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وجهها ملكا األردن والبحرين وأمير قطر ورئيسا العراق وفلسطني

قادة عرب لـ«بايدن» ..تهاني ال تخلو من تطلعات
هنأ األردن والعراق والبحرين وقطر
وفلسطني ،ال��دمي��ق��راط��ي ج��و بايدن
بتوليه رئاسة الواليات املتحدة ،خلفا
للجمهوري دونالد ترامب ،وفق بيانات
وبرقيات وت��غ��ري��دات رسمية حملت
تطلعات بشأن مستقبل العالقات مع
واشنطن.
فعبر حسابه على “تويتر” ،كتب
العاهل األردن��ي ،امللك عبد الله الثاني:
“أحر التهاني جلو بايدن على تنصيبه
اليوم”.
وتابع“ :نحن نقدر عاليا شراكتنا
االستراتيجية وصداقتنا الدائمة مع
الواليات املتحدة ،ونتطلع إلى العمل
معكم ف��ي ال��س��ع��ي لتحقيق ال��س�لام
واالزدهار العامليني”.
وقال الرئيس العراقي ،برهم صالح،
ف��ي ب��ي��ان“ :نتطلع إل��ى ال��ب��ن��اء على
العالقات العميقة التي تربط بلدينا،
وتوسيع نطاق التعاون االستراتيجي
ال��ذي نتمتع به بالفعل ،ونواجه معا
العديد من التحديات ،ال سيما تلك التي
ميثلها اإلرهاب والتطرف”.
وتابع“ :يحدونا األمل في أن تصبح
العالقات بني بلدينا أق��وى في األشهر
والسنوات املقبلة ،وأن نتمكن من رسم
طريق مشترك نحو عراق وشرق أوسط
أك��ث��ر ازده����ارا على أس���اس االح��ت��رام
امل��ت��ب��ادل وقيمنا املشتركة للحرية
والدميقراطية”.
وب��ع��ث م��ل��ك ال��ب��ح��ري��ن ،ح��م��د بن
عيسى آل خليفة ،برقية تهنئة إلى
ب��اي��دن ،متمنيا ل��ه فيها “التوفيق
والسداد في مهامه الرئاسية ،وقيادة
الشعب األمريكي الصديق نحو املزيد
من التقدم والرقي واالزدهار” ،وفق

الوكالة الرسمية.
وأك����د “التطلع ال���دائ���م لتعزيز
ال��ع�لاق��ات االستراتيجية ب�ين مملكة
البحرين والواليات املتحدة األمريكية،
وتطوير التعاون والتنسيق والعمل
املشترك ،مبا يعزز املصالح املتبادلة
للبلدين وال��ش��ع��ب�ين ال��ص��دي��ق�ين في
املجاالت كافة”.
وف���ي ب��رق��ي��ة ،ه��ن��أ أم��ي��ر ال��ك��وي��ت،
ن��واف األحمد اجلابر الصباح ،بايدن
بتنصيبه ،م��ش��ي��دا ب��ال��ع�لاق��ات بني
ال��ب��ل��دي��ن ،ومتطلعا لتعزیز أواص��ر
ال��ص��داق��ة ب�ینھم��ا واالرت���ق���اء بأطر
التعاون.
كما بعث أمير قطر ،متيم بن حمد آل
ثاني ،برقية تهنئة إلى بايدن ،متمنيا له
التوفيق في مهامه ولعالقات الصداقة
والتعاون االستراتيجي بني البلدين
املزيد من التطور والنماء.
وهنأ الرئيس الفلسطيني ،محمود
عباس ،بايدن ونائبته كاماال هاريس
على التنصيب ،متمنيا لهما النجاح في
“مواجهة التحديات الكبرى” ،وفق
وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية.
وأض��اف“ :نتطلع للعمل سويا من
أج��ل ال��س�لام واالس��ت��ق��رار ف��ي املنطقة
والعالم” ،معربا عن استعداده لعملية
سالم شاملة وعادلة (مع إسرائيل).
وأدى بايدن ،في وقت سابق  ،اليمني
الدستورية ،وأصبح الرئيس الـ46
للواليات املتحدة.
وبجانبه ،أدت كاماال هاريس اليمني
الدستورية نائبة له ،خلفا ملايك بنس،
في مراسم تنصيب مببنى الكونغرس
في واشنطن ،حضرها رؤساء أمريكيون
سابقني ،بينما تغيب عنها ترامب.

