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�أول غيث قطر ( ...تتمة �ص)1

ك� � ّل ذل ��ك خ �ط��ف األض � ��واء ع��ن متابعة
ال �ج �ل �س��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال �ت��ي ت �ع �ق��د اليوم
إلق��رار الصيغة التسووية لسلسلة الرتب
وال��روات��ب ،ال�ت��ي ب��دا أن�ه��ا ستنقل الملف
االقتصادي والمالي واالجتماعي من تأزم
إلى تأزم من دون أن تفتح كوة في جدار
السياسة المقفل.

وفيما تتجه األنظار اليوم إلى ساحة النجمة
حيث تنعقد الجلسة التشريعية بعد طول
مقاطعة من «قوى  14آذار» لمناقشة سلسلة
ال��رت��ب وال��روات��ب ،حوصر التفاهم ال��ذي تم
التوصل إليه باعتراضات واسعة من الهيئات
االقتصادية والنقابية على حد سواء ،واإلضراب
العام الذي دعت إليه نقابة معلمي المدارس
الخاصة اليوم ،ليصبح بالتالي مصير السلسلة
مجهوالً.
وبينما اعتبرت هيئة التنسيق النقابية
السلسلة «غير منصفة للمعلمين الثانويين
وغير م��ت��وازن��ة» ،بحسب م��ا قالت أوساطها
لـ«البناء» ،أبلغت نقابة معلمي القطاع الخاص
المعنيين اعتراضها الشديد على الصيغة أيضا
لعدم إعطاء الدرجات الست لهذا القطاع الذي
أعلن اإلض���راب العام واالعتصام في ساحة
النجمة اليوم في محاولة لتسوية هذا األمر.
كذلك برزت اعتراضات في السلك العسكري
حيث اعتبرت أوس���اط ه��ذا السلك أن هناك
إجحافا ً في حقهم وهذا ما طرح تساؤالت ما إذا
كان سيصار إلى إجراء تعديالت إضافية على
الصيغة أم أنها ستؤجل مرة أخرى مع العلم أن
الصيغة تحظى بأكثرية نيابية ملحوظة.
وعلى ضوء هذه االعتراضات برزت بعض
الشكوك حول مصير السلسلة ،ال سيما أن بري
لوح أمام زواره مساء أمس ،بإعادة السلسلة
إل��ى اللجان إذا استمرت ه��ذه االع��ت��راض��ات،
منتقدا ً موقف رابطة المعلمين الثانويين بسبب
احتجاجهم على إعطاء أساتذة التعليم األساسي
ست درجات ،وقال أنا أفهم أن يعترض أحدهم
على ما يحصل عليه لكن ليس على ما يقرر
لغيره.
ومساء أملت هيئة التنسيق النقابية بعد
اجتماع لها من المجلس النيابي «إقرار السلسلة
التي تضمن حقوق القطاعات الوظيفية كافة
بإعطاء جميع القطاعات نسبة زي��ادة واحدة
( 75ف��ي المئة المتبقية م��ن أص��ل  121في
المئة)».
وش���ددت ع��ل��ى وح���دة موقفها «بالحفاظ
على وح��دة التشريع بين القطاعين الرسمي
والخاص وعلى تطبيق أحكام قانون السلسلة
على المعلمين في المدارس الخاصة» .وجددت
رفضها تعديل القانون  ،2012/223مؤكدة
«الحفاظ على الفارق بين الفئة الثالثة لألستاذ
الثانوي والفئة الرابعة للمعلم في التعليم

األساسي ( 6درجات) وفق االتفاقات».
وأك��د عضو رئيس نقابة المعلمين نعمة
محفوض لـ«البناء» أن ال انقسام داخل هيئة
التنسيق التي ستتوجه اليوم إلى االعتصام
ف��ي س��اح��ة النجمة م��وح��دة لتأكيد ض��رورة
إق��رار السلسلة التي تضمن حقوق القطاعات
الوظيفية كافة بإعطاء جميع القطاعات نسبة
زيادة واحدة.
وب��ال��ت��وازي أعلن االت��ح��اد العمالي العام
والهيئات االقتصادية رفضهما لصيغة السلسلة،
واعتبرت الهيئات أن السلسلة «ستوصلنا إلى
كارثة مالية اقتصادية واجتماعية حقيقية».
فيما رفض االتحاد العمالي تحميل السلسلة
«أع��ب��اء ال��رس��وم والضرائب لتؤخذ من ذوي
الدخل المحدود والعمال وال تنصف العاملين
ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ،خ��ص��وص��ا المتقاعدين
والمتعاقدين واألس�ل�اك األمنية والعسكرية
وموظفي اإلدارة العامة».

