أمير قطر ورئيس طاجيكستان يبحثان تطوير العالقات

بحث أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ،مع رئيس
طاجيكستان إم���ام علي رح��م��ن ،ال��ع�لاق��ات الثنائية وآف��اق
تطويرها .جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه آل ثاني مع رحمن،
بحسب وكالة األنباء القطرية “قنا”.
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النواب األميركي يقر مشروع قانون ملعاقبة «مؤججي الصراع في ليبيا»

وتناول اجلانبان “العالقات الثنائية بني البلدين وآفاق
تطويرها ،إضافة إلى عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك”،
دون تفاصيل أخ���رى .وب���دأت ال��ع�لاق��ات الثنائية ب�ين قطر
وطاجيكستان عام  ،1994وشهدت قفزات كبيرة على صعيد

تعزيزها وتوثيقها باستمرار ملا فيه مصلحة البلدين وشعبيهما
الشقيقني .وبلغت عالقات البلدين أعلى مستوياتها ،ويتم العمل
لالرتقاء بها اقتصاديا وجتاريا واستثماريا وتنمويا ،علما بأن
قطر لها الريادة عربيا بالسوق االستثماري في طاجيكستان.

alwasat.com.kw

التحالف :تدمير طائرة مسيرة مفخخة
أطلقها احلوثيون جتاه السعودية

سرت :قوات حفتر تأمر بإخالء امليناء
من زوارق الصيد

القتال في ليبيا

أعلن مجلس النواب األمريكي،مترير مشروع
“قانون استقرار ليبيا” ،لفرض عقوبات على
اجلهات اخلارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.
وحسب قناة “احلرة” األمريكية البرملاني تيد
دويتش ،رئيس اللجنة الفرعية للشرق األوسط
وش��م��ال إفريقيا واإلره����اب ال��دول��ي ،وأع��ض��اء
املجلس جو ويلسون وتيد ليو توم مالينوفسكي،
مقترح القانون للموافقة عليه.
وق��ال دوي��ت��ش ف��ي تغريدةعبر تويتر“ :أقر
مجلس النواب ‘قانون استقرار ليبيا’ الذي أعددته
مع النائب جو ويلسون ،لدعم الدبلوماسية،
وتقدمي املساعدة ،ودع��م االنتخابات ،ومعاقبة
ال��ذي��ن ي��ؤج��ج��ون ال���ص���راع ،وت��أك��ي��د اهتمام
الكونغرس باستقرار ليبيا وإحالل السالم جلميع
الليبيني”.
ومن شأن القانون أن يعاقب داعمي املرتزقة
وامليليشيات ومنتهكي حظر األس��ل��ح��ة ال��ذي
تفرضه األمم املتحدة ويرتكبون انتهاكات حلقوق
اإلنسان في ليبيا.
وقالت غرفة عمليات حترير سرت ـ اجلفرة،
التابعة للجيش الليبي ،األرب��ع��اء ،إن مليشيا
اجلنرال االنقالبي خليفة حفتر“ ،أمرت الصيادين
بإخالء ميناء مدينة سرت (شمال ـ على البحر
املتوسط) من زوارق الصيد ،خالل  5أيام”.
وأض��اف املتحدث باسم غرفة العمليات عبد
الهادي دراه ،في تصريح لألناضول ،أن “إصدار
هذا األم��ر ينبئ بعدم نية مليشيا حفتر تطبيق
ات��ف��اق  .”5+5و” ”5+5جلنة عسكرية تضم
خمسة أعضاء ميثلون حكومة الوفاق الوطني،
املعترف بها دوليا ،ومثلهم عن مليشيا حفتر.
وأشار دراه ،إلى أن “اتفاق اللجنة العسكرية
 5+5ينص على خروج املرتزقة (من سرت) ،ومن

