
حذرت األمم المتحدة من أن يؤدي تصاعد التوترات 
في العالم، مضافا إليها الحرب اإللكترونية المتفاقمة، 
حم���د عقباها. ورس���مت صورة 

ُ
إل���ى كارثة نووي���ة ال ت

متشائمة للتهديدات التي تواجه العالم.
واعتبرت المنظمة الدولية، في تقرير شامل صدر 
عن معهد نزع األس���لحة التابع لها، أن"عدم استخدام 
أس���لحة نووية منذ كارثتي هيروش���يما وناجازاكي، ال 
يمكن أن يش���كل بحد ذات���ه وال بتفس���يراته من تلقاء  
نفسها، دلياًل كافيًا على أن احتمال وقوع  كارثة نووية 

هي عند الحدود الدنيا!" .
وأضاف التقرير، بلهجة تحذيرية: "على الرغم من أن 
تفجيرات خطرة لم تحدث حتى في الظروف التي كانت 
فيها الحرب الباردة على أشّدها، فإن اإلنذارات الكاذبة، 
والحوادث داخل وحول األسلحة النووية، تجعلنا نفكر 

بهذه األخطار الماحقة".
واعتب���ر أن األخط���ار والتهديدات تزاي���دت كثيرًا 
مع جعل منظومات القيادة والس���يطرة على األسلحة 
النووية آلية.. وقال: إن االعتماد على النظم اآللية في 
إدارة األسلحة النووية أدى ويؤدي إلى زرع ثقة في غير 

محلها بشأن أمانها وسالمتها.
وأوضح التقرير أن الحفاظ على الردع النووي سيبقى 

قائمًا حتى الوقت الذي يثبت فيه عدم صالحيته!".
وأكد أن "الخطر متأصل، وعندما يس���وء الحظ، فإن 

النتائج ستكون كارثية بال أدنى شك".
وبلهجة متشائمة، ذكر التقرير أن "زيادة مستويات 
االستثمارات في مجال األس���لحة النووية ومنظومات 
األس���لحة النووية وتحديثها لم تعزز أمانها ولم تقلل 
من احتماالت حدوث تفجير متعمد أو غير متعمد" 

لها.
وحث التقرير البلدان النووية على تبادل المعلومات 
بشأن المخزونات النووية القائمة لديها، لمنع األخطاء 
ومعرفة األخطار الحقيقية عند قوع هجوم انتقامي.

وخلص إلى القول: "ينبغي لهذه الدول أن تتخلى عن 

خطط تطوير أنظمة تس���لح نووي جدي���دة والعمل 
على تخفيف حدة التوتر في 'المشهد األمني الدولي".

من جانبها أكدت بيونغ يانغ أن كوريا الشمالية "قوة 
نووية عظمى قادرة على مقاوم���ة الواليات المتحدة 

األمريكية".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكورية الش���مالية أن 
بيونغ يانغ س���ترد "على حرب ش���املة بحرب شاملة، 

وعلى حرب نووية بضربات نووية".
واته���م البي���ان اإلدارة األمريكية بأنها تس���ببت في 
تح���ول الوضع في ش���به جزي���رة الكورية إل���ى مرحلة 

رًا بأن "واش���نطن تق���وم بتوجيه 
ّ
خطيرة ج���دًا، مذك

تهديدات إلى كوريا الشمالية بشكل يومي".
وفي ما يخص قرار الواليات المتحدة إرسال مجموعة 
سفن حربية أمريكية تتقدمها حاملة الطائرات "كارل 
فينسن" إلى منطقة شبه الجزيرة الكورية، أعلن البيان 
أن بيونغ يانغ "تتابع بانتباه مناورات البحرية األمريكية 

وجاهزة للرد بشكل فوري على أي استفزاز".
وفي س���ياق متصل، أعلن ماكل بينس، نائب الرئيس 
األمريك���ي، أن مجموع���ة الس���فن الحربي���ة األمريكية 
بقيادة حاملة الطائرات "كارل فينسن" ستدخل بحر 

اليابان قبل أواخر الشهر الحالي.
تصري���ح بينس هذا، ج���اء ف���ي خت���ام مباحثاته مع 
رئيس الوزراء األسترالي مالكولم تورنبول في سيدني، 
حيث أكد أن "كوريا الش���مالية يجب أال تخطئ بش���أن 
نية الواليات المتحدة وحلفائه���ا وحزمهم في تأمين 

السالم واالستقرار في هذه المنطقة".
وقد انتقد بيان الخارجية الكورية الشمالية السلطات 
األسترالية على إدانتها إطالق صاروخ باليستي كوري 
شمالي، وعلى نية كانبيرا توس���يع العقوبات األحادية 
الجانب لبيونغ يانغ، حيث قال: إن أس���تراليا "ستنتحر 
إذا اس���تمرت في دعم السياسة األمريكية الرامية إلى 
عزل كوريا الشمالية"، مش���يرًا إلى أنها "قد تكون في 

مرمى نيران بيونغ يانغ النووية".
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نسبة المشاركة في االنتخابات الرئاسية الفرنسية 
بلغ�ت ق���رابة %80

وصلت نسبة المشاركة في الدور األول من االنتخابات الرئاسية الفرنسية إلى حدود%80 
امس األحد، وهي نسبة متقاربة مع تلك التي شهدها الدور األول من انتخابات 2012م.

