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االربعاء ١٣ ابريل ٢٠٢٢ عربية وعاملية

كوريا الدميوقراطية تتبنى سياسة 
«االعتماد على الذات» و«الردع النووي»

حتتفل كوريا الدميوقراطية هذه األيام 
مبناسبة مرور عشر سنوات منذ انتخاب 
كيــم جونغ وون في اعلى منصب للحزب 

احلاكم والدولة.
وقد أقيم مؤخرا مهرجان خطابي وطني 
وندوة علمية ومعرض الصور بهذه املناسبة.
وأكدت سفارة كوريا الدميوقراطية في 
بيان أن الشعب الكوري يعتبر اإلجنازات 
التي حتققت في كوريا خالل العقد املاضي 
بأنها نتيجة حلكمة قيادة كيم جونغ وون.

وعلى مدى السنوات العشر املاضية، عزز 
القائد كيم جونغ وون القوة احمللية الذاتية 
للدولة ورفع مكانتها الدولية بشكل ملحوظ، 
االمر الــذي جعله يحظــى بالثقة والدعم 
املطلق من جميع فئات الشــعب الكوري. 
وعرفت كوريــا الدميوقراطية بأنها دولة 
تخدم الشعب اعتمادا بالكامل على نفسها 
منذ عهد الرئيس كيم ايل ســونغ. اذ حدد 
القائد كيم جونغ وون «مبدأ الشعب اوال» 
طريقة أساسية الستمرار وجود حزب العمل 
الكــوري وجمهورية كوريا الدميوقراطية 
الشــعبية ونفذه عمليا. فنجد امثلة على 
ذلك في تعبئة جميع موارد البالد من أجل 
توفير األمان واالستقرار للناس املتضررين 
من الفيضانات الكبرى وغيرها من الكوارث 
الطبيعية ووقف تنفيذ حتى املشاريع املهمة 
لهذا الغرض واالستمرار في مجانية العالج 
والتعليم وتوفير منتجات االلبان لألطفال 

وتقدمي الزي املدرسي واملستلزمات املدرسية 
للطلبة على حساب الدولة، وذلك حتى في 
الظروف االقتصادية الصعبة للغاية بسبب 
الدولية والضغوط  احلصار والعقوبــات 

بأنواعها املختلفة.
وحــرص كيم جونــغ وون على اطالق 
عنــان روح االعتماد على الذات في جميع 
انحاء البــالد. وبــدأت روح االعتماد على 
الذات منذ األيام األولى من النضال املسلح 
ضد االســتعمار اليابانــي بقيادة الرئيس 
كيم إيل سونغ، متخللة في جميع فصول 

تاريخ كوريا احلديثة.
فقد طرح جونغ وون سياسة االعتماد على 
الذات واملستندة الى العلوم والتكنولوجيا 
احلديثة كطريقة أساســية لتحقيق تقدم 
شامل في مســيرة بناء االشــتراكية على 

النمط الكوري وضمان رفاهية الشعب.
تستمر كوريا الشمالية في حتقيق التقدم 
في التنمية االقتصادية واالجتماعية وتعزيز 
قوتها العســكرية للدفاع عــن النفس مبا 
فيها الردع النووي، متجاوزة كل التحديات 
والصعوبات اعتمادا علــى الذات بدءا من 
املــوارد والعلــوم والتكنولوجيا والقوى 

العاملة.
ميكن القول ان جميع اإلجنازات األخيرة 
في مســيرة التنمية االقتصادية وتعزيز 
القــدرة الدفاعيــة فــي كوريا هــي نتيجة 

لسياسة االعتماد على الذات.

