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موسكو :من غير املقبول تدويل األزمة عبر الزج مبقاتلني أجانب

اتهامات متبادلة بانتهاك هدنة كاراباخ والوساطات مستمرة
أفادت وزارة الدفاع األذربيجانية،
أمس االربعاء  ،باستمرار العمليات
القتالية بشكل رئيسي على خط
املواجهة ،بإقليم ناغورنو كاراباخ.
وأع��ل��ن��ت ت��دم��ي��ر ع���دة م��رك��ب��ات
قتالية وم��داف��ع وذخ��ي��رة للقوات
األرمينية ،مؤكدة على تعرض مناطق
أذربيجانية للقصف م��ن األراض��ي
األرمينية.
واتهمت أذربيجان ،أرمينيا بشن
هجوم صاروخي على بلدة باردا قرب
جبهة القتال مع ناغورنو كاراباخ ما
أدى إلى مقتل  4مدنيني وإصابة نحو
 10بجروح ،غير أن يريفان نفت شن
أي هجوم.
ونفت املتحدثة باسم وزارة الدفاع
األرمينية شوشان ستيبانيان االتهام
مؤكدة عدم إطالق أي صاروخ باجتاه
ب���اردا م��ن ج��ان��ب ق���وات أرمينيا أو
االنفصاليني األرمن في كاراباخ.
وكتبت على “تويتر” أن “بيان
اجل��ان��ب األذربيجاني ح��ول هجوم
ص���اروخ���ي م����زع����وم ..ك����ذب ت��ام
واستفزاز”.
وتؤدي روسيا تقليديا ً دور احلكم
ف��ي املنطقة .وه��ي تعد ،إل��ى جانب
فرنسا والواليات املتحدة ،ج��زءًا من
مجموعة مينسك التي شكلتها منذ
فترة طويلة منظمة األمن والتعاون
في أوروبا لتكون الوسيط الرئيسي
ف��ي ه��ذا ال��ن��زاع ،ب���دون حتقيق أي
جناح.
وبرزت تركيا كداعم رئيسي لباكو
وقادرة على زعزعة ميزان القوى في
املنطقة .واتُهمت أنقرة بشكل خاص
بدعم أذربيجان عسكرياً ،ال سيما
ب��إرس��ال مرتزقة سوريني للقتال،

وهو ما تنفيه.
وعبر الرئيس الروسي فالدميير
بوتني ،في اتصال هاتفي ،مع نظيره
التركي ،رج��ب طيب أردوغ���ان ،عن
قلقه من “تزايد انخراط مقاتلني من
الشرق األوس��ط في صراع ناغورنو
كاراباخ” ،بحسب بيان للكرملني.
وب���ع���د م���ح���ادث���ة ه��ات��ف��ي��ة بني
وزي���ري خارجية روس��ي��ا وتركيا،
قالت موسكو مساء الثالثاء إنه “من
غير املقبول تدويل األزم��ة عبر الزج
مبقاتلني أجانب” .وقالت اخلارجية
الروسية إن اجلانبني كررا الدعوة إلى
احترام وقف إطالق النار.
وحض وزير اخلارجية األميركي،
مايك بومبيو ،قادة أرمينيا وأذربيجان
على االلتزام بوقف إطالق النار الذي
مت التفاوض عليه في واشنطن نهاية
األس��ب��وع امل��اض��ي ،لكنه س��رع��ان ما
انهار وسط تبادل البلدين االتهامات
بخرقه.
وعبر مكاملات هاتفية منفصلة ،دعا
بومبيو قائدي أرمينيا وأذربيجان،
نيكول باشينيان وإل��ه��ام علييف،
إلى احترام وقف إط�لاق النار .وأكد
بومبيو أن��ه ال يوجد “حل عسكري
لهذا النزاع”.
ق����ال اجل��ي��ش��ان األذرب��ي��ج��ان��ي
واألرم��ن��ي ،إن القتال مستمر على
اخل���ط���وط األم���ام���ي���ة ،ح��ي��ث أع��ل��ن
اجل��ان��ب��ان أن��ه��م��ا ي��س��ي��ط��ران على
الوضع.
وأف��ادت حصائل جزئية عن مقتل
أكثر من  1100شخص بينهم 100
مدني منذ استئناف القتال .وحتدث
الرئيس الروسي فالدميير بوتني من
جانبه عن نحو خمسة آالف قتيل.

