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أنباء لبنانية

تقرير إخباري

أنباء سوريةأنباء مصرية

طيران «مجهول» ينفذ غارات على مناطق 
سيطرة تركيا في شمال سورية

وكاالت: قالت مواقع إعالم 
محلية في املنطقة الشرقية، 
واملرصــد الســوري حلقوق 
اإلنســان، إن طيرانا مجهول 
الهويــة، شــن أمــس غارتني 
علــى منطقة «تبع الســالم» 
اخلاضعة لســيطرة فصائل 
الســوري  الوطني  اجليــش 
والقوات التركية الداعمة له.

وقــال موقــع «اخلابور»، 
إن الغارة األولى اســتهدفت 
بصــاروخ أطراف بلدة حمام 
التركمــان بريف تــل أبيض 
ولم تسفر عن وقوع خسائر 
بشرية، فيما استهدفت الغارة 
الثانية بلدة أبو شاخات بريف 
رأس العــني وهي األخرى لم 

تسفر عن وقوع خسائر.
ولفــت إلــى أن املناطــق 
اخلاضعــة لســيطرة قــوات 
الروســية  النظــام والقوات 
وميليشــيا حــزب االحتــاد 
الدميوقراطي «ب ي د» جنوب 
طريق (إم ٤) كانت شــهدت 

حتليقا للطيران أمس.
وأشــار إلــى أن اجليــش 
الوطنــي الســوري والقوات 
التركية رفعا جاهزيتهما في 

عموم املنطقة بعد الغارات.
وفي السياق، أفاد املرصد 
بدخــول رتــل جديــد تابــع 
للقوات التركية نحو األراضي 
الســورية، وذلــك عبر معبر 
كفرلوسني احلدودي مع لواء 
الرتل  اســكندرون، ويضــم 
نحو ٢٠ آلية محملة باملعدات 
العســكرية واللوجســتية، 
توجهت نحو املواقع التركية 
املنتشــرة فــي منطقة وقف 
إطالق النار بريف ادلب. ومع 
استمرار تدفق األرتال التركية، 
فإن عدد اآلليات التي دخلت 
األراضي الســورية منذ بدء 
وقف إطــالق النار الذي وقع 
بني روسيا وتركيا، بلغ ٤٣٨٠ 
آلية، باإلضافة آلالف اجلنود.

(أ.ف.پ) سوريون يحاولون اعادة اعمار بيوتهم في حي الزهراء بحلب 

مباحثات إيرانية مع سورية الستئناف الزيارات الدينية
أعلن رئيــس منظمة «احلج  وكاالت: 
والزيارة» اإليرانية علي رضا رشيديان، 
عن إجراء مباحثات مع احلكومة السورية 

الستئناف فتح «الزيارة الدينية».
وفي تصريحات لوكالة مهر اإليرانية، 
نقلها موقع «إيران إنتل»، قال رشيديان إن 
هناك: «مفاوضات مع املسؤولني في دمشق 

إليفاد الزوار إلى سورية».
واشترط رئيس املنظمة اإليرانية توقيع 
مذكرة تفاهم بني وزارتي الصحة في البلدين، 

من أجل ذلك.
وأضاف أن هذه الشروط تنطبق على 
الزوار السوريني الذين يرغبون في زيارة 

إيران.
وحتدث عن أن سورية «تعيش وضعية 
جيدة» بالنسبة لڤيروس «كورونا املستجد» 

(كوفيد-١٩) مقارنة بدول اجلوار.
وأشار إلى أن توقيت إيفاد الزوار ليس 
معروفا، لكننا نأمل أن يتم حسم هذه القضية 
قبل «أربعينية اإلمام احلسني» أكتوبر املقبل.

ويزور اإليرانيون املقامات الدينية في 
سورية وخاصة ضريحي السيدة «زينب 
بنت اإلمام علي» والسيدة «رقية بنت اإلمام 

احلسني».

