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أخبار وأسرار لبنانية

أنباء سورية

أنباء لبنانية

سباق بني احللول واملشاكل: يقول ديبلوماسي غربي في 
بيروت ان ما يشهده لبنان اآلن هو سباق بني احللول 
برامجه  متابعة  سوى  الغرب  أمام  خيار  وال  واملشاكل 
لدعم القوى الشرعية اللبنانية بوجه تعاظم نفوذ حزب 

اهلل في الداخل.
ويسأل الديبلوماسي »ماذا يريد حزب اهلل من لبنان وقد 
أصبح قوة عسكرية إقليمية؟ وكيف سيتم التعامل معه 

من قبل السلطات اللبنانية؟«.

في  أوساط  استبعدت  مستبعد:  نصراهلل  احلريري-  لقاء 
احلريري  سعد  الرئيس  بني  لقاء  حصول  »املستقبل« 
واألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، وقالت انه 
ال يوجد ما يستدعي عقد لقاء من هذا النوع، خصوصا 
أن »املستقبل« وحزب اهلل يتحاوران بشكل دوري، وأن 
معه  التفاوض  إدارة  بري  نبيه  الرئيس  فوض  احلزب 

حكوميا.

مقارنة في التعامل مع احللفاء: مصدر في األمانة العامة لـ 
14 آذار يقيم مقارنة بني ما يقوم به حزب اهلل جلهة إبقاء 
وارسالن  )فرجنية  مفتوحة  حللفائه  السياسية  البيوت 
واحلزب القومي(، وما ال يقوم به الرئيس سعد احلريري 
في هذا املجال مع حلفائه الذين تواجه بيوتاتهم السياسية 

خطر اإلقفال )شمعون حرب املر...(.

عواصم - وكاالت: أفادت وكالة األنباء الســورية احلكومية )سانا( 
أمس بأن املوقع اإللكتروني لوزارة اإلعالم تعرض الليلة قبل املاضية 

لعملية قرصنة إلكترونية.
ونقلــت عن مصدر في الوزارة أن املوقع »تعرض لعملية قرصنة 
الكترونية، حيث قام القراصنة بنشر أخبار كاذبة عن املوقع متس 

الدولة السورية وقيادتها«.
وكان املوقع ذكر أن الرئيس السوري بشار األسد تعرض حملاولة تسمم.

ونقلت »سانا« عن املصدر أن »هذه األخبار عارية من الصحة جملة 
وتفصيال وال أســاس لها من الصحة«.واعتبر املصدر أن عملية 
القرصنة »تأتي في إطار احلرب اإلعالمية والدعائية ضد ســورية 

ومحاولة مفضوحة لبث أخبار كاذبة وتشويه احلقائق«.

ونشرت وزارة اإلعالم على صفحتها عبر »فيسبوك« أن الصفحة 
تعرضــت للتهكير وأن »كل األخبار التي متس الرئيس عارية عن 
الصحة«.  وكان املوقع اإللكتروني لوزارة اإلعالم السورية، قام بنشر 
خبر عن تعرض رئيس النظام السوري بشار األسد حملاولة اغتيال 
عن طريق دس الســم في طعامه، ثم تعرضه لوعكة صحية حادة، 
قبل أن يتوقف املوقع عن تقدمي اخلدمات للقراء، خصوصا بعدما 
أعلنت الصفحة الفيسبوكية لوزارة اإلعالم، أن هذا اخلبر عن تسمم 
األسد، قد نشر بعد »تهكير« املوقع، وأنه ال أساس له من الصحة.

وكان املوقع »املهكر« قد نشر خبرا تفصيليا عن دس السم لألسد 
في طعامه، ثم تعرضه ملرض معد خطير، وأن مجموعة من األطباء 

يشرفون عليه إلسعافه.

