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٢
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عودة جنبالطية
إلى "جبهة النضال"؟
خالل إحياء الذكرى السنوية األربعين الغتيال الرئيس بشير الجميّل في ساحة ساسين في األشرفية أمس (رمزي الحاج)

إقــتـصـــاد ١٠
"صندوق إسترداد
الودائع" تلطيف
"اإلنقضاض" على
أصول الدولة

عملياً ،خرس رئيــس املجلس النيابي نبيه بــري الجولة األوىل عىل حلبة
املوازنــة العامة فاضطر تحــت وطأة تدحرج كــرة االعرتاضات واملقاطعة
لجلسة األمس الترشيعية التي بقي حتى اللحظة األخرية مُرصا ً عىل انعقادها
إىل الرتاجع مكرها ً خطــوة إىل الوراء بفعل فقدانها النصاب بعدما لم يتجاوز
عدد النواب الذين وصلوا إىل ســاحة النجمة  58نائباً ،عىل أن تتكرر املواجهة
النيابيــة اليوم بني داعمي تمرير موازنة "األمــر الواقع" ويف طليعتهم بري،
ومعارضيها الرافضني للمرشوع املطروح بصيغته العقيمة املفتقرة إىل "ألف
باء" الخطة اإلصالحية واالنقاذية املطلوبــة ،ويف مقدمتهم التكتالت والكتل
املسيحية والتغيريية وعدد من النواب املستقلني ،ما جعل املوازنة محارصة يف
املجلس ومصريها عىل املحك.
١١

إقتحامات المصارف تتوالى

تحتسب أسعار النفط وفقًا لـ"البالتس"

"الطاقة" تستشير هيئة التشريع:
ال مجال للتسعير بالدوالر
العـــالـــم 14

يريفان تُطالب موسكو
بالتدخل لمنع
"حرب شاملة" مع باكو

الريــاضــية 15
كأس ديفيس:
فوز أستراليا والسويد
وهولندا إفتتاحًا

بـــاتـــريـــســــيا جــــــــالد
خرجت وزارة الطاقــة عن صمتها يف ما يتعلــق بمطلب أصحاب
املحطات بالتســعري بالدوالر وايجاد الحلول املالئمة لها .فهي تسعى اىل
مواكبة سعر رصف الدوالر من خالل إصدار جدول أو جدولني أقله لرتكيب
اسعار املحروقات يومياً .وجزمت املديرة العامة للنفط يف الوزارة أورور
فغايل لـ"نداء الوطن" أنه ال مجال إلصدار تسعرية بالدوالر األمريكي ،اذ
بعد استشارة هيئة الترشيع واإلستشارات "أفادتنا بأن املستهلك النهائي
ويسمى  end userيجب ان يســدّد فاتورة املحروقات باللرية اللبنانية،
عىل غرار السلع التي تباع يف الســوبرماركات .أما يف ما يتعلق بالتجارة
بالجملة بني املستورد والتاجر ،فتكون التسعرية بالدوالر األمريكي ،لذلك
يحتسب الجدول وفق سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء ،علما ً أن كل
دول العالم تعتمد التسعري عاد ًة بعملتها الوطنية".
١١

سالي حافظ داخل المصرف بسالحها المزيف ...وزجاج محطم من آثار االقتحام (رمزي الحاج)

يستم ّر مسلسل اقتحام املصارف ،الذي بات
دافعا ً مشــجّ عا ً للمودعني الذين فقدوا أموالهم
وآمالهم باســتعادتها بوســائل َ
"سلِسة" وفق
األصول الروتينيــة املعتمدة ،أو بانتظار "تحنّن"
الجهات املعنية لفــ ّك أرس رزق املواطنني الضائع
يف الحسابات املرصفية والسياسات اإلقتصادية.
بعد عبدالله ّ
الســاعي يف جبّ جنّني ،وبسام
الشــيخ يف الحمرا ،لم تقتــر االقتحامات عىل

الذكور ،إذ تم ّكنت سايل حافظ بدعم من الناشطني
يف جمعية رصخة املودعني ،من دخول بنك لبنان
واملهجر فرع السوديكو أمس ،وسحب مبلغ 13
ألف دوالر و 30مليون لرية من أصل وديعة بقيمة
 20ألف دوالر ،وأشارت حافظ عرب صفحتها عىل
"فيســبوك" إىل أن "ما قامت به هو بهدف دفع
تكاليف املستشفى لشقيقتها التي تموت داخله
بعد أن عصف بها مرض الرسطان".
١١

زيلينسكي من إيزيوم المحرّرة:
عقوبات أميركية "سيبرانية" على إيران سننتصر على الروس
رضبات كثيفة من قبل روسيا.
خالل زيــارة مفاجئــة إىل مدينــة إيزيوم

عبدالله بن زايد في تل أبيب...
ّ
"مهتمة بتطوير العالقة" مع أبو ظبي
وطهران

يف وقت وصلــت فيه املحادثات الهادفة إىل إحياء االتفــاق النووي إىل "طريق
مســدود" ،بحسب ما قال مسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد األوروبي جوزيب
بوريل لـ "فرانس برس" ،موضحا ً أنه ال يوجد يشء آخر يُمكن طرحه للخروج من
املأزق ،أعلنت وزارة الخزانة األمريكية أمس عقوبات جديدة تشــمل  10أشخاص
وكيانني عىل صلة بـ"الحرس الثوري" عىل خلفية أنشــطة سيربانية .كما اتهمت
ّ
بشن هجمات ومحاولة رسقة معلومات يف أمريكا وخارجها.
 3إيرانيني
١١

االســراتيجية الواقعة يف منطقة خاركيف والتي
ح ّررتهــا القوات األوكرانية مــن الجيش الرويس
خالل هجوم مضاد ساحق ،وعد الرئيس األوكراني
فولوديمري زيلينســكي بــاده بـ"النرص" عىل
الروس ،بينما أكدت موسكو عزمها عىل مواصلة
قصف أوكرانيا ،حيث تتع ّرض املناطق املح ّررة إىل

وكتب زيلينســكي عىل تطبيــق "تلغرام":
"ال نتقدّم ســوى يف اتجاه واحــد إىل األمام ،نحو
النرص" ،فيما نرشت الرئاســة األوكرانية صورا ً
بدا فيها الرئيس محاطا ً بمرافقني مســ ّلحني وقد
ارتدى ثيابا ً باللون الكاكي ،وعىل كتفه شارة كتب
عليها "أوكرانيا أو املوت".
١١
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ميقاتي يخشى اإلقدام على تنازل ...قد يجرّ
إلى تنازالت جديدة
وبالتــايل ال خســائر جدية قــد تضاف
كـــلــيــر شــكـــر
إىل رصيــده ،ولهذا هو قــرر اللعب عىل
الحافة ،لوضــع كل أوراقه دفعة واحدة
يواظب رئيس الجمهورية ميشــال
ّ
يحصل آخر
عىل الطاولة« ،صولد» .فإمّ ا
عون عىل توجيه رسائل التهديد السيايس،
حكومات العهد لتكون وفق مواصفاته،
ا ُملبهمة ،حول خيارات من خارج السياق،
وإما الفوىض.
قد يلجأ إليها يف حال سدّت منافذ التأليف
فعلياً ،هي ليست الفوىض الدستورية
وبقيت حكومة ترصيف األعمال صامدة
التي سيلجأ إليها رئيس الجمهورية قبل
أمام رياح التغيري .ويقول« :آمل يف ليل 31
ترشيــن االول أن يكون كل يشء طبيعيا ً
رحيله .فك ّل الســيناريوات املتخيّلة من
جانب البعض ،كاستعادة مشهدية العام
كي أعود اىل بيتي باطمئنان» .وســبق له
 1988وما تالها من اشــكاالت ،ليست
أن أشار إىل أن «حكومة ترصيف األعمال
بوارد التكرار ،ولو عىل شــاكلة حكومة
غري مؤهلة لتس ّلم صالحياتي بعد انتهاء
انتقاليــة أو تســليم الحكــم للمجلس
واليتي ،وانــا اعترب انها ال تملك الرشعية
الدســتوري أو للجيش .ولكنّه بالتأكيد،
الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية،
يســعى إىل فوىض سياسية تساعده عىل
ولذلك ما لم يُنتخــب رئيس للجمهورية
إرباك الجميع.
أو تتألــف حكومة قبل 31
وفق هؤالءّ ،
فإن الفريق
ترشيــن األول املقبل ،وإذا
العونــي ســيلجأ بطبيعة
أرصّ وا عىل ان «يزركوني»،
رئيس الجمهورية قرر
ّ الحال إىل الشارع ليعيد ش ّد
ّ
فإن هناك عالمة استفهام
تحيط بخطوتــي التالية اللعب على الحافة عصب جمهوره ،وسيو ّ
ظف
الخطــاب املذهبــي بوجه
لوضع كل أوراقه
وبالقرار الذي ســأتخذه
دفعة واحدة على خصومه خصوصا ً اذا صار
عندها».
املكــوّن املســيحي خارج
لــم يفصــح رئيس
الطاولة «"صولد"»
السلطة التنفيذية .واألرجح
الجمهورية عــن طبيعة
ّ
أن هذا الخطاب سيلقى ردود فعل مؤيدة
هذه الخطوات ويرتك ورقتها مســتورة
من جانب املســيحيني خصوصــا ً ّ
وأن
إىل حــن نضوج ظروفهــا .لكنه يتعمّ د
خصــوم «التيار» املســيحيني لن يكون
ممارسة لعبة الضغط املكثّف خالل املهلة
بمقدورهــم التصويب عىل هذا الخطاب
املتبقية من عمر العهد ،وهي التي قاربت
أو التقليل من شأنه أو تجويفه ،ال بل قد
حــواىل الـ 45يومــاً ...لتحقيق األهداف
تقود املزايدة إىل ح ّد صبّ الزيت عىل النار،
املرسومة يف ذهنه.
فيج ّرهم العونيون إىل ملعبهم ،ال العكس.
يقــول املعنيــون ّ
إن الرئيس عون
إىل جانب الضغط السيايس ،سيسعى
يترصّ ف عــى قاعدة الرابــح  -الرابح.
العونيون إىل شــ ّل عمل حكومة ترصيف
بمعنى أنّه بات يف آخــر أيام واليته ،وقد
األعمال عىل نحــو نهائي من خالل دفع
تفنّن الخصوم يف محارصة عهده ورضبه،

