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إعالنات

العالم

تقرير تتجه األم ــور إلــى األس ــوأّ بالنسبة لمصالح واشنطن
في بوينس آيــرس ،بعدما تلقى حــزب الرئيس الموالي
ل ـهــا مــاوري ـس ـيــو م ــاك ــري هــزي ـمــة قــاس ـيــة ف ــي جــولــة
انتخابات تمهيدية جرت نهاية األسبوع الماضي ،على
َ
مرشحي حزب «العدالة» البيروني ألبيرتو فيرنانديز
يدي
وشريكته الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنير .وإن تكررّ
الفوز في تشرين األول  /أكتوبر المقبل ،فسيضمن الحزب
ذو السياسات الوطنية المائلة إلى اليسار تولي السلطة في
األرجنتين من الجولة األولى

التمهيدية:
األرجنتين
انتخابات
ّ

صفعة «بيرونية»
لواشنطن

لندن ــ سعيد محمد
أصـ ـيـ ـب ــت األسـ ـ ـ ـ ــواق امل ــالـ ـي ــة ب ــال ـه ـل ــع،
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ب ـ ـعـ ــد اإلع ـ ـ ـ ــان
ع ــن ن ـت ـي ـجــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــدي ــة فـ ـ ــي األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــن .ف ـقــد
ال ــ«ب ـي ـس ــو» ـ ـ ال ـع ـم ـلــة ال ــوط ـن ـي ــة ـ ـ مــن
فــوره أكثر مــن  %17مــن قيمته ،بينما
هـبـطــت ب ــورص ــة بــوي ـنــس آيـ ــرس عـ ّـمــا
يــزيــد على  ،%31وتــراجـعــت السندات
الحكومية ب ــ .%31جاء كل ذلك نتيجة
إخ ـفــاق الــرئـيــس األرجـنـتـيـنــي الحالي
ماوريسيو ماكري ـ ّ
املقرب من واشنطن
ـ في الحصول على ما قد يكون كافيًا
مــن مجموع أص ــوات الناخبني للفوز
ب ــدورة رئاسية ثانية ،فيما لــن تكفيه
ث ـقــة  %32م ــن ال ـنــاخ ـبــن ال ـتــي حصل
عليها ،للفوز في املرحلة النهائية من
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة امل ـقـ ّـررة فــي 10
و 11تشرين األول  /أكتوبر أول املقبل.
وي ـبــدو أن الـصــدمــة االق ـت ـصــاديــة كــان
ل ـهــا ال ـ ــدور األكـ ـب ــر ف ــي ال ــوص ــول إلــى
هــذه النتيجة ،في ظل ما ّ
تسببت فيه
السياسات النيوليبرالية القاسية التي
ّ
نفذها ماكري ،بالتنسيق املباشر مع
صندوق النقد الدولي ،والتي أدت إلى
انفجار معدالت التضخم ( %55حاليًا)
وسـ ـق ــوط الـ ـب ــاد ف ــي م ــوج ــة ان ـك ـمــاش
ً
اق ـت ـصــادي ش ــدي ــد ،ف ـضــا ع ــن تــوريــط
ال ـج ـم ـه ــوري ــة فـ ــي أكـ ـب ــر ق ـ ــرض مــالــي
ق ـ ّـدم ــه ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ف ــي كل
تاريخه املديد ،أي  57مليار دوالر .كل

