكرانيازيارتهخاللأنهإلىيشار➢

.األوكرانيالشعبجانبإلىبحزم
ويدعورملينالكتصرفاتيدين:الروسيلالتحادالشاملللغزواألولىالذكرىفيقرارعلىاألوروبيالبرلمانوافق➢

دولكوماتحاألوروبيالبرلمانأعضاءيدعو.المقاتلةالطائراتذلكفيبما،الالزمةالمساعدةكلتقديمإلىأوكرانيا
زيادةوالالزمةالصواريخوأنظمةوالمروحياتالمقاتلةبالطائراتأوكرانياتزويدفيالنظرإلىاألوروبياالتحاد
الكاملةالسيطرةةاستعادأيًضابل،فحسبنفسهاعنالدفاعمنأوكرانياتتمكنالبحيث،كبيربشكلالذخيرةإمدادات
.دوليابهاالمعترفالحدود.أراضيهاداخلاألراضيكاملعلى
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-أوكرانياإلىAMX-10RCطرازمنAMX-10RCمدرعةمدرعةمركبة14مناألولىالدفعةفرنساترسل➢
.المركباتهذهعلىالتدريباألوكرانيةاألطقمأكملت

.تقريبًايورومليارات7بقيمةألوكرانياالسنواتمتعدددعمبرنامجعلىالنرويجيالبرلمانوافق➢
خطيرتصعيدبوتهددلبوتينبالنسبة"أحمرخط"هيالقرمجزيرةلشبهأوكرانياعودةبأنمقتنعةبايدنإدارةتزالال➢

.الجزيرةشبهاستعادةفيأوكرانياحقاإلدارةتنكرال،نفسهالوقتفيلكن-
تطالعاسنتائجخاللمنهذايتضح-أوكرانيالصالحستنتهيالحربأناألوروبياالتحادمواطنيمن٪61يعتقد➢

eupinions.األكثرهماإليطاليونالمواطنون.٪81-بولندافيموجودأوكرانيابانتصاريؤمنونممنعددأكبر
.٪51-أوكرانيابانتصاريؤمنونالمواطنيننصفمنأكثرهناكحتىلكن،تشكًكا

1
7

.0
2

يربتوفيتعلقفيما،واحدهناككانإذا،التحالفإلىوستنضمأوكرانياإلىMiG-29طائراتنقلبولنداتدرس➢
عمليةهوF-16طرازمنطيارتدريبأنأيًضاوذكر.دوداالرئيس-ألوكرانياF-16طرازمنمقاتلةطائرات
."التدريبمنطويلةشهوًرايتطلباألوكرانيينالطيارينتدريب":األمدطويلة

،طيوالديمقراالجمهوريالحزبينمنالكونجرسفيأعضاء،األمريكيالنوابمجلسفيأعضاءخمسةيضغط➢
الطائراتإنالمشرعونويقول.بوليتيكو-أوكرانياإلىF-16طرازمنمقاتلةطائراتإلرسالبايدنالرئيسعلى

علىطرةللسيحاسمةتكونأنيمكن"،توفيرهااآلنحتىرفضتبايدنإدارةلكنكييفتريدهاالتي،الحديثة
."العامهذااألوكرانيالجويالمجال

.أوكرانياإلىإلرسالهاالغربيالطرازعلىقتاليةبدباباتالمسلحينالدوليينالشركاءشولزدعا➢
فيأوكرانياعضويةعنبديلالأنهلألمنميونيخمؤتمرفيخطابهفيزيلينسكيفولوديميرأوكرانيارئيسأكد➢

تياتواللوجساألوروبياالقتصادمعبالفعلمندمجةأوكرانياأنوأكد.األطلسيشمالوحلفاألوروبياالتحاد
.والطاقة
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بعقلية،البالديفالدبلوماسيينكبير،ييوانغوندد.أوكرانيافيالحربلتسويةمقترحاتبتقديمالصينتتعهد➢
.والحوارالسالمعنستدافعبكينإنقائال،الجديدة"الباردةالحرب"
تصبحأنبلقالحمايةلهاتوفرأنينبغيوالتي،ألوكرانياالناتولمعيارمعززةقدراتإنشاءإلىسوناكريشيدعا➢

لمعركةاساحةفيحاسمةميزةألوكرانياعسكريةاستراتيجيةإلىبحاجةنحن":سوناكوقال.الحلففيعضًوا
بالذخيرةأوكرانياستزودالعظمىبريطانيابأنسوناكوعدكما."السالملتحقيقسياسيةواستراتيجية،الحربلكسب
.الجويالدفاعونظامالمدىبعيدة

