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ورئيس الجمهورية يؤكد حرص بالده على إقامة عالقات فعالة مع اإلتحاد األوروبي

آية الله العظمى السيستاني :العراق لن يكون محطة لتوجيه األذى ألي بلد
ب� �غ ��داد/وك ��االت -أك ��د آي ��ة اهلل العظمى
ال �س �ي��د ع �ل��ي ال�س�ي�س�ت��ان��ي ان م �ه��ام وأول �ي ��ات
احلكومة اجلديدة جيب أن ترتكز على ملفي
مكافحة الفساد وإع��ادة اإلع�م��ار ،مشدداً على
رفض العراق لتوجيه األذى ألي بلد آخر.
وأش� ��ار آي ��ة اهلل ال�س�ي��د السيستاني ،خ�لال
استقباله األربعاء املمثلة اخلاصة لألمني العام
لألمم املتحدة ورئيسة بعثتها يف العراق جينني
هينيس بالسخارت ،أشار إىل أن (أمام احلكومة
العراقية اجلديدة مهام كبرية وينبغي أن تظهر
مالمح التقدم والنجاح يف عملها يف وقت قريب
وباخلصوص يف ملف مكافحة الفساد وحتسني
اخل��دم��ات العامة وختفيف معاناة املواطنني
الس�ي�م��ا يف حم��اف�ظ��ة ال �ب �ص��رة) ،م ��ؤك ��داً أن
(الكتل السياسية إذا مل تغري من منهجها يف
التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك
فرصة حقيقية حلل األزمات الراهنة).
وأوض ��ح أن (العراقيني دف�ع��وا مثناً باهضاً
يف دح��ر اره ��اب داع��ش متثل يف أع ��داد كبرية
م ��ن ال �ش �ه ��داء واجل ��رح ��ى وامل �ع ��اق�ي�ن وخ� ��راب
م �ن��اط��ق واس� �ع ��ة م ��ن ال �ب �ل��د وك �ل �ف��ة م��ال�ي��ة
ه��ائ �ل��ة) ،الف �ت �اً إىل أن ه �ن��اك (ح ��اج ��ة م��اس��ة
إىل إع� ��ادة إع �م��ار امل�ن��اط��ق امل �ت �ض��ررة ب��احل��رب
وارج��اع النازحني اليها بعد القيام بتأهيلها).
وش ��دد مساحته على وج ��وب أن ت�ك��ون عملية
إعادة اإلعمار من أولويات احلكومة (ما يساهم
يف تقليل خطر تنامي الفكر املتطرف يف هذه
املناطق م��رة أخ��رى) ،داعياً املنظمات الدولية
ودول ال �ع��امل إىل امل�س��اع��دة يف س��رع��ة حتقيق
ذلك .وأكد أهمية (االلتزام العملي من قبل
اجلميع مبقتضيات السلم األهلي والتماسك
اجملتمعي وعدم التفريق بني أبناء البلد الواحد
ورعاية األقليات الدينية واالثنية) ،مشدداً على
(ض��رورة تطبيق القانون على مجيع املواطنني
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اخبار قصيرة

ولي العهد السعودي يواجه مقاومة داخلية إلصالحاته االقتصادية
الرياض ـ وكاالت :ذكرت صحيفة «وول سرتيت جورنال» األمريكية الثالثاء أن حممد
بن سلمان قد قوبل «مبقاومة سلبية» داخل حكومته ملشاريع مثل حماولة تعويم شركة أرامكو
السعودية ،مبن فيهم وزير الطاقة خالد الفاحل.
فعندما التقى وزير الطاقة القوي خالد الفاحل مع األمري حممد بن سلمان يف أواخر عام
 ،2016كان ينوي أن يثين ابن امللك عن أخذ أغلى الشركات العامة يف العامل .لكنه مل
ينجح .وأمر إبن سلمان الفاحل باحلصول على شركة النفط الوطنية السعودية يف أسرع وقت
ممكن ،وذلك وفقاً ألشخاص على علم بذلك االجتماع .ويفيد تقرير صحيفة «وول سرتيت
جورنال» أن املسؤولني احلكوميني البريوقراطيني يسعون إىل تعطيل طموحات ولي العهد خلف
الكواليس ،مع تنامي املخاوف حول حجم وطموح خططه اإلصالحية.
وكان من املقرر أص ً
ال أن يتم تنفيذ بيع أسهم شركة أرامكو النفطية ،العمالق النفطي
احلكومي ،يف أسواق األوراق املالية اخلاصة يف عام  ،2016والذي كان سيكون أكرب ما شهده
العامل على اإلطالق .وقالت السلطات السعودية إنها تتوقع أن يوفر البيع خلزائن احلكومة
السعودية مبالغ إضافية بقيمة  100مليار دوالر.
ومع ذلك ،وبعد حتذير املسؤولني احلكوميني من أن التعويم ميكن أن يكلف العمالء ثروة
ويع ّرض األعمال املخفية سابقاً إىل التدقيق العام ،متكن املسؤولون يف احلكومة يف نهاية املطاف
من تأخري املشروع ،وإقناع ولي العهد بدفع اإلكتتاب العام إىل عام  2021على األقل.
ونقلت «وول سرتيت جورنال» عن مصادر قوهلا بأن هؤالء املسؤولني أنفسهم عازمون على
دائما ووقف حدوث االكتتاب العام.
جعل هذا التأخري ً