بايدن وزوجته

قرغيزيا :إعالن النتائج النهائية النتخابات الرئاسة واالستفتاء
أعلنت جلنة االنتخابات في قرغيزيا ،النتائج
النهائية لالنتخابات الرئاسية واالستفتاء،
التي أك��دت فوز رئيس ال��وزراء السابق صدر
ج��ب��اروف بالرئاسة فيما مت اختيار النظام
الرئاسي حلكم البالد.
وأف��ادت اللجنة في بيان ،مبشاركة مليون
و 395ألفا و  513ناخبا من أص��ل  3ماليني
 563ألفا و 574ناخبا مسجلني في االنتخابات
الرئاسة بنسبة مشاركة قدرت بـ 39.16باملئة.

وأضافت أن  79.20باملئة من األصوات كانت
لصالح ج��ب��اروف فيما حل الرئيس السابق
للبرملان أداه���ان م��ادوم��اروف ثانيا بـ 6.79
باملئة من األصوات.
وم��ن امل��ت��وق��ع أن ي���ؤدي ال��رئ��ي��س اجلديد
جباروف ،اليمني الدستورية ليباشر مهامه
األسبوع املقبل.
وفيما يخص االستفتاء على نظام احلكم،
أوض��ح��ت اللجنة أن نسبة امل��ش��ارك��ة بلغت

برملان اليونان يقر قانون توسيع
املياه اإلقليمية بالبحر األيوني
واف��ق البرملان اليوناني ،على م��ش��روع ق��ان��ون لتوسيع املياه
اإلقليمية للبالد من  6أميال إلى  12ميال في البحر األيوني .وطرح
مشروع القانون الذي ينص على توسيع اليونان ملياهها اإلقليمية
للتصويت على النواب في البرملان ،بحسب مراسل األناضول .
وإثر تصويت مفتوح وافق البرملان على مشروع القانون الذي
ينص على توسيع املياه اإلقليمية اليونانية من  6أميال بحرية إلى
 12ميال بالبحر األيوني.
وقبل التصويت قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في
كلمة بالبرملان ،إن لبالده احلق في توسيع مياهها اإلقليمية .وادعى
ميتسوتاكيس أن ب�لاده اتخذت اخلطوات بشأن ه��ذه املسألة مبا
يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.
وقال وزير اخلارجية اليوناني نيكوس ديندياس ،إن بالده تخطط
لتوسيع مياهها اإلقليمية شرق جزيرة كريت في البحر املتوسط.
وزع��م دي��ن��دي��اس ف��ي كلمة بالبرملان ،أن ب�لاده ليست ملزمة
بالتفاوض مع البلدان احلدودية بشأن توسيع مياهها اإلقليمية.
وفي  26أغسطس املاضي ،قال ميتسوتاكيس ،إن حكومته ستقدم
قريبا إلى البرملان مشروع قانون لتوسيع مياهها اإلقليمية من  6أميال
بحرية إلى  12ميال في البحر األيوني.
وتشهد منطقة شرقي املتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ
خطوات أحادية مع اجلانب الرومي من جزيرة قبرص ،وبعض بلدان
املنطقة بخصوص مناطق الصالحية البحرية.
كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض
حول املسائل املتعلقة بشرق املتوسط ،وبحر إيجة ،وإيجاد حلول
عادلة للمشاكل.

إحالة ملف الرئيس املوريتاني
السابق إلى النيابة قريب ًا
قال مصدر مقرب من التحقيق مع الرئيس املوريتاني السابق محمد
ولد عبد العزيز ،إن امللف أصبح جاهزا ً في انتظار اإلحالة إلى النيابة
العامة.
ونفى املصدر ملوقع “صحراء ميديا” املوريتاني إحالة امللف بالفعل
إلى النيابة العامة ،مؤكدا ً أنه “جاهز لإلحالة”.
فضل حجب هويته ،أن احملققني ينتظرون
وأضاف املصدر ،الذي ّ
“النيابة العامة” دون أن يعطي تفاصيل أكثر.
وحتقق شرطة اجلرائم االقتصادية واملالية منذ يوليو () املاضي،
في شبهات فساد أثارها تقرير جلنة حتقيق برملانية ،في ملفات فساد
يقول إنها كانت خالل حكم الرئيس السابق ،وت��ورط فيها بعض
املقربني منه واملسؤولني الذين عملوا معه.

