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لو انكسرت 
املناصفة بني 

املسلمني 
واملسيحيني في 
بيروت لطالبت 

املجلس البلدي 
بأن يستقيل

مصادر لـ »األنباء«: 
ما كان ممكنًا قبل 
انتخابات طرابلس 

لم يعد كذلك 
بعدها

أنباء سورية

أنباء لبنانية

»الهالل األحمر«: 9 شاحنات حتتوي على مواد تكفي ملدة شهر

دخول مساعدات غذائية إلى داريا ألول مرة منذ 2012

قوات سوريا الدميوقراطية حتاصر »منبج« بالكامل
لندن - أ ش أ: ذكر املرصد السوري 
حلقوق اإلنس��ان في بريطانيا امس أن 
قوات سوريا الدميوقراطية حاصرت مدينة 
منبج بريف حلب الشمالي الشرقي بشكل 
كامل في إطار املعارك املستمرة الستعادة 

املدينة وطرد تنظيم داعش اإلرهابي.
وأوضح املرصد أن عدد القرى واملزارع 

التي جنحت قوات سوريا الدميوقراطية 
في السيطرة عليها منذ 31 مايو املاضي 
ارتفع إلى 90، مشيرا إلى أن أنه مت العثور 
على جثث 12 عنصرا من تنظيم داعش، 
ليرتفع عدد عناصر التنظيم الذين قتلوا 
خالل 11 يوما من املعارك في مدينة منبج 
إلى 159، بينهم قيادي ميداني من جنسية 

مغاربي��ة، من ضمنهم أكثر من 120 جثة 
لدى قوات سوريا الدميوقراطية.

كما ارتفع عدد قتلى قوات س��وريا 
الدميوقراطية الذين قتلوا في املعارك ذاتها 
إلى 22 قتيال، بينهم فيصل سعدون امللقب، 
القيادي في قوات سوريا الدميوقراطية 

وقائد كتائب شمس الشمال.

أردوغان: على البشرية إقصاء األسد

واشنطن: »داعش« يواجه 
صعوبات في دفع رواتب مسلحيه

دمش���ق - أ.ف.پ: للمرة 
األولى منذ بدء حصارها في 
العام 2012 م���ن قبل النظام 
الس���وري، دخل���ت قافل���ة 
مساعدات حتمل مواد غذائية 
ليل امس االول إلى مدينة داريا 
في ريف دمش���ق، بحسب ما 
أعلن مسؤول في الهالل األحمر 

السوري.
وأكد مدير عمليات الهالل 
األحمر السوري متام محرز 
أن »تسع ش���احنات فرغت 
حمولتها في داريا. وحتتوي 
على مساعدات غذائية، بينها 
مأكوالت جاف���ة وأكياس من 
الطح���ن، ومس���اعدات غير 
غذائية باإلضافة إلى مساعدات 

طبية«.
أن  مح����رز  وأوض����ح 
الغذائية تكفي  املس����اعدات 
ملدة »شهر«، من دون حتديد 
عدد األشخاص أو األسر التي 

ستستفيد منها.
وفي وقت سابق، كان الهالل 
األحمر أعلن أن العملية نفذت 

بالتعاون مع األمم املتحدة.
ونش���ر املجل���س احمللي 
لداريا، التي تس���يطر عليها 
فصائ���ل معارضة، ش���ريط 
ڤيديو يظهر آليات تابعة لألمم 
املتحدة حلظة دخولها مع أولى 

ساعات الليل إلى داريا.
وتشكل داريا معقال يرتدي 
طابعا رمزيا كبيرا للمعارضة 
ألنها خارجة عن سلطة النظام 
منذ العام 2012، ومن أولى املدن 

التي فرض عليها حصار.
وال يزال نحو ثمانية آالف 
شخص يعيش���ون في هذه 
املدينة الواقعة على بعد نحو 
عشرة كيلومترات إلى جنوب 

غرب العاصمة.
وف���ي األول م���ن يونيو 
اجلاري، دخل���ت أول قافلة 
مساعدات الى مدينة داريا منذ 
الع���ام 2012، ولكن من دون 
أن تتضم���ن مواد غذائية، ما 
شكل خيبة أمل للسكان الذين 

يعانون من سوء التغذية.
وأكد ش���اهد عيان يدعى 

شادي مطر عبر فيسبوك أن 
»عدد السكان الذي كان ينتظر 
القافلة لم يكن كبيرا، ألنهم ما 

عادوا يصدقون الوعود«.
وأضاف »وبسبب القصف 
على املدينة )من قبل النظام(، 
ل���م يعد يج���رؤ الناس على 

اخلروج والتجمع«.

