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ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا ( ...تتمة �ص)1

��ص��ي��ن مختلفين ل��ك�� ّل م��ن الجانب
م��ب��ادرة ك��ي��ري ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ن ّ
اإلسرائيلي والفلسطيني ،تقوم على مشترك وحيد هو هدنة إنسانية
تبدأ في الساعة السابعة من صباح اليوم لسبعة أيام تجرى خاللها
مفاوضات غير مباشرة بين قيادة المقاومة والحكومة اإلسرائيلية
بشراكة السلطة الفلسطينية وبواسطة الحكومة المصرية ،بهدف
تحقيق ما يتوقعه ك ّل من الفريقين.
تقدّم واشنطن واألمم المتحدة ومصر والنروج وبريطانيا وتركيا
وقطر للفريق الفلسطيني ضمانتها أنّ هذه المفاوضات ستنتهي بفك
الحصار وفتح المعابر وإع��ادة اإلعمار مقابل ضمانات إلسرائيل
بنهاية المفاوضات بنزع الصواريخ وإنهاء األنفاق ،وإضافة بنود
للضمانات طلبتها السلطة الفلسطينية تتصل بجعل االتفاق جزءا ً
من عملية إعادة االعتبار لح ّل نهائي للقضية الفلسطينية لبناء دولة
فلسطينية مستقلة.
النصائح التي وجهها كيري لنتنياهو بالموافقة القت قبول الحكومة
اإلسرائيلية المصغرة التي تر ّيثت بانتظار صدور إشارات الموافقة
الفلسطينية كي ال تقع بما وقعت فيه مع المبادرة المصرية بينما
تولّى القطريون واألت��راك مهمة الضغط على حركة حماس إلعالن
موافقتها ،بعدما نجح الحراك القطري التركي وفقا ً لما قاله رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس قبل يومين عن االستعداد للموافقة
على هدنة إنسانية ،وكما تفيد المعلومات الواردة من غزة ،فإنّ قيادة
المقاومة تدرس ما وصلها عن المبادرة ولم تصل إلى تحديد موقفها
النهائي بعد ،وه��ذا ما ح��دا بحركة حماس إل��ى إع�لان الموافقة على
الهدنة لمدة اثنتي عشر ساعة فقط ،سيظهر معها مستقبل الفرص
المتاحة لتح ّول الهدنة إلى وقف ثابت إلطالق النار ،وبالتالي تحديد
المضمون السياسي الذي سيحدّد وحده ،التوازن الذي توقفت عنده
الحرب.

الس ّيد نصرالله يط ّل مباشرة
ويؤ ّكد انتصار المقاومة في غ ّزة

في ظ ّل هذه األوضاع ،ش ّكلت كلمة األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله في يوم القدس العالمي ،الحدث األبرز أمس ليس فقط داخلياً ،بل
على المستوى اإلقليمي ،لما حملته من رسائل باتجاه العدو «اإلسرائيلي» وكل
الذين يدعمون عدوانه على قطاع غزة وعلى فلسطين.
فمن حيث الشكل ،أتت اإلطاللة المباشرة للسيد نصرالله في المهرجان على
رغم الظروف األمنية الداخلية لتؤ ّكد مدى الدعم الذي تقدّمه المقاومة وحزب الله
للفلسطينيين ومقاومتهم في قطاع غزة ،كما أنّ السيد نصرالله خاطب أبناء غزة
والمقاومين هناك بالقول« :نتابع بدقة ك ّل تطورات المعركة ،ونحن معكم وإلى
جانبكم وسنقوم بك ّل ما نرى أنه من الواجب أن نقوم به» .بينما خاطب قيادة

كيان العدو قائالً لهم« :أنتم في بيت العنكبوت فال تذهبوا إلى دائرة االنتحار».
وقال السيد نصرالله« :إنّ الذي يحسم المعركة في غزة هي ثالثية الميدان
والصمود الشعبي والصمود السياسي ،موضحا ً أنّ المستهدف من العدوان
على غزة ليس حماس فحسب ،بل المقاومة وسالحها وثقافة المقاومة».
وقال« :إنّ غزة وهي تشيّع شهداءها اليوم انتصرت بمنطق المقاومة ،فبعد
اليوم الـ 18من العدوان لم يحقق هذا العدو أيا ً من أهدافه ،بل إنّ المقاومة
انتصرت وهي قادرة على صناعة المزيد من االنتصارات».

