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У току је 334. дан специјалне војне операције коју Русија изводи у Украјини. Немачка
неће забранити Пољској да испоручује тенкове "леопард 2" Украјини, рекао је немачки
министар спољних послова Аналена Бербок. Дмитриј Рогозин је најавио да ће се
вратити у Донбас до краја јануара.

  

  

21:08 23.01.2023

  

Мађарски медији: Украјина због великих губитака спроводи масовну мобилизацију
у Закарпатју

  

У Закарпатју се спроводи најмасовнија мобилизација од почетка сукоба, што је
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последица великих губитака у Закарпатској 128. планинско-јуришној бридади код
Соледара, преноси мађарски лист „Пешти Срацок“, позивајући се на изјаве локалних
житеља.

  

„Локални житељи кажу да такве мобилизације у Закарпатју није било од почетка рата.
Према проценама, последњих дана Закарпатје су преплавиле стотине украјинских
војника и милицајаца. Региструју, деле позиве и воде: на улици, на пијаци, у аутобусу,
код дечјег вртића, у кафићу. Они већ улазе и у куће“, наводи лист.

  

Према информацијама листа, задатак је да се мобилише 10.000 житеља Закарпатске
области.

  

„Формира се нова бригада, како кажу, након што је највећа, најпрофесионалнија,
најбоље обучена бригада, позната и као Закарпатска 128, претрпела огромне губитке у
Соледару. Каква је истина, колико је људи могло да погине на Источном фронту
последњих дана, нико не зна, то је војна тајна“, пише лист.

  

20:46 23.01.2023

  

Стејт департмент: Од Немачке се ускоро могу очекивати новости о испоруци
тенкова Кијеву

  

Портпарол Стејт департмента САД Нед Прајс изјавио је да претпоставља да се од
Немачке ускоро могу очекивати новости у вези с испоруком тенкова Украјини.

  

„Мој утисак након прегледа наслова у медијима је такав да, вероватно, у наредним
сатима или данима можемо да чујемо више од немачких савезника“, рекао је Прајс
новинарима.

  

Немачка министарка Аналена Бервок раније је изјавила да је Немачка спремна потврдно
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да одговори на захтеве других земаља о испоруци тенкова немачке производње
„леопард“ Украјини, уколико их добије.

  

Прајс је, такође, рекао да питање о испоруци немачких тенкова треба поставити
Немачкој и Пољској и подсетио да Украјина већ има на стотине тенкова. Иначе, САД и
Немачка су одбиле саме да шаљу Украјини своје тенкове, док је Пољска спремна да
Кијеву испоручи немачке „леопарде“.

  

20:25 23.01.2023

  

Политичари у САД желе да пошаљу тенкове „абрамс“ Кијеву до краја зиме

  

Лидери Демократске и Републиканске партије одржавају близак контакт са Саветом за
националну безбедност САД ради слања тенкова „абрамс“ Кијеву до краја зиме, пренео
је телевизијски канал „Скај њуз Арабија“ позивајући се на америчке изворе.

  

Представник Пентагона је у разговору за телевизијски канал изјавио да тај ресор врши
притисак на председника САД Џозефа Бајдена како би одређени број тенкова „абрамс“
послао истовремено с немачким тенковима „леопард“.

  

САД и Немачка за сада нису одлучиле да шаљу Украјинцима своје тенкове, за разлику
од Велике Британије, која је Кијеву послала своје „челенџере“.

  

19:15 23.01.2023

  

Борељ: Немачка не блокира испоруку тенкова „леопард“ Украјини

  

Шеф европске дипломатије Жозеп Борељ изјавио је да је министарка иностраних
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послова Немачке Аналена Бербок на седници Савета шефова дипломатије Европске
уније потврдила да Берлин не блокира испоруке тенкова „леопард“ Украјини.

  

Немачка је спремна потврдно да одговори на захтеве земаља да испоручују тенкове
немачке производње Украјини, ако их буде добила, рекла је немачка министарка
одбране у недељу. Пољски премијер Матеуш Моравјецки је изјавио да Пољска може да
преда Украјини тенкове „леопард“ не чекајући сагласност Немачке.

  

19:14 23.01.2023

  

Представник УН: Задржавање руског ђубрива у европским лукама – „веома лоше“

  

Портпарол генералног секретара Уједињених нација Стефан Дижарик изјавио је да је
„веома лоша“ чињеница то што се руско ђубриво задржава у европским лукама, те да у
вези с тим постоји низ проблема.

  

Он је указао на то да, осим брода који је осигуран Светским пољопривредним програмом
и који се с робом упутио у Малави, није било више ниједног брода с руским ђубривом.

