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الحق انتصار يشهد للنفوس التي
انتصرت أنها أصابت ويشهد على
نفوس انخذلت فــي الباطل أنها
أخطأت.
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السياسي
كتب المح ّرر
ّ
بــدأت قــوات صينية بالتوجه الــى روسيا للمشاركة في
مناورات سنوية يجريها الجيشان ،لكنها تحمل هذه المرة
بعدا ً �اصا ً في ظل التوترات الروسية األميركية والصينية
األمـيــركـيــة ،حيث عـبــرت واشـنـطــن بلسان الـنــاطــق بلسان
�ارجيتها نيد برايس من تزايد مستوى التعاون والتنسيق
العسكري بين موسكو وبكين ،وتقرأ مصادر عسكرية في
المناورات هذه السنة تعبيرا ً عن إرادة الحكومتين الروسية
والصينية بالمضي قدما ً في تمتين أواصر التحالف المتعدد
الوجوه الذي يجمع البلدين اقتصاديا ً وسياسيا ً وعسكرياً،
في سيا‚ التطلعات المشتركة لمواجهة الهيمنة األميركية
وبناء عالم متعدد األقطاب.
في المنطقة ال يزال التفاؤل سمة التعليقات التي ترتبj
بمصير التفاو÷ غير المباشر بين واشنطن وطهران حول
شروط التفاهم على آليات رفع العقوبات وعودة إيران الى
التزاماتها الـنــوو ّيــة ،بينما تشكل الضمانات التي تطلبها
إيــران لقاء احتمال تكرار االنسحاب األميركي من االتفا‚
العقدة األساسيّة ،سواء لجهة مطالبة إيران باالحتفاظ بما
تعتبره مكتسبات المرحلة السابقة نووياً ،بحيث تستطيع

π°VÉæªdG ø«eC’G ≈©f ¿GOôM
...…RÉZ Qƒf
êôªdG ¬Jó∏H »a ó°TÉM ™««°ûJh

األمين الراحل نور غازي
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العودة إلى حيث كانت قبل العودة الى االتفا‚ من الزاوية
ال ـنــوويــة عـنــدمــا تنسحب أم ـيــركــا ،وتـقـتــرح إي ــران تخزين
اليورانيو Âالمخصب واجهزة الطرد المركزي تحت رقابة
دول ـيــة مــوثــوقــة دا� ــل إيـ ــران ،مـقــابــل المطالبة األميركية
بSتالف الكميات المخصبة من اليورانيو Âوتفكيك أجهزة
الطرد المركزي التي تتجاوز العدد واألنواع المسموح بها
بموجب االت ـفــا‚ .وعلى مستوى الضمانات تطلب إيران
ضمانا ً ماليا ً كبيرا ً يمكنها الــوصــول اليه بصورة تلقائية
في حال االنسحاب األميركي كتعويض عن األضــرار التي
ستلحق بها جــراء االنسحاب .وتحدّثت مصادر أوروبية
عن مشاورات أوروبية �ليجية بتمويل صندو‚ مخصص
ّ
وترش` قطر لتكون مقر هذا الصندو‚.
للضمانات،
لبنانياً ،يـعــود ملف ال ـحــدود البحرية الــى الــواجـهــة مع
انتEار وصول الوسي jاألميركي عاموس هوكشتاين إلى
بيروت ،في ظل معلومات متداولة عن تبلّغه رفض المقاومة
سحب تهديدها باستهداف منصات الغاز اإلسرائيلية في
نهائي
حــال انقضى شهر أي ـلــول دون الــوصــول إلــى حــل
ّ
يضمن حـقــو‚ لبنان بالترسيم والتنقيب واالستخرا،Ã
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من حفل التخري Zفي بيصور لمخيم منفذية الغرب في القومي

ô¡°ûdG ôNGhCG ƒµ°Sƒe »a OGó≤ªdG
ájQƒà°SódG áæé∏dG πªYh ájƒ°ùàdG åëÑd
أعلن نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية
الروسية إيفان نيتشاييف أنّ وزير الخارجية سيرغي الفروف،
سيعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد ،في
موسكو ،يوم  23آبØأغسطس الحالي ،حيث سيبحثان التسوية
في سورية ،وعمل اللجنة الدستورية.
وقال نيتشاييف في تصريح« :من المتوقع أن يجري تبادل
مفصل لــآراء« ،بشأن القضايا الدولية واإلقليمية على جدول
األعمال».
ووفقا ً لـ نيتشاييف ،فإن الوزيرين سيوليان ،خالل المباحثات،
اهتماما ً خاصا ً بالتسوية السورية ،وعمل اللجنة الدستورية
السورية ،والوضع في سورية.
وأضاف نيتشاييف« :سيبحث الوزيران حالة وآفاق تطوير
العالقات الروسية – السورية ،متعددة األوجه».
الجدير بالذكر ،أنه وفي بيان مشترك لقادة الدول الضامنة لـ
«صيغة أستانة» بشأن التسوية السورية (روسيا ،تركيا ،إيران)،
عقب اجتماعهم في طهران ،يوم  19تموزØيوليو الماضي ،أعرب
الرƒساء الثالثة عن تصميمهم على مواصلة العمل معا ً لمكافحة
اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ،في مختلف مناطق سورية.
واستضافت كازاخستان ،يومي  16 - 15حزيرانØيونيو
الماضي ،الجولة الثامنة عشرة من مفاوضات «صيغة أستانة»
للتسوية في سورية ،بمشاركة وفود من الدول الضامنة ،إضافة
إلى الحكومة والمعارضة السورية واألمم المتحدة.
وأعلنت كل من روسيا وإيران وتركيا أنها تعتزم مواصلة دعم
عمل اللجنة الدستورية السورية ،وأوضحت الدول الثالث ،أنها
ترى أن اللجنة الدستورية السورية يجب أن تمارس عملها« ،من
دون أي تأخير بيروقراطي أو لوجستي».

∏¨oj ∫ÓàM’Gق q ƒeؤá«bƒ≤M äÉ°ù°S
G ΩGQ »aهلل Iô«ÑdGh
اقتحمت قوات االحتالل «اإلسرائيلي» 6مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا» بأنّ قوات االحتالل اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة ،ودهمت مؤسسات
«الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان» ،و»الحركة العالمية للدفاع عن األطفال»« ،الحق»« ،اتحاد لجان
العمل الزراعي»« ،اتحاد لجان المرأة الفلسطينية» ،و»مركز بيسان للبحوث واإلنماء».
وأضافت المصادر أنّ قوات االحتالل أغلقت المؤسسات الست ،وثبتت ألواحا ً حديدية على بواباتها ،وعلّقت
أوامر إغالق تام عليها ،بعدما عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.
مؤسسات وجمعيات
وكان وزير األمن «اإلسرائيلي» بيني غانتس أعلن ،األربعاء ،تصنيفه بشكل نهائي 3
ّ
المؤسسات.
فلسطينية بأ ّنها «إرهابية» ،في تحريض مباشر على هذه
ّ
وفي  22تشرين األولØأكتوبر العام الماضي ،صنفت سلطات االحتالل المؤسسات الحقوقية الست ذاتها
«منظمات إرهابية» ،وفقا ً لما يسمى «قانون مكافحة اإلرهاب» الذي صدر عام  ،2016وذلك بنا ًء على معلومات
قدمتها ما تسمى جمعية «مراقب الجمعيات» وهي جمعية تابعة للعدو.

á«HÉgQEG á«∏N ∫É≤àYG ø∏©j »°ShôdG »dGQóØdG øeC’G
أعلن جهاز األمن الفدرالي الروسي اعتقال خلية إرهابية من  8عناصر تابعة لمنظمة «كتيبة التوحيد
والجهاد» اإلرهابية في كراسنويارسك وموسكو ونوفوسيبيرسك.
وجاء في بيان جهاز األمن أمس« :في مدن كراسنويارسك ،موسكو ،نوفوسيبيرسك ،جرى إحبا◊ أنشطة
الخلية اإلقليمية للتنظيم اإلرهابي الدولي المسمى كتيبة التوحيد والجهاد» ،حيث أوقف  8أشخاص من بين
المهاجرين من دول آسيا الوسطى.
وبحسب مسؤولين أمنيين ،فإنّ أعضاء الخلية «م ّولوا هياكل إرهابية في سورية» ،ودعوا إلى «ارتكاب
جرائم ذات طابع إرهابي في روسيا االتحادية».
وخالل االعتقال صودرت أجهزة اتصال ووسائط إلكترونية وبطاقات مصرفية.
وكان مسؤول كبير في شبه جزيرة القرم الروسية كشف أنّ «جهاز األمن االتحادي ف ّكك خلية إرهابية
مؤلفة من  6أشخاص تابعة لجماعة متطرفة محظورة» ،وذلك بعد أيام من تفجيرات استهدفت إحدى القواعد
العسكرية الروسية هناك.
ولم يذكر بيان جهاز األمن ما إذا كان المحتجزون على صلة بالتفجيرات التي حصلت مؤخرا ً واستهدفت
مراكز عسكرية روسية ،وقاعدة جوية في شبه جزيرة القرم.

نقاط على الحروف
π«≤Y ¿Gƒ°VQh …ó°TQ ¿Éª∏°S ø«H
hح©àdG ájôب«ô«jÉ©ªdGh ô
C’Gخالá«q fÉ°ùfE’Gh á«q b
ناصر قنديل
≠ ينقسم النقاد حول كتابات سلمان رشدي على أساس
أيديولوجي وسياسي أكثر مما ينقسمون على األساس
األدبــي واإلبداعي والفكري ،فهناك شبه إجماع على أن
شبهة الـعــداء األيــديــولــوجــي والسياسي الــذي ال يخفيه
فجره سياسيا ً مع صعود
رشــدي للفكر الديني ،والــذي ّ
الثورة اإلسالمية في إيران ،كان حاضرا ً في �لفية كتابه
آيات شيطانية ،ومثله شبه إجماع على تموضع سياسي
ثابت لسلمان رشدي في �ند‚ تأييد الحروب األميركية
ومحاولة تجميلها ببعض االنتقاد ،تحت شعار أ�طاء أقل
وحروب أكثر ،كما أن شبه إجماع شبيها ً ينشأ عند مناقشة
نوعية الـنــص ال ــذي ا� ـتــاره رش ــدي للتعبير عــن عدائه
لإلسال Âوللثورة اإليرانية والمد الذي أطلقته في العالم
اإلســالمــي ،فهو لم يختر النقا‘ الفكري وال الحقوقي
وال السياسي ،بل ا�تار السخرية المهينة واألوصاف
المقذعة بحق الرمز األول لإلسال ،Âأي نبيه ،وحEي بفعل
–لك باحتفالية غربية مدنية ،كان يفتر÷ بها أن تتولى
الحكم على العمل بعين الحر’ على اإل�ــاء اإلنساني،
والــدعــوة للمناقشة الفكرية الراقية والمحترمة لقضايا
الخالف ،بــدالً من اعتبار حرية التعبير مصدر حصانة
لهذا النوع من النقا‘ ،أســوة بما فعلت عندما �رجت
أعمال مسي�ة للمسيحية تمت إحالة البت بأمرها للقضاء
المدني ،كما جرى مع فيلم òاإلغواء األول للمسي`.å
≠ فــي قـضـيــة سـلـمــان رشـــدي نـحــن فــي قـلــب قضية
الشر‚ والغرب ،والمعايير المزدوجة للحقو‚ والحريات
والـقــانــون ،فـمـعــاداة السامية تهمة جامعة لكل الفضاء
الثقافي والـحـقــوقــي الـغــربــي تنتEر كــل مــن يشتبك مع
الصهيونية ،ولو كان رمــزا ً ثقافيا ً من الصف األول مثل
المفكر روجيه غارودي ،وليس اسما ً من الصف العاشر
مثل سلمان رشــدي ،وفــي قضية سلمان رشــدي ما هو
مطروح للنقا‘ ليس أبدا قضية حرية التعبير ،التي تمثل
هنا –ريعة �و÷ االشتباك ،عبر اعتماد مدافع رشدي
الكالمية المقذعة للبدء بSطال‚ النار في حرب ،وانتEار
الــرد عليها ،لرفع عقيرة حرية التعبير بوجهها .وفي
هذه الحرب ،التي تختفي معها حقو‚ اإلنسان لماليين
الفلسطينيين ،يصير كاتبا ً تافها ً مثل سلمان رشدي
رمــزا ً للحضارة اإلنسانية ،ويشترك عــرب ومسلمون
بالذريعة –اتها ،حرية التعبير في هــذه الحرب ،وفتوى
اإلمــا Âالخميني هنا واحــدة من مفردات الحرب ،بمعزل
عن تنفيذها ،ألن الفتوى كانت إحــدى أدوات الــردع في
قلب الحرب .وهــذا ما يؤكده اإلعــالن اإليــرانــي الرسمي
عــا 1998 Âبالتخلي عن فتوى إهــدار د Âرشــدي ،وهو
اإلع ــالن الــذي رافــق عــودة الـعــالقــات الدبلوماسية بين
بــريـطــانـيــا وإي ـ ــران ،لــذلــك يمكن لبعض المتخصصين
بالقضايا الحقوقية اعتبار الموقف من الفتوى ،موضوعا ً
لمناقشة المحاكم الدينية ،وحكم اإلعدا ،Âوهما قضيتان
ـصــان قضية رش ــدي ،فالفاتيكان سبق وإصــدر
ال تـخـ ّ
أحكاما ً بمنع حرية التعبير ،عبر قرار تحريم تداول فيلم
دافنشي كود ،والموقف من عقوبة اإلعدا ،Âعلى أي أنواع
من الجرائم موضوع انقسا Âحقوقي عالمي .والالفت
اننا سنجد بين المتضامنين مع ما يسمونه حرية التعبير
فــي حــالــة سـلـمــان رشـــدي� ،ـصــوصـا ً بـيــن اللبنانيين،
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«القومي» اختتمت مخيم اأ�ضبالها في «رادار بي�ضور» بحفل تخريج
منفذ ّية الغرب في
ّ

الح�صنية :حزبنا بفكره وعقيدته وباأجياله اأمل الأمة ونهو�صها وانت�صارها ومهما حاولوا ا�صتهدافه لن ي�صتطيعوا النيل منه وقوة لبنان بمقاومته
الدرا�صي
المنفذ العام �صلطان العري�صي :نن�صئ اأ�صبالنا وروادنا ون�صورنا على قيم الحق والخير والجمال وتحفيزهم على الجتهاد
ّ
نح�صن مجتمعنا
و�صقلهم بقوة المعرفة التي بها ّ

اختتمت منفذية الغرب في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،مخيم األشبال الذي أقامته
على مدى أسبوع في منطقة رادار بيصور ،بحفل
تخريج حضره نائب رئيس الحزب وائل الحسنية
على رأس وفــد مركزيّ ضـ ّم عميد اإلعــالم معن
حمية ،عميد التربية والشباب إيهاب المقداد،
عضوي المجلس األعلى بطرس سعادة والدكتور
جورج جريج ،مدير مكتب الرئاسة مأمون مالعب،
إضافة إلى المنفذين العامين لمنفذيات الغرب
الجنوبي ،سلطان
والشوف والمتن األعلى والمتن
ّ
العريضي ،مــازن العماد ،أسعد الدنف ،هشام
المصريّ  ،وعــدد من أعضاء المجلس القومي،
هيئة منفذية الغرب وعدد من المسؤولين ،مختار
بيصور جميل العريضي ،رئيس الرابطة الثقافية
الرياضية في بيصور طالل مالعب ،وفاعليات
وجمع من أهالي المشاركين.
استه ّل حفل التخريج بنشيد الحزب السوري
القومي االجتماعي ،ثم طلب آمر المخيم اإلذن ببدء
حفل التخريج وتسمية الدورة ،فأعطى نائب رئيس
وس ّميت الدورة باسم «دورة فلسطين
الحزب اإلذن ُ
القرار والمواجهة».
بداية قدّم المشاركون عروضا ً متن ّوعة ،وقد
تو ّزعوا على خمس فصائل هي:
فصيل األشبال األول ،فصيل غ ّــزة ـ العزيمة
واإلصرار
ـفصيل األشبال الثاني ،فصيل جنين ـ ثورة
وعزم ويقين
فصيل الــرواد ،فصيل الشيخ ج ّراح ـ الصمود
والثبات
فصيل النسور ،فصيل سلوان ـ المواجهة
والقرار
ـفصيل الطلبة ،فصيل نابلس ـ العراقة
والتاريخ
بعدها ،قدّم المشاركون اسكتشات مسرحيّة
تجسد مواجهة الفساد ومحاربة الخيانة
وعروضا ً ّ
ومقاومة االحتالل اليهوديّ  .وقدمت للفقرة الرائدة
رازان اسماعيل.

