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أكد أن أنقرة جزء ًا من نظام الدفاع اجلوي املتكامل للحلف

ستولتنبرغ :تعاون الناتو مع تركيا أعمق بكثير من مقاتالت «إف »35
شدد أمني عام حلف شمال األطلسي (ناتو) ،ينس ستولتنبرغ،
على أهمية تركيا وإسهاماتها في احللف ،مؤكدًا أن تعاون احللف
معها “أعمق وأشمل من مقاتالت (إف )35األمريكية”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها األمني العام خالل مشاركته في
مؤمتر األمن السنوي الذي ينظمه معهد “آسبني” بوالية كولورادو
األمريكية ،وتطرق خاللها إلى شراء تركيا منظومة “إس”-400
الروسية ،وما تبعها من تداعيات متثلت في إعالن واشنطن بدء
إخراج أنقرة من برنامج طائرات (إف )35ردًا على هذه اخلطوة.
وقال األمني العام في تصريحاته “إسهامات تركيا في الناتو،
وتعاون احللف مع أنقرة أعمق بكثير وأشمل من مقاتالت (إف.)35
أنا ال أقلل من مسألة (إس ،)-400لكن تركيا حليف في الناتو ،أكثر
بكثير من تلك املنظومة الروسية”.
وأوض��ح ستولتنبرغ أنهم تابعوا عن كثب عملية شراء تركيا
للمنظومة الروسية ،وأنهم تناولوا هذا األمر مع الوحدات املعنية
داخل احللف ،مضيفًا “أي دولة لها القرار اخلاص بها في مسألة
شراء األنظمة الدفاعية التي تريدها ،لكن املهم بالنسبة للحلف هو
ما إذا كانت هذه األنظمة تتوافق وظيفيًا مع نظيرتها بالناتو أم ال”.
وتابع قائال “وأنظمة (إس )-400التي اشترتها تركيا لن تندمج
مع األنظمة الدفاعية للناتو ،وذلك ألن هذه األنظمة ال ميكن أن تعمل
معً ا ،كما أن تركيا لم تطلب أمرًا كهذا”.
كما ش��دد على أن “تركيا حليف مهم للغاية في احل��رب ضد
داعش ،كم أنها تساهم في عدد من العمليات التي ينفذها احللف في
كل من البلقان ،وكوسوفو ،وأفغانسان ،وكانت تركيا جزءا من نظام
الدفاع اجلوي املتكامل للناتو ،وستبقى كذلك .غير أنني أشعر بقلق
حيال النقطة التي وصلنا إليها ،إذ أنها لن تكون جزءًا من برنامج
(إف.”)35
ولفت ستولتنبرغ إلى أن تركيا تواصل مباحثاتها من أجل شراء
أنظمة “باتريوت” من الواليات املتحدة أو أنظمة صاروخية من
مجموعة “يوروسام” اإليطالية الفرنسية ،مشددًا على أهمية هذه
املباحثات.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مطالب بإخراج تركيا
من الناتو على خلفية شرائها (إس )-400أم ال ،قال األمني العام
“تركيا حليف هام في الناتو ،ولم يتم عرض أمر كهذا؛ ألننا جميعً ا
مرتبطون ببعضنا البعض”.
بي أنه في حالة عدم التوصل حلل اخلالف النائج عن (إس-
كما نّ
 )400فإنهم سيسعون لتقليل أثار ذلك على احللف بأقصى درجة
وأعلنت وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) ،عن بدء مرحلة
إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتالت “إف  ”35بسبب شرائها
“إس .”400
ج��اء ذل��ك خ�لال موجز صحفي عقده كل من مستشارة وزير
الدفاع األمريكي ،إيلني لورد ،ونائب مستشار وزير الدفاع ،ديفيد
تراتشتنبيرغ ،في مبنى البنتاغون ،تطرقا خالله إلى مسألة استالم
تركيا منظومة “إس .”400

أنظمة «إس»400 -

تركيا :إخراجنا من برنامج «إف  »35خطوة ال تعتمد على مبرر مشروع
قالت وزارة اخلارجية التركية تعليقا على
قرار واشنطن إخراج تركيا من برنامج مقاتالت
“إف ”35إن “هذه اخلطوة أحادية اجلانب ال
تنسجم م��ع روح التحالف وال تعتمد على أي
مبرر مشروع” جاء ذلك بحسب بيان صادر عن
اخلارجية التركية ،تلقت األناضول نسخة منه.

