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2017 بزيادة كبيرة مقارنة مبيزانية 

700 مليار دوالر مجلس الشيوخ يقر ميزانية لإلنفاق العسكري بقيمة 
أقر مجلس الشيوخ األميركي أمس األول 
باالجماع قانونا يجيز انفاقا عسكريا بقيمة 
700 مليار دوالر، وهو ما ميثل زيادة كبيرة 
مقارنة مبيزانية عام 2017 وتقريبا أكثر ب 

%5 مما طلبه الرئيس دونالد ترامب.
ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني 
لعام 2018 بزيادة االنفاق على مقاتالت اف-
35 والسفن احلربية ودبابات ابرامز، كما 
ويزيد رواتب العسكريني %2،1، ويخصص 
5 مليارات دوالر للقوات األمنية األفغانية 
مبا في ذلك برنامج الدماج النساء في قوات 

الدفاع الوطني.
كما مت اقرار 8،5 مليار دوالر لتعزيز نظام 
ال��دف��اع اجل��وي األميركي، أي أكثر ب 630 
مليون دوالر من احل��د األدن��ى ال��ذي وضعه 
ت��رام��ب، في وق��ت يتصاعد فيه التوتر ازاء 

برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.
وتؤمن امليزانية 60 مليار دوالر لتمويل 
ما يسمى بعمليات الطوارىء ما وراء البحار، 
اي احلروب التي تخوضها الواليات املتحدة 

خارج اراضيها.
واق���رت امليزانية بغالبية 89 مقابل 8 
اص���وات، وه��ذا القانون ه��و حجر االس��اس 
للتعاون التشريعي بني احلزبني على مدى 

عقود.

وكان مجلس النواب أقر نسخته اخلاصة 
من القانون في متوز/يوليو املاضي، ويحتاج 

املجلسان اآلن للتوصل الى قانون تسوية. 
وق��ال رئيس جلنة ال��ق��وات املسلحة في 
مجلس الشيوخ السناتور اجلمهوري جون 
ماكني عن القانون الذي قام باالشراف عليه 
“هذا يعزز االميان بنفوس رجالنا ونسائنا 

الذين يرتدون البزة العسكرية«. 
وك���ان م��اك��ني س��ري��ع��ا ف��ي االش����ارة ال��ى 
ازدي��اد ع��دد احل��وادث خ��الل التدريب داخل 
اجليش، وقال ان غياب اجلاهزية هو نتيجة 
للميزانيات املتقشفة التي استنزفت اجليش 

والبحرية وباقي القطاعات.
واض���اف ماكني “اصدقائي، العديد من 
رجالنا ونسائنا بالبزة العسكرية يقتلون 
خالل التدريب في حوادث ميكن جتنبها وفي 
مهمات روتينية أكثر من الذين يقتلون على يد 

اعدائنا خالل املواجهات«.
وميزانية ال��دف��اع التي تبلغ 700 مليار 
دوالر هي أعلى بقيمة 91 مليار دوالر من 
السقف احملدد لالنفاق مبوجب قانون مراقبة 
امليزانية الصادر عام 2011، وال��ذي يطالب 
ب “ضبط” االنفاق العسكري من اجل كبح 

التكاليف الفدرالية. 
وقال ماكني انه من امللزم على الكونغرس 

ان يزيل سقف االن��ف��اق ه��ذا بالتوافق بني 
احلزبني من اجل متويل العمليات العسكرية 
بالكامل. ويؤمن القانون ايضا متويال لبرامج 
أمنية اوروبية مع حلفاء للواليات املتحدة، 
بحجة ان ردع النشاطات الروسية “اخلبيثة” 

والعدائية هي “وظيفة دائمة«.
اع��ل��ن وزي���ر ال��دف��اع االم��ي��رك��ي جيمس 
ماتيس االثنني ان غالبية اجلنود الثالثة آالف 
االضافيني الذين سيتم نشرهم في افغانستان 
تنفيذا لالستراتيجية اجل��دي��دة للرئيس 
االميركي دونالد ترامب لتعزيز االمن، هم في 

طريقهم الى هناك.
وك��ان ترامب اعلن في 21 آب/اغسطس 
استراتيجية جديدة للواليات املتحدة في 
أفغانستان تقضي على وج��ه اخلصوص 
بإرسال مزيد من اجلنود للتصدي حلركة 
طالبان التي تشن هجمات دامية وتسيطر 
على مناطق واسعة من البالد وتقتل اآلالف 

من قوات االمن االفغانية.
وق���ال م��ات��ي��س ف��ي م��ؤمت��ر ص��ح��اف��ي في 
البنتاغون انه ال يريد اعطاء ارقام محددة االن 
لكنه قال انه سيرسل “حتديدا ثالثة آالف” 
جندي الى افغانستان حيث سيساندون ما 
يقارب 11 الفا من القوات االميركية املنتشرة 

السيناتور جون ماكني بعد حديث للصحافيني في مجلس الشيوخهناك.