حتتفي بالذكرى العاشرة لتولي كيم جونغ وون احلكم 

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ وون يتفقد املنطقة السكنية اجلديدة

اتهامات ملوسكو باستخدام الكيماوي في ماريوبول
وبوتني يبرر غزو أوكرانيا بتحقيق «األهداف النبيلة» 

عواصم - وكاالت: وســط 
اتهامــات لبــالده باســتخدام 
االسلحة الكيماوية، بدا الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني واثقا 
من حتقيق ما وصفه بـ«األهداف 
العســكري  النبيلــة» للغــزو 
ألوكرانيا دون شك، فيما يسود 
الترقب معارك شرســة يتوقع 
ان تطلقهــا قواته في الشــرق 
لتعويض االنسحابات املهينة 
التــي تعرضت لها في شــمال 
أوكرانيــا ومحيــط عاصمتها 
كييڤ.  وشــدد على أن أهداف 
العمليــة اخلاصة في أوكرانيا 
«مفهومة متامــا، فهي نبيلة». 
وهي إنقاذ النــاس في منطقة 
دونباس شرق أوكرانيا، حيث 
يقاتل االنفصاليون املدعومون 
من روســيا القوات األوكرانية 

منذ ٢٠١٤.
بتلــك  بوتــني  وأدلــى 
التصريحات فــي حفل توزيع 
جوائــز فــي فوستوتشــني 
كوزمودروم في الشرق األقصى 
الروسي مبناسبة يوم الفضاء 
لالحتفــال بذكرى انطالق اول 
رحلة بشــرية للفضاء قام بها 
يوري غاغارين، معلال الهجوم 
بأن موسكو لم يكن لديها خيار 
آخر سوى شن عملية عسكرية 
حلماية روســيا، وانه لم يكن 
هنــاك مفــر من االشــتباك مع 
القــوات املعادية لروســيا في 

أوكرانيا. 
على الصعيد امليداني، قالت 
هانا ماليار نائبة وزير الدفاع 
األوكرانــي أمــس، إن أوكرانيا 
تتحرى عــن صحة املعلومات 
التي تشير إلى أن روسيا رمبا 
تكون قد اســتخدمت أســلحة 
كيماوية أثناء محاصرة مدينة 
ماريوبــول الســاحلية جنوب 

نعمل بشكل عاجل مع الشركاء 
للتحقق من التفاصيل».

وشــددت الوزيرة على أن 
«أي استخدام ملثل هذه األسلحة 
سيشــكل تصعيدا وحشيا في 
هذا النزاع، وسنحاسب بوتني 

ونظامه».
آزوف  كتيبــة  وكانــت 
األوكرانيــة أعلنــت أن طائرة 
مســيرة روســية ألقت «مادة 
سامة» على عسكريني ومدنيني 

أوكرانيني في ماريوبول.
وقال مؤسس الكتيبة أندريه 
بيليتسكي في رسالة مصورة 
على تطبيق تلغرام، إنه بعيد 
إلقاء الطائرة املسيرة هذه املادة 
املجهولة عانى أناس من فشل 

تنفسي ومشاكل عصبية.
وتأتي هــذه التطورات مع 
التقاريــر األوكرانيــة  تواتــر 

روسيا تركيز جهودها على 
املنطقة.

سياســيا، تســتمر الــدول 
الغربيــة فــي رد املزيــد مــن 
الروس، حيث  الديبلوماسيني 
قــررت كرواتيــا أمــس األول 
طرد ٢٤ ديبلوماســيا وموظفا 
في السفارة الروسية، وفق ما 

أعلنت وزارة اخلارجية.
اخلارجيــة  واســتدعت 
الكرواتيــة الســفير الروســي 
للتعبير عن «أشد أنواع اإلدانة 
للعدوان الوحشي على أوكرانيا 
واجلرائم العديدة» وللمطالبة 
مبغادرة ١٨ ديبلوماسيا روسيا 

