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حرب �إلكترونية ( ...تتمة �ص)1

ولما كانت السياسة في حالة ركود والمؤسسات العامة
في شبه عطلة ،استبق رئيس مجلس النواب نبيه بري عطلة
عيد الفطر بتذكيره النواب بالدعوة إلى جلسة النتخاب
رئيس للجمهورية يوم األربعاء المقبل من دون أي مؤشرات
ٍ
لخرق في جدار األزمة الرئاسية.
وشدّد الرئيس بري أمام زواره أمس ،على إجراء االنتخابات
الرئاسية في أسرع وقت وعلى إجراء االنتخابات النيابية في
موعدها ،داعيا ً إلى عدم التذ ّرع بأي ظروف ألنّ عدم إجرائهما
يضع البالد أمام فراغ مزدوج.

إطاللة للحريري اليوم
وحراك مستقبلي مرتقب

ف��ي غضون ذل��ك ،يط ّل الرئيس سعد الحريري اليوم
في اإلفطار المركزي ال��ذي يقيمه تيار المستقبل لبيروت
والمناطق ف��ي ال��ب��ي��ال .وأك���دت م��ص��ادر كتلة المستقبل
لـ»البناء» أنّ الحريري سيتناول في كلمته قضية موقوفي
طرابلس في سجن رومية ،وسيؤكد التزامه بالخطة األمنية
وإطالق سراح الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أي أحكام.
وسيعرض للوقائع التي حصلت منذ انتهاء والية الرئيس
ميشال سليمان في  25أيار ،وسيؤكد ضرورة الذهاب إلى
انتخابات رئاسية ،وعدم إجراء انتخابية نيابية والتمديد
للمجلس النيابي قبل انتخاب الرئيس.
وشدّد المصدر على أن الحريري سيعلن عن حراك معين
إليجاد مخارج في شأن االستحقاق الرئاسي ،يتمثل بسلسلة
لقاءات سيعقدها وفد من المستقبل مع الكتل النيابية للبحث

في خيارات وأسماء للرئاسة غير األسماء المطروحة وكيفية
الوصول إلى تأمين الثلثين في الجلسة العامة.
إلى ذلك لم تتوقع مصادر سياسية في  8آذار أن ُتفضي
كلمة الرئيس الحريري إلى تحريك جدي لملف االنتخابات
الرئاسية ،فاألوساط القريبة من الحريري أع��ادت التأكيد
أم��س ،أن ال مبادرة ل��دى األخير وإنما بعض األفكار التي
تستهدف إع��ادة الحراك لالتصاالت السياسية .وأضافت:
«أن رئيس المستقبل لن يدخل في أي تسميات بما يتعلق
باألسماء ،كما أشارت إلى أنّ الحوار مع التيار الوطني الحر
على رغم أنه ما زال قائماً ،إال أنه يسير ببطء نظرا ً للتعقيدات
التي تحيط بالوضع اللبناني.

عبيد إلى الواجهة مجدّدا ً

وفي السياق ،تحدثت مصادر في  14آذار لـ«البناء» عن
إعادة طرح اسم الوزير السابق جان عبيد كمرشح لرئاسة
الجمهورية.

زيارة مرتقبة لسفراء
الدول الخمس إلى سالم

من ناحية أخرى ،تحدثت المعلومات عن زيارة سيقوم
بها سفراء ال��دول الخمس الكبرى والمنسق الخاص لألمم
المتحدة في لبنان ديريك بالمبلي إلى رئيس الحكومة تمام
سالم في األي��ام المقبلة للتأكيد على ض��رورة الحفاظ على
االستقرار األمني وحماية لبنان في ظل األوضاع الخطيرة في
المنطقة ،واإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.

ورفض السفير اإليراني محمد فتح علي بحسب ما نقل
عنه زواره لـ«البناء» الحديث عن دور إيراني في االنتخابات
الرئاسية ،مؤكدا ً أن ب�لاده على مسافة واح��دة من جميع
األطراف ،وأن االنتخابات الرئاسية شأن داخلي لبناني.

