الفرات و«الحر» يعلن
استمرار عملياته

ستة كيلومترات شرق الطبقة.
وقــال قائد عسكري ،إن «تنظيم
داعـ ـ ـ ــش انـ ـسـ ـح ــب بـ ــات ـ ـجـ ــاه ب ـل ــدة
الـمـنـصــورة ومــزرعــة الصفصاف»
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ب ـ ــالده سـتـطـلــق عـمـلـيــة عـسـكــريــة
أخرى «بدون تردد وقت الضرورة»
ف ــي س ــوري ــة لـلـقـضــاء عـلــى جميع
التهديدات في حال تعرض أمنها

اليوم عمليات إجالء الدفعة الثالثة
من مقاتلي المعارضة وعائالتهم
م ــن ح ــي ال ــوع ــر بـحـمــص بموجب
اتفاق بوساطة روسية.

وتـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــن ت ـ ـصـ ــريـ ــح زه ـ ــران ـ ــي
م ــع ت ـح ــوالت ك ـب ـيــرة ف ــي الـمــوقــف
األميركي من األسد ،فبعد أن فاجأ

ل ـب ـشــار األسـ ــد ف ــي أي مــرح ـلــة من
المراحل المقبلة ،وليس هناك أي
تغيير في موقفنا».
ب ــدوره ،اعتبر وزي ــر الخارجية

العدالة» ،مشيرا إلى أنها «تسعى
من خالل مباحثات جنيف لوضع
حد لممارسات النظام».
(عواصم -وكاالت)

وزير السياحة يختار أرمينيا على لبنان وريفي والحوت يطالبانه باالستقالة
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أثار كالم وزير السياحة أواديس كدانيان مع اإلعالمية منى أبوحمزة في برنامج
«حديث البلد» ،مساء أمس األول ،جملة من التعليقات منها ما هو شاجب ومنها ما
ّ
متفهم ،بعدما خيرته أبوحمزة بين لبنان وأرمينيا ،واختياره ارمينيا تحت شعار
هو
ّ
ّ
«من تنكر ألصله ال أصل له» .وجاء الرد األقسى على لسان الوزير السابق اللواء أشرف
ّ
جنسيته.
ريفي الذي حمل بعنف على وزير السياحة ،ودعاه الى االستقالة والتخلي عن
وســأل ريفي الحكومة عن موقفها من اإلســاء ة للعالقات اللبنانية التركية على
لبلد آخر على وطنه يرتقي الى مرتبة
لسان
وزير فيها ،معتبرا أن «تفضيل أي لبناني ٍ
ٍ
َّ
الخيانة الوطنية ،وكل من ال يؤمن بانتمائه لوطنه فليتخل عن جنسيته اللبنانية».
وقال« :كالم وزير السياحة إساءة للبنان ولعالقته بتركيا ،وعليه أن يستقيل ،وإذا
ً
رفض يجب أن ُيقال» ،مشددا على أن «كالم وزير السياحة ُيثبت أن هذه الحكومة ليس
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لديها سياسة خارجية واحدة ،وكل واحد فاتح عحسابو».إلى ذلك ،استنكر النائب
عماد الحوت ،في بيان أمس« ،إقدام الوزير كدانيان على التصريح علنا ودون تردد
في برنامج تلفزيوني بتفضيله دولة أرمينيا على دولة لبنان ،وإقدامه على اإلساءة
الى العالقة مع الشعب والدولة التركية التي يعتبرها لبنان الرسمي والشعبي دولة
صديقة» .وطالب الحوت ،وزير السياحة باالعتذار الى اللبنانيين و»تقديم استقالته
من الحكومة ،إذ إن تفضيل أي بلد على لبنان غير مقبول من مواطن عــادي ،فكيف
بوزير في الحكومة يشارك في رسم سياستها ،ثم بعد ذلك يقدم على اإلســاء ة الى
ً
عالقاتها الخارجية على عكس توجهها؟» .كما أثار كالم وزير السياحة سجاال على
مواقع التواصل االجتماعي ،ورأي البعض أن كالمه ال يجب أن يحمل هذا القدر من
ً
الجدية ألن «الرجل ليس سياسيا ويأتي من خلفية لها عالقة بالتجارة» .في المقابل

ً
طالب البعض باستقالة الوزير ،انطالقا من «اإليمان باالنتماء الوطني» .وقال نائب
األمين العام لـ»حزب الله» الشيخ ّنعيم قاسم ،أمس« ،إننا كحزب الله ،دعونا من البداية،
وندعو ،إلى قانون النسبية ،ألن ّها على قياس الوطن ،وليست على قياس الطوائف
وال على قياس قوى سياسية ،إنما هي على قياس ّالوطن وتعطي القوى المختلفة
ً
ً
ّ
إلى أن «النسبية تمثل الطوائف واألحزاب والبيوتات
أحجامها وال تختزل أحدا» ،الفتا ّ
ّ
هم جزء ال يتجزأ من صناعة قرار الوطن .وحتى
الجميع بأن ّ
والشخصيات ،فيشعر ّ
اآلن لم يقدم أي قانون يحقق ما تحققه النسبية من عدالة وسعة تنفيذ بين القوى
المختلفة» .وختم قاسم« :إذا أردنا ّأن نستفيد من الوقت المتبقي ،والوقت غير مفتوح،
من المهم أن نعود إلى النسبية ألنها األكثر عدالة ،ويمكن أن تنجز لنا هذا المفصل
التاريخي المهم».
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اإلماراتية الشي
زايد آل نهيان أم
هاتفي تلقاه من
األردني الملك ع
الحسين العالق
وسبل تطويره
المختلفة .وذكر
اإلمارات "وام" ،أ
استعرضا العال
الوثيقة التي تج
واألردن في مخ
في ظل ما يربط
تاريخية متينة
الملك عبدالله ال
تقديره لدولة اإل
رئيس الدولة ال
بن زايد آل نهيا
المتواصل للمل
الهاشمية.

الصدر يعلن وصيته والنجيفي يسلم «التسوية» w
لغوتيريسw
اجلريدة ١ ،ني�سان � ،٢٠١٧صفحة ٢١

ألـقــى خطيب مسجد الـكــوفــة مهند الـمــوســوي
أمس ،وصية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

لــإصــالح» أســامــة النجيفي أم ــس ،إنــه «فــي زيــارة
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

كما التقى بأمير األيزديين في كردستان والعالم
والمجلس الروحاني األيزيدي شيخ شمة ،وبحث

حفتر يتجاهل
تونس لزيارته