تطور الفت في ملف المخطوفين

وف��ي ت��ط � ّور الف��ت ف��ي قضية العسكريين
المخطوفين أوردت الوكالة الوطنية لإلعالم أنّ
األمن العام اللبناني تسلّم مساء أمس اثنين من
العسكريين المخطوفين في عرسال ،واللذين
كانا مع جبهة النصرة ،بعدما كان قد تسلّم
قبل ذلك من الوفد القطري الذي عاد من عرسال،
المعاون أول كمال الحجيري الذي كان خطف
أثناء تفقده مزرعة والده في وادي حميد.
وقالت مصادر معنية بهذا الملف إن تحريك
المفاوضات يسير في شكل نشيط ولذلك بدأ
مدير ع��ام األم��ن العام اللواء عباس إبراهيم
تحركا ً باتجاه قطر وتركيا ،مشيرة إلى وجود
ايجابيات .لكن المصادر أوضحت أن األمور
تنتظر اتخاذ قرار في مجلس ال��وزراء يقر مبدأ
المقايضة التي تحفظ هيبة الدولة وتراعي
القوانين .والحظت المصادر أن األمور تميل نحو
توصل مجلس الوزراء إلى مخارج حول إجراء
عملية تبادل مقبولة تعيد العسكريين إلى
أهلهم .ورأت أن أجواء التوافق التي ظهرت في
الفترة األخيرة حول عدد من الملفات يمكن أن
تنسحب على ملف العسكريين.
وكان أهالي العسكريين المخطوفين حاولوا
توسيع تحركهم إلى نقطة المصنع الحدودية
حيث حاولوا االعتصام فيها لكن القوى األمنية
حضرت سريعا ً وفضت االعتصام ليعود األهالي
إلى ضهر البيدر .وزارهم بعد الظهر وفد ديني
إسالمي مسيحي ونيابي ،للتضامن مع األهالي
ودعوتهم إلى إعادة فتح الطريق بعدما أصبح
البقاع كله في األسر.

هبة إيرانية للجيش

في م��وازاة ذل��ك ،وفيما يستمر التعثر في
تنفيذ الهبات السعودية المخصصة لتسليح

الجعفري� :إحاطة �أمو�س ( ...تتمة �ص)1
الفتا ً إلى أنهم اآلن «عادوا إلى الصواب والحكومة السورية شرحت لهم أن هذا األمر ال يمكن تجاوزه
وأن مقر قوات األندوف الرئيسي يجب أن يكون في دمشق ألن األرض سورية والجوالن أرض سورية
محتلة من قبل «إسرائيل»».
وأضاف الجعفري« :إن األمانة العامة أدركت ضرورة أن يكون المقر في دمشق باعتبار أن الجانب
السوري من خط الفصل اآلن هو تحت سيطرة اإلرهابيين الذين ترعاهم «إسرائيل» وقطر والسعودية
واألردن».

�أردوغان« :داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
الجيش ،أعلن أمين المجلس األع��ل��ى لألمن
القومي في إي��ران علي شمخاني خالل زيارة
خاطفة لبيروت التقى خاللها الرئيس بري
ورئيس الحكومة تمام س�لام واألمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،أن بالده
«ق��ررت أن تقدم هبة عربون محبة وتقدير
للبنان ولجيشه ال��ب��اس��ل وه��ي ع��ب��ارة عن
بعض التجهيزات التي تساعد ه��ذا الجيش
في المواجهات البطولية التي يخوضها ضد
اإلرهاب اآلثم».
وأضاف« :طبعا ً هذا الوعد ليس طويل األجل
وإنما ستقدم هذه الهبة بشكل عملي خالل زيارة
رسمية يقوم بها وزير الدفاع سمير مقبل إلى
إيران الستالمها في شكل رسمي».
م��ن جهته ،أش���ار السيد نصر ال��ل��ه خالل
استقباله شمخاني إلى أنه «في ظل التهديدات
المعقدة وغير المسبوقة التي تشكل خطرا ً
وجوديا ً على المنطقة وشعوبها ،فإن أولويات
ح��زب ال��ل��ه اآلن ه��ي لتفعيل المواجهة ضد
اإلره���اب التكفيري والعمل على منع انتقال
األزمة وعدم االستقرار إلى المجتمع اللبناني،
وتمتين وتعزيز االستقرار والوحدة الوطنية في
لبنان».
وأكد السيد نصرالله أن «مواجهة اإلرهاب
التكفيري والتهديدات المتصاعدة تحتاج
إل��ى إج����راءات فعلية ال مسرحية وتجنب
ازدواجية المعايير والتعاطي المشبوه مع هذا
اإلرهاب».
ورب��ط��ت م��ص��ادر س��ي��اس��ي��ة ب��ي��ن موافقة
البعض في الحكومة على الهبة اإليرانية وبين
الموقف األميركي بهذا الخصوص .واستبعدت
أن يكون هناك إجماع في الحكومة حول هذه
الهبة «ألن الذين اعترضوا في الماضي على
مساعدات مماثلة من إي��ران وروسيا ال يبدو
أن��ه حصل تغيير في موقفهم» ،مشيرة إلى
أن وزراء دف��اع سابقين زاروا كل من إي��ران
وروسيا في سبيل تحديد اآلليات الالزمة حول
المساعدات التي كان أعلن عنها كل من البلدين
تقديمها للجيش لكن جرى إفشالها من جانب
البعض في الحكومة ألن هناك ق��رارا ً أميركيا ً
معارضا ً لذلك.
وم��ن المقرر أن يتوجه رئيس األرك���ان في
الجيش اللواء وليد سلمان إلى موسكو قريبا ً
للبحث في نوعية األسلحة التي تعتزم روسيا
تقديمها للبنان.

