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 åU???�U???�ôò W??L??E??M??L??� v?? ÒL??�??� U???�  œÒb?????�
 ÂbN�  ¡b��«  Âu�ò  ¨q�IL�«  b�_«  ¨WO�UDO��ô«
 Âu??�ò  vÒL�Ô�  U??�  W��UML�  ¨å…d??�??B??�«  W��

ÆÍd�F�« å”bI�«
 WO�UDO��ô«  åU???�U???�ôò  WLEM�  X???�œË
 q�«u��«  l??�«u??�  vK�  UN�dA�   U�UO�  w??�
 åqJON�«  ULEM�ò vÒL�� U� ¨f�√ ¨w�UL��ô«
 b�_«  Âu??�  bA��«  v??�≈  w�uONB�«  sOLO�«Ë
 b��L�«   U??�U??�  ÂU���«  q??�√  s??�  ¨q�IL�«
 WOG� …d�B�« W�� pOJH� jD�� ¡b�Ë ¨vB�_«

ÆåqJON�«ò bOOA� w� ŸËdA�«
 åU??�U??�ôò  WLEM�  fOz—  U??�œ  ¨t��U�  s??�
 cO�ö�  b�√Ë  ¨s�U�A�u�  w��M�  WO�UDO��ô«
 W�� pOJH� v�≈ ¨U�UN� dOzU� ·dD�L�« ÂU�U��«
 ¨Âu�eL�«  åqJON�«ò  sO�b�  q�√  s�  …d�B�«

ÆvB�_« b��L�«  U�U� w�
 q�«u��«  l??�«u??�  vK�  s�U�A�u�  dA�Ë
 W�� Âb�å?� ¡b�K�  «u�œË  U�ö�≈ w�UL��ô«
 Î «—“ËbK�  Î «—uB�  ¨q�IL�«  b�_«  Âu�  å…d�B�«
 W��  b��L�  WO��c�«  W�I�«  t�uFL�  »d{  b�

Æ…d�B�«
 vL�� UL� ·dD�L�« sOLO�« d�UM� qH���Ë
 o�«u� Íc�«Ë Íd�F�« —U�√ 28 w� ¨å”bI�« Âu�ò
 W�d�F�« W��UML�« w�Ë ¨q�IL�« b�_« ÂUF�« «c�
 rOEM�  UN�ö�  ·dD�L�«  sOLO�«  ‰ËU??�  w��«
 ¨vB�_« b��LK� w{UL�« ÊUC�— 28  ÂU���«

Æå”bI�« nO�ò W�dF� UNO� XIKD�«Ë

 s�  o�A�  U�U�ô  WLEM�  r�«  Ê√  v�≈  —UAÔ�
 w�  œuNO�«  ÊU�Ë–  lM�  WLEM�ò  v�Ë_«  ·d�_«
 u�b�  w�Ë  ¨W�d�F�«  WGK�U�  åW�bIL�«  ÷—_«
 »dF�«  lOL�  œd�  v�≈  wMK�Ë  `�d�  qJA�
 W�UL�ò  ?�  Z�U�d�  UN�b�Ë  ¨sOD�K�  ÷—√  s�
 œuNO�«  dOG�  ◊U��—ô«  s�   U�œuNO�«   UO�H�«

ÆåÍœuNO�« VFA�« ¡UI� vK� U Î�UH�

 b��L�«  …—e��  cHML�  åU??�U??�ôò  wH���Ë
 Á—U���U�  ¨s�U��b�u�  ŒË—U???�  wLO�«d�ù«
 åqJON�«ò   ULEM�  d��√  Èb�≈  bF�Ë  ¨åÎöD�ò
 —UL��≈  X�OMJ�«  uC�  ÊU??�Ë  Î̈U�dD�  b�FL�«
 ⁄dH��  Ê√  q??�??�  U??N??�??�U??z—  v??�u??�??�  dOH�  s??�
 UN��Uz—  rK��Ë  åX�œuN�  UL��u�ò  »e��

Æs�U�A�uG�

 ƒYóJ á«fƒ«¡°U á«fÉ£«à°SG áª¶æe

πÑ≤ªdG óMC’G ≈°übC’G ΩÉëàbG ≈dEG

 …bN�  w�  —u��bK�  Î UI�Ë  bK��«  `�BO�  ÂU??�√  ‰ö??�  ≠
 q��  l��  s??�  tO�  —«d??I??�«  qJA��  ¨b??�b??�  w�UO�  fK��
 »e�Ë q�√ W�d� wzUM� UNK�L� Î U�zU� 30 s� …b�«Ë ¨Èd��
 W��U�Ë ¨d��« wM�u�« —UO��« UNK�L� Î U�zU� 20 s� WO�U�Ë ¨tK�«
 Î U�zU� 15  s� WF�«—Ë ¨WÒO�UM�K�«  «uI�« UNK�L� Î U�zU� 20  s�
 s�  s�—Òb���  »«u�Ë  w�«d��ô«  w�bI��«  »e��«  UNK�L�
 «ËƒU� »«u� UNK�L� Î U�zU� 15 s� W��U�Ë ¨q�I��L�« —UO�
 sOKI���  œb??�Ë  sOI�U�  »«u??�  s�  dOOG��«  —UF�  X��
 UN�«u�  W�œU�Ë  ¨w�bL�«  lL��L�«   UÒOFL��  sOL�M�  Ë√
 sOI�U�  »«u???�Ë  VzU�J�«  s??�  Î U��dI�  »«u??�  10Ë  8  sO�
 Î U�zU�  12Ë  8  sO�  WF�U�  WK��Ë  ¨—«–¬  14   UOB��  s�
 sOI�U� »«u�Ë l�—UAL�« WOFL�Ë …œdL�« —UO� s� Î U��dI�
 l�u�  ÊuJO�  ÎUOKL�Ë  ¨—«–¬  8  j��  wL�M�   UOB��Ë
 v??�Ë_«  sO�K�J�«  l??�u??�  s??�  Î U??�??�d??�  sO�dO�_«  sO�K�J�«
 40  ?�  …œÒb�L�«  8  Èu�  sO�  d�_«  dOB�  YO��  ¨WO�U��«Ë
 sO�dOOG��«Ë ¨20 ?� —UO��«Ë Î̈ U�zU� 30 ?� …œÒb�L�« 14Ë Î U�zU�

ÆrNM� qJ� Î U�zU� 15 l� ◊ö�M� bO�Ë …œUOI� j�u�«Ë
 WN�Ë b�b��� b�b��« fK�L�« Ê«dE�M� Ê«—UO� WÒL� ≠
 W�d�  ô  ¨ÂU???�???�_«Ë  ÂU??�—ú??�  Î U??I??�ËË  ¨WK�IL�«  tK�UF�
 14 ÈuI� dOOG��«Ë j�u�« »«u� rC�« «–≈ WO�K�√ qOJA��
 Î ULK� ¨q�√ Ë√  Î̈ U�zU� 60  W�«d� ÊuJO� ŸuL�L�«  Ê_ ¨—«–¬
 ¨ÂULC�ô« «c� ÀËb� W�U���U� ‰uI�  «d�RL�« q� Ê√
 d��« wM�u�« —UO��« ÂULC�« W�U���« Î U�u��� Ëb�� ULO�
 ÒrC� WO�K�√ qOJA� sO� ¨Ê«—UO��« vI�O� ¨—UO��« «c� v�≈
 Î̈ U�zU�  20  ?�  d��«  wM�u�«  —UO��«Ë  ¨—«–¬  8  ÈuI�  Î U�zU�  40
 —UO��«Ë Î̈ U�zU� 30  ŸuL�L� sO�dOOG��«Ë j�u�« w�K��Ë
 Èb�Ë  Æq�J��«  «c??N??�  —«–¬  14  WK��  rCM�  Ê√  u??�  w�U��«
 ·«d�_« s� q�  U�u�Ë√ qJA� w��«  UHKL�« w� oO�b��«
 u�Ë ¨s�—UO��« t�«u� b�«Ë W�U���« V�� „UM� Ê√ Ëb��
 s�—UO��«  s�  Í_  W�“ö�«   U� ÒuJL�«  s�  q�   U�u�Ë√  Ê√
 s�U��« Èu� s� q� W�u�ËQ� ¨WKO�{ w�ö��« ’d� qF��
 dEM�«  ‰u??�  œUC��U�  —u�L��  —«–¬  s??�  dA�  l??�«d??�«Ë
 ULNM� q� »UD� w� WÒ�—u�L�« t��UJ�Ë W�ËUIL�« Õö��
 qF�� WO�U� ·uI�� ÊuK�b� Êu�dOOG��«Ë ¨p�– `{u�
 wL�M�  q��  l�   UL�UH��  ◊«d??�??�ô«  rNOK�  VFB�«  s�
 ¨‚dHL�U�  wF�dA��«  w�UF��«  w�  ô≈  ¨o�U��«  fK�LK�
 —«–¬ 8 Èu� s� e�UL��« vK� h�d� d��« wM�u�« —UO��«Ë
 …œUOI� dE�M�� j�u�« Èu�Ë ¨UNF� tH�U�� Âb� dONE�Ë

ÆWÒO�—U��«Ë WÒOK�«b�« ÕU�d�« ÁU��« W�ƒd� ◊ö�M�
 ¨WOAOF�  s�ËUM�  vK�  e�d��  w��«  ”UM�«   U??Ò�u??�Ë√  ≠
 ¨¡U�dNJ�«  W�cG�  sO���  Î̈ «b�  W��dI�«  …d�HK�  U�dB���
 ¨ U�Ëd�L�«Ë e���« sO�Q�Ë ¨—ôËb�« ·d� dF� XO���Ë
 WI�dD� UN��—UIL� ÷d�H� ¨V�c�«Ë lz«œu�« vK� ÿUH��«Ë
 lC�  Ê√  ¨sOO�UM�K�«  …UO�  w�  W�uLK�  ZzU��  v�«  ÍœR??�
 ¨t�«Ë«b�Ë  ¨WI��L�«  tH�«u�Ë  ¨W�U��«  t�UÒ�u�Ë√  lOL��«
 w�  t�O�uB�  dNE�  …d??z«œ  w�  ¨t��œUO�Ë  ¨t��—u�Ë
 ÊËœ ‰u�� l�U� v�« ‰u��� Ê√ ÊËœ ¨w�ö�ù« »UD��«
 qL�  W???�—Ë  v??�«  ‰Òu??�??�??�«  vK�  w�UOM�«  fK�L�«  o??�«u??�
 WD�  …—uK�  `O��   U�—UI�  W�UO�  r��  v��  ¨W�u�H�
 p�– w� UL� ¨—UON�ô« n�u� tH�Ë sJL� U� oOI�� ÊULC�
 ¨…b�b� W�uJ� qOJA�Ë W�uJ��« fOz— WOL��� qB�� U�
¨‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  vK�  ÿUH��«  vK�  o�«u��«  Ë√
©7’ WL���«®

 ¢SÉædG äÉ qjƒdhCG ø«H ÜGƒædG ¢ù∏ée

á°UÉîdG á q«°SÉ«°ùdG äGóæLC’Gh

 q�bM� d�U� 

±hôëdG ≈∏Y •É≤f

 Òw�UO��« —Òd�L�« V��

 t��dF�  ·d�  q�  vN�√Ë  ¨UN�U�—  WO�U���ô«  „—UFL�«  XD�
 u��  UNN Ò�u�  …¡«d??�  w�   U�U���ô«  ZzU��  nO�u��  WO�ö�ù«
 ¨Á—UB��« bO�Q� lD��� r� Ê≈ ¨t�U�—UI� b�R� Ã—U��«Ë q�«b�«
 W�“ö�«  WO�K�_«  qO�  W�ËU��  qA�  d??�√  Î U�u���  —U??�  U�bF�
 ‰œUF� Î U�u��� —U� UL� ¨W�ËUIL�« l� WN�«u� W�uJ� qOJA��
 —UO��«  ¨s�dO�J�«  sO�DI�«  sO�  WO�O�L�«  W�U��«  w??�  Èu??I??�«
  ôËU�� vK�  U�U�d�« XN��«Ë ¨WO�UM�K�«  «uI�«Ë d��« wM�u�«
 U�bF�  ¨gOLN��«  b�  v�«  t�UF{≈  Ë√  d��«  wM�u�«  —UO��«  VD�
 17 cM� nB�Ë sO�M� ‰ö� W�U�dK� d� ·b� v�« tK�u�� Òr�
 W�e�e�  sJL�  w��«  …u�d�«  …d�U��«  Á—U���«Ë  ¨‰Ë_«  s�dA�
  —U�Ë  ¨W�ËUILK�  WG�U�  W??�U??�«  tO�u�  WO�O�L�«  UN��UJ�
 ¨UNHO�u�Ë   U??�U??�??�??�ô«  ZzU��  w??�  sJLL�«  —UL���ô«  œËb???�
 rB��«  vK�  WDI�  qO���  Ë√  „UM�  “uH�  w�U���U�  …—uB��
  «uI�« XKF� tK��Ë ¨—UJ� ZzU�M� —UO��« v�U��� ¨„UM� …—U���
 UN�—U��   «u??I??�«  vK�  —UO��«  q??�??�Ë  ¨p�KF�  “u??H??�  WO�UM�K�«
 X�U��Ë ¨s�e� w� UN�—U�� UNOK� q��Ë ¨ÍdA� w� bFIL�
 q���«Ë   ËdO�  w�  ¨U�“uH�  w�bL�«  lL��L�«Ë  dOOG��«  Èu??�
 —ÒbM� l{u� dOOG��« Èu�  —U� q�UIL�U�Ë ¨ŸUI��«Ë »uM��«Ë

 ÂuK�  ”«d??�  VzUM�«  “u�  …Q�UH�  XKL�  w��«  UN�z«u�  W�O�d��
 W�ËUIL�«  s�  Î UF�«b�  Á—uN�Ë  ‰ULA�«  w�  ÍuKF�«  bFIL�«  s�
 XN��«  b??�  ÊuJ�  Ê√  ÷d�H�  lOL�K�  W��M�U�  sJ�  ¨W??�—u??�Ë
 ‰«R�  s�  W�U�ù«  lOL��«  vK�  X�U�Ë  ¨…dJH�«   ¡U�Ë  …dJ��«
 Î UÒO�U���«  ‚UI���«  ö�  ¨WK�IL�«  WK�dLK�  o�dD�«  WD�d�  ‰u�
  U�U���ô«Ë   U�U���ö�  Î «b�  rJ���  ‰uI�U�  b�_  `L��  Î U��d�
 —«dL��ô« vK� …—bI�« dO� ¨qLF�« WD� w� UL� ¨f�_U� XN��«
 W�d��√  ö�  ¨qAH�«Ë  e�F�«  XO���Ë  ¨ ôU���«Ë   UH�UML�U�
 q��  ‰U��«  ÊU�  UL� ¨W�ËUIL�«  ¡UHK� `�UB� Î U�uH� WLzU�  WO�UO�
 qOJA��  UN���UDL�  —UE�_«  U�u��  t���  Ê√  sJL�  ¨ U�U���ô«
 WO�K�_« qOM� V�d� ÊU� s Ó�Ë ¨rJ��« WO�ËR�� qL��Ë W�uJ�
 WO�UJ�≈  ôË  ¨ÁUF��  w�  qA�  W�ËUIL�«  l�  WN�«uL�«  »U�  `�H�
 ÃU��ù wHJ� ôË ¨WO�K�√ Z�M� o�«u� Àb� «–« ô« W�uJ� …œôu�
 Èu� wO�O��Ë VzU�J�«Ë WO�UM�K�«  «uI�« wI�K� Ê√ WO�K�_« Ác�
 Èu�  s�  W�ËUIL�«  WN�«uL�  rN�U�Ëd�  b�R�  s Ó�  l�  —«–¬  14
 «u�O�Ë  ¨»«uM�«  fK��  YK�  s�  q�√  ¡ôR??�  ŸuL�L�  ¨dOOG��«
 s�  W�ËUIL�«  Èu�Ë ¨WO�K�_«  qOM�  »uKDL�«  tHB� s� q�√  jI�
 iF�Ë WOD�Ë  UOB�� l� ÊËUF��U� WO�K�√ qOJA�� vF��
 W�œUB��ô«   U??�b??�??�??�«  W??N??�«u??�  Ê«u??M??�  X��  ¨dOOG��«  »«u???�
©5’ WL���«®f�√ ¡U�� W�UA�« d�� t��ö�≈ ‰ö� tK�«dB� bO��«
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 ŸËdAL�«  s??�  UNO�  ÀÒb���  w��«  v???�Ë_«  …d??L??�«  X�O�
 ŸËdA�  uN�  WO�dF�«  W???�_«  Òb??{  w??�d??G??�«  Í—U??L??F??�??�ô«
 »dF�«  tF�  q�UF��  p??�–  s??�  r??�d??�«  vK�Ë  ¨sKF�Ë  r�b�
 WOF�d�« s� Î «bOF�Ë Î̈ «œu�u� fO� t�Q�Ë b�b� —U�N��U�
 ŸËdAL�«  l??�  X�ËUF�  w??�??�«Ë  WKOLF�«Ë  WMzU��«  WO�dF�«
 s� ¨t��b� w� WOHO�Ë Î «—«Ëœ√  œ√Ë w�dG�« Í—ULF��ô«
 ‰Ëb�« w�U� ÒÊS� ¨rJ��« …b� w� ¡UI��« vK� UN�b�U�� q�√
 XK�UF�  b�  WO�dF�«  WOF�d�«  —u��  s�  W�—U��«  WO�dF�«
 s� ŸËdAL�«  «c� œu�Ë XK�U��Ë ÊËUN��  ŸËdAL�«  l�
 v�≈ ÈÒœ√ U� u�Ë ¨t{UN�≈ W�ËU�L� Ól�� r� p�c� ¨q�_«
 U�  —«b??�  vK�  WMKFL�«  t�«b�√  oOI��  w�  ŸËdAL�«  ÕU��

ÆÊU�e�« s� Êd� s� b�e�
 lKD�  w�  —uNE�«  w�  WMKFL�«  ŸËdAL�«  r�UF�   √b??�Ë
  «dL�RL�  ÒwzUNM�«  d�dI��«  dN�  U�bM�  s�dAF�«  ÊdI�«
 ¨1907 ÂU???� w??� Èd??�??J??�« W??O??�d??G??�« W??�—U??L??F??�??�ô« ‰Ëb????�«
 iO�_« d���« ‚d�Ë UOI�d�√ ‰UL� WIDM� Ê√ —Òd� Íc�«Ë
 ¨W��b��« WO�dG�« …—UC�K� qL��L�« Y�—u�« w� j�u�L�«
 p�c�  ¨WO�dG�«  …—UC�K�  ¡«bF�U�  r���  WIDML�«  Ác�  sJ�
 W��b��« UO�u�uMJ��« qI� Âb�Ë ¨UNLO�I� vK� qLF�« V��
 V�d�  r��  Ÿ—“Ë  ¨UNHz«u�  sO�  …Ë«b??F??�«  …—U???�≈Ë  ¨UNO�≈
 ‰ULA�«Ë j�u�L�«  iO�_« d���«  ‚d� sO� qBH� UNM�
 ŸËdALK�  WMKFL�«  Èd�J�«  ·«b???�_«  w??�  Ác??�  Æw??I??�d??�_«
©5’ WL���«®

 ¨sOM�  s??�  oKDM��  …—«d???�  ÒÊ√  v??�≈   UF�u��«  dOA�
 w��«Ë  …dO�_«  ‰U�I�«  W�u��  ¨UN�  œ«b??�ù«  Òr��  W�dF�  ÒÊ√Ë
 ¨sF�Ë —U� ‚ö�≈  UOKL� qJ� vK� ÊUC�— qO�� XIKD�«
 —«b� vK� „U���ô« UNO�≈ nO{√Ë ÊUC�— w�  ÒdL��«Ë
 „d� UL� ¨vB�_« b��L�« w� ÂUOB�« dN� WKO� W�U��«
 Íd�� „—UFL�« s� W�uL�� ÒÊ« ¨©wKOz«d�ù«® Èb� Î U�U�D�«
 d�U��  dO�  Ë√  d�U��  qJA�  …e�  U�d�b�  b�«Ë  X�Ë  w�
 WH�RL�«  ·u??�_«  t�  „—UA�  U�  UNM�  ¨WO�HM�«  W��F��«  d��
 wM� w� …œdHML�«  UOKLF�« tKFH� U� UNM�Ë vB�_« w� UL�
 sOM� rO�� w� „U���« s� Íd�� U� UNM�Ë U�dO�Ë „«d�
 l�  …d�U�L�«  ÒdH�«Ë  ÒdJ�«  W�U�  UNM�Ë  ¨…—ËU�L�«  ÈdI�«Ë

Æ…d�U�� …e�
 ©w??K??O??z«d??�ù«® g??O??�??�« q??�??� w??{U??L??�« Ÿu???�???�_« w???� 
 v�≈  ÀœU��«  ·Ëd??�  dOA�Ë  ¨WK�U�  u�√  s�dO�  …bONA�«
 …b�u�«  j�U{  s�  vK�√   U�u���  s�  t�  jD�  d�_«  ÒÊ√
 ‰UB�≈ —«dI�« c��� œ«—√ bI� ¨—UM�« oK�√ Íc�« ÍdJ�F�«Ë
 ‰UO��U� V�UD� Íc�«Ë ·dD�L�« Á—uNL�� v�Ë_« ∫sO��U�—
 UN�√ W�uJ��« Èd� ULO� …dO�_« WDK��« WOKL� d�≈ —«uM��«
 UN�—b�  ‚u??�  ÊuJ��  ZzU�M�«  Ê√  ô≈  tK��  X�UD��«  Ê≈Ë
 …bONA�«  Ê“u�  W�U�  WOB��  q�I�  w�Ë  ¨‰UL��ô«  vK�
 U�  iF�  U�—uNL�  X�M�  b??�  Êu??J??�  WK�U�  u??�√  s�dO�
 WO�ËR��  qOL���  XD ÒD�  d�¬  V�U�  s�Ë  ¨tKOK�  wHA�
 U� W�ËUIL�«  U�uL�L�« ÒÊ√ w�Òb�� ¨W�ËUILK� U�œUNA��«
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 sOD�K� …b??O??N??� ¨W??K??�U??�  u????�√  s??�d??O??� l???�  U??�b??N??�
 oOI� Òw�√ VF� UNAOF� w��« Âôü« …dO�� ¨W�U�B�«Ë
 vK�  qL��  Î ULz«œ  Î̈ U�U�  74  cM�  WK�K��«  »—œ  vK�  dzU�
 …d�UE�«  t�dO��  w�  wCL�  ¨UMK�  UM�ô¬Ë  t??�ô¬  tO�JM�
 Á Òd� s� Î U�O� „d�� r� Íc�« Í—UC�« —UB��U� T�U� dO�
 sFD� nO� ·dF� —UB� ¨Á—u� s� Î UOMOD�K� „d�� r�Ë
 WI�ö�  w??�  q�UI�«  QD��«  TD��Ë  —b??B??�«Ë  dNE�«  w??�
 UL�—Ë  UN��dBM�Ë  U�bI��  Æ Òn???�_«  vK�  r??�Ë  v�uL�«
 UN�H�  ‰ö??�??�ô«   «u??�  X�d�√  q�I��L�«  s�  UN�u��
 dD{« s??�c??�« U??�¡U??H??K??�Ë U??�¡U??�b??�√ X??�d??�√ U??� —b??I??�
 bF�  r�UF�«   e�  w��«  WFA��«  WL�d��«  W�«œ≈  v�≈  rNCF�
 w��« UN�UI�K� l� …—uB�«Ë  uB�U� Âö�ù« UN�ËUM� Ê√
 W�U��Ë  s�dO�  W�U�A�  dN�ML�«  r�UF�«  j��   —U??�√
 …öB�«Ë  lOOA��«  v??K??�  Òd???�√  Íc???�«  U??N??�??F??�Ë  U??N??�U??�—
 WOA�u�«Ë  ’U�d�«Ë  —UB��«  vK�  Î «dB�M�  …«—«uL�«Ë

