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»داعش« يسمح 
للمدنيني بالفرار 

باجتاه الغرب

أكثر من 45 غارة 
لقوات النظام 

على ريف حلب 
اجلنوبي

فتفت: لن أنتخب 
 عون حتى 

لو قرر املستقبل« 
ذلك

السابق بعد انتخابه.
وعلى وقع التصفيق وترداد 
»بالروح بالدم نفديك يا بشار«، 
استقبل اعضاء مجلس الشعب 
االس����د بعد الترحي����ب به من 

رئيسة مجلس الشعب.
وقال في خطابه ان الهدنة 
التي ش����هدتها مناطق عدة في 
سورية منذ 27 فبراير املاضي 
مبوجب اتفاق روسي � اميركي 
»اجنزت العديد من املصاحلات 
التي حمت او اوقفت الكثير من 
سفك الدماء بالنسبة الى الشعب 

السوري او قواتنا املسلحة«.
الوحيدة  وقال ان املشكلة 
في الهدن����ة »انها متت بتوافق 
دولي ومبوافقتنا كدولة، لكن 
الط����رف االميركي ل����م يلتزم 

بشروطها«.

أكد رفض أي حلول خارج مقترحات وفده إلى جنيڤ

األسد يتعهد باستمرار احلرب 
حتى »اقتالع اإلرهاب من جذوره«

وتعليقا على محادثات جنيڤ 
الرامية اليجاد تسوية للنزاع 
السوري املس����تمر منذ مارس 
2011، قال االسد ان »احملادثات 
الفعلية لم تبدأ بعد«، معتبرا 
ان ما جرى هو لقاءات بني الوفد 

السوري والوسيط الدولي.
واكد االس����د رفض اي حل 
خارج ورقة املبادئ االساسية 
الت����ي قدمها الوفد الس����وري 
احلكومي الى مفاوضات جنيڤ 

في االمم املتحدة.

عواص����م - رويترز: تعهد 
الرئيس السوري بشار األسد 
مبواصلة القتال فيما أسماه ب� 

»احلرب ضد اإلرهاب«.
وقال االسد في كلمة له أمام 
البرملان اجلديد: »أؤكد لكم أن 
حربنا ضد اإلرهاب مس����تمرة 
ليس ألننا نهوى احلروب.. هم 
من ف����رض احلرب علينا. لكن 
س����فك الدماء لن ينتهي حتى 
نقتلع اإلرهاب من جذوره أينما 
وجد ومهما ألبس من أقنعة«.

وأضاف قائال »كما حررنا 
املناطق  تدم����ر والكثير م����ن 
س����نحرر كل شبر من سورية 
من أيديهم وال خيار أمامنا سوى 
االنتصار وإال فلن تبقى سورية 
ولن يكون ألبنائنا حاضر وال 

مستقبل«.
واستهل االسد خطابه بالقول 
»فاجأ الشعب السوري العالم مرة 
أخرى مبشاركته غير املسبوقة 
في انتخابات مجلس الش����عب 
واختيار ممثليه«، مضيفا ان 
»حجم الناخبني غير املسبوق 
كان رسالة واضحة للعالم بأنه 
ازدادت الضغوط متسك  كلما 

الشعب بسيادته أكثر«.
وه����ذه املرة االول����ى التي 
يحضر فيها االسد الى مجلس 
الشعب منذ يونيو 2012، تاريخ 
)سانا(توجه����ه الى مجلس الش����عب  االسد متحدثا أمام مجلس الشعب 

مهرجان »كابريوليه«: احلياة قصيرة جدًا 
ملشاهدة األفالم الطويلة

مسؤول بريطاني يصوم تضامنًا 
مع احملاصرين والالجئني السوريني

بيروت - جويل رياشي

في نسخته الثامنة، قدم »مهرجان كابريوليه 
لالفالم القصيرة« نحو 35 فيلما كان للمخرجني 
اللبنانيني نصيب االس���د فيها. وقد استقطب 
البرنامج على مدى ثالث ليال متواصلة جمهورا 
متنوعا من كل االعم���ار والتوجهات الثقافية 
واالختصاصيني في فنون االخراج والتصوير 
الذين ينتظرون هذه التظاهرة الس���ينمائية 