وأضاف البيان قائال “ندعو الواليات املتحدة
إلى التراجع عن هذا اخلطأ الذي سيلحق أضرارا ال
ميكن إصالحها بعالقات البلدين”.
وأش��ار البيان إلى إعالن كل من وزارة الدفاع
األمريكية (البنتاغون) ،والبيت األبيض ،عن بدء
مرحلة إخ��راج تركيا من برنامج إنتاج مقاتالت

“إف  ”35بسبب شرائها املنظومة الدفاعية
الروسية “إس .”400
وأوض���ح ال��ب��ي��ان أن “استبعاد تركيا من
برنامج (إف  )35وهي أحد الشركاء الرئيسيني
فيه أمر غير ع��ادل ،كما أن الزعم بأن منظومة
(إس )-400ستلحق الضعف بطائرات (إف

قلق فرنسي من
احلضور الصيني
قرب مراكز
بحرية حساسة

ترامب يكثف الهجوم على أربع نائبات
دميقراطيات بالكوجنرس

ت��ل��ح��ظ ال��ب��ح��ري��ة ال��ف��رن��س��ي��ة
“حضورا ً أجنبيا ً متزايدا ً” قرب مراكز
االتصاالت مع الغواصات ،بحسب
قائد القوة االستراتيجية التابعة
لفريق الردع النووي.
وق���ال األم���ي���رال ب��رن��ار أن��ط��وان
موريو دول��ي��ل“ :ليس ل��دي الكثير
من املعلومات املتوفرة عن احلضور
األج��ن��ب��ي ق���رب م���راك���ز االت��ص��ال
البحرية ،لكني مثلكم ،أالحظ وجودا ً
أجنبياً متزايدا ً قرب مراكزي” ،وذلك
ردا ً على سؤال برملانية عن منشآت
صينية “مقلقة” قرب مركز اتصال
بحري في وسط فرنسا.
وأض���اف األم��ي��رال “نحن بصدد
تكييف آلياتنا مع هذه التطورات”،
ف��ي ج��ل��س��ة اس��ت��م��اع مغلقة نشر
محضرها هذا األسبوع ونقله موقع
“أوبكس ”360املختص في الشؤون
العسكرية.
ومتلك فرنسا أربعة مراكز اتصال
بحرية م��زودة بأجهزة إرس��ال ذات
ت��رددات شديدة االنخفاض ،ق��ادرة
على إرس��ال موجات تخترق سطح
امل��اء وتصل إل��ى غ��واص��ات نووية
هجومية.

مقتل أحد أفراد قوة حفظ السالم وستة
مدنيني في هجوم في «أبيي»

مقتل  3جنود
فرنسيني خالل
عملية ملكافحة
التعدين غير
املشروع في جويانا
قالت وزارة الدفاع الفرنسية أمس
اخلميس إن ثالثة جنود فرنسيني
ل��ق��وا حتفهم بسبب أب��خ��رة سامة
خ�ل�ال عملية اس��ت��ه��دف��ت التنقيب
غير املشروع عن الذهب في جويانا
الفرنسية.
وقالت ال��وزارة إن اجلنود كانوا
يستعدون ل��وض��ع ع��ب��وات ناسفة
ل��ت��دم��ي��ر م��ن��ش��آت حت���ت األرض
يستخدمها عمال املنجم عندما تعرض
ثمانية منهم للتسمم بسبب تصاعد
أبخرة سامة من أسفل أحد الدهاليز.
وأضافت أن خمسة جنود آخرين
نقلوا جوا وال يزال أحدهم في حالة
خطيرة.
وذكرت صحيفتان في جويانا أن
احل��ادث وقع في موقع غير قانوني
ف��ي منطقة ماريباسوال ف��ي جنوب
ج��وي��ان��ا ب��ال��ق��رب م��ن احل����دود مع
سورينام والبرازيل .ونشرت فرنسا
مئات اجل��ن��ود ف��ي املنطقة ملكافحة
التعدين غير القانوني.

