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ّ
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ً

الصين تثأر ّلـ«هواوي»...
وترامب يصعد مع المكسيك

لرحيل بن صالح وبدوي أوال
اشترط المتظاهرون في ساحات المدن
الجزائرية ،أمس ،رحيل الواجهة المدنية
في الحكم المحسوبة على الرئيس
السابق ،لقبول دعوة الحوار التي أطلقتها
المؤسسة العسكرية ،في حين تزداد
الضغوط على الجيش ،لقبول حل سياسي
لألزمة الحالية مع قرب إلغاء االنتخابات
الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل
الجزائر ـــ محمد العيد
ّ
لم تشذ جمعة أمس عن سابقاتها في
التعبئة الــواسـعــة فــي املـسـيــرات التي
عمت كعادتها كل محافظات الجزائر،
ووجـهــت رســائــل إلــى أصـحــاب الـقــرار
في البالد ،من أجل «عدم املماطلة في
إيجاد حل لألزمة» .وركز املتظاهرون
هتافاتهم في الــرد على دعــوة رئيس
أرك ـ ــان ال ـج ـيــش ،ال ـفــريــق أح ـم ــد قــايــد
صـ ــالـ ــح ،إلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة اإلسـ ـ ـ ـ ــراع فــي
تنظيم «ح ــوار وطـنــي» حــول الوضع
الحالي .ومع أن املتظاهرين لم تصدر

برزت مخاوف من «ثورة
مضادة» بعد تبني أحزاب
السلطة طرح الحوار
عـنـهــم مـمــانـعــة ل ـهــذه ال ــدع ــوة ،فإنهم
رفضوا باملطلق أن يكون الـحــوار مع
رئيس الــدولــة املــؤقــت ،عبد الـقــادر بن
ص ــال ــح ،أو وزي ـ ــره األول ،ن ــور الــديــن
بدوي ،إذ انتشر في غالبية املسيرات
شعار «ال حــوار حتى تسقط الباءات
(إشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى ب ــن ص ــال ــح وبـ ـ ـ ــدوي)»،
كما ُحملت الفتات مكتوب عليها «ال
ح ــوار مــع العصابة (اس ــم بــات يطلق
على رموز نظام الرئيس السابق عبد
العزيز بوتفليقة)» .كذلك ،انتشر بقوة
املطلب االعتيادي بتفعيل املادة  7و8
مــن الــدس ـتــور ،ال ــذي يـشـيــر أصـحــابــه

ّ
ّ
انتقالية قصيرة» (أ ف ب)
تتالقى جل المبادرات المطروحة في الساحة حول «مرحلة

إل ــى اع ـت ـمــاد ح ــل سـيــاســي قـيــاســا ملا
تقوله هاتان املادتان اللتان تعتبران
الشعب مصدر السلطة ،وتــؤكــدان أن
السلطة التأسيسية ملك للشعب.
وكان قايد صالح ،في خطابه األخير
األرب ـع ــاء املــاضــي ،قــد دع ــا إل ــى إج ــراء
انتخابات رئاسية في أقرب وقت ،من
دون املرور إلى مرحلة انتقالية تكون
«غير مأمونة العواقب» .وأكد في ظل
اإللغاء الوشيك لالنتخابات الرئاسية
ف ــي  4ت ـم ــوز /يــول ـيــو ،ضـ ــرورة تبني
«الـ ـ ـح ـ ــوار» ل ـت ـج ــاوز األزم ـ ـ ــة ،مـعـتـبـرًا
أن «ال ـج ــزائ ــر ال يـمـكـنـهــا أن تتحمل
املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـت ــأخ ـي ــر والـ ـتـ ـس ــوي ــف»،
ومشددًا على ضرورة انتهاج «املخرج
ال ـقــانــونــي وال ــدس ـت ــوري ال ــذي يقيها
ال ــوق ــوع ف ــي أي ش ـكــل م ــن ال ـت ــأزي ــم».
ل ـك ــن خـ ـط ــاب ق ــاي ــد ص ــال ــح رغ ـ ــم أن ــه
القى ترحيبًا من بعض األحــزاب ،فإن
م ـض ـمــونــه كـ ــان خــال ـيــا م ــن تـفــاصـيــل
م ـه ـم ــة عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار مـ ــوقـ ــع ال ــرئ ـي ــس
الحالي والوزير األول من هذا الحوار،
باإلضافة إلى شكل الحوار ومضمونه
ومــدى مساهمة املؤسسة العسكرية

