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اجليش احلر يتهم 
»قسد« بقصف 

املدنيني في ريف 
حلب

احلريري: نختلف 
إستراتيجيًا مع 

حزب اهلل

أنباء لبنانية

أنباء سورية

إيران تبرر قصف دير الزور بالرد على هجوم مجلس الشورى وضريح الخميني

تصعيد دولي في سورية.. »قسد« تتوعد النظام وروسيا تهدد طائرات التحالف
عواصم - وكاالت: توترت 
األوضاع امليدانية بني مختلف 
األطراف الفاعلــة على األرض 
السورية بشــكل غير مسبوق 
خالل الساعات املاضية، وفيما 
كانت املواجهة بني قوات التحالف 
الدولي ضد داعش الذي تقوده 
الواليــات املتحــدة وبني قوات 
النظام وامليليشيات املوالية لها 
املدعومة من ايران، تقتصر على 
البادية السوري، امتدت املواجهة 
فجــأة الى الشــمال والشــمال 
الشــرقي مــن ســورية، حيث 
اسقطت قوات التحالف طائرة 
تابعة للنظام في الرقة، ردا على 
مهاجمــة األخير للميليشــيات 
التــي تقــود قــوات  الكرديــة 
ســوريا الدميوقراطية )قسد(. 
ويتزامن ذلك مع اشتباكات بني 
امليليشيات الكردية وبني اجليش 
السوري احلر في حلب ايضا. 
وقد اتهمت »قسد« املدعومة 
من الواليــات املتحــدة النظام 
الســوري بقصــف مواقعهــا 
جنوب غربــي مدينة الرقة في 
األيام األخيرة وهددت بالرد إذا 

استمرت الهجمات.
وقــال طالل ســلو املتحدث 
باســم القوات في بيان »عمدت 
قــوات النظام ومنــذ ١٧ يونيو 
إلى شن هجمات واسعة النطاق 
استخدم فيها الطائرات واملدفعية 
والدبابــات علــى املناطق التي 
حررتهــا قواتنا خــالل معركة 
حتريــر مدينــة الطبقة وســد 

الفرات منذ ثالثة أشهر«.
وأضاف ســلو »إننــا نؤكد 
أن استمرار النظام في هجومه 
على مواقعنا في محافظة الرقة 
ســيضطرنا إلــى الــرد باملثل 
واستخدام حقنا املشروع بالدفاع 
عن قواتنــا« واتهــم احلكومة 
وحلفاءهــا مبحاولــة عرقلــة 

الهجوم على الرقة.
من جهتهــا، اتهمــت قيادة 
النظــام الســوري  التحالــف 
بقصف مواقع قســد في الرقة 
وهو ما دفعها الى إسقاط الطائرة 
السورية، بينما قال النظام إن 
الطائرة أســقطت خــالل مهمة 
تستهدف مسلحي تنظيم داعش.
وقال اجليش الســوري إن 
الطائــرة ســقطت وإن الطيار 
مفقود في أول مرة تسقط فيها 

الواليات املتحدة طائرة مقاتلة 
سورية منذ عام ٢٠١١.

القيــادة املركزيــة  وقالــت 
األميركية إن الطائرة أســقطت 
فــي إطــار الدفاع عــن النفس 
بعــد أن هاجمت »قوات موالية 
للنظام السوري« بلدة الطبقة 
التي تسيطر عليها قوات سوريا 

الدميوقراطية.
وفي الرواية امليدانية، فإن 
طيــران النظام قصــف مواقع 
»قســد« فــي قريتــي جعيدين 
والشويحان، في اولى مواجهات 
على اإلطــالق بني اجلانبني، ما 
أجبــر قســد على االنســحاب، 
ليــرد التحالــف الدولــي الذي 
يدعم األخيرة، بإسقاط طائرة 
للنظام من طراز »سوخوي ٢٢«.
وبحســب مــا أفــاد املرصد 
السوري حلقوق االنسان، فإن 
قوات النظام التي سيطرت األحد 
علــى هاتني البلدتني الواقعتني 
على بعد نحــو 4٠ كلم جنوب 
مدينــة الرقــة بعدما انســحب 
داعــش منهمــا، اشــتبكت مع 
مســلحي قســد، قبل ان تشن 
مقاتلة سوخوي تابعة للنظام 

قواتها اجلوية في سورية أهدافا.
الدفاع  كمــا اعلنــت وزارة 
الروسية إنها ستعلق التعاون 
مــع الواليات املتحــدة في منع 
حوادث جوية في سماء سورية 
اعتبارا من يوم امس ١9 يونيو.

