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أنباء لبنانية

أنباء سورية

نتنياهو يتراجع عن تأييد اتفاق وقف النار.. وموسكو تطمئن: يراعي المصالح اإلسرائيلية

املعارضة تصرّ على ضم الغوطة الشرقية لـ»هدنة اجلنوب«والدول الراعية ترفض
عواصم - وكاالت: تراجع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهــو، عن تأييد حكومته التفاق وقف إطالق النار في جنوب 
ســورية، الــذي توصل إليه الرئيســان االميركــي دونالد ترامب 

والروسي فالدميير بوتني، وهو ما أثار غضب موسكو.
ونقلت وســائل إعالم إســرائيلية من بينها املوقع اإللكتروني 
لصحيفة »هآرتس« أمس، عن نتنياهو قوله:»إســرائيل تعارض 
اتفاق وقف إطالق النار في جنوبي سورية الذي مت التوصل اليه 
بني الواليات املتحدة األميركية وروسيا«. وأضاف نتنياهو، الذي 
كان يتحــدث إلى الصحافيني اإلســرائيليني املرافقــني له، إن هذا 

االتفاق »سيعزز قوة إيران«. 
هذا املوقف االسرائيلي املستجد أثار امتعاض موسكو. وانتقد 
عضو املستشــارين الفيدراليني الروس أليكسي بوشكوف أمس، 

رفض إسرائيل لالتفاق.
ونقلت وكالة أنباء »سبوتنيك« الروسية عن بوشكوف قوله 
»إنه إذا كانت إســرائيل ترفض بشــكل قاطــع االتفاق األميركي ـ 
الروسي بشــأن وقف األعمال القتالية في اجلنوب السوري، إذن 

عليها أن تقدم حال بديال لوقف العنف«.
غيــر أن وزير اخلارجية الروســي ســيرغي الڤــروڤ عاد 
وطمأن إســرائيل، وقال ان واشنطن وموسكو أخذتا املصالح 

االسرائيلية في عني االعتبار في االتفاق.
وقبل هذه املستجدات االسرائيلية املتوقع ان تلقي بظاللها 
على امللف، كانت واشنطن تســعى لتبديد مخاوف املعارضة 
الســورية من أن يكون االتفاق املســمى »اتفاق عمان«، مقدمة 

لتقسيم سورية.
ونقلت صحيفة »الغد« األردنية أمس عن مصادر سورية وصفتها 
بالـ»موثوقة« القول بأن األميركيني يحاولون إيصال املعارضة إلى 
قناعة بأن هذا االتفاق ليس خطوة باجتاه تقسيم سورية، وإمنا 
هو »محاولــة إلنقاذ األرواح، وخلق مناخ أكثــر إيجابية لعملية 

سياسية وطنية برعاية األمم املتحدة«.
وقالت املصادر إن قادة فصائل املعارضة في اجلنوب السوري 
سيعقدون اجتماعا في عمان مع مبعوث الواليات املتحدة اخلاص 

لسورية مايكل راتني.
هذا، وقد كشفت شبكة »شام« االخبارية »اصرار فصائل اجلنوب 
على ضم الغوطة الشرقية التفاق التهدئة املتفق عليه بني روسيا 
وامريكا مبشــاركة أردنية، مقابل الرفض الكبير على هذا املطلب 

دوليا لعدة أسباب، وفق ما نقلت الشبكة عن مصادر خاصة.
وقالــت املصادر: إن عددا من قادة الفصائل اجلنوبية »لم يتم 
حتديــد عددهم« قد توجهوا الى العاصمة األردنية عمان حلضور 
املفاوضات واالجتماعات املقررة لتوقيع اتفاقية الهدنة، وحيث ال 
تزال املفاوضات جارية بسبب طلب الفصائل ضم الغوطة الشرقية 

الى الهدنة، فقد تستمر املفاوضات ألسبوع آخر.
وأكد مصدر »شام« أن املهلة املمنوحة المتام بنود االتفاق 
هي أسبوع واحد، في حني أن الدول واملفاوضني عن النظام 
واملتمثلــة بروســيا، اضافة ألميــركا واالردن، مانعوا ضم 
الغوطة الشرقية لالتفاق نظرا للخالفات الكبيرة التي متزق 
الغوطــة في اشــارة الى االقتتال الدائر بني جيش االســالم 
وفيلــق الرحمن، باالضافــة الى ملف هيئة حترير الشــام 

الذي لم يطو بعد.
وتصر الفصائل بشــكل كبير على ضم الغوطة الشرقية، في 
حني الدول تطالب بفك االشكاليات املتعلقة مبعبر نصيب والطريق 
الدولي الواصل لدمشق وتواجد امليليشيات االيرانية ومعسكرات 
النظــام وعدة أمــور أخرى، وبعــد االنتهاء منها ســيتم التطرق 
للغوطة الشــرقية، وهو ما تــراه الفصائل ابر تخدير موضوعية 

لن تنطلي عليهم.

