
محافظ النجف يحاول حتييد الشارع والناصرية تصر على اكمال مشوارها

احملتجون يستعيدون املطعم التركي
ومواجهات في الديوانية مع أنصار الصدر

غزال  عبداحلسني  بغداد-   - الزمان  الديوانية-  
وعامر طويريجي 

عراقيني  محتجني  بني  التوتر  حدة  ازدادت   
رجل  أنصار  مع  الثالثاء  للحكومة  مناهضني 
ساحات  في  الصدر،  مقتدى  الشيعي  الدين 
االحتجاج التي تشهدها مدن البالد، بعد يوم من 
مقتل متظاهر خالل اشتباك بني الطرفني. واتفق 
محافظ النجف مع اتباع الصدر على االنسحاب 
في  العراقيون  اصطدم  فيما   ، الشوارع  من 
الديوانية مع اتباع الصدر . في حيت استعاد 
ايدي  من  التركي  املطعم  املحتجون  العراقيون 
ووقعت   ، التحرير  ساحة  في  الصدر  اتباع 
للتحرير  متجهة  طالبية  تظاهرة  بني  اصابات 
من  عدد  نفذه  البيضاء  باالسلحة  هجوم  بعد 
ذوي القبعات الزرق . و استقبل رئيس مجلس 
الثالثاء،  عبداملهدي،  عادل  املستقيل  الوزراء 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاصة  املمثلة 
العراق جانني هينيس بالسخارت. وجرى  في 
التداول في الوضع السياسي  وتكليف رئيس 
الجديدة  الحكومة  بتشكيل  املرشح  الوزراء 
على  والعمل  مهمته  وتسهيل  دعمه  وسبل 
والتسليم  االستالم  لعملية  واإلعداد  إنجاحها، 
ونقل الصالحيات كتقليد دستوري  وأيد الزعيم 
في  انطالقها  مع  االحتجاجات  البارز  الشيعي 
تشرين األول/أكتوبر املاضي، لكنه كان متقّلب 
مع  اآلن  ويختلف  مرارًا،  حيالها  املواقف 
توفيق  محمد  تكليف  حول  آخرين  متظاهرين 
عالوي بتشكيل الحكومة.  وأعلن الصدر دعمه 
تكليف عالوي، فيما رفضه املتظاهرون باعتباره 

قريبًا جدًا من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون 
ضدها وكان وزيرا مرتيت ونائبا لدورتني . ففي 
مدينة الديوانية بجنوب العراق تطور الخالف 
شباب  متظاهرين  بني  مواجهات  إلى  الثالثاء 

مناهضني للنظام ومؤيدي الصدر.
لكن  الطرفني،  لفصل  الشرطة  قوات  وتدخلت 
للصدر  مناهضة  هتافات  أطلقوا  املحتجني 
يتهمونها  التي  وإيران،  العراقية  والسلطات 

بدعم السلطة وعمليات قمع االحتجاجات.
الثالثاء دوريات  العراقية  األمن  قوات  ونشرت 
لتأمني عودة  الحكومية  املدارس والداوئر  عند 
الدراسة والعمل بعد توقف غالبيتها منذ أشهر 
متظاهرين،  يد  على  الجنوب  مدن  معظم  في 
بهدف الضغط على الحكومة للقيام بإصالحات 
سياسة طال انتظارها. وأكد مراسل الصحافة 
األمن  قوات  انتشار  الديوانية  في  الفرنسية 
عند مدارس ومؤسسات حكومية لتأمني عودة 

العمل فيها.
وزارة  إعالن  بعد  اإلجراءات  تلك  وتأتي 
الداخلية مساء االثنني تأمني حماية املؤسسات 
للتوجه  الطلبة  بعض  شجع  ما  التعليمية، 

صباح اليوم للدراسة.
األمر  هذا  الطلبة  مئات  رفض  ذلك،  رغم 
الرئيسية  االحتجاج  ساحات  إلى  وتوجهوا 
املناهضة للحكومة، وهم يرفعون أعالمًا عراقية 
اعتصام  »مسيرة  إحداها  على  كتب  والفتات 

إعداديات الديوانية«، وفقا للمراسل.
املدارس  جميع  افتتاح  أعيد  الناصرية  وفي 
بعدما نشرت قوات الشرطة املحلية دورياتها، 

حليم  التربية  مديرية  باسم  للمتحدث  وفقًا 
الشوارع  إلى  خرجوا  الطالب  لكن  الحسيني. 

