
عربية وعاملية
االثنني ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠

22

شبح حرب طويلة يخّيم على «قره باغ»
بعد انهيار الهدنة الثانية واتهامات متبادلة بخرقها 

تأثير يذكر على القتال الدائر 
في أنحاء اجليب.

ومت إعالن الهدنة اجلديدة 
أمس األول، بعد أن حتدث 
الروســي  وزير اخلارجية 
ســيرغي الفــروف هاتفيا 
مــع نظيريــه األذربيجاني 
واألرميني ودعا اجلانبني إلى 
تطبيق الهدنة التي توسط 

فيها قبل أسبوع.

شــنت هجوما على املواقع 
العســكرية في اإلقليم وإن 
هناك قتلــى ومصابني من 

اجلانبني.
وكان الهــدف من اتفاق 
وقف إطــالق النار الذي مت 
التوصل إليه الشهر اجلاري 
الســماح للجانبني بتبادل 
احملتجزيــن وجثــث قتلى 
االشتباكات لكن لم يكن له 

باكــو برفــض طلبهــا نقل 
اجلنود اجلرحى من ميدان 

القتال.
وقالت وزارة اخلارجية 
في بيــان «هــذه اخلطوة، 
رفضتها باكو متاما». لكن 
باكو قالت إن البيان مضلل.
قــال  جهتهــم،  مــن 
مســؤولون فــي قــره باغ 
القــوات األذربيجانيــة  إن 

أذربيجــان أســقط طائرة 
حربية أرمينيــة من طراز 
سوخوي-٢٥ «كانت حتاول 
توجيه ضربات جوية ملواقع 
جيش أذربيجان في منطقة 

جبرائيل».
في املقابل، قالت أرمينيا 
إن جيــش اذربيجان أطلق 
النــار مرتــني خــالل الليل 
واستخدم املدفعية واتهمت 

وكاالت:   - عواصــم 
بــني  النــزاع  أن  يبــدو 
اذربيجــان وأرمينيا حول 
إقليــم ناغورني قــره باغ 
االنفصالي سيكون طويل 
تســاقطت  حيــث  األمــد 
الصواريخ واشتعل خطاب 
الكراهية وارتفعت حصيلة 
القتلى فيما فشلت اجلهود 

الديبلوماسية.
يأتــي ذلك فيمــا تبادل 
البلــدان املتنازعتان امس، 
االتهام بخرق هدنة إنسانية 
جديــدة بعــد ســاعات من 
االتفــاق علــى وقف إطالق 
النار في القتال الدائر حول 

االقليم.
وبدأ سريان الهدنة التي 
مت االتفاق عليها أمس االول، 
بعد فشل اتفاق مت التوصل 
إليه قبل أســبوع بوساطة 
روســية إلنهاء أسوأ قتال 
فــي جنــوب القوقــاز منذ 
التســعينيات. ولقــي ٧٥٠ 
علــى األقل حتفهم منذ بدء 

القتال يوم ٢٧ سبتمبر.
وقالت وزارة الدفاع في 
أذربيجان إن منطقة أغدام 
املتاخمة لقره باغ تعرضت 
لقصف أرميني. وقالت إن 
وحدات عســكرية أرمينية 
فتحت نيران أسلحة ثقيلة 
على طول احلدود، وهو ما 

نفته أرمينيا.
وأضافــت «أطلق العدو 
النار على املناطق املجاورة 
ملدينة جبرائيل وكذلك على 
قرى تلك املنطقة، مستخدما 
قذائف املورتر واملدفعية». 
وتابعت، أن جيش أذربيجان 

«رد بإجراءات كافية».
وقالت الوزارة إن جيش 

(رويترز) أذربيجانية تقف على أنقاض منزلها الذي أصيب بصاروخ أرميني 

البحرين وإسرائيل تدشنان العالقات الديبلوماسية وتوقعان ٧ مذكرات تعاون

ـ وكاالت: بعــد  عواصــم 
بــني  موســعة  اجتماعــات 
مسؤولني في مملكة البحرين 
ووفود مــن الواليات املتحدة 
األميركية وإسرائيل، وّقعت كل 
من مملكة البحرين وإسرائيل 
فــي املنامــة أمــس ٧ مذكرات 
تعاون مشتركة تضمنت تدشني 
الديبلوماســية بني  العالقات 
البلدين الى جانب عدة مجاالت 
منهــا مذكــرة تعــاون مالية 
واقتصادية برعاية أميركية.