يستعد بعد عودته إلى تجديد موعده في قصر بعبدا

بعض الوزراء املق ّربني منهم ،إىل االعتكاف
الشــامل عن العمل الــوزاري ،للطعن
سياسياً ،بك ّل أعمال الحكومة .أضف إىل
ذلك احتمال مقاطعة مجلس النواب وج ّر
بقية املسيحيني إىل هذا املوقف االعرتايض
تحت عنوان عزل املسيحيني .وقد تكون
مقاطعة جلســة مناقشة املوازنة أمس،
بمثابة «بروفا» أوليــة تنتظر الربملان يف
حال االشتباك السيايس .بالنتيجة ،يريده
الرئيس عون ،شلالً تاماً.
واألرجح ّ
أن رئيس حكومة ترصيف
األعمال نجيب ميقاتــي بات يدرك هذه
االحتمــاالت ،وهــو لذلك قــرر تحريك
مو ّلدات التأليف من جديد خصوصا ً ّ
وأن
بعض األطــراف ومنهــم رئيس الحزب
التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط يضغط
باتجاه تفعيل املشاورات والدفع باتجاه
تشــكيل حكومة جديدة ،ولو ّ
أن رئيس
مجلس النواب نبيه بري وضع خطا ً أحمر
تحت احتمال توســيع الحكومة لتض ّم

وزراء سياســيني ،وهــو رشط الفريق
العوني األســايس ،لوضع توقيع رئيس
الجمهورية عىل مراسيم التأليف.
لكن معادلة التأليف باتت محكومة
بســقف محدد وضعه الرئيس عون :إمّ ا
توسيعها لتض ّم وزراء مسيحيني ،وإما ال
تأليف .ومن بعد عهده الطوفان!
ّ
سيوضب
خالل الســاعات املقبلة،
ميقاتــي حقائبه لبدء رحلــة خارجية
ســتقوده إىل نيويورك حيث يفرتض أن
يعقد سلســلة لقاءات مع مســؤولني
غربيني ،يعتقــد أنّها ســتجدد غطاءه
ّ
ويحسن
الغربي لتجعل منه رقما ً صعباً،
موقعه التفاويض بوجه الفريق العوني.
وقد يستعد بعد عودته إىل تجديد موعده
يف قرص بعبدا يف محاولة البرام تفاهم مع
رئيس الجمهورية عــى الحكومة تولد
قبل أيام من انتهاء العهد .النيّة قد تكون
قائمة لدى رئيس الحكومة املكلف لكنه
يخىش املبادرة بحجة أنّه يف حال أقدم عىل

خفــايـــا
إعتربت أوساط متابعة أن
إحداثيات الطفافات التي نقلها
هوكشتاين من إرسائيل إىل لبنان
كافيــة لعرقلــة املفاوضــات
ولرفضها مبارشة خصوصا ً أنها
تأتي من خلفيات أمنية لحماية
الشــاطئ اإلرسائيــي من أي
عمليات أمنيــة ،من دون األخذ
باإلعتبــار النقــاط الحدودية
ّ
املرسمة واملعرتف بها دوليا ً وهذا
األمر يعاكس األجواء التفاؤلية
بأن اإلتفاق قريب.
علــم ان مالحظــات
«الهيئات االقتصادية» عىل خطة
التعــايف صاغتهــا «جمعيــة
املصارف» التي غاب من يمثلها
عن وفــد «الهيئــات» اىل بعبدا
وعني التينة بداعي املرض بغية
ابقــاء املصــارف يف الخطوط
الخلفية.
تــ ّم رصــد كثــرة عدد
الطائرات التي أتت من العراق إىل
لبنان يف األيام األخرية ومعظمها
من النجف وبغداد ملعرفة ما إذا
كانت نقلت حموالت غري الركاب
بعد قصف مطار حلب وتعطيله،
وما إذا كان الركاب غري مدنيني
خصوصا ً مــع اإلعالن عن عدم
الحاجة إىل تأشــرة دخول إىل
لبنان.
أي تنازل قد يريح الفريــق العوني ،فما
الذي يمنع من أن يج ّر سلســلة مطالب
اضافية ،فيكون التنازل مجانيا ً وفتح باب
االعرتاض عليه؟

إحتالالت متبادلة وصراعات قديمة تتجدّد

ماذا يحصل داخل الحزب «"القومي"»؟
تسعة اشهر انقسام الحزب بني قيادتني ورئيسني
غــادة حــالوي
وعمدتني والكل يدعي رشعية التمثيل.
منذ ما يزيد عىل عامني يدفــع الحزب القومي
ما يشهده الحزب السوري القومي االجتماعي
ثمن الرصاع الداخيل عىل االستئثار بالسلطة والتحكم
مــن رصاع بــن االجنحــة وبني رفقــاء االمس
بقيادته وكانت النتيجة امس انشــقاقا ً يف صفوف
وخصــوم اليوم تجاوز حــد الخصومة واالختالف
املحازبني واحتــال مواقع وهجومات ال تمت بصلة
املقنع املضبوط اىل ما بعد خــط العداوة والتناحر
اىل فكر املؤسس انطون سعادة او تركن اىل وصاياه.
والبغضاء ،التي ســقطت معها عــى ما يبدو كل
الحزب القومي االجتماعي بات يعيش رصاعا ً
املحرمات واالعتبــارات ورضبت بها مبادئ الحزب
داخليا ً يهدد كيانه الحزبي ويجعله يف الدرك االسفل
باســم الحزب ،املتألم االول بال شــك هو املؤسس
حيث يمارس قادته الرصاعات القبائلية والفئوية
انطون ســعادة ،الزعيم الذي اطلق هذا الحزب عىل
عىل حســاب لغة الحوار .ضل منطق العقل طريقه
قاعدة رفض االنقســام بني اليسار واليمني ،ودعا
اىل الحزب القومي لكن الســؤال الذي لم يجد جوابا ً
اىل املتحد االجتماعــي واالمة التامة وواجه التبعية
شــافيا ً له ملاذا اختري هذا التوقيت للمداهمات التي
الغربية او الرشقية ونادى بالقومية
حصلت وما الغايــة منها؟ وما هو
عىل امتداد ســوريا الطبيعية ،وإذا
دور الراعي املحــي اي «حزب الله»
بأبنــاء حزبه تقســمهم العصبية
واالقليمي اي ســوريا يف ما يعانيه
وتح ّزبهــم يف تفاصيلهــا العميقة
قبل المؤتمر تمنّت
الحزب القومــي ،ومَ ن دعم الرئيس
والدنيا ويصل الخالف املستحكم اىل
مستوى الزواريب واالحياء واملراكز ،سوريا على حردان عدم اســعد حردان العطاء االمر بقيام
الترشح لرئاسة الحزب
«مجموعات مســلحة من ملثمني
وتسجيل النقاط عىل البعض وبني
من غري القوميــن ،باحتالل ثالثة
البعض.
لكنه رفض تحت حجة
لم يكــن مســتغربا ً
مراكــز حزبيــة يف منطقــة املتن
تودي
ان
تلبية رغبة المحازبين
الشــمايل ،هــي بولونيــا وضهور
الخالفــات داخل الحزب القومي اىل
الشوير وبيت شــباب» .ورد فرع الروشة برئاسة
ما وصلت اليه االوضاع من سوء ،فتحصل مداهمات
ربيع بنات باقتحام مكاتب جريــدة البناء التابعة
متبادلة بني الفريقني املختلفني اي جناح الروشــة
للحزب القومي والتي تبني الحقا ً انها تشغل مبنى
يف مواجهة جناح الربيســتول او «البناء» .يحصد
مستأجرا ً وليس تابعا ً مللكية القومي.
الحزب القومي ثمار ما زرعه املســؤولون عنه من
وأصــدر فرع الروشــة بيانا ً قــال فيه« :بعد
خالفات مستعرة وانقسامات لم يستطع الحد منها
اســتباحة دماء القوميني ،والســطو عىل الحزب
ال محازب قديم وال جديد وال مســؤول ينطق بلغة
الســوري القومــي االجتماعي لعقــود طويلة،
العقل.
واملمارســات املخجلة للنائب السابق أسعد حردان
شــكلت االنتخابات النيابيــة االخرية صورة
منذ ســقوطه باالنتخابات الحزبيــة يف  13أيلول
واضحة عن االوضاع الداخلية التي آل اليها الحزب
 ،2020لجأ حردان إىل عادتــه القديمة الجديدة ،يف
الســوري القومي االجتماعي .ترشيحات بالجملة
محاولة إليقاع الفتنة بني القوميني وج ّر املؤسسات
ملحازبــن يف مواجهة بعضهم البعض وتراجع مد ٍّو
الحزبيــة إىل لعبة الــدم .فلم يكد الحــزب يجدّد
من تكتل نيابي اىل صفر تمثيل ،ســبقه قبل نحو

صراع داخلي يهدد الحزب ويجعله في الدرك األسفل

خياره بالجهــاد يف مؤتمره العام ،حتى قاد حردان
املفصول عن جســم الحزب ،مجموعات مســلحة
من ملثمــن من غري القوميني ،وقام باحتالل ثالثة
مراكز حزبية يف منطقة املتن الشمايل ،هي بولونيا
وضهور الشوير وبيت شباب» .متوعدا ً «أن الحزب
السوري القومي االجتماعي لن يمنح حردان فرصة
التساوي معه يف جريمة إهدار دم القوميني برصاع
أساســه النزعة الفردية القاتلة املتحكمة فيه ،مع
التأكيد عىل حق الدفاع عــن جميع مراكز الحزب
وحياة القوميني االجتماعيني».
بحصيلة مداهمات االمس واالحتالالت املتبادلة
اصبح الحــزب القومي مدعاة انتقاد وســخرية
لآلخرين وقد خابت مساعي االصالحيني او الراغبني
بتســييد لغة الحوار عىل الرغم من أن كال الفريقني
يدعي العمل يف ســبيل وحــدة القوميني فاذا بهما
يختلفان عىل أتفه االسباب.

