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إذا انسحبت واشنطن من االتفاق النووي

20 باملئة  إيران تهدد باستئناف تخصيب اليورانيوم مبستوى 
ح���ذر رئ��ي��س هيئة ال��ط��اق��ة ال��ذري��ة 
اإليرانية علي أكبر صاحلي  امس الثالثاء 
من أن إي��ران ميكنها استئناف تخصيب 
اليورانيوم إلى مستوى عال خالل خمسة 
أيام إذا تخلت الواليات املتحدة عن االتفاق 

النووي املبرم في صيف 2015.
وق��ال صاحلي ف��ي مقابلة م��ع إذاع��ة 
“إريب” احلكومية “اذا صممنا، ميكننا 
ف��ي غ��ض��ون خ��م��س��ة أي����ام ع��ل��ى األك��ث��ر 
البدء بالتخصيب في مستوى %20 في 
)م��ن��ش��أة( فوردو” ال��ن��ووي��ة. وأض��اف 
“بالطبع ال نحبذ حدوث هذا األمر ونبذل 

جهداً كبيراً لتنفيذ االتفاق النووي”.
وأك��د أن “أولويتنا القصوى تتمثل 
في احملافظة على االتفاق النووي، ولكن 

بالتأكيد ليس بأي ثمن”. 
وحصلت إي���ران ل��دى التوقيع على 
االت��ف��اق م��ع ال��ق��وى الكبرى على وع��ود 
بتخفيف ال��ع��ق��وب��ات امل��ف��روض��ة عليها 
مقابل خفض أنشطتها النووية وال سيما 
االمتناع عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 
%20 أو أكثر وه��و املستوى ال��ذي قد 

يقربها من صنع سالح نووي. 
وهدد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
مرارا بإلغاء االتفاق النووي خالل حملته 
االنتخابية. وبعد انتخابه، فرض عقوبات 
ج��دي��دة على ط��ه��ران بسبب برنامجها 
ال��ص��اروخ��ي ف��ي ح��ن ت��ب��ادل اجلانبان 

االتهام بانتهاك روحية االتفاق النووي.
ولكن صاحلي أشار إلى أن إلغاء االتفاق 

سينعكس سلبا على جهود واشنطن في 
التعاطي م��ع برنامج ك��وري��ا الشمالية 

الذري. 
وح��ذر “إذا ألغوا االتفاق النووي مع 
ايران، فستقول كوريا الشمالية إنكم غير 

ملتزمن بتعهداتكم”. 
وأضاف “ستنهار مصداقية الواليات 
املتحدة وستطرح االسئلة بشأن األسباب 
التي جتعلهم يقدمون التزاما وم��ن ثم 

يقومون بانتهاكه”. 
وي��س��م��ح االت���ف���اق الي����ران تخصيب 
اليورانيوم إلى درجة 3،5 باملئة والتي 

ميكن استخدامها في تشغيل املفاعالت. 
وبنسبة تخصيب تبلغ 20 باملئة، 
ميكن استخدام اليورانيوم في مجال الطب 
النووي، إال أن ذلك يسهل الوصول إلى 
مستوى 90 باملئة الذي يحتاجه تطوير 

أسلحة نووية. 
ولهذا السبب، أث��ارت اي��ران املخاوف 
عندما ب��دأت في شباط/فبراير، 2010، 
بتخصيب اليورانيوم مبستوى 20 باملئة، 
حيث قصرت بذلك بشكل كبير الوقت 
الذي قد حتتاجه النتاج يورانيوم ميكن 

استخدامه في السالح. 
ونفت اي��ران بأنها تسعى إلى تطوير 
أسلحة نووية، لكن املجتمع الدولي فرض 
عليها عقوبات قاسية لم تخفف إال مبوجب 
اتفاق عام 2015 الذي وقعته مع بريطانيا 
وف��رن��س��ا وأمل��ان��ي��ا وال��ص��ن وال��والي��ات 

علي أكبر صاحلياملتحدة واالحتاد األوروبي. 
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املشتبه به في اعتداء برشلونة 
كان »عامل مصنع عاديا«

