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أنباء سورية

أنباء لبنانية

الفصائل تقصف األحياء املوالية بقذائف املورتر .. و»داعش« ينسحب من قرى جديدة

وحدات احلماية الكردية تطبق على منبج.. وغارات مكثفة على حلب

القاطرجي املكتظ بالسكان.
وقال أحد العاملني في الدفاع 
املدني في املناط���ق اخلاضعة 
لسيطرة املعارضة في اتصال: 
إن عمال اإلنقاذ انتشلوا 20 جثة 
على األقل من حتت األنقاض في 

عدة مواقع.
واستهدفت الغارات اجلوية 
أيضا بلدات عندان وحريتان وكفر 
حمرة في ريف حلب الشمالي.

وفي املقابل، واصلت الفصائل 
املقاتلة وف���ق املرصد قصفها 
لألحياء الغربية الواقعة حتت 
سيطرة النظام في املدينة، فيما 
وصفته وسائل اإلعالم السورية 
بأنه تصعيد للهجمات باملورتر 
على املناطق الغربية في ثاني أكبر 
مدينة في سورية قبل احلرب.
وذكرت وسائل إعالم حكومية 
ان صواري���خ أطلقه���ا مقاتلو 
املعارضة على منطقتي احلمدانية 
وامليدان خلفت عشرات اجلرحى 
والعديد م���ن القتلى في اليوم 
الثاني لقصف مكثف تتعرض 
له املناطق اخلاضعة لسيطرة 
احلكومة والذي أسفر عن مقتل 

24 شخصا أمس السبت.

متكنت أيضا من استعادة قريتي 
معراتة وحميرة ووحدة للدبابات 
ومخازن لألسلحة تابعة للنظام 

السوري«.
واس���تهدف القصف أحياء 
عدة في اجلهة الشرقية الواقعة 
حتت سيطرة املعارضة، ما أسفر 
وفق املرصد عن »مقتل 9 مدنيني 
في قصف مروح���ي بالبراميل 
املتفجرة على حي القاطرجي، 
واثنني آخرين بينهما طفل في 

حي امليسر«.
وف���ي وقت الحق قتل 4 في 
حيي الش���عار وجس���ر احلاج 
وخامس في طريق الكاستيلو، 
املنفذ الوحيد املتبقي لس���كان 
األحياء الش���رقية وبات بحكم 

املقطوع بسبب القصف.
وأوضح املرصد ان املدينة 
تعرضت ملا يقرب من 40 غارة 
جوية ضمن سلسلة من أعنف 
الضربات التي تشنها الطائرات 
احلربية الروسية والسورية في 

اآلونة األخيرة.
وقال إن طائرات هيليكوبتر 
عس���كرية أس���قطت عشرات 
البرامي���ل املتفج���رة على حي 

سورية الدميوقراطية حتضر 
منذ فترة ملعركة منبج وحشدت 
لها كثيرا، إذ يقدر عدد العناصر 
في محيط منبج بنحو 4 آالف 
مقاتل، أغلبيته���م من وحدات 
حماية الشعب الكردية«، وذلك 
خالفا ملا أعلنته واش���نطن من 
ان معظ���م القوات املهاجمة من 

املقاتلني العرب.
من جهة أخرى، أفاد ناشطون 
عن مقتل نحو 32 مدنيا في قصف 
جوي مكثف على األحياء الواقعة 
حتت سيطرة الفصائل املعارضة 
في مدينة حلب. وقال ناشطون 
ان التصعيد اجلديد يأتي ردا على 
التقدم ال���ذي حققته املعارضة 
بسيطرتها على عدة مواقع في 

ريف حلب اجلنوبي.
وأف���ادت جلان التنس���يق 
احمللية بأن كتائب املعارضة في 
ريف حلب اجلنوبي متكنت من 
استعادة السيطرة على كتيبة 
الدفاع اجلوي قرب خان طومان، 
بعد معارك عنيف���ة مع قوات 
النظام وامليليشيات اإليرانية 
املنتشرة. ونقلت قناة العربية 
عن اللجان أن »كتائب املعارضة 

عواصم - وكاالت: وصلت 
قوات سورية الدميوقراطية ذات 
األغلبية الكردية واملدعومة من 
أميركا الى مشارف مدينة منبج، 
فيما صعدت طائ���رات النظام 
غاراتها على أحياء املعارضة في 
حلب ردا على التقدم الذي أحرزته 
فصائلها في ريف حلب اجلنوبي.

