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الواليات المتحدة تعترف بضعفها أمام أسلحة نووية روسية جديدة
اعرتفت ال��والي��ات املتحدة ب�ضعفها �أمام
الأ�سلحة النووية غري النمطية يف رو�سيا
وال�صني وكوريا ال�شمالية و�إي��ران ،والتي
تهدف �إلى �إحداث «طريقة ثورية جديدة ل�شن
احلرب».
و حتدثت درا�سة حديثة �أجراها الكونغر�س
الأمريكي عن عمل هذه الدول يف �صنع قنابل
نووية قوية ،والتي ،مب�ساعدة �أقوى النب�ضات
الكهرومغناطي�سية ،يجب �أن تعطل جميع
الأجهزة الإلكرتونية على م�سافات بعيدة.
وي��ق��ول التقرير�« :إن الهجوم با�ستخدام
الأ�سلحة الكهرومغناطي�سية النووية هو جزء
من العقائد الع�سكرية واخلطط والتدريبات
اخلا�صة برو�سيا وال�صني وكوريا ال�شمالية
و�إيران من �أجل �إحداث طريقة ثورية جديدة
ل�شن احلرب .وت�سمى هذه الطريقة اجلديدة
حرب اجليل ال�ساد�س ،وحرب عدم االت�صال،
واحل��رب الإلكرتونية ،وح��رب املعلومات
ال�شاملة واحلرب ال�سيربانية واحلرب النووية
الإلكرتونية ت�سمى �أي�ضا «ح��رب الك�سوف»
ب�سبب الت�أثري الكارثي على �أي �إلكرتونيات.
�سيتم ا�ستخدام ن��وع ج��دي��د م��ن الأ�سلحة

النووية على ارتفاعات عالية ،لذلك ال ي�شكل
االنفجار خطرا مبا�رشا على النا�س .ومع
ذلك ،ف�إن الإ�شعاع الكهرومغناطي�سي �سيدمر
الإلكرتونيات ،وي�سبب انقطاعا طويال يف
التيار الكهربائي ،وي�ؤدي �إلى انهيار البنية
التحتية الع�سكرية واملدنية ،ما يجرب العدو
على اال�ست�سالم.
كلما اقرتب ال�سالح من الأر�ض ،كلما ازدادت
قوة االندفاع ،وكلما ابتعدت امل�سافة ،كلما
كانت منطقة ت�أثريه �أو�سع .يف هذه احلالة،
من املمكن جدا �شن هجوم بهذا ال�سالح على
هدف بحجم �أمريكا ال�شمالية.
وي�ضيف التقرير�« :إن الأ�سلحة النووية التي
تتفجر على ارتفاع  30كيلومرتا �أو �أعلى �ستولد
�إ�شعاعات كهرمغنطي�سية حمتملة كارثية».
وي�شري التقرير �إلى �أن هذه الأ�سلحة ال تتطلب
دقة ال�رضب ،وا�ستخدامها �أ�سهل من ا�ستخدام
الر�ؤو�س احلربية النووية التقليدية التي
تنفجر يف الغالف اجلوي فوق الأهداف .عالوة
على ذلك ،ميكن نقل �سالح جديد �إلى مكان
اال�ستخدام بطرق متنوعة ،مبا يف ذلك الأقمار
ال�صناعية والطائرات و�أن���واع خمتلفة من