كلمة التعريف

ألقى ناظر التربية والشباب في منفذيّة الغرب
جاد منذر كلمة تعريف قال فيها:
لقد عملوا على محاربتنا ،وراهنوا على فشلنا،
وظنوا واهمين أنه ال يمكننا بإمكانات محدودة جدا ً
أن ننجح ،لك ّنهم لم يعلموا بأننا نملك من اإليمان
واالندفاع والعزيمة ما ال تملكه جيو‘ بأكملها.
أضــاف :بق ّوتنا واندفاعنا وعزيمتنا ،بثقة
األهالي ،وبمساعدة أشبالنا وروادنــا ونسورنا
وطلبتنا األبطال نجحنا ،نعم نجحنا ،وانتصرنا،
وانعقد المخيّم ودار الــفــارس صــوب خصمه،
ود ّوت العاصفة ،واهت ّزت الخيام لكن لم نتحرك
وانغرست األقدام في مدى التراب أوتادا ً وجذورا ً
وتثبتت باألرض وصارت الخيام قالعا ً وأشبالنا

نــســورا ً مستعدّين لمواجهة الــكــون رغــم كل
الصعاب.

كلمة األشبال

وألقى الشبل آدم أبي المنى كلمة المشتركين
ومما جاء فيها:
«تحيا سورية،
عبالي خبّركن قصتي بالمخيّم.
لما عرفت انو في مخيّم لألشبال تح ّمست كتير،
وطلبت من أهلي شــارك ،ضليّت نق عليهن ليل
نهار ،طوشتن يعني ،حتى سمحولي.
التحقت بالمخيّم ،ومتل العادة ،أول يومين
بــنــتــعــرف عــلــى بــعــضــنــا نــحــنــا المشتركين
والمسؤولين عنا.
صحيح بنعاني شوية صعوبات لنندمج
بالجو ،بس من تالت يوم بنصير مجموعة وحدة
ومناكل األرض أكل.
بالمخيم أخدنا دروس كتيرة بتساعدنا على
تطوير قدراتنا اإلبداعية والثقافية والتدريبية،
وحتى الـــدروس النفسية اللي بتساعد على
تقوية الشخصية وانطالقنا بالحياة ومواجهة
مخاطرها.
بدي خبركن كمان ،أنو هيدا المخيم ع ّرفنا نحن
مين ،ع ّرفنا انو انتمائنا لألمة السورية ،ولفكر
أنطون سعاده فقط ،اللي رسملنا طريقنا بالحياة.
كرمال هيك باسم كل المشتركين بالمخيّم ،منشكر
أول شي أهالينا ألنن سمحولنا نشارك ،وبنشكر
من كل قلبنا هيئة المخيم وأ ّمــار فصائلنا ،اللي
بالرغم من إنــن شيبنالن شعراتن ،ضلّن آلخر
لحظة مهتمين فينا.
بPخر هيدا المخيم بدنا نوعدكن انو رح نحافظ
على وحدتنا ونظامنا ونتابع دروسنا ونعزز إيمانا
حتى نوصل للنصر».

كلمة المخيم

ثم القى آمر المخيم سراج عصفور كلمة هيئة
المخيم وفيها أشار إلى أننا في مخيماتنا نستهدف
بناء جيل جديد ،يحارب المفاسد ،ويعمل لنهضة
األمــة وعـ ّزهــا ،جيل يعي حقيقة ما يتهدّده من
مخاطر ،ال سيما الخطر الــوجــودي الــذي يمثله
العدو اليهوديّ .
وقال :كنا شديدي الحرص في هذا المخيم على
تمكين المشاركين من تعزيز قدراتهم ومواهبهم،
بالدروس المكثفة والتمارين والفقرات المتن ّوعة،
وبالقواعد النظامية ،فالنظام هو األســاس في
عملية البناء.
أضــاف :لقد وضعنا برنامجا ً إذاعيا ً بحسب
الفئات العمريّة ،لتعريف المشاركين على تاريخ
أمتهم ،وعلى فكر المؤسس انــطــون سعاده،
والمباد∆ التي وضعها من أجل خالص األمة.
وكــانــت مــشــاركــات ألخصائيين ومــدربــيــن في
مجاالت عدة ،ال سيما في مجال وسائل التواصل

نائب رئيس الحزب وائل الحسنية

منفذ عا Âالغرب سلطان العريضي

آمر المخيم سرا Ãعصفور

ناظر التربية والشباب جاد منذر

حق لبنان في ا�ضتخراج ثرواته من حقوله البرية والبحرية ونحن نحتاج الى كل عنا�ضر قوة لبنان ومقاومته لتكري�س هذا الحق
الدولة ُمطالبة بتحمل م�ضوؤولياتها كاملة واجتراح الحلول للخروج من االأزمات المتفاقمة
اإللكتروني .اضافة الى مفهوم العمل الجماعي
وخــطــورة الــنــزعــة الــفــرديــة ،وتــدريــبــات على
اإلسعافات األولية األساسية والتعامل مع الحاالت
الطارئة.
وشكر خضر كل مÓن ساهم وعمل على نجاح
المخيم ،والرفقاء الذين سهروا الليالي وبذلوا
الجهود في تأمين الحماية وفي وضع البرنامج
الغذائي والتدريبي والترفيهي.
وأثــنــى اآلمــر على انضبا◊ المشاركين لما
أظهروه من شغف باالستفادة من الدروس كافة،
كما أثنى على أ ّمار الفصائل ومساعديهم على الدور
الذي أدّوه والتعامل الجدي والمسؤول مع األشبال
والزهرات.

وتوجه الى اهالي المشاركين قائالً :أبناƒكم هم
ّ
جيل األمل والخالص لهذه األمة ،هم يستحقون كل
اهتمام ،ونحن سنكون الى جانبكم في متابعتهم
ألنهم جيل االنتصار.

كلمة منفذية الغرب

وفي كلمة له ،أشار منفذ عام الغرب سلطان
العريضي ،إلى أن هناك أعداء وخصوما ًفي الخارج
والداخل يتربّصون بحزبنا شرا ًويتوهّ مون القضاء
عليه.
نعم نحن مستهدفون ،وال عجب فــي ذلــك،
مستهدفون ،ألننا متمسكون بحقيقتنا وهويتنا،
مدافعون عن حقنا ومصالح شعبنا ،عازمون على

البذل والعطاء في سبيل نهضة أمتنا العظيمة
وارتقائها.
وقــال :كما السنديانة جذورها راسخة ثابتة
تستعصي على عواصف الزمن ،وتتجدّد كلما
تشذبت أغصانها ،نحن هكذا ،راسخون ،ثابتون،
نعشق الحياة جهادا ً وصراعاً .وهذه هي طريقنا
التي يسلكها اليوم أشبالنا وروادنا ونسورنا.
أضاف :اليوم ،ونحن نخ ّرج مخيم أشبال ورواد
ونسور منفذية الغرب ،إنما نع ّد جيالً جديداً ،يحمل
مشعل النهضة لمواصلة مسيرة حزبنا العظيم
الحافلة بالعطاء والتضحيات والشهداء ،والمؤيّدة
بصحة العقيدة.
وتابع :مخيمنا هذا العام ،عنوانه التجدّد،
وهو يؤسس لمرحلة جديدة تتطلّب المزيد من
العمل والفعل والمثابرة على جميع الصعد،
ونحن عازمون على ذلك مهما كانت الصعوبات
والتحديات.
وقدّم المنفذ العام عرضا ًمقتضبا ًلنشا◊ منفذية
الغرب ،ال سيما على صعيد العمل االجتماعي
والخدمات الطبّية ،وقال :إن عملنا هذا وتقديماتنا
هي تعبير عن وقوفنا الى جانب أهلنا ،خصوصا ً

في هذه الظروف الصعبةـ ونحن جزء من أهلنا وال
نرضى إال بحياة العز والكرامة.
وأكد المنفذ العام أن الغاية من إقامة المخيم هي
تنشئة أشبالنا وروادنا ونسورنا على قيم الحق
والخير والجمال وتحفيزهم على االجتهاد في
مدارسهم وجامعاتهم ،وصقلهم بالمعرفة التي هي
القوة بعينها ،القوة التي من خاللها نبني مجتمعا ً
حصينا ً عصيا ً على كل المخاطر والتحديات.
وختم كلمته بشكر هيئة المخيم على ما بذلته
من جهد ،واألهالي على ثقتهم بالحزب ،ولكل مÓن
ساهم في نجاح المخيم.

كلمة مركز الحزب

وألقى نائب رئيس الحزب وائل الحسنية كلمة
توجه في مستهلها للمتخ ّرجين فقال:
ّ
قال سعاده إني أخاطب أجياال ً لم تولد بعد،
وأنتم من هذه األجيال التي تنخر◊ في معركة
البناء والنهوض مــن أجــل عــز األمــة وكرامتها
وعنفوانها .وأرى في وجوهكم بشائر النجاح
والتأ ّلق ونــواة المستقبل المشرق .فأنتم األمل
المفعÓم بالحياة وأنتم عنوان االنتصار.

الوطن
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ناظر التربية وال�صباب جاد منذر :بق ّوتنا واندفاعنا وعزيمتنا وبثقة �صعبنا واأ�صبالنا وروادنا ون�صورنا وطلبتنا الأبطال نجحنا وانت�صرنا
اآمر المخيم �صراج ع�صفور :مخيماتنا ت�صتهدف بناء جيل جديد يحارب المفا�صد ويعمل لنه�صة الأمة ّ
وعزها ويعي حقيقته وهو ّيته وما ّ
يتهددها.
ال�صبل اآدم اأبي المنى :هيدا المخيم عرّفنا نحن مين وعرّفنا انو انتمائنا للأمة ال�صورية ولفكر اأنطون �صعاده فقط اللي ر�صملنا طريقنا بالحياة

الرائدة رازان اسماعيل

الشبل آد Âأبي المنى

نائب رئيس الحزب يتسلم علم الدورة

وقــال :هذا المخيم هو نقطة انطالق لكم ،فيه
عرفتم حقيقة االنتماء ومعناه ،ومخاطر الغرائز
الطائفيّة واإلتنية والقبلية والكيانية وعرفتم
الفساد المستشري الذي يهدّد مستقبلكم ،لذا كونوا
يدا ً واحدة في كنف نهضتنا العظيمة للقضاء على
كل اآلفات ولنحقق سيادة بالدنا وكرامة شعبنا.
وتط ّرق الحسنية الــى الظروف االقتصاديّة
الصعبة والتحديات التي تثقل كاهل الناس،
وقال :الدولة في لبنان مستقيلة من مسؤوليّاتها،
وتتف ّرج على تفاقم أزمات الماء والكهرباء والوقود
والطبابة والتعليم ،وهذا أمر غير مقبول ،وإننا من
هنا نطالب الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها
كاملة ،ونطالب المسؤولين في الدولة باجتراح
الحلول لكل األزمات.
واعتبر الحسنية أن نتائج االنتخابات النيابية

التي حصلت مؤخرا ً في لبنان ،ع ّززت االنقسامات
الطائفية والمذهبية ،وأوصلت بعض النواب
الذين يجاهرون بموقفهم المناهض لعناصر قوة
لبنان .وهذا البعض ،ال يوفر فرصة إال ويستهدف
المقاومة وسالحها .لذلك فإن رسالتنا اليوم ،هي
أن المقاومة خيار صائب ،ونهج ثابت راسخ ،وهي
يمس هذه المقاومة
أحد عناصر قوة لبنان ،ومن ّ
الصهيوني.
بغدر وسوء ،إنما يخدم العدو
ّ
الحسنيّة أكد أننا «نريد رئيسا ً للجمهورية
في لبنان ،بمواصفات وطنية وسيادية ،وليس
بوصفات الحياد .فالرئاسة للوطنيين الذين
يلتزمون بثوابت لبنان وخياراته الوطنية».
وشــدّد على حق لبنان في استخراج الغاز
والنفط من حقوله البرية والبحرية ،وهذه فرصته
للخروج من األزمة االقتصادية ،وهو يحتاج الى كل

عناصر قوته لتكريس هذا الحق ،لذلك نقول لمن
يراهن على إنهاء المقاومة ،بأنه واهم ،فالمقاومة
هي قوتنا وسنحميها بأشفار العيون وسنقطع اليد
التي ستمت ّد إليها.
وللعدو اليهودي نقول ،إن لبنان قوي بمقاومته
التي الحقت بك الهزيمة ،وفي أية مواجهة مقبلة،
سترى أيها العدو آالف المقاومين االستشهاديين
من أمثال سناء محيدلي ووجدي الصايغ ،يح ّولون
جنودك ومرتزقتك الى اشالء.
وأكــد الحسنية أن الحزب الــســوري القومي
االجتماعي بفكره وعقيدته ،وبأجياله المتعاقبة
هو أمل األمة ووسيلة نهوضها وانتصارها ،ومهما
حاولوا استهدافه ،لن يستطيعوا النيل من دوره
وفعله وقوته وموقفه الذي ال يساوم وال يهادن.
وقال :نحن على تهج الصراع ثابتون ،في أرضنا

متجذرون ،وعلى إيماننا بقضيتنا راسخون ،وإننا
بهذا اإليمان لمنتصرون.
وختم موجها ً التحية لمنفذية الغرب وهيئة
المخيم على ما بذلوه ،كما حيّا المشاركين مؤكدا ً
أن المنفذية ستتابعهم مع أهاليهم في مدراسهم
وجامعاتهم لكي يحصدوا أعلى مراتب النجاح
واالجتهاد.
بعد ذلــك ،أعطى الحسنية اإلذن بانزال علم
الـــدورة ،ليتسلّمه ،ثم يهديه الــى آمــرة فصيل
االشبال األول الطالبة صفاء نور الدين على ما
أبدته من جهد والتزام.
تخللت المخيم الــذي انعقد على مدى سبعة
أيــام ،نشاطات متنوعة ومسيرة حاشدة جابت
شــوارع بلدة بييصور ،حيث نثر األهالي على
المشاركين الورود واألرز.
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:…RÉZ Qƒf π°VÉæªdG ø«eC’G ≈©f ¿GOôM ó©°SCG z»eƒ≤dG{ ¢ù«FQ
AÉ£©dGh ∫òÑdG »a Iõ«q ªàeh Ió«≤©dÉH á©Ñ°ûe á«q HõM áeÉb
نعى رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األمين أسعد حردان إلى األمة وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن
وعبر الحدود األمين المناضل نور أحمد غازي (رئيس هيئة مكتب المؤتمر القومي العام ـ منفذ عام منفذية البقاع الغربي) الذي توفي
عن  71عاما ً بعد مسيرة حافلة بالنضال امتدت ألربعة عقود ونيّف.
وقال رئيس الحزب في بيان النعي :األمين نور غازي ،واحد من مناضلي الحزب الذين حملوا في قلوبهم ك ّل اإليمان بحزبهم
وعقيدتهم ،وأخذوا على عاتقهم السير على طريق الصراع ،فتح ّملوا مشاق النضال ،غير عابئين بما يقدّمون من أثمان من أجل
انتصار القضية التي يؤمنون بها.
أضاف :برحيل األمين نور غازي ،يخسر حزبنا قامة حزبية مشبعة بالعقيدة ،متميّزة في البذل والعطاء ،وأنموذجا ً في المناقبية
وااللتزام.
األمين الراحل نور غازي
يُذكر ،أنّ األمين الراحل من مواليد بلدة المرج ـ البقاع الغربي  ،1951انتمى الى الحزب السوري القومي االجتماعي عام ،1979
حيث انخر◊ في العمل الحزبي على ك ّل الصعد ،وكانت له أدوار مميّزة.
تح ّمل العديد من المسؤوليات ،حيث عُ يّن في المسؤوليات التالية :مديرا ً لمديرية المرج ،وناظرا ً لإلذاعة في منفذية البقاع الغربي ،ناموسا ً للمنفذية المذكورة ،ثم منفذا ً عاما ً
لها حتى وفاته.
انتخب األمين الراحل رئيسا ً لهيئة مكتب المؤتمر العام.
البقاء لألمة
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي بلدة المرج والبقاع
الغربي بمأتم مهيب األمين المناضل نور غازي (رئيس المؤتمر العام
لـ «القومي» ومنفذه العام في البقاع الغربي) ،حيث ُحمِل نعش الراحل
على ّ
أكف أبنائه ورفقائه وأبناء بلدته ومحبّيه وثلة من نسور الزوبعة،
وتقدّم موكب التشييع حملة األكاليل بينها إكليل باسم رئيس الحزب
األمين أسعد حردان وقيادة الحزب.
شارك في التشييع إلى جانب عائلة الراحل ،وفد مركزيّ ض ّم ناموس
مجلس الع ُمد نزيه روحانا ،ناموس المجلس األعلى سماح مهدي ،عميد
اإلعالم معن حمية ،عميد الدفاع علي عرار ،عميد التربية والشباب إيهاب
المقداد ،عميد العالقات العامة فادي داغر ،عضو المجلس األعلى أحمد
سيف الدين ،عضوي المحكمة الحزبية المركزية جرجي الغريب وخليل
موسى ،مف ّوض الحق الحزبي العام ناجي كنعان ،عضو هيئة عمدة
الدفاع د .نضال منعم ،منفذ عام الساحل الجنوبي غسان حسن ،منفذ
عام زحلة جابر جابر ،ناموس منفذية البقاع الغربي وسام غزالي وعدد
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كشفت مصادر أوروبيّة عن
مسعى لتأسيس صندو‚
للضمانات الماليّة التي
ستحصل عليها إيران في
النووي لتعويضها في
االتفا‚
ّ
األميركي من
حال االنسحاب
ّ
االتفا‚ مجدداً ،وأن أوروبا
ودول الخلي Zستشكالن نواة
هذا الصندو‚ وأن المبلm
المق ّدر قد يصل الى م�ة مليار
دوالر.
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قالت مصادر نيابية إن ما
س ّمي بنواب المعارضة
ُ
بعد االنتخابات أو األكثرية
الجديدة تح ّولوا الى عشرة
تكتالت يصل حجم بعضها
الى نائبين فق jوأن بين
صفوفها سبعة مرشحين
يقومون بتسويق أسمائهم
وسيبقون يفعلون –لك حتى
آ�ر جلسة انتخاب رئاسية.

