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مصادر لـ »األنباء«:رئيس احلكومة على رأس وفد لبنان إلى األمم املتحدة

احملاصصات تعرقل حلّ »النفايات« وسالم يرفض ترفيع ضباط إلى رتبة لواء

بألفي مك����ب، ال يجوز اي غبي 
يقول اننا نس����اوي بني املطمر 

واملكب.
ف����ي ه����ذا الوق����ت حاول 
متظاهرون من املجتمع املدني 
اقتحام االسالك الشائكة احمليطة 
مببنى السراي الكبير، لكن قوى 
االمن تصدت لهم بخراطيم املياه، 
والتهبت مش����اعر املتظاهرين 
من حركة »طلع����ت ريحتكم« 
عندما اوقف اربعة منهم افرج 
عنهم الحق����ا، واصيب بعض 

املتظاهرين.
وزراء حزب الكتائب سجعان 
قزي، وآالن حكيم ورمزي جريج 
طلبوا موعدا فوريا من رئيس 
احلكومة واعترضوا امامه على 
تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، 
وطالبوه مبحاسبة املسؤولني، 
مستغربني تعيني مستشارين 
ل����كل مناقصة الي����وم وليس 
قبل أس����بوعني، وبعقد جلسة 
استثنائية ملجلس الوزراء يكون 
موضوعها النفايات، لكن سالم 

اعتذر حتسبا للفشل.
وقال وزير العمل سجعان 
ق����زي ان بعض السياس����يني 
ميولون انفس����هم من النفايات 

منذ 1995.

االول تعثرت، حيث اصبح للبنان 
س����ت »مزابل« بعدد الطوائف 
الست الرئيس����ية، لكل طائفة 
ومنطقتها مزبلة بعهدة سياسي 
يختبئ خل����ف رجل أعمال. أو 
مشغل لألعمال وكانت املشكلة 
في نفايات مدين����ة بيروت، اذ 
جاءت حسابات املناقصة مغايرة 
حلسابات احملاصصة وقد أعطي 
خلطأ احلسابات طابع مذهبي، 
إلخفاء احلقيقة احملاصصاتية 
فهن����اك مق����اول عل����ى خالف 
قاطع مع شريك سياسي نافذ، 
استطاع النفاذ الى قلب اللعبة، 
من خلف ظهر شريكه السابق 
فقامت القيامة وانتصب امليزان 
وكان املخرج الذي اعتمده وزير 
البيئة محمد املشنوق بتأجيل 
اعالن نتائج ف����ض العروض 
الى الثالثاء املقب����ل، ما يعني 
اس����بوعا اضافيا من س����باحة 
بيروت واجلبل في مستنقعات 

النفايات السياسية.
وقال الوزير املشنوق نحن 
امام مشكلتني: مشكلة املناقصات، 
اضافة الى الكارثة الوطنية التي 
تطول اجلمي����ع، وهي مطامر 
النفاي����ات ومكباتها. وقال كان 
لدينا 760 مكب نفايات صرنا 

األمور تشهد حراكا فهذا يعني 
أن الباب مفتوح«.

من جهت����ه، رئيس مجلس 
النواب نبيه بري دعا عبر اللقاء 
النيابي األسبوعي الى التوقف 
عن إدارة الظهر وااللتفات الى 

مصالح الناس.
وأكد بري دعمه الدائم حلكومة 
الرئيس متام س����الم، مؤكدا ان 
وزيري »امل« سيحضران اي 
جلسة يدعو إليها، وأنه يدعم 
اآللية التي ينص عليها الدستور 
)املادة 65( بالتوافق وإذا تعذر 
فبالتصويت، واشتراط الثلثني 
للمواضيع الرئيس����ية األربعة 
عشر وبينها التعيينات ومشاريع 
القوانني وقانون املوازنة وإعالن 

حالة الطوارئ.
وقال بري إن ما ينطبق على 
آلية اتخاذ الق����رار في مجلس 
الوزراء، هو نفسه ما ينطبق على 
آلية صالحية رئيس اجلمهورية 