فشل العدو بتحقيق أهداف عدوانه

والحظ السيد نصرالله «أنّ المعركة تدور بين طرفين ،الجيش «اإلسرائيلي»
وهو أقوى جيوش العالم في مقابل قطاع صغير وساحلي ومحاصر ،وعلى
رغم ذلك نرى الفشل «اإلسرائيلي» في مقابل إنجازات المقاومة».
المس بمنظومة الدفاع عن غزة
وأضاف« :بعد اليوم الـ 18فشل العدو في
ّ
والعملية البرية فشلت ،بل وانتهت إلى هزيمة لواء غوالني ،ولذلك يسعى
العدو إلى استهداف المدنيين وكسر البيئة الحاضنة للمقاومة لكي يفرض
عليها القبول بأي تسوية» .مؤكدا ً «أنّ األمور تتجه إلى فرض معادالت جديدة
على العدو وهو ما يحتاج إلى بعض الوقت ألنه ليس من السهل أن يسلّم
نتنياهو وقيادته باالنتصار الفلسطيني».
ودعا السيد نصرالله إلى وضع الخالف والحساسيات حول الساحات
األخرى جانبا ً لنقارب مسألة غزة كمسألة شعب ومقاومة ومسألة محقة،
فغزة يجب أن تكون فوق ك ّل اعتبار وك ّل حسابات ،داعيا ً إلى تقديم ك ّل أنواع
الدعم السياسي والمعنوي والمادي وصوال ً إلى الدعم التسليحي .مؤكدا ً أنّ
يقصروا على مدى السنوات الماضية في تقديم
سورية وإيران وحزب الله لم ّ
ك ّل أشكال الدعم للمقاومة والشعب الفلسطيني .وقال« :كنا في حزب الله
وسنبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة ولم نبخل بأيّ شكل من
أشكال الدعم».

ّ
تحطم الطائرة الجزائرية
ومصير الـ 19لبنانيا ً

أما داخلياً ،فقد بقيت المأساة التي نتجت من سقوط الطائرة الجزائرية
والتي أدّت إلى مقتل ك ّل ركابها وبينهم  19لبنانيا ً تدمي قلوب اللبنانيين
وتشغل الجهات الديبلوماسية لمعرفة مصير جثامين الضحايا ،حيث أخذت
عيّنات دم من أقارب الضحايا إلجراء فحوص الـ« »D.N.Aوإرسالها إلى
السفارة اللبنانية في مالي بعد أن غادر وفد من وزارتي الخارجية والداخلية
إلى هناك لمتابعة قضية الضحايا اللبنانيين.

ملف النازحين في جلسة
مجلس الوزراء األسبوع المقبل

من جهة أخرى يبحث مجلس الوزراء األسبوع المقبل في إمكانية استضافة
طرابلس مؤتمرا ً لوزراء خارجية الدول المضيفة للنازحين في أيلول المقبل
للبحث في كيفية تأمين احتياجاتهم ،التخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

حان وقت السلسلة

وأمس بحث وزير التربية الياس بوصعب مع وزير الصحة وائل أبو فاعور
سلسلة الرتب والرواتب ،وأكد أبو فاعور استمرار الجهود للوصول إلى ح ّل
يوازن بين اإليرادات والنفقات مما يؤدي إلى إقرارها من دون تعريض الوضع
االقتصادي والمالي إلى أيّ اهتزاز.
وشدّد وزير الصحة على أنّ الحوار الذي يجري بين الرئيس فؤاد السنيورة
وتيار المستقبل مع الرئيس نبيه بري هو حوار مجد جداً ،وما يقوم به النائب
وليد جنبالط لتسهيل هذا الحوار بدأ يعطي ثماره باالتفاق حول الجلسة
الحكومية وإخراج موضوع اإلنفاق ،مشيرا ً إلى أنّ العمل يجري حاليا ً على
إخراج سلسلة الرتب والرواتب لتوحيد األرقام .واعتبر من جهة أخرى أنه «ال
يبدو في األفق أنّ هناك إجراء لالنتخابات النيابية».

مصادر  8آذار:
تكثيف االتصاالت بعد العيد

توجها ً لتنشيط االتصاالت بعد
وكشفت مصادر نيابية في  8آذار أنّ هناك ّ
عيد الفطر سعيا ً لتذليل العراقيل التي أدّت إلى عدم إقرار السلسلة.
وأشارت إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من وزير المال علي حسن
خليل تكثيف االتصاالت بعد العيد مع الكتل النيابية ،خصوصا ًكتلة «المستقبل»
على أمل الوصول إلى حلول العتراضاتها على بعض بنود السلسلة.

هيئة التنسيق تطالب
بو صعب بالتف ّرغ...

