
الطارئ  اجتماعها  يف  الإ�سبانية،  احلكومة  وه��ددت 
ت�سمح  والتي  الد�ستور،  من   155 املادة  بتطبيق  ال�سبت، 
بتقييد احلكم الذاتي لهذا الإقليم. وينبغي اأن يوافق جمل�س 
ال�سيوخ على تطبيق املادة بعد ذلك. ويبدو اأن الود املفقود 
ورئي�س  راخوي،  ماريانو  الإ�سباين،  ال��وزراء  رئي�س  بني 
بوت�سدميون،  كارلي�س  كتالونيا،  يف  الوطنية  احلكومة 
ورف�س الأول للحوار بعد ت�سويت الإقليم على ال�ستقالل، 
يفاقم الأزمة ويدفع بها نحو مزيد من الت�سعيد الذي ل 
املادة  تفعيل  اعتماد  مت  ما  اإذا  خ�سو�سا  عقباه،  حتمد 
155 من الد�ستور الإ�سباين. علما باأن هذه املادة مل تطبق 
اأبدا منذ اعتماد الد�ستور يف العام 1978. ولذلك، فهناك 
اليوم ل ميكن  اإ�سبانيا  اأحدا يف  للمناورات، ولكن  جمال 
اأن يقول بدقة كيف ميكن ا�ستخدام هذه املادة الد�ستورية 
يجوز  اأنه  على  املادة  هذه  تن�س  العملية.  املمار�سة  يف 
اأن  ال�سيوخ،  ملجل�س  املطلقة  الأغلبية  مبوافقة  للحكومة، 
باحلكم  املتمتع  املجتمع  لإجبار  الالزمة  التدابري  تتخذ 
الد�ستور  يف  املذكورة  باللتزامات  الوفاء  على  الذاتي 
يفي  ل  امل�ستقل  املجتمع  كان  اإذا  الأخ��رى،  القوانني  اأو 
بهذه اللتزامات، اأو اأفعاله ت�سبب �رضرا خطريا للم�سالح 
تنفيذ  ل��دى  للحكومة،  يجوز  كما  لإ�سبانيا.  الوطنية 
اإ�سدار  ال�سابقة،  الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  التدابري 
اأوامر منا�سبة اإىل اأي �سلطات تابعة للمجتمعات املحلية 
الإ�سباين،  الوزراء  رئي�س  وقال  الذاتي.  باحلكم  املتمتعة 
اجلمعة:  اأم�س  بروك�سل،  يف  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف 
"�سنعلن عن كل الإجراءات التي �سنتخذها غدا"، ورف�س 
تطبيق  يق�سد  كان  اإذا  ما  �سوؤال حول  على  مبا�رضة  الرد 
حكم  "ا�ستعادة  هو  الهدف  اأن  فقط  وذكر   .155 امل��ادة 
اإجماعا  هناك  اأن  راخوي  واأكد  كتالونيا".  يف  القانون 

الأمر  "هذا  اإن  ، وقال  املادة 155  ا�ستخدام  وطنيا على 
اأي�سا حزب  ل يدعمه فقط حزب ال�سعب الذي يقوده، بل 
العمال ال�سرتاكي الإ�سباين املعار�س، واحلزب الو�سطي 
املادة  هذه  تطبيق  فاإن  للخرباء،  ووفقا   ." )املواطنون( 
جزء  من  الكتالونية  احلكومة  اأع�ساء  حرمان  يعني  قد 
مبمثلني  جميعهم  اأو  بع�سهم  ا�ستبدال  اأو  �سلطاتهم  من 
ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  مدريد.  املركزية يف  ال�سلطات  عن 
يدعي احلزب ال�سرتاكي اأن تفعيل هذه املادة الد�ستورية، 
الإقليم   يف  املحلية  والتلفزة  الإذاع���ة  �سبكة  يطال  قد 
جهاز  وكذلك  النف�ساليني،  علنا  تدعم  التي   ،TV3