من األمناء وأعضاء المجلس القومي والمسؤولين الحزبيين من مختلف
المناطق والوحدات.
كما شــارك في التشييع النائب ينال صلح ،الوزير السابق جمال
الجراج ،األمين العام المساعد التحاد المحامين العرب معين غازي
وفاعليات وعدد من رجال الدين ،وحشد من القوميين والمواطنين.
صلّي على جثمان الراحل في مدافن البلدة ،ثم ووري الثرى ،وأدّى له
ُ
القوميّون تحية الوداع.
وبعد إتمام مراسم الدفن وخالل تقبل التعازي في منزل العائلة ،ألقى
ناموس المجلس األعلى سماح مهدي كلمة مركز الحزب وفيها قال:
الوفد المركزي من قيادة الحزب السوري القومي االجتماعي
عائلة األمين الراحل نور غازي
أهلنا الكرام أبناء قلعة من قالع بقاعنا األش ّم ،أهالي المرج الكرام،
سني حياته المليئة
كما كان في عادته أميننا الراحل يجمعنا خالل
ّ
بالنضال في سبيل هذه األمــة ،ها هو اليوم يجمعنا أيضا ً ولكن في

مناسبة أليمة.
نحن نؤمن بالقضاء والقدر فك ّل واحد م ّنا سيرحل إلى الدار اآلخرة،
ولكننا أيضا ً نؤمن أنّ الرجل العظيم ال ينتهي بمأتم .فعشرات السنوات
التي قضاها األمين نور غــازي مناضالً في صفوف الحزب السوري
القومي االجتماعي ستبقى مخلّدة في تاريخ الحزب وذاكرة القوميين،
خاصة أنه ب ّر بقسمه الذي أداه في موقف مهيب عندما قال «وأن اتخذ
فأسس
مبادئه القومية االجتماعية إيمانا ً لي ولعائلتي وشعارا ً لبيتي»ّ .
عائلة سورية قومية اجتماعية سلّمها راية الجهاد لتتابع من بعده
طريقا ً طويالً وصعبا ً وشاقاً ،إال أنه كان يؤمن بأنها طريق لن تنتهي إال
بتحقيق انتصار هذه األمة.
لألعزاء عالء وعماد وك ّل أفراد العائلة نحن اليوم لسنا لنق ّد
م التعازي ،وإنما لنتقبّلها معكم وإلى جانب أهلنا في بلدة المرج ألننا
أهل العزاء.
أضاف :جئنا اليوم لنثبت قاعدة أساس من قواعد الحزب السوري
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تــرأس رئيس حكومة تصريف
األعمال نجيب ميقاتي اجتماعا ً في
السرايا ،ض ّم الــوزراء في حكومة
تصريف األعمال :الدفاع الوطني
العميد الركن موريس سليم ،المالية
يوسف الخليل ،الداخلية والبلديات
القاضي بــســام مــولــوي والطاقة
والمياه وليد فياض ،قائد الجيش
العماد جوزاف عون ،المدير العام
لقوى األمــن الداخلي اللواء عماد
عثمان ،مدير عــام منشPت النفط
أورور فــغــالــي ،مــديــر عــام وزارة
المالية جــورج مــعــراوي ،المدير
العام لرئاسة الجمهورية أنطوان
شقير واألمين العام لمجلس الوزراء
القاضي محمود مكيّة .وجرى خالل
االجتماع معالجة موضوع تأمين
الــمــحــروقــات لــلــقــوى العسكرية
واألمنية.
من جهة أخرى ،بحث ميقاتي مع
وزير المال في ملف سعر الصرف
المحدّد على االستيراد وااللتباس
الـــذي تــسـ ّبــب بــه تــســريــب كتاب
الموجه إلى وزير
رئيس الحكومة
ّ
المال واتفقا على استكمال البحث
التخاذ القرار المناسب.
واستقبل ميقاتي فــي حضور
وزير الطاقة والمياه وليد فياض،
وفـــدا ً مــن البنك الــدولــي برئاسة
المدير اإلقليمي لــدائــرة المشرق
في البنك جــان كريستوفر كاريه
وعضوية المدير التنفيذي حسن
ميرزا وممثلة البنك في لبنان منى
قـــوزي .وبــحــث المجتمعون في
مشاريع البنك في لبنان.
إثر اللقاء ،أعلن فياض أنه ”كان
عــرض لمشاريع البنك الــدولــي
في لبنان ومن ضمنها المشاريع
ـصــصــة لــلــطــاقــة ،وشــرحــت
الــمــخـ ّ
خــالل االجــتــمــاع ،أن ملف الطاقة
هــو مــن أكــثــر الملفات حساسية

ميقاتي مجتمعا ً إلى وفد البنك الدولي بحضور فيا÷ في السرايا أمس
في لبنان ،وأن التعاون مع البنك
الدولي بدأ منذ فترة طويلة جداً،
وكان اإلهتمام في المرحلة األولى
واضحا جــدا ،ولكننا شعرنا منذ
نحو ثالثة أشهر ببرودة من ناحية
البنك الدولي في التعاطي مع هذا
الملف ،ولذلك رغبت منهم إعــادة
تأكيد مدى اهتمامهم والتزامهم بهذا
الملف ،ولقد أكــدوا التزامهم التام
بهذا المشروع والسير بالخطوات
التنفيذي فيه“Æ
أضــاف ”وعرضت لمفاوضات
التمويل وطــالــبــت بادخالنا في
مرحلة المفاوضات لعقد التمويل.
وعــرضــت لهم مــا نــقــوم بــه لجهة
زيادة تعرفة الكهرباء فور التزويد
بالتغذية اإلضافية واإلجـــراءات
إلنشاء الهيئة الناظمة بمساعدة
الهيئات الناظمة للبحر األبيض
المتوسط“Æ
وتــــــرأس مــيــقــاتــي اجــتــمــاع ـا ً
للجنة الــوزاريــة لمتابعة إعــادة
النازحين السوريين إلى ديارهم
وإثــر االجتماع قــال عضو اللجنة
وزيـــر الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة في
حكومة تصريف األعــمــال هكتور

®داالتي ونهرا©

حجار ”استكملنا اليوم البحث في
المق ّررات التي صدرت عن االجتماع
الــذي عُ قد في القصر الجمهوري
فــي  11آب الـــجـــاري ،وأطلعنا
الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة
عليها وجــرت مناقشتها ،واتفقنا
على تنفيذها ومتابعتها من قبل
الـــوزارات واإلدارات المعنية ،كما
جرت قراءة شاملة لملف النازحين،
وكانت األراء متوافقة وتم التأكيد
أن وزارة الشؤون االجتماعية هي
المتا ِبعة لهذا الملف بالتنسيق مع
وزارة الخارجية واألمور تسير على
الطريق الصحيح“Æ
وبـــحـــث مــيــقــاتــي مـــع وزيـــر
الخارجية والمغتربين في حكومة
تــصــريــف األعـــمـــال عــبــدالــلــه بو
حبيب فــي شـــؤون الــــوزارة وفي
اجــتــمــاعــات األمــــم الــمــتــحــدة في
نيويورك ،باإلضافة إلى مناقالت
السلك الخارجي ومــوازنــة وزارة
الخارجية.
وعـــــرض مــيــقــاتــي مـــع وزيـــر
االتــصــاالت فــي حكومة تصريف
األعـــمـــال جــونــي الـــقـــرم شـــؤون
الوزارة.

القومي اإلجتماعي ،أنه حزب منتشر على كافة أرجاء متحدات الوطن
من أقصاه إلى أقصاه .وهذا الحشد الكبير الذي حضر اليوم في مأتم
األمين نور غازي دليل على هذه االلتفافة الشعبية حول الحزب وحول
مناضليه وحول رفقائه الذين شكلوا على امتداد السنوات هرما ً أساسيا ً
من أهرام هذه البالد.
نشكر جميع من واسانا اليوم ،ووقف إلى جانبنا وش ّكل معنا وحدة
المجتمع في مواجهة ك ّل مÓن يستهدفه أيا ً كانوا.
نحن في الحزب السوري القومي االجتماعي حريصون على وحدة
بالدنا وحريصون على وحدة متحداتنا على انتشارها في ك ّل أرجاء
الوطن.
وختم :بهذا اإليمان نحن ما نحن ،وبهذا اإليمان نحن سنبقى ،وعلى
العهد يا أمين نور ستظل هذه الزاوية القائمة مرتفعة ،كما عهدناك وكما
عهدتنا ،لتحي سورية وليحي سعاده.
(تصوير :بيسان غزالي)
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بري �الل استقباله سفير العرا‚ أمس
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ،السفير العراقي حيدر شياع
البراك في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبالده لدى لبنان .كما عرض مع القائم بأعمال
السفارة الكويتية في لبنان عبدالله سليمان الشاهين ،األوضاع العا ّمة والعالقات الثنائية بين لبنان والكويت
.والتقى أيضا ً المستشار الثقافي السابق لسفارة الجمهورية اإلسالمية في لبنان الدكتور محمد مهدي شريعتمدار،
المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والنائب أحمد الخير.
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استقبل وزير األشغال العا ّمة والنقل في حكومة تصريف األعمال الدكتور علي حميّة في مكتبه في الوزارة  ،سفير
الجمهورية اإليرانية لدى لبنان مجتبي أماني ،في زيارة تعارف جرى خاللها عرض األوضاع السياسية والعالقات
الثنائية بين البلدين والقضايا المتعلقة بالمنطقة.
بعد االجتماع أشار السفير أماني إلى أن“ لقاء اليوم يأتي في سياق الزيارات التي يقوم بها على المسؤولين
اللبنانين ،وكانت مناسبة بحثنا فيها مع الوزير حمية في مجاالت عدة ُتعنى بها وزارة األشغال العا ّمة والنقل
والتي تفتح آفاقا ً واسعة للتعاون لما فيه مصلحة لكال البلدين».
بدوره ،أكد حمية أن ”اللقاء كان إيجابيا ً تناولنا فيه مواضيع عدّة يُمكنها التخفيف من االزمة التي يم ّر بها لبنان“
وقال ”نحن كوزارة نعمل تحت سقف القانون اللبناني والسيادة الوطنية“ ،الفتا ً إلى أنه على ”استعداد للتعاون
مع كل الدول الصديقة في العالم وتفعيل العالقات معها ومن بينها إيران باستثناء العدو اإلسرائيلي ،وإمكان
التعاون بمشاريع إستراتجية منتجة ُتساهم في نهضة لبنان وتفعيل مرافقه العا ّمة“Æ
وأشار إلى أننا ”سنبقى على التواصل الدائم مع الشركات اإليرانية المهتمة بملفات ُتعنى بها وزارة األشغال
العا ّمة والنقل“Æ
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ب ـعــدمــا عـ ــر÷ اإلســرائ ـي ـل ـيــون فــرض ـيــة تأجيل
الترسيم واالستخرا Ãمن حقل كاريش معا ً الى
ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية ،فيما تعتقد مصادر
م ـق ـ ّربــة مــن ال ـم ـقــاومــة أن االســرائ ـي ـلــي ا–ا نج`
بالتأجيل سيعيد الكرة مرة أ�رى ويبقى لبنان في
حــال االنتEار ،فيما يقو Âاالحتالل باالستخراÃ
والبيع من حقوله األ�ــرى ،ولذلك فــSن المقاومة
تحسبت سلفا ً عبر ما قاله األمين العا Âلحزب الله
السيد حسن نصرالله لـهــذه الفرضية فوضعت
معادلة كاريش وما بعد كاريش ،كي تقول إنه إما
ان يتمكن لبنان من استخرا Ãالغاز أو ال يتمكن
أحد من االستخرا .Ãومع العودة إلى هذا المربع
في المفاوضات تقول المصادر إن فر’ التوصل
إلى حل تتساوى مع احتماالت المواجهة.
ح ــول الـتــرسـيــم وغ ـيــره ي ـت ـح ـدّ Àال ـيــو Âالسيد
نصرالله فــي –كــرى انتصار المقاومة فــي حرب
تموز  2006وانتصارها على اإلره ــاب ،راسما ً
أجــوبــة ال ـم ـقــاومــة ومــعــادالتــهــا ،بـيـنـمــا ق ــال في
الـمــوضــوع نفسه نــائــب رئـيــس ال ـحــزب السوري
القومي االجتماعي وائل الحسنية ،إن المقاومة هي
قوة لبنان ،مضيفا ً òسنقطع اليد التي تمتد إليها.å
ويطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
اليوم بذكرى االنتصارين األول على العدو اإلسرائيلي في
آب  ،2006والثاني على التنظيمات اإلرهابية في الجرود
الشمالية والشرقية ،ويتط ّرق خاللها الى جملة ملفات
داخلية وخارجية أبرزها ملف تأليف الحكومة واألوضاع
االقتصادية وترسيم الحدود الجنوبية البحرية.
وإذ من المنتظر أن يــزور الوسيط األميركي عاموس
هوكشتاين لبنان أواخر الشهر الحالي حامالً معه الرد
اإلسرائيلي على المقترح اللبناني ،أشارت مصادر مطلعة
لـ»البناء» الى أن لملف الترسيم ثالثة احتماالت :األول أن
تتفق حكومة االحتالل والمعارضة ويتم تجاوز اإلجراءات
القانونية أمــام توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
وينزع فتيل التوتر وينتقل البحث الى ملف استخراج
الغاز والنفط من البلوكات اللبنانية.
االحتمال الثاني :تجميد أعمال استخراج الغاز من حقل
كاريش بسبب االنقسام الحاصل في حكومة العدو بين
فريق يدعو إلنجاز الترسيم لكونه مكسبا ً لـ»إسرائيل»،
وفريق آخــر يــرى بــأن الترسيم يحتاج إلــى قانون في
الكنيست وبــالــتــالــي تأجيل االســتــخــراج الــى مــا بعد
االنتخابات في تشرين المقبل ،وفي هذه الحال قد يؤجل
حزب الله مساره العسكريّ طالما أن العدو أوقف أعمال
االستخراج في كاريش.
االحتمال الثالث :أن يكابر العدو ويبدأ باالستخراج
في األول من أيلول ويضرب بعرض الحائط كل الخطو◊
الحمر وتهديدات المقاومة ،وبالتالي تتدحرج األمور الى
الحرب العسكرية .وهذا خيار مستبعد ،وفق المصادر
بسبب اإلربــاك الذي يعانيه جيش االحتالل من القيادة
الى الجنود وكذلك اهتزاز الجبهة الداخلية بعد حرب
غزة األخيرة ،فضالً عن الظروف اإلقليمية والدولية التي
ال تخدم «إسرائيل».
وفيما يراهن العدو على أن تنجح مناوراته التفاوضية
بضغط من الوسيط األميركي بإجبار لبنان على التراجع
والتسليم باألمر الواقع الذي يفرضه االحتالل ،تحدثت
أوسا◊ رسميّة لـ»البناء» عن «اتفاق بين الرƒساء الثالثة
على التمسك بحقوق لبنان السياديّة مهما كانت الظروف
واألثــمــان وعــدم الــتــنــازل تحت أي اعتبار أو ضغو◊
اللبناني والمقاومة
خارجية» ،مشدّدة على أن «الجيش
ّ
يقفان خلف الدولة في هذه المعركة».

