
ح��ذرت موسكو الرئيس األميركي 
دونالد ترامب من ان نيته االنسحاب 
من معاهدة األسلحة النووية متوسطة 
املدى املبرمة خالل احلرب الباردة هي 

خطوة »خطيرة جدا«.
واعتبر سيرغي ريابكوف في تصريح 
لوكالة ت��اس الروسية »ستكون هذه 
خطوة خطيرة للغاية وأنا واثق من أن 
املجتمع الدولي لن يفهمها وستستتبع 

إدانات جدية«.
وأعلن ترامب السبت أّن واشنطن 
ستنسحب م��ن »م��ع��اه��دة األس��ل��ح��ة 
ال���ن���ووي���ة م���ت���وس���ط���ة امل���دى« ال��ت��ي 
وقعها ف��ي 1987 الرئيس األميركي 
ف��ي ح��ي��ن��ه رون���ال���د ري��غ��ان ورئ��ي��س 
االحت��اد السوفياتي يومذاك ميخائيل 

غورباتشيوف.
وقال ترامب للصحافيني في مدينة 
إلكو بصحراء نيفادا إّن »روس��ي��ا لم 
حتترم املعاهدة، وبالتالي فإّننا سننهي 

االتفاقية وسنطور هذه االسلحة«.
وتابع »نحن لن نسمح لهم بانتهاك 
اتفاقية ن��ووي��ة واخل���روج وتصنيع 
أس��ل��ح��ة )ف���ي ح���ني( أّن��ن��ا ممنوعون 
م��ن ذل���ك. ن��ح��ن بقينا ف��ي االتفاقية 
واحترمناها ولكن روسيا لم حتترمها 

لألسف«.
ونفى ريابكوف االحد هذه االتهامات 
مشددا على »أننا لم ننتهكك املعاهدة 

ونتقيد بها بدقة«.
وأك��د »كنا نتحلى بالصبر على مر 
السنني أم���ام االن��ت��ه��اك��ات الصارخة 
للمعاهدة م��ن قبل ال��والي��ات املتحدة 

نفسها«.
وقال ريابكوف لوكالة ريا نوفوستي 
إذا استمرت الواليات املتحدة بالتصرف 
»بشكل أخ��رق وف��ظ« واالنسحاب من 
ط��رف واح���د م��ن امل��ع��اه��دات الدولية 
»ف��ل��ن ي��ك��ون لدينا خ��ي��ار آخ��ر سوى 
اتخاذ إجراءات مضادة ومنها ما يتعلق 

بالتكنولوجيا العسكرية«.
لكنه قال »نحن ال نرغب بأن تصل 

األمور الى هذا احلد«.

ياتي ذل��ك فيما من املقرر ان يزور 
مستشار ترامب لشؤون االمن القومي 

جون بولتون االحد  موسكو .
وق���ال ري��ب��اك��وف »ن��أم��ل ان يشرح 
لنا بطريقة جوهرية وواضحة، خالل 
لقائنا، ماهي االج����راءات التي تنوي 

الواليات املتحدة اتخاذها« .
ومن املقرر أن يلتقي مستشار ترامب 
لشؤون االمن القومي جون بولتون في 
موسكو اإلثنني والثالثاء كبار املسؤولني 
الروس بينهم وزير اخلارجية سيرغي 
الف���روف، للتحضير للقاء متوقع بني 
الرئيس األميركي ونظيره الروسي 

فالدميير بوتني قبل نهاية العام.
وس��ي��ت��ل��ق��ي امل��س��ت��ش��ار األم��ي��رك��ي 
وس��ك��رت��ي��ر م��ج��ل��س االم����ن ن��ي��ك��والي 
باتروشيف ومستشار بوتني ي��وري 
أوش��اك��وف، كما من احملتمل ان يلتقي 
بولتون الرئيس الروسي، على ما أفاد 