ويبقى مستوى تعبئة الناخبين أحد العوامل المجهولة في هذا االستحقاق غير محسوم 
النتائج، مع اشتداد المنافسة بين المرشحين األربعة األوائل.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

الفروف: روسيا لن تسمح بإسقاط 
الدولة السورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن عرقلة المقترح 
الروسي اإليراني بشأن إجراء تحقيق شفاف في مزاعم استخدام 
السالح الكيميائي في خان شيخون بريف إدلب "محاولة جديدة 
هدفها اسقاط الحكومة السورية" مؤكدًا في الوقت نفسه أن موسكو 

لن تسمح بذلك.
وأش��ار الف��روف إلى أن "وف��ود ال��دول الغربية رفضت المقترح 
المشترك حول زيارة خبراء منظمة حظر األسلحة الكيميائية لمكان 
الحادثة المحتملة الستخدام السالح الكيميائي في خان شيخون 
وذلك من دون أن تقدم أي تفسير واض��ح".. مبينًا انه هذا االمر 
اظهر ضعف موقف الدول الغربية التي في واقع األمر تمنع منظمة 

حظر األسلحة الكيميائية من إرسال مفتشيها إلى مكان الحادث.
وتعليقًا على تصريحات لندن وباريس بأن خبراءهما حصلوا على 
عينات التربة من مكان الحادث قال الفروف إن: "روسيا لم تحصل 
على الرد على األسئلة الموجهة إلى بريطانيا وفرنسا ومنظمة حظر 
األسلحة الكيميائية بشأن المكان الذي تم أخذ هذه العينات فيه 
ة إلى  ومن أخذها ومتى نقلها".. مضيفًا: "هذا قريب من حالة اإلساء
سمعة هذه المنظمة، وإذا كان هناك من يرغب في المساهمة في 

ذلك فيجب قطع مثل هذه المحاوالت".

رئيس البرلمان األوروبي اليستبعد إلغاء 
خروج بريطانيا من االتحاد 

قال رئيس البرلمان األوروب��ي، أنطونيو تاياني، إن قرار خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي يمكن العودة عنه إذا خسر أنصار هذا 

القرار االنتخابات البرلمانية المبكرة القادمة في البالد.
وأشار تاياني -في حديث لصحيفة "غارديان" البريطانية- إلى 
ات  أن لندن في حال رغبت في سحب قرارها بالخروج فإن اإلجراء

ستكون واضحة ولن يتطلب األمر حتى الرجوع إلى القضاء".
وأض��اف تاياني: أن جميع ال��دول األعضاء في االتحاد األوروب��ي 
سيفرحها بقاء بريطانيا في االتحاد إذا قررت ذلك.. بالتوازي مع 
ذلك، هدد رئيس البرلمان األوروبي بعرقلة إي صفقة خاصة بخروج 
بريطانيا في حال لم تضمن احترام حقوق مواطني االتحاد األوروبي 

في األراضي البريطانية بشكل كامل.
ات الرسمية، يقيم في بريطانيا حوالي 3 ماليين  وبحسب االحصاء
من المواطنين األوروبيين، فيما يقيم قرابة مليون بريطاني في 

مختلف دول االتحاد االوروبي.

استبعاد نجاد من االنتخابات 
 الرئاسية  اإليرانية

ستبعد الرئيس اإليراني السابق محمود أحمدي نجاد من خوض 
ُ
ا

االنتخابات الرئاسية المقبلة في البالد.
ونقلت وكالة "تس���نيم" اإليرانية عن لجنة االنتخابات الرئاسية 
قولها: إن مجلس تش���خيص مصلحة النظام وافق على ترشيح 6 
شخصيات فقط لخوض االنتخابات الرئاسية المقبلة وهم الرئيس 
المنتهي���ة واليته حس���ن روحاني والمرش���حون إبراهيم رئيس���ي 
ومحمد باقر قاليباف وإسحاق جهانكيري ومصطفي هاشمي طبا 

ومصطفي مير سليم.
وأضافت: أن الرئيس اإليراني الس���ابق محم���ود أحمدي نجاد تم 
استبعاده من قائمة المرشحين لالنتخابات القادمة، مشيرة إلى أن 
أسماء المرشحين الس���تة الذين حصلوا على الموافقة تم إرسالها 

الى وزارة الداخلية.
وكان المتحدث باسم مجلس تش���خيص مصلحة النظام عباس 
علي كدخدائي صرح في وقت س���ابق، أنه ت���م االنتهاء من عملية 

دراسة أهلية المرشحين لالنتخابات الرئاسية.
ُيذكر أن االنتخابات الرئاسية في إيران ستجري في التاسع عشر 
من شهر مايو المقبل وذلك تزامنًا مع الدورة الخامسة النتخابات 
المجالس البلدية والقروية واالنتخابات التكميلية لمجلس الشورى 

اإلسالمي في بعض المدن.