وفي سياق ذلــك ،شـدّد نائب رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي ،وائــل الحسنية في كلمة له خالل
احتفال حزبي في منطقة رادار بيصور ،على حق لبنان
في استخراج الغاز والنفط من حقوله البرية والبحرية،
وهذه فرصته للخروج من األزمة االقتصادية ،وهو يحتاج
الى كل عناصر قوته لتكريس هذا الحق ،متوجها ً الى
من يراهن على إنهاء المقاومة ،بأنه واهم« ،فالمقاومة
هي قوتنا وسنحميها بأشفار العيون وسنقطع اليد التي
ستمت ّد إليها».
كما توجه الحسنية للعدو اليهودي بالقول« :إن لبنان
قوي بمقاومته التي الحقت بك الهزيمة ،وفي أية مواجهة
مقبلة ،سترى أيها العدو آالف المقاومين االستشهاديين
مــن أمــثــال سناء محيدلي ووجــدي الصايغ ،يح ّولون
جنودك ومرتزقتك الى أشالء».
وفي شأن آخــر ،طالب الحسنية الحكومة اللبنانية
بتحمل مسؤولياتها كاملة ،والمسؤولين في الدولة
بــاجــتــراح الــحــلــول لكل األزمــــات .واعــتــبــر أن «نتائج
االنتخابات النيابية التي حصلت مؤخرا ً في لبنان ،ع ّززت
االنقسامات الطائفية والمذهبية ،وأوصلت بعض النواب
الذين يجاهرون بموقفهم المناهض لعناصر قوة لبنان.
وهــذا البعض ،ال يوفر فرصة إال ويستهدف المقاومة
وسالحها» .مشددا ً على أن «المقاومة خيار صائب ،ونهج
يمس هذه
ثابت راسخ ،وهي أحد عناصر قوة لبنان ،ومÓن
ّ
الصهيوني».
المقاومة بغدر وسوء ،إنما يخدم العدو
ّ
وأكد الحسنيّة أننا «نريد رئيسا ً للجمهورية في لبنان،
بمواصفات وطنية وسيادية ،وليس بوصفات الحياد.
فالرئاسة للوطنيّين الــذيــن يلتزمون بثوابت لبنان
وخياراته الوطنية».
بــدوره ،اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد ،أننا «بعد  30سنة من دخول حزب الله العمل
النيابي نزداد ثقة بأنفسنا ألننا السياديون الحقيقيون
في هذا البلد ،ونزداد اطمئنانا ً بأن الخيار األجدى لحماية
البلد هو المقاومة ،وواثقون بقدرة شعبنا ،وفرحة ساعة
بانتصار يستعيد فيها شعبنا فيه كرامته وعزته تساوي
كل الكيد والمعاناة التي مارستها السلطة خالل سنوات،
وهذا ما يتيح للمقاومة أن تجدّد شبابها ألنها واثقة بهذا
الشعب».
ولفت رعــد في مقابلة تلفزيونيّة الــى أن «تجربتنا
النيابية تؤكد أن هذا النظام تجب إعادة النظر فيه ،وعلى
األقل اعادة نظر بروحية ما اتفق عليه في اتفاق الطائف،
ونحن ال نريد أن نغير النظام كلياً ،وحضورنا في المجلس
النيابي يستدعي مشورتنا من كل صاحب طرح إن كان
يريد أن يم ّرره الى المجلس النيابي ،وذلك حسب تقديرنا
للمصلحة الوطنية».
في غضون ذلك ،لم يسجل الملف الحكومي أي خطوة
جديدة بعد اللقاء األخير بين رئيس الجمهورية ميشال
عــون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ،ومــن المتوقع
أن يعقد الرئيسان لقاء آخر في األيــام القليلة الماضية
الستكمال البحث بالتركيبة الحكومية .لكن جهات مواكبة
لمشاورات التأليف لفتت لـ»البناء» الى أنه لم يُص Úر الى
تذليل العقد القديمة الجديدة التي تواجه التأليف ال
سيما عقدة وزارة الطاقة واستبدال بعض الوزراء ال سيّما
االقتصاد والمهجرين والشؤون االجتماعية ،وعلى الرغم
من أن المعنيين بالتأليف يستشعرون دقــة المرحلة
وخطورة الدخول في الفرا ⁄الرئاسي في ظل حكومة
تصريف االعمال ،فإن الخالف مستمر بين أولوية تأليف
حكومة جديدة أم تعويم الحكومة الحالية أو الدخول
بحكومة تصريف األعمال الى الفرا ⁄الرئاسي إن حصل،
أو اإلسراع بعقد المشاورات الداخلية والخارجية لالتفاق
على رئيس جديد للجمهورية.
وتخلص الجهات للتشكيك بإمكانية تأليف حكومة
جديدة قبل انتهاء والية رئيس الجمهورية على الرغم
من الحاجة الماسة اليها ،لكن لم يظهر اجتماع أول أمس
جدية وإيجابية تمهدان الستيالد حكومة بالمدى المنظور

وقبل الــدخــول بالمهلة الدستورية النتخاب الرئيس
وبالمهلة المحددة لبدء العدو اإلسرائيلي استخراج الغاز
من كاريش.
وتؤشر كثافة االجتماعات الحكومية واللجان الوزارية
التي يعقدها رئيس حكومة تصريف األعــمــال نجيب
ميقاتي في السراي الحكومي ،على أن أمد تأليف حكومة
جديدة سيطول ،لذلك يعمل ميقاتي على تفعيل حكومته
على مستوى اللجان الوزارية وليس على مستوى مجلس
الوزراء.
الــى ذلـــك ،يرتفع منسوب الــتــوتــر ونــبــرة الخطاب
السياسي على مسافة أيــام من دخــول البالد بالمهلة
الدستورية النتخاب رئيس للجمهورية ،والمرشحة
لالرتفاع أكثر كلما اقتربنا من موعد االستحقاق بسبب
حدة الخالف بين األطراف المسيحية أوال ً وعلى الساحة
الوطنية ثانياً ،ال سيما على خط القوات اللبنانية والتيار
الوطني الحر ،الذي أشار رئيسه النائب جبران باسيل الى
أن «غيرنا يستعمل ح ّقه بالتعطيل كي يمنع وصول من ال
يتمتع بالمواصفات التي طرحها» ،مشيرا ً الى «أننا حراس
الحقوق والجمهورية في وجه شياطينها» .وأضاف في
فيديو على مواقع التواصل االجتماعي« :نحن متساوون
بالجوع ولكن يجب أيضاّ ان نكون متساوين بالحقوق».
وسط هذه األجواء السياسية المشتعلة ،تتجه األوضاع
االقتصادية والمالية الى مزيد من التأزم واالنهيارات في
ظل ارتفاع سعر صرف الدوالر الى ما فوق  33ألف ليرة
للدوالر الواحد في السوق الــســوداء وتوجه الحكومة
الى اتخاذ إجــراءات قاسية وغير شعبية لن تصيب اال
الطبقات الفقيرة ال سيما الفئات الوظيفية التي ستتجه
الى اإلضراب العام والمفتوح وربما الى العصيان المدني
وفق ما تتوعّ د مصادر القطاع العام بحسب معلومات
«البناء» ،والتي كشفت أن إقرار الدوالر الجمركي سيؤدي
الى انعكاسات خطيرة جدا ً على المواطنين لجهة األسعار،
ومستغربة ربط الحكومة رفع رواتب الموظفين بإقرار
الدوالر الجمركي.
إال أن وزير االقتصاد في حكومة تصريف األعمال أمين
سالم طمأن الى أنّ «موضوع الدوالر الجمركي الـ 20ألف
ليرة ليس رسميًا ،وسيتبيّن هذا األمــر خالل الساعات
المقبلة بين وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة» .ولفت الى أنّ «هناك تخ ّوفا من قيام
التجار بتخزين المواد التي كانت على سعر الـ 1500
للدوالر الجمركي ونحن بدورنا الرقابي نقوم بواجبنا
وننتظر قوائم من التجار للمواد التي قاموا بشرائها ساب ًقا
على سعر الـ .»1500
وتساءل خبراء اقتصاديون عبر «البناء» عن لجوء

الحكومة الى رفع الــدوالر الجمركي حوالي  15ضعفا ً
وعــدم رفعه تدريجيا ً للجم أي ارتــفــاع ألسعار السلع
والمواد الغذائية ،وكذلك رفع الدوالر الجمركي ورفع دوالر
الموازنة من دون إقرار الموازنة وتحديد األرقام النهائية
للجباية والنفقات وتحديد حجم الخسائر المالية عبر
خطة التعافي المالي ولمعرفة االحتياطات الحقيقية
لمصرف لبنان وحجم الديون وللبدء بتوزيع الخسائر
وبالتالي وضع خطة إنقاذ».
وأمهلت لجنة الــمــال والــمــوازنــة النيابية الحكومة
«الحكومة ووزارة المالية مهلة أخيرة حتى األسبوع
المقبل لتزويدنا باألرقام الحقيقيّة للجباية والنفقات
وعلى ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه على
صعيد الموازنة والــدوالر الجمركي يحدّد في الحكومة
ونريد معرفة أثره المالي».
وأوضــح رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بعد
االجتماع على أننا «نريد تعزيز إمكانيات الدولة ،ولكن
في الوقت نفسه األخذ بعين االعتبار وضع الناس».
بدوره ،لفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» ال ّنائب علي
حسن خليل ،بعد اجتماع اللجنة إلى أنّ «الدوالر الجمركي
من صالحيّة الحكومة بالكامل ،وف ًقا لقانون الموازنة ا ّلذي
صدر عام  ،2018وا ّلذي يُعطي للحكومة ّ
حق ال ّتشريع
الجمركي لمدّة خمس سنوات تنتهي عام  .»2023وشدّد
على ضرورة «تقديم دراسة حول األثر االجتماعي على
ومخصصات
حياة ال ّناس ،وتكلفة هذا األمر على رواتب
ّ
القطاع Óين العام والخاص ،وأثره على حياة ال ّناس وعلى
التضخم أو الركود ،ا ّلــذي يمكن أن يسبّبه على الوضع
االقتصادي».
وكــان ميقاتي استقبل بحضور وزيــر الطاقة والمياه
وليد فــيــاض ،وفـــدا ً مــن البنك الــدولــي برئاسة المدير
االقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوفر
كاريه .وتم خالل اللقاء البحث بمشاريع البنك في لبنان.
وكشف فياض أننا «شعرنا منذ نحو ثالثة أشهر ببرودة
من ناحية البنك الدولي في التعاطي مع ملف الطاقة».
على صعيد آخــر ،أفــادت وسائل إعالمية أن «حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة تقدم بطلب رد النائب العام
االستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر المحال أمامه ملف
سالمة من قبل النيابة العامة التمييزية».
وذكرت أن «الوكالء القانونيين لرياض سالمة تقدّموا
نهار الثالثاء بطلب مخاصمة دولــة ضد النائب العام
االستئنافي في بيروت زياد بو حيدر بسبب رأي بو حيدر
حول عدم اختصاصه البت في هذا الملف ما يعني أن أي
إجراء مستقبلي سيناقض قناعاته والمباد∆ االساسية
للعمل القضائي».
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 تط ّورت العالقات االستراتيجية بين روسيا والصين خالل السنتين الماضيتين بسرعة قياسية على إيقاعاإلدراك المشترك للتحديات والفرص ،فالهيستيريا األميركية الناجمة عن الشعور بالضعف والتراجع قد ال تتيح
فرص تحقيق التراكم الهاد∆ لعناصر الصعود السياسي واالقتصادي لدول محور مواجهة الهيمنة ،ودعاة التعددية
القطبية في العالم .وقد تتسبب االستفزازات االميركية الناجمة عن العنجهية والغطرسة والمكابرة إلى فرض مواجهات
غير مرغوبة ،لكنها تصبح ال مف ّر منها ،بمثل ما قد تتسبب العقوبات األحادية بفرض وقائع تجعل التعاون المالي
واالقتصادي مطالبا ً بقفزات سريعة.
 نجحت موسكو وبكين بتحويل التحديات إلى فرص ،من أوكرانيا إلى تايوان ،كما نجحتا بقطع أشوا◊ من التكاملالبري والبحري على الصعيد التجاري ،وبوضع التبادل التجاري بالعمالت الوطنيّة على الطاولة ،بينهما مباشرة،
وبين كل منهما على حدة وأي من الشركاء التجاريين اآلخرين ،خصوصا ً بين دول محور مواجهة الهيمنة.
 على الصعيد العسكريّ ت ّمت عمليات تطوير لمنظومات التعاون وتبادل الخبرات ،وتأتي المناورات المشتركةالمتالحقة بين الجيشين الصيني والروسي ،وبالتعاون مع الجيش اإليراني كما في المناورات المقررة على سواحل
فنزويال او التي ت ّمت في الخليج ،لكن المناورة المقبلة المشتركة بين الجيشين تثير قلق واشنطن بصورة خاصة ،ألنها
تتضمن رفعا لمستوى التنسيق وتوسيعا ً لنطاق المشاركة نوع ّيا ً وكمياً ،حيث يشترك في المناورة آالف من وحدات
البر والبحر والجو ،كما تتض ّمن اختبارات لألسلحة االستراتيجية.
 أميركا تعلن األحالف وتشكلها ،وعند االختبار يتبين أنها مجرد أسماء ،بينما تنش Tموسكو وبكين أحالفا ً حقيقيةلكن بال أسماء ،ألن األفعال هي األهم.
 -بات العالم متعدّد األقطاب.
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كثيرين ال يكتفون بتأييد المحاكم الدينية ،كما في حالة الفاتيكان ،بل يصرحون بأن مواطنا ً لبنانيا ً
يخضع لسلطة محكمة دينية في الفاتيكان ،وتمنع المحاكم المدنية عن مالحقته ،لمجرد أنه يلبس زيا ً
دينياً ،وت ّمت مالحقته بتهمة تهريب أموال من كيان االحتالل لحساب المتعاملين معه.
≠ في لبنان القضية ببساطة ليست قضية رشــدي وال قضية حرية التعبير ،وال المحاكم الدينية
والفتاوى ،وال عقوبة اإلعدا Âوإهدار الد ،Âبل هي قضية حزب الله ،ومن يناوئون حزب الله ،الذين اعتبروا
أنهم وجدوا في حادثة محاولة قتل رشدي على يد أميركي من أصل لبناني ،التي يعلمون انها فردية،
مناسبة إلحراجه وإحــرا Ãمؤيديه كمقاومة لبنانية تخو÷ بنجاح قضية الحدود البحرية التي تحرÃ
الغرب كله ،ليسألوا أنتم مع حرية التعبير أ Âمع إهدار د Âرشدي ،ونEرا ً لمكانة اإلما Âالخميني في عيون
هؤالء ،سيتسنى تEهير موقفهم مهما كان سليما ً على الصعيد األ�القي واإلنساني والحقوقي ،للقول
إنهم أعداء لحرية التعبير .وهذا ما حد Àتماما مع الكاتب رضوان عقيل ،الصحافي في صحيفة النهار.
≠ تقد Âقضية األستا– رضوان عقيل مثاالً نمو–جيا ً عن مدى نفا‚ أصحاب مزاعم الدفاع عن حرية
التعبير بتحز ّبهم وراء سلمان رشدي ،فهم بسبب رأي مبدئي قاله عقيل قاموا بSهدار دمه تحت شعار
حرية التعبير ،ونEموا حملة تدعو لطرده من المؤسسة التي يعمل فيها ،وتنادوا من كل حدب وصوب
الكتروني ُيمطر الرسائل الهادفة للمطالبة بتدفيعه ثمن ممارسته لحرية التعبير ،التي يبدو
لتشكيل جيش
ّ
من كالمهم عن سلمان رشدي انهم سيدفعون دماءهم ثمنا ً ليقو Âعقيل بالتعبير الحر عن رأيه ،عمالً بقول
جان جاك روسو الذي كانوا للت ّو يردّدونه ،في معر÷ شرح أفكارهم النبيلة عن حرية التعبير ،ليEهر
باليقين أن القضية ،كما في العالم كذلك في لبنان ،ليست قضية معايير أ�القية وإنسانية وحقوقية ،بل
سياسة صرفة ،تستخد Âفيها كل هذه المفردات عدة شغل.
≠ ابحثوا عن كم من المدافعين عن سلمان رشدي وقف مع سجناء وسجينات الرأي في الخلي ،Zوكم
منهم استنكر قتل المثقف نزار بنات في فلسطين ،وقبله ناجي العلي في لندن ،وكم منهم ح ّول قضية
اغتيال الصحافية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة ،التي يمضي اليو Âعلى استشهادها م�ة يو ،Âإلى
قضية رأي عا ،Âكما أراد أن يجعل قضيّة سلمان رشدي أو رضــوان عقيل ،فتعرفون أنهم منافقون،
بل مجرد أكــوا Âمن المنافقين ،وعندما تجدون واحــدا ً بينهم فق jطبق معاييره بأنصاف ،مهما تغير
موضوع حرية التعبير وتبدلت وجوه قضية حقو‚ اإلنسان ،انقلوا له كل االحترا Âواالعتراف بحقه
باالحتجا Ãعلى فتوى إهدار د Âرشدي ،وقولوا هذا يستحق أن يناقش سواء اتفقنا أ Âا�تلفنا ،فللنقا‘
طعم ومعنى.