وستة موظفني إداريني.
بدورها، قررت فرنسا طرد 
دفعة جديدة من الديبلوماسيني 
الــروس بعــد إجــراء مماثــل 
األســبوع املاضي. وأعلنت أن 
ســتة جواســيس يعملون في 
ســفارة روســيا فــي باريــس 
«ثبت أن أنشــطتهم تتعارض 
مع املصالح الوطنية». وقالت 
وزارة اخلارجية الفرنسية في 
بيان إنه «بعد حتقيق مطول، 
كشــفت املديرية العامة لألمن 
الداخلي (DGSI) عن عملية غير 
شرعية نفذتها أجهزة املخابرات 
الروســية على أراضينا. ستة 
عمالء روس يعملون حتت غطاء 
ديبلوماسي... أعلنوا أشخاصا 

غير مرغوب فيهم».
وقدمت روســيا احتجاجا 
شــديد اللهجة إلى الســلطات 
الفرنســية على خلفية القرار. 
وقالت الســفارة الروسية في 
باريــس في بيــان، إن اجلانب 
الروســي أعرب عن احتجاجه 
الشــديد علــى التصــرف غير 
الودي للســلطات الفرنســية، 
والذي سيتبعه حتما رد مناسب.

والبريطانية التي تشير إلى أن 
القوات الروسية تخطط للتقدم 
إلى احلــدود اإلداريــة ملنطقة 
دونيتسك شرق أوكرانيا، في 

إطار عمليتها باملنطقة.
األركان  هيئــة  وأعلنــت 
العامة األوكرانية صباح أمس 
أن روسيا ستسعى للسيطرة 
على مدينة ماريوبول اخلاضعة 
حلصــار محكم، وكذلــك بلدة 
بوباسنا الصغيرة في منطقة 

لوهانسك.
في غضــون ذلك، أشــار 
تقييم اســتخباراتي لوزارة 
الدفــاع البريطانية، بشــأن 
التطــورات فــي أوكرانيــا 
أمــس، إلــى أن حــدة القتال 
شــرقي أوكرانيــا ســتزداد 
خالل األسبوعني إلى األسابيع 
الثالثــة املقبلة، مع مواصلة 

طرد املزيد من الديبلوماسيني الروس من أوروبا وروسيا تتوعد برّد مناسب

(رويترز) الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني متحدثا في منشأة فوستوتشني كوزمودروم مبناسبة يوم الفضاء  

البالد.
وأكدت ماليار في تصريحات 
تلفزيونيــة «هنــاك نظريــة 
تقــول إن هذه قد تكون ذخائر 
فوسفورية..املعلومات الرسمية 

ستأتي الحقا».
ونفت القــوات االنفصالية 
التــي تدعمهــا روســيا والتي 
حتاول انتزاع السيطرة الكاملة 
على ماريوبول استخدام أسلحة 
كيماوية في تصريحات نشرتها 
وكالــة انترفاكــس الروســية 

لألنباء أمس.
وزيــرة  أعلنــت  كذلــك، 
اخلارجية البريطانية ليز تراس 
أمس األول، فــي تغريدة على 
تويتر، أن «هناك تقارير مفادها 
أن القوات الروســية قد تكون 
استخدمت عوامل كيميائية في 
هجوم على سكان ماريوبول. 

انتقادات الذعة بني ماكرون ولوبن استعدادًا ملعركة «اإلياب»
بــدأ  وكاالت:   - باريــس 
الرئيــس الفرنســي إميانويل 
ماكــرون واليمينيــة املتطرفة 
مارين لوبن املعركة االنتخابية 
الشرسة للفوز بجولة اإلعادة 
لالنتخابات الرئاســية في ٢٤ 
أبريــل اجلاري. والتي تشــكل 
تكــرارا للمواجهــة األولى عام 
٢٠١٧ والتــي شــبهتها صحف 