سنويا.
ليست االفالم وحدها التي جتذب الناس الى 
هذا املهرجان سنويا، امنا اقامته في الهواء الطلق 

وحتديدا على درج مار نقوال في االشرفية. 
انه مهرجان س���ينمائي خارج عن املألوف 
في الصاالت املب���ردة، يتماهى مع جو املدينة 

ونبض الشارع وناسه.
مؤسس املهرجان ومنظمه إبراهيم سماحة 
حتدث الى »األنباء« عن »أهمية ثيمة هذه السنة 
وهي الصراع، بكل أوجهه وجتلياته من اخلاص 
الى العام«، مش���يرا الى »تلقي جلنة اختيار 

االفالم اكثر من 600 فيلم متت غربلتها لتقدمي 
االفضل من بينه���ا، علما أننا منيل الى إعطاء 

االفالم اللبنانية نصف مساحة املهرجان«. 
وأضاف ان »املهرجان يعتمد على االستمرارية 
بالثيمات من س���نة الى س���نة. فبعدما عالج 
مواضيع املس���احة العام���ة والربيع العربي 
والتغيي���ر واملرأة، ها هو الي���وم يطرق باب 
موضوع الصراع، علما ان ثيمة السنة املقبلة 

ستكون الالجئني«.
ومن االفالم اللبنانية التي شاركت هذه السنة 
في املهرجان فيلم »على غفلة« للمخرج الشاب 
جو قزي من اجلامعة االنطونية و»املاشطة« 
لفراس احلسيني أيضا من االنطونية، و»مبروك« 
لس���ينتيا صوما من جامعة »األلبا« ووثائقي 

»حبيس« جلورج عبدو وغيرها.
وفيما يعتبر س���ماحة ان »احلياة قصيرة 
جدا ملش���اهدة االفالم الطويلة«، يحسب لهذا 
املهرجان الذي يكبر س���نة بعد سنة، انه كان 
من رواد فتح الشارع للفنون وتقريب اجلمهور 

العريض منها. 

عواصم - وكاالت: أعلن املتحدث باسم احلكومة 
البريطانية في الشرق األوسط وشمال افريقيا 
إدوين س����امويل، صيامه أول يوم في رمضان 

تضامنا مع احملاصرين في سورية.
وف����ي تصريح نقله مركز اإلعالم والتواصل 
اإلقليمي التابع للحكومة البريطانية، قال املسؤول 
إنه يصوم رمضان للمرة األولى احتفاء مع اإلخوة 
املسلمني في بريطانيا والعالم بهذا الشهر الكرمي. 
وأضاف، عبر حسابه في تويتر، قراري صوم أول 
يوم في رمضان هو أيضا تضامنا مع السوريني 

احملاصرين م����ن قبل نظام األس����د، وكذلك مع 
الذين يعيشون  النازحني والالجئني  السوريني 
ظروفا قاس����ية للغاية، وتضامنا مع املختطفني 
واملعتقل����ني واملجبرين على العيش حتت حكم 

داعش اإلرهابي.
س����امويل الذي زار س����ورية في 2007، أكد 
أنه ال ميك����ن التعبير عن معان����اة احملاصرين 
بصيام يوم واحد فقط، ولكن هي خطوة رمزية 
للتأكيد أن احلكومة البريطانية لم تنس معاناة 

احملاصرين.

