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قتلى وجرحى سعوديون أثناء صد زحف لهم في عسير

اخبار قصيرة

صاروخ باليستي يمني يصيب بدقة قاعدة امللك فيصل العسكرية

بعد عامني ..تشييعجثامني  20مصريا ذبحوا في ليبيا

y

إطالق «زلزال »2وتدمير مدرعتين ومصرع مرتزقة في الجوف
وتعز والبيضاء
y

ص �ن �ع��اء ـ وك� � � ��االت :قصفت
ال� � �ق � ��وة ال � �ص� ��اروخ � �ي� ��ة ل�ل�ج�ي��ش
واللجان الشعبية ،أمس الثالثاء،
ق��اع��دة امل �ل��ك فيصل العسكرية
يف جيزان ،بصاروخ من نوع» بدر1
«الباليسيت.
وأوض � ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري ل�ـ�ـ»
املسرية نت» أن القوة الصاروخية
أطلقت صاروخا باليستيا من نوع»
بدر « 1على قاعدة امللك فيصل
العسكرية يف جيزان.
وأكد املصدر أن الصاروخ أصاب
هدفه املرصود بدقة عالية.
وك ��ان ��ت ال� �ق ��وة ال �ص��اروخ �ي��ة
للجيش واللجان الشعبية أطلقت،
االث �ن�ين ،ص��اروخ��ا باليستياً من
ط��راز» ب��در« ١على خزانات توزيع
أرامكو جبيزان.
كما أطلقت القوة الصاروخية
أمس األول ،صاروخا باليستيا من
ذات النوع على معسكر ال��درب يف
جيزان.
يأتي ذلك يف سياق رد القوات
املسلحة اليمنية على اجل��رائ��م ال�تي يرتكبها
العدوان األمريكي السعودي حبق الشعب اليمين
منذ أكثر من ثالث سنوات.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ� ��ر س �ق��ط ع� ��دد م ��ن اجل �ن��ود
السعوديني بني قتيل وجريح أثناء ص ّد زحف هلم
على مواقع للجيش اليمين واللجان الشعبية يف
عسري السعودية ،فيما ّ
شن التحالف السعودي
غ��ارات مكثفة على ه��ذه املنطقة وس��ط احتدام
املعارك بني الطرفني.
كما قصف اجليش واللجان مواقع عسكرية
سعودية يف ج�ي��زان وجن ��ران ،كما دم ��روا آلية
للتحالف يف صحراء البقع.
وأف ��اد م�ص��در عسكري مي�ني بسقوط قتلى
وجرحى يف صفوف قوات التحالف خالل تصدي

طائرات العدوان تدمر محطة غاز بصنعاء

اجليش واللجان لزحفهم مساء االثنني باجتاه
جبل الشعري احلدودي ،قبالة منفذ َع ْل ْب بعسري
السعودية ،مشرياً إىل إسناد طائرات التحالف
لزحف قواتها على األرض ب�ـ  17غ ��ارة جوية،
بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف
من دون إحراز أي تقدم ميداني.
وتواصلت عمليات اجليش واللجان الشعبية
يف جبهة ما وراء احلدود اليمنية السعودية ،حيث
أفاد مصدر عسكري ميين بوقوع قصف مدفعي
وصاروخي للجيش واللجان استهدف جتمعات

وسلطات آل خليفة تحكم بإسقاط الجنسية عن  115شخص ًا

البحرين :اإلفراج عن الناشطة
طيبة درويش بعد  3سنوات حبس
y

استقالة مستشار العائلة المالكة

ً
اعتراضا على دعم البحرين للكيان الصهيوني

املنامة ـ وكاالت :أخلت السلطات البحرينية االثنني يف
 14أيار /مايو  2018سبيل املعتقلة طيبة درويش وذلك بعد
قضائها حكما بالسجن  3سنوات بتهمة مساعدة احملتجني.
وكان العشرات من النساء يف استقبال درويش يف املالكية
جنوب غرب العاصمة املنامة.
واعتقلت دروي��ش يف أي��ار /مايو  2015بعد أن اتهمتها

