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اجلزائر شرقي  اشتباك  في  بالقاعدة  وقياديني  عسكري  مقتل 
أعلنت وزارة ال��دف��اع اجل��زائ��ري��ة، مقتل عسكري و3 
مسلحني بينهم قياديني قالت وسائل إعالم إنهما ينتميان 

لتنظيم القاعدة ببالد املغرب، إثر اشتباك شرقي البالد.
وحسب بيان للوزارة، “استشهد صباح أمس اخلميس  
الرقيب األول )درجة أقل من ضابط( “للماية سيف الدين”، 
إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية مبنطقة بوعايش )شرق( 

ضمن عملية مستمرة باملنطقة منذ أمس”.

وأسفرت العملية عن “مقتل 3 إرهابيني”، بينهم اثنني 
مت حتديد هويتهما، وهما: عاصم أبو حيان، وأبو موسى 
احلسن املنضمني للجماعات اإلرهابية في التسعينيات، دون 

تفاصيل عن العملية وموعد انتهائها.
وأوض��ح��ت ال���وزارة أن األول رئيس اللجنة الشرعية 
والثاني مسؤول عن الدعاية واإلع��الم ل�”أحد التنظيمات 

اإلرهابية )لم تسمها(”.

ولم تقدم ال��وزارة تفاصيل عن انتماء العنصرين، لكن 
وفق معلومات سابقة نشرتها وسائل إعالم محلية فاألمر 

يتعلق بقياديني في تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي.
وم��ن��ذ تسعينيات ال��ق��رن امل��اض��ي ت��واج��ه ق��وى األم��ن 
اجلزائرية جماعات مسلحة معارضة للنظام، إال أن نشاطها 
تراجع خالل السنوات األخيرة نحو مناطق معزولة في 

اجلبال.
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القطري الطيران  أمام  الرياض  أجواء  فتح  تشمل  األولى  املرحلة 

للمصاحلة أولي  اتفاق  من  تقتربان  وقطر  السعودية  »بلومبرج«: 

السيادة« »مجلس  عسكريي  مثول  تطلب  االعتصام  فض  جلنة  السودان: 
أع��ل��ن م��س��ئ��ول ع��س��ك��ري س��ودان��ي، 
أن جلنة التحقيق ف��ي ف��ض االعتصام، 
خ��اط��ب��ت أع��ض��اء ع��س��ك��ري��ني مبجلس 
ال��س��ي��ادة، ل���إدالء بشهادتهم ي��وم 16 

ديسمبر اجلاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن املستشار 
اإلعالمي للقائد العام للجيش، العميد 
الطاهر أبو هاجة، نشرته وكالة األنباء 

السودانية )سونا(.
وق��ال امل��س��ؤول ال��س��ودان��ي: “حددت 
اللجنة 16 ديسمبر اجل��اري موعدا لبدء 
إدالء األعضاء بشهادتهم ولم يصل الطلب 

إلى األعضاء حتى اليوم”.
وأوض���ح أن��ه مت��ت مخاطبة مجلس 
السيادة االنتقالي بهذا الطلب من قبل 
جلنة التحقيق ف��ي النصف األخ��ي��ر من 
نوفمبر ، مضيفا: “اخلطاب يشمل كل 
أعضاء املجلس العسكري السابق وليس 

الفريق شمس الدين كباشي لوحده”.
ويأتي بيان املسؤول السوداني عقب 
جدل خالل اليومني املاضيني، بني رئيس 
جلنة التحقيق في فض االعتصام نبيل 
أديب، وعضو مجلس السيادة واملجلس 

العسكري املنحل شمس الدين كباشي.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن أديب 
ق��ول��ه: “اللجنة ح���ددت زم��ن��ا للفريق 
كباشي لإدالء بشهادته في حادثة فض 
االعتصام”. وف��ي لقاء تلفزيوني، قال 
الفريق شمس الدين الكباشي إن “جلنة 

حتقيق فض االعتصام لم حتقق معه”.
 وت��ك��ون املجلس العسكري املنحل 
م��ن 10 أع��ض��اء عقب استالمه السلطة 
عقب اإلط��اح��ة بالرئيس السابق عمر 
البشير، في 11 إبريل 2019، إال أن 4 
منهم استقالوا في 25 إبريل و23 مايو من 

