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الراعي: نصلي كي 
ميس اهلل ضمائر 

الكتل النيابية 
ويدركوا متاديهم 
في عدم انتخاب 

رئيس

ميرفي: »داعش« أكثر خطراً على دول اخلليج من إيران
مباحثات خليجية ـ أميركية - روسية في الدوحة اليوم لبحث التهديدات األمنية

واشنطن - كونا: يجري وزير اخلارجية األميركي جون كيري 
مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
مباحثات بشأن سبل مواجهة التهديدات األمنية لدول املجلس 
وذلك خالل زيارته املقررة الى الدوحة اليوم. ويس��بق وزير 
اخلارجية الروسي نظيره االميركي الى الدوحة ايضا الجراء 
مباحثات ثالثية تضم الى جانبهما وزير اخلارجية السعودي 

عادل اجلبير. 
 ومن املتوقع ان تتن��اول مباحثات كيري مع وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون قضايا جديدة »واكثر صعوبة« وفق ما 
يراه س��فير الواليات املتحدة الس��ابق لدى دمشق والرياض 

ريتشارد ميرفي. 
وقال ميرفي في حديث خاص مع »كونا« مبناسبة زيارة كيري، 
ان حاجز تلك املباحث��ات قد يتخطى قضية التهديد االيراني 
لدول املنطقة وامكانية بيع املزيد من االسلحة األميركية ملواجهة 
هذا التهديد لتتناول قضايا داخلية يعتقد انها قد تس��هم في 

مكافحة تهديد اجلماعات االرهابية في املنطقة. 
وأضاف ان »الوقت حان الجراء مناقشات جدية للغاية بني دول 
مجلس التعاون اخلليجي لتحديد مقدار تدخل الواليات املتحدة 

بشكل ناجع في احلملة ضد املجموعة االرهابية«. 

وأوض��ح ان حتفيز مثل ه��ذه املواقف االيجابي��ة »يتطلب 
 اث��ارة مواضيع ينظ��ر اليها وفق التقاليد على انها ش��ؤون
داخل�ي��ة محض��ة ال متلك الوالي��ات املتحدة ح��ق التدخل 

فيها«. 
 ورأى ان االدارة األميركي��ة »لن تتمكن من مواصلة التدخل 
العس��كري ضد تنظي��م داعش في املنطقة ويتعني مناقش��ة 
كيفية حتفيز مواقف ايجابية من دول مجلس التعاون وضمن 

حدودها بحيث تواجه نداءات تنظيم داعش«. 
 ورأى ميرفي ان تنظيم الدولة االس��المية »داعش« »يشكل 
خطرا اكبر على دول اخلليج من ايران« وان »التهديد الرئيسي 
لدول اخلليج في الوقت احلاضر هو تنظيم داعش وليس��ت 

ايران التي لن تهاجم تلك الدول«. 
 وأوضح ان دول اخلليج تعلم ان لديها ضمانات من الواليات 
املتحدة ضد اي عدوان خارجي في اطار الشراكة االستراتيجية 
بني اجلانبني وسط تنامي الشكوك حول استمرار تفعيل تلك 
الضمانات امام تفاقم التهديدات التي يشكلها النزاع الطائفي 

على أمن املنطقة. 
 وأعرب ميرفي عن اعتقاده بأن كيري س��يركز ايضا بشكل 
خاص على اجلهود الديبلوماس��ية والسياس��ية السيما فيما 

يتعلق بامللف الس��وري في ضوء اجماع ش��ركاء واشنطن 
على ضرورة ايجاد حل سياس��ي لألزمة في س��ورية وليس 

حال عسكريا. 
 واعتبر ان دول مجلس التعاون »لم تعقد مباحثات كافية فيما 
بينها حول ما يتعني فعله بشأن سورية ومع من يجب التعامل 

معه من الفصائل السورية املشتركة في النزاع«. 
 وأكد على ضرورة ان تكون محادثات الدوحة »فرصة لدول 
مجلس التعاون لطرح املشكالت احملددة في سورية واملشكالت 
املتعلق��ة بتنظيم داعش« التي ال متتلك الواليات املتحدة حال 

