
واشنطن/
ــة  الخارجي ــر  وزي ــال  ق
األمريكي ريكس تيلرسون إن 
تجاه  ــي  االسرتاتيج ــا  "صربن
ــد"،  ــد نف ــة ق ــا الشمالي كوري
مؤكدا دراسة الحل العسكري 
ملواجهة الخطر النووي الذي 

تشكله بيونج يانج.
ــالم  إع ــل  وسائ ــت  ونقل
ــن  ع ــة  جنوبي ــة  كوري
إن  ــس:  أم ــه  قول ــون  تيلرس
ــا فيها  ــارات، بم ــة الخي كاف
ــى  تبق ــري،  العسك ــل  الح
ــا يخص  ــة فيم ــىل الطاول ع
التعامل مع القضية النووية 

لشبه الجزيرة الكورية.
ــد  عق إىل  ــة  وباإلضاف
ــن  م ــدد  ع ــع  م ــاءات  لق
ــا  كوري يف  ــني  املسؤول
تيلرسون  ــوي  ين الجنوبية، 
البالد  ــذه  ــه له ــالل زيارت خ
ــة العازلة  التوجه إىل املنطق

بني الكوريتني.
ــد  ق ــن  واشنط ــت  وكان
ــى  ستتبن ــا  أنه ــت  أعلن
ــة جديدة  ــا اسرتاتيجي قريب
ــووي  ــد الن ــة التهدي ملواجه

الكوري الشمايل.
ــات  الترصيح ــاءت  وج
ــول  ــدة ح ــة الجدي األمريكي
اتخاذ موقف أكرث تشددا من 
ــج يانج"،  ــزازات بيون "استف
ــة  اآلسيوي ــة  الجول ــالل  خ
ــر الخارجية األمريكي،  لوزي
ــس  الخمي ــال،  ق ــذي  ال

ــث  سيح ــه  إن ــارس،  16م
ــب دورها يف  ــىل لع الصني ع
ــا بيونج  ــاح جارته كبح جم

يانج.
ــالل  خ ــر  الوزي ــى  ويسع
ــاء  ــة حلف ــه إىل طمأن جولت
ــأن  ب ــا،  آسي يف  ــن  واشنط
ــم يف  ــف إىل جانبه ــالده تق ب
مواجهة التهديدات النووية 
ــا  كوري ــن  م ــة  والصاروخي

الشمالية.
ــأن  ب ــون  تيلرس ــر  وأق
ــات  والعقوب ــات  السياس
ــىل  ع ــر  تؤث ــم  ل ــة  السابق

طموحات بيونج يانج.
ــر صحفي  ورصح يف مؤتم
ــريه الياباني  ــرتك مع نظ مش
ــدا، الخميس:  ــو كيشي فومي
ــم  امله ــن  م ــه  أن ــد  "أعتق
ــود  الجه ــأن  ب ــرتاف  االع
ــة وغريها التي  والدبلوماسي
بذلت يف السنوات العرشين 
ــا  كوري ــع  لدف ــرية  األخ
ــن  ــيل ع ــة إىل التخ الشمالي

سالحها النووي أخفقت".
"يف  ــون  تيلرس ــال  وق
ــد  التهدي ــذا  ه ــة  مواجه
أن  ــح  الواض ــن  م ــد،  املتزاي
ــدة أمر  ــة جدي ــي مقارب تبن

رضوري".
ــة  ــىل أهمي ــدد ع ــه ش لكن
التحالف الثالثي مع اليابان 
ــربا  ــة، معت الجنوبي ــا  وكوري
أنه "أمر أسايس وخصوصا 
ــا  كوري ــج  برام ــة  مواجه يف 

ــة  النووي ــة  الشمالي
والصواريخ الباليستية".

