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امليليشيات الكردية تصل إلى آخر طريق يربط املدينة بحلب

واشنطن تعلن انطالق الهجوم على »منبج« خالل أيام
عواصم - وكاالت: أعلن متحدث عسكري أميركي أمس األول 
أن قوات س����ورية الدميوقراطية التي يش����كل املسلحون األكراد 
غالبيتها، س����تبدأ هجومها على مدينة منبج بشمال سورية في 
غضون أيام، إلفساح املجال أمام هجوم محتمل على معقل تنظيم 
داعش في الرقة. وقال املتحدث الكولونيل كريس غارفر في اتصال 
عبر الدائرة التلفزيونية املغلقة م����ع صحافيني »بالوتيرة التي 
يتقدمون بها والسرعة التي يتفوقون فيها على العدو، اعتقد أن 

الهجوم )على منبج( سيبدأ في غضون أيام«.
وبالتزامن، أعلن مصدر من القوات املهاجمة في منبج، إن القوات 

الكردية وصلت إلى آخر طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة منبج.
وقال ش����رفان درويش الناطق باس����م املجلس العسكري في 
منبج املتحالف مع قوات س����ورية الدميوقراطية، حسبما نقلت 
عنه رويت����رز، إن املقاتلني وصلوا إلى الطريق الذي يربط منبج 
بحلب من الغرب. وأضاف أن هذا هو الطريق الرئيس����ي األخير 
املؤدي إلى املدينة، ويبدو أنه كان يشير إلى الطريق السريع بني 
منبج ومدينة الباب الواقعة إلى الغرب واخلاضعة لسيطرة داعش 

أيضا، ويؤدي هذا الطريق إلى مدينة حلب أيضا.
ويأتي تقدم امليليش����يات الكردية التي تعتبرها تركيا امتدادا 
س����وريا حلزب العمال الكردس����تاني، بدعم جوي وعسكري من 

التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لقتال التنظيم. 
وقال بيان للمجلس العس����كري في منبج إن قواته استعادت 
الس����يطرة على طرق س����ريعة أخرى مؤدية للمدينة من الشمال 
والشرق واجلنوب. وأضاف أن مقاتليه صاروا على مسافة قريبة 
من مبنج متكنهم من اس����تهداف عناصر التنظيم املتشدد داخل 

املدينة، مما يهدد آالف املدنيني املتبقني في املدينة. 
بدوره، أكد املرصد السوري حلقوق اإلنسان أن الطريق الرئيسي 

الغربي أصبح في مرمي نيران قوات سوريا الدميوقراطية. 
وكانت امليليش����يات املدعومة من واش����نطن ويشكل عمادها 
وحدات حماية الشعب الكردية، بدأت هجوما آخر بدعم جوي من 
التحالف لطرد التنظيم من شمال محافظة الرقة انطالقا من محاور 
عدة. ويتعرض التنظيم أيضا لهجوم تشنه قوات النظام السوري 
وميليش����يات موالية لها دربتها روسيا إضافة إلى الدعم اجلوي 
الروس����ي، من منطقة اثريا في ريف حماة الشمالي على محافظة 
الرقة بهدف استعادة في مرحلة أولى السيطرة على مدينة الطبقة 
الواقعة على بحيرة الفرات على بعد خمسني كيلومترا غرب مدينة 

الرقة، والتي يجاورها مطار عسكري وسجن.
وإزاء ذلك نفى املتح����دث األميركي غارفر وجود تعاون وقال 
»ليس هناك تنسيق في الوقت احلالي بيننا وبني القوات« املدعومة 
من روس����يا. وأضاف »القوات التي ندعمها تركز على منبج االن 

ونحن نقدم الدعم لها هناك«.
وتقول واشنطن التي تنشر أكثر من مئتي عنصر من القوات 
اخلاصة لدعم قوات سوريا الدميوقراطية إن نحو ثالثة آالف مقاتل 

عربي يشاركون في الهجوم بدعم من 500 مقاتل كردي.
إال أن املرصد السوري حلقوق اإلنسان يقول إن غالبية املقاتلني 
املشاركني في الهجوم والبالغ عددهم نحو أربعة آالف عنصر، هم 
من األكراد. وقدر غارفر عدد مقاتلي تنظيم داعش في هجوم منبج 

ب�»ألفي مقاتل أو اكثر«.