)ا.ف.پ( رجل سوري يسقي ابنه في مخيم الهاربني من معارك الرقة في عني عيسى 

عقوبات أوروبية على 16 مسؤواًل 
لتورطهم في الهجمات الكيماوية

مواجهات عنيفة بني »قسد« وفصائل املعارضة املدعومة من تركيا بريف حلب الشمالي

بروكسل - كونا: فرض وزراء خارجية الدول االعضاء 
باالحتاد االوروبي أمس عقوبات على 16 مسؤوال عسكريا 

سورياً ملسؤوليتهم عن الهجمات الكيماوية التي شنها 
النظام السوري على املعارضة.

وذكر االحتاد في بيان ان الـ 16 شخصا الذين ستتم 
اضافتهم الى قائمة العقوبات هم ثمانية مسؤولني 

عسكريني كبار وثمانية علماء متورطني في استخدام 
وتطوير السالح الكيميائي ضد املدنيني.

وكان االحتاد االوروبي فرض اجراءات تقييدية على 
مسؤولني كبار في النظام السوري اخيرا بسبب استخدم 

االسحلة الكيمياوية.
وتضم قائمة العقوبات االوروبية احملدثة ضد النظام 
السوري 255 شخصية يحظر تنقلهم و67 مؤسسة 

جمدت حصصها بسبب ضلوعها في اجراءات قمعية ضد 
املدنيني السوريني.

وتتضمن العقوبات االوروبية ضد سورية حظر استيراد 
النفط واستثمارات محددة وجتميد حصص البنك املركزي 

السوري في دول االحتاد االوروبي، اضافة الى حظر 
استيراد املعدات والتقنيات التي ميكن ان تستخدم في 

قمع املدنيني.
وكان االحتاد االوروبي أعلن في نهاية مايو املاضي متديد 

فترة العقوبات التي يفرضها على النظام السوري حتى 
االول من يونيو من العام املقبل.

عواصم ـ وكاالت: تدهورت االوضاع امليدانية 
في ريف حلب الشمالي واندلعت مواجهات 

عنيفة بني امليليشيات الكردية وفصائل اجليش 
السوري احلر املدعومة من تركيا.

وقالت شبكة شام االخبارية »شن الثوار في 
غرفة علميات »أهل الديار« أمس، هجوما مباغتا« 
ضد امليليشيات الكردية التي تسيطر على قوات 
سورية الدميوقراطية »قسد« في قرية عني دقنة 

بريف حلب الشمالي، متكنوا خاللها من قتل عدد 
من عناصر قسد وأسر آخرين.

ونقلت عن ناشطني في حلب »ان الثوار باغتوا 
فجرا قوات قسد بهجوم على محور قرية عني 
دقنة، متكنوا خالله من قتل عدد من العناصر 

وأسر آخر، وسط استمرار املواجهات بني 
الطرفني في القرية«. وسبق ان نفذت غرفة 

علميات »أهل الديار« العديد من العمليات ضد 
ميليشيات قسد التي حتتل قراهم، حيث هاجموا 

قرية تل املضيق التي تقع جنوب شرق مدينة 
مارع بريف حلب الشمالي، وقتلوا 4 عناصر 

وجرحوا آخرين. وكان النقيب محمد أبو أبراهيم 
القائد العسكري لغرفة عمليات أهل الديار قد 

أكد لشبكة »شام« أن الهدف من تشكيل غرفه 
عمليات أهل الديار هو حترير األراضي احملتلة 

من قبل قوات سوريا الدميوقراطية اإلرهابية.
من جهته، أفاد املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان أمس ببدء هجوم عنيف للفصائل 
املعارضة املدعومة من تركيا على مناطق سيطرة 

امليليشيات الكردية في ريف حلب الشمالي.
وقال املرصد في بيان صحافي، إن مناطق 

سيطرة قسد في ريف حلب الشمالي وريف 
عفرين بالريف الشمالي الغربي حللب، شهدت 
انفجارات متتالية ناجمة عن قصف متصاعد 

ومكثف من قبل القوات التركية والفصائل 
املقاتلة املدعومة منها. وحسب املرصد، تزامن 

القصف املتصاعد مع معارك عنيفة بني القوات 
الكردية واملعارضة، على محاور مبحيط قرية 