هل يؤيد جنبالط
ترشيح عون للرئاسة؟

في مجال آخر ،نقل النائب أكرم شهيب رسالة
خاصة جدا ً من النائب وليد جنبالط إلى رئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون.
وإذ رفض شهيب الكشف عن مضمون الرسالة
أكد «أننا ندعو إلى تفاهم وتسوية للوصول إلى
رئيس للحفاظ على السلم األهلي».
ورب��ط��ت م��ص��ادر مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» بين
ال��رس��ال��ة وم��ا تبعها م��ن إع�لان جنبالط أنه
«لم يعد بيضة القبان وأنه يحق للعماد عون
الترشح لرئاسة الجمهورية» .وسألت« :هل
التطور في المواقف التي بدأت من «ال» للعماد
عون لرئاسة الجمهورية ،إلى من الطبيعي أن
ّ
الترشح ،وصوال ً إلى
تكون لدى عون حيثية في
أنه يحق له الترشح ،يعني أن جنبالط بات
يؤيد ترشيح الجنرال لسدة الرئاسة»؟

ول��ي��س ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة -
الفلسطينية المشتركة (ال��ط��وارئ
والتعمير) التي تتمركز فيها المجموعات
الخمسة اآلنفة وبقايا مجموعة جند
الشام ،وذل��ك ضمن توافق قديم بين
القوى الفلسطينية والسلطات اللبنانية
لحصرهم في منطقة قليلة التأثير على
وضع المخيم الداخلي وقريبة من أيدي
الجيش اللبناني.
وكشفت أيضا ً عن معلومات تتعلق
بماهية ه��ذه المجموعة اإلره��اب��ي��ة
الجديدة ،وأبرزها أن كل عناصرها هم
فلسطينيون ،وأن حي حطين يُعتبر
أحد أبرز أماكن تواجدها داخل المخيم،
علما ً أن هذا الحي بدأ يشهد منذ أشهر
سيطرة ملحوظة عليه من قبل فروع
تابعة للجماعات التكفيرية السورية.
وق��ال��ت المصادر عينها إن هذه
العملية التي كان مقدرا ً لها أن تحدث
قبل أي���ام ان��ط�لاق �ا ً م��ن مخيم عين
الحلوة ،كانت تضمر ع��دة أه��داف
بحسب معلومات استخباراتية

وفيات
الحزب السوري القومي االجتماعي
منفذية المتن الشمالي
مديرية عينطورة ـ عائلة الفقيد
ينعون إلى األمة المرحوم الرفيق

رشيد الياس طنوس عازار

الحائز على وسامي الواجب والثبات
أبناء الفقيد األمينة سهام أرملة األمين
نبيل العلم وعائلتها (في المهجر)
راغ����دة زوج���ة ال��ي��اس خليل األش��ق��ر
وعائلتها
الياس وعائلته (في المهجر)
نسيب وعائلته
شقيقاته مرغريت
عائلة المرحومة سعدى
عائلة المرحومة برناديت
عائلة المرحومة ماري
عائلة المرحومة أ ّمون
وعمون عائالت عازار ،الحاج ،بعقليني،
العلم ،األشقر ،فلتن ،عبود ،حسان ،دبا،
غ��ن��دور ،م��رع��ي ،م����ارون ،جيودسيللي
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه
إليكم.
الراقد على رجاء القيامة يوم الثالثاء
الواقع فيه  30أيلول  2014متمما ً واجباته
الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الرابعة من بعد ظهر اليوم األربعاء األول
من تشرين األول  2014في كنيسة القديس
مار نوهرا ـ عينطورة المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم
الخميس  2تشرين األول  2014في صالون
كنيسة مار نوهرا ابتداء من الثالثة بعد
الظهر ولغاية السابعة مساءً.

