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أنباء سورية

أنباء لبنانية

األمم املتحدة حتذر من وفاة أطفال  
نتيجة سوء التغذية في داريا

وزراء دفاع روسيا وسورية وإيران 
يجتمعون في طهران اليوم

عواصم � وكاالت: حذر س����تيفان دوجاريك املتحدث 
باسم األمم املتحدة من وفاة أطفال يعانون سوء التغذية 
في مدينة داريا الس����ورية. ونقلت قناة احلرة األميركية 
عن دوجاريك قوله »إن األمم املتحدة التزال تنتظر موافقة 
احلكومة السورية على إدخال مساعدات غذائية إلى بلدة 
داريا احملاصرة«. وأوضح أن دمش����ق س����محت بتسليم 
مس����اعدات طبية وإمدادات مدرسية وحليب األطفال إلى 
مناطق دوما وداريا واملعضمية خالل يونيو اجلاري دون 
السماح بدخول مساعدات غذائية. من جهة أخرى، استنكرت 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني »األونروا« 
تصاعد احلرب في سورية والذي أدى في األيام املاضية 
إلى مقتل الجئني فلسطينيني في مدينة حلب شماال، وال 
يزال يهدد وبشكل خطير سالمة هؤالء الالجئني في مخيم 
خان الشيح في جنوب ريف دمشق. وأعربت »األونروا« 
في بيان صحافي نشر في غزة أمس عن قلقها حيال خطر 
تعرض الالجئني الفلسطينيني واملدنيني اآلخرين في مختلف 

أرجاء سورية للقتل واإلصابة بجروح خطيرة.
وجددت الوكالة طلبها جلميع األطراف باالمتناع عن 

تعريض املدنيني لتلك املخاطر.

طه���ران � أ.ف.پ: يعقد وزراء الدفاع الروس���ي 
والسوري وااليراني اجتماعا في طهران اليوم، للبحث 
في »مكافحة االرهاب« في الشرق االوسط، حسبما 
ذكرت وكالة االنباء االيرانية الرس���مية. ولم تذكر 
احلرب في س���ورية والعراق، لكنها قالت ان وزراء 
دفاع الدول الثالث الروسي سيرغي شويغو والسوري 
فهد الفريج وااليراني حسني دهقان سيستعرضون 
»التط���ورات في املنطقة ووس���ائل تعزيز مكافحة 
االرهاب«. وتدعم روسيا وايران نظام الرئيس السوري 
بشار االسد سياسيا وماليا وعسكريا في احلرب ضد 

مقاتلي املعارضة السورية وضد تنظيم داعش.
ويتمركز مستشارون ايرانيون في العراق ملساعدة 
القوات العراقية في حربها على الفلوجة خصوصا 
النتزاعها من داعش. لكن حتالفا دوليا بقيادة اميركية 
ينفذ كذلك ضربات جوي���ة مكثفة في العراق دعما 

للقوات احلكومية في حربها على التنظيم.

فصائل اجليش احلر تفتح الطريق بينها وبني أعزاز بعد السيطرة على كفر كلبني وكلجبرين

املعارضة تكسر احلصار عن مارع وداعش ينسحب من اخلطوط األمامية
احلماية الكردية غالبيتها وبني 
تنظيم داعش. وتزامنت املعارك 
مع قصف جوي داعم لطائرات 

التحالف الدولي.
لكن مص���ادر اعالمية قالت 
ان القوات الكردية انسحبت من 
األحياء الشمالية من مدينة منبج 
بريف حلب الشمالي الشرقي بعد 

معارك مع تنظيم داعش. 
ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز 
بالعربية أمس، مشيرة إلى أن 
عناصر هذه القوات انسحبت بعد 