بالوكالة.
على صعيد نفايات بيروت 
وجبل لبن����ان، الروائح تزكم 
األن����وف وال م����ن يعال����ج او 

يستوعب او يطمر.
ازم����ة النفاي����ات التي كان 
يفترض ف����ض عروضها امس 

بيروت ـ عمر حبنجر

أكد رئيس احلكومة متام سالم 
أنه لن يقبل بسيناريو اجللسات 
احلكومية، بل سيستخدم حقه 
الدستوري في الدعوة إلى جلسة 
تناقش األولويات مثل دفع رواتب 
شهر س����بتمبر، إذ عندما يأتي 

الشتاء ترتفع الصرخة.
وأشار سالم إلى أن الصيغة 
املقترحة لترفي����ع ضباط إلى 
رتبة لواء، ميك����ن الطعن بها 
ألنها تتجاوز أحقية 20 ضابطا 
برتبة عميد يستحقون الترقية 

قبل املقترحة أسماؤهم.
وعلمت »األنباء« أن الرئيس 
سالم سيترأس وفدا لبنانياً إلى 
افتتاح ال����دورة اجلديدة لألمم 

املتحدة في 22 سبتمبر.
وكانت صحيفة »السفير« 
أكدت موافقة العماد ميشال عون 
على آخر صيغة حملها إليه اللواء 
عباس إبراهيم، املدير العام لألمن 
العام منذ يومني وتقضي بتعديل 
قانون الدفاع الوطني، مبا يضمن 
تشريع التمديد لقائد اجليش 
باستحداث رتبة عماد أول وترقية 
كل من يحمل رتبة لواء الى رتبة 
عماد، مبا في ذل����ك قادة األمن 
الداخلي واألمن العام وأمن الدولة 

ورئيس أركان اجليش.
وبالتالي ترقية 12 عميدا في 
اجليش إلى رتبة لواء، بعد إجراء 
تشكيالت تعيد االعتبار للمجلس 
العسكري، ومتأل كل الشواغر 

في اجليش.
العم����اد ع����ون اعتبر هذه 
الصيغة خطوة إلى األمام، وقد 
طلب إلى أعضاء كتلته النيابية 
وقف احلمالت السياسية ضد قائد 
اجليش العماد جان قهوجي، الذي 
عليه أن يوافق على أي تعديل 
يتعلق باجليش، وطالب اآلخرين 
وبالذات الرئي����س نبيه بري، 
بتحديد املقصود من »تشريع 
الضرورة« وإرس����ال إش����ارة 
واضحة ح����ول كيفية تعامله 
مع مشروعي قانوني االنتخاب 
وإعادة اجلنسية في أول جلسة 
نيابية عامة يدعو إليها بعد فتح 

الدورة االستثنائية.
بدوره الل����واء إبراهيم نفى 
أن يكون حمل إلى العماد عون 
»اقتراحا مح����ددا«، »لكن طاملا 

رجال قوى األمن اللبناني خالل مواجهات عنيفة ملنع نشطاء حملة "طلعت ريحتكم" من اقتحام السراي احلكومي   )محمود الطويل( 

»هيومن رايتس« ُتطالب بحظر األسلحة
عن دمشق بعد الغارات على دوما

بيروت ـ أ.ف.پ: دعت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« حلقوق االنسان االمم املتحدة الى 

حظر االسلحة عن النظام السوري بعد الغارات 
الدامية على مدينة دوما قرب دمشق وأسفرت 

عن مقتل نحو 100 شخص وجرح أكثر من 
300 آخرين.

وذكرت املنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان 
ان الهجوم الذي شنه سالح اجلو االحد 

املاضي على دوما التي تسيطر عليها املعارضة 
اظهر »االزدراء املروع للمدنيني« من قبل 

احلكومة السورية.
وقال نائب املدير التنفيذي لقسم الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس 
ووتش، ندمي حوري في بيان »ان املجزرة 

االخيرة تذكير آخر ـ ان كان مايزال هناك 
حاجة لذلك ـ للحاجة امللحة كي يعمل مجلس 

االمن على تنفيذ قراراته السابقة واتخاذ 
خطوات للحد من هذه الهجمات العشوائية«.

