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مغادرة 3 آالف نازح مخيم الركبان إلى وسط سوريا

ألمانيا ستساهم بمليون دوالر لدعم الشرطة العراقية

مسؤول فلسطيني: 
الدول العربية قدمت 4 التزامات مهمة

دم�ش��ق - وكاالت : غ��ادر اأك��ر م��ن 3 اآالف ن��ازح خمي��م الركب��ان ق��رب احلدود 
ال�ش��ورية االأردني��ة، وتوجه��وا اإىل مدين��ة حم�ص و�ش��ط �ش��وريا. وقال م�ش��در يف 
حمافظ��ة حم���ص: "و�ش��ل، اإىل مع��ر جليغ��م يف ريف حم���ص ال�رشق��ي، اأكر من 
ثالث��ة اآالف �ش��خ�ص، وق��د جهزت املحافظة له��م حافالت لنقله��م اإىل مراكز اإيواء 
موؤقتة يف مدينة حم�ص حلني نقلهم اإىل بلداتهم وقراهم".واأ�شاف امل�شدر: "غادر 
حوايل 7 اآالف �ش��خ�ص منذ حوايل �شهر خميم الركبان، رغم منع القوات االأمريكية 
املوج��ودة يف قاع��دة التنف االأهايل م��ن املغادرة، والتوج��ه اإىل حمافظة حم�ص 
رغم الظروف االإن�ش��انية ال�شيئة". واأكد م�ش��در يف املجل�ص املحلي ملخيم الركبان 
خ��روج حوايل 200 �ش��يارة تق��ل مئات العائالت اليوم باجت��اه معر جليغم �رشق 
حم�ص بعد ح�شولهم على املوافقة، م�شرياً اإىل اأن اآالفًا مازالوا يف املخيم بانتظار 
خروجهم خالل ال�ش��هر القادم. واأ�شاف امل�شدر:"يعي�ص يف املخيم حاليًا اكر من 
50 األف �ش��خ�ص و�شط اأو�شاع اإن�ش��انية �شيئة للغاية ال يوجد طعام وال خدمات 
طبية، وامل�شاعدات التي و�شلت املخيم منذ �شهرين نفدت تقريبًا واالأهايل يبحثون 

يف البادية عن االع�شاب حتى تكون لهم طعامًا".

بغ��داد - وكاالت: اأعلنت البعثة االأممي��ة يف العراق "يونامي"، اأن احلكومة االأملانية 
�شت�ش��اهم مببلغ اإ�ش��ايف قدره مليون واأربعة ع�رش األف دوالر اأمريكي لدعم عمليات 

التحقيق اجلنائي وال�رشطة املحلية يف العراق.
وقال��ت البعث��ة يف بيان �ش��حفي اأن دعم هذه املح��اور ياأتي بو�ش��فها حماور ذات 
اأولوي��ة لدى برنامج احلكومة العراقية امل�ش��تمر الإ�ش��الح قط��اع االأمن عر برنامج 
االأمم املتحدة االإمنائي الذي �شيتوىل اإدارة وتنفيذ هذه املنحة، بح�شب ما ذكر موقع 

:بغداد بو�شت" االإخباري.
واأ�شاف اأن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يقدر للحكومة االأملانية متويلها ال�شخي 

لتنفيذ هذا العمل الهام يف العراق.
وتابع اأن هذه املنحة �شت�شاهم يف تنفيذ العديد من االأن�شطة يف مقدمتها دعم تنفيذ 
وثيقة �ش��وابط العمل القيا�ش��ية للتحقيقات اجلنائية ووثيقة خارطة طريق ال�رشطة 
املحلي��ة واخلدمي��ة ودع��م منظم��ات املجتمع امل��دين لتطوير ال�رشاكة ب��ني ال�رشطة 

واملجتمع على امل�شتوى املحلي.

