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أرج��أ رئيس مجلس ال��ن��واب اللبناني نبيه ب��ري جلسة 
انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية إلى 15 يوليو المقبل 

وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب. 
وتكون بذلك الجلسة المقبلة هي الجلسة السادسة 
والعشرون النتخاب الرئيس بعد أن عجز النواب عن 
إنجاز المهّمة خالل 25 جلسة سابقة، لم يؤّمن النصاب 

في 24 منها. 
ُيذكر أن النصاب القانوني النتخاب رئيس للجمهورية، 
هو حضور 86 نائًبا جلسة االنتخاب ،من أصل 128 نائبًا.
وكانت والية الرئيس السابق ميشال سليمان انتهت في 

25 مايو عام 2014م.

إرجاء جلسة انتخاب الرئيس اللبناني إلى 15 يوليو المقبل

الحكومة السورية تمنع السيارات 
الجديدة عن وزرائها

طلبت الحكومة السورية من وزاراتها "عدم تقديم أي طلبات 
شراء للسيارات خالل العام الحالي"، معللة هذا اإلجراء بالحفاظ على 

النقد األجنبي والمال العام من الهدر. 
وقالت صحيفة " ال��وط��ن" المقربة من السلطات "إن��ه تبين 
للحكومة إمكانية إصالح عدة سيارات قديمة بتكلفة شراء سيارة 

جديدة واحدة". 
وكانت الحكومة السورية حددت العام الماضي عدد السيارات 
المخصصة لكل وزير بثالث سيارات مع تحديد كميات الوقود 

المخصصة لكل منها بمقدار 200 لتر شهريا كحد أقصى. 
كما أصدر رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي ق��رارا يمنع 
استعمال السيارة الحكومية في قضاء الحوائج واألعمال الخاصة 

للموظفين. 
ويشدد الحلقي بعد كل اجتماع حكومي على وزرائه "ضرورة 

التقشف ومنع هدر المال العام". 
ويعرف االقتصاد السوري حاليا ب�" اقتصاد حرب " حيث وصل 

التضخم لنسب غير مسبوقة في مجمل القطاعات.

واشنطن تصدر تحذيرًا من 
تهديدات إرهابية محتملة

أصدرت أجهزة األمن األمريكية تحذيرًا من "تهديدات إرهابية 
محتملة "قد تستهدف "ي��وم االستقالل" في الرابع من يوليو 

المقبل، بحسب ما أكد مسؤولون أمنيون.
وذكرت محطة تلفزيون »سي ان ان« االمريكية االخبارية ان 
التحذير صدر عن وزارة األم��ن الداخلي، ومكتب التحقيقات 
الفيدرالية »اف بي اى«، والمركز الوطني لمحاربة اإلرهاب، ضمن 
نشرة استخباراتية، تم توزيعها على مختلف األجهزة األمنية 

في الواليات المتحدة.
ولم تتطرق النشرة إلى تهديد أو مخطط بعينه، وإنما تضمنت 
تحذيرًا عامًا من تهديدات محتملة، وأشارت إلى أن من اسمتها 
بعناصر متشددة قد تقوم بتنفيذ هجمات خالل "يوم االستقالل"، 

أو للرد على الرسوم مسيئة للدين االسالمي.
وكان مسؤولو األجهزة األمنية في الواليات المتحدة قد اعتبروا 
في وقت سابق أن التهديدات اإلرهابية، من قبل "اإلسالميين 
المتشددين"، التي تواجهها الواليات المتحدة، هي األكبر منذ 

سنوات.
ويخشى مسؤولو األجهزة األمنية من "هجمات محلية محتملة" 
قد تستهدف عطلة "يوم االستقالل" في الرابع من الشهر المقبل، 

أو زيارة البابا فرانسيس للواليات المتحدة.

داعش يبيع أكثر من 42 امرأة من 
األيزيديات في سوريا

 نقل "المرصد السورى لحقوق اإلن��س��ان" عن مصادر ل��ه، أن 
تنظيم داعش اإلرهابى، قام ببيع أكثر من 42 امرأة أيزيدية 
بمبالغ مالية تراوحت بين 500 - 2000 دوالر أمريكى، فى 

مدينة الميادين بالريف الشرقى لدير الزور فى سوريا. 
وق��ال "المرصد-" الخميس: "ال ي��زال مصير األطفال الذين 

جلبهم التنظيم بصحبة األيزيديات المختطفات مجهواًل". 
ُيذكر أن تنظيم "داعش"، كان خطف العديد من األيزيديات 
خالل الهجوم على منطقة جبل سنجار فى شمال العراق الصيف 

الماضى. 
* شاهد المحتوى األصلي علي بوابة الفجر االليكترونية - بوابة 
الفجر: "داعش": بيع أكثر من 42 امرأة من األيزيديات في سوريا

