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ZELENSKYY ADDRESSES CONGRESS WITH
KYIV UNDER FIRE
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy invoked the Sept. 11 and Pearl Harbor
attacks during an impassioned address to Congress on Wednesday, pleading with
American leaders to do more to help stop his country’s war with Russia.
Zelenskyy thanked the United States and its allies for their support but also urged
more Western military aid for his country’s defensive efforts, with Kyiv and other
key cities facing intense bombardment.
Ukraine’s leader repeated his request for a no-fly zone as Russian forces stepped
up their aerial attacks on civilian areas. The Kremlin has warned against such a
move and threatened Western shipments of military aid, but its struggles on the
ground have raised hopes Moscow might be open to a diplomatic solution.
President Joe Biden announced Wednesday that $800 million of a $13.6 billion
spending package for Ukraine will go toward security assistance, bringing the total
the U.S. has pledged to $1 billion in the past week.
Russia and Ukraine remain in talks and both sides have signaled that there may be
reasons for optimism — but key differences remain and the fighting continues.
he mayor of Ukrainian city Melitopol has been freed after being captured by
Russian forces on March 11, President Volodymyr Zelenskyy said Wednesday.
Ukrainian diplomat Olexander Scherba said in a tweet that the country conducted a “special operation” and rescued
Ivan Fedorov from Luhansk, an eight-hour drive from Melitopol.
“Melitopol is Ukraine!” he said in the tweet.
Zelenskyy had previously decried the kidnapping, saying in a video that Fedorov is a “mayor who had bravely
defended Ukraine and the people in his community.” Zelenskyy called his capture a “sign of weakness of the
invaders.”
On Wednesday, the Ukrainian president said Russian forces attempted to coerce Fedorov to cooperate but “our guy
is our guy, so he withstood, did not give up.”
Zelenskyy added in his video address that 6,000 Mariupol residents were evacuated Wednesday, more than 2,000
of them children. He reiterated that a death toll remains unknown after a theater where hundreds of civilians had
sought refuge was bombed during a Russian airstrike.
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richest
06 Russia’s
businessman tells Putin:
Don’t take us back to
1917

Russia’s richest businessman has warned
the Kremlin against confiscating assets of
companies that have fled in the wake of
the invasion of Ukraine, saying such ...

challenges Putin
07 Musk
to ‘single combat’
over Ukraine, Russia
responds: ‘Weakling’

“I hereby challenge Владимир Путин to
single combat,” Musk wrote, using Putin’s
Russian name.
He added, “Stakes are Україна,” using the
Ukrainian spelling for Ukraine.
In Cyrillic

Putin has a pot of

08 gold. Republicans and

Democrats want to take
it away

The West is already crushing Russia’s
economy. Now a bipartisan group of
lawmakers want to limit Vladimir Putin’s
access to Russia’s mountain of gold.
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يرفض األوكراين الخارجية وزير
اإلرسائييل نظريه محادثة

 ديميترو،رفض وزير الخارجية األوكراني
 تنسيق محادثة، األسبوع الماضي،كوليبا
، يائير البيد،هاتفية مع نظيره اإلسرائيلي
،بسبب موقف إسرائيل من الحرب في أوكرانيا
،طبقا ً لما نقلته صحيفة «هآرتس» العبرية
. عن مسؤول في الحكومة األوكرانية،اليوم

17

وقعت العاملية الحرب
سالحها واملرتزقة

 كانت االفالم،في منتصف حقبة القرن الماضي
تصور الحياة وقد عادت الى “العصر
ّ االجنبية
 وكانت غالبية،الحجري“ بعد الحرب العالم ّية
االحداث في هذه االفالم تدور في حقبة ما بعد
،2022  وصلنا الى العام، اليوم.2000 العام

20

ري تس هل: اليو م إرسائيل
حرب نحو وإيران إرسائيل
منفردة؟

اشارت صحيفة “اسرائي ل اليوم” الى انه “ينبغي
أن نأخذ إيران على محمل الجد حين تدعي بأن
الصواريخ التي أطلقتها فجراً كانت تستهدف
“منشأة إسرائيلية سرية” في المنطقة الكردية
، وكما نشر غير مرة في الماضي.شمالي العراق
،فإن الموساد نشط في هذه المنطقة
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REPUBLICAN U.S. CONGRESS MEMBERS, INCLUDING OHIO’S WARREN DAVIDSON,
SUE OVER CDC’S AIRPLANE MASK MANDATE

WASHINGTON, D. C. - U.S. Rep.
Warren Davidson of Miami County
has joined more than a dozen
of his Republican congressional
colleagues in a lawsuit seeking to
end the Centers for Disease Control
and Prevention requirement that
people wear face masks during
commercial air travel.
The federal lawsuit filed in the
U.S. District Court Western District
of Kentucky by 17 Republicans
including Davidson, Kentucky’s
Thomas Massie and Sen. Rand
Paul, Georgia’s Marjorie Taylor
Greene, Colorado’s Lauren Boebert
and Arizona’s Paul Gosar says
the Congress members “object to

wearing a mask and would not wear
a mask if the mask mandate did not
exist,” and contends the mask mandate
is beyond the CDC’s statutory authority.
The case was originally assigned to
Chief U.S. District Judge Greg Stivers
who recused himself from the case,
according to court records. The case
was reassigned to U.S. District Judge
Benjamin Beaton, who was nominated
to the bench in the fall of 2020 by thenPresident Donald Trump.
The lawsuit says the mask mandate
imposed in February 2021 violates
the plaintiffs’ “right to be free from
unlawful regulations” and said they’d
be “irreparably harmed” if the court
doesn’t issue an injunction overturning
the mask mandate
The lawsuit says that none of the
statutes and regulations the CDC
cited as authority to require masks on
commercial airlines, conveyances, and
at transportation hubs actually permit
the CDC to implement or enforce its
mandate, and that even if Congress
gave CDC the authority to promulgate
the mask mandate, doing so would

violate a principle known as the “nondelegation doctrine.”
“The requirement to wear a mask
pursuant to the Mask Mandate
requires the Members to purchase
masks, causing them ongoing financial
harm in the form of out-of-pocket
expenditures for the purchase and use
of each mask,” the lawsuit continues.
“To be clear, Members do support
the right of every individual to make
their own decisions as to whether to
continue to wear a mask.”
A statement on the lawsuit from
Davidson said the CDC lacks the legal
authority to require masks, hasn’t used
hasn’t used rule-making consistent
with the Administrative Procedures
Act, and shouldn’t be able to use
coercion to compel airlines or TSA to
enforce its mandates.
“Americans are fed up with political
measures linked to public health and
deserve representation that will take
action to bring these unconstitutional
mask mandates to an end,” Davidson’s
statement said.

CDC announced last week that
the Transportation Security
Administration will extend the
mask wearing requirement on
public transportation through April
18 at CDC’s recommendation.
“During that time, CDC will work
with government agencies to
help inform a revised policy
framework for when, and under
what circumstances, masks
should be required in the public
transportation corridor,” a CDC
statement said. “This revised
framework will be based on the
COVID-19 community levels, risk
of new variants, national data,
and the latest science. We will
communicate any updates publicly
if and/or when they change.”
Cleveland.com has reached out to
CDC for comment on the suit.

NORTH OLMSTED DISCOUNT
DRUG MART PHARMACIST SAVES
CUSTOMER’S LIFE

TIME FOR A CHANGE? U.S. SENATE
AGREES TO MAKE DAYLIGHT SAVINGS
PERMANENT

NORTH OLMSTED, Ohio -- More
than just a jingle, “Discount Drug
Mart saves you the runaround”
took on a literal interpretation
when Janet Colement collapsed
at the North Olmsted store last
May.
Quickly running around the
pharmacy desk was Discount
Drug Mart pharmacist Matt
Kirby, who saved the North
Olmsted woman’s life by
performing CPR before EMS
arrived to take her to the
hospital.
“It was right place, right
time,” said Olmsted Township
resident Kirby, who has been a
pharmacist for 28 years.
“I was on the phone when one
of the stock boys came over
and said some lady fainted by
the deli. That happens; people
fall. Since I’m the medical
professional, they come and get
me.
“When I came around the
corner, it was a lot more than
fainted. She was pretty blue. I
checked for a pulse and there
wasn’t any breathing. All of a
sudden, you’re like, ‘Oh, boy,
here we go. I hope I remember
how to do this.’
“And I did. You do 30 CPR
compressions and give two
breaths. I was on compression
22 and she gasped. She
wasn’t conscious, but she was
breathing again. It was surreal.”

WASHIGNTON, D. C. -- The
U.S. Senate on Tuesday
unanimously agreed to
make Daylight Savings Time
permanent in 2023, ending
a yearly ritual that requires
people to set their clocks ahead
by an hour in March and set
them back in November.

EMS arrived in four minutes.
But Kirby said it felt like four
hours due to the immediacy of
the situation.
“After they took her out on the
stretcher, I actually came back
into the pharmacy and sat in
the back bay for 20 minutes

because I had so much adrenaline
rolling,” Kirby said. “My hands
were shaking.
“A couple hours later, her daughter
called me and said she was in ICU
at Fairview Hospital, but it looked
like she was going to make it.”
While Discount Drug Mart
pharmacists are trained in CPR
and re-certified every two years
by the American Red Cross, this is
the first time Kirby had to use his
training.
The American Red Cross
recently presented Kirby with a
Lifesaving Award for Professional
Responders.
“We’re very proud of Matt and all
of our pharmacists and certified
immunizers, who are all trained
in CPR,” said Discount Drug Mart
Director of Pharmacy Operations
Jason Briscoe.
“We are healthcare providers
serving communities throughout
Ohio, and this training is a critical
part of what we do.”
As for Colement, who suffers from
heart arrhythmia, she has no
memory of the incident.
“I went to Drug Mart to pick up a
couple of items,” said Colement,
who has lived in North Olmsted
since 1993. “I went to bend down
and check the expiration date
on a loaf of bread and that’s all I
remember.
“I was in shock when I came to. I
had no recollection until I got into
the ambulance.”
That’s when she asked what was
going on and learned that Kirby
had quickly started giving her
chest compressions.

“Oh, he’s my hero,” Colement said.
“I’m glad he was there to help me at
that time and he knew what to do. I
wanted to get him some recognition
for what he did.

“This is an idea whose time has
come,” the legislation’s sponsor,
Florida Republican Sen. Marco
Rubio said on the U.S. Senate
floor.
Rubio said the biannual ritual
that started as an energy saving
measure in 1918 has become
disruptive, and most people
would like to “stop the back and
forth changing.” He said there’s
an increase in heart attacks,
car accidents and pedestrian
accidents in the weeks that
follow the clock changes, and
having more evening light
facilitates after-school youth
sporting events and will
lengthen the time that kids can
play outside. He expressed
hope the bill would pass the
U.S. House of Representatives
and that President Joe Biden
would sign it. If his bill were to
become law, Daylight Savings
Time would not become
permanent until November
2023 because airlines and and
other industries have already
built out their schedules based
on the existing timetables.
The measure passed without
U.S. Senators having to take a
recorded vote.
The House Energy and
Commerce Committee held a

hearing on the legislation
last week, where Bowling
Green Republican Rep. Bob
Latta said his constituents
are more concerned
about rising gas prices,
the invasion of Ukraine
and inflation than they
are about daylight savings
time.
“I haven’t had a constituent
write to my office since
October, 2020 about
daylight savings time,”
declared Latta.
He said that having less
morning daylight would
result in kids going to
school in the dark, and
raise safety concerns for
morning runners, walkers
and bike riders.
The Democratic chairman
of the Energy and
Commerce Committee,
New Jersey’s Frank Pallone,
said at the hearing that
he’d like to stop changing
the clocks, but hasn’t
decided whether standard
or daylight savings
time should be made
permanent.
ww
The Ohio Senate last month
voted 31-1 to adopt a nonbinding resolution urging
Congress to make Daylight
Savings time permanent
nationwide.
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RISING FUEL AND FOOD COSTS PUSH US
ran into supply constraints, labour
INFLATION TO 7.9%
shortages and other issues.
The Federal Reserve - the US
central bank - is widely expected
to raise interest rates at its meeting
this month.
In the UK - where inflation hit 5.5%
in January - the Bank of England
has already increased rates,
while the European Central Bank
on Thursday said it would wind
down some of its pandemic-era
stimulus sooner than expected in
response to the price pressures.
Price increases in the US
continued to surge last month,
pushing the annual inflation rate
up 7.9%.
That is the biggest year-on-year
leap since 1982 and up from the
7.5% rate reported in January.
Rising costs for energy, food and
shelter drove the gains, which are
squeezing household incomes.
President Joe Biden and central
bank officials are under pressure
to rein in the increases, which
have proven more persistent
than many expected.

At a news conference, ECB
president Christine Lagarde said:
“The risks to the economic outlook
have increased substantially with
the Russian invasion of Ukraine
and are tilted to the downside”.
The war will have “a material
impact on economic activity
and inflation through higher
energy and commodity prices,
the disruption of international
commerce and weaker
confidence”, she warned.
The US and other parts of
the world have already been
grappling with high inflation for
months, as a surge in demand,
fuelled in part by pandemic aid,

MARCH 2022

crude number, but that crude is
used as an input to produce all
manner of products,” he said.

The war in Ukraine has added
to the problems, driving a global
surge in energy prices as the West
and allies shun oil from Russia typically responsible for about 7% of
global supply.

Grocery prices in the US
jumped 1.4% last month, driven
by rising costs for meat, fruits
and vegetables. They are up
8.6% year-on-year - the largest
annual leap since 1981.

Energy prices in the US jumped
3.5% in February, driven by a 6.6%
leap in gasoline prices, according
to the Labor Department’s monthly
report on consumer prices.

Analysts expect the increased
costs of energy and other
commodities due to the war
will push US inflation even
higher in March, hitting 8% or
more.

Over the past 12 months, the energy
index has soared more than 25%,
with gasoline surging 38%.
Americans who own SUVs are
now paying an average of $110
per month more than a year ago
to operate their vehicle, according
to research from Cox Automotive.
Even drivers of hybrids have seen
monthly costs jump about $40, the
firm estimated.

‘Blazing pace’

The surge in energy costs will push
up prices far beyond the gas pump,
said Matt Smith, an oil analyst at
Kpler.

As the rising costs outpace
wage gains, they have hurt
consumer sentiment, creating a
political problem for President
Joe Biden.
He has been criticised by
Republicans on the issue, which
few economists expect to ease
in the near-term.
“Inflation continues on at a
blazing pace,” Wells Fargo
economist Sarah House said.
“Consumers and policymakers
remain in a deeply
uncomfortable state as a result.”

“We’re focused on that headline

U.S. INTEL CHIEF S WARN CONGRESS THAT PUTIN WILL ‘DOUBLE Russia-Ukraine
DOWN’ IN UKRAINE AS KREMLIN’S WAR DRAGS ON
talks done for
KEY POINTS
Russian President Vladimir
Putin is likely to accelerate the
Kremlin’s military campaign in
Ukraine amid stalled progress,
U.S. officials warned Tuesday.
“I think Putin is angry and
frustrated right now. He’s
likely to double down and try
to grind down the Ukrainian
military with no regard for
civilian casualties,” warned
CIA director William Burns.
WASHINGTON – Russian
President Vladimir Putin is
likely to accelerate the Kremlin’s
military campaign in Ukraine
amid stalled progress after nearly
two weeks at war, U.S. officials
warned Tuesday.
The intelligence chiefs, who had
previously warned of Putin’s
invasion of Ukraine, outlined a
number of issues the Russian
military is currently facing on the
battlefield.
“We assess Moscow
underestimated the strength
of Ukraine’s resistance and
the degree of internal military
challenges we are observing
which include an ill-constructed
plan, morale issues and
considerable logistical issues,”
Avril Haines, director of national
intelligence, said before the House
Intelligence Committee. U.S.
intelligence analysts believe those
setbacks won’t deter Putin, who
“instead may escalate, essentially
doubling down,” she said.
“We assess Putin feels aggrieved
the West does not give him
proper deference and perceives
this as a war he cannot afford

to lose,” added Haines, who
leads America’s 18 intelligence
agencies.

Pentagon’s assessment, said that
Russian troop movements deeper
into Ukraine have slowed.

Alongside Haines, CIA Director
William Burns told lawmakers
that Putin is growing increasingly
frustrated that Kyiv has not yet
fallen to Russian forces.

“They still seem to be plagued
by logistics and sustainment
challenges,” explained the official,
adding that the Russians are
facing substantial fuel and food
shortages.

“Instead of seizing Kyiv within the
first two days of the campaign,
which was what his plan was
premised upon, after nearly two
weeks, they still have not been
able to fully encircle the city,”
Burns said.
“I think Putin is angry and
frustrated right now. He’s likely
to double down and try to grind
down the Ukrainian military with
no regard for civilian casualties,”
Burns warned.
The officials declined to elaborate
on what specifically Putin would
do next as well as provide a
timeline for such moves.
The testimony provided by
America’s top spy chiefs
complements the intelligence
community’s unclassified version
of the annual threat assessment
report. The report was compiled
before Russia’s invasion of
Ukraine.
At the Pentagon, a senior U.S.
defense official separately said
Tuesday that Russian forces are
pursuing four different advances
on Kyiv and are approximately 12
miles from the city center.
The official, who spoke on the
condition of anonymity in order
to share new details of the

“We have every expectation that
they will try to overcome those
challenges,” the person said.
The official added that almost all
of the Russian forces once lined
on Ukraine’s borders are now in
Ukraine.
“We assess that nearly, not all but
nearly 100% of the forces that
they had amassed are inside the
country now and clearly they are
inside the country with the intent
to move along these multiple
lines of access,” the official said
Earlier in the week, Pentagon
spokesman John Kirby said that
Russian force movements in Ukraine
have slowed.
“The Russians continue to get
frustrated and slow down and they
really haven’t made any noteworthy
progress in the last few days,” Kirby
said.
“They are having morale problems.
They are having supply problems.
They are having fuel problems.
They’re having food problems.
They are meeting a very stiff and
determined Ukrainian resistance,” he
added.

the day; EU
agrees to fresh
sanctions

Russia and Ukraine resumed
talks via video link on Monday
morning.
The negotiations wrapped
later in the day, and they were
expected to start up again
Tuesday.
An official taking part in the
talks said Ukraine’s objectives
were to secure a cease-fire,
the immediate withdrawal of
Russian troops from Ukraine
and security guarantees.
The discussions come after
a Russian shelling attack
on a residential building in
Kyiv’s Obolon district killed
two civilians and injured
three, according to Ukrainian
authorities. Ukrainian official
says negotiators have taken
a ‘pause,’ will resume talks
Tuesday
Talks between Ukrainian and
Russian officials will restart
Tuesday, a member of Kyiv’s
delegation said.
“A technical pause has been
taken in the negotiations until
tomorrow,” Mykhailo Podolyak,
an advisor to Ukrainian
President Volodymyr Zelenskyy,
wrote in a tweet after Monday’s
negotiations between the
sides. “For additional work
in the working subgroups
and clarification of individual
definitions. Negotiations
continue...”
Even as the two countries carry
out talks, Russia has continued its
destructive assault on its neighbor.
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UKRAINE HALTS HALF OF WORLD’S NEON OUTPUT FOR
CHIPS, CLOUDING OUTLOOK
Ukraine’s two leading suppliers
of neon, which produce about
half the world’s supply of the
key ingredient for making chips,
have halted their operations as
Moscow has sharpened its attack
on the country, threatening to
raise prices and aggravate the
semiconductor shortage.

