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ـرقمة 5) ا « ‚—UÞ X شروع الـصناعي بأسم  ( —√ فـقدت مني هـوية ا
 27941 في 4/3/ 2000 والـنافذة لـغاية 12/31/ 2017 الصادرة من
عادن ـديريـة العامـة للـتنمـية الـصناعـية الـتابعـة لوزارة الـصناعـة وا ا

ن يعثر عليها تسليمها جلهة االصدار مع الشكر. فالرجاء 
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ــدقـقـ تــدعـو نــقـابـة احملــاسـبـ وا
جمـيع الزمالء الراغـب بالـتجديد أو
ـراجــعــة مــقـر االنــتـســاب اجلــديــد 
الـــــنــــــقـــــابـــــة
والــفـــروع في
احملـــافـــظـــات
حـيث ستكون
الــــــــرســــــــوم

ـطلـوبة بـدون رسـوم إصدارات الـنـقابـة وتشـمل خـريجي ا
قـسم احملاسـبة من اجلـامـعات احلـكومـية واالهـليـة ويحق
العضـاء النـقابة الـتجـديد في يوم اجـتمـاع الهيــئة الـعامة

صادف 13 / 7 / 2018. للنقابة اجلمعة ا
WÐUIM « fK−

أتـقـدم بــأرق الـتـهـاني واعـذب االمـنـيــات لـلـسـيـد جـاسم مــحـمـد عـبـد الـرحـمن
ــأمـون لـلــتـرجـمـة والــنـشـر في وزارة اجلــبـوري مـعــاون مـديـر عـام دار ا
نّ على الـعروس نـاسبـة زفاف ولده  dÝU¹ داعـياً الـله ان  الثـقافـة  
باحلــيـاة الهـانئـة والـسعـادة الـدائمـة  وان يـرزقهـمـا بالـذريـة الصـاحلة

ة. ودامت افراح العائلة الكر
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 أبـقت إسـرائـيل عـلى احـتـمـال إقـامة
طـاف مع سوريا عالقات في نـهايـة ا
في ظل رئــاسـة بـشـار األســد مـشـيـرة
إلـى الــتـــقــدم الـــذي حتــرزه الـــقــوات
احلـــكــومـــيــة الـــســوريـــة في احلــرب
سـتـمرة مـنـذ سبع سـنوات األهلـيـة ا
والتي تـوقع مسـؤولون إسـرائيـليون

في بدايتها أن تطيح باألسد.
رئـيس الـوزراء اإلسرائـيـلي بـنـيـام
نـتــنـيـاهــو في االجـتـمــاع األسـبـوعي
جملــلس الـوزراء فـي الـقــدس يـوم 24
حـزيران 2018. صـورة لـرويـتـرز من

ثل لوكاالت األنباء
وأحرزت القـوات احلكومـية بدعم من
روسيـا تقدمـا في جنـوب غرب البالد
وصـــارت عــلـى أعــتــاب الـــقــنـــيــطــرة
ـــعــارضــة اخلــاضـــعــة لـــســيـــطــرة ا
تاخـمة لهـضبة اجلـوالن السورية وا
التي حتـتلـها إسـرائيل. وأثـارت هذه
ـكـاسب قـلـق إسـرائـيل من مـحـاولـة ا
األسد نـشـر القـوات احلكـومـية هـناك
في حتـــد التــفــاق وقـف إطالق الــنــار
ــبــرم بــ إســرائــيل وســوريــا عـام ا
والـــــذي يــــحـــــظـــــر احلـــــشــــد 1974

الـــعـــســـكـــري مـن اجلـــانـــبـــ حـــول
اجلـــوالن أو فـــرض قــيـــود عـــلى ذلك

اإلجراء.
وخالل جـولــة له في اجلــوالن صـعـد
وزيـر الــدفـاع اإلسـرائـيــلي أفـيـجـدور
لـيبـرمـان من تـهـديداته بـالـلـجوء إلى
الـقـوة العـسـكـريـة إذا أقـدمت سـوريا
عــــلى نــــشــــر قــــوات هــــنــــاك. وقــــال
لــلـــصــحـــفــيـــ (أي جــنـــدي ســوري
ـنــطــقـة الــعــازلـة يــعـرض ســيــدخل ا

