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لتقييم الوضع في أفغانستان

كابول ..أولى الرحالت اخلارجية لوزير دفاع أميركا
وص���ل وزي���ر ال���دف���اع االم��ي��رك��ي
بالوكالة باتريك شاناهان صباح أمس
اإلثنني إل��ى كابول في زي��ارة تهدف
إل��ى تقييم ال��وض��ع ف��ي أفغانستان
التي يريد الرئيس دون��ال��د ترامب
أن يسحب منها ال��ق��وات األميركية
املتمركزة منذ  17عاما.
وخالل هذه الزيارة التي لم يعلن
عنها مسبقا ل���دواع أمنية سيجري
ال���وزي���ر األم��ي��رك��ي م��ح��ادث��ات مع
الرئيس األفغاني أشرف غني وقائد
ال��ق��وات األميركية ف��ي أفغانستان
اجلنرال سكوت ميلر.
وي��س��ع��ى ش��ان��اه��ان إل���ى طمأنة
احلكومة األفغانية بشأن محادثات
السالم املباشرة التي جتريها واشنطن
مع طالبان منذ الصيف.
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع األميركي في
ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي أقلته م��ن واشنطن
إلى كابول إنه «من املهم أن تشارك
احلكومة األفغانية ف��ي احمل��ادث��ات
املتعلقة بافغانستان».
وأض������اف ل��ل��ص��ح��اف��ي�ين ال��ذي��ن
ي��راف��ق��ون��ه أن «ال���والي���ات املتحدة
استثمرت كثيرا وكثيرا جدا في األمن
(ف��ي أفغانستان) لكن األف��غ��ان هم
ال��ذي��ن يجب أن ي��ق��رروا مستقبلهم
بأنفسهم».
وترفض حركة طالبان حتى اليوم
التفاوض مع حكومة الرئيس أشرف
غني معتبرة أنها «دمية» في أيدي
الواليات املتّحدة.
وك���ان ت��رام��ب وع��د خ�لال حملته
االنتخابية بإنهاء ه��ذا النزاع الذي

قتل فيه آالف املدنيني األفغان و2400
ج��ن��دي أم��ي��رك��ي ،أو سحب ال��ق��وات
األميركية من أفغانستان في جميع
األح��وال .وكرر نيته هذه في خطابه
ال��س��ن��وي ع���ن ح���ال االحت�����اد أم���ام
الكونغرس األميركي.
وف���ي دي��س��م��ب��ر ق���ال م��س��ؤول��ون
أميركيون إن الرئيس ترامب اتخذ
ق���رار إع���ادة نصف  14أل��ف جندي
أميركي منتشرين في أفغانستان.
لكن شاناهان ال��ذي ك��ان مسؤوال
في مجموعة بوينغ وأصبح الرجل
الثاني في وزارة الدفاع في 2017
قبل أن يحل محل اجلنرال السابق في
مشاة البحرية األميركية (املارينز)
جيم ماتيس ،أك��د أن��ه ل��م يتقرر أي
خفض وشيك للقوات األميركية في
أفغانستان .وقال شاناهان «لم أتلق
أي تعليمات بخفض عديد قواتنا في
افغانستان» .وأض��اف أن «الوجود
الذي نرغب فيه في أفغانستان يجب
أن يؤمن الدفاع عن أراضينا ودعم
االستقرار اإلقليمي».
ويشغل شاناهان منصب وزي��ر
ال��دف��اع بالوكالة منذ مطلع العام
اجل��اري خلفا ملاتيس ال��ذي استقال
احتجاجا على إعالن الرئيس دونالد
ت��رام��ب ع��زم��ه ع��ل��ى س��ح��ب ال��ق��وات
األميركية من سوريا.
ومن املقرر أن يزور شاناهان أيضا
ق��اع��دة مورهيد بالقرب م��ن كابول
حيث يقوم اجلنود األميركيون بتأهيل
نظرائهم األفغان.
وأك���د ش��ان��اه��ان دع��م��ه ملبعوث