Dow falls
for the fifth
straight week
New York (CNN Business)Even
with the pandemic, the stock
market enjoyed gains in 2020
and 2021. But is the party on
Wall Street over?
The Dow fell 230 points, or
0.7%, Friday and ended the
week with a 2% loss. The Dow
has now lost ground for five
straight weeks and is down
more than 9% so far this year.
The S&P 500 and Nasdaq —
which were down 1.3% and
2.2% Friday and dropped about
3% this week — have fared even
worse in 2022. The S&P 500
is down almost 12% this year
while the Nasdaq is off nearly
18%.
There’s a lot for investors to
worry about. Even before
Russia invaded Ukraine,
inflation concerns dominated
headlines for months. Surging
oil prices after the invasion
have made the situation worse.
Meanwhile, traders are
grappling with the likelihood
that the Federal Reserve will
start raising rates later this
month. While rates should
remain fairly low, rates have
been at zero for the past two
years — so any increase will
lead to higher borrowing costs,
which will make mortgages and
more loans more expensive.
For big American banks, Powell
matters more than Putin
For big American banks, Powell
matters more than Putin
Investors fear the one-two
punch of surging commodity
prices and rising rates will lead
to stagflation, the combination
of slowing growth and runaway
inflation.
Higher rates also will likely
eat into profit growth. Strong
earnings have helped boost the
market, particularly for tech
companies.
The so-called FAANGs
(Facebook, Amazon, Apple,
Netflix and Google) led the
market rally for the past few
years. But shares of several top
techs, most notably Facebook
owner Meta Platforms (FB),
Netflix (NFLX) and Tesla
(TSLA), have plunged in 2022.

Some 45 per cent-54 per cent
of the world’s semiconductor
grade neon, critical for the lasers
used to make chips, comes
from two Ukrainian companies,
Ingas and Cryoin, according
to Reuters calculations based
on figures from the firms and
market research firm Techcet.
Global neon consumption for
chip production reached about
540 metric tons last year, Techcet
estimates.
Both firms have shuttered
their operations, according
to company representatives
contacted by Reuters, as Russian
troops have escalated their
attacks on cities throughout
Ukraine, killing civilians and
destroying key infrastructure.
The stoppage casts a cloud over
the worldwide output of chips,
already in short supply after the
coronavirus pandemic drove up
demand for cell phones, laptops
and later cars, forcing some firms

to scale back production.
While estimates vary widely
about the amount of neon stocks
chipmakers keep on hand,
production could take a hit if the
conflict drags on, according to
Angelo Zino, an analyst at CFRA.
“If stockpiles are depleted by
April and chipmakers don’t
have orders locked up in other
regions of the world, it likely
means further constraints for
the broader supply chain and
inability to manufacture the
end-product for many key
customers,” he said.
Before the invasion, Ingas
produced 15,000 to 20,000
cubic meters of neon per month
for customers in Taiwan, Korea,
China, the United States and
Germany, with about 75% going
to the chip industry, Nikolay
Avdzhy, the company’s chief
commercial officer, said in an
email to Reuters.
The company is based in
Mariupol, which has been
under siege by Russian forces.
On Wednesday, Russian forces
destroyed a maternity hospital
there, in what Kyiv and Western
allies called a war crime.

Moscow said the hospital was
no longer functioning and had
been occupied by Ukrainian
fighters.
“Civilians are suffering,” Avdzhy
said by email last Friday, noting
that the company’s marketing
officer could not respond
because he had no internet or
phone access.
Cryoin, which produced
roughly 10,000 to 15,000 cubic
meters of neon per month, and
is located in Odessa, halted
operations on Feb. 24 when
the attacks began to keep
employees safe, according to
business development director
Larissa Bondarenko.
Bondarenko said the company
would be unable to fill orders
for 13,000 cubic meter of
neon in March unless the
violence stopped. She said
the company could weather
at least three months with the
plant closed, but warned that if
equipment were damaged, that
would prove a bigger drag on
company finances and make
it harder to restart operations
quickly.

EMPLOYEE CRASHES SET
DURING LIVE RUSSIAN
BROADCAST. NOW, HER
LAWYER CAN’T FIND HER
An employee at one of Russia’s major state television networks interrupted live broadcast to protest the
Russian invasion of Ukraine. The sign, in English and Russian, read: “NO WAR. Stop the war. Don’t believe
propaganda. They are lying to you here.” Another phrase, which looked like “Russians against war”, was
partly obscured.

‘PUTIN IS FRUSTRATED’: NATIONAL
SECURITY ADVISER ON WHAT MILITARY
BASE ATTACK REVEALS

US National Security Adviser Jake Sullivan says the deadly Russian airstrike on a large military base
near Lviv, Ukraine, which was only miles from the Polish border, shows that Vladimir Putin is frustrated
with his forces’ progress.

PFIZER DONATING PROCEEDS FROM RUSSIA
TO SUPPORT UKRAINE
Pfizer is planning to donate all of its proceeds from a Russian subsidiary to support humanitarian efforts
in Ukraine. The biopharmaceutical company made the announcement on Monday, saying it continues its
supply of medication to Russia, but all of the profits will be going to Ukraine.

BIDEN CONTINUES TO BLAME PUTIN FOR
SURGING GAS PRICES
PROFILE NEWS
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RUSSIA’S RICHEST BUSINESSMAN CHINA’S NEW COVID
TELLS PUTIN: DON’T TAKE US
LOCKDOWNS ARE ANOTHER
BACK TO 1917
THREAT TO THE ECONOMY
London (CNN Business)Russia’s richest businessman has warned
the Kremlin against confiscating assets of companies that have fled
in the wake of the invasion of Ukraine, saying such a step would set
the country back more than 100 years.
Vladimir Potanin, president of metals giant Norilsk Nickel (NILSY)
and its biggest shareholder, said that Russia risked returning
to the tumultuous days of the 1917 revolution if it slammed the
door on Western companies and investors. He urged the Russian
government to proceed with extreme caution regarding the
seizure of assets.
“Firstly, it would take us back a hundred years, to 1917, and the
consequences of such a step — global distrust of Russia on the part
of investors — we would experience for many decades,” he said in a
message posted on Norilsk Nickel’s Telegram account on Thursday.
“Secondly, the decision of many companies to suspend operations
in Russia is, I would say, somewhat emotional in nature and may
have been taken as a result of unprecedented pressure on them
from public opinion abroad. So most likely they will come back.
And personally, I would keep such an opportunity for them,” he
added.
Potanin is Russia’s wealthiest billionaire and still worth about $22.5
billion, according to Bloomberg, despite losing about a quarter
of his fortune this year as shares in Norilsk Nickel crashed. The
company’s shares lost more than 90% in London trading before
they were suspended this month, despite soaring prices for its
commodities. Norilsk Nickel is the world’s largest producer of
palladium and high-grade nickel, as well as a major producer of
platinum and copper. The company and its primary products have
escaped punishing sanctions imposed by Western countries that
have slammed the Russian economy.
Dozens of American, European and Japanese companies have
abandoned joint ventures, factories, stores, offices and other
assets in the past two weeks in response to Russia’s invasion of
Ukraine and the sanctions. They were joined by Goldman Sachs
and JPMorgan on Thursday, the first major Western banks to
announce they will quit Russia completely since the crisis erupted
in February.
Russian President Vladimir Putin said Thursday that he backed
a plan to introduce “external management” of foreign companies
leaving Russia.
“We need to act decisively with those [companies] who are going
to close their production,” Putin said according to a video posted
by the Kremlin and aired on state media. “It is necessary, then
... to introduce external management and then transfer these
enterprises to those who want to work,” he added.
Russia’s consumer rights organization has drawn up a list of
companies that have decided to leave and could be nationalized,
according to a report in Russian newspaper Izvestiya later cited by
state news agency TASS.
The document that was reportedly sent to the Russian government
and the Prosecutor General’s Office, includes 59 companies,
including Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell,
McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M, and can be updated with more
brands, Izvestiya said.
Potanin said it wasn’t particularly expedient to talk about
nationalizing Western assets, but the Kremlin’s proposal could
allow “owners to keep property, and companies to avoid collapse,
continue to produce products
and pay money to employees.”
“I understand that in light of the
economic restrictions directed
against Russia, there may be
an understandable desire to
act symmetrically,” he wrote.
“But on the example of Western
countries, we see that the
economies of these countries
suffer from the imposition of
sanctions against Russia. We
must be wiser and avoid a
scenario where retaliatory
sanctions hit ourselves.”
He also called for Russia to ease
restrictions on foreign currency
so that interest could be paid
on foreign bonds and loans.
Otherwise, there was a risk the
country could default on its
entire external debt, which he
estimated at about $480 billion.
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A version of this story first appeared in CNN Business’ Before the
Bell newsletter. Not a subscriber? You can sign up right here. You
can listen to an audio version of the newsletter by clicking the
same link.
London (CNN Business)Russia’s war in Ukraine is roiling the
global economy as policymakers race to get high inflation under
control. But China’s response to its worst outbreak of Covid-19 in
two years is a reminder that the conflict isn’t the only risk to the
recovery.
What’s happening: The world’s second-largest economy is
pushing ahead with its “zero-Covid” strategy, even as many other
governments decide it’s time to learn to live with the virus.
Shenzhen, an important tech hub, has entered a weeklong
lockdown after the city recorded 66 positive cases on Saturday.
All businesses except those deemed essential have paused
operations or have implemented working from home. Shanghai,
China’s largest business center, has also imposed stringent
measures following a spike in cases, closing schools and movie
theaters and restricting travel into the city.
Who gets hit: Foxconn, one of Apple’s biggest suppliers, has
suspended its operations in Shenzhen, where it has two major
campuses. It said Monday that the date factory work will resume
will “be advised by the local government.”
The Taiwanese company said it had shifted production to other
sites to “minimize the potential impact” from the disruption, but
didn’t specify which locations would take on extra work.
Uncertainty around Foxconn’s production is one sign of how
China’s response to the jump in coronavirus infections will ripple
around the world. The country recorded 2,125 local cases on
Sunday across 58 cities.
Lockdowns in China could further drive up container shipping
costs, which remain extremely high, and scramble global supply
chains that are still trying to sort through pandemic-related
delays.
“If there is a case found in the Yantian port [in Shenzhen],
then there could be a port suspension for at least two weeks,”
economists at ING told clients Monday. “That will then affect
exports and imports of electronic parts and goods.”
That could make inflation even worse. Spending inside China, an
important engine of the country’s growth, could also be affected
by a new wave of Covid restrictions.
“This is certainly the worst virus situation in China since the
Wuhan lockdown, and threatens the growth outlook as the
domestic consumption will take another hit,” Commerzbank
economists Hao Zhou and Bernd Weidensteiner said Monday.
Remember: China’s growth target of about 5.5% this year was
already its lowest in three decades. The country’s economy
expanded 8.1% in 2021, but the pace of growth dropped sharply
in the final months of the year.

War has brought the world to the brink
of a food crisis

Svein Tore Holsether says the world is careening toward a food
crisis that could affect millions of people.
Record high natural gas prices have forced the company he runs,
fertilizer producer Yara International, to curtail its production
of ammonia and urea in Europe to 45% of capacity. With less of
those two essential agricultural ingredients, he expects knock-on
effects for global food supplies.
“It’s not whether we are going to have a food crisis. It’s how large
that crisis will be,” Holsether told me.
Step back: More than two weeks after Russia invaded Ukraine,
the prices of key agricultural products produced in the region
have skyrocketed. The biggest problem is wheat, a pantry staple.
Supplies from Russia and Ukraine, which together account for
almost 30% of global wheat trade, are now at risk. Global wheat
prices hit an all-time high last week.
There’s more: Another major problem is access to fertilizer.
Essential for farmers to hit their production targets for crops, it’s
never been more expensive, as exports from Russia grind to a
halt. Output in Europe has also plunged thanks to the surging
price of natural gas, an essential ingredient in nitrogen-based
fertilizers like urea.
The situation is ringing alarm bells for global food experts.
Agriculture ministers from the G7 countries met Friday to discuss
the looming fallout.
“Any further increase in food price levels and volatility in
international markets could threaten food security and nutrition
at a global scale, especially among the most vulnerable living in
environments of low food security,” they said in a statement after
the meeting.
Russia and Ukraine serve as the breadbasket for countries in the
Middle East and North Africa that depend on imports. The United
States and Europe will feel the pain, too, since the run-up in
prices for important agricultural goods will affect businesses that
produce food in every market.
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HERE’S WHAT THE
‘MOST FAVORED
NATION’ STATUS
MEANS — AND WHY
RUSSIA STILL HAS IT
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MUSK CHALLENGES PUTIN
TO ‘SINGLE COMBAT’ OVER
UKRAINE, RUSSIA RESPONDS:
‘WEAKLING’

Trade is about to become a key
element of the global response
to Russia’s invasion of Ukraine
following the array of sanctions
that have already been imposed.
On Friday, President Joe Biden
announced that the United
States, along with the G7 nations
and the European Union, aim to
strip Russia of its “most favored
nation” status. Biden can’t do this
alone, he requires Congressional
approval.
But what does it mean to be a
“most favored nation” and why
does Russia still have this status?
As a member of the World Trade
Organization, Russia is treated
as a most favored nation, which
gives it equal access to all of the
WTO members’ markets and
guarantees equal tariffs.
In short, the label is like a rubber
stamp for permanent normal
trade relations. Should Congress
vote to approve its removal,
normal trade with Russia will
effectively end, paving the way
for higher tariffs.
It’s also about antidiscrimination, according to
the World Trade Organization,
and means countries can’t
discriminate against their trade
partners. The clause allows
for some exceptions, including
separate free trade agreements
or special market access for
developing counties.
This wouldn’t be the first time a
country has lost its most favored
nation status. India revoked
Pakistan’s label following a
2019 bomb attack that killed 40
Indian paramilitary personnel.
Last week, Ukrainian President
Volodymyr Zelensky urged US
lawmakers to revoke the status
for Russia. Zelensky also said
halting purchases of Russian
oil and gas would be the most
powerful sanction possible.
On Wednesday, the House
of Representatives passed
a watered-down bill to ban
imports of Russian oil, natural
gas and coal into America. An
earlier version of the legislation
had included a provision that
would suspend permanent
normal trade relations for Russia
and Belarus.
CNN reported Thursday that
bipartisan talks taking shape in
the Senate would include more
aggressive action on Russia’s
trade status.
As of 2019, Russia was America’s
26th largest global trade
partner, totaling $28 billion in
goods trade and $6.9 billion in
services, exports and imports,
according to the Office of the US
Trade Representative.
In terms of exports, Russia
ranks 40th on the list of US
export markets, but it was the
20th largest supplier of goods
imports in 2019, with fuel,
precious metals, iron, steel and
fertilizers at the top of the list.

“I hereby challenge Владимир
Путин to single combat,” Musk
wrote, using Putin’s Russian
name.
He added, “Stakes are Україна,”
using the Ukrainian spelling for
Ukraine.
In Cyrillic script and tagging the
Kremlin’s official account, Musk
asked, “Do you agree to this
fight?”
The tweet prompted a nearly
immediate response from the
head of the Russian space agency,
Roscosmos, who has traded wars
of words with Musk in the past.
“You, little devil, are still young,”
Dmitry Rogozin, director general
of Roscosmos since 2018, wrote.
“Compete with me weakling; It
would only be a waste of time.
Overtake my brother first.”
Rogozin then cited the 17th
fairytale by Russian poet A. S.
Pushkin titled “The Tale of the
Priest and of His Workman Balda.”
The story is about a lazy Russian
orthodox priest who elects a
simpleton as a cheap laborer,
who then ends up outsmarting
his master and driving him crazy
in the end.
Ukrainian Vice Prime Minister
Mykhailo Fedorov chimed in:
“I am sure that @elonmusk can
send Putin to Jupiter.”
Fedorov has been running
a fundraiser to launch Putin
into space for weeks, saying
the proceeds would go to
repairing damaged Ukrainian
infrastructure.
The fourth round of talks between
Russian and Ukrainian dignitaries
were underway Monday since
Putin first launched an invasion of
Ukraine on Feb. 24.
Since early in the war, Musk
has been sending shipments of
SpaceX Starlink terminals meant
to alleviate internet disruptions
Ukraine was experiencing
amid Russian shelling and
cyberattacks.
In a historic twist on war after
the advent of social media, it
was Fedorov who on Feb. 26 first
tweeted at Musk, writing that
“while you try to colonize Mars
— Russia try [tries] to occupy
Ukraine! While your rockets
successfully land from space —
Russian rockets attack Ukrainian
civil people! We ask you to
provide Ukraine with Starlink
stations and to address sane
Russians to stand.” Musk coolly
responded that Starlink service is
now active in Ukraine and more
terminals were en route.
Amid concerns that in Russian
controlled airspace, the “uplink”

transmissions could be used as
beacons for Russian airstrikes,
Musk warned Ukrainian users
to place antennas as far away
from people as possible and to
cover them with light camouflage.
Fedorov thanked Starlink for
keeping cities connected but also
warned generators were needed
as Russian shelling was destroying
infrastructure. Musk said he was
working to update the software to
reduce peak power consumption,
ideally so terminals could be
powered with cigarette lighters.
Ukrainian President Volodymyr
Zelenskyy thanked Musk for
“supporting Ukraine with words
and deeds,” saying he was to
receive another batch of Starlink
systems for destroyed cities this
week.

According to its website, Starlink
uses advanced satellites in a low
orbit to enable video calls, online
gaming, streaming and other
high data that historically have
not been possible with satellite
internet. In a public address
shared on Telegram, Rogozin
decried Musk’s deploying of
previously “civilian” technology
during a military conflict in an
effort to disrupt Russian interests
in Ukraine.
Earlier this month, Rogozin told
Russian state-run media that
Moscow would no longer supply
rocket engines to the U.S. following
President Biden’s economic
sanctions over the war in Ukraine.
“In a situation like this, we can’t
supply the United States with our
world’s best rocket engines,” he
said, according to Reuters. “Let
them fly on something else, their
broomsticks. I don’t know what.”
Last Wednesday, Space X’s Falcon
9 launched 48 Starlink satellites
into low Earth orbit from Cape
Canaveral Space Force Station
in Florida. In video of the launch,
an unidentified launch director is
heard declaring, “Time to let the
American broomstick fly and hear
the sounds of freedom.”
Musk also tweeted video of
the launch, writing “American
Broomstick.”

RUSSIA REQUESTED
MILITARY FOOD AID
FROM CHINA AMID WAR
WITH UKRAINE: REPORT

Two sources familiar with the
matter told CNN that Russia
asked for pre-packaged,
non-perishable military food,
including items known in the
U.S. as “meal, ready-to-eat”
or MREs. One of the sources
told the outlet that China may
be willing to comply with the
request because it is support
that is not lethal, a situation
that would provoke the West.
A Western official and a
U.S. diplomat also told CNN
that the U.S. has information
that indicates China has
expressed willingness to offer
Russia military and financial
assistance. However, it remains
unclear if China will actually
provide that assistance, the
outlet reported. The requests
raise questions surrounding
Russia’s overall preparedness
for the invasion as well as the
logistical problems that experts
say have obstructed Russia
progress in the attack. Open
source reports have previously
shown Russian troops
breaking into grocery stores
for food as the military has
run low on certain supplies,
CNN added. Meanwhile,
White House national security
adviser Jake Sullivan warned
his Chinese counterpart in
Rome of “potential implications
and consequences” for China
should the nation support
Russia. “We do have deep
concerns about China’s
alignment with Russia at
this time, and the national
security adviser was direct
about those concerns and
the potential implications
and consequences of certain
actions,” a senior Biden
administration official told
reporters during a briefing
following Sullivan’s meeting.
White House press secretary
Jen Psaki has also said Sullivan
indicated China would face
“significant consequences” if
the country provides Russia
with military or other support
that “violates sanctions or
supports the war effort.”
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US SEN. PORTMAN, Putin has a pot of gold. Republicans and Democrats want
OF OHIO,
to take it away
SERVES FOOD
TO UKRAINIAN
a Washington Post Live event.
REFUGEES DURING
“In fact, the atrocities they are
VISIT TO POLAND
committing against civilians

New York (CNN Business)
The West is already
crushing Russia’s economy.
Now a bipartisan group of
lawmakers want to limit
Vladimir Putin’s access to
Russia’s mountain of gold.