لها. 
 ومن املتوقع ان تترك��ز مباحثات كيري على جتديد ضمان 
ايجابية االتفاق النووي االيراني الذي أعلن في الرابع عش��ر 

من يوليو املاضي. 
 وتأتي زيارة كيري عقب زيارة وزير الدفاع األميركي اشتون 
كارتر الى املنطقة في يوليو املاضي والتي س��عت من خاللها 
واشنطن الى اعادة التأكيد على الضمانات األمنية األميركية 

في اطار التحالف االستراتيجي مع دول املجلس. 
 وكان اجتماع قد عقد في الرياض مت خالله بحث سبل تعزيز 
الشراكة االستراتيجية بني اجلانبني اخلليجي واألميركي في 

ضوء ما تضمنه البيان املشترك الصادر عن قمة كامب ديڤيد 
بني الرئيس األميركي باراك اوباما وزعماء دول مجلس التعاون 
ف��ي مايو املاضي والذي أكد على الرغبة املش��تركة في اقامة 
عالقة ش��راكة اس��تراتيجية بني اجلانبني لبناء عالقات أوثق 

في كافة املجاالت. 
 يذكر ان كيري أطلع وزراء خارجية دول املجلس على تفاصيل 
االتفاق النووي مع ايران عقب اعالنه، وأكد التزام واش��نطن 
بنتائج قمة كامب ديڤيد ومبواصلة التنسيق والتشاور وتكثيف 
اجلهود مع دول املجلس مبا يسهم في تطوير املصالح املشتركة 

وتعزيز األمن واالستقرار في املنطقة.
من جهة أخ��رى، قالت وزارة اخلارجية الروس��ية، في بيان 
أوردت��ه له��ا تعليقا على زي��ارة الف��روف:»إن قطر واحدة 
 من ش��ركاء روس��يا الرئيس��يني في منطق��ة اخلليج، حيث
يتواص��ل احلوار بني البلدي��ن حول جملة قضاي��ا إقليمية 

ودولية«.
ولف��ت البيان إل��ى أن املوضوع املتعلق باحلل الس��لمي في 
س��ورية واليمن وليبيا على س��لم االهتمامات، مش��يرا الى 
 ان املباحث��ات الروس��ية- القطرية تولي توطيد االس��تقرار

في منطقة اخلليج اهتماما كبيرا.

جبهة النصرة تبث شريط ڤيديو ألسرى
من مقاتلني مدربني أميركياً

عواصم - وكاالت: نشرت »جبهة النصرة« 
ش���ريط ڤيديو يؤكد فيه قيامه هذا االسبوع 
بخطف مقاتلني سوريني مدربني ضمن البرنامج 
االميرك���ي للمعارضة لقت���ال تنظيم الدولة 
اياهم »بالتعاون  االسالمية »داعش«، متهمة 

مع الغرب«.
وبثت »النصرة« ذراع تنظيم القاعدة في 
س���ورية، الشريط أمس االول على قناتها في 
موقع التواصل »يوتيوب« بعنوان »جنود جبهة 
النصرة يبدأون عملية عسكرية تهدف ملنع متدد 

الذراع االميركية في الشمال السوري«.
 ويظهر الشريط خمسة رجال ميشون في 
احد احلقول خلف بعضهم ويضعون ايديهم 
فوق رؤوسهم ويحيط بهم رجل مقنع وآخر 

مسلح.
 وقال احد األسرى املفترضني امام الكاميرا 
انه مت جتنيده من قبل االميركيني عبر وسطاء 
كي يتم تدريبه خالل شهر ونصف الشهر في 

احد معسكرات التدريب في تركيا.
 واكد ان املتدربني تلق���وا بندقية ومبلغا 
م���ن املال ك���ي يأتوا »حملارب���ة النصرة« في 

سورية.
 كما اكد رجل ملثم عرف عن نفس���ه بأنه 
احد عناصر »جبهة النص���رة« ان املجموعة 
»قام���ت بقطع يد الغرب وايدي االميركان في 

بالد الشام« باختطافها للمقاتلني.
 واضاف »ان تعاونهم مع الغرب واضح« 
مؤكدا ان املقاتلني س���اعدوا طيران االئتالف 
الدولي على ضرب مواقع للجبهة في ش���مال 