فلسطينية رف��ض��ت الكشف عنها
جميعاً ،واكتفت باإلفصاح عن هدف
واح��د منها ،وهو إيصال رسالة من
داعش للدولة اللبنانية مضمونها:
«نحن موجودون هنا داخل المخيم».
وأكدت هذه المصادر أن ميل داعش
وشقيقاتها الستخدام المخيم كإحدى
ساحات حراكهم في لبنان ،يلقى
معارضة معظم القوى الفلسطينية

غالب قنديل

وأكد تقدير لبنان للموقف اإليراني ،وذهب مع الريح ،وقبل شهور
قليلة قال إنه لم يسمع باالستعداد لدعم إيراني للجيش ،وأن ليس
على ح� ّد علمه أنّ أح��دا ً غير السعودية ق��دم مساعدات إل��ى الجيش،
وتناسى ف��ي الطريق طبعا ً م��ا ورد إل��ى الجيش م��ن س��وري��ة طالما
النسيان والتجاهل من «الشيم».
 أع��ادت إي��ران تأكيد هذا االستعداد م��رارا ً والحكومات اللبنانيةتتملّص من الدخول جديا ً في تفاصيل السالح ،ومن بعض المعروض
كان شبكات دفاع جوي نوعية يحتاجها لبنان كثيراً ،وال جرى الدخول
بالتفاصيل المالية والتقنية من تدريب وقطع غيار وسواها.
التنصل الدولي واإلقليمي من تنفيذ الوعود الخاصة
 في مناخّ
بتسليح الجيش ،ال تتص ّرف إي��ران بطريق الحنق ،والشماتة ،بل
يصل رئيس مجلس األمن القومي فيها إلى بيروت ،مجددا ً االستعداد
لتقديم السالح والتجهيزات التي يحتاجها لبنان.
 إيران دولة تحترم نفسها ،وأصدقاؤها وحلفاؤها ال يتاجرون ،البالسالح وال بغيره ،ال في السياسة وال في العموالت وال في األدوار،
وال ناظر على السالح اإليراني إال من تعيّنه الدولة اللبنانية ...العبرة
لمن يعتبر.
 تخيّلوا أن يقف النائب محمد رعد ويعلن على طريقة الحريري،أن��ه «مؤتمن على ه��ذه المكرمة» ،وأن��ه س��وف يجتمع بقائد الجيش
وقادة األجهزة األمنية لمناقشة احتياجاتهم ،وتخيّلوا بعد شهور أن
ال يصل شيء من الموعود!
 مع إيران وحلفائها هذا ال يمكن له أن يحدث ،فقط ألنهم يحترمونأنفسهم.

�شمخاني :التحالف ( ...تتمة �ص)1
من جهته أكد شمخاني ثبات موقف إيران الداعم
لسورية والمعزز لصمود شعبها في الحرب على
اإلرهاب ،معربا ً عن رفض بالده لكل ما يهدد وحدة
سورية وسالمة أراضيها أو ينتهك سيادتها الوطنية
التي تصونها المواثيق والقوانين الدولية.
وغداة اللقاء ،عقد شمخاني مؤتمرا ً صحافيا ً في
العاصمة السورية شدّد فيه على أن التحالف الدولي
لمكافحة اإلرهاب ال يتمتع بالشرعية ألنه هو من هيأ
الفضاء السياسي لتنظيم «داعش» اإلرهابي ،آمالً أن
يتحول الالمنطق في الغارات الجوية على «داعش»
إلى بحث كيفية ظهوره وعالقته بالبلدان الغربية.
وأك��د شمخاني أن «ال تباين في الموقف بين
طهران ودمشق في شأن اعتبار الغارات الجوية
على سورية انتهاكا ً لسيادتها» ،معارضا ً أي تدخل
أجنبي من قبل الدول الغربية في المنطقة .ورأى أن
التحالف ضد اإلرهاب «أبتر» ويفتقر إلى المسوغ
القانوني وهو وسيلة النتهاك سيادة الدول ،مشيرا ً
إلى أن موقع اإلره��اب في هذه المنطقة هو الكيان
الصهيوني.