القد�ص - وكاالت : اأكد ع�ش��و اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�ش��طينية، اأحمد 
جم��دالين، اأن اجتم��اع وزراء اخلارجية العرب، الذي انعق��د يف القاهرة االأحد، قدم 
4 التزامات مهمة جتاه الق�شية الفل�شطينية، م�شرياً اإىل اأن هذه االلتزامات كفيلة 

بحماية احلقوق الفل�شطينية.
وق��ال جم��دالين، اإن "اجتماع الوزراء العرب قدم 4 التزامات رئي�ش��ية، وهي توفري 
�ش��بكة اأمان عربية، وعدم التعاطي مع ما ي�ش��مي ب�شفقة القرن، وااللتزام مببادرة 
ال�ش��الم العربي��ة الأي ح��ل، والدفاع عن عروب��ة القد�ص، والتم�ش��ك باعتبار منظمة 
التحري��ر املمث��ل ال�رشعي والوحيد للفل�ش��طينيني". واأ�ش��اف جم��دالين، اأن "التزام 
ال��دول العربية بتوفري 100 مليون دوالر �ش��هريًا، �ش��من �ش��بكة االأم��ان العربية، 
باالإ�ش��افة اإىل االإيرادات املحلية وبع�ص امل�ش��اعدات اخلارجية املختلفة، �شتمكن 

احلكومة الفل�شطينية من توفري احلد االأدنى لدفع الرواتب، والنفقات الت�شغيلية".

اأعلنت تركيا اأنها لن حترتم العقوبات املفرو�ش��ة على 
واردات النف��ط من اإي��ران، بعد قرار الرئي���ص االأمريكي 
دونال��د ترام��ب، باإنه��اء االإعف��اءات مل�ش��رتي النف��ط 
م��ن طهران. ونقل��ت وكالة االأنب��اء الرتكية الر�ش��مية، 
ع��ن وزير اخلارجي��ة مولود ت�ش��او�ص اأوغل��و "ال نقبل 
بالعقوب��ات االأحادية اجلانب وال االإم��الءات املتعلقة 
بطبيع��ة العالقات التي نقيمها مع جرياننا"، م�ش��يفًا 
اأن خطوة الواليات املتحدة الإنهاء االإعفاءات لن تخدم 
ال�ش��الم واال�ش��تقرار االإقليمي��ني. وق��رر ترام��ب اإنهاء 
االإعفاءات التي �ش��مح مبوجبه��ا ل� 8 دول ب�رشاء النفط 
االإيراين، و�ش��مان "�ش��ادرات �شفر" من اخلام يف هذا 
البل��د، واعتباراً من مطلع مايو)اأيار( املقبل، �ش��تواجه 
ال�ش��ني، والهند، وكوريا اجلنوبي��ة، وتركيا، واليابان، 
وتاي��وان، واإيطالي��ا، واليون��ان، عقوب��ات اأمريكية اإذا 
ا�ش��تمرت يف �رشاء النفط االإيراين. ويف نوفمر)ت�رشين 
الث��اين( املا�ش��ي، اأع��ادت وا�ش��نطن فر���ص عقوب��ات 

اقت�شادية �شديدة على طهران.

قاع��ة ق���رش االأمم، الت��ي احت�ش��نت ك��رى االأحداث 
ال�شيا�شية والتاريخية يف اجلزائر، كانت االثنني على 
موعد مع اإخفاق �شيا�شي لنب �شالح، يف جل�شة هزيلة 
غ��اب عنها هو نف�ش��ه وغاب فيها كب��ار الفاعلني يف 
امل�شهد ال�شيا�شي يف اجلزائر، ب�شبب املقاطعة ال�شاملة 
التي اأعلنها جمموع االأحزاب وال�شخ�شيات ال�شيا�شية 
امل�شتقلة والن�شطاء. اأربعة اأحزاب فقط ح�رشت اللقاء، 
هي "حركة االإ�ش��الح" وحزب "التجديد" و"التحالف 
اجلمهوري"، و"جبهة امل�شتقبل"، التي اختار ممثلها، 
عب��د العزيز بلعيد، االن�ش��حاب مبا���رشة بعد االفتتاح 
ب�ش��بب غياب بن �شالح ومنع االإعالميني من ح�شور 
الن��دوة. وبرغ��م الف�ش��ل الذري��ع للندوة الت��ي كان بن 
�ش��الح يراهن عليها للح�شول على توافقات �شيا�شية 
ونيل اعرتاف ل�شخ�شه، فاإن املجموعة املوالية لنظام 
الرئي���ص امل�ش��تقيل عب��د العزي��ز بوتفليق��ة، والتي ما 
زالت مت�ش��ك مبوؤ�ش�شة الرئا�شة، تبدو يف حالة غيبوبة 
وجتاه��ل تام اإزاء الواقع ال�شيا�ش��ي ال��ذي يرف�ص كل 

