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.الفسادلمكافحةالدولةبرنامجعلىالموافقةبضرورةأوكرانياالسبعمجموعةدولسفراءذّكر➢
."ياألوروبمستقبلهانحومهمةخطوةوسيكونالحربخاللأوكرانيااستقرارسيعززهذا"أنإلىالسفراءوأشار➢
هاوتزردافعمجميعنسلمإننا":أوديسافيصحفيمؤتمرفيزيلينسكيمعاجتماعخاللالدنماركيالوزراءرئيسقال➢

ذاتيةدافعملشراءالدنماركتخطط،الدفعذاتيةمدفعيةبدونتركهابعد."أوكرانياإلىعشرالتسعةسيزارطرازمن
.إسرائيلفيملم155عيارالدفع

سيزوداننالبلديإنباريسفيمفاوضاتبعدقولهماواألستراليالفرنسيالدفاعوزيريعناإلعالموسائلنقلت➢
.ملم155عيارمنبقذائفأوكرانيا

."العامهذانماألولىالثالثةاألشهرفيأوكرانياإلىالقذائفهذهأولتسليميتمأنآمل":الفرنسيالدفاعوزيروقال➢
.إنتاجهابعدالفورعلىأوكرانياإلىالقذائفإرسالسيتم

.البارودبتسليمبدورهاأسترالياوستقوم،بإنتاجهاالفرنسيةNexterشركةستقوم➢
،"مايويفأو،الصيفبدايةفي"الجبهةإلىستصل،ألوكرانياالعظمىبريطانياستسلمهاالتي،2تشالنجردبابات➢

.واالسبنالدفاعوزيرحسب
اتوالنحلفاءمعالوثيقبالتنسيقفقطممكنأوكرانياإلىF-16مقاتالتنقلإنموراويكيالبولنديالوزراءرئيسقال➢

رانياأوكتزودلنالمتحدةالوالياتأنبايدنأعلن،اليومنفسفي.ليوبارددباباتمعالحالكانكما،اآلخرين
F-16طرازمنمقاتلةبطائرات
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إنبودابستفياعاجتمفيبوبروفنيتسكيسااليكريستوفالمجريونظيرهاتانركلودياالنمساويةالدفاعوزيرةقالت➢
لمنع"اعالصرمنطقةإلىأسلحةيرسالنالالبلدينكال.أوكرانياإلىأسلحةإرسالعدمعلىاتفقتاوالمجرالنمسا
."السالمجانبإلىليكونا"و"التصعيدمنالمزيد

برادليطرازمنقتاليةمركبة60منأكثرمناألولىالدفعةشحنعناألمريكيةالمسلحةالقواتفيالنقلقيادةأعلنت➢
.أوكرانياإلىلنقلها

يصلاتمقذوفوتشمل،دوالرملياريمنأكثرقيمتهاتبلغألوكرانياعسكريةمساعداتحزمةالمتحدةالوالياتتعد➢
المتحدةالوالياترفضت،نفسهالوقتفي.رويترزبهأفادتحسبما،(GLSDBقنابل)كيلومترا150إلىمداها
.كيلومتر300إلىمداهايصلالتيATACMSصواريخعلىللحصولكييفطلبات

Reaperرازطمنمقاتلتينطائرتينبيعاقترحتاألمريكيةاألسلحةتصنيعشركةبأنجورنالستريتوولذكرت➢
MQ-9ونقلإلعداددوالرماليين10حواليبدفعكييفاالتفاقيةستلزم،ذلكومع.واحددوالرمقابلألوكرانيا
.أوكرانياإلىطياربدونالطائرات

بأيرانياأوكوتزويد،"الحمراءالخطوط"رسمعنالتوقفالناتودولعلىيتعين":نوسيداالليتوانيالرئيسوقال➢
."تحتاجهاأسلحة

الموجة"فيالحلفاءمنحديثةغربيةدبابة140و120بينيتراوحماستتلقىأوكرانياإنكوليباالخارجيةوزيرقال➢
."األولى

."اتالدبابعددوزيادة"الدباباتتحالف"توسيععلىالعملنواصللكننا،كبيرعددهذا"أنإلىالوزيروأشار➢
.أوكرانياإلىالدفعذاتيمدفعًا12سترسلفرنساإنليكورنوسيباستيانالفرنسيالدفاعوزيرقال➢
2.3-اموفيتشأبررومانالروسياألوليغارشييقودهاالتي،تشيلسيبيععائداتتحويلالبريطانيةالحكومةتعتزم➢

