ان األمة التي ال تعرف ّ
ّ
أن الحرية
ّ
صراع وأن الحق انتصار هي أمة
ال تستحق إال السقوط مصيراً.
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أمني بين ال�سلطة واالحتالل
ال�ضفة الغرب ّية تنتف�ض في ت�شييع
النابل�سي… ومطالبات بوقف التن�سيق ال ّ
ّ

ن�صراهلل لال�سرائيل ّيين :اليد التي ّ
�ستمتد لثرواتنا �ستقطع… و� ّأي اعتداء لن يبقى دون عقاب
عون يح ّرك ملف عودة النازحين بالتن�سيق مع �سورية… وميقاتي يتفاعل � ً
إيراني
إيجابا مع هبة الفيول ال ّ
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
تقترب أوروبا من لحظة الحقيقة التي فرضتها تحديات موارد
الطاقة عليها ،وبدأ صراخ وزرائها يعبر عن عمقها ،بالحديث عن
استبداد الجغرافيا واستحالة التمرد عليها ،ومحدودية هامش
االستقالل الذي تملكه أوروبا عن روسيا ،رغم محاوالت استبدال
الغاز الروسي بمصادر أخرى ثبت أنها ال تغطي أكثر من  40%من
االستهالك األوروبي من الغاز الروسي ،إذا تم تأمينها جميعها،
وهي تحتاج لثالث سنوات لتصبح جاهزة ،بينما اللجوء إلى خيار
معاد للبيئة مثل العودة إلى الفحم الحجري أظهر الحاجة الستيراد
المزيد من كمياته من روسيا بسبب عدم كفاية اإلنتاج األوروبي
لتغطية ال�ح��اج��ات الفعلية ،فيما ب��دأت عمليات التمهيد لتقنين
الكهرباء ووقف عدد من الصناعات ،في ألمانيا وفرنسا ،ووصل
الصراخ الى بريطانيا التي كانت تزعم قدرتها على االستقرار.
في المنطقة تر ّقب لما سيحدث على المسار التفاوضي الخاص
بالملف النووي اإليراني ،مع تسارع الرسائل المتبادلة بين طهران
وبروكسل في محاولة لرد االعتبار لورقة مسؤول السياسات
الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بوريل كأساس صالح
للتفاهم ،بعد توضيحات حملتها الرسائل التي تلقتها طهران.
أم��ا في فلسطين التي ال زال��ت في واجهة األح��داث منذ بدأت

ال�ح��رب اإلسرائيلية على غ��زة ،وت �ص �دّرت األض ��واء م��ع النصر
الذي فرضته المقاومة بإعادة تثبيت معادلة الردع بوجه جيش
االحتالل ،رغم عامل المفاجأة باالغتياالت التي استهدفت قادة
سالح الصواريخ في حركة الجهاد اإلسالمي ،ورغم ربط جيش
االح�ت�لال لتحييد المنشآت المدنية والحكومية بتحييد حركة
حماس عن المواجهة ،وبقاء الجهاد وحدها في ميدان الرد على
ال�ع��دوان اإلسرائيلي ،وف��وزه��ا منفردة بفرض تثبيت معادالت
الدرع ،فقد تصدر األحداث استشهاد قائد كتائب شهداء األقصى
في نابلس إبراهيم النابلسي ،ورسالته المؤثرة التي أعلن فيها
عزمه على االستشهاد بعدما قامت قوات االحتالل بتطويق مكان
وجوده ومحاصرته ،وجاء موقف والدة الشهيد النابلسي يشعل
مشاعر الفلسطينيين برباطة جأشها وموقفها الداعم للمقاومة،
ليتقدّم شعار وق��ف التنسيق األم�ن��ي بين السلطة الفلسطينية
وجيش االح�ت�لال مطالبات المشيّعين ،وه��و ما أكدته القيادات
الفلسطينية الوطنية ،باعتباره الرد الوحيد على حمالت التنكيل
والحصار واالغتيال والمداهمة التي تشهدها الضفة الغربية،
تحت مظلة تعاون أجهزة األمن الفلسطينية مع مخابرات جيش
االحتالل.
(التتمة ص)4

السيد نصرالله متحدثا ً أمام مسيرة عاشوراء في الضاحية الجنوبية

ال�صدر يطالب الق�ضاء العراقي ّ
بحل البرلمان

الجهاد وغزة
الم�صري
والو�سيط
ّ
سعادة مصطفى أرشيد*
كانت معركة سيف القدس في رمضان قبل الماضي
مثلت ذك��رى مجيدة وعالمة فارقة في زم��ن ال�ت��ردّي من
النوع الذي ال يحدث إال في أوقات متباعدة .فالمعركة كانت
نتائجها انتصارا ً مؤزّرا ً افترضنا أنه أرسى معادالت رعب
لصالحنا ،وترافقت الحرب مع وحدة غير مسبوقة للشعب
الفلسطيني في كامل فلسطين المحتلة ،من أعالي الجليل
توحدت
الى أقاصي النقب ،شاملة الضفة والقدس وغزةّ ،
فيها البنادق والصواريخ لكافة فصائل العمل الفلسطيني
التي انخرطت في القتال بالروحية ذاتها بما فيها تلك التي
ابتعدت عن العمل الكفاحي ،ولكنها أبت إال ان تكون في قلب
المعركة للدفاع عن غزة وفي معركة بقاء المقاومة ،لكن مع
االنتصار المذكور سابقا ً وعلى أهميته ،إال انّ االعتماد على
الوسيط المصري وضماناته بما يتعلق بإنهاء الحصار
أي كان
وفتح المعابر وإعادة اإلعمار لم يكن اال كسابقاتهّ ،
شيكا ً من غير رصيد ،أث��ارت ه��ذه الحرب قضايا بحثية
عديدة ولكن المقال سيتوقف عند اثنتين منها األولى ما له
عالقه بالمعركة ،والثانية ما له عالقة بالدور المصري.
ف ��ي رم� �ض ��ان ال� �م ��اض ��ي ،ت ��و ّع ��د االح � �ت �ل�ال حكومة
ومستوطنين المسجد األق�ص��ى بالتدنيس واالقتحام،
وتو ّعدتهم المقاومة بالويل والثبور وعظائم األم��ور في
حال ت ّم االعتداء على المسجد األقصى ،األمر الذي جعل
(التتمة ص)4

الق�ض ّية الفل�سطين ّية
والطريق الوحيد لحلها!
د .محمد سيد أحمد*
ليست المرة األولى التي نكتب فيها عن فلسطين ،ولن
تكون األخيرة بالطبع ما دام في العمر بقية من وقت ،وما
دام في الجسد المنهك قلب ينبض ببطء ،وفي الشرايين
دم��اء تتدفق بصعوبة .فالقضية الفلسطينية لك ّل قومي
عربي هي قضيتنا المركزية ،وفي ك ّل مرة يحدث عدوان
صهيوني على الشعب الفلسطيني البطل المرابط فوق
ال�ت��راب المحت ّل ف��ي فلسطين العربية ن�ع��اود الكتابة من
جديد ،ومع ك ّل مرة نذ ّكر بأنّ ما شهدته األرض العربية
الفلسطينية واحدة من أه ّم الجرائم العالمية التي ارتكبت
في تاريخ البشرية ،فعلى مدار التاريخ اإلنساني بأكمله
ل��م يتع ّرض شعب لعملية اق�ت�لاع م��ن أرض��ه ووط�ن��ه كما
حدث ألبناء شعبنا العربي الفلسطيني ،وتع ّد هذه الجريمة
مكتملة األرك��ان ألنها ت ّمت مع سبق اإلص��رار والترصد،
حيث ت ّم اغتصاب وطننا العربي الفلسطيني من خالل عدو
صهيوني غاشم ،ارتكب جريمته بشكل منظم وممنهج،
حيث نشأت الفكرة الشيطانية مبكراً ،ووضعت المخططات،
وت ّم تنفيذها عبر المراحل التاريخية المختلفة.
و ُي �ع � ّد الفيلسوف وال �ك��ات��ب وال�ص�ح��اف��ي االشتراكي
األلماني «موشي هس» صاحب كتاب «روم��ا وأورشليم»
عام  1862من أوائل من طرح فكرة انبعاث األمة اليهودية،
لكن الفكرة دخلت حيّز التنفيذ مع بداية الظهور الفعلي
للحركة الصهيونية والتي ت� ّم إنشاؤها على يد ثيودور
(التتمة ص)4

طالب زعيم التيار ال��ص��دري ف��ي العراق
مقتدى الصدر القضاء بح ّل البرلمان خالل مدة
ال تتجاوز نهاية األسبوع المقبل ،وأن يحدد
رئيس الجمهورية موعدا ً إلج��راء انتخابات
برلمانية مبكرة ،وذلك في ظل حالة االنسداد
السياسي التي تعانيها البالد.
وق���ال ال��ص��در ف��ي تصريح أم���س« :أوج��ه
ك�لام��ي إل��ى ال��ج��ه��ات القضائية المختصة
وباألخص رئيس مجلس القضاء األعلى ،آمالً
منهم تصحيح المسار وخصوصا ً بعد انتهاء
المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان،
باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس
وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضالً
عن األغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيدا ً عن
الوجوه القديمة».
وشدد على ضرورة أن «يقوم القضاء بحل
البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعاله
خالل م�دّة ال تتجاوز نهاية األسبوع المقبل.
وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد
انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن
عنها الحقاً».
وت���اب���ع« :خ��ل��ال ذل����ك ي��س��ت��م��ر ال���ث���وار
باعتصاماتهم وثورتهم وسيكون لهم موقف
آخر إذا ما ُخذل الشعب مرة أخرى .ربما يقول
قائل إنّ حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة
برلمان ليحل نفسه كالً ،فإن فيه كتالً متمسكة
بالمحاصصة واالستمرار على الفساد ولن
يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان ،بل
أقول إن حل البرلمان غير منحصر بذلك».
ودع���ا ال��ص��در ،ف��ي وق��ت س��اب��ق ،إل��ى حل

ال�سيد ن�صراهلل وخطاب �إعادة
الت�أ�سي�س بين الأربعين وعا�شوراء
ناصر قنديل

البرلمان الحالي وإج��راء انتخابات مبكرة،
معبرا ً عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخالف
السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
فيما رفض زعيم ائتالف دولة القانون في
ال��ع��راق ن��وري المالكي ،دع��وة زعيم التيار
ال��ص��دري لحل البرلمان وإج���راء انتخابات
مبكرة ،مشترطا ً عودة البرلمان إلى االنعقاد
ومناقشة تلك المطالب.
من جانبه ،أعلن اإلطار التنسيقي في العراق،
دعمه ألي مسار دستوري لمعالجة األزم��ات
السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في

ذلك االنتخابات المبكرة بعد تحقيق اإلجماع
الوطني وتوفير األجواء اآلمنة.
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري
قبل أيام ،احتجاجات داخل المنطقة الخضراء
في بغداد ،اعتراضا ً على ترشيح تحالف اإلطار
التنسيقي محمد شياع السوداني ،لمنصب
رئيس الحكومة.
ويعاني ال��ع��راق منذ إج���راء االنتخابات
البرلمانية المبكرة في تشرين األول/أكتوبر
 2021من أزمة سياسية حادة ،حيث لم تفض
المشاورات بين األط��راف السياسية لتسمية
رئيس للوزراء إلى نتيجة.

اليمن :مواجهات بين ميلي�شيات
«الإ�صالح» و«االنتقالي» في �شبوة
اندلعت مواجهات عسكرية ،أم��س ،قرب
مطار عتق والمجمع الحكومي لمحافظة شبوة
اليمنية بين قوات تابعة لـ «حزب اإلصالح»،
وأخرى مدعومة إماراتياً.
وكشفت تقارير إعالمية أنّ «ق��وات ألوية
العمالقة المدعومة إماراتيا ً دفعت بتعزيزات
عسكرية إل��ى مدينة عَ َتق عاصمة محافظة
شبوة شرق اليمن إلسناد قواتها في مواجهة
القوات المحسوبة على حزب اإلصالح» ،مشيرة
إلى وقوع قتلى وجرحى في هذه المواجهات.
وأفاد مسؤولون يمنيون لوكالة «أسوشيتد
برس» بأن االقتتال الداخلي بين فصائل يمنية،
مدعومة من التحالف السعودي أسفر عن مقتل
 35عنصرا ً في محافظة شبوة الجنوبية خالل
الساعات الماضية.
ونقلت «أسوشيتد برس» عن مصادر محلية
قولها إن «معركة بالمدفعية بدأت في ساعة
متأخرة من (أول من أم��س) الثالثاء ضربت
مناطق ح��ول مطار محلي ف��ي مدينة عتق،
عاصمة محافظة شبوة الجنوبية» ،الفتين إلى
أن «من بين القتلى  5مدنيين».
ويوم األحد الماضي ،اندلعت أعمال عنف
في المنطقة «بعد أن قرر المحافظ ،بدعم من
اإلم���ارات ،إقالة قائد شرطة معروف بموقفه
المناهض لإلمارات» ،وفق ما ذكر المسؤولون
للوكالة.
ولفتت التقارير إلى أن المواجهات متواصلة
لليوم الثالث تواليا ً بين «قوات دفاع شبوة»
و«ألوية العمالقة» المدعومتين إماراتيا ً من

نقاط على الحروف

جهة ،والقوات الخاصة واللواء « 21ميكا»
المواليين لـ»حزب اإلصالح» من جهة ثانية،
في محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز.
ووفق المعلومات األولية ،فقد تمكنت القوات
المدعومة من أبو ظبي ،من السيطرة على معظم
مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.
من جهته ،أعلن محافظ شبوة المحسوب
على اإلم����ارات ع��وض ال��وزي��ر تنفيذ عملية
عسكرية مضادة لمواجهة القوات العسكرية
الموالية لـ»حزب اإلص�لاح» ،من أجل «فرض

األمن واالستقرار في المحافظة».
وقال «المجلس االنتقالي الجنوبي» المدعوم
من أبو ظبي ،إنّ «محافظة شبوة تواجه تمردا ً
عسكريا ً على قيادة السلطة المحلية وقرارات
مجلس القيادة الرئاسي».
وأك���د «االن��ت��ق��ال��ي» على «ال��دع��م الكامل
ل�لإج��راءات التي أعلنها محافظ شبوة ،بما
في ذلك محاسبة المتورطين في هذا االنقالب
وإحالتهم إلى المحاكمة على خيانتهم للشرف
العسكري وتمردهم على قيادتهم».

 ل��م تخضع المقاومة التي يقودها ح��زب الله يوما ًلعقدة حجم لبنان مساحة وع��دد سكان وحجم موارد،
وهي تخوض حربها مع االحتالل ،فكانت ثقتها بالنصر
وسعيها إليه خير ناطق بلسان اليقين بأنها تنظر إلى
دورها وموقعها في قلب حركة صراع مع كيان االحتالل
وم��ن خلفه الهيمنة األم�ي��رك�يّ��ة على المنطقة ،بصفتها
طليعة قتاليّة ،لكن فكرية أيضاً ،في أمة تتسع لتصير أمة
إسالميّة ممتدة بين نيجيريا وأفغانستان ،وإن ضاقت
تصير عربية بين المحيط والخليج ،أو تكتفي في الظروف
الصعبة بنواتها الصلبة المؤكدة بحدود سورية الطبيعيّة،
وه��ذا سر أن السيد نصرالله لم ينهك حزبه ومقاومته
بنقاش تعريف وتحديد األمة ،فبقي يردّد مصطلح األمتين
العربية واإلسالمية مرتاحا ً إلى توصيفه الفكري لمعنى
األمة ،وإذا كان تحرير الجنوب عام  2000محطة نضالية
فارقة في مسيرة المقاومة ،وترجمة التضحيات بالنصر،
وإثبات جدوى خيار المقاومة وفشل ما عداه في تحرير
األرض ،فقد أوض��ح ش�ع��ار السيد حسن نصرالله من
منصة نصر العام  2000في بنت جبيل« ،إسرائيل أوهن
من بيت العنكبوت» ،ماهية الشعار الذي تصوغه المقاومة
كعنوان تدعو عبره األمة إلى االنخراط في الصراع المقبل
نحو إنهاء كيان االحتالل وتحرير فلسطين.
 ما بنته المقاومة خ�لال المدة الفاصلة بين تحريرعام  2000وح��رب تموز  ،2006كان فائض قوة يخدم
ه��ذا التحديد والترسيم للهدف والشعار ،حيث تح ّولت
المقاومة في لبنان إلى قيمة مضافة وفائض قوة في آن
واحد لمهمة تفكيك الكيان ،م ّرة بقوة المثال ،ومرة بنقل
الخبرات والمقدرات ،وم� ّرة باإلسناد ومعادالت الردع،
خصوصا ً بعدما م ّر على المقاومة ما يكفي من اختبارات
أظهرت معها حسما ً نهائيا ً لرفض أي إغراء تقدمه الظروف
او تعرضه أط��راف دولية أو إقليمية أو لبنانية لتسييل
فائض القوة في الداخل اللبناني ،سواء للتقدم خطوة نحو
تسلّم السلطة ،أو لتعديل موازين القوى بين الطوائف في
تقاسم الصالحيات واألدوار في النظام السياسي ،وما
بعد حرب  ،2006صار عبثيا ً وسخيفا ً كل كالم يتحدّث
عن حكومة حزب الله في لبنان ،وعن هيمنة حزب الله على
الدولة اللبنانيّة ،بينما مشروع حزب الله ومقاومته خارج
داخلي لدور
هذا السياق كلياً ،بحيث صار الحديث عن ُبعد
ّ
فائض ق��وة ح��زب الله ع��رض�ا ً ي�ق�دّم ل��ه للتخلي ع��ن دور
فائض قوته في مواجهة الهيمنة األميركية والعدوانية
اإلسرائيلية ،وبات واضحا ً أن هذا الحديث الذي يبدو في
وتسويقي
وإغراقي
إغرائي
ظاهره تنديداً ،هو في العمق
ّ
ّ
ّ
إلقناع الحزب بمقايضة فائض ق ّوته بتعظيم متاح لدوره
اللبناني ،بعدما صار هو يحسب منسوب قوته
في الداخل
ّ
على حجم األمة ومعركتها الكبرى نحو فلسطين.
 خالل عشر ّية حروب الفوضى واإلنهاك التي حاولاالستراتيجي الناتج عن
األميركي أن يمأل عبرها الفراغ
ّ
ّ
فشل حروب الهيمنة في العراق وأفغانستان ،نجح حزب
الله ومقاومته بتسييل فائض القوة الذي امتلكه وعزّزه
بعد ح��رب تموز  ،2006وف��ي توظيف القيمة المضافة
واألخالقي،
والمعنوي
السياسي
التي يمثلها حضوره
ّ
ّ
ّ
خ �ص��وص �ا ً ع�ب��ر إط �ل�االت ال�س�ي��د ن �ص��رال �ل��ه ،لتحصين
س��اح��ات م�ح��ور ّي��ة ف��ي م�ش��روع المقاومة م��ن تداعيات
(التتمة ص)4
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Æw�UM�K�« VFA�« qÒ � q�U� s� ¡U��_« nH�� Ê« Î UOze�
Íe� ÊUF�� o�U��« d�“u�«Ë w�dJ� s� Î «b� »dIL�«Ë VzU�J�« »e� w� o�U��« ÍœUOI�« w�Q� tÒK� p�– l�Ë
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’U��√ W�uL�� …d�� cM� X�UC��« w��« w�dJ� vK� `{«ËË wK� qJA� W�u��� WOB�A�« Ác� ÒÊ√ WU�
XH� v�� Ë« Î «b «Ëb�� Ê« ÊËœ »U�—ùU� tK�« »e� UN� Êu�FM� w�d�dD��« ÕdB�« W�Ë—√ w� «—UF� «uF�—
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nO�u�
vK� ’
Ô d �Ó� t�Q� tK�« »e� ÂUN�« sO� X�e� w��« «¡«d��ô« Ác� vK� ·uDF� n�u� w� dE�

= �Ô � Ê«d�≈ W �U� w� åwKOz«d�ù«ò
—Ô UN�≈ u� tK�« Ó»e� r^ NÔ �Ó U� ÒÊ√Ë ¨U�dO�√ l� UN�U{ËUH� w� U�— Ëb� tHÓ �u
? w�UM�K�«
Ò

Ò
U�uJ� sO� WOM�u�« W�öF�« f�√ …¡«d� …œU�≈ v�« W�U��« “eF� n�u� w� ¨Â ö��«Ë »d��«
t
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Q�
t �ö�
Ôl�U

W�Ëb�« V�UD� U�bM� W�ËUIL�« U�«uM� s�u���« w� Î «bOF� Íe� ÊUF�� o�U��« d�“u�« `M��Ë ìw�UM�K�« VFA�«
w�UM�K�«
t�uI� åqOz«d�≈ò l� W �Ò d���« œ Ëb��« r O�d� …Ó b�UF� Ól�= u�Ô Ê√ q�� WÔ OÒ �UM�K�«
y
ÓVFA�« ÓlKDÚ �Ô Ê√ UN� Íd�
]
dÓ ��F� Ê√ °vA�� UM�≈ ‰uI� ¨ Ó`{Ë√ ÂÌ öJ�Ë øWÒO�uM��« — U�ü« Ác� s� W �dÓ ���L�« W �UD�« œÔ Ëœd� V�cÓ
Ô O� s�√ vK�
Î UOÒ I�UM� Î UI� t� ]Ê√ tK�« »e�
s� WÌ B
v�≈ vF�O� ¨WÒ�d�� Â√ WÎ �Ò d� X�U�√ ¨»uM Ó��«  «Ëd� w� Î U���J�
Ò � ŸUD��«
Ó
Ô

ìQAML�«
q�u��Ë s�u�« w� tJ�d� vK� t�u�� WF�U�L�Ë ¨WO�dO�_« U�ULC�U� Ò «bOA� ÍœUO��« d�“u�« r���Ë
Ô U�ôu�« X�U� «–≈ ‰uI�U� ‰¡U��� ULMO� ¨WO�UM�� WOK�«œ U�«d v�« qÒ ��L�« ÊUOJ�« l� ÍœËb��« Ÿ«dB�«
v�d�Ó Ê√ lOD���Ó WÌ OÒ F�d�
r^ �Ó� ‚UH
^ ¨åqOz«d�≈ò l� tO�≈ qÔ u��«
Ò
Ì �Ò « ]Í√ ÔsLÓ C�Ó Ë v�d� WÔ OÒ �dO�_« …Ô b��Ò L�«
 ÍQ�
Ó �Ó Ë tK�« »e�Ë
øUNIÓ O�D� qÔ HJ
W OÒ �UM�K�« W �Ëb�« sO�  U{ËUHL�«

dE� WN�Ë vD��� UN�uLCL� X�U� ÚÊ≈ UNM� dD�_«Ë ¨Î«b� …dOD� U�UO�Ë «œdH� UN�UO� w� qL�� W�UI�
…¡«d� …œU�≈ v�« Î «b� W�K� W�U��« `�B� p�– bM�Ë ¨UNOK� »u���Ë UNK�L� t�√ d�«u�� w��« WN��« v�« V�UJ�«
WOIOI��« WOM�u�« W�«dA�« vK� ÂuI� WF�U� WOLO� rO�UH� v�« WL�U��« sO�«uI�« W�uEM� vD��� WK�U� WOM�Ë
ÆqFH�«Ë ‰uI�« w�

Êö�— dC� ˝
qO�Q�� WO��dH�« å‰U�u�ò W�d� VK� vK� WI�«uL�« w�UM�K�« ¡«—“u??�« fK�� —dÒ � 2022Ø5Ø5 a�—U��
¨t�H� X�u�« w�Ë Æ «uM� Àö� …bL� ¨9 „uK��« w� b�b���U�Ë ¨WO�UM�K�« q�«u��« w� “UG�«Ë jHM�« s� VOIM��«
VOIM�K� WIOLF�« ÁUOL�« w� dH��« …—b� UN�b� …b�b� W�d� ÒÍ« ÂÒbI�� r� ¨…uÒ �dL�« W�œUB��ô« ÈËb��« r�—Ë
¨p�c� W��«— W�d� ÒÍ√ b�u� ô t�√ W�UD�« …—«“Ë œU�√ b�Ë ÆWO�U��« hO�«d��« …—Ëœ ‰ö� WO�UM�K�« ÁUOL�« w�
W�U�— œu�Ë V��� WO�UM�K�« ÁUOL�« w� qLF�« s� ·U�� WOL�UF�« U�dA�« ÒÊ√ —œUB� …b� d�� d�«u� t�Q� Î ULK�
w� ÊUM�� W�KBL� qLF�« s� U�dA�« —c�� 2021Ø12Ø23 a�—U�� …b��L�« r�_« v�« XK�—√ åWOKOz«d�≈ò
ÆWO�U��« hO�«d��« …—Ëœ ÊUM�� `�� Ê« bF� ¨WO�uM��« U�uK��«
’d��«Ë ÍœUO��« Y�b�K� Î «—UN�Ë ÎöO� ÊËd�M� s�c�« s�Ë ¨W�Ëb�« vK� ’d��« Êu�Òb� sL� b�√ `DM�� r�Ë
dO� t�uI� w� jHM�« s� VOIM��« s� WO�UM�K�« W�Ëb�« lML� w��« »U��_« s� ‰«R�K� ¨sOO�UM�K�«Ë ÊUM�� vK�
w� VOIM��U� U�dA�« r�eK� Ë« Â«e�≈ s� UNFML� s�Ë øqO�Q��« —«d� UNOK� ÷d� Íc�« sÓ�Ë øUNOK� Ÿ“UM�L�«
»«d��ô« Ë√ UN�d� vK� ozUI��« ÊuFÒOL� sL� b�√ √dÒ ��� r� WK��_« Ác� øUNOK� Ÿ«e� b�u� ô w��« ‰uI��«
tHK� nI� ¨“UG�« Ã«d���« w� dO�Q��« ÒÊ√ w�«b�«Ë wUI�« rKF� UL� ÊuLKF� rN�_ ¨UNM� Y�b��« Ë√ Î U�L� u�Ë
q�� “UG�« Ã«d���U� …d�U�L�« s� UNFM�Ë U�dA�« vK� ◊uGC�« ”—U� Íc�« s�U�A�u� h�A� sDM�«Ë
Æt�«d���U� åwKOz«d�ù«ò ËbF�« ¡b�
`�dB�« W�ËUIL�« n�u� vK� tK� w�UM�K�« ÂUF�« Í√d�« UL� ÊuO�UM�K�« Êu�ËR�L�« tO� lK�« Íc�« X�u�« w�Ë
U{ËUH� s� ôË rO�d��« s� Î «¡e� ÊuJ� s� UN�√Ë ¨rO�d��« Ÿu{u� w� W�Ëb�« nK� nI� UN�Q� `{«u�«Ë
rN�«Ëd� s� ŸU�b�« W�ËUIL�« rNO� sL� sOO�UM�K�« qÒ � vK� Î U��«Ë `�B� U�œËb� s�√ W�Ëb�« —dÒ I� U�bM�Ë ¨rO�d��«
Ær�œu�ËË
¨s�U�A�u� ”u�¬ ¨w�dO�_« b �uL�« U��dB� sO�œUO��« vLÒ �� U� d�UA� ‘b�� r� Íc�« X�u�« w� «c�
oOKF��« s� —u�I�« q�√ XL sO��U r�«d�Ë ¨w�«d�ù« ‰uOH�« W � � ‰ u��Ó W ��U� v�≈ WÓ OÒ �UM�K�« WÓ �Ëb�« tÒ�??�Ó Íc�«
u�Ë t� sJL� U� W�dBL�« ¡U�dNJ�« —«d���« vK� q«u�L�« w�dO�ô« u�Oç�« «œÒœd�Ë U�UJF�« v�≈ …—U�ù« Ë«
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¢VhÉØJ ’
...¥ƒ≤ëdG »a
d�U� d�U� ˝
sO� W�U��« lO{«u� W�—UI� w�
qFH�« sO�Ë ¨rO�d��«Ë ‰uI��«
Ê«ËbF�«Ë sOD�K� w� ÂËUIL�«
ÆÆÆ…e� vK� åwKOz«d�ù«ò
÷—_« r�UF� tO� d�F��� l�«Ë
wLOK�ù« V�ö�« V��� ‚uI��«Ë
q�√ s� tI�dH� qÒ � w�«d�« w�Ëb�«Ë
ÆÆÆ÷—_«
÷—_« Ác� q�√ „d�� `�BO�
Î UM�— UNKOB��Ë rN�uI� c??�_
WO�Ëb�«Ë WOLOK�ù« `�UBL�U�
·ö��U� ÕbB�Ë o��« XH�O�
ÆWO�UD�« ·ËdE�«
¨ÌbF� œUO��«Ë ÊœUN��« »u�M�
i�UM�� —u�_« n�dF� —UEM�
¨Î«œ«dD{« uLM�« w� Ÿ—U���Ë
W�U��« vK� Îö�� ·ö��ôU�
Áœu�u� `??L ?�Ô sO� WO�UM�K�«
ÆÆÆÎUIKDM� U�Ë —c��
ËbF�« `KDB� vK� ‚UH�« ô
…œU??N??A??�« v??K??� ôË ¨t??�??�u??�Ë
¡«bNA�«Ë
v�ô t�d� bM� d�_« ÒÊ√ YO�
Î U�U�œ r� Î U�U�N��«Ë Î U�«dG��«
¨UNL�U� o�UMK� WHzUD�« U�U�— s�
ÆÆÆÎ«œ«dD��U� Î «“ËU��� Î «œUO��U�
Î U�U�� ¡öLF�« s� ŸU�b�« U� v��
ÆÊu�UI�«Ë W�Ëb�« sO� X��
¨qÒ J�« vK� o�DM� ‰U�L�« «c�
s� d��√ œu�u� Î ôb� UMLK� «–S�
¡«b��ô«Ë »d��«Ë rK�K� —uEM�
¨W�uN�«Ë ¡UL��ô«Ë ‚uI��«Ë
rÒ ��Ë ¨UMH�� wMF� Î UL�� «cN�
¨UM�b�√
¨b�√ ’Ud� ·cÓ I�Ô Ê√ ÊËœ
Î «—c�� WOHzUD�« XK�H��« bI�
¨ŸU�M�« v��
vGD� wHzUD�« ¡UL��ô« U��
¨s�u�« œu�Ë vK�
øw�u�« s�√Ë
Ò
¨sOKGAL�«
VO� w�
p�uI�Ë „d�� ‚d�� sO�
¨WODHM�«
°dBO� Ÿu�� dU��Ë
Ó
WAOFL�« ‚uI� v�œ√ VK��Ô Ë
¨„bK� w�
oHB�� rLN�« pO�Q� s??�√ s�
Ò
wÒ�K� Íc???�« wHzUD�« pKGAL�
øtKGA� Á—Ëb�
Î UOM� »dC� Ÿu��« ÊU??� q�
øwFO�
ÊËœ
Ò
ø ÒÍuK� ÊËœ Î UO�O��Ë
«Ëd��« vK� ¡«b��ô« ÊU� q�
wM����Ë Î U��c� »dC� o�«dL�«Ë
ød�¬
W??�d??�??�«Ë œU??�??H??�« ÊU???� q??�
X�� Õ“d????� Íc????�« l???{u???�«Ë
◊uD�� ÊU??�??�ù« ‚u??I??� j??�
d��√Ë Èd??�√ vK� WHzU� qCH�
rOI� u??L??�«Ë ÊUOGD�« ÊU??� q�
ø «¡UM���«
ÊuHMÒ B� rJ�U� UL� ÆÆÆô Î UF��
¡«uF� »d�� ¡UM���« rJ�H�√
ô≈ ‰UM� s� U??�œË—U??�Ë UN�œËd��
¨…UO��« bO� vK� Î U�«u�√ rJM�
¨ UMMOD�K� w� …eÒ � vK� pMO�
¨U�U�—u� »uM� w�
¨¡«bNA�« ¡U�œ …—«eG�
¨nBI�« s� qzUN�« rÒ J�«Ë
ŸUM��«Ë o�d� œÒ d� q�UI� nO�
¨o�d�
w� „U�� W�b� »dÒ ��� nO�Ë
¨U�UH��«
Ò n�u��
ËbF� ‰U�I�«Ë ŸU�b�« o�
Î UM�u���Ë Î UL�U� ô≈ Î U�u� ÊU� U�
ÆÆÆÎU�d��Ë Îö���Ë
lM s??� ÷—_« Ác??� U??�ö??�
¨UNK�√
¨¡«œ_« b�u�
Ò ¡«œ_« ÂUI��« v��
q� s�u�« W�KBL� ¡«œ_« »uÒ B�Ë
rOI��� ¨W�_« q� W�_«Ë ¨s�u�«
¨…œUO��« »u�M� uKF�Ë ¨…UO��«
¡UL�« w� bOB�« ôËU�� XN��Ë
÷—_« q??�√ o??� dOO��� dJF�«
ÆÆÆ…bO�“ s� qÒ �√ ÊUL�√ q�UI�
s�Ë Êu�ËdF� W�_« Ác� ¡«b�√
q�«œ s�u�« ¨«u�Òb�� s�Ë «ËdÒOG��
qQ��� ¨Èd�� W??�¬ W??�_« Ác??�
ÆÆÆw�u�«Ë …uI�U�
—«u�√ q�� ËbF�« jI�� UNMO�Ë
ÆÆÆWM�bL�«

f�√ «b�F� w� ŸUL��ô« Î U�zd�� Êu�

©«dN�Ë w�ô«œ®
¨UN�Q� w� ‚UH�« v�≈ qu��« q�√ s�
U�ôu�« W�U�ËË …b��L�« r�_« W�U�d�
ÆåWO�dO�_« …b��L�«
œU�H�« b??{ W�dFL�«ò Ê√ d���«Ë
oO�b��« l� s�«e��U� dL��� Ê√ wG�M�
¨ÊUM�� ·dB� U�U�� w� wzUM��«
s�u�« «c??� X�N� W�uL�� WL� Ê_
UN�d� ezU��« dO� s�Ë ¨t�F� dI�√Ë
Ê√ Î UuB� ¨»UI�Ë W��U�� ÊËœ s�
rNCF� ÊuL�� W�uL�L�« Ác� ÊU�—√
q� t�H� X�u�« w� ÊuK�dFÔ�Ë Î UCF�
ÆåWO�ö≈ WOKL�
nK� ÂUE��U� l�U�Ô� t??�√ `???{Ë√Ë
Æ ËdO� Q�d� —U�H�«

v�≈ «u�√ ¨U��d� w� sOLOIL�« sOO�UM�K�«
ÆnOB�« WKD� WOCL�� ÊUM��
v�≈ Îö�U� ¨b�u�« r�U� b�b� Àb��Ë
w� sOO�UM�K�« UO��ò Êu� fOzd�«
ôË UN�c� w��« œuN�K� rNL�œË U��d�
W�FB�« ·ËdE�« “ËU�� q�√ s� ¨‰«e�
ÆåÊUM�� UN� dÒ L� w��«
÷d� r� b�u�U� Î U��d� Êu??� œÒ —Ë
¨ÎUO�U� ÊUM�� UNAOF� w��« ŸU??{Ë_«
XKB� w��« UL�«d��«ò vK� Î «e??�Ò d??�
Â«u�_« ‰ö� XL�UH�Ë WM� sO�ö� cM�
ÆåWO{UL�«
¨s�d{U��« WK��√ vK� Î «œÒ — b??�√Ë
t�UO� w� t�uI�� p�L��
ÊUM��ò Ê√
Ò
Î U�u� lD� u??�Ë ¨WOFO�D�« t??�«Ëd??�Ë
œËb��« rO�d�� U{ËUHL�« w� Î «bOF�
qLJ���Ô � w��«Ë WO�uM��« W�d���«

qzU�— XKËò t�√ `{Ë√ ¨WO�UL��ô«
‚uH� sOM�«u� v�≈ XzUH�« sOM�ù« cM�
dOC���« r??�??�Ë ¨n???�« 50?�« r??�œb??�
ÊuJ�ò Ê√ Î UOML�� ¨åqzU�d�« WF�U�L�
qÒ � U�e��√ b� ¨dNA�« «c??� W�UN� l�
l� UM�N�«Ë w��« WOMI��« q�UAL�«
qO�� vK� UNM�Ë bOH��� n�« 75 ‰Ë√
i�� vK� iF��« …—b??� Âb� ∫‰U�L�«
bF� qLF�« s� rN��UD� n�u�� m�U�L�«
iF��« ¡UL�√ vK� bO� œu�ËË ¨s�dN�
W�UN� l� ÊuJ� w�U��U�Ë ©BLOCk®
r�I�« u�� t��M� nKL�« UM��U� b� »¬
UN�«u� …b�b� WF�œ …œUH��« Í√ w�U��«
Æås�d�¬ h�� n�√ 75
b�b� Ê«uD�√ —u��b�« Êu� q�I��«Ë
ÊUM�� q??�√ s??� lLÒ ���«ò s??� b??�Ë l??�
s� b??�b??F??�« r??{ ¨åRPL U��d� w??�

œULF�« W�—uNL��« f??O??z— ”√d???�
dB� w� f??�√ Î U�UL��« Êu??� ‰UAO�
WO�—U��« Íd??�“Ë —uC� w� ¨«b�F�
w� WO�UL��ô« ÊËRA�«Ë sO�d�GL�«Ë
u� tK�« b�� ‰UL�_« n�dB� W�uJ�
ÂUF�« d�bL�« ¨—U�� —u�J�Ë VO��
¨rO�«d�≈ ”U�� ¡«u??K??�« ÂU??F??�« s�ú�
w�UB�d� r??O??K??� o??�U??�??�« d???�“u???�«
ÊuL�—Ë ôö??� oO�— s�—UA��L�«Ë
w� Y���« ‰ULJ��ô hB
Ò �Ô ¨tO�d�
v�≈ sO�—u��« sO�“UM�« …œu??� nK�
UN�F{Ë w��« WD��« ¡u{ w� ¨r�—U�œ
ÆW�UG�« ÁcN� W�uJ��«
nKL�« ”—œ ŸUL��ô« ‰ö� Èd�Ë
«¡«d�ù« ULO� ôË t��«u� nK��� s�
vK� …œuF�« WD� cOHM�� bL�F�Ô � w��«
Æq�«d�
ÂuO�« r�ò —U�� ‰U� ¨ŸUL��ô« bF�
œb� –U��«Ë ¨ U�«d��ô« s� dO�J�« ”—œ
qLF�« r�O�Ë «¡«d�ù«Ë «uD��« s�
¨ «—«œù«Ë WOMFL�« «—«“u??�« d�� UN�
w�Ë ÆÎU�b�UB� UN� —ËUA��« V��Ë
¡UI� „U??M??� Êu??J??O??� ¨t??�??H??� X??�u??�«
ÊËRA� …b��L�« r??�_« WO{uH� l??�
oKF�� …b??Ò � —u�Q� UN�ö�ù sO��ö�«
oO�M��« WOHO�Ë ¨WO�UM�K�« sO�«uI�U�
w� Ê_ ¨iF� l� „d�AL�« qLF�«Ë
—uF� „U??M??� ÊU??� …d??O??�ô« WK�dL�«
oO�M� ÊËœ s� qB�� qLF�« ÊQ??�Ë
W�Ëb�« UM�Q� Î ULK� ¨mOK���U� ¡UH��ô« q�
dO�c��« V��Ë ¨WHOC��LÔ �«Ë WOMFL�«
¨‰U�L�« «c� w� UMF� w�UF��« ‰uQ�
ÊuJO� s�√Ë w�U��ù« nKL�U� Î «b�b��Ë
Æåw�UO��« nKL�U� w�UF��«
q� w??� Y���« qLJ��M�ò r��Ë
oOLF�� ¨fOzd�« W�Ëœ l� U�UCI�« Ác�
«u??D??� v???�≈ »U???�c???�«Ë Ÿu??{u??L??�«
ÆåW�cOHM�
q«u��« Ê√ ‰«R??� vK� Î «œ— b??�√Ë
w� Ê≈ ¨ÎU�u� lDIM� r�ò sO�—u��« l�
rzU� u�Ë ¨ÁdO� Ë√ sO�“UM�« Ÿu{u�
vK� vH�Ô� ôË U�u��L�« vK�√ vK�
WMKF�Ô dO�Ë WMKF�Ô «—U�“ „UM�Ë ¨b�√
ÆåÁdO�Ë Ÿu{uL�« «c� w� ¡«—“u�
«b???�U???�???L???�« Ÿu????{u????� s?????�Ë

á«Hô°U ácô°Th ´ÉaódG IQGRh ø«H á°üdÉîe
á≤HÉ£e ô«Z ïjQGƒ°U ¢û«édG âYÉH
W�d�bL�« »U�� v�≈ Îö�U� W�dA�« t�œU�√ bI� ¨gO��« q��
ÆåÊUM�� ·dB� w� …—«œû� W�Ò UF�«
ÊËUF�K� t�UO�—«Ë Ád�bI� s�ò Ê«—b??� w{UI�« dÒ��Ë
w��« U��RL�« sO� W�Òb��«Ë WO�ËR�L�« ÕË—Ë ¡UMÒ ��«
ÆånKL�« «c� “U��≈ WOKL� UN� eÒOL�
‰u�— —UO� —u��b�« o�U��« d�“u�« ŸU�b�« d�“Ë q�I��« UL�
Æœö��« w� W�Ò UF�« ŸU{Ëú� ÷«dF��« Èd�Ë

WB�U�� ÂUL�≈ »UI�√ w� ¡U� ¡UIK�« «c�ò Ê√ `{Ë√Ë
WO�dB�« W�dA�«Ë ŸU�b�« …—«“Ë w� WOMFL�« U��RL�« sO�
ÂUF�« w� œ«d� a�—«u WF�œ UNM� Èd��« gO��« ÊU� w��«
dO� UN�√ sÒO�� ¨a�—«uB�« ‰uË Èb� t�√ dO� Æ2017
wM�u�« ŸU�b�« …—«“Ë X�d�√ b�Ë ¨bIF�« UH«uL� WI�UD�
q� WOMFL�« W�dA�« œUF��«Ë ÊQA�« «cN� WB�U�� vK�
s� tF�œ r� ÊU� Íc�« mK�L�« Ê√ UL� ÆUN�IH� vK� a�—«uB�«

‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� wM�u�« ŸU�b�« d�“Ë Y��
Ê«u??�œ fOz— l??� …“d??O??�« w??� t��J� w??� rOK� f??�—u??�
oÒKF�� lO{«u� w� ¨Ê«—b???� bL�� w{UI�« W��U�L�«
ŸU�b�« …—«“Ë U��R� sO� rzUI�« oO�M��«Ë ÊËUF��U�
sO�«uI�« —U�≈ w� WOM�u�« W�KBL�« Âb�� UL�ò Ê«u�b�«Ë
ÊUO� V��� ¨å U��RL�« Ác� UN� ÂuI� w��« ÂUNL�«Ë
ÆŸU�b�« …—«“Ë w� w�ö�ù« V�JLK�

äÉWÉ°ûf

f�√ WMO��« sO� w� VF u� Îö�I��� Íd�
UL� Æœö��« w� W�Ò UF�« ŸU{Ë_« Y���« ‰ËUM�Ë Æo�«d�
Ê«dDL�« WO�Ë—UL�« —u WO�d�√ w??�«— ¨Êu??� vI��«
ÆtK�« b�� q�d�

w� ¨Êu??� ·«“u??� œULF�« gO��« bzU� q�I��« ˝
œUN� ¨÷u??F??� ‰UAO� ∫»«u??M??�« ¨…“d??O??�« w??� t��J�
b�Ë ”√— vK� w�U� t�Ë w�K�«d� ÊU�b� ¨w�Ëœ«dI�

w� ¨ÍdÒ ???� tO�� »«u??M??�« fK�� f??O??z— ÷d??� ˝
fOz— VzU� l� ¨WMO��« sO� w� WO�U��« W�Uzd�« dÒ I�
d�¬Ë W�Ò UF�« ŸU{Ë_« ¨VF u� ”UO�≈ »«uM�« fK��
ÍdÒ � vI��«Ë ÆWOF�dA� ÊËR� v�≈ WÎ �U{≈ «b���L�«
W�UF�« W��RLK� ÂUF�« d�bL�« …—«œù« fK�� fOz—
÷U??�— WO�U�A�«Ë WOHAJ�«Ë WO{U�d�« PAMLK�
ÆW�OA�«
‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� Âö??�ù« d�“Ë Y�� ˝
UO�«d��Ë√ dOH� l� ¨…—«“u�« w� t��J� w� Í—UJL�« œU�“
q�I��«Ë ÆÊËUF��« e�eF� qÔ��Ô e�—U� Ë—b�√ ÊUM�� w�
«e�U��u� ËdO� w� uJ��uO�« V�J� …d�b� Í—UJL�«
Èd�Ë ¨œ«u� Ã—u� q«u��« ‰ËR�� UNI�«d� ¨UM�—U�
w�U�� w??� Âö???�ù« Êu??�U??� d�uD� W??O??�¬ w??� Y���«
…—«“Ë sO� ÊËUF��« qOFH� v�≈ WÎ �U{≈ ¨WOL�UF�« dO�UFL�«
»UD� W��UJ� bOF vK� ULO� ôË uJ��uO�«Ë Âö�ù«
ÆWHz«e�« —U��_«Ë WO�«dJ�«
VzUM�« w�«d��ô« w�bI��« »e��« fOz— vI��« ˝
…dOH��« ¨uBMLOK� w� t�—«b� ◊ö�M� bO�Ë o�U��«
¡UIK�«ò uC� —uC�� ¨UO� w�Ë—Ëœ ÊUM�� w� WO�dO�_«
WO�—U��« ÷uH�Ë —u�U� u�√ qz«Ë VzUM�« åw�«dIL�b�«
«b���L�« ¡UIK�« ‰ËU??M??�Ë ¨b??�— d??�«“ w�bI��« w�
ÆWO�UO��«

2

qó©dG
ø«eC’G ÜÉ£N ø«H »°ùµ©dG
q
...ø«ehÉ≤ªdG ádÉ°SQh
W{«u� w�u� ˝
W�—U� tK�« dB� s�� bO��«
Ò tK�« »e�� ÂUF�« sO�_« œÒb�
w�Ë WÒODHMÒ �«Ë WÒ�“UG�« WÒO�UM�ÒK�« ‚uI��« …œUF��ô WN�«uL�«
n�u� Î «œÒb�� Âd�� s� d�UF�« »UD� w� WÒ�d���« œËb��«
Âb�Ë ÊUM�� ‚uI�� p�L��«
vK� X�U�Ò �«Ë rz«Òb�« W�ËUIL�«
Ò
Ò
∫wK� UL� h�K�� w��« «—UO��« pK� vK� bO�Q�Ò �«Ë UN� j�dH�Ò �«
t�«u� t�eMÒ �« dO� w�dO�_« jO�u�« r�bI�� WKN� b�b�� ? 1
Æ—u�_« «—U�� tOK� vM��� X�u�U� V�ö�Ò �« Âb�Ë ÊUM�K�
qÌ L� ÒÍQ� ÂUOI�« WÒ�G� s� åwKOz«d�ù«ò ËÒ bF�« d�c�� ? 2
Ë√ wMOD�K�
W�ËU�� Ë√ ÊUM�� bÒ { w�«Ëb�
>ÍœUO� ÒÍQ� fL�«
Ò
>
>
bNA� UM��—U�Ë Î UO�U� ÊuJO� Íc�« œdÒ �U� q�UIO� ÌÊU��≈ ÒÍ√
ÆU�u�dÒ �� ö�
qÒ J� WK�UJ�« WÒ�“uN��«Ë V Ò�Q�K� sO�ËUIL�« …u??�œ ? 3
Ò d�¬ v�≈ »U�cÒ K� œ«bF��ô«Ë ¨ ôUL��ô«
Æo�dD�«
bÒ �L�� w��« bO�« lDI� X�Ò RL�« w�uONB�«
Ò ÊUOJ�« b�bN� ? 4
w��« bO�U� Î U�UL� lDI�� UN�Ò √Ë «Ëd�Ò �« Ác� s� …Ì Ëd� WÒ�√ v�≈
¨UM{—√ v�≈ bÒ ��«
¡U� v�� wz«—u�UF�« t�UD� wNM� tK�« dB� bO��«
Ò bJ� r�
Ò WÌ �U�— w� t�u�œ vK� sO�ËUIL�« œÒ —
V Ò�Q��« Èb� vK� ‰b�
s� ‚uI��« d�d�� W�dF� w� dHB�«
Ò W�U� —UE��«Ë WÒ�b��«Ë
bNF�«Ë r�I�« Êu�ËUIL�« UNO� œÒb� WÏ �U�— ¨w�uON
B�«
Ò ËÒ bF�«
Ò
∫UNO� ¡U� b�u�«Ë
rÌ �u�Ë ¨‚uA�
ÁdE�M� Íc�« d��_« U�dB� —«d�ú� V�JM�
Ì
ìrz«eN�« WL�e� s�b�FL�« sOÒK��LK� dH�M� UMU— Âb�œ
U� ì U�«dJ�« ÊuB�Ë «Ëd�Ò �« kH�� ìsO���« s�« U� pOÒ��
U� Î ULz«œ bNF�« vK� pOÒ�� ìp�d�� s�Ë U�bÒO� U� Î U�u� „UM�d�
åÆÆÆœ«—√ «Ëœ«—√ «–≈ ‰U�— tK�Ë ìb�u�« V�U
t�Ëd� bOFÔ� tK�« dB� bO��«
«b�bN� nIÒ K� Íc�« ËÒ bF�« U�Ò √
Ò
WÌ �Ò b�� sOD�K� w� w?
Ò ?�ö??�ù« œUN��« W�d� WN�«u� s�
Ô
 «b�bN� WÔ O�uONB�« ◊U�Ë_«
XHË YO� WÌ G�U� …Ì —uD�Ë
UN�HÓËË ¨¡«—u??�U??� »UD�
w� tK�« »e�� ÂUF�« s ?O??�_«

ÆWO�O�«d��ô«  «b�bN��U�
ÒÊ≈® WO�uONB�«
Ò 12 …UMI�« WF�c� X�U� V�U��« «c� w�Ë
Èd�√ …dÒ ? � b ÒF tK�« dB� s�� tK�« »e�� ÂUF�« sO�_«
w� WÒOKLF�« W�UN� bF� t� »UD�
w� qOz«d�≈ bÒ { t�«b�bN�
Ì
œËb��« ‰u� ÊUM��Ë qOz«d�≈ sO� Ì UL�UH� ‰uB� qO�� …eÒ �
Áb�Ò √ Âö� ©WÒ�b�� t�«b�bN� l� q�UF�� Ê√ V�� rJ� ÆWÒ�d���«
Ò w�uONB�«
t�Ò √ È√— YO� ÍdF� œuN�≈ WÒO�dF�« ÊËRAK�
Ò qÒK�L�«
Î «¡e� fO� tK�« dB�Ë ¨ «b�bN�Ò �« Ác� l� WÒ�b�� q�UF�Ò �« V��
oOI�� b�d� u�Ë ¨WO�öB�«
Ò V�U tMÒ J� U{ËUHL�« s�
g�—U� s� “UG�« Ã«d���« qO�Q�� qOz«d�≈ X�U� «–S� s�d�√
WÌ OÒ �UM�� WÌ I�«uL� q�I� ô t�Ò √ UL� t�öJ� ¡UGù« rÒ � t�Ò √ wMF� «cN�
i�uF� Ë√ qOz«d�ù U�U� qI� s� ¡Ì e� s� ‰“UM�Ò �« rÒ �� Ê√
W�U{ùU� ¨åÁ“U� w�UM�ÒK�« V�U��« Ãd���� U�bM� qOz«d�≈
vK� Ì ôUO��« «ËcHÒ M� ôò ‰U� b�Ë bÌ �b� dÌ �√ s� rÒKJ� bI� p�– v�≈
Æår�dO� Ë√ sOOMOD�K� bÒ { ô ÊUM�� ÷—√
Ò w� ‰ö��ô« WDA�√ o�M� U�Ò √
ÊU��≈ Î UI�U� WÒO�dG�« WHC�«
YO� U�u�Ë_« rÒK� v�≈ dEMÒ �« »u�Ë v�≈ —U�√ bI� X�u�«œ
Ò w� WÒ�d�u� d��√ WKJA� åqOz«d�≈ò ?� b�u�
vLÒ �� ‰ULA�«
Ê√ V��Ë ¨tK�« »e� w� …Î —uD� d��√ WKJA� „UM�Ë Ê«d??�≈
«c�Ë ¨tK�« »e� bÒ { WÌ OÒ �U���« Ì UÒOKLF� ÂuIM� UMÒ � «–≈ ”—b�
dE�M� Ê√ UMMJLO� …b�b��« W�uJ��« Èb� W�«b� ÊuJ� Ê√ sJL�
‰uI�Ë tK�« dB� nI� Ê√ q�I� Ê√ sJL� qN� ¨…eÒ � Ÿu{u� l�
UBM�
Ò ·«b�√ w� Î UOÒ �O�«d��« pL�U�Q� wM�Ò ≈ sO�u��√ q��
t�uÒ � Èd� X�√ ø`{«Ë
qÌ JA� U�œÒbN�Ë qOz«d�≈ qÒ � w� Ë√ “UG�«
Ì
Æå”UL� s� d��√ ÂuO�« wMIKI� uN�
Íc�« f��U� wM� sO�UOM� ËbF�« »d� d�“u� rOOI� p�– l��
ô U�√Ë tK�« »e�Ë ”UL� …uÒ I� fO� w�ö�ù« œUN��« ÒÊ≈ ‰U�
Ò
·ô¬ ‚ö�≈ vK� …—bI�« pK�L� Íc�« w�ö�ù«
œUN��U� n���√
Ò
Ò
UMOK� t� n����
Ê√ V�� ô d�√ u�Ë WÌ HK��� Ì «d�H� a�—«uB�«
Ò
ÆUMz«b�√ bÒ { WÌ �O� WÌ I�dD� U�dOJH� Âb���� Ê√
WÒ�dJ�F�« «—U����ô« W�F� fOz— ‰U� —U�ù« fH� w�Ë
s� tLÒKF�� Ê√ V�� U� ÒÊ≈® sO�b� ”u�U� o�U��«
Ò
Ò WÒO�uONB�«
œUN��U� ¨…uAMÒ �«Ë —ËdG�U� »UB� ô Ê√ u� …e� w� WN�«uL�«
Ò w�ö�ù«
«dA� tM� Èu�√ ”UL�Ë Î UOÒ ��� …Ï dOG WÏ LEM�
WIOI�Ë ·UF{_« «dA� ”UL� s� Èu�√ tK�« »e�Ë «dÒ L�«
UN�Ò √ bI�F� Ê√ UMOK� dE�� W�U≈ WÒ�√ ÊËœ s� WÒOKLF�« UMON�√ UM�Ò √
ÆåtK�« »e� Ë√ ”UL� l� WN�«uL�« w� —dÒ J���
UM�Ò √® È√— bI� —“ËU� wH�� w�uONB�«
Ò X�OMJ�« uC� U�Ò √
Ê√ ÊËœ s� …eÒ � d�√ W��UF� UNO� UMMJL� w��« WK�dL�« W�UN� w�
UM�Ò √ bI�F� …eÒ � l� dE�M� U�bM� UN���« …œbF�� WÎ �dF� qFA�
d��FO� ÌX�Ë v�≈ qBM� UM�Ò S� U� X�Ë w� d�_« «c� Z�UFM�
tK�« »e� q�UI� Î U�d� `�H� Ê√ sJL� …eÒ � w� ‰eM� dO�b� qÒ � tO�
Æåd��√ …Î bÒOI� UM�b�√ ÊuJ�� U�bM� Ê«d�≈Ë
W�dF� sO� Ê—U� Íc�« ËÒ bF�« rOOI� ÒÊ≈ ‰uI�« UM��UD��U�
‰UB�≈ w� qA� tK�« dB� bÒO��« »UD�Ë U�U��«
Ò …b??�Ë
U� ÒÊ√ t�«d��U�Ë tK�« »e� v�≈ …eÒ � vK� WÒO�«ËbF�« t��U�—
e�MO� Ê«ËbF�« s� ÂU??�Ò √ W�ö� ‰ö� œUN��« W�d� t�e��√
Ì
·ËdE�
ULNM� qÒ � ŸuC�� p�–Ë qÒ �√ …Ì d�H� tK�« »e� t�UF{√
œUN��« X�d� p�– r??�—Ë …eÒ ?� vK� —UB��« UNM� WÌ HK���
÷d�Ë UN�F�— ŸU��«Ë WÒ�—UM�« UN�«—b� vK� WÎ E�U�� …Î dB�M�
‰U��« ÊuJO� nOJ� t�«b�√ Ê«ËbF�« oIÒ �� Ê√ ÊËœ UN�ôœUF�
WK�IL�« WK�dL�« tOK� VO��� ‰«R� ÆtK�« »e� WN�«u� w�
t�eMÒ �« dO� w�dO�_« jO�u�« tKL�O� Íc�« »«u��« —UE��U�
bO�K�
Ò “uL� —UB��« »UD� —UE��U�Ë s�U�A�u� ”u�U�
»UD� ÊuJO� qN� Æw�U��« »¬ s� dA� l�«dÒ �« w� tK�« dB�
dÌ B� Êö�≈ ÊuJO� t�Ò √ Â√ tK�« dB� bO�K�
UÒOKL� d�√ —UB��ô«
Ò
ÆUN�«—UB��« ö�� w� W�ËUIL�« tK���
Ò d�¬