CLEVELAND, Ohio (WOIO) United States Sen. Rob Portman
is part of a bipartisan group
of Congress members that
traveled overseas to Poland
to assist Ukrainian refugees
fleeing their country during
the Russian invasion. The
Republican from Ohio was
joined by other legislators
from the, including Sens.
Amy Klobuchar and Richard
Blumenthal. While in Poland,
Sen. Portman said he met with
refugees who escaped from
Ukraine. He also helped serve
food to impacted families with
the World Central Kitchen in
Poland.

The World Central Kitchen has
been serving meals to countless
families from restaurant
locations in Ukraine and four
surrounding countries since the
start of the attack.

A bipartisan bill introduced
this week aims to ramp
up the financial pressure
another notch by making it
harder for Moscow to use
gold to prop up the crashing
ruble. Existing sanctions
have not directly targeted
the Central Bank of Russia’s
roughly $130 billion in gold
reserves.
“This would tighten the
financial noose,” Senator
Angus King, an independent
from Maine, told CNN in a
phone interview.
The bill, introduced by King,
Texas Republican Senator
John Cornyn, Tennessee
Republican Bill Hagerty and
New Hampshire Democrat
Maggie Hassan, would
impose secondary sanctions
on any American entities
that knowingly transact
with or transport gold
from Russia’s central bank
holdings. It would similarly
penalize American entities
that sell gold physically or
electronically in Russia.
“We are proposing to cut
off one more avenue and
increase the financial
pressure to get them to
stop this brutal campaign
in Ukraine,” said King, who
praised the varying political
backgrounds of the bill’s
sponsors. “You’ve never seen
such a bipartisan bill.”

Cornyn, in a statement this
week, said the sanctions would
target parties that “help Russia
finance their war by buying or
selling this blood gold.”
‘Slush fund’
Existing sanctions have already
delivered a powerful blow to
Russia’s economy. Western
businesses are fleeing. The
Moscow stock market remains
shuttered. And the ruble is
worth less than a penny.
The West has taken direct aim
at Putin’s $600 billion war chest
-- currency reserves the Central
Bank of Russia amassed in
recent years that would have
allowed them to ride out the
sanctions storm.
“The gold is part of this slush
fund that Putin built up in
anticipation of sanctions,” King
said.
As of the end of June, Russia’s
central bank held $127 billion
worth of gold, representing
21.7% of the total assets,
according to the Central Bank of
Russia. In practical terms, gold
plays an even bigger role today
because the West has effectively
frozen most of the central bank’s
currency reserves.
That gold is stored at vaults
within the territory of the
Russian Federation, according
to a recent report by Russia’s
central bank. U
S Treasury Secretary Janet
Yellen warned Thursday that
American officials and allies in
Europe are considering new
sanctions against Russia.
“At this point, we are not seeing
Russia back off the horrific war
they started, an unprovoked
invasion of the Ukrainian
homeland,” Yellen said during

seem to be intensifying. So, it’s
certainly appropriate for us to
be working with our allies to
consider further sanctions.”
White House officials did not
respond to inquiries about
whether the administration
supports the bipartisan gold
legislation.
Putin is ‘cornered’
King, a member of the Senate
Select Committee on Intelligence,
argued Putin has made a
“series of gross miscalculations”
with Ukraine, including
underestimating the unity of
the West and the impact of
sanctions.
“We told him this was coming,”
King said. “I don’t know if he
didn’t believe it or wasn’t well
advised, but I’m quite confident
he did not anticipate the ferocity
of the sanctions.”
Either way, King said Putin is
“destroying two countries: Russia
and Ukraine.”
“He is cornered. He’s already
lost this war,” King said. “Even
if he wins a short-term battle by
taking of Kyiv, there is no way
he can hold Ukraine and absorb
Ukraine into Russia because
he’s created a hatred for Russia
and himself that will last a
generation.”
Among the economic
consequences: Dozens of major
Western brands are distancing
themselves from Moscow, with
everyone from McDonald’s and
General Electric to Goldman
Sachs and PayPal suspending
some or all their operations in
Russia.
King said that Western
companies that have not
backed away from Russia must
ask themselves if they really
want to be associated with a
“brutal regime that is bombing
hospitals.”
“There is a significant
reputational risk,” he said.

DOLLY PARTON SAYS SHE MUST ‘BOW OUT’ OF ROCK & ROLL
HALL OF FAME NOMINATION
CLEVELAND, Ohio – In a surprising move, Dolly Parton has stated via social media she
wishes to “bow out” of consideration for the Rock & Roll Hall of Fame.
Parton is one of 17 nominees for the Rock Hall’s Class of 2022, which is expected to be
announced in early May. She currently sits fourth in the museum’s Fan Vote, while official
voter ballots for this year went out weeks ago with several likely already having been
turned in.
“Even though I am extremely flattered and grateful to be nominated for the Rock & Roll
Hall of Fame, I don’t feel that I have earned that right,” Parton wrote. “I really do not want
votes to be split because of me, so I must respectfully bow out. I do hope that the Rock &
Roll Hall of Fame will understand and be willing to consider me again – if I’m ever worthy.”
Parton also announced her plans to record a rock and roll album in the future.
Artists have brushed Rock Hall nominations in the past, most recently Todd Rundgren in
2021. But requesting to be removed from the ballot is rare.
In past cases where artists like Axl Rose (Guns N’ Roses), Johnny Rotten (Sex Pistols) and
Ozzy Osbourne (Black Sabbath) all wrote letters turning down their respective bands’
nominations (Osbourne eventually had a change of heart and attended Black Sabbath’s
induction).
As of Monday morning, Parton was still listed on the Rock Hall’s ballot via the museum’s
website. If history is any indicator, the Rock Hall will likely move forward with Parton’s
nomination and hope for a change of heart should she earn induction
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Seven Hills hosting job fair March 23 at community recreation
center
By John Benson, special to cleveland.com
SEVEN HILLS, Ohio -- The national labor shortage reaches into every community.
That’s why Seven Hills is hosting a job fair for area restaurants and businesses, as well as the community recreation center, which is
preparing for its summer season.
The event is scheduled from 4 to 7 p.m. March 23 in the Seven Hills Community Recreation Center gymnasium.
“Any time you drive up and down Broadview Road, you’re seeing hiring signs,” said Seven Hills Recreation Center City
Administrative Specialist Spencer Abbott, who is organizing the job fair.
“As the community center, not just the recreation center, we wanted to do something that would help out the community and see
what they need, which it turned out was connecting with more applicants.
“We started by reaching out to the restaurants that are around the rec center. They were all very positive, very grateful for the idea,
and then it’s just expanded from there to other local businesses.”
Job seekers are encouraged to come ready to interview with potential employers, as well as bring along copies of their resumes.
“We’re also offering some raffles to help get people in the gym,” Abbott said. “We sent it to Tri-C and high schools in the area as well.
We’re just trying to connect as many applicants with potential employers as we can.”
In addition to restaurants such as A Cut Above the Rest, Boss ChicknBeer and Dairy Queen, the Seven Hills Community Recreation
Center is hiring summer camp counselors, field crew members and lifeguards.
“Over the last few years, we’ve taken on some additional work in our parks, which increases the need for seasonal help,” Seven Hills
Director of Recreation Jen Burger said. “Our pool and summer camp programs are bigger than ever, so we need to find or train
qualified individuals to help us continue to offer quality programs to our community.
“We offer great deals on lifeguard training, as well as water safety instructor and lifeguard instructor courses. We have qualified
trainers on staff, and that keeps prices of our classes lower than some others around the area.”
Boss ChicknBeer is located at 7305 Broadview Road in Seven Hills
Boss ChicknBeer is located at 7305 Broadview Road in Seven Hills. (John Benson/cleveland.com)
For Boss ChicknBeer, which recently opened in Seven Hills, the job fair is an opportunity to add quality staff members to its growing
operation.
“We’re participating because we are a growing company who believes in promoting internally,” Boss ChicknBeer co-owner Heather
Doeberling said. “All of our leaders started out as hourly team members and have moved up to salaried positions and even executive
positions.
“With growth and upward mobility, we’re always looking for more exciting personalities getting into the Boss pipeline.”
Abbott noted that there is space available for additional restaurants and businesses. For more information, either email Abbott or call
her at 216-524-6262.

Medina council representative fights to save historic buildings
MEDINA, Ohio -- City Council Representative-at-Large Bill Lamb has picked up
discussion about preserving Medina’s historic district in light of the approved
demolition of the old Waite building on North Court Street.
“The worst thing that could happen anywhere, really, with any historic buildings,
is demolition by neglect, which means that whoever owns the building lets it fall
into such disrepair that it should be torn down,” said Lamb. “When all you have is
a historic district that is just nine blocks, it’s very small. Dozens of buildings since
1960 have been torn down, and it’s imperative to ensure that no more buildings get
torn down, because the district is small to begin with.”
Lamb explained that, when you tear down a historic building, it takes away a part
of the story of the building and how it fits into how the city developed.
Lamb has been working on legislation to help preserve the historic district.
“It’s like an insurance policy. It’s like a red line,” said Lamb. “There’s a lot of things
you can do in that district. … But there are some things that you cannot do, and one
of those has to be you cannot buy a building, let it fall into disrepair and ask us to
let you tear it down.
“There has to be a red line there.”
His request for council action states that “failing to preserve the past in our historic district will erase our built legacy, undermine our
sense of community and cripple our economy, forging a sad, diminished and unrecognizable future.”
Lamb held a meeting at Cool Beans Sunday (March 13) so he could speak with residents about the importance of historical preservation.
A group gathered at the café to discuss the topic and hear what
Lamb had to say.
“The restoration (the historic district) is so important to the economy
of the city, because it’s the driver of our economy. It’s why people live
here, it’s why people want to come here, it’s why thousands of people
come for any special event,” Lamb told the group.
When asked what residents could do, Lamb said: “What I’m looking
for you to do is simple. Attend a council meeting, come and speak,
you know, in a positive way, always in a positive way, because
everyone at City Hall is all good people trying to do the best they
can.”
He shared that residents can also call or write to council to discuss
this issue. He explained that council members are open to speaking
with residents.
“If a few people com and speak, you just never know what will
happen,” Lamb said.
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هكذا فقط تنتهي حرب
روسيا  -أوكرانيا ...وهذه
مصلحة لبنان!
ما لم تنت ِه الحرب بينروسيا وأوكرانيا في
القريب العاجل ،فإنّ األزمات العالم ّية ستتوالي
وستتصاعد ،وإرتداداتها السلب ّية ستكون
ن حيث اإلنهيار ُمتواصل
شديدة ،خاصة فيلبنا 
على ُمختلف الصعد ،وحيث دائرة الفقر والعوز
تتوسع أكثر فأكثر .وبالتالي ،وإضافة طب ًعا
ّ
إلى ال ُبعد اإلنساني ،إنّ مصلحة العالم أجمع،
ومصلحة لبنان بشكل خاص ،تتم ّثل في تو ّقف
الحرب الروس ّية–األوكران ّية ،اليوم قبل الغد.
فهل هذا األمر ُممكن وفق ال ُمعطيات الحال ّية؟.
بداية ،ال ُبد من التذكير بأنّ الجانب الروسي
كان قد أطلق هذه الحرب بناء على التبريرات
التالية:
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ثان ًيا :اإلعتراف بإستقالل كل ّ من جمهور ّيتي
دونيتسك ولوغانسك اإلنفصال ّيتين.
ثال ًثا :تغيير الدُستور األوكراني لضمان
عدم إنضمام أوكرانيا إلى حلف “ناتو” في
المستقبل.
راب ًعا :قيام حلف “ناتو” بإغالق كل قواعده
قواته من الدول التي
العسكر ّية وبسحب كل ّ
إعتبارا من العام .1997
إنض ّمت إلى التحالف
ً
ضمن األهداف الروس ّية غير ال ُمعلنة:
ومن ُ
ّأوالً :إسقاط الرئيس األوكرانيفولوديمير
ي وحكومته ،وتشكيل ُحكومة موالية
زيلينسك 
لموسكو ،كما كان الحال عليه قبل إسقاط
قرب من
الرئيس األوكراني السابق ال ُم ّ
موسكو ،فيكتور يانوكوفيتش.
ثان ًيا :تدمير البنية العسكر ّية للجيش األوكراني
بشكل كبير.

ثال ًثا :تقسيم أوكرانيا إلى كانتونات عرق ّية
ُمختلفة ،في حال الفشل في اإلستحواذ عليها
سكان جزيرة القرم التي ك ّلها ،وجعلها دولة حياد ّية أو موالية لموسكو
ّأوالً :الرغبة بحماية ُ
على غراربيالروسيا.
بغض النظر عن رفض
ض ّمتها موسكو،
ّ
إعتراف العالم بهذه ال ُخطوة ،والرغبة بحماية راب ًعا :توجيه رسائل عسكر ّية ُمتشدّدة في
ك أكثر من إتجاه ،خاصة نحو الدول األوروب ّية
سكان كل ّ من جمهور ّيتيدونيتسك ولوغانس 
ُ
الشرق ّية لمنعها من اإلنجراف أكثر نحو الغرب
اإلنفصال ّيتين ،وذلك ممن تصفهم موسكو
وحلف “ناتو” ومنعها من تحويل أراضيها
بالناز ّيين والفاش ّيين ال ُجدد.
إلى قواعد عسكر ّية لصالح أميركا والغرب.
سا :إعادة تثبيت روسيا كقطب أساسي في
ثان ًيا :رفض سعي أوكرانيا لإلنضمام إلى
خام ً
العالم ،بعد أن كانت هذه ال ُمعادلة قد سقطت
حلف “ناتو” ( ،)1باعتبار أنّ هذه ال ُخطوة
ُتهدّد األمن القومي الروسي ،عل ُما أنّ الرفض مع إنهيار اإلتحاد السوفياتي السابق قبل نحو
ثالثة عقود.
ضا إنضمام أوكرانيا إلى
الروسي يشمل أي ً
وم ّما سبق ،من الواضح أنّ أوكرانيا لن تقبل
اإلتحاد األوروبي.
باألهداف المرسومة من جانب موسكو ،وال
الدول الغرب ّية في وارد اإلنصياع للمطالب
واألهداف ال ُمعلنة من جانب موسكو لهذه
الروس ّية ،خاصة بعد إستخدام القُ ّوة العسكر ّية
الحرب ،هي:
لتحقيق هذه األهداف ،إن ال ُمعلنة أو المخف ّية.
وعلى الرغم من تنظيم سلسلة من ال ُمحادثات
ّأوالً :اإلعتراف بأنّ شبه جزيرة القرم ُتش ّكل
ال ُمباشرة بين ُوفود من روسيا وأوكرانيا،
جز ًءا من روسيا.
إليجاد حل ّ للحرب ،فإنّ الفرص في هذا

الحرب يف أوكرانيا قد
تفجر خالفات غاز رشق
املتوسط؟!
يبدو أن تداعيات الحرب في أوكرانيا على
منطقة شرق المتوسط لن تقتصر على
إرتفاع أسعار المحروقات وبعض السلع
األساسية ،بل من الممكن أن تنتقل إلى
ما هو أبعد من ذلك ،ال سيما إذا ما قررت
الواليات المتحدة اإلعتماد على غازها
ليكون هو البديل عنالغا ز الروسي،
بالنسبة إلى حاجة القارة األوروبية من هذه
السلعة اإلستراتيجية.
في هذا السياق ،من الضروري اإلشارة
إلى بعض المعطيات ،قبل اإلنتقال إلى
الحديث عن التداعيات التي من الممكن أن
تترتب على ذلك :المعطى األول يكمن بأن
المشروع السابق ،الذي كان من المفترض
أن يعتمد على الغاز القطري ،غير ممكن
تطبيقه في المدى المنظور ،نظراً إلى أن
هذا األمر من الممكن أن يؤثر على إمدادات
دول شرق آسيا ،التي تصبح مضطرة
لإلعتماد على الغاز الروسي ،وبالتالي ما
تعوضه من هذه
خسرته موسكو في أوروبا ّ
الدول ،مع العلم أن خط إمداد القارة العجوز
بالغاز القطري يجب أن يكون عبر األراضي
السورية ،حيث الوجود الروسي الفاعل.
المعطى الثاني ،يكمن بما كان مطروحا ً
خالل مفاوضات اإلتفاق النووي السابقة مع
إيران ،أي اإلعتماد على طهران للمساعدة
في هذا المجال ،إال أن األخيرة كانت ،منذ
ذلك الوقت ،قد رفضت التفاوض حول هذا
األمر ،مع العلم أن استهالكها من الغاز
الطبيعي كبير ،وبالتالي ال يمكن أن تكون
بأي شكل من
هي البديل اإلستراتيجي ّ
األشكال ،من دون تجاهل تحالفها مع كل
منروسيا والصين.
بناء على ما تقدم ،يصبح غاز البحر
المتوسط هو الحل الوحيد المتاح ،نظراً إلى
أنه ال يؤدي إلى نقص اإلمدادات في أي
مكان ،إال أن هذا األمر يصطدم بالعديد من

