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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

النائب السابق إميل رحمة لـ «األنباء»: 
الفراغ في الرئاسة يتقدم بنسبة ٧٠٪ 

بيروت - زينة طّبارة

الســابق  النائــب  رأى 
احملامي إميل رحمة ان لبنان 
دولة ذات نظام دميوقراطي، 
ومــن الطبيعــي بالتالي ان 
نشــهد احتداما في الصراع 
حــول مــن ســيكون رئيس 
اجلمهوريــة، إال ان «جــل ما 
نتمناه ويتمناه كل حريص 
على استقاللية لبنان ونظامه 
ان يبقى الصراع داخليا، على 
ان ينتهــي بانتخاب رئيس 

على قدر التحديات واملســؤوليات الوطنية، 
وذلك عبر جلسة دميوقراطية بامتياز، تذكر 
اللبنانيني بجلســة انتخاب الرئيس الراحل 
سليمان فرجنية، التي تنافس فيها مع الرئيس 
الراحل الياس سركيس، وفاز عليه بحاصل ٥٠ 
صوتا من اصل ٩٩، والتي كانت مبنزلة هدية 
كبيرة للنظام اللبنانــي»، معتبرا في املقابل 
ان نقيض املســار الدميوقراطي الســليم هو 
إبقاء لبنان أسير التدخالت اخلارجية. ولفت 
رحمة في تصريح لـ «األنباء» الى ان الوضع 
اللبناني دقيق للغاية وال يحتمل املناورات، ال في 
االستحقاق الرئاسي وال في غيره، مشيرا على 
سبيل املثال، الى ان ترشح بعض الشخصيات 
املنفــرة، قد يعتبره البعــض دعوة صاخبة 
لتعطيل جلســة انتخاب الرئيس، مذكرا بأن 
مؤســس حزب الكتائب الشيخ بيار اجلميل 
كان يتعمد العزوف عن الترشح لالنتخابات 
الرئاســية، إميانا منه بضرورة احلفاظ على 
النســيج الوطني، وذلك بســبب اعتباره من 
قبل بعض خصومه السياسيني آنذاك، نافرا 
في اللعبة السياسية، هذا من جهة، مشيرا في 
املقابل الى انه ومن بني األسماء املطروحة اليوم 
للرئاسة ال يعتبر رئيس التيار الوطني احلر 
جبران باســيل، ورئيس تيار املردة سليمان 
فرجنية شــخصيات نافرة. وردا على سؤال، 
أكد رحمة ان الرئيس ميشــال عون لن يبقى 
دقيقة واحدة في القصر اجلمهوري بعد انتهاء 

واليته الرئاســية، وســوف 
يســلم مهامه، إما الى خلفه 
الرئيــس اجلديــد، وإما الى 
احلكومة أكانت حكومة فاعلة 
ام حكومــة تصريف أعمال، 
علما ان منســوب الفراغ في 
سدة الرئاسة يتقدم بنسبة 
٧٠٪ على منســوب انتخاب 
رئيــس جديد ضمــن املهلة 

احملددة دستوريا.
رحمــة املطــروح اســمه 
لرئاسة اجلمهورية، قال عنه 
النائب السابق بطرس حرب 
«ال أعرف جدية طرح اسمه، هو طيب وحبوب، 
لكنــي ال أعتقد ان لديه اخلبرة الكافية إلدارة 
أزمة بهذه الضخامة»، وتعليقا على هذا الكالم 
أشــار رحمة الى ان حرب كان مرشــحا دائما 
لرئاسة اجلمهورية، إال أن املثل الفرنسي يقول: 
«ليس هناك رجال عظماء، لكن هناك ظروفا 
عظيمة» أصدق من الســيف والكلمة ســواء 
مبعناه ام بأبعــاده، ما يعني من وجهة نظر 
رحمة أنه وبعد تعمد الرجل بالتجربة العظيمة، 
إما أن يخرج منها عظيما، وإما أن يخرج قزما، 
فاألزمات الكبيرة حتتاج ألن يكون في موقع 
الرئاسة صاحب مواقف جريئة وضمير وطني، 
ال صاحــب اختصاص فقــط، وعلى الرئيس 
بالتالي ان يختار الرجل املناســب في املوقع 
املناســب، وان يكون على مسافة واحدة من 
اجلميع دون استثناء حتى مع ألد خصومه، 
خصوصــا في لبنان حيــث الصراعات تأخذ 