حياته للخطر).
لــكن لـيــبـرمــان أقـر فــيـمــا يـبــدو بـأن
األســد سـيــسـتـعــيـد الــسـيــطـرة عـلى

اجلانب السوري من اجلوالن.
ولدى سؤاله من قبل أحد الصحفي
عــمـا إذا كــان ســيـأتـي وقت يـتـم فـيه
وجب إعـادة فتح مـعـبـر الـقنـيـطـرة 
اتـــــفـــــاق وقف إطـالق الـــــنــــــار بــــ
إســرائــيل وســوريــا ومـا إذا كــان من
ــمـكن أن تــقــيم إسـرائــيل وســوريـا ا
نــوعــا مـن الــعالقـــة بــيـــنــهـــمــا قــال
ليـبـرمان (أعـتقـد أننـا بـعيـدون كثـيرا
عن حتقـيق ذلك لكـننا ال نـستـبعد أي

شيء).
ــا تـؤذن تــصـريــحـات لــيـبــرمـان ور

بتبني نهج أكثر انفتاحا جتاه األسد
قــــــبـــــــيـل زيــــــارة رئــــــيـس الــــــوزراء
اإلسـرائـيـلي بـنـيـامـ نـتـنـيـاهـو إلى
قرر موسكو يوم األربـعاء حيث من ا
أن يـجـري مـحــــادثـات بـشـأن سـوريا
ــــيــــر مـع الــــرئــــيس الـــــروسي فالد

. بوت
ورغم تبـنـيهـا رسمـيا مـوقفـا محـايدا
من احلــرب األهــلــيــة الـســوريــة فــقـد
شــنت إسـرائــيل عـشــرات الـضــربـات
اجلوية ضد ما تشتـبه بأنها عمليات
انــتـشــار أو نـقل أســلـحــة يـقــوم بـهـا
حـــزب الـــله أو إيـــران داخل ســـوريــا
وهـو مــا تـعـتـــــبـره إســرائـيل خـطـرا
أكــــبــــر من األســـد نــــفــــسه. وحـــذرت
إسـرائــيل األسـد مـن مـغـبــة دعم هـذه

العمليات.
وحـــذر نــــتـــنــــيــــاهـــو كـال من إيـــران
وسـوريـا بـعــد مـحـادثـات في الـقـدس
ــبـعــوث الـروسي يــوم الـثالثــاء مع ا
إلى ســوريـا ألـكـســنـدر الفـريــنـتـيـيف
ونـــائب وزيـــر اخلـــارجـــيــة الـــروسي

. سيرجي فيرشين
وجاء في بيان رسـمي إسرائيلي (في
) ســيــوضح االجــتـــمــاع (مع بــوتـــ

رئــــــيس الـــــوزراء أن إســـــرائـــــيـل لن
تتسامج مع زيادة الوجود العسكري
من جــانب إيــران أو وكالئــهـا في أي
مـكــان في سـوريــا وأن عـلـى سـوريـا
االلتـزام بـدقة بـاتـفاق فـض االشتـباك

لعام  1974).
وأجـرت ســوريـا في ظـل حـكم عــائـلـة
األســـد مــــفـــاوضــــات مـــبــــاشـــرة مع
ـتـحـدة عـام إسـرائـيل في الــواليـات ا
ومـــحــادثـــات غــيــر مـــبــاشــرة 2000
بوساطة تـركية عام 2008. وارتكزت
ــنــاقــشـــــــــات عــلى احــتــمــال تـــلك ا
تسلـيم إسرائيل لـكل مناطق اجلوالن
الــتي احـتــلــتـهــا عـام  1967أو جـزء

منها.
لـكن لم يـوقع اجلـانـبـان أي اتـفـاقات.
وبــعـــد انــدالع احلــرب األهــلــيــة عــام
توقع مسؤولون إسـرائيليون 2011
ومـنـهم وزيـر الـدفـاع الـسـابق إيـهـود
بـــاراك ســـقـــوط األســـد في غـــضــون
أســابـــيع. لــكن دفـــة احلــرب اجتــهت
لــــــصـــــالـح األســـــد عـــــام  2015ح

ـسـانـدته. تـدخـلت روسـيـا عـسـكـريـا 
كما أرسلت إيران وجـماعة حزب الله

اللبنانية تعزيزات إلى سوريا.


