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أنباء لبنانية

ترامب يقوم بزيارة استفزازية لكينوشا: االحتجاجات إرهاب محلي
عواصــم - وكاالت: حتدى 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب املناشدات بأن يتجنب 
زيــارة مدينــة كينوشــا في 
والية ويسكونسن التي تشهد 
احتجاجات ضد العنصرية وعنف 
الشرطة، وتوجه الى املدينة التي 
شهدت احتجاجات عنيفة بعد 
اطالق شرطي ابيض النار على 
االميركي مــن اصول افريقية 
جايكوب بليك، وعوض أن تكون 
العرقي،  الزيارة لرأب الصدع 
أعرب عن دعمه للشرطة مركزا 
على إنفاذ القانون وفرض النظام 

ليستميل انصاره من البيض.
الرئيس اجلمهوري  وهدد 
أيضا بإرسال املزيد من أفراد 
إلى مدن  الشــرطة االحتادية 
يحكمهــا دميوقراطيون حتى 
لو عارض املسؤولون احملليون 
ذلك وقال «في وقت ما يتعني أن 
نقوم بذلك بأنفسنا» ما يعمق 
الشرخ بني احلكومات احمللية 

واحلكومة الفيدرالية.
وتعهد ترامــب بإعادة بناء 
كينوشا وتخصيص ٤٧ مليون 
دوالر مــن امــوال اخلزينة 
العامــة إلنفــاذ القانــون في 
والية ويسكونسن والشركات 
الصغيــرة وبرامج الســالمة 
العامة، في الوالية وهي ساحات 
التنافس السياسي في االنتخابات 
األميركية وفاز بها ترامب بفارق 
طفيف في ٢٠١٦ ويحتاج بشدة 
إلى االحتفاظ بأنصاره مع قرب 

أفعال احتجاج سلمي وإمنا إرهاب 
محلي» متارسها حشود عنيفة.
ويأمل ترامب منذ أشــهر 
بتحويــل االنتخابات من حكم 
على سوء إدارته ألزمة كورونا، 
إلى ما ما يعتبره خطابا سياسيا 
حول شعار «القانون والنظام» 

الذي يتبناه.
وأقامت الشرطة واحلرس 
الوطني حواجــز معدنية على 
طول طريق موكب ترامب في 
كينوشا حيث اصطفت احلشود 
على األرصفة، مؤيدو ترامب من 
جهة وأنصار حركة «حياة السود 
مهمة» من جهــة أخرى، وهم 

أنه يأتي مــع أولوية مختلفة: 
مواجهــة مــا وصفه مــرارا 
التي  بـ«الفوضى» فــي املدن 

يقودها الدميوقراطيون.
واألكثر إثارة للجدل هو أن 
ترامب رفض أيضا إدانة الوجود 
املتزايد للحراس وامليليشيات 
املسلحة في الشوارع، واصفا 
عمليات القتل املزعومة مثل تلك 
التي اتهم ريتنهاوس بارتكابها 

بأنها «موقف مثير لالهتمام».
لكن الزيارة لم متر كلية دون 
إبداء تعاطف حيث قال ترامب 
أثناء طرح أسئلة بشأن العنصرية 
املمنهجة واملشكالت في تعامل 

املتحدة» من تأليف مايكل شميت 
الصحافــي بجريدة نيويورك 
تاميز أنه كتب يقول إن احلديث 
انتشر في اجلناح الغربي بالبيت 
األبيض فــي نوفمبر املاضي 
بالتزامن مع حديث عن جتهيز 
نائب الرئيــس لتولي املهام إذا 
اضطر ترامب إلجــراء عملية 

تتطلب تخديره.
وقال بنس بدوره، في مقابلة 
على قناة فوكس نيوز اإلخبارية 
«ال أذكر أن أحدا طلب مني أن 
استعد. مت إبالغي بأن الرئيس 

