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اإلليزيه أعلن مساعيه لتشكيل مجلس وطني لألئمة

ماكرون ميهل االحتادات اإلسالمية أسبوعني لتوقيع «ميثاق جمهوري» ضد اإلرهاب
أعلن قصر اإلليزيه أنّ الرئيس
إمي���ان���وي���ل م���اك���رون اس��ت��ق��ب��ل
مسؤولي الديانة اإلسالمية في
فرنسا الذين عرضوا أمامه ،بنا ًء
على طلبه ،اخلطوط العريضة
لتشكيل مجلس وطني لألئمة،
يكون مسؤوالً عن اعتماد لرجال
ال���دي���ن امل��س��ل��م�ين ف���ي ف��رن��س��ا،
وسحبها منهم عند االقتضاء.
وقالت الرئاسة الفرنسي إن
ماكرون طلب أيضاً من محاوريه
أن يضعوا في غضون  15يوماً
“ميثاقاً للقيم اجلمهورية”
على املجلس الفرنسي للديانة
اإلسالمية واالحت���ادات التسعة
التي يتألف منها االلتزام به.
وش����ددت ال��رئ��اس��ة ع��ل��ى أن
ماكرون أمهل مسؤولي املجلس
أس��ب��وع�ين ل��ي��ح��ض��روا ل���ه ه��ذا
امليثاق ،م��ؤك��د ًة بذلك معلومات
نشرتها صحيفتا “لو فيغارو”
و”لو باريزيان”.
وطلب الرئيس من محاوريه
أن يتضمن امليثاق تأكيد االعتراف
بقيم اجلمهورية ،وأن يحدد أن
اإلسالم في فرنسا هو دين ،وليس
حركة سياسية ،وأن ينص على
إنهاء التدخل أو االنتماء لدول
أجنبية.

وش���ارك ف��ي االجتماع رئيس
امل��ج��ل��س ال��ف��رن��س��ي ل��ل��دي��ان��ة
اإلسالمية محمد موسوي ،وعميد
م��س��ج��د ب���اري���س ش��م��س ال��دي��ن
ح��اف��ظ ،وممثلني ع��ن االحت���ادات
التسعة التي يتشكل منها املجلس.
ومنذ خطابه في مطلع أكتوبر
املاضي ضد االنفصالية واإلسالم
املتطرف وبعد الهجوميني الذين
راح ضحيتهما امل��درس صامويل
ب��ات��ي ذب��ح��ا ً ق���رب ب��اري��س و3
مصلني داخل كاتدرائية في نيس،
زاد ماكرون ضغوطه على قادة
ال��دي��ان��ة اإلس�لام��ي��ة ف��ي فرنسا
لتنقيتها م��ن ال��ن��ف��وذ األجنبي
والتطرف والنزعات السياسية.
وي���أم���ل م���اك���رون بتشكيل
املجلس الوطني لألئمة أن ينهي
في غضون  4أع��وام وج��ود 300
إمام أجنبي في فرنسا من تركيا،
واملغرب ،واجلزائر.
وف��ي االج��ت��م��اع ق��ال م��اك��رون
مل��م��ث��ل��ي االحت��������ادات ال��ت��س��ع��ة
املنضوية في املجلس الفرنسي
للديانة اإلسالمية إنّ��ه يعلم أن
ع���ددا ً منها ل��ه م��واق��ف غامضة
من ه��ذه املواضيع ،م��ش��ددا ً على
مسامعهم على ضرورة “اخلروج
من هذا االلتباس”.

وم����ن ب�ي�ن ه����ذه االتحّ ������ادات
التسعة التي متثل قسماً كبيرا ً
م��ن مسلمي ف��رن��س��ا ،ث�لاث��ة ال
تعتمد “رؤية جمهورية” ،وفقاً
لإلليزيه.
وق��ال ماكرون حملاوريه“ :إذا
ل��م ي��و ّق��ع البعض ه��ذا امليثاق،
فسنستخلص النتائج” ،مشيرا ً
إلى أنه “أخذ علما ً مبقترحاتهم”.
ول���ن ي��ك��ون م��ج��ل��س األئ��م��ة
مخوالً بإصدار التصاريح لألئمة
ومنحهم بطاقة رسمية فحسب،
ب��ل س��ي��ك��ون ق����ادرا ً أي��ض��ا ً على
سحبها إذا ما خرقوا “ميثاق قيم
اجلمهورية” وش��رع��ة أخالقية
سيتتفق عليها.
واعتمادا ً على دور ك��لّ منهم،
إم���ام ص�ل�اة ،وخ��ط��ي��ب مسجد،
وداع��ي��ة ،سيتعني على ك��ل إم��ام
اإلمل�����ام مب��س��ت��وى م��خ��ت��ل��ف من
ال��ف��رن��س��ي��ة ،وم��ل��ك��ي��ة ش��ه��ادات
دراس���ي���ة مي��ك��ن أن ت��ص��ل إل��ى
املستوى اجلامعي.
وم���ن ش���أن ان��ض��م��ام املجلس
الفرنسي للديانة اإلسالمية إلى
ه��ذه امل��ب��ادرة أن يشكل انتصارا ً
مل��اك��رون ال���ذي ت��ع��رض لهجوم
عنيف بسبب تصريحاته عن
اإلسالم املتطرف.

