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أنباء لبنانية

قوات النظام تسيطر على عدة قرى في ريفي المحافظتين وتصعّد قصف الغوطة الشرقية

الرئيــس  أكــد  وكاالت: 
الروســي فالدمييــر بوتــن 
استمرار دعمه للنظام السوري 
ورئيسه بشار األسد سياسيا 

واقتصاديا.
وقــال الكرملــن أمس إن 
بوتن أبلغ األســد في تهنئة 
بالعــام اجلديد بأن روســيا 
»ستســتمر فــي تقــدمي كل 
مســاعدة ممكنــة لســورية 
حلماية سيادة الدولة ووحدتها 
وســالمة أراضيهــا ولتعزيز 
عملية التســوية السياســية 
وكذلك جهود إنعاش االقتصاد 

الوطني«.
وأعرب الرئيس الروســي 
اســتمرار  فــي  املــه  عــن 
»التحوالت اإليجابية« واملضي 

نحو األفضل في سورية.
ونقلت الرئاسة الروسية 
مبوقعهــا اإللكترونــي عــن 
القــول فــي برقيــة  بوتــن 
التهنئــة ان »االنتصــار على 
اإلرهاب وتطبيع الوضع في 
سورية يلبي مصالح السالم 
واالستقرار في عموم الشرق 

األوسط«.
ميدانيــا، دفعــت فصائل 
املعارضة السورية تعزيزات 
إضافيــة ملواجهة تقدم قوات 
النظام في ريفي إدلب وحماة 

وسط سورية.
وقــال القائــد العســكري 
فــي حركة نور الدين الزنكي 
عبــد الــرزاق عبــد الــرزاق 

لوكالــة األنبــاء األملانية )د. 
ب.أ(: »أرســلت احلركة رتال 
عسكريا مكونا من آليات ثقيلة 
ورشاشــات، ومقاتلن مشاة 
إلى ريف حمــاة لصد هجوم 
قــوات النظام وامليليشــيات 

»مقاتلي الزنكي سوف يقاتلون 
على جبهة واحدة وضمن غرفة 
عمليات مشتركة تضم جميع 

الفصائل«.
ونقلت الوكالة األملانية عن 
مصــدر آخر في املعارضة ان 

الذي ســيطرت عليــه قوات 
النظــام صباحــا مدعومــة 
مبيليشيات محلية وأجنبية، 
واستعادوا السيطرة عليه«.

وأشــار إلــى قتــل وجرح 
العشــرات من عناصر قوات 
النظام التي ردت بقصف كثيف 
من نقاط متركزهــا في قرى 
أبودالي واملشيرفة، وتل مرق 
بريف إدلب اجلنوبي الشرقي.
من جانبها، قالت مصادر 
إعالمية مقربة من النظام لـ »د. 
ب. أ«: »سيطر اجليش السوري 
والقــوات الرديفــة على بلدة 
عطشان وتل الزعتر ومزارع 
النداف بريف إدلب اجلنوبي 
الشرقي احملاذي لريف حماه 
الشــمالي بعد معارك عنيفة 
مع مســلحي جبهــة النصرة 

والفصائل املرتبطة بها«.
وأضافت املصادر: »يتابع 
اجليش السوري عملياته في 
ريف ادلب اجلنوبي الشرقي، 
وسيطر على قرية اجلدوعية 
شــمال قريــة تل مــرق بعد 
مواجهــات مع جبهة النصرة 

والفصائل املرتبطة بها«.
وأرجــع قائــد فــي جيش 
العــزة التقــدم الــذي حتققه 
القــوات احلكوميــة التباعها 

سياسة األرض احملروقة.
وقــال القائد العســكري، 
الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ 
»د.ب.أ« إن »6 طائرات حربية 
روسية ومروحيتن لم تفارق 

املوالية له«.
وكانت هيئة حترير الشام 
خاضت قتاال مــع نور الدين 
الزنكي في ريفي حلب وإدلب 

منذ عدة أشهر.
وأوضــح عبدالــرزاق ان 

»عــددا من الفصائل أرســلت 
إلــى  عســكرية  تعزيــزات 

محافظتي أدلب وحماة«.
وأضاف املصدر: »شــنت 
فصائــل املعارضــة هجومــا 
معاكسا أمس على تل سكيك 

سماء املنطقة، وشنت عشرات 
الغــارات، مــا أجبــر فصائل 
املعارضــة على إخــالء قرية 

عطشان واالنسحاب منها«.
العســكري  القائد  ورجح 
اســتعادة فصائل املعارضة 
لعدد من املواقع، التي خسرتها 
أمس األول، بســبب األحوال 
اجلوية التي حتيد سالح اجلو 
السوري احلربي واملروحي.