بدا املشتبه به في تنفيذ اعتداء برشلونة، الذي قتل مساء 
اول امس  االثنن، “مندمجا بشكل جيد” كحال شقيقه االصغر 
ال��ذي قتل هو ايضا بن أف��راد اخللية التي خططت ونفذت 
االع��ت��داء، على حد تعبير سكان بلدة ريبول الكاتالونية 

الصغيرة.
وبعد م��ط��اردة استمرت أربعة أي��ام قتلت الشرطة في 
سوبيريتس القريبة من برشلونة في شمال شرق اسبانيا 
املغربي يونس ابو يعقوب )22 عاما( الذي صدم بشاحنة 

صغيرة حشًدا اخلميس املاضي فقتل 13 شخًصا.
وابو يعقوب الذي فر راجال بعد تنفيذه االعتداء اخلميس 

املاضي، استولى على سيارة بعد ان طعن سائقها وقتله.
وفي ريبول، بلدة أبو يعقوب، حيث ترعرع أو عاش معظم 
املشتبه بتورطهم في اعتداء برشلونة واعتداء كامبريلس، 
قال عامل مغربي يدعى حسن الزيدي إنه كان “سعيدا وحزينا 
في الوقت نفسه”. وأوضح “هذا يجب أن ينتهي ألننا نعيش 
كما لو أننا في حرب. لكن في الوقت نفسه هناك من غسل عقل 

هذا الشاب”.
وتابع الزيدي “لقد ع��اش يونس حياة عادية، عمل في 
مصنع، ك��ان لديه كل ش���يء... ال اع��رف كيف يتمكنون من 
السيطرة على عقولهم”. وتشتبه الشرطة االسبانية بان اماما 
وراء تطرف ابو يعقوب وشقيقه حسن وتسعة شبان آخرين.

ُقتل االمام عبد الباقي الساتي في انفجار يعتقد انه عرضي 
وقع في منزل كان يستخدمه املشتبه بهم لتصنيع املتفجرات 
في ألكنار في كاتالونيا مساء األربعاء قبل االعتداءين. ومثل  
امس الثالثاء امام احملكمة أربعة من أفراد اخللية التي قتلت 

الشرطة باقي افرادها.

 إصرار 
من افراد اخللية الذين يعتقد ان الشرطة قتلتهم، حسن ابو 

يعقوب، الشقيق االصغر ليونس.
ركب حسن مع أربعة آخرين السيارة التي دهست مارة في 
كامبريلس صباح اجلمعة، بعد ساعات على اعتداء برشلونة. 
قبل ان يترجل احدهم من السيارة ويقوم بطعن امرأة، توفيت 

الحقا متأثرة بجروحها.
ومنذ اعتداءي االسبوع املاضي تعيش بلدة ريبول البالغ 

عدد سكانها 11 الفا حالة من الصدمة.
ويقول سكان جتمعوا للعب الورق في مقهى “اسبيرانزا” 
املغربي طالبن عدم ذكر اسمائهم انهم “يشعرون بان االمام 
خذلهم”، هذا الرجل االربعيني ال��ذي يصفونه بانه “ذئب 

بهيئة حمل” أثر على عقول الشباب.
وتقول نورية بيربينيا التي عملت حتى 2015 في برنامج 
ملواجهة اإلق��ص��اء االجتماعي، انها س��اع��دت بعض ه��ؤالء 

“االطفال” في واجباتهم املدرسية.
وعلى الرغم من املجزرة التي تسببوا بها ليس لدى نورية 
سوى ذكريات جيدة عن “صبية عادين، مندمجن بشكل 
كامل” في احلياة الكاتالونية، وهي آراء يتشاركها العديد 
من سكان ريبول. وفي بلدة مريريت، اتهم اقارب ابو يعقوب 

االمام الساتي بدفع ذلك الشاب وشقيقه حسن الى التطرف. 

