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تقرير

ليبيا

«األطلسي» يواصل تمدده شرقًا
يعتزم «األطلسي»
توقيع بروتوكول
انضمام الجبل
األسود غدًا
(أ ف ب)

ِّ
ستحدث روسيا
محطة لإلنذار المبكر
في القرم وتعيد
تشغيلها

بــال ـتــوازي مــع نـشــر ال ـمــزيــد مــن ال ـقــوات والــوســائــل العسكرية
االستراتيجية في شــرق أوروبــا ،يحشد «األطلسي» أساطيله في
البحرين األسودوالمتوسط ،فارضًا على روسيااتخاذإجراءات جوابية
أع ـلــن «ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـس ــي» ،أم ــس،
أن وزراء خــارجـيــة الـ ــدول األع ـض ــاء في
ال ـح ـلــف ي ـع ـتــزمــون تــوق ـيــع ب ــروت ــوك ــول
انضمام جمهورية الجبل األس ــود إلى
«ال ـح ـل ــف» يـ ــوم غ ــد ال ـخ ـم ـيــس ،لـتــوافــق
عليه الدول األعضاء في ما بعد.
وب ـعــد تــوقـيــع ال ـب ــروت ــوك ــول ،ستحصل
ال ـج ـبــل األس ـ ــود (إح ـ ــدى ال ـج ـم ـهــوريــات
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ع ـ ــن ت ـق ـس ـي ــم ي ــوغ ــوس ــاف ـي ــا
نـهــايــة الـتـسـعـيـنـيــات ،وال ـنــاتــج أســاســا
مـ ــن عـ ـ ـ ــدوان «األط ـ ـل ـ ـسـ ــي») ع ـل ــى وض ــع
دولــة «مــدعــوة» لالنضمام إلــى الحلف،

ﻧﻀﺎل ا ﺷﻘﺮ

م ـ ــا ي ـس ـم ــح مل ـم ـث ـل ـي ـهــا ب ــاملـ ـش ــارك ــة فــي
اجتماعات الحلف بصفة مراقب .وأشار
ممثل عن الحلف إلى أن «املوافقة (على
ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول املـ ـ ــذكـ ـ ــور) ت ـع ـت ـمــد عـلــى
اآلل ـ ـيـ ــات ال ـق ــوم ـي ــة (ل ـ ـلـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء)،
لـ ــذا م ــن ال ـص ـعــب الـ ـق ــول ك ــم م ــن الــوقــت
ستستغرق هذه العملية».
ُ
ويــذكــر أن وزراء خــارجـيــة ال ــدول الـ ـ 28
األع ـضــاء فــي «حـلــف شـمــال األطـلـســي»،
وجـهــوا فــي كــانــون األول املــاضــي دعــوة
رسمية لجمهورية الجبل األســود لبدء
محادثات بشأن انضمامها إلى الحلف.

أﻣﻴْ ﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﺷﺮﺑﻞ روﺣﺎﻧﺎ

ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺒﺪا

ﺟﺎﻫﺪة وﻫﺒﻲ

ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻮّ اط

إﻧﻀﻤﻮا إﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ أول ﺣﺪث ﺛﻘﺎﻓﻲ ـ ﻓﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻼن
ّ

اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ا ﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟـ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ"
ﻳﺘﺨ ّﻠﻞ اﻟﺤﺪث إﻃﻼق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟـ "إﺳﺮاﺋﻴﻞ"
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وأعلن رئيس وزراء الجبل األسود ،ميلو
جــوكــانــوف ـي ـتــش ،ف ــي آذار امل ــاض ــي ،أن
ً
بالده يمكن أن تصبح عضوًا كامال في
الحلف في منتصف العام املقبل.
تــزام ـنــا ،وإزاء تــزايــد تـهــديــد األســاطـيــل
«األط ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــة» ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــري ــن األس ـ ـ ــود
واملتوسط ،قررت روسيا إعــادة تشغيل
مـحـطــة اإلن ـ ــذار املـبـكــر ف ــي شـبــه جــزيــرة
ال ـ ـقـ ــرم ،ل ـت ـص ـبــح ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى رصـ ــد أي
صاروخ ُيطلق من البحرين املذكورين.
وذكرت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية
ّ
ستحدث محطة
أن وزارة الدفاع الروسية
ّ
رادار «دنيبر» لإلنذار املبكر ،الواقعة في
ضواحي مدينة «سيفاستوبل» ،جنوب
غـ ــرب الـ ـق ــرم .وق ـ ــال م ـص ــدر ف ــي املـجـ ّـمــع
الصناعي العسكري الروسي للصحيفة
ّ
رصد
إن تحديث املحطة سيمكنها من ّ
واملجنحة
إطــاق الصواريخ البالستية
َ
وما فوق الصوتية السرعة من حوضي
الـبـحــريــن األسـ ــود وامل ـت ــوس ــط ،لضمان
حماية األراضي الروسية.
ويـ ــوضـ ــح ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي مـ ـج ــال ال ــدف ــاع
الـ ـج ــوي ،مـيـخــائـيــل خـ ــوداريـ ــونـ ــوك ،أن
املحطة أصبحت تابعة ألوكــرانـيــا بعد
تفكك االتـحــاد السوفياتي ،وأن روسيا
استمرت في استخدامها بموجب اتفاق
بني الدولتني ،قبل أن ُيلغى االتفاق على
ّ
خـلـفـيــة ال ـت ــوت ــر م ــع ك ـي ـيــف .واض ـط ــرت
روسـيــا لالستعاضة عــن املحطة ببناء
أخرى« ،فورونيج-دي إم» ،في ضواحي
مدينة أرمــافـيــر الــروسـيــة ،جـنــوب غرب
البالد (حوالي  600كيلومتر إلى الشرق
مــن سـيـفــاسـتــوبــل) ،لـكــن ازدي ـ ــاد نشاط
س ـف ــن «األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ،وسـ ـف ــن الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة خــاصــة ،فــي الـبـحــريــن األس ــود
واملتوسط يجبر موسكو على تحديث
محطة «دنيبر» وإعادة تشغيلها ،بحيث
تصبح مكملة ملحطة «فورونيج» ،وفق
املصدر نفسه.
ويـقــول الـبــروفـيـســور فــاديــم كــوزيــولــن،
م ــن أك ــادي ـم ـي ــة ال ـع ـل ــوم ال ـع ـس ـك ــري ــة ،إن
ت ـش ـغ ـي ــل م ـح ـط ــة س ـي ـف ــاس ـت ــوب ــل ،بـعــد
ت ـح ــدي ـث ـه ــا س ـي ـض ـمــن ح ـم ــاي ــة دائ ــري ــة
مـ ــن ال ـه ـج ـم ــات ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة .وي ــذك ــر
ً
كوزيولني مثال أن محطة اإلنــذار املبكر
فــي أرمــاف ـيــر تــابـعــت ع ــام  2013تجربة
إطـ ــاق ص ــواري ــخ «سـ ـب ــارو» األمـيــركـيــة
ـ ـ اإلســرائـيـلـيــة ،املستخدمة فــي اختبار
منظومة ال ــدرع الـصــاروخـيــة .ويضيف
كــوزيــولــن أن تشغيل محطة «دنـيـبــر»
فـ ـ ــي سـ ـيـ ـف ــاسـ ـت ــوب ــول «سـ ـيـ ـسـ ـم ــح ل ـنــا
بمراقبة كل ما يجري في البحر األبيض
ً
املـ ـت ــوس ــط .فـ ـمـ ـث ــا ،ت ـح ـت ــاج ص ــواري ــخ
ُ َ
تــومــاهــوك األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي ت ـطــلــق من
البحر األبـيــض املـتــوســط ،إلــى أكـثــر من
س ــاع ـت ــن لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى م ــوسـ ـك ــو ،أي
سيكون بإمكاننا توجيه منظومة الدرع
الصاروخية (الروسية طبعًا) لردعها؛
وه ـ ـ ـ ــذا سـ ـيـ ـك ــون م ـ ــن مـ ـهـ ـم ــات امل ـح ـط ــة
الجديدة في ضواحي سيفاستوبل».
(األخبار ،سبوتنيك ،نوفوستي)

