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Friday & Saturday

ُ
دبيبة افتتح املؤتمر :طرابلس استعادت عافيتها وانتخابات ديسمبر ستجرى في موعدها

«استقرار ليبيا» ..دعم عربي  -دولي للمسار االنتقالي

املنقوش :نحتاج إلى استقرار وعدل يكفالن للشعب الحق في املشاركة السياسية
طرابلس -الوكاالت :انطلقت امس في طرابلس
أع �م��ال «م��ؤت �م��ر دع ��م اس �ت �ق��رار ل�ي�ب�ي��ا» ال��ذي
يشارك فيه ممثلون عن عدد من الدول ويهدف
إلعطاء دفعة للمسار االنتقالي قبل شهرين
من انتخابات رئاسية مصيرية للبالد.
ويمثل وزي��ر الخارجية وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ د .أح� �م ��د ال �ن��اص��ر
الكويت في املؤتمر الذي شهد ايضا مشاركة
مسؤولني عرب ودوليني بارزين ،بينهم وزراء
خارجية السعودية األمير فيصل بن فرحان،
وم �ص��ر س��ام��ح ش� �ك ��ري ،وف��رن �س��ا ج� ��ان إي��ف
لودريان ،والجزائر رمطان لعمامرة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أع�ل��ن رئ�ي��س ال� ��وزراء الليبي عبد
ال�ح�م�ي��د ال��دب�ي�ب��ة ان �ط��الق «رح �ل��ة االس �ت �ق��رار
وال �ب �ن��اء» ف��ي ب� ��الده ام ��س م��ع ب ��دء ف�ع��ال�ي��ات
امل��ؤت �م��ر .وف ��ي ك�ل�م��ة اف �ت �ت��اح امل��ؤت �م��ر ب�ف�ن��دق
«كورنثيا» قال الدبيبة إن «طرابلس استعادت
عافيتها ،نعقد ال�ي��وم مؤتمر اس�ت�ق��رار ليبيا
ف� ��ي ل �ي �ب �ي��ا» وأض� � � ��اف «ح� �ض ��ورك ��م امل �ش ��رف
رسالة قوية ب��أن رحلة االستقرار والبناء قد
انطلقت» وش��ارك في املؤتمر ممثلو  27دولة
و 4منظمات إقليمية ودولية وأردف الدبيبة
«ن�ق��در استعدادكم لدعم جهود الليبيني في
الحل الشامل ل��أزم��ات التي عصفت ببالدنا
طيلة السنوات املاضية».
وب�ش��أن انتخابات برملانية ورئ��اس�ي��ة مقررة
ف��ي  24ديسمبر املقبل ق��ال الدبيبة «التزمت
ب �ك��ل وض � ��وح ب ��دع ��م م �ف��وض �ي��ة االن �ت �خ��اب��ات
لتنفيذ االنتخابات في موعدها» .واضاف أنه
تم تشكيل لجنة حكومية معنية بدعم وتنفيذ
االن �ت �خ ��اب ��ات ،م ��ؤك ��دا ح� ��رص ح �ك��وم �ت��ه على
إش��راك جميع مناطق ال�ب��الد ف��ي م�س��ار الحل