واألهالي يستقبلون الجيش وقوى األمن الداخلي

َس ��م يف
ق� ��وات ه� ��ادي وال �س �ع��ودي��ة يف ب��واب��ة املُ� �و َّ
جيزان السعودية ،بعد ساعات من إطالق القوة
الصاروخية اليمنية صاروخاً باليستيا من نوع
بدر 1استهدف خزانات توزيع شركة «أرامكو»
يف نفس املنطقة.
يف املقابل ،أعلن التحالف أن الدفاعات اجلوية
السعودية رصدت صاروخاً باليستياً أُطلق باجتاه
جيزان وسقط مبنطقة صحراوية ،كما اعرتفت
وسائل إع�لام تابعة للتحالف مبقتل وج��رح 3
عناصر م��ن ق�وّات�ه��ا يف م��واج�ه��ات م��ع اجليش

السلطات بإيواء حمتجني يف منزهلا يف املالكية.
إىل ذل��ك ق��ال موقع  21stcenturywireإن السفري
الربيطاني السابق يف البحرين بيرت ف��ورد (من  1999إىل
 ،)2002استقال م��ن م��رك��زه كمستشار للعائلة املالكة
يف البحرين ،اعرتاضاً على دعم البحرين اجلديد للكيان
الصهيوني بشأن ما حصل مؤخراً يف اجلوالن.
وكان وزير اخلارجية البحرينية خالد بن أمحد قد نشر
تغريدة على حسابه على موقع «تويرت» ،قائ ً
ال إنه «طاملا أن
إي��ران أخ ّلت بالوضع القائم يف املنطقة ،واستباحت الدول
بقوّاتها وصوارخيها ،إنه حيق ألية دولة يف املنطقة ومنها»
إسرائيل» أن تدافع عن نفسها بتدمري مصادر اخلطر».
وص�� ّرح ف��ورد للموقع ،معترباً أن امل��وق��ف البحريين هو
«اخلطوة األخ�يرة يف املسار املتد ّني ال��ذي تتخذه البحرين
مؤخراً ،مبتعدة نفسها عن الدعم القوي السابق للحقوق
العربية والفلسطينية ،وأن تبادل إطالق النار بدأ من قبل»
إسرائيل» وليس من قبل إي��ران ،يف حماولة إلث��ارة رد فعل
إي��ران��ي يف أع�ق��اب ق��رار الرئيس األم�يرك��ي دون��ال��د ترامب

إنهاء االتفاق النووي اإلي��ران��ي» .وتابع ف��ورد «أج��د املوقف
البحريين أكثر صعوبة للفهم ،وه��و اآلت��ي بالتزامن مع
نقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس املقدسة ،ما
ّ
سيشجع» إسرائيل» بشكل واضح على املواجهة» .ورأى فورد
أن الدعم البحريين لـ» إسرائيل» مب ّ
ين على كذبة ،ألن»
إسرائيل» مل تتع ّرض للهجوم من قبل إيران أو سوريا أو أي
أحد آخر قبل هجماتها املخطط هلا بشكل واضحة ،واهلادفة
الستفزاز سوريا وإي��ران بعد ق��رار ترامب بإخراج الواليات
املتحدة من االتفاق ال�ن��ووي ،على ح� ّد تعبري الدبلوماسي
الربيطاني السابق .هذا وأصدرت احملكمة اجلنائية الرابعة
أمس الثالثاء يف البحرين حكما بإسقاط اجلنسية عن 115
شخصا بزعم إدانتهم ب��اإلره��اب .وذك��رت وكالة األنباء
البحرينية أن احملكمة قضت كذلك بالسجن املؤبد على
 53متهما وبالسجن  15سنة على ثالثة متهمني وبالسجن
 10سنوات على متهم وبالسجن  7سنوات على  15متهما
وبالسجن  5سنوات على  37متهما وبالسجن  3سنوات على
 6متهمني ،فيما برأت  23متهما.

رفع العلم السوري في قرى ُأخليت من اإلرهابيني بحمص وحماه

y

الجعفري :مرتاحون لنتائج

أستانة  ..9وسورية ستواصل
مكافحة اإلرهاب

دم� �ش ��ق ـ وك� � � ��االت :أع� � ��رب رئ� �ي ��س وف ��د
اجلمهورية السورية إىل اجتماعات أستانة
بشار اجلعفري عن االرت�ي��اح لنتائج اجلولة
التاسعة من اجتماعات أستانة حول سورية.
وق��ال اجلعفري يف كلمته خبتام جولة
أستانة  »:9نشكر وفدي روسيا وايران والدولة
املستضيفة كازاخستان على مساهمتهم فى
اجناح هذه اجلولة».
وأش ��ار اجل�ع�ف��ري إىل أن ال�ب�ي��ان املشرتك
ل��ل ��دول ال �ض��ام �ن��ة ل�ع�م�ل�ي��ة أس �ت��ان��ة ي��ؤك��د
االل� �ت ��زام ب ��وح ��دة وس� �ي ��ادة وس�ل�ام ��ة أراض ��ي
اجلمهورية السورية ض��د أي جهة خارجية
تنتهك ذل��ك مشددا على أن سورية أنهت

