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اجلزائر: تشكيل جلنة اخلبراء املكلفة بإعداد مقترحات مراجعة الدستور
أعلنت الرئاسة اجلزائرية عن التشكيل الرسمي للجنة 
اخلبراء املكلفة بإعداد املقترحات حول مراجعة الدستور 
والتي يرأسها األستاذ اجلامعي وعضو جلنة القانون الدولي 

في األمم املتحدة الدكتور أحمد لعرابة.
وقالت الرئاسة في بيان إن “ مدير الديوان بالرئاسة 

ن��ورال��دي��ن ع��ي��ادي أش���رف ال��ي��وم على م��راس��م التنصيب 
للجنة اخلبراء على مستوى رئاسة اجلمهورية بغرض 
مباشرة عملها املتعلق بإعداد املقترحات اخلاصة مبراجعة 

الدستور”.
وأوضحت أن “اللجنة ستتولى حتليل وتقييم كل جوانب 

تنظيم وسير مؤسسات ال��دول��ة على أن تقدم ال��ى رئيس 
اجلمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام 
الدميقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على 
السلطة وص��ون ال��ب��اد م��ن ك��ل أش��ك��ال االن��ف��راد بالسلطة 

وضمان الفصل الفعلي بني السلطات وتوازن أفضل بينها”.
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أعلنت ق��وات حكومة الوفاق الليبية، 
خ��رق مليشيات ال��ل��واء املتقاعد خليفة 
حفتر لوقف إطاق النار لليوم الثالث على 
التوالي، بعد إطاقها قذائف عشوائية 
في محوري “الرملة” و”صاح الدين”، 

جنوبي العاصمة طرابلس.
ورد ذل��ك على ل��س��ان املتحدث باسم 
القوات احلكومية الليبية محمد قنونو، 
في اإليجاز الصحفي اليومي الذي نشره 
املركز اإلعامي لعملية “بركان الغضب” 

العسكرية، واطلعت عليه األناضول.
وقال قنونو، إن “عصابات حفتر أطلقت 
بعض القذائف عشوائيا خلف خطوطنا 
ب��اجت��اه األح��ي��اء السكنية ف��ي محوري 
الرملة وصاح الدين، جنوبي طرابلس”. 
وأش��ار إلى أن قوات حكومة الوفاق ردت 

على مصادر النيران.
وأضاف: “قواتنا ال تزال ترصد حتشيدا 
ملرتزقة مجرم احلرب، مع حتليق للطيران 
املسير اإلم���ارات���ي ف��ي س��م��اء العاصمة 
طرابلس”. وشدد على أن القوات احلكومية 
على جاهزية تامة للرد بقوة على مليشيات 

حفتر.
ودع��ا قنونو األه��ال��ي النازحني ألخذ 
احليطة واحل��ذر، واستبعاد فكرة العودة 
ملنازلهم في ه��ذا التوقيت. أعلنت قوات 
حكومة ال��وف��اق مقتل م��دن��ي برصاص 
ميليشيات حفتر في منطقة “عني زارا” 
جنوب شرقي ط��راب��ل��س، ف��ي خ��رق آخر 

لوقف إطاق النار.
وأص���در الرئيس التركي رج��ب طيب 

أرودغ����ان، ونظيره ال��روس��ي فادميير 
بوتني، بيانا مشتركا، دعوا فيه إلى وقف 

إطاق النار في ليبيا، بداية من منتصف.
بعدما أخفقت تركيا وروسيا في إقناع 
قائد اجليش الليبي، خليفة حفتر بتوقيع 
ات��ف��اق م��ل��زم ب��وق��ف إط���اق ال��ن��ار لوقف 
الهجوم الذي بدأ قبل تسعة أشهر من أجل 
ط��رد امليليشيات من العاصمة الليبية، 
أكدت تركيا، األربعاء، أنها لن تنسحب من 

ليبيا.
وقال مستشار الرئيس التركي ياسني 
أقطاي لوكالة سبوتنيك، إن تركيا ال تنوي 
االنسحاب من ليبيا وال تعتبر وجودها 

احتاال.
يأتي ه��ذا ف��ي وق��ت طالب فيه رئيس 
البرملان الليبي عقيلة صالح، في وقت 
س��اب��ق األرب��ع��اء، ب���دور ع��رب��ي ملواجهة 
التدخات التركية في ليبيا. وق��ال خال 
كلمة ألقاها أم��ام جلسة للبرملان العربي 
في القاهرة: “نطالب بدور عربي ملواجهة 