متحدث باسم الكرملني.
وذكرت صحيفة الغارديان أن بولتون 
هو من ضغط على الرئيس األميركي من 
أجل االنسحاب من »معاهدة األسلحة 
ال��ن��ووي��ة امل��ت��وس��ط��ة امل��دى«. كما انه 
يعيق املفاوضات حول توسيع معاهدة 
»ستارت اجلديدة« للحّد من األسلحة 
االستراتيجية الهجومية التي ينتهي 
العمل بها في 2021 وترغب روسيا 

بتمديدها.
وت��أخ��ذ إدارة ت��رام��ب على موسكو 
نشرها منظومة صاروخية من طراز 
9إم729 التي يتجاوز مداها بحسب 
واشنطن 500 كلم، ما يشّكل انتهاكا 

للمعاهدة.
ووضعت املعاهدة التي ألغت فئة 
كاملة من الصواريخ ي��راوح مداها بني 
500 و5000 كلم، ح��ّدا ألزم��ة اندلعت 
ف��ي الثمانينات بسبب نشر االحت��اد 
السوفياتي ص��واري��خ إس.إس20- 
النووية التي كانت تستهدف عواصم 

أوروبا الغربية.
وب��ادل��ت موسكو ال��والي��ات املتحدة 
االت��ه��ام وحت��دث��ت ع��ن »اب��ت��زاز« وذل��ك 

غ��داة اع��ت��ب��ار م��ص��در ف��ي اخل��ارج��ي��ة 
ال��روس��ي��ة أّن واشنطن »اق��ت��رب��ت من 
هذه اخلطوة على مدى سنوات عديدة 
من خالل تدميرها أسس االتفاق عمدا 

وبالتدريج«.

وأض����اف أّن »ه���ذا ال��ق��رار ي��ن��درج 
في إط��ار السياسة االميركية الرامية 
لالنسحاب من االتفاقيات القانونية 
الدولية التي تضع مسؤوليات متساوية 
على عاتقها كما على عاتق شركائها 

وتقّوض مفهومها اخلاص ل�+وضعها 
االستثنائي+«.

من جهته اعتبر السناتور الروسي 
أليكسي بوشكوف ف��ي تغريدة على 
تويتر أّن ق��رار ترامب االنسحاب من 

املعاهدة هو »ثاني ضربة قوية تتلّقاها 
منظومة االستقرار االستراتيجي في 
ال��ع��ال��م« بعد انسحاب واشنطن من 
»معاهدة الصواريخ املضادة للبالستية« 

)معاهدة إيه بي إم( في 2001.

وقد يؤدي انسحاب الواليات املتحدة 
من املعاهدة إل��ى توجيه األنظار نحو 
الصني التي ميكن ان تطور دون قيود 
أسلحتها النووية املتوسطة امل��دى مبا 

انها لم توقع على االتفاق.

الرئيسان ترامب وبوتني خالل لقاء سابق

47 مسلحا باشتباكات وقصف جوي مقتل وإصابة 

أفغانستان: متديد ساعات التصويت في االنتخابات األفغانية

م���ددت ال��س��ل��ط��ات األف��غ��ان��ي��ة س��اع��ات ال��ت��ص��وي��ت في 
االنتخابات البرملانية التي ج��رت السبت إلعطاء فرصة 
للناخبني الذين لم يتمكنوا من التصويت نتيجة إغالق 
مئات من مراكز االقتراع ليدلوا بأصواتهم أمس األحد رغم 
التهديدات األمنية وحتذيرات من عمليات التزوير. وأدلى 
نحو ثالثة ماليني أفغاني بأصواتهم يوم السبت حسبما قال 
مسؤولو االنتخابات ولكن وردت شكاوى من شتى أنحاء 
البالد بسبب استمرار إغالق مراكز اقتراع غالبا بسبب عدم 

حضور املوظفني.
وأص����درت بعثة امل��ع��اون��ة التابعة ل��ألمم امل��ت��ح��دة في 
أفغانستان بيانا قالت فيه إن األع��داد الكبيرة التي أدلت 
بأصواتها يوم السبت شجعتها بعد أن حتمل كثيرون التأخير 

لساعات طويلة بسبب مشكالت فنية وتنظيمية.
وقالت إن »الناخبني املسجلني الذين لم يتمكنوا من اإلدالء 

بأصواتهم بسبب مشكالت فنية لهم احلق في التصويت«.
وتقرر مد ساعات التصويت أمس األح��د في 401 مركز 

اقتراع ومت نشر 500 مسؤول انتخابي إضافي.