إميانويل ماكرون

ترامب يصر على تزوير االنتخابات الرئاسية

جو بايدن :مستعدون ملواجهة ما سترثه
إدارتنا من حتديات فى اليوم األول
التقى الرئيس األمريكى املنتخب جو
ب��اي��دن ونائبته ك��ام��اال ه��اري��س بعض
خبراء األمن القومي األمريكي ،عبر تقنية
الفيديو كونفرانس ،حيث نشر صورة
من اللقاء عبر حسابه الرسمي مبوقع
“انستجرام” ،معلقا “ :التقيت أنا وكاماال
هاريس مع بعض خبراء األم��ن القومي
األكثر خبرة في بالدنا ملناقشة التحديات
التي تواجه أمتنا ومؤسساتنا والعالم..
نحن على استعداد ملواجهة التحديات
التي سترثها إدارتنا في اليوم األول”.
كما عقد بايدن  ،اجتماعً ا افتراضيًا
مع العاملني في مجال الرعاية الصحية ،
في ويلمنجتون بوالية ديالوير  ،مؤكدا
رغبته في االستماع للذين شاهدوا حقيقة
جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا وك��ي��ف يدمر
املجتمعات األمريكية ،ونشر صورة من
اللقاء ،معلقا عليه “ :يقدم العمال على
اخلطوط األمامية لهذا الوباء تضحيات
غير عادية كل يوم .إنهم يستحقون قادة
يستمعون إليهم ويعملون بجد من أجلهم
كما هم من أج��ل مجتمعاتهم .كرئيس ،
هذا بالضبط ما سأفعله” .وقال بايدن،
للعاملني في مجال الرعاية الصحية ،
إنهم يستحقون القادة الذين سيعملون
“بجد من أجلكم كما تفعلون مع العائالت
في مجتمعاتكم” كما استمع بايدن فى
االجتماع إل��ى ضيوفه  ،ال��ذي��ن وصفوا
جتاربهم في العمل على اخلطوط األمامية
للوباء .ووجهت كاماال هاريس ،نائبة
الرئيس األمريكى املنتخب جو بايدن،
رسالة إلى األمريكيني ،مؤكدة أن بايدن
ق��ال إن��ه لن يكون هناك مكان للكراهية
في ال��والي��ات املتحدة األمريكية ،حيث
غ��ردت عبر تويتر موضحة“ :الرئيس
املنتخب جو بايدن ،ك��ان واضحا أن��ه ال
مكان للكراهية في أمريكا .معً ا سنبدأ في
اجتثاث قوى الظالم وتعافى أمتنا”.
وي��واص��ل رئيس ال��والي��ات املتحدة،
دون��ال��د ت��رام��ب ،إص���راره على ف��وزه في
انتخابات  3نوفمبر وعلى “تزوير” بشكل
عام أدى إلى فوز منافسه الدميقراطي ،جو
ب��اي��دن .وق��ال ترامب على حسابه على

الدفاع التركية :استشهاد جنديني
وجرح ثالث خالل «مخلب النمر»

أعلنت وزارة ال��دف��اع التركية ،استشهاد
جنديني وإص��اب��ة ث��ال��ث ،ف��ي منطقة عمليات
“مخلب النمر” ،شمالي العراق .وأضافت في
بيان صادر عنها ،أن استشهاد اجلنديني وإصابة
آخر ،جاء إثر حادث للمركبة التي كانت تقلّهم.
وترحّ م البيان على الشهيدين ،متمنيا الشفاء
العاجل للمصاب .كما ت��ق�دّم البيان بالعزاء
للشعب التركي ،وبالصبر والسلوان لذوي
الشهيدين.
وفي  17يونيو املاضي ،أطلقت تركيا عملية

“مخلب النمر” في “حفتانني” ،ضد عناصر “بي
كا كا” ،وغيرها من التنظيمات اإلرهابية.
وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق
ضد املنظمة اإلرهابية ،بعد “مخلب النسر” التي
انطلقت فجر  15من الشهر نفسه.
يذكر أن “بي كا كا” اإلرهابية ،تتخذ من جبال
قنديل شمالي العراق ،معقال لها ،وتنشط في
العديد من املدن والبلدات ،وحتتل عددا كبيرا من
القرى في املنطقة ،وتشن هجمات على الداخل
التركي.

