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ميركل تلتقي بوتين وكاميرون يهدد بزيادة العقوبات على مو�سكو

طهران تنتقد �أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية

« »G20تنطلق اليوم في �أ�ستراليا ...ولأوكرانيا الأولوية

الفروف وكيري يتفقان على ت�سوية الملف النووي

تنطلق ال��ي��وم ف��ي ب��رزب��ي��ن ف��ي
أستراليا أعمال قمة العشرين الكبار
« ،»G20وتتركز محادثات القمة على
تعزيز النمو العالمي وتأمين نظام
المصارف وسد الثغرات الضريبية
للشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
لكن ف��ي ظ��ل االت��ف��اق على معظم
بنود جدول األعمال االقتصادي وإبرام
ات��ف��اق بخصوص المناخ األسبوع
الماضي في قمة «أبيك» في بكين في
الصين ،ستتحول األنظار خالل القمة
الحالية إلى المخاوف األمنية.
إذ أك��د بن رودس نائب مستشار
األمن القومي األميركي ،أن أوكرانيا
لم تكن محور االهتمام خالل قمتين في
آسيا عقدتا األسبوع المنصرم على رغم
أن الرئيس األميركي باراك أوباما أثار
الموضوع بشكل مقتضب مع بوتين
أثناء مشاركتهما في منتدى التعاون
االق��ت��ص��ادي ل���دول آس��ي��ا والمحيط
الهادي .وأض��اف أن الرئيس أوباما
سيصل إلى برزبين اليوم وسيناقش
األوضاع في أوكرانيا مع المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل والرئيس
الفرنسي فرانسوا ه��والن��د ورئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وق��ال« :إنهم حريصون على توجيه
رسالة مشتركة للروس وللحكومة
األوكرانية .لذا ستكون بمثابة فرصة
له ليتابع األمر معهم».
ويأتي ذلك بالتزامن مع ما نقلته
وكالة «انترفاكس» الروسية لألنباء
أم��س ع��ن المتحدث باسم الرئيس
الروسي قوله إن بوتين يعتزم عقد
اجتماع م��ع المستشارة األلمانية
أن��ج��ي�لا م��ي��رك��ل ع��ل��ى ه��ام��ش قمة
العشرين .ف��ي حين أف���ادت وسائل
إعالم ألمانية بأن ميركل تنوي بحث
ال��وض��ع ف��ي أوك��ران��ي��ا م��ع الرئيس
بوتين ،حيث كانت ميركل قد قالت
خالل زيارتها إلى نيوزيلندا« :هناك
فرصة كبيرة لعقد مثل هذا اللقاء».
وأك��دت المستشارة األلمانية أن
اتفاق مينسك لم ينفذ ،مشيرة إلى أن
هذه القضية ستطرح للمناقشة في
أروقة القمة في بريزبن .وأعربت عن
قلقها بشأن ما اعتبرته عدم التزام
األطراف المعنية االتفاقات الموقعة.
من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون إن تصرفات
روسيا في شرق أوكرانيا غير مقبولة
وقد تدفع الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي إلى فرض مزيد من العقوبات
على موسكو.
وقال كاميرون في مؤتمر صحافي
عقده في مدينة كانبيرا األسترالية:
«م��ازل��ت آم���ل ب���أن يتعقل ال���روس