مصرين على مواصلة احتجاجاتهم.
وقال حمد علي حمد وهو طالب ثانوي لوكالة 
وبإصرار  »سنواصل  الفرنسية   الصحافة 
حراكنا السلمي في ساحة الحبوبي، ألننا نريد 

وطنًا خاليًا من الفاسدين والطائفيني«.

اليومني  خالل  االحتجاجات  وتصاعدت 
من  غاضبني  شباب  متظاهرين  بني  املاضيني، 
ترشيح عالوي وأنصار الصدر. مساء االثنني، 
بغداد،  جنوب  الحلة  في  االنقسام  هذا  تطور 
متأثرًا  للحكومة  مناهض  متظاهر  توفي  حيث 
هجوم  خالل  بالسكني،  طعنه  بعد  بجروحه 
قبعات  يرتدون  ألشخاص  متظاهرين  على 

رجل  أنصار  يستخدمها  التي  كتلك  زرقاء، 
الدين الشيعي مقتدى الصدر، بحسب ما أكدت 
البالغ  عالوي  ورشح  وأمنية.  طبية  مصادر 
65 عامًا، السبت األول من شباط/فبراير، بعد 
شهرين من جمود سياسي حول املرشح البديل 
قدم  الذي  املهدي  الوزراء عادل عبد  رئيس  عن 

استقالته في كانون األول/ديسمبر.

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

اخلرطوم- الزمان 
 عقد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس 
مجلس السيادة السوداني االنتقالي الثالثاء 
على  الطالعه  الحاكم  املجلس  مع  اجتماعا 
الوزراء  رئيس  مع  اجتماعه  في  جرى  ما 
اإلسرائيلي الذي أعلن أن اللقاء تناول تطبيع 
البلدين. فيما شكرت واشنطن  العالقات بني 

السودانيني على التطبيع مع تل ابيب.
لوكالة  سوداني  حكومي  مصدر  وقال 
السيادي  املجلس  إن  الفرنسية  الصحافة 
وعسكريني  مدنيني  يضم  والذي  االنتقالي 

»عقد اجتماعا ملناقشة االمر«.
عاد  الذي  البرهان  الفريق  ان  املصدر  واكد 
من عنتيبي اطلع املجلس على االجتماع مع 

نتانياهو
ملجلس  مفاجئة  الخطوة  هذه  كانت  ولقد 
الوزراء االنتقالي، علما أنه أول لقاء من نوعه 
هما  اللذين  البلدين  بني  املستوى  هذا  على 

نظريًا في حالة حرب.
التقى  إنه  االثنني  نتانياهو  مكتب  وقال 
الفريق عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي 
بدء  على  »اتفقا  إنهما  وأضاف  األوغندية، 
في  الكامل  التطبيع  الي  للوصول  التعاون 

عالقة البلدين«.

