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اخلميس ٣ نوفمبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

روسيا تستأنف املشاركة في اتفاق تصدير احلبوب األوكرانية بوساطة تركية

الرغم مــن التعليق، لكن ليس من املرجح أن يســتمر ذلك 
لفترة طويلة ألن شــركات التأمــني لم تصدر عقودا جديدة 

بسبب قرار روسيا.
وقال الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي في وقت 
ســابق إنه ينبغي على العالم الرد بحزم على أي محاوالت 

روسية لتعطيل ممر تصدير احلبوب األوكرانية عبر البحر 
األسود.

وفــي كلمــة عبر الڤيديــو في وقت متأخر مســاء امس 
األول، قال زيلينســكي إن السفن التزال تنطلق من املوانئ 
األوكرانية محملة بالشحنات بفضل جهود تركيا والواليات 

املتحدة. وأضاف: «لكن هناك حاجة إلى دفاع قوي وطويل 
األمد عن ممر احلبوب».

وتابع: «يجب أن تدرك روســيا بوضوح أنها ســتواجه 
ردا عامليا قاسيا حال اتخاذ أي خطوات لتعطيل صادراتنا 
الغذائيــة.. مــن الواضح أن األمر هنا ميس حياة عشــرات 

املاليني».
ميدانيا، نفذت القوات الروسية أكثر من ٩٠ هجوما عبر 
راجمات صواريخ، علــى البنية التحتية في عدد من املدن 
والبلدات األوكرانية من بينها «كراماتورســك وميكواليف 

وزابوريجيا ودونيتسك».
فيما نفذ ســالح اجلو للجيش األوكراني نحو ٣٣ غارة 
استهدفت ٢٦ موقعا لألسلحة واملعدات العسكرية الروسية، 
و٧ مواقــع ألنظمة الصواريخ املضادة للطائرات امس. كما 
 «١٠-Orlan» أسقط مروحية وطائرتني بدون طيار من طراز
و٦ طائرات مسيرة من طراز «Shahed-١٣٦» وطائرتني بدون 

.«Kub» طيار من طراز
إلى ذلك، قالت وزارة اخلارجية الروسية امس إن «األولوية 
القصوى» هي جتنب احلرب بني القوى النووية التي ستكون 

لها «عواقب كارثية».
وأكدت وزارة اخلارجية الروسية في بيان صحافي «نحن 
علــى قناعة راســخة بأنه في ظل الوضــع احلالي الصعب 
واملضطرب - نتيجة ألعمال غير مســؤولة ووقحة تهدف 
إلى تقويــض أمننا القومي - فــإن األولوية القصوى هي 
منع أي صدام عسكري بني القوى النووية». ودعت موسكو 
القوى النووية األخرى إلى «التخلي عن احملاوالت اخلطيرة 

النتهاك املصالح احليوية لآلخرين».

أعلنت تلقيها «ضمانات خطية» من كييڤ بجعل ممر النقل منزوع السالح

(رويترز) عمال يصلحون جسر السكك احلديدية املتضرر من الهجوم الروسي على أوكرانيا  

عواصم - وكاالت: استأنفت روسيا أمس مشاركتها في 
اتفاقيــة تصدير احلبوب األوكرانية بعد تعليقها في مطلع 
األسبوع في خطوة هددت بتفاقم اجلوع على مستوى العالم 
أصر تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا بشأن جعل املمر 

املستخدم لنقلها منزوع السالح.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تلقت ضمانات مكتوبة 
من كييڤ بعدم اســتخدام ممر احلبوب بالبحر األسود في 

العمليات العسكرية ضد روسيا.
وجاء في بيان الوزارة «االحتاد الروسي يرى أن الضمانات 
التي تلقاها في الوقت احلالي كافية على ما يبدو الستئناف 

تنفيذ االتفاق».
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
وقت ســابق إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ 
نظيــره التركي خلوصي أكار بأن االتفاق الذي أبرم في ٢٢

يوليو بوساطة تركيا واألمم املتحدة استؤنف امس.
وأضاف أردوغان: «نقل احلبوب سيستمر حسب املتفق 
اعتبارا من ظهر أمس». وذكر الرئيس التركي أنه سيتم إعطاء 
أولويــة للدول الفقيرة في أفريقيا، فيما يتعلق بشــحنات 

