
الجرحى  من  عدد  ووقع  شهيداً   14 ارتقى 
ناسفتين  بعبوتين  إره��اب��ي  تفجير  ج���راء 
لإلسكان  تابعة  مبيت  حافلة  استهدفتا 
الرئيس  جسر  عند  مرورها  أثناء  العسكري  

وسط العاصمة السورية دمشق.
محمد  اللواء  السوري  الداخلية  وزير  وأكد 
بعد  »ج��رى  اإلره��اب��ي  العمل  أّن  ال��رح��م��ون 
السورية«،  األراضي  غالبية  من  اإلرهاب  دحر 
بهذا  للتفجير  وخطط  لجأ  من  »أّن  معتبراً 
األسلوب الجبان كان يرغب أن يؤذي أكبر عدد 

ممكن من المواطنين«.
وق�����ال ال���رح���م���ون ف���ي ت��ص��ري��ح ل��ق��ن��اة 
اآلثمة  األي��ادي  مالحقة  »ستتم  »السورية«: 
»لن  أنه  مؤكداً  كانت«،  أينما  بترها  وسيتم 
وسنالحق  اإلره��اب،  مالحقة  عن  التخلي  يتم 
الجريمة  هذه  على  أقدموا  الذين  اإلرهابيين 

النكراء أينما كانوا«.
ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  رأت  ن��اح��ي��ت��ه��ا،  م��ن 
اإلرهابي  التفجير  أّن  السورية  والمغتربين 
التنظيمات  محاوالت  استمرار  إطار  في  »يأتي 
معنوياتها،  رفع  أجل  من  ورعاتها  اإلرهابية 
الدولي  المجتمع  داعية  إدل��ب«،  في  خاصة 
هذا  إدانة  »إلى  المتحدة  لألمم  العام  واألمين 
التفجير اإلرهابي واتخاذ إجراءات رادعة بحّق 

الدول الداعمة لإلرهاب«.
اإلرهابي،  الهجوم  بيان  في  روسيا  وأدانت 
تحّد  بمثابة  الدموية  الجريمة  »هذه  معتبرة 

سلطات  ق���درة  ف��ي  التشكيك  ه��دف��ه  ص���ارخ 
الجمهورية العربية السورية على ضمان أمن 
العاصمة، وهو استفزاز إلثارة العنف، وعرقلة 

جهود تحقيق تسوية سياسية في سورية«.

الحادث  ه��ذا  »ت��زام��ن  يكون  أن  ورّج��ح��ت 
الدستورية  اللجنة  اجتماعات  استئناف  مع 
باب  م��ن  ليس  جنيف،  ف��ي  عملها  السورية 

الصدفة«.
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14 �شهيدًا بتفجير اإرهابي ا�شتهدف حافلة للإ�شكان الع�شكري و�شط دم�شق
مو�شكو: تزامنه مع ا�شتئناف اجتماعات اللجنة الد�شتورية لي�س �شدفة

بقادة  أنفسهم  يسمون  ال��ذي��ن  ال��ت��اري��خ  ي��رح��م  ل��ن   -
جماعات الواجهة في التحرك الشعبي الكبير الذي شهده 
الشعبي  المشهد  ه��ذا  شكل  بعدما  ع��ام��ي��ن،  قبل  لبنان 
تعرفة  رفع  وشرارة  للتحرك،  جاهز  الشعب  بأن  إعالناً 
الواتساب ال تفسر المشهد، بقدر ما تشير إلى أن الناس 
بديالً  والموحد،  المستقل  الشارع  فرصة  اختبار  أرادت 
سنتين  وبعد  الحزبية،  وال��والءات  الطائفي  االنغالق  عن 
ي��ب��دو ه���ذا ال��ش��ع��ب وق���د اك��ت��وى ب��م��ا ه��و أش��م��ل وأخطر 
مرة،  أول  تشرين  لتحرك  الظاهر  السبب  م��ن  وأب��ش��ع 
متقباّلً  الشارع،  ج��دوى  من  يائساً  مستسلماً  مستكيناً 
عنه  وقطعت  ودائ��ع��ه،  نهبت  وق��د  والقهر،  ال��ج��وع  لقدر 
الكهرباء وصار البنزين عملة نادرة، وبلغ سعر الدوالر 
ال��ع��م��ل، وباتت  م��س��ت��وي��ات خ��ي��ال��ي��ة، وض���اع���ت ف���رص 
التبريرات  كل  تافهة  تبدو  حيث  الشباب،  أمنية  الهجرة 
مثل  تشرين،  حراك  في  الواجهة  جماعات  يسوقها  التي 
غالء البنزين الذي يحول دون قدوم الناس من المناطق 
مدد  وينقصها  العاصمة  بسكان  تغص  ال��ش��وارع  ك��أن 
المحافظات، فالحقيقة التي ال تحجبها كل غيوم األرض، 
هي أن الناس اختبرت فرصة الشارع واكتشفت الخديعة 

الكبرى فأقسمت أال تعيدها.
أنها  برفع ش��ع��ارات يزعم  أح��داً  ال��ن��اس  ت��ف��ّوض  ل��م   -
السقف  ك��ان  بينما  ال��ش��ارع،  إل��ى  ال��ن��اس  ن���زول  أه���داف 
السلطة  م��ن  ال��غ��ض��ب  ه��و  للغاضبين  ال��ج��ام��ع  ال��وح��ي��د 
والشك بصالحها إلدارة شؤون البلد، ولم تشكل الناس 
برلماناً وال اختارت هيئة قيادية موحدة، لتمنح جماعات 
في  تشترك  لم  ثوباً  الناس  تلبيس  حق  لنفسها  الواجهة 
اختياره، فذهب أغلب هذه الجماعات نحو محاولة توظيف 
ال��غ��ض��ب ب��ات��ج��اه ع��ن��وان س��ي��اس��ي م��ع��ل��وم أن��ه سيتكفل 
بين  التاريخي  القسمة  لفالق  وفقاً  المشاركين  بتقسيم 
وكاذب  المقاومة،  س��الح  من  الموقف  وه��و  اللبنانيين، 
لم  هذا  أن  الواجهة  هذه  جماعات  من  يزعم  من  ومنافق 
ي��ك��ن ال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س��ي ل��ت��ف��رق ج��م��ع ال��ش��ارع، ألن من 
ومن  بيوتهم،  إلى  وع��ادوا  انفضوا  بالمقاومة  يؤمنون 
يؤمنون بأولوية المواجهة مع المقاومة لهم مرجعياتهم 
فلماذا  المواجهة  هذه  تخوض  التي  والطائفية  الحزبية 
الطوائف  على  ال��خ��روج  مبرر  بذلك  وسقط  يتركونها، 
إلى  انتفضوا  الذين  أغلب  وع��اد  والزعامات،  واألح��زاب 
الحديث  السخافة  ومن  وأحزابهم،  وزعاماتهم  طوائفهم 
ال��ت��راك��م وال��ص��ب��ر كتفسير  ي��ح��ت��اج  ث����وري  ع��ن م��س��ار 
للمشهد القائم، فاالنتفاضات تبدأ صغيرة وتكبر، وليس 
العكس، والوعي يتجذر نحو الخروج من العب الطائفية، 
بين  الجامعة  الفرصة  وتضييع  إليها،  العودة  بتثبيت  ال 
لبنان  يقسم  بالهوية  يتصل  عنواناً  بتلبيسها  اللبنانيين 
السياسي منذ والدته، كان المؤامرة الكبرى على أنظف 

وأشمل تحرك شعبي عابر للطوائف في تاريخ لبنان.
ونبضه  ال��ش��ارع  وح���دة  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ  يمكن  ك���ان   -
محاولة  أي  رف��ض  لتأكيد  ال��واج��ه��ة  جماعات  لجأت  ل��و 
التقليدي  اللبناني  االنقسام  خطوط  في  االنتفاضة  لزج 
إلى أي ملف خالفي  الحرص على عدم االنزالق  وتأكيد 
سالح  موضوع  طليعتها  وفي  اللبنانية،  الشوارع  بين 
المقاومة، وهذا يعني تسليم الجامعات الطامحة سياسياً 
من العبي الواجهة بوضع أنانيتها الحزبية جانباً لصالح 
)التتمة ص5(

 الويل لمن دفعوا ال�شعب

اإلى الياأ�س من االنتفا�شة

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحرر السياسي 

فجاءتهم  رؤوس��ه��م،  على  ض��رب��ات  ثالثة  اللبنانيون  تلقى 
ال��ض��رب��ة األول����ى م��ع االرت���ف���اع ال��م��ت��زاي��د ف��ي س��ع��ر الصرف 
قدرتهم  تزيد  بمعالجات  قريبة  آمال  بال  المحروقات  وأسعار 
على الصمود والعيش، وجاءت الضربة الثانية مع تزايد القلق 
السياسي من الفشل الحكومي بعد تعقيد إمكانية التوصل لحل 
الرهان  ي��زال  ال  المرفأ،  انفجار  في  التحقيق  لقضية  توافقي 
أهالي  لنداء  اإلص��غ��اء  على  األعلى  القضاء  مجلس  ق��درة  على 
شهداء وضحايا انفجار المرفأ إذا تعذر اإلصغاء لالحتجاجات 
الثالثة  الضربة  وتجسدت  والحكومية،  النيابية  والمراجعات 
في بقاء اللبنانيين تحت حال الذهول التي أصابتهم إثر أحداث 
الصور  استعادة  م��خ��اوف  م��ن  أث��ارت��ه  وم��ا  الماضي  الخميس 
ذلك  كل  مواجهة  في  بينما  األهلية،  الحرب  لمشاهد  القاسية 
التجربة  بعد  مستبعدة  فرضية  الشارع  إلى  الناس  عودة  بدت 
المرة التي عاشتها الناس عندما حاولت مغادرة علبها الطائفية 
والحزبية نحو شارع عابر للطوائف تجمعه المصيبة ففوجئت 
حولها  الخالف  ك��ان  طالما  أه��داف  لخدة  تجييرها  بمحاوالت 
المقاومة  من  كالموقف  وتاريخي،  كبير  لبناني  انقسام  محور 
الى  خصومها  وع��اد  شارعهم  ال��ى  محبوها  فعاد  وسالحها، 

األسود  الخميس  في  الشارعين  بين  التقابل  وب��دا  شارعهم، 
بديالً مرسوماً لفراغ الشارع الذي جمعهم تحت عنوان الغضب 

والفقر.
وسط ضياع اللبنانيين وتشتتهم وشعورهم بوطأة الكارثة 
المركية التي ترسم مستقبلهم، جال الموفد األميركي الخاص 
المسؤولين  على  هوكشتاين  آموس  البحرية  الحدود  بترسيم 
مفاوضات  استئناف  بفرضيات  معهم  م��ت��داوالً  اللبنانيين، 
وح���دود  ل��ل��ت��ف��اوض،  المتوقعة  وال��س��ي��ن��اري��وه��ات  ال��ت��رس��ي��م، 
وصفه  فيما  األم��ي��رك��ي  الوسيط  دور  م��ن  الممكنة  التوقعات 
بمحاولة بلورة تصور أولي حول دوره كوسيط، بينما سجلت 
وسائل التواصل االجتماعي انتقادات قاسية الستقبال المبعوث 
األميركي الذي سبق وخدم في جيش االحتالل ويحمل جنسية 
كيان االحتالل والتساؤل عما اذا كان يمكن توقع دور الوسيط 
النزيه من هذا المبعوث، بينما أكدت مصادر مواكبة ان المبعوث 
وزعت  األميركية  الخارجية  وزارة  أن  المعنيين  أبلغ  األميركي 
استجرار  في  التعاون  بأن  المعنية  ال��دول  على  تطمين  رسائل 
سورية،  عبر  لبنان  ال��ى  األردن��ي��ة  والكهرباء  المصري  ال��غ��از 
قيصر  بقانون  عليها  المنصوص  العقوبات  عليه  تسري  ل��ن 

األميركي الخاص بفرض العقوبات على سورية.
الحافلة التي تعرضت للتفجير اإلرهابي في دمشق أمس  )سانا()التتمة ص5(

�شواريخ على قاعدة التنف االأميركية على الحدود ال�شورية - العراقية... والبيت االأبي�س �شنعود لالتفاق

تفجير اإرهابي في دم�شق... اأ�شابع االتهام نحو تركيا بت�شجيع اأميركي - »اإ�شرائيلي«... والقومي يدين 

المبعوث االأميركي ي�شتك�شف فر�س عودة المفاو�شات... ور�شالة تطمين حول اال�شتثناء من العقوبات 

 الم�سيحية الم�سرقية

من �شهل نينوى اإلى اأ�شود رام اهلل

 دعوة اإلى وحدة وطنية جامعة في لبنان

رغم التباينات التخريبية الطاحنة

تكوين  ع��وام��ل  م��ن  ع��ام��الً  المشرقية  المسيحية  مثلت 
اإلسالم  مع  وتكاملت  مضت،  قرناً  عشرين  عبر  الشرق 
األرض  هذه  وإلى  األمة،  هذه  إلى  تنتمي  مواطنة  خلق  في 
والمحمدية،  المسيحية  برسالتيها  التوحيد  فكرة  إلى  ثم 
ومع محاوالت القوى الغازية أو المحتلة أن تغيّر من هذه 
الحقيقة إال أنها وإْن أصابت نجاحاً مؤقتاً، كانت ما تلبث أن 
تنهزم أمام الحقيقة الراسخة بوحدة العالقة بين اإلنسان 

واألرض.
في منتصف القرن التاسع عشر، ظهرت مشاريع تقسيم 
بالعقل  تفعل  وأخ��ذت  الخصيب،  ال��س��وري  الهالل  ش��رق 
االستعماري األوروبي، وأخذت فعلها على األرض، إذ كان 
الشرق  المتصارعة على  أوروبا  أمم  الذي وجدته  المدخل 
مشروع  بتبني  لديهم  تمثل  ق��د  العثمانية،  ال��دول��ة  وعلى 
ال��ط��وائ��ف واع��ت��م��اده ب��دي��الً ل��أم��ة ال��ق��وم��ي��ة، ال��ت��ي رأوه���ا 
أمثالهم، وفي حين بقي  المتفّوقة من  الشعوب  حكراً على 
المسلمون السنة على والئهم للدولة والنظر إليها باعتبارها 
وأصبحت  الشرعية،  للخالفة  وال��وارث��ة  الجامعة  ال��دول��ة 
األرث���وذوك���س،  ال����روم  ط��ائ��ف��ة  راع��ي��ة  القيصرية  روس��ي��ا 
وإيران الصفوية راعية الشيعة، وفرضت فرنسا حمايتها 
أتباعاً  إنجلترة  تجد  لم  ولما  والكاثوليك،  الموارنة  على 
للمذهب البروتستانتي لتتبناهم وتفرض حمايتها عليهم، 
بتبني  بداية  أقليات أخرى، فكرت  أو  أخذت تفكر بطوائف 
)التتمة ص5(

يعيش لبنان تعدديًة شديدة التجذر في التكوين الثقافي 
الوطني؛ ولعّل من دوافع وجود هذه التعددية تراث عتيق 
من العيش في ظّل النظام الملي العثماني. إنه النظام الذي 
اإلداري  االستقالل  من  نوعاً  يؤّمن  عرفياً،  تقليداً  ُيعتبر 
كانت  التي  األقاليم  في  اإلسالمية،  غير  للطوائف  الذاتي 
أصبح  العرف،  هذا  وبمتقضى  العثمانية؛  الدولة  تحكمها 
لكل طائفة دينية أو ملية حال من االستقالل اإلداري الذاتي، 
إذ يحق لها استخدام لغتها الخاصة واتباع طقوس مذهبها 
فضالً  والتعليمية؛  الدينية  مؤسساتها  ورع��اي��ة  الديني، 
الضرائب  وجباية  بها،  خاصة  محاكم  أم��ام  التقاضي  عن 
الخزانة  أفرادها، وتوريدها، من ثم، لصالح  المقّررة على 

العامة للدولة.
قاد هذا األمر إلى أن تحّولت الطائفية من ظاهرة دينية، 
إل���ى ظ��اه��رة س��ي��اس��ي��ة؛ وت��زام��ن اس��ت��خ��دام��ه��ا السياسي 
االنحدار  مرحلة  العثمانية،  السلطنة  دخ��ول  مع  الكثيف، 
بريطانيا  س��اع��دت  فقد  هنا،  وم��ن  السياسيين.  والتفكك 
وفرنسا على إقامة دول عربية، إثر انتهاء الحرب العالمية 
على  ال��ش��ام،  ب��الد  ع��ن  العثماني  الحكم  وت��راج��ع  األول���ى، 
الواقع،  هذا  عبر  النظر،  ويمكن  طائفية.  عصبيات  خلفية 
المنتدبة  الفرنسية  للدولة  المسبق،  التصميم  مصدر  إلى 
على لبنان، وفاقاً لتقسيمات »اتفاقية سايكس � بيكو«، التي 
تّم تأييدها الحقاً بقرارات من »عصبة األمم«، عام 1920،
)التتمة ص5(

 د. وجيه فانوس* سعادة مصطفى أرشيد*

ال إنقاذ لألمة من مصير التضعضع 
تقيم  أصلية  بحركة  إال  والهالك 
جديدة  وعقلية  جديداً  مجتمعاً 

وشعوراً واحداً.
سعاده

أفادت هيئة شؤون األسرى والمحّررين، مساء أمس، بأّن أطباء االحتالل 
مقداد  الطعام  عن  المضرب  األسير  تغذية  حاولوا  »كابالن«  مستشفى  في 
لكسر  محاولة  في  والمدعمات،  بالمحاليل  قسرياً،  عاماً(   24( القواسمة 

إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله اإلداري.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن محاولة التغذية جرت لألسير القواسمة 
وهو مقيد بالسرير في قسم العناية المكثفة بمستشفى »كابالن« مساء أول 

أمس.
يواصل  الخليل،  مدينة  من  وهو  القواسمة،  األسير  أّن  الهيئة  وتابعت 
يتدهور  الصحّي  وضعه  فيما  يوماً،   91 منذ  الطعام  عن  المفتوح  إضرابه 
بشكل خطير ومقلق، إذ يعاني من نقصان حاد في الوزن وانخفاض معّدل 
نبضات القلب، وضيق في التنفس وآالم حادة في كل أنحاء جسده، وال يكاد 
الرؤية وآالم في األمعاء  يقوى على الوقوف، ويعاني من عدم وضوح في 

والرأس والبطن وقد يتعرض للموت المفاجئ في أية لحظة.
وأشارت إلى أّن ثالثة سجانين يحاصرون األسير القواسمة في غرفته 
بالمستشفى، ويتعّمدون تناول الطعام أمامه، كما أّنه مقّيد في السرير من 

يده اليمنى وقدمه اليسرى على مدار الساعة.

هيئة �شوؤون االأ�شرى: �شلطات االحتلل
تحاول تغذية االأ�شير القوا�شمة ق�شريًا

»القومي« ينعى ال�شحافي المخ�شرم

الرفيق المنا�شل جورج قي�شر
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هل م�ستحيل الرهان على اإنقاذ لبنان من �سلطة المال والف�ساد؟
{ علي بدر الدين

مسّمى  أّي  تحت  الحكومة  تأليف  اللبنانيون  انتظر  لطالما 
االقتصادية  والمشكالت  األزم��ات  ج��دار  في  كوة  تفتح  علها  ك��ان، 
والمزمنة  المتراكمة  المتفاقمة  والمعيشية  واالجتماعية  والمالية 
ضوء  بارقة  تشكل  اإليمان«  او«أضعف  بقسوة،  عليهم  الضاغطة 
الظلم  ودهاليز  أنفاق  من  تخرجهم  الزمن،  من  اآلتي  في  لهم  وأمل 
والذل  والبطالة  والجوع  الفقر  من  وتنقذهم  واالستبداد،  والظالم 
وتقّوض  السلطة،  إلى  الشهوة  جماح  وتكبح  المزمن،  والحرمان 
الفاسدين  وجنوح  السياسيين  جموح  وتفرمل  الفساد،  أس��س 
حدا  وتضع  السوداء،  والسوق  االحتكار  و«مافيات«  والسارقين 
على  بدونه  أو  بسبب  يحلق  الذي  الدوالر  صرف  بسعر  للمتالعبين 
القيمة  وقلة  الرخص  من  مستوى  بلغت  التي  »الليرة«  حساب 
وال  تسمن،  وال  تغني  ال  أرقام  مجرد  إلى  وتحّولت  الشرائية،  والقوة 
الفقراء  تعداد  وراكمت  المدقع،  بالفقر  أغرقتهم  وقد  بالمطلوب،  تفي 
أّن ما  والمحتاجين، حيث تقّدر اإلحصائيات واألبحاث والدراسات، 
والحبل  الفقر،  خط  تحت  باتوا  الشعب  من  بالمئة  الثمانين  يقارب 
هم  والبقية  بالمئة،  التسعين  فوق  ما  إلى  يصل  وربما  الجرار،  على 
األربعة بالمئة التي امتلكت ثروات البلد ومقدراته منذ تشكل النظام 
أثرياء  إليهم  يضاف  والتحاصصي،  والمذهبي  الطائفي  السياسي 
طائفية  وعناوين  شعارات  تحت  خاضوها  والذين  الجدد،  الحروب 
الميليشاوي  والنفوذ  بالقوة  وسيطروا  وأفسدوا  وسرقوا  ومذهبية 
والمالية  االقتصادية  ومؤسساتها  الدولة  مقدرات  على  والسلطوي، 
المقيمين  اللبنانيين  المودعين  أم��وال  على  واستولوا  واإلداري��ة، 
حاكم  بين  ومعلوم،  مكشوف  بتواطؤ  المصارف،  في  والمغتربين 
السياسية  الطبقة  وبعض  المصارف  وجمعية  لبنان  مصرف 

والمالية.
والخدماتي  وال��م��ال��ي  واالق��ت��ص��ادي  السياسي  ال��واق��ع  ه��ذا 
تداعياته  من  ويعانون  المواطنون  يعيشه  ال��ذي  والمعيشي، 
العوز  بهم  وتحكم  ارض«،  »سابع  إل��ى  أنزلهم  وق��د  وأخ��ط��اره، 
االنهيارات  سياسات  بسبب  والتعتير«  و«ال��ش��ح��ار  والحاجة 
سياسية  ومنظومات  وحكومات  عهود  من  المعتمدة  المتتالية 

ال  بالتأكيد  عبرت،  ومتعاقبة  سابقة  فاسدة  وسلطوية  ومالية 
من  بالقصر  »صرلها  التي  لإلنقاذ«  »معاً  حكومة  مسؤوليته  تتحّمل 
مبارح العصر« ولم تعقد سوى ثالث جلسات وزارية، آخرها كانت 
تصويب  إلى  يحتاج  الذي  العدلي  التحقيق  خلفية  على  »متفّجرة« 
ما  بانتظار  جلساتها،  تعليق  إلى  أدى  ما  بيروت،  مرفأ  انفجار  في 
ترضي  مخارج  عن  والبحث  واالتصاالت  المساعي  إليه  ستؤول 
اّن أحداث الطيونة  أو بعضها على األقل، غير  الممثلة فيها  األطراف 
الشهداء والجرحى وما تخللها وأعقبها من مواقف  الدامية وسقوط 
وتعقيدات  أزم��ات  أضاف  المسؤوليات،  وتحميل  السقف،  عالية 
وتشّعباته،  تفاصيله  بكّل  لبنان،  في  العام  المشهد  على  جديدة 
الجلسات  عقد  تجميد  في  وساهم  عقب،  على  رأساً  األوضاع  وقلب 
السائدة  األحداث  مسار  أّن  خاصة  مسّمى،  غير  أجل  إلى  الحكومية 
على غير مستوى سياسي وقضائي وأمني اقتصادي ومالي متراكم 
وولوج  التهدئة  إلى  معطياته،  وال  مؤشراته  توحي  ال  ومستجد، 
بل  القريب،  المدى  في  المطلوب  األدنى  بالحّد  الحلول  أو  المعالجة 
من  خشية  األنفاس  وحبس  الرماد،  تحت  الجمر  حرك  العكس  على 
األهلية  الحرب  ومصطلحات  بلغة  والتذكير  النائمة،  الفتنة  إيقاظ 
تبقي  »ال  قد  تجددت  إن  التي  وأخطارها  ومأساويتها  كارثيتها  بكّل 
وال تذر«، ولن يخرج أحد منها من دون خسائر في األرواح والدماء 
في  ظهر  ما  على  السياسية  المنظومة  سوى  والممتلكات،  واألرزاق 
وأبراجها  قصورها  في  محصنة  ألنها  متنقلة،  سابقة  وفتن  حروب 

المستأجرين. وقبضاياتها  بميليشياتها  ومحمية 
الخطاب  منسوب  رف��ع  رغ��م  »األم���ل«،  من  قليل  على  يبعث  ما 
القوى  من  أح��د  ال  ان  المتصاعد،  واألم��ن��ي  والطائفي  السياسي 
آتون  في  الدخول  وال  األهلية،  الحرب  تجربة  إعادة  يريد  السياسية 
تخدم  أنها  فيها،  يرى  البعض  كان  وإن  العلن،  في  أقله  الفتنة، 
االستحقاق  أبواب  على  بيئته  واستنهاض  وتوجهاته،  مصلحته 
وتجييش  وإغراءات  مناورات  تسبقة،  قد  الذي  النيابي،  االنتخابي 

بوسائل مشروعة وغير مشروعة، لزوم »أم المعارك«.
في سياق الدعوة إلى »التفاؤل« الحذر، الموقف المستجد لوزير 
الوزراء  لمجلس  األخيرة  الجلسة  في  »النبرة«  برفع  المتهم  الثقافة 
جلسة  أّي  حضور  إلى  االستجابة  المرتضى،  وسام  محمد  القاضي 

يؤشر  وهذا  ميقاتي،  نجيب  الحكومة  رئيس  اليها  يدعو  حكومية 
تعاود  ان  عليها  التي  الحكومة،  عربة  أمام  من  أزيلت  عقدة  أّن  الى 
بل  البير«،  من  الزير  »ستشيل  ألنها  ليس  الغد،  قبل  اليوم  جلساتها 
األدنى  الحّد  أقله  لترجمة  منها،  بّد  ال  وحاجة  وطنية  ضرورة  ألنها 
يكتوي  الذي  اللبناني،  الشعب  به  وعدت  وما  الوزاري،  بيانها  من 
ويحترق بنار األسعار وانعدام الخدمات وطغيان االحتكار والفساد 

والتحاصص. والنهب 
إّن انتظار حصول حّل سحري أو معجزة غير متوقعة، لتصويب 
استجّد  ما  وتجاوز  الصحيح،  المسار  إلى  والعودة  البوصلة  اتجاه 
ألنه  خاسر،  عليه  والرهان  مفيد،  غير  قرار  وتطورات،  أحداث  من 
يتصاعد الخط البياني لألزمات »العفوية« او المفتعلة او الصادمة 
من  المزيد  لجني  وسعيها  ودولية،  وإقليمية  محلية  جهة  غير  من 
وتداعيات  نتائج  في  واستثماره  والنقاط  وال��ج��والت  المكاسب 
ال��داخ��ل  مستوى  على  حامية  ن��ار  على  ال��ج��اري��ة  ال��م��ف��اوض��ات 
مادي  او  سلطوي،  موقع  لكسب  أو  الوجه،  ماء  لحفظ  إما  والخارج، 
أو رتبة »شرف« واْن كانت كلها أو بعضها على حساب وطن ودولة 
يتهاويان، أو على حساب شعب غرق بالفقر ويتآكله الجوع وتفتك 

به األمراض واألسباب معروفة ومجربة.
جسد  إل��ى  العافية  من  والقليل  حساباتها،  السلطة  تعيد  هل 
وتفتح  أمامها،  من  الفخاخ  وتزيل  وأهلكته،  انهكته  التي  الحكومة 
الصعاب  رغم  مسؤولياتها  وتتحّمل  جلساتها  لتستكمل  الطريق  لها 
النواب،  مجلس  جلسة  قرارات  بعد  تمظهرت  التي  االزمات،  وتراكم 
على  بعضها،  على  أو  عليها  التوقيع  عدم  وربما  بالطعون،  المهّددة 
قاعدة ما تم التداول به سياسياً وإعالمياً؟ هذا ما ال يطمئن بطبيعة 
الحال، وينذر بأزمات جديدة قد تطفو على السطح، وتطيح باألمن 
وربما  الدولي،  النقد  صندوق  ومفاوضة  واالنتخابات،  واالستقرار 
في  سيما  ال  البحرية،  وح��دوده  وغازه  نفطه  في  لبنان  حق  تطيير 
هوكشتاين،  بيروت  إلى  األميركي  المنحاز  الوسيط  زيارة  توقيت 
أليس هذا،  وأمنياً وقضائياً.  في أجواء مشحونة في لبنان سياسياً 
مصالحها  من  منظومتها  بكّل  السياسية  السلطة  خروج  يقتضي 
في  للبلد  المدّمر  السقوط  قبل  وأجنداتها  ومشاريعها  وغبائها 

الهاوية، وهو الواقف مهزوزاً على حافتها...