السياسي السلمي والشامل.
وه� ��ذه االن �ت �خ��اب��ات رب �م��ا ت�ع��رق�ل�ه��ا خ��الف��ات
راهنة ح��ول قانوني االنتخابات بني مجلس
ال �ن��واب م��ن ج��ان��ب وامل �ج �ل��س األع �ل��ى ل�ل��دول��ة
(ن � �ي� ��اب� ��ي اس� � �ت� � �ش � ��اري) وح � �ك� ��وم� ��ة ال� ��وح� ��دة
واملجلس الرئاسي من جانب آخر.
وقال الدبيبة إن «ملف الهجرة غير الشرعية
يؤرقنا ،نريد دعمكم في ه��ذا الشأن».وليبيا
ه ��ي إح � ��دى دول ال �ع �ب��ور مل �ه��اج��ري��ن أف ��ارق ��ة
يسعون إلى الوصول عبر البحر املتوسط إلى
أوروبا ،بحثا عن حياة أفضل ،في ظل حروب
وأوضاع اقتصادية متردية للغاية في دولهم.
وتابع الدبيبة «الشعب الليبي متمسك بخيار
السالم واالستقرار ولقاؤنا اليوم تأكيد لقدرة
الليبيني على تأسيس حل سياسي وطني».
وش � ��دد ع �ل��ى أن اس� �ت� �ق ��رار ال� �ب ��الد ال� �ي ��وم ه��و
السبيل الوحيد لتمكني الليبيني من استكمال
بناء مؤسسات الدولة.
بدورها ،قالت وزيرة الخارجية الليبية نجالء
املنقوش ،في كلمة خالل املؤتمر «نحتاج إلى
استقرار وعدل سياسي يكفل للشعب الليبي
الحق في املشاركة السياسية» .وأردفت «نحن
معنيون بتقبل نتائج االنتخابات القادمة».
فيما ق��ال��ت روزم� ��اري دي�ك��ارل��و وك�ي�ل��ة األم��ني
ال� �ع ��ام ل��أم��م امل �ت �ح��دة ل �ل �ش��ؤون ال�س�ي��اس�ي��ة،
إن املنظمة ال��دول�ي��ة مستمرة ف��ي دع��م إج��راء
االن �ت �خ��اب��ات ف��ي م��وع��ده��ا ،ت�م�ه�ي��دا لتوحيد
ك ��ل امل��ؤس �س��ات ال �ل �ي �ب �ي��ة .وأض ��اف ��ت أن األم ��م
املتحدة تعمل مع شركائها الليبيني ،ممثلني
في اللجنة العسكرية املشتركة « »5+5ملراقبة
ت�ن�ف�ي��ذ وق ��ف إط� ��الق ال �ن��ار (ال� �س ��اري م�ن��ذ 23
أكتوبر .)2020

وزير الخارجية الشيخ د .أحمد
الناصر أكد خالل افتتاح مؤتمر
دعم استقرار ليبيا أمس التزام
الكويت وحدة ليبيا وسيادتها
التدخالت الخارجية
ورفض ُّ
في شؤونها

الكاظمي يدعو املعترضني على نتائج االنتخابات بالتزام الطرق القانونية

ُ
ِّ
العراق« :التنسيقية الشيعية» تصعد لـ«استعادة أصواتها»
ب� �غ ��داد -ال� ��وك� ��االت :ط��ال��ب رئ �ي��س ح �ك��وم��ة ت �ص��ري��ف األع �م��ال
العراقية مصطفى الكاظمي املعترضني على نتائج االنتخابات
ب��ال�ت��زام ال �ط��رق ال�ق��ان��ون�ي��ة وامل �س��ار ال�س�ل�م��ي ،ف��ي ح��ني يستمر
االع�ت�ص��ام أم ��ام م��دخ��ل املنطقة ال�خ�ض��راء ف��ي ب �غ��داد راف�ض��ني
لنتائج االنتخابات.
وق��ال الكاظمي إن االعتراض على نتائج االنتخابات يجب أن
يكون ضمن اإلج ��راءات القانونية املعمول بها ،مشيرا إل��ى أن
التظاهر السلمي حق دستوري .وأضاف أنه من واجب القوات
َ
األمنية تأمني حق التعبير عن ال��رأي ،على أال يتضمن تجاوز
ال �ق��ان��ون .وأك ��د أن االن�ت�خ��اب��ات ج��رت ألول م��رة م��ن دون حظر
للتجوال أو مفخخات أو اغتياالت وأعمال إرهابية.
وك ��ان م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء األع �ل��ى ف��ي ال �ع��راق ق ��ال إن إع� ��ادة ف��رز
ًّ
يدويا لالنتخابات التشريعية ستقتصر على املراكز
األصوات