لقاء بين خليل والحريري
في الساعات المقبلة

في موازاة ذلك ،ال تزال مسألة صرف رواتب القطاع العام بدءا ً
من هذا الشهر محط سجال بين الكتل السياسية .ويعقد لقاء
خالل الساعات المقبلة بين مدير مكتب الرئيس سعد الحريري
نادر الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة
وائل أبو فاعور الستكمال البحث في الحلول الممكنة لتسهيل
عمل الحكومة وإيجاد مخارج لسلسلة الرتب والرواتب.
وأكد الرئيس بري أمام زواره أمس ،على موقف وزير المال
بأنه ليس هناك من رواتب للموظفين في نهاية الشهر ما لم
يقر مجلس النواب قانونا ً بذلك ،رافضا ً مخالفة القانون كما
جرى في عام  ،2005ومشيرا ً إلى أن الرد السلبي من تيار
المستقبل حتى اآلن هو ليس رسالة له بل رسالة أيضا ً إلى
النائب وليد جنبالط الذي يعمل على خط الحلحلة ،وقال ال
يريدون اجتماع المجلس .إذا ً ماذا يفعل هذا المجلس إذا كان
ال ينتخب رئيسا ً وال يش ّرع وال يراقب هل هو فقط لدفع رواتب
النواب؟

جلسة لمجلس الوزراء األسبوع المقبل

وأك���د وزي���ر البيئة محمد المشنوق ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن

االتصاالت مستمرة بين كل مكونات الحكومة إليجاد حل
لموضوع الجامعة اللبنانية.
وأكد المشنوق أن مجلس ال��وزراء سيجتمع األسبوع
المقبل لمتابعة البحث في البنود المدرجة على جدول
األع��م��ال ،باإلضافة ال��ى بنود أخ��رى م��ن خ��ارج ج��دول
األعمال ،وإذ لفت إلى أن هناك حلحلة في ملف الجامعة،
أكد المشنوق أنه ال يمكن أحدا ً أن يرهن جلسات مجلس
الوزراء بملف معين ،فالخالف بين مكونين ال يعني تعليق
عمل مجلس الوزراء.
وأكد مصدر وزاري كتائبي لـ«البناء» أن األمور ال تزال
ت��راوح مكانها في ملف الجامعة ،الفتا ً إل��ى أن الحزب
التقدمي االشتراكي ال يزال متمسكا ً بالدكتور بيار يارد
عميدا ً لكلية الطب ،فيما يصر وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب على مرشح التيار الوطني الحر.

مواجهات بين حزب الله
ومسلّحين في جرود عرسال

أمنياً ،تستمر المواجهات بين حزب الله ومسلحي
المعارضة ومعظمهم من جبهة النصرة على أكثر من
جبهة في القلمون وتحديدا ً في ج��رود فليطا .وسيطر
حزب الله والجيش السوري النظامي على مرتفعات قرن
الصياد سالمة وقرن شعبة الحمرا في األراضي السورية
كما سيطر على معبري المسيد والحمرا ،وهما معبران غير
شرعيين يربطان فليطا السورية بعرسال اللبنانية.
وشيع حزب الله وجماهير المقاومة في منطقة الغبيري

