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«الصحة الفلسطينية» تدين االعتداء على مستشفى المقاصد في القدس

لبنان :الطائرة المسيرة اإلسرائيلية

حملة اعتقاالت إسرائيلية في رام اهلل وقلقيلية
اعتقلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي،
�أم�����س� ،أرب��ع��ة ���ش��ب��ان م��ن قرية
كفرنعمة ،غرب رام الله.
و�أف��ادت م�صادر حملية ب ��أن قوات
االحتالل اقتحمت القرية واعتقلت:
حممد من�صور عبده « 18عاما»،
و�إي��ه��اب حممد عبده « 18عاما»،
وح�سني �سائد عبده « 18عاما»،
وبراء �شادي الفايز « 24عاما» ،بعد
ان داهمت منازل ذويهم وفت�شتها.
ك��م��ا اع��ت��ق��ل��ت ق����وات االح��ت�لال
الإ�رسائيلي� ،أم�س� ،أربعة مواطنني
من قلقيلية.
و�أف����اد ���ش��ه��ود ع��ي��ان ب����أن ق��وات
االح��ت�لال اقتحمت مدينة قلقيلية
واعتقلت :حممد نعيم باكري «36
عاما» ،ومهدي ها�شم �صربي «29
عاما» ،وعبادة عبد احلليم احلاج
« 18عاما» ،وحمزة يا�رس عوينات
« 18عاما» ،بعد �أن داهمت منازل
ذويهم وفت�شتها .كما �أ�صيب �أم�س،
خم�سة �شبان بالر�صا�ص املعدين
املغلف باملطاط ،خالل مواجهات
م��ع ق��وات االح��ت�لال الإ�رسائيلي،
و���س��ط مدينة رام ال��ل��ه .و�أف���ادت
م�صادر ب ��أن املواجهات اندلعت
عقب اقتحام جنود االحتالل مقر
«النقابة العامة للعاملني يف قطاع
اخلدمات» يف املدينة ،واال�ستيالء
على �أجهزة حا�سوب و�أوراق وحتطيم
حمتويات املقر .و�أ�ضافت امل�صادر
ذات��ه��ا� ،أن اجلنود اعتلوا ا�سطح
بع�ض البنايات يف �شارعي راكب

• قوات االحتالل خالل حملة اعتقاالت يف ال�ضفة الغربية

والربيد و�سط رام الله ،واقتحموا
عددا من املقاهي يف تلك املنطقة،
وحطموا العديد من �أقفال وبوابات
البنايات و�سط املدينة .و�أ�صيب،
ع����شرات امل��واط��ن�ين بالر�صا�ص
امل���ع���دين امل��غ��ل��ف ب��امل��ط��اط،
وبحاالت اختناق� ،إث��ر مواجهات
مع قوات االحتالل الإ�رسائيلي ،يف
بلدة حلحول �شمال اخلليل بال�ضفة
الغربية .وق��ال وكالة «وف��ا» �إن
ق��وات االحتالل ،داهمت حلحول،

لت�أمني حماية ع�رشات امل�ستوطنني
الذين اقتحموا م�سجد النبي يون�س
و�سط البلدة لإقامة طقو�س تلمودية
ب��امل��ك��ان ،م��ا �أدى �إل���ى ان���دالع
مواجهات �أ�سفرت عن �إ�صابة ع�رشات
امل��واط��ن�ين بالر�صا�ص املعدين
امل��غ��ل��ف ب��امل��ط��اط ،وب��ح��االت
اختناق .على جانب �أخ��ر� ،شارك
ع����شرات امل��واط��ن�ين يف حمافظة
اخلليل� ،أم�س ،يف وقفة ت�ضامنية
مع الأ��سرى امل�رضبني عن الطعام

يف �سجون االحتالل ،و�ضد االعتقال
الإداري و�إجراءات االحتالل بحقهم،
وت�ضام ًنا مع الأ�سري �أحمد عبدالكرمي
غنام ،امل�رضب عن الطعام منذ 68
يوما ،تلبية لدعوة من نادي الأ�سري
ً
الفل�سطيني .و�أ���ش��ار مدير نادي
الأ�سري الفل�سطيني يف اخلليل �أجمد
النجار� ،إلى �أنه مت ت�سليم ال�صليب
الأحمر الدويل ،ر�سالة حول و�ضع
الأ�رسى امل�رضبني عن الطعام منذ
�أك�ثر من �شهرين ،للقيام بواجبه