اسبانيا تطرد السفير الكوري الشمالي
ام��رت اسبانيا أم��س األول السفير الكوري 
الشمالي مبغادرة مدريد قبل 30 سبتمبر، معلنة 
اياه »شخصا غير مرغوب فيه«، وذلك ردا على 
التجارب النووية والصاروخية التي اجرتها 

بيونغ يانغ.

وكتبت وزارة اخل��ارج��ي��ة االس��ب��ان��ي��ة في 
تغريدة على تويتر “اليوم )االثنني( مت استدعاء 
سفير جمهورية كوريا الشعبية الدميوقراطية 
ومت ابالغه بانه شخص غير مرغوب فيه. وعليه 
انهاء مهامه قبل حلول 30 سبتمبر«. وكانت 

ال��وزارة نددت منذ اواخر اغسطس ب�»البرامج 
النووية والبالستية جلمهورية كوريا الشعبية 
الدميوقراطية” التي “تشكل انتهاكا لبرنامج 
حظر انتشار السالح النووي وتهديدا خطيرا 

للسلم في املنطقة واالمن الدولي«.
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بسبب مهاجمة متظاهرين في واشطن 

أميركا جتمد بيع األسلحة إلى 
حرس أردوغان الشخصي

ق���ررت واشنطن جتميد عملية بيع األسلحة إل��ى خ��دم��ة احلماية 
الشخصية للرئيس التركي رج��ب طيب اردوغ���ان ال��ذي هاجم حراسه 
متظاهرين في واشنطن في مايو املاضي، حسب ما أعلن عضوان في مجلس 
الشيوخ األميركي أمس اإلثنني. وأكد باتريك ليهي وكريس فان هولن أن 

القرار اتخذ بعد تقدميهما مشروع قانون في هذا االجتاه.
ويجمد قرار واشنطن عملية بيع أسلحة تبلغ قيمتها 1،2 مليون دوالر 
بني شركة سيغ ساوير في والية نيو هامشير وخدمة احلماية التي اثارت 
جدال واسعا بعد تعرضها لناشطني كانوا يتظاهرون ضد اردوغان خالل 

زيارته الرئاسية الى العاصمة األميركية في 16 أيار/مايو.
واعتبر ليهي وف��ان هولن ف��ي بيان مشترك “ما ك��ان يجب ان تتم 
املوافقة اساسا على صفقة االسلحة إلى عناصر حماية اردوغ��ان، نظرا 
لسوابقهم في استخدام القوة املفرط«. وأضاف البيان “يجب أن نتوقف 
عن بيع األسلحة إلى وح��دات الشرطة الوطنية التركية، التي متارس 
التوقيف التعسفي وتبالغ في استخدام سلطتها حيال املواطنني األتراك 
الذين ينتقدون احلكومة بهدوء«. ومتت مالحقة 19 شخصا من احلرس 
الشخصي الردوغان بسبب األحداث التي حصلت أمام مقّر إقامة السفير 
التركي ل��دى واشنطن وال��ت��ي تسببت بنقل ع��دد م��ن املتظاهرين إلى 
املستشفى.  واعتبر اردوغ��ان اتهام الواليات املتحدة لعدد من حراسه 
“برهانا فاضحا على الطريقة التي يعمل وفقها القضاء االميركي” معتبرا 

املتظاهرين “ارهابيني«.