الدخان يتصاعد من مدينة منبج التي يسيطر عليها داعش                                                                                                                  )رويترز(

أنباء سورية

أنباء لبنانية

إفطار عسيري لرؤساء احلكومة 
في 17 اجلاري

حرب خضراوات بني سورية ولبنان

واشنطن تطلب من موسكو 
إنزال مساعدات جوية 

ملناطق يحاصرها النظام
واشنطنـ  أ.ف.پ: اقترحت الواليات املتحدة على روسيا 
أن تتولى هي مسؤولية إيصال املساعدات اإلنسانية جوا 
للمناطق احملاصرة في سورية، في حال واصل النظام عرقلة 

إمدادات الغذاء والدواء آلالف املدنيني احملاصرين.
واتهم املتحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية مارك 
ــيا بعدم احترام التزاماتها، التي أعلنتها خالل  تونر روس
لقاء املجموعة الدولية لدعم سورية في مايو، إلقناع األسد 

بالسماح بإيصال املساعدات اإلنسانية األممية.
ــائل جوية وطلب  وأضاف »لكنكم تتحدثون عن وس
إذن، فيما روسيا هي التي متلك وسائل جوية في سورية 

وحصلت على إذن من احلكومة السورية للتحليق«.
وردا على سؤال من الصحافيني إذا ما اقترح على روسيا 
بأن تكون مسؤولة عن إيصال املساعدات اإلنسانية جوا 

في سورية، قال تونر إنه كان في الواقع اقتراحا.
وتابع »هم موجودون على األرض مع وسائل جوية في 

سورية، وهم قادرون على القيام بعمليات مماثلة«.

بيروت ـ اتحاد درويش

طبقا ملا اشارت »األنباء«، فقد زار السفير السعودي 
علي عواض عسيري رئيس احلكومة االسبق د.سليم 
احلص في مكتبه مبحلة عائشة بكار ضمن اطار جولة 
على رؤساء احلكومات بقصد تهنئتهم بشهر الصيام 
ودعوتهم الى مأدبة افطار في منزله، في سياق املساعي 

السعودية لتوحيد الصف االسالمي في لبنان.
وبس���ؤال ل� »األنباء« بعد اللقاء الذي دام نحو 20 
دقيقة، اكتفى السفير عسيري بالقول: انها زيارة تهنئة 
بالش���هر الكرمي، وقد وجهت الدعوة للرئيس احلص 

الى مأدبة افطار.
وعلمت »األنباء« ان موعد االفطار الذي يدعو اليه 
السفير عس���يري في 17 اجلاري، اما املكان فهو منزل 
السفير عس���يري في مبنى السفارة في شارع بلس، 
ووصفت الدعوة بالشخصية مبعنى احلضور الشخصي 

وال ممثلني.
وشملت الدعوة رؤساء احلكومة احلالي متام سالم 
والس���ابقني س���عد احلريري وجنيب ميقاتي وفؤاد 
الس���نيورة وسليم احلص ومفتي اجلمهورية ومفتي 

احملافظات.

بيروت ـ ناجي يونس

أثار قرار وزير الزراعة اللبناني اكرم شهيب منع ادخال 
شاحنات اخلضار والفاكهة السورية الى لبنان لغطا في 

ضوء تهديدات سورية باملعاملة باملثل.
واوضح الوزير شهيب امس ان هدف قراره هو حماية 
املزارع اللبناني واالس����واق الوطنية خصوصا في شهر 
رمضان بعدما اغرقت كميات الفاكهة واخلضار اآلتية من 
سورية االسواق احمللية، معتبرا ان اي قرار سوري مضاد 
بإقفال الطريق امام الشاحنات اللبنانية لن يكون مؤثرا، ألن 
سورية لم تعد ممرا ملعظم املنتجات اللبنانية بعدما جرى 

