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مقتل 8 جنود والقبض على رئيسي بلديتني أعلنا »اإلدارة الذاتية«.. وأردوغان يستعجل االنتخابات املبكرة

هجوم مسلّح على »دوملا باهجة« رمز احلكم في إسطنبول
التش���ريعية في  االنتخابات 

يونيو املاضي.
وقال اردوغان في لقاء في 
قصره مع نواب محليني نقل 
التلفزيون وقائعه »اننا نتقدم 
بسرعة نحو اجراء انتخابات«، 
واكد ان تركيا ستدعى للتعبير 
عن »ارادة الشعب« للخروج 

من املأزق السياسي.
وتأتي تصريحات اردوغان 
غ���داة لقائه رئي���س الوزراء 
التركي احمد داود اوغلو الذي 
ابلغه رسميا بانه ال يستطيع 

تشكيل ائتالف حكومي.
ومبوجب الدستور، يفترض 
ان يكلف اردوغان اآلن حزب 
الشعب اجلمهوري الذي حل في 
املرتبة الثانية في االنتخابات 

بتشكيل احلكومة.
لكنه أملح الى انه لن يفعل 
ذلك. وقال »ال وقت لدي ألضيعه 
مع الذي���ن ال يعرفون عنوان 
بيت���ي«، حيث يق���ع قصره 
املثي���ر للج���دل. وكان زعيم 
حزب الشعب اجلمهوري كمال 
كيليتشدار اوغلو صرح بأنه 
لن يطأ قصر اردوغان، معتبرا 

انه »ليس شرعيا«.

أمام القصر. 
وف���ي هج���وم ق���د يزيد 
األوضاع تدهورا، انفجرت أمس 
عبوة ناس���فة زرعها عناصر 
حزب العمال الكردستاني على 
ال���ذي يربط مدينة  الطريق 
»س���ييرت« ببلدة »برواري« 
بجن���وب ش���رقي تركيا، مما 
تسبب في مقتل 8 جنود أتراك 

وإصابة عدد آخر.
وفي ه���ذه األثناء، أوقفت 
التركية رئيس���ي  الش���رطة 
بلديتي س���ور وسيلوان في 
دياربكر خ���الل مداهمات في 
أعلنا »اإلدارة  الصباح بعدما 

الذاتية«.
وكانت الس���لطات أعلنت 
في وقت سابق حظرا للتجول 
في س���يلوان بعد اشتباكات 
عنيفة بني عناصر من حزب 
الكردستاني والقوات  العمال 

األمنية.
الرئيس  سياس���يا، اعلن 
الترك���ي رجب طيب اردوغان 
أمس ان تركيا »تتقدم بسرعة« 
انتخابات مبكرة على  باجتاه 
اثر فشل املشاورات السياسية 
لتشكيل حكومة ائتالفية بعد 

رئيس الوزراء في اسطنبول.
وأفادت صحيفة »حرييت« 
التركية على موقعها اإللكتروني 
بأن سيارات االسعاف هرعت 
إلى املنطقة احمليطة بالقصر 
وأن الشرطة أغلقت الطرق بعد 

إطالق النار.
كما انفجرت قنبلة صوتية 
عند حراس القصر التاريخي 
الواقع في حي »بشيكتاش«، 
ثم سمع أصوات إطالق أعيرة 
نارية بع���د فترة قصيرة من 
التي  وصول ق���وات األم���ن 
متكنت من إلقاء القبض على 
شخصني مشتبه بتورطهما في 
احلادث أمام القنصلية األملانية 

وبحوزتهما سالحان.
وذكرت محطة »إن.تي.ڤي« 
اإلخبارية التركية في نبأ عاجل 
لها »أنه مت نقل املشتبه بهما إلى 
شعبة مكافحة اإلرهاب التابعة 
ملديرية أمن اسطنبول للتحقيق 

معهما«.
ولم يخل���ف االنفجار أي 
خسائر بش���رية وتسبب في 
أضرار مادي���ة طفيفة حيث 
حتطم���ت الواجهة الزجاجية 
للم���كان املوجود به احلراس 

حلقبة الدولة العثمانية ومن 
التي يقبل  الش���هيرة  املواقع 
عليها السياح وهو أيضا مقر 

وقال���ت وكالة أنباء »دوغان« 
إن دوي إطالق نار سمع أمس 
قرب مدخل القصر الذي يعود 

قصر »دوملا باهجة« أحد اهم 
معالم اسطنبول االثرية، وفقا 
مل���ا افادت به وس���ائل اعالم. 

