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أنباء سورية

أنباء لبنانية

»داعش« يشن هجمات مفاجئة على السلمية وريفها الحتواء تقدم النظام في محيط تدمر

ضربة أميركية تستهدف قافلة موالية للنظام قرب احلدود األردنية
عواصــم - وكاالت: قالــت مصــادر أميركية 
وسورية معارضة إن طائرات التحالف الذي تقوده 
الواليات املتحدة ضد »داعش« قصف أمس قافلة 
مليليشيات موالية للنظام كانت متجهة نحو معبر 

التنف احلدودي مع األردن والعراق.
وقال مســؤول فــي وزارة الدفــاع األميركية 
»البنتاغون« طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة 
فرانس بــرس إن »قافلة كانت علــى الطريق لم 
تستجب للتحذيرات من عدم االقتراب من قوات 
التحالف في التنف«. وأضاف »وفي النهاية وجهت 

ضربة إلى طليعتها«.
بدورها، نقلت »رويترز« عن مسؤول باملعارضة 
أن طائرات التحالف »دمرت« قافلة لفصيل مدعوم 
من النظام السوري وإيران متجهة صوب القاعدة 
التي تتواجد فيها قوات للتحالف واجليش احلر 

جنوب شرق سورية.
من جهتها، قالت شــبكة »شام« اإلخبارية إن 
الرتل املتواجد في املنطقة يتألف من أربع دبابات 
وعربة شيلكا و١٢ شاحنة بعضها محمل مبضادات 
طيران. وقال موقع »عنب بلدي« إن طيران التحالف 
الدولي اســتهدف ظهر أمس رتــا لقوات النظام 
وامليليشــيات املســاندة لها في منطقة »الزرقة« 
على طريق »دمشق- بغداد« الدولي، والتي تبعد 
عن قاعدة التنف نحو ٢٧ كيلومترا، حسبما ذكر 
البــراء فارس مدير املكتــب اإلعامي في »جيش 

مغاوير الثورة«.
في غضون ذلك، تدهور الوضع امليداني بشكل 
مفاجئ في الريف الشرقي حملافظتي حمص وحماة، 
بعد الهجمات املباغتة التي شنها تنظيم داعش على 
قرى ومواقع موالية للنظام في محاولة الحتواء 
هجوم األخير وتقدمه في البادية وريف تدمر سعيا 
للوصول إلى دير الزور. واستهدف الهجوم املفاجئ 
والواسع كا من قرية عقارب الصافي واملفكر وتل 

التوت والصبورة واملبعوجة بالقرب من مدينة 
السلمية في ريف حماه الشرقي موقعا قتلى وجرحى 
في صفوف قوات النظام وامليليشيات املوالية لها، 

بحسب شبكة »شام« االخبارية.
وأكد ناشطون أن التنظيم متكن من السيطرة 
على أحياء واسعة من قرية عقارب وقرية املبعوجة 
لساعات قبل االنسحاب منها حيث متكنت عناصر 
قوات النظام مدعومة مبيليشيات الدفاع الوطني 
من استعادة السيطرة على كامل القرى التي تقدم 
إليها التنظيم. ونقلت »شام« عن مصادر أن التنظيم 
ارتكب مجزرة بحق ثاث عائات من املدنيني ذبحا 
بالسكاكني، وقدروا عدد الضحايا املدنيني في 3٠ 
باإلضافــة إلى أعــداد كبيرة مــن اجلرحى الذين 
وصلوا إلى مشــفى مدينة السلمية الوطني. كما 
قتل واصيب عدد من ضباط النظام وامليليشيات 
املواليــة. وقالت الوكالة: ان »داعش« اســتهدف 
كا من مدينة السلمية وقرية الصبورة بقذائف 
صاروخيــة خلفت جرحى في صفــوف املدنيني 
باإلضافة إلى دمار كبير في األبنية وأضرار مادية. 
واستهدفت ٧ صواريخ األحياء اجلنوبية من املدينة 
كما وقع احدها في سوق للخضار وسط املدينة 
وآخر بالقرب من معمل البصل شمال شرق املدينة 
وثالث خلف املشفى التخصصي موقعا جرحى في 
صفوف املدنيني. هذا، وتعيش مدينة السلمية حالة 
من الهلع بعد الهجمات الصاروخية فيما طالبت 
املشافي األهالي بالتوجه إلى مركز بنك الدم للتبرع 
بالدم لتلبية النقص بعد وصول أعداد كبيرة من 
اجلرحى. مبوازاة ذلك، استعرت االشتباكات بني 
قوات النظام وامليليشيات املوالية في ريف حمص 
الشرقي، مع عناصر تنظيم داعش وسط قصف 
جــوي عنيف من الطيران احلربي الروســي، في 
محاولة لقوات النظام التوسع في املنطقة والتقدم 