املطعون في صحة نتائجها شريطة أن تتوافر أدلة تستوجب
العد اليدوي وليس العملية االنتخابية نفسها.
وأك ��د امل�ج�ل��س أن ه�ن��اك ط�ع��ون��ا ت��م تقديمها بشكل خ�ط��أ إل��ى
الهيئة القضائية مباشرة لكنها أعادتها إلى مجلس املفوضية
ب��وص�ف�ه��ا ال�ج�ه��ة امل�خ�ت�ص��ة ب��ال�ن�ظ��ر ف��ي ال �ط �ع��ون ،م�ش�ي��را إل��ى
أن��ه بإمكان أصحاب الطعون تقديم اعتراضاتهم على نتائج
املفوضية للهيئة القضائية مرة أخرى .وكانت املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات في العراق أعلنت تلقيها مئات الطعون
في نتائج االنتخابات البرملانية التي أجريت في العاشر من
أكتوبر الحالي .ومن املقرر أن تحسم مفوضية االنتخابات الرد
على الطعون خالل أسبوعني من تاريخ إغ��الق أب��واب تسلمها
وع�ن��د ص��دور ق ��رارات الطعن سترسل نتائج االن�ت�خ��اب��ات إلى
املحكمة االتحادية العليا للتصديق عليها بشكلها النهائي.

وفي خطوة وصفت بالتصعيدية وغير املسبوقة حذرت قوى
اإلط��ار التنسيقي املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات من
رد طعونها وع��دم القبول بها متوعدة ب��إج��راءات تصعيدية
«ل �ض �م��ان اس �ت �ع ��ادة أص� � ��وات ن��اخ �ب �ي �ه��ا ال �ت��ي س��رق��ت م�ن�ه��ا»
وت �ن �ض ��وي ال� �ق ��وى ال ��راف� �ض ��ة ل �ن �ت��ائ��ج االن� �ت� �خ ��اب ��ات ب ��اإلط ��ار
التنسيقي ،وه��ي ت�ح��ال��ف «ال�ف�ت��ح» وائ �ت��الف «دول ��ة ال�ق��ان��ون»
وتحالف «العقد ال��وط�ن��ي» وح��زب الفضيلة وت�ي��ار «الحكمة»
وائتالف «النصر» وقوى أخرى .وجاء التهديد متزامنا مع قيام
مفوضية االنتخابات بتشكيل  4لجان فنية وقانونية ب��دأت
بالنظر في  1400طعن وش�ك��اوى وصلت إليها من قبل الكتل
وال�ت�ح��ال�ف��ات ال�خ��اس��رة تمهيدا للبت ب��ال�ط�ع��ون واإلع� ��الن عن
نتائجها منتصف األسبوع املقبل.
ويطالب املحتجون بمحاسبة م��ن وصفوهم باملتالعبني في

التحالف« :العملية» منسقة بمسيرات ونيران غير مباشرة ..ونحتفظ بحق الرد

سورية ..هجوم يستهدف قاعدة «التنف» األميركية
ع��واص��م -ال��وك��االت :اس�ت�ه��دف ه�ج��وم ب�ط��ائ��رات مسيرة
ل �ي��ل األرب � �ع� ��اء «ال �خ �م �ي��س» ق ��اع ��دة ال �ت �ن��ف ال �ع �س �ك��ري��ة
ال��واق �ع��ة ف��ي ج �ن��وب س��وري��ة ق ��رب ال �ح ��دود م��ع ال �ع��راق
واألردن ،وال�ت��ي يستخدمها ال�ت�ح��ال��ف ال��دول��ي بقيادة
الواليات املتحدة.
وأكد املتحدث باسم القيادة األميركية الوسطى الكابنت
بيل أوربن أن منطقة قاعدة التنف تعرضت إلى هجوم
متعمد ومنسق بطائرات مسيرة ونيران غير مباشرة.
وأوض��ح املتحدث أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في
صفوف القوات األميركية ،وأن العمل متواصل للتأكد
ما إذا كان الهجوم أوقع إصابات في صفوف الشركاء،
على ح��د تعبيره .وق��ال إن القيادة األميركية الوسطى
تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم في الزمان واملكان

