
 احللبوسي: عالوي شارك في العملية السياسية وترأس الوفود التفاوضية 12 سنة 

توافقات سياسية صعبة تواجه جلسة الثقة
باحلكومة في البرملان العراقي 

 بغداد -عبداحلسني غزال 
ابدى محمد توفيق عالوي رئيس الحكومة العراقية 
في  الخميس  جلسة  تكون  ان  في  ثقته  املكلف 
البرملان متوافرة على امكانات منح فريقه الوزاري 
الثقة  ، فيما تسربت اسماء املرشحني االساسيني 
يشغل  واحد   مرشح  بينهم  من  انسحب  حيث   ،
منصب رئيس جامعة االنبار  ، فيما يضغط اقطاب 
في القوى الشيعية السيما في تيار الحكمة وفتح 
من اجل اقناع االكراد والعرب السنة بالتصويت في 
جلسة البرملان لصالح عالوي وفريقه . كما كشفت 
املرشحني  احد  طالت  تحقيقية  لجان  عن  وثائق 
لكن   . فساد  شبهات  في  عقوبة  ونيله  االساسيني 
تجاهل  على  ان عالوي يصر  قالوا  اكرادا  قياديني 
املطالب الكردية  وال تزال املفاوضات صعبة ومعقدة 
محمد  النواب  مجلس  رئيس  اكد  جهته  من   
املكلف  الحكومة  رئيس  ان  األربعاء،  الحلبوسي، 

محمد توفيق عالوي ليس مستقاًل.
املناورة  لبرنامج  حديث  في  الحلبوسي  وقال 
الذي تبثه السومرية، إن » جميع األصوات تعالت 
الحالية«.  املرحلة  بنا  تعبر  شخصية  تريد  ونادت 
فهو  مستقاًل  ليس  عالوي  »محمد  أن  وأضاف 
مترأسًا  وكان  السياسية  العملية  في  مشترك 
وأشار  عامًا«.   12 قرابة  منذ  التفاوضية  بالوفود 
أن من رشحه  لي  أكد  »عالوي  أن  إلى  الحلبوسي، 
2006 هما برهم صالح  وزيرًا لالتصاالت في عام 
العراق زملاي خليل  والسفير األمريكي األسبق في 
الوزراء  »رئيس  أن  البرملان،  رئيس  وتابع  زاد«. 
صواب  على  انه  يعتقد  عالوي  محمد  املكلف 

واآلخرين جميعهم على خطأ«.
و  -املرشحون ملنصب وزير التخطيط  ثالثة وهم : 

خالد بتال نجم عبداهلل الجغيفي

مظهر محمد صالح
محمد  امني العلواني

-املرشح ملنصب وزير الصحة مضر زكي هالل
علي   سمير  مازن  التربية  وزير  ملنصب  -املرشح 

محسن الحكيم
-املرشح ملنصب وزير الخارجية جابر حبيب جابر

-املرشح ملنصب وزير التعليم العالي مزاحم  قاسم 
الخياط

-املرشح ملنصب وزير الثقافة واثق الهاشمي
-املرشح ملنصب وزير النقل احمد راجي كبه

باسم  واملهجرين  الهجرة  وزير  ملنصب  -املرشح 
جميل انطون جرجس

جعفر  احمد  حسني  النفط  وزير  ملنصب  -املرشح 
باقر الجلبي

رياض  واإلعمار  اإلسكان  وزير  ملنصب  -املرشح 
كاظم  الخزرجي

عباس  نظير  املائية  املوارد  وزير  ملنصب  -املرشح 
حسون األنصاري

الرحيم  عبد  شاكر  الزراعة  وزير  ملنصب  -املرشح 
محمد  يوسف  الصناعة  وزير  ملنصب  واملرشح 

املشهداني
-املرشح ملنصب وزير الكهرباء جاسب عبد الزهرة 

ياسني
-املرشح ملنصب وزير االتصاالت زينب عبدالصاحب 
الدوري  وليد  احمد  الشباب   لوزارة  واملرشح 
االجتماعية.  والشؤون  العمل  لوزارة  واملرشح 

سندس عمر بيزقدار
املرشح للدفاع  قصي عبداملحسن عبيد

الكرد  للوزراء  املخصصة  الحقائب  في حني التزال 
شاغرة وهي وزارات املالية والعدل والتجارة ، وال 

تزال املداوالت حول وزارة الداخلية .

