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أنباء سورية

أنباء لبنانية

يقضي بإرسال ميليشيات موالية لدعم األكراد دون دخول اجليش السوري

روسيا ترعى اتفاقاً بني النظام و»قسد« ملواجهة تركيا في عفرين

للدخول إلى عفرين فور تلقيها 
األوامر ذلك مرجحة أن يتم ذلك 
خالل الساعات الـ ٢4 املاضية.
وفي السياق، نفى مصدر 
ديبلوماســي تركي استخدام 
فــي  الكيماويــة  األســلحة 
عملياتها بسورية مؤكدا انها 
تراعي متاما املدنيني، وذلك بعد 
أن اتهمت قوات كردية سورية 
الســوري حلقوق  واملرصــد 
اإلنســان تركيا بشن هجوم 

بالغاز في منطقة عفرين.
 وقــال املصــدر: »هــذه 
اتهامــات ال أســاس لهــا من 
الصحة. تركيا لم تســتخدم 
قط أســلحة كيماوية. نراعي 
متاما املدنيني في عملية غصن 

الزيتون«.
لكــن »قســد« واملرصــد 
الســوري ذكــرا أن اجليــش 
التركي شن ما يشتبه في أنه 
هجوم بالغاز أدى إلى إصابة 

ستة أشخاص باالختناق.
التركي  ووصف املصــدر 
أيضــا االتهامــات »بالدعاية 

السوداء«.
وقــال بروســك حســكة 

املتحدث باسم وحدات حماية 
الشــعب لرويترز إن القصف 
التركــي اســتهدف قريــة في 
شــمال غــرب املنطقــة قرب 
احلــدود التركية. وأضاف أن 
القصف أسفر عن إصابة ستة 
أشخاص مبشكالت في التنفس 
إلى جانب أعراض أخرى تشير 

إلى أنه كان هجوما بالغاز.
فــي املقابل، قالت شــبكة 
»شام« ان هذا االتهام من جانب 
الوحدات الكردية يأتي للتغطي 
علــى اعــالن فصائل اجليش 
الســوري احلر األحد املاضي 
إصابــة 6 عناصرهــا جــراء 
سقوط قذيفة هاون مصدرها 
امليليشيات الكردية حتوي غازا 
ساما على محور بلبل بريف 
عفرين. كما أصيب عشــرون 
عنصرا بينهم 7 بحالة خطرة 
من قوات اجليش السوري احلر 
في السادس من شهر فبراير، 
جــراء ســقوط قذيفــة هاون 
مصدرهــا الوحــدات، حتوي 
غاز الكلور السام على جبهة 
الشــيخ خروز بناحية بلبل 
شمال عفرين بحسب »شام«.

بدخول مسلحني من امليليشيات 
املوالية للنظام التي تســمى 
الرديفة  الشــعبية«  »القوات 
إلى عفرين ملساندة األكراد في 
معاركهم ضد اجليشني التركي 

والسوري احلر.
وأكدت املصادر، بحســب 
وكالة األبناء األملانية )د.ب.ا(، 
أن التوصل إلى االتفاق الذي 
مت بعد مفاوضات شاقة جرت 
في دمشق بوساطة روسية، 
يقضــي بدخــول مقاتلني من 
القوات الشــعبية، وليس من 
اجليش السوري إلى عفرين 

خالل الساعات القادمة.
وذكرت املصادر أن دخول 
القوات الشــعبية إلى عفرين 
لالنخراط في املعارك الدائرة 
القــوات التركية  هناك ضــد 
واملعارضة املســلحة، سيتم 
بدون أي شروط، نافية جميع 
ما تداولته وســائل إعالم عن 
اشتراط النظام تسليم األكراد 
اســلحتهم، ووضع أنفســهم 
حتت إمرة القوات احلكومية.

وحتدثت املصادر أن القوات 
املقرر دخولها أصبحت جاهزة 

مــا  وكاالت:  ـ  عواصــم 
الســوري  الوضــع  ينفــك 
يزداد تعقيدا، كلما تشــابكت 
املصالح واالهداف. فقد أوحت 
املفاوضات التي يجريها ممثلو 
امليليشيات الكردية مع النظام 
السوري على انفتاح الوضع 
في الشمال حيث تخوض تركيا 
عملية »غصن الزيتون«، إلى 
مزيد من التصعيد بني الشركاء 
وبني االعداء على حد سواء. 