مصادر مطلعة عىل اجــواء القومي قالت ان
الطرفني يتحمالن مســؤولية تراجع القومي ،بعد
االنتخابات بات حردان يتــرف بر ّد فعل محاوال ً
االقتصاص من اآلخرين ،فيما يمارس الفريق اآلخر
تعاليــاً .تعنت الطرفني وتفردهمــا بالقرار جعال
محركات الوساطات تتوقف ســواء يف لبنان او يف
ســوريا .قبل املؤتمر تمنت سوريا عىل حردان عدم
الرتشــح لرئاســة الحزب لكنه رفض تحت حجة
تلبية رغبة املحازبني ،يف املقابل قام فريق ربيع بنات
برتشــيحات غري منطقية يف املناطق فكانت سببا ً
يف خســارته املدوية .املطلوب وفق املصادر تنازل
يرفضه الطرفان ما يجعل االوضاع مؤهلة للتشنج
اكثر فأكثــر خاصة بعد توقف املبادرين وابتعادهم
عن الطرفني اســتياء ،وســط مخاوف من تحول
املواجهات اىل مواجهات دموية بني املحازبني نتيجة
التشنج السائد حالياً.
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طوني فرنسيس

عودة جنبالطية إلى «"جبهة النضال"»؟

ال لزوم لرحلة نيويورك!

أالن ســـركــيــس
يحــاول رئيــس الحــزب «التقدمــي
اإلشــراكي» وليد جنبالط لعب دور «بيضة
القبان» مجدداً ،وهو يستغل التباعد بني حلفاء
«حزب الله» من جهة والترشذم الحاصل بني
مكونات املعارضة من جهة ثانية.
حاولت قوى املعارضة أن تحسب «اللقاء
الديموقراطي» من ضمن صفوفها وكذلك األمر
بالنســبة إىل كتلة «اإلعتدال الوطني» وبعض
النواب السنة الذين يعتربون من قدامى كتلة
«املستقبل» النيابية ،لكن فات هذا البعض أن
جنبالط هو رجــل التقلبات وقراءة التحوالت
اإلقليمية والدولية ،كما أن قدامى «املستقبل»
لديهم مصالح مع بعض شخصيات  8آذار.
ال شــ ّك ان جمهور الحــزب «التقدمي
إعتراضات داخل «"اللقاء الديموقراطي"»؟
اإلشــراكي» هو أحد أعمدة  14آذار ،وحتى
فيصل الصايــغ ،وائل أبو فاعور ،بينما إختار
عندما «برم» جنبالط باتجاه النظام السوري
النائب الفائز غسان ســكاف البقاء مستقالً
و»حزب اللــه» بعد إنتخابات  2009بقي فكر
ألن تحالفه مع الحزب «اإلشــراكي» يف دائرة
هذا الجمهور « 14آذاري» بامتياز ،لكن بعدما
البقاع الغربي  -راشيا كان إنتخابياً.
مىش جنبالط يف انقالب «القمصان السود» عىل
ومع فتــح جنبالط قنــوات الحوار مع
حكومة الرئيس ســعد الحريري العام 2011
«حزب الله» وتخــوّف البعض من ان «يقلب»
وشــارك يف حكومة الرئيــس نجيب ميقاتي
تموضعــه ،هنــاك رأي
حصل انشــقاق داخل صفوف
معرتض داخــل أروقة «اللقاء
«اللقــاء الديموقراطي» وكان
الديموقراطــي» عىل إمكانية
أبرز رمــوز املعرتضني النائب
مروان حمادة ،فاختار جنبالط ال يوجد أي قرار علني السري بتسوية إنتخاب رئيس
تيار «املرده» سليمان فرنجية،
لجنبالط بالنسبة
حينها العودة إىل تسمية «جبهة
النضــال الوطني» ملا ّ
ألن عــددا ً من نــواب «اللقاء
تبقى من
لإلستحقاق الرئاسي
الديموقراطــي» وحتى كوادر
كتلته.
إشرتاكية تعترب أن هذا األمر يعيد بسط «حزب
يُعترب حــزب جنبالط من األحزاب القليلة
الله» نفوذه يف لبنان مجددا ً ويعيد إنتاج حكم
التي لم ترتاجع نيابيا ً بعد انتفاضة  17ترشين،
العماد ميشال عون إنما بطريقة أخرى.
فكتلته تبلــغ  8نواب ومؤلفة مــن النواب:
ويف السياق ،فإن جنبالط لم يعلن أنه يؤيد
تيمور جنبالط ،مروان حمادة ،بالل عبدالله،
ّ
مرشح رئايس لـ»حزب
ترشيح فرنجية أو أي
أكرم شهيب ،راجي السعد ،هادي أبو الحسن،

الله» ،لكنه جاهز للتسوية متى رأى أن القطار
يسري وال يمكنه ان يبقى خارجه.
لكن جنبالط يرى كيف ســيتطوّر املشهد
الداخيل واإلقليمي والــدويل ليبني عىل اليشء
مقتضاه ،مع العلم أن املختارة ترى أن الفراغ
الرئايس يقرتب بســبب التوازنــات الداخلية
وغياب الحوار والضغط الدويل.
وأمام كل ما يحصل ،فإن ذهاب جنبالط
نحو دعم مرشح «حزب الله» سيُحدث بعض
الشــقاق داخل بنية «اللقــاء الديموقراطي»
والذي هو تكتــل فيه إشــراكيون وحلفاء
لـ»اإلشــراكي» ،ولكن كما يبدو فإن غالبية
نواب «اللقاء» ،وليس جميعهم ،ستسري بقرار
جنبالط مما يُعزز حظوظ أي مرشح يدعمه،
لكن حتى الســاعة ال يوجد أي قــرار علني
لجنبالط بالنسبة لإلستحقاق الرئايس ،يف حني
أن القرار املحســوم هو عدم الذهاب بمرشح
تح ٍّد لـ»حزب الله» أوالً.

هل يكون سيناريو األمس "«بروفا"» لجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية؟

جل جلسة الموازنة
عدم إكتمال النصاب يؤ ّ
إلى اليوم ومصيرها مهدّد
أكـــرم حــمــدان
أدّى عدم اكتمال نصاب جلسة مناقشة
املوازنــة العامة للعــام  2022والتي كانت
مقــ ّررة أمــس ،إىل عدم انطالق الجلســة
وتأجيلها إىل العارشة والنصف من قبل ظهر
اليوم ،وفــق ما أعلن األمــن العام ملجلس
النواب عدنان ضاهــر بعد انتظار دام لنحو
 45دقيقة بعد املوعد الرسمي للجلسة ،حيث
لم يتجاوز عدد النواب الذين وصلوا إىل ساحة
النجمة الـ 58نائباً ،وبالتايل كانت الجلســة
بحاجة لحضور سبعة نواب إضافيني ليتأمن
النصاب القانوني لها وهو  65نائباً.
وما حصل أمس دفع إىل طرح السؤال
عمّ ا إذا كان هذا األمــر ،أي لعبة النصاب،
هو بمثابة بروفا للجلسات املنتظرة ما بعد
املوازنة النتخاب رئيس الجمهورية؟ علما ً أن
الســبب أو الحجة التي أدت إىل عدم اكتمال
النصاب أمس ال تصلح ،وفق مصادر نيابية،
الســتخدامها يف تعطيل جلسات اإلنتخاب
وبالتايل فماذا ســتكون املربرات أو الحجج
التي سيتم اعتمادها يف املقبل من األيام؟
وامللفت يف غيــاب أو تعطيل النصاب
أمس هو غياب كتل ربمــا من الصعب إذا
لم يكن من املستحيل أن تلتقي يف موضوع
اإلستحقاق الرئايس إال إذا حصلت «معجزة»
تكرر تجربة العــام  ، 2016فالذين تغيّبوا
أمس هم نــواب كتل «القــوات اللبنانية»،
«الكتائب»« ،التيار الوطني الحر»« ،تجدد»
وكتلة «املردة» والنائب فريد الخازن و»وطن
اإلنسان» ،بمعنى أن الغياب كان شبه إجماع
مســيحي باســتثناء البعض ومنهم نائب
رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي
كان له ترصيح الفت بعد الجلسة أعلن فيه
رفضه مقاطعة مجلس النواب ،وتمنّيه عىل
الرئيس بري تأجيل الجلسة ،داعيا ً إىل إبعاد