ونفذ الطيران احلربي السوري عدة ضربات 
على سوق شعبية واماكن اخرى في دوما 

الواقعة في الغوطة الشرقية قرب دمشق في 
هجوم هو االعنف للنظام مند اندالع النزاع 

منتصف مارس 2011.
وأسفر الهجوم، بحسب حصيلة محدثة 

للمرصد السوري حلقوق االنسان، عن مقتل 
117 شخصا بينهم 16 طفال وسبعة نساء. 

واضاف حوري »كم من االرواح ستزهق قبل 
ان يفرض مجلس االمن تنفيذ قراراته«.

جلنة االنتخابات التركية تقترح موعد 1 نوفمبر النتخابات مبكرة

مقتل نحو 30 متمردًا كرديًا جنوب شرقي تركيا
واليسار املتشدد يتبنى الهجوم على »دوملا باهجة«

للحزب وقتلت ثمانية في مدينة 
هاكاري واثنني في ايدميان في 

عمليتني منفصلتني. 
وفي هج����وم آخر متكنت 
الليلة قبل  التركي����ة  القوات 
املاضية من قتل 18 مس����لحا 
من حزب العمال الكردستاني 
في مدينة ديار بكر في عملية 
بدأت االثنني املاضي شارك فيها 

700 رجل امن. 
اللجنة  سياسيا، اقترحت 
العليا لالنتخابات في تركيا 
االول من نوفمبر موعدا محتمال 
انتخابات مبكرة بعد  إلجراء 
فش����ل جهود تشكيل حكومة 
انتخابات 7  ائتالف نتيج����ة 
يونيو، على ما اعلنت وكالة 

االناضول الرسمية أمس.
وطرح هذا االقتراح على 
االحزاب قبل اتخاذ قرار، وهو 
يأتي قبل ثالثة ايام من حلول 
23 اغسطس موعد انتهاء املهلة 

لتشكيل حكومة جديدة.
العليا  اللجنة  وس����تقوم 
لالنتخاب����ات بتحديد موعد 
دقي����ق لالنتخاب����ات بعد ان 
تبدي االحزاب رأيها، بحسب 

املصدر.

وكالة األناضول الرسمية.
واستهدفت احلملة »جبهة 
ح����زب التحري����ر الش����عبي 
الثوري« وهي فصيل س����ري 
يساري متشدد تبنى الهجوم 
الذي اس����تهدف أم����س األول 
حراس����ة قصر دومل����ا باهجة 
التاريخي الذي يحوي مكاتب 
رئي����س ال����وزراء أحمد داود 
اوغلو في اسطنبول. وقالت 
املجموع����ة على موقعها على 
االنترنت »هالكن سيس����ي« 
الش����عب( »سنكسر  )صوت 
االيدي املرفوعة ضد مناضلي 
الش����عب االثنني اللذين نفذا 
هجوما على قصر دوملا بهجة 

للمطالبة بالعدالة«.
ميداني����ا أيض����ا، أعلنت 
السلطات التركية أمس مقتل 
28 مسلحا تابعني ملنظمة حزب 
العمال الكردستاني »بي كا كا« 
في اشتباكات متفرقة مع قوات 
التركية جنوب شرقي  االمن 
البالد.  ونقلت وكالة اناضول 
التركية لألنب����اء عن مصادر 
امنية لم تكشف عن هويتها 
ان قوات االمن ش����نت حملة 
عسكرية ضد عناصر تابعة 

انق����رة � وكاالت: واصلت 
الس����لطات التركي����ة حملتها 
ض����د منظمة ح����زب العمال 
الكردستاني واليسار املتطرف 
الذي تبنى هجوم اسطنبول 
أمس األول، فيما بدأت عجلة 
التحضير لالنتخابات املبكرة 
تدور م����ع اقتراح بعقدها في 