وطالبت هيئة التنسيق النقابية وزير التربية الياس بو صعب ،أن يتف ّرغ
خالل األيام المقبلة لتأمين معالجة اإلشكاالت التي تعترض إقرار الحقوق في
السلسلة كما فعل في الفترة األخيرة في إقرار ملفي العمداء والتف ّرغ ،مستفيدا ً
من الضغط المشترك الذي تقوم بها هيئة التنسيق النقابية والطالب واألهالي،
إلقرار حقوق األساتذة والمعلمين في السلسلة ،وإلعطاء الشهادة الرسمية
للطالب والتي تشكل الح ّل الوحيد الذي يؤ ّمن حقوقهم ويضمن مستقبلهم».

إطالق ثالثة صواريخ من عين حرشا
والشبهات تحوم حول الجماعة اللبنانية

إلى ذلك ،عاد إطالق الصواريخ باتجاه فلسطين المحتلة من جهات مجهولة
حيث أطلقت ثالثة صواريخ من المنطقة العقارية لبلدة عين حرشا في قضاء
راشيا ،إال أنها أخطأت وجهتها وسقطت في األراضي اللبنانية.
وأفضت عمليات المسح التي أجراها الجيش اللبناني في مكان إطالق
الصواريخ فجرا ً إلى العثور على  3منصات صواريخ.
وأف��اد مصدر أمني «البناء»« ،أن المكان ال��ذي أطلقت منه الصواريخ
مدروس بدقة ،بحيث أنّ مطلقي الصواريخ يمكنهم الهروب بسرعة وبسهولة،
مشيرا ً إلى «أنّ الشبهات تدور حول سيارة فان بيضاء اللون مجهولة باقي
المواصفات ،وأنّ إطالق الصواريخ الثالثة حصل دفعة واحدة بحيث يظهر أن
صاروخا ً أطلق وليس أكثر».

ما لم يقله «ال�س ّيد» ( ...تتمة �ص)1
إلى «حماية القيادة السياسية للمقاومة ومنع ووقف الضغوط عليها
لوقف القتال وفرض هدنة بشروط العدو».
 مع اإلعالن األميركي األممي العربي عن مشروع مبهم للهدنة،واإلع�لان اإلسرائيلي بالتر ّيث والتردّد في الجواب ،يبدو األمر في
جانب منه ارتباكاً ،لكنه في جانب مقابل خطة وم��ن��اورة لتحسين
الشروط من جهة ،وإلرب��اك الجانب الفلسطيني وتسهيل إخضاعه
لشروط أدنى من السقف الذي رسمته المقاومة ،من جهة أخرى.
 حسابات المقاومة في لبنان للسيناريوات االفتراضية تتض ّمنم��ن وح��ي خ��ط��اب السيد أح��د خ��ط��ري��ن ،أن ت��ذه��ب «إس��رائ��ي��ل» من

الفشل إلى االنتحار ،بالتصعيد الدموي المفتوح وما يتض ّمنه من
تفكير بتوسيع دائ��رة الحرب لجعلها حدثا ً دوليا ً وإقليميا ً يفرض
نفسه على موائد القرار الدولي بحماية السلم واألم��ن العالميّين،
والمقاومة هنا معنية بالجاهزية واالستعداد لحرب قادمة ،والثاني
التكامل بين الضغوط على المقاومة والمناورات اإلسرائيلية إلرباك
ق��وى المقاومة ،وإدخالها في اشتباك سياسي لتفتيت وحدتها،
والمقاومة اللبنانية في هذه الحالة معنية بالقول إنها حاضرة من
دون تحديد كيف ،ولكن لمنع إجهاض النصر وإنقاذ إسرائيل من
الفشل.

 السيد يقول إنّ المقاومة تتابع ومستعدّة وستفعل ما تعتقد أنهمن واجبها أن تفعله ،وعلى العدو أن يكون قد فهم الرسالة جيداً،
بعدما اختبر قبته الحديدية بمئة صاروخ يوميا ً ويعلم معنى األلف
منها ،مع اختالف الحجم وال��ن��وع وال��دق��ة وال��م��دى ،وبعدما اختبر
حرب الب ّر المنتقلة بمجموعات صغيرة إلى عمق المناطق المحتلة،
وما سيحصل عندما تكون شيئا ً مختلفا ً بالحجم والمدى.
 أيتها المقاومة مزيد من الثبات ،أيها الصهاينة ال تغامروا ،يكفيكمالفشل فلماذا اإلص��رار على االنتحار ،وقد ولى زمن انتصاراتكم
فعبثا ً تحاولون.