 Mossos اأي�سكادرا"  دي  "مو�سو�س  املحلية  ال�رضطة 
d'Esquadra ، بعد اتهامه بعدم تنفيذ اأوامر املحاكم 
ومكتب املدعي العام ملنع الت�سويت يف ال�ستفتاء حول 
امللك  اأّي��د  الواقع،  ويف  اأ�سبوعني.  نحو  قبل  ال�ستقالل 
يف  اخلمي�س  م�ساء  يتحدث  كان  الذي  ال�ساد�س،  فيليب 
خطط  اأ�ستوريا�س"،  اأم��رية  "جائزة  جوائز  توزيع  حفل 
احلكومة لتطبيق املادة 155 من الد�ستور. وقال اإن على 
من  جزء  لف�سل  مقبولة  غري  حماولة  مواجهة  "اإ�سبانيا 
املوؤ�س�سات  ا�ستخدام  تقرر  اأن  وعليها  الوطنية،  اأرا�سيها 
للقيم  وفقا  د�ستورنا  واح��رتام  امل�رضوعة،  الدميقراطية 

ظلها  يف  نعي�س  التي  الربملانية  الدميقراطية  واملبادئ 
يف  املحافظة  احلكومة  قررت  ما  واإذا  عاما".   39 منذ 
اإ�سبانيا تفعيل املادة 155 من الد�ستور، فاإنها لن تواجه 
ميلك  احلاكم  ال�سعب  حزب  اأن  اإذ  برملانية،  عقبات  اأي 
اأن ي�سكل  اأغلبية مطلقة داخل جمل�س ال�سيوخ الذي عليه 
جلنة من 27 ع�سوا، ميكن اأن تعقد اجتماعها الأول على 
الزعيم  با�ستدعاء  ذلك  بعد  لتقوم  الثنني،  يوم  الأرجح 
لعدم  حججه  لتقدمي  بوت�سدميون،  كارلي�س  الكاتالوين، 
تطبيق املادة 155 من الد�ستور، وكذلك التحدث �سخ�سيا 

اأمام جمل�س ال�سيوخ.
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الصومال: ارتفاع عدد القتلى في تفجير مقديشو إلى 358 شخصًا

طهران: عدم التزام واشنطن باالتفاق النووي 
سيؤدي إلى انهياره

مصادر: ارتفاع عدد قتلى عناصر األمن 
المصريين باشتباكات الجيزة إلى 30 شخصًا

ارتف��ع عدد �سحايا التفج��ري ال�سخم ب�ساحن��ة مفخخة الذي هز العا�سم��ة ال�سومالية 
مقدي�س��و يوم ال�سبت املا�سي اإىل 358 قتيال، بح�س��ب احلكومة. ومازال هناك اأكرث من 
50 �سخ�سا مفقودين حتى الآن بعد التفجري الذي اأُ�سيب فيه الع�رضات. ووقع انفجار 
�سخ��م عن��د مفرتق ط��رق مزدحم باملارة، وه��و ما اإىل تدم��ري فنادق قريب��ة ومكاتب 
حكومي��ة ومطاع��م. لك��ن مل يت�س��ح حت��ى الآن اإذا كان مفرتق الطرق هو اله��دف اأم اأن 
ال�سائ��ق ا�سطر اإىل تفج��ري ال�ساحنة بعدما لحظ تزايد ال�سكوك حولها. واألقى م�سوؤولون 
بالالئم��ة عل��ى حركة ال�سباب الإ�سالمي��ة امل�سلحة. لكن احلركة مل تق��ل هذا حتى الآن. 
وتخو���س حرك��ة ال�سباب قت��ال منذ �سنوات لإ�سق��اط احلكومة املركزي��ة يف ال�سومال 
وال�سيط��رة عل��ى مقاليد احلكم يف هذا البلد الواقع يف الق��رن الأفريقي.وُطردت احلركة، 
املتحالف��ة مع تنظيم القاعدة، م��ن العا�سمة مقدي�سو يف ع��ام 2011. وفقدت احلركة 
من��ذ ذل��ك احلني الكث��ري من الأرا�سي الت��ي كانت ت�سيط��ر عليها يف ال�ساب��ق بعد حملة 

�سنتها قوات احلكومة ال�سومالية وقوات حفظ ال�سالم التابعة لالحتاد الأفريقي.