باجتاه محافظة دير الزور.

فتيات سوريات يخضعن لدورة حول السالمة في حي الصاخور بحلب        )ا.ف.پ( 

جنيــڤ - وكاالت: اجتمع 
وفدا النظام السوري واملعارضة 
مع املبعوث األممي اخلاص إلى 
ســورية ســتيفان دميستورا، 
أمس في اليوم الثالث من اجلولة 
السادسة من مفاوضات جنيڤ 
دون احــراز تقــدم يذكر، رغم 
ان املبعــوث الدولي حدد لهذه 
املفاوضــات 4 ايام يفترض ان 

تنتهي اليوم. 
ويبدو أن »وثيقة الدستور« 
التي فاجأ بها دميستورا الوفدين 
أمــس األول، لــم تلــق قبــوال 
لديهمــا حيث أكد وفــد النظام 
انها اصبحت »وراء ظهورنا«، 
في حني قالت املعارضة: انها ال 
تريد دستورا يوضع في طهران 

او موسكو. 
وحتول النقاش الى مباحثات 
منفصلة بني الوفدين كل على 

حدة وبني خبراء األمم املتحدة، 
أعلن ذلك مكتب املبعوث األممي 
إلى سورية، ستيفان دميستورا 
في بيانني منفصلني، عقب طي 
صفحة الوثيقة، حتفظ عليها 
الطرفان )النظام واملعارضة(.

هذا وشــدد املتحدث باسم 
العليــا للمفاوضــات  الهيئــة 
في املعارضة الســورية سالم 
املســلط، علــى أن »الشــعب 
السوري ال يريد مناقشة دساتير 
تكتب له في طهران وموسكو«، 
شاكرا تركيا لـ »موقفها املشرف 

مع القضية السورية«.
جــاء ذلــك فــي حــوار مع 
األناضول، على هامش مفاوضات 
»جنيــڤ 6«، معلقا على ورقة 
املبعــوث األممي اخلــاص إلى 
ســورية، ســتيفان دميستورا 

حول »الدستور«.

وأشار إلى أن »الهيئة العليا 
ناقشــت فــي اجتمــاع خاص 
لها، ورقة دميســتورا املتعلقة 
بالدســتور، وهي بصدد إعداد 
رد عليها بعد دراسة معمقة«. 
وأردف: »يجب أن نكون حذرين 

جتاه كل كلمة واردة فيه«.
وفي الســياق، أكــد أن وفد 
املعارضة »تفاجأ بهذه الورقة، 
التي لم يبلغنا بها دميســتورا 
مسبقا. ولو أخبرنا بها من قبل 
لكنا أتينا إلى هنا )جنيڤ( والرد 

معنا، اختصارا للوقت«.
وحــول مفاوضات »جنيڤ 
6«، لفت املسلط إلى أن »اجلولة 
احلالية متتد ملدة 4 أيام، وهذه 
مدة قصيرة وال تكفي ملراجعة 
كاملة لورقــة مثل هذه تتعلق 
بالدســتور، حتتــاج ملزيد من 

الشرح والتفسير«.