32 رجال متهمني بحرق  محاكمة 
خمس »ساحرات« في تنزانيا

مُثل 32 رجالً امس اإلثنن أمام محكمة في تنزانيا حيث 
يواجهون تهماً بحرق خمس نساء وه��ّن أحياء العتقادهم 

بأنهن “ساحرات”، حسب ما أفاد مسؤول في احملكمة.
وسُتستكمل محاكمة املتهمن، الذين تتراوح أعمارهم بن 
18 و75 عاماً وبينهم مسؤولون محلّيون في منطقة اوشاما 
على بعد 50 كلم جنوب شرق جبل كليمنجارو، في 4 أيلول/
سبتمبر املقبل، حسب ما قال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه في 

محكمة مدينة نزيغا.
وأوض��ح املسؤول لوكالة فرانس برس أّن املدعي العام 
قال إّن “الرجال ال�32 شاركوا في قتل النساء عبر ضربهّن 
قبل حرقهّن حتى املوت”. وخالل احملاكمة اإلثنن، أقّر بعض 

املتهمن بذنبهم، فيما أنكر آخرون اشتراكهم في عملية القتل.
وف��ي ه��ذه القضية، اتهم املوقوفون النساء ب�”تسميم” 
أشخاص آخرين، حسب ما أوضح مصدر قضائي. وليس من 

النادر في تنزانيا قتل أشخاص مّتهمن بأنهم سحرة.

املالديف تعتزم إعادة عقوبة 
60 عاما اإلعدام بعد وقفها 

قال مستشار كبير لرئيس جزر املالديف عبد الله مين 
ام��س  الثالثاء إن اجل��زر ستعيد، رغ��م الضغوط الدولية، 
العمل بعقوبة اإلعدام بعد 60 عاما من وقف تطبيقها وذلك في 
محاولة للحد من زيادة عمليات القتل ووقف تهريب املخدرات.

وحثت األمم املتحدة ومنظمة العفو الدولية احلكومة على 
عدم إعادة العمل بالعقوبة وأشارتا إلى مخاوف من محاكمات 

غير عادلة ملسجونن ينتظرون اإلعدام.
وق��ال محمد حسن شريف وه��و مستشار كبير لرئيس 
جزر املالديف ورئيس العالقات اخلارجية في حزب جزر 
املالديف التقدمي احلاكم في مقابلة مع رويترز في كولومبو 

“ستستخدم كرادع”.
وأضاف “في هذه اللحظة أغلبية ساحقة من شعب جزر 
املالديف تؤيد تطبيقها. هو قرار صعب على أي حكومة لكن 

عليك أن حتمي أرواح املواطنن األبرياء”.
وقالت األمم املتحدة إن 20 سجينا بينهم خمسة أحداث على 
األقل صدرت ضدهم أحكام باإلعدام وإن هناك ثالثة سجناء 
يواجهون خطر تنفيذ العقوبة على الرغم من املخاوف املثارة 

بشأن عدالة احملاكمات.

زخم إيجابي في الفاتيكان الحتمال 
زيارة البابا فرنسيس لروسيا

قال الكردينال بيترو بارولن وزي��ر خارجية الفاتيكان 
امس  الثالثاء إن هناك “زخما إيجابيا” لفكرة زي��ارة البابا 
فرنسيس لروسيا مشيرا إلى أهمية املزيد من العمل للترتيب 

لهذه الزيارة في حال إقرارها.
ولم يحدد بارولن، الذي كان يتحدث خالل مؤمتر صحفي 
مشترك في موسكو مع وزي��ر اخلارجية الروسي سيرجي 

الفروف، موعدا للزيارة احملتملة.
وق��ال ب��ارول��ن إن��ه ط��رح خ��الل محادثاته في العاصمة 
ال��روس��ي��ة ب��ع��ض ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا الكنيسة 
الكاثوليكية في روسيا مضيفا أن هناك اختالف في الرأي بن 
موسكو والفاتيكان حيال محنة املسيحين في بعض أنحاء 

العالم. ولم يخض في تفاصيل.
ومن املقرر أن يتلقي بارولن يوم الثالثاء مع البطريرك 

كيريل رئيس الكنيسة األرثوذكسية الروسية.