في بيروت ،محمد علي رباعي ومحمد علي كعور ،إلى
مثواهما األخير في روض��ة ال��ح��وراء زينب ،وف��ي بلدة
كفرتبنيت الجنوبية قضاء النبطية القائد العسكري في
حزب الله بسام طباجة الذين استشهدوا في معارك ضد
االرهابيين والمسلحين في جرود القلمون.
من ناحية أخرى ،ساد الهدوء شوارع مدينة طرابلس
عقب تأجيل أهالي الموقوفين في سجن رومية يوم
الغضب الذي كان مقررا ً اليوم ،بعد قرار التأجيل الذي
أتى بعد اجتماع عقد بين قادة أمنيين وأهالي الموقوفين
استمر حتى الرابعة فجراً ،تمنى خالله القادة األمنيون
من األه��ال��ي تأجيل «ي��وم الغضب» إل��ى ي��وم األربعاء
المقبل.
من جهة أخرى ،تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين
أم���س ب��ش��ك��وى ض��د ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل��ي ف��ي مجلس
األم��ن ،في ش��أن الخروقات الخطيرة والمتعددة على
السيادة اللبنانية وق��رار مجلس األم��ن  ،»1701وذلك
ف��ور ورود الوثائق ال�لازم��ة من قيادة الجيش ووزارة
الدفاع الوطني .واعتبرت ال��وزارة «إطالق بعض األفراد
والعناصر المتفلتة أو المجموعات الهامشية للصواريخ
باتجاه األراض��ي الفلسطينية المحتلة عمالً مرفوضا ً ال
يخدم مصلحة لبنان أو مصلحة المقاومة الفلسطينية في
قطاع غزة ويعطي الذرائع إلسرائيل لالعتداء على لبنان
وسيادته مهددا ً السلم واألمن الدوليين».
وشددت على أن الجيش باشر «بالتحقيق في حوادث
إطالق الصواريخ التي حصلت مؤخراً ،وقام بتوقيف عدد
من األشخاص في إطار هذه التحقيقات.

�شعبان :هناك مراجعة حقيقية في الغرب لما جرى في �سورية وعلينا التقاط الم�ؤ�شرات

البرلمان الأوروبي يدعو دول المنطقة لو�ضع حد للأيديولوجية المتطرفة
دعا أعضاء البرلمان األوروبي
إل��ى إش���راك إي���ران والسعودية
وغيرهما م��ن دول الخليج في
ال��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة ال��رام��ي��ة إل��ى
ت��خ��ف��ي��ف ال��ت��وت��ر ف���ي س��وري��ة
والعراق.
ك��م��ا دع����ا ب���ي���ان ص�����ادر عن
البرلمان األوروب����ي ي��وم أم��س،
كافة القوى اإلقليمية إلى أن تفعل
ك��ل م��ا بوسعها م��ن أج��ل وضع
حد لنشاطات مؤسسات رسمية
أو خاصة تنشر االيديولوجية
المتطرفة باألقوال وباألفعال.
ورف���ض ال��ب��رل��م��ان األوروب����ي
باإلجماع إع�لان تنظيم «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» ع��ن إق��ام��ة «دول���ة
خالفة» في المناطق التي يسيطر
عليها التنظيم ،كما رفض اإلعالن
ع��ن أي تغيير أح���ادي الجانب
للحدود المعترف بها دولياً.
ال��ى ذل���ك ،أك���دت المستشارة
االعالمية والسياسية في رئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��س��وري��ة بثينة
شعبان ،أن خطاب الرئيس بشار

األسد بعد أدائه القسم الدستوري
وض��ع ال��ب��دائ��ل ل��ل��واق��ع العربي
المتراجع بعد أن قام بتشخيصه
وتحدث بصراحة وشفافية ودقة
ع��ن ه���ذا ال��واق��ع وع���ن ال��ط��ري��ق
الصحيح للخروج منه مع التمسك
بالعروبة والقيم واألخالق.
وق��ال��ت ش��ع��ب��ان «إن خطاب
الرئيس األسد كان سلة متكاملة
من األسس التي وضعت للمرحلة
القادمة محليا ً وعربيا ً ودول��ي��ا ً
واألهم هو تحصين الداخل وبناء
ال��ق��وة الذاتية م��ن خ�لال الحوار
والمصالحة ومكافحة الفساد
وإعادة اإلعمار وبناء المؤسسات
والمنشآت».
وأوضحت أن «المخاض األليم
ال��ذي تعانيه العديد من ال��دول
العربية ال يمكن أن يستمر على
م��ا ه��و ع��ل��ي��ه وال ب��د م��ن تشكل
واقع عربي جديد صادق وشفاف
مؤمن بقضايا الوطن وغير مرتهن
ل�لأج��ن��ب��ي وق����رارات����ه» .ولفتت
إل��ى أن الرئيس األس��د ق��ال منذ

