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أنباء سورية

أنباء لبنانية

رئيس البرملان: احلصان األصيل يتعرض للكبوة لكن سرعان ما يكسب السباق

بري وجنبالط ينتصران لسعد احلريري »ظاملًا أو مظلومًا« 
والسفير السعودي يبرئه من كالم املشنوق

واليمن، نحن مشوارنا طويل، 
يا بيك، بدها صبر وحكمة.

وفي تغريدة أخرى وعد 
احلريري بأنه س���يقول كل  
ش���يء، في خالل رمضان، 
وأوضح مصدر في املستقبل 
أن املواقف املقبلة للحريري 
ستكون بالغة التشدد، حيال 

كل املجريات والتطورات.
وردا على الرد قال  جنبالط 
في تغريدة الحقة: يجب أن 
تستمر في خطك للحفاظ على 
لبنان، اترك سورية واليمن 
لي، ولنركز على لبنان، على 

بيروت وطرابلس.
الوزي���ر نبيل دو فريج، 
عضو كتلة املستقبل، علق 
على نصيح���ة النائب وليد 
جنب���الط للرئيس س���عد 
احلريري باحلذر من أقرب 
الناس اليه، بالقول: نصيحة 
وليد جنبالط هذه أطلقها في 
العاش���رة ليال، وعلينا أن 
ننتظر نصيحته صباح اليوم 

التالي، عّل يغير موقفه؟
أن  واعتب���ر دو فري���ج 
كلمة »االعتدال السني« التي 
يستخدمها جنبالط ليست 
في محلها، فاالعتدال بقلب 
النصوص الدينية االسالمية 

أو املس���يحية، وق���د برهن 
احلريري على االعتدال في 

مواقف كثيرة.
العماد ميشال عون الذي 
يحيد نفسه عن السجاالت في 
هذه املرحلة، متنى في تغريدة 
له على تويتر، أن يكون شهر 
رمضان بداية احللول ألزمات 

املنطقة ولبنان.
وفي الس���ياق عينه كان 
هناك رد جديد من الس���فير 
الس���عودي عل���ي عواض 
عسيري رفض فيه أن تكون 
اململكة موض���وع جدل بني 
اللبنانيني، أو شماعة ملن أراد 

أن يلومها على شيء.
وقال لقن���اة اجلديد: ما 
حدث ليس بس���يطا، بحق 
اململكة السعودية وبحق امللك 
الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز، 
اهلل يرحمه، لذلك فإن الغضب 

في اململكة سيستمر.
وق���ال: كالم املش���نوق 
ش���خصي وال عالق���ة ل���ه 
بالرئيس سعد احلريري، وأنا 
أجهل دوافعه، واململكة تبارك 
أي وفاق لبناني - لبناني، 
ُيخرج رئيسا للجمهورية، 
فالرئاس���ة ميكن أن تكون 
لبناني���ة - لبناني���ة. وردا 
على سؤال قال: ريفي وزير 
اللبنانية وله  في احلكومة 
مكانته، لكن اململكة ال تتدخل 
بالشأن اللبناني، وعن حزب 
اهلل قال: نحن في مش���كلة 
مع���ه، وليس م���ع الطائفة 

الشيعية.
منسق األمانة العامة ل� 14 
آذار د.فارس سعيد علق على 
موافقة جنبالط على الرئاسة  
لعون: قبول جنبالط بعون 
رئيس���ا، مثل قبولي بوجع 
االسنان خوفا من الطبيب.

أم���ا نائ���ب ع���كار خال 
الضاه���ر فقد عق���د مؤمترا 
صحافيا في منزله بالشمال 
انتقد فيه تصريحات وزير 
الداخلية نهاد املشنوق في 
الذي يتعرض فيه  اجلانب 

للسعودية.

