
أف��ادت مراسلة “العربية” بعودة الهدوء 
إل��ى محيط القصر اجلمهوري ف��ي بيروت، 
وأن��ه ال تفاصيل حتى اللحظة عن املتظاهر 
الذي اعتقله اجليش اللبناني قرب قصر بعبدا. 
وكان التوتر قد ساد محيط قصر بعبدا بعد 
اعتقال اجليش اللبناني ألح��د املتظاهرين. 
وال تزال الطرقات مقطوعة في معظم املناطق 
اللبنانية وذلك بعدما صّعد املتظاهرون أمس 
األول حتركاتهم االحتجاجية بعد مقابلة عون 

التلفزيونية .
وتأتي التطورات امليدانية مع مقتل الناشط 
ع��اء أب��و فخر، وال��ذي ب��دأت مراسم تشييع 
جثمانه ف��ن الشويفات، األرب��ع��اء، على أن 
يقيم له املتظاهرون مراسم شكلية في ساحة 
الشهداء بعد ظهر أم��س. يذكر أن عاء ُقتل ، 
من جراء إطاق نار على املتظاهرين في منطقة 

مثلث خلدة.
وشهد استنفارا وانتشارا أمنيا كثيفا في 
بعبدا، بعد دع��وات احملتجني في لبنان إلى 
التظاهر أمام القصر الرئاسي في بعبدا، فيما 
جلأ عدد من املتظاهرين إلى قطع بعض الطرق 

بافتراش األرض وإشعال اإلطارات.
وانطلقت ال��دع��وات للتظاهر ف��ور انتهاء 
الرئيس اللبناني ميشال ع��ون م��ن حديثه 
مبقابلة أجراها، الثاثاء، في القصر الرئاسي، 
األم���ر ال���ذي أش��ع��ل ال��ش��ارع باملتظاهرين 
الغاضبني، في الوقت الذي سقط فيه أول قتيل 

منذ اندالع احلراك اللبناني.
إل��ى ذل���ك، أع��ل��ن احت���اد ن��ق��اب��ات موظفي 
املصارف اللبنانية استمرار اإلض��راب أمس  
اخلميس. وكان االحتاد قد أكد أن ال عودة إلى 
العمل، إال بعد ضمان األم��ن في كل الفروع 

وإعادة النظر في التدابير االستثنائية.
ودعا االحت��اد، الذي ميثل 11 ألف موظف، 
إلضراب بدأ ، بسبب مخاوف تتعلق بالسامة، 

مشيراً إل��ى احتجاجات ضد بنوك ومطالب 
العماء بسحب ال��ودائ��ع. وتفرض البنوك 
ق��ي��وداً على السحب ب��ال��دوالر والتحويات 
إل��ى اخل��ارج. وأج��رى أم��س املوفد الفرنسي 

إلى لبنان مدير دائرة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا في اخلارجية الفرنسية كريستوف 
فارنو لقاءات مع عدد من املسؤولني اللبنانيني 

وجرى بحث آخر التطورات هناك.

ال ميكن ملقاتل مخضرم في ح��زب الله أن 
يحسب ك��م ع��دد امل���رات التي ذه��ب فيها إلى 
سوريا، كما تشهد مقاطع الفيديو القتالية 
احلية والبشعة، احملفوظة على هاتفه اجلوال، 

على كفاءته كمحارب ومدى فعالية وحداته في 
قتل أفراد تنظيم داعش وغيرهم من املتطرفني.

ولكن، بحسب ما ج��اء في حتقيق موسع 
أعده سكوت بيترسون جلريدة “كريستيان 

س��اي��ن��س مونيتور”، ي��رف��ض ه���ذا املقاتل 
اللبناني العودة إلى سوريا اآلن، بل ويلعن 

املنظمة التي كرس حياته لها.
وي��ق��ول امل��ق��ات��ل، ال���ذي اش��ت��رط ع��دم ذكر 
اسمه، إن امليليشيا الشيعية، التي تأسست 
حملاربة إسرائيل خففت من شعاراتها حيث 
توسعت إل��ى س��اح��ات م��ع��ارك بعيدة مثل 
العراق واليمن، وخفضت معايير التجنيد، 
وت��واج��ه حاليا أزم��ة سيولة نقدية جعلت 
م��ن مؤيديها األس��اس��ي��ني ف��ق��راء. ويضيف 
مقاتل ح��زب الله: “مت كسر حاجز اخل��وف. 
ويرى الناس احلقيقة على وسائل التواصل 
االجتماعي، إنهم ال يستطيعون الكذب بعد 
اآلن. لقد هاجم الغوغاء املوالون حلزب الله 
وحركة أمل الشيعية املتظاهرين في أواخر 
أكتوبر بالعصي واملواسير املعدنية، ودمروا 

