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أمريكا

الصيني   املنطاد قضية

 ) في                )  ، أالسكا في ألوشيان جزر فوق جّداً عاٍل ارتفاعٍ على مساره، عن انحرف صيني جوي رصد منطاد واشنطن كشفت
28      . من   أكثر دامت مباحثات بعد الثاني ولكنه           7كانون السكان، على خطراً يشكل ال املنطاد أن واشنطن إستخلصت أيام،

       .      . شبح       مقاتلة البنتاغون أرسل ذلك، إلى للوصول تسقطه أن واشنطن قّررت بذلك، القومي األمن تهّدد تجّسس آداة يكون قد
- ف   طراز - 22من إكس        إم أي صاروخ املنطاد على وأطلقت ،9    . في      الجوية الحركة تعطّلت املحيط فوق كان عندما إكس

املنطاد       \        بقايا على يتحّصلوا لكي اإلسقاط مكان غلى السواحل خفر وأTرسل العملية، فترة طيلة .املنطقة

املوساد      أرقام بحسب والروسية األوكرانية الخسائر

            ) الجيشني  )  بني األعداد توازن فإن اإلسرائيلي، املوساد معطيات إلى يستند الذي التركي، هابر هورسيدا موقع بحسب
بنسبة     هو والروسي 8إلى  1األوكراني . 

الروسي    الجيش إليهم      418لدى يضاف محترف، جندي .    3,5ألف فلديه    األوكراني، الجيش أّما احتياطي جندي مليون
إليهم      734 يضاف محترف، جندي احتياطي   100ألف جندي ألف . 

يلي       كما تتوزع فهي املحققة، الخسائر وتتوزع

روسيا أوكرانيا
18480 157000 قتيل
44400 234000 جريح

323 17230 أسير
56 212 مدمرة  مروحية

889 6320 مدمرة  دبابة
427 7360 مدمرة  مدفعية
497 12 مدمرة    جوي دفاع أنظمة
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خطر،                   دون تدّمره لكي األطلسي املحيط إلى وصل قد املنطاد يكون أن انتظار إلى بالحاجة الهائل تأّخرها واشنطن تفّسر
في                   الجنوبية كارولينا فوق تدميره من بدالً أالسكا، فوق املنطاد إسقاط يتم لم ملاذا يشرح ال هذا شباط 4ولكن .

   ) سنة     ) في واشنطن آمٍن عالمٍ ملؤسسة تقرير مناطيد         2021بحسب بواسطة سيبرانية هجمات إطالق يتم أن املمكن من ،
    . أن             إلى التقرير يشير الفضاء في الصناعية باألقمار التحكم مع للتواصل املستخدمة األرضية املحطات ضد الجوي الرصد

بني           الصناعية الناسا بأقمار والتحّكم القيادة مراكز ضد هجمات للصني   2009و  2007عّدة تTنسب كانت .

أيلول      في الصيني، التلفزيون صوتية         2018بحسب فرط صواريخ إلطالق مناطيداً الشعبي التحرير جيش إستخدم ،
الحالية                والصاروخي الجوي الدفاع أنظمة من بالفرار لها يسمح مما السرعة، وفائقة مناِورة أسلحة وهي .صغيرة،

  . الصني                 أخبرت مقصود غير حادثاً كان مساره عن انحرافه وأن عسكرياً، وليس مدنيا كان املدّمر املنطاد أن الصني تؤّكد
كانت                   املنطاد مهّمة ألن عنها، األمريكي نظيره مع يتحّدث بأن دفاعها لوزير تسمح لم ولكنها بالواقعة، مّرات عّدة األمريكيني

               . الهائلة  املنطاد إسقاط كلفة حول السؤال وطرحت املبالغة، األمريكية الفعل برّدة تفاجئها عن الصني أعربت بحتة مدنية
(.               400حوالي)  بحّق   لذلك واحنفظت اعتداء، عمل يشّكل منكوبة جوية مركبة تدمير أن إلى الصني أشارت أخيراً، دوالر ألف

.الرد

      . عن          للتحكم قابلة ليست املناطيد ولكن للتجّسس واستعمالها استخدامها إساءة يمكن أجهزة الجوية الرصد مناطيد تحمل
           . الصني        تقوم قد ملاذا نرى وال للتجسس، يستخدمها ال بنفسه البنتاغون الغايات لهذه استخدامها يتم ال ولذلك، بسهولة، بعد

.بذلك

          ) بعد      ) عن فيه التحكم وليس منطاد، تثبيت وسيلة حول أبحاثاً داربا املتقدمة الدفاعية األبحاث مشاريع وكالة .تقود

هذه                  تستخدم الصني أن البنتاغون أّكد األمريكي، النواب مجلس في املسّلحة القوات لجنة برملانيّي مع سّري اجتماع خالل
        . واشنطن         صحيفة فإن املتحدة، بالواليات يتعّلق فيما أّمأ سنوات عّدة منذ الخمس القارات على تجّسسية لغايات املناطيد

وغوام                 هاواي، فلوريدا، تكساس، فوق وحّلقت سبق قد صينية مناطيٍد بأن اعتقادها أّن إلى تشير األمريكية .بوست

دونالد                     والية خالل حصلت أن سبق قد النوع هذه من تسّلالت عّدة أّن هيرك، فان غلني الجنرال ونوراد، نورثكوم قائد أشار
         . تملك          وأصبحت املجال، هذا في تأّخرها االمريكية الجيوش تعي الحقاً إال عنها يعرف ولم يكشفها، لم الجيش ولكن ترامب،

          . ومواصالته     عمله طريقة بمراقبة سمح فقد املنحرف، املنطاد ترك أّما األمور هذه ملعالجة الالزمة .الوسائل

فترة                   خالل منطاد أي بواسطة تسّلل بأي علمهم خبر كّذبوا ترامب والية خالل القومي األمن عن االساسيني املسؤولني جميع
.توظيفهم

هكذا                    على لتقدم تكن لم الصني أن إلى يملكها التي التواصل شبكة بواسطة أشار فقد ترامب، دونالد السابق الرئيس أّما
يكفي          بما تهابه كانت ألنها عهده في التسّلالت من .نوع

       . زيارة           أن تعتبر الخارجية وزارة فإّن بالفعل، بكني إلى بلينكن أنطوني زيارة الخارجية وزارة ألغت املنطاد، حادثة قب Tع
هدية            “  إعطائه إلى بل ما، بلٍد مع الدبلوماسية العالقات تحسني إلى تهدف ال .”الوزير

