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احلريري للمتظاهرين: إصالحات اقتصادية تشمل تخفيض رواتب الوزراء والنواب 

اللبنانيون: إسقاط احلكومة أواًل !

الثورة في لبنان جاءت ملواجهة النفوذ اإليراني 
في الشام والذي أدخلهم في أزمات متتالية ودمر 
ــه.. احللول  اقتصادهم من خالل سلوكيات أذرع
التي طرحها احلريري ال تعدو كونها إبر مسكنة 
لوجع الشعب وليس عالجاً.. احلكومة عاجزة عن 
تطبيق القرارات.. احلل عند اخلليج، واخلليج ما 
يبي التدخل اإليراني، وإيران مصرة على التدخل 
واملفتاح عند الــعــروس، والــعــروس تبي عيال 

والعيال عند الله .. ال إله إال الله !

بني السطور

ــــوزراء اللبناني أمــس بــنــود “الورقة   أقــر مجلس ال
اإلصالحية” التي تقدم بها رئيس احلكومة سعد احلريري 
وسط احتجاجات وتظاهرات متواصلة في بالده احتجاجا 

على سياسات احلكومة االقتصادية. 
وقــال رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري إنه مت 
االتفاق على اإلجراءات املطلوبة وعلى موازنة 2020، مشددا 

على أن ورقة اإلصالحات انقالب اقتصادي في لبنان.
وجــاء في كــالم احلــريــري، بعد اجتماع احلكومة حول 
اإلصالحات االقتصادية، إن االنفجار سببه حالة من اليأس 

وصل إليها الشارع.
وقال:الهدف من املمارسة السياسية تأمني كرامة الناس 
وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خالل تأمني العمل 

والطبابة ومختلف اخلدمات.
ولفت إلى أن اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، 
وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت 

شركائي في احلكومة مهلة 72 ساعة.
وشملت اإلصالحات، بحسب احلريري خفض 50 في املئة 

من عجز الكهرباء في لبنان.
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1.86 مليار دوالر اتفاقيتان لتنمية سيناء بقيمة 

السيسي: للكويت دور هام في مواجهة التحديات العربية
أشاد الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي أمس بالدور “الهام” الذي 
تقوم به الكويت في مواجهة حتديات 

األمة العربية.
وذكـــر املــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
ــي في  املصرية السفير بسام راض
بيان أن ذلك جاء خالل اللقاء الذي 
جــمــع ســمــو الــشــيــخ جــابــر املــبــارك 
رئيس مجلس الوزراء والوفد املرافق 
لسموه مع الرئيس السيسي في إطار 
الــزيــارة التي يقوم بها سموه الى 

مصر حاليا.
وأكــد الرئيس السيسي ارتباط 
أمن اخلليج باألمن القومي املصري” 
معربا عن حتياته الــى سمو األمير 
ــد وخــالــص  ــم ــاح األح ــب الــشــيــخ ص
متنياته لسموه مبــوفــور الصحة 
والعافية. كما أشاد السيسي بـمتانة 
وقــوة العالقات املصرية الكويتية 
وما تتميز به من خصوصية مؤكدا 
حرص القاهرة على تطوير التعاون 
الوثيق واملتميز بني البلدين على 
ــا فيها تعزيز  شــتــى األصـــعـــدة مب
العالقات التجارية واالقتصادية 
ـــذب املـــزيـــد من  ـــى ج ــة ال ــاف ــاالض ب

االستثمارات الكويتية الى مصر.
وأوضــح املتحدث أن اللقاء شهد 

تباحثا بني اجلانبني حــول مختلف 
جــوانــب الــعــالقــات الثنائية فضال 

عن التشاور ازاء املستجدات على 
الساحة االقليمية.