استهدافها بسيارات ملغمة. 
وفي حلب املدينة، تعرضت 
أحياء الشعار واملرجة لقصف 
جوي من قبل طائرات مروحية. 
ونقلت وكالة فرانس برس عن 
مدير املرصد رامي عبدالرحمن 
تأكيده مقتل 15 مدنيا، عشرة 
منهم في برميل متفجر استهدف 
مستشفى البيان في حي الشعار، 
في وقت احصى الدفاع املدني في 
املدينة مقتل23 شخصا بينهم 15 
في حي الشعار. وقال ناشطون 
ان املستشفى خرج عن اخلدمة 

متاما بعد تدميره كليا. 
 كما قتل 4 بينهم طفالن اثنان 
على األقل جراء إلقاء الطيران 
املروحي براميل متفجرة على 
أماكن في حي املرجة، بحسب 
املرصد الذي أكد مقتل شخص 
آخر في قصف طائرات حربية 

حلي املعادي. 
في املقابل قال املركز الروسي 
في حميميم للمراقبة ان الفصائل 
املقاتلة في حلب قصفت االحياء 
الغربية اخلاضعة لس���يطرة 
النظام بقذائف الهاون ما اسفر 
عن مصرع 20 شخصا وأصيب 
40 آخرون واتهم املركز مسلحي 
تنظيم »جبهة النصرة« وجماعة 
»أح���رار الش���ام« بقصف حي 
امليدان واحملافظ���ة املواليني، 
كما اشار الى قصف تعرض له 
حي الشيخ مقصود الذي تقطنه 

غالبية كردية.

االنصهار الكامل لها في اللواء 
املدعوم م���ن برنامج التدريب 
األميركي. وكان���ت مارع، قبل 
اس���تعادة الفصائل للقريتني، 
بحك���م احملاصرة ب���ني تنظيم 
داعش من ثالث جهات واملقاتلني 

االكراد من اجلهة الغربية.
أما في منبج فقد افاد املرصد 
عن اس���تمرار املعارك العنيفة 
عل���ى محاور ع���دة في محيط 
مدينة منبج بني قوات سورية 
الدميوقراطية التي تشكل وحدات 

الثالث من يونيو اجلاري بعد 
صدهم محاوالت عدة للتنظيم 

املتطرف القتحام مارع. 
وق���د نق���ل موق���ع »زمان 
الوص���ل« ع���ن مدي���ر املكتب 
السياس���ي في لواء املعتصم 
»مصطفى س���يجري« تأكيده 
»انضواء كافة الفصائل العاملة 
في مدينة مارع حتت راية اللواء، 
مش���يرا إلى أن االحتاد اجلديد 
الفصائل يلغي تبعيتها  لكافة 
لفصائلها املركزية، ويعبر عن 

على ع���دة جبه���ات مفتوحة 
في نفس الوقت، مش���يرا إلى 
أنها منطقة إس���تراتيجية وأن 
مقاتل���ي املعارضة اقتربوا من 
دخول أعزاز. وقال مصدر من 
املعارضة إن داعش انسحب من 
املنطقة سريعا وإن قوات اجليش 

السوري احلر مألت الفراغ.
ودعما للفصائل املعارضة 
ف���ي معاركها ضد داعش، القى 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن 
جوا ذخائر ملقاتلي املعارضة في 

عواصم - وكاالت: 

اعادت الفصائل املعارضة 
صباح أمس فك حصار تنظيم 
داعش الذي يفرضه منذ نحو 
شهرين على مدينة مارع، احدى 
ابرز معاق���ل اجليش احلر في 

الشمال. 
وش���نت املعارضة هجوما 
معاكس���ا ضد تنظي���م داعش 
واجبرته على االنسحاب من عدة 
قرى ومتكنت من فتح الطريق 

الواصل بني مارع واعزاز. 
وكان داعش سيطر في هجوم 
مفاجئ نفذه في مايو على خمس 
قرى في ريف حلب الش���مالي، 
بينها كفر كلبني وكلجبرين، ما 
ادى الى قطع طريق تصل مارع 
باعزاز، املعقل اآلخر للمعارضة 

