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البيان الختامي: نشر قوات مراقبة في إدلب والالذقية وحماة وحلب منهم 1500 إلى إدلب

»أستانا 6«: خفض التصعيد في سورية لـ 6 أشهر قابلة للتمديد
أستانا ـ وكاالت: أعلن وزير 
الكازاخــي خيــرت  اخلارجيــة 
عبدالرحمنــوف، امــس اختتام 
مباحثات أستانا ٦ حول سورية 
بنجــاح، مبينا أن كازاخســتان 
مســتعدة دائمــا الســتضافة 
املؤمتــرات إلحال الســام في 

سورية.
جــاء ذلك فــي كلمــة ألقاها 
في اجللسة اخلتامية الرسمية 
ملباحثات أســتانا، وفيها أكد أن 
»مسار أستانا ستكون نتائجه 
مثمرة حتت رعاية األمم املتحدة، 
وأشــكر املبعــوث األممــي إلى 
سورية ستيفان دميستورا، على 

اجلهود املتواصلة«.
وأضــاف أن »املفاوضــات 
بأستانا ميكن أن تأتي مبستقبل 
الســوريني،  ملايــني  أفضــل 
واالتفاقيات تعتبر ثمرة أعمال 
شاقة، واملشاركون حققوا تقدما 
ملموسا، ومع ذلك أمامنا حتديات 

جديدة«.
وشــدد علــى أنــه »ال يجب 
اســتمرار اخليــار العســكري، 
املعانــاة، وعلينــا  ومواصلــة 
اتخاذ قرارات صعبة والتعاون 
بني القــوى الدولية واإلقليمية 
املعنيــة، ونؤكــد علــى احلــل 
السياســي، ومستعدون لتقدمي 
منصــة للمفاوضــات، ورمبــا 
نوسع املشــاركة الكازاخية في 
املفاوضــات، وندعــو دول أكثر 

للمراقبة«.
وخــال اجلــلســــة، تـــــا 
عبدالرحمنوف البيان اخلتامي، 
وجاء فيه »أعلنت الدول الضامنة 
ملسار أستانا ووقف إطاق النار 
فــي ســورية، تركيا وروســيا 
وإيران، امس عن توصلها التفاق 
بإنشاء منطقة خفض توتر في 
محافظــة إدلب )شــمال(، وفقا 
لاتفاق املوقع في مايو املاضي 
بينها«. وأفاد بأن الدول الضامنة 
»تعرب عــن ارتياحهــا للتقدم 
احملرز في تنفيذ املذكرة املتعلقة 
بإنشــاء مناطــق لتخفيف حدة 
التصعيد في سورية بتاريخ 4 

مايو املاضي«.
كمــا أضــاف البيــان أنه مت 
»اإلعــان عــن إنشــاء مناطــق 
تخفيف التصعيد وفقا للمذكرة 
في الغوطة الشرقية، وفي أجزاء 

معينة من شمال محافظة حمص، 
ومحافظة إدلب، وأجزاء معينة 
من احملافظات املجاورة )الاذقية، 
وحماة، وحلب(، وكذلك في أجزاء 

معينة من جنوب سورية«.
كمــا، كشــف ممثل روســيا 
عقــب البيان أن كا مــن تركيا 
وإيران وروســيا سترســل كل 
دولة منها نحو 5٠٠ مراقب إلى 
إدلــب ولم تتحدد بعــد األماكن 

التي سينتشرون فيها.

احلوادث واالشتباكات بني النظام 
الدول  واملعارضة«. كمــا أقرت 
الضامنة »إنشاء مركز تنسيق 
إيراني،  مشترك تركي روســي 
يهدف إلى تنسيق أنشطة قوات 

مراقبة خفض التوتر«.
وأكــد البيــان التقدم احملرز 
في مكافحة اإلرهــاب والقضاء 
علــى تنظيــم داعش، وســائر 
األفراد واجلماعات واملؤسسات 
والكيانات املرتبطة بالقاعدة أو 

عملية أستانا، وأعضاء املجتمع 
الدولي املهتمني اآلخرين، إلى دعم 
عملية وقف التصعيد واالستقرار 
في ســورية، ودعــوة األطراف 
املتصارعــة، وممثلي املعارضة 
الســورية واملجتمع املدني، إلى 
املواتيــة  الظــروف  اســتخدام 
الناشئة، لتكثيف اجلهود إلعطاء 
دفعــة للحوار بني الســوريني، 
ودفع العملية السياســية التي 
تقودها األمم املتحدة في جنيڤ، 

ولفت إلى أن »إنشاء مناطق 
تخفيــف التصعيــد واملناطــق 
األمنيــة، هو تدبير مؤقت مدته 
٦ أشــهر مبدئيا، ومتدد تلقائيا 
على أساس توافق الضامنني«.