مداها في تعطيل احلياة السياسية.
وفي سياق مختلف وعن قراءته مللف ترسيم 
احلــدود اجلنوبية، دعا رحمة الى تكاتف كل 
اللبنانيني في مواجهة أطماع إسرائيل بالثروة 
النفطية اللبنانية، وذلك ضمن آلية االستثناء 
املفيد بالتوازي مع آلية العمل بالقاعدة العامة، 
فلوال االستثناء املفيد مجسدا بثالثية اجليش 
والشــعب واملقاومة، وهو بالتالي االستثناء 
الــذي يحتــاج إليه لبنان اليوم لــرد الغزوة 

اإلسرائيلية عن ثروته الغازية.

اعتبر أن فرجنية وباسيل ليسا مرشحني منّفرين للرئاسة

إميل رحمة

هوكشتاين انتقل إلى إسرائيل برًا عبر الناقورة: ال ترسيم إال عبر املفاوضات

مصر على موعد مع عرض جوي استثنائي فوق األهرامات.. اليوم

بيروت ـ عمر حبنجر

بانتظار عودة الوســيط 
األميركي آموس هوكشتاين 
مرة اخرى الى بيروت، محمال 
بالردود االسرائيلية على آخر 
الطروحات اللبنانية، عادت 
األنظار الى امللف احلكومي 
الراقــد فــي موت ســريري، 
الــى االســتحقاق  وعبــره 
الرئاســي، الذي يقترب من 
ان يصبــح جنــم املرحلــة 
السياسية في لبنان اعتبارا 
من أول ســبتمبر موعد بدء 
املهلة الدســتورية النتخاب 

رئيس اجلمهورية.
بالنســبة للحكومة، فإن 
اللقاء الثالثي بني الرؤســاء 
ميشــال عــون ونبيــه بري 
وجنيــب ميقاتي فــي بعبدا 
ملناســبة عيــد اجليــش لم 
يكسر حدة املقاطعة بينهم، 
ولم يتحــول لقاؤهــم على 
منصة الكلية احلربية مدخال 
للتصافي، حيــث اقتصرت 
الكلمــات علــى املجامــالت، 
ولم يسجل أي تطرق لألزمة 

احلكومية، من أي طرف.
وبــدا واضحــا ان امللف 
احلكومــي لــم يعد يشــكل 
أولويــة مســتعجلة، بدليل 
عدم تراجع أي من الرئيسني 
عون وميقاتي عن شروطهما 
املتعارضة، وقد كان الفتا نعي 
رئيس اجلمهورية للحكومة 
فــي كلمتــه بعيــد اجليش، 
اال  عندما قــال: «ســنحاول 
يكون مصير انتخاب رئيس 
اجلمهوريــة كمصير تأليف 
احلكومــة اجلديدة». إضافة 
الــى الفتــور الواضــح فــي 
التعاطي وعدم تبادل أطراف 
احلديــث. علــى ان احلــراك 
الرئاسي، مازال بطيئا، وهناك 
اتصاالت جس نبض وزيارات 
للمرجعيات، لكن دون اعالن 

ترشيح او تقدمي برامج.
وبدت الفتة دعوة رئيس 
احلكومة جنيب ميقاتي نواب 

القاهرة - خديجة حمودة

تشــهد ســماء القاهــرة 
اليــوم حدثا نــادرا يتمثل 
بتحليق جوي منخفض فوق 
األهرامات، تقوم به طائرات 
من اجليش املصري مع فريق 
األلعــاب اجلــوي الكــوري 

اجلنوبي.
ووفق املتحدث العسكري 
باسم اجليش املصري العقيد 
فــإن  غريــب عبداحلافــظ، 
الفريق الكوري سينفذ في ٣ 
أغسطس عرضا حتت مسمى 
.«Pyramids Air Show ٢٠٢٢»