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)

انقرة - - توركان اسماعيل  
باريس - الزمان 

األربعاء  إردوغان  طيب  رجب  الرئيس  أكد   
إدلب،  أنملة« في  قيد  تتراجع  »لن  تركيا  أن 
التركية  القوات  بني  مواجهات  تدور  حيث 
شمال  في  الحكومي   السوري،  والجيش 

غرب سوريا.
نواب  أمام  ألقاها  كلمة  في  إردوغان  وقال 
أنقرة  في  والتنمية«  »العدالة  حزبه  من 
وسندفع  إدلب،  في  أنملة  قيد  نتراجع  »لن 
الحدود  خارج  )السوري(  النظام  بالتأكيد 

التي وضعناها«.
الذي  النهائي  االنذار  التركي  الرئيس  وكّرر 
أعطاه لقوات الرئيس السوري  بشار االسد 
لالنسحاب من بعض املواقع في منطقة إدلب 
بأنه  مهددًا  الجاري،  الشهر  نهاية  بحلول 

سُيرغمهم على التراجع إذا لم يفعلوا ذلك.
هجومًا  روسي  بدعم  النظام  قوات  وتشّن 
إدلب  في  األول/ديسمبر  كانون  منذ  واسعًا 
الشام  تحرير  هيئة  وتسيطر  ومحيطها. 
)النصرة سابقا( على أكثر من نصف مساحة 
في  مجاورة  قطاعات  وعلى  إدلب  محافظة 

محافظات حلب وحماة والالذقية.
عن  الناجمة  اإلنسانية  األزمة  إلى  وإضافة 

الهجوم، تسبب تقدم القوات السورية بأزمة 
وبات  معارضة  لفصائل  الداعمة  تركيا  مع 

النظام يطّوق عدة مواقع عسكرية.
أعطيناها  التي  »املهلة  إردوغان  وصّرح 
تطويق  تّم  حيث  املناطق  ملغادرة  )للنظام( 
على  شارفت  لنا،  التابعة  املراقبة  نقاط 
لتحرير  التخطيط  بصدد  نحن  االنتهاء. 
نهاية  بحلول  النقاط  هذه  بآخر،  أو  بشكل 

أنقرة  بني  األزمة  وأثارت  شباط/فبراير«. 
ودمشق توترًا بني تركيا وروسيا. وأوضح 
إردوغان األربعاء أن »أكبر مشكلة )بالنسبة 
من  التمكن  عدم  هي  إدلب  في  تركيا(  إلى 
استخدام املجال الجوي« الذي تسيطر عليه 
لذلك«  حاًل  قريبًا  »سنجد  وأضاف  موسكو. 
دعا  و  التفاصيل  من  املزيد  إعطاء  دون  من 
وزراء خارجية 14 بلدا في االتحاد األوروبي 

»خفض  إلى  وتركيا  روسيا  األربعاء 
التصعيد« في محافظة إدلب السورية التي 
تواجه كارثة إنسانية خطيرة وذلك في مقال 

نشر في صحيفة فرنسية.
جان  الفرنسي  بينهم  ال14  الوزراء  وحذر 
أن  من  ماس  هايكو  واألملاني  لودريان  إيف 
التي  موسكو  تزعم  كما  »اإلرهاب«  محاربة 
تدعم هجوم القوات السورية في املحافظة، ال 