واللجان يف جبهات ما وراء احلدود
اليمنية السعودية.
ويف جن��ران السعودية استهدف
اجل � �ي� ��ش وال � �ل � �ج� ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة
ب��ال�ق�ص��ف ال �ص��اروخ��ي وامل��دف�ع��ي
جت �م �ع��ات اجل �ي��ش ال �س �ع ��ودي يف
معسكر ع��اك�ف��ة وم��وق��ع امل �ن��ارة،
دم��ر اجليش واللجان آلية
كما ّ
ع �س �ك��ري��ة ل �ل �ت �ح��ال��ف ال �س �ع��ودي
بعبوة ناسفة يف ص �ح��راء ال ُب ْقع
عند احلدود املشرتكة بني اليمن
والسعوديةوفق ما اف��اد به مصدر
عسكري ميين.
ويف الداخل اليمين ،أفاد مصدر
عسكري مبقتل  5عناصر من قوات
ه��ادي يف عمليات قنص للجيش
واللجان يف جبهة الساحل الغربي
بتعز ج�ن��وب ال�ي�م��ن ،كما أح��رق
اجل �ي��ش وال �ل �ج��ان آل �ي��ة عسكرية
ل�ق��وات ه��ادي يف الساحل الغربي
باحملافظة.
ويف حمافظة تعز كسر اجليش
واللجان الشعبية زحفا للعدوان يف
منطقة الكدحة مبديرية املعافر ما أسفر عن
سقوط قتلى وجرحى يف صفوفهم.
ويف حمافظة البيضاء أعطب اجليش واللجان
آليتني تابعة ملرتزقة العدوان يف جبهة ناطع.
يأتي ذل��ك يف سياق معركة التنكيل اليت
خيوضها اجليش واللجان الشعبية ضد العدوان
ومرتزقته يف خمتلف جبهات القتال.
ويف م ��أرب مش ��ال ش ��رق ال�ي�م��ن ،أف ��اد مصدر
عسكري مبقتل وج��رح ع��دد من ق��وات ه��ادي يف
قصف مدفعي للجيش واللجان على جتمعاتهم
اجل ْد َعان باحملافظة،
يف منطقة الظهور مبديرية ِ
واس�ت�ه��دف اجل�ي��ش وال�ل�ج��ان ب �ص��اروخ م��ن نوع
جتمعات قوات هادي يف مديرية الغيل
زلزال ّ 2
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أحالم وأوهام القوى االستعمارية ذاتها اليت
كانت تسعى لتقسيم سورية.

وأك � ��د اجل �ع �ف��ري أن س ��وري ��ة س �ت��واص��ل
م�ك��اف�ح��ة االره� � ��اب وحت ��ري ��ر ك ��ل ش�ب�ر من