»اإلعالم« تعلن تعرض موقعها لـ»القرصنة« وتنفي خبر تسمم األسد

اتفاق بين المعارضة واألكراد على تسليم أحياء مقابل حماية السكان الفارين

ً املعارضة تفقد القطاع الشمالي لشرق حلب.. واملدنيون يهيمون جنوباً وغربا
عواصــم وكاالت: فقــدت 
فصائــل املعارضة الســورية 
أمس السيطرة على كامل القطاع 
الشمالي من االحياء الشرقية في 
حلب، اثر التقدم السريع الذي 
أحرزته قوات النظام املدعومة 
بغطاء جوي لــم يتوقف منذ 
نحــو ٢٠ يومــا، اضافــة الى 
مشاركة اآلالف من مقاتلي حزب 
اهلل اللبناني واملقاتلني االكراد 
وامليليشيات األخرى، ما تسبب 
في فرار آالف السكان املدنيني 

من منطقة املعارك.
وتشــكل ســيطرة قــوات 
النظام على عــدد من االحياء 
الشــرقية، واحدا تلــو االخر 
منذ السبت خسارة هي االكبر 
للفصائــل املقاتلــة املعارضة 
للنظــام منذ ســيطرتها على 
االحياء الشرقية في ٢٠١٢. كما 
انها ستكون اكبر مكسب ميداني 
للنظام بعد أكثر من عام على 
التدخل الروسي لصاحله، وفي 
ظل عجز دولي كامل إزاء إيجاد 
حلول للنزاع املستمر منذ نحو 

ست سنوات.
وقــال املرصــد الســوري 
حلقوق االنسان بحسب وكالة 
فرانس برس »خسرت الفصائل 
املعارضة كامل القسم الشمالي 
مــن االحيــاء الشــرقية بعــد 
سيطرة قوات النظام على احياء 
احليدرية والصاخور والشيخ 
خضر، وسيطرة املقاتلني االكراد 

على حي الشيخ فارس«.
وبات ثلث االحياء الشرقية 
حتت ســيطرة قوات النظام، 

وفق املرصد.
وذكــرت وكالــة االنبــاء 
السورية الرسمية »سانا« نقال 
عن مصدر عســكري سيطرة 
»وحدات مــن اجليش العربي 
السوري بالتعاون مع القوات 
الرديفة واحلليفة »على حيي 
احليدرية والصاخور«، واستغل 
املقاتلون االكراد، وفق املرصد، 
املعارك للتقدم واالستيالء على 
احياء بســتان الباشا والهلك 
التحتاني امس األول والشيخ 
فارس أمس، التي كانت ايضا 
حتــت ســيطرة املعارضــة، 
حيث يتهــم مقاتلو املعارضة 
امليليشيات الكردية بالوقوف 
الى جانب النظــام في النزاع 
اجلاري. لكن شــبكة »شــام« 

االخباريــة نقلت عــن مصدر 
عســكري معارض قــال ملركز 
حلب اإلعالمــي أن »الثوار قد 
اتفقوا مع قوات حماية الشعب 
الكرديــة على تســليم أحياء 
بعيدين، بســتان الباشا، عني 
التــل، الهلك، الشــيخ فارس، 
والزيتونــات، شــرط ضمان 
حمايــة املدنيــني وجتنيبهــم 
قصف النظام وروسيا«. ودفعت 
املعارك اكثر من عشــرة االف 
مدنــي الــى الفرار من شــرق 

حلب، بينهم ستة االف الى حي 
الشيخ مقصود واربعة االف الى 
مناطق سيطرة قوات النظام، 
وفق املرصد، كما وصلت مئات 
العائالت الــى جنوب االحياء 
الشــرقية التي التــزال حتت 

سيطرة املعارضة.
وتداولــت مواقــع كرديــة 
مقاطــع ڤيديــو تظهــر مئات 
االشخاص وهم يتجمعون في 
باحة في الشيخ مقصود بعد 
وصولهم الى احلي. وفي صور 

اخرى، يسير العشرات وبينهم 
عدد كبير من االطفال على طريق 
وهم يحملون حقائب وامتعة 

احضروها معهم.
ونقلت وكالة فرانس برس 
ان عشــرات العائــالت معظم 
افرادها من النســاء واالطفال، 
تصل تباعا سيرا على االقدام الى 
حي جنوبي. ويعاني افرادها من 
االرهاق والبرد الشديد واجلوع، 
حتى ان بعضهم ليس بحوزته 
املال لشراء الطعام، وعمل اهالي 