بعض اخليام في محاولة فاشلة لترويعهم”.
لكن حسن نصر الله، األم��ني العام حلزب 
الله، سعى منذ ذلك احلني إلى حتقيق توازن 
دقيق، مع توضيح أن حزب الله يتبنى املطالب 
“املشروعة” للمتظاهرين، ضد الفساد ومن 
أجل حياة أفضل، وفي الوقت نفسه يقول إن 
اإلط��اح��ة باحلكومة ليست هي احل��ل. وقال 
نصر الله إن األي���دي األجنبية كانت تدير 
االحتجاجات، كما أن األحزاب املؤيدة للغرب 
امللوثة “تبحث عن االنتقام السياسي وتسوية 

احلسابات”.
ولكن ليس هناك ما يخفي حقيقة أن الفوائد، 
التي تعود على مقاتلي حزب الله ومؤيديه، 
والتي مت ضمانها لعقود من خال مبالغ نقدية 
من إي���ران، تراجعت في السنوات األخيرة، 
حيث قامت كل من إيران وحزب الله بتمويل 
انتشار عسكري باهظ التكاليف، بخاصة 
لدعم الرئيس السوري بشار األسد، وتعرضتا 

للعقوبات األميركية الصارمة.

جانب من االحتجاجات في لبنان

تشييع أبو فخر.. وموظفو املصارف ماضون بإضرابهم

حراك لبنان يكسر حاجز اخلوف داخل حزب الله

روسيا: بدأنا في إنشاء قاعدة 
هليكوبتر مبدينة القامشلي 

قالت وزارة ال��دف��اع ال��روس��ي��ة، اخلميس، إن 
روسيا ب��دأت في إنشاء قاعدة هليكوبتر مبدينة 
القامشلي بشمال سوريا. وبحسب ما نقلت وكالة 
“تاس” لألنباء، فإن القاعدة اجلديدة ستحميها 
أنظمة ص��واري��خ س��ط��ح/ج��و، ومت نشر ثاث 

طائرات هليكوبتر هناك بالفعل.
وفي شأن آخر، كان الرئيس األميركي، دونالد 
ترمب، قال خال لقائه مع الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغ���ان، األرب��ع��اء، في واشنطن إن وقف 

إطاق النار في سوريا صامد بشكل جيد.
وأض���اف ترمب ق��ائ��اً: “يبدو أن األك���راد في 
سوريا راضون”، مشيراً إلى أنه ترك ق��وات في 

سوريا لتأمني النفط.

يأتي ذلك فيما قال وزير الدفاع األميركي مارك 
إسبر، األربعاء، إن انسحاب اجليش األميركي من 
منطقة كوباني في شمال شرق سوريا قرب احلدود 
التركية قد يستغرق “أسبوعا آخر أو نحو ذلك” 
كي يكتمل، بينما يعيد اجليش األميركي متركز 

قواته في سوريا ويخفضها.
وقال إسبر إنه لدى اكتمال االنسحاب اجلزئي 
فسيظل للجيش األميركي نحو 600 جندي في 
س��وري��ا انخفاضا م��ن نحو أل��ف قبل أم��ر ترمب 
باالنسحاب الشهر املاضي. وأض��اف أن الواليات 
امل��ت��ح��دة ال ت����زال ع��ل��ى دع��م��ه��ا ل��ق��وات س��وري��ا 
الدميقراطية التي يقودها األكراد وتعتبرها تركيا 

جماعة إرهابية. إسبر: واشنطن ستبقي
600 جندي في سورية  

قوات أميركية في سورية

ص��رح وزي���ر ال��دف��اع األميركي 
م����ارك اس��ب��ر أم���س اخل��م��ي��س أن 
الواليات املتحدة ق��ررت في نهاية 
امل��ط��اف اإلب��ق��اء على ح��وال��ى 600 
عسكري في سوريا على الرغم من 
رغبة الرئيس دونالد ترامب وقف 

“احلروب التي ال تنتهي”.
وقال إسبر في الطائرة التي اقلته 
إلى سيول حيث يبدأ اخلميس جولة 
ف��ي ىس��ي��ا “نقوم حاليا بسحب 
قواتنا من شمال ش��رق سوريا”. 
وأضاف “سنبقي في نهاية املطاف 