العام ذاته.
وتبقى 6 من أعضاء املجلس العسكري 
إل��ى ح��ني توقيع الوثيقة الدستورية 
م��ع ق��وى إع���الن احل��ري��ة والتغيير في 
17 أغسطس 2019، وه��م: عبد الفتاح 
البرهان، ومحمد حمدان دقلو، وشمس 

الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم 
جابر، وصالح عبد اخلالق، واألخير ليس 

عضوا مبجلس السيادة.
ومجلس السيادة ال��ذي يدير شؤون 
البالد خ��الل الفترة االنتقالية احلالية 
يتكون من 11 عضوا، بينهم 5 عسكريني، 
و6 م��دن��ي��ني.وف��ي يونيو 2019، فض 
مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما 
مطالبا بتسليم السلطة للمدنيني أمام مقر 

القيادة العامة للجيش باخلرطوم.
وأس��ف��رت عملية الفض عن مقتل 66 
شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما 
ق��درت “قوى إع��الن احلرية والتغيير”، 
قائدة احل��راك الشعبي آن���ذاك، العدد ب� 
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وح��ّم��ل��ت ق���وى ال��ت��غ��ي��ي��ر، املجلس 
العسكري ال���ذي ك��ان يتولى السلطة 
حينها، مسؤولية فض االعتصام، فيما 
قال املجلس إنه لم يصدر أم��را بالفض. 
وفي سبتمبر 2019، أصدرت احلكومة، 

ق��رارا بتشكيل جلنة حتقيق مستقلة في 
أحداث فض االعتصام.
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قالت وكالة “بلومبرج” األمريكية، 
أمس اخلميس، إن السعودية وقطر 
تقتربان من التوصل التفاق أّول��ي 
إلن��ه��اء اخل���الف املستمر منذ أكثر 
من ثالث سنوات، بضغط من إدارة 
الرئيس األمريكي املنتهية واليته 

دونالد ترامب.
وأضافت الوكالة، نقال عن ثالثة 
م��ص��ادر )ل��م تكشف ه��وي��ت��ه��ا(، إن 
“االتفاق األّول���ي ل��ن يشمل ال��دول 
ال��ث��الث األخ���رى ال��ت��ي قطعت، إلى 
جانب السعودية، العالقات مع قطر 
عام 2017، وهي اإلمارات والبحرين 

ومصر”.
ونقلت “بلومبرج” ع��ن مصدر 
راب��ع )لم تسمه(، أن “التوصل إلى 
اتفاق أوسع إلعادة ترتيب األوضاع 
ال ي��زال بعيد املنال بسبب استمرار 
وج���ود قضايا ع��ال��ق��ة، مثل عالقة 

الدوحة مع طهران”.
وذك���رت أن “االختراق احملتمل 
ي���أت���ي ب��ع��د ش���ه���ور م���ن اجل��ه��ود 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة امل��ك��ث��ف��ة ب��وس��اط��ة 
الكويت، والتي أسفرت عن إرس��ال 
الواليات املتحدة لوفد برئاسة جاريد 
كوشنر مستشار ت��رام��ب وصهره 

للقيام بزيارة للخليج”.
وبحث أمير قطر، الشيخ متيم بن 
حمد، مع كوشنر، القضايا اإلقليمية 
والدولية، ال سيما تطورات األوضاع 
في الشرق األوسط، وفق بيان قطري 

رسمي.
ون��ق��ل��ت ال���وك���ال���ة األم��ري��ك��ي��ة 
ع��ن م��ص��دري��ن، أن��ه م��ن امل��رج��ح أن 
يشمل ال��ت��ق��ارب إع���ادة فتح املجال 
اجل���وي واحل���دود البرية ب��ني قطر 
والسعودية، ووضع نهاية للحرب 

اإلعالمية بينهما، والقيام باملزيد من 
اخل��ط��وات لبناء الثقة، ضمن خطة 

مفصلة إلعادة العالقات تدريجيا.
وص��ب��اح أم��س اخلميس، أف��ادت 
تاميز”  “نيويورك  ص��ح��ي��ف��ة 
األمريكية، في تقرير لها، أن إدارة 
ت��رام��ب ت��رغ��ب ف��ي حلحلة األزم���ة 
اخلليجية قبل رحيلها بهدف تضييق 