مشاجرة في مجلس النواب األردني وضرب بالـ«العقال»

إتفاق بين بغداد وأربيل على عودة البيشمركة إلى كركوك
عمليات أمنية القتالع فلول «داعش» غربي العراق

وامل�ق�ي�م�ين ب�لا اس�ت�ث�ن��اء وح �ص��ر ال �س�لاح بيد
احلكومة والوقوف بوجه التصرفات اخلارجة
عن القانون وحماسبة فاعليها بقطع النظر
عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية).
من جانبه ،أك��د رئيس اجلمهورية ،برهم
ص��احل ،أن العراق حي��رص على إقامة عالقات

أنصارالله :أبوظبي تفاوض بسرية لإلفراج عن أسرى لها في اليمن

العفو الدولية :اإلمارات تدعم فصائل إرتكبت
جرائم حرب في اليمن باألسلحة

عملية هجومية واسعة على مواقع للمرتزقة في الجوف

صنعاء ـ وك��االت :أف��اد مصدر مسؤول يف حركة «أنصار اهلل» ،بأن اإلم��ارات تفاوض
بسرية لإلفراج عن أسرى هلا يف اليمن ضمن احملادثات املنعقدة حاليا يف األردن ملناقشة
موضوع األسرى.
وأضاف املصدر أن» اإلمارات تفاوض بسرية بشأن اإلفراج عن األسرى اإلماراتيني لدينا
يف اليمن» ،مضيفا أن «االتفاق الكلي بشأن ملف األسرى ،أصبح بعيدا وصعبا جدا».
ويف السياق ذاته ،نقلت مصادر عن رئيس الوفد احلوثي لشؤون األسرى واملعتقلني عبد
القادر مرتضى ،أن وفد «أنصار اهلل» قدم ملمثلي األمم املتحدة مبادرة جديدة .وقال مرتضى
لـ« :RTحنن طرحنا أن يكون هناك تبادل نسيب مبعنى  %50مقابل  %50من الطرف اآلخر
وحنن جاهزون لذلك ونأمل أن حيدث اتفاق ولو نسيب» .جدير بالذكر أن أنصار اهلل
كانوا قد قدموا يوم الثالثاء مبادرة تضمنت إطالق  400أسري من طريف النزاع اليمين.
عمان حاليا جولة مفاوضات ثنائية جديدة بني فرقاء
وتدور يف أروقة العاصمة األردنية ّ
اليمن ،وجتري املفاوضات برعاية األمم املتحدة ومبشاركة جلنة الصليب األمحر الدولي.
من جانبها اتهمت منظمة العفو الدولية دولة اإلمارات العربية املتحدة األربعاء بنقل
أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى اىل ”فصائل غري خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب
جرائم ح��رب“ يف اليمن .وقالت منظمة العفو الدولية يف بيان نقلته روي�ترز ”القوات
اإلماراتية حتصل على أسلحة مبليارات الدوالرات من دول غربية ودول أخرى ،لتقوم بنقلها
إىل فصائل يف اليمن ال ختضع للمساءلة ومعروفة بارتكاب جرائم حرب“.
وأضافت املنظمة ”انتشار ه��ذه القوات احملاربة هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيني
اليمنيني الذين سقط منهم بالفعل آالف ،يف حني يقف ماليني آخرون على شفا اجملاعة
كنتيجة مباشرة للحرب“.
من جهته مل يرد املكتب اإلعالمي للحكومة اإلماراتية بعد على طلب للتعليق على بيان
منظمة العفو .وأج��رت بي بي سي يف وقت سابق حتقيقا مصورا كشف اعتماد القوات
اإلماراتية على عناصر القاعدة وداعش يف العمليات العسكرية يف حمافظة تعز ،ومؤخرا
ظهرت هذه العناصر يف احلديدة كرأس حربة حتت مسمى الوية العمالقة.
وخالل العام الفائت كشفت وكالة اسوشيتدبرس عن سجون سرية تديرها االمارات
يف جنوب اليمن وص��دم العامل على خلفية قصص التعذيب اليت وثقت بشهادات بعض
الناجني .وأعلنت منظمة العفو الدولية أن دول��ة اإلم ��ارات العربية املتحدة باتت م��ورداً
رئيسياً لألسلحة من مدرعات ومدافع هاون وبنادق ورشاشات ومسدسات إىل ميليشيات
مينية متهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطرية.
وقالت املنظمة إن اإلم��ارات اش�ترت بــ  3/5مليارات دوالر من ال��دول الغربية منذ بدء
األزمة اليمنية عام  .2015ميدانياً شن اجليش واللجان الشعبية ،األربعاء ،عملية هجومية
واسعة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي األمريكي مبحافظة اجلوف.
وأف��اد مصدر عسكري أن اجليش واللجان نفذوا عملية هجومية واسعة على مواقع
للمرتزقة يف جبهات احللو والغرفة والبيضاء مبديرية املصلوب .كما لقي عدد من مرتزقة
العدوان السعودي األمريكي مصرعهم وجرح آخرون ،األربعاء ،يف عمليات متفرقة للجيش
واللجان الشعبية يف جبهات الداخل واحل��دود .وأكد مصدر عسكري أن وحدة القناصة
متكنت من قنص مرتزقة اثنني سودانيني مشال صحراء ميدي .ويف مأرب قتل  3مرتزقة
وأصيب اثنان آخران إثر انفجار لغمني بهم يف جبهة جند العتق مبديرية صرواح.
ويف جبهة احلدود دمر اجليش واللجان الشعبية جرافة عسكرية ملرتزقة العدوان بصاروخ
موجه يف قرية شليلة جنوب جبل النار قبالة جيزان.