ذلــك دفــع الناخبني األرجنتينيني ،من
الطبقات العاملة وحتى البورجوازية،
إل ــى إس ـق ــاط م ــاك ــري م ــن حـســابــاتـهــم،
ودعم ألبيرتو فيرنانديز مرشح حزب
«ال ـع ــدال ــة» ال ـب ـيــرونــي ـ ـ ي ـســار الــوســط
ـ ـ ال ــذي حـصــل عـلــى  %48مــن مجموع
األصـ ـ ـ ـ ـ ــوات .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أنـ ـ ــه ال
مفاعيل مـبــاشــرة لـهــذه النتيجة على
بنية السلطة في ثالث أكبر اقتصاد في
أميركا الالتينية ،إال أنها ّ
تعد بمثابة
استطالع واسع لتوجهات الرأي العام
استعدادًا للجولة الحاسمة.
الــرئـيــس مــاكــري ـ ـ املـنـحــدر مــن أســرة
بــال ـغــة الـ ـث ــراء ،وال ـ ــذي ك ــان ق ــد تــولــى
م ـن ـص ـب ــه ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2015ـ ـ ـ ـ اعـ ـت ــرف
ّ ً
بالهزيمة القاسية ،مقلال فــي الوقت
ذاتــه مــن أهميتها ،وواع ـدًا مناصريه
ب ـم ـضــاع ـفــة الـ ـجـ ـه ــود ل ـل ـف ــوز ب ـ ــدورة
رئاسية ثانية ألربع سنوات .لكن من
الواضح أن سمعة الرئيس وشعبيته
ق ـ ــد ت ـ ـت ـ ـضـ ـ ّـررتـ ــا بـ ـسـ ـب ــب س ـي ــاس ــات ــه
االق ـت ـص ــادي ــة ،ع ـلــى ن ـحــو ي ـج ـعــل من
الـ ـصـ ـع ــب إنـ ـ ـق ـ ــاذه فـ ــي مـ ــا ت ـب ـق ــى مــن
الــوقــت مــا لــم تحصل مـعـجــزة كـبــرى.
ُ
ولــن يـســاعــده ،بالطبع ،مــا كـشــف عن
م ــراك ـم ـت ــه ل ـ ـثـ ــروة ش ـخ ـص ـيــة هــائ ـلــة،
خـ ـ ــال فـ ـت ــرت ــه ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع ف ـي ــه ثـلـثــا
ال ـش ـع ــب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ـ ّـي ،ع ـل ــى األق ـ ــل،
ألس ــوأ سـيــا ّســات التقشف فــي الـقــارة
مقابل تضخم متصاعد أفقد األجور
قيمتها ،ودفع باملاليني من املواطنني

ّ
يبدو ألبيرتو فيرنانديز مرشح حزب «العدالة» البيروني النزعة أقرب إلى كسب المنصب الرئاسي (أ ف ب)

ً
إلـ ــى م ــا دون خ ــط ال ـف ـق ــر ،ف ـض ــا عن
توظيفه الجيش ـ ّ
السيئ السمعة ـ في
قمع االحتجاجات الشعبية.
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل ذلـ ـ ـ ّـ ــك ،يـ ـ ـب ـ ــدو ألـ ـبـ ـي ــرت ــو
فـيــرنــانــديــز ،مــرشــح ح ــزب «ال ـعــدالــة»

الرئيس ًماكري
اعترف
ّ
بالهزيمة مقلال في
الوقت ذاته من أهميتها
ال ـب ـيــرونــي ال ـن ــزع ــة ،أقـ ــرب إل ــى كسب
املنصب الرئاسي .وهو رغم وسطيته
ورماديته النسبية ،اكتسب بشراكته
مـ ــع ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـس ــاب ـق ــة كــريـسـتـيـنــا
ك ـي ــرش ـن ـي ــر ـ ـ ـ مـ ــن خـ ـ ــال تــرش ـي ـح ـهــا
مـعــه ملـنـصــب نــائــب الــرئ ـيــس ـ ـ تأييد
ج ـ ـم ـ ـهـ ــور ال ـ ـي ـ ـس ـ ــار وال ـ ـب ـ ـيـ ــرون ـ ـيـ ــن