األكراد يسيطرون على نحو 60 قرية في محيط منبج 
ومواجهات بني »داعش« والنظام في الرقة

وقريت���ي معراته وحميرة 
بريف حلب اجلنوبي، لقصف 
النظام، وجددت  من قوات 
الطائرات احلربية قصفها 
ملناطق ف���ي بلدة دارة عزة 
بريف حلب الغربي، وألقى 
الطيران املروحي عدة براميل 
متفجرة عل���ى مناطق في 
حي قاضي عس���كر مبدينة 
حلب، كذلك نفذت طائرات 
حربي���ة عدة غ���ارات على 
مناطق في أحياء احليدرية 
ومساكن هنانو والصاخور 
الباب  والصاحلني وطريق 
وامليسر والقاطرجي مبدينة 
حلب، ومناطق أخرى مبدينة 

حلب.
من جهته���ا، ذكرت قناة 
»سكاي نيوز« أن أكثر من 

30 جنديا من قوات النظام 
وامليليش���يات املساندة لها 
قتلوا في معارك عنيفة مع 
املعارضة املسلحة في ريف 
حلب اجلنوبي. وقالت »إن 
املع���ارك العنيفة بني قوات 
املعارضة وقوات النظام دارت 
على أطراف قرية احلميرة في 

ريف حلب اجلنوبي«. 
الرقة  أما في محافظ���ة 
فاالشتباكات مستمرة داخل 
احلدود اإلدارية للمحافظة، 
بني تنظيم داعش من جانب، 
وقوات النظام املدعمة بقوات 
صقور الصحراء واملسلحني 
له���ا وبدعم جوي  املوالني 
روس���ي من جان���ب آخر. 
وتواصل قوات النظام القادمة 
الس���لمية  أثريا بريف  من 
الش���مالي الشرقي محاولة 
أكث���ر والوصول  التق���دم 
الطبقة  إلى منطقة مط���ار 
العسكري وطريق حلب – 

الرقة وبحيرة الفرات.
في ه����ذه االثناء، قصفت 
طائرات حربية تابعة للبحرية 
األميركي����ة 16 هدف����ا جديدا 
لتنظيم داع����ش في العراق 
وسورية انطالقا من حاملة 
طائ����رات في ش����رق البحر 

املتوسط أمس األول.
وفتحت الضربات اجلوية 
التي دخلت يومها الرابع من 
البحر املتوسط جبهة جديدة 
في احلملة اجلوية األميركية 

ضد التنظيم املتشدد.
وق����ال األمي����رال بريت 
باتشلدر قائد مجموعة حاملة 
الطائ����رات ه����اري ترومان 
للصحافيني على منت احلاملة 
وقت تنفيذ الضربات »نحن 

ننفذ املهمة«.
 وأضاف أن املقاتالت أف/

إيه-18 املتمركزة على احلاملة 
أسقطت ما بني عشر وعشرين 
وحدة ذخي����رة بحرية على 
العراق وسورية  أهداف في 
ي����وم اجلمع����ة عندما  منذ 
انتقلت ه����اري ترومان إلى 
البحر املتوسط من اخلليج 
الس����تئناف قص����ف أهداف 

التنظيم في البلدين.

اخلروج من املدينة«.
واضاف »فر آالف املدنيني 
م����ن املدينة ف����ي وقت كان 
املس����لحون يحافظون على 

مواقعهم فيها«.
ويشارك في معركة منبج 
وف����ق املرص����د، اربعة آالف 
مقات����ل من قوات س����ورية 
الدميوقراطية، غالبيتهم من 

املقاتلني االكراد.
وفي حلب ايضا ، ارتفع 
الى 45 عدد الضربات التي 
نفذته���ا طائ���رات حربية 
ومروحية على أطراف بلدة 
خان طومان ومحيطها بريف 
احملافظة اجلنوبي وطريق 
الكاستيلو ش���مالها أمس. 
كما تعرض���ت مناطق في 
بلدتي العيس وخان طومان 

عواصم - وكاالت: لم تفلح 
الدعوات الى فرض هدنة على 
جبهات املعارك في س����ورية 
خالل رمض����ان، وكان اليوم 
الثاني من الشهر الفضيل أمس 
كااليام التي س����بقته دموية 
وعنفا واشتباكات وحصارا، 
فيما يضاف آالف الفارين من 
معارك منبج يوميا الى ماليني 

