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اعتبر الكرملن االثللنللن أن إعللان 
الرئيس االميركي دونللالللد ترامب قبل 
يومن عزمه على االنسحاب من معاهدة 
نللوويللة مللهللمللة وقللعللت خلللال احلللرب 

الباردة، »سيجعل العالم اكثر خطرا«.
وقال املتحدث باسم الكرملن دميتري 
بيسكوف للصحافين إن »خطوات من 
هذا النوع، إذا وضعت موضع التنفيذ، 
ستجعل العالم أكثر خللطللرا«، مضيفا 
أن موسكو تنتظر »توضيحات« من 

واشنطن في هذا الصدد.
واضللللاف ان »الللغللاء هلللذه الوثيقة 
سيلحق ضلللررا بللاالسللتللقللرار واالملللن 

العاملين«.
واعلن ترامب السبت عزم الواليات 
املتحدة على االنللسللحللاب مللن معاهدة 
االسلللللحللة الللنللوويللة املللتللوسللطللة املللدى 
التي وقعت العام 1987 متهما روسيا 

بانتهاكها »منذ اعوام عدة«.
لكن الكرملن اكللد االثللنللن انلله »ال 
يوافق متاما« على هذه االتهامات، وقال 
بيسكوف ان »روسلليللا كانت وال تزال 

متمسكة بهذه املعاهدة«.
واضاف »قدمنا ادلة تفيد ان الواليات 
املتحدة هي من قوضت اسس هذا االتفاق 
عبر تطوير صواريخ ال ميكن استخدامها 
فقط كاداة اعتراض بل ايضا كصواريخ 

قصيرة ومتوسطة املدى«.
واكد بيسكوف ايضا ان روسيا »لن 
تكون البادئة في مهاجمة احد« في حال 
انلللدالع حللرب نللوويللة، مللشللددا على ان 
موسكو »ال تعتبر ان لها احلللق في ان 
تكون البادئة بشن هجوم« و«ال حتتفظ 

بحقها في توجيه ضربة وقائية«.
واوضح ان ما قاله الرئيس فادميير 
بوتن جلهة ان الللروس »مكانهم اجلنة 
كللشللهللداء« اذا انللدلللعللت حللرب نللوويللة، 

ينطوي على »معنى رمزي«.
وتابع »لللن نكون ابللدا البادئن في 
مهاجمة احللد، هذا ما قاله الرئيس. اذا 
تعرضنا لهجوم، فان اجلميع سيذهبون 
اللللى مللكللان ملللا. الللبللعللض اللللى اجلحيم 

واالخرون الى اجلنة«.
فبعد يومن من إعان الرئيس دونالد 
ترامب الللصللادم عزمه على االنسحاب 
مللن مللعللاهللدة أسللاسلليللة حللول األسلحة 
النووية، يلتقي مستشار البيت االبيض 
لللامللن القومي جللون بولتون االثنن 
في موسكو وزيللر اخلارجية الروسي 
سيرغي الفللروف الللذي ينتظر بإحلاح 

توضيحات منه في هذا الشأن.
وهذه الزيارة مقررة منذ وقت طويل، 
وأعلللللنللت قبل أن يعلن تللرامللب قللراره 
بانسحاب الواليات املتحدة من معاهدة 
االسلحة النووية املتوسطة املدى التي 
وقعت مع روسيا إبان احلرب الباردة. 
وتكتسب أهميتها من كونها أول زيارة 
يقوم بها مسؤول أميركي كبير ملوسكو 

منذ اشهر عدة.
لكن اعان ترامب السبت أضفى عليها 
مزيدا من االهمية علما بان العاقات بن 

البلدين في ادنى مستوياتها.

وسيلتقي بللولللتللون، أحللد »صقور« 
االدارة االميركية، سيرغي الفروف مساء 
االثنن. ويتوقع املسؤولون الروس ان 
يشرح لهم املستشار االميركي موقف 

واشنطن من املعاهدة النووية.
كذلك، سيجتمع بولتون خال زيارته 
بالرئيس الللروسللي فادميير بوتن، 
لكن هذا اللقاء »لن يتم االثنن« وفق ما 
افللاد املتحدث باسم الكرملن دميتري 
بيسكوف كما نقلت وكلللاالت االنللبللاء 

الروسية.
وبولتون الذي عن في مارس 2018 
معروف مبواقفه املتشددة للغاية في 

ملفات السياسة اخلارجية. وكللان في 
مقدم املطالبن ب«االنسحاب من االتفاق 
النووي« الذي وقع في 2015 بن ايران 
ومجموعة الللدول الست الكبرى ملنعها 

