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موسكو: ال نؤيد أيًا من املرشحني 
يف االنتخابات الفرنسية

موسكو/
ــد أيا من  ــة أن موسكو ال تؤي ــة الروسي ــت وزارة الخارجي أعلن
ــدة أن الحكومة  ــة الفرنسية، مؤك ــني يف انتخابات الرئاس املرشح

الروسية ستحرتم خيار الشعب الفرنيس.
ــة يف مؤتمر صحفي  ــة باسم الخارجية الروسي وقالت املتحدث
ــأن االنتخابات  ــو بش ــات موسك ــؤال حول توقع ــا عىل س تعليق
الفرنسية، "ذلك شأن فرنيس داخيل ، وهو خيار الشعب الفرنيس 

الذي نحرتمه كثريا بالطبع".
ــذه االنتخابات  ــط أن تجرى ه ــت إن موسكو تتوقع فق وأضاف
ــالد سيختارون رئيسهم  ــا للقانون وأن مواطني الب يف فرنسا وفق

بأنفسهم.
ــع أي قيادة فرنسية  ــا أن موسكو ستتعاون م ــدت زاخاروف وأك

جديدة ستفرزها االنتخابات الرئاسية املقبلة يف البالد.
ــة تعليقا عىل  ــة الروسي ــت الدبلوماسي ــرى قال ــة أخ ــن جه م
ــؤال حول استهداف الواليات املتحدة مواقع لتنظيم "داعش"  س
ــل"، إن الخطوات  ــان باستخدام "أم القناب ــي يف أفغانست اإلرهاب
ــي وال تسمح  ــل طابعا غري نظام ــان تحم ــة يف أفغانست األمريكي
ــق االستقرار، بل تؤدي إىل تقويض هذا الوضع. وأضافت:  بتحقي
"لألسف يتزايد يوما بعد آخر عدد الوقائع التي تدل عىل ذلك".

بنس: الجيش األمريكي 
ملتزم بحماية اليابان

طوكيو/
ــي، مايك بنس، أمس، برد  توعد نائب الرئيس األمريك
ــىل أن الجيش  ــة، مؤكدا ع ــا الشمالي ــىل كوري ــق ع ساح

األمريك ملتزم بحماية اليابان.
وأضاف بنس يف ترصيح من عىل منت حاملة الطائرات 
ــان"إن واشنطن تخطط للعمل مع حلفائها  "رونالد ريغ
ــة ضغوط اقتصادية  ــع الصني كذلك، من أجل ممارس وم
ــالده  ــال إن ب ــة، وق ــا الشمالي ــىل كوري ــة ع ودبلوماسي
ــر الصني  ــريان فوق بح ــة، والط ــي حرية املالح "ستحم

الجنوبي".
وكان نائب الرئيس األمريكي، مايك بنس، قد بدأ زيارة 
ــس الوزراء الياباني  ــة اىل اليابان حيث أجتمع رئي رسمي
ــة، وأكد  ــم التوتر يف املنطق ــوء تفاق ــزو آبي، عىل ض شين
ــداء مع آبي "عرص الصرب  ــس يف طوكيو قبيل مأدبة غ بن
ــارات  ــع الخي ــني أن جمي ــد وىل، ويف ح ــي ق االسرتاتيج
ــس  األمريكي دونالد  ــىل الطاولة إال أن الرئي مطروحة ع
ــان وكوريا  ــع الياب ــب م ــن كث ــاون ع ــزم التع ــب يعت ترام
الجنوبية ومع جميع حلفائنا يف املنطقة ومع الصني من 
أجل التوصل لحل سلمي وإخالء شبه الجزيرة الكورية 

من السالح النووي".