اخلناق على إيران.
وأوض����ح����ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ن��ق��ال 
ع��ن م��ص��ادر أمريكية، أن��ه “ضمن 
اخل��ط��وات األول���ى ف��ي ه��ذا االجت��اه 
تضغط إدارة ترامب على السعودية 
ل��ف��ت��ح م��ج��ال��ه��ا اجل����وي ل��ل��رح��الت 
اجلوية القطرية التي تدفع ماليني 
ال���دوالرات مقابل استخدام املجال 

اجلوي إليران”.
وق���ال م��ص��در ع��رب��ي ُمطلع على 
حت��رك��ات راه��ن��ة ف��ي م��ل��ف األزم���ة 
اخلليجية، لألناضول، إنه “قد يكون 
هناك خطوة فعلية نحو مصاحلة 
خليجية”. وأض��اف امل��ص��در، الذي 
ط��ل��ب ع���دم ن��ش��ر اس��م��ه، أن���ه “من 
املفترض صدور بيان خالل ساعات 

باجتاه مصاحلة خليجية”.
لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته 
“حدوث تغير مفاجئ ف��ي مسار 
التوقعات املتعلقة باألزمة املستمرة 
م��ن��ذ 3 سنوات”، دون م��زي��د من 

التفاصيل.
وم��ن��ذ 5 يونيو 2017، تفرض 
السعودية واإلم����ارات والبحرين 
ومصر حصاًرا برًيا وجوًيا وبحرًيا 
على ق��ط��ر؛ ب��زع��م دعمها ل��إره��اب 
وعالقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة 
اتهامها باإلرهاب، وتعتبره “محاولة 
خادم احلرمني وأمير قطر خالل لقاء سابقللنيل من سيادتها وقرارها املستقل”.

اعتصام سابق في السودان 

»حمدوك« بـ  ثقتها  جتدد  والتغيير«  »احلرية 
ج���ددت “قوى إع���الن احلرية 
والتغيير” في ال��س��ودان، الثقة 
ف��ي رئيس ال���وزراء السوداني، 
عبد ال��ل��ه ح��م��دوك، لالستمرار 
في منصبه خ��الل الفترة املقبلة 

للحكومة االنتقالية.
وك����ان ح��م��دوك أدى اليمني 
الدستوري رئيسا للوزراء في 21 
أغسطس 2019، عقب اختياره 
من جانب قوى احلرية والتغيير، 
التي ق��ادت احل��راك االحتجاجي، 
ووق��ع��ت وث��ي��ق��ة دس��ت��وري��ة مع 
امل��ج��ل��س ال��ع��س��ك��ري ف��ي الشهر 
ذاته، إلدارة احلكومة االنتقالية، 
بعد اإلط��اح��ة بعمر البشير من 

الرئاسة، في 11 أبريل من العام 
نفسه.

وبحث املجلس املركزي لقوى 
احل��ري��ة والتغيير م��ع حمدوك، 
في اجتماع ، الترتيب للتشكيل 
ال���وزاري املقبل، وض��رورة بناء 
احلكومة على أساس تقييم العمل 
املشترك خ��الل الفترة املاضية، 

وفق بيان للمجلس.
وأض���اف البيان أن االجتماع 
“تداول ح���ول مجلس ش��رك��اء 
الفترة االنتقالية، وه��و املجلس 
ال��ذي سيجري تكوينه مبوجب 
الوثيقة الدستورية لعام 2019، 

تعديل 2020”.

املغرب يشكل جلنة لتقصي 
أوضاع مواطنيه العالقني بسورية

ق��رر مجلس ال��ن��واب املغربي، تشكيل جلنة 
إلجراء “مهمة استطالعية” من أجل الوقوف على 
أوض��اع النساء واألطفال املغاربة العالقني في 

سوريا والعراق.
جاء ذلك وفق مصدر برملاني، فضل عدم ذكر 
اسمه لألناضول، مساء أمس اخلميس، ألنه غير 

مخول له احلديث إلى وسائل اإلعالم.
وقال املصدر إن مجلس النواب )الغرفة األولى 
بالبرملان( “أسند رئاسة اللجنة االستطالعية، 
إلى البرملاني عبد اللطيف وهبي، أمني عام حزب 