مقتل  4متمردين في اشتباكات
بكشمير الهندية

بايدن وترامب

نيويورك تعلن إعادة إغالق املدارس

مقاطعات ميشيغان تصادق على نتائج انتخابات الرئاسة
قال مكتب سكرتير والية ميشيغان
في تغريدة  ،إن جميع مقاطعات الوالية
صدقت على إحصائها ل�لأص��وات في
انتخابات ال��رئ��اس��ة األمريكية التي
أجريت في الثالث من نوفمبر .
وأضاف املكتب أن املسؤولني بالوالية
سيجتمعون يوم  23نوفمبر للتصديق
تويتر ب��أح��رف ك��ب��ي��رة“ :لقد ف��زت في
االنتخابات .تزوير لألصوات في جميع
أنحاء البالد!” ،إل��ى جانب سلسلة من
التعليقات شكك فيها ف��ي ن��زاه��ة الفرز
وال���ق���رارات ح��ول ال��ط��ع��ون امل��ق��دم��ة من

بريطانيا تخفض عدد
قواتها في أفغانستان
ق��ال وزي��ر الدفاع البريطاني بن واالس ،إن بريطانيا
ستحذو على األرج��ح ح��ذو ال��والي��ات املتحدة في خفض
مستوى قواتها في أفغانستان ،لكنها ستواصل العمل مع
احلكومة هناك ومع واشنطن حلماية أمن البالد.
وق��ال واالس لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية أمس
اخلميس“ :أتوقع أنه إذا خفضت الواليات املتحدة قواتها في
مرحلة ما ،فسنخفض نحن قواتنا”.

«إيوتا» تخلف  30قتي ًال
في أمريكا الوسطى
تسببت العاصفة إيوتا في فيضانات مدمرة في أمريكا
الوسطى ما أجبر مئات اآلالف على الفرار من منازلهم في
كارثة قد حتفز الهجرة إلى الواليات املتحدة.
ولقي أكثر من  30حتفهم وس��ط توقعات بزيادة عدد
الضحايا م��ع بحث عمال اإلن��ق��اذ ع��ن ناجني ف��ي مناطق
معزولة .وشهدت العديد من القرى من شمال كولومبيا إلى
جنوب املكسيك هطول أمطار قياسية ،وأدت إلى فيضان
األنهار ،وانهيارات طينية.

على النتائج .تغلق مدينة نيويورك
مجددا ً اخلميس مدارسها العامة بعدما
أعيد فتحها بعد ت��ردد نهاية سبتمبر
 ،وذل��ك بسبب بلوغ إيجابية فحوص
الكشف ع��ن كوفيد -19نسبة .3%
وغ �رّد رئيس البلدية بيل دي بالسيو
“بلغنا عتبة  3%للفحوص اإليجابية:
فريقه .وأكد ترامب مرة أخرى أن املراقبني
اجلمهوريني ف��ي والي��ة بنسلفانيا “لم
يُسمح لهم حتى بدخول املبنى للنظر”،
وه��و أم��ر نفته السلطات االنتخابية
في ال��والي��ة التي ف��از فيها ب��اي��دن ،وفقاً

لألسف ،هذا يعني أنّ املدارس ستغلق
بدءا ً من اخلميس  19نوفمبر (تشرين
الثاني) ك��إج��راء وقائي” .وك��ان هذا
القرار مرتقباً برغم أنّه مثير للجدل ،إذ
إنّ الفحوص أظهرت أنّ نسبة اإليجابية
في املدارس كانت أقل بكثير من املعدل
املتوسط في املدينة.
آلخر اإلحصائيات ،بـ  306أص��وات في
املجمع االنتخابي ،متجاوزا عتبة الـ 270
التي متنح الفوز في االنتخابات ،بينما
حصل ترامب على  232صوتا في املجمع
االنتخابي.

أفاد مسؤولون مبقتل  4مسلحني بعد اشتباك
مع قوات أمن على طريق سريع في منطقة جامو
وكشمير الهندية في ساعة مبكرة من صباح
أمس اخلميس.
وأصيب شرطي أيضاً بجروح في االشتباك
مبنطقة ناغروتا القريبة من جامو ،إحدى املدن
الرئيسية في املنطقة بالهيمااليا.
وضبطت قوات األمن مع املسلحني  11بندقية
آلية و  3مسدسات و  29قنبلة يدوية.

الرئيس الصيني يتعهد برفع
راية االنفتاح في العالم
تعهد الرئيس الصيني ش��ي ج�ين بينغ،
أمس اخلميس ،في افتتاح قمة منتدى التعاون
االقتصادي آلسيا واحمليط ال��ه��ادئ “آبيك”
بأن تكون بالده رائدة “االنفتاح” االقتصادي
العاملي ،محذّرا ً من مخاطر احلمائية في عالم
يعاني من حتديات متعدّدة أبرزها في الوقت
احلالي جائحة كورونا.
وقال شي في خطاب عبر دائرة الفيديو ،إن
“االنفتاح ميكن أي دولة من املضي قدما ً بينما
العزلة تعيقها” ،مضيفا ً أنه “ال ميكن ألي دولة
أن تتطوّر بإبقاء أبوابها مغلقة”.