.النهائيةاألوروبياالتحادلموافقةيخضعالقرارلكن،أوكرانيادعمصندوقإلى-إسترلينيجنيهمليار
الدفاعوزيروقال.الدوالراتبملياراتويقدرسنواتخمسمدتهأوكرانيادعمبرنامجعلىللموافقةالنرويجتخطط➢

Leopardدباباتسترسلالنرويجإنغرامأريلبيورنالنرويجي -األرجحعلى،ممكنوقتأقربفيأوكرانياإلى2
.مارسشهرنهايةفي

."بعدالعددنقررلم":واضاف➢
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جديدةمساعدةاويالنمسالوفدوسيقدم،زيلينسكيمعسيلتقيحيث،كييفإلىبيلنديرفانالنمساويالرئيسوصل➢
.المولداتوهي،ألوكرانيا

Leopardدبابات6و4بينيتراوحبماأوكرانياإسبانياستزود➢ 2A4طويلةلفترةمخزنةكانتوالتي،الصنعألمانية،
Elجريدةبهأفادتحسبما Pais.فيتخزينهاتمالتي53الـالدباباتبحالةالنهائيالرقمسيتعلق،للجريدةوفقًا

.األخرىالدولقدمتهاالتيالمساهمةعلىوكذلك،سنواتعشرلمدةسرقسطة
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انتهاءبمجردلناتواإلىباالنضمامألوكرانياالسماحيجبأنه،بافيلبيتر،المنتخبالتشيكجمهوريةرئيسيعتقد➢
.الحرب

تكونأنانياأوكرتستحق.أوروبافيخبرةاألكثرالجيشهواألوكرانيالجيشيكونأنالمحتملمن":بافيلوقال➢
."الديمقراطيةالدولمجتمعمنجزًءا

كإبادة1933-1932فيأوكرانيافيالكبرىبالمجاعةاالعترافبشأنقرارمشروعالبلغاريالبرلماناعتمد➢
.مرتكبيهاقاطعبشكلوأدان،جماعية

،المعداتهذهستساعد.األوكرانيالجويللدفاعMG-200راداراتتوريدبشأنمذكرةوفرنساأوكرانياوقعت➢
بما،المعاديةوالصواريخطياربدونالطائراتاكتشاففي،ريزنيكوفأوليكسياألوكرانيالدفاعلوزيروفقًا
.الباليستيةالصواريخذلكفي

لمواجهةالعسكريةالمساعدةمنكجزءأوكرانياإلىM113مدرعةجندناقلة20إسبانياسترسل،فبراير6في➢
Leopardدباباتمنالعديدإسبانياستسلم،معروفهوكما،أيًضا.الروسيالعدوان 2A4وفقًا.ألوكرانياالقتالية
.دبابةستأوأربعحواليتسليمسيتم،اإلعالملوسائل
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نظامذلكفيبما،ألوكرانياعسكريةمساعداتتقديمإمكانيةيدرسإنهنتنياهواإلسرائيليالوزراءرئيسقال➢
وروسياأوكرانياينبالتوسطفيسيفكرإنهنتنياهوقالكما."الحديديةالقبة"للصواريخالمضاداإلسرائيليالدفاع
.ذلكوواشنطنالدولتينكلتاطلبتإذا
45وألوكرانياالعسكريةالمساعداتمنيورومليون500منالسابعةالدفعةعلىاألوروبياالتحادمجلسوافق➢

مالسالصندوقإطارفياألوروبياالتحادمساهمةإجماليسيبلغالسابعةالحزمةمع.التدريبلمهمةمليون
.يورومليار3.6ألوكرانيا(EPF)األوروبي

شميهالسدينيأوكرانياوزراءرئيسمعاجتماعهبعد،بوريلجوزيف،األوروبياالتحاددبلوماسيةرئيسأعلن➢
يورومليون25وتخصيصإضافيأوكرانيجندي15000تدريببشأناألوروبياالتحادقرار،فبراير2في

.األلغامإلزالة
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فيالحربفيحاسمةستكونالمقبلةالستةاألشهرإن،المركزيةالمخابراتوكالةمدير،بيرنزوليامقال➢
فرصةهجيشيمنحأنيمكن"السياسياإلرهاق"والغربياالهتمامتراجعأنعلىبوتينيراهنحيث،أوكرانيا
.المعركةساحةفيللفوزجديدة

(GPSالعالميالمواقعتحديدنظامبواسطةموجهةالمدىطويلةمقذوفاتاألمريكيةالمتحدةالوالياتسترسل➢ إلى(
تنتجهاربيحبرأسجديدأرضيصاروخسيكون.بلومبرجبهأفادتحسبما،أكتوبريتجاوزالموعدفيأوكرانيا
األولىليمالتسعملياتستستغرق،الشركةلممثلوفقًا.جديدةعسكريةمساعداتحزمةمنجزًءابوينجشركة
.العقدإبرامبعدأشهرتسعةحوالي

