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وا�شنطن تخطط ( ...تتمة �ص)1

األميركية ت���ردّد أنّ مفتاحه س��ع��ودي ،وب��ح�� ّل عسكري ركيزته
الطائرات من دون طيار ،التي سرعان ما ستجد أنها تطارد أهدافا ً
في سورية وغالبا ً األهداف للجيش السوري وليست لداعش.
ال��ح��رب ال��ن��اع��م��ة األم��ي��رك��ي��ة م��س��ت��م��رة ،وس��وري��ة ال ت���زال هي
ال��ه��دف ،والخمسمئة مليون دوالر المخصصة لبناء ميليشيا
سورية بعد ث�لاث سنوات من التق ّرب من األج��س��ام السياسية
والعسكرية للمعارضة السورية بك ّل تشكيالتها ،لم تعد بحاجة
إل��ى اس��م الجيش الحر ،فقد ب��ات ل��دى االستخبارات األميركية
ما يسمح ببناء ه��ذه الميليشيا بال وسيط سياسي ،س��واء كان
االئ��ت�لاف ال��م��ع��ارض أو تنسيقيات ال��م��ع��ارض��ة ،ب��ل بالتطويع
الفردي للراغبين أو باالنضواء الجماعي لمجموعات بالعشرات
ال أكثر ،ت ّم الربط معها منذ أشهر وتلقى الكثير منها وجبات من
السالح والعتاد.
العقدة المتبقية هي نقطة التجميع واالنطالق لهذه الميليشيا
التي صارت واشنطن جاهزة لبنائها على طريقة عصابات الكونترا
الكولومبية ،التي ج ّهزت معسكراتها للنيل من نيكارغوا وتاليا ً
غيرها من بلدان أميركا الالتينية ،ميليشيا تعيش لسنوات حتى
لو انتهى الصراع في سورية وتشكل قاعدة للعمليات الخاصة
لحساب واشنطن ،يشبه معسكرها معسكر «أش��رف» لمجاهدي
خلق اإليرانيين في العراق حتى أشهر مضت ،كل شيء بات جاهزا ً
وقد حاز المنتسبون إلى هذه الميليشيا الرضا اإلسرائيلي بعد
مرورهم باالختبارات الالزمة ،وال حاجة هنا لجيش من اآلالف،
بل يكفي بضع مئات من القتلة المحترفين الذين يختبئون بين
آالف السوريين من النازحين ويحتمون بعلم األمم المتحدة وتقدم
للضباط منهم حصانة ضباط االرتباط في المنظمة الدولية.
ال��م��ش��روع ص��ار منجزا ً على ال��خ��رائ��ط وب��األس��م��اء والتكاليف
والمعدات وأجهزة االت��ص��ال ،أم��ا خبراء اإلدارة واألنشطة ،فقد
ض ّمت أسماؤهم إلى لوائح المستشارين والخبراء الذين يفترض
أنهم أرس��ل��وا إل��ى ال��ع��راق ،وسيكون المرجع اإلداري للكونترا
السورية في السفارة األميركية في ال��ع��راق ،حيث يقيم ضباط
القوة الخاصة األميركية للشرق األوسط.
األردن لم يعد قادرا ً على لعب الدور الذي يستدعيه إيواء الكونترا
السورية ،بعدما تبلغ من دمشق أنّ بناء ميليشيا للمعارضة على
أراضيه وتأمين نقلها للحدود يعتبر تو ّرطا ً في حالة حرب ،وتركيا
متف ّرغة للعبة ال��ع��راق ولحظة والدة كيان ك��ردي على حدودها،
وتموضع رئ��ي��س حكومتها على ض��ف��اف االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية
احتماء من اآلتي األعظم.
يبقى لبنان ،إذن ال ب ّد من العودة إلى لبنان ،األكثر استقرارا ً على
رغم هشاشة االستقرار ،لكن األمر يستدعي التستّر والكتمان،
وتغيير ال��ع��ن��وان ،فيتقدم م��ش��روع آخ��ر بسرعة ال تتناسب مع
تراجع ملف النزوح من سورية ،إنها قضية النازحين السوريين
تطرح كأولوية ،بعدما جرى تغييبها وعوملت كتجارة رابحة في
زمن كانت مأساة النزوح تدقّ األبواب بقوة ،ولكن هذه المرة تحت
شعارات عنصرية ض ّد ك ّل ما هو سوري ،أو تحت شعار التجميع
في الغيتوات للخالص من الذين ثبت أنهم وقت الج ّد تدفقوا إلى
السفارة السورية لمنح أصواتهم للرئيس بشار األس��د ،فعسى
نقلهم إلى المخيمات يكون عقاباً ،تحت هذا الغطاء الناري للمواقف
يتقدم الممثل ال��دائ��م لألمم المتحدة بمشروع مخيم للنازحين
السوريين في عكار قرب الحدود السورية ،فيتلقفه سياسيون
يقفون على ضفتي االنقسام اللبناني بأفق ضيّق ويتباهون بتبنيه
ك ّل من موقع وك ّل تحت شعار.
مشروع مفخخ يهدّد أمن لبنان وسورية يجري تمريره تحت
غطاء دخاني يوفره المناخ األمني المنجذب نحو خطر أحادي هو
مواجهة داعش ،وهكذا لبنان مرة أخرى ،ينتظرها من اليمين وإذ
هي من الشمال.
يعيش لبنان تحت وط��أة التهديدات األمنية المتنقلة التي تتجه
للمزيد من التأزم مع توسيع المجموعات اإلرهابية الستهدافاتها التي
لم تعد تقتصر على فئة معينة بل توسعت لتشمل جميع اللبنانيين
بكل طوائفهم .وفيما تتابع األجهزة االمنية التحقيقات في تفجيري
ضهر البيدر والطيونة ،تتواصل التحقيقات مع موقوفي نابوليون ودو
روي وفنيدق ،ويستمر الجيش اللبناني والقوى األمنية في المداهمات