بني 500 و600 جندي” هناك.
وردا ع��ل��ى س�����ؤال ع��م��ا إذا 

ك��ان ه��ذا ال��ع��دد يشمل نحو مئتي 
جندي متمركزين في قاعدة التنف 
)جنوب( على احل��دود مع األردن، 
أوضح إسبر أنه يتحدث عن شمال 
ش��رق س��وري��ا ح��ص��را حيث كلف 
ت��رام��ب وزارة ال��دف��اع األميركية 

)البنتاغون( حماية حقوق النفط.
وقال إسبر “في جميع أنحاء هذا 
البلد، سيكون العدد حوالى 600” 

جندي.
وكان مسؤول عسكري أميركي 
ص��رح أل��س��ب��وع امل��اض��ي لفرانس 
ب��رس أن ع��دد اجلنود األميركيني 
املنتشرين في سوريا بقي مستقرا 

تقريبا ويبلغ أق��ل بقليل من ألف، 
موضحا أن االنسحاب من الشمال 

مستمر.
وأش��ار إسبر إل��ى أن ه��ذا العدد 
قد يتغير خصوصا إذا قرر احللفاء 
األوروب��ي��ون تعزيز عديدهم في 

سوريا.
وت���اب���ع أن “األمور تتغير. 
األح�����داث ع��ل��ى األرض تتغير. 
ميكن أن نرى مثا شركاء وحلفاء 
أوروبيني ينضمون إلينا”. واضاف 
“إذا انضموا إلينا على األرض، فقد 
يسمح لنا ذلك بإعادة نشر مزيد من 

القوات هناك”.
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روحاني: دول تسعى لتحريف احلراك بلبنان والعراق
نقل اإلع��ام اإلي��ران��ي عن الرئيس 
حسن روحاني قوله إن هناك من يريد 
حتويل التظاهر في لبنان إل��ى حرب 
أهلية. وتساءل “حني ينزل الشعب 
العراقي إلى الشارع للدفاع عن حقوقه، 
فمن الذي حرف هذه احلركة الشعبية؟ 

واألمر ذاته في لبنان”.
واتهم روحاني، الواليات املتحدة 
األم��ي��رك��ي��ة بالسعي إل���ى استغال 
موجة التظاهرات في لبنان وحتويلها 

إلى حرب داخلية. وق��ال في تصريح 
وأوضح أن “أميركا لم تعد القوة، التي 
ال تقهر وقوتها اليوم ليست أكبر من 

السابق”.
وإلي����ران م��ح��اوالت مستمرة في 
تشويه صورة االحتجاجات الشعبية 
في العراق ولبنان والسعي إلى ربطها 
بجهات خارجية واعتبارها “مؤامرة” 

ضد فريقها في كل من بغداد وبيروت.
وسبق لرئيس األرك���ان اإلي��ران��ي 

م��ح��م��د ب���اق���ري، أن ات��ه��م ف��ب��ل نحو 
أسبوع احملتجني في العراق ولبنان 
بتلقي األم��وال من أجل االستمرار في 

املظاهرات.
وقال باقري في كلمة له اخلميس، 
في مدينة قم، بحسب ما نقلت وكالة 
األن��ب��اء اإلي��ران��ي��ة “إرنا”، إن جهات 
ت���وزع األم����وال ف��ي ش���وارع بيروت 
وبغداد وحترض إعامياً من أجل إبقاء 

الناس في ساحات هذين البلدين.

وك��ان املرشد األعلى اإليراني علي 
خامنئي وصفقبل نحو أسبوعني، 
االحتجاجات في العراق ولبنان، ب� 

“أعمال الشغب”.
ودفعت تلك التصريحات اإليرانية، 
املتظاهرين في العراق إل��ى مهاجمة 
سفارة إي��ران في بغداد وقنصلياتها، 
ما أدى لسقوط عدد من القتلى وإصابة 
العشرات م��ن املتظاهرين وال��ق��وات 

األمنية.

مقتل طالبني وإصابة
3 في إطالق نار   

مبدرسة روسية
لقى طالبان مصرعهما، وأصيب 3 آخرين، 
أمس  اخلميس، في إطاق نار وقع داخل مدرسة 
ثانوية في مدينة باغوفيشتشينسك الروسية، 

قرب احلدود مع الصني.
وق����ال����ت جل���ن���ة ال��ت��ح��ق��ي��ق احل��ك��وم��ي��ة 
الروسية، في بيان، إن “طالب )19 عاما( في 
باغوفيشتشينسك أحضر بندقية صيد إلى 
صف دراس��ي، وفتح النار على الطاب قبل أن 

يطلق النار على نفسه”.
وأضافت أن احلادث أسفر عن مقتل “طالب 
إضافة إلى املنفذ، فضا عن إصابة 3 طاب، 

بينهم إصابة خطيرة”.
وحتى الساعة )8:15 ت.غ( ل��م تتوصل 

الشرطة الروسية إلى الدوافع وراء احلادث.