البداية «إن حل األزمة في سورية
داخلي بين السوريين ومن خالل
الحوار والمصالحة المستمرين
بأوجه وطرائق وأماكن مختلفة
وب��م��ش��ارك��ة ال��ح��ري��ص��ي��ن على
البالد».
وبينت شعبان أن أول��وي��ات
المرحلة المقبلة «ه��ي مكافحة
اإلره���اب وإع���ادة األم��ن واألم��ان
إل��ى س��وري��ة وإع���ادة المهجرين
والنازحين إل��ى بيوتهم وإع��ادة
اإلعمار ودوران عجلة االقتصاد».
وأش�����ارت إل���ى وج���ود م��راج��ع��ة
حقيقية ف��ي ال��غ��رب ل��م��ا ج��رى
ف��ي س��وري��ة وللمواقف الغربية
ضدها «ولكن األم��ور ال تتم بين
ليلة وضحاها بمعنى أن يأتي
الغرب ويعتذر من سياسته تجاه
سورية» بل هناك مؤشرات تبدأ
وتتراكم ونحن علينا التقاطها
والبناء على اإليجابي منها ودعم
العقالء في هذا المسار.
واعتبرت شعبان أن العدوان
على فلسطين بما فيها قطاع غزة

هل كان بوتين ( ...تتمة �ص)1
واختفت الطائرة عن شاشات
ال������رادار أث���ن���اء وج���وده���ا على
ارتفاع عشرة آالف متر ،كما أكدت
الخطوط الجوية الماليزية «فقدان
االتصال» مع طائرة بوينغ 777
كانت تقوم بالرحلة ام اتش 17
في أجواء أوكرانيا ،وعلى متنها
 295راكباً.
ال���رئ���ي���س األوك����ران����ي ب��ت��رو
بوريشنكو لم يستبعد أن تكون
ال��ط��ائ��رة ال��م��ال��ي��زي��ة «أس��ق��ط��ت»
ف��ي ش���رق ال��ب�لاد ،وق���ال« :ه��ذه
ه��ي ال��ح��ال��ة ال��م��أس��وي��ة الثالثة
ف��ي األي���ام األخ��ي��رة بعد اسقاط
ط��ائ��رة ان��ط��ون��وف ـ  26وط��ائ��رة
سوخوي ـ  25األوكرانيتين من
داخل األراضي الروسية» ،مؤكدا ً
أن القوات المسلحة األوكرانية لم
تطلق النيران باتجاه أي أهداف
في الجو.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ،أك����دت ق��ي��ادة
ال��دف��اع الشعبي ف��ي دونيتسك
عدم ضلوعها في ح��ادث إسقاط
ال���ط���ائ���رة ،وات���ه���م���ت ال��ج��ان��ب
األوكراني بالوقوف وراء الحادث،
ك��اش��ف��ة أن م��ـ��ـ��دى دف��اع��ات��ه��ا
األرضية «ال يتجاوز  4آالف متر
وال يستطيع إسقاط أه��داف على
ارت��ف��اع  10آالف متر» ،وق��ال إن
ق��وات��ه أس��ق��ط��ت ال��م��ق��ات��ل��ة التي
يفترض أنها استهدفت الطائرة
الماليزية.
ف��ي��م��ا أك���د ش��ه��ود ع��ي��ان في
دونيتسك أن طائرة مقاتلة كانت

ت�لاح��ق ال��ط��ائ��رة الماليزية قبل
تحطمها .