هذا امل�شار.
وتق��ود املجموع��ة خط��وات الرم��ق االأخري للت�ش��دي 
الأي حماول��ة لتغي��ري اخلط��ة ال�شيا�ش��ية املوؤدي��ة اإىل 
انتخاب��ات رئا�ش��ية مق��ررة يف الراب��ع يوليو/مت��وز 
املقب��ل، والت��ي ترف���ص كل االأح��زاب وال�شخ�ش��يات 
املهم��ة الرت�ش��ح اأو امل�ش��اركة فيه��ا.  كم��ا ترف���ص 

البلدي��ات املكلف��ة بالتنظيم امل�ش��اركة يف تنظيمها، 
ورف���ص الق�ش��اة االإ���رشاف عليها. ويف هذا ال�ش��دد، 
ق��ال اأمني عام الرئا�ش��ة اجلزائرية، حب��ة العقبي، يف 
الرئا�ش��ية  "االنتخاب��ات  اإن  لل�ش��حافيني  ت�رشي��ح 
�ش��تجرى يف موعده��ا املح��دد يف الراب��ع م��ن يوليو 
الفاعل��ني  اأث��ار  م��ا  اأك��ر  لك��ن  املقب��ل".  )مت��وز( 
ال�شيا�ش��يني واملراقبني للم�شهد ال�شيا�شي يف اجلزائر، 
لي���ص ت�رشيح العقب��ي، الذي يجانب تط��ورات الواقع 

ال�شيا�ش��ي ويتجاه��ل كل املعطي��ات الت��ي ت�ش��ري اإىل 
���رشورة اإرج��اء االنتخاب��ات الرئا�ش��ية املقبل��ة عن 
موعده��ا املقرر، بل ظهوره ال�شيا�ش��ي، الذي اعترته 
القوى ال�شيا�شية والن�شطاء ا�شتفزازا �شيا�شيا �شارخا.
وبالن�شبة لهوؤالء فالعقبي هو املدبر الرئي�ص للقرارات 
الرئا�ش��ية يف عهد بوتفليقة، واأمني �رشه حيث ي�ش��غل 
من�ش��ب اأم��ني عام الرئا�ش��ة منذ �ش��نوات، وكان اأبرز 
مهند�ش��ي تر�ش��ح الرئي�ص امل�ش��تقيل لوالية رئا�ش��ية 

خام�ش��ة، اإ�ش��افة اإىل كون��ه عو���ص الهيئ��ة القيادية 
حلزب "جبهة التحري��ر الوطني"، الذي يطالب احلراك 
ال�ش��عبي بحله وحتييده عن امل�ش��هد ال�شيا�شي.  وقال 
رئي���ص ح��زب "التجدي��د والتنمي��ة" اأ�ش��ري طيب��ي اإن 
"غي��اب رئي�ص الدولة عن الندوة ال�شيا�ش��ية، وتروؤ�ص 
حب��ة العقب��ي، وه��و ي�ش��غل من�ش��ب موظ��ف ولي���ص 
من�شبا �شيا�ش��يا، هو اإهانة وا�شتفزاز لل�شعب والطبقة 
ال�شيا�ش��ية ، م�ش��يفًا اأن "ا�ش��تمرار وجود �شخ�ش��يات 
مثل حبة العقبي وبن �ش��الح يف الرئا�شة ونور الدين 
ب��دوي يف احلكومة، يوؤك��د اأن النظ��ام البوتفليقي ما 
زال م�ش��تمرا، واأن رجال��ه برغ��م رحي��ل بوتفليق��ة ما 
زال��وا يقاوم��ون حم��اوالت التغي��ري". وتاب��ع قائال: 
"ميكن االآن اأن نفهم ملاذا ي�رش احلراك ال�شعبي على 