فل�سطين �إنه الوقت ( ...تتمة �ص)1
 من ينصر فلسطين تنصره ،تبدو المعادلة المتبادلة بينمحور المقاومة وفلسطين ،فما لم تحضر فلسطين في ساحة
ال��م��واج��ه��ة ،سيكون إلس��رائ��ي��ل م��ا ت��ري��ده م��ن تجاهل للقضية
ول��و من ب��اب تضمين التسويات التزاما ً دوليا ً بحقوق شعبها
على المستوى المبدئي ،وسيكون على حلف المقاومة صناعة
ال��ت��وازن��ات ع��ل��ى أرض��ي��ة االن��ق��س��ام��ات الطائفية ال��ت��ي تخفض
منسوب حضوره والتي ال يردها إلى أصالتها إال اشتباك عنوانه
فلسطين.
 اليوم فلسطين تشتعل على إيقاع واحدة من أبشع الجرائمالتي ارتكبها المستوطنون بقتل فتى فلسطيني وإحراق جثته،
ويشكل فشل المفاوضات خلفية المشهد ،وتضعضع المصالحة
الفلسطينية وعجزها عن التقدم بقوة مصدرا ً لمزيد من الفراغ
ال��س��ي��اس��ي ،وت��ب��دو االن��ت��ف��اض��ة ال��ث��ال��ث��ة م��س��ت��ن��دة إل���ى ق���درات
المقاومين على إقامة توازن رعب خيار الشباب الفلسطيني الذي
ينزل الميادين مرة أخرى.
 التسريبات اإلسرائيلية تنقل رس��ائ��ل بواسطة الحكومةالمصرية لفصائل المقاومة محورها الدعوة للتهدئة ،ما يفيد
أنّ إس��رائ��ي��ل تتهيّب ال��ذه��اب إل��ى ال��م��واج��ه��ة ،لكنها ل��ن تضبط
المستوطنين ،وق���وى المقاومة ال��ت��ي تحتاج مناسبة لتعديل
التوازنات لتضمين برنامج المصالحة خيار المواجهة ،وحماية
المقاومة ووقف التنسيق األمني مع االحتالل من جانب السلطة
الفلسطينية ،لن تجد مناسبة أفضل.
 محور المقاومة الذي يخوض على مستوى المنطقة معركةمزدوجة مع حلف الحرب األميركية ،ومع الشعوذة الداعشية،
يحتاج المواجهة مع إسرائيل لتصويب البوصلة وإحداث الفرز
على أساسها ،وحدها المواجهة مع إسرائيل تعيد االصطفافات
وتكشف األدوار أمام أعين الشعوب فيذوب الثلج النافش ويبان
مرج داعش.
 -إنه الوقت المناسب لفلسطين وك ّل وقت مناسب لفلسطين.

انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف عليها
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ألمين رضا كبريت
الرفيقة دنانير حبلي

يصلى على جثمانها اليوم الجمعة الواقع فيه  4تموز  2014بعد صالة
الظهر في مسجد الخاشقجي.
تقبل التعازي بعد الدفن في في منزل والدها الكائن في محلة رأس بيروت
شارع الصيداني مقابل أوتيل الشيخ بناية جبر آل ثاني ط.3/
ويومي السبت واألحد  5و 6الجاري في نادي خريجي الجامعة األميركية
الوردية ،من الساعة الحادية عشرة ظهرا ً لغاية الساعة السابعة مساء.

ومالحقة عدد من المتورطين الذين تم الكشف عنهم في ضوء اعترافات
الموقوفين.
وعثرت قوة من الجيش والمخابرات على كمية من المتفجرات في قطعة
أرض بالقرب من منزل الموقوف محمود خالد في محلة العزر ـ فنيدق في
عكار .وأش��ارت المعلومات إلى أن المتفجرات عبارة عن أحزمة ناسفة
وعدد كبير من القنابل اليدوية.

«النصرة» تتوعّ د حزب الله
و«أحرار السنة» ...صليبي مشرك

وتوعدت «النصرة» حزب الله باستهداف مناطقهّ ،
مبشرة سجناء رومية
بالفرج القريب وانتشر تسجيل صوتي ألمير جبهة النصرة في القلمون أبي
مالك الشامي يعلن فيه اختراق األطواق األمنية في كل المناطق اللبنانية
كما توجه إلى إسالميي سجن رومية بالقول« :قلوبنا عندكم وما هي إال
أيام معدودات وتفرج بإذن الله القربات».
إلى ذلك نشر «لواء أحرار السنة بعلبك» عبر «تويتر» صورة لما أسماه
قائد المجموعة الموكلة باستهداف الصليبيين في لبنان عمر الشامي في
غرفة عمليات خاصة بتصنيع العبوات الناسفة .وقال الشامي« :بإذن
الله عبواتنا المباركة سوف تسحق كل صليبي مشرك ورافضي صفوي
في لبنان».
وأكد مصدر أمني لـ«البناء» أن لواء أحرار السنة غير موجود في لبنان
فالتحقيقات مع الموقوفين لم تأت على لواء أحرار السنة في بعلبك .وأكد
المصدر أن لواء أحرار السنة هو إحدى التسميات التي تعتمدها جبهة
النصرة في لبنان وهو غير متواجد في عرسال أو في بعلبك.
واعتبر المصدر أن التهديدات التي يطلقهــا هذا اللواء ال تدعو الى
الذعر ،فقدراته محدودة في ظل الخطة األمنية والوقائية التي تنتهجها
األجهزة األمنية .وشدد المصدر على أن التهديدات لو نفذت فإنها ستكون
بمثابة استطالع بالنار كمرحلة أول��ى لمعرفة رد الفعل قبل العملية
الكبيرة.
وعقد لقاء في مطرانية بعلبك للروم الكاثوليك حضره مفتو المدينة
خليل شقير وبكر الرفاعي وفاعليات بعلبك أكد خالله المجتمعون رفضهم
لما صدر عما يسمى «لواء أحرار السنة» وأكدوا تمسكهم بالوحدة والعيش
المشترك .وشكك رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في جديّة التصريح الصادر عن
«لواء أحرار السنة  -بعلبك» ،واعتبره في سياق المخطط لخلق بلبلة
أمنية في منطقة البقاع.
وأضاف أنه «على رغم رسالة الطمأنة هذه ،فنحن مدعوون اليوم إلى