قتيلتان في زلزال ضرب جزيرة إيطالية وأطفال أحياء حتت األنقاض
يتقدم رجال االطفاء االيطاليون ببطء 
ص��ب��اح  ام��س ال��ث��الث��اء ف��ي اجت��اه طفلن 
ما زاال عالقن حتت االنقاض بعد زلزال 
بلغت قّوته 4 درجات مساء االثنن واوقع 
قتيلتن في جزيرة إسكيا السياحية قبالة 

شواطىء نابولي في جنوب ايطاليا.
وقال املتحدث باسم رجال االطفاء لوكا 
كاري “نحن على اتصال بالصبين، نسمع 
صوتيهما ونسمعهما اصواتنا ألدخ��ال 

الطمأنينة الى نفسيهما”.
وكان رجال االنقاذ متكنوا في املساء من 
اخراج الوالد، وباسكوال الشقيق الصغير 
للصبين، وهو رضيع في شهره السابع، 
وقد انتشل يبكي لكنه غير مصاب بأذى، 
بعد ست ساعات من عمليات البحث حتت 
ه��ذا املبنى ال��ذي انهار في كاساميكيوال، 

شمال اجلزيرة.
وذك���رت وس��ائ��ل االع���الم ان الطفلن 
العالقن، البالغن من العمر 4 و7 سنوات، 
مختبئان حتت سرير. ووالدتهما احلامل 

التي جنت هي من ابلغ عن مكانهما. 
وفي املقابل، ُقتلت امرأة مسنة في أحد 
ش���وارع كاساميتشيوال ، ج���ّراء سقوط 
حطام تساقط من كنيسة، فيما حتدثت 
وسائل االع��الم عن رصد جثة اخ��رى بن 

أنقاض منزل منهار.
وت���ت���رك���ز األض���������رار ف����ي ب��ل��دت��ي 
كاساميتشيوال والك��و امينو الصغيرتن 
على الساحل الشمالي لهذه اجلزيرة التي 
تبلغ مساحتها 47 كلم مربعا، واملكتظة، 
ويبلغ عدد سكانها على م��دار السنة 62 

الفا، لكن هذا العدد يزداد خالل الصيف.

وق��د انهار ع��دد كبير من املباني، فيما 
ظهرت تصدعات خطيرة على مبان أخرى. 
واص��ي��ب ح��وال��ى 40 شخصا، اص��اب��ات 

معظمهم طفيفة.
ووقع الزلزال الساعة 20،57 )19،57 
ت غ(، وي��ن��اه��ز ع��م��ق م���رك���زه ع��ش��رة 

كيلومترات شمال اجلزيرة.
وقال جيانباولو كاستانيا الذي يتولى 
ادارة فندق البرغوال في كاساميتشيوال 
لوكالة ف��ران��س ب��رس “سمعنا ه��دي��را، 
ثم حصل ذع��ر بن السكان الذين كانوا 

يتناولون العشاء في تلك الساعة”.

واض����اف “من ح��س��ن احل���ظ ان بنية 
الفندق لم تتعرض ل��أض��رار، باستثناء 
بعض قطع اجلص التي وقعت، لكن الناس 
ش��ع��روا بخوف شديد وأمضينا جميعا 
الليل في اخلارج”. واوضح ان عدد نزالء 
الفندق كان بن 120 الى 130 شخصا، اي 

%80 من قدرته االستيعابية.
واعلن كاستانيا “كان ثمة اكثرية من 
االيطالين، وبعض األمل��ان والفرنسين 
ايضا. اراد البعض املغادرة على الفور، 

فيما يغادر االخرون هذا الصباح”.