ال�صواريخ وحتى جم�سات الأر�صاد اجلوية.
وفقا مل�ؤلفي التقرير ،ف�إن رو�سيا وال�صني،
ورمب��ا ك��وري��ا ال�شمالية ،متتلك بالفعل
قنابل عمالقة ق���ادرة على توليد نب�ضة
كهرمغناطي�سية كافية حلرق �إلكرتونيات
االت�صاالت اال�سرتاتيجية والأنظمة الذكية.
لكن الواليات املتحدة نف�سها ال متلك مثل هذه
الأ�سلحة.
كما كتبت �صحيفة «وا�شنطن ف��ري» �أن��ه يف
حالة ن�شوب نزاع �أمريكي كبري مع رو�سيا �أو
ال�صني� ،أول ما �سي�ستخدم ال�سالح النووي
الكهرومغناطي�سي اجلديد ال��ذي ينفجر يف
الف�ضاء لتدمري �أنظمة القيادة وال�سيطرة .مثل
هذا الر�أ�س احلربي ي�شكل تهدي ًدا خطريا على
كل الرت�سانة النووية الأمريكية.
وقال م�س�ؤول العالقات العامة ال�سابق بيرت
ب��راي� ،أح��د م�ؤلفي التقري�« :إن الواليات
املتحدة عر�ضة لنوع جديد من احلرب ،لأننا
معتادون على االعتماد على نظم املعلومات
الآلية والتقنيات ,جمتمعنا هو الأكرث تقدما
من الناحية التكنولوجية ،وبالتايل الأكرث
�ضعفا».

ألمانيا :تخصيص  12مليون يورو
لروسيين تعويض ًا عن حصار لينينغراد
ق��ررت احلكومة الأملانية تخ�صي�ص مبلغ  12مليون
يورو لأ�رس �ضحايا احل�صار النازي ملدينة لينينغراد
ال�سوفيتية �أثناء احلرب العالية الثانية ،ولتحديث
م�ست�شفى املحاربني القدامى و�إن�شاء مركز �أملاين -
رو�سي يف مدينة �سان بطر�سربغ الرو�سية.
ويف بيان لوزارة اخلارجية الأملانية الذي تزامن مع
ذكرى  75عاما لنهاية احل�صار �«:أنه مت حترير لينينغراد
بالكامل من قبل القوات ال�سوفيتية بعد ح�صارها من قبل
اجلي�ش الأملاين».
ورحب وزير اخلارجية الأمل��اين هيكو ما�س ونظريه
الرو�سي �سريغي الفروف بقرار ال�سلطات الأملانية.
يف وق��ت �سابق ،قالت ال�صحافية الأملانية �سيلكي
بيلكاي� ،إن ال��ذك��رى ال�سنوية لرفع احل�صار عن
لينينغراد هو عيد يف رو�سيا ،رغم �أن هذا احلدث يجب
�أن ينظر �إليه على �أنه م�أ�ساة حقيقية.
كما ت�ساءلت ال�صحيفة عن �سبب تقدمي ا�ستعرا�ض ع�سكري
يف �سان بطر�سربغ الرو�سية بالتزامن مع احلدث.
وا�ستمر ح�صار لينينغراد  872يوما ،بد�أ من � 8سبتمرب
 1941وانتهى يف  27يناير � ،1944أدى �إلى وفاة مليون
ون�صف املليون �شخ�ص ،لت�صبح مدينة لينينغراد بعد
ذلك رمزا للب�سالة وال�صمود وال�شجاعة.

• �صاروخ نووي رو�سي

الشبح ...مدمرة أميركية جديدة تدخل الخدمة
�أع��ل��ن��ت ق��ي��ادة �أ�سطول
البحرية الأم�يرك��ي��ة يف
املحيط الهادئ �أن مدمرة
جديدة «ال�شبح» الثانية»
دخلت اخلدمة الفعلية.
وج����رت م��را���س��م دخ���ول
املدمرة اخلدمة يف �سان
ديغو بوالية كاليفورنيا،
و�ستعمل املدمرة بطاقم
يتكون من � 148شخ�صا.
وتبلغ كلفة �إن�شاء هذه
ال�سفينة احلربية نحو
 4.5م��ل��ي��ارات دوالر،
وط��ورت خ�صي�صا لتعمل
كمدمرة متعددة املهام يف
البحرية الأمريكية ،حيث
ميكنها �أن ت�رضب �أهداف ًا
برية وجوية.
وق��د دخ��ل��ت �أول مدمرة
من هذا النوع اخلدمة يف
البحرية الأمريكية �سنة
.2013