  

„Зато што се амонијак, који би могао да се креће, налази у европским лукама. Биће
еуфемизам ако кажем да је проблем који покушавамо да решимо, тежак. То личи на
Рубикову коцку. Ангажован је низ играча – Европска унија, разне банке, компаније,
достављачи, осигуравајуће компаније“, рекао је Дижарик.

  

18:57 23.01.2023

    

18:49 23.01.2023
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Борељ: Досадашња помоћ ЕУ Украјини готово 50 милијарди евра

  

Европска унија је током протекле године пружила Украјини војну, финансијску и
хуманитарну помоћ у вредности од 49 милијарди евра, изјавио је шеф европске
дипломатије Жозеп Борељ.

  

„Министри су постигли политички споразум о издвајању нове, седме транше војне
помоћи Украјини у вредности од 500 милиона евра. Још 45 милиона ће бити издвојено из
Европског фонда за мир за мисију обуке украјинских војника... Укупна војна помоћ ће
бити 3,6 милијарди евра“, рекао је Борељ.

  

18:22 23.01.2023

  

Влада Русије одобрила је и представила председнику Русије Владимиру Путину предлог
о потписивању споразума с Белорусијом о оснивању центара за заједничку обуку
војника, објављено је на званичном руском порталу за правне информације.

  

18:08 23.01.2023

  

САД рачунају на то да ће Украјини испоручити борбена возила пешадије „бредли“ током
наредних неколико седмица, саопштио је високо рангирани представник Пентагона.

  

„Што се тиче 'бредлија', они још нису стигли... говоримо о недељама, а не о месецима“,
рекао је он коментаришући рокове за испоруку тих борбених возила.

  

16:30 23.01.2023

  

Немачки ракетни системи „Патриот“ на путу ка Пољској
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Два немачка система „Патриот“ на путу су ка Пољској, саопштило је Министарство
одбране Немачке.

  

„Данас од поднева ка Пољској путују два наша ешалона 'Патриот'. Они ће тамо штити
целовитост и безбедност ваздушног простора наше алијансе на источном крилу НАТО-а“,
наведено је у саопштењу.

  

У конвоју је 40 аутомобила и 150 војника, додаје се у саопштењу.

  

Бишва министарка одбране Немачке Кристина Ламбрехт је услед инцидента који се
средином новембра догодио у Пољској, када је погранично подручје те земље погодила
украјинска ракета, саопштила да се с пољским колегом договорила да ваздушни простор
Пољске надгледају немачки ловци „Еурофајтер“, као и да се на њеној територији
разместе системи „Патриот“.

  

16:14 23.01.2023

  

Кијев никада није складиштио муницију на територији нуклеарних електрана у земљи,
изјавио је саветник шефа кабинета председника Украјине Михаил Подољак.

  

„Украјина никада није складиштила никакво оружје на територији нуклеарне електране...
Украјина је увек отворена за инспекцијске органе, укључујући ИАЕА“, написао је
Подољак на свом Твитеру.

  

У понедељак је прес биро Спољне обавештајне службе Русије саопштио да Оружане
снаге Украјине складиште муницију коју им испоручују западне земље на територијама
нуклеарних електрана, а посебно се ради о ракетама за вишецевне лансере „хајмарс“.
Спољнообавештајна служба напоменула је да украјинска војска рачуна на чињеницу да
Оружане снаге Русије, увиђајући опасност од нуклеарне катастрофе, неће изводити
ударе на територије нуклеарних електрана, а ако дође до детонације складишта и
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уништења нуклеарне централе кривицом „залутале“ украјинске ПВО ракете, кривица за
трагедију моћи ће да се припише Москви.

  

15:42 23.01.2023

  

Столтенбергу уручена почасна награда Врховне раде Украјине

  

Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг у понедељак је од Врховне раде Украјине
добио почасну награду „за заслуге пред украјинским народом, унапређивање и јачање
Украјине као демократске и правне државе“, саопштено је из Северноатланске алијансе.

  

Уручење награде је, како је саопштено, уприличено у седишту НАТО-а.

  

Столтенберг је примајући признање поновио да ће подршка Кијеву бити настављена и
позитивно оценио „изјаве саветника на састанку контакт групе у Рамштајну о испорукама
савременијег тешког наоружања“ Кијеву.

  

15:38 23.01.2023

  

Министарка спољних послова Словеније Тања Фајон изјавила је да је испорука тенкова
Украјини питање за оне државе које поседују ту технику, а да Словенија подржава све
кораке који ће допринети да се обустави конфликт и да се помогне Кијеву на сваки
могући начин.

