السودان يعلن احلداد  3أيام حزن ًا على املهدي

8

أعلن مجلس ال���وزراء ال��س��ودان��ي احل���داد ال��ع��ام مل��دة 3
أيام؛ لوفاة الصادق املهدي ( 85عاما) ،زعيم حزب “األمة
القومي” ،رئيس ال��وزراء األسبق؛ جراء إصابته بفيروس
“كورونا”.
ونعى “جتمع املهنيني السودانيني” الراحل بقوله ،في
بيان“ :كان املهدي ملهما في كل الظروف ،ومنشغال دون
انقطاع بالهم العام”.
اجلمعة  12ربيع اآلخر  1442هـ 27/نوفمبر  - 2020السنة الرابعة عشر  -العدد E 3803

فيما قال وزير الشؤون الدينية واألوقاف السوداني ،نصر
الدين مفرح ،في بيان“ :انطوت اليوم صفحة من صفحات
الفكر واحلكمة واألدب واألخالق النبيلة والزهد والترفع عن
الصغائر والكبائر” .وأعلن حزب “األمة القومي” ،في بيان،
أن جثمان زعيمه سيُدفن اليوم اجلمعة في أم درمان ،كبرى
مدن العاصمة اخلرطوم ،فور وصوله من اإلمارات ،حيث كان
يتلقى العالج.

واملهدي هو سياسي ومفكر ،ولد في ديسمبر  1935في
أم درم��ان ،وحصل على املاجستير في االقتصاد من جامعة
أوكسفورد ،ع��ام  .1957وك��ان املهدي آخ��ر رئيس وزراء
مُنتخب دميقراطيا ،وأ ُطيح به عام  1989في انقالب عسكري
جاء بعمر البشير إلى السلطة ،قبل أن جتبر احتجاجات
شعبية قيادة اجليش على عزله من الرئاسة ،في  11أبريل
.2019
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الرئيس أردوغان واألمير متيم يعقدان قمة جديدة

تركيا وقطر 28 ..قمة و 52اتفاقية في فترة قياسية
ق���ط���ر :م���غ���ادرة زورق���ي��ن ب��ح��ري��ن��ي�ين
دخال املياه اإلقليمية دون إخطار
أعلنت وزارة الداخلية القطرية،أنها سمحت مبغادرة زورقني بحرينيني دخال
املياه اإلقليمية لبالدها دون إخطار مسبق ،وذلك بعد التنسيق مع املنامة.
وقالت ال���وزارة في بيان عبر حسابها بـ”تويتر”“ :دوريات أم��ن السواحل
واحل��دود استوقفت ظهر األربعاء زورق�ين بحرينيني بعد رصدهما داخ��ل املياه
القطرية دون إخطار مسبق”.
وأوضحت أنه “مت التواصل مع غرفة العمليات بالبحرين ،للحصول على ذلك،
قبل أن يتعذر ذلك ويوضح قائد زورق أنه فقد االتصال بقياداته”.
وقالت إن القائد لم تسمه أشار إلى أن أجهزة الزورق تعطلت أثناء قيامهم بتمرين
داخل حدود املياه البحرينية ما تسبب في فقدانه طريق العودة إلى موقعه ،مطالبا
السماح لهما بالعودة.
وأضافت الداخلية القطرية“ :مت التنسيق مرة أخرى مع غرفة العمليات بالبحرين
ومت السماح لهما مب��غ��ادرة املنطقة” .وأش���ارت إل��ى أن “موقع رص��د الزورقني
البحرينيني كان معاكسا ملوقع التمرين املقام الذي مت اإلعالن عنه مسبقا”.

