
ت���ب���ادل���ت ق�����وات أرم��ي��ن��ي��ا 
وأذربيجان إطالق النار بكثافة 
ل��ل��ي��وم ال��ث��ان��ي أم���س االث��ن��ن 
وت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان االت��ه��ام��ات 

باستخدام املدفعية الثقيلة.
والقتال، ال��ذي نشب بسبب 
إقليم ناجورنو ق��رة ب��اغ الذي 
يقع في أذربيجان لكن يديره 
األرم���ن، ه��و األش���رس منذ عام 

.2016
وأع��ل��ن اإلق��ل��ي��م االنفصالي 
مقتل 15 جنديا من قواته. وقال 
إنه استعاد السيطرة على بعض 
األراض��ي التي ك��ان قد خسرها 
أم���س األح����د وإن أذرب��ي��ج��ان 
تستخدم املدفعية الثقيلة في 

القصف.
وذك���رت وزارة ال��دف��اع في 

أذربيجان أن القوات األرمينية 
قصفت بلدة ترتر.

ك��ان ن��اج��ورن��و ق��رة ب��اغ قد 
ذك��ر أن 16 م��ن ج��ن��وده قتلوا 

وأصيب ما يربو على مئة بعد 
أن شنت أذربيجان هجوما جويا 

ومدفعيا.
وق�������ال وزي�������ر خ���ارج���ي���ة 

أذربيجان أمس  االثنن إن ستة 
مدنين ُقتلوا وأصيب 19 منذ 
ان���دالع اشتباكات م��ع القوات 
األرمينية بسبب إقليم ناجورنو 

قرة باغ االنفصالي.
وأع��ل��ن��ت أذرب��ي��ج��ان أم��س 
االثنن التعبئة العسكرية جزئيا 
في أعقاب اشتباكات مع قوات 
أرمينية بسبب إقليم ناجورنو 
قرة باغ. ووقع رئيس أذربيجان 
إلهام علييف مرسوما بالتعبئة 
العسكرية ف��ي ث��ان��ي ي��وم من 
االشتباكات التي تبادل الطرفان، 
اللذان خاضا حربا على اإلقليم 
ف��ي التسعينيات، ال��ل��وم على 
سبب اندالعها. وأعلن كل طرف 

سقوط قتلى في صفوفه.
وأع��ل��ن��ت أرم��ي��ن��ي��ا وإق��ل��ي��م 
ناجورنو قرة باغ، الواقع داخل 
أذربيجان لكن يديره األرم��ن، 
األح��ك��ام ال��ع��رف��ي��ة والتعبئة 

العامة يوم األحد.

جندى في موقع وسط ساحة املعركة 

قتلى وجرحى خالل اشتباكات عنيفة وقعت بني البلدين

تبادل كثيف إلطالق النار بني أرمينيا وأذربيجان لليوم الثاني

نقابات العمال في إندونيسيا تهدد بإضراب 
عام بسبب إصالحات عمالية مقترحة

اضراب عمالي سابق في إندونيسيا

ه���ددت نقابات العمال في 
إندونيسيا أمس االثنن بتنظيم 
إض��راب عام الشهر املقبل بعد 
أن واف��ق��ت جلنة ف��ي البرملان 
على املضي قدما في إصالحات 
عمالية مقترحة ف��ي مشروع 
ق��ان��ون مثير للجدل للرئيس 

جوكو ويدودو.
وع����ق����د ن�������واب ال��ل��ج��ن��ة 
التشريعية اجتماعات في مطلع 
األسبوع لالنتهاء من مناقشة 
م��ش��روع ال��ق��ان��ون حتى ميكن 
إق��راره قبل بدء عطلة البرملان 
في التاسع من أكتوبر تشرين 

األول.
وق�����ال زع���ي���م ن��ق��اب��ي إن 
ال��ن��ق��اب��ات العمالية تستعد 
لتنظيم جتمعات هذا األسبوع 

وتعتزم القيام ب��إض��راب عام 
يشارك فيه خمسة مالين عامل 
خالل الفترة من السادس إلى 
الثامن من أكتوبر تشرين األول 
قبل التصويت للمطالبة بإلغاء 