الصني تشكل ٨٤ وحدة 
عسكرية جديدة

بكني/
ــس الصيني يش جني  ــة أن الرئي ــاع الصيني ــت وزارة الدف أعلن
ــا خاصا بتشكيل 84 وحدة عسكرية يف  بينغ وقع مرسوما رئاسي

إطار إصالح جيش التحرير الشعبي الصيني.
ــن وزارة الدفاع الصينية أن مرسوم الرئيس  وأكد بيان صادر ع
ــا بشأن  ــة يف اسرتاتيجيتن ــدة ومهم ــوة جدي ــو "خط ــي ه الصين

إصالح وتعزيز الجيش".
ــال جني بينغ إن الوحدات الجديدة تتحمل مسؤولية كبرية  وق
ــا، مؤكدا أنها يجب  ــادة الصني وأمنها ومصالحه ــن حماية سي ع
ــة" والرتكيز عىل  ــدة لخوض الحرب "يف أي لحظ ــون مستع أن تك
ــة القتالية والتقنية  ــة الفن الحربي ورفع مستوى الجاهزي دراس

وإجراء املزيد من التدريبات.
ــادر إعالمية يف الوقت ذاته أن الجيش الصيني لن  وذكرت مص

يلجأ عىل األرجح إىل توظيف كوادر جديدة.
ــس الصيني أعلن  ــاق إىل أن الرئي ــارة يف هذا السي ــدر اإلش تج
ــدد قواتها املسلحة  ــام 2015م أن بالده ستقوم بتخفيض ع يف ع
ــري القتالية. ومع  ــىل حساب الكوادر غ ــو 300 ألف جندي ع بنح
ــددا، إذ يبلغ  ــرث جيوش العالم ع ــى الجيش الصيني أك ذلك يبق

عدد القوات مليوني فرد.

 
أول روبوت سوري يباشر 

عمله يف حلب
دمشق/ وكاالت

ــدد من  ــدة، تمكن ع ــة جدي ــة وعملي ــوة علمي يف خط
ــوت عسكري محيل  ــني السوريني من إنتاج روب املهندس

الصنع قادر عىل القيام بوظائف موجهة عن بعد.
ــذه  ــار ه ــو الختب ــع Defence.ru أن فيدي ــر موق وذك
ــت، ويبلغ طول  ــدروع ظهر يف اإلنرتن ــوت املضاد لل الروب
ــون األخرض مع وضع  ــرتا وصبغ بالل ــوت املجنزر م الروب
ــم تسليح  ــي، كما ت ــه الهوائ ــىل القط ــوري ع ــم الس العل
ــن للدروع  ــه بصاروخني مضادي ــوذج االختباري من النم
ــد أي معلومات  ــن ال توج ــراز " كورنيت –ي" ولك ــن ط م
ــة. وجرى اختبار الروبوت  عن منظومة التوجيه يف اآللي

داخل ورشة عمل يف مدينة حلب.
وكان طالب سوريون قد تمكنوا قبل أشهر من تصميم 
ــا بواسطة  ــرة وإلقائه ــاك بالك ــادر عىل اإلمس ــوت ق روب
ــاء الصناعي وقادر  ــع بالذك ــد، كما يتمت ــم عن بع التحك

عىل اتخاذ القرار وإلقاء الكرة من تلقاء نفسه. 

حول العالمحول العالم

ــن رايتس  ــة "هيوم ــت منظم * دع
ووتش" الحكومة األسرتالية إىل وقف 
ــة إىل السعودية  ــا العسكري مبيعاته
ــات  الهجم ــن  م ــد  عدي ــد  بع ــوراً،  ف
ــي نفذها  ــري القانونية الت ــة غ الجوي

التحالف السعودي يف اليمن.
ــة  رسال يف  ــة  املنظم ــددت  وش
ــس الوزراء االسرتايل  وجهتها إىل رئي
أن  رضورة  ــىل  ع ــول  تورنب ــم  مالكول
ــرش  بن ــة  االسرتالي ــة  الحكوم ــوم  تق
ــة واملعدات  ــول األسلح ــل ح تفاصي
ــا اىل أعضاء  ــة التي باعته العسكري
ــوده  ــذي تق ــف ال ــن يف التحال آخري
ــا إذا كانت اسُتخدمت  السعودية وم
يف  ــع  الصن ــة  أسرتالي ــة  أسلح أي 