ÆåWOKOz«d�ù«ò
 ‰Òu��  Ê√  UN��U��Ë  UN�¡«d��  s�dO�  X�UD��«  bI�
 W�e�—  …“UM�  v�«  sOD�K�  …UO�  w�  Òw��—U��«  ÂuO�«  «c�
 ŸuL��« ÂU�√ t�UB�√ bI� Íc�« V�UG�« w�uONB�« ÊUOJK�
 …d�UM�«Ë  sOM�Ë  ”b??I??�«  w??�  XÒL��«  w??�??�«  WOMOD�KH�«
 ÈÒb���Ë s�dO� ŸÒœu� U�U�Ë UHO�Ë tK�«  Â«—Ë r�� XO�Ë
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 …eÒOL�L�« WO�ö�ù«  bNA��« ¨WOIM�« WO�ËdF�« UN��uN�
 w�uONB�«  Òq��L�«Ë  —bG�«  ’U�d�  ¨WK�U�  u�√  s�dO�
  «d��  ÒqJ�  UN�Ò�b�  w??�??�«Ë  ¨W�bIL�«  WO�dF�«  U??M??{—_
 ¨U�d�Q� WO�dF�« UM�IDML� w�dO�_«Ë w�Ë—Ë_« —ULF��ô«
 ÆÎ UFOL� rNOK� tK�« WMF� ô√ ¨ÊU�e�« s� sO�d� s� d��√ cM�
 ‰öG��« ¡U�√ q� ¨…b�«Ë WKOC� —ULF��ô« „d�� r� YO�
 v�� ¨ÊU��ù« b�F��«Ë ¨UMO{«—√ fÒ�œË ¨UN�N�Ë U�œ—«u�
 ÊËdLF��L�« d��√Ë ¨ «dLF��L�« Òq� w�  «—u��«  d�H�
 Êu�«e�  ô  ¡öLF�«  UM�  „d??�  tMJ�Ë  ¨Íe�L�«  qO�d�«  vK�
 W�dF� w� Ác�Ë ¨q�«b�« s� ÊU�Ë_« Êu�d��Ë ÊuI Ò�M�
 s� q�«b�« dOND�Ë ¨W�œUI�«Ë WO�U��« d�d���«Ë ‰öI��ô«
 ¨r�œö�  Êu���  sOOM�Ë  ¡U�d�  ÂUJ�  WO�u�Ë  ¨¡öLF�«

Æw�«dJ�«Ë WDK��« —UJ��« s� UN�uKCH�Ë
 Íb�d�  ¨WK�U�  u??�√  s�dO�  …bONA�«  WK{UML�«  Ác??�Ë
 ¨…–u??�??�«Ë ¨’U???�d???�« w???�«Ë Íb??�d??�Ë ¨W??�U??�??B??�« W??�c??�
 rz«d�  WODG��  U??N??�b??�U??�??�  l??�  Ÿ—«u???A???�«  w??�  ‰Òu??�??�??�Ë
 WHC�« w� sOM� ?� t�U���« Êö�≈ bM� ¨w�uONB�« Òq��L�«
 WK�U�   U�U�d�  w�uONB�«  ËbF�«  UN�bN���Ë  ¨WO�dG�«
 UNMJ�Ë ¨UNKO�“ Õd�Ë ¨UNzU�œ w� W�ÒdC� ¨UN�UO��  œË√
 s�  WO�«d�≈   UIKD�  ‰U��«  WFO�D�  W�bN��L�«  w�  X�U�
 ÆW�uAJL�« W��d�« w� »dC�U� ·d��� w�uON� ’UM�
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s�b�« —b� wK� ˝
 WO�UOM�«   U�U���ô«  X ÒD�  UN�U�d�  ‰U??�  U�bF�
 w��«   öJAL�«Ë   U??�“_«  s�  dO��  ÎÒr??�  vK�  ¨UN�U�—
 v��  ¨UN�L�«d�Ë  UNKO�Q�  WO�UO��«  W�uEML�«   b ÒBI�
 lzU�u�«  fL�  v�«   Q�K�  Î̈UO�U���«  UNOK�  fJFM�  ô
 å…œU�ò v�« ‰ Òu��� b�Ë ¨vB�� ôË ÒbF� ô w��« ozUI��«Ë
 vK� dÒ�R� b�Ë ¨W�uEML�« Ác� t�Ë w� —U�H�ô« WF�d�
 UN�U�O� w� Î «b�b�� UNO��d� vK�Ë  U�U���ô«  U�d��
 W�—u�«ò  ?�  Ÿ«d��ô«  Ë«  WF�UIL�«  ‰ö� s� ÚÊ≈  ¨WM{U��«

ÆÍbOJ�«Ë w�UI��ô«Ë w�UIF�« X�uB��« Ë√ å¡UCO��«
 WDK��«  w�  åW�Òd�L�«Ë  å…dO���«ò  W�uEML�«  ÒÊ«  dO�
 ÊUB��«ò  W�UO�Ë  l�uD��«Ë  Ÿ—–_«  Òw�  WOHO�  w�Ë
 fOK�«ò b�Ë WI�d� vK� œu�u�« ‚ö�≈ w�Ë ¨å…—e��«Ë
 W�œUB��ô«   U�“_«  qO�d�  w�  ÎU�UL�  X���  ¨åWM��U�
 U�  v�≈  ¨WOAOFL�«Ë  WO�UL��ô«Ë  WO�U�b��«Ë  WO�UL�«Ë
 qOJA�Ë  ZzU�M�«  W�dF�Ë  WO�U���ô«  WOKLF�«  —u��  bF�
 wHzUD�« w�UO��« UNF{uL�Ë ¨WO�UOM�« q�J�«Ë  ö�J��«
 ÎUF�«Ë   U�U���ô«   “d??�√  U�bF�  ¨Òb���L�«  w��cL�«Ë
 ¨b�b��«  w�UOM�«  fK�L�«  w�  ÎUHK���  ÎUO�UO�Ë  ÎUO�UO�
 WD�d��«  vK�  tKO�UH�Ë  Á—U??�¬Ë  Á—Ëœ  dNEO�  YO�
 tO�� fOzd�« »U���« u�Ë ¨‚UI���« ‰Ë√ l� WO�UO��«
 w��« —U�G�« WH�U� Òq� r�— ¨»«uM�« fK�L� ÎU�Oz— Íd�

Æ“uH�U� åWOA�ML�«ò WO�UO��« ÈuI�« iF� U�dO��
 œu�u�«  X�U�  «–≈  UL�  o�U�  ‰UI�  w�  UM�Q�  UM�Ë
  d Ò��� rF� u� »«u��« ÒÊ√ Ëb��Ë ød����� WO�U���ô«
 UOL�—  Êö??�ù«  q��  v��  ¨¡«u??N??�«  w�  Î¡U��   d�UD�Ë
 v��  WKOK�   U�U�  iL�  r�Ë  ¨ U�U���ô«  ZzU��  s�
 WOM�u�«  WKLF�«  ÊuM�  Òs�Ë  —ôËb??�«  ·d�  dF�  oÒK�
 U�   d��Ë  »«d��«  l�   ËU��Ë  ÷—_U�  XLD�—«  w��«
 UN�UO�«b� X�U�Ë ¨WOz«dA�« UN�LO� s� W�L�U� 95 »—UI�
 vK�  …d?? Ò�b??�  WOAOFL�«Ë  WO�UL��ô«Ë  W�œUB��ô«
 YO�  ¨ U�b��«Ë   U�UDI�«  Òq�  w�Ë   U�u��L�«  Òq�
 UNM�  ÒkA��  r�Ë  ¨…b??�«Ë  WF�œ   U??�“_«  UNF�   d�H�«
 …b�M�  Ÿ«d��ô«  o�œUM�  v�«  ÒV�  Íc�«  ¨VFA�«  Èu�
 t�ô¬  Òq�  v�UM�  Ë«  w��Ë  ¨ÁuÒ�–√Ë  Áu�Òu�Ë  ÁËdI�√  s�
 W??�Ëœ_«  v�«  t��U�Ë  ¨qLF�«  s�  t��UD�Ë  t�U�«c�Ë
 U�—UF�√ X���√ w��«Ë ¨…œuIHL�«Ë …dÓJÓ��L�«Ë …QÒ��L�«

Æ»uO��«Ë »UB�_« ‚d�� Î«—U� ¨ b�Ë ÚÊ«
 v��  ¨sO�d�IL�«  l�U�√  s�  Ôd���«  bF�  n̂��  r�
 w�Ë  ¨WO�UI�«  UN��d{  —ôËb???�«  å U??O??�U??�ò  X�d{
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 ÆtF�«d�Ë t�u�� å·ËdE�«ò wC�I� Ê« q�� dN�√ cM�
 ¡UO�Ë√åË  tO�ËR�L�  åw??�u??�«Ë  hK�L�«ò  VFA�«
 w�  jI�  t��UM�Ë  t��KB�Ë  t??zU??�Òœ«  o??�Ë  åt�LF�
 WLzU�  t�  ÂuI�  ô  b�Ë  ¨…b�b�  …Òd�  w�U���ô«  ÊU���ô«
 U�dH� w��« …dH��« s� tKA�M� s� b�� s�Ë ¨…ÒdL�« Ác�
 d=JH�  r�Ë ÁdOL{ r=J�� r�  W�U�� ÒqJ� t�_ ¨UNO� l�ËË
 Áez«d�  v??�«  rJ��«  q�  ¨t�UO�√  q�I���Ë  t��KBL�
 ¨WOI�UML�«Ë WOLzU�e�«Ë WO��cL�«Ë WOHzUD�« t�UO�B�Ë
 Èu�  UNM�  ·b??�  ô  œu??�ËË  s�ËUM�Ë   «—U??F??�  v??�«Ë
 ÂËe�  ÷UNM��ô«Ë  i�d���«Ë  W��F��«Ë  gOO���«
 U�  «c�Ë  ¨UN�uFH�  wN�M�  U�bF�Ë  ¨WO�U���ô«  WOKLF�«
  U�U���ô«  ¡UN��«  s�  WKOK�  ÂU�√  bF�  ¨ÂuO�«  q�U�  u�
 ¨nI� ÊËœ s� ÊuJ� b�Ë Î «œuF� å ÒZD�ò —ôËb�«  YO�
 dO��«åË  WO�U�  ÎU??�U??�—√  U�—UF�√  XGK�   U�Ëd�L�«Ë
 ËdJ���Ë —U�� ‰uI� U� o�Ë ¨‚u��« s� bIH� b�Ë åÂ«bI�
 ¨…b�b��«  W�œUFL�«  ÒÊ«  sO�  w�  ¨ U�Ëd�L�«   U�d�Ë
 åŸuDI�ò  e���«  sJ�Ë  p�c�  sO�D�«Ë  œu�u�  `LI�«  ÒÊ«
 ÂU�√  dO�«uD�«  w�  åÎ«—u??�??�ò  nI�  åVOD�«ò  VFA�«Ë
 ôË ¨t�uI� v�œ√ vK� ‰uB��« q�√ s�  U�U�� Ê«d�_«
 —UO��U� W�cG��« w��U� ÒÊ« VFA�« ⁄ö�≈ qHG� Ê√ sJL�

Æ Ë“UL�« …œU� –UH� V��� U�—U� b� wzU�dNJ�«
 WO�UL��ô«Ë  WO�UL�«Ë  W�œUB��ô«  å «—U�H�ô«ò  Ác�
 u� UL� d��√ UL�— r�UH��� w��« WO�U�b��«Ë WOAOFL�«Ë
 W�uEML�«  s�  W�uGK�  U�«b�  Èu�  X�O�  ¨UN�  lÒ�u��
 W�U�A� vÒ�� Íc�« ¨rOEF�« ÊUM�� VF� v�« WO�UO��«
 åWOKF�  WL�d�åË  ¨w�U���ô«  V??�«u??�«  ¡«b??�  WÒOL�Ë

Ær Ó�� ÊËœ s� UN�IK�√ w��« W�–UJ�« œu�uK�
  öOK���« Òq�Ë ¨UN��H� X�u�Ë XN��«  U�U���ô«
 Ê«“Ë_«Ë  ÂU��_«  Y�œU�√Ë   UF�u��«Ë  å «d�uN�«åË
 t� Ò�d� bK��«  dOB� ÒÊ_ ¨UN�  WLO� ô ¨ ö�J��«Ë ¨œ«b�_«Ë
 w��« WO�UO��« W�uEML�« vK� ÊU�d�« ÒÊ«Ë ¨p�L�« vK�
 ¨tÒK��  dO�  w�  ÊU�  UNO�  ¡UOLF�«  åt�I�ò  VFA�«  œÒb�
 Î«b�Ë ÂuO�« ¨VFA�« «c� rEF� w�Ë vK� œUL��ô« ÒÊ« UL�
 åoÒM�«ò n�u� Ê« ÒrNL�«  ¨ U�U���ô« w� jI� ¨Ìb� bF�Ë
 —ÒdJ��  ô  W�d�  lÒO{  t�_  ¨r�A�«Ë  qLKL��«Ë  n�Q��«Ë
 VF�Ë  W�ËœË  s�Ë  wI�  ‰U�  w�  ¨ «uM�  l�—√  Òq�  ô≈
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 d ÒNE�  Ê“«Ë  ÂU??�  Í√—Ë  Òw�F�  VC�  W�u�  À«b??�_«  Ác??�   b??Ò�ËË
 WO�FA�«   U�U���ö�  v�Ë_«  ÂU�_«  w�  åWÒO�uOKL�«ò  W�—UAL�«  ‰ö�
 ådOOG��«  Èu�ò  UN�H�  vK�  XIK�√  …b�  Èu�  X�ËU�  –≈  ¨åWOM�dA��«ò
 WÒO�UO� »—PL� UN�öG��«Ë WO�FA�« W�uL�« »u�— åw�bL�« lL��L�«åË
 ¨„«c�¬  WL�U��«  WO�UO��«  WI�D�«Ë  WDK��«  »«e??�√  l�  WN�«uL�«  w�

ÆtzUHK�Ë tK�« »e� vK� »d��« w� UN�d� p�c�Ë
 Í√d�«  s�  dO�J�«  X�c�  W�«d�  W{UHC�  s�ËUM�  ÈuI�«  Ác�  XF�—Ë
 Ÿ—UA�« w� …b�UH�« »«e�_«Ë wHzUD�« w�UO��« ÂUEM�« ◊UI�S� ¨ÂUF�«
 o�u���«Ë  ¨WLzUI�«  WO�UO��«  »«e??�_«  WO�F�Ë  WO�dA�  sFD�«Ë
 wM�u�«  w�u�«Ë  w�UO��«  b�d�«  s�  «uGK�  sOO�UM�K�«  Ê√  W�dEM�
 WO�bL�« W�Ëb�« W�I� v�« åW�Ëœö�«åË nz«uD�« W�Ëœ WK�d� s� ‰UI��ö�
 c��Ë  wHzUD�«  ¡«œd�«  lK�Ë   U�U��«  bO�u�  v�≈  «u�œË  ¨åWOHzU�ö�«åË
 nK�  b�u��«Ë  åsK�  wMF�  sK�  —UF�ò  o�Ë  ¡UL�e�«  bO�Q�Ë  bO�L�
 X�uB��«  ÊUOG�  ÂU??�—_«  X���√  b�Ë  ÆWOM�u�«Ë  WO�bL�«   «—UFA�«
 v�� rzUI�« wHzUD�« –  w�UO��« ÂUEM�« åŸÒdAÔ�ò U� ¨w��cL�«Ë wHzUD�«
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نصرالله  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  أكد 
الهرمل  بعلبك  في  والوفاء  األم��ل  لوائح  أص��وات  أن   ،
والجنوب الثالثة وفي الزهراني صيدا وصور ومرشح 
صوت«  مليون  نصف  من  أكثر  هي  زحلة  في  الثنائي 
حول  قوية  رسائل  ُتعطي  الكبيرة  النتائج  »أّن  معتبراً 
التمّسك بالمق��اومة والمعادلة الذهبية والدولة العادلة 

والقادرة واإلصالحات«.
مساء  متلفزة  كلمة  في  جاء  نصرالله  السيد  كالم 
نتائج  صدور  بعد  المستجدات  آخر  فيها  تناول  أمس، 
اإلنتخابات النيابية وقال في مستهلها« العنوان األول 
هو الشكر لكل الذين شاركوا في االنتخابات خصوصاً 
والشكر  وحلفائها،  للمق�اومة  أصواتهم  أعطوا  للذين 
الخاص للمرضى الذين لم يمنعهم مرضهم من الحضور 
الرسمية  األجهزة  ولكل  بصوته،  لإلدالء  الكرسي  على 
ساهموا  الذين  والقضاة  األمنية  والقوى  والمسؤولين 
العزيزين  األخوين  وإلى  االنتخابية،  العملية  إدارة  في 
والعميد  الموسوي  ن��واف  السيد  السابقين  النائبين 
للمق�اومة  الوفاء  كتلة  في  أمضيا  الذين  سكرية  الوليد 
والممّيز«،  الكبير  دورهما  لهما  وكان  متالحقة  دورات 
مضيفاً »أن اللسان عاجز عن شكركما. والشكر لله الذي 
قدم لهذا البلد وهذه المق�اومة أناساً هم أشرف الناس، 
كما توجه بالشكر لألخ النائب أنور جمعة على ما بذله 
ولم  والمق�اومة  الناس  خدمة  في  الجهود  أقصى  من 
يقصر، ورحب باألخوة الجدد في كتلة الوفاء للمق�اومة 
األعزاء ينال الصلح وملحم الحجيري ورائد بّرو ورامي 

أبو حمدان«. 
أّمنتم  لقد  ال��وف��ّي  الجمهور  لهذا  »أق���ول  وأض���اف 
للمقاومة  المطلوبة  والشعبية  السياسية  األمان  شبكة 
ما  هذا  والواضح.  المعلن  االستهداف  مقابل  وسالحها 
أنجزتموه بارك الله بكم«، معتبراً أنه »رغم كل التهديد 
نتيجة،  إلى  يؤد  لم  وتتراجع  الناس  لتخاف  والتهويل 
جواباً،  كان  الثالثة  المهرجانات  في  الكبير  والحضور 
والحضور الكبير يوم االقتراع كان جواباً والنتائج التي 

صدرت كانت جواباً أيضاً«.
وأشار إلى أن »هذا اإلنجاز يأتي بعد هجمة إعالمية 
ونفسية كبيرة علينا وعلى حلفاء المق��اومة والضغوط 
النتائج  »أن  معتبراً  األزم��ات«،  وافتعال  االقتصادية 
بالمق��اومة  التمّسك  حول  قوية  رسائل  ُتعطي  الكبيرة 
وال��ق��ادرة  ال��ع��ادل��ة  وال��دول��ة  الذهبية  وال��م��ع��ادل��ة 
وأولوية  الواحد  والعيش  األهلي  والسلم  واإلصالحات 

معالجة األزمات الحياتية واالقتصادية«. 
البلد،  ف��ي  ال��م��وج��ودة  األزم���ات  »حجم  أن  ورأى 
يستطيع  ال  والحياتية  واالقتصادية  والنقدية  المالية 
األكثرية،  على  حصل  لو  حتى  عالجها  لوحده  فريق 
واليوم نحن أمام مجموعة كتل نيابية وقوى سياسية 
ونواب جدد ونواب مستقلين. قد تكون مصلحة لبنان 
هذا  يحصل  ال  أن  حصل.  ما  في  هو  اللبناني  والشعب 
الفريق على أكثرية وال ذاك، إذ ال يوجد فريق سياسي 
النيابية  األغلبية  أن  االدعاء  يستطيع  البلد  في  اليوم 
والمحترمين  المعَتبرين  الناس  كل  اآلن  وإل��ى  معه، 
»إن  وقال  االدع��اء«.  هذا  أحد  يّدع  لم  والموضوعيين 
الكريمة  السنية  والطائفة  االنتخابات  بشأن  حصل  ما 
موضوع مهم جداً ويحتاج إلى مقاربة هادئة ومسؤولة 

ودقيقة ُيبنى عليها«. 
بموضوع  يتعلق  ما  في  حصل  »ما  أن  إلى  وأش��ار 
خصوصاً  به  ونعتز  نفتخر  كبير  انتصار  هو  المقاومة 
انفق  وما  استخدم  وما  المعركة  ظ��روف  نرى  عندما 
عند  األكثرية  تكون  ال  »عندما  أن��ه  معتبراً  فيها«، 
عن  التخلّي  ألحد  يجوز  وال  مسؤول  الكل  يعني  أحد 
وال  والتنظير  المعارضة  ش��يء  أه��ون  المسؤولية. 
السياسية  السجاالت  تهدئة  الى  إلى  داعياً  لها«،  كلفة 
بعد  ُيقال  أن  يجب  ما  وكل  االنتخابات  »انتهت  وقال 

االنتخابات قيل أيضاً«. 
اعتبر  البلد،  في  والغذاء  الوقود  أزمة  موضوع  وفي 
السيد نصر الله »أن العالم كله ذاهب الى أزمة الوقود 

أمور  ارتفع سعره وهناك  ارتفع سعرها، والقمح  التي 
قد تنقطع من األسواق«، مضيفاً »نستطيع أن ُنساجل 
لسنوات وإذا كنتم تعتقدون أننا بدفاعنا عن المقاومة 
لكن  خياالت  فهذه  ونستسلم  نمّل  أو  سنكّل  وسالحها 
هذه  »أن  إلى  الفتاً  مكان«،  إلى  توصل  ال  السجاالت 
ُيجري  والكل  كثيرة  ِع��َب��ٌر  فيها  م��ّرت  التي  التجربة 

مراجعة ألدائه العملي وتحلفاته وخطابه وأدائه«.
إذ  االنتخابات،  قبل  من  األكاذيب  »انكشفت  وتابع 
كانت التهمة لكل فريقنا السياسي وبنسبة أعلى للتيار 
الوطني الحر وبنسبة أقل لحزب الله وحركة أمل بأن 
هي  الثانية  والكذبة  االنتخابات،  إجراء  ُيريد  ال  فريقنا 
وعام   2005 عام  الس�الح.  ظل  في  االنتخابات  إجراء 
االنتخابات في ظّل  وأخذتم  انتخابات  أُجريت   2009
بنتائج  تحتفلون  أنتم   2022 ع��ام  واليوم  الس�الح 
وهذا  الكذبة  لهذه  آن  أما  السالح.  ظّل  في  انتخابات 