ّ
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــن م ـ ـعـ ــا .وق ـ ـ ــد وظـ ـ ـف ـ ــا فــي
خطابهما للناخبني ،وبــدهــاء الفــت،
كــل مـثــالــب الـعـهــد لـلــوصــول إل ــى هــذه
النتيجة املمتازة ،التي ّ
ترجح غالبية
املــراقـبــن تـكــرارهــا فــي اقـتــراع تشرين
األول  /أك ـتــوبــر امل ـق ـبــل .وت ـع ـ ّـد أق ــوى
أوراقهما ،استنادهما إلى ارتباطهما
الوثيق بــالــروح التي ال تخمد لتراث
الــرئـيــس الــراحــل خ ــوان بـيــرون ـ ـ حكم
الـ ـب ــاد ف ــي األرب ـع ـي ـن ـي ــات م ــن ال ـق ــرن
امل ــاض ــي ـ ـ ـ والـ ـ ـ ــذي م ــا زال م ـشــروعــه
ال ـس ـيــاســي مـلـهـمــا ل ـل ـق ـطــاع األع ــرض
ً
مــن املــواطـنــن األرجنتينيني ،ومــاثــا
في قلب السياسة في بوينس آيرس،
بـعــد  70عــامــا عـلــى غـيــابــه .وبالفعل،
ُ
س ـي ـجــد املـ ـت ــاب ــع لـ ـلـ ـق ــاءات الـشـعـبـيــة
ال ـت ــي ع ـقــدهــا ال ـث ـنــائــي ف ـيــرنــانــديــز ـ
كـيــرشـنـيــر ف ــي أح ـي ــاء ال ـعــاص ـم ــة ،أن
عدد الالفتات التي تحمل صورة إيفا

بيرون ـ عقيلة الرئيس الراحل ورمز
تجربته السياسية ـ يزيد على صور
ّ
املرش َح ْي.
م ــع ذلـ ــك ،ل ــن ت ـكــون امل ـه ـمــة األص ـعــب
أم ــام ثنائي حــزب «ال ـعــدالــة» الفائز،
ف ــي اج ـت ـي ــاز اخ ـت ـب ــار ت ـشــريــن األول
 /أك ـت ــوب ــر امل ـق ـب ــل ،ب ـق ــدر م ــا ه ــي في
صــوغ مجموع سياسات اقتصادية
وسياسية واجتماعية تضمن إزالــة
األضــرار البالغة التي سيرثانها من
ماكري وفريقه ،ال ّ
سيما في مواجهة
الــواليــات املـتـحــدة الـتــي لــن يرضيها
إقـ ـص ــاء فــري ـق ـهــا امل ـ ــوال ـ ــي ،وص ـع ــود
ف ـ ــري ـ ــق ج ـ ــدي ـ ــد ذي ن ـ ـهـ ــج ي ـ ـسـ ــاري
الـ ـت ــوج ــه ،س ـي ـق ـلــب ص ـي ـغــة الـهـيـمـنــة
شبه التامة على غالبية دول أميركا
ال ــاتـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،وسـ ـي ــرس ــل إشـ ـ ـ ـ ــارات ال
تحبذها واشنطن إلى شعوب أميركا
الالتينية األخرى ،ال ّ
سيما تلك التي