الوقتبعضمريسوف":وقال.البريطانيالدفاعوزير-الحرببعدإالأوكرانياإلىاإلعصارمقاتالتتسليميتملن➢
."ذلكبشأنصادقينفلنكن،أوكرانيافيمقاتلةطائراتماشخصيضعأنقبل

رئيسةذلكبصرحت.الروسياالتحادمعالسالممقابلاإلقليميةالتنازالتبشأنأوكرانيامقترحاتألمانياتدعمال➢
المحتلةاطقالمنبتسليمالمطالبكل"واضاف.لألمنميونخمؤتمرفي،بيربوكأنالينا،األلمانيةالخارجيةوزارة
."ذلكنفعللن"وقالت.الحربهذهتشجيعيعنياوكرانياوتسليم

الصادقدعمهمبكلماتبارزونألمانسياسيونتحدث،ميونيخمؤتمرأسوارخارجلآلالفحاشدتجمعفي➢
:خصوصالوجهعلىوقالت.زيمرمانستراكأنيسماريالبرلمانيةالدفاعلجنةرئيسةهؤالءبينومن.ألوكرانيا

نتحدأنبيج:الجميعأدعو،لذلك.أوكرانيافيالناسيموت،هناوأناأنتنقفبينما!بالسرعةيتعلقاألمراآلن"
.!"أوكرانيالدعممعًاونقف
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2 .لميكواليففقطممكنةالقطاراتوحركة،خيرسونمنبالقربالحديديةالسككخطوطدمرواالروس➢

عددإجماليفإناليوبالت،غواصتينصواريخحاملتيإلىفرقاطةإضافةتمت.الجويةاالستطالعاتويكثفاألسودالبحرفيالصواريخحامالتوجودمنالعدويزيد➢
.طياربدوناالستطالعطائراتفيزيادةتسجيلتم،المواجهةخططولعلى.16اآلنهوكاليبرنوعمنالصواريخ
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هجوميةعملياتيبدأولكنه،للسالمبوتينيستعدال،الغزوعلىتقريبًاعاممروربعد"إنه"األوروبيةالحقيقة"لمراسلستولتنبرغينسالناتولحلفالعاماألمينوقال➢
القوةاستخدامكانيةإمحولالعالمفياالستبداديةالدولإلىإشارةذلكفسيكون،أوكرانيافيبوتينفازإذا"للحلفالعاماألمينوقال.األرواحستنقذالسرعة"."جديدة
التياإلضافيةقواتالعددمنيتضحماوهو،"بالفعلبدأقد"أوكرانياعلىالمتكررالروسيالهجومأن،رأيهفي،ستولتنبرغحدد."الخارجيةسياستهاأهدافلتحقيق
.أوكرانياشرقفيالروسيالجانبيكدسها

قدمهاالتيالمعلوماتبوبحس.البريطانيةالمخابراتتقاريرحسب،كافيةهجوميةقتاليةقوةلديهمليسلكن،االتجاهاتمعظمفيبالتقدمأوامرالروسيةالقواتتتلقى➢
كراسناقريةفيذلكفيبما،باخموتلمدينةالشماليةالضواحيفيإضافيةصغيرةنجاحاتالماضيةالثالثةاأليامخاللPMK"فاجنر"قواتحققتفقد،الكشافة
أشارت.قدمالتمنالقليلأحرزقدالمدينةجنوبالروسيالتكتيكيالتقدمكانربما.صامدايزالالالمنطقةهذهفيالمنظماألوكرانيالدفاعفإن،ذلكومع.جورا
كلأنمنالرغمىعل،متواصلةهجوميةجهوًداالروسيةالقواتتبذل،لوهانسكمنطقةفيسفاتوفكريمينامنطقةفي،الشمالفيأنهإلىالبريطانيةالدفاعوزارة
حققتهاالتيالمكاسببعضعنالتراجعإلىاألرجحعلىتتطلعروسياأنإلىاالستخباريةالمعلوماتتشير.كبيراختراقتحقيقمنأصغريزالالمحليهجوم
.زيربيرتسنهرإلىغربًاالتقدمهوالمباشرهدفهايكونأنواقعياحتمالهناك:2022ونوفمبرسبتمبرفياألوكرانيةالقوات

إلىأوكرانيارقشفيالحربتحولت،األخيرةاألشهرفي".بوستواشنطنصحيفةذكرتحسبما،تحولنقطةإلىوصلتالحربأناألمريكيونالمسؤولونيعتقد➢
.بميزةالطرفينمنأيفيهايتمتعالبطيئةلحممطحنة