وأحجم كثيرون من مراقبي االنتخابات املستقلني عن 
العمل بسبب اخلوف من هجمات املتشددين. 

ذكر فيلق شاهني 209، التابع للجيش االفغاني في الشمال 
أن 47 مسلحا قتلوا وأصيبوا خالل عمليات منفصلة لقوات 
الدفاع الوطني واألمن االفغانية، طبقا ملا ذكرته وكالة »خاما 

برس« االفغانية لألنباء، أمس األحد.
وج��اء في بيان ص��ادر عن فيلق شاهني 209 السبت إن 
مسلحا قتل ومت اعتقال ثالثة آخرين، خالل اشتباك مبنطقة 

شاهار بوالك بإقليم بلخ.
وأضاف البيان أن اشتباكات منفصلة وقعت بني القوات 
املسلحة واملسلحني مبناطق »إم���ام صهيب« وخ��ان اب��اد 
وشاهار دارا، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحا على األقل، بينما 

أصيب تسعة آخرون على األقل.
وقتل خمسة مسلحون على األق��ل وأصيب سبعة خالل 
قصف جوي مبنطقة »خان اباد« بإقليم قندوز، حسب فيلق 

شاهني 209.
وفي الوقت نفسه، ذكر فيلق شاهني أن عمليات جترى في 

بلدة أورجو مبنطقة باداخشان.
وأضاف فيلق شاهني أن سبعة مسلحني على االقل قتلوا 

وأصيب خمسة آخرون خالل نفس العمليات.
من جهة أخ��رى، ذكر مصدر أمني أفغاني أنه مت العثور 
على جثث 4 من مراقبي االنتخابات، التابعني ملرشح برملاني 
والذين كانوا قد خطفوا وقتلوا من قبل مسلحني، طبقا ملا 

ذكرته وكالة »خاما برس« االفغانية لألنباء أمس األحد.
وأك���د م��س��ؤول��ون محليون أن��ه مت ال��ع��ث��ور على جثث 
األشخاص األربعة في مدينة مزار شريف، عاصمة إقليم بلخ 

شمال البالد.
وأضاف املسؤولون أن االربعة قتلوا بعد أن مت خطفهم من 

منطقة نهر شاهي السبت.
وقال متحدث باسم قيادة األمن االقليمي، يدعى شير جان 
دوراني أنه »مت العثور على جثث القتلى باملدينة«، لكنه لم 

يدل مبزيد من التفاصيل.
ولم تعلن أي جماعة، من بينها طالبان مسؤوليتها حتى 

اآلن عن احلادث.

متديد ساعات التصويت في انتخابات أفغانستان البرملانية

مبعوث سيؤول يتوجه إلى واشنطن
 لبحث ملف بيونغ يانغ

 14 الهند: مقتل أربعة اشخاص وإصابة 
آخرين في اشتباكات بكشمير

 قتل ثالثة مسلحني واخ��ر مدني 
أم��س االح��د واصيب 14 اخ��رون من 
بينهم ج��ن��دي��ان ف��ي اش��ت��ب��اك��ات بني 
القوات الهندية ومسلحني في اقليم 

كشمير املتنازع عليه بني باكستان.
وذك��رت وكالة ان��دو اسيان نيوز 
الهندية ان ق��وات )راشتريا ريفلز( 
الهندية أطلقت عملية امنية مشتركة 

بالتعاون مع شرطة االقليم بعد ورود 
معلومات عن وجود مسلحني في قرية 
)الرو(.واض��اف��ت ان املسلحني كانوا 
يلوذون بالقرية وبادروا باطالق النار 
على القوات الهندية ما ادى الى تبادل 
النيران وقتل ثالثة مسلحني واصابة 

جنديني.
واوض��ح��ت ان ص��دام��ات اندلعت 

قرب موقع اطالق النار بني متظاهرين 
مدنيني وقوات األمن ادت ايضا الى قتل 

مدني واصابة 12 اخرين.
وتتهم الهند جارتها باكستان بدعم 
ومتويل ومساعدة اجلماعات املسلحة 
في كشمير لكن باكستان تنفي هذه 
االت��ه��ام��ات وت��ؤك��د ان الكشميريني 

يدافعون عن حريتهم. 