اتخاذ أقصى درج��ات الحيطة والحذر ،ولدينا اإليمان والقناعة وملء
الثقة بالجيش اللبناني والقوى األمنية جميعها التي هي ص ّمام أمان لكل
اللبنانيين في البقاع وفي بقية المناطق ،والخطة األمنية التي بدأت منذ
فترة ستساهم من دون شك في إحالل السالم واألمن والطمأنينة».
وأك��د النائب عن كتلة ن��واب زحلة طوني أب��و خاطر لـ«البناء» أن
التهديدات ال تؤخذ على محمل الجد ،وأن هذا التنظيم غير موجود ،وأنه
قد يكون مستخدما ً من قبل أجهزة االستخبارات «اإلسرائيلية» ،ال سيما أن
هذا المشروع ال يخدم إال «إسرائيل».
وإذ أكد أن التاريخ المسيحي مليء بالشهادات ،عول بو خاطر على
القوى األمنية لصد المؤامرة التي تحاك على لبنان في ظل األوضاع في
المنطقة.
في المقابل أكدت مصادر وزارية في  8آذار أن جبهة النصرة التي لم
تتورع عن هدم أضرحة الصحابة واألولياء وهدمــوا الكنائــس في معلوال
وحمص وسرقوا محتوياتها ،ليس مستبعدا ً أن تقوم بذلك في لبنان.

ملفا عمداء الجامعة
والتف ّرغ إلى الخميس المقبل

في غضون ذلك ،رحل مجلس ال��وزراء ملفي عمداء الجامعة اللبنانية
والتفرغ إل��ى الخميس المقبل ،في جلسة استمرت  5ساعات شهدت
اعتراضا ً من  14آذار على ملفي التفرغ والعمداء ،ووقع خاللها الوزراء
على نحو  150مرسوماً ،وتم البحث في بعض مواضيع من خارج أعمال
الجدول ،وال سيما ق��رارات بنقل اعتمادات وقبول هبات مقدمة لبعض
اإلدارات والوزارات.
وخالل الجلسة أثير موضوع النازحين السوريين وسبل تنفيذ الخطة
القاضية بإنشاء مخيمات على الحدود .وعلمت «البناء» أن وزير الخارجية
جبران باسيل أبلغ مجلس الوزراء رفض الحكومة السورية إقامة مخيمات
للنازحين داخل األراضي السورية ،وأن وزير العمل سجعان قزي اقترح
إقامة مخيمات داخل الحدود المشتركة بين لبنان وسورية ،وتقرر متابعة
النقاش في هذا الموضوع في جلسة الخميس المقبل.
وأمل وزير التربية الياس بو صعب في أن يؤدي التواصل الذي سيقوم
به بموضوع الجامعة اللبنانية في األي��ام المقبلة إلى نتيجة وإال فإن
الجامعة والطالب سيكونون بخطر.
وأكد بو صعب أنه يفهم مطالب حزب الكتائب وأنه مستعد للتجاوب
معه ،الفتا ً إلى أنه ربما كان هناك ما يحتاج للتوضيح .وشدد على أن
المشكلة ليست مع تيار المستقبل.