تبرر »االنتهاكات الكبرى للقانون اإلنساني 
الذي  املقال  على  املوقعون  وكتب  الدولي«. 
الفرنسية  موند«  »لو  صحيفة  في  نشر 
مع  املفاوضات  مواصلة  إلى  روسيا  »ندعو 
تركيا لخفض التصعيد في إدلب واملساهمة 
في إيجاد حل سياسي«. وإضافة إلى األزمة 
القوات  تقدم  أثار  الخطيرة،  اإلنسانية 
السورية في إدلب أزمة مع تركيا التي تساند 
أنقرة  بني  وتوترات  املعارضة  مجموعات 
وموسكو. وكان البلدان توصال في سوتشي 
على  ينص  اتفاق  إلى   2018 في  )روسيا( 
وقف املعارك ونشر مواقع مراقبة تركية في 
إدلب لكن هذه الترتيبات خرقت في األسابيع 
بذلك.  االتهامات  الطرفان  ويتبادل  املاضية 
رجب طيب  التركي  الرئيس  أعلن  واألربعاء 
إلى  »خطوة  تخطو  لن  بالده  أن  اردوغان 
منحها  التي  املهلة  وكرر  إدلب  في  الوراء« 
من  باالنسحاب  السوري  النظام  لقوات 

بعض املواقع بحلول نهاية شباط/فبراير.
الروسي  الخارجية  وزير  رفض  جهته  من 
اطالق  لوقف  الدعوات  الفروف  سيرغي 
أمام  »استسالما  سيكون  أنه  معتبرا  النار 

اإلرهابيني«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

14 دولة أوربية تدعو أنقرة وموسكو الى خفض التصعيد في سوريا

إردوغان:تركيا لن تتراجع قيد أمنلة في إدلب

بروكسل-)أ ف ب( - اثينا - الزمان 
 شهدت طلبات اللجوء إلى االتحاد األوروبي 
ارتفاعًا في عام 2019 للمرة األولى منذ بلوغها 
الذروة في عام 2015، بحسب بيانات نشرها 

األربعاء مكتب الدعم األوروبي للجوء.
وأفاد املكتب في بيان »قّدم أكثر من 714 ألف 
طلب في عام 2019« إلى الدول الـ28 لالتحاد 
»ارتفاعًا  يساوي  ما  أي  وسويسرا،  والنروج 
بنسبة 13% عن عام 2018«، مضيفًا أن »هذه 
املرة األولى منذ عام 2015 التي يكون فيها عدد 

طلبات اللجوء أعلى من العام الفائت«.
وبلغ عدد طالبي الحماية الدولية في عام 2015 
فيما  1,4 ماليني طلب وهو رقم قياسي.  نحو 
وساموس  وخيوس  ليسبوس  جزر  نظمت 
اليونانية إضرابا عاما األربعاء حيث اشتدت 

جديدة  مخيمات  بناء  ضد  االحتجاجات 
للمهاجرين.

ولليوم الثاني، تواجه متظاهرون في ليسبوس 
بلدة  قرب  الشغب  مكافحة  شرطة  مع 
املخيمات  بناء  موقع  من  القريبة  مانتامادوس 
سبعة  تؤوي  أن  املفترض  من  التي  الجديدة 

آالف شخص.
املتظاهرين  من  صغيرة  مجموعات  وألقت 
بالغاز  ردت  التي  الشرطة  على  الحجارة 

املسيل للدموع والقنابل الصوتية.
محلي  كاهن  وهو  ستراتيس  األب  وقال 
لديها  الشرطة  حرب.  بحالة  أشبه  »الوضع 

أسلحة ونحن لدينا قلوبنا وأرواحنا«.
 24 ملدة  إضراب  إلى  املحلية  املحافظة  ودعت 
ساعة ورفضت خطط الحكومة لبناء مخيمات 

املكتظة  االستقبال  مراكز  محل  لتحل  جديدة 
ظروف  في  اللجوء  طالبو  فيها  يعيش  التي 

مروعة.
ويعيش أكثر من 38 ألف مهاجر في مخيمات 
في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وليروس 
استيعابها  قدرة  تتجاوز  ال  حني  في  وكوس 

6200 شخص.

