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أنباء سورية

أنباء لبنانية

بثينة شعبان: سنقاتل أي قوة بما في ذلك »قوات سوريا الديموقراطية«

سورية: اتفاقات مناطق تخفيف التوتر ال تعطي الشرعية لوجود عسكري تركي
عواصم - وكاالت: أكدت »اخلارجية السورية« امس 
ان االتفاقات التي مت التوصل اليها خالل جولة املباحثات 
السورية في استانا حول مناطق تخفيف التوتر »ال تعطي 
الشرعية لوجود عسكري تركي على األراضي السورية«.

ونقلت وكالة األنباء السورية )سانا( عن مصدر رسمي 
بالوزارة القول في بيان انه التزاما من احلكومة السورية 
بالتعامل بشكل ايجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل في 
ســورية وحقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته 
فقد شاركت سورية في اجتماعات استانا للجوالت الست 
املاضيــة بإيجابية وانفتاح وكانــت الوثائق واالتفاقات 
التي تصدر عن هذه االجتماعات وخاصة مناطق تخفيف 
التوتر تتم بالتشــاور بني احلكومة السورية وحكومتي 

روسيا وإيران.
وأضاف ان احلكومة السورية فوضت كال من اجلانب 
الروســي واإليراني إلمتام االتفــاق األخير حول مناطق 
خفــض التوتر مبحافظة ادلب شــمال غربي البالد »على 
أســاس انهما الضامنان للجانب الســوري وعلى أساس 
انها فرصة للجانب التركي الضامن للمجموعات املسلحة 
للتراجع عن مواقفه في دعم ووقف تسليح ومتويل وامداد 
وإرسال املسلحني إلى سورية والذي من شأنه ان يساعد 

على اعادة األمن إلى تلك املناطق«.
وأوضح »بالتالي فان هذه االتفاقات حول مناطق تخفيف 
التوتر ال تعطي الشرعية على االطالق ألي وجود تركي 
على األراضي السورية وبالنسبة للحكومة السورية فهو 

وجود غير شرعي«.
وأكدت سورية ان االتفاق حول محافظة ادلب هو اتفاق 
مؤقت هدفه األســاس هو اعادة احلياة إلى طريق دمشق 
ـ حمــاة - حلب القدمي والذي من شــأنه تخفيف معاناة 
املواطنني وانســياب حركة النقل بكل أشــكالها الى حلب 

واملناطق املجاورة لها«.
وكانــت »اخلارجيــة التركية« أعلنت أمــس األول أن 
قوات مراقبة من تركيا وروســيا وإيران ستنتشــر على 
حــدود منطقة خفض التوتر في )إدلب( مشــيرة إلى أن 
مراقبني من الدول الثالث الضامنة لوقف إطالق النار وهي 
تركيا وروســيا وإيران سينتشــرون في نقاط التفتيش 
واملراقبــة في املناطق املؤمنة التي تشــكل حدود منطقة 

خفض التوتر في إدلب.
وفي سياق آخر، قالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس 
السوري بشار األســد إن احلكومة السورية ستقاتل أي 
قــوة، مبا في ذلك قوات تدعمها الواليات املتحدة وتقاتل 
أيضــا تنظيم داعش، من أجل اســتعادة الســيطرة على 

كامل البالد.
وفي مقابلة مع تلفزيون املنار امس األول ذكرت بثينة 
شعبان أن قوات سوريا الدميوقراطية املدعومة من الواليات 
املتحدة استولت على أراض من تنظيم داعش دون قتال 

في اتهام لها على ما يبدو بالتواطؤ مع املتشددين.
وقالت »قوات ســوريا الدميوقراطيــة ومحاولتها أن 
تســيطر على أراض في األيام األخيرة الحظنا أنها حلت 
محــل داعش في كثير من األماكن دون أي قتال.. ســواء 
كانت قوات ســوريا الدميوقراطية أو قوات داعش أو أي 
قوى أجنبية غير شرعية موجودة في البلد تدعم هؤالء 
فنحن سنناضل ونعمل ضد هؤالء إلى أن تتحرر أرضنا 

كاملة من أي معتد على هذه األرض«.