لديه موعد مع الطبيب».
وبــدا أن ترامــب وطبيبه 

يتبادلون الهتافات املضادة عبر 
الطريق. وحمل أحد األشخاص 
املؤيدين لترامب الفتة كتب عليها 
«شــكرا لك على إنقاذ بلدتنا»، 
وكتــب آخر معارض «لســت 

رئيسي».
وقــال ترامــب «ســنعيد 
كينوشــا إلى ما كانت عليه». 
ويرى الدميوقراطيون ودعاة 
إصالح الشرطة في كينوشا رمزا 
للعنصرية املؤسسية التي تؤدي 
إلى مواجهات قاتلة بني الضباط 

واملشتبه بهم السود.
ورغم هذا الوضع املتفجر 
على األرض، أوضــح ترامب 

الشرطة إنه يشعر «باألسى نحو 
كل من يتعرض لذلك»، في إشارة 

إلطالق الشرطة النار.
من جهة أخرى، قال طبيب 
الرئيس األميركي إنه لم يصب 
بجلطة وإنه بصحة جيدة وذلك 
ردا علــى كتاب جديد يشــير 
صاحبــه إلى أنه مت إعداد نائب 
الرئيــس مايك بنس كي يكون 
جاهزا لتولي مهام الرئاسة خالل 
زيارة مفاجئــة قام بها ترامب 
إلجراء فحص طبي العام املاضي.
وذكــرت منافــذ إخبارية 
حصلت على نسخة من كتاب 
«دونالد ترامب مقابل الواليات 

يردان على ما نشــره املؤلف 
دون وينسلو على تويتر الشهر 
املاضي من أنه تلقى معلومات 
ثالث مرات من مصادر في اإلدارة 
بأن ترامب أصيب «بسلسلة من 

اجللطات الصغيرة».
وقال الطبيب شون كونلي 
في بيان «ميكنني أن أؤكد أن 
الرئيــس ترامب لــم يتعرض 
جللطة كبرى أو بسيطة أو ألي 
حالة طارئة حادة تتعلق بالقلب 
الدموية ولم يخضع  واألوعية 
لفحص لتحديد إصابته بذلك، 
مثلما ورد بشكل غير صحيح 

في وسائل اإلعالم».

طبيب الرئيس ينفي إصابته بجلطة في نوفمبر

الرئاســة في  انتخابات  موعد 
الثالث مــن نوفمبر. ولم يزر 
ترامب عائلة بليك الذي اصيب 
بالشلل لتهدئة املخاوف، بل تفقد 
حتت حراسة مشددة متجر أثاث 
محترقا تعرض للتخريب خالل 
االضطرابات ثم زار مركز قيادة 
مؤقتا لإلشادة بقوات احلرس 
الوطني التي اســتدعيت لدعم 
الشرطة احمللية وقال «علينا أن 
ندين اخلطاب اخلطير املناهض 

للشرطة».
أمام رجال أعمال  وأضاف 
محليني في قاعــة لياقة بدنية 
مبدرســة ثانوية «هذه ليست 

شينكر في بيروت بعد ماكرون.. وأديب: سُنشّكل حكومة اختصاصيني
بيروت ـ عمر حبنجر واحتاد درويش

غادر الرئيس الفرنســي 
اميانويل ماكــرون، وحضر 
مســاعد وزيــر اخلارجيــة 
االميركيــة ديڤيــد شــنكر، 
وعلى الطريق أمني سر دولة 
الڤاتيكان الكاردينال ديترو 

بارولي.
الرؤســاء ميشــال عون 
ونبيــه بري وحســان دياب 
ومصطفى اديب يستقبلون 
ويوملـــــون ويودعــــــون، 
ويســمعون بإصغــــاء وال 
يصارحــون، وهو ما الحظه 
ماكــرون، ومــن هنــا كان 
تقصيره املهل إلجناز احللول، 
حتــت وطأة التهديد بتغيير 
مساره، منبها الى انه ال يعطي 