وقال ناشطون واملرصد السوري 
حلقوق اإلنسان: ان قوات سورية 
الدميوقراطية التي تهيمن عليها 
وحدات حماية الشعب الكردية 
وتضم بعض الفصائل العربية، 
تقدمت بشكل ملحوظ أمس الى 
مش���ارف مدينة منبج أحد أهم 
معاقل تنظيم داعش في شمال 
س���ورية. وباتت »عل���ى بعد 
نح���و 5 كيلومترات من مدينة 
منبج االس���تراتيجية« بحسب 

املرصد.
ومتكن���ت قوات س���ورية 
الدميوقراطية من السيطرة على 
نحو 38 قرية ومزرعة وقطعت 
بالنار طريق اإلمداد الرئيس���ي 

للتنظيم بني الرقة ومنبج.
وتقوم الطائ���رات احلربية 
التابع���ة للتحالف الذي تقوده 
أميركا بدور كبير في املعركة الى 
جانب »املستشارين واخلبراء 
العسكريني األميركيني واملعدات 
اجلديدة املقدمة لقوات سورية 
الدميوقراطية« بحسب املرصد.
وساهم في هذا التقدم السريع 
باجت���اه منب���ج قي���ام داعش 
»بانسحابات سريعة من القرى« 
دون خوض معارك شديدة، إذ 
في كل هذه املعارك املس���تمرة 
منذ أس���بوع من االش���تباكات 
والغارات املكثفة لم يقتل للتنظيم 
س���وى 30 عنصرا مقابل مقتل 
»12 عنصرا من قوات س���ورية 

الدميوقراطية«.
بينما قتل »25 مدنيا« على 
األقل في غارات للتحالف الدولي 
على مدين���ة منبج وريفها، و7 
آخرون في قصف مدفعي لداعش 
اس���تهدف قرية انسحب منها 
مقاتلوه لتدخلها قوات سورية 

الدميوقراطية.
وأض���اف املرصد ان »قوات 

عناصر من الدفاع املدني "القبعات البيض" يحفرون االنقاض النتشال جثة بعد غارة على حي كرم القاطرجي بحلب     )أ.ف.پ(

وزير الداخلية ينفي كالماً لـ »اجلديد« حول عتب احلريري ويؤكد: ما قلته ميثل ضمير »املستقبل« املستتر

تصريحات جديدة للمشنوق تثير املزيد من السجاالت
واإلعالم السعودي يسأل: ما رأي احلريري؟

بيروت ـ عمر حبنجر

بدأت التهدئة بني املستقبل 
والقوات اللبنانية تأخذ مجراها 
بإس����هام مباشر من الرئيس 
س����عد احلريري ود.س����مير 
جعجع، في وقت يتقدم فيه 
السجال، والى درجة االحتدام 
حول تصريحات وزير الداخلية 
نهاد املشنوق االخيرة والتي رد 
فيها ترشيح احلريري للنائب 
سليمان فرجنية الى نصيحة 
ذات منش����أ بريطاني، واعاد 
زيارة سعد احلريري الشهيرة 
الى دمش����ق الى نصيحة من 
الرياض.جديد هذا الس����جال 
كالم للنائب املستقبلي عمار 
حوري الذي يقول غالبا ما يود 
الرئي����س احلريري ان يقال، 
ورد من الوزير املشنوق عبر 
قن����اة »اجلديد« س����رعان ما 
نفاه الوزي����ر املذكور، فضال 
عن دخول صحيفة »عكاظ« 
النقد  الس����عودية على خط 
الالذع للمشنوق »الذي حتول 
كالمه الى حالة شنق ذاتية«، 
وطال النق����د صمت الرئيس 
سعد احلريري على ما ادلى به 

وزير الداخلية املستقبلي.
وكان النائب عمار حوري 
عضو كتلة املستقبل اكد الذاعة 
»صوت لبنان« ان كالم الوزير 
املش����نوق »ال يعبر عن رأي 
تيار املستقبل، بل هو حتليل 

شخصي.
ورد املشنوق مغردا عبر 
تويتر قائال: صحيح انني ال 
امثل املستقبل فيما قلته، لكن 
كالمي ميثل الضمير املستتر 
الوقت  للمستقبل، وقد حان 
لق����ول الوقائع، كما هي دون 

مواربة.
وزاد الط����ني بلة ما نقلته 
قناة »اجلديد« من كالم قالت 
ان املشنوق اسر به اليها، فيه 
يقول: انا لم اقل كل الكالم بعد، 
ومن حق الناس ان تعرف، وانا 
مليت وقرف����ت، لدي الكثير، 
واذا اضطرني االمر سأحتدث 

ولنبدأ مرحلة جديدة.

