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دوليات

القنبلة هيدروجينية ...ولن نلقى مصير صدام حسين
ُ
كـ ـس ــر «الـ ـصـ ـم ــت» ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـمــالــي،
تـبــاعــا .تصريح رسـمــي ،الـسـبــت ،تبعه
آخ ــر ،مــن زعـيــم الـبــاد كيم جــونــغ أون،
أمــس األح ــد .ورغــم التشكيك والتنديد
ّ
الدوليني ،اللذين رافقا التجربة النووية،
ّ
إال أن جونغ أون أكد أن التجربة كانت
«هيدروجينية وليست ذرية» ،الفتًا إلى
«ض ــرورت ـه ــا ملـنــع انـ ــدالع ح ــرب نــوويــة
بني كوريا الشمالية والواليات املتحدة
األميركية».
وج ــاءت تـصــريـحــات جــونــغ أون أثـنــاء
زيـ ــارتـ ــه ل ـق ــوات ــه امل ـس ـل ـح ــة ،لـتـهـنـئـتـهــا
ب ــ«ن ـجــاح الـتـجــربــة ال ـنــوويــة» ،بحسب
«وكـ ــالـ ــة األن ـ ـبـ ــاء الـ ـك ــوري ــة ال ـش ـمــال ـيــة»
الرسمية.
ورأى جــونــغ أون ،فــي أول تـصــريــح له
بعد التجربة« ،أن التجربة النووية هي
إجراء للدفاع عن النفس من أجل حماية
السالم بطريقة ّ
فعالة ،في شبه الجزيرة
الكورية ،من خطر انــدالع حــرب نووية
ي ـت ـس ـبــب ف ـي ـهــا اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــون ال ــذي ــن
تـق ّــودهــم ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة» .وأض ــاف
«إن ــه حــق م ـشــروع لــدولــة ذات سـيــادة،
ألحد أن ينتقده».
وعمل صائب ال يمكن
ٍ
أمـ ــا ال ـت ـصــريــح اآلخـ ـ ــر ،ف ـقــد صـ ــدر عن

ّ
بـيــونــغ يــان ــغ ،ورأت فـيــه أن «م ــا جــرى
ل ـل ــرئ ـي ـس ــن ،ال ـ ـعـ ــراقـ ــي صـ ـ ـ ــدام حـســن
والليبي معمر القذافي ،هو مثال على
املصير املحتوم الــذي ينتظر كل نظام
يـ ــوافـ ــق ع ـل ــى ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن بــرنــام ـجــه
الـنــووي» .وأضــاف البيان الــذي نشرته
«وكالة األنباء الرسمية» ،السبت ،أننا
«ن ـع ـت ـبــر ت ـجــرب ـت ـنــا ال ـن ــووي ــة األخ ـي ــرة
حدثًا ضخمًا ،ونحن فخورون بذلك».
ورأى الـ ـبـ ـي ــان أن «ال ـق ـن ـب ـل ــة هـ ــي أداة
لتحقيق الـعــدالــة ،ويمنحنا ق ــدرة ردع
كــاف ـيــة ل ـح ـمــايــة الـ ـح ــدود م ــن أي قــوى
مـعــاديــة ،بما فيها الــواليــات املتحدة».
وأشار البيان إلى أن «التاريخ ُيظهر أن
قوة الردع النووي هي السيف األمضى
إلح ـبــاط أي عـ ــدوان خ ــارج ــي» ،واصـفــا
ال ــوض ــع ال ــدول ــي ،الـ ـي ــوم ،بــأنــه «شـبـيــه
ب ـقــانــون ال ـغ ــاب ،ح ـيــث ال ـب ـقــاء لــأقــوى
فقط».
من جانبهاّ ،
ردت الواليات املتحدة على
الـتـجــربــة ال ـك ــوري ــة ،وأع ـل ـنــت أن إح ــدى
ّ
قاذفاتها ،البعيدة امل ــدى ،حلقت أمس
فــوق كــوريــا الجنوبية ،فــي استعراض
بيان صدر
لقوة الجيش األميركي .وفي
ٍ
ّ
عن الجيش األميركي ،أكــد أن «القاذفة