واش��ن��ط��ن زمل����اي خ��ل��ي��ل زاد ال��ذي
يجري املفاوضات مع حركة طالبان.
لكنه أوض��ح أن��ه يريد معرفة رأي
اجلنرال ميلر في هذه املفاوضات التي
يحضرها دائما ممثل عن وزارة الدفاع
األميركية (البنتاغون).
وق����ال ش��ان��اه��ان «ع��ن��دم��ا نفكر
ف��ي وج��ودن��ا ه��ن��اك ،جن��د الكثير من
املخاطر ،وكذلك الكثير من الفرص».
وأض��اف أن «ج��زءا من هدف زيارتي
هو اجللوس مع اجلنرال ميلر وفريقه
ليقول لي ما هو املهم برأيه وما الذي
ما زال يجب تسويته».
وغادر خليل زاد األحد واشنطن في
جولة طويلة تشمل ست دول .وقالت
وزارة اخلارجية األميركية في بيان
إنّ خليل زاد الدبلوماسي األفغاني
األص��ل يقود وف��دا «يضم ممثلني عن
ع��دة وك��االت» حكومية أميركية في
جولته التي تستمر حتى  28فبراير
اجلاري.
وتشمل جولة البعوث األميركي
بلجيكا وأمل��ان��ي��ا وت��رك��ي��ا وق��ط��ر
وأف��غ��ان��س��ت��ان وب��اك��س��ت��ان ،حسب
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي أك���دت ف��ي بيانها
أن السفير األم��ي��رك��ي ال��س��اب��ق في
أفغانستان «سيظل طيلة هذه اجلولة
على تشاور مع احلكومة األفغانية».
وأج��رى املبعوث األميركي الشهر
الفائت جولة طويلة تخلّلتها ستة
أي��ام متواصلة من االجتماعات مع
م��ت��م �رّدي ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ف��ي قطر.
وأع���رب اجلمعة ع��ن تفاؤله بشأن
التوصل إلى اتفاق سالم في
ّ
إمكانية

وزير الدفاع األميركي اجلديد يصل كابول في زيارة مفاجئة

أفغانستان «قبل االنتخابات» املقرّرة
في يوليو.
وق��ال إنه مت التوصل إلى «اتفاق
مبدئي» بشأن نقطتني ،موضحا أن

املتمردين تعهدوا «ب��أال تتمكن أي
مجموعة إره��اب��ي��ة» م��ن «استخدام
أفغانستان» كقاعدة لها وأن واشنطن
قبلت «بإطار عمل النسحاب أميركي

السناتور الدميوقراطية آميي كلوبوشار
تعلن ترشّ حها لالنتخابات الرئاسية

أع��ل��ن��ت ال��س��ن��ات��ورة ال��دمي��وق��راط��ي��ة
�رش��ح��ه��ا إل��ى
آمي���ي ك��ل��وب��وش��ار األح���د ت� ّ
االنتخابات الرئاسية ،وذل��ك غ��داة إعالن
زميلتها إليزابيث وورن خوضها السباق
الدميوقراطي لنيل بطاقة الترشيح احلزبية
إل��ى انتخابات البيت األبيض امل��ق�رّرة في
.2020
وأم������ام ح��ش��د م���ن م��ن��اص��ري��ه��ا في
مينيابوليس ،كبرى مدن مينيسوتا ،أعلنت
السناتورة عن الوالية الواقعة في وسط
ترشحها لالنتخابات التمهيدية
غرب البالد ّ
للحزب ال��دمي��وق��راط��ي ملقارعة الرئيس
اجلمهوري دون��ال��د ترامب في استحقاق
نوفمبر .2020
ول���م مي��ن��ع ت��س��اق��ط ال��ث��ل��ج واحل����رارة
املتدنيّة التي اقتربت من  10درجات مئوية
حتت الصفر السناتورة البالغة من العمر
 58عاما م��ن إط�لاق حملتها االنتخابية
برسالة تفاؤلية ترمي لتوحيد صفوف
األميركيني أيا يكن انتماؤهم.
وك��ل��وب��وش��ار ال��ت��ي ف���ازت ف��ي نوفمبر
 2018بوالية ثالثة على التوالي لتمثيل
مينيسوتا في مجلس الشيوخ ،هي أول
ام��رأة على اإلط�لاق تصبح سناتورة عن
ترشحها عدّدت
هذه الوالية .وفي خطاب ّ
املدعيّة العامّة السابقة أبرز محاور حملتها