وتــرأس الوفــد األميركي 
ســتيفن  اخلزانــة  وزيــر 
منوتشــني، فيما ترأس الوفد 
اإلســرائيلي مائير بن شبات 

مستشار األمن القومي.
خارجيــة  وزيــر  وقــال 
البحرين عبداللطيف بن راشد 
الزياني، خالل مراسم التوقيع، 
إنــه مت التوقيــع علــى اتفاق 
إنشاء عالقات ديبلوماسية مع 
إســرائيل، وأضــاف أن إعالن 

األمن القومي اإلســرائيلي أن 
جناح هذه الزيارة سينعكس 
مســتقبل  علــى  باإليجــاب 
البحريــن  بــني  العالقــات 
وإسرائيل، من حيث استمرار 
التنســيق املشــترك بينهمــا 
واملســاهمة في تعزيز عملية 
الســالم في املنطقة مبا يخدم 
تطلعــات دولهــا وشــعوبها 
نحو التقدم واالزدهار، منوها 
برؤية مملكة البحرين للسالم 
في الشرق األوسط وحرصها 
على تعزيز االستقرار واألمن 

في املنطقة.
بدوره، هنأ رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
وزير اخلارجية الزياني ووزير 
اخلزانــة األميركــي ســتيفن 
منوتشني على توقيع مذكرات 

التعاون.
جــاء ذلــك خــالل اتصال 
هاتفي من نتنياهو مع الزياني 
امس ومنوتشني قبيل التوقيع 

مبكتبــه بقصــر القضيبيــة 
الوفد األميركي ـ اإلسرائيلي 

املشترك.
وفــي معــرض ترحيبــه 
بالوفد املشترك، قال ان إعالن 
تأييد الســالم بــني البحرين 
وإسرائيل يؤكد نهج حضرة 
صاحــب اجلاللــة امللك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة ملك 
البــالد، حفظــه اهللا ورعاه، 
في االلتزام بالســالم كخيار 
استراتيجي تنطلق من خالله 
أطر املبادرات لتعزيز التعاون 
الدولي واالستقرار والسالم 
واالزدهــار مبنطقة الشــرق 
األوسط، ومبا يضمن تعزيز 
وإجناح اجلهود الرامية حلل 
القضية الفلسطينية وفقا حلل 
الدولتني وقرارات الشــرعية 
الســالم  الدوليــة ومبــادرة 
العربية باعتبار ذلك السبيل 
األمثل لتحقيق السالم العادل 

والشامل في املنطقة.

تاريخية».
من جهته، قال وزير اخلزانة 
األميركــي «نتطلــع ملزيد من 
الرحالت بني املنامة وتل أبيب». 
أما رئيس الوفد اإلسرائيلي 
فقال «نظرة الســالم تتحول 
اليوم إلى واقع»، وأضاف بن 
شــبات «نتطلع إلــى عالقات 
ثنائية مفيــدة مع البحرين.. 
قبل أيام أقر الكنيســت إعالن 
السالم مع اإلمارات والبحرين».
بــدوره، وصــف املتحدث 
الرســمي باســم اخلارجيــة 
اإلسرائيلية ليور حيات زيارة 
وفد إسرائيل للبحرين بأنه يوم 
تاريخي وزيارة تاريخية، وقال 
ان هــذه هي املرة األولى التي 
يأتي فيها وفد إسرائيلي رسمي 
إلــى البحرين على أول رحلة 
جتارية مباشرة من إسرائيل 
إلى البحرين فهذا يوم تاريخي، 
كنا ننتظره منذ سنوات عديدة.

وأوضح في تصريح لوكالة 

في املنامة على مذكرات التفاهم 
بني إسرائيل والبحرين.

وقال نتنياهو «إننا ندفع 
الســالم قدما من خالل اتخاذ 
خطــوات عمالقــة»، وأضاف: 
السالم مقابل السالم واالقتصاد 

مقابل االقتصاد.
كما رحب بالرحلة اجلوية 
األولى التي أقلعت من إسرائيل 
وهبطت امــس في البحرين، 
وصرح بأنها تشــكل امتدادا 
لالختراق قدما نحو السالم.