بدورها قالت نيكي هاييل، 
ــدة  ــات املتح ــة الوالي مندوب
ــة لدى األمم املتحدة،  الدائم
ــع "يس إن إن"  ــة م يف مقابل
إن واشنطن ال تنوي العودة 
ــة  السداسي ــات  للمفاوض
ــا  كوري ــة  قضي ــة  لتسوي

الشمالية.
ــم  ل ــا  إنه ــيل  هاي ــت  وقال
ــع  ــدا م ــة أب ــش القضي تناق
ــوري الشمايل يف  نظريها الك
ــا تعترب  ــم املتحدة، ألنه األم
ــات غري  املناقش ــذه  ــل ه مث
ــدال من ذلك، تنوي  مثمرة. ب
ــة  األمريكي ــة  الدبلوماسي
ــني وروسيا  ــه إىل الص التوج
ــب املساهمة يف الجهود  بطل
ــج  بيون ــار  إجب إىل  ــة  الرامي
ــن  ع ــيل  التخ ــىل  ع ــج  يان
ــادة  زي إىل  ــي  الرام ــا  نهجه
ــر  وتطوي ــة  النووي ــا  قدراته
ــرة  ــة عاب ــخ باليستي صواري

للقارات.
وُسئلت هاييل عن احتمال 
ــة  استباقي ــة  رضب ــه  توجي
يف  ــة،  الشمالي ــا  كوري إىل 
ــت موسكو وبكني  حال رفض
بيونج  ممارسة ضغوط عىل 
ــت أنها ال تريد  يانج. فأجاب
ــذا الخصوص،  ــني به التخم
ــه  نفس ــت  الوق يف  ــدة  مؤك
ــة  لكاف ــن  واشنط ــة  دراس

الخيارات.

عربي ودوليعربي ودوليالثــــورة
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هناك رغبة لدى حزب اهللا يف التأثري على حرية عمل إسرائيل 

يف البحر، وتهديد مرفأي حيفا وأشدود اللذين يشكالن ٩٩٪ 
من الحركة التجارية التي تمر ذهابًا وإيابًا عرب البحر".

رئيس أركان البحرية الصهيونية

استقالة مديرة اإلسكوا لرفضهًا سحب تقرير 
يدين الكيان الصهيوين بالتميزي العنصري

ــرب  لغ ــة  واالجتماعي ــة  االقتصادي ــة  للجن ــة  التنفيذي ــرة  املدي ــت  أعلن
ــن منصبها بعد  ــة استقالتها م ــس الجمع ــا خلف أم ــوا) ريم آسيا(إسك
رفضها سحب تقريرها الذي يتهم الكيان الصهيوني بالتمييز العنرصي .
ونقلت وسائل اإلعالم عن خلف قولها "استقلت ألنني أرى أن واجبي أال 

أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة“.
ــد باإلمكان سحبه وما جرى هو طلب  ــت أن "التقرير صدر ولم يع  وأضاف

سحبه فقط عن املوقع االلكرتوني لالسكوا".

قوة أفريقية مشرتكة تحرر ٥٠٠ رهينة 
كانوا محتجزين لدى (بوكو حرام)

ــن دول غرب أفريقيا يف  ــن نجاح قوات مشرتكة م ــت السلطات يف الكامريون ع أعلن
ــو حرام) يف قرى عىل  ــوا محتجزين لدى جماعة (بوك ــر نحو 500 رهينة كان تحري
ــدود بني الكامريون ونيجرييا. وذكر وزير االتصاالت الكامريوني عيىس بكري يف  الح
ــرب أفريقيا حررت منذ األربعاء  ــر صحفي أمس، بأن قوات من عدة دول يف غ مؤتم
ــدة قرى بني  ــة (بوكو حرام) يف ع ــة كانت تحتجزهم جماع ــو 500 رهين ــايض نح امل

بالده ونيجرييا.. الفتا إىل أن معظم الرهائن من النساء واألطفال وكبار السن.
ــار إىل أن هذه العمليات أسفرت أيضا عن مقتل أكرث من 60 مسلحا، وإلقاء  وأش
ــري مستودع وقود  ــه يف انتمائهم للجماعة، وتدم ــض عىل 21 شخصا يشتب القب

وأسلحة يف العمليات، وتدمري قاعدة للجماعة يف املنطقة.
يذكر أن الجيش النيجريي قد تمكن قبل ثالثة أيام من تحرير 455 رهينة، كانوا 

محتجزين لدى جماعة (بوكو حرام)يف عدد من القرى شمال رشقي البالد.