ف�ع��ال��ة م��ع اي�ط��ال�ي��ا ودول االحت� ��اد األوروب� ��ي،
م� �ش�ي�راً اىل اخت � ��اذ م �س ��ار ب��االن �ف �ت��اح ع��رب �ي �اً
واقليمياً ودول �ي �اً .وأف ��ادت رئ��اس��ة اجلمهورية،
يف ب�ي��ان ،إن (رئ�ي��س اجلمهورية ب��ره��م صاحل
استقبل يف قصر السالم ببغداد ،رئيس الوزراء
االيطالي جوزييب كونيت والوفد املرافق له).

وأكد صاحل ،حبسب البيان ،ان (تطور وتقدم
ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين يسهم يف تعزيز آف��اق
التعاون املشرتك مبا خيدم مصلحة الشعبني
الصديقني) ،مبيناً أن (ال �ع��راق حي��رص على
إق��ام��ة ع�لاق��ات ف�ع��ال��ة وم��وس �ع��ة م��ع ايطاليا
ودول االحت ��اد األوروب� ��ي ع��ام��ة) .وأش ��ار اىل أن
(ال �ع ��راق اخت ��ذ م �س��اراً ب��االن�ف�ت��اح يف عالقاته
عربياً واقليمياً ودولياً بعد أن حقق االنتصار
على االرهاب).
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كوشنر يطرح صفقة القرن خالل مؤتمر وارسو الذي تحضره دول عربية والكيان الصهيوني