أردوغان واألمير متيم

عقد ف��ي أن��ق��رة ،االج��ت��م��اع ال��س��ادس
للجنة االستراتيجية العليا التركية-
ال��ق��ط��ري��ة ،ف���ي ظ���ل ع�ل�اق���ات ثنائية
استراتيجية تشهد ت��ط��ورا متناميا
وتعاونا متواصال على محتلف األصعدة.
ويترأس هذا االجتماع كل من الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان ،وأمير قطر
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ،وسيعقدان
لقاء قمة على هامش االجتماع.
وهذه القمة ستكون الثامنة والعشرين
بني الرئيس أردوغان واألمير متيم ،خالل
سبعني شهرًا ،وهو رقم قياسي في تاريخ
العالقات بني البلدين ،ورمبا في تاريخ
العالقات الدولية.
عام  2020شهد قمتني بارزتني ،األولى
خالل زيارة الرئيس أردوغ��ان للدوحة،
في  2يوليو  ،وه��ي األول��ى له خارجيًا
ووصفت
ُ
بعد ظهور جائحة “كورونا”،
الزيارة حينها باالستثنائية.
أما القمة الثانية فكانت في  7أكتوبر ،

وأيضا خالل زيارة عمل قام بها الرئيس
أردوغ��ان إلى الدوحة ،واستمرت ليوم
واحد.
على مختلف األصعدة ،تشهد العالقات
ب�ين البلدين ت��ط��ورا وت��ن��وع��ا ،ومَ�� َثّ�� َل
االجتماع اخلامس للجنة االستراتيجية
العليا املشتركة تتويجا لتلك العالقات
املتميزة ،التي تقدم منوذجا للعالقات
اإلقليمية.
وبعد سنوات من التوافق والتناغم ،مت
تأسيس اللجنة االستراتيجية املشتركة
في  ،2014وعقدت خمسة اجتماعات،
مناصفة بني قطر وتركيا.
وخالل تلك االجتماعات مت توقيع 52
اتفاقية و 5بيانات مشتركة ،ومن املقرر
أن يرتفع عددها خالل االجتماع السادس
للجنة.
وتتنوع تلك االتفاقيات في مجاالت
االقتصاد والصناعة وال��دف��اع واألم��ن
واالستثمار والطاقة والثقافة وامللكية

«ح���م���اس» ت��دع��و إل���ى «تصعيد
املقاومة» ضد الكيان الصهيوني
دعت حركة املقاومة اإلسالمية “حماس” ،إلى “تصعيد املقاومة”
ضد إسرائيل ،ردا على جرائمها بحق الفلسطينيني.
ج��اء ذل��ك في بيان للحركة ،ردا على قتل الشرطة اإلسرائيلية
فلسطينيا عند أحد احلواجز شرق مدينة القدس ،بزعم محاولة تنفيذ
عملية دهس.
وقالت احلركة ،إنها “تنعي الشهيد نور جمال شقير من القدس
احملتلة ،وال��ذي ارتقى برصاص ق��وات االحتالل بعد إط�لاق النار
عليه”.
وأضافت“ :ندعو إلى تصعيد املقاومة بأشكالها كافة في وجه
االحتالل ،الذي كثف من استهدافه ألبناء شعبنا على حواجز املوت”.
وتابعت“ :ما تقوم به حكومة االحتالل من القتل على احلواجز ()..
هو جرائم ضد اإلنسانية وفق القانون الدولي”.
وفي وقت سابق  ،قالت الشرطة اإلسرائيلية ،في تصريح“ :جرت
محاولة دهس على معبر الزعيم في غالف القدس وأطلق النار على
املشتبه الذي يبدو أنها أصيب”.
قبل أن تؤكد قناة “كان” الرسمية ،وفاة املشتبه به الفلسطيني في
مستشفى “هداسا هار هتسوفيم” باملدينة ،متأثرا بإصابته بجروح
وصفت باخلطيرة.
فيما قال شهود عيان ،لألناضول ،إن قوة عسكرية أطلقت النار
جتاه مركبة فلسطينية على حاجز الزعيم ،شرقي القدس ،ما أدى إلى
إصابة سائقها بجراح.
وأض��اف الشهود ،أن القوة اإلسرائيلية أغلقت احلاجز ،ومنعت
الوصول للمصاب.