ك��ث��ف ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون��ال��د
ترامب من سعيه للحط من قدر أربع
نائبات ليبراليات ووصفهن بأنهم لسن
أمريكيات خ�لال جتمع ص��اخ��ب ،مما
يؤكد أن هذه الهجمات ستشكل جزءا
هاما من استراتيجيته إلعادة انتخابه
في .2020
ورغ�����م ان���ت���ق���اد ال��دمي��ق��راط��ي�ين

ق��ال ك��ول أل���ور ج��وك ح��اك��م منطقة
أبيي الواقعة على احلدود بني السودان
وجنوب السودان إن مسلحني مجهولني
قتلوا أح��د أف���راد بعثة حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة وستة مدنيني في
منطقة أبيي املتنازع عليها.
وأض����اف ج���وك ”هاجم مسلحون
مجهولون أم��س س��وق أم��ي��ت بشمال
أبيي“ .وذكر أن هناك طفال بني املدنيني
الذين القوا حتفهم.
وقالت األمم املتحدة في بيان في وقت
متأخر إن ق��وات حفظ السالم كانت في
دوري��ة روتينية وتعرضت لهجوم من
مجهولني .وقتل جندي إثيوبي وأصيب
آخ��ر كما قتل خمسة مدنيني.واستقل
جنوب ال��س��ودان عن ال��س��ودان في عام
 2011لكن وضع أبيي لم يتحدد.

ل��ت��ص��ري��ح��ات��ه ب��ح��ق أرب�����ع ن��س��اء
دميقراطيات في الكوجنرس ينتمني
ألقليات مختلفة ووصفها بأنها تتسم
بالتمييز العنصري ،واص��ل ترامب
توجيه االنتقاد الالذع للنائبات ،وقال
إن بوسعهن مغادرة البالد إذا كانت
سياساته بشأن قضايا مثل الهجرة
والدفاع عن إسرائيل ال تعجبهن.

وأض�����اف ال��رئ��ي��س اجل��م��ه��وري
مثيرا صيحات احل��ش��د ف��ي التجمع
ن��ورث ك��اروالي��ن��ا ،التي تعتبر والية
مهمة بالنسبة له” ،أولئك النائبات،
تصريحاتهن تساعد في ظهور يسار
متطرف متشدد خطير“.
وك��ان ترامب قد ق��ال في تغريدات
في مطلع األس��ب��وع إن على النائبات

التقدميات األربع الالتي يعرفن باسم
(الفريق) ،وهن إلهان عمر من مينيسوتا
وألكسندريا أوكاسيو-كورتيز من
نيويورك ورشيدة طليب من ميشيجان
وأيانا بريسلي من ماساتشوستش،
”العودة“ من حيث أت�ين ،رغ��م أنهن
أم��ري��ك��ي��ات وول����دت ث�ل�اث منهن في
الواليات املتحدة.

أفراد من قوة حفظ السالم في جوبا

احتجاجات في شوارع نيويورك لعدم
اتهام شرطي بقتل رجل أسود
خرج مئات إلى ش��وارع نيويورك لالحتجاج على
قرار لوزارة العدل األمريكية بعدم توجيه اتهامات إلى
شرطي باملدينة في واقعة خنق أفضت إلى وفاة رجل
أسود أعزل عام  .2014وصب املتظاهرون جام غضبهم
على رئيس بلدية نيويورك بيل دي بالسيو الذي رفض

إقالة الضابط دانييل بانتاليو خالل السنوات اخلمس
التي أعقبت وف��اة إيريك ج��ارن��ر .وأبلغ دي بالسيو
الصحفيني أنه فوجئ بعدم توجيه وزارة العدل اتهامات
وأنه يأسف لتأجيل بدء اتخاذ إج��راءات تأديبية ضد
الضابط لسنوات بناء على طلب وزارة العدل.

مساعدات أميركية إلى فنزويال لدعم غوايدو
كشفت وثيقة داخلية أن إدارة الرئيس األمريكي
دونالد ترامب ستحوّل نحو  42مليون دوالر مخصصة
لبرامج مساعدات تنموية في غواتيماال وهندوراس إلى
برنامج آخر لدعم زعيم املعارضة في فنزويال خوان
غوايدو ،مبا في ذلك دفع رواتب موظفيه.

وف��ي مذكرة اطلعت عليها فرانس ب��رس ،وصفت
الوكالة األميركية للتنمية الدولية األزم��ة السياسية
في فنزويال ،بأنها “حدث هام وملح للمصلحة الوطنية
األمريكية” ،ما يتطلب حتويل  41,9مليون دوالر من
األموال.

