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على خلفية احتجاز سفن أوكرانية

فرنسا وألمانيا :نعارض تشديد
العقوبات ضد موسكو
رف�ض عدد من الدول الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروب��ي ،بينها فرن�سا
و�أملانيا ،ت�شديد العقوبات �ضد
رو�سيا على خلفية حادث م�ضيق
كريت�ش ،واحتجاز رو�سيا ل�سفن
�أوكرانية بعد �أن انتهكت حدودها
البحرية.
ونقلت �صحيفة «  »Weltالأملانية
عن م�صدر دبلوما�سي ،ام�س� ،أن
برلني وباري�س عار�ضتا ت�شديد
العقوبات �ضد رو�سيا على خلفية
ما حدث يف م�ضيق كريت�ش.
وح�سب امل�صدر ،الذي مل تذكر
ال�صحيفة هويته ،ف�إن معار�ضة
دول �أوروبية ت�شديد العقوبات ال
يعني رف�ضها ب�شكل عام ا�ستخدام
العقوبات �ضد مو�سكو.
يف ه��ذه الأث��ن��اء ع�برت مفو�ضة
ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة لالحتاد
الأوروبي ،فيديريكا موغرييني،
عن قلقها من تطور الأح��داث يف
م�ضيق كريت�ش ،م�شرية �إلى عزم
دول االحت���اد ات��خ��اذ الإج���راءات
الالزمة بالتن�سيق مع �رشكائها،
داعية �إلى �ضبط النف�س وخف�ض
التوتر و�إط�لاق ��سراح البحارة

أوكرانيا تستنجد بالناتو وتدعوه
لنشر سفنه بمواجهة روسيا
ا�ستنجد الرئي�س الأوكراين بيرتو بورو�شينكو
بدول حلف �شمال الأطل�سي «الناتو» ،وخ�صو�صا
�أملانيا ،ودعاها �إلى ن�رش �سفنها يف بحر �آزوف،
دعما لبالده يف الأزمة مع رو�سيا.
وقال بورو�شينكو ل�صحيفة بيلد الأملانية
«�أملانيا واحدة من �أقرب حلفائنا ،ون�أمل
�أن تكون هناك دول يف حلف �شمال الأطل�سي
جاهزة حاليا لإر�سال �سفن �إلى بحر �آزوف
مل�ساعدة �أوكرانيا و�ضمان الأمن هناك».
وادعى الرئي�س الأوك��راين املوايل للغرب،

�أن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني «ال يريد
�شيئا �سوى احتالل بحر �آزوف .اللغة الوحيدة
التي يفهمها هي وحدة العامل الغربي».
وق���ال« :ال ميكننا ق��ب��ول ه��ذه ال�سيا�سة
العدوانية لرو�سيا ،يف الأول �شبه جزيرة
القرم ،ثم �رشق �أوكرانيا ،والآن يريد بوتني
بحر �آزوف».
وزعم �أن «بوتني يريد عودة االمرباطورية
الرو�سية القدمية .القرم ،الدونبا�س ،يريد
بالدنا �أوكرانيا بكاملها.

• الرئي�س بيرتو بورو�شينكو

بوتين وترامب  ...لقاء يستغرق أكثر من ساعتين
على هامش قمة العشرين
• �آجنيال مريكل وماكرون

الأوك��ران��ي�ين املحتجزين لدى
رو���س��ي��ا.و�أع��ل��ن ح��ر���س احل��دود
ال��رو���س��ي ،الأح���د امل��ا���ض��ي� ،أن
� 3سفن حربية تابعة للبحرية
الأوك��ران��ي��ة ،دخلت ب�صورة غري
�رشعية �إل���ى امل��ي��اه الإقليمية

الرو�سية ،قا�صدة م�ضيق كريت�ش.
واعتربت مو�سكو �أن حادث م�ضيق
كريت�ش ،ا�ستفزاز ًا وا�ضح ًا دبرته
�سلطات كييف قبيل االنتخابات
الرئا�سية الأوكرانية املقررة يف
مار�س املقبل.