ونقلــت وكالــة األنبــاء 
الفرنسية عن املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان تأكيده وقوع 
»اشتباكات طاحنة« بن قوات 
النظام بقيادة العميد ســهيل 
احلسن من جهة، وهيئة حترير 
الشــام وفصائــل معارضــة 
أخرى في ريف إدلب اجلنوبي 

الشرقي.
وأضــاف: »متكنــت قوات 
النظــام مــن حتقيــق تقــدم 
جديــد والســيطرة على عدد 
من البلدات والقرى في إطار 
هجومها الهادف للسيطرة على 
ريف ادلب اجلنوبي الشرقي 
وتأمن طريق اســتراتيجي« 
محاذ لــه يربط مدينة حلب، 
ثانــي أكبــر مــدن ســورية، 

بدمشق.
وأدت املعــارك الى نزوح 
آالف املدنيــن ونقــل تقرير 
لفرانس برس توجه عشرات 
والشــاحنات  الســيارات 
الصغيرة احململــة باملدنين 
باجتاه مدينة إدلب، في وقت 
افترش العشرات األرض في 
البساتن وعلى جانبي طريق 

حلب دمشق الدولي.
وفــي جبهــة أخــرى، ال 
تقل اشــتعاال، قصفت قوات 
النظام أكثر مــن ١5 بلدة في 
الغوطة الشرقية لدمشق، في 
محاولــة القتحام املنطقة من 
محوريــن أحدهمــا من املرج 
شــرق الغوطــة، واآلخر من 
جهة مدينة حرستا وغربها.

الســوري  وكان املرصــد 
حلقوق اإلنسان قد أعلن في 
وقت سابق مقتل 8 أشخاص 
وإصابة العشرات، جراء قصف 
شــنته القوات السورية على 
مناطــق خاضعــة لســيطرة 
املعارضــة بغوطــة دمشــق 

الشرقية.

)ا.ف.پ(  الدخان يتصاعد عقب غارة على منطقة حرستا التي تسيطر على املعارضة بريف دمشق 

األناضول: تعهد الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان 
»بسحق« امليليشــيات الكردية التي تسيطر على قوات 
سورية الدميوقراطية »قسد« والتعامل معها بنفس طريقة 
مواجهة تنظيم داعش، منتقدا استمرار دعم االنفصاليني 
االكراد في شمال سورية. وقال إن بالده ستكرر ما فعلته 
ضد تنظيم »داعش« مع تنظيم وحدات حماية الشــعب 
الكردية »ب ي د« التــي تعتبرها امتدادا حلزب العمال 
الكردستاني. جاء ذلك خالل كلمة له خالل املؤمتر العام 
لفرع حزب العدالة والتنمية احلاكم، بوالية قسطموني، 
شمالي البالد.  وأكد أردوغان أن تركيا »ستفرض األمن، 

حتما، في املناطق احملاذية حلدودها«.
وأضاف: »حينما نطهر مدينتي عفرين ومنبج من اإلرهابيني 
)منظمــة ب ي د/بي كا كا(، فــإن أصحابها احلقيقيني 

سيعودون إلى ديارهم، ومن ثم سنفرض األمن في جميع 
املناطق احملاذية حلدودنا، بدءا من تل أبيض )مبحافظة 
الرقة( ورأس العني )مبحافظة احلسكة(، ألن تلك املناطق 

تشكل لنا تهديدا«.
وتطرق إلى التسليح األميركي لتنظيم »قسد« قائال: »منذ 
حصولي شخصيا على وعد بعدم تقدمي السالح للتنظيم، 
وصلت إليه أكثر من 4 آالف شــاحنة محملة بالســالح 
واملدرعات« مشيرا الى اتصال الرئيس االميركي دونالد 
ترامب به لتهدئة مخاوف االتراك من االنفصاليني االكراد.