وق����ال: الرئي����س س����عد 
احلريري اتصل بي بعد احللقة 
التلفزيوني����ة واب����دى عتبه 
على تناول موضوع املرشح 
سليمان فرجنية، معتبرا طرح 
هذا امللف بهذا الشكل خسارة، 
فرد املشنوق: لن نخسر شيئا 
في قضية خاسرة اساسا، اذ 
ان فرجنية لن يصبح رئيسا 
وعون ما حدا بدو اياه، فلماذا 
نتكاذب على بعضنا، بحسبما 

نقلت »اجلديد« عن الوزير.
لكن املش����نوق سارع الى 
نفي صحة الكالم الذي نقلته 

عنه قناة »اجلديد«.
وفي بيان ملكتبه االعالمي، 
نفى املشنوق ان يكون ادلى 
بحديث لقناة »اجلديد«، كما 
نفى املعلومات التي نسبتها 

اليه القناة.
وواضح أن سمة التسرع 
في الكالم واملواقف طغت في 
مرحلة ما بع����د االنتخابات 
البلدية في طرابلس، خصوصا، 

الى ذلك اعتبار كالم  يضاف 
املشنوق نعيا خليار املرشح 
الرئاسي س����ليمان فرجنية 
واحياء لترشيح العماد ميشال 
عون، رغم ان القول املنسوب 
للمشنوق يرى ان »ال احد يريد 

عون«.
لكن النائب السابق لرئيس 
مجلس النواب ايلي الفرزلي 
ي����رى انه لن يكون رئيس����ا 
للجمهورية غير العماد عون، 
اما سليمان فرجنية فسيكون 

التالي بعده.
الفرزلي الذي يعد جزءا من 
8 آذار قال ان القوى اخلارجية 
التي سمحت بالتمديد ملجلس 
النواب كانت تراهن على ابعاد 
حزب اهلل عن عون، لكن فشلها 
في هذه املهمة طوال س����نتني 
دفعه����ا الى الع����ودة لفرض 
االنتخابات البلدية بعدما بدأ 
اخلطر يته����دد كيان الدولة، 

وهذا امر غير مرغوب.
والحظ الفرزلي ان العماد 

ع����ون كان عريس العش����اء 
الواس����ع الذي اقامه السفير 
السعودي علي عواض عسيري 
اللبنانية، وان هذا  للقيادات 
العشاء وهذا احلضور لم يكن 

لال شيء.
وع����ن تصريحات الوزير 
الفرزلي: لم  املش����نوق، قال 
النهاية  الواقع، ففي  يتجاوز 
االرادة اخلارجي����ة تتحك����م 
في أمورنا، وكل ما يقال عن 
السيادة واالستقالل معلقات 
اش����به مبعلقات عم����رو بن 
كلثوم. لكن صحيفة »عكاظ« 
الس����عودية كان لها في كالم 
املش����نوق رأي آخر، الى حد 
وصفه بوزير حزب اهلل في 

حكومة متام سالم.
وقال����ت انه ل����م يكن في 
يوم من االيام حالة وفاقية، 
واعادت ال����ى الذاكرة »ابعاد 
الرئيس رفي����ق احلريري له 
عن منصبه كمستشار اعالمي 
له خوف����ا عليه او رمبا منعا 