ÉjÉØN
jO�u�U� WK vK� —œUB� dÒ�F�
wKOz«d�≈ w�dO�√ œœÒ d� s� w�dO�_«
qO�Q�� Î U�K� ¨ÎUOL�— ÊUM�� ⁄ö�≈ w�
WÒOKOz«d�ù« U�U���ô« bF� UL� ÷ËUH��«
Ã«d���ô« n�u� Â«e��ôU� Î UI�d�
v�≈ p�– ÍœR� Ê√ WOA� ¨g�—U� s�
j��« œUL��ô W�—uNL��« fOz— lO�u�
bF� U� W�œUFL� W�ËUIL�« qOFH�Ë 29
Æg�—U�

¢ù«dGƒc
W�ËUIL�« w� —bB� ‰U�
œÒ d�U� WOKOz«d�ù« W��d�« Ê≈ WOMOD�KH�«
tMK�√ Íc�« U�U��« …b�Ë —UF� vK�
Ê«uMF� œUN��« W�d�� ÂUF�« sO�_«
U��ù WHC�« UOKL� ¡«—Ë ÊU� WK�dLK�
w� U��d�� W�Q� ‰ö��ô« Â«e��« Âb�
X�UJ� ¨…e� w� —UM�« n�u� WHC�«
…b�Ë bO�Q�Ë WHC�« ‰UF�≈ W�O�M�«
Æ U�U��«
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ّ
�ستمتد �إلى ثروات لبنان �س ُتقطع
ن�صر اهلل في ختام م�سيرة عا�شوراء في ال�ضاحية :اليد التي
جاهزون وم�ستعدون ّ
لكل االحتماالت بانتظار �أجوبة العدو على طلبات الدولة اللبنانية

3

«القومي» :مواجهة العدو ال�صهيوني في ّ
كل الميادين
تردعه عن ارتكاب الجرائم بحق �أبناء �شعبنا في فل�سطين ومقاوميه
اعتبر الحزب السوري القومي االجتماعي في بيان ،أنّ قيام العدو الصهيوني بإغتيال قائد كتائب شهداء األقصى في نابلس وثلة من المقاومين ،ترجمة لغريزة
اإلجرام العنصري التي يمارسها العدو منذ احتالله فلسطين إلى اليوم ،بهدف كسر إرادة شعبنا المتمسك بالمقاومة سبيالً وحيدا ً لتحرير فلسطين ك ّل فلسطين.
ورأى «القومي« أنّ غطرسة العدو الصهيوني وعت ّوه وإجرامه ،لن تثني أبناء شعبنا عن مواصلة نهج المقاومة ،بطولة واستشهاداً ،فمع ك ّل شهيد يرتقي من أجل
فلسطين ،يكبر االلتفاف حول المقاومة فتترسخ نهجا ً وخيارا ً وتزداد صالبة وقوة.
ً
وأشار الحزب إلى أنّ العدوان الصهيوني على مدينة نابلس ،يقع في سياق اإلجرام العنصري الممنهج ،ويرمي أيضا إلى التعمية على هزيمة العدو في قطاع غزة،
حيث اضطر مرغما ً للخضوع لشروط المقاومة.
ً
ّ
ّ
وأكد القومي في بيانه أنّ مواجهة العدو الصهيوني في كل الميادين خصوصا على أرض فلسطين ،هي المعادلة األنجع واألقل كلفة لردع العدو عن الجرائم التي
يرتكبها يوميا ً بحق أبناء شعبنا في فلسطين ومقاوميه.

السيد نصرالله متحدثا ً في مسيرة عاشوراء في الضاحية الجنوبية
أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جهوزية المقاومة
وقدراتها وجاهزيتها في مواجهة أي عدوان ،مجددا ً التشديد على عدم
التنازل عن الحقوق والثروات ،مح ّذرا ً من أن «اليد التي ستمت ّد إلى أي
ثروة من ثروات لبنان س ُتقطع كما ُقطعت عندما امتدت إلى أرضه« وقال
«نحن على موقفنا بشأن الترسيم والنفط وننتظر ما ستأتي به األجوبة
على مطالب الدولة وسنبني على الشيء مقتضاه« .ونبّه إلى «أن أي
اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى من دون عقاب وردّ« .ودعا إلى
«تشكيل حكومة حقيقية كاملة الصالحيات«.
م��واق��ف السيد نصر ال��ل��ه ،ج��اءت ف��ي كلمته ف��ي ختام المسيرة
العاشورائية الضخمة التي ّ
نظمها حزب الله في الضاحية الجنوبية
لبيروت ،أول من امس ،وض ّمنها رسائل عدّة على امتداد المنطقة .وقال
«في يوم الدفاع عن الكرامات ،أقول لكم ولكل اللبنانيين وخصوصا ً
لجمهور المقاومة وباألخص لمجاهدي المقاومة يجب أن نكون جاهزين
ومستعدين لكل االحتماالت«.
وعلّق على المفاوضات حول النفط والغاز في البحر قائالً «نحن في
هذه المعركة وهذا االستحقاق جادّون إلى أبعد حدود الج ّديّة ،وكما قلت
في الماضي أقول لألميركيين ،الذين يُقدّمون أنفسهم وسطاء وهم ليسوا

وسطاء ،وأقول لإلسرائيليين لبنان وشعب لبنان ال يُمكن بعد اليوم أن
يتسامح بنهب ثرواته ،نحن وصلنا إلى آخر الخط وسنذهب إلى آخر
الطريق ،وال يجربنا أحد وال يمتحنا أحد وال يًهدّدنا«.
وتابع «نحن سادة قرارنا ونحن شعب واجهنا على مدى  40عاما ً
الحصار والحروب واالغتياالت ،وسنظ ّل نتطلّع إلى مستقبل واعد لشعب
لبنان ونحن نتطلع إلى لبنان القوي الح ّر العزيز القادر على حماية
سيادته وكرامته والقادر على استخراج ثروته الطبيعية ،ونتطلع إلى
لبنان القادر على منع أي يد أن تمتد إلى ثرواته الطبيعية كما على قطع
أي ي ّد حاولت أن تمتد إلى أرضه وقراه ومدنه«.
وح ّذر «اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان س ُتقطع كما
ُقطعت عندما امتدت إلى أرضه« ،مشيرا ً إلى أن «المطلوب من المسؤولين
اللبنانيين أن يعيشوا مع آالم الناس« ،داعيا ً لتشكيل حكومة حقيقة
كاملة الصالحيات لتتحمل المسؤوليات إذا لم يتم االستحقاق الرئاسي
أو إذا ت ّم«.
واردف «نحن في األي��ام المقبلة ننتظر ما ستأتي به األجوبة على
طلبات الدولة اللبنانية ولكن أقول لكم في عاشوراء يجب أن نكون
وتوجه إلى العدو الصهيوني بالقول «تلقينا
جاهزين لكل االحتماالت«.
ّ

الرسائل المطلوبة في حرب غزة ورأينا صمود غزة ونحن في لبنان
حسابنا معكم حساب آخر« ،مؤكدا ً أن «المقاومة اليوم أقوى من أيّ وقت
مضى«
وتابع «سمعنا أن اإلسرائيليين يُخططون الغتيال قادة فلسطينيين
وإذا حصل هذا األمر في لبنان ،أيّ اعتداء على أي إنسان في لبنان لن
يبقى من دون عقاب ولن يبقى من دون ردّ«
وتطرق إل��ى الوضع في فلسطين المحتالة ،معبّرا ً عن االعتزاز
«بالشهداء والمقاومين في فلسطين الذين دائما ً يقاتلون بصمود
أسطوري« ،مجدّدا ً «التزامنا كما كنا نفعل منذ  40عاما ً بهذه القضية
المقدّسة ووقوفنا إلى جانب هذا الشعب المناضل«  ،مشيرا ً إلى «أننا
موجودون دائما ً في الجبهة األمامية« .وقال «فلسطين هي القضية
المركزية ونحن ال نتوقع من األميركيين أو المستبدّين الرحمة أو العدالة
ولكن نتوجه إلى من يدّعون العروبة أين هم من الدماء المسفوكة في
الضفة والقدس وغزة؟«.
ورأى أنّ «من أبشع المطبّعين نظام البحرين الذي أظهر خالل األيام
الماضية أنه ال يطيق راية س��وداء ُترفع في المنامة أو أي من بلدات
البحرين« ،مضيفا ً «نستحضر مظلومية شعب البحرين أمام ُطغمة

حاكمة فاسدة خائنة تسلبه أبسط حقوقه الطبيعية وتحتضن أعداءه
وتفرض التطبيع«.
وجدّد أيضا ً «وقفتنا إلى جانب الشعب ال ُمجاهد وال ُمحاصر في اليمن
الذين يقاتل منذ سنوات دفاعا ً عن كرامته ووطنه في مواجهة االحتالل
والعدوان واإلذالل واالستكبار« .وع ّرج على العراق «األرض المقدّسة«
آم�لاً «أن يتمكن جميع األع��زاء أن يعملوا بحكمة من أجل أن يُنقذوا
العراق من أجل العراق ومن أجل األ ّمة كلها وفي صراع األ ّمة في مواجهة
قضاياها الكبرى«.
ولفت إلى أن سورية تخطت الحرب الكونية ولكنها ُتعاني الحصار،
مشدّدا ً على ضرورة رفعه.
وأكد أن «إيران بقيادة اإلمام الخامنئي ستبقى طليعة اإلسالم القوي«،
مستذكرا ً «عاشوراء سيد شهداء محور المقاومة قاسم سليماني وأخيه
الشهيد القائد أبي مهدي المهندس«.
وعبّر عن المواساة لمواطني نيجيريا «الذين يُطلق عليهم النار خالل
إحياء مراسم عاشوراء«.

لقاء مو�سع في مخيم برج البراجنة بدعوة من الحملة الأهلية تحية النت�صار غزة على العدوان ال�صهيوني
�سماح مهدي :نبارك االنت�صار على عد ّونا الوجودي ...ووحدة المقاومة في مواجهة االحتالل خط �أحمر
بدعوة من الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا
األم��ة ،انعقد في قاعة مسجد الفرقان في مخيم برج
البراجنة لقاء موسع تحية النتصار غزة على العدوان
الصهيوني ،وتحية للشهداء القادة الذين استشهدوا
في هذه المعركة وك ّل شهداء معركة «وحدة الساحات«
بحضور ممثل رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
أسعد حردان ،ناموس المجلس األعلى سماح مهدي يرافقه
ناموس عمدة ش��ؤون التنمية اإلداري��ة رام��ي شحرور،
إضافة إلى منسق عام الحملة معن بشور والنائب قاسم
هاشم ،والوزير السابق د .عصام نعمان ،وعدد من ممثلي
األحزاب والقوى والفصائل اللبنانية والفلسطينية.
افتتح اللقاء بكلمة لبشور الذي حيّا حركة الجهاد
اإلسالمي وسرايا القدس وجميع قوى المقاومة التي
استطاعت بوحدتها أن تحبط مشروع الفتنة الداخلية
اإلجرامي.
مثلما أحبطت أهداف العدوان
ّ
وتحدث مسؤول العالقات اللبنانية في حركة الجهاد
اإلسالمي أبو وس��ام منور فقال :نعم تضحيات كبيرة
دفعت من األطفال وم��ن أهلنا وم��ن مجاهدينا ولكنها
ضريبة الكرامة وليست عن فلسطين فحسب بل عن األمة
التي لم نسمع منها إال القليل من المواقف.
النائب قاسم هاشم قال :أن نقف لنتضامن مع غزة
فهذا بعض من وفاء وهذا أقل من واجب ،وأضاف :غزة
وغيرها كانت باألمس فعالً وق��وال ً تخوض مواجهة
ومقاومة فلسطينية بك ّل ما تعني المواجهة والمقاومة
ولم تستطع قوة العدو وهمجيته أن تهزم قوة اإلرادة
المقاومة الفلسطينية التي قالت باألمس كلمتها بأنّ
النصر دائما ً لهذا الشعب.
أما الوزير السابق د .عصام نعمان ،فاعتبر أن ما قامت
به المقاومة وفي طليعتها حركة الجهاد اإلسالمي وتحت
شعار وحدة الساحات يجب أن يتط ّور بفعل المقاومة
في فلسطين وبفعل مقاومة الفصائل العربية في محيط
فلسطين وأن نتح ّول من وح��دة الساحات إلى وحدة
الجبهات لوضع ح ّد لهذا الكيان الصهيوني المغتصب.
وتحدث خالل اللقاء ،عضو ائتالف لبنان الواحد د.
بسام الهاشم ،القيادي في حركة فتح العقيد ناصر
أسعد ،القيادي في حركة حماس أب��و العبد مشهور،
رمزي دسوم باسم التيار الوطني ،الكاتب د .مصطفى
اللداوي ،د .عماد جبري باسم المؤتمر الشعبي اللبناني،
أبو عبد الله فارس باسم حركة فتح ـ اإلنتفاضة ،فؤاد
رمضان باسم حركة اليسار المقاوم ،حربي خليل باسم

حركة أنصار الله ،أبو جمال وهبه باسم حركة اإلنتفاضة
الفلسطينية ،رئيس حزب الوفاء اللبناني أحمد علوان،
منسق العالقات الدولية في المركز العربي الدولي
للتواصل والتضامن نبيل حالق ،وأمين سر اللجنة
الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين ـ منسق خميس
األسرى يحيى المعلم.

كلمة «القومي»

وأل��ق��ى كلمة ال��ح��زب ال��س��وري القومي اإلجتماعي
عضو المجلس األعلى سماح مهدي الذي استه ّل كلمته
بنقل تحيات رئيس الحزب األمين أسعد ح��ردان إلى
الحاضرين ،ومباركته للمقاومة على اإلنتصار الذي
حققته على عدونا الوجودي خالل المعركة األخيرة التي
حصلت في قطاع غزة.
هذه المعركة التي أراد منها العدو أن يف ّتت وحدة
المقاومة فكان جوابها حاسما ً بأنّ وحدة البندقية في
مواجهة االحتالل خط أحمر.
التحية للشهداء القادة الجعبري ومنصور والزاملي
والمدلل الذين رووا بدمهم الزاكي أرض فلسطين.
التحية للشهداء األطفال آالء القدوم وأترابها.

التحية العظمى لمن أرادت أن ت� ّ
�زف ابنها عريساً،
فتبدّلت األدوار ليزفها اإلب��ن أم��ه شهيدة ماجدة من
ماجدات فلسطين.
في هذه المعركة أراد العدو أن يختبر قوة المقاومة.
وبمعادلة بسيطة نقارن بين ح��رب سابقة على غزة
استمرت أكثر من خمسين يوما فأطلقت خاللها المقاومة
ما يزيد على  4800صاروخ .أما في خمسين ساعة من
عمر الحرب األخيرة فقد وصلت المقاومة إلى قدرة نارية
مكنتها من إطالق ألف صاروخ خالل تلك الساعات.
هذه القدرة المتطورة والدقة العالية دفعت بالكيان
الغاصب إلى طلب وقف إطالق النار بسرعة ألنه لم يعد
يحتمل ضربات المقاومة.
لذلك العدو نقول :لقد رأيت شيئا ً من بأس المقاومة،
وفي المعركة القادمة سترى بأسا ً أش ّد يحمل معه نهايتك
على أيدي مقاومين اختاروا طريقا ً واحدة إما أن يرتقوا
منها شهداء أو أن يصلوا في نهايتها إلى تحرير فلسطين
كاملة من البحر المالح غربا ً إلى البحر األملح شرقاً.
وختم مهدي كلمته بدعوة الحضور إلى المشاركة في
احتفال النصر الذي أقامته مديرية بئر حسن ـ األوزاعي
عند مستديرة الجندولين قرب السفارة الكويتية.

مهدي يلقي كلمة القومي

جانب من الحضور

 ...وجانب آخر من الحضور

م�سيرة حا�شدة في جرمانا تنديد ًا بالعدوان ال�صهيوني على غزة
وكيل عميد العمل في القومي» محمود بكار :تحرير فل�سطين لن يكون �إ ّال عن طريق المقاومة
شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق مسيرة شعبية حاشدة تنديدا ً
ب��ال��ع��دوان الصهيوني على قطاع غ��زة ،ون��ص��رة ألب��ن��اء شعبنا في
فلسطين.
المسيرة التي دعت اليها حركة الجهاد اإلسالمي بمشاركة األحزاب
الوطنية والسياسية وفصائل الثورة الفلسطينية ،شارك فيها وكيل
عميد العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي اإلجتماعي
محمود بكار على رأس وفد ،وعدد من مسؤولي األحزاب الوطنية وفصائل

محمود بكار يلقي كلمة القومي

المقاومة الفلسطينية والمؤسسات والجمعيات إضافة إلى فاعليات
وطنية واجتماعية وحشد من أبناء المخيمات ،حيث رفع المشاركون
االعالم الفلسطينية والسورية والحزبية.
تخللت المسيرة كلمات لك ّل من مسؤول الساحة السورية في الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ـ «القيادة العامة» أبو عماد رامز مصطفى،
مسؤول العالقات في حركة الجهاد اإلسالمي في سورية خالد حسن
وعضو قيادة فرع فلسطين لحزب البعث العربي االشتراكي أبو عاطف.

كلمة «القومي»

والقى وكيل عميد العمل والشؤون االجتماعية في «القومي» محمود
بكار كلمة أكد فيها «أنّ تحرير فلسطين كل فلسطين لن يكون إالّ عن
طريق المقاومة ،مؤكدا ً التمسك بالمقاومة نهجا ً وخياراً ،وداعيا ً إلى
تحقيق الوحدة الفلسطينية على هذا األساس«.
واستنكر بكار صمت ما يس ّمى «المجتمع الدولي» حيال الجرائم
االرهابية العنصرية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا في

المدجج بك ّل أشكال الدعم للعدو،
فلسطين ،معتبرا ً أنّ هذا الصمت الدولي
ّ
يضع على أصحابه مسؤولية المشاركة في العدوان المتواصل والجرائم
المرتكبة بحق شعبنا.
موجها ً التحية للقادة والمناضلين والمدنيين
وختم بكار كلمته،
ّ
واألطفال الذي ارتقوا شهداء من جراء العدوان الصهيوني على غزة،
ومشدّدا ً على أنّ إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا لم ولن تنكسر ،ال
بل ستزداد صالبة وقوة وفعالً في ك ّل ميادين المواجهة.
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ال�ضفة الغرب ّية ( ...تتمة �ص)1

ح��رب غ��زة ودروس��ه��ا كانت موضع اهتمام األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله السيد حسن
نصرالله في خطابه في يوم العاشر من ذك��رى عاشوراء ،مؤكدا ً أن فلسطين ستبقى
الهوية والقضية بالنسبة للمقاومة ،وموجها ً الرسائل إلى اإلسرائيليين حول ملف ترسيم
الحدود البحرية ،بلغة الوضوح الحاسم والقاطع ،بقوله ،إن اليد التي ستمتد الى ثوراتنا
ستقطع ،محذرا ً اإلسرائيليين من أي خطأ في الحساب ،كما ارتكبوا الخطأ في حرب غزة،
قائال أما حسابنا معكم فحساب آخر ،محذرا ً من أي اعتداء ألنه لن يبقى دون عقاب.
لبنانياً ،أعطى رئيس الجمهورية العماد ميشال ع��ون اهتماما ً خاصا ً بملف عودة
النازحين السوريين ،بما بدا أنه محاولة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبه وزير الخارجية،
بعدما حل وزير الشؤون االجتماعية هيكتور حجار مكانه في التحدث بعد االجتماع،
مشيرا ً الى أن التنسيق على اعلى المستويات مع سورية ،وكان حضور المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم اشارة بهذا االتجاه ،بينما قالت مصادر رفيعة قريبة
من رئاسة الحكومة إن الرئيس نجيب ميقاتي يتفاعل إيجابا ً مع هبة الفيول اإليراني ،التي
كانت محور بحث تفصيلي بينه وبين السفير اإليراني مجتبى أماني قبل يومين.

وقال األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه بختام المسيرة العاشورائيّة التي
نظمها الحزب في الضاحية الجنوبية« :نحن سادة قرارنا وشعب واجهنا على مدى  40عاما ً الحصار
والحروب واالغتياالت ،وسنظل نتطلع إلى مستقبل واعد لشعب لبنان ونحن نتطلع إلى لبنان القوي
الحر العزيز القادر على حماية سيادته وكرامته والقادر على استخراج ثروته الطبيعية ،ونتطلع إلى
لبنان القادر على منع أي يد أن تمتد إلى ثرواته الطبيعية كما عمل قطع أي يد حاولت أن تمتد إلى
أرضه وقراه ومدنه».
وح ّذر السيد نصرالله من أن «اليد التي ستمت ّد إلى أية ثروة من ثروات لبنان س ُتقطع كما قطعت
عندما امتدت إلى أرضه» ،مشي ًرا إلى أن «المطلوب من المسؤولين اللبنانيين أن يعيشوا مع آالم
الناس» ،داعيًا لتشكيل حكومة حقيقة كاملة الصالحيات لتتحمل المسؤوليات إذا لم يتم االستحقاق
الرئاسي أو إذا تم.
الصهيوني بالقول« :تلقينا الرسائل المطلوبة في حرب غزة ورأينا صمود غزة
وتوجه للعدو
ّ
ّ
ونحن في لبنان حسابنا معكم حساب آخر» ،مؤكدًا أن «المقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى»،
وتابع« :في األيام القليلة الماضية سمعنا العديد من التصريحات والتهديدات تجاه لبنان ...أما
في لبنان فحسابنا معكم هو حساب آخر وخبرتونا وما حرب تموز ببعيدة ال تخطأوا مع لبنان وال
مع شعب لبنان» .ولفت السيد نصرالله الى أننا «سمعنا أن اإلسرائيليين يخططون الغتيال قادة
فلسطينيين وإذا حصل هذا األمر في لبنان ،أي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى من دون
عقاب ولن يبقى من دون ردّ» ،مشددًا على أنه «على العدو أن يعرف من يقف في الجبهة المقابلة وأن
في لبنان مقاومة أثبتت أنها تقهر الجيش الذي قيل إنه ال يُقهر ،ونرفض أن تنهب ثرواتنا ونرفض أن
تنتقص سيادتنا وأن تفرض علينا غير إرادتنا» .وأضاف« :نحن في األيام المقبلة ننتظر ما ستأتي
به األجوبة على طلبات الدولة اللبنانية ،ولكن أقول لكم في عاشوراء يجب أن نكون جاهزين لكل
االحتماالت».
ّ
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في المقاومة اإلسالمية ،أكدوا فيها «أننا جاهزون بكل ما أعددنا لهم من قوة؛ متو ّثبون على الحدود،
حدود السيادة وخطوط الكرامة برا ً وبحرا ً ومن حيث ال يحتسبون» .وأضافوا« :نعرفك وتعرفنا
ّ
ّ
ونهشم غرورهم ،وندك أوكارهم
سنحطم مركبات نارهم،
يا سيدنا ،ثابتون على ال ّثغور بال ّنحور،
وسنكتب لألحرار نصرنا األكبر الذي ننتظره بشوق ،وبوشم دمدم رصاصنا سنحفر للمحتلين
المعتدين هزيمة الهزائم».
وفي انتظار عودة الوسيط االميركي في ملف ترسيم الحدود عاموس هوكشتاين المتوقعة قبل
نهاية الشهر الجاري الى بيروتُ ،سجل لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس
المجلس الياس بوصعب في عين التينة .وتشير المعلومات إلى أن «هوكشتاين سمع ردًا من
الرؤساء الثالثة عون وبري وميقاتي مضمونه أننا لن نتنازل عن الخط  23ولن نقاسم «إسرائيل »
بالحقول ،وال حديث عن أي خط متعرج ،والخط سيكون  23باإلضافة إلى قان ا مع ضمانة دولية
للحفر واإلنتاج.
ورجحت مصادر في فريق المقاومة لـ «البناء» أن يلجأ العدو اإلسرائيلي إلى المناورة والخداع
ّ
من خالل تأجيل استخراج الغاز من كاريش الى ما بعد االنتخابات في الكيان للهروب من ردة فعل
المقاومة التي يأخذ تهديد أمينها العام على محمل الجد» .وتوقعت المصادر أن تذهب األمور الى
المواجهة العسكرية إذا تمادى العدو في المكابرة والمناورة بالتنكر للحقوق اللبنانية ،مؤكدة بأن
«حزب الله مستم ّر في مساره العسكريّ حتى تثبيت الحقوق السيادية اللبنانية على أرض الواقع من
خالل ترسيم الحدود البحريّة ،وفق ما يطالب به لبنان ،وانتزاع ضمانات من األميركيين باستخراج
واستثمار الثروة النفطية والغازية اللبنانية بأسرع وقت» .وكشفت المصادر عن قرار لدى فريق
األميركي الغربي االقتصادي والمالي المفروض على لبنان من خالل رفع
المقاومة بفك الحصار
ّ
اللبناني وتحرير الثروة الغازية والنفطية المدفونة في باطن األرض.
السطوة الخارجيّة على القرار
ّ
وعلّق المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة ستيفان دوجاريك ،على تحذيرات السيد
نصرالله ،في ملف ترسيم الحدود بالقول« :قلقون من هشاشة الوضع في تلك المنطقة ،ونطلب
أن يتج ّنب أي شخص الخطابات التي تزيد من تأجيج الموقف» ،وفق ما نقلت وكالة «األناضول«
التركية.
وأكد الرئيس عون خالل استقباله الدكتور انطوان شديد مع وفد من «التج ّمع من أجل لبنان في
متمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية ،وهو قطع شوطا ً بعيدا ً في
فرنسا  ،»RPLأن لبنان
ّ
المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة والتي ستستكمل من أجل التوصل الى اتفاق في
شأنها برعاية االمم المتحدة ووساطة الواليات المتحدة االميركية.
وبالتوازي رأس رئيس الجمهورية اجتماعا ً حضره وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب
ووزير الشؤون االجتماعية هيكتور حجار ومدير األمن العام اللواء عباس ابراهيم ،خصص الستكمال
البحث في ملف عودتهم الى بالدهم ،في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية.
وت ّم خالل االجتماع درس الملف من مختلف جوانبه ال سيما اإلجراءات التي ستعتمد لتنفيذ خطة
العودة على مراحل.
وفي هذا اإلطار علمت «البناء» أن الحكومة السورية أبلغت المعنيين بالدولة اللبنانية استعدادها
للتعاون مع السلطات اللبنانية إلعادة النازحين السوريين مع ضرورة التنسيق على مستوى
الحكومتين والدولتين وال��وزارات واألجهزة المعنية نظرا ً لضخامة الملف وجوانبه المتعددة
والمعقدة ،إال أن مصدرا ً سياسيا ً أشار لـ»البناء» الى أن الجهود الداخلية والتأكيدات السورية غير
كافية ولن تنجح وحدها بحل أزمة النزوح المستمرة منذ عقد كامل ،بسبب غياب القرار الخارجي