تداعيات تصريحات أوباما

على صعيد آخر ،انهالت االنتقادات ضد الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما ،تفند صدقية تصريحاته
األخيرة في شأن «سوء تقدير األجهزة االستخبارية
لخطر داعش».
ونقلت يومية «ن��ي��وي��ورك تايمز» على لسان
«مسؤول رفيع» في االستخبارات األميركية قوله
إن «البيت األبيض لم يكترث للتقارير المقدمة»
في هذا الشأن نظرا ً «النشغاله بأزمات أخ��رى...
التهديدات اإلرهابية في العراق وسورية لم تكن
ضمن أولوياته».

وأضافت الصحيفة عن المصدر عينه أن األجهزة
وفرت تقارير أخرى للبيت األبيض «مثيرة للقلق
لما تضمنته من معلومات تشير إلى حالة التدهور
وتدني الجاهزية وهبوط ال��روح المعنوية بين
صفوف القوات العراقية» ،قبل تبلور هجوم داعش.
م��ن جانبه اس��ت��دار البيت األب��ي��ض الح��ت��واء
تداعيات الصراع الخفي ،معلنا ً على لسان الناطق
باسمه ،ج��وش ايرنست ،أن الرئيس أوباما «ما
كان ينوي إلقاء اللوم على األجهزة االستخبارية...
ومحصلة األمر أن الرئيس هو من يتحمل مسؤولية
صون األمن القومي استنادا ً إلى المعطيات المقدمة
من أجهزة االستخبارات ،وأنه ال يزال يضع كامل
ثقته في أجهزة االستخبارات المتعددة ومواصلة
عملها بتقديم المشورة له».
رئيس لجنة االستخبارات في مجلس النواب،
الجمهوري مايك روج��رز ،ألقى المسؤولية على
عاتق «صناع القرار في مواجهة التهديدات ...وليس
إلى أخطاء ارتكبتها األجهزة االستخبارية».
بينما نقلت يومية «فورين بوليسي» عن األجهزة
االستخبارية رفضها التهامات الرئيس أوباما جملة
وتفصيالً «وتعيد تصويب وجهة االنتقاد على
الرئيس».

التحالف يغير على مواقع «داعش»

ميدانياً ،في وقت نفذت القوات السورية عملياتها
في القضاء على إرهابيين وتدمير أوك��اره��م في
ريفي دمشق ودرعا وتحقيق إصابات مباشرة في
صفوفهم بريف حمص .نفذ التحالف الدولي الذي
تقوده الواليات المتحدة ،أمس ،ضربات بالقرب من
بلدة عين العرب (المعروفة بـ «كوباني» بالكردية)
فيما يبعد مقاتلو تنظيم داعش خمسة كلم من البلدة

المتاخمة للحدود التركية ،وفق ما نقل المرصد
السوري لحقوق اإلنسان المعارض .وق��ال مدير
المرصد رامي عبد الرحمن إن الضربات استهدفت
قريتين يتمركز فيهما التنظيم إح��داه��ا بالريف
الشرقي واألخ���رى بالريف الغربي لمدينة عين
العرب ،من دون أن يوضح المقرات التي استهدفتها
الضربات.
ويسعى التنظيم إلى االستيالء على البلدة من
أج��ل تأمين تواصل جغرافي بين المناطق التي
يسيطر عليها والحدود التركية .وقد نفذ التنظيم
هجوما ً مباغتا ً على القرية قبل أسبوعين سيطر
خالله على نحو  67قرية ،ما دفع قرابة  160ألف
مدني من األكراد على النزوح إلى تركيا.
وشنت ق��وات التحالف ضربات على بلدة تل
أبيض المتاخمة للحدود التركية والتابعة لمحافظة
الرقة (شمال) معقل التنظيم في سورية .كما قصف
بلدتين خاضعتين لداعش في محافظة دير الزور
(ش���رق) استهدفت معسكرا ً للتنظيم المتطرف
ومبنى بلدية الخريطة الذي يتخذه كمقر له ،في
غ��رب دي��ر ال���زور ،بحسب رواي���ة التحالف .وقد
أسفرت الضربات التي يشنها التحالف منذ أسبوع
في سورية إلى مقتل  200مقاتل في التنظيم و22
مدنياً ،بحسب المرصد المعارض.
من جهة أخرى ،أفرج تنظيم «داعش» أمس عن
أكثر من سبعين طالبا ً كرديا ً كانوا خطفوا في شمال
سورية في أي��ار الفائت ،بحسب ما أف��اد المرصد
السوري المعارض.
ولم تتوافر أي معلومات حتى اآلن عن أسباب
وظروف اإلفراج عن هؤالء الشبان الذين كانوا من
ضمن مجموعة تضم  153طالبا ً خطفوا في  29أيار
فيما كانوا عائدين من مدينة حلب.