االول من نوفمبر املقبل.
هذا، وشنت شرطة مكافحة 
الشغب التركية عملية واسعة 
النط����اق أم����س ف����ي كل من 
اسطنبول ومرسني استهدفت 
املتش����دد  اليس����ار  اوس����اط 
واعتقل����ت العش����رات، غداة 
تبادل الطالق النار امام مكتب 
رئيس الوزراء، بحسب وسائل 
االعالم احمللية. وأوقف عدد من 
املشتبه بهم يتجاوز ال� 40، في 
مداهمات للشرطة في منطقتي 
ساريير وبلطليماني في الشطر 
االوروبي من اسطنبول بحسب 

وكالة دوغان لألنباء.
وف����ي مدين����ة مرس����ني 
املتوس����طية اوقفت الشرطة 
اخلاصة 39 ش����خصا اغلبهم 
النساء يفترض احالتهم  من 
امام املدعني لالستجواب بحسب 

اليونان

العراق

انقرة
محافظة سعرد

اسطنبول

برفاري
تبادل الطالق

النار امام مكتب
رئيس الوزراء،
يوم االربعاء  مقتل 8 جنود اتراك يف

هجوم لحزب الع�ل
200 كلمالكردستاين، االربعاء 

تركيا

عملية واسعة النطاق للرشطة ضد اليسار املتشدد الرتيك
بعد هجوم اسطنبول

تركيا

البحر الاسود

ملاذا اضطر نصراهلل إلى توضيح كالمه عن »املمر اإللزامي«؟!  
ومن »املرشح الفعلي اآلخر« الذي قصده جعجع؟!

بيروت: نادرا ما يخرج األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل لتوضيح كلمة أو فكرة 

وردت في خطابه، ولكن ما قاله في خطابه 
األخير )احتفال وادي احلجير( عن العماد 

ميشال عون جلهة أنه »املمر اإللزامي« لرئاسة 
اجلمهورية، وما تسبب فيه هذا الكالم من 

ردات فعل وما أحدثه من حال بلبلة وتساؤالت 
في صفوف احللفاء واخلصوم، استوجب 

توضيحا سريعا وحازما حرص السيد نصراهلل 
على أن يتواله شخصيا وبصورة »رسمية«.
كالم نصراهلل عن »املمر اإللزامي« نظر إليه 

من جانب تيار املستقبل وقوى 14 آذار كواحدة 
من اإلشارات اإليجابية التي وردت في اخلطاب 

وتعكس مرونة وليونة عند حزب اهلل في 
ترجمة للمناخ اإليراني اجلديد بعد االتفاق 

النووي مع أميركا. ومن هذه اإلشارات حديث 
نصراهلل عن الدولة »الضمانة واحلل« وعن 

عدم وجود طائفة قائدة أو حزب قائد ودعوته 
الى احلوار والتهدئة. وأعطي الكالم عن »املمر 
اإللزامي« تفسيرا واحدا من جانب اخلصوم 
وهو أن حزب اهلل لم يعد يتعاطى مع عون 
كمرشح أوحد للرئاسة وإمنا كممر إلزامي، 

وأن عون لم يعد في نظر احلزب »رئيسا أو 
مشروع رئيس« ولكنه ناخب أساسي وشريك 
في صناعة الرئيس، وأن حزب اهلل يطلق أولى 

اإلشارات الى استعداده للتزحزح عن موقفه 
القائل بـ»عون رئيسا أو ال أحد«،قال السيد 

حسن نصراهلل مؤكدا دعم العماد عون وتبني 
ترشيحه: »عندما نقول إن العماد عون ممر 

إلزامي فهذا ال يعني أنه لم يعد مرشحا، فهو 
ممر إلزامي سواء كان مرشحا أو لم يكن. 

يعني هي أعم وبالتالي أنا أثبته كممر إلزامي. 
يهمنا اليوم أن نؤكد أنه ال تغيير وال تعديل 
في موقفنا. العماد عون هو مرشح طبيعي 

ومرشح قوي وله قاعدة متثيل عريضة، 
ونحن كنا وما زلنا وسنبقى ندعم هذا 

الترشيح. وعبارة املمر اإللزامي لالنتخابات ال 
تقدم وال تؤخر وال تغير وال متس وال تضعف 

