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منظومات حرب إلكترونية روسية جديدة تحارب 
األقمار الصناعية!

الفروف ينصح موغيريني بالكف عن مطاردة األشباح

ك�س��ف امل�س��مم العام ل�رشكة "اأملاز اأنتي" الرو�س��ية املعني��ة بتطوير منظومات 
الدف��اع اجل��وي عن تلقي تعليم��ات من قي��ادة الدولة بت�س��ميم منظومات حرب 
اإلكرتوني��ة �ستت�س��دى للأقمار ال�سناعي��ة التابعة للعدو. واأو�س��ح امل�سمم العام 
بافي��ل �سوزينوف، يف مقابلة مع جملة "الدفاع الوطني" اأن ال�رشكة تقوم حاليا 
بالدرا�س��ات اخلا�س��ة لهذا املو�سوع بع��د تكليفها بهذه املهمة م��ن قبل القيادة 
الرو�سي��ة. وتاب��ع اأن املهم��ة تتمث��ل يف تطوير منظوم��ة  قادرة عل��ى الت�سوي�ش 
الإلك��رتوين عل��ى الأجه��زة ال�ستطلعي��ة، مب��ا يف ذل��ك ال��رادارات اأو الأجه��زة 
الب�رشي��ة، وكذل��ك الأجهزة الف�سائي��ة و�سول اإىل اإبطال عمل مث��ل هذه الأنظمة 

املو�سوعة على املدار والتابعة للعدو.

 دعا وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف الحتاد الأوروبي اإىل الرتكيز على 
الت�سدي للتحديات الواقعية يف جمال الأمن بدل من حماربة املخاطر الوهمية.
وج��اء ذل��ك يف م�سته��ل لقاء لف��روف مع املمثل��ة العلي��ا لل�سيا�س��ة اخلارجية 
والأمني��ة يف الحتاد الأوروب��ي فيديريكا موغرييني يف مو�سك��و. ومن املنتظر 
اأن ترك��ز املحادث��ات بني لف��روف وموغرييني عل��ى اأزمتي �سوري��ا واأوكرانيا 
والو�س��ع يف ال���رشق الأو�س��ط وتنفي��ذ التفاق النووي م��ع اإي��ران والت�سوية يف 
اأفغان�ست��ان والعلق��ات الرو�سية الأوروبي��ة. واأكد لف��روف اأن مو�سكو م�ستعدة 
للتق��ارب م��ع الحتاد الأوروب��ي، لكنه �سدد عل��ى اأن وتائر احلرك��ة من اجلانب 
الرو�س��ي �ستتنا�سب م��ع مدى ال�ستعداد الذي �سيبديه الحت��اد الأوروبي يف هذا 
املج��ال. و�سدد قائ��ل: "اإننا م�ستعدون للذهاب لذات امل��دى الذي اأنتم جاهزون 
ل��ه". وعرب عن امتنانه لقرار موغرييني قبول الدع��وة لزيارة مو�سكو، معيدا اإىل 
الأذه��ان اأن اجلان��ب الرو�سي وجه هذه الدعوة منذ وق��ت بعيد.  وا�ستطرد قائل: 
"العلق��ات ب��ني الحتاد الرو�سي والغرب متر مبرحلة �سعبة. مازلنا م�سممني 
عل��ى التع��اون كامل النط��اق مع الحت��اد الأوروبي ب�سفته �رشيكن��ا الأكرب يف 
املج��ال التجاري القت�سادي". واأ�ساف: "اإننا واثقون من �رشورة الرتكيز على 
املخاطر الواقعية ولي�ش على املخاطر الوهمية يف جمال الأمن". بدورها اأكدت 
موغريين��ي اأن الحت��اد الأوروبي مهتم مب�ساألة التعاون م��ع رو�سيا يف عدد من 
الجتاه��ات، مب��ا يف ذلك حماربة الإره��اب وت�سوية الو�س��ع يف �سوريا وليبيا. 
واأ�ساف��ت اأن الحت��اد م��ازال قلقا من و�سع �سب��ه جزيرة القرم بع��د ان�سمامها 

لقوام رو�سيا يف مار�ش عام 2014.