عني دقنة، الواقعة إلى الشرق من مطار منخ 
العسكري، وفي محيط مرعناز بشمال املطار، 

وتبادل اجلانبان بشكل القصف املكثف، وسط 
معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية جراء 

القصف واالشتباكات. وقال املرصد إن هذه 
االشتباكات تأتي بعد حتضيرات من قبل القوات 

التركية، خالل األيام املاضية، مبشاركة من 
الفصائل املقاتلة واإلسالمية العاملة في ريف 

حلب، لبدء عمل عسكري هدفه السيطرة على 
املنطقة املمتدة من مارع إلى دير جمال، بغية 
إعادة عشرات آالف النازحني إلى قراهم التي 

اخرجوا منها بريف حلب الشمالي. 
وفي سياق آخر، أعلنت »قسد« انها استعادت 

السيطرة على حي جديد في الرقة من أيدي 
داعش. وأعلنت املتحدثة باسم العملية جيهان 

الشيخ احمد لوكالة فرانس بس »لقد مت حترير 
حي اليرموك البارحة«، في اشارة الى احلي 
الكبير على الطرف اجلنوبي الغربي للمدينة.

وتابعت املتحدثة من مدينة عني عيسى )50 كلم 
شمال الرقة( ان »احلملة مستمرة لكن هناك 

اشتباكات عنيفة جدا«. وأضافت »نخطو خطوات 
ثابتة وسليمة )...( املهم بالنسبة لنا ليس السرعة 

بل حترير املدنيني والقضاء على داعش«.
من جهته، ذكر املرصد السوري حلقوق االنسان 

ان قوات سوريا الدميوقراطية تقدمت في 
اليرموك لكنها لم تسيطر عليه بالكامل.

وتابع املرصد ان التحالف الدولي بقيادة 
واشنطن يسيطر على القسم الغربي من احلي. 

وذكرت مصادر للمرصد السوري ان مئات العوائل 
متكنت خالل الـ48 ساعة من الفرار من مناطق 

التي يسيطر عليها تنظيم )داعش( في مدينة الرقة 
نحو مناطق قسد في اطراف ومحيط املدينة.

منع تظاهرات معارضي النظام السوري والموالين له في بيروت

النظام يواصل قصف »اجلرود« واملسلحون يستنفرون وحزب اهلل يستعجل املعركة
بيروت ـ عمر حبنجر

اســبوع لبناني صعب اطل 
امنيا وماليا وسياســيا  امس، 
بالتالي، كانت بدايته املزيد من 
قصف النظام الســوري ملواقع 
املســلحني في جرود عرســال 
اللبنانيــة، وســط املزيــد من 
االستعدادات العسكرية املعلنة 
من جانب حزب اهلل، فيما مجلس 
النواب اللبناني سيكون مشغوال 
اعتبارا من اليوم بحكاية البيضة 
قبل الدجاجــة او بالعكس، اي 
اقرار موازنة الدولة للعام ٢٠١٧ 
وضمنها سلسلة رواتب ورتب 
املوظفني، كما يرى فريق الرئيس 
ميشال عون، او اقرار السلسلة 
اوال، مــع ربــط املوازنة العامة 
بقطع حساب املوازنات السابقة 
املختلف عليه، كما يصر رئيس 

املجلس نبيه بري ومن معه.
بداية، اعلن وزير الداخلية 
نهاد املشــنوق رفضه السماح 
بتظاهــرة دعت اليهــا صفحة 
ظهرت اخيــرا على فيســبوك 
حتت مســمى »احتاد الشــعب 
السوري« املعارض للنظام اليوم 
والتظاهرات املضادة التي دعا 
اليها مناصرو النظام السوري 
من خالل ما يعــرف بـ »رابطة 

العمال السوريني في لبنان«.
وقال املشنوق في تغريدة له 
على تويتر »ال يتعب املغردون 
اللبنانــي  انفســهم، اجليــش 
اخلاضع ملجلس الوزراء مجتمعا 
هو مؤسســة وطنيــة جامعة 
حتمــي لبنان وجميع املقيمني، 
ونحن نعّول باملقابل على تسريع 
التحقيــق املســؤول والدقيــق 
فــي وفاة النازحني الســوريني 
االربعة« والحقا اوقف مسؤول 
صفحة »احتاد الشعب السوري« 

قرب صيدا.
وهذا ما اخمد امكانية امتداد 
شــرر االزمة السورية احلارقة 

الى شوارع بيروت.
اجلويــة  الغــارات  لكــن 
الســورية على مراكز جتمعات 
مســلحي داعش والنصرة في 