الكتائب ومنهجية العمل

وأكد قزي لـ«البناء» أن حزب الكتائــب ليس لديه أي مطالــب في ملفي
عمــداء الجامعة والتفرغ ،فما يهمه معرفة منهجيــة العمل التــي على
أساسهــا سيقــر ملــف التفــرغ ،مع تشديــده على ضــرورة إنهــاء الملـف
واإلسراع في إصدار القوانيـن والمشاريـع والمراسيـم الضرورية.
وإذ أش��ار إل��ى أن الملف سيوضع على ج��دول أعمال جلسة مجلس
الوزراء الخميس المقبل ،تمنى على الوزير بو صعب أن يقدم في الجلسة
تقريرا ً حول كيفية العمل بملفي التفرغ وعمداء الجامعة ليبنى على الشيء
مقتضاه.
في موازاة الجلسة ،نفذ األساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية
اعتصاما ً أمام السراي الحكومي وحملوا مسؤولية تعطيل إق��رار ملف
التفرغ لحزب الكتائب اللبنانية ،وتساءلوا عن السبب والتوقيت.
وتساءل األساتذة عما إذا كانوا رهائن لدى من يعرقل إقرار ملف التفرغ؟
وشددوا على االستمرار بتحركاتهم محملين الوزراء مسؤولية ضياع العام
الدراسي.

بري يلغي مشاورات
لتع ّذر التوافق

أما على الصعيد السياسي ،فقد أكــدت األجواء التي تسربــت أمـس
عن مراجع كبيرة أن الوضع في حالة ثبات سياسي ،على رغم التحديات
الناجمــة عن الخطر اإلرهابي المتعاظــم ،ولذلك فاالستشــارات التي
كـان يفكــر بها رئيس المجلس النيابي نبيــه بري لن يبادر إلى إجرائهــا
نظـرا ً لعــدم وجود معطيــات تؤشــر إلى إمكان حصول نتائــج إيجابيــة،
أكان بالنسبــة لالستحقاق الرئــاسي أو بالنسبة لقانون االنتخابــات.
وق��د عكست أج��واء مجلس ال��وزراء ه��ذا الجمود والمراوحة واكتفت
الحكومة أم��س بالتوقيع على المراسيم التي هي كناية عن تصريف
األعمال ،بينما بقي ملف أساتذة الجامعة اللبنانية يراوح مكانه في ظل
الخالف السياسي حوله وما شابه من عملية تقاسم حصص مذهبية
وطائفية.
و ُنقل عن الرئيس ب��ري في ه��ذا المجال قوله« :إن��ه يجب ت��رك هذا
الموضوع لمجلس الجامعة وعدم إخضاعه للتجاذبات السياسية في
مجلس الوزراء ،وبالتالي معالجة هذا الملف بموضوعية».
ولفت الرئيس بري من جهة أخرى ،إلى أنه لم يطرأ شيء في السياسة
وأن المطلوب الحفاظ على البالد وه��ذا يكون باالستثمار على الجيش
والقوى األمنية.

�إ�صابة مئات ( ...تتمة �ص)1
وواصلت طائرة مروحية تابعة لشرطة اإلحتالل التحليق في أجواء شعفاط
لمتابعة تحركات الناشطين الفلسطينيين .وقال شهود عيان إن «اشتباكات
بين الفلسطينيين وقوات اإلحتالل اندلعت أيضا ً في أحياء سلوان وبيت حنينا
وعناتا شرق القدس المحتلة».
وأغلقت قوات االحتالل حاجز زعترة جنوب نابلس ،في جميع االتجاهات
وتسببت في أزمة مرورية خانقة.
وأف��اد شهود عيان ،أن عشرات المركبات في جميع االتجاهات اصطفت
بانتظار السماح لها بالمرور ،عبر الحاجز الذي يقام على شارع حيوي يربط
شمال الضفة بوسطها وجنوبها .وأقدمت جرافات االحتالل «اإلسرائيلي» على
هدم عدة منازل في قرية العقبة شرق طوباس.
وقال سامي صادق رئيس المجلس القروي« ،إن جرافات االحتالل التي
رافقتها نحو  20آليه عسكرية هدمت  8منشآت مستخدمة للسكن واالعمال
المنزلية االخرى» .وأشار الى ان بعض هذه المساكن مبنية من الواح الزينكو
والخيش بنيت قبل نحو  20عاماً ،ولم يسبق ان هددت قوات االحتالل بهدمها.