ونقلت وسائل اعالم روسية 
عن الوزارة قولها إن الواليات 
املتحدة لم تستخدم قناة االتصال 
مع موسكو قبل إسقاط الطائرة 

السورية. 
بــدوره، دان نائــب وزيــر 
الروســي ســيرغي  اخلارجية 
ريابكوف إسقاط الطائرة معتبرا 

انه »عمل عدواني«.
وقال ريابكوف للصحافيني 
في موسكو بحسب ما نقلت عنه 
وكالة االنباء الرسمية »تاس« 
إنه »يجب النظر إلى هذا االعتداء 
على أنه استمرار لنهج الواليات 
املتحدة في االستخفاف بأعراف 

القانون الدولي«. 
وفــي طهران، أعلن احلرس 
الثوري قوات النخبة في النظام 
االيرانــي، انه اطلــق مجموعة 
صواريخ مــن غرب ايران على 
قواعد ملن وصفهم بـ»االرهابيني« 

غارة على هذه القوات ردت عليها 
الواليات املتحدة بإسقاطها.

وافاد املرصد ان جيش النظام 
واملجموعــات املتحالفــة معــه 
»ســيطرت على بلدة الرصافة 
بريف الرقة اجلنوبي« على بعد 
حوالــي أربعــني كيلومترا الى 
جنوب غرب مدينة الرقة، املعقل 

األساسي للتنظيم املتطرف.
لكنه أشار إلى ان هدف النظام 
ليس الرقة، التي تسعى قسد الى 
السيطرة عليها، بل انه »يسعى 
عبر محافظة الرقة للوصول إلى 
محافظة دير الــزور النفطية« 

شرقا.
وأضاف أن النظام السوري 
»ال يريد تقدما إضافيا للقوات 
التــي يدعمهــا األميركيون الى 
جنوب الرقة«، مشــيرا الى أن 
»النظام يرســم حــدود منطقة 

التماس بني قواته وقسد«.
وردا على واشــنطن هددت 
موســكو باســتهداف طيــران 
التحالــف غربي نهــر الفرات. 
وحذرت بحســب بيان لوزارة 
دفاعهــا، من انها ســتعتبر أي 
أجسام طائرة في مناطق عمل 

في دير الزور التي يسيطر عليها 
داعش.

وهذه اول مــرة تطلق فيها 
ايــران صواريخ خارج حدوها 
منذ ثالثني عاما اي منذ احلرب 
االيرانيــة - العراقية )١98٠-

١988(، بحســب وسائل االعالم 
االيرانية. 

وقــال احلــرس الثوري في 
بيان ان هذا الهجوم يأتي »ردا« 
على االعتداءات التي استهدفت 
في الســابع من يونيو مجلس 
الشورى االيراني ومرقد اإلمام 
اخلميني في طهران وأســفرت 
عن مقتل ١٧ شــخصا وتبناها 

التنظيم.
وأوضــح البيــان انــه »في 
هذه العملية، أطلقت صواريخ 
متوســطة املدى من محافظتي 
كرمنشاه وكردستان. قتل عدد 
كبير من اإلرهابيني ومت تدمير 
معداتهم واســلحتهم«، مشيرا 
الى ان الهجوم استهدف »مركز 
قيادة وجتمعــا لالرهابيني في 

دير الزور« على حد قوله.
وذكرت وسائل اعالم ايرانية 
ان الصواريــخ قطعت مســافة 
65٠ كيلومترا وعبرت االجواء 
العراقيــة لضــرب اهدافها في 
دير الزور. وعرض التلفزيون 
االيراني صورا قال انها الطالق 

الصواريخ. 
وفي بؤرة ســاخنة أخرى، 
قتل وجرح تسعة مدنيني على 
األقل، إثر قصف مدفعي لـ»قسد« 
على مدينتي مارع وإعزاز بحلب، 
حسب ما نقلت وكالة سمارت عن 
مصدر أهلي. واضافت إن مدنيا 
قتل وأصيب ســتة آخرون إثر 
القصف الذي استهدف األحياء 
الســكنية واألســواق ومحيط 
املدينة، أسعفوا إلى مشفى فيها.

كذلك جرح مدنيان إثر قصف 
مماثل طال مخيما للنازحني في 
محيــط مدينة أعزاز، أســعفوا 
إلى »املشفى األهلي« في املدينة، 
حسب ما نقل املراسل عن مصدر 
طبي. ونقلت سمارت عن قائد 
»جيش الشمال« التابع للجيش 
السوري احلر أن قصف »قسد« 
جاء ردا على قصف مدفعي تركي 
طال مواقعها في جبل برصايا 
وقريتــي مرعنــاز واملالكيــة 

ومزرعة القاضي.