شيكا على بياض ألحد.
خريطــة احللــول التــي 
اودعهــا الرئيس الفرنســي 
قبــل مغادرتــه الــى بغــداد 
برسم التنفيذ، تلحظ تشكيل 
احلكومة خــالل ١٥ يوما من 
ومهنيــني،  اختصاصيــني 
وشــهرين لتنفيــذ الوعــود 
باإلصالحــات بعــد تأليــف 
احلكومة التي تشمل الكهرباء 
والقطاع املصرفي والتدقيق 
احملاسبي في البنك املركزي 

ومكافحة التهريب.
اذا اعتمــد  املقابــل،  فــي 
املعنيــون سياســة املماطلة 
تأخيــر  بقصــد  املعتــادة، 
تشكيل احلكومة الى ما بعد 
االنتخابــات األميركية، كما 
يبدو مــن األجواء اإليرانية، 
فإن مقررات مؤمتر «سيدر» 
تبقــى حبرا علــى ورق، مع 
فرض اجراءات عقابية تتراوح 
بــني تعليــق االنقــاذ املالي، 
وعقوبات على اركان الطبقة 
احلاكمة الذين سماهم الرئيس 
الفرنسي في حديثه الى مجلة 

«بولوتيكا» األميركية.
اما فــي حــال التجاوب، 
فسيبادر ماكرون الى تنظيم 
مؤمتــر دولــي فــي باريس 
الشــهر املقبل، وقــد وجهت 
الدعوات الى الرؤســاء عون 
وبري واديب مباشرة، وقال 
ماكرون انه عائد الى بيروت 
في ديســمبر املقبل ملعاينة 

النتائج.
الصريحــة  املعارضــة 
أعلنها فريق ٨ آذار حيال بند 
االنتخابات النيابية املبكرة، 
والتي يطالب بها املتظاهرون 
في الشــوارع منذ ١٧ اكتوبر 
املاضي، وشــملت املعارضة 
تشــريع قانــون انتخابــات 
جديد، وفــق ما هو وارد في 
خارطة الطريق الفرنســية، 
املســتخلصة من مشاورات 
ماكرون الواسعة مع مختلف 
القــوى السياســية، والتــي 
انتخابات  توصــي بإجــراء 

أنا احتمل املســؤولية، رغم 
رفــض الكثيــر فــي الداخل 
واخلــارج، لكن اذا لم حتقق 
هــذه التســمية االصالحات 

فسأسحب دعمي.
للزائــر  بالنســبة  أمــا 
األميركي شينكر فقد استبق 
وصولــه بتصريح صحافي 
اكد فيه ان واشنطن مع حياد 
لبنان، وعن مشــاركة حزب 
اهللا باحلكومة قال: ان حزب 
اهللا ليــس مهتما باالصالح، 
وهــو يفضــل بقــاء الوضع 
الراهن واالستمرار في الدفاع 
عن ايــران والتهرب من دفع 
ضريبة اجلمارك التي توفر 
عائدات للدولة اللبنانية، علما 
ان هدف شــينكر االساســي 

ترسيم احلدود البحرية.
وبالعودة الى االستشارات 
النيابية التي انتهت أمس، فقد 
أعلن الرئيس املكلف مصطفى 
أديب أنه سيسعى الى تشكيل 
حكومة اختصاصيني لتعالج 
علــى نحو ســريع ويتســم 
باحلرفية، األزمات احلادة التي 
يعاني منها لبنان، والستعادة 
ثقة اللبنانيــني واملجتمعني 

العربي والدولي.
وقــال أديــب: اســتمعت 
طوال النهار إلى آراء وأفكار 
استطيع القول إنها تعطينا 
زخما كبيرا من أجل السرعة 
في تأليف احلكومة اجلديدة، 
إذ أقول انه بعد االستماع إلى 
كل اآلراء أن القواسم املشتركة 
بــني اللبنانيني والتي جتمع 
بينهــم، هي أكبــر بكثير من 
أي نقاط اختالف، وهذا يؤكد 
رأيــي أن أي نقطــة اختالف 
ممكن أن حتل باحلوار ما دامت 