احلــي على ايوائهم في منازل 
خالية من سكانها وتبرعوا لهم 

باالغطية والبطانيات.
وبحســب املرصــد، يأتي 
التقدم السريع لقوات النظام 
وحلفائهــا »نتيجــة خطــة 
عسكرية اتبعتها في هجومها 
وتقضــي بفتح جبهــات عدة 
في وقت واحد، بهدف اضعاف 
مقاتلــي الفصائل وتشــتيت 

قواهم«.
واوضح ياســر اليوسف، 
عضو املكتب السياسي حلركة 
نور الدين الزنكي، ابرز الفصائل 
املقاتلــة فــي حلــب، لفرانس 
برس أمــس ان تقــدم النظام 
مرتبط باســتقدامه تعزيزات 
عســكرية كبيــرة وبالقصف 
اجلوي العنيف الذي لم يهدأ، 
واضاف »الوضع اشــبه بعني 
تقاوم مخرز.. طيلة السنوات 
املاضية كنا نقاوم مبا اوتينا من 
قوة بأساليب بدائية، اما اليوم 
فنحن نقاوم ايران وروســيا« 

ابرز داعمي دمشق عسكريا.
ووصفت صحيفة »الوطن« 
الســورية القريبة من دمشق 
إجنــازات اجليــش ميدانيــا 
بـ»االستثنائية«، وذكرت االثنني 
انه بعد »تقطيع اوصال االحياء 
الشرقية في حلب الى شطرين«، 
فإنه في الشــطر الثاني »جار 
العمل على تقسيمه إلى قطاعات 
أمنية يســهل السيطرة عليها 
تباعا« متهيــدا لدفع املقاتلني 
»إلى تسليم أنفسهم في زمن 
بدا أنه أقصر مما كان متوقعا 
أو القبول باملصاحلات الوطنية 
وفق شروط الدولة السورية«.
وقــد اســتهدف الطيــران 
بعــدة  الروســي  احلربــي 
غــارات، حي الشــعار مبدينة 
حلــب مســتخدما الصواريخ 
االرجتاجية والقنابل العنقودية، 
أوقعت قتلى وجرحى، بحسب 

»شام«. 
ونقلت الشبكة عن ناشطني 
»إن أشالء الضحايا مألت شوارع 
حي الشــعار، بعد اســتهداف 
احلي بعدة غارات بالصواريخ 
االرجتاجية والقنابل العنقودية، 
موقعة مجــزرة مروعة بحق 
املدنيــني، راح ضحيتها أكثر 
من ١٠ شــهداء والعشرات من 

اجلرحى« على األقل.

مصادرة منزل للحريري في دمشق
بيروت: بدأت الســلطات الســورية االحد املاضي اجراءات 

مصادرة منزل الرئيس الشهيد رفيق احلريري في دمشق.
ونقل موقع »هاشتاغ سيريا« عن مصدر قضائي في دمشق 
ان اجــراءات نقل ملكية منزل احلريري قــد اجنزت، لكنها لم 

تشر الى اجلهة التي حولت اليها ملكية هذا املنزل.
وكان الرئيس الراحل ينزل في منزله بدمشق خالل زيارته 

املتكررة الى سورية.

ببصمة العني.. يشتري الالجئون 
في »الزعتري« احتياجاتهم

رويترز: سوريون وسوريات من سكان مخيم الزعتري لالجئني 
في األردن أصبحوا حاليا يدفعون مقابل السلع التي يشترونها 
مــن متجر في املخيم مبجرد »نظرة عــني« تأخذ بصمة عني 
املشتري عبر ماسح ضوئي ملحق بجهاز عند الشخص املسؤول 