اأك��دت وزارة اخلارجي��ة الإيراني��ة، الي��وم ال�سبت، على اأهمي��ة التزام الولي��ات املتحدة 
الأمريكي��ة بالتف��اق النووي، م�س��رية اإىل اأن عدم احرتام وا�سنطن لالتف��اق �سيوؤدي اإىل 
انهي��اره كلي��ا. وقال عبا���س عراقجي، نائ��ب وزير اخلارجي��ة الإي��راين، يف كلمة خالل 
"املوؤمت��ر ال��دويل حلظ��ر النت�سار الن��ووي" يف مو�سكو، اإن بالده تاأم��ل يف اأن يحافظ 
الحت��اد الأوروب��ي، على التفاق الن��ووي الذي مت التو�س��ل اإليه �سن��ة 2015. واأ�ساف 
عراقج��ي: "يف ح��ال ان�سحبت وا�سنط��ن )من التفاق الن��ووي( ... �سنبن��ي عالقات عمل 
م��ع الأوروبيني، لكنن��ي اأعتقد اأنه بدون الوليات املتحدة �ستنه��ار كل ال�سفقة". واأ�سار 
عراقجي اإىل اأن بالده تاأمل يف اأن حتافظ الدول الأوروبية على اأعمالها و�رضكاتها، التي 

تعمل يف اإيران، مو�سحا اأن طهران تعترب ذلك اأمرا هاما للحفاظ على التفاق النووي.
وقال نائب وزير اخلارجية الإيراين: "نراقب تطورات الأحداث. على ال�سعيد الدويل هناك 
تواف��ق حول امل�ساندة واحلفاظ على التفاق الن��ووي، وناأ�سف ملا يحدث يف الكونغر�س 
الأمريكي، الذي ل يبدو اأنه واعد". وتاأتي هذه الت�رضيحات بعد اإعالن اأع�ساء يف جمل�س 
الن��واب الأمريك��ي، اأنه من املتوق��ع اأن ي�سوت املجل�س خالل اأي��ام على فر�س عقوبات 
جدي��دة عل��ى برنامج ال�سواري��خ البال�ستية الإي��راين و"حزب اهلل" اللبن��اين املدعوم من 

طهران.

 قال��ت م�سادر من ق��وات الأمن امل�رضي��ة يف حديث لوكالة "روي��رتز" اإن عدد �سحايا 
ال�ستب��اكات امل�سلح��ة، التي جرت، اجلمع��ة، يف مدينة اجليزة، ارتف��ع اإىل 30 قتيال من 
�سباط ال�رضطة. وكانت م�سادر اإعالمية م�رضية قد ذكرت، يف وقت �سابق، اأن معلومات 
وردت لالأجه��زة الأمني��ة تفيد ب�"اختباء عدد م��ن العنا�رض الإرهابي��ة ب�سحراء منطقة 
الواح��ات باجلي��زة، توجه��ت عل��ى اإثرها ق��وة اأمنية للقب���س على املتهم��ني". واأ�سارت 
امل�س��ادر اإىل اأنه مت اإر�سال ق��وة اأمنية لتدعيم �سفوف ال�رضطة خ��الل هذه ال�ستباكات 
الت��ي دارت عل��ى اأطراف العا�سمة القاهرة. وقالت �سحيف��ة "الوطن" امل�رضية نقال عن 
م�سادر اأمنية، اإن قوات ال�رضطة ا�ستعانت بطائرات هليكوبرت ملحا�رضة الإرهابيني عند 
الكيل��و 135 بالواحات البحرية يف اجليزة. واأ�سافت امل�سادر اأن القوات الأمنية جتري 
مت�سيط��ا للمنطقة ملحا�رضة الإرهابيني، واأن هناك حالة ا�ستنفار اأمني كبري يف منطقة 
الهج��وم. ون���رضت ال�سحيفة امل�رضي��ة اأ�سماء بع���س ال�سباط الذين ق�س��وا اليوم خالل 

ال�ستباكات مع الإرهابيني وهم: الرائد اأحمد ال�سيد من الأمن الوطني.