الكذاب أن يخجل؟«.
»رأينا  قال  اإليراني  االحتالل  بكذبة  يتعلق  ما  وفي 
السفيرة األميركية تجول على مراكز االقتراع والسفارة 
األميركية تشكل لوائح والسفير السعودي كان أنشط 
االزم��ات  »أن  معتبراً  لبنان«،  في  انتخابية  ماكينة 
من  بمعزل  والتعاون  الشراكة  خالل  من  إالّ  ُتعالج  ال 

الخصومات. فلنذهب إلى نقاط االتفاق والتعاون«. 
األمل  الئحة  أص��وات  »أن  نصرالله  السيد  وتابع 
وفي  الثالثة  والجنوب  الهرمل  بعلبك  في  وال��وف��اء 
زحلة  في  الثنائي  ومرشح  وص��ور  صيدا  الزهراني 
»هل  متسائالً  ص��وت«،  مليون  نصف  من  أكثر  طلعوا 
أنت الذي ليس لديك سوى كم ألف صوت تتكلم باسم 

الشعب اللبناني؟«.  
أكبر  يحمل  أحد  من  هل  االنتخابات  »بعد  وأض��اف 
دعماً  ويأخذ  الحالية  األزم��ات  عن  بالمسؤولية  نسبة 
من السفارات وُيشكل لوائح ويدعمها في كل لبنان ولم 
يحّصل إال نائبين أو ثالثة يخرج ليقول الشعب اللبناني 

لفظ المقاومة في االنتخابات. ما هذه الوقاحة«!«. 
يعبر  جهة  ألي  النواب  عدد  أن  القول  »ُيمكن  وأردف 
حالة  في  الشعبية  واإلرادة  الشعبية  الخيارات  عن 
واحدة هي أن يكون قانون االنتخاب على أساس لبنان 
وبتمثيل  الطائفي  القيد  وخارج  واحدة  انتخابية  دائرة 

نسبي وشباب وصبايا ال�18 ينتخبون«. 
ورأى أن »توزيع الدوائر تم بهذا الشكل غير العلمي 
الزعماء  بعض  مصالح  وف��ق  وت��ل��زق  تقص  ألن��ه��ا 
بين  الخلط  هي  المغالطة  »أن  إلى  الفتاً  السياسيين«، 
غير  لبنان  في  وه��ذا  النواب.  وع��دد  الشعبي  الحجم 
طائفي  والسياسي  االنتخابي  النظام  ألن  صحيح 
على  ُتقسم  ال  االنتخابية  الدوائر  تقسيم  أن  واألس��وأ 

معيار علمي بل ال معيار في التوزيع«. 
وكل  الناس  ل�«كل  الشكر  الله  نصر  السيد  وج��دّد 
اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية وال سيما اإلعالم العادل 
والمنصف ألن بعض اإلعالم كان إعالماً ظالماً ومفترياً«، 

وشكر أيضاً فرق اإلنشاد والشعراء.
وقال ب�«معزل عّما ستؤول إليه االستحقاقات الُمقبلة 
سنعمل على كل ما وعدنا به وسنحضر أكثر ونكون معاً 
مؤسساتنا  خالل  من  أو  الدولة  في  وجودنا  خالل  من 
بشيء  نبخل  لن  عاماً   40 منذ  الحال  كان  كما  الذاتية 

خصوصاً على الذين لم يبخلوا علينا بشيء«. 
وشّدد على »أصدقائنا الذين لم يوفقوا للفوز الموقف 
السليم هو ما أعلنتموه والمقعد النيابي هو أحد مواقع 
النضال وليس كل الجبهة. اعتبروا أننا وبقية أصدقائنا 
الذي نجحوا نمثلكم وإلى جانبكم وسوياً نخدم شعبنا 

وقضيتنا«.
احتفاالت  إج��راء  ع��دم  إل��ى  المناصرين  »ك��ل  ودع��ا 
مدن  أو  أحياء  أو  طرقات  هناك  ألن  الفرح  ومظاهر 
استفزازاً  ستشكل  الطريقة  بهذه  إليها  الذهاب  مجاورة 
النار في الهواء  ونحن نريد الهدوء«، محذراً من إطالق 
ومشّدداً »على تطبيق قرار الحزب في فصل أي أخ يثبت 

إقدامه على إطالق النار ألنه محّرم شرعاً«. 
على  تتجمع  مجموعات  إن  ل��ي  »ق��ي��ل  وأض���اف 
أطلب  وأنا  الخطاب  بعد  وستحتفل  النارية  الدراجات 
رجاًء أن يكتفوا. محل ما انتوا مجمعين تنشدون نشيداً 

أو شعراً وانتهى الموضوع وال داعي إلزعاج الناس«.
منسوبة  مسيرات  رأيت  اليومين  هذين  »في  وقال 
ألمل وحزب الله فيها مقنعون يحملون الس��الح ويجب 
النظر من يخترقها إلط�الق النار«، مشيًرا الى »أن شعار 
لحركة  وال  الله  لحزب  ال  مناسب  غير  شيعة«  »شيعة 

أمل وال للشيعة في لبنان. ما معنى هذا الشعار؟«.

3 الوطن

 { لوائح الأمل والوفاء 
نالت اأ�صوات اأكثر من ن�صف مليون ناخب

{ راأينا ال�صفيرة الأميركية تجول على مراكز القتراع 
وال�صفير ال�صعودي كان اأن�صط ماكينة انتخابية
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عاد مشهد االزدحام والطوابير إلى المحطات مجدداً  بعدما نفد مخزون أغلبها، من غير أن تقوم بملء خزاناتها، ما دفعها إلى 
إغالق أبوابها وتوقفها عن العمل. 

ملء  أجل  من  أمامها  السيارات  طوابير  اصطفت  حيث  ازدحاماً  أمس،  صباح  منذ  الضنية  في  المحروقات  محطات  وشهدت 
خزانات سياراتها بالوقود.  كما عادت الطوابير إلى محطات المحروقات في قضاءي حاصبيا ومرجعيون، بعد أن رفع 90 % 

منها خراطيمها، ما  تسبب ببعض الزحمة. 
وشهدت مدينة صيدا منذ ليل أول من أمس، زحمة سيارات عند مداخل محطات الوقود، في ظّل الحديث عن ُشّح  في مادة 

البنزين وعدم توافر االعتمادات الالزمة الستيرادها. واصطفت السيارات في طوابير فيما أقفلت محطات أبوابها. 
»البنزين  أن  الوطنية لإلعالم  »الوكالة  إلى  البراكس في حديث  المحروقات  جورج  نقابة أصحاب محطات  وأوضح عضو 
متوافر في مستودعات الشركات وفي بواخر في البحر«، مؤكداً أننا »لسنا في أزمة محروقات في لبنان، ألن الموضوع متعلق 
ُيحّل  أن  لمنصة صيرفة ويجب  المصارف وفقاً  المستوردة من قبل  الدوالر للشركات  التأخير بإنجاز معامالت صرف  ببعض 

الموضوع سريعاً«. 
مادة  تسليمها  تأخر  بسبب  المواد  من  انقطعت  المحطات  وبعض  محدودة  بكميات  البنزين  توزع  »الشركات  وأض��اف 

البنزين«.

الطوابير عادت اإلى المحطات

في  لبنان  كهرباء  مؤسسة  أعلنت 
القدرة  رفعت  قد  كانت  »لما  أنه  بيان، 
االنتخابات  فترة  لتغطية  اإلنتاجية 
من  خزينها  اسُتهلكت  ال��ن��ي��اب��ي��ة، 
تلك  خالل  أسرع  بوتيرة  المحروقات 
الكهربائية  الطاقة  أن  وحيث  الفترة، 
معامل  من  حالياً  توليدها  يتم  التي 
لبنان  كهرباء  مؤسسة  لدى  اإلنتاج 
المحروقات  كميات  على  فقط  تعتمد 
بواسطة  لصالحها  توريدها  يتم  التي 
 - وال��م��ي��اه  ال��ط��اق��ة  وزارة  ج��ان��ب 
المديرية العامة للنفط، وذلك بموجب 
بين  م��ا  المبرمة  ال��ت��ب��ادل  اتفاقية 
العراقية  الجمهورية  جانب  من  كل 
أن  بحيث  اللبنانية،  والجمهورية 
الشحنة التي يتم توريدها شهرياً من 
حمولتها  تتعدى  ال  أويل  الغاز  مادة 

متري  طن   10%  ±  //40،000//
ظّل  في  سيما  وال  أقصى،  كحّد  تقريباً 
االرتفاع المضطرد لسعر برميل النفط 
في  للوقوع  وتفادياً  العالمي،  الخام 
إج��راءات  اتخذت  الشاملة،  العتمة 
بإيقاف،  قضت  إضافية  اح��ت��رازي��ة 
الذي  عمار،  دير  معمل  إنتاج  قسرياً، 
كمية  على  يحتوي  خزينه  ي��زال  ال 
لحين  وذل����ك  م3،   //3،700//
الزهراني  معمل  خزين  كامل  استهالك 
لُيصار  المقبلين،  اليومين  في  المتبقي 
دير  معمل  وض��ع  إع���ادة  إل��ى  ث��م  م��ن 
فترة  إلطالة  مجدداً  الخدمة  في  عمار 
ألربعة  الدنيا  بحدودها  الطاقة  إنتاج 

أيام إضافية تقريباً«.
المرتقب  م��ن  أن  إل���ى  وأش����ارت   
ال��ب��ح��ري��ة  ال��ن��اق��ل��ة  غ����داً  ت��ص��ل  أن 

م��ادة  المحّملة   »SEALION I«
اإلقليمية  ال��م��ي��اه  إل��ى  أوي���ل  ال��غ��از 
اللبنانية »للتوجه مباشرة إلى مصّب 
بتفريغ  لتباشر  أوالً،  الزهراني  معمل 
حمولتها،  من  له  المخصصة  الكمية 
المكلفة  الرقابة  شركات  تقوم  أن  بعد 
للنفط  ال��ع��ام��ة  ال��م��دي��ري��ة  ق��ب��ل  م��ن 
متنها،  ع��ل��ى  م��ن  ال��ع��ي��ن��ات  ب��أخ��ذ 
عليها  المخبرية  الفحوصات  وإجراء 
 -  »Bureau Veritas« بمختبرات 
مواصفاتها  مطابقة  من  للتأكد   دبي، 
أن  أمل  على  النتيجة،  ورود  أثر  على 
البحرية  الناقلة  حمولة  تفريغ  يتم 
الغاز  المعنية، وتعويض خزين مادة 
المقبل  االثنين  يوم  مساء  قبل  أوي��ل 
وذلك استمراراً في تأمين الحّد األدنى 

من التغذية بالتيار الكهربائي«.

لبنان  في  األكاديمي  التجمع  اعتبر 
لدعم فلسطين أنه في الذكرى السابعة 
فلسطين،  الغ��ت��ص��اب  وال��خ��م��س��ي��ن 
الفلسطيني  الشعب  مآسي  تتفاقم 
ب��س��ب��ب ال���ج���رائ���م واالع�����ت�����داءات 
آخرها  وليس  المستمرة،  الصهيونية 
أبو  شيرين  الشهيدة  اغتيال  جريمة 

عاقلة كما غيرها من الشهداء.
وج����اء ف���ي ال���ب���ي���ان: ت��م��ّر ه��ذه 
عام،  ك��ّل  في  كما  األليمة  المناسبة 
برّمته،  العالم  وبصر  سمع  تحت 
وسكوته عن االعتداءات الصهيونية، 

واإلرهابية  والعنصرية،  والهمجية، 
استمرار  إل��ى  إضافة  واألبارتهايد، 
وسعيه  الحقائق،  تزوير  في  العدو 
وال��ه��وي��ة،  ال��ذاك��رة  لطمس  ال��دائ��م 
للهيمنة على الوعي وتزييف الحقائق 
فلسطين  بتاريخ  المتعلّقة  األبدية 

وشعبها.
األكاديمي  التجّمع  في  نعلن  لذلك، 
لكّل  رفضنا  فلسطين  لدعم  لبنان  في 
إدانتنا  كما  االنهزامية،  المبادرات 
في  التطبيع  لسياسات  ومواجهتنا 
األح��رار  ك��ّل  إل��ى  ونتوّجه  المنطقة. 

المنّظمات  إلى  كما  العالم،  هذا  في 
في  العاملة  وال��دول��ي��ة  الحقوقية 
مجال حقوق اإلنسان كاّفة، مطالبين 
وإنساني  عادل  عالمي  أممي  بموقف 
فعلية  إج����راءات  ات��خ��اذ  خ��الل  م��ن 
لمواجهة هذا العدو وجرائمه، وخرقه 
الدولية  واألع����راف  المواثيق  ل��ك��ّل 

واإلنسانية.
ليكن  بالقول:  التجمع بيانه  وختم 
هذا اليوم فرصة إلحقاق الحق، ورفع 
الظلم والعدوان، فما ضاع حق وراءه 

مقاومة.

المسلمين«  العلماء  »تجّمع  اعتبر   
في بيان، أنه »بعد انتهاء االستحقاق 
رسمياً  النتائج  وص���دور  النيابي 
الشعبي  حجمه  ح��زب  ك��ل  وع���رف 
حاجة  ه��ن��اك  ت��ع��د  ل��م  وال��ن��ي��اب��ي، 
شهدته  ال��ذي  التصعيدي  للخطاب 
االنتخابات، وعلى الجميع بذل الجهد 
الوعود  وتنفيذ  المواطنين  لخدمة 
خدمته  لجهة  للشعب  قطعوها  التي 
الذي  المأسوي  الوضع  من  وإخراجه 

يعيشه«.
المقاومة حمايته  ل�«شعب    وشكر 
بكثافة  لها  والتصويت  ودعمها  لها 
الوطني  ال��ث��ن��ائ��ي  ليحصل  ك��ب��ي��رة 
ويحصل  بالكامل  لوائحه  فوز  على 
م��رش��ح��وه ع��ل��ى أع��ل��ى ن��س��ب��ة من 
ككل«،  الوطن  مستوى  على  األصوات 
المتحدة  »ال���والي���ات  أن  إل��ى  الف��ت��اً 
الصهيوني  الكيان  ومعها  األميركية 
أرادوا  الخياني،  التطبيع  وع���رب 
في  سبباً  االنتخابات  هذه  تكون  أن 
وحلفائه،  الوطني  الثنائي  خسارة 
النيابية،  األكثرية  عمالؤهم  ينال  وأن 
الثلثين،  على  للحصول  طمحوا  بل 
ولم  كلمته،  اللبناني  الشعب  فقال 
وهم  األكثرية،  على  حتى  يحصلوا 
بينما  الخيبة،  أذي��ال  يجّرون  اليوم 

كافة  اللبنانية  المناطق  تعم  األفراح 
فرحاً بانتصار تيار المقاومة«.

عموماً،  اللبناني  »الشعب  وهنأ   
الوطني  والتيار  الوطني  والثنائي 
بالنصر  خصوصاً  وحلفاءهما  الحّر 
»ه���ذا  أن  م��ع��ل��ن��ا  أح������رزه«،  ال����ذي 
فشل  عن  واضح  إعالن  هو  االنتصار 
األميركية  المتحدة  الواليات  سياسة 
كما  طويلة،  لسنوات  لها  عملت  التي 
شينكر  ديفيد  واض���ح  بشكل  أع��ل��ن 
بهزيمة  فيه  أق���ّر  ال���ذي  بتصريحه 

مشروعه«.
المجال  ه��ذا  ف��ي  التجّمع  وأع��ل��ن 
الواليات  وأن  تنته،  لم  المعركة  »أن 
المتحدة األميركية والكيان الصهيوني 
في  سيستمرون  التطبيع  وع���رب 
مخططاتهم التي لن ُيكتب لها النجاح، 
طالما أن شعبنا يتحلّى بالوعي الذي 

أظهره في االنتخابات األخيرة«.
متاحة  فرصة  »هناك  أن  واعتبر   
ال���ي���وم ب��ع��د إن���ج���از االس��ت��ح��ق��اق 
المصلحة  الجميع  لتقديم  االنتخابي 
أعداء  مصالح  على  العليا  الوطنية 
والتفكير  واألجنبي  واألّم���ة  ال��وط��ن 
من  البلد  إلخ��راج  الفضلى  بالطريقة 
الحصار  بسبب  يعيشه  الذي  المأزق 

الظالم«. األميركي 

المقبلة  »المعركة  أن  إلى  وأش��ار 
مجلس  لها  يتفرغ  أن  يجب  ال��ت��ي 
حكومة  إخ��راج  هي  الجديد،  النواب 
وإق��رار  التطورات  مواكبة  تستطيع 
إخ��راج  ف��ي  تساهم  ال��ت��ي  القوانين 
الحصار  ومواجهة  محنته  من  البلد 
يجب  التي  القوانين  وأهم  األميركي، 
االقتصادي  التعافي  خطة  ُت��ق��ّر  أن 
عدم  ش��رط  ك��ون��ت��رول،  والكابيتال 
المساس بودائع اللبنانيين وتمكينهم 
الحدود  وترسيم  عليها  الحصول  من 
للبدء  المحتلة  فلسطين  مع  البحرية 

باستخراج النفط والغاز«.
اتفاق  ذكرى  »في  التجّمع  وتوجه   
الذّل والعار في السابع عشر من أيار، 
االعتصام  لكل من شارك في  بالتحية 
التجمع  ل��ه  دع���ا  ال���ذي  ال��ت��اري��خ��ي 
في  الرضا  اإلم��ام  مسجد  في  وقتذاك 
بئر العبد وألهل الشهيد محمد نجدي 
اليوم  ذل��ك  ف��ي  شهيداً  ارت��ق��ى  ال��ذي 
األمر  الجميل،  أمين  جيش  برصاص 
وك��ان  االت��ف��اق،  لسقوط  أدى  ال��ذي 
العدو  ضد  المقاومة  بتصعيد  إيذاناً 
في  التحرير  إلى  وصوالً  الصهيوني، 
عام 2000 والنصر التاريخي في عام 
االنجاز  في  اليوم  تحقق  وما   2006

االنتخابي في عام 2022«.

كهرباء لبنان: اإجراءات احترازية

لتفادي العتمة ال�شاملة

 »التجّمع الأكاديمي في لبنان لدعم فل�شطين«

يدعو اأحرار العالم لإجراءات فعلية في مواجهة العدو  

تجمع العلماء: انت�شار الثنائي الوطني وحلفائه 

اإعالن عن ف�شل �شيا�شة اأميركا

ن�شر اهلل دعا اإلى تهدئة ال�شجالت: الجمهور الوفّي

اأّمن �شبكة الأمان ال�شيا�شية وال�شعبية للمقاومة و�شالحها 

الم�شجد الأق�شى و»الأمر الواقع«
{ منير شفيق

المقدسة  األماكن  جميع  القدس  في  العثمانية  الدولة  نظمت   ،1852 العام   في 
الكنائس المسيحية، من حيث تحديد مكان كل  اإلسالمية والمسيحية، بما في ذلك 
القائم«  »الواقع  اعتبر  ما  وهذا  القيامة.  كنيسة  داخل  وكنيستها،  مسيحية  طائفة 
ال�«ستاتيكو« الذي ال يتغّير، وقد اعترف به الجميع بما في ذلك الدول، وهو ما حافظت 
ولم   .1967 إلى   1950 من  األردن  عليه  وحافظ   ،1948-1917 من  بريطانيا  عليه 
ُيخترق بتاتاً إال بعد االحتالل الصهيوني للقدس، حيث وقعت عدة انتهاكات ألماكن 

مقدسة مسيحية وإسالمية في القدس، كما في فلسطين كلها قبل 1967 وبعدها.
اإلبراهيمي  الحرم  في  الصالة  تقسيم  ح��ّد  إل��ى  االنتهاكات  عمليات  ووصلت 
أصبح  حتى  ألب��واب��ه،  وإغ��الق��اً  فتحاً  عليه  العسكرية  والسيطرة  الخليل،  ف��ي 
وهنالك  ف��ي��ه.  ال��ل��ئ��ام  م���آدب  ع��ل��ى  األي��ت��ام  م��ن  أض��ي��ع  المسلمون  أص��ح��اب��ه 
أض��رح��ة ص����ودرت ب��ال��ك��ام��ل، ك��ض��ري��ح »س��ي��دن��ا ي��وس��ف« ف��ي ن��اب��ل��س م��ث��الً.

