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1 - فولتير ، أخبار دولية

أوكرانيا      في الكبرى التنظيف حملة بداية

االسبوع                 في أوكرانيا إلى الدولية للتنمية األمريكية الوكالة ومن األمريكية، الخارجية وزارة من البنتاغون، من بعثة توّجهت
          " ومن.       "  يقلق، أن عليه من إلى أشارت من وهي الجارية، الفساد مكافحة عملية شنّت التي هي البعثة هذه املاضي
               . األمريكية   العامة األموال تكون أاّل على السهر هي البعثة مهمة كانت للّدفاع، العام املفتش بحسب يستريح أن بإمكانه

الهدر  .قيد

.       ) األوكراني      )    األمن جهاز تحقيقات وسط نفسه سابقاً زلنسكي الرئيس وراعي السابق املليارديري وجد اإلطار هذا في
من       اكثر كولومويسكي سرق املحّققني، (     ٤٠بحسب الّلتني   )   النفط شركتي تأميم عند دوالر املليار حوالي هريفنيا مليار

    ) الثاني  )  تشرين في وأوكرتاتنافتا أوكرنافتا يملكهما آالف.         ٢٠٢٢كان مئات بقيمة سائلة اموال وجدت شّقته، تفتيش عند
فخمة      وسيارات ساعات إلى باإلضافة .الدوالرات،

ولكنّه              ٢٠١٠عام  اليهودية، للتجّمعات االوروبي املجلس سيطرة على يستولي أن حاول قد كولومويسكي إغور كان ،
   . انقالب            بعد املافيوي بتاريخه نّددوا اّلذين االوروبيني اليهود املسؤولني استياء أمام اإلنسحاب إلى مّول ٢٠١٤اضطّر ،

      " دنيبرو   "  دونباس، أيدار، فرق خصوصاً ، الشمولية القومية املسّلحة الجماعات أعوام.  ٢٢٧ودنيبر  ١كولومويسكي في
٢٠٢٠    ." بوريسما        "  مالك كولومويسكي كان الشعب خادم وحزبه زلنسكي للرئيس األساسي الراعي كولومويسكي كان ،

    (   ) جون       )    السابق الخارجية وزير ابن ارشر وديفون بايدن جو الرئيس ابن بايدن هانتر كان التي الشركة وهي هولدينغ،
لها(   مديرين .كيري

  . شركاء             أحد األوكرانية الجنسية عنه سحب الذي السابق، مرّشحه مع أشهر بضعة منذ كولومويسكي تخاصم
  . على              بناًء أيرباص شركك من مروحيات شراء عند رشاٍو بقبول ُمتّهم أفاكوف، ارسني السابق الوزير كولومويسكي،

      . ان            أيضاً املمكن من عابر، بشكٍل وفرنسا املانيا نحو العملية هذه تبعات األوكراني االمن جهاز يوّجه االمريكية، النصائح
املروحيات                هذه من واحدة منت على كان عندما موناستيرسكي دنيس الداخلية وزير باغتيال افاكوف إدانة ...تتّم



امريك

الجائحة       بداية قبل الكوفيد على فايزر تجارب

     (    )  ( والتخطيط   اإلستراتيجية العمليات التطوير، االبحاث، مدير والكر تريشتون جوردن فيريتاس بروجكت ِل فيديو ُيظهر
           ) في        مسبقاً بحثت قد السابق في كانت الشركة أّن يؤّكد وهو فايزر شركة في املرسال الريبوزي النووي للحمض العلمي

 " "      " املستقبلية " اللقاحات تطّور مسار تخمني ألجل الكوفيد تحوير .إمكانية

أبحاثها             لخوض امريكية قوانني وخرقت بمخاطٍر جازفت قد فايزر كون إلى الحوار  .يوحي

من      ٥في  أكثر الحوار ُشوهد .    ٤١أيام، بصّحة           تطعن أن دون بيان فايزر شركة أصدرت أن إلى تويتر، على مرة مليون
 . وأضافت            فايروس تسليح عنها نتجت أبحاث أي تخض لم أنّها الشركة اّكدت الحاالت،: "     التسجيل، من محدود عدد في

       " بمعاينة          " يسمح لكي الفايروس هذا تعديل يمكن ، التسليح نوع من معروفة متحّورات على كامل فايروس يحتوي ال عندما
الخاليا     في له املضاد ."النشاط

لقاحها                   " تبتكر أن قبل ال أم الفايروس خطورة عزّزت قد فايزر كانت إذا ما واضح غير زال ما اآلن، ."إلى

لتّدعي                   الحكومات تركت ولكنّها التناقل، من يحمي ال لقاحها أّن البداية من بالعلم متّهمة الشركة فإّن ذلك، إلى إضافة
تدّخل   دون .العكس،

أوكرانيا            في الدينية الحرية عن تدافع كيف تعلم املتحده الواليات تعد لم

الدولية       ) الدينية الحرية أجل من القّمة - ٣٠جمعت الثاني   السيناتور(     ٢٠٢٣شباط  ١كانون حول امريكيني مسؤولني عدة
دينية          منظمات قادة إلى باإلضافة براونباك، سام سابقاً، تكساس .وحاكم

       ." منع          "   تبّرر أن عليها كان السنة، هذه التّّلة على نوراً نفسه ترى التي املتحدة للواليات تقليدي هدف هي الدينية الحرية
األرثذكسية    للكنيسة األوكرانية .الحكومة

املكسيك          مع الحدود عند سياستها عن الحديث ترفض بايدن إدارة

مايوركاس       أليخاندرو القومي األمن وزير الكونغرس          ٤منع أمام يشهدوا أن من املكسيك مع الحدود عن مسؤولني .