املناسبني.
وتقع القاعدة في منطقة إستراتيجية قرب معبر التنف
الحدودي السوري مع العراق واألردن.
وأقيم املوقع عندما سيطر مقاتلو تنظيم «داعش» على
شرق سورية ،عند الحدود مع العراق.
وال �ت �ن��ف ه��و امل��وق��ع ال��وح �ي��د ال ��ذي ف�ي��ه وج ��ود أم�ي��رك��ي
كبير بسورية خارج الشمال الذي يسيطر عليه األكراد.
وق � ��ال امل ��رص ��د ال� �س ��وري ل �ح �ق��وق االن� �س ��ان وم� �ق � ّ�ره ف��ي
بريطانيا ف��ي ب�ي��ان ّ
«دوت ان�ف�ج��ارات ف��ي ق��اع��دة التنف
ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ت�ح��ال��ف ال ��دول ��ي ن�ت�ي�ج��ة ق�ص��ف
م��ن ط��ائ��رات م�س� ّ�ي��رة ع�ل��ى ال�ب��وف�ي��ه وم�س�ج��د وم�س�ت��ودع
ّ
للمواد الغذائية داخل القاعدة» .وأضاف املرصد أن هذا
الهجوم «ال ُيعلم ما إذا كان يقف خلفه تنظيم «داعش»

محمد بن زايد واألسد بحثا األوضاع في سورية
أب��و ظبي -ال��وك��االت :تلقى الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات املسلحة ،اتصاال هاتفيا من
الرئيس السوري ،بشار األسد.

وبحث ولي عهد أبوظبي والرئيس السوري،
خ ��ال االت � �ص ��ال ،ع ��اق ��ات ال �ب �ل��دي��ن وس�ب��ل
تعزيز التعاون املشترك في مختلف املجاالت
مل��ا فيها مصالحهما امل�ت�ب��ادل��ة .ك�م��ا ت�ن��اول

االت� �ص ��ال ،وف �ق��ا ل��وك��ال��ة اإلم� � ��ارات ل��أن �ب��اء،
تطورات األوضاع في سورية ومنطقة الشرق
األوسط ،إضافة إلى مجمل القضايا وامللفات
ذات االهتمام املشترك.

أو امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات اإلي ��ران �ي ��ة» ال �ت��ي ت �ق��ات��ل دع �م��ًا ل�ل�ن�ظ��ام
السوري ،مشيرًا إلى «عدم ورود معلومات عن خسائر
بشرية».
م��ن جهة ثانية ،قالت السفارة األميركية ل��دى سورية،
ام��س إن واشنطن تستنكر تصاعد العنف والهجمات
ف ��ي س ��وري ��ة ،إث ��ر ع ��دة ه �ج �م��ات ش �ه��دت �ه��ا س ��وري ��ة ب��ني
دمشق وإدلب وحمص.
وأضافت السفارة عبر حسابها في تويتر «ندعو جميع
األطراف إلى احترام وقف إطالق النار الحالي ،والتركيز
على خفض ف��وري للتصعيد ،وح�م��اي��ة أرواح املدنيني
قبل أي شيء».
وشهدت دمشق هجومًا يعد األكثر دموية في العاصمة
ال �س��وري��ة م�ن��ذ س �ن��وات ،ح�ي��ث ل�ق��ي  14ش�خ�ص��ًا حتفهم
عندما انفجرت قنبلتان جرى لصقهما في حافلة تقل
جنودًا سوريني خالل ساعة الذروة الصباحية األربعاء.
وبعد وق��ت قصير من تفجيري دمشق ،قصفت القوات
الحكومية بلدة تسيطر عليها املعارضة ف��ي إدل��ب ،ما
أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على األقل بينهم أربعة
أطفال.
ال��ى ذل ��ك ،ق��ال��ت ري�ت��ا ك��ات��ز م��دي��رة م��وق��ع «س��اي��ت» على
ُ
تويتر إن جماعة تعرف باسم «سرايا قاسيون» أعلنت
مسؤوليتها عن هجوم دمشق