االميركية املوجعة للبنان، 
تقتض���ي وج���ود رئي���س 

للجمهورية.
الى  وتوج���ه جنب���الط 
احلريري بالقول: ال تعد الى 
اخلطاب السابق بوجه حزب 
اهلل والش���يعة، حتى لو لم 
يبق بقربك أحد، وأضاف: اذا 
انزلق احلريري الى اخلطاب 
الطائف���ي والتجني���س فما 
الذي مييزه عن املش���نوق 

وريفي؟
وعن رئاسة اجلمهورية 
قال جنبالط: أنا أقبل بقرار 
املصاحلة املسيحية )بني عون 
وجعجع( وإذا قال كل االقطاب 
املسيحيني ان خالص لبنان 
هو بانتخاب العماد ميشال 
عون فال مش���كلة لدي وأنا 

أعتمده.
ورد على الوزير املشنوق 
العامل األساس  ان   بالقول 
في الرئاسة اللبنانية دمشق 

وليست طهران.
ورد احلريري بتغريدة 
عل���ى جنب���الط، وفيها: يا 
صديقي وليد.. خط االعتدال 
لي���س موقف���ا اتخذناه، بل 
هو فعل قمنا به، احلس���رة 
على الذي يقاتل في سورية 

بيروت ـ عمر حبنجر

اجلمر السياسي حتت رماد 
مس���اعي التهدئة والتبرير، 
وس���ط تق���ارب احملط���ات 
اللبنانية  واالس���تحقاقات 
السريعة االشتعال، فاحلريق 
الذي جنم ع���ن تصريحات 
وزير الداخلية نهاد املشنوق، 
في ثوب تيار املستقبل، وجد 
أكثر من متطوع إلخماده، من 
تعاطف الرئيس نبيه بري، 
مع س���عد احلريري »ظاملا 
أو مظلوما«، الى دعم وليد 
جنبالط، وصوال الى السفير 
الس���عودي عل���ي عواض 
عس���يري، ال���ذي نفى علنا 
عالقة احلريري بتصريحات 

املشنوق.
ب���ري اتصل  الرئي���س 
بالرئي���س احلريري مؤكدا 
ل���ه دون أي تراجع،  دعمه 

ظاملا كان أو مظلوما.
وق���ال ب���ري للحريري: 
احلص���ان األصيل يتعرض 
للكبوة لكن سرعان ما ينهض 

ويكسب السباق.
وحينما س���ئل بري عن 
سبب تدليله للحريري وهذه 
الغيرة السياسية عليه، قال: 
اذا كان من بديل منه دلوني 
عليه، م���ع احترامي جلميع 

السّنة.
أم���ا النائب جنبالط فقد 
الرئيس احلريري من  حّذر 
أقرب الناس  إليه، ومن أن 
االعتدال السّني بخطر، وانه 
مطلوب ش���يء خارجي من 
الوزير أشرف ريفي، لم يقم 
الرئيس سعد احلريري  به 

على ما يبدو.
وشدد في حديث للمؤسسة 
اللبنانية لإلرس���ال على أن 
املطلوب أن يبقى احلريري 

معتدال.
وأكد جنبالط أن الوضع 
االقتص���ادي يحتاج الى أن 
يكون في س���دة الرئاس���ة 
رئيس، مشيرا الى أن الكلفة 
العقوبات  االقتصادية م���ع 

وزير السياحة ميشال فرعون يضيء فانوس رمضان في اسواق بيروت احتفاال بقدوم الشهر الفضيل     )محمود الطويل( 

تقرير ديبلوماسي: نظام التقاسم الطائفي 
أبقى لبنان في حالة سالم

بيروت ـ داود رمال

أوضح تقرير ديبلوماسي ورد الى بيروت 
مؤخرا وحصلت »األنباء« على موجز عنه أن 
النظام اللبناني الناجت عن التقاسم الطائفي، 
ابقى البالد في حالة سالم، وهو يعتبر منوذجا 
للحلول املنشودة ألزمات املنطقة، على الرغم 

من عيوبه وتفككه في نواح عدة.
وأشار التقرير الى ان مناذج الدول املركزية 
وفك���رة العروبة كانت اكثر جاذبية من فكرة 
الدولة القائمة عل���ى الهويات الفرعية، اال ان 
اللبناني استطاع االستمرار  الطائفي  النظام 