ويدركوا أنهم يجب عليهم أن يسمحوا
ألوكرانيا بأن تتطور كبلد مستقل وحر.
حر في تقرير خياراته ».وأضاف قائالً:
«إذا اتخذت روسيا نهجا ً إيجابيا ً تجاه
حرية أوكرانيا وتصرفت بمسؤولية
فإننا قد نشهد رفع تلك العقوبات...
إذا واصلت روسيا دف��ع األم��ور إلى
األس��وأ عندئذ فإننا قد نشهد زي��ادة
في تلك العقوبات ...ذل��ك هو األمر
ببساطة».
وفي السياق ،اتهم الرئيس الروسي
ال��والي��ات المتحدة أم��س بتقويض
المؤسسات التجارية التي عملت على
إقامتها بفرض عقوبات على روسيا،
معتبرا ً أن ذلك خطأ يأمل أن يجرى
تجاوزه في نهاية المطاف.
وفي حديث صحافي قبل اجتماع
مجموعة العشرين ،ق��ال بوتين إن
العقوبات التي فرضتها ال��والي��ات
المتحدة واالت��ح��اد األوروب����ي على
موسكو بسبب أوك��ران��ي��ا ل��م تضر
روسيا وحدها بل االقتصاد العالمي
أي��ض �اً ،مضيفا ً أن ه��ذه العقوبات
تخالف اتفاقات تجارية منها االتفاق
العام للتجارة والتعريفة الجمركية.
وقال الرئيس الروسي« :إن الواليات
المتحدة نفسها هي التي أنشأت هذه
المنظمة ف��ي مرحلة م��ا .واآلن هي
تنتهك مبادئها بشكل فج .آم��ل ...أن
يسود ه��ذا الفهم في نهاية المطاف
ويصبح ما فات قد فات» ،مشيرا ً إلى
أنه لن يثير مسألة العقوبات خالل
اجتماع مجموعة العشرين «ألن��ه ال
طائل» من وراء ذلك ،بحسب تعبيره.
بوتين أك��د ف��ي حديثه أن ب�لاده

ج��اه��زة ل��م��واج��ه��ة م��وج��ة ج��دي��دة
من األزم���ات االقتصادية ،م��ؤك��دا ً أن
روسيا مستعدة لـ»فض الختم» عن
االحتياطات المالية في حال تردي
المناخ االق��ت��ص��ادي لكنها ال تنوي
إنفاقها بشكل ط��ائ��ش ،م��ؤك��دا ً أن
الحكومة الروسية تنظر في مختلف
السيناريوهات ،بما فيها تراجع حاد
ألسعار النفط.
ون���وه ب��وت��ي��ن إل���ى أن الحكومة
الروسية ل��ن تستثمر االحتياطات
المالية إال ف��ي ال��ح��االت التي تأتي
بمردود اقتصادي ،ولن توجهها لحل
القضايا اآلنية.
وفي سياق متصل ،يتوجه وزير
ال��خ��ارج��ي��ة االل��م��ان��ي ف��ران��ك فالتر
شتاينماير إلى موسكو يوم الثالثاء
المقبل للمرة األولى منذ اندالع األزمة
في أوكرانيا في شباط الماضي إلجراء
محادثات بشأن الصراع المتصاعد
في الجمهورية السوفياتية سابقاً.
وقال مارتن شيفر المتحدث باسم
شتاينماير في مؤتمر صحافي إن
الوزير سيتوقف في كييف في الصباح
قبل أن يسافر إلى موسكو ،في حين
قالت كريستين فيرتز نائب المتحدث
باسم الحكومة األلمانية إن «الحكومة
تراقب الوضع بقلق بالغ».
وأعلن الرئيس األوك��ران��ي بيوتر
بوروشينكو أن��ه يجب ح��ل األزم��ة
في شرق أوكرانيا بالطرق السلمية
فقط ،بحسب ما نقل المكتب اإلعالمي
للرئاسة األوكرانية أمس.
وقال بوروشينكو في اجتماع مع
رؤس��اء أجهزة األم��ن« :نفذت خالل