الغزو التركي لليبيا”.
ك��م��ا دع���ا إل���ى رص ال��ص��ف��وف إلب���رام 

اتفاقية الدفاع العربي املشترك.
إلى ذلك، انتقد كافة التدخات التركية 
في ب��اده، وتساءل عن “أي إرث يتحدث 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان في 
ليبيا”، متهماً إي��اه مبحاولة إحياء إرث 

الظلم العثماني في ليبيا.
من جهته، رأى وزير الدفاع التركي أنه 
من السابق ألوان��ه القول إن وقف إطاق 
النار في ليبيا انهار. كما أقر أن فريقاً تركياً 

للتدريب موجود حاليا ويعمل في ليبيا.
وك��ان��ت م��ص��ادر ال��ع��رب��ي��ة/ احل��دث 
أفادت، ، بأن قائد اجليش الوطني الليبي، 
خليفة حفتر، أبلغ اجلانب الروسي بعدد 

من الشروط من أج��ل احلفاظ على هدنة 
طرابلس، من بينها مهلة زمنية من 45 يوما 
إل��ى 90 يوما لقيام امليليشيات املسلحة 

بتسليم الساح بشكل كامل.

ك��م��ا ط��ال��ب أن ي��ت��م ح��ص��ر األس��ل��ح��ة 
من أي��دي امليليشيات حتت إم��رة القوات 
املسلحة الليبية.إلى ذل���ك، أب��ل��غ حفتر 
اجلانب الروسي مجددا برفضه أن تكون 

تركيا وسيطا دول��ي��ا، معتبراً أن ال��دول 
الوسيطة يجب أن تكون حيادية، وتتمسك 
بدعم استقرار ليبيا، وليس دعم امليليشيات 

املسلحة أو إرسال املتطرفني.

عقيلة صالح يعلن 
انهيار الهدنة في طربلس

أعلن رئيس مجلس برملان طبرق )ش��رق(، عقيلة صالح، انهيار وقف إطاق النار في 
العاصمة الليبية طرابلس واستمرار القتال.

وقال صالح في تصريحات صحفية نقلها مراسل األناضول إن “املوافقة على وقف إطاق 
النار جاءت احتراما لطلب الرئيس الروسي فادميير بوتني”.

وأضاف صالح أن “التدخل التركي في ليبيا سبب تأخير حسم معركة استعادة العاصمة 
طرابلس”.

وفي وقت سابق ، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، خرق مليشيات اللواء املتقاعد 
خليفة حفتر لوقف إطاق النار لليوم الثالث على التوالي.

وقال املتحدث باسم القوات احلكومية الليبية محمد قنونو، في اإليجاز الصحفي اليومي 
باملركز اإلعامي لعملية “بركان الغضب” العسكرية،، إن “عصابات حفتر أطلقت بعض 
القذائف عشوائيا خلف خطوطنا باجتاه األحياء السكنية في محوري الرملة وصاح الدين، 

جنوبي طرابلس”.
وأشار إلى أن قوات حكومة الوفاق ردت على مصادر النيران.

وف��ي كلمته، أم��ام كتلة حزبه النيابية في البرملان، ق��ال الرئيس التركي رج��ب طيب 
أردوغان، إّن “حفتر وافق في بادئ األمر على اتفاق الهدنة في ليبيا، ثّم فّر هاربا من موسكو 

عناصر من املقاتلني في مصراته

ليبيا من  االنسحاب  ننوي  ال  أردوغان:  مستشار 

الثالث لليوم  النار  إطالق  وقف  تخرق  حفتر  مليشيات  الليبية:  احلكومة 

الف���������روف: م����ح����ادث����ات م��وس��ك��و 
حتضير ملؤمتر برلني 

قال وزير اخلارجية الروسي، سيرغي الفروف، إن محادثات موسكو 
حول ليبيا، هي حتضير ملؤمتر برلني املزمع عقده في 19 يناير اجلاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمس األربعاء، خال مؤمتر رايسينا 
املنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي. وأوضح الفروف أن باده لم تلمح 
أبًدا إلى أن احملادثات التي جرت اإلثنني في موسكو، ستحل وُتنهي كل 

املشكات.
وتابع: “محادثات ليبيا في موسكو حتضير ملؤمتر برلني”. وأشار 
إلى ض��رورة دعوة جميع األط��راف في ليبيا إلى مؤمتر برلني. وذكر أن 
زعيم القوات غير الشرعية في شرق ليبيا خليفة حفتر، طلب مهلة من أجل 

التوقيع على اتفاق وقف إطاق النار.
واعتبر أن موسكو ال تريد تضخيم هذا األم��ر ألنه جرى أيًضا خال 

احملادثات السابقة في باريس وباليرمو وأبوظبي.
واحتضنت موسكو، مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا بني 
ممثلني عن اجلانبني الروسي والتركي ووف��د للحكومة الليبية وآخر 

للحكومة املدعومة من اجلنرال املتقاعد خليفة حفتر.