الحضور                على إجبارهم إمكانية في كورنر جايمس الغرفة في الرقابة لجنة ورئيس الجمهوري كنتكي نائب .ينظر

الصني          من قريب هجوم إمكانية عن يتحدث حالي امريكي جنرال

               ) في )   والشحن اإلمداد طائرات اسطول على يشرف الذي مينيهان، مايك الجوي التنّقل قيادة رأس أّن إس بي سي كشفت
انتخابات                 خالل صيني هجوم بإمكانية فيها ينبّههم رسالًة رجاله من ألف ملائة وّجه قد الجو ٢٠٢٤سالح .

الصني       مع حرباً البنتاغون يتوّقع ال .رسميا،

الغاز      جرّات على روكفلر آل حرب

يومني                 دام اجتماع ُعقد املناخي، التّغيّر حول الليبرالي بالخطاب سنوات منذ ينّدد الذي هورنر، كريستوفر املحامي بحسب
عام            من تّموز شهر خالل بونتيكو، في روكفلر آل قصر منها.        ٢٠١٩في بيئية، منظمات مع حكوميون مسؤولون عدة إجتمع

      ."   "     .) فيها )  وضعت اّلتي املناسبة هي هذه الكاربون تسعير إستراتيجيات هو األساسي املوضوع كان ماونتني روكي معهد
لألفران      واستخدامه بالغاز التدفئة منع .خطة

األمريكيني    العلماء اتّحاد هبوط

للحرب      )      (     الصفر ساعة عقرب للسالم دافعة مرموقة امريكية جمعية وهي األمريكيني العلماء اتّحاد إدارة مجلس وضع
عند   .         ٩٠النووية الشمالية    وكوريا إيران، الصني، بروسيا، الجمعية نّددت النشرة، في بدايتها من ثانية .
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رقم     األسبوعية جريدتنا (  ٢٢في / على           ) سيطرته جوجل ألفابيت شميت إريك بسط بوليتيكو، بحسب أّنه إلى أشرنا قد كنّا ،
األبيض           البيت في منها العليا، اإلدارية املناصب في موظّفيها ووضع .الجمعية

األمريكي؟        العام للدين األقصى السقف الكونغرس سيرفع هل

عند         ٢٠٢١عام  الفدرالية للحكومة العام الدين سقف قانوٌن حّدد ،٣١٤٠٠      . بأكثر   الحّد هذا تخطّت الخزينة ولكّن دوالر مليار
.                 ١٠٠من  أن   اإلدارة على أّن أم حّدده، الذي السقف قيمة سيرفع الكونغرس كان إذا ما هو املطروح السؤال دوالر مليار

مصاريفها  .تقّلص

       . املتحدة        واململكة الصني، اليابان، هم األساسيون دائنوها العالم في مديونة دولة اكثر هي املتّحدة .الواليات

بني          ديونها ُجّل الروسية الخزينة دفعت املقارنة، باب يتخطّى.       ٢٠١٠و  ٢٠٠٠من ال اليوم الدَّين أّن دوالر  ٤٠٠ُيعتقد مليار .

عاملياً           البيئة تدمير تعني املتحدة الواليات في الوقود سيارات استخدام نهاية

و              اليوم بني الليثيوم بواسطة العاملة السيارات استخدام إلى املتحده الواليات انتقال ثالثة    ٢٠٥٠يحتاج من أكثر إلى
         . التي       العاملية واإلجتماعية البيئية الاّلمساواة اإلنتقال هذا بفعل ستتفاقم املاّدة من الحالي العاملي اإلنتاج مجموع أضعاف

البريطانية       الغارديان صحيفة بحسب املعادن، باستخراج .تتّصل

الخاصة           حياته لخرقهما بانون وستيف غولياني رودولف مالحقة يطلب بايدن هانتر

حاسوبه،                   على الخاصة املعلومات أذاعوا أو نشروا من كل ضد فدرالية بمالحقة بايدن، جو الرئيس ابن بايدن، هانتر يطالب
صادره       قد الفدرالي التحقيقات مكتب كان .الذي

فدرالي                 برملاني لكل محتواه عن نسخة ُوّجهت الذي الصادم، الحاسوب محتوى في برملاني تحقيق لفتح الكونغرس .يتحّضر

بنجاح       صغير صوتي فرط صاروخ يطلق البنتاغون

صوتي                 فرط صاروخ إطالق من للتّو تمّكن وقد الروسي، بالجيش مقارنة في التكنولوجي تأّخره بتعويض البنتاغون يتأّمل
ارتفاع.         إلى يصل أن الصاروخ هذا بإمكان تبلغ      60000صغير بسرعة يطير وأن الصوت   7قدم سرعة أضعاف .

ملسافات                 الطيران بعد إليه والعودة الجوي الغالف من الخروج على قادرة صوتية فرط صواريخا والصني روسيا تمتلك
بالهواء       اإلحتكاك ُيبطئها أن دون وذلك .طويلة،

أوكرانيا      إلى أسلحة املكسيك ترسل لن

    . اإلعالم،              مع مقابلة وأثناء أوكرانيا إلى أسلحة ترسل لن بالده أّن أوبرادور لوبيز مانويل أندريس املكسيكي الرئيس أعلن
الضغط                أمام النقطة هذه يخص فيما استسلمت قد الحكومة أّن إلى مشيراً األملانية، الديموقراطية أوبرادور انتقد

الشعب    لرأي خالفاً .الغعالمي،

البيرو؟      في انقالباً نفّذ الذي من

موت              من بالرغم عامة، انتخابات إلى يدعو أن اآلن إلى البيروفي البرملان اإلحتجاجات     57يرفض في اآلن إلى شخص .