من امتاك الساح النووي.
كما انه لم يتردد في إعللان اقتناعه 
بللوجللوب ان تللوجلله واشللنللطللن ضربة 
عسكرية الللى كللوريللا الشمالية بدل 
التفاوض معها، ويبقى مؤيدا لتوسيع 
شللعللاع الللعللقللوبللات على روسلليللا التي 
تتهمها واشنطن بالتدخل في العملية 

الدميوقراطية االميركية. 
من ناحيته، شدد الرئيس الفرنسي 

إميانويل ماكرون على أهمية معاهدة 
االسلحة النووية املتوسطة املدى التي 
وقعت خال احلرب الباردة في اتصال 
هاتفي مللع نظيره األملليللركللي دونللالللد 
تللرامللب، وفللق مللا أعلن مكتبه االثنن، 
وذلك بعد إعان ترامب أنه سينسحب 

من املعاهدة.
وأورد مكتب مللاكللرون أنللله خللال 
االتصال الذي جرى االحد »شدد الرئيس 
على أهمية هللذه املعاهدة، وخصوصا 
بالنسبة الى األمن األوروبي واستقرارنا 

االستراتيجي«.
ووصللفللت الللصللن، أملللس اإلثللنللن، 

انسحاب الواليات املتحدة بشكل آحادي 
مللن معاهدة األسلحة الللنللوويللة التي 
وقعتها الواليات املتحدة مع روسيا في 

1987، بأنه »خطأ«.
وأكلللدت املتحدثة باسم اخلارجية 
الصينية هللوا تشونينغ، فللي مؤمتر 
صحفي »إنلله سلليء، بل وأسللوأ بسبب 

وضع الصن ضمن أسباب االنسحاب«.
وأوضللحللت تشونينج، أن املعاهدة 
»تلللللعللب دورا مهما فللي عملية نللزع 
األسلحة النووية« وأنلله »ال يللزال لها 
معنى كبيرا« في الوقت احلالي مشددة 

على أهمية التحرك من خال احلوار.

وجلللاءت تصريحات الصن بعدما 
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
السبت املاضي، أن حكومته ستنسحب 
بشكل آحللادي من املعاهدة العتبار أن 

موسكو انتهكت بنودها.
وصلللرح تللرامللب »روسلليللا انتهكت 
االتللفللاقلليللة. ظلللللوا ينتهكون االتللفللاق 
على مللدار سللنللوات عللديللدة. لللن نسمح 
بللأن ينتهكوا هللم االتفاقية النووية 
ويصنعون أسلحة دون السماح لنا 

نحن بذلك«.
وأضاف أن الواليات املتحدة »ستقوم 
بتطوير هللذه األسلحة«، إال إذا جاءت 

روسيا والصن وعبرتا عن رغبتهما في 
عدم تطوير هذا النوع من األسلحة.

كما اعلنت اليابان أمس االثنن انها 
ستراقب عن كثب االجراءات االمريكية 
- الللروسلليللة فلليللمللا يللتللعلللللق بللاعللان 
واشنطن االنسحاب من معاهدة احلد 
من الصواريخ متوسطة وقصيرة املدى 
التي وقعهتا مع موسكو ابللان احلرب 

الباردة.
وقللال كبير امللنللاء مجلس اللللوزراء 
اللليللابللانللي يوشيهيدى سللوجللا خال 
مؤمتر صحفي »نظرا لللدور املعاهدة 
في احلد من التسلح ونزع الساح بن 
واشنطن وموسكو وتأثيرها على األمن 
االقليمي فإننا نعتزم مراقبة االجراءات 

التي سيتخذها اجلانبان عن كثب«.
واضاف املسؤول الياباني ان باده 
عللادة ما تتبادل مع الللواليللات املتحدة 
وجهات النظر حول االمن ونزع الساح 
النووي وانها لن تتوقف في املستقبل 

عن ذلك.
من جانبه، دعللا االحتللاد االوروبللي 
االثنن الواليات املتحدة وروسيا الى 
»مواصلة« احلوار بهدف »احلفاظ« على 
معاهدة االسلحة النووية املتوسطة 
املللدى التي تريد واشنطن االنسحاب 