ووفقا ملطر، فإن »الطعام 
ال يكف���ي جمي���ع الس���كان 
احملاصرين. لقد أبلغونا بأن 

هذا جزء من املساعدات«.
ويأتي دخول املساعدات 
الغذائية بعيد س���اعات من 
إعالن املبعوث اخلاص لألمم 
إلى سورية ستافان  املتحدة 

دي ميس���تورا بأن احلكومة 
السورية أبلغت األمم املتحدة 
مبوافقتها على دخول قوافل 
املساعدات اإلنسانية الى كافة 
املناطق ال�19 احملاصرة بنهاية 

يونيو.
وهذه هي املرة األولى التي 
توافق فيها احلكومة السورية 

على دخول مواد غذائية إلى 
داريا، إذ سبق وأبدت رفضها 

في مناسبات سابقة عدة.
وأع���رب دي ميس���تورا 
عن أمله ف���ي أن تزيد قوافل 
املساعدات البرية في االسابيع 
املقبل���ة، بش���كل يجعل من 
املكلفة واخلطيرة  العمليات 
املس���اعدات غي���ر  إللق���اء 

ضرورية. 
والش���هر املاضي، حدد 
الدولية  أعضاء املجموع���ة 
التي تضم  لدعم س���ورية، 
عش���رين دول���ة ومنظمة، 
األول م���ن يوني���و موعدا 
نهائيا إليصال املس���اعدات 
إلى املناط���ق احملاصرة من 
البر، وإال فستباشر  طريق 
األمم املتحدة إلقاء املساعدات 
جوا، إال أن املنظمة األممية 
أعلنت يوم اجلمعة املاضي 
أنها مددت املهلة حتى العاشر 

من الشهر نفسه.
املتح���دة  وتق���ول االمم 
إن نحو 600 ألف ش���خص 
يعيش���ون ف���ي 19 منطقة 
النزاع  يحاصرها اط���راف 
السوري، وخصوصا قوات 
النظام، فيم���ا يعيش نحو 
اربع���ة مالين ف���ي مناطق 

يصعب الوصول اليها.
ففي إحدى تلك املدن األكثر 
تضررا، مضايا، حيث يعيش 
أكثر من 40 ألف شخص حتت 
احلصار منذ أشهر، لقي 46 
شخصا حتفهم جراء اجلوع 
بن 1 ديسمبر 2015 ونهاية 
يناير 2016، بحسب منظمة 

أطباء بال حدود.
وأسفرت احلرب في سورية 
عن مقتل 280 ألف شخص 
وتهجير اكثر من نصف سكان 
البالد، منذ اندالعها في مارس 
العام 2011. كما أن محادثات 
السالم بن األطراف املتحاربة 
تبدو متعثرة، خصوصا مع 
اخلروقات املستمرة منذ نهاية 
أبريل التفاق وقف األعمال 
القتالية الذي مت التوصل إليه 

برعاية أميركية � روسية.

