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بيروت - داود رمال

شرح مصدر رسمي االسباب التي دفعت رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال عون للدعوة الى اجتماع اليوم بني طرفي 
االنتاج، العمال وأرباب العمل، في القصر اجلمهوري.

وقال املصدر لـ »األنبــاء«: ان موقف عون كان اجناز 
املوازنة العامة اوال، وفتحت الدورة االستثنائية ملجلس 
النواب على هذا االساس، وأول بند وضع للعقد االستثنائي 
هو اقرار املوازنة ملعرفة الواردات والنفقات خصوصا 

مع وجود 1200 مليار ليرة لتغطية السلسلة.
وأضاف املصدر، لم يؤخذ بهذا التوجه ومت الذهاب في 
مجلــس النواب الى قانوني سلســلة الرتب والرواتب 
واالحــكام الضريبية اجلديــدة، ومت اقرارهما وبدأت 
ردود الفعــل بني مع وضد ومن يريد ادخال تعديالت، 
وبرز انقسام كبير في املجتمع اللبناني، واصبح رئيس 
اجلمهورية بني خيارين: اذا نشــر قانوني السلســلة 
واألحكام الضريبية هناك من سيعترض ومن يرحب واذا 
لم ينشره األمر نفسه، خصوصا ان االرقام متضاربة 

والتداخل حاصل مثل تتبيع املعلمني في القطاع اخلاص 
دون كل القطاع الى السلســلة والضريبة املزدوجة، ما 
سيؤدي الى رفع الســرية املصرفية وحقوق القضاة 
واملتقاعدين والفارق بني القضاة واإلداريني.. جتاه هذا 
الواقع ماذا يفعل رئيس اجلمهورية؟ اذا سار مع فريق 
يغضب اآلخر، ما يؤدي الى اضطرابات، وهو الذي قام 
منذ العام 2011 مبسعى في هذا الشأن وهو اول من ايد 

اعطاء السلسلة ملستحقيها.
يتابع املصدر: بعدما حتقق االستقرار السياسي بانتخاب 
رئيس جمهورية وتشكيل احلكومة وإعداد قانون انتخاب، 
وحتقيق االســتقرار األمني، يبقى حتقيق االستقرار 
االجتماعــي الذي ال ميكن التفريط فيــه، انطالقا من 
هنا وألن اطراف االنتاج لم يجلسوا الى طاولة احلوار 
منذ فترة، وبعدما صار هناك اآلن نص يتمثل بقانون 
السلسلة وقانون الضرائب عليهما مالحظات وفي ظل 
غيــاب املجلس االقتصــادي واالجتماعي، اخذ رئيس 
اجلمهورية املبــادرة االنقاذية خصوصا ان املهلة لرد 
القانون او نشره تنتهي في 24 اجلاري، واالجتماع اليوم 

هو حوار مباشر لطرح كل األمور بعدما تبينت قواسم 
مشتركة بني طرفي االنتاج والبحث في جتميل القانونني 
او اقله قانون السلسلة واي خطوة من تعديل او احلاجة 
الى ملحقات ستكون بالتوافق حتى ال نكون أمام ردات 
فعل، خصوصا على ابواب املواجهة التي ســيخوضها 
اجليــش في احلرب املرتقبة على االرهاب الداعشــي، 
ولبنان ســيكون كله مجندا خلف اجليش في معركته 
وال ميكن احداث توتر اجتماعي قد ينفذ منه ارهابيون.
ويؤكد املصدر ان عون يأمل اشــياء كثيرة من احلوار 
اليوم ابرزها تقريب وجهات النظر مع وجود قواســم 
مشتركة واذا كانت لدى طرفي االنتاج نية للحل تنجز 
االمور بشــكل سريع، وهو دعا الى االجتماع بفرضية 

ايجاد حل يرضي اجلميع او أغلبية اجلميع.
ومبوازاة احلوار في بعبدا سيكون هناك اضراب شامل 
دعت اليه هيئة التنســيق النقابية مهددة بتعطيل العام 
الدراسي حتى نشر قانون السلسلة ويرافق االضراب 
اعتصام امام مقر جمعيــة املصارف املتهمة بالضغط 

ملنع نشر السلسلة!

