
Thursday 28 October 2021 Issue No. 3560 اخلميس 28 تشرين األول 2021 العدد 3560

يومية �سيا�سية قومية اجتماعية

A L - B I N A A

8 صفحات
1000 ل.ل / 50 ل.س

نفسية،  إن��س��ان��ي��ة  قيمة  الحقيقة 
بين  يمّيز  ال��ذي  وح��ده  هو  واإلنسان 

الحقيقة والباطل بالمعرفة.
سعاده

دون  من  ربما  بل  يقصد،  أن  دون  ومن  الثانية  للمرة   -
إلى  قرداحي  ج��ورج  الوزير  يتحول  باله،  في  يخطر  أن 
دول  من  ودبلوماسي  وإعالمي  سياسي  استهداف  عنوان 
الخليج، فالوزير واإلعالمي والمثقف جورج قرداحي الذي 
له  سابقاً  كالماً  قابل  الذي  الفعل  رد  من  الدهشة  أصابته 
حول الحرب على سورية، دعا فيه إلى الوقوف مع الدولة 
أنه  يعتقد  كان  األس��د،  بشار  الدكتور  ورئيسها  السورية 
ويرى  حقيقة،  يعتقده  ما  لقول  صافية  بنية  قاله  ما  يقول 
في قبوله من قادة الخليج وحكامه مصلحة لهم، يجب أن 
ينظروا إليه من موقع معرفتهم بشخصية جورج قرداحي 
المحب والحريص والصادق في صداقته معهم، وهو كان 
يومها أحد رموز أهم مؤسساتهم اإلعالمية، لكنه كان ذات 
يداً  يقبل  وال  بخبزه،  كرامته  يبيع  ال  الذي  قرداحي  جورج 
على  يعرضهما  وصدقه  صداقته  إال  يملك  وال  للرضا،  طلباً 
االعتذار  الله، فعندما طلب منه  من يقبل، وإال فالرزق على 
أعتذر، تاركاً  لم أخطئ بحق أحد كي  المرة  أجاب كما هذه 
يتمرغون  الذين  من  الكثير  بمثله  يحلم  دسماً  عقداً  وراءه 
على األعتاب تمسحاً وهم يحاولون كسب الرضا بالتهجم 

على قرداحي.
أن  دون  من  ومجدداً  مجدداً،  جورج  فعلها  المرة  هذه   -
من  وبين  بينه  انقطع  ما  وصل  تم  وقد  يتوقع،  أو  يقصد 
بدأوا  بعدما  لسورية،  منصفاً  تحدث  يوم  وظلموه  عاتبوه 
هم بالعودة إليها للتسليم بما دعاهم إليه جورج قرداحي 
منهم  يطلب  ولم  عنه،  االعتذار  منه  وأرادوا  سنوات  قبل 
الحريص  بلغة  مجدداً  جورج  تحدث  المرة  وهذه  اعتذاراً، 
اليمن،  على  الظالمة  الحرب  بوقف  ناصحاً  والصديق، 
وصفها  كما  معاصرة،  إنسانية  كارثة  ألبشع  حد  ووضع 
عاد  ما  عبثية  حرب  وإنهاء  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس 
وزير  ق��ال  كما  إنجاز،  أي  لتحقيق  عليها  الرهان  ممكناً 
توقع  خ��ارج  ومن  بلينكن،  أنتوني  األميركية  الخارجية 
جورج وقصده، مجدداً قامت القيامة ولم تقعد، ولم يشفع 
لجورج كون الكالم مسجالً من أيام لم يكن فيها وزيراً بعد، 
وال قبل كالم رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، تحت عنوان 
هذه وجهة نظر شخصية ال تمثل الحكومة، وبدا أن الحملة 
كالم  عن  غربي  مسؤول  أي  مثلها  يالقي  أن  يستحيل  التي 
بعض  يطال  أن  ويستحيل  الحرب،  انتقاد  في  قسوة  أشد 
من بعضها أي إعالمي غربي يقول كالماً أشد وضوحاً في 
لبنان  في  وأنه  اإلنسانية،  بحق  بجريمة  الحرب  توصيف 
فقط يمكن ويجب تحريم أي كالم ال يطابق النص الرسمي 
أكثر  كالم  صالوناتها  في  يقال  التي  الخليج،  لحكومات 
اللبنانيين  بعض  حال  ولسان  قرداحي،  كالم  من  وضوحاً 
تطبقوا  أن  قبل  حقوق  لها  كمشيخة  بالعطاءات  عاملونا 

علينا واجباتها.
زاوية  القضية من  - نموذج جورج قرداحي يتيح طرح 
مختلفة عن أي كالم يمكن أن يصدر عن سواه، من منطلق 
تموضع سياسي أو حزبي، فجورج حريص على البقاء في 
خانة المثقف العربي المستقل، بل هو ال يخفي حرصه على 
وحريصاً  الخليج  لحكومات  صديقاً  بصفته  خطابه  قياس 
على صداقته مع رموزها وقادتها، وهو يمثل نبل الرسالة 
اإلعالمية في قول الحقيقة استباقاً والتحذير من المخاطر، 
لكن بلغة الود والحرص والصداقة، وفقاً لمعادلة صديقك 
من صدقك ال من صَدقك، لكن المشكلة هي أن الذين يتوقع 
منهم مالقاة النوايا بمثلها ما زالوا يفضلون الرقيق اإلعالمي 
التجربة  تقوله  ما  رغم  على  األصدقاء،  على  والسياسي 
الرقيق  جماعة  بينما  يبقون،  األزم��ات  عند  األصدقاء  بأن 

السياسي واإلعالمي فهم أول من ينقلبون.
احفظوا  مقابل،  ب��ال  لكنها  ي��ق��ال،  كما  بجمل  نصيحة 
يخونون  ال  ألنهم  ق��رداح��ي  ج��ورج  أمثال  من  األص��دق��اء 
جوقات  وتزمير  تطبيل  يغرنكم  وال  الملمات،  في  ويبقون 

الرقيق السياسي واإلعالمي فإنهم أول من ينقلبون.

 »ق�سية جورج قرداحي«

والرقيق ال�سيا�سي والإعالمي

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

الغ�سب ال�سعودي رد مفرط على كالم قرداحي فهل هو لحماية جعجع اأم رد على هجوم ماأرب؟ 

مجل�س النواب اليوم اأمام غمو�س المواقف من �سيغة الراعي فهل ينطلق م�سار المجل�س الأعلى؟

تحقيق الطيونة يتجمد عند تمنع جعجع وغياب الخطوة التالية... ودعوى دياب قد تغير م�سار بيطار
كتب المحرر السياسي 

االنفجار المفاجئ للمواقف السعودية والخليجية التي سقطت على رأس الحكومة بذريعة 
كالم صادر عن وزير اإلعالم جورج قرداحي قبل توليه الوزارة، وعلى رغم توضيحه اللتزامه 
بالبيان الوزاري لجهة الحرص على أفضل العالقات بالدول العربية، رأت فيه مصادر سياسية 
متابعة رداً مفرطاً ال يتناسب مع كالم قرداحي وال مع ظروفه، ورفض التوضيحات الصادرة 
عن الحكومة بكل مستوياتها طلباً السترضاء الموقف السعودي خصوصاً والخليجي عموماً، 
يشير إلى أن ثمة قطبة مخفية وراء هذا التصعيد وجدت في قضية قرداحي مدخالً، وتساءلت 
المصادر عما إذا كان االبتزاز الذي أشار إليه قرداحي كهدف هو السبب، ضمن سياق تطويع 
اللبنانيين إلى حد اإلخضاع من دون تقديم أي دعم القتصادهم المتداعي، أم أن الهدف على 
صلة بالمالحقة التي بدأها القضاء بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أم أنها نوع 
من ربط النزاع حول هجوم مأرب الذي شنه الجيش واللجان الشعبية لحكومة صنعاء، بعدما 

حقق فجر أمس إنجازات كبيرة بالسيطرة على مديريات جديدة من محافظة مأرب؟
بالتوازي مع قضية قرداحي التي شغلت الحكومة وال��رأي العام، وسيطرت على وسائل 
الوتر  على  تعزف  أنها  واضحاً  كان  واح��دة  جبهتين،  بين  مواجهة  في  االجتماعي  التواصل 
الخليجي وأخرى تخوض معركة عنوانها الدفاع عن السيادة اللبنانية، جاء تمنع رئيس حزب 
القوات اللبنانية عن المثول أمام مخابرات الجيش اللبناني وفقاً لالستدعاء الصادر عن المحكمة 
العسكرية، وسط استعراض شعبي وإعالمي دون مستوى التقديرات للحشود التي اقتصرت 
على المئات على رغم اللجوء إلى مختلف المناطق التي تمتلك فيها القوات حضوراً شعبياً، ما 
التعبئة في قضية  القضاء بعد شهور من  أمام  المثول  الذي سببه رفض  إلى االرتباك  أشار 

دعم القاضي طارق بيطار عنوانها دعوة الجميع للمثول أمام القضاء بال شروط، فيما كان 
المسار القضائي لبيطار يشهد تطوراً جديداً تمثل بكف يده عن ملف مالحقة رئيس الحكومة 
السابق حسان دياب مع تقديمه دعوى مخاصمة الدولة حول مالحقته من قبل بيطار أمام 
الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بانتظار أن تنظر الهيئة في أصل الطلب، وقالت مصادر قضائية 
إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يترأسها رئيس مجلس القضاء األعلى الذي سيترأس 
المجلس العدلي في قضية المرفأ عند انعقاده بعد إنجاز القرار االتهامي، ربما تجد فرصة في 
دعوى دياب لكف يد بيطار عن ملف دياب استنادا إلى التنازع في الصالحيات مع المجلس 
األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بالتالي تفتح الباب للمسار الذي ينهي النزاع حول المسار 
القضائي لبيطار، باعتبار ما سيسري على دياب يسري على الوزراء المالحقين، مما يتوجب 
مالحقتهم  مسؤولية  تقع  ال  من  على  بيطار  واقتصار  بحقهم،  الصادرة  المذكرات  استرداد 
على عاتق  محاكم خاصة كالمجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أسوة بما هو حاصل 
بالنسبة للقضاة المعنيين بقضية انفجار المرفأ، لتبقى قضية الطيونة أمام المحكمة العسكرية 
التي تؤكد مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله أنها تواصل متابعتها، ولن تقبل أي مساومة 
عليها في ضوء تمنع جعجع عن الحضور وغياب أي موقف قضائي، في ظل تسريبات قواتية 

عن قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بقفل التحقيق.
في مجلس النواب اليوم ستظهر بورصة المواقف ونتائج مسعى البطريرك بشارة الراعي 
لتوفير فرص الفصل بين المسارين العدلي والدستوري للتحقيق في انفجار المرفأ، في ظل 
موقف للتيار الوطني الحر جدد التمسك بدعم إمساك بيطار بالمسارين وتحدث عن تواطئ 
لمقايضة المسار العدلي بتحقيق الطيونة لجهة وقف مالحقة جعجع، وهو ما نفته حركة أمل، 

مؤكدة االنفتاح على مواقف البطريرك لرد االعتبار للمسار الدستوري الذي طالب به رئيس 
مجلس النواب منذ البداية، وبقي السؤال كيف ستترجم موافقة رئيس الجمهورية على مسعى 
الراعي إذا لم يكن هناك موقف إيجابي لنواب التيار الوطني الحر من هذا المسعى، وهل سيكون 
لنواب القوات موقف مشابه لنواب التيار أم أن لقاءات الراعي مع قيادات القوات وخصوصاً 
شوقي دكاش قد ضمنت موقفاً إيجابياً سيظهر في جلسة اليوم، فيما قالت مصادر نيابية إن 
نصاب السير بالمسار الدستوري يمكن توفيره بتأمين الغالبية المطلقة، لكن في حالة عدم 
مشاركة نواب التيار فسيكون من الصعب التحدث عن مالقاتهم من الكتل األخرى بتعديالت 
الخاصة  االنتخابية  الدائرة  تبني  تؤيد  نيابية  مصادر  تقول  بينما  االنتخابات،  قانون  على 
هو  االنتخابات  لقانون  الجمهورية  رئيس  رد  وإن  مترابطين،  غير  األم��ري��ن  إن  باالغتراب 
فرصة لتصحيح هذا الخلل، وفرصة لتصحيح النص الخاص بموعد االنتخابات باالقتصار 
على تقريب المهل وترك الموعد مفتوحاً على ما يمكن التوافق عليه في الحكومة، بحيث يتيح 

القانون تقديم الموعد لكنه يصلح لبقائه متأخراً.
البطريرك  جولة  غداة  عليه  االتفاق  تم  الذي  الدستوري  الحل  آلليات  العملي  التنفيذ  يبدأ  لم  وقت  في 
الماروني بشارة الراعي على المرجعيات الرئاسية، وتأكيده من عين التينة بعد لقائه الرئيس بري أهمية 
سمير  القوات  حزب  رئيس  يحضر  لم  بيروت،  مرفأ  تحقيقات  ألزمة  المجلس  رئيس  قدمها  التي  الحلول 
جعجع إلى مديرية المخابرات الستجوابه كما كان مقرراً أمس، فيما عمد جعجع إلى حشد قوته في الشارع 
حيث نفذ عناصر القوات استعراضاً إعالمياً على طريق معراب وبكركي تضامناً مع رئيس القوات ورفضاً 
الستدعائه من قبل القضاء. مشهد رأت فيه مصادر سياسية ل�«البناء« خطوة تحٍد للقضاء ولمؤسسات 
الدولة القضائية واألمنية واستخدام الشارع لحماية جعجع ووضع المناصرين والمواطنين في مواجهة 

مع القضاء، ال سيما تعيين موعد التجمع في نفس الساعة التي حددتها مديرية المخابرات لالستماع إليه.
)التتمة ص7(

كّل الت�سامن مع الوزير جورج قرداحي  

يتعّرض وزير اإلعالم اللبناني الزميل جورج قرداحي 
تتسم  ت��ره��ي��ب  وم��ح��اوالت  وإع��الم��ي��ة  سياسية  لحملة 
وصفحات  فصول  في  خبرناه  مشهود  ارتزاقي  بفجور 
بلدنا  على  التآمر  في  معروفة  جهات  ضلوع  من  سوداء 
أبواق  تحاول  التي  الكاشفة  والحقائق  البطلة  ومقاومتنا 
الفجور السياسي واإلعالمي طمسها يعرفها الرأي العام 
المأجورة  واألص��وات  األق��الم  حقيقة  يعرف  لذلك  وهو 

السفارات. ومرتزقة 
أوالً: إّن ما يجري في اليمن هو عدوان سافر وجريمة 
موصوفة ومجزرة بشعة ضّد شعب أبي حّر يأبى الظلم 
واالضطهاد والنهب وترتكب في فصول الحرب الدموية 
الجبين  لها  ي��ن��دى  فظيعة  ج��رائ��م  والمتوحشة  الظالمة 
القيم  التزام  معايير  وأبسط  إنساني  ضمير  يقبلها  وال 
التضامن  هو  سياسي  ج��دال  أّي  عن  بمعزل  اإلنسانية 
إعالمي  أّي  واج���ب  وه���ذا  وال��م��ظ��ل��وم��ي��ن  ال��ض��ح��اي��ا  م��ع 
التعاطف  بمنطق  وعذاباتهم  الناس  آالم  يتحّسس  ح��ّر 
سافر  ع��دوان  القضية  جوهر  ك��ان  إْن  فكيف  اإلنساني 
ضّد شعب ينتفض من أجل كرامته وحريته ضّد الهيمنة 
إجرامي يحرق األخضر  والمظالم وضّد عدوان  والنهب 
والمشّوهين  الشهداء  م��ن  الضحايا  ويخلف  واليابس 
يندى  لمذبحة  يتعّرض  كريم  حر  شعب  في  والمشّردين 

لها جبين اإلنسانية في كّل مكان.
)التتمة ص3(

 غالب قنديل

الدول  خارجية  وزراء  أعرب 
وروسيا  ألفغانستان  المجاورة 
الوضع  إزاء  العميق  قلقهم  عن 
في أفغانستان، داعين المجتمع 
الختامي  البيان  خالل  الدولي، 
للمؤتمر، إلى المسارعة في تقديم 
للشعب  إنسانية  م��س��اع��دات 
الهجمات  ُمستنكرين  األفغاني، 
اإلرهابية بكافة أشكالها، بما في 
الجماعات  على  االعتداءات  ذلك 

والدينية. العرقية 
اف��ت��ت��ح االج��ت��م��اع  ال��ن��ائ��ب 
محمد  اإلي��ران��ي  للرئيس  األول 
فيها  جدد  كلمة  ألقى  الذي  مخبر 
تشكيل  »ض��رورة  على  التأكيد 
لضمان  شاملة  أفغانية  حكومة 

األمن واالستقرار في البالد«.
فيديو  رس��ال��ة  ُع��رض��ت  ث��م 
المتحدة  لألمم  ال��ع��ام  لألمين 
تحدث  غ��وت��ي��ري��س،  أنطونيو 
عن  ال��خ��ارج��ي��ة  وزراء  بعدها 

القضايا في أفغانستان.
البيان  خ��الل  ال���وزراء  وأك��د 
»دع�����م ال���س���ي���ادة ال��وط��ن��ي��ة 
والوحدة  السياسي  واالستقالل 
ألفغانستان  اإلقليمية  والسالمة 
وع����دم ال��ت��دخ��ل ف��ي ش��ؤون��ه��ا 
الوضع  أّن  باعتبار  الداخلية«، 
بشكل  تغير  قد  أفغانستان  في 

جذري.
وباإلشارة إلى مبادئ القانون 
الدولي المقبولة عالمياً واحترام 
إلى  األفغاني  الشعب  تطلعات 
س��الم دائ��م، أع��رب ال���وزراء عن 

أفغانستان  »رؤي���ة  ف��ي  أملهم 
تنمية  إل��ى  وتسعى  مستقرة 
عالقاتها مع البلدان المجاورة«، 
إزاء  العميق  قلقهم  عن  معربين 
والسياسية  العسكرية  الحالة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
في  ال��م��ع��ق��دة  واإلن���س���ان���ي���ة 

أفغانستان.
وأج���م���ع ال������وزراء ع��ل��ى أن 
المشاكل  عن  المسؤولة  البلدان 
ف���ي أف��غ��ان��س��ت��ان »ي��ج��ب أن 
وأن  بجدية  بالتزاماتها  تفي 
االقتصادية  المساعدة  ت��وف��ر 
وال��م��ع��ي��ش��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة 
تحقيق  في  للمساعدة  الالزمة 
أفغانستان«،  في  دائ��م  انفراج 
البنية  »أن  ع��ل��ى  م��ش��ّددي��ن 
بمشاركة  الشاملة  السياسية 

العرقية  المجموعات  جميع 
في  للوضع  الوحيد  الحّل  هي 

أفغانستان«.
وأش���ار ال����وزراء إل��ى »دع��م 
جيران أفغانستان القوي للسالم 
واالستقرار والمصالحة الوطنية 
جميع  ُمشجعين  ال��ب��الد«،  ف��ي 
ذلك  في  بما  المعنية،  األط��راف 
»مواصلة  على  طالبان،  حركة 
ال���م���ح���ادث���ات وال���م���ش���اورات 
مستقبل  لتحسين  السياسية 

األمة«.
على  االجتماع  خالل  وأك��دوا 
ِقَبل  من  تنفيذها  الواجب  المهام 
واإلقليمية،  الدولية  المنظمات 
وأعضاء  المتحدة  األمم  خاصة 
لألمم  ال��ت��اب��ع  األم����ن  م��ج��ل��س 
»تحمل  ذل��ك  في  بما  المتحدة، 

التسوية  ل��دف��ع  مسؤوليتها 
األفغانية  للقضية  السياسية 
األفغاني  الشعب  وم��س��اع��دة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ف��ي 

واالقتصادية«.  االجتماعية 
قلقهم  ع��ن  ال����وزراء  وأع���رب 
ال��وض��ع  ت��ده��ور  إزاء  ال��ب��ال��غ 
أفغانستان،  ف��ي  االق��ت��ص��ادي 
إلى  ال��دول��ي  المجتمع  داع��ي��ن 
»ت��ق��دي��م م��س��اع��دة إن��س��ان��ي��ة 

فورية«.
واس��ت��ن��ك��ر ال������وزراء ب��ش��دة 
بكافة  اإلره��اب��ي��ة  ال��ه��ج��م��ات 
أشكالها، بما في ذلك االعتداءات 
ع��ل��ى ال��ج��م��اع��ات ال��ع��رق��ي��ة 
الهجمات  خ��اص��ة  وال��دي��ن��ي��ة، 
اإلره����اب����ي����ة األخ����ي����رة ع��ل��ى 

المساجد.

اجتماع دول جوار اأفغان�ستان في طهران:

لت�سكيل حكومة �ساملة تحفظ الأمن وال�ستقرار

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد 
في  »نجحت  اليمنية  القوات  إّن  أم��س،  سريع،  يحيى 
بتحرير  النصر  ربيع  عملية  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ 

كامل مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب«.
مرتزقة  »تكبيد  إلى  أّدت  العمليات  أّن  سريع  وأّك��د 
لقبائل  الكبير  »الدور  مثمناً  فادحة«،  خسائر  العدوان 
الكبير في  العملية وإسهامهم  محافظة مأرب في نجاح 

دحر المرتزقة والخونة والعمالء«.
ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة »المخدوعين 
القتالية،  التوّقف فوراً عن األعمال  إلى  في مدينة مأرب 
تستمر  لن  والتي  لهم،  الممنوحة  الفرصة  واستغالل 
على  ستعمل  »قواتنا  بأّن  المواطنين  مطمئناً  طويالً«، 

تأمينهم وتأمين ممتلكاتهم في المرحلة المقبلة«.
اليمن  أحرار  »بكافة  المسلحة  القوات  بيان  وأهاب 
االستعداد الكامل لتحرير ما تبقى من أرضنا وبلدنا حتى 
تحقيق الحرية«، معلناً أّن تفاصيل المرحلة الثانية من 

عملية »ربيع النصر« ستنشر خالل األيام المقبلة. 
النصر«  »ربيع  عملية  من  األول��ى  المرحلة  وكانت 
إلى تحرير مديريتي حريب والعبدية، وأجزاء من  أّدت 
مديريات جبل مراد والجوبة في محافظة مأرب، إضافًة 
محافظة  في  وعين  وبيحان  عسيالن  مديريات  إل��ى 

شبوة.