ه�ك�ستاين جال على الم�س�ؤولين

بّري: ال�ستثناء لبنان من �س�ابط »قي�سر«

رئي�س المجل�س وّقع تعديل قان�ن االنتخابات
في  ب��ّري  نبيه  ال��ن��واب  مجلس  رئيس  بحث 
السفير  مع  التينة،  عين  في  الثانية  الرئاسة  مقّر 
األوضاع  في  العلوي،  ياسر  لبنان  لدى  المصري 

اللبنانية المصرية. الثنائية  العامة والعالقات 
القانون  المجلس  رئيس  وّقع  أخرى  جهة  من 
انتخاب أعضاء مجلس  إلى تعديل قانون  الرامي 
مع  ال��وزراء  مجلس  رئاسة  إلى  وأحاله  النواب 

المادة  من  األولى  للفقرة  وفقاً  إصداره  استعجال 
إلى عقد اجتماع لهيئة  دعا  .كما  الدستور  من   56
الساعة  المقبل  االثنين  ال��ن��واب  مجلس  مكتب 
جلسة  لعقد  تمهيداً  الظهر،  بعد  م��ن  الثانية 

تشريعية.
ميقاتي  نجيب  ال��وزراء  مجلس  رئيس  ووّق��ع 

القانون وأحاله إلى رئاسة الجمهورية.

ميقاتي عقد اجتماعين لبحث مطالب المعلمين

الحلبي: اإجراءات لبدالت النقل والمنح 

وزيادة قيمة �ساعات التدري�س

ع�ن تبّلغ من »األفاريز ومار�سال«

مبا�سرة التدقيق الجنائي الي�م

ها�سم: لخط�ات �سريعة 

وقرارات عالجية طارئة

عرض كبير مستشاري وزارة الخارجية األميركية 
عملية  في  الجديد  األميركي  الوسيط  الطاقة  ألم��ن 
الحدود  ترسيم  ش��أن  ف��ي  المباشر  غير  التفاوض 
البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين مع  المسؤولين 
الترسيم  التفاوض في شأن  اللبنانيين، مسار عملية 

والتوجهات المقبلة في هذا الملف.
الجمهورية  رئيس  استقبل  التقى  اإلطار  هذا  وفي 
العماد ميشال عون هوكشتاين في قصر بعبدا بحضور 

السفيرة األميركية دوروثي شيا.
ثم زار الديبلوماسي األميركي والوفد المرافق، رئيس 
مجلس النواب نبيه بّري في مقّر الرئاسة الثانية في 
عين التينة، جرى البحث في ملفات متعّددة وال سيما 
لبنان  بين  والبرية  البحرية  الحدود  ترسيم  ملف 
وفلسطين المحتلة، وتّم تأكيد اتفاق اإلطار الذي أُعلن 

في تشرين األول العام الماضي. 
جديدة  فرصة  »أم��ام  أننا  ب��ّري  الرئيس  واعتبر 
المساعي  مع  الناقورة  في  المفاوضات  الستئناف 

كما  االط��ار«.  هذا  في  ُتبذل  التي  الجديدة  األميركية 
أثار »أهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر 
والكهرباء  المصري  الغاز  استجرار  موضوعي  في 
من األردن«، وقد عكس الموفد االميركي للرئيس بّري 

أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً في هذه العناوين. 
مع  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس   اجتمع  بعدها 
الموفد األميركي في السرايا في حضور سفيرة الواليات 
الخارجية  وزي��ر  هوكشتاين  التقى  كما  المتحدة. 
في  البحث   وج��رى  حبيب  بو  عبدالله  والمغتربين 
مسألة ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، 
وبحسب بيان »كانت األجواء إيجابية كما اتفقوا البقاء 
على تواصل والسعي للوصول إلى نتيجة إيجابية في 

هذا الملف بما فيها مصلحة لبنان«.
عون  ج��وزف  العماد  الجيش  قائد  بحث  ب��دوره، 
خالل استقباله في مكتبه في اليرزة هوكشتاين ترافقه 
المفاوضات  موضوع  لبنان  في  األميركية  السفيرة 

التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية.

السرايا  في  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  عقد 
الكبيرة، بحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس 
بدء  مراحل  في  للبحث  تربويين  اجتماعين  الحلبي، 
العام الدراسي والمصاعب التي يواجهها هذا القطاع. 
وضّم االجتماع األول وفداً من روابط األساتذة قوامه 
وعضو  جباوي  نزيه  الثانوي  التعليم  رابطة  رئيس 
الرابطة عصمت ضو، رئيس رابطة التعليم األساسي 
الرابطة محمد إسماعيل، رئيس  حسين جواد وعضو 
رابطة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة وعضو 
متقاعدي  لجنة  ممثل  الحمصي،  أسامة  الرابطة 
متعاقدي  لجنة  ممثلة  عّزام،  عصام  الثانوي  التعليم 
التعليم المهني والتقني سمر غندور. كما حضر المدير 
التعليم  ومديرة  ي��رق  ف��ادي  التربية  ل��وزارة  العام 

المهني والتقني هنادي بّري.
للمدارس  العام  األمين  فضّم  الثاني  االجتماع  أّما 
المعلمين  ونقيب  نصر  يوسف  األب  الكاثوليكية 

رودولف عبود ويرق .
»بناًء  الحلبي  الوزير  قال  االجتماعين،  انتهاء  إثر 
الهيئات  ب��دع��وة  ميقاتي  الرئيس  ت��ج��اوب  لطلبي 
التعليمية وممثلين عنها في االجتماع األول وممثلين 
ونقيب  الخاصة  التربوية  المؤسسات  اتحاد  عن 
المعلمين في هذه المدارس في االجتماع الثاني. كان 
والمشكالت  المصاعب  لعرض  مناسبة  االجتماعان 
التي تواجه الهيئات التعليمية في القطاعين الرسمي 
والخاص والمؤسسات التربوية والمدارس الرسمية. 
في  إليها  التوصل  يمكن  التي  الحلول  عرضنا  كما 
دعم التعليم في القطاعين الرسمي والخاص لتمكين 
تالمذة لبنان جميعهم من تمضية سنة دراسية عادية 

وآمنة بقدر اإلمكان«.
وأعلن أنه سُيعقد اليوم اجتماع في السرايا للجنة 
بدرس  ال��وزراء  مجلس  قبل  من  ُكلّفت  التي  الوزارية 
فيها  بما  القطاعات  كل  على  الراهنة  األزم��ة  تداعيات 

ما  في  سُتتخذ  »إج��راءات  إلى  الفتاً  التربوي،  القطاع 
بدالت  وتعديل  االجتماعية،  الشهرية  المنح  خ��ّص 
النقل بما يتناسب مع اسعار المحروقات التي تتصاعد 
يومياً، وزيادة قيمة ساعات التدريس في التعاقد في 
الرسمي والمهني وفي ما خّص أيضاً العاملين في هذه 
 500 قانون  مشروع  إقرار  مع  يمكن  بحيث  المدارس، 
المجلس  وُيقّره  به  يباشر  أن  المقّرر  من  الذي  مليار 
إلى  سلف  إعطاء  المقبل،  األسبوع  في  الكريم  النيابي 
المدارس على مستحقات هذه السنة بقيمة 50 بالمئة 
خصوصاً للمدارس المجانية وشبه المجانية بما يمّكن 
المؤسسات التربوية والمعلمين في القطاعين الرسمي 
والخاص من مجابهة هذه الصعوبات وتمكين الطالب 

من تمضية سنة دراسية آمنة«.
المطالب،  من  عدداً  »طرحنا  بدوره  الجباوي  وقال 
ميقاتي  الرئيس  كان  حيث  إيجابياً  االجتماع  وكان 
البحث في موضوع  المطالب. كما جرى  لهذه  متفهماً 
وفق  معها  بالتعامل  وطالبنا  المتدنية  ال��روات��ب 
مستوى قدرتها الشرائية، وطرحنا أن تتحول الرواتب 
بدل  بزيادة  طالبنا  كذلك   ،3900 أي  المنصة  حسب 
وتطرق  المحروقات.  أسعار  ارت��ف��اع  حسب  النقل 
الحديث إلى موضوع المنحة الشهرية واستمراريتها 

لكافة موظفي القطاع العام«.
وتحدث الحركة عن رابطة أساتذة التعليم المهني 
إيجابياً،  ك��ان  االجتماع  أن  »رغ��م  فقال  والتقني، 
ما  وفي  والتقني  المهني  التعليم  إلى  بالنسبة  ولكن 
كباقي  لحظها  يتم  فلم  القطاع  لهذا  التقديمات  يخص 
أن  يمكننا  ال  الوضع،  هذا  ظّل  وفي  لذلك  القطاعات، 
العمومية  للجمعيات  وسنلجأ  إيجابيين،  نكون 
هناك  تكن  لم  إذا  موقف  تحديد  أجل  من  واألساتذة 
مساواة مع زمالئنا بمطالبهم، خصوصاً أن ما أُعطَي 
نطالب  فنحن  هذا  ومع  حقوقهم،  من  فتات  هو  لهم 

بالمساواة مع باقي القطاعات«.

في  هاشم،  قاسم  النائب  والتحرير  التنمية  كتلة  عضو  رأى 
االزمة  معالجة  عن  الحكومة  فيه  تتأخر  يوم  »كل  أن  تصريح 
الحياتية المعيشية والمتزايدة يوماً بعد يوم مع ارتفاع الدوالر، 
المنتشرة،  وأثارها  المحروقات  أسعار  وإطالالت  التجار  وجشع 
دولتهم،  على  وغضبهم  الناس  وصرخة  األزمة  حّدة  من  ستزيد 
أصبحوا  كريمة  حّرة  بحياة  للمطالبة  اإليمان  وأقل  حقهم  وهذا 

يفتقدونها في هذه األيام«.
تبقى  لكن  والمشاكل  الملفات  من  الكثير  الحكومة  »أمام  ورأى 
حيث  اليومية،  الناس  ومعاناة  المعيشية  لألزمة  األول��وي��ة 
عالجية  وق��رارات  سريعة  خطوات  الصعبة  الظروف  تستدعي 
التباطؤ  ولماذا  التموينية  البطاقة  أصبحت  »أين  سائالً  طارئة«، 
إلى تعديالت مطلوبة فلماذا  األمر  في تنفيذ قانونها، وإذا احتاج 
اليومية  اللبنانيين ومآسيهم  امور  التأخير وفي كل األحوال، ألن 
أو  مماطلة  دون  حلول  عن  التفتيش  فالمطلوب  المحتمل،  فاقت 

إبطاء«.

قصر  في  أمس  عون  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  استقبل 
بعبدا، بحضور وزير المال الدكتور يوسف الخليل ومفوض الحكومة 
»الفاريز  لشركة  العام  المدير  واكيم،  كريستيل  لبنان  مصرف  لدى 
رئيس  الحضور  أعلم  حيث  شارما  وبول  دانيال  جايمس  ومارسال« 
حسابات  في  الجنائي  المالي  بالتدقيق  الشركة  مباشرة  الجمهورية 
الترتيبات  اليوم بعد إنجاز كل  المالية بدءاً من صباح  مصرف لبنان 

بذلك. المتعلقة 
المهّمة  لدقة  نظراً  العمل  في  »اإلس��راع  الوفد  على  عون  وتمنى 

الموكلة إلى الشركة«.
األب  األنطوني  والمعهد  انطونيوس  مار  دير  رئيس  عون  والتقى 
إلى  نقلوا  األنطونيين  الرهبان  من  وفد  رأس  على  نادر  نادر  المدّبر 
ودعوة  الحكومة  تأليف  مناسبة  في  الرهبنة  تهنئة  عون  الرئيس 
تشرين   8 في  ميخائيل  مار  عيد  لمناسبة  اإللهية  الذبيحة  لحضور 
الثاني المقبل، والدعوة لالحتفال مع الرهبنة األنطونية بعيد شفيعها 

17 كانون الثاني المقبل. القديس مار انطونيوس الكبير في 
لم  األخيرة  األيام  قساوة   « فيها  قال  كلمة  اللقاء  خالل  نادر  وألقى 
تسمح لنا بأن نلتقي في عيد مار أنطونيوس وال في مناسبات أخرى. 
ولكن لم يغب طيفكم وذكركم عن وجداننا وتفكيرنا بل كنتم دائماً في 
من  أعطاكم  ما  كل  على  الرّب  نشكر  إذ  وإننا  وصلواتنا،  قداسنا  قلب 
الشر  وسهام  االتهامات  صليب  تحمل  في  ساعدتكم  وفضائل،  نعم 
هذا  كل  تحملتم  بها،  رجمتم  التي  واالفتراءات  نحوكم،  صوبت  التي 
الصبي،  أم  وكنتم  حليفكم  النصر  كان  لذلك  وصبرتم،  جأش  برباطة 

فكانت الحكومة الجديدة فهنيئا لنا ولكم«. 
رئيس  وب���دور  األس��اس��ي��ة  ب��ال��م��ب��ادىء  تمسككم  »إن  وأض���اف 
في  وتساهم  تساعد  التي  القوية  وبالسبل  وصالحياته  الجمهورية 
إنقاذ هذا الوطن، أرض القداسة والعيش الواحد، تبقى هي الضمانة، 

ومساحة رجاء وسالم نريده لكل الشعب اللبناني«.
الظروف  وشرح  أظهرها  التي  العاطفة  نادر  لألب  شاكراً  عون  ورّد 
التي  اإلصالح  مسيرة  واجهت  التي  والصعوبات  البالد  بها  تمّر  التي 
الوضع  إلى  البالد  وأوصلت  تراكمت  التي  األزمات  عن  فضالً  أطلقها 
بإيمان  الراهن  الواقع  مواجهة  على  »العمل  وأكد  راهناً.  تعيشه  الذي 

وصالبة ورجاء ليستعيد لبنان عافيته تدريجاً«.

بري خالل لقائه الموفد األميركي في عين التينة أمس

ميقاتي مستقبالً وفداً من روابط األساتذة بحضور الحلبي في السرايا أمس  )داالتي ونهرا(

عون مجتمعاً إلى وفد شركة ألفاريز أند مارسال بحضور خليل في بعبدا 
أمس  )داالتي ونهرا(

خفاياخفايا

حاولت مصادر سياسية ودبلوماسية استكشاف خلفية كالم 
نائب سابق معاد لحزب الله عن عدم وجود مناخ مناسب 

إلجراء االنتخابات وحتمية انتصار حزب الله بنتيجتها 
ومعرفة ما إذا كان الكالم منسقا مع حلفائه او مع جهات 
خارجية أم أنه مجرد تعبير عن وضع انتخابي شخصي 

ميؤوس منه...

تحاول أطراف دولية التدقيق في خلفية التفجير الذي 
استهدف دمشق في ظّل تقاطع مصالح »إسرائيلية« وتركية 

وأميركية في إرباك سورية وأمن عاصمتها بهدف معرفة 
الجهة التي تقف وراء اإلنفجار اإلرهابي مع كالم الرئيس 

التركي عن التمسك بالبقاء في سورية في نفس اليوم في ظّل 
تصاعد جبهة إدلب...!
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كوالي�سكوالي�س

هيئة منح رتبة االأمانة في »الق�مي« انتخبت اليا�س ع�سي رئي�سًا وعبا�س فاخ�ري نام��سًا
ال��دس��ت��وري  لالستحقاق  اس��ت��ك��م��االً 
القومي  المجلس  بنجاح  أنجزه  ال��ذي 
االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في 
2021/10/10، في دار سعاده  بتاريخ 
الثقافية االجتماعية � ضهور الشوير، عقد 
أعضاء هيئة منح رتبة األمانة الحائزون 
على ثقة المجلس القومي في االنتخابات 
النتخاب  مخّصصة  جلسة  الحزبية 

رئيس وناموس للهيئة.
سناً  األع��ض��اء  أك��ب��ر  الجلسة  ت��رأس 
بأعمال  وق��ام  ع��ب��اس،  أب��و  فايز  األم��ي��ن 
األمين  سناً  األع��ض��اء  أصغر  الناموس 
الجلسة  افتتحت  حيث  فاخوري،  عباس 
فتح  وتّم  وسعاده،  سورية  باسم  رسمياً 
المنح،  هيئة  لرئاسة  الترشيح  ب��اب 
الياس  وبنتيجة فرز األصوات فاز األمين 

عشي رئيساً لهيئة المنح.

لمسؤولية  الترشيح  ب��اب  فتح  ث��م 
عباس  األمين  فترشح  الهيئة  ناموس 

فاخوري وفاز بالتزكية.
الجلسة  مستهّل  ف��ي  كلمة  وك��ان��ت 
أكد  عباس  أبو  فايز  األمين  السن  لرئيس 
أنشأ  عندما  الزعيم  حضرة  أّن  على  فيها 
القومي  السوري  الحزب  في  األمانة  رتبة 
يشكل  نضالية  رتبة  أراده��ا  االجتماعي 
الحزب  ف��ي  استثنائية  ق���دوة  حاملها 
الذي  سعاده  استشهاد  وبعد  والمجتمع. 
انتقلت  ال��رت��ب��ة،  منح  سلطة  ل��ه  كانت 
الدستورية  المؤسسات  إلى  المنح  عملية 
مهمة  عاتقها  على  تقع  التي  الحزب  في 
القوميين  من  يستحقها  لمن  الرتبة  منح 
ال��ش��روط  تطبيق  ع��ب��ر  االج��ت��م��اع��ي��ي��ن 
الحزب  دس��ت��ور  ف��ي  عليها  المنصوص 

رئيس وأعضاء هيئة منح رتبة األمانةوقوانينه.



3الوطن / اقت�صاد
دعا اإلى اجتماع مو�سع لتدار�س التحركات

الأ�سمر: ارتفاع اأ�سعار المحروقات �سيوؤدي اإلى �سلل اقت�سادي وانهيار الموؤ�س�سات 

وقفة لأهالي �سهداء الطيونة 

طالبت بالك�سف عن المجرمين وتحقيق العدالة

محيي الدين بحث مع الخليل و�سالم

التح�سيرات للتفاو�س مع �سندوق النقد
لصندوق  التنفيذي  المدير  الخليل  يوسف  المال  وزير  استقبل 
النقد الدولي والممثل لمجموعة الدول العربية بما فيها لبنان لدى 
المجلس التنفيذي للصندوق، محمود محيي الدين، وجرى البحث، 
للتعافي  الدولة  خطة  في  للتفاوض  التحضير  »في  بيان  بحسب 
االقتصادي التي تنوي الحكومة اإلعالن عنها قريباً وأهمية حصول 
دولية  ومؤسسات  جهات  ومن  الصندوق  من  تمويل  على  لبنان 

وفتح مجال لالستثمارات في أسرع وقت ممكن«.
مختلفة  مواضيع  »ناقشنا  الدين  محيي  قال  االجتماع  وبعد 
ترتبط بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. كما هو معلوم، هناك 
نقاشات ومشاورات اآلن على المستوى الفني بين خبراء الصندوق 

والوزارات المعنية ومصرف لبنان«.
ورئيس  الجمهورية  رئيس  لسان  على  ذكره  جاء  »ما  أضاف 
مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب يعكس حرصاً على إنجاح 
متكامل  برنامج  إنتاج  وعلى  الدولي  النقد  صندوق  مع  العالقة 

يشمل األبعاد الرئيسية األربعة التي تم الحديث عنها وهي:
أوال، ما يرتبط بالسياسات المالية العاّمة ومقوماتها المختلفة 
وإدارة الدين العام وكل ما يتعلق بإعطاء األولوية الالزمة لإلنفاق 
الضغوط  مع  بالتعامل  معني  المقترح  االجتماعي.البرنامج 
االجتماعية التي يعاني منها الناس وهناك توصية واضحة بأن 

يكون لها مكّون كبير في اإلنفاق العام«.
ونظام  النقدية  بالسياسات  يرتبط  الثاني  »البعد  وتابع 
التدفقات  إدارة  مثل  تشريعات  من  به  يرتبط  وما  الصرف  سعر 
الثالث  الموضوع  كونترول.  الكابيتال  أو  الحدود  عبر  المالية 
والمصرف  تحديداً  المصرفي  وبالقطاع  المالي  بالقطاع  يرتبط 
األساس  في  فّني  أمر  وهو  الشأن  هذا  في  جيد  التفاهم  المركزي. 
وهناك بيانات التعامل معها جار. يمكن إعطاء تصورات مختلفة 
حول هذا الشأن مستقبالً في ما يرتبط بمستقبل القطاع المصرفي 
المصرفي  بالقطاع  الثقة  الستعادة  المختلفة  التدابير  واتخاذ 

وأعمال البنوك«.
وأردف »البعد الرابع يرتبط باإلصالحات الهيكلية والقطاعية 

وفي مقدمها المساندة المطلوبة من هذا البرنامج لقطاع حيوي وهو 
ومع  المطلوبة  البيانات  توافر  مع  ونأمل  والكهرباء  الطاقة  قطاع 
الوصول إلى تفاهم جيد بين الوزراء المعنيين والمصرف المركزي 
أن يحصل تطور بإيجاد برنامج يحقق النفع والفائدة للبنان وأهله 
واستثمارات  تدفقات  إلى  تؤدي  الذي  االقتصاد  في  الثقة  ويحقق 
الخارج  في  اللبنانيين  من  التحويالت  تدفقات  من  والمزيد  مالية 
واستعادة فرص العمل التي ُهدرت سواء بسبب جائحة الكورونا 

أو حادثة انفجار المرفأ«.
وختم »نستبشر خيرا ونأمل أن تجري األمور بالسرعة المناسبة 
حتى يتحقق البرنامج ويوقع بين صندوق النقد الدولي بمشاركة 
كل األطراف بما فيها الوزارات والحكومة ومصرف لبنان وبمباركة 
سياسية على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لفائدة 

عموم الناس في لبنان«.
كما عرض محيي الدين مع وزير االقتصاد والتجارة أمين سالم، 
الدولي، باإلضافة  النقد  الحالي للمفاوضات مع صندوق  الوضع 
إلى اإلجراءات والخطوات المستقبلية المطلوبة التي يجب القيام 

بها لدخول لبنان في برنامج صندوق النقد الدولي.
سعر  تثبيت  عن  إليه  ُنسب  عما  سالم  سئل  أخ��رى،  جهة  من 
ذكرت.  ما  في  التباس  »حصل  فقال  ليرة،  ألف   12 على  الصرف 
للتوضيح، إن العمل على خفض سعر الصرف إلى 12 ألف ليرة، 
وهو تقدير شخصي، مبني على معطيات تعمل عليها الحكومة مع 
الجهات  كل  ومع  الدولي  والبنك  النقد  وصندوق  الدولي  المجتمع 
المعنية لمساعدتنا على إعادة تحريك الوضع االقتصادي بما يتيح 

خفض سعر الصرف إلى ما بين 10 إلى 12 ألف ليرة«.
والتوقعات  اإليجابية  المعطيات  ح��ال،  أي  »ف��ي  أض��اف 
بالنسبة إلى المؤشرات االقتصادية على مدى األشهر الثمانية 
مفاوضاتنا  نجاح  مقدمها  في  الالزمة،  واإلج���راءات  المقبلة 
الحكومة  مساعدة  على  القادرة  وحدها  هي  النقد،  صندوق  مع 
لخفض سعر الصرف. وتالياً ما ذكرته عن سعر ال�12 ألف هو 

رهن ورشة عمل مكّثفة«.