جانب من املعارك

مظاهرات في إيطاليا ضد تدابير مكافحة «كوفيد»19 -
شهدت العاصمة اإليطالية ،روم��ا،
مظاهرة احتجاجية ضد التدابير التي
تتخذها احلكومة للحيلولة دون تفشي
فيروس كورونا املستجد(كوفيد،)-19
تصدت لها الشرطة واعتقلت ع��ددًا من
املشاركني بها.
وبحسب مراسل األن��اض��ول ،احتشد
اليمينيون املتطرفون في ميدان “بوبولو”
بالعاصمة روما ،لالحتجاج على التدابير
التقييدية التي أعادتها احلكومة ملواجهة
الفيروس.
وعلى خلفية ذلك قامت قوات الشرطة
بحشد عناصرها في محيط امليدان وعلى
الطريق امل��ؤدي إلى رئاسة ال��وزراء ملنع
احملتجني من الوصل إليها.
وأخ���ذ احمل��ت��ج��ون ي����رددون هتافات
يطالبون فيها ب��احل��ري��ة ،كما أشعلوا
املشاعل ،وسط ترديد للنشيد الوطني،
وقامت الشرطة بفض جتمعهم باستخدام
خراطيم املياه والغاز املسيل للدموع.
احملتجون ردًا على ذلك قاموا بإلقاء
احل��ج��ارة واألل���ع���اب ال��ن��اري��ة وقنابل
الصول على قوات األم��ن ،لكنهم سرعان
ما هربوا إلى الشوارع اخللفية بعد فترة
من املقاومة ،لتشهد تلك املناطق مطاردات
بني اجلانبني.
ك��م��ا ق���ام ع���دد م��ن احمل��ت��ج�ين بحرق
ح��اوي��ات القمامة ف��ي ال��ش��وارع ،وعلى
إثر ذلك اعتقلت قوات الشرطة  16منهم
بحسب العديد من وسائل اإلعالم احمللية.

ال جدوى ألقوال وأفعال املنزعجني من ذلك

أردوغان :منضي قدما وفق رؤيتنا
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان
عن تصميم بلده على املضي قدما بخطى واثقة
وفق رؤيتها وأجندتها اخلاصة بغض النظر عما
تقوله وتفعله األطراف األخرى.
وش���دد أردوغ������ان ،ف��ي كلمة أل��ق��اه��ا أم��س
األربعاء ،على أن تركيا “تواصل املضي بخطى
واث��ق��ة نحو أه��داف��ه��ا امل��ن��ش��ودة ل��ع��ام 2023

ونستعد لالحتفال بالذكرى املئوية لتأسيس
اجلمهورية”.
وتابع“ :تركيا ستواصل التحرك وفق رؤيتها
وأجندتها اخل��اص��ة بغض النظر عما يقوله
ويفعله اآلخ���رون ..لم يعد هناك أي ج��دوى أو
قيمة لتصريحات وأفعال املنزعجني من حترك
تركيا بإرادتها احلرة”.