سوريا  من  خصوصًا  اللجوء  طالبو  ويتحّدر 
 ،)2018 لعام  عدد مساو  وهو  طلب،  ألف   72(

وأفغانستان )60 ألف طلب، أعلى بثالثني في 
املئة عن 2018( وفنزويال )45 ألف، ضعف ما 

كان عليه عام 2018(.
وذكر مكتب الدعم األوروبي للجوء في تقريره 
أن »االرتفاع يمكن أن يكون عائدًا خصوصًا 
قدمها  التي  الطلبات  في  كبيرة  زيادة  إلى 

ال  الالتينية،  أميركا  في  دول  عدة  مواطنو 
يحتاجون لتأشيرات دخول« للسفر إلى منطقة 

شينغن.
إلى  أقل  »بدرجة  تعود  الزيادة  أن  وأوضح 
ارتفاع طلبات األفغان ومواطني دول أخرى«.

تلك  من   %33 نسبة  على  إال  املوافقة  تتم  وال 
الطلبات وهو رقم ثابت.

ويجري قبول 85% من طلبات السوريني و%82 
من اليمنيني و81% من االريتريني، فيما معدالت 
جدًا  متدنية  اللجوء  طلبات  على  املوافقة 
ملواطني الدول املعفية من تأشيرة الدخول إلى 
منطقة شينغن )1% مقدونيني، 5% فنزويليني، %6 

ألبان(.
تعود  طلبات  عشرة  أصل  من  واحد  ونحو 

ألشخاص سبق أن رفض طلبهم.

 إضراب في اجلزر اليونانية إحتجاجًا على بناء مخيمات لالجئني
ارتفاع في طلبات اللجوء إلى أوروبا للمرة األولى منذ عام 2015

باريس- طهران - روما -الزمان 
االربعاء  مساء  االيرانية  السلطات  اعلنت 
البالد  داخل  التنقل  حرية  على  قيود  فرض 
بفيروس  املصابني  االشخاص  الى  بالنسبة 

كورونا املستجد او املشتبه باصابتهم به.
مؤتمر  في  نمكي  سعيد  الصحة  وزير  وقال 
الحجر  اعالن  »بدل  التلفزيون  نقله  صحافي 
الصحي في مدن، سنفرض قيودا على انتقال 
)الفيروس(  من يشتبه بانهم اصيبوا بعدوى 
او تأكدت اصابتهم به«. فيما ضبطت الشرطة 
معلوماتية  وبيانات  وثائق  اإليطالية  املالية 
تحقيق  إطار  في  باي«  و«إي  »أمازون«  لدى 
وسوائل  واقية  ألقنعة  بيع  عمليات  بشأن 
التفشي  ظل  في  باهظة  بأسعار  مطهرة 
ما  على  املستجد،  كورونا  لفيروس  السريع 

أفاد االتحاد اإليطالي للمستهلكني األربعاء.
دونا  ماسيميليانو  االتحاد  رئيس  وقال 
الوطني  العار  من  سار!  نبأ  »هذا  بيان  في 

املضاربة على حساب صحة اإليطاليني«.
سعر  في  فقط  تكمن  ال  »املشكلة  أن  واعتبر 
املنتجات الخيالي، بل ببيع أقنعة واقية غير 
مطابقة للمواصفات ومن دون فعالية على أي 
كان بما يشمل األشخاص املصابني بفيروس 
كورونا«. وفي مواجهة تفشي هذا الفيروس، 
تهافت اإليطاليون على شراء األقنعة الواقية 
هذه  انقطاع  إلى  أدى  ما  املطهرة،  والسوائل 
واملتاجر  الصيدليات  من  كثير  في  املنتجات 
البعض  يتوان  ولم  إيطاليا.  شمال  في 
أرباح  لتحقيق  الوضع  هذا  استغالل  عن 
أحد  كان  الثالثاء،  وصباح  قانونية.   غير 
مستخدمي اإلنترنت يطرح بيع لتر من السائل 

