
أعلنت وزارة اخلارجية األميركية، 
أن أرمينيا وأذربيجان تعهدتا مجدداً 
بأن تلتزما اعتباراً من أمس االثنني 
“وقفا إنسانيا إلطللاق النار” في 
إقليم ناغورنو كللارابللاخ، وذلللك بعد 

مفاوضات في واشنطن.
والتقى مساعد وزيللر اخلارجية، 
ستيفن بيغون، وزيلللري خارجية 
البلدين، وفللق ما أفللادت اخلارجية 
األميركية في بيان، مضيفة أن “وقف 
إطاق النار اإلنساني يبدأ سريانه في 
26 أكتوبر الساعة الثامنة بالتوقيت 

احمللي )4،00 ت.غ(”.
وفي بيان منفصل، قالت مجموعة 
ملليللنللسللك الللتللابللعللة ملللنللظللمللة األملللن 
والتعاون في أوروبا، والتي تشكلت 
بقيادة فرنسا وروسلليللا والللواليللات 
املتحدة للتوسط في الللصللراع، إنها 
ستجتمع مللجللددا فللي 29 أكتوبر، 

ملناقشة قضية ناغورنو كاراباخ.
واجتمع وزير اخلارجية األميركي، 
مايك بومبيو، مع وزيللري خارجية 
أرمينيا وأذربيجان على نحو منفصل، 
اجلمعة، في محاولة جديدة إلنهاء 
القتال الدائر منذ نحو شهر والللذي 
قلللال، الللرئلليللس الللروسللي فادميير 
بللوتللني، إنلله أسفر عللن مقتل 5 آالف 

شخص على األرجح.
إلللى ذللللك، أعلنت وزارة الللدفللاع 
األذربلليللجللانلليللة أن أرمينيا قصفت 
مناطق سكنية أذربيجانية في أغدام 
وتارتار واغجابادي. في حني اتهمت 
وزارة الدفاع في اإلقليم االنفصالي 
أذربيجان بقصف مواقع لقواتها، ما 
أدى إلى مقتل 11 وارتفاع احلصيلة 
منذ اندالع القتال في سبتمبر املاضي 

إلى 974.

يللذكللر أن اإلقللللليللم شللهللد مللنللذ 27 
سبتمبر أعنف قتال منذ التسعينيات، 
حللني قللتللل نللحللو 30 ألللفللاً فللي حللرب 
استمرت من عام 1991 إلى عام 1994 
بسبب سعي ناغورنو كاراباخ الذي 
تقطنه أغلبية من أصول أرمينية، إلى 
االنفصال كليا عن أذربيجان، بدعم 

أرميني.
وأعلللللنللت بللاكللو، مقتل 65 مدنيا 
وإصللابللة 297 آخللريللن فللي القصف 
األرملليللنللي علللللى املللنللاطللق السكنية 
األذربيجانية، منذ بداية االشتباكات 

بني البلدين يوم 27 سبتمبر املاضي.
جاء ذلك في بيان للنيابة العامة 
األذربيجانية، أمللس اإلثللنللني، حول 
اخلسائر في صفوف املدنيني، جراء 
اعللتللداءات أرمينيا، منذ 27 سبتمبر 
املاضي. وأوضحت النيابة العامة 
األذربيجانية، أن من بني القتلى 18 

امرأة و10 أطفال.
وفي وقت سابق ، أعلنت اخلارجية 
األمريكية، توصل أذربيجان وأرمينيا 
التلللفلللاق هللدنللة إنللسللانلليللة بللرعللايللة 
واشنطن، يبدأ تنفيذه اعتبارا من 

الساعة الثامنة من صباح أمس .
وصباًحا، انتهك اجليش األرميني 
الهدنة باستهدافه وحللدات عسكرية 
أذربيجانية، وقصفه مدنيني في مدينة 
ترتر، وعّدة مواقع على خط اجلبهة، 
منها توفوز، وكده باي، وتاش كسن، 
وملللدن فضولي، والتللشللني، بحسب 

وزارة الدفاع األذريجانية.
يذكر أن أرمينيا سبق أن انتهكت 
هدنة موقعة في 10 أكتوبر اجلاري، 
بقصف مدينة كنجه بالصواريخ 
البالستية، كما انتهكت هدنة إنسانية 

جانب من املعاركأخرى بدأت يوم 17 من الشهر نفسه.