سنة بعد زلزال اماتريتشي 
وحصل الشيء نفسه في فندق مانوليا 
ال���ذي يبعد اق���ل م��ن كيلومتر. وق��ال��ت 
صاحبته “هذا الصباح، ليست لدينا القوة 
وال الرغبة في الكالم”، مشيرة الى “بعض 
التصدعات”. وقد أجليت هي ايضا خالل 
الليل. وامضى عدد كبير من السياح الليل 
في سياراتهم، وقد انتظر عدد كبير منهم 

في املرفأ سفينة للعودة الى القارة.
واملستشفى الوحيد في اجلزيرة، الواقع 
في الكو امينو، أخلي في مرحلة أولى خوفا 
من األض���رار، ثم حصل على اإلذن بفتح 

ابوابه.
وق��د حصل ه��ذا ال��زل��زال فيما تستعد 
اي��ط��ال��ي��ا الن حت��ي��ي اخل��م��ي��س ال��ذك��رى 
االول���ى ل��ل��زل��زال ال���ذي اوق���ع 299 قتيال 
في اماتريتشي وفي القرى املجاورة في 
وسط البالد. وفي تشرين االول/اكتوبر 
2016 ثم في كانون الثاني/يناير 2017، 
تعرضت املنطقة نفسها لثالثة زالزل 

اخرى.
 وأعلن املجلس الوطني للجيولوجين 
االيطالين  امس الثالثاء “بعد سنة نعيش 
من جديد مأساة هزة ارضية”، موضحا ان 
“من املقلق فعال” ان يستمر زلزال ضعيف 

بقتل الناس في ايطاليا.

جانب من الزلزال الذي ضرب جزيرة إسكيا السياحية قبالة شواطئ نابولي في جنوب إيطاليا

أمني عام األطلسي سيزور بولندا 
قبل مناورات عسكرية روسية

ترامب يرفض أي انسحاب من أفغانستان 
وطالبان تتوعد األميركيني بـ »مقبرة جديدة«

رف��ض ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د 
ترامب مساء االثنن أي انسحاب لبالده 
من افغانستان، عارضا استراتيجية 
جديدة للواليات املتحدة في هذا البلد 
تقضي ب��إرس��ال ت��ع��زي��زات عسكرية 
وتشديد الضغط على باكستان التي 

اتهمها بإيواء “عناصر فوضى”.
وسارعت حركة طالبان الى الرد على 
هذا االعالن متوعدة االميركين ب�”مقبرة 
جديدة” في حال أصروا على البقاء في 

هذا البلد.
م��ن جهته رح��ب الرئيس االفغاني 
أش����رف غ��ن��ي ب���االل���ت���زام االم��ي��رك��ي 
“الراسخ” ف��ي افغانستان فيما أكد 
حلف شمال االطلسي بانه لن يسمح 
ب��ان تصبح افغانستان مجددا “مالذا 

لالرهابين”.
وفي خطاب استمر حوالى عشرين 
دقيقة، لم يحدد ترامب أي أرق��ام حول 
مستوى االنتشار العسكري وأي مهلة 
زمنية له، معتبرا أن الدخول في هذه 

التفاصيل يعطي “نتائج عكسية”.
لكنه أك���د ق��ن��اع��ت��ه ال��راس��خ��ة ب��أن 
ان��س��ح��اب��ا م��ت��س��رع��ا م��ن أفغانستان 
سيوجد فراغا يستفيد منه “االرهابيون” 
م��ن عناصر ال��ق��اع��دة وتنظيم الدولة 

اإلسالمية.
وردا على اخل��ط��اب، توعدت حركة 
طالبان التي تشن متردا في أفغانستان 
بأنه “اذا لم تسحب الواليات املتحدة 
جنودها من افغانستان، فان افغانستان 
ستصبح قريبا مقبرة اخرى لهذه القوة 

العظمى في القرن الواحد والعشرين”.
من جهته قال الرئيس االفغاني خالل 
تفقده القوات االفغانية املتمركزة في 

