
اتهام أوكرانيا لروسيا بشن رضبة صاروخية
عىل محطة القطارات يف كراماتورسك
 تسفر عن مقتل أك  من 50 مدنياً، 

ولكن موسكو تنفي 
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الخسائر العسك��ة، تقدي�ات (قتلى أو جرحى)*

الخسائر املدنية املؤكدة
(أرقام األمم املتحدة)، 

ويُعتقد أن األعداد الفعلية أعىل 
من ذلك بكث�. 18.955

املجموع

113
مليار دوالر

الدعم الكامل***

جرحى
11.756

قتىل
7.199

*** االلتزامات اإلنسانية 
واملالية والعسكرية

** باستثناء اإلعالنات األخ�ة عن إرسال دبابات ثقيلة

وتقول الحكومة األوكرانية إن 20 ألفاً
عىل األقل قُتلوا، بينهم 400 طفل.

وتقدر املصادر الغربية عدد الوفيات
·ا يرتاوح ب´  30 و40 ألفاً.
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الحرب ال�وسية األوك�انية.. بعد م�ور سنة

القوات الروسية تحارص العاصمة 
كييف، لكنها تنسحب يف غضون 

أسابيع بعد تع ها بسبب 
املقاومة الرشسة

القوات الروسية تستويل عىل 
مدينة خ�سون وتقصف محطة 

زابورجيا للطاقة النووية، مÂ يث� 
مخاوف من وقوع كارثة نووية

ليسيتشانسك، آخر مدينة يسيطر 
عليها األوكرانيون يف لوهانسك، 

تسقط يف أيدي الروس

انفجار يدمر جزءاً من الجرس الذي 
يربط شبه جزيرة القرم بروسيا 

يف رضبة لجهود موسكو الحربية

ثالث رضبات بطائرات مس�ة عىل 
قواعد جوية تُظهر أن أوكرانيا قادرة 

عىل شن هجÂت تصل إىل بعد 
مئات الكيلومرتات داخل روسيا

زيلينسÓ يزور الواليات املتحدة 
يف أول رحلة خارجية منذ بدء 

الرصاع. والرئيس جو بايدن يعلن 
أن الواليات املتحدة سرتسل نظام 
الدفاع الجوي باتريوت إىل أوكرانيا

القوات األوكرانية تهاجم مبنى يضم 
القوات الروسية يف دونيتسك. 

وموسكو تعرتف ·قتل 89 جندياً، 
بينÂ كييف تقول إن مئات قُتلوا

روسيا تستويل عىل منجم امللح يف
بلدة سوليدار وسط حملة طويلة 

ودموية للسيطرة عىل باخموت

بعد أسابيع من الجمود الدبلومايس، 
الواليات املتحدة وأملانيا ودول 

أعضاء أخرى يف حلف الناتو توافق 
عىل إرسال دبابات ثقيلة

مع اقرتاب الذكرى السنوية األوىل، 
تش� الدالئل إىل بدء هجوم رويس 

جديد ضخم

روسيا تطلق وابالً من الصواريخ 
عىل املدن يف أنحاء أوكرانيا يف 

محاولة لشل البنية التحتية الحيوية

موسكو تأمر القوات الروسية 
باالنسحاب من مدينة خ�سون 

ومن الضفة الغربية لنهر دنيربو، 
يف انتصار يرفع معنويات أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقاً 
بوساطة األمم املتحدة يسمح 

بتصدير الحبوب األوكرانية عرب 
البحر األسود

يبدأ الهجوم األوكراá املضاد  
الستعادة السيطرة عىل خ�سون، 

باستخدام أسلحة قدمها الغرب، ·ا 
HIMARS يف ذلك أنظمة صواريخ

أوكرانيا تستعيد جزءاً كب�اً من 
منطقة خاركيف يف هجوم مضاد 

ورسيع

بوت´ يحشد 300 ألف مجند، بعد
 إعالن التعبئة العسكرية الجزئية

بوت´ يضم رسمياً مناطق دونيتسك 
ولوهانسك وخ�سون وزابورجيا 

الجئون
أك  من 8 مالي´ شخص فروا من 
أوكرانيا. عدد النازح´ داخلياً يزيد

عن 5 مالي´ نازح 

المساعدات العسك��ة الغر�ية (مليار �و�و، حتى 20 نوفمبر 2022)**
الواليات املتحدة
بريطانيا
أملانيا
بولندا
كندا
الëويج
السويد
الدíارك
جمهورية التشيك
فرنسا

األثر االقتصادي: البنك الدويل 
 áيتوقع أن ينكمش االقتصاد األوكرا

بنسبة 35% يف عام 2022

تكاليف إعادة البناء تُقدر بحوايل
349 مليار دوالر

أوكرانيا تُغرق موسكفا، السفينة 
الرئيسية يف أسطول البحر األسود 

الرويس

آخر املقاتل´ األوكراني´ يستسلمون
يف ماريوبول بعد حصار ملصانع 

الصلب يف آزوفستال.  وأسابيع من
 القصف الرويس للمدينة 

القوات الروسية تسيطر عىل مدينة 
سيف�ودونتسك الصناعية بعد 

معركة طويلة

القوات األوكرانية ترفع علم بالدها
فوق جزيرة األفعى، مÂ يخفف

من التهديد الرويس مليناء أوديسا 
الرئييس

موسكو ترتاجع عن طموحاتها 
يف شÂل أوكرانيا للرتكيز عىل 
“تحرير” املناطق االنفصالية 

الرئيسية يف دونيتسك ولوهانسك

 �óفولود áالرئيس األوكرا
زيلينسÓ يعلن األحكام العرفية 

والتعبئة العامة

24 فرباير: روسيا تشن حرباً يف أوكرانيا 
 �óأطلق عليها الرئيس فالد Âفي

بوت´ “عملية عسكرية خاصة”

الواليات املتحدة
47.8 

دول أخرى
13.5

ôاالتحاد األورو
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تحت السيطرة الروسية
مناطق استعادتها أوكرانيا
تحت سيطرة روسيا قبل 

24 فرباير 2022
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جرس مضيق
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شبه جزيرة القرم
ضمتها روسيا يف 2014

خ�سون

سيفاستوبول
جزيرة
األفعى

محطة زابورجيا للطاقة النووية
كريفي ريه

البحر األسود

أوكرانيا: أك� من 13 ألف قتيل وفقاً 
لتقديرات أوكرانية، وأك� من 100 ألف 

قتيل وجريح طبقاً ملصادر أمريكية

روسيا: نحو 10 آالف قتيل وفقاً لتقديرات 
روسية، بين¯ تش» التقديرات األمريكية إىل أن 
عددهم بلغ أك� من  180 ألف قتيل وجريح 

* ال تو جد إحصائيات دقيقة بشأن الخسائر البرشية يف الحرب الروسية األوكرانية، حيث تتباين األرقام من مصدر آلخر
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