ورأى قائد القوات األميركية في املحيط
الـ ـه ــادئ ،األمـ ـي ــرال هـ ــاري ه ــاري ــس ،أن
«الطلعة الـجـ ّ
ـويــة كــانــت إلظـهــار الـتــزام
الواليات املتحدة بتعهداتها لحلفائها
في كوريا الجنوبية واليابان» ،معتبرًا
أن «إعالن كوريا الشمالية إجراء تجربة
لقنبلة هـيــدروجـيـنـيــة انـتـهــاك صريح
ملسؤولياتها الدولية».
أمــا مساعد قائد القوات األميركية في
كوريا الجنوبية ،الجنرال ترنس جاي
أوش ــوغ ـن ـس ــي ،ف ـق ــال إن ل ــ«واش ـن ـط ــن،
ّ
كالعادة ،إرادة من حديد ،حني يتحتم
الدفاع عن الحليف الكوري الجنوبي».
ّ
«سنقدم لسيول مظلة
وقال في بيان له
نووية ،وقوة الردع التي تؤمنها قواتنا
التقليدية» ،مضيفًا «إن مهمات القاذفة
بــي  52تـعــزز ال ـتــزام ال ــوالي ــات املتحدة
بضمان أمن حلفائها وشركائها».
كــذلــك ،نـشــرت «وكــالــة األن ـبــاء الـكــوريــة
ً
الـشـمــالـيــة» ،الـسـبــت ،تسجيال مـصــورًا
ُلـتـجــربــة جــديــدة ل ـص ــاروخ «بــالـسـتــي»
أطلق من غواصة ،فيما أشارت وسائل
جنوبية إل ــى أنـهــا صــور
إع ــام كــوريــة
ُ
مركبة من تجارب أجريت سابقًا.
(أف ب ،رويترز)

ب ــي  ،52س ـت ــرات ــوف ــورت ــري ــس ،الـ ـق ــادرة
ّ
ع ـل ــى ح ـم ــل أس ـل ـح ــة ن ـ ــووي ـ ــة ،ح ــل ـق ــت،
لوقت قصير ،فــوق الـقــاعــدة العسكرية
األمـيــركـيــة فــي أوس ــان ( 70كـلــم جنوب
الـحــدود مــع كــوريــا الشمالية) ،قبل أن
تعود إلى قاعدتها».
وحلقت الطائرة على ارتفاع منخفض،
حـيــث أقـلـعــت مــن ال ـقــاعــدة الـجــويــة في

بيونغ يانغ :الوضع
الدولي يشبه قانون
الغاب والبقاء لألقوى

جـ ــزيـ ــرة غـ ـ ـ ــوام ،فـ ــي امل ـح ـي ــط ال ـ ـهـ ــادئ.
وراف ـ ـق ـ ــت ال ـ ـطـ ــائـ ــرة الـ ـح ــربـ ـي ــة ط ــائ ــرة
أم ـي ــرك ـي ــة أخـ ـ ــرى م ــن طـ ـ ــراز «إف ،»16
وأخ ــرى كــوريــة جنوبية مــن طــراز «إف
.»15

استراحة
2190 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 9 0

العالم

17

أعمال ٌ العنف في كولونيا
مخطط لها
أعلن وزير العدل األملاني ،هايكو
ماس (الصورة) ،أن «أعمال العنف
غير املسبوقة ضد النساء في
كولونيا ،كانت منسقة ومخططًا
لها على األرجح» .وأضاف «عندما
يتجمع مثل هذا الحشد لخرق
القانون ،يبدو هذا األمر مخططًا
له بشكل من األشكال» .وذكرت
الشرطة أنه تم ،حتى اآلن ،تلقي
 379شكوى متعلقة بأعمال العنف
ليلة رأس السنة ،في املدينة40 ،
باملئة منها اعتداءات جنسية .إذ
ّ
تحرش في تلك الليلة عشرات

الرجال ،ضمن عصابات ،بنساء
وسط كولونيا ضمن حشد ذكوري
قدر بحوالى ألف شخص .وفي
السياق ،أعلنت الشرطة األملانية أن
«قوة قوامها  ً 100شرطي تواصل
التحقيقات» ،الفتة إلى أن «هناك
اعتقاالت وستتواصل» .وأشارت
الشرطة الى أن «املشتبه فيهم
جاؤوا ،على األغلب ،من دول في
شمال أفريقيا» ،وأن التحقيقات
«تنصب في أغلبها على طالبي
اللجوء واألشخاص املقيمني في
أملانيا بصورة غير قانونية».
(األخبار)