»القومي«: الجرائم الإرهابية لن تثني �سورية 

عن تحرير كّل الأر�س من الإرهاب والحتالل

اأحزاب وطنية وقومية دانت تفجيري دم�سق وحماة الغا�سمين:

يقف وراءه الجماعات الإرهابية وم�سغلوها انتقامًا من انت�سار �سورية

»الإ�سالمي الوحدوي«: »القوات« راأ�س حربة

لم�سعى الو�ساية الدولية على لبنان

األسمر  بشارة  الدكتور  العام  العّمالي  االتحاد  رئيس  أعلن 
 400.000 ال�  ح��دود  سيالمس  البنزين  صفيحة  سعر  »أن 
النفط  برميل  سعر  ارتفاع  بسبب  المقبلة  األسابيع  في  ل.ل. 
عن  الكلي  الدعم  ورفع  الدوالر  صرف  سعر  وارتفاع  العالمي 
المحروقات«، مشيراً إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين أمس، 

إلى 312.000 ل.ل. والمازوت إلى 270.000 ل.ل.
مكتب  هيئة  اجتماع  بعد  عقده  صحافي  مؤتمر  في  وقال 

االتحاد العّمالي »إن هذه االرتفاعات ستؤدي إلى:
في  الموظف  ق��درة  وع��دم  االقتصادية  للحركة  ت��ام  شلل 
الحركة  وتباطؤ  عمله  إلى  للتوجه  والخاص  العام  القطاعين 

االقتصادية وتوقفها وإلى انفجار اجتماعي كبير.
والخبز  والغاز  والسلع  النقل  أسعار  في  صاروخية  زيادة 

والطبابة واالستشفاء والتدفئة ونحن على أبواب الشتاء.
تعمتد  التي  الحكومية  المؤسسات  أداء  في  كبير  انهيار 
المختلفة )من كهرباء  المحروقات لتأمين الخدمات  كلياً على 

واتصاالت وإنترنت ومياه(.
ارتفاع أسعار اشتراكات المولدات الكهربائية.

لبنان  مياه  مؤسسة  )بيان  المياه  تأمين  على  القدرة  عدم 
الشمالي(.

انهيار المؤسسات الضامنة )الضمان - التعاونية - شركات 
التأمين - األلوية الطبية في المؤسسات العسكرية(«.

أضاف »لذلك، ال بد من وقف اإليقاع الجنوني لسعر صرف 
ويرتفع  الدوالر  ينخفض  كيف  كبير:  سؤال  األميركي.  الدوالر 
ومن  وبعدها؟  الحكومة  تأليف  قبل  ليرة  آالف  سبعة  بحدود 

يتحكم بسعر الصرف؟«.
وأكد »ان كل عمل إنقاذي قبل تثبيت سعر صرف الدوالر هو 
يتسبب  لمن  محاسبة  »إجراء  إلى  ودعا  المحال«.  من  ضرب 
للمحتكرين  حديد  من  بيد  والضرب  ال��دوالر  سعر  بارتفاع 
المحروقات  بأسعار  تتحكم  التي  والكارتيالت  والمافيات 
تحديد  مرسوم  إحياء  االقتصاد  وزارة  من  والطلب  والسلع 

سقف األرباح واألسعار«.

وبطاقة  التمويلية  للبطاقة  ف��وري  »إق���رار  إل��ى  دع��ا  كما 
الحكومي  وااللتزام  واإلقرار  للمحروقات  وبطاقة  استشفائية 
بجدولة ودفع أموال المودعين كما جرى مع حاملي )لسندات 

اليورو بوند( في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي«.
الحّد  رفع  الخاص،  والنقل  العام  النقل  بتفعيل  وطالب 
القطاعين  في  وملحقاته  األجر  شطور  وتعديل  لألجور  األدنى 
سياسة  وض��ع  العسكرية،  والقطاعات  وال��خ��اص  ال��ع��ام 
استشفائية سريعة قائمة على دعم المستشفيات الحكومية، 
الوطني  الصندوق  دعم  الرسمية،  والجامعة  المدرسة  دعم 
وقف  إلى  السعي  الضامنة،  والصناديق  االجتماعي  للضمان 
»كل  وقال  هرماً«.  البلد  أصبح  بعدما  الشباب  وتهجير  هجرة 
تنتج  النحل  كخلية  تكون  فاعلة  حكومة  وجود  يفرض  هذا 
وتفعل العمل اليومي للوزراء لوضع األسس للبدء بالحلول«.

والصناعية  االقتصادية  الهيئات  »دعوة  تقّرر  انه  وأعلن 
ونقابات  النقابية  التنسيق  وهيئة  المدني  المجتمع  وهيئات 
المقبل  األس��ب��وع  يعقد  موسع  اجتماع  إل��ى  ال��ح��ّرة  المهن 
الخطوات  واتخاذ  لتدارس  العام  العّمالي  االتحاد  مقّر  في 
والقرارات المناسبة ألشكال التحرك )اعتصامات - تظاهرات 
والكتل  »المسؤولين  محمالً  التدهور«،  لوقف  إضرابات(   -
اإلنسانية  الكارثة  ه��ذه  تداعيات  والمرجعيات  النيابية 
التي  والبيئية  والتربوية  والصحية  االقتصادية  االجتماعية 

تحصل«.
األح��داث  بمستوى  جامعة  وطنية  »ل��ق��اءات  إل��ى  ودع��ا   

الخطيرة التي يشهدها الوطن حتى يبقى شيء من لبنان«.
في  األج���ور  رف��ع  بمسألة  المعنيين  بعض  إل��ى  وت��وج��ه 
عن  اإلق��الع  »إل��ى  إياهم  داعياً  وال��ع��ام،  الخاص  القطاعين 
لجنة  اجتماع  على  التشويش  ومحاولة  والسلبية  التشنج 
السبيل  هو  الحوار  »أن  معلناً  المقبل(«،  )األسبوع  المؤشر 
على  يقوم  حوار  األجور،  لمسألة  حلول  إلى  للوصول  الوحيد 
الشعب  من  بالمئة  تسعين  إلنصاف  المشتركة  التضحيات 

اللبناني«.

في  وقفًة  الطيونة  مجزرة  شهداء  أهالي   نّظم 
روضة الشهيدين بالغبيري، بمشاركة رئيس بلدية 

الغبيري معن الخليل وأهالي  الشهداء السبعة.
مسؤوليتها  تتحّمل  بأن  »الدولة  األهالي  وطالب 
إلى  والقضائية  األمنية  األج��ه��زة  ت��س��ارع  وب���أن 
الكشف عن المجرمين والمتورطين وتحقيق العدالة 

بمحاسبتهم وإنزال أشد العقوبة بحقهم«.
الشيعي  اإلسالمي  المجلس  رئيس  نائب  وعّزى 
األعلى العالمة الشيخ علي الخطيب على رأس وفد، 
محمد  السيد،  محمد  فرحات،  مريم  الشهداء:  أهالي 

حسن نعمة وعلي السيد.
مصابنا«،  هو  الشهداء  ذوي  »مصاب  أن  وأك��د 
اإلسراع  ويجب  هدراً  تذهب  لن  دماءهم  »أن  مؤكداً 
حتى  والمحّرضين  الفاعلين  وكشف  التحقيقات  في 
عبرًة  ليكونوا  العقوبات  أقصى  المجرمون  يلقى 
الوطن  وتعريض  األبرياء  قتل  نفسه  له  تسّول  لمن 
م��ح��اوالت  لكل  وسنتصدى  نرفضها،  فتنة  إل��ى 
الذين  اللبنانيين  بين  طائفية  فتنة  الى  البلد  جّر 
نعتبرهم إخوًة وأهالً وشركاء في الوطن، ولن نسمح 
لعصابات مشبوهة وقوة مأجورة أن تحقق أهدافها 
للمشروع  خدمًة  المتنقلة  الفتن  فخ  في  البلد  بإيقاع 

الصهيو أميركي في تخريب لبنان وإضعاف المقاومة 
في مواجهاتها للتهديدات والمؤامرات اإلسرائيلية«.

من جهته، شّدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في »حزب 
بمناسبة  صيدا  في  لقاء  خالل  دعموش  علي  الشيخ  الله« 
المولد النبوي، على أن »المقاومة كانت دائماً قوية في مواقع 
الفتن وعصية على االنجرار نحو أهداف خبيثة، وأهلها كانوا 
الصبر  أصحاب  ولوال  والتضحية،  والثبات  الصبر  أهل  دائماً 
الحاقدين  بنار  ويشتعل  يلتهب  اليوم  لبنان  لكان  والبصيرة 

والموتورين وأمراء الحرب األهلية«.
وأكد »أن قدرات المقاومة وقوتها كانت دائماً ومنذ االنطالقة 
اللبنانيين، ولم تكن يوماً  مسخرة لحماية لبنان والدفاع عن 
أداًة لترهيب اللبنانيين أو تخريب عيشهم المشترك أو سلمهم 
معادلة  وصنعت  التحرير  أنجزت  المقاومة  وقدرات  االهلي. 
التكفيريين  واستباحة  اجتياح  ومنعت  العدو  مع  ال��ردع 
تحمي  اليوم  وهي  األخطار،  عنه  وأبعدت  للبنان  اإلرهابيين 
االستقرار والسلم األهلي وتمنع االقتتال الداخلي وُتبعد شبح 

الحرب االهلية عن لبنان«.
القريبة  واألح���داث  الوقائع  ك��ل  ت��ؤك��ده  م��ا  »ه��ذا  وت��اب��ع 
والبعيدة، ففي خلدة حاولوا استدراجنا للفتنة وسقط شهداء 
غدراً، وسكتنا، ألننا ال نريد الفتنة، ثم تعرض إخواننا لكمين 
في بلدة شويا وسكتنا، ألن لدينا أهدافاً كبيرة تتعلق بحماية 
وطننا وال نريد أن نضيعها في صراعات داخلية، وحاولوا من 
خالل مجزرة الطيونة جرنا إلى حرب أهلية وسقط لنا شهداء، 
على  الفرصة  تفويت  نريد  ألننا  وجرحانا،  شهداءنا  ولملمنا 

المجرمين والقتلة الذين يجّرون البلد إلى حرب أهلية«.

ولتالفي  الطيونة  ف��ي  حصل  م��ا  »أم���ام  أن��ه  واعتبر 
تكراره في المستقبل، ومن أجل تعطيل مشروع جّر لبنان 
عاتق  على  تقعان  مسؤوليتان  هناك  أهلية،  حرب  إلى 
أن  وهي  وطنية،  مجتمعية  مسؤولية  األولى:  اللبنانيين: 
الوقوف  المسيحيين  خصوصاً  لبنان  في  الجميع  على 
أجل  من  والمجرم  القاتل  ورئيسه  القوات  حزب  بوجه 
السلم األهلي، وتعزيز األمن  الحرب األهلية، وتثبيت  منع 
مسؤولو  اعترف  بعدما  خصوصاً  البلد،  في  واالستقرار 
والثانية:  مسلحة.  ميليشيا  بأنهم  اللبنانية  ال��ق��وات 
واألجهزة  الدولة  مسؤولية  وهي  حق��وقية،  مسؤولية 
وراءهم،  يقف  ومن  القتلة  بمحاسبة  والقضائية  األم��نية 
إجرامية  أع��م��االً  ارتكبت  مسلحة  عصابة  باعتبارهم 
المواطنين،  وت��روي��ع  األب��ري��اء  وج��رح  بقتل  وتسّببت 

وعّرضت األمن والسلم األهلي للخطر«.
وأوضح أننا »سننتظر التحقيق ولن نتجاوز ما حصل ولن 
ُنهمل دماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا في هذه المجزرة، 
والقتلة  المجرمين  كشف  حتى  القضية  ه��ذه  وسنتابع 
ومحاسبتهم في إطار القانون، ولن نسكت إذا شعرنا أن هناك 

تمييعاً أو تسييساً لهذه القضية«.
الملف  ه��ذا  مع  التعاطي  وأجهزتها  الدولة  »على  وختم 
أو  الخارجية  للتدخالت  الخضوع  وع��دم  الجدية  بمنتهى 
المرتكبين  سيشجع  ذلك  ألن  الطائفية،  والضغوطات  الغرائز 
لبنان  انزالق  في  وسيساهم  الجرائم  من  المزيد  ارتكاب  على 

إلى ما هو أسوأ من المخاطر التي يتعرض لها«.

أدان الحزب السوري القومي االجتماعي التفجيرين اإلرهابيين اللذين 
أدى  مما  بدمشق،  الرئيس  جسر  عند  مبيت  حافلة  أمس  صباح  استهدفا 
القوى  بجهود  الحزب  ونّوه  الجرحى.  إلى  إضافة  شهيداً   14 ارتقاء  إلى 
مزروعة  كانت  ثالثة  عبوة  تفكيك  من  تمكنت  التي  السورية  األمنية 
لمخططهم  اإلرهابيين  استكمال  دون  حال  الذي  األمر  ذاته،  المكان  في 
في  المدنيين  المواطنين  من  ممكن  عدد  أكبر  إيقاع  إلى  الهادف  اإلجرامي 

المرتكبة. المجزرة 
واعتبر عميد اإلعالم في »القومي« معن حمية في بيان أمس »أّن هذا العمل 
اإلجرامي اإلرهابي يأتي في التوقيت الذي تستكمل فيه الدولة السورية إعادة 
أوضاع  وتسوية  أبنائها  واحتضان  والبلدات،  القرى  لبعض  واالستقرار  األمن 
من ُغّرر بهم وضلوا الطريق. ما يؤكد بأن رعاة اإلرهاب وداعميه ومشغليه ما 

زالوا يستثمرون في األعمال )اإلرهابية في محاولة يائسة للضغط على سورية 
التي تصّدت بحزم وصمدت وانتصرت في حربها ضّد اإلرهاب.   

الدولة  تثني  لن  ارتكبت  التي  اإلرهابية  الجرائم  كّل  أّن  القومي  الحزب  وأكد 
السورية عن المضّي قدماً في تنفيذ قرارها الحازم بتحرير كّل األرض المحتلة 
من اإلرهاب واالحتالل. ونحن إلى جانب جيشها الباسل جيش تشرين البطل 
بكّل  واإلحتالل  والتطرف  اإلره��اب  ضّد  والوجود  المصير  معركة  خوض  في 

صنوفه.
إّن الحزب السوري القومي االجتماعي يبارك الدماء الزكية التي بذلها شهداء 
التفجيرين اإلرهابيين، فهم ردوا إلى األمة وديعتها، وافتدوا أبناء شعبنا على 
طريق سبقهم فيها اآلالف من الشهداء، فأثمرت تضحياتهم نصراً سيكتمل بين 

لفتة عين وانتباهتها.

الغاشمين  التفجيرين  وقومية  وطنية  أحزاب  دانت 
عشرات  موقعين  وحماه  دمشق  أمس  استهدفا  اللذين 
الشهداء والجرحى، مؤكدًة وقوف الجماعات االرهابية 
من  انتقاماً  وراءهما  واإلقليميون  الدوليون  ومشغلوها 

انتصار سورية.
»هذا  بيان  في  الله  حزب  استنكر  السياق،  هذا  وفي 
اإلرهابية  الجماعات  وراءه  تقف  الذي  اآلث��م،  التفجير 
»كل  أن  أك��د  واإلق��ل��ي��م��ي��ون«،  ال��دول��ي��ون  ومشغلوها 
االستقرار  زعزعة  في  تنجح  لن  اإلرهابية  المحاوالت 
وعزيمة  تصميم  من  ستزيد  وإنما  ال��س��وري،  واألم��ن 
الجيش والشعب السوري على استكمال عملية التحرير 

ومالحقة اإلرهابيين وتطهير البالد منهم«.
وتقّدم الحزب من القيادة السورية والجيش السوري 
متمنياً  والمواساة،  التعازي  بأحر  الشهداء  وعوائل 
للشعب  واالستقرار  وتانصر  للجرحى  العاجل  الشفاء 

السوري.
لألحزاب  العام  للمؤتمر  العاّمة  األمانة  دانت  كذلك 
العربية في بيان، التفجير اإلرهابي الغاشم  وأكد األمين 
تشير  نكراء  جريمة  »االعتداء  أن  العام،  للمؤتمر  العام 
اآلمنين  تستهدف  التي  الجبانة  اإلرهابية  العقلية  إلى 
بالمفخخات واالغتياالت، في محاولة فاشلة الستهداف 
مواقفهم  من  انتقاماً  السوريين،  ل��دى  الحياة  إرادة 

البطولية وانتصاراتهم المتتالية في الميادين كافة«.
وشّدد على أن هذه »العملية اإلجرامية، والتي سبقها 
على  صالح  مدحت  المحّرر  األسير  للشهيد  اغتيال  من 
ثرى الجوالن برصاصات غدر صهيونية، ما هي إالّ تأكيد 
على أن أعداء سورية مستمرون في غّيهم وفي أساليبهم 
التي  المصالحات  مسار  على  ورّداً  والساقطة،  الغادرة 
والدولي  العربي  واالنفتاح  السوري  الجنوب  شهدها 
االنتصار  بإعالن  ليبّشر  اإليجابية  بوادره  الحت  التي 

الناجز للشعب السوري العظيم«.
وإذ أعلن صالح »مشاطرة الشعب السوري الصامد 
الحزن واأللم في هذا المصاب الجلل«، عّبر عن »اإلدانة 
مؤكداً  النكراء«،  الجريمة  لهذه  الشديدين  واالستنكار 
»الموقف الثابت بالوقوف إلى جانب سورية في حربها 
التي تخوضها ضد اإلرهاب واالحتالالت األجنبية التي 

تمّس السيادة السورية«.

وختم »الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى، 
ولُيلهم  األب��رار،  الشهداء  ذوي  إلى  الحاّرة  والتعازي 

عائالتهم الصبر والسلوان«.
في  والقومية  الوطنية  والقوى  األح��زاب  لقاء  ورأى 
إلى  الطيونة  من  المتناسل  الدم  »أن  بيان  في  البقاع، 
دمشق وقبلها في تدمر يشي بأننا أمام مشهدية رسمها 
الصهيو  الحلف  أوك��ار  في  قابع  واح��د  إج��رام��ي  عقل 
أقبيتها  المأزومين يدير من  اإلقليميين  أميركي وأذنابه 
المتجول  القتل  أساليب  توّسل  عبر  واحد  عمليات  أمر 
المعادالت  قلب  متوهماً  المقاومة،  محور  الستنزاف 
وتغيير التوازنات التي ُحسمت لصالح محور المقاومة 

في طول وعرض ساحات الصراع في المنطقة«.
وأكد »أن هذا العبث اإلجرامي االستفزازي البشع من 
قوى إرهابية عميلة تتلّبس لبوسات مختلفة هنا وهناك 
ذات  أنها  لإليحاء  والتجزير  والقتل  القوة  بوهم  تنتفخ 
شأن في وقت أثبتت األحداث والوقائع كم من الويالت 
جرت على أبناء جلدتها، وما انسحاق اإلرهاب التكفيري 
الحليفة  والقوى  الجيش  ضربات  تحت  سورية  في 
اللبنانيين  رفض  وما  الوطنية،  الدولة  حول  والتحلّق 
للكنتنة  المسيحيين،  من  الساحقة  األغلبية  خصوصاً 
اإلسالمية  المقاومة  ودور  والتقوقع  االنعزال  ومشاريع 
المسيحي  والحضور  المسيحية  المقدسات  حفظ  في 
أن  على  الساطع  الدليل  س��وى  ولبنان،  سورية  في 
سيبقى  للخارج  واألداة  األجير  دور  ولعب  المغامرات 
جعجعة لم ولن يغير شيئاً في مجرى الحرب الطاحنة 
ضد سورية المنتصرة على ذئاب اإلرهاب أدوات بعض 
العرب، كما لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء في لبنان 
الذي حسمت فيه الخيارات واالنتصارات والمنتفخ هنا 
دوالرات  حفنة  لقاء  اإلقليم  في  متهالك  مأزوم  لتنفيس 
من  اآلالف  م��ئ��ات  أم���ام  نفسه  سيجد  م��زع��وم  ودور 

المقاومين وحلفائهم بعوضة في بحر هادر«.
التفجير  بيان،  في  »أم��ل«  حركة  استنكرت  بدورها 
اإلجرام  عصابات  تتسلل  جديد  »مّرة  وقالت  اإلرهابي 
لتستهدف أمن سورية بتفجير طال االستقرار واألمن في 

العاصمة دمشق«.
التي تقف مع سورية وأهالي  وأضافت »إن الحركة 
الشهداء بمصابهم، كلها أمل بقدرتهم على سحق اإلرهاب 

وتمكنهم من جبه التحديات بمختلف أنواعها«. وتقدمت 
من »القيادة في سورية وجيشها وأهالي الشهداء بأحّر 

التعازي، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل«.
العربي  البعث  ح��زب  في  القطرية  القيادة  ودان��ت 
برئاسة  ال��دوري  اجتماعها  بعد  بيان،  في  االشتراكي 
أمينها القطري نعمان شلق، التفجيرين اإلرهابيين في 
دمشق وحماه  وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى 
الشهداء  عوائل  إلى  سيما  وال  وشعباً،  قيادًة  سورية 

األبطال من الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني.
على  ساطع  دليل  »هما  التفجيرين  أن  واعتبرت 
الظالمي  وف��ك��ره��ا  اإلره��اب��ي��ة  المجموعات  إف���الس 
والجهات الخارجية الداعمة لها وعجزها، بعدما تمكنت 
والحكيمة  الشجاعة  بقيادتها  السورية  الجمهورية 
الحرب  في  االنتصار  من  أوفياء،  حلفاء  من  والمدعومة 
الكونية التي هدفت إلى إسقاط سورية الدولة والموقع 
والدفاع  العربية  القضايا  صون  في  المحوري  والدور 
عنها وفي مقدمها قضية فلسطين التي ستبقى القضية 

المركزية التي من دونها ال استقرار وال أمان وال سالم«.
يثني  لن  اإلجرامي  اإلرهابي  العمل  »ه��ذا  أن  ورأت 
سورية بقيادة الرئيس الدكتور بشار األسد عن المضي 
استهدفت  التي  المدّمرة  الحرب  اثار  إزالة  مشروع  في 
والنهوض  واإلع��م��ار  البناء  وإع���ادة  والحجر،  البشر 
بسورية مع المضي قدماً في تحرير آخر شبر محتل من 

األرض السورية من الجوالن إلى شرق الفرات«.
الشيعي  اإلسالمي  المجلس  رئيس  نائب  واستنكر   
األعلى العالمة الشيخ علي الخطيب في بيان »التفجيرين 
في دمشق في عمل إرهابي يستهدف األمن واالستقرار 
في سورية بعد اإلنجازات الكبيرة التي حققها الجيش 
السوري وحلفاؤه على اإلرهاب التكفيري الذي يستكمل 
أهداف الحصار والعقوبات األميركية والعدوان الجوي 
الصهيوني المتواصل على سورية ما يؤكد انخراط هذه 
العصابات التكفيرية في المشروع التخريبي للمنطقة«.

وتوجه بأحّر التعازي من الشعب السوري وقيادته 
للجرحى  العاجل  الشفاء  متمنياً  ال��ش��ه��داء  وذوي 
ولسورية »المضي قدماً في مسيرة التعافي والنهوض 
وقد تخلصت من العقوبات والحصار وتحّررت أرضها 

من اإلرهاب الصهيوني والتكفيري«.

الطارئة  جلسته  الوحدوي«  اإلسالمي  »اللقاء  عقد 
الجلسة  استهل  ال��ذي  غندور  عمر  رئيسه  مكتب  في 
انتقل  ثم  النبوي  المولد  ذك��رى  لمناسبة  بالتهنئة 
الماضيين.  اليومين  في  التطورات  آخر  عن  للحديث 
بعد  مقلقة  استثنائية  حالة  لبنان  يعيش  وق��ال« 
»قطوع« مجزرة الطيونة، التي نجح حزب الله وحركة 
القتلة  أراده  لما  خالفا  نتائجها  استيعاب  في  أم��ل 
الغدرة، ليس استخفافاً بالشهداء والدماء الزكية، بل 
تقديراً  للصالح العام وعدم االنجرار إلى الفتنة التي 
قبل  واضحة  واحترافية  بعناية  لها  التحضير  جرى 

يومين من وقوعها«.
يكمل  التعبير  حرية  على  االعتداء  »هذا  أن  وأكد 
الفتنة وضرب السلم األهلي، والهدف  إيقاع  مسلسل 
ترجمًة  االقتتال  إلى  البلد  وجّر  للمقاومة  الكيد  دائما 
األدوات  في  المتمثلة  الصهيونية  األميركية  لإلرادة 

المحلية وهي كثيرة ».
على  واالط��الع  للوقائع  واستعراض  نقاش  وبعد 
سير التحقيقات الجارية، نّوه اللقاء  بمضمون إطاللة 
األمين العام لحزب الله  السيد حسن نصر الله المتلفزة 
مساء االثنين الماضي »العامرة بالدفء والعزم وإبداء 
المسيحيين  خصوصاً  اللبنانيين  لجميع  الحنان 
الثقة  وإشاعة  الجميع  مع  التواصل  على  وحرصه 
جّر  يريد  من  أضاليل  في  الوقوع  من  محذراً  بينهم، 
إلى  يسعون  الذين  لمشّغليه  طاعًة  الفتنة  إلى  البلد 
حصلت  كالتي  أمنية  واه��ت��زازات  مجتمعية  فوضى 

في الطيونة تمهيداً للمطالبة بالوصاية الدولية على 
حربة  رأس  اللبنانية  القوات  رئيس  وتنصيب  لبنان 

لهذا المسعى«.
السّنة  أه��ل  دور  »ع��ن  المجتمعون  وت��س��اءل 
القليلة  األيام  المتالحقة في  التطورات  والجماعة من 
الماضية، وهم من الركائز المجتمعية األساسية وما 
إالّ من أوائل المدافعين عن سيادة لبنان،  كانوا يوماً 
قضايا  ونصرة  للنضال  المتقدمون  و  والعروبيون 
األّمة وفي طليعتها القضية الفلسطينية؟«، مشيرين 
مجزرة  حيال  فاترة  مواقف  من  سمعناه  »ما  أن  إلى 
والجماعة  السنة  أهل  تاريخ  عن  ُيعّبر  ال  الطيونة 

ساحات  في  المجاهدين  إخوانهم  مع  وتعاطفهم 
المواجهة والشرف«.