أوكرانيا     خدمة في األمريكية العدالة

بقيمة       أمالك على املتحدة الواليات ٤,حجزت اإللتفاف         ٥ بتهمة مالوفييف، قسطنطني الروسي لألوليغاركي تعود دوالر مليون
            . ألوكرانيا  تTعطى أن املفترض من العائدات أن إلى العدل وزارة أمانة أشارت الحظر .على

بني                 الدونباس إلى مرتزقة قوات أرسل أن له سبق قد كان أرثذكسي ممّول هو مالوفييف مّما ٢٠١٥و  ٢٠١٤قسطنطني ،
         . بوتني         الرئيس مستشار ذاته هو الروحي مالوفييف مستشار إن سحبهم على وإجباره الكرملني من شديد توبيخ إلى : أّدى

تشيفكونوف   تيخون .األسقف

الضرائب                بدفع امللزم األمريكي للمواطن بل خارجية، دول لصالح يكون ال الحجز األمريكي، القانون في .مبدئيا،
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الكونغرس    في جمهورٌي ثأر ٌ

  ) سوالويل            ) وإريك كاليفورنيا شيّف أدام الديموقراطيّني على ليمنع امتيازاته ماكارثي كيفن النواب غرفة رئيس إستخدم
       ) اإلستخبارات) لجنة من جزءاّ يكونوا أن من كاليفورنيا .

        ) الشؤون        ) لجنة عن املتفّرعة اللجان في الجلوس من مينسوتا عمر إلهان الديموقراطية منعت فقد الجمهورية، األكثرية أّما
وللّسامية   “    إلسرائيل معادية بتصريحات إياها متّهمًة .”الخارجية،

السابقة            الكونغرس دورة خالل جمهوريني نّواب حجب على Tرّدا الخطوات هذه .تأتي

الغاز      أفران منع على يعترضون الجمهوريون

منعها               إلى تدعو أن دون والكهرباء، الغاز ألفران كفاءة مغايير الطاقة وزارة تقترح اآلن، .حتى

       ) الشيوخ      )  مجلس في الطاقة للجنة األول اإلجتماع الغربية فرجينيا الثالث مانشني جو الديموقراطي السيناتور إستخدم
الطبيعي        الغاز أفران إشكالية على ليرّكز رئاسته .تحت

       ) الغاز     ) أفران حماية إلى يرمي قانون مشروع تكساس كروز تيد الجمهوري السيناتور . قّدم

الفدرالية            الضرائب من الغاز أفران تTعفى أن ديسانتيس رون فلوريدا حاكم .إقترح

األبيض     البيت يترك ديز بريان

مهاّمه         من ديز براين اإلقتصادي القومي املجلس مدير .إستقال

كوب            مؤتمر انعقاد خالل األهمية بالغ دوراً لعب قد ديز .٢٠١٥كان املناخية        باريس الّتفاقات الحقيقي املؤّلف يTعتبر وكان ،
في                  اإلستثمار عن التوّقف إلى األخير هذا فدفع لإلستثمارات، بالكروك صندوق في ذاتها الحملة ديز قاد ذلك، بعد

األحفورية  .املحروقات

مجال                    في تقّدم أّنه على أو بيئية، ضرورة أّنه على إّما َكربَن Tم الغير اإلقتصاد ديز بريان يقّدم املستمعني، هوية بحسب
الرأسمالية  .املنافسة

سلبي        بشكل عليهم بايدن إدارة تأثير يرون األمريكيون

يقول        مونماوث، جامعة في اإلحصائيات معهد حياة          ٥٩بحسب على سلباً تؤّثر الحالية واشنطن حكومة أن األمريكيني من ٪
مقابل    الناس، و   ١٦معظم العكس، يرون السؤال       ) ٢٢٪ األحوال بمطلق قليل تأثيرها أّن يرون ٪١٩) .

جديدة         لوالية بايدن الرئيس ترّشح يدعمون الديموقراطيون يعد لم

       ) الناخبون      )    يعد لم العامة، الشؤون في لألبحاث سي أر أو إن ومركز بريس أسوشيايتد لوكالة إحصاٍء بحسب
   . انتخابات       قبل بايدن الرئيس انتخاب إعادة فكرة يدعمون بنسبة     ٢٠٢٢الديموقراطيون الفكرة يدعمون الديموقراطيون كان ،

تتعّدى       ٥٧ تعد لم فالنسبة اآلن، أّما ،٪٣٧ ٪.

األمريكي  “    اإلتحاد وضع عن خطاب  ”أغرب

        . الدولة         القاعدة، تنظيم إلى لثانية بايدن يتطّرق لم اإلتحاد وضع حول السنوي الرئاسي الخطاب بايدن الرئيس ألقى
       . وهاجم         سياسته، على بايدن أثنى العكس، على الرسميّني املتحدة الواليات أعداء الجنوبية، كوريا أو إيران، اإلسالمية،

خطأك.       “  هذا هتافات قاطعت التاريخ، في مّرة ألول ” املعارضة كذّاب!”  الرئاسي!”   و الخطاب .

نتنياهو         بنيامني سياسة من يحذّرون إلسرائيل داعمون أمريكيون برملانيون

 )  (     . الرئيس          ، يورك نيو نادلر جيري النائب كتب إسرائيل بتحّوالت يتعّلق فيما الخطر أجراس ديموقراطيون برملانيون ثالثة قرع
األساسية                 القيم سيطال القضائي لإلصالح نتنياهو مشروع أّن هارتز، صحيفة في النواب، غرفة في القضاء للجنة السابق

األمريكية  (        ٠للعالقات عن.     ) الناتج الضرر من إلسرائيل، شديد مناصر وهو ، كاليفورنيا شيرمان براد النائب حذّر اإلسرائيلية
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     ) (      . تطعن      التي نتنياهو حكومة من فيرمونت ويلش بيتر السيناتور حذّر أخيرا، الديموقراطيني نظر في إسرائيل موقع تغيّر
.بالديموقراطية

- فلسطينياً      إسرائيلياً صراعاَ تتوّقع املركزية اإلستخبارات وكالة

        ) في        ) قادماً صراعاً املركزية اإلستخبارات وكالة مدير توّقع ، واشنطن جورجتاون جامعة في تالميٍذ أمام له كلمة  في

.إسرائيل

الفدرالي          التحقيقات مكتب ألوامر انصياعهم خبر يكذّبون السابقوت تويتر مديرو

)    (              ، تويتر في القانونية املديرة غاّديه فيدجايا من كلٌّ مع الكونغرس في النواب غرفة في واملسؤولية املراقبة لجنة حّققت
    .)    (   ) باإلجماع  )    معهم املTحقَّق نفى للشركة السابق األمني املدير روث ويويل ، السابق الشركة محامي نائب بايكر، جايمس