فيه باعتبارها السلطة الفعلية اآلن.
ك ـمــا أن رفـ ــض ق ــائ ــد ال ـج ـيــش املـ ــرور
ّ
عـلــى مــرحـلــة انتقالية ول ــد تـســاؤالت
ح ــول م ــا ي ــري ــده بــالـضـبــط ،ألن الـحــل
السياسي ال ــذي يطالب بــه الفاعلون
ف ــي الـ ـح ــراك ي ـمــر حـتـمــا ع ـبــر ت ـجــاوز
ن ـطــاق الــدس ـتــور ال ـحــالــي ،والـتــرتـيــب
ملرحلة بينية يتم فيها اعتماد لجنة
مستقلة لتنظيم االنتخابات ،وتعديل
قانون االنتخابات يقوده شخصيات
تحظى بقبول شعبي ،قبل الــوصــول
إلى تنظيم انتخابات رئاسية تتوفر
على معايير النزاهة.
وق ـ ــد ج ـ ــاء إسـ ـ ـ ــراع ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـبــي
بــرفــض قطعي لـبـقــاء الــرئـيــس املــؤقــت
ووزيـ ـ ـ ــره األول ف ــي ظ ــل مـ ـخ ــاوف مــن
تمسك املــؤسـســة العسكرية بهما في
إطار الحل الدستوري الذي تنادي به
بعد إلغاء االنتخابات الرئاسية .وتثار
فــي ه ــذه الـنـقـطــة ت ــأوي ــات لـلــدسـتــور،
من بينها إمكانية التمديد في والية
الرئيس املؤقت بعد نهاية عهدته يوم
 7تموز /يوليو املقبل ،حتى يتسنى
له من جديد اإلشراف على االنتخابات

الــرئــاس ـيــة ،وتـسـلـيــم الـسـلـطــة لرئيس
الجمهورية الجديد ،وهــو إذا ما وقع
ً
فعال ،سيؤدي وفق متابعني إلى إعادة
إنتاج األزمــة نفسها التي قضت على
ان ـت ـخــابــات  4ت ـم ــوز /يــول ـيــو .ك ـمــا أن
م ـخ ــاوف أخـ ــرى م ــن «ث ـ ــورة م ـضــادة»
ب ـ ــرزت ب ـع ــد ت ـب ـنــي األحـ ـ ـ ــزاب امل ــوال ـي ــة
ل ـلــرئ ـيــس بــوت ـف ـل ـي ـقــة طـ ــرح املــؤس ـســة
العسكرية واسـتـعــدادهــا لتكون جــزءًا
مــن ال ـحــوار ال ــذي دع ــت إل ـيــه ،وه ــو ما
دفــع بعض املتظاهرين إلــى استثناء
األحــزاب التي كانت شريكة في األزمة
من هذا الحوار أيضًا ،شأنها في ذلك
شأن الواجهة املدنية للحكم حاليًا.
ورغم رفضها من املؤسسة العسكرية،
ف ـ ــإن جـ ــل امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرات املـ ـط ــروح ــة فــي
الساحة تتالقى حول فكرة املرور على
«مرحلةّ انتقالية قـصـيــرة» ،وآخرها
بيان وقـعــه مشايخ وعلماء يرمزون
لـكــل امل ــذاه ــب الـفـقـهـيــة والـعـقــديــة في
ال ـب ــاد ،دع ــا إل ــى «تـفـعـيــل امل ــادت ــن 7
و 8م ــن ال ــدس ـت ــور ،وإسـ ـن ــاد املــرحـلــة
االنـتـقــالـيــة إل ــى مــن يـحـظــى بموافقة
أغلبية الشعب لتولي مسؤولية قيادة

