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الحملة على الغوطة المحاصرة أتمت شهرها الثالث وأسفرت عن مقتل نحو 730 مدنياً

مشروع قرار »معدل« لهدنة الشهر أمام مجلس األمن

مقتل وإصابة نحو 300 »متعاقد« روسي في هجوم دير الزور األسبوع املاضي
موسكو - رويترز: أفادت 3 مصادر مطلعة بأن 
نحو 300 رجل يعملون لصالح شــركة عسكرية 
روسية خاصة مرتبطة بالكرملني إما قتلوا أو أصيبوا 

في سورية األسبوع املاضي.
وذكر طبيب عسكري روسي أن نحو 100 قتلوا 
بينما قال مصدر يعرف العديد من املقاتلني إن عدد 

القتلى يتجاوز 80.
ويتزامن توقيت سقوط الضحايا مع معركة في 
السابع من فبراير قرب مدينة دير الزور السورية، 
حيث قال مســؤولون أميركيــون ومقاتلون من 
امليليشيات الكردية شاركوا في العملية، إن قوات 
التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة هاجمت قوات 
متحالفة مع الرئيس السوري بشار األسد، حليف 

موسكو.
لكن مســؤولني روس اعترفوا بأن 5 مواطنني 

رمبا لقوا حتفهم لكن ال عالقة لهم بالقوات املسلحة 
الروسية.

وتظهر االشتباكات أن مشاركة روسيا عسكريا 
في سورية أكبر مما تقول، وجتازف باستدراجها 

إلى مواجهة مباشرة مع الواليات املتحدة هناك.
وهــذا أكبر عدد من الضحايا الروس يســقط 
في معركة واحدة منذ وقوع اشتباكات ضارية في 
أوكرانيا عام 2014 عندما قتل أكثر من 100 مقاتل.

وذكرت 5 مصادر مطلعة أن املصابني الذين جرى 
إجالؤهم من سورية في األيام القليلة املاضية نقلوا 

إلى 4 مستشفيات عسكرية روسية.
وقال الطبيب العسكري، الذي يعمل في مستشفى 
عسكري في موســكو وشارك في عالج املصابني 
القادمني من ســورية، إن املستشفى استقبل حتى 
مساء السبت أكثر من 50 من هؤالء املصابني، %30 

منهم إصاباتهم خطيرة.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على أسئلة رويترز. 
وسئل متحدث باسم الكرملني عن الضحايا الروس 
اليوم اخلميس فقال إنه ليس لديه شــيء يضيفه 
للبيانات السابقة. وكان الكرملني قال في وقت سابق 
هذا األسبوع إنه ال ميلك معلومات عن أي ضحايا.
وذكر الطبيب العســكري أن زميال له كان قد 
توجه إلى سورية في إحدى رحالت اإلجالء الطبي 
فــي اآلونة األخيرة أبلغه بأن قرابة 100 شــخص 
من الروس قتلوا حتى نهاية األسبوع املاضي وأن 

200 أصيبوا.
وأوضح الطبيب الذي حتدث إلى »رويترز« أن 
معظم الضحايا متعاقدون عســكريون روس من 

القطاع اخلاص.
وقال يفغيني شــاباييف، رئيس الفرع احمللي 

ملنظمة كوساك شــبه العسكرية والذي له عالقات 
باملتعاقدين العســكريني الروس، إنه زار معارف 
له أصيبوا بسورية في املستشفى املركزي التابع 
لوزارة الدفاع في خيمكي على مشــارف موسكو 

األربعاء املاضي.
وأضاف ان املصابني أبلغوه بأن وحدتي املتعاقدين 
الروس املشاركتني في املعركة قرب دير الزور تتألفان 
من 550 رجــال. ونقل عن املصابني بأن نحو 200 

من هذا العدد لم يقتلوا أو يصابوا.
وقال لـ »رويترز«: »إذا كنت تفهم أي شيء عن 
العمل العسكري وإصابات القتال فسيكون بوسعك 
ساعتها تخيل ماذا يجري هناك... صراخ وصيحات 

مستمرة... إنه مشهد صعب«.
مصدر آخر حتدث ألشخاص شاركوا في املعركة، 
قال لـ »رويترز« إن أشخاصا على صلة به أبلغوه 

بأن أكثر من 80 متعاقدا روسيا قتلوا.
وأضاف املصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن 
مــا يتردد عن مقتل وإصابة نحو 300 صحيح إلى 

حد بعيد.
وينفي املســؤولون الروس نشــر متعاقدين 

عسكريني من القطاع اخلاص.
لكن أشخاصا مطلعني قالوا إن روسيا تستخدم 
عددا كبيرا من املتعاقدين في سورية يسمح ملوسكو 
بنشر مزيد من القوات على األرض دون املجازفة 
باجلنود النظاميني الذين يتعني اإلعالن عن مقتلهم.