احلبوب اجلديدة من أوكرانيا.
وقــال أردوغــان ألعضاء حزبه في البرملــان إن الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني كان قد اقترح إعطاء أولوية لدول، 
مثل الصومال وجيبوتي والسودان، مضيفا أنه يوافق على 
الفكــرة. وأضاف الزعيم التركي أن اجلهود الديبلوماســية 

ألنقرة ساعدت في إقناع موسكو بالعودة إلى االتفاق.
وقالــت مصادر معنية بصــادرات احلبوب لـ «رويترز» 
إن الســفن واصلت نقل احلبوب األوكرانية عبر املمر على 

ر من تزوير االنتخابات «النصفية» ترامب يحذِّ
وبايدن «واثق» من فوز الدميوقراطيني

الرئيــس  واشــنطن - وكاالت: عــاد 
األميركي السابق دونالد ترامب الى التشكيك 
بآليات الدميوقراطية األميركية مع اقتراب 
االنتخابــات النصفيــة للكونغرس املقرر 
إجراؤها في ٨ نوفمبر اجلاري، حيث أطلق 
ادعاءات ال أســاس لها بأن االنتخابات في 
والية بنسلڤانيا املتأرجحة يجري تزويرها.
وكتــب ترامب علــى منصته للتواصل 
االجتماعي «تروث سوشال» امس األول: «ها 
قد عدنا مجددا»، معقبا بالقول: «انتخابات 
مزورة»، وأرفق منشوره بتقرير على موقع 
إلكتروني مييني غير معروف يشــير إلى 
إمكان تعرض مئات آالف بطاقات االقتراع 
عبر البريد في والية بنســلڤانيا للتزوير 

«بطرق احتيالية».
واســتند التقرير إلى ادعاء ١٥ مشــرعا 
جمهوريا في والية بنسلڤانيا مؤخرا بأنه 
حتى ٢١ أكتوبر الفائت، مت إرسال أكثر من 
٢٤٠ ألف بطاقة اقتراع إلى ناخبني «لم يتم 

التحقق من هويتهم».
وقال املشرعون في رسالة إلى حكومة 
الوالية: «هذا عدد هائل من بطاقات االقتراع 
التي يجــب وفقا للقانــون وضعها جانبا 

وعدم احتســابها في انتخابات عام ٢٠٢٢
إال إذا أبرز الناخب بطاقة هويته».

لكن وزارة اخلارجية في والية بنسلڤانيا 
قالــت إن هذه الرســالة اســتندت إلى فهم 
ضعيف للعملية في الوالية، حيث مزجت 
بني الطلبــات املقدمة لالقتراع عبر البريد 
وبطاقات االقتراع عبر البريد التي حازت 
علــى املوافقة. وقالت الــوزارة التي تدير 
انتخابــات الوالية في بيــان: «ليس هناك 
أكثــر من ٢٤٠ ألف» بطاقــة اقتراع لم يتم 
التحقق منها كما يزعم بعض املشــرعني. 

هذه معلومات مضللة».
من جهته، أعرب الرئيس جو بايدن عن 
ثقته في أن الشــعب األميركي ســيصوت 
مجددا للدميوقراطيني في انتخابات التجديد 

النصفي للكونغرس.
وأوضح بايدن في تغريدة عبر حسابه 
على «تويتــر» قائال: «أنا واثــق متاما أن 
الشــعب األميركي ســيصوت مــرة أخرى 
بأعــداد قياســية، متاما كما فعــل في عام 
٢٠٢٠، ويوضح أن الدميوقراطية هي قيمة 
تعرفنــا وتوحدنا كأميركيني»، محذرا من 

أن «املخاطر» عالية.

إيران: دعوات لتحقيق أممي 
في «القمع الوحشي» للمحتجني

عواصم - وكاالت: انتشرت كالنار في 
الهشيم مقاطع مصورة على وسائل التواصل 
االجتماعي لقوات األمن اإليرانية وهي تعتدي 
بالضرب املبرح على محتجني وسط تصاعد 
الغضب من حملة القمع واسعة النطاق التي 
شملت اعتقاالت لشخصيات كبيرة من مغني 
راب إلى اقتصاديني ومحامني بهدف إنهاء 
االضطرابات املستمرة منذ سبعة أسابيع.