العقبات ،أبرزها وجود مجموعة واسعة من
الخالفات التي تحتاج إلى معالجة بين دول
المنطقة ،قد يكون أبرزها الموقف التركي،
نظراً إلى أن أنقرة ليست جزءاً من منتدى
غاز شرق المتوسط ،الذي يضم :إسرائيل،
مصر ،األردن ،فلسطين ،اليونان ،قبرص،
إيطاليا ،فرنسا ،كما أن لديها مشاكل حدودية
مع كل من قبرص واليونان.
في هذا المجال ،من الممكن اإلشارة إلى
الزيارة التي قام بها الرئيس اإلسرائيلي
إسحاق هرتزوغ إلى تركيا ،بعد أن كان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد
أعلن ،الشهر الماضي ،أن بالده وإسرائيل
يمكنهما العمل معا لنقل الغاز الطبيعي
إلى أوروبا .بينما نقلت وسائل اعالم عن
مسؤول تركي بارز ،في االسبوع الماضي،
تأكيده أن “غزو روسيا ألوكرانيا أظهر
وجود حاجة لخطوات ملموسة لتنويع
مصادر الطاقة في السوق” ،الفتا ً إلى
أن “من الحيوي للغاية نقل موارد الغاز
اإلسرائيلي إلى تركيا ومن هناك إلى
األسواق األوروبية”.
من ضمن العقبات التي تحتاج إلى معالجة،
الخالف القائم حول ترسيم الحدود البحرية
اللبنانية اإلسرائيلية ،نظراً إلى أ ّنه في ظل
الموقف المعلن من قبل “حزب هللا” ،قد
يؤدي إلى مواجهة عسكرية بحال ذهاب تل
أبيب إلى أي إستثمار في المنطقة المتنازع
عليها من دون إتفاق بين الجانبين ،في
حين أن الشركات الكبرى ال يمكن أن
تعمل في بيئة متوترة ،باإلضافة إلى عقبة
أخرى تكمن في أن واشنطن ،بالنسبة إلى
هذا الخيارّ ،
متأخرة من حيث الدراسات
والمشاريع التنفيذ ّية ،وبالتالي أي تطبيق
لهكذا مخطط يحتاج إلى الكثير من الوقت.
وفي حين من المتوقع أن تذهب أنقرة إلى
اإللتحاق بأي مخطط من هذا النوع ،بالرغم
من أنها ترتبط بمشروع مع موسكو لنقل
غازها إلى أوروبا ،خصوصا ً إذا قررت
الدول األوروبية التوقف أو الحد من
اإلعتماد على الغاز الروسي ،ال يمكن تجاهل
معطى أساسي على هذا الصعيد يكمن بأن
موسكو غير غائبة عن المنطقة ،حيث أنها
تتواجد بشكل قوي على الساحل السوري،
كما أنها متواجدة في دول أخرى بأشكال
مختلفة ،سواء كان ذلك عبر حلفاء لها أو
عبر شركاتها المشاركة في عمليات التنقيب
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التوصل إلى تسوية وسط ّية تقضي
ثان ًيا:
السياق ال تزال ضعيفة ،بسبب تشدّد
ّ
تحول الصراع بإنسحاب الجيش الروسي في ُمقابل إعالن
الشروط الروسية ،وبسبب ّ
إلى عالمي مع مطالب روسية تتجاوز قُدرة حياد أوكرانيا ،وتجريدالجيش األوكراني
من جزء كبير من أسلحته ،وال ُحصول على
أوكرانيا على تنفيذها .وفي هذا السياق،
ضمانات بشأن كل من شبه جزيرة القرم
عرضتالواليات المتحدة األميرك ّية الحد
وجمهور ّيتي دونيتسك ولوغانسك ،وتعديل
من كل ّ الصواريخ القصيرة والمتوسطة
وضع حلف “ناتو” العسكري في كامل
والبعيدة المدى ال ُمحاذية لحدود روسيا،
أي دول أوروبا الشرق ّية .لكنّ هذا األمر يحتاج
في حين طالبت هذه األخيرة بأن تشمل ّ
تسوية ،القُدرات النووية األميرك ّية خارج لتوافق غربي-روسي يتجاوز ما ُيمكن أن
ُتقدّمه أوكرانيا من تنازالت وحدها .كما أ ّنه
ُحدود أميركا ،والقواعد العسكر ّية لحلف
يستوجب إنقالب موازين القوى العسكر ّية
“ناتو” في أوروبا .واألكيد أنّ ال ُعقوبات
ضدّ روسيا ،من جانب كل ّ من لصالح موسكو بشكل كامل .وهذان
القاسية جدًا ُ
الشرطان لم يتح ّققا بعد ،أق ّله حتى تاريخه.
أميركا وبريطانيا والعديد من دول اإلتحاد
األوروبي ،لن ُتوقف الحرب ،بل ستتس ّبب
ّ
ُ
في الخالصة“ ،السيناريو” األسوأ يتمثل
بإرتدادات سلب ّية على العالم أجمع،
ّ
بإستمرار الحرب ،ألنّ خيار الهزيمة غير
والتضخم.
خاصة لجهة إستفحال الغالء
وارد لدى القيادة الروسية ،مهما تك ّبت من
ومن المعروف عن المنظومة العسكر ّية
خسائر عسكر ّية في المعركة ،ومن خسائر
الروس ّية عنادها وعدم تعديلها للخطط
جراء ال ُعقوبات.
اإلستراتيج ّية ،حتى ّلو تك ّبدت خسائر فادحة إقتصاد ّية ومال ّية من ّ
في األرواح والعتاد ،وهذا ما حصل خالل وبالتالي في حال عجز الجيش الروسي
إستمرت
ضد أفغانستان( )2على عن حسم المعركة ،وفي حال
ّ
الحرب السوفيات ّية ُ
أوكرانيا في رفض تقديم تنازالت موجعة،
سبيل المثال ال الحصر .وبالتالي ،على
وواصلت ُمقاومتها ،الحرب ستطول،
الرغم من الخسائر التي لحقت وال تزال
تلحق بالجيش الروسي في أوكرانيا حال ًيا ،وإرتداداتها ال ُمد ّمرة على العالم ستطول
تلقائ ًيا .ولبنان سيدفع ثم ًنا باه ًظا ُيضاف
لن يتراجع الرئيس الروسيفالديمير
سا منذ
ن عن اجتياحه ألوكرانيا .وبالتالي،
بوتي 
إلى األثمان الباهظة التي يدفعها أسا ً
سنوات عدّة!.
إنّ سيناريوهات إنتهاء الحربُ ،تختصر
بالتالي:
( )1يض ّم حلف “ناتو” العسكري ،والذي
ُيص ّنف نفسه كحلف دفاعي ،ثالثين
ّأوالً :نجاح الجيش الروسي في تطويق
دولة ،منها دول ُمحاذية ُحدود ًيا لروسيا
العاصمة األوكران ّية كييف من ُمختلف
اإلتحاد ّية ،مثل إستونيا والتفيا ،عل ًما
الجهات ،ومن ثم إقتحامها بعد فترة
أنّ مجموع قوات “الحلف” في هاتين
زمن ّية ،عبر إعتماد سياسة األرض
الدولتين يبلغ أقل ّ من ثالثة آالف عسكري.
المحروقة ،وقتل أو إعتقال كل أعضاء
القيادة األوكران ّية الحاكمة حال ًيا .لكنّ هذا
إستمرت هذه الحرب من العام
()2
السيناريو ُمكلف جدًا ،وقد يطول ،وقد
ّ
 1979حتى العام  ،1988وتك ّبد الجيش
ال ينجح في حال جرى تهريب الرئيس
الروسي فيها نحو  15000قتيل وأكثر
إستمرت
زيلينسكي من كييف ،وفي حال
ّ
من  50000جريح ،ناهيك عن خسائر
أعمال ال ُمقاومة واإلستنزاف من ُمدن
ومناطق أخرى في أوكرانيا ،بدعم عسكري فادحة في العتاد ،منها إسقاط  451طوافة
وطائرة حرب ّية.
غربي بالسالح والعتاد.
عن الغاز ،وبالتالي هي لن تبقى في موقع
المتفرج على ما يحصل.
ما تقدم يقود إلى معادلة روس ّية ثابتة،
تنطلق من أنها تدرك جيداً أن غاز شرق
المتوسط هو المنافس األول لغازها ،لذلك
كانت تطرح نفسها كضامن لكافة األفرقاء
المعنيين ،فهي لها عالقات متوازنة مع
أغلبهم ،وبالتالي يمكن أن تكون شريكا ً
إقتصاديا ً لهم على أساس أن يكون خط
الغاز المنتظر تحت رعايتها أو غير
متضارب مع مصالحها ،أما في حال
كان المطلوب أن يكون بمثابة التحدي
اإلستراتيجي لها ،فهي قادرة على التأثير
السلبي الذي يحول دون تحقيقه أو القضاء
على الجدوى اإلقتصادية له.

الخارجية األمريكية :ندعو
مواطنينا ملغادرة روسيا فورا
ولن نسمح ألي دولة بتعويض
روسيا عن خسائرها

دعا المتحدث باسم الخارجية األميركية،
نيد برايس ،األميركيين لمغادرةروسيا
فورا ،الفتا ً إلى أن “قدرتنا على مساعدتهم
محدودة بسبب إجراءات موسكو”.
وأكد برايس ،أنه “على الرئيس الروسي،
فالديمير بوتين ،وقف العنف ،وخفض
التصعيد ،واختيار مسار الدبلوماسية”،
مشيراً إلى أن “بوتين يواصل هجماته ومن
الواضح أنه أساء تقديراته”.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية ،إلى أن
“الواليات المتحدة تتابع عن كثب المدى
الذي يمكن فيه للصين تقديم أي دعم
لروسيا” ،وتابع“ :أوضحنا لبيكين أننا لن
نقف مكتوفي األيدي ،ولن نسمح ألي دولة
بتعويض روسيا عن خسائرها” ،وشدد
على “أننا نريد موقفا واضحا من دول مثل
الصين ،بشأن االعتداء على سيادة الدول
األخرى”.
واعتبر برايس أن “االقتصاد الروسي في
وضع مترد للغاية” ،وأردف أن “روسيا
على شفير العجز عن تسديد قروضها
الخارجية والروبل أصبح بال قيمة” ،الفتا ً
إلى أن “أي بلد يسعى إلنقاذ روسيا من هذه
المعضلة االقتصادية سيواجه عقبات”.

وزارة الدفاع الروسية نرشت
لقطات تظهر ألول مرة مقاتلة
« »Su-34امللقبة بـ»قاذفة
الجحيم»

نشرتوزارة الدفاع الروسي ة لقطات تظهر
ألول مرة مقاتلة “ ”Su-34الملقبة
بـ”قاذفة الجحيم” لحظة استهداف البنية
التحتية العسكرية التابعة لوحدات القوميين
األوكرانيين.
وقامت القاذفة الروسية باستهداف البنية
التحتية بصاروخ عالي الدقة في إطار العملية
العسكرية الروسية فيأوكرانيا ،واستخدمت
مقاتالت القاذفة “ ”Su-34قنابل “كاب–
 ”500فائقة الدقة وصواريخ “خا– 29إل”
الموجهة بالليزر حيث تعد “ ”Su- 32من
أقوى القاذفات فيالجيش الروسي.
وتعد “ ”Su- 32مقاتلة وطائرة هجومية
وقاذفة في آن واحد ،يسمونها في الغرب
“بطة الجحيم القاتلة” ألن شكل قمرة القيادة
يشبه رأس البطة.
تحتوي “ ،”Su-34المصممة استنادا
إلى مقاتلة التفوق الجوي “Su-27
 ،”Flankerعلى قمرة قيادة مدرعة مع
مقعدين يقعان بجانب بعضها البعض لطاقمها
المكون من شخصين :القائد ومساعد الطيار.
وتم تصميم “ ”Su-34بشكل أساسي
للنشر التكتيكي ضد األهداف البرية
والبحرية (القصف التكتيكي  /الهجوم /
أدوار االعتراض  ،بما في ذلك ضد األهداف
الصغيرة والمتحركة) في المهام الفردية
والجماعية في النهار والليل  ،في ظل ظروف
مناخية مواتية وسيئة وفي بيئة معادية ،
وكذلك لالستطالع الجوي.
النشرةالدوليةروسياأوكرانياالجيش
الروسيوزارة الدفاع الروسية
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Say Yes to Education Cleveland scholarships
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Go to SayYesCleveland.org to learn more!
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SAM TANIOUS,
CPA
SAM
TANIOUS,
CPA
Former IRS
Former
IRSAgent/Auditor
Agent/Auditor
Certified Public
Certified
PublicAccountant
Accountant
Over 25
taxtax
experience
Over
20years
yearsofof
experience

Services:
Services:
•
Federal&&All
AllStates
StatesTax
Tax
• Federal
•
PayrollServices
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وزير الخارجية
األوكراين يرفض
محادثة نظريه
اإلرسائييل

انقالب انتخايب يف دائرة
صيدا–جزين ...القوى
السياسية مأزومة بعد
عزوف الحريري

رفض وزير الخارجية األوكراني ،ديميترو
كوليبا ،األسبوع الماضي ،تنسيق محادثة
هاتفية مع نظيره اإلسرائيلي ،يائير البيد،
بسبب موقف إسرائيل من الحرب في
أوكرانيا ،طبقا ً لما نقلته صحيفة «هآرتس»
العبرية ،اليوم ،عن مسؤول في الحكومة
األوكرانية.
ووفق ما نقلته الصحيفة عن المسؤول
األوكراني ،فقد حاول مكتب البيد تنسيق
الوزيرين ،لكن كوليبا رفض
الحديث بين
َ
حتى اآلن قبوله .وأشار المصدر إلى أنه
«لم يقل ال ،بل قال إنه مشغول» ،مضيفا ً
أن المحادثة األخيرة بين الوزير اإلسرائيلي
ونظيره األوكراني كانت منذ حوالي ثالثة
أشهر ،قبل اندالع الحرب بوقت طويل.
وبحسبه ،لم يستجب البيد حتى اآلن بشكل
إيجابي للدعوة لزيارة كييف ،التي أرسلها
إليه نائب وزير الخارجية األوكراني ،الذي
زار إسرائيل قبل حوالي أسبوعين من
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقدّر مصدر سياسي إسرائيلي ،أن المحادثة
بين اإلثنين ستتم في نهاية المطاف في األيام
المقبلة ،وفق الصحيفة.
وردّ مكتب البيد بالقول إن «إسرائيل على
مستمر بالحكومة األوكرانية ،وقد
اتصال
ّ
دان وزير الخارجية البيد أكثر من مرة الغزو
الروسي ألوكرانيا .وسنواصل مساعدة
أوكرانيا قدر اإلمكان ،وسنواصل إرسال
المساعدات اإلنسانية .قلوبنا مع مواطني
أوكرانيا».
إلى ذلك ،قالت الصحيفة إن «سلوك كوليبا
لم يفاجئ المستوى السياسي في إسرائيل،
إذ ُيعتبر وزير الخارجية األوكراني من
الشخصيات األكثر انتقاداً إلسرائيل في
الحكومة األوكرانية ،ولقرار رئيس الوزراء،
نفتالي بينيت ،لقاء الرئيس الروسي في
خضم الحرب الروسية على أوكرانيا .كما
انتقد حقيقة عدم انضمام إسرائيل إلى
نظام العقوبات على روسيا ورفضها نقل
المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا».
ووفق الصحيفة ،ليس كوليبا العضو البارز
الوحيد في الحكومة األوكرانية «الذي ينتقد
جهود إسرائيل للحفاظ على الحياد»ّ .
وحذر
وزير الدفاع األوكراني ،أليكسي ريزنيكوف،
أمس ،من أن «عدم اتخاذ إسرائيل موقفا ً
يقوض
واضحا ً ضد روسيا ،من شأنه أن ّ
الثقة بين كييف وتل أبيب» .وقال الوزير
ريزنيكوف إن «إسرائيل ُتظهر المباالة غير
مبررة وعدم استعدادها الختيار طرف في
ّ
الحرب»
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تتجه أنظار المراقبين الى “دائرةصيدا–
جزين“ االنتخابية ،لجهة اسماء المرشحين،
عشية اقفال باب الترشيح الرسمي يوم غد
الثالثاء في  15اذار الجاري ،اذ سترسم
صورة اولية عن حجم المعركة التنافسية
وكيف سترسو التحالفات في دائرة تعتبر
من أكثر الدوائر في لبنان تعقيدا وتشابكا،
بعدما جمع القانون االنتخابي مدينة صيدا
مع قضاء جزين ،دون ان تجري مصالحات
جدية ،فجاءت التحالفات السابقة في
استحقاق العام “ 2018هجينة” ،وسرعان
ما انفرط عقدها حاليا.
وتؤكد مصادر صيداوية لـ”النشرة” ،ان
عوامل عدة طرأت على االنتخابات الحالية
وزادتها تعقيدا وغموضا واحراجا وانغالقا
وجعلت كل القوى السياسية مأزومة
وأبرزها:
استنكاف “المستقبل” عن خوض غماراالنتخابات خالفا للمرات السابقة ،بعد قرار
النائب سعد الحريري تعليق عمله السياسي
وعزوفه عن الترشح والتزام رئيسة الكتلة
النائب بهية الحريري به ،ما جعل “التيار
االزرق” امام ثالثة خيارات في صيدا،
ترشيح شخصية مقربة منه وهو ما رفضته
الحريري نفسها ،وتبدو ان صفحته طويت
اال اذا حدثت مفاجأة بعد دخول رئيس
الحكومة السابقفؤاد السنيورة على الخط
والدعوة الى المشاركة في االستحقاق وعدم
ترك الساحة السياسية ،او عدم المشاركة
(استنكاف اشبه بالمقاطعة الضمنية) أو ترك
حرية الخيار للناخبين ،ما يعني عمليا تراجع
نسبة التصويت وانخفاض الحاصل االنتخابي
الذي قارب في السابق نحو  13الف.
دخول الحراك االحتجاجي اي الناشطينفي مجموعات “حراك صيدا” على خط
المنافسة بهدف محاولة التغيير ،غير انها
اصطدمت بعقبة عدم التوافق حتى االن على
الئحة موحدة ،بعد ارتفاع عدد المرشحين
وأبرزهم “اسماعيل حفوضة ،الشيخ محيي
الدين عنتر ،رنا الطويل ،وليد السبع أعين،
محمد الظريف ،هانيا الزعتري” ،على
ان يعقد اجتماع قريب لحسم الخيار بعد
اعالن كل من حفوضة وعنتر تشكيل الئحة
“التغيير” تحالفا مع العميد المتقاعد جوزيف
االسمر في جزين.
قرار االمين العام لـ”التنظيم الشعبيالناصري” النائب الدكتور اسامة سعد
خوض غمار االنتخابات هذه الدورة
“على نقيض قوى السلطة””،منحازا الى
األول ،”2019
“انتفاضة  17تشرين ّ
واعتبارهافرصة لتقويض شرعيات تآكلت،
وتثبيت أخرى اكتسبت شرعية شعبية في
ساحات النضال وميادينهاوفق ما أعلن،
ما يعني انفراط عقد التحالف مع النائب
الجزيني ابراهيم عازار المدعوم من حركة
“أمل” ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه
بري.
وهذا القرار فتح الباب امام تحالفين جديدين،
االول :بين سعد نفسه والدكتور عبد
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علوش حذر من حصول
حزب الله وحلفائه عىل ثلثي
الربملان :سيأتون برئيس دمية
جديدة وقائد جيش ورئيس
وزراء تابعون لهم

الرحمن البزري في تكرار لتجربة مشتركة
في خوض االنتخابات البلدية في العام
 2004والتي حملت البزري الى رئاسة
مجلس بلدية المدينة ،والثاني :بين عازار
والمرشح الصيداوي نبيل الزعتري ،على
ان ينضم اليهما المرشح جوزيف سكاف
والبحث جار الستكمال تشكيل الالئحة.
انفراط عقد التحالف االنتخابي بين “التيارالوطني الحر” وكال من الدكتور البزري
نفسه ،والمسؤول السياسي لـ”الجماعة
االسالمية” في الجنوب الدكتور بسام
حمود ،اذ ان التجربة السابقة اثبتت انهما
كانا رافعة لفوز النائبين زياد أسود وسليم
خوري.
بقاء الخالفات داخل “التيار الوطني الحر”في جزين على حالها ،بل تفاقمت بين
النائب أسود ،والنائب السابق أمل ابو زيد،
رغم ان التيار طلب منهم الثالثة(اسود وأبو
زيد وخوري) ،إضافة الى منسق صيدا عبد
هللا بعاصيري ،تجهيز أوراق ترشيحهم،
وإمتدادا إستبعاد ابرامه تحالفا مع الثنائي
الشيعي (حركة أمل وحزب هللا) ،حيث
تترد معلومات ان الحركة ستدعم عازار...
بينما الحزب سيوزع اصوات ناخبيه بين
حركة “أمل–عازار” و”التيار الوطني
الحر” ،فيما ستصب في صيدا الى المرشح
الزعتري.
اصطدام “الجماعة االسالمية” بعقبةالتحالفات السياسية ،مع استبعاد التحالف
مع “التيار البرتقالي”و”القوات اللبنانية”
و”الكتائب اللبنانية” ،ولكل منهم حسابات
سياسية وصيداوية خاصة ،ما يجعل
المرشح حمود امام خيارين أحالهما مر،
التحالف مع شخصيات مستقلة وهي لن
تؤمن له حاصال انتخابيا ،يعني بالمفهوم
الشعبي خوض معركة خاسرة اال اذا اراد
ان تكون صوت اعتراض ،او عدم الترشح
واالنسحاب في ظل هذه المعادلة التي
تعيشها صيدا للمرة االولى في االنكفاء بل
االنغالق.
الثابت الوحيد الذي لم يتغير ،تكرار تجربةاالنتخابات بين رئيس تجمع “ 11آذار”
رجل االعمال مرعي ابو مرعي و”القوات
اللبنانية” ولكن هذه المرة دون الكتائب،
تبدلت اسماءالمرشحين فقط ،اذ رشح ابو
مرعي المهندس نهاد الخولي (الدورة
السابقة ابن شقيقته سمير البزري) ،فيما
دعمت “القوات” المرشحة المستقلة
الدكتور غادة ايوب بوفاضل والمهندس
سعيد االسمر (المرة السابقة عجاج جرجي
حداد) ،بينما الكتائب تتجه الى ترشيح
عضو المكتب السياسي عن منطقة جزين
كلود حجار او دعم مرشح مستقل.