بيان  في  قال  السوداني  الوزراء  لكن مجلس 
باجتماع  علم  على  يكن  لم  إنه  االثنني  مساء 
اجتماعا  الثالثاء  سيعقد  وإنه  الزعيمني، 
حكومي.  مصدر  وفق  األمر،  لبحث  طارئا 
عاد  الذي  البرهان  أن  املصدر  وأوضح 
على  الثالثاء  املجلس  سيطلع  عنتيبي  من 

مضمون اللقاء.
يسير  السودان  إن  نتانياهو  مكتب  وقال 

مايك  أطلع  وأنه  جديد«  إيجابي  »اتجاه  في 
بومبيو وزير خارجية الواليات املتحدة على 
املساعدة  يحاول  »البرهان  إن  وقال  املوقف. 
من  إخراجها  خالل  من  بالده  تحديث  على 

عزلتها وإعادتها إلى الخريطة الدولية«.
أن  السودان  إعالن  بعد  عنتيبي  لقاء  عقد 
الي  رسمية  لزيارة  البرهان  دعا  بومبيو 
وهي  الثنائية.  العالقات  لبحث  واشنطن 

رئيس سوداني  يتلقاها  التي  االولى  الدعوة 
منذ ثالثة عقود.

تضع  األميركية  املتحدة  الواليات  زالت  ما 
تصفها  التي  للدول  الئحتها  على  السودان 
موروث  وضع  وهو  لإلرهاب«  »راعية  بأنها 
من نظام البشير الذي استضاف زعيم تنظيم 
القاعدة السابق اسامه بن الدن في الفترة من 

عام 1992 إلى 1996.

باسم  املتحدث  صالح  محمد  فيصل  واكد 
علم  الوزراء  مجلس  أن  االثنني  الحكومة 
يتم  »لم  وقال  االعالم.  أجهزة  من  باللقاء 
رئيس  اجتماع  حول  مشاورتنا  أو  إعالمنا 
الوزراء  برئيس  االنتقالي  السيادة  مجلس 

االسرائيلي«.
باملقاطعة  عقود  مدى  على  السودان  التزم 
األراضي  احتاللها  بسبب  السرائيل  العربية 

الفلسطينية وجراء معاملتها للفلسطينيني.
ويتطلع الفلسطينيون الي موقف عربي موحد 
منذ أن أعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب 
الشرق  في  للسالم  خطته  املاضي  االسبوع 
االوسط والتي تعطي إسرائيل ضوءا أخضر 
بما  الغربية  الضفة  في  محتلة  أراض  لضم 
فيها غور االردن. وهذه األراضي جزء رئيسي 

من الدولة التي ينشدها الفلسطينيون.
الفلسطينية  التحرير  منظمة  سر  أمني  وقال 
»هذا اللقاء  صائب عريقات مساء اإلثنني إن 
طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروجًا 
العربية في وقت  صارخًا عن مبادرة السالم 
ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  فيه  تحاول 
القضية  تصفية  االسرائيلي  الوزراء  ورئيس 
الرسمية  األنباء  وكالة  حسب  الفلسطينية«، 

)وفا(.

عريقات: طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

البرهان يطلع السيادة السوداني على اجتماعه
بنتانياهو وتل أبيب:نحو تطبيع كامل 

فاحت عبد السالم:  
مربط فرس 
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بروكسل- الزمان 
خطة  الثالثاء  األوروبي  االتحاد  انتقد   
الرئيس األميركي دونالد ترامب لحل النزاع 
اإلسرائيلي-الفلسطيني وقال إنه »قلق بشكل 

خاص« من نية إسرائيل ضّم غور األردن.
األوروبي  االتحاد  خارجية  وزير  واعتبر 
»املبادرة  أن  بيان  في  بوريل  جوزيب 
28 كانون الثاني/ األميركية، كما قّدمت في 
على  عليها  املتفق  املعايير  عن  تبتعد  يناير، 
املستوى الدولي«. ومن املقرر أن يزور بوريل 
وأضاف  شباط/فبراير.   7 في  واشنطن 
األوروبي  االتحاد  »يذّكر  األوروبي  املسؤول 
على  يقوم  عليه  متفاوض  بحّل  بالتزامه 
تعايش دولتني على أساس حدود عام 1967، 
بني  باتفاق  لألراضي،  متكافئ  تبادل  مع 
فلسطني  ودولة  إسرائيل  دولة  مع  الطرفني، 
سيدة  متكاملة،  ديموقراطية،  مستقلة، 
سالم  في  جنب  إلى  جنبًا  تعيشان  ودائمة، 