تأمني بديل بحري لها باستثناء املوز واحلمضيات.
وقال شهيب ان اي رد فعل سوري سلبي سيرد عليه 
باملثل، ملمحا الى امكان قطع الشريان الذي يعتمد مطار 

بيروت لنقل البضائع السورية.
رئيس جتمع املزارعني في البقاع ابراهيم الترشيشي 
لفت من جهته الى ان وزارة الزراعة اللبنانية كانت اتخذت 
منذ مطلع ابريل املاضي قرارها مبنع استيراد املنتجات 
الزراعية السورية اال مبوجب تراخيص مسبقة وهي لم 
تكن متنح تراخيص على هذا الصعيد. وقال الترشيشي 
ل����� »األنباء« ان الوزارة اللبناني����ة كانت تقدم على هذه 
اخلطوة ش����هرا تلو اآلخر، اال انه����ا حددت قرارها مطلع 
الشهر اجلاري مبهلة زمنية حتى نهاية العام احلالي، حيث 
اصبح التصدير من سورية محكوما بتراخيص مسبقة 
حت����ى نهاية هذه املهلة، االمر الذي تزامن مع عدم وجود 
تراخيص في الوق����ت احلاضر. واكد ان معظم املنتجات 
املس����توردة من سورية مؤمنة اصال من االنتاج الزراعي 
اللبناني، بالتالي ال حاجة فعلية الى اس����تيرادها، نافيا 
ان تكون هناك اي رغبة في لبنان باملقاطعة مع سورية 
دولة وشعبا. وأوضح الترشيشي ان تدابير الوزير اكرم 
شهيب اتت استجابة ملطالب جتمع املزارعني الذي يؤيد 
اقامة افضل العالقات مع سورية من باب االخوة القائمة 

بني البلدين.

انسحاب وزيري حزب الكتائب احتجاجاً

مجلس الوزراء غرق في سد جنة ومطامر النفايات
بيروت - عمر حبنجر

انس����حب وزيرا حزب الكتائب آالن حكيم وسجعان قزي من 
جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي احلكومي برئاسة 
الرئيس متام سالم، رافضني إعادة النظر مبوقفهما هذا رغم إحلاح 

رئيس احلكومة.
األجواء احلكومية بدت مكفهرة، قبيل انعقاد اجللسة، بسبب 
عودة بعض امللفات اخلالفية إلى جدول األعمال، وأكثرها تعقيدا، 
ملف النفايات في بيروت وجبل لبنان، ومشروع سد جّنة املثير 
للجدل من الناحية البيئية ومن ناحية اجلهات التي سيتم تلزميها 
به. ورد وزير االقتصاد حكيم انسحابه إلى االعتراض على ملف 
النفايات، الذي اجتهت احلكومة إلى تأجيل البت فيه نتيجة إعالن 
بلدية بيروت معاجلة نفاياتها ذاتيا، وباالستقالل عن جبل لبنان، 
وذلك بعدما مت إقرار جزء من هذا امللف، ويتناول الترخيص بأشغال 
عامة بحرية عند مصب نهر الغدير )الكوستابراڤا( وحول مطمر 
»برج حمود«. وتبعه باالنسحاب وزير العمل سجعان قزي الذي 
اعترض على عدم معاجلة هذا املوضوع كما يجب ووجود ثغرات. 
وأشار إلى أن الرئيس س����الم متنى إعادة النظر مبوقف وزيري 
حزب الكتائب، وقال إن لديهما قناعات ال ميكن التراجع عنها، الفتا 

إلى أن موضوع سد جّنة أرجئ إلى جلسة الحقة.
وردا على سؤال حول عدم انسحاب وزير اإلعالم رمزي جريج، 
احملسوب على الكتائب قال قزي إن الوزير جريج لم ينسحب من 

اجللسة، باعتباره الناطق الرسمي باسم احلكومة.
وفي موضوع س����د جّنة فقد جرى ترحيله إلى جلسة الحقة، 