سورية.
 وكان 54 عنصرا من اجلماعة التي اطلق 
عليه���ا »الفرقة 30« من الذين تلقوا تدريبات 
عسكرية في تركيا في اطار البرنامج االميركي 
لتدريب املعارضة ضد داعش، اجتازوا قبل اكثر 
من اسبوعني احلدود الى داخل سورية بهدف 
التصدي لتنظيم الدولة الذي يسيطر على نحو 

نصف مساحة االراضي السورية.
وهاجمت النصرة اجلمعة مقرا للفرقة في 
املنطقة نفسها، ووقعت اشتباكات بينها وبني 
املدافعني عن املقر تس���ببت مبقتل 25 مقاتال 

من الطرفني.
 وسبق ذلك قيام اجلبهة بأسر ثمانية عناصر 
من الفرقة 30 بينهم قائدها مساء االربعاء قرب 

مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي. 
 وتبنت جبهة النص���رة خطف العناصر 
من »الفرقة 30« متهم���ة اياهم بانهم »وكالء 
لتمرير مشاريع ومصالح اميركا في املنطقة«. 
وعادت واش���نطن أمس األول واكدت تعرض 
مقر الفرقة 30 للهجوم لكنها قالت ان املقاتلني 

متكنوا من صده.

سوريون يجلسون على شرفة منزل مدمر في حي الشعار في حلب                                                     )رويترز(

أعناق اللبنانيني، إضافة الى 
ربط لبنان مبلفات وأجندات 
إقليمية تغذيها دماء النخبة 
الطائفة الشيعية  من شباب 
الكرمية، ناهيك عن احملاصصة 
الت���ي تلعب دورا مباش���را 
في تأخير احلل���ول ألزمات 
اننا طالبنا  النفايات، علم���ا 
التمييزية  العام���ة  النيابات 
واملالي���ة بوض���ع يدها على 
ملف النفايات الذي تفوح منه 
رائحة العموالت والسمسرات 
واحملسوبيات، بدليل محاولة 
القيادات السياسية  عدد من 
غس���ل يديها من ه���ذا امللف 

املتفجر.
وختاما، لفت ماروني إلى 
عدم وجود أي مؤشر إيجابي 
القراءة احلالية ملجريات  في 
الراهنة  األحداث والتطورات 
ميكن التعويل عليه ملستقبل 
الى واقع  أفضل، فإذا نظرنا 
األمور وعمقها، نراها تزداد 
سوءا وسوادا، مما يشير إلى 
أن مخطط القيادة نحو املؤمتر 

ملف النفايات تفوح منه رائحة العموالت والسمسرات

إيلي ماروني لـ »األنباء«: كالم هوالند 
يؤكد أال رئيس للبنان خالل األشهر املقبلة

التأسيسي يفرض نفسه حتى 
الساعة على الساحة اللبنانية، 
وأن العماد عون ألداة تنفيذية 
لهذا املخطط اجلهنمي سيكون 
مس���ؤوال أمام اهلل والشعب 

والتاريخ.

بيروت ـ زينة طّبارة

الكتائب  رأى عضو كتلة 
إيلي ماروني، أن كل  النائب 
عاق���ل يتفهم موقف الرئيس 
متام س���الم وظروف إدارته 
ملجلس الوزراء، ومادام هناك 
فريق يتقصد تعطيل احلكومة 
ومجلس النواب واالنتخابات 
الرئاسية، فاألمور ذاهبة حكما 
في اجتاه األس���وأ إن لم يكن 
الى املجهول، مش���يرا الى ان 
ما زاد الطني بلة أننا سمعنا 
الرئيس الفرنس���ي فرانسوا 
هوالند يقول إنه سيزور لبنان 
في األشهر املقبلة للبحث في 
أننا  الرئاسة، ما يعني  أزمة 
باقون خالل األش���هر املقبلة 
دون رئيس للجمهورية ودون 

جلسات تشريعية.
ولفت ماروني في تصريح 
ل� »األنب���اء« الى ان املصالح 
الشخصية والعائلية للعماد 
ميشال عون مدعومة من حزب 
ايلي مارونياهلل، تتحك���م في البالد وفي 