وأمن واعتراف متبادل«.
يستدعي  ودائم  عادل  سالم  »بناء  أن  ورأى 
مفاوضات مباشرة بني الطرفني حول املسائل 
مشيرًا  النهائي«،  بالوضع  املتعلقة  العالقة 

املسائل  خصوصًا  »يتضمن  ذلك  أن  إلى 
واألمن  القدس  وبوضع  بالحدود  املتعلقة 

ومسألة الالجئني«.
يدعو  األوروبي  »االتحاد  أن  البيان  وأضاف 
واالمتناع  التزامهما  تجديد  إلى  الطرفني 
مع  تتعارض  الجانب  أحادية  أي خطوة  عن 
حدة  من  تزيد  ان  لها  يمكن  الدولي  القانون 
التوتر«. وأكد املسؤول األوروبي أن االتحاد 
»قلق بشكل خاص من التصريحات املتعلقة 
األردن وأجزاء أخرى من  باحتمال ضم غور 

الضفة الغربية«.
الدولي  القانون  مع  »توافقًا  بوريل  وقال 
ومقررات مجلس األمن ذات الصلة، ال يعترف 
على  إسرائيل  بسيادة  األوروبي  االتحاد 
1967. اإلجراءات  األراضي املحتلة منذ عام 
الهادفة إلى ضم )تلك املناطق(، إذا طبقت، ال 

يمكن أن تمر دون االعتراض عليها«.
وأكد االتحاد األوروبي في 28 كانون الثاني/
خطته  عن  ترامب  دونالد  إعالن  مع  يناير 
الفلسطينيون  يرى  التي  األوسط  للشرق 
التزامه  إلسرائيل،  كبيرة  تنازالت  تقدم  أنها 

»الحاسم« بحّل »واقعي بدولتني«.

االحتاد األوروبي ينتقد خطة ترامب حلل النزاع اإلسرائيلي - الفلسطيني

حزانو )سوريا(-)أ ف ب( -  اسطنبول - الزمان 
نزح أكثر من نصف مليون شخص وفق األمم 
لقوات  العسكري  التصعيد  جراء  املتحدة 
غرب  شمال  في  روسيا  وحليفتها  النظام 
النزوح  موجات  أكبر  من  واحدة  في  سوريا، 
عامه  اتمام  من  يقترب  الذي  النزاع  بدء  منذ 
التاسع. فيما قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان إن تركيا لن تسمح للجيش السوري 
إدلب،  في  امليداني  التقدم  من  مزيد  بتحقيق 
في شمال  آخر محافظة خارجة عن سيطرته 

غرب سوريا.
وأعلن إردوغان في تصريحات نشرها اإلعالم 
التقدم  إلى  النظام  »يسعى  الثالثاء  التركي 
ميدانيًا في إدلب عبر تشريد أشخاص أبرياء 
النظام  نعطي  لن  حدودنا.  نحو  يتجهون 
العبء  من  سيزيد  ذلك  ألن  للتقدم،  فرصة 
الجيش  بني  مواجهات  غداة  وذلك  علينا«، 

التركي والقوات السورية.
على  ردًا  إردوغان  تصريحات  وجاءت 
أقلته  التي  الطائرة  في  الصحافيني  أسئلة 
هذه  نشر  ويأتي  االثنني.   أوكرانيا  إلى 
بني  مسبوقة  غير  معارك  غداة  التصريحات 
الجيش التركي والقوات السورية في محافظة 
إدلب أسفرت عن مقتل 20 شخصًا على االقل.
األحد- ليل  أتراك  عسكريني  ثمانية  وقتل 
للنظام السوري. وردت أنقرة  االثنني بقصف 

بشن ضربات على مواقع سورية قتل فيها 13 
شخصًا على األقل.

