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أنباء سورية

أنباء لبنانية

ترامب: الصراع بني تركيا وسورية واألكراد »ليسوا مالئكة«
أردوغان: »نبع السالم« تتوقف عند إقامة »املنطقة اآلمنة« 

عواصم ـ وكاالت: صعدت 
اإلدارة األميركية ضغوطها على 
تركيا حلملها على وقف عملية 
»نبع الســام« ضد مســلحي 
الدميوقراطية  قوات ســوريا 
»قســد« شمال شرق سورية. 
وتزامنا مع ارســال وفد كبير 
إلى أنقرة، اعلن اجلمهورويون 
في الكونغرس أنهم سيطرحون 
تشريعا يفرض عقوبات على 

تركيا. 
غير أن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب هون من شــأن 
األزمــة التــي أثارهــا التوغل 
التركي في ســورية ملواجهة 
القــوات التي يســيطر عليها 
االكــراد، قائــا إن الصــراع 
بني تركيا وســورية وإنه »ال 
بأس« إذا قدمت روسيا الدعم 
لدمشــق. وأعــرب عــن ثقته 
من ســامة األسلحة النووية 
األميركية فــي تركيا، في ظل 
دعوات لسحبها من هناك في 
اطار الضغط على انقرة. وقال 
ترامــب للصحفيني في البيت 
األبيض إن فــرض العقوبات 
األميركية على تركيا سيكون 
أفضل من القتال في املنطقة. 
وشــن هجومــا علــى االكراد 
الذين كانوا حلفاء واشــنطن 
في احلرب على داعش، ورأى 

أنهم »ليسوا مائكة«.
واضاف إن »األكراد محميون 
بشــكل جيد«، بينمــا يواجه 
اتهامات في الواليات املتحدة 
ومــن قبــل حلفائــه األجانب 
»بالتخلي« عن األكراد. وأضاف 
»أساســا هم ليسوا مائكة«، 
واعلــن أن أميركا ستســاعد 
في التفاوض على الوضع في 
سورية.  في هذه األثناء، قالت 
ليز تشيني النائبة بالكونغرس 
األميركي للصحفيني أمس إن 
اجلمهوريني في مجلس النواب 
جهزوا تشريعا لفرض عقوبات 

على تركيا.
إلــى ذلــك، توجــه نائــب 
الرئيس األميركي مايك بنس 

بيروت ـ عمر حبنجر

نعمة السماء غطت عجز 
الســلطة عــن مواجهــة يوم 
احلرائق اجلهنمــي الذي مر 
به لبنان واخمدت مياه االمطار 
املفاجئة شهب النار في اكثر 
من ١4٠ موقعا في جبل لبنان 
وشــماله وجنوبــه، ليفلــت 
القليل منها في القرنة احلمراء 
)كســروان( ومزرعة الضهر 
)اقليم اخلــروب( و)عاليه( 
تولت الصهاريــج املروحية 
الطائــرة التابعــة للجيــش 
اللبنانــي او املســتقدمة من 
قبرص واليونــان واالردن، 
فضــا عن متطوعــي الدفاع 
املدنــي علــى االرض، فيمــا 
الدوائر احلكومية  انصرفت 
الى مســح اضــرار العاصفة 
الناريــة التي ســبق للبنان 
ان شــهد مثيلتهــا عام ٢٠٠٧ 
حيث قفــز رقم احلرائق الى 

٢٠٠ حريق.
وفي حصيلــة أولية فإن 
ضحيــة ثانية وقعــت، بعد 
ســليم ابومجاهد، هو قاسم 
السرعيني، اما اعداد من حلقت 
بهــم احلــروق او االختنــاق 
بالدخــان فتجــاوزت املائــة 
معظمهم غادر املستشفيات، 
وتضرر ١5 منزال في الدامور 
واملشرف واحترقت ١١ سيارة 
فــي الدامور وســيارتان في 
الناعمــة الــى جانــب ثاثة 
مايني من االشجار احلرجية 
والصنوبريــة فــي جميــع 
املناطق التي غزتها النيران.