فرنسية بـ«مباراة اإلياب». 
وتبادل اخلصمان االنتقادات 
الالذعة عن بعد، في محاولة كل 
منهما إلثبات أنــه األقدر على 
دعم القوة الشرائية للناخبني 
الفرنســيني التي تآكلت بفعل 
األوضاع االقتصادية وتداعيات 
عامني من جائحة كورونا، فضال 
عــن احلــرب الروســية علــى 
أوكرانيــا.  وأصبــح ماكرون، 
لالحتــاد  املؤيــد  الوســطي 
األوروبي، رئيسا في عام ٢٠١٧ 
بعد فوزه بســهولة على لوبن 
عندمــا أيده الناخبــون إلبعاد 
اليمني املتطرف عن الســلطة، 
لكنه يواجه حتديا أكثر صعوبة 
هذه املــرة. فهو يتقدم بهامش 
ضئيل في استطالعات الرأي، 
لكــن لوبــن التــي جنحت في 
استغالل الغضب بشأن تكلفة 
املعيشة والتصوير بأن ماكرون 
منفصل عن املصاعب اليومية 

بتدمير املجتمع». وحذرت من 
«الغيــوم القامتة» التي يلقيها 
التضخم على فرنســا، وقالت 
إن ماكرون فشــل فــي حماية 
الفرنســيني، مضيفــة أنها في 
حال انتخابها ستخفض ضريبة 
القيمــة املضافة علــى الطاقة، 
وســتلغي تلك املفروضة على 
١٠٠ منتج أساسي من األغذية 
ومواد النظافــة. وقالت «بهذا 
ميكن للفرنســيني االســتمرار 
في وضع الوقود بسياراتهم... 

التي ركزت حملتها بنجاح على 
قضايا تكلفة املعيشة التي تثير 
استياء املاليني، لن تتمكن من 
متويل برنامجهــا االقتصادي 
الشــعبوي وأنها تكــذب على 

الناخبني.
وقد حصل ماكرون على دعم 
الرئيس الفرنسي السابق نيكوال 
ساركوزي الذي قال أمس، في 
منشــور على مواقع التواصل 
االجتماعــي «أعتقد أنه يتمتع 
باخلبرة الالزمــة ألننا نواجه 
أزمة دولية كبيرة وأكثر تعقيدا 

من أي وقت مضى».
وماتزال «املبارزة اجلديدة» 
أو «املواجهة» املرتقبة، حتتل 
عناوين العديد من الصحف في 
البالد بحســب ما رصد موقع 
«فرانس ٢٤». فاعتبرتها صحيفة 
«لو باريزيان» أشبه بـ «مباراة 
اإلياب التي يبدو أن الفرنسيني 
لــم يرغبــوا بهــا، ســتحصل 
بالفعــل» مــع ترجيــح فــوز 
ماكرون، كما في مباريات كرة 
القدم. أما صحيفة «لومانيتي» 
فكتبت «Pas elle» وتعني «ليس 
هي» مع استبدال حرفي «الالم» 
في الكلمة الفرنسية بشعلتي 
نار من شــعار حزب «التجمع 
الذي تقــوده مارين  الوطني» 

لوبان. 

وإطعام أنفسهم».
في املقابل، حتدث ماكرون 
بكلمــات الذعة عن منافســته، 
إذ صــرح لصحيفة (ال فوا دي 
نور) في مقابلة قائال «السيدة 
إنها شــخص  لوبن غوغائية. 
يخبر الناس مبا يريدون سماعه 

عندما يريدون سماعه».
وفي جولة مبنطقة دينان، 
إحدى أفقر مدن البالد في املركز 
الصناعي السابق لفرنسا، حذر 
ماكرون الناخبني من أن لوبن، 

ساركوزي يعلن تأييده للرئيس الفرنسي ملواجهة «أزمة دولية كبيرة»

(أ.ف.پ) الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون يتحدث لوسائل اإلعالم  

قبل اجلولة األولى، ركزت على 
هاتــني النقطتني في مســتهل 

حملتها للجولة الثانية.
وخالل زيارة ملنطقة ريفية 
جنوب شرق باريس، سخرت 
اليمينية املتطرفة من تعليقات 
ماكرون على خططها السياسية 
وحثتــه علــى االطــالع علــى 
برنامجها. وقالــت «إميانويل 
ماكرون، إذا وقع احملظور وأعيد 
انتخابه فسيشعر بحرية تامة 
ملواصلــة سياســته اخلاصــة 