العربي المسكون بالخوف والعجز ،باإلضافة
إلى التواطؤ والتآمر...
ومن نافل القول التذكير بأنّ لك ّل جبهة من
هذه الجبهات تداعياتها ،فطبيعة المواجهة
مع شعب فلسطين تنطوي على تضحيات
ضخمة وتتوقع المزيد من المجازر كلما ازداد
إحساس العدو بحجم الخسائر ،لكنها تنطوي
أيضا ً على احتماالت بنصر م��ؤزر تصنعه
تضحيات الشعب وبطوالت الميدان وصالبة
الموقف السياسي.
أ ّم���ا جبهة ال��ت��ض��ام��ن ال��ع��ال��م��ي فوصلت
ارتداداتها إلى قارات العالم الخمس ،بل الى
مجلس العموم البريطاني نفسه الذي صاغ
المستر بلفور من قاعاته وع��ده المشؤوم
قبل مئة عام تلبية لطلب المليونير اليهودي
روت��ش��ي��ل��د وق���د ن��ال��ت ب��األم��س ص��واري��خ
المقاومة من ب��رج شاهق باسمه في أحد
شوارع تل أبيب ،والى وزير خارجية فرنسا
فابيوس ،المعروف بصهيونيته ،والذي لم
يستطع تح ّمل جرائم حلفائه في تل أبيب،

كما لم يستطع مواجهة انتفاضة من نوع
آخ��ر شهدتها ش��وارع باريس وضواحيها
على يد الماليين من أبناء الجاليات العربية
واإلسالمية ومعهم أح��رار فرنسا الذين ما
زالت تسكن وجدانهم ذكريات مقاومة األباء
واألجداد لالحتالل النازي.
جبهة المالحقة القانونية افتتحها مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بتشكيل
لجنة تحقيق دولية في انتهاكات العدوان في
غ��زة ،لكن هذه الجبهة ال تكتمل إالّ بترجمة
اإلنجاز الديبلوماسي الذي حققته فلسطين
في األم��م المتحدة من خ�لال البدء الفوري
بإجراءات المالحقة القانونية لجرائم الحرب
ومرتكبيها ،وه��و أم��ر مرهون بقرار شجاع
تتخذه رام الله يضاف إلى قرار آخر بإنهاء
التنسيق األمني مع العدو باعتبار هذا اإلنهاء
الترجمة الحقيقية لبيان القيادة الفلسطينية
األخير في رام الله.
تبقى الجبهة األصعب واألش ّد إيالما ً لكل عربي.
إنها جبهة النظام الرسمي العربي الذي تشكل

أح��داً ،وال يسعى إلى إلغائه أو اجتثاثه أو
تخوينه أو تكفيره.
مثلما أثبتت فلسطين بتكامل مقاومتها
وانتفاضتها أن��ه��ا عصية على االنقسام
والتقسيم ،فإن األمة كلّها مدعوة عبر تالقي
تياراتها وقواها إلى إغالق الثغر كلّها التي نفذ
منها العدو باألمس وينفذ منها كل حين.
هل نرتقي في فكرنا وسلوكنا وعالقاتنا فوق
لغة التناحر ونبش األحقاد ون��كء الجراح،
تماما مثلما يرتقي شهداؤنا في معاركنا
المجيدة ،أم نبقى مص ّرين على البقاء أسرى
المناكفات والنكايات وشهوة السلطة فيم ّد
النظام الرسمي ،ومعه أسياده الغربيون
وداعموه الصهاينة ،قدميه هازئا ً بالشعوب
ومطمئنا ً إلى استمراره واستقراره في السلطة
إلى ما شاء الله.
إنه الجهاد األكبر فهل نقدر عليه .ونحاصر
ال��ع��دو وجميع داعميه وحلفائه ونسقط
حصاره علينا.