طائرات التحالف ( ...تتمة �ص)1

ر�سالة من «داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
الوطنية واإلسالمية داخل المخيم بما
فيها عصبة األنصار .فيما تؤيد هذا
التوجه الداعشي بعض المجموعات
الخمسة الموجودة في حي التعمير
والمصنفة على أن��ه��ا تنتمي لفكر
القاعدة ،وليست كلها.
وتقول المصادر عينها إن المسيرة
الصغيرة التي رفعت أع�لام «داع��ش»
يوم أول من أمس في المخيم والتي كانت

أردوغ��ان يستهدف مصر العربية بشعبها وقيادتها بعدما انتفضت
على تنظيم اإلخوان الذي هو أم اإلرهاب وخادم المستعمرين في الشرق
ألن المصريين الذين صدقوا الدعاية اإلخوانية واكتشفوا بسرعة الصفقة
الخبيثة التي عقدوها في السفارة األميركية ليلة انتخاب محمد مرسي
برعاية خليفة الوهم العثماني صانع داعش وحاضن أخواته من جماعات
التكفير على أرض سورية.
أردوغان يريد تمزيق العراق ويطمح إلى احتالل كركوك وهو اليوم يفكر
باالعتداء على سورية الستكمال مخطط داعش في الميدان من خالل طرحه
لما يسمى بالمنطقة العازلة وسعيه إلى فرضها.
ستكون أي خطوة تركية في الميدان عدوانا ً على سورية وسيادتها
واستقاللها ال بد أن يلقى الرد القوي المناسب ،فالدولة الوطنية السورية
على أهبة االستعداد لصد المعتدين الذين يريدون المس بترابها الوطني.
لقد تعاملت القيادة السورية بحكمة مع آليات التنسيق غير المعلنة التي
هربت إليها اإلدارة األميركية حفظا ً لماء الوجه وهربا ً من كلفة الفشل
المعنوية والسياسية ،بينما ضرباتها الجوية نسقت وتنسق مسبقا ً مع
دمشق من غير أن تنال من سورية تكريسا ً شرعيا ً طالما هي خارج أطر
األمم المتحدة والقانون الدولي .وتدرك القيادة السورية جميع المخاطر
المحتملة وبيدها أوراق قوة كثيرة ،ففي دمشق لكل شيء حساب وتوقيت
وسورية ترسم بالشراكة مع حلفائها خطوطا ً حمراء عريضة لقواعد
التعامل مع الضربات الجوية التي تستهدف اإلرهابيين في الظروف
الحاضرة.
أعلنت سورية من نيويورك بلسان وزير خارجيتها أن أي غزو بري
ألراضيها ب��أي ذريعة كانت سيعامل كعدوان على السيادة الوطنية
السورية ،بالتالي سيلقى منفذوه ما يستحق العدوان من مقاومة وردع
بكل القدرات المتاحة خصوصا ً حين يكون المعتدي أحد أطراف الحلف
الخبيث الذي شن الحرب الكونية لتدمير سورية ،وتركيا أردوغ��ان هي
مركز هذا الحلف وأشد عناصره خبثا ً ومكرا ً وحقداً.

�إيران وال�سعودية ( ...تتمة �ص)1

تقف وراءه��ا في شكل أساسي جماعة
بالل بدر ،كان هدفها التعويض عن فشل
العملية اإلرهابية التي ك��ان يفترض
وقوعها قبل أي��ام؛ وبالتالي ت ّم اعتماد
خيار تسييرها م��ن قبل التكفيريين
بغية إي��ص��ال «ال��رس��ال��ة» التي تعذر
إطالقها بعد اضطرارهم إللغاء العملية
اإلرهابية؛ ومفاد هذه الرسالة« :داعش
أصبحت هنا في عين الحلوة».

«خلية �إرهابية» مغربية قتلت الرهينة الفرن�سي
قالت وزارة الداخلية المغربية ،إن الخلية اإلرهابية
التي تم تفكيكها شمال المغرب األس��ب��وع الماضي،
وتسمي نفسها «أنصار الدولة اإلسالمية في المغرب
األقصى» ،التحقت بجماعة «جند الخالفة» الجزائرية
التي أعلنت مسؤوليتها عن قتل مواطن فرنسي.
وخطف الدليل السياحي الفرنسي ايرفيه غورديل (55
سنة) في  21أيلول على مسافة مئة كلم شرق العاصمة
الجزائرية وتبنت مجموعة «جند الخالفة» األربعاء
الماضي من خ�لال شريط فيديو ،اغتيال الفرنسي،
معتبرة قتله ردا ً على مشاركة فرنسا في الحملة الجوية
األميركية على تنظيم «داعش» في العراق.
وأعلنت ك��ل م��ن السلطات المغربية واالسبانية
الجمعة الماضي عن تفكيك هذه الخلية في كل من مدينة
الناضور شمال شرقي المغرب ،ومدينة مليلة االسبانية
المحاذية للناضور .وبحسب الداخلية المغربية فإن