 

أما االنتهاكات األخطر فقد كانت من نصيب المسجد األقصى وقبة الصخرة وباحاته 
مراسيم  في  وأحياًء  وأبواباً  وأس��واراً  وبناًء  أرض��اً  بكامله  المحدد  وهو  وج��واره، 
تنظيمات 1852 ستاتيكو Statusquo ، وقد اخترع الصهاينة اسماً للمكان أسموه 
بجبل الهيكل، والزعم بأنه مكان الهيكل المنسوب للنبي سليمان عليه السالم. ولكن 
الحفريات التي لم تترك شبراً إال وصلته تحت المسجد األقصى، أثبتت بطالن أي أثر 
للهيكل المزعوم في المكان، كما هو الحال بالنسبة إلى كل اآلثار اليهودية المزعومة 
في القدس وفلسطين، قبل ألفي سنة من ميالد السيد المسيح عليه السالم، بالرغم 
من هذا الزعم الذي ال أساس له في مكان المسجد األقصى، أو في أي مكان حوله مهما 
وسعت دائرته من دونمات، ومع ذلك ظل الهدف الصهيوني بناء الهيكل المزعوم مكان 

المسجد األقصى بعد هدمه.
*هدف الكيان الصهيوني النهائي ليس انتهاك الواقع القائم الستاتيكو للمسجد 
هدم  إنما  الحالية،  االنتهاكات  من  مسعاه  هو  كما  فيه،  الصالة  تقسيم  أو  األقصى 
المسجد وقبة الصخرة، ومصادرة المكان كله وما حوله بأسرهما، األمر الذي يعني 

عملياً وموضوعياً شّن حرب دينية ضّد مسلمي العالم كله*
الستاتيكو للمسجد  القائم  الواقع  انتهاك  النهائي ليس  الصهيوني  الكيان  فهدف 
هدم  إنما  الحالية،  االنتهاكات  من  مسعاه  هو  كما  فيه،  الصالة  تقسيم  أو  األقصى 
المسجد وقبة الصخرة، ومصادرة المكان كله وما حوله بأسرهما، األمر الذي يعني 
التوّسع  عملياً وموضوعياً شّن حرب دينية ضّد مسلمي العالم كله. فالهدف ليس 
حولهما  وما  الصخرة،  وقبة  األقصى  المسجد  اقتالع  وإنما  والسيطرة،  االحتالل  وال 
كنيسة  محو  استطاع  إذا  الصهيوني  المشروع  يكمل  وقد  تماماً.  ومحوها  أحياء  من 
القيامة، وتهويد القدس بالكامل، ألّن األماكن اإلسالمية والمسيحية في الحرب الدينية 
اليهودية مناقضة للعقيدة والوجود اليهوديين، بما فيه كنيسة القيامة، كما هو الحال 

بالنسبة إلى المسجد األقصى.
على أّن الصراع الدائر اآلن، بالنسبة للكيان الصهيوني، هو في مراحله األولى التي 
حراس  بإزاحة  وذلك  أوالً،  عليه،  المطلقة  العسكرية  بالسيطرة  تتحقق  أن  من  بّد  ال 
األوقاف اإلسالمية األردنية؛ الذين أصبح دورهم جزئياً وشكلياً وصورياً، األمر الذي 
تكون  أن  يجب  أّي   .1852 منذ  المكّرس  للستاتيكو  واألخطر  األول  االنتهاك  يشكل 

حراسة المسجد األقصى من ِقَبل قوات إسالمية خالصة تماماً وفقط.
ولهذا فإّن كّل حديث دولي، أو غربي، حول الحفاظ على »األمر الواقع« للستاتيكو، 
أو  المسجد األقصى،  إلى باحات  الجنود اإلسرائيليين  أن يتضّمن منع دخول  يجب 
السيطرة على أبوابه، بدالً من حراس األوقاف اإلسالمية األردنية الذين أُبعدوا تماماً 

بعد اتفاق أوسلو، وتّمت السيطرة العسكرية الصهيونية على المكان.
*كّل حديث دولي، أو غربي، حول الحفاظ على »األمر الواقع« للستاتيكو، يجب 
أن يتضّمن منع دخول الجنود اإلسرائيليين إلى باحات المسجد األقصى، أو السيطرة 
على أبوابه، بدالً من حراس األوقاف اإلسالمية األردنية الذين أُبعدوا تماماً بعد اتفاق 

أوسلو، وتمت السيطرة العسكرية الصهيونية على المكان*

االنتهاكات،  ببعض  الواقع«  »األمر  بلنكن  أمريكا  خارجية  وزير  يحصر  حين  أما 
معتبراً ما حدث من احتالل عسكري للمسجد األقصى وباحاته جزءاً من »األمر الواقع«، 
فهذا يعني تسليماً »بأمر واقع جديد« ال عالقة له بالقانون الدولي الخاص بالستاتيكو 
المتعلق بالمسجد األقصى. وهو ما يجب أن يوضحه األردن والفلسطينيون بال هوادة؛ 
أبوابه،  وعلى  عليه  والسيطرة  داخله،  إلى  الصهيونية  القوات  دخول  موضوع  في 
وأسواره أو جواره حائط البراق، إذ المسؤول عن األمن في المسجد األقصى، بما في 

ذلك اإلشراف على زواره، إنما هم حرس مديرية األوقاف اإلسالمية األردنية، هذا أوالً
المسجد  في  الستاتيكو  الراهن  للواقع  صارخاً  انتهاكاً  ُيعتبر  ما  فإّن  ثانياً  أما 
مثل  إج���راءات،  من  المحتلة  الصهيونية  القوات  تتخذه  ما  في  فيتمثل  األقصى، 
أو  حديدية،  حواجز  أو  »كاميرات«  وض��ع  من  الخارجية  أبوابه  على  السيطرة 
ب��ال��زوار.  التحكم  أو  المسجد،  في  وال��ص��الة  بالدخول  لهم  يسمح  بمن  التحكم 
فكل  الصهيوني،  الجيش  ح���راب  تحت  المستوطنين  انتهاكات  ت��م��ّرر  وب��ه��ذا 
وإشرافه. الجيش  حماية  خالل  من  تتم  المستوطنون  يمارسها  التي   االنتهاكات 
وهذا يوجب أن يطّبق الستاتيكو بعيداً كلياً من أي تدخل عسكري صهيوني، خصوصاً 
مصاحبة  أو  المستوطنين،  اقتحامات  أو  المسلمين،  المصلين  دخول  إلى  بالنسبة 
باعتباره  األقصى  المسجد  احتالل  لواقع  شرعية  اّية  إعطاء  عدم  ثم  ومن  الزائرين. 

منسجماً، أو متماشياً، مع الستاتيكو الخاص بالمسجد األقصى.
ثالثاً، إن كل ما يجري من صدامات أو اعتقاالت داخل ساحات المسجد األقصى، 
أو ضمن أبوابه الخارجية أو الداخلية، يشكل انتهاكاً لما كان قائماً من وضع قانوني 
المسجد  العسكري الصهيوني داخل  الوجود  اعتبار  للستاتيكو. فبأّي مفهوم يمكن 
األقصى، وإطالق النار، واالعتداء على المصلين، أو إجبارهم على المغادرة، أو محاولة 
إغالق أبواب المسجد األقصى، ومحاصرة المصلين، ليست انتهاكات صارخة لقانون 
قبل  ما  منذ  التنظيم  هذا  تاريخ  لكل  كما   ،1852 لعام  الستاتيكو   � القائم«  »الواقع 
"1967؟ فهذه النقطة بالذات يجب أالّ ُيسمح ألميركا بالتالعب بها، أو ألٍيّ التفريط بها.

العسكرية على  إّن االحتالل العسكري والسيطرة  وأخيراً وليس آخراً، كما يقولون، 
المسجد األقصى، هما عنوان الحرب الدينية التي يشنها المستوطنون، بالتواطؤ مع 
كل قيادات الكيان الصهيوني، القتسام الصالة فيه، أو اقتطاع بعض أقسامه كالمصلى 
القبلي، أو حماية االقتحامات، وتنفيذ الشعائر الدينية اليهودية، هو الذي يدعو إلى 
الحرب، وإلى ما هو أبعد من الحرب. ومن ثم ما لم يوضع حّد لهذا االحتالل والسيطرة، 
فإّن قانون انتهاك الواقع القائم الستاتيكو يكون حالة مستمرة. وستكون التهدئة في 
موضوع المسجد األقصى مرفوضة ومحالة، ويجب أن ُيركز على المواجهة الدائمة، 

وذلك باعتبارها أيضاً جزءاً من الصراع ضد وجود الكيان الصهيوني كله.
عنوان  هما  األقصى،  المسجد  على  العسكرية  والسيطرة  العسكري  *االحتالل 
الحرب الدينية التي يشنها المستوطنون، بالتواطؤ مع كل قيادات الكيان الصهيوني، 
القتسام الصالة فيه، أو اقتطاع بعض أقسامه كالمصلى القبلي، أو حماية االقتحامات، 
وتنفيذ الشعائر الدينية اليهودية، هو الذي يدعو إلى الحرب، وإلى ما هو أبعد من 

الحرب*
نعم، وبال جدال، ينطبق هذا بدوره على كّل وجود الكيان الصهيوني الذي ُيشكل 
مخالفة للقانون الدولي، تكّرست تحت حراب االستعمار البريطاني )»االنتداب«(. فبدالً 
من أن يرحل برحيل االستعمار، فقد رحل االستعمار، وانتهى من العالم كله، بينما بقي 
الكيان الصهيوني، ليس باعتباره جزءاً من االستعمار، أو حالة من حاالت االستعمار، 
وإنما كينونة لها خاصية أساسية أخرى، تجاوزت احتضان االستعمار لها، أو دوره 
بتأسيسها. وهذه الخاصية هي سمته االقتالعية اإلحاللية من خالل استيالئه على 
فلسطين واقتالع شعبها، وجعلها وطناً قومياً خالصاً ليهود العالم. فهو ليس استعماراً 
استعمارية. حالة  مجرد  وليس  االستعمارية،  والحالة  االستعمار  بانتهاء   ينتهي 
وبهذا يجب أن ُيعامل بموجب خاصيته تلك، وُيفهم بموجب خاصيته تلك. فالصراع 
معه صراع اقتالع وإحالل.. أّي صراع وجود، وقد أكمل هذا الصراع بجعله حرباً دينية 
على اإلسالم والمسلمين كافة، كما على مقدسات المسيحيين، ومن ثم ال حّل معه إالّ 

بإنزال الهزيمة به ورحيله.

السيد نصرالله متحدثاً عبر الشاشة أمس
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بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لجريمة 
األهلية  المؤسسات  أقامت  فلسطين،  اغتصاب 
تراثياً  معرضاً  البراجنة  برج  مخيم  في  العاملة 
وحفالً فنياً تضّمن معزوفات ولوحات فلكلورية 

واسكتشات مسرحّية.
في  األعلى  المجلس  ناموس  الفعالية  حضر 
الحزب السوري القومي االجتماعي سماح مهدي 
الفلسطينية  المقاومة  فصائل  عن  وممثلون 

وفعاليات المخيم وحشد كبير من أبنائه.
اللبناني  الوطنيين  بالنشيدين  االفتتاح 

والفلسطيني.
 - الفلسطيني  العربي  المركز  رئيس  ألقى  ثم 
الله  عبد  أبو  االنتفاضة  فتح  حركة  في  القيادي 

فارس كلمة جاء فيها:
المقدس  وترابها  فلسطين  اغتيال  جريمة  إن 
وتهجير  الفلسطينية  وال��م��دن  القرى  وتدمير 
العدو  عصابات  يد  على  المنافي  إل��ى  شعبنا 
الصهيوني والتي ارتكبت وال تزال أبشع الجرائم 
وكل  قاسم  وكفر  ياسين  دير  من  شعبنا  بحق 
والتي  منا،  اآلالف  بحياة  أودت  التي  المجازر 
أيقونة  الصحافية  إع��دام  جريمة  آخرها  كانت 
كان  التي  عاقلة  أبو  شيرين  الشهيدة  فلسطين 
هذا  حقيقة  ناقال  العالم  كل  إلى  عابراً  صوتها 

العدو المجرم.
وحدتنا الوطنية المقاومة هي الطريق الوحيد 
لمواجهة هذا الكيان الغاصب المجرم، وإن شعباً 
وسيواصل  يركع  أن  يمكن  ال  األبطال  هؤالء  فيه 
شهدائنا  ودم  صوت  وسيبقى  النضال،  مسيرة 
والعدالة،  الحرية  سماء  في  محلقاً  عالياً  مدوياً 

وشاهداً على وحشية وإجرام هذا العدو.
في ذكرى النكبة، وباسم المؤسسات العاملة 
في مخيم برج البراجنة، نؤكد على أن فلسطين 

محاوالت  كل  رغ��م  وال��ج��ذر،  واألم  الوطن  هي 
منها.  والنيل  والثقافية  الوطنية  هويتنا  طمس 
لكل  الحقيقّية  البوصلة  هي  فلسطين  وستبقى 

المناضلين والشرفاء في هذه األمة.
ال��ي��وم ن��ج��ّدد ال��ع��ه��د ل��ل��ش��ه��داء واألس���رى 
بأن  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  ولكل  والجرحى، 
أبنائنا  وقلوب  قلوبنا  في  حية  ستبقى  قضيتنا 
كل  إلى  والعودة  التحرير  يوم  حتى  وأحفادنا 

فلسطين.
ويبقى الرّد الطبيعّي على جرائم االحتالل هو 
وقواعد  المقاومة  واستمرار  الوطنية  الوحدة 
على  يوم  كل  شعبنا  يجّسدها  االشتباك التي 
هو  العودة  في  حقنا  أن  خاصة  فلسطين،  أرض 

حق مقدس لكل واحد منا، وإننا لعائدون.

مهدي
الحزب  في  األعلى  المجلس  ناموس  وألقى 
كلمة  مهدي  سماح  االجتماعي  القومي  السوري 

وجدانّية قال فيها:
برج  مخيم  وف��ي  هنا  س��ن��وات،  ع��دة  قبل 
المناضل  للرفيق  تكريمياً  حفالً  أقمنا  البراجنة، 
وس��ام  منحه  نتيجة  كنفاني  اللطيف  عبد 
القومي  السوري  الحزب  رئيس  قبل  من  الثبات 

االجتماعي.
الرفيق كنفاني هو ابن فلسطين، ومنزله يحمل 
الرقم 15 في شارع البرج في مدينة حيفا. عندما 

االحتفال أجابنا  في  كلمته  سيبدأ  كيف  سألناه 
عن  منه  استفسرنا  غانمين«.  ي��ا  »ال��ع��واف��ي 
أهلنا  يستعملها  عبارة  أّنها  فأوضح  معناها، 
التي  الغنيمة  إل��ى  ل��إش��ارة  فلسطين  داخ��ل 
الحرب،  في  النصر  إنجازه  بعد  المقاتل  ينالها 
تحقيق  اقتراب  بشرى  طياتها  في  تحمل  وهي 
كلمتي  أبدأ  كنفاني  فتيمنا بالرفيق  اإلنتصار. 

بالعوافي يا غانمين.
قّدر  عندما  عمري  من  عشرة  الثانية  في  كنُت 
جدي  أم  )وهي  الكامل  أم  بجدتي  ألتقي  أن  لي 
أحد  وفي  عمان.  األردنية  العاصمة  في  ألمي( 
األيام علمت أنها توضب أغراضها، فسألتها عن 
السبب وعما إذا كان أحد منا قد أغضبها. فأجابت 

بالنفي مصّرة على المغادرة إلى فلسطين.
تمسكت ببقائها معنا، ألن فرصة اللقاء بها ال 
بعبارة  علّي  فردت  سهلة.  وليست  دائماً،  تتكّرر 
قالت  إذ  أذني،  في  اليوم  حتى  أصداؤها  تزال  ال 
منها  استفسر  أن  حاولت  أهلها«.  طلبت  »الديار 
ستتعّرف  تكبر  »عندما  فأجابت  المعنى،  عن 

على المعنى بنفسك«.
وها  كبرنا،  نحن  ها  الكامل:  أم  يا  ستي  يا 
يجعلنا  م��ا  ال��وع��ي  م��ن  نمتلك  أصبحنا  نحن 
الديار هي فلسطين، وأننا نحن أهلها  نعرف أن 
وناسها وعزوتها ورجالها وماجداتها وأشبالها 

ونسورها وفدائيوها.
سأعود  معنا،  نابلس  في  بيتك  مفتاح  زال  ال 

إليه ومعي الكوفية التي أهديتني إياها، وعندما 
أدخل سأصرخ »يا ستي هّياتنا رجعنا«.

بعدها جال المشاركون على أرجاء المعرض، 
الديمقراطية  الجبهة  في  القيادّي  ق��ّدم  حيث 
سخنيني  ربحي  المناضل  فلسطين  لتحرير 
فلسطين  خريطة  تتضمن  صناعته  من  لوحة 
عمدة  إلى  عاقلة  أبو  شيرين  للشهيدة  وصورة 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  اإلعالم 
ناموس  اللوحة  وتسلم  لجهودها.  ت��ق��دي��راً 
شكر  الذي  مهدي  سماح  األمين  األعلى  المجلس 
تعكس  التي  مبادرته  على  سخنيني  المناضل 

عمق أصالته وانتمائه. 

معر�ض تراثّي وحفل فنّي للم�ؤ�س�سات الأهلية العاملة في مخيم برج البراجنة 

نام��ض المجل�ض الأعلى �سماح مهدي: نحن اأهل فل�سطين ونا�سها وعزوتها ورجالها وماجداتها واأ�سبالها ون�س�رها وفدائي�ها

أبو عبد الله فارساألمين سماح مهدي

شارك وكيل عميد التنمية اإلدارية في الحزب السوري القومي االجتماعي عاطف حوري وعدد 
50 ألف طالب«  من الفعاليات في حفل تخريج الدفعة األولى )500 طالب( من »مشروع تأهيل  

الذي أقيم على مسرح نقابة الفنانين في حلب وتنفذه مؤسسة »سوريون إيجابيون بالمطلق«.
ُيذكر أن المشروع يرمي إلى تدريب وتأهيل 50 ألف طالب جامعي في حلب بمختلف المجاالت 

ويتضّمن تطوير مهارات إدارية واقتصادية ومهارات حاسوب باإلضافة الى دورات اللغات.
وأثنى وكيل عميد التنمية اإلدارية على الدور الهام الذي تقوم به مؤسسة )سوريون ايجابيون 
وذوي  الحرب  وجرحى  الشهداء  أبناء  من  طالباً  يشمل  الذي  المشروع،  هذا  خالل  من  بالمطلق( 

دور  على  أيضاً  نّوه  كما  مخفضة.  بأسعار  جامعيين  وطلبة  مجاني  بشكل  الخاصة  االحتياجات 
ُمدرسي المعهد والكوادر التدريبية فيه، ألنهم يؤّدون رسالة العلم بأمانة ومن منطلق أن »المجتمع 

معرفة والمعرفة قوة«.
وأعرب حوري عن تقدير الحزب السوري القومي االجتماعي إلدارة المؤسسة على هذه الجهود 
إلضاءة شمعة العلم من قلب عصف المعاناة وهول الحرب ولينطلق الطالب في مسيرتهم حاملين 

رسالة العلم والمعرفة واإلنسانية.
كما هنأ الطلبة المتخّرجين وحثهم على االستمرار في التعلم والعطاء ليأخذوا مكانهم الطبيعي 

القومي االجتماعي، أنهم »نقطة االرتكاز في  البناء االجتماعي بصفتهم، وكما نؤمن بمفهومنا  في 
العمل القومي«.

االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  االدارية  التنمية  عمدة  بين  التعاون  على  حوري  وأكد 
ومؤسسة سوريون إيجابيون بالمطلق في مجال العمل التنموي وبناء المهارات والكادر البشري، 
الى اختصاصيين يلعبون دورهم الحقيقّي إلعادة  المجاالت بحاجة  المجتمع وبكافة  ال سيما أن 

بناء ما هدمته الحرب خصوصاً، وللبناء االجتماعي عمومآ.
وفي ختام الحفل تّم تكريم وكيل عميد التنمية اإلدارية وآخرين.

م�ؤ�س�سة »�س�ري�ن اإيجابي�ن بالمطلق« تخّرج الدفعة الأولى من »م�سروع تاأهيل 50 األف طالب« 

وكيل عميد التنمية الإدارية في »الق�مي« عاطف ح�ري: لياأخذ الطلبة المتخّرج�ن دورهم فهم نقطة الرتكاز في العمل الق�مي

عاطف حوري
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ال�سفير الألماني زار »الريجي« 

اللبنانية  والتنباك  التبغ  حصر  إدارة  قر  كيندل   أندرياس  بيروت  في  األلماني  السفير  زار 
»الريجي« في الحدث، حيث استقبله رئيس لجنة اإلدارة المدير العام المهندس ناصيف سقالوي، 

بحضور عضوي لجنة اإلدارة المهندسين جورج حبيقة ومازن عبود.
واّطلع كيندل الذي رافقه السكرتير األول للشؤون المالية من سقالوي على ما حققته »الريجي« 
من إنجازات في مجاالت الزراعة والصناعة والتجارة وسواها، وعلى الدور المجتمعي الذي أّدته 

خالل السنوات األخيرة.

سقالوي يسلم سفير ألمانيا لوحة تذكارية

هي إال خطر ال على )إسرائيل( فحسب، وإنما على أهلهم وشعبهم، وهو أمر ثبت تهافته وعاد عليها 
بالخسارة وبمزيد من فقدان السيطرة في القدس كما بدا واضحاً في الجنازة التي حاولت الشرطة 
للمقاومة  فهي  الثانية  والرسالة  المحمول.  التابوت  على  وحتى  المشّيعين  على  واالعتداء  قمعها 
أن ال  الدموية بدليل  للمخّيم لن يكون به ضوابط ومحّرمات وسيكون بالغ  المقبل  بأّن االجتياح 
حصانة لشخصية من وزن الشهيدة، ثم اّن في هذه االجتياحات اليومية فحصاً لقدرات المقاومة 

واستكشافاً لمستجّداتها.
داوود  منهم  وآخ��رون  سمودي  علي  الصحافي  زميلها  معها  جرح  شيرين  استشهاد  يوم   في 
الزبيدي الذي أصيب إصابة بالغة، وهذا هو شقيق زكريا الزبيدي الذي يمثل حالة رمزية نضالية 
ال في مخيم جنين فحسب، وإنما في أوساط المقاومة عموماً، فقد كان أحد قادة الكفاح في مخيم 
جنين على مدى عقدين من الزمن، ودفع أثماناً شخصية باهظة من اعتقال ومطاردة وفقدان األهل 
واألحبة الذين قضوا شهداء ومنهم والدته وشقيقه األكبر اللذان استشهدا في معركة مخيم جنين 
عام 2002، حصل على الشهادة الثانوية في السجن، انتسب للجامعة حيث حصل على شهادتي 
البكالوريوس والماجستير، كان موضوع رسالة الماجستير عن تجربته النضالّية وظروف الكفاح 
والمطاردة والتخّفي، التي أصبحت دليالً يقرأه جيل الشباب المقاوم اليوم، في مرحلة تسلم الجنرال 
األميركي دايتون ملف األمن، تّم العفو عن مجموعات المطاردين والزبيدي منهم، ولكن )إسرائيل( 
عاودت اعتقاله، استطاع ثقب أرض السجن والهروب مع أربعة من زمالئه األسرى في عمليه نفق 
الحرية الشهيرة، أخوه داوود سار على نهجه وعقب إصابته تنقل بين عدة مستشفيات لينتهي به 
األمر في مستشفى حمزة في حيفا )رامبام بالعبرية وهو االسم الذي تغّير إثر النكبة( حيث أعلن 
االحتالل أنه جريح ومعتقل، وهناك حاول عضو الكنيست المتطرف بن غفير اقتحام غرفته لقتله 
)حسب ما صّرح( ولكن أمن المستشفى حال دون ذلك )حسب اّدعاء إدارة المستشفى(، ولكن ما 
هي إال ساعات وأعلن عن استشهاده، مما فجر حالة استثنائّية من الغضب الشعبي وفي أوساط 

المقاومين جعلت من مخيم جنين وجواره خارج السيطرة.
من  ضابطاً  المقاومة  قتلت  أيام  منذ  جرى  اشتباك  وفي  جنين،  مخيم  في  يتضاعف   التوتر 
بالكثافة  اتسمت  مقاومة  من  واجهوه  عما  بذهول  والجنود  الضباط  تحّدث  فيما  االحتالل،  جيش 
والشجاعة، وهو ما بدا في المسيرات التي أعقبت اإلعالن عن استشهاد الزبيدي حيث طاف اآلالف 
المدينة  الذين عرفتهم  المدينة والمخيم وبينهم أعداد من المسلحين غير االستعراضيين  شوارع 
مروحيات  بها  تشارك  قد  القادمة  المعركة  فإّن  شهدوه  ما  إثر  االحتالل  مصادر  وحسب  سابقاً، 

األباتشي وتستعمل بها وسائل أخرى ال يريدون الكشف عنها.
وقراها  ومخيمها  جنين  في  المقاتل  الواقع  ضرب  في  هي  )إسرائيل(  أهداف  تبدو  التقدير   في 
والقضاء على أية قوة معارضة خاصة إْن كانت مسلحة وجاهزة لالشتباك كما هو الحال، وتريد 
منع غزة من نقل المعركة للضفة وأخيراً تريد الظهور أمام جمهورها بمظهر القوّي الحازم القادر 
إثر  األجواء  لترطيب  واضطرارها  الداخلية  مشاكلها  أمام  الحكومة  تترنح  فيما  الدماء،  سفك  على 
سيطلب  حيث  المقبل،  حزيران  من  األخير  الثلث  في  بايدن  لزيارة  واالستعداد  شيرين  استشهاد 
وضع شيء من الضوابط أمام االستيطان، وسيزور القدس الشرقية ومستشفى المقاصد حسب 
الرئيس  قام  التي  الشرقّية  القدس  في  األميركية  القنصلية  فتح  إعادة  عن  حديث  وثمة  ُيشاع،  ما 

السابق بنقلها إلى القدس الغربية.
 من جنين ومخيمها ستنطلق شرارة تعمل على تغيير كبير نتائجها في عالم الغيب، ولكن األكيد 

أّن ما بعدها لن يكون كما قبلها...
*سياسّي فلسطينّي مقيم في الكفير ـ جنين ـ فلسطين المحتلة.