وكانت إيران سمحت بأول قافلة زوار 
إلى دمشق، في شهر ديسمبر املاضي، 
بعد توقف عدة سنوات إثر اندالع احلرب 
السورية في ٢٠١١، وبسبب تفشي ڤيروس 
كورونا، أغلقت وزارة الداخلية السورية، 
في ٢٣ من مارس املاضي، املعابر احلدودية 
مع لبنان وتركيا، باستثناء معبر البوكمال 
مع العراق، الذي يشــهد بشكل مستمر 
دخول «زوار» إيرانيني وعراقيني، متوجهني 

إلى املزارات الدينية في سورية.
ويسمح حلاملي جواز السفر اإليراني، 
بالسفر إلى سورية دون تأشيرة مسبقة، 
ومتنح تأشيرة لهم عند الوصول، بينما 
ال تفرض إيران أي تأشيرة على حاملي 

جواز السفر السوري.
وفي الســياق، أعلنت وزارة الصحة 
السورية أمس، تسجيل ١٤ إصابة جديدة 
بڤيروس كورونا ألشــخاص مخالطني، 
ووفــاة حالة مــن اإلصابات املســجلة 

بالڤيروس.
وأشــارت الوزارة - في بيان أوردته 
وكالة األنباء الســورية (سانا) - إلى أن 
عدد اإلصابات املسجلة في سورية حتى 
اآلن بلغ ٣٧٢ إصابة توفيت منها ١٤ حالة.

حكومة دياب.. ال تطيير وال تعديل بل «تطوير» والسفيرة األميركية تزوره غدًا
بيروت - عمر حبنجر 

الــوزراء  يعقــد مجلس 
جلســته األســبوعية فــي 
بعبــدا اليــوم وعلى جدول 
أعمالــه ملفات عــدة أبرزها 
تعيني مجلــس إدارة جديد 
لكهرباء لبنان والتدقيق في 
حســابات مصــرف لبنان، 
والبت باستقالة املدير العام 
لوزارة املالية، في وقت يجري 
التــداول باســم كارول أبي 
خليل مكانه، وهي مقربة من 
وزير الطاقة السابق النائب 
سيزار ابي خليل، عضو تكتل 
نــواب التيار الوطني احلر. 
وذكرت مصــادر متابعة ان 
رئيس التيار جبران باسيل 
فاحت الرئيس نبيه بري، بهذا 
االســم، لكن رئيس املجلس 

لم يعط موافقته.
ويفتــرض اجنــاز هــذه 
التعيينــات بأقــل قــدر من 
التشنج، خصوصا بعد طي 
ملف التغييــر احلكومي أو 
التعديــل، بفعــل اصطدامه 
بجــدار موقــف حــزب اهللا 
الرافض، فضال عن شــعور 
مختلف الفرقاء بتعذر االتفاق 
على البديل، الى جانب غياب 
املوقــف الدولــي الضاغــط 

للتغيير.
ونقل عن الرئيس حسان 
دياب قوله ردا على ســؤال: 
لن اســتقيل. بدوره، وزير 
الداخليــة محمد فهمي الذي 
التقى مفتي اجلمهورية امس، 
قــال: احلكومــة باقية حتى 
إشعار آخر، كما قالت نائبة 
رئيس احلكومة وزيرة الدفاع 
زينة عكــر «اذا قرر مجلس 
النواب إسقاط احلكومة، فهذا 
شأنه، أما نحن فسنبقى نعمل 
حتى آخر دقيقة، وإذا وصلنا 
الــى مرحلة نكون فيها غير 
قادرين على اجناز ما جئنا 
من اجلــه، ال اعتقد ان أحدا 
يريــد البقاء، ولكــن اليوم 
قرارنــا البقــاء والعمــل.». 
الوزيــرة عكر قالــت لقناة 
اجلديد ان قطع اللحمة عن 
اجليش «مؤقــت وان هناك 
ســابقة حصلت عــام ١٩٨٨ 
يومها كان الرئيس ميشــال 

عون قائدا للجيش».
ومن هنا، فــإن احلديث 

لإلصــالح إمنــا املزيــد من 
التسلط واألمور متجهة نحو 

األسوأ».
املعلمــون  واســتبق 
املصروفــون مــن املــدارس 
اخلاصة، وسائقو السيارات 
العموميــة اجتمــاع مجلس 
احلركــة  بشــل  الــوزراء، 
في شــوارع بيــروت، أمس 
من خــالل التظاهــر وحرق 
الدواليب على نطاق واسع.