حذر النائب السابق لرئيس تيار المستقبل
مصطفى علوش “من أن يؤدي االنكفاء
وغياب بعض القوى ،إلى أن يحصل حزب
هللا وحلفاؤه على ثلثي مجلس النواب أي إذا
كانوا اآلن  72نائبا أن يصبحوا  86نائبا،
عندها ال داعي لتغيير الدستور وسيكون
بإمكانهم الحكم بالدستور الحالي وبأن يأتوا
برئيس جمهورية دمية جديدة ،وكذلك رئيس
مجلس وزراء تابع لحزب هللا وقائد جيش
تابع لحزب هللا”.
وأضاف في تصريح على شاشة الحرة:
“نحاول أن نحافظ على قواعد الناس
ونحن بانتظار متغيرات كبرى ستأتي حتما،
فلنتخايل إن ذهبنا الى مؤتمر دولي ،وطني،
تأسيسي ،أو غيره فيما نصف نواب الس ّنة
في كتلة لحزب هللا فما معنى ذلك .معناه
ان قرار أكثر من نصف اللبنانيين سيكون
موجودا بيد حزب هللا وسيفرض الشروط
التي يريدها .وأكد على أهمية عدم إضفاء
شرعية دستورية على واقع السيطرة
البلطجية ،ونؤيد تسمية األشياء بأسمائها
والحديث عن االحتالل االيراني للبنان”.
وأوضح علوش أن “رئيس الحكومة السابق
فؤاد السنيورة لم ّ
يتنطح الختطاف الزعامة
من أي أحد ال بل على العكس هو يرى ان
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ال
يزال هو األحق بكل شيء .وفي ظل غياب
الحريري هناك حاجة إلدارة وهذه اإلدارة
بالتأكيد يجب أن تستند لروحية  14اذار”.
واعتبر علوش أن “السين سين كانت
بداية ذبح  14أذار واالغتيال الثاني لرئيس
الحكومة الراحل رفيق الحريري ،والخطأ
األساسي هو سوء تقديرنا لخصمنا والوهم
عند كبار جهابذة  14أذار بأنه كان باإلمكان
لبننة حزب هللا”.
واوضح انه في السنوات التي اعقبت
 14اذار كان علينا ان نخرج من السلطة
حتى ولو كنا أكثرية فبذلك كنا تمكنا من
الحفاظ على روح النضال ولكانت استمرت
شعلة  14اذار .واعتبر أن فكرة النضال
والمواجهة كانت تحتاج الى فكر آخر ،كانت
تحتاج ان تلبس ثيابا ب ّنية ،ثيابا رمادية..
ولكن ليس كرفاتات ّ
وبزات رسمية ولكن
هل كان لدينا طاقم سياسي في ذلك الحين
قادرعلى القيام بذلك ،حسب رأيي ال لم يكن.
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دُعِ َيت  ،Iconoclasmeوهي َكلِ َم ٌة
ُيونا ِن َّي ٌة َتعني “ َكس ُر األيقُو َنة”ُ ،د ِّم َرت فيها
وس َق َط
سي َفسا ٌء عِ دَّةَ ،
دار َّياتٌ وفُ َ
أَيقُوناتٌ و ِج ِ
فيها ُ
شهدا ٌء.
الحرب على مرحل َتين ،األُولى
وقد َت َّمت هذه
ُ
َبدأتْ عام ٧٢٦م وان َت َهتْ ِب َعق ِد ال َمج َم ِع
الس ِاب ِع في نيقية سنة ٧٨٧م،
وني َّ
ال َمس ُك ّ
وال َّثاني ِة َبدأت عام ٨١٣م وان َت َهت َم َع انعِقا ِد
ِسطنطي ِن َّي ِة َ
َمج َم ٍع في الق َ
سنة ٨٤٣م .وكا َن ِ
ت
ال َّثان ُ
أصع َب مِنَ األُولى .وفي كِل َتي ِهما كان
ِية َ
لإلمبرا ُطور َّي َتين إيريني وثيوذورة ،الل َتين
األساسي في َوقفِ
ُتو ِّفي زوجاهُما ،الدَّو ُر
ّ
وعق ِد ال َمج َم َعين.
االضطِ ها ِد َ
عرفِ َ
صرت
رب األيقُوناتِ،
وانح َ
َ
رب َح َ
الغ ُ
لم َي ِ
شرقِ ،باس ِتثناءِ م َ
ِبال َّ
ِنط َق ِة  Turinفي إيطاليا
َم َع أُسقُفِها  Claudeال ُمعادِي لأليقُو َنات
(٨١٦م) ،واآلتي مِن إس َبانِيا َح ُ
يث َت َر َّبى في
سادَ تْ في ِه األريوسِ َّي ُة ا ّلتي أن َك َرتْ أُلو ِه َّي َة
َج ٍّو َ
ُ
ّ
مور
أل
ا
ض
عار
م
ا
ض
أي
كان
ذي
ل
وا
سيح،
ال َم
ً ُ ِ ً
ٍ
أُ
َ
َ
اع ِة القِدِّيسِ ين.
ف
ش
ك
خرى
َ
دَورا
ِب ً
َكذلِ َك َنذ ُك ُر أنَّ َ Charlemagneلع َ
يم األيقُو َناتِ ،فأ َم َر ِب َعق ِد َمج َم ِع
ُمضادًا لِ َت ِ
كر ِ
دَر عن ُه ما
ص
الذي
٧٩٤م
سنة
فرانكفورت
َ َ
اء
ف بـ .]Libri Carolini[2وقد َج َ
ُع ِر َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
ِ
خر َف ٍة
ز
ك
ل
م
ع
ت
س
ت
أن
ت
ا
ن
و
ق
لألي
ك
م
ي
ه
ن
أ
فيها
ُ ِنُ
َ
َ ُ
َّ
ِذكار َحوا ِد ِ
دَفِ
ٍ
ث
ت
واس
عليم
ت
ال
ه
ب
ة
ي
َك َنس َّ ِ َ
ِ
ِ
َ
ُ
اقُ
ِ
ور
خ
ب
ال
إحر
ة
ق
ما
الح
م
ولكن
اإلن ِجيل،
َ
ِنَ َ
َ ِ
ُ
ضا مِنَ َ
ُّ
الخطأ
وأي
وع،
م
ش
ال
ة
وإضاء
أما َمها،
ً
ُ
َ
ِس و َتدمِي ُرها.
ئ
الكنا
م
ها
ج
إخرا
أن َي ِت َّم
ُ ِنَ
ِ
برير َذلِ َك ِبس َب ِ
ب سُوءِ
وهنا َك َمن َح َاول َ َت َ
رج َم ِة َكلِ َم ِة “تكريم” ال ُيو َنا ِن َّي ِة بـ “عِ بادَ ةٍ”
َت َ
ُ
ِ
الس ِاب ِع
ع
م
ج
م
ال
صوص
ن
ع
م
ِ،
ة
ي
ن
ِي
ت
الال
في
َّ َ َ أنَّ
َ َ َ ِ َّ
ٌ
َ
ِ
واضِ
صرا ،واأليقُو َن َة
ح
هلل
ة
ب
ع
ال
ة
ح
َ بأنَّ َ ادَ ِ َ ً
كر ُم لِ َما ُتم ِّثلُ ،وال ُتع َب ُد على اإلطالق.
ُت َّ
س َ
نة ١٥٤٧م،
ِراضاتُ َ
وقد ُنشِ َرت َه ِذ ِه االعت َ
وه َِي َمحفُ َ
وظ ٌة في ال َفاتيكان ،واس َتعانَ ِبها
لدعم
البروتستانتي
]Jean
Calvin[3
ّ
ِ
أفكاره ضد األيقونات.
ِ
سابقان أُرسِ ال
كما ُي َ
وج ُد اعتراضان[ِ ]4
إلى البابا  Hadrien Iفي العام ٧٩٢م
فض ُهما و َ
قررا ِ
ت ال َمج َم ِع
شدَّدَ على ُم َّ
الذي َر َ
َ
ُ
َ
قَ
ضِ
ِ
Hieria
ع
جم
م
ك
ل
ذ
ل
ك
ب
وس
دَّ
َ ُ
الس ِابعَ َ .
َّ
َّ
َّ
األيقُو َنا ِ
رقي
ش
ال
ِسم
ق
ال
في
٧٥٤م،
عام
ت
ّ
ِ
ور َّية.
َ
لإلمبرا ُط ِ
َ
ب ضِ دَّ األيقُو َنا ِ
الحر ِ
ِ
ِ
ت
ب
سبا
أ
ة
ي
َ
أ َّما مِن َنا ِح َ
ت ال ُّ
َفتعدَّدَ ِ
حاول ُ في ما
روحاتُ َحو َلهاَ ،
ش َ
وس ُن ِ
ّ
إيجازها:
يلي
ض ًة ب َ
كا َن ِدَائم ل َِخ َط ِر
عر َ
ت القسطنطين ّي ُة ُم َّ
ش ٍ
كل ٍ
البلغار ال ُمتاخِمينَ َلها ،و َك َذلِ َك
ِن
م
ِها
ح
اجتِيا
ِ
أح َ
َ
اط ِباألباطِ َر ِة ُمس َتشارون
د
ق
و
رب،
الع
َ
مِن َ
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ت األيقُو َنا ِ
أوع ُزوا إليهم أنَّ ِز ّياحا ِ
ت التي ُتقا ُم
َ
َ
َ
ُ
ِب
لِ ِح َما َي ِة
ور َّيةِ ،ال تجدي نف ًعا ،ال َبل تجل ُ
َ
اإلمبرا ُط ِ
ِراف إيمانِي .وقد َب َّر ُروا َذلِ َك
ضب ِ
هللا أل َّنها انح ٌ
َغ َ
َ
َ
عاركِ
ِ
سِ
ِبأنَّ اإلمبراطور َّية خ َرت الك َ
ثير مِنَ ال َم ِ
ت ان َق َل َب ِ
تيج َة َذلِك ،وعِ ندَما َمن ُعوا األيقُونا ِ
ت
َن َ
ُ
َ
ِ
ِسطنطِ
ِ
ِ
ين َّية في ال ُح ُروب.
تيجة ل َمصل َحة الق
ال َّن َ

النفط يهبط أكرث من
 5%بفعل آمال حيال
محادثات بني روسيا
وأوكرانيا وإغالقات يف
الصني

وع َر ِبي ،وكان ً
َن َ
أصل
ودي َ
ِير َي ُه ّ
ش َط هَذا ال ِت َّيا ُر ِبتأث ٍ
َ
َ
َ
ِ
ِ
العهد القدِيم
ص مِنَ َ
ودَع ُموا َموقفهم ِبن ٍّ
موجودًاَ ،
ور ًة َما ِم َّما
ص َ
ص َن ْع َل َك ِت ْم َث ًال َم ْن ُحو ًتاَ ،والَ ُ
“الَ َت ْ
َ
َ
َ
تُ
قُ
ض مِنْ ت ْح ،
السمَاءِ مِنْ ف ْو َ ،و َما فِي األ ْر ِ
فِي َّ
ضَ .ل َت ْس ُجدْ َل ُهنَّ َوالَ
َو َما فِي ا ْلمَاءِ مِنْ َت ْح ِ
ت األَ ْر ِ
ط بما يزيد على خمسة في
هبطت أسعارالنف 
ب إِل َه َك إِل ٌه َغ ُيو ٌر”.
الر َّ
َت ْع ُبدْ هُنَّ  ،ألَ ِّني أَ َنا َّ
المئة اليوم االثنين إلى أدنى مستوياتها في
السابقة حوالي أسبوعين وسط آمال بتقدم نحو نهاية
ِراءةُ اآل َي ِة ّ
بق َ
هم َه ِذ ِه اآلي ِة َي ِج ُ
ولِ ُح ِ
سن َف ِ
َ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ِ
دبلوماسية للغزو الروسي ألوكرانيا ،وهو تطور
لِ َهذا ال َمقطع“ :ال َيكنْ لك آل َهة أخ َرى أ َمامِي”.
صاوير آلِ َهة .وهذا من شأنه أن يدعم اإلمدادات العالمية ،في حين
صو ُد إ ًذا ّأل َنجعل َ مِنَ ال َّت
فال َمق ُ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ِ
الكنيسة .كما أنَّ الكل َمة األصل َّية ألقي حظر على السفر مرتبط بالجائحة في
فع ْل ُه
َ
َطب ًعا ما َلم َت َ
الصين بشكوك على الطلب.
ِيل َتعني َتحديدًا
ال ُمس َتع َملة ا ّلتي ُتشي ُر إلى ال َّتماث ِ
يس أي تماثيل .وأتت هكذا في
ال َّتماثيل َ للعِبادَ ِة و َل َ
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة
عدة أماكن أخرى في النصوص.
التداول منخفضة  5.77دوالر ،أو  5.1بالمئة،
لتسجل عند التسوية  106.90دوالر للبرميل.
وبان مِنْ
وهُنا َنذ ُك ُر أنَّ َّ
الر َّب َط َل َب أن ُيص َن َع “ َك ُر ِ
وح َّي ٌة ُنحاسِ َّيةٌ
َ
وقَ
ِ
العهدَِ ،
َذهَب[َ “ ”]5ف تابوت َ
لل ِّ
وتراجعت عقود خام القياس األميركي غرب
شفاءِ مِنَ األفاعي[.]6
تكساس الوسيط  6.32دوالر ،أو  5.8بالمئة،
هللا لتبلغ عند التسوية  103.01دوالر للبرميل.
ح الق ُ
شر ُ
 َكذلِ َك َي َ
ِدّيس أثناسيوس الكبير[ ]7أنَّ َ
ُّ
َ
قوع في ال َّتخ ُّيالتِ
ِ
صِ
ِ
ِ
الو َّية لت َجنب ُ
أَعطانا َهذه َ
الو ِ
َ
َ
ً
َ
ِ
ِ
إنسانا وذلك هو أقل مستوى إغالق للخام األمريكي
ورة ِ
هللا َ
صي ُر َ
اص ِة ِبعِبادَ ة األوثان .فقبل َ َ
الخ َّ
َ
منذ  28فبراير شباط واألدنى لبرنت منذ أول
ال ُيمكِنُ تصوي ُره.
آذار .وشهد الخامان القياسيان كالهما ارتفاعات
وهُنا َك ُن َقوية منذ الغزو الروسي ألوكرانيا في  24شباط
قط ٌة ُم ِه َّم ٌة ِج ًّدا وهي أنَّ األ َباطِ َر َة كانوا
َ
َّ
نفسِ
ِ
ِ
سهم ال ُحكا َم ال َمدَ ن ّيينَ وفي الوقت ه وهما اآلن مرتفعان حوالي  36بالمئة عن
ُي ِعدُّونَ أنفُ َ
القاد َة الك َنسِ ّيينَ  ،فتج َت ِم ُع في َ
اإلمبراطور مستوياتهما في بداية العام.
خص
ش ِ
ِ
الدّيني لحدِّ العبادة،
دَني َوالقائ ِد
ّ
الحاك ِِم ال َم ّ
صِ َفتا َ
عروفِ
وسجل الخامان القياسيان أيضا أكبر تقلباتهما
سيحي ال َم
مز ال َم
ّ
ِعمال َّ
فشدّدوا على است ِ
الر ِ
في  30يوما منذ حزيران . 2020
الحر َفين
ب  ،Le Chrismeأي َت
صوير َ
ِ
(Xب َطري َق ٍة
اليو َنان َّيين َّ
األو َلين السم ال َمسيح ( Pو ِ
ٌ
ُ
باإلمبراطور
الرمز مرتبط
تشاب َكة ،كأن هذا َّ
ُم ِ
ِ
و ُيشي ُر إلى الوالءِ له واالصطفافِ خلفه ،وكان َقدِ
اإلمبرا ُطور قِسطنطينُ ال َكبير.
اعت َمدَ هُ ساب ًقا
َ
ترةِ،
الره َبانَ في تِل َك ال َف َ
نوي ِه بأنَّ ُّ
هنا ال ُبدَّ مِنَ ال َّت ِ
ّ
ُ
ُ
خاضِ
سعونَ جا ِهدِينَ أل َيكونوا
عينَ
كانوا َي َ
ُ
ُ
ُ
لإلمبراطور ،بل أن ُيحافِ ُظوا على أرثوذكس َّيتِهم.
وح
واأليقُوناتُ ِ ،ب َمف ُهومِها وأهم َّيتِهاُ ،ت َق ّوي ُر َ
ال َّتقوى
وس المؤمنِين ،ما َيع َت ِب ُرهُ
واإليمان في ُنفُ ِ
ِ
ُ
(عِ
ِ
ِ
طاعته بادَ تِه) .كما
روجا عن َ
اإلمبراطو ُر خ ً
َ
َ
كتابة األيقونا ِ
ليس
كان
ت ُتؤ ِّمنُ
لألديار َمردُودًا َ
ِ
وسيع ممتلكاتِهم( ،وهُم
بال َقليل ،و َيس َم ُح لهم ِب َت
ِ
الضرائب) ،األم ُر الذي اع َت َب َرهُ
ُمع َفونَ مِن َّ
صب في مصلحته ،فأص َب َح
اإلمبراطور ال َي ُّ
الرهبانُ ِجس ًما قو ًّيا دا ِخل َ اإلمبراطور ّية،
ُّ
األديار ،وال َت َحقَ ال َّ
ض
وزادَ عد ُد
باب ِبها عِ َو َ
ش ُ
ِ
جيش اإلمبراطور.
انخِراطِ هم في
ِ

الخارجية األمريكية
عن اإلعدامات
السعودية :نواصل
إثارة مخاوفنا بشأن
ضامنات املحاكمة
العادلة

الحرب ضِ د
وهذا ما ُيلِفتُ االنتبا َه إلى أن
َ
ُ
األيقونات كانت في الشرق حيث كان اإلمبراطو ُر
َ
المعركة معرك َته الشخص ّية،
عتب ًرا بأنَّ
موجودًا و ُم ِ
ٍ
عِ ل ًما أ ّنه كان يوج ُد أيقونا ٍ
وفسيفساء
ت وجداريات
َ
وغيرها.
مسيح ّي ًة في روما ورافينا
ِ
صل ِ
اإليمان
ب
ول ،األيقُو َن ُة مِن ُ
ُخ َ
الص ُة ال َق ِ
ِ
ُ
َّ
رق ِبق َّوةٍ،
ال َم
ّ
سيحي ،والهُوتها ُو ِجدَ في الش ِ
ُ
ِن بها َكو َنها ناف َِذ ًة إلى
خاص ٍة
ِب َّ
عالقة ال ُمؤم ِ
ال َم َل ُكوت ،وهذا ما ُيش ِّكل ُ ال ُبعدَ ال َّثال َِث في األيقون ِة
س ِد اإل َل ِه ّي
ير ال َمنظور .كما هي ُمر َت ِب َط ٌة ِبال َّتج ُّ
َغ َ
ضو ُرها
اإليمان
الذي هو جوه ُر
المسيحي ،ولها ُح ُ
ّ
ِ
مِن ِبدايا ِ
رون األُولى للمسيح ّية.
ت القُ ِ
الر ِّب َنطلُب.
إلى َّ

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية
نيد برايس ،على حملةاإلعدامات التي قامت بها
السلطات السعودية ،مشيرا الى أننا “نواصل
إثارة مخاوفنا بشأن ضمانات المحاكمة العادلة،
وال يمكنني التحدث عن توقيت ذلك االتصال
لكننا أثرنا هذه المخاوف المتعلقة بحقوق
اإلنسان“.
وكانتوزارة الداخلية السعودية ،قد أعلنت
السبت الماضي “تنفيذ حكم القتل بعدد م ّمن
اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات
المنحرفة األخرى” ،موضحة أنه تم “تنفيذ
اإلعدام بشقيقين قتال والدتهما وانتهجا المنهج
التكفيري ،ويمنيين شكلوا مجموعة إرهابية
تابعة للحوثي ،باإلضافة إلى منتمين لتنظيمي
ش والقاعدة“ ،مضيفا أن “تنفيذ أحكام
داع 
اإلعدام تم بعد صدور أحكام بثبوت اإلدانة”.
وتابعت“ :أحكام اإلعدام طالت أيضا مواطنين
أطلقوا النار في قرية الدالوة باألحساء،
ومواطنين وأجانب تخابروا مع جهة أجنبية
معادية للرياض” ،باإلضافة إلى أن “تنفيذ
اإلعدام تم بحق مواطنين شكلوا خاليا إرهابية
بأوامر من الخارج”.
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وزير الخارجية الصيني:
هناك قوى تحاول
تشويه موقف الصني
إزاء األزمة يف أوكرانيا

ي عن
أعرب وزير الخارجيةالصينيوانغ ي 
أمله في أن تبقى بالده بمنأى عن العقوبات
المتعلقة باألزمة األوكرانية ،مؤكدا أن بالده
ال تريد على اإلطالق أن تنعكس هذه العقوبات
عليها.
ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن وانغ
يي قوله أثناء مكالمة هاتفية أجراها مع
نظيره اإلسباني خوسيه مانويل ألباريس،
إن بكين “ليست طرفا في النزاع وال تريد
على اإلطالق أن تنعكس العقوبات على
الجانب الصيني” .وأضاف أن هناك قوى
تحاول تشويه موقف الصين إزاء األزمة في
أوكرانيا.
ض جين
يذكر بان الناطقة باسمالبيت األبي 
ساكي اكدت بانه لدى واشنطن عدة أدوات
ن إذا دعمتروسيا
ستستخدمها معالصي 
 ،وذلك بعد ورود أنباء عن تقديم بكين
مساعدات عسكرية واقتصادية لموسكو.
وكان البيت األبيض قال في بيان ،أن مستشار
ن أبلغ
األمن القومي األميركيجيك سوليفا 
الصين بضرورة التنسيق بشأنأوكرانيا.
وأمس األحد ،حذر مستشار الرئيس األميركي
لشؤون األمن القومي جيك ساليفان الصين
من أي “محاوالت لدعم االقتصاد الروسي
والتقليل من تداعيات العقوبات الغربية”
المفروضة على روسيا بسبب عمليتها
العسكرية في أوكرانيا.
وأضاف أن مثل هذه المحاوالت ستكون لها
“عواقب” بالنسبة للصين ،دون أن يكشف
عما إذا كانت الواليات المتحدة مستعدة لفرض
عقوبات على بكين.
وفي السياق ،اعتبرت مسؤولةأميركية
كبيرة ،بحسبوكالة الصحافة الفرنسية ،أن
ن إلىروسيا “مقلق للغاية”،
“انحياز”الصي 
وذلك بعيد لقاء بين مسؤولين أميركي وصيني
في روما دام سبع ساعات وتباحثا خالله
الحرب فيأوكرانيا وقضايا أمنية أخرى.