منها متهمة موسكو بانتهاكها.
وقللالللت املللتللحللدثللة بللاسللم وزيلللرة 
خارجية االحتاد فيديريكا موغيريني 
»علللللى اللللواليلللات املللتللحللدة وروسلليللا 
االحتلللاديلللة ان تللواصللا حللللوارا بناء 
للحفاظ على هذه املعاهدة والتأكد من 
تطبيقها في شكل تام وميكن التحقق 

منه«.
قلللللق اسللبللانللي العللللان واشللنللطللن 
االنللسللحللاب مللن مللعللاهللدة نللوويللة مع 

روسيا
أعربت احلكومة االسبانية عن قلقها 
إزاء اعان الواليات املتحدة االمريكية 
انسحابها من معاهدة األسلحة النووية 

متوسطة املدى املبرمة مع روسيا.
وقالت اخلارجية االسبانية في بيان 
ان تلك االتفاقية تعد واحدة من الركائز 
األساسية للنظام األوروبي - األطلسي 
ملنع انتشار التسلح وضمان السام 

واألمن في أوروبا.
واعربت كذلك عن قلق اسبانيا إزاء 
تدهور نظام الرقابة على األسلحة في 
الفضاء األوروبللي - األطلسي معتبرة 
ان أدواتللله التقليدية وفلللرت السام 
واالستقرار في القارة على مدار عقود.
وشلللددت اخلللارجلليللة االسللبللانلليللة على 
ضللرورة مواصلة الرهان على القانون 
الللدولللي بللاعللتللبللاره »الللطللريللقللة املثلى 
لتسوية النزاعات وتنظيم سلوك الدول 

وإدانة املخالفات واملعاقبة عليها«.
واشللللارت الللى الللبلليللان الللصللادر عن 
قمة حلف شمال األطلسي )ناتو( في 
يوليو املاضي الذي جاء فيه ان الواليات 
املتحدة متتثل ببنود تلك املعاهدة في 
الوقت الذي تكررت فيه الشكوك حول 

سلوك روسيا في ذلك املجال.

مبنى السفارة األميركية في موسكو أثناء لقاء مستشار األمن القومي بولتون وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف

مصرع شخصني في غرق مركب مهاجرين

2800 عملية  تركيا: القوات األمنية نفذت 
956 شخصًا أدت إلى توقيف 

 أعلنت وزارة الداخلية التركية 
أمس اإلثنن عن حتييد 18 مسلحا 
في عمليات امنية جرت في أنحاء من 

تركيا في اسبوع.
وذكللللرت اللللللوزارة فللي بلليللان أن 
حصيلة العمليات األمنية ملكافحة 
اإلرهاب التي جرت في أنحاء تركيا 
في الفترة من ال15 وحتى ال22 من 
الشهر اجلاري أن إثنن من املسلحن 

قتا والقي القبض على 16 آخرين/
وأضلللللاف الللبلليللان أن الللقللوات 
األمنية نللفللذت 2800 عملية أدت 
الللى توقيف 956 شخصا بتهمة 
اإلرهللاب واالرتللبللاط بحزب العمال 
الللكللردسللتللانللي ومللا يسمى تنظيم 
الدولة اإلسامية )داعش( وجماعة 

فتح الله غولن.
واوضللح أن العمليات أدت ايضا 
إلى تدمير مخبأ للمسلحن ومصادرة 
19 ساحا ثقيا و17 قنبلة يدوية 

وألف و747 ذخيرة متنوعة.

وتستخدم السلطات التركية كلمة 
حتييد للداللة على عملية قتل أو 

اعتقال أو استسام. 
من جهة أخللرى، قضى مهاجران 
على األقل االثنن في غرق مركب كان 
يقل نحو ثاثن شخصا قبالة تركيا، 
وفق ما نقل خفر السواحل ووسائل 

االعام التركية.
ووقللع احللللادث الللذي لللم تتضح 
أسبابه بعد قبل الفجر على بعد 
حوالى خمسن مترا قبالة غومبيت 
فللي محافظة مللوغللا جللنللوب غرب 
الباد، وهي منطقة جتاور العديد من 

اجلزر اليونانية على غرار خوس.
وأوضللح خفر السواحل ان نحو 
عشرين مللهللاجللرا مت اسعافهم او 
متكنوا من بلوغ الشاطىء سباحة، 
لكن شخصن قضيا في املستشفى 