Leopardكانت.أوكرانياإلى1ليوبارددباباتبتصديراأللمانيةالحكومةسمحت➢ تمرئيسيةقتالدبابةأول1
أما.الثمانينياتفمنتصإلىالستينياتمنتصفمنإنتاجهتم.الثانيةالعالميةالحرببعداأللمانيللجيشتصنيعها

Leopardدبابة14 مانيةاأللاإلعالموسائلذكرت،سابقوقتفي.حداثةأكثرفهيالماضياألسبوعالموعودة2
.أوكرانياإلى1ليوبارددبابة88نقلإمكانيةعن

بوريليبجوزاألوروبياالتحاددبلوماسيةورئيسالينديرفونأورسوالاألوروبيةالمفوضيةرئيسةوصلت➢
وفقًانهإ،األوروبيالمجلسرئيس،ميشيلتشارلزقال.األوروبيواالتحادأوكرانياقمةلحضوركييفإلى

أوكرانيابحوستص،الكرملينتهديداتمنالرغمعلىأوكرانيادعمعناألوروبياالتحاديتوقفلن،القمةلنتائج
."واحدةعائلةوأوكرانيااألوروبياالتحادألن"،األوروبياالتحادفيعضًوا

ستشملفهي،دوالرمليار2.2بقيمةألوكرانياالعسكريةالمساعداتمنجديدةحزمةعنالمتحدةالوالياتأعلنت➢
مسافةعلىأهدافضربتستطيعوالتي،HIMARSلمنظومةالمدىبعيدةصواريخ،الخصوصوجهعلى،

.كيلومتًرا150
وبياألوراالتحادأن،كييففيالجمعةيوم،الينديرفونأورسوال،األوروبيةالمفوضيةرئيسةأعلنت➢

.الحرببعداإلعمارإلعادةألوكرانيايورومليارأوليخصص
.يورومليارات10إلىسيصلروسياضدالجديدةالعقوباتحزمةحجمأنوأضافت➢
SAMPالجويالدفاعأنظمةإرسالوإيطاليافرنساقررت➢ / Tعشراتتتبعالنظاملهذايمكن.أوكرانياإلى

اعتراضعلىالقادرالوحيدالصنعاألوروبيالنظاموهوواحد،وقتفيجويةأهداف10واعتراضاألهداف
.الباليستيةالصواريخ
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."عنهاالدفاعيتمأخرىمناطقوفي.ونوفوبافليفوأفديفوباخموتليماناتجاهات:اتجاهاتأربعةفيالروسيتقدم➢

تحتوسبيالرمعالحدودعلىالوضعيزالال".الروسياالتحادإلىللتدريبخضعتالتياألخرىالوحداتوعادت.بيالروسياإلىجديدةقواتروسياأرسلت➢

لحسن،ذلكمعو.الجويومجالهاأراضيهاوتوفرالحربفيروسيادعمعنتتوقفالبيالروسألن،للغايةمتوتراالتجاههذافإن،الحالوبطبيعة.الكاملةالسيطرة

فيروسيجندي9000حواليهناك،الدولةأمنجهازباسمالمتحدث،ديمشينكوأندريهوبحسب."الروسيجيشجانبمنحركاتايكشفتلم،الحظ

.بيالروسيا
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.للهجوماستعداًدادونباسفيالجيشتقويةعلىتعملفهي،اآلنحتىاحتياطياتهاكلتستخدملمربماروسياأنإلى(ISW)الحربدراسةمعهديشير➢

.لكذعكسإلىيشيرشيءكلوأن،سالملمحادثاتتستعدروسياأنعلىمؤشراتتوجدالإنه،الثانيكانون/يناير30في،ستولتنبرغينس،الناتووزيرقال➢

معوالشراكاتالمحلياإلنتاجزيادةخاللمنوالذخيرةاألسلحةشراءوتواصلجندي200000إلىيصلماحشدبإمكانهايزالالروسياأنإلىستولتنبرغوأشار

.الشماليةوكورياإيرانمثلاالستبداديةالدول
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أوبوعيناألسفيسيناريوأينستبعدالإنناأقولأنأستطيع.تدريباتوتجري،وسعهافيماكلتفعلإنها.2023فبرايرفيللحربتصعيدألقصىتستعدروسيا"➢

