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هدد الرئيس امليركي دونالد ترامب 
بتعزيز ترسانته النووية وذل��ك بعد 
ان أعلن نيته االنسحاب م��ن معاهدة 
االس��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة امل��ت��وس��ط��ة امل��دى 
املوقعة مع روسيا إبان احلرب الباردة، 
وس��ط حت��ذي��رات م��ن موسكو ب��أن ذلك 

سيجعل العالم أكثر خطورة.
وق��ال ترامب للصحافيني في البيت 
األب��ي��ض  أن روس��ي��ا “لم تلتزم ب��روح 

اإلتفاق أو باإلتفاق بحد ذاته”.
ولم يوضح ما إذا كان سيتم التفاوض 
ع��ل��ى م��ع��اه��دة ج��دي��دة، لكنه ق���ال إن 
الواليات املتحدة ستطور هذه األسلحة 
ما لم توافق روسيا والصني على التوقف 

عن ذلك.
وت��اب��ع “حتى ي��ع��ود ال��ن��اس ال��ى 
رشدهم، سوف نستمر بتعزيزها”، في 
اشارة الى الترسانة النووية االميركية، 
مضيفا “انها تهديد الى أي جهة تريدون، 
وهذا يشمل الصني، وايضا روسيا، وأي 

جهة اخرى تريد ان تلعب هذه اللعبة”.
وأث���ار ت��رام��ب عاصفة دبلوماسية 
السبت بإعالنه سحب الواليات املتحدة 
خنم االت��ف��اق ح��ول األسلحة النووية 
املتوسطة امل���دى امل��وق��ع ع��ام 1987، 
ونددت عدة عواصم وخصوصا موسكو 

بالقرار.
وقال املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيسكوف أن “”خطوات من هذا النوع، 
إذا وضعت موضع التنفيذ، ستجعل 
ال��ع��ال��م أك��ث��ر خطورة”. وأش����ار إل��ى 
أن روس��ي��ا تنتظر “توضيحات” من 
واشنطن رافضا االتهامات املوجهة إلى 

روسيا بانتهاك املعاهدة.
وفيما يثير إع��الن الواليات املتحدة 
م��خ��اوف م��ن ال���ع���ودة إل���ى االن��ت��ش��ار 
النووي، أكد بيسكوف أن روسيا “لن 

تكون البادئة في الهجوم على احد”.
- تواصل االتهامات-

بدورها دعت الصني الواليات املتحدة 
الى “التروي” حول قرارها االنسحاب 
م��ن امل��ع��اه��دة، ف��ي��م��ا اع��ت��ب��ر اإلحت���اد 
األوروب���ي أن على واشنطن وموسكو 
“مواصلة حوار بناء  من اجل احلفاظ 

على هذه املعاهدة”.
وبعد يومني من اعالن ترامب، التقى 
مستشار األمن القومي األميركي جون 
بولتون في موسكو وزي��ر اخلارجية 
ال��روس��ي سيرغي الف���روف، كما التقى 
رئيس املجلس الروسي لألمن القومي 
ن��ي��ك��والي ب��ات��روش��ي��ف “نحو خمس 
ساعات”، وف��ق م��ا أف��اد الناطق باسم 

املجلس لفرانس برس.
كما م��ن امل��ق��رر ان يلتقي الرئيس 

الروسي امس  الثالثاء.
وال ي��ب��دو ان ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي جرت 
اسفرت عن تقدم، ففي حديث أعقب لقاءه 
مع باتروشيف، أعلن بولتون أن الروس 

أك��دوا على موقفهم بانهم لم ينتهكوا 
املعاهدة. 