القسام :ردنا سيكون قاسيا ً
كتائب ّ

في غضون ذلك ،قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام ،ال��ذراع العسكري
لحركة «حماس» إن «العهد الذي تخطط فيه قيادة العدو متى وأين وكيف تبدأ
المعركة وتنتهي ،قد مضى» وأوضحت الكتائب أن «المعادلة تغيرت والزمن ال
يرجع إلى الوراء ،فقد يملك العدو قرار البدء ،لكنه قطعا ً لن يستطيع تقدير حجم
ومسار ومجريات ومآالت المعركة».
وقالت الكتائب في بيانها العسكري إن «لديها من الخطط ما يمكنها من
إدارة المعركة بالطريقة التي ال يرغبها العدو وال يتمناها ،وإذا قدر لنا أن
نكشف عما لدينا فسيتفاجأ العدو والصديق».
وحول ما يجري في القدس المحتلة والضفة من عدوان همجي وحشي من
جيش العدو وقطعان المغتصبين ضد أهلنا وشعبنا أكدت كتائب القسام
«أنها لن تقف مكتوفة األيدي إزاء ما يحدث ،ولن تسمح للعدو بأن يستفرد
بشعبنا في الضفة والقدس ،ففلسطين واحدة وشعبها واحد ومقاومتها
واحدة ،وإنّ شعبنا في الضفة والقدس يعرف جيدا ً كيف يجبي ثمنا ً باهظا ً
من العدو المتغطرس ،والمقاومة تعرف واجبها جيداً».
وأضافت الكتائب خالل مؤتمرها الصحافي« :إننا نشتم رائحة الغدر
وتصعيد العدوان على شعبنا من هذا المحتل الجبان ،وهذا يتطلب من
مجاهدينا ورجال المقاومة وجميع أبناء شعبنا الحذر واالستعداد ،ونحن
بدورنا جاهزون لكل االحتماالت».
وأكدت انّ التهديدات التي يطلقها العدو والتلويحَ بالحرب ضد غزة
هي تهديدات ال تعني في قاموسنا سوى اقتراب ساعة االنتقام من العدو
وتلقينه دروسا ً قاسية ،وهي تهديدات ال تخيفنا وال تربكنا ولن تدفعنا
سوى لتحضير بنك أهدافنا استعدادا ً للحظة الصفر ،وعلى العدو أن يدرك
بأن المعارك السابقة له في غزة ستكون نزهة بالنسبة الى ما أعددناه له
للمعركة المقبلة».
وتابعت قائلة« :لن نسمح ولن نقبل من أح ٍد أن يطالبنا بضبط النفس
وضبط قطاع غزة ،فنحن ال نعمل عند أحد ،وليس لنا دو ٌر سوى حماية
شعبنا ومقاومة المحتل والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا ،وإذا كان العدو
يبحث عن التنسيق األمني فليبحث عنه عند غيرنا ،فليس له عندنا سوى
ما يعرف».

أبو خضير ( 17سنة) عن أنها لن تستلم جثمان ابنها من دون إقرار الحكومة
الصهيونية بأن قتله كان على خلفية قومية وليس جنائية وإدانة المستوى
السياسي لها.
وح ّملت العائلة في مؤتمر صحافي عقدته عصر أمس أمام منزل الشهيد في
قرية شعفاط اإلعالم الصهيوني مسؤولية تضليل الرأي العام ودس روايات
مشبوهة ال أساس لها من الصحة .كما حملت أجهزة األمن الصهيونية مسؤولية
تداعيات ونتائج تأخير تسليم الجثمان ،مؤكدة أنها لن تقيم جنازته في ساعات
الليل لضمان ترتيب جنازة مهيبة تليق به ،وأشارت إلى أنها حتى ساعات
العصر لم تتلق أية معلومات حول موعد تسليم الجثمان الذي من المفترض أن
يتم بعد انتهاء تشريح الجثمان في معهد أبو كبير في يافا.
من جانبه ،ح ّمل المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد
حسين حكومة االحتالل مسؤولية جريمة خطف الفتى أبو خضير وإحراق جثته
والتنكيل بها ،مؤكدا ً بأنها «نتاج العنصرية والحقد في أوساط المستوطنين
تجاه أبناء الشعب الفلسطيني».
وبدوره ،ح ّمل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون حكومة
نتانياهو مسؤولية الجرائم العنصرية التي تقوم بها عصابات المستوطنين،
والتي كان آخرها اختطاف وقتل وحرق الطفل محمد أبو خضير وما تبعها
حتى اللحظة من عمليات دهم واعتقال في مدينة القدس المحتلة التي انتفضت
انتصارا ً للكرامة الفلسطينية ،إلى جانب استمرار الغارات الجوية اإلرهابية
«اإلسرائيلية» على أهلنا في قطاع غزة.