من قوة هذا التبني وهذا االلتزام«.
هذا التأكيد من جانب نصراهلل، قوبل بتشكيك 

من جانب رئيس حزب القوات اللبنانية د. 
سمير جعجع الذي له رأي آخر وقناعة مختلفة 

ازدادت رسوخا لديه. جعجع )في حديث الى 
تلفزيون »املستقبل«( يقول: »إن مرشح رئاسة 
اجلمهورية الفعلي حلزب اهلل هو شخص آخر 
غير العماد عون، واحلزب يترك ورقته الفعلية 

الى حني التسوية«، مشيرا الى أن حزب اهلل 
لم يبذل أي جهد ملجيء العماد عون رئيسا 
للجمهورية ولم يحاول حتى إقناع أي كتلة 

نيابية بانتخاب عون، وهو سعيد بإصرار عون 
على الترشح ألنه املستفيد األول منه«.
أوساط مطلعة ومواكبة لتطورات امللف 
الرئاسي تشير في تعليق لها على كالم 

نصراهلل وجعجع:
1- نصراهلل اضطر الى التوضيح والتصحيح 
ألن كالمه فهم وفسر على نحو خاطئ ومت 

حتميله أكثر مما يحتمل جلهة تراجع حزب اهلل 
خطوة الى الوراء في موضوع عون الرئاسي 

وحتى لو تولدت قناعة لدى احلزب بأن حظوظ 
عون في الرئاسة ليست كبيرة أو لم تعد 

موجودة، فإنه لن يبادر الى إظهار أي موقف 
أو إشارة تدل الى هذه القناعة أو الى التراجع 

والتخلي عن ورقة مهمة في هذا الوقت الضائع 
وفي مرحلة انتقالية رمادية متأرجحة بني 

احتماالت التصعيد والتسوية.
2- السيد نصراهلل خرج شخصيا لتوضيح 
»االلتباس« ليس فقط لطمأنة احللفاء الذين 
اختلط عليهم األمر أيضا، وإمنا للرد على 

حترك سياسي باشرت به جهات لبنانية بإيحاء 
وتشجيع إقليمي ودولي لتحريك ملف الرئاسة 

على أسس جديدة أولها طي صفحة عون 
واالنتقال الى »الرئيس التوافقي«.

3- الشخص اآلخر »املرشح الفعلي« حلزب 
اهلل الذي حتدث عنه جعجع هو على األرجح 

رئيس تيار املردة سليمان فرجنية الذي يسود 
عالقته مع عون منذ عام توتر خفي لهذا 

السبب. فرجنية يعتبر أن إمكانية وصوله الى 
الرئاسة موجودة وفرصه أفضل من فرص 

عون، وأنه قادر على احلصول على تأييد »غير 
قسري« من بري وعلى أصوات من قوى 14 

آذار أولها الكتائب، وعلى اجتذاب أصوات سنية 
مثل نواب طرابلس وأصوات وسطية. واسم 

سليمان فرجنية ورد أخيرا في كالم ملسؤول 
روسي مع وليد جنبالط.

4- مرحلة الرئيس التوافقي لم يحن أوانها بعد. 
ولو فتحت اآلن الئحة األسماء محصورة في 

أربعة: جان عبيد، جان قهوجي، جورج خوري، 
رياض سالمة. فإذا اعتمدت نظرية املمر 

اإللزامي للسيد حسن نصراهلل يكون العماد 
قهوجي هو أكثر املتضررين من هذه النظرية 
ألن مشكلته األساسية ورمبا الوحيدة هي مع 

العماد عون .

الوزير قزي 
يكشف عن متويل 
سياسيني ألنفسهم 

من النفايات

وليد املعلم 

أعرب عن أمله في عودة العالقات مع مصر إلى سابق عهدها

املعلم: رفضنا طلب تركيا إشراك اإلخوان
 في احلكم فبدأت املؤامرة

القاه����رة � وكاالت: أعرب 
وزي����ر اخلارجية الس����وري 
ولي����د املعلم، ع����ن أمله في 
عودة العالقات مع مصر إلى 
طبيعتها، وحتدث عن »تعاون 
أمني قد يكون مقدمة لتطبيع 

