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 رئيس أوكرانيا: ال يهمنا االنضمام للناتو الذي يخشى روسيا 

بعةةة  شداتةةة ال غةةة س لا ةةةر  ماةةةيشا ل/اةةة  تةةةشا  ا  ااةةة   شةةة   العربيةةةل ال/ةةة   

أجةةة   ةةةرط /اةةةر  يةةةرا   ةةةان ا جةةةاال ا ا راديةةةل   ةةةر  الةةةر ي  ا ا رادةةة  

تصةةةةري/ال شةاج ةةةةل  اليةةةةاع الً ًةةةةال  شعادةةةةا  أ   ييةةةة   الةةةةا يشير نيايداةةةة    ةةةة  

لةةةةع تعةةةة  شنتشةةةةل بامداةةةةشاع لادةةةةاتا الةةةةا، ي تةةةة  الشااجنةةةةل شةةةة  رااةةةةيا  ا ةةةة  

 شةةةا /شةةة   ةةة   يةةة يا بًةةةر غاةةة  /اةةةابال الر ااةةةل غاةةة  تاي ةةةراع  ال ةةةر  .تعبيةةةر 

شاةةةةةاليل شاتةةةة  الشةةةة ديي  لعةةةة ع ت بياةةةةر /اةةةةرا لا يةةةةرا    يشةةةةا تاغةةةة  بش/ااةةةةبل 

 الشاةالا  غ  قت  الش ديي  أشاع الش/ا ع ال اليل.

 روسيا وأوكرانيا: أنباء عن مقتل جنرال روسي بالقرب من خاركيف 

BBC    أغادةةةةل انارس الةةةة  ان ا ا راديةةةةل شاتةةةة  قا ةةةة  غاةةةة ر، رااةةةة  بةةةةارن  ةةةة

اا ةةةةرل الةةةةانارس  ةةةة  .شعر ةةةةل غاةةةة  شتةةةةار  ش يدةةةةل  ةةةةار ي  تةةةةرق  أا راديةةةةا

  41تةةةةةال  ييرااةةةةةيشا   ر ةةةةةي  أر ةةةةةا  الجةةةةةي  بيةةةةةا  أ  الشيجةةةةةار جدةةةةةرا    ي

 قُت  ش  ابا  را  آ ري .

 

 ".. وقطع إمدادات الغاز عن أوروبا1روسيا تهدد بإغالق "نورد ستريم 

CNN   هةةة   شاةةةةا  رااةةة   بيةةةر با ةةة  لشةةة ا ال ال ةةةان ال بيعةةة  غةةة  أارابةةةا

شااةةةة ا امًدةةةةي   ر  ا غاةةةة  /اةةةةر ااةةةةتيرا  الةةةةدة  الش/تشةةةة  الةةةةا، قةةةة  تااجنةةةةر 

ا باةةةةب  يناهةةةةا  ا راديةةةةا اقةةةةا  دا ةةةة  ر ةةةةي  الةةةةانرال الرااةةةة  أل اةةةةد ر .قريبةةةة 

دا ةةةةا   ةةةة    ةةةةا  شتاةةةةةنال ه يشةةةةا يتعاةةةة  بامتناشةةةةال التةةةة  م أاةةةةا  لنةةةةا اةةةة  

  لةةة يدا  ةةة  ال/ةةة   ةةة  ات ةةةاا قةةةرار 2رااةةةيا... ا ةةةرط /اةةةر غاةةة  دةةةار  اةةةتريع 

  1يع ششاًةةة  ا ةةةرط /اةةةر غاةةة  اةةةأ ال ةةةان غبةةةر  ةةة  أدابيةةة  ال ةةةان دةةةار  اةةةتر

ا للةةةةة  قةةةةةرار 100االةةةةا، يةةةةةتع ت/شياةةةةةر اليةةةةةاع غدةةةةة  /ةةةة   ا قصةةةةة   ٪ه  شتةةةةةير 