وقــال رئيــس االرصــاد 
اجلويــة فــي مطــار رفيــق 
الدولــي وســام  احلريــري 
ابوخشفة ان الظروف املؤاتية 
الندالع احلرائق كثيرة واهمها 
ورق االشــجار اليابسة على 
ابواب فصل اخلريف والهواء 
اللجاف واحلار وقلة الرطوبة.
وتــرأس رئيس احلكومة 
سعد احلريري اجتماعا لهيئة 
الكوارث، حيث جرى البحث 
في مسح االضرار وتعويضها، 

وقال بومبيو فــي مقابلة 
مع شــبكة فوكس بيزنس إن 
الهدف هو إيجاد حل للوضع 
في ســورية وليــس اإلضرار 
بالعاقات األميركيةـ  التركية. 
لكنه حمل اردوغان مسؤولية 

عدم االستقرار في املنطقة. 
وبانتظار نتائج الضغوط 
األميركية اجليدة، بدا الرئيس 
التركي غير آبــه باالنتقادات 
والدعــوات التــي وجهت له، 
حيث أعلن بشكل قاطع رفض 
وقــف عملية »نبع الســام«. 
واســتبعد في ختــام اجتماع 
فــي البرملــان لنــواب الكتلة 
البرملانيــة حلــزب »العدالــة 
والتنميــة« احلاكم، اجراء أي 
محادثات مع املسلحني االكراد، 
مؤكدا أن عملية »نبع السام« 
ســتنتهي عندما تكمل تركيا 
إقامة املنطقة اآلمنة من منبج 
حتى احلدود مع العراق، مجددا 
أن عمقها سيتراوح بني 3٠ و35 

احلرائق السياســية الدائمة 
االشــتعال في لبنــان والتي 
ألهبتهــا تصريحــات وزيــر 
اخلارجيــة جبــران باســيل 

االخيرة.
وتعتقــد مصــادر قريبة 
ان احلريري، الذي اســتجار 
برئيس مجلس النواب نبيه 
بري القناع الطــرف اآلخر ـ 
اي حزب اهلل وحليفه التيار 
ـ بتســهيل  الوطنــي احلــر 
املوازنــة اجلديــدة  صــدور 
مع االصاحــات الضرائبية 
املطلوبة، يدرك ان طلب باسيل 
الى الرئيس ميشال عون »قلب 
الطاولة« يستهدف حكومته، 
وتقول املصــادر لـ »األنباء« 
ان لقاءات االمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل مع 
نائب طرابلس فيصل كرامي 
منذ مدة رســالة لها معناها 
بالنســبة للحريري، كما ان 
اســتقبال نصراهلل جلبران 
باســيل على مدى ٧ ساعات 
ثم استقباله ند باسيل رئيس 
»املــردة« ســليمان فرجنية 
كأنه يضيق اخليــارات امام 

مدينة رأس العني حيث تتركز 
املعــارك إذ يحــاول املقاتلون 
األكراد استرداد االراضي التي 
خسروها جراء الهجوم التركي.
وحتدث املرصد الســوري 
حلقوق االنســان، عن اندالع 
اشتباكات بني اجليش السوري 
والقــوات الكردية مــن جهة، 
والفصائل املوالية لتركيا من 

جهة أخرى في عني عيسى.
وفي اطار التبدل املستمر 
مبواقع الســيطرة منذ اعان 
الرئيس ترامب االنسحاب من 
شــمال ســورية، قال املرصد 
إن قوات روســية عبرت نهر 
الفرات بشمال سورية ووصلت 
إلى مشــارف مدينة كوباني، 
متجهة شرقا مع »قسد«. وفي 
مدينة منبج، عرضت وسائل 
إعام روسية أولى صور قالت 
انها لتمركز القوات الروسية 
والســورية في املدينــة التي 

اخلتها القوات األميركية.