وأضاف: األشخاص املطلعون على عملية النشر 
أن املتعاقدين، ومعظمهم عسكريون سابقون، ينفذون 
مهام يوكلها لهم اجليش الروســي. ومعظم هؤالء 
مواطنون روس، بيــد أن البعض يحمل جوازات 

سفر أوكرانية وصربية.

عواصــم -وكاالت: وزعت 
السويد والكويت على أعضاء 
مجلــس األمن الدولي نســخة 
معدلة من مشروع قرار يدعو الى 
هدنة لثالثني يوما في سورية، 
قال ديبلوماســيون ان الهدف 
من التعديل هو احلصول على 
موافقة موسكو على املشروع.
ويوضــح النص اجلديد، 
بحسب وكالة فرانس برس، 
ان هــذه الهدنــة لن تشــمل 
تنظيمــي داعــش والقاعدة. 
ومن شأن ذلك السماح للنظام 
السوري مبواصلة عملياته 
العســكرية، وخصوصا في 

محافظة إدلب.
وذكــر ديبلوماســيون ان 
التعديــالت ميكــن ان حتد من 
اعتراض روسيا على مشروع 
القرار الذي يدعو الى ان يتيح 
وقــف إطــالق النــار إيصــال 

مساعدات إنسانية بسرعة.
ومن املرتقب إجراء تصويت 
في مجلس االمن على مشروع 

القرار خالل ايام.
وينص مشروع القرار املعدل 
على ان يبدأ سريان وقف اطالق 
النار بعد ٧٢ ساعة من اعتماد 
مجلس االمن النص. وســيبدأ 
تسليم املســاعدات اإلنسانية 
العاجلة )ادوية وغذاء( بعد 4٨ 
ساعة من بدء وقف إطالق النار.

كما يدعو النص كل االطراف 
الى رفع احلصار عن كل املناطق 
مبا في ذلك الغوطة الشــرقية 
اليرمــوك والفوعــة  ومخيــم 
وكفريا. وسيتم السماح بعمليات 
اجالء طبي، بحســب مشــروع 

القرار. وورد في النص انه على 
كل االطراف في سورية »الكف 
عن حرمــان املدنيني من الغذاء 
واالدوية االساســية لبقائهم«، 
والسماح باجالء السوريني الذين 

يريدون املغادرة.

في هذه االثناء، قالت الشبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان 
ان هجمــات النظام الســوري 
وامليليشيات املمولة إيرانيا على 
الغوطة الشرقية احملاصرة، قد 
أمتت شهرها الثالث، وال تبدو 

هناك أيه بوادر لتوقفها.
وبينت الشــبكة في تقرير 
صدر خــالل الفترة بني منذ ١4 
نوفمبر ٢٠١٧ وحتى ١4 اجلاري، 
أن احلملة العســكرية أسفرت 
عن مقتل ٧٢9 مدنيا، بينهم ١٨5 
طفال، و١٠9 سيدة، و٧ من كوادر 
الدفاع املدني، و١٠ من الكوادر 

الطبية، و١ من اإلعالميني.
كما سجل التقرير ما ال يقل 
عــن 4٠ مجــزرة، فيمــا قتلت 
القــوات الروســية 3٢ مدنيــا، 
يبينهــم ٨ اطفال، و١3 ســيدة، 

و١ من كوادر الدفاع املدني. 
ووثق التقرير ما ال يقل عن 
١٠٨ حوادث اعتداء على مراكز 
حيويــة مدنيــة، توزعت على 
٢٨ مســجدا، ١٠ منشآت طبية، 
3٢ سوقا شــعبية، ١١ مدرسة، 
3 روضــات أطفال، ١ دار أيتام، 
١3 سيارة تابعة ملنظمة الدفاع 
املدني، ٢ مركــز حيوي تابعة 
ملنظمة الهالل األحمر، 4 مقرات 
خدمية رســمية، ١ كنيســة، ١ 
ســيارة إســعاف، ١ جامعــة، ١ 

معهد تعليمي.