مــن جانبــه، اعتبر وزير 
اخلزانة األميركي أن مذكرات 
التفاهم بني إسرائيل والبحرين 

خطوة مهمة.
والــى جانــب اتفــاق بدء 
العالقات الديبلوماســية، مت 
التوقيع على مذكرات تعاون 

مالية واقتصادية وزراعية.
وكان سمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء، اســتقبل 

وأشار ان مملكة البحرين 
التســامح والتعايــش  بلــد 
األديــان  علــى  واالنفتــاح 
والثقافات تنظــر إلى عملية 
السالم كخطوة مهمة تؤسس 
لعالقات أوســع لصالح دول 
وشعوب املنطقة، وقال سمو 
نائب رئيس مجلس الوزراء انه 
في ضوء التجارب التاريخية 
فإن التعاون البنــاء واملثمر 
هو الســبيل الفاعل ملواجهة 
التحديات التي تشهدها منطقة 
الشرق األوسط والعالم بأسره، 
وحتقيق اآلمال والطموحات 
املنشودة على كل املستويات 

واألصعدة.
وكان الزياني استقبل الوفد 
املشترك في ارض مطار املنامة، 
وقال فــي كلمتــه الترحيبية 
ان زيارة الوفد اإلســرائيلي ـ 
األميركي «خطوة لتفعيل إعالن 
الســالم»، مضيفــا أن «زيارة 
الوفــد اإلســرائيلي للمنامــة 

األنباء البحرينية (بنا) ان هذه 
الزيارة تأتي من أجل إنشــاء 
مجموعات العمل التي ستتعامل 
مع القضايا الرئيسية والبنية 
التحتية للسالم املستقبلي بني 
البلديــن، إضافة الــى توقيع 
اتفاقيات ثنائية إلقامة عالقات 
ديبلوماسية وسالم بني البلدين 
وعلى رأسها اتفاقيات السالم.
وأضاف «اعتقد أن ما نراه 
اليوم يشكل واقعا جديدا في 
الشــرق األوســط وكلما كان 
هذا الســالم أفضــل انضمت 
اليه املزيد من الدول»، وتوقع 
ليور انضمام دول أخرى إلى 
اتفاقيات إبراهيم، ونوه بدور 
الواليات املتحدة األميركية في 
هذا الواقع اجلديــد، وقال ان 
اجلانب األميركي قام بالكثير 
ملساعدة بلدينا للوصول إلى 
حتقيــق الســالم ومســاعدة 
املنطقة بأسرها للوصول إلى 

االستقرار واالزدهار.

الزياني شّدد على ترسيخ أسس السالم بدءاً بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة حتقيق حل الدولتني

(رويترز) (رويترز)جانب من توقيع االتفاقيات بني البحرين وإسرائيل  وزير اخلارجية البحريني عبداللطيف الزياني ومستشار األمن القومي اإلسرائيلي مائير شبات بعد توقيع االتفاقيات 

تأييد السالم مع إسرائيل وما 
مت مــن توقيع ملذكرات تفاهم 
في عدد من املجاالت تؤسس 
لتعاون ثنائي مثمر بني مملكة 
البحرين ودولة إسرائيل ميكن 
ويســهم في ترســيخ أســس 
السالم في املنطقة وفق رؤى 
العاهل البحريني امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد.
الزيانــي أن رؤى  وبــني 
ملــك البحريــن تهــدف إلــى 
«الدفع بعملية الســالم نحو 
آفاق أكثر إيجابية وذلك بدءا 
بحفــظ احلقــوق املشــروعة 
الشقيق  الفلسطيني  للشعب 
الشــرعية  لقــرارات  وفقــا 
الزيانــي  وقــال  الدوليــة»، 
«نعمل على ترســيخ أســس 
الســالم بــدءا بحفــظ حقوق 
الشعب الفلسطيني»، مشددا 
علــى ضــرورة «حتقيق حل 

الدولتني».
من جانبه، أكد مستشــار 

«كورونا» يقتل ربع مليون أوروبي.. وتدهور صحة عريقات ينقله إلى مستشفى إسرائيلي
عواصــمـ  وكاالت: انضمت املزيد من الدول 
لقائمة الدول التي شــددت إجراءاتها السيما في 
أوروبا التي أحصت أكثر من ٢٥٠ ألف وفاة بڤيروس 
كورونا املستجد من أصل نحو ٧ ماليني و٤٠٠ ألف 
إصابة، أكثر من ثلثيها في اململكة املتحدة بأكثر 
من ٤٣ ألف وفاة، و٧٢٢ ألف إصابة، ثم إيطاليا بـ 
٣٦ ألف وفاة و٤١٤ ألف إصابة، بحسب احصاءات 