  . ال                 بذلك، انقالب إلجراء يحّضر كان أّنه على الغربية الصحافة وتصّر موقوفاً، كاستيّو بيدرو املُقال الجمهورية رئيس زال ما
العكس      تفهم أن الصحافة لهذه .        يمكن سبب:      تفسير عن الغربية الصحافة تعجز كذلك، اإلنقالب هو كان الرئيس توقيف

الشعبية  .اإلحتجاجات

أوكرانيا      إلى اسلحة كولومبيا ترسل لن

 . وأعلن               أوكرانيا إلى كولومبيا تمتلكها روسية اصول ذات اسلحة بإرسال األمريكي الطلب بيترو غوستافو الرئيس رفض
األكرانية: "           بيترو الحرب في كولومبيا اشترته روسي سالح أي استخدام يتّم لن ".
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املتحدة      الواليات في يبقى بولسونارو جايير

  . تحت              بولسونارو املتحدة الواليات في إضافية أشهر لستء بالبقاء طلباً بولسونارو جايير السابق البرازيلي الرئيس قّدم
الرئاسي               والقصر العليا، املحكمة الكونغرس، ملباني مناصريه احتالل في دوره ماهية لتحديد بالده، في التحقيق

أوكرانيا      إلى أسلحة البرازيل ترسل لن

         " إرسال      "  سيلفا دا إيناسيو لويس البرازيلي الرئيس رفض ألوكرانيا، الروسي باإلجتياح السابق األسبوع في نّدد أن بعد
واليته                  خالل سلفه تبنّاه ما هو املوقف هذا كان التام؛ بالده حياد فكرة عن ودافع األرض، على .أسلحة

أوكرانيا      إلى أسلحة األرجنتني ترسل لن

وال                  أوكرانيا إلى ال أسلحة إرسال في تفّكران ال الالتينية وأمريكا األارجنتني أّن فرنانديز ألبيرتو األرجنتيني الرئيس أعلن
العالم      حول معركة ساحة أي ."إلى

أوروبا

البريطانيأوروبا     املحافظ الحزب رئيس

ناظم               29في  لإلحصاءات يوغوف شركة ومؤسس املحافظ الحزب ئيس سوناك ريتشي الحكومة رئيس عزل الثاني، كانون
    .   " بتسوية  "  متّهم زهاوي الوزارية لألنظمة خطير انتهاك لعّلة التي      5حوالي  5زهاوي، الضرائب من استرليني جنيه مليون

البريطانية        الخزينة عن مسؤوالً كان عندما يدفعها .لم

فترة                    خالل احتفاالت إقامة بقضية املعارضة من متّهم فهو ضرائبها، تدفع تكن لم جّداً ثرية امرأة زوج سوناك، ريتشي أّما
أمان        حزام دون وبالقيادة الكوفيد، عن الناتج .اإلغالق

الحصول                   قريبة بفضيحة متّصل زهاوي مع تصّرفه أن املمكن من ولكن للعفاف، مثال أنّه على نفسه يقّدم سوناك ربتشي
   . يتّهم    بالفعل، راب دومينيك بنائبه بالترهيب           "24ومتعّلفة األخير هذا وراب سوناك مع يعملون أو عملوا رفيع موظف ".

أوكرانيا                في السالم إحالل هدفها يكن لم ميسنك اتفاقات أن يؤكد جونسون بوريس وأوالند، ميركل بعد

الحكومة                رئيس على الدور جاء أوالند، فرانسوا السابق الفرنسي والرئيس ميركل أنجيال السابقة االملانية املستشارة بعد
  . يبحث                 لم الوقت لكسب وسيلة إلى للغرب بالنسة تكن لم مينسك اتفاقات أّن أّكد الذي جونسون، بوريس السابق البريطاني

أوكرانيا        في األهلية الحرب وقف عن يوماً .الغرب

   ) في        )   البريطانية سي بي بي نشرته وثائقيٍ في أّكد قد كان نفسه الحرب       29جونسون قبل بوتني، الرئيس أّن الثاني كانون
   . هذه                  الكرملني نفى واحدة دقيقة في صاروخ باستخدام لندن في قتله على قادرة موسكو أّن له وقال هّدده، قد كان بقليل،

املتعّمدة  "  باألكاذيب ووصفها ."اإلتهامات

املتحدة    اململكة منذ   83خاضت 1945حرباً

األقل       على كورتيس مارك املؤّرخ العدد            83عّدد يشمل أن دون الثانية، العاملية الحرب انتهائ منذ بريطاني مسّلح تدّخل
              . من     تبّقى ما على الحفاظ إلى تهدف رسمية والغير الرسمية الحروب هذه جميع كانت السالم حفظ عمليات في املشاركات

اإلستعمارية  .السطوة

4 - فولتير ، أخبار دولية



البركسيت     تنظيم تسيء البريطانية اإلدارة

خروج               140تلّقى  منذ يستحّقونها يعودوا لم اجتماعية مساعدات بريطانيا في يقطن األوروبي اإلتحاد من مواطن الف
اإلتّحاد   من .اململكة

أوكرانيا       تقسيم عن يتحّدث البوّلندية الحكومة رئيس

برئيس                أحاط جداالً ِزت راديو على سيكورسكي راديسالف العقيدة، األطلسي السابق، الدفاع وزير مع حوار سبّب
            . اقتراحاً    تلّقت قد كلنت الحرب، بداية في البوّلندية، الحكومة أّن سيكورسكي أّكد مورافيسكي ماتوز البولندية الحكومة

ترفضه         أن قبل أيام لعشرة وترّددت أوكرانيا، بتقسيم .روسياً

تلّقى                     قد موسكو، إلى زيارة في كان، توسك دونالد حزبه قائد أ،ّ بوليتيكو مع حوار في سيكورسكي أعلن سنوات، عّدة قبل
أوكرانيا      تقسيم عرضاً بوتني فالديمير .من

الشيشان      استقالل عن تتحّدث بوّلندية شخصيات

الفرنسية             فيغارو لصحيفة والعدالة، القانون حزب من مورافيسكي، ماتوز البوّلندي الحكومة رئيس مناطق: "  صّرح هنالم
.             . استقاللهم      يأخذوا أن لهم يمكن مثالً، كالشيشان املناطق، هذه تحرير املمكن من أخرى ألقوامٍ حبوساً باتت روسية من