المشروع  فعل  فماذا  العربية،  أمتنا  ضد  الغربي  االستعماري 
المؤامرة  مشروع  إلجهاض  العرب  فعل  وماذا  أهدافه؟  لتحقيق 

عليهم منذ ذلك التاريخ؟
المشروع  إّن  القول  يمكننا  األول  السؤال  على  ولإلجابة 
المعلنة  أهدافه  تحقيق  في  نجح  قد  الغربي  االستعماري 
األول  للهدف  فبالنسبة  التاريخ،  ذلك  منذ  تدريجّي  بشكل 
»سايكس  اتفاقية  عبر  نجح  فقد  التقسيم  بعملية  المتعلق 
بين  الواقعة  المنطقة  في  األراض��ي  بتقسيم   1916 بيكو«   �
شرق البحر األبيض المتوسط والشمال األفريقي كما جاء في 

التقرير.
عدم  في  والمتمثل  للمشروع  الثاني  للهدف  وبالنسبة 
نجح  فقد  العربية  لمجتمعاتنا  الحديثة  التكنولوجيا  نقل 
من  العربية  مجتمعاتنا  حرمان  في  وحديثاً  قديماً  المشروع 
مجتمعات  إلى  تحويلنا  من  وتمّكن  الحديثة  التكنولوجيا 

للتكنولوجيا. مستهلكة 
في  والمتمثل  للمشروع  الثالث  بالهدف  يتعلق  ما  وفي 
إثارة العداوة بين طوائفها فقد نجح المشروع قديماً في ذلك 
فعملية  اآلن؛  تنفيذه  يتّم  الذي  الواضح  بالشكل  يكن  لم  لكنه 
التقسيم والتفتيت على األسس الطائفية والمذهبية والعرقية 
قد أصبحت معلنة خاصة في الدول التي تتمّيز تاريخياً بهذا 

التنّوع الطائفي والمذهبي والعرقي.
الرابع للمشروع والمتمثل في زرع جسم غريب  الهدف  أما 
والشمال  المتوسط  األبيض  البحر  شرق  بين  يفصل  عنها 
عام  بلفور  وع��د  وعبر  قديماً  المشروع  نجح  فقد  األفريقي 
فلسطين،  في  لهم  قومّي  وطن  إنشاء  اليهود  منح  في   1917
ومازالت   1948 عام   – معلنة  مزعومة  دول��ة   – إلى  تحّول 

قائمة وتتمّدد حتى اليوم.
بين  من  األميركية  المتحدة  ال��والي��ات  تكن  لم  وبالطبع 
المشروع  انطلق  عندما  الكبرى  الغربية  االستعمارية  القوى 
العالمية  القرن العشرين، لكنها جاءت بعد الحرب  في مطلع 
العشرين  القرن  من  التسعينيات  مطلع  مع  وتمكنت  الثانية، 
األلفية  مطلع  ومع  الدولية،  بالساحة  الكامل  االنفراد  من 
عرف  جديد  بثوب  ال��م��ش��روع  الستكمال  سعت  ال��ج��دي��دة 
لتقسيم  يسعى  والذي  الجديد«  األوسط  »الشرق  بمشروع 
النيران  إشعال  على  ذلك  في  ويعتمد  مجّدداً  العربي  الوطن 
مكان  في  وخفتت  ه��دأت  فكلما  العربية.  مجتمعاتنا  داخ��ل 
عدة  على  مستفيداً  ليظّل  جديد،  من  إشعالها  األميركي  عاود 
مستويات لعّل أقلها هو نهر األموال المتدفقة على خزانته مرة 
السالح،  شراء  بفعل  ثانية  ومرة  االقتصادية،  التبعية  بفعل 
ومرة ثالثة بفعل الحماية الوهمية من أعداء وهميين صنعهم 

لنا على أعينه ليبتزنا ولنقّدم له ثروات أوطاننا طواعية.
فعل  م��اذا  الثاني  السؤال  على  باإلجابة  يتعلق  ما  وفي 
الغربي؟  االستعماري  المشروع  أه��داف  إلجهاض  العرب 
تعاملنا  بل  المواجهة  في  فشلنا  إننا  تقول  القاطعة  فاإلجابة 
قديماً  الغربي  العدو  ونجح  شديد،  بتهاون  المشروع  مع 
وحديثاً في تجنيد الرجعية العربية لتكون أدوات وظيفية يتّم 
بها تنفيذ أهدافه، ووقفت باقي الدول العربية متفّرجة وكأنها 
غير معنية باالستهداف. لكن رغم ذلك كان هناك دائماً أمل في 
االستعماري  المشروع  بإبعاد  الواعية  العربية  القوى  بعض 
مواجهة  إلى  دائماً  سعت  والتي  التآمرية  وأهدافه  الغربي 
التكنولوجيا  وص��ول  ع��دم  ومواجهة  بالوحدة،  التقسيم 
مستقّل،  تنموي  مشروع  عبر  النفس  على  باالعتماد  الحديثة 
بين  اللحمة  بزيادة  الطوائف  بين  العداوة  إث��ارة  ومواجهة 
الجسم  ومواجهة  والعرقية،  والمذهبية  الطائفية  المكّونات 
والسعي  الصهيوني  العدو  لهذا  بالتصّدي  المزروع  الغريب 
تعي  أن  بّد  ال  لذلك  سادة،  يا  المقاومة  مشروع  إنه  القتالعه. 
يتّم  ال  أن  ويجب  األميركية  المؤامرة  حقيقة  العربية  شعوبنا 
وأن  مجتمعاتهم،  داخل  النيران  إلشعال  كوقود  استخدامهم 
اللهم بلغت  يتّم االصطفاف خلف المقاومة وتوسيع دائرتها، 

اللهم فاشهد.

وظهرت  المرتبك  الكيان  هشاشة  برزت  شيرين  وداع  في 
مع  اس��ت��وت  التي  وشجاعته  الفلسطيني  الشعب  عظمة 

استحقاقه للحرية واالستقالل.
حمل  من  الناس  تمنع  أن  ق��وة  تستطيع  لن  شيرين  بعد 
حقوقها.  ممارسة  أو  شهدائها  تشييع  أو  الوطنية  أعالمها 
في  شعبها  وّح��دت  فلسطين  سماء  في  الساطعة  فالنجمة 
واإلره��اب،  القمع  محاوالت  كّل  أمامه  صُغرت  مهيب  موكب 
أخبرتنا  فقد  بأمانة  الحقيقة  تنقل  أن  شيرين  اعتادت  وكما 

وال يصدُق مع أحد وال  أّن االحتالل ال يحترم أحداً  من نعشها 
أبيب  تل  تلحق  جديدة  مرة  الحياة.  يحترم  وال  الموت  يوقر 
العار بنفسها وتخسر ما تبقى من سمعتها حتى لدى أصدقاء 

صعقتهم الجريمة ووضعتهم أمام الحائط.
 ولو كان الراحل الدكتور كلوفيس مقصود أحد أبرز سفراء 
العرب حياً بيننا لرثى شيرين بأجمل الكلمات وعيونه تدمع 
من الفرحة كما من الحزن معتزاً فخوراً بالشهيدة الفلسطينية 
الشعب  حولها  واحتشد  القدس  أج��راس  لها  ُقرعت  التي 

الطريق  طول  والفتيات  النساء  زغاريد  ورافقتها  الفلسطيني 
من جنين إلى القدس محمولة على أكّف شباب فلسطين شباب 

المستقبل.
سالم من القلب لشيرين في مثواها األخير.

سالم من القلب لفلسطين.
العالم  في  ومدينة  وبلدة  وقرية  حّي  كّل  من  للقدس  سالم 

العربي.
*نائب ووزير سابق.

المستعمر  وطرد  فلسطين،  أرض  لكل  الكامل  للتحرير  أيقونة  شيرين،  الشهيدة  أصبحت  فقد 
الصهيوني الذي هو امتداد لالستعمار الغربي، لكي يظّل خنجراً في ظهر األمة العربية للحيلولة 

دون تكاملها ووحدتها.
إن الشهيدة شيرين أبو عاقلة، كانت تمارس عملها الوطني، في تغطية جرائم ولسنوات طويلة، 
المحتّل الصهيوني، في تنكيله بالشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل البغيض، وفي عدوانه 
ألية  احترام  وبدون  الصهيونية،  المستوطنات  وإقامة  األرض  على  اعتدائه  وفي  اآلمنين،  على 
حقوق للفلسطينيين، وال احترام لشرعية دولية ترفض االستيطان وتدينه وال تعترف به، فضالً 
عن تغطيتها لكّل األحداث على األرض المحتلة، وبال تمييز وكانت صوتاً للحق وناقلة للحقيقة، 
فلم تساوم أو تقايض، إال على حياتها وحياة عائلتها العروبية بهويتها الفلسطينية. وقد عرفها كّل 
عربي ُحر، وكّل مواطن ُحر في العالم كله شرقاً وغرباً، من خالل تغطيتها لعملها بمنتهى األمانة 
والموضوعية والوطنية. وقد تابعها العالم بأسره، وشاهدها، واستمع لصوتها الممّيز، مع آخرين، 

لكنها كانت في المقدمة من حيث المكانة والمهنية والوطنية والشجاعة.
االستفزازات  وال  الشتائم،  وال  ال��رص��اص،  ال  شيئاً،  تخاف  ال  شجاعة،  الشهيدة  كانت 
اإلعالمية  هذه  ومثل  حياتها.  على  تخف  ولم  بحق،  مغامرة  أنها  إال  عملها،  إلعاقة  الصهيونية 
اإلمساك  على  تقتصر  ال  المقاومة  أّن  وأثبتت  والوطنية،  الشجاعة  في  نموذجاً  قّدمت  الممّيزة 
المجرم،  الصهيونّي  قلب  في  للطعن  والسكينة  والحجارة  النبلة  حتى  وال  والصاروخ  بالمدفع 
بل إّن المقاومة أشمل من ذلك كله. فاإلمساك بالميكروفون وفضح العدوان الصهيوني وجرائمه 
في حق الفلسطينيين على أرضهم المحتلة، هو مقاومة كبرى فهي التي كانت تنقل للعالم كله، 
خالل  من  أنه  إال  ذلك،  من  يستغربون  المشاهدون  كان  وقد  »الجزيرة«.  قناة  شاشة  خالل  من 
أوقات األحداث الضخمة في  أو نقل هواء خصوصاً  أو تغطية  أنه لم يمنع لها تقرير،  معرفتي، 

المحتلة. قلب فلسطين 
وأخيراً  الحدث،  نقل  في  وآخر  دين  بين  تمّيز  لم  التي  الوطنية،  الشخصية  تلك  هو  األهّم  ولكن 
عرفنا أنها عروبية مسيحية، فهل اختلف التقييم لها؟ مستحيل، ومن الوهلة األولى نكتب جميعاً 
إنها  البحر.  إلى  النهر  من  فلسطين  تحرير  طريق  على  المقاومة  شهيدة  أنها  عروبي،  وبضمير 
أو  مسلم  عربي  بين  يمّيز  ال  الصهيوني  فالعدو  الله.  شاء  إْن  فلسطين،  كّل  تحرير  إلتمام  األيقونة 
أوروبية، بل  أو  أو روسية  أميركية  أو  َمن يحمل جنسية فلسطينية  عربي مسيحي، وال يمّيز بين 
يكشف  فمن  »إسرائيل«.  دولة  يسّميه  ما  أو  الصهيوني  لالحتالل  عدو  هذا  بأّن  يصنف  الذي  هو 
األمر  السبل. ثم احتواء  بكّل  التخلص منه  بالنسبة للصهاينة، ويجب  العدو  االحتالل هو  جرائم 
)مسيحية(  فلسطينية   � شيرين  فالشهيدة  الخداع.  من  والمزيد  واألكاذيب  بالتبريرات  ذلك  بعد 
تحمل الجنسية األميركية، وتعمل في قناة »الجزيرة« التي تفتح شاشاتها للصهاينة تحت مبّرر 
الغادر، لتلحق  العدو الصهيوني  اآلراء! فهل شفع ذلك ألن تكون شهيدة برصاص  لكّل  أنها منبر 
من  ومسمع  مرأى  وعلى  علناً  الصهيونية  الدبابات  دهستها  والتي  راشيل،  األميركية  بالناشطة 

العالم كله ووسائل إعالمه؟!
إّن الكيان الصهيوني هو ذريعة االستعمار، وتّم زرعه بديالً عن االستعمار، وليكن فوق رؤوس 
سيجبر  والعالمي  اإلقليمي  العام  الرأي  قوة  ولكن  الحساب!!  وفوق  عرب،  وغير  عرباً  الجميع 
األجهزة العالمية على المحاسبة، تحت قوة المقاومة الفعلية ضد هذا الكيان حتى انهياره، وهو 

قريب بإذن الله.
العدل  محكمة  إلى  األمر  لرفع  المقاومة،  فصائل  جميع  من  وبدعم  الفلسطينّية،  السلطة  أناشد 
الدولية لمحاسبة القتلة، وفتح ملف الحاالت السابقة. كما أطالب قناة »الجزيرة، بغلق شاشاتها 
أمام ممثلي ورموز الكيان الصهيوني، واالكتفاء بمتحدثين من أوروبا وأميركا ليشعر هذا الكيان 
بالحصار. كما أطالب النظم العربية الحاكمة بضرورة وقف التطبيع مع هذا الكيان فوراً، جزاء هذه 
األفعال العدوانية، والجرائم البربرية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في 

أرضه المحتلة.
تحية لِك أيتها المناضلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، تحية لروحك المسالمة، وتحية ألسرتك 
وعائلتك، ومكانك في الجنة، ألنك دافعت عن الوطن وهو أرقى أنواع الشهادة، بغض النظر عن أية 

صفة دينية، وبصفتك »إنسانة«.
*أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية،
واألمين العام المساعد للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة.

المسؤولية،  من  والتهرب  بالتفّرج  خصومها  يقوم  فيما  المسؤولية،  وتتحمل  والمالية 
وتسجيل النقاط.

حسن  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  كلمة  في  رئيسي  محور  كانت  العناوين  هــذه 
نصرالله، التي خصصها لتقييم نتائج االنتخابات ورسم آفاق ما بعدها، حيث دعا السيد 
المسؤولية، شارحاً  البحث في كيفية تحّمل  الى  التهدئة، واالنتقال  اولوية  إلى  نصرالله 
حجم التحديات التي تفرضها أولويات الناس، في الكهرباء والمحروقات والخبز وسعر 
الصرف ومصير الودائع، ودعا نصرالله للتمييز بين األحجام النيابية واألحجام الشعبية 
للقوى السياسية، في ظل قانون انتخابات قائم على عدم اعتماد معايير موّحدة في توزيع 
الدوائر بقياس عدد ناخبيها وعدد نوابها وبالتالي عدد األصوات الالزم لنيل مقعد نيابي 
فيها، ليقول إن المعادلة الديمقراطية اللبنانية لن تستقيم حتى يعتمد قانون انتخاب خارج 

القيد الطائفّي على أساس التمثيل النسبّي في لبنان دائرة واحدة.
الزوايا  تدوير  إلــى  يحتاج  بأنه  نصرالله  السيد  كــالم  أوحــى  الــذي  األول  االستحقاق 
النواب،  لمجلس  رئيس  ونــائــب  رئيس  انتخاب  هــو  الــهــادئــة،  والنقاشات  والتفاهمات 
إن  نيابية  مصادر  قالت  فيما  النيابية،  اللجان  ورؤســاء  المجلس  مكتب  هيئة  وانتخاب 
ثنائي حركة أمل وحزب الله يتجه لبدء تشاور مع الكتل النيابية بال استثناء للتداول في 
فرص التوافق على سلة متكاملة تضمن توزيعاً عادالً يتّم اإلجماع عليه يراعي التوازنات 
الترشيحات، خصوصاً  الكتل تتسابق على  بدأت  بينما  النيابية،  الكتل  الطائفية وأحجام 
لمنصب نائب الرئيس الذي أعلن التيار الوطني الحر ترشيح النائب الياس بوصعب لنيله، 
ومثله فعلت القوات اللبنانية بتسمية النائب غسان حاصباني مرشحاً، بينما تحدثت الكتل 
المجلس، خالل  نائب رئيس  النائب ملحم خلف لمنصب  التداول بترشيح  التغييرية عن 
اجتماع ضم أعضاء جميع الكتل الجديدة، تحت عنوان البحث في االنضمام لكتلة واحدة، 
وبقيت العقدة التي ستتحكم بترجيح كفة المرشح األبرز لمنصب نائب رئيس المجلس 
تتمثل بمعرفة َمن يسبق اآلخر للتفاهم مع الثنائي على السلة المجلسيّة بين المتنافسين، 
الثنائي لدعم  فيسير بتسمية الرئيس نبيه بري كرئيس للمجلس الجديد مقابل نيل دعم 
اللجان  رئاسة  مناصب  اآلخــرون  ليتقاسم  الرئيس،  نائب  لمنصب  اختاره  من  ترشيح 

المهمة، خصوصاً لجنة المال والموازنة ولجنة اإلدارة والعدل.
وأكد السيد نصرالله أن جمهور المقاومة الوفّي أّمن شبكة األمان السياسية والشعبية للمقاومة 

وسالحها في االنتخابات النيابّية، رغم كل التهويل والتهديد إلخافة الناس.
نصرالله  توّجه  النيابّية  االنتخابات  نتائج  صدور  بعد  المستجّدات  آخر  فيها  تناول  كلمة  وفي 
لجمهوره بالقول: »لقد أمنتم شبكة األمان السياسية والشعبية المطلوبة للمقاومة وسالحها مقابل 
االستهداف المعلن والواضح«، معتبًرا أن »رغم كل التهديد والتهويل لتخاف الناس وتتراجع لم يؤِد 
الى نتيجة، والحضور الكبير في المهرجانات الثالثة كان جواًبا، والحضور الكبير يوم االقتراع كان 

جواًبا.. والنتائج التي صدرت كانت جواًبا أيًضا«.
حلفاء  وعلى  علينا  كبيرة  ونفسية  إعالمية  هجمة  بعد  يأتي  اإلنجاز  هذا  أن  نصرالله  واعتبر 
المقاومة والضغوط االقتصادية وافتعال األزمات، الفًتا إلى أن »النتائج الكبيرة تعطي رسائل قوية 
األهلي  والقادرة واإلصالحات والسلم  العادلة  الذهبية والدولة  بالمقاومة والمعادلة  التمسك  حول 

والعيش الواحد وأولوية معالجة األزمات الحياتية واالقتصادية«.
يستطيع  ال  والحياتية  واالقتصادية  والنقدية  المالية  بالبلد  الموجودة  األزمات  »حجم  أن  ورأى 
وقوى  نيابية  كتل  مجموعة  أمام  نحن  واليوم  األكثرية،  على  حصل  لو  حتى  عالجها  وحده  فريق 
سياسية ونواب جدد ونواب مستقلين. قد تكون مصلحة لبنان والشعب اللبناني في ما حصل. أن 
ال يحصل هذا الفريق على أكثرية وال ذاك، إذ ال يوجد فريق سياسي اليوم بالبلد يستطيع االدعاء أن 

األغلبية النيابية معه«.
به  ونعتّز  نفتخر  كبير  انتصار  هو  المقاومة  بموضوع  يتعلق  ما  في  حصل  »ما  أن  الى  وأشار 

خصوًصا عندما نرى ظروف المع�ركة وما اسُتخدم وما أنفق فيها«.
واعتبر أن »حجم األزمات الموجودة بالبلد المالية والنقدية واالقتصادية والحياتية ال يستطيع فريق 
وحده عالجها حتى لو حصل على األكثرية، وأنه عندما ال تكون األكثرية عند أحد يعني الكل مسؤول 
وال يجوز ألحد التخلي عن المسؤولية.. أهون شيء المعارضة والتنظير وال كلفة لها«، داعًيا إلى تهدئة 

السجاالت السياسية، انتهت االنتخابات وكل ما يجب أن ُيقال بعد االنتخابات قيل أيًضا«.
الوقود  أزمة  الى  ذاهب  كله  »العالم  أن  الله  نصر  اعتبر  البلد،  في  والغذاء  الوقود  أزمة  وحول 
نساجل  أن  نستطيع  األسواق،  من  تنقطع  قد  أمور  وهناك  سعره  ارتفع  والقمح  سعره،  ارتفع  الذي 
لسنوات وإذا تعتقدون أننا بدفاعنا عن المقاومة وسالحها سنكّل أو نمّل ونستسلم فهذه خياالت لكن 

السجاالت ال توصل الى مكان«.
ولفت نصرالله إلى أن »األكاذيب انكشفت من قبل االنتخابات، إذ كانت التهمة لكل فريقنا السياسي 
إجراء  يريد  ال  فريقنا  بأن  أمل  وحركة  الله  لحزب  أقل  وبنسبة  الحر  الوطني  للتيار  أعلى  وبنسبة 
االنتخابات، والكذبة الثانية هي إجراء االنتخابات في ظل الس�الح.. عام 2005 وعام 2009 أجريت 
انتخابات وأخذتم االنتخابات في ظل الس�الح واليوم عام 2022 أنتم تحتفلون بنتائج انتخابات في 

ظل السالح.. أما آن لهذه الكذبة وهذا الكذاب أن يخجل؟«.
االقتراع  مراكز  على  تجول  األميركية  السفيرة  »رأينا  قال:  اإليراني  االحتالل  كذبة  خّص  ما  وفي 
وتشكل لوائح والسفير السعودي كان أنشط ماكينة انتخابية في لبنان«، معتبًرا أن االزمات ال تعالج 

إال من خالل الشراكة والتعاون بمعزل من الخصومات، فلنذهب الى نقاط االتفاق والتعاون«.
وتابع نصرالله: »أصوات الئحة األمل والوفاء في بعلبك الهرمل والجنوب الثالثة وفي الزهراني 
صيدا وصور ومرشح الثنائي في زحلة طلعوا أكثر من نص مليون صوت«، متسائالً: »هل أنت الذي 
ليس لديك سوى كم ألف صوت تتكلم باسم الشعب اللبناني؟«، وأضاف: »بعد االنتخابات هل من 
لوائح  ويشكل  السفارات  من  دعًما  ويأخذ  الحالية  األزمات  عن  بالمسؤولية  نسبة  أكبر  يحمل  أحد 
ويدعمها في كل لبنان ولم يحّصل اال نائبين أو ثالثة يخرج ليقول الشعب اللبناني لفظ المقاومة في 

االنتخابات.. ما هذه الوقاحة؟«.
ولفت نصرالله الى أنه »يمكن القول إن عدد النواب ألي جهة يعبر عن الخيارات الشعبية واإلرادة 
واحدة  انتخابية  دائرة  لبنان  أساس  على  االنتخاب  قانون  يكون  أن  هي  واحدة  حالة  في  الشعبية 
الدوائر  أن »توزيع  ال�18 ينتخبون«، ورأى  الطائفي وبتمثيل نسبي وشباب وصبايا  القيد  وخارج 
الى  السياسيين«، الفًتا  الزعماء  العلمي ألنها تقّص وتلزق وفق مصالح بعض  الشكل غير  تّم بهذا 
أن »المغالطة هي الخلط بين الحجم الشعبي وعدد النواب. وهذا في لبنان غير صحيح ألن النظام 
االنتخابي والسياسي طائفي واألسوأ أن تقسيم الدوائر االنتخابية ال تقسم على معيار علمي بل ال 