وكالة «فرانس برس».
وأحصيت أكثر من ثمانية آالف وفاة في األيام 
الســبعة األخيرة (٨٣٤٢) في حصيلة هي األكبر 
في املنطقة على مدى أسبوع منذ منتصف مايو.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي 
كونتي أمــس عن مجموعة أخرى من اإلجراءات 
ملواجهة املوجة اجلديدة من حاالت اإلصابة بڤيروس 
كورونا، بعد تســجيل البالد رقما قياسيا جديدا 

من اإلصابات اول من امس جتاوزت ١٠٩٢٥ إصابة 
جديدة وفقا لوزارة الصحة، وهي احلصيلة اليومية 

األعلى حتى اآلن، وفقا ملا نقلت «رويترز».
وفي فرنسا، اسدلت الستائر املعدنية ورصت 
كراسي املقاهي وعاد الباريسيون الى منازلهم باكرا 
أمس مع فرض حظر التجول الليلي. وبعد فورة 
اخيرة من النشــاط، تسلل اجلمود تدريجيا إلى 
الشوارع التي أصبحت من جديد خالية، على غرار 
ما حدث خالل فترة االغالق األولى التي استمرت 
قرابة شهرين بأمر من السلطات الفرنسية خالل 
الربيع ملواجهة املوجة األولى من تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد بعد ان سجلت املوجة الثانية من 
الوباء أكثــر من ٣٢ ألف إصابة يومية في البالد، 

حسب األرقام الرسمية.
ويخضع سكان نحو عشر مدن فرنسية كبيرة 

بينها العاصمة باريس وضواحيها، أي ما يعادل ٢٠ 
مليون شخص في املجموع، منذ ليل اول من امس 
حلظر جتول من ٩ مساء حتى ٦ صباحا ملدة أربعة 

أسابيع على األقل، للحد من انتشار الڤيروس.
ونشرت السلطات تعزيزات قوامها ١٣٥٠ عنصرا 
من الشرطة والدرك ملراقبة تنفيذ االجراء اجلديد 

في العاصمة وضواحيها.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس 
أن البالد في طريقها لفرض تدابير جديدة ملكافحة 
ڤيروس كورونا، وذلك وسط تزايد حاالت اإلصابة 
وتعزيز التدابير في الكثير من الدول األوروبية.

وركزت الوزارة في إخطار أرسلته إلى الواليات 
التركية الـ ٨١ على أهمية متابعة التباعد االجتماعي 
والسيطرة على انتشار الڤيروس والنظافة العامة 

واستخدام الكمامات.

ونقلت وكالة «األناضول» التركية عن الوزرة 
أنه بعد تقييم اجلائحة سيتم بالفعل اتخاذ بعض 
القرارات اجلديدة من جانب وزارة الصحة والرئيس 

رجب طيب أردوغان.
إلى ذلك، ذكرت منظمة التحرير الفلسطينية أن 
كبير املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات نقل 
في سيارة إسعاف من منزله في الضفة الغربية 
احملتلة أمس إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العالج 

من ڤيروس كورونا.
وكان عريقات (٦٥ عاما) يتلقى الرعاية الطبية 
في منزله منذ الكشف عن إصابته بالڤيروس في 
٨ اجلاري. وعريقات هو أمني سر اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية باإلضافة إلى دوره 

كرئيس لدائرة املفاوضات.
وقالت دائرة شؤون املفاوضات في املنظمة في 

بيان مقتضب إن نقله للعالج مت «بسبب املشاكل 
الصحية املزمنة في جهازه التنفسي» و«ملا يتطلبه 

وضعه من رعاية ورقابة طبية خاصة».
وقال شــقيقه صابر عريقات لوكالة «فرانس 
برس» ان حالة شقيقه «ليست جيدة ويعاني ضعفا 
عاما ونقصا في األكسجني». وأكد نقله إلى «مركز 

رابني الطبي في بيتاح تكفا» داخل إسرائيل.
وكان العاهل األردني عبــداهللا الثاني أعطى 
تعليمات بتوفير العناية الطبية الالزمة لعريقات في 
املستشفيات األردنية في حال احتاج األمر لذلك.
وثمــة قلق متزايد إزاء قــدرة عريقات على 
التحمل ألنه خضع لعملية زرع رئة في الواليات 
املتحدة عام ٢٠١٧. وقال شهود ان عريقات نقل 
على محفة إلى سيارة اإلسعاف اإلسرائيلية خارج 

منزله في أريحا.