.المفقودةاألراضيادةالستعمحاولةفيمضادبهجومأوكرانياوستقومهجوًماروسياتشنأنالمتوقعمنحيث،الربيعهذاستأتيالحاسمةاللحظةأنبايدنممثلويعتقد➢
الوالياتأنإلىالعسكريالمسؤولوأشار.أوستنلويداألمريكيالدفاعوزيربهأدلىتصريح.المضادالربيعهجومخاللأوكرانيا"رامشتاين"شركاءوسيدعم➢

النرويجووإسبانياوالبرتغالوكنداوبولنداألمانيا:أوكرانياإلىليوبارددباباتتنقلأخرىدول8.باتريوتبصواريخأوكرانيالتزويدمعًاتعملوهولنداوألمانياالمتحدة
.وهولنداوالدنمارك

الجويالدفاعراداريراقب.االستخباريةالمعلوماتلجمعالعدوأطلقهمربما".فبراير14فيألوكرانياالجويالمجالفيزواياعاكساتذاتبالوناتشوهدت➢
الجويةالقواتاسمبالمتحدثوقال.أوكرانياسماءفيباستمرارتعملالمقاتلةالطائرات.منخفضةبسرعةالهوائيةالتياراتفيتتحركالجويةاألهدافهذهاألوكراني

."السيطرةتحتالوضع"األوكرانيةبرافدالصحيفةتعليقفياجناتيوري
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أيفيهجومالهذامثلتنفيذيمكنهم،النظريةالناحيةمن".للردمستعدةالمسلحةالقواتلكن،أخرىمرةوكوبيانسكخاركيفالروسالغزاةيهاجمأناحتمالهناك➢
سيقابللتياالمعاركفيمتشددةوحداتوهناك،لهجوممستعدةخاركيفمنطقة.للغايةقويةاستخباراتولدينا.رؤيتنامجالفيدائًماأنهمهوذلكمنواألهم.اتجاه
."العدومواجهة"األوكرانيةالمسلحةللقواتالشرقيةالمجموعةباسمالمتحدثشيرفاتيسرحيوقالالعدو

ضباطيقول.عاًما30منذمرةألولالبلطيقبحرفيتكتيكيةنوويةبأسلحةمسلحةسفننشرفيبدأتروسياإنفيهقالت،سنويًاتقريًراالنرويجيةالمخابراتنشرت➢
."الشماليلألسطولالتابعةالسطحيةوالسفنالغواصاتفيموجودالنوويةاإلمكاناتمنالرئيسيالجزء":المخابرات
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المؤكدينالروسقتلىالعددزاد،فبرايربدايةمنذ.وشختاروأفديفوبخموتوليمانكوبياناتجاهاتفيهجوميةعملياتإجراءعلىالرئيسيةالجهودتتركز.الكبيرةالخسائررغمالعدوانيةخططهعنيتنازلالالروسيالجيش✓
.دونباسفيالروسيالهجومبدايةإلىيشيرقدمما،حادبشكلأوكرانياضدقاتلواالذين

تتعرض.لسيطرتهالخاضعةراضياألعلىمدفعيةبنيرانالروسيالجيشيقوم،خيرسونمنطقةفيمؤقتًاالمحتلةاألراضيفيالمدنيينالسكانبيناألوكرانيةالمسلحةالقواتسمعةوتشويهأوكرانياتجاهسلبيموقفتشكيلبهدف✓
.للنيرانالتعليميةوالمؤسساتالسكنيةوالمبانيالطبيةالمنشآت

.وسلوبوزانسكوسيفرسكوبوليسكفوليناتجاهاتفيللعدوهجوميةمجموعاتعنالكشفيتملم✓
.أوكرانياأراضيأنحاءجميعفيمرتفعاالروسياالتحادجانبمنالضرباتمنمزيدبشنالتهديديزالوال✓

خسائر الروس خالل الفترة من

2023.02.19 - 2023.02.13

5080 األفراد

30 الدبابات

57 المركبات المدرعة القتالية

40/4
/  راجمات الصواريخ 

أنظمة المدفعية

9 منظومة الدفاع الجوي

2/1 المروحيات/ الطائرات 

9 الطائرات دون طيار

0 القوارب/السفن

48 السيارات والوقود

9 السيارات الخاصة
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-12KH)الضربةفيصاروخا36مجموعهمااستخدامتم"،فبراير16فيالروسيالهجومخالل،زالوجنيفاليرياألوكرانيةالمسلحةللقواتالعامللقائدوفقا➢