مو�سكو تنفي اختراق طائرة رو�سية لأجواء �إ�ستونيا وليتوانيا

الأطل�سي يقر بزيادة عدد قواته عند الحدود الرو�سية

أع���ل���ن األم����ي����ن ال����ع����ام ح��ل��ف
ش��م��ال األط��ل��س��ي «ال��ن��ات��و» ينس
ستولتينبيرغ أن الحلف زاد عدد
ق��وات��ه المسلحة ال��م��ت��م��رك��زة عند
ال��ح��دود الروسية ،مشيرا ً إل��ى أنه
«جرى تكثيف الدوريات الجوية عند
الحدود الخارجية ونحرك عبر أوروبا
الشرقية وح���دات عسكرية أكثر.
ويجري الناتو كل يومين تدريبات
جديدة ،ويرفع جاهزية ق��وات الرد
السريع».
وقال األمين العام لحلف األطلسي
ردا ً على سؤال حول إذا كان العالم
يقف على شفى حرب باردة جديدة،
أجاب« :ال ،لكننا لم نعد كذلك نملك
تعاونا ً وثيقا ً مع روسيا الذي عملنا
عليه في السنوات األخيرة ،إذ دمرت
روسيا بنية األمن األوروبي المعتمدة
على القيم .ويجب علينا فعل كل
ش��يء لتجنب تحول التطورات في
أوكرانيا إل��ى ح��رب ب��اردة جديدة،
إذ أن هذا ليس من مصلحة روسيا
أي��ض��ا» ،م��ؤك��دا ً في نفس الوقت أن
مسألة عضوية أوكرانيا في «الناتو»
غير مطروحة على جدول األعمال.
ج��اء ذل��ك في وق��ت أعلنت وزي��رة
ال��دف��اع النرويجية إي��ن��اه إريكسن
س���وراي���ده أن دول «ال��ن��ات��و» في
اسكاندينافيا ومنطقة البلطيق
تعزز جاهزيتها للدفاع على خلفية

ال��م��ن��اورات العسكرية ال��روس��ي��ة
واألحداث في أوكرانيا.
وفي اختتام لقاءات أجراها وزراء
خارجية الثماني دول (ال��ن��روج،
الدنمارك ،السويد ،فنلندا ،بريطانيا،
التفيا ،ليتوانيا ،إستونيا) في أوسلو
في يومي  12و 13تشرين الثاني
الجاري ،قالت الوزيرة إن دول الحلف
«تستعد لألسوأ على أمل أال يحدث».
مع ذلك ،فقد شددت الوزيرة النروجية
على أنها ال ترى في خطوات روسيا ما
يمثل «خطرا ً مباشراً» على النروج.
وكانت موسكو قد أكدت مرارا ً عدم
تورطها ف��ي األح���داث الجارية في
جنوب شرقي أوكرانيا ،مشيرة إلى
أنها ليست طرفا ً في النزاع المسلح
في أوكرانيا ،بل تهتم بتجاوز البالد
أزماتها السياسية واالقتصادية.
ون��ف��ت وزارة ال��دف��اع الروسية
أكثر من مرة مزاعم حلف األطلسي
عن توغل ق��وات روسية في أراضي
أوكرانيا ،واصفة هذه المزاعم بـ»غير
المبنية على وقائع» ،وأكدت أن وراء
االتهامات التي يوجهها «الناتو» ضد
موسكو رغبة الحلف في تبرير زيادة
تعداد قواتها الموجودة قرب الحدود
الروسية .ونفت وزارة الدفاع أيضا ً
تقرير صدر عن نظيرتها الهولندية
زعم أن طائرة نقل عسكرية روسية
اخترقت األربعاء  12تشرين الثاني

المجال ال��ج��وي لكل م��ن إستونيا
وليتوانيا.
وأش���ارت ال����وزارة ال��روس��ي��ة في
بيان إلى أن الطائرة من ط��راز «إيل
–  »62كانت تنفذ رحلة مخطط
لها من مدينة بسكوف إلى مقاطعة
كالينينغراد (شمال غربي روسيا)،
وأن التحليق ج���رى ف���وق المياه
الحيادية لبحر البلطيق وفقا ً للقواعد
الدولية الستخدام المجاالت الجوية.
كذلك نفت هيئة األرك��ان العامة
للقوات المسلحة اإلستونية المزاعم
عن اختراق طائرة نقل روسية ألجواء
البالد .ونقلت إحدى الصحف المحلية
ع��ن الهيئة قولها إن المقاتلتين
الهولنديتين كان بإمكانهما أن ترافقا
الطائرة الروسية لكن «نبأ اختراقها
لمجال إستونيا الجوي غير حقيقي».
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،ق��ال��ت وزارة
ال���دف���اع ال��ه��ول��ن��دي��ة إن طائرتين
مقاتلتين هولنديتين قامتا باعتراض
ط��ائ��رة ال��ن��ق��ل ال��روس��ي��ة ب��ع��د أن
اخترقت المجال الجوي إلستونيا
وليتوانيا «من دون سابق إنذارهما
ب��ذل��ك» .وج��اء في بيان ال���وزارة أن
المقاتلتين اللتين أقلعتا من قاعدة
في بولندا رافقت الطائرة الروسية
«حتى خروجها» عن مجال الدولتين
الجوي ،بحسب نص البيان.