بعد سنوات طويلة من تحّمل دول الخليج نفقات طائلة لدعم السلع 
والخدمات شملت معظم االحتياجات الحياتية تقريبا، بدأت بوادر 
وشواهد عدة، تؤكد أن هذا الزمن قد ولى ،وأن الوقت قد حان لكي 
ترفع دول الخليج يدها عاجاًل أو آجاًل وفورًا أو تدريجيًا عن دعم السلع 
الغذائية، وفي مقدمتها اللحوم وكذلك أسعار البنزين والمحروقات، 
ا من الرياح القوية التي باتت تعصف 

ً
ستثنى أسعار الكهرباء أيض

ُ
ولن ت

بسياسات الدعم، والتي تواَجه بعواصف مقابلة من مواطني هذه الدول 
ا على ما يعتقدون أنه تخلي دولهم عن دعمهم. 

ً
اعتراض

فقد أعلنت أكثر من دول��ة خليجية التوجه إل��ى إلغاء، أو »إع��ادة 
النظر«، في الدعم الذي تقدمه لمواطنيها، وقالت البحرين على سبيل 
المثال، إنها ستعوض مواطنيها عن إلغاء الدعم، الذي سيبدأ أواًل 
وكمرحلة أول��ى، بتحرير أسعار اللحوم، بدعم نقدي ستضيفه إلى 
حسابات مواطنيها في البنوك، وفق معايير يتم احتسابها تبعًا لمعدل 

االستهالك الشهري والسنوي من اللحوم لكل فرد على حدة. 
وفي سبيل احتواء الغضب، أو ربما االستياء، من إلغاء أو إعادة توجيه 
الدعم، فقد ألمحت الجهات المسئولة وأيضًا مطالب البرلمانيين من 
أعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى أن الدعم سُيلغى بالكامل عن 
المقيمين األجانب، بينما سيعاد توجيهه بالنسبة للمواطنين، غير أن 
ما رشح عن القيمة النقدية التي سيتم تعويض المواطنين بها عن 
الدعم، أدى بدوره إلى موجة من االنتقادات، مما يؤكد أن السياسات 
الجديدة التي تشهدها هذه الدول على صعيد »دعم الخدمات«، لن 

تمر إال بعد مخاض عسير.. 
ويبدو واضًحا أن دول الخليج لم تعد تجد مفرًا أو وسيلة أخرى، سوى 
اللجوء إلى إلغاء أو إعادة توجيه الدعم وهو ما طالبها به صندوق النقد 
والبنك الدوليين كثيرًا وخصوصًا في ظل التراجع الهائل ألسعار النفط، 
الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في هذه الدول والتي تعتبر البحرين 
وسلطنة ُعمان األقل إنتاًجا له أو دخاًل منه، بل إن معظم دول الخليج 
بدأت التفكير جديًا في تطبيق مطلب المؤسسات المالية الدولية، 
بفرض ضرائب لتوفير مصادر جديدة للدخل والتخفيف من الدين 

العام وسّد عجز الموازنات التي تعاني منه هذه الدول. 
وفي البحرين تحديدًا، فقد أبدى المسئولون قلقهم من أن وضع هذا 
البلد الصغير مساحة والمحدود الموارد، سيكون صعبًا في السنوات 
القادمة بسبب انخفاض وضع البحرين االئتماني، وهو ما يحتم اتخاذ 

خطوات فعلية للتقليل من المصروفات وإعادة توجيه الدعم للتقليل 
من االقتراض، حيث أشار نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله 
آل خليفة، إلى تخفيض بعض الوكاالت العالمية للتصنيف االئتماني 
ض الوضع المالي  للبحرين إلىBBB( ( مع نظرة سلبية، األمر الذي يعرِّ

لهذه المملكة الخليجية إلى ضغط غير مسبوق. 
ورغ��م تأكيدات المسئولين أن المعالجات للسياسات المالية 
واالقتصادية، لن تؤثر على المواطن في معيشته أو مسكنه أو فيما 
ناله من مكتسبات في األعوام الماضية، فإن المواطن الخليجي سيتحتم 
عليه من اآلن، وربما حتى إشعار آخر، تغيير آليات وسلوكيات حياته، 

واالنتقال من نمط االعتماد على الدولة في كل شيء، والذي ظل سائدًا 
لفترة طويلة، إلى المشاركة في المسئولية، وتحمل ما ستفرضه هذه 
المسئولية من تبعات إلغاء الدعم وفرض الضرائب، خاصة مع ما أعلنه 
مسئولون خليجيون عن أن الوقت قد حان لكي يتحمل القادرون ذوو 

الدخول المرتفعة، جزءًا من تكاليف الخدمات ..
 لكن تبقى المشكلة فيما قد يتحمله غير القادرين من أعباء، وما 

أكثر هؤالء حتى في الدول الخليجية!!. 