وخرج وفق صيغة ال منتصر وال مهزوم.
ورأى التقرير انه سيكون من الصعب عكس 

وجهة ديناميكيات التفكك التي اطلق لها العنان، 
من دون توافر وسائل جديدة ومبتكرة، وإطالق 
عمليات املصاحلة وحتقي���ق العدالة وإعادة 
توزيع املوارد، إضافة الى تغييرات سياسية 
أهمها إيجاد توازن مناسب بني هوية وطنية 
اكثر توحدا وبني تعددية اجتماعية وسياسية 

متهيدا إلرساء الدميوقراطية.
وأكد التقرير ان نقطة القوة في اس���تقرار 
وأمن لبنان تكمن في رفض الشعب ألي حالة 
تطرف او انعزال، مما مينع تفكك النظام، ألن 
اي اجتاه ينحو الى التطرف والعنف ال يجد له 
بيئة حاضنة في لبنان، باعتبار ان اخلطورة 
على النظام هي حتوله من نظام تقاسم طائفي 
الى صراع اصولي على االمساك بهذا النظام.

أخبار وأسرار لبنانية
ريفي يطمح لكتلة نيابية وازنة: ال يقف الوزير 
أشرف ريفي عند »انتصاره البلدي« في 

طرابلس وإمنا جتاوزه سريعا )في حديث 
الى قناة »اجلزيرة« القطرية( الى فتح 

ملف االنتخابات النيابية وإعالن رغبته في 
احلصول على كتلة نيابية وازنة، كاشفا 
النقاب عن مشروع يعد له إلطالق تيار 

شعبي سياسي، مكرسا بذلك فك ارتباطه 
بتيار املستقبل، ولكن مقابل تأكيد متثيله 

لـ »احلريرية السياسية«.
ويبدو ريفي واثقا من وضعه وطموحا 
في مطالبه وسقفه السياسي، وهو قال 

كالما صريحا أمام من راجعوه طوال األيام 
املاضية: على سعد احلريري أن يعيد النظر 

بسياساته، وخصوصا موقفه من ترشيح 
سليمان فرجنية لرئاسة اجلمهورية. 

عليه أيضا أن يعيد النظر مبن يقدمون له 
املشورة السياسية، أي إعادة النظر بفريق 

عمله ومستشاريه. أكثر من ذلك، ينطلق 
ريفي من حيثيته التمثيلية اجلديدة لتوجيه 

نصيحة إلى رئيس املجلس النيابي نبيه 
بري بوجوب إعادة النظر بتمثيل طرابلس 

على طاولة احلوار الوطني.
فرع جديد لـ 14 آذار: يقول مقربون من 

اللواء أشرف ريفي ان فرعا جديدا من 
14 آذار األصلية قد ولد، وهو الذي يظهر 
نفسه حتت عنوان املجتمع املدني، وهذا 
ما سينتج قيادات جديدة حتمل مشروع 

البعدين السيادي واملدني، مدعوما بقيادات 
بقيت على التزامها مبشروع 14 آذار.

أبوفاعور واثق من االنتخابات النيابية في موعدها: 
قال الوزير وائل أبو فاعور األقرب الى 

جنبالط: »ذاهبون الى انتخابات نيابية في 

موعدها وقناعتنا بأنه من الصعب االتفاق 
على قانون جديد لالنتخابات، وأن قانون 

الستني املعمول به سيبقى«.
الراعي يستغرب إقفال الباب الرئاسي: نقل عن 

البطريرك بشارة الراعي قوله انه ال يعرف 
حتى اليوم ملاذا الباب الرئاسي مغلق، 

هل بسبب طموحات خارجية؟ أم بسبب 
طموحات بالنفوذ والسيطرة على لبنان؟ 

أو أن يكون لبنان من حصة جهة سياسية 
معينة هي إيران مثال؟ وهل الرئاسة هي 

مفتاح هذه السيطرة؟ مشيرا الى أن »لبنان 
فيه قوى سياسية موجودة اليوم، وهناك 
حزب اهلل حليف إيران معلن ويحارب في 

سورية الى جانب نظام احلكم، وضمن 
هذا احملور اإليراني ـ السوري حزب اهلل. 