زيلينسيك :أدعو رشكات
التكنولوجيا العاملية إىل
إنهاء خدماتها يف روسيا
واملساعدة يف وقف الحرب
أشار الرئيس األوكراني،فولوديمير زيلينسكي
 ،إلى أنه “أطلع رئيسي وزراءبريطانيا و
ك على الهجمات الروسية ضد المدنيين،
التشي 
وكفاح شعبنا ضد العدوان” .كما دعا “شركات
التكنولوجيا العالمية ،مايكروسوفت وأوراكل
وساب ،إلى إنهاء خدماتها فيروسيا
والمساعدة في وقف الحرب”.
وكان الرئيس األوكراني ،قد أكد في وق ٍ
ت سابق
اليوم ،أنّ “روسيا خسرت آال ًفا من جنودها
موضحا أن “شحنات
ومعداتها العسكرية”،
ً
المساعدات اإلنسانية ،اقتربت من مدينة
ماريوبول“.
وأعلن الرئيس الروسي،فالديمير بوتين ،في
 24شباط الماضي ،إطالق عملية عسكرية
خاصة في إقليمدونباس ،جنوب شرقيأوكرانيا
 ،وذلك في أعقاب طلبدونيتسك ولوغانسك
رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات
األوكرانية.
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وزير اإلقتصاد األملاين:
مقاطعة الغاز والنفط
الرويس قد تتسبب بفقر
جامعي بأملانيا وقد ترض
بها أكرث من بوتني
أعلن وزير الاقتصا د والطاق ة األلماني ،أن
ط الروسي قد تتسبب
“مقاطعةالغا ز والنف 
في فقر جماعي فيألمانيا“ ،محذرا من أن
الوقف الفوري لإلمدادات قد يضر بألمانيا أكثر
منبوتين.
قدر خبراء اقتصاد الخسائر االقتصادية
أللمانيا التي قد تنجم عن وقف واردات الطاقة
الروسية بحوالي  3%من ناتجها المحلي
اإلجمالي السنوي.
وأوضحت كارن بيتل ،مديرة مركز “إيفو”
األلماني للطاقة والمناخ والموارد ،أنه
“يتعين على ألمانيا خفض اعتمادها على
الغاز الروسي بشكل سريع وحاسم .دون
اتخاذ إجراءات حيال هذا األمر اليوم ،فإننا
معرضون لخطر االبتزاز فيالشتا ء المقبل”.
وجاء في الدراسة التي أجراها المركز أن
استبدال واردات الغاز الروسي أمر معقد،
وأنه حتى مع الطاقة النووية والفحم وواردات
الغاز من بلدان أخرى ال يمكن تعويض العجز
إال جزئيا ً على المدى القصير.
واعتبر رئيس مركز “إيفو” لالقتصاد الكلي
والمسوح أندرياس بايشل ،أن “قطاعات
كبيرة من الصناعة لم تتعاف بعد من عواقب
جائحة كورونا ،ويتعين على الساسة لذلك
بذل مزيد من الجهود وفوراً الستبدال الوقود
األحفوري وحفظه من أجل تجنب مخاطر

الجيش الرويس:
سنقصف منشآت
الصناعات
العسكرية األوكرانية
ردا عىل قصف
دونيتسك بصواريخ
«توشكا أو»

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع
الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف ،أن
“القوات المسلحة الروسية وردا على
قصف دونيتسك بصواريخ “توشكا أو”،
ستقوم بقصف منشآت الصناعات العسكرية
األوكرانية.
ودعا في بيان “مواطني أوكرانيا العاملين
في هذه المؤسسات ،وكذلك سكان المباني
السكنية المجاورة ،إلى مغادرة المناطق
القريبة من منشآت ومرافق الصناعات
العسكرية ،والتي يحتمل أن تكون خطرة،
وتمكنت قواتنا المسلحة من أسقاط طائرتين
أوكرانيتين بدون طيار واحدة من طراز (بي
تي بيرقدار) تركية الصنع ،وكذلك تدمير
 86موقعا عسكريا ،حيث ضربت أسلحتنا
بعيدة المدى وعالية الدقة البنية التحتية
العسكرية ألوكرانيا ،وعطلت االتصاالت
ومراكز التحويل والتبديل في بلدات
فيدوروفكا وفيناروفكا وآنتوبول ،ودمرنا
مستودعا كبيرا لذخيرة الدفاعات الجوية
األوكرانية في مصنع أنتونوف بالقرب من
كييف” .وأشار إلى أن “القوات المسلحة
الروسية ستتخذ إجراءات فورية لتعطيل
منظومات الدفاع األوكرانية التي تنتج
أسلحة يستخدمها القوميون ردا على قصف
دونيتسك”.
وهدد المتحدث باسم وزارة الدفاع بالقول:
“نعلم جميع مواقع المرتزقة األجانب في
أوكرانيا وسنواصل استهدافهم بال رحمة”.
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الحرب العاملية وقعت واملرتزقة سالحها
في منتصف حقبة القرن الماضي ،كانت
تصور الحياة وقد عادت
االفالم االجنبية
ّ
الى “العصر الحجري“ بعد الحرب
العالم ّية ،وكانت غالبية االحداث في هذه
االفالم تدور في حقبة ما بعد العام .2000
اليوم ،وصلنا الى العام  ،2022ويبدو
ان التوقعات بالحرب العالم ّية قد اصابت،
انما بطرق ووسائل مختلفة ،حيث ال يزال
خيار النووي بعيداً لحسن الحظ ،ولكن
هناك صعوبات اخرى فرضت نفسها وقد
تغ ّير صورة العالم الذي نعرفه اليوم.
الحرب المندلعة بينروسيا واوكرانيا ال
شك انها متعدّدة االطراف ،وطالت اكثر
مما توقعها الكثيرون ،ويرجح العديد الى
ان وجود المرتزقة لدى طرفي النزاع
هو احد االسباب الرئيسية الطالتها ،فيما
اعتبر عدد من المحللين ان وجود هؤالء
المرتزقة انما يؤكد ان الحرب العالمية
وقعت بالفعل ،هذا من الناحية العسكرية،
فيما الحروب العالمية االخرى اصبحت
واقعا ً ُمعاشا ً بشكل يومي ،ان كان على
الصعد االقتصادية والمالية والغذائية
والطبية والتكنولوجية...

صحيح ان المرتزقة ال يملكون القدرة
على تغيير نتائج حرب ،ولكن وجودهم
الى جانب معطيات وعناصر اخرى في
الحروب ،ال يمكن االستهانة فيه ،والخوف
ان تكون الحرب في اوكرانيا بداية لتغيير
الواقع الجيوسياسي في تلك البقعة ،ومنها
استطراداً الى مناطق اخرى في العالم.
ولم يكن بريئا ً اعالن روسيا االعتراف
ك قبل
بجمهوريتيدونيتسك ولوغانس 
يوم من دخول الحرب ،ناهيك عن ض ّمها
لجزيرةالقر م سابقاً ،النه وفق المحللين،
باتت هذه الخطوات واقعا ً ال يمكن العودة
عنه ،وبالتالي يجب التأقلم معه ،اي انه
بات هناك بالفعل جمهوريتان جديدتان على
الحدود الروسية-االوكرانية ،تماما ً كما كان
ق لجهة
يرغب البعض حصوله فيالعرا 
ن على
اقامة جمهورية لالكراد فيكردستا 
الحدود العراقية ،ولكن الخطة لم تنجح
على الرغم من صعود نجم “داعش” في
ذلك الوقت .الهدف من اقامة جمهوريتين
صغيرتين على حدود اوكرانيا ،انما يعني
ان الروس اقتنعوا ان اوكرانيا باتت
تشكل خطراً عليهم بتفضيلها التوجه نحو
الغرب بدل التوجه نحو روسيا ،وكان الرد
ويقوض
بترسيخ تغيير جغرافي له معانيه،
ّ
(ولو بالقوة) طموح جارتها ويمنعها من
مواصلة مشوارها الغربي .وهذا يظهر
بوضوح انه عندما تنتهي الحرب ،ومهما
كانت نتيجتها (حتى لو كانت النتيجة
انسحاب الروس كما حصل فيافغانستان،
وهو امر مستبعد جداً) ،فإنّ موسك و تكون
ربحت بالفعل ما لم يكن بامكانها تحقيقه
سابقاً ،اي جمهوريتين تعتمدان عليها كلياً،
ال بل ان بقاءهما مرتبط بشكل وثيق برغبة
روسيا بذلك ،وهما على حدود اوكرانيا،
وبالتالي يمكنهما ان تخلقا المشاكل من
جهة ،وابقائها بعيداً عن روسيا من جهة
ثانية .وال شك ان التواجد الروسي في
الجمهوريتين سيكون فاعالً وقوياً ،بفضل
اتفاق التعاون والتنسيق الذي سبق وتم
توقيعه ايضاً.
والن الدول االخرى لن تسكت على
هذا االمر ،فمن المتوقع ان تطول هذه
الحرب العالم ّية ،ولو انّ فصولها لن
تكون دراماتيك ّية على قدر ما شهدناه في
االفالم ،فالجميع يدرك ان الحرب النووية
ستؤدي الى نتائج كارثية ،ليس من باب
الرغبة في الحفاظ على حياة االنسان
واالنسانية ،بل من باب المصالح الخاصة،
النه عندها ستجد الدول الكبرى نفسها
امام نظام عالمي جديد لن تحمل معه
صفة “كبرى” ،وستتغير خريطة العالم
اجمع ،وسيكون هناك فرصة حقيقية لدول
وشعوب “مهمشة” ان تغ ّير من وضعها
وتنافس كغيرها من الشعوب والدول على
منصب “دولة كبيرة” .انه سيناريو لن
يحصل حتماً ،لذلك كان البديل االبقاء على
الحرب العالمية انما بوسائل مختلفة حتى
ولو كانت عسكرية ،كما يحصل حاليا ً في
اوكرانيا ،في انتظار قرع جرس نهاية
المواجهة العسكرية والعودة الى المواجهة
الدبلوماسية والحرب البارد ة التي من
االصح القول عنها انها“ ...جليدية”.

البيت األبيض :لدينا عدة أدوات
سنستخدمها مع الصني إذا
دعمت روسيا والحرب العاملية
الثالثة ال تصب مبصلحة أحد

ض جين ساكي ،أن
أكدت الناطقة باسمالبيت األبي 
لدى واشنطن عدة أدوات ستستخدمها معالصين
إذا دعمتروسيا ،وذلك بعد ورود أنباء عن تقديم
بكين مساعدات عسكرية واقتصادية لموسكو.
وكان البيت األبيض قال في بيان ،أن مستشار
ن أبلغ الصين
األمن القومي األميركيجيك سوليفا 
بضرورة التنسيق بشأنأوكرانيا.
كما أثار سوليفان مجموعة من القضايا في
العالقات األميركية الصينية ،مع مناقشة جوهرية
للحرب الروسية في أوكرانيا .وشددا على أهمية
الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بينالواليات
المتحد ة والصين.
إلى ذلك ،أوضحت ساكي أن بدء حرب عالمية
ثالثة ال يصب في مصلحة أحد ،وذلك في إشارة
إلى التوتر الحاصل بعد استهداف قاعدةيافوريف
غرب اوكرانيا والقريبة من حدود دولالناتو.
وبشأن الممرات اإلنسانية ،أشارت إلى أن
محاوالت إنشائها لم تنجح ،الفتة إلى أن واشنطن
تريد أن تظهر روسيا حسن النية لحل أزمة
أوكرانيا.
وفي السياق ،اعتبرت مسؤولةأميركية كبيرة،
بحسبوكالة الصحافة الفرنسية ،أن “انحياز”
ن إلىروسيا “مقلق للغاية” ،وذلك بعيد لقاء
الصي 
بين مسؤولين أميركي وصيني في روما دام سبع
ساعات وتباحثا خالله الحرب فيأوكرانيا وقضايا
أمنية أخرى.
وصرحت المسؤولة للصحافيين طالبة عدم ذكر
اسمها“ ،لدينا قلق عميق بشأن انحياز الصين إلى
روسيا”.

مسؤولون أمريكيون:
واشنطن تبحث عن بدائل
التفاقية مع إيران بدون
روسيا ولن تتنازل يف مجال
العقوبات بسبب أوكرانيا
لندن“-القدس العربي” :نقلت صحيفة “وول
ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين
قولهما إن الواليات المتحدة لن تتفاوض مع
روسيا بشأن العقوبات التي فرضت عليها
بسبب غزوها أوكرانيا من أجل إنقاذ االتفاقية
النووية مع إيران .وقالت إن واشنطن ستبحث
عن صفقة مع إيران بدون روسيا إن لم
تتراجع موسكو عن مطالبها باستثناء عالقتها
مع طهران .وفي تقرير أعده لورنس نورمان
وديون نيسباوم قاال فيه إن الواليات المتحدة
قد تبحث عن طرق تستثني فيها روسيا وتوقيع
اتفاقية إلحياء االتفاقية النووية لعام  2015في
ظل تعقيدات جديدة بسبب الهجمات الصاروخية
في أربيل والتي جعلت الجنود األمريكيين هناك
يبحثون عن ملجأ.
وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن تحاول
استكشاف بدائل لصفقة وسط المخاطر التي
يتعرض لها واحد من أهم أولويات السياسة
الخارجية إلدارة بايدن ،وحالة لم تتراجع روسيا
عن ضمانات مكتوبة تستثني عالقتها مع إيران
من العقوبات التي فرضت عليها بسبب أوكرانيا
حتى ال تؤثر على مستقبل التجارة مع طهران.
وترى واشنطن أن استثناءات كهذه ستضعف
مجموعة من العقوبات التي فرضها الغرب على
روسيا بسبب غزو أوكرانيا .وقال المسؤول
األمريكي “ال أستطيع رؤية أي تجاوز لما هو

MARCH 2022

موجود في داخل خطة العمل المشتركة الشاملة”
و “أعتقد أنه من المنطق القول إنه ال مجال لتقديم
استثناءات أبعد من هذه”.
وجاءت تصريحات المسؤول وسط إعالن الحرس
الثوري اإليراني مسؤوليته عن هجمات في العراق
قال إنها وجهت ضد أهداف إسرائيلية .وقالت قيادة
الحرس إنها رد على غارات إسرائيلية في سوريا
أدت لمقتل قائدين عسكريين إيرانيين .ومن المحتمل
أن يؤدي الهجوم لزيادة المقاومة في المنطقة لجهود
الواليات المتحدة لتوقيع اتفاقية نووية جديدة مع
إيران بدال من تلك التي خرج منها دونالد ترامب
في عام  .2018ويخشى قادة إسرائيل والخليج
أن تعطي اتفاقية جديدة إيران القدرة على مواصلة
دعم ميليشياتها في المنطقة .وشجب المسؤولون
األمريكيون والعراقيون وقادة العالم غارات األحد
بأنها عمل يزعزع االستقرار في وقت حصنت فيه
إسرائيل دفاعاتها وتفكر واشنطن بكيفية الرد.
وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية من تأثر
المحادثات حول الملف النووي اإليراني في فيينا.
وقالت ويندي شيرمان ،نائبة وزير الخارجية إن
المسؤولين األمريكيين ال يزالون يبحثون عن اتفاق
يحد من البرنامج النووي اإليراني ورغم الهجمات
الصاروخية في العراق .وقالت شيرمان لمحطة
فوكس نيوز “لو كان لدى إيران سالح نووي فإن
قدرتها على استعراض قوتها في الشرق األوسط
وردعنا وردع حلفائنا ستكون عظيمة” .ولهذا “يعتقد
الرئيس بايدن بقوة وكذا وزير الخارجية بلينكن وأنا
أيضا أن هناك حاجة للتأكد من عدم حصول إيران
على السالح النووي أبدا وبعدها فنحن بحاجة إلى
اتفاق للتعامل مع سلوكهم الخبيث في المنطقة”.
ولكن الوقت ملح ،ألن اإليرانيين وسعوا برنامجهم
النووي بدرجة لن تكون الواليات المتحدة وحلفاؤها
قادرين على منع طهران من توسيعه بدرجة أكبر
مما يعني استحالة منعها من الوصول إلى المرحلة
التي تكون قادرة فيها على التوصل لسالح نووي.
وقال المسؤول األمريكي البارز ،إن االتفاق بين
إيران والواليات المتحدة كان “في متناول اليد” حيث
لم تكن هناك إال موضوعات قليلة تمنع من صفقة،
عندما توقفت المحادثات يوم الجمعة بسبب المطالب
الروسية .ووصف المسؤول المطالب الروسية بأنها
“العقبة األكثر خطورة للتوصل إلى صفقة” .ولم تكن
هناك تعليقات من إيران أو روسيا.
ويقول المسؤولون األوروبيون إن روسيا وعدت
بالرد بمطالب محددة للضمانات في أيام قليلة .وبدأوا
بينهم باستكشاف الخيارات بحثا عن صفقة بدون
روسيا ،حسب قول الدبلوماسيين .وقال المسؤول
األمريكي “سنعرف في أسبوع إن كان لدى الروس
استعداد للتراجع” عن مطالبهم .وفي الوقت الذي كان
فيه المفاوضون يحضرون لالنتهاء من المحادثات،
طلبت روسيا ضمانات بأن عملها بناء اتفاقية العمل
المشتركة الشاملة سيكون مستثنى من العقوبات
الغربية بسبب أوكرانيا .وكانت الواليات المتحدة قد
قدمت إعفاءات التفاقية عام .2015
وبعد تصريحات سيرغي الفروف للصحافيين في
موسكو بأن بالده بحاجة إلى ضمانات أوسع ،قدم
المفاوض الروسي في فيينا ،ميخائيل أوليانوف ورقة
ثانية للمفاوضين األوروبيين يوم الثالثاء طالب فيها
بحماية كل التجارة واالستثمارات في المستقبل ضد
العقوبات المفروضة بسبب أوكرانيا .ولم يتم الكشف
عن استعداد إيران للتفاوض على صفقة بديلة بدون
روسيا وإن كانت ستشارك فيها الصين التي اقتربت
في موقفها من روسيا.
وقال أوليانوف يوم الجمعة إن مطالب بالده ليست
السبب وراء عدم التوصل التفاقية ،وإن لبالده الحق
بالتعبير عن قلقها في ظل عدم التوصل لصفقة.
ويأتي دفع إدارة بايدن إلحياء االتفاقية النووية في
ظل البحث عن مصادر جديدة للنفط تخفض من
أسعاره التي ترتفع بشكل مستمر ،ولهذا فقد تكون
إيران قادرة على تصدير ماليين براميل النفط الخام
بعد رفع العقوبات عنها .ومن الخيارات المفتوحة
هي قيام الواليات المتحدة وشركائها بإنشاء صفقة
مرحلية قد تجمد بعض نشاطات إيران وتخفض بعضا
من مالمح البرنامج النووي مقابل تخفيف بعض
العقوبات من الواليات المتحدة .وطالما رفضت إيران
فكرة صفقة مؤقتة.
ومن الخيارات األخرى هي خلق ما وصفه المسؤول
األمريكي “نسخة مشابهة التفاقية العمل المشتركة
الشاملة بدون روسيا بطريقة يتم تحويل مهمة
موسكو في المفاوضات إلى مجال آخر” .وقال
المسؤول األمريكي “أعتقد أننا سنكون منفتحين على
بدائل عدة .وبدأنا بالتفكير حول الخيارات الممكنة”
و “ال نستبعد عند هذه النقطة أي شيء” .وتعقدت
المحادثات أكثر بسبب عدم سماح طهران لمفاوضيها
مقابلة الطرف األمريكي مباشرة إال حالة تم رفع كل
العقوبات.
ويقول المفاوضون إن المحادثات الجارية في فيينا
منذ عام تقريبا قد تستأنف في أيام حالة تم التوصل
إلى حل للمطالب الروسية .ولم تشجب إيران روسيا
علنا ولكن المسؤولين اإليرانيين عبروا عن غضب
قائلين إنهم لن يسمحوا ألي عامل خارجي أن يقف
في طريقهم.
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به أعمالها حتى اآلن :ال مزيد من االستعانة
بالمنظمات الفرعية على أنواعها للعمل ضد
إسرائيل ،أو االختباء من ورائها ،بل أعمال

اليابان تطلق واحدة من
أجمل وأقوى السيارات
الشبابية

علنية ،تحت علم إيراني ،في ما يبدو كاستفزاز

في ديسمبر عام  .1972وسيكون عمر العينة 50
عاما بالضبط في  13ديسمبر من هذا العام ،وجمع
رائدا الفضاء يوجين سيرنان وهاريسون شميت
عينة القمر عن طريق دق أنبوب يبلغ طوله 35
سم وعرضه  4سم في أرض وادي Taurus-

علني”.