آميي كلوبوشار تعلن ترشحها لرئاسة الواليات املتحدة األميركية

االنتخابية وم��ن بينها مكافحة التغيّر
املناخي وإصالح قوانني الهجرة والتصدّي
للمآسي «املخجلة» الناجمة عن انعدام
املساواة في نظام التأمني الصحّ ي.
والسناتورة املتميّزة باجلمع بني اللطف
واحلزم في آن معا والتي تعرّف األميركيون
على شخصيّتها القوية في سبتمبر خالل
استجواب مجلس الشيوخ القاضي احملافظ
املثير للجدل بريت كانافو ،لم تتوان في

ترشحها عن طرق مواضيع ينقسم
خطاب ّ
حولها بشدّة الناخبون األميركيون.
وكلوبوشار هي حفيدة عامل منجمي
وشعبيتها ج��ارف��ة ف��ي والي��ت��ه��ا كما في
امل��ع��اق��ل املنجمية ال��ت��ي انتقلت م��ن كفّة
الدميوقراطيني إل��ى كفّة اجلمهوريني في
انتخابات  2016حني صوّتت لترامب.
وقبل عام من موعد االنتخابات التمهيدية
للحزب الدميوقراطي تدخل كلوبوشار

حلبة مزدحمة بلغ فيها لغاية اليوم عدد
مرشحني .وتتّسم
املتنافسني حوالى عشرة ّ
االنتخابات التمهيدية الدميوقراطية في
هذه ال��دورة بتنوّع لم يسبق له مثيل على
أكثر من صعيد ،فللمرة األول��ى تخوض
املنافسة أربع نساء ،هنّ ثالث سناتورات
ومرشح من
ّ
ومرشحان أس��ودان،
ّ
ونائبة،
األقليّة األميركية الالتينية ورئيس بلدية
يجاهر مبثليّته اجلنسيّة.
املرشحني
ّ
ولكنّ القسم األكبر من هؤالء
ي��ن��ت��م��ون ل��ل��ج��ن��اح األي���س���ر م���ن احل���زب
الدميوقراطي وال سيّما في ما يتعلّق بنظام
التأمني الصحّ ي.
وال ت��زال أب��واب السباق الدميوقراطي
م��ش�رّع��ة أم���ام أس��م��اء كبيرة يحتمل أن
تخوض غماره من أمثال جو بايدن ،نائب
الرئيس في عهد باراك أوباما ،وامللياردير
مايكل بلومبرغ رئيس بلدية نيويورك
سابقا.
وك��ان��ت ال��س��ن��ات��ورة ال��دمي��وق��راط��ي��ة
إليزابيث وورن أطلقت السبت حملتها
لالنتخابات الرئاسية ،باستنكارها عدم
املساواة وتوجيه سهامها الى وول ستريت
وأصحاب الثروات الكبرى ،متحدية برسالة
موجهة إل��ى اليسار اجل��دل القائم حول
جذورها الهندية-األميركية.