 

مقتل سبعة جنود يمنيين في انفجار في عدن 
جنوبي البالد

وق��ع النفجار بينم��ا كانت �ساحنة تفرغ عبوتها من الألغ��ام يف مع�سكر جبل حداد 
التابع للجي�ش يف و�سط عدن قتل �سبعة جنود مينيني واإ�سابة 15 اآخرين يف انفجار 
لغم اأر�سي ب�سورة عار�سة يف مدينة عدن جنوبي البلد، ح�سبما قال م�سوؤولون يف 
خدم��ات الطوارئ. ووقع النفجار بينما كان��ت �ساحنة تفرغ عبوتها من الألغام يف 
مع�سكر جبل حداد التابع للجي�ش يف و�سط عدن، ح�سبما قال م�سوؤولون. واأكد م�سوؤول 
يف م�ست�سفى حملي عدد ال�سحايا. وعدن هي العا�سمة املوؤقتة لليمن منذ اأن متكنت 
الق��وات احلكومي��ة مدعوم��ة بالتحالف بقي��ادوة ال�سعودية من اإبع��اد احلوثيني عن 
املدين��ة ومن اأربع حمافظات اأخري��ات يف 2015. وما زالت العا�سمة �سنعاء حتت 
�سيط��رة احلركة احلوثية من��ذ اأن �سيطرت عليها يف �سبتمرب / ايلول 2014. وي�ستغل 
م�سلح��ون تابعون للقاعدة وجماع��ات م�سلحة اأخرى فراغ ال�سلط��ة يف اليمن الناجت 
عن ال�رشاع بني احلكومة واحلوثييني لتوطيد �سيطرتهم على جنوبي و�رشقي اليمن.

اأثارت و�سائل الإعلم يف اإ�رشائيل الهلع من "�سمكة 
ن���رش اهلل"، بعد �سنوات من اإط��لق "معاريف"هذه 
الت�سمي��ة عل��ى �سمك��ة جميل��ة تنف��ث �سم��ًا ي�سيب 
الإن�س��ان ب�سل��ل مميت دون وج��ود اأي ترياق �ساف 

للعلج منه.
ومن��ذ ظه��ور ه��ذه ال�سمك��ة يف املي��اه الإقليمي��ة 
لفل�سط��ني املحتل��ة ع��ام 2007 ، وجه��ت الأ�سئلة 
عن الظاهرة الغريبة يف حينه، اإىل علماء وباحثني 
يف ال�س��اأن الجتماع��ي وترك��ز البح��ث على معنى 
الت�سمية ودللته��ا الجتماعية، ولي�ش على �سموم 
ال�سمك��ة وخطورته��ا. واأعادت و�سائ��ل الإعلم يف 

اإ�رشائيل "�سمكة ن���رش اهلل" هذه الأيام اإىل التداول 
الإعلم��ي العربي، بعدما حتول��ت اإىل تهديد مادي 
وفعل��ي، خ��ارج مدلولته��ا الجتماعي��ة املرتبطة 
بالت�سمي��ة، ب�سب��ب اخلوف من الأم��ني العام حلزب 
اهلل و�سواريخه، فباتت تل�سق اأي تهديد مهما كان 

م�سدره بالأمني العام حلزب اهلل.
وبح�س��ب و�سائ��ل الإع��لم العربي��ة، مل تع��د ه��ذه 
ال�سمك��ة كم��ا كان��ت علي��ه يف ال�سن��وات املا�سية، 
حالة منفردة، ب��ل باتت متثل خطورة كبرية لتزايد 
اأعداده��ا بع��د اأن غزت مي��اه املتو�س��ط، قادمة من 
البح��ر الأحم��ر ع��رب قن��اة ال�سوي���ش، وهو م��ا دفع 
"�سمك��ة  ال�سلط��ات الإ�رشائيلي��ة اإىل رف��ع �س��ورة 
ن���رش اهلل" مع حتذي��ر خا�ش، عل��ى ال�سواطئ التي 

يرتاده��ا العام��ة وداخ��ل ن��وادي الغو���ش، حت��ت 
عنوان Wanted:اأي)مطلوب(.