أراضيها سواء من االرهاب أو من كل معتد
عليها الف �ت��ا إىل أن اإلجن� ��از ال� ��ذي حققه
اجليش السوري بتحرير الغوطة الشرقية من
االرهاب جعل دمشق وحميطها آمنني.
وأوضح اجلعفري أن إخراج اإلرهابيني من
ريفي محص الشمالي ومح��اة اجلنوبي جاء
مث��رة اجن ��ازات اجليش ال�س��وري يف مكافحة
اإلرهاب بالتعاون مع األصدقاء واحللفاء.
من جانبها علقت اخلارجية الكازاخستانية
على مشاركة الوفد األمريكي يف مفاوضات
«أس � �ت� ��ان� ��ة  »9ال �ت��ي ج � ��رت يف ال �ع��اص �م��ة
الكازاخستانية ،معتربة أن غياب واشنطن عن
هذه املفاوضات لن يؤثر يف خمرجاتها.
وق ��ال ح �ي��در ب��ك ت��وم��ات��وف م��دي��ر دائ ��رة
آس �ي��ا وإف��ري �ق �ي��ا يف خ��ارج �ي��ة ك��ازاخ �س��ان
أم��س ال �ث�لاث��اء« :ال ميكن اع�ت�ب��ار أن غياب
األمريكيني سيؤثر بطريقة ما على ق��رارات
املفاوضات.
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مصر ..اعتقال عشرات احملتجني على ارتفاع اسعار تذاكر املترو
القاهرة ـ وك��االت :اعتقلت ق��وات االم��ن املصرية  20شخصا ملشاركتهم يف احتجاجات
شهدتها بعض حمطات مرتو األنفاق يف مطلع األسبوع احلالي.
وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط املصرية إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت االثنني حببس
 20شخصا  15يوما على ذمة التحقيقات يف دورهم يف احتجاجات شهدتها بعض حمطات مرتو
األنفاق مطلع األسبوع احلالي بعدما رفعت احلكومة أسعار التذاكر.
ووقعت احتجاجات ن��ادرة يف حمطات للمرتو يف القاهرة يوم السبت بعدما ارتفعت أسعار
تذاكر امل�ترو ،اليت دخلت حيز التنفيذ يوم اجلمعة ،ألكثر من ثالثة أمثال السعر السابق
لبعض الفئات ،يف الوقت الذي تقلص فيه احلكومة االنفاق وتنفذ إجراءات لتحقيق إصالحات
اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.
وع ��ززت السلطات ال��وج��ود األم�ن�ي ح��ول حم�ط��ات امل�ت�رو للحيلولة دون وق ��وع م��زي��د من
االحتجاجات.
من جانب آخر أقامت كنيسة يف صعيد مصر ،الثالثاء ،قداسا وصالة على أرواح  20مسيحيا
مصريا قتلوا يف ليبيا عام  2015على يد تنظيم داعش.
وجاء افتتاح كنيسة شهداء الوطن ،اليت ستشيع منها جنازات الضحايا ،ختليدا ألمسائهم
يف قرية العورة يف املنيا حيث ينحدرون.
ووصلت جثامني الضحايا ،االثنني ،إىل مطار القاهرة الدولي حيث أدى البابا تواضروس
رئيس الكنيسة األرثوذكسية يف مصر الصالة عليهم.

األردنيون يؤكدون أن أي تنازل عن القدس يعد تنازال عن عمان
عمان ـ وكاالت :احتشد مئات األردنيني يف الساحة املقابلة للسفارة األمريكية بالعاصمة
عمان ،احتجاجا على افتتاح السفارة األمريكية يف القدس احملتلة.
ّ
وهتف املشاركون ضد الرئيس األمريكي دونالد ترامب وضد االحتالل اإلسرائيلي وشجبوا
التقصري العربي جتاه القدس.
ومتت الوقفة اجلماهريية بدعوة من احلركة اإلسالمية ،وتزامنت معها دع��وات من قبل
احلركات اليسارية والقومية اليت دعت أيضا إىل االحتشاد أمام السفارة يف منطقة عبدون.
وافتتحت الواليات املتحدة االثنني رمسيا املقر اجلديد لسفارتها يف» إسرائيل» بعد نقلها
من تل أبيب إىل حي أرنونا بالشق الغربي ملدينة القدس احملتلة ،وسط إصرار أمريكي وابتهاج
إسرائيلي وغضب فلسطيين.
واعترب اإلعالمي عمر عياصرة يف كلمته للمحتشدين أن «أي تنازل عن القدس يعد تنازال
عن عمان وعن القاهرة وعن بغداد ودمشق وغريها».
أم��ا النائب يف ال�برمل��ان األردن ��ي ص��احل العرموطي فاعترب أن م��ا جي��ري يف ال�ق��دس وغ��زة
«يؤكد ضعف وتقاعس اجملتمع الدولي والشرعية الدولية أمام حقوق الشعب الفلسطيين
التارخيية».
وطالب العرموطي بإغالق السفارة األمريكية وقطع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية مع
اإلدارة األمريكية باعتبارها راعية لإلرهاب اإلسرائيلي حسبما افاد موقع اجلزيرة.