اس���طنبول � أ.ف.پ: قتل 
ش���اب تركي يبلغ من العمر 
17 عاما خ���الل مواجهات بني 
الشرطة ومجموعة تابعة حلزب 
العمال الكردستاني »بي كا كا« 
التوتر  احملظور فيما يستمر 
على أش���ده في جنوب شرق 
تركيا، بحسب ما أفادت وكالة 

االناضول الرسمية أمس.
الى ان  الوكالة  وأش���ارت 
الشبان املشاركني في اشتباكات 
اسطنبول هم أعضاء في حركة 
الش���باب الوطني���ة الثورية، 
اجلن���اح الش���بابي في حزب 
العمال الكردستاني، وأضافت 
انهم كانوا ملثمني ويحملون 
قنابل مولوتوف ومعدات لصنع 
قنبلة. ولم تعرف عن الشاب 
القتيل إال بأحرف اسمه االولى 
وقال���ت انه عضو في احلركة 

الكردية.
ولفتت وكال���ة االناضول 
ايضا، الى ان الشرطة أبطلت 
مفعول قنبلة لم تنفجر في مكان 
احلادث. وألقي القبض على 4 
أشخاص، فيما فر اآلخرون الى 

داخل األزقة.
الى  وامتدت االش���تباكات 

)رويترز( الشرطة التركية تطوق موقع اطالق النار عند حراسة قصر دوملا باهجة في اسطنبول 

»داعش« يذبح عالم آثار ويعلق جثته على عمود وسط »تدمر«
مبجال اآلثار في حمص على 
صفحته في »فيس����بوك« إن 
»تنظي����م داعش يذبح عميل 
التاريخ واملعرفة واآلثار خالد 
األسعد. ويخلص الناس من 
عقله الشرير املليء باألرض 
والعراقة وتيجان وكنوز تدمر. 
وينهي حي����اة رجل التصق 
بتراب سورية املعجون بآالف 

السنني وأحالم املستقبل. 
كذلك أكد املدير العام لآلثار 
واملتاحف السورية مأمون عبد 
الكرمي لوكالة فرانس برس ان 
خالد االسعد أعدم على ايدي 
التنظيم وأض����اف »اعدمت 
داعش اح����د اهم اخلبراء في 

عالم االثار«.
ونش����رت مواقع موالية 
للتنظيم ص����ورا تظهر جثة 
االس����عد معلقة على عمود 

كهرباء وعليها اسمه. 
التنظيم أس����فل  وعل����ق 
اجلثة الئحة كتب فيها اسباب 
اعدامه ومنها أن »املرتد خالد 
محمد األسعد.. موال للنظام 
النصيري« وحتتها دونوا في 
حق����ه 5 اتهامات: بصفته 1- 
ممثل عن سورية في املؤمترات 
الكفري����ة. 2- مدير ألصنام 
تدمر األثرية. 3- زيارته إلى 
إيران وحضور حفلة انتصار 
ثورة اخلميني. 4- تواصله 
مع العميد عيسى رئيس فرع 
فلس����طني. 5- تواصله مع 

العميد حسام سكر بالقصر 
التي من  اجلمهوري«، وهي 

أجلها ذبحوه.
أما زيارته إليران »فكانت 
مع وفد من أهالي تدمر قبل 6 
أشهر« على حد ما ذكر موقع 

»زمان الوصل«. 
واملعروف عن األس����عد، 
أنه قام بدراسات علمية عدة، 
نش����رت مترجمة إلى معظم 
ف����ي عدد من  اللغات احلية 
الدوريات األثرية العاملية عن 
تدمر التي ولد فيها »عام 1934 
بالقرب من معبد بل األثري، 
وحصل في 1956 على إجازة 
بالتاريخ من جامعة دمشق، 
وبعدها دبل����وم بالتربية«، 
طبقا ملا ذكر »زمان الوصل«.  
ونعاه موقع »اكتشف سورية« 
املختص بالتراث واآلثار، فقال: 
»بقل����وب يعصرها األس����ى 
واحلزن، تلقينا نبأ استشهاد 
الباحث األستاذ خالد األسعد، 
مدير آثار تدمر األسبق، الذي 
مت إعدامه بطريقة وحش����ية 
بقطع رأسه من قبل تنظيم 
داعش اإلرهابي«، مضيفا في 
النعي أن عملية اإلعدام »متت 
في ساحة املتحف، ومن ثم مت 
نقل اجلثمان وتعليقه على 
التي أشرف  األعمدة األثرية 
هو بنفسه على ترميمها في 
وس����ط مدينة تدمر«، وفقا 

للموقع.