 
قال��ت ال�سلط��ات امل�رضي��ة اإن 53 �سخ�سا م��ن قوات الأم��ن قتلوا يف 
ا�ستباكات مع م�سلحني يف منطقة ال�سحراء الغربية. واأطلق امل�سلحون 
الن��ار عل��ى الق��وات - التي ت�س��م اأفرادا م��ن اجلي�س وال�رضط��ة، اأثناء 
مداهم��ة خمباأهم بالقرب م��ن الواحات البحري��ة، اإىل اجلنوب الغربي 
م��ن العا�سمة القاهرة، ح�سبما اأو�سح بيان وزارة الداخلية. وتتوا�سل 
املداهم��ات وعملي��ات التم�سي��ط للمناط��ق ال�سحراوي��ة بالق��رب من 
م���رضح الهجوم بالتع��اون بني قوات م��ن اجلي�س مدعوم��ة بالطريان 
احلرب��ي وقوات العملي��ات اخلا�سة التابعة لل�رضط��ة يف العملية قرب 

الكيل��و 135 بطري��ق الواحات باجليزة. وقال��ت الداخلية يف بيان عن 
احلادث اإن "معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى تفيد باتخاذ بع�س 
العنا���رض التي و�سفته��ا بالإرهابية للمنطق��ة املتاخمة للكيلو 135 
بطري��ق الواحات بعم��ق ال�سحراء مكانًا لختبائه��ا". واأ�ساف البيان 
اأن��ه حال اقرتاب الق��وات وا�ست�سعار تلك العنا�رض به��ا قامت باإطالق 
الأع��رية النارية جتاهها حيث قامت القوات مببادلتها اإطالق النريان. 
وُقت��ل يف ال�ستب��اكات 15 م�سلحا، ي�س��ود اعتقاد باأنه��م ينتمون اإىل 
جماعة ُت�سّمى "ح�سم"، بح�سب تقارير. واأو�سح م�سدر بوزارة الداخلية 
اأن القتل��ى هم 35 جمندا، و18 �سابط��ا )10 �سباط عمليات خا�سة، 
و7 �سب��اط بالأم��ن الوطن��ي، و�ساب��ط باملباحث(. وت�س��ف �سلطات 

الأمن امل�رضية "ح�سم" باأنها جناح م�سلح جلماعة الإخوان امل�سلمني، 
وه��و اتهام تنفيه اجلماع��ة. وتعد "ح�سم" واحدة من جماعات م�سلحة 
اأخ��رى ت�سن هجمات يف م�رض خالل ال�سن��وات القليلة املا�سية. وثمة 
اعتق��اد ب��اأن قوات الأمن حترك��ت يف ال�سحراء الغربي��ة بعدما وردت 
معلوم��ات ب�س��اأن وجود خمباأ حمتم��ل للم�سلحني هن��اك. لكن بح�سب 
م�س��در اأمني، تعر�س رتل الق��وات لهجوم �سنه امل�سلح��ون با�ستخدام 

قذائف �ساروخية وعبوات نا�سفة.
وم��ا زاد الو�سع �س��وءا اأن امل�سلحني كانوا على دراية جيدة باملنطقة، 
بينم��ا مل يتمكن قائد الق��وات من طلب تعزيزات بري��ة اأو جوية ب�سبب 
رداءة الت�سالت يف ال�سحراء، بح�سب امل�سدر. وُقتل املئات من اأفراد 