معن ّ
بشور

النباهة و«اال�ستحمار» (تتمة �ص)1
اتجاه البوصلة 2
المبادرة المصرية ومن ورائها واشنطن ال تساويان
الضحية بالجالد ،بل هما طوق نجاة للجالد.
التركي والقطري المتصهينان يوظفان سفك الدم
وبس.
الفلسطيني في صراع الحصص والنفوذ
ّ
األصوات كلّها التي تحدثت عن نضج التسوية كانت
تتاجر ب��ال��دم الفلسطيني المسفوك ،س��واء بلهجات
فلسطينية أو عربية أو إسالمية أو مجتمع دولي ،ال فرق!
الساكنون في القصور وطاعنونا في الظهر لم يكن لديهم
يتبجحوا
قرار وال خبر بساعة قرار إطالق الصاروخ كي
ّ
اليوم بنضوج التهدئة!
ثمة رقم واحد يربك التهدئة «اإلنسانية» المفتوحة :إنها
معادلة الردع الصاروخي الفلسطيني التي لم يروا منها
سوى الجزء اليسير.
فلسطين ك�لّ��ه��ا ،بطولها وع��رض��ه��ا ،تحت سيطرة
القساميّين وسرايا الجهاد ،وه��ؤالء وحدهم هم الذين
سيقطعون اليد التي تجرؤ على توقيع أيّ توافق أو اتفاق
تهدئة ال يك ّرس نصر تموز الفلسطيني.
اتجاه البوصلة 3
ثمة «عرب» كثر شاركوا في تمويل الحرب العدوانية
على غزة ،بينهم اإلمارات والسعودية...
ثمة «إسالميون» حلموا وال يزالون باتفاق  25سنة
تهدئة م��ع ال��ع��دو ألج��ل تطويب سمعتهم السياسية
وتطهيرها!
ثمة مَن فرح وسعِ د باندالع هذه الحرب ظ ّنا ً منه أنّ
األميركي ...ما أغباكم!
النصر قطعا ً سيكون حليف سيده
ّ
ثمة من رأى فيها حربا ً أميركية «إسرائيلية» على سورية
وإيران بعد فشلهم الذريع وهزيمتهم عند بوابات الشام.
كان األجدر بهم لو كان لديهم بصر وبصيرة أن يروها
بكونها ال��ر ّد السوري ـ اإلي��ران��ي على محور الصهاينة
الثالثي.
ثمة من يقول إنّ الحرب المفتوحة قد تكون صارت قاب
قوسين أو أدنى بين محور المقاومة والمحور األميركي ـ
«اإلسرائيلي» العربي المتصهينين ،ويبدو أنّ الرعب بدأ
يدب في قلوبهم.
ّ
اتجاه البوصلة 4
غزة دامية بلى ...لكنها عزيزة ومقتدرة...
من لم يمت في الحرب سيموت في مخدع نومه ،فال
تفتحوا لنا صالون تعزية مصطنعا ً ونحن في أوج النصر.

حزننا هذا ،ونعرف متى نقيمه أو نقعده ،وال عالقة لكم به...
الحرب قد تنزلق إلى أوسع دائرة قد تخطر في بالكم
أو في بالهم ...القرار هذا في يد من يده على الزناد ،واليد
األخرى في عيون المرجفين في المدينة والمنافقين وتجار
الدم الفلسطيني...
كي يتبيّن لكم الخيط األبيض من الخيط األسود خذوا
بما تفضل به سيد الكالم في يوم القدس العالمي...
اتجاه البوصلة 5
هل تسمعون جيداً؟!
هل ترون ما يحصل حولنا!؟
هل تتابعون ما يحصل في الحرب المفتوحة التي أطلقها
رجال عماد مغنية ض ّد «إسرائيل» قبل نحو  40يوماً؟
«مطار بن غوريون» « -اللد»  -مشلول.
يتوسل ج��ون كيري ب��إع��ادة الحياة الى
نتن ياهو
ّ
المشلول «االسرائيلي»!
المغتصبون الصهاينة مصابون بالجنون .ال يقدرون
على النوم .يعيشون رعب تسلّل الفدائيين الفلسطينيين
وهم يمشون تحت بيوتهم .ليخرجوا إليهم من أي فجوة
نفق...
من يحاصر من إذن!؟
هل تصدّقون هذه الرواية؟
من سيربح الحرب المفتوحة؟
إنه زمن عماد مغنية ...يطاردهم ...بلى يطاردهم في
نومهم ويقظتهم.
ّ
يقض مضاجعهم ...وما النصر إالّ صبر ساعة...
إ ّنه
وأنتم األعلون ...وأنتم الغالبون ...وأنتم من يكتب
التاريخ اليوم...
ارحلوا عن فلسطيننا ...فوراً.
لن يفتح «مطار بن غوريون» إالّ لرحيلكم.
استعدّوا للهرب الجماعي ...إنه يوم عودة أصحاب
األرض إليها...
فلسطين لنا ...والله معنا...
اتجاه البوصلة 6
غ ّزة هاشم دامية بلى ...وأهلها يموتون بلى.
لك ّنهم يموتون ورؤوسهم مرفوعة إلى السماء.
في المقابل عد ّوهم يموت أيضاً ...لك ّنه مخذول مدحور.
ال تقولوا إنّ الحرب هي سبب موتنا ...ك�لا ...الموت
حاصل على قاعدة السنن الكونية ...لك ّل أجل كتاب.
من مات في الحرب ...كان سيموت في هذا الوقت نفسه

 10قتلى للعدو ( ...تتمة �ص)1
يومها التاسع عشر على اإلنتهاء إلى أكثر من  836شهيداً ،و 5400جريح
غالبيتهم العظمى من المدنيين.
من جهة أخرى ،أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة
المقاومة االسالمية حماس عن مقتل  10جنود صهاينة في مكمن في بيت حانون
شمال القطاع .كما أعلنت عن قصف تجمع آليات «إسرائيلية» شرق جحر الديك
بثالثة صواريخ من عيار  107ملم .وخاضت القسام مواجهات ضارية التحمت
فيها مع قوات االحتالل في شارع النعايمة شمال بيت حانون.
وبدوره ،اعترف جيش العدو بمقتل اثنين من جنوده ليرتفع بذلك عدد قتاله
من الجنود الصهاينة إلى  35بحسب القناة العاشرة .وذكرت أن  14جنديا ً
صهيونيا ً اصيبوا في غزة في الساعات الـ  24الماضية.
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي ،عن إطالق
عدد من الصواريخ على مفاعل تسوراك الصهيوني ،وقصف مدينتي بئر السبع
وأسدود بخمسة صواريخ غراد ،كما أعلنت كتائب عز الدين القسام عن قصف
تل أبيب بصلية من الصواريخ.