�أفادت وكالة «نوفو�ستي» ب�أنه من املتوقع �أن يجري اللقاء بني الرئي�سني
الرو�سي فالدميري بوتني والأمريكي دونالد ترامب يف �أول دي�سمرب املقبل
وميكن �أن ي�ستغرق �أكرث من �ساعتني.
ونقلت الوكالة عن م�صدر يف �أحد الوفود امل�شاركة يف قمة جمموعة
الع�رشين « »G20التي �ستجري يف الأرجنتني ابتداء من اليوم �إلى اول
دي�سمرب املقبل� ،أن الرئي�سني �سيلتقيان على هام�ش هذه القمة ،م�ضيفة
�أن لقاءهما �سيبد�أ يف ال�ساعة  17:30بتوقيت مو�سكو يف فندق «Park
.»Hyatt Buenos Aires
و�أعلن م�ساعد الرئي�س الرو�سي يوري �أو�شاكوف�،أن بوتني وترامب
�سيتناوالن يف حمادثاتهما العالقات الثنائية ،مبا يف ذلك طرق �إخراج
البلدين من امل�أزق والبحث عن �سبل لتطبيعها ،و�أ�ضاف �أن اللقاء �سيعقد
وجها لوجه ،وكذلك مب�شاركة كبار �أع�ضاء الوفدين.
من جانبه قال م�ست�شار الرئي�س الأمريكي للأمن الوطني ،جون بولتون،
�إن املحادثات بني الرئي�سني �ستتناول م�سائل الأمن ،واملراقبة على
الأ�سلحة ،والق�ضايا الإقليمية.
وجرى لقاء �شامل بني بوتني وترامب يف يوليو املا�ضي يف هل�سنكي،
وناق�ش الرئي�سان �آنذاك العالقات الثنائية والق�ضايا الدولية ،كما مت
التو�صل �إلى اتفاقات يف جماالت خمتلفة.

• فالدميري بوتني م�صافح ًا دونالد ترامب

أردوغان يعرض وساطته بين روسيا وأوكرانيا
 ...وترامب يستفسر

• �سفينة يف معرب كريت�ش

البحرية اإليرانية تستعرض قوتها الضاربة
بضم غواصتين إلى أسطولها
�أ��ش�رف ع�سكريون �إيرانيون
رفيعون يتقدمهم نائب وزير
الدفاع �أم�س على مرا�سم ان�ضمام
غوا�صتني م��ن ط��راز «غدير»
�إل��ى ق��وام الأ���س��ط��ول احلربي
الإيراين.
ونقلت وكالة �أنباء فار�س عن
قائد املنطقة الأول���ى للقوة
البحرية الإي��ران��ي��ة الأم�ي�رال
جمتبى حممدي قوله يف هذه
املنا�سبة �إن «هذه الغوا�صات
جمهزة بتقنية دقيقة و�أ�سلحة
حديثة ،وهي قادرة على �إطالق
ال�صواريخ من حتت املاء نحو
ال�سطح ،ف�ض ً
ال عن الطوربيدات

والألغام و�أي�ضا نقل الكوادر
ال��ع��ام��ل��ة �إل�����ى ال�����ش��واط��ئ
القريبة».
و�أف���اد الأدم�ي�رال الإي���راين ب�أن
�إحدى هاتني الغوا�صتني خ�ضعت
لعملية �صيانة �أ�سا�سية وهي
«غدير  ،»942والأخرى م�صنعة
حمليا وهي «غدير .»955
ولفت حممدي �إل��ى �أن بالده،
وعلى الرغم من كافة الظروف
الع�صيبة وال��ت��ح��دي��ات التي
ت��واج��ه��ه��ا� ،أ���ص��ب��ح��ت دول��ة
م�صنعة لهذه املعدات ،وهي
توا�صل جهودها بهدف حتقيق
االكتفاء الذاتي.

و�أ�شار يف هذا ال�سياق �إلى �أن
الكثري من ال��دول متتلك قوات
بحرية �ضمن قواتها امل�سلحة،
لكن القليل من هذه الدول متتلك
غ��وا���ص��ات ،والقليل ج��دا من
ال��دول لديها غوا�صات وتقوم
ذات��ي�� ًا بت�سليحها وم��ن بينها
�إيران.
وكان املر�شد الأعلى يف �إيران
علي خامنئي ب�رش �أم�س الأول
مواطنيه بتحقيق املزيد من
التقدم يف املجال الع�سكري،
كا�شفا عن قرب دخول �أ�سلحة
جديدة �إل��ى تر�سانة القوات
البحرية لبالده.

الجيش اإليراني يستعد إلرسال
 3أقمار اصطناعية إلى الفضاء

• �أقمار ا�صطناعية �إيرانية

�أعلن نائب وزير الدفاع الإيراين العميد ،قا�سم تقي
زاده� ،أن بالده �ستطلق خالل الأ�شهر املقبلة ثالثة
�أقمار ا�صطناعية �إلى مدار يف الف�ضاء الكوين.
ونقلت وكالة �أنباء مهر عن زادة قوله �أم�س يف
حفل مبنا�سبة ان�ضمام غوا�صتني من طراز «غدير»
�إلى البحرية الإيرانية� ،إن �إيران �ستطلق قريبا 3
�أقمار نحو الف�ضاء ،من دون تو�ضيح املهمات التي
�ستناط بها.
ويف �ش�أن �آخر ،ك�شف نائب وزير الدفاع و�إ�سناد