اجتماع بعبدا اليوم بني العمال وأرباب العمل برعاية عون

مظاهرات في مناطق سورية للتنديد بمقتل 7 من »الخوذ البيضاء«

890 غارة ونحو 3 آالف صاروخ على الغوطة الشرقية في شهرين
عواصم ـ وكاالت: شهدت 
مناطق عدة تســيطر عليها 
املعارضــة أمــس مظاهرات 
للتنديد مبقتــل ٧ من أفراد 
)اخلــوذ  املدنــي  الدفــاع 
البيضاء( مبحافظة إدلب اول 
من امس على يد مســلحني 

مجهولي الهوية.
وبحسب »األناضول«، فإن 
عشرات املدنيني في منطقة 
األتارب بريف محافظة حلب 
الشمالية غالبيتهم من النساء 
واألطفــال، نظمــوا مظاهرة 
للتنديد مبقتل أفراد الدفاع 
املدنــي، ورفــع املتظاهرون 
الفتات كتبت عليها عبارات 
تدعــم طواقم الدفاع املدني، 
وتندد مبقتــل ٧ منهم على 

يد مجهولني في إدلب.
املتظاهــرون  وطالــب 
باإلســراع في إلقاء القبض 

على الفاعلني ومعاقبتهم.
كما شهدت مدن جرابلس 
والباب بريف حلب والدانة 
ومعــرة النعمان فــي إدلب 
فــي  الشــرقية  والغوطــة 
العاصمة دمشــق مظاهرات 

مماثلة.
الــى ذلــك، أعلــن »مركز 
نورس للدراسات« أنه وثق 
حصيلــة القصــف اجلــوي 
والصاروخي التي تشــهدها 
بلــدة عــني ترما التــي تقع 
ضمن منطقة خفض التصعيد 
الثانية في الغوطة الشرقية 
بريف دمشق، خالل شهرين 
مــن بــدء الهجمــة اجلوية 
والصاروخيــة على البلدة، 
تزامنا مع احملاوالت املستمرة 
للنظام للسيطرة على نقاط 

متركز فيلق الرحمن.
وقــال املركز إن عــني ترما 
وحدهــا تعرضــت ألكثر »من 
89٠ غــارة جويــة، وأكثر من 
٢٠ خرطوما متفجــرا، و٢٤8٠ 
صاروخ أرضـ  أرض، وأكثر من 
6١٠٠ قذيفة صاروخية ومدفعية، 
خلفت ١5١ شهيدا وأكثر من 58٠ 
مصابا، وسط استمرار الهجمة 
اجلوية على البلــدة واملعارك 
على أطرافها« بحســبما نقلت 

عنه شبكة »شام«.

في املقابل، متكن مقاتلو 
»فيلق الرحمن« من قتل أكثر 
مــن ٢٠ عنصــرا مــن قوات 
النخبة التابعة للفرقة الرابعة 
باشتباكات على جبهات عني 

ترما في الغوطة الشرقية.
وقــال املكتب اإلعالمي لـ 
»فيلق الرحمن« إن ٢٠ عنصرا 
من قوات النخبة في الفرقة 
الرابعــة بينهم ضابط، لقوا 
حتفهم بكمني محكم للثوار، 
حيث قامــوا بتفجيــر نفق 
أرضي بعناصر قوات األسد 
أثناء دخولهم له على جبهة 

عني ترما.
األنبــاء  ونقلــت وكالــة 
األملانية )د.ب.أ( عن مصدر 
من فيلق الرحمن ان »مقاتلي 
الفيلــق شــنوا هجومــا هو 
األعنــف على نقــاط الفرقة 
الرابعة فــي وادي عني ترما 