تعيين رئيس جديد
إلقليم كتالونيا
توافقت أحزاب إقليم كتالونيا،
والساعي إلى االنفصال عن
إسبانيا ،على تعيني عمدة مدينة
جيرونا ،كارلوس بويجديمونت،
رئيسًا للمنطقة ذات الحكم املستقل،
وذلك قبل ساعات فقط من نهاية
ّ
املدة املحددة .وقال رئيس اإلقليم
السابق ،اإلسباني أرتور ماس ،في
ّ
مؤتمر صحافي ،إنه «تم التوصل
إلى تنصيب رئيس جديد للمنطقة،
وذلك بعد االنتخابات األخيرة،
أيلول املاضي ،والتي أظهرت فوز
االنفصاليني باألغلبية املطلقة في
البرملان املحلي».
(أ ف ب)

أفقيا

 -1طبيب أميركي راحل من أصل لبناني وأحد ّ
رواد جراحة القلب في العالم –  -2اإلسم القديم
ّ
املنورة في السعودية – مدينة مغربية – ّ -3
مدة من الوقت أو عصر – فقد عقله –
للمدينة
مدينة أثرية في مصر وعاصمة الفراعنة في العصور القديمة –  -4للندبة – ّ
فر ّمن السجن
–  -5أصل البناء – لعب ومــرح – عملة اليابان –  -6عائلة مهندس معماري وفنان إيطالي
ّ
البابوية وأنجز أعماله غير املكتملة –  -7طائر الشؤم – فاصل
خلف ميكالنجلو في خدمة
ّ
ّ
يسبب في مأساة –  -9يبس الخبز
مسرحي
أو حاجز بني شيئني –  -8ماركة سيارات – أدب
أو اللحم – شاعر مسرحي فرنسي في العصر الكالسيكي –  -10من الشعوب تحب التنقل
والترحال – مدينة لبنانية

عموديًا

حل الشبكة 2189

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 15مرشحًا لرئاسة النيجر

 -1أديبة لبنانية راحلة – ضمير متصل –  -2خطيئة – من األم ــراض – تثاقل عن عمل أو واجب
مدرسي –  -3ينظر بحنان – والدي –  -4قلب اإلناء على رأسه – السفن الحربية –  -5منزل باألجنبية
– مقياس مساحة –  -6مدينة مصرية – وضع خلسة –  -7إحسان – تشجير الجبال وتحويلها الى
غابات –ّ  -8جمهورية في أفريقيا الغربية على األطلسي ّمحصورة داخل أراضي السنغال – وبخ
والم وعنف –  -9عائلة أديب وصحافي مصري راحل – سخن املاء –  -10حمرة تظهر في األفق حيث
تغرب الشمس وتستمر من الغروب حتى املساء – سواقي ومجاري املاء

مشاهير 2190

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1برازيليا –  -2وزير – زوربا –  -3طالبان –  -4يكافح – مل –  -5سهلة – الهند –  -6آلي – سم –
رغب –  -7أم قيس – وا –  -8يم – أم – ُمفلس –  -9وهبي – عاجي –  -10اإلستقالل

عموديًا
 -1بوليساريو –  -2رز – كهل – مها –  -3إيطاليا – بل –  -4زرافة – مايا –  -5لح – سقم –  -6لزب –
ّ
ّأمي – ّ
أرن – هر – فجل –  -9منغوليا –  -10شارل ّ
عت –  -7يواصل – ّ
دباس
سماق – -8

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

روائية وأديبة وناقدة مصرية ( )1996-1923أولت إهتمامًا خاصًا بشؤون املرأة
وقضاياها .تعرضت لإلعتقال زمن حكم الرئيس أنور السادات
 = 5+7+11+1+6الهضبة ■  = 6+8+9+10وكالة الفضاء األوروبـيــة ■ = 4+3+2
خيال النائم

حل الشبكة الماضية :سيريل دومورو

صادقت املحكمة الدستورية في
النيجر على ترشح  15شخصية
سياسية لالنتخابات الرئاسية في
 21شباط ،املقبل .وتضمنت الالئحة
املعارض هاما أمادو ،املسجون منذ
شهرين بتهمة «االتجار باألطفال
ّالرضع» ،وفق ما أعلنت وزارة
الداخلية ،السبت .ومن بني املرشحني
الرئيس املنتهية واليته محمدو
يوسوفو ،وزعيم املعارضة سايني
أومارو ،والرئيس السابق محمان
عثمان ،والوزير السابق للتخطيط
أمادو بوبكر سيسي ،ورئيس
الوزراء السابق شايفو أمادو ووزير
الزراعة السابق ،أبدو البو .ومن
املقرر أن تنطلق الحملة في 30
كانون الثاني.
(أ ف ب)