احلالة السياسية واخلطاب 
السياســي في لبنان من ترد 
وتوحش، ال يقيم وزنا ملصالح 
الوطــن، اذ ال يجوز ان تدار 
مصالــح الدولــة مــن فــوق 
منصــات املزايدة، وال يجوز 
ملسؤول ان تزدوج شخصيته 
وان ميــارس التحريض، وال 
يجوز لرئيس تيــار ووزير 
ان يحرض رئيس اجلمهورية 
على احلنث بقسمه على حماية 
الدستور بدل احلرص عليه 
العاقــات  واحلفــاظ علــى 
العربيــة والدوليــة للبنان، 
مع استغراب اصحاب البيان 
اســتهداف البعــض للقطاع 
املصرفي، مستغربني اخلفة 
السياسية التي متيز املشهد 

اللبناني العام.
رئيــس مجلــس النواب 
نبيه بري سارع الى التدخل، 
معربا عــن »قلق جدي« من 
تأخيــر إقــرار املوازنــة في 
مجلس الوزراء، مشيرا الى 
انه في حال لم تقر املوازنة 
في مجلس الوزراء اليوم فـ 

»اهلل يستر«.

كيلومترا وتعهد »بتهيجزها 
حضاريــا إلعــادة إعمارها«. 
وقال »اقتراحنا هو أن يقوم كل 
االرهابيني اآلن، الليلة، بالقاء 
ساحهم ومعداتهم وكل شيء 
وأن يدمــروا كل حتصيناتهم 
وينسحبوا من املنطقة اآلمنة 
التي حددناها«، مضيفا أن هذا 
االمر »ســيكون أسرع طريقة 
حلل املشــكلة في ســورية«. 
وأضــاف: »حــني يتحقــق ما 
وصفناه، من منبج الى احلدود 
العراقية حينئذ تكون عمليتنا 
)نبع السام( التي ال تستهدف 
ســوى اإلرهابيني، انتهت من 

تلقاء نفسها«.
فــي هذه األثنــاء، جتددت 
املعــارك الضارية في املناطق 
التــي دخلتها القوات التركية 
وفصائــل اجليــش الوطنــي 
املعارض املوالي لها. وأفادت 
وكالة فرانس برس، عن سماع 
دوي انفجــارات كثيــرة فــي 

الــذي ســيكون  احلريــري 
عليــه مواكبة اســتراتيجية 
حزب اهلل الداخلية املتمثلة 
بتجنب االصاحات املطلوبة 
من مجموعة »سيدر«، واال فإن 
الشارع حاضر للتحرك ضد 
املصارف اللبنانية التي غادر 
اركانها الى واشــنطن امس، 
فضــا عــن خارطــة طريقه 
االقليميــة وعنوانهــا اليوم 
ما اعلنه الوزير باســيل في 
اجلامعــة العربية من عودة 
للتعامل مع النظام السوري 
مبعزل عــن موقف اجلامعة 

العربية.
وفــي رأي املصــادر إن 
احلريري ال يستطيع البقاء 
حتــت طاولــة التيــار احلر 
ألن  اهلل،  حــزب  وحليفــه 
هنــاك من ال يتقبــل له ذلك، 
اجللــوس  يســتطيع  وال 
فوقها مخافة ان تنقلب عليه 
وعلــى حكومته، ومــن هنا 
كان بيــان رؤســاء احلكومة 
السابقني جنيب ميقاتي وفؤاد 
السنيورة ومتام سام الذين 
استهولوا فيه ما وصلت اليه 

بنس وبومبيو في أنقرة للتوصل إلى وقف إطالق النار

)أ.ف.پ( أعمدة الدخان تتصاعد نتيجة االشتباكات في مدينة رأس العني  

)محمود الطويل( رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري مستقبال وزير اخلارجية جبران باسيل في السراي احلكومي  