أن  واضحـــــا  كان  كمــا 
االصالح السياسي واالداري 
ســمة املرحلة املقبلة وسمة 
عمل احلكومة، ووفق ما أعلن 
رؤســاء الكتل فإن البرنامج 
االصالحي سيبدأ تطبيقه عند 
نيل احلكومة الثقة وسيكون 

عنوان البيان الوزاري.
والالفت في اليوم الطويل 
لالستشــارات النيابيــة هــو 
خروج نائــب رئيس مجلس 
النــواب ايلــي الفرزلي الذي 
غــرد خــارج ســرب الدولــة 
املدنية، فانتقد تغييب الطائفة 
لقــاءات  االرثوذكســية عــن 
الرئيس الفرنســي في قصر 
الصنوبر، معتبرا أن املوقف 
الفرنسي قائم ضد األرثوذكس 
منذ اتفاقية «سايكس بيكو»، 
اما القوات اللبنانية فأعلنت 
انــه يجب علــى احلكومة ان 
تكون مع احلياد الكلي، فيما 
لفت النائب اســامة سعد إلى 
القول بأن ماكرون قدم البيان 
الفرنســي حلكومة  الوزاري 

لبنان.
املكلــف  الرئيــس  وكان 
اســتهل لقاءاتــه مــع الكتل 
النيابية والنواب املستقلني 
الذي كان القاســم املشــترك 
بينهم االســراع في التأليف 
واالقالع عن اعتمــاد النهج 
القدمي بالتمسك بهذه احلقيبة 
او تلك مــن قبل هذا الفريق 
او ذاك، فقــال رئيــس تكتل 
«لبنان القوي» جبران باسيل 
ان االولوية اليوم للموضوع 
االقتصادي املالي واصالح ما 
تهدم ويحب االسراع بتأليف 
احلكومــة مع االتفــاق على 

برنامج كامل لها.

اإليجابيات أكبــر بكثير من 
السلبيات.

وأضاف: املسائل األساسية 
التي استحوذت على مجمل 
اآلراء والنقاشات هي السلم 
األهلــي وضــرورة معاجلة 
املشــاكل الداهمــة واألزمات 
واملعيشــية  االقتصاديــة 
انفجار  والصحيــة، وكارثة 
البحــري  بيــروت  مينــاء 
وتداعياتهــا، واإلصالحــات 
البنيوية االقتصادية واملالية.

وتابــع: نأمــل أن نوفــق 
بســرعة في تأليــف حكومة 
منســجما  فريقــا  ُتكــّون 
ينكب علــى معاجلة امللفات 
الكثيرة أمامنــا، فالتحديات 
داهمــة وال تتحمل التأخير، 
ولذلك سننطلق من مبدأ أن 
احلكومــة اجلديدة يجب أن 
تكون حكومة اختصاصيني، 
تعالج بسرعة وحرفية امللفات 
املطلوبــة، وتســتعيد ثقــة 
اللبنانيني املقيمني واملغتربني، 
واملجتمعني العربي والدولي.

وشــدد رئيــس الــوزراء 
اللبنانــي املكلــف علــى أنه 
يتطلــع إلى تعاون مثمر مع 
املجلس النيابي في دراســة 
وإقرار التشــريعات الالزمة 
احلكومــة  عمــل  ملواكبــة 

اإلصالحي.
واتســمت االستشارات، 
التي اجريت في مقر الرئاسة 
الثانية في عني التينة بسبب 
االضرار التي حلقت مبجلس 
النواب والناجمة عن انفجار 
مرفأ بيروت، بااليجابية، وبدا 
واضحا مــن مواقــف الكتل 
النيابية ان احلكومة العتيدة 

لن يطول أمد تشكيلها.