والسؤال ملاذا يغلقون باب الرئاسة؟ هل 
سيتغير توازن القوى في لبنان إذا انتخبنا 

رئيس جمهورية؟ ليس انتخاب الرئيس 
الذي يغير توازن القوى«.

8 و14 آذار والوضع املأزوم: ال يرى مصدر 
سياسي أن العالقة بني مكونات 14 آذار 

قابلة لإلصالح في املدى املنظور، مالحظا 
أن الوضع داخل قوى 8 آذار ال يقل سوءا 

وتفككا. هذا املصدر:
٭ يتوقف عند مفارقة هي استمرار سعي 
العماد ميشال عون الى احلصول على دعم 
الرئيس احلريري من أجل انتخابه رئيسا 

للجمهورية فيما يزداد ابتعاد رئيس حزب 
القوات عن حليفه احلريري.

٭ يطرح تساؤال هو إذا كان خلط األوراق 
سيصيب التحالف املسيحي ـ السني أكثر 

من إصابته التحالف املسيحي ـ الشيعي.

جنبالط يعلن 
قبوله بعون 

كمرشح املصاحلة 
املسيحية 

احلريري يعد 
بقول كل شيء 

في رمضان

قوات سوريا الدميوقراطية تهاجم املدينة من 3 محاور 

األمم املتحدة حتذّر من نزوح آالف املدنيني من معارك منبج
قطع طريق منبج – جرابلس، 
بع���د أيام من قطعها طريق 

منبج – الرقة. 
من جهته، اكد أن شرفان 
درويش املتحدث باسم مجلس 
منبج العسكري الذي يقاتل 
الى جانب وحدات احلماية 
الكردية، قال ان مس���لحي 
داعش يرحلون عن منبج مع 
أسرهم ايضا. وأكد مقتل أكثر 
من 150 من مقاتلي التنظيم، 

بحسب رويترز.
وقال درويش مستشهدا 
بتقاري���ر من املدينة »هناك 
الكثي���ر الكثير من البيوت 
كانت داعش استولت عليها 
ويس���كنون فيها في منبج 
أصبح���ت اآلن فارغة. فقد 
حملوا كل ما يس���تطيعون 
م���ن  وخرج���وا  حمل���ه 

املدينة«. 
وش���نت قوات س���وريا 
الهج���وم  الدميوقراطي���ة 
األس���بوع املاض���ي بعد ان 
اوقفت هجومها السابق على 

الرقة.
وقال درويش إن الهجوم 
يتقدم كما هو مقرر له. واضاف 
»لكي نكون صرحاء إذا كنا 
نريد أن نصل قبل هذا الوقت 
أو نريد مباش���رة الوصول 
كنا نستطيع الوصول ولكن 
املنطقة واسعة وهناك عدد 

هائل من املدنيني«.
في غضون ذلك، أعلنت 
مصادر في املعارضة السورية 
أسر قائدي الطائرة احلربية، 
التي سقطت أمس األول في 
ريف حلب اجلنوبي، وفقا 
ملا نقلته قناة )سكاي نيوز 
عربية( عن املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان.
وكان املرص���د ذكر في 
وق���ت س���ابق، أن طائرة 
الهوية  حربية مجهول���ة 
ف���ي ريف حلب  حتطمت 
اجلنوب���ي، مضيفا أنه لم 
إذا كانت  يتضح بعد م���ا 
الطائرة قد حتطمت بسبب 
عطل فني أو بسبب صاروخ 

أطلقه مسلحو املعارضة.