�سريع يعلن تحرير مديريتي الجوبة

وجبل مراد في ماأرب

بيار جاميجيان... الم�سرح والدراما 

يخ�سران جزءاً من الذاكرة

 

 الجتماعية والفنية الجميلة

)�س 4 ـ 5(



الوطن / �سيا�سة2

الفرزلي: مبادرة الراعيالب�ستاني: لقاءات كثيفة لخف�ض �سعر الدوالر في ال�سوق ال�سوداء

فتحت كّوة في جدار االأزمة
فريد  ال��دك��ت��ور  النائب  النيابية  االق��ت��ص��اد  لجنة  رئيس  ح��ّذر   
دون  من  ه��و،  كما  االقتصادي  الوضع  »استمرار  من  البستاني، 
االنفجار  إن  نقول  أن  »نأسف  أمس،  بيان  في  وقال   جذرية«.  حلول 
وعلى  المعنيين،  جميع  يبادر  لم  إن  محّتماً  أمراً  سيكون  االجتماعي 
ذات  اقتصادية  خطة  بتطبيق  البدء  إلى  التنفيذية،  السلطة  رأسهم 
عن  مسؤولين  سيكونون  »الجميع  أن  إلى  مشيراً   ،« سريعة  مفاعيل 

هذا االنفجار االجتماعي إن حصل«.
مختلف  تشمل  سياسية  تهدئة  على  التوافق  »المطلوب  أن  واعتبر 
واالقتصادية  االجتماعية  المسائل  معالجة  إلى  والمضي  األفرقاء 

والمالية، لكي يلمس المواطن تحسناً في معيشته«.
عن  ممثلين  مع  تجري  كثيفة  »ل��ق��اءات  عن  البستاني  وكشف 
بينها  من  اقتصادية،  خطواٍت  في  للبحث  خبراء  ومع  الدولي  البنك 
في  ال���دوالر  ص��رف  سعر  تخفيض  إل��ى  م��دروس��ة  بطريقة  السعي 
وإقرار  الدوالر  صرف  سعر  لتوحيد  أولية  كخطوة  السوداء،  السوق 
أغلبية  ودائع  يحفظ  بما  الخسائر  لتوزيع  ومنصفة  مدروسة  طريقة 

المودعين«.
تكتل  به  وت��ق��ّدم  أع��ّده  ال��ذي  القانون  اق��ت��راح  ل�«تطيير  وأس��ف 
العام  القطاع  في  للعاملين  اجتماعية  مساعدة  إلعطاء  القوي  لبنان 
كانت  أنها  خصوصاً  النواب،  مجلس  في  سنة  لمدة  وللمتقاعدين 
تطبيقها  تأّخر  التي  التمويلية  البطاقة  عن  موقتاً  بديالً  ستشكل 

لألسف«.

البطريرك  مبادرة  الفرزلي،  إيلي  النواب  مجلس  رئيس  نائب  ثّمن 
وزمانها  مكانها  في  »أت��ت  أنها  معتبراً  الراعي،  بشارة  الماروني 
جدار  في  كّوة  وفتحت  السياسي  الواقع  في  القاتل  الجمود  وكسرت 

األزمة«.
لبلوغ  سُيّتبع  الذي  األسلوب  »أهمية  إلى  إذاعي،  حديث  في  ولفت 
مشّدداً  الثالثة«،  الرؤساء  توافق  أهمية  إلى  كما  المرجّوة،  األهداف 
األهمية«،  غاية  في  أمر  هو  الدستوري  المسار  إلى  »الذهاب  أن  على 
الالزم إليجاد حّل للوضع  الطريق  المبادرة  أن »تسلك هذه  في  وآمالً 

المتخّبط«.
وتعطيالً  ق��ات��الً  وج��م��وداً  حقيقية  أزم��ة  »ه��ن��اك  أن  إل��ى  وأش���ار 
المرجّوة  النتيجة  إلى  الوصول  »وجوب  على  مشدداً  للمؤسسات«، 
أهالي  ح��ق��وق  وح��م��اي��ة  الم��رفأ  ان��ف��ج��ار  ف��ي  الحقي��قة  بكشف 

الضحايا«.
أحداث  نحو  البلد  تدفع  أن  تستطيع  لن  »االنتخابات  أن  ورأى 
شبيهة بما حدث في الطيونة، ولكن ما قد يتسبب بذلك هو عدم إيجاد 
أن »الحّل هو بالتوافق  سقوف قانونية ودستورية لألزمات«، مؤكداً 

السياسي«.

عون عر�ض االأو�ساع مع بو �سعب والتركيز على حّل اأزمة الكهرباء

ميقاتي من بعبدا: مجل�ض الوزراء يلتئم قريبًا... وليقم الق�ساء بدوره

»التنمية والتحرير«: لعدم االنقياد

وراء التجيي�ض الطائفي والمذهبي والمناطقي

عون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  عرض 
نجيب  الحكومة  رئيس  مع  بعبدا،  قصر  في  أمس 
ضوء  ف��ي  ال��ب��الد  ف��ي  العاّمة  األوض���اع  ميقاتي 
التطورات األخيرة على أكثر من صعيد، واللقاءات 
الراعي  بشارة  الماروني   البطري��رك  عقدها  التي 
لبنان  بين  العالق��ات  إلى  إضافًة  أمس،  من  أول 
المجاالت  في  تعزيزها  وس��بل  الخليج  ودول 

كافة.
الرئيس  مع  »لقائي  ميقاتي  قال  االجتماع  وإثر 
التي  ال��دوري��ة  اللقاءات  سياق  في  يندرج  ع��ون 
عّدة  مواضيع  عدة  إلى  اليوم  وتطرقنا  نجريها، 
باألمس  بها  قام  التي  البطريرك  مبادرة  خصوصاً 
ولي،  بّري  وللرئيس  الرئيس  لفخامة  زيارته  بعد 
حل  إل��ى  وت��ؤدي  قري��باً  النور  ُتبصر  أن  ونأمل 
إلى  وعودته  ال��وزراء  مجلس  عمل  توقف  مسألة 

االلتئام«. 
جميعاً  نعود  أن  على  حريصون  »إننا  أضاف 
إلى طاولة مجلس الوزراء، كي يكون البحث على 
األهم  لكن  المطلوبة،  الحلول  إليجاد  الطاولة  هذه 
المسار  تصحيح  يتم  وأن  األجواء  تنقية  هو  اليوم 
القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين المرعية 

وأحكام الدستور«.
وأشار إلى »أننا حريصون على أطيب العالقات 
مع الدول العربية والخليجية وننأى بأنفسنا عن 
الصراعات ونحن نت��طلع إلى أطيب العالقات معها 

والرئيس عون طلب مني تأكيد هذا الموقف«. 
الوزراء  مجلس  التئام  إعادة  موضوع  في  وقال 
إلى  المجلس  االتصاالت لعودة  »نسعى من خالل 
أي  دون  من  بدوره  القضاء  يقوم  فيما  االجتماع، 
عليه  الذي  القضائي  الجسم  مع  سياسي  تدخل 

وهذا  والقوانين  الدستور  ضمن  المسار  تصحيح 
مطلبنا«. 

التحقيق  أن  ميقاتي  أكد  الطيونة،  أحداث  وعن 
إلى  سيعود  ال��وزراء  ومجلس  فيها،  مجراه  يأخذ 
يقوم  التي  المشاورات  نتيجة  قري��باً  االجتماع 

بها.
وعرض عون مع النائب إلياس بو صعب خالل 
في  العاّمة  لألوضاع  بعبدا،  قصر  في  استقباله 

واقتصادياً  سياسياً  المستجدة  والتطورات  البالد 
على  المحافظة  أهمية  على  البحث  وتركز  وأمنياً 
االحتقان  من  الحّد  خالل  من  البالد  في  االستقرار 
في  س��ادت  التي  السلبية  والمناخات  والتشنج 
األيام الماضية وتشجيع كل مبادرة تصّب في هذا 

االتجاه.
أيضاً  ت��ن��اول  البحث  أن  صعب  ب��و  وأوض���ح 
سيما  ال  الكهرباء،  أزمة  لحّل  القائمة  »االتصاالت 

والكهرباء  ال��غ��از  اس��ت��ج��رار  على  االت��ف��اق  بعد 
القرار  ض��وء  في  سورية  عبر  واألردن  مصر  من 
قيصر«  »قانون  مفاعيل  تطبيق  بعدم  األميركي 
سُيعقد  اجتماعاً  بأن  علماً  االستجرار،  هذا  على 
لوضع  المعنية  الدول  مع  المقبلة  الساعات  خالل 

آلية تنفيذ االتفاق. 
العراق  زي��ادة  موضوع  البحث  تناول  كذلك 
الكميات النفطية المرسلة إلى لبنان لتأمين زيادة 
ساعات اإلنتاج الكهربائي على أن يتّم ذلك بوتيرة 
زي��ارة  خ��الل  تّمت  التي  ال��م��داوالت  وف��ق  أس��رع، 
العراق  إلى  ميقاتي  نجيب  الوزراء  مجلس  رئيس 

قبل يومين«.
الموفد  بها  يقوم  التي  »المهمة  أّن  إلى  ولفت 
األم��ي��رك��ي آم����وس ه��وك��ش��ت��اي��ن ف��ي م��وض��وع 
الحدود  ترسيم  على  المباشر  غير  ال��ت��ف��اوض 
البحرية الجنوبية، تسير بوتيرة عالية مع وجود 
الوقت  إطالة  عدم  في  األميركي  الجانب  من  رغبة 

لتحقيق تقدم في هذا الملف«.
الدستوري  المجلس  رئيس  ع��ون  واستقبل 
لعمل  م��ع��ه  وع���رض  مشلب  ط��ّن��وس  ال��ق��اض��ي 
تعيين  إث��ر  على  عقده  اكت���مال  بعد  المجلس 
مجلس الوزراء عضوين جديدين ُينتظر أن يقسما 
خالل  الجمهورية  رئيس  أمام  القانونية  اليمين 

أيام. 
اللعازريين  اآلب���اء  رئيس  م��ع  ع��ون  وع��رض 
الحداد،  زي��اد  األب  األوس��ط  والشرق  لبنان  في 
لبنان  في  »كاريتاس«  رئيس  نائب  حضور  في 
لبنان  في  الرهبنة  لعمل  الحجار،  نقوال  الدكتور 
يمّر  التي  الراهنة  الظروف  في  ودورها  والخارج 

بها لبنان.

أهابت كتلة التنمية والتحرير بالقضاء اإلسراع 
»وإنزال  الطيونة  مجزرة  في  التحقيق  إنجاز  في 
غدرهم  رصاص  أطلقوا  بالذين  العقوبات  أقسى 
أهابت  كما  ال��ع��ّزل«،  والمدنيين  الشهداء  على 
»بالقوى السياسية ومؤسسات الرأي العام كافًة، 
والمذهبي  الطائفي  التجييش  وراء  االنقياد  عدم 

والمناطقي«.
الدوري  اجتماعها  إثر  للكتلة  بيان  في  ذلك  جاء 
بّري،  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  برئاسة  أمس 
وُخّصص  التينة.  بعين  الثانية  الرئاسة  مقّر  في 

لمناقشة األوضاع العاّمة وشؤوناً تشريعية.
بيان  في  مجدداً  الكتلة  تقّدمت  االجتماع  وبعد 
»رئيساً  الخليل  أن��ور  النائب  العام  أمينها  ت��اله 
في  غدراً  سقطوا  الذين  الشهداء  ذوي  من  وأعضاًء 
السلمية  المسيرة  فى  مشاركتهم  خالل  الطيونة 
القضاء  ع��م��ل  ت��ص��وي��ب  أج���ل  م��ن  ُن��ّظ��م��ت  ال��ت��ي 
من  وتحصينه  المرفأ  انفجار  جريمة  في  العدلي 

واالنتقائية«. والشعبوية  االستنسابية 
أمام  وتنحني  عالياً  ُتقّدر  إذ  الكتلة  »إّن  أضافت 
روح المسؤولية الوطنية العالية والصبر والتعّقل 
التي تحلّى بها ذوو الشهداء والجرحى في مواجهة 
األهلي  السلم  مسيرة  وض��رب  الفتنة  مشاريع 
بالقضاء  تهيب  الكتلة  إّن  الواحد.  العيش  وصيغة 
وإن��زال  التحقيق  إن��ج��از  ف��ي  اإلس���راع  المختص 
غدرهم  رصاص  أطلقوا  بالذين  العقوبات  أقسى 
الوقت نفسه،  العّزل وفي  الشهداء والمدنيين  على 
الرأي  ومؤسسات  السياسية  بالقوى  الكتلة  تهيب 
الطائفي  التجييش  وراء  االنقياد  عدم  كافًة،  العام 
وغير  مكشوفة  محاولة  في  والمناطقي  والمذهبي 
بين  النفسية  المتاريس  رف��ع  إلع��ادة  محسوبة 
لغايات  أو  الواحد  والوطن  الواحدة  المنطقة  أبناء 
ألغراض  الغالية  الدماء  على  واالستثمار  شعبوية 

رخيصة«. انتخابية 

بضرورة  »تمسكها  الكتلة  ج��ّددت  وبالتوازي 
بيروت  م��رف��أ  بانفجار  كاملة  الحقيقة  كشف 
عن  بعيداً  مستقيم  قضائي  بمسار  والتمسك 
إلى  ُيوصل  مستقل  قضاء  والتشفي،  التسييس 
العدالة ال أن يضّيعها من خالل اإلمعان في تجاوز 

األصول القانونية والنصوص الدستورية«.
االنتخابات  باستحقاق  المتصل  الشأن  وفي 
عن  البعض  يفّوت  »أن  الكتلة  أسفت  النيابية، 
على  تاريخية  ف��رص��ة  وت��رّص��د  إص���رار  س��اب��ق 
قانون  إق��رار  وهي  لها  انتظارهم  طال  اللبنانيين 
انتخابي خارج القيد الطائفي يتضّمن كوتا نسائية 
يرتكز  ع��ام��اً،   18 إل��ى  االق��ت��راع  لسّن  وتخفيضاً 

أدنى  كحّد  أو  واحدة  دائرة  ولبنان  النسبية  على 
مجلس  مع  انتخابية  دوائر  التاريخية  المحافظات 
للشيوخ يراعي التمثيل الطائفي وهو قانون كانت 
وهو  ونّيف  سنوات  ثالث  منذ  الكتلة  به  تقدمت  قد 
ال  فعالً  المدنية  الدولة  نحو  الوصول  إلى  يؤسس 

قوالً، وممارسًة ال شعاراً«.
وتعمل  القانون  هذا  تحمل  »ستبقى  أنها  وأكدت 
طال  مهما  ب��إق��راره  الهدف  ه��ذا  تحقيق  أج��ل  من 
الزمن باعتباره ممراً إلزامياً لخالص لبنان وتقّدمه 
النيابي  المجلس  اختار  وقد  »أّما  وقالت  وتطّوره« 
االنتخابي  االستحقاق  إل��ى  ال��ذه��اب  والحكومة 
تمسكنا  نؤكد  فإننا  الحالي،  القانون  إلى  استناداً 

الوطني  االستحقاق  ه��ذا  إلن��ج��از  واس��ت��ع��دادن��ا 
الدستوري في المهل والمواعيد التي سيتم التوافق 
عليها وستواجه الكتلة أّي محاولة تحت أي حجة 

للتأجيل أو التمديد ».
الحكومة  الكتلة  دعت  المعيشي،  الشأن  وفي 
أي  يحجب  أالّ  وج���وب  »إل���ى  ك��اف��ة  وال�����وزارات 
أولوية معالجة   الرؤية عن  أهميته  إستحقاق على 
عيش  بلقمة  المتصلة  والقضايا  العناوين  كل 
الصحة  في  خصوصاً  اليومية  وأولوياتهم  الناس 
االنهيار  والتربية والكهرباء والمحروقات،  والمياه 
الُمريع لمخصصات ورواتب موظفي القطاع العام 
االستهالكية  السلع  أسعار  ارتفاع  أمام  والخاص 
والمحتكرين  التجار  وتفلّت  األساسية  وال��م��واد 
وعليه  والقانونية«.  الرقاب��ية  الضوابط  م��ن 
في  اإلس��راع  بض��رورة  الحكومة  الكتلة  طالبت 
بما  األج��ور  وتصح��يح  التمويلية  البطاقة  إق��رار 
المالية  الظروف  مواجهة  من  اللبنانيين  يمّكن 

واالقتصادية القاسية .
البلدات  ألبناء  وإكبار  إجالل  »بتحية  وتوجهت 
والعرقوب  حاصبيا  إلى  الناقورة  من  الحدودية 
في  بحقهم  وتمسكهم  والشجاعة  البسالة  على 
عدوانية  مواجهة  في  الزراعية  محاصيلهم  جمع 
االحتالل اإلسرائيلي وإحباط كل محاوالته الدنيئة 
وأزم��ات��ه��م،  اللبنانيين  وج��ع  على  لالستثمار 
مؤكدين من خالل هذه الصالبة والثبات أن حقهم 
ال  إرادة  وتحميه  تصونه  وثرواتهم  أرضهم  في 

تنكسر، جيشاً ومقاومة، ال يساومان«.
أنها ناقشت شؤوناً تشريعية واتخذت  وأعلنت 

في شأنها القرارات المالئمة.
اتصاالً  ب��ّري  الرئيس  أج��رى  آخ��ر،  صعيد  على 
للروم  المشرق  وسائر  أنطاكية  ببطريرك  هاتفياً 
على  مطمئناً  اليازجي،  العاشر  يوحنا  األرثوذكس 

صحته.

عون مستقبالً بو صعب في بعبدا أمس  )داالتي ونهرا(

بري مترئساً اجتماع كتلة التنمية والتحرير في عين التينة أمس.

خفاياخفايا

توقفت مصادر دبلوماسية أمام المتغيرات 
العسكرية المتسارعة في مديريات مأرب لصالح 

حكومة صنعاء، وتوقعت أن يزداد التسارع مع 
انحيازات قبلية وعسكرية وإدارية طلباً لوقف 

الحرب ما يشكل نقطة تحول في الحرب

توقعت مصادر سياسية تصاعد الضغوط الخليجية 
على الحكومة بخلفية القضية المثارة بوجه الوزير 

جورج قرداحي، وقالت المصادر إن أي محاولة 
للنيل من قرداحي أمالً باسترضاء أصحاب الحملة 

ستهدد بانفراط عقد الحكومة 
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علي  السيد  العاملي«  الفكر  »لقاء  رئيس  حذر 
دخ��ول  »ت��داع��ي��ات  م��ن  ال��ل��ه  فضل  اللطيف  عبد 
وتحّولها  والمراوحة  التعطيل  حالة  في  الحكومة 
والفقر  الجوع  مآسي  تنامي  على  زور  شاهد  الى 
النهج  »نبذ  إلى  المسؤولين  داعياً  والحرمان«، 
للمهاترات  حّد  ووضع  البغيض،  والطائفي  الفئوي 
الناس  معاناة  واحترام  الرخيصة،  والمساجالت 
واستثمار  أوج��اع��ه��م  على  التسلق  ع��ن  بالكّف 
االكتفاء  وعدم  ضيقة،  انتخابية  ألهداف  أزماتهم 
ظّل  في  المصداقية  تفتقد  التي  الموسمية  بالوعود 
بين  الثقة  أزم��ة  وتنامي  المعيشية  األزم��ة  تفاقم 

والمسؤولين«. المواطن 

»م��اذا  السلطة  مكونات  ك��ّل  الله  فضل  وس��أل 
العملة  لقيمة  المريع  االنهيار  استمرار  إزاء  تفعلون 
في  لألسعار  الجنوني  االرتفاع  وتنامي  الوطنية، 
المعنية  الرقابية  لألجهزة  المريب  الغياب  ظ��ّل 
تواجهون  ال  ول��م��اذا  الفلتان،  لحالة  ح��ّد  بوضع 
من  المحمية  والشركات  التجار  من  العصابات 
السياسيين التي تمارس أبشع أنواع الجرائم بحق 
الناس  الفقراء ولقمة عيشهم؟« سائالً: »ماذا يفعل 
المتزايد  االرتفاع  هذا  نتيجة  السائقين  وخصوصاً 

المحروقات؟« ألسعار 
هي  الناس  بحياة  االستهتار  قمة  »أّن  واعتبر 
الوعود  سياقات  في  التمويلية  البطاقة  إدخ��ال 

وارتفاع  الدعم  رفع  رغم  تتحقق  لم  التي  الفارغة 
الخناق  يضيق  حيث  المعيشية،  األزمات  منسوب 
على الناس الذين باتوا يعجزون عن تأمين أبسط 

اليومية«. الحياة  متطلبات 
وأشار السيد فضل الله إلى »أّن التدقيق الجنائي 
الذي يشكل أساساً ألّي خطة إصالحية وإنقاذية ال 
يزال حبراً على ورق، واإلعالن عن بدء هذا التدقيق 
ال يزال في حّيز األخبار العادية التي يقرأها الناس 
أرض  على  لها  مفاعيل  ال  لكن  اإلع��الم،  وسائل  في 
للطغمة  دائمة  ضحية  الفقراء  يجعل  مما  الواقع، 

الفاسدة«. السياسية والمالية 
حّد  بوضع  »الحكومة  الله  فضل  السيد  وطالب 

بعد  أنفاسه  يلفظ  الذي  لبنان  في  القضاء  لمهزلة 
واالستنسابية  التسييس  بين  العدالة  ضاعت  أن 
والطائفية  المذهبية  مستنقعات  في  والسقوط 

والفئوية«.
كصّمام  دورهم  »تعزيز  إلى  الدين  رجال  ودعا 
ويترفع  لبنان،  وسيادة  وحدة  يحمي  وطني  أمان 
عن الخطاب الطائفي البغيض، وال ينجر وراء دنس 
قراءة  »إع��ادة  ب�  مطالباً  المشبوهة«،  السياسات 
لبنان  بحماية  معنية  وطنية  كقوة  المقاومة  حالة 
بكّل مكوناته«، مشّدداً على »ترسيخ حالة االنفتاح 
من  وتحصينه  الواحد  الوطن  أبناء  بين  والحوار 

المشبوهة«. الخارجية  التدخالت 

ف�سل اهلل حذر من تداعيات غياب الحكومة:

الفقراء متروكون في ماآ�سيهم... والق�ساء يلفظ اأنفا�سه!