ثم فتح الطريق ،وليس العكس”.
وأعلن اجليش الليبي ،أن فتح الطريق الرابط
بني مدينتي س��رت ومصراتة ،مرهون بسحب
املرتزقة ونزع األلغام ،وأن التحركات العسكرية
في سرت واجلفرة ال توحي بإخالئهما من املرتزقة
واملليشيات املسلحة.
وش��دد دراه ،على “استمرار وج��ود املرتزقة
الروس (فاغنر) قرب سد وادي جارف ،ومنطقة
البطومة في مزرعة أوالد احلاج بسرت”.
وت��اب��ع“ :املرتزقة ال���روس يحتلون قاعدة
القرضابية ،وات��ض��ح ه��ذا جليا عندما ل��م يتم
استقبال اللجنة العسكرية املمثلة حلكومة الوفاق
عن طريق القاعدة ،حيث مت إدخالهم إلى املدينة
من مكان آخر”.
وقبل أسبوع ،أعلنت بعثة األمم املتحدة انطالق
جولة سادسة من مباحثات اللجنة العسكرية في
سرت للمرة األولى ،بعد انعقاد  4جوالت بجنيف
وواح��دة مبدينة غدامس ( 450كلم جنوب غرب
طرابلس).
وأعلن اجليش الليبي ،في وقت سابق  ،استمرار
م��رت��زق��ة “فاغنر” ال��روس��ي��ة و”اجلنجويد”
(السودانية) في حفر خنادق بسرت.
سياسيا ،انتهت ف��ي ت��ون��س ،األح���د ،جولة
مفاوضات مباشرة توافق خاللها الليبيون على
ملفات ،منها إجراء انتخابات عامة في  24ديسمبر
 ،2021فيما ظلت ملفات أخرى عالقة ،بانتظار
جولة ثانية عبر اإلنترنت ،األسبوع املقبل.
ومنذ س��ن��وات ،يعاني البلد الغني بالنفط
صراعا مسلحا ،فبدعم من دول عربية وغربية،
ت��ن��ازع مليشيا حفتر احلكومة على الشرعية
والسلطة ،ما أسقط قتلى وجرحى بني املدنيني،
بجانب دمار مادي هائل.

القتال في ليبيا

أعلن “التحالف العربي” اعتراض
وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها
احلوثيون ،باجتاه جنوبي السعودية.
وق��ال املتحدث باسم التحالف تركي
املالكي ،إن “قوات التحالف متكنت
مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة
دون طيار مفخخة” ،وفق وكالة األنباء

السعودية الرسمية “واس”.
وأض����اف أن “الطائرة أطلقتها
املليشيا احلوثية اإلرهابية بطريقة
مم��ن��ه��ج��ة وم��ت��ع��م��دة الس��ت��ه��داف
األع��ي��ان املدنية وامل��دن��ي�ين باملنطقة
اجلنوبية” .ولم يحدد املتحدث نقطة
انطالق الطائرة ومكان تدميرها ،فيما

ل��م يصدر تعليق ف��وري م��ن جماعة
احل��وث��ي ب��ال��ش��أن .وب��ش��ك��ل متكرر
يطلق احلوثيون صواريخ باليستية
وم��ق��ذوف��ات وط��ائ��رات مسيرة على
مناطق سعودية ،خلف بعضها خسائر
بشرية وم��ادي��ة .وتقول اجلماعة إن
ه��ذه الهجمات تأتي ردا على غ��ارات

التحالف املستمرة ضدها في مناطق
متفرقة من اليمن.
ويعاني اليمن حربا مستمرة بني
القوات املوالية للحكومة ومسلحي
“احلوثي” ،املسيطرين على عدة
محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ
عام .2014