    . هذا               أّن أعتقد أنا األأخيرة العقود خالل عاٍل باندفاعٍ وقاتلوا الزمن، من قرون خالل حرّيتهم أجل من حاربوا الشيشانيون
استقالله   يستحّق ".البالد

    " لصحيفة         "  صّرح فقد املعارض، املدنية املنّصة لحزب املنتمي سيكورسكي، راديسالف األطلسي السابق، الدفاع وزير أّما
البوّلندية   بوليتيسنا على: "               كريتيكا ما مكاٍن في كذلك األمر ربّما باإلنهيار، روسيا تهّدد الروسية الحرب أّن أعتقد ال

 . ولكنّني                األصلية مناطقها في اإلنكفاء على يجبرها كبير بشكل روسيا إضعاف رّبما الشيشان، أو داغستان مثل الجدود،
  - اإلستراتيجي               بيترسبورغ سانت موسكو محور سيقاوم جمهورية، أو أوبالست أي الفعلية، روسيا من جزء أي أّن أرى .ال

خالل                   براغ في ُعقد الذي الحّرة، روسيا شعوب منتدى في ُوضعت اّلتي روسيا، تقسيم خّطة بداية تعني التصريحات هذه
الصيف  .فصل

أhوشفيتز             مخّيم تحرير احتفاالت إلى تدعوها وال جديدة، مخّيمات ببناء روسيا تتّهم بوّلندا

أوشفيتز              ملخيّم األحمر الجيش بتحرير اإلحتفاالت إلى روسيا بوّلندا تدعو لم السابقة، السنني .بعكس

يهودي،         مليون أوشفيتز في ُقتل املخّيم، متحف يهودي،     80بحسب غير بوّلندي و   25ألف روما، جندي  20ألف ألف
.سوفياتي

ماتوز                  البوّلندية الحكومة رئيس اتّهم املتّحدة، األمم ملنظمة العام لألمني تقرير إلى وباإلستناد املناسبة، في ألقاه خطاب في
    " وبإخفائها   "  أوكرانيا في جديدة مخّيمات ببناء روسيا شخص 400مورافيسكي .

اإلستقالل      بعد بأيديهم بلدهم األوكرانيون دّمر

   . أّن            سيكورسكي لحظ األوكرانية النّخب سيكورسكي راديسالف إنتقد بوليتيسنا، كريتيكا صحيفة مع ذاته الحوار في
من                   أغنى كانت كييف وأّن الحرية، إلى بوّلندا فيه وصلت الذي الوفت ذات في السوفياتي اإلتحاد من خرجت أوكرانيا

            . نظيره.     من مّرات بأربع أقّل األوكراني املحلي الناتج كان الحرب، بداية عشية إرثهم بّددوا األوكرانيني ولكّن فارصوفيا
.البوّلندي

للسالم         نوبل بجائزة للفوز إردوغان طيب رجب ترّشح املجر

بجهوده                  تقديرا للسالم، نوبل بجائزة للفوز إردوغان طيب رجب اسم اقترح أّنه سيجارتو بيتر املجري الخارجية وزير أعلن
أوكرانيا     في الوساطة سبيل .في
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لتشيكيا      جديد رئيس بافيل بيتر الجنرال

 (       . من       التشيكي الجيش ألركان قائداً بافيل كان التشيكية للجمهورية رئيساً بافيل بيتر الجنرال ،(2015غلى  2012إنتُخب
من     )  للناتو العسكرية الهيئة رئيس الكرامة،(.         " 2018إلى  2015ثم الحقيقة، مرّشح أنّه على نفسه يقّدم الوسطي هذا كان

         ." الكوفيد  ملحاربة خطّة قّدم قد بافيل كان عامني، قبل والتواضع .اإلحترام،

زلنسكي            فولوديمير األوكراني والرئيس كابوتوفا، سوزانا السلوفاكية الرئيسة من كّل بانتخابه .هنّأ

أوكرانيا         في للسالم مفاوضات إجراء يؤيد بافيل بيتر األطلسي

             ) أّن   )   بافيل بيتر الجديد التشكي والرئيس العسكرية الناتو لهيئة السابق الرئيس أشار البريطانية، سي بي بي مع حوار في
  . بافيل                  أيّد الحلف إلى تنضّم أن اآلن من تستحّق أوكرانيا وأّن هزيمتها، إلى األرجح على سيؤدي ألوكرانيا الناتو دعم عدم

روسيا      مع للسالم مفاوضات إجراء .فكرة

أوكرانيا      إلى أسلحة كرواتيا ترسل لن

األمني                 وسفر أوكرانيا، في روسيا ضد الناتو يجريها التي الوكالة حرب بشّدة ميالنوفيتش زوران الكرواتي الرئيس إنتقد
              . الغرب      حقد وأّن السابق، في كانت كما أبداً تعود لن أوكرانيا أّن ميالنوفيتش أعلن آسيا إلى املتّحدة األمم ملنظمة العام
          . اعتبارها        على يصّرون الناتو في كرواتيا شركاء فإّن ميالنوفيتش، بحسب الصرب على الكروات حقد من أسوء روسيا على

بفعله        يُأمر ما يفعل أن عليه ترفيهي .حيوان

    "  " القواعد      "  على املبني الدولي النظام و الدولي القانون بني الفرق يفهم ال األوروبي "اإلتحاد

جوسيب               األمنية والسياسة الخارجية بالشؤون يتعّلق فيما األوروبي لإلتحاد األعلى املمثل تحّدث اإللكترونية، مدّونته على
  . بوريل           كتب اوكرانيا في للصراع نظرته وعرض اإلفريقي، الجنوب إلى سفره عن اإلفريقي: "      بوريل الجنوب من نطلبه ما إّن

   .      . األوروبي            اإلتحاد إن أقل ال ولكن أكثر ال الدولي والقانون املتحدة األمم ميثاق قيم جانب إلى الوقوف هو العالم وبقية
    ". ال               بوريل أّن يبدو وتطويره القواعد على املبني العاملي النظام على الحفاظ أجل من مهّماً شريكاً الجنوبية إفريقيا يعتبر

)   (          . الدولي       القانون مصدر املتحدة األمم ميثاق يمنع ال بوريل، يقوله ما بعكس دولي قانون وكلمة املذكور النظام بني يميّز
     . املادة    تنّص العكس، على أوكرانيا في روسيا العسكرية،         ٤٢تدّخل بالطرق النظام األمن مجلس يعيد أن إمكانية على

القرار   وروسيا     ٢٢٠٢وأوكل فرنسا، ألملانيا، العملية هذه .