وبعد التخلي االميركي عن 
امليليشيات أقله في عفرين، لم 
يجد ممثلــو وحدات احلماية 
الكردية، إال االستنجاد بالنظام 
السوري لوقف التقدم التركي. 
لكــن مســاعيهم اصطدمــت 
بالسقف العالي للشروط التي 
وضعها النظام. اذ ربط دخوله 
عفرين بتسليم الوحدات التي 
تهيمــن علــى قوات ســوريا 
الدميوقراطية »قســد« كامل 
ســالحها، وكذلك تسلمه كل 
املؤسسات في املدينة وفرض 
سيطرته عليها بشكل كامل.

وهو ما رفضته الوحدات، 
كما طلبت قوات النظام تسليم 
كل النواحــي والقــرى التــي 
تسيطر عليها الوحدات شمال 
غربي حلب، مبا فيها مدينة تل 
رفعت وقرى منغ وعني دقنة 

والشيخ عيسى.
وقد أكد املتحدث اإلعالمي 
باسم »قسد« مصطفى عبدي، 
أن وحدات حماية الشعب »ي 
ب ج«، جتري هذه املفاوضات 
مــع النظــام الســوري حول 
دخوله ملساندتها في عفرين.
إلــى أن  وأشــار عبــدي 
الوحــدات تشــترط انتشــار 
النظام خــارج املدينة وعلى 
حدودهــا، وهــو مــا رفضــه 

النظام. 
غير أن االتفاق بات قريبا 
الراعــي  بوســاطة روســيا 
الشــريك لتركيا في اتفاقات 
خفض واجتماعات اســتانا، 
وهــو ما ســيفاقم التعقيدات 

بني احللفاء. 
فقد كشفت مصادر إعالمية 
مقربة من قــوات النظام عن 
التوصــل إلى اتفــاق يقضي 

)انترنت( صورة نشرها فيلق الشام ملا قال انه تقدم مقاتليه الى قرية ديوان فوقاني ضمن عملية »غصن الزيتون« 

األردن يحبط مخططًا لتهريب أسلحة 
وإرهابيني ومخدرات عبر األنفاق من سورية

عواصــم - وكاالت: أعلن 
اجليش األردني إحباط مخطط 
لعمليــات تهريــب أســلحة 
ومخــدرات وإرهابيــني عبــر 
أنابيــب نفط قدميــة وأنفاق 

على احلدود مع سورية.
وقــال اجليــش فــي بيان 
نقلــت عنــه وكالــة األنبــاء 
األملانية »د.ب.أ«: »إن القوات 
املســلحة األردنية - اجليش 
العربي متكنت ومن خالل جهد 
استخباراتي ومتابعة حثيثة 
مــن مديريــة االســتخبارات 
العســكرية واجلهات املعنية 
الطرق  وباســتخدام مختلف 
والوسائل احلديثة من إحباط 
مخطط لعمليات تهريب اسلحة 

ومخدرات وإرهابيني«.
وأضــاف اجليــش: »بــدأ 
االعداد والتنفيذ له )املخطط( 
مجموعة من اإلرهابيني وجتار 
انبوب  املخدرات باســتخدام 
النفط القدمي التايبالين الذي 
يربــط بني احلــدود األردنية 
والسورية كما يربط احلدود 
األردنية والعراقية، حيث قامت 

شبكة من اإلرهابيني ومهربي 
املخدرات واألسلحة باستغالل 
احد البيوت القريبة من احلدود 
وخط األنابيب وعمل مجموعة 
من االنفاق وجتهيزها لغايات 
االستخدام في عمليات التهريب 
وتنفيذ العمليات اإلرهابية«.

وتابع اجليش أن تعليمات 
الفنيــة  صــدرت للوحــدات 
املعنية من ســالح الهندســة 

امللكــي بتدمير هــذه األنفاق، 
وإخــراج خــط األنابيب فوق 
ســطح األرض والــذي كان 
ميكن ان يشكل ثغرة للتهريب 
ومنفذا للمهربني واإلرهابيني 
الذيــن لم يتركوا أســلوبا إال 
وحاولوا استخدامه في تنفيذ 
مخططاتهم االجرامية، بحسب 

البيان.

صور تداولتها مواقع خلطوط التايبالين املستخدمة في التهريب 

أم روسية: بوتني يتخلى عن أبنائنا في سورية
كيدرافوي - رويترز: اتهمت أم روسية ملقاتل 
يعتقد أنه يعمل متعاقدا عســكريا في ســورية، 
الكرملني بالتخلي عن ابنها ومن يقاتلون معه.