دميرطاش يتهم أردوغان بالسعي لغلق حزب »الشعوب الدميوقراطية«

»العمال الكردستاني« يصّعد عملياته 
وأنقرة تتهمه بقتل وإصابة العشرات من جنودها

جلسة حكومية األربعاء لتأخير تسريح رئيس األركان
وعون يلوح بالشارع ويشكو من »خنوع الشعب«

والتوصل إلى أن الهدف الذي 
مت ضربه لم يكن قرية وإمنا 
مكانا إليواء عناصر املنظمة 
اإلرهابية االنفصالية )بي كا 
كا(، وال توج����د أي جتمعات 
س����كنية مدنية، في النطاق 
الذي اس����تهدفه القصف وال 

بالقرب منه«.
وأشار البيان إلى أن أهداف 
العمليات العسكرية التركية 
ضد »بي كا كا« شمالي العراق 
وداخل تركيا، يقوم بتحديدها 
عناصر أكفياء مؤهلني، نتيجة 
مجهود دقيق ومفصل، وبعد 
التأك����د عن طري����ق لقطات 

ڤيديو.
 غي����ر ان مكت����ب رئيس 
الوزراء احمد داود اوغلو اكد 
بعد قليل في بيان ان »املعركة 
ض����د املنظم����ات االرهابية 

ستتواصل بدون توقف«.
سياس����يا، ق����ال الرئيس 
املش����ارك حلزب الش����عوب 
الدميوقراطية الكردي بتركيا 
الدي����ن دميرطاش،  ص����الح 
إنه »يخاجله إحس����اس بأن 

اهلل »امنا انا مع املقاومة ضد 
إسرائيل والتكفيريني«.

وسيشكل تأخير تسريح 
اللواء سليمان محل اختبار 
لردود فعل التيار الوطني احلر 
اكان في الشارع ام في مجلس 
الوزراء، علما ان اشارة العماد 
عون الى ان الشعب اللبناني 
اعتاد اخلضوع، كما قال في 
حديثه لصوت املدى، تنم عن 
خيبة أمل مسبقة من حترك 

الشارع.
أما على صعيد احلكومة، 
فالتيار يدرك ان ثمة قرارا على 
مستوى 8 آذار بعدم إسقاط 
احلكومة مهما حصل، وبالتالي 
فإن معارضة وزيرية، وحتى 
معهما وزيرا حزب اهلل لن تغير 
مجرى األمور باجتاه تأخير 
التسريح الذي سيتواصل طاملا 
انه ليس في قصر بعبدا رئيسا 

للجمهورية.
وتقول مصادر متابعة ان 
العماد عون رفض عرضا من 
وزير الدف���اع بترقية العماد 
ش���امل روكز الى رتبة لواء 
كي يضمن متديد خدمته سنة 
إضافية، عون لوح مرة اخرى 
بإثارة امللفات املالية للحكومات 

السابقة.

رئي����س اجلمهوري����ة رجب 
طيب أردوغان قد بدأ بالفعل 
القانونية لغلق  استعداداته 
حزبه بنهاية العام احلالي«. 
وأوض���ح دميرط���اش، 
حس���بما ذك���رت صحيفة 
»جمهوريت« التركية أمس 
أن البروفيسور برهان كوزو، 
كبير مستشاري أردوغان 
بالقصر الرئاسي والرئيس 
الدستورية  السابق للجنة 
البرملانية، قد بدأ االستعدادات 
إلعداد صيغة قانونية إلغالق 

احلزب. 
وأشار دميرطاش إلى عدم 
صحة التقارير التي حتدثت 
عن إصابة شقيقه األكبر، نور 
الدين دميرط����اش، بجروح 
جراء القصف اجلوي التركي 
على معس����كر االنفصاليني 
في جبال »قنديل« بش����مالي 
العراق، موضحا أن شقيقه »ال 
يتواجد في جبال قنديل، بل في 
صفوف املقاومة ضد تنظيم 
داعش اإلرهابي، ويحارب هناك 

من أجل شعبه«.

