Σχεδόν έτοιμο το προσχέδιο της
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ΟΕθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) και η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής
Συμφωνίας (GNA) με έδρα την Τρίπολη, δεσμεύτηκαν να παρακολουθήσουν την κατάπαυση του
πυρός, που πρότεινε η Ρωσία και η Τουρκία, μετά από διαπραγματεύσεις στη Μόσχα.
Ηίδια η συμφωνία δεν έχει υπογραφεί από όλους, σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών,
Σεργκέι Λαβρόφ. Ο ηγέτης του LNA, Χαφτάρ, ζήτησε αρκετό χρόνο να επεξεργαστεί τη συμφωνία.
"Έγινε σημαντική πρόοδος για τη διευθέτηση του λιβυκού ζητήματος, κατά τη διάρκεια των
επαφών στη Μόσχα" προσέθεσε ο Λαβρόφ.
Τοπροσχέδιο υποδεικνύει ότι όλα τα μέρη θα σταματήσουν τις στρατιωτικές ενέργειες και θα
τηρήσουν τους όρους κατάπαυσης του πυρός. Εν τω μεταξύ πρέπει να συσταθεί επιτροπή για να
καθορίσει μια γραμμή επαφής μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.
Τοτουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο στρατηγός Χαφτάρ ζήτησε προθεσμία έως
το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να μελετήσει τη συμφωνία εκεχειρίας.
"Ελπίζουμεότι Χαφτάρ και Σάρατζ θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις της εκεχειρίας, προλειαίνοντας το
έδαφος για την πολιτική διαδικασία" έσπευσε να προσθέσει η Άγκυρα.

Δενθέλει να συναντηθεί με τον Σαράτζ
Οιεκπρόσωποι του λιβυκού κοινοβουλίου δεν προτίθενται να συναντηθούν στην Μόσχα με τον
επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Φαγιέζ Σάρατζ, μεταδίδει το πρακτορείο TASS
επικαλούμενο το τηλεοπτικό δίκτυο Al Hadas, το οποίο με τη σειρά του επικαλείται πηγές
προσκείμενες στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.
"Εκτιμούμετην μεσολάβηση της Ρωσίας, ωστόσο δεν έχουμε καμία επιθυμία να συναντηθούμε με
τον Σάρατζ" επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του λιβυκού κοινοβουλίου. Ο τηλεοπτικός σταθμός
επισημαίνει επίσης ότι η ρωσική πλευρά δεν απέστειλε καμία πρόσκληση για άμεσες συνομιλίες με
τον επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και τον Διοικητή του Λιβυκού Εθνικού Στρατού
(ΛΕΣ). Εθνικού Στρατού της Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ.

Νωρίτερα, οι δυνάμεις που πρόσκεινται στον Χάφταρ, με ανάρτηση στο Twitter, διεμήνυσαν ότι
"είναι ακόμη παρούσες σε όλες τις θέσεις τους στην πρωτεύουσα Τρίπολη και δεν έχουν
αποσυρθεί, ούτε σκοπεύουν να κάνουν ούτε βήμα πίσω".
"Είμαστεαποφασισμένοι να απελευθερώσουμε όλο το λιβυκό έδαφος από τους
παραστρατιωτικούς και τις τρομοκρατικές οργανώσεις", τόνισε ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (ΛΕΣ).

Διαβάστεακόμα:
* Ο Σάρατζ αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Χαφτάρ στη Μόσχα - Τι προβλέπει η συμφωνία
εκεχειρίας
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