اعتبرها جرمية ضد اإلنسانية

غوايدو يحذر اجليش من منع دخول املساعدات
وج��ه خ��وان غوايدو ،رئيس
ّ
البرملان الفنزويلي ال��ذي أعلن
ن��ف��س��ه رئ��ي��س��ا للجمهورية
انتقاليا ،األح��د حتذيرا شديدا
إلى اجليش من مغبة منع دخول
املساعدات االنسانية املكدّسة
في كولومبيا إلى فنزويال ،حتت
طائلة اعتبار هذا العمل «جرمية
ضد االنسانية».
وق��ال غوايدو ال��ذي اعترفت
به نحو  40دولة رئيسا انتقاليا
ل��ف��ن��زوي�لا« ،ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام أن
ي��درك أن هناك مسؤوليات ال
بد من حتملها .إنها جرمية ضد
االنسانية يا حضرات املسؤولني
في القوات املسلحة».
وج���اء ك�ل�ام غ��واي��دو بعيد
م��ش��ارك��ت��ه ف���ي ق����داس ال��ه��ي
ف��ي كنيسة تقع ف��ي ح��ي الس
مرسيدس في ش��رق كراكاس،
برفقة زوجته فابيانا روزاليس
وطفلتهما ال��ب��ال��غ��ة عشرين
شهرا.
وأض������اف غ����واي����دو ال���ذي
يتولى أيضا رئ��اس��ة البرملان
حيث للمعارضة أكثرية «إن
ال��ع��س��ك��ري�ين ي��ت��ح��ول��ون ال��ى
جالدين ومسؤولني عن أعمال
إب���ادة عندما يغتالون شبانا
متظاهرين ،وعندما مينعون
دخول مساعدات انسانية» الى
فنزويال.
ودع���ا غ��واي��دو م��رة جديدة
الفنزويليني ال��ى املشاركة في
«يوم الشبيبة» الثالثاء إحياء
ل��ذك��رى القتلى ال��ذي��ن سقطوا
خالل التحركات املعارضة حتى

رئيس البرملان الفنزويلي خوان غوايدو

االن (نحو  40قتيال منذ احلادي
والعشرين م��ن يناير بحسب
االمم امل��ت��ح��دة) وللمطالبة
بدخول املساعدات االنسانية من
كولومبيا.
وت��ت��ك��دس أط��ن��ان م��ن امل��واد
الغذائية واالدوي��ة املرسلة من
الواليات املتحدة منذ اخلميس
في مخازن في بلدة كوكوتا في
كولومبيا قرب جسر تيانديتاس
الذي يربط بني البلدين ،والذي
ت��غ��ل��ق��ه ال���ق���وات ال��ع��س��ك��ري��ة
الفنزويلية مبستوعبات.
م��ن جهته يعتبر الرئيس
نيكوالس م��ادورو أن واشنطن
هي «التي فبركت ه��ذه احلالة
االنسانية الطارئة للتدخل» في
فنزويال.
ك���م���ا ي���ص���ف االش���ت���راك���ي

مادورو ارسال املساعدات بأنه
«استعراض سياسي» ،ويرى
أن النقص في االغذية واالدوية
سببه العقوبات االميركية.
وأضاف غوايدو في تصريح
أم�����ام ع����دد م���ن ال��ص��ح��اف��ي�ين
واألن���ص���ار« ،أف��ه��م أن يرفض
النظام االعتراف بوجود أزمة
هم مسؤولون عنها .لكننا نحن
الفنزويليني نعمل بكل قوانا
لوقف ه��ذا االغتصاب للسلطة
والتعامل مع الوضع الطارئ».
بعدما كانت فنزويال دولة
نفطية ثرية ،تشهد حاليا أسوأ
ازم���ة ف��ي ت��اري��خ��ه��ا احل��دي��ث،
نتج منها نقص كبير في املواد
ال��غ��ذائ��ي��ة واالدوي�����ة ونسبة
تضخم خيالية ،ما أجبر نحو
 2،3مليون فنزويلي على ترك