7 – 10 كلم، فيما باتت على 
مس���افة ما بني 10 -15 كلم 
من اجلهة الشمالية الشرقية 
ملدينة منبج،، عقب سيطرتها 
عل���ى 48 قرية ومزرعة من 
بينها خربة الروس ورميالت 
وتل���ة حس���ن اغ���ا وبنية 
والنعيم���ة وأخريات. وقال 
ان ه���ذه القوات متكنت من 

العنيفة وقعت في شمال شرق 
وجنوب وشرق مدينة منبج، 
حيث حتاول قوات سوريا 
الدميوقراطية الوصول إلى 
املدينة والدخول من 3 محاور 
إلى املدينة، بعد أن باتت على 
مشارفها، ويفصلها عنها من 
جهة اجلنوب ما يقل عن 4 
كلم ومن جهة الش���رق من 

أن يتجاوز ال� 200 الف في 
االسابيع املقبلة. وهو ما اكده 
املرصد السوري متحدثا عن 
حركة نزوح آلالف املواطنني 
من منبج وريفها نحو مناطق 
مجاورة ومناطق أكثر أمنا. 
وقال املرصد السوري نقال 
عما وصفها ب� »عدة مصادر 
موثوقة«، أن االش���تباكات 

عواصم - وكاالت: حققت 
النظام واملس���لحون  قوات 
له���ا تقدما جديدا  املوالون 
داخل محافظة الرقة عاصمة 
داعش بدعم روسي، تزامن 
مع تقدم للميليشيات الكردية 
في مدينة منبج ابرز مواقع 
التنظيم ش���مال س���ورية، 
وبدعم اميركي وسط حركة 
نزوح لعش���رات اآلالف من 

املدنيني.
وقال املرصد ان »قوات 
النظام ومس���لحي »صقور 
الصحراء« املوالني لها وبدعم 
جوي روس���ي، متكنوا من 
التقدم داخل احلدود االدارية 
الرقة وباتوا على  حملافظة 
بعد اقل من ثالثني كيلومترا 
من مطار الطبقة العسكري 
ونحو 25 كيلومترا من بحيرة 
األسد«. وبحسب مدير املرصد 
رامي عبدالرحمن، فإن هذا 
التقدم هو االبرز »في عمق 

محافظة الرقة«.
وكان���ت ق���وات النظام 
وقوات »صقور الصحراء« 
التي تضم مقاتلني دربتهم 
روسيا، دخلت محافظة الرقة 

السبت.
وبحسب املرصد، تسببت 
االشتباكات العنيفة املستمرة 
بني ق���وات النظام وتنظيم 
داعش منذ الس���بت مبقتل 
س���بعني داعشيا على االقل 
وتس���عة مقاتلني من قوات 

»صقور الصحراء«.
عل���ى جبه���ة اخرى في 
ش���مال س���ورية، وقع���ت 
اشتباكات عنيفة بني قوات 
التي  الدميوقراطية  سوريا 
تشكل وحدات حماية الشعب 
الكردية غالبي���ة مقاتليها، 
بدع���م أميركي غير محدود 
وبني مقاتلي داعش. غير ان 
البشرية لتقدم هذه  الكلفة 
امليليشيات ستكون االكبر 
حيث اعلن���ت األمم املتحدة 
أن املعارك الدائرة اس���فرت 
عن نزوح نحو 20 الف مدني 
من سكان منبج ومحيطها 
محذرة م���ن أن العدد ميكن 

سوريون يحصدون القمح في احد احلقول في بلدة حمورية التي تسيطر عليها املعارضة بريف دمشق                                                      )أ.ف.پ( 

سيدة تترأس مجلس الشعب ألول مرة

طائرة حربية تشيكية تسّلم أول شحنة 
مساعدات أوروبية للنظام

ــانا( عن فوز  ــورية )س عواصمـ  وكاالت: أعلنت وكالة االنباء الس
سيدة برئاسة مجلس الشعب ألول مرة في تاريخ سورية.

وفازت د.هدية خلف عباس برئاسة مجلس الشعب بالتزكية في الدورة 
ــريعي الثاني أمس، كونها الوحيدة التي  العادية األولى للدور التش
رشحت نفسها لرئاسة املجلس في تشكيلته اجلديدة، وبالتالي لم يجر 

تصويت ولم يعترض أي عضو 
على ترشحها للمنصب.