قب��ل ف��رتة، كتب��ت �سحيف��ة "هاآرت�ش" مق��ال عن 
�سخ�سي��ة الأمني العام حل��زب اهلل، حللت فيه توغل 

�سورته يف الوجدان الإ�رشائيلي.
واأ�ساف��ت اأن ظاهرة ن���رش اهلل مل تكن على ما هي 
عليه الآن، لو مل تكن مبنية على مدار �سنوات طويلة 
يف الإعلم الإ�رشائيلي، ك�سخ�ش ا�ستطاع اأن يك�سب 

�سورة الرجل املوثوق.
وتابعت تقول، عن حق، لقد اأجرب اجلي�ش الإ�رشائيلي 
على الن�سحاب من لبنان، واأوجد حالة ردع كبرية 
ج��داً يف وج��ه اإ�رشائي��ل، ل مثيل له��ا يف اأي دولة 

عربية حماذية لإ�رشائيل. 

تبادل��ت حكومت��ا املغ��رب واجلزائ��ر التهام��ات 
ب�سب��ب ترحي��ل لجئ��ني �سوري��ني ، وق��د ا�ستدع��ى 
املغ��رب �سف��ري اجلزائر لدي��ه للتعبري ع��ن خماوفه 
اإىل  54 �سوري��ًا  ال�سم��اح بدخ��ول  "حماول��ة  م��ن 
اأرا�سي املغرب بطريقة غري قانونية"، ح�سب بيان 
ل��وزارة ال�س��وؤون اخلارجي��ة والتع��اون املغربي��ة. 
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة اإن "ال�سوري��ني حاول��وا 

الدخ��ول اإىل املغ��رب م��ا ب��ني 17 و 19 اأبري��ل/
ني�س��ان م��ن خ��لل مدينة فكي��ك احلدودي��ة، وهي 
منطق��ة حتيط بها اجلبال". واته��م املغرب اجلزائر 
باأنه��ا "اأج��ربت ه��وؤلء ال�سوري��ني عل��ى الدخ��ول 
اإىل بلده��ا". ورف�س��ت اجلزائر اتهام��ات ال�سلطات 
املغربي��ة الت��ي حتمله��ا حماولة مزعوم��ة لدخول 
لجئ��ني �سوري��ني اإىل الأرا�سي املغربي��ة بطريقة 
غ��ري قانونية. واأكدت اخلارجي��ة اجلزائرية لل�سفري 
املغرب��ي ال��ذي ا�ستدعت��ه " الرف���ش القاط��ع لهذه 

الإدعاءات الكاذبة التي ل ترمي �سوي للإ�ساءة اإىل 
اجلزائر". وكانت اجلزائ��ر واجهت اتهامات مماثلة 
من املغرب يف 2014، باإبعاد اللجئني ال�سوريني 
اإىل احل��دود مع املغ��رب، لكن احلكوم��ة اجلزائرية 
ردت قائل��ة اإن "حر�ش احل��دود اجلزائريني رف�سوا 
ال�سم��اح بدخول ال�سوريني الذي��ن رحلهم املغرب". 
وج��اء يف بي��ان اخلارجي��ة املغربي��ة اأن "اجلزائر 
ينبغ��ي عليه��ا اأن تتحم��ل م�سوؤوليته��ا ال�سيا�سي��ة 
والأخلقي��ة اإزاء هذا الو�سع". واأ�ساف البيان اأن " 

التلعب باملحنة املادية واملعنوية التي يواجهها 
هوؤلء الأ�سخا�ش، وزرع القلقل يف منطقة احلدود 
املغربي��ة اجلزائرية عمل غ��ري اأخلقي". ويحت�سن 
املغ��رب نح��و 5 اآلف �س��وري خ�سع��وا للقن��وات 
الر�سمي��ة لتنظي��م الهج��رة، وقد ح�سل ع��دة مئات 
منه��م على و�سع لجئ، ح�سب اخلارجية املغربية. 
ويتقا�س��م املغ��رب واجلزائر ح��دودا طولها 1500 
كلم تبداأ من البحر الأبي�ش املتو�سط وحتى منطقة 

ال�سحراء اإل اأنها مغلقة منذ عام 1994.

