
نقل حساب ال��رئ��اس��ة اللبنانية 
على تويتر عن الرئيس ميشيل عون 
قوله أن : احلكومة اجلديدة ستكون 
س��ي��اس��ي��ة وت��ض��م اخ��ت��ص��اص��ي��ن 
ومم��ث��ل��ن ع��ن احل����راك ال��ش��ع��ب��ي ، 
متابعا : ال��ه��دف م��ن ع���دم حتديد 
م��وع��د االس��ت��ش��ارات النيابية هو 
إزالة العقبات أمام تشكيل احلكومة 
وتسهيل مهمة رئيس احلكومة املكلف
ه��ذا وعمد محتجون لبنانيون، 
أم���س ال��ث��اث��اء، إل���ى ت��ط��وي��ق مقر 
البرملان وقطع الطرق املؤدية إليه، 
وسط العاصمة بيروت؛ بهدف عرقلة 

انعقاد جلسة له.
ومقرر على جدول أعمال اجللسة، 
ال��ت��ي ك��ان موعدها أص��ا األس��ب��وع 
املاضي وتأجلت ، قوانن مهمة قال 
رئيس البرملان نبيه بري إّنها ُتشكل 
مطالب شعبّية يرفعها احلراك املدني.
لكن احملتجن يرفضون انعقاد 
هذه اجللسة؛ كون أن جدول أعمالها 
يتضمن بند العفو العام الذي يشمل 
-وفق إعام محلي- جرائم استغال 
النفوذ والوظيفة واإلهمال وتبديد 

األموال العامة. 
كما يرغب احملتجون في أن تكون 
اجللسة علنية وليست مغلقة كما 

هو مقرر.
وي��ط��ال��ب��ون أن ت��ك��ون األول��وي��ة 
ملطالبهم، وف���ي مقدمتها تسريع 
عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، 
وإج������راء ان��ت��خ��اب��ات تشريعية 
مبكرة، واستعادة األم��وال املنهوبة، 
ومحاسبة الفاسدين، ورحيل بقية 
مكونات الطبقة احلاكمة، املتهمة 

بالفساد واالفتقار للكفاءة.

وأفاد مراسل األناضول بأن املئات 
من احملتجن شكلوا دروع��ا بشرية 
منذ ساعات الصباح األولى في محيط 
ال��ب��رمل��ان، كما ق��ام��وا بقطع وإقفال 

الطرق املؤدية إليه.
ولفت إل��ى حصول عملية تدافع 
بن احملتّجن وال��ق��وى األمنّية عند 
مدخل ساحة النجمة )وسط بيروت( 

املؤدّية إلى البرملان.
ف��ي��م��ا ش��ّك��ل��ت م��ج��م��وع��ة كبيرة 
من النساء املتظاهرات حاجزا بن 

املتظاهرين والقوى األمنّية.
وأضاف املراسل أن املتظاهرين في 
محيط البرملان منعوا دخول اآللياّت 
فيما س��م��ح��وا ب��دخ��ول ال��س��ّي��ارات 
العسكرّية وسّيارات االسعاف بعد 
التأّكد من ع��دم وج��ود أّي نائب في 

داخلها.
كما منعوا النائب جورج عطا الله 
عضو كتلة التيار الوطني احلر )التي 
يتزعمها الرئيس ميشيل ع��ون( من 
الوصول إلى البرملان، وفق املصدر 

ذاته.
في سياق متصل، قطع محتّجون 
ع��ددا م��ن ال��ط��رق ف��ي منطقة البقاع 
ومناطق في جبل لبنان )شمال( في 
ظّل دعوات لفرض إضراب عاّم، وفق 

مراسل األناضول.
وفي مدينة صيدا )جنوب بيروت( 
ان��ط��ل��ق ط���اب م��ن إح���دى امل���دارس 
الثانوية في مسيرة باملدينة “دعما 

للثورة”.
وفتحت امل��ص��ارف الّلبنانّية، ، 
أبوابها أمام املواطنن بعد إضراب دام 
أسبوعا، واستأنفت نشاطها بشكل 
احتجاجات في لبنانطبيعي وسط تدابير أمنّية حلمايتها.