  

„То је питање Немачке и оних држава које ту технику имају, Словенија је нема али
подржавамо сваки корак у циљу обустављања руске агресије на Украјину“, рекла је
Фајон.
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15:37 23.01.2023

  

Шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто изјавио је, коментаришући информацију о
томе да Будимпешта инсистира на искључивању низа Руса са санкционог списка, да ако
нема првних основа за увођење санкција против конкретног лица, тај човек не треба да
буде на списку.

  

„Санкционе мере се стално преиспитују. Једном у шест месеци треба их обнављати.
Мислим да је важно, ако се има у виду европска поузданост, да лица за која нема правне
или суштинске основе за увођење санкција, не треба да буду на санкциономсписку“,
рекао је Сијарто.

  

Медији су раније објавили да Мађарска захтева да се укину санкције Европске уније
против деветоро Руса. Саветник мађарског премијера Балаж Орбан изјавио је да не зна
за тај захтев и подсетио на то да се Мађарска у вези с тим питањем руководи својим
националним интересима.

  

15:32 23.01.2023

  

Бивши министар: Варшава разматрала поделу Украјине на почетку специјалне војне
операције

  

Варшава је разматрала опцију поделе Украјине у почетној фази руске војне операције,
изјавио је бивши министра спољних послова Пољске Радослав Сикорски.

  

„Мислим да је постојао тренутак колебања у првих десет дана рата када нисмо знали
како ће се ствари развијати и да ли ће, можда, Украјина пропасти“, рекао је он за
пољску радио-станицу на питање да ли је мисли да је влада странке Право и правда у
неком моменту мислила о подели.
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Сикорски је додао да је ситуација могла да се развије у различитим правцима да није
било украјинског председника Владимира Зеленског и помоћи западних држава.

  

Ову изјаву пољског дипломате прокоментарисао је премијер Пољске Матеуш Моравјецки
који је рекао да се она ни по чему не разликује од руске пропаганде и да би бивши
министар требало да одмери речи. Такође је додао да очекује да ће Сикорски повући те
ужасне тврдње.

  

Подсетимо, новембра прошле године директор руске Спољно-обавештајне службе
Сергеј Наришкин је изјавио да агенција поседује информације о томе да се Пољска
спрема за анексику територија на западу Украјине – Лавовској, Ивано-Франковској
области и већег дела Тернопољске области.

  

14:33 23.01.2023

  

Мађарске власти неће правити препреке ЕУ за финансирање испорука оружја Украјини,
иако не подржавају такве акције, јер их сматрају штетним, изјавио је шеф мађарског
министарства спољних послова Петер Сијарто у разговору са новинарима у паузи
састанка министара спољних послова ЕУ у Бриселу.

  

Он је потврдио да је на састанку разматрано издвајање још једне транше из Европског
фонда за мир у износу од 500 милиона евра за испоруку оружја украјинској војсци.

  

„Не сматрамо ово добром идејом, али се не мешамо у спровођење одлуке Европске уније
о томе“, рекао је Сијарто.

  

Министар је напоменуо да се Мађарска залаже за мирно решење ситуације у Украјини и
да је против оних одлука које би могле да доведу до „ескалације сукоба“.

  

14:29 23.01.2023
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Експлозије у Краматорску.

    

12:29 23.01.2023

  

Главно са новог брифинга Министарства одбране Русије:

  

◾Добровољци пешадијских одреда, уз подршку авијације и ракетних снага, ослободили
су Краснопоље у ДНР;

  

◾Оружане снаге РФ су током дана ликвидирале више од 40 украјинских војника у
подручју Купјанска;

  

◾Оружане снаге Украјине изгубиле су за један дан до 70 људи и два радара, америчке
производње у подручју Красног Лимана;

  

◾Оружане снаге Русије су у правцу Дњепра погодиле привремену базу јединица 107.
ракетне артиљеријске бригаде Оружаних снага Украјине;

  

◾Оружане снаге Русије су за дан у запорошком правцу уништиле око 30 припадника
Оружаних снага Украјине и систем "Град";

  

◾Руске оружане снаге уништиле су лансер америчког вишецевног ракетног система
"химарс" у правцу Дњепра;

  

◾Више од 60 припадника Оружаних снага Украјине, 2 борбена оклопна возила, 2 хаубице
Мста-Б и Д-30 уништено је за један дан у правцу Доњецка.
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10:43 23.01.2023

  

Кремљ: Указ о мобилизацији је и даље на снази

  

Регрутација грађана на војну службу према указу о делимичној мобилизацији је укинута,
али остале одредбе документа настављају да важе, рекао је портпарол Кремља Дмитриј
Песков.