البالد منذ العام  2015بحسب
االمم املتحدة.
من جهة ثانية أعلن اجليش،
ال��ذي يعتبر ال��داع��م الرئيسي
لنظام مادورو ،إطالق مناورات
عسكرية األح��د ف��ي ك��ل أنحاء
البالد تتواصل حتى اخلامس
عشر من الشهر احلالي «لتعزيز
القدرات الدفاعية عن االراضي»
الفنزويلية ،بحسب ما جاء في
بيان صادر عن اجليش.
وقال مادورو مخاطبا اجلنود
امل��ش��ارك�ين ف��ي ه��ذه امل��ن��اورات
«ن��ح��ن شعب مسالم ول��ك��ن ال
يجربنّنا أح��د فليخرج دونالد
ت��رام��ب م��ن ف��ن��زوي�لا! فتخرج
ت��ه��دي��دات��ه! ه��ن��ا ت��وج��د ق��وات
مسلّحة ويوجد شعب للدفاع
عن الوطن».

من ناحيته قال غوايدو «آسف
إزاء ما يدفع جيشنا الى القيام
ب��ه» ،ثم وج��ه كالمه ال��ى قادة
اجليش قائال «األمر منوط بكم،
لقد حللنا املعضلة ،ونعطيكم
األمر التالي  «:إسمحوا بدخول
املساعدات اإلنسانية».
وب���ك�ل�ام���ه ه�����ذا ع����ن ح��ل
«املعضلة» ،وبعرضه العفو عن
اجلنود الذين يقررون اإلنضمام
ال��ي��ه ،ي��ح��اول غ��واي��دو إح��داث
ثغرة في والء اجليش الكامل
حتى اآلن للرئيس مادورو.
كما أوضح غوايدو أن مئات
امل��ت��ط��وع�ين ت��س��ج��ل��وا ي��وم��ي
السبت واالح��د للمساهمة في
العملية «امل��ع��ق��دة» الدخ���ال
املساعدات «في انتظار وصول
شحنات مساعدات اضافية الى
البرازيل املجاورة والى احدى
جزر الكاريبي».
وتابع «هناك اليوم نحو 300
ألف فنزويلي مهددين باملوت»
في حال لم تصل املساعدات.
واألح���د تظاهر ح��وال��ى 60
طبيبا فنزويليا على ح��دود
بالدهم مع كولومبيا للمطالبة
ب��إدخ��ال امل��س��اع��دات املتكدّسة
على اجلانب اآلخر من احلدود.
وكان غوايدو حذّر في مقابلة
مع فرانس برس اجلمعة من أنّه
سيقوم مبا هو «ضروري لوقف
اغ��ت��ص��اب» م����ادورو للسلطة
و»إلن��ق��اذ أرواح» ،من دون أن
يستبعد احتمال قيام البرملان
ال��ذي يترأسه بإعطاء الضوء
االخضر لتدخل قوة اجنبية.

قد يُدرج في اتفاق شامل».
وق��ال خليل زاد إن «ه��دف��ي ليس
التوصل إلى اتفاق انسحاب ،بل إلى
اتفاق سالم» ،مؤكدا أن «اتفاق السالم

ميكن أن يسمح باالنسحاب» .وتابع
أن ال��ذي��ن يعتقدون أن األميركيني
سيرحلون «أيا كان الوضع أساؤوا
فهم موقف الرئيس» ترامب.