)ا.ف.پ( فطور جماعي بني انقاض مباني مدينة دوما التي تسيطر عليها املعارضة 

موسكو حتدد موعد »أستانا 5« 
في نفس موعد »جنيڤ 7« 

ومبشاركة دميستورا

عاصم قانصو لـ »األنباء«: قانون
عدوان »عدوان« على املسيحيني 

خصوصاً واللبنانيني عموماً!

إيران تعترف مبقتل قيادي
بارز من البسيج في سورية

عواصم ـ وكاالت: أعلن وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي الڤروڤ أمس، أن اجلولة املقبلة من 

محادثات أستانا بني النظام السوري واملعارضة 
املسلحة ستعقد في الـ 10 من يوليو املقبل، وهو 
نفس املوعد الذي حدده مبعوث االمم املتحدة الى 

سورية ستافان دميستورا النطالق مفاوضات 
»جنيڤ 7« بني املعارضة والنظام ايضا.

والالفت ايضا أن الڤروڤ أعلن أن مفاوضات 
استانا في جولتها اخلامسة ستعقد مبشاركة 

املبعوث األممي دميستورا.
وأضاف الڤروڤ في مؤمتر صحافي على هامش 

اجتماع دول )بريكس( أن »اجلولة القادمة من 
محادثات أستانا ستركز على وضع اللمسات 

األخيرة على معايير ضمان نظام وقف إطالق 
النار، الذي يتوجب أن يكون داخل مناطق تخفيض 

التصعيد وعلى حدودها« في اطار ما بات يعرف 
مبناطق خفض التصعيد.

وكانت الدول الضامنة لوقف إطالق النار في 
سورية وهي روسيا وإيران وتركيا، اجلت موعد 
محادثات أستانا 5، التي كانت مقررة يومي الـ 12 

و13 من يونيو اجلاري.
ومت في اجلولة السابقة من أستانا اتفاق )تركيا 
وروسيا وإيران( على إنشاء 4 مناطق »خفض 

تصعيد« لكن الكثير من هذه املناطق التزال تشهد 
االشتباكات والعمليات العسكرية.

بيروت ـ زينة طبارة

رأى األمني القطري السابق حلزب البعث النائب عاصم 
قانصو أن قانون االنتخاب كما أقره مجلس النواب كناية 
عن جتديد للصبغة الطائفية في النظام اللبناني ومتديد 
لــدور أمراء املذاهــب في املعادلة السياســية، ناهيك عن 
أن صانعــي هذا القانون املســخ،، زانوا بنوده ومفاعيله 

بامليزان الباســيلي لضمان 
فــوز مــن رفضتــه اإلرادة 
الشعبية لدورتني متتاليتني، 
مشيرا من جهة ثانية الى أن 
التوافق عليه ترك حتى الربع 
الســاعة األخيرة من انتهاء 
والية املجلس، لفرضه على 
اللبنانيني كأمر واقع بحجة 
إنقــاذ البــالد مــن املجهول 

وسحبها من فم التنني.
فــي  قانصــو  ولفــت 
تصريح لـــ »األنبــاء« الى 
أن قانــون عدوان »عدوان« 
اللبنانيــني عمومــا  علــى 

الذين سيترحمون ليال ونهارا على قانون الستني، وعلى 
املسيحيني خصوصا الذين سيندمون على هذه الصيغة 
غير احملســوبة النتائج على املدى الطويل، وذلك بسبب 
تضاؤل عدد املسيحيني بشكل سنوي في مقابل ازدياد عدد 
املسلمني من املذهبني السني والشيعي، معتبرا بالتالي أن 
حســابات الثنائي املسيحي في قانون عدوان، كحسابات 
»جحــا بالبيض« بحيث أتت ســطحية غير مرتكزة على 
أي اســتراتيجية عددية ودميوغرافية، إمنا ارتكزت فقط 