297 في حصيلة هجمات يريفان 65 مدنيًا وإصابة  باكو: مقتل 

هدنة ثالثة بني أرمينيا وأذربيجان برعاية أميركية

بوتني يرفض انتقاد ترامب لعالقات 
جنل بايدن مع أوكرانيا أو روسيا

بوتني مع ترامب

قال الرئيس الروسي فادميير بوتني، 
إنه “ال يرى أي سلوك إجرامي في عاقات 
األعمال السابقة لهانتر بايدن مع أوكرانيا 

أو روسيا”.
وكان بوتني يرد على تصريحات الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب خللال مناظرتني 
تلفزيونيتني مع منافسه الدميقراطي جو 

بايدن قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.
واسللتللغللل تللرامللب، اللللذي يتخلف في 
استطاعات الللرأي عن بايدن، املناظرتني 
لتوجيه اتهامات إلى بايدن وابنه هانتر 

مبمارسات غير أخاقية في أوكرانيا.
ولم يتم التحقق من أي دليل يدعم هذه 
املللزاعللم التي وصفها بايدن بأنها كاذبة 

وتفتقر للمصداقية.
وقلللال بللوتللني، اللللذي أشلللاد بترامب في 
املاضي لتعبيره عن الرغبة في عاقات 
أفضل مع موسكو، إن “روسيا ستعمل مع 

أي زعيم أمريكي”، في حني أشللار إلللى ما 
أسماه “اخلطاب احلاد املناهض لروسيا” 

جلو بايدن.
وبلللدا بللوتللني أقللل ودا جتللاه تللرامللب في 
تللصللريللحللات بثها الللتلللللفللزيللون الرسمي 

الروسي اليوم األحد.
وفيما قد يللراه محللون محاولة لكسب 
ود معسكر بايدن، ندد بوتني مبا اعتبرها 
مزاعم كاذبة ساقها ترامب بشأن املرشح 

الدميقراطي.
وقال بوتني “نعم، كان )هانتر بايدن( 
أو رمبا ال يزال لديه أعمال في أوكرانيا، ال 
أعرف. هذا ال يعنينا. األمر يهم األمريكيني 

واألوكرانيني”.
وأضللاف “ولكن حسنا، نعم، كان لديه 
شركة واحدة على األقل، والتي كان يرأسها 
عمليا، واستنادا إلى كل شيء جنى أمواالً 
جيدة. ال أرى أي شيء إجرامي حيال هذا 

األملللر، على األقللل ال نعرف شيئا عللن هذا 
)كونه مجرماً(”.

كما رد بوتني بانزعاج واضللح عندما 
سئل عن التعليقات التي أدلللى بها ترامب 
بللشللأن عللاقللاتلله برئيس بلدية موسكو 
السابق، وأملللوال تثور مزاعم بللأن أرملة 
رئلليللس البلدية السابق دفعتها لهانتر 
بايدن. وقال بوتني إنه ال يعرف شيئا عن 
وجود أي عاقة جتارية بني هانتر واملرأة. 
ويقول جو بايدن إن االتهامات ضد ابنه غير 

صحيحة.
وخلصت وكللاالت املخابرات األمريكية 
إللللى أن روسللليلللا حلللاوللللت الللتللدخللل في 
االنتخابات الرئاسية لعام 2016 لترجيح 
كفة ترامب، وهو ادعللاء نفته موسكو. كما 
رفضت روسيا اتهامات وكاالت املخابرات 
األمريكية مبحاولة التدخل في انتخابات 

هذا العام أيضاً.
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كولومبيا تعلن مقتل أحد 
كبار قادة متمردي جيش 

التحرير الوطني
  

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إن قوات األمن قتلت أحد 
كبار قادة املتمردين بجيش التحرير الوطني خال عملية في 