الحراجه امام النظام السوري، 
وهو النظام نفسه الذي عاد 
املشنوق لينسج معه افضل 
العالقات، وقد رصدت سلسلة 
من الزيارات له الى دمش����ق 
بعيدا ع����ن االعالم«. واعادت 
الصحيف����ة الس����عودية الى 
الذاكرة يوم فتح املش����نوق 
ذراعي����ه ملس����ؤول االرتباط 
والتنس����يق في ح����زب اهلل 
وفيق صفا فور وصوله الى 
وزارة الداخلية، بل وصل االمر 
الى اس����تضافته على طاولة 
اجتماع كب����ار ضباط االمن 
الداخلي في وقت كان يتوجه 
بأشد االنتقادات حلزب اهلل، 
كاشفا عن طموح سياسي كبير 
لرجل ما توقع احد ان يكون 
وزيرا للداخلية، وهو االعالمي 
الس����ابق الذي ال يجيد فنون 

االمن والعسكر.
وخلص����ت »ع����كاظ« الى 
القول: ف����ي اطاللته االخيرة، 
حتول كالم املشنوق الى »حالة 
شنق ذاتية«.فالتصريح الذي 
اس����تجلب نفيا من سفارتني 
كبيرتني جاء مبنزلة »دعسة 
ناقصة لسياسي ميتلك طموحا 
مبناصب اعلى«، لتنتهي الى 
طرح السؤال عن رأي الرئيس 
س����عد احلري����ري مبواق����ف 
املشنوق االخيرة، فسيد بيت 
الوسط ملتزم الصمت، البعض 
يفسر صمته قبوال، والبعض 
اآلخر غضبا، لكن املؤكد ان في 

احلالتني ارتباكا كبيرا.
مصادر في »املس����تقبل« 
توقعت ل� »األنباء« ان يكون 
هن����اك كالم للرئيس س����عد 
احلري����ري ف����ي االفط����ارات 
الرمضانية التي قرر اقامتها، 
بدءا م����ن اخلمي����س املقبل، 
فالسبت الذي يليه وهلمجرا 
ج����را، وكل ذلك حتت عنوان 
»لم الشمل«، فيما اطل السفير 
السعودي علي عواض عسيري 
في برنامج »االسبوع في ساعة« 
على قناة »اجلديد« وحتدث في 
جزء آخر من البرنامج النائب 

وليد جنبالط.

)محمود الطويل(  مسيرة عن "شراكة السالم" نظمت في مدينة طرابلس امس 

»عكاظ«: كالم 
املشنوق حتول 

إلى حالة »شنق« 
ذاتي

مصادر 
»املستقبل«

لـ »األنباء«: توقع 
رد سعد في إفطار 

اخلميس املقبل

عن املزاج الشعبي
 بعد االنتخابات البلدية في لبنان

بيروت - د.ناصر زيدان

ال ميكن إنكار مالمح التغيي����ر التي افرزتها عمليات االقتراع 
التي حصلت خالل ش����هر مايو املاضي ف����ي لبنان. جزء من هذه 
املالمح له خلفيته املضيئة والتي تس����تند الى أبعاد ال تدعو الى 
التش����اؤم، اما اجلزء اآلخر، ففيه بعض الغرائب السياسية، وقد 
تكون مس����تجدة على مساحة احلراك الشعبي، او األهلي، ورمبا 
تكون من النوع الذي يؤسس النقالبات جذرية. واالنقالب، مقاربة 
مصدرها عس����كري � امني، عادة تبقى سرية الى ساعة التنفيذ، 

مبعنى انها حتمل سمة املفاجأة.
في اخللفية املضيئة لالنتخابات البلدية واالختيارية، انها اكدت 
على متسك اللبنانيني باالستقرار األمني، وباحلرص على عدم إحداث 
خضات خطرة اثن����اء التحضير لالنتخابات، وإبان إجرائها، ذلك 
ان القدرة على إحداث تداعيات فتنوية، او امنية كبيرة، متوافرة 
عند العديد من القوى احلزبية، او عند بعض القوى العائلية او 
احمللية. وكان ميكن ألي اضطراب كبير، ان يؤثر على سير العملية 
االنتخابية، او الغائها برمتها، وهذا لم يحصل. واكد اللبنانيون 
على العيش املشترك بني االديان والطوائف، واخلروقات الطفيفة 
التي حصلت من جراء س����قوط بعض املرشحني هنا وهناك، لم 
تك����ن بنية إقصائية، او على خلفية متييز طائفي، بقدر ما كانت 
ناجتة عن فوضى في التحالفات، او عن تراجع مستوى التصويت 
� مثال على ذلك ما حصل في طرابلس وأدى الى سقوط املرشحني 
املسيحيني والعلويني، او ما حصل في بلدة املتني وأدى الى سقوط 