بكني تدعو واشنطن لوقف
استفزازاتها في بحر الصني اجلنوبي
دع��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الصينية ،أمس
اإلث��ن�ين ،ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األميركية إلى
وقف فعالياتها االستفزازية في بحر الصني
اجلنوبي.
ج���اء ذل���ك ف��ي ت��ص��ري��ح ل��ل��ن��اط��ق باسم
اخلارجية الصينية ه��وا تشونيينغ ،احتج
فيه على اقتراب مدمرتني أميركيتني مزوّ دتني
ب��ص��واري��خ موجهة ،م��ن ج��زر نانشا ببحر
الصني اجلنوبي.
وأوض��ح تشونيينغ أن الواليات املتحدة
تص ّر على مواصلة تصعيد التوتر في بحر
الصني اجلنوبي.
وأع��رب عن استياء ب�لاده الشديد من هذه
االستفزازات ،مبينا أن بكني تعارضها بشدة.
وت��اب��ع ق��ائ�ًل�اً « :ال��والي��ات املتحدة تنتهك
بأعمالها االستفزازية سيادة الصني ،وتخل
بأمن تلك املناطق ،واألسطول الصيني حذّر
املدمرتني األميركيتني لالبتعاد من املنطقة».
ولفت متحدث اخلارجية الصينية أن هذه

اخلطوة االستفزازية تأتي بالتزامن مع قرب
بدء احملادثات التجارية بني بكني وواشنطن.
وتعليقا على هذا التطور ،قال املتحدث باسم
األسطول األميركي السابع كالي دووس ،إن
اقتراب املدمرتني األميركيتني من جزر نانشا،
يأتي في إطار حرية املالحة والقوانني الدولية
املعمول بها .وبحر الصني اجلنوبي متجزأ من
احمليط الهادي ،وتنبع أهميته االستراتيجية
من عبور ثلث الشحنات البحرية العاملية من
مياهه ،ويُتوقع إحتواءه على كميات هائلة من
النفط والغاز الطبيعي.
وم��ن��ذ أع����وام ط��وي��ل��ة ،ت��ت��ن��ازع الفلبني،
وفيتنام ،وماليزيا ،وب��رون��اي ،فضال عن
الصني ،على السيادة في بحر الصني اجلنوبي،
لكن التوترات تصاعدت في األعوام األخيرة.
وت��دع��ي بكني إن  % 80م��ن بحر الصني
اجلنوبي يقع ضمن مياهها اإلقليمية ،فيما
تتهمها الواليات املتحدة األميركية بـ «عسكرة
املنطقة».

استراليا 50 :مليار دوالر
لشراء  12غواصة فرنسية
و ّق��ع��ت استراليا وفرنسا أم��س اإلثنني
رسميا «ش��راك��ة استراتيجية» تشمل عقدا
بقيمة  50مليار دوالر تبني مبوجبه مجموعة
فرنسية حل��س��اب كانبيرا على األراض���ي
األسترالية  12غواصة حربية ،في صفقة
جتسد طموحات اجلزيرة-القارّة في احمليط
ّ
الهادئ.
وخ�لال حفل أقيم في العاصمة كانبيرا
بحضور وزيرة اجليوش الفرنسية فلورانس
بارلي ،أشاد رئيس الوزراء االسترالي سكوت
موريسون مبا وصفه «خطة طموحة للغاية»،
مذكّرا بأنّ هذا «أضخم استثمار دفاعي تقوم
به استراليا في زمن السلم».
وف��ي  2016وق��ع االختيار على «نافال
غروب» لبناء هذه الغواصات احلربية التي
تنتمي إلى اجليل اجلديد ،في ما اعتبر يومها
فوزا للمجموعة الفرنسية بـ»صفقة القرن»
بعد مفاوضات استمرّت سنوات.
ومبوجب العقد ستتولّى املجموعة البحرية
الفرنسية مهمة تصميم وبناء الغواصات
احلربية الـ 12إضافة إلى حوض بناء السفن
الذي سيقام في أدياليد في جنوب أستراليا.
ومن املقرّر الشروع في بناء أول غواصة في
بداية العقد املقبل على أن يت ّم تسليمها في
.2030
ومن شأن هذا العقد أن يستحدث 2800
فرصة عمل في استراليا وأن يشغّ ل 500
شخص في فرنسا.
ويأخذ بعض منتقدي هذه الصفقة التأخّ ر
في إبرامها وال سيّما أنّ املياه الواقعة قبالة
السواحل االسترالية الشمالية والشرقية
أضحت في السنوات األخيرة ميدانا لصراع
على النفوذ بني الواليات املتحدة والصني،
أكبر قوتني إقليميتني.
تطالب بكني بالسيادة على مياه وجزر
اجلزء األكبر من بحر الصني اجلنوبي ،املنطقة
احليوية للتجارة العاملية.
وتتطلع البحرية الصينية إل��ى توسيع
نفوذها إلى ما بعد مياهها اإلقليمية وخصوصا
إلى جنوب وغرب احمليط الهادىء حيث بقيت
استراليا القوة الوحيدة املهيمنة لفترة طويلة.
ومعظم اجلزر الواقعة في احمليط الهادئ
صغيرة مبعظمها وتعد أق��ل أهمية للشحن
البحري م��ن بحر الصني اجل��ن��وب��ي .إالّ أنّ
مناطقها االقتصادية البحرية تشكّل جزءا
كبيرا من امل���وارد االقتصادية البحرية في