االحتاد األوروبي ينّدد بتدّخل تركيا 
وروسيا عسكريًا في النزاع الليبي

ن���ّدد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األوروب����ي 
جوزيب بوريل بتدخل كّل من روسيا 
وتركيا عسكرياً ف��ي ال��ن��زاع الليبي، 
م��ح��ّذراً م��ن حت���ّول ليبيا إل��ى سوريا 
أخ��رى.وق��ال ب��وري��ل خ��ال نقاش في 
البرملان األوروب��ي في ستراسبورغ إّن 

“األمور في ليبيا تفلت من أيدينا”.
وأض��اف “نقول إّن ال ح��ّل عسكرياً 
للنزاع. لكّن هذا الشعار قلناه عن احلرب 
السورية. وما الذي شهدناه في سوريا؟ 
لقد شهدنا حاً عسكرياً. هناك خطر بأن 

يتكّرر الوضع نفسه في ليبيا”.
وإذ اعتبر بوريل أّن “تركيا وروسيا 
غّيرتا ال��ت��وازن في احل��وض الشرقي 
للبحر املتوسط”، ح���ّذر م��ن أّن���ه “ال 
ميكننا أن نقبل بأن يتكّرر نفس الوضع 

في ليبيا”.
واّتهم بوريل كاً من موسكو وأنقرة 
ب�”االنخراط عسكرياً” في ليبيا بإرسال 
“أسلحة ومرتزقة”. وقال “هناك املزيد 
واملزيد من األسلحة واملرتزقة. لم يعد 
بإمكاننا القول إّن في ليبيا حرباً با 

مقاتلني”.
وأوض���ح امل��س��ؤول األوروب����ي أّن��ه 
“وفقاً للمعلومات االستخبارية، هناك 
سوريون ومقاتلون من الشرق األوسط 

جاءوا للقتال في هذا املعسكر أو ذاك”.
وحتظى ال��ق��وات امل��وال��ي��ة حلكومة 
الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج 
ب��دع��م ت��رك��ي��ا، ف��ي ح��ني حتظى ق��وات 
املشير خليفة حفتر بدعم كل من روسيا 

ومصر.

»االنتقالي اجلنوبي« باليمن: تعيني
محافظ ومدير أمن لعدن خالل أيام

قال مسؤول في املجلس االنتقالي اجلنوبي املدعوم 
من اإلمارات في اليمن، إنه سيتم تعيني محافظ ومدير 
أمن حملافظة عدن)جنوب( خال األيام املقبلة، ضمن 

تنفيذ اتفاق الرياض املوقع مع احلكومة الشرعية.
جاء ذلك على لسان أحمد حامد مللس، أمني عام 
هيئة رئاسة املجلس االنتقالي اجلنوبي خال لقائه 
بعدن، مروان عزت العلي، مستشار مبعوث أمني عام 
األمم املتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، حسب املوقع 

اإللكتروني للمجلس.
وفي اللقاء، مت بحث اخلطوات األخيرة املتصلة 
بتنفيذ اتفاق الرياض، خاصة االتفاق الذي مت مؤخرا 

حول مصفوفة اإلج��راءات العملية لتطبيق االتفاق 
الذي تضمن عملية تبادل األس��رى، وكذلك انسحاب 
القوات العسكرية من محافظتي أبني وشبوة وإعادة 

انتشار وترتيب الوحدات العسكرية واألمنية.
وأوضح مللس أن” هناك إجراءات من املنتظر أن يتم 
البت فيها خال األيام القليلة القادمة، من بينها تعيني 

محافظ ومدير أمن لعدن”.
وأضاف” سيتبع ذل��ك خ��ط��وات أخ��رى متصلة 
باحملافظات اجلنوبية ع��اوة على تشكيل حكومة 

جديدة من الكفاءات مناصفة بني الشمال واجلنوب”.
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»التيار الدميقراطي«: مشاورات
لتشكيل احلكومة التونسية