 ب��داأ �سباح الثنني  خ��روج دفعة جديدة من 
م�سلح��ي املعار�سة وبع�ش اأف��راد عائلتهم 
م��ن ح��ي الوعر باجت��اه ريف حل��ب ال�سمايل 
ال�رشقي متهيدا لإعادة احلي اإىل �سلطة الدولة 

ال�سورية ب�سكل كامل.
واأو�س��ح "املكت��ب الإعلم��ي لق��وى الث��ورة 
ال�سوري��ة" اأن عدد مهجري الدفع��ة ال�ساد�سة 
يبل��غ 1650 �سخ�س��ا، و �سيت��م نقله��م عل��ى 
م��ن 50 حافلة و7 �ساحنات، باجتاه مدينة 

جرابل�ش.
الراغب��ني يف  اإج��لء امل�سلح��ني  فيم��ا يت��م 
املغ��ادرة وف��ق الربنام��ج املح��دد لتف��اق 
 13 اإلي��ه يف  امل�ساحل��ة ال��ذي مت التو�س��ل 

مار�ش املا�سي.
ومثل عمليات الإجلء ال�سابقة، جتري عملية 
اخل��روج باإ���رشاف اله��لل الأحم��ر العرب��ي 
ال�س��وري وق��وى الأم��ن الداخل��ي وال�رشط��ة 

الع�سكرية الرو�سية.
ومت، يوم��ي الثن��ني والثلث��اء املا�سي��ني، 
اأف��راد  م��ن  واملئ��ات  م�سلح��ا   519 اإخ��راج 
عائلته��م من حي الوعر باجت��اه ريف حلب 
ال�سم��ايل ال�رشقي، اإ�ساف��ة اإىل اإمتام اجلهات 
املعني��ة يف حمافظة حم���ش عمليات ت�سوية 
اأو�س��اع 544 �سخ�س��ا م��ن احل��ي يف اإط��ار 

تنفيذ التفاق.

 قب��ل الرئي���ش الأفغ��اين اأ���رشف غن��ي الثنني 
ا�ستقال��ة وزير الدف��اع ورئي���ش اأركان اجلي�ش 
بع��د مقت��ل اأك��ر م��ن 130 جندي��ا يف هجوم 
�سنت��ه حرك��ة طالب��ان عل��ى قاع��دة ع�سكري��ة 
الأ�سب��وع املا�س��ي. وج��اء يف تغري��دة للق�رش 
الرئا�س��ي ع��رب ح�ساب��ه عل��ى توي��رت "ا�ستقال 
وزي��ر الدف��اع عب��د اهلل حبيبي ورئي���ش اأركان 
اجلي�ش ق��دم �ساه �ساهي��م باأثر ف��وري". وقال 
�ساه ح�سني مرت�سوي القائم باأعمال املتحدث 
با�س��م غن��ي لروي��رتز اإن ا�ستقال��ة امل�سوؤولني 
ج��اءت ب�سبب هجوم ي��وم اجلمعة مبدينة مزار 

ال�رشي��ف ال�سمالي��ة. وقال اجلي���ش الأفغاين اإن 
م�سلح��ني يرتدون ح��لت ع�سكري��ة وي�ستقلون 
�سيارات تابعة للجي���ش متكنوا من عبور بوابة 
املع�سكر وفتحوا الن��ريان على اجلنود. ووقعت 
ا�ستب��اكات ب��ني املهاجم��ني وق��وات اجلي���ش 
ا�ستم��رت ل�ساع��ات اجلمع��ة، يف القاع��دة التي 
تق��ع بالقرب من مدينة م��زار �رشيف، يف اإقليم 
بل��خ �سم��ايل الب��لد. واأعلن��ت حرك��ة طالبان، 
يف بي��ان له��ا، م�سوؤوليته��ا عن الهج��وم الذي 
ب��داأ بتفجريي��ن انتحاريني لخ��رتاق دفاعات 
اجلي���ش. وقال �سهود عيان لبي بي �سي اإن عدد 
اجلثام��ني يف موق��ع احل��ادث يتخط��ى 165. 
واأث��ار احل��ادث غ�س��ب وت�ساوؤلت ح��ول قدرة 