القريب من احلدود التركية.
وأكد املرصد السوري حلقوق 
االنسان وناشطون ان فصائل 
املعارضة في ريف حلب الشمالي 
شنت هجوما مضادا ضد تنظيم 
داع���ش »متكنت من خالله من 
اس���تعادة قريت���ي كفركلبني 
الواقعتني على  وكلجبري���ن« 
طريق االمداد الوحيدة للفصائل 

املعارضة بني مارع واعزاز.
واوضح املرصد ان مقاتلي 
املعارض���ة نف���ذوا هجوم���ني 
متزامن���ني من م���ارع جنوبا 
واعزاز شماال بعد محاوالت عدة 
سابقة باءت بالفشل العادة فتح 

الطريق.
وقال مصدر من املعارضة 
الس���ورية واملرصد السوري 
حلق���وق اإلنس���ان إن مقاتلي 
داعش انسحبوا من اخلطوط 
األمامية في مواجهة قوات مقاتلي 

املعارضة.
 وس���بق التق���دم بيان من 
إنها وحدت  املعارضة يق���ول 

صفوفها.
وقال املرص���د إنه يبدو أن 
التنظيم غير قادر على اإلبقاء 

)ا.ف.ب(  عمال يحضرون "القمردين" في مدينة عربني بالغوطة الشرقية التي تسيطر عليها املعارضة     

نتنياهو: نعمل على عدم حتول سورية لقاعدة اعتداءات ضدنا
تل أبيب - د.ب.أ: قال رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو امس إن 
إسرائيل »تعمل على التأكد من أال تتحول 
س���ورية إلى قاعدة انطالق اعتداءات 

ضد إسرائيل«.

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عنه القول 
في روسيا إن سياسته تركز على »اتخاذ 
جميع اإلجراءات املطلوبة ملنع وقوع 
هجمات على إسرائيل«، مشيرا إلى أن 
حكومته »تقوم لهذا الهدف بعمليات من 

حني آلخر«، دون أن يحدد طبيعتها.
وق���ال إنه أمر »بإقامة مستش���فى 
ميداني يقدم املساعدات آلالف السوريني 
أطفاال ونساء ورجاال ممن يعانون من 

إصابات فظيعة«.

)محمود الطويل( الفتة إلحدى شركات القروض مرفوعة في منطقة الدورة قبل ان يتم توقيف صاحب الشركة بتهمة االحتيال  

أكدت شمول الدعوة الرئيس احلص ألول مرة

مصادر سياسية لبنانية لـ »األنباء«: السفير السعودي
يدعو رؤساء احلكومات للقاء توحيدي أواخر األسبوع املقبل

مختلف االوساط السياسية 
اللبنانية والديبلوماس���ية 
العربية تترقب ما سيعلنه 
رئي���س تي���ار املس���تقبل 
سعد احلريري في االفطار 
الذي س���يقيمه  الرمضاني 
ف���ي بيت الوس���ط  غروب 
اليوم اخلميس، من مواقف، 
حول مس���تجدات الساحة 
اللبنانية، ورمبا من اجوبة، 
التي طرحتها  على االسئلة 
الداخلية  تصريحات وزير 
نه���اد املش���نوق ونصائح 

النائب وليد جنبالط.
تغري���دات  وتوح���ي 
احلريري العائد من الرياض 
امس بجناح حام وخصوصا 
رده على خطاب االسد بأن 
سقف املواقف التي سيعلن 
عنها في سلس���لة افطاراته 
الرمضانية سيكون عاليا، 
خصوصا حيال ايران وحزب 
اهلل وتورطهما املتمادي في 

سورية.
وفي آخر تغريداته، وصف 
احلريري االس���د ب���� »اكبر 
ارهابي« وب� »صانع داعش 

واخواتها«.