بعد وضوح عدم التوافق حوله.
من جهته، الوزير عبداملطلب حناوي طالب بإنشاء جلنة محايدة 
لبحث موضوع سد جنة تقنيا، مع ضرورة قيام استراتيجية واضحة 
للمياه في لبنان، بينما طالب وزير املردة روني عريجي مبقاربة 

فنية موضوعية لهذا السد، بعيدا عن املساجالت السياسية.
اما وزير البيئة محمد املشنوق، فقد أمل ان يحتاج الى مرجعية 
دولية لبت قضية سد جنة، وقال: املطلوب من وزارة الطاقة دراسة 
االثر البيئي لهذا السد، وردت اوساط وزارة الطاقة بأن على وزير 

البيئة البحث عن االثر البيئي في مطامر النفايات.
في غضون ذلك، بدأ رئيس تيار املس����تقبل س����عد احلريري، 
سلسلة إطالالت سياسية عبر إفطارات رمضانية استهلها امس، 
ببيت الوس����ط لرجال الدين، حيث أطلق جملة مواقف ذات صلة 
باالستحقاق الرئاس����ي وبقانون االنتخاب، في ضوء ما نتج عن 

االنتخابات البلدية االخيرة.
كما تناول احلريري شؤون البيت املستقبلي في ضوء الدعوات 
التي تلقاها من احللفاء بضرورة حتديد اركان هذا البيت، وصوال 
الى احلديث عن املبادرات السعودية االيجابية، واملتعددة الوجوه 
واملراحل واحلقب حيال لبنان. وقد ركز احلريري على العالقة مع 
اململكة وعمقها، وكان السفير السعودي علي عواض عسيري نقل 
امس عن وزير الداخلية نهاد املش����نوق الذي التقاه مصادفة في 
السراي احلكومي، ان املواقف التي أعلنها مؤخرا، متثله شخصيا، 

وال تلزم الرئيس سعد احلريري.
الوزير الس����ابق ماريو عون، لم يس����تبعد ان يعلن الرئيس 
احلريري قبوله بالعماد عون رئيس����ا للجمهورية، في ضوء ما 
حصل من تطورات بلدية او سياسية، متصلة بزيارة احلريري الى 
الرئيس الفرنسي هوالند، فضال عن تصريح النائب وليد جنبالط 
الذي لم يكن يتيما، امنا جاء نتيجة تطور معني، وفي ضوء ذلك 
كان انتعاش اآلمال بق����رب اختيار العماد عون، خصوصا بعدما 

تبني ان هناك حراكا ما، يحصل ونحن نترقب األمور.
وردا على س����ؤال قال عضو كتلة التغيير واالصالح »لصوت 
لبنان« ان الواقعية السياس����ية توجب الوصول اوال الى رئاسة 
اجلمهورية، ونحن متفائلون، بعد إبداء املرشح سليمان فرجنية 

استعداده لتقبل حتول احلريري الى دعم العماد عون.

الرئيس سليم احلص مستقبال سفير السعودية في لبنان علي عواض عسيري في مكتبه في عائشة بكار                                                 )محمود الطويل(

مصرف لبنان يغلق حسابات »مؤسسات كبرى« لـ »حزب اهلل«
بيروت - األناضول: كشف 
مصدر في مصرف لبنان )البنك 
املركزي( أمس، أن حسابات 
مصرفية ل� »مؤسسات كبرى« 
تابعة ل�»حزب اهلل«، مت إقفالها 
بالفعل وفقا لقانون العقوبات 
األميركي���ة، ال���ذي تلتزم به 
املصارف اللبنانية منذ مطلع 

مايو املاضي. 
وأشار املصدر الذي فضل 
ع���دم الكش���ف عن اس���مه، 
لألناضول، إلى وجود لوائح 
جديدة ستصدر قريبا، متهيدا 
إلغالق حس���ابات مصرفية 
أخرى داخ���ل لبنان.لكنه لم 

يحدد تواريخ إلعالنها. 
وقال إن »حسابات مصرفية 
ملؤسسات كبرى تابعة حلزب 
اهلل مت إقفالها«، مش���يرا الى 
أن »من بني هذه املؤسس���ات 
مستش���فى الرسول األعظم، 
وجمعي���ة اإلم���داد اخليرية 
ومؤسس���ة  اإلس���المية، 

الشهيد«. 
ويس���تخدم ح���زب اهلل 
ه���ذه املؤسس���ات، بش���كل 
رئيس ملعاجلة جرحاه الذين 
يس���قطون خالل القتال الى 
جانب النظام السوري، وكفالة 

أبناء قتاله.