مقتل شرطيني اثنني في 
هجوم لطالبان بأفغانستان

ُق��ت��ل ش��رط��ي��ان ف��ي ه��ج��وم ش��ن��ه مسلحو 
“طالبان” على مقاطعة نيجراب التابعة لوالية 
كابيسا، شمال شرق العاصمة األفغانية كابول.

وق��ال املتحدث باسم مديرية أم��ن كابيسا 
“عبد الشكور شايك”، في تصريح صحفي 
، إن اشتباكات وقعت عقب هجوم مسلحي 

“طالبان” على مركز مقاطعة نيجراب.
وذكر شايك أن اثنني من أفراد الشرطة ُقتا 

في اإلشتباكات فيما أصيب ثاثة آخرون.
وأض���اف ش��اي��ك، أن عشرة مسلحني قتلوا 
في االشتباكات التي وقعت بعد الهجوم، فيما 

أصيب 13 مسلحا.
من جانبها، ذكرت “طالبان” في بيان، أنها 
سيطرت على بعض املناطق القريبة من وسط 

املقاطعة بعد الهجوم الذي نفذته.
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8 إرهابيني  الدفاع التركية: حتييد 
في غارات شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اخلميس، حتييد 
8 إرهابيني من منظمة “بي كا كا” االنفصالية في 

غارات جوية شمالي العراق.
وأوضحت ال��وزارة، في بيان لها عبر حسابها 
ع��ل��ى “تويتر”، أن ق��وات��ه��ا متكنت م��ن حتييد 
اإلرهابيني في عملية جوية مبنطقة “متينا” شمالي 

العراق.
وأشارت أن العملية اجلوية ُنفذت عقب حتديد 

أماكن اإلرهابيني بالتعاون مع جهاز االستخبارات 
التركي.

ودأب���ت ق���وات األم���ن واجل��ي��ش ال��ت��رك��ي على 
استهداف مواقع منظمة “بي كا كا” اإلرهابية 
وماحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي الباد، 
وشمالي العراق، رًدا على هجمات إرهابية تنّفذها 
داخل الباد بني احلني واآلخ��ر مستهدًفة املدنيني 

وعناصر األمن.

تركيا حتذر شمال مقدونيا
من التنظيمات اإلرهابية

قالت السفارة التركية في العاصمة املقدونية 
سكوبية إن دولة شمال مقدونيا الشقيقة، لم تقدم 
الدعم املرجو لتركيا خال عملياتها في مكافحة 

لتنظيمات اإلرهابية.
وشددت السفارة في بيان نشرته على موقعها 
اإللكتروني، على أن تركيا تواصل عملياتها في 
مكافحة اإلره���اب من أج��ل حماية الباد داخليا 

وخارجيا.
وأك���دت أن تركيا س��ت��واص��ل ب��ع��زم وإص���رار 
مكافحتها ضد اإلره��اب، حتى تقضي على جميع 
التنظيمات مثل “بي كا كا”، و”كا جي كا”، و” ب 
ي د”، و”ي ب ك”، و”داعش”، و”د ه� ك ب – ج” 

وتنظيم “غولن”األرهابي.
وقالت السفارة في بيانها: “ إن دولة مقدونيا 
الشمالية الشقيقة، لم تقدم الدعم املرجو لتركيا 
خال عملياتها في مكافحة التنظيمات اإلرهابية 

حتى اليوم. فضا عن احتضانها ملؤسسات تنظيم 
غولن اإلرهابي، الذي قام مبحاولة انقاب فاشلة 
ف��ي 15 يوليو “. أوض��ح��ت أن تركيا ستواصل 
عملياتها في مكافحة التنظيمات اإلرهابية حتى 

تقتلعها من جذورها.
وأشارت أن األشخاص املنتمني لتلك املؤسسات 
التابعة للتنطيمات اإلرهابية، والداعمني لها، لن 
يكون مبقدورهم دخ��ول تركيا بسهولة كما كان 

احلال سابقا.
وأضافت: “نرجو من أصدقائنا التي تربطنا بهم 

عاقات الصداقة واألخوة أن يتفهموا ذلك.”
وأردف��ت أن تركيا ترغب دوما في التعاون مع 
أصدقاءها، الذين تربطها بهم عاقات الصداقة 
واألخ��وة خال مكافحتها اإلنسانية واملشروعة 
ضد اإلره��اب، مشيرة أنها متتلك القوة والعزمية 

ملواصلة كفاحها ضد اإلرهاب مبفردها.