الرئيس األملاني يدعو اجليش لكشف
أي نشاطات ميينية في صفوفه
احتجاجات في إيطاليا

واألح��د املاضي ،ك��ان رئيس ال��وزراء
اإلي��ط��ال��ي ج��وزي��ب��ي ك��ون��ت��ي ،ق��د أعلن
إجراءات جديدة ملكافحة فيروس كورونا،
في محاولة أخيرة لتجنب إغ�لاق جديد
على مستوى البالد.
ووق��ع كونتي مرسوما جديدا يقضي
ب��ف��رض ق��ي��ود أك��ث��ر ص��رام��ة للحد من
التفشي املتسارع لفيروس كورونا ،تتمثل

الهند تسمح ملواطنيها الغرباء
أراض بها
عن كشمير بشراء ٍ
أجرت الهند ،تغييرات قانونية مثيرة للجدل تسمح للمواطنني
الهنود الذين ليسوا من سكان جامو وكشمير بشراء أراض غير
زراعية في املنطقة املتنازع عليها.
وقالت وزارة الداخلية الهندية ،إن أي شخص من الفئة املذكورة
أراض غير زراعية في “جامو وكشمير” ،في حني
ٍ
مبقدوره اآلن شراء
ال ميكن نقل األراضي الزراعية أو بيعها إال للمزارعني  ،أو غيرهم إذا
سمحت احلكومة بذلك.
وحتى  5أغسطس من العام املاضي ،حينما جردت الهند كشمير
من وضع احلكم الذاتي اخلاص بها وقسمتها إلى منطقتني تخضعان
للحكم املركزي ،لم يكن بإمكان الهنود الغرباء عن املنطقة شراء
العقارات أو التقدم للوظائف احلكومية.
ومنذ ذلك احلني ،قدمت احلكومة الهندية قوانني سهلت على الهنود
أن يصبحوا مقيمني في املنطقة ومؤهلني للوظائف احلكومية.
ومع ذلك ،لم توضح السلطات ما إذا كانت ستسمح بشكل قاطع
للمواطنني الهنود غير األصليني بشراء العقارات.
أيضا بتأسيس شركة
ومبوجب القوانني اجلديدة ،أمرت احلكومة ً
تنمية صناعية ،وقالت إنه إذا لم تكن الشركة قادرة على احلصول
على أرض من املالكني اخلاصني ،ميكن للحكومة أن تلجأ إلى أحكام
قانون آخر للحصول على األرض نيابة عنها ألغراض “عامة” غير
محددة.
وسبق أن أعرب ساسيون هنود عن مخاوفهم من أن تفتح القوانني
اجلديدة لنيودلهي بعد إلغاء احلكم الذاتي العام املاضي ،األبواب
أمام التغيير الدميوغرافي في جامو وكشمير  ،املنطقة الوحيدة ذات
األغلبية املسلمة في البالد.
ويطلق اس��م “جامو وكشمير” على اجل��زء اخلاضع لسيطرة
نيودلهي من كشمير ،ويضم جماعات تكافح منذ  ،1989ضد ما
تعتبره “احتالال هنديا” ملناطقها.
ويطالب سكان اإلقليم باالستقالل ع��ن الهند واالن��ض��م��ام إلى
باكستان ،منذ استقالل البلدين عن بريطانيا عام  ،1947واقتسام
إسالم أباد ونيودلهي اإلقليم ذا األغلبية املسلمة.
وفي  5أغسطس  ،2019ألغت احلكومة الهندية امل��ادة  370من
الدستور ،التي تكفل احلكم الذاتي في “جامو وكشمير” ذي األغلبية
املسلمة الوحيدة في البالد ،ومن ثم تقسيمه إلى منطقتني تديرهما
احلكومة الفيدرالية.

ف��ي إغ�ل�اق املطاعم وامل��ق��اه��ي ومحالت
بيع املثلجات على الساعة السادسة
مساء( 17:00ت.غ ، ).مبا في ذلك أيام
األحد.
وسرى املرسوم اعتبارا من اإلثنني 26
أكتوبر اجلاري وحتى  24نوفمبر املقبل.
وت��وص��ي ال��ت��داب��ي��ر اجل��دي��د بتجنب
ال��س��ف��ر غ��ي��ر ال���ض���روري ،الس��ي��م��ا عبر

وسائل النقل العمومية ،وتستثني هذه
التوصية األشخاص ذوي احلاالت الطبية
املستعجلة والتنقالت اخلاصة بالعمل أو
الدراسة.
وق��ال رئيس ال���وزراء اإلي��ط��ال��ي ،في
مؤمتر صحفي“ ،نحتاج إلى بذل قصارى
جهدنا حلماية صحتنا واقتصادنا وجتنب
إغالق عام ثانٍ ”.