هل يريد البطريرك

المقاي�ضة بين الطيونة والبيطار؟

{ عمر عبد القادر غندور*

كان لغبطة البطريرك الماروني بشارة الراعي في 
مناسبة انعقاد السينودس تصريحاً الفتاً يتالقى مع 
الحامية  الرؤوس  ألصحاب  خاصة  تصريحات  عدة 
حول جريمة الطيونة، وخصوصاً ما قاله البطريرك 
من اّن القضاء هو عالج األحداث، وهو كالم صحيح 
ارتياب.  وال  عيب  يشوبه  ال  سليماً  القضاء  كان  إذا 
ويمضي غبطته ويقول: نرفض ان يتحّول من يدافع 
عصا،  ومكسر  سائغة  لقمة  وبيئته  وأهله  بلده  عن 
لبنان  ع��ل��ى  ه���ؤالء وغ��ي��ره��م ح��اف��ظ��وا  اّن  وي��ض��ي��ف 
وجميع  ال��ش��ه��داء  االف  وح��دت��ه  سبيل  ف��ي  وق��ّدم��وا 
المغامرات سقطت في لبنان، ولو ظّن أصحابها أنها 
ونحن  رهان،  بل  مغامرة  ليس  ولبنان  للنجاح  قابلة 
والقانون  العدالة  إخضاع  يريدون  الذين  مع  لسنا 
ال��ط��ي��ون��ة وع��ي��ن الرمانة  ل��ل��ن��اف��ذي��ن، وم��ا ج��رى ف��ي 

ووقوع قتلى وجرحى تتحّمله الدولة!
من حق غبطة البطريرك أن يرى األمور من منظاره 
الدولة  يتهم  ان  حقه  ومن  لطائفته،  دينية  كمرجعية 
المتظاهرين  على  القنص  وممارسة  بالمسؤولية 
السلميين ليسقط سبع مواطنين عزل ونحو ثالثين 

من الجرحى...
ورئيسها  اللبنانية  ال��ق��وات  نتهم  ب��دورن��ا  ون��ح��ن 
ب��ال��ق��ت��ل وال��ت��ح��ض��ي��ر ل��ح��رب أه��ل��ي��ة ل��ه ف��ي��ه��ا تاريخ 
تجريها  التي  التحقيقات  ننتظر  ذلك  ومع  وضحايا، 

األجهزة األمنية.
حدث،  ما  ق��راءة  في  التباينات  ه��ذه  ك��ّل  من  األه��ّم 
وتبرئة  الطيونة  م��ج��زرة  مسؤولية  ال��دول��ة  تحميل 
ال��ج��ان��ي ص��اح��ب ال��ت��اري��خ اإلج���رام���ي وال��ذب��ح على 
المغفور  األسبق  لبنان  وزراء  رئيس  وقتل  الهوية 
اغتيال  ع��ن  نتحدث  وال  ك��رام��ي،  رش��ي��د  الشهيد  ل��ه 
مئات الضحايا من مدنيين وعسكريين، والذبح على 

الهوية!
كّل هذه المؤشرات واالشتغال على تحضير البيئة 
انفصالية  رائحة  منها  نشتّم  المتنّوعة،  غير  الشعبية 
وربما فيدرالية في أحسن األحوال. وليس هذا بدعاً 
قائمقاميتين  للبنان  ك��ان  أن  منذ  لبنان  ت��اري��خ  ف��ي 
والوسط(  )ك��س��روان  الشمالي  القسم  ف��ي  األول���ى 
خارج  واألخرى  موارنة،  السكان  من  األغلبية  حيث 
الدروز  بين  الطوائف  فيه  تخلط  ممن  المحيط  ه��ذا 

وغيرهم،
طفراً  ليس  هذا  اّن  يقولون  التوجه  هذا  وأصحاب 
وهو شكل من أشكال الدولة ويقوم على مبدأ الحكم 

الذاتي.
أن يتجزأ واّن  لبنان أصغر من  اّن  وثمة من يقول 
 %٢٦ ال  تالوينها  كّل  مع  عددها  يتجاوز  ال  طائفة 
بلد  على  مغامرتها  او  رغبتها  تفرض  ان  تستطيع  ال 

وصفه البطريرك الراعي بالرهان.
تقول  معكوس  بشكل  ول��ك��ن  ك��ذل��ك،  األم���ر  وألن 
ج���ري���دة »ال���ن���ه���ار« ف���ي ع���دده���ا ال���ص���ادر ي���وم أمس 
لم  التي  السفسطة  ح��ول  فترة  قبل  »دار  األرب��ع��اء، 
نحن  كأنما  جدية  بكّل  المتجادلون  وتحدث  تتوقف، 
مائة  بعد  النقاش  جرى  والمصير،  الهوية  يقّرر  من 
ظهره،  على  واالتفاق  الكبير  لبنان  نشوء  على  عام 
ب��ع��د وك���أن ج��وه��ره دائماً  ق��ب��ل وال  ي��ت��وق��ف ال  ول���م 

الوجود المسيحي وإْن تحت مسّميات شتى«.
في  الحلحلة  ط��رق��ات  اّن  وج��د  ال��ب��ط��ري��رك  غبطة 
لبنان مقفلة، وال بّد من مبادرة فقام بزيارة الرؤساء 
وقال  ب��ري،  نبيه  الرئيس  عند  ملياً  وتوقف  الثالثة 
وسيعمل  أعجبته  جيدة  أفكاراً  بري  الرئيس  لدى  اّن 

عليها في زيارتيه للرئيسين عون وميقاتي.
استدعاء  دون  تحّل  ولن  تنتِه  لم  التحقيقات  وألّن 
مديرية  ف��ي  إف��ادت��ه  ال���ى  ل��الس��ت��م��اع  جعجع  سمير 
ال��م��خ��اب��رات ف���ي ال��ج��ي��ش م���ا دف���ع ال��ب��ط��ري��رك الى 

التحرك.
وتقول المعلومات اّن البطريرك يتحرك في ضوء 
العدلي  ال��م��ح��ق��ق  م��ن  اس��ت��دع��اء ج��ع��ج��ع وال��م��وق��ف 
القوة  »فائض  ب��ري:  للرئيس  وق��ال  البيطار،  ط��ارق 
استدعاء  يجوز  وال  السياسية  الحياة  مع  يستقيم  ال 
الصّف  م��ن  مسيحياً  زع��ي��م��اً  ك��ون��ه  جعجع  سمير 
للتراجع عن هذا  »البحث عن إخراج  األول«، مقترحاً 
االستدعاء مقابل طي صفحة الطيونة«! لكن الرئيس 
شهداء  وه��ن��اك  كبيرة  الطيونة  قضية  أّن  أك��د  ب��ري 
اليوم  المشكلة  واّن  ُت��ج��ّف،  لم  األرض  على  ودم��اء 
المحقق  ب��أداء  وتتعلق  آخ��ر  مكان  في  هي  البلد  في 

العدلي...

*رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

كوالي�سكوالي�س
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التقى وكيل عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي طارق األحمد سفير جمهورية فنزويال 
بيومورجي  مهام  انتهاء  بعد  وداعية  زيارة  إطار  في  وذلك  بيومورجي،  خوسيه  سورية  في  البوليفارية 

سفيراً لبالده في دمشق.
مواصلة  على  وتشديد  وفنزويال،  القومي  الحزب  بين  ومتانتها  العالقة  عمق  تأكيد  اللقاء  خالل  جرى 

التعاون وتنسيق المواقف في مواجهة كّل الضغوط والتحديات.
وأثنى األحمد على الدور الذي أداه السفير بيومورجي في سياق تعزيز العالقات بين بالده والجمهورية 
العربية السورية، مؤكداً أّن حزبنا وشعبنا يقف بقوة إلى جانب فنزويال قيادة وشعباً وهي تواجه الحصار 
االحتالل،  ضّد  فلسطين  في  شعبنا  لنضال  دعماً  الحازم  موقفها  لفنزويال  وشكر  والمؤامرات،  والضغوط 

ولوقوفها الى جانب سورية في مواجهة اإلرهاب والتطرف.

عام  مدير  فَيّاض  وليد  والمياه  الطاقة  وزير  التقى 
األمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي نقل إليه نتائج 
الزيارة التي رافق فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
إلى  العراق والتفاهمات التي تم التوصل إليها وتلك 
شأن  في  المفاوضات  من  مزيد  إل��ى  تحتاج  التي 
استكماالً  واستدامتها،  العراقي  الفيول  كميات  زيادة 
بها  يقوم  زيارة  تستدعي  والتي  السابقة  لالتفاقيات 

وزير الطاقة إلى بغداد في وقت قريب .
الجديدة  التطورات  »ع��رض  اللقاء  خالل  وج��رى 
التي رافقت الزيارة والتي جاءت في إطار العمل الذي 
بدأ قبل الزيارة األخيرة التي قام بها الرئيس ميقاتي 
معها  التعاون  تمديد  إمكان  في  للبحث  العراق  إلى 
فور انتهاء العقود الحالية، سعياً إلى زيادة الكميات 

اليومية  التغذية  ساعات  من  ترفع  التي  الشهرية 
في  ورد  كما  واستدامتها«  لبنان  كهرباء  لمؤسسة 

بيان المكتب اإلعالمي لفّياض.
المسؤولين  »استعداد  الطاقة  وزير  إبراهيم  وأبلغ 
موقف  عن  وتعبيرهم  االتفاق  هذا  تمديد  العراقيين 
في  لبنان  بمساعدة  االلتزام  رغبتهم  لناحية  إيجابي 

هذه الظروف الصعبة«.
توقيع  أج��ل  من  ال��ع��راق  ال��ى  فّياض  وسيتوّجه 
آلية  على  التفاهم  يتم  عندما  الضرورية  االتفاقات 
المساعي  عن  بالتوازي  كاشفاً  للمستقبل،  التعاون 
المصري »ما  الغاز  لبنان من  لزيادة حصة  المبذولة 
سيؤّدي إلى تعزيز قدرات مؤسسة كهرباء لبنان على 

إنتاج المزيد من الطاقة«.

وكيل عميد الخارجية في »القومي«

التقى �شفير فنزويال في دم�شق

فّيا�ض اإلى العراق لتوقيع االتفاقات

األحمد وسفير فنزويال خالل اللقاء في دمشق

فياض وابراهيم خالل لقائهما أمس

حقوقية  منظمات  الصهيوني  العدو  حكومة  تصنيف  بيان،  في  اللبنانية  الصحافة  محّرري  نقابة  دانت 
ومجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية.

التي  الصهيونية  الممارسات  هذه  إدانة  إلى  كافًة  والعالم  العربي  العالم  في  الصحفيين  »نقابات  ودعت 
تهدف إلى مواصلة دولة االحتالل سياسات الفصل العنصري واالعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني، وال 
سيما حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية المستقلة والمكفولة بالشرعية الدولية لحقوق 

االنسان والقانون الدولي«.
وجددت النقابة موقفها »الداعم لكل منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات اإلعالمية وإدانة االنتهاكات وجرائم 

االحتالل الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الصابر والمناضل«.

المحاكمة  لبدء   2022/2/8 بتاريخ  جلسة  طايع  غريس  بيروت  في  الجزائية  المنفردة  القاضية  حّددت 
في الدعوى المقدمة من الكاتب السياسي الدكتور بسام الهاشم، بواسطة وكالئه القانونيين المحامين حسن 
بزي وهيثم عزو وبيار الجمّيل ونجيب فرحات ضّد المدعى عليه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة بالجرائم 
المنصوص عليها في المواد 319 و 320 و 363 و 373 من قانون العقوبات، والمتعلقة بزعزعة الثقة بالعملة 

الوطنية واإلخالل الوظيفي.

نقابة محّرري ال�شحافة دانت ت�شنيف العدو

منظمات حقوقية فل�شطينية كاإرهابية

القا�شية طايع حّددت

8 �شباط لبدء محاكمة �شالمة

القوى  ولبعض  اليمنية  السعودية  العاصفة  بعد 
قرداحي  جورج  اإلع��الم  وزير  على  اللبنانية،   السياسية 
على خلفية موقفه من الحرب في  اليمن أدلى به قبل توليه 
اعتبر  واالعتذار،  باالستقالته  ومطالبته  الوزارية  الحقيبة 
ما  علينا  يملي  من  هناك  يكون  أن  يجوز  »ال  أنه  قرداحي 
يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه«، وقال 
»عندما يطالبني أحد الوزراء باالستقالة أقول إنني جزء من 
الرغم  حكومة متكاملة، وال يمكنني اتخاذ قرار وحدي على 
من أنني لست طامحاً وراء المناصب وأضع مصلحة لبنان 

فوق كل المصالح«.
ترؤسه   عقب  ل��ه  صحافي  مؤتمر  خ��الل  واس��ت��غ��رب 
في  والمسموع  المرئي  لإلعالم  الوطني  للمجلس  اجتماعاً 
واإلعالم  التعبير  حرية  عن  المدافعين  »أن  بالوزارة  مقره 
هم أول من بدأوا بالهجوم علّي، ومنذ تعييني وزيراً حاولوا 

تصويري وكأني جئت لقمع اإلعالم«.
جرى  أخيراً،  الجدل  أث��ارت  التي  »الحلقة  أن  وأوض��ح 
عّدة«  بأسابيع  وزيراً  تعييني  قبل  أي  آب   5 في  تصويرها 
وفلسطين  سورية  تجاه  الحلقة  تلك  في  »مواقفي  وق��ال 
أنني  وبما  الحكومة،  ُتلزم  وال  شخصية  آراء  هي  والخليج 

وزير في الحكومة أنا ألتزم بسياستها«.
حق  في  اخطئ  لم  »أن��ا  س��ؤال  على  رداً  قرداحي  وق��ال 
أتهّجم  ولم  كالمي  في  واضحاً  كنت  وأنا  اعتذر  فلماذا  أحد. 
على احد. وعندما سألوني عن مواقفي خالل المقابلة، قلت 
العرب  اإلخوة  بين  حرب  أي  وضد  العبثية  الحرب  ضد  أنا 
اإلخ��وان  من  والكثير  عبثية  أصبحت  اليمن  في  والحرب 
محبة  بكل  موقفي  قلت  وأنا  كذلك  يعتبرونها  الخليج  في 
الحرب  فهذه  العربية.  والهموم  بالمعاناة  يشعر  وكإنسان 
مكلفة مادياً واقتصادياً وبشرياً ولم أقل إنني مع الحوثيين 
وليس  بمحبة  قلته  فكالمي  ضدهم.  أو  السعوديين  مع  أو 

بتحد أو عدوانية«.
أمر  ه��و  السعودية  »ب��م��ع��اداة  اتهامه  أن  إل��ى  وأش���ار 
وخسرت  معهم  بالرأي  سابقاً  »اختلفت  وق��ال  مرفوض« 

عملي في MBC ولست ناكراً للجميل«.
ما  تأكيده  فيه  جّدد  توضيح  قرداحي  عن  صدر  ومساء 
قاله في مؤتمره الصحافي، بأنه ملتزم تماماً البيان الوزاري 
للحكومة »الذي كنت مشاركاً في إعداده وسياسة الحكومة 
العالقات  أفضل  على  الحفاظ  لجهة  خصوصاً  الخارجية، 
العربية  المملكة  والسيما  الشقيقة،  العربية  ال��دول  مع 
السعودية ودول الخليج واليمن، التي أكّن لهم ولشعوبهم 

عاطفة خاصة«.
محطة  معي  أجرته  الذي  للحديث  بالنسبة  »أّما  أضاف 
تاريخه  فيعود  يومين،  منذ  وبثته   ، أونالين«  »الجزيرة 
اي  اسطنبول،  في  أغسطس،  آب  شهر  من  الخامس  إل��ى 
بصفة  به  أدليت  وكنت  الحكومة  تشكيل  من  أسابيع  قبل 

خاصة«
وختم »تبقى مسألة االعتذار، فأنا لدي الشجاعة األدبية 
ألن أعتذر عن خطأ ارتكبته أثناء وجودي في الوزارة بصفة 

رسمية«.
 من جهتها، لفتت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان 
إلى أنه صدر عن قرداحي »كالم شخصي سابقاً  قبل تعيينه 
وزيراً وُنشر )أول من( أمس، وهو ال يعكس موقف الحكومة 
اللبنانية الذي عّبر عنه رئيسها في البيان الصادر )أول من( 
مع  األخوة  بروابط  يتمسك  الذي  الوزاري  بيانها  وال  أمس، 

األشقاء العرب«.
بدوره غّرد رئيس »تيار المردة« النائب السابق سليمان 
رأي��ه  »لكل  كاتباً  »ت��وي��ت��ر«،  على  حسابه  عبر  فرنجية 
فتكون  المحاسبة  أما  والحرية.  التنوع  بلد  وهذا  السياسي 
الوزير  مع  حدث  ما  وهذا  مسؤولية،  اإلنسان  يتولى  حين 
لألحداث  قراءته  وعن  رأيه  عن  عّبر  الذي  قرداحي  جورج 
حين كان خارج المسؤولية، والتزم لغة الدولة رسمياً حين 
توّلى المسؤولية مع احترام الدول العربية كافة، وبخاصة 

السعودية واإلمارات«.
حملة  لّحود  إميل  السابق  النائب  استغرب  جهته،  من 
االستنكار للكالم الذي أدلى به قرداحي قبل توليه المنصب 

الوزاري.
ولفت لّحود في بيان، إلى »أن ردة الفعل الخليجية على 
المزايدة  هو  المستغرب  أن  إالّ  متوقعة،  كانت  الكالم  هذا 
»هل  وسأل:  الرسمي«.  الصعيد  على  خصوصاً  اللبنانية، 
قرداحي  الوزير  كالم  بسبب  باإلساءة  شعرت  التي  الدول 
وقفت إلى جانب اللبنانيين في السنتين األخيرتين، أم هي 
عاقبتهم جميعاً، بمن فيهم من يصّنفون في خانة أصدقائها، 

بسبب عدائهم مع فئة منهم؟«.
من  اآلتية  بالمساعدات  التذكير  المفيد  من  »لعّل  أضاف 

الطاقة  استجرار  موضوع  في  السوري  وبالموقف  العراق 
وروسية،  صينية  وبمبادرات  إيران  من  القادم  وبالمازوت 

بدل التزّلف لدول تخلّت عن لبنان«.
وتابع »نملك جرأة اإلعالن عن أن موقف الوزير قرداحي 
ينسجم مع موقفنا، كما نملك الشفافية للقول إن من أوصل 
البلد وشعبه إلى التجويع، عليه على األقل، أن يجيد تحديد 
الجهة التي عليه أن يتسّول منها، كي ال يضّيع البوصلة، في 

التسّول كما في السياسة«.
تحصل  هذه  المزايدات  »حفلة«  أن  المؤسف  »من  وختم 
شهداء  دماء  حساب  على  نشهدها  التي  الصفقة  وقع  على 
المرفأ والطيونة ومن يزايد في الدفاع عن دوٍل أخرى يسكت 

عن الدفاع عن حقوق مواطنيه وأمنهم«.
عبد  لإلعالم  الوطني  المجلس  رئيس  اعتبر  جهته،  من 
الهادي محفوظ، أن »ما تعرض له قرداحي من نقد هو كالم 
في غير مكانه«، مشيراً إلى أن »قرداحي شارك في صياغة 
البيان الوزاري الذي تطّرق إلى بناء عالقات جيدة مع الدول 
سبقت  معه  أُجريت  التي  والمقابلة  به  ملتزم  وهو  العربية 

توّليه لمنصبه، ولبنان يحترم الحرية«.
والمسموع  المرئي  اإلعالم  في  العاملين  نقابة  واعتبرت 
أن المطالبة باستقالة قرداحي »أمر يمّس السيادة الوطنية 
حق  السياسية  والمواقف  اآلراء  عن  التعبير  أن  خصوصاً 
كفله الدستور«. ولفتت في بيان إلى أن »وزير اإلعالم أوضح 
موقفه، مشدداً على التزامه سائر بنود البيان الوزاري الذي 
العالقات  أفضل  وإقامة  العربية  الدول  احترام  على  ينّص 
لكل  الداخلية  الشؤون  في  المتبادل  التدخل  وع��دم  معها 

دولة«.

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، سلسلة اجتماعات 
والشؤون  المال  وزراء  من:  كالً  ضّمت  الحكومية  السرايا  في 
ووفداً  والمياه  والطاقة  العالي  والتعليم  والتربية  االجتماعية 
من البنك الدولي برئاسة المدير اإلقليمي لدائرة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه.
بين  التعاون  مشاريع  بحث  االجتماعات  خالل  في  وجرى 
االجتماعي  األمان  شبكة  »برنامج  ضمن  الدولي  والبنك  لبنان 
نقوال  النائب  السابق  الوزير  فيها  وش��ارك  الطارئة«.  للحاالت 

نحاس والمستشار االقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر.
يوسف  المال  وزي��ر  ضم  باجتماع  االجتماعات  واستهلت 
خليل، حاكم مصرف لبنان رياض سالمة والمدير اإلقليمي للبنك 
الدولي. وشارك في االجتماع الثاني وزير التربية والتعليم العالي 
القاضي عباس الحلبي الذي قال »بحثنا  في كيفية استمرار دعم 
خصوصاً،  المتقاعدين  والمعلمين  والمعلمين  التربوي  القطاع 
وأن تشمل هذه المساعدات التعليم المهني والتقني الذي حتى 

اآلن لم يستفد أسوًة باآلخرين، وكان االجتماع مفيداً«.
وشارك في االجتماع الثالث وزير الطاقة والمياه وليد فياض 
الذي قال« كان االجتماع إيجابياً وبحثنا في خالله إمكان البناء 
من  العراق  مع  بها  نقوم  التي  واالتصاالت  االجتماعات  على 
أعقد  أن  يتطلب  وهذا  الفيول،  من  إضافية  بكمية  تزويدنا  أجل 
اجتماعات في العراق للنظر بهذا الموضوع بالتعاون مع دولة 

رئيس الوزراء ووزير النفط العراقيين«.
لبرنامج  الدولي  البنك  تمويل  إلى  أيضاً  »تطّرقنا  أض��اف 
استيراد الغاز من مصر عبر االردن وسورية واستيراد الكهرباء 
البترول  بوزيري  مصر  في  اجتمعت  كنت  حيث  األردن،  من 

والمياه. لقد وضعت المجتمعين في آخر التطورات التي توصلنا 
إليها مع الجانب المصري الذي هو إيجابي في التعاطي، وإننا 

نحرز تقدماً في صياغة عقد توريد الغاز«.
والنقل  العاّمة  األشغال  وزير  الرابع  االجتماع  في  وش��ارك 
علي حمية الذي قال »طرحت خالل االجتماع مشروع النقل على 

على  العمل  يحّتم  اآلن  القائم  والوضع  كافة  اللبنانية  األراضي 
المستوى اإلستراتيجي ألن الدول ال تقوم من دون تخطيط، ولكن 
في الوقت نفسه يجب مقاربة وجع الناس. طرحت في هذا اإلطار 
أفكاراً حول معالجة ملف النقل الذي ال يقّل أهمية عن أي قطاع 

آخر«.

ال��وزارة،  في  مكتبه  في  بيرم  مصطفى  العمل  وزي��ر  ت��رأس 
االجتماع األول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور 
العّمالي  القطاع الخاص، وحضره رئيس االتحاد  العاملين في 
تجار  جمعية  رئيس  فقيه،  حسن  ونائبه  األسمر  بشارة  العام 
زياد  الصناعيين  جمعية  رئيس  نائب  شماس،  نقوال  بيروت 
بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل 
فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية 
أنيس أبو دياب وحسن أيوب،  ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه 
شمس  محمد  للمعلومات«  الدولية  »الشركة  باحث  الجباوي، 
الدين، وعن وزارة العمل المستشار القانوني للوزير بيرم عصام 

إسماعيل، إيمان خزعل، علي فياض وزهير فياض.
على  االتفاق  وت��ّم  علمي  نقاش  »ك��ان  بيرم  قال  اللقاء  بعد 
بما  مرتبط  األول  القسم  قسمين:  إل��ى  النقاش  مسار  تقسيم 
يجب  التي  المؤشر  لجنة  اجتماعات  في  علينا  القانون  يوجبه 
المستوى  في  يحصل  تغّير  ألي  وتلقائياً  دوري��اً  تستجيب  أن 
األسعار  على  ذلك  وتأثير  المعيشة  غالء  ومستوى  االقتصادي 
واألجور. واتفقنا على أن هذا مسار يأخذ وقتاً ألنه يجب علينا 
أن نأتي باألرقام الدقيقة والدراسات الموضوعية والعلمية وكان 
النقاش علمياً وموضوعياً وتم االتفاق على أن هذا المسار يجب 
أن يكون مستداماً ويأخذ وقته من أجل تحصيل الحق المشروع 
الستمرارية  العمل  أصحاب  حماية  وأيضاً  لبنان  في  للعامل 

الدورة االقتصادية في هذا البلد العزيز علينا جميعاً«.
ال  أم��وراً  هناك  أن  على  االتفاق  تم  اآلخ��ر  »المخرج  أض��اف 
في  األخذ  مع  الداهم  االقتصادي  الوضع  وهي  التأجيل  تحتمل 
االعتبار دّقة المرحلة، مالية الدولة، أصحاب العمل، الشركات 
والمؤسسات والحالة المزرية للعمال على المستوى االجتماعي، 
وبالتالي حاولنا أن نصل إلى نوع من المخرجات لكي تستجيب 

للطوارئ االقتصادية وهي كما يلي:
مستوى  على  العلمي  النقاش  استمرار  على  اتفقنا  أوالً:   -

الطوارئ االقتصادية للوصول إلى أرقام دقيقة بحّد أدنى مناسب 
بالتوازي مع وجوب توحيد أسعار الصرف.