احلكومة على مواجهة التمرد امل�سلح للحركة.
وتعد قاعدة مزار �رشيف الع�سكرية مقرا للفيلق 
209 يف اجلي���ش الوطني الأفغ��اين، امل�سوؤول 
عن ا�ستتباب الأم��ن يف �سمال اأفغان�ستان، ول 
�سيم��ا اإقليم قندوز، الذي �سهد قتال �ساريا يف 
الآون��ة الأخرية. وتفيد تقارير ب��اأن العديد من 
اجلنود الأملان والأجان��ب من جن�سيات اأخرى 
يتمركزون يف تل��ك القاعدة. ويف مار�ش/ اآذار 
املا�سي، اأعلنت طالب��ان ال�سيطرة على منطقة 
�سانغ��ني اجلنوبي��ة ال�سرتاتيجي��ة، بع��د قتال 
ا�ستمر نحو ع��ام. وتخو�ش احلكومة الأفغانية 
املدعومة من الغرب قتال منذ فرتة طويلة، مع 

م�سلحي حركة طالبان وجماعات اأخرى.

"سمكة نصر الله" السامة تعود إلى شواطئ إسرائيل من شبكة اإلعالم

حكومتا الجزائر والمغرب تتبادالن االتهامات بسبب الجئين سوريين

الدفعة السادسة استقالة وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش في أفغانستان
من المسحلين تغادر 
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االنتخابات الفرنسية: ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية

اأعل��ن وزي��ر الداخلي��ة الفرن�س��ي اأن مر�س��ح الو�سط، 
اإميانوي��ل ماك��رون، ح�سل عل��ى 23.82 يف املئة 
من الأ�سوات، بينما ح�سلت مر�سحة اأق�سى اليمني، 
ماري��ن لوب��ان، عل��ى 21.58 يف املئ��ة، وذلك بعد 
ف��رز 46 ملي��ون م��ن اأ�س��وات الناخب��ني. واأ�سارت 
كل ا�ستطلع��ات ال��راأي عن��د اخل��روج م��ن مكاتب 
الق��رتاع اإىل اأن ماك��رون ولوب��ان يتقدم��ان بقية 
املر�سح��ني، لكن الفارق بينهما �سئيل. وبتجاوزها 
عتبة 6.8 مليون �سوت، وهو ما ح�سلت عليه قوائم 
حزبه��ا يف النتخابات املحلية �سنة 2015، تكون 
ماري��ن لوب��ان ق��د حطمت رقم��ا قيا�سي��ا تاريخيا 
الوطني��ة.  اجلبه��ة  حلزبه��ا،  امل�سان��دة  للأ�س��وات 
وجاء يف املرتب��ة الثالثة، ح�س��ب النتائج اجلزئية، 
مر�س��ح اليمني، فران�سوا فيون، ويف املرتبة الرابعة، 
مر�س��ح اأق�سى الي�س��ار، جون ل��وك ميلون�سون، لكن 
الف��ارق بينهما �سئيل ج��دا، حيث ح�سل الأول على 
19.96 يف املئ��ة والثاين عل��ى 19.49 يف املئة 
م��ن الأ�س��وات. واأغلق��ت مراك��ز الق��رتاع اأبوابه��ا 
يف النتخاب��ات الرئا�سي��ة الفرن�سي��ة يف ال�ساع��ة 
ال�ساد�س��ة م�س��اء بتوقي��ت غرينت���ش . و�سيخو���ش 
النهائي��ة  النتائ��ج  اأك��دت  اإذا  املر�سح��ان  ه��ذان 
التوقع��ات اجلولة الثانية م��ن النتخابات املقبلة. 
ومهم��ا يك��ن الفائ��ز يف ه��ذه النتخاب��ات، فاإنه��ا 
�سجل��ت قطيعة مع امل�سه��د النتخاب��ي الذي كانت 
الأح��زاب ال�سرتاكي��ة واأحزاب مي��ني الو�سط ت�سيطر 
علي��ه. وتتزعم لوبان املت�سكك��ني يف جدوى البقاء 
يف الحتاد الأوروب��ي بال�سيغة احلالية ومناه�سة 
الهج��رة لكنها حاولت التخفيف م��ن لهجة حزبها، 
اجلبه��ة الوطنية، جتاه بع���ش الق�سايا املطروحة. 
يف  كب��رية  انتخابي��ة  مكا�س��ب  لوب��ان  وحقق��ت 
النتخابات املحلية لعام 2015. اأما ماكرون، فقد 
تقل��د من�سب وزي��ر القت�ساد حت��ت رئا�سة فران�سوا 
هولن��د لكنه مل يكن بدا نائب��ا يف الربملان. وت�سري 