أفادت  عواصم � وكاالت: 
معلومات متواترة من طرفي 
املعارضة السورية والنظام، 
ع����ن قيام تنظي����م »داعش« 
أه����م علماء  بإع����دام أح����د 
اآلثار في س����ورية ذبحا، في 
مدينة تدم����ر املدرجة ضمن 
قائمة »اليونس����كو« للتراث 

العاملي. 
ونقل موقع »زمان الوصل«، 
عن مصادر قال انها مطلعة من 
داخل مدينة تدمر، أن تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« أعدم عصر 
أم����س األول، الباحث األثري 
املعروف خالد أسعد أبو وليد 
عن عمر يناهز 82 عاما، بتهمة 
»العمالة« للنظ����ام. وأكدت 
الوص����ل« أن عملية  »زمان 
اإلعدام، متت بإحدى ساحات 
مدينة تدمر الرئيسية، وأمام 
جمع كبير من األهالي. وان 
التنظيم قام بتعليق األسعد 
املدينة.  على عمود وس����ط 
وكان املوقع حتدث عن فقدان 
»األسعد« بعد أيام قليلة من 
سيطرة التنظيم على مدينة 

تدمر قبل 3 أشهر من اآلن. 
وفي الس����ياق نفسه أكد 
األديب والش����اعر السوري 
محمد عالء الدين عبداملولى أن 
التنظيم ذبح الباحث اآلثاري 

خالد األسعد.
وق����ال الناق����د احلمصي 
الذي يجمعه واألسعد العمل 

انتحاري يقتل ويصيب عدداً من »األسايش« في القامشلي

موسكو تبدأ التحضيرات العملية لـ »جنيڤ 3« 
عواصم � وكاالت: أعلنت وزارة اخلارجية 
الروسية أمس أن موسكو بدأت اخلطوات 
العملية إلعداد مؤمتر )جنيڤ 3( اخلاص 

بتسوية األزمة السورية. 
وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير 
اخلارجية واملبعوث الروسي إلى الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، حسبما أفادت قناة 
»روسيا اليوم« اإلخبارية، إن اجلميع يجب 
أن يدرك أن مؤمتر )جنيف3( يعتبر عملية 
تفاوض ستتطلب توفر اإلرادة السياسية 

والصبر والوقت. 
واضاف نائب وزير اخلارجية الروسي 
أننا نرى أن عقد مثل هذا املؤمتر يستحق 
دعمن���ا، ولذلك بدأنا اخلط���وات العملية 

لإلعداد له. 
وكان بوغدانوف ق���د التقى في وقت 
سابق مع رمزي عز الدين نائب املبعوث 
األممي اخلاص إلى سورية لبحث امكانية 
عقد مؤمتر )جنيف3( بشأن تسوية األزمة 

السورية الراهنة. 
ودعم مجلس األمن الدولي قبل يومني، 
خطة سالم جديدة في س���ورية، تبنتها 

روسيا والدول األعضاء ال� 14 األخرى. 
في غضون ذلك، قتل 16 شخصا غالبيتهم 
من املسلحني االكراد السوريني املعروفني 
باسم »االسايش« في هجوم انتحاري في 
مدينة القامشلي شمال شرق سورية تبناه 

تنظيم الدولة االسالمية »داعش«.
وتبن���ى التنظيم في بيان نش���ر على 
االنترنت، الهجوم »بصهريج مفخخ لينغمس 

في مقر القيادة العامة لالسايش«.
وقال املرصد السوري حلقوق االنسان 

ان »انتحاريا في عربة مفخخة استهدف 
مقرا لالس���ايش الكردي في القامشلي«، 
مشيرا الى سقوط عشرة قتلى منهم وستة 

مدنيني.
وسبق للتنظيم ان استهدف القامشلي 
وع���ددا من املناطق ذات الغالبية الكردية 