إدانات دولية لتصفية أبو خضير

من جهته ،دان مجلس األمن الدولي «بأشد العبارات حادث اختطاف واغتيال
فتى فلسطيني» في القدس المحتلة ،مؤكدا ً ضرورة تقديم مرتكبي هذا العمل
الذي يبعث على األسى للعدالة.
وفي بيان ،تقدّم مجلس األمن «بمواساته وتعاطفه إلى أسرة ضحية هذا
العمل الشائن وإلى الشعب الفلسطيني» ،وأكد ضرورة تقديم مرتكبي هذا العمل
الذي يبعث على األسى للعدالة» ،داعيا ً الجميع «الى إلتزام الهدوء فوراً».
ودانت الواليات المتحدة الحادث ،ووصفته بالجريمة البشعة ،كما حذرت
من أنّ األعمال االنتقامية قد تزيد من تدهور األوضاع .فيما وصف رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون الجريمة بالمشينة واالرهابية ،داعيا ً الى محاسبة
المتورطين.
كما دان الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند الجريمة ووصفها بالشنيعة .ودان
األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون ما حدث ،مجددا ً دعوته الى الهدوء.

سقوط صاروخ جنوب «إسرائيل»

يأتي هذا في وقت سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة على بناء استيطاني
جنوب فلسطين المحتلة من دون وقوع إصابات .وكان ناشطون في غزة قد
أطلقوا أكثر من  10صواريخ على المستوطنات الليلة الماضية ،بحسب ما
أعلنه الجيش الصهيوني.

دوافع الجريمة العنصرية

وفي شأن ذي صلة ،أعلنت عائلة الشهيد الفتى المقدسي محمد حسين

مقتل  17م�س ّلح ًا ( ...تتمة �ص)1
من جانب آخ��ر ،أك��د مصدر في
وزارة الداخلية القبض على 18
متهما ً م��ن عناصر تنظيم «بيت
المقدس» و»أجناد مصر» وأنصار

تنظيم اإلخوان المحظور.
وأش���ار المصدر إل��ى أن ق��وات
من قطــاع األم��ن الوطني نجحت
بالتنسيــق مـع قطاع مصلحة

األم���ن ال��ع��ام ،وإدارة العمليات
الخاصة ،في إلقاء القبض على
العناصر المذكورة من دون أي
مقاومة.

«كيب راي» الأميركية ( ...تتمة �ص)1
وأش����ار الف����روف خ�ل�ال مؤتمر
ص��ح��اف��ي م��ش��ت��رك م���ع ن��ظ��ي��ره
المغربي في موسكو أمس ،إلى أن
روسيا مقتنعة «ب��ض��رورة زي��ادة
الجهود في جميع االتجاهات لرفع
الفعالية في محاربة اإلرهاب التي
يجب أن تكون المهمة الرقم واحد»،
وأن تمدد اإلرهاب في شمال إفريقيا
والشرق األوسط واألحداث األخيرة
في العراق يظهر مدى خطورة قيام
بعض ال���دول بتصنيف وتقييم
اإلرهابيين إلى جديين وسيئين،
م��ش��ددا ً على أن أي تجاهل لهذه
التطورات في المنطقة قد ينعكس
سلبا ً على من يتبع هذا النهج من
التقييمات.
وق��ال الف���روف «لقد نظرنا من
زاوي��ة أول��وي��ات محاربة اإلره��اب
بالذات إلى ما يحدث في المنطقة
م��ن ضمنها األح���داث ف��ي سورية
وال��ع��راق وغيرها من ال��دول وفي
ليبيا والوضع في المغرب ومنطقة
الساحل األفريقي» مبينا ً أن��ه «ال
يجوز استغالل محاربة اإلره��اب
كحجة إلرج���اء تسوية ال��ص��راع
العربي «اإلسرائيلي» قبل كل شيء
عبر تفعيل المفاوضات الفلسطينية
«اإلسرائيلية» التي وصلت إلى
طريق مسدود».
الى ذلك ،أعلن مصدر في وزارة
ال��دف��اع األميركية أن عملية نقل
آخر دفعة من األسلحة الكيماوية
السورية إلى سفينة «كيب راي»
األميركية المكلفة بتدميرها ،انتهت