اجتماع عراقي أميركي جلدولة االنسحاب العسكري من البالد

اخلارجية البحرينية تدعو إلحياء
محادثات السالم اإلسرائيلية-الفلسطينية

قوات أميركية في العراق

جانب من الزيارة

دع��ا وزي��ر اخلارجية البحريني عبد اللطيف
الزياني ال��ذي وص��ل إل��ى القدس في أول زي��ارة
رسمية مل��س��ؤول بحريني كبير ،اإلسرائيليني
والفلسطينيني إلى العودة إلى محادثات السالم
الهادفة إلى حل للنزاع بني اجلانبني.
وت��أت��ي زي���ارة ال��زي��ان��ي بعد ح��وال��ى شهرين
من توقيع البلدين اتفاقاً لتطبيع العالقات في
واشنطن .وق��ال الزياني خ�لال مؤمتر صحافي
جمعه بنظيره األمريكي مايك بومبيو ورئيس
ال���وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو “أدعو
الطرفني إلى االلتفاف حول طاولة املفاوضات من
أجل الوصول إلى حل الدولتني القابل للحياة”.
وأكد وزير اخلارجية على “ضرورة حل النزاع
الفلسطيني اإلسرائيلي وترسيخ السالم” .وأشار
الزياني إلى أن “قرار البحرين التاريخي بإقامة
عالقات مع الدولة العبرية سيساعد على تعزيز
فجر السالم في الشرق األوسط” .وكانت كل من
البحرين واإلم��ارات وقعت في  15سبتمبر اتفاقاً
لتطبيع العالقات مع إسرائيل في حديقة البيت
األبيض.
وك��ان الزياني وص��ل إل��ى ت��ل أبيب قبل ظهر
األربعاء على رأس وفد بحريني رفيع املستوى،
حيث استقبله نظيره اإلسرائيلي غابي أشكينازي

في مطار بن غوريون.
وأش���اد أشكينازي خ�لال مؤمتر صحافي مع
الزياني بالزيارة التي جاءت في “يوم تاريخي آخر
في الشرق األوسط” .وقال “من اجلميل أن تقابل
صديقا ً وجها ً لوجه وللمرة األولى”.
وأكد أشكينازي على اتفاق الطرفني على فتح
السفارات ومنح تأشيرات سفر ملواطني البلدين.
وقال أشكينازي “اتفقنا على فتح سفارة إسرائيلية
في املنامة ،وسفارة بحرينية في إسرائيل في أقرب
وقت ممكن” .وأض��اف “آمل أن نتمكن مع حلول
نهاية العام من إقامة احتفاالت مبناسبة االفتتاح
في كال البلدين”.
وأك��د وزي��ر اخل��ارج��ي��ة اإلسرائيلي على أنه
“واعتبارا ً من األول من ديسمبر ،سيتمكن املواطن
البحريني من تقدمي طلب عبر اإلنترنت للحصول
على تأشيرة لزيارة إسرائيل” معرباً عن أمله في
بدء الرحالت بني البلدين في أقرب وقت ممكن.
وأكد الزياني على أن هذه الزيارة التاريخية ما
هي إال خطوة أولى نحو شرق أوسط أفضل وأكثر
أمناً وازده����ارا ً .واستشهد الزياني في حديثه،
بزيارة الرئيس املصري الراحل أنور السادات إلى
إسرائيل في العام  ،1977والتي تصادف ذكراها
اخلميس.

عقد مسؤولون عراقيون وأمريكيون ،اجتماعا في بغداد
لبحث جدولة انسحاب القوات األمريكية ،وص��وال إلى
إعادة انتشارها خارج البالد.
وأف���اد املكتب اإلع�لام��ي ملستشارية األم���ن القومي
العراقي ،في بيان ،بأنه “مت عقد اجتماع مشترك بني
اجلانبني العراقي واألمريكي ح��ول جدولة االنسحاب
األمريكي من البالد”.
وأوض��ح أنه شارك في االجتماع من اجلانب العراقي
مستشار األمن القومي قاسم األعرجي ،ووزير اخلارجية
فؤاد حسني ،ورئيس أركان اجليش الفريق أول عبد األمير

يارالله ،ونائب قائد العمليات املشتركة الفريق الركن عبد
األمير الشمري.
فيما شارك من اجلانب األمريكي سفير واشنطن لدى
بغداد ماثيو تولر ،وقائد التحالف الدولي في العراق
وسوريا ﺑﺎت واﯾﺖ.
وأشار البيان أن “االجتماع تطرق إلى استمرار التعاون
بني التحالف الدولي والقوات العراقية ضد تنظيم داعش
اإلرهابي” .وشدد على أن “كل حتركات قوات التحالف هي
مبوافقة اجلانب العراقي”.
وأكد أنه “مت االتفاق على عقد اجتماعات أخرى ،وصوال