  

„Регрутација у оквиру делимичне мобилизације вршена је до достизања утврђеног броја
неопходног за испуњавање постављених задатака од стране Оружаних снага.
Министарство одбране је саопштило да је постигнут утврђени број, а самим тим и
регрутација грађана у оквиру делимичне мобилизације је заустављена, завршена“,
објаснио је Песков.

  

"Али, поред регрутације грађана на служење војног рока, делимична мобилизација
укључује и друге мере неопходне да би се обезбедило испуњење задатака оружаних
снага. У овом делу ово (указ) наставља да фукционише", наставио је председнички
секретар за штампу.

  

Песков је одбио да прецизира о којим тачно одредбама документа је реч.

  

10:32 23.01.2023

  

Соледар је у потпуности порушен, у граду нема ни једне зграде нити објекта који су
остали цели, саопштио је лидер ДНР Денис Пушилин.

  

Како је истакао, руске јединице напредују на целој линији фронта у ДНР.
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„Ситуација је и даље прилично тешка, али наше јединице напредују скоро свуда“, рекао
је Пушилин телевизији „Росија 24“.

  

10:13 23.01.2023

    

09:28 23.01.2023

  

Штаб Територијалне одбране ДНР саопштио је о ослобођењу Двуречја и Краснопољевке
у подручју Артјомовска (Бахмута).

  

Како је раније саопштило Министарство одбране, у борбама код Двуречја украјинске
снаге су имале 50 погинулих и рањених војника.

  

09:00 23.01.2023

  

Шеф Европског савета Шарл Мишел рекао је да ће наредне 2-3 недеље бити одлучујуће
у сукобу у Украјини, оне ће у великој мери одредити „нашу“ будућност.

  

„Наредне недеље, две или три, су одлучујуће... Оно што ће се десити 2023. године, а
много тога зависи од наредних недеља - то је оно што ће одредити нашу будућност“,
рекао је Мишел у интервјуу за шпански лист Мундо.

  

Он је указао на потребу да се настави да пружање све неопходне подршке Кијеву.

  

08:41 23.01.2023
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Немачко ваздухопловство шаље „Патриоте“ у Пољску

  

Немачке Оружане снаге почеће данас, у понедељак, пребацивање система "патриот" у
Пољску, јављају немачки медији.

  

Прва два од три ракетна система која су раније обећана пољској влади биће повучена из
Гнојена у Мекленбург-Западној Померанији у Замошћ, који се налази на југоистоку
Пољске, око 60 километара од границе са Украјином и око 110 километара од
западноукрајинског града Лавова.

  

Како се наводи у саопштењу Бундесвера, сврха распоређивања је помоћ у заштити
пољског ваздушног простора и јачање источног крила НАТО-а.

  

08:25 23.01.2023

  

Руски артиљерци извели су напад на положај 124. бригаде територијалне одбране
украјинских снага код Белозјорке у Херсону, рекао је Спутњику извор у регионалној
служби за ванредне ситуације.

  

Том приликом, убијено је 11 особа, дој је рањено седам.

  

08:18 23.01.2023

  

Руске трупе су помериле линију фронта од насељених места Запорошкој области, рекао
је Спутњику Владимир Рогов, члан главног савета регионалне администрације.
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Према његовим речима, украјинске трупе су потиснуте из неких села, одакле су
извођени напади.

  

07:16 23.01.2023

  

Владимир Зеленски је рекао да испоруке Украјини десетина тенкова „неће решити
проблем“, јер Русија има „хиљаде тенкова“. Међутим, снабдевање оклопним возилима,
рекао је, игра мотивациону улогу. Председник је нагласио да ако Немачка преда тенкове
"леопард" Украјини, они „неће кренути на Русију“.

  

07:11 23.01.2023

  

Ако Пољска затражи дозволу за испоруке немачких тенкова "леопард 2" Украјини, она
ће је и добити, рекла је немачка министарка спољних послова Аналена Бербок.

  

"Није било таквог захтева. Да јесте, не бисмо постављали никакве препреке", рекла је
Бербокова у интервјуу за француску телевизију ЛЦИ.

  

У складу са немачким законом, земље које имају наоружање, немачке производње
немају право да га поново извозе у ратну зону без сагласности немачке владе.

  

Раније је пољски премијер Матеуш Моравецки рекао да би Варшава једноставно могла
да игнорише било каква немачка ограничења на реекспорт немачких тенкова.

  

"Сагласност је секундарно питање. Или ћемо добити ту сагласност, или ћемо сами
урадити оно што треба да се уради", рекао је Моравецки.

  

(Спутњик)
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