ájQÉ≤Y äÉfÓYEG
إعالن
من أمانة السجل العقاري
في بعلبك  -الهرمل
طلبت ربى طارق خليل سند تمليك بدل
عن ضائع بحصة موكلها عدنان لطفي
دند‘ بالعقار رقم  38زبود.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري
عباس القاق
إعالن
من أمانة السجل العقاري في المتن
طلب المحامي األستاذ فراس محمد عالم
بوكالته عن السيّد إميل ميشال أبو حسان
مالك  Ø400Øسهما ً في القسم رقم (©24
من البناء القائم على العقار رقم Ø4749Ø
من منطقة برج حمود العقارية سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة المالك إميل ميشال
أبو حسان .
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جزين
طلب المحامي ميشال سمعان لموكلته
كلير اديــب نهرا شهادات قيد بــدل ضائع
للعقارات  127 – 3و  136تعيد و – 677
 695و  743بسري.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب حسين محمد النميري بصفته
وريــث محمد حسن النميري سندات بدل
ضائع للعقارين  1726و  1728الصرفند
بإسم رامز ومصطفى ووفيق محمد قاسم.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب سعد الدين البسا◊ وكيل الياس
مــارون سميا لمورثه مــارون نقوال سميا
سندات بدل ضائع للعقارين  169و 170
عين الدلب.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد حسن عبد علي لموكله علي
حسن غشام سند بدل ضائع للعقار 2488
برج الشمالي
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG
Ék °†jCG Ék jq ôµ°ùY ø«°üdGh É«°ShQ
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ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أنّ «سلطنة عمان رفضت
فتح أجوائها أمام الرحالت الجوية اإلسرائيلية» ،قائل ًة إنّ
«الضغط اإليراني يفعل فعله».
وقالت صحيفة «إسرائيل هيوم» إنّ «عمان ترفض فتح
مجالها الجوي أمام طائرات السفر اإلسرائيلية في أعقاب
ضغط إيراني مكثف».
وأضافت الصحيفة أنّ «معنى هذا األمر ،حتى الساعة،
هو أ ّنه من غير الممكن االستفادة من فتح المجال الجوي
السعودي أمــام الطائرات اإلسرائيلية ،من أجــل تقصير
المسافة في الطيران إلى الشرق األقصى».
وكان وزير الخارجية اإليراني ،حسين أمير عبد اللهيان
بحث ونظيره العماني بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي
«العالقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم ،ومفاوضات
فيينا النووية».

وكان الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي ص ّرح ،في أيّارØ
مايو الفائت ،بأنّ مواقف إيران وسلطنة عمان «متناسقة
بصورة ملحوظة في الكثير من القضايا» ،مشيرا ً إلى
أنّ «العالقات الطيبة بين إيــران وعمان تعزز التعاون
اإلقليمي».
يذكر أنّ صحيفة «إسرائيل هيوم» اإلسرائيلية ،ذكرت،
األربعاء ،أ ّنها «تل ّقت تأكيداتٍ داخلية ،بالسماح لجنود
قوات االحتالل اإلسرائيلي بالتحليق فوق السعودية».
وكانت هيئة الطيران المدني السعودية ،أعلنت في
تموزØيوليو الماضي ،أ ّنها ق ـ ّررت «فتح أجــواء المملكة
لجميع الناقالت الج ّوية» التي تستوفي متطلّبات عبور
أجواء البالد.

á≤£æe AÉ°ûfEG ¢VQÉ©J ƒµ°Sƒe
¬«LQƒHGR á£ëe ∫ƒM ìÓ°ùdG áYhõæe
أعلن نائب مدير اإلعـــالم وقسم الصحافة فــي وزارة
الخارجية الروسية ،إيفان نيتشاييف أنّ روسيا «تنتظر
زيـــارة خــبــراء الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة لمحطة
زابورجيه قريباً ،حتى يتأ ّكدوا من جريمة نظام كييف على
أرض الواقع».
وقـــال نيتشاييف« :لمنع وقـــوع كــارثــة نــوويــة ،من
الضروري إجبار الوحدات األوكرانية على وقف القصف،
ونتوقع أن تكون هناك في المستقبل القريب زيــارة إلى
محطة زابورجيه للطاقة النووية من قبل خبراء الوكالة
الدولية للطاقة الذرية».
وأشار المسؤول الروسي إلى أنّ الزيارة كان «ت ّم االتفاق

عليها بالكامل مرة أخرى في حزيرانØيونيو ،وأحبطتها
قيادة األمانة العامة لألمم المتحدة» ،مشددا ً على أنه «يجب
أن يتأكد الخبراء على أرض الواقع من سلوك نظام كييف
اإلجرامي».
وأضــاف نيتشاييف« :لقد أثبتت كييف مــرات عديدة
قدرتها على تنظيم االستفزازات ،وعدم القدرة على السيطرة
على التشكيالت القومية المتطرفة ،وللسبب نفسه ،فإنّ
مقترحات إنــشــاء منطقة منزوعة الــســالح حــول محطة
زابورجيه للطاقة النووية غير مقبولة ،وتنفيذها سيجعل
المحطة أكثر عرضة للخطر».

õéàëj ¿Ghó©dG ∞dÉëJ :á«æª«dG §ØædG ácô°T
¢ü«NGôàdG ≈∏Y É¡dƒ°üM ºZQ ähRÉe áæ«Ø°S
قالت شركة النفط اليمنية في صنعاء إنّ «تحالف العدوان
يحتجز سفينة مازوت ،رغم حصولها على تصاريح دخول
من األمم المتحدة ،في خرق جديد للهدنة المؤقتة».
ولفت المتحدث باسم شركة النفط اليمنية ،عصام
المتوكل ،إلى أنّ «المبعوث األممي لم يلتزم ،منذ بدء الهدنة،
بإزالة العراقيل ،واإليفاء بإدخال السفن المتفق عليها».
وذكرت شركة النفط أنّ «تحالف العدوان بقيادة الواليات
المتحدة يحتجز سفينة المازوت (جولدن إيجلي) التابعة
لقطاع الكهرباء ،رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح
دخول من األمم المتحدة ،التي لم يلتزم مبعوثها ،منذ بدء
الهدنة ،بإزالة العراقيل واإليفاء بإدخال السفن المتفق

عليها».
ومطلع هذا الشهر ،ذكرت وكالة األنباء اليمنية «سبأ»
أنّ التحالف السعودي نهب إيــرادات النفط الخام والغاز
في اليمن ،بما «يعادل مرتبات جميع موظفي الدولة لمدة
 7أشهر».
يأتي هذا في وقت قال وزير النقل في حكومة صنعاء،
عبد الوهاب الــدرة ،إنّ تمديد الهدنة اإلنسانية «فرصة
إلثبات مدى الجدية لتخفيف معاناة الشعب اليمني إنسانيا ً
واقتصاديا ً ورفع الحصار».

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب جهاد خليل وكيل اسعد حسين
دخل الله بصفته مشتري سند بدل ضائع
للمالك حسين سليم دخل الله في العقار
 488العباسية
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري
حسين خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت غادة منير جنبال◊ بصفتها وكيلة
سمير عادل ارسالن احد ورثة نواف خطار
هرمو‘ سند ملكية بــدل عن ضائع عن
حصة المورث في العقار  241السمقانية
للمعترض مراجعة األمانة خــالل 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب نــاجــي بــشــاره الــهــاشــم بصفته
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للعقار
 295سرجبال من منطقة عين قني
للمعترض مراجعة األمانة خــالل 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب طالل عبد الرحمن رمضان وكيل
منى فرحان يوسف بوكالتها عن محمد
عصام الحج سند ملكية بدل ضائع للقسم
 13من العقار  4501برجا
للمعترض مراجعة األمانة خــالل 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت غادة منير جنبال◊ وكيلة غرانت
عمر ابو ضاهر الذي هو نفسه غرانت عمر
صفا احد ورثة فريد خطار ابو ضاهر سند
ملكية بدل ضائع للمورث في العقار 152
من منطقة عين قني
للمعترض مراجعة األمانة خــالل 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب مــارون جورج سميا وكيل نضال
منيب العاكوم سندات ملكية بدل عن ضائع
للعقارات  71و 72و 183و 240و890
و 893و 897و 899و 2082من منطقة
بسابا العقارية
للمعترض مراجعة األمانة خــالل 15
يوما ً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربيه
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�إعالنات
الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافةإعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات –
دائرة خدمات الخاضعين ،المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية
الضريبة على القيمة المضافة ،مبنى وزارة المالية ،قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني
الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

اجرشمم RLAJRSA

1872339

RR222249679LB

كمبيونيت ش.م.م

123789

RR222918585LB

عرايس للتعهدات

1879859

RR222247032LB

أس.دي.أس انجينيرتغ ش.م.م

123835

RR222916576LB

مؤسسة ابراهيم ابراهيم

1906278

RR222245836LB

اون سايت بروموشن ش.م.م

143011

RR222916620LB

شركة ماغ ش.م.م.

1962063

RR222247046LB

سبعلي اخوان اوتوماشن باور اند كونترول(اي بي سي)ش.م.م

145552

RR222906225LB

رويال وود

1977747

RR222249444LB

شركة كلوديا كاردينالي ش.م.م

148831

RR222919229LB

CROUN ABOU HAIDAR

1996643

RR222246902LB

شركة الشرقاوي التجارية

187052

RR222907044LB

M&D . GROUPاحمد محمد انور نعوس وشريكه احمد محمد نور
الدين (توصية بسيطة(

2072785

RR222247409LB

االمو للمطاعم المحدودة ش.م.م

208710

RR222912849LB

مكست ميتلز

نبيل مصطفى خضر آغا

213040

RR222909456LB

2132215

RR222247664LB

مؤسسة عتريس للسيارات

214056

RR222913230LB

شركة راي بيبر سابليرز ش.م.م

2159740

RR222247253LB

ان  -بي  -سي

219282

RR222909938LB

طوني سليم وهبة

2183271

RR222242667LB

قدموس التجارية (لصاحبها علي الحسيني)

233379

RR222913209LB

غاردينيا انترناشيونال ش م ل

2195649

RR222247426LB

شركة الغرا فيكا كومباني ش.م.م

236958

RR222915831LB

2210467

RR222246536LB

اويكو AWECO -

239652

RR222918909LB

RR222247085LB

شركة اتش اندكو ش.م.م

240527

RR222913190LB

RR222897554LB

صعب موتورز لصاحبها علي حسين صعب

257349

RR222911106LB

مؤسسة كربيس التجارية

258010

RR223880762LB

جاللكو للهندسة والمقاوالت

265374

RR222918957LB

ب م اند كو CO & PM

312841

RR222906300LB

MWFشرف الدين ش.م.م.

313952

RR222913022LB

شركة االرز للنسيج

349044

RR222912415LB

418304

RR222910295LB

454703

RR222913040LB

حسين علي وهبي

546235

RR222913795LB

اوتو محفوظ ( شادي انطون محفوظ )

584023

RR222907954LB

فيزيون غروب ش.م.م

645858

RR223881003LB

شركة المحيط للتجارة و الصناعة ش .م .م

703328

RR222912472LB

سافوبالنت ش0م0م0

853402

RR222912279LB

مصطفى علي الغول

872703

RR222913359LB

المعارض AL MA3ARED

1185026

RR222908124LB

شركة سرفيفارم ش.م.ل

1294701

RR222910202LB

1365008

RR222910715LB
RR222912945LB

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

شركة اتليير 755ش.م.م

2450

RR222248280LB

رامي محي

طبيلي غروب ش.م.ل

11424

RR222246522LB

بعقليني للنقل والتجارة (يوسف جورج بعقليني)

2284583

شركة موفر سبيز ش.م.م

12668

RR222246981LB

سامر محمد علي مرعش

2357889

شركة الحسنين التجارية ش.م.م

43998

RR222250102LB

كومبيووركس ش م ل

2386175

RR222247457LB

حداد ماشينري

62830

RR222248660LB

الراعي للتجارة العامة

2412311

RR222247823LB

محالت عصام الزعني

91058

RR222248846LB

RASللمحروقات والتجارة العامة

2534250

RR222245822LB

سركيس للتجارة والصناعة

113610

RR222897545LB

Comtech s.a.r.l

2637525

RR222246346LB

منارا لخدمات النقل والشحن والترانزيت

164502

RR222248072LB

ESCALES S.A.RL

2656149

RR222247236LB

شركة سيف ترايدنغ ش.م.م

165463

RR222249149LB

غولدن فورك ش.م.م

2817172

RR222247222LB

مون ترافل ش.م.م

شركة هاروني تريدنغ  -تشيز شوب

189404

RR222249135LB

ذي ثري موسكوتيرز ش.م.لTHE 3 MUSKETEERS T3M S.A.L .

2950778

RR222246244LB

مؤسسة قعفراني التجارية (لصاحبها حسين محمد قعفراني )

أميغروب للتجارة ش.م.م

189407

RR222897537LB

جي سي اف سي ترايدينغ ش.م.م

2985763

RR222238897LB

مديسكو

197156

RR222249912LB

المجد ش.م.م.

3025836

RR222240887LB

جرجس الراعي للتجارة والتعهدات العامة

201304

RR222243092LB

LAPAZ s.a.r.l

3110180

RR222246108LB

يونيفرسيتي غروب ش.م.م UNIVERSITY GROUP SARL

207450

RR222249719LB

شركة شعنين غروب ش.م.م

3163857

RR222246085LB

كومتك ش.م.م COMTEK

236851

RR222249206LB

يازكو ش.م.م.

3212342

RR222246068LB

مؤسسة مالك ابو نوح التجارية

242891

RR222234612LB

ECLECTIC S.A.L

3276407

RR222246010LB

جهاد سليم صفير

291009

RR222249890LB

شركة االتحاد واالمانة ش.م.م.

3311231

RR222233002LB

شركة االتحاد التجاري ش.م.م

553721

RR222249356LB

BETTERFLY TRAVEL CONSULTANCY &SERVICES

3548101

RR222248863LB

خالد حسين حماد

865251

RR222246482LB

احمد محمود عطوي

تيا انتر ناشيونال ش.م.م

3685452

RR222248611LB

مؤسسة فادي البيطار التجارية (فادي ميشال البيطار)

1277116

RR222897320LB

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

شركة الجنوب للتجارة العامة

1439764

ابراهيم ابراهيم شلهوب

1284033

RR222246598LB

شركة انسريان للتجارة والخدمات العامة (انسر ترافل)

أم .سي.أي . 2ش.م.ل

1476678

RR222919419LB

1678

RR222914218LB

ناتو إلكترو هوم ش.م.م.