)أ.ف.پ( صورة التقطت خالل جولة صحافية خلزانات داخل مستودع مدمر كان يستخدمه »داعش« إلعادة تأهيل املركبات الستخدامها في العمليات االنتحارية بريف حماة 

»قسد« تتهم الطيران الروسي باستهدافها في دير الزور.. وموسكو تنفي
عواصــم - وكاالت: نفى متحدث عســكري باســم اجليش 
الروســي امس قصف الطيران احلربي الروسي مواقع لقوات 
ســوريا الدميوقراطية املعروفة باسم »قسد« في محافظة دير 

الزور شرق سورية.
وقال املتحدث ايغور كوناشينكوف اثناء تواجده في قاعدة 
حميميم اجلوية في غرب سورية »هذا غير ممكن، ملاذا نقصفهم؟«. 
وكانت قوات سوريا الدميوقراطية، حتالف فصائل كردية 
وعربيــة مدعومــة اميركيــا، اتهمت في وقت ســابق من امس 
الطيران احلربي الســوري والروسي باستهدافها في ريف دير 

الزور الشرقي حيث تخوض معارك ضد تنظيم داعش.
وهذه املرة األولى التي تعلن فيها قوات سوريا الدميوقراطية، 

استهدافها من قبل الطيران الروسي.
وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحا لعمليتني 
عســكريتني، األولى يقودها اجليش السوري بدعم روسي في 
مدينة دير الزور وريفها الغربي، والثانية تشنها قوات سوريا 
الدميوقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد 

داعش في الريف الشرقي.
وأعلنت »قســد« في بيان »الســاعة الثالثــة والنصف من 
صباح امس )السبت( تعرضت قواتنا في شرق الفرات لهجوم 
من جانب الطيران الروسي وقوات النظام السوري استهدفت 
وحداتنا في املنطقة الصناعية« في ريف دير الزور الشــرقي 
واســفر القصف، وفق البيان، عن »إصابة ســتة من مقاتلينا 

بجروح مختلفة«.
وقالــت قــوات ســوريا الدميوقراطية انه فــي وقت حتقق 
»انتصــارات عظيمة ضد داعــش في الرقة وديــر الزور ومع 
اقتــراب اإلرهاب من نهايته احملتومــة حتاول بعض األطراف 

خلق العراقيل أمام تقدم قواتنا«.
وكانت قوات سوريا الدميوقراطية أكدت اثر اعالنها بدء حملة 
»عاصفة اجلزيرة« في شــرق الفرات في التاسع من سبتمبر، 
عدم وجود أي تنسيق مع اجليش السوري وحليفته روسيا.
كما شــدد التحالف الدولي وقتها علــى أهمية احترام خط 
فض االشــتباك بينه وبــني الروس في املعــارك اجلارية ضد 

داعش في شرق سورية.

حتية إلى أمني الباشا في متحف سرسق:
يصور الواقع ويتخطاه بحرية مطلقة

بيروت - جويل رياشي

بعد غياب دام طوال عقد من الزمن عن 
مشهدية املعارض احمللية، افتتح املعرض 
التحية الى أمني الباشا الذي يقدمه متحف 
سرســق في اطار سلســلة مــن املعارض 
التكرميية لكبار الفنانني بعنوان »تقسيمات 

وألوان«.
لوحات زيتيــة، اخرى باأللوان املائية، 
معروضات مصنوعة من اخلشــب املطلي 
باأللوان زينت جــدران الطبقة االولى من 
املتحف البيروتي العريق الذي توافد اليه 
في يوم االفتتاح في ١4 اجلاري محبو الباشا 

ومتذوقو فنه.
أربــع ثيمات رئيســية يتمحور حولها 
التجريديــة واملناظر  اللوحــات  املعرض: 
الطبيعية، الفنتاســتيك، العشــاء األخير 
والدين، واملوسيقى، علما ان الباشا معروف 
بإنتاجه الغزير املتعدد اخلامة واملوضوع، 
ولكن املعرض شــاء ان ينتقي من كل هذه 
الغزارة تلك املواضيع التي ترصد حتوالت 
مســاره الفنــي التصاعدي: مــن مناخات 
التجريــد وعتبات التعبيــر املتحررة الى 
جمالية اســلبة األحلــان اللونية املرجتلة 
التي تؤســس لعالم جديد من التناغم في 
صياغة األشــكال )مناظر، طبيعة صامتة، 

مسرحة الرحالت والذكريات(.
قد يكون املعرض صغيرا نسبة لغزارة 
اعمالــه ولكنــه يوجز الى حد ما ســيرته 

الفنية وموهبته. وقد وقف املشاركون في 
حفل االفتتاح طويال امام روائعه »العشاء 
السري« و»العشاء احلميمي« و»االوركسترا« 
و»احلصان اخلشبي«.. اعمال متثل جتربة 
فنية عميقة لها عالقة بأسفاره وجتواله في 
املدن واالمكنة وجلســات املقاهي. رسومه 
اشــبه بتمارين يومية كشــفت عن اشياء 
مدهشــة في تناولها املألوف الذي جســده 