في عيد االستقالل األميركي املقبل

ترامب يخطط إلقامة عرض 
عسكري كبير في واشنطن

كشف الرئيس األميركي دونالد ترامب االثنني عن خطط القامة عرض 
عسكري كبير احتفاال بيوم االستقالل األميركي في الرابع من متوز/يوليو 

املقبل على غرار احتفاالت يوم الباستيل الفرنسي.
وقال ترامب في بداية لقاء مع نظيره الفرنسي اميانويل ماكرون على 
هامش اجتماعات اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في نيويورك “نحن 
نفكر فعال باقامة استعراض عسكري كبير حقا في الرابع من متوز/يوليو 

في جادة بنسلفانيا الظهار قوتنا العسكرية«.  
وفي تعليقات مقتضبة حتدث ترامب بحماسة عن زيارته الى باريس 

في 14 متوز/يوليو املاضي التي تخللها حضوره عرضا عسكريا كبيرا. 
وقال “الى حد بعيد وبسبب ما شاهدته قد نقوم بشيء مماثل في الرابع 
من متوز/يوليو في جادة بنسلفانيا في واشنطن”، مشيرا الى انه بحث 

املوضوع مع كبير موظفي البيت األبيض جون كيلي.

اإلعصار ماريا يشتد في الكاريبي 
ويصبح من الفئة اخلامسة 

اش��ت��دت ق��وة االع��ص��ار م��اري��ا ليصبح م��ن الفئة اخلامسة مم��ا ينذر 
»بكارثة محتملة« عند وصوله الى جزر الكاريبي التي ال تزال تعاني من 
آثار االعصار ايرما ما أجبر الناس على اخالء منازلهم وسط رياح عاتية 

وأمطار غزيرة.
ووص��ل االع��ص��ار ال��ذي بلغ ال��درج��ة القصوى اليابسة ال��ى جزيرة 
دومينيكا الكاريبية حوالى الساعة 1،15 ت غ مع رياح عنيفة بقوة 257 

كلم بالساعة، بحسب مركز مراقبة االعاصير االميركي.
وقال املركز ان عاصفة “خطيرة” تندفع بقوة وأمواجا عاتية وفيضانات 
وسيول تهدد جزر ليوارد التي تشمل املارتينيك وبورتوريكو واجلزر 

العذراء البريطانية.

إخالء مخيم عشوائي 
للمهاجرين في شمال فرنسا

أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أن قوات االمن جتري عملية إخالء 
ملخيم عشوائي في منطقة غراند سينت في شمال فرنسا مقابل السواحل 

البريطانية، حيث يعيش مئات املهاجرين.
وقال املكتب الفرنسي للهجرة واالندماج “مّت إخالء أكثر من 400 مسكن 
في مراكز االستقبال والتوجيه«. وص��ّرح رئيس بلدية املنطقة داميان 
كارمي لوكالة فرانس برس اإلثنني أن عدد املهاجرين على األرض يتراوح 
“بني 350 و400 شخص في غراند سينت فيما تتدهور حالة الطقس 
وتشير األرقام األخيرة املسجلة الى أن هناك 56 طفال ونحو 40 امرأة، ولن 

أترك هذا الوضع مستمرا لوقت طويل«.

بعد أيام على قيام بيونغ يانغ بإطالق صاروخ فوق اجلزيرة

اليابان تنشر منظومة مضادة 
للصواريخ في شمال األرخبيل 
ن��ش��رت ال��ي��اب��ان أم��س منظومة دف��اع��ي��ة ج��دي��دة مضادة 
للصواريخ في جزيرة هوكايدو في شمال االرخبيل بعد أيام على 
قيام بيونغ يانغ بإطالق صاروخ فوق اجلزيرة التي دوت فيها 

صفارات االنذار. 
وقال وزير الدفاع الياباني ايتسونوري اونوديرا للصحافيني 
انه “في اطار تدابير االستعداد للطوارئ سنقوم اليوم بنشر 
منظومة باك3-” في قاعدة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في 

جنوب هوكايدو.
ووصلت قطع منظومة “باتريوت ادفانسد كيبابيليتي3-” 
الى القاعدة في وقت الحق الثالثاء، بحسب مسؤول في وزارة 

الدفاع لوكالة فرانس برس.
وتأتي تلك اخلطوة وسط تفاقم التوتر في شبه اجلزيرة 
الكورية بعد قيام بيونغ يانغ بتجربتها النووية السادسة 

واطالقها صاروخني حلقا فوق اليابان في أقل من شهر.
وقال اونوديرا ان كوريا الشمالية “قد تقوم باعمال استفزازية 
اخرى منها اطالق صواريخ بالستية ميكن ان حتلق فوق اليابان 
مرة اخرى في املستقبل” مضيفا ان وزارت��ه “ستتخذ التدابير 