وتابعوا« وما موقف ذاك المتجلبب في زي ال يشبهه 
إال متقّرش ومتكّسب ال يشبه أبداً الرجال الكرام من أهل 
السنة والجماعة، حاله كحال ذلك السياسي المصاب 
بصعق سيكولوجي يفتش عن دور ويوقد في صدره 
فرناً من الكراهية للمقاومة المظّفرة وهو من سيكتوي 

في نار حقده وسيبقى سجين حقده وفشله«. 
هم  أين  والجماعة  السنة  »أهل  متسائلين  وختموا 
اليوم من إسرائيل؟   فإذا كانت إسرائيل باطالً، فال ُيمكن 

ألهل السنة والجماعة إالّ أن يكونوا مع الله والحق«. 
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من وقفة أهالي ضحايا جريمة الطيونة
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رئي�س الحزب �سارك ووفد مركزي في ت�سييع الرفيق المنا�سل عبد �سمحتا

وفد قومي يقدم التعزية بال�سهيد مدحت ال�سالح في مدينة جرمانا

»القومي« ينعى ال�سحافي المخ�سرم الرفيق المنا�سل جورج قي�سر:ابن مدر�سة الحق والحرية ونذر حياته النت�سار قَيمها

ورئي�س الحزب وائل الح�سنية يعزي العائلة.. وا�سفًا الراحل بالمنا�سل ال�سلب الذي انخرط في العمل القومي بكّل ميادينه

االجتماعيون  القوميون  السوريون  وّدع 
وأهالي بلدات عيناتا وميفدون وبرج البراجنة 
سمحتا  موسى  عبد  الرفيق  القومي  المناضل 
في مأتم مهيب حيث ُصلي على جثمانه ووري 

الثرى في جبانة الرمل ـ برج البراجنة.
السوري  الحزب  رئيس  المشّيعين  تقّدم 
يرافقه  الحسنية  وائــل  االجتماعي  القومي 
والــشــؤون  العمل  عميد  ــّم  ض مــركــزي  ــد  وف
االجتماعيةـ  منفذ عام بيروت بطرس سعاده، 
المقداد،  إيــهــاب  والــشــبــاب  التربية  عميد 
أعضاء المجلس األعلى: سمير رفعت وقاسم 
مهدي،  وسماح  الدين  كمال  وحسن  صالح 
الشيخ  وليد  القومي  المجلس  رئيس  نائب 
منفذ  القومي،  المجلس  أعضاء  من  )وعــدداً( 
عام المتن الجنوبي هشام المصري وأعضاء 
بيروت  منفذية  هيئة  أعضاء  المنفذية،  هيئة 
وعضو هيئة منفذية صور حسين كمال الدين 
والقوميين،  المحليين  المسؤولين  من  وعدداً 
وميفدون  عيناتا  أهالي  من  حشد  إلى  إضافة 

وبرج البراجنة.

أّدى  ــن حــيــث  ــدف ال ــم  ــراس ــام م ــم إت بــعــد 
تقّبل  سمحتا،  للمناضل  التحية  القوميون 
إلى  التعازي  المركزي  والوفد  الحزب  رئيس 

جانب عائلة الفقيد.
المناضلين  من  الــراحــل  الرفيق  أن  يذكر 
الغالي  ــوا  ــذل ب ــن  ــذي ال ــــداء  األش القوميين 

وأمتهم.  حزبهم  انتصار  سبيل  في  والنفيس 
ضمن  مسؤوليات  عدة  تولى  قد  الفقيد  وكان 

منفذية بيروت. 

 2021 األول  تشرين   17 األحــد  يــوم  الموت  غّيب 
جورج  الرفيق  المخضرم  واإلعالمي  القومي  المناضل 
حافلة  حزبية  مسيرة  بعد  عــامــاً،   81 عــن  قيصر، 
القومي  إيمانه  خاللها  من  جّسد  والمهام،  بالمحطات 
خاللها  من  قــّدم  إعالمية  ومسيرة  ومناقبية،  التزاماً 
أنموذجاً للصحافي الملتزم إبداعاً وعصامية، ال بل كان 
لسنوات  كان  وقد  الكبار،  الصحافة  رجاالت  من  واحداً 
مؤسسي  ومن  و«النهضة«،  »البناء«  لتحرير  مديراً 
في  عمله  عن  عدا  لتحريرها،  ومديراً  »الوطن«،  جريدة 
التي  تشرين  جريدة  منها  عديدة،  إعالمية  مؤسسات 
أضافة  التحرير  رئيس  نائب  مسؤولية  فيها  تحمل 
المسيرة والشبيبة، وله نتاج كبير  الى ترؤسه تحرير 
مسؤولية  أيضاً  وتولى  واألبحاث.  المقاالت  من  وقّيم 
لالعالم  الوطني  المجلس  في  عضواً  عّين  إذ  اعالمية، 

في الجمهورية العربية السورية.
 ،1940 الالذقية،  مواليد  من  قيصر  جورج  الرفيق 
أوالد داليا   3 ولديه  المقدسي  مها  السيدة:  من  متزوج 

ولنا وإياد.
في  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  الى  انتمى 
للقومي  مثاالً  وكان  الماضي،  القرن  ستينيات  أوائــل 
المؤمن بقضية تساوي  المندفع والشجاع،  االجتماعي 
ُيطلب  ما  بكّل  القيام  عن  يترّدد  لم  الذي  وهو  وجوده، 
منه، رغم قساوة الظروف وخطورة المهام وما تعّرض 
اللبناني على  الطائفي  النظام  اعتقاله من قبل  اثناء  له 

اثر الثورة االنقالببة.
بكّل  وعمل  الحزبية،  المسؤوليات  من  العديد  تسلم   

تفاٍن وإخالص من أجل نشر مبادئ الحزب. 
اتخذ من الصحافة مهنة، وهو الحائز على إجازة في 
السياسة واالقتصاد، فتمّيز باحترافيته وموضوعيته، 
القومية  السورية  النهضة  مدرسة  أبن  وهو  ال  كيف 
يؤمن  والتي  والحرية،  الحق  مدرسة  االجتماعية، 

أبناؤها أّن المجتمع معرفة والمعرفة قوة.
جورج  القدير  واإلعــالمــي  الخلوق  الرفيق  برحيل 
لطالما  قامة  الملتزم،  واإلعــالم  الحزب  يخسر  قيصر 

نذرت حياتها من أجل انتصار قيم الحق والحرية.
ـ  انجلوس  لــوس  في  الراحل  الرفيق  ويشّيع  هــذا 

الواليات المتحدة األميركية.
وائل  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  رئيس 
معزياً،  ايــاد  الدكتور  الراحل  بنجل  اتصل  الحسنية 
إياه  واصفاً  قيصر،  جورج  الراحل  بالرفيق  ومشيداً 
بالمناضل الصلب الذي انخرط في العمل القومي، بكّل 
ميادينه، متألقاً في مجال الصحافة الملتزمة، المدافعة 

عن قضية الشعب واألمة.
جسداً،  رحل  جورج  الرفيق  إّن  الحزب  رئيس  وقال 
كأحد  والنهضة،  الحزب  ذاكــرة  في  حياً  سيظّل  لكنه 
وثقافة  علماً  حزبهم،  في  المتمّيزين  المناضلين  أبرز 
الوطن  في  وللقوميين  لعائلته  العزاء  وقال  ومعرفة. 

وعبر الحدود والبقاء لألمة.
الذي  حمية،  معن  اإلعــالم  عميد  معزياً  اتصل  كما 
اعتبر أّن الرفيق الراحل سجل بصمة ممّيزة على امتداد 
خلوقاً  مجلياً  وكان  واإلعالمي،  الحزبي  نضاله  مسيرة 

واألصدقاء  الرفقاء  من  عرفه  من  كــّل  أحّبه  رصيناً، 
محباً  صادقاً  عمله،  في  قدوة  كان  لقد  واإلعالميين.. 

ومخلصاً.
كتب  البحري  أسعد  الشام  في  الداخلية  عميد  وكيل 

عن الرفيق الراحل قائالً:
راسخ  الحقيقّيين  المناضلين  من  جــورج  الرفيق 
ووقف  للوطن،  عمره  نذر  القومية،  بالعقيدة  اإليمان 

حياته ألمته السورية اقتداء بحضرة الزعيم.
آمن  التي  قضيته  عن  يوماً  يتخّل  لم  جورج  الرفيق 
ومناقبيته  قسمه  عــن  أنملة  قيد  يتراجع  ولــم  بها، 

االجتماعية.  القومية 
الطيبة  السمعة  صاحب  قيصر  جورج  الرفيق  رحل 
الذي عمل لخير سوريته حتى  والسيرة الحسنة، وهو 

اللحظات األخيرة من حياته الزاخرة بالعطاء. 
جريدتي  في  سوياً  بالعمل  عديدة  سنوات  قضينا 
والصديق  الرفيق  خير  وكان  »النهضة«،  و  »البناء« 

وقد أحزنني رحيله كثيراً، والبقاء لألمة...

بالشهيد  التعزية  يقدم  قومي  وفــد 
مدحت الصالح في مدينة جرمانا

القومي  السوري  الحزب  من  وفد  قام 
االجتماعي بتفديم واجب العزاء بالشهيد 
العدو  اغــتــالــه  الـــذي  الــصــالــح  مــدحــت 
قرب  التينة  عين  بلدة  في  الصهيوني 

مجدل شمس في الجوالن المحتل.
ترأس الوفد عميد اإلقتصاد في الحزب 
طارق األحمد بمشاركة وكيل عميد العمل 
والشؤون اإلجتماعية محمود بكار ومنفذ 
حابو  محمد  دمشق  ريــف  منفذية  عــام 
مديرية  ومدير  المنفذية  هيئة  وأعضاء 
هيئة  وأعــضــاء  قــطــان  شـــادي  جرمانا 

المديرية ووفد من الرفقاء والمواطنين.
وفي موقف العزاء تحدث العميد طارق 
األحمد مقدماً العزاء باسم رئيس الحزب 
وائل الحسنية وقيادة الحزب، مبيناً بأن 
ألن  ولألمة  للحزب  شهيد  هو  الشهيد 
نضاله كان بحجم هذه األمة في ظل هذه 

الحرب المستمرة على وطننا.
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رئي�س الحزب منح »و�سام الواجب« للرفيق المنا�سل الراحل محمد عز الدين

ووفد مركزي زار بلدة الح�سنية في عكار و�سّلم الو�سام للعائلة 
القومي  ــوري  ــس ال الــحــزب  رئــيــس  أصـــدر 
االجتماعي األمين وائل الحسنية، مرسوماً منح 
المناضل  للرفيق  الواجب«  »وســام  بموجبه 

الراحل محمد عز الدين.
عام  منفذ  ـ  العميد  الحزب،  رئيس  وكلف 
المتن الشمالي الرفيق فادي داغر ووفد مركزي، 
وضم  الراحل،  الرفيق  لعائلة  الوسام  بتسليم 
المقداد  إيهاب  األمين  والشباب  التربية  عميد 
منفذ  إلى  إضافة  عباس،  الباسط  عبد  واألمين 
عام عكار الرفيق أحمد حموضه وأعضاء هيئة 

المنفذية.
الراحل،  وأبناء  لزوجة  الوسام  سلّم  الوفد 
الرفيق  بمزابا  والــوفــد  ــر  داغ العميد  وأشـــاد 
وبمسيرته  ومناقبيته  الدين  عز  محمد  الراحل 

النضالية الحافلة بالعطاء.
كان  الــراحــل  الرفيق  أن  إلــى  الوفد  ــار  وأش
بالعقيدة  إيماناً  المتميزين  الرفقاء  من  واحداً 
فتحمل  الحزب،  بموسسات  والتزاماً  القومية 
الــرأي  ــداء  إب في  متميزاً  ــان  وك المسؤوليات 
وتقديم االقتراحات ونشر فكر النهضة السورية 

القومية االجتماعية.
الرفيق محمد خسارة  أن رحيل  الوفد،  وأكد 
ورفقائه  لعائلته  محباً  ــان  ك لقد  للحزب، 
عائلة  فــأســس  بقسمه  بــر  .وقـــد  وأصــدقــائــه 
بالبنان  إليها  يشار  اجتماعية  قومية  سورية 

من أخالق وتربية ونجاح.

الرفيق الراحل محمد عز الدين
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النور )الغجر(، ولكنها لم تجد فيهم ضالتها، فالتجأت إلى تبني الدروز، ونشرت دراسات متهافتة حول أصل مشترك 
مزعوم يجمع الدروز مع اإلنجلو ـ ساكسون، وهي دراسات لم تجد من يشتريها . تسلح الدروز في حينه بالبنادق 
اإلنجليزية وخاضوا حروبهم على حساب اإلنجليز، لكن عمالنيتهم )برغماتيتهم( من جانب وعددهم القليل من جانب 
آخر دعا اإلنجليز لألخذ بخيار تبني اليهود وإقامة وطن لهم بنقلهم من أوطانهم إلى جنوب الهالل السوري الخصيب 
)فلسطين(، اضطرت الدولة العثمانية الضعيفة إلى الموافقة على إقامة قنصليات عامة للدول الطامعة في مدن شرق 
الهالل الخصيب، وكانت تلك القنصليات غير مرتبطة بسفراء دولها في إسطنبول، وإنما بوزارات الخارجية مباشرة 

وأجهزة االستخبارات، ومنحت صالحيات استثنائية. 
لم تكن السياسات االستعمارية – ولن تكون، لها أّي بعد أخالقي، فلم تكن ترى في الطوائف واألقليات، إال أدوات 
لالستعمال ولخدمة الراعي غير الصالح، فكما درس الفرنسيون في تلك الفترة فكرة تهجير الموارنة وكاثوليك الشرق 
ونقلهم للجزائر عقب االحتالل الفرنسي لها، فكر اإلنجليز بتهجير اليهود إلى فلسطين، وخالصة القول إن ال أحد من 
هؤالء معني بالوجود المسيحي بالشرق، وها هي السياسات الغربية قد قادت ألن تنخفض نسبه المسيحيين في 
الشرق بشكل يجعل منهم أقلية مجهرية، فيما يزداد عدد اليهود ليتفّوق على عدد المسيحيين، بخاصة في الجنوب 

)فلسطين(، حيث أصبحت نسبه المسيحيين ال تزيد على 1 في المئة.
فرنسا، الدولة العلمانية فرنسياً، ليست علمانية في بالدنا، وإنما راعية لبعض المسيحيين كما تزعم، وفي زيارة 
المطران  السريانية،  للكنيسة  نينوى  مطران  من  ومعّبر  مهّم  حديث  إلى  استمع  للعراق،  األخيرة  ماكرون  رئيسها 
داؤود شرف، الذي قال له متسائالً وبطريقة استنكارية: أنتم تعرفون كّل شيء، أقماركم االصطناعية كانت تزّودكم 
بالمعلومات، أنتم من غّض النظر عن ذبح المسيحيين على أيدي التكفير في الموصل وإلى تهجيرنا إلى سهل نينوى 
ذلك  وكأّن  انتهت،  داعش  إنهاء  تقّرر  عندما  ولكن  مرتين،  وتهجيرنا  لذبحنا  الغطاء  منح  من  أنتم  جديد،  من  لنطاَرد 
عام  أمين  إليه  أشار  الذي  األمر  وهو  سياساتكم،  وضحايا  ضحاياكم  إننا  الفرنسي  للرئيس  يقول  الصادق  المطران 

حزب الله االثنين الماضي .
المشرقية  المسيحية  وأصابت  الطائفية،  غبارها  غمرة  في  أطلت  الزائف،  الربيع  رياح  عصفت  حيث  الشام،  في 
وما في داخل حظيرة اإلسالم المشرقي المنفتح على اآلخر، وذلك على أيادي مختلفة، من الجار التركي إلى الغرب 
المتوحش، وأداوتهم التي تتفق حيناً وتتنافر حيناً آخر، ولكنها جميعاً تعمل على تحطيم الدولة وتمزيق وحدتها، 
على  االعتداء  وكان  النجف،  زيارة  من  والعائدين  اليازجي،  وبولس  إبراهيم  حنا  غريغور  المطرانين،  خطف  فكان 
أحداث  في  تظهر  المسجد،  داخل  البوطي،  رمضان  سعيد  محمد  الشيخ  باغتيال  األمر  ووصل  والمساجد،  الكنائس 
الشام وحدة جماعات التطرف والتكفير وإلغاء اآلخر، وأوضح مثال على ذلك تصريحات قائد القوات اللبنانية عقب 
أحداث معلوال واالعتداء على كنائسها: أّن هذا مجرد )حكي(، ورفض تحميل جبهة النصرة أية مسؤولية عما جرى في 

معلوال، فيما تأكد أّن القوات اللبنانية كانت تنسق مع مقاتلي جبهة النصرة قبل وأثناء احتاللهم لمعلوال. 
الطيونة  حادث  منذ  والمذاهب،  للطوائف  عابرون  الدم  فتجار  بعينها،  طائفة  إلى  ينتمون  ال  لبنان  في  الدم  تجار 
يلعب  مسيحياً،  داعشياً  يكون  أن  منزلة  منزلتين،  بين  منزلة  في  يتموضع  اللبنانية  القوات  قائد  أّن  ظهر  أيام،  قبل 
دور المعادل لدور داعش في الموصل وسهل نينوى، وبين منزلة الدور الرديف لدور ماكرون في اّدعائه الدفاع عن 
المسيحيين باعتباره المقاول الفرعي الصغير والثانوي، أو داعم من يريده الوهابي في رئاسة حكومة لبنان، هذا 
أمام  قليالً  الصمود  بها، ال بل وال  االنتصار  أنه ال يستطيع  تماماً  التي يعرف  الحرب  نار  )القائد( يعمل على إشعال 
نارها ال عسكرياً وال سياسياً، وأّن نتيجتها لن تكون وطناً للمسيحيين وال حتى حصة أكبر لهم من كعكة الطوائف 
الدم  تجارة  له  توفرها  التي  الشخصية،  مكاسبه  هي  ما  ويعرف  الضيقة  مصالحه  تماماً  يعرف  وهو  المسمومة، 
والسالح والحرب ما دام مستفيداً، واستذكر ما قاله عنه رئيس االستخبارات السعودي قبل أشهر، لقد دفعنا له 500 
رأساً  لبنان  بقلب  وعدنا  أنه  علماً  شيئاً،  يفعل  ولم  أخرى  دوالر  مليون   500 بـ  وألحقناها  أولى،  دفعة  دوالر  مليون 
على عقب، وعلى رأس المقاومة، قال لنا إنه سينظم جيشاً من السنة من عكار وطرابلس وإنه سيدّربهم عسكرياً لقتال 
الحميدان  خالد  يراه  لذلك  الثمينة،  للمجوهرات  زوجته  وشراء  واألسهم،  العقارات  شراء  سوى  والمقاومة،  الشيعة 
ليس إال نصاباً سياسياً هو وجوقة السياسة السعودية في لبنان، وال يزال يرى في إثارة نار الحرب مجاالً لزيادة 
ثروته وتعظيم دوره ونفوذه فال يهّمه شيء آخر، وال يرى أن في لبنان ما يكفي من أزمات انهيار سعر صرف الليرة، 
أو أزمات الخبز والكهرباء والدواء والمحروقات والنفايات، وال يرى بأساً في تهجير المسيحيين إلى أبعد األماكن عن 
لبنان، وتحويل لبنان إلى أندلس ماروني، ومادة جديدة للشعر المهجري، أو مكان يزوره األجداد برفقة أحفادهم، 

لتناول التبولة والكبة والكشك وغيرها من أصناف الطعام .
في فلسطين الحزينة، من األزمات ما يفيض عن قدرتها على االحتمال، حتى األسود الرابضة منذ عقود في ساحة 

رام الله الرئيسية، لم تستطع الدفاع عن نفسها أمام معاول التكفير، ولم تجد من يدافع عنها .
*سياسي فلسطيني مقيم في الكفير ـ جنين ـ فلسطين المحتلة

الطائفة  بزعامة  للطوائف،  ملجأً  الكبير«  لبنان  ــة  »دول تكون  أن  إلــى  قــاد  ــذي  وال
المارونية.

يمكن القول، إنه، وضمن هذا المفهوم لفاعلية الدولة، ال وجود لمواطن، في الثقافة 
اللبنانية؛ بل ثمة وجود لطوائف؛ وبدقة أشّد تحديداً، ثمة وجود لمذاهب.  السياسية 
كما  الطائفة،  لتمثيل  ما  سيطرًة  ثمة  إّن  القول  يمكن  الحال،  لواقع  بسيطة  وبمراجعة 
المذهب، في المراحل األولى من تاريخ الدولة اللبنانية، بدءاً من عام 1920. كان قوام 
هذه السيطرة، بشكل عام، تحالف لرجال دين وعلمائه مع قادة السياسة؛ ثم كان أن 
سبقت  التي  القليلة  السنوات  منذ  جلية  وبصورة  المتأخرة،  المراحل  في  األمر،  تحّول 
قوامها  سياسية«،  سلطة  »شبكة  إلى   ،1974 عام  لبنان،  في  الدامي  االقتتال  محطات 
تحالف متنافس في ما بين ناسه، يجمع قادة السياسة؛ ويقف فيه رجال دين وعلماء 
في شرائعه، في ما يشبه الصفوف الخلفية المساعدة لهم عند اللزوم؛ بما يوضح أن 
ألناس  الدينية؛  وليس  السياسية،  للمصالح  الخادمة  العوامل  من  والمذهب،  الطائفة 
متحالفون في ما بينهم على تنافس شخصي في استغالل ما في البلد من ناس وخيرات 

وإمكانيات كسب.
لئن كان هذا التحالف، قد أمن في مراحله األولى، وبحكم المفهوم السائد والمتجذر 
للتعددية الطائفية، المصلحة الكلية لوجود الطائفة أو المذهب؛ إذ غالباً ما كان المواطن 
يرى وجوده مرتبطاً بشكل أساس وعضوي بوجود طائفته أو مذهبه؛ فقد أسهم نشاط 
والخاصة  والمتنامية  المتمايزة  الفردية  المتطلبات  ضغوط  مع  العلمانية،  األحزاب 
بكل مواطن، من طلب للعلم وسعي إلى الرفاهية الفردية، واجتهاد في مجاالت الحرية 
الفكرية ونماء العقل النقدي، في ازدياد الوعي الوطني الفردي والجمعي؛ كما أوضح، 
كل هذا، عدم قدرة البعد الطائفي، أو المذهبي، على توفير ما يسعى إليه هذا المواطن 
التعددية  مفاهيم  عادت  وما  عنها،  االستغناء  على  قادراً  عاد  ما  عيش،  متطلبات  من 

الطائفية والمذهبية تقود إليها.
الدامي، التي  أثبتت األحداث المتعاقبة على لبنان، وبخاصة منذ محطات االقتتال 
المصالح  تلّبي  تعد  لم  والمذهب،  للطائفة  السياسية  الثقافة  أن   ،1974 عام  بدأت 
الفعلية والحقيقية العملية للمواطن؛ أياً كانت طائفته أو مذهبه؛ فما التعددية الطائفية 
قيادة  أشخاص  أو  فردية  زعامة  لمصالح  خدمًة  سوى  للتجربة،  وفاقاً  والمذهبية، 
مختلف  إلى  ينتمون  أناس  فيها  اشترك  وطموح  عيش  مطالب  ثمة  جمعية.  سياسية 
بكثير؛  لحق  والوطني،  اإلنساني  الوجود  في  مشترك  أذًى  وثمة  والمذاهب؛  الطوائف 
على رغم تباين انتماءاتهم الطائفية أو المذهبية. لم يعد االنتماء إلى الطائفة أو المذهب 

بقادر على أن يقف حال حماية أو ملجأ خالص لكثير من المنضوين تحت لوائه.
فرض مفهوم »المواطنة« وجوده، بغّض النظر عن أي تعددية طائفية أو مذهبية؛ 
بل بات أناس كثر ينطقون شهادة كفرهم بالطائفية والمذهبية منهجاً للعيش الوطني. 
ثمة حقوق ومطالب وطموحات ورؤًى، باتت واضحًة عند كثير من المواطنين؛ ال تجد 
جدوًى وطنيًة لها، في مبادئ التعددية الطائفية أو المذهبية؛ التي قامت عليها معالم 
أساس من الثقافة الوطنية والسياسية في لبنان، منذ اإلعالن عن إنشاء »دولة لبنان 

الكبير«، عام 1920، بل ومنذ ما قبل هذا التاريخ.
أثبت كثير من مفاهيم ثقافة النظام الملي العثماني، ونظام التعدد الطائفي والمذهبي، 
بدأ  لبنان.  في  للمواطن  المعاصر  للعيش  وقتل  وتشويه  تعويق  مجاالت  من  فيهم  ما 
إلى  الطامحين  الشعب  ونــاس  جهة،  من  السلطة«  »شبكة  ناس  بين  شرس  صــراع 
تحصيل ما يرونه حقوقاً لوجودهم الوطني، ال بحكم االنتماء إلى طائفة أو مذهب، ولكن 
بحكم االنتماء إلى الوطن. بدأت المطالبة بنظام وطني مختلف، تنتشر بين اللبنانيين؛ 
وصارت رقعة هذه المطالبة تتسع بين ناس من مختلف الطوائف والمذاهب. تحّولت 
هذه المطالبة، مع توالي األحداث والسنين، وبخاصة في المرحلة األخيرة، إلى مطلب 