قوات االحتالل تشن حملة مداهمات واعتقاالت بالضفة الغربية
القدس احملتلة ـ وكاالت :أفاد مصدر يف البيت األبيض ،بأن جارد كوشنري صهر ومستشار
الرئيس األمريكي ،سيطرح خالل مؤمتر وارسو منتصف الشهر اجلاري ،رؤيته للخطة األمريكية
للسالم يف الشرق األوسط.
ونقلت صحيفة «جريوساليم بوست» عن املصدر ،أن كوشنري سيحدد املوعد ال��ذي تعتزم
خالله واشنطن ،اإلعالن عن تفاصيل «صفقة القرن» ،اليت شارك هو يف بلورتها.
وسيلتقي كوشنري مع وزراء خارجية عرب وأوروبيني ،لبحث تفاصيل خطة السالم األمريكية
لتسوية الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي .ومن املتوقع أن يشارك يف املؤمتر وزراء خارجية السعودية
والبحرين واإلمارات وعمان واألردن ،باالضافة اىل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامني نتنياهو
بينما مل تتم دعوة مندوبني عن السلطة الفلسطينية وإيران.
فيما رجح مسؤولون أمريكيون تأجيل نشر تفاصيل اخلطة إىل ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية
ال�تي ستجرى يف أب��ري��ل .م��ن جهة اخ��رى ش ّنت ق��وات ال�ع��دو الصهيوني فجر األرب �ع��اء ،محلة
مداهمات واسعة يف منازل الفلسطينيني بقرى ومدن الضفة الغربية احملتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية أ ّن قوات العدو داهمت منزل النائب يف اجمللس التشريعي إبراهيم
دحبور جنوب غرب جنني .ومنزل أسري حمرر يف جنوب بيت حلم.
ويف اخلليل ،اقتحمت ق��وات العدو بلدة بيت أُ ّم��ر مش��ال املدينة ،وداهمت ع��دة منازل كما
اعتقلت احد االسرى احملررين  ،واستولت على عدة سيارات من بلدة بيت أُ ّمر مشال اخلليل ،فيما
اعتقلت شاب اخر من منزله يف مدينة الدوحة غرب بيت حلم.

ترمب :الوقت حان لعودة القوات األمريكية من سوريا

دمشق ..إصدار أمر إداري يستبعد االحتياطيني
املدعوين من مواليد  1981وما قبل
«قسد» تمنع تسوية أوضاع السوريين ..وقافلة مساعدات أممية
بحماية روسية إلى مخيم الركبان

دم �ش��ق ـ وك � ��االت :اص � ��درت ق �ي��ادة اجليش
ال� �س ��وري أم� ��را إداري � ��ا يستبعد االح�ت�ي��اط�ي�ين
املدعوين من مواليد  1981وماقبل.
األم� � ��ر اإلداري ال� � ��ذي أص� ��درت� ��ه ال �ق �ي ��ادة
ال��ع ��ام ��ة ل �ل �ج �ي��ش وال� � �ق � ��وات امل �س �ل �ح��ة ينهي
االحتفاظ واالستدعاء للضباط احملتفظ بهم
واالحتياطيني من محلة شهادة الدكتوراه من
مواليد عام  1981وما قبل.
وهذا األمر اإلداري الصادر عن القيادة العامة
للجيش والقوات املسلحة ،ينفذ اعتبارا من تاريخ
.2019 /2/15
من جانب آخر اعترب الرئيس األمريكي دونالد
ترمب أن الوقت حان لعودة القوات االمريكية من
سوريا ،وقال ان جيش بالده «حرر عمليا كافة
األراضي اليت كانت خاضعة لسيطرة «داعش»
يف س���وري���ا» ،م ��ؤك ��دا ض � ��رورة س �ح��ب ال �ق��وات
األمريكية من هناك.
وق� � ��ال ت ��رام ��ب يف ك �ل �م �ت��ه أم� � ��ام ألع �ض��اء
ال �ك��ون �غ��رس م �س��اء ال �ث�لاث��اء« :ع �ن��دم��ا توليت
منصيب ،كان «داعش» يسيطر على أكثر من
ألفي ميل مربع يف العراق وسوريا .اآلن حررنا
ك��ل ه��ذه األراض ��ي تقريبا م��ن أول�ئ��ك القتلة
املتعطشني للدماء».
وك ��ان ت��رام��ب ق��د أعلن يف ديسمرب املاضي
أنه قرر سحب القوات األمريكية بشكل كامل
من سوريا ،لكن هذه العملية مل تبدأ بعد حسب
مراقبني ،يف حني يصر الكثريون يف واشنطن على
عدم االستعجال يف اخلروج من سوريا والتأكد
من أن «داعش» مل يعد ميثل خطرا على املصاحل
األمريكية.
إىل ذل��ك وبعد تسوية أوض��اع مئات الشبان
ال�ف��اري��ن واملتخلفني ع��ن خ��دم��ة العلم ،وع��ودة