أّما على مستوى الطوارئ االقتصادية فقد توصلنا  - ثانياً: 
إلى ما يلي:

1 - االتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 
الحكومة  ستقرره  ما  بحسب  العام  القطاع  مع  موّحد  بشكل 
سيتم  الحضوري  اليومي  النقل  ببدل  يتعلق  ما  في  اللبنانية 

اعتماده في القطاع الخاص.
الخاص:  القطاع  في  التعليمية  بالمنح  يتعلق  ما  في   -  2
بالمدرسة  يتعلق  ما  في  المدرسية  المنح  رفع  على  االتفاق  تم 

الرسمية عن كل ولد التي كانت 400.000 أصبحت 1000.000 
المرعية  المراسيم  في  المحّددة  النسب  يتجاوز  ال  بما  ليرة 
اإلجراء. أّما في المدارس الخاصة فتم رفع قيمة المنحة عن كل 
حدود  يتجاوز  ال  بما  ليرة  مليوني  إلى  ليرة  من750.000  ولد 

المراسيم المرعية اإلجراء.
الطوارئ  بمواجهة  المرتبط  بالمبلغ  يتعلق  ما  في  أّما   -  3
المقبلة  الجلسة  إلى  عليه  االتفاق  إرجاء  تم  فإنه  االقتصادية 
العاشرة  عند  المقبل  األرب��ع��اء  تحّددت  التي  المؤشر  للجنة 
دورية  ستكون  الجلسات  بأن  علماً  العمل،  وزارة  في  والنصف 

وبشكل متواصل لمواكبة التطورات االقتصادية والمعيشية.

ا�ستغراب للعا�سفة ال�سيا�سية على وزير الإعالم

قرداحي: ملتزم تمامًا البيان الوزاري للحكومة

وموقفي من حرب اليمن �شابق لتعييني في من�شبي

اجتماعات وزارية في ال�شرايا

لبحث م�شاريع �شبكة االأمان االجتماعي 

اجتماع ثاٍن االأربعاء المقبل للجنة الموؤ�شر

واتفاق على رفع بدل النقل والمنح التعليمية

)داالتي ونهرا( قرداحي متحدثاً في مؤتمره الصحافي يحيط به فلحة ومحفوظ وأعضاء المجلس الوطني لإلعالم  

)داالتي ونهرا( ميقاتي مترئساً االجتماع في السرايا بحضور وفد البنك الدولي وحمية وفياض  

بيرم مترئساً اجتماع لجنة المؤشر أمس
عالية  مهنية  وأثبت  طويلة  لسنوات  المهنة  مارس  وصحافي  إعالمي  شيء  كّل  قبل  هو  اإلعالم  وزير  ثانياً: 
وتمكناً واقتداراً وشجاعة مشهودة، وهو إنسان عربي مثقف يتحّسس عذابات الناس المهّددين والمستضعفين 
في العالم والوطن العربي، وقد نطق بألسنة األحرار وبوجدان مقاوم شجاع ال يهاب في الحق لومة الئم، وهذا 
ما يدعو لالعتزاز ويفرض احتضان الوزير المقاوم الذي عّبر عن وجدان إنساني وارادة تحّررية بكّل إباء دون 
في  للعيان  ظاهرة  البشعة  الجريمة  بينما  جهداً  عليه  االستدالل  يستدعي  ال  بين  فالحق  مسايرة،  او  مخاتلة 
اإلنسانية والعدالة وانتصر لمظلومية  الكرامة  الظالم والوزير قرداحي نطق بلسان  الوحشي  العدوان  مذابح 

أشقاء مستضعفين في عدوان وحشي مدّبر.
والعدالة  بالحق  التزام  فعل  هو  المبدئي  وموقفه  قرداحي  الوزير  مع  التضامن  يكون  ان  البديهي  من  ثالثاً: 
شهوداً  يكونوا  أن  هي  لإلعالميين  المهنية  فالرسالة  عربي،  إعالمي  لكّل  بالنسبة  النزيهة  المهنية  والمعايير 
الدموي، وما شهدناه من فورة هؤالء بالزور  الظلم واإلجرام  ينصرون الحق والحقيقة ال شهود زور ينصرون 
اإلعالم  عن  والدستورية  الوطنية  المسؤولية  موقع  في  بات  وشجاع  شريف  إعالمي  ضّد  واالفتراء  والكذب 
اللبناني دليل آخر على وقاحة العمالء والمرتزقة الذين تحّركهم سفارات وأجهزة مكشوفة ونهيب هنا بالجسم 
اإلعالمي اللبناني أن يقف إلى جانب الوزير واإلعالمي الشجاع الذي هو مثال أخالقي ومبدئي وطنياً وإنسانياً 

نعتز به.

كّل الت�سامن... )تتمة �ص1( 



امللف 4

الم�سرح والدراما يخ�سران جزءًا  من الذاكرة االجتماعية والفنية الجميلة

بيار جاميجيان عا�سق المهنة والملتزم بالق�سية والحري�ص على اأ�سدقائه ووطنه
{ عبير حمدان

المثقل  واق��ع��ن��ا  ع��ن  مختلفاً  زم��ن��اً  معه  ح��ام��اً  جامجيان  ب��ي��ار  ال��ف��ن��ان  رح��ل 
تشبه  ال  التي  االستعراضية  ال��درام��ا  وداء  االستسهال  م��ّل  وكأنه  بالسطحية، 
الرحابنة  عاصر  ال��ذي  هو  والطبيعية،  البسيطة  العادية  وشخوصنا  بيوتاتنا 
ووقف أمام السيدة فيروز، وعلى مسرح زياد... كان من الصعب عليه التعايش 

مع أعمال مسرحية هجينة ركيزتها االبتذال.
قبيل يوم من وفاته، زار جامجيان نقابة الفنانين. وبحسب زمائه، فقد كانت 
من  أوت��ي  ما  بكل  توديعهم  أراد  وكأنه  لساعات،  معهم  وجلس  ممتازة  صحته 
فرح، وهو البارع في استحضار الضحك، وهو الذي قال يوماً في لقاء صحافي 
أنه ارتبك وعجز عن النوم حين طلب منه الراحل عاصي الرحباني أن يعمل معه 

على خشبة مسرح »البيكاديلي«، ليعلن الحقاً »أن ال مسرح بعد الرحابنة«.
اللمع وإبراهيم  أبي  إلى جانب هند  »المعلمة واألستاذ«  »بيارو« في  شخصية 
الماضي، حيث  القرن  التلفزيونية في ثمانينيات  أبرز محطاته  مرعشلي، كانت 
لم  اإلبداعية  مقدرته  أن  إال  تلقائياً،  له  مازمة  الشخصية  وباتت  الناس  حفظه 

تأسره في إطارها بل قدم الكثير من األدوار في العديد من األعمال الدرامية.
بيار جامجيان الفنان الملتزم بعقيدة ثابتة وراسخة، تفوقت إنسانيته على كل 
الشخوص التي أّداها ببراعة، وُعرف بوطنيته وحرصه على زمائه وأصدقائه، 
ليشكل غيابه خسارة كبيرة وفق رأي ممثلين ومخرجين تواصلت معهم »البناء« 
الذاكرة االجتماعية  بهدف توجيه التحية إلى فنان عشق المهنة وبات جزءاً من 

والفنية.

نعمه بدوي :

وّدعنا بفرح وترك لنا الحزن 

بزارع  وصفه  بدوي  نعمة  لبنان  في  الممثلين  نقيب 
في  الفرح  زارع  )بيارو(  جماجيان  »بيار  وقال:  الفرح، 
الفنان  هذا  قلوبهم.  وساكن  المتعاقبة،  األجيال  نفوس 
الملتزم اآلتي من عالم المسرح إلى الشاشتين، من عالم 
الرحابنة )األخوين( ورفيق درب زياد الرحباني بمعظم 

مسرحياته. 
وأج���اد  زي����رو«،  ح��ظ��ه  »ب��ي��ارو  بالكوميديا  ب���رع 
النقابة  زار  وفاته  من  قليلة  ساعات  قبل  بالتراجيديا. 
وزوجته  ميقاتي  )عمر  الكرام  الزمالء  من  ومجموعة  هو 

رندة، ختام اللحام، عبدو شاهين، جورج دياب، أسامة شعبان وأحمد مخلالتي(. قام بأداء آخر 
دور مسرحي يقدمه لنا )وان من شو(، روى وتحدث عن مواقف مضحكة في أثناء الحوادث منذ 
أربعين عاماً. أضحكنا كثيراً في زمن ووقت قل فيه الضحك والفرح. بيارو فنان متفرد بأسلوبه 

ومتمكن من أدواته التعبيرية«.
وأضاف: »عاش طوال حياته وهو يسعى إلى بث الطاقة اإليجابية في محيطه وبين الناس مدافعاً 
عن المظلومين والمحرومين ومطالباً بحقوقهم؛ إنساني إلى أبعد الحدود، وطني بامتياز. جاء إلى 
النقابة يزّودنا )يشرجنا( بطاقة كلها فرح، لكنه غادرنا وأخذ معه الشاحن. وّدعنا بفرح وترك لنا 
الحزن واأللم على فراقه. صديقي ورفيق دربي، سنفتقدك كثيراً. لروحك الرحمة والغفران، ستبقى 

خالداً في النفوس والضمائر والقلوب وفي الوجدان. نم على رجاء القيامة«.

اآالن الزغبي: 

جمع كل ال�صفات الطيبة  

صديقه  على  حزنه  اختصر  الزغبي  آالن  الممثل 
بكلمات مقتضبة معّبرة، وقال: »فقدت الدراما اللبنانية 
المتينة  الصداقة  العالية،  األخ��الق  الطيبة،  ال��روح 
تتمثل  كانت  الصفات  هذه  جميع  الدائمة.  والبسمة 
على  ج��داً  الغالي  الصديق  القدير  والممثل  بالمبدع 
قلوب جميع الفنانين اللبنانيين الراحل بيار جماجيان 
الرحباني،  األخ��وي��ن  بمسرحية  لّقب  كما  )ب��ي��ارو( 
واللقب الذي كان جميع رفاقه ينادونه به. رحيله كان 
مفاجئاً، وترك الغصة في قلوبنا جميعاً. رحم الله بيار 

جماجيان وأسكنه في علياء جناته، لعل روحه تكون اآلن في مكان أفضل وأسمى وأجمل... مهما 
ذكرت من حسنات بيارو وجمال روحه ورقة أخالقه لن أفَيه حقه فعالً«.

اأحمد الزين: 

تواأم الروح ورفيق الدرب 

لم يضف الفنان أحمد الزين أية كلمة إلى ما قاله في 
حينه  في  تعبيره  ننقل  أن  وتمنى  عمره،  صديق  مأتم 
آخر  يكتب  وهو  فيه  ظهر  الذي  الفيديو  لنا  أرسل  حيث 
»أكتب  بالقول:  جامجيان،  بيار  الراحل  مودعاً  الحروف 
لتوأم روحي ورفيق دربي العظيم والرائع والمبدع ألقول 
واحدة  بروح  جسدين  كنا  وبيار  أنا  إليك.  ذاهب  أنا  له: 
منذ خمسين عاماً، وأمنيتي الوحيدة أن أالقيه قريباً. لم 
أخف عليه حين كان على األرض واليوم ال أخاف عليه 
حيث ارتقى، وله أقول: الله يحبك يا بيار ألنه في قلبك«.

�صامر البرقاوي: 

�صخ�صية هاربة من تاريخ، نحبه

من جهته أكد المخ��رج السوري س��امر ال��برقاوي 
جامجيان  ب��ي��ار  بحج��م  فنية  ق��ام��ة  رح��ي��ل  أن 
بل  ال  قامة  جامج���يان  »بيار  وقال:  كبيرة،  خسارة 
سبعي��نيات  عن  نح��به  تاريخ  من  هاربة  شخصية 
إلى  يحضر  ك��ان  ح��ين  ب��ي��روت.  وثم��انينيات 
التص��وير كانت ترافقه الحك��ايا عن أشياء علقت في 
زياد،  مسرحيات  إلى  الرحابنة  مسرح  من  ذاك��رتنا 
مسرحية  في  المشهورة  جملته  بالي  في  وتحضر 

»شي فاشل«.. 
»يا بلدنا« واحد كان م��سؤوالً عن شج��رة األرز التي كانت من المفروض أن تكون ضمن 
إلى  يأتي  كان  وحين  زي��اد،  دوره  أدى  ال��ذي  الع��رض  ب��طل  لمخرج  مسرح��يته  ديكور 
النكتة،  حاضر  بلدن��ا«.  »يا  الف��ور:  على  له  أقول  بع��يد  من  وأراه  »الهيب��ة«  في  التصوير 
رحيله  أن  نق��ول  أن  إال  يسعنا  ال  التعلم.  ش��غف  ام�تلك  ومعلم  لمهنته،  وعاشق  ملتزم 

خسارة كبيرة«

علي �صعد: 

المحب والحري�ص على اأبناء وطنه

إنسانية  يستذكر  أن  فأحب  سعد،  علي  الفنان  أما 
»بيار  فقال:  الجميع،  على  حريصاً  ك��ان  ال��ذي  زميله 
جمع في تشييعه األصدقاء والزمالء كما جمعهم حوله 
في حياته، وما حضورهم إال دليل محبة إلنسان خلوق 
ومتواضع وفنان، وجميعنا نعرفه وشاهدناه في الكثير 

من األدوار والشخصيات الكوميدية والدرامية.
أستحضر اآلن قصة حصلت معي شخصياً تظهر مدى 
معاً  نصور  كنا  حيث  بالجميع،  واهتمامه  بيار  إنسانية 
مسلسالً مع المخرج نبيل ُلبس في بكفيا، ووقع إشكال 

أنهيت  وحين  األمني.  التوتر  من  نوع  وحصل  الكتائب،  وحزب  االجتماعي  القومي  الحزب  بين 
التصوير وأردت المغادرة أبى بيار ذلك وقال لي حرفياً: »ممنوع أن تغادر وحيداً في ظل التوتر 
األمني، وستبقى إلى أن أنتهي من التصوير كي أخرجك من المنطقة وأحرص على عدم تعرضك 
لألذى. وطلب لي فنجان القهوة ليجبرني على االنتظار إلى حين انتهائه من التصوير. هذا هو بيار 

جامجيان اإلنسان المحب والحريص على زمالئه وأصدقائه وأبناء وطنه«.

يو�صف حداد: 

رفيق العز الذي برع في ر�صم 

ال�صحكة على الوجوه

 من جهته اعتبر الفنان يوسف حداد أن الكالم ال يكفي 
حين يرحل المبدع واألصيل، وقال: »في حضرة الغياب 
المفاجئ ماذا يمكن أن نضيف أكثر من الذي قلناه لحظة 
سماعنا الخبر؟ أقول لبيار: »ال يا رفيق العز... ال يحق لك 
الرحيل هكذا من دون سابق إنذار«، بيار الفنان األصيل 
الشغوف، المبدع والقدوة في األخالق والنبل، عرفته منذ 
ثالثين سنة وفي أول لقاء لنا قال لي: »بتستاهل تكون 

ممثل وتصير نجم إذا كنت مثابر ومتواضع«. هو أرادني أن أكون مثله وأتعلم منه«.
حيث  من  لنا  صلي  أحبك؛  الوفي  صديقي  حضورك.  وإلى  إليك  سأشتاق  »بيار...  وأض��اف: 
ارتقيت وأخبر المالئكة عّما أصابنا من ويل، وادُع لنا أن نستعيد أيام العز والزمن الجميل الذي 
إليه انتميت. بيارو اعذرني إذا بكيت كثيراً، ولكن في الغياب ال يمكن لنا حبس دموعنا وأنت الوحيد 

الذي برع في رسم الضحكة على الوجوه«.

عدي رعد: 

فنان من قما�صة مختلفة

قائالً:  الملتزم  بالممثل  رعد  عدي  الفنان  وصفه  كما 
قماشة  من  ممثل  إنه  أقول  جامجيان  بيار  وداع  »في 
الصعيد  على  التقدير.  ك��ل  يستحق  نجم  مختلفة، 
الصعيد  وعلى  ورائ���ع،  طيب  إن��س��ان  ه��و  اإلن��س��ان��ي 
بأخالقه  مختلفاً  وكان  بقضية  ملتزم  فنان  هو  الفني 
للبنان  خسارة  هو  قلبه.  وطيبة  ومحبته  وتواضعه 
وليرحمنا  الله  ليرحمك  جماجيان  بيار  اللبناني.  والفن 

جميعاً في هذا البلد«.

�صعيد �صرحان: 

مدر�صة لجيل كامل

أما الفنان سعيد سرحان، فأكد أن جامجيان مدرسة 
لجيل كامل، وقال: »بيارو من األشخاص الذين أثروا بي 
منذ الصغر، وبسببه كنت اتجه صوب التمثيل وشغفه. 
ال أذكر إذا كنت قد أخبرته هذا الشيء في جلساتنا كونه 
وروحه  وحضوره  ظله  بخفة  جلسة  أي  يدير  كان  دوماً 
حين  بيننا  تواصل  هناك  كان  ولكن  الحلوة،  ونفسيته 
التقينا في »الهيبة«،  وتواصلنا امتّد إلى نقاشات أعمق 

من مجالنا ومحيطنا ودائرتنا في الوسط الفني«.
أنشأوا  الذين  أحد  كان  لي  بالنسبة  »بيارو  وأض��اف: 

الواقعي  التلفزيوني  التمثيل  وحقبة  المسرح  إلى  األق��رب  التلفزيوني  التمثيل  بين  ما  الجسر 
الطبيعي. قبل يوم من وفاته كان في النقابة وكأنه ذهب ليودع زمالئه. وحده تمكن من نقل التمثيل 
التلفزيوني من شكله المسرحي المفخم المعظم إلى التمثيل الطبيعي الذي يمكن توصيفه بالتمثيل 

شخصية  هو  كان  إنما  أحد  أياه  يعلّمه  لم  أمر  وهذا  العالمية،  مستوى  على  نراه  الذي  المعاصر 
استثنائية بحد ذاته، ليكون بيارو مدرسة لجيل بأكمله. ربما لم نجتمع إال في الهيبة في مشاهد 
قليلة مع »أبو عيسى« وهذا فخر لي، كما أفخر أني جالسته واستمعت إلى قصصه. سنفتقده كثيراً 
وسيترك فراغاً كبيراً. لقد ترك لنا إرثاً كبيراً، عسى أن نصل إلى جزء قليل مما وصل إليه. الجميع 

سيذكره... الجيل الذي سبقنا وجيلنا والجيل القادم«.

عفيف حيدر: 

الرحيل الذي اأوجعنا جميعًا

المخرج عفيف حيدر أكد أن »بيارو« جزء من الذاكرة 
عشت  »بيارو  قال:  حيث  الجميلة،  والفنية  االجتماعية 
لكل  مضافة  قيمة  وأعطيت  ضاحكاً،  ورحلت  ضاحكاً 
والسينما  المسرح  ف��ي  اللبنانية  ال��درام��ي��ة  األع��م��ال 
ننسى  لن  أكثر.  وأبكيتنا  كثيراً  أضحكتنا  والتلفزيون. 
على  الخارقة  وقدرتك  وال��درام��ا  الكوميديا  في  تميزك 
عطائك  ص��دق  ننسى  ول��ن  المشاهد،  كل  مع  التكيف 
تأخذنا  وعمالقاً  الكوميديا  في  سيداً  كنت  وأحاسيسك. 
قمة  إل��ى  تأخذنا  ال��درام��ا  في  وسيداً  الضحك  قمة  إل��ى 

فيها  أدي��ت  التي  المسلسالت  مع  ووعينا  كبرنا  الحزن. 
االجتماعية  ذاكرتنا  من  جزء  فأنت  شبابك،  عز  في  وبقيت  السبعين  سن  وطأت  وقد  الفتة،  أدواراً 

الفنية الجميلة. بيارو لحظة رحيلك المفاجئ أوجعتنا كثيراً«.

بولين حداد: 

متميز حتى في انفعاله

مقتضبة كانت كلمات الفنانة بولين حداد التي أكدت أن 
الجميع سيشتاق إلى حضور بيار جامجيان، وقالت: »بيارو 
من الممثلين الذين لم أشعر يوماً أنهم قد يكبرون في السن. 
في وجهه سالم ال يمكن توصيفه، ربما ألنه كان متصالحاً 

مع نفسه، وحقيقّياً وقادراً على منح الفرح للمحيطين به.
التقينا  ولكن  مشتركة،  مشاهد  في  معه  أجتمع  لم  ربما 
في  حتى  متميزاً  كان  الكواليس.  وخلف  عمل  من  أكثر  في 
لحظات أفعاله. سنفتقده كثيراً وهو الذي ترك بصمة كبيرة 
من خالل أعماله التي حفظناها وأثرت فينا جميعاً، وسيبقى 

حاضراً رغم الغياب، ونقول له إننا سنشتاقه كثيرا«.

ح�صن اإدلبي: 

ال�صادق في اأدائه الم�صرحي 

والدرامي

للراحل  توصيفه  اختصر  إدل��ب��ي  حسن  المخرج 
بالتشديد على صدقه، فقال: »اعتدنا أن يرحل العمالقة  
بصمت، ولكن ألول مرة يودعنا عمالق من لبنان ضاحكاً. 
ال يمكن أن ننسى بيار الذي أضحكنا وأبكانا، ولم نشعر 
يوما أنه يمثل كونه كان صادقاً، ال بل إنه من أصدق رواد 
الدراما والمسرح اللبناني. يعز علينا أن نتكلم عن بيارو 

بصيغة الماضي. السالم لروحه والبقاء لألمة«.