قندهار “انه ي��وم تاريخي لنا. اليوم 
أميركا أثبتت انها تقف معنا ب��دون اي 

مهلة زمنية”.
وتوجه حلركة طالبان بالقول “ال 
ميكنهم االنتصار في هذه احلرب. أبواب 

السالم واملفاوضات مفتوحة أمامكم”.
من جانب آخ��ر،  أعلن االم��ن العام 
حللف شمال االطلسي ينس ستولتنبرغ 
ال��ث��الث��اء ان احل��ل��ف ال���ذي ت��دخ��ل في 
افغانستان بعد اع��ت��داءات 11 ايلول/
سبتمبر بطلب من الواليات املتحدة لن 
يسمح ابدا بان يصبح هذا البلد مجددا 

“مالذا لالرهابين”.
وق��ال ستولتنبرغ في بيان “هدفنا 
ه��و ضمان اال تعود افغانستان اب��دا 
م��الذا لالرهابين” ورح��ب ب”املقاربة 
اجلديدة” ال��ت��ي اع��ل��ن��ه��ا ت��رام��ب في 

خطابه.
في نيودلهي، رحبت وزارة اخلارجية 
الهندية في بيان بخطة ترامب قائلة 
“نرحب بتصميم الرئيس ترامب على 
تعزيز اجلهود لتجاوز التحديات التي 
تواجهها افغانستان ومواجهة مسائل 
امل���الذات االمنة واالش��ك��ال االخ��رى من 
ال��دع��م عبر احل���دود ال���ذي يحظى به 

االرهابيون”.
وبعد 16 عاما على اع��ت��داءات 11 
أيلول/سبتمبر التي حملت الواليات 
املتحدة على شن هجوم واسع النطاق 
في أفغانستان لطرد نظام طالبان الذي 
ك��ان حاكما ف��ي ك��اب��ول وي���ؤوي زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن، تواجه 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة الهشة ال��ت��ي تدعمها 
واشنطن في هذا البلد متردا تشنه حركة 

طالبان، ما يهدد استقرارها.

الرئيس األميركي  يدعو 
إلى الوحدة بني جميع 

األميركيني بعد أحداث 
شارلوتسفيل

دع��ا الرئيس األم��ي��رك��ي دون��ال��د ترامب 
مساء اول ام��س اإلث��ن��ن إل��ى ال��وح��دة “بن 
جميع املواطنن” في الواليات املتحدة، بعد 
أكثر من أسبوع على أعمال العنف في مدينة 

شارلوتسفيل. 
وكان ترامب أثار موجة انتقادات وتنديد 
في الواليات املتحدة بتحميله “كال الطرفن” 
مسؤولية أع��م��ال العنف ال��ت��ي وق��ع��ت في 
شارلوتسفيل عندما أقدم أحد أنصار نظرية 
تفّوق العرق األبيض على قتل ام��رأة شابة 
ح��ن ده��س بسيارته ح��ش��داً ك��ان يتظاهر 
ضد العنصرية.وخّيب ترامب آمال كثير من 
األميركين الذين كانوا ينتظرون من رئيسهم 
إدان��ة واضحة وشديدة للمنظمات املتطرفة 

التي تؤمن بتفّوق العرق األبيض.
وف��ي خطاب يتعّلق باستراتيجيته في 
أفغانستان ألقاه من قاعدة فورت ماير قرب 
واشنطن مساء اإلثنن، قال ترامب إّن “ُحّب 
ال��والي��ات املتحدة يتطّلب أن نحب جميع 
املواطنن. عندما نفتح قلوبنا، لن يكون هناك 
مكان للتعصب أو للتسامح مع الكراهية”. 
وأض���اف “إذا وق��ع م��واط��ن ضحية للظلم، 

فنكون جميعا ضحايا” معاً. 