عرضت حركة الطيران للخطر
ق��ال وزي��ر ال��دف��اع اللبناين
اليا�س بو �صعب� ،أم�س ،يف
م�ؤمتر �صحايف �إن الطائرة
امل�سرية الإ�رسائيلية التي
�أط��ل��ق��ت ال��ف�ترة املا�ضية
على �أح��د مراكز ح��زب الله
اللبناين ،انطلقت من على
بعد  4100مرت من ال�شاطئ
ال��ل��ب��ن��اين يف ال�ضاحية
اجلنوبية ببريوت.
وتابع �أنها دخلت الأرا�ضي
اللبنانية عرب منطقة اجلناح
باجتاه معو�ض ،منطلقة من
مطار هامونيم يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة وميكن
التحكم بها عرب اليو اي يف
بالأجواء .و�أ�ضاف �أن هدف
الطائرة امل�سرية الإ�رسائيلية
ك��ان االع��ت��داء داخ��ل مدينة
ب�يروت ،و�إح��دى الطائرتني
ق��ادرة على بث املعلومات
ونقل ال�صور وميكن التحكم
ب��ه��ا وم��ه��م��ت��ه��ا ع�سكرية
وعدوانية .وقال بو �صعب� ،إن

احلقيقي جتاه الأ��سرى امل�رضبني
عن الطعام لل�ضغط على االحتالل
ل�ل�إف��راج عنهم ،مبينا �أن هناك
ريا ان�ضموا للإ�رضاب
نحو � 150أ�س ً
املفتوح عن الطعام ب�سبب تن�صل
�إدارة ال�سجون من االلتزام املوقع
ح��ول �إزال���ة �أج��ه��زة الت�شوي�ش،
وتركيب الهواتف العمومية داخل
قالع الأ�رس.
�إل��ى ذل��ك� ،أدان���ت وزي��رة ال�صحة
الفل�سطينية مي الكيلة� ،أم�س،
االعتداء الذي تعر�ض له م�ست�شفى
املقا�صد يف مدينة القد�س املحتلة.
و�أ�ضافت الكيلة ،يف بيان �صحايف،
�أن حماية م�ست�شفيات القد�س واجب
وطني واالع��ت��داء عليها جرمية،
و�أن م�ست�شفيات القد�س متثل �شكال
من �أ�شكال ال�سيادة الفل�سطينية يف
عا�صمتنا املحتلة ،م�شرية �إلى �أن
اخلدمات التي تقدمها �ساهمت يف
تطوير القطاع ال�صحي ،و�إنقاذ �آالف
الأرواح .و�شددت على �رضورة رف�ض
جمتمعنا بكافة �أطيافه االعتداءات
على الكوادر الطبية وامل�ست�شفيات،
م�ضيفة �أن هذا االعتداء يعترب جرمية
مركبة ،كونه اعتداء على م�ؤ�س�سات
عامة وخريية ،وعلى حق املري�ض
يف تلقي اخلدمة الطبية ،وتعري�ض
حياته للخطر .و�أكدت الكيلة وقوف
القيادة ال�سيا�سية واحلكومة بجانب
م�ست�شفيات القد�س ،ودعمها الدائم
لها ،رغم كل الظروف ال�صعبة التي
متر بها.

السودان :أمر باعتقال شقيق البشير

�أمرت النيابة العامة ال�سودانية� ،أم�س ،ب�إلقاء القب�ض على
�شقيق الرئي�س ال�سوداين املعزول عمر الب�شري.
وذكرت و�سائل الإعالم ال�سودانية �إن نيابة دائرة االخت�صا�ص
�أ�صدرت �أم��ر ًا بالقب�ض على العبا�س ح�سن �أحمد الب�شري،
�شقيق الرئي�س املعزول.
وجاء �أمر القب�ض ب�سبب �شكوى تقدمت بها هيئة اجلمارك
�ضد العبا�س ,فيما قالت م�صادر �إن ال�شكوى على خلفية
قيام العبا�س ب�إدخال مركبات و�إجراء ت�سوية مع اجلمارك
بغر�ض تق�سيط التكاليف اجلمركية وحرر �شيكات جمدولة
حتى العام 2020م.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن �أر�صدة العبا�س يف البنوك غري كافية
لتغطيتة � 4شيكات لتدون بالغات ب�ش�أن ال�شيكات و�صدور
�أمر بالقب�ض عليه بجانب �أوامر بحظر �سفره.