الوطن ،نحو انتخابات حرة ونزيهة،
وذات صــدقـيــة» .واقـتــرح البيان على
مــن يـقــود املرحلة االنتقالية «تعيني
ح ـكــومــة م ــن ذوي ال ـك ـف ــاءات الـعـلـيــا،
وت ـع ـي ــن ل ـج ـن ــة م ـس ـت ـق ـلــة ل ــإش ــراف
على االنـتـخــابــات املقبلة مــن البداية
إلـ ــى ال ـن ـه ــاي ــة ،وت ـن ـظ ـيــم ن ـ ــدوة ح ــوار
ُ
وطني شــامــل ،ال تقصي أح ـدًا ،تكون
مهمتها وضع أسس معالم املستقبل،
وفـتــح خــريـطــة طــريــق لــرســم سياسة
ج ــدي ــدة ت ـح ـ ّـص ــن ال ـ ــوط ـ ــن» .وم ـ ــع أن
البيان ال يختلف كثيرًا عن مبادرات
سابقة ،فإنه استرعى اهتمامًا خاصًا
ك ــون ــه ي ــزي ــل ف ـك ــرة أن دع ـ ــاة املــرح ـلــة
االنتقالية ينتمون في معظمهم إلى
الـتـيــار العلماني التغريبي املرتبط
ب ــدوائ ــر أج ـن ـب ـيــة ،ك ـمــا يـ ــردد أن ـصــار
ق ـيــادة الـجـيــش املـتـمـسـكــون بحرفية
الدستور.
من جانب آخر ،عكست مسيرات أمس
حالة غضب عارمة من وفــاة الناشط
الحقوقي اإلباضي كمال الدين فخار
داخ ــل السجن الـثــاثــاء املــاضــي ،بعد
إضـ ـ ــراب ط ــوي ــل ع ــن ال ـط ـع ــام .وحـ َّـمــل
املتظاهرون الذين رفعوا صور فخار
ش ـع ــارات م ـنــاوئــة لـلـسـلـطــة ،محملني
إي ــاه ــا م ـســؤول ـيــة وف ــات ــه ال ـغــام ـضــة.
وه ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ح ـ ـسـ ــاس ل ـل ـغ ــاي ــة
ك ــون فـخــار ينتمي إل ــى طــائـفــة «بني
م ـي ــزاب» ال ـتــي تـسـكــن مــديـنــة غــردايــة
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـشـ ــرقـ ــي لـ ـلـ ـج ــزائ ــر،
وتـعـتـنــق امل ــذه ــب اإلب ــاض ــي .وتـعــرف
ه ــذه املــدي ـنــة م ـنــذ س ـن ــوات صــراعــات
مــذهـبـيــة ب ــن امل ـيــزاب ـيــن والـشـعــانـبــة
الذين يعتنقون املذهب املالكي (قبيلة
عربية كبيرة من بني سليم) ،وصلت
إلى حد مواجهات دموية سنة .2013
وك ـ ــان فـ ـخ ــار لـ ـسـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة أح ــد
وج ـ ــوه ال ـع ـن ـصــر املـ ـي ــزاب ــي امل ـن ــددي ــن
بـمــا يــرونــه «الـتـضـيـيــق ال ــذي يـطــاول
هــذه الطائفة» ،وهــو مــا كلفه السجن
ملرات ،لكن حبسه أخيرًا اكتسى طابعًا
خ ــاص ــا ،ك ــون ــه ج ـ ــاء ف ــي ع ــز الـ ـح ــراك
ال ـش ـع ـب ــي امل ـ ـن ـ ــادي ب ـت ـح ــري ــر ج ـه ــاز
القضاء ،ما جعل موته بهذه الطريقة
يترك انطباعًا بــأن الــوضــع لــم يتغير
كثيرًا عما كان.

تقرير

نيران «جيب إدلب» ترسم شروط «الهدنة» المفترضة
وسط التجاذبات الروسية ـ ـ التركية
ح ـ ــول إم ـ ـكـ ــان ت ـط ـب ـيــق «هـ ــدنـ ــة» فــي
«ج ـيــب إدلـ ـ ــب» ،شـهــد أم ــس هجومًا
واسـعــا مــن فصائل عــدة على مواقع

«التحالف» :قتلنا 1300
مدني «دون قصد»
أقر «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن ،بمقتل أكثر
مــن  1300مدني «مــن دون قصد» فــي غ ــارات شنها
فــي ســوريــا وال ـعــراق منذ بــدء عملياته ضــد «داعــش»
فــي  .2014وأش ــار «الـتـحــالــف» فــي بـيــان إلــى أنــه شن
 34502غارة بني آب /أغسطس  2014ونهاية نيسان/
أبريل املاضي ،وقتل خاللها «ما ال يقل عن  1302من
املدنيني دون قصد نتيجة لغارات التحالف» .وأوضح
أنه ال يزال هناك  111تقريرًا حول مقتل مدنيني ينظر
فيها ،فيما تقدر منظمات أعــداد القتلى املدنيني جراء
غارات «التحالف» بأكثر مما يقر به األخير.
(أ ف ب)