موسكو: نتساءل حول األنشطة 
العسكرية يف اليابان

ــرش فرقة من الجيش الرويس  ــدت موسكو استعدادها ملناقشة موضوع ن أك
ــة العسكرية  ــت لذلك بحث بعض األنشط ــل، لكنها اشرتط ــزر الكوري يف ج

اليابانية التي تثري تساؤالت لدى الجانب الرويس.
ــر الخارجية الرويس، يف مقابلة مع وكالة  وقال إيغور مورغولوف، نائب وزي
ــوع القوات الروسية يف  ــرس" اليابانية"، نرشت أمس ، إن موض ــي جي ب "ج
جزر الكوريل، يمكن طرحه يف املحادثات املرتقبة يف طوكيو يف 20 مارس بني 

وزراء الدفاع والخارجية لروسيا واليابان .
ــىل الرشكاء اليابانيني أن يكونوا مستعدين لتقديم  و شدد مورغولوف أنه ع
ــري أسئلة لدى  ــان التي تث ــة يف الياب ــة العسكري ــات حول األنشط إيضاح
الجانب الرويس. وامتنع الدبلومايس الرويس عن التعليق بالتفاصيل عىل 
اإلجراءات التي يتخذها الجيش الرويس لتعزيز القدرات الدفاعية يف تلك 
ــة، موضحا أن ذلك من صالحيات وزارة الدفاع الروسية. وتابع قائال:  املنطق
ــراءات من الحقوق  ــو كون تلك اإلج ــيشء الرئييس فقط وه ــري إىل ال "سأش
ــان قد بدأتا بالتقارب من  ــة لالتحاد الرويس". وكانت روسيا والياب السيادي
ــا، والتي تحول  ــا بينهم ــل املتنازع عليه ــزر الكوري ــل تسوية قضية ج أج
ــاء الحرب العاملية  ــىل اتفاقية السالم بني الدولتني منذ انته ــع ع دون التوقي
ــة. واتفقت موسكو وطوكيو عىل حزمة من الخطوات إلطالق مشاريع  الثاني
ــو عربت عن قلقها العميق من  ــة مشرتكة يف تلك الجزر، لكن طوكي اقتصادي
ــدرات الدفاعية يف تلك املنطقة،  ــراءات وزارة الدفاع الروسية لتعزيز الق إج

بما فيها جزر الكوريل.

مقتل ٣ عناصر أمن باكستانيني و٨ إرهابيني
اسالم آباد/

ــن الجيش الباكستاني عن مقتل 3 رجال أمن عىل األقل و 8 إرهابيني يف حادثني  أعل
ــرب البالد امس.وأوضح متحدث باسم الجيش أن اثنني من أفراد  منفصلني شمال غ
ــدود األفغانية. ولفت املتحدث  ــن و6 إرهابيني قتلوا يف اشتباكات وقعت عىل الح األم
ــني، جاءوا عرب الحدود الباكستانية األفغانية، وحاولوا استهداف نقطة  إىل أن إرهابي

حدودية باكستانية تابعة لقوات حرس الحدود يف منطقة خيرب القبلية.
ــت النار عىل املسلحني، ما أدى  ــع املتحدث يف بيان إن القوات الباكستانية فتح وتاب

إىل مقتل 6 منهم، وُقتل جنديان من قوات حرس الحدود يف تبادل إلطالق النار.
ــك طالبان  ــد أن جماعة تحري ــوم، بي ــا عن الهج ــة مسؤوليته ــن أي جماع ــم تعل ول
ــق أن قامتا بشن  ــا سب ــرار املنشقة عنه ــة األح ــة جماع ــورة وحرك ــان املحظ باكست
ــر، قال الجيش إنه تم يف وقت مبكر من  ــات عىل مخافر حدودية.ويف حادث آخ هجم
ــب تابع لقوات  ــه عىل مركز تدري ــاول انتحاريون شن ــة إحباط هجوم ح ــوم الجمع ي