ورأى أن »بحــث دســتور 
دائم لسورية له مكان آخر غير 
جنيڤ، ونحن ال نريد وال نقبل 
باتفاق يتــم حتت مظلة إيران 

وروسيا«.
وطالب املســلط بـ»جوالت 
متواصلة ملفاوضات جنيڤ، كأن 
جترى 4 جوالت خال شهرين، 
تكون كل جولة منها على مدى 
١5 يوما، لبحث ملف من امللفات 

األربعة«.
من جانبه، قال سفير النظام 
لدى األمم املتحدة ورئيس وفده 
للمفاوضات، بشــار اجلعفري 
إن الورقــة حــول إنشــاء آلية 
تشــاورية للعمل على املسائل 
وراء  الدســتورية أصبحــت 

ظهرنا.
وأضــاف اجلعفــري - في 
مؤمتــر صحافي بجنيڤ أمس 

في اليوم الثالث للمباحثات، أن 
املشاورات املكثفة مع املبعوث 
اخلاص أســفرت - ومببادرة 
مــن الوفــد - عن اتفــاق على 
اجتماعات غير رسمية للخبراء 
الدستوريني من وفد احلكومة 
وبني اخلبراء الدستوريني من 
فريق دميســتورا، للبحث في 
ورقة املبادئ األساسية والتي 
تتضمن فــي نطاقها ما يصلح 
كنقاط مبادئ دستورية بحسب 
اجلعفري. واشار اجلعفري إلى 
أنــه مت االتفاق علــى أن تكون 
اجتماعات اخلبراء غير رسمية.
وشدد اجلعفري على أنه ال 
بد من التأكيد اآلن ومســتقبا 
على أن موضوع الدستور هو 
حق حصري للشعب السوري 
وأنه لن يقبل أي تدخل خارجي 

فيه.

إسطنبولـ  رويترز: دعت تركيا إلى ضرورة 
إقالة بريت مكجورك املبعوث األميركي اخلاص 
إلى التحالف ضد تنظيم داعش بسبب دعمه 
للمسلحني األكراد، وحذرت من أن أنقرة قد 
تتخذ إجراءات أحاديــة إذا تعرضت لهجوم 
من ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية 

السورية.
وتعكس الدعــوة التركية، التي جاءت في 
أعقاب اجتماع في البيت األبيض بني الرئيس 
رجب طيب اردوغان ونظيره األميركي دونالد 
ترامب، غضب تركيا من قرار ترامب تسليح 
امليليشيات الكردية، التي تشكل أغلبية قوات 
سورية الدميوقراطية )قســد( والتي تتقدم 

للسيطرة على مدينة الرقة.
وقال وزير اخلارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو في مقابلة مــع تلفزيون »إن.تي.ڤي«: 

»بريت مكجورك، املبعوث األميركي اخلاص، 
في املعركة ضد داعش، يقدم على نحو قاطع 
الكردســتاني  العمال  الدعم حلزب  وواضح 
ووحدات حماية الشعب الكردية. سيكون من 
املفيد تغيير هذا الشخص«. وأفادت وسائل 
إعالم تركية أمس بأن أردوغان أبلغ ترامب خالل 
زيارته لواشنطن هذا األسبوع بأن بالده لن 
تتردد في توجيه ضربة إذا واجهت أي هجوم 
من وحدات حماية الشــعب الكردية. ونقلت 
صحيفة »صباح« التركية عن اردوغان قوله 
للصحافيني في السفارة التركية في واشنطن 
»أبلغناهم ذلك بوضوح: إذا وقع هجوم من أي 
نوع على تركيا من جانب وحدات حماية الشعب 
الكردية أو حزب االحتاد الدميوقراطي )الكردي 
السوري( فإننا سنطبق قواعد االشتباك دون 

الرجوع ألحد«.