مص���رف  حاك���م  وكان 
لبنان رياض سالمة، قال في 
 »CNBC« تصريحات لقن���اة
التلفزيونية األميركية، بثت 
أمس بتوقيت بيروت أن »هناك 
100 حساب مصرفي مرتبطة 
بحزب اهلل مجم���دة أصال«، 
موضحا أن »تطبيق القانون 
األميركي كان أمرا حاس���ما، 
يهدف للحفاظ على صدقية 
املالية واملصرفية في  لبنان 

العالم«.
وشدد سالمة أن بالده ال 
تريد متويال غير شرعي ضمن 
النظام املصرفي، »وال نريد أن 
يكون بضعة لبنانيني السبب 
في تس���ميم ص���ورة لبنان 
وتشويهها في األسواق املالية 

العاملية«، على حد تعبيره.
ق���ال اخلبير  من جانبه، 
االقتصادي واالس���تراتيجي 
اللبناني، جاس���م عجاقة، ان 
»احلسابات املصرفية التابعة 
حلزب اهلل الت���ي مت إغالقها 
حتى اآلن، ال تشكل ضررا على 

االقتصاد اللبناني«. 
وأشار عجاقة في تصريح 
ال���ى أن »بعض  لألناضول، 
املص���ارف اللبنانية مندفعة 
القانون  لناحي���ة تطبي���ق 

األميركي، ولذلك تقوم بإغالق 
عشرات، بل مئات احلسابات 
الشخصية مبجرد ظن التعامل 
مع حزب اهلل«، مضيفا »هذا 
ل���ن يرض���ي مصرف  األمر 
لبنان، الذي سيتخذ إجراءات 
صارمة بهذا اخلصوص، وإلزام 
املصارف باللوائح التي تصدر 

عنه فقط«.
ولفت بهذا اخلصوص الى 
أن »إغ���الق احلس���ابات وفق 
لوائح خاص���ة دون مراجعة 
مصرف لبنان، س���يؤدي إلى 
اللبناني«.  ضرر باالقتص���اد 
العقوبات  ووصف عجاق���ة، 
األميركية بأنها ذكية واألكثر 
إيالما ألنه���ا متعلقة بالقطاع 
املصرفي واملال���ي، »وهذا ما 
تقوم ب���ه الوالي���ات املتحدة 
األميركية ض���د حزب اهلل«. 
وأص���در حاكم مصرف لبنان 
مطلع مايو املاضي، قرارا أكد من 
خالله التزام املصارف في البالد 
العقوبات األميركية  بتطبيق 
املفروض���ة عل���ى نح���و 100 
مؤسسة وشخصية محسوبة 
على »حزب اهلل«، والتي حتظر 
على املؤسس���ات املالية حول 
أو  العالم تق���دمي أي خدمات 
تسهيالت مصرفية للمستهدفني. 

وبناء عل���ى »قانون مكافحة 
األم���وال ومتويل  تبيي���ض 
اإلرهاب« رقم 44 لتاريخ 24-

11-2015 )قانون لبناني(، وملا 
كان القانون األميركي الصادر 
وأنظمته التطبيقية نصت على 
وجوب اتخ���اذ التدابير التي 
حتول دون تعامل حزب اهلل 
مع أو من خالل املؤسس���ات 
املالية األجنبية وغيرها من 
أنه  املؤسسات.. قرر احلاكم 
على املصارف واملؤسس���ات 
املالي���ة أن تق���وم على كامل 
مسؤوليتها، بتنفيذ عملياتها 
مبا يتناس���ب م���ع مضمون 

القانون األميركي.
ووق���ع الرئيس األميركي 
باراك أوباما في 18 ديس���مبر 
2015، قانون���ا يهدد مبعاقبة 
الت���ي  األقم���ار الصناعي���ة 
الفضائي  البث  تقدم خدمات 
التابعة  لفضائية »املن���ار«، 
ل���� »ح���زب اهلل«، والتهديد 
بفرض عقوبات على املصارف 
األجنبية ومن ضمنها اللبنانية 
التي تقدم خدمات وتسهيالت 
مصرفية للحزب واألشخاص 
واملؤسسات الواردة أسماؤهم 
على الئحة العقوبات األميركية 

اخلاصة.