القوات امل�سلحة الإيرانية� ،أن املدمرة «�سهند»
�ستدخل غد ًا اخلدمة بالأ�سطول البحري الإيراين،
الفتا �إلى �أنها من فئة «جماران» وهي مزودة ب�أنظمة
ع�سكرية ومالحية متطورة ورفيعة امل�ستوى.
و�أك��د العميد تقي زاده �أن جي�ش ب�لاده متكن من
حتقيق االكتفاء الذاتي يف جمال �صناعة ال�سفن
والعوامات الع�سكرية والقدرات الردعية ،بحيث
متكنت من �صناعة مدمرة وفق املعايري الدولية يف
غ�ضون � 18شهر ًا.

ا�ستف�رس رئي�س �أمريكا ،ترامب،
عما �إذا كانت �أوكرانيا �أخطرت
ّ
اجل��ان��ب ال��رو���س��ي بنية �سفنها
عبور م�ضيق كريت�ش قبل �أن ينتهك
بحارتها حدود رو�سيا ويعتقلوا؟
فيما عر�ض رئي�س تركيا و�ساطته
يف هذا الأمر.
وقال الرئي�س الأمريكي يف مقابلة
مع �صحيفة «نيويورك بو�ست»:
«يوجد �س�ؤال هل كان هناك �إخطار؟
هم «الأوكرانيون» هل �أبلغوا عن
نيتهم العبور؟ و�أنهم �سيمرون؟
لأنه لديهم نظام ،كما افرت�ض»،
م�ضيفا� ،أن ما ح��دث ال يعجبه
«وما كان يجب �أن يحدث هذا».
و�أعلن ترامب �أي�ضا� ،أنه �سيقرر ما
�إذا كان �سيجتمع مع نظريه الرو�سي
فالدميري بوتني على هام�ش قمة
جمموعة الع�رشين يف الأرجنتني،
بعد ت�سلمه تقرير فريق الأمن
القومي عن احل��ادث الأخ�ير يف
م�ضيق كريت�ش وع��ن «ت�رصفات
رو�سيا يف �رشق �أوكرانيا».

ألمانيا تنصح
أوكرانيا بالتعقل
مع روسيا

ن�صحت م�ست�شارة �أملانيا،
�أجن��ي�لا م�يرك��ل� ،أوك��ران��ي��ا
بالتعقل و�إظ��ه��ار «مقاربة
ذك��ي��ة» حل���ادث اح��ت��ج��از 3
م��ن �سفنها اخ�ترق��ت املياه
الرو�سية يف البحر الأ�سود،
وقالت �إن حل هذا الأم��ر لن
يتحقق �إال باحلوار.
وقالت امل�ست�شارة الأملانية
يف افتتاح املنتدى الأملاين
الأوك���راين الثالث يف برلني
ام�����س�« :أع��ت��زم مناق�شة هذا
امل���و����ض���وع م���ع الرئي�س
الرو�سي «ف�لادمي�ير بوتني»
يف قمة جمموعة الع�رشين،
�سنهتم بهذا ،ومع ذلك ،لدينا
طلب من اجلانب الأوك���راين
يتمثل بالتعقل واحلفاظ على
نهج ذكي ،نحن نعلم �أننا ال
ن�ستطيع �أن نحل ه��ذا الأمر
بحكمة �إال من خالل املفاو�ضات
مع بع�ضنا البع�ض ،لأن احلل
الع�سكري م�ستحيل».
وك����ان ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي
فالدميري بوتني قد طلب من
مريكل �إقناع كييف بعدم القيام
ب�أي عمل «متهور» ،وعرب ،يف
مكاملة هاتفية معها عن «قلق
بالغ ب�سبب قرار كييف فر�ض
قانون ال��ط��وارئ» و«�أم��ل �أن
تتمكن برلني من الت�أثري على
ال�سلطات الأوكرانية و�إقناعها
بعدم القيام مبزيد من الأعمال
املتهورة».