ناشد الرئيس األملاني فرانك فالتر شتاينماير،
جيش بالده املشاركة في الكشف عن أي نشاطات
ميينية بني صفوفه.
وأكد شتاينماير ،في مقابلة مع مكتب التحرير
الصحفي باجليش نشرت ،أن ذلك “ليس خيانة
وال تشهير ،ب��ل العكس م��ن ذل���ك ...ألن شرف
اجليش األملاني قائم على تقاليد الدميقراطية
احلرة ...وكل اجلنود ملتزمون بهذه التقاليد”،
بحسب تلفزيون “دويتشه فيله”.
وأضاف“ :يجب أال نعهد بأمننا ودفاع بلدنا
ألعداء الدميقراطية”.
وشدد على ضرورة أن يهتم اجليش األملاني
بالكشف ع��ن أي نشاطات وشبكات ميينية

بريطانيا تدعم قبرص في أزمة املتوسط
وتستعرض قوتها البحرية
بحث رئيس الوزراء البريطاني،
ب���وري���س ج��ون��س��ون ،ورئ��ي��س
اجل��م��ه��وري��ة ال��ق��ب��رص��ي ،نكوس
أنستسيادس ،أزمتي ليبيا وشرق
املتوسط.
وأع����رب ج��ون��س��ون ع��ن دع��م
بريطانيا ملوقف قبرص في أزمة
ش��رق امل��ت��وس��ط ،حيث يتصاعد
التوتر ب�ين أثينا ونيقوسيا من
جهة ،وأنقرة من جهة أخرى.
يأتي هذا بعدما قامت البحرية
البريطانية بأكبر انتشار لها قبالة
قبرص منذ عقود ،إلثبات وجودها
ف��ي املنطقة املضطربة والتأكيد
على ما قال املسؤولون إنه التزام
بريطانيا بدعم أم��ن أوروب���ا بعد
خروجها من االحتاد األوروبي.
وأج���رت ق��وة ض��ارب��ة مكونة
م��ن ث�ل�اث س��ف��ن م��ت��م��رك��زة ح��ول
سفينة البحرية امللكية البريطانية
“إتش .إم .إس .ألبيون” ،الثالثاء،
م���ن���اورات مشتركة م��ع سفينة
دوري����ة وم��روح��ي��ات قبرصية
والفرقاطة الفرنسية “جان بارت”
قبالة بلدة ليماسول القبرصية
الساحلية.
وش���ارك ف��ي اجل���زء الرئيسي
م��ن التدريبات ال��ق��وات اخلاصة
القبرصية ومشاة البحرية امللكية
البريطانية ،من خالل الصعود على
منت سفينة يُفترض أنها مخطوفة
 -وفق احملاكاة  -عن طريق النزول

متطرفة انطالقا من مصلحته اخلاصة أيضا،
قائال“ :يجب أال يقبل اجليش في صفوفه أي
مناخ تظهر فيه شبكات ميينية متطرفة”.
وأعرب الرئيس األملاني عن سعادته بتصدي
جنود بأنفسهم ملثل هذه النشاطات والشبكات،
الفتا إلى أنه “من اجليد للغاية أن تقدم جنديات
وجنود من تلقاء أنفسهم مقترحات للطريقة التي
ميكن من خاللها التصدي للتطرف اليميني داخل
صفوفهم” .وأك��د أن “جميع اجلنود باجليش
األملاني على درجة عالية من التدريب ،ويتحملون
مسؤولية خاصة” .واختتم شتاينماير حديثه
بالقول “لديهم مهمة ال��ق��دوة داخ���ل اجليش
األملاني نفسه وخارجه أيضا.