اجلي���س وال�رضطة يف هجمات خ��الل ال�سنوات الأخرية، اأعلن م�سلحون 
تابعون لتنظيم الدولة الإ�سالمي��ة م�سوؤوليتهم عن كثري منها. واأعلنت 
ال�سلط��ات يف م�رض ال�سهر احل��ايل حالة الطوارئ جم��ددا بعد انق�ساء 
حال��ة الطوارئ الت��ي فر�ست منذ العا�رض من اأبري��ل/ ني�سان املا�سي 
وا�ستمرت 6 اأ�سه��ر. وت�سن قوات الأمن واجلي�س حملة ع�سكرية مو�سعة 
يف �سم��ال �سين��اء من��ذ �سن��وات، ت�سته��دف الق�س��اء عل��ى اجلماعات 
امل�سلح��ة يف �سبه اجلزيرة الواقعة ب�سمال غربي م�رض. و�سهدت �سيناء 
ن�ساط��ا مكثفا مل�سلحني اإ�سالميني من��ذ اأن عزل الرئي�س ال�سابق حممد 
مر�س��ي بع��د مظاهرات حا�سدة �س��د �سيا�سة اإدارته للب��الد يف يوليو/ 

متوز 2013. 

زع��م م�س��وؤول �سيني رفي��ع اأن اأع�س��اء كبار يف 
لالإطاح��ة  تاآم��روا  ال�سين��ي  ال�سيوع��ي  احل��زب 

بالرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ.
وتعر���س اأع�ساء احل��زب ه��وؤلء اإىل العتقال اأو 

ال�سجن يف اإطار حمالت مو�سعة �سد الف�ساد.
لك��ن مراقبني �سيا�سيني قال��وا اإن حمالت الف�ساد 
ا�ستخدم��ت ذريعة للقيام بعملي��ة تطهري �سيا�سي 

ا�ستهدفت معار�سي الرئي�س ال�سيني.
واأ�ساروا اإىل اأن هذا ال�رضاع على ال�سلطة يتعار�س 

مع ال�سورة التي يحاول احلزب ال�سيوعي ال�سيني 
اأن يخلقها يف اأذهان اأع�سائه واجلمهور الأو�سع.
ويق��ول مرا�سل بي بي �سي ، ماي��كل بري�ستاو، اإن 
�رضاع��ا حادا على ال�سلطة داخل احلزب ال�سيوعي 
ال�سين��ي تدور رح��اه بالرغم من �س��ورة الوحدة 
الت��ي يح��اول امل�سوؤول��ون ر�سمها داخ��ل احلزب.
وقال رئي�س جلنة تنظيم حركة الأ�سهم يف ال�سني، 
لي��و �سيو، اخلمي���س اإن �ستة من كب��ار امل�سوؤولني 
ال�سديدين.واأ�س��اف  والف�س��اد  بالطم��ع  ات�سم��وا 
قائ��ال اإن "هوؤلء تاآمروا من اأجل اغت�ساب قيادة 
احل��زب ال�سيوعي واغت�س��اب �سلطة الدولة".وقال 

ليو - اأم��ام جلنة تنظيم اأعم��ال احلزب ال�سيوعي 
ال�سين��ي يف بك��ني - اإن "هذه احل��الت �سادمة 
بالتاأكيد".واأ�ساف اأن "�سي عالج هذه امل�سكالت، 
واأبع��د خطرا كب��ريا وخمفيا كان يح��دق باحلزب 
والدولة".و�س��ن الرئي���س ال�سين��ي حمل��ة وا�سعة 
النط��اق عل��ى الف�ساد بع��د ا�ستالم��ه ال�سلطة عام 
2012 .لك��ن البع���س ح��ذر م��ن وج��ود دواف��ع 
ا�سرتاتيجي��ة  اإن  �سيا�سي��ة وراء احلمل��ة، وقال��وا 
اإطار حماربة الف�ساد �ساعدت الرئي�س على اإحكام 
قب�سته على مقاليد الأمور.ونفى الرئي�س ال�سيني 

�سابقا 

 عين��ت منظم��ة ال�سح��ة العاملي��ة رئي���س 
زميبابوي روبرت موغابي "�سفريا للنوايا 
احل�سنة" للم�ساعدة يف الت�سدي لالأمرا�س 