املرشحني الدروز. 
وكشفت اجلهة األخرى من اخللفية املضيئة املساحة التفاؤلية، 
حيث برزت عند القوى االمني����ة � وحتديدا اجليش وقوى االمن 
الداخلي � وكذلك عند الطاقم اإلداري لوزارة الداخلية، قدرة فائقة 
على التحكم بضوابط الساحة، رغم الشوائب الكثيرة الناجتة عن 
اخللل السياسي والدستوري الذي تعيشه البالد، ورغم االختناق 

السياسي واالجتماعي الذي يشعر به اللبنانيون.
وفي الزاوية األخرى، فقد تركت االنتخابات بعض االمل من خالل 
جتديد جزء من السلطة في لبنان، ميكن ان حتدث بعض اخلرق 
في جدار االنس����داد اإلجرائي او التشريعي الذي تعيشه الدولة، 
وقد يكون حافزا لإلسراع في إمتام االنتخابات الرئاسية والنيابية 
املتأخرة منذ اكثر من س����نتني. رغم ان قانون البلديات ال يسمح 
للسلطات احمللية بأن متارس صالحيات واسعة، كونها خاضعة 
لس����لطة رقابة ادارية وقضائية متشددة، وميكن لهذه الرقابة ان 
تطيح بأي من الطموحات التي قد ترسمها بعض البلديات، كما ان 
هذه املجالس تتربع فوق فالق التناقضات العائلية واجلببية التي 
ته����دد بانفراطها في اي وقت، لكون الرئيس ونائب الرئيس فيها 
ينتخبان من اعضاء املجلس البلدي وليس مباشرة من الشعب.

في زاوية الغرائب السياس����ية الت����ي برزت من جراء العملية 
االنتخابية، ظاهرة التفلت م����ن القيود التنظيمية التي تفرضها 
االحزاب السياسية على مؤيديها. فكان واضحا ان لدى عدد كبير 
من جمهور هذه االحزاب نوايا انتقامية، او اعتراضية، جنح هذا 
اجلمهور في إخفائها عن املرجعيات احلزبية، واستخدمها كمفاجأة 
في صناديق االقتراع، من دون خوف، او خجل. ولم يقتصر هذا 
االمر على انتخابات مدينة طرابل����س، بل انه حصل في البلدات 
واملدن التي يتمتع فيها حزب اهلل وحركة امل بنفوذ واس����ع، كما 
انه حصل ايضا في بعض بلدات اجلبل، وفي مدينة بيروت، وقد 
ال يكون االمر طالقا بني بعض التيارات واالحزاب مع جمهورها، 
ولكنه رسالة متردية البد من الوقوف عندها، خصوصا انها جاءت 
بتشجيع غير معلن من قوى داخل هذه االحزاب والتيارات، ضد 
مراكز نفوذ حزبية أخرى، مبعنى آخر، كانت هناك تصفية حسابات 

داخلية في عدد من االحزاب والتيارات، اذا لم نقل في معظمها.

كيف يستعد الجئو الزعتري  لشهر رمضان؟
رويترز: بدأ الالجئون السوريون في مخيم 
الزعتري باألردن تخزين التمر والعصائر استعدادا 

لشهر رمضان جديد بعيدا عن أرض الوطن.
ويبعد املخيم 15 كيلومترا تقريبا عن احلدود 
األردنية � السورية ويؤوي قرابة 85 ألف الجئ 
يعيش كثيرون منهم في املخيم منذ عام 2012.

ويحاول سكان املخيم خلق جو روحاني مبهج 
أثناء شهر رمضان برغم بعدهم عن بلدهم. وقال 
صاحب أحد املتاجر ويدعى غزوان قيس����ي إنه 
يشتري املأكوالت التي يتناولها املسلمون عادة 

في شهر رمضان.
وأضاف »احلمد هلل عم بنجيب بضاعة مثل 
العصير مثل التمر.. أجواء رمضان يعني الواحد 
عم نستعد لرمضان يعني العالم هنا عم بتجهز 

حالها مثل السوس مثل العصير«.
وقال محمد عماري الذي يقيم في املخيم منذ 
ثالثة أعوام إنه يفتقد شهر رمضان في مسقط 