وحول مراقبة منطقة خفض 
التوتر في إدلب، كشف البيان أن 
»الدول الضامنة هي من ستقوم 
مبراقبة خفض التوتر على أساس 
اخلرائط املتفق عليها بأنقرة في 
8 أغسطس املاضي، بهدف منع 

داعش. واكتفى البيان باإلشارة 
إلى ملف املعتقلني بـ »التشديد 
على ضرورة أن تتخذ األطراف 
املتصارعة تدابير لبناء الثقة، مبا 
في ذلك اإلفراج عن احملتجزين 
واملختطفني، وتســليم اجلثث، 
فضا عن التعرف على األشخاص 
املفقودين، من أجل تهيئة ظروف 
أفضل للعملية السياسية والوقف 

الدائم إلطاق النار«.
ودعا البيــان »املراقبني عن 

إلى جانب مبادرات أخرى«. كما 
قررت الدول الضامنة وفق البيان 
»عقد االجتمــاع الدولي الرفيع 
املســتوى املقبل بشأن سورية 
في أستانا، نهاية أكتوبر املقبل«.

وانطلقت اجتماعات »أستانا 
٦« حول ســورية اول من امس 
الكازاخية، وسط  في العاصمة 
توقعات بحصول توافقات بني 
الدول الضامنة، حسب مصادر 

في املعارضة السورية.

)أ.ف.پ( جانب من االجتماع في أستانا أمس  

وصول أول قافلة برية من املفوضية
العليا لشؤون الالجئني إلى دير الزور

روسيا تدعو إلعادة ترميم آثار سورية

النائب أمني وهبي لـ »األنباء«: البطاقة 
املمغنطة متكن الناخب من التصويت 

ملن يراه مناسباً لتمثيله

جنيڤ - أ.ش.أ: أعلن أندريه ماهيسيتش املتحدث باسم املفوضية 
العليا لشؤون الالجئني ان أول قافلة للمساعدات من املفوضية 
جنحت في الوصول امس األول برا وألول مرة بعد 3 سنوات من 
احلصار الى مدينة دير الزور في شرق سورية، وقال املتحدث 
ان القافلة املؤلفة من 5 شاحنات حملت مواد املأوى التي تشتد 
احلاجة اليها واألغطية البالستيكية ومصابيح اإلنارة الشمسية 
ولوازم املطبخ ومستلزمات النظافة، وذلك حلوالي 30 ألف شخص.

وأشار املتحدث في مؤمتر صحافي في جنيڤ امس الى ان حوالي 
93 ألف شخص كانوا محاصرين في دير الزور وهي أكبر مدينة 
في شرق سورية، وذلك منذ عام 2014 ولم يكن من املمكن تقدمي 
املساعدات اليهم إال من خالل عمليات اإلسقاط اجلوى للمساعدات 
من ارتفاعات عالية والتي كان يقــوم بها برنامج الغذاء العاملي 
حتى األسبوع املاضي عندما مت كسر احلصار وأصبح الوصول 

الى دير الزور ممكنا.
وأشار الى ان شــركاء املفوضية يقدرون ان ما ال يقل عن 75 
ألف شخص في دير الزور هم بحاجة الى املساعدة اإلنسانية.

موسكو - أ.ش.أ: قالت وزارة اخلارجية الروسية إن حترير 
مناطق واسعة بسورية من اإلرهابيني، يهيئ الظروف لزيادة 
العمل اإلنســاني، داعية إلى بذل مزيد من اجلهود في هذا 

املجال من أجل إعادة ترميم اآلثار في سورية.
ونقلت قناة »روســيا اليوم« اإلخبارية امس عن املتحدثة 
باسم وزارة اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها- في 
مؤمتر صحافي: إن »اإلرهابيني حصلوا منذ اندالع األزمة 
في سورية على مئات اآلالف من األطنان من املتفجرات، التي 
متثل خطرا كبيــرا على أمن املدنيني«، داعية األمم املتحدة 
والدول الراغبة في تقدمي املســاعدة للشعب السوري إلى 