وأشار أردوغان إلى أن اجلانب األميركي لم يكتف بنشر 
تلك األسلحة على طول احلدود التركية مع سورية، بل 
مت أيضا تخصيص ميزانية للسنة القادمة، للغرض ذاته، 
الفتا إلى تســبب ذلك الدعم بازدياد »شراسة« املنظمة 

اإلرهابية يوما بعد يوم.
وأضاف: »ماذا نفعل عندما ال تريد هذه الدولة )الواليات 
املتحدة( العمل معنا؟ هي أدرى مبصلحتها، لكن ينبغي 
على اجلميع في املنطقة القبول بحقيقة أننا سنســحق 
هذا التنظيم اإلرهابي )ب ي د( بطريقة أو بأخرى، وفي 

وقت ليس ببعيد«.
وتابــع: »نريد العمل مع أميركا كما نعمل مع روســيا 
وإيران في ســورية، لكن املشكلة تكمن في مدى رغبة 

أميركا في العمل معنا«.
وأوضح أنه »في حال تعاونت أميركا معنا فإننا سنكون 
سعداء، وسوف ننظر إلى ما ميكننا القيام به معا، ومن 
خطا جتاهنا خطوة فإننا لن نتردد في ردها باملثل، وفي 

النهاية ال توجد بينا مشكلة ال ميكننا حلها«

واشنطن حتذر النظامأردوغان يتعهد بسحق »قسد« وتطهير عفرين ومنبج: ما فعلناه ضد »داعش« سنكرره معهم
من استهداف »قسد«

»هيئة علماء املسلمني« تدعو ملواجهة 
ٍ شرعي طعن في أصول العقيدة قاض

بويز: مهمة باسيل انتهت
مادام اعترف بإسرائيل

وكاالت: وجهت الواليات املتحدة حتذيرا للنظام السوري، من مغبة 
تنفيذه أي هجوم يطول امليليشيات الكردية التي تسيطر على قوات 
سوريا الدميوقراطية »قسد«. وحذر وزير الدفاع األميركي، جيمس 
ماتيس، في مؤمتر صحافي في الپنتاغون قائال »لدينا خط فاصل 
بني املناطق التي يسيطر عليها حلفاء الواليات املتحدة في الشرق 
الســوري، وتلك اخلاضعة لســيطرة القوات احلكومية املدعومة 
من روســيا في الغرب«. وأكد ماتيس، عن أن مسؤولني أميركيني 
ســيذهبون إلى شرق سورية، لتنظيم شؤون نزع األلغام وإعادة 

اإلعمار، مضيفا »سترون مزيدا من الدبلوماسيني على األرض«.
وتابع بأن مهمة العســكريني األميركيني املوجودين في ســورية 

»ستنتقل من السيطرة على األراضي إلى تأمني االستقرار«.

بيروت: دعت هيئة علماء املســلمن في لبنان الى وقف ما 
وصفته »بالعدوان على دين الرحمن« من جانب بعض رجال 
الدين املســلمن السنة، وبينهم أحد قضاة الشرع، الذي طعن 
في أصــول العقيدة ومخالفة للمعلوم مــن الدين بالضرورة، 
مما أجمع عليه علماء األمة. وتضم هيئة علماء املسلمن علماء 

وقضاة شرع من مختلف املشارب الصافية.
وقــال بيــان للهيئة تلقته »األنباء« إنها آثــرت بداية اتباع 
منهج أميتوا الباطل بالسكوت عنه، لكن بعد املجاهرة بالسوء 
في املؤمترات وعلى الفضائيات ورســائل التواصل املنتشرة، 
وكأنــه آلى على نفســه أال يدع أصال من أصول االســالم، وال 
محكمة من محكماته إال ونقضها، خالف صريح القرآن وقطعية 
نصوصه كقوله بصلب املسيح، وباحللولية وفضل الفالسفة 
وكتبهم على االنبياء والكتب الســماوية، ودعا الى نقد محكم 
الشــريعة، السيما في أحكام االسرة، وصوال الى سلخ الناس 

عن دينها بالكلية.
وأشارت الهيئة الى تواصلها مع دار الفتوى التي متثل حصن 
املسلمن في مواجهة الفكر التكفيري املتطرف واالنحرافي الضاللي 
على حد سواء، وتشد على أيدي سماحة مفتي اجلمهورية وأمن 
الفتوى ورئيس احملاكم واملدير العام لألوقاف للقيام بالواجب.
وسمى بيان صادر عن علماء بيروت، رجل الدين املقصود، 
وهو قاضي الشرع عبدالرحمن املال، ووجه احملامي د.رأفت محمد 
رشــيد قباني، جنل املفتي الســابق، نداء الى رئيس احلكومة 
ســعد احلريري لوقف تدخل بعض الصحف احملســوبة على 
تياره، دفاعا عن القاضي املذكور ومن معه، بوجه إجماع العلماء 
ورجال الدين السنة، وااليعاز الى التفتيش القضائي الشرعي، 
بالتحرك، وفق املعايير الفقهية املعتمدة عند مرجعية االعتدال 

في العالم وهو األزهر الشريف.