فيبدأتقدكفاحنافياتساعدنالتيالبلدانإن".نيوزسكايللصحفيينقال،القومياألمنمجلس.الحربسكرتير،دانيلوفأوليكسيقال"،المقبلةأسابيعالثالثة

ثالثةأوعامينغضونفي،العامهذاوستحدث،أمامناتزالالالرئيسيةالمعاركأنأدركلكنني،للغايةصعبةبفترةمررنالقد.لناالمساعدةمنقدرأقصىتقديم

."ورائناكلهالعالمالنبالتأكيدوسننتصرالحربفيحاسمةاشهرهذهوستكوناشهر

وقال.بودانوفكيريلوةالسوفياتياالشتراكيةأوكرانياجمهوريةرئيسيزن-القرمجزيرةشبهإلىالمسلحةالقواتتصلعندماحتىالنوويةاألسلحةروسياتستخدملن➢

."جيًدالكذيعرفونوهم.تفككهاإلىبل،فحسبالعسكريةروسياهزيمةإلىالنوويةالضربةتؤديلن":بوستواشنطنلصحيفة،GURرئيس،بودانوفكيريلو

."التخويفتكتيكات"أوكرانياضدالشاملالدمارأسلحةاستخداماحتمالحولالروسالسياسيينمنتلميحاتالمخابراتضباطكبيرودعا

.فشلواالروسالجنودأناألوكرانيةالدفاعبوزارةالصحفيةالخدمةأفادت.باخموتقربالمسلحةالقواتمواقعاقتحامالروسحاول➢

القواتمنعأجلمنربما،خيرسونمنطقةعلىمرهقبقصفيقومالعدوجيش.دنيبروعبرالمسلحةللقواتالمضادةالهجماتلردعخيرسونيقصفونالروس➢

القصف،يرةاألخاأليامفي":االستخبارياستعراضهافيذلكعنالبريطانيةالدفاعوزارةذكرت،المعنويةالروحوتقويضأكثرالتقدممناألوكرانيةالمسلحة

،ذلكومع.واضحيرغهناالمستنفدةالذخيرةمنالحتياطياتهاروسياإهداروراءالدقيقالسبب.للنهرالشرقيةالضفةمنمدفعيقصف،خيرسونلمدينةتابعالروسي

."أوكرانيةمضادةهجماتأيوردعالمدنيينللسكانالمعنويةالروحخفضإلىجزئياالقيادةتهدف،األرجحعلى
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إلىدفعهمشناجيلكن،المجاورةالقرىبعضإلىالتقدممنالروستمكن،فيربوفسكيماكسيمالبلديةرئيسلنائبوفقًا.Vugledarمحاصرةالروسالغزاةيحاول➢

لقصفالمدينةوتعرضت،(يناير)الثانيكانونمن21فيللعدوالمضادالهجومبدأ".بالفعلالمدينةتدميرتم،الكثيفةالعدونيرانوبسبب،نفسهالوقتفي.الخلف

قدل.فيربوفسكيقال.بالكاملللمدينةالتحتيةالبنيةودمرت،األبنيةمن٪100وتضررت،المدينةودمرت،أيامثمانيةلمدةوالمروحياتوالبردالمدفعيةمنكثيف

."األقللىعأطرافهاإلىالوصولأجلمنالعدومدينةإلىآخرينكيلومتريننقطعأنعلينا"وقال.يومكلالمعاركتستمر.صعبايزالاللكنه،الوضعاستقر

www.tdcenter.org 3

،فوليناتجاهاتفيتتغييراأيإجراءيتملم.أوكرانياأراضيكاملعلىروسيةوصاروخيةجويةبضرباتتهديدهناكيزالال.فادحةخسائرمتكبدين،ونوفوبافليفوأفديفوباخموتليماناتجاهاتفيهجومهمالروسيواصل✓
.للعدوهجوميةمجموعاتعنالكشفيتمولم،وخاركيفتشيرنيهيف،بوليسك

خسائر الروس خالل الفترة من

2023.02.05 – 2023.01.30

أفراد الجيش 5130

دبابات 23

المركبات المدرعة القتالية 39

/  راجمات الصواريخ 

أنظمة المدفعية
31/7

وسائل الدفاع الجوي 6

طائرة/ مروحيات  1/0

لطائرات بدون طيار 11
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تدخلأنقبلحتى،T-80طرازمنحديثةروسيةدبابةتدميرتم،لذلكنتيجة.*فوغليدارمنبالقربالهجوموأحبطالعدومؤخرةفيكمينًااألوكرانيالجيشنصب➢

.الروسياالتحادفيالبحريةومشاةالمقاولون-الدبابةطاقممناثنينعلىالقبضتم،المعركةخالل.النارإطالقموقع