س ـت ـق ـتــرع ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة،
خالل أشهر قليلة مقبلة.
وعلى الرغم من الصورة الرومانسية
التي رسمتها هوليوود إليفيتا ـ كما
ّ
يسميها األرجنتينيون ـ وللجمهورية
في عهد خوان بيرون ،فإن «البيرونية
السياسية» ظاهرة حنني نوستالجي
أكـثــر منها سـيــاق سـيــاســات مـحــددة،
ذلك أنها لم تفلح خالل توليها السلطة
على مدى  35عامًا تقريبًا ـ أي نصف
الفترة منذ غياب بيرون ـ في صياغة
مـ ـش ــروع وطـ ـن ــي ش ــام ــل ،أو تـحـقـيــق
نهضة اقتصادية مستدامة أو امتالك
أدوات اس ـت ـقــال حـقـيـقــي ع ــن هيمنة
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،وك ـث ـي ـرًا م ــا انـتـهــت
ضـحـيــة الن ـق ــاب ــات عـسـكــريــة دمــويــة
ّ
نــفــذهــا ع ـتــاة الـيـمــن ،الــذيــن اعـتـبــروا
دائمًا أن السياسات الشعبوية للتيار
الـ ـبـ ـي ــرون ــي ،وامل ـ ـعـ ــاديـ ــة وإن بـشـكــل
فضفاض للنخبة وامتيازاتها ،تأخذ
البالد إلى الكارثة.
ولـ ــم ي ـن ـ َـس ك ـث ـي ــرون ال ـع ـه ــد ال ـفــاســد
منعمّ ،الــذي ترشح
للرئيس كارلوس ّ
باسم البيرونية ،لكنه نفذ سياسات
خـ ــدمـ ــت أصـ ـ ـح ـ ــاب رؤوس األم ـ ـ ـ ــوال
حـصـرًا ،وضــاعــف ثــروتــه الشخصية،
أو ح ـتــى األداء ال ـبــاهــت لـلـحـكــومــات
الوطنية فــي عهد الرئيس البيروني
نـيـسـتــور كـيــرشـنـيــر ،والح ـقــا زوجـتــه
كريستينا كيرشنير ،رغم أن األخيرة
ال ت ــزال تـتـمـتــع بــالـشـعـبـيــة بوصفها
ضحية ملــؤامــرات اليمني الرجعي في
البالد ،وما زال ثلث الشعب على األقل
ي ــراه ــا وري ـث ــة أيـقــونـتـهــم الـتــاريـخـيــة
إيـفـيـتــا ب ـي ــرون وأبـ ــرز حـمـلــة مشاعل
«البيرونية».
سـ ـتـ ـتـ ـض ــاع ــف م ـ ـصـ ــاعـ ــب الـ ـثـ ـن ــائ ــي
فيرنانديز ـ كيرشنير من دون شك،
نـتـيـجــة ال ـض ـغــوط ع ـلــى ال ــ«ب ـي ـســو»،
ال ـت ــي انـطـلـقــت م ـنــذ اآلن م ــع تــراجــع
ثقة املستثمرين املرتبطني باملصالح
الرأسمالية املعوملة ودعــاة التشبيك
م ـ ــع املـ ـنـ ـظ ــوم ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .ه ـ ــؤالء
يـ ـخـ ـش ــون مـ ــن سـ ـي ــاس ــات ح ـم ــائ ـي ــة،
وتخفيف متوقع للتقشف عن كاهل
ّ
ث ـل ـث ــي ال ـش ـع ــب ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـق ــل ــة
املتنفذة في البالد .ولذلك ،فإن مهمة
م ـع ـق ــدة ت ـن ـت ـظــره ـمــا ع ـل ــى ال ـج ــان ــب
اآلخر ،فور عبورهما جسر انتخابات
تشرين األول  /أكتوبر املقبل ،وهما
سيحتاجان إلى بناء تحالف سريع
بني فئات متناقضة من البورجوازية
الــرثــة والطبقات العاملة والعناصر
الــوطـنـيــن فــي الـجـيــش ،عـلــى أســاس
قواسم مشتركة تضمن صمود البالد
ف ــي مــواج ـهــة ال ـع ــواص ــف األمـيــركـيــة
ّ
املحتمة ،وسيفها املشرع دائمًا ضد
الشعب األرجنتيني.

ّ
ّ
بولتون يحذر الصين :ال تكرروا أحداث الماضي في هونغ كونغ
تقرير

تـسـعــى حــركــة االح ـت ـجــاج ف ــي هــونــغ
ك ــون ــغ إل ـ ــى إث ـ ـبـ ــات س ـل ـمـ ّـي ـت ـهــا بـعــد
ّ
أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع حـ ـ ــافـ ـ ــل ت ـ ـخـ ــل ـ ـلـ ــه اح ـ ـتـ ــال
املـتـظــاهــريــن مل ـطــار املــديـنــة وتعطيل
حـ ــركـ ــة امل ـ ـسـ ــافـ ــريـ ــن .وف ـ ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار
ت ـظ ــاه ــرة «ع ـق ــان ـي ــة وغـ ـي ــر عـنـيـفــة»
يــوم غـ ٍـد األح ــد ،دخــل مستشار األمــن
القومي األميركي ،جون بولتون ،على
ّ
خــط أزمــة اإلقليمُ ،مـحــذرًا الصني من
استخدام القوة فيه« ،ألن األميركيني
ّ
ي ـ ـت ـ ــذك ـ ــرون سـ ــاحـ ــة ت ـ ـيـ ــان ان ـ ـمـ ــن».
ٌ
ت ـح ــذي ــرات ج ــاءت عـلــى خـلـفـيــة نشر
وس ــائ ــل اإلعـ ــام الـصـيـنـيــة الــرسـمـيــة
ص ـ ـ ــورًا ل ـع ـس ـك ــري ــن ون ـ ــاق ـ ــات جـنــد
مدرعة في شينزين قرب حدود هونغ
كونغّ .
وحـ ـ ـ ـ ــذر مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األم ـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي
األم ـي ــرك ــي م ــن م ـغ ـبــة تـ ـك ــرار أحـ ــداث
ساحة تيان أنمني فــي هونغ كونغ،
وذلـ ــك تـعـلـيـقــا عـلــى ح ـشــود صينية
قـ ـ ــرب ح ـ ـ ــدود امل ــديـ ـن ــة ،ت ــرافـ ـق ــت مــع
ت ـلــويــح سـفـيــر ب ـكــن ف ــي ل ـن ــدن ،ليو