«أعضاء الخلية اإلرهابية التي كانت تنشط بكل من
الناضور ومليلة ،قرروا االلتحاق بجند الخالفة الموالي
لتنظيم داعش بعد تبنيه إعدام الرهينة الفرنسي هرفي
غوردل كرد فعل إزاء انضمام فرنسا للتحالف السالف
الذكر».
ويأتي ه��ذا االلتحاق بالتنظيم الجزائري بحسب
الداخلية المغربية «غ��داة تكثيف الضربات الجوية
لقوات التحالف بالمنطقة السورية العراقية ،وما
راف��ق ذل��ك من قيود أمنية ح��ول المتطوعين» للقتال
مع الجماعات اإلرهابية .وبحسب المصدر نفسه فإن
أعضاء هذه الخلية «كانوا يعتزمون نقل تجربة داعش
وذلك بإشاعة جو من الرعب والهلع داخل المملكة كما
يبدو ذلك جليا ً من خالل تداولهم لصور فظيعة لجثث
جنود سوريين وعراقيين مشنع بها من طرف مقاتلي
هذا التنظيم اإلرهابي».

يزعم �أن خطة ال�سالم في �أوكرانيا لم تنفذ كلي ًا

كذلك قالت مصادر أمنية إن معارك عنيفة دارت
قرب المدينة ،بين الجيش العراقي وتنظيم داعش،
بعد محاولة األخير اقتحام المدينة .وفي شمال
بغداد دارت اشتباكات في محيط منطقة الضلوعية
التي تبعد  50كيلومترا ً عن المدينة ،في محاولة
جديدة للجيش العراقي لفك الحصار الذي يفرضه
«داعش» على الضلوعية منذ عدة أسابيع.
كما أفاد مصدر في قيادة عمليات صالح الدين
بحسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية» بأن قوات
من المشاة والدروع ووحدات من قوات النخبة بدأت
منذ فجر أمس بالتجمع في قاعدة «سبايكر» شمال
تكريت .وأضاف المصدر أن عملية تجميع القوات

تحتاج إلى  48ساعة ،تمهيدا ً لشن عملية عسكرية
واسعة في تكريت مركز محافظة صالح الدين.
ومن جهة أخرى ،أعلن مصدر أمني عراقي مقتل
 30مسلحا ً من تنظيم داعش ،من بينهم خمسة قادة
كبار ،في غارات لطائرات التحالف ،فجر أول من
أمس ،استهدفت موقعا ً لمسلحي التنظيم جنوب
مدينة الموصل .وقال المصدر إن مسؤول الجناح
العسكري للتنظيم المعروف بأبي أنس الكردي،
وأربعة من كبار قادته قتلوا في الغارات.
كما أعلنت مصادر أمنية عراقية أمس مقتل 43
شخصا ً غالبيتهم من عناصر «داع��ش» وإصابة
سبعة مدنيين آخرين في حوادث عنف متفرقة في

مدينة بعقوبة.
في األث��ن��اء أك��د قائد غرفة العمليات لجنوب
محافظة كركوك اللواء رسول عمر لطيف ،إن طائرات
مقاتلة تابعة للتحالف ال��دول��ي قصفت مواقع
لمسلحي التنظيم جنوب كركوك مخلفة أض��رارا ً
مادية وبشرية .وأضاف أنه في ساعة متأخرة من
ليلة أول من أمس قصفت طائرات حربية تابعة
للتحالف مواقع في قرية الوحدة ،وقرية العزيزة،
والجديدة ،وتل راب��ع ،التابعات لقضاء داق��وق».
وأشار إلى أن القصف خلف عددا ً كبيرا ً من القتلى
والجرحى ،إضافة إلى تدمير مقرات لـداعش وحرق
عدد كبير من العجالت.