فييةاألوكرانالقواتلهزيمةالكافيةالقتاليةالقوةاستعادتالروسيةالقواتأنعلىدليلأيISWمحللويجدلم.الروسيالجيشقدراتتقديرفيبوتينبالغأخرىمرة➢

بحلول(دونيتسكمنطقةأراضيإجماليمنالمائةفي42منأكثر)المحتلةغيردونيتسكمنطقةمنمربعكيلومتر11300منأكثرعلىواالستيالءأوكرانياشرق

أنقبل(ذلكقبليكنلمإن)أبريلفيالربيعياألمطارموسمخاللاألوانقبلالكبيرالروسيالهجومينتهيأنالحربدراسةمعهديتوقع.بوتينأمركما،مارس

:ISWتقريريقول.كبيرةتشغيليةمكاسبروسياتحقق واخرأفيالمضادهجومهافيالستخدامهااألوكرانيةللقواتمواتيةظروفًاتخلقأنيمكنالروسيةالقواتذروة"

."الغربيةالدباباتتسليمبعد2023صيفأوربيع

لقواتالمشتركصحفيالالمركزباسمالمتحدث،دميتراشكيفسكيأوليكسيوقال.تافرياتجاهفيواحديومفيوجرحىقتلىسريتينمنأكثرالروسيةالقواتفقدت➢

لالستيالءسيالرواالتحادنواياحولسؤالعلىوردا.معداتهوتكديسالعدوقواتتجمععلىقويةضرباتوجهتاألوكرانيةالدفاعقواتإن،تافريابمنطقةالدفاع

لكن":دثالمتحوأبلغ.الفكرةهذهتنفيذمرؤوسوهيحاولواآلنلقواتهاألمرهذامثلبالفعلأعطىبوتينأنأكد،العامهذامنمارسنهايةبحلولزابوروجيعلى

."المعتديلرفضومستعدمعينةحدودعلىيعملوهو،جيًدامستعدجيشنا،شيءكلفبعد.تستمرلنالخططهذهأنإلىاإلشارةتجدر

Kinburnعقيصةعلىالمحتلينضربفياألوكرانيةالمسلحةالقواتنجحت،الماضيةالليلة➢ بصقعلىأقاموهالذي،الروسيةللقواتآخرمعقلتدميرتم.*

إلىوأشارت..كهومينيوناتالياجنوبفيالدفاعلقواتللصحافةالموحدالتنسيقمركزرئيسأفاد-،األفرادبينجرحىوهناك،المعداتمنوحدتان-،كينبورن

هناكالروسيةاتالقوتتمركزالالسببولهذا،الضرباتويواصلونكينبورنبصقإلىقواتهمالمحتلونفيهايسحبمرةكليراقبوناألوكرانيينالمدافعينأن

وتقصفهناكجديدةأسلحةباستمرارتجلبفإنها،البرطريقعنKinburnعقيصةإلىالقواتلجلبالفرصةلديهاالروسيةالقواتألننظًرا،ذلكومع.باستمرار

.الحبوباتفاقيةفيMykolaivمنطقةتضمينعدمأجلمنOchakivاتجاه

والتدريبركةالمشتالرحلةانتهاءبعد.روسياإلىإعادتهاتتملمالعسكريةالطائراتلكن،بيالروسيافيالروسياالتحادمعالمشتركةالطيرانمناوراتانتهت➢

بدأت،نفسهوقتالوفي.الروسياالتحادفيدائمبشكلمقرهامطاراتفياالنتشارفيالروسيةالطيرانمجموعةتبدألم،الروسيواالتحادلبيالروسياالتكتيكي

."الدائمةمطاراتهافياالنتشارإعادةفيالبيالروسيةالهليكوبترطائرات

إيهور،ةالداخليوزارةرئيسوبحسبالتمثيلبحسب.الروسالمحتلينمناألراضيلتحرير"الهجوميالحرس"منهجوميةألويةتشكيلالداخليةوزارةبدأت➢

."العدولتدميرالغضبمنيكفيمالديهمالذين"،الداخليةوزارةموظفواتخذههجومألويةإنشاءقرارفإن،كليمينكو
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مبينهمن.األوكرانييناألبطالمنوغيرهمباخموتاتجاهمنوالقناصةخيرسونوأنصارماريوبولعنالمدافعينمن،شخًصا116إعادةمنأوكرانياتمكنت➢

وكذلك،ماثيوتوبياسوأندروبيريماثيوكريستوفر-القتلىاألجانبالمتطوعينجثثإعادةالممكنمنكان،ذلكإلىباإلضافة.ورقيباعسكريا114وضابطان