الضرورية لضمان سالمة الشعب«.
وبحسب مسؤولني محليني فإن اليابان نشرت منظومة باك-

3 في موقع آخر في هوكايدو.
لكن مسؤولي الدفاع رفضوا تأكيد وجود مواقع اخرى في 
اليابان نشرت فيها منظومات مشيرين الى حساسية املعلومات 
الدفاعية. وهددت كوريا الشمالية “بإغراق” اليابان في البحر 
وقالت السبت انها تسعى لتحقيق “توازن” عسكري مع العدو 

اللدود الواليات املتحدة بتطوير ترسانة نووية كاملة.
وقال رئيس احلكومة الياباني املتشدد شينزو آبي انه “لن 
يتساهل” إزاء “العمل االستفزازي اخلطير” لكوريا الشمالية 

وحض املجتمع الدولي على تعزيز الضغوط على بيونغ يانغ.
ويعقد مجلس االمن الدولي الذي دان اطالق الصاروخ معتبرا 
العملية “استفزازية للغاية”، اجتماعا على مستوى ال��وزراء 
اخلميس ملناقشة انتشار اسلحة الدمار الشامل مع تركيز على 

تطبيق العقوبات على النظام الكوري الشمالي.

محققو األمم املتحدة يطلبون منحهم حق دخول »من دون قيود« إلى بورما

الزعيمة البورمية: مستعدون لتنظيم عودة مسلمي الروهينغا
كرر محققو األمم املتحدة حول 
وضع حقوق اإلنسان في بورما 
أمس نداءهم ملنحهم »حق دخول 
كامل ومن دون قيود« إلى البالد 
وأشاروا إلى وجود أزمة إنسانية 

خطرة.
وص�������ّرح رئ���ي���س ال��ب��ع��ث��ة 
ال��دول��ي��ة لتقصي احل��ق��ائ��ق في 
بورما مرزوقي داروسمان، أمام 
مجلس ح��ق��وق اإلن��س��ان التابع 
ل���ألمم امل��ت��ح��دة ف��ي جنيف “من 
املهّم أن نرى بأعيننا األماكن التي 
جرت فيها االنتهاكات املزعومة 
وال��ت��ح��دث ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر مع 
األش��خ��اص ال��ذي��ن ت��أث��روا ومع 

السلطات«.
وأض��اف “أغتنم هذه الفرصة 
ألكرر طلب التنسيق الذي وجهناه 
الى احلكومة البورمية، خصوصا 
ف���ي م��ن��ح��ن��ا ح���ق ال���دخ���ول ال��ى 
البالد”، مشيرا الى أن هذا احلق 
يجب أن يكون “كامل وم��ن دون 

قيود«.
وُشكلت هذه البعثة الدولية في 
م��ارس الفائت بعد تبني مجلس 
ح��ق��وق اإلن���س���ان ال��ت��اب��ع ل��ألمم 
املتحدة بالتوافق، ال��ق��رار. فيما 
حتفظت بعض ال��دول مثل الهند 

والصني عنه.
ون�����ددت ب���ورم���ا م��ن��ذ ال��ب��دء 
بتشكيل ه��ذه البعثة الدولية 
م��ع��ت��ب��رة أن “هذا ال���ن���وع من 

االجراءات غير مقبول«.
ورأى السفير البورمي لدى 

األمم املتحدة هتني ل��ني أم��س أن 
تشكيل “مثل هذه البعثة ليست 
باخلطوة املفيدة التي تسمح بحل 

مشكلة والية راخني )شرق( التي 
تعاني من حتديات كبيرة«.

وخ��رج��ت الزعيمة البورمية 

أون��غ سان سو تشي عن صمتها 
أم���س، ب��ع��د أن دف��ع��ه��ا املجتمع 
الدولي التخاذ موقف حيال أزمة 

الروهينغا فيما ت��واج��ه بالدها 
اتهامات بتطهير ات��ن��ي. وقالت 
ان ب��ورم��ا “مستعدة” لتنظيم 

عودة الروهينغا الذين فروا الى 
بنغالدش، لكن من دون تقدمي حل 
ملموس ملا تعتبره األمم املتحدة 

تطهيرا إتنيا.
ودع����ت س���و ت��ش��ي م��راق��ب��ني 
أجانب، من دون حتديد هوياتهم، 
للذهاب إل��ى مكان االضطرابات 
“ندعوكم إل��ى االن��ض��م��ام إلينا 

والتحدث معنا«.
وجلأ نحو 410 آالف من أقلية 
الروهينغا املسلمة إلى بنغالدش، 
هربا من والية راخني حيث يقود 
اجليش البورمي حمالت عسكرية 
واسعة النطاق ردا على هجمات 
املتمردين الروهينغا منذ 25 آب/