وبالطبع ستكون للعالقات 
مع اململكة العربية السعودية 
حصة االس���د في خطابات 
احلريري خصوصا ما يتناول 
ارتدادات تصريحات الوزير 
نهاد املش���نوق الذي التقى 
صدفة بالس���فير السعودي 
علي عواض عسيري بينما 
كان املش���نوق خارج���ا من 
لق���اء مع رئي���س احلكومة 
متام سالم، وعسيري داخال 
للقاء األخير، وقد تصافحا 
ثم انتحيا في غرفة جانبية 

لبعض الوقت.
وكان ميكن لكالم نسبته 
الى  صحيف���ة »االخب���ار« 
الرئيس الس���ابق للحكومة 
جنيب ميقاتي حول مالبسات 
البلدي���ة في  االنتخاب���ات 
طرابلس واتهامه مخابرات 
اجليش وتركي���ا بالتدخل 
لصالح الئحة الوزير اشرف 
ريفي ان تعيد شحن االجواء، 
اال ان نف���ي ميقات���ي ملا هو 
اليه بعد زيارته  منس���وب 
الش���يخ  مفتي اجلمهورية 
عبداللطيف دريان اعاد ضبط 

االمور.

املال العام في لبنان الى جانب 
السدود املائية التي يتنازع 
حولها السياسيون بسبب 
احلصص والعموالت املغلفة 
بحقيقة اجلدوى او االهلية 

اجليولوجية.
النواب  رئيس مجل���س 
نبي���ه بري حتدث امس عن 
محاوالت واضحة الستدعاء 
قانون انتخابات العام 1960 
اس���تدعاء، وهذه احملاوالت 
نس���عى جهدنا الحباطها، 
انه ينتظر جلس���ة  واعلن 
الكتل  احلوار بني رؤس���اء 
النيابي���ة ف���ي 21 اجلاري، 
وق���ال: ال اح���د يتوقع مني 
شيئا قبل هذا التاريخ، وال 
يحلمن احد بالتمديد ملجلس 
النواب مرة ثالثة، حتى لو 
قامت القيامة ، وقال بري ان 
كل قان���ون انتخابي يعتمد 
النظام النسبي قابل للنقاش 

والدرس.
وكان���ت اللجان النيابية 
املش���تركة الت���ي اجتمعت 
الثالثاء جمدت البحث بقانون 
االنتخاب الى ما بعد جلسة 

احلوار.

بيروت ـ عمر حبنجر

كشفت مصادر سياسية 
لبنانية مطلعة ل� »األنباء« 
عن اتصاالت يجريها السفير 
السعودي في بيروت علي 
عواض عسيري جلمع رؤساء 
احلكومة احلاليني والسابقني 
في لقاء لم شمل على نطاق 
حصري بحضور مفتي لبنان 
الشيخ عبداللطيف دريان ، 
وف���ي معلوم���ات »األنباء« 
ان اللق���اء الذي س���يتخلله 
افطارسيعقد اواخر االسبوع 

املقبل.
وكان السفير عسيري زار 
املفتي دريان فالرئيس متام 
سالم والرؤساء السابقني فؤاد 
السنيورة وجنيب ميقاتي 
وس���عد احلريري، وشملت 
الدعوة السعودية هذه املرة 
الرئيس سليم احلص والذي 
سيوجه له السفير عسيري 
الدعوة خالل زيارته له في 
منزله اليوم، والول مرة منذ 

فترة بعيدة.
وغاية هذه الدعوة وهذا 
اللقاء استكمال ما بدأ احلديث 
عنه والتواف���ق عليه خالل 
الذي دعا  العشاء املوس���ع 
اليه السفير عسيري الشهر 
املاضي مبش���اركة رؤساء 
ال���وزراء والوزراء والنواب 
ورجال الدين السنة، ومحوره 
وحدة الصف االسالمي وإزالة 
الشوائب وتوحيد اجلهود 
إلخ���راج لبنان م���ن حالة 
التي يستخدمها  الش���غور 
البع���ض لتفكي���ك ع���رى 