املبارك أمس خالل زيارته على رأس وفد رسمي للقاهرة السيسي مستقبالً 

9 أيام 1500 كيلومتر في  أردوغان: حررنا 

قوات تركية ضمن عملية »نبع السالم« شمال شرق سورية

»الفتوى والتشريع«: سنعاقب 
املقصر في قضية »أجيليتي«

ــس ادارة الــفــتــوى  ــي ـــال رئ ق
ــتــشــريــع املــســتــشــار صــالح  وال
املسعد أمــس ان االدارة باشرت 
اجــراءات التحقيق ملعرفة اسباب 
عدم حضور محاميها في قضية 
الطعن باالستئناف املــقــدم من 
االدارة على احلكم الــصــادر في 
االشكال املقام من شركة اجيلتي 

وبعض املستأجرين منها.
ـــد املــســتــشــار املــســعــد ردا  واك
على ما اثير في وسائل التواصل 
االجتماعي من عدم حضور محامي 
الفتوى والتشريع أمــام احملكمة 
في القضية املذكورة “ان االدارة 
لن تتقاعس عن محاسبة اي عضو 
يثبت تقصيره فــي اداء اعمال 

وظيفته”. واضاف ان االدارة لن 
تتقاعس كذلك عن توقيع العقوبة 
املناسبة على املقصر وذلك اتباعا 
للنهج املتخذ من قبلها مبحاسبة 
املقصرين باجلزاء املناسب والذي 
ــي بــعــض احلــــاالت الــى  وصـــل ف
الفصل من الوظيفة واالحالة إلى 

النائب العام”.
ــني ان الفتوى والتشريع  وب
وفــقــا حلــكــم املــــادة )170( من 
الــدســتــور هــي الهيئة املختصة 
بأبداء الرأي القانوني للوزارات 
واملصالح العامة وتقوم بصياغة 
القوانني واللوائح وتتولي متثيل 
الــدولــة وسائر الهيئات العامة 

أمام القضاء .

إدارة أجنبية ملستشفى 
اجلهراء اجلديد

قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ان 
الوزارة بصدد طرح مستشفى اجلهراء اجلديد للتشغيل 
من قبل ادارة اجنبية حسب املعايير العاملية والضوابط 

التي وضعتها الوزارة.
وقال الشيخ باسل الصباح في تصريح للصحافيني 
على هامش تدشني املرحلة االولـــى للمدينة الطبية 
ملستشفى اجلهراء اجلديد ان هذا املستشفى يضم اقسام 
النساء والوالدة واالطفال اخلدج والعمليات والعيادات 
ويشمل مراجعة 270 مريضا في العيادات اخلارجية 
واجــراء 120 سونارا للمرضى الى جانب اربع والدات 

بواقع والدتني طبيعيتني ومثلهما قيصرية.
واشار الى انه بافتتاح املرحلة االولى يكون مت تشغيل 
20 باملئة من مستشفى اجلهراء الفتا الى انه خالل املراحل 
التالية سيتم افتتاح مبنى اجلراحات واملرحلة االخيرة 

من مبنى الباطنية.

كشف الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان عن حترير قوات 
بالده العسكرية واجليش السوري 
احلـــر الراضــــي تبلغ مساحتها 
1500 كيلومتر مربع من قوات 
سوريا الدميقراطية في اطار عملية 

)نبع السالم( العسكرية بسوريا.
ــان في كلمة له في  وقــال أردوغ
إطـــار فعالية مبدينة اسطنبول 
ـــر بالوطن  “عندما يتعلق األم
واستقرار شعبنا ال نشعر باحلاجة 

ألخذ اذن من أحد”.
ــر  ــن نــاحــيــة اخـــرى أكـــد وزي م
اخلارجية التركي مولود جاويش 
ــالده  ــني أن ب ــن ــو أمـــس  االث ــل اوغ
ستستأنف عملية )نبع السالم( 
التي تشنها شرق الفرات بشمال 

شرقي سوريا.

إيران ترفض مهلة دولية ملكافحة
اإلرهاب وغسل األموال  

رفض وزير اخلارجية االيراني محمد 
جواد ظريف أمس مهلة حددتها مجموعة 
العمل املالي الدولية لبالده بشأن معاهدة 
مكافحة غسيل األمــوال ومتويل االرهاب 

واصفا املهلة بانها “سياسية بحتة«.
 وقــال ظريف في تصريح للصحفيني 

ان طهران “مستمرة في إطــار قوانينها 
الــداخــلــيــة فــي مكافحة غسيل األمـــوال 
باعتباره ضرورة وهدفا لها لكهنا تعتبر 
القرار األخير للمجموعة الدولية بانه 

سياسي بحت وترفضه متاما«.
واضــاف ان ايــران “سبق وأن اتخذت 

انــطــالقــا مــن مصاحلها الوطنية كافة 
االجراءات الالزمة ملكافحة التمويل املالي 

لإلرهاب ومكافحة غسيل األموال«.
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