الواليات املتحدة تعترف بجانني آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا
اعترفت الواليات املتحدة بجانني آنيز 
رئيسة انتقالية لبوليفيا بعد استقالة 
ايفو موراليس التي جاءت اثر اسابيع من 

االحتجاجات واملواجهات في الشارع.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي 
مايك بومبيو في بيان “تشيد الواليات 
املتحدة بتولي عضو مجلس الشيوخ 
البوليفية جانني آنيز الرئاسة االنتقالية 
ل��ل��دول��ة ل��ت��ق��ود ب��اده��ا م��ن خ���ال ه��ذا 
التحول الدميوقراطي ومبوجب الدستور 

البوليفي”.
وأضاف بومبيو أن الواليات املتحدة 

تتطلع للعمل مع بوليفيا وشعبها “في 
ال��وق��ت ال���ذي يتحضرون فيه إلج��راء 
انتخابات ح��رة ونزيهة في اق��رب وقت 

ممكن”.
كما دعا البوليفيني إلى االبتعاد عن 
العنف وسط توتر بني مؤيدي موراليس 

وعارضيه.
وكانت آنيز البالغة 52 عاما نائبة 
ثانية لرئيس مجلس الشيوخ قبل أن 
تعلن نفسها رئيسة انتقالية ، وهي 

خطوة ايدتها احملكمة الدستورية.
وقد كررت تعهدها ب”إجراء انتخابات 

في أقصر وقت ممكن”.
وتشهد بوليفيا حالة من االضطراب 
السياسي منذ االنتخابات املثيرة للجدل 
التي أجريت في 20 أكتوبر وف��از فيها 

موراليس بوالية رئاسية رابعة.
ومع تنامي االحتجاجات ضده وجد 
موراليس نفسه معزوال بشكل متزايد 
بعد ان شلت االض��راب��ات والتظاهرات 
ال��ب��اد، ال��ى أن ق��دم استقالته االح��د مع 
تخلي اجليش عنه وجل��أ ال��ى املكسيك 
حيث وص��ف م��ن ه��ن��اك م��ا ج��رى بأنه 

“انقاب”.

ليبرمان يستبعد التحالف مع »القائمة العربية« لتشكيل حكومة
استبعد زع��ي��م ح��زب “إسرائيل بيتنا” 
أفيغدور ليبرمان، أن يضم لتحالفه القائمة 
العربية املشتركة بالكنيست )ال��ب��رمل��ان( 
لتشكيل حكومة في إسرائيل. وصرح ليبرمان 
للقناة )12( اإلسرائيلية اخلاصة قائًا، إن 
“هناك خيارات أخرى لتشكيل حكومة ضيقة 

)ليست حكومة وحدة(”.
ووصف ليبرمان، القائمة املشتركة بأنها 
“طابور خامس”. وقال ليبرمان: “احلريدمي 
)املتدينون اليهود(، ليسوا أعداءنا، أنا أسعى 
حلكومة وحدة”. وأك��د ليبرمان في أكثر من 

مناسبة أنه لن يتعاون مع القائمة املشتركة.

لكن رئيس الوزراء املنتهية واليته بنيامني 
نتنياهو، اتهم ليبرمان، األحد املاضي، خال 
افتتاح اجتماع حكومته األس��ب��وع��ي، بأنه 
ينسق مع القائمة العربية املشتركة وحزب 
)أزرق- أبيض(، الذي يتزعمه بني غانتس، 

من أجل تشكيل احلكومة.
وحصل ليبرمان في االنتخابات األخيرة، 
التي انعقدت في سبتمبر املاضي، على 8 مقاعد 
ميكن أن ترجح كفة أي من الطرفني )بنيامني 
نتنياهو وبيني غانتس( ليتمكن من تشكيل 

حكومة.
ودعا ليبرمان، األسبوع املاضي، نتنياهو، 

وبيني غانتس إلى “تقدمي تنازالت من أجل 
جعل تشكيل حكومة وحدة وطنية ممكنا”.

وتواجه إسرائيل أزم��ة سياسية منذ عام 
تقريًبا، بعد أن استقال ليبرمان من منصبه 
ك��وزي��ر للدفاع؛ م��ا تسبب بانهيار حكومة 
نتنياهو، وإجراء انتخابات مرتني واحدة في 

أبريل والثانية بسبتمبر املاضيني.
لكن في املرتني لم تأت االنتخابات بفائز 
قادر على تشكيل حكومة، لعدم حصول أي من 
الكتلتني )اليمني والوسط-يسار( على دعم 
61 عضًوا بالكنيست من أصل 120، لضمان 

حصول احلكومة على الثقة.