من                بالرغم الفدرالي، التحقيقات مكتب من بإيعاٍز املحمول البايدن هانتر بحاسوب املتعّلقة املنشورات حظروا قد كونهم
العكس     على تدّل التي .املستندات

أوروبا

وبوتني        زلنسكي الرئيسني مع فرنسيس البابا لقاء  تأجيل

وبوتني             زلنسكي الرئيسني للقاء جهوزيته عن فرنسيس البابا أعرب افريقيا، من عودته .عند

يلتقي                 لن البابا أن الدول، مع للعالقات الفاتيكان أمني غاالغر، ريتشارد بول البريطاني املونسينيور أوضح جانبه، من
عالقة             للحرب تكون أن دون سالم، حالة في إاّل األول سيريل الروسي .بالبطريرك

أملانيا      في نشاطاتها توقف اليوم روسيا

أملانيا                   في نشاطاتها عن ستتوّقف أنّها فرنسا، في كما أملانيا في مTنعت أن سبق التي اليوم، روسيا قناة .أعلنت

لن                    الغرب في الجمهور أّن من للتأّكد أوكرانيا، في الروسي التدّخل بداية قبل الغرب في الروسية اإلعالم وسائل حظر بدأ
للحرب     الروسية النظر وجهة .يسمع

ستريم         نورد أنبوبي دّمرتا من هما والنروج املتّحدة الواليات

     . السابق            في كان هيرش سيمور ستريم نورد أنبوبي تحطيم كيفية عن للتّّو هيرش سيمور األمريكي الصحافي كشف
بغاز                  املكذوب الهجوم وحتّى غريب، أبو في التعذيب أعمال حول الفيتنام، في الي ماي مجزرة حول املعلومات مصدر

سوريا   في .السارين

https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream

بالتوبس             ) “   عملية خالل السابق الصيف في ستريم نورد أنبوبي تحت متفّجرات األمريكية البحرية من غطّاسون ”٢٢وضع
بني     الناتو أجراها في(        ٢٠٢٢حزيران  ١٧و  ٥التي أشهر، ثالثة بعد بتفعيلها النرويجيون وقام فّواشٍة   ٢٦، بواسطة أيلول،

طائرة       من رموها قد كانوا انفجارهم .سبّبت

 (   )  (   ) وزير    )   نائبة نوالند وفيكتوريا الخارجية وزير بلينكن أنطوني ، القومي األمن مستشار سوليفان جايكوب العملية قاد
    .           .) في   للعملية التخطيط بدأ ستراوس ليو الفيلسوف تالميذ دائرة في املقّربني من هم الثالثة السياسية للشؤون الخارجية

األول   رقم               ٢٠٢١كانون األمن مجلس لقرار تطبيقاّ أوكرانيا في الروسي العسكري التدّخل من شهرين قبل أي ،٢٢٠٢
) اجتياح)       أنّه على الناتو بروباغاندا تقّدمه الذي .

بايدن          ٢٠٢٢شباط  ٧في  جو الرئيس أعلن شولتس، أوالف األملاني للمستشار استقباله خالل ،  … لن: “   روسيا هجمت إذا
ستريم      نورد من هنالك ننهيه.  ٢يعد سوف ”.
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حزيران   الدخول             ٢٠٢٢في بحّق األخيرة لهذه يسمح املتّحدة الواليات مع عسكرياً اتّفاقاً النرويجي البرملان تبنّى ،
نرويجية      مناطق ألربع املحدود غير ”واإلستعمال

) سوكوم                ) الخاّصة العمليات قيادة أّن حني في الكونغرس، إخبار بعدم لها يسمح بشكٍل العملية األمرييكية البحرية نفّذت
ذلك   على .مجبورة

الثانية          العاملية الحرب منذ إرهابية عملية أخطر التخريب هذا .يشّكل

  - - - سويسرا            ومقرّها الفرنسية، الهوّلندية األملانية الروسية جي أي ستريم نورد شركة أي األنبوبني، مالكو هم العملية .ضحايا

إفالسات               وسلسلة الطاقة أسعار في صادم ارتفاع فسبّبت األوروبي، اإلتحاد باقتصاد التخريب هذا تبعات .عصفت

الروسي      النفط شراء يمنع األوروبي اإلتحاد

نقل                 أو على، التعاقد تمويل، من األوروبية الشركات من وغيرها البحري، النقل التأمني، شركات األوروبي اإلتحاد منع
املسموح                 ) السعر سقف عند شراؤها تّم حال في إاّل مكّررة، أم خام أكانت سواء الروسية، النفطية دوالر ٦٠املنتوجات

  ) أقل  أو الواحد .للبرميل

       . مسياّلً            روسياً غازاً يشتري اإلتحاد زال ما روسيا من يومياً نفط برميل مليون يستورد األوروبي اإلتحاد كان الحرب، .قبل

       . قبل      عليها املTتّفق بالعقود يتعّلق األول استثناءات ثالث يقبل املنع أّن النفط      ٥يبقى املستوردون يسّلم أن بشرط شباط،
مرور      قبل العقود هذه .        ٥٥موضوع للّدول      األنابيب بواسطة النفط باستيراد يتعّلق الثاني اإلستثناء املنع بداية تاريخ منذ يوم

  . الثالث                اإلستثناء بديل حّل تملك وال الروسي لإلمداد احتياج حالة في نفسها تجد الجغرافي، مركزها بحكم اّلتي، العضوة
السفن       بواسطة الروسي للنفط بلغاريا بشراء .يتعّلق

قيمتها            تبلغ واردات من روسيا يحرم أن بذلك الروسي اإلتحاد يومياً   ١٦٠يأمل يورو مليون .

          ” تبنّي      “ األولني، الشهرين في الروسي اإلقتصاد في Tحاّدأ اضطراباً األوروبية العقوبات أحدثت أن بعد اليوم، حتّى ولكن،
لروسيا     للغاية مربح تأثيرها .أن

نحو                 صّدرته ثّم مستحيل، مصدره تحديد يجعل بشكٍل وكّررته الروسي النفط فائض الهند إستوردت األخيرة، األشهر خالل
    . زّودت            ذلك، إلى إضافة اإلستراتيجي مخزونها تكوين بإعادة األخيرة لهذه يسمح مّما املتّحدة، والواليات األوروبي اإلتحاد
           ” عرض    “  في حمولتها لتفريغ استخدامها يمكن والتي الخارج، في املسّجلة أي ، الشبحّية السفن من باملئات نفسها روسيا

األوروبي          اإلتحاد في بالتسليم لها يTسمح ناقالٍت منت على .البحر

سّريّة                 اإلقتصادية إحصاءاته يجعل أن قّرر الكرملني ألّن األخيرة، األوروبية اإلجراءات آثار تحديد املمكن من يكون .لن