بيروت ـ أحمد منصور

عّلق وزير اخلارجية األســبق فارس بويز على كالم وزير 
اخلارجية واملغتربن جبران باســيل عن »حق اســرائيل بأن 
تعيش بأمان« مع اعترافه بوجودها، معتبرا انه »إذا كان هذا كالم 
زلة لسان أو سهوا فهذه مصيبة، بأن يتم التكلم عن موضوع 
بهذه اخلطورة والدقة بعيدا كل البعد عن املســؤولية، أما إذا 
كانت مقصودة بغية خلق توازن مع ما قاله في جامعة الدول 
العربية، فإنها تدخل في ظل التقلبات التي تلغي صدقية لبنان«.
وفــي حديث إلى وكالة »أخبار اليوم« رأى بويز أن »مهمة 
باســيل انتهت مادام اعترف بإسرائيل، واعترف لها مبستقبل 
آمن، وأقر لها بكل احلقوق، وبالتالي ال لزوم أن »يتعذب« في 
املستقبل في أية مفاوضات، ألنه قد رمى كل االوراق خارج اطار 
أي امل بسالم عادل في هذه القضية«، مضيفا: »أما إذا كان كالم 
باســيل ينم عن مناورات سياســية فإنه يدل داللة كاملة على 
غيــاب أي قناعات عند وزير اخلارجية فكرية أو ايديولوجية 
أو عقائديــة حيــال القضيــة العربية والقضية الفلســطينية 

والقضية اللبنانية ايضا«.

أوساط الرئاسة: »طائف« غازي كنعان ورستم غزالة في ذمة اهلل

مصادر ديبلوماسية لـ »األنباء«: باريس وراء االنفراجات اللبنانية
بيروت ـ عمر حبنجر

تقول أوساط ديبلوماسية 
في بيــروت لـ »األنباء« ان 
االنفراج الديبلوماسي الذي 
الحت مالمحه بن الرياض 
وبيروت، بداللة جتاوز عقدة 
تبادل قبول اعتماد سفيري 
البلدين، سيفتح الباب الى 
انفراجــات سياســية على 

املستوى الداخلي، قريبا.
الـسـفـيـــر  وسـيقـــدم 
الســعودي وليد اليعقوب 
الى وزير  أوراق اعتمــاده 
اخلارجية جبران باســيل 
يــوم الثالثــاء املقبل، بعد 
الريــاض بيــروت  إبــالغ 
املوافقة على تعين فوزي 
كبارة سفيرا جديدا للبنان 

في السعودية.
األوســاط،  وتوقعــت 
تدخل حزب اهلل وســيطا، 
بن حليفيه املتنازعن حول 
أزمة مرسوم منح األقدمية 
لضبــاط »دورة االنصهار 
الوطني«، والرئيس ميشال 
عون ورئيس مجلس النواب 

نبيه بري.
األوســاط  وحتدثــت 

لـ »األنباء« عن دور ملموس 
للديبلوماسية الفرنسية في 
تفريج األجواء اللبنانية، كما 
أجواء العالقات اللبنانية ـ 
العربية، حتضيرا ملؤمترات 
دولية داعمة للبنان برعاية 
فــي غضــون  فرنســية. 
الســجاالت مستمرة  ذلك، 
بوتيرتها املتصاعدة، وهي 
ستبقى هكذا حتى االسبوع 
الطالع حيث يعود الوزراء 
العشرون الذين غادروا الى 
اخلارج لقضاء عطلة األعياد 
النواب  امليالدية، ومعهــم 
الـ ١٠3، ويستأنف احلراك 
السياسي دورته الطبيعية.
وفي هذا السياق، أكدت 
القنــاة البرتقالية الناطقة 
بلسان العهد، على إمساك 
الرئيس عون بزمام األمور 

تبعا لدستور الطائف.