.كوليكغينييف-النطاقواسعروسيغزوبدايةبعدأوكرانياعنللدفاعوعادالفرنسياألجنبيالفيلقفيخدمالذياألوكراني-المتوفىالمتطوعالجنديجثة

حاياضوهناك،وميكواليفخاركيفلمنطقتيالمدنيةالتحتيةالبنيةعلى،الخصوصوجهعلى،صاروخية3وجويةضربة20،الماضياليومخالل،العدوونفذ➢

.المدنيينالسكانبين

والمدفعيةالصواريخأصابت."Orlan-10"نوعمنللعدوطياربدونطائرات4تدميرتم.المحتلينتمركزمناطقعلىضربات8النهارخاللالدفاعقواتطيراننفذ➢

Solntsepiokالثقيلةاللهبقاذفةمن1وللعدوالبشريةالقوةفيهاتمركزمنطقتين،المراقبةنقطة
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.نظامات اطالق النار التفاعليباستغدمقصف 475ضربات جوية نفذت أكثر من 37ضربات صاروخية و 27خالل األسبوع ، نفذ الروس ✓

والمنطقةخاركيف

سكنيمبنىأصابS-300بصاروخخاركيفالعدوضرب،مساءً 11:00الساعةحوالي،الثانيكانون/يناير29في

العدوقصفكما.جرحى3مسنة،امرأةماتت.المبنىوسقفالعلويةالطوابقودمرت.كييفمنطقةفيطوابق4من

السكنيةقوالشقالخاصةالمبانيوتضررت.بالمنطقةوخاركيفوتشوغوييفكوبيانلمقاطعاتالحدوديةالمستوطنات

،فبراير5يومصباحفي.5وجرحأشخاص3قتل.المنطقةشرطةوقسمالصناعيةوالمنشآتالتجاريةوالمبانيوالمتاجر

خاركوفلجامعةالمركزيالمبنىالصواريخأحدأصاب.S-300طرازمنبصاروخينخاركيفمركزالمحتلونقصف

منبالقربآخرصاروخسقط.طفيفةبجروحالحارسأصيب.بيكيتوفا.O.Mاسميحملالذيالحضريلالقتصادالوطنية

.جرحىأربعة.سكنيمبنى

تشيرنيهيفمنطقة 

-هروماداسنوفسكا،يلينمستوطنةفيخاصمنزلسردابللعدوملم120عيارمنلغمأصاب،فبراير/شباط1في

.جريح1وقتلى4

ميكواليفمنطقة 

.إصاباتتقعولمخاصةبمنازلأضرارولحقت.KutsurubskaوOchakivskaمجتمعاتعلىمدفعيةضرباتالعدوشن

دنيبروبتروفسكمنطقة 

خطوطوتضررت،خارجيومبنىومرآبخاصينمنزلينتدميرتم.Chervonogrigorivskمجتمعالروسقصف

.التحتيةالبنيةتضررتفقد،نفسهاونيكوبولنيكوبولحيقصفيتوقفلم.الكهرباء

زابوريزهزهيامنطقة 

زابوريزهزهياومناطقجولييبيلومنطقةأوريهيفمنطقةفيبالسكانالمأهولةالمناطققصفالروسيواصل

،أوريشوففيانيةاإلنسالمساعداتتوزيعنقطةالمحتلونقصفكما.المدنيةالتحتيةالبنيةتضررتوقد،وفاسيليفسكي

منوعةمحارقةقذائفالعدواستخدم.خاصةومنازلزراعيةومبانيمدرسةتدميرسيماال،التدميرمنالعديدوُسجلت

.الناسيصبلم.خاصةمنازلأربعةفيحرائقاندالعفيتسببت

خيرسونمنطقة 

،الميناءالعدوقذائفأصابت،خيرسونفي.جريًحا25وقتلى7-مرة200منأكثرالمنطقةأراضيالمحتلونقصف

،ومصرفًا،بريدومكتب،للحافالتومحطة،ومدرسة،اإلقليمياإلكلينيكيخيرسونومستشفى،السفنبناءوحوض

.والدباباتالتفاعليالناراطالقنظاماتوالمدفمننيرانالعدوأطلق.سكنيةومباني

منطقة سومي

.االنفجاراتمن28منأكثرتسجيلتم.وبيلوبولسكإسمانسكمجتمعاتالروسقصف

دونيتسكمنطقة 

وألحقسكنيلمبنىمدخلينK-إسكندرطرازمنروسيصاروخدمر،شباط/فبراير1مساءفي،كراماتورسكفي
فبراير2في.االنقاضتحتمنشخصينانقاذوتم.18وأصيب،أشخاص4قتل.سكنيةمبان  8عنيقلالبماأضراًرا