  “  ” من           “ قسرية تدابير بل ، عقوبات ليست األوروبي اإلتحاد اتّخذه اّلتي فاإلجراءات الّدولي، القانون وبحسب أّنه فلنذّكر
     .           ” اإلجراءات  هذه ذلك، إلى إضافة إليه املضافني البروتوكولني وإلى املتّحدة األمم مليثاق مخالفة بذلك وهي ، واحد جانب

بتاريخ          املتّحدة لألمم العامة الجمعية قرار شكٍّ دون األول   ١٥تخالف ٢٠٢٢كانون .

https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A
%2F77%2F463%2FAdd.2&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False

أوكرانيا          إعمار إعادة أجل من يورو مليار يخّصص األوروبي اإلتحاد

قيمته                تقارب ما أوكرانيا أعطى وقد سبق أن بعد كييف، قّمة في األوروبي اإلتحاد مليار     ٥٠أعلن خّصص أنّه يورو، مليار
سريعاً       إعمارها إعادة أجل من إضافي .يورو

سيء          بشكل حرارياً املعزولة املباني تأجير ملنع يخطّط األوروبي اإلتحاد

الحراري             للعزل معاييرها تستوفي ال التي املباني تأجير منع نحو األوروبية املفوضية .تميل

اإلستثمار             إمكانية خارج حالياً املTؤّجرة العقارات ثلث سيصبح القرار، هذا تبنّي تّم .إذا
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              ً جّدا حاّدة سكنية أزمة إلى سيؤّدي اإلجراء هذا إّن املؤّجرين، من الكثير إفالس إلى .إضافة

وأوكرانيا       مولدوفا في البشر بأعضاء بالتجارة إتهامات

ما                بأّنه يبدو التي املستوصفات في أعضاء تجارة بتنظيم بالهوتنيوك فالديمير السابق األوليغاركي مولدوفيٌّ مصدٌر يتّهم
               . املستوصفات  هذه إلى يتوّجهون بالغة بجراحٍ املصابني األوكرانيني من الكثير أن الشهود من العديد أفاد يملكها .زال

    )” في   )          “  مولدوفا من الدُّمى سيّد لقب عليه أطلق قد فيالت فالد الحكومة رئيس كان اّلذي بالهوتنيوك فالديمير بعد ٢٠١٩فّر
  . بالهوتنيوك                يلتجأ السياسيني من كبير عدد رقاب بها أمسك التي اإلبتزاز منظومة ساندو مايا الحالية الرئيسة كشفت أن

            . إجرامية       منظمة تكوين بتهمة كيشيناو، في جنائي لتحقيق غيابياً يخضع أنّه كما قبرص جزيرة من التركي الجزء في اليوم
املولدوفيّة        الدولة من دوالر املليار يفوق ما .وسرقة

األوكرانية      ١٩ املكتبات من ُسِحب كتاب مليون

واإلندماج          )      اإلعالم لسياسة الفرعية اللجنة رئيسة كرافتشوك يفغينيا صّرحت املعنيّة، الجهات مع اجتماع عن إعالنها خالل
  ) أّن      األوكراني النواب مجلس في أوروبا الثاني           ١٩مع تشرين شهر خالل األوكرانية املكتبات من ِحب Tس قد كتاب مليون

.األخير

الكتب     هذه بني الحقبات            ١١من جميع من روٍس كتّاٍب توقيع يحمل ألنه سحبه تّم كتاب مليون .

حزيران        في بدأ الذي البرنامج، هذا إتالف   ٢٠٢٢يهدف إلى ،١٠٠   . فقط      هذه إذاً، الروسية بالثقافة متّصل كتاب مليون
.البداية

الثانية         العاملية الحرب منذ حظٍر برنامج أوسع أمام .نحن

رجالها     ملصير تقلق األوكرانية العائالت

بعدم              تطالبه روسيا في املأسورين األوكرانيني الجنود عائالت فإن بوليانسكي، دميتري الروسي الدبلوماسي بحسب
للمدافع.            علفاً يصبحون حيث الجبهات، إلى الرجال يTعاد تحريرهم، فور بالفعل، .تحريرهم

أوكرانيا       في للسالم املركزية اإلستخبارات وكالة خطّة

في                  كييف إلى سّرياً سفراً أجرى قد بورنز ويليام املركزية اإلستخبارات وكالة مدير فإّن بوست، واشنطن صحيفة بحسب
 .      )   ( -    . أّكدت   موسكو إلى أيضا بورنز توّجه ، تسايتونغ زورتشر نوي السويرية األملانية الصحيفة بحسب األخير الثاني كانون

ولكن                 روسيا، إلى الدونباس بانضمام اإلعتراف تتضّمن للّسالم خطّة اقترح بورنز أّن أملان، دبلوماسيني عن نقالً الصحيفة،
نوفوروسيا  .ليس

     . في            السابق األمريكي السفير بورنز، صالحها في تصّب األدّلة كون من بالرغم السويسرية، اإلّدعاءات بايدن إدارة كذّبت
ونوالند       بلينكن، سوليفان، للستراوسيني غريًم هو .موسكو،

إجرامية   “  منظمة فاغنر تعتبر ”أوكرانيا

إجرامية             “ ٦في  منظمة هي الروسية الخاصة العسكرية فاغنر شركة أّن األوكراني النواب مجلس إعتبر شباط، ”.

في         ذلك إلى سبقتها قد األمريكية الخزينة بورنز          ٢٦كانت ويليام املركزية اإلستخبارات وكالة مدير سفر قب Tع الثاني، كانون
  (             . البروباغاندا  تسّميها التي األحادية القسرية للتدابير التعّرض إلى يؤدي فاغنر مع التعاون أصبح اآلن، من ليبيا إلى

          .)” بأكمله “ الغرب إلى تدريجياً القرار هذا تطبيق نطاق توسيع يتّم عقوبات .األطلسية

كيميائية     أسلحة استخدمت أوكرانيٌة وحدةٌ

في       كيميائية أسلحة أوكرانية مسيّراٌت وأرتيوموفسك     ٦و  ٥أطلقت سوليدار جبهة على شباط .