جدد حزب التيار الدميقراطي التونسي )22 نائبا(، 
تأكيده الدخول في مفاوضات مع الكتل البرملانية التي 
سبق أن ت��ف��اوض معها ف��ي امل��ش��اورات احلكومية 

السابقة الختيار رئيس للحكومة اجلديدة.
ج��اء ذل��ك خ��ال ن��دوة صحفية، في نهاية أعمال 
املجلس الوطني االستثنائي للحزب، لتحديد توجهات 

التيار بخصوص مشاورات تكوين احلكومة.
وفي وقت سابق، وّج��ه الرئيس التونسي قيس 
سعيد، كتابا إلى الكتل البرملانية، يدعوها فيه لرفع 

أسماء املرشحني املؤهلني لتشكيل احلكومة.
وتأتي دع��وة سعيد، الكتل البرملانية إلى تقدمي 
مرشحيها لرئاسة احلكومة بعد رف��ض البرملان 
التونسي، اجلمعة امل��اض��ي، منح الثقة حلكومة 
احلبيب اجلملي للكفاءات الوطنية املستقلة، بتصويت 
134 نائبا ضدها، مقابل موافقة 72، فيما حتفظ 3 

نواب عن التصويت.
وأك��د مجدي بوغزالة رئيس املجلس الوطني 
للحزب، أن املجلس فوض صاحيات اختيار رئيس 
احلكومة للمكتب السياسي للحزب، ال��ذي سيقوم 
بدوره بتوسيع دائرة املفاوضات مع أحزاب سياسية 

أخرى لم يحددها.

وأوضح أن املشاورات ستكون على قاعدة برنامج 
التيار املتمثل في مكافحة الفساد وتطبيق القانون 

وإصاح االقتصاد التونسي واإلصاح اإلداري.
وأشار الى أنه إلى اآلن لم يتم حتديد اسم املرشح 
لرئاسة احلكومة، وإمن��ا مت النقاش خال املجلس 

الوطني للحزب حول معايير االختيار.
وتابع أن هذه املعايير تتمثل في أن يكون رئيس 
احلكومة على دراية بالشأن االقتصادي، وأن يكون 
“شخصية معروفة ونظيفة اليد وبعيدة عن كل 

شبهات الفساد”.
وأش��ار إلى أن احل��زب يسعى للتنسيق مع باقي 
األحزاب، ومع رئيس اجلمهورية، كي تكون للحكومة 

القادمة “حزاما سياسيا كبيرا”.
وفي السياق ذاته، قال األمني العام للحزب محمد 
عبو، خال ذات الندوة، إن حزبه يسعى من خال 
املشاورات للتنسيق مع األح��زاب السياسية لتقدمي 
قائمة مشتركة للشخصيات املقترحة لرئاسة 

احلكومة إلى رئيس اجلمهورية للنظر فيها.
وأك��د عبو ض��رورة أن يكون للتيار متثيلية في 
احلكومة القادمة كي يتمكن من تفعيل برنامجه 

االنتخابي على أرض الواقع.

بيروت: جرحى في مواجهات بني املتظاهرين وقوى األمن
ع���اد ال���ه���دوء ال���ى ب���ي���روت أم��س  
األرب��ع��اء بعد مواجهات ه��ي األعنف 
منذ أسابيع ب��ني املتظاهرين وق��وى 
مكافحة الشغب تطورت ال��ى سقوط 
ج��رح��ى ووق���وع اض���رار باملمتلكات 

العامة واخلاصة.
واستمر املتظاهرون أمس في قطع 
ع��دد م��ن ال��ط��رق ف��ي مختلف املناطق 
والس��ي��م��ا ش��م��ال لبنان وش��رق��ه في 
)البقاع( فيما اعيد فتح الطرق التي 
قطعت ليا في جنوب لبنان وطريق 
بيروت - دمشق ال��دول��ي عند مدينة 
)عالية( وعلى الطريق السريع عند 
منطقتي )جل الديب( و)الزوق( شمال 

بيروت.
وفي السياق السياسي شهدت امس 
حتركات مكثفة ولقاءات بني املسؤولني 
السياسيني في محاولة لتذليل العقبات 
القائمة أم��ام تشكيل حكومة جديدة 
والتي كان قد كلف بتشكيلها الدكتور 
ح��س��ان دي���اب ف��ي ال19 م��ن الشهر 