العالم.
ويأمل اخلبراء العسكريون األستراليون
أن تسمح هذه الغواصات لبالدهم بتوفير قوة
ردع موثوق بها في وجه أي عمل عدائي.
وخ�ل�ال ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع ال���ذي أق��ي��م أم��ام
مقر وزارة الدفاع في كانبيرا ،قالت وزيرة
اجل��ي��وش الفرنسية إن «األم���ر يتطلّب ثقة
كبيرة من جانب أستراليا للرهان على فرنسا،
ويتطلّب ثقة كبيرة من جانب فرنسا لتتشارك
مع أستراليا مهارات على ه��ذه الدرجة من
األهمية لسيادتنا واستقاللنا االستراتيجي،
جنمت عن استثمارات ضخمة جرت لعقود».
وستحل غ��واص��ات البحرية الوطنية
االسترالية املقبلة من صنف «باراكودا» محل
الغواصات «كولينز» احلالية التي تنتمي
إلى اجليل القدمي .وسيتم بناؤها في أدياليد
(جنوب استراليا) .ورحبت بارلي بإبرام هذه
الشراكة الطويلة األم��د ،رافضة االنتقادات
التي تشير إلى طول أمد املفاوضات .وقالت
«وراء كتل ال��ف��والذ القامتة» هناك صداقة
ومصلحة مشتركة ورؤي��ة ومتسك مشترك
بالتعددية.
وصرح رئيس مجلس إدارة «نافال غروب»
ايرفي غيو أن استراليا اختارت الغواصة
الفرنسية بسبب قدرتها على التحمل ومداها
وتفوقها الصوتي.
وقال «لدينا اليوم عرض لهولندا» ،معبرا
عن أمله في أن يشكل النجاح االسترالي دافعا
لتحقيقه .وأض��اف أن «ه��ذا مينحنا صدقية
أيضا لعروض أخ��رى مثل غواصات أصغر
للهند وبولندا والبرازيل وغيرها».
وأكد غيو أن أول غواصة يفترض أن توضع
في اخلدمة في سنوات  2030واألخيرة مطلع
سنوات .2040
وأوض���ح أن إن��ش��اء ش��رك��ة مشتركة مع
اإليطالية فينكانتييري الذي أعلنه في أكتوبر،
سيسمح للمجموعتني بتعزيز موقعها في
مواجهة املنافسة.
وقال «إذا نظرنا إلى تطورات السوق ،نرى
أننا نحتاج إلى أن يتحد األطراف األوروبيون
الفاعلون في مواجهة عمالقة السوق مثل
+الشركة احلكومية للهندسة اإلنشائية+
(س��ي اس سي س��ي) في الصني و+الشركة
املتحدة لبناء السفن( +أوسك) في روسيا».
وأكد أن «علينا أن نتخذ مبادرة تعزيز موقعنا
قبل اآلخرين».