هجمات غري قانونية يف اليمن.
ــة أن وزارة الدفاع  وكشفت املنظم
االسرتالية وافقت العام املايض، وفقا 
ــىل 4 تراخيص  ــة، ع ــر إعالمي لتقاري
ــة،  السعودي إىل  ــة  عسكري ــر  تصدي
ــات عن أنواع  ــم تنرش معلوم لكنها ل
أو كميات األسلحة واملعدات املباعة. 
ــدة ومنظمات غري  ــت األمم املتح وّثق
ــن رايتس  ــن بينها هيوم ــة م حكومي
ــارات الجوية  ــن الغ ــدداً م ــش ع ووت
ــا  ــف، بعضه ــة للتحال ــري القانوني غ

ــا  ــىل م ــرب ع ــم ح ــي إىل جرائ يرتق
ــواق ومدارس  ــدو، عىل منازل وأس يب
ــذ أن بدأ التحالف  ومستشفيات، من
بقيادة السعودية حملته العسكرية 

يف اليمن يف مارس 2015.
وقالت إلني بريسون، مديرة مكتب 
ــش يف أسرتاليا:  ــس ووت ــن رايت هيوم
ــوزراء تورنبول عىل  ــس ال "وافق رئي
يف  ــة،  للسعودي ــة  عسكري ــات  مبيع
ــذي كان يجب أن يستخدم  الوقت ال
ــوذ أسرتاليا للضغط عىل الرياض  نف
إلنهاء الغارات الجوية غري القانونية 
ــف بيع  ــا وق ــىل أسرتالي يف اليمن...ع
ــق  ــى تحق ــدات حت واملع ــة  األسلح
قوات التحالف بقيادة السعودية يف 

هجماتها غري القانونية وتوقفها".
ــددا  ع أن  إىل  ــة  املنظم ــت  ولفت
ــاً متزايداً  ــر إحجام ــدول تظه من ال
ــة باألسلحة.  السعودي ــد  ــن تزوي ع
ــان  الربمل ــوت  ص 2016م  ــارس  م يف 
ــر  تصدي ــر  حظ ــىل  ع ــدي  الهولن
ــع  تخض ــة.  السعودي إىل  ــة  األسلح
ــة يف اململكة  ــاً مبيعات األسلح حالي

املتحدة للمراجعة القضائية.

ــالل  ــن خ ــون م ــف األمريكي اكتش
ــري الضخم  ــرض العسك ــة الع متابع
ــا الشمالية مؤخرا  الذي أقامته كوري
ــرة  للم ــرت  ظه ــي  الت ــخ  الصواري أن 
األوىل السبت املايض كانت تسري عىل 

شاحنات صينية.
 "The National Interest" ــع  موق
ــأن  ب ــوص  بالخص ــر  تقري يف  ــاد  أف
ــخ  ــت صواري ــي حمل ــات الت الشاحن
ــات، والتي عرضت  ــن غواص تطلق م
ألول مرة السبت املايض خالل العرض 
العسكري بمناسبة عيد الشمس، يف 
ذكرى ميالد مؤسس كوريا الشمالية، 
ـــ 105 هي من إنتاج  كيم إيل سونغ ال

رشكة "Sinotruk " الصينية.
ــون أمريكيون بحسب  ورصد مراقب
ــرى  ــات أخ ــا أن شاحن ــر أيض التقري
ــل  ــت تحم ــرض وكان ــت يف الع شارك
صواريخ باليستية عابرة للقارات هي 
ــي، فيما سارت  ــن منشأ صين أيضا م
ــاج كوريا  ــن إنت ــرى م ــات أخ شاحن
ــارات صينية  ــن عىل إط ــة لك الشمالي