في                      األركان قيادة من قرار على بناًء جاء املTحّرمة األسلحة هذه استخدام كان ما إذا ما تحديد اآلن إلى املمكن من ليس
        ً تحديدا العسكرية الوحدة هذه من مبادرة على أو .كييف
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  )     (    . تاّس       لوكالة الشعبية دونيتسك جمهورية قائد مستشار غاغني يان أعلن بعد املTستخدمة املاّدة الدونباس سلطات تحّدد لم
وتقيّؤ      “    غثيان، حاد، دوخان من تعاني كانت الضحايا أن .”الروسية

األوكرانيني       للنازيني األملاني بالدعم ينّدد بوتني فالديمير

بوتني          فالديمير الرئيسي صّرح الثمانني، ستالينغراد انتصار عيد بمناسبة جديد: “      متحّدثاً من نرى إننا ولألسف، اليوم،
      . أخرى             ملّرات ملزمون نحن جديد، من جديد من بلدنا أمن تهّدد الحديث، تجّليها في الحديث، مظهرها في النازية أيديولوجية

              . أملانية    ليوبارد دبابات برؤية مهّددون إنّنا الحقيقة، هي وهذه ولكن، يصّدق، ال يكاد العقل بأكمله الغربي التّهّجم بدفع
روسيا          أرض على أوكرانيا، أرض على درعها، على صليباً .”تحمل

السوفياتي       لإلتحاد ُمخبراً كان األول سيريل البطريرك

        - الحالي     األرثذكسي البطريرك كان السوفياتي، األرشيف عن ونقالً أنتسايغر، تاغيس السويسرية اليومية الصحيفة بحسب
في               جينيفا، في املسكوني الكنائس مجلس بنشاطات السوفياتية اإلستخبارات أعلم قد األول سيريل موسكو في

والثمانينات  .السبعينات

البنتاغون،                    في الجنراالت أهّم إليها ينتسب كان التي الطائفة يد على الثانية العاملية الحرب قب Tع Tنشأ أ قد املجلس هذا كان
           .)” وجه      )“ في األطلسية، القوات عند التديّن خاصية بإظهار يتعّلق األمر كان العائلة فيرايديه أبراهام أنشأها قد كان التي

            . قد     كان ستالني جوسيف ألن املجلس في تشارك كانت األرثذكسية الكنيسة ولكن السوفياتي اإلتحاد في اإللحادي الطابع
       . أكانوا          سواء موسكو، لبطريركية التابعني الباباوات جميع النازي اإلجتياح أمام البالد عن الدفاع سبيل في معها تصالح

     . املسكوني            الكنائس مجلس أعضاء بعض السوفياتية الدولة لدى موظّفني أصبحوا قد كانوا خارجها، أو البالد في قاطنني
ذلك   يجهلون .كانوا

أوكرانيا          في األمريكية البيولوجية املختبرات حول الروسي التحقيق في الجديد

  .      - الجنرال        أعلن العالم وحول أوكرانيا في األمريكية العسكرية املدنية املختبرات في تحقيقها الروسية الدفاع وزارة تواصل
الّسّري            البرنامج هذا في قادة عّدة هويّة تحديد تّم أنّه كيريلوف : إيغور

 .         ) منذ     )   الوسطى افريقيا في ميتابيوتا برامج عن سابقة ومسؤولة هيلث غلوبال البيرينت في العامة املديرة سايلورز، كارن
-  ٢٠١٦عام  بي      ) يو ملشروع ليا Tع كمستشارة سايلورز تعمل أوكرانيا(        ١٠، في الخنازير حمى تفّشي وسائل يدرس الذي .

   . مشروع              جونسون قادت املمرض املضيف منظومة حول األبحاث ملعهد ومديرة تينيّسي جامعة في باحثة هي جونسون كولني
بي)   . ٨يو قادت(               أوكرانيا في الهانتا وفايروسات الكونغولي القرم لحمى املمرض العامل توزّع مناطق دراسة إلى الهادف

ومركز                األمريكيني الفرعيني املقاولني بني الوصل صلة وأّمنت أوكرانيني جنود لدى البيولوجية العيّنات تجميع عملية جونسون
أوكرانيا       في الصحة وزارة لدى العاّمة .الصحة

  .        ) منذ       ) الطاقة ولوزارة للبنتاغون الفرعيني املقاولني أهم أحد ، باتيل شركة ومدير رئيس هو ثاير فون هذه  ٢٠٠٣لويس تراقب ،
أوكرانيا         في املنشأ الحيوانية اإللتهابات متّصلة أبحاث مشاريع .الشركة

         - للبرنامج       قيادته ينفي بأن البنتاغون، وهو األمر، ملصاحب الخاّصة العاّمة الشراكات تسمح الروسية، الدفاع وزارة بحسب
.بأكمله

   . بإنشاء             البحرية قامت األمريكية للجيوش البيولوجية األبحاث تقود من هي األمريكية البحرية كانت الباردة، الحرب خالل
  . في           الفايروسات من عدداً واختيار دراسة، لتجميع، الخارج في املختبرات من من     ١٩٧٧عدد الحمى فايروس تسّرب أّدى ،

     .       ) تعديله     )  تّم قد الفايروس كان حاّدة جائحة إلى الريفت وادي في القاهرة في األمريكية للبحرية البيولوجية الحرب مختبر
       . آخر    مكاٍن إلى املختبر نقل تّم بذلك، جّداً حاّداً املرض .وأصبح

.٢٠١٠عام     ”  “    - املخالفات        من والعديد مصالح اشتباك بسبب جاكارتا في طبّي البيو األمريكية البحرية مركز عمل تعليق تّم ،
مسموحة                  غير بيولوجية عّينات تجميع عبر عليه، املTتّفق األبحاث برنامج خارج املنشآت هذه في أبحاثاً املتّحدة الواليات أجرت
       . قد          كانت الصور أّن بعد فيما تبنّي استTخلِصت اّلتي والنتائج Tِتّمت أ التي باألعمال اإلندونيسية الحكومة إعالم ورفض
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          ) واّلتي    )  يديرها، رامسفيلد دونالد الدفاع وزير كان التي بالبنتاغون، املتّصلة سيانس جيلياد األدوية شركة ِباسم استTخدمت
وجورجيا        أوكرانيا منها بلدان، عّدة في أدويتها .اختبرت

  ) روسيا       )  مع ستارت نيو التسلح نزع مفاوضات مباشرة تعيد املتحدة الواليات

  ) بتقليص            )  املتعّلقة ستارت نيو معاهدة تحديث حول املفاوضات مباشرة ريابكوف سيرجي الروسي الخارجية وزير نائب أعاد
ترايسي           لني موسكو إلى املتّحدة الواليات سفيرة مع اإلستراتيجية األسلحة .عدد

النووية                    األسلحة من عديدة بأنواع روسيا تزّودت القائمة، املعاهدة على وTقِّع أن منذ تتطّور لم األمريكية األسلحة أّن حني في
الحالية      للمعاهدة تخضع ال التي .الجديدة