إقليم شوكو الساحلي
وأضللاف دوكللي في لقاء مت بثه مع قللادة الشرطة واجليش 
إن هللذا الرجل املعروف باسمه احلركي أوريللل والللذي اشتهر 
بظهوره اإلعامي واملقاطع املصورة على اإلنترنت كان مسؤوالً 
عن عمليات خطف وقتل نشطاء حقوقيني وأفراد من قوات األمن 

وإجبار قصر على االنضمام لصفوف جيش التحرير الوطني.
ويعد جيش التحرير الوطني الذي أسسه قساوسة متطرفون 
عللام 1964 أكثر تطرفاً من جماعة القوات املسلحة الثورية 
الكولومبية) فللارك( التي وقعت على اتفاق سام عام 2016 

وأصبحت اآلن حزباً سياسياً قانونياً.
وكان جيش التحرير الوطنى الذى يضم نحو ألفي مقاتل قد بدأ 
محادثات سام مع احلكومة السابقة لكن املفاوضات انهارت بعد 

تفجير سيارة ملغومة فى بوجوتا.

املعارضة البيالروسية تدعو 
إلضراب عام لزيادة الضغط 

على الرئيس
  

دعت احلركة الدميقراطية في بياروس إلى إضراب عام في 
جميع أنحاء الباد أمس  اإلثنني لزيادة الضغط على الرئيس 

ألكسندر لوكاشينكو لدفعه للتنحي.
وحثت سفيتانا تيخانوفسكايا املعارضة الرئيسية للرئيس 
لوكاشينكو، في دعوة لإلضراب من منفاها في ليتوانيا املجاورة، 
الناس على التفكير في مستقبل أطفالهم والقتال من أجل العيش 
في حرية. وأكللدت املللرأة البالغة من العمر 38 عاماً أنها تتفهم 
خوف الناس على وظائفهم ، لذلك حثتهم على البقاء في املنزل 
بللدالً من ذلللك. وأضافت أن الكفاح ضد لوكاشينكو يحتاج إلى 

القوة واملثابرة.
ومنذ االنتخابات الرئاسية املثيرة للجدل في 9 أغسطس 
املاضي شهدت الباد احتجاجات متكررة ألن لوكاشينكو، 
بعد 26 عاماً في السلطة، مت اعللان فللوزه مللرة أخللرى بأكثر 
من 80 باملئة من األصلللوات. وتزعم احلركة الدميقراطية أن 
تيخانوفسكايا كانت الفائز احلقيقي. ويدعم االحتاد األوروبي 
معارضي لوكاشينكو ولم يعد يعترف باحلاكم القدمي كرئيس، 

في الوقت الذي يتلقى فيه لوكاشينكو  الدعم من روسيا.

أميركا والهند توقعان 
اتفاقية دفاع وسط أزمة 

احلدود مع بكني
  

توقع الللواليللات املتحدة والهند اتفاقية دفاعية وتعززان 
العاقات التجارية في محادثات رفيعة املستوى تأتي في الوقت 
الذي تشهد فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا أسوأ نزاع حدودي 

لها مع الصني منذ أربعة عقود.
وأفلللادت وكالة “بلومبرغ” لألنباء بللأن وزيللر اخلارجية 
األمريكي مايك بومبيو وصل إلى نيودلهي أمس اإلثنني وسوف 
يعقد هو ووزير الدفاع األمريكي مارك إسبر حللواراً وزاريللاً مع 
نظيريهما الهنديني وزير اخلارجية سوبراهمانيام جايشانكار 
ووزيللر الدفاع راجناث سينغ ملناقشة التعاون بشأن مواجهة 

الوباء والتحديات في منطقة احمليطني الهندي والهادئ.
وجتري املناقشات قبل أسبوع فقط من االنتخابات الرئاسية 
في الواليات املتحدة، وفي الوقت الذي جتري فيه الهند، العضو 
في املجموعة الرباعية غير الرسمية إلى جانب أمريكا واليابان 

وأستراليا، محادثات لتهدئة التوترات العسكرية مع بكني.
ومن املتوقع أن تعلن الهند اليوم الثاثاء عن توقيع اتفاقية 
التبادل والتعاون األساسية، والتي ستتيح لها الوصول إلى 
مدخات االستخبارات األمريكية اجلغرافية املكانية للمساعدة 
في حتسني دقة أنظمة األجهزة اآللية والصواريخ والطائرات 

املسيرة، وفقاً ملسؤولني على مستوى عال في اإلدارة.