معيار في التوزيع«.
»كل  االنتخابات  بعد  لها  اجتماع  أول  في  النيابية،  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  دعت  بدورها، 
فوراً  والتوّجه  االنتخابية،  السجاالت  وقف  إلى  المتنافسة،  السياسية  والجهات  والتيارات  القوى 
للدولة  المترّدي  وبالوضع  للمواطنين  البائس  بالوضع  للنهوض  العملي  االهتمام  مباشرة  نحو 
ولمؤسساتها التي هّشمتها األزمة االقتصادية لغاياٍت ومآرب سياسّية أرادت أن تستهدف الخيارات 
العيش  والدواء وكلفة  الوطنية وبالغذاء  العملة  التالعب بسعر  للبنانيين ولم تتوّرع عن  الوطنّية 
انهزامّية  خياراٍت  وتسويق  عنها،  التخلي  أو  الخيارات  تلك  لتبديل  الضغط  أجل  من  اإلدارة  وشّل 

ممّوهة تتناقض مع المصالح الوطنّية للبنان واللبنانيين عموماً«.
وجّددت الكتلة »التزامها العمل من أجل مصلحة لبنان السيد الحر المقاوم ومن أجل صون كرامة 
األمن  توفير  صعيد  على  إزاءهم  بواجباتها  وتقوم  تحترمهم  التي  دولتهم  بناء  وإعادة  اللبنانيين 
والغذاء والصحة والتعليم والعمل والتنمية. وتتعّهد أن تلتزم سياسة حزب الله وتوجيهات سماحة 

األمين العام السيد حسن نصر الله في كل مواقفها وأدائها«.
خرق  بعد  بدوره، لفت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى »أننا كنا حاسبين 3 و»طلعلنا 2« 
من قبل قوى التغيير الذين ال نعتبرهم أخصاماً وأهالً وسهالً بهم وأنصحهم بأن ال يضعوا شروطاً 

على أنفسهم كي ال يصبحوا معزولين ألن الواقع شيء والمثاليات شيء آخر«.
وقال »زمطنا بريشنا« بعد هذه المعركة الغريبة العجيبة«، مضيًفا في مؤتمر صحافي: ارتضينا 
هذا القانون، لكن يجب أن يتم تغييره فهو بحاجة ل�3 أيام و30 كومبيوتر إلجراء الحسابات. وأردف 
»علينا أن ننظر إلى األمام لنرى كيف يمكن إنقاذ بلدنا وإذا لم نشارك كلنا في حكومة وحدة وطنية 

»بكربج« البلد وعلينا أن نتحاور وأن ننفتح على بعض«.
األكثرية معه  الرئاسة ومن ليس معه  االنتخابات بحسابات  أن »ال عالقة لنتيجة  وأكد فرنجية 

الثلث المعّطل ومن اليوم األّول تّم طرح اسمي ولم أطرح نفسي مرشحاً للرئاسة«.
وطبيعة  السياسية  وأبعادها  النيابية  االنتخابات  نتائج  تأثير  تحت  الداخلي  المشهد  يزال  وال 
النيابي  المجلس  برئاسة  بدءاً  المقبلة،  االستحقاقات  على  وأثرها  الجديد  المجلس  في  التحالفات 
ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية لالنتقال بعدها الى استحقاق تكليف وتأليف 

حكومة جديدة.
ظاهراً  السياسية  األح��زاب  تمثل  التي  النيابية  الكتل  ألغلب  السياسي  االصطفاف  كان  وإن 
التغيير  قوى  على  المحسوبين  النواب  على  منصّبة  العيون  فإن  الجديد،  المجلس  في  بوضوح 
والمجتمع المدني لجهة مواقفهم واصطفافهم حيال العناوين المحلية والقضايا السياسية الكبرى 

واالستراتيجية والسيادية، وما إذا كانوا سينضوون ضمن تكتل نيابي واحد أم ضمن تكتالت عدة.
وأفادت وسائل إعالم أن 14 نائباً من »قوى التغيير«، عقدوا اجتماعاً أمس في أحد فنادق بيروت 
لتشكيل كتلة، ودراسة الخيارات المقبلة في استحقاق رئاسة المجلس واستشارات التكليف وغيرها 

من الملفات.
مطلع  المجلس  رئاسة  استحقاق  حول  المشاورات  تبدأ  أن  ل�»البناء«  نيابية  مصادر  وتوقعت 
وهيئة  الرئيس  ونيابة  النواب  مجلس  رئاسة  سيشمل  »االتفاق  أن  الى  مشيرة  المقبل،  األسبوع 
مكتب المجلس واللجان النيابية ضمن سلة واحدة«، الفتة الى أن غياب أي مرشح شيعي منافس 
للرئيس بري سيفرض على كافة الكتل النيابية انتخاب بري أو تأمين النصاب لعقد الجلسة إلنجاز 
الجميع  على  تفرض  الميثاقية  أن  وأوضحت  االستحقاقات«،  بقية  إلنجاز  كمدخل  االستحقاق  هذا 
احترم  كما  األمر،  هذا  على  متفقاً  الله  وحزب  أمل  ثنائي  دام  ما  للمجلس  بري  رئاسة  على  الموافقة 
الحكومة«.  رئاسة  في  السنة  أو  الجمهورية  رئاسة  في  المسيحيين  أكان  األخرى  الطوائف  الثنائي 
ووصفت المصادر مواقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية برفض انتخاب بري، في اطار رفع 
على  الحصول  مقابل  لبري  أصواته  بتجيير  الثنائي  منهما،  واحد  كل  لمقايضة  التفاوضي  السقف 

نيابة رئاسة المجلس.
وفيما رشحت »القوات« النائب غسان حاصباني لهذا المنصب، أعلن عضو »تكتل لبنان القوي«، 
صعب  بو  الياس  النائب  هو  النواب  مجلس  رئيس  نائب  لمنصب  الطبيعي  »مرشحنا  أن  عون  أالن 

وهناك توازنات جديدة في المجلس وسنرى موقف القوى التغييرية«.
وأعلن النائب ملحم خلف أنه ال يسعى لمنصب نيابة رئاسة المجلس، وتوقعت مصادر »البناء« 
والتيار  الله  أمل وحزب  ثنائي  اتفاق بين  الياس بوصعب ضمن  النائب  الى  المنصب  أن يؤول هذا 

الوطني الحر الذي قد يترك الحرية ألعضائه بهذا االستحقاق.
إنجاز  الى  والداعية  االنتخابي،  االستحقاق  بإنجاز  المرحبة  الدولية  المواقف  وتواصلت 

االستحقاقات المقبلة بسرعة.
فقد حّضت الخارجية الفرنسية في بيان »جميع المسؤولين اللبنانيين على تعيين رئيس مجلس 
بالبالد  للنهوض  الضرورية  التدابير  تتخذ  لكي  جديدة  حكومة  تشكيل  وإلى  تأخير  دون  من  وزراء 
ولكي تقّدم حلوالً ُيعتدُّ بها تلبي تطلعات السكان، وال سّيما باالستناد إلى االتفاق اإلطار الموّقع مع 

صندوق النقد الدولي«.
وغّردت المنسقة المقيمة لألمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون اإلنسانية نجاة رشدي عبر 
أو  فردًيا  مكسًبا  ليست  فنتائجها  لبنان!  لشعب  كبير  مكسب  هي  النيابية  »االنتخابات  »تويتر«: 
مكسًبا لحزب سياسّي ما، بل ربح حقيقي للبنان. آمل أن يؤدي ذلك إلى مكاسب إصالحية قّيمة وإلى 
الفادحة  اآلثار  مقابل  جديد  من  األدمغة  استقطاب  إلى  يؤدي  أن  أتمنى  كما  لشعب،  أفضل  مستقبل 

لهجرة األدمغة التي شهدها«.
واحدة،  دفعة  األزمات  من  مجموعة  بتفجر  اللبنانيون  فوجئ  االنتخابية  العملية  انتهاء  وفور 
ال�30 ألف ليرة، سجلت أسعار  الى ما فوق  الدوالر في السوق السوداء،  ارتفاع سعر صرف  فغداة 
ورفع  أبوابها  المحطات  إقفال  وسط  والمازوت،  البنزين  سيما  ال  جنونياً،  ارتفاعاً  المحروقات 
خراطيمها للحفاظ على مخزونها بانتظار صدور جدول األسعار الجديد لتحقيق أرباح إضافية، فيما 
عادت أزمة الطحين والخبز الى الواجهة بقوة مع إقفال المطاحن واألفران وفقد الخبز من األسواق 

طيلة يوم أمس. وتفاقمت أزمة الكهرباء الى حدود العتمة الشاملة في مختلف المناطق.
وتخوفت أوساط سياسية واقتصادية من عودة األزمات دفعة واحدة، متهمة عبر »البناء« جهات 
خارجية وقوى سياسية ومالية داخلية بالعودة الى الخطة الماضية قبل مرحلة االنتخابات التي 
المالي  الحصار  خطة  أي  لبنانية،  سياسية  ومراجعة  خارجية  بتوجهات  االستقرار  بعض  شهدت 
واالقتصادي واستخدام سالح الدوالر والمحروقات ولقمة عيش المواطن في الضغط السياسي على 
قوى المقاومة وعلى الدولة اللبنانية لتطبيق الشروط الدولية ال سيما ملف ترسيم الحدود وسالح 
حزب الله وتوطين الالجئين الفلسطينيين ودمج النازحين السوريين مقابل حصول لبنان على ثالثة 
4 سنوات مع شروط مالية اقتصادية قاسية. مذكرة  مليارات دوالر من صندوق النقد الدولي على 
بقول رئيس حزب »القوات« سمير جعجع »انتخبونا بينزل الدوالر«، وتساءلت: »هل جاءت نتائج 
االنتخابات بغير ما تشتهي واشنطن فأوعزت الى أدواتها السياسية والمالية والنقدية والمصرفية 

في لبنان بإعادة تحريك الدوالر«.
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة في بيان، أن »المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل 
»التعاطي  أن  أكد  كما  للتجديد«.  قابل   2022 تموز  شهر  نهاية  لغاية   161 رقم  االساسي  التعميم 
باألوراق النقدية بالدوالر األميركي مقابل األوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من 
دون سقف محّدد على سعر منّصة Sayrafa. وفور صدور هذا التعميم انخفض سعر الصرف الى ما 

دون ال� 31 ألف ليرة ليقفل مساء أمس على 30500 ليرة.
3 أسابيع الى شهر،  35 الف طن من القمح في لبنان تكفي من  وكشفت جهات نقابية أن »هناك 
الدولي )بالنسبة لدعم  النقد  المتفق عليه مع صندوق  الدعم  الحصول على  وبعد شهرين سيكون 
القمح(، ووزارة االقتصاد أكدت أنها ستتولى إدارة األزمة بأقل األضرار الممكنة، علما أننا قد نقع في 

بعض المطبات بالمرحلة المقبلة«.
وأّكد نقيب األفران في جبل لبنان انطوان سيف أن »االفران ال تمتلك كمية كبيرة من الطحين وهي 
ال تكفي إال أياماً عدة بحسب حجم الفرن وكمية استهالكه«. وقال في حديث اذاعي: »وقعنا في األزمة 
اإلهراءات«. من جانبه، أشار رئيس  القمح في  العمل بسبب عدم دفع ثمن  و6 مطاحن متوقفة عن 
إنه  وقال  المشكلة  لحل  االقتصاد  وزير  مع  اجتماعاً  عقدنا  »اننا  الى  حطيط  أحمد  المطاحن  تجّمع 
سيطلب من مجلس الوزراء الجمعة زيادة االعتمادات لتحويل البواخر األخرى لكن ال نعلم إذا كان 
الوضع يحتمل حتى الجمعة وبعض المطاحن تسلّم الطحين وأخرى ال تسلّم المادة لذلك هناك أفران 

ال تملك الطحين وال تسلّم الخبز«.
محطات  أصحاب  نقابة  عضو  وأوضح  المحطات.  أمام  طوابير  في  أمس،  السيارات  واصطفت 
المحروقات جورج البراكس أن »البنزين متوافر في مستودعات الشركات وفي بواخر في البحر«. 
وأكد أننا »لسنا في أزمة محروقات في لبنان، ألن الموضوع متعلق ببعض التأخير بإنجاز معامالت 
صرف الدوالر للشركات المستوردة من قبل المصارف وفقاً لمنصة صيرفة ويجب أن يحل الموضوع 
سريعاً«. وأضاف أن » الشركات توزع البنزين بكميات محدودة وبعض المحطات انقطعت من المواد 

بسبب تأّخر تسليمها«.
بعد  الفيول،  من  مخزونها  استهالك  الى  الكهربائي،  التقنين  زيادة  لبنان  كهرباء  مؤسسة  وعزت 

رفع القدرة اإلنتاجّية لتغطية فترة االنتخابات النيابية.
على صعيد آخر، أعلن مكتب اإلعالم في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون غادر مستشفى 
والصور  الطبية  الفحوص  انتهاء  بعد  بعبدا  قصر  إلى  وعاد  )أم��س(  اليوم  صباح  ديو«  »وتيل 

الشعاعّية التي أجراها. هذا واتصل الرئيس بري بعون مطمئناً الى صحته.
ويعقد مجلس الوزراء غداً جلسة في بعبدا برئاسة عون ستكون األخيرة قبل تحول الحكومة الى 
واالقتصادية  المالية  الملفات  مختلف  في  البنود  من  مجموعة  تقّر  أن  المتوقع  ومن  أعمال  تصريف 

والحياتية الملحة.
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الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية

مديرية المالية العامة
مديرية الواردات

دائرة  لبنان -  االقليمية في جبل  المالية  المصلحة 
التحصيل

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ ضرائب متوجبة -

 - العامة  المالية  مديرية   - المالية  وزارة  تدعو   
لبنان  جبل  محافظة  في  االقليمية  المالية  المصلحة 
في  أسماؤهم  ال��واردة  المكلفين،   - التحصيل  دائرة   -
اإلقامة  محل  أو  العمل  مركز  المجهولي  أدناه،  الجدول 
قانوناً  عنهم  ينوب  من  أو  شخصياً  للحضور  حالياً 
2022/5/19 الى  خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ 
 - بعبدا  سوق  شارع   - بعبدا  في  الكائن  الدائرة  مركز 
الطابق األول لتبلغ بريدهم خالل مهلة  مبنى الحلو - 
يعتبر  واال  االع��الم،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوماً  ثالثين 
مهلة  انتهاء  بعد  صحيحة  بصورة  حاصالً  التبليغ 
انه سيتم نشر هذا  المراجعة المشار إليها أعاله، علماً 

اإلعالم على الموقع اإللكتروني.

رقم التكليفاسم المكلف

1644979زكيه مصطفى خروبي

2674775ايمان انيس الشمعه

1138128نزار جوزيف حاتم

1138133وسيم جوزيف حاتم

2714832بهيه جان رعد

2714832بهيه جان رعد

3192725سليمة مشهور البراج

2270575غاده سليمان ولي الدين

2484850هبه اسعد ابو شقرا

2484854ايمان اسعد ابو شقرا

2484859زينب اسعد ابو شقرا

2484862تمام اسعد ابو شقرا

2484862تمام اسعد ابو شقرا

2484865هناء اسعد ابو شقرا

2484869هال اسعد ابو شقرا

2484873نها اسعد ابو شقرا

2484880هدى اسعد ابو شقرا

2516809هبه محمود عاصي

554285انطوان غنيم زغبي

2881842فهد فرحان ابو حمدان

3010971زينة ان فوزي مذكور ابو حمدان

3010972فيروز فوزي مذكور ابو حمدان

3010974زارا ان فوزي مذكور ابو حمدان

3010975وسام فوزي مذكور ابو حمدان

3115506ماريا اسكندر عبد الساتر

853274كربات جوزف صالجي

929409جاكلين وديع حنين

929414سيلفي وديع حنين

929651ليلى اميل حنين

1000811جورج الياس طربية

1093910هيام غنيم الزغبي

1103764اليا حبيب ابي عبود

1115992اسعد ناصر لبس

1116894ناصر حبيب لبس

1170262عائدة جوزف ابليكيان

1267381فؤاد اميل سمعان

1267386بوال اميل سمعان

1296699جويس اميل منصور

1326162مشلين قسطنطين نجار

1456131ديانا اورور يوسف زبليط

1490747ميشال قسطنطين نجار

1586931هدى توفيق عازار

1598853خليل توفيق الحجل

1598860جورج توفيق الحجل

1662729زينة زكي فهمي

1809130ماريا المبروس باباسراندس

1836347سركيس استبان دونابديان

1849825جورج يوسف مطر

1938335نسيب ناصيف الشماس

2082145كاملة ناصيف الشماس عراج

2094072روجيه عادل بوسليمان

2094115رنده عادل بو سليمان

2094126روال عادل بو سليمان

2098620لودي ابراهيم بو عبود

2190710نسيبة ناصيف الشماس

2288557ابراهيم بطرس علم

2289795فروسينا ضاهر علم

2299419كابي انطوان بو سليمان

2299426كيتا انطوان بو سليمان

2299430دارين انطوان بو سليمان

2307696زانا اميل حنين

306383علي ابراهيم رحال

524808سمير عباس عيسى

676747وليد بهيج عاكوم

937353احمد هاني الحاج

937362يونس هاني الحاج

944139نجيب ملحم جابر

964144يوسف اسكندر عبد الساتر

984647اخالص خضر فرحات

1169178زهير خضر فرحات

1250626محمد خير شفيق اللقيس

1479812كلود فارس رزق

1584655عدنان ابراهيم عيد

1752108سوزان محمود بوملحم

1825140فاطمة حسن وزني

1871266علية ابراهيم رحال

2050279انتصار علي الشيخ حسن الرهاوي

2050285ادهم قاسم الرهاوي

2050319محمد قاسم الرهاوي

2219026ثائر فايز الغداف

2219035مازن فايز الغداف

2238601رباب حيدر عواد

2246658هدى محمد رفعت ذكرى محمد  ذكرى

2246692ندى غازي ناصر

2246701نانسي غازي ناصر

2246708محمد كريم غازي ناصر

2246711ابراهيم غازي ناصر

2248169ميريال حبيب كامل

2250864الماظة هاني الحاج

2250868فاطمة هاني الحاج

2277896فايز فرحان مذكور ابو حمدان
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رقم المكلفاسم المكلف

1084664رمزه كامل الحركة

104723شركة لو راكيت كلوب ش.م.ل

732683ساميه انيس هاشم

1834536دافيد محمد صفى

2256838مهيبة عبدو يونس

2301848وليد قاسم السيد

1371156هدى بطرس صهيون

2305129اميره نجم ابو سعدى الدنف

2103754مخايل جرجي الغول

63502سمير محمود هاشم

801968يوسف إلياس  صعب

1074585عرفات محمد حسين حجازي

2066132هدى حليم مرعب

2179929ايلي جرجس القبجي

471773حسين محمد نجم

1922583حسيب محمد جعفر

671051فواز محمد السبالني

1066763روز جرجي الغرزوزي ديب

1367380فادي ابراهيم وهبه

126343ضاهر نجم الدنف

1179418ميراي حسين قبيسي

1214946فوزي حسن علي حسين

2517205نجال سليم مرعب

2783210ايناس اوسكار الفارادو

2302357سليمان خالد الغنيم

925664لبيبة نصر الله البرباري

1307737ليال محمد حجازي

2287231مصطفى توفيق خالد

1248426فيصل عبد بشاره

937411فادي كميل الهبر

1061712صالح سلمان عبد الخالق

703630مصطفى ديب حرب

1056076ميشال سعيد عجيل

1069074منير حسين حيدر

2305122سعدى علي الدنف

1273786محمد موسى زلغوط

1072695سليم يوسف مرعب

974920جميع مالكي العقار 5752 الشياح

2300986بديعه منصور االسمر

2302369احمد خالد الغنيم

2301857خليل قاسم السيد

987549نبيهه عبد الله حجيج

1433804يسرا حسن غندور

1640701سماح علي ابراهيم

2300514جميلة خالد سالم

1982964ايهاب فايز حمودي

1263706حسن حسين نصر الله عز الدين

882972عالء علي جواد

1441583محمد بدر عبد اللطيف خليل بن ناجي

2247814نعايم نجم الدنف

27430ديب يوسف ابو جودة

1221282حسن علي حراجلي

36959لطف الله سليم ملكي

1304824محمد علي احمد

1249132رانيا رئيف االسمر

1411731سلوى جميل القباني

143738ايمه ميشال قشوع

1425790فادي علي حجازي

2301863خضر قاسم السيد

1477565رفيق بسام دقدوق

1599644حسن نمر بربيش

57456احمد حسين ابو الحسن

1737497سيرين نديم زاهد

23451جوزف الياس حلو

808674اسعد مخايل دحدح

2118735سليم امين وهبه

887754عبد الغني خالد صالح الغنيم

1336264فاتن عبد اللطيف حمدان

1077981يوسف محمود نويهض

1285249علي حسين ابراهيم

2424535محمود حسن عدنان

1487260نورما خليل عبد الله

1736246ابراهيم حسين وهبي

1678646محمد موسى الشيخ علي

974763سليم داوود عبود رسالن

2441252حسين محمد عبد الله

2305134وجيه نجم ابو سعدى الدنف

194388علي حسين طباجة

1587641علي خليل شري

30153فادي حبيب عيد

142279حسن فؤاد بيطار

305343ميكال رحال عبود

172694سليم يوسف المصري

1839825علي صالح محمد حمد عضيبه

1436609جيلبير ريمون مصري

1061107فاطمة محمد زعل

2234087ميراي جان حجار

1116299انيس جوزف جريصاتي

633000دوللي ادمون كرم

3293شركة المالك ش.م.ل

86407طالل جميل ابو الحسن

رقم التكليفاسم المكلف

56984فادي ميشال الجيز

33134منصور يوسف باسيل

2100497موريس موريس متى

345548روبير رفيق شمعون

1012339جورج نعمة الله القشوع

22867روزالي نصيف بو سابا

1935558نطالي ربير مسروبيان

2428343بلدية يحشوش

29068منصور ميشال جبران

265931عاطف حنا الحواط

2262611شركة الهو ش.م.م.

11821فرست شويس ش.م.م

296070حسن نسيب حيدر احمد

492258بطرس حنا شحاده

10331شركة كونتيننتال بايبر كوربوريشن ش.م.ل

189566دلكو للتجارة والبناء

194918جبور للتجارة والصناعة

2661283خليل انطون الشدياق

MARIOTEC2698847)كلود ميشال بجاني(

ELMEC S.A.R.L 9518شركة ايلمك ش.م.م

257002رشيد انطوان كميل

267329شربل بطرس الغبري

267374جرجس يوسف باسيل

314590انطوان زخيا محفوظ

1010400بسام يوسف حاتم

1190603سامر عاطف عازار

1292525ارماندو كرم الحداد

1856055جان نمر شقرا

2432191ماري جوزي يوسف لحود

2467268آدي يوسف ابي سليمان

2479420رانيه سعيد معتوق

2572531سابين فادي الخوري

3066207شركة زغيب انترناشيونال غروب ش م م

119681حنا بربر سعادة

267358جان يوسف نجم البواري

267457ماري سركيس طراكجيان

292635فورديز

293977بول زخيا سعد

302692فادي نسيب يوسف

1290687ميشال صالح بدوي

Please Taxi1696326

1769812سيلفر صن سيستمز ش م م

1916917نسرين جان رياشي

2272002باميال فرج الله الضهر

كونستراكشن  ان��د  وورك  ف��ورم  صعب  شركة 
ش.م.م.