آالف املواطنني السوريني إىل بلداتهم وقراهم
م��ن مناطق سيطرتها ،أق��دم��ت «ق���وات سوريا
الدميقراطية» على إغ�لاق معرب «الصاحلية»
يف ريف دير الزور ومعرب «الطبقة» يف ريف الرقة
الغربي.
ونقل مراسل «سبوتنيك» عن مصادر حملية
يف املنطقة الشرقية تأكيدها أن «قسد» أغلقت،
االث �ن�ين  4ش �ب��اط /ف�ب�راي ��ر ،م�ع�بر الصاحلية
املؤقت أم��ام حركة املدنيني والعسكريني ممن
يرغبون بتسوية أوضاعهم مع احلكومة السورية
أو االنتقال إىل مناطق سيطرة ال��دول��ة ،كما
منعت ح��رك��ة احل� ��االت اإلن�س��ان�ي��ة والصحية
بشكل نهائي عرب املمر امل��ذك��ور ،مبا يف ذلك
دخول وخ��روج املرضى من أجل مراجعة املشايف
واألطباء يف ديرالزور.
ك�م��ا أم �ن��ت ال �ش��رط��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال��روس�ي��ة
االربعاء سالمة قافلة مساعدات أممية توجهت
إىل خم�ي��م ال��رك �ب��ان ع�ل��ى احل � ��دود ال�س��وري��ة
األردنية.
وأفادت مصادر يف سوريا بأن القافلة األممية
تنطلق م��ن منطقة الضمري برفقة  15عربة
ل �ل �ش��رط��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ال ��روس��ي ��ة وم��روح �ي �ت�ين
روسيتني لتأمني طريق عبور القافلة يف البادية
ح�ت��ى منطقة ال � �ـ 55ك��م ال�ت�ي تسيطر عليها
قوات أمريكية .ووفق املصادر فإن القافلة تضم
 165شاحنة حتتوي على مثامنئة ألف ومخسة
وأربعني سلة غذائية.
ومت إنشاء خميم الركبان الذي يضم وفقا
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ،أك�ث��ر م��ن  50أل��ف الج��ئ عام
 ،2014يف املنطقة احلدودية من اجلهة السورية
إلي ��واء امل��واط�ن�ين اهل��ارب�ين م��ن مناطق سيطر
عليها تنظيم «داعش».

عمان ـ وك ��االت :نشبت مشاجرة حتت قبة ال�برمل��ان األردن ��ي رافقها تراشق بكؤوس مياه
بالستيكية وضرب بـ»العقال» ،أثارت موجة تفاعل يف مواقع التواصل االجتماعي.
ووفقا لصحيفة «الغد» األردنية ،فقد اندلع اخلالف بني النائبني صداح احلباشنة وزيد
الشوابكة على خلفية سؤال النائب حممد الرياطي حول سلطة العقبة.
وزعم النائب الرياطي ،خالل جلسة رقابية عقدها اجمللس األربعاء ،امتالكه وثائق حول
صرف مكافآت لقضاة من قبل سلطة العقبة ،األمر الذي اعرتض عليه عدد من النواب ،يف حني
قال وزير العدل بسام التلهوني إن الثقة بالقضاء مطلقة.
من جهته قال رئيس ال��وزراء عمر ال��رزاز إنه مل يطلع على األرق��ام اليت أشار إليها النائب
الرياطي ،مضيفا «كان جيب على املسؤولني يف سلطة العقبة التواجد حتت القبة للرد».

محاولة اختطاف فاشلة لطائرة تتبع الخطوط السودانية
اخلركوم ـ وكاالت :أعلنت السلطات السودانية ،مساء الثالثاء ،فشل اختطاف طائرة تتبع
للخطوط اجلوية السودانية ،االثنني ،يف طريق عودتها من القاهرة إىل اخلرطوم.
وذكرت وكالة األنباء السودانية الرمسية ،أن حماولة اختطاف لطائرة اخلطوط اجلوية
السودانية ،مؤجرة من شركة خاصة ،متت من قبل راكب حاول الدخول إىل كابينة القيادة
الختطاف الطائرة.
وأوضحت أن الراكب الذي حاول دخول الكابينة بقصد اختطاف الطائرة ،هو ضمن عدد
من الركاب املبعدين من مصر ألسباب تتعلق باهلجرة (دون مزيد من التفاصيل).
وأضافت الوكالة ،أن طاقم الطائرة متكن من السيطرة على الوضع والقبض عليه ،وأكملت
الطائرة رحلتها وهبطت بسالم يف مطار اخلرطوم .وأشارت إىل أن املختطف ُس ِّلم إىل السلطات
املختصة ملباشرة إجراءاتها ،وفق الوكالة الرمسية.
ونقلت الوكالة عن مدير شركة مطار اخلرطوم الدولي ،عصام الدين أمحد حممد ،قوله
إن األحوال األمنية مستقرة ،ومل تتأثر احلركة اجلوية جراء هذه احلادثة.