وق�����ال ف���ي م��ق��اب��ل��ة م���ع صحيفة 
“كومرسانت” ال��روس��ي��ة ال��واس��ع��ة 
االنتشار “أعلنت روسيا موقفها بشكل 
ثابت انها ال تعتقد بأنها تنتهك معاهدة 
+آي إن إف+، في احلقيقة قالوا +أنتم من 

ينتهك املعاهدة+”.
وأض���اف “ال ميكن أن حتصل على 
التزام من أح��د ال يعتقد ان��ه يقوم بهذا 
االنتهاك”، مضيفا أن املعاهدة وصلت 

الى نهايتها الطبيعية.     
وق��ال “ال نعتقد أن االن��س��ح��اب من 
املعاهدة هو ما يسبب املشكلة. ما نعتقده 

أن انتهاك روسيا لها هو املشكلة”.
ول��ف��ت بولتون ال��ى أن واشنطن ال 
تريد ان تكون الدولة الوحيدة املقّيدة 
باملعاهدة، مشيرا الى تهديد “حقيقي” 

تشكله الصني.
ول��م توقع بكني على معاهدة حظر 
األسلحة النووية املتوسطة املدى “آي 

إن إف”. 
-بولتون الصقر-

ووزع��ت وزارة اخلارجية الروسية 
ص��ورة ل��الف��روف يتحدث مع بولتون 
املبتسم، وقالت في بيان أن الرجلني 
بحثا التعاون الثنائي واحل��رب على 
االره����اب و”احلفاظ على االس��ت��ق��رار 

االستراتيجي”.
وقال املجلس الروسي لألمن القومي 
بعد اجتماع باتروشيف وبولتون إن 
موسكو مستعدة للعمل مع الواليات 

املتحدة النقاذ املعاهدة.  
وأكد املجلس الروسي لألمن القومي 
في بيان أنه أثناء اللقاء الذي جرى “في 
أجواء بناءة”، قّدم باتروشيف وبولتون 
“عددا من املبادرات تهدف إلى خلق جّو 
من الثقة وتعزيز التعاون بني روسيا 

والواليات املتحدة”.
وبحث الرجالن ايضا وفق املجلس  
متديدا محتمال خلمس سنوات ملعاهدة 
ستارت اجلديدة )نيو ستارت( للحّد من 
األسلحة االستراتيجية الهجومية والتي 
ينتهي العمل بها ف��ي 2021 وترغب 

روسيا بتمديدها.
ل��ك��ن ب��ول��ت��ون ق���ال للصحيفة إن 
واش��ن��ط��ن ت��ري��د “حل قضية معاهدة 
االسلحة النووية املتوسطة املدى أوال”. 

وبولتون الذي عني في مارس 2018 
معروف مبواقفه املتشددة للغاية في 
ملفات السياسة اخلارجية. وك��ان في 
مقدم املطالبني ب�”االنسحاب من االتفاق 
النووي” الذي وقع في 2015 بني ايران 
ومجموعة ال��دول الست الكبرى ملنعها 

من امتالك السالح النووي.
وذك���رت صحيفة “ذي غارديان” 
البريطانية أن بولتون هو نفسه من 
ض��غ��ط ع��ل��ى ت��رام��ب ل��الن��س��ح��اب من 

معاهدة االسلحة النووية املتوسطة 
امل���دى. كما أن��ه يعرقل اي مفاوضات 

لتمديد معاهدة “نيو ستارت”.
ووق���ع ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي ال��راح��ل 
رون��ال��د ري��غ��ن وآخ���ر زع��ي��م ل��الحت��اد 
السوفياتي ميخائيل غورباتشيف 
معاهدة االسلحة النووية املتوسطة 
امل���دى ع��ام 1987 عند انتهاء احل��رب 

الباردة.
ونصت املعاهدة على عدم استخدام 
مجموعة من الصواريخ ي��راوح مداها 
ب��ني 500 و5500 ك��ل��م، وأن��ه��ت ازم��ة 
اندلعت ف��ي الثمانينات بسبب نشر 
االحتاد السوفياتي صواريخ “اس اس 
20” املزودة رؤوسا نووية قادرة على 

استهداف العواصم الغربية.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م اخل��ارج��ي��ة 
الصينية هوا شانيينغ “يجب التأكيد 
ان��ه من اخلطأ التطرق ال��ى الصني عند 