الق�ض ّية الفل�سطين ّية ( ...تتمة �ص)1
هرتزل وال��ذي كتب في يومياته عام  1895حول موقف
الحركة الصهيونية من العرب الفلسطينيين «سنحاول نقل
الشرائح الفقيرة إلى ما وراء الحدود ،بهدوء ودون إثارة
ضجة ،بمنحهم عمالً في الدول التي سيُنقلون إليها ،لكننا
لن نمنحهم أيّ عمل في بالدنا».
وبدخول فلسطين تحت االنتداب البريطاني في عام
 1920انتقلنا إلى مرحلة جديدة من الجريمة حيث بدأت
بريطانيا في مساعدة الصهاينة من أجل التوسع في بناء
المستوطنات داخ��ل مستعمراتها ،حيث ارتفعت نسبة
االستيطان وص��وال ً إلى قيام الكيان الصهيوني وتشريد
الشعب العربي الفلسطيني من أرضه ووطنه.
وب��دأت مرحلة جديدة في نهاية عام  1947بموافقة
بن غوريون مؤسس الكيان الصهيوني على قرار التقسيم
 181كشرط دولي لالعتراف بالكيان ،وكان يدرك أنّ بقاء
أقلية عربية فلسطينية في القسم الصهيوني ستتعاظم
وقد تصل إلى ح ّد التوازن الديموغرافى ،فلجأت العصابات
الصهيونية إلى أساليب الترويع والطرد وارتكبت المجازر
بأبشع صورها وش ّردت العائالت الفلسطينية من ديارها
وقراها ومدنها واستولت على ممتلكاتها واستوطنت
أراضيها.
ومنذ إعالن قيام الكيان الغاصب وحتى اليوم يمارس
العدو الصهيوني أبشع الجرائم واالعتداءات ّ
ضد شعبنا
العربي الفلسطيني وعلى مدار الساعة ،تحت سمع وبصر
العالم أجمع وبالمخالفة للمواثيق والعهود الدولية،
الدولي ال��ذي وضع هذه
والعجيب والغريب أنّ النظام
ّ
المواثيق والعهود قد أغمض عينيه على هذه الجريمة
البشعة ،بل ويقف في صف المغتصب ،بل وصل فجره
بوصف الشعب العربي الفلسطيني المجني عليه حين
يدافع عن نفسه وأرضه ووطنه باإلرهابي ،وهذه أحد أه ّم
العالمي الذي يكيل بأكثر من مكيال في ما
سمات هذا النظام
ّ
يتعلق بحقوق اإلنسان ،وكم من جرائم ترتكب باسم حقوق
اإلنسان وتحت مظلة منظماته الدولية المزعومة.
ومع نضج مشروع الشرق األوس��ط الجديد وانطالق
ش��رارة الربيع العربي المزعوم ،وقف العدو الصهيوني
يترقب من بعيد النيران التي أشعلت في البلدان العربية،
على أمل أن ينجح مخططه البتالع فلسطين كاملة ،وعلى

الرغم من فشل المشروع بفضل صالبة وبسالة الجيشين
المصري والسوري إال أنّ ما حدث على األرض الفلسطينية
الصهيوني قد نجح في جزء من مخططه،
يعني أنّ العدو
ّ
وه��و أن ينشغل ك�� ّل بلد ع��رب��ي بقضاياه ومشكالته
وصراعاته الداخلية ،لينفرد العدو ببقايا شعبنا العربي
الفلسطيني الصامد والمقاوم عبر عقود طويلة في مواجهة
الكيان المغتصب لدرجة أنه وبمفرده تمكن من االنتفاضة
ض ّد هذا الكيان الغاصب عدة مرات خالل العقود الثالثة
األخيرة.
ومع ك ّل مرة ينتفض فيها شعبنا الفلسطيني ال يلقى
مساندة ودعما ً إال من الشرفاء في هذه األم��ة ،وبالطبع
حين نقول الشرفاء نستثني من ذلك الخونة والعمالء
والمطبّعين م��ع الكيان المغتصب ،ومعهم الفصائل
اإلرهابية الصهيونية وفي مقدّمتها الفصيل الصهيوني
اإلخ��وان��ي ،وكذلك الفصيل الصهيوني الداعشى الذي
ص ّرح ذات يوم بأنّ اإلس�لام لم يدعُ هم لمحاربة الكيان
الصهيوني ،وال يمكن أن أستثني أيّ مواطن عربي أغمض
عينيه عن المجازر الصهيونية التي ترتكب يوميا ً ض ّد
شعبنا العربي الفلسطيني البطل.
وخالل األيام القليلة الماضية تع ّرضت غزة لعدوان
غاشم من العدو الصهيوني على أثر مواجهة مع الجهاد
اإلسالمي أح��د الفصائل المقاومة التي تع ّرض بعض
قياداتها لالغتيال واالعتقال من قبل ق��وات االحتالل،
وتدخلت مصر لوقف العدوان لكن العدو لم يستجب،
وخرجت بعض األصوات تتهم الجهاد بالته ّور ،وبعضها
اآلخر وقف صامتاً ،والقليل هو من خرج يدعو ك ّل فصائل
المقاومة للوقوف في وجه العدو الصهيوني وتوجيه
ضربات موجعة له .وهنا نقول لك ّل من يسعى إلى ح ّل
القضية الفلسطينية ال ب ّد أن تعلموا أنّ القضية لن تح ّل
عبر أيّ مسار للتفاوض مع العدو ،والطريق الوحيد
لحلها هو المقاومة ،فالعدو الصهيوني ال يعترف إال بلغة
القوة ،فتحرير فلسطين لن يت ّم إال من خالل البندقية
والمدفع والصاروخ ،ولتتذكروا ولنتذكر معكم مقوالت
الزعيم الخالد جمال عبد الناصر« :ال صلح ،ال اعتراف،
ال تفاوض»« ،وما أخذ بالقوة ال يُستر ّد إال بالقوة» ،اللهم
بلغت اللهم فاشهد.

العدوان على غزة حاجة �سيا�سية للعدو المتهالك
} عمر عبد القادر غندور*
سيطرت أحداث االشتباكات بين الفلسطينيين
وق����وات االح��ت�لال الصهيوني ع��ل��ى م���دى أي���ام،
على م��ا س��واه��ا ،وح��اول��ت ق��وات االح��ت�لال إنهاء
معادلة «سيف القدس» ،فشنّت غارات عنيفة على
األحياء السكنية في قطاع غزة أسفرت عن سقوط
 ٤٣شهيدا ً منهم  ١٤شهيدا ً م��ن حركة الجهاد
اإلسالمي و ٢٩مظلوما ً من المدنيين ،بينهم ستة
أطفال وعدد من النساء.
ق��ال��ت «إس���رائ���ي���ل» ف���ي ح��ي��ن��ه إن��ه��ا ل���ن توقف
اعتداءاتها إال بعد تحقيق أهدافها ،قابلتها المقاومة
الفلسطينية بعمليات صاروخية على عسقالن
وغالف غزة ثم امتدّت الى تل أبيب وعلى مقربة
م��ن ال��ق��دس ،ووف���ق متابعة دق��ي��ق��ة م��ن تصعيد
ال��ع��م��ل��ي��ات ت��زام��ن��ا ً م��ع ن��ش��اط ال���ع���دوان ،وتحت
الضغط واستهداف األبنية السكنية الفلسطينية
ش��يّ��ع الفلسطينيون الشجعان ش��ه��داءه��م على
هدير الطائرات المغيرة ،وف��ي نهاية ي��وم األحد
توقف القتال قبل منتصف الليل بناء على قرار
شاركت فيه مصر وكيان االحتالل وحركة الجهاد
شرط اإلفراج عن القياد ّيين بسام السعدي وخليل
ال��ع��واودة ،وأوضحت حركة الجهاد انها ستعود
ال��ى قصف األه���داف «اإلسرائيلية» إذا لم يلتزم
العدو بشروطها.
وبتوقف الغارات والصواريخ انطلقت سموم
الضخّ اإلعالمي لتتحدث عن امتناع حركة حماس
ع��ن ال��م��ش��ارك��ة ف��ي األع��م��ال العسكرية ،وقالت
«إسرائيل» انّ ضرباتها الجوية كانت تستهدف
م��واق��ع ح��رك��ة ال��ج��ه��اد دون م��واق��ع ح��م��اس التي
لها مواقف مختلفة مع الجهاد! مدّعية انّ حركة
الجهاد ال تملك بنية تحتية ،وأنها ال تملك العدد
الكافي من الصواريخ ،وقال القائد السابق لسالح
ال��ج��و «اإلس��رائ��ي��ل��ي» هايموفيتش ال���ذي شارك
في أوقات سابقة باالعتداءات على غزة انّ هناك
خ�لاف��ات كبيرة م��ع الجهاد اإلس�لام��ي يمكن ان
تدفع حماس إل��ى النأي بنفسها عن الجهاد وانّ

المصلحة المباشرة الفورية لحماس تقضي بعدم
مشاركتها في هذه العملية.
وأوردت «س��ي أن أن» تصريحا ً لألمين العام
ل��ح��رك��ة اإلس�ل�ام���ي زي����اد ن��خ��ال��ة ال��م��وج��ود في
ط���ه���ران ،أوض����ح ف��ي��ه م��ا ج���رى ف��ع�لاً ،وق����ال انّ
االحتالل هو من سعى بقوة للوصول الى اتفاق
على وقف إطالق النار ونحن من اشترط اإلفراج
عن األسيرين بسام السعدي وخليل العواودة،
وإذا لم يلتزم العدو بشروطنا سنعتبر االتفاق
الغيا ً وسنستأنف القتال مرة أخرى.
وف��ي مؤتمر صحافي نقلته قناة «الميادين»
مباشرة م��ن ط��ه��ران ق��ال نخالة «إنّ األخ���وة في
حماس ونحن في تحالف مستم ّر مع كافة قوى
ال��م��ق��اوم��ة وال���ع���دو ال يستطيع ان ي��ف�� ّرق قوى
المقاومة الفلسطينية ،وأطمئن الجميع وبرغم
اس��ت��م��ات��ة ال��ع��دو للتفرقة ب��ي��ن ح��م��اس والجهاد
فإنه لن يستطيع ذل��ك ويوهم الناس انّ حماس
لم تشارك وهي عاقلة وحكيمة ،ولو كنا بحاجة
لتدخلها فإنها ال تتأخر لحظة واح���دة» .ومضى
نخالة يقول «ح��م��اس ه��ي م��وج��ودة ف��ي الميدان
وال��ش��ع��ب الفلسطيني ال��ح��اض��ن للمقاومة بك ّل
تشكيالتها ،وما حققناه في اليوم ين الماضيين
هو إنجاز للشعب الفلسطيني والقوى السياسية
مجتمعة».
وقد ظهر جليا ً انّ العدو بدليل تفكيره وطبيعته
اإلجرامية بحق الشعب الفلسطيني ،وربما كان
توقيت حماقته األخ��ي��رة كانت حاجة لحكومته
العاجزة! والقيادة المحتلة تدرك تماما ً انّ مجتمعها
المدني في حالة تفكك وخوف وهلع هو ما جعل
قيادته تسرع الى وقف عدوانها.
وربما انّ مظلومية الشعب الفلسطيني الصابر
والمضحي في هذه األيام العشورائية
والمجاهد
ّ
تزامن مع إحياء مظلومية حفيد رسول الله اإلمام
الحسين بن علي...
وف���ي م��ث��ل ه���ذا ال��ت��اري��خ ينتصر ال��ق��ت��ي��ل على
القاتل.
*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

األميركي – األوروبي – الخليجي إلعادتهم الى سورية لالستمرار باستخدامهم كورقة ضغط وابتزاز
أمنية وسياسية واقتصادية ضد لبنان وسورية بالتوازي مع قانون العقوبات قيصر المفروض على
سورية والذي يصيب لبنان أيضا ً بتداعيات وشظايا كبيرة .ويكشف المصدر أن القرار الغربي لن
يعيد النازحين اآلن الى سورية في ظل انشغاله بأزماته الحالية ،فضالً عن أنه يربط عودتهم بالحل
السياسي في سورية وبالتالي اإلبقاء على ورقة النازحين بيده لتعزيز موقفه في أية تسوية مقبلة
في المنطقة مع روسيا وإيران وسورية.
ب
وشدّد رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طالل أرسالن ،على أنّ تصريح الوزير بو حبي 
مرفوض ومستن َكر ،وك ّل من يتحدّث عن عرقلة أو رفض منالدولة السورية لعودة النازحين يضلّل
نسق هذا الملف ومَن أع ّد ّ
خطة العودة في ثالث حكومات متعاقبة،
الناس .وأوض��ح« ،أ ّننا مَن ّ
والعرقلة األولى هي من الدّاخل اللّبناني ،يليها رفض المجتمع الدولي والدول المانحة؛ أوقفوا
الكذب».
في غضون ذلك ،باتت مسألة تأليف الحكومة ُمغيّبة بالكامل عن اهتمامات المسؤولين ،لصالح
فتح معركة رئاسة الجمهورية في وقت مبكر على الرغم من أننا لم ندخل في المهلة الدستورية
وترجح مصادر مطلعة لـ»البناء» فرضية الفراغ في
المحددة لالنتخاب في األول من أيلول المقبل،
ّ
وتوجهات وأهداف الالعبين السياسيين ،وغموض
رئاسة الجمهورية في ظل التباعد بين رؤى
ّ
المشهدين اإلقليمي والدولي ،ودخول عوامل واعتبارات جديدة ستعقد المشهد ،وما االشتباك
السياسي على جبهة «التيار» والقصر الحكومي إال انعكاس لألزمة السياسية التي ستتفاقم في
األيام المقبلة إذا لم تحصل تسوية خارجية تحتوي االنفجار المقبل .مشيرة الى أن ال انتخاب رئيس
من دون تسوية داخلية  -خارجية تمهد لمرحلة جديدة في البالد.
وت ّتهم أوساط التيار الوطني الحر الرئيس ميقاتي بأنه ال يريد تأليف الحكومة لغياب القرار
الخارجي باستيالد حكومة جديدة في العهد الحالي ،موضحة أن ميقاتي شكل الحكومة الحالية
ّ
خالل شهر ونصف عندما كانت الظروف الداخلية والخارجية مؤاتية ،لكنه يتلقى «وشوشات»
داخلية وخارجية اليوم توحي له بأن يبقى رئيس حكومة مكلفا ً لتسلّم صالحيات رئيس
الجمهورية وعدم منح عون والنائب جبران باسيل أي هدية أو قوة دفع تؤدي الى تعويم العهد
الحالي .وأشارت األوساط لـ»البناء» إلى أن «الحكومة الحالية لم تأخذ ثقة المجلس النيابي
الحالي وبالتالي ال صالحيات لها بعد  31تشرين أكثر من النطاق الضيق لتصريف األعمال ،ولو
كانت مثل حكومة الرئيس تمام سالم في عهد الرئيس ميشال سليمان يمكنها أخذ مكان ودور
رئيس الجمهورية وفق الدستور ،لكن الحكومة الحالية ال تستطيع ذلك» .إال أن األوساط تؤكد بأن
«الرئيس عون سيسعى إلى انتقال سلس للسلطة من خالل تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية،
كما أن التيار الوطني الحر سيلبي أية دعوة من الرئيس بري الى جلسة النتخاب الرئيس وسيكون
التيار أول المشاركين ،وبالتالي أية عرقلة ستكون من اآلخرين» .ويضيف أن «صالحيات رئيس
الجمهورية تنتقل الى حكومة أصيلة وليس إلى تصريف أعمال ،وبالتالي ميقاتي سيكون مكبالً
بعد  31تشرين المقبل».
أجواء رئيس الحكومة المكلف قرأت عبر «البناء» في الحملة اإلعالمية والسياسية التي يقودها
«التيار» ضد ميقاتي واالجتهادات الدستورية التي تسوق للطعن بشرعية حكومة تصريف األعمال
بعد الفراغ الرئاسي ،على أنها «مقدمة إلرباك البلد وخلق مبررات وذرائع إلبقاء الرئيس عون في
قصر بعبدا بعد انتهاء واليته» .وتتهم التيار الوطني الحر بتعطيل تشكيل الحكومة ،والتلطي خلف
رئيس الجمهورية لفرض شروطه.

ال�سيد ن�صراهلل ( ...تتمة �ص)1
حروب الفوضى واإلنهاك ،رغم الحجم العالي للتحدّي الذي مثلته الفتن
المذهبيّة كأحد أب��رز المضامين الفكرية واالستراتيجية ف��ي حروب
ال��ف��وض��ى واإلن���ه���اك ،ومثله ال��ت��ح��دي ال��م��ي��دان��ي ال���ذي أظ��ه��ر المشروع
األميركي قدرة في تظهيره عبر استخدام مبهر لتنظيم القاعدة واألخوان
المسلمين ،وتجنيد دول إقليميّة فاعلة بحجم تركيا والسعودية كركائز
لهذه الحروب ،ويمكن القول بثقة إن إفشال الخطة األميركية لملء الفراغ
بالفوضى والفتن كان أقرب الى اإلعجاز .ولعل مشهد الصراع داخل
الطائفة الشيعية في العراق ال��ذي تظنه جماعة أميركا نصرا ً لها ،خير
مصداق على نجاح المقاومة بإسقاط خطر الفتنة المذهبية ،بينما يقدم
االنتصار العراقي على داعش بقوة الحشد الشعبي وخياره المقاوم كيفية
تحويل فائض القوة الى قيمة مضافة ،وتقدّم سورية مثاالً استثنائيا ً عن
عمق الهزيمة التي لحقت بالمشروع األميركي ،ويقدم اليمن مثاالً باهرا ً
عن كيفية تحويل التحدي إل��ى فرصة ،بينما تأتي استعادة فلسطين
مكانة الصدارة في اهتمامات المنطقة وهمومها وحروبها ،عالمة الفشل
االستراتيجي لحروب الفوضى واإلنهاك ،وبالتوازي عالمة على حجم
ّ
النصر الذي حققته المقاومة ،وعالمة على انتقال المقاومة الى مرحلة
جديدة.
 -ال تبدو أربعينيّة تأسيس ح��زب الله مناسبة ذات إي��ق��اع زمني،

		
التعليق ال�سيا�سي

وهو لم يقم من قبل بإحياء ذك��رى تأسيسه ،فهي تأتي كأنها منصة
إلطالق مرحلة جديدة في مسيرة المقاومة وحزبها ،ويظهر اندماجها
مع إحياء عاشوراء هذا العام وانشودة يا مهدي التي أطلّت على المناخ
تعبوي للمرحلة الجديدة ،ثالثيّة أرادها
الثقافي والسياسي كعنوان
ّ
السيد نصرالله عنوانا ً لإلعداد لمهمة هي أقرب إلى إعادة التأسيس ،من
جهة وضوح رؤية الدور والمكانة والمسؤوليات والمهام ،بعد اكتمال
عناصر التمكين والبناء التي حكمت األرب��ع��ي��ن .فالمقاومة وحزبها
على أب���واب مرحلة ج��دي��دة عنوانها ،نحو ال��ق��دس ،وعنوانها الفكري
االستشهادي ،ووعد مالقاة المهدي
والعقائدي ،تجذير فكر عاشوراء
ّ
التاريخي من مشروع الهيمنة واالحتالل ،وهي
الخالصي
والمسيح
ّ
ّ
ثنائية حزب الله العقائدية ،لكنها هذه المرة تنتقل عبر «جهاد التبيين» من
نواة قوامها بضعة آالف يسبحون في بيئة حاضنة من مئات اآلالف،
لتصبح مشروعا ً لعقدنة وتنظيم جيش من مئات اآلالف واستنهاض
بيئة من عشرات الماليين ،وفق يقين ،أنه يمكن من هذا البلد الصغير
المعقد والمنقسم ،أن تخرج قيمة مضافة ألمة من مئات الماليين تغيّر
مصيرها وتعيد رسم مكانتها في التاريخ والجغرافيا ،ولعل حروب
الطاقة والتشبيك اإلقليمي االقتصادي واحدة من عناوين دور المقاومة
في المرحلة المقبلة.

عندما ت�صبح الأم «�أمة»

في تاريخ طويل من حرب التح ّرر والتحرير التي تخوضها األمة وشعوبها سجلت
ظواهر استثنائيّة لدرجة التماهي والذوبان بين أشخاص لعبوا أدوارا ً محوريّة في
الصراع ،وقضيّة الصراع بذاتها ،وتح ّولوا إلى أيقونات في هذا الصراع .وغالبا ً ما
كانت فلسطين كعنوان للصراع هي الساحة التي تلد هذه الظواهر.
في تاريخ المقاومة في لبنان وفلسطين خصوصا ً ظاهرة اسمها أمهات الشهداء،
عاطفي ،من هدف في الحرب النفسية التي
حيث تتح ّول األم بما تم ّثل من مخزون
ّ
يُقتل فيها األبناء ،ليخرج البكاء والتفجع على الخسارة ،ويسهم بتظهير عواقب
خيار المقاومة ،والدعوة لالنفكاك من حوله ،فجاءت هذه الظاهرة المعاكسة ،حيث
تستقبل األمهات جثامين أوالدهن الشهداء بالزغاريد ،و ُتظهرن الصبر والتسليم،
وتتح ّول بعضهن بفعل ثقافة مميّزة إلى داعيات للمقاومة ،وراعيات ألمهات
الشهداء ،وهو ال��دور الذي أ ّدت��ه في المقاومة اللبنانية بصورة مذهلة ومعبّرة
الحاجة أم عماد مغنية ،التي ُس ّميت أم الشهداء ،سواء الحتضان شهادة أوالدها
الثالثة ،وحفيدها ،او لموقع األمومة االختيارية الذي صار عنوانا ً لبقية حياتها قبل
الرحيل في رعاية أمهات الشهداء.
الفلسطيني إبراهيم
والمتفجر عاطفيا ً لشهادة البطل
الدرامي الصارخ
الطابع
ّ
ّ
ّ

النابلسي ،وما رافقه من مواقف عالية السقوف األخالقية والفكرية صادرة عن
شاب يافع بمثل سنه ،جعل من أمه التي خاطبها في وصيته ،ناطقا ً رسميا ً بلسان
شهادته ،وجاءت كل كلمة قالتها أم إبراهيم بمثابة استمرار لوظيفة الشهادة التي
اختارها ولدها إبراهيم .فقدّمت بتلقائية وعفوية وثقافة ورفعة وحضور مذهل
بعمقه ووضوحه ،نصوصا ً تصلح أن تدرس لمن يريد فهم ظاهرة المقاومة ،وأن
تتح ّول دروسا ً لمن يريد للمقاومة أن تنمو.
يسهل النظر الى أم إبراهيم بصفتها األمة تتكلم عن أوالدها الشهداء ،أكثر مما
يمكن تقبل أن كالما ً بهذا التدفق والوضوح والحسم والتماهي بين الخاص والعام،
إلى درجة تضيع معها فجيعة خسارة اإلبن ،ويحل مكانها خطاب االستنهاض
القياديّ لمواصلة المسيرة ،في لحظة سخونة الدم ،بما يستحيل معه الحديث عن
التحكم والسيطرة العقلية ،فالموقف ال يحتمل إال العفوية الصادقة ،ومتى تصبح
العفوية التلقائيّة في لحظة الفجيعة على هذه الدرجة من الوظيفة االستنهاضيّة
المدروسة ،وتقدم صورة عن درجة التماهي والذوبان في القضية ،يكون الصراع
التاريخي ،حيث تصير األم أمة.
قد بلغ درجة النضج
ّ
أم إبراهيم النابلسي لم تعُ د أما ً بعدما صارت «أمة».