الس���ابق أمني  الرئي���س 
اجلميل اعتبر ان هناك من يدفع 
البلد اليوم باجتاه االنتحار من 
خالل سعيه لتفريغ مؤسسات 

الدولة.
البطريرك املاروني بشارة 
الراعي قال ف���ي عظة امس: 
نصلي كي ميس اهلل ضمائر 
الكتل النيابية ليدركوا خطورة 
مس���ؤوليتهم وتقصيره���م 
القيام  ومتاديه���م في ع���دم 
بأي مبادرة النتخاب رئيس 
للجمهورية، وال ميكن القبول 
مبا نح���ن عليه م���ن فلتان 

وفوضى. 
أما رئيس كتلة نواب حزب 
اهلل محم���د رعد، فقد رأى ان 
سلطة ال تس���تطيع معاجلة 
مش���كلة نفايات في البلد ال 
تستطيع ان متلك قرار حرب 
وس���لم ضد عدو يتهددنا في 

هذا البلد.
وأضاف: كفى عهرا وطيشا، 
نحن ال نفهم ان يصل املسؤول 
ف���ي لبن���ان ال���ى موقع من 
املواقع ويحتشد حوله األزالم 
واملقاولون وال تعود تصلح 
األمور إلجراء مناقصة واحدة 
بش���أن اي مش���روع بنزاهة 

وإنصاف.

واعلنت أنقرة قتل ما ال يقل 
عن 260 مقاتال كرديا واصابة 
حوالى 400 في هذه الغارات 

بحسب انقرة.
 غي����ر ان مصير املدنيني 
العراقيني العالقني في قصف 
طائرات اف 16 التركية بدا يثير 
املخاوف وقد اعلنت سلطات 
اقليم كردستان العراق السبت 

عن ستة قتلى من السكان.
 وتؤكد تركيا انها تتعاطى 
بجدي����ة م����ع املعلومات عن 
سقوط مدنيني. واعلنت وزارة 
اخلارجية التركية أمس األول 
انها فتحت حتقيقا واكدت انه 
»س����يتم التثبت بشكل كامل 
من الوقائع« ملعرفة ما حصل، 
مشيرة الى ان االهداف التي 
قصفت تقع في مناطق تؤكد 
اجهزة االستخبارات التركية 

انه ال مدنيني فيها.
والحق����ا، نفت رئاس����ة 
األركان التركية في بيان أمس 
التركي  االتهامات للجي����ش 
بالتسبب قتلى مدنيني. وقالت 
إنه »متت دراسة تلك املزاعم، 

الذي هو  رئيس اجلمهورية 
القائد األعلى للقوات املسلحة، 
وال يجوز عدم األخذ برأيه في 

تعيني قائد اجليش.
وعلي���ه، يصب���ح تأخير 
التسريح خيارا وحيدا لتالفي 
الفراغ في املؤسسة العسكرية 
الصامد الوحيد بني مؤسسات 
الدولة واجلامع املشترك بني 

اللبنانيني.
العماد ميشال عون، قال 
امس إلذاعة »صوت املدى« انه 
مستمر في معارضة التمديد 
للقيادات، آسفا ألنه ال يالقي 
الصدى عند الشعب اللبناني 
الذي يجب ان يثور لكنه اعتاد 

اخلضوع!«.
وأضاف: الظاهر ان هناك 
من ال يقرأ املكتوب على باب 
الكبير: »لو دامت  الس���راي 

لغيرك ما آلت إليك«.
وح���ول عالقة رئاس���ة 
اجلمهورية بكل ما يجري قال 
عون: »ال أسمح ألحد بالتعاطي 
مبوضوع انسحابي من رئاسة 
اجلمهورية مقابل تعيني شامل 

روكز قائدا للجيش«.
وأشار الى حالة شبه قطيعة 
بينه وبني تيار املستقبل، نافيا 
ان يك���ون منصهرا في حزب 

عواصم � وكاالت: تصاعدت 
دوامة العنف في تركيا بالتزامن 
الغارات اجلوية  مع تكثيف 
للطيران التركي على مواقع 
حزب العمال الكردستاني »بي 
كا كا«. فقد استهدف هجوم 
انتحاري منسوب الى متمردي 
حزب العم����ال مركزا للدرك 
واوقع قتيل����ني و24 جريحا 