العاملية    للحرب جاهز الناتو

جاهز                 بات الناتو أن البرتغالي، التلفزيون أمام باور، روبيه الهوّلندي األميرال الناتو، في العسكرية الهيئة رئيس اعلن
روسيا    مع مباشرة .ملواجهة

أوكرانيا     في السرية البنتاغون مصلحة

احتياطيها                هو روسيا ضد أوكرانيا بدعم البنتاغون جنرالت اقنع الذي الوحيد السبب األمريكية، نيوزويك مجلة بحسب
والطائرات          األسلحة تصنيع في أساسي معدن وهو التيتانيوم، من .الهائل

االوملبية؟         االلعاب في املشاركة من روسيا منع سيتم هل

   . العسكري              التدخل منذ االوملبية األلعاب في املشاركة من روسيا بمنع زلنسكي الرئيس طالب والدنمارك، بريطانيا من بدعم
دولية             مسابقات في املشاركة من الروس الرياضيني من العديد ُمنع اوكرانيا، في .الروسي

  " تتمّكن         "          لم ، سفره جواز لحّجة املنافسة من رياضي أي منع يمكن ال أّن أّكدت قد الدولية االوملبية الهيئة كون من بالرغم
املسألة      في الفصل من الهيئة .هذه

اإلقتصادية      إحصاءاته إلى الّسّرية يضفي الكرملني

سّرّية              الروسية العسكرية اإلحصائيات يجعل أن بوتني الرئيس قّرر الغربية، اإلقتصادية الحرب وجه .في
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البلد            اقتصاد إلضعاف طرق اكتشاف من الغرب بمنع لروسيا بالنسبة األمر .يتعّلق

    " غير            " كونها من بالرغم ، عقوبات تسّميها التي لروسيا، املعادية إجراءاتها من التاسعة الرزمة إلى االوروبي اإلتحاد وصل
الدولي    القانون بموجب .شرعية

هيلسينكي    موسكو مجموعة حّل

     . ُمعلنة            كانت التي الجمعية هذه األساسي نظامها لتجاوزها غروب هيلسينكي موسكو جمعية بحّل موسكو في محكمة امرت
البلد          نواحي جميع في نشاطها مارست إقليمية انها أساس .على

روسيا      في الليطوني ميدوزا موقع منع

الدستوري              "   للنظام تهديد هي الروسية باللغة الناطق اإلعالمي ميدوزا موقع نشاطات أن روسيا عام مدعي مكتب اعلن
 "    "     "  "    ." مّما    ، بها مرغوب غير منظمة أصبحت فقد اآلن اّما ، خارجية عميلة ُتعتبر ميدوزا كانت اإلتحادية روسيا في واالمن

اخبارها          ذكر من أو املشاركة من الروس املواطنني على .يمنع

تموز   الخاصة        ٢٠٢٢منذ العسكرية فاغنز بشركة الطعن في ميدوزا إختّصت ، .

الدونباس    في بالغوداتنويه تحرير

             ) مؤسس  ) بحسب أوكرانيا، شرق في سوليدار من بالقرب بالغوداتنويه قرية فاغنر حّررت االخبارية، تاس وكالة بحسب
في        بذلك صّرح الذي بريغوجني يفغيني الثاني  ٢٩الشركة كانون .

الناجحة   موسكو تجارة

) بوست           )    مورنينغ تشاينا ساوث صحيفة بحسب الغربية، العقوبات بفضل السائل الغاز من مدخولها روسيا .ضاعفت

أفريقيا
الهندي   املصري التقارب

    . الهندي            الوزراء رئيس ووصف الهندية الجمهورية يوم في الشرف ضيف السيسي الفتاح عبد املصري الرئيس كان
           ." في    " القاهرة أرسلت عندما مسدود طريق في الهندية املصرية العالقات كانت تاريخية بأنها زيارته مودي ناريندرا

عام   عام              2021منتصف في نيودلهي إلى القمح نقلت املقابل في ونيودلهي نيودلهي إلى كوفيد 2022لقاحات .

عام   وفي                1955في باندونغ، مؤتمر في الناصر عبد جمال املصري والرئيس نهرو ليل جواهر الهندي الوزراء رئيس شارك ،
االنحياز    1961عام  عدم حركة أسسا .