شرق العاصمة دمشق«.
القــوات  أن  وأضــاف 
احلكومية قصفــت املنطقة 
بأكثر مــن 65 صاروخا من 
نــوع أرض أرض ابتداء من 
مســاء أول مــن امــس و١٠ 
صواريخ من نوع غراد وأكثر 

باجتــاه نقاطه فــي محيط 
شــركة اللحمــة فــي وادي 
عني ترما بالغوطة الشرقية 
لدمشق وأوقع قتلى وجرحى 

في صفوفهم«.
في غضون ذلك، قتل ٢5 
مــن عناصــر تنظيم داعش 
على االقل اول من امس خالل 
عمليــة انزال جــوي نفذتها 
قوات النظام السوري بغطاء 
جوي روسي في وسط البالد، 
وفق ما افاد املرصد السوري 

حلقوق االنسان.
ووثق املرصد الســوري 
مساء السبت مقتل »ما ال يقل 
عن ٢5 عنصرا من التنظيم 
واصابة آخرين بجروح خالل 
عمليــة انزال جــوي نفذتها 
قوات النظام بغطاء جوي من 
الطائرات املروحية واحلربية 
الروســية« في اقصى ريف 
حمص الشمالي الشرقي قرب 
احلدود االدارية مع محافظتي 

دير الزور والرقة.
كما أفاد املرصد السوري 
عن مقتل »مــا ال يقل عن 6 
عناصر مــن قــوات النظام 

واملسلحني املوالني لها«.

مــن ٢٠٠ قذيفة مــن قذائف 
الثقيلــة وقذائف  املدفعيــة 

الهاون.
أن  املصــدر  وأوضــح 
اشتباكات عنيفة اندلعت بني 
مســلحي املعارضة والقوات 
احلكوميــة علــى جبهة حي 
جوبر ايضا إثر محاولة القوات 

النظامية اقتحام احلي.
وبحسب مصادر اعالمية 
في املعارضة السورية، فإن 
لواء الغيث من الفرقة الرابعة 
الــذي مت نقله من حوالي ١٠ 
أيام من محافظة درعا جنوب 
ســورية بعد توقيــع اتفاق 
خفض التوتر الى جبهة عني 
ترما، فقد أكثر من ١٠٠ عنصر 
من مقاتليه بني قتيل وجريح، 
بينهم ضباط خالل املعارك 
مع مســلحي فيلق الرحمن 
إضافة الــى تدمير اكثر من 
5 دبابــات وعدد من اآلليات 

االخرى.
من جانبه، قال مصدر في 
القوات احلكومية لـ »د.ب.أ« 
ان »اجليــش الســوري صد 
هجوما ملسلحي فيلق الرحمن 
واملجموعــات املرتبطة معه 

)أ.پ( الدخان املتصاعد جراء الغارات على عني ترما  

ديل بونتي: جلنة التحقيق الدولية
جمعت أدلة كافية إلدانة األسد

رجل األعمال بسام امللك يعود إلى »حضن« النظام

ڤيينا - رويترز: قالت كارال ديل بونتي عضو 
جلنة حتقيق تابعة لألمم املتحدة بشأن سورية 
في تصريحات نشــرت امــس: إن اللجنة جمعت 
أدلة كافية إلدانة الرئيس الســوري بشار األسد 

في جرائم حرب.
وقالت ردا على سؤال في مقابلة مع صحيفة 
زونتاغ تسايتونغ السويسرية عما إذا كانت هناك 
أدلة كافية إلدانة األسد في جرائم حرب: »نعم، أنا 
علــى ثقة من ذلك. لذلك فإن األمر محبط للغاية. 
األعمال التحضيرية أجنزت. ورغم ذلك ليس هناك 

ادعاء أو محكمة«.
وتنفي احلكومة السورية تقارير للجنة توثق 
جرائم حرب واسعة النطاق ارتكبتها قوات تدعمها 