وأظهر مقطع مصور بتاريخ ٢٢ أكتوبر 
الفائــت انتشــر علــى وســائل التواصل 
االجتماعي عشرات من أفراد شرطة مكافحة 
الشغب يضربون رجال ليال في أحد شوارع 
جنــوب طهران. وقام ضابــط على دراجة 
نارية بدهسه ثم أطلق آخر النار عليه من 

مسافة قريبة. 
وفــي تعقيبها عن ذلك املقطع املصور، 
قالت منظمة العفو الدولية على تويتر امس 
«هذا التسجيل املصور املروع الذي أرسل 
من طهران مؤخرا لهو تذكير مروع آخر بأن 
قسوة قوات األمن اإليرانية ال حدود لها».

وأضافت «وسط أزمة اإلفالت من العقاب، 
يطلق العنان لضرب املتظاهرين وإطالق 
النــار عليهم بوحشــية. يجــب على األمم 
املتحــدة التحقيــق في هــذه اجلرائم على 

وجه السرعة».
وانتشــرت على اإلنترنت أيضا مقاطع 

مصورة أخرى لضرب املتظاهرين.
من جهتها، أصدرت الشــرطة اإليرانية 
بيانا قالت فيه إنه صدر أمر خاص بفحص 

تفاصيل تسجيل مصور يظهر فيه ضباط 
شــرطة يضربون مواطنا، دون إعطاء أي 

تفاصيل بشأن التسجيل املصور املعني.
ونقلت وكالة «تسنيم» لألنباء عن البيان 
أن «الشرطة ال توافق على املعاملة القاسية 
التي ال تلتزم باألعراف، ومن املؤكد أن ضباط 
الشرطة املخالفني سيعاملون وفقا للقانون».

وتوجهت قوات األمن مساء االثنني املاضي 
إلى منزل اخلبير االقتصادي داود سوري 
واعتقلته. وأخذ الضباط جهاز «الالب توب» 
اخلاص به وهاتفــه احملمول معهم، وبعد 
إلقاء القبض عليه، أبلغوا أســرته أنه في 
سجن إيفني، بحســب منشور على مواقع 

التواصل االجتماعي.
ونشرت وسائل إعالم إيرانية امس مقطعا 
مصــورا إللقاء القبض علــى مغني الراب 
اإليراني الشهير توماج صاحلي ظهر فيه 
معصوب العينني ويقول إنه لم يكن يقصد 
ما قاله في تعليقات سابقة تنتقد السلطات. 
وكان قد مت اعتقاله بعد نشره لعدة مقاطع 

غنائية مصورة دعما لالحتجاجات.
فــي غضون ذلك، ذكرت وســائل إعالم 
رسمية إيرانية أن املرشد األعلى علي خامنئي 
قال إن املسؤولني األميركيني الذين يدعمون 

االحتجاجات في بالده «وقحون».
وأضاف خامنئي «هؤالء الذين يعتقدون 
أن الواليات املتحدة قوة محصنة مخطئون، 
إنها ضعيفــة للغاية مثلما تظهر األحداث 

الراهنة».

مقاطع مصورة توثق دهسهم وتعرضهم إلطالق نار من قوات األمن

كوريا الشمالية متطر «املنطقة العازلة» بوابل من القذائف 
وجارتها اجلنوبية تندد بـ«اجتياح أرضي بحكم الواقع»

عواصــم ـ وكاالت: أطلقت 
كوريا الشمالية ٢٣ صاروخا 
على األقل امس ســقط أحدها 
قرب املياه اإلقليمية الكورية 
اجلنوبية ما استدعى ردا من 
ســيئول، حيث نــدد الرئيس 
يون ســوك-يول بـ«اجتياح 

أرضي بحكم الواقع».
كذلــك أطلقــت وابــال من 
القذائــف املدفعيــة باجتــاه 
البحرية،  العازلــة»  «املنطقة 
في إطار ما وصفه خبراء بأنه 
جزء مــن رد «عدواني وميثل 
تهديدا» من بيونغ يانغ على 
املناورات العســكرية اجلوية 
النطــاق  املشــتركة واســعة 
التي جتريها الواليات املتحدة 

وكوريا اجلنوبية حاليا.
واجتاز صاروخ بالســتي 
قصير املدى نسب إلى كوريا 
الشمالية خط احلدود الشمالي 
الذي يشكل احلدود البحرية 
بــني البلدين، مــا أطلق انذارا 
بحصــول غارة جوية، فطلب 
من ســكان جزيرة اولونغدو 
الكورية اجلنوبية النزول إلى 

مالجئ حتت األرض.
وأفــاد اجليــش الكــوري 
اجلنوبي بأنهــا «املرة األولى 
منذ انقســام شــبه اجلزيرة» 

منذ االنقسام» على ما جاء في 
بيان للرئاسة.