شهرين خطوات جدية لتدريب قواتنا
المسلحة وغيرها من الوحدات للدفاع
عن أوكرانيا ،ونحن نرى أن حل قضية
بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك سياسي وسلمي فقط»،
مضيفا ً في الوقت ذاته« :لكنه توجد
لدينا اليوم قدرات ووسائل لحماية
الدولة».
وأضاف بوروشينكو أنه «ال يوجد
سبب للذعر بشأن الوضع في المناطق
الشرقية المتمردة وأن الجيش لديه
موارد كافية لص ّد أي هجوم إذا انهار
وقف إطالق النار الهش» ،وتابع« :إذا
بدأت األحداث في التدهور على رغم
خطة السالم ف��إن القوات المسلحة
األوكرانية اآلن مستعدة وقادرة على
صد (الهجوم)».
ف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال رئ��ي��س وزراء
أوك��ران��ي��ا أرسيني ياتسينيوك إن
األول��وي��ة القصوى لكييف هي بناء
جيش قوي قادر على صد أي عدوان
عسكري روسي.
وأض���اف ياتسينيوك ف��ي إف��ادة
صحافية بثها التلفزيون األوكراني
الرسمي أمس إن «بناء جيش قادر
على وق��ف ال��ع��دوان م��ن روس��ي��ا هو
المهمة رقم واحد ».كما قدم اقتراحاته
بخصوص المناصب ال��ك��ب��رى في
الحكومة االئتالفية الجديدة.
وق��د قتلت ام��رأت��ان مسنتان في
قصف مدفعي ف��ي ش��رق أوكرانيا،
بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في
«جمهورية دونيتسك الشعبية».
من جانبه أعرب المندوب الروسي
الدائم لدى منظمة األمن والتعاون في

أوروبا أندريه كيلين عن أسفه بسبب
ما أسماه عجز أطراف النزاع الداخلي
في أوكرانيا عن تنفيذ اتفاقات مينسك
حتى اآلن على رغم الجهود المبذولة
ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��س��ي��اس��ي وعلى
األرض .ودع��ا إلى ض��رورة التوصل
إلى اتفاق بشأن فك االرتباط بأسرع
وقت والرقابة على وقف إطالق النار
وم��راع��اة ش���روط التهدئة وسحب
األسلحة الثقيلة.
وق��ال الدبلوماسي ال��روس��ي إن
تصريحات مسؤولين في كييف حول
رف��ض الحوار مع ممثلي مقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك ،الذين يصفون
في هذه التصريحات باإلرهابيين،
تؤدي إلى تصعيد التوتر.
وأعلن أليكسي كارياكين رئيس
م��ج��ل��س ال��ش��ع��ب ف��ي «ل��وغ��ان��س��ك
الشعبية» أن رفض كييف المشاركة
ف��ي م��ف��اوض��ات مجموعة االت��ص��ال
في مينسك يدل على عجز السلطات
األوكرانية وعدم رغبتها في تسوية
األزمة.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة أن ت��ق��اري��ر
بعثة المراقبة الدولية في أوكرانيا
ال تتحدث ع��ن وق��ائ��ع تحرك ق��وات
أوكرانية وانتهاك كييف التفاقات
مينسك وتنامي الفاشية الجديدة،
مشيرة إل��ى أن لديها انطباعا ً بأن
جهود البعثة الدولية تخدم سلطات
كييف حصراً.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية
الروسية أن تقارير البعثة التابعة
لمنظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
تشير إلى تحركات وحدات عسكرية
ت��اب��ع��ة ل��ج��م��ه��وري��ت��ي دون��ي��ت��س��ك
ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من
جانب واحد لكنها تتجاهل معلومات
بشأن حشد وح��دات قتالية للقوات
األوكرانية عند الخط الفاصل.
وأضاف البيان أن تقارير البعثة لم
تذكر انتهاكات كثيرة من قبل القوات
األوكرانية ليس فقط التفاقات مينسك
لكن للقانون اإلنساني الدولي وكذلك
تنامي الفاشية الجديدة والقوميين
والمناطق التابعة لكييف ،مشيرا ً إلى
تجاهل البعثة في تقاريرها حاالت
الضغط على مراقبين دوليين من قبل
قوات األمن األوكرانية.
وأك�����دت ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة
ع��دم ق��ب��ول أي��ة رق��اب��ة ل��دى تحرير
تقارير المراقبين لمصلحة أي من
أط��راف النزاع وكذلك ضغط القوات
األوكرانية على الموظفين الروس في
بعثة الرقابة الدولية.