محتجون يفرضون »حصارًا« على مقر البرملان

عون: احلكومة اجلديدة سياسية وتضم ممثلني عن احلراك 

الكيان الصهيوني يعترض
4 صواريخ بسماء اجلوالن  

أعلن اجليش اإلسرائيلي، اعتراض 4 صواريخ 
انطلقت من سوريا نحو اجل��والن احملتل، فيما 
قالت وكالة أنباء النظام السوري )سانا( إن 

انفجارات دوت بالقرب من مطار دمشق.
وق��ال اجليش اإلسرائيلي في تغريدة عبر 
“تويتر”: “مت حتديد 4 مقذوفات انطلقت من 

سوريا نحو شمال إسرائيل”.
وأض��اف: “ميكن أن نؤكد أن أنظمة الدفاع 
اجل��وي اإلسرائيلية اعترضت الصواريخ ال�4 
في السماء”. ولم يصدر أي تعليق من النظام 
السوري حول هذا التطور حتى الساعة 5:20 

ت.غ.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م اجليش 

اإلسرائيلي لإلعام العربي، أفيخاي أدرع��ي، 
عبر “تويتر”، إن صافرات اإلنذار التي دوت في 
هضبة اجلوالن جاءت نتيجة إطاق 4 صواريخ 
من منطقة سورية، الفتا إلى أن أيا منها لم يسقط 
داخل إسرائيل بعد اعتراضها من قبل منظومة 

القبة احلديدية.
باملقابل، ذكرت وكالة “سانا” أنه ُسمع دوي 
انفجارات قرب مطار دمشق الدولي، دون الكشف 

عن مزيد من التفاصيل.
وبينما لم تعلن أي جهة شن هجمات على 
م��ط��ار دم��ش��ق حتى ال��س��اع��ة، سبق أن شنت 
إسرائيل هجمات جوية على هذا املطار وأهداف 

أخرى في العمق السوري.
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3 عناصر من الباسيج  مقتل 
واحلرس الثوري في إيران

أفادت وكالة أنباء فارس اإليرانية، مبقتل 3 عناصر من 
قوات الباسيج واحلرس الثوري اإليراني خال املظاهرات. 
وأوض��ح��ت الوكالة أن العناصر قتلوا في مواجهات مع 

املتظاهرين مبدينة ملرد غربي العاصمة طهران.
كما أكد اإلعام اإليراني أن 75 شعبة للمصارف تواصل 
إغاق أبوابها منذ اجلمعة في مدينة شيراز. وتشهد إيران، 
منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما 
تتهم جهات رسمية “أطرافا خارجية” لم تسمها، بالسعي 

إلخال النظام العام.
وأوقفت السلطات اإليرانية نحو 1000 شخص خال 
احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، حسب وسائل 
إع��ام محلية. وأح���رق محتجون غاضبون م��ا يزيد عن 
100 مصرف، و50 متجرا خال االحتجاجات. وتسببت 
االحتجاجات بسقوط قتلى وجرحى بن املتظاهرين وقوات 

األمن.

اجليش اإليراني يبدأ
مناورات برية واسعة

اطلق اجليش اإليراني، مناورات واسعة لقواتها البرية 
شمال غربي الباد، حملت اسم “ذو الفقار والية”.

ووفقا للتلفزيون اإليراني، أمس الثاثاء، بدأت القوات 
البرية اإليرانية مبناورات واسعة شمال غربي الباد تستمر 

ليومن.
وأشار إلى مشاركة مروحيات عسكرية وطائرات بدون 

طيار في املناورات البرية.
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ظريف يصف الدعم األميركي 
للشعب اإليراني بـ»الكذبة املخجلة«

وص��ف وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي 
محمد ج���واد ظ��ري��ف، التصريحات 
األمريكية واألوروبية الداعمة للشعب 

اإليراني ب�”الكذبة املخجلة”.
جاء ذلك في بيان ُنشر على موقع 
اخلارجية اإليرانية، انتقد فيه مواقف 
ال��والي��ات املتحدة األمريكية وبعض 
دول االحتاد األوروبي حيال املظاهرات 
اجلارية في باده بسبب رفع أسعار 

الوقود.
وأوضح ظريف أن الواليات املتحدة 
األمريكية مت��ارس إره��اب��ا اقتصاديا 
بحق إي���ران، ومتنع وص��ول ال��دواء 

والغذاء للمرضى واملسنن.
وأض�������اف أن م����ن ي���ق���وم ب��ه��ذه 
امل��م��ارس��ات، ال ميكن أن ي��ّدع��ي بأنه 

يدافع عن الشعب اإليراني. 
كما انتقد ظريف دعوة بعض دول 
االحتاد األوروبي، احلكومة اإليرانية 
إلى احترام حق التظاهر قائا: “حق 
التظاهر مذكور في الدستور اإليراني، 
ل���ذا ال داع���ي ألن��ظ��م��ة تتبع سياسة 