االحتالل :هدنة كيري مرفوضة ولكن؟

وكانت حكومة العدو األمنية التي ترأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
قد رفضت مقترح وقف اطالق النار التي تقدم بها وزير الخارجية األميركي
جون كيري ،وأعلنت عن «رفضها باإلجماع اقتراح وقف إطالق النار ،بصيغته
الحالية ،التي تقدم بها وزير الخارجية االميركي جون كيري» .وأشارت إلى أن
«أعضاء الحكومة سيواصلون بحث المشروع».
وفي وقت سابق ،دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،إلى «هدنة
إنسانية» فورية في غزة حتى نهاية عيد الفطر األسبوع المقبل .وقال بان في
بيان صادر عن مكتبه« :في يوم الجمعة األخير من رمضان ،أدعو إلى هدنة
فورية وغير مشروطة في المعارك الدائرة في غزة وفي «إسرائيل» على أن
«تستمر طوال فترة عيد الفطر».

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائ��رة معالجة
المعلومات المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل
مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
رقم المكلف
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سياساته المتخاذلة «القبة الحقيقية» لحماية
الكيان الصهيوني بعد سقوط منظومة «القبة
الفوالذية» أمام صواريخ المقاومة.
فكيف يكون اختراق قبة التخاذل الرسمي
العربي؟ وهل بات مفهوما ً للجميع اآلن ِل َم
الحرب على األقطار التي كانت تتم ّرد على
إجماع المتخاذلين  ،ال سيما في دول الطوق
الرئيسية في مصر وسورية ولبنان وصوال ً
إلى العراق الذي كانت الحرب عليه قبل 11
عاما ً إي��ذان �ا ً ببدء موجة من ال��ح��روب على
األمة.
االخ��ت��راق ممكن فحسب عبر ح��راك شعبي
ثوري اغتيل في السنوات الثالث الماضية.
حراك يرتكز على تالقي تيارات األمة الرئيسية
من جديد ،بعد أن يُت ّم الجميع المراجعة
النقدية ال��ض��روري��ة لمساراته وخياراته،
وتشكيل جبهة شعبية عربية واسعة تخرج
الجميع من زنازين التناحر الفئوي والطائفي
والمذهبي وال��ع��رق��ي إل��ى رح���اب التفاعل
والتالقي الديمقراطي الذي ال يقصي فيه أحد

وهو على فراشه أو في طريقه إلى العمل.
ال تقل لو فإنها تفتح عمل الشيطان ،بل قل قدر الله ما
شاء فعل.
لذلك من يمت في غزة شهيدا ً مرفوع الجبين في هذه
الساعات أشرف له مئة مرة من أن يموت على وسادته
مستسلما ً للموت البطيء.
غ��زة هاشم إذن ...ارفعي رأس��ك عاليا ً وال َتهُني وال
تحزني ،فأنت المنتصرة بإذن الله ،وأنت القاهرة الظافرة،
وأن��ت دمشق الشامخة ،وأن��ت ط��ه��ران الحرية ،وأن��ت
الضاحية األبيّة.
ووالله أنك أنت من سيجعل قادة العدو يجثمون على
ركبهم طالبين وقف إطالق النار مقابل كامل حقوقك.
اتجاه البوصلة 7
س ّموا األشياء بأسمائها.
المجرم والمعتدي والقاتل كيري ينام في الدوحة هذه
الليلة.
ارجموه يا جماهير الخليج بالحجارة وباألحذية.
سدّوا المنافذ عليه وال تجعلوه يخرج من دون محاكمة.
ضيّقوا الخناق عليه وافضحوه وافضحوا مستقبليه.
اكشفوا تفاصيل الزيف والخديعة القطرية المتاجرة
بالدم الفلسطيني بدعم أميركي وقح.
اطردوه من أرضنا العربية الطاهرة ،ال تجعلوه يتحرك
أخس أنواع الغدر والرذيلة.
بحرية وهو يمارس
ّ
اكشفوا عنه قناعه وقفازاته الحريرية الكاذبة التي
تتحدث عن «هدنة إنسانية طويلة األمد»!
إن��ه ه��و نفسه قاتل محمد أب��و خضير الفلسطيني
المقدسي المظلوم ...إنه هو المدافع الصلف عن المغتصب
«االسرائيلي» األسير بيد القساميّين شاؤول آرون.
امسكوا به حيث ثقفتموه وقدموه إلى المحاكمة.
اتجاه البوصة 8
«إسرائيل» سقطت.
هل تتذكرون لمن هذا القول النبوءة؟
إنه للسيد عباس الموسوي األمين العام السابق لحزب
الله.
هل تصدقون اليوم أنه كان يتنبّأ بما نحن فيه وعليه؟
بلى ،أنا أصدّق ،بل أرى ما قال.
أع����رف ان��ن��ا ق��د ال نسقطها ف��ي ه���ذه ال��ج��ول��ة
ب��ال��ض��رورة ...لكن اخ��ت��ب��ار ال��س��ق��وط ال��م��د ّوي قد
حصل ...لن تنجو «إسرائيل» بعد هذه الجولة ،وال