رئيس الوزراء املكلف: التحديات داهمة وال تتحمل التأخير.. وأتطلع إلى تعاون مثمر مع املجلس النيابي

(محمود الطويل) الرئيس املكلف مصطفى أديب مستقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري ضمن االستشارات النيابية في عني التينة 

جديدة في غضون سنة على 
األبعــد. وتفــرض اخلريطة 
املاكرونيــة دورا تشــاوريا 
املدنــي  ملنظمــات املجتمــع 
واحلكومة واستئنافا فوريا 
للمفاوضــات مــع صندوق 
النقد الدولي خالل ١٥ يوما، 
واملوافقة سريعا على التدابير 
الوقائية التي طلبها صندوق 
النقد، والتدقيق بحســابات 
مصرف لبنان، واقرار قانون 
اســتقاللية القضاء، واجراء 
التعيينات القضائية واملالية 
واعطاء هيئــة املراقبة على 
األســواق املالية والقطاعية 
مبا فيها الكهرباء واالتصاالت 

والطيران املدني.
وأخطر ما في هذه اخلريطة 
االصالحــات  الفرنســية 
اجلمركيــة وانشــاء بوابات 
رقابة، فــي مرفــأي بيروت 
وطربلس وفــي مطار رفيق 
احلريري الدولي، وفي نقاط 
املرور احلدودية، بفترة متتد 

من شهر الى ٣ اشهر.
ماكرون سئل عن موقف 
فرنســا من حزب اهللا، فقال 
خــالل مؤمتــره الصحافــي 
األخيــر الذي عقده في قصر 
الصنوبر: ان حزب اهللا ميلك 
ُبعديــن: بعــدا ارهابيا وهذا 
مدان، وبعدا سياســيا وهو 
موجود في النظام السياسي 
اللبناني، كمنتخب وشريك 
اللبنانية  الرئاســة  حلــزب 

وللتحالف.
من جهته، الرئيس سعد 
احلريري عزا خالل لقاء قصر 
الصنوبــر تزكيــة مصطفى 
اديب لتشكيل احلكومة الى 
حالة االنهيار في البلد، وقال: 

املفتي دريان: نحن إلى جانب الرئيس 
املكلف لتشكيل حكومة وطنية متجانسة

بابا الڤاتيكان يدعو  إلى «يوم صالة عاملي» ألجل لبنان

بيروت - خلدون قواص

اكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ان 
تسمية الرئيس املكلف الدكتور مصطفى أديب 
لتشكيل حكومة هو فرصة وطنية للنهوض بلبنان 
الذي هو في وضع صعب للغاية ويتطلب مساعدة 
اجلميع والتعاون معه إلجناح مهمته، وشدد أمام 
وفد نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني 
الكعكي ان دار الفتوى الى جانب الرئيس املكلف 
لتشكيل حكومة وطنية متجانسة في اسرع وقت 
ممكن للقيام باإلصالحات املطلوبة ولتحقيق مطالب 
الناس وهذا ما يتمناه كل لبناني. ونقل النقيب 
الكعكي عن املفتي دريان تفاؤله بان تنجح هذه 

احلكومة العتيدة في مهمتها رغم الصعوبات التي 
تعترضها بالدعم واملساعدة ال باالنتقاد وبوضع 
العراقيل امامها. وعن موقفه من احلياد، لفت الى 
أن رأيه باحلياد هو بوجود الدولة الوطنية العادلة 
والقوية التي تغنينا عن مســألة احلياد، واذا لم 
تكن هناك دولة ال ميكن أن تطبق احلياد أو أي 
طرح آخر وهذا ال يعنــي أن مفتي اجلمهورية 
على خالف مع البطريــرك املاروني بل العكس 
صحيح هناك عالقة متينة وجيدة وتواصل دائم 
ولكن لكل واحد منا طريقته في معاجلة االمور، 
وموقفنا من احلياد ليس سلبيا وال يوجد هناك 
إجماع حوله، وهذا يحتاج الى توافق سياســي 

حوله وحتى اآلن هذا غير متوفر.