احلكومة وأجهزة أمنية سورية.
 يذكر أن ديل بونتي، التي أقامت دعاوى قضائية 
في جرائم حرب في رواندا ويوغوسالفيا السابقة، 
اعلنــت االســبوع املاضي أنها ســتترك منصبها 
لشعورها بخيبة األمل من استمرار تقاعس مجلس 
األمن عن متابعة عمل اللجنة عن طريق تشكيل 

محكمة خاصة لسورية.
ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها »أجرت 
اللجنة حتقيقات على مدى ســت سنوات. واآلن 
يتعــني أن يكمل ممثل ادعــاء عملنا وأن يعرض 
مجرمي احلرب على محكمة خاصة. لكن هذا حتديدا 
ما متنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض 

في مجلس األمن«.

أعلن رجل األعمال الســوري »بســام امللك« 
العضو السابق في االئتالف الوطني لقوى الثورة 
واملعارضة، انسحابه من االئتالف وعودته ملا قال 
انه »حضن الوطن« في سورية، للعمل حتت قيادة 
النظام، بعد أن كان قد أعلن انشــقاقه عن غرفة 
جتارة دمشق وانضمامه لصفوف املعارضة قبل 
سنوات. وقال »امللك« في بيان نقلته شبكة »شام« 
أمس: »الســادة أعضاء الهيئــة العامة لالئتالف 
الوطني السوري، بعد التحية، إميانا مني بضرورة 
العمل على وقف نزف الدماء السورية وبقاء وطننا 
الغالي للسوريني وخروج الغرباء منه، وبعد أن 

أثبتت السنوات السابقة مبا ال يدع مجاال للشك أن 
االرتهان للخارج ملن يسمون أصدقاء سورية كان 
مصيدة كبيرة حاصرت جميع االحرار ومن نادوا 
باإلصالح، ضمن قفص ذل املعيشة واحملسوبيات 
الرخيصة وفساد املفسدين، قررت العودة للوطن 
ألضع يدي مع اخليرين منه والعمل معهم إلنقاذ 
ما ميكن إنقاذه وإعادة إعماره بحجره وبشره«.

وقــد أتت عودة امللك بعــد أنباء عن تقليص 
الــدول العربية وتركيا دعمهــم املالي لالئتالف 
الوطنــي املعارض، حيــث مت تخفيض الرواتب 

وفصل عدد من املوظفني.

الحريري: زيارة الوزير الحاج حسن إلى دمشق ال تمثل الدولة

اجليش يرعى مغادرة ٤00 نازح وشروط النظام تعرقل خروج الباقني
بيروت - عمر حبنجر

للمــرة الثالثة فــي أقل من 
أســبوعني تعثرت أمس عملية 
التفاوض بشأن ترحيل تنظيم 
»ســرايا أهل الشام« من جرود 

عرسال ومعه آالف الالجئني.
حزب اهلل رد سبب التعثر 
الى رفض »الســرايا« اخلروج 
بالباصــات، واالصــرار علــى 
اخلروج بســياراتهم، لكن أحد 
مسؤولي »السرايا« رد األسباب 
احلقيقية الى إصرار حزب اهلل 
والنظام السوري على انتقالهم 
الى »عسال الورد« في القلمون 
الغربي، حيث يسيطر الطرفان، 
وليــس الــى »الرحيبيــة« في 
القلمون الشرقي، حيث اجليش 
احلر، وحيث مت االتفاق األساسي.

وأشار الى سبب آخر للتعثر 
وهو االشتراط أن يتقدم القافلة 
رجل األعمال السوري »أبوطه« 
الذي تدخل وسيطا، واملعروف 
بقربه من النظام، وهو يريد أخذ 
الناس الى بلدته »عسال الورد« 
بينما تصر السرايا على القلمون 

الشرقي أو املوت هنا.
غيــر أن اجليــش اللبناني 
واألمــن العــام باشــرا ترحيل 
مجموعــة صغيــرة مؤلفة من 
٤٠٠ نازح من سرايا أهل الشام 
وعائالتهــم عن طريــق فليطا، 
طريق دمشق الى »رحيبة« مع 
أسلحتهم اخلفيفة، في حني أفرج 
النظام عن مائة معتقل ومعتقلة 
للنصرة تنفيذا لالتفاق مع حزب 
اهلل، وصلوا الى ادلب وحماة.