الجيش فــي بـلــدة الـحــويــز ،فــي ريف
حـ ـم ــاة ال ـش ـم ــال ــي الـ ـغ ــرب ــي .واف ـت ـتــح
ال ـه ـج ــوم بـتـفـجـيــر سـ ـي ــارة مفخخة
ل ــم ت ـصــل الـ ــى ن ـق ــاط ال ـج ـيــش داخ ــل
البلدة ،فيما ساهم ســاح الجو في
اس ـت ـهــداف خـطــوط إم ــداد املسلحني
والـ ـ ـح ـ ــد م ـ ــن نـ ـش ــاطـ ـه ــم .ال ـت ـص ـع ـيــد
مــن جــانــب الـفـصــائــل لــم يـكــن خــارج
ح ـس ــاب ــات ال ـج ـيــش امل ـي ــدان ـي ــة ،وهــو
ما أتــاح ّ
ّ
التحرك بأقل الخسائر
صد
املـمـكـنــة ،لـيـنـتـهــي م ــن دون تـغـيــرات
على خريطة السيطرة فــي املنطقة.
لـ ـك ــن فـ ـت ــح ائـ ـ ـت ـ ــاف م ـ ــن ال ـف ـص ــائ ــل
ـاع تركية لوقف
معركة ،فــي ظــل مـسـ ٍ
إط ــاق ال ـنــار ،جعل إحـيــاء «الـه ّــدنــة»
خاضعًا لحسابات إضافية معقدة.
ّ
وتـ ـ ـ ـ ـ ــدل ك ـ ـثـ ــافـ ــة ال ـ ـق ـ ـصـ ــف امل ــدفـ ـع ــي
وال ـ ـجـ ــوي أم ـ ــس ع ـل ــى أن اس ـت ـم ــرار
اش ـ ـت ـ ـعـ ــال املـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان هـ ـ ــو االح ـ ـت ـ ـمـ ــال
األكـثــر رجـحــانــا ،إن لــم تتمكن أنقرة
م ــن ض ـب ــط م ـفــات ـيــح ال ـت ـص ـع ـيــد فــي
الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــذي «ت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــه» وفـ ــق
صيغة «أستانا» .ويشير استهداف
محيط إحــدى النقاط التركية أمس،

فـ ــي م ـح ـي ــط سـ ـه ــل الـ ـ ـغ ـ ــاب ،إلـ ـ ــى أن
التصعيد امليداني لن يكون محدودًا
إن فشلت مساعي «الهدنة» .ونقلت
وك ــال ــة «األنـ ـ ــاضـ ـ ــول» ع ــن «مـ ـص ــادر
م ـح ـل ـيــة» أنـ ــه ت ــم اس ـت ـه ــداف «نـقـطــة
املــراق ـبــة الـتــركـيــة الــرقــم  ،10الــواقـعــة
ف ــي مـنـطـقــة جـبــل ال ــزاوي ــة» بـقــذائــف
مــدف ـع ـيــة ،وأن ـه ــا س ـبــق أن تـعـ ّـرضــت
الستهداف ثالث مرات في  29نيسان
و 4و 12أي ــار املــاض ـيــن .وبـيـنـمــا لم
ي ـص ــدر تـعـلـيــق ت ــرك ــي م ـبــاشــر على
ه ــذا ال ـت ـط ــور ،دف ــع ال ـج ـيــش الـتــركــي
ب ـت ـع ــزي ــزات م ــن الـ ــوحـ ــدات ال ـخــاصــة
إلـ ــى ل ـ ــواء إسـ ـكـ ـن ــدرون ،قـ ــرب ح ــدود
محافظة إدلب.
الجانب الروسي املعني باملحادثات
مع أنقرة وضع أمس الكرة في امللعب
ال ـت ــرك ــي ،وأك ـ ــد أن ن ـج ــاح «ال ـه ــدن ــة»
املـفـتــرضــة يـتـطـلــب ال ـت ــزام الـفـصــائــل
«وق ـ ــف اس ـت ـه ــداف امل ـن ــاط ــق املــدن ـيــة
واملواقع التي يوجد فيها عسكريون
م ــن الـ ـق ــوات ال ــروسـ ـي ــة» ،مـضـيـفــا إن
تــرك ـيــا ه ــي امل ـس ــؤول ــة م ـب ــاش ــرة عن
ذلــك ،لكونها ملتزمة تطبيق «اتفاق