النازحني داخليا. 
فقد استأنفت قوات سورية 
الغالبية  الدميوقراطية ذات 
الكردية، مساعيها للسيطرة 
على مدين����ة منبج في ريف 
حل����ب الش����مالي الش����رقي 
التحالف  مدعمة بطائ����رات 
الدولي. وشنت هجوما عبر 
املدينة  محوري����ن باجت����اه 
اخلاضعة لس����يطرة تنظيم 
داعش بريف حلب الشمالي 
الشرقي. وقال املرصد السوري 
حلقوق االنسان ان هذه القوات 
تقدمت من محور جسر قرة 
قوزاق وسيطرت على 6 قرى 
ومزرعة جديدة أمس ليرتفع 
إل����ى 58 عدد القرى واملزارع 
التي سيطرت عليها القوات 
التي تهيم����ن عليها وحدات 

حماية الشعب الكردية. 
واضاف انه ارتفع إلى 74 
عدد اخلسائر البشرية التي 
متكن من توثيقها منذ ال� 31 
من ش����هر ماي����و الفائت من 
العام احلالي 2016، منهم 25 
مواطنا مدنيا بينهم 3 أطفال 
جراء قصف لطائرات التحالف 
الدولي عل����ى قرية أوجقناه 
ومناطق أخرى مبحيط مدينة 
منبج وريفها. باإلضافة الى 
7 مدنيني هم 3 أطفال أشقاء 
وس����يدة باإلضافة لس����يدة 
أخرى وابنها وابنتها قتلوا 
جراء قصف لتنظيم داعش 
على قرية خربة الروس بريف 

منبج اجلنوبي. 
ونتيج����ة له����ذه املعارك 
الفرار  املدنيني  يواصل آالف 
ونقلت وكالة فرانس برس عن 
املرصد ان داعش »بدأ بالسماح 
للمدني����ني بالفرار من منبج 
باجتاه مناطق سيطرته غربا، 
فيما كان يحظر عليهم سابقا 

نعيم قاسم على دعم احلزب للجنرال مع توقع االنتخابات النيابية أوالً

مبادرة جنبالط باجتاه عون أشاعت التفاؤل في الرابية 
وأوساط التيار احلر: شيء ما يتحرك رئاسيًا

حلزب اهلل الش���يخ نعيم 
قاسم لم يس���تبعد طرح 
ابواب االنتخابات النيابية 
قبل ان يصبح هناك رئيس 
للبنان، ويرد هذه الفرضية، 
إل���ى تعليق بعض القوى 
االقليمي���ة ملفات املنطقة 
الى ما بعد تبلور  برمتها 
نتائج االنتخابات الرئاسية 
االميركية، مؤكدا على موقف 
حزبه الداعم للعماد ميشال 
عون، االق���در على احداث 
توازن يطمئن املسيحيني 
الى االج���واء امللتهبة في 
املنطق���ة، فضال عن تعذر 
جتاوزه، بسبب حتالفاته 
السياس���ية. اما اي طرح 
آخر من والية مختصرة من 
سنتني الى ثالث سنوات، 
فال حظوظ له في النجاح، 

مادام عون مرشحا.
وفي هذا السياق، حتدثت 
اذاعة »لبنان احلر« الناطقة 
بلس���ان »الق���وات« ع���ن 
معلومات تتوقع اجتماعا 
لقطبي تفاهم معراب العماد 
عون ود.س���مير جعجع 
لتقييم االنتخابات البلدية 
واالس���تحقاقات االخرى 

الداهمة.
ونقل���ت اإلذاع���ة عن 
مصادر في 8 آذار ان سقوط 
حظوظ سليمان فرجنية 
في الرئاسة ال يعني ارتفاع 
حظوظ العماد ميشال عون، 
من منطلق ان العوامل التي 
متنع انتخابه رئيسا منذ 
العام 2014 التزال على ما 

هي عليه.
وحسب املصادر عينها 
ال���ى صحيفة »الش���رق 
األوسط« ان املشهد احلالي 
يقرب الرئاسة من مرشح 
تس���ووي ليس بالتأكيد 
عون وال فرجنية بل رجل 
ثالث على مس���افة واحدة 