صواريخ سورية عبرت فوق تل أبيب وسقطت في البحر

نتنياهو يتعهد باحتالل هضبة اجلوالن إلى األبد

تركيا تعرض على أميركا إرسال قوات مشتركة إلى منبج

بعد ايام على أعنف مواجهة إســرائيلية 
ـ ســورية منذ عقود، تعهد رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو باالبقاء على احتالل 

لهضبة اجلوالن السورية إلى األبد.
الوزراء اإلسرائيلي   وقال مكتب رئيس 
في تصريح إن نتنياهو قال لألمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريس امس ان »هضبة 
اجلوالن ستبقى بيد إسرائيل إلى األبد«. وأشار 
إلى أن نتنياهو التقى األمني العام لألمم املتحدة 

على هامش مؤمتر ميونخ في املانيا.
في هذه االثناء، نشر اجليش االسرائيلي 
أمس تفاصيل حتقيقاته عن عملية اســقاط 
الدفاعات اجلوية الســورية احدى مقاتالته 
التي كانت تغير على مواقع عسكرية ايرانية 

في سورية األسبوع املاضي.
وقــال اجليش اإلســرائيلي في حتقيق 
نشرته القناة االسرائيلية العاشرة إن الدفاعات 
السورية استهدفت مقاتالت إسرائيلية كانت 
تقوم بعمليات في سورية بصواريخ عبرت فوق 
مدينة تل ابيب وسقطت في البحر املتوسط.

وأضاف اجليش اإلسرائيلي ان املقاتلة التي 
حتطمت كانت واحدة من بني ثماني مقاتالت 
شنت 12 غارة على عدة مواقع بسورية، مشيرا 
إلى ان بينها مقرا لقيادة فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري اإليراني بالقرب من مدينة 
تدمر في العمق السوري. وذكر التحقيق ان 
املقاتلة التي سقطت من طراز افـ  16 اصيبت 

بصاروخ سوري مضاد للطائرات.

عواصم - وكاالت: اختتم وزير اخلارجية 
األميركية ريكس تيليرســون جولته الشرق 
أوسطية من أنقرة حملاولة تهدئة احلليف التركي 
الغاضب من الدعم األميركي للمسلحني األكراد. 
فقد أعلن اجلانبان عن االتفاق، على العمل معا 
في سورية بعد أسابيع من التوتر بني احلليفني 
في »الناتو«، وسط مخاوف من مواجهة عسكرية 

بينهما يكون مسرحها مدينة منبج.
وأعلن وزيرا اخلارجية األميركي ونظيره 
التركــي مولود جاويش أوغلــو في انقرة ان 
الطرفني سيشكالن مجموعات عمل حلل القضايا 
األساسية التي كانت موضع خالف بني البلدين. 
وأشارا إلى أن حل اخلالف املتعلق مبنبج يشكل 
»أولوية« حتسبا لتوسيع عملية »غصن الزيتون« 

التركية نحو املدينة التي ينتشــر فيها جنود 
اميركيون لدعم امليليشــيات الكردية. ووعد 
تيلرسون، بوضع الوعود املقدمة لتركيا بشأن 
منبج ضمن أولوياتها. وأهمها. وقال تيلرسون 
بعد احملادثات: »لن نتحرك كل مبفرده بعد اآلن«.
من جهته، قال وزير اخلارجية التركي ان 
الواليــات املتحدة وتركيا اتفقتا على ضرورة 
العالقات »في  العالقات. وأوضــح ان  تطبيع 
مرحلة حساسة« متعهدا بإنشاء »آليات« لبحث 
القضايا اخلالفية. ونقلت »رويترز« عن مسؤول 
تركي أن بالده اقترحت على الواليات املتحدة، 
انسحاب وحدات احلماية الكردية التي تهيمن 
على »قسد« إلى شرقي نهر الفرات وأن تتمركز 

قوات تركية وأميركية في منطقة منبج.

»الزكزكة« البروتوكولية لتيلرسون صعّدت لهجته ضد حزب اهلل
بيروت ـ عمر حبنجر

غــادر وزيــر اخلارجيــة 
األميركــي ريكــس تيلرســون 
ارتــدادات  بيــروت، وبقيــت 
املســؤولني  مــع  محادثاتــه 
اللبنانيني حاضــرة، بني قائل 
ان خطأ بروتوكوليا ارتكب في 
استقباله، وبيان رسمي متسلح 
بعبارة وردت في كلمته اخلطية 
في سجل التشريفات الرئاسية، 
تضمنت الشكر على االستقبال 
احلار الذي لقيه، ليؤكد بأن ال 
خطأ فــي املوضوع، وأن وزير 
اخلارجية جبران باسيل أخرته 
زحمة الســير التي تسبب بها 
الرئيس  أما  الزائر األميركــي، 
عون فقد التــزم باملوعد الذي 
وصل اليه تيلرسون باكرا، رغم 
ان مصادر إعالمية حتدثت عن 
اضطراره لالنتظار في الطائرة 