وفيمــا تشــتاق بعبــدا 
الزيــارات السياســية  الــى 
الوازنــة،  والديبلوماســية 
مبا يؤشر على حالة مقاطعة 
غير معلنة، تزور الســفيرة 
االميركيــة دوروثــي شــيا، 
رئيس احلكومة حسان دياب 
غــدا، يرافقها قائــد املنطقة 
العسكرية األميركية الوسطى، 

في زيارة بروتوكولية.
بــدوره، رئيــس حــزب 
ســامي  النائــب  الكتائــب 
اجلميــل، ومن وحــي عظة 
البطريرك املاروني بشــارة 

آخــر زيارة لــه الــى بعبدا 
يــوم ٢١ يونيو، لفته الى ما 
يتهدد املصارف واجلامعات 
التعليــم اخلــاص  وقطــاع 
وهــي  واملستشــفيات، 
التي  املؤسســات األساسية 
ميلك املسيحييون ٦٥٪ من 

مقوماتها.
وتهتم العواصم الغربية 
بالتوجه «الشرقي» حلكومة 
دياب عبر تبادل النفط مقابل 
الغذائيات والطبابة اللبنانية، 
مع العراق، فضال عن املشاريع 
االســتثمارية التي تعرضها 
الصني، وسط معطيات تشير 
إلى أن النفط الذي قد يحصل 
عليه لبنان، سيكون إيرانيا 
بغالف عراقــي، نظرا لعدم 
توافر الفيول في العراق اآلن، 
في حني ان من شأن االنفتاح 
على الصني غلق االبواب مع 
صندوق النقد الدولي، الذي 
مازال على شروط التعاون، 
وأبرزها التوافق عن تكليف 

«القرد بحراسة اجلبنة».

الراعي، نشــر عبــر تويتر 
شريط ڤيديو يذكر مبواقف 
الرافضــة  الرئيــس عــون 
لسالح حزب اهللا، باعتباره 
خطرا علــى لبنان، وأضاف 
اجلميل معلقــا بالقول «كم 
نحن بحاجــة اليوم ليصدر 
مثــل هذا الــكالم عن رئيس 

جمهورية لبنان».
ويقول عون في الڤيديو: 
«ال لألحزاب السياسية التي 
تتعاطى بالشــؤون األمنية، 
ويجب جتريــد اجلميع من 
الســالح ملصلحــة الدولــة، 
وان حــزب اهللا الــذي حرر 
اجلنوب ال ميكن ان يتخذ من 
مزارع شبعا ذريعة ليحتفظ 
بالسالح، وعندما يكون حزب 
اهللا مسلحا ال يستطيع تأمني 
احلماية لنفسه وال للشعب 
اللبناني، وال احد يحمي أحدا 

اال الشعب اللبناني». 
هــذا، وكشــفت مصــادر 
ان  لـــ «األنبــاء»  متابعــة 
الراعــي وفــي  البطريــرك 

املعلمون وسائقو السيارات العمومية يستبقون اجللسة احلكومية ويشلّون بيروت

(محمود الطويل) عناصر قوى االمن الداخلي خالل اعادة فتح طرقات في بيروت بعد اقفالها من قبل محتجني 

عــن «تطييــر» احلكومــة، 
توقف ليحل محله احلديث 
عــن تغييــر األداء، وهذا ما 
ســتبدأ نتائجــه بالظهــور 
اعتبــارا من اليــوم، بإقرار 
التعيينــات اخلاصة مبلف 

الكهرباء الشائك.
غيــر ان عضــو تكتــل 
«اجلمهورية القوية» النائب 
وهبي قاطيشــا وفي حديث 
متلفز طالب بـ«حكومة من 
خارج العهــد»، الفتا الى أن 
«رئيــس احلكومة حســان 
ديــاب أوصــل البــالد نحو 
اإلفالس ألن من عينوه حزب 
اهللا والتيار الوطني احلر هم 