أساس تنادي به جماعات كثيرة من اللبنانيين.
اليوم، فجيعًة بوطن يكاد يتالشى  اللبنانيون، في خضّم ما هم فيه جميعاً  يعاين 
تبعاتها؛  تحّمل  على  لشعبه  قدرة  ال  مالية  أعباء  غصباً،  اكتنفته  وقد  أعينهم؛  أمام 
وغمرته، قسراً، أرزاء اقتصادية ما فتئت تسحب ناسه إلى هاوية ال قرار لها؛ فشملته 

أو  طائفي  بعد  أّي  عن  بعيداً  فيه،  من  دفع  تواصل  صحية،  ومآس  اجتماعية  فجائع 
ألرزائها  وال  الطاحن  لبؤسها  مثيالً  العريق  تاريخه  يشهد  لم  مهاو  إلى  مذهبي،  انتماء 

القاتلة.
أما آن للبنانيين اليوم، بل في هذه الساعات والدقائق التي غدوا يموتون فيها ألف 
مرة؛ وبعد كّل هذا الذي يعانيه الشعب، في ظّل نظام طائفي تحاصصي استئثاري، من 
التفكير،  يعيدوا  أن  اجتماعي؛  وإمالق  سياسي  وذبول  اقتصادي  وانهيار  مالي  خسف 
ومذهبية  سياسية  طائفية  على  القائم  النظام  هذا  اعتماد  إليه  أوصلهم  ما  في  ملياً، 
دينية؛ والناهض، أساساً، على منطق المحاصصة الدنيئة وركائز التناتش التكاسبي؛ 

التعس والمستذل.
برحوا  ما  لمن  للقبيلة،  واختصار  للعشيرة  اختزال  على  ترسخ  الذي  النظام  إنه 
يعتقدون بالعشيرة والقبيلة؛ وهو عينه النظام الذي انبنى على ازدراء بالناس، لمن 
شخصية  مصلحة  لتأمين  إال  االختزال،  وذلك  االنبناء  هذا  كّل  وما  بالناس؛  يؤمنون 
وفائدة آنية، وهو تأمين ابن لألنانية العمياء وصنو لإلمالق الوطني؟! أما آن للبنانيين، 
بعد كّل هذا المرار الذي يعانونه، من أن يدركوا أن هذا النظام الطائفي، بكل ما فيه، هو 
السبب األساس في ما وصلوا إليه من عسر مادي وحرمان اجتماعي وعوز اقتصادي 
وخضوع لطواغيت المال وهو أن أمام شياطين السياسة وانحطاط عام ترفض الكرامة 

اإلنسانية لهم أن يشتملوا به؟!
العقل والمنطق والتاريخ، أن يؤكدوا لذواتهم، قبل  إذا ما راجعوا  أما آن للبنانيين، 
أو  المال،  تسليفهم  على  قادراً  يكون  قد  من  يفاوضوا  أن  قبل  بل  اآلخرين،  يقنعوا  أن 
حتى قابالً بهذا التسليف، أن استمرار العمل بهذا النظام الطائفي، ليس سوى مخالفة 
اللبناني«؛ التي تنص على أن »إلغاء الطائفية  هدامة للبند )ح( من »مقدمة الدستور 
هدف وطني أساسي«، وأن بقاء هذا النظام الطائفي فاعالً، بعد أربع وتسعين سنة من 
صدور الدستور؛ ليس سوى خطيئة تنتهك، بكّل صراحة فاجرة ومتعمدة، المادة 95 
1943، وللقانون الدستوري  من الدستور اللبناني الصادر، قبل سبع وسبعين سنة، 
العقود  تلك  منذ  يفرض،  وجلي  واضح  الهدف  إذ  1990؛  سنة،  ثالثين  منذ  الصادر، 

والسنين، »اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية«؟!
أما آن للبنانيين، وألنهم يسعون إلى حفظ مصالحهم وصون أرزاقهم وضمان اآلتي 
من أيام أبنائهم وبناتهم؛ أن يصروا مجتمعين، على العمل في سبيل ثبات وجود لبنان، 
ودوامه؛ إذ يؤمن حقاً بأن لبنان هذا وطن له القدرة العملية، بغناه المادي والمعنوي، 
وواقعه  البائس  المالي  حاضره  تحديات  مواجهة  على  اإلطالق،  على  بإفالسه  وليس 
المفهومية  المعاصرة  مواكبة  ثم  ومن  المؤلم؛  االجتماعي  وحاله  المنهك  االقتصادي 

والتطبيقية  للزمن، في مقبل أيامه وامتداد سنواته واستمرار عقوده؟
أبناؤهم  يمثله  وبما  ثقافي،  وغنًى  عقلية  ثروات  من  لديهم  بما  للبنانيين،  آن  أما 
للحق  ومنظمات  أهلية  مؤسسات  من  مجتمعهم  في  ينهض  وما  راقية،  طموحات  من 
المدني، وما يضمه بلدهم من تجمعات شعبية واعية، أن ينتظموا في ما بينهم، سعياً 
إلى قيام نظام المواطنة؛ وهو النظام الذي يستجيب، قوالً وعمالً، للمادة السابعة من 
بالحقوق  بالسواء  يتمتعون  وهم  القانون،  لدى  سواء  اللبنانيين  »كل  إذ  »الدستور«، 

المدنية والسياسية؛ ويتحملون الفرائض والواجبات العامة من دون فرق بينهم«؟!
أما آن للبنانيين أن يستفيدوا، من ما لهم من عالقات عالمية بناءة وصداقات دولية 
للنهوض  الوطنية،  اإلنسانية والرؤيوية  النطاق، وبإيجابية فياضة باألبعاد  واسعة 
الذي  مما يعيق تقدمهم االقتصادي، وتتعثر به مجاالت تحقيق فاعلية وجود بلدهم؛ 
الخير  والتالقي  المشترك  تعايشها  في  لإلنسانية،  مشرقًة  رسالًة  إال  العالم  عرفه  ما 
المعطاء بين أبنائه وأهله؟ إن أي انتظار أو تسويف أو مراوغة، في هذا األمر، ال يمكن 
إال أن يقود إلى متابعة كارثية هوجاء في اغتيال الوطن وإلغائه. فتعالوا، أيها األعزة، 
مهما يمكن أن نكون قد اختلفنا في ما بيننا، سياسياً؛ لنتحد، هذه المرة وطنياً وليس 
وفاقاً  المواطنة؛  نظام  أجل  من  العمل،  إلى  وهيا  مسؤولًة؛  واعيًة  واحدًة  يداً  سياسياً، 

للبند )د(، من »مقدمة الدستور«: »الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة«.
*رئيس ندوة العمل الوطني

مؤّسسيها  أحد  األهلي  للسلم  األمــان  لشبكة  العامة  المنسقية  نعت 
الباحث الدكتور أحمد موصللي، الذي كان له دور بارز في مواجهة التطرف 
والعنف والدعوة للحوار من خالل موقعه األكاديمي ونشاطاته السياسية 
واإلعالمية وقد لعب دوراً بارزاً في تأسيس المنسقية وفي اللقاء التشاوري 
من  العديد  في  وشــارك  والحوار  للتنمية  والثقافات  ــان  األدي ملتقى  في 
المؤتمرات والندوات وقّدم خططاً وافكاراً لمواجهة خطاب التطرف وكيفية 

العمل لحماية السلم األهلي واإلستقرار.
وقال المنسق العام المحامي عمر زين »إننا في المنسقية العامة لشبكة 
كّل  ومن  ومحّبيه  ورفاقه  وأهله  عائلته  من  نتقّدم  األهلي  للسلم  األمــان 
اللبنانيين بأحّر التعازي برحيله وندعو الله أن يتغّمده بواسع رحمته وأن 

يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

التي تؤكد تعرض  المعلومات  وقبيل منتصف ليل أمس تواترت 
وتلقيها  مسيرة  طائرات  بواسطة  للقصف  األميركية  التنف  قاعدة 
عدداً من الصواريخ الموجهة، واشتعال النيران فيها، لم يلبث الجانب 
األميركي أن اعترف بها على لسان الناطق بلسان القيادة الوسطى 
للقوات األميركية، وبقي غير معلوم ما اذا كان الهجوم قد اسفر عن 
سقوط ضحايا اميركيين ام ال، فالبيان االميركي قال ان ال ضحايا 
وفقاً للمعلومات االولية مبقياً الباب مفتوحاً العتراف الحق بسقوط 
ان االستهداف  المقاومة تحدثت عن  بينما معلومات قوى  ضحايا، 
تم بخمس طائرات مسيرة، وثالثة صواريخ مركزة، وانها سقطت 
على اماكن تواجد الضباط والجنود، وربط مراقبون عسكريون بين 
الهجوم وبيان غرفة عمليات حلفاء سورية التابعة لمحور المقاومة 
الذي صدر قبل أيام معلنا العزم على الرد على الغارات اإلسرائيليىة  
وجرحى،  شــهــداء  سقوط  مــن  عنه  اســفــرت  ومــا  تدمر  منطقة  على 
واشارة البيان الى ان الغارات شنت بتسهيل من قاعدة التنف عابرة 
األجواء األردنية، وكان ملفتاً التزامن بين التحقق من الهجوم من عدة 
األبيض  البيت  عن  عاجل  بيان  وصــدور  أميركية،  إعالمية  مصادر 
قاعدة  على  إيــران  مع  النووي  االتفاق  الى  للعودة  االستعداد  يعلن 
األولى  للمرة  األميركيون  يستخدمه  تعبير  وهو  المتماثل،  االلتزام 
وكان اإليرانيون يدعون اليه على قاعدة اعــادة االمــور الى ما كانت 
عليه عشية ايار 2018، قبيل قرار الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب االنسحاب من االتفاق النووي ومبادرته لفرض سلسلة من 
العقوبات على إيران، بقيت إدارة الرئيس بايدن تراهن على امكانية 

ابقاء بعضها في ظل العودة لالتفاق.
الهجوم على التنف بين كونه رداً أولياً على الغارات اإلسرائيلية، 
دمشق  استهدف  الــذي  اإلرهابي  التفجير  على  سريعاً  رداً  كونه  او 
واسقط عدداً من الشهداء ووضعته سورية في دائرة دعم الجماعات 
اإلرهابية التي تعاني الضغط العسكري للجيش السوري في منطقة 
إدلب، وسط اتهامات لتركيا بالوقوف وراء التفجير بتشجيع أميركي 
داخل  االحــتــالل  قــوات  ببقاء   تركي  أميركي  تشبث  مع  إسرائيلي، 
سورية، وتصعيد إسرائيلي جسدته الغارات االخيرة ولحقتها عملية 
اغتيال األسير المحرر مدحت الصالح على خط الحدود مع الجوالن 
هز  الــذي  والتفجير  االحــتــالل،  جيش  من  قناص  برصاص  المحتل 
لقي إدانة واستنكاراً روسياً  دمشق وسقط فيه ثالثة عشر شهيداً 
الله والحزب  بيانان عن كل من حــزب  لبنان صــدر  وإيــرانــيــاً، وفــي 
ويعلنان  اإلرهــابــي  التفجير  يدينان  االجتماعي  القومي  الــســوري 

التضامن مع سورية وقيادتها وشعبها وجيشها.
اللذين  اإلرهابيين  التفجيرين  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  أدان 
استهدفا صباح امس حافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق، مما أدى إلى 

ارتقاء 14 شهيداً إضافة إلى الجرحى.
أّن »هذا العمل اإلجرامي  وأكد الحزب في بيان لعميد االعالم معن حمية 
األمن  إعادة  السورية  الدولة  فيه  تستكمل  الذي  التوقيت  في  يأتي  اإلرهابي 
أبنائها وتسوية أوضاع من  القرى والبلدات، واحتضان  واالستقرار لبعض 
غرّر بهم وضلوا الطريق. ما يؤكد بأن رعاة اإلرهاب وداعميه ومشغليه ما زالوا 
يستثمرون في األعمال اإلرهابية في محاولة يائسة للضغط على سورية التي 

تصّدت بحزم وصمدت وانتصرت في حربها ضد اإلرهاب«.   
 وشدد الحزب على أن »كل الجرائم اإلرهابية التي ارتكبت لن تثني الدولة 
السورية عن المضي قدماً في تنفيذ قرارها الحازم بتحرير كل األرض المحتلة 
من اإلرهاب واالحتالل. ونحن إلى جانب جيشها الباسل جيش تشرين البطل 
بكل  واالحتالل  والتطرف  اإلرهاب  ضد  والوجود  المصير  معركة  خوض  في 
الدماء  يبارك  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  »إن  وأضاف:  صنفوفه«.  
الزكية التي بذلها شهداء التفجيرين اإلرهابيين، فهم ردوا إلى األمة وديعتها، 
فأثمرت  الشهداء،  من  اآلالف  فيها  سبقهم  طريق  على  شعبنا  أبناء  وافتدوا 

تضحياتهم نصراً سيكتمل بين لفتة عين وانتباهتها«.
الدموي  وبعدما حجبت قضية تحقيقات مرفأ بيروت وكمين »الطيونة« 
وقانون االنتخاب األضواء، عادت الهموم المعيشية لتتصدر واجهة االهتمام 
على  تقف  البالد  ففيما  المحروقات.  ألسعار  الجنوني  االرتفاع  بوابة  من 
ارتفاع  أشعل  ساخن،  وقضائي  وأمني  وحكومي  وسياسي  طائفي  صفيح 
صفيحة البنزين وكذلك المازوت والغاز لهيب الشارع، حيث خرج المواطنون 
نقابية  توقعات  وسط  الطرقات  وقطعوا  لالحتجاج  المناطق  مختلف  في 
المقبلة  األيام  في  الشعبية  التحركات  هذه  تتفاقم  بأن  وأمنية  واقتصادية 
فور انعكاس هذا االرتفاع في سعر المحروقات على قطاعات النقل واألفران 

والمواد الغذائية في األسواق.   
الطاقة،  للمحروقات من وزارة  وشكل صدور جدول تركيب أسعار جديد 
صدمة سلبية للمواطنين في ظل ترجيح مصادر نفطية واقتصادية لـ»البناء« 
بمزيد من االرتفاع في أسعار المحروقات، ما سيؤدي إلى فوضى أسعار في 
ما  تحملها،  المواطن  يستطع  لن  والفقر  الجوع  نسبة  في  وزيــادة  األســواق 
سيؤدي بالتالي إلى توسع رقعة التظاهرات والتوترات األمنية في الشوارع، 
بموازاة استعدادات لتنفيذ إضرابات بالجملة لنقابات العمال والنقل وأساتذة 
التعليم العالي والمهني، وما قد تحمله من شلل في عمل المؤسسات وركود 

منسوب  ارتفاع  ظل  في  األمني  الوضع  انفجار  وخطر  االقتصادي  النشاط 
االصطفاف الطائفي والسياسي واالنتخابي مع تثبيت 27 آذار المقبل موعد 

إجراء االنتخابات النيابية.
 302700 الى  95 أوكتان بحسب الجدول  البنزين  وقد ارتفعت صفيحة 
ليرة    270700 أويل   ليرة  وديزل   312700 الى  أوكتان   98 ليرة والبنزين 

والغاز 229600 ليرة.
وحاولت وزارة الطاقة التنصل من مسؤوليتها في رفع األسعار، ووضعت 
الجهة  »ليست  أنها  بيان  في  وأكــدت  المركزي،  المصرف  عند  المسؤولية 
المتحكمة باألسعار، والجدول يخضع آللية اعتمدت بناء على أمرين: أوالً عدم 
االستقرار في أسعار الدوالر داخلياً، فالسعر يحدده مصرف لبنان الستيراد 
واألمر  صيرفة،  منصة  وفق  المستوردة  الشركات  قبل  من  المشتقات  هذه 
الثاني ناتج من االرتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، مما انعكس ارتفاعاً 
كالنقل  اإلضافية  الكلف  احتساب  إلى  إضافة  أيضاً،  المحلي  السعر  على 
تسعيرة  كانت  إذا  أسئلة:  جملة  هنا  تبرز  لكن  وغيرها«.  المحطات  وخدمة 
المحروقات المعتمدة في السابق هي وفق منصة »صيرفة« أي 16 ألف ليرة، 
فلماذا ارتفعت أسعار المحروقات على أساس سعر صرف الدوالر في السوق 
السوداء أي 20 ألف ليرة؟ وهل هذا يعني أن أسعار المحروقات باتت مرتبطة 
من  أكثر  الصرف  سعر  ارتفع  لو  وماذا  السوداء؟  السوق  في  الصرف  بسعر 
البنزين والمازوت وقارورة  20 ألف، ما هو السعر الذي ستبلغه صفيحتي 
ارتفاع  أن  لـ»البناء«  اقتصاديون  خبراء  يقول  ما  وبحسب  أنه  علماً  الغاز؟ 
قبل  من  السوداء  السوق  في  الدوالر  على  الطلب  سيرفع  المحروقات  أسعار 
شركات استيراد النفط التي ستحتاج إلى كميات أكبر لالستيراد، ما سيرفع 
تلقائياً سعر الدوالر أكثر من عشرين ألف ليرة ما سيرفع بالتالي أغلب السلع 

والخدمات. 
أما ادعاء وزارة الطاقة بأن سبب ارتفاع أسعار المحروقات هو ارتفاع سعر 
برميل النفط عالمياً، فيدعو للتساؤل: لماذا عندما ينخفض سعر البرميل ال 
تنخفض مقابله أسعار المشتقات النفطية؟ وما هي اإلجراءات التي اتخذتها 
الحكومة لضبط هذا االرتفاع بالتوازي مع لجم اندفاعة الدوالر؟ وأين اصبح 
النقل؟  قطاع  ودعم  المشترك  النقل  وخطة  التمويلية  البطاقة  قانون  تطبيق 
وهل ما يجري اآلن وما جرى سابقاً من مشهد إذالل المواطنين عبر«طوابير« 
السيارات أمام محطات الوقود، هو خطة تدريجية ممنهجة لتدجين المواطنين 
لكي يتقبلوا هذا االرتفاع في أسعار المحروقات بعدما خيروا بين حكم وتحكم 
واستبداد السوق السوداء وبين رفع الدعم الشامل والكامل عن المحروقات؟ 
ومن يحمي شرائح الموظفين وذوي الرواتب المتدنية والتي ما زالت تقبض 
بالليرة اللبنانية التي تآكلت بفعل ارتفاع سعر الصرف؟ وعلى ماذا يستند 
وزير االقتصاد من مؤشرات ومقومات اقتصادية في قدرة الحكومة بتثبيت 
وزارة  وعود  وهل  ثالثة؟  أو  شهرين  بعد  ليرة   12000 على  الصرف  سعر 
النقل  سيارات  ودعم  المشترك  للنقل  خطة  بتطبيق  أمس  بيانها  في  الطاقة 
وهل  إلسكاتهم؟  للمواطنين  وتنويم«  »تنييم  هو  العام،  والنقل  العمومي 
يحتمل المواطنون أصالً حتى تطبق الحكومة هذه الخطط؟ وكيف سينتقل 
من  بدءاً  النقل  تسعيرة  ارتفاع  مع  ووظائفهم  عملهم  أماكن  الى  المواطنون 
اليوم والتي قد تتجاوز عتبة 30 ألف ليرة؟ وكيف سيتمكن المواطن من شراء 
المازوت للتدفئة ال سيما أولئك الذين يسكنون في القرى والمناطق الجبلية مع 

اقتراب فصل الشتاء القارس؟ فضالً عن ارتفاع فاتورة المولدات الخاصة؟ 
وفي سياق ذلك أشار رئيس االتحاد العمالي العام بشارة األسمر إلى أنه 
»ال يمكن رفع الدعم من دون خطة بديلة قد يالمس سعر صفيحة البنزين 400 
ألف ليرة، وما يحصل ال يبّشر بالخير بل بالمزيد من االنهيار االقتصادي«. في 
أن  الى  براكس  جورج  المحروقات  محطات  أصحاب  نقابة  عضو  لفت  حين 
»دعم المحروقات انتهى نهائياً والجدول ُوضع على أساس سعر صرف الـ 20 
ألف ليرة وسعر برميل النفط العالمي المس 85 دوالراً، وكل أسبوع سيتغّير 
جدول تركيب االسعار«. وقال البراكس »نشهد تراجعاً في استهالك البنزين 
فيما  كافة«.  القطاعات  على  سلبياً  انعكاساً  وسنشهد  األسعار،  ارتفاع  بعد 
علمت »البناء« أن الكثير من محطات الوقود أقفلت أبوابها قبل أيام من صدور 
أرباحاً  وحقق  الجديد  السعر  وفق  مخزونها  وباعت  الجديد  االسعار  جدول 

كبيرة في غياب تام لألجهزة األمنية ووزارتي الطاقة واالقتصاد. 
هو  اليوم  رأيناه  »ما  شقرا:  أبو  فــادي  المحروقات  موّزعي  ممثل  وقــال 
المواطنين، كيف  والله يعين  للمواطن،  المحطات وافالس  افالس الصحاب 

سيتحملون رفع التكلفة دفعة واحدة«.
سائقو  وعمد  الطرقات.  من  عدداً  وقطعوا  الشارع  الى  المواطنون  وهرع 
السيارات العمومية الى قطع طريق الصيفي وساحة الشهداء احتجاجاً على 
ارتفاع اسعار المحروقات واالوضاع المعيشية. كما قطعت طرقات في الجبل 

وبعلبك وصيدا والمدينة الرياضية وكورنيش المزرعة وطرابلس.
السراي  في  اجتماعاته  ميقاتي  نجيب  الـــوزراء  مجلس  رئيس  وتابع 
اإلقليمي  المدير  برئاسة  الدولي  البنك  من  وفد  مع  اجتماعاً  وعقد  الحكومي 
لدائرة الشرق األوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه بحضور 
وتم  نحاس.  نقوال  السابق  والوزير  الشامي،  سعادة  الحكومة  رئيس  نائب 
وتحريك  االجتماعي  األمــان  شبكة  برنامج  وضع  في  البحث  اللقاء  خالل 

اإلصالحات في مجاَلي الطاقة والمياه.
على صعيد مواز التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور 
لبنان كريستيل  الحكومة لدى مصرف  الخليل ومفّوض  المال يوسف  وزير 
وبول  دانيال  جايمس  مارسال«  أند  »ألفاريز  لشركة  العام  المدير  واكيم، 
شارما. وأعلم الحضور رئيس الجمهورية، »مباشرة الشركة بالتدقيق المالي 
الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية بدءاً من صباح غد )اليوم( بعد 
في  »اإلسراع  الوفد  على  عون  وتمنى  بذلك«.  المتعلقة  الترتيبات  كل  إنجاز 

العمل نظراً إلى دقة المهمة الموكلة إلى الشركة«.
الثنائي  وزراء  موقف  على  معلقة  الــوزراء  مجلس  جلسات  بقيت  وفيما 

الوطني أمل وحزب الله إضافة إلى وزيري تيار المردة الذي يطالبون بإيجاد 
القاضي  بيروت  مرفأ  تفجير  في  العدلي  المحقق  لتنحية  دستوري  مخرج 
الثنائي  ــاط  أوس ــارت  أش آخــر،  قــاض  وتعيين  منصبه  من  البيطار  طــارق 
لـ»البناء« الى أن »أمل وحزب الله والمردة حريصون كل الحرص للعودة الى 
جلسات المجلس نظراً للحاجة الملحة للحكومة لمواجهة التحديات واألزمات 
المعيشية التي تتفاقم كل يوم، ونحن منفتحون على كافة الصيغ التي تؤدي 
في  التحقيقات  ملف  في  يعبث  من  وتنحية  الشوائب  من  القضاء  تنقية  الى 
المرفأ وتقويم وتصحيح مسار التحقيقات والعدالة وإعادة العمل في األصول 
القانونية والدستورية«، وأوضحت أن »الدعوة الى الجلسة يجب أن تتزامن 
المرفأ، بالتوازي مع قيام االجهزة االمنية والقضائية  مع ايجاد الحل ألزمة 
المسؤوليات  وتحديد  الطيونة  كمين  وحقيقة  مالبسات  كشف  في  بدورها 
واستكمال اعتقال المتورطين والجهة السياسية التي تقف خلفهم وهي باتت 
االمر منع  المعيشية ملحة، كذلك  أن األوضاع  أنه »كما  معروفة«، موضحة 
العبث في قضية المرفأ وتهديد السلم األهلي واالستقرار الداخلي وتصويب 
سياسية  مسؤولية  الـــوزراء  مجلس  وعلى  ايضاً  ملحة  حاجة  العدالة، 

ودستورية في هذا االطار تتكامل مع مسؤولية القضاء«.
وأفادت قناة »أو تي في« بأن »هناك اتجاهاً الجتماع مجلس القضاء االعلى 
اليوم للبت بمسألة االستماع للمحقق العدلي طارق البيطار من عدمها، وسط 
انقسام باآلراء حول الموضوع، وحديث عن تردد رئيسه سهيل عبود بالتدخل 

بالملف«.
وأشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش 
مسؤولية  االولى:  اللبنانيين:  عاتق  على  تقعان  مسؤوليتين  »هناك  أن  إلى 
المسيحيين  وبخاصة  لبنان  في  الجميع  على  ان  وهي  وطنية،  مجتمعية 
الحرب  منع  اجل  من  والمجرم  القاتل  ورئيسه  القوات  حزب  بوجه  الوقوف 
االهلية، وتثبيت السلم االهلي، وتعزيز االمن واالستقرار في البلد، خصوصاً 
بعدما اعترف مسؤولو القوات اللبنانية بأنهم ميليشيات مسلحة. والثانية: 
والقضائية  االمنية  واالجهزة  الدولة  مسؤولية  وهي  حقوقية،  مسؤولية 
بمحاسبة القتلة ومن يقف وراءهم، باعتبارهم عصابة مسلحة ارتكبت اعماالً 
االمن  وعرضت  المواطنين،  وترويع  االبرياء  وجرح  بقتل  وتسببت  اجرامية 

والسلم االهلي للخطر«. 
وتساءل خبراء قانونيون عن مدى صالحية المحقق العدلي في االستمرار 
دورة  في  النيابي  المجلس  دخــول  رغم  على  ــوزراء  ال بمالحقة  بإجراءاته 
االنعقاد العادي؟ ما يخفي برأي الخبراء مشروعاً سياسياً ليست له عالقة 

بالقانون والحقيقة والعدالة. 
وفيما يخصص رئيس القوات سمير جعجع إطاللته االعالمية مساء اليوم 
للرد على األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يطل نصرالله مجدداً 

األسبوع المقبل الستكمال الحديث في الملفات المطروحة.
وبعد االنقسام السياسي والطائفي الذي أحدثه القاضي بيطار، انسحب 
التشظي إلى صفوف أهالي الضحايا والجرحى، فقد زار وفد من أهالي شهداء 
وضحايا المرفأ برئاسة إبراهيم حطيط وزير العدل القاضي هنري الخوري 
في مكتبه في الوزارة، حيث قاموا بتسليمه كتاباً موقعاً من مجموعة عوائل 
مجلس  على  طلبهم،  على  بناء  إحالته،  ثم  استالمه  وجرى  المرفأ،  شهداء 
القضاء األعلى، كما طالب الوفد بتنحية البيطار. في المقابل أعلن أهالي شهداء 
يمثلون  ال  وعطوة  المولى  وعائلتي  حطيط  »ابراهيم  أن  بيروت  إطفاء  فوج 
في  يؤثران  ال  رأيهم  وتغيير  عنهم  باالنشقاق  للعائالت  وغدرهم  نفسهم،  إال 

موقفنا، وسوف نبقى مصرين على دعمنا للقضاء والقاضي طارق البيطار«.
ألمن  األميركية  الخارجية  وزارة  مستشاري  كبير  جال  آخر،  صعيد  على 
الطاقة الوسيط األميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين على المسؤولين أمس. 
واستقبله عون في حضور السفيرة األميركية دوروثي شيا وعرض معه مسار 
عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا 
المجلس  رئيس  التقى  ثم  ميقاتي  والتقى  الحكومي  السراي  زار  كما  الملف. 
النيابي نبيه بري في عين التينة، حيث تم البحث بينه في ملفات متعددة، 
ال سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، 

وجرى تأكيد اتفاق االطار الذي أُعلن في تشرين األول العام الماضي. 
وأشار الرئيس بري الى أننا »أمام فرصة جديدة الستئناف المفاوضات في 
الناقورة مع المساعي االميركية الجديدة التي تبذل في هذا االطار«. كما أثار 
خالل لقائه هوكشتاين »أهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في 
موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من االردن«، وقد عكس الموفد 
االميركي للرئيس بري اجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذه العناوين«. 
وأفيد بأن نتائج المباحثات كانت إيجابية وبعيدة عن اإلنحياز ألي بلد من 

دون آخر.
كما بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع هوكشتاين، بحضور شيا، 
»الحلول لقطاع الطاقة. وأطلع هوكشتاين فياض بأن »اإلدارة األميركية قد 
واألفرقاء  سورية  عبر  الغاز  استجرار  حماية  تؤمن  تطمين  رسالة  أصدرت 

المشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر«.
على صعيد قانون االنتخاب، وقع رئيس المجلس النيابي القانون الرامي 
مجلس  رئاسة  الى  وأحاله  النواب  مجلس  اعضاء  انتخاب  قانون  لتعديل 
الوزراء مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة األولى من المادة 56 من الدستور. 
كما دعا بري الى عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم االثنين المقبل 

تمهيداً لعقد جلسة تشريعية.
وبعد ساعات وقع ميقاتي القانون وأحاله على رئاسة الجمهورية.