ا�ستطلع��ات ال��راأي اإىل اأن ماك��رون �سيهزم لوبان 
يف اجلول��ة الثاني��ة املق��ررة ي��وم 7 ماي��و /اأي��ار. 
وقال��ت موفدة بي بي �سي عرب��ي اإىل فرن�سا، حنان 
عب��د الرازق، اإن املر�سح اليمين��ي فران�سوا فيون اأقر 
باخل�س��ارة قائل اإنه �سي�س��وت ملاكرون يف اجلولة 
الثاني��ة ودع��ا اأن�س��اره اإىل القيام بذل��ك. واأ�ساف 
في��ون اأن ماري��ن لو بان قد تقود الب��لد اإىل الف�سل. 
وم��ن املرج��ح اأن يحظى ماك��رون بدع��م املوؤ�س�سة 
ال�سيا�سي��ة الفرن�سي��ة؛ اإذ مبا�رشة بع��د اإغلق مراكز 
الق��رتاع دع��ا رئي���ش ال��وزراء برن��ارد كازين��وف 

ل�سال��ح  الت�سوي��ت  اإىل  الدميقراطيي��ني  جمي��ع 
ماك��رون يف اجلولة الثانية، ح�س��ب وكالة رويرتز. 
وواج��ه املر�سح��ان مناف�سة قوية م��ن مر�سح ميني 
الو�س��ط فران�سوا فيون )احل��زب اجلمهوري( ومر�سح 
الي�سار املتطرف، جان لوك ميلين�سون. وقالت قناة 
ت��ي اإف1/اأر تي اإل اإن ماكرون ولوبان ح�سل على 
نتائج متقاربة جدا يف اجلولة الأوىل. ومن املتوقع 
اأن تعل��ن النتائ��ج النهائية خلل ال�ساع��ات القليلة 
املقبل��ة. ويف اأوىل ردود الفع��ل الأوروبي��ة، اأع��رب 
املتحدث با�سم امل�ست�سارة الأملانية، اأنغيل مريكل، 

عن متنياتها بالفوز ملاكرون واأ�ساد مبوقفه املوؤيد 
للحتاد الأوروبي.

وتلق��ى ماك��رون الته��اين م��ن رئي���ش املفو�سي��ة 
م�سوؤول��ة  وم��ن  يونك��ر،  كل��ود  ج��ون  الأوروبي��ة، 
ال�س��وؤون اخلارجية يف الحتاد الأوروبي، فيديريكا 

موغريني.
وتلقت لوبان اأي�سا ته��اين من رئي�ش جلنة ال�سووؤن 
اخلارجي��ة يف الغرف��ة ال�سفل��ى للربمل��ان الرو�سي، 
كون�ستانت��ني كو�سات�سي��ف، ال��ذي ق��ال اإن "مارين 

لوبان هي الأمل الوحيد يف التغيري".

انقرة -  وكاالت