رحيل رموز نظام بوتفليقة".
ويف ال�ش��ياق ق��ال املحلل ال�شيا�ش��ي م��روان لونا�ص  
اإن "ظه��ور حب��ة العقبي ب��كل ما ميثله هذا ال�ش��خ�ص 
م��ن عمق ونفوذ وكونه مهند���ص العديد من اخليارات 
ال�شيا�شية ووالئه الكبري للرئي�ص بوتفليقة، وت�رشيحه 
اأن االنتخاب��ات �ش��تجري يف وقته��ا، ال ميك��ن اإال اأن 
يفه��م اأن رج��االت نظ��ام بوتفليق��ة م��ا زال��ت تقاوم 
وحت��اول اأن ت�ش��ع ب�ش��متها ال�شيا�ش��ية يف خط��وات 
املرحلة املقبلة". بدوره، اعتر املحلل ال�شيا�شي زهري 
بوعمامة اأن "ماآالت الف�ش��ل الت��ي انتهت اإليها الندوة 
ال�شيا�ش��ية التي دعا اإليها بن �شالح، وامل�شهد املهني 
بغياب��ه عنها وتروؤ�ص حب��ة العقبي له��ا، يفرت�ص اأن 

يكون اآخر حمطة وفر�ش��ة للمجموعة املح�شوبة على 
الرئي�ص امل�شتقيل عبد العزيز بوتفليقة للتنحي وف�شح 
املجال اأمام احلل ال�شيا�ش��ي" الذي يطالب به احلراك 
ال�شعبي والقوى ال�شيا�ش��ية املعار�شة منذ بدء الثورة 

ال�شلمية يف 22 فراير/ �شباط املا�شي.
اإىل ذل��ك، ق��د يح�ش��ب اإخف��اق ب��ن �ش��الح يف ندوته 
ال�شيا�ش��ية �شده، ما قد يدفعه اإىل التنحي عن من�شبه 
ومن��ح الفر�ش��ة للجي���ص لالنتق��ال اإىل مرحل��ة ح��ل 
�شيا�شي مر�ٍص ومقبول، خا�شة اأن قيادة اجلي�ص التي 
كانت تتم�شك باحلل الد�شتوري قبل الثالثاء املا�شي، 
وت�ش��ف مطالب ال�ش��عب بالتعجيزية، عادت عن ذلك 
الثالثاء املا�ش��ي. وكان قائ��د اأركان اجلي�ص، الفريق 
اأحم��د قاي��د �ش��الح، ق��د اأعلن ع��ن القب��ول باإمكانية 
اللجوء اإىل حل �شيا�ش��ي يتقارب مع احلل الد�شتوري، 
اإذ قال االأ�شبوع املا�شي اإن "كل االآفاق مفتوحة اأمام 
كل احلل��ول املمكن��ة". ويف ال�ش��ياق، يج��ري احلديث 
عن اإمكانية اأن يلجاأ اجلي�ص بعد ا�ش��تقالة بن �ش��الح 
اإىل عقد اجتم��اع للمجل�ص االأعلى لالأمن لالإعالن عن 
مقرتح ت�شكيل جمل�ص رئا�ش��ي يعني حكومة انتقالية 
لف��رتة حم��دودة، خا�ش��ة اأن اجلي�ص ي�ش��عى اإىل اإنهاء 
�رشي��ع لالأزم��ة ال�شيا�ش��ية. وتط��رح بع���ص التقارير 
اأ�ش��ماء وزي��ر اخلارجي��ة ال�ش��ابق اأحم��د االإبراهيم��ي 
ورئي���ص احلكوم��ة ال�ش��ابق مول��ود حمرو���ص لقيادة 
املجل�ص الرئا�شي، فيما يتوىل رئي�ص احلكومة االأ�شبق 

اأحمد بن بيتور قيادة حكومة انتقالية.

 ما هي "جماعة التوحيد الوطنية" المتهمة بمجزرة سريالنكا

الجزائر: فشل ندوة بن صالح السياسية وتطلع إلى "ثالثاء عسكري"

تركيا ترفض إنهاء إعفائها من 
العقوبات األمريكية على إيران

فشلت ندوة المشاورات السياسية 

لحل األزمة الراهنة في الجزائر ، بعد 

مقاطعة شبه شاملة لها من قبل 

األحزاب السياس��ية، فيما غاب رئيس 

الدولة نفسه عبد القادر بن صالح عن 

الندوة، تزامنا مع بدء الحديث عن 

تقديمه استقالته، لتسهيل مهمة 

الجيش في تقديم مقترحات حل 

سياسي ينهي األزمة.