اإلنسان       حقوق عن للدفاع الجزائرية الرابطة حل

اإلنسان        حقوق عن للدفاع الجزائرية الرابطة حل قادتها   )LADDH( تم شغور .بسبب

     . خاص        بشكل غامضا تمويلها وكان متميزة مجموعات ثالث إلى سابقا انقسموا قد .كانوا

اإلثيوبية   السودانية املصالحة

  . الرجالن               حل البرهان الفتاح عبد السيادة مجلس رئيس استقبله حيث السودان أحمد أبي اإلثيوبي الوزراء رئيس زار
العظيم     النهضة سد حول .نزاعهما

وتنزانيا     كينيا ضد الفرنسي التشهير

 "           . . - - املدنية  االضطرابات بسبب وكينيا تنزانيا في ستتعطل املرور حركة بأن للركاب تحذيرا إم إل كيه فرانس أير ."أصدرت

7 - فولتير ، أخبار دولية



في        موركومني كيبتشومبا الكيني النقل وزير /        " 28وقال املعلومات  هذه على الطيران شركة لدى احتج إنه الثاني كانون يناير
سيئة            صورة في كينيا تصور التي واملضللة والكاذبة لها أساس ال ."التي

مباراوا       التنزاني، والنقل العامة األشغال وزير من: "             وقال له أساس وال للقلق، ومثير الصحة، من له أساس ال البيان هذا
لهما          داعي ال وذعر خوف في وتسبب مدروس، وغير ."الصحة،

           . لفرنسا    هجينة حرب بداية هي القضية هذه أن املحليون املعلقون يرى الفرنسية الجوية الخطوط .اعتذرت

الصومال       في داعش زعيم على يقضي البنتاغون

عن                   مسؤوليته أعلن أن بعد داعش، تنظيم زعيم السوداني، بالل على قضت بعملية أوسنت لويد األمريكي الدفاع وزير رحب
مقتل        عن أسفر مما مفخختني، بسيارتني شخصا 15هجومني .

الديمقراطية        23حركة  الكونغو جمهورية في كيتشانغا على تسيطر مارس

حركة   سكانها     )    23سيطرت عدد يبلغ التي كيتشانغا بلدة على (    60,000مارس الديمقراطية،  الكونغو جمهورية في نسمة
 "  "     . للتوتسي       الجماعية اإلبادة ملنع تدخل أنه ويدعي شهور منذ بذلك القيام تحاول كانت .كما

حركة       هجوم املتحدة األمم بعثة .       23وأدانت الحادث  في لها ضلوع أي رواندا ونفت مارس .

حركة            دعم من املاضي الشهر رواندا األوروبي واالتحاد املتحدة الواليات مارس 23وحذرت .

كونغولية    طائرة تسقط رواندا

. الجوي                مجالها انتهكت أنها يزعم الديمقراطية الكونغو جمهورية من سوخوي طائرة أسقطت أنها الرواندية الحكومة زعمت
الكونغو              في تزال ال كانت طائرتها أن ذلك من بدال الديمقراطية الكونغو جمهورية .وتدعي

حركة       من التوتسي متمردي رواندا مارس 23تدعم .

آسيا

الفلسطيني   اإلسرائيلي التصعيد

وتنمو       البعض بعضها تتبع الفلسطينية اإلسرائيلية .الهجمات

اهلل                   رام في ذلك تلت التي االشتباكات في آخر وشخص جنني في غارة في فلسطينيني تسعة اإلسرائيلية القوات .قتلت

مفتوحة               منطقة في إسرائيل على فقط منها واحد سقط إسرائيل، على صواريخ خمسة حماس .أطلقت

تأهب                     حالة في تكون بأن األمن قوات أمر أنه رغم املوقف لتصعيد تسعى ال إسرائيل إن نتنياهو بنيامني الوزراء رئيس .وقال

إسرائيليني         يهود مدنيني على أسلحة توزيع يريد نتنياهو بنيامني

في           الوزراء ملجلس اجتماع في نتنياهو بنيامني الوزراء رئيس توسيع        29قال على تعمل الحكومة إن الثاني كانون يناير
سبعة                 مقتل عن أسفرت القدس في متتالية هجمات أعقاب في اإلسرائيليني املواطنني آلالف األسلحة تراخيص منح وتسريع

.أشخاص

حاالت         "         وزيادة الدماء إراقة إلى سيؤدي مسؤول غير قرار هذا أن على والتغيير للديمقراطية العربية الجبهة حزب وشدد
   "              " العنف  مصدر هو االحتالل فإن الجانبني، من املدنيني قتل الحزب فيه يدين الذي الوقت في أنه مضيفا ، والقتل العنف

وقفه   يجب ."الذي

8 - فولتير ، أخبار دولية



نتنياهو      بنيامني سياسات ضد إسرائيليون اقتصاديون

البداية      في وقعها عريضة، في          370حذرت السياسي النظام لتغيير املحتملة االقتصادية العواقب من اقتصاديا، خبيرا
أنشطة.               ونقل األجنبي، االستثمار وانخفاض إلسرائيل، االئتماني التصنيف خفض إلى ذلك سيؤدي لهم، ووفقا إسرائيل

اإلسرائيليني               حياة ونوعية االقتصادي للنمو األجل طويلة وضربة األدمغة، وهجرة الخارج، إلى الفائقة التكنولوجيا .شركات

    . ساعد        شيء ال لكن لطمأنتهم األعمال قادة نتنياهو بنيامني الوزراء رئيس .واستدعى

بنسبة         29في  انخفاض في التشخيص هذا تسبب ، أبيب     4.3يناير تل بورصة في ٪ .

          . اإلفراج         البنوك ترفض حيث متاحة، أرقام توجد ال ذلك، ومع املصرفية الودائع سحب عمليات من العديد أيضا هناك كان
.عنها

نتنياهو       بنيامني سياسات ضد العليا املحكمة قضاة

السابق                  العليا املحكمة قاضي قال أبيب، تل في املدنية الحقوق وجمعية اليومية هآرتس لصحيفة مشترك مؤتمر في متحدثا
في    مازوز .   29مناحيم        ] [ "   / أن  الجمهور يدرك له يقال ما يصدق وال غبيا ليس اإلسرائيلي الجمهور إن الثاني كانون يناير

الحياة          مجاالت جميع في عواقب له سيكون هنا انقالبا ."هناك

املؤتمر         في زيلبر دينا السابقة العام املدعي نائبة .  وقالت   -    ’ كل: "  ’  حقيقي إنذار أحمر إنذار إنه ، يبكي ذئبا ليس هذا
فيها     مبالغا وليست صحيحة ."املقارنات