تركيا تدعو لتغيير مبعوث أميركا إلى التحالف ضد »داعش«

مجلس الشيوخ: مناورة سحبت 
أم مبادرة سقطت؟

موجة االستقاالت تعصف باحلزب 
الدميوقراطي اللبناني من جديد

آثر الرئيس نبيه بري خال األيام املاضية سحب مبادرة 
»مجلس الشيوخ« من التداول باعتبار صاحياتها انتهت 
بانتهاء مهلة ١5 اجلاري، في حني اليزال الرئيس ميشــال 
عون متمسكا بإنشــاء هذا املجلس أو إقرار ما يعادله من 
الضوابط املنشودة للنسبية. وتؤكد مصادر الرئيس بري 
أنه عرض مشروع انتخاب مجلس نيابي يحافظ فيه على 
املناصفة في ســت دوائر وفق النسبية، ومجلس شيوخ 
مذهبي وفق مشــروع اللقاء األرثوذكسي، قائا: إما خذوه 
كما هو، أو ارفضوه. لكن أتى من شــوه املشروع وأفرغه 
من مضمونه، فكان من الطبيعي أن ترفض التعديات التي 
متس جوهره. في املقابل، اتهمت مصادر بارزة في التيار 
الوطني احلر الرئيس بري بـ»فركشــة« مجلس الشيوخ 
»أوال بفرضه مهلة للسير في طرحه، وثانيا برفضه رئاسة 
مسيحي للمجلس، بعدما كنا قد تبلغنا منه موافقة صريحة 
على ذلك، وثالثا بإصراره على احملافظة على املناصفة في 
مجلس النواب بني املســلمني واملسيحيني من دون مراعاة 
احلصص املذهبية«. وتســاءلت: »كيف ميكن تطبيق ذلك 
فعليا في ظل االحتقان السني ـ الشيعي؟ وكيف يستقيم 
هذا الطرح فيما هو يرفض التعيينات القضائية، ألن عدد 
القضاة السنة يزيد على الشيعة بثاثة؟«. وأضافت املصادر 
أن طــرح مجلس الشــيوخ »كان ميكن أن يشــكل مخرجا 
من األزمة، واجلميع كان مســتعدا للسير فيه بعد إدخال 
تعديات، وكان موقف التيار متقدما جدا في هذا الشأن«. 
وقالت املصادر: »نحن مصرون على مجلس الشيوخ ونرى 
فيه حا. لكن الرئيس بري هو، فعليا، من نسف مبادرته 
التي طرحها، متاما كما طرح املختلط ثم تراجع عنه، وكما 

طرح التأهيلي ثم رفضه«.
وقالت مصادر الثنائية املسيحية »تبني أن طرح بري 
بإنشاء مجلس الشيوخ مناورة غير جدية، إذ بعدما أيدها 
التيــار والقوات عاد رئيس املجلس وتراجع عنها بذريعة 
انتهاء املهلــة«. وأكدت املصادر »أنــه ال تراجع من التيار 
والقوات عن مجلس الشــيوخ، الــذي وافقا عليه للدخول 

في نقاش حول النسبية الكاملة«.

بيروت ـ أحمد منصور

عادت موجة االستقاالت لتعصف باحلزب الدميوقراطي 
اللبناني الذي يرأسه الوزير والنائب طال ارسان، فبعد 
االستقاالت اجلماعية ألعضاء وعناصر احلزب في راشيا 
والبقاع الغربي في الفتــرة األخيرة برزت إلى الواجهة 
على الساحة السياسية استقالة عضو املكتب السياسي 
عماد العماد بعد سنوات على انتسابه إلى احلزب، وكان 
ممثل احلزب في اللقاءات السياسية واحلزبية املركزية.