اإلصالحات العمالية املقترحة.
وق���ال سعيد إق��ب��ال رئيس 
احت����اد ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال في 
إندونيسيا في بيان ”سنوقف 
جميع عمليات اإلن��ت��اج خالل 

اإلضراب العام“.
ونظمت النقابات وجماعات 
اخلضر عدة جتمعات احتجاجا 
على مشروع القانون رغ��م أن 
التجمعات األس��ب��وع املاضي 

كانت صغيرة نسبيا.
وق���ال فيرمان سويباجيو 
ع��ض��و ال���ب���رمل���ان ع���ن ح��زب 

جولكار ي��وم األح��د إن اللجنة 
التشريعية وافقت على خفض 
االستحقاقات اإلجبارية التي 
تدفعها ال��ش��رك��ات عند إنهاء 
خدمة العامل إل��ى 23 ضعفا 
للراتب الشهري مقابل احلد 
األق��ص��ى احل��ال��ي ال��ب��ال��غ 32 
ضعفا. وقال إنه سيظل من حق 
العامل احلصول على املستوى 
احل��ال��ي وس��ت��م��ول احلكومة 

الفرق.
كانت احلكومة تريد خفض 
احل���د األق��ص��ى الستحقاقات 
إن���ه���اء اخل���دم���ة ل��ي��ص��ب��ح 19 
ضعف الراتب الشهري قائلة 
إن القواعد احلالية كانت سخية 
للغاية ومتنع أرباب العمل من 

توظيف أحد.
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15 جنديًا  إقليم ناجورنو قرة باغ : مقتل 
في معارك مع القوات األذربيجانية

قال إقليم ناجورنو قرة باغ االنفصالي أمس 
االثنن إن 15 جنديا آخرين قتلوا في اشتباكات 

مع القوات األذربيجانية يوم األحد.
وان��دل��ع بعض م��ن أعنف االشتباكات بن 
أرمينيا وأذرب��ي��ج��ان منذ ع��ام 2016 وقالت 

وزارة الدفاع في اإلقليم إن االشتباكات استمرت 
أمس االثنن.

وأع��ل��ن إقليم ناجورنو ق��رة ب��اغ مقتل 16 
من جنوده وإصابة أكثر من مئة بعدما شنت 

أذربيجان هجوما جويا ومدفعيا.

أفغانستان: مقتل مدني في 
انفجار دراجة نارية مفخخة

قتل مدني، أمس اإلثنن، جراء تفجير دراجة نارية مفخخة في 
والية ننكرهار شرقي أفغانستان.

وقال املتحدث باسم الوالية عطاء الله هوغياني، في تصريح 
صحفي، إن قنبلة ًوضعت في دراجة نارية انفجرت في قضاء 

تشبارهار.
وأوضح هوغياني أن الواقعة أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 

3 أشخاص بجروح.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى ساعة نشر 

اخلبر.

بريطانيا تستعد
لعزل عام اجتماعي
في شمال بريطانيا

قالت صحيفة تاميز إن احلكومة البريطانية تعتزم فرض عزل 
عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا ورمبا لندن 

للتصدي ملوجة ثانية من مرض كوفيد- 19.
وأض��اف التقرير أنه مبوجب إج��راءات العزل اجلديدة التي 
يجري بحثها ستصدر أوامر بإغالق جميع احلانات واملطاعم ملدة 

أسبوعن بشكل مبدئي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح 
في وقت سابق من هذا األسبوع بأن أي إغالق عام جديد سيهدد 

الوظائف وأرزاق الناس والتواصل بن البشر.
وأض��اف التقرير أن��ه سيتم أيضا منع األس��ر إل��ى أج��ل غير 
مسمى من االلتقاء ببعضها في أي مكان مغلق لم تكن فيه بالفعل 

مبوجب األمر.
وفرضت بريطانيا في األسبوع املاضي تدابير جديدة ألزمت 
الناس بالعمل من املنزل كلما أمكن وأم��رت املطاعم واحلانات 
باإلغالق مبكرا ملواجهة موجة ثانية سريعة االنتشار من كوفيد-

19 مع فرض قيود جديدة قد تستمر ستة أشهر.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع قوله إنه سيتم 
السماح باستمرار فتح امل��دارس واملتاجر إضافة إلى املصانع 

واملكاتب التي ال ميكن ملوظفيها العمل من املنزل.