ويشارك الفريق الكوري 
الشــهير باســم «النســور 
الســوداء» بطائراتــه فــي 
العرض بالتزامن مع تقدمي 
فريق «النجــوم الفضية»، 
وفريق طائرات «حورس» 
املصريــان، عروضــا فوق 
األهرامات مبحافظة اجليزة 

غربي القاهرة.
وأضــاف عبداحلافــظ: 
«عناصر من قوات املظالت 
املصريــة ســتقدم عددا من 

«املنار» الناطقة بلسان حزب 
اهللا وبعض وسائل االعالم 
احلليفــة، حيــث اعتبــرت 
صحيفــة «البنــاء» الناطقة 
الســوري  بلســان احلــزب 
القومي االجتماعي ذلك مبنزلة 
حتد للسلطة اللبنانية، على 
خلفية ان هذا املعبر مفتوح 
العاملة في  الدولية  للقوات 
جنوب لبنان وليس للسفراء 
واملوفدين، رغم وجود بعض 

االستثناءات.
وقبــل مغادرتــه حتدث 
هوكشتاين الى قناة «ال بي 
سي» حول تهديدات حزب اهللا 
األخيــرة، قائال: ان الواليات 
املتحدة كانت واضحة جدا، 
بقولهــا ان الطريق الوحيد 
للتوصــل الــى حــل مللــف 
ترسيم احلدود البحرية هو 
من خالل طاولة املفاوضات 

والديبلوماسية.
وعن اتهام بري الواليات 
املتحــدة بالتدخــل في عمل 
شركة توتال وبلوك رقم ٩، 
قــال هوكشــتاين: أنا متأكد 
من أن شركة توتال وقيادتها 
ميكنها اتخاذ قرارات بشأن 
مكان احلفــر دون الواليات 

عالقات الصداقة والتعاون 
بني مصر وكوريا اجلنوبية».
الى ذلــك، نفذت القوات 
البحرية املصرية ونظيرتها 
اليونانيــة تدريبــا بحريا 
عابــرا بنطــاق األســطول 
الشــمالي، وذلك باشتراك 
الفرقاطة املصرية «املعز» مع 
السفينة احلربية اليونانية 

املقاومة.  املعادلة تنفذهــا 
لكن املقاومة غير املستظلة 
بالدولة تتجلد.. وما بيعود 
فيه سريان للدم في عروقها، 
وكل حدا يعتقد انه يستطيع 
ان يعيــش خــارج الدولة 
ال يســتطيع االســتمرار.. 
ونحــن اول من قال: ال غاز 
مــن كاريش مــن دون غاز 
من قانا، بدكم غازكم وبدنا 

غازنا...».
فــي غضــون ذلــك، قال 
الرســمي باســم  املتحــدث 
وزارة اخلارجيــة االيرانية 
ناصر كنعاني، ان بالده لم 
تتلــق اي طلب رســمي من 
لبنان لتصدير الوقود اليه، 
مشيرا الى ان ايران تنتظر 
اي طلب من لبنان لتتعامل 
معه بإيجابية، وان لطهران 
رغبــة في حتســني أوضاع 

لبنان االقتصادية.
وتقول أورو فغالي املدير 
العــام للنفط انهــا اجنزت 
التقنــي الســتيراد  امللــف 
النفط االيراني، لكن القرار 
السياســي شــأن احلكومة 

اللبنانية.
وتكشــف قناة املنار في 
هذا السياق، انه خالل حديث 
هوكشتاين مع وزير الطاقة 
وليــد فياض، بــدا متحفظا 
او معترضا على اســتيراد 
«الفيول» من ايران، ما يعني 
ان ملف هوكشتاين يتجاوز 
الــى  البحــري،  الترســيم 
الضغط الكامل على لبنان.

ويقول العميــد املتقاعد 
شارل ابي نادر لقناة املنار ان 
هناك انقساما حكوميا حول 
هذا املوضــوع، وان رئيس 
احلكومــة جنيــب ميقاتــي 
رفــض احلديــث عنــه، او 
عرضه على مجلس الوزراء، 
وكانت نظرة الرئيس ميقاتي 
العــرض االيراني ليس  ان 
جديــا، ورد هذا املوقف الى 
ما وصفه بارتباطات ميقاتي 

االميركية واخلارجية.