إلى االتفاق النهائي بشأن إعادة انتشار القوات األمريكية
خارج العراق” .وفي وقت سابق أعلن وزير اخلارجية
العراقي فؤاد حسني ،توصل بغداد وواشنطن إلى اتفاق
على انسحاب  500جندي أمريكي من العراق.
ومنذ  ،2014تقود ال��والي��ات املتحدة حتالفا دوليا
ملكافحة تنظيم “داعش” اإلرهابي ،الذي استحوذ على ثلث
مساحة العراق آنذاك.
وينتشر نحو  3آالف جندي أمريكي في العراق ضمن
التحالف ال��دول��ي ،وف��ق ما أعلن األخير في تصريحات
إعالمية مؤخرا.

محكمة جزائرية تقبل طعن شقيق بوتفليقة ومسؤولي مخابرات سابقني

ترقب وتساؤالت في اجلزائر نتيجة غياب الرئيس
أيقظ غياب الرئيس اجلزائري املطول عبد املجيد
تبون ل��دى ج��زء كبير م��ن م��ن اجل��زائ��ري�ين ووسائل
اإلع�ل�ام ،شبح شغور السلطة خ�لال دخ��ول الرئيس
السابق عبد العزيز بوتفليقة املستشفى مرات عدة في
اخلارج إثر إصابته بجلطة دماغية.
عقب إصابته بفيروس كورونا املستجد ،نُقل الرئيس
البالغ  75عاما ً واملعروف بأنه مدخن شره ليتعالج في
أملانيا في  28أكتوبر  ،في حني يتواصل تفشي الفيروس
وإغالق حدود البلد منذ  17مارس .
وتذكّ ر البيانات املقتضبة ال��ص��ادرة عن الرئاسة
واإلشاعات املتداولة حول “عودته الوشيكة” والشلل
الذي أصاب هرم السلطة ،بالوالية األخيرة للرئيس
السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تلقى العالج عدة
مرات في فرنسا وسويسرا.

وأكد رئيس البرملان سليمان شنني لوكالة األنباء
الرسمية الثالثاء ،أن تبون “سيعود قريباً إلى أرض
الوطن ساملا ً معافى”.
ل��ك��ن ،ق���ال أح���د مستخدمي ف��ي��س ب���وك ويحمل
اس��م عبّاس إن��ه “في مواجهة املعلومات املتضاربة
والضبابية ،تتساءل اجلزائريات واجلزائريون حول
الوضع الصحي الفعلي لتبون”.
بعد تعرضه جللطة دماغية عام  ،2013لم يستعد
بوتفليقة كامل قدراته الصحيّة لكنه استمر في املنصب
حتى إطاحته ف��ي أب��ري��ل إث��ر ح��راك شعبي معارض
لترشحه لوالية خامسة.
حينها استعمل جزائريون عبارة “عاد اإلطار”
على شبكات التواصل االجتماعي للسخرية من صورة
بوتلفيقة التي كانت تعرض في مناسبات رسمية

لتعويض غيابه.
كما أص���درت الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا
باجلزائر ،قرارا ً بقبول الطعن بالنقض في القضية ضد
شقيق الرئيس املخلوع عبد العزيز بوتفليقة ،والقائدين
السابقني جلهاز املخابرات الفريق محمد مدين الشهير
بـ”اجلنرال توفيق” وعثمان طرطاق امللقب بـ “بشير”.
وقررت احملكمة إحالة القضية إلى املجلس العسكري
في البليدة ،بتشكيلة قضائية جديدة.
وك��ان مجلس االستئناف العسكري ف��ي احملكمة
العسكرية مبدينة البليدة ،قرب العاصمة اجلزائرية،
أصدر حكماً بالسجن النافذ  15عاماً ضد شقيق رئيس
اجلمهورية السابق السعيد بوتفليقة ،واملدير السابق
جلهاز املخابرات ،الفريق املتقاعد محمد مدين ،وخليفته
في نفس املنصب اجلنرال املتقاعد عثمان طرطاق.