األناضول - سي.ان.ان: قال الرئيس التركي رجب 
طي���ب أردوغان، إن على البش���رية جمعاء أن تقصي 
رئيس النظام السوري بشار األسد، معربا عن اعتقاده 
بأن جميع من يقدمون املساعدة له، شركاء في املذابح 

التي يقوم بها في سورية.
وأضاف، ردا على سؤال ألحد الصحافين حول خطاب 

بشار األسد األخير، قائال »ال أهتم كثيرا مبا قاله«.
جاء ذل���ك في تصريحات ألردوغ���ان، بعد زيارته 
متحف محمد علي كالي، ف���ي مدينة لويفيل، بوالية 
كنتاكي األميركية، عقب مش���اركته في صالة اجلنازة 

على أسطورة املالكمة األميركي، مساء أمس االول.
وحول مشاركته في مراسم وداع كالي، قال أردوغان 
»إن محم���د علي كافح من أجل احلرية، وضد احلرب، 
واعتنق اإلسالم وهو في الثانية والعشرين من عمره، 

واستمر في الكفاح حتى وفاته«.
إنه »لم يكن من الصحيح مشاهدة )مراسم وداع( 
مثل هذا اإلنسان من بعيد.. لقد اعتبرت أن مشاركتي 
في مراسم اجلنازة، باعتباري أخا له في اإلسالم، ومهمة 

أقوم بها باسم شعبي«.

واش���نطن - أ.ش.أ: كشف مس���اعد الوزير املكلف 
مبكافح���ة متويل اإلرهاب بأميركا دانيال غالس���ر أن 
تنظيم »داعش« بات يواجه صعوبات في دفع رواتب 
مسلحيه واضطر إلى فرض ضرائب جديدة ليعوض 

اخلسائر الناجمة عن قصف التحالف الدولي.
ونقلت قناة »روسيا اليوم« عن املسؤول األميركي 
قوله، خالل جلسة استماع أمام إحدى جلان الكونغرس، 
»عندما نتلقى معلومات حول عدم قدرة التنظيم على دفع 
رواتب املقاتلن ومحاولته التعويض من مصادر أخرى 

للدخل نعلم حينها أننا نضربه في املكان املؤلم«.
 وأضاف أن التنظيم بدأ في األراضي التي يسيطر 
عليها في س���ورية والعراق لتعويض النقص بفرض 
ضرائب على الس���كان األكثر فقرا بعد أن كانوا معفن 
منها كما جلأ إلى مزيد م���ن عمليات االبتزاز لتمويل 

نشاطاته.
وأش���ار إلى أنه رغم صعوبة حتديد الضرائب فإن 
الضربات حدت بال ش���ك من قدرة التنظيم على إنتاج 
وبيع النفط وجني األرباح كما كان األمر في السابق، 
موضحا أن الغارات اجلوية األخيرة اس���تهدفت أيضا 
مخابئ االحتياط���ي النقدي ما حرم التنظيم املتطرف 

من 100 مليون دوالر.

»ال تغيير بنظام الطائف وال في الهوية العربية«

سعد احلريري: السعودية وقفت دومًا إلى جانب لبنان
وال شيء ميكنه أن يُعكّر العالقة معها

تطرق احلريري في كلمته 
الى مآثر امللك الراحل عبداهلل 
ب���ن عبدالعزي���ز وما قدمه 

للبنان.
وتوقف مش���اركون امام 
قول احلريري انه كان سيطلب 
من مجلس بلدي���ة بيروت 
املنتخب االستقالة فيما لو 
اظهرت نتائ���ج االنتخابات 
كسرا للمناصفة االسالمية 
� املس���يحية، واعتبروا في 
ذلك رسالة الى الوزير اشرف 
ريفي، مبعنى انه كان عليه 
ان يدعو الفائزين بانتخابات 
بلدية طرابلس الى االستقالة 
احتجاجا على عدم فوز اي 

مرشح مسيحي او علوي.
ويواجه ريفي اآلن حمالت 
متعددة املصادر واالهداف، 
آخرها ما نشر في صحيفة 
»الس���فير« امس عن تلقيه 
الدعم من بهاء الدين احلريري، 
الش���قيق االكب���ر لس���عد 
احلريري، والذي استضافه 
في مقره في موناكو، على اثر 
اعتراض بهاء على ترشيح 
شقيقه سعد للمهندس جمال 
عيتاني لرئاسة بلدية بيروت 
وقوله لهم: من غير االخالقي 
ان تتبنى من سرق مال اخيك 