الجزائر - وكاالت

اجلماع��ة  �رشيالن��كا  حكوم��ة  اتهم��ت 
الوطني��ة"  "التوحي��د  املتطرف��ة  االإ�ش��المية 
الت��ي  الدامي��ة  االعت��داءات  يف  بالت��ورط 
عي��د  �ش��الة  اأثن��اء  اجلزي��رة  �رشب��ت 
قتي��ٍل.  300 قراب��ة  اأوقع��ت  والت��ي   الف�ش��ح، 
يتبن��ى  بيان��ًا  ت�ش��در  اجلماع��ة مل  اأن  ورغ��م 
اأك��دت  احلكوم��ة  اأن  اإال  االإرهابي��ة،  العملي��ة 
اأنه��ا م�ش��وؤولة ع��ن املجزرة، ما �ش��لط ال�ش��وء 

�رشيالن��كا. خ��ارج  املجه��ول  التنظي��م   عل��ى 
عرفت جماعة التوحيد الوطنية، خا�شًة بعمليات 
�رشية لتخريب متاثيل بوذية، واإ�شدار من�شورات 
اجلزي��رة. يف  والهندو���ص،  البوذي��ني   تهاج��م 
با�ش��م  املتح��دث  ال�ش��لطات  واعتقل��ت 
 2016 يف  ال��رازق  عب��د  وزعيمه��ا  اجلماع��ة 
العن�رشي��ة،  عل��ى  التحري���ص  بتهم��ة 
نف�ش��ه. الع��ام  يف  عن��ه  ُتف��رج  اأن   قب��ل 
�رشاع��ات  تع��رف  مل  �رشيالن��كا  اأن  ورغ��م 
اأنه��ا  اإال  ن�ش��بيًا،  ديني��ة  جماع��ات  �ش��د 

م�ش��لمًا   32 مغ��ادرة   ،2016 يف  ك�ش��فت 
م��ن مواطنيه��ا اأرا�ش��ي اجلزي��رة، الت��ي يدين 
اأغلب �ش��كانها اإم��ا بالبوذي��ة، اأو الهندو�ش��ية، 
وامل�ش��يحية،  باالإ�ش��الم  اأق��ل  وبدرج��ة 
داع���ص. �ش��فوف  يف  للقت��ال  اخل��ارج   اإىل 
 وح�ش��ب تقري��ر ملوق��ع "بي ب��ي �ش��ي"، ُيعتقد 
اأن اجلماع��ة املتهم��ة بالتفج��ريات، انف�ش��لت 
الب��الد  يف  اأخ��رى  مت�ش��ددة  جمموع��ة  ع��ن 
�رشيالن��كا". يف  التوحي��د  "جماع��ة   تدع��ى 
�ش��بطت  ال�رشيالنكي��ة  ال�رشط��ة  وكان��ت 

يناير)كان��ون  يف  املتفج��رات  م��ن  جمموع��ة 
الث��اين( املا�ش��ي بع��د اعتق��ال اأربع��ة رج��ال 
حديث��ًا. ت�ش��كلت  اإ�ش��المية  جمموع��ة   م��ن 
واأفادت تقارير �ش��حافية بارتباط اأع�شاء من 
داع�ص يف الهند بعنا�رش اإرهابية يف �رشيالنكا 
ن�ش��اط  م��ن  املخ��اوف  وت�ش��اعفت  القريب��ة، 
العنا�رش املتطرف��ة يف �رشيالنكا عقب هزمية 
الع��راق و�ش��وريا، وع��ودة  تنظي��م داع���ص يف 
مقاتلني �رشيالنكيني حمتملني من التنظيم اإىل 

بالدهم

سريالنكا - وكاالت

مصر تعلن استضافة قمتين حول السودان وليبيا غدًا

اأعلنت الرئا�ش��ة امل�رشية اأنها �شت�شت�ش��يف، اليوم 
الثالث��اء، اجتماعني على م�ش��توى القمة، للتباحث 