وتساءلت مصادر سياسية: هل سيوقع رئيس الجمهورية القانون؟ وماذا 
لو لم يوقعه أو توجه التيار الوطني الحر للطعن به أمام المجلس الدستوري 
كما هدد رئيس التيار النائب جبران باسيل في الجلسة الماضية؟ هل يفتح 

ذلك الباب على تأجيل االنتخابات وبالتالي التمديد للمجلس الحالي؟

المن�صقية العامة ل�صبكة الأمان لل�صلم الأهلي

نعت اأحد موؤ�ّص�صيها الدكتور اأحمد مو�صلي

كالم  فــال  ووحــدتــه،  الــشــارع  وحيوية  االنتفاضة  مصلحة 
عن ثورة وتغيير وإسقاط نظام من دون جواب موحد على 
بقلب  الشعب  جموع  وراه  تسير  الكبرى،  الوطنية  القضايا 
رجل واحد، وفي طليعة هذه القضايا كيفية التعامل مع ثنائية 
المقاومة،  وســالح  واالحتالل  العدوان  خطر  مع  المواجهة 
وهذا عنوان لم ينضج عليه بعد جواب لبناني جامع، ما يعني 
األهداف  تركيز  لجهة  الــشــارع،  من  يطلب  ما  في  التواضع 
مثل  قضية  طليعتها  وفــي  الجمع،  على  قــادرة  عناوين  على 
استعادتها،  ببرمجة  والمطالبة  المصرفية  الــودائــع  مصير 
إلى  المالية  التحويالت  لوقف  لبنان  مصرف  على  والضغط 
المصرف  لتغيير حاكم  الضغط  تتاح فرصة  الخارج، وربما 
المركزي، وربما الحقاً يكون ممكناً الضغط لتشكيل محكمة 
البحرية،  األمالك  مثل  العالقة  الملفات  تفتح  بالفساد  خاصة 
الجنائي  والتدقيق  االتصاالت،  وزارة  في  بابا  علي  ومغارة 

المالي.
بل  وطنياً  عمالً  السياسة  نحو  االنتفاضة  أخــذ  يكن  لــم   -
تخريباً مقصوداً، تحت شعارات ثورية منافقة تخفي رغبات 
بتسلق  الــراغــبــيــن  الــواجــهــة  لجماعات  سلطوية  وطــمــوحــات 
الشارع لدخول جنة السلطة نيابياً ووزارياً، أو تخفي أجندات 
المؤسسات  من  المدعومة  الواجهة  جماعات  تقوم  خارجية 
مع  ومصالحها  تركيبتها  في  المتشابكة  العمالقة  اإلعالمية 
مافيات السلطة والفساد والمصارف ومصرف لبنان بصورة 
خاصة، فكانت مهمة جماعات الواجهة محددة انهاء االنتفاضة 
وإعادة اللبنانيين إلى العلب الطائفية، ما لم يكن ممكناً جرهم 
تحميلها  عنوان  تحت  سواء  للمقاومة،  العداء  شعارات  وراء 
زوراً مسؤولية األزمة االقتصادية، أو ربط الحل االقتصادي 
تحت  أو  العداء،  المقاومة  تناصب  وعربية  دولية  قوى  برضا 
تدعو  وال  الجيش  بيد  السالح  لحصرية  تدعو  سيادية  مزاعم 
لتسليح الجيش بما يردع العدوان واالحتالل تجنباً إلغضاب 
جماعات  إدارة  في  والربط  الحل  نقطة  كان  الــذي  األميركي، 

الواجهة ووسائل اإلعالم التي كانت تساندها.
- يذهب اللبنانيون اليوم نحو حتفهم، وال يفكرون بالنزول 
إلى الشارع، فقد تعلموا الدرس، أن الطوائف أكثر أماناً، بفضل 

وبركة هذه النخبة التي شكلت واجهة حراك تشرين.
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دخل إعتراضات 22-21-20-19-18-1 الجمهورية اللبنانية   
التزام 24-23-22-21 وزارة المالية   

تدقيق 28 مديرية المالية العامة   
خدمات 35-34-32-31-1 مديرية الواردات   

معالجة 17-1     
إعالم تبليغ

تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– المكلفين الواردة 
– مبنى  – شارع بشارة الخوري  أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت 
فيعاني – الطابق االول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
االعالم، واال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله، علماً أنه 

.http://www.finance.gov.lb سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

3038RR209823150LB2021/12/12021/30/9شركة ميريت كوربوريشن ش.م.ل

100687RR210281663LB2021/30/82021/30/9شركة وادي الدواسر العقارية ش.م.ل

149224RR210282006LB2021/30/82021/29/9عزت محمد بهيج قدورة

 VISION ش.م.م  غ��روب  فيجون  شركة 
GROUP sarl

307594RR210282743LB2021/8/92021/29/9

99239RR210282964LB2021/14/92021/29/9بشارة جبران القدسي

والمقاوالت  للتجارة  الخليجية  الشركة 
المحدودة

678790RR210282933LB2021/13/92021/29/9

2355564RR210283196LB2021/14/92021/29/9شركة فيوتو تكنولوجي ش م م

1764260RR210282978LB2021/16/92021/29/9وطى العقارية ش.م.ل

661856RR210283412LB2021/22/92021/30/9محمد سبع شهاب

556101RR210282213LB2021/31/82021/30/9عائدة ميشال صعيبي

2693176RR210282244LB2021/30/82021/30/9ليبير التس كونسلتنغ ش.م.ل اوف شور

92263RR210283267LB2021/17/92021/29/9محمد رامي عبد الحميد القيسي

71669RR210283386LB2021/22/92021/29/9شركة الد انترناشيونال ش.م.ل )اوف شور(

1523213RR210283430LB2021/22/92021/29/9انغوليب ش.م.ل )اوف شور(

2165207RR210283443LB2021/23/92021/29/9ام تو ايش وان ش.م.م

440202RR210283315LB2021/22/92021/30/9نزيه محمد برغل

2268RR209823543LB2021/12/12021/30/9غاما جو

385998RR209823490LB2021/12/12021/29/9علي محمد الحالق

530040RR209823367LB2021/12/12021/29/9مصطفى محمد الحالق

595508RR209823486LB2021/12/12021/29/9احمد محمد الحالق

636176RR209823336LB2021/12/12021/29/9هال محمد الحالق

713988RR209823424LB2021/12/12021/29/9سمير عمر الحالق

823694RR209823353LB2021/12/12021/29/9منى محمد الحالق

2401840RR209823322LB2021/12/12021/29/9هناء عمر الحالق

2642048RR209823375LB2021/12/12021/29/9محمد عمر الحالق

2642055RR209823441LB2021/12/12021/29/9رنا عمر الحالق

2642059RR209823985LB2021/12/12021/29/9غنى عمر الحالق

2642060RR209823438LB2021/12/12021/29/9سالم عمر الحالق

2642061RR209823849LB2021/12/12021/29/9كوثر عمر الحالق

3086999RR209823469LB2021/12/12021/29/9حسانة محمد الحالق

 Park Lane بارك الين للمقاوالت ش.م.م. 
Constraction sarl

3100672RR209823509LB2021/11/12021/29/9

3306001RR209823340LB2021/12/12021/29/9هدى  محمد الحالق

30938RR210281822LB2021/30/82021/30/9سعيد طنوس القزي

174430RR210282669LB2021/30/82021/29/9محمد كريم محمد ربيع عماش

804124RR210282417LB2021/31/82021/29/9ايماجيك ش.م.ل

1327441RR210282655LB2021/1/92021/29/9مايا هشام نصولي

2134498RR210281819LB2021/30/82021/30/9جاد طوني صقر

3553125RR210282125LB2021/31/82021/29/9شركة الفيصل غروب ش م م

656371RR210282709LB2021/6/92021/29/9مايا محمد ربيع عماش

2074507RR210282641LB2021/6/92021/30/9رامي انور عواد

299029RR210282828LB2021/10/92021/29/9شركة كميل ريون)الشرق االوسط(ش.م.م.

587480RR210283457LB2021/23/92021/1/10منى جوزيف ابو هنا

157651RR209822596LB2021/11/12021/29/9مازن محمد رضوان

374985RR209822579LB2021/13/12021/1/10سيمون يوسف دفوني

43566RR210282615LB2021/2/92021/30/9انطوان ميشال تابت

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
 مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف : 876

إعالن عن مزايدة عمومية
الساعة )9:30(  تاريخ 2021/12/13  
األم��ن  لقوى  العامة  المديرية  ستجري 
العام  المقر   - التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
منحاة  غيار  قطع  لبيع  عمومية  مزايدة 
على  اإلطالع  للراغبين،  بيجو.  نوع  آلليات 
www. دفتر الشروط الخاص على الموقع

لغاية  ال��ع��روض  وتقديم   isf.gov.lb
الساعة )14:00( تاريخ 2021/12/10.
بيروت في 2021/10/19
رئيس اإلدارة المركزية وكالة 
العميد الركن معين شحادة
التكليف: 879

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
يوم  م��ن  التاسعة  الساعة  تمام  ف��ي 
 ،2021/11/10 فيه  ال��واق��ع  األرب��ع��اء 
العاشر من شهر تشرين الثاني عام 2021 
، يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية، 
لمبنى  سنوية  صيانة  أش��غ��ال  لتلزيم 
على  ب��ي��روت  ف��ي  الرئيسي  »المجلس« 
على  األرباح  لنسبة  أسعار  تقديم  أساس 
أو  المقررة  الكلفة لمجموع أعمال الصيانة 

الطارئة .
بالدرجة  المصنفين  للمتعهدين  يمكن   
األولى ألشغال مباني والراغبين باالشتراك 
أثناء  اإلدارة  إلى  الحضور  المناقصة  في 
الملف  على  للحصول  الرسمي  ال���دوام 
الكامل لألشغال لدى مصلحة الديوان بعد 

تسديد ثمن الملف . 
او  المضمون  بالبريد  العروض  ترسل 
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم 
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة 
يسبق  عمل  ي��وم  آخ��ر  من  عشرة  الثانية 

التاريخ المحدد إلجراء المناقصة .
رئيس مجلس الجنوب 
قبالن قبالن
التكليف : 884

إعالن نقابي
يعلن إتحاد نقابات عمال ومستخدمي 
إج��راء  ع��ن  لبنان  ف��ي  الصحي  ال��ق��ط��اع 
الخميس  ي��وم  لإلتحاد  عامة  انتخابات 
مركز  ف��ي   2021/10/28 ف��ي  ال��واق��ع 
الساعة  من  إبتداًء  العام  العمالي  اإلتحاد 
الحادية  الساعة  حتى  صباحاً  العاشرة 
تنفيذي  مجلس  إلنتخابات  وذلك  عشرة، 
لم يكتمل  جديد عدد 12 عضواً. وفي حال 
اإلنتخابات  تؤجل  القانوني  النصاب 
الزمان  نفس  في  تاريخه  من  اسبوع  لمدة 
أخذ  بعد  وذل���ك  حضر  وب��م��ن  وال��م��ك��ان 
المختصة في وزارة  المراجع  الموافقة من 

العمل.
األمين العام
عباس حريري

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2020/43
الصباح  محمد  ري��م  التنفيذ:  طالب 

ورفيقها بوكالة المحامي شريف محسن. 
المنفذ عليه: يوسف خليل مكي

السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
عن   2014/35 بالرقم   2014/4/29
والمتضمن  النبطية  بداية  محكمة  جانب 
حبوش  منطقة  من   3121 العقار  اعتبار 
وطرحه  عيناً  للقسمة  قابل  غير  العقارية 
سعر  أس��اس  على  العلني  بالمزاد  للبيع 
للحصص  وف��ق��اً  الثمن  وت��وزي��ع  ال��ط��رح 

المحددة في متن الحكم.
ال���م���ع���ام���الت: ت����اري����خ ال��ت��ن��ف��ي��ذ: 

2020/2/5
تاريخ تبليغ االنذار: 2020/4/1

العقار الموصوف:
من   3121 العقار  م��ن  سهماً   2400
أرض  عن  عبارة  العقارية  حبوش  منطقة 
غير  أرض  وهي  حبوب  تزرع  سليخ  بعل 

مبنية.

مساحته: 2586 م²
التخمين: 58185000 ليرة لبنانية 

الطرح : 58185000 ليرة لبنانية
ال���رس���وم ال��م��ت��وج��ب��ة: رس���م ال��ف��راغ 

والداللة 
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
الواقع فيه 2022/1/13 الساعة 11،00 

ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الراغب  فعلى  أع��اله،  الموصوف  العقار 
الدائرة  قلم  في  الطرح  بدل  ايداع  بالشراء 
رئيس  ألمر  منظم  مصرفي  شيك  بموجب 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل إقامة له 
ضمن نطاقها وإال عّد مقاماً مختاراً له ما لم 
يكن ممثالً بمحام، وعليه اإلطالع على قيود 
ودفع  المطروح  للعقار  العينية  الصحيفة 
القانونية  المهلة  ضمن  والرسوم  الثمن 

تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم 

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر

في المعاملة التنفيذية رقم 2021/109
بوكالة  الزين  سامية  التنفيذ:  طالب 

المحامي رفيق حمدان. 
المنفذ عليه: نازك المعالقجي ورفاقها

السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
65/ش/2020  بالرقم   2020/11/10
النبطية  ب���داي���ة  م��ح��ك��م��ة  ج��ان��ب  ع���ن 
والمتضمن اعتبار العقار 4435 من منطقة 
عيناً  للقسمة  قابل  غير  العقارية  حبوش 
وطرحه للبيع بالمزاد العلني على أساس 
سعر الطرح وتوزيع الثمن وفقاً للحصص 

المحددة في متن الحكم.
ال���م���ع���ام���الت: ت����اري����خ ال��ت��ن��ف��ي��ذ: 

2021/5/6
تاريخ تبليغ االنذار: 2021/7/13

العقار الموصوف:
من   4435 العقار  من  سهماً   2400
أرض  عن  عبارة  العقارية  حبوش  منطقة 
صالحة  وه��ي  م��زروع��ة  غير  سليخ  بعل 

للزراعة ويمكن البناء عليها.
مساحته: 1219 م²

التخمين: 73140000 ليرة لبنانية 
الطرح : 73140000 ليرة لبنانية

ال���رس���وم ال��م��ت��وج��ب��ة: رس���م ال��ف��راغ 
والداللة 

مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
الساعة   2021/12/23 فيه  ال��واق��ع 
تنفيذ  دائ��رة  رئيس  أم��ام  ظهراً   11،00

النبطية. 
بالمزاد  للبيع  ال��دائ��رة  ه��ذه  ت��ط��رح 
فعلى  أع��اله،  الموصوف  العقار  العلني 
في  الطرح  ب��دل  اي��داع  بالشراء  ال��راغ��ب 
منظم  مصرفي  شيك  بموجب  الدائرة  قلم 
واتخاذ  النبطية  تنفيذ  دائرة  رئيس  ألمر 
محل إقامة له ضمن نطاقها وإال عّد مقاماً 
مختاراً له ما لم يكن ممثالً بمحام، وعليه 
العينية  الصحيفة  قيود  على  اإلط���الع 
والرسوم  الثمن  ودف��ع  المطروح  للعقار 
طائلة  تحت  القانونية  المهلة  ضمن 

متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم 

إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع

تعديل اسم محل تجاري 
  2021/10/13 تاريخ  للطلب  بناء 
للتاجر  ال��ت��ج��اري  اإلس���م  تعديل  ت��ق��رر 

 THAMARA :المعروف باسم
المسجل تحت رقم 2020/4009306 

البقاع ليصبح:
THAMARA - ثمرة

لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة 
أيام من تاريخ النشر. 

أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب 

عثمان  محمود  وس��ام  المحامي  طلب 
وندى  عسيران  سعيد  لميس  عن  بوكالته 
ونزهه ونادين ونائله عبد اللطيف عسيران 
في  ضائع  عن  ب��دل  مؤقته  قيد  ش��ه��ادات 

العقار 642 منطقة كفرحتى العقارية 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

القاضي العقاري محمد الحاج علي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بنت جبيل

لموكله  خليل  ابو  عاطف  محمد  طلب 
ناصر محمد ناصر شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 1839 حاريص
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري في بنت جبيل
محمد طراف

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

سندات  فنيانوس  حنا  فنيانوس  طلب 
و   6 و   5 و   4/423 للعقارات  ضائع  بدل 
 1363 و   1362 والعقارين   10 و   9 و   7

كفردالقوس.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

طلبت ماري جرجس فنيانوس بالوكالة 
عن احد ورثة ورثة بدوي سركيس مرعب 
سعاده سندي بدل ضائع للعقارين 2615 

زغرتا و 424 مزرعة اجبع.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

معوض  ال��غ��زال  نعيم  الشيخ  طلب 
ال��غ��زال معوض  ب��ال��وك��ال��ه ع��ن ط��ون��ي 
ضائع  بدل  سند  معوض  الغزال  وسلمى 

للعقار 2349 زغرتا.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

الغزال  بطرس  الشيخ  المحامي  طلب 
توفيق  ورث��ة  احد  عن  بالوكاله  معوض 
 1769 للعقار  ضائع  بدل  سند  المقدسي 

توال.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

طلبت ماري هانري المقدسي بالوكاله 
الله  لطف  ومنتهى  وط��ون��ي  ج��ان  ع��ن 
 1769 للعقار  ضائع  بدل  سند  المقدسي 

توال.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

ط��ل��ب م��ح��م��د م��ص��ط��ف��ى االرن�����اؤوط 
بالوكاله عن هيفاء فوزي فخر الدين سند 

بدل ضائع للعقار 6/1274 برسا.
للمراجعة للمعترض 15 عشر يوماً 

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

الدين  زي��ن  العزيز  عبد  أح��م��د  طلب 
باألصالة عن نفسه سند بدل ضائع للعقار 

المقسم 7 زيتون طرابلس.  3247
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

ط��ل��ب ت��وف��ي��ق م��ح��م��د ص���الح ال��دي��ن 
مصطفى  ط��ارق  عن  بوكالته  طرطوسي 
مالح سند بدل عن ضائع عن ملكية مورثه 
حسين مصطفى مالح بالقسمين 2 و 4 من 

العقار 195 - التبانة.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

طلب مسهوج محمد خلف باألصالة عن 
 –  4186 بالعقار  ضائع  بدل  سند  نفسه 

المقسم 19 – زيتون طرابلس.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال

باألصالة  جندي  سليمان  رفقا  طلبت 
 -  6 بالعقار  ضائع  بدل  سند  نفسها  عن 

المقسم 20 الميناء 13.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري بالتكليف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

بصفته  نعمه  مصطفى  اح��م��د  طلب 
شهادة  اللبناني  االعتماد  بنك  عن  مفّوض 
تأمين بدل ضائع خاصة العقار 7/1326 

قناريت 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

عباس  علية  وكيل  م��روه  محمد  طلب 
سند  دغيلي  عباس  علي  لمورثها  قعيق 
قانون  دير   11/1290 للعقار  ضائع  بدل 

النهر
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

بدل  تمليك  سندات  فرج  عباس  طلب 
نهاد  لموكليه  صور   2/15 للعقار  ضائع 
وبوكالته  خيرالله  بولس  وتريز  وانطوان 
جان  لموكليها  غابي  عبدالله  اوجني  عن 
باألصالة  الله  خير  بولس  وايلي  ومارلين 

ولمورثته زبيده عبدالله غابي
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

هنادي  لموكلته  شعبي  احمد  طلب 
 319 للعقار  ض��ائ��ع  ب���دل  س��ن��د  س���رور 

طيرحرفا
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

رض��ا  لموكله  رس���الن  حسين  ط��ل��ب 

بدل  سندات  الله  فضل  محسن  ابراهيم 
 675 للعقار  و3   2  –  1 لألقسام  ضائع 

جويا
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن من أمانة السجل العقاري في راشيا
لموكل  الصباحي  حسين  علي  طلب 
ابو شامي شهادة قيد  موكله محمد حسن 

بدل ضائع بالعقار 1424 كفردينس 
للمعترض المراجعة خالل 15 يوماً 

أمين السجل العقاري في راشيا
نور ابو سعد

إعالن من أمانة السجل العقاري في راشيا
ملحم  للمورث  غازي  حامد  وائل  طلب 
ضائع  ب��دل  قيد  ش��ه��ادة  غ���ازي  حسين 
عين   3390 و   3039 و   619 بالعقارات 

عطا 
للمعترض المراجعة خالل 15 يوماً 

أمين السجل العقاري في راشيا
نور ابو سعد

إعالن
عقد المجلس التنفيذي التحاد النهضة 
استثنائية  جلسة  لبنان  ف��ي  العمالية 
باالجماع  قرر  و   ، اعضائه  كامل  بحضور 
ذلك  و  لالتحاد  تكميلية  انتخابات  اجراء 
بتاريخ  العام  العمالي  االتحاد  مقر  في 
عصراً  الثالثة  الساعة   2021-11-10
تجري   ، النصاب  اكتمال  عدم  حال  في  و 
بمن   2021-11-25 بتاريخ  االنتخابات 

حضر . 
ثالثة  قبل  الترشيح  ب��اب  يقفل  كما 
تقدم  و   ، االنتخابات  إجراء  موعد  من  ايام 
االتحاد  وئيس  بواسطة  الترشيح  طلبات 
او امين سر االتحاد ، على ان ينشر االعالن 

في جريدتين محليتن  مقروئتين

إعالن
جامعة  التحاد  التنفيذي  المجلس  عقد 
في  المستخدمين  و  ال��ع��م��ال  ن��ق��اب��ات 
استثنائية  جلسة  اللبنانية  الجمهورية 
باالجماع  قرر  و   ، اعضائه  كامل  بحضور 
ذلك  و  لالتحاد  تكميلية  انتخابات  اجراء 
بتاريخ  العام  العمالي  االتحاد  مقر  في 
عصراً  الثالثة  الساعة   2021-11-10
تجري   ، النصاب  اكتمال  عدم  حال  في  و 
بمن   2021-11-25 بتاريخ  االنتخابات 

حضر . 
ثالثة  قبل  الترشيح  ب��اب  يقفل  كما 
تقدم  و   ، االنتخابات  إجراء  موعد  من  ايام 
االتحاد  وئيس  بواسطة  الترشيح  طلبات 
او امين سر االتحاد ، على ان ينشر االعالن 

في جريدتين محليتن  مقروئتين

انتخابات نقابية
السينمائيين  الفنيين  نقابة  ت��دع��و 
المسّددين  النقابة  أع��ض��اء  لبنان  ف��ي 
اشتراكاتهم إلى المشاركة في االنتخابات 
تحّدد  ولذلك  أعضاء،  لستة  المستحقة 
تشرين   7 ف��ي  ال��واق��ع  األح��د  ي��وم  موعد 
الياس  مار  شارع  النقابة  مقّر  في  الثاني، 
 � سنتر  كورنر   � ك��الس  مقابل   � بيروت   �

الطابق السادس.
لعضوية  ب��ال��ت��رش��ح  ي��رغ��ب  ول��م��ن 
الساعة  م��ن  يومياً  الحضور  المجلس 
2.00 بعد  11.00 صباحاً وحتى الساعة 

الظهر، ما عدا السبت واألحد.
وآخر مهلة يوم 2021/11/3 الساعة 

الواحدة ظهراً.
وإذا لم يكتمل النصاب تؤّجل أسبوعاً، 
في14  تشرين  ال��واق��ع  األح���د  ي��وم  أّي 
الثاني 2021 بمن حضر وبنفس التوقيت 

السابق.
اللجنة المشرفة

الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية

مديرية المالية العامة
مديرية الضريبة على القيمة المضافة

إعالم تبليغ
الموضوع: تبليغ

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

  بوزارة المالية: 
رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

7277RR218379111LBشركة سيدرز ترايدينغ ش.م.م

7848RR197820715LBشركة سمور ديزاين ش.م.م

12166RR218379200LBالشركة المتحدة للغاز سلعاتا ش.م.م

13200RR218380415LBالشركة المتحدة لالستيراد والتصدير ش.م.م

24947RR218377393LBميشيل فيليب نجيم

PARFUMERIE CONSTANTION29514RR218380605LB

29792RR218380619LBمؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

35184RR218380463LBالبير يوسف الخولي

50691RR218380494LBمؤسسة مالكو للمفروشات المكتبية

66500RR218380534LBمؤسسة غسان خضر حيدر

109610RR218381000LBرديكو ش.م.م

200635RR218381234LBتروبيكانا سيكل)علي حسين حيدر(

249250RR218381296LBشركة بيو نيد كومباني ش.م.م

251051RR218379805LBمعرض علي غدار

297519RR197819460LBشركة بريتي شوز - خليل ياغي وشركاه

312611RR218378751LBابتكس ش.م.م

CONTRACTORS--ش.م.ل ل��ب��ن��ان   - م��ق��اول��ون 
LEBANON S.A.L

315516RR218378748LB

379537RR197819592LBفيوتشر ديستنايشن  ) ابراهيم اسماعيل فوالدكار (

544623RR218378725LBاندره انطوان شعيا االشقر

544640RR218380168LBسليم انطوان شعيا االشقر

544645RR218380154LBفيليب انطوان شعيا االشقر

582331RR218381407LBعمر عبدالرحيم صبح

584404RR218381486LBتاندر رانت ايه كار ش.م.م

  ORTHOLINE-K.E.J ش.م.م  ك.ا.ج   - ارث��والي��ن 
S.A.R.L

796421RR218379757LB

818447RR197819955LBشركة زيلليوني ش.م.م

958692RR197819986LBشركة فان كافيه ش.م.م

1236296RR218377858LBبلو باك ش.م.ل.