لنصف ساعة.
مصادر متابعة ردت اخللل 
خــالف  الــى  البروتوكولــي 
مسبق حول ترتيبات الزيارة، 
فقــد أصــرت وزارة اخلارجية 
اللبنانية على ان يزور الوزير 
االميركــي مقرهــا فــي قصــر 
بسترس ويلتقي الوزير جبران 
باسيل، كما درجت عليه العادة 
عند زيــارة اي وزير خارجية 
للبنان، إال ان اجلانب االميركي 
اعتــذر اثناء حتضيــر الزيارة 
نظــرا لضيق الوقــت، ما أدى 
الى انزعاج ترجم من خالل ما 
حصل فــي القصر اجلمهوري، 
حيــث انتظر تيلرســون نحو 
5 دقائــق وحيدا فــي صالون 
القصر، قبــل ان يدخل الوزير 
باســيل ويصافحــه، ثم يدخل 
رئيس اجلمهورية ميشال عون، 
وكان اللقاء املوســع بحضور 
اللواء عباس ابراهيم املدير العام 
لألمن العام، ومسؤولني آخرين 
من مختلف املســتويات، دون 
ان يكــون بينهــم قائد اجليش 
العماد جوزف عون، املعني في 
اجلانب العسكري والتسليحي 
مــن احملادثات، وهــذا ما لفت 

اجلانب االميركي.
وكان غياب العلم االميركي 
الفتــا في القصــر اجلمهوري، 
في حــني حضــر »بكثافة« في 
القصر احلكومي، وخالل املؤمتر 

الصحافي املشترك بني رئيس 
اللبنانيــة ووزيــر  احلكومــة 

اخلارجية االميركي.
مــن جهته، الرئيــس نبيه 
بري أبلغ زواره ان تيلرســون 
حتــدث مطوال مــع حزب اهلل، 
فرد عليه مبداخلة مفصلة عن 
االعتــداءات االســرائيلية على 
لبنان، ثم توجه اليه بســؤال 
عن ردة الفعل االميركية اذا كان 
من عدو للشعب االميركي يحتل 
أرضــه، هل تتفرجون عليه أم 

تهبون للسالح واملقاومة؟
أمــا الوزيــر محمــد فنيش 
)حــزب اهلل( فقــد الحــظ ان 

مجلس الوزراء لم يتطرق الى 
تصريحــات الوزير االميركي، 
وعــن رد فعــل احلــزب علــى 
قــال  تصريحــات تيلرســون 
فنيــش، هــذه التصريحات ال 
تعنينــا، ألننا نعلم أنه ال أحد 
يتبناهــا داخــل احلكومة، كما 
اننا لســنا بحاجة الى رسائل 
او تســجيل مواقــف، فالوزير 
تيلرسون، أراد توجيه رسالة 
الى قوى محلية للقيام بشغب ما 
للتشويش على املوقف املوحد.

واستنتجت بعض االوساط 
من هذا، ان تصعيد تيلرسون 
ضد احلرب، والذي محا واقعية 

تصريحاتــه حوله فــي عمان، 
ارتبــط فــي جانب منــه بعدم 
ارتياحــه لالســتقباالت التــي 
ســبقت وصوله الى الســراي 
احلكومــي، حيــث اصطفــت 
األعالم األميركيــة واللبنانية 

في استقباله.
إلى ذلك، نفت مصادر متابعة 
ان يكون الوزيــر االميركي قد 
عرض مقايضة بني خط املوفد 
األميركي السابق »هوف« وغض 
النظر عن حزب اهلل وسالحه، 
وقالت ان الوزير باســيل أبلغ 
تيلرســون خــالل خلوتهمــا 
القصيرة، ان املقاربة التي جاء 
بها مساعده ســاترفيلد بشأن 
ترسيم احلدود غير مقبولة في 
لبنــان، وقــال ان األمر يتعلق 
بخط اقتصــادي يعطي لبنان 
حصتــه الكاملــة من مــوارده 
النفطية. ساترفيلد، الذي بقي 
في بيروت ملتابعة احملادثات، 
التقى ظهر امس الوزير جبران 
باســيل في قصر بسترس، ثم 
رئيس املجلس نبيه بري الذي 
ســيعقد مؤمترا صحافيا يوم 
االثنني حول هذا املوضوع، في 
حني تردد ان ساترفيلد سيتوجه 
الــى تل أبيب ناقال وجهة نظر 

لبنان في املسألة املطروحة.

