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حتتجب غداً 

ملنا�صبة ذكرى 

عا�صوراء

احلريري ي�صتكمل م�صاورات التاأليف: بالروّية والإيجابّية ن�صل اإىل احلل

�صرورات »�صيدر« تبيح الت�صريع
اأ���ص��ب��ح على  امل���ل���ف احل��ك��وم��ي  لأّن  ل��ي�����س 

بطول  ت�صليمًا  ول  واجلمود،  التعطيل  »رّف« 

اأم������د امل�����راوح�����ة وا����ص���ت�������ص���ام���ًا اأم�������ام ك��ب��ا���س 

حلبة  على  ال��ط��اغ��ي  والأح���ج���ام«  »احل�ص�س 

اإىل  ال��اع��ب��ن  بع�س  ي�صعى  حيث  ال��ت��األ��ي��ف 

اإمنا  ال�صاحة احلكومية..  الآخرين عن  اإلغاء 

حتت وطاأة ال�صرورات القت�صادية املحكومة 

بالإ�صاحات  لل�صروع  حم��ّدد  بزمني  ب�صقف 

املنبثقة عن مقررات موؤمتر »�صيدر«، ينعقد 

يف  املقبل  الأ�صبوع  مطلع  النيابي  املجل�س 

يومي  وم�صاًء  �صباحًا  متتابعة  عامة  جل�صة 

املجل�س  رئي�س  من  بدعوة  والثاثاء  الإثنن 

نبيه بري »وبالتوافق التام بينه وبن رئي�س 

احل���ك���وم���ة امل���ك���ّل���ف ���ص��ع��د احل����ري����ري ع��ل��ى 

متعلقة  ملحة  بنود  لإق���رار  ال�صرورة  ت�صريع 

مب�صاريع »�صيدر« ا�صتنها�صًا لعجلة الدولة 

والق��ت�����ص��اد« ح�����ص��ب��م��ا اأك�����دت م�����ص��ادر كتلة 

الإطار  النيابية، مذكرًة يف هذا  »امل�صتقبل« 

مع  درد�صته  خ��ال  نف�صه  احل��ري��ري  مبوقف 

ال�صحافين قبيل تروؤ�صه اجتماع الكتلة يف 

»بيت الو�صط« اأم�س الأول حن اأ�صار اإىل اأنه 

الإط���ار واأنهما  على توا�صل م��ع ب��ري يف ه��ذا 

ربطًا  العامة  اجلل�صة  انعقاد  على  متوافقان 

مبوؤمتر  املت�صلة  ج��دًا«  »ال�صرورية  بالبنود 

»�صيدر«.

وحتت �صقف التوافق، جاءت دعوة رئي�س 

جم��ل�����س ال���ن���واب اإث�����ر اج��ت��م��اع ه��ي��ئ��ة مكتب 

ان���ع���ق���اد اجل��ل�����ص��ة  اإىل  امل��ج��ل�����س ب��رئ��ا���ص��ت��ه 

القوانن  واق��راح��ات  م�صاريع  لإق���رار  العامة 

امُل��درج��ة على ج��دول الأع��م��ال، م��ع الأخ���ذ يف 

العتبار »الظروف ال�صتثنائية« التي مير بها 

البلد، على اأن يت�صمن اجلدول كل امل�صاريع 

اللجان  طاولة  على  ّدقت  �صُ التي  الإ�صاحية 

ال�صلبة  ب��ال��ن��ف��اي��ات  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  امل�����ص��رك��ة 

)جورج فرح()التتمة �س 12( [ »طاولة �لزهر«.. ومز�ح مع �مل�شاركني خالل رعاية �لرئي�ض �حلريري �فتتاح معر�ض »بريوت �آرت فري«  

»اال�صتفزاز«.. اآخر دواء الدفاع
لهاي ������ قا�صم خليفة 

بامتياز.  الدفاعي«  »الإ�صتعرا�س  دور  جاء  الثالث  اليوم  ويف   ..

اأولن م��ت��خ��ّب��ط��ان م��ن م��راف��ع��ات ممثلي ف��ري��ق ال���دف���اع، مل  ي��وم��ان 

اأو منطقية معللة  يعدموا خالهما و�صيلة، لإحداث ثغرة قانونية 

يف ج��دار م��راف��ع��ات مكتب الإدع����اء ط��وال الإ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، بعد 

اإىل »ع�صا قانونية  الإت�����ص��الت  اأدل���ة  اإح����رازه جن��اح��ًا يف حت��وي��ل 

���ص��ح��ري��ة«، اأم��اط��ت ال��ل��ث��ام ع��ن ه��رم��ي��ة ج��رم��ي��ة اإره��اب��ي��ة منظمة، 

اإىل »ح��زب اهلل«، يف جرمية  اأربعة م�صتبه بهم ينتمون  قوامها 

اإغتيال الرئي�س ال�صهيد رفيق احلريري ورفاقه.