ووزير اخلارجية مايك بومبيو 
إلــى تركيــا كمــا كان مقررا، 
لاجتمــاع »وجها لوجه« مع 
الرئيس التركــي رجب طيب 
إردوغــان بهدف الســعي إلى 
التوصل لـ»اتفاق وقف إطاق 
نار مباشر« في شمال سورية. 
ورغم أن أردوغان أعلن أنه 
لن يلتقي بنس وبومبيو، عادت 
الرئاســة التركية وأكدت أنه 
ســيلتقي اليوم بنس. وكتب 
مدير االتصاالت في الرئاســة 
التركية فخر الدين ألتون على 
تويتــر أن اردوغان »يخطط 
للقــاء الوفد األميركــي الذي 
يقوده نائب الرئيس« بنس.

ونشــر ألتون على تويتر 
مقطع ڤيديو قصيرا يؤكد فيه 
أردوغان لوسائل إعام تركية 
أنه ســيلتقي بنس وبومبيو 
الذي أكــد أنه ونائب الرئيس 
بنس يعتزمان لقاء أردوغان 

»وجها لوجه«. 

علما ان احلكومة لم تعوض 
اضرار اعصار »نورما« الذي 
اجتاح لبنان خال رأس السنة 
احلالية منذ عشرة اشهر حتى 
اليوم ومقدارها 4٠ مليار ليرة 
لبنانية )٢4 مليون دوالر(.

وهــذه الواقعــة جزء من 
دوافــع الدعوة الى تشــكيل 
جلنة برملانية للتحقيق بإهمال 
مؤسسات الدولة مسؤولياتها 
في متابعة الكوارث ونتائجها 
ملواجهتهــا،  والتحضيــر 
خصوصــا موضوع طائرات 
االطفاء املروحية الثاث التي 
قدمت كهبة مجانية للدولة ثم 
اهملت بعد 4 سنوات تفاديا 
لكلفــة صيانتهــا الســنوية 
البالغة 45٠ الــف دوالر في 
وقت تشتري وزارة االتصاالت 
مبنى بـ ١٠٠ مليون دوالر في 
وسط بيروت الحدى شركتي 
اخلليوي كما يقــول النائب 
سامي اجلميل احد املطالبني 
بلجنة التحقيق البرملانية مع 

النائب ميشال معوض.
بيد ان غيث السماء الذي 
اطفأ حرائق االرض لم يطفئ 

السفارة السورية: هجوم تركيا ضربة 
قاصمة للعملية السياسية

أصــدر املكتــب اإلعامي في الســفارة 
الســورية بيانا للرد على ما ورد في مقال 
السفيرة التركية الذي نشرته عدة صحف 
كويتية بعنوان »ملاذا أطلقت تركيا عملية 

)نبع السام( في سورية«.
وأشار البيان الذي وصلت األنباء نسخة 
منه، إلى التصريح الصادر، عن مصدر رسمي 
في وزارة اخلارجية واملغتربني الســورية 
بتاريخ ٩ أكتوبر اجلاري، وأدان فيه »بأشد 
العبــارات« التصريحات والنوايا التركية 
واحلشود العسكرية على احلدود السورية. 
واعتبر أنها »تشكل انتهاكا فاضحا للقانون 
الدولي وخرقا سافرا لقرارات مجلس األمن 
الدولــي التي تؤكد جميعهــا على احترام 
وحدة وسامة وسيادة اجلمهورية العربية 

السورية«.
وقالت الســفارة إن العملية العسكرية 
التــي تشــنها تركيــا تظهــر بـ»األطمــاع 
التوسعية التركية في أراضي اجلمهورية 
العربية السورية، وال ميكن تبريره حتت أي 
ذريعة«. وبخصوص إعان تركيا أن عملية 
»نبع السام« التي تنفذها في شمال شرق 
ســورية، هدفها احلفاظ على أمن احلدود، 
أشــار البيان إلى اتفاق أضنة »الذي ميكن 
فــي حال احترام والتزام حكومة أردوغان 