. Triangle تعود ملجموعة
ــت التقرير إىل أن األمم املتحدة  ولف
ــة إىل  ــدات العسكري ــع املع ــر بي تحظ
ــت إن  ــا قال ــة، إال انه ــا الشمالي كوري
ــزدوج  امل ــدام  االستخ ذات  ــدات  املع

يصعب التحكم بها أو تتبعها.
ــني  ــي أن هات ــع األمريك ــر املوق وذك
ــا أنهما  ــني أعلنت ــني الصينيت الرشكت
ــا  ــأن منتجاتهم ــم ب ــىل عل ــا ع ليست
ــالل العرض العسكري  استخدمت خ
ــه غمز من قناة  الكوري الشمايل، لكن
الصينيني قائال إن بيونج يانغ عرضت 
ــايض منظومة مدفعية سارت  العام امل
ــة من إنتاج  ــام الجمهور عىل مركب أم

رشكة "Sinotruk" الصينية.

ــذه  ــل له ــن ممث ــر ع ــل التقري ونق
ــده أن الرشكة  ــة تأكي ــة الصيني الرشك
ــا  ــل يف كوري ــا أي عم ــن لديه ــم يك ل
ــام املايض، وأن هذا  الشمالية منذ الع
ــع اهتمام  ــن مطلقا موض ــد لم يك البل
للرشكة، ورجحت أن تكون الشاحنات 
ــالت عليها، فيما  ــم إدخال تعدي قد ت
ــارات الصينية  دفع ممثل لرشكة اإلط
ــي  ــالت الت ــون العج ــة أن تك بإمكاني
تستخدمها كوريا الشمالية قد أعيد 

تصديرها من طرف ثالث.
ــر إىل إمكانية أن تكون  وأملح التقري
الرشكتان الصينيتان قد صدرتا عمدا 
ــزدوج  امل ــدام  االستخ ذات  ــدات  املع
ــا أشارت  ــة، لكنه ــا الشمالي إىل كوري
ــن  ــة ع ــة رصيح ــود أدل ــدم وج إىل ع
ــات يف  الغاب وزارة  إن  ــا  ــك، مضيف ذل
الشطر الكوري الشمايل كانت أبلغت 
ــة إىل شاحنات  ــا يف حاج ــني أنه الص
ــل هذه  ــاب. ومث ــل األخش ــة لنق ثقيل

الشاحنات تستخدم يف العادة يف هذا 
البلد يف أشغال التعدين والبناء.

إن  ــح  رصي ــل  بشك ــع  املوق ــال  وق
ــت يف نقل  ــة ساهم ــات الصيني الرشك
ــا  كوري إىل  ــورة  املحظ ــا  التكنولوجي
ــر نرشته  ــريا إىل تقري ــة، مش الشمالي
 "Wall Street Journal" ــة  صحيف
ــج  يان ــج  بيون أن  ــه  في ورد  ــرا،  مؤخ
ــا  صواريخه ــر  تطوي يف  ــدم  تستخ
ــني، وأن  ــوردة من الص ــات مست مكون

الشطر الكوري الشمايل ما كان له أن 
ــي إىل ما  ــي بربنامجه الصاروخ يرتق

وصل إليه من دون مساعدة بكني.
ــذا السياق  ــر يف ه ــاءل التقري وتس
ــري مدركة أم  ــت الصني غ ــا إذا كان عم
ــة تحديد  ــا إىل صعوب ــة، الفت متواطئ
ــاون مع إدارة  ــا إذا كانت الصني تتع م
ــا الشمالية  ــب لكبح جماح كوري ترام
ــني  ب ــدة  ــات معق العالق ــون  لك أم ال، 

واشنطن وبكني وبيونج يانج.