فنزويال تتهم إسبانيا 
مبساعدة زعيم باملعارضة 

على الفرار من البالد
  

اتهمت احلكومة الفنزويلية حكومة مدريد مبساعدة زعيم 
املعارضة ليوبولدو لوبيز على الفرار إلى إسبانيا ومعرفتها 

املسبقة مبؤامرة فاشلة لقتل الرئيس نيكوالس مادورو.
وكللان لوبيز يقيم فللي املجمع الدبلوماسي اإلسباني في 

كاراكاس ملدة عام ونصف قبل مغادرته ووصوله إلى مدريد.
وأصلللدرت احلكومة الفنزويلية بيانا اتهمت فيه السفير 

اإلسباني خيسوس سيلفا بتدبير فرار لوبيز.
كما اتهمت سيلفا مبعرفة أن لوبيز كان يخطط لل “عملية 
جيدون” - مؤامرة فاشلة قالت احلكومة إنها كانت تهدف إلى 

قتل مادورو وزعزعة استقرار الباد في مايو.
وقالت كاراكاس إن سلوك إسبانيا “عدائي وشائن وغير 

مقبول” وإنه ينتهك اتفاقية فيينا للعاقات الدبلوماسية.
وكانت وزارة اخلارجية اإلسبانية قد أعلنت في وقت سابق 
وصول لوبيز إلى مدريد، حيث مت لم شمله بأسرته. وميثل والده 
“ليوبولدو لوبيز جيل” حزب الشعب اإلسباني احملافظ في 

البرملان األوروبي.

بريطانيا حتبط عملية اختطاف 
ناقلة في القنال اإلجنليزي

أكللدت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات املسلحة اعتلت 
سفينة في القنال اإلجنليزي، وسيطرت عليها واحتجزت سبعة 

أشخاص يعتقد أنهم متسللون.
وقالت اللللوزارة “القوات املسلحة سيطرت على السفينة 
واحتجزت سبعة أفراد”. ومن املقرر اآلن استكمال حتقيقات 
الشرطة في الواقعة. وأشارت تقارير مبدئية إلى أن الطاقم لم 
يتعرض ألذى. وطلبت الشرطة مساعدة اجليش، ومت فرض 
طوق حول الناقلة التي حتمل اسم “نيف أندروميدا” واملوجودة 

حاليا قرب جزيرة وايت قبالة الساحل اجلنوبي إلجنلترا.
وقالت الشرطة إن الطاقم تعرض لتهديدات من املتسللني. 
ولم تتضح بعد نوايا املتسللني وال جنسياتهم. وأظهرت بيانات 
رفينيتيف لرصد حركة السفن أنه كان من املتوقع وصول نيف 
أندروميدا، التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية، إلى 
ميناء ساوثامبتون في إجنلترا الساعة 1030 بتوقيت غرينتش. 

وأضافت البيانات أن السفينة أبحرت من الجوس في نيجيريا.
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الصني تعلن دعمها وتأييدها لدعوة 
سادك برفع العقوبات عن زميبابوي

رئيس تشيلي: حان الوقت  ملداواة جروح 
املاضي والتطلع إلى املستقبل

 أعلنت الصني أمس  االثنني، دعمها وتأييدها 
لدعوة مجموعة تنمية اجلنوب األفريقي )سادك( 
برفع العقوبات املفروضة على زميبابوي في 

أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة 
اخلارجية الصينية “تشاو لي جيان” خال 
املؤمتر الصحفي اليومي مبقر الللوزارة، تعليقا 
على الذكرى الثانية ليوم مكافحة العقوبات 
الذي أعلنته مجموعة تنمية اجلنوب األفريقي 

)سادك(. 
وقلللال جلليللان “في الللعللام املللاضللي، حللددت 
القمة التاسعة والللثللاثللون ملجموعة تنمية 
اجلللنللوب األفريقي )سلللادك( 25 أكتوبر يوما 
ملكافحة العقوبات، ودعللت الللواليللات املتحدة 
والللدول واملنظمات األخللرى إلى رفع العقوبات 
غير القانونية املفروضة على زميبابوي في 
أقللرب وقللت ممكن، ووجهت دول أفريقية مرة 

أخللرى نلللداءات في هللذه الللذكللرى أمللس من أجل 
العدالة،وتؤيد الصني ذلك.