املاضي.
وك��ان املتظاهرون قد صعدوا من 
وت��ي��رة حتركاتهم بقطع ال��ط��رق في 
بيروت واملناطق اللبنانية املختلفة 
ب��ع��د م���رور 90 ي��وم��ا ع��ل��ى ان��ط��اق 
احتجاجاتهم املطلبية املعيشية وفشل 
األط����راف السياسية بالسلطة في 
التوصل ال��ى تشكيل حكومة جديدة 

تعالج التدهور االقتصادي في الباد.
وت��زاي��دت وت��ي��رة االح��ت��ج��اج على 
ال��س��ي��اس��ات ال��ن��ق��دي��ة واالج�����راءات 
املصرفية في الفترة األخيرة بسبب 
معاناة املواطنني في احلصول على 
السيولة النقدية من الدوالر االمريكي 
والليرة اللبنانية في املصارف التي 
وض��ع��ت سقوفا منخفضة للسحب 
األسبوعي وصل الى 100 و200 دوالر 

امريكي.
وأع��ل��ن��ت السلطات األم��ن��ي��ة في 
لبنان، جرح عدد من أف��راد الشرطة 
بينهم ض��اب��ط، ج��راء أع��م��ال شغب 
في محيط مصرف لبنان املركزي، 

بالعاصمة بيروت.
وق��ال��ت ق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي، عبر 
حسابها على ت��وي��ت��ر: “عمد بعض 
املشاغبني ف��ي محيط مصرف لبنان 
املركزي )غ��رب بيروت( إلى االعتداء 
على عناصر ق��وى األم���ن، محاولني 

الدخول إلى باحة املصرف”.
وأض��اف��ت أن املتظاهرين “قاموا 
ب��رش��ق��ه��م ب��احل��ج��ارة وامل��ف��رق��ع��ات 
ال��ن��اري��ة، وحتطيم بعض املمتلكات 
العامة واخلاصة في شارع احلمرا، ما 
أدى إلى جرح عدد من عناصر مكافحة 

الشغب، بينهم ضابط برتبة نقيب”.
ودع����ت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة لقوى 
األمن الداخلي، املتظاهرين السلميني 
إل��ى االبتعاد عن ش��ارع احلمرا غرب 

بيروت.
وجل��أ عناصر مكافحة الشغب، 
إل��ى ال��ق��اء القنابل املسيلة للدموع 

على املتظاهرين لتفريقهم عن محيط 
امل���ص���رف، وذل����ك ردا ع��ل��ى رشقهم 
باحلجارة ومحاولة إزال��ة العوائق 
احلديدية املوجودة أمام املبنى، وفق 

مراسل األناضول.
وأص���ي���ب ع���ش���رات األش���خ���اص 
ب��االخ��ت��ن��اق ج���راء ال��ق��ن��اب��ل املسيلة 
للدموع، التي استخدمها عناصر األمن 
لتفريق احملتجني الذين رددوا شعارات 
منددة بالسياسات املالية التي ينتهجها 
مصرف لبنان، فيما هرعت سيارات 
الصليب األح��م��ر إلس��ع��اف املصابني 

بحاالت إغماء.
وت��أت��ي االح��ت��ج��اج��ات بعد فرض 
املصارف العاملة في السوق احمللية، 
مجموعة إجراءات إلدارة األزمة النقدية 
في الباد، منها وضع سقف للسحب 
م��ن احل��س��اب��ات ب���ال���دوالر، بحيث ال 

تتجاوز ألف دوالر شهريا.

وتضامنا م��ع متظاهري بيروت، 
جتّمع مئات احملتجني أم��ام مصرف 
لبنان ف��ي ص��ي��دا )ج��ن��وب ب��ي��روت(، 
وسط تواجد للجيش وعناصر مكافحة 

الشغب.
وبالتزامن، ت��زداد أع��داد احملتجني 
املتوجهني نحو جسر الرينغ وسط 
بيروت، مؤكدين بقاءهم في الشارع 
إلى حني تشكيل حكومة انتقالية من 
اختصاصيني، قادرة على حل األزمات 

التي تعصف في الباد.
وم��ن��ذ 17 أك��ت��وب��ر 2019، يشهد 
لبنان احتجاجات شعبية أجبرت 
حكومة سعد احلريري على االستقالة، 

في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
وي��واص��ل رئيس ال����وزراء املكلف 
حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات 
لتشكيل حكومة تواجه من اآلن رفضا 

بني صفوف احملتجني.

جرح شرطيني بينهم ضابط في أعمال شغب مبحيط مصرف لبنان املركزي