على  يورو   300 مقابل  في  للبكتيريا  املضاد 
مخصص  مطهر  سائل  ُطرح  كما  باي«.  »إي 

لألطفال في مقابل 240 يورو.
وأعلنت  الصني  في  الوضع  يتحّسن  فيما   
الوافدين  األشخاص  جميع  أن  األربعاء  بكني 
»متضررة  العاصمة الصينية من مناطق  إلى 
املستجد  كورونا  فيروس  وباء  من  بشدة« 
 14 ملدة  إلزامي  صحي  لحجر  سيخضعون 
يومًا. لكن الئحة الدول التي ظهر فيها فيروس 
كورونا املستجّد تطول في وقت تزداد مخاوف 

منظمة الصحة العاملية والشركات...
كورونا  فيروس  تطورات  آخر  يلي  ما  في 

األربع  الساعات  في  العالم  في  املستجّد 
كورونا  فيروس  أصاب  املاضية:  والعشرين 
)بينهم  شخص  ألف   80 حوالى  املستجّد 
بحياة  وأودى  الصني(  خارج   2800 قرابة 
وفق  العالم،  في  شخص   2700 من  أكثر 
العاملية  التي نشرتها منظمة الصحة  األعداد 
األربعاء. ويبدو أن الوباء الذي ظهر أواًل في 
ذروته  بلغ  الصني،  في  األول/ديسمبر  كانون 
الصينية  السلطات  أعلنت  فقد  مصدره:  في 
ساعة،   24 وفاة خالل  حالة   52 عن  األربعاء 

في أدنى حصيلة وفيات خالل ثالثة أسابيع.
أن  إلى  العاملية  الصحة  منظمة  وأشارت 

باتت  العالم  في  اليومية  اإلصابات  حصيلة 
أعلى من عدد اإلصابات اإلضافية الذي ُيسّجل 

يوميًا في الصني.
وبحسب املنظمة، تبلغ حصيلة الوفيات خارج 
حوالى  الوباء،  ظهور  منذ  القارية  الصني 
من  حالتني  اول  باكستان  أربعني.رصدت 
بحسب  املستجد،  كورونا  بفيروس  االصابة 
العامة  الصحة  مستشار  تويتر  على  كتب  ما 
لرئيس الوزراء عمران خان االربعاء، بعد ايام 
من اغالق اسالم اباد حدودها البرية مع ايران 
التي توفي فيها 19 شخصا بسبب الفيروس.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

آخر تطورات فيروس كورونا..
حتّسن في الصني وانتشار أكبر في العالم
إيران تفرض القيود على التنقل الداخلي ومضاربة في إيطاليا بأسعار املطهرات

بروكسل- الزمان 
 عبر كبير مفاوضي االتحاد االوربي لبريكست 
بعد  »القلق«  عن  االربعاء  بارنييه  ميشال 
التصريحات البريطانية االخيرة حول العالقة 
واململكة  االوربي  االتحاد  بني  املستقبلية 
لندن  »نكوص«  من  خشيته  وعن  املتحدة، 

بتعهداتها.
وعبر بارنييه عن هذا القلق قبل بدء مفاوضات 

مقررة االثنني.
وقال »أسمع الخطابات البريطانية، خطابات 
على  نصوصا  أقرأ  ووزرائه،  الوزراء  رئيس 
غرار ما يعرف باالعالن الحكومي في اململكة 

املتحدة، وأرى نكوصا بتعهدات سابقة«.
مستوى  في  النكوص  هذا  بارنييه  والحظ 
يعدد  الذي  بريكست  اتفاق  في  جاء  ما  مع 
شروط االنفصال وخصوصا »التطبيق الجيد 
مستوى  في  وأيضا  ايرلندا«،  في  لالتفاق 

االعالن السياسي امللحق باالتفاق.