الدفاع الروسية :نفذنا نحو  200رحلة لنقل
أفراد قوات حفظ السالم إلى كاراباخ
أعلن املتحدث باسم وزارة الدفاع
الروسية ،إيغور كوناشينكوف ،أن
طيران النقل التابع للوزارة نفذ نحو
 200رحلة لنقل أف��راد ق��وات حفظ
السالم الروسية إلى إقليم قره باغ.
ووف��ق��اً مل��ا نقلته ق��ن��اة “روسيا
اليوم”  ،أوض��ح كوناشينكوف في
م��وج��ز ص��ح��اف��ي ،أن  22رح��ل��ة مت
تنفيذها خالل الـ 24ساعة املاضية،
ليبلغ إجمالي ع��دد ال��رح�لات التي
نفذها الطيران العسكري الروسي
إل��ى املنطقة  184رحلة منذ دخول
ن��ظ��ام وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار واألع��م��ال
القتالية في قره باخ حيز التنفيذ في
 10نوفمبر .
وتابع املتحدث باسم ال��وزارة أن
“قيادة قوات حفظ السالم الروسية
قامت ب��إع��ادة متركز نقاط املراقبة
التابعة لها وغ��ي��رت ع��دده��ا ،نظرا
ملتطلبات الوضع امليداني”.

قوات اجليش الروسي

وق��ال��ت الشرطة لوسائل إع�لام محلية إن
املسلحني ينتمون جلماعة “جيش محمد”
وتسللوا من اجلانب اخلاضع لسيطرة باكستان
في كشمير ،وكانوا في طريقهم لتنفيذ “هجوم
كبير”.
ويشهد اجل��زء اخلاضع لسيطرة الهند في
كشمير حركة انفصالية دموية منذ الثمانينيات،
قُتل فيها أكثر من  45ألف شخص من املدنيني،
وأفراد األمن ،واملسلحني.

وأض���اف أن “الصني ستتعاون بقوة مع
جميع ال��ب��ل��دان وامل��ن��اط��ق وال��ش��رك��ات التي
ترغب في ذلك .وسنواصل رفع راية االنفتاح
والتعاون عاليا ً”.
وأدل��ى الرئيس الصيني بخطابه متسلحاً
بإبرام بالده في األسبوع املاضي معاهدة مع 14
دولة أخرى في منطقة آسيا واحمليط الهادئ ،في
أكبر اتفاقية للتجارة احلرة في العالم.
و ُي��ن��ظ��ر إل���ى ه���ذه ال��ش��راك��ة االق��ت��ص��ادي��ة
اإلقليمية الشاملة التي تستثني ال��والي��ات
املتحدة ،والهند ،على أنها انتصار كبير لبكني.

بريطانيا تكشف استثمارات
عسكرية ضخمة
كشف رئ��ي��س ال����وزراء البريطاني بوريس
جونسون أمس اخلميس ،برنامج استثمار في القوات
املسلحة يوصف باألكبر منذ نهاية احلرب الباردة،
وسيعلن جونسون أمام النواب في مجلس العموم
متويالً عسكريا ً إضافيا ً بـ  16.5مليار جنيه ما يعادل
 22مليار دوالر على مدى األعوام األربعة املقبلة.
ويأتي اإلعالن بعد تعهد حزب احملافظني في بيانه
االنتخابي العام املاضي بزيادة اإلنفاق الدفاعي
بـ 0.5%حتى  ،2025وقال مكتب جونسون إن الدعم
املالي “يعزّز مكانة اململكة املتحدة باعتبارها الدولة
األكثر إنفاقا ً على الدفاع في أوروبا والثانية في حلف
شمال األطلسي”.
وميضي جونسون ق��دم�اً ف��ي ه��ذا االل��ت��زام رغم
الركود التاريخي الذي أصاب االقتصاد البريطاني
هذا العام بسبب أزمة كورونا ،ما دفع احلكومة الى
إنفاق غير مسبوق لدعم األفراد والشركات.
وسيقول جونسون بحسب مقتطفات نشرت من
خطابه“ :اتخذت هذا القرار في خض ّم أزمة اجلائحة
ألن الدفاع عن الوطن يجب أن يأتي أوالً” .وأضاف
“الوضع الدولي محفوف باملخاطر والتنافس حا ّد
أكثر من أي وقت مضى منذ احلرب الباردة ،وعلى
بريطانيا أن تكون وفية لتاريخها وأن تقف الى
جانب حلفائها”.