 وأضاف “فرضت الواليات املتحدة وغيرها 
من فرادى الدول واملنظمات عقوبات أحادية على 
زميبابوي لفترة طويلة، األمر الذي أحلق ضررا 
شديدا بقدرة زميبابوي على تنمية االقتصاد 
وحتللسللني معيشة الللنللاس، وعللرقلللللة اجلهود 
الرامية إلى تعميق التعاون وحتقيق التنمية 
املشتركة في اجلنوب األفريقي، كما أثرت على 
النظام السياسي واالقتصادي الدولي ونظام 

احلكم العاملي”.
وتللابللع جيان أن الصني “تدعم زميبابوي 
والللدول األفريقية األخللرى بقوة في معارضة 
التدخل اخلارجي واتخاذ مسار التنمية الذي 
تختاره بنفسها.. ونعتقد أنه ينبغي للمجتمع 
الدولي أن يؤدي دورا بناء في مساعدة أفريقيا 

على احلفاظ على االستقرار وحتقيق التنمية،.

 أكللد الرئيس التشيلي سيباستيان بنييرا أن 
“الوقت قد حان ملللداواة جروح املاضي” ووصف بل 
“االنتصار” نتائج االستفتاء الللذي صوت خاله 
%77.9 مللن املللشللاركللني لصالح تغيير دستور 
الباد، املوروث من احلقبة الديكتاتورية ألوجستو 
بينوشيه، وذللللك بللعللد فلللرز أكللثللر مللن %60 من 

األصوات. 
وقال الرئيس إن “ قد حان الوقت ملداواة جروح 

املاضي وتوحيد اإلرادات والتطلع إلى املستقبل”.
ويللرى كثيرون أن دستور تشيلي املللوروث من 
العهد الديكتاتوري لبينوشيه )1990-1973( 
هو أصل التفاوتات االجتماعية الكبيرة في البلد 
الاتيني، الذي خصخص خدمات أساسية مثل املياه 
والصحة واملعاشات. ووجه بينييرا دعوة ألن يكون 
الدستور اجلديد “إطارا كبيرا للوحدة واالستقرار 
واملستقبل”، على النقيض من احلالي الذي تسبب 
في “انقسامات”.  وأضللاف: “ انتصرت املواطنة 

والدميقراطية. سادت الوحدة على االنقسام، وهذا 
انتصار جلميع التشيليني والتشيليات”. 

وكان هذا االستفتاء ثمرة اتفاق سياسي بني التيار 
احلاكم وجميع القوى السياسية املعارضة تقريبا 
لتهدئة موجة االحتجاجات الغاضبة التي اندلعت 
في أكتوبر 2019 للمطالبة بالقضاء على انعدام 
املساواة والتفاوت االجتماعي واملطالبة بتحسني 
اخلللدمللات االجتماعية، وكللانللت مظاهرات سلمية 
حاشدة تخللتها أعمال عنف وقمع شرطي، ما تسبب 

في سقوط نحو 30 قتيا وآالف اجلرحى.
 وكان من املقرر أن يجري االستفتاء، الذي دعي 
نحو 14.8 مليون ناخب للمشاركة فيه، في أبريل 

املاضي لكنه أرجئ بسبب جائحة فيروس كورونا.
وستجري انتخابات أعضاء املؤمتر التأسيسي 
املؤلف من 155 مواطنا والللذي سيقوم بصياغة 
الدستور اجلديد في اقتراع شعبي سينظم في 11 

أبريل املقبل.