نصاب الجلسة لم يكتمل

التجاذبات السياســية عن عمل املؤسسات
الدستورية ومعالجة موضوع التعامل مع
مناسبات إحياء ذكرى الشهداء لدى جميع
األطــراف ،فهناك الرئيــس رينيه معوض
والرئيس رشيد كرامي ويف العام  2017عقد
مجلس الوزراء جلسة له يف  14أيلول وكان
مشــاركا ً فيها بعض الزمالء النواب الذين
قاطعوا جلســة اليوم ولــم يكن هناك من
مشكلة أو أزمة.
وبمعــزل عن الترصيحــات واملواقف
التي أطلقت بعيد إعالن تأجيل الجلسة ويف
فرتة اإلنتظار وال سيما من نواب «التغيري»
الذين كانوا قد حرضوا بغالبيتهم إىل ساحة
النجمة ووجهوا تمنيــات ودعوات لرئيس
مجلس النواب نبيه بري لتأجيل الجلســة،
فإنه لم يسجّ ل أيّ إتصاالت أو تواصل يُذكر
باســتثناء اللقاء الذي جمع الرئيسني بري
ونجيب ميقاتي يف مكتــب رئيس املجلس
وتخلله نقاش يف بعض بنود املوازنة.
وقد سبق أن اتّصل رئيس حزب الكتائب
النائب ســامي الجميل بالرئيس بري بعد
الدعوة وتحديد موعد الجلسة متمنيا ً عليه
التأجيل ،فــكان أن تجاوب بري مع التمني
لجهة اإلبقاء عىل فرتة قبــل الظهر وعدم

٣

عقد جلسة يف الفرتة املسائية ،لكن يبدو أن
الحسابات الرئاســية قد طغت عىل املشهد
وعطلت النصاب.
وقبل العــودة إىل املوازنــة ومصريها
املجهول أو املهدّد وفق قراءة بعض النواب،
ال بد مــن التوقف أمام ترصيحات ومواقف
وزير الطاقة يف حكومــة ترصيف األعمال
وليد فياض الــذي حرض وبعض الوزراء إىل
ســاحة النجمة ،حيث لم يستطع أن يُحدّد
موعدا ً لحل أزمة العتمة التي تعيشها غالبية
املناطق اللبنانية كما نقل عنه أحد النواب أن
زوجته إتصلت به وأبلغته عدم وجود كهرباء
لديها يف املنزل ،وهكذا تساوى وزير الطاقة
مع املواطنني.
تبقى اإلشــارة إىل أن مصري املوازنة قد
يصبح مهددا ً يف حال إستمر النكد السيايس
وتقاذف املســؤولية بني أطراف السلطة،
وال ســيما أن عدد الكتل والنواب الذين قد
يصوتون ضدها يزداد يوما ً بعد يوم ومنهم
عىل سبيل املثال ال الحرص النائب حسن مراد
وغريه من النواب الذين يرون أن العمل يجب
أن يرتكز عىل خطة التعايف وبرنامج اإلصالح
وموازنة العــام  2023طاملا أننا أصبحنا يف
نهاية السنة.

حسنا ً فعل الرئيس ميشال عون بقراره عدم الذهاب
إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العامة لألمم
المتحدة .وبحسب ما قيل في تبرير هذا القرار إن فخامته ال
يريد إرباك الخزينة بمزيد من المصاريف والبلد يعيش في
أسوأ ظروفه.
هذا التفسير جدير باإلحترام واإلقتداء .فليس ضروريا ً
تكبيد اللبنانيين أعباء رحلة سياحية يقوم بها كبار
المسؤولين ،وكما امتنع عون عن الذهاب توفيرا ً للمصروف
يجدر برئيس الحكومة القيام باألمر نفسه واإلكتفاء بممثلية
لبنان في المنظمة الدولية إليصال ما ينبغي إيصاله إلى
المجتمع الدولي.
فالواقع أن المجتمع الدولي يعرف عنا أكثر ممّ ا نعرف
وممّ ا نعترف ،فهو قدّم توصيفا ً فريدا ً النهيارنا المالي
واإلقتصادي المتعمّ د ،ووصف مسؤولين بأشنع الصفات،
وأصيب بالهلع لدى تفجير مرفأ بيروت فطالب بتحقيق
شفاف في ثالث انفجار غير نووي على سطح الكرة األرضية
ولم يحصل سوى على منع التحقيق وسجن المحقق في
زنزانة السياسيين.
ولمعالجة حالتنا دعا المجتمع الدولي إلى إصالحات ضد
الفساد وتدمير نظام بونزي ،ووصل به األمر ح ّد إعالن عدم
ثقته بالحكم ومؤسساته فأرسل مساعداته عبر الجمعيات
األهلية والمدنية.
أكثر من ذلك يعرف المجتمع الدولي مشاكل لبنان القومية
والوطنية .وهذه إلى جانب القضايا األخرى موضع بحث
واهتمام على أعلى المستويات ،في مجلس األمن والمجموعة
الداعمة ،ومؤخرا ً صدر قرار مه ّم يتعلق بدعم العالم للبنان في
استعادة سيادته على أرضه جنوبا ً برا ً وبحراً.
ليس لدى حكام لبنان ما يقولونه للعالم  ،وبالعكس ينتظر
هذا العالم منهم أفعاال ً ال أقواالً ،وهذه األفعال مطلوبة هنا
وليس في نيويورك!
ولذلك فاألجدى تخصيص األيام النيويوركية لعمل مج ٍد
على األرض ،لالنتهاء من موضوع الحكومة وانتخاب رئيس
للجمهورية في الموعد المحدد .أما مصاريف الطيران واإلقامة
في مانهاتن فيمكن تحويلها لدفع معاشات الديبلوماسيين
الذين يمثلون بلدهم من دون مقابل ،أقله منذ بضعة شهور...

البطريرك تمنّى أن ُيلهم الرب النواب
لإلتيان برئيس من غير نوعية

الريحاني من الديمان :مواقف الراعي
من صلب برنامجي الرئاسي
التقى البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،أمس يف املق ّر الصيفي
للبطريركية يف الديمان ،املرشحة لرئاسة الجمهورية ماي الريحاني التي قدمت اىل الراعي
برنامجها الذي «يتضمن النقاط االساسية التي ينادي بها وأهمها :الحياد ولبنان التعددية
والحفاظ عىل هوية لبنان».
ورحّ ب البطريرك بالريحاني قائالً« :نحن جريان ،فاملســافة بني حماليا والفريكة
مآس
قريبة جداً ،لو أتى أمني الريحانــي اىل لبنان اليوم النتحر نظرا ً ملا أصاب لبنان من ٍ
ووليات» ،فبادرت املرشــحة بالر ّد أنه «لو أتى الريحاني اليوم لكانت هذه املصائب زادته
ّ
التمسك بلبنان وبرمزيته وحياده».
إرصارا ً عىل
وشدّد الراعي عىل أنه «عندما ينادي بالحياد فهذا يعني عودة لبنان اىل طبيعته عرب
التاريخ ألنه حيــاديّ عرب التاريخ» ،مردفاً« :كنا نصدّر الكفــاءات والصناعة والتجارة
والحرف والثقافة ،أما اليوم فيحاولون تحويله إىل بلد يصدّر الحروب» ،وسأل« :من قال
لكم إننا نريد أن يصبح لبنان بلد حرب؟» ،مشريا ً إىل أنه يتالقى مع الريحاني عىل الكثري
من األفكار والنقاط التي طرحتها ،متمنيا ً أن «يلهم الرب النواب من أجل اإلتيان برئيس
من غري نوعية» .من جهتها ،لفتت الريحاني إىل أن «االغرتاب اللبناني هو وراء ترشحها»،
مؤكدة أنه «ال يمكن ألحد تجاهل مواقف بكركي أو تخطيها ألنها البوصلة بالنسبة يل»،
واعتربت أن «مواقف البطريرك من صلب برنامجي االنتخابي لرئاسة الجمهورية».
وقالت إن «تاريــخ بكركي كان وال يزال مع الحفاظ عىل هوية لبنان وبعده العربي
والعالقات الجيدة والبناءة مع الجميــع» .ورأت أن «البطريرك عندما ينادي بالعودة اىل
الحياد فإنــه يقصد عودة لبنان اىل طبيعته عرب التاريخ» ،مشــر ًة اىل أنها «تتالقى مع
بكركي يف الكثري من االفكار والنقاط التي طرحتها».
تابعــت« :لو عاد اليوم أمني الريحاني إىل لبنــان ورأى ما وصل اليه لكان َ
أص عىل
مبادئه وتطلعاته الوطنية» .وأضافت ان «الدولة لالســف باتت ضعيفة منهكة وفارغة
من القيادات والكفايات».