بريطانيا تطالب إسرائيل بوقف
بناء املستوطنات في القدس
طالبت بريطانيا ،إسرائيل بوقف بناء مستوطنات جديدة في
القدس .وأع��رب بيان ص��ادر عن اخلارجية البريطانية ،عن قلقها
العميق إزاء طرح إسرائيل مناقصة لبناء  450وحدة سكنية جديدة
في القدس.
وأضاف البيان أن املوقف البريطاني واضح جتاه بناء إسرائيل
للمستوطنات ،مردفا“ :بحسب القانون الدولي ،فإن املستوطنات غير
قانونية وتضر مبساعي إعادة تأسيس الثقة واحلوار بني األطراف”.
وطالب إسرائيل بوقف فوري لبناء املستوطنات اجلديدة .وفي
 9نوفمبر اجل��اري ،قالت حركة “السالم اآلن” اإلسرائيلية ،إن
االستيطان تضاعف خالل السنوات األربع املاضية ،من والية الرئيس
األمريكي دونالد ترامب.
وأضافت احلركة التي ترصد االستيطان ،في بيان ،أن��ه “متت
املصادقة على بناء  26331وحدة سكنية في املستوطنات في األعوام
األربعة األخيرة ( ،)2020-2017مقابل  10331وحدة سكنية في
األعوام .”2016-2013

الفكرية والتعليم والشباب واالقتصاد
وغيرها من مجاالت التعاون احليوية.
واستضافت الدوحة ال��دورة األول��ى
للجنة االستراتيجية املشتركة ،في
ديسمبر  ،2015بينما عُ ��ق��دت الثانية
ف��ي مدينة ط��راب��زون التركية ،2016
والثالثة في الدوحة  ،2017والرابعة
ف���ي إس��ط��ن��ب��ول  ،2018واخل��ام��س��ة
ف��ي ال��دوح��ة  .2019وش��ه��د االجتماع
اخلامس ،في  25نوفمبر  ،2019توقيع
سبع اتفاقيات في مجاالت االقتصاد،
التمدن ،التجارة ،الصناعة ،التكنولوجيا
وقطاعات الصحة ،فضلاً عن التخطيط
االستراتيجي والتعاون العلمي وامللكية
الفكرية.
وتسهم تلك االتفاقيات ف��ي تعزيز
وإث���راء العالقات الثنائية السياسية
واالقتصادية والثقافية والعلمية بني
البلدين.
ك��ل ع���ام ُت��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات اللجنة

االستراتيجية على أعلى مستوى ،وهي
آلية للتشاور ح��ول العالقات القطرية
ال��ت��رك��ي��ة ،ومت��ث��ل أح���د أه���م م��ؤش��رات
العالقات الثنائية املكثفة والقوية.
كما تعكس رغبة البلدين في تعزيز
وتنويع عالقات التعاون ،وه��ي داللة
مهمة على قوة وعمق العالقات والتزامهما
كبلدين شقيقني وحليفني استراتيجيني.
ويوجد تناغم سياسي كبير واتفاق في
وجهات النظر بني أنقرة والدوحة جتاه
الكثير من قضايا املنطقة ،مثل األزمات
ف��ي س��وري��ا وليبيا وال��ي��م��ن وال��وض��ع
بالعراق.
وف��ي ظ��ل ت��ع��اون اق��ت��ص��ادي متنام
وتناغم سياسي متزايد ،يعول كثيرون
إقليميا ودوليا على القمم بني الرئيس
أردوغ���ان واألم��ي��ر متيم لبلورة حلول
ورؤى للقضايا واألزم��ات التي يشهدها
ال��ش��رق األوس����ط ،وال سيما ف��ي وقت
تعصف فيه باملنطقة توترات كبيرة.