وذلك بعد ان أكدت مصادر لـ »رويترز« ان نحو 
3٠٠ »مرتزقا« يعملون لصالح شــركة عسكرية 
خاصــة مرتبطة بالكرملني قتلوا أو أصيبوا في 
دير الزور األســبوع املاضي، فيما يشير إلى أن 
مشــاركة روسيا في احلرب الســورية أكبر مما 
أعلنته سابقا. وقالت فالنتينا برديشوفا إن أكبر 
أبنائها ويدعى ألكسندر بوتابوف وخمسة رجال 
آخرين غادروا البالد للقتال في سورية كمتعاقدين 

عسكريني في أكتوبر.
وأضافت أن أحدهم على األقل لقي حتفه بعد 

ذلك وأنها ال تعرف شيئا عن مكان ابنها.
وقالت برديشوفا )٨٠ عاما( لـ »رويترز«: »إنهم 
هناك بصورة غيــر قانونية، احلكومة تنصلت 
منهم، حتى بوتني يقول إن جنودنا ليسوا هناك«.
وأضافت ان ابنها شــارك من قبل في حربني 
في الشيشان لكنه واجه صعوبات بعد ذلك في 

العثور على عمل في قريتهم.
وذكرت ان مجموعة الرجال التي تضم ابنها 
سافروا إلى مدينة روستوف أون دون في جنوب 
روسيا وأنها سمعت الحقا أنه يعمل في سورية.
وقالت: »من سيســاعدنا؟ ســافروا وحدهم، 
جاء شــخص ما إلى هنــاك واصطحبهم بعيدا. 

إلى أين ذهبوا؟«.

واشنطن تالحق 3 لبنانيني أمنّوا أجزاء الطائرات املسيرة للحزب

 اقتراح لبناني بانضمام األميركيني إلى اللجنة الثالثية للترسيم

اهلل، وهــم اســامة وعصــام 
درويش حماد احملتجزان في 
جنوب افريقيا، وسمير احمد 

برو الذي مازال متواريا.
انتخابيــا، اكتملت الئحة 
رجــل األعمال فؤاد مخزومي 
لدائرة بيروت الثانية تقريبا، 
وعلمت »األنبــاء« انها تضم 
كال من: فؤاد مخزومي )حزب 
الوطنــي( عصــام  احلــوار 
برغوت )اجلماعة اإلسالمية( 
احملامي حسن كشلي والعميد 
املتقاعد في األمن العام معروف 
عيتاني واألستاذة في اجلامعة 
االميركية ندى احلصن )عن 

املقاعد السنية(.
عن املقعد الشيعي يوسف 
محمد يوسف بيضون، وعن 
املقعــد الــدرزي زينــة منذر 
صعب وعن املقعد االجنيلي 

د.ندمي االسطة.
وفي طرابلس، اعلن النائب 
خالد الضاهر انه لن يتحالف 
مع الرئيــس جنيب ميقاتي، 
بــل مع اللواء اشــرف ريفي، 
وقال في تصريح امس: تيار 
املســتقبل يتجه نحو ٨ آذار، 

وكالم ســعد احلريــري عن 
عدم التحالف مع احلزب كالم 
التحالف قائم  انتخابــي ألن 
على أرض الواقع، مستبعدا 
ان يحصل املستقبل على اكثر 
من ١5 نائبا، فيما تضم كتلته 

اليوم 33 نائبا.
من ناحيته، الوزير طالل 
أرسالن، ال يبدو مرتاحا لقرار 
النائب وليــد جنبالط، ترك 
املقعد الدرزي الثاني في دائرة 
عاليه شاغرا، ليحل به، وقد 
غرد امــس، قائال: اجلبل بني 
بيع وتنازل عن احلقوق وفتنة 
داخلية، ال خيــارات متاحة، 
ألن اجلبــل مظلوم ومهمش، 
وكأن هــذا مقــدر ومكتــوب 
ألهلنــا، ولكــن علينا رفض 

هذه اخليارات.
وفــي صيــدا، حتالفــت 
»اجلماعــة اإلســالمية« مــع 
د.عبدالرحمن البزري، ومعهما 
إبراهيم عازار املرشح املاروني 
املدعوم من بري في جزين، اال 
انهم لم يقرروا بعد، التعاون 
مع السيدة بهية احلريري ام 