)محمود الطويل( رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال مساعد وزير اخلارجية االميركية دايفيد ساترفيلد في عني التينة 

استجواب اإلعالميني غامن وفغالي وتركهما بسندي إقامة
بيروت ـ يوسف دياب

اســتجوب قاضي التحقيق األول في جبل 
لبنــان نقوال نصر، اإلعالميني مارســيل غامن 
وجان فغالي على خلفية دعوى احلق العام بجرم 
حتقير رئاسة اجلمهورية والقضاء والتمرد على 
السلطة، عبر قناة LBCi واشار بتركهما لقاء سند 
إقامة. واحتشد العديد من اإلعالميني والنواب 
والوزراء السابقني امام قصر العدل في لبنان اثناء 

االستجواب. واشاد النائب بطرس حرب وكيل 
غامن مبستوى التعاطي القضائي مع احلريات. 
غامن قال ان هذه الدعوى لم يكن من مبرر لها، 
وأمل ان يذهب هذا امللف إلى احلفظ، حفاظا على 
مصلحة البلد والسلطة. وقال انها معركة حريات 
تعنــي كل اللبنانيني، لقــد كانت هناك محاولة 
لتدجني اإلعالم لكنها فشلت. مدير األخبار في 
LBCi جان فغالي اشاد بتعاطي القاضي نصر مع 

هذه القضية، وقال: احلرية بألف خير.

ساترفيلد يتابع 
املهمة ويلتقي 

بري وباسيل
وحزب اهلل ال يعتبر 

نفسه معنياً

الئحة جنبالط قدمت ترشيحاتها: تقدم احلزب 
التقدمي االشتراكي امس بطلبات الترشيح 
لالنتخابات النيابية اخلاصة باعضاء اللقاء 
الدميوقراطي، وهم: تيمور جنبالط، مروان 
حمادة، نعمة طعمة، ايلي عون، وبالل عبداهلل 
عن منطقة الشوف، واكرم شهيب، هنري حلو 
عن منطقة عالية، وهادي أبواحلسن عن منطقة 
بعبدا، ووائل ابوفاعور عن راشيا ـ البقاع 
الغربي، وفيصل الصايغ عن بيروت الثانية، 
فيما كان الوزير السابق ناجي البستاني، قد 

قدم ترشيحه اخلميس املاضي.
بعد أن جرى  »املستقبل« متمسك بالشاب: 
احلديث عن استبدال النائب باسم الشاب 
الثانية،  عن املقعد اإلجنيلي في بيــروت 
مبرشح للتيار الوطني احلر )على األغلب 
سيكون القس إدغار طرابلسي(، مقابل دعم 
باسيل ملرشح املستقبل في األشرفية نقوال 
شــماس، لفتت مصادر في تيار املستقبل 
إلى أن احلريري متمســك بالدكتور باسم 
الشــاب وال يزال األوفر حظا، لذا يدرس 
التيار إمكانية تأليف الئحة دون حتالف مع 
التيار الوطني احلر. في هذا اإلطار، أفادت 
بعض املعلومات بــأن التيار الوطني احلر 
أبلغ حزب اهلل رغبته في ترشــيح إجنيلي 

على الئحة 8 آذار.
الئحة غير مغلقة لـ 8 آذار: استراتيجية فريق 
8 آذار فــي دائرة بيروت الثانية تقوم على 
تشكيل الئحة غير مغلقة حتديدا في املقاعد 
السنية، ولذلك، تتجه إلى تسمية ثالثة فقط، 
لسببني: األول عدم قدرة على الفوز بأكثر من 
هذا العدد، والثاني عدم استغالل احلريري 
لهذه النقطة ولعب دور الضحية في الشارع 
السني. أما األســماء شبه احملسومة على 
الالئحة حتى اآلن، فهي عن املقاعد السنية: 
عدنان طرابلسي )األحباش(، سالم زهران، 
وعن املقاعد الشيعية أمني شري. أما إجنيليا، 
فإن مرشــح الالئحة هو فارس سعد )عن 