أكد أن الخطوة مدخل للعملية السياسية لحل النزاع

غوتيريش :اتفاق بين األطراف السورية لتشكيل لجنة الدستور

• �أنطونيو غوتريي�ش

قال الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو
غوتريي�ش �إن الأطراف ال�سورية تو�صلت
�إل��ى اتفاق على ت�شكيل جلنة لإع��داد
د�ستور ج��دي��د للبالد ،معترب ًا ذلك
مدخال �أ�سا�سيا للعملية ال�سيا�سية حلل
النزاع.
وقال غوتريي�ش ،خالل م�ؤمتر �صحايف
يف مقر الأمم املتحدة عقد يف نيويورك
�أول من �أم�س« :يوجد الآن اتفاق بني
جميع الأط��راف على تكوين اللجنة،
واملبعوث الأمم��ي غري بيدر�سن ي�ضع
اللم�سات النهائية مع الأط��راف فيما
يتعلق باالخت�صا�صات ،ون�أمل �أن يتم
االنتهاء من ذلك قريبا» ،م�ضيفا�« :آمل
�أن تكون ه��ذه خطوة مهمة للغاية
يف تهيئة الظروف حلل �سيا�سي لهذا
ال�رصاع امل�أ�ساوي».
وتعمل الأمم املتحدة منذ �أ�شهر عديدة
على ت�شكيل ه��ذه اللجنة التي يجب

�أن تت�ألف من  150ع�ضوا 50 ،منهم
تختارهم احلكومة ال�سورية ،و50
تختارهم املعار�ضة ،و 50يختارهم
املبعوث اخلا�ص للأمم املتحدة بهدف
الأخذ يف االعتبار �آراء خرباء وممثلني
للمجتمع املدين.
ومل يتم االتفاق بعد على الأ�سماء يف
الالئحة الثالثة ،التي تثري خالفات
ب�ين دم�شق والأم���م املتحدة� ،إال �أن
دبلوما�سيني �أف��ادوا ب��أن اخل�لاف بني
الطرفني تقل�ص خالل ال�صيف �إلى ا�سم
واحد فقط على هذه الالئحة� ،إ�ضافة �إلى
ت�شكيلة اللجنة الد�ستورية ف�إن اخلالف
بني املعار�ضة واحلكومة ال�سورية
يدور �أي�ضا حول �آلية عمل هذه اللجنة
وتوزيع امل�س�ؤوليات بني �أع�ضائها.
ميدانيا� ،أفاد املر�صد ال�سوري �أم�س،
با�ستهداف قذائف �صاروخية ملواقع
ق���وات تركية ب��ري��ف حلب ال�شمايل

صالح :الشعب الجزائري يريد اإلسراع
باالنتخابات الرئاسية
الدفاع رئي�س �أركان اجلي�ش اجلزائري
قال نائب وزير ّ
�أحمد قايد �صالح� ،أم�س� ،إن «�أغلبية ال�شعب اجلزائري
تريد التخل�ص يف �أ�رسع وقت من هذا الو�ضع وت�أمل
يف الإ�رساع ب�إجراء االنتخابات الرئا�سية يف الآجال
املحددة».
و�أ�ضاف �صالح ،يف كلمة �ألقاها خالل زيارة ميدانية
�أم�س�« :أود الت�أكيد على مت�سك اجلي�ش وحر�صه الدائم
على القيام بواجبه حيال الوطن وال�شعب وفق املهام
املخولة له د�ستوري ًا» .ودعا �إلى امل�شاركة الوا�سعة
يف االنتخابات ،قائال�« :سيعرف ال�شعب اجلزائري
يقين ًا كيف يح�سم رهان هذا اال�ستحقاق الوطني الهام
من خالل امل�شاركة املكثفة لكل ال�رشائح ال�شعبية
و�أداء حقهم بل واجبهم الوطني».
وكان رئي�س اجلزائر عبدالقادر بن �صالح� ،أعلن يوم
الأحد املا�ضي ،عن �إجراء االنتخابات الرئا�سية يف
 12دي�سمرب املقبل.