لـــ »داعش«، ما يجعل مجموع 
املسلحني ال يتجاوز الثمامنائة 
رجــل منتشــرين بــني جــرود 

عرسال ورأس بعلبك والقاع.
من جهته، مستشار رئيس 
حزب القوات اللبنانية د.سمير 
جعجع العميــد املتقاعد وهبي 

مبواقعهــم فــي اجلــرود بناء 
الســتدعاء قائدهــم ابــو خالد 
التلــة، وبحســب املصــادر ان 
هؤالء اضيفوا الى ٢5٠ عنصرا 
متواجدين في اجلرود، بحيث 
يغدو املجمــوع 4٠٠ رجل، مع 
التقدير ان هناك نحو 4٠٠ عنصر 

قاطيشا وردا على سؤال حول 
فعاليــة الطيــران فــي معركة 
اجلرود، قــال: الطيــران فعال 
فــي مواجهة املواقــع واآلليات 
الضخمة، وهذا ال وجود له في 
جرود عرســال، حيث يختبئ 
املسلحون باملغاور، ما يتطلب 
عناصر مدربة ومغاوير متقدمي 
التدريب وستكون مكلفة على 

اي حال.
وفي مالبسات احداث عرسال 
االخيرة، ما ابدت معه اوســاط 
سياســية لبنانية خشــيتها لـ 
»األنباء« من ان يستعجل حزب 
اهلل وجيش النظام انهاء عملية 
اجلرود قبل سفر قائد اجليش 
العماد جوزف عون الى اميركا.
فــي غضــون ذلــك، قطــع 
متقاعدو القوات املســلحة في 
لبنان الطريق امام مبنى املصرف 
املركزي في شارع احلمراء صباح 
امــس احتجاجا علــى حتويل 
تقاعد العسكريني من ٨5% من 

اصل الراتب الى ٢3% فقط.
وقال ضابط متقاعد برتبة 
عميــد اننا هنــا لنطالب الكتل 
النيابيــة ببلورة اجماع وطني 
حــول اقتــراح لتعديــل املادة 
٧9 من قانــون الدفاع الوطني، 
وناشد رئيس املجلس النيابي 
ورئيس احلكومة االســتجابة، 
داعيا من يحب اجليش الى ان 
يحفظ كرامته وحقوق متقاعديه 

وعائالت شهدائه.
للجلســة  وبالنســبة 
التشــريعية اليوم وغــدا، فقد 
عاد مشروع السلسلة يخضع 
الى التجاذبات حول حجم كلفتها 
وانصاف املتقاعدين، وقد بحث 
ممثلــو الكتــل السياســية في 
مجلس النواب هذا االمر امس، 
وسبق االجتماع موقف لرئيس 
اجلمهورية امام عدد من النواب 
شــدد فيه على ضــرورة تأمني 
السالمة املالية العامة التي يجب 
ان تتقدم على حقوق املوظفني 
واملستفيدين منه وذلك من خالل 
اقرار املوازنة التي حتدد واردات 

الدولة واالنفاق فيها.

)محمود الطويل( رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط في عني التينة 

مصدر لـ »األنباء«: حزب اهلل والنظام 
سينفذان العملية من خارج مناطق 

سيطرة اجليش اللبناني
بيروت ـ داود رمال

يبدو ان عملية إخراج مســلحي داعش والنصرة مما 
تبقى من جرود عرسال املقابل للقلمون السوري الغربي 
قد اقتربت، وسبقتها التساؤالت واالعتراضات حول موقع 
السلطة اللبنانية في هذه العملية والتي ستسد آخر ثغرة 

للجماعات املسلحة من التسلل إلى لبنان.
ويشــرح مصدر لبناني معني لـ»األنباء« املوقف من 
هذا التطور املرتقب ويقول »العملية العسكرية  مشتركة 
بني اجليش السوري وحزب اهلل، وهي ليست انطالقا من 
مناطق انتشار اجليش أو من مناطق ذات غالبية مذهبية 
معينة هي في االساس بحماية اجليش، خصوصا ان بلدة 
عرســال اعلنت موقفها بوضوح انها مع الدولة واجليش 
وتريــد اخلالص من اإلرهابيــني، واجليش ينفذ عمليات 
استباقية وتفتيش دوري ويقوم بعملياته براحة تامة«.