احلديث عن االنسحاب من املعاهدة”.
ووق���ع ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي ال��راح��ل 

رون��ال��د ري��غ��ان وآخ���ر زع��ي��م لالحتاد 
السوفياتي ميخائيل غورباتشيف 
معاهدة االسلحة النووية املتوسطة عام 
1987 مع نهاية احلرب الباردة، وأدت 
الى التخلص من 2700 صاروخ قصير 

ومتوسط املدى.
كما وضعت حدا لسباق تسلّح مصّغر 
ف��ي الثمانينات ب��دأ م��ع نشر االحت��اد 
السوفياتي لصواريخ “أس أس20-” 
النووية التي مت توجيهها نحو العواصم 

األوروبية.
وق��ال ترامب للصحافيني في البيت 
األبيض “حتى يعود الناس الى رشدهم، 
سوف نستمر بتعزيزها”، في اشارة الى 

الترسانة النووية االميركية. 
وق����ال “انها ت��ه��دي��د ال���ى أي جهة 
ت��ري��دون، وه��ذا يضمن الصني، وايضا 
روسيا، وأي جهة اخرى تريد ان تلعب 

هذه اللعبة”.
ول��م توقع بكني على معاهدة حظر 
األسلحة النووية املتوسطة املدى “آي 

أن أف”. بدورها دعت الصني الواليات 
امل��ت��ح��دة ال��ى “التفكير مرتني” حول 
قرارها وأد املعاهدة التي تعود الى حقبة 

احلرب الباردة مع روسيا.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م اخل��ارج��ي��ة 
الصينية هوا شانيينغ “يجب التأكيد 
ان��ه من اخلطأ التطرق ال��ى الصني عند 

احلديث عن االنسحاب من املعاهدة”.
ووق���ع ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي ال��راح��ل 
رون��ال��د ري��غ��ان وآخ���ر زع��ي��م لالحتاد 
السوفياتي ميخائيل غورباتشيف 
معاهدة االسلحة النووية املتوسطة عام 
1987 مع نهاية احلرب الباردة، وأدت 
الى التخلص من 2700 صاروخ قصير 

ومتوسط املدى.
كما وضعت حدا لسباق تسلّح مصّغر 
ف��ي الثمانينات ب��دأ م��ع نشر االحت��اد 
السوفياتي لصواريخ “أس أس20-” 
النووية التي مت توجيهها نحو العواصم 

األوروبية.
وأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األمل��ان��ي 

هايكو م��اس، عزمه ب��ذل كافة اجلهود 
الدبلوماسية للحفاظ على معاهدة 
القوات النووية بني روسيا والواليات 
املتحدة، وذل��ك بعدما أعلنت األخيرة 

عزمها االنسحاب منها.
وقال في تصريحات لصحف مجموعة 
“فونكه” األملانية اإلعالمية الصادرة 
ام��س  ال��ث��الث��اء: “هذه امل��ع��اه��دة متس 
مصالح حيوية ألوروبا، طاملا أنه ال يزال 
هناك فرصة للحفاظ على املعاهدة، فإننا 
نعتزم النضال من أجلها بكافة الوسائل 

الدبلوماسية”.
وأض���اف “سنضع امل��وض��وع أعلى 
قائمة جدول أعمال حلف شمال األطلسي 
)ال��ن��ات��و(، للدفع نحو احل��ف��اظ على 
امل��ع��اه��دة، نحن غير مستعدين لبدء 

سباق تسلح جديد”.
يذكر أن هذه املعاهدة هي اتفاق بني 
الواليات املتحدة واالحت��اد السوفيتي 
السابق وكان قد مت إبرامها في 1987، 
وحتظر املعاهدة على اجلانبني تصنيع 

وحيازة الصواريخ متوسطة وقصيرة 
امل��دى امل���زودة بأسلحة ن��ووي��ة والتي 
ي��ت��راوح م��داه��ا ب��ني 500 إل��ى 5500 

كيلومتراً.
وتتبادل الواليات املتحدة وروسيا 
االت��ه��ام��ات ب��خ��رق امل��ع��اه��دة، وأج��رى 
مستشار األم��ن القومي لترامب، جون 
بولتون محادثات حول هذا املوضوع في 
العاصمة الروسية موسكو أمس اإلثنني.