امللزم  غير  النص  هذا  في  بأنه  بارنييه  وذكر 
بوريس  )البريطاني  الوزراء  رئيس  »تعهد 
جونسون( شخصيا بأن يتفادى أي +منافسة 

غير عادلة+ معنا وأي تشويه« للنصوص.
يتم  أن  هو  عليه  نحرص  ما  »ان  على  وشدد 
احترام هذا االعالن السياسي وأن يترجم وفق 

روحه وحرفيا الى نص قانوني«.
الذي  االوربي  املوقف  تأكيد  بارنييه  وجدد 
»قواعد  املتحدة  اململكة  تعتمد  أن  على  يصر 

أساسية« تضمن املنافسة الشريفة.
وقال أن ال أحد ينازع حق اململكة في تحديد 
على  التوافق  لكن  بها،  الخاصة  القواعد 
والرسوم  العمل  وحق  البيئة  بشأن  معايير 
ب(  صلة  )ذات  »قضية  العمومي  والدعم 

البراغماتية« وليس ب »السيادة«.
وأكد ان االتحاد االوربي »مصمم على التوصل 

الى اتفاق جيد«. 

 27 ال  االتحاد  أعضاء  ان  اوضح  لكنه 
لكافة  لالستعداد  »بوضوح  مضطرون 
اتفاق  الى  التوصل  عدم  فيها  بما  الخيارات 
تفعيل  الى  سيؤدي  والذي  العام«  بنهاية 
منها  بريكست  عن  الناجمة  التغييرات 
برسوم  »ستتعزز  الحدود  على  الرقابة  أن 
دول  وكانت  املواد«.  كافة  على  وحصص 
االتحاد ال 27 صادقت الثالثاء على تفويض 
بارنييه لقيادة املفاوضات. وفعلت لندن االمر 
وسيبدأ  فروست.  ديفيد  مفاوضها  مع  ذاته 
تمتد  مفاوضات  جولة  أول  االثنني  الفريقان 
الربعة أيام تليها جولة ثانية في آذار/مارس 

بلندن وهكذا دواليك لعدة أشهر.
اتفاق  أقرها  التي  االنتقالية  الفترة  وتهدف 
بريكست، الى املساعدة في طالق بالتراضي، 
االول/ديسمبر  كانون  نهاية  في  وتنتهي 

.2020
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كبير املفاوضني األوربيني
قلق من مواقف بريطانيا األخيرة

واشنطن- مرسي ابو طوق 
األربعاء  يوم  األمريكية  الخارجية  وزارة  قالت 
كتائب  الضغط على جماعة  تكثف  إن واشنطن 
معللة  وزعيمها،  إيران  من  املدعومة  اهلل  حزب 

ذلك بارتباط الجماعة بقتل متعاقد أمريكي
 في العراق في ديسمبر كانون األول.

وقال ناثان سيلز منسق شؤون مكافحة اإلرهاب 
تزال  ”ال  صحفية  إفادة  خالل  الوزارة  في 
للقوات  جماعة كتائب حزب اهلل تشكل تهديدا 
املفروض  الضغط  نزيد  العراق...  في  األمريكية 

على الجماعة منذ عشر سنوات”.
أوذلك أدرجت الخارجية األميركية، امس، األمني 
العراق  في  اهلل«  حزب  »كتائب  مليليشيا  العام 
ومن  اإلرهاب«،  »الئحة  على  الحميداوي  أحمد 
إلى  الوصول  من  منعه  التصنيف  هذا  شأن 
النظام املالي األميركي ومن ثم التخطيط وشن 

عمليات إرهابية بحسب بيان للوزارة.
بميلشيا  اسمه  ارتبط  الحميداوي  والقيادي 

وضعتها أيضا واشنطن على الئحة »الجماعات 
لألنشطة  نظرا   2019 يوليو  في  اإلرهابية« 

اإلرهابية التي قامت بها في العراق وسوريا.
الخزانة  أيضا بحسب وزارة  الحميداوي  يلقب 
األميركية بـ«أبو حسني«، و«أحمد محسن فرج«.