على ما سينتجه هذا القانون في انتخابات العام ٢٠١8.
وعليه، لفت قانصو الى أنه كان أولى بالثنائي املسيحي 
أن يطالب بإلغاء الطائفية السياســية وبإنشــاء مجلس 
للشيوخ )تطبيقا التفاق الطائف(، بدال من الذهاب باجتاه 
قانون قائم على النسبية الطائفية، إال اذا كان هذا الثنائي 
ُيخطط خلوض معركة إنتاج قانون جديد بعد انتخابات 
العام ٢٠١8، معتبرا أن ما فات الثنائي املذكور هو ان بإلغاء 
الطائفية السياســية، ينتفي هاجس احلسابات العددية 
وتنتقل البالد الى احلســابات السياســية غير املبرمجة 
على أساس طائفي، لكن ما حصل في اجللسة التشريعية 
األخيرة هو أن الفريقني املسيحي واملسلم في لبنان أقرا 
بالتوافق والتضامن لإلبقاء على لعبة احملاصصات الطائفية 
واحلزبية. وردا على ســؤال، أكد قانصو أن متديد والية 
املجلس النيابي تقنيا ألحد عشــر شــهرا بحجة البطاقة 
املمغنطــة وتأهيل املوظفني وتعليم الشــعب، هو فصل 
أساســي من فصول مســرحية قانون االنتخاب، معتبرا 
أن جــل ما أراده مخرجو هذه املســرحية، هو متديد عمر 
احلكومة بحكم التمديد للمجلس احلالي، وذلك لتمكينها 
مــن إقــرار صفقة مراســيم التلزمي في قطــاع النفط في 
ســبتمبر املقبل، اســتكماال إلقرارها املراسيم التطبيقية 

في أولى جلساتها في شهر يناير الفائت.

عواصم - وكاالت: اعترفت ايران مجددا مبقتل 
قيادي بارز في قوات »البسيج« في سورية، وفق 

ما أعلنت مصادر اعالمية، دون أن توضح مكان 
مقتله. وقالت مصادر إعالمية ان القيادي البارز في 
قوات التعبئة »البسيج«، والتي تضم متطوعني في 
قوات شبه نظامية وتضطلع باألعمال املخابراتية، 

يدعى حميد قناديان، اضافة لعنصر في ميليشيات 
»فاطميون األفغان«، ويدعى »مهدي جان«.

وقد رجحت مصادر معارضة أن يكون قتل في 
معارك درعا التي تشهد انخراطا كبيرا للميليشيات 
املدعومة من ايران في عمليات القتال. وقد نشرت 

له عدة صور الى جانب عناصر من حزب اهلل 
اللبناني.

مصادر لـ »األنباء«: استثناء غير المشاركين في الحكومة جعل الدعوة ناقصة

بري يرحب بـ »تشاوري« عون.. وفرجنية مستعد للحضور
بيروت ـ عمر حبنجر

وجــه الرئيــس ميشــال 
عون دعوات خطية لرؤساء 
فــي  املشــاركة  األحــزاب 
احلكومة، الى لقاء تشاوري 
يعقد في احلادية عشرة من 
يوم اخلميس، بعد غد، للبحث 
في آلية للتعاون في مرحلة ما 
بعد إقرار قانون االنتخابات 
النيابية، وامللفات االقتصادية 

واالجتماعية.
إن  مقربــون  ويقــول 
الالمركزية اإلدارية ستكون 
عنوان اللقاء، الذي سيتناول 
االقتصاديــة  الشــؤون 
والتنموية الى جانب القضايا 

السياسية بالطبع.
وشملت الدعوات رؤساء 
األحــزاب وأمنائهــا العامني 
لألحزاب اآلتية: املســتقبل، 
الوطنــي احلر، حــزب اهلل، 
املردة،  اللبنانيــة،  القــوات 
الطاشناق، حركة أمل، احلزب 
التقدمي االشتراكي، احلزب 
السوري القومي االجتماعي 
الدميوقراطــي  واحلــزب 

اللبناني.
مصــادر نيابيــة وصفت 
اللقاء  الى  الرئاسية  الدعوة 
»األنبــاء«  لـــ  التشــاوري 
بالناقصة، ألنها استثنت كل 
من ليس في احلكومة، فيما 
صاحب الدعــوة هو رئيس 
اجلمهوريــة واملفتــرض أن 
يكــون احلكم بــني اجلميع، 
أليــس  وســألت املصــادر: 

الرئيس عون »بّي الكل«.
املســتبعدة  واألحــزاب 
عــن اللقــاء وهــي: الكتائب 
والبعث والشيوعي واجلماعة 
اإلسالمية، والوطنيني األحرار، 
ومعظم هذه األحزاب ممثلة 
في مجلس النــواب، اضافة 

الى املستقلني.
أن  املصــادر  وتوقعــت 
»تطلــع الصرخــة« قريبــا، 
نتيجــة تشــكيل األحــزاب 
والشــخصيات املســتبعدة، 
كتلــة معارضة بوجه العهد 

وليس احلكومة وحسب.
رئيس تيار املردة النائب 
سليمان فرجنية أكد مشاركته 
فــي اجتمــاع بعبــدا، وقال 
لصحيفــة املســتقبل »كنت 
قد قلت ســابقا حــني أتلقى 
دعوة رسمية لزيارة القصر 
اجلمهــوري لــن أتخلف عن 
التلبية، واليوم تلقيت هذه 
الدعــوة خطيــا مــن رئيس 