وفاء �صرارة: 

فنان �صامل وحقيقي

أما الفنانة وفاء شرارة فقالت: »للحقيقة حين نريد أن 
نتكلم عن بيار جامجيان نحتار فيما سنقوله، حيث هناك 
صاحب  اإلنسان  بيار  عن  نتكلم  هل  عنه.  لنتكلم  الكثير 
عن  أم  ولآلخرين؟  لنفسه  احترامه  وعن  العالية  األخالق 

وفائه ووطنيته وعن عدم تفرقته بين إنسان وآخر؟«.
وأضافت: »إذا أردنا أن نحكي عن فنه سنقول الكثير. بيار 
كان فناناً شامالً نجح في كل األدوار الكوميدية والدرامية، 
والشخصيات التي قدمها أظهرت تلقائيته. الناس أحبته 
ألنه كان حقيقياً وعفوياً، ترك بصمة في كل ما قدمه. وال 

ننسى سعيه إلنصاف كل زميل له شعر يوماً ما بالغبن وقدم له يد العون ولو بإطار معنوي. لبيار 
أقول: خسرناك كفنان وصديق وأخ، وستترك فراغاً كبيراً ال يمكن تعويضه، ولترقد روحك بسالم«.
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مسرح زياد الرحبانيمع المخرج ايلي حبيببيارو في المعلمة واالستاذ



ورد الخال: 

حالة فريدة طبعت في ذاكرة النا�س

الفنانة ورد الخال رأت أن بيار جامجيان حالة فريدة، 
إال أنه لم ينل حقه في ظل المحسوبيات، وقالت: »بيار 
وكان  وتواضعه،  وطيبته  بأخالقه  مجاله  في  تفّوق 
تعّرض  أنه  إال  الناس،  ذاكرة  في  طبعت  فريدة  حالة 
المــقدرة  يمتلكون  الذين  الفنانين  من  كثر  كما  للغبن 
الفساد  دائــرة  خارج  أنهم  بْيد  ــداع  واإلب العطاء  على 
للنجـــومية  بلدنا،  الفني والمحسوبيات. لألسف، في 
وبيار  المحترفين،  الفنانين  مع  تتالءم  ال  مقاييــس 
حقه  ينل  لم  النجومية  مرحلة  تخطى  الــذي  المبدع 

حيث تم وضعه في اإلطار الثانوي، وهذا مؤسف. ففي 
أو  الدراما  سواء  التمثيلية  األعمال  في  األفضلية  لهم  وتكــون  المبدعين  تكريم  يتم  العالم  كل 
الكوميديا، سينــمائياً وتلفزيونياً. لذلك أستــغرب أن فناناً بحــجم بيار جامجيان لم ُيمنح دور 
البطولة في مختــلف األعمال الدرامــية األخيرة التي شارك فيها، بينما في سورية، على سبيل 
المثال ال الحصر، هناك تقدير كبــير وأولوية للجيل المخضرم فنّياً مع عدم إغفال األجيال كافة. 

خالصة األمر، بيار خسارة كبيرة على الصعيد الفني واإلنساني«.

نبيل عبد ال�ساتر: 

الوطني الذي ينتمي اإلى فكر 

وعقيدة مقاومة

من جهته، أكد الكاتب نبيل عبد الساتر أن بيار كان ملك 
الذي  الوطني  اإلنسان  األداء، حيث قال: »بيار  التلقائية في 
ينتمي إلى فكر وعقيدة ال نقاش حولهما؛ فهو السوري القومي 
االجتماعي صاحب الموقف المقاوم الذي ينبذ التطرف، وهو 
عاش االضطهاد في زمن التقسيم حيث أنه اضطر أن يبتعد 
اليمين  عن منطقته قسراً حـين كانت تحـــــت سيطرة قوى 
ثماني  مدى  على  معه  عملت  لآلخرين.  الرافض  المتطرف 

سنوات وأستطيع الجزم أنه ملك التلقائية والعفوية في األداء، ويضيف إلى الشخصية أدواته، وفي أي 
مشهد تمثيلي كل من وقف أمامه من زمالئه شعر بالراحة بحيث يأتي العمل متقناً ومقنعاً للمتلقي«. 

وأضاف: »حين باغتنا بيار بالغياب قلت له حينها: أيها الحبيب كيف حافظت على قلب الطفل داخل 
أضالعك حتى وقت الرحيل؟«.  أن ما يحزن هو التعاطي اإلعالمي مع خبر رحيله حيث كان خبراً خجوالً 
وعابراً. نحن في قناة المنار كّرمناه من خالل حلقة خاصة استحضرنا فيها أبرز المشاهد من األعمال التي 
القيام به. بيار  أقل ما يمكن  التشييع، وهو  المؤسسة عن  إدارة  القناة، ولم تغب  شارك فيها وعرضتها 

خسارة كبيرة وشخصية فنية ال تتكرر«. 

�سعد حمدان: 

هّمه نجاح العمل بعيداً من 

عقدة الأنا

في  »التقينا  قــال:  حمدان  سعد  الفنان  بــدوره، 
ومانا(  حانا  )بين  مسرحي  عمل  في  الثمانينيات 
الشوالي،  محمد  والــمــخــرج  الــحــر  ــع  الم للكاتب 
صيدا  مدينة  فــي  المسرح  ــام  أي أجمل  وأمضينا 
حيث  صالح،  أبي  أماليا  الراحلة  الكبيرة  بمشاركة 
ُيكَتَشف  المسرح  في  هناك.  العروض  بداية  كانت 
جامجيان  وبيار  جمعني  ما  حقيقته.  على  اإلنسان 

على  يساير  وال  زمالئه،  جانب  إلى  يقف  دائماً،  مزوحاً  جداً،  لطيفاً  كان  حيث  النكتة،  روح 
مصلحته«.  حساب 

براديسو(  )أوتيل  ضخم  تلفزيوني  عمل  في  التسعينيات  في  والتقينا  »عدنا  وأضاف: 
للمخرج والمنتج يوسف الخوري، وهناك تالقت الموهبتان في الكوميديا ما أثمر ِرفعة فنية 
نخطط  وكنا  المسرح  إلى  اشتقنا  أجمل.  المسرح  البعض:  لبعضنا  نقول  كنا  العمل.  لهذا 

إلنجاز عمٍل آخر جديد، إال أن الوضع األمني آنذاك لم يساعدنا على تنفيذ ذلك«.  
أي  دون  من  زميله،  إلى  ويرمي  بالفطرة  اإلشارة  يلتقط  الذي  الفنان  بيار  »كان  وختم: 
فقط  يهمه  كان  إذ  األنا،  عقدة  عن  ُبعَده  ُيثبت  وهذا  عليها،  اآلخر  ليرد  معّينة  جملة  حسد، 

نجاح العمل«.  

رندلى قديح: 

بيار تاريخ فني، وغيابه 

�سيحدث فارقًا كبيراً وفراغًا 

ي�سُعب تعوي�سه

في  بيار  معها  عمل  التي  قديح  رندلى  المخرجة 
اإلعالم  وسائل  إلى  باللوم  توجهت  أمــل«  »حكاية 
وقالت:  رحيله،  فــي  حتى  بيار  تنصف  لــم  التي 
قليلة.  بكلمات  توصيفه  يمكن  ال  فني  تاريخ  »بيار 
تركت  كوميدية  شخصيات  فــي  عرفناه  جميعنا 

الحقيقية  الكوميديا  إلى  أشير  وهنا  الكبير،  أثرها 
الصعيد  وعلى   2000 العام  في  أمل«  »حكاية  في  معه  عملت  االبتذال.  على  القائمة  تلك  ال 
الشخصي أعرفه منذ زمن وأشعر بأنه أب لما كان يمــتلك من عطاء ومحـــبة للجمــيع. وال 
أعرف لماذا تعاطى جزء كبير من اإلعالم بشكل هامشي معه حتى في رحيله على رغم أنه 
فنان مخضرم وتاريخه يشهد، إال أن خبر وفاته مر مرور الكرام وبشكل خجول على معظم 

المحلية«. الشاشات 
األمر.  لهذا  التنبه  المعنيين  وعلى  وفاته،  في  حتى  التكريم  يستحق  »بيار  وأضافت: 
لألسف نحن في بلد ال يدعم الفن والثقافة وكبار المبدعين خارج إطار االهتمام. بيارو كان 
وغيابه  الجميع،  من  بقربه  وإنسانياً  فنياً  الشخص  نفس  وهو  تكلّف،  دون  من  يضحكنا 

سيحدث فارقاً كبيراً وفراغاً يصُعب تعويضه«.

5 امللف
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في الغالبون

قيادة الحزب خالل التعازي بالرفيق الفنان بيار جاميجيان

مع زياد الرحبانيمع رفيق الدرب احمد الزين

ملصق نزل السرور من مسلسل قيامة البنادق

رئيس الحزب يدون كلمة في سجل التعازي

22 تشرين  الشمالي في  المتن  ـ  بقنايا  بلدة  بيار جامجيان في  الراحل  الرفيق  ُشّيع  وكان 
وعدد من  واألصدقاء،  والمواطنين  القوميين  من  حشد  فيه  شارك  مهيب  بمأتم    2021 األول 

وفاعليات. الفنانين 
وشارك في المراسم وتقبل العزاء في صالة الرابطة االجتماعية - بقنايا إلى جانب عائلة 
وائل  الحزب  رئيس  ضّم  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  قيادة  من  مركزي  وفد  الراحل 
حردان،  أسعد  النائب  القومية  الكتلة  رئيس  رفعت،  سمير  األعلى  المجلس  رئيس  الحسنية، 
قمر،  رامي  األعلى:  والمجلس  العمد  مجلس  وأعضاء  مهدي،  سماح  األعلى  المجلس  ناموس 

بطرس سعاده، د. جورج جريج وسمير عون.
ودّون رئيس الحزب كلمة في سجل التعازي جاء فيها:

» في أكثر األوقات التي نحتاج فيها إلى حاملي لواء الفن الملتزم المؤيد بالعقيدة الموحدة 

الرفيق  هو  والثقافية  الفنية  األعمدة  من  واحد  جسداً  عنا  يرحل  المجتمع،  أبناء  لكل  الجامعة 
المناضل بيار جاميجيان.

نسجل للراحل مناقبيته العالية التي ترجمها فعالً في كافة أعماله الفنية على مدى عقود 
كل  من  الرغم  على  العظمى  للمسؤولية  تحمله  مدى  الجدل  يقبل  ال  بما  فأثبت  الزمن،  من 

الصعوبات.
األمة  وجدان  يسكن  لكنه  بيننا،  من  رحل  بيار  الرفيق  أن  صحيح  الحزب:  رئيس  أضاف 

السورية كلها.
باالبداع  حافلة  ملتزمة  فنية  بمسيرة  تتمثل  كبيرة  ثــروة  ترك  بيار  الرفيق  أن  عزاؤنا 

واالنتماء. والمسؤولية 
البقاء لألمة والخلود لسعاده«.

وفد من قيادة الحزب عّزى بوفاة الفنان جاميجيان 

ورئي�س الحزب دّون في ال�سجل: ن�سجل للراحل مناقبيته العالية التي ترجمها فعاًل في كافة اأعماله الفنية 



6 �إعالنات
وزارة المالية -  مديرية المالية العامة

  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة التدقيق الميداني
إعالم تبليغ

الموضوع: تبليغ
تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
التدقيق الميداني, المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية 
لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر 
هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله, علماً أنه 

سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
2502735RR193953194LBنظام محمود كايد
3493064RR193953217LBنزار محمد كايد

1587984RR193953225LBمحمود حمد سيف
1565140RR193969000LBمازن انطون عزيز خوري

2745559RR193969035LBفايبر كوميونيكيشن نتورك ش.م.م
1419452RR193969058LBجوزاف حنا الخوري يوحنا

357470RR193969075LBباسل خضر حدارة
2783550RR193969089LBشركة حدارة غروب ش.م.م

217252RR193969129LBمحمود علي الغزال
556802RR193969923LBنزيه احمد سعاده

1214845RR193969937LBابراهيم محمد فراشه
699983RR193969954LBميالد اسعد مكاري

1822062RR193970609LBسمارة محمد يحي طبارة
2254360RR193970626LBوائل عبدو ابراهيم

12811RR193971207LBستار غروب ش.م.م
1613555RR193971462LBاميل حليم الحايك
128869RR193971476LBمحمد احمد حبيب

1326962RR193971480LBمحمد نبيل محمد ديب االفيوني
1138089RR193971493LBاسد حليم يوسف فهيم

727910RR193971520LBمخايل هواش خير
768145RR193972216LBمحمد صالح الدين مصطفى طرطوسي

2419848RR193972233LBحنا فؤاد شليطا
2818780RR193973812LBنرجس غالية محمد عامر مبيض

2818791RR193973826LBحسين محمد مراد.
2818795RR193973830LBحسان محمد مراد

BARSHA SARL .2394824برشا ش.م.مRR193973914LB
2028581RR193973928LBشركة جاجية انترناشيونال ترايدنغ ش م م

1903320RR193973962LBكريستيان وهيب العلم
1290113RR193973976LBاحمد سالم مصري

shark 2743059شركة ظافر سكري و شركاهRR193973980LB
59740RR193974013LBأحمد  خالد الحاج

1648807RR193974027LBداني موريس المارديني
579509RR193974035LBميالد طنوس مراد

50336RR193974044LBنعمت كامل تبكنجي
1155958RR193974058LBوليد محمد لبابيدي ابو شام

RIVAGE SARL 2517208ريفاج ش م مRR193974115LB
2019113RR193974194LBشركة طليس للتجارة العامة والتعهدات والمقاوالت ش م م

2397962RR193974340LBعزيز سايد الطبر
2688943RR193974353LBسامر حسن مأمون دملج

298034RR193974367LBزينة سعيد نعمة
281740RR193974375LBمحمد علي الغزال

256931RR193974384LBابراهيم رشاد البيسار
3349209RR193974398LBربيع سالم رستم

53152RR193974407LBمصطفى خالد البدوي
3001813RR193974441LBشركة جرجس غروب انترناشيونال ش.م.م

1426705RR193974469LBطالب محمود محمد علي
3514519RR193974490LBمحمد ياسين حميده

2594271RR193974509LBر.ا.ف روش للتعهدات والمقاوالت ش.م.م
3014026RR193974526LBشركة جي تي سي بالس ش.م.م

2753815RR193974605LBاحمد محمد ديب ياسين
1885105RR193974645LBمحمود محمد السيد
243301RR193974662LBاكرام عمر شرف

802123RR193974680LBسالم جرجي سعد مخايل
1237514RR193974747LBطارق سليمان ايوب

282053RR193974764LBايزابيال بستاني خوري
2379270RR193974781LBاحمد علي ناصر و يحي محمد علي ناصر

2334794RR193974795LBيحي محمد علي ناصر
2631730RR193974804LBخالد عمر نابلسي

info techno log-in sarl - 1990130انفو تكنو لوغ ان ش م مRR193974818LB
1559234RR193974821LBعمار محمد الدريعي

388642RR193974835LBحسام راغب طالب طالب
261931RR193974849LBاحمد فاروق جهير
1183857RR193974897LBسلوى اسعد خوري

1002812RR193974968LBانطوان يوسف بولس.
2447989RR193974985LBعصمت عمر الغوراني

312882RR193974999LBعمر انور الغوراني
2447992RR193975019LBعبدالوهاب عمر الغوراني

220220RR193975022LBايزابيال بستاني خوري
PARALLAX S.A.R.L 3249917باراالكس ش.م.مRR193975124LB

2113101RR193975138LBربيع محمد  عثمان
1410078RR193975141LBعبود عثمان الكردي

83032RR193975226LBنوفل سليمان حميد
3012910RR193975243LBناردا ناهي حميد
3000439RR193975257LBجاد ناهي حميد

2322372RR193975328LBوجيه خالد الصمدي
2654955RR193975359LBوسام محمد بسام النجارين
2434546RR193975380LBربيع محمد فخر حجازي

for women .co 2431657شركة ربيع حجازي ونديم سلطانRR193975393LB
2117594RR193975420LBميامي غروب لالستثمار السياحي ش.م.م.

245799RR193975447LBخالد حسين بحري
1289486RR193975455LBاحمد محمد غازي غنوم
1802409RR193975481LBمحمد محمود الرشواني

808542RR193975495LBليلى سايد معوض
536034RR193975535LBفاتن عبدالكريم عضاضة

291200RR193975549LBمحمد حمد سيف
244859RR193975552LBمحمد  محمود العلي

1112546RR193975566LBجمال مصطفى شاهين
741267RR193975570LBعصام محمد طيبا

2433742RR193975583LBعباس للتجارة العامة
52506RR193975606LBبسام يوسف نصر

290190RR193975610LBهويدا صالح حماده
2119774RR193975623LBايلين جميل الحاج
245457RR193975708LBهيثم سعيد شاكر

2447966RR193975725LBريم بالل الغوراني
1845146RR193975739LBبالل انور الغوراني

2447975RR193975742LBمؤمن بالل الغوراني
2447979RR193975756LBضياء بالل الغوراني

2447985RR193975760LBعبدالمجيد عمر الغوراني
1686392RR193975835LBعمر احمد الخير
272655RR193975844LBعمر أحمد الخير

2643722RR193975946LBشركة عمار عبد الغفور وشركاه
2644141RR193975950LBعبير العبد يحيى عبدالغفور
2644148RR193975963LBريم العبد يحيى عبدالغفور

2644152RR193975977LBايهاب العبد يحيى عبدالغفور
247528RR193975985LBعمار العبد يحي عبد الغفور

3409345RR193975994LBعمر فاروق الزامل
3377794RR193976005LBشركة حذيفة عبد الرزاق الرفاعي

3645396RR193976028LBفاضل محمود الجاسم
1507990RR193976181LBمصطفى خضر حسون
1404987RR193976195LBشريف القادري راجح

937338RR193976218LBزكريا محمد جمعة غمراوي
224244RR193976221LBخالد محمد عيوش
2720985RR193976249LBام.ار.جي ش.م.م

223539RR193976252LBوفاء جبرائيل دعبول
191589RR193976266LBحقي محمد رافت اسماعيل
218472RR193976310LBمصطفى حسن القبيطري

3477267RR193976368LBفادي احمد شوك
3434728RR193976385LBانطوان يوسف معوض

1560500RR193976399LBخالد عبدالعزيز شوك
775460RR193976439LBمحمود احمد شوك

1656546RR193976442LBمحمود خضر شوك
888603RR193976473LBعبد الرحمن عبد الغني صافي

1340327RR193976535LBشركة عجلتوني ش.م.ل
S.B.M 2246619اس.ب.امRR193976615LB
2542366RR193976632LBطارق شفيق الحاج

1787976RR193976677LBانطوان خليل فرنجية
2154228RR193976685LBشركة البالد التجارية ش.م.م.

756240RR193976694LBغسان محمد. االبراهيم
569641RR193976703LBيوسف احمد احمد سليمان

2484187RR193976717LBمحمد سليم نعمان
2130303RR193976725LBجالل محمد علي عمر
217260RR193976751LBجوني يوسف فنيانوس

940512RR193976822LBوسيم محمد الطبال
2081061RR193976836LBعادل عفيف اللون

178337RR193976884LBمحمد طالل عبد السالم غمراوي
2690267RR193976907LBفايق مرشد الفار

1067432RR193976915LBمحمد بسام سعد الله عويضة
622720RR193976924LBابراهيم محمود كريمة

1813767RR193976955LBيحي احمد كامل السيد علي
2397171RR193977099LBفادي نسيم غنطوس

41164RR193977125LBعبد الخالق حسن نابلسي
2958704RR193977195LBوليد محمد الجاجية

3024029RR193977213LBياسر عبد الكافي الحاج علي
2629964RR193977235LBعامر فايز طرباه

2939442RR193977258LBسارة محمد العبدالله
2194973RR193977261LBديب محمد كنعان السيد

2195938RR193977275LBابراهيم خليل احوش
3386105RR193977289LBاحمد محمود شوك

1832826RR193977292LBخضر محمود شوك
40009RR193977301LBمحمد باسم يحي

243081RR193977332LBعلي مصطفى. سيور
730765RR193977350LBساره محمد كباره
223695RR193977363LBاحمد فيصل البقار
2753821RR193977434LBحسين احمد سيف.

2753800RR193977448LBعلي موسى عويض
2753802RR193977451LBعبود خالد سيف

2753793RR193977465LBعلي يوسف العويد
2753811RR193977496LBجمال عبدالقادر عوض

2839810RR193977522LBماريا بالل قاسم
2839818RR193977536LBايه بالل قاسم

2839823RR193977540LBدام السرور بالل قاسم
2086609RR193977584LBعبد الحق رأفت مصري عتال
2086627RR193977598LBفادي عبد الحق مصري عتال

1834292RR193977615LBعمرو عمر هرموش
2013842RR193977638LBشركة هافانا سنتر ش.م.م.

2820638RR193977641LBعمر محمد يحيى
2023649RR193977655LBايمن عبد الكريم طليس

259719RR193977669LBمحمود خالد دكوير
KIRAM sarl 2547822شركة كرام ش م مRR193977686LB

1639937RR193977690LBمؤسسة الميناء الحديثة
2839827RR193977845LBمنال محمد غنوم
2839815RR193977859LBفاروق بالل قاسم

2839808RR193977862LBهناء بالل قاسم
511316RR193977893LBابراهيم حسين حيدر
101341RR193977947LBسامي وليد المصري

285965RR193977964LBجورج دومط الطبشي
2027170RR193977978LBشركة خير - روميرو ش م م

1681980RR193977995LBبسام فوزي عبدو
2711274RR193978001LBعلي احمد ال عبدالله.

194253RR193978015LBمحمد نزار ابو دان
314214RR193978085LBاحمد حسن عيسى

2563329RR193978134LBالمملكة الصناعية غروب ش.م.م.
2769359RR193978182LBشركة لبنان و الخليج للخدمات الطبية ش.م.م

2992101RR193978196LBشركة مرقص ترايدينغ ش.م.م
2547787RR193978236LBجمال فؤاد رستم

217221RR193978307LBميالد صليبا الزلوعا معوض
244431RR193978430LBحسن محمد حسن نابلسي
2962461RR193978559LBنوال عبدالغفور قبيطري

12169RR193978593LBشركة داليا للتجارة والمقاوالت ش.م.م
12242RR193978602LBالشركة الوطنية النتاج الطحينة والحالوة

2233248RR193978939LBمحمود حمد الخضر
619583RR193979112LBفادي فؤاد شحادة

1749274RR193979466LBجهاد جرجس ناضر
2839808RR193979713LBهناء بالل قاسم

2839818RR193979758LBايه بالل قاسم
2839827RR193979761LBمنال محمد غنوم

2923681RR193979850LBشركة جورج الخليل وشركاه
1778542RR193979877LBجورج عزيز الخليل
511316RR193980328LBابراهيم حسين حيدر

224244RR193980521LBخالد محمد عيوش
2818795RR193980835LBحسان محمد مراد

2818791RR193980844LBحسين محمد مراد.
2818780RR193980889LBنرجس غالية محمد عامر مبيض

2915287RR193981116LBمي سعيد غمرة
2910672RR193981120LBمي سعيد غمره
1669588RR193981147LBخالد احمد باكير

PARALLAX S.A.R.L 3249917باراالكس ش.م.مRR193981283LB
2826490RR193981310LBمحمد غسان حجازي
2693012RR193981345LBمحمد غسان حجازي

741267RR193981368LBعصام محمد طيبا
1112546RR193981371LBجمال مصطفى شاهين

244859RR193981385LBمحمد  محمود العلي
2028581RR193981425LBشركة جاجية انترناشيونال ترايدنغ ش م م

2820638RR193981442LBعمر محمد يحيى
1995349RR193981487LBظافر جرجس العين

3193789RR193981495LBفادي نعيم جرجي
ROI DU SEL S.A.R.L 2254684شركة ملوك الملح ش.م.مRR193981822LB

1183857RR193982213LBسلوى اسعد خوري
741267RR193982329LBعصام محمد طيبا
741267RR193982332LBعصام محمد طيبا

2458576RR193982479LBباسل عبد القادر درنيقة
182839RR193982482LBجهاد فخر الدين طالب

293519RR193982496LBشركة سمير العكاري للصيرفة وشركاه
2229892RR193982567LBسعد اليخندرو ديبو

1737894RR193982575LBجورج حسيب الحويك
208363RR193982584LBسليمان حسين خليل داود حمادة

236183RR193982607LBشركة جالل عز الدين العكاري وشركاه للصيرفة
306222RR193982615LBشركة كرادواكس شينج - نعمان شلهوب الدويهي وشركاه

803399RR193982672LBقمرة بشير مرقص الدويهي
2434812RR193982686LBاوتل يوسف طنوس ليشع
208482RR193982712LBفيكتوري للصيرفة ش.م.م

3606183RR193982730LBاندرو نعيم حليم زعني
3394109RR193982743LBحليم نعيم الزعني

1110294RR193982765LBاحمد مجذوب وشريكه
3685298RR193982774LBخزيمة ناصر طليس

940512RR193982805LBوسيم محمد الطبال
279098RR193982893LBاحمد السيدعلي طالب

1669588RR193982933LBخالد احمد باكير
1669601RR193982947LBشركة احمد عبد اللطيف و خالد باكير-المجموعة

2910672RR193983046LBمي سعيد غمره
3386105RR193983148LBاحمد محمود شوك

1832826RR193983151LBخضر محمود شوك
3477267RR193983179LBفادي احمد شوك

775460RR193983219LBمحمود احمد شوك
2652107RR193983240LBايلين جميل الحاج

2839808RR193983307LBهناء بالل قاسم
2839818RR193983324LBايه بالل قاسم

2839827RR193983369LBمنال محمد غنوم
Reinepharm .2633142رين فارم ش.م.مRR193983386LB

2690267RR193983412LBفايق مرشد الفار
1551227RR193983465LBالين جورج متى

1214498RR193983474LBعصام مفيد حيدر
1067432RR193983488LBمحمد بسام سعد الله عويضة

766197RR193983545LBبسام خالد برادعي
1002812RR193983559LBانطوان يوسف بولس.