البطريرك الراعي مستقب ً
ال ماي الريحاني
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بعد  40عامًا على استشهاده"« ...البشير"» حاضر بق ّوة

سامي ونديم الجميّل يرفضان رئيسًا مستزلمًا إليران

الذكرى الـ 40الستشهاد الرئيس بشير الجميّل (تصوير رمزي الحاج)

رغم مرور  40عاما ً عىل استشهاد بشري
الجميل ،ال تزال شخصيته حارضة بقوّة يف
وجدان رفاقه ومحبيه واملؤمنني بمرشوعه
يف بناء لبنان القوي السيّد والح ّر الذي يحفظ
كرامة املواطنني ،بدل أخذهم يف العهد األخري
من عمر الجمهورية إىل هاوية جهنّم.
خالل االحتفال التكريمي الذي ن ّ
ظمه
حــزب «الكتائب اللبنانيــة» ،يف الذكرى
الســنوية للرئيس الشــهيد يف ســاحة
ساســن يف االرشفية أمــس ،أكد نجله
النائب نديم الجميّل أن «القوة التي كانت
لدى بشــر الجميل والتي زرعها فينا لم
تكن استقوا ًء من أحد عىل أحد او لفرض
سلطة بقوة السالح».
وقال« :استبدلوا مرشوع بشري بمرشوع
فاشل استمر  40سنة وقد خرسنا كرامتنا
واستقرارنا واليوم انتهينا من الخوف وعدم
املواجهة ألن «البلد رح يروح» ولن يبقى من
يخرب عنه» .وتابع« :هناك مبادئ أساســية
كرست عهد بشري وهي ركائز أساسية ألي
عمل وطني وهي السيادة والوحدة الوطنية
واالنفتاح عىل اآلخر واستعادة هيبة الدولة».

وعن رئاســة الجمهورية قال« :نحن
أردنا أن نواجه ،ورئيس مرؤوس لن نقبل به،
ورئيس مستزلم إليران أو ألي جهة ال نريده
ورئيس ذمي «مــا يف» وقاهرة  « 2ما يف» و
«يا رئيس صنــع يف لبنان أو ال رئيس وهذه
مسؤوليتنا كلنا».
أما رئيس «الكتائب» النائب ســامي
الجميــل فأشــار اىل انه «يف بلــد التكاذب
والتأجيل بشــر قال الحقيقة ،وهذا النهج
مســتمر فينا ألن بشــر حــي فينا ،ومن
األرشفية الجريحة ســنظل نقول الحقيقة
والتخيل عن القضية ممنوع والتسويات عىل
ظهر البلد ممنوعة» .أضاف« :مرشوع بشري
هو بناء الدولة وتحريرها وحرص السالح يف
يد الجيش اللبناني ودفن دولة املزرعة وبناء
بلد عرصي».
وتابع« :هناك دولتان عىل  10452كلم
وحصلــت مواجهات ومســاومات تعطيل
الحكومة والربملان واالنتخابات الرئاســية
واغتياالت حتى ســقطت الدولة بيد «حزب
الله» يف الـ 2016نتيجة التسوية الرئاسية».
ورأى أن «ما نعيشــه اليوم هو نتيجة

سامي الجميّل

نديم الجميّل

السفير السعودي وليد البخاري

ســيطرة دولة «حــزب الله» عــى الدولة
اللبنانية ،ورغم كل الخصوصيات واختالف
وجهــات النظــر هناك مــا يجمعنا وهو
ّ
نعــر عن رأينا
الحفاظ عىل لبنان لنبقى
واختالفاتنا» .وشــدّد عىل «أننا نريد رئيسا ً
يقول كفى ويضع حدا ً لتأجيل املشــاكل،
ونريد رئيســا ً يريد ان يضحــي ،وال نقبل
ان نعيــش يوما ً اضافيا ً كالســنوات الـ6

التي مرت وال نقبل ان تخضع الجمهورية
اللبنانية لدولة حزب الله».
وأردف« :األخطــر أنهــم يريدون زرع
عقيدة تتناقض مــع االنتمــاء والثقافة
اللبنانية ،هذا التغيــر حصل بالتواطؤ مع
املافيات تحت عنوان «غط ِّســاحي اغطي
فسادك» وصل األمر اىل ان يرسلوا وفيق صفا
ليطلب من القايض البيطار ان يغري أسلوبه

وإال «سيقبعونه».
وختم« :الخيار عندكم يا ســيد حسن
إن كنتم تريدون العيش باملســاواة رشفوا
لننتخب هذا الرئيس ليبدأ ورشــة االنقاذ،
امــا ان كنتم تريدون فــرض تغيري هوية
الجمهوريــة فأنتم تتحملون مســؤولية
الطالق مع اللبنانيني ألننا غري مســتعدين
للعيش عىل هذا النحو».

شهادات في بشير ...بعد أربعين عامًا
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
أربعون عاما ً كأمس الذي عرب .هي هنيهة يف عني
الربّ  .ولحظة يف التاريخ .ومــن املؤ ّكد أنّها لن تتك ّرر.
لو ّ
أن التّاريخ يعيد نفســه ،لكن األسماء والظروف قد
تبدّلــت إال ّ
ان مواصفات بشــر الجميل ما زالت حتّى
الســاعة املعيار األصيل لبناء أيّ جمهوريّة قويّة .كثر
رافقوه يف مسريته السياســيّة والعسكريّة .منهم مَن
رحَ ل ليجتمع به بعد سنني عىل فراقه ،وق ّلة ما زالت عىل
قيد الحياة .يتابعون مســرته بالفكر والعلم والعمل.
فماذا يقول هؤالء لبشري الجميّل بعد أربعني سنة عىل
رحيله؟
وبعد أربعــن عاما ً عىل رحيل البشــر يخاطبه
النائب جورج عدوان ،عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة،
ّ
وبحق الصداقة التي
رفيق السالح والنضال واملقاومة،
جمعتهما قائالً:
«صديقي العزيز
كم كنت أتمنى أن أخربك ّ
أن ولو جزءا ً من أحالمك
وأحالمنــا يف الوطن قد ّ
تحقق ،لكن ومع األســف إنّنا
نعيــش وال ّلبنانيني عىل امتداد  10452كلم 2مأســاة
حقيقية وعىل مختلف الصعد».
ويعدّد عدوان هذه املأساة التي يعيشها اللبنانيّون
من دون استثناء كاآلتي:
«الدولة مف ّككة ،واملؤسســات معطلة ،والسيادة
منتهَ َكة ،واملواطن يعاني من فقدانه أبســط مقومات
الحياة الح ّرة».
ّ
وألن املقاومــة اللبنانية هي مســار من تاريخ يف
النضال ال ينتهي ،وال يح ِبط مَن يأخذه دستورا ً لحياته،
يعترب عدوان أنّه «يف خضم كل هذا السواد القوات التي
ّ
أسسناها معا ً عىل الوعد والعهد ،باقية ال تحيد ،ال تتعب،
ال تك ّل ،ولن ترتاح قبل تحقيق األمل والحلم الذي حلمنا
ّ
وجسدته أنا وأنت».
به معاً،

ويختم عدوان ألنّه الصديق الويف قائالً« :صديقي يف
باق».
باق ٍ
باق ٍ
الوجدان ٍ
أمّ ا األب الربوفسور جورج حبيقة ،النائب العام يف
الرهبانية اللبنانية املارونية ،والرئيس الفخري لجامعة
الروح القدس الكســليك فريى بعد أربعــن عاما ً ّ
أن
الرئيس الشهيد قد «تفرد بأمور عديدة .ومنها:
 أوال ً تعاطيه مع الزمن .كان ثائرا ً عىل سياسييلبنان والرشق بالنسبة إىل العالقة املطاطة التي أقاموها
مع الزمن بخمولهم املريض .وهذه العالقة املطاطة تيش
بانعدام روح املســؤولية وعدم الجدية وعدم اإلطالع».
ويتابع األب حبيقة مفنّدا ً الســبب ،فلذلك «كان يقول
الرئيس بشــر إن املســؤولني يف لبنان سلموا جميع
شــؤون اللبنانيني إىل دائرة سياسة التسويف .وهكذا
أصبــح التعاطي مع القضايا املهمــة واملصريية عرب
التأجيل ،مراهنني عىل الزمن».
ويتابع «نحن نعرف حق املعرفة أن الزمن ال يحل
شــيئا من تلقاء ذاته ،ال بل يزيدها تعقيداً ».ويستذكر
األب حبيقة ما كان يقوله الرئيس الشهيد « :لقد دفعنا
مئة ألف قتيل ثمن سياسة التسويف».
مــن هنا يرى حبيقة كــم « كان حازما ً إىل أقىص
درجات الحزم يف معالجة فورية ومســتندة إىل أبحاث
رصينة وواسعة ،لجميع املصاعب واملسائل والشؤون».
 ثانياً ،يعــرض األب حبيقة كيف «تميز الرئيسالشهيد بوعيه العميق للشأن العام وأهميته القصوى
يف بناء الجمهورية» .فبالنســبة إليه تبدو رؤية بشري
كاآلتي« :ال وطن وال مجتمع وال هوية وطنية مع شأن
عام يتيم ومرشد ومنبوذ ومهرتئ .كان همه األسايس
أن ينقي الالوعي املجتمعي لدى اللبنانيني من ترسبات
اإلحتالالت املتتالية واملزمنة وآخرها أربع مئة وسنتان
من اإلحتالل العثماني ،حيث الشــأن العام كان بإدارة
مبارشة من األجنبــي الغاصب» .ويتابع حبيقة مفنّدا ً
نظرة بشــر إىل اللبنانيّني الذين يف «ال وعيهم يكرهون