13تضرر.5إصابةإلىأدىمما،S-300طرازمنصواريخبنظاميكراماتورسكمركزأخرىمرةالروسضرب،
.وسياراتومرائبومدرسةأطفالوعيادةطوابقأربعةمنمبان3وطابقينمنمبنى

ايضاقصفاتتحتحدثت،Volnovaskyاتجاهفي.بأكملهاألماميالخططولعلىالقصفيتوقفال،ذلكإلىباإلضافة
VugledarوNovoukrayinkaوPrechistivkaوShevchenkoوBurlatskeمجتمعمنKomarعيدعلىالنارإلطالق
.خاصةبمنازلأضرارولحقت.Vugledarمجتمعفيالغطاس

تضررت.داتشنوي،كراسنوهوريفكا،مارينكا،هرومادامارينسكا،أفدييفكا،كوراخوفوقصف،دونيتسكاتجاهفي
،Kostyantynivka،Soledarمنإيفانوبيليا،يارتشاسوفيتأثرت،هورليفمنطقةفي.السكنيةوالمبانيالشاهقةالمباني

Vasyukivka،Paraskoviivka،Toretsk،Bakhmut،Rozdolivka،Fedorivka،Chasovy yar الروساستهدف.
قصفيتوقفال،Lysychanskاتجاهفي.التحتيةوالبنيةالخاصةوالمنازلالشاهقةبالمبانيأضراًراوألحقواالمنجممبنى

ZarichnyوTorskyمجتمعات Lymansk،مجتمعاتضواحيتتعرضكماSiverskوZvanivskجرحىيوجد.للنيران
.االتجاهاتجميعفيقتلىأو
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نفسوتوقع،الدوالربعملةاإليراداتفيانخفاضعنالشركاتمن٪83أبلغت،الماضيالعاملنتائجوفقًا➢
.2022عامفياإليراداتنموالحربقبلالشركاتمنالعدد

خاللأوديساموانئمنالغذائيةالموادمنطن664000سفينة18نقلت،"الحبوبمبادرة"منكجزء➢
تغادرالتيالسفنعدديزالال.السابقاألسبوعفيالصادراتحجممنالثلثبمقدارأقلوهذا-األسبوع
.للغايةمنخفًضاالموانئ

3
1

.0
1

.يرسونخمقاطعةفيمؤقتًاالمحتلةاألراضيفيالتخريبومكافحةالفرزإجراءاتالروسالمحتلونشدد➢
بتفتيشقوموت،أوليانيفكابلدةمنوالخروجالدخولعلىقيوداالروسيةالقواتفرضت،المثالسبيلعلى

.المحمولةهواتفهموفحصالمحليينالسكان
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في،الخصوصوجهعلى.اإلنسانحقوقوانتهاك،أوكرانيامواطنيعلىالضغطالروسيواصل➢
6العمرنمالبالغيناألطفالإرسالعلىالناساالحتاللسلطاتتجبر،لوهانسكبمقاطعة،ستاروبيلسك

الذيناألشخاصيتعرض."المناسبةالوطنيةالتربية"بزعم"القوزاقفيلق"منظمةإلىفوقوماسنوات
.األبويةالحقوقمنبالحرمانللتهديدأطفالهمإرساليرفضون

حيث،لمتوقعةااالقتصادينشاطهاتقديراتتخفيضفيتجاريةشركاتاستمرت،الثانيكانون/ينايرفي➢
العاممنديسمبرفي42.1من2023ينايرفينقطة37.5إلىالتجاريالنشاطتوقعاتمؤشرانخفض
.الماضي

فيالقائمةهذهانخفضتبينما،جديدةأوكرانيةشركة220نحوالضرائبدافعيكبارسجلإلىأضيفت➢
،املةالشالحربعامفيأضيفواالذينالجددالضرائبدافعيكباربينمن.شركة32بنحوالماضيالعام

:تاليةمجاالتفيتعملالتيتاشركات
؛(٪24.2)الجملةتجارة➢
.٪14.9-الهواءوتكييفوالبخاروالغازالطاقةتوريد➢
انتهاءبعدسجلالسينطلقأمنيةألسبابلكن.القدامىللمحاربينإلكترونيًاسجالً بالفعلأوكرانياأنشأت➢