حرس الحدود يف بلدة شاب قادر يف والية خيرب باختونخوا شمال غرب البالد.
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ــالح  ــان س أرك ــس  ــد رئي أك
ــي،  الصهيون ــدو  الع ــة  بحري
أن  ــان،  فريدم درور  ــد  العمي
ــرض  ــع ف ــه يستطي ــزب الل ح
حصار بحري كامل عىل كيان 

االحتالل.
و تحدث فريدمان يف مقابلة 
مع إذاعة الجيش اإلرسائييل، 
ــي تواجه  ــات الت ــن التحدي ع
ــول  ــىل ط ــة ع ــالح البحري س
ــط من  ــر املتوس ــل البح ساح
ــة  ــه" وحرك ــزب الل ــة "ح جه
ــد  التواج ــري  وتأث ــاس"  "حم
يف  ــه  نشاطات ــىل  ع ــرويس  ال
ــد  ــال "إن التواج ــة، وق املنطق
الرويس يف البحر املتوسط أّثر 
ــالح البحر،  ــىل نشاطات س ع
ما أدى أحياناً إىل إلغاء بعض 

ــد إجراء  ــات بع ــذه النشاط ه
ــة"،  مسبق ــع  وض ــرات  تقدي
ــد  ــذا التواج ــريا إىل أن "ه مش
ــدان  املي يف  ــواء  س ــز  والتمرك
ــدل  ي ــوس  طرط ــاء  مين يف  أو 
ــذه ليست  ــل واضح أن ه بشك
ــة أتت لتسوية  نشاطات لجه
ــل  ب ــب،  وتذه ــور  األم ــض  بع

لتتواجد لفرتة طويلة".
وأضاف فريدمان إن " هناك 
رغبة لدى حزب الله يف التأثري 
ــل إرسائيل يف  ــىل حرية عم ع
ــد مرفأي حيفا  البحر، وتهدي
وأشدود اللذين يشكالن 99% 
ــة التي  ــة التجاري ــن الحرك م

تمر ذهاباً وإياباً عرب البحر".
ــه  الل ــزب  "ح إن  ــاف  وأض
ــىل  ــدرة ع ــه الق ــدرك أن لدي ي

ــىل  ــري ع ــار بح ــرض حص ف
ــر ذلك  ــو يستثم ــل وه إرسائي
"إن  ــع  وتاب ــه"،  قوت ــاء  بن يف 
سالح البحر اإلرسائييل يطّور 
ــزء منها  ــاع، ج ــات دف منظوم
ــه، والجزء اآلخر قيد  تم تركيب
ــة إىل تطوير  ــر، إضاف التطوي
القدرات الهجومية من البحر 
ــني مدى  ــل وتحس إىل الساح

ودقة الصواريخ".
ــا ذاهبون  ــا توقع أنن يمكنن
ــاه وملزمون  ــذا االتج ــو ه نح
ــريا  ــك"، مش ــداد لذل باالستع
ــدم  تستخ أن  ــة  إمكاني إىل 
ــرب املقبلة  ــاس" يف الح "حم
ــري مأهولة وهي قادرة  زوارق غ
ــام بذلك عرب التحكم  عىل القي

بها عن بعد.

ــز الربيطانية  ــال تايم ــت صحيفة فاينانش  كشف
ــرصي  امل ــارب  التق ــادة  إع يف  ــة  الحقيقي ــاب  األسب
السعودي والذي تجىل بأنباء عن استئناف وشيك 
ــة أرامكو إىل  ــة التي تقدمها رشك ــات النفطي للشحن

مرص.
إن  ــال  امل ــارق  ط ــرصي  امل ــرتول  الب ــر  وزي ــال  وق
ــر مارس الجاري  ــات يتوقع استئنافها أواخ الشحن

أو أوائل أبريل.
ــايض عىل تزويد  ــة يف أبريل امل ــت السعودي ووافق
ــات النفط شهريا  ــن من منتج ــرص بـ 700 ألف ط م
ــدات أكرب  ــة مساع ــزء من حزم ــوات كج ــدة 5 سن مل
ــدادا سكانيا التي  ــرث تع ــة العربية األك ــا للدول نطاق