ازدواجية املعايير، أن تذّكرنا بذلك”.
وأش��ار الوزير اإليراني أن االحتاد 
األوروب���ي عجز عن اتخاذ أي موقف 
حيال “اإلرهاب االقتصادي” ال��ذي 
متارسه الواليات املتحدة األمريكية 

ضد طهران.
وتابع قائا: “االحتاد األوروب��ي 
والواليات املتحدة سيتحمان عواقب 

استفزازاتهم اخلطيرة”.
وك���ان���ت ع����دة دول ف���ي االحت����اد 

األوروب�����ي، دع���ت ف��ي وق���ت س��اب��ق، 
حكومة طهران إلى احترام حق الشعب 

اإليراني في التظاهر.
وتشهد إي��ران، منذ أي��ام، تظاهرات 
احتجاجية على رفع أسعار الوقود، 
فيما تتهم ج��ه��ات رسمية “أطرافا 

خارجية” لم تسمها، بالسعي إلخال 
النظام العام.

واألح��د، أوقفت السلطات اإليرانية 
نحو 1000 شخص خال احتجاجات 
عنيفة على زيادة سعر الوقود، بحسب 

وسائل إعام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد 
عن 100 مصرف، و50 متجرا خال 

االحتجاجات.
وتسببت االح��ت��ج��اج��ات بسقوط 
قتلى وجرحى بن املتظاهرين وقوات 

األمن.

اشتباكات خال مظاهرات ايران

الفروف: واشنطن قوضت عمدًا 
االستقرار االستراتيجي في العالم

ق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال���روس���ي سيرغي 
الف���روف، إن ال��والي��ات املتحدة قوضت عمدا 
االستقرار االستراتيجي في العالم. ج��اء ذلك 
ف��ي مؤمتر صحفي عقده الف���روف م��ع نظيره 
ال��ب��اروس��ي ف��ادمي��ي��ر م��اك��ي، ف��ي العاصمة 

الروسية موسكو.
وأش��ار الف��روف إلى أن واشنطن رفعت حدة 
التوتر عبر تقويض معاهدة الصواريخ النووية 

متوسطة املدى. وأعرب عن قلق باده من تعزيز 
ق���وات حلف ش��م��ال األط��ل��س��ي )ن��ات��و( بنيتها 

العسكرية والسياسية قرب احلدود الروسية.
وأوض����ح أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واالحت���اد 
األوروب��ي يفرضان عقوبات أحادية ضد باده 
تنتهك قرارات األمم املتحدة. وقال إن العقوبات 
األحادية تقوض األمن ومتنع التطور االقتصادي 

العاملي.

كوريا اجلنوبية تؤكد احتجاز احلوثيني 
الثنني من رعاياها بالبحر األحمر

أك��دت كوريا اجلنوبية أمس 
الثاثاء أن امليليشيات احلوثية 
احتجزت اثنن من رعاياها بعد 
عملية خطف تعرضت لها قاطرة 

بحرية جنوب البحر األحمر .
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة )ي��ون��ه��اب( 
الكورية اجلنوبية لألنباء عن 
وزارة اخل��ارج��ي��ة ف��ي سيؤول 
القول في بيان إن عملية اخلطف 
نفذتها جماعة احلوثي اليمنية 

ع��ل��ى ب��ع��د 15 م��ي��ا م��ن ج��زي��رة 
كمران غربي اليمن.

وأوض���ح البيان أن القاطرة 
البحرية كانت تقوم بقطر )حفار 
بحري( متلكه اح��دى الشركات 
الكورية اجلنوبية مشيرا إلى أنها 
كانت في طريقها إل��ى الصومال 
لكن مسلحي احلوثي اقتادوها 
إل��ى ميناء الصليف في محافظة 
احل��دي��دة ف��ي اليمن. وأش���ار إلى 

أن أحد الكورين اجلنوبين أبلغ 
شركتهما باستياء احلوثين على 
السفينة عبر وسائل التواصل 
االج��ت��م��اع��ي.وق��ررت احلكومة 
الكورية اجلنوبية ارسال املدمرة 
)كانغ -كام -تشان( التي كانت 
تقوم مبهامها ملكافحة القراصنة 
قبالة السواحل الصومالية إلى 
مكان احلادث فيما يتوقع أن تصل 

إلى مكان احلادث.