ش ـي ــاو م ـي ـن ــغ ،بـ ــأن ب ـ ــاده «لـ ــن تـقــف
مـكـتــوفــة األي ـ ــدي» إذا خــرجــت األزم ــة
ف ــي اإلق ـل ـي ــم «عـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة» .وق ــال
ب ــولـ ـت ــون ،فـ ــي ّم ـق ــاب ـل ــة مـ ــع «ف ــوي ــس
أوف أمـيــركــا» ُبــثــت أول مــن أم ــس ،إن
«ع ـلــى الصينيني أن ي ــدرس ــوا بحذر
ّ
شــديــد ال ـخ ـطــوات ال ـتــي يــتـخــذونـهــا،
ّ
ألن األمـ ـي ــركـ ـي ــن ي ـ ـتـ ــذكـ ــرون ســاحــة
ّ
ت ـي ــان انـ ـم ــن» ،و«ي ـ ـتـ ــذكـ ــرون ص ــورة
الــرجــل الــواقــف أم ــام رتــل الــدبــابــات...
يـ ـت ــذك ــرون أيـ ـض ــا ال ـق ـم ــع ال ـح ـكــومــي
ال ـص ـي ـن ــي ف ـ ــي  .1989سـ ـيـ ـك ــون مــن
الخطأ خلق ذكــريــات جديدة مماثلة
ف ــي هــونــغ ك ــون ــغ» .تـعـلـيـقـ ٌ
ـات دفـعــت
صحيفة «غـلــوبــال تــايـمــز» الصينية
الصادرة باإلنكليزية إلى ّ
الرد بالقول
إنـ ــه ل ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك تـ ـك ــرار ألحـ ــداث
ت ـيــان ان ـم ــن .وك ـت ـبــت الـصـحـيـفــة في
افتتاحيتها أن «بكني لم ّ
تقرر التدخل
باستخدام القوة لقمع أعمال الشغب
في هونغ كونغ ،لكن هذا الخيار في
متناولها بــالـطـبــع» .لكنها أك ــدت أن

«هونغ كونغ لن تكون تكرارًا للحادث
الـسـيــاســي ف ــي ال ــراب ــع م ــن ح ــزي ــران/
يونيو عــام  ،»1989خصوصًا أن في
م ـت ـنــاول ال ـص ــن ،حــال ـيــا ،طــرقــا أكـثــر

اقترح ترامب على نظيره الصيني
القيام بـ«لقاء شخصي» مع
المتظاهرين
ت ـطــورًا ،إذ إنـهــا أصـبـحــت «أكـثــر قــوة
ونضجًا ،وقدرتها على التعامل مع
أوضاع معقدة ّ
تطورت بشكل كبير».
ف ــي اإلطـ ـ ــار ن ـف ـســه ،ح ـ ــذرت صحيفة
«غـ ـل ــوب ــال ت ــاي ـم ــز» م ــن أن ال ــوالي ــات
املتحدة «لن تكون قادرة على ترهيب
الصني باستخدام االضطرابات التي
وقعت قبل  30عامًا».
وب ـ ـ ــدا ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،دون ــال ــد

متظاهر يحمل علم الواليات المتحدة خالل ّ
تجمع في هونغ كونغ (أ ف ب)