بعمليات انتحارية.
واوض���ح املرص���د أن »االنفجار كان 
ضخم���ا جدا، وقد اصي���ب 14 مدنيا على 
االقل«، موضحا ان القوات االمنية الكردية 
طوقت املنطقة في القامشلي، ذات الغالبية 
الكردية في محافظة احلس���كة في شمال 

شرق سورية.
الناش���ط والصحافي في  بدوره، قال 
القامشلي آرين ش���يخموس ان »انفجارا 
ضخما عن طريق سيارة مفخخة استهدف 
املنطقة الصناعية شرقي مدينة القامشلي 
بالق���رب من احد مراكز قوات األس���ايش 
الكردية«. واض���اف »لم اكن قريبا ولكن 
كان بامكاني سماعه«، مشيرا الى ان »هناك 
الكثير من الدمار. فقد تدمرت املباني في 

شارعني«.
وافادت وكالة االنباء السورية )سانا( 
بدورها عن »وقوع تفجير ارهابي بسيارة 
مفخخ���ة ق���رب دوار الصناعة في مدينة 
القامشلي«. واشارت بدورها الى »ارتقاء 
15 ش���هيدا واصابة اكثر من 50 ش���خصا 

بجروح«.
ودان مجلس الوزراء السوري في بيان 
بثه التلفزيون السوري »التفجير االرهابي 
اجلبان«، معتبرا انه »محاولة يائسة لقتل 

ارادة احلياة« لدى السوريني. صورة تداولها ناشطون جلثة عالم اآلثار السوري خالد أسعد

قائد اجليش العماد جان قهوجي خالل تفقده الوحدات العسكرية املنتشرة في منطقتي عرسال وبريتال في البقاع  )محمود الطويل( 

اطمئنان إيراني على صحة وليد املعلم عبر زوار لبنانيني

سالم يراهن على جلسة احلوار التالية بني »املستقبل« وحزب اهلل

انطالقا من اعتبارهم مجلس 
الن���واب اآلن هيئ���ة ناخبة 
طاملا انه لم ينتخب رئيس���ا 
للجمهورية، وبالتالي ليس 

هيئة تشريعية.
من جهته، الحظ الرئيس 
نبيه بري ان االتصاالت مازالت 
مقطوعة معه بشأن معاودة 
جلسات مجلس الوزراء، نافيا 
ما نقل عن رفضه عقد جلسة 
نيابية تشريعية، وقال: انا مع 
التشريع. واضاف امام زواره: 
مجلس الوزراء يشكل مجتمعا 
موقع رئيس اجلمهورية نظرا 
الهميت���ه ومجل���س النواب 
الس���لطات وال ميكن  ام  هو 
الحد ان يقيده ويحدد له ما 
ُيشرع وما ال ُيشرع، وهو من 
يعطي الصالحيات وال ُيعطى 

الصالحيات.
العماد ميشال عون حصل 
امس على توضيح من االمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن 

نصراهلل لقوله ان العماد عون 
املم���ر االلزامي  بات مبنزلة 
لرئاس���ة اجلمهورية وانه ال 
يعني ان عون ليس املرشح 
االقوى للرئاسة، مؤكدا تبنيه 

والتزامه بعون.
اما تكتل االصالح والتغيير 
فقد اصدر بيانا بعد اجتماعه 
الثالث���اء املاض���ي  عص���ر 
الس���ابق سليم  الوزير  تاله 
جريصاتي ان البعض توقف 
املباني وجتاهلوا  عند ظاهر 
باط���ن املعان���ي، فكلمة ممر 
في قاموس���نا واضحة، املمر 
الرئاس���ي مقفل، وحراس���ه 
امليثاق والدستور والقانون، 
واملمر احلكومي حراسه هم 
هم، والفرصة متاحة اذا صفت 
النيات، واملمر النيابي حراسه 
هم هم، والسعي قائم بجد اذا 
صفت النيات، لتفعيل مجلس 

النواب.
واضاف البيان: ال ُيس���أل 
التكتل اطالقا عن اي تعطيل، 
هم املعطل���ون ونحن نعطل 

تعطيلهم.
في غضون ذلك، لفت امس 
اعالن قائد اجليش العماد جان 
قهوجي ان زمام املبادرة في 
حماي���ة احلدود اصبح متاما 

بيد اجليش.
وق���ال خ���الل جولة على 
مواق���ع اجليش ف���ي جرود 
عرسال وبريتال متوجها الى 
العس���كريني: نحن القانون، 
نحن جيش الدولة، ال اصعب 
من ان يكون االنسان بال وطن، 
ال يحمي املواطن سوى الدولة 

ومؤسسات الدولة.
ويبدو ان قوات من اجليش 
التي  امسكت بجرود بريتال 
كانت بوابة ح���زب اهلل الى 

الداخل السوري.