2426181RR193983562LBجرجس إلياس العنداري
2322372RR193983580LBوجيه خالد الصمدي

2434546RR193983647LBربيع محمد فخر حجازي
for women .co 2431657شركة ربيع حجازي ونديم سلطانRR193983664LB

2654955RR193983678LBوسام محمد بسام النجارين
3620155RR193983695LBمحمود حمد سيف

182488RR193983704LBميشال يوسف بشارة
86985RR193983718LBانطوان نعيم مخلوف

769108RR193983721LBشركة الميزان للتجارة
Le Marin41580RR193983735LB - مؤسسة فيليب الزعني للتجارة والسياحة

287142RR193983752LBماريو نصري ابي فاضل
ZEAH S.A.R.L 3255234زيا ش.م.مRR193983770LB

1303409RR193983783LBوليد محمد الخالد كعكة
45156RR193983797LBفاديكو أطريب

12577RR193983806LBشركة الطرق الحديثة للمقاوالت ش.م.م.
2994549RR193983823LBعماد مصطفى عبدالعال

2839861RR193983845LBشركة م.ق.الين التجارية ش.م.م
767293RR193983854LBعمر احمد التكريتي
2200732RR193983885LBغانم سمعان طنوس

3077006RR193983899LBالشركة االيطالية العالمية ش.م.م
229492RR193983908LBمطعم عين الجرن

2826490RR193983956LBمحمد غسان حجازي
2702693RR193983960LBطالل عمر اسوم

2923681RR193983987LBشركة جورج الخليل وشركاه
1778542RR193983995LBجورج عزيز الخليل

2934415RR193984007LBمي عزيز الخليل
2013842RR193984072LBشركة هافانا سنتر ش.م.م.

1432079RR193984090LBباسل عبد القادر درنيقة
40009RR193984109LBمحمد باسم يحي
90568RR193984174LBلينا يوسف فضة

90571RR193984188LBعلي توفيق نصار
60240RR193984262LBخالده اسعد ايعالي
243301RR193984395LBاكرام عمر شرف

2949652RR193984404LBشركة ليدر غروب بالل عثمان وشركاه

3704936RR193984418LBعبدالقادر محمد نده
248133RR193984421LBطانيوس فارس جرجس

242580RR193984452LBعدال محسن الخوري
2482264RR193984466LBدويهي الكترونيكس

1802409RR193984523LBمحمد محمود الرشواني
1311255RR193984537LBالشركة االوروبية الصناعية التجارية

3167555RR193984625LBمحمد رشيد حسون
802123RR193984639LBسالم جرجي سعد مخايل

1237514RR193984642LBطارق سليمان ايوب
280270RR193984761LBمحمد علي المصري الشعراني

3093179RR193984850LBممتاز مصطفى معرباني
2962461RR193984894LBنوال عبدالغفور قبيطري

2086609RR193984903LBعبد الحق رأفت مصري عتال
2086627RR193984925LBفادي عبد الحق مصري عتال

2746750RR193984996LBيوسف ماريو ابو ملحم
221960RR193985047LBليلى رشاد درويش
3531070RR193985285LBهيثم محمود علوش

2745559RR193985308LBفايبر كوميونيكيشن نتورك ش.م.م
1565140RR193985311LBمازن انطون عزيز خوري

536034RR193985387LBفاتن عبدالكريم عضاضة
3001813RR193985529LBشركة جرجس غروب انترناشيونال ش.م.م

GROUP 3 S.A.R.L  1768149غروب ثري ش.م.مRR193985648LB
1834292RR193985722LBعمرو عمر هرموش

AYCODENT S.A.R.L 2996346ايكودانت ش.م.مRR193985740LB
51909RR193985798LBاديب مسعد متري

2656045RR193985957LBوليد مصطقى الماروق
G M G Diagnostics Ltd2950282RR193986025LB ش.م.م

2322372RR193986039LBوجيه خالد الصمدي
1395901RR193986060LBيوسف سايد معوض

1686392RR193986073LBعمر احمد الخير
85125RR193986087LBنخيل محسن يمين

3001813RR193986100LBشركة جرجس غروب انترناشيونال ش.م.م
83398RR193986127LBعفيف عادل اللون
2081061RR193986135LBعادل عفيف اللون

AYCODENT S.A.R.L 2996346ايكودانت ش.م.مRR193986144LB
730765RR193986175LBساره محمد كباره

730760RR193986192LBعبد الكريم محمد عبد اللطيف كباره
765326RR193986232LBشركة خالط و ايوب
2485840RR193986294LBهيثم محمود علوش

2210296RR193986334LBأحمد محمد إسبر
60515RR193986348LBحسين عبد الله ستوت

259719RR193986379LBمحمود خالد دكوير
290240RR193986422LBنوري سليم السبع

766197RR193986453LBبسام خالد برادعي
1177271RR193986467LBمحمد حازم عبدالرحمن الطبشة

937338RR193986475LBزكريا محمد جمعة غمراوي
937338RR193986484LBزكريا محمد جمعة غمراوي

224244RR193986498LBخالد محمد عيوش
224244RR193986507LBخالد محمد عيوش

1619401RR193986515LBأحمد عبد المنعم العواني
340912RR193986541LBفيرا سايد انطون

2618579RR193986569LBشركة جيرافان لالستيراد و التصدير ش.م.م
290190RR193986586LBهويدا صالح حماده
940512RR193986630LBوسيم محمد الطبال

250640RR193986657LBاحمد يحيه يحيه
2912199RR193986688LBزوايا ميديا برو انترناشيونال ش.م.م

3645396RR193986820LBفاضل محمود الجاسم
802123RR193986833LBسالم جرجي سعد مخايل

KIRAM sarl 2547822شركة كرام ش م مRR193986855LB
243301RR193986864LBاكرام عمر شرف

1212294RR193986878LBشركة سكراب ميتلز ش.م.م
12242RR193986918LBالشركة الوطنية النتاج الطحينة والحالوة

for women .co 2431657شركة ربيع حجازي ونديم سلطانRR193986921LB
2434546RR193986935LBربيع محمد فخر حجازي

12272RR193986952LBشركة خليل التجارية ش.م.م
2654955RR193986997LBوسام محمد بسام النجارين

12169RR193987003LBشركة داليا للتجارة والمقاوالت ش.م.م
2117594RR193987017LBميامي غروب لالستثمار السياحي ش.م.م.

2113101RR193987051LBربيع محمد  عثمان
1273929RR193987065LBوسيم احمد عقاد

1067432RR193987079LBمحمد بسام سعد الله عويضة
2690267RR193987082LBفايق مرشد الفار

2977939RR193987140LBعبد المحسن محمد علي حامد
2980307RR193987153LBعبد المحسن محمد علي حامد

298034RR193987175LBزينة سعيد نعمة
2643722RR193987215LBشركة عمار عبد الغفور وشركاه

2753793RR193987224LBعلي يوسف العويد
341346RR193987241LBوليد عزمي االفيوني
947859RR193987272LBرباب محمد االيوبي

246842RR193987290LBوليد احمد موسى
2019113RR193987330LBشركة طليس للتجارة العامة والتعهدات والمقاوالت ش م م

RIVAGE SARL 2517208ريفاج ش م مRR193987343LB
1767343RR193987388LBانطوان مخلوف للتجاره و المقاوالت ش.م.ل

BARSHA SARL .2394824برشا ش.م.مRR193987428LB
2958704RR193987431LBوليد محمد الجاجية
3167555RR193987445LBمحمد رشيد حسون

536034RR193987476LBفاتن عبدالكريم عضاضة
3024029RR193987480LBياسر عبد الكافي الحاج علي
1813767RR193987493LBيحي احمد كامل السيد علي

2629964RR193987520LBعامر فايز طرباه
2939442RR193987533LBسارة محمد العبدالله

1565140RR193987547LBمازن انطون عزيز خوري
2547787RR193987723LBجمال فؤاد رستم

2992101RR193987737LBشركة مرقص ترايدينغ ش.م.م
1212294RR193987745LBشركة سكراب ميتلز ش.م.م

2769359RR193987768LBشركة لبنان و الخليج للخدمات الطبية ش.م.م
2826263RR193987771LBمحمد احمد هويدي

3605374RR193987785LBجورج يوسف جرجس يعقوب
173924RR193987799LBموريس جرجس يوسف العين
2992101RR193988074LBشركة مرقص ترايدينغ ش.م.م

2013842RR193988088LBشركة هافانا سنتر ش.م.م.
60240RR193988145LBخالده اسعد ايعالي

357470RR193988162LBباسل خضر حدارة
1787976RR193988176LBانطوان خليل فرنجية

2783550RR193988180LBشركة حدارة غروب ش.م.م
2233248RR193988220LBمحمود حمد الخضر

775460RR193988233LBمحمود احمد شوك
1656546RR193988247LBمحمود خضر شوك

3477267RR193988255LBفادي احمد شوك
2644148RR193988278LBريم العبد يحيى عبدالغفور

Reinepharm .2633142رين فارم ش.م.مRR193988281LB
3386105RR193988304LBاحمد محمود شوك

1560500RR193988318LBخالد عبدالعزيز شوك
3434728RR193988321LBانطوان يوسف معوض

2502735RR193988335LBنظام محمود كايد
40009RR193988349LBمحمد باسم يحي
3493064RR193988352LBنزار محمد كايد

1587984RR193988366LBمحمود حمد سيف
60083RR193988383LBحسين قدور غنيم
291200RR193988397LBمحمد حمد سيف

41164RR193988406LBعبد الخالق حسن نابلسي
217252RR193988410LBمحمود علي الغزال

F&B s.a.r.l1369626RR193988423LB  - اف اند بي ش.م.م
2753800RR193988437LBعلي موسى عويض

2753811RR193988445LBجمال عبدالقادر عوض
2753821RR193988454LBحسين احمد سيف.

2644152RR193988468LBايهاب العبد يحيى عبدالغفور
2644141RR193988471LBعبير العبد يحيى عبدالغفور
247528RR193988485LBعمار العبد يحي عبد الغفور

2753802RR193988499LBعبود خالد سيف
2753815RR193988508LBاحمد محمد ديب ياسين

3193789RR193988511LBفادي نعيم جرجي
3175535RR193988542LBسارة حسن غنطوس
290190RR193988692LBهويدا صالح حماده

KIRAM sarl 2547822شركة كرام ش م مRR193988701LB
2644152RR193988794LBايهاب العبد يحيى عبدالغفور
2644141RR193988803LBعبير العبد يحيى عبدالغفور
247528RR193988817LBعمار العبد يحي عبد الغفور

2644148RR193988825LBريم العبد يحيى عبدالغفور
2643722RR193988834LBشركة عمار عبد الغفور وشركاه

2839818RR193989049LBايه بالل قاسم
2839808RR193989052LBهناء بالل قاسم

2839827RR193989106LBمنال محمد غنوم
3157974RR193989154LBرانية ظافر ادريس
2435356RR193989211LBكلود رستم ضاهر

1426705RR193989239LBطالب محمود محمد علي
247285RR193989344LBعامر عبد الرحمن عيد

تبدأ مهلة االعتراض المحدد بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
المصلحة المالية االقليمية في مالية لبنان الشمالي
التكليف: 863
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3560 œb??F�« Ø 2021 ‰Ë_« s�dA� 28  Ø fOL)« Ø …dA� W��U��« WM��«

ÂU� —«c�≈
W�bK��« Âu�d�U� sOHKJL�« lOL� v�≈

ÕUOA�« W�bK� ‚UD� sL{
 ÎöL�Ë  ¨ÕU??O??A??�«  W�bK�  V����  Ê≈
 …œUL�«  ULO�  ô  88Ø60  Êu�UI�«  ÂUJ�Q�
 Âu�d�U� sOHKJL�« lOL� —cM�¨tM� Ø112Ø
 WO�U�√  nOKJ�  ‰Ë«b??�  V�uL�  W�bK��«
 »u??�u??� ¨ÕU??O??A??�« W??�b??K??� ‚U??D??� s??L??{
 s�  rNOK�  V�u��  U�  b�b��  v�≈  …—œU�L�«
 sOM��«Ë  2021  WM�  s�   U�«d�Ë  Âu�—
 dA�  W�L�®  Âu�  15  WKN�  ‰ö�  WI�U��«
 w� ¨ÂUF�« —«c�ù« «c� dA� a�—U� s� ©ÎU�u�
 W�uIML�« rN�«u�√ e�� v�≈ W�bK��« dDC� ô
 wMKF�«  œ«eL�U�  UN�d�Ë  W�uIML�«  dO�Ë
  U�«d�Ë  Âu??�d??�«  Ác??�  qOB��  sO�Q��
 d��F�  Ê√  vK�  ¨UNOK�  W��u�L�«  dO�Q��«
 qJ� wB�� —«c�≈ W�U�L� ÂUF�« —«c�ù« «c�

Æs�e�« —ËdL� ÎUF�U�Ë nKJ�
2021Ø10Ø21 w� ÕUOA�«

ÕUOA�« W�bK� V����
WO�UL�« …dz«b�« fOz—
tLF� w�U� ÊUOK�≈
891 ∫ nOKJ��«

 ¡UB�ù« …—«œ≈ vM�� nOEM� r�eK� Êö�«
 Íe�dL�«

 ÷Ëd� Ã«—b��« WI�dD�
 l�«u�« ¡U�ö��« Âu� s� …d�UF�« W�U��«
 2021  w�U��«  s�dA�  dN�  s??�  16  tO�
 U�e�d�  w�  Íe�dL�«  ¡UB�ù«  …—«œ≈  Íd��
 qOL�  —UH�u�  ≠  Àb��«  WIDM�  w�  szUJ�«
 ≠  Í—u??�??�b??�«  fK�L�«  »d??�  ≠  ÊuFL�
 …—«œ≈ vM�� nOEM� r�eK�� ÷Ëd� Ã«—b��«

ÆÍe�dL�« ¡UB�ù«
ÆWO�UM�� …dO� U�uOK� ∫ X�RL�« sO�Q��« ≠

 s�  W�UL�U�  …dA�  ∫  wzUNM�«  sO�Q��«  ≠
ÆWIHB�« WLO�

 ÎU��R�  Â«e��ù«  bM��  ∫  r�eK��«  WI�d�  ≠
Æ—UF�_« v�œ« Âb� s� v�≈

 d��œ ’u??B??� o??�Ë ÷Ëd??F??�«  Âb??I??�
 Ÿö???�ô«  sJL�  Íc???�«  ’U??�??�«  ◊Ëd??A??�«
 w�  Ê«u�b�«  W�KB�  s�  tOK�  ‰uB��«Ë

ÆÍe�dL�« ¡UB�ù« …—«œ«
 …—«œ≈  v??�≈  ÷Ëd??F??�«  qB�  Ê√  V��
 WO�U��«  W�U��«  q��  Íe�dL�«  ¡U??B??�ù«
 s�  15  tO�  l�«u�«  sOM�ù«  Âu�  s�  …dA�

 Æ2021 w�U��« s�dA� dN�
2021Ø10Ø21 w� Àb��«

 2021Ø122 r�— i�uH��« —«d� V�uL�
2021Ø9Ø21 a�—U�

tÒOJ� œuL�� w{UI�«
¡«—“u�« fK�� W�Uz— ÂU� d�b�
894 ∫ nOKJ��«

Êö�≈
 W�«—“  W�KB�  ≠  W�«—e�«  …—«“Ë  sKF�
 …b�«eL�«  WI�dD�  Õd�  UN���—  s�  ŸUI��«
 —U��√  qO�A�Ë  —UL���«  r�eK�  WOMKF�«
 …bK�  w�  WO�UM�K�«  W�—uNL��«  pK�  WO�d�
 r�—  —UIF�«  vK�  ¨UO�«—  ¡UC�  U�Ë—  W�d�
 q���«  l�u�  vL�L�«  Ãd��«  w�  2319
 œb�® ÊU�bM� ∫ Ÿu� s� —U��« sLC�L�«Ë
 t�OJK� …bzUF�« ©5000 œb�® ‰uK�Ë © 100

∫Áb�� Íc�«Ë WO�UM�K�« W�—uNL��« v�≈
w�«—“ o�d� ∫ÎU�d�
W�U� „ö�√ ∫ÎU�d�

W�U�Ë W�U� „ö�√ ∫ÎU�uM�
w�«—“ o�d� ∫ÎôUL�

 ¡UF�—_«  Âu??�  …b�«eL�«  W�K�  ÂUI��
 W�U��«  2021Ø11Ø10  t??O??�  l??�«u??�«
 W�bK�  vM��  w�  ÎU�U��  nBM�«Ë  WF�U��«

ÆU�Ë— W�d�
 —uC��«  ¨„«d��ùU�  sO��«d�«  vKF�
 ŸUI��«  W�«—“  W�KB�  ≠  W�«—e�«  …—«“Ë  v�≈
 e�d� Ë√  ŸUI��«  w� WOH�d�«  WOLM��«  …dz«œ Ë√
 Ÿö�û� U�Ë— W�d� W�bK� Ë√ UO�«— Ã«d�√

ÆwL�d�« Â«Ëb�« ¡UM�√ ◊ËdA�« d��œ vK�
2021Ø10Ø27 w� WK�“

nOKJ��U� ŸUI��« W�«—“ W�KB� fOz—
qI� qOK� —u��b�«

Êö�≈
 W�«—“  W�KB�  ≠  W�«—e�«  …—«“Ë  sKF�
 …b�«eL�«  WI�dD�  Õd�  UN���—  s�  ŸUI��«
 —U��√  qO�A�Ë  —UL���«  r�eK�  WOMKF�«
 …bK�  w�  WO�UM�K�«  W�—uNL��«  pK�  WO�d�
 935  r�—  —UIF�«  vK�  ¨UO�«—  ¡UC�  U�Ëb�
 »UI�  vL�L�«  Ãd��«  w�  U??�Ëœ  …bK�  w�
  Ÿu� s� —U��« sLC�L�«Ë ©q���«® ”«dN�«
 ©3200  œb�® ‰uK�Ë © 600  œb�® ÊU�bM�

∫Áb�� Íc�«Ë
UJ� Ã«d� ∫ÎU�d�

U�Ëb� W�dI�« ∫ÎU�d�
U�Ë— W�d� Ã«d� ∫ÎU�uM�

¡U� sO�Ë w�«—“ ÂU� o�d� ∫ÎôUL�
 ¡UF�—_«  Âu??�  …b�«eL�«  W�K�  ÂUI��
 W�U��«  2021Ø11Ø10  t??O??�  l??�«u??�«
 W�bK�  vM��  w�  ÎU�U��  nBM�«Ë  WF�U��«

ÆU�Ëb�
 —uC��«  ¨„«d��ùU�  sO��«d�«  vKF�
 ŸUI��«  W�«—“  W�KB�  ≠  W�«—e�«  …—«“Ë  v�≈
 e�d� Ë√  ŸUI��«  w� WOH�d�«  WOLM��«  …dz«œ Ë√
 vK� Ÿö�û� U�Ëb� W�bK� Ë√ UO�«— Ã«d�√

ÆwL�d�« Â«Ëb�« ¡UM�√ ◊ËdA�« d��œ
2021Ø10Ø27 w� WK�“

nOKJ��U� ŸUI��« W�«—“ W�KB� fOz—
qI� qOK� —u��b�«

Êö�≈
 w�  UN���—  s�  …d�uB�«  W�bK�  sKF�
 qOGA�Ë  …—«œ≈  vK�  WO�uL�  …b�«e�  ¡«d�≈
 W�U��«  WOzU�dNJ�«   «b�uL�«  W�UO�Ë
 sO��«d�«  vKF�  Æ6  U??�œb??�Ë  W�bK��U�
 vK�  Ÿö�ù«  …b�«eL�«  Ác�  w�  W�—UAL�U�
 W�bK�  w�  rN{Ëd�  r�bI�Ë  ◊ËdA�«  d��œ
 WKN�  ‰ö�  wL�d�«  Â«Ëb�«  ¡UM�√  …d�uB�«
 l�«u�«  fOL��«  Âu�  s�  √b��  ÂU??�√  WF��
 WFL��«  Âu�  wN�M�Ë  2021Ø10Ø28  w�
 Íd��  Ê√  vK�  2021Ø11Ø5  w�  l�«u�«
 ÎU�U��  …d�UF�«  W�U��«  ÷ËdF�«  i�

Æ 2021Ø11Ø8 w� l�«u�« sOM�ù« Âu� s�
2021Ø10Ø19 w� …d�uB�«

w�dG�« ŸUI��« ÂUILzU�
…d�uB�« W�bK� ‰UL�Q� rzUI�«
tO��� ÂU�Ë

wzUC� mOK��
 w�  v??�Ë_«  W??�—b??�«  WLJ��  fOz—  s�
 w{UI�«  W��U��«  W�dG�«  «b�F�  ÊUM��  q��
 d�U� w�b��L�« ÂbI� VNK� VO�� nOKJ��U�
 2021Ø10165  ¡U�b��ùU�  tOIH�«  Íb�Ë
 a�—U�  944  w�u� …—U�≈ VD� tO� VKD�
 s�  —œU�  w�UO��«  e��  1980Ø5Ø10
 W��U� s� 80Ø119  r�— «b�F� cOHM� …dz«œ
 »uKDL�«  s�  wF�bL�«  qOL�  œUF�  cOHM��«
 Ÿu{uL�« tOIH�« œuF�� sO�« Áb{ cOHM��«
Ø1Ø751 —UIF�« s� —U��« bM� cOHM� VK� ∫

ÆtO�U�
 t�  ÂbI��«  lOD���  ÷«d��≈  t�  s�  q�
 ÊËdA�  WKN�  ‰ö�  WLJ�L�«  Ác�  rK�  ÂU�√