مقتل  3من احلرس الوطني
األمريكي في حتطم مروحية
ذكر تقرير إخباري أن ثالثة من عناصر احلرس الوطني األمريكي،
لقوا حتفهم ج��راء حتطم طائرة مروحية في بلدة ميندون شمالي
نيويورك.
ونقل موقع فلوريدا نيوز تاميز عن الشرطة أن املروحية كانت تقل
ثالثة أشخاص ،وحتطمت الساعة  18:30مساء بالتوقيت احمللي.
ولم يتم الكشف بعد عن مالبسات التحطم.

 39.12باملئة ،وأن  81.49باملئة صوتوا
لصالح النظام ال��رئ��اس��ي ،و 10.91باملئة
للنظام البرملاني ،مقابل رفض  4.47باملئة لكال
النظامني.
وتدار قرغيزيا وفق نظام برملاني منذ .2010
وفي  10يناير اجلاري ،أعلنت جلنة االنتخابات
امل��رك��زي��ة ف��ي ق��رغ��ي��زي��ا ،ف��وز ج��ب��اروف في
انتخابات رئاسة البالد ،وفق النتائج األولية.
ومنتصف أكتوبر امل��اض��ي ،أعلن الرئيس

القرغيزي سورنباي جينبيكوف ،استقالته
من منصبه ،على خلفية احتجاجات بدأت عقب
االنتخابات البرملانية التي رفضتها املعارضة.
وعقب استقالة جينبيكوف تولى جباروف
مهام رئاسة اجلمهورية مؤقتا.
وف��ي  15نوفمبر  ،استقال ج��ب��اروف ،من
منصبه متهيدا للترشح إلى انتخابات رئاسة
اجلمهورية .وسلّم منصب رئاسة الوزراء إلى
نائبه األول أرتيم نوفيكوف.

مالي :الشرطة تتصدى ملظاهرة
مناهضة للوجود العسكري الفرنسي

تصدت قوات الشرطة في مالي ،ملظاهرة
غير مرخصة مناهضة للوجود العسكري
الفرنسي في البالد.
وب��ح��س��ب ت��ق��اري��ر إع�لام��ي��ة محلية ،
م�لأ مئات األش��خ��اص ساحة االستقالل
ب��ال��ع��اص��م��ة ب��ام��اك��و ل��ل��م��ش��ارك��ة في
مظاهرة مناهضة لفرنسا ،ك��ان مخطط
ل��ه��ا غ��ي��ر أن ال��س��ل��ط��ات منعتها بسبب

مقتل إرهابي في الشيشان تورط في
هجمات داعش الدامية على موسكو
أع��ل��ن رئ��ي��س ال��ش��ي��ش��ان رم��ض��ان
قديروف مقتل أصالن بيوتوكاييف زعيم
تنظيم داعش في الشيشان والعقل املدبر
لهجمات دامية في موسكو.
وصنف بيوتوكاييف ،املعروف أيضاً
باسم األمير حمزة ،في  2016إرهابياً
عاملياً من وزارة اخلارجية األمريكية،
التي قالت إن��ه أصبح قائد التنظيم في
املنطقة في يونيو () .2015
وذكرت الوزارة أيضاً أن بيوتوكاييف
كان مسؤوالً عن تفجيرات انتحارية في
روسيا مبا فيها هجوم في يناير() 2011
على مطار دوموديدوفو في موسكو الذي
أسفر عن مقتل  35شخصا ً.
وقال قديروف إن الشرطة الشيشانية
قتلت بيوتوكاييف ،و 5مسلحني مرتبطني
ب��ه م��درج�ين ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ة ال��روس��ي��ة