أفغانستان :مقتل أكثر من
 20عنصر ًا من الوحدات
اخلاصة في كمني لطالبان
قتل ما ال يقل عن  20عنصرا ً من الوحدات
اخلاصة األفغانية ،في كمني نصبته حركة
طالبان في غ��رب البالد ،في خسارة كبرى
أخرى تتكبدها قوات النخبة في البلد الغارق
في احلرب ،حسب ما أعلنت السلطات.
وق��ال حاكم والي��ة بادغيس عبد الغفور
ملكزاي إن “جنود القوات اخلاصة تعرضوا
لكمني ليل اإلثنني ،أثناء عملية إنزال مجوقلة
ال
ف��ي منطقة أب��ك��ام��اري ال��ت��ي تعتبر معق ً
لطالبان”.
وأض��اف أن “قوات الكوماندوس نفذت
اإلن������زال ..دون تنسيق م��ع ق���وات األم��ن
األخرى”.
وتابع “طوقهم مقاتلو طالبان ودارت
معارك بني الطرفني ط��وال س��اع��ات .لسوء
احلظ ،قتل  21منهم وأ ُسر آخرون”.

 )35ال أساس له من الصحة”.
وتابع “ولعل عدم الرد على مقترحنا اخلاص
بتشكيل جلنة لبحث هذا األمر يشارك فيها حلف
شمال األطلسي(ناتو) ،ألبرز مؤشر على حتامل
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،وع��دم رغبتها ف��ي ح��ل هذه
املسألة بنوايا حسنة في إطار أبعادها”.

سالح اجلو التركي
يدمّر أهدافً ا
لـ«بي كا كا» شمالي العراق
متكن سالح اجلو التركي من تدمير أه��داف تابعة
ملنظمة “بي كا كا” اإلرهابية في غ��ارة على شمالي
العراق ،بالتوازي مع عملية “املخلب” .جاء ذلك بحسب
بيان نشرته وزارة الدفاع التركية ،أمس اخلميس.
وقالت ال��وزارة إن سالح اجلوي التركي شنّ غارة
ضد “بي كا كا” في منطقة “قنديل” شمالي العراق،
بالتوازي مع عملية “املخلب”.
وأش��ارت إلى تدمير أسلحة ومخابئ وحتصينات
تابعة للمنظمة االنفصالية ،في الغارة اجلوية.
وفي  27مايو املاضي ،أطلقت القوات التركية “عملية
املخلب” مبنطقة “هاكورك” شمالي ال��ع��راق ،بهدف
القضاء بشكل كامل على خطر اإلرهاب الذي يهدد البالد.

اليابان  :مصرع 23
شخص ًا بحريق في
استديو إلنتاج األفالم
لقى  23شخصا على األقل مصرعهم ،وأصيب عشرات
آخ��رون ،اخلميس ،إث��ر ان��دالع حريق داخ��ل استوديو
إلنتاج أفالم الرسوم املتحركة ،مبدينة كيوتو اليابانية.
وق��ال ساتوشي فوجيوارا ،مسؤول بقطاع الدفاع
املدني ،إنّ “ 23شخصا لقوا مصرعهم إثر احلريق ،فيما
أصيب عشرات ،بعضهم في حالة حرجة” ،حسبما نقلت
وكالة “أسوشيتيد برس” .كما أشار “فوجيوارا” إلى
فقدان التواصل مع نحو  18شخصا ،الفتا أنّ املعلومات
ما زالت غير مؤكدة حول ما إذا كانوا على رأس عملهم
اليوم داخل املبنى أم ال.
ولم تعلن السلطات اليابانية حتى الساعة (7:00
ت.غ) األسباب الفعلية للحريق.
غير أن الوكالة األمريكية أش��ارت أن شبهات تدور
حول وقوف شخص ما وراء الواقعة ،وأنه حاليا بني
املصابني.

موردونت  :بريطانيا على
حق في قلقها على حماية
جتارتها مبضيق هرمز
قالت وزي��رة ال��دف��اع البريطانية بيني موردونت
أمس اخلميس إن بالدها على حق في قلقها على حماية
جتارتها في مضيق هرمز ،وذلك بعد توترات مع إيران
تتعلق مبرور السفن في اخلليج.
وت��ده��ورت العالقات ب�ين ط��ه��ران وال��غ��رب بشكل
متزايد بعد احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل
طارق وبعدما قالت لندن إن سفنا إيرانية اقتربت من
السفينة البريطانية بريتيش هيريتدج ،التي تشغلها
شركة بي.بي النفطية ،في املضيق الواقع بني إيران
وشبه اجلزيرة العربية .وأضافت موردونت ”نحن
على حق في قلقنا على حماية جتارتنا في مضيق
هرمز“.