وذك��ر م��اس أن الصواريخ النووية 
متوسطة امل��دى بني روسيا والواليات 
املتحدة وسحب الصواريخ متوسطة 
امل��دى م��ن أملانيا م��ن كبرى مكتسبات 
سياسة نزع السالح النووي، وقال: “ال 

ميكننا السماح بالرجوع للخلف”.
وأش���ار إل��ى أن ه��ن��اك ات��ه��ام��ات منذ 
س��ن��وات ب��أن روس��ي��ا تنتهك املعاهدة، 
وقال: “حتى اليوم ال يوجد رد مقنع على 
ذل��ك، وهو ما يجعل السخط األمريكي 
مبرراً، لكن هذا ال ينبغي أن ي��ؤدي إلى 

االندفاع، سيكون ذلك خطأ كبيراً”.

ترامب عازم على اخلروج من االتفاق النووي

الرئيس الصيني يفتتح أطول جسر مائي في العالم يربط هونغ كونغ ببر الصن
افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ 
ام��س  الثالثاء أط��ول جسر مائي في العالم 
يربط بني هونغ كونغ وماكاو والبر الصيني 
الرئيسي، في الوقت الذي تشدد الصني فيه 
قبضتها على مناطقها التي تتمتع بحكم شبه 

ذاتي.
وأعلن شي افتتاح اجلسر رسميا خالل 
احتفال في قاعة تقع في أحد موانىء مدينة 
ج��وه��اي اجل��دي��دة ج��ن��وب ال��ب��الد، وس��ط 

حضور زعيمي مدينتي هونغ كونغ وماكاو.
وق���ال ال��رئ��ي��س الصيني أم���ام شاشة 
ضخمة تنقل مشاهد للجسر يصاحبها 
عرض لأللعاب النارية “أعلن افتتاح جسر 
هونغ كونغ-جوهاي-ماكاو رسميا”، قبل 
مغادرته مسرح احلفل على الفور دون القاء 

كلمة.
وكانت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ 
كاري الم قد حتدثت في بداية احلفل وشكرت 
شي على احلضور شخصيا، وأثنت على 

“روعة” اجلسر.
وي��رب��ط اجل��س��ر ال���ذي يبلغ ط��ول��ه 55 
كيلومترا )34 ميال( ويتضمن نفقا حتت املاء 
ما بني جزيرة النتاو في هونغ كونغ ومدينة 
جوهاي وجزيرة ماكاو الشهيرة بنوادي 

القمار عبر مياه نهر اللؤلؤ.

ويعد ه��ذا املشروع الضخم ال��ذي يربط 
هونغ كونغ بالبر الصيني الثاني من نوعه 
بعد اف��ت��ت��اح خ��ط سكة ح��دي��د للقطارات 
السريعة الشهر امل��اض��ي، وه��و ج��زء من 
استراتيجية بكني لتشكيل منطقة اقتصادية 

كبرى.
ويقول منتقدو املشروع إن اجلسر البحري 
اجلديد الذي بلغت كلفته مليارات الدوالرات 

ه��و وسيلة أخ��رى لدمج هونغ كونغ مع 
الصني، مع تزايد املخاوف من تآكل احلريات 
في املدينة.  وسيفتتح اجلسر أم��ام حركة 

املرور االربعاء.
بدأ العمل باجلسر عام 2009 وتعرضت 
األعمال فيه للتأخير بسبب تخطي امليزانية 
وقضايا فساد وحصول ح��االت وف��اة بني 
العمال.وأعلنت السلطات الصينية عن حفل 