الجهاد وغزة ( ...تتمة �ص)1
الفلسطيني يراقب السماء باحثا ً عن صواريخ المقاومة التي تعهّد بها قائد حماس
الشيخ السنوار في نهاية معركة سيف القدس ،تعامل االحتالل مع تهديدات المقاومة
باستخفاف مريب ،فقد ت ّم السماح لعضو الكنيست المتطرف بن غفير بأن يقود أعدادا ً
كبيرة من المستوطنين الى المسجد األقصى وباحاته بحماية الشرطة ،وأقاموا
الصلوات التلمودية والشعائر اليهودية ،ثم أدلى من هناك بتصريحاته المتحدية
والمته ّكمة ،واعتدى ومن معه على حراس المسجد والمرابطين والمرابطات فيه في
غياب واضح لألسماء والشخصيات المعروفة من السلطة أو من قبيلها المقاوم،
األمر الذي يقود الى تقسيم المسجد األقصى مكانيا ً وزمانيا ً بين اهله وسدنته وبين
اليهود.
منذ مطلع آب الحالي سادت أجواء التصعيد بين االحتالل والفلسطينيين بدءا ً
من اعتقال الشيخ بسام السعدي ،لكن معظم التحليالت ذهبت باتجاه انّ جولة
التصعيد هذه ستنتهي دون اشتباك ،فالتقديرات كانت تقول إنّ هناك اتصاالت قطرية
ومفاوضات برعاية مصرية ثم انّ (اإلسرائيلي) غير راغب او قادر على الدخول في
اشتباك غير مضمون النتائج مع غزة في ظ ّل حكومة تصريف أعمال ،ثم انه ُمقدِم
على انتخابات عامة في مطلع تشرين الثاني المقبل وقد تكون نتائج االشتباك
في غير صالحه انتخابياً ،لكن وفي حين كانت الوساطة المصرية تؤكد لغزة انّ
جهودها مثمرة باتجاه نزع فتيل الحرب حسب قائد الجهاد اإلسالمي الذي أضاف
أنهم لم يكلفوا المصريين بالوساطة وانما «اإلسرائيلي» من كلفهم ،قام (اإلسرائيلي)
بمفاجأته غير المتوقعة بأن انطلق في عدوانه معلنا ً أنه يستهدف حركة الجهاد
اإلسالمي دون غيرها من فصائل المقاومة ،في حين يكاد الجهاد اإلسالمي أن يقول
بأنّ (اإلسرائيلي) استخدم مصر كحصان طروادة.
دار القتال على مدى أربعة أيام ونيّف قصف بها (اإلسرائيلي) وأحرق واغتال قادة
وقتل مدنيين ،فيما حشود مستوطنيه تجتاح األقصى بما يزيد على ألفي مستوطن
مدنسين ومقيمي شعائرهم ومعتدين على المرابطين والمصليين ،وجيشه يقتحم
قرية رمانه في شمال الضفة لهدم بيوت منفذي إحدى العمليات الفدائية ،والحقا ً
يجتاح نابلس ويوقع ثالثة شهداء وأعدادا ً كبيرة من الجرحى.
أربعة أيام ق ّرر (اإلسرائيلي) بعدها إنهاء المعركة بعد أن استنفذت العملية
أهدافها ولخوفه من انّ استمرارها قد يؤدّي الى أخطاء انْ حصلت فستح ّول مكاسبه
الى خسائر .تدخل المصري إلنقاذه ولتحقيق رغبته ،فيما الفلسطيني يطرح أسئلة
تكاد تستنفد حاالت النشوة والتفاؤل التي عاشها قبل عام ونصف العام في أيام
معركة سيف القدس! ونستذكر ما ورد في خطاب االنتصار بعد انتهاء معركة سيف
القدس والذي ألقاه الشيخ السنوار واعتبر فيه انّ حماس باعتبارها قائدة المقاومة
هي المدافعة عن فلسطين وأقصاها ووليّة الدم لما يجري في الضفة الغربية .الشعب
الفلسطيني قبل هذا التعاقد مع حركة حماس والمقاومة كانت له تعبيراته وتجلياته
في أكثر من موقع منها انتخابات مجلس طلبة جامعة بير زيت ،فماذا يقول الشيخ
السنوار اليوم؟ إنه سؤال مشروع ستجيب عنه قادمات األيام.

في ك ّل معركة جرت بيننا وبين (االسرائيلي) في غزة يتدخل الوسيط المصري
مباشرة والقطري بطريقته الخاصة ،تتعهّد مصر فيها بفتح المعابر وإنهاء الحصار
وإدخال السلع الضرورية وإعادة تشغيل الكهرباء وتوسيع مساحات الصيد وإعادة
إعمار ما د ّمرته قوة العدوان الهائلة وإعادة إسكان آالف األسر الذين أصبحوا في
العراء ،وفي كل مرة ال تنفذ هذه التعهّدات.
هذا الدور المصري له من العمر ست وثمانون سنة وال تزال اللعبة ذاتها تنطلي
على الفلسطيني ،في عام  1936انطلقت الثورة الفلسطينية مترافقة مع إضرابها
الشهير ،وامتازت بضراوتها وقوميتها ،فشارك فيها الك ّل الفلسطيني ومعه مئات
المجاهدين من العراق والشام ولبنان ،بقيادة العسكري المحترف ابن طرابلس
فوزي القاوقجي وابن دمشق الشيخ محمد األشمر وابن المتن الدكتور امين رويحة
صاحب كتاب التداوي باألعشاب والصحافي الشاعر ابن حماة نجيب الريس ناظم
نشيد يا ظالم السجن خيّم ...نحن ال نخشى الظالما ،خاضت الثورة معاركها المجيدة
وفي أحيان كثيرة في أرض مكشوفة وألحقت الخسائر بالجيش اإلنجليزي الذي
اضطر الى استعمال سالح الطيران ،شعور بريطانيا بفداحة األمر اضطرها إلرسال
لجنة بيل الملكية التي لم تفلح في وقف الثورة فلجأت الى أصدقائها العرب ،خاصة
مصر والسعودية اللتين لهما نفوذ وصداقة مع رئيس الهيئة العربية العليا أمين
الحسيني ،فأصدروا نداءهم الشهير يطالبون به الشعب الفلسطيني بفك اإلضراب
وإلقاء السالح والسكينة متعهّدين بان الصديقة الصدوق بريطانيا العظمى قد
وعدت بتلبية المطالب الفلسطينية .وافقت الهيئة العربية العليا ورئيسها على النداء
وتوقفت الثورة في مرحلتها المجيدة ،وطلبت القيادة الفلسطينية من المجاهدين
غير الفلسطينيين مغادرة البالد وترك فلسطين ألهلها األدرى بشعابها ،ولتنتقل
الثورة الى حالة من الفوضى في مرحلتها الثانية ،لم تنفذ بريطانيا وعودها ولم
تنفع أهل فلسطين ضمانات الحكومة المصرية ومن شاركها النداء ،واكتشف الشعب
الفلسطيني بعد فوات األوان انه تع ّرض لحيلة دنيئة شاركت فيها قياداته الباحثة
عن بقائها ال عن الوطن.
هكذا يُلدغ الفلسطيني من الجحر ذاته المرة تلو المرة ،وفي كل معركة تخوضها
غزة المحاصرة مع االحتالل تتدخل مصر إلنهاء القتال عندما يعجز (اإلسرائيلي)
او يستنفد بنك أهدافه ،وفي ك ّل مرة ال تلتزم (إسرائيل) بوعودها كما كانت تفعل
منشئتها بريطانيا ،وفي ك ّل مرة ال تجدي التعهّدات المصرية او انها ال تبذل جدية في
إلزام (اإلسرائيلي) بها ،في مؤتمره الصحافي عند إعالن وقف إطالق النار قال قائد
الجهاد إنّ الوسيط المصري أبلغه انّ (اإلسرائيلي) وافق على إطالق سراح األسيرين
الشيخ بسام السعدي وخليل عواودة ،في ظني وأنا غير آثم إنّ ذلك لن يحدث.
هكذا في ك ّل معركة يدفع الفلسطيني ثمن ثقته في الوسيط المصري ،انه استبداد
الجغرافيا ولعنتها التي ال ب ّد من إيجاد طريقة للنجاة منه ،ستة وثمانون عاما ً
تكفي...

*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير ـ جنين ـ فلسطين المحتلة.
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�إعالنات
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة
على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائ���رة خدمات
الخاضعين ,المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور
إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى
وزارة المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت،
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من
تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ,علما ً أنه سيتم نشر
هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

مكتب الدراسات التقنية والتنفيذ والتنسيق 2322
«بيتك»

RR222228943LB

3783

RR222234422LB

ش��رك��ة س��ي��رت��ي ش.م.ل (ف���رع لشركة 4686
اجنبية)

RR222227364LB

البستان للصيانة ش.م.م

شركة فورت FORT -

5382

RR222229189LB

الشركة اللبنانية النتاج غ��رف التبريد 11559
ش.م.م

RR220674188LB

محمود عبد القادر قبطان

61434

RR222227435LB

مؤسسة خضر فواز مندو

81475

RR222227404LB

مؤسسة مالك جابر التجارية

83479

RR222232364LB

مؤسسة وليد جراب للصناعة والتجارة

94858

RR222228679LB

مجموعة القاضي الدولية مونديال مود 97437
ش.م.م

RR222234467LB

محل عماد مطانيوس عون وشربل يوسف 98398
عون

RR222233679LB

اصناف حسيني كروب للصناعة والتجارة 108938
ش.م.م

RR222228617LB

شركة عريضة للتجارة والصناعة ش.م.م 122743

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

شركة ريد بوكس غرافيكس ش.م.م

344734

RR222227695LB

شركة فيزيت ليبانون ش م ل

RR222227523LB 3343681

الخدمات العامة لالستثمار ش.م.م

RR222228166LB 1482036

روالن جوزف فغالي

663788

RR222229776LB

 DAS KUCHEش م م

RR222233550LB 3354266

توفيق سالم سالم خليل

RR222231491LB 1646362

 C.R.Gش.م.م

RR222234039LB 1136370

روالن جوزف فغالي

663788

RR222231911LB

سمكة السلطان ش.م.ل

RR222228055LB 3510038

عهد محمد بوله

RR222231514LB 1650062

شركة طيبة ش.م.م

RR222239169LB 1174014

- Winchesterمحمد عدنان قباني

923631

RR222234365LB

فيليب نجيب ساسين

RR222234042LB 3712653

عصام عبد الرحمن مزقزق

RR222230902LB 1657341

شارل كاميلو سعادة

RR222228268LB 1198271

شركة محمد ابراهيم جواد و شركاه

RR222231457LB 1027018

 AA GROUPش.م.م

RR222227333LB 3733592

هاي كريت ش.م.م

RR222235167LB 1733362

حيدر محمد سلهب

RR222229904LB 1110666

مؤسسة ستيجر لمنع النش والتجارة

1944

RR222228909LB

احمد محمد منانا

RR222235595LB 1854433

مؤسسة ح��درج للسيارات (اوت��ودي��ل) RR222235670LB 1380726
(محمد ابراهيم حدرج)

شركة المجموعة العربية -لبنان

RR222233223LB 1113206

شركة مامكو  /مقاولون عامون /ش.م.م

9718

RR222234541LB

مؤسسة احمد مشيمش للتجارة العامة

RR222235564LB 1910913

RR222238574LB 1390411

شركة بات للبناء والتجارة ش.م.م

10833

RR222234555LB

شركة سوماكو الحديثة ش.م.م

13007

RR222235860LB

محل حسن عكوش للتجارة  -حسن جميل RR222235516LB 1970444
عكوش

شركة بن االمير ش.م.م

13313

RR222235895LB

نتالي وليد حرب

RR222235502LB 2057334

صيدلية توبة(محمد حسين توبة)

16743

RR222235034LB

 CATLEASE LIBANش م م

RR222237145LB 2059314

صيدلية توبة(محمد حسين توبة)

16743

RR222235958LB

ورثة محطة نزال للمحروقات ليلى محمد 17447
حمود نزال

RR222235048LB

عبد الناصر ثلجة

RR222231465LB 1519363

ورثة محطة نزال للمحروقات ليلى محمد 17447
حمود نزال

RR222235961LB

ميشال جرجي زيتون

RR222229440LB 1724543

وجدي قزحيا شرفان

30512

RR222235989LB

شركة قرقوع اخوان ش م م

RR220675002LB 1980303

جاك ايليا ابو خالد

53397

RR222236088LB

- Funny Party Toysص���دام هالل RR222234816LB 1152003
البداح
RR220664849LB 1183789

شركة مونتي كريستو ش.م.م

ش��رك��ة ل��ي��غ��ا ل��ل��ت��ج��ارة ش.م.م RR222228413LB 1203925 Liga
trading company sarl
سميرة ميشال سعادة

RR222229569LB 1339341

شركة اكويبرو ش.م.م.

RR222232381LB 1406086

سي سي ان ش.م.م

RR222234325LB 1496955

شركة ب .اش اند كومباني ش.م.م

RR220672385LB 2165093

االعتماد والتجارة

79069

RR222236180LB

رضا حسين سعد ( رادكو)

RR222232112LB 2196692

هاني حسين فارس

79620

RR222236499LB

خالد احمد قرحاني

RR222231545LB 2304081

الدرا لصناعة الدهانات

83927

RR222235207LB

مستشفى سامي بيضون

85835

RR222236220LB

نقليات رض���ا ح��وم��ان��ي (رض���ا يوسف RR222230805LB 2358831
حوماني)
رال بوالد

RR222230828LB 2397680

شركة دانا للصناعة والتجارة ش.م.م

110459

RR222234538LB

Beauty Mania l.l.c

RR220673338LB 2624675

MEDIA D.D

110735

مؤسسة جابر للهندسة والمقاوالت JCB

RR220667200LB 2678810

الشركة الهندسية للميكانيك والطاقة 204649
والتجارة ش.م.م

RR222235119LB

شركة السبعين ش م م

RR222232673LB 2744659

يحيى رشيد الحواط

241218

RR222236539LB

Naturally c&s s.a.r.l

RR222232700LB 2807095

RR222233965LB

سهير جميل الحداد

RR220674885LB 2846310

ش��رك��ة اي��ل��ي م��ي��ش��ال ف��ت��وش واخ��وان��ه 242590
للنقليات

RR222234643LB

وليد بطرس الحايك

180294

RR220672876LB

 I.B.Jش.م.م

RR222232761LB 2871637

ذي ريبرو هاوس ش.م.ل

190343

RR222232157LB

مؤسسة روجيه وليم الفغالي للتجارة

205469

RR222229484LB

ذي ث��ري موسكوتيرز ش.م.لRR222232863LB 2950778 THE 3 .
MUSKETEERS T3M S.A.L

فلور وك��ول��ور 244050 Fleurs Et Couleurs
لصاحبتها جوسلين الياس مخول

RR222228501LB

شركة اروما ش.م.م

221347

RR222233722LB

نرسيس يغيا يغيا

227017

RR222233648LB

شركة غزيري اخوان ش.م.م

235871

RR222228489LB

عبد الناصر احمد النبهان

241052

RR222233197LB

سيبال كار (دوري ميشال حريقة)

241628

RR222250310LB

غسان صبحي مشلح

241658

RR222233206LB

ديليشز ب��ري��د ش.م.مRR222228002LB 3146056 Delicious .
Bread S.A.R.L

طالل حسين خضر المصري

242128

RR222231029LB

حسام خضر موسى

245526

RR222231050LB

محمد خضر سعد الدين

250100

RR222231125LB

مؤسسة جمال للمحروقات ( محمد حسين 251217
جمال )

RR222231148LB

صعب م��وت��ورز لصاحبها علي حسين 257349
صعب

RR222231196LB

م��ج��م��وع��ة رن��س��ي ال��م��ح��دودة 266878 R N C
Group Limited

RR222250283LB

245105

RR222236587LB

مؤسسة جليل التجارية ( علي سليمان 252737
الحاج سليمان )

RR222250252LB

الشركة اللبنانية لتجارة السيارات ش.م.م

304728

RR222234966LB

طارق موسى عاشور

349360

RR222227700LB

شركة االقمشة العالمية ش.م.م

476898

RR222235175LB

رافي سركيس اويديسيان

489604

RR220664129LB

رافي سركيس اويديسيان

489604

RR222236834LB

RR222230522LB 3201650

دوس ش.م.م

511701

RR222236851LB

محمد علي دقماق

RR222231797LB 3248260

بيبر بلس paper plus s.a.r.l -

530979

RR222236879LB

ملحم للهندسة والمقاوالت MEC

RR222232948LB 3257215

باسم صالح تركية

587078

RR222231369LB

شركة مودرن أدفانسد بوليمرز ش.م.م

RR222230920LB 3276519

العافيه للتجارة والماكوالت ش.م.م

RR222227449LB 3304397

ك��ي .ت��ي.ال��ل��ه��ي��ب 619131 K.T.ELLAHIB
(لصاحبها خالد طعان اللهيب )

RR222227727LB

سكاي اندستريز ش م ل

RR222228020LB 3310547

885364

شركة عبد الستار احمد التوم وشركاه

RR222233016LB 3326185

بالك راينو فيلمز ش.م.م

RR222233532LB 3328065

RR220670314LB 2970630

بلو كايكس ش.م.م
TRADERS AND
CONTRACTORS

RR220670226LB 3065143 UNITED

شركة نورث فيكتوس ش.م.ل

RR222234277LB 3087764

ندى جوزف طربيه

RR222227982LB 3093679

شركة  Apachش.م.م

هشام حسن الرشيدي

307096

RR222231315LB

فريرن ش.م.م.

RR222233546LB 3334814

ش.م.ل بيلتك كوربورايشن

308500

RR222228104LB

غوستي جيالتو ش.م.م.

RR222250368LB 3340978

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

اسم المكلف

احمد علي الحمود

قاسم عبد القادر دغيم

RR222234878LB

فاميلي ه��وم الي��ن ش.م.م RR222238804LB 1085561 FAMILY
HOME LINE
RR222237018LB 1184418

مظلوم لالكسسوار والسيارات

م���ؤس���س���ة خ���ض���ر ح������درج ل��ل��ت��ج��اره RR222235768LB 1223155
العامة(خضر ابراهيم حدرج)

موريكو للمحروقات ش.م.م

RR222228784LB 3202043

شركة العرب للتجارة والمقاوالت ش م م

RR222237137LB 2046837

ايفريداي سرفيسز ش.م.م.

RR222233489LB 3373718

شركة لطيف للتجارة والصناعة

RR222230845LB 2110561

فارماسوتيكا ش م م

RR222233515LB 3426176

أحمد سمير نعمه

RR222229555LB 2126546

ميادة نجيب حسن

RR222227789LB 3470139

ش��رك��ة سليم م��وف��ق واوالده التجارية 12040
ش.م.م
ايوب انتريور ديكوريشن ا.ا.د

50684

قبالن امبكس كومباني ش.م.م

104689

RR222237874LB

فاليت وير المحدودة /فرع لبنان

118783

RR222238367LB

جمال محمد جميل الموسوي

144658

RR222235065LB

بان ازياتيك ترافل

200698

RR220674713LB

نصار للتوزيع والتغذية ش.م.م

231727

RR222238353LB

طالل حسين خضر المصري

242128

RR222234665LB

علي محمد صوفان

244316

RR222234674LB

مؤسسة رضا ضاهر للتجارة العامة

255443

RR222231165LB

ضوميط بطرس مخول

285500

RR222235198LB

مؤسسة زياد البوارشي التجارية

372497

RR222229952LB

مؤسسة زياد البوارشي التجارية

372497

RR222231854LB

علي حسن صباح

547623

RR222227713LB

818544 NAJJAR

RR222236940LB

محمد مصطفى الزحالني

949902

RR222231942LB

هشام محمد عبد الخالق

955426

RR222231956LB

الشركة المتحدة  A.M.N.Kش.م.ل

965052

RR222237640LB

مؤسسة ب���دران التجارية (ج����وزاف ف��ؤاد 999990

RR222234609LB

COMPANY
S.A.R.L

FOOD

بدران)

شركة N.C.C SARL

شركة قبالن للتخليص والشحن

185765

RR222901700LB

غالف اينوكس ش م ل

شركة الهادي ش.م.م

198250

RR222901792LB

بشير محمد يونس الفاكهاني

205821

RR222901497LB

M J accessorie>s

1971071

RR222901378LB

2603

اي��ل��ي��ا ط��ون��ي اي��ل��ي��ا خ��زام��ي  -ت��ج��ارة 207947
ملبوسات

RR222899714LB

العالء لاللبسة واالحذية

1971087

RR222901364LB

نرسيس يغيا يغيا

227017

RR222899878LB

(ZENATEXTزينب محمد الحاج 1975852
حسين)

RR222898696LB

شركة الهدف ش.م.م AIM CO

228126

RR222900695LB

ستيفاني جان سلوم

243608

RR222899039LB

( M S L TRADINGم��اج��د عبده 1977097
جعفر)

RR222901355LB

ش��رك��ة ص��ب��اغ ل�لاس��ت��ي��راد وال��ت��ص��دي��ر 253032
والتجارة العامة ش.م.م

RR222902095LB

شركة جنا ش.م.م.

1988853

RR222901347LB

سنيه للتجارة العامة

2003084

RR222901038LB

2046839

RR222898705LB

2096938 ABI

RR222901228LB
RR222901086LB

الشركة اللبنانية لالستثمار والتجارة 11339
ش.م.م
شركة مصاعد نيو مونيتور ش.م.م

11475

RR222900942LB

شركة الدان ش.م.م

12035

RR222898775LB

294138

RR222897599LB

اوف ست ديفيجن ش م م

2207597

RR222901214LB

طوني جان كسرواني ( تري ك موتورز)

2209597

RR222901109LB

موديلين ش م م

2244762

RR222901231LB

TT

2264978

RR222901188LB

مجد للتجارة

2270816

RR220672235LB

( ABTECغريس جورج يحشوشي)

2391994

RR222901024LB

ريد سكوير ش.م.م

2413746

RR222901015LB

محطة عماد رزق الله لبيع المحروقات ( 2418394
عماد اسعد رزق الله )

RR222898078LB

الفا الومينيوم (جان توفيق صليبا)

2430560

RR222898634LB

أر.إي.بي غروب ش.م.م.

2493669

RR222898625LB

بالندنغ ش.م.ل.

2650615

RR222901007LB

مؤسسة محمد معين نابلسي للتجارة 2749516
العامة

RR222250014LB

ايطالديزاين ش.م.ل

شركة معراوي اخ��وان لتجارة األخشاب 12293
ومواد البناء ش.م.م

RR222900032LB

رينه موريس بو موسى

311345

RR222898325LB

كتانة للسيارات ش.م.ل

311798

RR222901599LB

شركة روبيا ش.م.م

12442

RR222898121LB

مؤسسة ريشاني للمحروقات والتجارة

37368

RR220674130LB

شركة ميغا انفستمنت ش.م.م 312301 MEGA
INVESTEMENT CO. S.A.R.L

RR222897608LB

 ELLAلصاحبها مني جورج صليبا

39379

RR222899453LB

تالنت مانجمنت 435200 Talents Management
( روجيه ادوار كسباريان )

RR222898458LB

مؤسسة سليمان قاسم الحركة

63272

RR222898912LB

جويس حنا هيمو

530101

RR222900324LB

نقليات االشقر الجوية

67316

RR222898909LB

شركة الندى للتجارة والصناعة

741940

RR222897642LB

مؤسسة الموسوي للتجارة

70116

RR222898988LB

علي حسن بلوط

800054

RR222897700LB

الحذاء الجديد

71646

MODA GROUP S.A.R.L

1095546

RR222898356LB

دوديكو اوتو بارتس (علي فيصل علوية)

1173791

RR222897673LB

شركة متري ش.م.م

1200440

RR222898798LB

شركة فودكو ش.م.م

1216444

RR222899612LB

1279429

RR222899073LB

م��ؤس��س��ة م���وري���س ال���م���ع���راوي ل��ل��ت��ج��ارة 107528

RR222899793LB

110281

RR222901262LB

خليل محمد ظاهر

116246

RR222901727LB

مؤسسة سيركل كي

142454

RR222898722LB

جورج سركيس مزهر

ديمتري نسيم خوري

172249

RR222899229LB

هوم بالس ش.م.م

180013

RR222901713LB

معرض الحارة ساراكو 1421620 MAARAD EL
& HARA SARACO IMPORT
EXPORT

نور ابو سعد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا الوادي
طلب أحمد رشيد الباشا للمورثة مريم محمد
حمود شهادات قيد بدل عن ضائع بالعقارات
 2869 – 1307 – 1129 – 996 – 726من
منطقة مذوخا العقارية
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري في راشيا
نور ابو سعد
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب عادل حسين حميه بصفته أحد ورثة
حسين محمد حميه شهادة قيد بدل ضائع
للعقار رقم  124كفرحتى .
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
القاضي العقاري محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلبت السيدة ندى محمد شكرون شهادة
قيد بدل ضائع لحصتها في العقار رقم 453
اركي .
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
القاضي العقاري محمد الحاج علي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا الوادي
طلب السيد أحمد محمود حمزة سند تمليك
بدل عن ضائع لموكله سعيد حسين قاسم
احمد بالعقار رق��م  192من منطقة الرفيد
العقارية
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري في راشيا
نور ابو سعد

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلبت غ��ادة محمد شكرون و ندى محمد
شكرون شهادتي قيد بدل ضائع لحصتهما في
العقار رقم  297اركي .
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
القاضي العقاري محمد الحاج علي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا الوادي
طلب جورج خليل الغريب للمورث الياس
يوسف اب��و رزق شهادتي قيد ب��دل ضائع
بالعقارين رقم  1106و  5403عيتا الفخار
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري في راشيا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب بدر حسان وكيل غازي زين لمورثه
محمود عبد المنعم الزين سندين بدل ضائع
للعقارين  670و 671معركة ولمورثيه زمزم
خليل ابراهيم سعد وعبد المنعم حسين الزين
للعقار  670معركة

RR222897713LB

شادي صالح ركاب

RR222237154LB 2129670

ديجيتال برينتينغ ديستريبيوشن
ش.م.م

RR222238234LB 2180708

شركة كونسوليد هوريكا هولدنغ ش م ل

RR222237494LB 2181704

I.T.A.R. GROUP SARL

RR222237300LB 2185885

محمد احمد الموسى

RR222232126LB 2203131

شركة أ ف ب غروب ش.م.م.

RR222238509LB 2252222

شركة ادارة وخدمات الضيافه ش م م

RR222237287LB 2445168

شركة بيفيريدج فودز اند كوموديتيز .ش RR222238469LB 2525743
م ل (بيفكو)
ا.ب مانجمنت ش.م.ل

RR222238662LB 2574765

جميل ياسين

RR222232792LB 2992127

الغنام للتجارة العامة

RR222232801LB 3009745

االدريسي ش.م.م.

RR222239019LB 3027310

ال ب��ي��ت��زاري��ا دوميتشيلي ش.م.لRR222239124LB 3077999 La .
Pizzaria Domicile sal
RR222234970LB 3117307

طارق سامي مغبغب
عباس حسن دقماق

RR222227996LB 3145602

شركة محمد و رشيد ملص و شركاهم

RR222234731LB 3281464

RR222239084LB 3292312 UMBRELLA ENGINEERING
& CONTRACTING
عمر مالك عبد الخالق

RR222231810LB 3461938

محمد رشيد صالح

RR222233152LB 3513915

رقم المكلف

التكليف 404
رقم المكلف

رقم البريد المضمون

2491

RR222897231LB

يونيما ش.م.م.

1348940

RR222249855LB

RR222898311LB

الشمال للتوزيع

1393408

RR222247165LB

RR222228991LB

و.أ.م  ( W.I.Mكتورة نقوال القسيس) 1525119

RR222897316LB

المهندس فايز طه للتجارة والمقاوالت 1612844
العامة

RR222897302LB

تكستايل ترايدرز كومباني ش.م.م

10237

RR222898930LB

شركة ساليكو للمحروقات ش.م.م

1641767

RR222246726LB

مؤسسة كمال زكي سعود

25627

RR222899158LB

اسماعيل سمير نعمه

1729953

RR222899025LB

صيدلية شحادة

35097

RR222248568LB

بست مارك ش.م.م.

1839870

RR222898991LB

مؤسسة كعدو اخوان

50290

RR222242891LB

الياس يوسف ابي ضاهر

1919642

RR222898166LB

ميشال فاضل

85270

RR222899113LB

حايك كايترنغ ش.م.م.