انتهجها  ال��ت��ي  م�����ص��ادة  اأدل����ة  دون  م��ن  للنفي  ال��ن��ف��ي  ���ص��ي��ا���ص��ة 

ال��دف��اع عن  اأم�����س على وك��ي��ل  اإن�صحبت  الأول،  ال��ي��وم  ال��دف��اع منذ 

كور�صيل  فين�صان  الفرن�صي  امل��ح��ام��ي  عني�صي  ح�صن  امل��ت��ه��م 

لقو�س  وزن��ًا  اإذ مل يقم  لبرو�س، لكن بوترية ت�صاعدية خمتلفة، 

و�صرب  راي،  دايفد  القا�صي  ورئي�صها  وهيبتها  املحكمة  عدالة 

بعر�س احلائط  كل اأ�صول اللياقة والقانون، وحَول مرافعته اإىل 

عر�س �صاخر وا�صتفزازي و«ت�صبيحي«، ل يخلو من »املظلومية« 

املفتعلة.  )التتمة �س 12(

عمران خان: 

مع ال�صعودية دائمًا
عمران  الباك�صتاين  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د 

دائ��م��ًا  ال�صعودية  م��ع  تقف  ب���اده  اأن  خ��ان 

لأن����ه����ا ����ص���اع���دت���ه���ا ع���ن���دم���ا اح���ت���اج���ت اإىل 

قناة  مع  مقابلة  يف  �صّرح  وهو  امل�صاعدة، 

للمملكة  زي����ارت����ه  مب��ن��ا���ص��ب��ة  »ال���ع���رب���ي���ة« 

ال�صلطة  اإىل  ياأتي  �صخ�س  اأي  ب��اأن  اأم�����س، 

يف باك�صتان �صيزور ال�صعودية اأوًل.

خان  عمران  و�صل  اأم�س  من  اأول  وم�صاء 

اإىل جّدة يف زيارة ر�صمية يف اأوىل جولته 

ال�صهر  مبن�صبه  انتخابه  منذ  اخل��ارج��ي��ة 

املا�صي.

وق�������ام ع����م����ران خ������ان اأم���������س ب���ج���ول���ة يف 

امل�صجد النبوي يف املدينة املنورة قبل اأن 

ي�صتقبله خادم احلرمن ال�صريفن امللك 

ال�صام يف  �صلمان بن عبدالعزيز يف ق�صر 

اأقيمت ماأدبة غ��داء تكرميًا له  ج��دة، حيث 

وللوفد املرافق.

وعقد امللك �صلمان وعمران خان جل�صة 

العاقات  ا�صتعرا�س  خالها  مت  مباحثات 

تنميتها  واآف�������اق  ال��ب��ل��دي��ن،  ب���ن  ال��وث��ي��ق��ة 

اإ�صافة  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  وت��ع��زي��زه��ا 

اآخ�����ر الأح��������داث ع��ل��ى ال�����ص��اح��ة  اإىل ب��ح��ث 

)التتمة �س 12( الإقليمية.  
[ �لعاهل �ل�شعودي ورئي�ض �لوزر�ء �لباك�شتاين خالل عزف �لن�شيدين �لوطنيني  )و��ض(

[ كري�شتيانو رونالدو باكياً بعد نيله �لبطاقة �حلمر�ء  )رويرتز(

.. »حـمــــراء« 

غري م�صتحقة لرونالدو!
كري�صتيانو  الربتغايل  النجم  عودة  كانت 

مع  الإ�صبانية  املاعب  اإىل  الأرب��ع��اء  رون��ال��دو 

ق�صرية  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  اجل��دي��د  فريقه 

اإذ ح�����ص��ل على  ل���� 29 دق��ي��ق��ة  ج����دًا وام���ت���دت 

ب��ط��اق��ة ح��م��راء غ��ري م�صتحقة يف امل��واج��ه��ة 

مناف�صات  من  الأوىل  اجلولة  يف  فالن�صيا  مع 

اأوروبا  اأبطال  املجموعة الثامنة �صمن دوري 

لكرة القدم. )�س 15(

بريت�س  فيليك�س  الأمل�����اين  احل��ك��م  ورف����ع 

ال��ب��ط��اق��ة احل����م����راء يف وج����ه رون����ال����دو ال���ذي 

ق��اد ري���ال م��دري��د الإ���ص��ب��اين اىل ث��اث��ة األ��ق��اب 

انتقاله  قبل  الأوروبية  امل�صابقة  يف  متوالية 

من  اأك���ر  مقابل  يوفنتو�س  اإىل  ال�صيف  يف 

ي��ورو، بعد احتكاك خفيف جدًا  100 مليون 

بالكولومبي جاي�صون مورييو.