االفتتاح األسبوع املاضي، وسط تذمر برملان 
هونغ كونغ وشركات النقل في املدينة من 

عدم اعالمهم مسبقا باالفتتاح. 
وي���رّوج م��ؤي��دو امل��ش��روع ل��ه باعتباره 
معجزة هندسية من شأنها تعزيز األعمال 
وخفض الوقت ال��ذي يستغرقه السفر، في 
حني يرى فيه آخرون أنه مجرد مشروع هائل 

ومكلف يخفي اهدافا سياسية.
ويعتبر القسم الرئيسي من اجلسر تابعا 
للبر الصيني، ويتعني على السائقني القادمني 
من هونغ كونغ “االلتزام بقوانني وأنظمة 
البر الرئيسي”، وفق ما ذكرته ادارة النقل 

في املدينة.
ول��م يقم احتفال ف��ي هونغ كونغ امس 
الثالثاء، لكن الشرطة تواجدت بكثافة في 
املناطق الساحلية بالقرب من اجلسر وقامت 

بتفتيش املارة والصحفيني. 
وسيتم منح سكان هونغ كونغ رخصة 
للعبور إل��ى جوهاي بالسيارات في حال 
كانوا أصحاب وظائف ومناصب هامة في 
البر الصيني، أو ان ك��ان��وا ق��ام��وا بتقدمي 
مساهمات كبيرة للجمعيات اخليرية في 

مقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصني.
أما معظم الناس فسوف يحتاجون لعبور 

اجلسر بواسطة احلافالت.

الرئيس الصيني شي جينبينغ

5,7 درجة يضرب شرق جزيرة تايوان زلزال بقوة 

سيؤول: إعالن بيونغ يانغ املشترك سيسرع 
من نزع السالح النووي

ق���ال ال��رئ��ي��س ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي، م��ون 
جاي إن، امس  الثالثاء، إن تطوير العالقات 
بني الكوريتني وتخفيف التوتر العسكري، 
سيسرعان من عملية ن��زع السالح النووي 
بالكامل في شبه اجل��زي��رة الكورية، وذلك 
فيما يتعلق باملصادقة على إعالن بيونغ يانغ 
املشترك الذي توصلت إليه قيادتا الكوريتني 

في سبتمبر)أيلول( املاضي.
وأف��ادت وكالة األنباء الكورية اجلنوبية 

“يونهاب”، أن مون ترأس صباح امس  اجتماع 
مجلس ال��وزراء في القصر الرئاسي، ملناقشة 
املصادقة على إع��الن بيونغ يانغ املشترك 

واالتفاق العسكري لتنفيذ إعالن بامنوجنوم.
وقال إن “املصادقة على إعالن بيونغ يانغ 
املشترك لن تسهم في حماية الشعب وتعزيز 
ال��س��الم فحسب، ب��ل س��ت��ؤدي إل��ى التنمية 
االقتصادية من خالل القضاء على مخاطر في 
شبه اجلزيرة الكورية”، مضيفاً أن “سكان 

املناطق احلدودية سيستفيدون من الفوائد 
أوالً”.وأوضح أن ذلك سيسهم أيضاً في تعزيز 
حقوق اإلن��س��ان في كوريا الشمالية بشكل 
حقيقي، ودع��ا ال��وزارات إلى تضافر اجلهود 

للسير في إجراءات املصادقة بسالسة.
وصادقت احلكومة اليوم على إعالن بيونغ 
يانغ املشترك واالتفاق العسكري لتنفيذ إعالن 
بامنوجنوم بعد مراجعتهما خ��الل اجتماع 

مجلس الوزراء.