مع أسامة سعد؟

ترسيمها اخلط األزرق البري 
عند االنســحاب اإلسرائيلي 
عــام ٢٠٠٠، لكنــه اصطــدم 
بحاجة قيــادة اليونفيل إلى 
قرار من مجلس األمن في هذا 
اخلصــوص ألن هــذه املهمة 
ليست مشمولة بواليتها وفق 
القرار ١7٠١، وهذا ما دفع لبنان 
الــى اقتراح ترســيم احلدود 
عبر اللجنة الثالثية الدولية 

- اللبنانية - اإلسرائيلية.
وذكــرت مصــادر متابعة 
لـ »األنبــاء« أن لبنان اقترح 
على األميركيني انضمام ممثل 
أميركي الــى اللجنة الثالثية 
التي جتتمــع دوريا من أجل 
احلدود البرية أو تشكيل جلنة 
رباعية سياسية مع مندوب 
للواليات املتحدة، واللجوء إلى 
التحكيــم الدولي، أو العودة 
الى خرائــط قدمية موجودة 

في بريطانيا.
وفي سياق قريب، وجهت 
وزارة العدل األميركية اتهامات 
إلى ثالثة أشخاص بتصدير 
اجزاء لطائرات من دون طيار، 
من الواليات املتحدة الى حزب 

بيروت - عمر حبنجر

احلراك األميركي ملعاجلة 
اخلالف اللبناني - اإلسرائيلي 
حول احلدود البرية والبحرية 
في اجلنوب، بقي بال طائل، فقد 
رفض لبنان الطرح األميركي 
بالعــودة إلى خــط »هوف« 
الــذي يعطي إســرائيل %4٠ 
من املساحة البحرية للبلوك 
التاسع الزاخر بالنفط والغاز، 
وتوجــه الوســيط األميركي 
ديفيد ساترفيلد إلى إسرائيل 
ناقــال الــرد اللبنانــي ورمبا 

العودة بجديد.
وصــول  ســبق  وقــد 
ساترفيلد دون شك اخلطاب 
التصعيدي لألمني العام حلزب 
اهلل الســيد حسن نصر اهلل 
وفيــه أعلــن أن املقاومة هي 
القوة الوحيدة لدى اللبنانيني 
في هذه املعركة، مهددا بضرب 
املنصات البحرية الستخراج 

النفط اإلسرائيلية.
وكان لبنــان طالــب بأن 
تتولى األمم املتحدة ترســيم 
احلدود البحريــة على غرار 

)محمود الطويل(  الرئيس العماد ميشال عون خالل افتتاح املؤمتر الرئاسي لبناء السالم عام 2018 التي تنظمه اندية الروتاري« 

إفساحاً في املجال للواء جميل السيد

عاصم قانصوه لـ »األنباء«: نصر اهلل طلب مني 
التخلي عن مقعدي النيابي

بيروت - زينة طّبارة

تعقيبا على ما أعلنه نائب األمني العام حلزب 
اهلل الشيخ نعيم قاسم بأن احلزب قرر ترشيح 
اللــواء املتقاعــد جميل الســيد عن أحــد املقاعد 
الشيعية في البقاع الشمالي، استوضحت »األنباء« 
األمــني العام القطــري حلزب البعث الســوري 
العربي االشتراكي النائب عاصم قانصوه أبعاد 
هذا الترشيح وأسبابه، فكشف عن ان األمني العام 
للحزب الســيد حســن نصر اهلل طلب منه عبر 
منــدوب خاص، التخلي عن مقعــده النيابي في 
البقاع الشــمالي دون أن يحدد له من سيختاره 

كبديل عنه.
 وقــال قانصوه: »الســيد نصــر اهلل ميون، 
وهي ليســت املرة األولــى التي يطلب مني فيها 
أن أتخلى عن مقعدي النيابي، إذ سبق وتخليت 
عنــه فــي العــام ٢٠٠5 نزوال عنــد رغبته ايضا 
بسبب رداءة األوضاع السياسية التي عمت البالد 
آنذاك عقــب اغتيال الرئيــس رفيق احلريري«، 
مستبعدا ردا على سؤال ان يكون الرئيس بري 
وراء قــرار حــزب اهلل، وذلك العتبــار قانصوه 
أن تردي عالقة الرئيس بري بالقيادة السورية 
في دمشــق، ال يفسد في الود قضية، ناهيك عن 

أنه على املســتوى الشخصي يكن له كل تقدير 
واحتــرام انطالقا من موقــع الرئيس بري على 