أردوغان: اتفقنا مع واشنطن
على حل جذري للصواريخ الروسية

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس  
الثاثاء ان باده اتفقت مع الواليات املتحدة على 
ايجاد حل جذري مللف منظومة صواريخ )اس 
400( للدفاع اجل��وي الروسي التي اشترتها 

أنقرة من موسكو.
وأضاف اردوغان في كلمة أمام اجتماع الكتلة 
البرملانية حل��زب )العدالة والتنمية( احلاكم 
بالبرملان التركي أن��ه أبلغ الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب خ��ال اجتماعهما في واشنطن 
األسبوع املاضي “عزم تركيا البحث عن بدائل 
ملقاتات من ن��وع )اف 35( األمريكية ح��ال لم 

نتفق مع واشنطن”.
وأك��د ان تركيا شريك ف��ي برنامج تصنيع 
مقاتات )اف 35( وساهمت مببلغ 4ر1 مليار 
دوالر فيه مبينا أن��ه “ليس س��را ان العاقات 

التركية األمريكية مرت مبرحلة صعبة”.
واتهم “بعض اجلهات” باستخدام التنظيمات 
“االرهابية” كورقة ضغط في املنطقة مشددا 
على مواصلة اجلهود حتى القضاء على تلك 

التنظيمات في سوريا وشمال العراق.
وك��ان رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية 
التركية اسماعيل دمير أعرب السبت املاضي عن 
استعداد باده التخاذ تدابير من شأنها معاجلة 
املخاوف األمريكية من صواريخ )اس 400( 

الروسية بعد إجراء احملادثات بن البلدين.
وق��ررت الواليات املتحدة في يوليو املاضي 
استبعاد تركيا من برنامج مقاتات )اف 35( 
بسبب شرائها الصواريخ الروسية بذريعة 
أنها تشكل تهديدا ألنظمة حلف شمال األطلسي 

)ناتو(.

طالبان حترر رهينتني أميركي 
وأسترالي تنفيذًا لصفقة تبادل

أعلنت حركة “طالبان”، أمس الثاثاء، حترير 
رهينتن أمريكي وأسترالي كانت حتتجزهما في 

أفغانستان منذ العام 2017.
ج��اء ذل��ك بعد س��اع��ات م��ن إط��اق احلكومة 
األفغانية سراح 3 من قيادات احلركة وإرسالهم 
إلى قطر في “صفقة تبادل مشروط” بتحرير 

الرهينتن.
ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” األمريكية 
ع��ن م��ص��ادر ف��ي طالبان )ل��م تسمها( إن��ه “مت 

اإلفراج عن الرهينتن اليوم حيث كانا محتجزين 
في والية زابل جنوبي أفغانستان”.

ول��م يتضح حتى الساعة )9:45 ت.غ( ما 
إذا كان مت تسليم الرهينتن إلى وسطاء أم إلى 

ممثلين عن احلكومة األفغانية أو بلديهما.
والرهينتان األجنبيتان هما األمريكي كيفن 
كينغ )63 عاما( واألسترالي تيموثي ويكس 
)50 عاما(، وكانا يعمان باجلامعة األمريكية 

في أفغانستان.

بوليفيا: مظاهرات ضد 
حكومة آنييز املؤقتة

ت��ظ��اه��ر آالف البوليفين، 
ضد جانن آنييز، نائبة رئيسة 
مجلس الشيوخ البوليفي، التي 
أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة 
للباد، وطالبوا باستقالتها. 
وب��ح��س��ب م��راس��ل األن��اض��ول، 
ف��ق��د جت��م��ع آالف املتظاهرين 
وس���ط ال��ع��اص��م��ة البوليفية 
الب��از، وأطلقوا شعارات تطالب 

باستقالة آنييز.

وك���ذل���ك ش��ه��دت ع����دة م��دن 
بوليفية، مظاهرات مماثلة، حيث 
نظم املتظاهرون مسيرات في 

الشوارع العامة.
وات���ه���م امل���ش���ارك���ون خ��ال 
تظاهراتهم، آنييز، بالعنصرية 
واالنقاب، ورفعوا الفتات كتبت 
عليها عبارات من قبيل؛ “نطالب 
بالعدالة من أجل أبنائنا الذين 

ُقتلوا”، و”ال لانقابين”.

ول���م ي��ح��دث أي ص����دام بن 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن وق�����وات األم���ن. 
وق��ال أح��د املتظاهرين ملراسل 
األن��اض��ول، إن اإلع���ام احمللي 
في بوليفيا يتجاهل املظاهرات 

املناهضة آلنييز.
وادعى املتظاهر أن آنييز تتبع 
سياسة عنصرية ض��د بعض 
فئات الشعب البوليفي، وطالب 

باستقالتها مباشرة.