ترامب ،أكثر هدوءًا في التعليق على
األزمة املتواصلة ،إذ اقترح على نظيره
ال ـص ـي ـن ــي ،ش ــي ج ــن ب ـي ـن ــغ ،ال ـق ـيــام
بـ«لقاء شخصي» مع املتظاهرين في
هونغ كونغ ،ما يسمح ،وفقًا له ،بحل
ً
األزمة بهدوءّ .
وغرد ترامب قائال« :إذا
التقى الرئيس شي مباشرة ،وبشكل
ش ـخ ـصــي ،امل ـت ـظــاهــريــن( ،فـسـنـصــل)
إلــى نهاية سعيدة وإيجابية ملسألة
هونغ كونغ .ال أشك في ذلك».
وي ـع ـت ــزم امل ـح ـت ـج ــون ت ـن ـظ ـيــم تـجـ ّـمــع
ح ــاش ــد ي ــوم غ ـ ٍـد األح ـ ــدُ ،وصـ ــف بــأنــه
تظاهرة «عقالنية وغير عنيفة» تهدف
إل ــى إث ـبــات أن ال ـحــركــة االحـتـجــاجـيــة
ّ
ال تـ ــزال تـتـمــتــع ب ــدع ــم شـعـبــي واس ــع
بـ ـع ــد تـ ـع ـ ّـرضـ ـه ــا النـ ـتـ ـك ــاس ــة ب ــداي ــة
األسبوع الحالي ،حني منع املحتجون
مسافرين من الــوصــول إلــى رحالتهم
ف ــي مـ ـط ــار امل ــديـ ـن ــة ،والحـ ـق ــا اعـ ـت ــدوا
على رجلني بصفتهما «جاسوسني»
للصني.
(األخبار)

تقرير

والد جندي باكستاني قتل على الحدود
بين باكستان والهند يحمل صورة ابنه (أ ف ب)