٭ نقاًل عن األهرام

أسعار النفط تدفعها للتخلي عن »دعم السلع« ٭

دول الخليج تخضع لسياسة صندوق النقد وتتجه لزيادة األسعار وفرض الضرائب على المواطنين

اإلرهاب يسفك الدماء في ثالث قارات

سفك اإلرهاب دم المئات في الجمعة الثانية من رمضان، في 
هجمات طالت تونس والكويت وسوريا والصومال.. الهجمات 
الدامية التي شنها تنظيم داع��ش ومجموعات مرتبطة به 

وبالقاعدة استهدفت منازل ومساجد ومشاغل تجارية.
تل 37 شخصًا في هجوم على فندقين بمدينة 

ُ
ففي تونس، ق

سوسة.
تل 25 شخصًا عندما فجر انتحاري ينتمي 

ُ
وفي الكويت، ق

لداعش نفسه وسط مصلى- الجمعة- في مسجد اإلمام الصادق.

تل 146 شخصًا على األقل في 
ُ
وفي مدينة كوباني السورية، ق

هجمات وإعدامات نفذها داعش.
تل 30 شخصًا في هجوم لحركة الشباب 

ُ
وف��ي الصومال، ق
المرتبطة بالقاعدة.

أما في فرنسا، فُنحر شخص في مصنع وجدت فيه راية داعش 
السوداء. بصمة الدم والرعب تركها اإلرهاب في قارات ثالث يوم 
د العالم،  الجمعة.. لكن رفض اإلرهاب واإلصرار على الحياة وحَّ

واقعيًا وافتراضيًا.

للمرة األولى.. الفرقاء الليبيون 
يجلسون على طاولة واحدة

جلس مسؤولون من برلمانيي ليبيا المتنافسين إلى نفس الطاولة 
للمرة األولى - أمس األحد- في أحدث جوالت محادثات سالم ترعاها 
األمم المتحدة في المغرب.. ويقول وسطاء إنها خطوة مهمة على 

طريق تشكيل حكومة وحدة. 
وفي ليبيا حكومتان وبرلمانان.. واحدة معترف بها دوليًا وتعمل 
من شرق البالد منذ استولى تحالف تقوده قوات فجر ليبيا على 
العاصمة طرابلس وأعلن تشكيل حكومته الخاصة العام الماضي. 

وتجرى جولة جديدة من المباحثات بين الطرفين المتحاربين 
في مدينة الصخيرات الساحلية بالمغرب منذ يوم الجمعة تحت 
رعاية األمم المتحدة في مسعى إلنهاء نزاع يهدد هذا البلد المصدر 

للنفط بالتفتت. 
وبعد نحو ثالثة أسابيع من استالم مسودة نهائية من المبعوث 
األممي برناردينو ليون يحاول الفريقان المتفاوضان االتفاق على 
تعديالت، بينما يواصل المتشددون على األرض القتال بحثًا عن 

نصر عسكري.
وقال سمير غطاس المتحدث باسم بعثة األمم المتحدة في ليبيا: 
"هذه بالتأكيد خطوة مهمة.. إننا نعمل على النص الذي يوفق بين 

مالحظات الطرفين." 
ويدعو مقترح األمم المتحدة إلى تشكيل حكومة توافق وطني 
تعمل لسنة واحدة فيها مجلس وزراء برئيس ونائبين وبصالحيات 

تنفيذية.. 
وسيكون مجلس النواب هو الكيان التشريعي لكن االتفاق ينص 
أيضًا على إنشاء مجلس دول��ة يضم 120 عضوًا بينهم 90 من 

أعضاء برلمان طرابلس. 
ويضم المقترح كذلك ب��ن��ودًا لوقف إط��الق ال��ن��ار ون��زع سالح 

المجموعات المسلحة وانسحابها من المنشآت النفطية والمدن. 
ووافق الطرفان من حيث المبدأ على المسودة، لكن تظل هناك 
خالفات تهدد بعرقلة االتفاق بشأن سلطة المجلس النيابي الثاني 
وشرعية مجلس النواب ومن يسيطر على قيادة القوات المسلحة.

وزارة الداخلية الكويتية: السعودي سليمان القباع وراء الهجوم االنتحاري بمسجد اإلمام الصادق
قالت وسائل إعالم كويتية- األحد- إن الكويت حددت هوية المهاجم االنتحاري الذي نفذ أسوأ هجوم تتعرض له البالد، موضحة 

أنه يحمل الجنسية السعودية. 
وقالت وزارة الداخلية: إن المهاجم هو فهد سليمان عبدالمحسن القباع.. مضيفة: أنه وصل إلى مطار الكويت فجر يوم الجمعة 

قبل ساعات فقط من التفجير الذي نفذه في مسجد اإلمام الصادق بمنطقة الصوابر، مما أسفر عن مقتل 27 شخصًا على األقل.