للمطلوبني في موقع االشتباك.
وكتب ق��دي��روف على منصة تلغرام
“العصابة ال��س��ري��ة ف���ي ج��م��ه��وري��ة
الشيشان ،قُضي عليها متاماً!” ،مرفقاً
ال��ن��ص ب��ص��ور م��روع��ة جل��ث��ث ملطخة
بالدماء .وأض��اف قديروف أن املسلحني
ه��رب��وا م��ن املالحقة مرتني قبل قتلهم،
م��ش��ي��را ً إل���ى أنّ���ه ش���ارك شخصياً في
التخطيط للعملية “منذ فترة طويلة”.
هنأ الرئيس الروسي فالدميير بوتني
ال��زع��ي��م الشيشاني على العملية في
اتصال هاتفي ،وفق ما قال املتحدث باسم
الكرملني دميتري بيسكوف للصحافيني
األربعاء.
ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” لألنباء
عنه أن جميع امل��ش��ارك�ين ف��ي العملية
سيُكافأون رسميا ً على عملهم.

ضرب زلزال بقوة  5.5درجات على مقياس “ريختر” ،شمال
شرقي بيرو  .جاء ذلك بحسب بيان صادر عن املركز الوطني
لرصد الزالزل التابع للمعهد اجليوفيزيائي بالبالد.
ووفق املركز فإن مركز الزلزال يقع على عمق  42كيلومترًا،
وعلى بعد  62كيلومترًا شمال غ��رب مدينة “ماركونا” في
مقاطعة “نازكا” شمال شرق البالد.
وأوضح مسؤولون أنه لم يصدر أي حتذير من إمكانية حدوث
موجات مد عالي “تسونامي” ،مشيرين إلى أن لم تنجم عن الهزة
أية خسائر بشرية أو مادية.
وتقع بيرو  ،وهي إحدى الدول التي لديها أعلى حركة زلزالية
في العالم  ،في منطقة نشاط زلزالي باحمليط الهادئ ،تعرف
بـ”حزام النار”.
وكانت البالد قد شهدت في  15أغسطس  2007هزة أرضية
شخصا.
ً
بلغت قوتها  7.9درجات ،تسببت في مقتل 595

الصني تفرض عقوبات على
مسؤولني أمريكيني بينهم بومبيو

مظاهرات في مالي

التدابير االحترازية املفروضة ملواجهة
فيروس كورونا املستجد(كوفيد.)-19
واستخدمت عناصر الشرطة غاز الفلفل
لتفريق املتظاهرين الذين أخذوا يرددون
هتافات مناهضة لفرنسا .وفي وقت سابق
كانت تقارير إعالمية محلية قد ذكرت أن
مجموعة من أصحاب السترات الصفراء
كان قد قدموا من فرنسا للمشاركة بتلك

زلزال بقوة  5.5درجات
يضرب شمال شرقي بيرو

املظاهرة املخطط لها قبل أسابيع.
جت��در اإلش����ارة أن فرنسا أطلقت في
 ،2014عملية عسكرية في مالي مبشاركة
 4500جنديا ،بهدف القضاء على اجلماعات
املسلحة في منطقة الساحل اإلفريقي واحلد
من نفوذها .كما بعثت األمم املتحدة  15ألف
جندي لتحقيق االستقرار في مالي ،إال أنه
لم يتم القضاء على التهديد األمني فيها.