وفي ثاني ظهور له منذ بداية العام الجاري

الرئيس الجزائري بوتفليقة يزور املسجد األعظم بالعاصمة
اجلزائر ـ وك��االت :قام رئيس اجلمهورية اجلزائرية عبد العزيز بوتفليقة ،أمس الثالثاء،
جبولة يف العاصمة مبنطقة تيقصراين التابعة لبلدية بئر خ��ادم ،حيث زار املسجد األعظم
للوقوف على مدى تقدم أعمال اإلنشاءات به ،كما أشرف على تدشني املقر اجلديد «للزاوية
البلقايدية» املتواجدة بتقصراين ببلدية بئر خادم.
وتعد تلك هي ثاني جولة ميدانية يقوم بها بوتفليقة إىل اجلزائر العاصمة بعد اجلولة اليت
قام بها يف  9أبريل املاضي ،وخصصها لتدشني مسجد كتشاوة ببلدية القصبة وتدشني توسعة
خط املرتو الرابط بني ساحة الشهداء وبلدية جسر قسنطينة.
وقال موقع الشروق اليومي ،إن مسار جولة الرئيس من مقر إقامته إىل موقع بناء املسجد
األعظم ،شهد حضورا مكثفا لرجال الشرطة لتأمني املوكب الرئاسي واملواقع اليت سيتفقدها
خالل الزيارة.

الجيش الليبي يدمر مواقع لإلرهابيني في درنة
طرابلس ـ وك��االت :شن س�لاح اجل��و اللييب غ��ارات جوية مكثفة على مواقع التنظيمات
اإلرهابية يف مدينة درنة ،ما أدى لتدمري خمازن األسلحة وتدمري بعض اآلليات العسكرية اليت
تتبع التنظيمات املتطرفة جبوار مصنع املكرونة يف درنة.
وقال مصدر عسكري لييب يف تصرحيات أمس الثالثاء ،إن قوات اجليش اللييب قامت بعملية
عسكرية شاملة من  5حماور للقضاء على اجلماعات اإلرهابية املتطرفة.
وأكد املصدر اللييب ،أن قوات اجليش اللييب أحرزت تقدما ملحوظا يف عدة حماور عسكرية
باملدينة ،مشريا إىل أن القوات تتقدم خبطى ثابتة وتسيطر على مواقع جديدة يف مدينة درنة.
ك ��ان ال �ق��ائ��د ال �ع��ام ل �ل �ق��وات امل�س�ل�ح��ة الليبية امل �ش�ير خليفة ح�ف�تر ق��د أط �ل��ق عملية
عسكرية شاملة للقضاء على اجل�م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة يف مدينة درن ��ة ،وحت��ري��ر امل��دي�ن��ة من
قبضة املتطرفني.

وجلسة أخيرة جمللس الوزراء اللبناني

ُ
اتفقت والرئيس عون على انتخابات رئاسة اجمللس
بري:
وهيئة مكتبه

صادقون :تحركات أميركية إلبعاد تحالف «الفتح» عن املشهد السياسي

حراك سياسي لتشكيل تحالف قادر على تأسيس حكومة عراقية جديدة
ب� �غ ��داد/ن ��اف ��ع ال �ك �ع�بي  -ب �ع��د ظ��ه ��ور ال �ن �ت��ائ��ج األول��ي ��ة
لالنتخابات العراقية ،واليت أظهرت تقدم حتالف “سائرون”
التابع لـ”التيار الصدري” ،بدأ صباح الثالثاء ما ميكن اعتباره
حراكا سياسيا أوليا لتشكيل الكتلة األك�بر القادرة على
تشكيل احلكومة اجلديدة.
وك �ش��ف م �ص��در م �ق��رب م ��ن “ائ� �ت�ل�اف ال �ن �ص ��ر” ،ال ��ذي
يتزعمه رئيس ال ��وزراء العراقي حيدر ال�ع�ب��ادي ،أن قيادات
ب��االئ �ت�لاف ب ��دأت ات�ص��االت�ه��ا م��ع حت��ال�ف��ات سياسية أخ��رى
فائزة باالنتخابات ،من أجل إقناعها باالنضواء ضمن الكتلة
األكرب اليت يشرتط الدستور العراقي وجودها لرتشح رئيس
ال��وزراء اجلديد ،مشريا ،إىل وجود تقارب كبري بني حتالفي
“النصر” و”سائرون”.
ولفت إىل فتح خطوط للتواصل مع حتالفات “احلكمة”
برئاسة عمار احلكيم ،و”ال �ق��رار” بزعامة أسامة النجيفي،
و”ائتالف الوطنية” بزعامة إياد عالوي ،مشريا إىل وجود نية
ملفاحتة األح��زاب الكردية ال�تي حتصل على أك�بر ع��دد من