غري املعدية.
واأثنى الدكتور تدرو�س اأدوموم غربي�سو�س، 
املدي��ر اجلديد ملنظم��ة ال�سح��ة العاملية، 
بال�سح��ة  لهتمامه��ا  زميباب��وي  عل��ى 

العامة.
ولك��ن منتق��دوه يقول��ون اإنه خ��الل حكم 
موغاب��ي لزميباب��وي ال��ذي دام 37 عاما 
يف  العام��ة  ال�سح��ة  خدم��ات  تده��ورت 
الب��الد، م��ع ع��دم ح�س��ول العامل��ني يف 
املجال ال�سحي عل��ى رواتبهم وعدم توفر 

الأدوية.
ويعد غربي�سو�س، وهو اأثيوبي، اأول اأفريقي 
يتوىل رئا�سة منظمة ال�سحة العاملية، وقد 
جاء تعيين��ه بتفوي�س للت�سدي ملا "ُينظر 

اإليه على اأنه ت�سيي�س للمنظمة".
اأروق��ة  ال�سلط��ة" داخ��ل  عل��ى  "ال���رضاع 

احلزب ال�سيوعي.

  ارتف��ع عج��ز امليزاني��ة الأمريكية يف ال�سن��ة املالية 
املا�سية بن�سب��ة %13.6 مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة، 
اإىل 666 مليار دولر، ح�سبما اأورده تقرير �سادر عن 
وزارة اخلزان��ة الأمريكية. وقال��ت اخلزانة الأمريكية، 
يف تقرير ن�رضته اأم���س اجلمعة، اإن العجز امل�سجل يف 
ال�سنة املالية املا�سية بالوليات املتحدة، هو الأعلى 
من��ذ 2013، لكنه اأق��ل من املتوقع بنح��و 80 مليار 
دولر. ي�س��ار هن��ا اإىل اأن ال�سنة املالي��ة يف الوليات 
املتح��دة تبداأ مطلع اأكتوبر/ت�رضين الأول حتى نهاية 
�سبتم��رب/ اأيل��ول م��ن العام الت��ايل. وفاق��ت النفقات 
امل�سجل��ة خالل ال�سن��ة املالي��ة املا�سي��ة، الإيرادات 
ال�رضيبي��ة املحقق��ة خ��الل ذات الع��ام، ف�"الأرق��ام 
والن�س��ب امل�سجل��ة يجب اأن تك��ون اإنذارا ل��الإدارة يف 
وا�سنط��ن"، بح�س��ب مكت��ب مدي��ر الإدارة وامليزاني��ة 
تخف���س  ال�سعودي��ة  مولف��اين".  مي��ك  ال��وزارة،  يف 
ا�ستثماراتها يف ال�سن��دات الأمريكية خالفا لالإمارات 
والكويتال�سعودي��ة تخف���س ا�ستثماراتها يف ال�سندات 
الأمريكي��ة خالفا لالإمارات والكوي��ت وقال مولفاين، 
يف التقري��ر، اإن الأرق��ام امل�سجل��ة، يج��ب اأن يتبعه��ا 
اإعادة ترتيب للبيت الداخلي، عرب اإعادة تنظيم واإدارة 
الإي��رادات ال�رضيبي��ة، و�سب��ط الإنفاق".وارتفع عجز 
ميزاني��ة ال�سن��ة املالي��ة املا�سية من الن��اجت املحلي 
الإجم��ايل، بن�سب��ة %0.3 عن ال�سابق��ة، اإىل 3.5%. 
وكان جمل���س ال�سيوخ الأمريكي واف��ق، اأم�س اجلمعة، 
على م�رضوع املوازنة لل�سنة املالية 2018، بقيمة 4 
تريليونات دولر، حي��ث �سوت 51 ع�سوا يف جمل�س 
ال�سي��وخ الأمريك��ي ل�سالح م���رضوع املوازن��ة لل�سنة 

املالية، مقابل 49 ع�سوا �سوتوا بالرف�س.