االكبر.
وتقول الصحيفة ان بهاء 
احلريري يتهم جمال عيتاني 

الذي كان يعمل معه باختالس 
الدوالرات  عش���رات مالين 
ف���ي مش���روع العبدلي في 

االردن.
اع���الن نتائ���ج  وبع���د 
انتخاب���ات بلدية طرابلس، 
اتصل بهاء بريفي مهنئا ومن 
ثم دع���اه الى موناكو حيث 
س���مع منه رفضه خليارات 
ش���قيقه س���عد السياسية، 
وابرزه���ا تبن���ي ترش���يح 
س���ليمان فرجنية واحلوار 

مع حزب اهلل.
وحت���اول جه���ات عدة 
توسيع شقة التباعد بن سعد 
احلريري واشرف ريفي عن 
اظهاره كطرف في لعبة شد 
احلبل بن سعد وشقيقه بهاء 
الذي التق���ى مع ريفي على 
الش���كوى من امور محددة، 
لم ينفها رئيس التيار، بدليل 
الداخلي  النق���د  حديثه عن 
وحتمل كامل املسؤوليات، 
علما ان في اش���ارة االخير 
معنى مختلفا، وكأنه يريد 
ان يقول ملن يتصرفون من 
عندياتهم في املس���تقبل او 
باسم املستقبل: انا املسؤول، 

وبالتالي االمر لي.
وبحس���ب اطراف سعت 
ب���ن احلريري  للتوس���ط 
وريفي ل� »األنباء«، ان ما كان 
ممكنا قبل انتخابات طرابلس 
البلدية لم يعد كذلك بعد هذه 
االنتخابات، وما جنم عنها من 
فوز مؤزر لالئحة املدعومة 

من وزير العدل املستقيل.
يواص���ل  وبالتزام���ن، 
ح���زب اهلل حملته العنيفة 
على مصرف لبنان املركزي 
وحاكمه رياض سالمة على 
خلفية تقيد االخير بقانون 
املالية  العقوبات االميركية 
حفاظا على االستقرار املالي 

العام في لبنان.
وكان س���المة اعلن عن 
اقفال 100 حس���اب مرتبط 
بحزب اهلل تطبيقا للقانون 
االميركي وان االولوية هي 
البقاء لبنان على اخلريطة 

املالية الدولية.

اسماهم امللك الراحل عبداهلل 
ب���ن عبدالعزي���ز باحلفنة 
الضال���ة، ولن نس���كت عن 
اخط���اء بع���ض االجهزة، 
واحلم���الت االعالمية على 
الشباب املسلم بحجة مكافحة 
الدين  االرهاب، ودعا رجال 
املس���لمن الى مواجهة هذه 

الفئة الضالة.
وشارك في االفطار رجال 
الدين مسلمن ومسيحين 
البابوي ومفتي  والس���فير 
اجلمهوري���ة وممث���ل عن 
الى  املارون���ي  البطري���رك 
جان���ب رئي���س احلكومة 
متام س���الم والرئيس فؤاد 
الداخلية  السنيورة ووزير 

نهاد املشنوق.
ولوح���ظ غي���اب نائب 
رئي���س املجلس الش���يعي 
االعل���ى الش���يخ عبداالمير 
قبالن او من ميثله عن افطار 
بيت الوسط، كما غاب رئيس 
املجلس االس���المي العلوي 
اسد عاصي او من ميثله في 
حن حضر ممثل عن العالمة 
علي محمد حسن فضل اهلل 