طرازمنموجهةصواريخ3و،Kh-22طرازمنللسفنمضادكروزصاروخ12و،كاليبرطرازمنالبحريةكروزصواريخ8،جوكروزصاروخ101/555

Kh-59/31،وصاروخOnyxطرازمنتكتيكيةطائراتواستُخدمت،التواليعلى،قزوينوبحرالمنطقة.(للسفنمضادSu-35منطقةمن.اإلطالقعملياتفي

ينوصاروخينكروزصاروخ14ووسائلهااألوكرانيةالمسلحةالقواتدمرت."األسودالبحرمياهفيكروزصواريخوحاملةمؤقتًاالمحتلةميليتوبول هينجوَّ .موجَّ

.ريخالصوامنالنوعهذاتدميرعلىقادرةأسلحةتوجدال،حاليا.الحيويةالتحتيةالبنيةمنشآتأصابحيث،أهدافهاإلىKh-22كروزصواريخمنجزءوصل

الحدودوحرسالحدودحرسعنهمالمفرجبينومن."آزوفستال"منجنديًا63بينهممن،ماريوبولعنالمدافعينمن94-األسرمنأوكراني101إعادةتم،اليوم➢

مدينةبلديةلرئيساألولالنائب،سامويديوكإيفانسراحإطالقتمكما.يرماكأندريه،الرئيسمكتبرئيسحسب،األوكرانيةالمسلحةللقواتالتابعونوالعسكريون

.بالغوفيشينكامنبالقربتفتيشنقطةعندالماضيالعاممارس19فيالمحتلونوخطفهالعدومعالتعاونورفض.إنرجودار
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4العدونفذكما.كدونيتسمنطقةفياألوكرانيةوالمستوطنةخميلنيتسكيلمدينةالمدنيةالتحتيةالبنيةعلىسيماال،اليومخاللصاروخيةضربة16روسياشنت➢

ً 30منأكثرونفذجويةغارات .كروزكاليبرنوعمنصاروخينبتدمير،الحالياليومخالل،الدفاعقواتوقامت.الصواريخمنظوماتمنهجوما

لقواتابعةالتوالمدفعيةالصاروخيةالقواتمنوحداتضربت.للمحتلينالعسكريةوالمعداتاألفرادتمركزمناطقعلىضربات4اليومخاللالدفاعقواتطيراننفذ➢

.البشريةالعدولقوةتركيزمنطقة،الوقتنفسفي،األوكرانيةالدفاع

التخريبمجموعةومنعتاليومفينارإطالقمهمة70منأكثراألوكرانيةالمسلحةللقواتالتابعةوالمدفعيةالصواريخوحداتنفذت،الجنوبياالتجاهفي➢

.أفرادهامع.الطريقطولعلىمعادزورقتدميرإلىأدىمما،دنيبرودلتافيالجزرإحدىعلىالهبوطمنالروسيةواالستطالع
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خسائر الروس خالل الفترة من

2023.02.19 - 2023.02.13

5080 األفراد

30 الدبابات

57 المركبات المدرعة القتالية

40/4
/  راجمات الصواريخ 

أنظمة المدفعية

9 منظومة الدفاع الجوي

2/1 المروحيات/ الطائرات 

9 الطائرات دون طيار

0 القوارب/السفن

48 السيارات والوقود

9 السيارات الخاصة
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.مرة406ضربة جوية، وأطلقوا النيران براجمات الصواريخ أكثر من 135ضربة صاروخية و 83خالل األسبوع نفذ الروس  ✓

فبراير16الهجوم ليلة 

إلىKh-22كروزصواريخبعضوصل.منها16اسقاطوتم،ألوكرانياالحيويةالتحتيةالبنيةعلىصاروًخا32الروسأطلق
.الحيويةالتحتيةالبنيةمنشآتأصيبتحيث،أهدافها

،لوغرادباففي.الجوفيالسادسالصاروخوانفجر،دنيبروبتروفسكمقاطعةفوقللعدوصواريخ5أسِقطت➢
عةسبوواحدقتيلهناكوقع.صناعيةومنشأةالخاصةالمنازلالروسأصاب،دنيبروبتروفسكبمقاطعة
.50بحواليأضرارولحقت،خاصةمنازل7تدميرتمالمدينةفي.جرحى