وســقط الصاروخ األقرب 
إلى احلدود الكورية اجلنوبية 
فــي مياه تقــع علــى بعد ٥٧

كيلومترا شرق البر الرئيسي 
لكوريا اجلنوبية على ما أوضح 
جيش سيئول الذي أكد أن ما 
حصل «كان نادرا جدا وال ميكن 
قبوله». وأعلن اجليش الكوري 
اجلنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت 

اجلنوبية أنهــا أطلقت ثالثة 
صواريخ أرض-جو في البحر 
باجتاه شمال احلدود البحرية 
بني البلدين. ودعا الرئيس يون 
إلى اجتماع طارئ ملجلس األمن 
القومــي وأمر باتخــاذ تدابير 
«سريعة وصارمة لكي تؤدي 
االستفزازات الكورية الشمالية 
إلــى ثمــن واضح» بالنســبة 
لبيونغ يانغ. وأغلقت كوريا 
اجلنوبية بعض املمرات اجلوية 
فــوق بحر اليابــان، ووجهت 
خطــوط الطيران احمللية إلى 
تغييــر مســاراتها «لضمــان 
سالمة الركاب املتوجهني إلى 

الواليات املتحدة واليابان».
من جهتها، دانت الواليات 
املتحدة امس عملية اإلطالق، 
واصفة مسار أحد الصواريخ 
عبــر احلــدود البحريــة مــع 
كوريا اجلنوبية حتديدا بأنه 
«متهور». وقال الناطق باسم 
مجلس األمن القومي في البيت 
األبيض جــون كيربي «ندين 
عمليــات إطــالق الصواريخ 
هذه وقــرار جمهورية كوريا 
الدميوقراطية الشعبية إطالق 
صاروخ حتت احلدود البحرية 
بحكم األمر الواقع مع جمهورية 

كوريا».

ســبعة صواريــخ بالســتية 
قصيرة املدى و١٦ صاروخا آخر 
ستة منها صواريخ أرض-جو.

كذلــك، أطلقــت وابــال من 
القذائــف املدفعيــة باجتــاه 
«منطقــة عازلــة» فــي البحر 
اقيمت العام ٢٠١٨ في مسعى 
خلفض حدة التوتر بني البلدين 
خالل فترة حراك ديبلوماسي 

لم تأت بنتيجة.
بدورهــا، أعلنــت كوريــا 

سيئول تغير بعض املمرات اجلوية فوق بحر اليابان وتوجه خطوط الطيران احمللية إلى حتويل مساراتها

(أ.ف.پ) شاشة تلفزيونية تظهر بثا إخباريا مع لقطات لتجربة صاروخ كوري شمالي  

الكوريــة مــع توقــف معارك 
احلرب الكورية عام ١٩٥٣ التي 
يســقط فيها صاروخ كوري 
شــمالي علــى هــذه املســافة 
القريبــة من امليــاه اإلقليمية 

لكوريا اجلنوبية.
أن  علــى  يــون  وشــدد 
الشمالي  الكوري  «االستفزاز 
يشكل اجتياحا أرضيا بحكم 
الواقع لصــاروخ اجتاز خط 
احلدود الشمالي للمرة األولى 

«حتالف املتطرفني» بقيادة نتنياهو في طريقه 
لتشكيل أكثر احلكومات «ميينية» في إسرائيل

عـواصــــم - وكـــاالت: 
أظهرت النتائج غير الرسمية 
التشريعية في  لالنتخابات 
إسرائيل تقدم حتالف رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي السابق 
اليمينــي بنيامــني نتنياهو 
مــع اليمني املتطرف بهامش 
ضئيل، لكنه يؤمن له أغلبية 
تشــكيل احلكومة اجلديدة 
التي ستكون األكثر ميينية 

على اإلطالق.
وأظهرت معطيات جلنة 
االنتخابات املركزية، بعد فرز 
٩٧٪ من األصــوات حصول 
حتالف نتنياهو على ما بني 
٦٢ و٦٥ مقعــدا، مــا يخوله 
العودة مجددا إلى السلطة، 
وهــو مــا وصفــه رئيــس 
الوزراء السابق وزعيم حزب 
«الليكود» أمس بأنه «نصر 