الذي نقا اليه.
وذكللرت وكالة انباء األناضول 
الرسمية أن املركب كللان يقل نحو 

ثاثن مهاجرا بينهم عدد كبير من 
األطفال، الفتة الى أن عدد املفقودين 

يناهز عشرة.
وتستقبل تركيا أكثر من ثاثة 
ماين الجللىء سللوري ونحو 300 
ألف عراقي، وتشكل بلد عبور مهما 
للفارين مللن الللنللزاعللات فللي الشرق 
االوسللط والذين يسعون الى بلوغ 

غرب اوروبا.
وبلغت موجة الهجرة ذروتها في 
2015، حن وصل أكثر من مليون 
مهاجر الى اليونان آتن من تركيا، 
وخصوصا من طريق البحر.ومذاك، 
تللراجللع عللدد هللؤالء فللي شكل كبير 
بفضل اتفاق حول ملف الهجرة بن 
االحتاد االوروبي وأنقرة في مارس 

 .2016
لكن حوادث الغرق ال تزال تتكرر. 
وفللي الللعللاشللر مللن اكللتللوبللر، قضى 
ثمانية مهاجرين غرقا قبالة محافظة 

إزمير )غرب(.

إصابة جنرال أميركي 
في هجوم لطالبان في أفغانستان

 األسبوع الفائت

أربعة زالزل قبالة الساحل الغربي لكندا
وقللعللت أربللعللة زالزل على التوالي 
راوحلللت قوتها بللن 4،9 و6،8 درجللات 
مساء االحد قبالة الساحل الغربي لكندا 
في منطقة فانكوفر، وفق ما افللاد املعهد 

االميركي للجيوفيزياء.
ولم يسجل وقوع خسائر أو إصابات 

ولم يوجه حتذير من حصول تسونامي.

وحدد مركز الزلزال األول الذي بلغت 
قوته 6،6 درجلللات وسجل فللي الساعة 
22،39 )5،49 ت غ االثنن( على بعد 218 
كلم جنوب غرب بللورت هللاردي التابعة 
لبلدية جللزيللرة فانكوفر فللي كولومبيا 
البريطانية، وعلى بعد 570 كلم شمال 

غرب سياتل في الواليات املتحدة.

وسجل الثاني وقوته 6،8 درجات على 
بعد حوالى 190 كلم من بللورت هاردي 

بعد نحو نصف ساعة.
وبعد ست دقللائللق، وقللع زلللزال ثالث 
بقوة 6،5 على بعد 220 كلم جنوب غرب 
هذه املدينة وأعقبه زلزال رابع بقوة 4،9 

في املكان نفسه وحتديدا بعد 14 دقيقة.

اليابان حتتج على زيارة نواب من كوريا اجلنوبية جلزر متنازع عليها
   تقدمت اليابان باحتجاج لدى كوريا اجلنوبية 
أمس اإلثنن، عقب أن زارت مجموعة من نواب كوريا 
اجلنوبية جزر متنازع عليها على الرغم من معارضة 

طوكيو.
وقالت وزارة اخلارجية اليابانية في بيان إن 
»زيللارة مجموعة من 13 نائبا كوريا جنوبيا جلزر 
دوكدو التي تديرها سيؤول أمر يدعو لألسف وغير 

مقبول متاما«.
يشار إلى أن اجلزر التي تقع بن اليابان وكوريا 
اجلنوبية طاملا كانت مصدر خاف دبلوماسي بن 
الدولتن، حيث تزعم طوكيو أحقيتها في ملكيتها، 

وتعرف لديها باسم تاكيشيما.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية لألنباء عن مدير 
جلنة التعليم باجلمعية الوطنية الكورية اجلنوبية، 

لللي شللان يللول الللقللول إن »هللدف زيلللارة الللنللواب هو 
إلغاء األقللوال اليابانية في كتب التاريخ التي تفيد 
بأن اجلزر جزء من اليابان، ونشر الفهم الصحيح 

للتاريخ«.
يذكر أن نائب كوري جنوبي زار إحدى اجلزر في 
مايو املاضي، مما دفع طوكيو لتقدمي احتجاج لدى 

سيؤول.