رأسه في درعا بسورية.
وأض����اف »الواح����د الزم يعي����ش األج����واء 
الرمضانية.. يطلع يتسوق هو واألوالد واملدام 
والزم يكون فيه ملة كبيرة. هاي األجواء الرمضانية 
املعروفة دائما عندنا يعن����ي في أغلب األحيان 
رمض����ان هو للمة ه����و للمحبة للخير. ش����هر 

البركة«.
ومع قلة فرص العمل املتاحة لالجئني بدأت 
مدخراتهم في النف����اد ويعيش العديد منهم في 
املخيم معتمدين على مس����اعدات برنامج الغذاء 

العاملي ليتمكنوا من ش����راء احتياجاتهم لشهر 
رمضان.وقالت املتحدثة باس����م برنامج الغذاء 
العاملي في األردن شذى مغربي إن البرنامج يقدم 
املساعدات للسوريني عن طريق بطاقة الكترونية 

يعاد شحنها باملال شهريا.
ويتيح هذا لالجئني ش����راء احتياجاتهم بدال 

من تلقي مساعدات غذائية.
وقالت املتحدثة »طبعا إحنا السنة هاي بشهر 
رمضان املبارك في وضع كثير أحس����ن مما كان 
عن الس����نة املاضية. السنة املاضية نظرا لشح 
التبرعات اضطررنا الن نخفض قيمة املساعدات 
بدل ما بعض األشخاص تقريبا 220 ألف الجئ 
س����وري مقيم خارج املخيمات بدل ما يحصلوا 
على 20 دينارا للشخص في الشهر حصلوا على 
15 دينارا للشخص في الشهر. السنة هاي طبعا 
إحنا في وضع كثير أحسن بفضل منحة سخية 
من أملانيا واس����تجابة غير مسبوقة في مؤمتر 

لندن«.
ويؤوي األردن أكثر من 1.4 مليون الجئ يعيش 
معظمهم في مناطق حضرية ويعيش نحو 100 

ألف الجئ سوري في املخيمات.
وقال����ت األمم املتحدة إنه منذ بدء االنتفاضة 
ضد الرئيس بش����ار األسد في عام 2011 فر أكثر 
من 4.2 ماليني شخص من سورية في حني يوجد 
حوالي 13.5 مليون ش����خص داخل سورية في 
حاجة للحماية واملساعدة من بينهم ستة ماليني 

طفل.

أطفال سوريون ينقذون رجالً من الغرق في إسطنبول
العربية. نت: متكن 3 أطفال سوريني من إنقاذ 
شخص من الغرق على ساحل منطقة بشيكتاش 
باجلهة األوروبية من إسطنبول، بعد أن الحظوا 
توقفه عن احلركة، قبل أن يتم إخبار الشرطة 

واالتصال بسيارة اإلسعاف.
وحسبما نشرته صحيفة »حرييت« التركية، 
فإن األطفال الثالثة، كانوا يتجولون باملنطقة 
الساعة التاسعة صباحا من يوم اجلمعة 3 يونيو 
2016، وبعد أن راقبوا ملدة أحد األشخاص وهو 
يسبح، انتبهوا في حلظة ما إلى أنه توقف عن 

احلركة، ليرموا بأنفسهم إلى املياه.
وأضافت الصحيفة أن محمود، وهو اس���م 
واحد من السوريني الثالثة، متكن بفضل إتقانه 

للسباحة من جر الرجل الغريق وتقريبه إلى 
الشاطئ مبس���اعدة الطفلني اآلخرين عبداهلل 

وإبراهيم.
إال أن ثقل الرجل لم يسعف األطفال إليصاله 
حتى اليابسة، ما استدعى تدخل رجال الشرطة 
املرابطني مبكت���ب عمل رئيس الوزراء التركي 
القريب من املنطقة، بعد أن توصلوا بإخبارية 

حول احلادث.
وبعد إخراج الرجل الذي كاد يغرق من البحر، 
مت االتصال باإلسعاف الذي نقله إلى مستشفى 
حمدي اتفال اجلامعي القريب من مكان احلادث. 
وقال الطفل إبراهيم إنهم عندما شاهدوا الرجل 

فوق املياه ظنوا لوهلة أنه قد فارق احلياة.
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