املشاركة في العمل على إزالة األلغام في سورية.
وأوضحت زاخاروفا ان إحدى املهمات امللحة في ســورية، 
تتمثل في إعادة ترميم اآلثار التاريخية والثقافية في البالد، 
والتي أدرجت في قائمة التراث العاملي ملنظمة »اليونيسكو«، 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضو كتلة املستقبل النائب د.أمني وهبي ان أهمية 
البطاقة املمغنطة انها حترر الناخب من ممارســة الضغوط 
عليه من قبل املرشحني ومتكنه من التصويت ملن يراه مناسبا 
لتمثيله، لكن إذا كان من املستحيل إجنازها قبل موعد االنتخابات 
العامة، على املجلس النيابي تعديل قانون االنتخاب فقط على 

مستوى إلغاء الفقرة املتعلقة 
بالبطاقة املمغنطة، وذلك لقطع 
الطريق علــى إمكانية الطعن 
الحقــا بدســتورية وقانونية 
االنتخابات النيابية، مؤكدا من 
جهة ثانية انه مع تقصير والية 
املجلس في حال مت صرف النظر 
عن البطاقة املمغنطة، شــرط 
أال تأتي االنتخابات في فصل 
الشتاء، األمر الذي سيضعف 
عملية اإلقبــال على صناديق 

االقتراع.
وردا على سؤال لفت وهبي 

فــي تصريح لـــ »األنباء« الى ان ما تشــيعه بعض اجلهات 
املوتورة بأن تيار املستقبل يسعى لنسف االنتخابات النيابية 
الفرعية منها والعامة خوفــا من نتائجها، مجرد كام فارغ 
ال يستحق حتى التوقف عنده، مؤكدا ان الرئيس احلريري 
اكثر املتمسكني بإجراء االنتخابات في مواعيدها الدستورية.

واستطرادا، لفت وهبي الى ان الرئيس احلريري مستهدف 
بشكل يومي من قبل القوى امللتحقة بالركب اإليرانيـ  األسدي، 
والتي تستميت على مدار الساحة لزعزعة ركائز بيت الوسط 
على املستويني السياسي والشعبي، معتبرا ان مديح نائب 
األمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم سياسة الرئيس 
احلريــري واعتباره انه )اي احلريري( »يتصرف بعقانية 
حلماية االستقرار وأنه ال مانع من احلوار الثنائي بني املستقبل 
وحزب اهلل« هو أقسى وأبشع اساليب االستهداف للرئيس 
احلريري وملوقع رئاسة احلكومة ولتيار املستقبل، فالشيخ 
نعيم قاســم قصد مبديحه الرئيس احلريري إســماع الرأي 
العام اللبناني وحتديدا جمهور املســتقبل منه، ان الرئيس 
سعد احلريري ميارس سياسة تريحنا نحن الفريق االيراني 
اخلارج على القانون واملتمرد على الشرعية واملتهم باغتيال 
الرئيس رفيق احلريري وســائر شهداء ثورة األرز األحياء 
منهــم واألموات بدءا مبروان حمــادة وجورج حاوي مرورا 
ببيار اجلميل وإلياس املر وصوال الى محمد شطح، معتبرا 
بالتالي ان كام الشــيخ نعيم قاسم يعبر عن انزعاج حزب 
اهلل مــن اعتدال الرئيس احلريري وهو مبثابة هدية ثمينة 
قدمها حزب اهلل مجانا للتطرف السني في لبنان واملنطقة.

وعلــى هامش هــذا التصريح، اكد وهبــي ان حزب اهلل 
سارع الى تهريب داعش من جرود القاع ورأس بعلبك ملنع 
وقوعهم في قبضة اجليش اللبناني، ألنهم اذا وقعوا في األسر 
ســيفرغون ما في جعبهم من اســرار وارتباطات بالنظامني 

السوري واإليراني.