أفريقيا

في           القتل عمليات حول الحقيقة إلى الوصول تريد التونسية 2013العدالة

بلعيد                  شكري اغتيال على الضوء لتسليط الجفال، ليلى الوزيرة من مباشرة بأوامر خاصة، لجنة التونسية العدل وزارة شكلت
الحكيم  .وبوباكار

اإلخوان                  جماعة عن نيابة البراهمي محمد التونسي الفرنسي الجهادي يد على قتلوا قد الرجالن كان ورد، ما وبحسب
.املسلمني

خارجيته      وزير يقيل سعيد قيس الرئيس

املقداد                فيصل السوري بنظيره هاتفيا التصاله فوراً الجرندي عثمان التونسي الخارجية وزير سعيد قيس الرئيس أقال
لها               استفزازا ذلك في ترى املتحدة الواليات بالده؛ ضرب الذي الزلزال بعد تعاطفه عن .وتعبيره

تنظف  مالي

   . مسؤول              أول وهو غويتا عاصمي العقيد االنتقالية، الحكومة رئيس للقاء باماكو الفروف سيرغي الروسي الخارجية وزير زار
مالي       إلى يسافر الرتبة هذه من .روسي

مالي               في االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة رئيس االنتقالية الحكومة ملغادرة  48وأمهلت ساعة
املتحدة.                 لألمم التابع األمن مجلس إليهم استمع الذين املدني املجتمع ممثلي متحيزة بطريقة اختار بأنه ويتهمه .البالد

    .       ) الحكومة     ) كانت أكتوبر، منذ أراضيها على مسيّراتهم تحليق من األملان مينوسما بعثة جنود االنتقالية الحكومة ومنعت
          . بعناد         رفضت برلني لكن اتفاق، إلى التوصل تم أنه يبدو اآلالت هذه التقطتها التي الصور جميع على باإلطّالع تطالب

التسجيالت   هذه .تسليم

السودان        في األوروبي االتحاد على يتفوق الفروف سيرغي

الروسي               الخارجية بوزير باإلصطدام مسبقا، مخططا كان كما السودان، زاروا الذين األوروبي االتحاد سفراء فوجئ
الفروف  .سيرغي

السودان      جنوب في مسيحيني أساقفة ثالثة

العامة               الجمعية ومدير ويلبي جاسنت األنجليكانية للطائفة العاملي والزعيم كانتربري أساقفة ورئيس فرانسيس البابا زار
السودان       وجنوب الكونغو جرينشيلدز إيان اسكتلندا .لكنيسة

مشتركة            برحلة املسيحي الهرمي التسلسل فيها يقوم التي األولى املرة هي .هذه

   . السالم     إلى ودعوا والفساد بالقبلية الثالثة الرجال .وندد

السياسي                 التنظيم من نوع إدانة يعني بالخطيئة القبلية مساواة ولكن بالء، هو القبلي العنف أن املؤكد .من
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عليه؟       تعاقب أو التعذيب أوغندا تمارس هل

االحتجاز                  حاالت بشأن شكاوى بانتظام يقدم الذي البلد، في اإلنسان لحقوق املتحدة األمم مكتب والية أوغندا تجدد لن
   .            . مئات  حوكم وهكذا املمارسات هذه تحارب بأنها موسيفيني يوري الرئيس حكومة تجادل ذلك، ومع والتعذيب التعسفي

املحاكمات         بهذه املتحد األمم واعترفت التعذيب، أعمال بتهمة .األشخاص

الجنسيات          املتعددة القوة من روانديني جنودا تطرد الديمقراطية الكونغو  جمهورية

    . الكونغولي،           األركان قائد وقال الجنسيات املتعددة القوة من الروانديني الجنود رحيل الديمقراطية الكونغو جمهورية أعلنت
سونغيشا    تشيويوي كريستيان ومن: "           الجنرال ناحية، من أفريقيا لشرق اإلقليمية للقوة املناهضة املظاهرات إلى بالنظر

من                  ] الثالثة الضباط سالمة أن ذلك على يترتب رواندا، تجاه العام الرأي في يتطور الذي السلبي التصور أخرى، ناحية
   ] مضمونة   تعد لم الرواندية الدفاع ."قوات

في                   قطر، في بها القيام املقرر من كان التي الكونغولية، األطراف مختلف بني الوساطة ألغيت ذلك، إلى 23وباإلضافة
/ يناير  الثاني .كانون

آسيا

القانونية      غير للمستوطنات تروج نتنياهو إدارة

ضباطه              على كتابا املحتلة، الغربية الضفة في اإلسرائيلية القوات قائد بلوث، آفي الجنرال الطابو: "   وزع في : امالكنا
        ." اليهود         شراء إلهية إرادة أنها على الكتاب يقدم الفتية املستوطنات إلى إبراهيم أبينا من لألراضي املخلصني أسرار

القانونية         غير املستوطنات إلى إبراهيم أيام من الفلسطينية .لألراضي

نتنياهو      56 بنيامني برنامج ضد اقتصادي خبير

ذلك        56نشر  في بما عامليا، املشهورين االقتصاديني . 11من وكتب        مفتوحة رسالة نوبل، جائزة على الحائزين يدرس: " من
تقييد                  على وقدرته القضاء استقالل تضعف أن شأنها من التي التشريعية القوانني من سلسلة إسرائيل في الحاكم االئتالف
               . أن  من قلقهم عن بعضنا، إليها انضم مفتوحة رسالة في اإلسرائيليني، االقتصاديني من العديد أعرب الحكومية اإلجراءات

تشبه                 حالة إلى إسرائيل نقل وبالتالي القانون سيادة إضعاف خالل من اإلسرائيلي باالقتصاد سيضر اإلصالح هذا مثل
وبولندا   املجر ."حالة

https://z.calcalist.co.il/assets/pickerul/e430b127-895e-4593-b861-66cc6dbe1055.pdf

لصالحها      لبنان تنظيم إعادة تحاول فرنسا

تأثير              "   أي دون لبنان مستقبل ملناقشة باريس في وقطر وفرنسا املتحدة والواليات ومصر السعودية العربية اململكة اجتمعت
) كذا". ) أجنبي

أن                 دون الوزراء رئيس ملنصب سالم نواف السفير وترشيح الجمهورية لرئاسة عون جوزيف العماد ترشيح فرنسا وقدمت
تحسم     السعودية جعل في .تنجح

اللبناني           املركزي البنك رأس على نفسه لخالفة يترشح سالمة رياض الحاكم

مصرف                 حاكم تعيني إلعادة بمناورة بري، نبيه النواب، مجلس ورئيس ميقاتي، نجيب واليته، املنتهية الوزراء رئيس يقوم
               . على   كان منظمة، عصابة إطار ضمن أموال اختالس بتهمة دولية لتحقيقات يخضع الذي األخير، هذا سالمة رياض لبنان،

من        يقرب ما منذ اللبناني االقتصاد نعرفها      30رأس التي الكارثية النتائج مع عاما .