األصالة واملعاصرة )أكبر أحزاب املعارضة(”.
وتابع أن اللجنة االستطالعية التي ستقف 
على أوضاع املغاربة “في بؤر التوتر، بكل من 
سوريا والعراق”، ستعقد اجتماعها األول اإلثنني 
املقبل، لوضع برنامج عملها، واالتفاق حول آلية 

االشتغال.
وتأتي اخلطوة استجابة لطلب وجهه حزب 
“األصالة واملعاصرة” )102 مقعدا من أصل 
395(، إلى رئيس مجلس النواب احلبيب املالكي ، 

في يناير املاضي. 

وتضمن الطلب دع��وة إل��ى “تشكيل جلنة 
استطالعية للوقوف على معاناة عشرات األطفال 
والنساء )املغاربة( العالقني ببعض بؤر التوتر، 
وتنظيم زيارات إلى املعتقالت واحملتجزات التي 

يوجدون بها”.
كما طالب احلزب ب�”ضرورة حماية األطفال 
وال��ن��س��اء، بنقلهم م��ن السجون واحملتجزات 
واملعتقالت السورية والعراقية إلى أرض الوطن 

)املغرب(”.
وذكرت تقارير إعالمية محلية سابقة، وجود 
عدد من النساء املغربيات رفقة أبنائهن عالقني 
في سوريا والعراق، بعدما اعتقل أزواجهن الذين 
انضموا إلى صفوف تنظيم “داعش” اإلرهابي، 

ومنهم من قتل هناك.
وتتعثر ع��ودة ه��ؤالء بسبب قلق عّبر عنه 
املغرب في نوفمبر 2019، إزاء “عودة املقاتلني 
ضمن التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ف��ي ب��ؤر التوتر 
)سوريا والعراق وليبيا(”، وفق تقرير لوزارة 
الداخلية. وال تتوفر إحصائية رسمية بعدد 

النساء واألطفال املتواجدين هناك.

10 قواعد و20  وليامز: ليبيا تضم 
ألفًا بني قوات أجنبية ومرتزقة

ح��ذرت بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا، 
من تداعيات وج��ود 10 قواعد عسكرية و20 
ألف عنصر بني قوات أجنبية ومرتزقة في جميع 

أنحاء البالد.
ج��اء ذل��ك في الكلمة االفتتاحية للمبعوثة 
األممية باإلنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، 
خالل االجتماع الثاني من اجلولة الرابعة مللتقى 
احلوار السياسي، عبر اتصال مرئي، وفق بيان 

للبعثة األممية.
وقالت وليامز: “توجد في ليبيا 10 قواعد 
عسكرية، وتشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي 

قوات أجنبية”.
وأضافت: “يوجد اآلن 20000 من القوات 
األجنبية و أو املرتزقة في بالدكم، وهذا انتهاك 
م��رّوع للسيادة الليبية )...( وانتهاك صارخ 

حلظر األسلحة”.
وتوجهت إلى املشاركني قائلة: “وجودهم 
ليس ملصلحتكم، بل هم في ليبيا ملصلحتهم )...( 
هناك اآلن أزمة خطيرة في ما يتعلق بالوجود 

األجنبي في بلدكم”.
وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا 
االنقالبي خليفة حفتر، منذ سنوات، احلكومة 
الليبية، املعترف بها دول��ي��ا، على الشرعية 
والسلطة، في البلد الغني بالنفط، ما أوقع قتلى 

بني املدنيني وتسبب بدمار مادي هائل.
وعلى الصعيد االقتصادي، قالت ويليامز: 
“هناك انخفاض ح��اد ف��ي ال��ق��درة الشرائية 
للدينار الليبي. وأزمة السيولة عادت بالكامل؛ 

ثمة نقص ف��ي السيولة النقدية املتداولة”. 
وانخفض سعر الصرف، من 6.30 إلى 7.15 

دنانير للدوالر الواحد.
وأردف����ت: “ولكن هناك أزم��ة حكم أيضا، 
وأفضل طريقة ملعاجلة أزمة احلكم هي توحيد 
مؤسساتكم، توحيد مصرفكم املركزي، الذي 
يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته ملعاجلة 