كبير».
لكــن خصــم نتنياهــو 
الرئيســي، رئيــس الوزراء 
املنتهية واليته يائير البيد، 
قال إنه «لم يتقرر شــيء»، 
مؤكــدا أنه وحزبــه «ويش 
عتيــد»، «ســينتظر بصبر 

النتائج النهائية».
ووفقــا للنتائــج غيــر 
التــي نشــرتها  الرســمية 
وســائل إعــالم إســرائيلية 
عــدة، مــن بينهــا: وكالــة 
البث العامة «كان»، وموقع 
«والال» اإلخباري املقرب من 

الغربيــني علــى ٨ مقاعــد، 
و«اجلبهة العربية للتغيير» 
علــى ٥ مقاعــد (أمين عودة 
الطيبي)، و«القائمة  وأحمد 
العربيــة املوحــدة» بقيادة 
منصور عباس على ٥ مقاعد، 
و«إســرائيل بيتنــا» على ٥

مقاعد، وحــزب العمل على 
٤ مقاعد. ولــم جتتز بعض 
األحــزاب نســبة احلســم، 
اليســاري  وهي: «ميرتس» 
الصهيوني، والتجمع الوطني 
و«البيــت  الدميوقراطــي، 
ايليت  اليهــودي» برئاســة 

شاكيد.

وقد حــذر وزيــر العدل 
اإلســرائيلي جدعون ساعر 
زعيم حزب «األمل اجلديد» 
الذي انشــق عن «الليكود» 
سابقا من خطر رؤية إسرائيل 
تتجــه نحــو «حتالــف من 
املتطرفني» بقيادة نتنياهو 

وحلفائه.
وكتبت صحيفة «هآرتس» 
ان «إســرائيل على وشك أن 
تبدأ ثورة ميينيــة ودينية 
وســلطوية، هدفهــا تدمير 
البنية التحتية الدميوقراطية 
التي بنيت عليهــا الدولة»، 
مضيفة «قد يكون هذا يوما 
أسود في تاريخ إسرائيل».

من جهته، قال زعيم اليمني 
املتطــرف إيتمار بــن غفير 
رئيس حــزب «الصهيونية 
الدينية» لقد «صوت اجلمهور 
للهوية اليهودية.. حان الوقت 
أن نعود لنكون أسياد بلدنا».
وكرر دعوته الســتخدام 
ضــد  خصوصــا  القــوة، 
الفلســطينيني فــي القــدس 
الغربية  الشــرقية والضفة 

احملتلتني.
إلــى ذلك، اعتبــر رئيس 
الوزراء الفلســطيني محمد 
اشــتية أن القيادة والشعب 
الفلسطيني لم تكن لديهم أي 
أوهام بإمكانية إفراز صناديق 
االقتراع في االنتخابات العامة 
اإلسرائيلية شريكا للسالم.

وبحسب النظام النسبي 
اإلسرائيلي يجب ان حتصل 
كل قائمة انتخابية على نسبة 
احلسم وهي ٣٫٢٥٪ من نسبة 
األصوات التي تؤهل للدخول 
إلى «الكنيست» بـ ٤ أعضاء 

دفعة واحدة.
وال تشــمل هذه النتائج 
فرز مغلفات تصويت اجليش 
واملستشفيات، والتي قد تغير 
فروقات طفيفــة في األرقام 
مــع اكتمــال فــرز األصوات 
وصدور النتائج الرســمية. 
وهــذه األصــوات تذهب في 

األغلب لصالح اليمني.

البيد يدعو إلى انتظار النتائج النهائية.. و«اليسار» يعتبره «يوماً أسود»

مسن فلسطيني يطالع نتائج انتخابات «الكنيست» اإلسرائيلي بإحدى الصحف العربية في مدينة اخلليل أمس (أ.ف.پ)

االســتخبارات، وصحيفتــا 
أحرونــوت»  «يديعــوت 
واسعة االنتشار، و«هآرتس» 
اليسارية، فقد حصل حزب 
الليكود بزعامة نتنياهو على 
٣١ مقعدا، وحزب البيد على ٢٤

مقعدا، وحتالف «الصهيونية 
الدينيــة» بزعامــة اليميني 
املتطــرف بن غفيــر على ١٤
مقعدا، و«املعسكر الوطني» 
بقيــادة بينــي غانتس على 
١٢ مقعدا، وحزب «شــاس» 

املتطرف على ١٢ مقعدا.
وحصل حــزب «يهدوت 
هتــوراة» املتطــرف لليهود 