تكافح للخروج من منحنى هبوط اقتصادي حاد.
ــات يف أكتوبر املايض دون  ــت أرامكو الشحن وعلق

تفسري واضح من القاهرة أو الرياض.
ــق اإلعالمي املتبادل  ولفتت الصحيفة إىل الرتاش
ــط، بما  ــق النف ــرار تعلي ــاب ق ــني يف أعق ــني الدولت ب
ــة خلف الكواليس بشأن الرصاع  أشار إىل وجود أزم

السوري وتعطل تسليم جزيرتي تريان وصنافري.
ونقلت الصحيفة الربيطانية عن خرباء سياسيني 
ــب الذي يعترب مرص  ــم إن  انتخاب دونالد ترام قوله
ــني يف اسرتاتيجيته املناوئة  والسعودية حليفني هام
ز العقول عىل إعادة التقارب بني الدولتني. لداعش ركَّ

ــد الدعم  ــىل  حش ــة ع ــك حريص ــة كذل السعودي
ــي يف إطار جهودنا ملناوئة التأثري اإليراني عرب  السن
ــد أنها يمكنها االستفادة من  الرشق األوسط، وتعتق
إعادة التأكيد عىل محورها القوي، بحسب محللني.

ــن جانبه، قال عبد الله الشمراني، الدبلومايس  م
ــب،  ترام ــل  عام ــب  ”بسب ــق:  الساب ــودي  السع
ــة  ــدة يف مناهض ــة الجدي ــة السعودي واالسرتاتيجي

إيران، عدنا إىل سياسة التسامح والنسيان".

 
ومىض يقول: ”سياسة الرياض تجاه مرص يمكن 
ــا بـ دبلوماسية الطوارئ، إنه الوقت املناسب  وصفه

للعمل ضد إيران، ونحتاج القاهرة يف هذا الصدد".
ــات  ــرام للدراس ــز األه ــل بمرك ــل، املحل ــاد عق زي
ــا الدولتني ال  ــة واإلسرتاتيجية قال إن كلت السياسي

يمكنها تحمل شقاق طويل األجل.

وفرس ذلك قائال: ”حجم املصالح املعرضة للخطر 
بني مرص والسعودية ال يسمح بذلك".

ــة روسية  ــا مصالح أمريكي ــرد: ”ثمة أيض واستط
ــف السعودي املرصي،  وأوروبية تعتمد عىل التحال
ــذ منذ ثمانينيات القرن املنرصم، كانت الدولتان  فمن
ــن  ــي م ــي إقليم ــرك إسرتاتيج ــن أي تح ــزءا م ج

اآلخرين".

وواصلت الصحيفة الربيطانية: "ضخت الرياض 
مليارات الدوالرت يف االقتصاد املرصي منذ منتصف 
ــس  الرئي ــه  بسلف ــيس  السي ــاح  أط ــا  عندم  2013
ــب محمد مريس يف انقالب مدعوم  اإلسالمي املنتخ

شعبيا".
ــة جزيرتي  ــىل خلفي ــات توترت ع ــد أن العالق بي
ــات يف السياسة اإلقليمية  تريان وصنافري واالختالف

فيما يتعلق بالرئيس السوري بشار األسد.
ــن  ــأل ع ــىل امل ــرب ع ــيس ع ــا: ”السي وزادت بقوله
ــوري، األكرث إثارة للقلق بالنسبة  دعمه للنظام الس
ــح مرشوع قرار رويس  ــاض، وصوتت مرص لصال للري

يف مجلس األمن حول سوريا يف أكتوبر املايض".
ــزل بشار  ــة ع ــم السعودي ــض، تدع ــىل النقي وع
ــن استغالل إيران للرصاع  ــد، وتعرب عن قلقها م األس

لتقوية تأثريها يف املنطقة.
ــني  ــايض أن الجزيرت ــل امل ــرة يف أبري ــالن القاه إع
ــة  ــب اتفاقي ــة بموج ــا إىل السعودي ــم تسليمه سيت
ــار الغضب يف  ــاوض عليها رسا أث ــدود جرى التف ح
ــرب  ــني، وأدى إىل أك ــة للمرصي ــدث صدم ــرص، وأح م
ــذ أن صعد إىل  ــس السييس من ــد الرئي ــاج ض احتج

السلطة".
ــاوى قضائية وأصدر محكمتان  وأقام نشطاء دع

مرصيتان قرارين بإبطال اتفاق تسليم الجزيرتني.
 