«فضيحة احلفالت» تغّرم جونسون 
واملعارضة تطالبه باالستقالة

عواصم - وكاالت: طالب حزب العمال 
أكبر معارضي احلكومة البريطانية، امس 
باستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون 
ووزير ماليته ريشي سوناك اللذين قررت 
الشرطة تغرميهما بســبب احلفالت التي 
نظمت في مقر رئاسة الوزراء خالل فترة 

إغالق «كورونا».
وقال زعيم حزب العمال كير ســتارمر 
عبر تويتر «بوريس جونســون وريشي 
ســوناك انتهكا القانون مــرارا وكذبا على 
البريطانيــني. يجب أن يســتقيل كالهما. 

احملافظون غير مؤهلني متاما للحكم».
وكان متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء 
قال إن الشــرطة أبلغت جونسون ووزير 
ماليته ريشــي سوناك بأن غرامة ستوقع 
عليهما بســبب مخالفــات ارتكباها خالل 
اإلغالق العام املرتبط بجائحة كوفيد-١٩.
وقــال املتحدث «تلقى رئيــس الوزراء 
ووزير املالية إخطارا بأن شرطة لندن تعتزم 

إرسال إشعاري عقوبات محددة» إليهما.
إلى ذلك، قالت منظمة الصحة العاملية 
إنها تتتبع بضع عشرات اإلصابات بساللتني 
فرعيتني جديدتني من املتحور أوميكرون 
الشديد العدوى من ڤيروس كورونا وذلك 
لتقييم ما إذا كانا أشد عدوى أو أكثر خطورة.
وأضافت املنظمة الساللتني (بي.إيه٤) 
و(بي.إيه٥) الفرعيتني من ساللة أوميكرون 
األصليــة (بي.إيه١) إلى قائمتها للمراقبة. 

وهي تقتفي بالفعل أثر الساللتني (بي.إيه١) 
و(بي.إيه٢) املنتشرتني عامليا اآلن، وكذلك 

(بي.إيه١٫١) و(بي.إيه٣).
وأوضحــت املنظمــة أنها بــدأت اقتفاء 
أثرهما بســبب «الطفــرات اإلضافية التي 
يلزم دراستها بشكل أكبر لفهم تأثيراتهما 
على إمكان التغلب علــى املناعة». وقالت 
وكالة األمن الصحي البريطانية األسبوع 
املاضي إن الساللة الفرعية (بي.إيه٤) رصدت 
في جنوب أفريقيا والدمنارك وبوتسوانا 
واسكتلندا وإجنلترا من العاشر من يناير 

إلى ٣٠ مارس.
وتتحور الڤيروسات طوال الوقت لكن 
بعض الطفرات فقط تؤثر على قدرتها على 
االنتشار أو التغلب على املناعة املكتسبة 
من التطعيم أو اإلصابة الســابقة أو شدة 

املرض الذي تسببه.
فعلى ســبيل املثال متثل الساللة (بي.

إيه٢) حاليا ما يقرب من ٩٤٪ من إجمالي 
حاالت اإلصابة املتتابعة، وهي أكثر قابلية 
لالنتشــار من سالالت أوميكرون الفرعية 
األخرى، لكن األدلة حتى اآلن تشير إلى أنه 
ليس من املرجح أن تسبب مرضا شديدا.

وتقول منظمة الصحة إنه مت رصد بضع 
عشــرات اإلصابات فقط بالساللتني (بي.
إيه٤) و(بي.إيه٥) ضمــن قاعدة البيانات 
العامليــة (املبادرة العامليــة لتبادل جميع 

بيانات اإلنفلونزا).