ــة املرصيون، ، أن ترصيحات  كشفت صحيف
ــاع السعودي اللواء أحمد  مستشار وزير الدف
ــوات  ــال ق ــرة ارس ــرض القاه ــن ع ــريي، ع عس
عسكرية اىل اليمن، تسببت يف أزمة جديدة بني 

مرص والسعودية.
ــا  عدده يف  ــة  املرصي ــة  الصحيف ــارت  وأش
 - ــة  املرصي ــات  العالق أن  اىل  ــس  أم ــادر  الص
ــاء الرئيس عبد  ــىل الرغم من لق السعودية وع
ــودي سلمان بن  ــاح السييس وامللك السع الفت
عبد العزيز عىل هامش القمة العربية يف االردن 
ــح يف اعادة الزخم للعالقة  لم تتحسن، ولم تفل

بني القاهرة والرياض.
ونقلت الصحيفة عن موقع موقع "نيو آرب" 
ــن أسباب التوتر  ــي، قوله إن واحدا م الربيطان
ــة هو رفض  ــرص والسعودي ــني م ــات ب يف العالق
ــوات برية ملساندتها  ــرة السابق إرسال ق القاه
ــرب اليمن، مشريًا إىل أن حرب اليمن تبدو  يف ح
ــا محل خالف دائم بني الجانبني املرصي  وكأنه

والسعودي.  
ــِف  ــم تخ ــاض ل ــر، إىل أن الري ــح التقري وأمل
ضيقها من عدم رغبة القاهرة السابق يف إرسال 
ــن واالنضمام مع التحالف  قوات برية إىل اليم
ــردي اليمن، إال أن  ــا ضد متم ــي بقيادته العرب
ــاء األخري بني امللك سلمان و"السييس" يف  اللق
مؤتمر القمة العربية، كان بداية ملحاوالت كرس 
ــر جلًيا مؤخرًا  ــد وإزالة التوتر الذي ظه الجلي

بني البلدين.
ــم  باس ــدث  املتح ــان  وك
ــدوان عىل اليمن،  تحالف الع
ــريي أكد  ــد عس ــواء أحم الل
ــوار مع قناة العربية  خالل ح
ــة، أن مرص عرضت  السعودي
إرسال 40 ألف جندي لدعم 
ــف يف العدوان  ــوات التحال ق
ــود ويكذب  ــن، ليع ــىل اليم ع
ــن  م ــات  ساع ــد  بع ــه  نفس

حديثه.
من جانبها قالت صحيفة 
إن السخط  البديل املرصية: 

السعودي عىل مرص اليزال مستمرًّا، والخالفات 
ــة العربية األخرية  ــني الطرفني لم تنته يف القم ب
ــة  ــت السعودي ــدت يف األردن ، فمازال ــي ُعق الت
تخطط وتدبر للمؤامرة عىل مرص وتوريطها يف 
ــط التي تدعمها وتتدخل  حروب الرشق األوس
ــا بطريقة  ــاب لتكلفته ــا اململكة دون حس فيه
ــة متورطة  ــا يف النهاي ــد نفسه ــة، لتج صحيح
ــا يف هذه الحروب، فتحاول االستنجاد  بمفرده
ــالل االبتزاز املايل  ببعض الدول العربية من خ

أو الترصيحات التوريطية.
يف  ــرص  م ــة  مشارك أن  ــل  البدي ــت  وأوضح
ــت  ــا، ليس ــد ذاته ــن، يف ح ــىل اليم ــداون ع الع
مفاجأة كشفها املتحدث باسم قوات التحالف 