هل كان بوتين هو
المستهدف؟

ط��ائ��رة ب��وت��ي��ن ك��ان��ت ع��ائ��دة
م��ن ال��ب��رازي��ل ف��ي ن��ف��س توقيت
استهداف الطائرة الماليزية.
وف��ي موسكو تناقلت وسائل
اإلعالم معلومات مسربة تفيد بأن
الطائرة الماليزية التي أسقطت
ت���زام���ن ت��ح��ل��ي��ق��ه��ا ف���ي األج����واء
ال��ب��ول��ن��دي��ة م��ع ط��ائ��رة الرئيس
الروسي فالديمير بوتين العائدة
من البرازيل ،وأن المسافة بين
ال��ط��ائ��رت��ي��ن ك��ان��ت قليلة ج���داً،
لكنهما افترقتا في لحظة ما ،حيث
اس��ت��دارت طائرة بوتين باتجاه
بيالروسيا وم��ن ثم ال��ى األج��واء
الروسية.
وتضيف المعلومات أن الطائرة
الماليزية أكملت مسارها باتجاه
األراض�����ي األوك���ران���ي���ة ،ك��م��ا أن
ألوان الطائرة الماليزية مشابهة
تماما ً ألل��وان الطائرة الروسية
الرئاسية.
ك��م��ا أف���اد م��ص��در ف��ي موسكو
بأن الرئيس الروسي اتصل عقب
الحادثة بنظيره األميركي باراك
أوب���ام���ا م��ن دون اإلف���ص���اح عن
مضمون االتصال ،وذلك على رغم
العالقات المتوترة بين البلدين
على خلفية األزمة في أوكرانيا.

بسم الله الرحمن الرحيم
بمناسبة مرور ثالثة أيام على وفاة الحاجة

�شفيقه �سليمان مكي
زوجة السيد كاظم ابراهيم
المرحوم محمد
		
أوالدها:
اللواء عباس المدير العام لألمن العام
		
السيد أحمد
		
السيد شريف
		
السيد علي
		
إبنتها :السيدة وفيقة
بهذه المناسبة ستتلى عن روحها الطاهرة آي��ات من الذكر
الحكيم ومجلس عزاء وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من
اليوم الجمعة الواقع فيه  2014/7/18في حسينية بلدة كوثرية
السياد.
كما تقبل التعازي يوم غ ٍد السبت وبعد غد األحد في  19و20
الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السادسة في
الجمعية اإلسالمية بئر حسن قرب المديرية العامة ألمن الدولة.
اآلسفون :آل مكي ،ابراهيم ،الزين ،حمود ،حامد ،الخطيب ،طحان،
ياسين ،حرشي ،أبو زينب وعموم أهالي كوثرية السياد.

«هو ع��دوان على سورية التي ال
تبدل هويتها العربية المقاومة
مهما تغيرت الظروف وال تتخلى
عن قضية فلسطين ألنها قضية
وج��ود وانتماء» ،مشيرة إلى أن
الرئيس األسد أوضح أن «الحرب
اإلره��اب��ي��ة ض��د س��وري��ة ج��زء من
حرب اإلرهاب «اإلسرائيلي» على
القطاع المحاصر».
ميدانياً ،واصل الجيش السوري
ع��م��ل��ي��ات��ه ال��ع��س��ك��ري��ة م��دع��وم��ا ً
بالقوات الرديفة ،ونفذت وحداته
عمليات على محاور مختلفة من
مدينة درعا ،مستهدفة تجمعات
وتحصينات للمسلحين في ساحة
بلدية انخل وشرق جامع اليادودة
وفي منطقة الكسارة وعلى تقاطع
سملين زم��ري��ن وش���رق السنتر
ببلدة النعيمة وعتمان ومفرق
أم الميادين ،وف��ي محيط جامع
الخليل وشمال مبنى اإلعالميين
وشرق جامع بالل الحبشي.
وأح��ب��ط��ت وح�����دات ال��ج��ي��ش
محاولتي مجموعتين إرهابيتين