من جميع الفرقاء.
في غض���ون ذلك اعلن 
الرئيس سعد احلريري في 
سلسلة تغريدات ردا على 
متتبعيه، ان تيار املستقبل 
انتخابات قريبة  سيشهد 
وس���يكون هن���اك تغيير 
واعتبر ان للجميع احلق 
في أن يكون واضحا لكن من 
يريد ان يسير في مسيرة 
الشهيد رفيق احلريري فهذا 

امر مختلف.
وفي تغريدة اخرى قال 
احلريري، قد نختلف مع 
»القوات« لكننا في العمق  

متفقون.
في ه���ذه األثن���اء زار 
الس���عودي علي  السفير 
ع���واض عس���يري مفتي 
الش���يخ  اجلمهوري���ة 
عبداللطيف دريان مهنئا 
بالشهر الكرمي، وعرض معه 
العالقات الثنائية واألوضاع 

اإلقليمية.
من جهته، الوزير اشرف 
ريفي زار امس متروبوليت 
بيروت للروم االرثوذكس 
املطران الياس عودة، حيث 
تناول معه ظروف انتخابات 
بلدية طرابلس، ومالبسات 
عدم فوز اي من املرشحني 

االرثوذكس.

سفر طارئ للوزير وائل 
أبوفاعور الى اخلارج موفدا 

من جنبالط.
مص���ادر  والحظ���ت 
»الق���وات اللبناني���ة« أن 
جنبالط اشترط لتأييد عون 
القوى املسيحية  اجتماع 
عليه، وقالت: هذا أمر بالغ 
التعقيد وهذا املوقف برأي 
املصادر، متصل بخصوصية 
احلسابات اجلنبالطية، أكثر 
انعكاسا لقراءة  من كونه 
مس���تجدة في املتغيرات 

االقليمية.
عضو كتلة املس���تقبل 
أحمد فتفت رد على حديث 
النائ���ب جنبالط بش���أن 
إمكانية انتخاب العماد عون 
في حال ذهبت االمور في 
هذا االجتاه، وقال للمؤسسة 
اللبنانية لإلرسال بالنسبة 
للمستقبل ال ڤيتو على أحد، 
لسنا موافقني على العماد 
ع���ون، لك���ن اذا اختارته 
االكثرية نبارك له ونهنئه 
ونقول له فخامة الرئيس، 
علما أنني لن أنتخبه، حتى 
ولو قرر »املستقبل« ذلك.

بيد ان نائب االمني العام 

بيروت ـ عمر حبنجر

النائب  أطل���ق تبن���ي 
وليد جنبالط دعم ترشيح 
العماد ميشال عون لرئاسة 
اجلمهورية حال اإلجماع 
املس���يحي حوله، موجة 
تفاؤل في »الرابية« أمس.
ل�  ونقل زوار اجلنرال 
»األنباء« ارتياحه امللموس 
له���ذا التطور السياس���ي 
رغم احل���ذر الذي قابل به 
العوني���ني املوقف  بعض 

اجلنبالطي.
ويصب في هذا االجتاه 
قول صحيف���ة »األخبار« 
الوثيق���ة الصل���ة بحزب 
اهلل: ان الرئيس الفرنسي 
فرانس���وا هوالن���د، أبلغ 
الرئيس سعد احلريري في 
لقائهما االخير في باريس، 
بان »مفتاح احلل اللبنانية 
في الرابية«، أي لدى العماد 

عون.
التيار  اع���الم  بدوره، 
الوطني احل���ر، الحظ ان 
ش���يئا ما حترك في أزمة 
رئاسة اجلمهورية، فالقائم 
بأعمال السفارة االميركية 
ريتش���ارد جونز يجول 
مودعا، ومعه سؤال وحيد: 

ماذا بوسعنا أن نفعل؟
والنائب وليد جنبالط، 
عاد ال���ى االلتزام باملوقف 
املس���يحي العام حتى في 
حال اعتماده العماد ميشال 