الشداشةةةي  ا لشةةةا  التةةةنر الشااةةة  باقةةة  التصةةة ي  غاةةة   ةةة  أدابيةةة  يةةةانبراع 

 .2الًاد   دار  اتريع 
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٪ شةةة  ال ةةةان. تعتشةةة  ألشاديةةةا  أ بةةةر اقتصةةةا   ةةة  40اتةةةنا  رااةةةيا أارابةةةا بد/ةةةا 

 ٪ ش  يانها ال بيع .50يار  ش  ال تال  غا  راايا لا/صا  غا  شا 

 

 مصادر: بايدن قرر حظر واردات النفط الروسية 

قةةةةرر الةةةةر ي  ا شري ةةةة  جةةةةا بايةةةة   /اةةةةر اار ال الةةةةدة   اةةةة ا، ديةةةةان غربيةةةةل 

الرااةةةةيل  شتةةةة  ا العةةةة ل غاةةةة  امقتصةةةةا  الرااةةةة   ةةةة  ر  غاةةةة  يةةةةنا شااةةةة ا 

الاةةةرار بعةةة  تصةةةايل اجةةةال . ا راديةةةا  ا اةةةا لشةةةا ا ةةةر  تةةة   ش اةةة  غاةةة  ا شةةةر

ن /اةةةةر ااةةةةتيرا  ال اقةةةةل  شجاةةةة  الدةةةةاا  ا شير ةةةة   الً ًةةةةال  غاةةةة  قةةةةادا  يتةةةةر 

شةةة  رااةةةيا   ةةة  تصةةةعي  ج يةةة  بالعاابةةةال ا شير يةةةل غاةةة  شااةةة ا بعةةة  لغةةة   

 ا  يرس ال/ر  غا  أا راديا.

 

رئيس األركان األمريكي يحض جنوده في أوروبا على منع اندالع "حرب  

 "بين قوى عظمى

 اةةةة  ر ةةةةي  ا ر ةةةةا  ا شري ةةةة  الجدةةةةرا  شةةةةار  شياةةةة  شةةةة   يا اليةةةةاع رااةةةة

الاةةةةاال ا شري يةةةةل الشتشر ةةةةنس  ةةةة  أارابةةةةا لبةةةة ال تصةةةةشيشنا غاةةةة  شدةةةة  ادةةةة من 

اقةةةا  .ه/ةةةر  بةةةي  قةةةاع غاشةةة ه بعةةة  العشايةةةل العاةةة ريل الرااةةةيل  ةةة  أا راديةةةا

 اداتادتاةةةةا  ةةةة  شياةةةة  لاجدةةةةا  ا شةةةةري يي  الشدتتةةةةري   ةةةة  قاغةةةة س جايةةةةل قةةةةر  

جدةةةةا  راشاديةةةةا هغايدةةةةا التا ةةةة  شةةةة  قةةةة رتدا غاةةةة  اماةةةةتجابل الاةةةةريعل  الانةةةةار 

قاتدةةةةةا اتصةةةةةشيشدا ا غشدةةةةةا ل/اةةةةة  تةةةةةشا  ا  ااةةةةة   دةةةةةاتا  لشدةةةةة  أ، غةةةةة اا  

اقةةةةا  ر ةةةةي  ."لاةةةةا   شةةةة  الةةةةرا  اشدةةةة  ادةةةة من /ةةةةر  بةةةةي  الاةةةةاع العاشةةةة 

يع /اةةةة  ا ر ةةةةا  ا شري ةةةة ال هالاااةةةةي بالداةةةةبل للةةةة  هةةةةا ا/ةةةة س الصةةةة  اتصةةةةش

تةةةشا  ا  ااةةة   ةةة  شااجنةةةل تن يةةة  ييةةةر شاةةةبان اأ بةةةر دةةةنان غاةةة  أراط  ةةة  