األردن :إسقاط «درون» محملة باملخدرات قادمة من سورية
عمان -الوكاالت :أحبطت القوات املسلحة
األردنية ،امس ،محاولة لتهريب مخدرات
بواسطة طائرة مسيرة قادمة من سورية
إلى األردن .ونقلت وكالة «بترا» الرسمية
عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنه «من
خ ��الل ال��رص��د وامل�ت��اب�ع��ة ج ��رت السيطرة
على الطائرة وإسقاطها».
وأوض � ��ح أن ��ه «ب �ع��د إس �ق��اط ال �ط��ائ��رة ،تم

تفتيش املنطقة ،والعثور على كميات من
املواد املخدرة».
وأك��د املصدر أن القوات املسلحة األردنية
«ستضرب بيد من حديد ،وستتعامل بكل
قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة
تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول
له نفسه العبث باألمن الوطني األردني».
وف ��ي ن �ه��اي��ة أغ �س �ط��س امل ��اض ��ي ،أح�ب�ط��ت

ق��وات من الجيش األردن��ي عملية تهريب
«كميات كبيرة» من املخدرات كانت قادمة
إل��ى اململكة عبر ال �ح��دود ال�س��وري��ة ،وفقا
مل��ا ذك��ر م�ص��در عسكري م �س��ؤول .ونقلت
وكالة «عمون» حينها عن مصدر مسؤول
ف��ي ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة للجيش األردن� ��ي أن��ه
ت ��م إح� �ب ��اط ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ه��ري��ب ب �ع��د تلقي
ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة «م�ع�ل��وم��ات مسبقة من

م��دي��ري��ة األم��ن العسكري وإدارة مكافحة
امل � �خ � ��درات» .وأش � ��ار امل� �ص ��در إل� ��ى أن� ��ه تم
ت�ط�ب�ي��ق ق ��واع ��د االش� �ت� �ب ��اك ،م ��ا أدى إل��ى
إصابة بعض املهربني وفرار اآلخرين إلى
داخ��ل العمق ال�س��وري ،الفتا إل��ى أن��ه بعد
تفتيش امل�ن�ط�ق��ة ت��م ال�ع�ث��ور ع�ل��ى كميات
كبيرة من امل��واد امل�خ��درة ،وتحويلها إلى
الجهات املختصة.

نتائج االنتخابات وإحالتهم إلى القضاء وإعادة ّ
عد األصوات
يدويا ويتهمون كذلك بعثة األمم املتحدة بالتواطؤ مع جهات
محلية وأجنبية لتغيير النتائج.
وأغ �ل �ق��ت ق� ��وات األم� ��ن امل�ن�ط�ق��ة ال �خ �ض��راء وس ��ط ب �غ��داد فضال
ع��ن ج�س��ر «ال �ط��اب �ق��ني» امل� ��ؤدي إل �ي �ه��ا؛ ب��ال�ت��زام��ن م��ع اس�ت�م��رار
االحتجاجات الرافضة لنتائج االنتخابات البرملانية .ونقلت
وكالة «االناضول» عن ضابط في الشرطة قوله إن قوات األمن
امل�ك�ل�ف��ة ب�ح�م��اي��ة امل�ن�ط�ق��ة ال �خ �ض��راء أغ�ل�ق��ت امل�ن�ط�ق��ة ب��ال�ك��ام��ل
ومنعت الدخول إليها ،باستثناء حاملي التصاريح ،كما أغلقت
جسر الطابقني املؤدي إلى املنطقة .وفي  13أكتوبر حذرت قوى
شيعية بينها فصائل متنفذة من أن املضي بهذه النتائج يهدد
السلم األهلي في البالد؛ وذلك أثار مخاوف من احتمال اندالع
اقتتال داخلي.