عون.
وكالم جنبالط س���مح 
بتساؤالت كثيرة، هل هو 
ناجم عن ق���راءة واقعية 
أم بالتنس���يق  لألم���ور، 
أو  مع معطي���ات داخلية 
خارجية، وهو الذي استبعد 
باألمس أن متشي دمشق 
سليمان  فرجنية،مادام أن 
سعد احلريري هو من تبنى 

ترشيحه؟
اجل���واب ع���ن ه���ذه 
التساؤالت مرتبط بنتائج  

بعض من النواب احلاضرين جللسة اللجان املشتركة في مجلس النواب برئاسة فريد مكاري       )محمود الطويل( 

أنباء لبنانية

أنباء سورية

٭ اقتراح روسيا مللء الفراغ الرئاسي: كشفت 
مصادر مطلعة على أجواء لقاء النائب 
املنتخب أمل أبو زيد مع نائب وزير 

اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف 
في موسكو أن بوغدانوف كان طوال 

اجللسة مستمعا ولم يعلن موقفا رسميا 
من الترشيحات الرئاسية، بل ركز على 
اجلوهر وهو ضرورة إنقاذ الرئاسة من 

الفراغ، وأن بالده ال تدخل في التفاصيل 
أو أسماء املرشحني، »فهذا شأن لبناني 

بحت وعلى اللبنانيني االجتماع وحله وعدم 
انتظار اخلارج«. ومع استمرار اجللسة، 
برز اقتراح لبوغدانوف حيث توجه الى 
أبو زيد: »أنتم تتمسكون بترشيح عون 
وتعتبرونه األكفأ ويستحق الرئاسة وال 

تريدون التنازل عن ترشيحه، فيما الفريق 
اآلخر لديه مرشح ثان. وهناك صعوبة في 
حسم هذا األمر، لذلك يبقى احلل األفضل 
حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات 

نيابية مبكرة تكون مدخال حلل األزمة 
وانتخاب رئيس كما يحصل في البلدان التي 

تواجه أزمة من هذا النوع«. عندها أجاب 
أبو زيد: »نعم إنه حل منطقي وقد طرحناه 
على الفرقاء السياسيني، لكن هناك مسائل 

تفصيلية ينص عليها الدستور، وأبرزها 
أن حل مجلس النواب يتطلب توقيع رئيس 
اجلمهورية والرئيس غائب، من هنا صعوبة 

تنفيذ هذا الطرح الذي ال يحظى برضا 
اجلميع على رغم أنه منطقي«.

٭ احلريري إلى الرياض: غادر الرئيس سعد 
احلريري الى الرياض مع بدء شهر رمضان 

للمشاركة في املناسبات الرسمية لشهر 
الصوم على أن يعود الى بيروت حتضيرا 

لإلفطارات التي يرعاها، خصوصا هذا 
األسبوع في »بيت الوسط« و»البيال«.

وتترقب األوساط السياسية ما سيكشفه 
احلريري في اإلفطار الذي سيقيمه في 

»بيت الوسط« غدا، خصوصا انه سيكون 
الكالم األول له بعد عاصفتي ريفي 

واملشنوق.
٭ تنسيق احلريري  - فرجنية: ما ال يعرفه 

كثيرون أن العالقة بني فرجنية واحلريري 
تطورت شخصيا الى درجة أن الرجلني 
يتصارحان في الكثير من األمور. على 

سبيل املثال ال احلصر، فإن رد الرئيس 
احلريري على الشيخ قاسم، لم يأت مفاجئا 

لفرجنية، بل كان مطلعا على مضمونه 
مسبقا. األمر نفسه يسري على رد فرجنية. 

حقيقة األمر أن االتفاق بينهما يكاد يكون 
على »النقطة.. والفاصلة«. )اقترح احلريري، 

في سياق رده على الشيخ نعيم قاسم، أن 
يجمع السيد حسن نصراهلل حليفيه الى 
طاولة حوار معه تنتهي بإعالن انسحاب 

أحدهما ملصلحة اآلخر(.

أخبار وأسرار لبنانية

داعش