فرنسا تدعو إلى استكمال

انتخابات الرئاسة التونسية
بحيادية

�أعربت فرن�سا �أم�س ،عن رغبتها يف �أن جتري الدورة
الثانية من االنتخابات الرئا�سية التون�سية التي
�سيتواجه فيها �أ�ستاذ قانون د�ستوري غري مدعوم من
حزب وقطب �إعالمي ورجل �أعمال موقوف حال ًيا،
«ب�شكل حيادي» ،وفق ما �أعلن وزير اخلارجية.
وق��ال ج��ان-اي��ف ل��ودري��ان يف مداخلة عرب قناة
«�س-نيوز» �أم�س« :نرغب يف �أن تتم هذه االنتخابات
ب�شكل حيادي ال ي�سمح بالت�شكيك بالنتائج».
وا�ضاف« :قلنا لل�سلطات التون�سية �إننا نرغب يف
�أن تتم الدورة الثانية من االنتخابات الرئا�سية يف
�أف�ضل ظروف من احليادية».
وتابع وزير اخلارجية الفرن�سي � ّأن هذا «مهم ج ًدا
للدميقراطية التون�سية لأنّ ها كانت الأول��ى يف
�سياق الربيع العربي ويف النهاية هي واحدة من
م�سارا دميقراط ًيا».
القالئل اليوم التي ت�ضمن
ً
وحلّ �أ�ستاذ القانون الد�ستوري قي�س �سع ّيد � اً
أول
يف الدور الأول من االنتخابات الرئا�سية بن�سبة
متقد ًما على نبيل القروي
 %18،4من الأ�صوات،
ّ
ً
موقوفا ،يف نتائج اجتاحت الطبقة
الذي ال يزال
ال�سيا�سية التقليدية.

اخلرق الإ�رسائيلي بالطائرة
امل�سرية يف �أجواء ال�ضاحية
اجلنوبية الفرتة املا�ضية
هو �أخطر عمل عدائي ،وانه
�أخطر خرق �إ�رسائيلي للقرار
 ،1701و�أ�ضاف بو �صعب �أن
الطائرة امل�سرية الإ�رسائيلية
عر�ضت حركة ال��ط�يران يف
�أج��واء مطار ب�يروت الدويل
للخطر.
ويف ال�سياق نف�سه ق��ال بو
�صعب ،ان الطائرة امل�سرية
اال�رسائيليةهي�صناعةع�سكرية
ولي�ست طائرة درون عادية،
م�شريا ال��ى ان التحقيقات
ت�ؤكد �أن��ه كان هناك خمطط
�إ�رسائيلي لإر���س��ال طائرات
ع���دة ب��ال��ت��زام��ن م��ع وج��ود
طائرة من ن��وع يو اي يف،
م�ضيفا �أن احدى الطائرتني
امل�سريتني كانت حتمل 4.5
كيلو غرامات من املتفجرات
البال�ستيكية واحداهما متلك
� 4أذرع و 8حمركات.

الغربي يف �سورية.
ي�أتي هذا يف �أعقاب القمة التي جمعت
زعماء تركيا ورو�سيا و�إيران يف حماولة
ل�ضمان �رسيان هدنة دائمة يف �شمال
غرب �سورية.
وت�أتي هذه القمة عقب هجمات نفذتها
القوات احلكومية ،ما يهدد مبوجة
مهاجرين جديدة باجتاه تركيا التي
ت�ستقبل نحو  3.6ماليني الجئ �سوري
على جانب �آخر� ،أعلن مركز امل�صاحلة
الرو�سي بني الأط��راف املتحاربة يف
�سورية �أن  1366الجئا عادوا ،خالل
الـ� 24ساعة املا�ضية� ،إلى �سورية،
من بينهم  418الجئا ي�ضمون «125
ام��ر�أة و 213طفالً» ع��ادوا من لبنان
عن طريق معربي «جديدة يابو�س»
و«تلكلخ» و 948الجئا ي�ضمون «284
ام��ر�أة و 483طفال» ع��ادوا من الأردن
عرب معرب «ن�صيب».

بغداد :ال نتفاوض لشراء
منظومات «إس»400-
نفى ال�سفري العراقي لدى
رو�سيا حيدر من�صور هادي
ال��ع��ذاري �أن ت��ك��ون ب�لاده
تتفاو�ض م��ع رو�سيا على
��شراء منظومات �صواريخ
الدفاع اجلوي «�إ�س.»400-
وق�����ال ال����ع����ذاري ،خ�لال
جل�سات اجتماع نادي فالداي
للحوارات يف رو�سيا� ،أم�س:
«ن��ح��ن ال جن���ري م��ث��ل هذه
امل��ف��او���ض��ات م��ع احلكومة
ال��رو���س��ي��ة ،وال ي��وج��د �أي

تلميح �إلى ذلك».
و�أ�شار العذاري �إلى �أن وزير
اخلارجية الرو�سي �سريجي
الف���روف -يف �إط��ار زيارته
القادمة �إلى العراق� -سيلتقي
مع الرئي�س العراقي برهم
�صالح ووزي���ر اخلارجية
حممد علي احلكيم ،م�ؤك ًدا
�أن هذه الزيارة تعك�س رغبة
البلدين يف تو�سيع وتطوير
العالقات ،ومناق�شة جميع
الق�ضايا املهمة يف املنطقة.