بواخر الكهرباء كادت أن »تُبخّر« وحدة الحكومة

مجلس وزراء استثنائي غداً الستكمال جدول األعمال
بيروت ـ عمر حبنجر

يعقد مجلس الوزراء اللبناني 
جلسة استثنائية غدا الستكمال 
جدول اعمال جلســة اخلميس 
التي استغرقها ملف استئجار 
البواخر التركية لتوليد الطاقة 
الذي كاد ان يجعل من احلكومة 

الواحدة حكومتني!
ويوم غد ايضا يغادر الرئيس 
ميشال عون الى نيويورك اللقاء 
كلمة لبنان فــي افتتاح الدورة 
الـــ ٧٢ لامم املتحدة ومنها الى 

باريس في زيارة رسمية.
وكانــت جلســة اخلميــس 
شــهدت تشــنجات حول ملف 
بواخر الكهرباء بني وزراء التيار 
الوطني احلر من جهة وبني وزراء 
القوات اللبنانية، ثم بني وزراء 
التيار ووزراء امل وحزب اهلل 
حول امللف احملاط بالكثير من 

الهمس واللمز.
واثــار وزيــر اخلارجيــة 
جبران باسيل مع الرئيس سعد 
احلريري خطته السابقة العادة 
النازحني السوريني الى بلدهم، 
طالبا ادراجها على جدول اعمال 
اجللسة الاحقة ملناقشتها من 
جديد، كما يبقى هذا املوضوع 

داخل مجلس الوزراء.
وبنتيجة املســاجات، قرر 
مجلــس الــوزراء اعــادة ملف 
استئجار بواخر الكهرباء بعدما 
بلــغ التوتر اشــده بني وزيري 
التيــار الوطنــي احلــر جبران 
باسيل وســيزار ابي خليل من 
جهة ووزيري القوات اللبنانية 
غســان حاصباني وبيــار ابي 
عاصي من جهة ثانية، كانعكاس 
للعاقة السياسية املتدهورة بني 

الطرفني.
وانقسم مجلس الوزراء ازاء 
هذا امللف، وكادت االمور تطرح 
على التصويت، حيث سيكون 
هناك غالب ومغلوب، االمر الذي 
اســتدركه الرئيــس احلريري 
باعادة امللف الى ادارة املناقصات 

مع التعديات املستجدة.
جدال آخر نشب بني الوزير 
باسيل وبني وزير املال علي حسن 
خليل عندمــا اّيد االخير رفض 

وزراء القــوات اللبنانية اعادة 
ملف بواخر الكهرباء الى مؤسسة 
كهرباء لبنان بداعي حتيز رئيس 
هيئة املناقصات جورج العلية.

وهنا رد باسيل بغضب قائا: 
شو ما عملنا ستقولون أل، انتم 
ما بدكم الكهرباء وما بدكم ينجح 
املشروع، ألنه مشــروع التيار 

احلر.
الرئيس احلريري وقف هنا 
الى جانب باسيل منتقدا موقف 
القــوات اللبنانية، فيما رفض 
وزراء امل وحــزب اهلل عودة 
امللف الى كهرباء لبنان التابعة 

لوصاية وزير الطاقة.
وطرح الوزير خليل العودة 
الى بنــاء معامل الكهرباء على 
االرض، وان هناك خمسة مايني 
متر مربع للدولة في الزهراني، 
فأجابه باســيل: اآلن اصبحت 
هناك ارض؟ باملاضي لم تقبلوا!

فرد خليل قائا: كنت مختلفا 
معــك بالسياســة، اآلن االمــر 

اختلف.
الــوزراء  وشــكل مجلــس 
هيئة االشراف على االنتخابات 
كخطوة انتخابية اولى، وضمت 
الهيئة التي يفترض انها مستقلة 

عددا من ممثلي القوى السياسية 
املشــاركة في احلكومة والتي 
ستشارك في االنتخابات النيابية 
من جهة اخرى، ما يجعلها طرفا 

في العملية االنتخابية.
وتألفــت الهيئة مــن: ندمي 
عبدامللــك رئيســا، نهــاد جبر 
نائبا للرئيس، واالعضاء: عوني 
رمضان واندريه صادر وجورج 
موراني وفيليب ابي عقل وموفق 
الياني وعطاهلل غشام وسطفانا 
اللقيس وكارين جعجع واردا 

اكمكجي.
الوزير السابق بطرس حرب 
رأى ان تشكيل هيئة االشراف 
على االنتخابات يندرج ضمن 
تنفيذ قانون االنتخابات، وهو 
من البديهيات، وان االشكاليات 
تتمحــور حــول متــى يعتمد 
القانون الذي اقــر، واملطروح 
املــواد فيــه،  تعديــل بعــض 
خصوصا في ظل اجلدل حول 
عدم قدرة وزارة الداخلية على 
اجناز البطاقــة املمغنطة التي 
ميكن االســتغناء عنها اذا كنا 
جادين فــي اجراء االنتخابات، 
مؤيدا التسجيل املسبق للناخبني 
ضبطا للعملية االنتخابية، ما 