الشأن العام ويسلبونه ويدمرونه .كيف السبيل إىل إعادة
تربيتهم وتنشــئتهم عىل حب ما هو عام ومشرتك بني
جميع اللبنانيني وما هو مؤسسات عامة ،كأنها شأن
خاص ،نسهر عليها بحدقة العني ونحيطها باالهتمام
الكامل واملستدام».
ويتابع األب حبيقة « لذا انذهل اللبنانيون كافة من
انتظام مؤسســات الدولة ومرافقها فورا ً بعد انتخاب
الرئيس بشري الجميل وحتى استشهاده .وهذا خري دليل
عىل مدى النجاح النوعي واملدهــش الذي حققه ،قبل
استالمه رسميا ً الحكم ،يف مصالحة اللبناني ،كل لبناني،
مع الشأن العام ومؤسسات الدولة اللبنانية».
ويختم األب حبيقة حديثه لنداء الوطن « كان رجل
دولة إســتثنائياً .همه األول واألخري كرامة كل لبناني
وحريته ووعيه لعظمة لبنان ورسولية كيانه .من أجل
هذا اللبنان ،لبنان اإلنسان ،لبنان اإلبداع ،لبنان صديق
الحياة والفرح ،استشهد الرئيس بشري الجميل».
أمّ ا النائب الســابق إييل كــروز ،الذي كان رفيق
الســاح والنضال واملقاومة مع البشــر يف املقاومة
اللبنانيــة ويف حزب القــوات اللبنانيّة فــرى أنّه «يف
الذكرى األربعني الستشهاد بشري الجميل ،يبقى بشري
الجميل يف الذاكرة املســيحية واللبنانية ،قائدا ً لبنانيا ً
ورمزا ً مســيحياً ،ورائدا ً يف مواجهة االحتاللني ورجل
مقاومة وقضية» .فبالنسبة إىل كريوز ّ
إن بشري الجميل
الشهيد« ،قد دفع حياته ثمنًا اليمانه بلبنان ،وكان أيضا ً
الرئيس السابع للجمهورية اللبنانية .ولقد حظي بشري
بالرشعية الرسمية بعد الرشعية الشعبية عرب انتخابه
من مختلف األطياف اللبنانية املتمثلة يف مجلس النواب
عىل الرغم مــن كل الضغوط واالعتــداءات وتفجري
املنازل».
لقد كان بشــر الجميل املثال الحقيقي للرئيس
القــوي ،خالفا ً ألقويــاء اليوم ،والطالــع من معاناة
املسيحيني واللبنانيني وتوقهم اىل الحرية واالستقالل.

بالنســبة إىل كريوز .ويرى أيضا ً أنّــه «قد مثل فرصة
حقيقية الســتعادة لبنــان وتحريره مــن الهيمنتني
الفلسطينية والسورية».
ويتابع كريوز ّ
«إن انتخاب بشري الجميل استهوى
عــددا ً متزايدا ً من اللبنانيني ،إذ دعا إىل تحرير لبنان من
جميع القوات األجنبية وإىل بنــاء دولة قوية وجيش
متماسك للدفاع عن اســتقالل لبنان ووحدة أراضيه.
كما دعا إىل تعزيــز مجتمع عادل حيث تعتمد الجدارة
والكفاءة».
ويستعيد كريوز قرار اغتيال الرئيس الشهيد بشري
الجميل مذ ّكرا ً اللبنانيّني بعد كل هذه السنوات بأن «قرار
اغتيال الرئيس الشــهيد هو قرار ســوري بتنفيذ من
الحزب السوري القومي االجتماعي بواسطة نبيل العلم
وحبيب الرشتوني».
ويختم كــروز حديثه لنداء الوطــن مالحظا ً ّ
أن
ذكرى استشهاد بشري «تصادف دخول لبنان يف معمعة
االســتحقاق الرئايس األمر الذي يدفعني اىل استحضار
قامة الرئيس الشــهيد كي تمثل نموذجــا ً يُحتذى يف
اختيار الرئيس العتيد ال سيما و ّ
أن تجربة الرئيس الحايل
ً
خيبة هائلة وعكست سقوط مفهوم الدولة يف
ش ّكلت
مواجهة مفهوم الدويلة».
يف املحصلــة ،بعد أربعني عاما ً ما زال بشــر حيّا ً
فينا ،مج ّرد ذكر اسمه يرعب ك ّل من ال يريد جمهورية
قوية .هو الذي أرىس قواعــد الكيانيّة اللبنانية ،وجه
لبنان الجديــد .ولن يكون أو يقــوم أيّ لبنان إال عىل
هذه األســسّ ،
ألن الحريّة هي جوهــر الوجود ،وهي
جوهر القضيّة اللبنانيّة .وال يظنّــ َّن أحد ّ
أن بمقدوره
تغيري الهوية التي قام عليها لبنــان الـ 10452كم،2
ّ
ألن املقاومــة اللبنانية حيّة فينــا ،وروحها من روح
البشري .وأجيال بشري كمّ لتها األجيال التي تلتها ،وشعلة
املقاومة حيّة ،ومصابيحنا مشتعلة ننتظر عودة لبنان.
حي لن يموت.
ومَن يسهر عىل وطنه ،وطنه ّ
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مســـاحة حـــرّة

بشير الجميّل وإسرائيل ...التص ّورات الخادعة وحقائق التاريخ!
(*)
القائم عىل اقتسام لبنان اىل منطقتني وفقا ً لنظام
د .نــبـيــل خـليـفـه
الخطوط الحمر .عىل أن يكون لبنان الوطن البديل
للفلسطينيني فتح ّل عقد الشعب الزائد يف املنطقة،
يف الذكرى األربعني الستشــهاد القائد بشري
لكن تحقيق هذا الهدف يســتدعي السيطرة عىل
الجميّل ،من الرضوري ،بل من الواجب الســعي
لبنان أوالً ،وهذا لن يكون ممكنا ً إال بالسيطرة عىل
والعمل عىل إبــراز املعطيات التي أحاطت بنضاله
املســيحيني وهو ما قاله كيسنجر للرئيس حافظ
ونجاحه ورئاسته واستشــهاده .ويف هذا املجال
األســد يوم فاتح األمريكيني بإمكانية الدخول اىل
هناك الكثري مما يقــال ويُكتب ويُعلن مع ما فيه
لبنان.
من تصوّرات تخييلية خادعة وابتعاد عن الحقائق
كانت الجماعة املسيحية بقيادة بشري الجميّل
التاريخيّة ...إن أهم خدمة تقدّم لذكرى البشــر،
تواجــه :منظمة التحرير الفلســطينية ومختلف
وحتــى ألعدائه بالــذات ،هي يف إبــراز الحقائق
الفصائل ،وقوى اليســار اللبنانــي ،والحركات
العلمية التي طبعت هذه املرحلة من حياة البشري
األيديولوجيــة بانتماءاتهــا الســورية والعربية
والتي هي وحدها ،تقدّم األدلة الدامغة عىل مواقفه
واملاركســية ثم بفصائل جيش النظام السوري.
وخياراته وخاصة يف موضوع عالقته بإرسائيل .إن
لهذا املوضوع ّ
لقد شعر املســيحيون ،وعىل رأسهم الشيخ بشري
دقته وخطورته يف آن .ذلك أنه يرتبط
بخطــورة وضعيتهــم وأدركوا أنهــم مهدّدون
بدولة عدوّة للبنان والعالقة بها تشــ ّكل "خيانة
ّ
بوجودهم ومصريهم .وكان ال ب ّد من قوة مساندة
وطنية".
تبعد عنهــم خطر الــزوال .وهذه
فهل كان البشــر غافالً عن
الوضعية التاريخيّة املأسوية جعلت
ذلك؟
االتصــال بإرسائيل كقــوة رديفة
وإال فما هو معنــى العالقة
فيليب حبيب وهو من
تحقق توازنا ً جديدا ً يف ميزان القوى
بإرسائيــل لديه؟ متــى؟ وكيف؟
وملاذا؟ وأي دور له يف رسم مالمح أصول لبنانية إعتمد ما أمرا ً شبه مفروض عىل الشيخ بشري
ومنارصيه .إنه املوقف الذي يواجه
أطلق عليه «الخطوط
هذه املرحلة من تاريخ لبنان؟
فيه اإلنســان املوت املحتّم وحتى
أوالً :بشري الرئيس
الخضر» بدي ً
ال للخطوط
الفنــاء يف وجه أخصامــه .وهذه
لع ّل أفضل وصــف أطلق عىل
الحمر لهنري كيسنجر
قاعدة فرضها نظام الحياة والبقاء
شخصيّة بشــر الجميّل يف أوائل
يف وجه الفنــاء واالمحــاء! ولع ّل
الثمانينــات ،والــذي يصحّ عىل
أفضل دليل عليهــا هو طلب ايران الخميني الدعم
الرئيس املطلــوب للبنان يف أيامنا هــذه ،هو ما
العســكري من إرسائيــل يف الثمانينات (-1980
كتبته صحيفة النيويورك تايمز األمريكية بتاريخ
 )1988للر ّد عىل هجوم الرئيــس العراقي صدام
( ) 1982/8/25وفيــه" :بشــر الجميّل رجل ال
حسني وقد خرست ايران ما يقارب املليون مقاتل
يساوم رصيح وحازم" أليس لبنان بحاجة اىل مثل
أي ما عرف باملوجات البرشية .إن اإلمام الخميني
هــذه النوعية من الرجال؟ نوعيــة الرجل املبدئي
بالذات وجــد أنه مضطر لطلب الدعم من إرسائيل
رجل املوقف والقرار ،رجل ال يساوم ال عىل املبادئ،
ملواجهة العراق الذي يدعمــه الغرب بكافة أنواع
ال عىل الوطن ،ال عىل القناعات .إنّه رجل الرصاحة
السالح .وذلك حفاظا ً عىل دولته وثورته ووجوده
الذي ال يناور ،رجل أهداف وليس رجل أســاليب.
وهكذا كان.
رجــل اســراتيجية وليس مجرد رجــل تكتيك.
لقد حدّد زعماء إرسائيل أهدافهم من حربهم
برصاحته يحرتم نفسه ويحرتم الحقيقة ويحرتم
يف لبنان – حرب سالمة الجليل .فأكد رئيس الوزراء
اآلخرين.
مناحيم بيغن ،أنه يتطلع اىل اليوم الذي ّ
وهو رجل حازم إذا قــال فعل ،وإذا ق ّرر ّ
يوقع فيه
نفذ،
لبنان الح ّر معاهدة مع إرسائيل ويعيشان بسالم
والحازم ليس اإلنسان املنغلق عىل الرأي الواحد ،بل
اىل األبــد (الســفري  )1982/6/22وان الحكومة
هو العاقل ذو الحنكة الذي يتّخذ القرار املناسب يف
مصممــة عــى إقامــة مثلث ســام بني مرص
الظرف املناسب من دون تعثّر أو إبطاء أو تردد!
وإرسائيل ولبنان (السفري  )1982/6/29أما وزير
ثانياً :بشري ...وإرسائيل
الدفاع ارييل شارون فأكد" :أننا لم نحارب يف لبنان
يف منتصف العقد الســابع من القرن املايض
من أجل املسيحيني وإنما إلحالل السالم مع دولة
( )1975اندلعت حرب اآلخرين عىل أرض لبنان كما
عربية أخرى وثالث دول مطلة عىل البحر املتوسط
وصفها الصحايف الكبري غسان تويني .وقد شار َكت
هي مرص ولبنان وإرسائيل يمكن ان تشكل مثلث
فيهــا قوى متعــددة لبنانية وعربيــة وإقليمية
سالم" (السفري  )1982/9/29مناحيم بيغن قال
ودولية .وكان الهدف األسايس فيها فرض هيمنة
"لن نسمح بتعرض املســيحيني يف لبنان ملذابح"
الفصائل الفلســطينية عىل لبنان تمهيدا ً لتوطني
(أحداث لبنان ص  )98موشيه دايان حدّد املبادئ
الفلســطينيني يف لبنان .كانت هــذه واحدة من
التي توجّ ه سياســة إرسائيل حيال لبنان وفيها:
أهداف مرشوع هنري كيسنجر األمريكي اليهودي