أكد أن العراق يخطو نحو وضع السالح بيد الدولة

عبد المهدي :نسعى إلى منع وقوع الحرب
في البالد والمنطقة

• �أحمد قايد �صالح

وزير الدفاع المصري:

الجيش على قلب رجل واحد

�أك��د وزي��ر الدفاع امل�رصي حممد زك��ي� ،أن
مقاتلي ال��ق��وات اخلا�صة هم �إح��دى الأذرع
القوية التي ترتكز عليها القوات امل�سلحة
لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن
القومي امل�رصي على كافة االجتاهات.
و�شدد زك��ي ،خ�لال لقائه ع��ددا من القادة
وال�ضباط وال�صف واجلنود من مقاتلي قوات
ال�صاعقة واملظالت ،على �أن �أفراد قوات اجلي�ش
امل�رصي «على قلب رجل واحد يدافعون عن
�أمن م�رص ،وما�ضون يف �أداء مهامهم املقد�سة
املكلفني بها حلماية الوطن �ضد العدائيات
والتهديدات املحتملة».
و�أدار وزير الدفاع امل�رصي حوارا مع مقاتلي
ال��ق��وات اخلا�صة ،ت��ن��اول خالله تطورات
الأو�ضاع يف املنطقة والتحديات املطروحة
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
وقال قائد قوات ال�صاعقة �إن «رجال القوات
اخلا�صة يعملون بكل عزمية و�إ�رصار للحفاظ
على مقد�سات الوطن» ،م�شريا �إلى الدعم الذى
توليه القيادة العامة للقوات امل�سلحة لقوات
ال�صاعقة واملظالت ،لت�ؤدي مهامها بكفاءة
واقتدار �ضمن املنظومة املتكاملة للقوات
امل�سلحة.

�أكد رئي�س الوزراء العراقي عادل
عبد املهدي �أن احلكومة تخطو
خطوات �أ�سا�سية باجتاه و�ضع
ال�سالح بيد الدولة.
وقال عبد املهدي «اليوم وب�شكل
وا�سع جدا نخطو خطوات �أ�سا�سية
يف و�ضع ال�سالح بيد الدولة»،
م�شريا �إلى �أن «�سبب هذا ال�شيء هو
تعاون الأطراف الأخرى مع القرار
ور�ؤي��ت��ه��ا للم�صلحة م��ع الدولة
ومظلة الدولة».
و�أ�ضاف رئي�س ال��وزراء العراقي
�أم�س� ،أن «القوى التي تختلف ال
تعادي الدولة» ،م�شددا على «هيبة
الدولة العراقية و�سيطرتها مع
احلفاظ على كل النظام الدميقراطي
املوجود يف البالد».
وب�ش�أن التوتر يف املنطقة ،قال
عبداملهدي� ،أول من �أم�����س� ،إن
ب�لاده حت��اول �سحب فتيل احلرب
يف املنطقة ب�أي ثمن بهدف احلفاظ
على �سيادة العراق وا�ستقراره،
ن��اف� ًي��ا ا���س��ت��خ��دام ب�ل�اده يف �شن
الهجمات الأخ�يرة التي ا�ستهدفت
من�ش�آت نفطية بال�سعودية.
و�أ�ضاف� ،إن العراق يحاول منع
وقوع احلرب يف البالد واملنطقة،
ونريد ا�ستيعاب امل�شاكل والأزمات

• عادل عبد املهدي

بطريقة �إيجابية ،بهدف احلفاظ
على �سيادة وا���س��ت��ق��رار العراق
الذي ي�سعى �إلى نزع فتيل الأزمة،
ولدينا عالقات ممتازة مع دول
اجلوار ودول العامل.
و�أكد �أن العراق ال ميكن �أن يكون �أداة
للعدوان على دول اجلوار ،ولدينا
ت�أكيدات �أن ال�صواريخ التي �سقطت
على من�ش�آت نفطية «بال�سعودية»
مل تنطلق من العراق.
وح��ول زيارته لل�صني� ،أك��د عبد
امل��ه��دي� ،أن زي��ارت��ه ال��ى بكني
هي ا�ستكمال ملا مت توقيعه من