فرنجية محذراً: العصبية المسيحية المستجدة قد تتحول إلى محرك للعصبيات

الكل مختلف مع الكل وقانون االنتخابات معلق بالتطورات اإلقليمية
بيروت ـ عمر حبنجر

بحــر التمنيــات واســع، 
لكــن احلقيقــة مــرة، فالكل 
مختلف مع الــكل في لبنان، 
حول االســتحقاق االنتخابي 
املعلق في ســقف التطورات 
االقليمية، فالرئيس ميشــال 
عون مع القانون التأهيلي، لكن 
الرئيس نبيــه بري والنائب 
وليــد جنباط وحــزب اهلل 
ضده، الرئيس بري مع النسبي 
بالكامل، لكن التيار احلر ضده، 
أما الرئيس ســعد احلريري 
فبني الطرحني، وحزب اهلل مع 
النسبي باملطلق، لكنه يتجنب 
املواجهة املباشرة مع رافضيها، 
وغالبا ما يتكل على احللفاء.
هذه املواقــف املتعارضة، 
لم تســتأهل اجتماعا للجنة 
الوزارية املكلفــة بحل عقدة 
قانون االنتخابات، وال بالتالي 
التفاتة مــن مجلس الوزراء، 
الذي مازال ينأى بنفسه عن 
هــذا االســتحقاق، ما ســمح 
باالعتقاد لدى عامة اللبنانيني، 
بأن التفاؤل والتشــاؤم الذي 
يروج له بعض السياســيني 
مجرد لعبة إللهاء الناس وقتل 
الوقت، وصوال الى االستحالة 
الدســتورية التي جتعل من 
العــودة الى قانون الســتني، 
كخيــار وحيــد وأخيــر، وإال 
فالتمديــد للمجلــس النيابي 
احلالي للمرة الثالثة، و»للمرء 

من دهره ما تعودا...«.
اجلديد احملتمــل انضمام 
تيار املســتقبل فــي اليوم ما 
قبل األخير من العقد العادي 
ملجلس النــواب ٢٩ مايو الى 
املجموعة املنادية مبنع الفراغ، 
وبالتالي تبنى القرار املرتقب 

بالتمديد للمجلس.
وهذا مــا فهم من إشــارة 
عضو كتلة املستقبل النائب  
سمير اجلسر إلى انه في حال 
عدم التوصل الى قانون قبل 

انتهاء والية املجلس فابد من 
تطبيق القانون النافذ )قانون 
الستني( وإال فإن التمديد بات 

من حتصيل احلاصل.
مجلــس الــوزراء ناقــش 
موضوع حضور لبنان بوفد 
رسمي برئاسة رئيس احلكومة 
العربيــة اإلســامية  القمــة 
األميركيــة فــي الرياض بدءا 
من بعــد غد االحــد، وقد اكد 
التزامه  الرئيــس احلريــري 
الــوزاري وخطــاب  البيــان 
القســم، وبالتالي رفضه اي 
موقف من شأنه التأثير على 
الوحدة الداخلية. وطمأن الى 
ان القمة ستتصدى لإلرهاب 
املطروح كبند اساســي على 

جدول أعمالها.
مصــادر وزارية كشــفت 
ان حــزب اهلل تخطــى هــذه 
النقطة االساسية بالنسبة اليه 
ليسجل اعتراضه على تغييب 

قانون االنتخابات عن جدول 
اعمال اجللسة احلكومية، كأن 
املهل الدستورية غير ضاغطة، 
وكأن أمامنا متسعا من الوقت 
او رمبــا كان هناك من يهوى 
اللعب على حافة الهاوية، فهذا 
ال ميكنه اخذ البلد الى الهاوية، 
كما تقــول قناة »املنار« التي 
ذكرت مبعادلة الرئيس نبيه 
بري القائلة بأن عدم الوصول 
الــى اتفاق قبــل نهاية والية 
املجلس النيابي يعني خسارة 

البلد بأسره.
وإلى ذلك، قالت قناة »ان.
بي.ان« الناطقة بلسان حركة 
امل، ان مجلس النواب ذاهب 
الــى الفراغ، حتى ســبتمبر، 
حيــث ســتجري االنتخابات 