الكيميائية      لألسلحة معارضتهما تؤكدان وروسيا  سوريا

فيه             قاال مشتركا بيانا املقداد وفيصل الفروف سيرغي والسوري الروسي الخارجية وزيرا وسوريا: "   أصدر روسيا تؤكد
ذريعة                  أي وتحت مكان أي في شخص أي قبل من قاطع بشكل الكيميائية األسلحة استخدام جواز عدم ."مجددا
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عام              دوما في الكلور قنابل باستخدام االتهامات على أخرى مرة الرد البلدان حظر     2018ويعتزم ملنظمة تقرير نشر بعد ،
وأملانيا           وفرنسا املتحدة والواليات املتحدة للمملكة مشترك بيان تاله الكيميائية، .األسلحة

محايدة                 هيئة تعد لم التي الكيميائية، األسلحة حظر ملنظمة األساسي النظام عدلت فرنسا أن إلى اإلشارة .وتجدر

السوريني       الزلزال ضحايا إغاثة تمنع األمريكية العقوبات

الزلزال                 بعد السوري للشعب روسيا مساعدة على ليشكره بوتني فالديمير الروسي بنظيره هاتفيا األسد بشار الرئيس اتصل
       . وأرسلت   املعدات من الكثير روسيا جلبت بشدة ضربه و   300الذي من      60جندي الناجني النتشال عسكرية هندسية وحدة

األنقاض  .تحت

ليبيا،        )         لبنان، العراق، إيران، الهند، أملانيا، مصر، الصني، الجزائر، السوريني أخرى دولة عشرة خمس سوى تساعد ولم
)...  (     .) وفنزويال        أرمينيا تعازيهم اآلخر البعض أرسل املتحدة العربية اإلمارات السعودية، العربية اململكة عمان، نيوزيلندا،

           . الزلزال        ضحايا ملساعدة مزايدة حرب هناك أن حني في عام، بشكل طارئة مساعدات إرسال إمكانية لديهم يكون أن دون
املتحدة              الواليات بتحدي املخاطرة مع السوريني الضحايا مساعدة يريدون فقط القليل فإن تركيا، .في

  " "      )" " (   " تحظر "   قانونية، عقوبات أنها على زورا قدمت التي ، قيصر قانون املتحدة للواليات االنفرادي القسرية التدابير إن
   . هذه              تنطبق وال الزالزل عواقب ملكافحة الفور على الضرورية املدنية الهندسية املساعدة وإرسال األدوية إرسال الواقع بحكم

الجهاديون       يحتلها التي إدلب محافظة على .اإلجراءات

" السوري              "  النظام مع للتواصل كفرصة الزلزال استخدام إن برايس نيد األمريكية الخارجية وزارة باسم املتحدث وقال
للسخرية "  مثيرا ."سيكون

روسيا      إلى أمريكية معدات تصدر تركيا

تصّدر       جورنال، ستريت وول لصحيفة بقيمة     15ووفقا معدات تركية املتحدة       18.5شركة الواليات في شراؤها تم دوالر مليون
)" عقوبات           )    " بأنها األطلسية الدعاية وصفتها الجانب أحادية أمريكية قسرية لتدابير تخضع روسية شركة عشرة اثنتي .إلى

  " روسيا        " على عقوبات فرض على تركيا إجبار في تفشل بايدن إدارة

ضغط                حيث أنقرة، إلى وفدا املالية، واالستخبارات اإلرهاب لشؤون األمريكية الخزانة وزارة وكيل نيلسون، برايان ترأس
      . أحادية            األمريكية القسرية التدابير تكون ال األمريكية باملعدات يتعلق فيما األقل على روسيا، مع التجارة لوقف تركيا على

حلفائها       جميع نفذها إذا إال فعالة .الجانب

األمريكية               املحاولة أحبط التركية الصحافة قبل من األوكرانية للخسائر اإلسرائيلية األرقام نشر فإن ذلك، .ومع

كشفه    يؤجل بيكر سادات

يحملها                    التي األسرار عن يكشف لن إنه املتحدة، العربية اإلمارات في الجئ اآلن وهو بيكر، سادات التركية املافيا زعيم قال
             . االنتخابات     هذه من شهرين قبل سيفعلها أنه سابق وقت في أعلن قد وكان التركية العامة االنتخابات بعد .إال

عام        في الصحف عناوين بيكر سادات السابق          2021تصّدر الوزراء ورئيس أغار محمد السابق الداخلية وزير نجل باتهامه
          . طيب       رجب الرئيس ملستشار التابعة سادات شركة أن كشف كما كازاخستاني طالب وقتل باغتصاب يلدريم علي بن

سوريا               في الجهاديني إلى أسلحة إلرسال الحكومة قبل من استخدمت قد تانريفيردي، عدنان الجنرال .أردوغان،

إلسرائيل        الذرية القنبلة أعطت بأنها باريس تذكر طهران

اإليراني           "    )...( النووي املشروع استمرار أن قال الذي ماكرون إيمانويل الفرنسي الرئيس اإليرانية الخارجية وزارة انتقدت
                 ." قنبلة    على الحصول عن عاما، أربعني من أكثر منذ تخلت، إيران أن إلى أشار الوزارة أشارت كما عواقب حتما له سيكون

        " . الدولة        حصول بكيفية العالم إبالغ الفرنسي الجانب على يجب التاريخي بالده دور الفرنسي الرئيس على وطرحت ذرية
السلمية                 النووية إيران أنشطة بشأن مخاوفها عن سطحي بشكل التعبير من بدال نووية، أسلحة على اإلرهابية ."الصهيونية
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بناء                 أثناء إسرائيل إلى علمائهم معرفة صدروا الذين هم الرابعة الجمهورية في الفرنسيني املسؤولني كبار كان بالفعل،
للطاقة   ديمونة .محطة

الخدمة     إلى يعود خاتمي محمد

عنيفة                   غير وسائل خالل من الدولة إجبار إلى ودعا لشعبه النطاق الواسع االستياء إلى خاتمي محمد السابق الرئيس أشار
اإلصالحات      في والشروع نهجها تغيير .على

عام               امللونة الثورة قبل املتحدة الواليات في سوروس بجورج التقى قد خاتمي محمد أحمدي    2009وكان محمود الرئيس ضد
.نجاد