من يديرون احلكم».
وأشــار إلى أننــا «نؤيد 
ســعد  الرئيــس  تــرؤس 
احلريــري حلكومــة غيــر 
حزبيــة»، مؤكــدا أننــا «لن 
نسكت ومستمرون مبطلبنا 
احلكومــة  تغييــر  وهــو 
وتشكيل أخرى من مستقلني، 
فاحلكومة عاجــزة وال نية 

«نداء الراعي ٢٠٢٠» 
معادل لـ «نداء املطارنة ٢٠٠٠»... ولكن!

«نناشد فخامة رئيس اجلمهورية العمل على 
فك احلصار عن الشرعية والقرار الوطني احلر. 
ونطلب من الدول الصديقة اإلسراع إلى جندة 
لبنان كما كانت تفعل كلما تعرض خلطر. ونتوجه 
إلى منظمة األمم املتحدة للعمل على إعادة تثبيت 
استقالل لبنان ووحدته، وتطبيق القرارات الدولية، 
وإعالن حياده. فحياد لبنان هو ضمان وحدته 
ومتوضعه التاريخي فــي هذه املرحلة املليئة 
بالتغييرات اجلغرافية والدستورية. حياد لبنان 
هو قوته وضمانة دوره في استقرار املنطقة 
والدفاع عن حقوق الدول العربية وقضية السالم، 
وفي العالقة السليمة بني بلدان الشرق األوسط 

وأوروبا بحكم موقعه على شاطئ املتوسط».
هذا النداء أطلقه البطريرك بشارة الراعي 
في ختام عظة األحــد التي ألقاها في الدميان 
(املقر الصيفي للبطريركية)، وهذه املرة خرج 
الراعي عن مسار املواقف السياسية التقليدية 
التي كانت شــهدت في الفترة األخيرة وتيرة 
تصاعدية، مثل تفهمه للمقاطعة السنية للقاء 
بعبدا، وانتقاده عدم اإلعداد اجليد لهذا اللقاء 
الذي زاد في االنقسام الداخلي، واستنكار احلكم 
القضائي «املنفرد واملستعجل» الصادر في حق 
تصريحات السفيرة األميركية ووسائل اإلعالم 
خالفا للدستور واألصول القانونية... هذه املرة، 
أدلى البطريــرك الراعي مبوقف وطني مثلث 

األضالع واالجتاهات:
- مناشدة رئيس اجلمهورية فك احلصار 
عن الشــرعية والقرار الوطني احلر (من دون 

حتديد اجلهة احملاصرة).
- الطلب من الدول الصديقة اإلســراع الى 
جندة لبنان كما كانت تفعل كلما تعرض خلطر 
(من دون تســمية هذه الدول الصديقة، ومبا 

يوحي بطلب «تدخل دولي» إنقاذي).
- الطلــب من األمم املتحــدة إعادة تثبيت 
اســتقالل لبنان ووحدته وتطبيــق القرارات 
الدولية وإعالن حياده... وهذه الدعوة الى «تطبيق 
القرارات الدولية» مبا في ذلك القرار ١٥٥٩ والى 
«إعالن حياد لبنان»، تطرح إشكالية وتفتح باب 
سجال واسع داخل لبنان ألنها تالمس مسائل 
على جانب كبير من الدقة واحلساسية وتعني 

حزب اهللا مباشرة.
من الواضح أن التعاطي مع «النداء املوقف» 
الصادر عن الراعي ســيكون على مستويني 

وبطريقني:
١- هناك من ســيعمد الى التقليل من شأن 

هذا الكالم، واعتباره موقفا ظرفيا وانفعاليا جاء 
حتت تأثير األزمة اخلطيرة والضغوط الكبيرة، 
وليس موقفا نهائيا وإمنا مفتوح على التعديل في 
سياق املسار غير املستقر لتصريحات الراعي 
ومواقفــه التي ال تثبت على حال، وتفتقر الى 
املتابعــة واملثابرة، إذ إنهــا ال تندرج في إطار 
استراتيجية متكاملة وإمنا تندرج في سياسة 