البعثيني  النواب  وكانت كتلة 
ــزب البعث(  )األعضاء في ح
املنتخبني إلى مجلس الشعب 
اجلديد اختارت هدية لتكون 
رئيسة املجلس، أمس األول، 
بينما نشرت صفحات مقربة 
من النظام السوري اسمها على 
ــع التواصل االجتماعي  مواق
قبل يومني، باعتبارها »رئيسة 

املجلس«.
ــي األكبر في  وألن الكتلة ه
مجلس الشعب، إذ يزيد عدد 

ــة، خلفا  أعضائها عن النصف، ضمنت عباس الوصول إلى الرئاس
جلهاد اللحام. وعباس هي أول امرأة سورية تتسلم منصب رئاسة 
املجلس، في سابقة هي األولى في تاريخ سورية منذ تأسيس املجلس 

بتسمياته املختلفة منذ عام 1919.
وهي عضو في قيادة فرع حزب البعث في دير الزور، وحاصلة على 

دكتوراة بالهندسة الزراعية، وعضو سابقة في مجلس الشعب.

ــاعدات  ــيكية حتمل مس رويترز:وصلت طائرة حربية تش
ــس األول كهدية من الصليب  ــق أم ومعدات طبية إلى دمش
ــوري، وهذه هي أول  ــيكي للهالل األحمر الس األحمر التش
ــورية منذ بداية  ــاعدات تصل س طائرة أوروبية حتمل مس
احلرب هناك في 2011. وقال عبدالرحمن العطار رئيس الهالل 
األحمر السوري »...أنا اعتبرها خطوة في وضع السالم في 
مراحله األولى إن شاء اهلل ونحن نأمل أن تكون هذه خطوة 
لبدء إعادة السالم إلى بلدنا من خالل مطار دمشق الدولي«، 
ــخص يعيشون  وتقول األمم املتحدة إن قرابة 600 ألف ش
حتت احلصار في 19 منطقة مختلفة في سورية وإن ثلثي هذا 
العدد حتاصرهم القوات احلكومية والباقون محاصرون من 

جماعات املعارضـــــة املسلحة ومقاتلي تنظيم داعش.

ً قوات بريطانية تشارك في معارك سورية أيضا
عواصم - وكاالت: تواترت معلومات من عدة مصادر بريطانية 
ــاحة  ــكرية جديدة إلى املتقاتلني على س عن انضمام قوات عس
املعركة السورية. فقد كشفت صحف بريطانية أن قوات بريطانية 
عسكرية خاصة شاركت أكثر من مرة في مواجهات ضد تنظيم 
ــيطر على  ــورية اجلديد« الذي يس داعش إلى جانب »جيش س

معبر التنف مع العراق في ريف حمص الشرقي.
وقالت صحيفة »التاميز« البريطانية إن عددا من »القوات اخلاصة« 
في اجليش البريطاني يقاتلون على اخلطوط األمامية في مواجهة 
داعش في سورية. ونقلت الصحيفة في تقريرها أمس عن قادة 
عسكريني أن هذه القوات تدافع عن »وحدة عسكرية« تابعة للثوار 

السوريني، تتعرض بشكل يومي لهجمات تنظيم داعش.
ورأت الصحيفة ذات االنتشار الواسع في بريطانيا، أن العملية 
متثل أول دليل على مشاركة القوات البريطانية بشكل فعلي في 

سورية، وليس مجرد تدريب لقوات املعارضة في األردن.
وبحسب أحد القادة العسكريني في جيش سورية اجلديد »فإن 
ــاعدتهم، وقامت  القوات البريطانية كثيرا ما عبرت احلدود ملس

ببناء دفاعات ومخابئ آمنة لهم«.
يذكر إلى أن فصائل جيش سورية اجلديد هي عبارة عن منشقني 
ــن قبل بريطانيا  ــورية مت تدريبهم م ــن القوات اخلاصة الس ع

واميركا.

النظام يحرز تقدمًا 
إضافيًا باجتاه 

الطبقة

هدية عباس