ÆdAM�« a�—U� s� ÎU�u�
 «b�u� ÍdBL�« W�UL� rKI�« fOz—

WOLJ� …dI� dA� Êö�≈
 w� WO�U��« WOz«b��ô« W�dG�« WLJ�� u�b�
 U�OK� ‰«u� WO{UI�« W�Uzd� WK�“ØŸUI��«
 œ«b??�  f�d�  ÊU��  Áb??{  v�b��L�«
 q��  ‰uN�L�«Ë  U��b�  w�  ÎUI�U�  rOIL�«
 WD�«u� Ë« ÎUOB�� —uC�K� ÎUO�U� W�U�ô«
 w�  WLJ�L�«  rK�  v�«  ÎU�u�U�  tM�  »uM�  s�
 WLJ�L�«  s�  —œUB�«  rJ��«  mK���  WK�“
 2021Ø51 —«dI�« r�— 2021Ø6Ø1 a�—U��
 ·“u�  w�b��L�«  s�  ÂbIL�«  ¡U�b��ùU�
 r�U�  œUL�  w�U�L�«  W�U�u�  —UB�  Ã—u�
 2020Ø16  ”U??�«  r�d�  UM�b�  q��L�«

 Æ2020Ø6Ø18 œË—u�« a�—U�
  ∫ rJ��« ÊuLC� 

 r�—  —U??I??F??�«  WOK�U�  Âb??�  Êö???�«  ∫ÎôË√
 WOMOF�«  WL�IK�  W�—UIF�«  U��b�  Ø438Ø
 w�  …œ—«u??�«  »U��ú�  Î «bM�  ¡U�dA�«  sO�

Æ —«dI�« s��
 —U??I??F??�« w??�  Ÿu??O??A??�« W????�«“« ∫ÎU??O??�U??�
 wMKF�«  œ«eL�U�  tFO�  o�d�  s�—u�cL�«
 t�d�  p�–  —cF�  ‰U�  w�Ë  ¡U�dA�«  sO�
 cOHM��«  …dz«œ  WD�«u�   ÂuLF�«  sO�  lO�K�
 ÕdDK�  ÎU�U�√  bL�F�  Ê√  vK�  WB��L�«
 Èd�L�«  sOL���«  WLO�  v�Ë_«  …b�«eL�«  w�
 —«bIL�  d�U{  u??�«  bOF�  dO���«  q��  s�
 Ê«  vK�  w�dO�«  —ôËœ  ØØ52.220§ØØ
 —«dI�« «c� s� √e��� ô Î «¡e� d�dI�« «c� d��F�
 WOJK� s� ¡U�dA�« sO� sL��« ŸÒ“u� Ê√ vK�Ë

  Æ WOJKL�« w� tBB� V��� q� —UIF�«
 w�  Í—UIF�«  q���«  W�U�«  ⁄ö�«  ∫ÎU��U�
 WHO�� s� ¡U�b��ô« …—U�« VDA� ŸUI��«
 W�—UIF�«  U??�??�b??�  Ø438Ø  r???�—  —U??I??F??�«

 ÆÎUO�U� bM��« –UH�≈ l� s�«e��U�
ÆW�U�  UIHM�« w�b��L�« sOLC� ∫ÎUF�«—

 ÎU�u�  sO�ö�  WKN�  Áb??{  v�b��LK�Ë
 Íc�« mOK���« a�—U� s� Î «—U���« ·UM���ö�
 oOKF��«  vK�  ÎU�u�  s�dA�  ¡UCI�U�  r��

ÆÊö�« d�¬dA�Ë
 rKI�« fOz—
ÍœU�� V�«—

WOD�M�« cOHM� …dz«œ s� —œU� Êö�≈
d�e� bL�√ w{UI�« W�Uzd�

2019Ø548 r�— W�cOHM��« WK�UFL�« w�
 W�U�u�  w�O��  w�U�  ∫cOHM��«  V�U�

d�U� wK� w�U�L�«
 w�O�� wK� bL�� ÊUM� ∫UNOK� cHML�«

 a�—U��  —œUB�«  rJ��«  ∫ÍcOHM��«  bM��«
 s�  2019Ø48  r�d�U�  2019Ø6Ø25
 sLC�L�«Ë  WOD�M�«  W�«b�  WLJ��  V�U�
 q�U�  dO�  s�b�“  Ø411   —UIF�«  —U���«
 ŸuOA�«  W�«“S�Ë ¡U�dA�«  sO� UMO� WL�IK�
 wMKF�«  œ«eL�U�  lO�K�  t�d�Ë  rNMO�  tO�

ÆrJ��«  U�—bM� o�Ë sL��« l�“u�Ë
 ∫ c??O??H??M??�??�« a????�—U????� ∫ ö???�U???F???L???�«

 2019Ø9Ø17
2019Ø11Ø1 ∫—«c�ô« mOK�� a�—U�

 ∫·u�uL�« —UIF�«
 WIDM� s� 411  —UIF�«  s� ÎULN� 2400
 W�Ë—e�  ÷—√  s�  …—U��  W�—UIF�«  s�b�“
 t�b�  b??�u??�ôË  …dL�L�«  —U??�??�_«  iF��

Æo�d�
²Â 2580 ∫t��U��

 t�œUF�  U�  Ë√  √Æœ  129000  ∫sOL���«
WO�UM�K�« WKLF�U�

 t�œUF�  U??�  Ë√  √Æœ  129000  ∫Õd??D??�«
WO�UM�K�« WKLF�U�

 W�ôb�«Ë ⁄«dH�« r�— ∫W��u�L�« Âu�d�«
 fOL��« —UN� ∫UN��—U�Ë …b�«eL�«  ÊUJ�
 11¨00 W�U��« 2021Ø12Ø23 tO� l�«u�«

 ÆWOD�M�« cOHM� …dz«œ fOz— ÂU�√ Î «dN�
 wMKF�« œ«eL�U� lO�K� …dz«b�« Ác� ÕdD�
 V�«d�«  vKF�  ¨Áö???�√  ·u�uL�«  —UIF�«
 …dz«b�«  rK�  w�  ÕdD�«  ‰b�  Ÿ«b??�«  ¡«dA�U�
 fOz—  d??�_  rEM�  w�dB�  pO�  V�uL�

 t�  W�U�≈  q��  –U��«Ë  WOD�M�«  cOHM�  …dz«œ
 r� U� t� Î «—U��� ÎU�UI� Òb� ô≈Ë UN�UD� sL{
 œuO� vK� Ÿö�ù« tOK�Ë ¨ÂU�L� Îö�L� sJ�
 l�œË  ÕËdDL�«  —UIFK�  WOMOF�«  WHO�B�«
 WO�u�UI�«  WKNL�«  sL{  Âu??�d??�«Ë  sL��«

Æt�bN� vK� cOHM��« WF�U�� WKzU� X��
»u�√ s�� rKI�« fOz—

Êö�≈
‰ULA�« w� Í—UIF�« q���« W�U�_

 s�  t��U�u�  V�dG�«  qOK�  ÂU��  VK�
 —UIF�U� lzU{ ‰b� bM� V�dG�« qOK� s��

fK�«d� sO�U�� 150  r�IL�« –  382
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

nOKJ��U� Í—UIF�« q���« sO�√

Êö�≈
 —u� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ‰b�  bM�  tK�«b�F�«  rO�«d�≈  w�U�  VK�
ÊU����« 299 —UIFK� lzU{

WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
qOK� sO��

Êö�≈
  «bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 tK�uL�  u�U�  nODK�«b��  bL��  VK�
 —UIFK�  lzU{  ‰b�  bM�  r��  dC�  r�U�

 WO�«ËdL�«  1006
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
  «bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 r�d�  qO�Ë  ÍË«e??�  s�b�«  w��  VK�
 ‰ö�  bL��  UN�—uL�  wK�d��  ‰ö�  bL��
 lzU{  ‰b???�   «b??M??�  wK�d��  œu??L??�??�
 31Ø951  Ë  ÊU�d�b�«  72Ø573  s�—UIFK�

 «bO� …—U�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
  «bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 s��  bL��  WKO�Ë  bOF�  Âö�  X�K�
 bM� tK�«b�� s�� bL�� t�—uL� w�«d�u�

 U��UH� 661 —UIFK� lzU{ ‰b�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
  «bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ÂUO�  qO�Ë  r�U�  bL�«  ”U��  VK�
 Êö�—  bL��  ÷U??�—  WKO�Ë  ÁËd??�  bL��
 ‰b�  bM�  Êö??�—  s���  bL��  t�—uL�

 W�—«—“ 1485 —UIFK� lzU{
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
  «bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 tK�uL�  —«b�  sO��  `OL�  bL��  VK�
 —UIFK�  lzU{  ‰b�  bM�  —«b�  bL��  sO��

 W�“UG�«  2298
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
  «bO� w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 lzU{ ‰b� bM� w�u�� bL�« ¡UM� X�K�
 ÊU�d�b�« 835 —UIFK�

WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�
Í—UIF�« q���« sO�√
s�� r�U�

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 s�  t��U�u�  w�U�  ‚—U??�  wK�  VK�
 Áe� s� t��U�u� w�U� rOK��« b�� ‚—U�
 fL�  s��  vKO�  UN��—uL�  tK�«b��  wK�

 wMO� 70 —UIF�« lzU{ ‰b� pOKL� bM�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 Íd�A� t�HB� ·U�� wK� ÊU�b� VK�
 bM� ·U�� œ«u� wK� —UIF�« p�U� lzU��« s�

 —UB�« 2814 —UIF�« lzU{ ‰b� pOKL�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 s�  t��U�u�  UO{  bL�«  rO�«d�«  VK�
 sO�� t�—uL� ‚u�F� sO���« b�� w�u�
 lzU{ ‰b� bO� …œUN� ‚u�F� œ«u� s��

 W�OBI�« 15 —UIF�«
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 UN�HB�  WFL�  bL��  W��b�  X�K�
 t�HB�  WFL�  U{d�«  b��  bL��  W�—Ë  s�
 WFL� w�M�« b�� wK� sOFzU��« s� Íd�A�
 WFL�  qOK�  w�M�«  b��  rN�—uL�  ÁU�d�Ë
 sO�u�  1569  l??zU??{  ‰b??�  bO�  …œU??N??�

 U�uH�«
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 wMO�d�  w??K??�  s??�b??�U??F??�«  s???�“  V??K??�
 bO�  …œUN�  ‚ËËU??�  s��  WL�U�  t�K�uL�

 U�� 2420 —UIF�« lzU{ ‰b�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 UN�HB�  bL�«  wK�  bOF�  r�d�  X�K�
 WMJ�  —UIF�«  WJ�U�  WFzU��«  s�  W�d�A�
 —UIFK�  lzU{  ‰b�  bO�  …œUN�  …Ëd�  œ«u�

 dL�� 1543
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 UN�HB�  V??O??�“  vHDB�  U??L??�—  X�K�
 bL�«  r�I�«  sOJ�U�  sOFzU��«  s�  W�d�A�
 bM� ÍuD� dO�ô« b�� dHF�Ë ÍuD� wK�
 —UIF�«  s�  B  6  r�IK�  lzU{  ‰b�  pOKL�

 U����«  WOD�� 759
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 wK� tK�uL� ÊUC�— r�œ« rO�«d�«  VK�
 16 r�IK� lzU{ ‰b� pOKL� bM� d�U� œUL�

 U����« WOD�� 1206 —UIF�« s�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 t��U�u� ‘UO� nODK�«  b�� wHD� VK�

 Íd�A�  t�HB�  Ê«bL�  wK�  Ê«bL�  s�
 Ê«bL� rO�«d�« wK� —UIF�« p�U� lzU��«  s�
 1292  —U??I??F??�«  l??zU??{  ‰b??�  bO�  …œU??N??�

 ·Ë—U�
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ‰b�  bO�  …œUN�  —bO�  b��  sO��  VK�
s�b�“ 1252 —UIF�« lzU{

WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 t��U�u�  Ê–R�  vC�d�  vHDB�  VK�
 n�u�  tK�uL�  s�e�«  e�eF�«  b��  bF�  s�
 lzU{  ‰b�  bO�  …œUN�  s�e�«  e�eF�«  b��

 ÊU�dH� 5 —UIF�«
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 dO��  t�K�uL�  UH�  n�u�  wK�  VK�
 —UIF�«  lzU{  ‰b�  bO�  …œUN�  d�e�  qOL�

ÊU�dH� 1628
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ‰b�  pOKL�  bM�  —UDO�  œË«œ  vM�  X�K�
U����« WOD�� 1785 —UIF�«  6 r�I�« lzU{

WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 tK�uL�  ‘UO�  nODK�«  b��  wHD�  VK�
 lzU{ ‰b� bO� …œUN� w�«bL� s�� “U�L�

 s�b�“ 1823 —UIF�«
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 s�  t��U�u�  b�“  u�«  s��  nOH�  VK�
 b��  t�—uL�  VOF�  nODK�«  b��  sO��
 ‰b�  bO�   «œU??N??�  VOF�  dHF�  nODK�«
 ¨  741  ¨  1308  ¨  1302   «—UIFK�  lzU{
 ¨ 1012 ¨ 1002 ¨ 975 ¨ 969  ¨ 957  ¨ 806
 578 ¨ 565 ¨ 550 ¨ 1097 ¨ 1096  ¨ 1021
 ¨  1104  ¨  1106  ¨  1111  ¨  142  ¨  610  ¨
 ¨  1652  ¨  1727  ¨  1729  ¨  1744  ¨  1327
 ¨  110  ¨  1434  ¨  1545  ¨  1640  ¨  1648

 WO�dA�« 1740 ¨ 1741 ¨ 1742
WF�«dLK� ÎU�u� 15 ÷d�FLK�

WOD�M�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
·«d� bL��

Êö�≈
·uA�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 ‰UL�  qO�Ë  d�d�  tK�«  b��  ‰UJO�  VK�
 ‰UAO�  VO��  W??�—Ë  b??�«  œ«b??�??�«  ”U??O??�«
 À—uLK�  lzU{  ‰b�  WOJK�  bM�  wM�b�d�

 U�u�b�� 229 —UIF�« w�
 15  ‰ö??�  W�U�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
·uA�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
tO�d� r�O�

Êö�≈
·uA�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 Â«d??�« q??O??�Ë Âd??� f??�—u??� w??K??�« VK�
 ÍeI�«  ”U??O??�«  n�u�  qO�Ë  Âd??�  Êu??D??�«
 hB�  s??�  l??zU??{  ‰b??�  WOJK�   «b??M??�
 Ë  377  Ë  153  Ë  40   «—UIF�«  w� À—uL�«

 «—b� 423
 15  ‰ö??�  W�U�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
·uA�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
tO�d� r�O�

Êö�≈
·uA�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 Ëb��  qO�Ë  V??�œ  f�d�  qOK�  VK�
 fO��d�  bOF�  t�—Ë  b�«  VG�G�  bOF�
 s�—UIFK� lzU{ ‰b� WOJK� ÍbM� VG�G�
 qL��  `��«  Íc�«Ë  Í—UO��«  b�b��  411
 b�b��  412  Ë  ÂU??�  b�b��  2888  r�d�«
 601  r�d�«  qL��  `��«  Íc??�«Ë  Í—UO��«

U�K�“ sO� WIDM� ÂU� b�b��
 15  ‰ö??�  W�U�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
·uA�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
tO�d� r�O�

Êö�≈
·uA�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 U�—  WKO�Ë  wMOF��«  ÊU�u�  dO��  X�K�
 tO�Ë  dOB�  W�—Ë  b�«  w�U��«  b��  dOB�
 WB� s� lzU{ ‰b� WOJK� bM� w�U��« b��

 ‰U�MO� 786 —UIF�« w� À—uL�«
 15  ‰ö??�  W�U�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
·uA�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
tO�d� r�O�

Êö�≈
·uA�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 t��U�u�  ”uK�dO�  Ê«uD�«  VOKO�  VK�
 ‰b� WOJK� bM� q�K��« s�b�« e� Êu�� s�

 ÊuN�œ 939 —UIF�« w� lzU{
 15  ‰ö??�  W�U�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
·uA�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
tO�d� r�O�

Êö�≈
·uA�« w� Í—UIF�« q���« W�U�√ s�

 w��  W�—Ë  b�«  —U���«  w��  dL�  VK�
 À—uLK� lzU{ ‰b� WOJK� bM� —U���« dL�

 rO�� 6931 —UIF�« w�
 15  ‰ö??�  W�U�_«  WF�«d�  ÷d�FLK�

ÎU�u�
·uA�« w� Í—UIF�« q���« sO�√
tO�d� r�O�

 fOz— »U���«Ë W�œU� WO�uL� WOFL� bIF� …u�œ
U�d�� 184 r�— —UIF�« wJ�UL� WOFL��« fK�� ¡UC�√Ë

 ÂUL� w� bIFÔ� W�œU� WOFL� v�≈ sOJ�UL�« U�d�� 184 r�— —UIF�« wJ�U� WOFL� u�b�
 ÍU� ÊË√ Ãd� ‚bM� w� 2021Ø12Ø3 tO� o�«uL�« WFL��« Âu� ¡U�� s� WF�U��« W�U��«

ÆU�d�� ≠
 W�U��«  ÂUL�  v�≈  WOFL��«  Q�dÔ�  œb�L�«  b�uL�«  w�  w�u�UI�«  »UBM�«  qL�J�  r�  «–≈Ë
 ÊUO��« vK� Ÿö�û� p�–Ë dC� sL� WO�u�U� U�bM� ÊuJ�Ë ÂuO�«  «– ¡U�� s� WM�U��«
  2021Ø11Ø30  a�—U�  v��Ë  2021Ø1Ø1  s�  …b�LL�«  …d�HK�  w�UL�«  d�dI��«Ë  Í—«œù«
 s�Ë sOJ�UL�« WOFL� fK�� ¡UC�√Ë fOz— W�– ¡«d�«Ë WOFL��«  U�U�� vK� W�œUBL�«Ë

Æ  «uM� Àö� …d�H� WOFL��« fK�L� ¡UC�√ WO�UL�Ë sOJ�UL�« WOFL�� fOz— »U���« r�
sOJ�UL�« WOFL� fOz—
—«“U� Ê«uD�√

ìÉ«°ûdG ájó∏H / ΩÉY QGòfEG

¢VhôY êGQóà°SG

…õcôªdG AÉ°üME’G

á«æ∏Y IójGõe

áYGQõdG IQGRh

á«eƒªY IójGõe

Iôjƒ°üdG ájó∏H

»FÉ°†b ≠«∏ÑJ

á«£ÑædG ò«ØæJ IôFGO øY QOÉ°U ¿ÓYEG

á«ªµM Iô≤a

ájQÉ≤Y äÉfÓYEG

äÉfÓYEG

 (1¢U áªàJ) ...…Oƒ©°ùdG Ö°†¨dG

 W�d�b�  s�  wL�—  ¡«d�≈  Ë√  n�u�  Í√  —bB�  r�  ULO�Ë
 W�dJ�F�« WLJ�L�« Èb� W�uJ��« ÷uH� s� Ë√  «d�U�L�«
 w� —uC��« s� l�F� nK�� ‰UO� wIOI� ÍœU� w{UI�«
  «d�U�L�« W�d�b�ò ÊQ�  «uI�« Âö�≈ œU�√ ¨œb�L�« b�uL�«
 …uD��«  ‰u� t�UCO��ô wIOI� ÍœU� w{UI�«   d�U�
 r�� UNM� VKD� —uC��« s� l�F� nK�� bF� WK�IL�«

ÆåÈd�√ …uD� Í√ –U��« VKD� r�Ë oOI���«
 —UDO��«  w�M�  W??�“√Ë  Q�dL�«   UIOI��  nK�  dC��Ë
 w�UOM�« fK�LK� WOF�dA��« W�K��« w� W�uOD�« À«b�√Ë
 Íc�« q��« Ê√ ô≈ ¨U�œuM� “d�√ »U���ô« Êu�U� ÊuJO� w��«
 s� √b�O� å¡UM��«ò  U�uKF� V��� Íd� fOzd�« t�d��«
 ‰Ë_« ¨sOL�� v�≈ Q�dL�« dO�H� w� wzUCI�« —U�L�« rO�I�
 fK�L�« …bN� w� ¡U�ƒd�«Ë ¡«—“u�« WI�ö� Ÿu{u� l{Ë
 —UDO��«  dL��� Ê√ vK� ¡U�ƒd�«Ë ¡«—“u�«  WL�U�L� vK�_«
 w�UOM�«  fK�L�«  qJA�  Ê√  vK�  ¨nKL�«  WOI��  tKL�  w�
 ¡«—“u�« WI�ö� s� —UDO��« b� nJ� WO�UL�d� oOI�� WM��
 ÎöL�  WOHO�u�«  rN�U��uL�  rN�ö�≈  w�  dEMK�Ë  ¡U�ƒd�«Ë
 å¡UM��«å?� sOO�u�U� ¡«d�� —U�√Ë ¨—u��b�« s� 70 …œUL�U�
 q��« ÕU�H� qJA� Ê√ sJL� Í—u��b�« Ãd�L�« «c� Ê√ v�≈
 ¡UIK� s� w�M�K� w�bF�« oI�L�« —œU�� r� ‰U� w� W�“ú�
 W�œUF�« W�d��_« v�≈ ÃU��� q��« «c�ò Ê√ W�{u� ¨åt�H�
 Ác�  dEM�Ë  ¨W�ö��  dL�  w�U��U�Ë  w�UOM�«  fK�L�«  w�
 ¡«—“u�«  fOz—Ë  ¡«—“u�«  WO�ËR�L�  oI��Ë  dEM�Ë  WM�K�«
 W�d��√  v�≈  ÃU���  «c??�Ë  ¨ÂUN�«  —bB�  Ê√  sJL�  ÎUI�ôË
 ¨s�Q��  ô  Ê√  sJL�Ë  w�UOM�«  fK�L�«  w�K�  Í√  W�u�u�
 t�UB��« bI� b� »«uM�«  fK�� ÊuJ� W�U��« ÁcN� sJ�
 qB��Ë  ¨’UB��ô«  «c�  w�  w�bFL�«  oI�L�«  Ÿ“U??�Ë
 ¡«—“u�« fOz— qF�� UL� sO�UB��ô« sO� w�U��≈ Ÿ“UM�
 WLJ�� `�UB� w�bF�«  ¡UCI�«  qL� …dz«œ Ã—U� ¡«—“u�«Ë
 Æåt�O�ö� X�� w�UOM�« fK�L�« ÊuJ� p�c�Ë ¨WOzUM���«
 W�u��  Í√  tK�«  »e??�Ë  q??�√  wzUM��«  —œU??B??�  XH�Ë
 sOL�  w�  ¡«bNA�«  Âœ  »U��  vK�  WOzUC�  Ë√  WO�UO�
 q�UJ�� q� u� Íd�� U� Ê√ å¡UM��«å?� W�{u� ¨W�uOD�«
 Ë√ j�«d� ôË ¨W�uOD�« nKL� fO�Ë Q�dL�«  UIOI�� nKL�
 …œbA� ¨qBHML�« wzUCI�« Á—U�� t� qJ� ¨ULNMO� Ÿ«e� j�—
 ¡UCI�«Ë dL��� W�uOD�« À«b�_ wzUCI�« —U�L�« Ê√ vK�
 u�Ë  ¨qHI�  s�Ë  WO�U��«   «uD��«  w�  U�  —dI�  ÍdJ�F�«
 WIOI��« v�≈ ‰u�u�« v�� sO�œUOI�« q�� s� WF�U�� q��
 nKL�«  «c�  sJ�  ¨r�«u���  ÊU�  ÎU�√  sO�—u�L�«  WL�U��Ë
 UNIKD� w��« r�«eL�« —œUBL�« XH� UL� Æå¡UCI�« …bN� w�
 U� w�  «uI�«Ë W�d��« sO� oO�M� s� d��« wM�u�« —UO��«
  UODFL�«Ë  U�uKFL�« Ê√ vK� …œbA� ¨W�uOD�« w� qB�
 Ê√  v�≈  X�H�Ë  ÆåWIOI��«  nAJ�   U�«d��ô«Ë  œuNA�«Ë
 Ë√ W�u�� bI� v�≈ ·bN� r� WMO��« sO� v�≈ w�«d�« …—U�“
 W�“_ q��«  U�d�I� w� X��� q� l�F� ¡U�b��ô Ãd��
 Ê√ò v�≈ X�H�Ë ÆW�UO��« fO�Ë —u��b�« s� ÎU�öD�« Q�dL�«