مقاطعةفوق"كاليبر"نوعمنصواريخ8إسقاطتمكما،زابوريجيامقاطعةفوقواحدصاروخإسقاطتم➢
.خيرسونمقاطعةفوقوصاروخينميكواليف

المنطقةتعرضتكما،كريمنشوكفيحيويةتحتيةبنيةمنشأةللعدوصاروخانأصاب،بولتافامقاطعةفي➢
.طياربدونبطائراتلهجوم

.حيويةتحتيةبنيةمنشأةصواريخ3أصابت،لفيفمقاطعةفي➢
.كروبيفنيتسكيمنطقةفيالنفطمشتقاتحاوياتالروسضرب،كيروفوهرادمقاطعةفي➢

خميلنيتسكيمقاطعة 

منالعدوخصواريإحدأصابحيث،خميلنيتسكيعلىصاروخيتينضربتينالروسشن،شباط/فبراير18يومصباحفي
فيكانورجلامرأةهما،بجروحشخصانوأصيب.العامللنقلمحطةمنبالقرباآلخروانفجر،عسكريةمنشأة"كاليبر"نوع
.سيارة11بـأضراراوألحقتالنوافذمئاتوحطمتتعليميةمؤسسات3ومنازلاالنفجارموجةدمرت.صغيرةحافلة

دنيبروبتروفسكمقاطعة 

ومستشفىمدرستينروسيةقذائفدمرت،نيكوبولمدينةفي.مراتأربعنيكوبولمنطقةالمحتلونقصف،فبراير18في
.الخارجيةوالمبانيالخاصةالمنازلمنبعددأضرارلحقت،مارهانيسفي.شاهقةمباني8تضرر.محام  ومكتب

زابوريجيامقاطعة 

.وبولوغيكاوفاسيليفبوليوغوليايأوريهيفمناطقفيالسكنيةوالمبانيالمدنيةالتحتيةالبنيةبقصفالروسيقوم

ميكواليفمقاطعة 

.ضحاياهناكتقعلم.وأوتشاكيفكوتسوروببمنطقتيوقرىمدنبقصفالمنطقةترويعالمحتلونيواصل

مقاطعة سومي

بقذائفنوفغورودوزنوبويوناكيفيسمانمناطقالروسهاجم.مرة50سوميلمقاطعةالحدوديةالمناطقالمحتلونقصف
.يسمانبمنطقةالقرىإحدىفيبمقهىأضرارولحقت.بالمدفعيةكراسنوبيلياومنطقة،الهاون

خاركيفمقاطعة 

جريح)وكوبيانسك(واحدجريح)وتشوغوييف(واحدجريح)خاركيفبمناطقالحدوديةوالقرىالمدنقصفالروسيواصل
الثقافةبيوتُدمرتو،(جريحان)وكيفشاريفكاموناشينيفكاقريتاللقصفتعرضت.الهاونوقذائفبالمدفعية(واحدوقتيلواحد
الغزاةقصف،فبراير18و16في.سكنيومبنىإسعافمحطةومبنىتعليميةمؤسسةوتضررت،وكوبيانسكادفوريشنافي

احدىمبنىوتضرر،اثنينوقتيلين،جرحى6وقوععنأسفرمما،صاروخيةضرباتالعدوطائراتشنت.فوفتشانسكمدينة
تمحيث،أخرىمرةS-300بصواريخخاركيفالمحتلونهاجمفبراير17و16في.الخاصةالسكنيةوالمبانيالمؤسسات
.التحتيةالبنيةمرافقاستهداف

دونيتسكمقاطعة 

ورياضمنازل7ومستشفىتضرر:الجبهةعننسبيًابعيدتانوهما،وبوكروفسكدروجكيفكاالروسقصف،فبراير13في
،الثقافةصرقهناكتعرض.وكراماتورسك(واحدجريح)كوستيانتينيفكاعلىبهجومينالمحتلونقام،فبراير14في.أطفال
حيالروسهاجمفبراير15في.ألضرار،طبيةمنشأةومبنى،اإلنسانيةالمساعداتتوزيعمركزحاليًافيهيتواجدالذي

مدنياً 12ةوإصابشاهقبمبنىأضرارإلحاقإلىأدىمما،"سميرش"صواريخبراجماتبوكروفسكفيالسكني"سونياشني"
والساحةتعليميةمؤسسات3وسكنيةمبان6تضرر.أخرىمرةبوكروفسكالروسضرب،فبراير18ليلةفي.بجروح
.المركزية