بومبيو :نواصل
جهود إقامة «المنطقة
اآلمنة» شرق الفرات

س ــوت ـش ــي» .ج ــاء ال ـحــديــث الــرسـمــي
الروسي في تصريح للمتحدث باسم
«الـ ـك ــرمـ ـل ــن» ،ديـ ـمـ ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف،
ع ـق ــب اج ـت ـم ــاع ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر
بوتني واألعضاء في «مجلس األمن
الــروســي» لنقاش الــوضــع فــي إدلــب.
ول ـفــت بـيـسـكــوف إل ــى أن املـشــاركــن
فـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع أع ـ ــرب ـ ــوا عـ ــن قـلـقـهــم
«إزاء ال ـق ـصــف اإلره ــاب ــي املـسـتـمــر»
هـ ـن ــاك .وأكـ ـ ــد امل ـت ـح ــدث ض ـم ـن ـيــا أن
اتصال الرئيس التركي ،رجــب طيب
إردوغـ ــان ،بنظيره الــروســي أول من

ل ـ ــم يـ ـط ــل ال ـ ــوق ـ ــت حـ ـت ــى أتـ ـ ــى ال ـ ــرد
ال ـص ـي ـنــي ال ـ ــذي ك ــان ــت ق ــد ت ـ ّ
ـوع ــدت
بــه بـكــن ،عـلــى الـخـطــوة األمـيــركـيــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ب ـح ــق ش ــرك ــة «هـ ـ ـ ــواوي»
الـصـيـنـيــة .ف ــأم ــس ،ات ـخ ــذت الـصــن
خطوة جديدة تصعيدية في الحرب
ال ـت ـج ــاري ــة م ــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة،
مـعـلـنــة نـيـتـهــا إع ـ ــداد قــائ ـمــة تضم
أسـ ـم ــاء ال ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـيــة الـتــي
تضر باالقتصاد الصيني .ويأتي
اإلعــان قبل يوم من زيــادة صينية
على الــرســوم الجمركية املفروضة
على سلع أميركية ،بقيمة  60مليار
دوالر ،فــي نـهــايــة أس ـبــوع هيمنت
عليه تـهــديــدات صينية متصاعدة
بــالــرد على إدراج الــرئـيــس دونــالــد
ترامب مجموعة «هواوي» العمالقة
على «القائمة السوداء».
وفي بيان لوزارة التجارة الصينية،
ُ
ست ّ
عد قائمة «املؤسسات
قالت إنها

استبعد ترامب التصديق
على اتفاق جديد بعد
فرضه جمركًا على
المكسيك

الـ ـع ــديـ ـم ــة ال ـ ـث ـ ـقـ ــة» ال ـ ـتـ ــي س ـت ـضــم
ش ــرك ــات وم ـن ـظ ـمــات وشـخـصـيــات
«تـنـتـهــك مـعــايـيــر ال ـســوق والـعـقــود
املبرمة وتعرقل اإلمدادات للشركات
الصينية ألغ ــراض غـيــر تـجــاريــة»،
وتلحق أنــواعــا أخ ــرى مــن اإلض ــرار
ِ
ب ــامل ـش ــاري ــع ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي الـصــن
ومـصــالـحـهــا االق ـت ـص ــادي ــة .وفـيـمــا
ل ــم ي ـع ـلــن ال ـب ـي ــان ه ــوي ــة ال ـشــركــات
وال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـت ــي سـ ـت ــدرج فــي
قائمتها أو ماهية اإلج ــراءات التي
سـتـتـخــذ بـحـقـهــا ،تـعـهــدت الـ ــوزارة
بـنـشــر م ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات بـهــذا
ال ـخ ـصــوص قــري ـبــا .وجـ ــاء اإلع ــان
ال ـص ـي ـن ــي فـ ــي وقـ ـ ــت ّ
رج ـ ـحـ ــت فـيــه
ص ـح ـي ـف ــة «ذي غ ـ ـلـ ــوبـ ــال ت ــاي ـم ــز»
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة لـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب»
الناطقة باسم الحزب «الشيوعي»