الدولة.
في غضون ذلك، تتراكم 
ادراج  اللبنانية في  امللفات 
الصعوبة حتى االستحالة، 
فمل���ف قان���ون االنتخابية 
مس���ّمر في مجلس النواب، 
الرئاسي  وملف االستحقاق 
معلق في انشوطة احلسابات 
االيرانية املتحكمة بالواقع 
اللبنان���ي الراهن، وتضاف 
الى هذا وذاك ملفات العجز 
احلكومي عن تغطية ابسط 
اخلدمات املطلوبة منها، من 
النفايات الت���ي عادت تهدد 
الشوارع باالنتشار، والكهرباء 
التي تشكل اكبر مسرب لهدر 

بيروت: اعتبر رئيس احلكومة 
الس����ابق س����عد احلريري، في 
تصريح له عبر مواقع التواصل 
االجتماع����ي، ان من الواضح ان 
قناة »اجلدي����د« ليس لديها من 
عمل إال التحدث عنه، متوجها إلى 
القناة بالقول: »من فضلكم خليكم 
هيك إذا حامير يوم ما حاحتكوا 
عني عنجد حا أزعل...«. مضيفا: 
»صرت شك أنهم بيعرفوا سعد 

احلريري أكثر مني«.

بيروت: ظهر الكاتب اللبناني 
أمني معلوف على شاشة قناة 
إسرائيلية، فيما أدرجته أوساط 
ثقافية لبنانية في خانة التطبيع. 
وقالت قناة اجلديد ان صاحب 
»سمرقند« و»صخرة طانيوس« 
خرج في حلظة حوار عن األمانة 
العامة، وهزم األمل فيه. ويقيم 
املعلوف في فرنس���ا ويحمل 
اجلنس���ية الفرنسية ويكتب 

باللغة الفرنسية.

بيروت ـ أحمد منصور

ق���وات  قي���ادة  ق���ررت 
»اليونيفيل« )قوات الطوارئ 
العاملة في جنوب  الدولية(، 
لبنان، وقف عمل احلافالت البالغ 
عددها ث���الث حافالت، والتي 
تنقل يوميا 200 موظف مدني 
من العاملني في »اليونيفيل«، 
وغالبيتهم من اللبنانيني، من 
بي���روت وضواحيها الى املقر 
الدولية في  للق���وات  الع���ام 
النافورة ومقار دولية أخرى 
في منطق���ة جنوب الليطاني، 
وذل���ك حتس���با ألي عم���ل 
إرهابي وضمن إجراءات أمنية 
احترازية، وف���ي ضوء ورود 
معلومات عن التحضير لعمل 
إرهابي يستهدف وسائط نقل 

»اليونيفيل« على اختالفها.

احلريري لقناة 
»اجلديد«: أزعل

إذا ما حتدثتوا عني!

الكاتب أمني معلوف
في التلفزيون 

اإلسرائيلي!

»اليونيفيل« توقف 
حافالت نقل موظفيها 

املدنيني

مصطفى علوش لـ »األنباء«: لبنان 
على موعد مع انهيار السلطة 

والدخول  في مرحلة سوداء
بيروت ـ زينة طبارة

رأى القيادي في تيار املستقبل النائب السابق د.مصطفى 
علوش ان استهداف الرئيس سعد احلريري لم يتوقف 
ليوم واحد، سواء على املستوى اجلسدي ام على املستوى 
السياس���ي، وبالتالي فإن ما يطلقه بعض املقربني من 
مواقف عشوائية وغير محسوبة النتائج يساهم مباشرة 
باستهداف املعادلة احلريرية وان كان عن حسن نية ام 
عن غير قصد، مؤكدا ان تيار املستقبل وان عصفت به 
بعض الرياح غير املؤاتية ملس���اره اال ان شراعه متني 
وابواب اجلحيم لن تتمكن من متزيقه او اسقاطه، مذكرا 
ان االغتياالت اجلسدية لم تثن تيار املستقبل عن مواجهة 
اعداء لبنان، فكيف بحفنة من املواقف الشعبوية التي 