تايوان حتظى بانتصار نادر في 
نزاع مع الصني بشأن »االسم«

عبرت تايوان عن رضاها  أم��س االثنن وقالت إن االحت��اد 
األوروبي تدخل للمساعدة بعد أن توقف حتالف عاملي لرؤساء 
البلديات عن اإلشارة إلى مدن تايوانية على أنها جزء من الصن، 
في انتصار نادر للجزيرة في وقت تتنامى فيه الضغوط من بكن.
وكثفت الصن جهودها لدفع املنظمات والشركات الدولية 
إلى اإلشارة على مواقعها اإللكترونية وفي وثائقها إلى تايوان 
باعتبارها ج��زءا من الصن مما أث��ار استياء حكومة اجلزيرة 

وكثير من مواطنيها.
وعبر مسؤولون تايوانيون في مطلع األسبوع عن غضبهم 
عندما بدأ العهد العاملي لرؤساء البلديات من أجل املناخ والطاقة، 
ومقره بروكسل، إدراج امل��دن التايوانية الست املشاركة في 
عضويته بصفتها تابعة للصن على موقعه على اإلنترنت. وكتب 
رؤساء بلديات تلك املدن خطابا مفتوحا يدعون فيه إلى التراجع 

عن ذلك.
وقال وزير اخلارجية التايواني جوزيف وو إن التحالف عاد 
بعد ذلك االحتجاج لتصنيفه األصلي للمدن التايوانية بصفتها 
تابعة لتايبه الصينية وهو اسم تستخدمه تايوان في بعض 
احملافل الدولية مثل األلعاب األوليمبية لتجنب اعتراض بكن 

على مشاركتها فيها.

بومبيو يبحث مع وزير اخلارجية 
اليوناني تطورات شرق املتوسط

تركيا: قمة االحتاد األوروبي فرصة إلعادة ضبط العالقات
قال إبراهيم كالن املتحدث باسم الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغ��ان إن تركيا تعتبر قمة يعقدها 
االحت���اد األوروب���ي ه��ذا األس��ب��وع فرصة إلع��ادة 
ضبط العالقات بينهما لكن على التكتل اخلروج 
باقتراحات محددة وجدول زمني للعمل معا وفقا 

خلارطة طريق.
وتصاعد التوتر بن تركيا واليونان، العضو 
في االحتاد األوروبي، بعد أن أرسلت أنقرة سفينة 
مسح الستكشاف م��وارد الطاقة في مياه متنازع 
عليها بن البلدين في شرق البحر املتوسط الشهر 
املاضي، وتهدف قمة االحتاد األوروبي التي تعقد 
في األول والثاني من أكتوبر تشرين األول لتهدئة 

النزاع.
ووق��ع تصادم خفيف بن سفينتن حربيتن 
تركية ويونانية خ��الل األزم���ة. وسحبت تركيا 

فيما بعد سفينة التنقيب أوروت��ش رئيس إلتاحة 
الفرصة للجهود الدبلوماسية. واتفقت أنقرة 
وأثينا على استئناف احملادثات بشأن مطالبات 
البلدين املتعارضة بالسيادة على املوارد في البحر 
املتوسط. لكن النزاع أب��رز إل��ى السطح خالفات 
أخ��رى ب��ن تركيا، املرشحة لالنضمام لالحتاد 
األوروب���ي، والتكتل بشأن ع��دد من القضايا مثل 
الهجرة ودور تركيا في سوريا وليبيا وما يصفه 
االحت��اد بأنه تزايد لالستبداد في تركيا في ظل 
حكم أردوغان. وقال كالن لرويترز ”أعتقد أن قمة 
االحتاد األوروبي لديها فرصة لتعيد ضبط عالقات 
تركيا بالتكتل. إنها فرصة مهمة. ميكننا أن نعيد 
ضبط العالقات هناك. وأرى ه��ذا االستعداد من 

جانب كثير من الدول أعضاء االحتاد األوروبي“.
وأضاف في مقابلة ”عليهم أيضا أن يدركوا أنهم 

ال ميكن أن يتوقعوا أن تفعل تركيا كل شيء... يجب 
أن تكون عملية تبادلية. إذا كان املتوقع من تركيا 
فعل كذا وكذا... فعلى دول االحتاد األوروبي أيضا 