إيران      في العسكرية القواعد على الهجمات

يناير    نهاية اإليرانية،             2022في العسكرية القواعد في االنفجارات من بسلسلة الهوية مجهولة طيار بدون طائرات تسببت ،
      . الوقائع    أهمية من السلطات قللت وقد أصفهان ذلك في .بما

الباكستانية       العدالة سمعة تشويه يحاول خان عمران

  . تجمع          السجون ملء إلى أنصاره خان عمران السابق الوزراء رئيس وطلبوا       500دعا سجن كل أمام حزبه من عضو
خان.             مع املتعاونني اعتقل الذي والقضائي الجنائي النظام سمعة بتشويه األمر يتعلق .حبسهم

       . إلى             الجديدة الحكومة تدع لم ذلك، ومع باكستان تاريخ في الثقة لحجب فعال اقتراح أول في خان بعمران البرملان أطاح
        .           . من  اآلن الحكومة تتأّلف ذلك، من وبدال املواطنني مشاكل وحل بوعودها الوفاء على قادرة أنها يبدو ال جديدة 78انتخابات

حقيبة   30وزيرا،  بدون منهم .

طائرات    حاملتا لديها الهند

    )" "(    ." السفينة      " هذه الصنع، الهندية فيكرانت األولى عكس على فيكراماديتيا الثانية طائراتها حاملة إلطالق الهند تستعد
    " بالكامل    " وتحديثها تجديدها تم ، باكو سابقة، سوفيتية سفينة .هي

جديدة        أمريكية عسكرية قواعد أربع بفتح تقبل الفلبني

قواعد                  أربع إنشاء حول جونيور ماركوس فرديناند الفلبيني الرئيس مع اتفاق إلى أوسنت لويد الجنرال الدفاع وزير توصل
جديدة  .عسكرية

الصينية   املنطاد استراتيجية

عقيدة                من استقتها التي الطقس، لبالونات العسكري االستخدام واسع نطاق على الصيني الشعبي التحرير جيش درس
الورقية:    تقليدية بالطائرة استخدام .

      ) معهد  )   ينشرها التي شهرية، النصف وارفار إلكترونيك أيروسبايس ملجلة الصيني   )  8511وفقا الفضاء شركة لشركة التابع
               ) طيار  بدون الطائرات إظهار أجل من أي تحتهها، الجوي الغالف طبقة ملراقبة املناطيد استخدام يمكن ، والصناعة للعلوم

             . من      اإلشارات على التشويش ذلك بعد فيمكنك املنطاد، في تشويش أجهزة وضعت إذا األرض من بالضرورة نراها ال التي
بواسطتها         طيار بدون بالطائرات الحّكم يتم التي الصناعية .األقمار

عام     صدر لتقرير " 2009وفقا بطرق          "  النفسية الهجمات في البالونات استخدام يمكن الصينية، الوطني الدفاع جامعة عن
األجل    طويل قلقا .تخلق

عام       صدر صيني عسكري لتقرير في          2013ووفقا بما طيار، بدون األمريكية االستطالع طائرات مواجهة للمناطيد يمكن ،
الجوية           للقوات التابعة املدى بعيدة الحارسة والشبح هاوك جلوبال طائرات .ذلك

عام    لتقرير فإن              2020وفقا للعلوم، الصينية لألكاديمية التابع الفضاء معلومات أبحاث معهد من فنيني أربعة قبل من
الصناعية       األقمار من ومتانًة اقتصادا أكثر .البالونات
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كونغ        هونغ في للغرب املؤيدة االحتجاجات قادة محاكمة

احتجاجات    47سيحاكم  قادة هونغ           2020-2019من في املقبلة الثالثة األشهر خالل املجرمني تسليم قانون تعديل ضد
  " لعام.    "  املظالت ثورة من حركتهم استTلهمت "  2014كونغ لعام  "   السمك كرة ثورة املتحدة    2016و الواليات نظمتها التي

  .     ) (        . أسيء   وقد املدينة في ميليارديري واملائة املافيا الثالوث على السيطرة إلى املعني التعديل يهدف وفرنسا املتحدة واململكة
اعتقلت             بكني بأن اتهامات سياق في السكان على طغيان أنه على األيغور   1تفسيره من مليون .

الحياة       مدى السجن عقوبة املتهمني بعض .يواجه

بريطانيا              نحو ثقافياً يميلون ، صيني عرقهم من الرغم على ، كونغ هونغ .سكان

الروسية     الدفاع صناعة تدعم الصني

 . األمر              العسكرية لصناعتها الالزمة اإللكترونية األجزاء روسيا إلى الصني تصّدر املتقدمة، الدفاعية الدراسات ملركز وفقا
الجانب                 األحادية األمريكية القسرية التدابير من الرغم على أوكرانيا في املدَمرة األسلحة الفور على موسكو تستبدل عملياً،

)" عقوبات)     " بأنها األطلسية الدعاية تصفها التي .

https://c4ads.org/reports/trade-secrets/

أوقيانيا

وتايوان      أوكرانيا في املتحدة الواليات استراتيجية

الختصة               للدائرة السابق املدير الندر، جون األسترالي الدبلوماسي شرح للجمهورية، األمريكية اللجنة أمام حديثه في
ضد                 لها تخطط التي بالوكالة الحرب في أستراليا املتحدة الواليات تشرك كيف بالتفصيل، الخارجية، وزارة في بالصني
      .       ) في.       ) روسيا إضعاف على واشنطن تعمل فخا بل دفاعيا، تحالفا يكن لم أوكوس أن تبني ما سرعان له، ووفقا الصني

األوروبي،                   االتحاد حساب على األولى الحالة في تايوان، في الصني مع نفسه الشيء تفعل أن وتحاول ناحية من أوكرانيا
واليابان       أستراليا حساب على الثانية الحالة .وفي

https://www.committeefortherepublic.us/empire-salons.html

فولتير   شبكة تحليل

"    " ميسان   /   تييري بقلم كولومويسكي إيهور بايدن هانتر قضية

https://www.voltairenet.org/article218773.html

     . تعرف             ال الذي الفشل، هذا بايدن هانتر الرئيس، نجل كمبيوتر من نشأت التي للفضائح أخيرا بايدن إدارة تستجيب
   . وقع                  قش، رجل شيئا عنها يعرف ال وظيفة كبيرة؛ غاز لشركة مديرا يصبح أن من تمكن إال، والقوادين املدمنني من أنشطته
    . عملية         -   -     اآلن والده يطلق رسمية أمريكية طائرات في حق دون سافر حيث مختلفة، بلدان في الكبيرة، العقود أنواع جميع

األوكرانية        الحكومة تنظيف إلى دفعته التي شؤونه .لخنق
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