وفيما لم ينف أو يؤكد «الجهة» التي تقف خلف إطالق هذه الصواريخ،
لفت إلى أنه في عام  2009حصلت مداهمة بين مزرعة جعفر وبين حوش
القنعبة حيث عثر حينها على  40صاروخا ً من نفس العيار تبيّن أنها عائدة
إلى الجماعة اإلسالمية.
ونقل مراسل «البناء» في البقاع الغربي أحمد موسى عن المصدر األمني
قوله إنّ معلومات وردت إلى جهاز استخباراتي لبناني منذ أسبوعين عن
تح ّرك مشبوه لبعض المجموعات المسلحة في منطقة راشيا إلشراك المنطقة
في عمليات إطالق الصواريخ باتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة» ،وبناء
عليه كثفت األجهزة األمنية تعقب ومتابعة تلك الجماعات لتوقيفهم منعا ً
لإلخالل باألمن اللبناني.
في سياق متصل ،قامت مجموعة مسلحة ليل أول من أمس بمهاجمة نقطة
للجيش في أطراف بلدة عرسال ،فردّت عناصر الحاجز على مصادر النيران،
ودارت اشتباكات استعملت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وأمس برزت معطيات جديدة ستحول دون اإلف��راج عن الشيخ السلفي
حسام الصباغ ،حيث طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر من استخبارات الجيش إرساله إليه موقوفا ً تمهيدا ً لالدّعاء عليه.

إسم المكلف

تكامل االنتفا�ضة ( ...تتمة �ص)1
عام  ،1948كان أكثر من انتفاضة وأقل من
حرب ،أي أنه بشموله واتساعه كان يعلن
مشاركة أه��ل الضفة ال��ع� ّزل من كل سالح،
والمقيّدين بسالسل التعاون األمني مع العدو،
المدجج بأفتك
في مقاومة العدوان على غزة
ّ
السالح ،فيجبره ه��ؤالء الع ّزل الذين كانوا
على قاب قوسين من السيطرة على حاجز
قلنديا المشهور ،إلى أن يستنفر قواته ويعزز
وج��وده األمني والعسكري في الضفة كأنه
يقاتل على جبهتين في آن واحد ويو ّزع قواته
على جبهتين ،ناهيك عن الجبهات العسكرية
األخرى المحتملة «والكامنة».
جبهة المقاومة وجبهة االنتفاضة ليستا
الجبهتين الوحيدتين اللتين يواجه بهما
جيش االح��ت�لال شعب فلسطين ،بل هناك
جبهات أخ��رى متعددة ،بعضها ُفتح فعالً
مثل جبهة التضامن العالمي ،وبعضها
ينتظر توقيعا ً فلسطينيا ً مثل جبهة المالحقة
القانونية ،وبعضها ما زال مقفالً ينتظر من
يكسر إقفاله ،وه��ي جبهة النظام الرسمي
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أعرف عدد الجوالت المتبقية.
لكن ما أعرفه تماما ً أنّ «إسرائيل» سقطت بالفعل.
لقد أصيبت «الدولة العظمى» بالشلل التام ...والمنازلة
الكبرى لم تبدأ بعد.
أخبرهم يا عماد...
نم قرير العين يا حاج رضوان ،فقد بلّغهم سيد الكالم
واألمين العام ...على القضية والدماء بما يجب أن يتبلّغوا
به.
اتجاه البوصلة 9
ق��ال إنّ تركيا وقطر ال تبحثان عن دور في القضية
الفلسطينية ...جون كيري هو ال��ذي اتصل بهما طالبا ً
منهما التحرك.
بالعربي الفصيح يعني كلفهما أو أمرهما.
ومع ذلك نشكر أنقرة والدوحة على موقفهما الممتاز
معنا!
أرجو ان تكونوا قد تلقفتم نباهة المتحدث؟
يكحلها عماها.
قديما ً قيل :راح ّ
وقيل أيضاً :المؤمن كيس فطن وليس كيس قطن.
األولى للمتحدث من الدوحة.
والثانية للعاملين من على أرض غزة.
بعدنا طيّبين قولوا الله...
اتجاه البوصلة 10
سيد المقاومة لقادة السرايا والقساميّين.
لن نسمح بسقوط غزة ولو بلغ ما بلغ.
شرفاء غزة من القساميّين والسرايا.
ما ربحناه في الميدان لن نسمح ألحد بأن ينتزعه منا
بالسياسة.
يا صهاينة العرب وصهاينة الصليبيّين وصهاينة
اليهود.
سماؤنا في الليل والنهار فوقكم جهنم.
وأرضنا كلّها من تحتها ومن عليها كلها جهنم.
رجالنا لسان حالهم يلهج دوما ً وأب��داً :تقدموا تقدموا
تقدموا...
لن نسمح أليّ قاتل أميركي أو سعودي أو قطري أو
عثماني أو حتى متخاذل مصري أو «عربي» أو «فلسطيني»
أن يملي على غزة هاشم أيّ اتفاق ّ
مذل.
هذا قرار األمين العام على الدماء.
بعدنا طيبين قولوا الله.