1241980RR197820088LBاتش.سي.اتش )هوسب ارتين بابكيان(

1284016RR218380106LBام اند اي ش.م.م

1313287RR218380097LBالحلول المتطورة للدعاية والتسويق )خالد كتوعه وشريكه(

1321470RR197820220LBشركة او.ام.جي.فودز ش.م.ل

1351090RR197820295LBهير اند بيوتي كونسبت ش.م.م.

1416449RR197820370LBاوسوالي

1552531RR218379995LBتيا غراف ش.م.م.

1599225RR218376778LBشركة ايلي عرب واوالده ش.م.م

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
1230694RR218378779LBكود ش.م.م

1284535RR218377861LBسمير سحوم المسعود

1382961RR197818583LBالفرد جورج عطيه

1793701RR218379624LBاميريكان موتورز بارتس

1835742RR197817954LBبوبرينت ش م م

1958446RR218379567LBجي اند بي ستيل وورك ش.م.م.

2075431RR197818963LBشركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م.

 lebanese drilling wells ش.م.م.  ويلز  دريلنك  لبنيز 
s.a.r.l

2135016RR218376906LB

2596984RR218378031LBجهاد عوده

2760440RR218376954LBكورف ستوديوز ش.م.م

2770001RR218379054LBكابي عزت سلوم

2776802RR218377420LBديجي داتا ال اي بي ش.م.م

2802900RR197818393LBصيدلية السيدة

2805170RR197819028LBويفي اليم موبايل ستور ش.م.م.

2823649RR218376455LBفود تراندز ش.م.ل

A M S2861660RR197819005LB )انس محمد صلح(

3007551RR197818994LBعبدالحكيم علي ابو دماغ

3102514RR197818929LBشركة برتول للمحروقات ش.م.م

3211101RR218379933LBسامي مصباح عرابي

Eco-Friendly3214620RR218378221LB

3267542RR218376999LBشركة كيالي انتربريز ش.م.م

3275555RR218378969LBشركة سي كيوبد ش.م.م

3290529RR218377019LBالنكهة المثالية ش م م

3351559RR218378938LBشركة فوود داي ش.م.م

3356810RR218377022LBمجد بتروليوم ش.م.م

3366849RR218377946LBانستافيكس ش.م.م

IN HOUSE FILM3374382RR218377036LB

3430633RR197819337LBالعلمين الذهبي

3433973RR218379108LBشركة لونا للتجارة العامة ش.م.م

3491621RR197819120LBشركة الحداد التجارية

3518403RR218378045LBخطار احمد ناصر الدين

3558589RR218377141LBكوادرنت للتعهدات االلكترو - ميكانيكية ش.م.م

3676844RR218377963LBعواضة غروب ش م م

3705681RR218378907LBوليد انطوان يزبك

ش.م.م  والصناعية  االنمائية  للدراسات  ش.م.م  ادري  شركة 
E.D.R.I

3904RR218380211LB

7660RR218379289LBشركة نيون ناسيونال ش.م.م

8281RR218382393LBشركة انترسبالي ش.م.م

9799RR218382495LBكوازار ش.م.م

10492RR218381614LBشركة شامبس سبورت ش.م.م

11368RR218381628LBشركة رشيدي اخوان ش.م.م

11765RR218382597LBشركة النادي الخاص ش.م.ل )ش.م.م سابقا(

27997RR218378371LBنور للتجارة والتعهدات

37615RR218382623LBفادي ميشال غانم

41208RR218381693LBمادونا فكتور لب

66964RR218381716LBمؤسسة عيتاني ) جمال العيتاني (

102748RR218381804LBمؤسسة الحبش للتجارة العامة

108981RR218380980LBشركة لورنا وجان ش.م.م

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
1623595RR218379726LBتروا .جي.أش

KRISTIE S TALENTS & EVENTS AGENCY1792863RR218379730LB

1794514RR218379916LBم � تي � كو ش.م.م

1983864RR218379540LBمحطة ميزان جبل عامل

ISHTAR ENTREPRISES2184130RR218379828LB

2470245RR218379085LBسيبان حسن عمر

القصيفي( X Maintenance Services2486631RR197819875LB)سمير نخلة 

2506038RR218381455LBعفيفي محمد حمدان

2548627RR197819235LBمؤسسة معلوف لصاحبها ريتا انطون معلوف

G.G.T & CO  FOR GENERAL TRADING2615959RR218379774LB

2646830RR218379743LBفاطمة للتجارة العامة

AMC- CHOKR CERAMIC SARL2652676RR218381469LB

2743442RR197818932LBشركة عواد ترايدينغ- شركة مهدي عواد وشركاه

2848568RR218379479LBكوكز - ساوند اند اليت

3015129RR218379955LBمركز HMD TRADING للتجارة العامة

3266786RR218379068LBشركة بروكلين ش.م.م

3311416RR218379045LBمحمد عبد علي يونس

 Sam Electrical Company ش.م.م  للكهربائيات  سام 
S.A.R.L

3409107RR218377053LB

3421504RR197819368LBمصطفى عبدالسالم فاتروني

3642003RR218379071LBمشهور حسين ابراهيم

3675523RR218380826LBعالم محمد اسماعيل الشيخ

28038RR197819147LBمؤسسة طويل العقارية

50610RR218377402LBميشال انطانيوس سعد

71407RR218378717LBمؤسسة الكترو بروسس

73147RR218378527LBمؤسسة الياس عازار

74203RR218378513LBالشركة اللبنانية للتعهدات الفنية

90966RR218378076LBجورج حنا بشاره

96699RR218377288LBالشركة الدولية المتحدة - يونالكو

الحديثة  الصناعي  والتقدم  الهندسية  االن��ش��اءات  شركة 
ش.م.م

203402RR197818362LB

207409RR197818420LBدافيد نديم بصيبص

216516RR218377230LBمجموعة العلم للصناعة والتجارة ش.م.م

224246RR218378646LBخالد محمد عيوش

229991RR197819266LBعواضة للتجارة العامة لصاحبها حسن محمد عواضة

242587RR197819080LBعدال محسن الخوري

259120RR218378601LBيونايتد بيرينغ

الله يحيى ( E.MIRROR260638RR218378592LB ) عبد 

260702RR218377742LBشركة كومبيوكود ش.م.م

276481RR197819155LBام جي )محمد علي العثمان(

316021RR218377464LBكوربس ش.م.ل

319615RR218379791LBمحمد عبد العزيز محمد حمود الشايع

605735RR218378062LBسابينو لصناعة وتجارة االحذية

622807RR218378093LBشركة سانيتيري غروب ش.م.م

743885RR197819345LBحسين محمد اسماعيل

989839RR197818915LBميراي سليم طعمة

1072378RR218378819LBروالن جان الحداد

1111375RR218377190LBشركة وسيم رزق وشركاه

1226221RR218378782LBشركة بيليريان الدولية للتجارة ش.م.م

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
111214RR218381027LBمؤسسة يوسف سكر

123632RR218383062LBشركة بروسيس  ش.م.م

182520RR218381883LBمؤسسة عطية للتجارة

185233RR218377552LBمؤسسة عساف للدهانات

185846RR218383080LBالشركة اللبنانية للتجارة والتوزيع

194936RR218382844LBشكور تريدينغ كومباني ش.م.م

205473RR218383102LBسهيل فكتور حسن

SOCIETE ACCESS SARL 206201شركة اكسس ش.م.مRR218381248LB

222851RR218381954LBمحمد عصام الحلبية - عقارات

242536RR218381999LBجهاد محمد سعيد عيتاني

244228RR218382040LBالبدر التجارية )بدر رزق علي (

246797RR218382053LBمحمد انور االتات

256297RR218382098LBمؤسسة عالمة للتجارة

259196RR197821004LBج . ك . يونيفرسال كلوتينك

260092RR218382172LBمحطة الريجي

ARôME S.A.R.L 292251آروم ش.م.مRR197819442LB

304828RR197819487LBبسام جمال العنيسي

410181RR197819601LBروديكا ش.م.م

685994RR218381512LBهاردوود فلورنغ كومباني ش.م.ل.

1069437RR197820009LBشركة افينوكس

1069575RR218381438LBقاسم محمد شكر

1173940RR197820043LBج سعادة ميتال -جورج طانيوس سعادة

1209058RR197820057LBرفيق ميشال حداد

Green Med S a r l1222451RR197820834LB  ش0م0م0

1368230RR197820848LBلنكو بيطار ش م م

1375747RR197820335LBشركة خوري وسجاع للتجارة ش.م.م

خليل  وال��م��ق��اوالت-ج��ورج  للتجارة  الدباس  ج��ورج  شركة 
الدباس وشركاه

1728688RR197821021LB

1743768RR218379655LBشركة جاز غروب للتجارة العامة ش.م.ل

1765266RR218379638LBكيو بي اس )مرسال جرجي القصير(

2018504RR197821018LBشركة بيضون وكنعان التجارية)توصية بسيطة(

2208102RR218376945LBشركة حاج اندستري ش م م

2373785RR218381424LBالمسار لالبداع العمراني ش م م

2429939RR218379522LBشركة دامور بيتش كلوب ش م ل

2494030RR218381415LBالحمدان غروب للتجارة العامة

2568894RR197818889LBالغريواتي التجارية شركة تضامن

2598449RR218379859LBزينب علي كركبا )الراقي للتجارة العامة(

2613797RR218379862LBبيزاروب ش.م.م.

2694413RR197821335LBيو.اي.تي. ش.م.م.

2761951RR218381441LBالناجي غروب للتجارة العامة

R.Y. FOR COMMERCE2763139RR197819354LB

3002702RR218379385LBزي هاوس ش.م.م

 P.I.T.O Printing Industrial & Technology
Organization

3004617RR219467149LB

 Nizar for contracting and events
management

3248467RR218378986LB

3339005RR197820627LBالجندي العالميه ش.م.م

3358386RR197820635LBشركة خالد عيوش و شركاه

3741358RR218382019LBالبير شفيق الخوري

التكليف : 871
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الشركة اللبنانية السويسرية للضمان ش.م.ل.
بيان المركز المالي كما في 31 كانون األول 2020

أعضاء مجلس االدارة:
مفوض المراقبة السيد بيير ميشال فرعون         عضو  معالي األستاذ ميشال فرعون     رئيساً 

سمعان، غالم وشركاهم عضو منتدب: السيد بيير ميشال فرعون  السيد جان دي فريج                      عضو 

ليرة لبنانيةالموجودات
السنة السابقةالسنة الحالية

 175.181.550  116.170.000 أصول غير مادية

 159.399.825.778  146.594.257.000 التوظيفات

 4.552.315.065  4.523.315.000      أراضي وعقارات

 21.555.027.518  20.697.739.000      شركات تابعة و شقيقة

 844.398.499  512.935.000      قروض على البوالص

 -  -      قروض أخرى

 18.219.339.756  14.684.980.000      إستثمارات في األدوات المالية ذات المردود الثابت 

المتغير  الـــمـــردود  ذات  الــمــالــيــة  األدوات  فــي  إســتــثــمــارات        
                                )أسهم ومشاركات( 

 3.988.628.000  4.868.953.088 

 -  -      صناديق إستثمار

 -  -      إيداعات موقوفة تحت إتفاقيات إعادة التأمين

 82.583.218.101  51.972.173.000      النقد وما شابهه

الحسابات المجمدة والودائع ألجل
)أكثر من 3 أشهر(

 50.214.487.000  26.776.573.751 

 23.476.228.751  46.914.142.000      الودائع ألجل )أكثر من 3 أشهر(

 3.300.345.000  3.300.345.000      حسابات مجمدة لقاء كفاالت لوزارة اإلقتصاد والتجارة

 -  -      حسابات مجمدة لصالح جهات أخرى

 -  -      إيرادات مستحقة على التوظيفات 

 -  - التوظيفات المرتبطة بعقود وحدات اإلستثمار

 -  -      توظيفات عقارية

 -  -      إستثمارات في األدوات المالية ذات المردود الثابت 

المتغير  الـــمـــردود  ذات  الــمــالــيــة  األدوات  فــي  إســتــثــمــارات        
                               )أسهم ومشاركات( 

 -  - 

 -  -      صناديق إستثمار

 -  -      نقد وتوظيفات مشابهة

حصة معيدي الضمان من اإلحتياطيات الفنية
)حياة(

 8.907.418.000  9.038.143.313 

 -  -      حصة معيدي الضمان من إحتياطيات األقساط

 479.095.000  444.835.000      حصة معيدي الضمان من إحتياطيات الحوادث

 8.559.048.313  8.462.583.000      حصة معيدي الضمان من اإلحتياطي الحسابي

الفنية  اإلح��ت��ي��اط��ي��ات  م���ن  ال��ض��م��ان  م��ع��ي��دي   ح��ص��ة 
               )غيرالحياة(

 81.013.782.000  14.186.492.313 

 3.437.019.000  3.253.230.000      حصة معيدي الضمان من إحتياطيات األقساط

 10.749.473.313  77.760.552.000      حصة معيدي الضمان من إحتياطيات الحوادث

 -  -      حصة معيدي الضمان من إحتياطي العجز في األقساط

 39.679.231.000  33.038.058.000 ذمم مدينة عائدة لعمليات الضمان

 20.514.807.000  23.090.869.000      أقساط مستحقة على العمليات المباشرة

 19.164.424.000  9.947.189.000      ذمم مدينة على وسطاء الضمان

 -  -      حسابات شركات الضمان المدينة

 1.496.160.000  1.171.526.000 ذمم مدينة عائدة لعمليات إعادة الضمان

 1.496.160.000  1.171.526.000      مبالغ برسم اإلسترداد من معيدي الضمان

 -  -      عموالت و بدالت من معيدي الضمان 

 -  -      ذمم مدينة أخرى عائدة لعمليات إعادة الضمان 

 711.428.000  951.216.000 موجودات أخرى

 119.476.000  -      أراضي وعقارات غير معدة لإلستثمار

 591.952.000  392.484.000      األصول الثابتة التشغيلية 

 -  558.732.000      أصول أخرى

 30.285.496.331  35.459.232.000 ذمم مدينة أخرى

 284.175.000  277.039.000      ذمم المستخدمين

 -  -      ضرائب ورسوم برسم اإلسترداد

 20.504.673.331  25.458.118.000      الذمم المدينة من األطراف المقربة

 7.186.243.000  5.582.964.000      حسابات مدينة أخرى

 2.310.405.000  4.141.111.000      حسابات المساهمين

 15.442.723.000  10.675.135.000 حسابات التسوية

 15.442.723.000  10.675.135.000      تكاليف نفقات البوالص مؤجلة 

 -  -      أقساط مكتسبة قيد اإلصدار

ً  -  -      أعباء مدفوعة مسبقا

 -  - حسابات التسوية المختلفة

 270.414.681.285 317.926.794.000 إجمالي الموجودات

ليرة لبنانيةالمطلوبات والرساميل الخاصة
السنة السابقةالسنة الحالية

 72.000.995.259  65.217.887.000 الرساميل الخاصة

 15.000.000.000  15.000.000.000      رأس المال المدفوع

 15.000.000.000  15.000.000.000           رأس المال المكتتب

 -  -           ينزل: رأس المال غير المدفوع

 5.000.000.000  5.000.000.000      اإلحتياطي القانوني

 -  -      اإلحتياطيات العامة

 53.560.998.259  52.000.996.000      نتائج سابقة مدورة

 )1.560.003.000( )6.783.109.000(     نتيجة السنة الحالية

 -  -      اإلحتياطيات األخرى

 -  -           إحتياطي تقييم األدوات المالية ذات المردود الثابت

 -  -           إحتياطي تقييم األدوات المالية ذات المردود المتغير )أسهم ومشاركات( 

 -  -           إحتياطي تقييم صناديق اإلستثمار

 -  -           إحتياطي إعادة تخمين األصول الثابتة 

 -  -           إحتياطيات أخرى 

 -  - ديون غير ذات أولوية

 -  -      ديون ثانوية

 -  -      حسابات المساهمين

 51.422.951.451  48.009.758.000 اإلحتياطي الفني لفرع الحياة 

 50.437.222.501  47.334.066.000      اإلحتياطي الحسابي

 -  -      إحتياطي األقساط غير المكتسبة

 957.017.501  656.011.000      إحتياطي الحوادث تحت التسوية 

 IBNR - إحتياطي الحوادث الواقعة و غير المصرح عنها      -  - 

 28.711.449  19.681.000      إحتياطي مصاريف إدارة الحوادث 

 -  -      إحتياطي أنصبة أرباح حاملي البوالص 

 -  -      إحتياطيات فنية أخرى 

 -  - اإلحتياطي الفني لعقود الضمان المرتبطة بوحدات اإلستثمار

 -  -      إحتياطي حوادث تحت التسوية      

 -  -      اإلحتياطي الحسابي 

 -  -      إحتياطيات فنية إضافية 

 118.663.130.501  174.179.545.000 اإلحتياطي الفني لغير فرع الحياة 

 66.272.834.725  52.212.738.000      إحتياطي االقساط غير المكتسبة

 46.571.012.547  115.614.388.000      إحتياطي المطالبات تحت التسوية 

 IBNR- 1.503.483.000  1.431.681.000      إحتياطي المطالبات الواقعة وغير المصرح عنها 

 839.197.000  1.443.189.000      إحتياطي مصاريف إدارة المطالبات 

 -  -      إحتياطي أنصبة أرباح حاملي البوالص 

 1.446.900.230  1.446.900.000      إحتياطي العجز في األقساط

 IBNER- 2.029.703.000  2.030.649.000      إحتياطي المطالبات الواقعة والمصرح عنها لكن غير المرصودة بشكل كاف 

 -  -      إحتياطيات فنية أخرى

 4.937.038.758  4.895.807.000 مؤونات لمواجهة األخطار واألعباء

 100.372.878  100.373.000 إيداعات موقوفة تحت إتفاقيات إعادة التأمين

 -  - ذمم دائنة عائدة لعمليات الضمان

 -  -      ذمم دائنة عن العمليات المباشرة

 -  -      ذمم دائنة عن العمليات الغير مباشرة

 -  -      حسابات شركات التأمين الدائنة

 5.474.821.971  7.695.005.000 ذمم دائنة عائدة لعمليات إعادة التأمين

 243.070.467  227.607.000 عموالت إعادة التأمين غير المحققة

 791.437.499  648.225.000 ديون

 -  -      أموال مستدانة

 791.437.499  648.225.000      ديون مصرفية

 -  -      ديون أخرى

 16.780.862.501  16.385.851.000 مطلوبات أخرى

 -  -      ذمم المستخدمين

 5.991.012.000  8.287.228.000      ضرائب ورسوم متوجبة 

 1.980.511.801  105.764.000      الذمم الدائنة لألطراف مقربة

 8.809.338.700  7.992.859.000      ذمم دائنة أخرى

 -  566.736.000 حسابات التسوية

 -  -      اإليرادات غير المكتسبة

 -  566.736.000      المصاريف المستحقة وغير المدفوعة

 -  -      حسابات التسوية األخرى

 270.414.681.285  317.926.794.000 إجمالي المطلوبات والرساميل الخاصة

نبلغكم بيان الوقوعات العائد لتصحيح حدود العقار رقم 580/الدامور  ضمن تخطيط طريق الدامور – عبيه )مجاز الدامور( المصدق بالمرسوم رقم 1950/2709 )قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان(
الئحة إستمالك

بدالً من
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العقار موقع بين
التخطيط أوتاد
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مساحة كامل 
العقار م2
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العقار موقع بين
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ومحتوياته

مساحة كامل 
العقار م2

المساحة المأخوذة 
للطريق  م2

مساحة القسم أو الباقية 
األقسام  م2 بمفرده كل

الزائدة المساحة مساحة  م2 الربع
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األشجار اإلنشاءات المصابة 
المصابة
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سهمجزء
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الشيئ753

رئيس دائرة اإلستمالك باإلنابة
المهندس أسماء عاليا
التكليف : 864

�إعالنات

�إعالنات

رقم جديد ل�صالح

في م�سيرة ليفربول الأوروبية

حّطم النجم المصري محمد صالح، رقماً قياسياً جديداً مع 
فريقه ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مساء الثالثاء الماضي. 
ليفربول،  بأخبار  المتخصص  أنفيلد«  إي  »ذيس  موقع  وذكر 
أبطال  دوري  صعيد  على  ليفربول  مع  رصيده  رفع  صالح  أن 
أوروبا إلى 31 هدفاً، ليتفوق على قائد الفريق السابق ستيفين 
جيرارد، صاحب ال�30 هدفاً. بهذا أصبح »الفرعون المصري« 
أكثر َمن سجل بالبطولة األوروبية في تاريخ ليفربول وسجل 
جيرارد، 21 هدفاً في دوري األبطال، وأضاف إليها 9 أهداف في 
عندما   ،2006-2005 الموسم  في  منها   7 التمهيدية،  األدوار 
خاض ليفربول 3 أدوار تمهيدية، بعدما حّل خامسا في الدوري 
مساء  فاز ليفربول  قد  وكان  السابق.  الموسم  في  اإلنكليزي 
 ،2-3 بنتيجة  مدريد  أتلتيكو  مضيفه  على  الماضي  الثالثاء 
ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثانية بمسابقة 
دوري أبطال أوروبا، ونجح صالح بتسجيل هدفين في المباراة، 
زميله  و78، وسجل   8 الدقيقتين  في  جزاء  ركلة  من  أحدهما 

الغيني، نابي كيتا، الهدف الثالث للريدز في الدقيقة ال�13.