"منع ســحق األقليات املســيحية" ( خويري –
أحداث لبنان ص :)412
لكن القيــادات اإلرسائيلية أصيبت بخيبة أمل
شــديدة ج ّراء املواقف التي اتخذها املســيحيون
اللبنانيون بقيادة بشري الجميّل وهي مواقف ّ
تعب
عن رفضها االنصياع ألوامر السلطات اإلرسائيلية.
ّ
تمسكها بمفهوم الحياة املشرتكة املسيحية
وعن
– اإلسالمية .ومجازر صربا وشاتيال هي محاولة
من األجهزة املعروفة لشطب هذا املفهوم.
أكثر من ذلك ،لقد ساء اإلرسائيليني ان تمتنع
القوة املسيحية عن املشــاركة يف حرب السيطرة
عىل بــروت .وكان مثل هــذا الترصف مثار حقد
وخيبة لدى املســؤولني اإلرسائيليني الذين أدركوا
بوضــوح أن القوات اللبنانية التــي تأتمر بقيادة
للرئاســة ور ّد بكربياء رئاســية وطنية حاسمة
بشري الجميّل ليست فصيالً يف معسكرات شارون!
ورافضة عــى إمالءات مناحيم بيغــن يف نهارية
ولع ّل الحدث األبــرز يف العالقات بني الرئيس
وهكذا وضع نفســه يف عني اإلعصار الســوري -
بشــر الجميّل وقادة إرسائيل هو اجتماع نهارية
االرسائييل يف آن.
يف أوائل أيلــول  1982مع مناحيــم بيغن وارييل
وزاد من مخاطر اســتهداف الشــيخ بشري
شــارون .ولقد ســعى بيغن أن يجعــل من هذا
السياســة األمريكية الجديدة التي اقرتحها ممثل
االجتماع جلســة محاكمة للرئيس الجميّل الذي
الرئيس ريغان السيد فيليب حبيب وهو من أصول
لم وال ينفذ مــا يطلب منــه اإلرسائيليون فلقد
لبنانية .فلقــد اعتمد ما أطلــق عليه «الخطوط
طفح الكيل لدى قادة إرسائيــل من هذا التص ّلب
الخرض» بديالً للخطوط الحمر لهنري كيســنجر
واالســتقاللية يف القرار التــي يعتمدها الرئيس
وخالصتها:
الجميّل .ووصف االجتماع بانــه اتخذ طابعا ً غري
 االنقالب عىل خطة كيسنجروديّ  .وفيه حاول بيغن أن يقلل من
يف لبنان.
احرتامه لبشــر فر ّد عليه قائالً:
 وضع كافــة القوى األجنبية"صحــح كالمك فأنــت تخاطب
لقد استخدم بشير
خارج لبنان.
رئيس دولة" .وعندمــا دعاه ألن
 تأييــد دعــم لبنــان الدولةيتخذ قــرارا ً لصالــح إرسائيل ر ّد إسرائيل ألهدافه ولم
والسلطة والكيان.
عليه بالقول" :أنا رجل ديمقراطي
يكن عمي ً
ال لها ولذا
 الرهان عىل الشــيخ بشــروالقرارات نتخذهــا مجتمعني".
اجتمعوا كلّهم للتخلّص
الجميّل رئيســا ً وحيدا ً قــادرا ً عىل
وكان يقصــد بذلك جمــع اإلرادة
منه كمحور للحياة
القيام بهذه املهمّ ات.
املسيحية واالســامية يف السلطة
اللبنانية .لقــد كان النقاش حادا ً
إنها اسرتاتيجية جديدة بمثابة
اللبنانية الجديدة
انقالب يف دوائر واشنطن وتل أبيب
وخرج بشري من اللقاء مستا ًء من
ودمشق ،فجوبه بالرفض وبدأ السعي إلسقاطه.
لهجة بيغن اإلكراهية إزاءه ( شيمون شيفر – كرة
وإسقاطه يكون بإسقاط هذا الرجل الذي يجسدّه
الثلج ص )233
واملرشف عىل تنفيذه أي شــطب الرئيس بشــر
لقد كشــف هذا االجتماع ان بشــر الجميّل
الجميّل الرجل املفتاح يف املعادلة اللبنانية الدولية!
ليس مــن الصنف الذي يتلقــى األوامر .وقد كان
وهكذا سقط الرئيس الجميّل عىل خط التماس
ذلك بمثابــة تجربة جعلت مناحيم بيغن يقلل من
يف رصاع القوى الكربى ولعبة األمم واستشهد من
اإلنجــازات التي يمكن ان تنتج عــن حرب لبنان
أجل قناعاته وأحالمه مجســدا ً روحية شعب ح ّر
(شيمون شيفر -كرة الثلج ص )283
ومقاوم.
كان الشيخ بشــر يعيش مأساة نفسية بني
لقد اســتخدم بشــر إرسائيل ألهدافه ولم
موقعه الجذري دفاعا ً عن املســيحيني ولبنان الـ
يكن عميــاً لها .ولذا اجتمعوا ك ّلهم للتخ ّلص منه
 10452كلم 2يف وجه الهجمة السورية من جانب
كمحور للحياة اللبنانية الجديدة!
وموقفه املحرج أخالقيا ً وفكريا ً وسياسيا ً إزاء ما
ويف هذا يكمن الفارق الكبري:
يمكن أن تقوم به إرسائيل لوقف الهجمة السورية
بني التصوّرات الخادعــة ألعدائه ...وحقائق
عىل لبنان ولهذا حاول أن يســتغل دون أن يرتهن
التاريخ ملنصفيه!
فلم يشــارك يف قتال أبناء وطنه وفتح حوارا ً مع
(*) باحث يف الفكر الجيو سيايس
املســلمني (الرئيس صائب ســام) فور انتخابه

مســـاحة حـــرّة

صناعة القادة ...بشير الجميّل نموذج
نــمــور
جــان ّ

(*)

عىل الرغم من ميض أربعني عاما ً عىل استشــهاد الرئيس الشهيد
بشــر الجميّل إال ان حضوره يكرب سنة فسنة يف جيل من الشباب لم
يكن قد ُو ِلد عند استشــهاده مما يشــكل ظاهرة تستحق التعمق يف
دراستها ،ولعل فقدان املجتمع لهذا القائد الحلم القادر عىل بناء الوطن
املفقود هو الذي يجعل بشريا ً حارضا ً أكثر من أي وقت مىض.
تربى بشــر يف كنف والده الشــيخ بيار الجميّل الذي يُعْ َرف عنه
شدة تنظيمه .فكان املنزل العائيل يدار بالتزام تربوي محدّد التوقيت،
مما انعكس عىل شخصية أفراده وأكسبهم انضباطا ً مرتفعا ً لتحقيق
األهــداف .إىل جانب االلتــزام الرتبوي يف البيت ،كانــت العائلة تتميز
بااللتزام الديني الذي تجســد بدخول شقيقته إىل الدير يف خدمة األكثر
ضعفا ً وتهميشاً.
هذه البيئة الحاضنة أكســبت بشــرا ً العديد من الصفات التي
يجب أن يتحىل بها القائد كالتواضع والخدمة والصدق والعمق الديني
وااللتزام الســيايس واألخالقي التي من دونها ال يمكن للقائد أن يقنع
اآلخرين بقضيته.
ذهب بشــر للتدرب عىل السالح مع رفاقه يف حزب الكتائب وهذا
التدريب قد نمّ ى لديه روح القيادة والعمل الجماعي ،وبدأت تظهر عىل
محياه صفة القائد الف ّذ وقد فرض نفسه بهذه الصفة عىل أقرانه.
وكان الشيخ بيار الجميّل قد عهد "البشري" للسيد جان بسمرجي
الكتائبــي املخرضم الــذي احاطه باالهتمام الــازم للنجاح باملهمة