.الجبهةاتجاهاتجميعفييتوقفالالقصف

وكراسنوغوريفكايتيفكاويليزافوكوستيانتينيفكاوكاتيرينيفكاغيورغيفكاوقرى،مارينكامنطقةتأثرت،دونيتسكاتجاهفي
ولحقت.يتيناوشيربمنطقةوبيرفومايسكيوفيسيليوآفديفكاكوراخيفكاوهيرنيكوقرى،كوراخيفومنطقة،وزورياني
.ومستودعاتصناعيةومنطقةخاصةبمنازلأضرار

وروزدوليفكافكاوباراسكوفيومينكيفكافاسيوكيفكاووفيدوريفكاوسوليدارباخموتبلداتتتعرض،هورليفكامنطقةفي
الخاصةوالمنازلالشاهقةالمبانيتضررت.مستمرلقصفوإيفانيفكاشيربينيفكاووكوستيانتينيفكاتوريتسوياروشافوفي
.الغازأنابيبوخطصناعيةومنطقةومؤسسةالثقافةوقصرالخارجيةوالمبانياإلداريةوالمباني

.للنيرانسفاتوغيرسكيومنطقة،ليمانبمنطقةوستافكيوسيريبريانكاوليمانسيفيرسكبلداتتتعرض،ليسيشانسكاتجاهفي
.المدنيةالتحتيةبالبنيةأضرارلحقت

كلفيوجرحىقتلىكهنا.للقصفوبريتشيستيفكاوبوغويافلينكاونوفوكرينكاأوغلداربلداتتتعرض،فولنوفاخااتجاهفي
.االتجاهات

والمقاطعةخيرسونمدينة 

.جريًحا16وقتلى9هناكووقع،الهاونوقذائفMLRSوبالمدفعيةمرة200منأكثرالمنطقةأراضيالمحتلونقصف
طبيةنشأةومسكنيةومبانيالدولةإدارةمبنىمنقريبةومناطقسينماوقاعةمستودعاتالعدوقذائفأصابت،خيرسونوفي

.جرحى5وقتلى3وقعحيث،خيرسونمقاطعةفيبورغونكاقريةالمحتلّونقصفشباط/فبراير19في.تجاريوميناء
أشخاصأربعةوأصيب.الفورعلىوالعمواألباألموماتت،أسرةهناككانت.خاصمنزلساحةالقذائفإحدىأصابت
8العمرمنلغيبفتىأصيبالقريةنفسوفي.العمرمنالثامنةفيوصبيالعاشرةفيوفتاةبالغورجلمسنةامرأة:بجروح
.الروسيالقصفجراءأعوام
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دونيسكةجمهوريفيالتعليموزير"هو،دونيتسكمقاطعةفياألوكرانيةالكتبحرقوراءكانالذيالشخصإن➢
.2022يوليوفيدونيتسكمقاطعةإلىأودمورتيامنوصلتأصلهاروسيةامرأةوهيالمزعوم،"الديمقراطية

بتدميرالمرأةأمرتلذلك.الكرملينلمعاييرقسًراالمنطقةفيالتعليمنظامتقريبهوالمنصبهذافيعملهاوهدف
دائرةاتخذتو.بالكاملالتاريخفيالتعليمبرنامجكتابةوإعادةالمحليةالمدارسفياألوكرانيةالمدرسيةالكتب
.ضدهاجنائيةإجراءاتاألوكرانيةاألمن

،مؤقتًالةالمحتكاخوفكافيمحادثةروبوتأنشأوالقد:للقمعجديدةذريعةخيرسونمقاطعةفيالمحتلوناخترع➢
.رانيناألوكالمتمردينسيماوال،االحتاللسلطةمعارضيعناإلبالغمنالروسياالتحادأنصاريتمكنحتى

يصدرولن،ماريوبولفيسيماوال،المحتلةاألراضيفيقسًراالروسيةالجوازاتتوزيعحملةروسياتواصل➢
.روسيةجوازاتلديهمليستالذينلألطفالثانويةشهاداتالمحتلون

االتصاالتمركزريرلتقوفقًا.البيئيةاإلبادةأيًضاتنظمبل،فحسبأوكرانيافيالجماعيةباإلبادةروسياتقومال➢
وفسكيكاخخزانفيالمياهمنسوبانخفض:يليماحدثالشاملةالحربمنعاممنيقربمافي،اإلستراتيجية