م���ك���ت���ب أمم������ي ب����ال����دوح����ة مل��ك��اف��ح��ة
اإلرهاب بالعالم خالل  3شهور

وقعت قطر واألمم املتحدة،اتفاقية إلنشاء مكتب في الدوحة للبرنامج األممي
ملكافحة اإلرهاب .ويُعنى هذا املكتب باملشاركة البرملانية في منع ومكافحة اإلرهاب
وتغطي أنشطته برملانات دول العالم ،بحسب وكالة األنباء القطرية (قنا).
ووقع االتفاقية كل من رئيس مجلس الشورى القطري ،أحمد بن عبد الله بن زيد
آل محمود ،ووكيل األمني العام لألمم املتحدة ،رئيس املكتب األممي ملكافحة اإلرهاب،
فالدميير فورنكوف ،بحضور مندوب قطر لدى األمم املتحدة ،علياء بنت أحمد بن
سيف آل ثاني ،عبر تقنية االتصال املرئي.
ووص��ف رئيس مجلس الشورى القطري التوقيع على االتفاقية بأنه “يوم
تاريخي” .وقال “آل محمود”“ :هذا احلدث الهام ميثل لبنة أخرى في بناء التعاون
الدائم واملثمر بني قطر واألمم املتحدة”.
وتابع“ :افتتاح هذا املكتب في الدوحة يعتبر رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن
دولة قطر على الطريق الصحيح في كل مبادراتها ملكافحة اإلرهاب”.
ومنذ يونيو  ،2017قطعت السعودية واإلمارات والبحرين ومصر عالقاتها مع
قطر ،ثم فرضت عليها “حصارا” ،بزعم دعمها لإلرهاب ،وهو ما تنفيه الدوحة،
وتتهم الدول األربع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وأوض��ح أن “مهام هذا املكتب تتركز في إج��راء البحوث والتحليالت والقيام
باألعمال املعيارية لدعم منع ومكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف ،مبا في ذلك رصد
سن تشريعات جديدة في جميع أرج��اء العالم واملساعدة في صياغة تشريعات
وسياسات واستراتيجيات منوذجية ملكافحة اإلرهاب تقودها البرملانات”.

حفتر يعود حلشد قواته
بأسلحة جديدة مع تعثر احلوار

اشتباكات في ليبيا

بعد مرور شهر على االتفاق العسكري الليبي ،الذي تضمن
إخالء خطوط املواجهة في محور سرت -اجلفرة من املرتزقة،
ال تبدي مليشيات اجلنرال االنقالبي خليفة حفتر ،ما يثبت
استعدادها لتنفيذ هذا الشرط.
ب��ل على العكس م��ن ذل��ك ع��اد حفتر حلشد مليشياته
واملرتزقة األجانب على اجلبهتني الغربية واجلنوبية مبدينة
سرت ( 450كلم شرق طرابلس) ،في الوقت الذي جتتمع جلنة
( )5+5العسكرية في مقرها الدائم لإلشراف على تنفيذ اتفاق
جنيف لوقف إطالق النار.
هذا ما أكده قائد غرفة عمليات سرت اجلفرة العميد إبراهيم
بيت امل��ال ،عندما حتدث عن رصد حتركات كبيرة ملليشيات
حفتر في جنوب وغرب سرت ،وحتشيد للمرتزقة واألسلحة.
ويوضح بيت املال ،في تصريح صحفي األحد ،أن “هناك
أرتاال قادمة من الشرق باجتاه الغرب ،وهذا يدل على احتمالية