واضاف: »إن اي عملية في جرود عرسال ستكون خارج 
سيطرة اجليش اللبناني، واالستثمار املذهبي مردود مادام 
لن تستهدف اي منطقة مأهولة، وان األوان ألهالي عرسال 
العودة الى ممتلكاتهم وأرزاقهم من بساتني ومقالع، وحق 
املنطقة على الدولة ان تكون في كنفها وحتت حمايتها«.

واشــار إلى ان »العمليات العســكرية ســتنطلق من 
اجلانــب اآلخــر من احلدود بشــراكة كاملــة بني اجليش 
السوري وحزب اهلل وستطول مناطق ال تواجد للجيش 
اللبناني فيها امنا لالرهابيــني، وهذه املناطق هي امتداد 
جغرافي للقلمون السوري وتطهيرها من املسلحني ضمن 
خطة اجليش السوري وحزب اهلل ملسك احلدود بالكامل 
من اجلهة املقابلة اي من اجلانب السوري، متاما كما فعل 
اجليش العراقي واحلشــد الشــعبي مبســك احلدود من 
الناحية العراقية املقابلة لسورية والعملية التي ستنفذ 
تفيد لبنان على األقل في مسك اجلهة املقابلة ووقف تدفق 

االرهابيني من اجلانب السوري«.
وأوضح املصــدر ان »اجليش امام مســؤولية كبيرة 
مبنع تسلل االرهابيني وتدفقهم باجتاه الداخل اللبناني، 
وهو ســيحمي عرســال ومخيمات النزوح وكل املناطق 

التي يتواجد فيها.
وانسجاما مع قرار احلكومة اللبنانية بعدم التنسيق 
مع اجلانب الســوري وبالتالي عدم التنسيق مع اجليش 
الســوري، فإن اجليش لن يكون شــريكا فــي أي عملية 
عسكرية على احلدود التي ال يتواجد عليها، والسؤال الذي 
يجب ان يطرح: ماذا لو نسق اجليش اللبناني مع اجليش 
السوري ضمن قرار رسمي، ما الذي كان سيحصل؟، وهل 
كانت تسمع األصوات التي ترتفع ضد اجليش حاليا؟«.

اجلرود العرسالية اشتدت امس، 
وعلى منــط يوحــي بالتمهيد 
للهجوم االرضــي انيط بحزب 
اهلل وانطالقا من الداخل السوري 

في وقت قريب كما يبدو.
ورصــدت االجهــزة االمنية 
التحاق ١5٠ عنصرا من النصرة 

احلريري: لبنان سيكون دائماً إلى جانب السعودية
بيروت ـ خلدون قواص

أكــد رئيس مجلــس الوزراء ســعد 
احلريــري ان لبنان دائما ســيكون الى 
جانب اململكة العربية السعودية كما كانت 
هــي دائما الى جانب لبنــان، وبارك من 
السفارة السعودية خالل تقدميه التهاني 
بتولي األمير محمد بن سلمان والية العهد، 
وقال هذا عهد الشــباب نأمــل ان يكون 
خيرا وبركة للسعودية والعالم العربي.

وللغاية نفسها زار مفتي لبنان الشيخ 
عبداللطيف دريان على رأس وفد ديني 
كبير السفارة السعودية في بيروت، حيث 

كان في استقبالهم القائم بأعمال سفارة 
اململكــة العربية الســعودية في  لبنان 
وليد البخاري، وقدم املفتي دريان التهنئة 
مبناسبة تولي األمير محمد بن سلمان، 
بنيله الثقة امللكية واختياره وليا للعهد 
ونائــب رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الدفاع، وقال سماحته: باسم العلماء في 
لبنان قدمنا التهاني واملباركة بهذا القرار 
احلكيم، نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن 
ينعــم على اململكة العربية الســعودية 
قيادة وحكومة وشعبا مبزيد من األمن 

واالستقرار واالزدهار.
أضاف: نحن دائما مع اململكة العربية 

السعودية التي ما غابت ابدا عن مساعدتنا 
والوقوف الى جانبنا في لبنان، كانت تقف 
معنا باستمرار في امللمات، وكانت على 
مسافة واحدة من كل اللبنانيني، وقوفنا 
دائما مع اململكة العربية السعودية نابع 
مــن ان اململكة العربية الســعودية هي 
حاملة للقضايا العربية واإلسالمية احملقة، 
ونحــن نحتاج في هذه األيــام الصعبة 
التي منــر بها في تاريــخ امتنا العربية 
واإلسالمية الى مزيد من التكاتف، وإلى 
مزيد من التالحم، وباألخص ان املسجد 
األقصــى في هذه األيام يحاصر من قبل 

العدو اإلسرائيلي.