 ه.1945قارس أارابا شدا العاع 
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شي جين بينغ لماكرون وشولتز: يجب مراعاة المخاوف األمنية لجميع 

 الدول 

غاةةةة  الةةةةر ي  الصةةةةيد   تةةةة  جةةةةي  بيدةةةةر  اليةةةةاع الً ًةةةةال  قشةةةةل غبةةةةر  اةةةةباتدي  

ليشادايةةةةة  شةةةةةا را  االشاتتةةةةةار ا لشةةةةةاد  أام   الةيةةةةة يا شةةةةة  الةةةةةر ي  الةرداةةةةة 

تةةةالتن  ادةةةةاق  قةةةا س الةةةة ا  الةةةةً   الااةةة   ةةةة  أا راديةةةةا اتعةةةاا  الصةةةةي  شةةةة  

امت/ةةةةا  ا ارابةةةة   /يةةةة  أغاةةةة  الةةةةر ي  الصةةةةيد  اةةةةرارس شراغةةةةاس الش ةةةةاا  

 ا شديل لجشي  ال ا .

 

ِشل تعلن نيّتها "االنسحاب" من مشاريع النفط والغاز الروسيين بسبب  

 لحرب في أوكرانياا

 

أغادةةةةةل تةةةةةر ل هتةةةةة ه البري اديةةةةةل العش قةةةةةل لاةةةةةدة  الً ًةةةةةال دي تنةةةةةا   24 رداةةةةةا

امداةةةةة/ا  شةةةةة  شتةةةةةاري  الةةةةةدة  اال ةةةةةان الرااةةةةةيي  هتةةةةة ريجا  تشاتةةةةةيا شةةةةة  

التاجينةةةةةال الج يةةةةة س لا/ اشةةةةةل البري اديةةةةةله  ةةةةة  ر هةةةةةا غاةةةةة  ال ةةةةةنا الرااةةةةة  

 اريةةةةةل  اةةةةةتاق  اأااةةةةة/ل هتةةةةة ه  ةةةةة  بيةةةةةا  ه   ةةةةةاس أالةةةةة  . ا راديةةةةةا

الشجشاغةةةةل  ةةةة  غشايةةةةال التةةةةرال  ةةةة  اةةةةان الةةةةدة  ال ةةةةاع الرااةةةة ه اهاةةةةت ا  

 ش/ اتنا ادتا اتنا الشرتب ل باقا  ال يرا  انيال التت/يع    رااياه.
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 وقفة تضامنية سورية في حمص دعما لروسيا وشعبها 

 

تةةةار  الع يةةة  شةةة   ابةةةل جاشعةةةل البعةةة   ةةة  ش/ا اةةةل /شةةة  الاةةةاريل   اةةةباتدي  

ليةةةةاع الً ًةةةةال  باقةةةةةل تاةةةةاشديل  غشةةةةا  لرااةةةةيا اتةةةةعبنا  ةةةة  شااجنتنةةةةا لا ةةةةر  ا

اااتةةةةد   اغااباتنشةةةةا أ/ا يةةةةل الجادبادتةةةةرل ا الةةةةل هاةةةةاداه الراةةةةشيل اصةةةة/يةل 

هالةةةةةا  ه الاةةةةةاريتي  صةةةةةارا لاشتةةةةةار ي  اهةةةةةع ير عةةةةةا  ا غةةةةة ع الاةةةةةاريل 

 االراايل اينتةا  بالدصر لابا ي  ا  اإلرها  االدانيل.