وقالــت هــذه القناة في 
مقدمة نشرتها مساء امس 
االول، ان على الذين اعتادوا 
على »طائف غازي كنعان 
ورســتم غزالــة )القائدين 
السورين بنظام الوصاية 
الســورية في لبنــان( ان 
يدركــوا ان ذلك »الطائف« 

قد رحمه اهلل فعال«.
وفي غضون ذلك، وّقع 
الرئيــس ميشــال عــون 
مراسيم إدراج أسماء ضباط 
في األمــن الداخلي واألمن 
العام والضابطة اجلمركية 
وأمن الدولــة على جداول 
الترقية الى رتبة اعلى للعام 
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لكــن وزيــر املــال علي 
حسن خليل رأى ان مفتاح 
احلــل في مرســوم ضباط 
»دورة عون« هــو العودة 

الدســتورية،  عن املخالفة 
وإصدار مرســوم حســب 
األصــول ممهــور بتوقيع 
وزيــر املــال، الــى جانــب 
التواقيع األخــرى، وبذلك 
نكون قــد عاجلنا 95% من 
األزمة والـ 5% الباقية ميكن 

نقاشها.
وقال الوزير خليل  لقناة 
»ام.تي.ڤــي«: ال تراجع في 
موقفنا، ال في »عن التينة« 
وال في وزارة املال، واملواجهة 
مفتوحة، وأشار خليل الى 
انه ال يوافق رئيس احلكومة 
سعد احلريري في قوله، ان 
املشكلة صغيرة ألن األزمة 
تتعلق بتطبيق الدستور، 
مشترطا ســحب أسماء 9 
ضباط من »دورة عون« من 
مرســوم الترقيات، أما اذا 
أرادوا فتح امللف السياسي 

علــى مصراعيــه والعودة 
الى نقــاش الدســتور من 
األساس، فال مشكلة لدينا، 
ولن نتحدث ال عن اعتكاف 
وال عن اســتقالة، واألمور 

مفتوحة على النقاش.
ومبثل هذه التصريحات 
رفــع املعــاون السياســي 
لرئيس مجلس النواب نبيه 
بري من سقف املواجهة الى 
احلد األقصى، مع الرئيس 
ميشــال عــون، وقد انضم 
الرئيــس الســابق ملجلس 
النواب حســن احلسيني، 
الى القائلن بال دســتورية 
مرســوم منــح األقدميــة 
لضباط دورة ١994 )دورة 

االنصهار الوطني(.
وقال احلســيني لقناة 
»اجلديــد«: األزمــة غيــر 
دســتورية، إمنا ذات أبعاد 

سياسية أخرى، مؤكدا على 
ضرورة توقيع وزير املال 
على مرسوم ترقية الضباط 

بحسب األصول.
وأشــار احلســيني الى 
ثغرة في قانون االنتخابات 
اجلديد تتمثل في »الصوت 
والســجاالت  الطائفــي« 

السياسية.
في غضون ذلك، النائب 
فادي كرم )قوات لبنانية( 
قال إلذاعة لبنان احلر، ان 
العالقة بن »القوات« وتيار 
املستقبل قائمة، وان أمورا 
كثيــرة جتمعنــا ولكننــا 
بحاجة الى توضيحات، إذ ان 
هناك اختالفا في اخليارات 

في مقاربة الفترة املقبلة.
وردا على سؤال قال ان 
القــوات تعرضــت لهجمة 
للقبــول  جــدا،  مؤذيــة 
ببعض الشروط في األمور 

املفروضة علينا.
من جهته، النائب عاطف 
مجدالني )املســتقبل( قال 
ان العالقــة بن املســتقبل 
والقوات، متينة وراسخة، 
وال تؤثر عليها الشوائب، 
وان لقاء الرئيس احلريري 
ود.ســمير جعجــع رهــن 
الظــروف األمنيــة وغيــر 
األمنيــة، مشــيرا الــى ان 

التواصل موجود.
رئيس مجلــس النواب 
نبيه بــري وخــالل لقائه 
املدير العام لألمن الداخلي 
اللواء عماد عثمان، أكد ان 
الوضع األمني في لبنان هو 
األفضل ليــس في املنطقة 
وحســب، بل مقارنة ايضا 
مع دول كثيرة في العالم.

ومبناســبة ليلــة رأس 
الســنة، وضعــت األجهزة 
األمنيــة كافــة فــي حالــة 
استنفار كلي، وعلقت وزارة 
الدفاع إجازات نقل السالح، 
فيما حذرت قيادة اجليش 
من اإلطــالق التـقـلـيـــدي 
ابتهاجــا بالســنة  للنــار 

اجلديدة.

)محمود الطويل( جانب من التحضيرات في ساحة النجمة في قلب بيروت استعدادا حلفل رأس السنة املجاني 

الرئيس احلسيني 
ينضم إلى بري: 
املرسوم ليس 

دستورياً
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