تركيا تعتقل  15جاسوسًا لـ«املوساد»
ت�م�ك�ن��ت وك ��ال ��ة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��رك �ي��ة م ��ن ك�ش��ف
شبكة جاسوسية إسرائيلية مكونة من  15شخصا مقسمني
عبر خمس خ��الي��ا منفصلة ،يعملون لصالح ج�ه��از امل��وس��اد
اإلسرائيلي .وتعقبت االستخبارات التركية شبكة الجواسيس
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ني ع�ل��ى م ��دار ع��ام ك��ام��ل ،وت�ب��ني أن الشبكة عمدت
إلى تبادل املعلومات مع املوساد ،وتنفيذ أنشطة تمس األمن
ال �ق��وم��ي ال �ت��رك��ي .وأل �ق��ي ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال�ع�ن��اص��ر ال� ��15
التابعني لتلك الشبكة عبر عملية متزامنة في  4واليات تركية.
وعملت شبكة التجسس على جمع معلومات عن الطالب في
ال�ج��ام�ع��ات التركية م��ن ال�س��وري��ني والفلسطينيني ،وبخاصة
أولئك الذين ي��درس��ون في مجال الصناعات الدفاعية .وجرى
ن�ق��ل امل�ش�ت�ب��ه ب�ه��م ال � �� ،15ال��ذي��ن أح �ض��روا إل��ى امل�ح�ك�م��ة ف��ي 19
أك �ت��وب��ر إلت� �م ��ام إج ��راءات� �ه ��م إل� ��ى م�ح�ك�م��ة ال �ص �ل��ح ال�ج�ن��ائ�ي��ة
بإسطنبول مع طلب اعتقالهم بتهمة «التجسس الدولي» بعد
أخذ أقوالهم من قبل مكتب املدعي العام .وأمر القاضي باعتقال
ال�.15

ترامب يطلق شبكته الخاصة للتواصل
االجتماعي
واش�ن�ط��ن -ال��وك��االت :أع�ل��ن الرئيس األم�ي��رك��ي السابق دون��ال��د
ت��رام��ب إط ��الق شبكة خ��اص��ة ب��ه ل�ل�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي باسم
«تروث سوشل» في خطوة تأتي بعد أن حظرت حساباته على
مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير بتهمة تحريضه
أن �ص��اره على اق�ت�ح��ام ال�ك��اب�ي�ت��ول .وق��ال ت��رام��ب ف��ي ب�ي��ان «لقد
أنشأت تروث سوشل ومجموعة ترامب لإلعالم والتكنولوجيا
للوقوف في وج��ه استبداد عمالقة التكنولوجيا» مشيرًا إلى
ّأن ّ
منصته الجديدة ستنطلق تجريبيًا الشهر املقبل على أن
تصبح م�ت��اح��ة أم ��ام ال�ع� ّ
�ام��ة ف��ي ال��رب��ع األول م��ن ال �ع��ام املقبل.
ّ
وأض � ��اف ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق أن ك �ب��ري��ات ال �ش��رك��ات ف ��ي وادي
السيليكون «استخدمت سلطتها األحادية إلسكات األص��وات
ّ
املنشقة في أميركا».
وك ��ان ��ت ش �ب �ك��ات ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي ال �ع �م��الق��ة ال� �ث ��الث،
على امللياردير
«فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» فرضت حظرًا ّ
ال�ج�م�ه��وري ف��ي أع �ق��اب ال�ه�ج��وم ال��دم��وي ال ��ذي ش��ن��ه ج�م��ع من
أن� �ص ��اره ع �ل��ى م�ب�ن��ى ال �ك��اب �ي �ت��ول ف��ي ال� �س ��ادس م��ن ي �ن��اي��ر في
محاولة ملنع الكونغرس م��ن املصادقة على ف��وز منافسه جو
بايدن بالرئاسة.