واضاف إردوغان في تصريحات نقلتها وكالة 
األناضول الرسمية »أعتقد أن عمليتنا لقنتهم 
سنواصل  نتوقف،  لن  لكننا  قاسيًا،  درسًا 

بالعزم نفسه«.
واعتبر أن هجوم النظام على القوات التركية 
الروسي- النار  إطالق  وقف  التفاق  »انتهاك« 
الحال،  »بطبيعة  مضيفًا  إدلب،  في  التركي 

سيكون هناك عواقب على النظام«.
وبدا أن إردوغان ال يريد تصعيد النبرة إزاء 
روسيا حليفة النظام السوري، بعدما اتهمها 

االثنني بعدم »الوفاء بالتزاماتها«.
املرحلة،  هذه  »في  التركي  الرئيس  وصرح 
ليس هناك حاجة لبدء نزاع أو صراع كبير مع 
روسيا. لدينا العديد من الخطط االستراتيجية 
مع روسيا«، في إشارة إلى الشراكة الروسية-
التركية في عدة مجاالت خصوصًا في قطاع 

الطاقة والسياحة، مرورًا بقطاع الدفاع.
وأكد أيضًا أن مسألة إعادة النظر بشأن شراء 
الجوي  للدفاع  الروسية  »إس-400«  منظومة 

»غير مطروحة«.
وقال إن من »املحتمل« ان يجري اتصااًل هاتفيًا 
الثالثاء.  بوتني  الروسي فالديمير  مع نظيره 
قوات  تصّعد  األول/ديسمبر،  كانون  =ومنذ 
روسي  بدعم  االسد   بشار  السوري  الرئيس 

وجوارها،  إدلب  في  مناطق  على  حملتها 
تؤوي أكثر من ثالثة ماليني شخص نصفهم 
الشام  عليها هيئة تحرير  نازحون، وتسيطر 
فيها  وتنتشر  وحلفاؤها،  سابقًا(  )النصرة 

فصائل معارضة أقل نفوذًا.
تنسيق  مكتب  باسم  اإلقليمي  املتحدث  وقال 
املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسانية  الشؤون 
)أوتشا( ديفيد سوانسون لوكالة فرانس برس 
نزح  األول/ديسمبر،  كانون  من  األول  »منذ 
ثمانون  منازلهم،  ألف شخص من   520 نحو 

في املئة منهم نساء وأطفال«.
وشاهد مراسلو الصحافة الفرنسية في األيام 

مغادرتها  لدى  النازحني  من  قوافل  األخيرة 
مدنًا وبلدات تتعرض للقصف أو تدور املعارك 
ال  أمنًا  أكثر  مناطق  باتجاه  محيطها  في 

يشملها القصف.
وفي قرية حزانو الواقعة شمال مدينة إدلب، 
عشرات  الثالثاء  برس  فرانس  مراسل  شاهد 
تقّل  التي  الصغيرة  والشاحنات  السيارات 
منزلية  أوان  من  مقتنياتهم  مع  نازحني 
وفرش  كهربائية  وأدوات  مياه  وخزانات 
زراعية  محاصيل  وحتى  شتوية  وأغطية 

وأخشاب.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

نصف مليون نازح وإردوغان:
لن نسمح للجيش السوري بالتقدم في إدلب

بكني,-)أ ف ب( -  لندن- الزمان 
إصابات  فيها  سّجلت  التي  بالدول  قائمة 
بفيروس كورونا املستجّد منذ ظهوره ألول مّرة 
في  الصني  شرق  وسط  في  ووهان  مدينة  في 

كانون األول/ديسمبر 2019.
شخصا  ب425  ظهوره  منذ  الفيروس  أودى 
واصاب أكثر من 20 ألفا في الصني، بحسب آخر 

حصيلة الثالثاء.
بالفيروس  أصيب  القارّية،  الصني  خارج 
التنّفسي املميت أكثر من 200 شخص في نحو 
الفيليبني  من  كل  في  وفيتان  بلدًا. وسجلت   20

وهونغ كونغ.
الصني بلغ عدد املصابني بالفيروس في أنحاء 
اإلثنني،  20,400 بحسب حصيلة  القارّية  الصني 
املحيطة  واملناطق  ووهان  مدينة  في  غالبيتهم 

بها، توفي منهم 425 مصابا.
املقاطعة  هوباي،  في  حصلت  الوفيات  غالبية 
مدينة  وعاصمتها  البالد  وسط  في  الواقعة 

ووهان.
- سجلت 17 إصابة في هونغ كونغ، بينها وفاة. 