احلــرارة  مــع  بالتزامــن 
السياســية الداخليــة باجتــاه 
تصاعدي، فاالنقسام احلكومي 
واضــح إزاء الضغــوط التــي 
ميارسها حزب اهلل لدفع اجليش 
الى التنســيق مع قوات النظام 
الســوري فــي اجلــرود، ودفع 
احلكومــة الى تطبيع العالقات 
مع هذا النظام، فضال عن تدخالت 

احلزب اخلارجية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس 
سعد احلريري في عشاء تكرميي 
قبيــل مغادرته الى الكويت: ان 
مهمة اجليــش اللبناني حماية 
احلــدود مــن داعــش، دون أي 
تنســيق مع اجليــش النظامي 

السوري، الذي يدفع بالدواعش 
باجتاه حدود لبنان.

وعن زيارة وزير الصناعة 
حسني احلاج حسن الى دمشق 
فقد نقل عن احلريري قوله »انها 
ال متثل الدولة، وانه ليس مكلف 
مبهمــة، وان حزب اهلل يحارب 
في سورية ومسؤولوه يتنقلون 
فيها باســتمرار ويعيشون في 
سورية«. النائب ندمي اجلميل 
رأى ان حزب اهلل اصبح يتحدى 

اجلميــع في كل امللفــات، ودعا 
عبر اذاعة »صوت لبنان« رئيس 
احلكومــة ســعد احلريري الى 
االســتقالة، وقال: ان احلريري 
ورئيس القوات اللبنانية د.سمير 
جعجع وقعا في مأزق التسوية.
الــى ذلــك، جتدد الســجال 
بــني الرئيــس جنيــب ميقاتي 
والنائب عقاب صقر على خلفية 
وصف صقر حكومــة امليقاتي 
بـ »حكومة حــزب اهلل«، وقال 

ميقاتي في رده: لقد كان االجدى 
بك ان تراجع ما قام به فريقكم 
احلكومي منذ الصفقة الرئاسية 
الشهيرة وحتى اليوم، فضال عن 
التنازالت الفاضحة لرئيسك عن 
دور مجلس الوزراء وصالحياته.
واضاف: اخجل ايها النائب 
الكــرمي وُعد الــى صوابك، ألن 
الفجور السياســي لن يحجب 
احلقيقة، ولن يكون جسر العبور 
الى قلب التسويات التي تطمح 
اليهــا. ورد النائــب صقر على 
رد ميقاتي بالقول: بيان السيد 
ميقاتي يستذكر تنازالت الرئيس 
احلريري من دون تسمية واحدة 
منها، ويفاجئنا بأن سبب اطالق 
شادي املولوي كانت تصريحات 
كتلتنــا ورئيســها، فهل يعني 
هــذا ان الســيد ميقاتي احضر 
املولوي بسيارته الى طرابلس 
واقام احتفــاالت بأمر من كتلة 

املستقبل؟
الى ذلك، اعلن حزب اهلل عن 
اكتشاف شظايا جهاز جتسسي 
اســرائيلي في اجلانب البقاعي 
باجتاه بلــدة صغبني البقاعية 
املجــاورة لبحيــرة القرعــون، 
وقال احلزب ان اسرائيل فجرت 

اجلهاز عن بعد خشية وقوعه 
بيد السلطة اللبنانية او احلزب 
وتناثــرت شــظاياه فــي جبل 