نقض املتمرد للعهد ،واإلخالل باتفاق .”5+5
ومن أهم بنود اتفاق  5+5العسكري ،الذي مت توقيعه في
 23أكتوبر املاضي ،بجنيف ،إيقاف تام إلطالق النار ورجوع
القوات املرابطة في سرت واجلفرة إلى معسكراتها ،وإخراج
“املرتزقة” من البالد خالل  90يوما.
وعقب ه��ذا االت��ف��اق عقدت اللجنة العسكرية املشتركة
اجتماعا ناجحا في مدينة غدامس ( 400كلم جنوب غرب
طرابلس) وآخر في مقرها الدائم بسرت ،مت فيهما وضع آليات
تنفيذ ما اتفق عليه في جنيف ،وخاصة ما تعلق بإنشاء جلان
عسكرية فرعية وأخرى أمنية.
لذلك فإرسال أرتال عسكرية إلى خطوط التماس يتناقض
مع روح االت��ف��اق ،ال��ذي يهدف إل��ى ن��زع فتيل ال��ص��راع من
االشتعال مجددا ،ويدلي بظالل من انعدام الثقة أمام سالم
هش.

ال��س��ع��ودي��ة ت��ؤك��د ل��ل��رئ��ي��س اليمني
حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض
بحث الرئيس اليمني عبد رب��ه منصور ه��ادي ،أم��س اخلميس،
مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان جهود تنفيذ اتفاق
الرياض املوقع بني احلكومة واملجلس االنتقالي اجلنوبي في نوفمبر
.2019
وقال بن سلمان في تغريدة عبر تويتر ،إن لقاء جمعه بالرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي وبحثا فيه املستجدات في اليمن.
وأضاف ”:أك��دت لفخامته ح��رص ق��ي��ادة اململكة على حتقيق
االستقرار واألمن والنماء للشعب اليمني الشقيق واملضي قدما لتنفيذ
اتفاق الرياض لتعزيز السالم واالستقرار“.
وأعلن التحالف العربي ،بقيادة اجلارة السعودية ،نهاية يوليو
املاضي ،آلية لتسريع تنفيذ “اتفاق الرياض” ،تتضمن تخلي املجلس
االنتقالي عن اإلدارة الذاتية باحملافظات اجلنوبية ،وتشكيل حكومة
كفاءات مناصفة بني اجلنوب والشمال.
كما تشمل استمرار وقف إطالق النار ،ومغادرة القوات العسكرية
حملافظة عدن (جنوب) ،وفصل ق��وات الطرفني في أبني (جنوب)،
وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وتتمسك احلكومة بتنفيذ الشق العسكري واألمني من االتفاق أوال،
بينما يصر املجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي ،وحتديدا تشكيل
حكومة املناصفة.
وبجانب ه��ذا ال��ص��راع ،يعاني اليمن من ح��رب مستمرة للعام
السادس بني القوات املوالية للحكومة واحلوثيني ،املسيطرين على
محافظات ،بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام .2014
ومنذ ال��ع��ام التالي ،ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية
في اليمن ،دعما للقوات املوالية للحكومة ،في مواجهة احلوثيني،
املدعومني من إيران.
وخلفت احلرب  112ألف قتيل ،بينهم  12ألف مدني ،وبات 80
باملئة من السكان ،البالغ عددهم نحو  30مليون نسمة ،يعتمدون على
املساعدات ،في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم ،وفق األمم املتحدة

«راي�����ت�����س ووت����������ش» :ق�����ان�����ون «ج����رائ����م
املعلوماتية» العراقي يقمع املعارضني
اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ،أن مشروع قانون
“جرائم املعلوماتية” ال��ذي يدرسه البرملان العراقي مبثابة أداة
السلطة لقمع املعارضني .جاء ذلك في بيان ،نشرته املنظمة احلقوقية
الدولية على موقعها اإللكتروني.
وق��ال��ت املنظمة إن “مشروع ق��ان��ون ج��رائ��م تقنية املعلومات
يتعارض مع القانون الدولي ،وميكن استخدامه خلنق حرية التعبير،
التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق”.
وأضافت أن “مشروع القانون يتضمن أحكاما غامضة تسمح
للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل
تهديدا للمصالح احلكومية أو االجتماعية أو الدينية”.