املقاعد بعد إع�لان النتائج يف حمافظات إقليم كردستان.
وأض ��اف“ :يف املقابل ب��دأ حت��ال��ف “ال�ف�ت��ح” التابع للحشد
ال�ش�ع�بي ح� ��وارات م��ع “ائ �ت�لاف دول ��ة ال �ق��ان��ون” يف حم��اول��ة
لتشكيل كتلة مؤثرة يف الربملان”.
إىل ذلك ،قال عضو الربملان العراقي عن حتالف “الفتح”،
عامر الفايز ،إن حتالفه سيبدأ حواراته مع القوائم االنتخابية
األخ��رى ،موضحا ،يف تصريح صحايف ،أن “مجيع اخليارات
ستكون مفتوحة” .وأض ��اف أن “حت��ال��ف “الفتح” سريفض
ال �ع��ودة إىل حكومة احمل��اص �ص��ة” ،مبينا أن “ال�ت�ح��ال��ف لن
يتفاوض مع أية جهة تقبل باحملاصصة”.
ويف سياق متصل ،أكد رئيس احملكمة االحتادية العراقية،
مدحت احملمود ،االثنني ،أن قوائم الفائزين يف االنتخابات
ستعرض على احملكمة من أجل املصادقة عليها قبل تدقيقها،
وموضحا ،يف بيان ،أن “اإلج��راءات املتعلقة بتطبيق القانون
أثناء االنتخابات كانت جيدة ،وشهدت العملية االنتخابية
انسيابية يف االقرتاع”.

واضاف أن “التجربة اليت حصلت دميقراطية وتعد منوذجا
ملن يريد إيصال صوت الشعب إىل قبة جملس النواب” ،مبينا
أن “حمصلة العملية االنتخابية تصب يف مصلحة العراق
وشعبه”.
وبعد مصادقة القضاء العراقي على نتائج االنتخابات
يكون اجملال متاحا ،بشكل رمسي ،أمام التحالفات لتحديد
أوزانها االنتخابية ،حبسب احمللل السياسي حسان العيداني،
الذي أكد أن “ما ظهر من النتائج إىل غاية اآلن ال يشكل إال
 60يف املائة من األصوات” ،وأن الـ 40باملائة املتبقية ستضيف
مقاعد جديدة لبعض التحالفات بشكل مينحها فرصة أفضل
أثناء التفاوض.
وتوقع العيداني أن تكون رحلة تشكيل احلكومة طويلة
بسبب تقارب النتائج ،وع��دم حصول أي حتالف على فارق
كبري باملقاعد ع��ن أق ��رب منافسيه ،موضحا أن “حظوظ
تشكيل حكومة أغلبية سياسية اليت نادى بها رئيس “ائتالف
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بريوت ـ وكاالت :وصف رئيس جملس النواب نبيه بري لقاءه برئيس اجلمهورية اللبناني
موضحا أنهما اتفقا على انتخابات رئاسة اجمللس
ميشال عون بـ»اجللسة األكثر من ممتازة»،
ً
النيابي وهيئة مكتب اجمللس ،وقال «كان هناك تطابق يف وجهات النظر بيننا».
ريا
دائما ،مش ً
الرئيس بري أكد أن ال صفحة جديدة مع الرئيس عون بل صفحة متجددة ً
إىل أنه يعقد لقاءات مع كل شرائح اجملتمع ووزير اخلارجية جربان باسيل بينهم.
وأوضح أنه مل يت ّم استعراض أية أمساء ّ
ملرشحني لتو ّلي احلقائب الوزارية.
كما عقد جملس الوزراء يف قصر بعبدا أمس الثالثاء ،جلسة يفرتض أن تكون األخرية
قبل أن تصبح احلكومة مستقيلة مع انتهاء والية اجمللس النيابي احلالي وبداية والية اجمللس
املنتخب يف  21من اجل��اريّ ،ال اذا قرر اجملتمعون استكمال جدول األعمال الطويل والذي
يتضمن بنودًا دمسة ،يف جلسة أخرى ُتعقد قبل انتهاء والية جملس النواب وصريورة احلكومة
مستقيلة تص ّرف األعمال.