.الحرب
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تميناألوكرانيالرجالإن،روسيامنهربالذي،يفريموفكوستيانتينالسابقالروسيالضابطقال➢
دهموتهديعليهمالناربإطالقالمحتلونقامحيث،الروسياألسرفيكانواعندمابوحشيةاستجوابهم
أمضى،ذلكقبل.األولكانون/ديسمبرفيروسيامنيفريموفكوستيانتينأولالمالزموفر.باالغتصاب

،قناًصاانكاألسرىأحدأنالروسعلمأنفبعد،قولهوبحسب.مؤقتًاالمحتلةميليتوبولفيأشهرثالثة
إلىالفيديووإرسالالقناصباغتصابهددوا.وساقهذراعهعلىالناروأطلقواخشبيبمضربضربوه
.صديقته
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الحاجةحولالدوليينالشركاءمعالمناقشةضرورةعنشميهالدينيساألوكرانيالوزراءرئيسأعرب➢
المتعلقةالمشاريعلدعم،جيجاوات2إلىلتصلاألوروبياالتحاددولمنالكهرباءوارداتزيادةإلى

الطاقةاجإلنتالنطاقواسعبرنامجلبدء،المثالسبيلعلى،األوكرانيالطاقةنظامفيبالالمركزية
.األوكرانيةالمحليةوالمجتمعاتاألسرقبلمنالشمسية
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منجزءوالمدينةمناطقبعضقطعإلىأدىمما،أوديسافيالفرعيةالطاقةمحطةفيكبيرحادثوقع➢
.الكهرباءتيارمنالمقاطعة

تبريدلالنوويةللطاقةزابوريجيامحطةإلىالمياهتوفيرخاللهمنيتمالذي،كاخوفسكيخزانفي➢
.مباشًراخطًراهذايشكلالاآلنحتى؛المياهمستوىفيانخفاضتسجيلتمالمفاعالت،

ةحصكانت،الشاملةالحربقبل.ألوكرانياالخارجيةالتجارةمن٪55منأكثراألوروبياالتحاديمثل➢
.٪41ألوكرانياالخارجيةالتجارةفياألوروبياالتحاد

المالبسنالمحليوالسكانيترك،الروسدمرهالذيالمركزيالمتجرمنبالقرب،المحتلةماريوبولفي➢
منهملكثيرايملكوال،بردمنيعانونالناسيزالال":البلديةرئيسمكتبوقال.المحتاجونليستخدها
."دافئةمالبسلشراءفرصة

أعمارهماوحتترمراهقينسبعةعثر،إيزيومفي.للحربنتيجةاأللغامضحيةيقعونالمدنيونيزالال➢
.جرفانف،أصدقائهبجانببهوألقىأحدهمأخذه.لألفرادمضاد"بتالت"لغمعلىعاًما17و14بين

.بشظاياجميعهمالسبعةوأصيب
اإلجماليالعددأنيعنيهذا،٪26-25بحوالي2022لعامأوكرانيافيالبطالة  معدلمتوسطيقدر➢

.شخصمليون3.2يبلغالعملعنللعاطلين
ألوكرانيااإلجماليالمحليالناتجسيخسر،2023عامفيالمتوقعةالحصادأحجامانخفاضبسبب➢

.مئويةنقطة0.6حوالي

إن،أوروبافيوالتعاوناألمنمنظمةلدىاألمريكيةالمتحدةللوالياتالدائمالممثل،كاربنترمايكلقال➢
.الروسياالتحادإلىالمحتلةاألوكرانيةاألراضيمنطفل14000منأكثربالقوةنقلواالمحتلين

قام.ؤقتًامالمحتلةاألراضيفيالطبيةالرعايةتلقيفرصةمنالمسالميناألوكرانيينالروسيحرم➢
كبيرةأعدادعالجيستطيعونالأنهمإذ،عسكريةمستشفياتإلىالمدنيةالمستشفياتبتحويلالروس
لىالقتمنكبيرعددسقوطإلىالقتالإلدارةالروسيةالقيادةأسلوبأدى.الجرحىالروسللجنود

ادةالقيتأخذوبالتالي،الروسياالتحادإلىالجرحىإجالءعلىقادرينغيرالروسإن.والجرحى
تلقيرصةفمنالمحليينالسكانيحرممما،االستيالءبحقاألوكرانيةالمدنيةالمستشفياتالعسكرية
منبيينطبأفراداستبدالهميتم.وظائفهممناألوكرانييناألطباءحرمانعنفضالً ،الطبيةالرعاية
.الروسياالتحاد

رمالقجزيرةوشبهروسياإلىخيرسونمقاطعةمنالروسرحلهمقدكانواطفالً 16أوكرانياإلىأُعيد➢
.المحتلة
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