نظام مادورو يؤكد إلقاء
القبض على املعارض
روالند كارينو
أكد االدع��اء العام في فنزويال إلقاء القبض
على الصحفي وال��ن��اش��ط امل��ع��ارض روالن��د
كارينو ،وذل��ك بعد أي��ام من ف��رار زعيم حزبه
إلى إسبانيا .وكتب املدعي العام طارق وليام
صعب ،على موقع تويتر ،أنه مت اعتقال كارينو،
املنسق بحزب “اإلرادة الشعبية”“ ،ملشاركته
في خطط تآمرية ضد السالم الدميقراطي”.
ورد احل��زب ،عبر تويتر ،بالتأكيد أن كارينو
أصبح ضحية لـ”االختفاء القسري” منذ أمس
األول االثنني ،وأن عائلته ومحاميه ال يعلمون
ال يعرفون شيئا عن مكانه.

البحرية الباكستانية تعلن
جناح جتربة اختبار صواريخ
مضادة للسفن
التدريب البحري البريطاني القبرصي

السريع من املروحيات احمللقة،
أث��ن��اء مجيء ال��ق��وارب السريعة
ال��ص��غ��ي��رة ع��ال��ي��ة امل���ن���اورة إل��ى
جانب السفينة .وفي هذا الصدد،
قال نائب قائد القوة البريطانية
ال��ض��ارب��ة القبطان فيل دينيس
ل��وك��ال��ة “أسوشييتد برس”:
“تقوم اململكة املتحدة ب��دوره��ا
إلث��ب��ات ال��ت��زام��ن��ا بسالمة وأم��ن
األوروبيني أثناء العمل مع حلفائنا
وشركائنا في حلف الناتو” .وأفاد

مسؤولون عسكريون بريطانيون
بأن التدريب املشترك مع القوات
القبرصية أظ��ه��ر أي��ض �اً ال��ت��زام�اً
مشتركاً ب��االس��ت��ق��رار اإلقليمي
وتصميماً على تعزيز العالقات
الدفاعية الثنائية.
وق��ال دينيس“ :قبرص شريك
مهم للغاية بالنسبة للمملكة
املتحدة في شرق البحر املتوسط
ومنطقة البحر املتوسط بشكل
عام” ،مضيفاً أن املناورات تتيح

“فرصة عظيمة لنا لرؤية وجتربة
فهم ومعرفة بعضنا ً بعضا ً”.
واح��ت��ف��ظ��ت امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة
بقاعدتني عسكريتني في قبرص
بعد استقالل اجل��زي��رة الواقعة
شرق البحر املتوسط عن بريطانيا
ع���ام  .1960وت��أت��ي امل��ن��اورات
وسط استمرار التوترات مع تركيا
امل��ج��اورة بشأن حقوق التنقيب
ع��ن النفط وال��غ��از ح��ول قبرص
املنقسمة بسبب احلرب.

أع��ل��ن��ت ال��ب��ح��ري��ة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ،أم��س
األرب��ع��اء ،جن��اح جت��رب��ة اختبار ص��واري��خ
م��ض��ادة للسفن ،ونقلت قناة “جيو نيوز”
الباكستانية ع��ن اإلدارة العامة للعالقات
العامة التابعة للبحرية قولها إن السفن
احلربية وال��ط��ائ��رات وامل��روح��ي��ات التابعة
للبحرية الباكستانية ضربت أهدافها بنجاح،
مشيرة إلى أن عرض إط�لاق الصواريخ كان
مبثابة شهادة على قوة القدرات العملياتية
واالستعداد العسكري .بدوره ،أعرب رئيس
أركان القوات البحرية اجلديد األدميرال أمجد
خ��ان نيازي عن رضائه التام عن اجلاهزية
العملياتية للبحرية الباكستانية.