احلكومي جعلت من امكانية 
دفعه لالستقالة قبل انتخاب 
رئيس اجلمهورية خارج اي 

احتمال.
سالم يعول بدوره على دعم 
رئي���س مجلس النواب نبيه 
بري الذي يؤيد جهوده بصورة 
تامة، وكذلك على النائب وليد 
جنبالط الذي التقى الرئيس 
س���عد احلريري في باريس 
ومثله وزي���ر الداخلية نهاد 
املشنوق الذي وصف بري ب� 

»املايسترو«.
وينس���ب الى املش���نوق 
اقت���راح بترقية 12 عميدا في 
اجليش الى رتبة لواء لضمان 
العميد ش���امل  متديد خدمة 
روكز سنة اضافية على ان هذا 
االمر يتطلب دورة استثنائية 
النواب مازال بعض  ملجلس 
ال���وزراء، خصوص���ا وزراء 
الرئيس ميش���ال س���ليمان 
ووزراء الكتائب، يرفضونها، 

بيروت � عمر حبنجر

الصيفي���ة«  »االج���ازة 
القسرية للحكومة مستمرة، 
الرئيس متام سالم متمسك 
بالتريث في دعوة احلكومة 
الى االجتماع قبل التوصل الى 
حلول تتيح عودة االنتاجية 
الى احلكومة، وكل اس���بوع 
بأسبوعه، املتفائلون يتوقعون 
الفرج قريبا مع مرور االتفاق 
النووي االيراني � الغربي في 
الكونغرس االميركي ومجلس 

الشورى االيراني.
اوس���اط الرئيس س���الم 
تراهن على اجللسة احلوارية 
املقبل���ة بني تيار املس���تقبل 
وحزب اهلل في مقر رئاس���ة 
مجلس النواب في عني التينة، 
وثمة من يتوقع ل� »األنباء« 
خط���وات ايجابية ذات طابع 
استراتيجي من جانب حزب 
اهلل يأمل فريق املستقبل ان 
تفتح االبواب خلطوات مقابلة 

مبثل ايجابيتها.
والبع���ض يرب���ط ه���ذه 
التوقع���ات املأمولة باحلوار 
املنتظر بني السعودية وايران 
في االمم املتحدة وفق اشارة 
وزير اخلارجية السورية وليد 
املعلم الذي هو محل اهتمام 
املرجعيات االيرانية وفق ما 
الحظ لبنانيون زاروا طهران 
مؤخرا، وقال احد هؤالء الزوار 
ل� »األنباء« انه فوجئ بأهمية 
الش���خصية االيراني���ة التي 
طلبت نقل حتياتها الى املعلم 
الرغبة باالطمئنان  ابداء  مع 

على حالته الصحية.
وبانتظ���ار ذل���ك، تؤكد 
االوس���اط ان اجل���دارة التي 
الرئيس س���الم في  ابداه���ا 
التعامل مع تعاريج الوضع 

بيروت: يكاد التيار الوطني احلر يكون 
احلزب الوحيد املتحرك في كل االجتاهات، 

بني أحزاب وقوى سياسية قررت إطفاء 
محركاتها واتخاذ وضعية انتظار في هذه 

املرحلة االنتقالية التي ال تنتهي إال مع 
نهاية أزمات املنطقة الى حلول وتسويات. 

ولعل ما مييز عون هو قدرته على فتح 
املعارك والقتال السياسي على عدة جبهات 
في وقت واحد: جبهة »رئاسة اجلمهورية« 
التي لم تسجل أي خرق إيجابي حتى اآلن، 

جبهة احلوار مع القوات اللبنانية التي 
أسفرت عن إجناز »ورقة النوايا« وتوقفت 
عند هذا احلد. جبهة التعيينات العسكرية 

واألمنية التي اختصرت بـ »قيادة 
اجليش«، وهنا كانت املواجهة األعنف التي 
لم تنته فصوال بعد، وجبهة احلكومة التي 

تدور املعركة فيها حتت عنوان الشراكة 
في صنع القرار.