ظريف: مستعدون حملادثات مع واشنطن
 بشرط االحترام املتبادل

أعرب وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف، عن استعداد بالده خوض محادثات مع 

اإلدارة األميركية، “في إطار االحترام املتبادل”.
وأوضح ظريف، في تصريح لوكالة “كيودو” 
اليابانية، امس الثالثاء، أّن طهران ليست لديها 
شروط مسبقة لبدء احملادثات مع واشنطن، لكن 

على األخيرة احترام إيران.
وتابع قائالً: على األطراف التي جتلس حول 
طاولة املفاوضات، أن حتترم بعضها البعض، 

ونحن ليست لدينا ش��روط مسبقة للتفاوض 
م��ع األميركيني، لكن على األخ��ي��رة أن تبدي 
االحترام إلي��ران، بحسب ما نقلت وكالة أنباء 

“األناضول”.
وأشار الوزير اإليراني، إلى مواصلة العديد 
من الدول عالقاتها االقتصادية مع طهران، رغم 

العقوبات األميركية املفروضة عليها.
وأك��د ظريف، أن ب��الده ستتمكن من التغلب 

على العقوبات األميركية.

وف��ي أغسطس امل��اض��ي، فرضت واشنطن 
عقوبات اقتصادية على إي���ران، عقب إع��الن 
الرئيس دونالد ترمب، انسحابه من االتفاق 

النووي املوقع مع طهران في 2015.
وف��ي نوفمبر امل��ق��ب��ل، ستفرض ال��والي��ات 
املتحدة حزمة ثانية من العقوبات على إيران، 
تتعلق بالصناعات النفطية، بعد فرض حزمة 
أول��ى مرتبطة ب��ص��ادرات صناعية وعمليات 

مصرفية، في أغسطس املاضي.

ضرب زل��زال شّدته 5،7 درج��ات بحسب املعهد 
األميركي للجيوفيزياء جزيرة تايوان امس الثالثاء 

وشعر به سكان العاصمة تايبية بقوة.
وقع الزلزال الذي قدرته مديرية رصد الزالزل في 
تايوان بشدة 6 درجات عند الساعة 12،34 )04،34 
ن��غ( على بعد 104 كيلومترات م��ن بلدة هوالني 

الواقعة على الساحل الشرقي جلزيرة تايوان.
وشعر السكان في جميع أنحاء اجلزيرة بالزلزال، 
وفقا للسلطات، وبخاصة في العاصمة في العاصمة 

التايوانية، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

ولم ترد تقارير حتى اآلن عن وقوع إصابات.
وقتل 17 شخصا على األق��ل في فبراير املاضي 
بعد أن ضرب زلزال بقوة 6،4 درجات بلدة هوالني 
السياحية، بينهم 14 شخصا قضوا في انهيارجزء 

من مبنى سكني من 12 طابقا.
وت��ق��ع ج��زي��رة ت��اي��وان عند تقاطع صفيحتني 

تكتونيتني وتتعرض باستمرار لهزات ارضية.
لكن أس���وأ زل���زال ض��رب اجل��زي��رة ف��ي العقود 
االخيرة، وقع في سبتمبر 1999 بقوة 7،6 درجات 

وتسبب مبقتل نحو 2400 شخص. 

أكد أن روسيا لم تلتزم بروح اإلتفاق

ترامب يصعد لهجته في قضية السالح النووي
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سفينتان حربيتان أميركيتان تعبران مضيق 
تايوان وسط توترات مع الصن

أرسلت ال��والي��ات املتحدة سفينتني حربيتني عبر 
مضيق تايوان في ثاني عملية من هذا النوع منذ بداية 
العام، في الوقت الذي يزيد فيه اجليش األمريكي من 
معدل عبور سفنه لهذا املمر املائي االستراتيجي رغم 
معارضة الصني.وتهدد هذه اخلطوة بزيادة التوترات 
مع الصني، لكن من املرجح أن تراها تايوان ذات احلكم 
الذاتي على أنها عالمة على الدعم من إدارة الرئيس 

دونالد ترامب في ظل تنامي اخلالف بني تايبه وبكني.
ويوم السبت املاضي، كانت رويترز أول من ذكر أن 
الواليات املتحدة تفكر في القيام بهذه العملية احلساسة.
وقال نيت كريستنسن نائب املتحدث باسم األسطول 
األمريكي في احمليط الهادي في بيان ”مرور السفينتني 
عبر مضيق تايوان يظهر التزام الواليات املتحدة بحرية 

وانفتاح منطقة احمليط الهادي-الهندي“.