ــيل عبد العال رصح  ــن رئيس مجلس النواب ع لك
مؤخرا إن املجلس سيمارس صالحياته الدستورية 
فيما يتعلق باالتفاقية، وهو ما أثار توقعات بعرضها 
ــا يف محاولة للتحايل  ــان للتصديق عليه عىل الربمل

عىل أحكام القضاء، بحسب فاينانشال تايمز.
ــد يساعد ذلك عىل تخفيف التوتر املرصي مع  وق
ــن تجاهل قرارات املحاكم يخاطر برد  السعودية، لك

فعل داخيل غاضب آخر ضد حكومة السييس.
ــن الغضب  ــل: ”سيزيد ذلك م ــاد عق ــم زي واختت
ــام  النظ ــل  ــة داخ ــة هيكلي أزم ــق  ــي، ويخل الشعب
ــم سيحاولون تأجيل  ــايس املرصي، أعتقد أنه السي

ذلك بقدر اإلمكان".

بحرية الكيان الصهيوين:
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تقرير أممي: حكومة جنوب 
السودان مسؤولة عن املجاعة

أمريكا تلوح بشن حرب على كوريا الشمالية

أظهر تقرير أممي أن حكومة جنوب السودان 
هي املسؤولة الرئيسة عن املجاعة يف أجزاء من 
ــا زال يعزز قواته  ــالد وأن الرئيس سلفا كري م الب
بمئات املاليني من الدوالرات من مبيعات النفط.

ــي فرضتها األمم  ــو العقوبات الت ــال مراقب وق
املتحدة يف تقرير، إن " %97 من إيرادات جنوب 
ــات النفط،  ــن مبيع ــة تأتي م ــودان املعروف الس
ــن عقود  ــري منها اآلن م ــب كب ــي أصبح جان الت
ــة عىل األقل  ــة، وإن نصف امليزاني ــط اآلجل النف

يخصص لألمن".
ــس األول  ــدر أم ــذي ص ال ــر  ــح التقري وأوض
ــة بلغ نحو  ــرادات عقود النفط اآلجل ــايل إي إجم
ــر  ــارس وأواخ ــر م ــني أواخ ــون دوالر ب 243 ملي

أكتوبر 2016م.
وأضاف التقرير، "عىل الرغم من حجم ونطاق 
ــة واالقتصادية  ــة واإلنساني ــات السياسي األزم
ــىل استمرار رشاء  ــا زالت اللجنة ترصد أدلة ع م

ــش الشعبي  ــة.. من أجل الجي الحكومة أسلح
ــوب السودان)  ــش جن ــر السودان (جي لتحري
ــوات وفصائل أخرى  ــي وق ــاز األمن الوطن وجه

مرتبطة بها".
ــدة املجاعة يف أجزاء من  ــت األمم املتح وأعلن
ــف سكانها البالغ  ــث يواجه نحو نص البالد حي

عددهم 5.5 مليون نسمة نقصا يف الغذاء.
ــت يف البالد عام  ــة اندلع ــر أن حربا أهلي يذك
ــة الدنكا،  ــو من قبيل ــال كري، وه ــني أق 2013م ح
ــة النوير والذي  ــه ريك مشار املنتمي لقبيل نائب

فر من البالد ويقيم حاليا يف جنوب إفريقيا.
وكان مسؤول كبري يف حكومة جنوب السودان 
ــق يف البالد  ــأن مناط ــر املايض ب ــد رصح الشه ق
تعاني املجاعة، وأن نصف السكان سيواجهون 

نقصا حادا يف الغذاء بحلول الصيف.