اتفاقات يف  ،2015مو�ضحا �أن
حمور الزيارة هو �أن تكون ال�صني
�رشيكا يف م�س�ألة البنى التحتية
يف البالد .و�أ���ض��اف عبد املهدي
�أن «زيارتنا لل�صني هي ا�ستكمال
مل��ا مت توقيعه م��ن اتفاقات يف
 2015وو�ضع التفا�صيل الأخرى
وتفعيلها» ،مبينا �أن هناك عمال
م�ستمرا مع ال�صني ،وقال :لدينا
�صندوق معها غطا�ؤه النفط.
ميدانيا� ،أعلنت وزارة الداخلية
العراقية� ،أم�س� ،إلقاء القب�ض
على اثنني من عنا�رص التنظيم

الإرهابي يف بغداد ،مو�ضحة �أنهما
كانا يعمالن فيما ي�سمى «والية
اجلنوب» وتورطا بتنفيذ عمليات
�إرهابية.
وقال املتحدث با�سم الوزارة اللواء
�سعد معن يف بيان �صدر �أم�س�« ،إن
قوة تابعة لوكالة اال�ستخبارات
والتحقيقات االحتادية يف وزارة
الداخلية �ألقت القب�ض على متهمني
اثنني ينتميان لع�صابات الإرهاب
جنوبي بغداد ،كانا يعمالن فيما
ي�سمى «والية اجلنوب».
و�أ���ض��اف البيان �أنهما متورطان
بتنفيذ عمليات �إرهابية وكانا
يتنقالن من مدينة �إل��ى �أخ��رى،
وم��ن خ�لال اجل��ه��د اال�ستخباري
وامل��ت��اب��ع��ة امل�ستمرة م��ن قبل
مديرية ا�ستخبارات ومكافحة
�إرهاب بغداد ،مت القب�ض عليهما
وات��خ��اذ الإج�����راءات القانونية
بحقهما.
كما �أفاد م�صدر �أمني يف مدينة القائم
العراقية احل��دودي��ة مع �سورية
ب ��أن طائرات يعتقد �أنها م�سرية
ا�ستهدفت مواقع للح�شد ال�شعبي يف
مدينة البوكمال ال�سورية القريبة
من احل��دود العراقية ع�رص �أم�س
الأول االربعاء.

السراج :المعتدي حفتر لم يعد شريك ًا في الحل السياسي
قال رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي ،فائز
ال�رساج� ،إنه مل يعد املعتدي «يف �إ�شارة �إلى
قائد اجلي�ش الليبي ،خليفة حفرت» �رشيكا
يف احلل ال�سيا�سي .و�شدد ال�رساج يف لقاء
مع رئي�س حكومة �إيطاليا اجلديدة ،جوزيبي
كونتي يف روما ،على حر�صه لدحر العدوان
و�إن��ه��اء م�رشوعه لع�سكرة ال��دول��ة؛ وفقا
للموقع الإلكرتوين «ليبيا الأحرار».

و�أ�شاد رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي مبوقف
�إيطاليا الراف�ض للعدوان على طرابل�س،
والداعم للم�سار الدميقراطي يف ليبيا ,وفق
املكتب الإعالمي لل�رساج .و�أو�ضح كونتي يف
اللقاء املنعقد يف روما� ،أنه ال حل ع�سكريا
للأزمة الليبية ،معرب ًا عن حر�ص �إيطاليا
على �إيجاد حل �سيا�سي لتحقيق اال�ستقرار
وتنمية وتطوير عالقات التعاون مع ليبيا.

ورح��ب رئي�س حكومة �إيطاليا مببادرة
ال�رساج التي من �ش�أنها عقد ملتقى يف�ضي �إلى
حل �شامل يتفق عليه الليبيون ,وفق املكتب
الإعالمي لل�رساج .و�أثنى كونتي على دور
حكومة الوفاق الفعال يف مكافحة الإرهاب
والق�ضاء عليه ،ودور البحرية الليبية يف
مكافحة الهجرة و�إنقاذ املهاجرين ،بالرغم
من و�ضع الأزمة الراهن وكل ال�صعوبات.