رد الفعل أكثر من سياسة الفعل.
٢- هناك من سيعمد الى الرهان على موقف 
البطريرك والبناء عليه، ومن يرى تغييرا مستجدا 
في موقفه ومتوضعه ومقاربته لألزمة وفي خطابه 
النازع الى «الوضوح والتشدد»... فالبطريرك 
الراعي جتاوز املألوف ونقل األزمة من مستوى 
أزمة مالية اقتصادية الى أزمة سياسية وطنية، 
ونقل النقاش الى مســائل وملفات ومواضيع 
كبرى حساسة واستراتيجية لها صلة مبستقبل 
لبنان ودوره وعالقاته... وهكذا يكون قد حدد 
هدف وجدول أعمال أي حوار وطني ال بد أن 
يتضمن مسألة االستراتيجية الدفاعية، ويكون قد 
أسس حلالة استقطاب وفرز جديد على الساحة 
اللبنانية حتت سقف عناوين كبرى، أبرزها حياد 
لبنان، متجاوزا العناوين املتداولة التي جتاوزتها 
األحداث ولم تعد في مستوى األزمة واملرحلة 

(مثل اإلصالحات ومكافحة الفساد...).
بني محاولتي «التحجيم» و«التضخيم»، يبقى 
واضحا أن «نداء الراعي» يعني أمرين أساسيني:

١- استشعار خطورة األزمة التي باتت ترقى 
الى مستوى أزمة وجودية مصيرية، مع االنتقال 
من مرحلة االنهيار الى مرحلة «االحتضار»... 
وبالتالي الوضع يتطلب حتركا إنقاذيا عاجال 

ولم يعد يحتمل االنتظار.
٢- التوصل الى قناعة بأنه ال حلول داخلية 
لألزمة، وأن اإلنقاذ ال يأتــي من داخل لبنان 

وإمنا من خارجه..
نــداء الراعي في يوليــو ٢٠٢٠ معادل في 
وقعه وقيمته لنداء مجلس املطارنة الشــهير 
في سبتمبر٢٠٠٠، ولكن في ظل ظروف داخلية 
مختلفة على املستويني السياسي واالقتصادي، 
وفي ظل معادلة إقليميــة متغيرة متاما على 
إيقاعات «الربيع العربي» واملشروعني اإليراني 
والتركي... والسؤال: إذا كان نداء املطارنة ٢٠٠٠ 
شكل نقطة حتول في الوضع الداخلي وبداية 
مرحلة جديدة في لبنان بلغت نقطة الذروة في 
العام ٢٠٠٥.. فهل يكتسب نداء الراعي مقومات 

وإمكانية أن يكون كذلك؟!

القاهرة - خديجة حمودة 

بحث الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي واالريتري أسياس 
أفورقي بالقاهرة امس قضية سد النهضة االثيوبي وملفات القرن 

االفريقي وأمن البحر األحمر.
وصرح املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املصرية بسام راضي، 
بأن الرئيس عبدالفتاح السيســي أكد حرص مصر على تعزيز 
العالقات وترســيخ التعاون االستراتيجي مع إريتريا في شتى 
املجاالت إلقامة شــراكة مستدامة بني البلدين، مبا يحقق مزيدا 
من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا األمن اإلقليمي والعمل 
التكاملي إلرساء السالم واالستقرار في املنطقة. وشدد الرئيس 

املصري على أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بني اجلانبني 
خالل الفترة املقبلة، مع تذليل كل العقبات في هذا الصدد، السيما 
في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة واالستثمار 
والزراعة والثروة احليوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج 
الدعــم الفني املقدمة إلى اجلانب اإلريتري، باإلضافة إلى تنويع 
وتعزيز أطر التعاون املشترك في املجالني العسكري واألمني بني 
البلدين. بدوره، أعرب الرئيس اإلريتري أسياس أفورقي عن تطلع 
بالده املتبادل لتطوير العالقات الثنائية مع مصر على مختلف 
األصعدة، خاصة في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن 
االفريقــي والبحر األحمر حتديات متالحقة وتدخالت خارجية 
متزايدة، األمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر.