ومعظم املصابني زاروا ووهان.
- 9 إصابات في ماكاو

- إصابة واحدة في التيبت.
- آسيا واملحيط الهادئ -شرق آسيا

اليابان: 20 إصابة.
كوريا اجلنوبية: 16 إصابة.

تايوان: 10 إصابات.
جنوب شرق آسيا

سنغافورة: 24 إصابة.
تايالند: 25 إصابة.

فيتنام: 10 إصابات.
ماليزيا: 10 إصابات.

ملصاب  خارج  وفاة  أول  سجلت  الفيليبني: 
من  قادمة  امرأة  إصابة  جانب  إلى  بالفيروس، 

ووهان.
كمبوديا: إصابة واحدة.

جنوب آسيا
الهند: 3 إصابات.

نيبال: إصابة واحدة.
سريالنكا: إصابة واحدة.

استراليا :
12 إصابة أتى معظم هؤالء من ووهان أو منطقة 

هوباي.
األميركيتان 

كندا: أربع إصابات.
الواليات املتحدة: 11 إصابة.

 أوروبا -االّتحاد األوروبي
أملانيا: 12 إصابة.

بلجيكا : إصابة واحدة.
فرنسا: 6 إصابات.
إيطاليا: إصابتان.

إسبانيا: إصابة واحدة.
فنلندا: إصابة واحدة.
السويد: إصابة واحدة.

بريطانيا
إصابتان.

روسيا
إصابتان.

 الشرق األوسط -اإلمارات العربية املتحدة
خمس إصابات.

آخر خارطة إلصابات فيروس 
كورونا في العالم

هونغ كونغ,-)أ ف ب( - يشّل فيروس كورونا املستجد املحركات الرئيسية لالقتصاد 
الصيني، فاملصانع مغلقة ألسبوع إضافي واالستهالك شبه متوقف، ما قد يؤدي إلى 
تدهور النمو الهش أصاًل في هذا العمالق اآلسيوي ويدفع بكني إلى تعزيز تدابير تحفيز 
تبقى مدينة ووهان ومقاطعة هوباي  املرض،  انتشار  االقتصاد. وفي محاولة الحتواء 
مدن  إلى  مماثلة  إجراءات  اتخاذ  ويمتد  العالم.  عن  منقطعة  الفيروس،  بؤرة  )وسط(، 
صينية أخرى بينها هانغتشو، حيث مقر شركة التبادل التجاري عبر االنترنت الضخمة 
مثل  صناعية  مقاطعات  غالبيتها  مقاطعات،  عدة  في  السلطات  وطلبت  بابا«.  »علي 
غوانغدونغ )جنوب(، من املصانع والشركات »غير األساسية« أن تبقي أبوابها مغلقة 
حتى 9 شباط/فبراير. وترغم تلك الشركات بذلك، بحكم االمر الواقع، على إرجاء إعادة 
فتح أبوابها بعد عطلة رأس السنة القمرية الطويلة التي بدأت في 24 كانون الثاني/يناير. 
وأوضح مكتب »أوكسفورد إيكونومكس« للتحليالت االقتصادية »تمثل تلك املناطق %50 
من الناتج املحلي اإلجمالي الصيني، وأي تأخير في استعادتها لنشاطها من شأنه أن 