بعد تلّقيه جرعة دعم وتحفيز من حيدر

�لمنتخب �لأولمبي يغادر �إلى طاجيك�ستان

�سيطرة عد�ئي �لجي�ش على �سباق BLIM �ل�سنوي 

ب�سق �لنف�ش �لريا�سي يحقق فوزه �لأول في بطولة �ل�سلة

رغم �ل�سعوبات ومع كثير من �لتعديالت

�سباق مار�ثون بيروت منت�سف �ل�سهر �لمقبل

األولمبي  المنتخب  تحضيرات  مواكبته  خ��الل 
للمشاركة في التصفيات الولمبية في طاجيكستان، 
المهندس  القدم  لكرة  اللبناني  االتحاد  رئيس  أعلن 
هاشم حيدر، دعم االتحاد لكل نشاطات واستحقاقات 
كافة  على  جانبه  إل��ى  وقوفه  عن  فضالً  المنتخب 
اللجنة  ع��ض��و  ب��ح��ض��ور  ك��الم��ه،  وج���اء  ال��ص��ع��د. 
المنتخبات  لجنة  ورئيس  االتحاد  في  التنفيذية 
الدكتور مازن قبيسي، ولفت حيدر في سياق التحفيز 
إلى أن االتحاد خصص مكافآت مادية لالعبين أسوة 
بالمنتخب األول، وحّثهم على تقديم األفضل إلدخال 
الفرحة الى قلوب اللبنانيين. وتمنى لالعبي المنتخب 
في استحقاقهم اآلسيوي آمال تحقيق نتائج إيجابية 
لبنان  أوقعت  التي  القرعة  صعوبة  رغم  ومشّرفة 
وإيران،  المضيف(،  )البلد  طاجيكستان  جانب  إلى 
في  آسيا  لكأس  المؤهلة  التصفيات  ضمن  ونيبال، 
المنتخب  وسيلتقي  هذا،  المقبل.  العام  أوزبكستان 
يوم  طاجيكستان،  مع  األولى  مباراته  في  األولمبي 
اإلثنين المقبل )25 تشرين األول(، ثم إيران في منه، 
المركزي  الجمهورية  ستاد  على   31 في  نيبال  ثم 
إلى  المنتخب  بعثة  غ��ادرت  وأم��س،  )دوش��ن��ب��ة(. 
في  التنفيذية  اللجنة  عضو  برئاسة  طاجيكستان، 
لجنة  رئيس  مقّدمها  ووفي  سوالج،  جورج  االتحاد 
طه  وج��م��ال  قبيسي،  م��ازن  الدكتور  المنتخبات 

للمنتخب(،  )مديراً  كسروان  ونزيه  فنياً(،  )مديراً 
وبالل زغلول )مدرباً مساعداً(، وزياد الصمد )مدرباً 
وجو  فيزيائياً(،  )معالجاً  شمص  ملحم  للحراس(، 
)مسؤوالً  الشامي  محمد  للياقة(،  )م��درب��اً  زعيتر 

للتجهيزات(. باإلضافة إلى 23 العباً، هم:
فحص،  حسين  مكايل،  طوني  مرتضى،  ه��ادي 

محسن،  ابو  مهدي  مرتضى،  حسين  الحايك،  محمد 
مهدي  ناصر،  محمد  عواضة،  حسين  قعور،  محمود 
مدبوح،  رب��اح  ش��ور،  محمد  ال��ح��اج،  يوسف  زي��ن، 
زين  صوايا،  ان��درو  قريتم،  حسن  قعفراني،  حسن 
فران، حسن سرور، محمد حيدر، خليل بدر، انطوان 

الدويهي، طه الحسين ومحمد زهر

والمعلومات  للخدمات  اللبناني  المركز  نّظم 
أللعاب  اللبناني  االتحاد  وباشراف   BLIM الطبية 
القوى ممثالً بعضو االتحاد جوزيف ساسين سباقه 
نركض،  رح  كرمالك  عنوان  تحت  الثاني  السنوي 
شارك  الثدي.  سرطان  مرضى  لدعم  ريعه  ويعود 
وع��داءة  ع��داء   50 من  أكثر  المحترفين  سباق  في 
فريق  عدائي  سيطرة  وشهد  األن��دي��ة،  مختلف  من 
الجيش اللبناني على المراكز األولى لسباقي الرجال 
والسيدات. وفي النتائج النهائية لمختلف السباقات 
الذكور،  عند  دون  وما  سنة   16 لفئة  كلم   6 ولسباق 
حّل جاد حبيب في المركز األول، تاله أنطوان الياس 
فكريس سليمان. وعند الهواة للسيدات حلّت لورأبي 
للرجال،  كلم   12 سباق  وفي  األول.  المركز  في  حنا 
ثانياً  الكك  وعمر  األول،  المركز  في  حمد  أبو  عمر  حّل 
وغازي الرفاعي ثالثاً. وعند السيدات بّيا مخول أول، 
وجوزيت مرعي ثانية وجانيال بربور ثالثة. وفي فئة 
السباق خالد عياش تاله  46 سنة وما فوق، تصّدر 
جوزفين  السيدات  وعند  مكي  فعلي  حويلي  محمد 
عبود. وترافقت السباقات معتنظيم سباقات ترفيهية 
عداء   100 من  أكثر  بمشاركة  المشي  وسباقات 

االتحاديين  الحكام  السباقات  على  أشرف   . وعداءة 
الترحيني  زاهي  الدين،  ناصر  محمد   ، سباعي  أحمد 
ومايكل صقر. وفي الختام أقيم حفل لتوزيع الجوائز 
بشير  الدكتور  المنظم  المركز  لرئيس  كلمة  وكانت 

واع��داً  الحدث  في  المشاركين  شكر  ال��ذي  الياس 
الثدي،  بسرطان  للمصابات  المستمر  الدعم  بتامين 
أثنى  ال��ذي  ساسين  االتحاد  لعضو  كلمة  كانت  ثم 

بدوره على النشاط المميز.

صحفياً  مؤتمراً  م��اراث��ون  بيروت  جمعية  عقدت 
ماراثون  سباق  فعاليات  تنظيم  عن  خالله  أعلنت 
 13 واألح��د  السبت  يومي  وذلك   2021 لعام  بيروت 
واجهة  منطقة  في  المقبل  الشهر  الثاني  تشرين  و14 
للبنان«  أمل  »ركضة   : شعار  تحت  البحرية  بيروت 
للركض  واللبنانيات  اللبنانيين  لجميع  دعوة  وهو 
وأهلّية  رسمية  شخصيات  المؤتمر  حضر  متحدين. 
قوى  عام  مدير  ممثل  خشفة  حسين  العميد  تقدمهم 
مالّك  جالل  والرائد  عثمان  عماد  اللواء  الداخلي  األمن 
العميد  العسكرية  للرياضة  العالي  المركز  قائد  ممثل 
األولمبية  اللجنة  لرئيس  األول  والنائب  حّنا  إلياس 
الدكتور  اللجنة  رئيس  ممثالً  حيدر  هاشم  اللبنانية 
بيار جلخ والسيد محمد عويدات ممثالً مديرعام وزارة 
للجنة  العام  واألمين  خيامي  زيد  والرياضة  الشباب 
األولمبية العميد المتقاعد حسان رستم ورئيس إتحاد 
ألعاب القوى السيد روالن سعادة والسيد أليكس نعمة 
ممثالً رئيس الصليب األحمر اللبناني، وأعضاء الهيئة 
وعداءات  وعدائين  ماراثون  بيروت  لجمعية  اإلدارية 

وإعالميين .
بعد النشيد الوطني، وتقديم من أمين سر الجمعية 
كلمة  كانت  الدين  محيي  حسان  اإلعالمي  المستشار 
نّوه  الذي  سعادة  روالن  القوى  ألعاب  إتحاد  لرئيس 
بالدور الذي تقوم به جمعية بيروت ماراثون في إطار 

تعميم ثقافة الركض عبر نشاطات في رياضة الركض 
كلمة  كانت  كما  اللبنانية.  المناطق  مختلف  وف��ي 
الخليل  مي  السيدة  ماراثون  بيروت  جمعية  لرئيسة 
ذكرت فيها التحديات التي واجهت الجمعية منذ العام 
موظفاً   30 تسريح  وتم  مكاتبها  أقفلت  حيث   2019
كورونا  وباء  وتفّشي  األمنية  األحداث  بسب  وموظفة 
حيث  الجمعية  بها  قامت  التي  الحثيثة  والمحاوالت 
نظّمت سباقات إفتراضية في لبنان والخارج. ولفتت 
بالعودة  كان  العام  هذا  القرار  أن  إلى  الخليل  السيدة 

للنشاطات الميدانية فكان سباق السيدات خالل شهر 
الشهر  سيقام  الذي  الماراثون  وسباق  الماضي  أيار 
مازالت  التي  والصعوبات  التحديات  كل  رغم  المقبل 
قائمة على كافة الصعد وهو ما فرض جملة إجراءات 
منها أن يكون سقف المشاركة 6 آالف مشارك ومشاركة 
يتم  ولن  الخارج  في  إفتراضياً  مشارك  ألف  بينهم  من 
ال  وبالتالي  وعرب  أجانب  محترفين  عدائين  إستقدام 
جوائز مالية. وختمت بالشكر والتقدير لجميع الرعاة 

والداعمين معنوياً ولوجستياً للسباق.

78-74 في  النادي الرياضي فوزا مثيرا على حساب أنترانيك بنتيجة  حقق 
المباراة التي جرت على ملعب صائب سالم في المنارة في ختام الجولة األولى 
من الدوري اللبناني لكرة السلة.  وشهدت األرباع إثارة كبيرة، حيث انتهى الربع 
37-38، ثم عاد الرياضي  22-14 للرياضي، والثاني لمصلحة أنترانيك  األول 
الربع  تألق في  الفنية،  المجريات  وفي   .56-62 بنتيجة  الثالث  بالربع  ليفوز 
التسجيل  افتتح  الذي  زينون  كريم  الواعد  الرياضي الالعب  نجوم  من  األول 
بنقطتين، وأمير سعود الذي اختتم الربع األول بثالثية. ومع انطالق الربع الثاني 
أسهمت بعض الكرات الخاطئة لالعبي الرياضي في خسارة الكرات السهلة، مما 
الذي  القيسي  عمر  نجمه  عبر  وخصوصاً  اللقاء،  أجواء  إلى  بقوة  أنترانيك  أعاد 
الخطأ  فخ  في  الرياضي  ليقع   ،26-28 برصيد  ليتفوق  متتالية  نقاط   7 سجل 
القيسي ثالثية  الخامس سريعاً.  وتابع أنترانيك تألقه، حيث سجل نجمه عمر 

قبل 43 ثانية من نهاية الربع الثاني، ليتفوق فريقه 38-33.  وقبل 3 ثوان من 
في  نجح  حيث  وحيدة،  نقطة  إلى  النتيجة  سعود  أمير  قلّص  األول  الربع  نهاية 
تسجيل ثنائية وكاد أن يخطف التعادل، لوال إهدار الرمية الحرة اإلضافية. ومع 
انطالق الربع الثالث عاد الرياضي بقوة إلى أجواء اللقاء، حيث سجل نجمه أمير 
من  النتيجة  أنترانيك  قلّص  الثالث  الربع  نهاية  وقبل  متتالية.   نقاط   7 سعود 
-62 النتيجة  خالل ثالثيتين عبر نجميه كارل عاصي وجورج دعبول لتصبح 
56 ودخل رجال المدرب جورج داغر بروح كبيرة في الربع األخير، حيث سجل 
 22 ب�  المباراة  األرقام. وقبل نهاية  ليعادل  6 نقاط متتالية  إيف دعبول  جورج 
ثانية كان التعادل سيد الموقف، حيث سجل كريم زينون ثالثية رائعة ليتقدم 
الرياضي 74-71، ثم انتهت المواجهة بنتيجة 78-74، ليحقق الرياضي فوزه 

األول في حملة الدفاع عن لقبه. 

و�سول �ل�سعلة �لأولمبية �إلى �ل�سين

و�سط �إحتجاجات و�أ�سو�ت معار�سة!
التي  بكين  إلى  األربعاء  أمس  األولمبية  الشعلة  وصلت 
 ،2022 شباط  في  الشتوية  األل��ع��اب  دورة  ستستضيف 
عند  للصين  معارضين  لحقوق  لناشطين  احتجاجات  غداة 
إيقادها في اليونان. وأقيم احتفال رسمي في البرج األولمبي، 
من 200  أكثر  ارتفاعه  يبلغ  الذي  العمالق  الفوالذي  المبنى 
متر ويشرف على شمال العاصمة الصينية، حيث ستوضع 
الشعلة. واستقبلت جوقة من األطفال الشعلة قبل أن ينقلها 
الشيوعي  الحزب  لجنة  سكرتير  تشي،  ك��اي  مرجل  إل��ى 
الرئيس  نائب  جياندونغ،  تشانغ  وقال  بكين.  في  الصيني 
»التتابع  إن  لألولمبياد،  المنظمة  الصينية  للجنة  التنفيذي 
شباط  من  الرابع  إلى  الثاني  من  سيجري  للشعلة  التقليدي 
 1200 »حوالي  بمشاركة  المباريات  مواقع  على   »2022
اإلنترنت«.  عبر  »التتابع  إلى  باإلضافة  للشعلة«،  حامل 
ثالثة  يستغرق  الذي  التتابع  هذا  أن  إلى  يلّمح  أنه  ويبدو 
أيام سيكون الوحيد الذي سينظم في البالد. وسيشارك نحو 
85 دولة في دورة األلعاب الشتوية التي  2900 رياضي من 
ستقام في الصين من الرابع إلى العشرين من شباط 2022. 
وبهذه المناسبة ستصبح العاصمة الصينية بكين أول مدينة 
استضافتها  بعد  الشتوية  لأللعاب  دورة  تنظم  العالم  في 
دورة األلعاب الصيفية في العام 2008. وكما حدث في العام 
2008، حيث أطلقت دعوات في الخارج إلى مقاطعة األلعاب 
األولمبية الشتوية، وهذه المّرة دفاعا عن أوضاع التيبتيين 
االثنين  عطلوا  متظاهرون  وكان  كونغ.  وهونغ  واألويغور 

الماضي إيقاد الشعلة في اليونان لفترة وجيزة. وقد حاولوا 
رفع علم للتيبت مع الفتة كتب عليها »ال لإلبادة الجماعية« 

قبل أن توقف قوات األمن اليونانية تحّركهم.
وكان ناشطون سياسيون دعوا اللجنة األولمبية الدولية 
رئيس  أرك��ي��ن،  زوم��ري��ت��اي  وق��ال  األولمبياد.  تأجيل  إل��ى 
منفيين  ألويغور  منظمة  وهو  لألويغور،  العالمي  المؤتمر 
رياضية«،  أم��وال  غسيل  عملية  »إنها  بكين:  يعارضون 
أثناء  األلعاب  أنه »ال يوجد سبب مشروع الستضافة  مؤكداً 
في  عرقية  مجموعة  أكبر  هم  واألويغور  الجماعية«.  اإلبادة 
منذ  المنطقة  شهدت  وقد  الصين(.  غرب  )شمال  شينجيانغ 
إسالميين  أو  انفصاليين  إلى  نسبت  هجمات  طويلة  فترة 
أويغور. ورداً على ذلك، فرضت السلطات رقابة أمنية مشددة 
في المنطقة. وستنظم هذه الدورة األولمبية الشتوية في ظل 
استمرار وباء كوفيد19-. وسيكون الفارق كبيراً عن المالعب 
بحضور  المباريات  ستقام  إذ  طوكيو،  في  الفارغة  شبه 
الذين  لألشخاص  سوى  بطاقات  أي  تباع  لن  لكن  الجمهور، 
يعيشون في الصين. وحّدت الصين بشكل كبير من وصول 
ظهور  ع��ودة  تجنب  أجل  من  الماضي  العام  منذ  األجانب 
الوباء على أراضيها، حيث تمكنت من القضاء على كوفيد منذ 
ربيع 2020، باستثناء بعض البؤر المتفرقة. وسيكون لدى 
الرياضيين المشاركين في أولمبياد بكين واحد من خيارين، 
إما أن يكونوا قد تلقوا لقاحاً كامالً، أو يخضعوا لحجر صحي 

لمدة 21 يوماً عند وصولهم.
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اإلدارة والتحرير 

تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم« - صدرت في بيروت عام 1958

المدير اإلداري 
نبيل بونكد

الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات »البناء«

{ دمشق ـ يوسف مطر
السورية،  اإلعـــالم  وزارة  رعــايــة  تحت 
لإلعالن،  العربية  المؤسسة  مع  وبالتعاون 
افــتــتــحــت مــجــمــوعــة مــشــهــدانــي الــدولــيــة 
للمعارض والمؤتمرات مساء أمس بمشاركة 
أكثر من ثمانين مؤسسة وشركة من النخبة 
والطباعة  ــالن  واإلع باإلعالم  المتخصصة 
األردن  من  دولية  وبمشاركة  ومستلزماتها 

ولبنان والعراق وروسيا.
العام  ــذا  ه »الــبــنــاء«  جــريــدة  ــارك  ــش وت
يعّد  الـــذي  الــمــعــرض  فــي  خــاص  بجناح 
المتخّصص  ـــــوريــة  ســـ فــــــــي  الــوحــــــــيــد 
اإلعالمــية  والتقنــيات  واإلعــالن  باإلعــالم 
ومستلزماتها  الحديثة  الطباعة  وتقنيات 
الثــنائية  والتصميم  الرسم  وبرمجيات 
الضوء  يسلط  حيث  األبــعــاد،  والثالثيــة 
التقــنيات  إليه  توصلت  مــا  أحــدث  على 
الحديثة بهذا المضمار ويستقطب أبرز وأهم 
مستلزمات  تصنيع  في  العاملة  الشركات 
الــدعــايــة واإلعــــالن والــتــصــويــر واإلنــتــاج 
اإلعــالنــي وتــقــنــيــاتــه الــحــديــثــة ومــعــدات 
ووســائل  ــات  ــدم وخ واإلضــــاءة  الــصــوت 
تطبيــقات  هندسة  ــى  إل وصـــوالً  الربــط 
إلى  إضافــة  الرقمي،  والتسويق  ــالم  اإلع
الــدورة  هــذه  في  التشــكيلي  الفــن  وجــود 
ارتقاء  في  أهمية  من  له  لما  المعــرض،  مــن 
المرئية  لإلعالنات  البصــري  المحتوى 
لبعض  البصري  التشوه  ــاالت  ح وإلــغــاء 

اإلعالنات. 
ضوا  أحمد  اإلعـــالم  ــر  وزي مــعــاون  ــد  وأك
»أهمية  على  االفتتاح  بعد  للصحافيين 
كل  على  يحتوي  ألنه  عام  بشكل  المعرض 
ففيه  ــد،  واح مكان  في  ــالم  اإلع يحتاجه  ما 
وشركات  اإللكترونية  والمواقع  التسويق 
جديد  إلــى  إضافة  النشر،  ودور  التصميم 
التي  الواسعة  المشاركات  من  المعرض 
لتطوير  مهم  وهذا  جديدة،  اتجاهات  شملت 

اإلعالم وأدواته.«
مشهداني  شركة  مدير  أوضح  جهته،  من 
»أّن  مشهداني  خلف  للمعرض  المنظمة 
منها  المعرض،  واجهت  صعوبات  هناك 
ــذي تعيشه  ال الــعــام  اإلقــتــصــادي  الــوضــع 

سواء  السورية،  االقتصادية  المؤسسات 
ومن  الصناعي،  أو  التجاري  المستوى  على 
هنا أطلقت الشركة شعار التحدي للمشاركة 
الصعوبات  ــل  ك وتــجــاوز  الــمــعــرض  ــي  ف
المعرض  »إطــالق  أن  معتبراً  والمشاكل«، 
المؤسسات  ناحية  من  خاصة  باهر،  نجاح 
ــــدورة كــالــوكــاالت  ــي هـــذه ال الــمــشــاركــة ف
الرقمي  التسويق  ومؤسسات  اإلعالنية، 
بمختلف  والتصميم  الطباعية  والخدمات 

أنواعه«.
أربعة  لمدة  مستمر  المعــرض  يستمر 
من  خــاللــــــــهــا  زواره  يســتقبل  أيـــــام، 
مساًء،   9 الساعة  حتى  عصراً   3 الســاعة 
الرئيس  جسر  تحت  مؤمنة  والمواصالت 

المتحف. بجانب 

العـلـُم َيـْرفـضنا عـبـيـَد جهـالـٍة
وكذا الحضارُة والُعـلى واالنتصاْر

ال َيـْرجُع الـوطُن الممـزَُّق وحدًة
حتى يعوَد العقُل في الشعِب المناْر

أو َيـْرجُع الشعـُب المفّتـُت سـّيـداً
أْن لْم يثـْر ببطـولٍة حـرَّ القـراْر

وتعـود كالعـقـِل البطـولــُة قـّوَة
ُنه الَعـمـاْر التغييـِر إبـداعاً ُيحصِّ

ال ُيْكَشـُف الَمْجهـوُل إْن لْم نتخـْذ
من عقلنا الهادي إلى الغيِب المطاْر

َفَتَعمَّقي يا نهضَة الشعـِب اختماراً
وامتــداداً واتسـاعـاً وانـتـشـاْر

حتى َنصيَر كما البطـولُة تشتهي
نافـوَر ابـداٍع ُيـَزوِبـُع بالَفـخـاْر

إنَّ الحيـاَة من األلـوهـِة ومضٌة
َمْن َضـلَّ فيها لن يكوَن سوى غباْر

عـقـٌل بغيـِر بطـولـٍة وْهـُم األلى
َفِهموا البطـولَة بالصياِح وبالسعاْر

معنى البطولـِة في الحياِة بصيـرٌة
والعقُل نهُج بطـولـٍة إْن زاَغ بـاْر

نافذة �صوء

بطولة العقل

{ يوسف المسمار 

شاعر قومي مقيم في البرازيل 

الم�ساألة الفل�سطينية… ونقاط على الحروف )1(

{ يكتبها الياس عّشي

السؤال: كيف استطاع العرب أن يجمعوا كّل هذه التناقضات في سلّة 
واحدة؟ 

رقماً،  اإلنسان  من  وجعال  تحالفا،  والشارع  السلطة  ألّن  باختصار: 
ومن قبُل كان قيمًة. 

على سبيل المثال، وليس الحصر: عندما ترك الفلسطينيون، مرغمين، 
وحشروهم  عددهم،  »وأحصوا«  »الجئين«،  كـ  العرب  استقبلهم  أرضهم، 

في مخيمات، أو في بيوت من الصفيح، ومنعوا عنهم حتّى الهواء. 
مــأزق واحــد، مسألة واحــدة تحت عنوان: ضياع  يومها … كان هناك 

فلسطين.
أّما اليوم فقد تخلّى معظم العرب عن الءاتهم الثالث، واخترعوا مأزقاً 

سّموه »مأزق الوجود الفلسطيني«.

»ميديا اإك�صب� �صيريا« يجمع م�ؤ�ّص�صات الإعالم والطباعة والإعالن 

وفنانين ت�صكيليين على اأر�ض مدينة المعار�ض

2021 األول  تشرين   21 الخميس/  عشرة/  الثالثة  السنة 
Thirteenth year /Thusday/ 21 October 2021

اآخر الكالم

هذا ما اأراده زعيمنا...*

{ األمين سمير رفعت
الكيان  لعيني  كرمى  اإلنعزاليون  شنّها  التي  العبثية  الحرب  إثــر  الــدار  هــذه  زرت 
ُدّمــر، وألّن  قد  الــدار  كبيراً من هذه  اليهودي، ذرفــت يومها دمعتين حين رأيــت جــزءاً 
صراعنا قد أخذ هذا المنحى الدنيء، وكأني نسيت للحظة أّن صاحب هذه الدار قد نبّهنا 
نسورنا  استعاد  بعدما  آنذاك  زيارتي  فكانت  اليهود،  من  فتكاً  األشّد  الداخل  يهود  من 

وجه المتن النضر، فُعّمد بالدم، كما قالع أخرى للحزب.
وزرت هذه الدار قبل أيام مؤتِمراً، وذرفت دمعتين حين رأيت هذا الصرح الحضاري، 
فنحن يا رفقائي في حضرة الزعيم واألمينة األولى ُنشّكل عائلته الكبيرة، وهنا يجب أن 
أسمى  الحدود  وعبر  الوطن  في  االجتماعيين  القوميين  وباسم  جميعاً  باسمكم  نرفع 
ألن  ونّفذ  وراقــب  وتبّرع  وصّمم  وخطط  فّكر  لمن  بالجميل،  واالعتراف  الشكر  آيــات 
تكون هذه الدار الحاضنة الرائعة لنا جميعاً، ولكي تمسح عن وجه هذه األمة ما شّوهته 

الحرب األهلية، وأنّوه هنا بدور األمين أسعد حردان في هذا المجال.
وألننا في حضرة الزعيم وفي داره فلنتذّكر تعاليمه التي تنشرها لنا جريدة »البناء« 
آالف  وستصدر  صــدرت  األعــداد  آالف  األولــى،  صفحتها  قمة  وفي  صباح  كّل  الغالية 
إذ  الرشيدة  بكلماتك  اليوم  وسأتحدث  زعيمي..  يا  لك  كلمة  من  عدد  يخُل  ولم  أخــرى 
إلى  المثلى ونظرتنا  لنا شخصيتنا االجتماعية ومواهبنا وحياتنا  تقول: سورية تمثل 
مصلحة  وكــل  فــردي  اعتبار  كــّل  فــوق  لنا  هي  لذلك  ومصيرنا،  وعّزنا  والكون  الحياة 

جزئية..
والوقائع..  األفــعــال  بل  النيات  وال  األمــانــي  يسجل  ال  التاريخ  لنا:  الزعيم  ويقول 
أّي  عليه  قام  مناقبي  مبدأ  أهّم  هو  المجتمع  سبيل  في  الفردية  التضحية  مبدأ  ويقول: 
مجتمع متمّدن.. ويقول: قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على هذا 

الوجود.
ويقول: الحرية حمل ثقيل ولكنه حمل ال يضطلع به إال ذوو النفوس الكبيرة.. ويقول 
المعلم: السياسة عندنا أن نخدم غاية، أما الغاية فقد قّررناها وقد حاربنا في سبيلها، 

ونحن فيها سياسيون ال مراوغون، وال متالعبون،
ويقول: إّن إرادة القوميين اإلجتماعيين هي إنقاذ فلسطين، وحربنا هي حرٌب مقدسة 
ألنها حرُب أّمة حية، ويقول: من أراد أن يضحك فهنالك أوقات كثيرة للضحك، أما اآلن 

فالموقف مهيب ألننا أمام الوطن والتاريخ وجهاً لوجه. 
وطالبنا أن نكون سداً منيعاً ضّد الدعوة الى بث النعرات الهدامة وقال: الحق إنتصار 
يشهد للنفوس التي انتصرت أنها أصابت ويشهد على نفوس إنخذلت في الباطل، إنها 

أخطأت.
لن أطيل أكثر ففيكم ومنكم من حفظ الزعيم في قلبه وعقله.

التحية القومية االجتماعية الى شهدائنا الذين ال يموتون بل يدخلون الحياة، فكيف 
يمكن إعالن وفاة الشاب خالد أزرق اآلتي من حلب، وذاك الجميل عمار األعسر اآلتي 
من بانياس الساحل، والشاعر كمال خير بك عريس القرداحة، وأدونيس نصر وكثيرون 
الكافرة بين  الواو  التجزئة وألغوا توقيع سايكس وبيكو وتلك  كثيرون، مزقوا خرائط 
الشام ولبنان، هؤالء كتبوا بدمائهم الزكية وحدة سوريانا، بال كيان غاصب وال سلطان 

جامح وال أدوات استعمار قديم ـ حديث.

*ألقيت في 2021/10/10، قبل التئام المجلس القومي في ضهور الشوير
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