وفق قانون الستني.
بدوره، رئيس تيار املردة 
النائب سليمان فرجنية، قال 
لصحيفة االخبار: ان ما يصيب 

املنطقــة قــد ينعكــس وباال 
على لبنان، وعلى مســيحيه 
خصوصا، اوال بسبب التكفير، 
وثانيــا اذا حتولت العصبية 
املسيحية املستجدة الى محرك 
للعصبيات االسامية، سنية 
كانت او شــيعية، فمصطلح 
احلقوق املسيحية فضفاض، 
املطالبــة  ان  درجــة  الــى 
بصاحيات املسيحيني اعتبرها 
املسلمون في املاضي مجحفة، 
قد تكون ســببا في خســارة 
االمتيازات احلالية، خســارة 
ال تضاهيها تلك التي أعقبت 
احلــرب االهليــة فــي اتفاق 
الطائف، يوم كان املسيحيون 
ميلكــون فائض قــوة، مبا ال 
يقــارن مع القــدارات والعدد 

اليوم.
البطريــرك  مــن جهتــه، 
الراعــي  بشــارة  املارونــي 
أســف الننا نعيش في دولة 

ال يحتــرم فيهــا الدســتور، 
واعتبر ان السياسة هي العمود 
الفقري لاقتصاد واالمن لكن 
السياســيني ال يكترثون الن 

مصاحلهم مؤمنة.
اما السفير البريطاني في 
بيروت هيفو تشارتر، فقد أعاد 
نشر تغريدة للرئيس ميشال 
عون يعلــن فيها ان املجال ال 
يزال مفتوحا حتى ١٩ يونيو 
املقبل لاتفاق على قانون جديد 

لانتخابات.
وعلق نشارتر قائا: االتفاق 
على اطار االنتخابات في الوقت 
املناســب حاســم بالنســبة 
للبنان، 34 يوما حتى تنتهي 

والية مجلس النواب.
وبالعــودة الــى مقــررات 
مجلــس احلكومــة كان اقرار 
تطويع ٢٠٠٠ عنصر في اجليش 
بــدال من 4٠٠٠ كمــا اقترحت 
القيادة لكــن وزير املال علي 
حسن خليل اعتبر ان التغطية 
املاليــة غير متوافرة لاربعة 
آالف في حني اعترض الوزير 
مروان حمــادة على التطويع 

بسبب اوضاع اخلزينة.
ولم يقر مجلــس الوزراء 
طلبا لوزيــر الداخليــة فهاد 
املشــنوق بتطويــع عناصر 

لقوى االمن الداخلي.
اما موضوع التمديد حلاكم 
مصرف لبنان املركزي رياض 
سامة فقد غاب عن اجللسة اال 
انه لم يغب عن لقاء الرئيس 
ميشال عون واحلاكم سامة في 
بعبدا. وتقول مصادر الرئيس 
بري: ان رئيــس اجلمهورية 
اظهــر ايجابية فــي التجديد 
لســامة امنــا بعــد التوافق 
معــه علــى جملــة اجــراءات 
مطلوبــة من التيــار الوطني 
احلــر، فيما علمــت »األنباء« 
ان الرئيــس عــون يرغب في 
ان يتــم التجديد لســامة في 
بعبدا، وخال جلسة ملجلس 

الوزراء برئاسته.

الرئيس العماد ميشال عون يزور وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد اجليش العماد جوزيف عون ملتابعة عملية للجيش ضد داعش في جرود عرسال ورأس بعلبك  )محمود الطويل( 

احلكومة توافق 
على تطويع 2000 
عنصر في اجليش 

بدالً من 4000 

المسلط: الشعب السوري ال يريد مناقشة دساتير تكتب في طهران وموسكو

»جنيڤ 6« تنتقل من »وثيقة الدستور« إلى »لقاءات منفصلة«