المتحدث باسم الطاقة الذرية اإليرانية
أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف ونظيره األميركي
جون كيري ضرورة بذل كل الجهود
الممكنة للتوصل إلى اتفاق بشأن
البرنامج النووي اإليراني.
وواص���ل ال���وزي���ران ف��ي اتصال
هاتفي أج��ري��اه أم��س تبادل اآلراء
حول آفاق التوصل إلى اتفاق شامل
بشأن البرنامج اإليراني النووي،
وأشارت وزارة الخارجية الروسية
إلى أن الجانبين شددا على ضرورة
بذل «الحد األقصى من الجهد إلنجاح
هذا االتفاق أثناء الجولة المقبلة من
المفاوضات بين سداسية الوسطاء
وإيران».
وف����ي ال���س���ي���اق ،ي�����زور وزي���ر
الخارجية األلماني فرانك شتاينماير
موسكو الثالثاء المقبل لبحث عدد من
القضايا مع الجانب الروسي ،حيث
تركز المحادثات على جوانب عدة
من بينها جهود التوصل إلى اتفاق
بشأن الحد من البرنامج النووي
اإليراني قبل انتهاء المهلة المحددة
لذلك في  24تشرين الثاني.
وقال مارتن شيفر المتحدث باسم
شتاينماير ف��ي مؤتمر صحافي:
«ي��س��ع��دن��ا أن����ه ي��وج��د ف���ي ه��ذه
المحادثات تبادل آراء بناء ومفيد
مع روسيا .ونأمل في أن يستمر ذلك
حتى نهاية المحادثات».
ول����م ي��س��ت��ب��ع��د ت��م��دي��د ف��ت��رة
المفاوضات مرة أخرى لكنه أضاف:
«في نهاية المطاف يحتاج جميع
المشاركين وعلى رأس��ه��م طهران

إلى أن يشرحوا لماذا يزيد تأخير
ال��ق��رارات المطلوب ات��خ��اذه��ا في
ط��ه��ران م��ن ف���رص ال��وص��ول إل��ى
نتيجة تفاوض طيبة».
إلى ذل��ك ،انتقد المتحدث باسم
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية بهروز
كمالوندي أداء ال��وك��ال��ة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة ،معتبرا ً اإلص��دار
المبكر لتقارير الوكالة والتي ينبغي
أن تقدم بصورة سرية قبل اكتمالها،
بأنه يمس بصدقية الوكالة.
وق���ال ك��م��ال��ون��دي ف��ي تصريح
صحافي أمس حول التقارير التي
أوردتها وسائل اإلعالم الغربية التي
أفادت بتصحيح الوكالة معلوماتها
ح��ول خفض تقديراتها إزاء حجم
احتياطي اليورانيوم الموجود لدي
إي���ران« :إن ه��ذا ل��م يكن أول خطأ
ترتكبه ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة
الذرية ويبدو وفقا ً للمسيرة الراهنة
أن��ه��ا ل��ن ت��ك��ون األخ��ي��رة أي��ض �اً».
وأض���اف« :وف��ق�ا ً للقواعد المتبعة
في الوكالة ،يجرى تقديم التقارير
حول كيفية تنفيذ إج��راءات األمان
للدول ومن ضمنها إي��ران ،وإع��ادة
اإليضاحات والتعديالت يجب أن
تبقى سرية حتى يوم تقديمها إلى
مجلس الحكام ،في حين أن نشر هذه
التقارير في بعض المواقع المتعلقة
ب��ال��دول الغربية ي��ج��رى لتحقيق
أه���داف سياسية خ��اص��ة وبغية
التأثير في مسيرة المفاوضات».
وت��اب��ع كمالوندي« :لقد ذكرنا
الوكالة م��رارا ً بأخطائها المختلفة