أوكرانيا      في اإلسرائيلي الحياد تقدر روسيا

 " اإلخبارية           " كان لشبكة بوليانسكي، ديمتري الدولي، األمن مجلس في روسيا ممثل نائب إسرائيل: "    قال بخط حقا نرحب
          . الصراع        هذا في التورط عدم جدا املهم من أنه أعتقد أوكرانيا إلى األسلحة تسليم بعدم يتعلق فيما ."املتوازن

نتنياهو؟      بنيامني سياسات وراء يقف من

القانون              ومنتدى للسياسات كوهيليت منتدى فكريتني، مؤسستني على املتدينون الصهاينة يعتمد هآرتس، لصحيفة ووفقا
.والحرية

هجمات                  بمناسبة إسرائيل إلى املتحدة الواليات في تحققت التي الثورة نفس لجلب األخير هذا تصميم تم سبتمبر 11وقد
2001 . يتم.               مسبقا األمريكي باتريوت قانون صاغت التي الفيدرالية، الجمعية من مستوحى الثاني البحثي املركز هذا

(           " املعروف    " أبرامز إليوت األمريكي اإلسرائيلي الجديد املحافظ يرأسه والذي أسسه الذي تكفاه صندوق قبل من تمويله
) الالتينية           أمريكا في االنقالبات من والعديد كونتراس إيران قضية في .بدوره

)    (        " الدولية  " سسكويهانا مجموعة مؤسسا دانتشيك وآرثر ياس جيفري التحرريني املليارديرات فإن ، هآرتس لصحيفة ووفقا
محافظة                 يهودية مدارس يضم الذي هارتمان، شالوم ملعهد نفسه، الوقت وفي للسياسات، كوهيليت ملنتدى املانحني من هما

.للغاية

إسرائيل        في اإلضراب في للحق صارم تقييد نحو

  " "   ) كوهيليت       )  ومنتدى تكفاه صندوق أمينة ، الدينية الصهيونية روثمان سيمحا املحامية قدمته قانون مشروع يهدف
الجمهور                 يزعج ال عندما وفقط فقط العمل صاحب مع نزاعات إلى اإلضراب في الحق تقليص إلى .السياسي،

في           الكيميائية األسلحة باستخدام سوريا تتهم الكيميائية األسلحة حظر 2018منظمة

الكيميائية     األسلحة حظر منظمة عام     )OPCW( أصدرت هجوم حول .   »2018تقريرها لها،    ووفقا سوريا دوما، هناك في
لالعتقاد   معقولة النمر  بأن«  » أسباب هليكوبتر،«          قوات طائرة من الكلور على تحتويان صفراويتني اسطوانتني أسقطت

مقتل     عن أسفر .            43مما املروحية  منه أقلعت الذي املطار في موجودة كانت الروسية القوات أن وتالحظ شخصا .
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إليان                املخالفة اآلراء بأن تشهد الكيميائية األسلحة حظر ملنظمة داخلية إلكتروني بريد رسائل ويكيليكس موقع نشر
        . مدير          البداية في نفاها التي اإللكترونية، الرسائل هذه املبكرة التقارير من إزالتها تمت قد الوكالة، في الخبير هندرسون،

    . التزوير              هذا أن ويزعم بستاني خوسيه البرازيلي، السفير السابق، مديرها قبل من الحقا صحتها من التحقق تم الوكالة،
براها          سيباستيان الفرنسي للمنظمة، العام املدير ديوان رئيس به .أمر

إلى               االستماع ورتبت بل إليهما، املوجهة االتهامات على وتكرارا مرارا وروسيا سوريا ردت الهاي    17وقد في عيان شاهد .

الكيميائية          األسلحة حظر ملنظمة األساسي للنظام تعديال فرنسا نظمت .ثم

تركمانستان    في النظام تغيير

     .)" و        )"  للجمهورية السابق الرئيس أصبح مسلحاتي هالك الشعب مجلس األعلى، مجلسها دور تركمانستان غيرت لقد
.       ."  "       " القرارات"  جميع اتخاذ على قادرا سيكون الوطني الزعيم لقب على وحصل رئيسا نيازو، سابارميرات ، الشعب حامي

            . الحالي      الرئيس محله سيحل بواجباته، بالقيام صحته له تسمح ال عندما فقط املقاضاة من بالحصانة وأسرته هو وسيتمتع
محمدو.         بيردي سردار ابنه، سوى ليس الرئيس وهذا .للجمهورية

 / ليبرتي     راديو الحرة أوروبا إذاعة تحظر  قرغيزستان

. أزاتيك        /         راديو باسم واملعروفة قيرغيزستان، في ليبرتي راديو الحرة أوروبا راديو خدمة لحظر قرغيزستان سلطات تستعد
الطاجيكية          الحدود على سبتمبر أحداث من كاذبة نسخة بنشر .ويتهمونه

   "  "    " قبل    /     " من والتمويل لإلشراف خاضعة بأنها االعتراف مع ، مستقل منفذ أنها ليبرتي راديو الحرة أوروبا إذاعة تدعي
العاملي    لإلعالم األمريكية .الوكالة

الروسية   الباكستانية املصالحة

       . إليها           توصل التي االتفاقات إحياء أعاد لقد موسكو إلى رسمية بزيارة زرداري بوتو بيالوال الباكستاني الخارجية وزير قام
تسيطر                   الذي األركان رئيس بقيادة امللون، البرملاني التالعب خالل من به اإلطاحة قبل عام قبل خان عمران الوزراء رئيس

باجوا        جاويد قمر الجنرال املركزية، املخابرات وكالة .عليه

         . شريف،       شهباز الجديد، الوزراء لرئيس سمحت واشنطن أن ويبدو الرخيصة الروسية الطاقة من باكستان تستفيد وسوف
               . في       كرغبة أو موسكو، تجاه واشنطن من بادرة أنه على إما التحول هذا تفسير يمكن سلفه من منعها قد كان صفقة بإبرام