• رجب طيب �أردوغان

ويف وق��ت �سابق ،ق��ال الرئي�س
الأمريكي يف مقابلة مع �صحيفة
وا�شنطن بو�ست� ،إن��ه ي�ستطيع
�إل���غ���اء االج��ت��م��اع امل��زم��ع مع
نظريه بوتني يف قمة جمموعة
الع�رشين يف الأرجنتني ،ب�سبب
احلادث يف م�ضيق كريت�ش ،لكن
م�ساعد الرئي�س الرو�سي يوري

�أو�شاكوف� ،أعلن �أنه يجب �إبالغ
املعلومات املتعلقة باالجتماع
املقرر من خالل �إدارات البلدين
والقنوات الدبلوما�سية ،ولي�س
من خالل و�سائل الإعالم.
يف هذه الأث��ن��اء ،ك�شف الرئي�س
الرتكي رجب �أردوغان� ،أنه ناق�ش
يف مكاملة هاتفية م��ع نظريه
الرو�سي فالدميري بوتني� ،إمكانية
قيام �أنقرة ب��دور الو�ساطة بني
مو�سكو وكييف يف ت�سوية احلادث
مب�ضيق كريت�ش.
وحت��ادث �أردوغ���ان هاتفيا حول
ه��ذا املو�ضوع مع ق��ادة رو�سيا
و�أوك��ران��ي��ا و�أم�يرك��ا ،فالدميري
ب��وت�ين وب��ي�ترو بورو�شينكو،
ودونالد ترامب.
وق��ال �أردوغ���ان قبل توجهه �إلى
الأرجنتني حل�ضور قمة جمموعة
الع�رشين« :خ�لال حمادثتنا مع
ال�سيد بوتني ،ناق�شنا هذه الق�ضية
من جهات خمتلفة ،مبا يف ذلك
ما �إذا كان ب�إمكاننا القيام بدور
الو�سيط على خلفية م��ا يحدث

حاليا بني رو�سيا و�أوكرانيا يف
البحر الأ�سود .ناق�شنا ما ميكن
القيام به بخ�صو�ص هذا الأمر».
و�أ���ض��اف �أن��ه �سيوا�صل مناق�شة
هذه الق�ضية خالل املحادثات مع
بوتني وترامب على هام�ش قمة
جمموعة الع�رشين يف بوين�س
�آير�س.
وك��ان بوتني قد و�صف احل��ادث
يف م�ضيق كريت�ش ب�أنه ا�ستفزاز
وا�����ض����ح ،م���رت���ب���ط ب�ت�راج���ع
�شعبية رئي�س �أوكرانيا ،بيرتو
بورو�شينكو ،ع�شية االنتخابات
ال��رئ��ا���س��ي��ة ه��ن��اك امل���ق���ررة يف
م��ار���س املقبل .كما �أ���ش��ار �إلى
�أن��ه يف �سبتمرب من هذا العام ،
كانت قافلة من ال�سفن احلربية
الأوكرانية قد مرت بالفعل حتت
ج�رس كريت�ش وفقا لالتفاقيات
واملتطلبات ،مع �إخ��ط��ار كييف
م�سبقا مو�سكو بغر�ضها من هذا
العبور وهدفها .وقال «قدمنا لهم
دليال وقادهم بهدوء �إلى وجهتهم
يف بحر �آزوف.

تركيا تشتري منظومة «إس»400-

بالعملة المحلية وتستلمها أواخر 2019

• منظومة �إ�س 400

ك�شف الرئي�س الرتكي رجب �أردوغ��ان �أن بالده
�ست�ستلم منظومة ال��دف��اع اجل��وي «�إ�س»400-
الرو�سية �أواخ��ر  ،2019و�أن ال����شراء �سيكون
بالعملة املحلية.
وقال �أردوغان يف م�ؤمتر �صحايف عقده يف مطار
�أتاتورك الدويل با�سطنبول ،قبيل مغادرته �إلى
الأرجنتني للم�شاركة يف قمة جمموعة الع�رشين:
«�سن�ستلم منظومة «�إ�س »400-الرو�سية �أواخر
عام  2019وال�رشاء �سيكون بالعملة املحلية.
وك��ان وزي��ر اخلارجية م��ول��ود �أوغ��ل��و� ،رصح
خ�لال زي��ارت��ه لوا�شنطن م���ؤخ��را ،ب���أن �رشاء

منظومات �صواريخ «�إ�س »400-الرو�سية «م�س�ألة
حم�سومة» ،م�شددا على �أنه ال ميكن �إلغاء هذه
ال�صفقة.
وهدد الكونغر�س الأمريكي يف وقت �سابق بتعليق
ت�سليم طائرات «�أف »35-لرتكيا ب�سبب خطط
�أنقرة �رشاء �أنظمة دفاع جوي من رو�سيا.
ومت توقيع اتفاقية قر�ض بني مو�سكو و�أنقرة
لتوريد �أنظمة �صواريخ «�إ�س »400-امل�ضادة
للطائرات يف دي�سمرب  ،2017و�ستدفع تركيا
ج��زءا من قيمة هذه ال�صفقة بنف�سها ،واجلزء
الآخر من قر�ض منحته لها رو�سيا.