به من حتقيق هذا الشيء«.
وحملت الســفارة »بعــض التنظيمات 
الكردية مسؤولية ما يحصل نتيجة ارتهانها 
ألجنــدات خارجيــة، وقد ســبق تنبيهها 

مرارا خال اللقاءات التي عقدت معها إلى 
مخاطر هذا املشــروع، وأال يكونوا أدوات 
في خدمــة هذه األجندات ضــد وطنهم إال 
أن هذه التنظيمات أبت إال أن تكون أدوات 

بيد الغرباء«.
وأكدت »على حرمة وســيادة وسامة 
أراضــي اجلمهورية العربية الســورية«، 
وجــددت التصميم واإلرادة على التصدي 
للهجوم التركي »بكل الوسائل املشروعة، 
مبا يضمــن احلفاظ على ســامة ووحدة 

سورية أرضا وشعبا«.
واعتبرت أن الهجوم يفقد تركيا »بشكل 
قاطع موقــع الضامن في عملية أســتانا، 
ويوجه ضربة قاصمة للعملية السياسية 

برمتها«.
وحول إعان الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان االلتــزام مبحاربة اإلرهاب، اتهم 
البيــان تركيا بفتح حدودها مع ســورية 
والســماح بدخول »اإلرهابيني الذين أتوا 

من ١٠١ دولة«.
وختم البيان باعتبار أن »وجود القوات 
العسكرية التركية على أراضيها هو عدوان 
وســيتم التعامل معه على هذا األساس«. 
وأن الهجوم »لن يغير من الواقع القانوني 
لألراضــي التــي يحاول االســتياء عليها 
وعائديتها للجمهورية العربية السورية، 
ولن يؤدي بأي شكل من األشكال إلى املساس 
باحلقوق القانونية والسيادية للجمهورية 

العربية السورية«.

منتوجات القرى اللبنانية تختصر الطريق إلى 
املستهلك عبر »سكك احلديد«

بيروت - جويل رياشي

شهدت محطة القطارات في 
مصلحة السكك احلديد في مار 
مخايل )منطقة نهر بيروت( 
على املدخل الشرقي للعاصمة، 
معرضا ملنتوجات لبنانية من 
مونة الشتاء في غالبيتها، الى 

مصنوعات حرفية.
ثالثة أيام من التفاعل ألكثر 
من 42 تعاونية زراعية من كافة 
املناطق اللبنانية مع املستهلكني 
من أفراد وجتار، كانت الغاية 
األساس منها، إيصال الصوت 
»الى أسواق التصريف«، وهي 
املشكلة التي يعاني منها املزارع 
اللبناني في شــتى املجاالت، 
خصوصا في تصريف اإلنتاج 
السنوي من الزيت والزيتون 
اللذين يتميز بهما لبنان، أسوة 
بالتفاح أيضا. وشدد مشاركون 

في املعرض في يومه األخير لـ»األنباء«، على »أن 
الغاية التجارية لم تكن األساس في مشاركتنا، 
بل الولوج الى أســواق للتصريف على مدار 
السنة، والتواصل املباشر مع املستهلكني من 
محليني وخارجيني«. وبحسب سيدة من تعاونية 
كفرذبيان )في محافظة جبل لبنان( كانت جتلس 
بقربها سيدة من كفردونني )محافظة النبطية(: 
»نواظب على االحتكاك مع املستهلكني ونشارك 
في معارض عدة ســنويا«. وأضافت السيدة: 
»املعرض احلالي نظمته وزارة الزراعة ورعاه 
الوزير حسن اللقيس، وكانت مشاركتنا مجانية 
ولم ندفع رسوما. ونحن نفيد أيضا من وسائل 
التواصل االجتماعي لتعريف الناس بنا، لنتمكن 