العالقات« بني البلدين.
وقال في حوار مطول مع 
صحيفة »األخبار« املصرية 
نش����رته أم����س: »ليس لدي 
معلومات عن زيارة مبعوث 
مصري إلى دمشق، ولكن هذا ال 
ينفي أن هناك تعاونا أمنيا قد 
يكون مقدمة لتطبيع العالقات 
بني البلدين والتي ليست في 
حالة طبيعية. ونحن واثقون 
من أن تطور األحداث سيؤدي 
إلى النتيجة التي نتطلع إليها 
في مصر وسورية في عالقات 
طبيعية تعيد التاريخ املشترك 
في التصدي لكل ما يحاك ضد 
األمة العربي����ة ويعيد ملصر 
الطبيع����ي والقيادي  دورها 

في املنطقة العربية«.
وأش����اد املعل����م باجليش 
املصري، وقال إن »هناك قوى 
تريد إضعاف اجليش املصري، 
ونحن على ثقة بأنه لن يضعف 
وهو حائط الصد ضد كل ما 

العربية من  يحاك ضد األمة 
مؤامرات«.

وعن نيه تركيا إقامة منطقة 
عازلة في األراضي السورية، 
قال: »نرفض إقامة مثل هذه 
املنطقة التي متثل اعتداء على 
سيادة سورية، الثأر التركي بدأ 
منذ بداية األزمة عندما رفضنا 
مطالب أحمد داود أوغلو لنا 
مبشاركة اإلخوان املسلمني في 
السلطة مثلما حدث في مصر، 
ومنذ ذلك اليوم وهي تناصبنا 

العداء وأقول لهم إن اإلرهاب 
سيرتد على صانعيه«.

وعم����ا إذا كان����ت زيارته 
األخيرة لسلطنة عمان متثل 
اختراق����ا س����وريًا للموقف 
اخلليجي املوحد من األزمة، 
قال: »لقد تلقيت دعوة كرمية 
م����ن وزير الدولة للش����ؤون 
اخلارجية يوسف بن علوي 
فاستجبت لها على الفور بعد 
يومني من تلقيها، ومعروف 
أن س����لطنة عم����ان متارس 
السياس����ة اخلارجية بحكمة 
ولها دور فعال في حل األزمات 
في املنطقة العربية وتتعامل 

بهدوء وحكمة«.
وق����ال إن »الدول العربية 
تخلت عن سورية.. والعرب 
هم من غادروا س����ورية، فال 
يحق له����م أن يطالبوا بإنهاء 
إيران وح����زب اهلل في  دور 
األزمة ونحن نقدر عاليا دعمهم 

لسورية في محنتها«.
وعم����ا يتردد ع����ن حوار 
إيراني � خليجي، قال: »إذا حدث 
هذا االجتماع وإذا مت االتفاق 
على اجتماعات الحقة فسيكون 
هناك تأثي����رات إيجابية ملثل 

هذا احلوار«.
واعتبر أن »االتفاق النووي 
اإليراني جناح ونصر لصمود 
إيران وللديبلوماسية اإليرانية 
الت����ي حافظت عل����ى حقوق 
الشعب اإليراني.. وسيكون 
لهذا االتفاق نتائج إيجابية على 
الوضع العربي خاصة وإيران 
مت����د يدها إل����ى دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي، فعلى 
اجلمي����ع أن يجلس للتفاهم 

حول أمن اخلليج«.
وعن »املبادرة« اإليرانية 
الس����ورية،  حل����ل األزم����ة 
قال:»ذهبت إلى طهران لعدة 
أس����باب منها، الس����ؤال عن 
املبادرة اإليرانية التي نشرت 
في اإلعالم فقيل لي إنه ليس 
هناك مبادرة واتفقنا على أن 
هناك ثوابت وأفكارا، ولسنا 
ضد أي مبادرة إيرانية، وحتى 
اآلن هناك أفكار عرضت علينا 
أثناء زيارة وزير اخلارجية 
اإليران����ي ج����واد ظريف إلى 
دمشق، وعندما يتم بلورتها 

فسيتم عرضها علينا«.

اعتقال العشرات 
من أنصار »حزب 

التحرير الثوري«