ــت  ــث انضم ــودي، حي السع
ــة  ــة إىل عملي ــرة عالني القاه
ــي  الت ــزم»  الح ــة  «عاصف
ــة يف اليمن  ــا السعودي قادته
ــارس 2015، وحينها  يف 26 م
ــة  املشارك أن  ــيس  السي ــد  أك
ــوات بحرية  ستقترص عىل ق
يف  ــه  أن ــاف  وأض ــة،  وجوي
ــرى  ــوات أخ ــال ق ــال إرس ح
ــالن عن ذلك، ويف  سيتم اإلع
ــدت مصادر  ــت أك ــك الوق ذل
ــة مرصية أن القاهرة  عسكري
ــوات جوية إضافة  تشارك بق
إىل أربع بوارج بحرية فقط، وهي املشاركة التي 
ــات الرياض، واعتربتها اململكة  لم ترض طموح
ــة رمزية عىل استحياء،  حينها مشاركة مرصي
ــات  ــة والخالف ــف رشارة األزم ــذا املوق ــان ه وك
ــرة  ــف القاه ــي موق ــة، ليأت ــة املرصي السعودي
املخالف للرياض فيما يتعلق باألزمة السورية، 
ــات التاريخية بني  ــال العالق ــذي قطع أحب وال
ــع  ــىل قط ــة ع ــت اململك ــث أقدم ــني، حي الطرف
ــدادات النفط إىل مرص، التي اتجهت بدورها  ام
ــو املعسكر  ــران وروسيا، وه ــة العراق وإي ناحي

الذي تعتربه الرياض جبهة ُمعادية لها.
يرى العديد من املراقبني أن تورط السعودية 
ــة  ــات اإلقليمي ــروب واألزم ــن الح ــد م يف العدي

ــك لها،  ــن رشي ــث ع ــا للبح ــد دفعه ــرًا ق مؤخ
ــة يف دعم  ــة تورط اململك ــث أصبحت مسأل حي
ــا  سوري يف  ــة  اإلرهابي ــة  املسلح ــات  التنظيم
ــا  ــل، كم ــك أو التأوي ــل للش ــري قاب ــراق غ والع
ــن عامني  ــر م ــن املستم ــىل اليم ــا ع أن عدوانه
ــق أهدافها أو  ــن تحقي ــا م ــن خاللهم ــم تتمك ل
الحصول عىل أي مكاسب سياسية، بل منيت 
ــىل املستوى  ــر، سواء ع ــن الخسائ ــد م بالعدي
ــى الشعبي،  ــايس أو حت ــادي أو السي االقتص
ــف أعباء  ــة جر مرص لتخفي ــا إىل محاول دفعه
ــا لم تعد  ــن عاتقها، خاصة أنه ــذه الحرب ع ه
ــذي سلكته،  ــودة عن الطريق ال قادرة عىل الع

ويف الوقت ذاته لم تعد قادرة عىل استكماله.
اإلدانات واالتهامات التي وجهتها املنظمات 
ــة إىل السعودية  ــة واإلنساني ــة الحقوقي الدولي
ــد االتهام  ــا إىل ح ــل بعضه ــي وص ــرارًا، والت م
بارتكاب جرائم حرب يف اليمن، تعترب أيًضا من 
ــب اململكة حسابها  الضغوطات التي لم تحس
ــة،  اليمني األرايض  يف  ــرة  باملغام ــام  القي ــل  قب
ــالل األشهر األخرية الضغوط  حيث اشتدت خ
الدولية عىل السعودية لوقف الحرب يف اليمن، 
بعد الكشف عن استخدام التحالف السعودي 
أسلحة محرمة يف إبادة الشعب اليمني وبنيته 

التحتية.

"رايتس ووتش" تدعو السلطات االسرتالية إىل وقف توريد "رايتس ووتش" تدعو السلطات االسرتالية إىل وقف توريد 
االسلحة للسعودية للحد من جرائمها غري القانونية يف اليمناالسلحة للسعودية للحد من جرائمها غري القانونية يف اليمن

األمريكيون يكتشفون بصمات صينية على صواريخ كوريا الشماليةاألمريكيون يكتشفون بصمات صينية على صواريخ كوريا الشمالية

تصريحات عسريي تثري أزمة جديدة بني القاهرة والرياضتصريحات عسريي تثري أزمة جديدة بني القاهرة والرياض