من العمل على مدار السنة«.
منتوجات لبنانيــة تراوحت بني املخلالت 
والزيتون على أنواعه )املكبوس الطازج واملمزوج 
باملطيبات(، الى الزيت واملربى واحلبوب والعسل 
على أنواعه )املصفى أو الذي ال يزال في الشهد أي 
قرص الشمع( والشراب من جالب وتوت وورد 
الى ماء الزهر، واألجبان واأللبان ومشتقاتها من 
كشك ولبنة املاعز املكبوسة فالزعتر والسماق، 

وصوال الى أشغال حرفية من جزين التي تشتهر 
بصناعة الســكاكني. أجواء تتالءم مع محطة 
القطار التي توقف فيها الزمن، وعاد بقاصدها 
كل شيء الى الوراء في حساب الوقت، ليتذكر 
هؤالء منتوجات القرية التي تربوا عليها، وقد 
عادت بقوة الى الســوق االستهالكية، وباتت 
تشــكل فرص عمل لألفراد لتحصيل قوتهم 
بعيدا من الوظائف التي تواجه مشكالت عدة في 
ظل الضائقة االقتصادية التي تعصف بلبنان.
قطــاع زراعي نشــط، وتعاونيات تتولى 
تصريف إنتاج األفراد فــي املناطق والقرى، 
الى حماسة البعض للتواصل املباشر سعيا الى 
ولوج األسواق. ظاهرة عادت بقوة الى احلياة 
اليومية اللبنانية، باإلقبال على املنتوجات البلدية، 
التي استعادت ثقة املستهلك، مع مراعاة القيمني 
عليها شروط النظافة، وهذا ما يحرصون على 
بثه ضمن أشرطة دعائية تعرض على وسائل 
التواصل. املعرض في مار مخايل شكل فرصة 
للتواصل، ضمن حمالت عــدة ال تغيب فيها 
املبادرة الفردية في شد املستهلك الى الريف، 
او الوصول اليه من طريق العالم االفتراضي!

»احلرائق« السياسية في لبنان بانتظار »نعمة السماء«
بري: إذا لم تُقَر املوازنة في مجلس الوزراء اليوم.. فاهلل يستر

بيدرسون يدعو لوقف فوري 
إلطالق النار في شمال سورية

عواصــمـ  وكاالت: دعــا مبعــوث األمم 
املتحدة اخلاص لســورية غير بيدرسون 
إلى إنهاء فوري لألعمال القتالية في شمال 
سورية. وأثار املبعوث مسألة التوغل الذي 
بدأته أنقرة قبل أســبوع في شــمال شرق 
سورية خال محادثات في دمشق مع وزير 

اخلارجية السوري وليد املعلم.
وقال بيدرسون لتلفزيون »رويترز« ان 
األمم املتحدة قلقة للغاية بشأن التداعيات 
اإلنســانية لألزمة، ودعا إلى »وقف فوري 

لألعمال القتالية«.
ونقلت نقلت الوكالة العربية السورية 
لألنباء )ســانا( عن املعلم قوله ان سلوك 
تركيــا »يهدد جديــا عمل جلنة مناقشــة 
الدســتور واملسار السياســي ويطيل من 

عمر األزمة«. وكانت زيارة بيدرسون مقررة 
لبحــث التحضيــرات ألول اجتماع للجنة 
الدستورية السورية واملقرر عقده في جنيڤ 

يوم 3٠ اجلاري.
وقالت »سانا« ان بيدرسون واملعلم بحثا 
املســائل واإلجراءات املتعلقة بالتحضير 

لاجتماع األول للجنة الدستورية.
وأضافت الوكالة أن بيدرسون قدم عرضا 
للوزير املعلم حول نتائج لقاءاته واتصاالته 
التــي أجراها خال الفترة املاضية بشــأن 
سورية، وأيضا بشأن االنطاق بعمل جلنة 
مناقشة الدستور. وأبدى بيدرسون، وفق 
»سانا«، استعداده لبذل كل ما يطلب منه في 
إطار مهامه احملددة، وفق قواعد وإجراءات 

عمل اللجنة املتفق عليها.