الحاكم في بكني ،أن تلك القائمة قد
تشمل شركتي «غــوغــل» األميركية
و« »ARMالبريطانية ،ألنهما سبق
أن جمدتا مشاريعهما مع «هواوي»
بطلب من الواليات املتحدة .وعلى
إثر القرار الصيني ،أعلنت سلسلة
ش ــرك ــات أم ـيــرك ـيــة أن ـه ــا سـتـتــوقــف
عــن التعامل تجاريًا مــع «ه ــواوي»
بـيـنـمــا تـنـظــر ش ــرك ــات أجـنـبـيــة في
م ـس ــأل ــة هـ ــل الـ ـ ـق ـ ــرار ي ـن ـط ـبــق عـلــى
تعامالتها مع املجموعة الصينية.
فــي سـيــاق آخ ــر ،بـعـيـدًا عــن حربها
مع الصني ،أطلقت اإلدارة األميركية
ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـص ــدي ــق عـ ـل ــى االتـ ـف ــاق
ال ـجــديــد ل ـل ـت ـجـ ّـارة ال ـح ــرة ألمـيــركــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة امل ـ ــوق ـ ــع بـ ــن الـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة وامل ـك ـس ـي ــك وكـ ـ ـن ـ ــدا ،لـكــن
ت ــرام ــب أث ـ ــار بـلـبـلــة أمـ ــس بــإعــانــه
ف ـ ـ ـ ـ ــرض رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم جـ ـ ـم ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ع ـل ــى
الـسـلــع املـكـسـيـكـيــة اع ـت ـبــارًا م ــن 10
ح ـ ــزي ـ ــران /ي ــون ـي ــو ب ـس ـب ــب قـضـيــة
الـ ـهـ ـج ــرة ال ـ ـسـ ــريـ ــة .وق ـ ــال ـ ــت إدارة
املمثل األمـيــركــي لـلـتـجــارة ،روبــرت
اليتهايزر ،الــذي أجــرى املفاوضات
ح ــول االتـ ـف ــاق ،إن م ـش ــروع «إع ــان
إجــراء إداري» قــدم إلــى الكونغرس،
ف ـي ـم ــا أوض ـ ـ ــح مـ ـص ــدر فـ ــي ال ـب ـيــت
األبـ ـي ــض أن هـ ــذا ي ـع ـنــي عـمـلـيــا أن
إدارة ترامب يمكنها تقديم قانون
تطبيق االت ـفــاق بــن ال ــدول الـثــاث
إلى الكونغرس خالل ثالثني يومًا،
اعتبارًا من الخميس املقبل.
وي ـف ـتــرض أن تـحــل ه ــذه االتـفــاقـيــة
َّ
الـ ـج ــدي ــدة مـ ـح ــل ات ـ ـفـ ــاق «الـ ـتـ ـب ــادل
الحر» املطبق منذ  1994بني الدول
الـثــاث ،الــذي انتقده ترامب بشدة.
وسيسمح التصديق على االتـفــاق
ل ـ ـل ـ ــدول امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة ب ـ ـت ـ ـبـ ــادل س ـلــع
وخدمات بقيمة مليارات الدوالرات
ّدون رسـ ــوم جـمــركـيــة .لـكــن تــرامــب
قلل مــن احتمال التصديق بسرعة
بعدما أعلن فــرض رســوم جمركية
ن ـس ـب ـت ـهــا  %5ع ـل ــى كـ ــل ال ـب ـضــائــع
ال ـق ــادم ــة م ــن املـكـسـيــك اع ـت ـب ــارًا من
 10حزيران /يونيو .وقــال الرئيس
األميركي في تغريدة على «تويتر»،
إن «ال ــرس ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة سـتــرتـفــع
تدريجيًا مــا دامــت مشكلة الهجرة
ّ
لــم ت ـحــل .فــي تـلــك الـلـحـظــة سترفع
الرسوم الجمركية».
(األخبار ،أ ف ب)

ُ
لم تعلن بكين هوية الشركات والشخصيات التي ستدرج في قائمتها السوداء (أ ف ب)

أمـ ـ ــس ،كـ ــان ي ـت ـض ـمــن طـ ــرح ال ـع ــودة
إل ـ ــى «ه ـ ــدن ـ ــة» فـ ــي م ـن ـط ـقــة «خ ـفــض
التصعيد» ،مشيرًا في الوقت نفسه
إلى عدم «وجود خالفات» بني بالده
وتركيا حول إدلب.
في مــوازاة النقاش التركي ـ ـ الروسي
املـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،خ ـ ـ ــرج وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـيــركــي ،مــايــك بومبيو ،مــن أملانيا،
ليعلن أن بالده تواصل «جهود إقامة
منطقة آمنة» في شمال شرق سوريا،
على ال ـحــدود مــع تــركـيــا .وفــي مؤتمر
مع نظيره األملــانــي ،هايكو مــاس ،قال
بــومـبـيــو« :لـقــد شــاهــدتــم الـعـمــل الــذي
قمنا به مع األتراك في منبج غربي نهر
ال ـف ــرات ...إضــافــة إل ــى ه ــذا (ال ــدوري ــات
التركية األميركية املشتركة في منبج)،
نسعى ال ــى تــأسـيــس ن ـظــام ،بوسعكم
تسميته منطقة عازلة أو أي شيء آخر
لـلـحــد مــن خـطــر الـهـجـمــات اإلرهــابـيــة
على تركيا» ،مضيفًا« :املنطقة اآلمنة
تـهــدف إلــى إنـهــاء الـتــوتــر» بــن تركيا
وامل ـج ـمــوعــات امل ــدع ــوم ــة م ــن الـجــانــب
األميركي.
(األخبار)