استقالة وزيري الصناعة والنقل اإليرانيني
أعلنت الرئاسة اإليرانية السبت أّن الرئيس حسن 
روحاني واف��ق على استقالة وزي��ري الصناعة محمد 

شريعتمداري والنقل عباس آخوندي.
ويتعرض روحاني وحكومته لضغوط متزايدة من 
نواب يلومونهما على طريقة إدارتهما لألزمة االقتصادية 
التي تتخّبط فيها اجلمهورية اإلسالمية، وقد سبق لهذه 
الضغوط وأن أطاحت في أغسطس بعضوين آخرين 
في حكومته هما وزيرا العمل واالقتصاد اللذان سحب 

البرملان منهما الثقة.
وقالت الرئاسة اإليرانية على موقعها اإللكتروني إّن 
روحاني وافق على استقالة شريعتمداري وآخوندي 
مثنيا على »اخلدمات املتفانية« و«اجلهود املخلصة« 

التي بذالها خالل توليهما منصبيهما.
وعنّي روحاني مساعد وزير الصناعة رضا رحماني 
خلفا لشريعتمداري، ومحافظ مزانداران )شمال( محمد 

إسالمي خلفا آلخوندي على رأس وزارة النقل.
وبحسب تقارير إعالمية فقد قّدم الوزيران استقالتهما 
لروحاني قبل أكثر من شهر حني كان البرملان يستعد 
لطرح الثقة بهما.وكانت شائعات سرت في منتصف 
سبتمبر بشأن تقدمي شريعتمداري استقالته لكن 

وزارته سارعت في حينه إلى نفيها.
ولكن آخ��ون��دي نشر السبت كتاب استقالته وقد 
وّقعه في األول من سبتمبر وعزا فيه سبب تنّحيه إلى 

»اختالفات في اآلراء« لم يوضح طبيعتها.

وك��ان ال��ب��رمل��ان ع��زل ف��ي أغسطس وزي���ري العمل 
واالقتصاد في حكومة روحاني بسبب طريقة تعاملهما 
مع األزم��ة االقتصادية احل��ادة التي غرقت فيها البالد 
وجن��م��ت ف��ي ج��زء منها ع��ن ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي أع��ادت 
واشنطن فرضها على طهران بعد قرار الرئيس األميركي 
االنسحاب م��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي ال��ذي أبرمته ال��دول 

الكبرى مع إيران في 2015 حول برنامجها النووي.
وكان روحاني اضطر للمثول شخصيا أمام البرملان 
في 28 أغسطس للرد على أسئلة النواب بشأن تدهور 
الوضع االقتصادي، في جلسة استجواب لم يسبق له 
أن خضع ملثلها طيلة السنوات اخلمس التي قضاها في 

السلطة.

ذك��رت وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية 
أم���س األح����د، أن امل��ب��ع��وث ال��ن��ووي ال��ك��وري 
اجل��ن��وب��ي ل��ل��م��ح��ادث��ات ال��س��داس��ي��ة اخل��اص��ة 
بامللف ال��ن��ووي ال��ك��وري الشمالي، ل��ي دو-
هون، توجه إلى الواليات املتحدة للتنسيق بني 
سيؤول وواشنطن بشأن السياسة جتاه كوريا 
الشمالية، طبقا مل��ا ذك��رت��ه وك��ال��ة »يونهاب« 

الكورية اجلنوبية لألنباء.
وطبقا ل��ل��وزارة، ستستمر زي��ارة املبعوث 
الكوري اجلنوبي إلى الواليات املتحدة 3 أيام 
حيث سيجتمع م��ع نظيره األميركي ستيفن 
بيجون، ومن املقرر أن يجتمع أيضا مع مسؤولي 
اإلدارة األميركية ف��ي ش��ؤون شبه اجلزيرة 