1946179

RR222898183LB

شركة مازوت ليبان ش.م.م

95962

RR222899127LB

لوكسري امبورت اوتو سيلز

2018447

RR222898679LB

حازم فوزي رمضان

97478

RR222898271LB

مجوهرات الدورادو

2035677

RR222249458LB

فورم اي كولور  - 2 -ش.م.م

105965

RR222898740LB

شركة دكاش فوود الين ش م م

2148453

RR222898957LB

صانيا مارون يونس

169158

RR222897792LB

المتحدة للحديد ش م م

2167940

RR222898529LB

كورنويان كوربوريشن ش.م.م

179852

RR222899232LB

شركة ايغل ميتال ش م م

2178937

RR222898206LB

مؤسسة انطوان الياس طعمة

182853

RR222899250LB

جوزف شاهين

2216531

RR222898210LB

هوم الند-عبد الرزاق احمد المنير

193877

RR222898308LB

ب���اك ب�لاس��ت ش.م.م 205636 PAKPLAST
S.A.R.L

RR222249909LB

شركة بلند ب��رو ش م م 2234897 Blend pro -
sarl

RR222248510LB

222365 PC

RR222243693LB

شركة اي زد كوربوريشن ش.م.م.

الشركة الشرقية للسياحة والسفر ش.م.م 2937

ب����س-ب����ارت����ن����ر ش.م.م -
PARTNER

رقم البريد المضمون

RR222244835LB

اسم المكلف

اساما احمد سيف

2495265

RR222898648LB

نعيمة لإللكترونيات والتجارة العامة

2615976

RR222899192LB

ذو فيالج ش.م.ل

2809265

RR222898104LB

صيدلية جوانا (جوانا رتيب عيد)

2826502

RR222246315LB

ابيك

2836322

RR222249268LB

اف سي سي اي ش م م

2844930

RR222898767LB

زوايا ميديا برو انترناشيونال ش.م.م

2912199

RR222246845LB

غسان يواكيم صليبا

2938103

RR222247050LB

جوال يوسف الخازن

2991020

RR222248695LB

رامز باخوس عساف

3061985

RR222898118LB
RR222898489LB

229319

RR222898342LB

239132 TAMER RENT A CAR S.A.R.L

RR222247593LB

255386

RR222898002LB

انطوان الياس فرح  -محروقات وغيار زيت 294470

RR222245867LB

شركة كارني -مصطفى الناطور

506812

RR222898254LB

معين حسين بحمد

675220

RR222246805LB

الياس طنوس مهنا

1170162

RR222249872LB

غسان فيليب سلوم

1181987

RR222898807LB

شوت برودكشن ش.م.ل

2774064

RR222901143LB

عبدالكريم حسين بيضون

1252513

RR222898387LB

3227286 B&J FOR IMPORT AND
 EXPORTش م م

نافذ جرجس طوق

3415633

RR220671306LB

شركة امفا غروب AMFA GROUPE

1253586

RR222246434LB

الكسا انطوان الدكاش

3726032

RR222248483LB

شركة فادي رياض السيد وشركائه

3655978

RR222899396LB

مطعم ديوان الباشاوات

1310225

RR222897259LB

ايصال صالح

3763481

RR222899294LB

شركة االسماك الكويتية المتحدة ش.م.ل

514

RR222898055LB

شربل فارس حنون

1344186

RR222899008LB

للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسان أحمد حسان وكيل آية يوسف
سالمي بصفتها مشترية سندين بدل ضائع
للمالكين منير عبد الحسين دخل الله ومحمد
سليم حمود للعقار  84قانا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ديب زيون وكيل فريال أحمد الحاج
محمد سعد لمورثها محمد اب��راه��ي��م سعد
سندين بدل ضائع للعقارين  2102و 617
معركة
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت غادة سويدان لمورثها علي العبد
سويدان سند بدل ضائع للعقار  280دردغيا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عباس جشي وكيل نايف فواز فواز
لمورثته نسيمة عبد الغني ف��واز سند بدل
ضائع للعقار  2022جويا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور

RR222237605LB 1883241 TRITON

RR222239138LB 1014969

زوايا ترايدينغ انترناشيونال ش م م

شركة الجزيرة ب لصياغة الذهب ش.م.م 291398

RR220674112LB
RR222238937LB

1936614

RR222901660LB

إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا الوادي
طلب السيد سلمان معروف ري��دان سند
تمليك ب��دل ع��ن ضائع لموكل موكله فايز
يوسف اسماعيل بالعقار رقم  1968من منطقة
راشيا العقارية
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري في راشيا
نور ابو سعد

شركة جيرمان أوتو سرفس ش.م.ل.

RR222239053LB 3156462

FULE HOUSE

RR222237123LB 2038205

1895773

يونيسل ش.م.م 10235 UNICELL S.A.R.L

إعالن
يعلن رئيس بلدية سن الفيل ،عن وضع
ج���داول التكاليف للقيمة التأجيرية قيد
التحصيل وذل��ك عن األماكن السكنية وغير
السكنية واآلرمات عن العام  2022وذلك عمالً
بالمادتين  17و  18من قانون الرسوم البلدية
رقم  ، 88/60علما ً أنه إذا لم يتم التسديد
خ�لال م��دة الشهرين من تاريخ اإلع�لان في
الجريدة الرسمية  ،يضاف غرامة  2%عن كل
شهر تأخير عمالً بنص المادة  109ومايليها
من قانون الرسوم البلدية .
سن الفيل في 2022/8/3
رئيس بلدية سن الفيل
نبيل كحاله
التكليف 415 :

لينا فضل شغري

RR222227979LB 3025551

داوود نجار حسو

RR222232086LB 2025920

RR222898170LB

RR222901761LB

شركة غرانيت الند ش.م.م

شركة R.S

RR222235330LB 2633160

RR222900837LB

RR222898943LB

والخدمات/نيو بانلزNEW PANELS-

نحلة بتروليوم (محمد محمود نحلة)

RR222232642LB 2603073

شركة جمال ومكايال نجار للتجارة العامة 2524
ش.م.م

شركة زيد للرخام والغرانيت ش.م.م

سبورتفوليو ش.م.م

RR222232038LB 1814631

العاج للتجارة العامة

انفستمنتس اند ديستربيوشن ش.م.ل

278565

الياس اسكندر الطويل

RR222237582LB 1953289

181370

RR222899776LB

مسايا بيروت ش.م.م

RR222239230LB 1759219
RR222238954LB 1763899

معرض محمد احمد الدر التجاري

رقم البريد المضمون

شركة راني للتجارة العامة والمقاوالت 2119734 -
نيازي جوهر وشريكته توصية بسيطة

علي محمد جابر

RR222235365LB 2448933

RR222899246LB

RR222901789LB

RR222235618LB 1740611

س��ام��ر ح��م��ود ال��ت��ج��اري��ة ( س��ام��ر حسن RR222235555LB 1933901
حمود)

بيبلوس ميتال أندوستري

اكاسيا ( طوني اسكندر نقوال )

 BATAL MOTORSلصاحبها وسام RR222238821LB 1558232
سامي البطل)

شركة سكاي غيفت ش.م.م

اسم المكلف

261846

لبانون بيكيري اينفيستمنت ش.م.ل

RR222237715LB 1524343

 LA SANDWICHERIEش م م

1663166

مؤسسة الحاج علي لوباني ( علي حسين 262359
لوباني )

هانتريد غروب ش.م.م

RR222239190LB 1409158

RR220674894LB 2445813

رقم المكلف

RR222902078LB

بيار عيد الحبشي

RR222232571LB 2406333

رقم البريد المضمون

RAMIA

RR222227761LB 1079091

TECHNOLOGY
SARL

RR222901571LB

RR222899745LB

RR222901537LB

شركة كاي ام سي اي للتجارة والصناعة RR222235459LB 2240026
ش.م.م

شركة سوبرة تايم ش.م.م

IMPORT
EXPORT

برهان الدين بعلبكي وشركاه

دهيني للتجارة العامة  -رضا عبد األمير RR222235480LB 2105528
دهيني

اسم المكلف

CAZA - ORO

9063

اسم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

زينه سامي الحلو

RR222233696LB

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة
على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائ���رة خدمات
الخاضعين ,المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور
إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى
وزارة المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت،
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من
تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ,علما ً أنه سيتم نشر
هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

5

طلب المحامي علي اسماعيل وكيل علي
الزين وكيل بشار الزين لموكلته سعاد كامل
الزين سند بدل ضائع للعقار  906شحور
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ديب زيون لموكله علي أحمد الحاج
سندين بدل ضائع للعقارين  351و 1313
معركة
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسن أحمد ح��م��اده لمورثه أحمد
ابراهيم حمادي سندات بدل ضائع للعقارات
 40و  3و  19و  36و  316دير كيفا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب علي مديحلي وكيل رضا غزال لموكله
عماد عبد علي حمقه سند بدل ضائع للعقار
 2243قانا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين
طلب ج��ورج نعمة الله نعمه وكيل هال
عفيف حيدر بصفتها مشترية شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  444اللويزة بإسم سهجنان
علي بوملحم.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

توينز دراغ ستور ش.م.م
مؤسسة فيكتور نعمة

التكليف 407

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين
طلب المحامي ادي رزق وكيل شربل حرب
لموكلته مدالن نعمان عون شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  656جزين.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت المحامية ضحى سعد لموكلها ناصر
سليم سعد المصري سند بدل ضائع للعقار
 170مجدليون.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب معين مصطفى الضابط لموكله
مصطفى احمد الحريري سند ب��دل ضائع
للعقار  35/1163وسطاني.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين
طلب الياس سعيد األسمر شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  2671جزين.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب علي فياض حرب لموكله حيدر احمد
خليفة سند بدل ضائع للعقار  2432الغازية.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين
طلب نيكسون ال��ي��اس ب��و راش��د اص��دار
شهادة قيد للعقار  3302جزين بإسم ورثة
حنا مخول بو راشد.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب وجيه خليل ماروني علويه لموكله
حسن حسين غ��دار سند ب��دل ضائع للعقار
 5B/505الغازية.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب ابراهيم محمد فقيه لموكلته فاطمه
ابراهيم فقيه سند ب��دل ضائع للعقار 663
انصاريه.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب علي ك��وث��ران��ي وك��ي��ل ع��ب��اس عبد
اللطيف فواز باألصالة ولموكله فضل عباس
فواز سندات بدل ضائع للعقار  35غسانية.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ليلى أحمد متيرك بصفتها مشترية
سند بدل ضائع للعقار  6B/1115عدلون
بإسم قاسم حسن حاجه.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب وليد عبد الرحمن نحولي لموكليه
نجوى وعريفة وحسان حبيب الرحمن نحولي
سندات بدل ضائع للعقار  357مدينة صيدا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب يوسف احمد فاضل لموكلته ريتا
عبدالله وزني سند بدل ضائع للعقار 2584
بابلية.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد عبد ال��رزاق كوثراني لموكله
علي سلمان حمادى سند بدل ضائع للعقار
 312المروانية.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب هاشم كوثراني وكيل هيثم هبط
بصفته مشتري سند بدل ضائع للعقار 330
تفاحتا بإسم علي نمر عواضه .
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب طارق محمد الزين سند بدل ضائع
للعقار  3/1253الدكرمان.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
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�إعالنات

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة
على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائ���رة خدمات
الخاضعين ,المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور
إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى
وزارة المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت،
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من
تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ,علما ً أنه سيتم نشر
هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
رقم المكلف

اسم المكلف
شركة الخريف ش.م.م

1134

شركة رودي للتجارة والتسويق ش.م.م

6347

RR222905383LB

جوبيتر للتجارة ال��ع��ام��ة والتعهدات 13280
ش.م.م

RR222901568LB

13340

RR222901656LB

مؤسسة وس��ام مصطفى ق���دورة للمواد 15692
الغذائية

RR222905105LB

شركة المروج للزراعة والتجارة ش.م.م

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

أ.س.ب.انترناشونال ش.م.م.

RR222905009LB 1525902

نور التوافق للمحروقات ش.م.م

RR222899657LB 1634850

شركة فانكي تاون ش.م.م

تشويس أوتو

RR222901041LB 1819946

شركة معرض شيا للسيارات

RR222901072LB 1849978

NAZATECH
اندراوس)

شارل نقوال صوان

RR222901333LB 2069228

خلدون علي االخرس

RR222904745LB 2173429

سمر حنوف
Development
Group s.a.r.l

RR222904618LB 2205025 Professional

غ���رون الن���د  - GRUN LANDبالل RR222905746LB 2242715
محمود البخاري
RR222905613LB 2375715 FOOD NATION CONCEPTS
F N C SAL

رقم البريد المضمون
RR222904935LB

رقم المكلف

اسم المكلف
حنا موسى شمعون

RR222905715LB 2381175

زاهر بغدادي
TANZIFAT

RR222902872LB 2382534

شركة سبيد ترايد ش م م

RR222900718LB 2528864

عال كنيعو

RR222903192LB 2550615

IPS Distribution s.a.l

RR222905423LB 2854369

يوسف حوماني

32200

RR222903382LB

جنكو اللبنانية لزيت الزيتون

RR222903440LB 2869947

نيله جرجس قمير

58343

RR222905304LB

شركة االسطول  -ضاهروشركاه

RR222905834LB 2877314

بندر بيروت

97202

RR222905499LB

ش��رك��ة اف ان���د اف للبناء وال��ت��ع��ه��دات RR222900103LB 2972974
ش.م.م

شركة نهر الفنون ش.م.م

105073

RR222901276LB

تريمندس للتجارة ش.م.م.

RR222899572LB 2975002

مؤسسة تقنيات الطاقة (بورتك)

124475

RR222905785LB

شركة بن االهرام ش م م

RR222903135LB 3105285

شركة غسان لالنتاج الفني ش.م.م

140574

RR222903113LB

 White Expressش .م .م

RR222903422LB 3199502

مارم غروب ش.م.ل

187305

RR222904330LB

NUTRITECH LEBANON

RR222903232LB 3245167

مؤسسة انجيال للتجارة لصاحبها جان 223953
الياس شعيب

RR222903935LB

شركة فايبس ش.م.م

RR222904207LB 3261855

 / VISION ORIGINALEباتريك 231013
انكيري

RR222903095LB

ان��ت��غ��راي��ت��د م���ارك���ت ب��ل�اس ش.م.ل RR222903158LB 3273315
Integrated Marketplace S.A.L

رقم المكلف

(ادوار

رقم البريد المضمون

288139

RR222907778LB

رامي بطرس رزق

305447

RR222912733LB

مايك للتجارة العامة M.A.N.R

RR222913067LB 2873789

ج����ورج 311864

RR222914014LB

أمال أنيس قساطلي

RR222913699LB 3007019

غ��ول��دن ب��زن��س غ����روب (ول��ي��د ج��وزف RR222908739LB 1106671
الخوري)

344518

RR222909425LB

مؤسسة منون التجارية(علي ابراهيم 558419
منون)

RR222912455LB

563459

RR222913800LB

م��ؤس��س��ة ع��م��اد س��ع��د ال��دي��ن نحلوس 630780
للصناعة و التجارة

RR222911905LB

 ( Universe Electricابراهيم خليل 683231
لزيق )

RR222911914LB

ت��وب اك��وي��ب ش.م.م 689277 TOP EQUIP
S.A.R.L

RR222913362LB

عون لاللمنيوم

شركة غوست ش.م.م.

835938

محطة الدر الحديثة ت0

969064

RR222912282LB

RR222908186LB 1106762

شركة ميست ش.م.م.

RR222908107LB 1119056

موان فان دوغريه ش.م.ل

RR222908115LB 1174693

 W.M.Dلصاحبه وسيم موفق دمشقية

RR222909235LB 1202954

الشركة العامة للباطون ش.م.م

RR222909028LB 1257921

موود ش م م

RR222907910LB 1388814

ليبانيز ميل دليفيري ش.م.م.

RR222908075LB 1410503

شركة دار شمص للطباعة والنشر ش.م.مRR222904564LB 1444499 .
شركة باستيس ش.م.م

RR222907662LB 1669789

شركة فريش ناتشورال بروداكتس ش.م.م RR222908994LB 1737973
(ف.ن.ب)

شركة كومبريمار ش.م.م

8005

RR222906874LB

كواليتك ش.م.م

ليناتورز اند ترافل

72578

RR222907945LB

شركة بروكسيوم ش.م.م

RR222908671LB 1821992

مؤسسة ه .قصارجيان

89424

RR222907852LB

هاي مارت ( اواك صحاك خجادوريان )

RR222906450LB 1829586

شركة مجذوب اخوان ش.م.م

99758

RR222909500LB

GTA IMP EXP

RR222906432LB 1880835

تويفور ليبانون ش.م.م

RR222908040LB 1335649

محالت غربية

99853

RR222906525LB

الباريال ارجنتينا ش.م.م

RR222904167LB 1378171

ال  .اي  .غروب ش.م.م

123852

RR222908800LB

شركة عبد الغني التجارية احمد عبد الغني RR222906052LB 1931025
و شريكه ش.ت.ب

سمبليفاي ش.م.م.

RR222909782LB 1436302

ش��رك��ة كمبيوتر مانجمانت اوف��رس��ي��ز 139514
سيستمز ش.م.م CMOS S.A.R.L

RR222908393LB

خوري وشركاه ش.م.م.

RR222908699LB 1441861

خليل نزيه ابراهيم

164427

RR222907163LB

فادي جان جبرايل

RR222906477LB 1485035

شركة التسويق للشرق االوس��ط ش.م.م 189163
(فرع لبنان)

RR222908552LB

شركة عصام ناصر وشركاه ش.م.م

198978

RR222907897LB

اينتيك جنرال ترايدنغ ش.م.م.

199215

RR222907058LB

سانت اكسوبري

201429

RR222905264LB

مؤسسة ف��ؤاد غ��دار التجارية لصاحبه RR222912185LB 1072909
فؤاد غدار
شركة سمارتك

RR222910247LB 1233489

FASHION BOX S.A.R.L

RR222912631LB 1271836

مؤسسة رامي لتجارة السيارات(حسين RR222911830LB 1642258
توفيق فرحات)
مؤسسة حيدر عكوش التجارية(حيدر RR222910750LB 1648190
عباس عكوش)

 Tulipaلتجارة التبغ والتنباك

RR222903348LB 3702533

MOSTAFA TRADING

RR222911809LB 1823380

ميرا بالست  -شركة يرفانت اواكيميان 232359
وشركاه

RR222903246LB

الب كور

RR222903334LB 3727665

شاين سابورت ش.م.م  -الشريك الوحيد

RR222904051LB 3738499

وسام علي بحلق

RR222913963LB 1858980

ناصر سلطية

242955

RR222903569LB

توفيق سلطان

RR222903379LB 3767238

نمور للتجارة

277331

RR222904224LB

الشركة الحديثة للتجارة الدولية ش.م.م12952 .

RR222911375LB

ب��ي��ري ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة RR222911772LB 1998368 Biry For
Commerce

هزيمه للتجارة/عبد الكريم حسين هزيمه 292459

RR222903201LB

292841

RR222904502LB

صيدلية السالم (هالة ابراهيم ابو صالح 17255
االسعد)

RR222911168LB

رح��ال للتجارة (مصطفى عبد الرحمن 294875
رحال)

RR222904493LB

35046

RR222909734LB

شركة بيغ بالنت ش.م.م - .تجارة عامة RR222909102LB 2040696
و م��ق��اوالت BIG PLANT SARL -
GENERAL TRADING AND
CONTRACTING

انطوان مخايل غرة

46150

RR222906503LB

نمى في بيروت ش.م.م 305792 ne a beyrouth
s.a.r.l

RR222904184LB

معرض زهرة لبنان للتجارة والصناعة

48959

RR222911335LB

تكني تك TECHNI TECH

309735

RR222905220LB

شركة ابو خليل اخوان

62380

RR222911185LB

تيكنيكال كونتراكتينغ كومباني ش.م.م.

313319

RR222897727LB

تجارة سليم منصور

63683

RR222911225LB

مؤسسة الوان للتجارة والصناعة ( انطوان 462278
الياس ملحم سمعان )

RR222904476LB

مصنع الخياطة والتطريز االوتوماتيكي

69792

RR222909195LB

ليبانيز اوتو اجانسيز ش.م.ل

495030

RR222903484LB

ترافل تشويس أوفرسيز ليبانون ش.م.ل

592944

RR222903498LB

861221 ESTHE

RR222905091LB

ص��ي��دل��ي��ة ب��ارع��ة (ب���ارع���ة محمد نزير 956002
الصفدي)

RR222903351LB

فيتال هيلت كار ش.م.م

RR222913420LB 1736699
RR222910159LB 1793672

RR222902824LB 1941253

شركة بريفيالج شزم.م.

ارام مكرديج كيالجيان

206339

RR222902055LB

محمود سليمان طالس فرزات

208291

RR222907177LB

وديع غصن  -وجيتو

211544

RR222907755LB

كونيكشن ش م م

217080

RR222908861LB

بولد-توزيع بطاريات وزيوت معدنية

219786

RR222906565LB

ش��رك��ة ب��روم��و ك��وم ش م م 220901 PROMO
COM S.A.R.L

RR222909442LB

شركة استروم تليكوم ش.م.ل

226296

RR222904255LB

ال ميزون دو بواسون ش.م.م

231772

RR222907146LB

شركة نابليون ش.م.م

233473

RR222905180LB

مؤسسة اس اس ج للديكور ش.م.م.

234867

RR222907013LB

حسن طه بلحص

RR222912490LB 2071252

عمر احمد اقرع

RR222907645LB 2081003

فادي حنا جعجع

RR222904048LB 2105116

شركة برايم ترايدنغ ش.م.م

نيوتورك

RR222912897LB 2162349

بريزيدانت شويس ماركت 252402 President
Choice Market

RR222907999LB

شركة بورلسك ش م م

RR222913915LB 2196806

المركز الدولي للنجارين  -بركات وشركاه 277247

RR222907075LB

شركة ترايدميكس ش م م

RR222905919LB 2200137

يوسف احمد حفار

303339

RR222906313LB

تينا غروب ش.م.م

RR222911976LB 2200810

ناصر رضا وطفا

311785

RR222905233LB

RR222909283LB 2203096

اكسسس سولوشنز اند سرفسز ش.م.ل

315807

RR222907795LB

صوان للديكور ش.م.م

339445

RR222906295LB

انترناشيونال باغ ش.م.م

476196

RR222908274LB

السكاربا

80878

RR222911962LB

معامل الشرق

81867

RR222911945LB

مؤسسة غ .عبد الله

90657

RR222912217LB

شركة بو نادر اخوان

98179

RR222907092LB

ماجد رمضان محمد

مؤسسة جاك فاخوري التجارية

107380

RR222911256LB

شركة سي سي للتجارة والمقاوالت ش RR222911698LB 2331467
مم

مؤسسة نبيل جفال التجارية

123416

RR222912910LB

حبيب جوزيف الحداد

RR222913901LB 2389914

مؤسسة رفيق غدار التجارية

214585

RR222913226LB

شركة ميكسماستر ش م ل

ريان فؤاد بو شقرة EYE GROUP-

RR222904343LB 1194331

خلدون خالد عبيد

246680

RR222909408LB

ترندز اند براندز ش.م.م

RR222905065LB 1225950

مظهر رفيق منقارة

277374

RR222912384LB

خضر حسين ضيا

RR222903365LB 1279493

ريشار جرجس الخوري

RR222904547LB 1372947

مؤسسة زرقط للتجارة والتوزيع (عباس 282038
كمال زرقط)

RR222913155LB

245755

RR222897744LB

RR222913858LB 2393537

546639

RR222906667LB

شركة k.a.k s.a.r.l

RR222912027LB 2460995

مؤسسة اح��م��د دق��ي��ق التجارية (احمد 704750
حسين دقيق)

RR222904520LB

J.ART-BETON S.A.R.L

RR222905689LB 2463402

شركة بيزيك بلدينغ منجمنت ش.م.م.

RR222910074LB 2482144

كاريلي ستوديو ش.م.م 802400 CARRELLI
STUDIO S.A.R.L

RR222908756LB

وذر ش.م.م

RR222913929LB 2665880

853294

RR222908084LB

إعالم تبليغ
الموضوع تبليغ

تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة  -مصلحة العمليات  -دائرة خدمات الخاضعين,
المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التدقيق الميداني في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى وزارة
المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ,علما ً أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
تاريخ اللصق

فانتشور هوسبيتاليتي ش م ل

2673597

RR193869324LB

2022/05/16

2022/06/03

أي سي أي انترناشيونال كوربوريت أيفنتس ش.م.ل

1733512

RR193869355LB

2022/05/19

2022/06/03

برو بالس كرييتيف (تضامن)

2482281

RR193870146LB

2022/05/20

2022/06/06

كوانتم كومونيكيشنز ش.م.ل

180597

RR193869077LB

2022/05/27

2022/06/22

بيروتي عتيق

3401032

RR193869545LB

2022/05/26

2022/06/22

NAIM ARCHITECTS

2815017

RR193870177LB

2022/05/27

2022/06/22

الخوري هوم ابالينسز ش.م.ل

138467

RR193870319LB

2022/05/27

2022/06/23

ويفز ش م ل

210142

RR193870441LB

2022/05/26

2022/06/22

 – ULTRAالترا
(فاروق محمد قاضبية)

265111

RR193870781LB

2022/05/27

2022/06/22

شركة المنيوم كومباني ش.م.م

835455

RR193871022LB

2022/05/27

2022/06/22

يونيفركولور غروب ش م ل

2600096

RR193872703LB

2022/05/26

2022/06/22

جي اي سي لتموين المستشفيات

172909

RR193872748LB

2022/05/27

2022/06/22

التكليف 412 :

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن
إجراء مناقصة عمومية على أساس تنزيل
مئوي ح��ده األقصى  10%العائد لصفقة
إدارة وتشغيل محطات ضخ وتكرير عائدة
للمؤسسة لعام  ، 2023/2022وفقا ً لدفتر
الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية.

انطوان جورج جبور

929943

RR222906463LB 1806421

ش��رك��ة ام��ي��رك��ان ف��وت��وي��ر ان���د ت��راي��دن��غ 231768
كومباني

وقدتحددإجراءالمناقصةالساعةالتاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2022/09/06
يمكن الحصول على نسخة ع��ن دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص بالمناقصة م��ن قبل
المؤسسة في مبنى المؤسسة الرئيسي،
ضمن الدوام الرسمي وذلك بعد دفع الرسوم
المتوجبة.