 

 الغامض في حرب روسيا على أوكرانيا؟   Zغارديان: ما الذي يعنيه حرف

ا تتةةةة  ش/ااةةةةا  ا بةةةةرال غاةةةة ريا  أا  شةةةةرس الرشةةةةن ال ةةةةاشط   الجنيةةةةرس دةةةةل

الشراةةةاع يةةة ايا غاةةة  انةةةر الةةة بابال االتةةةا/دال العاةةة ريل الرااةةةيل  (Z) "هن 

  براير تةةةةبا  الشااةةةة   ا ةةةةتي الةةةة   19الش/تتةةةة س غاةةةة  ال/ةةةة ا  ا ا راديةةةةل  ةةةة  

بةةةةا  الت ندةةةةال غاةةةة  شصةةةةراغير أشةةةةاع ال بةةةةرال ال ةةةةربيي  الةةةةاي  تاةةةةاللاا غشةةةةا 

البري اديةةةةل  (The Guardian) "صةةةة/يةل هيار يةةةةا .يعديةةةةر هةةةةاا الرشةةةةن

ت رقةةةل  ةةة  تاريةةةر لنةةةا للةةة  قصةةةل هةةةاا ال/ةةةر  الةةةا، انةةةر شدةةةا بةةة ل العشايةةةل 

العاةةةة ريل الرااةةةةيل  ةةةة  أا راديةةةةا  اااةةةةعر ريااةةةةيا  را  غاةةةة  قشصةةةةادنع  

الةةةر غاةةة  د ةةةان اااةةة  بشااقةةة  التااصةةة  امجتشةةةاغ   اأًةةةار الع يةةة  شةةة  ًةةةع تةةةع ت ا

 .الداريال بتا  شدت ر اشعدا 

ات نةةةة  بعةةةةط ال بةةةةرال العاةةةة ريي  الةةةةرا  الشةةةةاالي  لا ةةةةرشاي  بةةةةا  ال/ةةةةر  

 "هن ه يتةةةير للةةة  ااةةةع الةةةر ي  ا ا رادةةة   الةةةا يشير نيايداةةة   اال/ةةةر  ه ةةة 

(V)  رل هيار يةةةةا ه أ  رشةةةةن هن ه اا ةةة.للةةةة  الةةةر ي  الرااةةةة     يشيةةةر بةةةةاتي

ت/ةةةا   ةةة  ا اةةةباغي  الشااةةةيي  شةةة  غ شةةةل غاةةة ريل للةةة  رشةةةن ر ياةةة  لاةةة غع 

ادتةةةرل بعةةةط الشةةة ار  صةةةارا .العةةةاع لاعشايةةةل العاةةة ريل الرااةةةيل  ةةة  أا راديةةةا

  ةةةةةةا  شتراصةةةةةي   ةةةةة  تةةةةة   هن ه تاييةةةةة ا لا/ةةةةةر   بةةةةة  /ةةةةةر  شاةةةةةةالا  

العاةةة ريل شةةةة   ةةةة   ت ييةةةةر أاةةةةشال ش/ايةةةا  را  غاةةةة  لانةةةةار تاييةةةة هع لاعشايةةةةل 

 شدا انع ال را  ال/ر  هن ه اشدنا.
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توماس فريدمان: بثالثة أسلحة خطيرة.. محو روسيا األم يجري على قدم 

 وساق

أهةةةع ابت ةةةار  ةةة  هةةةا  ال/ةةةر   ا اةةةا لا اتةةة   هةةةا ااةةةت  اع الش ةةةا    الجنيةةةرس دةةةل 

دةاةةةةر شةةةة  قبةةةة  قةةةةاس امقتصةةةةا ، لاادباةةةةل الداايةةةةل  التةةةة  يةةةةتع دتةةةةرها  ةةةة  الاقةةةةل 

 .غاش  اش  قب  أت ا  لنع ق رال  ارقل

ا للةةة  جدةةة  شةةة  امت/ةةةا   اأااةةةي الةةة  بةةةالاا  ل  الاميةةةال الشت/ةةة س  راةةةل  جدبةةة 

ا ارابةةةة  ابري اديةةةةا  غاابةةةةال غاةةةة  رااةةةةيا شةةةة  تةةةةادنا أ  تتةةةة  اقتصةةةةا ها  