«الصحة العاملية»: نتتبع ساللتني فرعيتني جديدتني من «أوميكرون»

االحتالل ُيصّعد حملته في «جنني» لليوم الرابع
دت  عواصم ـ وكاالت: صعَّ
قوات االحتــالل االســرائيلي 
اعتداءاتها على الفلســطينيني 
في الضفــة الغربية واحملتلة 
لليوم الرابع على التوالي في 
منطقــة جنني، حيــث اندلعت 
مواجهات جديدة صباح امس 
القوات اإلســرائيلية وســكان 
فلسطينيني في املنطقة، بينما 
قتل فلسطيني بالرصاص في 
إسرائيل بدعوى طعن شرطي 

من قوات االحتالل.
وأفــاد ســكان مــن جنــني 
لوكالــة «فرانس بــرس» بأن 
االشتباكات اندلعت في ساعة 
مبكــرة مــن صبــاح امس بني 
القوات االسرائيلية والسكان.

االنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الرسمية (وفا)  الفلســطينية 
إن «اجليش اطلــق الرصاص 

أنشطة ارهابية».
كما أكــدت «وفا» أن أربعة 
فلسطينيني اعتقلوا في جنني 
وبلدة اليامــون القريبة حيث 
أطلق جنود االحتالل الذخيرة 
احلية والقنابل الصوتية والغاز 

املسيل للدموع.
نــادي االســير  وبحســب 
الفلســطيني اعتقــل اجليش 
االسرائيلي منذ االول من ابريل 

٣٦ شابا.
االحمــر  الهــالل  وقــال 
انــه عالــج ١٨  الفلســطيني 
اصابــة في جامعــة خضوري 
في طولكرم جراء استنشــاق 
الغاز، منهم اصابتان بالرصاص 

املعدني.
مــن جهــة أخــرى، قتلــت 
الشرطة اإلســرائيلية صباح 
امس فلسطينيا طعن شرطيا 

اســرائيليا في مدينة عسقالن 
الواقعة في جنوب  الساحلية 
الدولة العبرية، حســب قوات 

األمن اإلسرائيلية.
وقالــت الشــرطة في بيان 
مقتضــب «خــالل عمليــة في 
عســقالن، تعرف شرطي على 
مشــتبه به وبــدأ يتحقق من 
هويتــه. لكــن الرجــل أخرج 
ســكينا وهاجم الشرطي الذي 
رد بسرعة فاحتا النار عليه»، 
وأشارت الشرطة إلى أن املهاجم 

فلسطيني وقتل.
وأوضحــت أن املهاجم من 
سكان مدينة اخلليل في جنوب 

الضفة الغربية احملتلة.
وأصيــب الشــرطي الــذي 
تعــرض للطعــن بـــ «جروح 
طفيفة» ونقل إلى مستشــفى 

محلي.

الشرطة اإلسرائيلية تقتل فلسطينياً طعن أحد عناصرها في عسقالن

احلي والقنابل الصوتية والغاز 
املســيل للدموع على الشبان 
الفلسطينيني»، وزعم اجليش 
اإلســرائيلي أن جنوده «ردوا 
بالذخيرة احلية على مشــتبه 
ألقــوا عبــوات ناســفة  بهــم 
عليهم، وكذلك جتاه مسلحني 
مشــتبه بهــم فــي املنطقــة»، 
واضــاف اجليــش أن «جنودا 
من اجليش اإلسرائيلي وقوات 
أمن اسرائيلية ألقوا القبض على 
عشــرين مطلوبا من املشتبه 
بهــم خالل الليل وفي الصباح 

الباكر».
وأوضح أن «القوات اخلاصة 
االســرائيلية عثــرت في قرية 
زيتــا قرب طولكــرم املتاخمة 
للحــدود مــع اســرائيل على 
«أســلحة واعتقلــت مطلوبني 
(أ.ف.پ)يشــتبه في قيامهم مبساعدة  أطفال فلسطينيون يحرقون اإلطارات في أعقاب غارة عسكرية إسرائيلية على جنني 