ركزت على التدريب على 
تبادل املوقــف العملياتي 
مبسرح العمليات البحري 
املشترك، والتدريب على 
العمــل املتجانــس ضمن 
قوة مشتركة مكلفة مبهام 
حفظ األمن البحري بغرض 
مجابهة التهديدات اخلاصة 
بتدفــق التجــارة العاملية 
وحرية املالحــة البحرية 
باملناطــق ذات االهتمــام 
املشترك، والتدريب على 
أسلوب احلماية املشتركة 
لهــدف حيــوي بالبحــر، 
تنفيــذ  إلــى  باإلضافــة 
تشكيالت اإلبحار ومتارين 
املواصالت (الســلكية - 

منظورة).
ويســهم التدريــب في 
تبادل اخلبرات املشتركة مع 
القوات البحرية اليونانية 
القدرات  واالســتفادة من 
الثنائية لتحقيق املصالح 
املشتركة لكال اجلانبني، مبا 
يسهم بشكل فعال في حفظ 
األمن واالستقرار البحري 

باملنطقة.

املتحدة أو من دون أن يخبرها 
أحد مبا يجــب عليها القيام 
به، ونحن ال نقول ألحد أين 

يجب أن يقوم باحلفر.
وأضاف: «ان حقل كاريش 
شــهد بالفعــل بالســنوات 
املاضيــة نشــاطا هائال من 
دون اعطــاء أهميــة وإعاقة 

العمل فيه».
وقال: «بحســب جتربتي 
في الشرق األوسط بشكل عام 
وفــي منطقة البحر األبيض 
املتوســط هنــاك دائما أزمة 
سياســية تلــوح فــي األفق 
ولكن أعتقد أنه يجب أن نأخذ 
هذه املخاوف على محمل اجلد 

والتصرف بسرعة».
واشـــــارت قـــنـــاة ١٤ 
الــى ضغوط  اإلســرائيلية 
اميركيــة من اجــل التوصل 
الى تســوية مع لبنان، وان 
احلكومة املصغــرة األمنية 
والسياســية في اســرائيل 
ســتجتمع اليــوم االربعــاء 

ملناقشة األمر.
التيــار احلــر  رئيــس 
النائب جبران باسيل، اعتبر 
اننا «نعيــش معادلة قوة 
«كاريش مقابل قانا»، وهذه 

(HS IKARIA)، وذلك في إطار 
خطة القيادة العامة للقوات 
املسلحة لالرتقاء مبستوى 
التدريــب وتبادل اخلبرات 
مع القوات املســلحة للدول 

الشقيقة والصديقة.
التدريــب  وتضمــن 
مــن  مجموعــة  تنفيــذ 
األنشــطة املختلفــة التي 

ميقاتي يرفض عرض الفيول اإليراني.. واحلكومة في «موت سريري»

«Pyramids Air Show تقوم به «النسور السوداء» الكورية و«النجوم الفضية» و«حورس» املصريان.. حتت مسمى «٢٠٢٢

الرئيس جنيب ميقاتي  مترئسا اجتماع اللجنة الوزارية املكلفة مبعاجلة األزمة املالية  (محمود الطويل)

جانب من تدريبات القوات البحرية املصرية ونظيرتها اليونانية بنطاق األسطول الشمالي

السنة وبعض الفعاليات الى 
غداء في منزله اليوم االربعاء 
للتشــاور والتنســيق فــي 
موضوع احلكومة ورئاسة 

اجلمهورية.
وفي هــذا الســياق، زار 
النائب طوني فرجنية يرافقه 
وزير االعالم زياد املكاري، دار 
الفتوى أمس، والتقيا املفتي 
الشــيخ عبداللطيف دريان، 
وبدا ان هــذه الزيارة اخذت 
طابع التحضير لزيارة يقوم 
بهــا رئيس املردة ســليمان 
الــى دار الفتوى،  فرجنيــة 
ضمن اطار اطالالته كمرشح 
طبيعي لرئاسة اجلمهورية.

وقال النائب فرجنية بعد 
اللقاء ان االولوية اليوم هي 
للقوانني املرتبطة بصندوق 
الدولــي وبترســيم  النقــد 
احلدود البحرية، موضحا أن 
اجلهود السياسية ال تصب 
في خانة تشكيل احلكومة.