شركة كيراكوس مخجيان وولديه (مطبعة 1005
ستار) ش.م.م

RR222907821LB

RR222912265LB

231390

اسم المكلف

معلم تيك للتجارة والصناعة RR222911070LB 3737813 Moallem
Tec

انفورميشن تكنولوجي سيستمز ش.م.م

RR222903250LB

رقم المكلف

Energy Petroleum & Oil

RR222911052LB 3714715

7937

RR222903277LB

رقم البريد المضمون

Awdi Enterprise

RR222907680LB 3532171

RR222909310LB

RAVEE s a r l

تاريخ الزيارة
الثانية

زيجا لتجارة الكحول ش.م.م

RR222912530LB 3457955

شركة ابناء الياس الخوري ش.م.ل

RR222903303LB 3682619

اس��ت��ي��ه ن���ات���ور ش.م.م
NATURE S.A.R.L

لوران فيليب ناصيف

RR222907185LB 3275818

3541

New Shipping Vision S.A.L

دانه فاشن DANA FASHION

شركة غزالة للتجارة والمحروقات -ت.ب RR222911463LB 3034704

RR222908243LB

S.H. TRADING

مؤسسة جوزف البركس التجارية

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

RR222912588LB 2849957

شركة المدى للكومبيوتر ش.م.م

RR222903436LB 3336179

شركة التجهيزات المكتبية ش.م.م

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون
RR222907194LB

آخ���ر م��وع��د لتقديم ط��ل��ب��ات االش��ت��راك
بالمناقصة نهاية الدوام الرسمي من آخر يوم
عمل يسبق موعد إجراء المناقصة
الرئيس /المدير العام
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي
الدكتور وسيم ضاهر
التكليف422 :

فضل حسن ترحيني

تكنولوجي ترايدينغ اند سرفيسز ش.م.م

( MZ ELECTRICحسين علي الحاج RR222908760LB 1936495
حسين)
ت.س.م وك ترايد

RR222906429LB 1963760

اليف ستايل للتجارة العامة والتعهدات RR222906171LB 2034054
ش.م.مLife’s Tile .
سامر الياس صفير

RR222906772LB 2047946

محمد حسن حلوم

RR222906698LB 2058966

ب��ي��روت اي��ك��وت��راي��درز ش.م.م(.ب��ت��س) RR222906185LB 2080858
(Beirut Eco Traders sarl
(BETS
شركة اورينت للتجارة والنقل ش.م.م.

RR222904365LB 2090935

اوتو برايس ليبان ش.م.م.

RR222908645LB 2104597

شركة أس أتش للتجارة العامة ش.م.م

RR222904374LB 2105305

طوني الياس العاقوري

RR222907631LB 2137532

كوانتي ش.م.م

RR222909076LB 2152096

 RED SPOTش.م.ل

RR222908637LB 2164918

شركة بارفان دو نيش ش.م.م.

RR222907132LB 2215799

المتوسط لألستشفاء واإلنماء

RR222906976LB 2360720

اليتس ش م م

RR222905701LB 2381190

شركة المهندس روب��ي��ر ال��ح��اج شاهين RR222907605LB 2385551
وشركاه ش.م.ل
شركة حداد موتور تريد ش.م.م.

RR222908464LB 2391946

الشركة الحديثة للخدمات ش.م.م

RR222908455LB 2454718

معرض  ABOUDI CARللسيارات RR222905675LB 2464817 -
عبد الرحمن علي الدر
شركة «اكسيد» ش.م.ل

RR222905644LB 2565299

آ تروا ش.م.ل

RR222907557LB 2569436

بيوتي ايماج باي مايا ش.م.م

RR222905397LB 2613861

مال كوربوريشن ش.م.م

RR222909093LB 2651319

ايزي هومز ش.م.ل

RR222905352LB 2811501

مؤسسة عماد الدين التجارية

RR222905851LB 2947550

ارا ستيل

RR222906865LB 2957844

ذا ف���ود دي��ل��ر ش.م.ل RR222908504LB 2970570 THE FOOD
DEALER S.A.L

التكليف 409

دعـوة النعقاد جمعية عمومية سنوية

دعــوة النعقاد جمعية عمومية عادية سنوية

ق��رر مجلس ادارة شركة  .Three Rooms S.A.Lالمسجلة لدى
السجل التجاري في بيروت تحت الرقم  /1023593/الدعوة النعقاد
الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة بتاريخ 2022/08/31
الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر بتوقيت بيروت.
مكان االجتماع  :في منطقة بدارو العقارية  -مفرق بيتزا هات  -بناية
سرحال  - Osimex -الطابق السادس.
وان جدول االعمال مؤلف من البنود التالية :
المصادقة على التقارير المالية واإلدارية المعدة من قبل مجلس اإلدارة
ومفوض المراقبة لسنوات 2021-2020-2019 2018- 2017-
المالية.
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم لشوؤن الشركة
للسنوات المالية .2021-2020 2019- - 2018-2017
انتخاب مجلس ادارة جديد بسبب انتهاء والية اعضاء المجلس الحالي.
تعيين مفوض مراقبة لعام .2022
تعيين محا ٍم دائم للشركة.
اعطاء اعضاء مجلس االدارة الترخيص المنصوص عليه في المادتين
 /158/و  /159/من قانون التجارة للسنة المالية  2022والموافقة على
العمليات التي تمت بين اعضاء مجلس االدارة والشركة خالل السنوات
المالية  2020-2019 - 2018 2017-في حال حصولها.
تجدر االش��ارة الى ان جميع التقارير االداري��ة والبيانات المالية التي
سوف يتم الموافقة عليها في هذا االجتماع ستكون متوفرة لالطالع عليها
من قبل المساهمين في مركز الشركة من تاريخ نشر هذه الدعوة حتى
تاريخ انعقاد الجمعية السنوية قانوناً.
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية قانونيا ً بحضور او
تمثيل عدد من المساهمين يمثل ثلثي رأسمال الشركة على االقل.
واذا لم يكتمل النصاب في االجتماع االول سيعقد اجتماع ثانٍ بجدول
اعمال مماثل لالجتماع االول والساعة ومكان االجتماع ذاته المبين اعاله
وذلك بتاريخ  2022/09/15يكون فيه النصاب قانونيا ً بحضور او تمثيل
عدد من المساهمين يمثل نصف رأسمال الشركة على االقل.
وفي حال لم يكتمل النصاب في االجتماع الثاني سيعقد اجتماع ثالث
بنفس جدول االعمال المحدد في االجتماع االول وفي الساعة والمكان ذاته
المبين اعاله وذلك بتاريخ  2022/09/22ويكون فيه النصاب قانونيا ً
بحضور او تمثيل عدد من المساهمين يمثل ثلث رأسمال الشركة على االقل.

قرر مجلس ادارة شركة  .AHM S.A.Lالمسجلة لدى السجل التجاري
في بيروت تحت الرقم  /1022723/الدعوة النعقاد الجمعية العمومية
العادية السنوية للشركة بتاريخ  2022/08/31الساعة الثالثة بعد
الظهر بتوقيت بيروت.
مكان االجتماع  :في منطقة بدارو العقارية  -مفرق بيتزا هات  -بناية
سرحال  - Osimex -الطابق السادس.
وان جدول االعمال مؤلف من البنود التالية :
المصادقة على التقارير المالية واإلدارية المعدة من قبل مجلس اإلدارة
ومفوض المراقبة لسنوات 2021-2020-2019 2018- 2017-
المالية.
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم لشوؤن الشركة
للسنوات المالية .2021-2020 2019- - 2018-2017
انتخاب مجلس ادارة جديد بسبب انتهاء والية اعضاء المجلس الحالي.
تعيين مفوض مراقبة لعام .2022
تعيين محا ٍم دائم للشركة.
اعطاء اعضاء مجلس االدارة الترخيص المنصوص عليه في المادتين
 /158/و  /159/من قانون التجارة للسنة المالية  2022والموافقة على
العمليات التي تمت بين اعضاء مجلس االدارة والشركة خالل السنوات
المالية  2020-2019 - 2018 2017-في حال حصولها.
تجدر االش��ارة الى ان جميع التقارير االداري��ة والبيانات المالية التي
سوف يتم الموافقة عليها في هذا االجتماع ستكون متوفرة لالطالع عليها
من قبل المساهمين في مركز الشركة من تاريخ نشر هذه الدعوة حتى
تاريخ انعقاد الجمعية السنوية قانوناً.
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية قانونيا ً بحضور او
تمثيل عدد من المساهمين يمثل ثلثي رأسمال الشركة على االقل.
واذا لم يكتمل النصاب في االجتماع االول سيعقد اجتماع ثانٍ بجدول
اعمال مماثل لالجتماع االول والساعة ومكان االجتماع ذاته المبين اعاله
وذلك بتاريخ  2022/09/15يكون فيه النصاب قانونيا ً بحضور او تمثيل
عدد من المساهمين يمثل نصف رأسمال الشركة على االقل.
وفي حال لم يكتمل النصاب في االجتماع الثاني سيعقد اجتماع ثالث
بنفس جدول االعمال المحدد في االجتماع االول وفي الساعة والمكان ذاته
المبين اعاله وذلك بتاريخ  2022/09/22ويكون فيه النصاب قانونيا ً
بحضور او تمثيل عدد من المساهمين يمثل ثلث رأسمال الشركة على االقل.

رئيس مجلس االدارة
جاد جبرائيل سعيد

رئيس مجلس االدارة
جاد جبرائيل سعيد

االتفاق على تهدئة في غزة وتحقيق مطالب حركة الجهاد ..
} رنا جهاد العفيف
ثالثة أيام من العدوان الغادر ،واالتفاق على التهدئة في غزة بعدها ،وحركة الجهاد االسالمي
تفشل التصعيد «اإلسرائيلي» وأه��داف��ه المتنوعة ،ونحو أل��ف ص��اروخ وأكثر أطلقت نحو
المستوطنات ،ناهيك عن األوساط اإلعالمية «اإلسرائيلية» التي تتحدث عن مؤشرات بائسة
للمنظومة ،ووصف ما م ّر على غالف غزة بـ «الجنوني» ،كيف رسمت سرايا القدس الخطوط
الحمر خاصة أنها كشفت عن سالح كاسر للتوازن ،وهل االتفاق على التهدئة في قطاع غزة يحقق
مطالب حركة الجهاد اإلسالمي كاملة ،وماذا عن الخضوع «اإلسرائيلي» للمطالب؟ مع نظرة
تقييمية للنتائج بالمجمل؟
من قطاع غزة جالت صواريخ المقاومة في سماء فلسطين ،حيث ثبتت المقاومة رسائل الردع
والقوة ،للدفاع عن شعبها ومقدساتها ،إال أنّ «اإلسرائيليين» أنفسهم اعترفوا بأن ما م ّر على
مستوطنات غالف غزة كان جنونياً ،وهذا االعتراف هو انتصار أولى خطوات المقاومة المحسوبة
والمسبوقة الغير مباشرة ،ألنّ رشقات الصواريخ لن تهدأ وكان وابلها كالمطر الغزير ،بالرغم من
الظروف القاسية ،كانت لسرايا القدس معادالتها المستمرة عبر رسم الخطوط الحمراء بالصورة
المنطوقة والدقيقة ،لما أكدته مصادر خاصة ،أنّ لدى الجهاد اإلسالمي سالحا ً كاسرا ً للتوازن
قادرا ً على التأثير الجدي في المعركة ،إذ كشف هذا السالح خيارات التهدئة األكثر إيالما ً للخضوع
«اإلسرائيلي» ،فكانت نتائجه واضحة بإسقاط العدو «اإلسرائيلي» حساباته الخاطئة ،من خالل
مغامرته نحو حرب بدأها غدرا ً وسعى إلنهائها خلسة ،ألسباب تتعلق بأزمته الداخلية المباشرة
منها والمتعلقة باالنتخابات التي كشفت لعبة يائير البيد الذي كان يحاول تسجيل نقطة في
عهدته قبل سحقه ،متزامنة مع رسائل عسكرية للواليات المتحدة بأنها إذا عقدت اتفاقا ً جديدا ً
مع إيران فهي مستمرة بعدائيتها وستقوم باستهداف الفصائل التي تدعمها إيران في المنطقة
ليس فقط في قطاع غزة ،فكان جزءا ً من الرغبة «اإلسرائيلية» بفتح هذه المواجهة ناتجا ً عن
يترصد لهذه الحكومة ويتهمها بقلة الخبرة،
احتياجات البيد لالنتخابات ،ال سيما أنّ نتنياهو
ّ

وأنها ال تستطيع مجابهة التحديات الفلسطينية العسكرية ،فرسالة البيد جاءت على هذا النحو،
متحسبا ً أنه يمكن
بأنه قادر على مواجهة حركة الجهاد االسالمي باستهدافه قيادات عسكرية،
ّ
وصف هذا باإلنجاز وسرعان ما يتجلى هذا في الداخل «اإلسرائيلي» وفق حساباته ،إذ له
انعكاسات ثالثية األبعاد ،متناسيا ً بذلك أنّ حرب االستنزاف التي تقودها المقاومة ضدّهم هي
حرب باتت تربك حساباتهم بإجماع الكثير من المراقبين ،وبالتالي شدّدت المقاومة على خوض
المعركة باقتدار وقوة ،تؤكد بذلك أنها لن تسمح لالحتالل بفرض معادالت جديدة على األرض
مهما كان الثمن .
أما في ما يخص االتفاق على التهدئة في قطاع غزة ،وعلى مستوى تحقيق المطالب كاملة
وما آلت إليه االنتصارات في هذه المعركة ،نعم حققت حركة الجهاد االسالمي بقيادة الردع
العسكري لسرايا القدس انتصارا ً مماثالً لمعركة سيف القدس العام الماضي ،وهو عملية مبدأ
ربط الجبهات أو الساحات التي كانت تحاول «إسرائيل» تمزيقها شتى باالستفراد بك ّل جبهة
على حدة ،ناهيك عن محاوالتها الفاشلة باالنقسام ،وهذه إحدى أبرز انتصارات الجهاد في هذه
المعركة ،وهي توحيد الساحات المتكاملة والمتجذرة في عمق معركة سيف القدس ،وأدركت
هنا فلسفة القوة للمقاومة بأن ّ
تدك إسفين المنجزات هذه بعمق االستراتيجية «اإلسرائيلية»،
وهذا لصالح فلسطين ،مما جعل «إسرائيل» تسارع بالوساطة من أجل الخديعة لتعاقب الجهاد
اإلسالمي ،وفشلت بذلك ،ألنها كانت تخوض معركة الوعي والحذر ،وشهدنا حراكا ً فلسطينيا ً
وعسكرياً ،فانصدمت إسرائيل» بتلك المفاجئة ،وسارعت إلى اغتيال القائدين تيسير الجعبري
وخالد منصور كر ّد فعل...
في المقابل بدأت المقاومة مرحلة جديدة لتأديب «اإلسرائيلي» على أفعاله العدائية ،وانتهى
ذلك ببيان مصري ينص على ثالثة أمور مركزية منها إيقاف ك ّل العقوبات التي مورست على
غزة بسبب العدوان «اإلسرائيلي» إدخال الوقود وفتح المعابر ،إضافة لملف األسرى وهذا مه ّم
جدا ً بالنسبة للمقاومة ،وهو ملف األسرى اإلداريين والذين في مقدمتهم األسير المضرب عن
الطعام لمدة أكثر من  ١٦٠يوما ً األسير خليل عواودة وهو من الضفة الغربية ،والعمل على إطالق

سراح القيادي بسام السعدي ألنّ القضية هنا قضية كرامة ليس فقط قضية فرد من أفراد القيادة،
وربما هناك أوسع من ذلك ،ولكن بالمجمل كانت المحصلة التي حققتها حركة الجهاد اإلسالمي
أنها استطاعت تحقيق الهدف االستراتيجي واخترقت صواريخ سرايا القدس غالف غزة ووصل
ذلك نحو  ٦٥كيلو متر ،وألول مرة سجلت «إسرائيل» ما يُس ّمى بالنزوح الطوعي والقسري
للمستوطنين ،وطبعا ً هنا ال يمكننا المقارنة بين هذه الحرب ومعركة سيف القدس لسبب وجيه
وهو إذ لم تلتزم «إسرائيل» بالمطالب ،فسوف نتوجه نحو التصعيد وسيُسحق البيد مثلما ُسحق
نتنياهو سياسيا ً وعسكرياً...
وفي ذات السياق ،تحدث اإلعالم «اإلسرائيلي» نقالً عن مسؤولين «إسرائيليين» ،إذ حصل
حدث سياسي بفصل حركة الجهاد عن حماس في الميدان ،وهذا ربما تحقق بالنيل غدراً ،حيث
ايضا ً هناك تصريحات رسمية لحماس تتحدث عن التوقيت والسرعة والضغط على الجانب
«اإلسرائيلي» من خالل الوساطة ،وهذا ربما ما تخ ّوفت منه «إسرائيل» وكانت سابقا ً مشاهد
ميدانية لحماس ،وربما ستواجه جبهات أكبر قد تشمل حماس في حال ارتكبت «إسرائيل» أيّ
حماقة...
وبالنسبة للجهاد االسالمي ،فقد صمدت لوقت طويل وفرضت شروطها ،وهذا حتم على
«إسرائيل» االتفاق على التهدئة ،ألنها غير قادرة على االستمرار ،والسبب األكثر هو خوفها بأن
تتح ّول األمور الى معركة كبرى يتضامن معها فصائل أخرى اوسع وأكبر.
لقد حققت المقاومة انتصارا ً ميدانيا ً وسياسيا ً وعسكريا ً قبل أن تطلق رصاصة واحدة ،وهي
أنها أوقعت «اإلسرائيليين» في مصيدتها ،وكانت األنظمة العربية تشاهد ذلك بأ ّم أعينها ،فقبل
بدء المعركة ،استبقت «إسرائيل» األمور وقامت بإيصال عدة رسائل لألنظمة العربية ،والالفت
هنا من تصريحات لهؤالء ،إذ لكل منها مشاكلها الداخلية الخاصة بها ،مستطردة بقدرات
«إسرائيل» ،وكانت نتيجة التعاطي أق ّل من عادية ،وهذا بسبب انشغال العالم بالصدام الصيني
األميركي واألميركي الروسي ،وبالتالي ال توجد أهدافا ً بنكية حققتها «إسرائيل» في هذه المعركة،
سوى لفت أنظار الدول الكبرى وعلى رأسها الواليات المتحدة ألغراض تتعلق بمواجهة إيران...
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Ê√ s� X�b�� w��« Âö�ù« qzU�u� Î UI�Ë Vz«dC�« bF� Ë—u� sO�ö�
i�uF�� Ë—u� sO�ö� 5 wKOA�� l�œ u�öOL� œu�_«Ë ‚—“_« VDI�«
WO�Ë—Ë_« t�K�— √b� Íc�« fOA�U� v�U�Ë Æt��UN� q�� bIF�« a�� s�
t�H� ÷dH� ¨ÍeOM�œË√ Ê«u�Q� sJ� «c�U� UO�UD�≈ s� 2006 ÂUF�« w�
ÆtF� sO�Ë_« tOL�u� w� t�I�ô w��« U�Uù« …d�J� Î «d�Q�� d��≈ l�
‰uF� w��« WO�U�_« ezU�d�« s� fOA�U� sJ� r� ¨…dO�_« …d�H�« w�Ë
q� w�dN�« q�K���« w� Á“ËU�� q� ¨W�bIL�« j� w� w�«eM�≈ UNOK�
s�œ≈ wM�u��«Ë U�—u� sO�«u�Ë fOMO�—U� Ë—U�Ëô sOOMO�M�—_« s�
t� v??�œ√ U� v�« Î «œUM��« UOKO�dL� o��K� Ê√ l�u�L�« s�Ë ÆuJO�œ
`�dB� ‰ö� U�—uG�u� uK�U� wD�u�L�« ÍœUMK� w�U��ù« fOzd�«
Æw�u�eHK�

hófGƒµjÉàdG »a ¿ÉæÑ∏d áqjõfhôH RôëJo ¿ƒY É«°ù«à«d
WO�UM�K�« W��ö�« XII�
W�O�� Êu� UO�O�O� WKD��«
WO�«bOL�« U�“«d�S� W�dÒ A�
U��UM� w??� W�e�Ëd��«
sL{ Ëb�«uJ�U��« WI�U��
»U??F??�√ …—Ëœ U??O??�U??F??�
W�UIL�« w�ö�ù« s�UC��«
WO�u� WM�b� w??� Î U?O??�U??�
q??�œ p???�c???�Ë ¨W??O??�d??�??�«
U??O??�«b??O??� q??�??� ÊU??M??�??�
qJ� W??�??�U??�??�« …—Ëb?????�«
W�u� ‰Ëœ V�U� v�≈ …œ«—≈
Ác� Ÿ«e��« ¡U�Ë Æ…—b�I�Ë
Êu� W��ö�« d�� WO�«bOL�«
s� ©m??� 75 X�� Ê“Ë®
UN�«—U�� w� U�“u� ‰ö??�
vK� wzUNM�« l??�— —Ëb???�
—u� ÊUL�— WO�U���U��«
…«—U�� w� o�u� r�Ë 0 – 2
YO� wzUNM�« nB� —Ëb�«
WO�dGL�« ÂU???�√ d??�??�
W??H??M??B??L??�« Ã«—ô Èb????�
1 W�O�M� Î UOL�U� WF�U�
»U�A�« d�“Ë UÒO�Ë Æ2 –
”Òö?� Ã—u??� W??{U??�d??�«Ë
WO�UM�K�« W�F��« fOz—
sO��ö�«Ë ÍËö�� w�U�
ÊuK�L� s�c�« U��ö�«Ë
vMÒ L�Ë w�UM�K�« »U�A�«
«—U??B??�??�ô« oOI�� rN�
◊UI� qO���Ë …uÒ �dL�«
…—Ëb�« U��UM� w� e�UL��«
sO��ö�« q�I��� Ê√ vML�Ë
t��J� w???� U???�???�ö???�«Ë
rN�œu� b??F??� …—«“u???�U???�
w??�Ë Ær??N??L??�d??J??� q????�_
WI�U�L� Èd??�_« ZzU�M�«
V�ö�« d�� Ëb�«uJ�U��«
‰Ë_« —Ëb�« w� WHOK� „—U�
‚U��≈ d�OM�« V�ô ÂU�√
d�� UL� 2 – 0 U�«—U�
VO��u� ôU??�—U??� W��ö�«
WÒO�O�Ëb�_« W��ö�« ÂU�√
Í«—u??�??O??N??� w??�ËU??G??O??�
Æ2 – 1

l� ÁbI� s� fOA�U� fO�JO�√ ÂdC�L�« wKOA��« r�UNL�« —d��
Í—Ëb�« v�« t�UI��ô Î «bONL� p�–Ë ¨t��UN� vK� ÂU� q�� w�UD�ù« d��≈
cM� q�œ Íc�« UOKO�d� Ê«u�√ s� ŸU�b�« q�√ s� ÂbI�« …dJ� w��dH�«
wL�d�« tF�u� w� d��≈ ‰U�Ë ÆÎU�U� 33?�« s�« l� U{ËUH� w� …d��
œÒ u�ò Î UHOC� ¨åw{«d��U� bIF�« a�� q�√ s� ‚UH�ôò qu�
t�≈
Ò
ÃuÒ � w��«Ë o�dH�« l� W�ö��« t�«u�√ vK� fO�JO�√ dJA� Ê√ ÍœUM�«
l�«œË Æåt�dO�� s� vI�� UL� oO�u��« q� t� vML��Ë ¨»UI�√ W�ö�� UNO�
W�uK�d�Ë sO�eOKJ�ù« b��U�u� d��A�U�Ë ‰UM�—_ o�U��« V�ö�«
s� …—U�ù« qO�� vK� Î ôË√ ¨2019 ÂUF�« cM� d��≈ Ê«u�√ s� w�U��ù«
`L�O�Ë ¨«c� Æw�UD�ù« o�dH�« W�KBL� Î UOzUN� l�u� Ê√ q�� b��U�u�
7 m�U��« r�C�« ÍuM��« t��«— s� hK���U� d��ù fOA�U� qO�—

¿ƒJôØjEG ≈dEG π«d øe ÉfÉfhCG ¬æWGƒe ∫É≤àf’ óq¡ªj ƒcÉcƒd

!¬à≤jó°U ≈∏Y ióàYG Éeó©H áªµëªdG »a õ¨«Z øjGQ

W��U� «uM� l�—√ vC�√ Íc�« ¨u�U�u� Ê√ ¨Ád�– d�b��«Ë Æw��dH�«
–U��« w� U�U�Ë√ b�U� s� u� ¨2017 ÂUF�« v�� Êu�dH�≈ w� r�UNL�
s� XFL� bI�ò ∫U�U�Ë√ oÒK�Ë ÆÍeOKJ�ù« ÍœUM�« v�≈ ÂULC�ôU� Á—«d�
ÊU� ¨w� W��M�U� ÆÆÍœUM�« s� dO�J�« w�d��√ Íc�« ¨u�U�u� uKO�Ë—
WD� rN�b�Ë Î UI� wM�Ëb�d� rN�√ w� dN�√ UM� lOL��« Ê_ ¨ÎöN� Î «—«d�
Æåw�

rC�« ¨u�U�u� uKO�Ë— ¨w�Ëb�« tM�«u�Ë tKO�“ W�OBM� c�√ U�bF�
s� Î U�œU� ÍeOKJ�ù« Êu�dH�≈ v�≈ ¨U�U�Ë√ ËœU�√ ¨wJO�K��« j�u�« V�ô
U�U�Ë√ wJO�K��« l�Ò Ë bI�ò ∫ÊUO� w� Êu�dH�≈ ‰U�Ë Æw��dH�« qO� o�d�
Íb�dO�Ë «uM� fL� …bL� UM�œU� l� Î «bI� Î U�U� 20 dLF�« s� m�U��«
qzU�Ë sJ� ¨WIHBK� WO�UL�« WLOI�« s� nAJ�« rÒ �� r�Ë Æå8 r�— hOLI�«
o�dHK� Ë—u� ÊuOK� 35 u�� l�bO� Êu�dH�≈ Ê√ d�– WO�UD�d� Âö�≈

∫GõàY’G âbh ¿ÉM :áæ°S 41 ôª©H ¢ùeÉ«dh Éæjô«°S

sLC� WI�U��« t�I�b ÁU�� t�uK� Ê√ v�≈ eGO� v�≈ WN�uL�« rN��«
Î ULK� ¨å…¡U�ù«Ë W�U�ù« ¨‘d���« ¨‰ô–ù« ¨·UH���ô« ¨W�eF�«ò Â«b���«
s�dA� w� t�eM� w� o�U��« V�ö�« vK� i�I�« XI�√ X�U� W�dA�« Ê√
Ác� o�U��« b��U�u� r�� vH�Ë ÆW�UHJ� tM� X�d�√Ë 2020 w�U��«
ÂUF�« s� ÊU�O� w� WLJ�L�« ÂU�√ w�Ë_« ‰u�L�« w� t�¡«d�� l�œË r�«eL�«
sJ� w�U��« Êu�U� w� t�«u�√ v�≈ ŸUL��ô« —dIL�« s� ÊU� t�√ Î ULK� Æw{UL�«
”ËdO� UO�«b� d�« r�U�L�« w� U�UCI�« r�«d� V��� d�Q� WL�U�L�«
bF� Ê«d�e� w� Áœö� V��ML� Î U�—b� t�BM� s� eGO� vK��Ë ÆU�Ë—u�
ÂUL��ô«ò d�R� Ê√ b�d� ô t�Q� Á—«d� ÎöKF� ¨t�UI��« cM� …“U�≈ w� ÊU� Ê√
ÆdD� w� r�UF�« ”QJ� bF��� u�Ë V��ML�« vK� åWOCI�« ÁcN� dL��L�«

d��A�UL� o�U��« w�Ëb�« ÕUM��«Ë ÍeK�u�« V��ML�« »—b� q�L�
wz«b� „uK�Ë ¡«b��ô« WLN�� WLJ�L�« ÂU�√ eGO� s�«— ¨ÍeOKJ�ù« b��U�u�
Î U�√— WO��—b��« t�dO�� X�K� WOC� w� ¨WI�U��« t�I�b ÁU�� nOM�Ë
WN�uL�« rN��« w� t�¡«d�� ¨ÎU�U� 48 m�U��« ¨ÍeK�u�« l�œË ÆVI� vK�
f�√Ë ÆvB�√ b�� «uM� fL� s���« v�≈ UN��uI� qB� w��«Ë tO�≈
W�Uzd� å —u� ÊË«d�ò WLJ�� w� sOHK�L�« W�O� ÂU�√ WL�U�L�« √b�
rN�Ô «Ë ÆÂU�√ 10 …d�H� dL��� Ê√ l�u�L�« s�Ë ¨wK�U� Í—öO� WO{UI�«
W�U� U�ö� …d�bL� qLF� w��« WI�U��« t�I�b vK� ¡«b��ôU� eGO�
w�U��« s�dA� s� ‰ËÒ _« w� Íb�� —d{ w� UN� V��� U� ¨qOH�d� X�U�
dOA�Ë Æd��A�U� w� t�eM� v�≈ W�dA�« ¡U�b��« r� U�bM� p�–Ë ¨2020