وا���ص��ت��ق��ب��ل رون����ال����دو احل���ائ���ز ع��ل��ى ج��ائ��زة 

الكرة الذهبية لأف�صل لعب يف العامل خم�س 

م�����رات، الأم�����ر ب��ح��رك��ات ك��ب��رية م���ن الغ�صب 

وعدم الفهم ملا ح�صل قبل اأن يغادر امللعب

)التتمة �س 12(

تاريخ فني طويل اجتمع يف �صخ�صية 

ال���ف���ن���ان ج��م��ي��ل رات������ب ط�����وي اأم���������س م��ع 

رح��ي��ل��ه ع��ن ع��م��ر ي��ن��اه��ز 92 ع���ام���ًا، بعد 

ولكنه  اأق��ع��ده،  ال��ذي  املر�س  مع  �صراع 

مل ي���ه���داأ، ومل ي�����ص��ت��ك��ن ح��ت��ى ���ص��ن��وات��ه 

الأخرية.

الأدوار،  م���ت���ع���دد  ط���وي���ل  ف���ن���ي  ت����اري����خ 

دينامية  م�صرية  �صخ�صية  يف  اجتمع 

وعلمانية،  مثقفة،  وح��داث��ي��ة،  وح��ي��وي��ة 

تتهاوى  ومل  التمثيل  لوثة  تغادرها  مل 

يف  وال�صعبة  امل��رّك��ب��ة  الأدوار  اأداء  ع��ن 

ال�صينما امل�صرية.

ي�صّجل جلميل رات��ب »اأن��ه كان الأكر 

ال��ت�����ص��اق��ًا ب��احل��ي��اة ب��ا ق��ي��ود ول ت��اب��وات 

اإىل  وي��ع��رف كيف يدخل  ول حم��ّرم��ات، 

الأفكار وال�صداقات واحلوارات ب�صفافية، 

على  و���ص��ه��ي��ة  و���ص��خ��ري��ة  وود،  وق������رب، 

ارت�صمت  عري�صة  وبابت�صامة  اأطايبها، 

يف عينه، ملك »ال�صّلة امل�صرية«.

ال�صخ�صيات  ك��ل  �صخ�صيات،  د  ج�صّ

يف اأفامه، التزم اأدواره واأحيانًا مل يلتزم 

ل ج��اذب��ة  ب�صخ�صية  يتمتع  رج��ل  ب��ه��ا، 

)التتمة �س 12(

»ملك ال�صّلة«

)�أ ف ب( [ جميل ر�تب يف �شورة تعود �إىل �لعام 2005  

وا�صنطن: �صواريخ اإيران 

تهديد لنا وحللفائنا
م���ع اق�����راب احل���زم���ة الأم���ريك���ي���ة امل�����ص��ددة 

ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال��ع��ق��وب��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة بخف�س 

ال�صفر«،  »اإىل  اليرانية  النفطية  ال�صادرات 

ن�����ص��اط��ات  اإزاء  ل��ه��ج��ت��ه��ا  وا���ص��ن��ط��ن  ت�����ص��ّع��د 

ط���ه���ران امل���زع���زع���ة ل��ا���ص��ت��ق��رار يف ال�����ص��رق 

الأو�صط، مع الركيز على الن�صاط البالي�صتي 

الوليات  اعتربته  ما  وه��و  لإي���ران،  الع�صكري 

املتحدة »تهديدًا لنا وحللفائنا«.

ف��ق��د ك�����ص��ف��ت اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي���ة عن 

دل���ي���ل دام�����غ ع��ل��ى ت�����ورط اإي�������ران يف دع��م 

واإم��داده��ا  ال��ي��م��ن،  يف  احل��وث��ي  ميلي�صيات 

بالأ�صلحة وال�صواريخ البالي�صتية.

وق����ال امل��ب��ع��وث اخل��ا���س ل�����ص��وؤون اإي����ران 

يف اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة ب��راي��ان ه��وك يف 

الإي��راين  ال��ن��ووي  امللف  بخ�صو�س  جل�صة 

العا�صمة  يف  »ه��د���ص��ون«  اأب��ح��اث  مب��رك��ز 

اأط��ل��ق��ت��ه  ال������ذي  ال���������ص����اروخ  اإن  وا����ص���ن���ط���ن، 

الريا�س  مطار  على  املتمردة  امليلي�صيات 

من اليمن، اإيراين ال�صنع.

وع���ل���ق امل���ب���ع���وث ع���ل���ى ال���واق���ع���ة ق���ائ���ًا: 

الريا�س  اأطلق على مطار  الذي  »ال�صاروخ 

تهديد لاأمن الدويل، تخيلوا لو اأطلق على 

مطار هيرو )يف لندن(«.
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