2489294

2938505فريديريك وليد فرحات

3014023مصطفى عبد الوهاب طهماز

264711سومية يوسف علي

2036861سليم شفيق يحي

2153284معين شفيق الحلبي الحلبي

3337054معين شفيق الحلبي الحلبي

1206020جنان محمد علي الزين

95165خالد احمد سنو

200046بسام انطوان عيد

96362علي محمد رميتي

1477496رياض محمد غطاس

24766علي محمود نحله

218761روالن انيس عبيد )اشارة(

18440حسن محمد دمج

915590سلمى اعرابي خليل

553842باسل محمود سيف الدين

2508724كارل جان ابي عاد

1953231رنده رفاعه حيدر

146777اكرم حسن ابو عاصي

83961بربر حبيب البعيني

68133ملحم بشاره سبعلي

68137خليل بشاره السبعلي

1231109جوريه قزحيا العندسي 

1231102جوزفين البير الرامي

2930319جورج بيار غانم

662021رامي احمد محمد

568737جوني عادل رحال

204775جورج نقوال الخوري

327685ريتا نقوال الخوري

1024412كريستين سليم الشويري

1434898انطوان يوسف كيروز

166164جوزف عساف بشعالني

2113418شركة سان سيمون ش.م.م

74194ادمون ميالد غصن

26084بيار اسد الحداد

67841كميل اسعد غبريل

73911اوديت يوسف الخوري معتوق

114181يوسف مخايل القسيس

138854زلفا انور رزق

180696الياس طانيوس الفغالي

190962روي ميشال مدكور

190964باوال ميشال مدكور

222798اوديت سعيد الحواط

311326مارلين اسعد غبريل

386374مارلين الياس مخول

406182انطوان الياس مخول

437511رانيا شربل الخوري

439572اديب سليم مخيبر

462225سيزار الياس مخول

554577مارينا ميشال مذكور

556187مارك ميشال مدكور

593201جوزف الياس مخول

603898علياء ابراهيم حداد

1093779انطوان يوسف ضو

1162075ابراهيم عزيز الحداد

1213611سيسيليا موسى شعنين

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
إرسالية 2022/07/

عنوان غير صالح للتوزيع/تحصيل 
التكليف : 267

رقم المكلفاسم المكلف

1061418جميل قاسم ابو الحسن

1976392محمود توفيق خالد

1079757علي عبد الله خلف السعيد

2287416امين توفيق خالد

1987388فاطمة احمد دقدوق

139188ابراهيم يوسف مبارك

637556محمود قاسم صالحة

2155919شينا عادل شاهين

26172نزار خليل فيكاني

2559263سهير احمد غزال

192985بشير احمد الموسوي

1262407وسام سعيد مالعب

722971نمر محمد شديد

240176مفيد ميشال المغاريقي

2305138منيره نجم ابو سعدى الدنف

240011جالل حسن صعب

1274573رفيق يوسف بو عز الدين

414067موزيس الياس سابا

89055هنري نايف واكيم الهبر

91397محمد مختار زيدان

644491سليم ملحم بجاني

462060نجيب سليمان جباره

1232339انطوان فؤاد فغالي

2066142صونيا حليم مرعب

162826حسن علي منصور

1612626احمد  حسين حرب

1249113تريز جرجي االسمر

1078286رسمية حسين حرب

659874دالل امين حالوي حامد

378028احمد عباس المصري

1769893فؤاد عبده زعيتر

1079248احمد ابراهيم كنعان

793933حسن عبد المنعم مرتضى

2739917ناهده فضل منصور جمال الدين

100037179محمد  ابو حويلة

1380973عواد مزعل الشقيف

2308202حياه عبد الكريم العجمي

100035602كمال  خليل وشركاه

243618سميرة ميشال سمعان

1262852لطيفة مجيد االعور

2312008نوما هزاع مفلح دبيس الرشيدي

100023986جميلة  خضر

2308202حياه عبد الكريم العجمي

1739469طارق غالب حماده

26747جوزف طانيوس شاهين

2306423ملكه ديب عالمة

103606رفعت عارف ابي فراج

2309979براء احمد دعبول

2308265نسيب صالح يمين

2301677كمال قاسم السيد

2301839علي قاسم السيد

1305902فاديا فهيم بركات

1641206فهد عبيد المطيري

1141902آمال امين صالح

99840حكمت احمد السبع

22454حسين حسن شعيتو

71436اسكندر روجي نجار

987298جورج يوسف سمعان ثابت

1177129انيس عبد العزيز الحاج

1909364علي خليل عبود

1869213بديعة خليل اسماعيل

1738046ماري جرجي الغول

1909364علي خليل عبود

254196عباس محمد قاسم

2273978سميا سليمان جبارة

430566غالس ستوديو ش.م.م

2066153هيام حليم مرعب

1110009وقف راهبات قلبي يسوع ومريم االقدسين

496011كمال فؤاد ابو الحسن

1791085محمد عبد العزيز محمد العلوش

1263386اليزت الفيس ماداليناسوزا

2066153هيام حليم مرعب

595952محمد شفيق غندور

696732يوسف حسين درويش

925669معروف جميل صبرا

1275265فريد عبد الرحمن عبدالعزيز العثمان

1482077نسيبه شاهين ابو جوده

1367131سوسن عبد العزيز محمد صقر القاسمي

2326521بسام بن طاموس بن فالح القحطاني

1316435فاطمه محمد منصور

2301157متيلدا جريس الحداد

2517212ريتا يوسف مرعب

1249108جان جرجي االسمر

937370روال كميل الهبر

2302330فهد خالد الغنيم

1160117جمهورية بولونيا - بواندي

3037522عبدالله رشيد علي

1529577غازي خليل حاج سليمان

1902014ادمون الياس بوسف الياس فرنسيس الغصين

306627يحيى خالد سالم )ورثة(

1002424ليلى جورج سعد

637558اشرف حسين روماني

2409175حمد محمد حارب

1069226زهر قاسم جهجاه الدنف

642798روجيه سليم فريد الفغالي

1938535نجاح محمد الحاج

2229479بديعه فوزي صباغ

769101مهاء محمد بن عبد الرحمن السعيد

1177125خالد عبد العزيز الحاج

435185حسن محمد اسماعيل

76177وجيه عبد الحسن السيد حسين حيدر

126880عفيف حسن . سليم

1054624االمير سلطان بن  محمد بن سعود الكبير ال سعود

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
إرسالية 2022/08/ 
عنوان غير صالح للتوزيع/تحصيل 
التكليف : 267

رقم التكليفاسم المكلف

2279300فاروق فرحان مذكور ابو حمدان

2291796نقوال خليل مغيزل

2368215باسكال انطوان الحاج عساف

2691588نهى مخايل المر

2717804كلير يوسف العقيقي

2819766ميشال نقوال مغيزل

2851434جوي انطوان عبد الساتر

2961798كريستيان يوسف الخوري

2977203وليد اميل رشيد

3031524مالك خضر فرحات

3031719فضل خضر فرحات

3037319نجيه عبد النبي علويه

3166975ماري توفيق الحجل

3170067نهابيد سركيس دونابيديان

3202554داود بول عيسى

3209579جورج ابيك قره بدويج

3235956احمد غالب عز الدين

3283777محمد علي السباعي

136664بطرس ميشال صفير

1171974ماري بطرس صفير

1302042سعاد الياس اشقر

1508149تاراز عيد الهاشم

1870234جاك انطون صالح

1888452سينتيا دانيال سعد

1945791شاديا جان حسون

2090659اكرام كامل الحلبي

2091051افلين جان حسون العشقوتي

2119353جورج فؤاد شقير

2187136ساريه دانيال سعد

2195198وسام ابراهيم عيد

2236448طانيوس مخايل نصار

2264423سميرة سعيد عيد

2264471نجات ابراهيم عيد

2264484حيات ابراهيم عيد

2297362لينا الياس خياط

2324144انطوان حنا العلم

2348984زهوة نعمة الله القصيفي

2357174جاكلين طنسا فاضل

2392196ساميا حنا العلم

2510091صابات جرجي همام

2573777بهيه جبريل صالح

2611131الهام عزيز سعد

2878880ملكي فهد جابر شهيب

2956401شربل انطوان كرم

2956402جوسلين انطوان كرم

2956425سيده انطوان كرم

2956429زخيا انطوان كرم

3085197ايلي سليم باز

3163858نادر مفيد شهيب

3163896شادي مفيد شهيب

3189223نعمان محمد علي الساحلي

3189230مجد محمد علي الساحلي

3207892ايفيت نقوال لطوف

3207896رنا الياس بو نجم

3207901داني الياس بو نجم

3207905كابي الياس بو نجم

3241107هيثم يوسف البايع

23718فادية خليل محمود

225484جرجس اسكندر عون

35322محمود حسين يونس

551025جورج ميشال الغريب

1809420كارول احمد سرحال

2915252دينا فيصل فياض

3131436مجيد رؤوف زهر الدين

163027سيمون علي الزويني

194815بهجت فايز محمود

263169باسم احمد الحجاوي

294473الياس خليل كنعان

312528مازن ناظم الحسنية

425660يونس عارف ضاهر الياس يونس

480736انيس حسن محمود

962813رشيد قاسم العاكوم

1959477خالد امين االشقر

2017937محمود احمد زنكر

2155309ايمن غسان سرحال

2183325عالء نبيل بو خزام

2278390وليف نديم غندور

2673876عصمت هاني الدبس

2798590داليه ماجد بو سعدى

2834050احمد محمد بركات

197709كريستيان عصام حنا

327958ريمون ادوار بدر

1546934يوسف توفيق لحود

2082897بول عبدو القزي

2366082جوزي ميشال قيصر صفير

231581شربل انطوان مهنا

62470سيلفانا اسطفان روكس

1243649ميشال عدنان جروج

1540173اسبر امين ابو رجيلي

1255355ريمون ناصر نعمة

968120جو سمير كامل

56485رامز يعقوب صفير

1441662تشارلي يوسف نقوال

251534جورج ملحم ابي فرح

307760داني رفيق عطا الله

175954اميل اسعد الخوري

1013714انطوان سليم معوض

1960074طاني الياس نعمه

1795678طوني عماد زياده

3123979عبدو رزق الله خليفة

شركة سيدرز
العقارية العقارية ش.م.ل

7713

153111عماد عبده موسى

982642الياس يعقوب بو نخول

161864جان يسى مينا

1415827فادي نجيب ابي رزق

578355جهان شاهين القطار

رقم المكلفاسم المكلف

251477وليد محمد امين رويحة

11166شركة عصير لبنان ش.م.ل

656311عدنان سليم سري الدين

870341فضل حسن ضاهر

1061449انطوان سعيد ابو شروش

1286530رانية جعفر صادق

110564حنا جرجي ابو مراد

2707323رفيق حسين علي

2303518درويش خليل الحجار

1301819انيسة محمد سعد

1274905طه حسين روماني

311946حسيب علي ابراهيم

982171سيلفا قيصر كرم

495605ربيع محمد الحلباوي

1287743معن حسني حمادة

1200024فادية محمد عقلة

1216573عبد اللطيف علي مبارك

1733960موفق عبد العزيز الجبري

1049680رفيق عباس زيدان

1809334اسماعيل احمد سليمان الموسوي

2343939ليال نزيه دياب

781217نبيه سليم زيتوني

2801145محمد اكرم ابراهيم عاصي

560069زينب خالد سالم

1206029عفيف بهجات موسى

1065426انيس رياض ابو فرج

1376428ليزا خليل خليل

937842جوزف سليم فغالي

1065303عباس حسين االعور

1177130سامر عبد العزيز الحاج

1879235سمار حسين هاشم

1272951سلطان ذياب ال نهيان

1083218سميره محمد اسماعيل

1325591فهد حميدي الفايد الرشود الشمري

634641وجيها عز الدين جندلي

2232068دنيا حسين حاجعلي

2259729علي احمد االتات

463471عماد نعيم االطرش

686597مطلق محمد مطلق مطلق

1711299جانيت أسعد خليل

753646سليمان قاسم زهر

1249135حبيب جرجي االسمر

1211189علي سليمان علي الجبر

111شيمار ش.م.م

1287298بشرى محمد جابر مصطفى حديد

1575661ابراهيم محمد حسن بزي

2122160سهيل يوسف ابي فراج

165952مصطفى علي منصور

1764576علي حسين شبلي

1377184قاسم امين ناصر حاطوم

65489كمال عبد الحسن حجيج

1540595نهلة فضل جمال الدين

3485372امنه الحاج اسعد جمال الدين

1034195خيرية محمد علي علوية

219546انطوان احسان القرى

3037524هيام عبد السالم اسكندر

1326038شكريه شاكر عبد المجيد رشيد الكاظمي

1235407فضل الله موسى احمد جمعه

122711خضر عبد بشارة

1337284ندى محمد خالد فارس

1437695لولوه محمد يوسف الرومي

 DOUBLE U CASA 4 ش.م.ل   4 ك��ازا  دابليو 
SAL

2291901

DOUBLE U CASA 1 SAL 2291933دابليو كازا 1 ش.م.ل

198641حماد محمد نادر االتاسي

1350719محمد سليم رسالن

208929رشيد علي سعد

1008362احمد محمد اسماعيل

382922نادين مفيد جبور

440416مهند محمد عماد االمين

1197587سميره حليم مرعب

560485اديب موسى بعلبكي

1069824مجيد بشير  حمزه حاطوم

759217موريس خليل يمين

2302325صباح خالد الغنيم

148524مالك سعيد شهيب

433796طوني بشارة حتي

2312728رمزي سعيد بو سعيد

885615عباس اسد الله شمص

1088083حسين مصطفى الحسن

1315894عبد الله جوزف كرم

1986288نجوى يحي حناوي

1390256يوسف عبد بشارة

2301852عمر قاسم السيد

772486حافظ سعيد المشطوب

1432820مريم محمد ملي

1540839انتصار خضير كاظم

154464علي طه السيد

1069546موسى احمد كرنيب

2166072انطون شفيق قرطباوي

120680عفاف محمد الحاج

83900محمد مصطفى فوال دكار

924265جان الياس صهيون

1034402حسن احمد حسين الدبق

1051365فوزية زين العابدين عالمة

2188720ريما موسى شيبان

1480413شركة عبيد لألخشاب    ش.م.ل

2517209هيلدا يوسف مرعب

1287544مريم علي الدبسى

1844000كريستين جان الهندي

1200843عارف قاسم بو شمس الدين

1290354فيصل حسين العمر

1379217معالي عبد الله المزروعي

1729355زهير جميل بزي

2116865فيليب ابراهيم ابو مراد

214303هيثم جميل ابو الحسن

2155912بوني رمزي شاهين

1859096ليندا سامر صعب

�إعالنات



بالرغم من دخول األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
التقييمية  كلمته  ف��إن  السجال،  قضايا  بعض  على  كلمته  في 
في  يوضع  ما  ذلك  في  بما  بعدها،  لما  واالستقرائية  لالنتخابات، 
وشعبية  سياسية  سلوك  لمدونة  أقرب  هي  السجال  قضايا  خانة 

ونيابية.
لكنه  سجالياً،  الظاهر  في  بدا  أول  عنوان  لالفتراء  وال  للكذب  ال 
جزء من مدونة السلوك، ويكفي األمثلة التي أوردها إلثبات مكانة 
والتهمة  االنتخابات،  بتأجيل  الباطلة  التهمة  من  الدعوة،  وصحة 
في  منصفة  انتخابات  ال  نظرية  الى  باالنهيار،  بالتسبب  الملفقة 
السخيفة  اإليراني  االحتالل  لنظرية  وصوال  المقاومة،  سالح  ظل 
لهم  يقال  ما  اللبنانيون ويحاكموا  لينتبه  والمضحكة، هي رسائل 
في  يسمعونه  ما  تجاه  الحذر  جانب  فيتخذوا  المراجعة،  بعين 
حمالتها  أن  اليوم  يثبت  أطراف،  من  السياسي  االشتباك  حمالت 

كانت مجموعة أكاذيب.
حجم التمثيل الشعبي واإلرادة الشعبية شيء والحجم النيابي 
النيابية  المعادلة  ارتضاء  على  يقوم  معيار  وه��و  آخ��ر،  ش��يء 
خطورة  من  تنبيه  لكن  أفرزتها،  التي  باألحجام  معها  والتعامل 
تحويلها أساساً معاكساً للقواعد العلمية في التعرف على األحجام 
فحجم  ش��ع��ارات.  من  تطرحه  وم��ا  والكتل  ل��أح��زاب  الشعبية 
التصويت الذي جاء بثمانية نواب في دائرة بيروت األولى يعادل 
أقل من حاصل نائبين في دائرة البقاع الثالثة، بمن فيهم النائبان 
المسيحيان. وبهذا المعيار يجب أن يعترف الجميع بأن أكبر تمثيل 

شعبي بحجم األصوات يملكه نواب ثنائي حزب الله وحركة أمل،، 
وهو وحده من دون الحلفاء، يزيد عن حجم التمثيل الشعبي لكل 

الخصوم مجتمعين، بمئة ألف صوت على األقل.
قدرة  في  هو  والتحّدي  والتعاون،  الشراكة  هو  اللبنانيين  قدر 
النواب والكتل النيابية، طالما ان عقدة نيل األغلبية قد أزيحت من 
المواجهة،  أمام خطر  البلد  إليها نالها ليضع  الساعي  الطريق، فال 
وصار  وح��دك،  احكم  له  ليقال  تجديدها  أع��اد  معه  كانت  من  وال 
األطراف على  المؤسسات وقف على توافق وتراضي  إقالع  طريق 
وضع قضايا الخالف المستعصية جانباً، لصالح أولوية مواجهة 

تحديات داهمة تهدد حياة الناس وتحتاج تعاون الجميع.
الحلفاء  عن  الحديث  وفي  الوفاء،  وتقدير  الناس  مخاطبة  في 
التوقف  األه��م  يبقى  لكن  وقيم،  أخ��الق  كمية  ي��ف��وزوا،  لم  الذين 
بمسيرات  الناس  إزعاج  من  لوقفها،  والدعوة  شاذة،  ظواهر  أمام 
الدراجات في ساعات متأخرة، وقد انتهت فترات الحاجة للتعبئة، 
الى توّجه التظاهرات نحو أحياء تتسبب باستفزازات، الى الهتاف 
وهو  شيعة”،  “شيعة  الطائفية  لفجاجته  مقبوالً  يعد  لم  ال��ذي 
يضعف مكانة الهوية واالنتماء ويسيء اليهما كما يستفز اآلخرين، 
وانتهاء بإطالق الرصاص او الصمت عن إطالقه بذريعة االحتفال 

بنصر او فوز.
مرة أخرى يتقدم السيد نصرالله كقائد مسؤول، ومرجع حكيم، 
مدّونة  ينتج  وهو  والناس،  السياسة  على  أخالقي  تأثير  ومصدر 

سلوك لمرحلة ما بعد االنتخابات.
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و503 و511 و19 و30 و40 ديركيفا 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب محمد اسماعيل لموكليه علي العبد 
سندين  عطية  قاسم  محمد  وهنية  فاضل 

بدل ضائع للعقار 568 شعيتية 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

عبد  محمد  لموكله  حيدر  واصف  طلب 
 567 الحميد حيدر سند بدل ضائع للعقار 

وادي جيلو 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

جفال  عبير  وكيل  زين  الدين  نور  طلب 
من  مشتري  بصفته  ف��رج  محمد  وكيلة 
بدل  سند  علي  عبد  احمد  أمينة  المالكة 

ضائع للعقار 858 بازورية 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب علي عبدالله حرز سند بدل ضائع 
للعقار 556 دردغيا 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

أبو  يوسف  وكيل  سويدان  محمد  طلب 
سند  حمود  نسيب  سعده  لمورثته  خليل 

بدل ضائع للعقار 274 القليلة
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب احمد علي يونس بوكالته عن علياء 
من  مشترية  بصفتها  الموسوي  جعفر  تقي 
البائع مالك العقار خليل بدر علوان شهادة 

قيد بدل ضائع العقار 2217 عين قانا
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

بوكالته  معتوق  خليل  محمود  طلب 
ابراهيم احمد ضيا بوكالته عن جلبار  عن 
سامي زريق بوكالته عن ديمتري الدكتور 
ال��دك��ت��ور سامي  ل��م��ورث��ه  س��ام��ي زري���ق 
ضائع  ب��دل  قيد  ش��ه��ادة  زري��ق  ديمتري 
 711،  712،  718،  725،  710 العقارات 

الغربية  صير 
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

ورثة  من  بصفته  مكه  عباس  علي  طلب 
محمد  علي  لمورثيها  جوني  علي  سعده 
جوني وزينب محمد صالح جوني شهادات 
قيد بدل ضائع العقارات 127 و204 و206 
و430  و333  و328  و325  و295  و208 

و432 و436 و472 و939 ورومين 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب محمد حسن عبد النبي بوكالته عن 
البائع  من  مشتري  بصفته  الرز  رائف  علي 
قيد  العقار محمود علي بلوط شهادة  مالك 

بدل ضائع العقار 1080 حومين التحتا 
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  دحويش  قاسم  عماد  طلب 
علي حسن ضاهر لمورثه حسن محمد علي 
 C بلوك   8 القسم  ضائع  بدل  سند  ضاهر 

العقار 4215 حبوش 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 

من أمانة السجل العقاري في النبطية
بصفتها  م��دل��ج  ج��م��ال  خ��ل��ود  طلبت 
قاسم  القسم  مالك  البائع  م��ن  مشترية 
توفيق نعمه سند تمليك بدل ضائع القسم 

1545 حبوش  العقار   B 8 بلوك 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

من  بصفتها  نجم  عبدالله  هنية  طلبت 
محمود  لمورثها  زيد  ابو  محمود  عليا  ورثة 
رقم  العقار  ضائع  بدل  قيد  شهادة  زيد  ابو 

1364 كفرمان 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  بركات  ابراهيم  احمد  طلب 
المرحوم  ورث��ة  احد  عليق  خليل  ابراهيم 
خليل ابراهيم عليق شهادة قيد بدل ضائع 

العقار رقم 1345 يحمر 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  سالمي  بديع  حسن  طلب 
عمر  لموكلها  الجوهري  الدين  محي  بارعة 
فرنندو نور الدين الجوهري شهادة قيد بدل 

ضائع العقار رقم 256 قعقعية الجسر 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  دحويش  قاسم  عماد  طلب 
حسين  علي  لمورثه  صباح  علي  حسين 
 4 القسم  ضائع  ب��دل  تمليك  سند  صباح 

العقار 178 نبطية التحتا 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

علي  لموكله  فحص  علي  جمال  طلب 
علي  اس��م��ه  ورد  ال���ذي  ف��ح��ص  ع��ب��دال��ل��ه 
فحص  قاسم  عبدالله  علي  العقار  صحيفة 
 1964 ال��ع��ق��ار  ض��ائ��ع  ب��دل  قيد  ش��ه��ادة 

جبشيت 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب حسين محمد معتوق لموكليه علي 
احمد بكري وعلي حمد بكري شهادتي قيد 