»°ù∏«°ûJ »a áÑq«îe º°SGƒe 4 ó©H ≠jõÑj’ ≈dEG ôfô«a IOƒY

¨2021 nO q??z«Ë√ cM� «bO��« Íœd� U��UM� w� ‰Ë_« U�“u�
w� 4≠6Ë 3≠6 ”U�œ ”U��d� U�—u� WO�U��ù« vK� UN�KG�� p�–Ë
dO�_« dO�J�« UN�I� e�UO�Ë XII�Ë Æn�ú� u��Ë—u� …—Ëb� ‰Ë_« —Ëb�«
¨UO�L�Ë√ UN�M�U� ö�U� X�U� U�bM� 2017 ÂUF�« w� UO�«d��√ w�
WO�«d��_« tKL�� Íc�« w�UOI�« r�d�« W�œUF� w� UNMO� cM� XKA�Ë
WOzUN� U�—U�� l�—√ d�� Ê√ bF� ©Î«dO�� Î U�I� 24® —u� X�—U�—U�
p�– oOI�� WO�dO�_« W�dC�L�« ‰ËU���Ë ÆÈd�J�« ôuD��« w�
…b��L�« U�ôu�« W�uD� w� UL�— …dO�√ Wd� w� UF�u��« WH�U��Ë
Æw�U��« »¬ W�UN� W�u�HL�«

Ê√ ¨Î«d??O??�√ e�UO�Ë UM�dO� WO�dO�_« ¨fM��« …—u??D??�√ XMK�√
w� Î U�I� 23 WK�U� X�U�Ë ÆW�FK�« UN�«e��ô å√b� b� w�“UM��« bF�«ò
UN�U�� d�� —uAM� w� Î U�U� 41 WG�U��«Ë Èd�J�« l�—_« ôuD��«
—dÒ I� Ê√ tO� UMOK� sÒOF�� …UO��« w� X�Ë w�Q�ò ∫åÂ«dG���≈ò vK�
Î U�F Î ULz«œ ÊuJ� X�u�« «c�ò Ê√ X�U{√Ë ÆånK��� ÁU��« w� „d���«
¨Êü« sJ�Ë ÆfM��U� l�L��√ U�√ ¨wN�≈ U� ÆÎ«dO�� U� Î U�O� V�� U�bM�
w�«b�√Ë ¨ÎU�Ò √ w�u� vK� e�—√ Ê√ V��ò XF�U�Ë Æåw�“UM��« bF�« √b�
l�L��Q� ÆW�L��� sJ�Ë WHK��� UM�dO� ·UA��« Î «dO�√Ë ¨WO�Ëd�«
¨w{UL�« sOM�ô« XII� e�UO�Ë X�U�Ë ÆåWK�IL�« WKOKI�« lO�U�_« ÁcN�

Î UF�L� Î U��Ë XOC�√ ÆÎ«œb�� m�e��ô `�UB� VFK� bOF� U�√ò r�bI�« ≠
v�≈ œb� s�b�«u� WFz«— U�u��� UM�b� U�bM� ¨2020Ë 2016 sO� UM�
w�HB� ÍœUM�« —œU�√ Ê√ w� Î U�d� ÊU� bI�ò ·œ—√Ë Æåw�UL�_« Í—Ëb�«
¨ÂU�_« v�≈ lÒKD�√ U�√Ë Êü« w{UL�« s� U� «c� sJ� ¨w�UOI�« ·«bN�«
WF�—√ s� q�√ q��Ë ÆåsOO{UL�« sO�UF�« w� U�—uÒ D� ÍœUM�«Ë U�√ wM�_
V��ML�« »—b� ÕdÒ  Ê√ bF�Ë dD� w� r�UF�« ”Q� ‚öD�« vK� dN�√
ÃU��� t�KOJA� w� Î ULN� Î U��ô d��F� Íc�« d�dO� Ê√ pOK� Íe�U� w�UL�_«
U�u��L�« …œUF��« w� V�ö�« q�QO� ¨VFKL�« ÷—√ vK� d��√ X�u�
ÆË—u� ÊuOK� 53 q�UI� tz«d� v�≈ 2020 nO w� w�KOA� XF�œ w��«

…bL� bIF� m�e��ô v�≈ d�dO� uLO� w�UL�_« w�Ëb�« r�UNL�« œuFO�
bOFB�« vK� ÍeOKJ�ù« w�KOA� w� W�O�� …d�� bF� «uM� l??�—√
vC�√ Íc�« ÍœUM�« v�≈ r�UNL�« œuF�ò ∫ÊUO� w� w�KOA� ‰U�Ë ÆÍœdH�«
Î «—œUG� ¨ÊbM� »d� v�≈ qI�M� Ê√ q�� U�U�M�« s� «uM� l�—√ tO�
26® d�dO� vC�√Ë Æår�UF�«Ë U�Ë—Ë_ qD�� tM�Ë v�≈ Ãb�d� œ—uH�U��
56 w� jI� ·«b??�√ 10 ULN�ö� q�� w�KOA� l� sOL�u� ¨©ÎU�U�
·«b� qC�√ œuFO� ¨d�—UI�K� Î UI�ËË Æ“U�LL�« Í—Ëb�« w� UN{U� …«—U��
25 q�UI� o�U��« t�œU� v�≈ ©…«—U�� 159 w� Î U�b� 95® m�e��ô a�—U� w�
b�b��« tI�d� ÊUO� tM� qI� U� o�Ë d�dO� ‰U�Ë ÆwMO�d��≈ tOM� ÊuOK�
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áKÓãdG ¢ù∏HÉf ¿É°Sôa

¢SƒHO

m�dH��« ¨ÊËdO�J�« l�u�� UL� Î «dO�� »d??�√ u??�Ë ¨W�U�� ô l??�«Ë oKDL�« Â«bB�«
ÊUOJ�« «cN� W��M�U� u� Ë√ …UO� W�Q�� u� WO�dG�« WHC�« w� w�UJ��« ¡ö??�ù«Ë
rFHL�« ‚uK�L�« «c� UNIM�F� w��« W�œuLK��« U�uKN�« oKDM� s� jI� fO� ¨bzU��«
W�œU� WO�O�«d��« UIKDML� Î UC�√ q� ¨·d�M� i�d� qI� s� WI��ML�« ö��e��U�
oL� oK�� …b�U� vF��Ë lMDBL�« ÊUOJ�« «cN� w�«dG��« oLF�« W�U�{ dFA���
w� U� WO�dG�« WHC�« ÒÊ√ WK�U�L�« WOB�A�« Ác� w�Òb� Ê« ”Q� ôË ¨w�O�«d��«
sOD�K� ÒÊ« Î UI�U� v�Òœ« UL� Î U�UL� ¨WO��—U��« …d�U��«Ë «œuN� Èu� ‰U��« l�«Ë w�
°œUFOL�« ÷—√ w� UN��Ò d�
t�MLO� ÃËÚ √ w� ÊU� t�U�dÒ � w� ‚dGL�« Í“UN��ô« w�uONB�« qIF�« «c� ÒÊ« p�CL�«
ULMO�Ë ¨åqOM�« v�≈ «dH�« s� qOz«d�≈ U� p{—√ò ÒÊ« Î UC�√ Î U�œuLK� w�Òb� t�uD�Ë
U�� t�√ ÷ËdHL�« ÕuLD�« «c� v��
Ò ¨¡wLI�« ŸËdAL�« «cN� WL�R� U�d{ XN�Ë
Ò
ÆÆÆsJL� u� UL� vH��«Ë Î U��U� å—U��L�« tK�« VF�ò ?� WO�U�Ò —
«Òœd�Ë WF{«u�� ÈuI�
rÒ � åÈd�J�« qOz«d�≈ò ŸËdAL� W�U�ù« ÒÊ« d�_« WIOI�Ë
Î
dO�J�« W�_« b�� Íd�F� ÊU� v��Ë ¨ÈuIK� rÌ EÒ M� ¡Ì UM� w� q�b� ULÒ �Ë WOzUIK� qF�
s��Ë UM� nOJ� ¨wF�u��« ŸËdAL�« «cN� `O�√ p�– r�—Ë ¨ «dG��«Ë h�«uM�« s�
WO�c�« ’dH�« sÒO���Ë qF�HL�« ÊUOJ�« «cN� rBFL�U� —«u??�?�« W�U�≈ jO�� Êü«
‰uÒ G��« W�—UIL� ÍdDH�« wFO�D�« o�b��« ÒÊ≈ q� ¨V��� «c� fO� ¨œu�u�« s� t�DA�
v�H�« q�L� »U�A�« ÊUF�— w� ‰UD�_«Ë ôuD��« s� Ã–UL� ÃU��≈ w� c�¬ w�uONB�«
Î UOMO� Êu�CM� ÊU�dH�« ¡ôR� s� i�d� q�u� r�“Ë t�U�—Ë w�K�UM�« rO�«d�≈
‰–U��Ë s�d�P�L�« d�P� ULN�Ë tOK� V�UJ��« Èd� ULN� s�u� —cÒ ��� a�«— V��
œÒ d�«Ë …dDH�« s� r�e�« «c� n�Ë lOD��� ô ÊuJ�« «c� w� U� Î U�O� sJ� ¨sO�–U��L�«
ÆWF�— dO� v�≈Ë t��Ò d� w�UDOA�« ŸËdAL�U� W�U�ù« u�� wzUIK��«

á«MÉÑ°U á°TOQO

¬jÉàdG í«ª°S »fOQC’G ¿ÉæØdG
zAÉæÑdG{ äÉëØ°U ∞«°V

»ÑæàªdG ñƒª°T
Ò ”UO�« UN��J�
wA�

UH�Ë ¨tM� w��c�«
dBF�« w� ULÒO� ô ¨w??�œ_« UM��—U� w�
Ò
s�c�« »UÒ�J�«Ë sOO�ö�ù« rEF� ÂuO�« UNO�≈ dI�H� ŒuLA�« s�
Æ‰UL�«Ë …uE��« sO��U� sO�ö��« »«u�√ vK� ÊuHI�
∫ ‰U�L�« qO�� vK�
ÓWO�UD�√ w� w�M�L�U� w�«bL��« W�Ëb�« nO� VK� dO�√ vI��«
¨w�«bL��« dzUAF�« w�√ U�dO�_ UN� ÂuI� ÊU� …—U??�“ ¡UM�√ w�
¨w�M�L�« VÒOD�« w�√ s� Î «dF� W�Ëb�« nO� lL� ¡UIK�« ¡UM�√ w�Ë
d�UA�« q??�?I?� ¨V??K? � v??�≈ t??�?I?�«d??� t??O?K?� ÷d?? �Ë ¨t??� V??�?�Q??�
bAM� ô√Ë ¨dO�_« Íb� sO� ÷—_« qÒ�I� ô Ê√ ‰ËÒ _« ∫sO�dA�
Æf�U� u�Ë ô≈Ò ÁdF�
WI�d� t�—U�≈ v�≈ œU�Ë ¨sO�dA�« s�c� bM� W�Ëb�« nO� ‰e�Ë
¨WK�U� «uM� l�� t� Î UFDIM� ¨å”UM�« qG�Ë UO�b�« ú�ò d�U�
Æ—UM�œ ·ô¬ W�ö� dO�_« Õb� w� …bOB� qÒ � s� v{UI��
ÆrNH� …—U�ù« s� VO�K�«Ë ì

t�U��« `OL�

ø«fÉæØdG øe áÑîf ácQÉ°ûªH ±ƒ°ûdG ¿GQò©H ¢Vô©eh ΩƒjRƒÑª°S
áMƒ∏dG á«æ≤Jh IôµØdG ∫ÉªéH RôîªdG ΩhÉ≤f :∂HPÉ°T …RÉZ z´GóHEGh iDhQ ióàæe{ ¢ù«FQ
÷UO� ‰U�d�

ÆÆÆWOMH�« ¡«u�_«Ë WL�dJ�« …u�b�« vK� p�–U� Í“U� Ÿb�L�«
÷—UFL�« w� w��—UA�ò ∫«dI� u�√ vN� W�UMH�« d�–Ë
ŸUDI�ô« bF� ÆtIOI�� vK� qL�√ ·b�Ë W�UMH� w��U�— w�
vK� bO�Q� u� r�d�« v�≈ …œuF�« ¨U�Ë—u� W�zU� V���
l� tAO�√ Íc??�« nGA�« u� «c??�« s� dO�F�Ë —uC��«
Èƒ—ò Èb�M�Ë Í“U??� –U��_« …u??�œ XO�� p�c� ¨sO�UMH�«
U�—UAL� …—u�U�� wN� …u�b�« Ác� wM�bF�√Ë åŸ«b??�≈Ë
r�d�« ¨nGA�« «c� dA�Ë WOMH�« W�UI��« oOLF� `O�� WI�ô
¨r�d� w�Ë w�√ b�U�√ WKH� XM� cM� wM��c� w��« w�G� u�
ÊU� ÆwK�«œ w� WM�UJ�« WO�U��ù« w��U� s� UN�ö� s� d��√
Æå“UO��U� Î UOM�Ë Î UO�UI� ¨ÎöOL� Î U�u�
Â«u� UL�— W�UMH�« ◊UAM�« «c� w� sO�—UAL�« sO�UMH�« s�Ë
Í“U� ÊUMH�« …—«œS??� Î U��U� Âu�“u�L� ÊU�ò ∫ dÒ�� w��«
UMK�I�Ô �« YO� Ê«—cF� w� åŸ«b??�≈Ë Èƒ—ò fOz— p�–U�
WO�UM�K�« o�UML�« qÒ � s� Êu�UMH�« ÁdC� ÆÂdJ�«Ë VO�d��U�
s� Õ«u� b�«u� ÍdE� XH�Ë ¨W�—u�Ë ‚«dF�« s� p�c�Ë
¨Âu�“u�L��« ‰ö� sOJ��U� XL�— Æs�uÒ �bL�« sO� f�u�
W�U{ùU� ÷dFL�« w� tO� X�—U� Ê«—cF� w� ‰eML� Î «dEM�
Æå«—UHO� wA� ?� t�d�—u� W�u� v�≈
«œUNA�« l�“u�Ë sO�—UAL�« r�dJ�� ÷dFL�« r���«Ë
ÆW�d�bI��«

W�u� XL�—Ë ¨åÕu??�??�« ÊUM�ò Ê«uMF� …dÒ�F� WOF�«Ë
WOL�� s� bNA� s� …—U�� X�U� ¨d�U�� r�— w� WO�U�D�«
Èb�M� V�U� v�≈ Àb�K� WO�«— X�U� UN�uJ� ¨·uA�« “—√
ÕU��S� r�U� s� qÒ J� dJA�« q�e�� t�u�√ ÆåŸ«b�≈Ë Èƒ—ò
ÊUMH�« Èb�ML�« fOz— h�_U�Ë w�U�√Ë W�bK� s� ÂuO�« «c�
Âd�Ë ‰U�I��ô« …ËUH�Ë dO�J�« œuN�L�« vK� p�–U� Í“U�
ÆåW�UOC�«
Õö dD� u�√ U�U�u� W�UMH�«Ë W��UJ�« Í√— «c� ÊU� UL�
qO��—« t�≈ò ∫Âu�“u�L��«Ë ÷dFL�« s� UN�«R� bM� s�b�«
‰UL� ‰ö� ÆÆ¡UM�Ë WD�G� —uOD�« tzUC� w� ÕbB� Òs�
sHK� W��� »uK�Ë W�b�� —UJ�√ s� …d�U� Î U�«u�√ o�b��
WO��—U��« Ê«—cF� U�«d� ¡UM� w� X�uÒ �� Æ‰UL��«Ë W�UI��«Ë
w��u� w�U�√ XF{ËË WFOC�« XO� W�U� w� X�K�Ë
UNK�Q� WKOL��« W�œ«u�« WFOC�«Ë ÊUJL�« XK�Ò Q�Ë ¡UCO��«
·—«u??�«Ë ÆÆÆo�dF�« ·uA�« ‰ö� vK� lH�dL�« UNF�u�Ë
a�—U��«Ë ‰ö��«Ë —U�u�U� WOMG�« WI�U��« Á—U��Q� ‰öE�«
ÆÆÆ»UN�S� tK�√ tM� Àb��� Íc�« t��U√Ë t�«œUF� o�dF�«
w� qL�� WO�UM�� o�UM� …b� s� sO�UM� W�uL�� UM�
d�M� W�«bBK�Ë ÆÆÎöN�Ë Îö�√ sHK� ‰uI� Î UOH� Î UC�� UM�uK�
VKI�« s� Î «dJ� ÆÆÆ’ö??�ù«Ë W��L�U� Î U�«u� Î U�c� Î «dD�
ÊUMH�« rEMLK�Ë ·uA�« “—√ WOL�� WOFL��Ë Ê«—cF� W�bK��

¨p�–U� Í“U� ÊUMH�« W�Uzd� ¨åŸ«b�≈Ë Èƒ—ò Èb�M� rE�
UN��bK� l� ÊËUF��U� Ê«—cF� …bK� w� Î U{dF�Ë Âu�“u�L�
Æw�UN�« —«e� U�d�bL� WK�LL�« ¨·uA�« WOL�� …—«œ≈ W�U�d�Ë
œËb� rN�UL�√ XD�� sO�UMH�« s� W��� W�—UAL� ¨p�–Ë
¡uC�« VJ��Ë sH�« q�œUM� w� WA�b�« qO�� qFA�� Ÿ«b�ù«
ÆÊUJL�« «¡UC� w� ‰UL��« W��U� Õu��« W�UL� vK�
fLA�« t�Ë vK� rN�«u�√ «Ëd�� s�c�« ‰UL��« ŸUMÒ  r�
s�U�√Ë aOA� ô c�«u� —u w� w{UL�« U�«d� «ËdC���«Ë
Æa�—U��U� o�F�Ë W�U_U� i�M�
„d�Ô ¨÷dFLK� dOC���« ¡b� l� ¨Âu�“u�L��« W�UN� w�
s� U�uK� W�bNAL�« Ê«œe�� vIO�uL�«Ë dFAK� d�ML�«
»dD� ŸUL�_« uHN��Ë oMA� XLJ� d�UA�« lO�u�� ·Ëd�
ÆnOD� bOH�œ ÊUMH�«
Í“U� ÊUMH�« åŸ«b??�≈Ë Èƒ—ò Èb�M� fOz— l� Y�b��U�
Èƒd�« j��d� U�bM�ò ∫‰U� ¨t�DA�√Ë Èb�ML�« s� p�–U�
sH�U� Ÿ«b??�ù« «c??� b���
«–≈ nOJ� Ÿ«b??�ù« b�u� w�u�U�
Ò
cM� ÆåŸ«b???�≈Ë Èƒ—ò Èb�M� r??�« b??�Ë UM� s� wKOJA��«
s�Ë w� ¨·ËdE�« pK�√ w� Èb�ML�« «c� b�Ë ¨ «uM� fL�
‰UL� ¨‰UL��«Ë V��U� “d�L�« ÂËUI� U�√b�Ë ¨ÊUM�� …U�UFL�«
…UO� w� …dOM� UD�� …b� UM� ÊUJ� ¨W�uK�« WOMI�Ë …dJH�«
Ê«—cF� ÷dF�Ë Âu�“u�L� dO�_« fO�Ë U�d�¬ ÊU� ¨sH�«
s� Ÿ«b??�ù« ÊU�d� d�H� YO� ¨2022 “uL� 30 w� X���«
ÆåÊUM��Ë q���« ¡U�—√ w� ‰UL��« dD� ÕU�Ë Ê«—cF� Í«d�
w�«u� „—U�ò ∫ÎözU� u�— —U�d� Ÿb�L�« ÊUMH�« ÕdÒ  b�Ë
ÊUMH�« UMKO�“ s� …u�b� ¨WO�UM�K�« o�UML�« qÒ � s� Î U�UM� µ∂
vK� …u�b�« WM��« Ác� ÊuJ� Ê√ V�√ Íc�« p�–U� Í“U�
r�dK� U�bF� UMKI��« ¨WIDML�« w� W�u�� U�√b� Æ‚UD� l�Ë√
r�— …d�U�L�« w��u� UNO� XL�— ¨WFz«— W�d�√ WIDM� w�
w�Ë ¨s�b�UAL�« ÂU�√ WIO�œ ¥∞ ‰ö� UN�e��√ w��« ≤≥∞
„—U� ÊUM� qÒ � Æ’U��« w�uK�Q� W�ö��« WFO�D�« s� dEM�
UNL�d� WO�U��«Ë WI�U��« t�U�u�— s� UL�«b�≈ sO��uK�
Ê«—b� vK� U�uK�« XIÒK Ô� ¨W��U��« W�U��« bM� Æ…d�U��
UOK�U� s� dO�� bA� —uC�� ÎöOL� Î U{dF� ÊU�Ë WFKI�«
«œUNA� Êu�—UAL�« Âd= ?�Ô ÂU���« bM�Ë UN�U�√Ë WIDML�«
Æåd�bI�
w� Î UFz«— Î U�u� ÊU�ò oMA� ÂUN� W�UMH�« X�U� U�—Ëb�
«– ¨¡UM��« WI�d� WKOL��« WO�uA�« …bK��« ¨Ê«—cF� Ÿu�—
Æ…d�U��« W�ö�ù«
‰¬ U�«d� W�U� w� Êu�UMH�« Ÿ“u� ¨W�dI�« w� W�u� bF�
—U�¬ ‚u� ◊ö�M� dOA� aOA�« U�UM� WFK� w�Ë ◊ö�M�
W�u� X{d� ¨Âu�“u�LO��« ‰ö� ÆÂU� ∂∞∞ cM� WO�U�Ë—

¢SƒWôW »a IôéëdG ∫GQƒµd »≤«°Sƒe
πØM
q

ÆbNFL�« »ö�Ë …c�U�√ s� sOMGL�« s� œb� v�≈
u�Ë Î U�U� 22 u�� cM� f�Q� …d���« ‰«—u� Ê√ v�≈ —UA�
…c�U�√ rC�Ë oA�œ w� vIO�uLK� w�UF�« bNFLK� l�U�
ÆWHK��� UUB��U� bNFL�« »ö�Ë

d�d���« fOz—
q�bM� dU�

‰ËR�L�« d�d���« d�b�
o�U��« b�� Íe�—

Î UO�UI� Î U�d�� ÂÒbI�Ë lL��L�U� W�UI��« r�UF� s� Î ULKF� d��F�Ô
ÆÂbI��«Ë ÕU�H�ôU� r��� lL��L�« p�– qF�� U� Î «bO�
wKO�Ë u�UO��« W�¬ vK� wKO�� ÍœU� ·eF�U� „—U� UL�
W�U{≈ ŸUI�ù« vK� …eL� Ê“U�Ë ’U�d��uJ�« W�¬ vK� `�U

w?MH�« d?�bL�«
‰U???�Ò — bL��

qH� ”u�d� w� w�dF�« w�UI��« e�dL�« W�U w� rO�√
w�UF�« bNFLK� l�U��« …d���« ‰«—u??� tO� Âb??� wIO�u�
Ò
À«d��« s� öËË WO�d� WOIO�u� U�uDI� vIO�uLK�
„U�O� Ëd���UL�« …œUOI� p�–Ë ¨WO�dF�« WIDML�«Ë Í—u��«
ÆdO�� w�F�Ë wM�Ë wL�— —uNL� —uC�� ÊU�—œu��U�
UNM� WOIO�u� U�uDI� r�bI� qH��« Z�U�d� sLC�Ë
wMO�M�—_« n�RLK� Èd�√Ë vIO�uL�« ‚ËbMË «d�Ë_« `��
W�“uL�« WO�dA�« w�U�_« s� W�uL�� v�≈ W�U{≈ ôu��UO�
ÆU�“Ëd�U�Ë ÍbK� U� …uK� WOM�Q� Î UO�«—u�
Ê≈ò ∫Âö�û� `�dB� w� ÊU�—œu��U� Ëd���UL�« ‰U??�Ë
WO�UL��« WOIO�u� W�U� q�L� w�UL��« w�«—uJ�« ¡UMG�«
sJL�Ë WOK�L�« ô«—u??J??�« —UA��« l� X??�ô qJA� b�«e��
ÆålL��L�«Ë ‰«—uJ�« œ«d�√ sO� WK�UJ�� W�d� U�—U���«
t�U�—UA� s� ÀÒb�� d�UA�« ÂU�Ë Êu�œ—u�Ë_« ·“U�
t�uJ� ÂuO�« qH� t� œdÒ H� U� v�≈ Î «dOA� ¨‰«—uJ�« l� …œÒbF�L�«
WO�«d� WOzUM� U�uDI� v�≈ W�U{≈ uG�U��«Ë u�uB�« ÂÒbI�
Æ…b� WO�d� Ê«bK� s�
w� ‰«—uJ�« …œUO� …œU� –U��√ U�“ ”UO�≈ wMGL�« d���«Ë
”u�d� —uNL� ·dF� ‰«—uJ�« Ê√ vIO�uLK� w�UF�« bNFL�«
UNM�Ë UN�bI� w��« WOIO�uL�« ◊UL�ú� w�«d��ô« tz«œQ� ÂuO�«
Æw�dA�«Ë wJO�öJ�« jLM�U� ·dFÔ� U�
bNFL�U� WF�«— WM� W��U� w�K��« sOM� WOMGL�« d���«Ë
Î UO�UL��« ÎöL� t�HB� ‰«—uJ�« Ê√ w�«d�Ë√ ¡UM� ’UB��«
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Da mesma maneira que podemos ser,
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ÊU�� vK� ‰uI�« «c� œ—Ë u� v�� s�R� Ìs�e� ôË d�U� Ìs�e� œu�Ë ô
Æw��
Ò Ë√ „ö�
¡Íœ— Ìs�e� œu�Ë ô t�√ U�b�d�Ë UMLÒKF� w�UL��ô«
w�uI�«
dOJH��«
Ò
Ò
u� Íc�« d�d���U� sO�K��L�«Ë ¨e�F�U� sO�—Ò c�L�« bM� ô≈ bÒO� Ìs�e� ôË
…¡«œd�U� s�e�« XFM� r�e�� ÊË—d�� ”U??�√ b�u� q� ¨¡UM���« Õö??�
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