محمد صادق الحسيني
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تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1245
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائ��رة التدقيق
الميداني المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل
مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

جمال توفيق عبد الكريم 242313

2013-10-21 RR010056772LB

2014-03-11

758185

2013-10-21 RR010056782LB

2014-03-11

جميل سعيد سنكري

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1245
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائ��رة التدقيق
الميداني المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل
مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

رامي دريد عبدالله

664394

RR010056769LB

2013-10-24

2014-03-11

جميل سعيد سنكري

758185

RR010056789LB

2013-10-24

2014-03-11

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1245
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب أكرم يوسف عز الدين بصفته وكيالً
عن سامي فندي البنا سند ملكية بدل ضائع
عن حصة موكله في العقار  3266شارون.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري في عاليه
طاني عنتر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب طارق فهد الغريب بصفته وكيالً
عن المحامي أنطوان بطرس عساكر وكيل
باسل شفيق العريضي سندي ملكية بدل
ضائع عن حصة باسل شفيق العريضي في
العقار  415المنصورية وعين المرج.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري في عاليه
طاني عنتر
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن
إجراء مناقصة عمومية على أساس تنزيل
مئوي على أسعار اإلدارة ح��ده األقصى
( )15%لصفقة صيانة وإص�لاح��ات غب
الطلب لمجموعات الضخ المائية واألعمال
المرتبطة بها في المحطات الواقعة في
دوائر( :بنت جبيل ـ النبطية ـ مرجعيون/
حاصبيا وجزين لعام  2014ـ  ،2015وفقا ً
لدفتر ال��ش��روط الخاص الموضوع لهذه
الغاية.
وقد تحدد موعد إجراء المناقصة الساعة
العاشرة من قبل ظهر يوم األربعاء الواقع
في .2014/8/20

يمكن الحصول على نسخة عن دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص بالمناقصة م��ن قلم
المؤسسة في مبنى المؤسسة الرئيسي،
ضمن ال����دوام ال��رس��م��ي وذل���ك بعد دفع
الرسوم المتوجبة.
آخ��ر م��وع��د لقبول طلبات االش��ت��راك
بالمناقصة نهاية ال��دوام الرسمي من آخر
يوم عمل يسبق موعد إجراء المناقصة.
الرئيس/المدير العام
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي
المهندس أحمد نظام
التكليف 1303
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم
تسدد للجباة والعائدة إلى دائرة الزهراني
وذل��ك لغاية إص��دار شهر  2014/4توتر
منخفض.
فعلى المشتركين ال��ذي��ن ل��م يسددوا
فواتيرهم المذكورة ،المبادرة إلى تسديدها
في الدائرة المعنية خالل مهلة أسبوعين من
تاريخه تحت طائلة قطع التيار الكهربائي
عنهم ،واتخاذ التدابير النظامية بحقهم
والتي تصل إلى إلغاء اشتراكاتهم.
لمزيد من التفاصيل يمكن للمشتركين
اإلطالع على موقع المؤسسة اإللكتروني.
يعتبر ه���ذا اإلع��ل�ان ب��م��ث��اب��ة تبليغ
شخصي.
بيروت في 2014/7/23
مدير التوزيع في المناطق باإلنابة
المهندس
علي عبادي
التكليف 1319