ومنها األخطاء في األرق��ام والتزام
م��ب��دأ ال��س��ري��ة وع���دم ال��ت��س��رع في
االستنتاج وحاالت مماثلة ،وقدمنا
لها مالحظاتنا ب��ص��ورة تحريرية
وشفهية» .وأوضح أن بالده تعتبر
أن ه���ذا األس��ل��وب يخلق مشاكل
للطرفين ،مؤكدا ً أن تسرب القضية
إل���ى وس��ائ��ل اإلع��ل�ام واس��ت��غ�لال
القضية م��ن ج��ان��ب بعض ال��دول
وبعض المواقع الغربية ال يخدم
الوكالة أو إيران.
واعتبر ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي أن
التقرير النهائي يمكن أن يصدر
بصورة رسمية فقط بعد تقديمه
إل��ى مجلس ال��ح��ك��ام بمعية آراء
األعضاء وكذلك وجهات نظر الدولة
المعنية بالتقرير .وأوض��ح« :اننا
وبصورة طبيعية نقدم مالحظاتنا
ع��ن اج��ت��م��اع��ات مجلس الحكام
و ُي���ق���دّم ال��ت��ق��ري��ر اإلي��ض��اح��ي بعد
تقرير المدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية» .وتابع« :لو لم ينشر
التقرير االبتدائي والتمهيدي في
وسائل اإلعالم قبل اكتماله لما كانت
الحاجة تستشعر من جانب إيران
إلصدار التعديل من قبل الوكالة وأن
هذا األمر يمس بصدقية الوكالة أكثر
من أي شيء آخر».
وكانت وسائل اإلع�لام الغربية
قد ذكرت أخيرا ً بأن الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة ق��د قامت بتعديل
معلوماتها المتعلقة باحتياطي
اليورانيوم الموجود لدى إيران.

«البنتاغون» يعلن خطة لإ�صالح التر�سانة النووية الأميركية
أعلن وزير الدفاع األميركي تشاك
هيغل أم��س أن ال��والي��ات المتحدة
ستنفق مليارات الدوالرات من أجل
إصالح وتحسين ترسانتها النووية
خالل األعوام الخمسة المقبلة.
وأوض����ح ه��ي��غ��ل خ�ل�ال مؤتمر
ص���ح���اف���ي أن وزارة ال���دف���اع
«ال��ب��ن��ت��اغ��ون» ق��ام��ت ب��دراس��ات
معمقة وداخلية للمؤسسات التي
تسير الترسانة النووية األميركية،
وخرجت بمجموعة من الخالصات
لمعالجة المشاكل المتعلقة بصيانة
وإصالح السالح النووي األميركي.
واعترف بأن منظومة السالح النووي
لبالده تعاني مع عدة مشاكل ترتبط
أس��اس�ا ً بالصيانة واألم���ن ،ومدى
نجاعتها في المستقبل ،كما أكد أن
تقرير «البنتاغون» يشمل 100
توصية من أجل إصالح الترسانة
النووية األميركية.
وتضمن التقرير أساسا ً تجديد
البنية التحتية ،وزيادة احتياطات
ال��س�لام��ة األم��ن��ي��ة ف��ي المنشآت
النووية األميركية ،كما سيخضع
العاملون في المجال النووي إلى