الباشا بأبهى اشكاله ومناخاته الشرقية.
وبــدت الفتــة فــي املعرض خشــبيات 
الباشــا امللونة علما انه اشــتهر مبائياته. 
ويبدو ان قصة اخلشبيات تعود الى مطلع 
الستينيات خالل الفترة االولى من اقامته 
فــي باريس، حيــث كان يســكن في غرفة 
صغيرة، دفعه ضيق املساحة الى متضية 
وقته بصنع املنحوتات اخلشبية بدال من 
رسم اللوحات. وبسبب ضيق احلال ايضا، 
كان يشتري اجلبنة التي كانت توضع في 
ذلك الوقت في علب خشبية. يأكل اجلبنة 
ويســتعمل صندوقها اخلشــبي في صنع 
االشــكال وتلوينها. ومع الوقت، تطورت 
التجارب، وأصبــح يلون على البارافانات 
والصناديق والشــبابيك، ووصل به االمر 
الى صنع متاثيل أشبه باملاريونيت املستقاة 
مــن قصص التراث الشــعبي وعوالم ألف 

ليلة وليلة..
يســتمر املعرض حتى منتصف مارس 
املقبل في املتحف البيروتي، في املدينة التي 

ألهمته وكانت مرآة فنه ومسقط أعماله.

بالتزامن مع كشف شبكة داعشية من 19 عنصراً

هدنة سياسية مقابل مخاوف أمنية أثارتها السفارات
عمر حبنجر

يدخــل لبنــان غــدا فيما 
يشبه الهدنة السياسية، حيث 
يسافر الرئيس ميشال عون 
الى نيويورك اليوم، وينعقد 
مجلــس الوزراء اســتثنائيا 
عنــد العصر، ويعقبه ســفر 
وزيــر اخلارجيــة جبــران 
باســيل الى الس فيغاس في 
الواليات املتحدة، للمشاركة 
في مؤمتر الطاقة االغترابية 

في ٢3 سبتمبر.
الهدنة  وضمن مبــررات 
السياســية حديــث مصادر 
التيــار الوطنــي احلــر، عن 
يتحضــر  جديــد  طائــف 
العربــي، يشــبه  للمشــرق 
مؤمتــر الطائف الــذي أنهى 
احلرب في لبنان، وتقول قناة 
الناطقة بلسان  »او.تي.في« 
التيار في هذا الصدد »هناك 
من سيكون رابحا وخاسرا، 

راعيا ومرعيا«.
وتراهن هذه املصادر على 
جولة الرئيس عون اخلارجية 
التي تشمل نيويورك وباريس 
اآلن، والحقا موسكو وطهران، 
ضمن إطــار جــدول وطني، 
مقللة من تداعيات املســائل 
الداخليــة، واصفــة لبنان بـ 
التي  السياســية«  »الغسالة 
تغسل أي شيء وتبيض كل 

شيء.
لكن على الصعيد األمني، 
تبدو الصورة مشوشة نتيجة 
حتذيرات مصادرها املخابرات 
األميركيــة عن عمــل إرهابي 
محتمــل ضد كازينــو لبنان 
بالذات، ما استدركته السفارة 
األميركية في بيروت، بتحذير 
لرعاياها من التوجه الى ذلك 
املكان يوم ١4 سبتمبر، وتلتها 
السفارات الكندية والبريطانية 
وحتى الفرنسية، األمر الذي 
األوســاط  مختلــف  اربــك 
العسكرية واألمنية في لبنان، 
ومن دون أي انعكاس سلبي 
على »رعايا« الكازينو بالطبع، 
حيث استغرب رئيس مجلس 
إدارته روالن خوري، التحذير 
األميركي، مؤكدا على ان املربع 

الســياحي الواقــع في محلة 
التي اشــتهرت  »املعاملتني« 

به، قلعة سياحية حصينة.
وكانــت مديرية التوجيه 
فــي قيــادة اجليش كشــفت 
عــن احباط املخابــرات عمال 
ارهابيــا كان تنظيــم داعش 
يخطط لتنفيذه، ومت اعتقال 
١9 عنصــرا يشــكلون خلية 
يترأسها املصري فادي ابراهيم 
علي أحمد امللقب »بأبو خطاب« 
املتــواري داخــل مخيم عني 
احللوة لالجئني الفلسطينيني.
مصدر عسكري اشار الى 
معلومات عن شبكة ارهابية 
كانــت علــى وشــك تنفيــذ 
تفجيرات ارهابية واستهداف 
ومرافــق  جتاريــة  مراكــز 
ســياحية، ومت كشــفها عبر 
تقاطع معلومات بني املخابرات 
األميركية واملخابرات اللبنانية 