بمساحةأوكرانيافيالطبيعةعلىالحفاظمناطقمن٪20تضرر؛الماضيةالثالثةالعقودفيمستوىأدنىإلى
Emerald)"الزمردشبكة"منهكتارمليون2.9تعرض؛هكتارمليونحواليإجمالية Network)وهي،للخطر
وطبيعيةمحميات8االحتاللتحتوقعت؛أوروباعموممستوىعلىالحمايةإلىتحتاجالتيالمناطقمنتعتبر
يقربماحرقتم.األوكرانيةالغاباتمنهكتارماليين3حواليعلىالحربأثرت؛وطنيةطبيعيةحدائق10
ر،الغاباتمنهكتار23300من النفطيةالمنتجاتمنطنألف680.6منأكثرحرقتم؛منهاكبيرجزءودّمِ
انفجاراتتؤدي.مربعكيلومتر200000منيقربفيمااأللغامإزالةيجب؛خطرةبموادالهواءتلوثالتي

.الزراعيلالستخدامصالحةغيرأحيانًاالتربةيجعلمما،الثقيلةبالمعادنالتربةتلوثإلىاأللغام
علىابلالقنمنمالجئإنشاءهناكتملذلك،الروسيالجانبمنوهجماتمستمرلقصفأوشاكيفمدينةتتعرض➢

.العامالنقلطاتمحمنبالقربتركيبهابالفعلتملقد،كيمفيتاليميكواليفحاكملتقريروفقًا.األرضسطح
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النوويينالعمالألن،مؤقتًاالمحتلةالنوويةللطاقةزابوريجيامحطةفيعملتنظيمفيأخرىمرةالروسفشل➢
.الروسمعتعاونأيرفضواكما،النوويةللطاقةالروسيةكالينينمحطةممثليتدريبرفضوااألوكرانيين

حيثزالمراكعشراتروسياأنشأت،األمريكيةالخارجيةوزارةأسستهاالتي"النزاعاتمرصد"لمبادرةوفقًا➢
بيةالترإعادة"هوالمراكزهذهلمثلالرئيسيوالهدف.أوكرانيامنترحيلهمتمطفل6000عنيقلالبماتحتفظ

والوطنيفيالثقاالتعليمفيالحالهوكما،روسياحولتتمحورالتيبالعلوممحاطونهناكاألطفال-"السياسية
.والعسكري

إلصدارلغزاةايخططحيث،موقتًاالمحتلةاألراضيفيللسكانالديمغرافيةالتركيبةتغييرالمحتلونيحاول➢
.ؤقتًامالمحتلةاألراضيفيمساكنشراءفيالراغبينالروسياالتحادلمواطنيتفضيليةعقاريةقروض

القمعتواصلهيفلذا،المحتلةالقرمجزيرةشبهفيألوكرانياسنًدايشكلوناألصليينالمسلمينأنروسياتدرك➢
فيعضاءاألالعامونالصحفيونتلقى.القرمتتاربينمنسياسيًاسجينًا89عنيقلالماهناك،حاليًا.ضدهم
.طويلةلفتراتبالسجنأحكاًما"القرمتضامن"منصة

للطاقةكاخوفكامحطةفيالروسبهاقامالتيلألعمالنتيجةإنهشميهالدينيساألوكرانيالوزراءرئيسقال➢
مائيةالكهرالمحطةالروسيالجيشدمرأنبعد.الشربمياهبدونوالقرىالمدنبعضتُتركقد،الكهرمائية

المدنمن٪70فإن،هذاوبسبب.يوميًاالمياهمنالمكعبةاألمتارآالفأوكرانياتفقد،أقفالهاوفتحواجزئيًا
رئيسأشار،لكذإلىباإلضافة.الشربمياهعلىالحصولدونتُتركقددنيبرونهرمنالمياهتتلقىالتيوالقرى
فيالمياهوىمستانخفاضألن،نوويخطرفيتسببالكهرمائيةللطاقةكاخوفكامحطةأقفالفتحأنإلىالوزراء
.النوويةللطاقةزابوريجيامحطةفيالتبريدأنظمةأداءسوءإلىيؤديأنيمكنالتخزين
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ثموارب،والقالزوارقويصادرونالخاصةالمنازلالمحتلونيفتش،خيرسونبمقاطعة،كاخوفكانوفافي➢
.واالستفزازللتخريبيستخدموانها

كرانياأوخارجيةلوزيرمشتركبيانفيذلكجاء."الحبوبممر"إغالقعلىالردإلىالعالمأوكرانياتدعو➢
تعمدونيالروسالمفتشينأنالمعروفمنأصبح.كوبراكوفاإلعمارإلعادةالوزراءرئيسونائبكوليبا
،العملاعاتسأثناءالعملويرفضون،عليهامتفقغيروثائقبتقديمدائًماويطالبون،التفتيشإبطاء