والسيد علي االمن.
ولوحظ حضور الوزراء 
نهاد املشنوق ورشيد درباس 

ونبيل دو فريج.
الى  الكاميرا  وتوجه���ت 
الوزي���ر املش���نوق عندما 

بيروت ـ عمر حبنجر

االطاللة الرمضانية االولى 
لرئيس تيار املستقبل حافظت 
على وتيرة االعتدال والنبرة 
الهادئ���ة دون فتح دفاتر او 
كشف حسابات، ممهدا لقراءة 
نقدية ذاتية على مس���توى 
التيار دون التهرب من حتمل 
ام���ام احللفاء  املس���ؤولية 
ابراز قاعدة  واخلصوم، مع 
التمسك مبدرس���ة الشهيد 
رفيق احلريري في االعتدال 
والعيش املشترك واملناصفة 
االسالمية � املسيحية، متناوال 
»احلريرية السياسية« التي 
حت���دث عنها وزي���ر العدل 
املستقيل اشرف ريفي بالدعم 
وااللتزام معطوفة على اتفاق 
الطائف وعلى العالقة املميزة 
مع اململكة العربية السعودية 
»التي وقفت وستقف وستبقى 
في كل املراح���ل مع لبنان« 
الجل مش���روع الدولة فيه، 
قائ���ال »ان تيار املس���تقبل 
الطائف«،  متمس���ك باتفاق 
مضيفا »اقول لكل من يعتقد 
ان بامكان���ه االصطياد في 
ماء يري���ده عكرا، ان ما من 
شيء ميكنه ان يعكر العالقة 
العربية  اململكة  بيننا وبن 
السعودية«، وكأنه بهذا يقطع 
الطريق على كل من يفكر في 
تغيير نظام الطائف او الهوية 

العربية للبلد.
وقال: االنتخابات البلدية 
تش���كل بالنسبة لي فرصة 
ملراجعة نقدية ولتقدمي كشف 
حساب سياسي وتنظيمي، 
الفتا الى ان محاوالت تقدمي 
سياسة التجييش والغرائز 
»لكن تربيتي علمتني الصدق 
والوفاء وحتمل النتائج مهما 
كانت قاسية وال هروب الى 

االمام«.
ان���ه كان  وكش���ف عن 
سيطلب الى املجلس البلدي 
اجلديد االستقالة لو كسرت 
املناصفة في بيروت، واشار 
الى محاوالت تشويه صورة 
الدي���ن احلنيف من قبل من 

الرئيس سعد احلريري خالل اقامته مأدبة افطار في بيت الوسط على شرف الهيئات الدينية بحضور مفتي لبنان 
)محمود الطويل( الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس مجلس الوزراء متام سالم  

نايلة تويني: إضعاف احلريري 
إيذاء للبنان وتشجيع للتطرف

بيروت ـ أحمد منصور

اعتب���رت النائبة نايلة تويني أن إضعاف الرئيس 
سعد احلريري أو ابعاده يعني ايذاء لبنان وتشجيع 
التطرف. وأكدت أنها لن تقدم استقالتها الفتة إلى أن 
»لبنان يحتاج إلى ثورة وتغيير«. وقالت تويني في 
مقابلة على »تلفزي���ون لبنان« ضمن برنامج »وجها 
لوجه«: »اليوم نحن في حاجة إلى شخص مثل غسان 
تويني يوعي اللبنانين والزعماء في لبنان«. وفي شأن 
عملها في املجلس النيابي، قالت: »لن أقدم استقالتي، 
وتطرق���ت إلى أزمة الصحافة الورقية، مؤكدة أن »من 
قتل جبران تويني أراد أن يغتال فكره ومقاالته واسكات 
»النه���ار« لكننا حتدينا اجلمي���ع«. وقالت: »طاملا انا 
على قيد احلياة لن أسمح بإغالق النهار أو اسكاتها«. 
وكش���فت تويني عن أن »هناك خط���را على »النهار« 
وهي متر بأزمة كبيرة لكنها لن تقفل طاملا انا على قيد 
احلياة«، معيدة الس���بب إلى »ازمة عاملية وكارثة في 
وضع اإلعالنات«. وقالت: »الرئيس نبيه بري عّبر عن 
اهتمامه مبساعدة النهار على االستمرار والنائب وليد 
جنبالط غّرد عبر تويتر معبرا عن حرصه على النهار، 
كما أن الرئيس سعد احلريري أيضا من اكبر املساهمن 

في هذه اجلريدة أيضا عبر عن اهتمامه«.