على األقل. 
انب����اء  وقال����ت وكال����ة 
االناضول احلكومية التركية 
نقال عن مس����ؤولني محليني 
اقتحم بجرار  انتحاري����ا  ان 
محم����ل باملتفج����رات مبنى 
مركز للدرك في محيط مدينة 
دوغوبيازيد في أغري، حيث 
كان اجلن����ود يدعمون الدرك 
احمللي )اجلندرمة( املسؤول 

عن االمن الداخلي.
التركي  وق����ال اجلي����ش 
إقليم أغري  ومكتب حاك����م 
بشرق تركيا أن الهجوم نفذ 
باستخدام جرار محمل بطنني 
م����ن املتفجرات ف����ي اإلقليم 

الشرقي املتاخم إليران.

وقال اجلي����ش إن أربعة 
جنود أصيب����وا في الهجوم 
الذي اس����تخدم فيه مقاتلو 
حزب العمال البنادق في حالة 

خطيرة.
وفي حادثة منفصلة نسبت 
انفصاليي »بي كا  الى  ايضا 
كا«قتل جندي تركي وجرح 
اربعة آخرون في ساعة مبكرة 
أمس عندما انفجر لغم ارضي 
بينما كانت قافلة عس����كرية 
متر على طري����ق في مدينة 
مدي����ات مبحافظ����ة ماردين 
بجنوب شرق تركيا، بحسب 

االناضول.
وقت����ل ما ال يق����ل عن 17 
عنصرا من قوات االمن التركية 
واصيب عشرات بجروح منذ 
ان استأنف املتمردون األكراد 
ش����ن هجمات يومي����ة على 

املصلح التركية.
الطيران  املقابل ينفذ  في 
التركي يوميا غارات مكثفة 
على مواق����ع للمتمردين في 
العراق حيث  جبال ش����مال 
يتمرك����زون منذ س����نوات. 

بيروت ـ عمر حبنجر

حدد رئيس احلكومة متام 
س���الم بعد غ���د االربعاء في 
اخلامس من اغس���طس، بدال 
من اخلميس املوعد االسبوعي 
ال���وزراء  الجتم���اع مجلس 
اللبناني، للنظر بالش���واغر 
في قي���ادة اجليش، قبل يوم 
واحد من انتهاء خدمة اللواء 
وليد سليمان رئيس األركان، 
الذي هدد العماد عون بالنزول 
الى الش���ارع في حال تأخير 

تسريحه.
وس���تكون مهمة مجلس 
الوزراء مناقشة تعيني رئيس 
أركان جدي���د، وهو ما يبدو 
متعذرا في ظ���ل التناقضات 
السياس���ية احلاصلة داخل 
احلكومة، ما يبرر لوزير الدفاع 
س���مير مقبل توقيع مذكرة 
تأخير تسريح اللواء سليمان 
س���نتني في اليوم التالي، اي 
اخلمي���س في الس���ادس من 
اغس���طس. املعاجلة نفسها 
ستجري بالنسبة لقائد اجليش 
الذي  العماد ج���ان قهوجي، 
تنتهي خدمته في 22 سبتمبر 
وهو في الواقع ما يقلق العماد 
عون بالذات، حيث س���يكون 
على مجلس الوزراء االجتماع 
والبحث عن قائد بديل، وملا لم 
يوفق، ه���و حكما لن يوقف، 
يبادر وزير الدفاع الى إصدار 
مذكرة بتأخير تسريحه ملدة 

سنتني أيضا.
وثمة مشكلة محتملة في 
قضية مدير املخابرات العميد 
ادم���ون فاضل ال���ذي في 22 
سبتمبر يكون قد أمت سنوات 
اخلدمة القص���وى للضابط، 
مبوجب قان���ون الدفاع وهو 
42 سنة، ما يعني تكليف احد 
كبار مساعديه مبتابعة امور 
املديرية طاملا بق���ي متعذرا 

التعيني.
ويريد وزراء التيار الوطني 
احلر وحزب اهلل، تعيني قيادات 
عسكرية جديدة فيما يرفض 
باقي الوزراء التعيني بغياب 
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