العـالم يقتـرب من كـارثـة نــووية
كوريا الشمالية: النـووي بالنـووي والحـرب بالحـربترامب: قولوا لبيونغ يانغ إن لدى واشنطن غواصـات نـووية

أعلن الصحافي األمريكي، روبرت باري، المعروف بتحقيقاته المثيرة التي تنشر في عدة وكاالت دولية وعالمية، أن الهجوم الكيميائي الذي 
حدث في مدينة خان شيخون هو من تنظيم وإعداد جهات سعودية وإسرائيلية.

وكشف باري من خالل تقرير نشر على موقع  "كونسورتيوم نيوز"  األمريكي ان  معلومات استخبارية سرية حصل عليها من مصادر عدة 
عن أن جهات س���عودية إس���رائيلية أعدت ونظمت العملية من خالل اطالق طائرة بدون طيار انطلقت من قاعدة أردنية ومنها الى مدينة 

خان شيخون.
ويسرد الكاتب األمريكي كيف استطاع التوصل الى االستنتاج األخير حول ضلوع السعودية وإسرائيل بضربة خان شيخون األمريكية، وقام 
باري بدراس���ة معمقة لتقرير صدر عن المجل���س األمني القومي األمريكي في عه���د الرئيس الحالي دونالد ترامب وتبي���ن للصحافي أن هناك 
تناقضات كثيرة في المعلومات والهدف الرئيس���ي من التقرير هو مجرد اتهام القوات السورية بالضربة الكيميائية في خان شيخون دون أي 
دالئل واضحة ومثبتة. واستنادًا الى التقرير األمريكي المتناقض يقول باري:" إن الواليات المتحدة األمريكية لديها اثباتات حسية عن طائرة 
سورية عسكرية أقلعت من مطار ش���عيرات محملة بمادة الس���ارين، وفي مقطع آخر من التقرير يذكر أن االستخبارات األمريكية رصدت 
اتصاالت الس���لكية بين جنود من الجيش الس���وري قبل الضربة الكيميائية، لكن وبش���كل متناقض في مقطع آخر من التقرير يذكر أن هناك 

معلومات سرية اليمكن اإلفصاح عنها وذلك لحماية األدلة والشهود وكل شيء مرتبط بالقضية".

اتهم الرئيس السوري، بشار األسد، جبهة فتح الشام، بالمسؤولية عن مقتل 126 شخصا 
في تفجير استهدف قافلة حافالت كانت تقل نازحين من بلدتين شيعيتين مواليتين 

للحكومة في طريقهم إلى حلب.
ولم تعلن أي جهة حتى اآلن عن مسؤوليتها عن مقتل هؤالء األشخاص.

ومن بين القتلى في تفجير حافالت نازحي كفريا والفوعة غربي حلب 68 طفاًل.
وقالت وسائل إعالم موالية للحكومة: إن التفجير تم باستخدام سيارة مفخخة.

وكانت جبهة فتح الشام تحمل اسم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة إال أنها أعلنت 
انفصالها عنه السنة الماضية، ثم انضمت إلى تحالف جديد مع مجموعات جهادية أخرى 

يحمل اسم جبهة تحرير الشام.
ودانت األمم المتحدة التفجير، ودعت جميع األطراف إلى ضمان سالمة خمسة آالف شخص 

تشملهم عملية اإلجالء.

األسد: جبهة فتح  الشام 
ارتكبت مذبحة  كفريا

السعودية وإسرائيل وراء الهجوم الكيميائي في خان شيخون

هيلجا زيب ٭

لن اتدخل س���أكتفي فقط باالستشهاد بما كتبته مديرة معهد 
ش���يللر الدولي عن حرب اليمن المنس���ية من قبل كل من يدعون 

الحرية واالنتصار لحقوق االنسان في العالم.
هذه الحرب قتلت وجرحت عشرات اآلالف من اليمنيين.. شردت 
الماليين وحولتهم ال���ى نازحين.. دمرت البني���ة التحتية وتحول 

قرابة 25 مليون يمني تحت خط الفقر.
فقد أرس���لت هيلجا زيب-الروش، مديرة معهد شيللر الدولي، 
الكلمة الترحيبية التالية لمؤتمر برلي���ن الذي عقد في ال�25 من 
فبراير الماضي ببرلين تحت ش���عار "جرائم الحرب المنس���ية في 