الوفاء مبسؤولياتها“.
وق��ال دبلوماسيون ومسؤولون ب��ارزون في 
االحتاد األوروب��ي إن التكتل لن ينفذ على األرجح 
تهديدا بفرض عقوبات على تركيا بعد أن وافقت 
أنقرة األسبوع املاضي على استئناف محادثات 

متهيدية مع اليونان كانت قد توقفت في 2016.
وق��ال كالن إن العمل مستمر لتحديد موعد 
استئناف احملادثات وأض��اف أنها سُتستكمل من 
حيث انتهت، ولن تركز فقط على قضايا اجلرف 
القاري واحلدود البحرية بل ستناقش أمر اجلزر 

واملجال اجلوي أيضا.
وأش���ار إل��ى أن��ه يعتقد أن احمل��ادث��ات سيكون 

لها أث��ر إيجابي وستركز أيضا على امل��ش��اورات 
السياسية واحملادثات بن جيشي البلدين. وقال 
”في كل تلك املسارات الثالثة نعتقد أننا سنحقق 

تقدما جيدا في وقت قريب للغاية“.
وخاضت تركيا حربا كالمية مع فرنسا خالل 
أزمة النزاع على امل��وارد في شرق املتوسط وعقد 
أردوغ���ان األسبوع املاضي أول محادثات له مع 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون منذ أشهر، في 

محاولة لتهدئة التوتر.
وق��ال كالن إن أج��واء إيجابية س��ادت في تلك 
احملادثات، حيث اتفق الزعيمان على العمل على 

التوصل إلى سبل للحد من اخلالفات.
وتابع قائال ”أعتقد أن كل هذه األم��ور سينتج 
عنها ج��دول أع��م��ال أكثر إيجابية وأج���واء أكثر 

إيجابية بن تركيا وفرنسا“.
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واشنطن تدعو إلى
وقف االشتباكات فورًا

دعت اخلارجية األمريكية أرمينيا وأذربيجان 
إلى وقف االشتباكات فوًرا في إقليم “قره باغ” 

األذربيجاني احملتل.
وق��ال��ت ال�����وزارة ف��ي ب��ي��ان، إن العملية 
العسكرية الكبيرة التي تسببت بخسائر بشرية 

في خط اجلبهة، تبعث على القلق.
وقدمت اخلارجية األمريكية تعازيها ألسر 
القتلى الذين سقطوا في االشتباكات، وإدانتها 
بشدة لتصعيد العنف. ولفتت إل��ى أن نائب 
وزي��ر اخلارجية ستيفن بيغون، تباحث مع 

وزي���ري خارجية أذرب��ي��ج��ان وأرمينيا عقب 
االشتباكات. كما دعت اخلارجية، األطراف إلى 
استخدام قنوات االتصال القائمة بن البلدين من 

أجل منع تصاعد التوتر أكثر في املنطقة.
وأش����ارت إل��ى ض���رورة جتنب اخلطابات 
واألف��ع��ال “غير املجدية” وال��ت��ي م��ن شأنها 

تصعيد التوتر في امليدان.
واع��ت��ب��رت ال�����وزارة أن ت��دخ��ل األط����راف 
اخلارجية في العنف املتصاعد لن يساهم في 

حل الوضع بل سيصعد التوتر اإلقليمي.

الرئيس الفرنسي يبحث مع نظيره 
األذربيجاني اشتباكات »قرة باغ«

أجرى الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، 
اتصاال هاتفيا مع نظيره األذربيجاني إلهام 
علييف، على خلفية االشتباكات بن جيشي 

أذربيجان وأرمينيا.
وبحسب ب��ي��ان للرئاسة األذربيجانية، 
اإلث��ن��ن، أع��رب م��اك��رون ع��ن قلقه م��ن ان��دالع 
اشتباكات على خ��ط اجلبهة ب��ن أذربيجان 
وأرمينيا، داع��ي��ا الطرفن حل��ل املشكلة عبر 

املفاوضات.
بدوره، أشار علييف إلى أن اإلدارة األرمينية 
عرقلت عمدا عملية التفاوض، وأن تصريح 
نيكول باشينيان رئيس الوزراء األرميني بأن 
“إقليم قره باغ أرميني” يشكل ضربة خطيرة 

للعملية.