ال��ت��س��ل��ل إل���ى ال��م��ن��اط��ق اآلم��ن��ة
ف��ي ري��ف درع���ا ،األول���ى باتجاه
بلدة بصرى الشام والثانية من
انخل باتجاه ت��ل الثريا الفقيع
وتصدت لمجموعة كانت تتحرك
على التخوم الشمالية للغارية
الغربية وأخرى حاولت االقتراب
من تل الخضر باتجاه التابالين
في ريف درعا وأوقعت فيهما قتلى
ومصابين.
وف��ي حلب اس��ت��ه��دف الجيش
ال��س��وري مسلحين ف��ي مناطق
الراموسة وحلب القديمة وبستان
الباشا وأرض المالح وتل جبين
وبيانون وجبل ب��درو والمرجة
وت��ل ع��رن واإلن������ذارات ،ون��ف��ذت
وحداته عمليات في مناطق الريف
على محاور رسم العبود وقاطرة
ومقطورة في الشيخ أحمد.
وف��ي إدل��ب استهدف الجيش
مسلحين في البشيرية والملند
وال����ج����دي����دة ودوي�������ر األك������راد
والسرمانية وكنصفرة وسرجة
وزي��ت��ا وم��ح��ي��ط ج��ب��ل األرب��ع��ي��ن

وكفروما وتلمنس ودي��ر الغربي
وم����ع����رش����وري����ن وج���رج���ن���از
ومعرشمارين وال��ب��ارة وبزابور
وكفرالتا ومحيط بنش.
في حين واصلت مجموعات من
الجيش السوري والقوات الرديفة

عملياتها في مدينة مورك في ريف
حماة وحققت تقدما ً على المحاور
الشرقية للمدينة ،وسط تغطية
مدفعية وجوية كثيفة أسفرت عن
مقتل اعداد كبيرة من المسلحين
وتدمير تحصيناتهم.

ح�صيلة العدوان ( ...تتمة �ص)1
وك���ان م��س��ؤول اس��رائ��ي��ل��ي طلب
عدم الكشف عن اسمه اعلن قبلها ان
«إسرائيل» وحركة حماس اتفقتا على
وقف اطالق النار ابتداء من الساعة
السادسة صباحا ً من اليوم الجمعة.
من ناحيته ،اكد ممثل لحركة فتح
الموجود حاليا ً في القاهرة ان هنالك
اتفاقا ً «مطروحا ً على الطاولة» مشيرا ً
ال��ى ان��ه لم يتم التوصل ال��ى اتفاق
بعد.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى ،أك���د ال��ق��ي��ادي
في حركة الجهاد اإلس�لام��ي خضر
حبيب في تصريح لقناة «العالم»
أن المقاومة الفلسطينية مصرة على
تلبية شروطها ،بفك الحصار عن
قطاع غ��زة وفتح معبر رف��ح ،لكي
تقبل بالتهدئة ،م��ش��ددا ً على ان��ه ال
يمكن ال��رج��وع ال��ى ال���وراء بعد كل
التضحيات التي حدثت والدماء التي
سالت.

اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
ال��ع��روض العائد ل��ش��راء  5.5كلم كابل
 NYYو 10×2و 25×4ملم ،2وذلك وفق
المواصفات الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ مئة
أل��ف ليرة لبنانية (ت��ض��اف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة اإلدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً 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 الخميس
الواقع فيه  7آب  2014الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1279
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب كابي نعمة الله رح��ال بصفته
الشخصية ولموكليه داني وش��ادي نعمة
الله رحال ولموكلته تراز يوسف ابراهيم
سليمان شهادات قيد ب��دل ضائع للعقار
 3227نبطيه التحتا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

