
16www.alwasat.com.kw �صفحة ــ 100 فل�س 21 صفر 1441 هـ/ 20 أكتوبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3545 الأحــــــــــــــد

ملشاهدة الصفحات
PDF

اجليش يتضامن مع مطالب املتظاهرين ونصرالله يرفض استقالة احلكومة

لبنان ينتفض ضد الفساد

الثورة الشعبية في لبنان تطرح مطالب حياتية 
مشروعة وأهمها ذهاب عصابات األحزاب الطائفية .. 
الشعب مل من الوعود،  وكبار الساسة ينهبون البلد 
والناس تزداد فقراً ويعيشون على الكفاف .. األحزاب 
تخدم أجندات خارجية وتقبض الثمن بينما غالبية 
الشباب عاطلون ..احلل في دستور جديد يعيد لبنان 
إلى النظام الدميقراطي وأال يرخص حلزب إال إذا كان 
يشمل جميع الطوائف ..أحــزاب مدنية لها برامجها 
ــاع إلى ما  واألقلية تراقب األكثرية .. عــودة األوض

كانت عليه كارثة مدمرة !!

بني السطور

واصــــلــــت مـــظـــاهـــر االحـــتـــجـــاجـــات 
ــد الــفــســاد ، وتـــردي  واالعــتــصــامــات ض
االوضــــاع املعيشية واالقــتــصــاديــة في 

مختلف املناطق اللبنانية أمس السبت.
وقالت الوكالة الوطنية لالعالم ان عددا 
من الطرق مازال مغلقا لليوم الثالث على 
التوالي ومنها طريق بيروت-طرابلس 

الدولي في  البترون وجبيل .
واضافت الوكالة ان مسيرة للمحتجني 
انطلقت من ساحة رياض الصلح لتجوب 
شوارع بيروت مشيرة إلى أن املتظاهرين 
نــددوا خاللها بأعمال الشغب التي قام 
بها البعض واكــدوا ان حتركاتهم سلمية 
وحضارية ولــن يسمحوا ل”املندسني” 

بإفشال التحرك السلمي.
وفيما أعلن اجليش اللبناني تضامنه 
الكامل مع مطالب املتظاهرين، داعيا إياهم 
إلى التعبير بشكل سلمي وعــدم السماح 
بالتعدي على األمــالك العامة واخلاصة.

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري 
إن اللقاءات واالتــصــاالت تتم بعيدا عن 
اإلعالم، مشيرا إلى أن من بينها حتى اآلن 
لــقــاءات مــع الــــوزراء علي حسن خليل، 
يوسف فنيانوس ووائل أبو فاعور.وتابع 
أن تلك اللقاءات ستستمر للوصول الى ما 

يخدم اللبنانيني.
ــام حلـــزب الله  ــع ـــني ال كــمــا أعــلــن األم
حسن نصرالله رفضه استقالة احلكومة 
واالنشغال بتصفية حسابات سياسية 
وترك البلد ملصير مجهول، مبينا أن بعض 
القوى السياسية في لبنان تتنصل من أي 
مسؤولية وتلقي بالتبعات على اآلخرين.، 
قائال: من أجل الوضع في لبنان يجب أن 
يضحي اجلميع وليس الفقراء فقط رافضا 
استقالة احلكومة واالنشغال بتصفية 
حــســابــات سياسية وتـــرك البلد ملصير 
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احتجاجات ضد تردي االوضاع املعيشية واالقتصادية في مختلف املناطق اللبنانية

اجلارالله: زيارة املبارك للقاهرة
تأتي في ظروف بالغة اخلطورة

يبدأ سمو رئيس مجلس الــوزراء 
الشيخ جابر املــبــارك الــيــوم زيــارة 
رسمية ملصر على رأس وفد رسمي 

واقتصادي رفيع املستوى.
ويتضمن جـــدول الــزيــارة التي 
ــع الرئيس  تستمر يــومــني لــقــاء م

ــاح الــســيــســي  ــت ــف ــدال ــب ـــري ع ـــص امل
ومباحثات مع رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى مدبولي فضال عن توقيع 

عدد من االتفاقيات الثنائية
وقال نائب وزير اخلارجية خالد 
اجلارالله ان الزيارة ستمثل اسهاما 

فعاال في رعاية عالقة البلدين واالبقاء 
على حيويتها وتطورها الفتا الى ان 
“مما يدلل على حرص سمو رئيس 
الـــوزراء على ان تشمل موضوعات 
الزيارة مجاالت عدة لعالقات البلدين 
مرافقة سموه وفد كبير من القطاع 