الكورية.
وم��ن املتوقع أن ي��ج��ري املبعوث ال��ن��ووي 
الكوري اجلنوبي مناقشات مع نظيره األميركي 
بشأن إجراء محادثات مع كوريا الشمالية، إلى 

جانب عقد قمة ثانية بينهما.
وكان وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو 
ق��د ق��ال اجلمعة، أن��ه يأمل ف��ي عقد محادثات 
رفيعة املستوى مع نظيره الكوري الشمالي 
بعد حوالي 10 أي��ام، وم��ن املنتظر أن يتبادل 
املبعوثان الكوري اجلنوبي واألميركي وجهات 
النظر بشأن التدابير األولية واإلج��راءات التي 
ستتطرق إليها احملادثات بني كوريا الشمالية 

والواليات املتحدة.

هددت باتخاذ إجراءات مضادة 

موسكو حتذر ترامب من االنسحاب من املعاهدة النووية

2113 ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 
بلغ عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة 
على مقياس ريختر والذي ضرب إقليم سوالويزي 
األوس���ط ف��ي إندونيسيا نهاية سبتمبر املاضي، 
2113 شخصا في وقت متأخر من السبت، فضال عن 

1309 أشخاص مازالوا في عداد املفقودين.
وق��ال املتحدث باسم الوكالة الوطنية إلدارة 
ال��ك��وارث سوتوبو ن��وج��روه��و، إن »م��ا يصل إلى 
1703 من القتلى كانوا من مدينة بالو عاصمة 
اإلقليم، والباقون من مقاطعات دوجن��اال وسيجي 

وباريجو موتونغ وباسانغ كايو املجاورة«.
ون��زح ما يقرب من 223751 شخصا وأصيب 
4612 آخرين في أعقاب زلزال 28 سبتمبر املاضي 
املدمر، الذي أسفر عن تسونامي وتسييل التربة الذي 

ابتلع آالف املنازل.
وأشار املتحدث إلى أن عددا من املرافق العامة مثل 
شبكات الكهرباء واالتصاالت، عادت إلى طبيعتها 
بنسبة %100 تقريبا، والتداول في محطات الوقود 
واألسواق والقطاع املصرفي عاد إلى طبيعته أيضا«.
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شنه  ه��ج��وم  ف��ي  مخطوفا  و15  قتيال   11     
متمردون في الكونغو الدميوقراطية

قتل 11 شخصا على األق��ل وخطف نحو 15 
آخرين بينهم عشرة أطفال ليل السبت إلى األحد 
إثر هجمات يعتقد أنها من تنفيذ متمردين من 
القوات الدميوقراطية املتحالفة في بيني في 
شرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية، وفق 

مصادر أمنية.
وق��ال الكولونيل سفاري كازينغوفو قائد 
شرطة مدينة بيني لوكالة فرانس برس »جمعنا 
للتو جثث 11 مدنيا قتلوا في ماتيت« شمال بيني 
بعد هجوم املتمردين. وأض��اف أن »هناك 15 
مفقودا بينهم عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بني 

خمس وعشر سنوات«.
وقال املتحدث باسم اجليش اإلقليمي الكابنت 

م��اك ه��ازوك��اي لفرانس ب��رس إن��ه يعتقد أن 
عناصر م��ن ال��ق��وات الدميقراطية املتحالفة 

االوغندية نفّذت الهجوم في بيني. 
وتابع »قمنا بصّد الهجوم لكن لسوء احلظ 
قتل عدد من املدنيني واجلنود« دون أن يحدد عدد 

اجلنود الذين قتلوا.
وق��ال أح��د السكان لفرانس ب��رس إن��ه رأى 

جثتي رجلني بالزي الرسمي في موقع الهجوم. 
وفي وقت سابق األحد، أوضح متحدث باسم 
بعثة منظمة  األمم املتحدة لتحقيق االستقرار 
في جمهورية الكونغو الدميقراطية )مونوسكو( 
لفرانس برس إّن القوات تبادلت إطالق النار مع 

متمردين قرب بيني.