1336432

RR222249047LB

رولينغ غروب ش.م.م

مكسيموم ش.م.م

1594945

RR222919405LB

1922

RR222914283LB

تي .سي .ال .للمنظفات الصناعية ش.م.م

Trade - Net s.a.r.l

1764800

RR222915519LB

1361561

RR222249841LB

ليفيل ناين ش.م.م

13354

RR222919921LB

مارون بطرس موسى

مؤسسة داود حسين جهمي التجارية(داود حسين جهمي)

1766250

RR222911812LB

1388205

RR222249033LB

شركة سويد العصرية

46855

RR222909371LB

شركة لو ريفال كافيه ش.م.م

عنيد للصناعة والتجارة ش.م.م.

1795976

RR222913402LB

1699451

RR222247298LB

عفيف حسين سالمة

87312

RR222919762LB

شركة نو هاو مانجمنت ش م م

1855063

RR222912971LB

س.ك.م .ترايدنغ ش.م.م.

1819414

RR222246709LB

شركة فدرال للمقاوالت والتجارة العامة

123207

RR222911273LB

DAINIEفهمي داود جرجس

1917113

RR222913393LB

ديل ش م م

1840917

الشركة العامة للزيوت

1890044

RR222249435LB

عيد الكتريك

177192

RR222918458LB

شركة  Info Callش.م.م

1943774

RR222912101LB

RR222246686LB

منصور محمد علي عاصم

182901

RR222918489LB

شركة النور ميديكال مهدي حسيني ميالني وشريكه

1980794

RR222910600LB

حرب للتجارة العامة

1903528

RR222247386LB

شركة جبل لبنان للسياحة والسفر ش.م.م

202300

RR222914990LB

الشركة العربية لاللومنيوم ش م م (الومينال)

1978049

)IMG - INTERNATIONAL MARKETING GROUPعلي
احمد فواز(

2003144

RR222911769LB

شركة  HT TRADINGش.م.م.

2036497

RR222245907LB

مؤسسة الربيع للتجارة العامة

227491

RR222913212LB

RR222247219LB

شركة جيراسكو ش.م.م

ليبالينك ش.م.م

241470

شركة أفنير ش م م

2211046

RR222247430LB

مؤسسة نعمة للتجارة العامة لصاحبها عبد هللا احمد نعمة

241748

شركة اون تايم بابليشينغ ش.م.م

2218048

مؤسسة سعيد لبيب مسرة

2025749

RR222919334LB

RR222914513LB

محل حاموش التجاري  -علي جمال حاموش

2025833

RR222911741LB

RR222914779LB

RR222249988LB

شركة يونس وابو حيدر لالسفلت ش.م.م

شركة تاير اند كو ش.م.م.

2071669

RR222913946LB

285347

RR222914005LB

2237424

RR222249237LB

فرج يوسف ابو خاطر

شركة ثري آي شينينغ ش.م.م

314707

مؤسسة فؤاد ابراهيم الحجار

2237503

RR222249210LB

شركة الوسائط المباشرة للتجارة العامة ش.م.م

486361

مؤسسة تيا عبدو عواد  -تجارة األلبسة -

2237511

WEST TROPICANA S.A.R.L

2140734

RR222912866LB

RR222918064LB

فايبر كوم ( جوزف فريز ملحم)

2190496

RR222919348LB

RR222908929LB

جورج وليد يونس بو يونس

2227569

RR222910105LB

RR222249299LB

الشيخ آميل عبدو

562210

RR222912659LB

شركة جاكي فود اند كايترينغ ش م ل

2267003

RR222906826LB

2385249

RR222247443LB

مؤسسة مرتضى

566905

RR222916165LB

سمارت بايز ستراتيجيز ش.م.م.

2435336

RR222915845LB

جورج ميشال بهنام

2386916

RR222248951LB

مؤسسة يوسف تنوري للتجارة والتوزيع

585825

RR222910366LB

اشرف ارديف المدور

2476802

RR222911640LB

MIDDLE EAST TRADING COMPANY )METCO( sarl

2395034

RR222249285LB

محمود محمد لطفي فقيه

598637

RR222914650LB

شركة ستاريوم ش.م.م

2549286

RR222919060LB

شركة تكني غروب ش م م

2438799

RR222250116LB

مؤسسة سامي بلوط التجارية

621912

RR222914685LB

علي عبد الكريم عباس للتجارة العامة

2655115

RR222907530LB

غرين باورز Green Powers

2622831

RR222246831LB

) N-Jنبيل نايف الجوهري(

813494

RR222919095LB

في وارلد ش.م.ل

2713679

RR222919042LB

هوملوكس ميدل ايست ش.م.م

2691712

RR222250005LB

مؤسسة خليفة للتبغ و التنباك(لصاحبها احمد علي خليفة)

839193

RR222914677LB

نيون عماد

2723990

RR222911622LB

شركة حلباوي التجارية ش م م

2696282

RR222249991LB

سليمان انتربرايزس  -ال غورماندين

957370

RR222907968LB

بارك انتل ش.م.م

2817456

RR222913552LB

شنجي كونسالتينغ ش.م.م

2714572

RR222250028LB

شركة توكل التجارية

985620

RR222915607LB

TWILIGHT SARL

2912233

RR222905454LB

DPY SARL

2867284

RR222246275LB

MY PC COMPUTER SHOPش0م0م0

1385020

RR222915156LB

Concepts & Standardsش.م.م.

3067879

RR222916956LB

شركة قصار وشركاه

2897235

RR222249254LB

فرست كالس موبيل ( هيثم راضي الحركة)

1465512

RR222919847LB

الشركة المتوسطية لإلتصاالت (سوميتيل) ش.م.م.

3189621

RR223881666LB

هانا ايشكوف فيكتوريفنا

2955241

RR222244552LB

مجموعة نت للصناعات ش.م.م

1585069

RR222915947LB

أريزونا ش.م.ل.

3196025

RR223881670LB

سكاي انترتينمنت ش.م.ل.

2965457

RR222248735LB

بي.سي.سي غروب ش.م.م

1686271

RR222918943LB

ستارك اند ليخت ش.م.م

3323494

RR223881167LB

ورلد دستينايشن ترافل ش.م.م.

2977164

RR222897378LB

AIXON CONTRACTING & TRADING SARL

1690404

RR222919864LB

محمد عبدهللا احمد

3328919

RR222908521LB

فرانكوفولي ش م ل

3030252

RR222246195LB

شركة مزايا التجارية ش.م.م.

1810126

RR222915125LB

بيستروفيا ش م م

3336032

RR223881119LB

شركة اسكندر ش.م.م

3235138

RR222897355LB

Mondo electrico

1971098

RR222919816LB

شركة مورز انترناسيونال ش م م

3434992

RR223881374LB

هولدنغ ش م ل MEDIA SOLUTIONS

3331370

RR222248815LB

شركة ناشونال لالطارات والبطاريات ش م م

1996611

RR222910145LB

مارونا ش.م.م

3448791

RR223881388LB

شركة مصطفى قمر الدين وشركاه ش.م.م

3767095

RR222248789LB

) NOV TRADINGنوف علي الراضي(

2004337

RR222919833LB

Bars & Pints S.A.L

3612891

RR222917660LB

شركة مرسيكو للتجارة والمقاوالت ش.م.ل

2048

RR222246876LB

نيو ادج باور برو لصاحبه ميشال جوزف سمعان

2022401

RR222915385LB

عصام الياس يعقوب شلهوب

3633871

RR223881428LB

الشركة الشمالية للمقاوالت ش.م.م

12695

RR222245164LB

شركة نويز ش م م

2093781

RR222918991LB

مؤسسة عصام يتيم للتجارة والصناعية

92453

RR222248894LB

جي ام للمعادن METAL G M

2198162

RR222913892LB

شركة سيدرا بالست ش.م.م

109222

RR222247338LB

شركة R2C Restaurant Catering Company S A L

2208294

RR222919538LB

هيام علي البزري

124258

RR222247721LB

ديكو بالن غروب ش م م

2213016

RR222916085LB

شركة المدينة للتموين ش.م.م

147031

RR222248979LB

) FULL POWER SYSTEMفادي نصار روحانا الشهيد نصار(

2325949

RR222907614LB

نبيه عبود

172064

RR222245796LB

جبل عامل الصناعية  -ضاهر حسين حمود

2391288

RR222919498LB

نبيه ابراهيم ابو طعام

182805

RR222248024LB

ROLY AND RASH SARL

2473451

RR222917700LB

منصور محمد علي عاصم

182901

RR222244950LB

عبد العزيز حماد المحمد

2478703

RR222907591LB

زياد العكاوي

232616

RR222245875LB

CARLA RACHED MOUKARZEL SERVICES

2743561

RR222916678LB

عماد حسن ابو العال

236884

RR222247602LB

انغستروم كوميونيكايشنز ش.م.م

2777391

RR222916837LB

ب .و .ج الدارة النظم االلكترونية النقدية ش.م.م

268760

RR222247559LB

ميني ماركت الرضوان للتجارة العامة -توصية بسيطة

2929106

RR223880229LB

مركز المدخنين (محمد فايز مبارك)

295269

RR222247885LB

بي بي تي كومباني ش م م

3009185

RR222918563LB

هاش ش.م.م HUSH S.A.R.L

295767

RR222246615LB

شركة براغمادومز ش.م.م.

3040516

RR222913739LB

خالد علي اسعد

308194

RR222244359LB

شركة لمكو (توصية بسيطة)

3057970

RR222918594LB

انترناشونال ترايدنغ اند انفستمانت H2 eau

314484

RR222244376LB

3320145

RR222918197LB

ابار بتروليوم ش.م.م

378693

RR222247545LB

شركة اسعد للهندسة والتعهدات ش م م

3383312

RR222917090LB

شركة كورنيش ش.م.م

588304

RR222246828LB

ترايدنغ كو ش.م.م

3421420

RR222917228LB

جورج حنا صدقة

761321

RR222241180LB

صيدلية الشفاء

3465741

RR222914337LB

ARGO CEDAR

784088

RR222246788LB

صيدلية الجامعة الطبية

3582554

RR222910043LB

دوم توريست ش.م.م

1133181

RR222241370LB

BALLOUZ WORKS

3634206

RR222914345LB

شركة اوريجينال اوردر ش.م.م

1281738

RR222247465LB

خليفه خالد خليفه

3676860

RR222918033LB

شركة سوكازا ش.م.م.

1291939

RR222246743LB

مارتون تكنولوجيز ش م م

9731

RR222918078LB

ان دي ار فاينانس ش.م.ل هولدنغ

1299423

RR222243614LB

جي ار اكزاكوتيف ش.م.ل

9884

RR222908209LB

الفوازييه ش.م.م

1317649

RR222248554LB

الشركة المتحدة للرخام والغرانيت  /يونيمار

11897

RR222906675LB

شركة فارماسي ش.م.م.

1368293

RR222897112LB

استراحة ومحالت نعيم نصار

45677

RR222906358LB

شركة غولدن غايت فور كارز ش.م.م

1533514

RR222246377LB

شركة االنشاء للتعهدات والتجارة

45904

RR222908420LB

 3م ج وشاربن لبنان ش.م.م

1700004

RR222248545LB

فهد عبد القادر قرقناوي

84297

RR222911154LB

ايلي باسيل للتعهدات

1727672

RR222249413LB

مؤسسة سقالوي التجارية (عصير وبوظة الرضا)

90986

RR223881520LB

IMCO SECS

1848998

RR222249784LB

شركة سامي وسمير مفطوم ش.م.م

102940

RR222909663LB

MF Tradingش.م.م.

التكليف 423

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

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

(عصام جميل حراجلي) ALDO FUSARI

2031062

RR196882086LB

التكليف 431 :

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

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

سيرنار ( SERNARاكوب اسحق نورمانيان(
احمد حطاب السيد
سيغما تكنولوجي ش.م.م
ناصر الدين للتجارة
احمد جمال الشويخ
احمد جمال الشويخ

255318
2689997
1780952
247066
1974373
1974373

RR193869050LB
RR193870818LB
RR193871115LB
RR193872765LB
RR193871420LB
RR193870680LB
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�إعالنات

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

7

كونتراكتوماتك ش.م.مContractomatic S.A.R.L .

3211411

RR223265085LB

انطوان فيليب الكسندروس

14542

RR223883049LB

ابراهيم خليل قهوجي

3239428

RR223265046LB

محطة سعيد نصر

28144

RR223883070LB

Yaztech

3307121

RR223265341LB

فنيز فيرت

47417

RR223881547LB

كاتيا فؤاد األشقر

3417780

RR223265165LB

نصير سمعان رزق

100519

RR223881958LB

محمد احمد نصار

3642077

RR224495672LB

مؤسسة االمان التجارية/احمد امهز

139932

RR223881198LB

وليد انطوان يزبك

3705681

RR223264686LB

مستودع ادوية جبل لبنان

162462

RR223882105LB

سنابل للمحروقات

3717843

RR223263337LB

مؤسسة يوسف جحى للموبيليا والديكور

164686

RR223882114LB

لينك ورلد ش.م.م

3722810

RR223263102LB

اوسيان ش.م.مS.A.R.L OCEANE

190831

RR223881811LB

Fast-Track-Brokers

3725451

RR223265355LB

جان جورج جريش

208738

RR223882128LB

مارك جورج عقل

3784532

RR223268820LB

غياث فارس غندور

226334

RR223881927LB

ايسز الكترونيكس ش.م.ل

3336

RR223888695LB

شركة بالسيد  -لبنان ش.م.م

227901

RR223880864LB

مكتب الدراسات التقنية والتنفيذ والتنسيق «بيتك»

2322

RR223259726LB

ايماجينغ كونسبت ش.م.م IMAGING CONCEPT

5628

RR223890552LB

كالم بير بروداكشن

237046

RR223880728LB

شلبك غروب اوف كومبانيز ش.م.م

9737

RR224492716LB

شركة عبد هللا للتعهدات العامة

8661

RR223884058LB

حايك انفستمنت -تضامن

380142

RR223882454LB

فيا سبيغا

9760

RR223268921LB

معمل مشرفية وصقر لتعبئة وتوزيع الغاز

9536

RR223884075LB

انور هاني مهتار

573670

RR223880970LB

شركة االتحاد للهندسة والمقاوالت ش.م.م

12523

RR224495350LB

او جي مجموعة تجهيز المكاتب  -صالح مجري وشركاه ش.م.م

10777

RR223885742LB

شركة عون اخوان للهندسة والمقاوالت

576853

RR223880983LB

هدى فايز شمسين

43911

RR223257668LB

الشركة اللبنانية النتاج غرف التبريد ش.م.م

11559

RR223885963LB

ملحم نجيب السوقي

640087

RR223880997LB

شركة كريديه دو لوفان ش.م.ل

77456

RR223267356LB

كلوب دي بوا ش.م.م SARL BOIS DU CLUB

11909

RR223886819LB

اندريه جورج كنعان

1192784

RR223881224LB

مؤسسة فاروق منقارة

78059

RR224495054LB

شركة ابناء محمود وهبي

12155

RR223886178LB

البدر

1909298

RR223882794LB

االعتماد والتجارة

79069

RR223267413LB

شركة ستاندرد جنرال كومباني

13265

RR223886399LB

عبد الرزاق شهاب للتجارة العامة

1955463

RR223881238LB

مؤسسة شيبان الغزال معوض

85129

RR223259536LB

مؤسسة جان مخايل النمير التجارية

14170

RR223886589LB

معرض علي احمد للسيارات ( محمد عدنان علي احمد )

2010958

RR222919572LB

شويفات الكتروسنتر ( C.E.Cنبيه اسعد حيدر)

88373

RR223261296LB

انور شحادة

23864

RR223889316LB

وسام نجيب نهرا

2213498

RR223882675LB

سوبر بالست

88895

RR223261336LB

ايلي وحيد عوض

41111

RR223884407LB

شركة قبالن غروب ش.م.م.