الڤاتيكان ـ وكـــاالت: ظهر البابا فرنسيس 
رأس الكنيسة الكاثوليكية أمس في أول لقاء أسبوعي 
علني منذ فرض قيود العزل العام بسبب ڤيروس 
كورونا قبل ستة أشهر وتبادل االبتسامات واحلديث 
مع بعض احلاضرين. وعقد اللقاء، في ساحة سان 
داماسو بالقصر البابوي في الڤاتيكان. وقبَّل البابا 
العلم اللبناني الذي قدمه إليه القس اللبناني جورج 
بريدي وأحنى رأســه في صالة صامتة من أجل 
السالم واحلوار في لبنان. ودعا إلى «يوم صالة 
وصوم عاملي من أجــل لبنان» غدا اجلمعة الذي 
يصادف مرور شــهر على انفجار مرفأ بيروت، 
وأنه ســيوفد وزير خارجيته الكردينال بيترو 
بارولني الرجل الثاني في ترتيب قيادات الڤاتيكان 

إلى بيروت في نفس اليوم نائبا عنه. ودعا أصحاب 
الديانات األخرى إلى املشاركة. وقال البابا «ال ميكن 
أن يترك لبنان لنفسه» طالبا من الساسة والقيادات 
الدينية واملجتمع الدولي االلتزام «بصدق وشفافية» 
بإعادة بناء لبنان، وداعيا الدول إلى املساعدة «دون 
التدخل في أوجه التوتر اإلقليمي». ومت عقد املقابلة 
األسبوعية للبابا في ساحة داخل القصر الڤاتيكاني، 
حيث ارتدى احلاضرون الكمامات وجلسوا على 
مقاعد منفصلة، بينها مسافات للحفاظ على التباعد. 
وقال البابا فرنسيس مبتسما «إخواني وأخواتي 
األعزاء، صباح اخلير! بعد عدة أشــهر نستأنف 
لقاءاتنا املباشرة: ليس عبر الشاشات، ولكن وجها 

لوجه. هذا لطيف».

مفتي لبنان  الشيخ عبد اللطيف دريان  مستقبال وفد نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي  (محمود الطويل)

البابا فرنسيس يقبل العلم اللبناني في اول لقاء علني منذ فرض قيود العزل بسبب كورونا        (رويترز)

«فيسبوك» و«تويتر» توقفان حسابات وهمية 
«روسية» هدفها التأثير على االنتخابات األميركية

لندن - رويترز: قالت شــركة فيسبوك 
إن عملية تأثير روسية مت تقدميها على أنها 
مصدر أخبار مستقل الستهداف الناخبني من 
تيار اليسار في الواليات املتحدة وبريطانيا 
شملت جتنيد صحافيني مستقلني للكتابة عن 
السياســات الداخلية. وقالت «فيسبوك» إن 
العملية، التي ركز جزء منها على السياسات 
األميركية والتوترات العرقية في الفترة التي 
تســبق انتخابات الرئاسة املقبلة، متحورت 
حول منظمة إعالمية وهمية باســم «بيانات 

سالم» أو (بيس داتا).
وقالت الشركة إن املوقع أدار ١٣ حسابا 

على فيســبوك وصفحتني، مت انشاؤها في 
مايــو ومت وقفها يوم االثنني الســتخدامها 
هويات مزيفة وأشكاال أخرى من «السلوك 
التنسيقي الزائف». وقالت فيسبوك إن حتقيقها 
«وجد روابط ألفراد على صلة بنشاط سابق 
لوكالة أبحاث اإلنترنت الروسية» وهي شركة 
مقرها في سان بطرسبرغ يقول مسؤولون 
باالستخبارات األميركية إنها كانت محورية 
في اجلهود الروسية للتأثير على االنتخابات 
الرئاسية لعام ٢٠١٦. وقالت «تويتر» إنها أوقفت 
أيضا خمسة حسابات في إطار العملية التي قد 
«تتعلق بشكل وثيق بأطراف حكومية روسية».

الرئيس االميركي دونالد ترامب خالل زيارته ألحد املواقع التي تعرضت للتخريب نتيجة االضطرابات في كينوشا بوالية ويسكونسن   (ا.ف.پ)