«تسليح ّ
السراج}
تقابله هيمنة
بحرية أوروبية
دعــت فــرنـســا ،أم ــس ،إلــى تولي
عملية القوات البحرية األوروبية
امل ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة م ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة مـ ـه ــرب ــي
املـ ـه ــاج ــري ــن ق ـب ــال ــة ال ـس ــواح ــل
ال ـل ـي ـب ـيــة ،ال ـس ـهــر ع ـلــى تسليم
ُ
أي شحنات أسلحة قــد ترسل
إل ــى "حـكــومــة ال ــوف ــاق الــوطـنــي"
(بــرئــاســة فــائــز الـ ـس ــراج) دون
سواها.
ويأتي اإلعــان الفرنسي عقب
تأييد القوى الدولية ،فجر أمس،
رف ــع حـظــر األسـلـحــة املـفــروض
عـ ـل ــى ل ـي ـب ـي ــا (املـ ـسـ ـتـ ـم ــر م ـنــذ
 ،)2011م ــؤك ــدة اس ـت ـعــدادهــا
لتسليم أسـلـحــة إل ــى "حـكــومــة
الــوفــاق الــوطـنــي" (ح ـص ـرًا) من
أجــل مساعدتها على مواجهة
"الـ ـتـ ـه ــدي ــد املـ ـتـ ـن ــام ــي لـتـنـظـيــم
داعش".
وأوضحت الخارجية الفرنسية
أن ــه "طـبـقــا ملــا تـقــرر فــي فيينا،
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــروري م ـ ـسـ ــاعـ ــدة
حـكــومــة ال ــوف ــاق الــوط ـنــي على
السيطرة على األراضي الليبية
وض ـم ــان أم ـن ـه ــا" ،مـضـيـفــة أن
"وحــدهــا ه ــذه الـحـكــومــة يمكن
أن تكون لها الشرعية لتقديم
طلبات إعـفــاء مــن الحظر على
األسلحة".
ُ
وت ـ ـ ِـع ـ ـ ّـد ف ــرنـ ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا
م ـش ــروع قـ ــرار ل ــأم ــم املـتـحــدة
ي ـت ـيــح تــوس ـيــع م ـه ـمــة االت ـح ــاد
األوروب ــي البحرية قبالة ليبيا
لتشمل احترام حظر األسلحة
املـفــروض على هــذا البلد ،وفق
م ــا أفـ ــاد دب ـلــومــاس ـيــون أم ــس.
ووف ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـض ـ ـمـ ــون م ـ ـشـ ــروع
الـ ـ ـق ـ ــرار ،ف ـ ــإن ال ـ ـقـ ــوة ال ـب ـحــريــة
ل ــات ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي سـتـتــولــى
أيضا تدريب حــرس السواحل
الليبيني.
وك ــان ــت "ح ـك ــوم ــة الـ ــوفـ ــاق" قد
رحبت ،أمــس ،بتأييد مجموعة
ال ــدول الــداعـمــة لها رفــع الحظر
عن تسليحها ،معتبرة ان ذلك
سيشكل ركـيــزة "لبناء جيش
موحد" ،فيما استنكرت القوات
املوالية لسلطات الشرق حصر
الـتـسـلـيــح بـحـكــومــة طــراب ـلــس.
واعتبر العقيد احمد املسماري،
املـتـحــدث بــاســم الـقـيــادة العامة
ال ـتــاب ـعــة لـ ـل ــواء خـلـيـفــة حـفـتــر،
ّأن "م ــا ص ــدر ف ــي فـيـيـنــا غير
قانوني" .وقــالّ :
"إن هــذا القرار
سيسبب الفوضى ...وسنلجأ
بدورنا الى دول داعمة للجيش
الـلـيـبــي (الـ ـق ــوات ال ـتــي يـقــودهــا
حفتر) بغرض تسليحنا".
)األخبار ،أ ف ب(

يـقــام نـهــار الـيــوم األرب ـعــاء الــواقــع
فيه  18أيار 2016
فاتحة وتقبل عزاء عن روح فقيدنا
الغالي املرحوم
الحاج محمد الحاج حسني ركني

املـكــان :مجمع اإلمــام املجتبى (ع)
بيروت ـ ـ حي األمريكان
مـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ولـ ـغ ــاي ــة
السادسة مساء ـ ـ للرجال والنساء
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ركـ ــن ـ ـ ـ الـعـسـيـلــي ـ ـ
يــاســن ـ ـ ـ كــركــي ـ ـ ـ دق ـم ــاق وعـمــوم
أهالي الشهابية

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991
من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

للبيع مكتب صالح للسكن -الشياح-
خلف كنيسة مار ميخايل
١٠٥م / ٢ط ٢مؤلف من ٤غرف -غرفة انتظار-
مطبخ  -حامم .سعر مغر
Tel: 03/986264