الباروك.
انتخابيا، فاجأ رئيس اللقاء 
الدميوقراطــي وليــد جنبالط 
الوســط السياسي بفتح الباب 
االنتخابــي فــي دائــرة عاليــه 
والشــوف من خالل اعالنه في 
مؤمتر صحافي تسمية الطبيب 
د.بالل عبــداهلل الحد املقعدين 
السنيني عن دائرة الشوف، مكان 
النائب عالء الدين ترو الذي اعلن 
انسحابه ملصلحة بالل عبداهلل، 
واملوعد املفتــرض لالنتخابات 

املقبلة في مايو ٢٠١8.
وعن الترشيحات االخرى، 
قال جنبــالط إنها رهن ظروف 
كل منطقة، وستشمل ٧٠% من 

احلزبني.
وردا على سؤال، قال جنبالط 
انه لن يصحح عالقته برئيس 
النظام السوري بشار االسد وان 
جنله تيمور لن يفعل ذلك ايضا.
وفي الشــمال، اعلن الوزير 
السابق نقوال نحاس ترشحه عن 
املقعد االرثوذكسي الذي شغر 
باستقالة النائب روبير فاضل.

اجزاء من جهاز جتسس قال حزب اهلل ان اسرائيل فجرته بعد اكتشافه في مرتفعات جبل الباروك في البقاع الغربي     )محمود الطويل( 

جنبالط: لن أصحح 
العالقة باألسد.. 
وتيمور لن يفعل

االنتخابات القادمة لن جتري
وفقاً لالصطفافات احلالية

بيروت - د.ناصر زيدان

صورة التحالفات السياسية القائمة اليوم في لبنان، لن تبقى على 
ما هي عليه في االنتخابات النيابية القادمة في ربيع العام 2018. 
والتعاون القائم حاليا بني مجموعة من األحزاب، لن يصمد كثيرا. 
كما ان االعتبارات التي حتكم صيغة تبادل اخلدمات السياسية 
واالنتخابية التي جتمــع بني قوى ال تتفق على رؤية واحدة، 
لن يكتب لها االســتمرار طويال، ذلك ألن عوامل موضوعية 
عديدة ســيكون لها أثر فاعل في تركيب اللوائح، وفي حتديد 
االصطفافات السياسية، ومن هذه العوامل، تأثيرات خارجية 

قاطعة، ومنها اعتبارات داخلية ال ميكن جتاوزها.
تقول مصادر واســعة االطالع: ان التركيبة احلالية للحكومة 
هجينة، ولن تدوم. وصمود رموز احلكم على مقاربة واحدة 
مما يجري، من املستحيالت ولن يعيش طويال. فالتباين حول 
ملفات عديدة سيطفو على السطح. واملجامالت السياسية - او 
املساكنة - ال ميكن اعتمادها خيارا ثابتا في القضايا االستراتيجية 

البعيدة املدى.
في املقابل، فإن بعض اطراف الشراكة احلالية في احلكم، ذاقت 
لوعة التجاوزات التي تقوم بهــا قوى تعاني من فائض قوة، 
تســتخدمه - حتى على أقرب املقربني منها - وهي ال تراعي 
اعتبارات التحالف في أحيان كثيرة، وال قاعدة االحترام املتبادل، 
وبالتالي فهي حترج الشركاء اآلخرين، وتصرف من رصيدهم 

السياسي والشعبي.
وتقول املصادر ذاتها: ان الظروف التي حتكم معادلة اليوم لن 
تبقى هي ذاتها، ومن ينظر بدقة ملا يجري، يعرف ان انعكاسات 
التسويات التي حتصل في سورية، سيكون لها أثر بالغ على 
لبنان، وصورة الصراع االقليمي ستنعكس حكما على الوضع 
اللبناني، وحتديدا علــى التحالفات االنتخابية. وهناك احداث 
كبيرة متوقعة قد حتصل في الربيع القادم، وليس بالضرورة 
ان تكون احداثا مأساوية، ولكنها ستكون مؤثرة، ودائما وفقا 