مجلس األمن يلتئم بعد  50عامًا:
أزمة كشمير قنبلة موقوتة
ووجه قرار رئيس الوزراء الهندي ،ناريندرا مودي ،إلغاء الحكم الذاتي
للجزء الخاضع لبالده من كشمير ،باختبار جديد أمام مجلس األمن
الدولي ،وهي املرة األولى التي يلتئم فيها املجلس ملناقشة الوضع في
بطلب باكستاني
اإلقليم منذ عام  .1965االجتماع املغلق الذي ُعقد
ٍ
ودعم صيني ،يأتي وسط تصاعد التوتر بني إسالم أباد ونيودلهي
منذ الخامس من آب /أغسطس الحالي ،ووسط تصعيد عسكري
ّ
خلف قتلى من الجانبني في تبادل إلطالق النار عبر الحدود بني الهند
وباكستان.
ّ
ولم يكن االجتماع األول بعد قرار مودي املفاجئ محل ترحيب هنديًا،
إذ ّندد سفير الهند لدى األمم املتحدة ،سيد أكبر الدين ،بالتدخل الدولي
في شؤون كشمير .وقال للصحافيني في نيويورك« :ال نحتاج إلى
ّ
شؤون غيرها ملحاولة إطالعنا على كيفية
هيئات دولية تتدخل في َ
إدارة حياتنا» .وسبق الجلسة هذه اتصال هاتفي بني رئيس الوزراء
الباكستاني عمران خان ،والرئيس األميركي دونالد ترامب ،بحث
الوضع في اإلقليم ،دعا فيه األخير إلى حوار بني الهند وباكستان لحل
األزمة .وبحسب ما أفاد به وزير الخارجية الباكستاني ،شاه محمود
قرشي ،فإن «(خان) تحدث إلى الرئيس ترامب .جرى تبادل اآلراء
بشأن الوضع في املنطقة ،وخصوصًا الوضع في كشمير املحتلة»،
مشيرًا إلى أن الزعيمني ناقشا أيضًا ملف أفغانستان ،حيث تنخرط
ّ
واشنطن في مفاوضات مع حركة «طالبان» ،تتوقع أن تكون إلسالم
أباد اليد الطولى في نجاحها ،نظرًا إلى عالقاتها بالحركة األفغانية .في
هذا السياق ،نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولني قولهم
إن واشنطن و«طالبان» باتتا قريبتني من إعالن اتفاقهما بشأن بدء
االنسحاب األميركي من أفغانستان ( 5آالف جندي من أصل 14
ألفًا) ،جنبًا إلى جنب إطالق محادثات بني الحركة والحكومة األفغانية.
وقالت الصحيفة إن ترامب سيجتمع بكبار مسؤوليه ومستشاريه
لالستماع إلى إيجاز سيقدمه املبعوث األميركي إلى أفغانستان،
زملاي خليل زاد ،بينما أفاد مسؤول أميركي بأن نائب الرئيس مايك
بنس ،ووزير الخارجية مايك بومبيو ،سيحضران هذا االجتماع في
منتجع ترامب للغولف في نيو جيرسي.
وكان خان قد ّ
صعد هجومه على الحكومة الهندية ،واصفًا إياها
بـ«الفاشية والعنصرية» .وفي تغريدتني عبر حسابه في تويتر يوم
أمس ،قال إن على حكومة مودي «العنصرية الهندوسية الفاشية أن
تعلم أنه بينما يمكن هزيمة الجيوش واملسلحني واإلرهابيني على
ّ
أيدي قوات متفوقة ،يخبرنا التاريخ أنه عندما تتحد أمة وتناضل
في سبيل الحرية وال تخشى املوت ،ال يمكن َّأي قوة أن تمنعها من
تحقيق هدفها» .وأضاف في تغريدة ثانية« :لهذا السبب ،إن العقيدة
اإلقصائية لحكومة مودي التي تسعى لتوطيد هيمنة الهندوس ،مع
ً
أساليبها الفاشية في جامو وكشمير ،ستفشل فشال ذريعًا في
محاولتها إخماد نضال الكشميريني في سبيل الحرية».
ودارت ،يوم أمس ،صدامات بني مئات املحتجني في كشمير الخاضعة
لإلدارة الهندية والشرطة التي ّ
ردت بإطالق قنابل الغاز املسيل للدموع
وكريات من بنادق الضغط في اتجاههم .صدامات اندلعت بعدما
سريناغار ،مركز املنطقة ،في اليوم الثاني
احتشد عدة آالف في مدينة ُ
عشر من اإلغالق األمني .كذلك أ ِبلغ عن صدامات متقطعة في أجزاء
أخرى من وادي كشمير ،املعقل الرئيس ملقاومة الحكم الهندي منذ
عقود ،وحيث االتصاالت مقطوعة منذ أسبوعني تقريبًا .وظلت املدن
والبلدات الكبرى في الوادي املضطرب خاضعة لحظر التجوال ،ولم
تسمح القوات الحكومية بالتحرك إال ً
بناء على تصاريح خاصة.
في هذه األثناء ،أرجأت املحكمة العليا في الهند دعوى تطالب الحكومة
برفع القيود التي فرضتها خالل األيام الـ 12املاضية .وأوردت وكالة
«بلومبرغ» األميركية أن هيئة املحكمة العليا ،برئاسة رانجان جوجوا،
أرجأت التماسًا يعترض ُعلى القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة
َ
الهندية في اإلقليم .كذلك أ ِّجلت دعوى أخرى في شأن دستورية إلغاء
الحكم الذاتي للوالية ،من خالل إلغاء الحكومة مادة في الدستور ،وهي
خطوة اتخذت من دون موافقة برملان والية جامو وكشمير.
(األخبار)