أغسطس.
ويعتبر ال��روه��ي��ن��غ��ا غ��رب��اء 
في بورما التي يعتنق %90 من 
سكانها البوذية، وهم محرومون 
من اجلنسية رغم استقرار بعضهم 

في هذا البلد منذ عقود.
وأكد داروسمان “من الواضح 
بالنسبة إل��ي��ن��ا أن ه��ن��اك أزم��ة 
إنسانية خطرة تتطلب إهتماما 

عاجال«.
وأض��اف الوزير االندونيسي 
“هناك تقارير تشير ال��ى إخالء 
ن��ح��و 200 ق��ري��ة م��ن ال��س��ك��ان 

الروهينغا«.
وطلب محققو األمم املتحدة، 
ال��ذي��ن م��ن امل��ف��ت��رض أن يقدموا 
تقريرهم النهائي في آذار/مارس 
2018، الثالثاء متديد مهمتهم 

لستة أشهر.

عشية اجلمعية العامة لألمم املتحدة

روسيا والصن حتثان على
حل سلمي ألزمة كوريا الشمالية

دعا وزيرا اخلارجية الصيني والروسي الى 
حل سلمي من أجل اخلروج من »احللقة املفرغة« 
الكورية الشمالية اث��ر لقائهما في نيويورك 
عشية اجلمعية العامة لالمم املتحدة، بحسب ما 

اعلنت بكني أمس الثالثاء.
وح��ث ك��ل م��ن وان���غ ي��ي ونظيره ال��روس��ي 
سيرغي الف��روف جميع االط��راف على السعي 
للتوصل الى “حل سلمي” لالزمة احلالية مع 
بيونغ يانغ على خلفية برنامجيها الصاروخي 
وال��ن��ووي، بحسب ب��ي��ان ل���وزارة اخلارجية 

الصينية.
ونقل البيان ع��ن وان��غ قوله “إن املشكلة 
النووية على شبه اجلزيرة الكورية يتعني حلها 
بسبل سلمية” مضيفا “ال بد من كسر احللقة 

املفرغة احلالية«.
وقال البيان ان”العودة الى محادثات السالم 

خطوة ضرورية لتنفيذ قرار مجلس االمن«.
وق��ال الف��روف ان موقف روسيا من املسألة 

“مشابه متاما” ملوقف الصني، بحسب البيان.
وأي���دت روس��ي��ا دع��وة الصني ملقاربة “من 
مسارين” تقوم فيها كوريا الشمالية بتعليق 
برنامجها لالسلحة مقابل وقف الواليات املتحدة 

مناورات عسكرية في املنطقة.
وك��ان البيت االب��ي��ض ق��ال ف��ي وق��ت سابق 
االثنني ان الرئيس دونالد ترامب حت��دث الى 
نظيره الصيني ش��ي جينبينغ هاتفيا، وان 
الرئيسني “ملتزمان مم��ارس��ة اكبر ق��د ممكن 
من الضغوط على كوريا الشمالية من خالل 

التطبيق الصارم لقرارات مجلس االمن«.
ويتواجد ترامب حاليا في نيويورك حلضور 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة التي يغيب عنها 
ش��ي للمشاركة ف��ي مؤمتر احل��زب الشيوعي 

الشهر املقبل وال���ذي سيجدد والي��ة الرئيس 
الصيني في منصب القائد االعلى للحزب.

وفرض مجلس االمن االسبوع املاضي حزمة 
جديدة من العقوبات على بيونغ يانغ، رغم 
ان واشنطن أع��ادت صياغة مسودتها االول��ى 

لضمان احلصول على تأييد الصني وروسيا.
وتصاعد التوتر في املنطقة هذا الشهر عقب 
اج��راء كوريا الشمالية جتربة نووية سادسة 
هي االقوى، وقامت بتجربة لصاروخ متوسط 

املدى فوق اليابان.
وقامت أرب��ع مقاتالت شبح اميركية طراز 
اف35- وقاذفتان طراز بي1-بي بطلعات فوق 
شبه اجلزيرة الكورية االثنني في استعراض 
قوة. من جانبهما بدأت الصني وروسيا مناورات 
بحرية مشتركة الى الشرق من شبه اجلزيرة 

الكورية.

الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي تدافع عن موقف بالدها في األمم املتحدة