أزمة سعر الصرف على الفور”.
واستطردت: “هناك أزمة كهرباء رهيبة اآلن، 
بسبب الفساد الفظيع وسوء اإلدارة في ليبيا، 
وهناك 13 محطة كهربائية عاملة فقط من أصل 

27 محطة”.
وزادت ب��ق��ول��ه��ا: “نحتاج بشكل ف��وري 
الستثمار مليار دوالر في امل��راف��ق األساسية 
لشبكة الكهرباء لتجنب االنهيار الكامل للشبكة 

في ليبيا”.
وش��ددت على وج��ود “جهات فاعلة محلية 
تنخرط في فساد مستشٍر واستغالل للمناصب 
لتحقيق منافع شخصية، فضال عن وجود سوء 

إدارة في الدولة”.
وأف��ادت بتلقي البعثة األممية “تقارير عن 
عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتياالت 
على أيدي التشكيالت املسلحة في جميع أنحاء 
البالد في الوقت الذي ازداد فيه انعدام املساءلة 

ومشاكل حقوق اإلنسان”.
وح��ول مجريات احل���وار السياسي، قالت 
وليامز إنه “ميثل أفضل سبيل للمضي قدما في 

حل األزمة الليبية”.

اجليش اليمني يعلن سيطرته على جبال »استراتيجية« مبأرب
أعلن اجليش اليمني، سيطرته على سلسلة جبلية 
وصفها باالستراتيجية، إث��ر م��ع��ارك م��ع مسلحي 
جماعة احلوثي شمال غربي محافظة مأرب شرقي 

البالد.
جاء ذلك في تصريح لقائد اللواء “22 مشاة” في 
اجليش، العميد عبده املخالفي، نقله موقع “سبتمبر 

نت” التابع للقوات املسلحة اليمنية.
وق���ال امل��خ��الف��ي إن ق���وات اجل��ي��ش و”املقاومة 
الشعبية” متكنت من حترير السلسلة اجلبلية املطلة 
على وادي السالم في مديرية رغ��وان شمال غربي 

مأرب.
وأوض��ح أن ذلك جاء بعد “معارك عنيفة” كبدت 
احلوثيني خسائر فادحة )لم يفصح عنها(، إضافة 
إلى تدمير آليات تابعة ملسلحي اجلماعة، فيما لم يشر 

إلى خسائر في صفوف قواته.
وأوضح أن “مليشيات احلوثي باتت ضعيفة جداً، 
وتتقهقر كل يوم”، مؤكدا “أن املرحلة القادمة ستكون 

حاسمة وسيتم اجتثاث املليشيات وحترير صنعاء”.
وحتى اللحظة لم يصدر عن احلوثيني تعليق حول 
ما ذكره اجليش اليمني بشأن ما حدث خالل السيطرة 
على السلسلة اجلبلية التي تكمن أهميتها في ارتفاعها 

واستخدامها في التحكم باملعارك العسكرية.
وبحسب مصادر عسكرية حتدثت لألناضول، فإن 
السيطرة على السلسلة “تكسر محاولة احلوثيني في 

التقدم أكثر نحو مأرب”.
وأوضحت املصادر أنها تشكل أهمية استراتيجية 
حيث أنها تطل على مساحات واسعة يتحكم بها 
املسيطر على تلك اجلبال، إلى إضافة إلى السيطرة 

على خطوط إمداد احلوثيني في تلك املنطقة.
ومنذ أشهر ارتفعت وتيرة املعارك بني القوات 
احلكومية اليمنية ومسلحي جماعة احلوثي في 
محافظة مأرب التي يسعى احلوثيون النتزاعها ملا 
تشكله من أهمية استراتيجية خصوصا في الثروة 

الغازية والنفطية.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا 
بني ال��ق��وات املوالية للحكومة، ومسلحي احلوثي 
املتهمني بتلقي دع��م إي��ران��ي، واملسيطرين على 

محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.
ومنذ مارس 2015، يدعم حتالف عسكري عربي 
تقوده السعودية، القوات احلكومية في مواجهة 
احلوثيني، في حرب خلفت “أزمة إنسانية حادة هي 

األسوأ في العالم”، وفقا لألمم املتحدة.       