بدل ضائع العقار 492 صير الغربية
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلبت تغريد محمود قديح لموكلها وليد 
ضائع  ب��دل  تمليك  سند  ع��واض��ة  حسين 

للقسم 48  العقار 500 نبطية التحتا 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب محمد باقر عبد اللطيف بدر الدين 
لموكله عبد اللطيف محمد بدر الدين شهادة 

قيد بدل ضائع العقار 1319 حاروف 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب نبيل يوسف عبدو لموكله محمود 
ضائع  ب��دل  قيد  ش��ه��ادة  ف��رح��ات  حسين 

العقار رقم 1097 تول 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في النبطية

بوكالته  غندور  ابراهيم  حسن  طلب 
احمد  لموكليه  ابراهيم  محسن  نبيل  عن 
ومحمود وسميرة وامال محمد عبد الرضى 
ابراهيم شهادات قيد بدل ضائع العقار رقم 

النميرية   544
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إنذار شخصي للمكلفين المتخلفين عن 
الدفع

بموجب جداول تكليف أساسية
إن رئيس بلدية مدينة النبطية

الجريدة  في  المنشور  اإلعالن  على  بناء 
تاريخ   318 صفحة   10 ع��دد  الرسمية 
ج��داول  ب��وض��ع  المتعلق   2022-3-3
يطلب  التحصيل،  قيد  األساسية  التكاليف 
البلدية  ب��ال��رس��وم  المكلفين  جميع  إل��ى 
سنة  عن  أساسية  تكاليف  جداول  بموجب 
يبادروا  أن  الدفع  عن  تخلفوا  الذين   2022
فوراً إلى تأدية ما يتوجب عليهم من رسوم 
يوماً  عشر  خمسة  مهلة  خالل  وذلك  بلدية 
صحيفتين  في  اإلن��ذار  هذا  نشر  تاريخ  من 
أموالهم  حجز  طائلة  تحت  وذلك  يوميتين، 
المزاد  في  وبيعها  المنقولة  وغير  المنقولة 
العلني الستيفاء البلدية الرسوم المتوجبة 
عليهم عمالً بالمادة 112 من قانون الرسوم 

البلدية رقم 60/88.
مدينة النبطية في 2022/5/10
رئيس بلدية مدينة النبطية
الدكتور أحمد كحيل
التكليف 279

إعالن مزايدة علنية
إلدارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع 

بالمفرق في مبنى الركاب  الحالي
ومبنى الطيران العام في مطار رفيق 

الحريري الدولي - بيروت
الخميس  ي��وم  م��ن  ال��ع��اش��رة  الساعة 
تموز  شهر  م��ن  عشر  ال��راب��ع  فيه  ال��واق��ع 
2022، تجري إدارة المناقصات في مركزها 
بوردو  شارع   - بيضون  بناية  في  الكائن 
المديرية  لحساب  بيروت،   - الصنايع   -
علنية  مزايدة   - المدني  للطيران  العامة 
إلدارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع 
ومبنى  الحالي  الركاب  مبنى  في  بالمفرق 
الحريري  رفيق  مطار  في  العام  الطيران 

الدولي - بيروت.
ف��ق��ط  ال�����م�����ؤق�����ت:  ال����ت����أم����ي����ن   -
ليرة  مليار  ل.ل   /1،000،000،000/

لبنانية ال غير.
 : اإلف���������ت���������ت���������اح  س�������ع�������ر   -
/850،000،000،000/ ل.ل فقط ثمانمئة 

وخمسون مليار ليرة لبنانية ال غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار

ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر 
اإلط��الع  يمكن  ال���ذي  ال��خ��اص،  ال��ش��روط 
والحصول عليه من ديوان المديرية العامة 

للطيران المدني.
إدارة  إل��ى  ال��ع��روض  تصل  أن  يجب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات 
د. جان العلية
التكليف: 284

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 

بالصورة الغيابية.
بتاريخ  المحكمة  ه���ذه  حكمت  ل��ق��د 
أحمد  عبدو  المتهم  على   2022/4/26
إقامته  محل  السورية  جنسيته  ال��ح��اج 
 1995 ت��ول��د  ذك��ي��ة  وال���دت���ه  ح��ورت��ع��ال 
بتاريخ  غيابياً  أوق��ف  سوريا   129 القيد 
بالعقوبة  ف��اراً  ي��زال  وال   2020/11/5
تجريم  باألكثرية  المحكمة  قررت  التالية 
كامل  المبينة  الحاج  أحمد  عبدو  المتهم 
مخدرات   126 المادة  بجناية  أعاله  هويته 
المؤبدة  الشاقة  األشغال  عقوبة  وبإنزال 
وعشرين  خمسة  بقيمة  غرامة  مع  بحقه 
بجناية  وبتجريمه  لها  سنداً  ل.ل  مليون 
عقوبة  وب��إن��زال  م��خ��درات   125 ال��م��ادة 
غرامة  مع  بحقه  المؤبدة  الشاقة  األشغال 
سنداً  ل.ل  مليون  وعشرين  خمسة  بقيمة 
مخدرات   127 المادة  بجنحة  وبإدانته  لها 
أشهر  ث��الث��ة  ل��م��دة  وبتغريمه  وبحبسه 
وبإدغام  لها  سنداً  ل.ل.  مليوني  ومبلغ 
بأحكام  عمالً  أعاله  إليها  المشار  العقوبات 
بحقه  تنفذ  أن  على  عقوبات   205 المادة 
الشاقة  األشغال  بعقوبة  والمحددة  األشد 
وعشرين  خمسة  بقيمة  غرامة  مع  المؤبدة 
مليون ل.ل. وباعتباره فاراً من وجه العدالة 
وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه 
وبتجريده  من حقوقه المدنية ومنعه طيلة 
المنقولة  بأمواله  التصرف  من  فراره  مدة 
عدا  ال��دع��اوى  إقامة  وم��ن  المنقولة  وغير 
تلك المتعلقة بأحواله الشخصية وبتعيين 
أمواله  على  قّيماً  المحكمة  هذه  قلم  رئيس 
إلدارتها كما تدار أموال الغائب ونشر الحكم 
الرسوم  وتدريكه  يلزم  من  وإب��الغ  أص��والً 

والنفقات كافة. 
من  و127   126 و   125 للمواد  وف��ق��اً 

قانون المخدرات من قانون العقوبات
الرتكابه جناية إتجار وترويج وتعاطي 
الحقوق  م��ن  اسقاطه  وق���ررت  م��خ��درات. 
المدنية وعينت له قيماً إلدارة أمواله طلية 

مدة فراره.
في 2022/05/05
الكاتب: مي إبراهيم
الرئيس المكلف القاضي
عبد زلزله
التكليف: 289

إعالن
في  إجتماعها  المناقصات  لجنة  تعقد 

للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما
امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

موكله  لموكلة  المسن  نظير  ايلي  طلب 
بدل  تمليك  سندات  البستاني  اميل  ميرنا 

ضائع بالعقارات
١٤٧٤ بوارج و ٩٠٦ و ٩٠٧ مريجات

للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما
امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

طلب احمد محمود جمال الدين لموكلته 
بدل  تمليك  سند  الدين  جمال  محمد  باسمة 

ضائع بالعقار ١٩٤ سعدنايل 
للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما

امين السجل العقاري المعاون
 لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

لمورثة  خيرالدين  يوسف  محمد  طلب 
بدل  تمليك  سند  الميس  احمد  هاجر  موكله 

ضائع بحصتها بالعقار ٣٣٣ مكسه
للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما

امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

لمورث  خيرالدين  يوسف  محمد  طلب 
موكله عبد الرؤوف أحمد الميس سند تمليك 

بدل ضائع بحصتها بالعقار ٣٣٣ مكسه
للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما

امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

طلب المهندس علي حسن دياب لموكله 
حسن محمد دياب سندي تمليك بدل ضائع 

بالعقارين
بواليته  وطلب  حزرتا   ١٤٠٦ و   ١٣٩٩
دي��اب  حسن  علي  القاصر  ع��ن  الجبرية 

بالقسم ١٥ بلوك B بالعقار ٢٥٢٤ جديتا  
للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما

امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

الياس سيدي لموكلة موكله   اميل  طلب 
لوريس اكرام فريجة سند تمليك بدل ضائع 
أراضي   ٥١٢٣ بالعقار   F بلوك   ٥ بالقسم 

زحلة     
للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما

امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

لموكلته  شعبان  سليم  غسان  طلب 
ضائع  بدل  تمليك  سند  جمعه  جمعه  امنه 

بالعقار ٣٥٦٤ عنجر 
للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما

امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

سندي  عطالله  ج���وزف  ط��ون��ي  طلب 
تمليك  بدل ضائع بالقسمين ٤ و ٥ بالعقار 

٤٥٧٢ أراضي زحلة       
للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما

امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

نجيب  لموكله  غره  نجيب  ميشال  طلب 
ضائع  ب���دل  تمليك  س��ن��د  غ���ره  ن��اص��ي��ف 

بحصته بالعقار ٣٧١ دلهمية 
للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما

امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

طلبت علياء محمد قاسم سند تمليك بدل 
ضائع بالعقار ٦٠٨ ماسا 

للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما
امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

كفوري  أنطوان  ساندرا  المحامي  طلبت 
لموكلها جان سليمان ميخو ملو سند تمليك 

بدل ضائع بحصته
بالعقار ٣٢٣٧ معلقة اراضي

للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما
امين السجل العقاري المعاون

بتاريخ  صباحاً  العاشرة  الساعة  تمام 
ال��م��ن��اق��ص��ة  ب��ط��ري��ق��ة   2022/5/27

العمومية:
المنطقة  ت��وس��ي��ع  م��ش��روع  ت��ل��زي��م   -
السياحية لمقاهي البردوني تقديم وتركيب 
ومكتب  ال��ع��ام��ة  البلدية  ال��خ��الء  ب��ي��وت 
زحلة  بلدية  نطاق  ضمن  البلدية  للشرطة 

– معلقة وتعنايل.
هذه  ف��ي  اإلش��ت��راك  ي��رغ��ب  لمن  ُيمكن 
الشروط  دفتر  على  ّيطلع  أن  المناقصة 
الخاص الموجود لدى الدائرة اإلدارية  في 
تقديم  وعليه  الرسمي  الدوام  أثناء  البلدية 
شرط  المضمون  بالبريد  أو  باليد  عرضه 
الساعة  قبل  اإلداري����ة   ال��دائ��رة  يصل  أن 
الثانية عشرة ظهراً من آخر يوم عمل يسبق 

التاريخ المحّدد لهذه المناقصة.
رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب

إعالن
في  إجتماعها  المناقصات  لجنة  تعقد 
الظهر  قبل  من  عشر  الحادية  الساعة  تمام 
المناقصة  بطريقة   2022/5/27 بتاريخ 

العمومية:
صيانة  أع��م��ال  ملف  تلزيم  إع���ادة   -
وإص��الح  العامة  اإلن���ارة  شبكة  وتأهيل 
النطاق  ضمن  عليها  ال��ط��ارئ��ة  األع��ط��ال 

البلدي.
هذه  ف��ي  اإلش��ت��راك  ي��رغ��ب  لمن  ُيمكن 
الشروط  دفتر  على  ّيطلع  أن  المناقصة 
الخاص الموجود لدى الدائرة اإلدارية  في 
تقديم  وعليه  الرسمي  الدوام  أثناء  البلدية 
شرط  المضمون  بالبريد  أو  باليد  عرضه 
الساعة  قبل  اإلداري����ة   ال��دائ��رة  يصل  أن 
الثانية عشرة ظهراً من آخر يوم عمل يسبق 

التاريخ المحّدد لهذه المناقصة.
رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب

إعالن
إجتماعها  المناقصات  لجنة  تعقد 
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��ر ظ��ه��راً 
المناقصة  بطريقة   2022/5/27 بتاريخ 

العمومية:
األقنية  تعزيل  أعمال  تلزيم  إع��ادة   -
والعّبارات والمجاري الصحّية ضمن نطاق 

بلدية زحلة - معلقة وتعنايل .
هذه  ف��ي  اإلش��ت��راك  ي��رغ��ب  لمن  ُيمكن 
الشروط  دفتر  على  ّيطلع  أن  المناقصة 
الخاص الموجود لدى الدائرة اإلدارية  في 
تقديم  وعليه  الرسمي  الدوام  أثناء  البلدية 
شرط  المضمون  بالبريد  أو  باليد  عرضه 
الساعة  قبل  اإلداري����ة   ال��دائ��رة  يصل  أن 
الثانية عشرة ظهراً من آخر يوم عمل يسبق 

التاريخ المحّدد لهذه المناقصة.
رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب

إعالن
تعلن بلدية زحلة - معلقة وتعنايل أّنها 
التكليف  جداول  التحصيل  قيد  وضعت  قد 
عام  لواجب  البلدية  للرسوم  األساسية 
الرسمية  الجريدة  في  والمنشور   2021

العدد 18 تاريخ 2022/4/21.
ال��رس��وم  ب��ه��ذه  المكلفين  ت��دع��و  وه��ي 
إلى تسديدها ضمن مهلة شهرين  المبادرة 
الجريدة  في  اإلع��الن  هذا  نشر  تاريخ  من 
التأخير  لغرامة  يتعرضو  ال  حتى  الرسمية 
تأخير  شهر  كل  عن  بالمائة  إثنان  وقدرها 

على أن يعتبر كسر الشهر شهراً كامالً.
رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

لمفوضيه  نعوم  أبو  أدوار  عصام  طلب 
شهادة  لبنان  في  جنرال  سوسيته  بنك 
تامين بدل ضائع على العقار ٢٧٤٠ معلقة 

اراضي
للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما

امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

طلب كارل جلبار الدبس لموكلته اولغا  
صائع   بدل  تمليك  سندات  الدبس  جرجس 
 ٥١٨ و   ٧٠٣ و   ٤٠٣ و   ٨٠٦ بالعقارات 

رعيت 
للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما

امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

طلب حسن علي السيد سند تمليك بدل 
ضائع بالعقار ١٣٣٢ ابلح

للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما
امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

لمورثه  السيد  رضا  إبراهيم  احمد  طلب 
سند  الحجه  رض��ا  السيد  محمد  إبراهيم 

تمليك بدل ضائع بالعقار ٨٧٠ النبي ايال 

خليل  وشبل  خليل  يوسف  كلود  طلب 
في  ضائع  عن  ب��دل  تمليك  سندات  خليل 
حراجل  منطقة  م��ن    2528 رق��م  العقار 

العقارية قضاء كسروان 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

ال��خ��وري  م��وس��ى  ودي���ع  فيليب  طلب 
سندات  افرام  انطوان  فادي  وكيل  بصفته 
رقم  العقارات  في  ضائع  عن  ب��دل  تمليك 
القليعات  منطقة  من     2177 و   2159

العقارية قضاء كسروان 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
بصفته  عواد  جان  روي  المحامي  طلب 
وكيل اميل بطرس نوفل سندات تمليك بدل 
عن ضائع في العقارات رقم 3381 و 3382  
القسم   47 رقم  والعقار  من منطقة عمشيت 
8 من منطقة نهر ابراهيم والعقار رقم 817 
األقسام 4 و5 و6 و7 و11 من منطقة جبيل 

العقارية قضاء جبيل 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل
سعد حدشيتي

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

طلب جورج جبران جبران بالوكالة عن 
أحد ورثة بدوية منصور شليطا وجبرائيل 
 137 للعقار  ضائع  بدل  سند  زعتير  رستم 

الجديدة
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

عن  بالوكالة  كنجو  احمد  خالد  طلب 
للعقار  ضائع  بدل  سند  ايليا  بولس  منيره 

1516 مجدليا
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

طلب محمد حسين الخطيب بوكالته عن 
جرجس يوسف فياض شهادة قيد يوسف 
من   252 بالعقار  فياض  ابراهيم  الياس 

منطقة ايالت العقارية 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
آفلين موسى

إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار

بوكالته  الخطيب  حسين  محمد  طلب 
عن رزق الله سعد سعادة شهادة قيد سعد 

يوسف جريج سعادة بالعقار 475 ايالت 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
آفلين موسى

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

طلب محمود محمد هالل قبرصلي سند 
بدل ضائع للعقار D2 10/86 كفريا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

طلب المحامي احمد صفي الدين لموكله 
ضائع  بدل  سند  عيسى  مصطفى  حسين 

للعقار 7/2482 الغازية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

طلب رضا السيد رضا اسماعيل لمورثه 
فؤاد السيد رضا اسماعيل سند بدل ضائع 

للعقار 221/ 8 مجدليون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عبد المسيح الطيار وكيل المطران 
أوق��اف  على  ولياً  بصفته  عبدالله  شربل 
أبرشية صور المارونية سندات بدل ضائع 
و14  و12  و5   3 العقارات  في  للمطرانية 
و44  و31  و29  و26  و24  و21  و18  و16 
و47 و69 و74 و237 و269 و481 و482 

لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

ط��ل��ب ال��م��ح��ام��ي م��ي��ش��ال ج���ورج ملو 
ملو  ميخو  سليمان  توفيق  موكله  لمورث 
بالعقار  بحصته  صائع  بدل  تمليك   سند 

٣٢٣٧ معلقة أراضي 
للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما

امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

اعالن
المانة السجل العقاري في زحلة 

علي  لموكله  يوسف  قاسم  علي  طلب 
ضائع  بدل  تمليك  سندي  الفتاح  عبد  احمد 

بحصته بالعقار ١٩٣١ مجدل عنجر 
للمعترض المراجعة خالل ١٥ يوما

امين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

واكيم  ج��ورج  ان��ط��وان  المحامي  طلب 
انطوان  ج��ورج  المحامي  وكيل  بصفته 
واكيم سند تمليك بدل عن ضائع في العقار 
منطقة  من    B البلوك   7 القسم   967 رقم 

ساحل علما العقارية قضاء كسروان 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

احد  بصفتها  حكيم  جوزف  امال  طلبت 
سند  الحكيم  نعوم  جوزف  المرحوم  ورثة 
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 1261  

من منطقة صربا العقارية قضاء كسروان 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

وكيل  بصفته  حنا  سمير  م��ارك  طلب 
الدكتور جوزف طربيه المدير العام ورئيس 
مجلس إدارة بنك اإلعتماد اللبناني ش.م.ل 
للتأمين  ضائع  عن  بدل  تأمين  قيد  شهادة 
األقسام   2530 رقم  العقار  على  المسجل 
من    )76 رق��م  قسم  إل��ى   5 رق��م  قسم  )م��ن 
كسروان  قضاء  العقارية  فيطرون  منطقة 

لمصلحة بنك األعتماد اللبناني ش.م.ل. 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

تمليك  سند  نهرا  ج��ورج  يوسف  طلب 
بدل عن ضائع في العقار رقم 1166 القسم 
منطقة ذوق مصبح العقارية قضاء  من    8

كسروان 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

القزي سند تمليك بدل  طلب سليم نبيه 
منطقة  من   604 رقم  العقار  في  ضائع  عن 

وطى سالم العقارية قضاء كسروان 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

مغيزل  جبرائيل  انطوان  المحامي  طلب 
بصفته وكيل كبريال الدكتور ميشال جبور 
رقم  العقار  في  ضائع  عن  بدل  تمليك  سند 
قضاء  العقارية  غبالة  منطقة  من   864

كسروان 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

وكيل  بصفته  الزبيدي  دان  ايلي  طلب 
ورثة  أح��د  بصفتها  ع��ازار  م��ارون  مارلين 
تمليك  سند  عازار  سمعان  مارون  المرحوم 
من   490 رق��م   العقار  في  ضائع  عن  ب��دل 

منطقة بزحل العقارية قضاء كسروان 
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن من أمانة السجل العقاري في 
كسروان

�إعالنات

أولويات  تحاكي  مجلسيّة  بخطة  وتقييدها  جهة،  من  ودعمها 
االستحقاق  موعد  يحين  حتى  مــوازيــة،  جهة  من  اللبنانيين 
شهور  بعد  الجديد  المجلس  ينتظر  الــذي  األبــرز  الدستورّي 
قليلة، وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تبدأ معه مرحلة 

جديدة كلياً.
- حتى اآلن تبدو الجهة الوحيدة المنفتحة على فكرة البحث 
عن تسويات، تضع أولويات الناس موضوعاً لتفاهمات تربط 
النزاع على قضايا الخالف، هي قوى 8 آذار، المكّونة من 40 
نائباً، دون التيار الوطني الحّر، فيما يبدو كل اآلخرين محكوم 
التصريحات  تشير  كما  االنــتــخــابــات،  قبل  خطابه  بسقف 
النواب،  لمجلس  رئيس  انتخاب  مع  التعامل  بكيفية  المتعلّقة 
وهو استحقاق توافقّي طائفّي نيابّي، يتّم بالتزامن والتوازي 
مع حصول الكتل النيابيّة، وفقاً ألحجامها وتركيبتها، مواقع 
تتناسب مع هويات طائفية وأحجام نيابية، أولها نائب رئيس 
المجلس الذي تتقّدم لنيله عادة كتلة مسيحية كبرى، ورؤساء 
والموازنة،  المال  ولجنة  والعدل  اإلدارة  كلجنة  مؤثرة  لجان 

ولجنة الشؤون الخارجيّة.
النيابية  الساحة  تتحّول  أن  هو  األرجــح،  الخطر  الخيار   -
العصب  الكتل شّد  الى مجرد منصة إعالميّة تواصل عبرها 

السياسي او التغييري او السيادي او الطائفي او اإلصالحي، 
وفقاً لما يعتقد كل طرف أنه يحفظ له شعبيته، دون أن ينتبه 
أحد إلى أنه قبل أن يحل موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، 
وتثبيت  الكهرباء  بتحسين  أمــل  أي  فقد  قــد  لبنان  سيكون 
فيها  ويصبح  والمحروقات،  الخبز  وتأمين  الصرف  سعر 
النواب  استعمله  الذي  كلن«،  يعني  »كلن  بـ  محاصراً  الجميع 
الجدد بحق النواب القدامى، ويكون الجواب الذي كان يقّدمه 
القدامى دون أن يشفع لهم، وهو »ما خلّونا«. فليستعد النواب، 
الرشق  فيها  يتلقون  مواجهة  لجولة  وجــديــدهــم،  قديمهم 
األجندات  عن  بالترفع  ينجحوا  لم  ما  والــحــجــارة،  بالبيض 
آخر  أن  إلــى  ينتبهوا  لم  ومــا  الحسابات،  وتصفية  الخاصة 
أولوّياتهم  دامت  ما  أسبابهم،  عن  هؤالء  يقوله  ما  الناس  هم 
ستسبق أولويات الناس التي انتخبتهم، وتعّهدوا بأن تكون 

أولوّياتهم.
- اذا سارت األمور وفق هذا المحظور، فسنذهب الى الفراغ 
والفوضى، وربما الفتن، وربما تقسيم األمر الواقع، إال إذا جاء 
الخارج بوصاية جديدة تنتجها تسوية تشبه تسوية الطائف، 
يرقص على أنغامها كل السياديين، كل من موقعه، بعد إضاعة 

فرصة تسوية سيادّية، ُيكتب عليها »ُصنع في لبنان«.
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