تصعيد عدواني

وفي العمليات العسكرية ،صعّ د
كيان العدو من عدوانه على قطاع
غزة بعد فشل الهدنة الميدانية ّ
الهشة
مع فصائل المقاومة الفلسطينية في
غ��زة .والتي امتدت لخمس ساعات
فقط أمس الخميس .وتجدّد القصف
الصهيوني العبثي على المدنيين في
قطاع غزة ،في حين ردّت المقاومة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب���إط�ل�اق ص��ل��ي��ات
م��ن صواريخها ب��ات��ج��اه األراض���ي
المحتلة.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،أف���ادت وسائل
إعالم فلسطينية عن تعرض مناطق
سكنية شمال وجنوب القطاع لقصف
عنيف ن�� ّف��ذت��ه ط��ائ��رات اإلح��ت�لال،
مشيرة إلى مجزرة جديدة وذلك بعد
قتل ستة فلسطينيين بينهم ثالثة
أطفال إثر قصف أحد المنازل.
في هذا الوقت واصلت المقاومة
الفلسطينية ال���رد على اع��ت��داءات
االح���ت�ل�ال .وذك����رت وس��ائ��ل إع�لام
ص��ه��ي��ون��ي��ة أن ص��ل��ي��ة ك��ب��ي��رة من
ال��ص��واري��خ أطلقت على ت��ل أبيب
وهشارون وعسقالن.
وف���ور ان��ت��ه��اء ال��ه��دن��ة ،انطلقت
صفارات اإلنذار في مدن ومستوطنات
ص��ه��ي��ون��ي��ة وأف���ي���د ع���ن س��ق��وط 5
ص���واري���خ ف���ي ع��س��ق�لان وس��اح��ل
عسقالن وم���دن أخ���رى أطلقت من
قطاع غزة.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام
الجناح العسكري لحركة «حماس»
أن��ه��ا قصفت ت��ل أب��ي��ب بصاروخي
( )M75وبئر السبع ،وعسقالن
صباح أمس.
وأعلن جيش اإلحتالل عن سقوط 3
قذائف على جنوب األراضي المحتلّة
أعقبت قصفا ً مدفعيا ً صهيونيا ً وقع
عند الحدود مع رفح جنوب القطاع.
وقالت متحدثة باسم جيش العدو
إن القذائف سقطت في منطقة أشكول

�إعالنات ر�سمية

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب يحي محمد علي شعيب بصفته
الشخصية ولموكله جعفر محمد علي
شعيب شهادة قيد بدل ضائع للعقار 977
الشرقيه.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

القريبة من جنوب قطاع غ��زة ،من
دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
كما قصفت كتائب القسام موقع
كيسفويم العسكري الصهيوني
بصاورخي  ،107في وق��ت أحصي
س��ق��وط ص���واري���خ ف���ي س��دي��روت
ونيرعام وسديروت ونيفيم والعين
الثالثة وزكيم وكارميه ،و 3قذائف
هاون في نيريم.
وبدورها أعلنت «سرايا القدس»
أنها قصفت مستوطنة سديروت بـ3
صواريخ  ،107في حين استهدفت
وحدة الصاعقة الوطنية مستوطنة
كفار عزة بصاروخين.

«القسام» يتسلل إلى
«صوفا»

وق���د ن��ج��ح ع���دد م��ن المقاومين
الفلسطينيين ف���ي ال��ت��س��ل��ل إل��ى
االراض��ي المحتلة والعودة منها في
عملية تبنتها كتائب القسام الجناح
العسكري لحركة «حماس».
وفي بيان لها ،قالت القسام إنه
«في اط��ار معركة العصف المأكول
قامت مجموعة خاصة م��ن كتائب
الشهيد ع��ز ال��دي��ن القسام بعملية