يف ال�شاأنني ال�شوداين والليبي.
الفت��اح  عب��د  امل���رشي  الرئي���ص  و�شي�شت�ش��يف 
ال�شي�ش��ي، ب�ش��فته رئي�ص االحت��اد االأفريق��ي، قمة 
ت�ش��اورية لل�رشكاء االإقليميني لل�ش��ودان، مب�شاركة 
الرئي�ص الت�شادي اإدري�ص ديبي، والرئي�ص اجليبوتي 
اإ�ش��ماعيل عم��ر جيل��ة، والرئي���ص الروان��دي ب��ول 
كاجام��ي، والرئي���ص الكونغ��ويل �شا�ش��و نيج�ش��و، 
والرئي���ص ال�ش��ومايل عب��د اهلل فرماج��و، والرئي�ص 
اجلن��وب اأفريق��ي �ش��رييل رامافوزا، ومو�ش��ى فقيه 
رئي�ص مفو�ش��ية االحت��اد االأفريقي، وكذلك دميكي 
ماكون��ني نائ��ب رئي���ص ال��وزراء االإثيوب��ي، وتوت 
جالواك م�شت�ش��ار رئي�ص جنوب ال�ش��ودان لل�ش��وؤون 
االأمني��ة، ومبعوث��ني ع��ن روؤ�ش��اء كل م��ن اأوغن��دا 

وكينيا ونيجرييا.

وذك��رت الرئا�ش��ة امل�رشي��ة، اأن القم��ة ت�ش��تهدف 
"مناق�ش��ة تطورات االأو�ش��اع يف ال�شودان وتعزيز 
العم��ل امل�ش��رتك، والتباح��ث ح��ول اأن�ش��ب ال�ُش��بل 
للتعام��ل م��ع امل�ش��تجدات الراهن��ة عل��ى ال�ش��احة 
ال�ش��ودانية، وكيفية امل�ش��اهمة يف دعم اال�ش��تقرار 

وال�شالم هناك".
وت�ش��هد القم��ة متثيل عدد من املنظم��ات االإقليمية 
ت�ش��ارك  حي��ث  ال�ش��وداين،  ال�ش��اأن  يف  املنخرط��ة 
جمهوري��ة الكونغو الرئي�ص احل��ايل للموؤمتر الدويل 
اإثيوبي��ا  جمهوري��ة  وكذل��ك  العظم��ى،  للبح��ريات 
الدميقراطي��ة الفيدرالي��ة الرئي���ص احل��ايل لتجم��ع 
االإيجاد، ف�ش��اًل عن ترويكا االحتاد االأفريقي التي 
ت�ش��م الرئي�ص ال�ش��ابق واحلايل والق��ادم لالحتاد، 
ج��وار  ودول  اأفريقي��ا،  وجن��وب  وم���رش  روان��دا 

ال�شودان.
وكان رئي�ص مفو�ش��ية االحتاد االأفريقي قد �ش��دد، 
ال�ش��بت، على ���رشورة "تواف��ق" ال�ش��ودانيني على 
املرحل��ة االنتقالي��ة، وذلك خالل لقائ��ه مع رئي�ص 

اللجنة ال�شيا�شية باملجل�ص الع�شكري االنتقايل عمر 
زين العابدين، يف الق�رش اجلمهوري يف العا�ش��مة 

اخلرطوم، ح�شب بيان �شادر عن املجل�ص.
ويف 11 اإبري��ل/ ني�ش��ان اجل��اري، ع��زل اجلي���ص 
ال�ش��وداين عمر الب�شري من الرئا�شة، بعد ثالثة عقود 
م��ن حكمه الب��الد، على وق��ع احتجاجات �ش��عبية 

متوا�شلة منذ نهاية العام املا�شي.
ي�ش��ار اإىل اأن جمل�ص ال�ش��لم واالأمن التابع لالحتاد 
االأفريق��ي، اأعل��ن االإثنني املا�ش��ي، اإمهال املجل�ص 
ال�ش��لطة  لت�ش��ليم  يوم��ًا   15 ال�ش��وداين  الع�ش��كري 
حلكوم��ة مدني��ة، اأو تعلي��ق ع�ش��وية اخلرط��وم يف 

االحتاد.
كم��ا ي�شت�ش��يف ال�شي�ش��ي اجتم��اع قم��ة الرتويكا 
ورئا�شة جلنة ليبيا يف االحتاد االأفريقي، مب�شاركة 
رئي�ش��ي روان��دا وجن��وب اأفريقيا، ع�ش��وي ترويكا 
االحت��اد االأفريق��ي، ورئي���ص جمهوري��ة الكونغ��و 
ب�ش��فته رئي�ش��ًا لّلجن��ة املعنية بليبي��ا يف االحتاد 

االأفريقي، ورئي�ص املفو�شية االأفريقية.
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