"مقتل 53 من قوات األمن" المصرية في اشتباكات مع مسلحين

موغابي سفيرًا للنوايا مسؤولون صينيون كبار "تآمروا" لإلطاحة بالرئيس شي جينبينغ
الحسنة لمنظمة الصحة 

العالمية

666 مليار دوالر عجز 
الميزانية األميركية
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عون: أزمة الالجئين السوريين ال يمكن أن تنتظر الحلول في بالدهم

اعت��رب الرئي���س اللبن��اين، مي�س��ال ع��ون، اأن ق�سي��ة 
الالجئني ال�سوريني يف بالده، ل ميكن اأن تنتظر احلل 
ال�سيا�سي اأو الأمني يف �سوريا، واأن ات�سالته الدولية 
تهدف ملعاجلة هذه الأزمة قبل تفاقمها. واأطلع عون 
جمل�س الوزراء على اللقاء الذي عقده مع �سفراء الدول 
اخلم���س الدائم��ة الع�سوية يف جمل���س الأمن وممثلي 
الحت��اد الأوروبي واجلامع��ة العربية والأمم املتحدة 
وال�رضوح��ات املوثق��ة الت��ي قدمه��ا له��م. ودع��ا اإىل 
"تفعي��ل عمل اللجن��ة الوزارية اخلا�س��ة بالنازحني 
واتخ��اذ املزيد من الإج��راءات ل�سبط احلدود"، م�سريا 
اإىل اأن "تداعي��ات اأزمة النازح��ني تتفاقم، واأن اللقاء 
ال��ذي عقده مع ال�سفراء هدف اإىل ا�ستنها�س املجتمع 
ال��دويل والأمم املتح��دة للبدء مبعاجلة ه��ذه الأزمة". 
وق��ال عون: "ل بد م��ن اأن تكون م�سلح��ة لبنان هي 
الأ�سا���س يف مقاربتنا ملو�س��وع النازحني، وموقفنا 
يج��ب اأن يك��ون موحدا. ل��ن ننتظر احل��ل ال�سيا�سي اأو 
الأمن��ي يف �سوري��ا، ب��ل واج��ب علين��ا اأن نداف��ع عن 

م�سلحة وطننا".
وم��ن جهت��ه، لق��ى رئي���س احلكوم��ة �سع��د احلريري 
رئي�س البالد يف موقفه من ملف الالجئني ال�سوريني، 
مق��را بتداعي��ات ال�سيا�سي��ة والأمني��ة والقت�سادي��ة 
واملعي�سي��ة على الوقع اللبناين، وا�ستعاد �سعار لبنان 
اأول، وق��ال: "اإن مقارب��ة مو�س��وع النازحني �ستكون 
مو�سوع متابعة خ��الل الجتماع املقبل الذي تعقده 
اللجن��ة الوزاري��ة لدر�س ورق��ة العمل املع��دة يف هذا 

الإطار".
واأ�س��اف: "اإن الع��بء ال��ذي ت�سكله ق�سي��ة النازحني 
ين�سح��ب عل��ى الأو�س��اع القت�سادي��ة والجتماعية 
امله��م  ولك��ن  وال�سيا�سي��ة.  واملعي�سي��ة  والرتبوي��ة 
بالن�سبة اإلين��ا اأن نتعامل مع هذا العبء ب�سكل نحفظ 
في��ه م�سالح لبن��ان، لأين قلت واأك��رر اأن �سعاري هو 
لبن��ان اأول ودائما، رغم كل ما اأ�سمعه من مالحظات، 
وان اللجن��ة الوزارية �ستبح��ث عن حلول منا�سبة لهذا 

املو�سوع".
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حتدد القرارات التي 
�ستتخذها حكومة 

اإ�سبانيا، اليوم ال�سبت، 
ب�ساأن اأزمة كتالونيا، 

وجهة الأحداث يف 
العالقة املتاأزمة بني مدريد 

وهذا الإقليم ال�ساعي 
لالنف�سال واملهدد بفقدان 

حكمه الذاتي.

فلسطين ـ وكاالت