تفتيشالعملياتنصفمنأقل،يومكل.التفتيشعملياتلوقفمبررةغيرأخرىأسبابعنويبحثون
.إجراؤهايتمالمقررةالعشر

1
6

.0
2

،للحربتيجةنمعاقونأوبجروحمصابون،المقربونأقاربهأو،شخصيًاأنهتقريبًاأوكرانيُعشركليذكر➢
."ريتينغ"االجتماعيالبحثفريقأجرهالستطالعوفقًا

عامبدايةفي.والقرىالمدنبينالسكانتنقلعلىقيوًداتفرضزابوريجيامقاطعةفياالحتاللإدارةإن➢
.مستوطنةالخارجللسفر"قائدمكتب"بـيسمىمماخاصةتصاريحعلىالحصولالسكانمنطُلب،2023
عدًداعوايطبلمحيث،المرورتصاريحإصدارمنيتمكنوالمالمحتلينألن،"اإلصالح"هذافشل،ذلكومع
لحامليفرالستصاريحإصدارفيالروسسيبدأ،مارسمناعتباًراأنهيُذكر،ذلكومع.النماذجمنكافيًا

.فقطروسيةجوازات
،االحتالللطاتلسالتابعة"أفتودور"البريالنقلشركةموظفيتجنيدتم،دونيتسكبمقاطعة،ماريوبولفي➢

أجلمنردالبفيطويلةطوابيرفيللوقوفمؤقتًاالمحتلةماريوبولسكانويضطر.الجبهةإلىوإرسالهم
.دافئطعامعلىالحصول
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ذلكفيبما،االجتماعيةللدفعاتغريفنامليار800حوالياألوكرانيةالحكومةخصصت،2022عامفي➢
كانعما،٪12.5أي،أوكرانيةغريفنيامليار65بـيزيدماهذا.التقاعديةللمعاشاتغريفنامليار575
لهممنازتركعلىأجبرواالذيناألشخاصسيستمر،ذلكإلىباإلضافة.الحربقبل2021عامفيعليه
للنازحينغريفنامليار53.5أوكرانيادفعت،2022عامفي.الحكومةمنالمساعدةتلقيفيالحرببسبب
.تلقائيًاالمدفوعاتهذهتمديدتم،العامهذا.داخليًا

ويروتطإعمارإعادةووكالة،الرقمنةووزارة،العدلووزارة،التحتيةالبنيةوزارةبمشاركةاالجتماعفي➢
اإلعماربإعادةيتعلقفيماأولويةذومجالوهو-لألوكرانيينالمساكنترميمحولالحديثدار،التحتيةالبنية

يوناألوكرانقدم،اآلنحتى.الهدفلهذاالمصادرةالروسيةاألصولمناألموالتوجيهالمقررومن.السريع
."ديا"تطبيقخاللمنالمساكنإتالفأوتدميرعنإبالغ325000منأكثر

.كييفيفالعملبدأت(التروليوحافالتالترام)الكهربائيةالنقلوسائلجميعأنالمحليةالسلطاتأفادت➢
وسائلدونبكييفعاشت،المجموعفي.الطاقةلنظامالمستقرالتشغيلاستعادةمنالعاصمةبلديةتمكنت
.يوًما56لمدةالكهربائيةالنقل

لحدوثقعًاموماريوبولفيالدرامامسرحأصبح.ماريوبولفيالدرامامسرحمبنىتفكيكالمحتلونيواصل➢
يصف.القصفوقتهناكاحتمائهمأثناءمصرعهممدني1000إلىيصلمالقيحيث،حربجريمة

.الروسيالجيشارتكبهاحربجريمةآثارإلزالةمحاولةهذه"بناءإعادة"األوكرانيون
وبرنامجريكةالشوالدولألوكرانياالمشتركةالجهودبفضل،زيلينسكيفولوديميرأوكرانيالرئيسوفقًا➢

في،فبراير15في.والصومالإثيوبياإلىالحبوبمنطنآالف110تسليمأمكن،العالمياألغذية
Mvسفينةظهرعلىالحبوبمنطن25000تحميلأعمالبدأتتشورنومورسك Valsimitisإلىلنقلها

إطارفيلهاإرسايتمحبوبتحملسفينةكل.ونيجيرياوالسوداناليمنإلىشحناتإرسالتقرركما.كينيا
Grain"برنامج from Ukraine"شخص90.000معدلهلماالغذاءتوفر.
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