اتنةةةة   التةةةةر ال الرااةةةةيل بتةةةة س  ات/ ةةةةع شةةةة  رال ش يةةةةي  الةةةةرا  باةةةةرغل 

 .اقي  يجع  الت   يات/ار شةعا  امدةجار الداا،اد ان يير شاب

اأاةةةةا  أ  بةةةةاتي  ا تتةةةة  الةةةة  او   اقةةةةا  صةةةةرا/ل يةةةةاع الاةةةةبل الشااةةةة  ل  

هةةةةا  العاابةةةةال التةةةة  تاا هةةةةا الاميةةةةال الشت/ةةةة س اامت/ةةةةا  ا ارابةةةة  هةةةة  هأتةةةةبر 

بةةةة غ   /ةةةةر ه  اهةةةةا شةةةةا غاةةةة   ريةةةة شا  غايةةةةر بةةةةالاا  ه   يشيةةةةر  بةةةةاتي   لةةةةع 

 ."ل بع تت/ش  دص  الع 

ا ل ةةةةا  العةةةةالع أصةةةةبي او   اةةةةر  أشةةةةا امبت ةةةةار الًةةةةاد   اةةةةا  غدةةةةر  ريةةةة شا ال داةةةةر 

شرتب ةةةا غبةةةر ااةةةا   التااصةةة  ال/ يًةةةل بتةةة   اًيةةة    ةةة   الةةة  أغ ةةة  ل  ةةةرا  

االتةةةةر ال اشجشاغةةةةال الداتةةةة ي  امجتشةةةةاغيي  الاةةةة رس غاةةةة  ت ًيةةةة  غاابةةةةاتنع 

اام تدةةةةةةةان  اشاا عةةةةةةاتنع   ا  أ، أااشةةةةةةةر / اشيةةةةةةةل  ششةةةةةةةا ياةةةةةةة ع العنلةةةةةةةل

امقتصةةةةا ، لرااةةةةيا بشةةةةا يتجةةةةاان شةةةةا قةةةة  تةعاةةةةر الةةةة ا  الااشيةةةةل   نةةةةا  الجنةةةةال 

اهةةةة  دةةةةان شةةةة  /ر ةةةةل الشاااشةةةةل االتاةةةةاش  العالشيةةةةل الشةيةةةة س -الةاغاةةةةل الج يةةةة س 

ا شةةةةا ي ةةةا  هدةةةةا  باةةةة   - ا راديةةةا تعةةةةن  بتةةة   جشةةةةاغ  بةةةةاتي  ارااةةةيا  ادةةةةا ر 

بالتةةةةا  امقتصةةةةا ، بنةةةةا   بنةةةةا  الاةةةة اشل االاةةةةاس يةةةةتع ش/ةةةةا  ايااةةةةي ا الصةةةةابتر

 .الارغل

أشةةةةةا الاةةةةة ح الًالةةةةة   /اةةةةة   ريةةةةة شا    نةةةةةا ج يةةةةة  اقةةةةة يع  اهةةةةةا را/ةةةةةاد  

اغةةةةا ة   لا جعاةةةةل هةةةةا  ال/ةةةةر  ال ةةةةر  ي تتةةةة  دةاةةةةر شةةةة  ج يةةةة   لاةةةة  أياةةةةا 

ادااةةةةةاط الةةةةةرا  غاةةةةة  أا راديةةةةةا ال ةةةةةر   اهيش ةةةةة   شير ةةةةةا االشجتشعةةةةةال 
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شل ل ةةةة  يش ةةةة  أ  تت يةةةةر الايبراليةةةةل بتةةةة   غةةةةاع أ  تبةةةة ا اتتصةةةةر  ب بةةةةال اشدااةةةة

 .بي  غتيل اا/اها  اهااا  أ ال  هتاره  ياا   ري شا 

 

 