 ULO� ô ¨W�ôb�« WG�U� X�U� WMO��« sO� v�≈ w�«d�« …—U�“ò
 ¨«b�F�  s�  √b��  Ê√  ÷dH�  Íc�«  ‰u�u�Ëd��«  X�d�  UN�√
 b�√Ë  Íd�  fOzd�«  …bN�  w�  nKL�«  l{Ë  „d�dD��«  Ê√  ô≈
 v�≈ ULO� ô ¨Èd�_« l�«dL�« v�≈ UNKIM� ÊQ� b�ËË t�uK�
 fOzd� Íd� fOzd�«ò Ê√ v�≈ …dOA� ¨åW�—uNL��« fOz—
 ‰uK�  Ãd��Ë  lMB�Ë  W�U�  ·«d??�_«  vI�K�Ë  fK�LK�
 —ËUA��«Ë  d�ü«  ·dDK�  —«u��«  b�  b�  ô≈  tMJL�  ô   U�“_«
 vK� ÎU�UH�Ë s�HK� Î «¡—œ WOM�u�«  U�“ú� ‰uK��« œU��ù
 wM�u�«  —Ëb�«  b�R�  U�  ¨åÂUF�«  —«dI��ô«Ë  wK�_«  rK��«
 UNL�— w��« o�dD�« WD�d�� dO��« …—Ëd{Ë Íd� fOzdK�
  «—ËUAL�« vK� WFKD� —œUB� X��— ULO� Æå—U�L�« «cN�
 fK�L�« W�K� s� Î«¡b� q��« dNE�� Ê√ å¡UM��«å?� W�—U��«
 WK�IL�« ÂU�_« w� t�«¡«d�≈ qLJ��� Ê√ vK� ÂuO�« w�UOM�«

Æåq�IL�« Ÿu��_« ¡«—“u�« fK�L� W�K� bI� v��
 o�U��«  ¡«—“u???�«  fOz—  ¡ö??�Ë  ÂÒb??�  ¨p??�–  ‚UO�  w??�Ë
 Èu�b� ¨eOOL��« WLJ�L� W�UF�« W�ON�« ÂU�√ »U�œ ÊU��
 w�  w�bF�«  oI�L�«  UN�J�—«  ‰UF�√  s�  W�Ëb�«  WL�U��
  œU�√Ë Æ—UDO��« ‚—U� w{UI�«  ËdO� Q�d� —U�H�« WOC�
 UN� ÂÒbI� w��« W�Ëb�« WL�U�� Èu�œò ÊQ� WOzUC� —œUB�
 sO� v�≈ Î̈ «dB� tF� oOI���« s� ¨—UDO��« b� ÒnJ� »U�œ
 s� ŸU�b�«  ¡ö�Ë r�bI� œd�L�ò Ê√ X�{Ë√Ë ÆåUN� X��«
 ¨W�Ëb�« WL�U�� Èu�b� rN�ÒbI� dNE� WOL�— …œU�≈ ¨»U�œ
 ÆåÈu�b�U� X��« sO� v�≈ rNK�u� »«u���« s� Áb� ÒnJÔ�
 d�O�“ Í“U�Ë qOK� s�� wK� s�d�“u�«  qO�Ë ÂÒbI�  UL�
 l�dL�« b�b��� eOOL��« WLJ�L� W�UF�« W�ON�« ÂU�√ Èu�b�

ÆQ�dL�« WÒOC� w� w�bF�« oOI���« w{U� Òœd� `�UB�«
 nK�  Y����  w??�??�«  WOF�dA��«  W�K��«  WOA�Ë
 —UO��«  sO�  nOM�Ë  œU�  ‰U��  l�b�«  ¨Q�dL�«   UIOI��
 p�–Ë  ¨q??�√  W�d�Ë   «uI�«  »e�  s�  q�Ë  d��«  wM�u�«
 fOz—  ‰U�  YO�  ¨sO�dD�«  vK�  —UM�«  qO�U�  `��  U�bF�
 s�  XOJ�  UL�ò  ∫ÎU��U�  åd��u�ò  d��  qO�U�  Ê«d��  —UO��«
 ÁUMH� R�«u��« «bO� ÆW�UOI�« X�U� W�uOD�« wzUM� R�«u�
 Êu�U�  vK�  »«uM�«  fK�L�Ë  ”UM�«  ÒÂœ  vK�  Ÿ—UA�U�
 t�uA� Õ— «dJ�ò ·U{√Ë Æås�dA�ML�« ‚uI�Ë »U���ô«
 W�uOD�«Ë Q�dL�« —U�H�« U�U�{ vK� ¡UCI�U�Ë fK�L�U�
 ÁbN�  —U�H�«  d��Q�  WIOI��«  fLD�  ôò  ∫·U??{√Ë  Æå«u�
 uC�  œ—Ë  ÆåÂd�L�«  …¡«d??�  sO�Q�  q�UI�  r�UF�«Ë  ÊUM��
 qO�U�  vK�  Íe�  wK�  VzUM�«  åd�d���«Ë  WOLM��«ò  WK��
 sO� r� Íc�« o�«u��U� W�U�ù« p�«b�dG� q� ·b�ò ÎözU�
 c�√Ë w�«d�« ”dD� …—UA� —U� „d�dD��« WD��Ë ¡U�ƒd�«

 Æå»«d��« u�� bK��«
 qOK��« —u�√  VzUM�« åd�d���«Ë WOLM��«ò WK�� uC� b�√Ë
 —U�L�U� p�L��«ò vK� Íd� W�Uzd� WK�J�« ŸUL��« bF� ¨

Æå ËdO� Q�d� —U�H�U� oOI���U� rOI��L�« wzUCI�«
 qNL�U�  ‚UI���ô« «c� “U��U� UMJ�L�ò WK�J�«   b�√Ë
 Í√  WK�J�«  t�«u��Ë  UNOK�  ‚UH�ô«  r�O�  w��«  bO�«uL�«Ë

Æåb�bL��« Ë√ qO�Q�K� W�ËU��
 qI�L�«  wK�«b�«  bNAL�«  …«“«u??�  w�Ë  p�–  ÊuC�  w�
 WO�U�uK��œ  W�“√   “d�  ¨WOzUCI�«Ë  WO�UO��«   U�“_U�
 qLA��   —uD�  W�œuF��«  l�  …œUF�U�  WKF�H�  UN�√  Ëb��
 ¨WJKLL�« l� UNM�UC� bF� w�OK��« ÊËUF��« fK�� ‰Ëœ
 w�«œd� Ã—u� Âö�ù« d�“Ë  U��dB� WOHK� vK� p�–Ë
 fK��  ‰Ëœ  X??�—U??�Ë  ¨W�œuF��«Ë  sLO�«  nK�  ‰u??�
 UN�b�  sOO�UM�K�«  ¡«dH��«  ¡U�b��«  v�≈  w�«u��U�  ÊËUF��«
 WO�—U��« …—«“Ë  X�b��« YO� ¨ÃU���«  «d�c� rN�LK�Ë
 ÃU���« …d�c� t�LK�Ë ÷U�d�« Èb�  ÊUM��  dOH�  W�œuF��«

Æ «—U�ù«Ë s�d���« Ë X�uJ�« XKF� p�c�Ë ¨WOL�—
 ZOK��«  ‰Ëb??�  ÊËUF��«  fK�L�  ÂUF�«  sO�_«  V�U�Ë
 UL� —«c��ôU�ò w�«œd� ¨·d���« „—U�� Õö� n�U� WO�dF�«
  UN� X��U� ULO�Ë ¨åW{u�d�  U��dB� s� tM� —b�
 v�≈   U�öF�«  …œU�ù  w�«œd�  W�UI��U�  WO�OK�Ë  WOK�«œ
 fK�L�« ŸUL��« w� t��—UA� ‰ö� w�«œd� b�√ ¨UN�FO��
 UMOK� wKL� s� „UM� ÊuJ� Ê√ “u�� ôò Ê√ ¨Âö�û� wM�u�«
 Æåt�b�  Ë√  W�uJ��«  w�  d�“Ë  ¡UI�  s�  t�  ÂUOI�«  V��  U�
 w� U�d�uB� r� Î «dO�√ ‰b��«  —U�√ w��« WIK��«ò Ê√ sK�√Ë
 v�≈ Î «dOA� ¨ålO�U�Q� Î «d�“Ë wMOOF� q�� Í√ »¬ s� f�U��«
 ZOK��«Ë sOD�K�Ë W�—u� ÁU�� WIK��« pK� w� wH�«u�ò Ê√
 d�“Ë wM�√ UL�Ë ¨W�uJ��« ÂeK� ôË WOB�� ¡«—¬ w� w�dF�«

ÆåUN��UO� Âe��√ U�√ W�uJ��« w�
 W�“_« Ác� ‰UF��« V�� s� WO�UO� ◊U�Ë√ X�¡U��Ë
 j��d�  u�  q�Ë   «c�U�  XO�u��«  «c�  w�  ZOK��«  ‰Ëœ  l�
 —«dI�  Â√  øl�F�  ¡U�b��«Ë  Q�dL�«  dO�H�  nK�   «—uD��
 UNF�   bA�Ë  W�œuF��«Ë  …b��L�«   U�ôu�«  t�c��«
 ÊUM��  vK�  ÷ËdHL�«  —UB��«  s�  b�eL�  w�OK��«  UNHK�
 ‰Ëœ vK� ÕU�H�ô« s� UNFM�Ë UNKO�J�Ë W�uJ��« o�uD�Ë
 d��√ jGCK�Ë ¨‚«dF�«Ë W�—u� ULO� ô …—ËU�L�« WIDML�«
 œËb��« rO�d� nK� ULO� ô nK� s� d��√ w� tK�« »e� vK�
 »e�� ÂUF�« sO�_« tIK�√ Íc�« dO�_« b�bN��« bF� W�d��«
 Èb��« U� «–≈ wKOz«d�ù« ËbFK� tK�«dB� s�� bO��« tK�«
 UL� ÎULK� øW�“UG�«Ë WODHM�«  t�Ëd� w� ÊUM�� ‚uI� vK�
 UN���UF�  sJL�  W�“_«  Ác�  Ê√  å¡UM��«å?�  ◊U�Ë_«  ‰uI�
 sO� WF��L�« WO�U�uK��b�« ‚dD�U� W�œuF��«Ë ÊUM�� sO�
 UN�öG��«Ë  WO�ö�ù«  W�C�«  Ác�  …—U�≈  ÊËœ  s�  ‰Ëb�«
 ÊUM��  b{  WO�UO��«Ë  W�œUB��ô«  »d��«  w�Ë  ÎUO�UO�
 q�  WO�U�  X�O�  w�«œd�  n�«u�  Ê√  ULO�  ô  ¨tK�«  »e�Ë
 tOH�� r� wB�� n�u� s� d�F�Ë Î «d�“Ë tMOOF� XI��
 s�c�«  ¡«—“u??�«  s�  ÁdOG�  W�uJ��«  ÂeK�  ôË  ÎU�u�  d�“u�«
 sLO�«Ë  W�—u��  WOLOK�≈  U�UC�  s�  WO�UO�  n�«u�  rN�

 ÆU�dO�Ë sOD�K�Ë ‚«dF�«Ë
 »e�� w�UO��« fK�L�« fOz— XH� ¨p�– ‚UO� w�Ë
 Ê√ »uKDL�«  ÊU�ò t�√  v�≈  bO��« sO�√ rO�«d�≈  bO��« tK�«
 ÊUM�� w� W�ËUIL�« sJ� ¨U�dO�Ë   «—U�ù«  q�� ÊUM�� ÊuJ�

 w�   qOz«d�≈  l�  lO�D��«  q�UIL�  ¨ŸËdAL�«  «c�  XKA�√
 Ÿu{uL�U�  ¨t�u�œ  VDA�  Ê√  vK�  ÊuKLF�  «u�U�  ¨ÊUM��
 ÎU�ö�Ë ÎUOM�Ë ÎUOFO�Ë ÎUO�ö�≈Ë ÎUO�O�� ÎU�u{u� fO�
 ŸËdA� ÕU�� ÂU�√ ozUF� W�ËUIL�« ‰Ëe� Ê√ q� ¨Õö� dO�Ë
 rNKA� bF� WO�U���« W�dF� «u�U�Q� ¨WIDML�« w� lO�D��«
 ÊUM�� w� ŸËdAL�U� ¨W�—u�  v�≈ «ËƒU�Ë ¨2006 ÂU� w�
 ŸËdAL�« UMKA�√Ë W�—u� v�≈ UM��– ¨W�UNM�« w�Ë ÆÁUMKA�√
 sOO�dO�_«  bO�  U�—u�  ◊uI�  w�  wKOz«d�ù«  ≠  w�dO�_«
 Ê√  v�≈  XH�Ë  ÆåUDI�  sO�ËdAL�«  Ê≈  ¨«–≈  ÆsOOKOz«d�ù«Ë
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ÆåqF� UL� d��√Ë

 ∫Êu�  tzUI�  bF�  «b�F�  s�  w�UIO�  fOzd�«  ‰U�  Á—Ëb�
 «c� Ê√ s� b�«u�« UMH�u� vK� œbA� fOzd�« W�U��Ë U�√ò
 wB�� Í√— s� l�U� q� ¨W�uJ��« Í√— q�L� ô `�dB��«
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ÆåÍu� b� Ÿu{uL�« «c� ÊuJ� ÊQ� q�Q�Ë ¨WO�dF�« ‰Ëb�«
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 UL� ¨‚UH�ô« «c� b�bL�� sOO�«dF�«  sO�ËR�L�« œ«bF��«ò ¨
  …b�U�L� Â«e��ô« rN���— WO�UM� w�U��≈ n�u� s� «Ëd��

 ÷UOH�  rO�«d�≈  qI�Ë  ¨åW�FB�«  ·ËdE�«  Ác�  w�   ÊUM��
 ¨‚«dF�« v�≈  W�uJ��« fOz— UNO� o�«— w��« …—U�e�« ZzU��
 v�≈  ÃU��� w��«  pK�Ë UNO�≈  q�u��«  r� w��«   UL�UH��«Ë
 w�«dF�«   ‰uOH�«   UOL� …œU�“ ÊQA�  U{ËUHL�«  s� b�e�
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Æ¡UCIK�
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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«

واإلجتماعية  الصحية  للرعاية  نور  جمعية  دّشنت 
قبل  من  ترميمه  إعــادة  بعد  الفخار  راشيا  في  مركزها 
الــطــوارىء  ــوات  ق ضمن  العاملة  الفرنسية  الكتيبة 
الستارة  إزاحة  خالله  تمت  حفل  خالل  وذلك  الدولية، 
الجمعية  رئيسة  بحضور  الكتيبة،  وضعتها  لوحة  عن 
مارلين حردان وأعضاء الهيئة اإلدارية، وفد من الكتيبة 
ومخاتير  العرقوب  بلديات  من  عدد  ورؤساء  الفرنسية 
وممثلي القوى األمنية في المنطقة، إضافة إلى منفذ عام 
حاصبيا في الحزب السوري القومي االجتماعي أسامة 

القادري وعضو المجلس القومي لبيب سليقا.  
الصحية  للرعاية  نور  جمعية  رئيسة  ألقت  بداية، 
واالجتماعية مارلين أسعد حردان كلمة تضمنت عرضاً 
لنشاطات الجمعية في المجاالت الصحية واالجتماعية 
مراكز  كل  كما  المركز  هذا  أن  فيها  وأكــدت  والتربوية، 
الجمعية، تحول منذ بدء جائحة كورونا، الى خلية عمل 
الدور  هذا  يؤدي  سيظل  وهو  المواطنين  بصحة  تهتم 

وبفعالية اكبر.
مساهمتها  على  الفرنسية  الكتيبة  حردان  وشكرت 
في اعادة ترميم المركز، مشددة على أهمية التعاون في 

المجال االنساني.
مقتضبة  كلمة  متري  سوزان  راشيا  مختارة  وألقت 

باسم رئيس بلدية راشيا الفخار.
الفرنسية  الكتيبة  باسم  كلمة    Jolie الكابتن  وألقى 
طبية  خدمات  من  تقدمه  ومــا  الجمعية  بــدور  فأشاد 

واجتماعية وتربوية ألهالي المنطقة.
لقائد  تقديرية  درعاً  الجمعية  رئيسة  قدمت  بعدها 
إلى  إضافة  وامتنان،  شكر  عربون  الفرنسية  الكتيبة 
إبــريــق مــن تــراث راشــيــا الــفــخــار، وأعــقــب ذلــك  حفل 

كوكتيل. 

ال ُيْطـلَُب الِعـزُّمن َنْذٍل ولو َصَدقـا
فالَنـْذُلّ َعـْبٌد ببْحِر الذلِّ قـد َغرقـا

َيْستكِبـُر العبـُد، واألوهـاُم َتْخـدُعُه
إن خاَن يـوم اًوَيغدو ُمْجرماً َنـِزقـا

َيْعـَتـزُّ بالَغـْدِر مأخـوذاً ِبِفـْعـلـتِه
َيْستصِغُر الناَس باإلجراِم إْن َنَطـقـا

في َظـّنه الَفْخـُر آٍت مـْن حـقارتِه
قـْد خاَب بالظنِّ من بالعبِد قـْد وِثـقا

الُبْخـُل فيـِه انسياٌب من طبـيعـتـِه
وَيْغـلُب الَطْبـُع مهما ُجـوُدُه اْنَفـلقا

ِح ُمْحتفـظاً ال َيْعـِرُف الجـوَد من بالشَّ
بالُبْخـِل ِديـناً، وبالَتـْقـتيـر ُمْنَطـلَـقا

َيْحـتاُل بالـذلِّ َخـلَف الحـرِّ ُمْنَكِسـراً
نامـوُسه الَغـدُر، إن عاَهـْدته َفسـقـا

ُدنيـاُه باللُـؤِم والُبطالِن َبْهجـُتـها
والديُن بالِحْقـِد في َمْفهـومِه انطبقا

إْن قاَل شراً فشـّر القـوِل ُيـْفـُرُحُه
أو قاَل خيـراً فخيُر القوِل ما َصَعـقا

أخالُقـُه السوُء َيْجـري في تخـلّقها
َغْيـَر الدناءاِت لْم َيفعـْل وال اختلقا

َيحتّج بالَعـْجـِز إْن كـلّـفـته َشـَرفـاً
لكنَّ في الُظـلم مغـواٌر متى انطـلـقـا

في َطْبعـِه البـؤُس بالُبْهـتاِن ممتـزٌج
ما كان يـوماً ُحساَم الحـقِّ ُمْمتـشقا

َيْخـتـاُل بالَغــدر مأخـوذاً بخّسـتـِه
أْن خاَن َجْهـراً ُحقوَق الناِس أوَسَرقا

كاللّـِص في النـوِر لم َتـْظَهـْر مثالبـُُه
أْن صاَر في الَعـْتـِم باألحـقاِد قـْد َنَعـقـا

من خّسِة الَعْبـِد َطْعُن الُحـرِّ إْن وَقَعـْت
بالُحـرِّ بـلـوى، وسوَء الفعـِل قـْد َعِشقـا

يا فـتيـة العـزِّ ، عـبـُد الســوِء يحُكـُمنـا
بالسوِء ُصْرنا وصارْت أرُضنـا مـَزقـا

فاستنفروا العقـَل وامشوا بالُهـدى تجـدوا
أن األضاليـَل من فازْت بِه اْخَتـَنـقـا

واْسَتْخـِدموا الِعـلَْم واْعـلوا في َمـراتبِه
واْسَتْكِشفـوا الَغْيَب واْجتازوا بِه األُفـقـا

واْسَتـلِْهمـوا الُنْبـَل واألْخالَق واْبَتِكـروا
للَمْجـِد والِعـزِّ والُمْسـَتـْقـَبِل الُطـُرقـا

واْسَتـْنِهضوا الِفَكـَر بالتدبير واْحَتِكموا
للَحـقِّ والَعـدِل حتى َتْبلغوا الُعـُمـقـا

فالنهضُة الحـُقّ في اإلنساِن مبـدؤها
والَمْنهُج الَحـقُّ مأموٌن وإْن ُخـِرقا

يا شعـُب جاهـْد طريُق النصِر يسلُكها
من أْحرَق الخوَف واألوهاَم واْحترقـا

واستـَلّ ضـْوءاً كنـوِر الَفـْجـِر ُمْبتسماً
من يقـظـِة الـعـقـِل بالعرفاِن ُمْنبثـقـا

لْن ُنْدِرَك العـزَّ إْن خارْت َعـزيمُتـنا
أو نبـلَغ الَمْجَد إْن تصميمنا اْنَسحقـا

بالنوِر والناِر آُي الَعـدِل قـْد ُكـِتـَبـْت:
ال ُيطـْلَُب الَعدُل من باٍغ ولْو َصَدقـا

شاعر قومي مقيم في البرازيل

نافذة �صوء

نوُر الطريق
{ يوسف المسمار 

الأمة الميتة كاللغة الميتة

ل تحادث اأحداً ول يحادثها اأحد*

{ يكتبها الياس عّشي

)اليوم الثاني(
)...( سبعون سنة مّرت على ابتالع الغول الصهيوني ألرض فلسطين، 
في خّطة واضحة وممنهجة وثابتة، تنّفذ بسادّية، بدءاً من “دير ياسين”، 
وانتهاًء بآخر شهيد سقط باألمس على أرض فلسطين وهو يصّوب حجراً 

على جنود االحتالل.
بعد كّل هذه السنوات الطويلة، كيف نقرأ الحاضر والمستقبل؟

من  يخلو  ال  وبصوت  مجاهرة  إلــى  “اإلسرائيلي”  الهمس  تحّول  لقد 
التحدي والصلف: نريد أن نحّقق العهد التوراتي.. ال مكان للفلسطينيين 
في أرض فلسطين.. أخطأ “موشيه دايان” عندما لم يطرد من الضّفة كّل 
الفلسطينيين.. لن نخرج من جنوب لبنان إال بشروطنا )ولكنهم خرجوا 
هــاربــيــن(... ولــن نــخــرج مــن الــجــوالن.. وآخــرهــا نــريــد أن تــعــود سيناء 

ودمشق.*
وإلى يوم ثالث...

على   1998/5/13 في  الجزيرة  تلفزيون  من  ُبثّت  المقوالت  *هذه 
لسان المستوطنين اليهود.

جمعية »نور« تد�ّصن مركز را�صيا الفخار 

بعد اعادة ترميمه بم�صاهمة من الكتيبة الفرن�صية

2021 األول  تشرين   28 الخميس/  عشرة/  الثالثة  السنة 
Thirteenth year /Thursday/ 28 October 2021
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