◄ وفيات ►
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن مصلحة اسـتـثـمــار مــرفــأ طرابلس
عــن رغـبـتـهــا فــي إعـ ــادة إجـ ــراء املناقصة
العمومية العائدة لتلزيم اعمال الحراسة
داخل املرفأ وذلك على الشكل التالي:
 ت ـن ـف ـيــذ ال ـص ـف ـق ــة ب ـط ــري ـق ــة امل ـنــاق ـصــةالعمومية.
 تسلم دفــاتــر ال ـشــروط اعـتـبــارًا مــن يومالجمعة الــواقــع فيه  2019/8/16من قلم
املصلحة.
 آخر مهلة لتقديم العروض يوم الجمعةال ــواق ــع ف ـيــه  2019/8/30ق ـبــل ال ـســاعــة
الثانية عشر ظهرًا.
 تفض العروض يوم اإلثنني الواقع فيه 2019/9/2عند الساعة التاسعة صباحًا
في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
نـنـعــى إلـيـكــم وف ــاة فـقـيــدنــا الـغــالــي
املرحوم
الحاج أكرم رياض طليس
زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه :ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ح ـ ـمـ ــدة راج ـ ــح
شريف
وال ـ ـ ـ ـ ــده :املـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــاج ري ـ ــاض
طليس
والدته :املرحومة مريم شحادة
أوالده :راجح ،علي ،حمزة وعباس
ابنته :زينب
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه :ع ـ ـب ـ ــاس ،عـ ـب ــد الـ ـغـ ـن ــي،
ع ـل ــي ،م ـع ــن ،م ـح ـمــد ،م ــرس ــال ،زيــن
العابدين ،حسني وحسن
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ن ـهــار
االثـ ـن ــن ال ــواق ــع ف ـيــه  19آب 2019
فــي جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي  -الــرم ـلــة الـبـيـضــاء  -قــرب
مديرية أمن الدولة للرجال والنساء
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد الـظـهــر
ً
مساء.
وحتى السابعة
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ط ـل ـيــس ،آل شــريــف،
املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
وعموم أهالي بريتال.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب هيثم منير حمود وكيل منير علي
ح ـمــود سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع للعقار
 8/867حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

◄ مطلوب ►
بسم الله الرحمن
الرحيم َّ ُ
َ ُ
َّ ْ ُ ُْ ْ
س الط َم ِئن ًة َ ْار ِجـُ ِـعــي
َيــا أ َّيــتـ َـهــا النف
ً
إ َلــى َر ِّب ـ ِـك َر ِ َ َّ ْ
ضـ َّـيــة ف ْادخ ِلي
ِ
اضـ ُـيــة مــر َ ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي جن ِتي
انتقل إلى رحمة الله املرحوم
الحاج محمد علي بلوط
(أبو علي)
(مختار بلدة كونني السابق)
أش ـ ـقـ ــاؤه ال ـ ـحـ ــاج حـ ـس ــن ،امل ــرح ــوم
ال ـ ـحـ ــاج أح ـ ـمـ ــد ،حـ ـس ــن ،امل ـه ـنــدس
محمود وإبراهيم
أوالده علي ،دعاء ،محمود وإبراهيم
أصهرته الحاج علي العمار ،يوسف
حمية ،حسن فياض والحاج بشار
كنج
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـطــاهــر
الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة والـنـصــف
مـ ــن صـ ـب ــاح ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت امل ــواف ــق
فــي  17آب  2019فــي جـبــانــة بلدته
كونني.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
منزل الفقيد الكائن في كونني.
كما تقام ذكــرى مــرور أسبوع على
وف ــات ــه ن ـهــار األحـ ــد امل ــواف ــق  25آب
 ،2019الـســاعــة الـعــاشــرة والنصف
صباحًا ،في حسينية بلدته كونني.
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل ب ـ ـل ـ ــوط ،ف ــوع ــان ــي،
نعمه ،عـمــار ،فـيــاض ،حميه ،كنج،
غطيمي ،الزين ،مطر ،خليل ،أيوب،
ق ــاروط وعـمــوم أهــالــي بـلــدة كونني
وأنسباؤهم.
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◄ خرج ولم يعد ►
ه ـ ــرب ـ ــت ال ـ ـخ ـ ــادم ـ ــة االثـ ـي ــوبـ ـي ــة
MASTEWAL SENDEK AGEGNEHU
م ــن م ـن ــزل م ـخ ــدوم ـه ــا ب ـتــاريــخ
 ١٥/٧/٢٠١٩الرجاء ممن يعرف
عنهما شيئا االتصال على الرقم
76790107

◄ للبيع ►
عقار للبيع (رقم  - ١٧٢٧برج
الرباجنة) ،بلدية املريجة .مساحة
اجاملية  ١٠٣٣م .٢يتتضمن العقار
مبنى قديم شاغر من  ٧طوابق
باإلضافة اىل أرض شاغرة .املوقع
ما بني اوتوسرتاد الجامعة اللبنانية
ومخفر املريجة .للمراجعة اإلتصال
عىل الرقم 81782744
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