عن تلقي مقابل املشتريات في املتجر.
جاء ذلك نتيجة لتطبيق تقنية مبتكرة قدمها برنامج األغذية العاملي 
لتحل محل نظام الدفع مقابل السلع باستخدام البطاقات التقليدية 
أو نظام قســائم الشراء. ومبقدور ما يزيد على 76 ألف الجئ 
في املخيم اآلن شراء طعامهم واحتياجاتهم األساسية باستخدام 
التقنية اجلديدة. وقالت املتحدثة باسم برنامج األغذية العاملي 
شذى مغربي »الفكرة من نظام بصمة العني أو الشراء ببصمة 
العني هي وسيلة طبعا لتســهيل عملية الشراء للمستفيدين. 
ومن أهم الفوائد لها حتسني عملية توزيع املساعدات من حيث 
زيادة مســتوى املساعدة بني برنامج األغذية العاملي واجلهات 
املانحة، بهذه الطريقة نضمن ان املساعدات تذهب لألشخاص 
التي يستهدفها«.ومبجرد مسح حدقة عني املشتري يتأكد النظام 
من هوية الالجئ من خالل قاعدة بيانات املفوضية العليا لشؤون 
الالجئني التابعة لألمم املتحدة ويفحص احلساب املرتبط مبيزانيته 
ثم يقر عملية الشراء، وكل ذلك ال يستغرق سوى بضع ثوان.

وعلــى الرغم من ذلك يختلف الالجئون بشــأن تقبل النظام 
اجلديد، فمنهم من يقبله على مضض ومنهم من يرى إيجابياته 
أكثر من سلبياته. وقال الجئ سوري من سكان مخيم الزعتري 
ويدعى سامي أحمد »سلبياتها أكثر من ايجابياتها. الصرف من 
الســوق صار حصريا ال بد ان يأتي شخص من العائلة عمره 
فوق 18 ســنة. فيما في الوقت املاضي كنت ابعث ابني، أحيانا 
أكون فــي اجازة خارج املخيم وزوجتي لديها أطفال صغار ال 
تستطيع ترك األطفال وحدهم وتأتي تصرف شخصيا. أنا لدي 
ولد بالصف السابع كان يأتي مشيا أنا وحالي كحال كل الناس«.

وعلى خالفه، يرى الجئ آخر يدعى ياسر الصوالح أن إيجابيات 
النظــام اجلديد أكثر وقال لتلفزيــون »رويترز«: »هي القلق 
بالبطاقة إذا ضاعت. كنا نرســلها أحيانــا مع الذي عنده بنت 
عمرها 12 او 13 سنة تسحب مثال تضيع منها. يوقفوا لهم إياها 
3 أشــهر حتى يجددوا لهم. يعني انحرموا من مونة 3 أشهر، 
هذا الشيء اإليجابي فيها انه صارت بصمة عني وما يأتي غير 

صاحب العالقة«.

)رويترز(  مدنيون يحملون ما امكن من حاجياتهم خالل فرارهم من حي طريق الباب بعد تقدم النظام شرقي حلب 

بري يتحدى الحريري أن يُشكل حكومة دون رضاه.. و»القوات« تعتبر الحملة ضد رئيس الجمهورية

احلكومة محكومة باملراوحة .. وأوساط لـ »األنباء«: 
»تناتش« احلقائب مجرد »براقع« إلخفاء املوانع احلقيقية

بيروت عمر حبنجر

يفتــرض ان يكــون هــذا 
االســبوع حاســما في مسألة 
تشــكيل احلكومة اللبنانية، 
العقــد املتبقيــة توحــي بأن 
ذلك ممكن، بعد عــودة وزير 
اخلارجية جبران باســيل من 
اميركا اجلنوبية، هذا في حال 
كانــت العقدة عقــدة حقائب 
واســماء، امــا اذا كان وراء 
»أكمــة« احلقائب واحلصص 
ما وراءهــا، كانتظار نهائيات 
معركة النظام السوري وحلفائه 
في مدينة حلب او بتسديد العهد 
اللبنانــي اجلديد ما عليه من 
حسابات يعتقدها بعض الفرقاء 
مستحقة، فإن تشكيل احلكومة 
عندها حبل يطول ومســاحة 

مفتوحة.
واعتبرت مصادر قريبة من 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
ان كل يوم تأخير للحكومة هو 

يوم تعقيد زائد.
وتــرى القــوات اللبنانية 
املتحالفة مع الرئيس ميشال 
عون ورئيس احلكومة املكلف 
ان املراوحــة املتعمــدة فــي 
تشــكيل احلكومــة تدخل في 
سياق عرقلة العهد. وتتوقف 
اوساط ديبلوماسية أمام جملة 
مستجدات اقليمية توحي بأن 
تناتــش احلقائب الوزارية ما 
هو اال براقــع تخفي العوامل 
االقليميــة والدوليــة املانعة 
لتشــكيل احلكومة احلريرية 