اليمن"
قتلت الحرب التي تش���نها قوات التحالف العس���كري على اليمن 
بقيادة المملكة العربية الس���عودية والمدعومة بصور متعددة 
من قب���ل الواليات المتح���دة األميركي���ة، في العامي���ن الماضيين 
عش���رات اآلالف من الناس وتهدد اآلن حياة أكثر من 12 مليون 
شخص، بسبب التدمير المس���تمر للبنية التحتية الزراعية.. كما 
تس���بب الحصار الجوي والبح���ري المفروض عل���ى اليمن في عزل 
اليمن بص���ورة كلية عن العال���م وأدى إلى نقص الم���واد الغذائية 
واألدوية.. هذه الحرب هي إبادة جماعية وفقًا للتعريف الرسمي 

لألمم المتحدة.
لم يفض���ح النفاق الذي ال ُيحتمل لمن يس���مى ب���� "الغرب الحر" 
ش���يء س���وى االمتناع عن التغطية اإلعالمية لجرائم الحرب التي 
ترتكب يوميًا ضد الشعب اليمني منذ عامين.. أين هم كل أنصار 
"التدخالت اإلنس���انية"، الذين يحرضون للحرب تلو األخرى تحت 

ذريعة الدفاع عن حقوق اإلنس���ان، المبنية في حقيقة األمر على 
األكاذيب؟ أين ه���ي التقارير الصحفية حول قصف مجالس العزاء 
والمستشفيات واستخدام القنابل العنقودية المحرم استخدامها 
دوليًا، وحول موت ما يزيد عن ألف طفل أسبوعيًا، بسبب األمراض 
التي باإلم���كان الوقاية منها. أي���ن هي االحتجاجات ض���د التدمير 

المنهجي للتراث الثقافي واإلرث اإلنساني العظيم؟
دعي  في عصر اإلنترنت ومراقبة قمر "ناسا" اليمكن أليٍّ كان أن يَّ
أن جميع الحكومات ووسائل اإلعالم ليس على علم بما يجري من 
أعمال وحشية ضد س���كان اليمن.. وقرار الصمت عنها فقط من 
أجل الوقوف إلى جانب الحلفاء يجعل منها شركاء في هذه الجرائم.
إنه ألم���ر جيد، أن يع���د وزي���ر الخارجي���ة األميركي���ة الجديد، 
تيلرس���ون، بضرورة النقل الالمحدود ل� "المس���اعدات اإلنسانية" 
لكل أرج���اء اليمن، ولكن يجب أن يكون هن���اك ضغط دولي إلنهاء 
الحرب ضد اليمن على الفور، وإع���ادة إعمار البالد وإعادة ترميم 

التراث الثقافي المدمر بقدر اإلمكان.
ربم���ا يكون في تواج���د دول البريكس ومب���ادرة طريق الحرير 
الجديدة المعلن عنها في الصين فرج وأمل للناس في اليمن يسمح 
بتحقيق تطلعاتهم بتلبية مطالبهم.. إن البوادر المفعمة باآلمال، 
بأن المزيد والمزيد من الدول أدركت فوائد هذا التعاون التجاري 
المربح للجانبين ولديها اس���تعداد إلدارة ظهرها للجيوسياسية 

وأن يصبح باإلمكان تحسين اإلطار االستراتيجي لليمن قريبًا.
في الوقت الحالي، ندعو جميع الش���عوب إلى تلبية هذه الدعوة 
التي وجهها الش���عب اليمني إلنهاء الحرب ولفت انتباه العالم إلى 

هذا البلد المهم والثري ثقافيًا.
٭ مديرة معهد شيللر الدولي

جرائم الحرب المنسية في اليمن
 تفضح نفاق "الغرب الحر"

100 مليون يورو تكاليف التدابير 
األمنية في بلجيكا

أعلن وزير الدفاع البلجيكي، ستيفن فانديبوت -الجمعة- ان الدوريات العسكرية باألماكن 
العام بالمملكة التي بدأت كجزء من العمليات األمنية بعد الهجمات اإلرهابية في باريس عام 

2015م كلفت ميزانية بلجيكا حتى اآلن 100.289 مليون يورو.
ونقلت وكالة " بيلغا " عن وزير الدفاع قوله: " التكلفة اإلجمالية لهذه االلتزامات في 
الفترة ما بين 17 يناير 2016 حتى 18 أبريل  2017م بلغت 100.289 مليون يورو".

هذا ورفعت السلطات البلجيكية خطر التهديد اإلرهابي إلى أعلى مستوى له بعد العمليات 
اإلرهابية في 22 مارس آذار 2016م على مطار ومترو بروكسل.