يسمح للسلطة بالتاعب.
وبالنسبة للبطاقة املمغنطة 
املثيــرة للجــدل، فــإن عملية 
اقرارها تنتهي آخر هذا الشهر، 
وتقول اوساط رئيس مجلس 
النــواب نبيه بــري ان رئيس 
القوات اللبنانية سمير جعجع 
سجل موقفا متميزا على احللفاء 
القدامى واجلدد باسقاطه البطاقة 
البيومترية واعتماده التسجيل 
املســبق للناخبني، وفق رؤية 
رئيس مجلس النواب، والذي 
يؤدي الى النتيجة نفســها مع 
توفيــر ١3٠ مليون دوالر كلفة 
هذه البطاقة على خزينة الدولة.
وكان جعجــع زار الرئيس 
احلريري في بيت الوسط مساء 
اول مــن امس بحضــور وزير 
االعــام ملحم رياشــي ووزير 
الثقافــة غطاس خوري ومدير 
مكتب احلريري نادر احلريري 
وعرض معه آخر املســتجدات 
احملليــة واالقليميــة في ضوء 
زيارتــه االخيرة الى موســكو 

وتناول العشاء على مائدته.
القــوات  وقالــت مصــادر 
اللقــاء ينــدرج  ان  اللبنانيــة 
ضمن اطار التشاور والتنسيق 

املستمرين في كل مرحلة وفي 
كل الظروف ولقطع الطريق على 
اي محاوالت لتغيير االســس 
التي قامت عليها احلكومة من 
خال استبعاد امللفات اخلافية، 
وبالتالي تأكيد املوقف املشترك 
بني احلريري وجعجع برفض 
التنســيق املطروح مع النظام 
السوري حتت عناوين مختلفة 
منها املشــاركة في اعادة اعمار 

سورية.
الى ذلك، تقول اذاعة »لبنان 
احلر« ان »البعض« يريد خروج 
القوات اللبنانية من احلكومة، 
ليس حرصا عليها، بل حرصا 
على راحته من شريك مزعج، او 
غيره من اداء الوزراء القواتيني، 
على قاعدة الشفافية واالصاح 
ورفض الصفقات واحملسوبيات.
لهــذا  نقــول  واضافــت: 
»البعــض« ان القــوات باقيــة 
فــي احلكومة، حصان طروادة 
لــاوادم وللنظافــة، ولتكون 
املثــل واملثــال، ليــس نكايــة 
التزامــا بتمثيــل  بــل  بأحــد، 
الناس بدال من التمثيل عليهم، 
او التمثيــل بجثــة الدولة ملن 
يريد هذه الدولة هيكا عظميا 
بعد جتفيــف حليبها وجتريد 
حلمهــا عــن عظمهــا، القوات 
باقية فــي احلكومــة ومصرة 
على البقاء في احلكومة دفاعا 
عن احلــق واحلقيقة، حيث ال 
يخوضها اآلخرون، وستخوض 
االنتخابات النيابية برصيدها 
الــذي تفخر به والذي تعرضه 
امام الناس وال تســتعرض به 

متنينا.
في غضون ذلك، اكد املدير 
العام لامن العام اللواء عباس 
ابراهيــم ان االنتصار وحترير 
جرود عرسال وبعلبك والقاع 
همــا محطتــان مــن محطــات 
التضحية الكبرى على طريق 
بنــاء لبنــان، الدولــة القويــة 
بحدودها، مشددا على انه لم يعد 
مسموحا ان تكون هذه الدولة 
مســتباحة او مفتوحة جلعل 
البلد ملعبا او متجرا سياسيا، 
فلبنان لم يعد لهواة املغامرات، 

كما قال ابراهيم.

)محمود الطويل( الرئيس العماد ميشال عون مستقبال املنسقة اخلاصة لالمم املتحدة في لبنان سيغريد كاغ  

تشكيل هيئة 
اإلشراف على 

االنتخابات العامة

اللواء إبراهيم: لبنان 
لم يعد ملعبًا لهواة 

املغامرات

الدول الضامنة: 
مناطق خفض التوتر 

ال تهدد سيادة 
سورية ووحدة 

أراضيها

النائب امني وهبي