سرعان ما تسقط على ادراج املعادلة املستقبلية؟
ولفت علوش في تصريح ل� »األنباء« الى ان الشيء 
الوحيد الذي على تيار املستقبل التوقف عنده هو فقط  
اخ���ذ العبر من نتائج االنتخاب���ات البلدية في بيروت 
وطرابلس، واالنكباب على معاجلتها دون التخلي عن 
الثوابت واملبادئ االساسية وعن سياسة االعتدال التي 
يقودها الرئيس سعد احلريري، مشيرا من جهة ثانية 
الى ان العمل الدميوقراطي يجيز ملن يريد تأسيس تيار 
سياس���ي ش���عبوي، اال ان ما يجب االنتباه اليه هو ان 
لبنان عموما والطائفة السنية خصوصا ليسا بحاجة 
الى زعم���اء جدد بقدر ما هما بحاج���ة الى رجال دولة 
معتدلني من معيار الرئيس سعد احلريري وقبله والده 
الرئيس الش���هيد رفيق احلريري، خصوصا ان ر جل 
الدولة هو الذي يستقبله امللوك واالمراء والرؤساء على 
مطارات العالم وفي احملافل الدولية كاستقبال الرئيس 
احلريري في الواليات املتحدة وفرنسا وروسيا ومؤخرا 
في الكويت، وليس من يطلق تصريحا جماهيريا من هنا 

وموقفا شعبويا من هناك.
في سياق مختلف وردا على سؤال، لفت علوش الى 
ان م���ا يجري عمليا بني من كانا حليفني لدودين )تيار 
املستقبل والقوات اللبنانية( اللذين راهن عليهما الشعب 
اللبناني لتحرير لبنان واع���ادة بناء الدولة احلقيقية 
ه���و عملية تباعد تدريجي حتكمه محطات سياس���ية 
قاسية وحسابات فردية ضيقة، وسينتهي بهما املطاف 
ال���ى دخولهما في طريق »الالعودة«، معتبرا ان تصدع 
التحالف بني القوات واملستقبل انهى قوى 14 آذار على 
الرغم من متس���ك كل منهما بوجودها وبلحظة 14 آذار 
2005 التي كانت االنفجار االكبر بوجه النظام السوري 
والتي اسست النتفاضة الشعب السوري على جالديه، 
مؤكدا بالتالي ان االنفصال بني القوات واملس���تقبل هو 
انفصال لبنان عن مستقبله واستسالمه طوعا إليران 

وداعش على حد سواء.
واشار الى ان املطلوب بإحلاح وبأسرع وقت ممكن هو 
انعقاد مؤمتر عام لقوى 14 آذار لرأب الصدع بني القوات 
واملستقبل ولتصويب االمور واعادة اطالق ثوابت جديدة 
قوامها تراجع الطرفني عن ترشيح شخصيات من عداد 
قوى 8 آذار لرئاسة اجلمهورية، خصوصا انه ال خيار 
امام الوطنيني واالحرار والش���رفاء سوى بقاء 14 آذار 
رأس حربة في مواجهة االخطار االيرانية وجسر عبور 

الى الدولة احلقيقية.
وعن استشرافه للمرحلة املقبلة سواء حول االنتخابات 
الرئاسية ام حول االنتخابات النيابية، ختم علوش مؤكدا 
انه واهم من يعتقد ان قصر بعبدا سيحتضن الرئيس 
العتيد خالل االش���هر املقبلة، وان حلظة انتهاء الوالية 
املمددة ملجلس النواب ستنهار السلطة في لبنان، ما يعني 
م���ن وجهة نظر علوش ان لبنان على موعد مع مرحلة 

سوداء اال اذا حصلت معجزة من السماء.

مقتل واصابة 
العشرات في قصف 

بالبراميل على 
 مستشفى البيان 

في حلب

خطاب ناري 
للحريري اليوم

مع التأكيد على 
العالقة الوثيقة
مع السعودية

ميقاتي ينفي كالمًا 
منسوبًا إليه حول 
دعم املخابرات 

وتركيا لالئحة ريفي