أعلنت بعثة حلف شمال االطلسي في أفغانستان 
االثنن إصابة جنرال أميركي في اطللاق نللار تبنته 
حركة طالبان واستهدف اجتماعا في مبنى محصن في 

والية قندهار االفغانية اخلميس املاضي.
وخلللّللف الللهللجللوم ثللاثللة قتلى هللم قللائللد شرطة 
الللواليللة اجلللنللرال عبد اللللرازق واملللسللؤول االقليمي 
في االستخبارات االفغانية وصحافي إضافة إلى 
13 جريحا مللن بينهم اجلللنللرال األميركي جيفري 
سمايلي الذي يشرف على مهمة لقوات حلف شمال 

األطلسي.
وهاجم أحد عناصر طالبان وهو يرتدي زي اجليش 
األفغاني مبنى محصنا كان يستضيف اجتماعا يشارك 
فيه ضباط افللغللان اضللافللة الللى سكوت ميلر القائد 
االميركي لقوات احللف االطلسي في افغانستان في 

قندهار في جنوب الباد.
ولم يصب ميلر في إطاق النار في املجمع احملصن، 
والللذي وصفته قوة »الدعم احلللازم« التابعة للحلف 

شمال »حادث بن أفغان«.
ويعتبر اجلنرال عبد الرازق احد اركان النظام في 
مواجهة املتمردين في والية قندهار وسبق ان جنا من 
اعتداءات عدة. وقد سيطر طويا على الوالية بقبضة 

حديد واتهم بانه مارس التعذيب السري لكنه نفى ذلك.
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم 
مشيرة إلى أن عبد الللرازق وميلر كانا هدف الهجوم. 

لكن مسؤولن أميركين نفوا أن ميلر كان هدفا.
وأوضللحللت قللوة االطلسي فللي بلليللان أّن سمايلي 
أصيب بجروح غير قاتلة جراء إصابته بطلقات نارية 

موضحة أنه »في أملانيا يتلقي مزيدا من العاج«.
ووصلللل اجلللنللرال سمايلي إلللى أفغانستان في 
أغسطس الفائت لقيادة قوة »الدعم احلازم« التي تتخذ 

من قندهار قاعدة لها.
ويشّكل قتل عبد اللللرازق  مللع املللسللؤول االقليمي 
لاستخبارات ضربة قوية لقوات االمللن في منطقة 

رئيسية يتحرك فيها املتمردون
كما يشّكل حللادثللا غير علللادي بالنسبة للجيش 
األميركي، الللذي نللادرا ما يواجه جنراالته هجمات 

ونادرا ما يتعرضون إلصابات.
وجاء الهجوم بعد لقاء االسبوع الفائت في قطر جمع 
وفدا من طالبان واملوفد االميركي الى افغانستان زملاي 
خليل زاد، وهو ثاني لقاء على االقل في األشهر األخيرة.

لكن محللن قالوا إن هجوم اخلميس سينسف جهود 
التسوية على األرجح. 

موسكو تنتظر توضيحات حول انسحاب واشنطن من املعاهدة النووية

الكرملني: االنسحاب األميركي »خطر كبير« 
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اإلعصار ويال يقترب 
من املكسيك

اشتد اإلعصار ويا إلى الفئة الرابعة اخلطيرة األحد قبالة 
ساحل املكسيك على احمليط الهادىء وفق توقعات مركز 

الرصد األميركي الذي حذر من أمطار غزيرة ورياح عاتية.
وساعة التقرير، كان اإلعصار على بعد 340 كيلومترا 
جنوب وجنوب غرب كابو كورينتس ترافقه ريللاح تصل 
سرعتها إلى 230 كلم في الساعة، وهو في طريقه باجتاه 
الشمال والشمال الغربي بسرعة تسعة كيلومترات في 

الساعة.
وحذر املركز الوطني لألعاصير في ميامي من أن »اإلعصار 
ويللا شديد اخلطورة ويكتسب بسرعة مزيدا من القوة« 
مع توقع أن يشتد إلى عاصفة مهددة للحياة ترافقها رياح 
وأمطار فوق أجزاء من جنوب غرب وشمال وسط املكسيك 

ابتداء من الثاثاء.
وقال املركز إن قوة اإلعصار ستشتد االثنن متوقعا أن 

»يصبح ويا إعصارا خطيرا مع بلوغه ساحل املكسيك«.
وأعلنت حكومة املكسيك حالة التأهب في مناطق ساحلية 

عدة.
في هذه األثناء، تتجه العاصفة املدارية فيسنتي نحو 
جنوب وجنوب غللرب املكسيك ترافقها ريللاح بسرعة 65 
كيلومترا في الساعة مع توقع أن حتمل »أمللطللارا غزيرة 

وسيوال«.
ومنذ اخلميس املاضي، شهدت والية واكساكا اجلنوبية 
سيوال وانهيارات جراء األمطار الغزيرة التي قالت السلطات 

أنها خلفت 11 قتيا.