تدريبات إضافية مكثفة.
وق��ال وزي��ر األميركي أن تنفيذ
هذه التوصيات سيكلف مليارات
ال��دوالرات خالل السنوات الخمس
المقبلة ،إضافة إلى عملية التجديد
التي واف��ق عليها مجلس الشيوخ
العام الماضي والتي ال تزال مستمرة
إلى اليوم.
وكان تقرير لصحيفة «نيويورك
تايمز» كشف في وقت سابق قبل
إع�لان وزي��ر ال��دف��اع األميركي عن
برنامج إصالح الترسانة النووية،
وأش��ار أن البنية التحتية النووية
األميركية تركت لتتدهور بشكل
مستمر منذ نهاية «الحرب الباردة».
وأف��ادت الصحيفة بأنه إضافة
إلى المشاكل التقنية واألمنية التي
تواجه الترسانة النووية األميركية
فقد عانت هذه األخيرة من مشاكل
أخالقية أيضاً ،ففي كانون الثاني
ال��م��اض��ي أوق��ف��ت وزارة ال��دف��اع
األميركية ضابطين بتهمة حيازة
المخدرات.
وت������ورط ع���ش���رات ال��ض��ب��اط
م��ن ال��ق��وات الجوية ال��ن��ووي��ة في

ف��ض��ائ��ح خ��ي��ان��ة زوج���ي���ة ،حيث
سرح البنتاغون  9ضباط في شهر
آذار الماضي على خلفية فضيحة
أخالقية جرى تداولها بشكل كبير

ال�صين تطالب بالحد من تحليق
طائرات اال�ستطالع الأميركية قرب جزرها
أعلن «البنتاغون» أن الوفد الصيني أثار مجددا ً خالل المفاوضات الجارية مع
الواليات المتحدة في واشنطن مسألة الحد من تحليق طائرات االستطالع األميركية
فوق شواطئ البالد قرب جزر هاينان.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية جيفري
بول قوله إن «الصين بالفعل أثارت موضوع تقييد عمليات الواليات المتحدة في
المجال الجوي الدولي وكال الجانبين ناقشا مواقفهما» ،إال أنه أضاف أن الصينيين
أبلغوا بأن المهمة األميركية ،في كل األحوال ،ستتواصل.
وتعد الصين األجواء فوق جزر هاينان جزءا ً من منطقتها االقتصادية الخاصة،
التي تمتد إلى  200ميل بحري ،فيما ترى الواليات المتحدة أن لطائراتها الحق في
تنفيذ طلعات ألي غرض كان في الفضاء الدولي ،الذي يبدأ من  12ميالً بحريا ً عن
شواطئ البالد.
وفي هذا الصدد ،قال بول« :عارضنا مرارا ً أية مقترحات صينية تهدف إلى الحد
من عمليات الواليات المتحدة الجوية أو البحرية والتي تجرى خارج الحدود والمياه
اإلقليمية للدول».
يذكر أن الواليات المتحدة أرسلت في شهر آب الماضي مذكرة احتجاج إلى الصين
بعد أن اقتربت مقاتلة صينية من طائرة أميركية من طراز بوينغ بي  -8بوسيدون
المضادة للغواصات إلى مسافة خطرة ،ثم قام الطيار بحركة التفاف كاملة ،األمر
الذي وصفه المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيبري بأنه سلوك يتناقض والقانون
الدولي ،مضيفا ً أن المناورة كانت «قريبة جداً ،وفي غاية الخطورة».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية جنغ يان شنغ أن الطائرة األميركية
المضادة للغواصات حلقت للمراقبة على مسافة  22كيلو مترا ً من جزيرة هاينان
الصينية ،ولذلك انطلقت المقاتلة الصينية في اتجاهها لتحديد هويتها.

على مستوى اإلعالم األميركي.
وق��درت «نيويورك تايمز» كلفة
اإلص�ل�اح م��ا بين  20و  30مليار
دوالر ،باإلضافة إلى  10مليارات

دوالر ك��ان��ت ق��د واف��ق��ت اإلدارة
األميركية السنة الماضية على
إنفاقها م��ن أج��ل تطوير األبحاث
النووية األميركية.