قوات فرنسية في سورية لتقدمي الدعم للفصائل الكردية
اخلاصة بني 4 و6 أشهر مبعدل 

مهمة ونصف سنويا.
وأوضح مصدر من القوات 
اخلاصة طلب عدم ذكر اسمه ان 
»املرافقة وهي االختصاص املهم 
في املستقبل للقوات اخلاصة، 
تقوم على التجهيز والتدريب 
والقدرة من خ���الل 10 رجال 
فقط على املساعدة على خوض 
معركة عبر تقدمي املش���ورة 
ومهارات مثل توجيه الطائرات 
والتنسيق واالتصاالت عبر 

األقمار االصطناعية«.

وزي���ر الدفاع ان فرنس���ا لم 
ترسل »قوات الى سورية الن 
فرنسيني ذهبوا اليها« للقتال 
مع داعش. »كنا سنذهب حتى 
لو ل���م يكن هن���اك ناطقون 

بالفرنسية«.
وقدرة ه���ذه القوات على 
الضرب بس���رعة وبخفة في 
مواجهة ع���دو صعب هي ما 
يجعل دوره���ا مهما جدا في 
املع���ارك غي���ر التقليدية في 
العصر احلدي���ث. وتتراوح 
مهمة جنود القوات الفرنسية 

اخلاصة الفرنس���ية يعملون 
ف���ي 17 بل���دا وخصوصا في 
منطقة الساحل من اصل 2500 

رجل.
في العراق، ترافق القوات 
الفرنس���ية اخلاصة مقاتلي 
البيش���مركة حت���ى اجلبهة 
بالقرب من املوصل وتساعدها 
العبوات  في رصد وابط���ال 
الناسفة اليدوية الصنع وفي 
استخدام مدافع سلمتها باريس 

من عيار 20 ملم.
وأكد املص���در من محيط 

معلقا على الهجوم في منبج 
اجلمعة املاضي »يقوم الدعم 
على تقدمي اس���لحة ووجود 

جوي واملشورة«.
وذكر املص���در في وزارة 
العس���كريني  ان  الدف���اع 
وخصوص���ا  الفرنس���يني، 
املوجودي���ن ف���ي منب���ج، ال 
يتدخلون مباشرة ولذلك فهم ال 
يقاتلون مسلحي تنظيم داعش 

بشكل مباشر.
وقال مصدر عس���كري ان 
حوالي 400 من جنود القوات 

باري���س - أ.ف.پ: أقرت 
الفرنس���ية للمرة  السلطات 
األولى أمس بأنها تنشر عناصر 
من قواتها اخلاصة في سورية، 
حيث تقدم املش���ورة لقوات 
الدميوقراطية ذات  س���ورية 
التي تقاتل  الكردية  الغالبية 

تنظيم داعش.
وقال مص���در في محيط 
وزير الدفاع الفرنسي »هجوم 
منب���ج كان مدعوما بش���كل 
واضح من بعض الدول بينها 
فرنسا. الدعم هو نفسه بتقدمي 

املشورة«، دون ان يضيف اي 
تفاصيل عن عدد اجلنود.

ولم تكن فرنس���ا تعترف 
من قبل سوى بوجود قوات 
خاصة - عديدها 150 رجال - 

في كردستان العراق.
وكان وزير الدفاع الفرنسي 
جان ايف لودريان املح من قبل 
الى وجود جنود فرنسيني مع 
الى جانب  اميركي���ني  جنود 
الدميوقراطية  قوات سورية 
في الهج���وم في منبج. وقال 
لشبكة تلفزيون فرنسية عامة 