◄ وفيات ►
◄ذكرى ►
ذكرى أسبوع
ت ـصــادف غ ـدًا األح ــد ال ــواق ــع فـيــه 2
حزيران  2019ذكــرى مــرور أسبوع
على وف ــاة ،فقيدنا الـغــالــي النائب
والوزير السابق:
عبد اللطيف يوسف بك الزين
زوجته :أليس أوهانس قصرجيان.
إبنته :نائلة.
حفيدتاه :ياسمني و جولي عودة.
أشـ ـق ــاؤه امل ــرح ــوم ــون :إس ـمــاع ـيــل،
طلعت ،ع ــزت ،عبد الـعــزيــز ،رفعت،
ع ـبــدامل ـج ـيــد ،ع ـبــد ال ـك ــري ــم ،ج ــودت
ومحمد.
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ف ــاط ـم ــة ع ـم ــر ق ـب ـط ــان،
واملــرحــومــات :وح ـيــدة محمد علي
رضــا ،فريحة الشيخ جعفر الزين،
عزيزة شوكت العباس ،منيفة علي
فهمي وناديا نزار شعيتاني.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة س ـي ـقــام احـتـفــال
تــأب ـي ـنــي ع ــن روح ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة فــي
حسينية بلدته كفررمان للرجال،
وللنساء في دارة آل الزين الساعة
العاشرة والنصف صباحًا.
اآلسفون :آل الزين ،آل قصارجيان،
آل ع ــودة وع ـمــوم أهــالــي كـفــررمــان
والجنوب.

 بمناسبة مرور أربعني يوما على
وفاة املرحومة
الدكتورة  /ندى ناجي غراوي
زوج ـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم سـ ــامـ ــي زك ــائ ــي
الصلح
التي توفيت في باريس في تاريخ
 ٢٧نيسان ٢٠١٩
سـتـتـلــىب ـهــذه امل ـنــاس ـبــة آيـ ــات من
الذكر الحكيم على روحها الطاهرة
يوم الخميس  ٦حزيران ٢٠١٩
ابتداء من الساعة  ٣ظهرا ولغاية ٨
مساء للرجال والنساء
فــي م ـنــزل امل ــرح ــوم ســامــي الصلح
الكائن في تلة الخياط ـ بيروت.

رقد على رجاء القيامة يوم االثنني
 27أيار  ٢٠١٩املأسوف عليه
فؤاد فريد فليحان
زوجته ماري آن ايستوود
أبناؤه :فريد وعائلته
رمزي
ابنته املرحومة ناديا
أشقاؤه :املرحوم الدكتور أمني
الدكتور سمير وعائلته
عائلة املرحوم الدكتور نديم
الدكتور كميل وعائلته
وعموم عائالت فليحان ،ايستوود،
رعد ،أبو رحمة ،أبي عاد ،مغبغب،
بستاني ،حداد ،فرح وعموم أهالي
عــن زحلتا وأنسباؤهم فــي لبنان
واملهجر ينعونه بمزيد من األسى.
تـ ـق ــام خ ــدم ــة ص ـ ــاة الـ ـجـ ـن ــازة فــي
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة اإلنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـي ــة  -ري ـ ــاض
الصلح  -مقابل السرايا الحكومية
يوم األحد  2حزيران  2019الساعة
الـثــانـيــة والـنـصــف بـعــد الـظـهــر ،ثم
ينقل الجثمان إلــى مــدافــن العائلة
في عني زحلتا حيث يوارى الثرى.
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ـ ـ ــوم االثـ ـ ـن ـ ــن 3
حزيران  2019في قاعة شارل سعد
ف ــي الـكـنـيـســة اإلنـجـيـلـيــة  -ري ــاض
الصلح  -مقابل السرايا الحكومية
م ــن ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظـهـرًا
ً
مساء.
ولغاية الساعة السادسة
الــرجــاء استبدال األكاليل بالتبرع
للكنيسة أو ألي جمعية خيرية