الرئيس التونسي :توجهنا نحو إرساء الديمقراطية ودولة
القانون ال رجعة فيه
تونس ــــ وكاالت :أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن بالده ومالطا تتقامسان
اإلمي��ان بالقيم الكونية للدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وتعمالن على جعل البحر املتوسط
منطقة أمن ومناء ملواطنيه ..مشددا على أن توجه تونس حنو إرساء الدميقراطية ودولة القانون
واملؤسسات وتدعيم احلقوق واحلريات ،توجه ال رجعة فيه.
وأشار بيان للرئاسة التونسية ،األربعاء ،أن ذلك جاء خالل كلمة الرئيس التونسي يف ندوة
رفيعة املستوى حول تدعيم املساواة بني اجلنسني ،مبشاركة رئيسة مالطا ماري لويز كولريو
بريكا ،وحبضور سياسيني وبرملانيني وأكادمييني من البلدين بقصر فرداال التارخيي مبالطا.
وق��ال الرئيس التونسي «إن النهج اإلصالحي ال��ذي متيزت به تونس ،خاصة خ�لال فرتة
بناء الدولة احلديثة ،مستمر من خالل التجربة الدميقراطية الراهنة ،حيث كرس الدستور
التونسي إسهامات املرأة التونسية املهمة يف بناء الدولة من خالل ضمان املساواة الكاملة بني
التونسيني والتونسيات ،فضال عن متتعهن بكامل حقوقهن املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية».
ومن جهتها ،أكدت رئيسة مالطا حرصها على تنظيم مثل تلك الندوات رفيعة املستوى
بهدف تبادل اخلربات بني البلدين يف جمال تدعيم حقوق املرأة ومساهمتها يف احلياة السياسية
واالقتصادية ملنطقة املتوسط ،مشرية اىل أن دعم مساهمة املرأة يف احلياة العامة من شأنه أن
يرفع  %25من نسبة النمو يف املنطقة.

وجلسة الثقة الثالثاء املقبل

بري يؤكد مواكبة عمل الحكومة اللبنانية بورشة تشريعية شهرية

بريوت ـ وكاالت :أعرب رئيس جملس النواب نبيه بري خالل لقاء األربعاء عن ارتياحه اىل
تشكيل احلكومة ،وقال« :أمامها حتديات واستحقاقات كثرية نأمل أن تباشر العمل ملواجهتها
على الصعد كافة لتعويض الوقت الذي اهدرناه ولتحقيق اماني اللبنانيني وتطلعاتهم».
وجدد تأكيد ما كان التزمه وهو ان اجمللس النيابي سيواكب عمل احلكومة بورشة عمل
وعقد جلسات رقابية وتشريعية شهرية .واشار اىل انه اذا ما أقر جملس ال��وزراء غدا البيان
الوزاري فإنه يعتزم الدعوة اىل جلسة الثقة صباحا ومساء يومي الثالثاء واالربعاء املقبلني،
وبعد ظهر اجلمعة إذا اقتضى األمر.
م��ن ناحية أخ ��رى ،لفت الرئيس ب��ري اىل «أم��ر خطري يتعلق مب��ا أق��دم��ت وت�ق��دم عليه
«اسرائيل» من تلزيم واستغالل ملساحة حماذية للحدود البحرية اجلنوبية للبنان» ،مشريا
اىل أن «هذا األمر يشكل تعديًا على السيادة اللبنانية ويستهدف خمزوننا وثروتنا النفطية
ومياهنا».
وق ��ال« :ه��ذه املسألة ال ميكن السكوت عنها ،وس��أث�ير ه��ذا امل��وض��وع اخلميس م��ع رئيس
احلكومة اإليطالية الذي يزور لبنان ومع املسؤولني وجهات دولة معنية».