رأس السلطة التشريعية. 
واستطرادا أكد قانصوه، انه اذا ترك للرئيس 
بري قرار رفض او قبول اي من املرشحني، فهو 
سيرفض حتما اللواء جميل السيد بسبب العداء 
الــذي يكنه األخير حلركة امل عموما وللرئيس 
بري خصوصا، معتبرا تبعا ملا تقدم انه يخاف 
على خلفه في الالئحة األساسية )أي على جميل 
السيد( من السقوط في االنتخابات، بسبب تشطيب 
اســمه ليس فقط من قبل شيعة حركة امل، إمنا 
ايضا من قبل كل املسيحيني والسنة في املنطقة، 
اضافة الى تشــطيبه حتما مع الوزير الســابق 
ألبيــر منصور مــن قبل حــزب البعث واحلزب 
القومــي واحلزب الشــيوعي، ناهيك عن رفض 
املســتقلني لهما باملطلق، مستغربا بالتالي هذه 
اإلســتراتيجية في الترشــيحات غير احملسوبة 
النتائج وغير املبنية على استفتاء شعبي. وختم 
قانصوه، مشيرا الى انه رمبا احلظ السعيد أبعد 
عنه كأس االنتخابات النيابية، ألنه باألساس غير 
مقتنع بقانون االنتخاب احلالي، وذلك العتباره 
ان النسبية على أسس طائفية ومذهبية، باطلة 

وال تستوي مع صحة وعدالة التمثيل.

انتخابات ٢٠١٨

يبدو أن تصفية احلســابات السياسية بني الرئيس 
نبيه بري والوزير جبران باسيل ستكون في حلبة 
االنتخابات النيابية، خصوصا في اجلنوب وحتديدا 
في دائرة جزين صيدا، حيث عقد بري العزم على 
إسقاط مرشح باســيل النائب زياد أسود ملصلحة 
ابراهيم سمير عازار، وهو يلقى تفهم حزب اهلل الذي 
أخلى له ســاحة جزين مقابل تعهد من بري حصر 

املواجهة مع باسيل ضمن هذه الدائرة.
وفي املقابل، فإن باســيل يخطط لرد جنوبي ومن 
دائرة النبطية بنت جبيل مرجعيون حاصبيا، حيث 
هناك تواجد مســيحي وسني وميكن لتحالف بني 
املستقبل والتيار الوطني احلر مع شيعة مستقلني أن 
يحقق خرقا. وتقول مصادر إن الوزير باسيل متنى 
على تيار املستقبل عدم التركيز في هذه الدائرة على 
املرشح السني بل دعم ترشح مرشح شيعي بهدف 
»التقنيص« على الوزير علي حسن خليل )املرشح 
عن أحد املقعدين الشــيعيني في قضاء مرجعيون( 
في محاولة إلسقاطه. وقد وضع الرئيس بري خطة 

ملجابهة محاوالت باسيل، تتمثل في االقتراع بكثافة 
للوزيــر خليل، مبا يضمن لــه حاصال في طليعة 
ترتيب الالئحة، جتنبا ملرمى اخلطورة، ألن األصوات 
التفضيلية حتتسب نسبتها وفقا للحاصل االنتخابي 
لالئحة، حيث يتم توزيعها على املرشحني، ومن يكون 
في املراتب األخيرة هــو من قد يتعرض خلطورة 
السقوط. كما أنه مت التوافق بني حركة »أمل« و»حزب 
اهلل« على االقتراع بكثافة للمرشــح السني النائب 
قاسم هاشم، مبا يضمن له مركزا متقدما، بحيث إذا 
ما حصل املرشح السني في الالئحة املنافسة على 
أعلى األصوات فيها، ال ميكن أن تتجاوز األصوات 

التي يكون قد نالها النائب هاشم، فيفوز باملقعد.
و)حتدثت معلومات عن اتصاالت بني معاونني لباسيل 
وأحمد كامل األســعد لبحث صيغة التحالف، وهو 
الذي سيترشح عن أحد املقاعد الشيعية في النبطية 
ضمن الئحة، فيما ترددت احتماالت ترشيح شقيقه 
األصغر وائل، لكن ليس بتنسيق بينهما، فاخلالف 

هو في أوجه(.

اجلنوب حلبة املواجهة االنتخابية بني بري وباسيل

تركيا تنفي 
استخدام األسلحة 

الكيماوية
في عفرين

مخزومي استكمل 
الئحته والضاهر 
أعلن انضمامه 

لريفي 
في طرابلس