لرأي املصادر ذاتها.
وانطالقــا من هذه الرؤية ترى هذه املصادر: ان حزب اهلل لن 
يعتمــد املقاربة ذاتها التي اعتمدها في انتخابات 2009، والتي 

غلبت عليها التشنجات بني محوري 8 و14 آذار. 
والتيار الوطني احلر لن يكون مرتاحا الى احلدود التي تراها 
بعض قيادته، وبالتالي لن يتراكض احللفاء او االخصام للتعاون 
معه، كما يتوقع. والرئيس نبيه بري عاش مرارة التجربة في 
احلكومة احلالية، وال يبدو انه راغب في االســتمرار في هذه 
الوضعية امللتبسة. اما تيار املستقبل والقوات اللبنانية، فهناك 
اعتبارات متعددة حتكم حراكهما، ومن الصعوبة مبكان عليهما 
جتاوزها، وإذا كانا متمسكني بالتعاون مع العهد، فهذا ال يعني 
انهما قررا الذوبان في اروقــة فريق عمله ومخاصمة من ال 
يرضون عليهم. واحلزب التقدمي االشــتراكي املسكون في 
هاجس االســتقرار في اجلبل، لن يغامر في اعتماد مقاربات 
راديكالية برغم االستفزاز الذي يشعر انه يتعرض له، ولكنه 
في الوقت ذاته لن يرفع راية االستسالم، ولديه أوراق متعددة 

ميكن أن يلجأ اليها.
وعلى الضفة األخرى من اخلارطة االنتخابية، هناك قوى فاعلة 
ومؤثرة - منها حزبية، ومنها شــخصيات مستقلة – سيكون 
لها دور كبير في مجرى املعركة االنتخابية القادمة، وقد بدأت 
مالمح هذا التحدي تبرز من خالل الترشيحات التي أعلنت حتى 
اآلن، من قبل رؤساء بلديات سابقني، ومن شخصيات اندفعت 
للترشح على االنتخابات الفرعية - اذا ما حصلت - في كسروان 
وطرابلس، ومن احزاب وقوى مت جتاهلها أثناء تشكيل احلكومة.

النظام يسمح بدخول محققي »حظر األسلحة 
الكيماوية« للتحقيق في هجوم خان شيخون

عواصم - وكاالت: أعلن نائب وزير خارجية 
نظام األســد فيصل مقداد عــن زيارة وفد من 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية لسورية في 
غضون األيام العشــرة القادمة، للتحقيق في 
استخدام السالح الكيميائي ببلدة خان شيخون.
وأكــد مقــداد لوكالــة »أسوشــيتد برس« 
األميركيــة »انهم ســيبذلون كل ما بوســعهم 
ملســاعدة خبــراء املنظمة على إجنــاز عملهم 
والوصول إلى املكان الذي حصل فيه الهجوم 

الكيميائي املفترض«.
ولفت املسؤول السوري إلى أن وفد املنظمة 
الذي زار ســورية في مطلع العام احلالي، لم 
يصل إلى خان شــيخون ألســباب أمنية، كما 

أنه لم يزر قاعدة »الشعيرات« اجلوية بريف 
حمص حينذاك.

وتابع »ســنطلب منهم التوجه إلى قاعدة 
الشعيرات، وبذلك ستقدم سورية الدالئل على 
أنه ال صلة لها باســتخدام الغاز الســام« في 

شيخون.
وســبق لبعثــة التحقيــق أن أكــدت واقع 
استخدام غاز السارين السام في خان شيخون 

بريف أدلب في ٤ أبريل املاضي.
وكانــت الواليــات املتحــدة ومعظم الدول 
األوروبيــة قــد أكدت امتالكها أدلــة على قيام 
النظــام بالهجوم الكيمائي، ما دفع واشــنطن 

الى قصف مطار الشعيرات.

النظام يصّد هجوماً 
لفيلق الرحمن

في عني ترما.. 
ويقتل 25 داعشياً 

في دير الزور