تسلل خلف خطوط العدو بمنطقة
ص��وف��ا ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة الرابعة
صباح أمس وخ�لال انسحابها بعد
استكمال مهتمها تعرضت لنيران
طيران العدو ،وقد عاد كافة مجاهدينا
بفضل الله بسالم».
وك��ان��ت ت��ح��دث��ت وس��ائ��ل إع�لام
صهيونية عن إحباط عملية تسلل
مجموعة فلسطينية عبر نفق إلى
مستوطنة صوفا.
وذك��رت القناة األول��ى أن «النفق
ال��ذي ج��رى التسلل عبره يعد من
األنفاق المتفجرة» ،أي التي يجري
تفجيرها تحت أقدام جنود الجيش
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وه���ذا ق��د يتسبب
بكارثة كبيرة ،مضيفة أن «هناك
مخاوف من وج��ود الكثير من هذه
األنفاق».
وأش��ارت قناة العدو «العاشرة»
إلى أن «المجموعة المتسللة تضم ما
بين  13و 20مقاتالً فلسطينياً ،وأن
العملية كانت ستغير المشهد على
األرض».
القسام في شريط
وكشفت كتائب
ّ
م��ص��ور تفاصيل المكمن المحكم
ال��ذي نصبه مجاهدوها لوحدة من
الكوماندوس «اإلسرائيلي» البحري،

التي حاولت التسلل إلى شاطئ قطاع
غ��زة ما أدى إل��ى وق��وع خسائر في
صفوف قوات االحتالل قبل أن تندحر
تحت غطاء جوي وبحري كثيف.
وفي حين قال مسؤولون طبيون
فلسطينيون إن حصيلة ضحايا

العدوان الصهيوني على غزة ارتفعت
إلى  232شهيداً ،أعلن وزير األشغال
العامة واإلسكان في حكومة غزة أن
اإلحتالل دمر  800وحدة سكنية في
شكل كامل و 16000في شكل جزئي
منذ بدء العدوان.

موقع الدفاع الفرن�سي ( ...تتمة �ص)1
مسؤول إسرائيلي رفيع قال إنّ النظرة المصرية تعتمد أساسا ً على األفكار التي
طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام ،والتي تتض ّمن اقتراحا ً يقول
بأن يُعلن المصريون أوال ً وقف األعمال العدائية من الجانبين ،ثم تبدأ مفاوضات
مفصلة حول مختلف القضايا ذات الصلة بغزة ،مثل تخفيف القيود على المعابر
الحدودية بين مصر و«إسرائيل».
في السياق نفسه يبدو أنّ الدولة المصريــة العميقة أخذت قرارها بإنهــاء نفــوذ
حركة حماس في قطــاع غــزة ،هـذا الكالم لشخصية إعالمية وسياسية فلسطينية
تقيم في أوروبا.
الشخصية الفلسطينية قالت إنّ حركة حماس راهنت بك ّل أوراقها على جماعة
«اإلخوان المسلمين» وعلى قطر وتركيا ،وبعد سقوط الجماعة في مصر كان ال ب ّد
من انتظار تحرك الحكم الجديد في القاهرة الستكمال إنهاء حكم اإلخوان بإسقاط
حماس أو إضعافها في غزة على الحدود مع سيناء.
وأضافت الشخصية الفلسطينية أنها مع ان��دالع األح��داث في سورية قدمت
نصيحة إلى خالد مشعل بأال يغادر دمشق ،ألن ليس هناك عمل ثوري فلسطيني
خارج سورية ،فال تغالط الجغرافيا والتاريخ ،وها هي حماس تفقد السند السوري
ـ اإليراني ،وال يمكن لها االعتماد على أي سند حقيقي من قطر وتركيا ،ودخلت في
حالة عداء مع مصر باب غزة الوحيد على العالم العربي.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ف��ؤاد خليل رزق شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1947حاروف.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عبدالله محمد زين سبيتي لمورثه
محمد زين سبيتي شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  648قاقعية الجسر.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب دينا وجيه فهد لمورثه وجيه مسلم
فهد شهادة قيد بدل ضائع للعقار 2615
نبطيه التحتا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب زينب أحمد حشوش لموكليها
سليمان وغ���ازي ومحمد أحمد حشوش
شهادات قيد بدل ضائع للعقار  528نبطيه
التحتا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