وذكر أن اجليش األرميني أطلق النار األحد، 
على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان موقعا 
خسائر في األرواح بن املدنين، بجانب إحلاق 
دمار كبير في البنية التحتية املدنية في عدد من 

القرى التي تعرضت للقصف.
ولفت أن اجليش األذربيجاني بدأ هجوما 
مضادا، محمال اجلانب األرميني مسؤولية كل 

األحداث.
واتفق الطرفان على مواصلة االتصال عبر 

القنوات الدبلوماسية.
واألحد، اندلعت اشتباكات على خط اجلبهة 
بن أذربيجان وأرمينيا، إث��ر إط��الق القوات 
األرمينية ال��ن��ار على م��واق��ع سكنية مدنية 

بأذربيجان.

بحث وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو، 
أم��س اإلث��ن��ن، م��ع نظيره اليوناني نيكوس 
دن���دي���اس، ت��ط��ورات ش���رق ال��ب��ح��ر املتوسط 

والتعاون بن البلدين.
جاء ذلك خالل زيارة رسمية يجريها بومبيو 
إل��ى اليونان لتوقيع ات��ف��اق ف��ي مجال الدفاع 

والطاقة بن البلدين.
م��ن ناحية أخ���رى، ذك��ر م��راس��ل األن��اض��ول، 

أنه سيتم تنظيم احتجاج في مدينة سالونيك 
اليونانية رفضا لزيارة بومبيو.

ومن املقرر أن يلتقي بومبيو برئيس الوزراء 
اليوناني، كرياكوس ميكوتاكيس، على مأدبة 

عشاء بجزيرة كريت.
كما يجري ال��وزي��ر األمريكي زي��ارة صباح 
الثالثاء، إلى قاعدة “سودا” اجلوية في اجلزيرة، 

ويدلي منها ببيان صحفي مشترك.

نقابات العمال الرئيسية في نيجيريا 
تعلق إضرابًا بعد محادثات مع احلكومة

اتفقت نقابات العمال في نيجيريا مع احلكومة 
أمس االثنن على تعليق إض��راب مزمع بسبب 
زيادة أسعار الوقود والكهرباء وذلك قبل ساعات 

من بدء سريانه.
وك��ان مؤمتر العمال النيجيرين ال��ذي ميثل 
مالين العمال في شتى قطاعات أكبر اقتصاد 
بأفريقيا قد أعلن األسبوع املاضي اعتزامه بدء 

إضراب عام.
وكانت نيجيريا قد خفضت الدعم املكلف في 
سبتمبر أيلول للسماح بتحديد سعر البنزين 

وفقا للسوق وزادت سعر الكهرباء.
وق��ال الرئيس محمد بخاري إن نيجيريا لم 
يعد بإمكانها بعد اآلن حتمل أعباء الدعم ولكن 
النقابات قالت إن التراجع عن زي��ادة األسعار 

ضروري لتفادي اإلضراب.
وكان من املقرر أن يبدأ اإلضراب ولكن وزير 
العمل والتوظيف فيستوس كيامو قال في بيان 
نشر على االنترنت إنه مت التوصل التفاق بن 
احلكومة والنقابات في الساعة 2.53 صباحا 

بالتوقيت احمللي )0153 بتوقيت جرينتش(.

القرم يعلن ظهور طائرات أمريكية 
بدون طيار بالقرب من احلدود

قال مصدر، في الهيئات األمنية في القرم، إن 
الطلعات اجلوية االستطالعية للطائرات بدون 
طيار األوكرانية بالقرب من ح��دود القرم، قد 
توقف فعليا منذ بداية عام 2020 وحلت محلها 

طائرات أمريكية.
وأض��اف املصدر ال��ق��ول، في حديث لوكالة 
“نوفوستي”، إن طائرات أمريكية ثقيلة بدون 

طيار من نوع Global Hawk، حلت محلها في 
التجسس على أراضي شبه اجلزيرة الروسية.

وت��اب��ع امل��ص��در ال��ق��ول: “اآلن توقف نشاط 
الطائرات بدون طيار األوكرانية على احلدود مع 
شبه جزيرة القرم، ومت تفعيل حتليق الطائرات 
األمريكية ب��دون طيار ف��وق املنطقة البحرية 

االقتصادية لشبه اجلزيرة”.