والبريطانية.
اخلارجيــة  وزارة  امــا 
اللبنانية فقد أكدت على حق 
الســفارات في احلرص على 
ســالمة رعاياها، لكــن على 
هــذه الســفارات األخذ بعني 

االعتبار الهلع الذي تســببه 
هــذه البيانــات علــى جميع 
املقيمــني، لبنانيني وأجانب، 
ودانت اخلارجيــة »االرهاب 
طعنــا« في فرنســا وتفجير 

مترو االنفاق في لندن.
احلــدث األبــرز أمس كان 
اللبنانــي  تكــرمي اجليــش 
لوحداتــه التي شــاركت في 
معركة اجلرود الشرقية، في 
قاعدة رياق اجلوية، بحضور 
قائد اجليــش العماد جوزف 
عون، ورئيس األركان اللواء 
مالك وقادة األركان والوحدات 
واألمــن اضافة الــى مختلف 
انواع االســلحة مــن دبابات 
وقاذفات صواريخ ومروحيات 

من مختلف االنواع.
العماد عون وزع الدروع 
على عائالت شــهداء اجليش 
واالوسمة على اجلرحى، وقال 
في كلمته ان معركة اجلرود 
كانت أكثر مــن ناجحة، وقد 
حققت هدفني: حترير األرض 
من االرهاب، وكشــف مصير 

العسكريني.
وأكد عون مواصلة احلرب 

االســتباقية ضــد اإلرهــاب 
ومالحقــة من يتطــاول على 
لبنــان، كما أكد عــون  انه ال 
مكان آمنا فــي لبنان ملثيري 
الشغب والسالح املتفلت وملن 
يعبثون باألمن االجتماعي، كما 
جدد االستعداد ملواجهة ارهاب 

الدولة اآلتي من إسرائيل.
وبالتزامن شــدد اجليش 
اللبناني مــن اجراءاته حول 
مدخــل مخيــم عــني احللوة 
حيث يعتقد وجود املسؤول 
املفتــرض عن شــبكة الـ ١9، 
املعروف باسم ابوخطاب، ما 
ترتب عليه زحمة سير خانقة.
هذه اإلجراءات مســتمرة 
منذ خمسة ايام حتسبا خلروج 
ابو خطاب اداريا من أعضاء 

شبكته الداعشية.
اهالــي  وتقبــل  هــذا، 
العسكريني التعازي في قاعة 
مسجد محمد األمني في بيروت 
عصر أمس، واذاعوا رســالة 
الى اللبنانيني حول تطورات 

القضية.
سياســيا، كشــف النائب 
أيــوب حميــد عضــو كتلــة 
التنمية والتحرير، عن سعي 
»بعض الفرقاء« للذهاب الى 
متديد جديد ملجلس النواب، 
مكررا موقــف الرئيس نبيه 
بري الداعي إلى تقريب موعد  

االنتخابات.
حميــد وخــالل متثيلــه 
العرس اجلماعي حلركة أمل 
في بلدة اجلية مساء اجلمعة 
تطرق الى ملف الكهرباء، وقال 
ان املواطن يتطلع اليوم الى 
موقــف جــدي للحكومة بعد 
صفقة البواخر، حيث نعود 
إلى متعهد واحد رغم كل اللغط 
احلاصل والشبهات، داعيا الى 

بناء معامل.
وفي هــذا الســياق، غرد 
الرئيس ميشــال عــون على 
تويتــر قائــال: ان مــن يبــث 
صفقــات  عــن  الشــائعات 
مشــاريع  فــي  وتلزميــات 
تقــدمي  فعليــه  احلكومــة 
معلوماته الــى القضاء، وإال 
كان كالمه قدحا وذما وافتراء 

يستوجب التحقيق«.

قائد اجليش العماد جوزيف عون خالل تقدمي اوسمة للجرحى في قاعدة رياق اجلوية في احتفال تكرمي للوحدات 
التي شاركت في معركة فجر اجلرود امس              )محمود الطويل(

قائد اجليش: 
نواصل العمليات 

االستباقية ضد 
اإلرهاب ومالحقة 
من يتطاول على 

لبنان