اب ـنــاهــا :الــدك ـتــور ال ـف ــراد وزوج ـتــه
منى األشقر وعائلتهما
جـ ـمـ ـي ــل وزوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه إل ـ ـ ـيـ ـ ــان جـ ـب ــور
وعائلتهما
ابنتها :آمال زوجة إسكندر العليا
وعائلتهما
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :م ـ ـ ــاري ال ـع ـل ـي ــا أرمـ ـل ــة
املرحوم سليم وعائلتها
نعيم العليا وعائلته
جرجي العليا وعائلته (في املهجر)
وديع العليا وعقيلته
وأن ـ ـس ـ ـبـ ــاؤهـ ــم يـ ـنـ ـع ــون ف ـق ـيــدت ـهــم
املرحومة
عليا يوسف العليا
أرمـ ـ ـل ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ش ـ ـكـ ــري م ــرق ــص
الحايك
الراقدة على رجاء القيامة املجيدة
يــوم الخميس الــواقــع فيه  30أيــار
ّ 2019
مزودة باألسرار املقدسة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
وي ـ ــوم ـ ــي الـ ـسـ ـب ــت واألح ـ ـ ـ ـ ــد  1و2
ح ــزي ــران  2019اب ـت ـ ً
ـداء مــن الساعة
الـحــاديــة عـشــرة قـبــل الـظـهــر لغاية
ً
مساء في صالون
الساعة السابعة
ّ
الرعية.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن الى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا – جزين
تـ ـعـ ـل ــن امل ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـن ـه ــر
الليطاني الــى املشتركني في مشاريع
ال ـ ـ ـ ــري ف ـ ــي املـ ـصـ ـلـ ـح ــة (م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ري
القاسمية ورأس الـعــن ومـشــروع ري
صـ ـي ــدا – ج ــزي ــن) انـ ـه ــا وضـ ـع ــت قـيــد
التحصيل ج ــداول التحقق عــن العام
 2019وت ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الــذيــن
لــم يـســددوا بــدل اشتراكاتهم املـبــادرة
ف ـ ـ ــورًا ل ــدف ــع مـ ــا ي ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـهــم فــي
مهلة اقصاها  2019/6/30في مراكز
الجباية في صيدا ومكاتب املصلحة
في القاسمية ولبعا علمًا انــه اعتبارًا
م ــن  2019/7/1ي ـتــوجــب ع ــن امل ـبــالــغ
املستحقة وغير املسددة غرامة تاخير
مقدارها  %2عن كل شهر ويعتبر كسر
ً
الشهر شهرًا كامال.
كما تنذر االدارة املشتركني املتخلفني
عن دفــع اشتراكاتهم املستحقة لغاية
 2018/12/31املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة فـ ـ ـ ــورًا ال ــى
دف ــع م ــا ي ـتــرتــب عـلـيـهــم ت ـحــت طــائـلــة
مــاحـقـتـهــم تـبـعــا لـلـقــوانــن واالنـظـمــة
امل ــرعـ ـي ــة االج ـ ـ ـ ــراء ل ـت ـح ـص ـيــل امل ـب ــال ــغ
املـسـتـحـقــة عليهم وكــذلــك قـطــع املـيــاه
عن اشتراكاتهم .وبكل االحــوال تؤكد
امل ـص ـل ـح ــة عـ ـل ــى ح ـق ـه ــا فـ ــي مــاح ـقــة
امل ـش ـتــركــن امل ـخــال ـفــن ل ـن ـظــام الـ ــري ال
سيما املخالفات املنصوص عنها في
املادة  23من النظام خاصة لجهة عدم
صحة املساحات املروية.
رئيس مجلس االدارة /املدير العام
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 909
تصحيح إعالن منشور في جريدة األخبار

عدد  /3770/تاريخ 2019/5/30
ورد خطأ مادي يف االعالن الصادر عن دائرة
تنفيذ كرسوان يف املعاملة التنفيذية رقم
 2017/1189فيام خص بدل طرح القسم
 9/138أدما والدفنة  -اذ ورد فيه ان بدل
طرحه / 780772 ،338/د.أ .سبعامية ومثانون
الف واثنان وسبعون دوالر أمرييك وثالمثاية
ومثانية وثالثون سنتا ،يف حني ان الصحيح ان
بدل طرحه / 780772 ،338 /د.أ .سبعامية
ومثانون الف وسبعامية واثنان وسبعون
دوالر أمرييك وثالمثاية ومثانية وثالثون سنتاً.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ مبوب ►
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