في الوقت احلاضر.
وتؤكد هذه االوســاط لـ 
»األنباء« انه من غير الوارد 
تشكيل احلكومة اللبنانية قبل 
ان يستكمل النظام السوري 
وحلفاؤه الروس وااليرانيون 
الســيطرة على مدينة حلب 
وكل املناطــق احلدودية مع 
لبنان، وقبل ان يحصل على 
تعهدات لبنانية حتمي حدوده 

االمنية والسياسية.
واضافت هذه االوساط ان 
التحالف الداعم للنظام السوري 
يجد فرصته في فترة االنتقال 
االميركي على مستوى االدارة 
والفراغ الفرنسي على صعيد 
الرئاسة لتوســيع السيطرة 
والنفوذ، وألن تشكيل احلكومة 
اللبنانية اآلن وقبل حتقيق كل 
ذلك قد يفرض اجراء تعيينات 
وتغييــرات على املســتويات 
العســكرية واالمنيــة وحتى 
املالية، قد ال تتالءم مع تطلعاتها 

الراهنة.
وعلى هذا، فقد اعلن الوزير 
بطرس حرب عن مخاوفه من ان 
يؤدي استمرار التجاذب حول 
احلقائب الى حتويل لبنان من 
جمهورية بــال رئيس تديرها 
حكومة الى جمهورية لها رئيس 

وال حكومة تدير شؤونها.
وخالفا ملا يراه البعض من 

حتــول املواجهة التي يقودها 
رئيس مجلس النــواب نبيه 
بري بالنيابة عن فرقاء 8 آذار، 
وعلى رأسهم حزب اهلل، على 
محور تشكيل احلكومة باجتاه 
الرئيس املكلف، فإن اوســاط 
بعبدا ترى ان الرئيس ميشال 
عون يعتبر عهده هو املقصود 

بالعرقالت الراهنة.
وكان رئيس مجلس النواب 
حــول ســهامه عــن رئاســة 
اجلمهورية ليصوبها باجتاه 
رئيس احلكومة املكلف سعد 
احلريــري، حيث حتدى بري 
الرئيس املكلف بأن ميضي في 
تأليف حكومته »من دوننا«.

وقال بري: فليقدموا على 
هــذا االمر، ونتجــه نحن الى 
املعارضــة التــي »يراودنــي 

مناخها«.
ونسب بري الى احلريري 
نقــل كالم عن لســانه وصفه 

بغير الصحيح، واضاف: ارفض 
مــن ال يتعامل معــي بصدق، 
نافيا معلومات يقدمها احلريري 
ومفادها بأن وزارة االشــغال 
العامة من حصة القوات وانه 
مت االتفــاق علــى هــذا االمــر 
مع بــري الذي قبــل بحقيبة 
الصحة، بعد تنازل د.ســمير 
جعجع عن احلقيبة السيادية، 
واضاف: انا قلت للحريري ان 
»امــل« تطالب بحقيبتي املال 
واالشــغال، ونقبــل بحقيبة 
ثالثــة، رمبــا حقيبــة دولة، 
وتابع: احلقيقــة مازلت على 
موقفــي االخيــر، واكرر ان ال 
خالف وال مشكلة بيني وبني 
د.سمير جعجع، او اي فريق، 
ولتحصل القوات على احلقيبة 
من اجلهة التي قدمت لها هذا 
الوعد، محذرا من ان الوقت مير، 
مشددا على ضرورة االسراع 
في تشكيل احلكومة من اجل 

التفرغ لقانون االنتخاب، ألنه 
بعد شــهر من اليــوم يصبح 
مــن الصعــب اجنــاز قانون 
جديد واجراء انتخابات على 
اساســه، ألن املهلــة الفاصلة 
عن االنتخابات تضيق شيئا 
فشــيئا، وابــدى تخوفــه من 
وجود اطراف داخلية تضغط 
باجتاه فرض قانون االنتخابات 
الصادر عام ١٩٦٠ الذي يخدم 
مصاحلها، محــذرا من ان اي 
امر مــن هذا القبيل ســيضع 
الطبقة السياسية في مواجهة 
االكثرية الساحقة من اللبنانيني 
الرافضة لقانون الـ ١٩٦٠، وان 
اعتماد هذا القانون سيشــكل 