وبالعودة الى ملف ترسيم 
احلدود، فقد انتقل الوسيط 
االميركي آموس هوكشتاين، 
الــى اســرائيل عبــر بوابة 
الناقــورة في جنوب لبنان، 
وهــو ما أثــار حتفــظ قناة 

أثنــاء فعاليات  العــروض 
املهرجــان، باإلضافــة إلــى 
مشاركة العروض املوسيقية 
العســكرية املصرية بعدد 
من املقطوعات واملعزوفات 
الوطنية املصحوبة باحلركات 
اإليقاعية املتميزة». واعتبر 
املتحدث العسكري أن هذه 
العروض دليل «على عمق 

تركيا ترّحل ٩ آالف مقاتل أجنبي حاولوا 
دخول سورية منذ ٢٠١١.. أغلبهم أوروبيون

احلرارة ترفع أسعار «البيض» واحلبة بـ ٥٥٠ ليرة

أنقــرة ـ د.ب. أ: أعلنــت وزارة الداخلية 
التركية أمس ترحيل ٩ آالف «مقاتل إرهابي 
أجنبي» من ١٠٢ جنسية مختلفة، إلى بلدانهم 

منذ بدء احلرب السورية عام ٢٠١١. 
ونقلت وكالة «األناضول» عن بيان صادر 
عن إدارة الهجرة التابعة للوزارة أنه مع بدء 
األزمة السورية عام ٢٠١١، حاول العديد من 
مواطني الدول األخرى االنضمام إلى صفوف 
تنظيمي «داعش» و«وحدات حماية الشعب 
الكردية» التي تعتبرها انقرة امتدادا حلزب 
العمال الكردســتاني، ســاعني لالنتقال إلى 

سورية عبر القدوم إلى تركيا.

وأضاف أن السلطات التركية ألقت القبض 
على اآلالف من هؤالء وجرى تطبيق اإلجراءات 

القانونية بحقهم.
وفي هذا اإلطار، قامت السلطات التركية 
بترحيل تسعة آالف «إرهابي أجنبي» من ١٠٢ 
جنسية مختلفة، إلى بلدانهم منذ عام.٢٠١١

وفيما يخص جنسياتهم، أوضح البيان أن 
مواطني دول االحتاد األوروبي حلوا في املركز 
األول بـ ١١٠٩ إرهابيــني، تالهم األميركيون 
بـ٥٩. وأشــار إلى أن األشهر السبعة األولى 
من العام احلالي شــهدت ترحيل ٢٠ أجنبيا 

ينتمون لست دول في االحتاد األوروبي.

وكاالت: بــدال من أن تؤدي درجة احلرارة 
العالية الى انخفاض سعر بيض املائدة، فإنها 
رفعته معها لتلهب جيوب املواطنني، شأنها في 
ذلك شأن معظم املواد الغذائية واالستهالكية 
األخرى في ســورية! ونقــل تقرير لصحيفة 
«الوطن» احمللية أن سعر طبق البيض يختلف 
من محل إلى آخر رغم أنه محدد من التموين 
بـ١٣ ألف ليرة، ولكن هذا السعر وهمي فهو في 
احملال ١٤ ألف ليرة، و١٥ ألف ليرة في بعضها.

وأوضح مواطنون أنهم يشترون مرغمني 
ربــع طبق وبأحســن األحــوال نصف طبق، 

لكونهم ال يستطيعون االستغناء عن البيض 
وخصوصا لألطفال الصغار. فيما بني آخرون 
أنهم يشترون بـ«البيضة»، وبسعر ما بني ٥٠٠ 
و٥٥٠ ليــرة، ألن املفرق أغلى من اجلملة كما 

يبرر لهم الباعة في أحيائهم!
واعتبر عدد من أصحاب املداجن أن إنتاجهم 
من البيض مكلف للغاية، واألســعار احلالية 
غير مناسبة قياسا لتكاليف اإلنتاج العالية 
جدا!. فيما ذكر آخرون أنهم يبيعون بخسارة 
محققة، ألن املادة سريعة التلف وال ميتلكون 

وسائل حلفظها من حرارة اجلو العالية.