االتحاد الأوروبي يبقي العقوبات على رو�سيا «ايدنليك» التركية:
«داع�ش» ي�شكل خاليا في «�أورفا»

ق��رر االت��ح��اد األوروب���ي أم��س اإلب��ق��اء على مجموعة
العقوبات المفروضة على روسيا ،مؤكدا ً أن خطة السالم
في أوكرانيا لم تنفذ كليا ً بحسب زعمه .في حين كانت
موسكو قد هددت في الرد على أي عقوبات جديدة بحقها
بقطع الغاز عن أوروبا مع حلول فصل الشتاء.
وكان االتحاد فرض آخر مجموعة من العقوبات على
موسكو في وق��ت سابق من ه��ذا الشهر ،إال أن رئيس
االتحاد هيرمان فان رومبوي قال إنه يمكن رفع هذه
العقوبات اعتمادا ً على نتائج المراجعة.
وصرحت المتحدثة باسم االت��ح��اد األوروب���ي مايا
كويكاكيتش أن دبلوماسيين من الدول األعضاء اتفقوا
على وج��ود «تطورات مشجعة» في «بعض نواحي»
اتفاق السالم الذي وافقت عليه كييف واالنفصاليون
الموالون لموسكو هذا الشهر في منسك في بيالروسيا.
إال أنها أكدت أن «أج��زاء مهمة من البروتوكول ينبغي
تطبيقها بالشكل الالزم».
وأضافت« :إذا أيد الوضع على األرض ذل��ك ،ستتم

دع��وة المفوضية والجهاز الدبلوماسي في االتحاد
األوروب��ي لطرح اقتراحات لتعديل أو تعليق أو إلغاء
مجموعة العقوبات المفروضة سواء في شكل كلي أو
جزئي».
وك��ان فان رومبوي قطع نفس الوعد في  11أيلول
بعد أن وافق االتحاد األوروبي على فرض العقوبات بعد
أسبوع من المفاوضات الشاقة طالب خاللها عدد من
الدول األعضاء بفرض عقوبات أخف على روسيا.
ووقعت األطراف المتناحرة في أوكرانيا اتفاق سالم
من  12نقطة في مينسك في الخامس من أيلول ،فيما وقع
الجيش األوكراني وقيادة جمهورية دونيتسك الشعبية،
اتفاقا ً منفصالً في  30أيلول لوقف إطالق النار وإقامة
منطقة عازلة بعرض  30كلم على جانبي الحدود.
لوحت روسيا بالتهديد بقطع الغاز عن أوروبا مباشرة
قبل ب��دء مفاوضات الجمعة الماضي في برلين بين
األوكرانيين والروس واألوروبيين حول ملف الغاز على
خلفية النزاع في شرق أوكرانيا.

كشفت صحيفة ايدنليك التركية أن عناصر تنظيم
«داعش» سرعوا أعمال تشكيل خاليا تابعة لهم في مدينة
أورفا جنوب تركيا.
وقالت الصحيفة إن «هناك ع��ددا ً كبيرا ً من عناصر
التنظيم اإلرهابي موجودون في المدينة وهم يستعدون
حاليا ً لزيادة نشاطهم فيها وفي جوارها في ظل محاوالت
التنظيم السيطرة على مناطق جديدة على الحدود مع
تركيا».
وأش��ارت الصحيفة إلى أن عناصر التنظيم يحظون
باهتمام ودعم الجمعيات اإلسالمية واألوق��اف التركية
ومنظمات المجتمع المدني في تركيا المدعومة من الخارج
ويقومون بتهديد رجال الشرطة الذين يطالبونهم بإبراز
هوياتهم ،موضحة أن ق��وات األم��ن التركية ال تستطيع
توقيفهم حيث تقدم حكومة ح��زب العدالة والتنمية

الحماية لهم.
وتزايدت في اآلونة األخيرة التقارير والمعلومات التي
تؤكد تورط حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في
تركيا في تسهيل حركة إرهابيي تنظيم «داع��ش» على
األراض��ي التركية ودعمهم وتسليحهم وغض النظر عن
قيامهم بعمليات تجنيد شبان أت��راك وإرسالهم للقتال
ضمن صفوف التنظيم في سورية.
من جهة ثانية ،ألقى مجهولون قنابل يدوية وزجاجات
حارقة على مبنيي فرع حزب العدالة والتنمية وقائمقامية
بلدة سور التابعة لمحافظة ديار بكر جنوب شرقي تركيا
مساء أمس ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمبنيين.
وقالت صحيفة سوزجو التركية إن عناصر الشرطة
الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث أطلقوا النار في شكل
عشوائي معتقدين أن التفجير يستهدفهم.

�إعالنات ر�سمية
اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
للعروض العائد لشراء ع��وازل عبور 36
ك.ف( .عدد  ،)30وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ خمسون ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
الواقع فيه  22تشرين األول  2014الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1681