اجلمهورية، وسألبيها«.
مشاركة فرجنية ستكون 
حدثا ضمن احلدث، حيث انه 
ســيزور القصر اجلمهوري 
للمرة األولى منذ انتخاب عون 
رئيســا للجمهورية، وسبق 
لــه أن امتنع عن املشــاركة 
باإلفطار الرئاسي األخير، كما 
النيابية  قاطع االستشارات 

امللزمة.
الرئيس نبيه بري تلقى 
الدعوة هو اآلخــر بارتياح، 
وهــو تبلغهــا شــفهيا مــن 
الوزير جبران باسيل خالل 
جلسة التصويت على قانون 
االنتخابــات، ثــم بصــورة 
رســمية، ورد بري ترحيبه 

الى الهــدف من هــذا اللقاء، 
وهو تنشــيط عمــل الدولة 

واحلكومة.
وقال: هذا ليس باحلوارات 
السابقة إمنا هي فكرة نقاش 
لتنسيق العمل، وسأكون أول 
احلاضريــن لنبحــث كيــف 
ميكن أن نفّعــل وضع البلد 
واقتصاده واألولويات، واألهم 
تنشيط املؤسسات، والتذكير 
باألصــول وســبل اعتمادها 

والتقيد بها.
الســابق  النائــب  لكــن 
د.فارس سعيد رأى في انعقاد 
اللقاء التشــاوري في بعبدا 
اخلميس، يؤكــد أن انتظام 
احليــاة السياســية، هي في 

يد حزب اهلل.
أما رئيس احلكومة سعد 
احلريري، فقد جدد في إفطار 
رمضاني، أقامــه في منطقة 
الظريف )بيــروت( طبيعة 
العالقة مع الفريق اآلخر، حيث 
قال: هناك أمور سياسية، لن 
نتفق مع الفريق اآلخر حولها 
مهما حدث، أما أمور املواطن 
بالعلم واملستشفى والكهرباء 

والطــرق ممنــوع اخلــالف 
حولهــا، ممنــوع االختالف 
مواجهتهــا،  كيفيــة  علــى 
أمــا ان نختلف حــول أمور 
استراتيجية، فهذا وارد، هو 
)حــزب اهلل( يريد أن يكمل 
بسالحه  في سورية، ونحن ال 
نريده أن يذهب الى سورية، 
هذه أمور لن نتفق عليها إال 

في إطار طاولة حوار.
فــي هــذه األثنــاء أطلق 
تيمور وليد جنبالط، حركته 
االنتخابيــة أمس، من خالل 
جولة علــى الكنائس، حيث 
أكاليــل، مســتذكرا  وضــع 
ضحايا أبرياء ســقطوا يوم 
اغتيال جــده كمال جنبالط 

في ١6 مارس ١9٧٧.
جنبالط االبن شــدد على 
العيش املشترك في اجلبل، 
وقال: نفكر باملستقبل، نؤمن 
حياة الشــعب والصبايا في 
هــذه املنطقة، وقال: املنطقة 
تشــتعل، وقد قال لي الوالد 
)وليد جنبالط( قبل احلرب 
في ســورية والعراق، كل ما 
عليك أن تبقــى موافقا على 

وجــودك وأن حتافــظ على 
الوجــود الدرزي املســيحي 

باجلبل.
الى ذلك، عاد ملف استئجار 
بواخر توليــد الكهرباء الى 
طاولة مجلس الــوزراء غدا 
األربعــاء، ومصحوبا بحالة 
اســتنفار مــن جانب بعض 
الــوزراء، وخاصــة وزراء 
اللبنانيــة، ملواجهة  القوات 
أي محاولــة لتمريــر هــذا 
املوضــوع من خــارج األطر 

اإلدارية املعروفة.
وكان موضوع استئجار 
باخرتــني إضافيتني لتوليد 
الكهربــاء أثار ضجة كبيرة، 
مع الكلفة املاليــة الباهظة، 
وأدى الــى توتر العالقة بني 
التيار الوطني احلر والقوات 
اللبنانيــة، وتنقل صحيفة 
»األخبار« عن مصادر معراب 
أن القوات ســترفع الصوت 
مجــددا، وان رئيس القوات 
سمير جعجع سيعقد اجتماعا 
تنســيقيا مع وزراء القوات 
عشية جلسة مجلس الوزراء 

للبحث في ملف الكهرباء.

)محمود الطويل( الرئيس العماد ميشال عون مستقبال في بعبدا وفد من األساقفة املوارنة في بالد االنتشار 
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