 Littrowعلى سطح القمر .ومن بين العينتين

واشارت “اسرائيل اليوم” الى انه “سطحياً،
هذا تطور سيئ؛ فإيران خصم خطير أكثر
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الوحيدتين اللتين وقع ختمهما بالفراغ على سطح
استعرضت  Acuraاليابانية مؤخرا سيارتها الجديدة

القمر ،هذه هي العينة األولى التي يتم فتحها .ومن

التي صممتها لتستقطب محبي المركبات الشبابية

الممكن أن تحتوي العينة على غازات أو مواد

األنيقة والقوية .وحصلت  Integraالجديدة على

متطايرة (ماء ،ثاني أكسيد الكربون ،إلخ ).والهدف

هيكل معدل عن هياكل سيارات أكورد التي طرحتها

من ذلك هو استخراج هذه الغازات ،التي ربما تكون

هوندا العام الماضي ،لكنها جاءت أكثر انسيابة وحملت

موجودة فقط بكميات صغيرة جدا ،لتكون قادرة على

طابعا رياضيا بفضل تصميم بابها الخلفي وعجالتها

تحليلها باستخدام تقنيات قياس الطيف التي أصبحت

الكبيرة والفتحات الهوائية المميزة الموزعة على

دقيقة للغاية في السنوات األخيرة .وفي أوائل

واجهتيها األمامية والخلفية .وجاءت السيارة بطول 4

فبراير ،تمت إزالة األنبوب الواقي الخارجي ألول

أمتار و 71سنتيمترا ،عرضها  182سم ،وارتفاعها

مرة .ولم ُيكشف عن احتوائها على أي غاز قمري،

 141سم ،أما أقراص عجالتها فأتت بمقاس 17

ما يشير إلى أن العينة التي احتوتها ظلت مغلقة.

و 18إنشا ،ويمكن طلب نسخ خاصة منها مجهزة

ثم في  23فبراير ،بدأ العلماء عملية استمرت

بعجالت بمقاس  19إنشا وأنظمة تعليق وفرملة

أسابيع تهدف إلى اختراق األنبوب الرئيسي وحصاد

رياضية معدلة .وأتت قمرة المركبة لتوفر للركاب أفضل

الغاز الموجود بداخله .وأوضحت فرانشيسكا

معايير الرفاهية إذ جهزت بمقاعد جلدية مريحة مزودة

ماكدونالد ،التي تقود المشروع في وكالة الفضاء

بأنظمة تدفئة وتبريد ،كما حصلت القمرة على أنظمة

األوروبية“ :كل مكون غاز يتم تحليله يمكن أن

إضاءة داخلية مميزة ،وأنظمة تكييف تنقي الهواء

يساعد في سردجزء مختلف من القصة حول أصل

الداخلي للسيارة ،وجهزت واجهة القيادة بأحدث أنظمة

وتطور المواد المتطايرة على القمر وداخل النظام

المولتيميديا وشاشتين واحدة قبالة السائق بمقاس 10

الشمسيالمبكر”.

بوصات وأخرى بمقاس  9بوصات يمكنها االتصال

ويجري هذا العمل في مركز جونسون للفضاء

السلكيا بالهواتف واألجهزة الذكية .وستطرحها

التابع لناسا في هيوستن من قبل قسم أبحاث المواد

 Acuraبمحركات توربينية بسعة  1.5ليتر تولد

الفلكية وعلوم االستكشاف ( .)ARESوهذا

عزما يعادل  203أحصنة ،ونظامي دفع أمامي

المركز هو موطن لمجموعة مختارة من العينات

ورباعي ،وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.

من خارج كوكب األرض التي جمعتها وكالة ناسا.

ناسا تفتح عينة مأخوذة
من القمر جمعها فريق
«أبولو» منذ  50عاما

وفي الربيع ،سيتم فتح العينة بالكامل واستخراج

ويعد موقع استخراج هذه العينة مثيرا لالهتمام

مقلق في أعمالها”.

جلبت بعثات أبولو إلى القمر ما مجموعه

بشكل خاص ألنه موقع انهيار أرضي .وقالت

ولفتت الى ان “هذا األمر يشهد على ثقة عالية

 2196عينة صخرية إلى األرض .لكن

جوليان غروس ،نائب أمين متحف أبولو“ :اآلن

لدى طهران بنفسها ،نتيجة ضعف الغرب في

ناسا بدأت للتو في فتح واحدة منها ،والتي

ليس لدينا مطر على القمر .ولذا فإننا ال نفهم تماما

جمعت منذ  50عاما .وطوال ذلك الوقت،

كيف تحدث االنهيارات األرضية على القمر”.

تم إبقاء بعض أنابيب العينات مغلقة بحيث

وأشارت غروس إلى أن الباحثين يأملون في

يمكن دراستها بعد سنوات ،بمساعدة أحدث

دراسة العينة لفهم أسباب االنهيارات األرضية.

االختراقات التقنية .وقالت لوري غليز ،مديرة

وبعد عينة  ،73001لن يكون هناك سوى ثالث

قسم علوم الكواكب في مقر ناسا ،في بيان،

عينات قمرية مختومة ليتم فتحها مستقبال.

إن وكالة ناسا عرفت أن “العلم والتكنولوجيا

وقال المنسق البارز رايان زيغلر“ :بمجرد استعادة

ستتطور وتسمح للعلماء بدراسة المواد بطرق

عينات مهمة أرتميس ،قد يكون من الجيد إجراء

جديدة لمعالجة أسئلة جديدة في المستقبل”.

مقارنة مباشرة في الوقت الفعلي بين كل ما يعود

وجمعت العينة التي أُطلق عليها اسم

من أرتميس ،ومع أحد هذه النوى المتبقية غير

 ،73001خالل آخر مهمة مأهولة قامت بها

المفتوحة والمختومة”.

بكثير من “حزب هللا” ،والجهاد اإلسالمي،
والحوثيين والميليشيات الموجودة في العراق
وسوريا كلهم معاً .فلها ترسانة مبهرة من
الوسائل القتالية ،وإضافة إلى الدافع والوقاحة
–ومع إزالة القيود عن أعمالها – فإنها عدو
اشارت صحيفة “اسرائي ل اليوم” الى انه
“ينبغي أن نأخذ إيران على محمل الجد حين
تدعي بأن الصواريخ التي أطلقتها فجراً كانت
تستهدف “منشأة إسرائيلية سرية” في المنطقة
الكردية شمالي العراق .وكما نشر غير مرة في
الماضي ،فإن الموساد نشط في هذه المنطقة،
وقد يكون اإليرانيون سعوا للمس به رداً على
قتل رجلي الحرس الثوري األسبوع الماضي،
في أثناء هجوم لسالح الجو في دمشق”.
واوضحت الصحيفة االسرائيلية بانه “إليران
حساب مفتوح طويل مع إسرائيل ،يتعلق أساسه
بآالف الهجمات التي نفذت ضد تهريب الوسائل
القتالية ومحاوالت تموضع المجموعات الشيعية
فيسوريا ،ولكن له أسبابا ً أخرى – من الرغبة
في االنتقام لتصفية مسؤول المشروع النووي
محسن فخر زادة ،السنة الماضية ،وحتى الجهد
اإليراني لرد إسرائيل من مواصلة األعمال
ضدها .وصحيح أن إيران عملت عدة مرات
في السنوات األخيرة ضد ما شخصته كأهداف

خطير ال يستخف به ،خصوصا ً حين البحث
عن جباية ثمن من إسرائيل بكل وسيلة،
وتقريبا ً على كل نقطة في المعمورة”.
ورات بان “هذا التصعيد في حرب طويلة
السنين بين إسرائيل وإيران كان متوقعاً ،كما
كان واضحا ً بأن من شأن االتفاقات المتوقعة
حول االتفاق النووي ستسرعه؛ ألن إيران
ستشعر بأنها قوية وأكثر تحرراً مما كانت في
الماضي .في ميزان القوى والمصالح العالمي،
ال يبدو أن هناك قوى دولية ذات قدرة أو
رغبة في منع هذا التطور ،ما يترك إسرائيل
وإيران في الساحة وحدهما لحرب عديمة
الحدود تنتقل إلى مستويات علنية وعنيفة أكثر
مما في الماضي”.

بينيت :إرسائيل عىل
وشك الوقوع يف
موجة من الهجرة اىل
البالد

إسرائيلية (سفن مدنية بملكية إسرائيلية أساساً)،
ولكن إطالق الصواريخ على اربيل هو ارتفاع

محادثات النووي والحرب الدائرة في أوكرانيا
التي تصرف االهتمام العالمي ،وربما على
إحساس حصانة معينة .وجراء ذلك ،تسمح
إيران لنفسها بأن تكون أكثر عدوانية من
الماضي ،سواء في شكل الرد أم في الكشف
عنه .فإطالق الصواريخ الدقيقة نحو منشأة
اربيل يستهدف جباية ثمن في األرواح؛ ولكونها
أطلقت من األراضي اإليرانية – التي لم تحاول
إخفاء ذلك ،بخالف الماضي– فهذا يدل على
أنها أزالت عنصراً مهما ً عن نفسها تميزت

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلينفتالي بينيت
 ،الى أننا “نقف على وشك وقوع موجة من
الهجرة إلى البالد .وهناك يهود كثيرون يريدون
الوصول إلينا ،إلى إسرائيل من مناطق القتال في
أوكرانيا“ ،الفتا إلى أن “علينا استقبال إخوتنا
وأخواتنا بحفاوة بالغة وعلينا االهتمام بهم أيضا
في المستقبل بما يخص أماكن سكن وعمل
وتعليم وكل ما يحتاجه اإلنسان”.
وأوضح ،في بيان ،أن “إسرائيل تستقبل
أيضا مواطنين أوكرانيين ،هربوا من المناطق
المعرضة للخطر ولديهم أقرباء هنا ،ونسمح
لهم بالمكوث هنا عند أهاليهم وأصدقائهم ،طالما
دعت الحاجة لذلك وحتى أن تهدأ األمور”،
مشيرا إلى “أننا نشارك أيضا في بذل جهود
انسانية كبيرة حيث أرسلنا طائرات إلى أوكرانيا،
ونقيم هناك مراكز إغاثة ونشارك أيضا في
الجهود الدبلوماسية الرامية ،لتحقيق التقارب
بين الطرفين وذلك إلى جانب دول أخرى”.

وكالة الفضاء األمريكية ،أبولو  ،17إلى القمر

الصخور وتفتيتها بعناية حتى تتمكن فرق علمية
مختلفة من دراستها.
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بطلب ترشحه عن
البرتون
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وول سرتيت
جورنال:
السعوديون
يكثفون الغارات
لحرف ميزان
الحرب يف مأرب

الحرب لصالح األمم المتحدة .ويقول المسؤولون
السعوديون إن الهدف الرئيسي للغارات األخيرة هو
دفع الحوثيين على التراجع وضربهم بدرجة كافية
للقبول بالتفاوض وإنهاء الحرب .وتوقفت جهود
السالم منذ فترة وسط محاوالت الحوثيين السيطرة
على مأرب .وحثت الواليات المتحدة واألمم المتحدة
التحالف السعودي على تخفيف الغارات لكن
السعوديين واليمنيين يريدون ضرب الحوثيين بقوة.
وقال محافظ مأرب ،الشيخ سلطان العرادة “نواصل

أصدر رؤساء البلديات في وسط منطقة

القتال” .وقد دمر الحوثيون بيته في أيلول عندما

البترون وجردها بياناً ،شجبوا فيه

أطلقوا صاروخين باليستين عليه ،وأضاف أن “هذا

“معاناة األهالي في ما ال يقل عن 15

هو المسار الصحيح ولكنه البداية”.

بلدة في جرد قضاء البترون ووسطه

ورد الحوثيون على التصعيد العسكري بمزيد من

منذ اكثر من خمسة ايام من انقطاع في

الصواريخ التي أطلقت على اإلمارات والسعودية

التيار الكهربائي ،في ظل عاصفة ثلجية
وتدن كبير بدرجات الحرارة ،علما ان
قائمقام البترون روجيه طوبيا ورئيس
اتحاد البلديات مرسيلينو الحرك ورؤساء
البلديات المعنيين أجروا االتصاالت الالزمة
بالجهات المعنية لكنها لم تثمر لهذه
المشكلة التي تضاف الى المشاكل العديدة
التي يعاني منها المواطنون”.
ورأوا انه “اذا كان السبب الرئيسي هو
اضراب عمال مؤسسة كهرباء لبنان وفق
نقابة المستخدمين في هذه المؤسسة ،فما
الذي يمنع نقيب المستخدمين من االجابة
على هاتفه بالرغم من اتصاالتنا المتكررة،
خصوصا وان هؤالء المستخدمين
وعائالتهم وذويهم هم اول من يدفع
ثمن انقطاع الكهرباء .واننا بالمناسبة اذ
نؤكد وندعم حصول المستخدمين على
حقوقهم ،اال اننا نجد بأن هذا االضراب
بدل ان يوصل صوتهم الى المعنيين في
مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة
يعاقب المستخدمين وعائالتهم وابناء هذا
القضاء”.
واكدوا انه “امام هذا الواقع نرفع
الصوت عاليا ونناشد كل المعنيين رأفة
بالشعب الذي يرزح تحت اعباء اقتصادية
واجتماعية تفوق قدرته على التحمل،
نناشدهم وضع حد لهذه المهزلة واجراء
ما يلزم وفي السرعة الممكنة لتأمين
الكهرباء واال سنضطر آسفين الى اتخاذ
خطوات تصعيدية قد ال تليق بعادات
وتقاليد اهلنا في قضاء البترون”.

اشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الى “إن
السعوديين يقاتلون من أجل حرف ميزان الحرب
األهلية في اليمن ،ويحاولون منع الحوثيين الذين
تدعمهم إيران من السيطرة الكاملة على شمال
اليمن”.
وفي تقرير من مأرب ،المعقل األخير للحكومة،
وصف التقرير ما فعله مقاتل يمني حافي القدمين
يطلق على نفسه “فؤاد الشجاع” عندما تعرض
موقعه لضربات من الحوثيين ،حيث أمسك ببندقيته
وأطلق النار من خلف متراس رملي .فالنقطة
الصحراوية التي يحرسها فؤاد وبضعة من الجنود
الذين لوحتهم الشمس هي على الخط األول للحرب
األهلية اليمنية والتي تضع قوات الحكومة التي
تدعمهاالسعودي ة واإلمارات ضد الحوثيين الذين
تدعمهم إيران.
وتعد مأرب هي آخر المالجئ اآلمنة التي تسيطر
عليها الحكومة اليمنية في الشمال وقال فؤاد “إما
أن ننتصر” أو “الموت ونحن نقاتل”.
ولفتت الصحيفة الى أن السعودية وحلفاءها من
الجماعات الوكيلة على األرض يحاولون التمسك
بمواقعهم .ولكنهم يصارعون حرف مسار الحرب
بعدما خففت الواليات المتحدة من الدعم ،ولهذا
زادوا من الضربات الجوية والصاروخية .وشن
التحالف الذي تقوده السعودية  700غارة جوية
في شباط حسب “يمن داتا بروجيكت” أو (مشروع
بيانات اليمن) وهي منظمة غير ربحية تتابع الحرب
في اليمن .مما يجعل الشهر الماضي األكثر كثافة
من ناحية القصف منذ عام .2018
وشهدت األشهر األخيرة مقتل وجرح أكثر من
 1.500مدني يمني ،أي بزيادة عن  823في
األشهر التي سبقتها ،بحسب “سيفيليان إمباكت
مونيترينغ بروجيكت” (مشروع مراقبة األثر على
المدنيين) ،وهو مشروع يجمع المعلومات عن

وكذا مأرب بما فيها سبعة صواريخ أطلقت في
 19شباط أثناء وجود مراسل الصحيفة والمصور
المرافق له في مأرب .ويأتي التصعيد بعد سبعة
أعوام من تدخل السعوديين مع مجموعة من الدول
لوقف الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة
صنعاء في عملية اعتقدوا أنها لن تطول سوى عدة
أسابيع .لكن الحرب طالت وأدت لكارثة إنسانية
قدرت األمم المتحدة أن حوالي  377.000ماتوا
فيها نسبة األطفال من بينهم .70%
وفتحت الحرب المجال أمام إيران لتطوير القدرات
القتالية للحوثيين وجعلهم مقاتلين مهرة .وباتوا
اليوم يسيرون طائرات بدون طيار متقدمة
وصواريخ طويلة المدى تستطيع ضرب العواصم
في الخليج على مدى  800ميل.
وفي الوقت الذي يقول فيه المقاتلون الذين تدعمهم
إنهم حققوا تقدما في األسابيع الماضية ،ال يزال
الحوثيون يسيطرون على عاصمة البالد ومعظم
مناطق الشمال .وتسيطر الحكومة اليمنية الهشة
وحلفاؤها على الجنوب والشرق .ولو حقق
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للقصف منهم .وبات متعبا وعائلته من التنقل مع
أن المخيم الذي يقيم فيه بدون مياه صحية “من
األفضل لو كان هناك مكان آمن”.
وتتهم الواليات المتحدة والسعودية إيران بتقديم
المساعدات الفنية واألسلحة والمستشارين
للحوثيين بحيث ساعدهم على استهداف الرياض
وأبو ظبي والسفن المارة قريبا من الشواطئ
اليمنية .وتعتبر طهران هي واحدة من العواصم
التي تحتفظ بعالقات دبلوماسية مع الحوثيين،
وتنفي أنها تقدم لهم األسلحة .ويركز الحوثيون
على مأرب لهزيمة الحكومة اليمنية المتداعية،
ويقول المسؤولون السعوديون إن الحوثيين
يرفضون التفاوض وهم يقاتلون في مأرب.
وقال نصر الدين أمير ،نائب وزير إعالم الحوثيين
إنهم يملكون المبادرة “فنحن الذين نتقدم على
األرض ويحاولون إقناع العالم أنهم حرفوا ميزان
المعركة لصالحهم ولكنهم يكذبون”.
وعبر الجنرال محمد علي المقدشي ،وزير الدفاع
اليمني الذي يدير الحرب من غرفة داخل جبل عن
تشاؤمه من منظور السالم وأن المحادثات لن تنهي
الحرب .وقال لن يقبل الحوثيون السالم ونحن
ال نقاتل الحوثيين بل إيران .ويحاول السعوديون
عدم الظهور على جبهات القتال ولتقليل المخاطر
استبدل المستشارون السعوديون زيهم العسكري
بالزي التقليدي .وعلى خطوط القتال التي ليست إال
تالال من الرمل ،يشعر المقاتلون بالتعب وينتظرون
المساء الستئناف القتال بعد انخفاض درجة
الحرارة.