اخلاص الكويتي ليتسنى لهذا القطاع 
البحث والتنسيق مع نظيره املصري 
لفتح افاق جديدة من التعاون املتميز 

والبناء.
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مجلس العموم البريطاني يرجئ 
التصويت على  »بريكست«

مظاهرات تعم مدن بريطانيا تزامنا مع التصويت

120 ساعة لالنسحاب  أردوغان لألكراد: 
وإال سنسحق رؤوسكم

ـــب طيب  ــي، رج ــرك ــت ــس ال ــي ــرئ ـــد ال أك
ـــان، عــزم بــالده استئناف عمليتها  أردوغ
العسكرية شــمــال شــرق ســوريــا إذا لم 
ينسحب املقاتلون األكــراد من املنطقة في 

املدة احملددة، مهددا بـ”سحق رؤوسهم«.
وقــال أردوغـــان، في كلمة ألقاها أمس، 

إن “تركيا لم تتراجع عن الشروط التي 
وضعتها منذ البداية” عندما أطلقت عملية 
“نبع السالم” العسكرية، مشيرا إلى أنه 
أبلغ الرئيس األمريكي، دونــالــد ترامب، 
ــأن الــقــوات التركية ستستأنفها حال  ب
عــدم انسحاب “وحدات حماية الشعب” 

الــكــرديــة، الــتــي تعتبرها أنــقــرة تنظيما 
إرهابيا، من شمال شرق سوريا خالل مدة 
120 ساعة، املنصوص عليها في االتفاق 
التركي األمريكي بشأن وقف إطالق النار 

في املنطقة.

شهدت شــوارع لندن مظاهرات 
جديدة تزامناً مع تصويت مجلس 
ــوم الــبــريــطــانــي ملصلحة  ــم ــع ال
مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء 
بطلب تأجيل اخلروج من االحتاد 

األوروبي لفترة أخرى. 
ــرون الفــتــات  ــاه ــظ ــت ــل امل ــم وح
وأعالم االحتاد األوروبي واالحتاد 
األوروبــــي أثــنــاء مشاركتهم في 
مسيرة قامت بها منظمة تصويت 
الشعب في وسط لندن، ودعوا إلى 
اتخاذ قــرار نهائي في االستفتاء 
الثاني على خــروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي. 
الى ذلك تأجل موعد بريكست 
ــّر مجلس العموم البريطاني  وأق
ــس الــــوزراء  ــي ــزم رئ ــل ــالً ي ــدي ــع ت

بوريس جونسون 

89 شخصا واعتقال  إصابة 
54 في مظاهرات كتالونيا 

ـــال الــتــلــفــزيــون االســبــانــي  ق
الــرســمــي أمـــس ان 89 شخصا 
أصيبوا فيما جــرى اعتقال 54 
آخــريــن فــي أعــمــال عنف وشغب 
وقعت بإقليم كتالونيا الليلة قبل 
املاضية احتجاجا على سجن قادة 

انفصاليني.
وأضاف ان معظم أعمال الشغب 
وقعت في مدينة برشلونة حيث 
حاصر املتظاهرون مقر الشرطة 
الوطنية في املدينة عدة ساعات 
ورشــقــوا الشرطة بالزجاجات 

ــاريــة  ــن ـــة واأللـــعـــاب ال ـــارق احل
وبكميات كبيرة من احلجارة التي 
تسبب في إصابة ثالثة عناصر 
فــي الشرطة على األقـــل واصفا 

املشهد باملعركة الضارية.
وأوضح ان املتظاهرين وضعوا 
ــوا الــنــار بها  ــرم املــتــاريــس وأض
وباحلاويات األمر الذي استدعى 
ــوات اإلطــفــاء ألن ألسنة  تدخل ق

النار وصلت إلى شرفات املنازل 

مجلس أعمال كويتي 
أميركي مشترك

أطلقت الكويت والــواليــات املتحدة رسمياً مجلساً 
مشتركاً لألعمال في حتــرك يهدف بشكل حصري إلى 
التركيز على تعزيز العالقات التجارية بني البلدين من 
خالل مركز ملجتمعي األعمال لديهما لتعميق وتنمية 

العالقات التجارية واالستثمارية.
وقالت الغرفة التجارية األمريكية في بيان على 
هامش مراسم إطالق مجلس األعمال الكويتي األمريكي 
التي أقيمت بها أمس األول إن املجلس اجلديد سيعمل مع 
القطاعني اخلاص واحلكومي لتحديد األولويات وتبادل 
أفضل املمارسات لتعزيز التنافسية االقتصادية للبلدين 

في سوق عاملية متنامية.
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