يزيد من حدة اآلثار على النمو في الربع األول من العام«.
االقتصاد  ثلث  نحو  الصني،  في  العمل  عن  بأغلبه  املتوقف  التصنيع،  قطاع  ويمثل 
مصانع  تضم  حيث  السيارات  لصناعة  أساسيًا  مركزًا  كذلك  هوباي  وتعد  الصيني. 
للعديد من الشركات. ويرى محللون ان الشلل طويل األمد في هذه املقاطعة »سيكون 
له بالتأكيد ارتدادات على سلسلة اإلنتاج في مناطق أخرى«. وأكدت شركة »دونغ فنغ« 
فتح مصانعها  إعادة  أن  لها  مقرًا  تتخذ من ووهان  التي  للسيارات  املصنعة  الصينية 
»تعتمد على عمليات الوقاية من الوباء«. أما شركة »نيسان« اليابانية فستعيد استئناف 

عمليات اإلنتاج في هوباي »بعد 14 شباط/فبراير«.
في مناطق أخرى في الصني، تعتزم شركة فورد األميركية استئناف إنتاجها »تدريجيًا 

ابتداء من 9 شباط/فبراير«.
الطبيعية  الحالة  إلى  »العودة  أن  من  بورز«  أند  »ستاندرد  شركة  من  خبراء  ويحذر 

سيأخذ وقتًا«،

الفيروس يشل اقتصاد الصني 

القاهرة- مصطفى عمارة 
في الوقت الذي يستعد فيه طرفا النزاع فى ليبيا 
،اكد  لبدء مباحثات جنيف حول الصراع االخير 
مصدر برملاني طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات 
خاصة  ملراسل الزمان في القاهرة ان بعثة االمم 
االخطاء  نفس  تكرر  ليبيا  فى  للدعم  املتحدة 
عددا  ان  الصخيرات واضاف  فى حوار  السابقة 
يرفضون  الليبي  البرملان  اعضاء  من  كبيرا 
املشاركة فى الحوار السياسي فى جنيف بسبب 
تيار  تعطي  والتى  البعثة  وضعتها  التى  االلية 
املؤسسات  من  اكبر  مساحة  السياسي  االسالم 
النواب  ، وفي مقدمتها مجلس  الليبية  الشرعية 
االلية  يرفض  الليبي  البرملان  ان  مؤكدا  الليبي 
لجنة  الختيار  املتحدة  االمم  وضعتها  التى 
االربعني وان البرملان ارسل رسالة تحذير لبعثة 
املجلس  مقاعد  فى  املساواة  بسب  املتحدة  االمم 
االعلى للدولة وان البرملان الليبي قد يضطر الى 
االممية  االبعثة  اصدار  حالة  فى  مقاطعة جنيف 

على تلك االلية .    فى السياق ذاته كشفت مصادر 
ان اتصاالت جرت فى  الليبي  مطلعة افى الشان 
للم الشمل تلك  الليبية  االيام املاضية بني قبائل 
الداخللي  الصراع  حالة  انهاء  بهدف  القبائل 
بعض  وان  التركي  التدخل  رفضهم  واعالن 
قامت  القبائل  لبعض  التابعة  البترول  شركات 
بفسخ التعاقد مع الشركات التركية ووقف ارسال 
النفط الى شركة تركية واضافت املصادر ان بعثة 

االمم املتحدة لم تتوصل مع القبائل الليبية منذ 
ارسالها لحل االزمة رغم انها تشكل عنصر حاسم 
لحلها . فيما اكد اللواء محمد الشهاوي مستشار 
االزمة  ان  للزمان   تصريحات  فى  االركان  كية 
الليبية لن يتم حلها ااّل من خالل الليبيني انفسهم 
والذين يجب عليهم التوحد ملنع اي تدخل اجنبي 
فى بالدهم وان القبائل الليبية لها دور فعال فى 

عملية التسوية

قبيل بدء مباحثات جنيف 

برملاني ليبي: بعثة االمم املتحدة
تكرر أخطاء الصخيرات