احلزب السوري القومي االجتماعي(.
املقعد الكاثوليكي في بعلبك ـ الهرمل ملنصور: 
الوزير السابق ألبير منصور حجز املقعد 
الكاثوليكي في بعلبك ـ الهرمل بدل النائب 
القومي مروان فارس الذي أعلن عزوفه عن 
الترشح ألسباب صحية. ولم يكن الرئيس 
نبيه بــري بعيدا من تأييــد األخير بغية 
االستفادة من مسيرته وخبرته الطويلة في 
العمل التشريعي وهو من جيل دورة 1972، 
وكانت له بصماته في اتفاق الطائف. وفي 
حال حسم اسم منصور وجناحه في املقعد 

سيكون في عداد كتلة »الوفاء للمقاومة«.
حزب اهلل يتمســك بإميل رحمة: ثمة توجه 
لدى حزب اهلل الى التمسك مجددا بالنائب 
إميل رحمة لطرحه عن املقعد املاروني في 
دائرة بعلبكـ  الهرمل في ظل موافقة التيار 
الوطني احلر على هذا الترشيح، حيث ينقل 

الذين يلتقون قيادات من حزب اهلل في هذا 
الشأن أن معركة املقعد املاروني في بعلبك 
ـ الهرمل ال تقل شأنا وأهمية عن أي واحد 
من املقاعد الشــيعية الستة، أو عن املقعد 
السني أو الكاثوليكي، وحيث من الصعب أن 
يتخلى حزب اهلل عن هذا املقعد وسيخوض 

معركته حتى النهاية.
بني سالم زهران وعقاب صقر: علم أن تلويح 
الرئيس نبيه بري بترشــيح سالم زهران 
)املقعد السني( في بيروت الثانية، جاء ردا 
على تلويح الرئيس سعد احلريري بترشيح 
عقاب صقر )املقعد الشيعي( في هذه الدائرة، 
ولكن أوساطا تؤكد أن ال هذا الترشيح وارد 

وال ذاك.
حزب اهلل متحالف مع التيار في زحلة: حزب اهلل 
شبه متأكد أن حتالفا سيجمعه في زحلة مع 
التيار الوطني احلر ورئيسة الكتلة الشعبية 
ميريام سكاف، مع العلم أن املقعد الشيعي 
في زحلة سيكون حلزب اهلل، بينما املقعد 
الشيعي في البقاع الغربي سيكون لـ »أمل«.

عكار و»املستقبل«: تقول أوساط عكارية انه 
بني انتخابات 2009 وانتخابات 2018 حصلت 

تطورات ومتغيرات عديدة أهمها:
٭ أن تيار املستقبل خالل الثماني سنوات 
املاضية شــهد تراجعا وانكفاء وانشقاقات 

عدة في محافظة عكار.
٭ لم يعد تيار املستقبل املرجع السياسي 
الوحيد للسنة في عكار بعد متدد الرئيس 
جنيب ميقاتي الى الساحة العكارية واستقطابه 
لوجوه وفاعليات ومفاتيح انتخابية في أوساط 
السنة. وبعد خروقات اللواء أشرف ريفي 
أيضا وجذبه لقواعد شــعبية في الوسط 
السني كانت محسوبة على تيار املستقبل، 
وتأسيس مكاتب له في عقر دار املستقبل.

٭ انفصال النائب خالد الضاهر عن كتلة 
املستقبل وامتناعه عن تكرار جتربة التحالف 
مع تيار املستقبل مجددا وتقاربه من تيار 
اللواء اشــرف ريفي. حيال هذا املشــهد 
السياسي اجلديد بات الناخب السني )نحو 186 
ألفا من أصل 275 ألفا( موزعا بني املستقبل 

وميقاتي وريفي والتيارات اإلسالمية.
»القوات« تركز على الكورة: يركز حزب القوات 
اللبنانية نشاطه حسب مصادر سياسية في 
الدائرة الشــمالية الثالثة في الكورة ألنها 
املنطقة التي يحاذر فيها تعرضه لنكســة، 
وألن املنافسة فيها ستكون على »املنخار« 
مع احلزب السوري القومي االجتماعي أوال 
ومع تيار »املردة« ثانيا. ويعمل حزب القوات 
على بلورة حتالف انتخابي مع حزب الكتائب 
بالرغم من ضعف القاعدة الكتائبية في هذه 
الدائرة، ولم يقطع األمل في إعادة التحالف 
االنتخابي مع تيار املستقبل الذي يستطيع 
جتيير كتلة إسالمية ناخبة في الكورة تقدر 

بـ 20% من مجموع الناخبني.