2217426

RR222916240LB

مطبعة الكي

90964

RR223260959LB

مؤسسة سليمان الياس المزرعاني

46708

RR223888465LB

المتحد للتجارة والترانزيت

2228353

RR223882661LB

مؤسسة SCORE

100060

RR223265783LB

محمد بري

46951

RR223890566LB

جنى تورز (زينة وليد صباغ)

2477462

RR223881255LB

جوزف بركات حويس

102536

RR223266157LB

حمود الكتريك هاوس

48637

RR223888298LB

مؤسسة حريق للتعهدات العامة -كريم انطوان حريق

2523329

RR223882627LB

شركة طوني وروبير جرجر مهنا واوالدهم ش.م.م

103723

RR223266205LB

شركة زنكوغراف نصر

49073

RR223888307LB

هانديكو ش م ل

2704568

RR223881649LB

ترانس تريد ش.م.م

104187

RR223266228LB

سمير نقوال قسطنطين

66539

RR223888275LB

مؤسسة الشحار الغربي للتجارة العامة

2764639

RR223880541LB

شركة بابا تيميو بولي اخوان

106840

RR223265664LB

مؤسسة جوزيف حداد

71906

RR223889364LB

شركة فارس للصناعات الكيماوية ش.م.م

2783936

RR223882445LB

اصناف حسيني كروب للصناعة والتجارة ش.م.م

108938

RR223265995LB

االعتماد والتجارة

79069

RR223887006LB

محمد حسين الشريحه

2836148

RR223880475LB

شركة غرانيت الند ش.م.م

110281

RR223266086LB

رويس التجارية ( وميال)

85281

RR223889259LB

شي شو ش م م

2843225

RR223881697LB

الشركة الدولية للتجارة  -سيديكو ش.م.م

117083

RR223264111LB

كواترو لتأجير السيارات ش.م.م

98418

RR223888620LB

ايف.ايم.كيو ديجيتال ش.م.م.

2846051

RR223882732LB

مؤسسة اكرم ابو حمزة لتجارة وتوزيع المحروقات

120548

RR223264173LB

المتحدة للتجارة العامة ش.م.م

110226

RR223890478LB

THE BOUND

2871859

RR223881975LB

مؤسسة نبيل جفال التجارية

123416

RR223264244LB

شركة زباتو اكي ش.م.م

154299

RR223888491LB

عبدو جوزف جرجس

2878983

RR223880507LB

غولدن اوازيس انترناشيونال

123561

RR223264261LB

عقل علي ورور

169490

RR223892292LB

صيدلية الحاج برجا

2889656

RR223881706LB

كمبيونيت ش.م.م

123789

RR223264301LB

انطوان توفيق وهبة

169759

RR223892301LB

) ACTIVE MEDبالل بهيج عبد هللا(

2951898

RR223881290LB

سالمه حجيج

125035

RR223264346LB

شركة حوماني اخوان التجارية

186067

RR223888681LB

غاردوري ميمي اي سي بوتي ش.م.م.

2963188

RR223881723LB

محطة سرحان للمحروقات  -مؤسسة عادل سرحان

125414

RR223264350LB

شركة بردى التجارية

191299

RR223887244LB

Maher pharmacyصيدلية ماهر

2984019

RR223881768LB

مؤسسة وايت الند التجارية White Land

132750

RR223264522LB

الشركة الوطنية لالنتاج ش.م.ل

204068

RR223890265LB

سام كورب ش.م.ل

3012172

RR223882560LB

ميشال جرجس المر

156360

RR223270001LB

محطة منار  -القليعات

221922

RR223888678LB

بازكو غروب ش.م.مBAZCO GROUP S.A.R.L .

3155827

RR223882009LB

ملك جورج نعمة

160625

RR223265103LB

جمال جميل الخطيب

239553

RR223892655LB

G.G.D

3165925

RR223882406LB

مؤسسة بسام مالك للتجارة

175310

RR223263460LB

فرح للمقاوالت والبناء والتجارة العامة

244369

RR223888956LB

حازمية كونسبت ش.م.ل.

3201460

RR223882542LB

شركة الطبع والتشر اللبنانية ش.م.م

177908

RR223263544LB

اولترا تكنولوجي  ( ULTRA TECHNOLOGYوليد كرم ابو رزق)

251302

RR223888939LB

BIO PAPER PRODUCTS S.A.L

3211399

RR223882352LB

سيتكس غروب ش.م.م

180364

RR223263629LB

شركة كروميان تريدينغ

253363

RR223887275LB

distruct solutions sarl

3213046

RR223882366LB

الكترو كولينغ

183965

RR223263782LB

شربل عبدو وهيبة

263128

RR223887377LB

ZLINE

3213959

RR223882370LB

بالستيك ميتال للمفروشات المعدنية

184503

RR223263822LB

SAFETY WORLD-علي احمد صالح

279540

RR223891221LB

شركة مطر و شركاه ش.م.م

3236361

RR223882304LB

صالح نخلة ابي عبد هللا

184832

RR223263836LB

شركة  A.E.Tش.م.م

294654

RR223889214LB

شركة انترناشونال ادفانسد ترايدينغ كو ش م ل

3240228

RR223882318LB

لوغران فير ش.م.ل

188620

RR223263972LB

اسكندر ادمون طرابلسي

296259

RR223889191LB

اليا ش م م

3248368

RR223882264LB

شركة هاروني تريدنغ  -تشيز شوب

189404

RR223261852LB

اكتيف مانيا ش.م.ل

320726

RR223888783LB

ابو علوان التجارية ش م م

3257001

RR223882193LB

محطة محروقات ( امال غطاس )

190483

RR223262022LB

اميرال للتجارة AMIRAL POUR LE COMMERCE

524694

RR223889404LB

فينيو مانجمنت ش.م.ل

3257575

RR223882216LB

بان ازياتيك ترافل

200698

RR223262946LB

شربل يوسف الرامي

547711

RR223883619LB

ARWAD COMPANY FOR TOURISM PROJECTS sarl

3267900

RR223882176LB

بارسونز برينكرهوف ش.م.م PARSONS BRINCHERHOFF SARL

220197

RR223264995LB

شركة المنتجات الطبيعية ش.م.م

605202

RR223888749LB

اس كو انجنيرز ش.م.م

3292696

RR223882145LB

محمد السهلي  -مقاوالت

221976

RR223265117LB

علي محمد حمادي

920061

RR223884177LB

كونسبت اند براندز ش.م.ل

3316373

RR223882539LB

شركة بوجكيان للطباعةBEUDJEKIAN PRINTING C.O

362962

RR224492101LB

احمد اسعد اللويس

1212338

RR223886575LB

لوتس للصيدلة والتجارة العامه ش.م.ل LTP

3403455

RR223882468LB

هال بالست ( هال علي منصور )

375531

RR224492150LB

اي.دي.تاك.ش.م.ل.

1253983

RR223888633LB

انيس ضاهر يزبك

3417421

RR223882026LB

بريما مودا  PRIMA MODAلصاحبها حسام عبد الرحمن سنو

376924

RR224492163LB

الياس فارس صليبا

1254435

RR223888960LB

سوسن محمد وفيق النجار

3589988

RR223881405LB

ابار بتروليوم ش.م.م

378693

RR224492185LB

شركة ميوزيكوم ش.م.ل

1302626

RR223888103LB

سوسن محمد وفيق النجار

3589988

RR223881414LB

فيوتشر ديستنايشن ( ابراهيم اسماعيل فوالدكار )

379537

RR224492194LB

جان ميشال يمين

1315145

RR223889280LB

المركز الوطني للطباعة والتجارة ش.م.م

7460

RR223889090LB

خالد حسن البعريني

432690

RR224493570LB

شركة تعاونية العبدة الحديثة ش.م.م

1747772

RR223886561LB

شركة روبان ش.م.م

9070

RR223888655LB

صيدلية الحكيم

456724

RR224494045LB

برايم برينتنغ برس ش.م.م.

1795899

RR223891694LB

جبرا موسان واوالده ش.م.م

10900

RR223885760LB

طوني عبده صقر

471797

RR224494249LB

شركة الفروج الطيب ش.م.م

1851990

RR223889038LB

شركة توبالست للمواسير البالستيكية واالدوات المنزلية ش.م.م

12803

شركة فيدليتي كوربوريشن انترناشيونال هولدنغ ش.م.ل

507199

RR224494408LB

فول باور ش.م.م

1964986

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

RR223887880LB

RR223891717LB

شركة انصار ش.م.م

12918

RR223886310LB

شركة عمبر التجارية ش.م.م

509486

RR224491786LB

فانكي تاون برو ( FUNKY Town PROريم ريمون الخوري)

1994862

RR223887641LB

احمد عباس عباس

587648

RR224491790LB

جورج امين ايليا

صيدلية السالم (هالة ابراهيم ابو صالح االسعد)

17255

RR223884937LB

2027073

RR223888222LB

بطرس يوسف موسى

1021798

RR223257685LB

طالل محمد بهيج قدورة

مؤسسة صعب التجارية

2058318

RR223890172LB

شركة االعمال الحرة ش.م.م اف .بي .سي

1099040

RR223264726LB

شركة Majesty tiles L.L.C

2072791

RR223890186LB

انطوان يوسف نخلة

شربل ميشال فرنسيس

1412080

RR223263385LB

شركة ب ش م ل

2115799

RR223890212LB

شركة راما التجارية محمد الموسوي وعائلته

1619801

RR223262671LB

كارينا فود ش.م.م

2166403

RR223891544LB

29672
34496

RR223884702LB
RR223888240LB

جورج يوسف سركيس

36111

RR223883021LB

رطان ارت

37309

RR223889355LB

شركة عادل عياد واوالده

1624937

RR224495085LB

صيدلية اتش ار

2173294

RR222914323LB

جان نجيب حرب

54955

RR223886558LB

مينا ويب غروب ش.م.م.

1625651

RR223265307LB

بروديل ش.م.م

2260945

RR223886840LB

مؤسسة وفيق فواز التجارية

62023

RR223889109LB

رائد قصاب

1689434

RR223263371LB

فارماغييت ش.م.م

2271892

RR223888580LB

مؤسسة الكترو بروسس

71407

RR223885040LB

جميل ظافر الجمل

1697378

RR224495686LB

روجيه الياس ابو سرحال

2278481

RR223891575LB

جي اند لو

88288

RR223888505LB

شركة اند ستريال ميتال باكد جينغ ش.م.م

1751544

RR224491843LB

LC MOTORSش.م.ل.

2371641

RR223891615LB

فور ميتال

106402

RR223889228LB

أم دي ثري ش.م.م.

1800847

RR223263368LB

جنى تورز (زينة وليد صباغ)

2477462

RR223890725LB

سمير محمد االلطي

140976

RR223888868LB

شركة غولدن الين لاللمنيوم ش م م

1805189

RR223268745LB

latouf safety & uniform manufacturer sarl

2517036

مؤسسة ميشال منير صليبا التجارية( ميشال منير صليبا)

1824564

RR223263354LB

RR223890932LB

مؤسسة جومارو التجارية JOMARO

161651

RR223888718LB

شركة اركان لألخشاب والقشر ش.م.م.

2528347

RR223889585LB

شركة الطبع والتشر اللبنانية ش.م.م

177908

RR223887434LB

شركة بشارة غصن للتجارة ش.م.م

1919632

RR223260401LB

غلوريا جبر

2585595

RR223891969LB

شركة النا ش.م.م ELNA S.A.R.L

203618

RR223888810LB

شايبس ش.م.م.

1954551

RR223262637LB

شركة جينيرال كوزمتيكس مانيفاكتشور ش.م.م

2587242

RR223891972LB

اينوكس آرت ش.م.م

2011786

RR224491891LB

EYE SEE EXPERIENCE

فوود مانجمنت ش.م.م

2733280

RR223892743LB

داني جرجس معلوف

2150870

RR224494915LB

Rosemary For General Trading

مؤسسة مصطفى محمد ابراهيم

2811020

RR223889523LB

عبد هللا عبد القادر الرفاعي وشركاه  -شركة رفاعي اليتينغ

2175938

RR224494853LB

شركة تيك وركس ش.م.م.

2824822

RR223888987LB

شركة برومولينك ش.م.م.

2195071

RR224491945LB

ذي بوكس برودكشن ش.م.ل

2876856

RR223891442LB

229289
242333

RR223888474LB
RR223889055LB

الكو غروب ش.م.ل

312815

RR223889381LB

شركة زغبي غروب للرخام والتعهدات ج ن ج(ش.م.م)

478676

RR223886725LB

شربل طانيوس بو منصور

2323400

RR223265094LB

دروغ الين ديستريبوترز ش.م.م

2888117

RR223892690LB

شركة صعب موتورز

615429

RR223888029LB

شركة جورج صايغ الكتريك جي.اس.اي .ش.م.م.

2391874

RR223265338LB

دو بور ش.م.ل

2918830

RR223892709LB

LE LOUNGE PRESSURE -ادارة حرة -فؤاد سليم ديب

823245

RR223887584LB

عفيفي محمد حمدان

2506038

RR223895872LB

اطار ش.م.ل.

2919817

RR223892712LB

شركة كي انتربرايزز اند انجينيرينغ ش.م.ل

1324287

RR223889571LB

سركيس يوسف فرح

2508278

RR223265324LB

اكوا تك الجديدة لتكنولوجيا المياه

2940770

RR223889545LB

سامي مصطفى حوسو

1373952

RR223888338LB

بالل محمد حجازي

2546077

RR224492000LB

G M G Diagnostics Ltdش.م.م

2950282

RR223886915LB

شركة األمين لجميع انواع المعادن -شركة توصية بسيطة

1394281

RR223889466LB

سمير فيليب جبيلي

2557280

RR223265179LB

وسام سركيس ميالن

2958849

RR223888430LB

مؤسسة مانغو

1750441

RR223889452LB

أ.ج.م .للتجارة والتعهدات ش.م.م.

2558312

RR224495244LB

اي اش سي  -الحايك كونتراكتينغ

2999698

RR223892615LB

شركة المشاريع التقنية المحدودة  -لبنان ش.م.م

1774902

RR223888182LB

زينب علي كركبا (الراقي للتجارة العامة)

2598449

RR223258544LB

لماس ترايدينغ

3032126

RR223888899LB

شركة نيتورك كونسالتنغ اند اوتسورسينغ ش.م.ل

1775565

RR223888196LB

العالمية للتجارة العامة والمقاوالت

2641208

RR224491741LB

بي اس سي باكيج سبالي ش م م

3115334

RR223883914LB

كارز اينك ش.م.م

1802384

RR223889449LB

بالندنغ ش.م.ل.

2650615

RR224492954LB

جاي تي سي سويتنس ان ترايدنغ ش.م.م.

3169273

RR223890671LB

رياض خالد المحمود

2238579

RR222904388LB

عناية فارم -عنايات احمد كلزار

2659406

RR224495099LB

غدار للتجارة العامة والمقاوالت

3174254

RR223890685LB

محمود عمر العمر

2340125

RR222905729LB

M.T.S

2748725

RR224495315LB

ماكيتك ش.م.م

3295449

RR223891181LB

شعبان محمد خضور

2453895

RR222905692LB

بالل محمد شحود

2790727

RR224495712LB

الوطنية للمواد الغذائية

3312130

RR223891147LB

المفكرة الفنية الدولية للطباعة والنشر والتجارة ش.م.م.