املتحدة         للواليات املوالي شريف شهباز سلطة على الحفاظ .تسهيل

والصني   بوتان محادثات

      . وشك          على فإنهم الختامي، للبيان وفقا حدودية محادثات دبلوماسية، عالقات تربطهما ال اللتان والصني، بوتان وبدأت
اتفاق   إلى .التوصل

         . بوتان          بني لألراضي محتمل تبادل بشأن للغاية قلقة الهند بوتان كواترا، موهان فيناي الهند، خارجية وزير زار الفور، وعلى
        " هضبة        "  إلى الوصول الهند على الصعب من ويجعل سيليجوري ممر على بالسيطرة للصني يسمح أن شأنه من والصني

.دوكالم

ميانمار    في املخدرات تطوير

بنسبة              ميانمار في املخدرات إنتاج زاد والجريمة، باملخدرات املعني املتحدة األمم ملكتب سان    33وفقا بأونغ اإلطاحة منذ ٪
تشي  .سو

أفغانستان           بعد العالم، في والهيروين لألفيون منتج أكبر ثاني هي .ميانمار
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الجنوبية  كوريا

بارك                  الخارجية بوزير التقى حيث الجنوبية كوريا إلى رسمية بزيارة ستولتنبرغ ينس األطلسي شمال لحلف العام األمني قام
يول          سوك يون والرئيس سوب جونغ لي الدفاع ووزير .جني

باملساعدات                 املستمرة إمداداتها على الجنوبية كوريا شكر سيول، في املتقدمة للدراسات تشي معهد في ألقاه خطاب وفي
       ) من  )        املزيد بذل على حثها لكنه ألوكرانيا، الغذائية والحصص الرصاص من الواقية والسترات الطبية املعدات الفتاكة غير

الحاجة   » بسبب للذخيرة«  امللحة الجهد .

لحلف                  القياسية األسلحة من ضخمة شحنة توريد على سيول وافقت أغسطس، في عنها اإلعالن تم مفاجئة، صفقة في
وارسو   إلى رئيسية   980:  الناتو قتال دبابة  K2  ، 648 K9 155mm     و الدفع ذاتية هاوتزر طراز    48مدافع من مقاتلة طائرة

FA-50.    أضافت أكتوبر، صواريخ  288في نظام  K239 Chunmoo  اإلطالق ( متعدد غرار  )األمريكي HIMARS على
املجموعة   هذه .إلى

مجموعه            ما واألملانية والفرنسية البريطانية الجيوش لدى كان املقارنة، سبيل فقط  715على دبابة .

العالم          في الرائدين األسلحة موردي نادي إلى الجنوبية كوريا .تنضم

طيرانه       مستوى يرفع الصيني الشعبي التحرير جيش

تشنغدو           طراز من القديمة املقاتلة طائراته سيسحب أنه الصيني الجيش .  JF-17 Thunder أعلن سيتم  الخدمة من
ب   جميعا تشنغدو  J-19و J-18 استبدالهم الجيل       .J-20 Mighty Dragon وخاصة من الشبح طائرات هي األخيرة هذه

           . مارتن    لوكهيد طائرة حطام من بهم الخاص التخفي نظام نسخ تم األمريكية الطائرات تعادل F-117 الخامس
Nighthawk       كوسوفو حرب خالل اليوغوسالفي الجيش دمرها .التي

" "   "  " ؟   الجديدة الصينية السنة أو الجديدة القمرية السنة

 "     . القمرية          السنة ساكسون األنجلو عليها يطلق الجديدة الصينية السنة احتفاالت حول الغربية الدول مع الجدل يتطور
    . هذا"               نشأ ذلك، ومع وكوريا فيتنام في أيضا بها االحتفال يتم أنه على والتأكيد الجديد عامهم عن لتمييزها الجديدة

العالم         حول مختلفة قمرية تقاويم وهناك الصني في .املهرجان

أوقيانوسيا

احتجاج يوم استراليا

       . في          الوطني العيد بهذا االحتفال يتم العام هذا األسترالي اليوم على بشدة األستراليون األصليون السكان 26اعترض
  . نددت               كما الجديدة بهولندا آنذاك يعرف كان ملا الشرقي الساحل على البريطانية السيادة إلعالن السنوية الذكرى يناير،

الغزو     "  يوم ب اليسارية املنظمات من ."العديد

       . التقليديني        باملالك ألبانيز أنتوني الوزراء رئيس وأشاد االستعمار من خاص بشكل األستراليون األصليون السكان عانى
      " مضيق        "  جزر وسكان األصليني السكان يمثل واحد صوت استشاري مجلس إنشاء على استفتاء إجراء وأعلن لألرض

البرملان   في .توريس

األستراليني       يخاطب بينغ جني شي الصيني الرئيس

    . أحدث             إلى إشارة وفي الفيديو عبر األسترالي الشعب بينغ جني شي الصيني الرئيس خاطب األسترالي، اليوم في
الصحيح   "            االتجاه في نشطة جهودا وبذال املستقبل، إلى وتطلعا املاضي البلدان استعرض قال الثنائية، االتصاالت

- األسترالية    الصينية العالقات وتطوير ".لتحسني
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فولتير   شبكة تحليل

"    " ميسان    تييري بقلم أوكرانيا في للحرب تصوران

https://www.voltairenet.org/article218748.html

.     . مدرسي                كتاب حالة هذه روسيا في الحال هو كما الغرب في الطريقة بنفس أوكرانيا في العسكري التدخل تفسير يتم ال
. الحياة                    هي وما اإلنسان يجعل ملا مختلفة مفاهيم من ولكن املعادية، املادية املصالح من يأتي ال التمثيل في االختالف هذا

كان               لآلخرين، بالنسبة بينما السوفيتي، االتحاد أو القيصرية اإلمبراطورية عظمة استعادة العدو سيحاول للبعض، بالنسبة
الخير    يجسد نفسه .يتخيل
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