األرب��ع��اء ف��ي ميناء ج��وي��ا ت��ورو
اإليطالي.
وقال المتحدث باسم البنتاغون
في بيان إن السفينة أبحرت من
جويا تورو «بعد ظهر األربعاء إلى
المياه اإلقليمية في البحر األبيض
المتوسط ،حيث ستبدأ قريبا ً عملية
تدمير األسلحة المحملة عليها»،
مضيفا ً أن عملية تدمير األسلحة
والمشتقات الكيماوية «ستستغرق
أسابيع عدة».
ه����ذا ون��ق��ل م���ا م��ج��م��وع��ه 78
حاوية من سفينة شحن دنماركية
إلى السفينة األميركية في البحر
األب��ي��ض ،وت��ح��ت��وي  3ح��اوي��ات
منها على غاز الخردل ،والحاويات
األخ������رى ع��ل��ى م��ش��ت��ق��ات غ��از
السارين.
ميدانياً ،دمر الجيش السوري
شبكة أن��ف��اق ف��ي منطقة جوبر
في ري��ف دمشق ،وقتل اع��داد من
المسلحين ،فيما واصلت وحداته
عملياتها على م��ح��اور الغوطة
الشرقية ف��ي جسرين وزب��دي��ن،
واس��ت��ه��دف��ت مدفعيته تجمعات
وتحركات المسلحين في م��زارع
ال��ش��ي��ف��ون��ي��ة وس��ق��ب��ا وح��م��وري��ة
وعربين وزملكا ،فيما استهدفت
وح��دات اخ��رى مسلحين في دايا
وخان الشيح ومحيط مدينة دوما
والزبداني.
وف���ي ح��ل��ب اس��ت��ه��دف الجيش
ال���س���وري م��س��ل��ح��ي��ن ف���ي حلب
القديمة والشعار والزربة وبعيدين

والمنطقة الصناعية والجندول
والمسلمية وك��وي��رس والحاضر
وكفرحمرا وت��ل ق���راح وحريتان
وظهرة عبدربه وأع���زاز ،في حين
استهدفت وحدات الجيش السوري
المنتشرة في ادل��ب مسلحين في
جبل الزاوية ومزرعة حاج حمود
وبنش وكفرومة.
وفي ريف حمص ،نفذت وحدات
م��ن ال��ج��ي��ش ال��س��وري وال��ق��وات
ال���ردي���ف���ة ع��م��ل��ي��ات اس��ت��ه��دف��ت
مسلحين في قرى سالم غربي وأم
الريش ومسعدة والزعفرانة وتل
ذهب والعامرية وأم شرشوح ،في
حين فككت الجهات األمنية سيارة
مفخخة بأكثر م��ن  400كلغ من
المواد المتفجرة في حي األرمن في
مدينة حمص كانت معدة للتفجير.

�إعالنات ر�سمية
اعالن
صادر عن أمانة السجل العقاري
في كسروان
طلب عبدو طانوس عون بصفته وكيل
فيفيان ميساك كسبريان سند تمليك بدل
عن ضائع في العقار رقم  989القسم  8من
منطقة القليعات العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوماً.
امين السجل العقاري في كسروان
ليليان داغر