• املدمرة الأمريكية

• وزير اخلارجية الأملاين

الدفاع الفنزويلية :ملحقنا العسكري
في واشنطن ارتكب خيانة عظمى
و�صفت وزارة ال��دف��اع الفنزويلية ،ان�شقاق
امللحق الع�سكري ب�سفارة البالد يف وا�شنطن،
خو�سيه لوي�س �سيلفا ،ورف�ضه االع�ت�راف
بنيكوال�س مادورو رئي�سا لفنزويال ب�أنه «خيانة
وطنية عظمى».
ون�رشت وزارة الدفاع الفنزويلية تعليقها على
ان�شقاق هذا العقيد عن ال�سلطات الر�سمية و�إعالن
ت�أييده لرئي�س الربملان ،خوان غوايدو ،الذي
ن�صب نف�سه رئي�سا م�ؤقتا للبالد ،على �صفحتها
ّ
فى موقع تويرت .واعتربت الوزارة ت�رصيحات
امللحق الع�سكري «عم ً
ال من �أعمال اخليانة
حمررنا
واجلنب جتاه الوطن الأم املوروث من
ّ

• من �أر�شيف ح�صار لينينغراد

�سيمون بوليفار» .وقال التقرير« :لذلك نرف�ض
ت�رصيحات خو�سيه لوي�س �سيلفا الذي ي�شغل
من�صب امللحق الع�سكري يف الواليات املتحدة».
و�أعلن امللحق الع�سكري يف ال�سفارة الفنزويلية
يف وا�شنطن ،خو�سيه لوي�س �سيلفا ،عن «قطع
عالقته» مع نيكوال�س مادورو .بعد ذلك ،دعا
عنا�رص القوات امل�سلحة يف البالد �إلى االعرتاف
برئي�س الربملان ،املعار�ض خوان غوايدو،
كرئي�س �رشعي.
ون�صب رئي�س ال�برمل��ان امل��ع��ار���ض ،خوان
ّ
غوايدو ،يوم الأربعاء يف  23يناير احلايل،
نف�سه رئي�س ًا م�ؤقت ًا للدولة بدعم من الواليات

البعثة الدبلوماسية األميركية تغادر العاصمة كاراكاس

مادورو :فنزويال انتصرت في مجلس األمن
اعترب رئي�س فنزويال ،نيكوال�س
مادورو� ،أن بالده خرجت منت�رصة
من اجتماع جمل�س الأمن الدويل،
وا�ست�شهد على ذلك مبغادرة وزير
خارجية �أمريكا ،مايك بومبيو
القاعة قبل انتهاء االجتماع.
وق��ال الرئي�س الفنزويلي يف
اجتماع مع �شباب من �أن�صاره
مت بثه على موقع «تويرت»�« :أنا
�أط��ل��ب الت�صفيق احل��اد لوزير
اخلارجية ،خورخي �أريازا ،لقد
فزنا بالأمم املتحدة… ن�رصا
عظيما بدعم من معظم دول جمل�س
الأمن الدويل .غادر مايك بومبيو
االجتماع».
ول��ف��ت م����ادورو االن��ت��ب��اه �إل��ى
حقيقة �أن بومبيو قد غادر قاعة
اجتماعات جمل�س الأم���ن قبل
نهاية االجتماع ،قائال« :لقد ترك
مايك بومبيو االجتماع».
واجتمع جمل�س الأم���ن ال��دويل
ال�سبت ،ملناق�شة الو�ضع يف
فنزويال .وبعد نحو � 5ساعات
من النقا�شات ،مل يخرج املجل�س
ب�أي قرار �أو ا�ستنتاج جديد.
وق���د �أع���ل���ن رئ��ي�����س فنزويال
ن��ي��ك��وال���س م�������ادورو� ،أم�����س
الأح��د� ،أن املجموعة الأخ�يرة
من الدبلوما�سيني الأمريكيني
غادرت كاراكا�س ،لكن وا�شنطن
اعتربت �أن هذا ال ي�ؤثر على و�ضع
�سفارتها ،ومل يتم �إن��زال العلم
عنها .وق��ال م��ادورو �إن��ه �أ�صدر
تعليماته �إل��ى وزارة خارجية
ف��ن��زوي�لا ل��ب��دء م��ف��او���ض��ات مع