وسائل إعالم إرسائيلية:
إنهيار جميع مواقع
الوزارات الحكومية يف
إرسائيل

الحوثيون نصرا في مأرب فإنه سيعطيهم سيطرة

افادت وسائل إعالم إسرائيلية ،أنه “انهارت

كاملة على كل الشمال إلى جانب أموال النفط التي

جميع مواقع الوزارات الحكومية في

يمكنهم استخدامها لمواصلة القتال .وقال مسؤول

إسرائيل” ،وأن “الوزراء غير قادرين على

سعودي “لو سيطروا على مأرب فسنخسر الحرب

فتح المواقع اإللكترونية الحكومية ،وليس

ونفقد األمن واالستقرار في المنطقة”.

معروفا ً سبب الخلل في المواقع الحكومية

ويقول المسؤولون في مأرب التي كانت مرة مدينة

اإلسرائيلية في هذه المرحلة”.

مزدهرة إن أكثر من مليوني نازح وصلوا إليها من

بدورها ،تحدثت صحيفة “هآرتس” عن

الشمال ،أي  60%من  3.5مليون مهجر يمني

“تع ّطل عدد من المواقع الحكومية في

بسبب الحرب .ومعظمهم تم إسكانهم في  60مخيما

إسرائيل ،وهناك إشتباه بأن ذلك حدث بسبب

تنقصها االحتياجات األساسية حول المدينة.

هجوم إلكتروني “سايبر” ومن بين المواقع

وفر عرفات السبهري مع زوجته وأبنائه الخمسة

التي ال تعمل وزارة الداخلية ووزارة الصحة

من صنعاء عام  2017بعدما قتل الحوثيون والده،

ووزارة القضاء ووزارة الرفاه ومكتب رئيس

وقال إنهم انتقلوا بين المخيمات أربع مرات .وتركوا

الوزراء”.

واحدا بسبب تقدم الحوثيين وآخر بعد تعرضه

OHIO
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كرة القدم املكسيكية تواجه
الجرمية املنظّمة

عادت عجلة كرة القدم المكسيكية إلى الدوران
بعد أعمال عنف دامية وقعت األسبوع الماضي
وأثارت شبح تسلل الجريمة المن ّظمة بين مجموعات
المشجعين ،في بلد سيشارك في تنظيم مونديال
 .2026في أرض الملعب ،ساهم الفرنسيان
بيار-أندريه جينياك وفلوريان توفان بفوز تيغريس
وصيف الترتيب من مونتيري خارج أرضه على
ليون بثالثية نظيفة .وصعد النادي األكثر تتويجا ً
في البالد ،أميريكا دي مكسيكو ،من المركز األخير
إلى وصافة القاع بتعادله السلبي بكالسيكو في
غواداالخارا ،في دولة مجنونة بكرة القدم .لكن األهم
حصل في الدقيقة  ،62عندما توقفت المباراة لمدة
دقيقة واحدة .ش ّكل العبو الفريقين دائرة في منتصف
الملعب ممسكين بأيديهم .وستتوقف المباريات
التسع في المرحلة العاشرة من الدوري الختامي
بالطريقة عينها ،في “صرخة سالم” .وكانت
مباراة كيريتارو مع أطلس توقفت األسبوع الماضي
“باراس”
عند الدقيقة  ،62بعد أعمال عنف بين ّ
(مجموعات مشجعين متشدّدة) وقع ضحيتها 26
جريحاً.
أُوقف  22مسؤوالً مشتبها ً فيهم ،بينهم ثمانية
السبت ،بحسب ما أفادت النيابة العامة في كيريتارو
الواقعة وسط المكسيك .ولم يستطع القالئل من
رجال األمن الحاضرين احتواء الموقف ،فسمحوا
للجماهير بالهرب إلى أرض الملعب ما أدى إلى وقف
فوري للمباراة .وبينما حاول بعض المشجعين ،بمن
فيهم عائالت وأطفال ،الهروب ،امتدت االشتباكات
إلى ساحة الملعب ،ما دفع الالعبين إلى الفرار بحثا ً
عن ملجأ .وأظهرت المشاهد من كان يحاول رمي
وآخر يضرب شخصا ً بكرسي أو ثالثا ً
عبوة كبيرة،
َ
يهاجم رجالً تسيل الدماء من وجهه ويحاول اإلمساك
ببنطال يسقط عن رجليه .ودخل الالعبون غرف
المالبس فيما كانت النتيجة تشير إلى تقدّم كيريتارو
بهدف على أطلس حامل لقب الدوري االفتتاحي.
وأعلن االتحاد المكسيكي لكرة القدم هذا األسبوع
فرض عقوبات عقب أعمال العنف التي “صدمت”
االتحاد الدولي للعبة (فيفا) .من جهته أ ّكد رئيس
االتحاد المكسيكي يون دي لويسا أن فيفا ال يعتزم
سحب تنظيم مونديال  2026من المكسيك المشاركة
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خالله حول الحرب في أوكرانيا وقضايا أمنية أخرى.

باستضافته مع الواليات المتحدة وكندا.

الحوار البناء والطرق الدبلوماسية ،وفي حين أ ُعلن عن

من بين العقوبات ،س ُيجبر كيريتارو على اللعب

مناورات عسكرية للناتو في النروج ،تواصل سقوط المدنيين وصرحت المسؤولة للصحافيين طالبة عدم ذكر اسمها،

وراء أبواب موصدة على أرضه لمدة سنة ويدفع

بفعل عمليات القصف في أوكرانيا ،وسط تحذير أممي من أن “لدينا قلق عميق بشأن انحياز الصين إلى روسيا”.
ورغم حديث الكرملين عن إمكانية السيطرة على

غرامة بقيمة  70ألف دوالر أميركي.

“نشوب صراع نووي ،بات محتمال مرة أخرى”.

أُوقفت إدارة النادي لخمس سنوات ،ومن بينها

وقال فيتالي كوفال ،حاكم منطقة ريفني في شمال أوكرانيا ،المدن ،في أوكرانيا ،فإن واحدا من أوثق حلفاء الرئيس

وكيل أعمال أميركي ُيدعى غريغ تايلور ،كما

إن تسعة أشخاص على األقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون

الروسي فالديمير بوتين ،قال إن العملية العسكرية

طالب االتحاد المكسيكي ببيع النادي “قبل نهاية

في غارة جوية على برج تلفزيوني في المنطقة .كما أعلن

التي تنفذها روسيا في أوكرانيا ال تسير بالسرعة التي

عام  .”2022وصدمت أعمال العنف البالد

أوليكسي أريستوفيتش ،كبير مستشاري مكتب الرئاسة

أرادها الكرملين .وعزا فيكتور زولوتوف رئيس الحرس

المعتادة على تصفية الحسابات بالدم بين عصابات

األوكرانية ،في حديث لقناة تلفزيونية ،مصرع أكثر من

الوطني ،اإليقاع األبطأ من المتوقع إلى ما قال إنها

المخدّرات (سينالوا ،خاليسكو ،سيتا ،غولفو.)...

 2500مدني في مدينة ماريوبول منذ بدء الغزو .في

“قوى أوكرانية يمينية متطرفة تختبئ خلف المدنيين”.

وكررت وسائل اإلعالم هذا األسبوع أنه بمقدور
ّ

المقابل ،قال المتحدث باسم الكرملين ،ديمتري بيسكوف إن وفي سياق الحراك الدبلوماسي ،بحث وزير الخارجية

العصابات التسلل إلى كرة القدم المكسيكية .في

“وزارة الدفاع في االتحاد الروسي ال تستبعد إمكانية فرض القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،مع نظيره

هذا السياق قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة

السيطرة الكاملة على المراكز السكانية الرئيسية ،مع ضمان الروسي سيرغي الفروف ،في موسكو ،مستجدات

المكسيك المستقلة هوغو سانشيس غودينو لوكالة

أقصى درجات السالمة للسكان المدنيين” .ورد بيسكوف

األوضاع في أوكرانيا.

فرانس برس“ :هذا المستوى من العنف يكشف

بالنفي على سؤال حول تصريحات المسؤولين األمريكيين

وجدد وزير الخارجية القطري ،التأكيد على دعوة بالده

عن اختراق غير مرئي وصامت للمجموعات

الذين قالوا إن روسيا طلبت من الصين معدات عسكرية.

لـ”جميع األطراف إلى ضبط النفس ،وحل الخالف عبر

“باراس” كرة القدم،
المرتبطة بالعصابات” ضمن ّ

وأجرى مستشار األمن القومي األمريكي جايك ساليفان

الحوار البناء والطرق الدبلوماسية ،وتسوية المنازعات

ما أزعج هذا التفسير الصحافي أوسفالدو سافاال

وكبير مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي

الدولية بالوسائل السلمية ،وضمان سالمة المدنيين

الذي استنكر في صحيفة “واشنطن بوست”

الصيني يانغ جيشي في روما “نقاشا جوهريا حول حرب

واعتبار ذلك أولوية قصوى” .كما أكد حرص بالده

باإلسبانية “أسطورة عنف المخدرات في كرة القدم

روسيا على أوكرانيا” ،وفق ما أفاد البيت األبيض في بيان على “ميثاق األمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون

المكسيكية”.

مقتضب .وقالت مسؤولة أمريكية كبيرة االثنين إن “انحياز” الدولي ،بما فيها االلتزام بتسوية المنازعات الدولية

“يبرر الفساد المستشري بين كبار
هذا التفسير ّ

الصين إلى روسيا “مقلق للغاية” ،وذلك بعيد لقاء بين

المسؤولين ،شركات األمن المستقلة ورجال

مسؤولين أمريكي وصيني في روما دام سبع ساعات وتباحثا القوة ،وااللتزام بسيادة واستقالل الدول وسالمتها

األعمال النافذين المسيطرين على األندية”.
كما يتع ّين على االتحاد المكسيكي للعبة إيجاد حلول
للهتافات المعادية للمثليين في المالعب.
سيكون االمتحان المقبل في مباراة ضد الواليات
المتحدة في  24آذار /مارس الجاري ،ضمن
التصفيات المؤهلة إلى مونديال  ،2022وسيتم
مرة أخرى عبر تذاكرهم،
تحديد المتفرجين ّ
إلسكات الشتائم مع كل ركلة مرمى يسدّدها
الحراس.

روسيا تقر ببطء تقدمها
العسكري يف أوكرانيا… و30
ألف جندي يف مناورات
لـ«الناتو»… وتحذير أممي
من رصاع نووي
لندن – «القدس العربي» -ووكاالت :كشف واحد من
أوثق حلفاء الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،أمس
اإلثنين ،أن “العملية العسكرية” ال تسير بالسرعة
التي أرادها الكرملين ،وفيما نفى األخير طلب مساعدة
عسكرية من الصين ،قالت مسؤولة أمريكية إن
“انحياز” الصين لروسيا “مقلق للغاية” ،ودعا وزير
الخارجية القطري ،محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،بعد
لقاء نظيره الروسي سيرغي الفروف ،في موسكو،
جميع األطراف إلى ضبط النفس ،وحل الخالف عبر

بالوسائل السلمية ،واالمتناع عن التهديد باستخدام

اإلقليمية”.
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تسلية

Expert Sodoku

ACROSS
1- One thing after another?
5- Drugstore chain
8- Seize
12- Frozen drink brand
13- Acreage, e.g.
14- Establish
15- Dentist’s back tooth responsibility?
17- Certain religious Jamaican
18- Four quarters
19- Like an unmatched sock
20- Pronoun pair
22- Fall from grace
23- Spanish for “Hooray!”
24- ”Ah, yes”
25- More serene along a shore?
31- Tummy muscles
32- Dorm VIPs
33- Word before “a wash” or “a wrap”
34- Name that anagrams to “adorn”
37- Ewe’s mate
38- Judi of “Belfast”
40- Ecological org.
41- Accelerate quickly
42- Aspiration
43- Brief come-on?
49- Ivy in Connecticut
50- Historic time
51- Approx.
53- On the line
56- Tomato problem
57- Speedometer abbr.
58- Mindless followers
59- Hollywood history and such?
62- Eye drops?
63- ”Oh, su-u-ure”
64- Arguing
65- As recently as
66- ”My country, ___ of thee ...”
67- Kind of blocker

DOWN
1- Cars that may have bars
2- Widely recognized
3- One-named Tejano music legend
4- Contents of some kitchen bags
5- Less refined
6- Chow examiner
7- Comes out with
8- Colonel Sanders’ beard
9- Enters hastily
10- Some chips, sometimes
11- MLK’s was in Jan.
13- Confuses
14- Sassy
16- It gathers dust while in motion
21- Slugs
26- Young fellow
27- ”Fantastic!”
28- Thanksgiving root vegetable
29- And more: Abbr.
30- Volcanic output
34- Whistle blower in sports
35- Big name in nail polish
36- Elite fighter at sea
37- ___ room (game night site)
38- Widen, like pupils
39- It’ll never fly in Australia
41- Smell awful
42- Skillful
44- Diner
45- High five sounds
46- Butterflies
47- Mute button’s device
48- Liveliness
52- Letter before iota
53- On the matter of
54- In that case
55- Give off
60- Kimono closer
61- Chem class component

.ً يبكينا أحيانا..“رسوم كاريكاتيرية من واقع كاريكاتيري عايش فينا
”..وبيضحّ ك الناس علينا على طول

عبد الهادي شماع
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Aries
Your ruler, Mars, will be traveling very close to Venus all
month. This translates into opportunities for romance, more
creativity, and even more money, Aries. March 2 and March 3
are incredible days to assert yourself in the field of your career.
Apply for a new job or ask for a raise around this time. This is
also a month in which your intuition will be at an all-time high,
making the first half of the month ideal for meditation, psychic,
or esoteric work. Once the Sun enters your sign on March
20, you will be ready to charge ahead on your most precious
goals!

Taurus

For you, Taurus, the month could have a little bit of an
intense start as your ruler, Venus, meets with Pluto at the
beginning of the month. However, once this energy dies
down, you have incredible support from the universe to
assert yourself in the field of career and public visibility.
Mars and asteroid Vesta in Aquarius will be helping
you attain your goals. The key to getting what you want
lies in being devoted to your goals and asking for help.
Don’t hesitate to network hard, as your eleventh house of
community will be lit this month.

Gemini

You have stellar stars for success this month, dear Gemini.
The line-up of planets in Pisces will be activating your
tenth house of career, but because this watery and mystical
energy can be hypnotizing, you will have to stay focused!
At least if you want to make the best of it. The March 18 full
moon will have you choosing between your career and
home life, when you might have to choose the latter. The
days between March 17 and March 20 are key when it
comes to getting out of your comfort zone and chasing your
most precious goals!

Cancer

March is a month to expand your horizons, physically and
mentally. The heavy Pisces influence will be activating
your ninth house of philosophy and far-horizons,
instigating you to open your mind to new places, fresh
concepts, and interesting people. Travel and study can
really help you grow while also opening your mind. The
March 20 Spring Equinox kicks off a month-long period
for focusing on your career. If you have a new project
to launch or pitch, try doing so under the March 31 new
moon. While this energy might feel intense, it will catapult
you to success, especially if your strategy is well-defined.

Leo

Your ruling planet, the Sun, spends most of the month in
Pisces, which might make you feel like you’re living in a
fantasy world. While this energy is not the best to focus
on detailed work, it’s amazing for downloading messages
and doing deep soul-searching work. If you have a serious
partner, this is also a time in which you could reach a
newfound closeness or even a deeper commitment. The
March 18 full moon in Virgo could mean a raise or the
arrival of a payment you’ve been waiting for.

Virgo

The March 2 new moon in Pisces brings a major new
beginning to an important relationship. If you’ve been
dating someone for a while, you could be taking your
connection to the next level. The days between March
5 and March 13, as well as March 23 are incredible for
either starting a dating profile—or alternatively, starting
work with a coach who can help you make your wildest
dreams come true. This month’s full moon happens in
your sign, bringing the culmination of a project that began
six months ago. This might call for a celebration!
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Libra

You begin the month with your ruler, Venus, sitting
next to Pluto. Watch your interactions around this
time, as some intensity could show up in some of
your relationships. On the flip side, this intensity
could help you assert yourself if what you need is
an injection of energy. The March 18 full moon will
be stirring up some deep subconscious material,
bringing you the opportunity to abandon old
insecurities and hang-ups.

Scorpio
We hope you have some fun plans on the calendar
this month, Scorpio! The Pisces line-up in the sky
is encouraging you to take a break, have some fun,
and enjoy the beauty of life. Creativity and dating
are also encouraged in March. In fact, this is one of
the best months of the year to look for a partner, if
looking. Or alternatively, deepen a relationship if
that’s what feels right. You’re a private person and
this full moon might make you want to spend some
time alone.

Sagittarius

You seem to be going through a period of
introspection, and the month of March continues
this trend. You have stellar aspects in your home
and family sector, so if you ever wanted to buy a
home or grow your family, this is one of the best
months to do so. However, once the March 18 full
moon rises in the sky, you might be called to work
on an important project at work. Put your best foot
forward! Once the Sun makes its fiery entrance
into Aries, you will have much more time to enjoy
life and have some fun!

Capricorn
The beginning of the month screams major
transformation as Venus and Mars meet with
Pluto in your sign. This could mean a relationship
reaching new heights—or alternatively, you
skyrocketing into a powerful position at work.
Money looks good too this month, making this a
good time to invest or ask for a pay raise. When
the Sun enters Aries on March 20, your focus will
slowly but surely shift to your home. For the next
month, you could be doing home renovations or
entertaining people in your space.

Aquarius

Major deals or breakthroughs could be happening
for you this month, as the planets are encouraging
a new version of yourself to bubble up to the
surface. Your financial sector is also looking
sparkly, as it is receiving help from big-hitter
Jupiter. If there was ever a time to reformulate
your financial strategy, that time is now! In fact,
the March 18 full moon is an amazing time to
settle some debts. Alternatively, someone could
approach you for a loan. But before saying yes,
make sure to be clear about when you will get paid
back.

Pisces

March brims with possibility, especially during
the first half of the month. All the planets in the
sky will be activating your first and second house.
What this means is that you might be toggling
between introversion and extroversion, which is
okay! In fact, you will need a lot of time alone to be
able to channel all the inspiration this month has
for you. You’re beginning a 12-year cycle of growth
and manifestation, so make sure to make the best
of this sparkly month, dear Pisces!
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