وهو زعيم كتائب »حزب اهلل« التي نفذت العديد 
وقوات  األميركية  القوات  ضد  الهجمات  من 
متعاقد  على  الهجوم  آخرها  كان  التحالف، 
أميركي كان يعمل في قاعدة قرب كركوك، ما أدى 
إلى مقتله وإلى إصابة أربعة عسكريني أميركيني 
وعنصرين اثنني في قوات األمن العراقية. وقال 
مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق 
األدنى ديفيد شنكر في مؤتمر صحافي  نطالب 
األميركية.  املصالح  بحماية  العراقية  السلطات 
مسؤولية  الحق  أهل  عصائب  نحمل  واضاف 
الهجمات على املصالح األميركية، مشيرا الى ان 
حزب اهلل ما زال يشكل تهديدا للقوات األميركية 

في العراق

واشنطن تدرج قائد 
كتائب حزب اهلل

على قائمة اإلرهاب 
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جنيف- الزمان   ال يزال الغموض يلف مصير املحادثات التي تستضيفها األمم 
املتحدة بني طرفي النزاع في ليبيا وكان من املفترض أن تبدأ األربعاء رغم تأكيد 
الطرفني عدم مشاركتهما.  واملحادثات يجب ان تكون بني ممثلي الحكومة التي 
تعترف بها األمم املتحدة ومقرها طرابلس والبرملان املتمركز في الشرق بدعم 
من املشير خليفة حفتر. وقال جان العلم املتحدث باسم بعثة األمم املتحدة في 
ليبيا لوكالة فرانس برس ان املحادثات السياسية- جزء من عملية تدعمها األمم 
املتحدة- »قد بدأت في جنيف« األربعاء. لكن عبد الهادي الحويج، وزير خارجية 

تزال  »ال  فريقه  إن مشاركة  األربعاء  قال  الليبي،  الشرق  في  املوازية  الحكومة 
للصحافيني  وقال  »فرض« ممثلني.  بانها تحاول  املتحدة  األمم  واتهم  معلقة«. 
على  الجميع  يكون  أن  هو  نريده  ما  مسبقة.  شروط  هناك  »ليس  جنيف  في 
طاولة املفاوضات ممثلني للشعب الليبي«. وأضاف أن معسكره مستعد لتقديم 
»تنازالت«.  وكان املجلس األعلى للدولة، ما يعادل مجلس الشيوخ الذي يدعم 
حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، اعلن الثالثاء انه لن يشارك في املحادثات 
الفوضى  في  غارقة  وليبيا  العسكرية.   املفاوضات  في  تقدم  إحراز  يتم  حتى 

2011 بنظام  منذ أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال األطلسي عام 
العقيد معمر القذافي وقتلته.  وتشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس 
منذ نيسان/أبريل املاضي.    مذاك، يتعثر مقاتلوه على أطراف العاصمة، لكن 
املعارك أسفرت عن مقتل أكثر من الف شخص، وفًقا لألمم املتحدة. وقد اختتمت 
لجنة عسكرية تضم خمسة أعضاء من كل جانب محادثات في جنيف األحد ب 
في  عليها  االخيرة  اللمسات  وضع  سيتم  النار«  إطالق  لوقف  اتفاق  »مسودة 

اذار/مارس، طبقا لبعثة األمم املتحدة.

مصير غامض للمحادثات بني الليبيني في جنيف 