مصر وإريتريا تبحثان «سد النهضة» وأمن البحر األحمر

السيسي عن رحيل الفريق العصار: 
فقدنا رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية

القاهرة - خديجة حمودة ووكاالت

 قــال الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي عبر صفحته الرسمية 
على موقع التواصل االجتماعي 
فيســبوك: «فقــدت مصرنــا 
العزيــزة اليوم رجل دولة من 
طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة 
هو الفريق محمــد العصار - 
وزير الدولــة لإلنتاج احلربي 
- والذي وافته املنية اليوم، لقد 
كان الفقيد من أخلص الرجال 
الذيــن خاضوا غمــار التحدي 
من أجل وطننــا العظيم، ولم 
يدخر مــن أجله جهدا، بل كان 
دائما في صــدارة رجال مصر 
املدافعني عنها في حلظات فارقة 
ودقيقة من تاريخها، اللهم ارحم 
الفقيد العزيز ونسأل ألسرته 
وذويــه الصبــر والســلوان». 
ونعــت رئاســة اجلمهوريــة 
الفريق محمد ســعيد العصار 
وزير الدولــة لإلنتاج احلربي 
الــذي توفــي امــس، وقالــت 
الرئاسة إنها تنعى ببالغ األسى 
واحلزن الفريق محمد ســعيد 
العصار، الذي انتقل إلى جوار 
ربه مساء اإلثنني، لتفقد مصر 
أحد رموزها العسكرية الفذة، 

السيسي أصدر في ٢٦ يونيو 
من الشهر املاضي قرارا بترقية 
اللــواء محمــد العصــار وزير 
إلى  الدولــة لإلنتــاج احلربي 
رتبــة فريق فخــري مع منحه 
وشــاح النيل. وولــد العصار 
في ٣ يونيو ١٩٤٦ وشــارك في 
حــرب االســتنزاف ثــم حرب 
أكتوبــر كأحــد عناصــر أطقم 
إصالح كتائب صواريخ الدفاع 
اجلــوي، وتقلــد كل الوظائف 
الرئيســية ملنظومــة التأمــني 
الفني للدفاع اجلوي، ومساعد 
رئيس هيئة التسليح للبحوث، 
ورئيس هيئة تسليح القوات 
املســلحة، ثــم مســاعد وزير 

الدفاع لشــؤون التسليح، ثم 
مستشار وزير الدفاع للبحوث 
الفنية والعالقــات اخلارجية. 
وملع اسم الفريق العصار خالل 
فترة ٢٠١١ حيث شغل منصب 
عضــو املجلس األعلى للقوات 
املسلحة خالل الفترة بعد ثورة 
٢٥ يناير ٢٠١١ وكان مســؤوال 
عن ملف العالقــات اخلارجية 
باإلضافة إلى االتصال باإلعالم 
والقوى السياسية، كما كان له 
دور بارز خالل ثورة ٣٠ يونيو، 
وكان أحد احلضور مبؤمتر ٣ 
يوليو الذي انتهى باإلعالن عن 
االنحياز إلرادة الشعب املصري 

ونهاية حكم اإلخوان.

الفريق محمد العصار

مقاتال وهب حياته خلدمة وطنه 
وحكيما شــارك في مسؤولية 
إدارة البــالد في فترة عصيبة 
شهدت حتديات جسيمة كادت 
تعصف بالوطن. وأضافت، في 
بيــان، ان «الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، إذ يعــرب باســمه 
وباسم مصر شعبا وحكومة عن 
خالص عزائه ومواساته ألسرة 
الفقيد، يدعو املولى عز وجل أن 
يتغمده برحمته ويسكنه فسيح 
جناته». وتوفي الفريق محمد 
العصار، وزير الدولة لإلنتاج 
احلربي، بعد صراع مع املرض 
بعد أيام من منحه رتبة فريق.
الرئيــس عبدالفتاح  وكان 