نكسة كبرى للعهد اجلديد.
فــي املقابل، فــإن الرئيس 
احلريري اوصى خالل املؤمتر 
العام لتيار املستقبل بأن االمور 
احلكوميــة جيــدة مــن دون 

الدخول بالتفاصيل.
بيد ان املؤسسة اللبنانية 
لالرسال )ال.بي.سي( الحظت 
امس ان رئيس مجلس النواب 
نبيه بري وحزب اهلل يتبادالن 
كرة تأخير تشكيل احلكومة، 
وان بدا ان في الصورة آخرين، 
فالنائب ايوب حميد انتقد عدم 
القبول بـ »ســلة التفاهمات« 
قبل االنتخابــات، وان هذا ما 
يؤخر التشكيل اليوم، وحزب 
اهلل بلسان نائب امينه العام 
الشيخ نعيم قاسم يقول اننا 
لسنا مســتعجلني، كالساعني 
الى اســتحقاقات، للتعويض 
عن خسائر مالية او سياسية، 
وهو هنا يصوب على الرئيس 

املكلف سعد احلريري ايضا.
من كل ما تقــدم، يبدو ان 
تشــكيل احلكومة احلريرية 
رغــم  باملراوحــة  محكــوم 
التوجهات الرئاســية ســعيا 
الجنازهــا قبل نهاية الســنة 
جتنبا لسقوط املهل القانونية 

لالنتخابات الرئاسية.

)محمود الطويل(  الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الرئيس املكلف سعد احلريري في بعبدا 

حرب: كنا 
بجمهورية ال رأس 
لها وبتنا بجمهورية 

لها رأس
وال حكومة

تقدم سريع لقوات 
النظام مدعوم

بغطاء جوي روسي 
لم يتوقف

»املستقبل« ينجز ترتيب بيته الداخلي
بيروت - أحمد منصور

اختتم تيار »المستقبل« مؤتمره العام الثاني امس االول 
فــي مجمع البيال بانتخاب ســعد الحريري رئيســا للتيار 

بالتزكية، واحمد الحريري امينا عاما للتيار.
وانتخب المؤتمر الذي شــارك فيــه ٢4٠٠ ناخب، و4٠٠ 
عضو مراقب، ٢٠ عضوا للمكتب السياسي، بعد رفع عددهم 
بناء على توصية الرئيس الحريري، وهم: احمد الحريري، 
مصطفى علوش، وسام شبلي، امل شعبان، جورج بكاسيني، 
سامر حدارة، زياد ضاهر، محمد جميل قمبريس، عبدالستار 
ايوبي، محمد كجك، محمد شــومان، وسام ترشيشي، منير 
الحافي، فادي سعد، نوال مدللي، نزيه خياط، ربيع حسونة، 

حسن درغام، محمد صالح، عامر حلواني.
وعّين الرئيــس الحريري، وفقا للنظام الداخلي للتيار، 
١٢ عضوا هم: ميشلين ابي سمرا، ربى داالتي، شذا االسعد، 
ميرنا منيمنة، روبينا ابو زينب، طارق مرعبي، طارق فهد 
الحجيري، رفعت ســعد، معتز زريقة، بشار شبارو، راشد 
فايد، هيثم مبيض، ليصبح عدد أعضاء المكتب السياســي 

المنتخبين والمعينين 3٢ عضوا.
كما عين الرئيس الحريري باســم الســبع، ريا الحسن، 
سمير ضومط، نوابا للرئيس، والنائب جمال الجراح ممثال 
لتيار »المستقبل« في كتلة »المستقبل« النيابية، لكن باسم 
الســبع اعتذر للرئيس الحريري عن قبــول هذا المنصب، 
وفاز المحامي محمد المراد أمين بمركز سر هيئة اإلشراف 

والرقابة في تيار »المستقبل« بالتزكية.