الواليات املتحدة يف غ�ضون 30
يوما ب�ش�أن �إن�شاء مكاتب لإدارة
�ش�ؤون وم�صالح كلتا الدولتني.
و�أو����ض���ح� ،أن «من���وذج متثيل
الدولة �سيكون مماثال للنموذج
الذي مت العمل به يف كوبا ،التي
ال تقيم عالقات دبلوما�سية مع
الواليات املتحدة».
و�أع���ل���ن���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة
الفنزويلية ،يف وقت �سابق� ،أن
كاراكا�س ووا�شنطن �ستتفاو�ضان
ب�ش�أن فتح مكاتب للم�صالح
املتبادلة يف غ�ضون  30يوما.
�سي�سمح
وخ�لال ه��ذه ال��ف�ترةُ ،
للموظفني املتبقيني يف كل
بعثة بالبقاء يف البلد الآخر،
و�سيظلون يتمتعون باالمتيازات
الدبلوما�سية خالل الفرتة املتفق
عليها .و�إذا مل يتم التو�صل �إلى
ات��ف��اق يف غ�ضون  30يوما،
ف�ستوقف البعثات �أن�شطتها،
و�ستقوم ال��دول��ت��ان «فنزويال
و�أمريكا» بت�سمية �سفارات الدول
التي يولونها �إدارة م�صاحلهما.
يف ه���ذه احل���ال���ة� ،سيتعني
على املوظفني الدبلوما�سيني
املتبقني م��غ��ادرة ال��ب�لاد يف
غ�ضون � 72ساعة ،وفقا لوزارة
اخلارجية الفنزويلية.
�إل���ى ذل���ك� ،أع��ل��ن ممثل وزارة
اخل��ارج��ي��ة الأم�يرك��ي��ة� ،أم�س
الأحد� ،أن بالده ال تخطط لإغالق
�سفارتها يف فنزويال ،م�شريا �إلى
�أن وا�شنطن �ستوا�صل تقييمها
للو�ضع يف البالد.

• مادورو يحيي أنصاره

الرقص والتطبيل من مظاهر النصر
رق�ص الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو مع عقيلته،
�سيليا فلوري�س ،على �إيقاع «البنقز» و�سط �أن�صاره خالل
لقاء عقده مع عدد كبري من ال�شباب يف العا�صمة كاراكا�س.
كما طبل مادورو بحما�س على «البنقز» ،وهي �آلة ت�صدر
ال�صوت عن طريق الطرق �أو ال�رضب ،ومثال عليها الطبل
والدف واجلر�س.
وحمل احل�ضور �صورا ومتاثيل ملادورو معربني عن ت�أيدهم
له بعد قرار عدد من الدول االعرتاف بزعيم املعار�ضة،

خوان غوايدو ،كرئي�س م�ؤقت للبالد.
و�أمهلت كل من �إ�سبانيا وفرن�سا و�أملانيا نيكوال�س مادورو
� 8أيام يتعني عليه خاللها الإعالن عن �إجراء انتخابات
رئا�سية جديدة يف البالد ،وخالفا لذلك ف�إنها �ستعرتف
برئي�س الربملان املعار�ض خوان غوايدو رئي�سا �رشعيا
م�ؤقتا لفنزويال .وكانت وا�شنطن وعدد من دول �أمريكا
الالتينية اعرتفت بغوايدو رئي�سا م�ؤقتا ،بعد �أن �أعلن هو
قبل ذلك نف�سه رئي�سا م�ؤقتا لفنزويال.