ي��ق��وم األم���ن ال��ع��ام حل��ل��ف شمال 
األطلسي ينس ستولتنبرغ اجلمعة 
بزيارة إلى كتيبة تابعة للحلف تقودها 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ف��ي ب��ول��ن��دا وسط 
مخاوف مرتبطة بتدريبات عسكرية 
ضخمة ستجريها روسيا في بيالروسيا 

املجاورة الشهر املقبل. 
وسيجري ستولتنبرغ محادثات 
مع الرئيس البولندي أندريه دودا في 
وارس���و اخلميس قبل أن يتوجه إلى 
قاعدة حلف شمال األطلسي في قرية 
أورجيتش الشمالية، بحسب ما صرح 
نائب وزي��ر الدفاع البولندي توماس 
تشاتكوفسكي لوسائل إع��الم محلية 
الثالثاء.  والكتيبة متعددة اجلنسيات 
ال��ت��ي تتخذ م��ن اورج��ي��ت��ش م��ق��را لها، 
هي واح��دة من بن أربع كتائب نشرها 
حلف الشمال األطلسي الربيع املاضي 
في بولندا ودول البلطيق -- استونيا 
والتفيا وليتوانيا -- لطمأنة حلفائه 
في أقصى الشرق الذين أثارت مخاوفهم 
التدريبات العسكرية الروسية املتكررة 
قرب املنطقة بعدما ضمت موسكو شبه 

جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.
وتقع ق��اع��دة أورج��ي��ت��ش على بعد 
100 كلم من جيب كالينيغراد الروسي 
وق���رب “ممر سوالكي” ال��ب��ري ال��ذي 
يعد مبثابة مفتاح أمن دول البلطيق.  
وي��ق��ع امل��م��ر املمتد على ط��ول 65 كلم 
على احل���دود البولندية-الليتوانية 
وبن كالينيغراد وبيالروسيا، حليفة 
الكرملن.  ويحذر خبراء عسكريون من 
أن استحواذ الروس عليه سيعزل دول 
البلطيق الثالث األعضاء في احللف وهو 

ما سيشكل ضربة له.
وتخشى دول البلطيق التي اختبرت 
احلكم السوفياتي في املاضي من أنها 
ق��د ت��ك��ون ال��ه��دف التالي لضغوطات 

الكرملن، وه��و ما يدفعها إل��ى النظر 
بريبة إل��ى تدريبات “زاباد 2017” 
العسكرية ال��روس��ي��ة ال��ت��ي ستجري 
في بيالروسيا على احل��دود مع التفيا 

وليتوانيا وبولندا في ايلول/سبتمبر. 
وح����ذر وزي����ر ال���دف���اع الليتواني 
راميونداس كاروبليس في حزيران/
يونو املاضي من أن موسكو قد تستخدم 
امل��ن��اورات العسكرية املقبلة للتغطية 
على متركز دائ��م لقواتها في خاصرة 

احللف الشرقية. 
وق��ال كاروبوليس لوكالة فرانس 
ب��رس إن الرئيس ال��روس��ي فالدميير 
بوتن “يريد اختبار حلف االطلسي 
)...( وع��ل��ى األرج����ح، تشكل منطقة 
البلطيق امل��ك��ان األف��ض��ل بالنسبة له 

إلجراء اختباره”. 
وأض��اف أن حكومته تقدر بأن 100 
أل��ف ج��ن��دي روس���ي س��ي��ش��ارك��ون في 
التدريبات فيما أشارت األرقام الرسمية 
التي تناقلتها وسائل اإلعالم البولندية 
إلى أن عدد القوات لن يتخطى 12700. 
ودع��ت موسكو ممثلي دول البلطيق 

الثالث حلضور املناورات. 
وفي متوز/يوليو، أفاد ستولتنبرغ 
أن املسؤولن ال���روس زودوا احللف 
ب��األرق��ام املتعلقة بتدريبات “زاباد” 
دون أن يفصح عنها، مشيرا إلى أن على 

موسكو القيام بذلك إن أرادت. 
وأض���اف أن حلف األطلسي أج��رى 
محادثات “صريحة” مع موسكو بشأن 
كيفية جتنب ح��دوث س��وء فهم خطير 
فيما يتعلق مبسائل مثل امل��ن��اورات.  
وقال اجلنرال بن هودجز، قائد القوات 
البرية األميركية في أوروب��ا، األسبوع 
املاضي إن “بولندا باتت مركز الثقل 
بالنسبة جليش الواليات املتحدة في كل 

ما نقوم به في إطار ردع” روسيا. 