2560615

RR223889885LB

سمير يوسف طوبيا االشقر

2946603

RR224495346LB

تك وادي ش م ل

3338147

RR223890742LB

شركة جورج الخليل وشركاه

2923681

RR223887859LB

BODY & MIND

3063084

RR223265372LB

ايكزيكوتيف سكيورتي سرفيس كوربورايشن ش.م.م

3341611

RR223890760LB

لينا فضل شغري

3025551

RR223886884LB

LIBAN TISSUS

3138050

RR223267648LB

بوفاج ش.م.ل

3470523

RR223891080LB

ماتكو فاين وودوورك ش.م.م

3144325

RR223883874LB

صيدلية فارما فيدا  -بعلبك

3146487

RR224495275LB

شركة زيدان اند كو ش م م

3471002

RR223889903LB

غسان دياب مهدي

3774027

السعادة للتجارة

3149238

RR223265562LB

شركة المواسم ش.م.م

12058

RR223883106LB

RR223887607LB
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الفنان الأردني �صميح التايه �صيف �صفحات «البناء»

درد�صة �صباحية

ديالكتيكية الهيمنة

ال دور للحياد في الق�ضايا القومية

أميركا القابضة والبراغماتية التي ديدنها دائما ً وبال مواربة المراكمة ،ليس
هنالك أيّ اعتبارات قيمية قد تعترض ذلك ،فحينما اقتضى الموقف االنسحاب
ّ
بغض النظر عن المشهد المزري
الفوري من أفغانستان ،قامت أميركا بذلك
والمهين لهيبة أميركا في العالم ،الوازع ومنذ عقدين من الزمان في رأي فالسفة
الهيمنة في أميركا أنه إذا كان الجندي األميركي في حالة الـ  ،combatأيّ الصراع
المتأجج ،يكلف الخزينة األميركية مليون دوالر سنوياً ،فإنّ علينا أن نجد وسائل
ّ
أخرى أقل تكلفة لفرض الهيمنة...
ولنأخذ األنموذج اللبناني مثاال ً على ذلك ،لو أرسلت أميركا جيشا ً تعداده مئة الف
جندي الى لبنان لقتال حزب الله ،فإنّ ذلك سيكلف الخزينة األميركية سنويا ً 100
بليون دوالر ،ولكن ،لو انّ أميركا استطاعت شراء ذمم  10آالف شخص متن ّفذ في
لبنان بحيث يمكنها ذلك من السيطرة على مفاصل الدولة ،ومن ثم الهيمنة عليها كما
هو حادث فعالً حالياً ،فإنّ ذلك سيكلّفها في الح ّد األقصى  6باليين دوالر سنوياً...
والحسبة بسيطة ،لو أنّ ك ّل شخص من العشرة آالف المشتراة ذممهم تقاضى
بمعدل  50ألف دوالر شهريا ً من قبل دولة الهيمنة ،فإنّ الكلفة اإلجمالية ستكون
 500مليون دوالر شهرياً ،وهكذا ...تصبح الدولة مرتهنة في قبضة أميركا!
شارل جبّور ،بوق جعجع األول في القوات يرى أن ال لزوم الستخراج ثروات
داع لذلك اآلن ،كم يقبض سيده في معراب
لبنان من باطن البر والبحر ،ليس هنالك ٍ
مقابل الترويج لموقف كهذا ،ما يقبضه بالتأكيد أجزل بكثير من ان تستخرج
«األمة اللبنانية» الكنوز من باطن األرض ،ألنّ ما سيصيبه شخص ّيا ً من ذلك هو أق ّل
بكثير مما سيصيبه لو استخرج الشعب اللبناني ثرواته ،هكذا تحسب األمور في
معراب وغيرها ،على أساس المنفعة الحصرية وليس على أساس نهضة لبنان
وخروجه من أزماته الكارثية ،ذلك آخر ما يه ّم جعجع ،خاصة أنّ التصويب في ك ّل
األحوال وفيما لبنان فيه من كبوات سيقع على حزب الله ،عدو أميركا و»إسرائيل»
وجعجع...

} يكتبها الياس ّ
عشي
أكثر األصــدقــاء وفــا ًء كتاب يختبئ في زاويــة من مكتبتك .وأنا
تع ّودت ،كلما شعرت بتفاهة ما ُيكتب في أثناء األزمات الكبرى ،أن
أعود إلى أح ِد هؤالء األصدقاء القدامى الذين ينامون على وسادتي،
أو يتأهّبون وقوفا ً في صفوف طويلة ،في مكتبتي التي عملت على
تأسيسها منذ أن كنت أقرأ قصصا ً لألطفال.
على هامش من كتاب يتناول الحرب العالمية الثانية ،لفتني تعليق
كتبته عن اجتياح القوات األلمانية لبلجيكا ،رغم وقوفها على الحياد
في النزاع المستشري آنذاك بين الدول األوروپية ،يقول التعليق :
ال ـح ـيــاد ،فــي األزمـ ــات الـمـصـيــريــة ،ال يحترمه أح ــد .ولــو قاتل
البلجيكيون لتغيّرت أمــور كثيرة .كانت بلجيكا الغائب َة األبــر َز في
محادثات يالطا.
ُترى لو قبلت سورية بك ّل اإلمالءات التي جاءتها من الرياح األربع،
هل كان لها أن تلعب هذا الدور في تغيير المعادالت الدولية؟ وهل
كانت روسيا والصين قادرتين على المواجهة والتحدي والدفاع عن
بلد محايد ،ومتردّد ،وضعيف ويخضع لإلمالءات؟
سوري آمن بأنّ أرضه قضية قائمة بذاتها ،وقضية تساوي
إنّ ك ّل
ّ
وجوده ،وقضية ال تقبل المساومة ،وقضية قومية بامتياز ،إنّ ك ّل
منصة الشرف ،معت ّزا ً بــدوره في إعادة
واحد من هؤالء يقف على ّ
األمور إلى نصابها في العالقات الدولية.

سميح التايه

نافذة �صوء
الحريّة واال�ضتقالل في النظرة القوميّة االجتماعيّة*
A Liberdade e Independencia na visão Nacionalista- Social
} يوسف المسمار**
إن المقيّد بالجهل والخرافة والخوف والجبن والتقليد والتس ّول والتقاليد المهترئة ال
يستطيع أن يساعد نفسه ويتح ّرر ،وهو أضعف من ان يساعد غيره على التحرر .فكيف
اذا ً يمكنه ان ينقذ شعبه من هذه اآلفات ويقوده الى تحقيق حياة افضل؟
الحرية هي التحرر من الجهل والخرافة والخوف والجبن والتقليد والتس ّول والتقاليد
الرديئة والخروج من ظلمة مفاهيم الخمول الى الحيوية ونور مفاهيم الحضارة التي
تجعل الحياة أجمل وتفتح الطريق أمام المجتمع كله نحو أعظم األهداف والمثل العليا.
إن أعظم مظهر من مظاهر الحرية هي السيادة .والسيادة الحقيقية هي أن تكون األمة
سيّدة على نفسها ووطنها وحياتها ومصيرها ،وعندما تصبح األمة سيدة على نفسها
ووطنها يصبح جميع أبنائها أحراراً.
الحرية ال شيء إذا كانت ال تعني سيادة األمة ،وال يمكن لألمة بدون سيادة أن تكون
حرة ومستقلة.
السيادة الحقيقية للمجتمع هي التي تتحقق من خالل الوعي القومي االجتماعي
وتفعيل القوى الروحية والمادية للشعب لتحسين معرفته اإلنتاجية للوصول إلى أعلى
مستوى ممكن من اإلنتاج الروحي والمادي في الحياة.
وهكذا ،تظهر قوة الحرية وقيمتها بوضوح في مظهريها األساسيين من التفكير
الهادف أساسية التغذية الروحية المتكاملة المنسجمة مع التغذية المادية ،من أجل
توليد استقالل روحي وفكري وثقافي وعملي حقيقي.
فالفرق بين الحرية والعبودية هو أن األحرار هم أبناء األمة الحرة ،والعبيد هم أبناء
األمة المستعبدة .هكذا يمكننا أن نفهم ان الحرية والعبودية وال يمكن أن يكون لهما أيّ
معنى غير ذلك.
إن الحرية التي وضعت أساساتها فلسفة النهضة القومية االجتماعية ال يمكن أن
تقوم بالفوضى والتخاذل وتجاهل عوامل القوة وممارسة المثالب ،بل تقوم وتتع ّزز
باحترام النظام والقيام بالواجب والوفاء بالمسؤوليات وبناء القوة والعمل بالفضائل
اإلنسانية.
هذه هي الحرية القومية االجتماعية التي ال يمكن أن تؤخذ او تنهب او تغتصب او
تحبس او تمنح او ُتتسول التي هي بالتحديد تؤدي الى االستقالل ،وكل استقالل ال يبنى
على أساس هذه الحرية استقالل زائف ال قيمة له وال معنى وال فائدة.
*ترجمة لمقال نشر بالبرتغالية.
**المدير الثقافي للجمعية الثقافية السورية – البرازيلية.

ّ
نظم فرع الجمعية العلمية التاريخية
بحمص ندوة ثقافية بعنوان «نخيل تدمر
لــن ينحني» ،وذلــك فــي مناسبة الذكرى
السابعة الستشهاد الباحث وعالم اآلثار
السوريّ خالد األسعد ،وسط حضور الفت
من المثقفين والمهتمين.
بــدأ النــدوة الدكــتور والباحــث علي
أحمد بقراءة بعض النصــوص التكريمــيّة
الــتــي كتبت على األعــــــــمــدة التكريمــية
لشــخصيات في الحضارة التدمــريّة كان
لهــم عظيم األثر في بناء مدينتهم والرفع
من شأنها.
واســتــعــرض الــدكــتــور خليل الحريري
مــديــر متحف تــدمــر مسيرة العالم خالد
األسعد على مدى أربعين عاما ً وما قدّمه
لإلنسانية والتاريخ من أعمال جليلة في
خدمة تدمر واكتشاف كنوزها ،حيث غدت
تدمر مدرسة لمن أراد أن يتعلم ويغوص في
أعماق التاريخ كما قدم بالصور الوثائقية
لألوابد والمواقع األثرية التي قام بترميمها
ومحطات من مسيرته التكريميّة في المحافل
المحلية والعالمية.
وقدّم الشاعر برهان الشليل قصائد في
رثاء العالم االسعد من أحدث كتبه وهو قيد
الطبع بعنوان «الشهيد خالد األسعد في
عيون الشعراء» جمع فيه كل ما قيل في رثاء
الشهيد ليكون بمثابة وثيقة أدبية تاريخية
لألجيال ،كما عــرض بعض أشــعــاره من
مجموعته الشعرية لألطفال بعنوان «مروة
في تدمر» ويحكي فيها شعرا ً قصة الطفلة

مروة التي عادت إلى مدينتها بعد تحريرها
من دنــس اإلرهــاب لتزور أوابــدهــا األثرية
وتغني مع األطفال للشهيد خالد األسعد.
واعتبر محمد خالد األسعد ابن الشهيد
األسعد أن أباه ليس شهيد سورية فحسب،
بــل شهيد الــحــضــارة اإلنسانية والعالم
وسيبقى نخيل تدمر صــامــدا ً مهما قست
الــظــروف ،وإذا كــانــت تــدمــر هبة الدنيا

للحضارة فــإن الشهيد األسعد هبة تدمر
للثقافة البشرية واستعرض تاريخ والده
ونشأته والمناصب والتكريمات التي حظي
بها خــالل حياته الحافلة بالعطاء وفاء
لمعشوقته تدمر.
وأشارت الدكتورة فيروز يوسف رئيسة
فرع الجمعية العلمية التاريخية في حمص
إلى أهمية إقامة ندوات ولقاءات كهذه تكريما ً

لعظماء سورية وشهدائها الخالدين.
وتخلل الندوة التي أقيمت في قاعة األديب
عبد المعين الملوحي بالمركز الثقافي في
حمص عرض فيلم وثائقي عن أهم األوابد
األثرية لتدمر الحضارة والتاريخ وبعض
الصور التراثية تجسد الحياة االجتماعية
للتدمريين ومشاهد خالدة للعالم الباحث
خالد األسعد.

اختتام مهرجان الأغنية ال�صوريّة التراث ّية الأول

«مجال المادة الكونية» باكورة اإ�صدارات
اإح�صان ب�صام عن دار الأمير في بيروت
ضــمــن سلسلة إصــداراتــهــا الــجــديــدة
للموسم الثاني لعام  2022أصــدرت دار
األمــيــر فــي بــيــروت كتاب «مــجــال المادة
الكونية» (إرســـاء الــتــوازن فــي الــكــون –
نظرة مختلفة) لمؤلفه إحسان محمد جميل
بسام.
ّ
الكتاب جديد في موضوعه ،وجــريء
في طرحه ح ّد مخالفة نظريات عريقة في
يخص مجال المادة
الفيزياء ،ال سيما ما
ّ
الكونية أو ما عُ رف بالمادة المظلمة.
بسام عن
وفي هذا السياق يقول الكاتب ّ
كتابه« :كنت كلّما أقرأ عما يُس ّمى المادة
المظلمة أو المادة المجهولة ،أالحظ أنّ هناك
شيئا ً ما يشدّني إليها لمعرفتها واإلحاطة بها ،فبدأت أبحث عنها وبها لسنوات وسنوات في الكتب
المختصة والمجالت العلمية ذات الصلة ،وأيضا ً بمتابعة المواقع المهتمة عبر اإلنترنت ،وكنت أقارنها
ببعض النصوص الدينية ،حتى توصلت إلى شيء آخر معتقدا ً أ ّنه (المادة ال ُمظلمة) ،ولك ّنه كان عِ لما ً
آخر ...كان علما ً جديدا ً قائما ً بح ّد ذاته ،إنه علم مختلف عما قرأته أو بحثت عنه؛ أال وهو إطار أو (مجال
المادة الكونية) ،وهذا اإلطار أو المجال الذي خضت غماره بك ّل شجاعة ومثابرة حتى توصلت إلى
معرفة بعض تفاصيله واإلحاطة به .ومن خالله توصلت إلى معادالت رياضية فيزيائية لموجاته،
ولع ّل أبرز وأه ّم ما في هذا الكتاب نظرية أسميتها (نظرية عيناتا) ،والتي ستكون مفتاحا ً للولوج
والغوص في هذا العلم الجديد والمختلف والذي أسميته (مجال المادة الكونية)».
ويضيف المؤلف« :في هذا الكتاب أيضا ً نظرة مختلفة عن الجاذبية وعالقة (التشابك الجذبي كما
اسمي ُته) في هذا المجال بحركة الكتلة الموجودة في هذا الكون ،من أصغر األشياء وهي الذرة إلى
أكبرها وهي المجرة»...
كان هذا في القسم األول من الكتاب ،وأما في القسم الثاني فهو عن قوم عاد ،وأيضا ً عن التكوين
البشري .وأما القسم الثالث فقد بحثت فيه عن المادة والغيب بنظرة فيزيائية».
يقع الكتاب في  112صفحة من القطع المتوسط ،وينتهي بملحق توثيقي مصور باأللوان يشرح فيه
المؤلف األفكار والنظريات التي حفل بها الكتاب.

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

ندوة ثقاف ّية في ذكرى ا�صت�صهاد
ّ
ال�صوري خالد الأ�صعد
عالم الآثار

اخــتــتــم مــهــرجــــــــان األغــنــيــة الــســوريــة
التراثية األول بأمســية جمعــت بــين
أنغــام وأهــازيــج غــرب سورية وجنوبها
بقيادة المايسترو نزيه أسعد ،وذلــك فــي
قصر العظم فــي دمشق معلنا ً خطــوته
األولـــى على درب إحــيــاء الــتــراث الفني
السوري العريق وتقديمه للجيل الجديد
بأبهى صورة.
وحــضــرت األصـــوات الشابة فــي تقديم
مجموعة من األغاني التراثية الساحلية
والــجــوالنــيــة والــدمــشــقــيــة وكــذلــك تــراث
الجزيرة السورية من المردلي والسرياني
واآلشوري.
واســتــهــلــت فــرقــة الـــتـــراث الــســــــــوري
للموسيقى بقيــادة المايسترو أســعد
األمســية بأغنية البحارة الشهيرة «على
موج البحر» بصوت المغنية يارا إبراهيــم،
حيث أوضحــت فــي تصــريح لالعالم
أن أداءهـــا لعدد مــن أغــانــي هــذا التــراث
ومنــها «يـــا مــايــل ع الــغــصــن» وأغنية
«لرسل ســالمي لســالم ويلي بدالك» هو
لفــتة ضــرورية للتــعريف بالتراث الفني
الحقــيقي الــذي ظلم بإخــفاء
الساحلي
ّ
معــالمه العريقة وتــشويهها بعد انتشار
الــلون الشعبي الجبلي المعاصر.
المغنية النا هابراسو مقدمة تراث دمشق
بينت أهمية إقامة ذلك النوع من المهرجانات
بشكل مستمر إلعادة الحياة للتراث الغنائي
السوري وانتشاره في أذهان وقلوب الجيل
الجديد ،مشيرة إلــى أن فقرتها تضمنت

المدير اإلداري
نبيل بونكد

ثالث أغنيات من التــراث الدمشــقي وهي
«يا طيرة طيري» و»على هودجها» و»آه يا
حلو».
واختتم المغني هوفيك كربو الحفل بأداء
عدد من أغاني التراث المردلي والسرياني
واآلشوري وهي «هوى ليهب عليك وجيراني
هــال هــال» والــتــي تــعــود لــتــراث القامشلي
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واألغــنــيــة السريانية «حـــورو دحولمه»
للفنان الراحل فؤاد إسبر.
ورأى كربو أن المهرجان فرصة لتبادل
الــثــقــافــات داخـــل الــجــغــرافــيــا الــســوريــة
تصب
والتعرف عليها أكثر عن قرب ،لكونها
ّ
جميعا ً في بوتقة التراث السوري.
الجدير ذكره أنه وعلى مدى ثالثة أيام

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

ق ـدّم مهرجان األغنية التراثية السورية
األول الـــذي جــاء بــإشــراف إدريـــس مــراد
مجموعة من األغاني من جميع المحافظات
السورية كما سعى لتسجيل جميع األغاني
المقدّمة فيه بأصوات شابة واالحتفاظ بها
لألجيال القادمة بروح جديدة مع الحفاظ
على أصالتها.

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق
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