املتحدة التي اع�ترف��ت ،م��ع ع��دد م��ن ال��دول
الأخرى ،به رئي�س ًا بعد دقائق من �إعالن نف�سه
رئي�س ًا ،وطالبت الرئي�س ال�رشعي م��ادورو
بت�سليمه ال�سلطة وعدم ال�سماح ب�أعمال عنيف
�ضد املعار�ضة.
يف املقابل� ،أعلن نيكوال�س مادورو �أنه الرئي�س
الد�ستوري ال�رشعي للبالد ،وو�صف رئي�س
الربملان املعار�ض ب�أنه «دمية يف يد الواليات
املتحدة الأمريكية».
هذا ونفى الكرملني �أنباء تتحدث عن �إر�سال نحو
 400من �أفراد �رشكة �أمنية رو�سية خا�صة �إلى
فنزويال حلماية الرئي�س املنتخب.

البرلمان اإليراني :إقامة
منطقة حرة مع أوراسيا
�أق��ر ال�برمل��ان الإي����راين ،ام�س
الأح���د ،م����شروع ق��ان��ون يق�ضي
بت�شكيل منطقة جتارية حرة بني
�إيران ومنطقة �أورا�سيا.
وبح�سب وكالة «مهر» الإيرانية
ل�ل�أن��ب��اء ،مت ال��ي��وم ،ت�صويت
حت��ت ق��ب��ة ال�برمل��ان الإي����راين
على م����شروع يق�ضي ب�إن�شاء
منطقة جتارية حرة بني �إيران
و�أورا�سيا ،ولقي امل�رشوع ت�أييد
154نائب ًا وخمالفة  17نائب ًا،
وامتنع نائبان ع��ن الت�صويت
من �إجمايل  195نائبا ح�رضوا
اجلل�سة العلنية للمجل�س .وقال
النائب حممد ق�سيم عثمان ممثل
مدينة «ب��وك��ان» الإيرانية� ،أن
�أو�ضاع البالد الراهنة حتتم علينا
�أن ن�ستفيد من جميع الإمكانات
الدولية �أكرث من �أي وقت م�ضى.
وتابع �أنه يجب علينا االن�ضمام
�إلى جميع املنظمات الدولية،

لك�رس احل�صار االقت�صادي الذي
نتعر�ض �إليه.
ومن جانبه �أعرب «يحيى كمايل
ب��ور» ممثل مدينة «جريوفت»،
عن معار�ضته مل�رشوع القانون
بقوله� :إن��ه يجب �إب���رام جميع
االت��ف��اق��ي��ات ب��ط��ري��ق��ة ت�ضمن
م�صالح البالد ،لكنني مل � َأر يف
هذه االتفاقية �أنها تلبي جميع
م�صالح البالد.
و�أع�����ادت ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية ،فر�ض عقوبات وا�سعة
النطاق �ضد �إي��ران ،اعتبارا من
ي��وم � 7أغ�سط�س  ،2018التي
كانت معلقة يف ال�سابق نتيجة
للتو�صل �إلى خطة العمل ال�شاملة
امل�����ش�ترك��ة ب�����ش ��أن الربنامج
ال��ن��ووي الإي�����راين ب�ين �إي���ران
وال�سدا�سية الدولية «رو�سيا
والواليات املتحدة وبريطانيا
وال�صني وفرن�سا و�أملانيا».

تفاقم كارثة خط أنابيب البنزين

في المكسيك بعد وفاة  46مصاب ًا آخرين

ارتفعت ح�صيلة �ضحايا انفجار خط �أنابيب لنقل البنزين بوالية
هيدالغو يف املك�سيك� ،إلى  114قتيالً ،فيما ال يزال  33م�صاب ًا
يتلقون العالج يف امل�ست�شفيات .وقال وزير ال�صحة املك�سيكي،
خورجي �ألكو�سري� ،إن � 46شخ�صا من اجلرحى توفوا يف امل�ست�شفى
مت�أثرين ب�إ�صاباتهم اخلطرية .وقع االنفجار ال�ضخم الأ�سبوع
املا�ضي عندما كان مئات الأ�شخا�ص ي�سحبون البنزين من خط
�أنابيب ،قبل �أن تندلع النريان فيه وت�سبب يف حريق هائل التهم
الكثري من ال�سكان املقبلني لأخذ البنزين املجاين.