خسر العماد عون معركة التعيينات ملجرد 
أن أصبح التمديد لقائد اجليش العماد جان 
قهوجي أمرا واقعا، وطويت صفحة تعيني 

قائد جديد للجيش إلى ما بعد انتخاب 
رئيس اجلمهورية، واخلسارة هنا ال 

تقتصر على موقع، وإمنا شملت الوقوع 
في أخطاء تقدير األوضاع. واخلطأ في 
حتديد متام سالم وجان قهوجي أهدافا 

سياسية وإعالمية قبل أن يصار الى 
التصحيح وحصر التصويب في اجتاه 

تيار املستقبل.
كل املؤشرات تدل على أن التيار الوطني 

احلر ليس في صدد النزول مجددا 
الى الشارع، وأنه سيكتفي بالتصعيد 
السياسي من داخل احلكومة التي لن 

يغادرها، ومبا يؤدي الى جتميد عملها 
وجعلها أسيرة وضع مقفل مفتاحه في يد 
عون وحزب اهلل. يكتفي عون بدعم حزب 

اهلل له، والذي بلغ حد التلويح بالنزول 
معه الى الشارع. ولكن هذا »الدعم سلبي« 

مبعنى أنه يهدف الى منع انكسار عون 
وليس دعما إيجابيا مبعنى أنه يهدف الى 

متكني عون من االنتصار. ورغم ذلك 
فإن عون مطمئن الى هذا الدعم ويعول 

عليه كورقة أساسية متبقية لديه. فتحت 
غطاء هذا الدعم يجري البحث عن مخرج 

وتسوية للحد من خسارته والتخفيف من 
وطأتها، وحيث التركيز جار على حفظ 

موقع العميد شامل روكز وإبقائه في 
املؤسسة العسكرية وفي املعادلة السياسية 
بعدما أصبح رمزا وعنوانا في هذه املرحلة 
وصار بقاؤه أو تقاعده عنصرا محددا في 

ربح عون جزئيا أو خسارته كليا.
خروج عون من الشارع وتهدئة اللعبة 

ال يحصل فقط تلبية لنصائح حزب اهلل 
وتفاديا للمزيد من اإلحراج، وإمنا يتم 
أيضا بهدف التحول الى معركة داخلية 

مهمة تتعلق بترتيب البيت الداخلي 
وتنظيم عملية التسلم والتسليم في قيادة 

التيار الوطني احلر، بعدما قرر العماد 
عون، وعلى طريقة جنبالط، االحتفاظ 
»بالزعامة« وإعطاء »رئاسة التيار« الى 

جبران باسيل األقرب إليه.
وحول هذه العملية ميكن القول:

ـ العماد عون مصمم على حسم موضوع 
رئاسة التيار على أيامه ألنه يعرف 

أن عملية كهذه من بعده ستؤدي الى 
انشقاقات وانقسامات تطيح بالتيار أو 

جتعله ضعيفا، وجتعل من تسلم باسيل 
رئاسة التيار أمرا صعبا أو غير ممكن.

ـ ال تأجيل النتخابات رئيس التيار الوطني 
احلر املقررة في 20 سبتمبر املقبل أيا 

تكن الظروف ومبعزل عنها.
ـ العماد عون هو من ميسك متاما بقرار 

التيار وزمام األمور، ومعركة باسيل 
محسومة ومنتهية وال مجال حلدوث أي 

مفاجأة.
ـ شامل روكز هو الوحيد الذي يشكل 
منافسا جديا لـ »باسيل«، ولكنه خارج 

املعركة ويقف على احلياد فيها.
ـ احملور املعارض لـ »باسيل« وميثله 

النائب آالن عون قادر على تسجيل نتيجة 
جيدة، ولكنه سيخرج خاسرا وسيخرج 

التيار معه أقل قوة ومتاسكا.
ـ ثمة تقاطع مصالح يدفع باجتاه البحث 

عن تسوية بني الطرفني على قاعدة 
وصول باسيل من دون معركة، وأخذ 

احملور املعارض ملنصبني على األقل نيابة 
الرئاسة )آالن عون( ورئاسة تكتل اإلصالح 

والتغيير )ابراهيم كنعان(.

عون يقاتل سياسياً على جبهتني

كتلة عون: هم 
املعطلون

ونحن نعطل 
تعطيلهم

قهوجي: حماية 
احلدود أصبحت 
متاماً بيد اجليش