فرضت الصني ،عقوبات على مسؤولني أمريكان بينهم مايك
بومبيو ،وزير خارجية الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب.
وأفاد بيان صادر عن اخلارجية الصينية ،أن بعض السياسيني
املناهضني لبكني في الواليات املتحدة ،قاموا بالتدخل في الشؤون
الداخلية للصني.
وأض��اف البيان“ :على مدى السنوات القليلة املاضية ،قام
بعض السياسيني املناهضني للصني في الواليات املتحدة ،بدافع
من مصاحلهم السياسية األنانية والتحيز والكراهية ضد الصني
وعدم إظهار أي اعتبار ملصالح الشعبني الصيني واألمريكي،
بالتخطيط والترويج وتنفيذ سلسلة من التحركات املجنونة
التي تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية لبالدنا وقوضت
مصاحلنا”.
وأشار إلى إدراج  28مسؤوال أمريكيا ،بينهم بومبيو ،في قائمة
العقوبات ،متهما إياهم بـ”انتهاك سيادة الصني”.
وتابع“ :يحظر على هؤالء األف��راد وأف��راد أسرهم املباشرين
دخ��ول البر الرئيسي وه��ون��غ كونغ وم��اك��او الصينية ،هم
والشركات واملؤسسات املرتبطة بهم ممنوعون أيضا من التعامل
مع الصني”.
كما أكد البيان على أن “احلكومة الصينية مصممة بحزم على
الدفاع عن السيادة الوطنية للبالد وأمنها ومصاحلها التنموية”.
وف��ي بيانه منتصف يناير اجل��اري ،اتهم وزي��ر اخلارجية
األمريكي السابق ،مايك بومبيو ،احلكومة الصينية بارتكاب
“جرائم ضد اإلنسانية وإبادة جماعية” ضد مسلمي األويغور
واألقليات األخ��رى في إقليم “سنجان” املتمتع باحلكم الذاتي
شمال غربي البالد.

موزمبيق وتنزانيا والكونغو..
مثلث داعش اجلديد بإفريقيا
في خضم انشغال العالم باحلرب
على املجموعات املتطرفة في منطقة
الساحل اإلفريقي ،ب��رز ف��رع جديد
لتنظيم “داعش” ف��ي موزمبيق
ج��ن��وب ش��رق��ي ال��ق��ارة ال��س��م��راء،
وينتشر في الكونغو الدميقراطية
ويهدد تنزانيا.
سيطر عناصر داعش في ما أصبح
يعرف “والية إفريقيا الوسطى”،
على مدينة ساحلية استراتيجية
وق��رى في موزمبيق ،وتسببوا في
مقتل مئات املواطنني ون��زوح مئات
اآلالف.
كما اقتحم عناصر داعش سجنا
كبيرا ف��ي الكونغو الدميقراطية،
وأطلقوا سراح مئات السجناء بينهم
مجرمون وعناصر متشددة .ومتدد

نشاطهم إلى غاية جنوبي تنزانيا
(شرق القارة) ،عندما هاجم املئات
منهم مركزا أمنيا مبدينة حدودية
مع موزمبيق .شهدت موزمبيق في
 ،2017تصاعد هجمات مسلحة
لتنظيم متطرف أطلق على نفسه
“أنصار السنة” ،ويلقبه السكان
احمل��ل��ي��ون بـ”أنصار الشريعة”،
وت���ع���ود ب����داي����ات ن��ش��اط��ه غير
املسلح إل��ى  .2007لكن جماعة
أنصار السنة في موزمبيق أعلنت
في  2018والءه��ا لداعش ،ال��ذي لم
يتبنها رسميا إال في أبريل ،2019
في تسجيل صوتي ألحد قادته.
ومنذ ذلك التاريخ ،أصبح نشاط
“داعش والي��ة إفريقيا الوسطى”
أكثر عنفا ودموية ،وارتكب مجزرة

م��روع��ة ف��ي نوفمبر امل��اض��ي ،تعد
األكبر من نوعها في البالد ،عندما
ذب���ح  50م��دن��ي��ا ف��ي ملعب قرية
“مواتيد” (شمال) .وأخطر عملية
ل��داع��ش ف��ي م��وزم��ب��ي��ق ،سيطرته
على ميناء “موكيمبوا دا برايا”
الرئيسي والغني بالغاز الطبيعي
(شمال) ،والذي يقع مبدينة يقطنها
أك��ث��ر م��ن  100أل��ف نسمة ،وذل��ك
ف��ي  12أغسطس  .2020وتقول
“بي بي سي” ،إن احلكومة فقدت
السيطرة على  3مناطق ساحلية،
وعلى الرغم من احلملة العنيفة التي
شنتها القوات احلكومية ضدهم في
“موكيمبوا دا برايا” فإنها لم تنجح
في طردهم ،مثلما فعلت ذلك مرتني،
أولها في أكتوبر .2017