بيروت: رأى عضو تكتل 
النائب  »التغيير واالصالح« 
اميل رحمة انه لم تنته حظوظ 
النائب  رئيس تيار »املردة« 
سليمان فرجنية بالوصول الى 
سدة الرئاسة، ومن املمكن ان 
نندم كثيرا اذا ذهبت الرئاسة 
ملرش���ح آخر من خارج قوى 
8 آذار. واش���ار ف���ي حديث 
إل���ى ان »رئيس  تلفزيوني 
تيار املستقبل« النائب سعد 
احلريري لم يسحب ترشيحه 
الترشيح لم  لفرجنية، وهذا 
يضر احلريري وكل احللفاء 
االقليمين للحريري كانوا وراء 

هذا الترشيح.
واكد ان حظوظ فرجنية 
كبيرة وهو ال يزال يقول ان 
اي معطي يظهر لصالح رئيس 
تكت���ل »التغيير واالصالح« 
النائب ميشال عون سينزل 

الى املجلس للتصويت له.

بيروت: رد رئيس حزب 
اللبنانية س���امي  الكتائ���ب 
اجلميل اعتراض وزراء احلزب 
على بناء السد املعروف ب� »سد 
جّنة« في منطقة جبيل، على 
بيئية هذا السد وعلى جدواه، 
بسبب مدى صالحية أرضه 
لبناء لسد، كما أن املنطقة بيئيا 

هي جنة طبيعية.
وإضافة الى ذلك كش���ف 
اجلميل عن أن الشركة املكلفة 
ببناء السد، هي شركة برازيلية 
حوكم���ت بالبرازي���ل بتهمة 
الفس���اد وقد اتهمت برشوة 
رجال سياس���ة في البرازيل 
من أج���ل املوافقة على إقامة 

سدود بال جدوى.
النفايات  وع���ن مطام���ر 
رف���ض اجلمي���ل املش���روع 
املط���روح اله���ادف الى طمر 
بالنفايات،  اللبناني  الشاطئ 
وقال: يريدون جتذيف البحر 
وحتويله الى مطمر نفايات.

إمييل رحمة: حظوظ 
فرجنية بالرئاسة 

كبيرة

اجلميل: سد جنة تبنيه 
شركة برازيلية فاسدة!

السفيرعسيري:
كالم املشنوق ال مبرر له

بيروت: جدد السفير السعودي علي عواض عسيري، 
استغرابه ملضمون مواقف وزير الداخلية والبلديات نهاد 

املشنوق وكالمه »الذي ال مبرر له على اإلطالق«.
وعن جو اللقاء الذي جمعه باملشنوق مساء االحد، 
رفض عسيري الكشف عن تفاصيله مكتفيا بالقول: »لقد 
شرح لي وجهة نظره، لكنها ليست للنشر، وسأنقلها 

الى املسؤولن في اململكة«.
وعن تأثير مواقف املش���نوق عل���ى عالقة اململكة 
بالرئيس سعد احلريري، قال عسيري: »لقد أكد الوزير 
املشنوق شخصيا خالل لقائي به أن كالمه ميثله شخصيا 

وال عالقة للرئيس احلريري به«.
وعن سبب عدم حضور الوزير ريفي العشاء اجلامع 
الذي أقامه في منزله في اليرزة، أوضح عسيري أن ريفي 
وزوجته وعددا من الشخصيات اللبنانية كانوا ضيوفه 
في منزله قبل أيام من العش���اء. وقال »اذا كان أحدهم 
ال يرغب في مقابلة ش���خص آخر على العشاء، فليس 

علينا أن نحرجه وال أن نحرج الشخص اآلخر«.
وسئل السفير عسيري في لقاء مع مجلة »االقتصاد 
واألعمال« أجاب عسيري: »ان الرئيس سعد احلريري 
هو من القيادات اللبنانية املؤثرة في الساحة السياسية، 
ونحن دائما نعبر من خالل القنوات الرسمية )من رئيس 
اجلمهورية ورؤساء مجلس الوزراء سواء كان الرئيس 
متام سالم أو الرئيس سعد احلريري أو الرئيس فؤاد 
السنيورة أو الرئيس جنيب ميقاتي( عن حرص اململكة 

على عالقة جيدة مع لبنان«.
أما في شأن املساعدات العسكرية وهبة ال� 4 مليارات 
دوالر، فأكد عسيري أنها »ألغيت وطويت صفحتها«.