املوكولة إليه أال وهي تســلمه أول مســؤولية حزبية كنائب لرئيس
منطقة االرشفية الكتائبية التي كان رئيســها آنذاك جان نارض والذي
استشــهد اىل جانبه .إن ما يميّز أســلوب قيادة البشري ،القدرة عىل
اســتنباط أكثر من أســلوب قيادة يف الوقت عينه ،وهذا األمر لم يكن
معروفا ً منذ  40سنة ،فهو قادر عىل التشاور ،واتخاذ القرار مع فريق
عمل ،وعند اللزوم يســتطيع توجيه األوامر الصارمة بفطنة وذكاء،
كذلك التأقلم مع األوضاع املختلفة واألشخاص بشكل رسيع.
يروي القائد العســكري فؤاد أبو نارض ان بشري وبعد كل معركة
عســكرية كان يجمع فريق العمل ويطلب منهم مناقشــة الخطط
العســكرية ّ
املنفذة وتقييمها ،كما كان يذهــب أبعد من ذلك بالطلب
منهم التفكري بخطط عســكرية يمكن القيام بها .هذا األســلوب يف
التفكري يعترب خطوة متقدمة للقائد بتنمية التفكري النقدي (Critical
 )Thinkingلــدى فريق عمله وكان يطلب منهــم كتابة هذه األفكار
( )lessons learnلتطوير الثقافة العســكرية للمقاومة اللبنانية عرب
املمارسة العسكرية اليومية.
يروي األســتاذ أنطوان نجم ان بشري كان يرتدد عىل منزل املفكر
شارل مالك ويعقد معه جلسات طويلة كان يسميها دروسا ً عىل الرغم
من مشاغله الكثرية ،وهذا يد ّل عىل حســن التنظيم عنده وانضباطه
وقدرته عىل تحديــد األولوية والتعلم الدائم .أما الدروس عند شــارل
مالك فلم تكن الوحيدة فالبعض يقول إن بشري كان يرتدد عىل باحثني
بالفقه اإلســامي او امللمني بالتاريخ .كل تلك الدروس ّ
تعب عن نظرة
متقدمة وحديثة للقيادة وتطوير لفكره الســيايس عن طريق اإلرشاد

( .)Mentorshipمن أهم صفــات القائد أن يعرف كيف يختار فريق
عمله وإسناد املهمات املتناسبة مع شخصية كل واحد منهم وخلفيته
العلمية .وهذه الصفة كانت من أرسار نجاح بشــر إذ اســتطاع مع
فريق عمله أن يصل اىل ســدّة الرئاســة االوىل عن عمر ال يتجاوز 33
سنة وأن يصبح رئيسا ً للجمهورية .أما فريق عمله فكان يتس ّلح بثقة
بشــر فجعل الكل يبدع يف املهمة املوكولة اليه ويُفتح له املجال التخاذ
املبادرات مع أعىل درجات الثقة والتحفيز والتمكني (Empowerment
.)and motivation
يف مسرية البشري يمكن اختيار أكثر من محطة تظهر روح القيادة
والتي تجلت يف قيادة معركة زحلة إذ ذهب شــخصيّا ً اىل أرض املعركة
( )Leading by exampleمحفــزا ً وموجها ً للمقاتلني ،وبعد خروجهم
منترصين وقف قائدهم جو إده يف ساحة املجلس الحربي قائال لبشري:
"سيدي الرئيس ن ُ ّفذ األمر".
يقول سجعان قزي إن بشري ال يولد مثله إال كل مئة سنة ،بالفعل
فإن الظروف التي أحاطت به استطاعت أن تصقل كل صفات القيادة
لديه وال تســتطيع مقالة من بعض األسطر اإلضاءة عىل جميع هذه
الصفــات .إال ان العربة التي يمكن اســتنتاجها أننا بحاجة لصناعة
القادة عرب التوجيهات الرتبوية املنزلية واملدرسية والحزبية وقد أظهر
العلم الحديث أن صناعة القــادة أمر ممكن ،ال يمكن للبنان أن يكون
عىل الخارطة دونها ويف كافة املجاالت ولنأخذ الصفات األساسية من
بشري ولنزرعها فينا وحوالينا لغد أفضل.
(*) محام

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - 934السنــــة الـرابـعـة
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«"نواب التغيير"» يلتقون "«اللقاء الديمقراطي»" و"»اإلعتدال"»
و»"المستقلين"
إستكمل «نواب التغيري» مناقشة
مبادرتهــم الرئاســيّة لليــوم الثالث
عىل التــوايل والتقــوا كتلــة «اللقاء
الديمقراطــي» ،و»اإلعتدال» ،و»وطن
اإلنسان» واملســتقلني ،والنائب كريم
كبارة ،عــى أن تختتم جولتهم يف لقاء
رئيس حزب القــوات اللبنانية وتكتل
«الجمهوريــة القوية» نهار الســبت
املقبل.
واعتــر النائب نعمة افــرام بعد
اللقاء أن هذه املبادرة الرئاســيّة أتت
كجواب لكل الكتل النيابية للخروج من
املأزق الذي نحن فيه.
وبعــد لقاء وفد «نــواب التغيري»
كتلة «نواب عكار» ،أعلنت النائبة بوال
يعقوبيــان أنهم «يبرشوننــا بانهيار
شــامل ونحن مع الحوار لالتفاق عىل
اســم رئيس لبناني ونعمل عىل لبننة

هذا اإلستحقاق» .يف حني أشار النائب
مارك ضو بعــد لقائهم كتلــة اللقاء
الديمقراطي ،اىل أن «النقاش تر ّ
كز عىل
أهمية تفادي الفراغ والفكرة األساسية
أن هناك واجبا ً أساســيا ً علينا جميعا ً
بتحمل املســؤولية والتحاور من أجل
حمايــة هذا البلد مــن أيّ انهيارات»،
مشــرا ً إىل وجــود «تفاعــل ايجابي
والنقاش مستمر وصوال ً لخواتيم تؤمن
للبنانيني بارقة أمل للخروج من األزمة
الحالية».
من جهتــه ،إعتــر النائب هادي
أبو الحسن أن «النقاط التي طرحوها
مهمة جــدا ً وتتالقى مــع توجّ هاتنا
واألهــم الخــروج من اإلطــار العام
والعناوين الرئيســية اىل األكثر عمقاً،
فال بــ ّد من أن نتوافق عىل شــخصية
تتمتع برؤية إقتصادية إجتماعية مع

جنبالط مستقب ً
ال وفد "نواب «التغيير»"

برنامج إنقــاذي إصالحي ،وأن يكون
الرئيس املقبل لديه ه ّم واحد هو لبنان
وشعبه ،وأن يكون جامعا ً وليس رئيس

تح ٍّد بل يواجه التحديات مع املؤسسات
اللبنانيــة ،وأن يســتطيع إعادة ثقة
املواطــن بدولته ويعيد صياغة العالقة

اللبنانيــة العربيــة وتطويرها ويعيد
حضور لبنان عىل املنــر الدويل ويعيد
مكانة لبنان».

حريق جبل نفايات طرابلس ...مخاوف إضافية في المدينة
طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيــد
أخريا ً وقع املحظور ،وحصــل ما كان متوقعا ً
وما كان يت ّم التحذير منه .إشتعل جبل النفايات يف
طرابلس عىل طريق املحجر الصحي بعدما وصلت
النفايات يف املكب إىل مكان اص ُ
طلح عىل تســميته
بجبل النفايات .وقد أدّى اشــتعال النار إىل انبعاث
روائح كريهة انترشت يف كل أرجاء مدينة طرابلس
وضواحيها ،وشوهد الدخان من مناطق بعيدة من
عكار.
لطاملــا كان جبــل النفايات هــذا مثار جدل
واعرتاضات لدى نشطاء طرابلس ومطالبة بإيجاد
حل يريــح املدينة وأهلها من الكــوارث واملخاطر
عىل صحة األهايل ،ك ّلما انبعثــت الروائح الكريهة
منه .وقد اســتنفر حريق جبــل النفايات األجهزة
األمنية ال سيما الجيش وقوى األمن الداخيل ،حيث
عمد الجيش إىل قطــع الطريق البحري عند املحجر
الصحي بســبب الدخان الكثيــف املنبعث ،وجرى

تواصل هاتفي بني وزير الداخلية والبلديات بســام
مولوي وقائد الجيش العماد جوزاف عون إلرســال
طوّافات عســكرية للمســاعدة يف إطفاء الحريق
املندلع .كذلك استنفرت فرق اإلطفاء والدفاع املدني
واســتقدم الجيش طوافتني عسكريتني للمساعدة

حريق جبل النفايات

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن عن مباراة غري محصورة
ان رئيس بلدية جونيه
بناء عىل محــري االنتخــاب تاريخ
 2016/5/15و2016/5/24
بناء للقــرار البلــدي رقــم  2تاريخ
 2022/2/2والقــايض باملوافقة عىل
اجراء مبــاراة غري محصورة مللئ بعض
الوظائف الشاغرة يف مالك بلدية جونيه
املصدق وفقا ً لألصول وهي التالية:
محرر
جاب
رئيس قسم املعلوماتية
املستندات املطلوبة:
 - 1بيان قيد افرادي ال يعود تاريخ ألكثر
من ثالثة أشهر.
 - 2ســجل عديل ال يعود تاريخ اىل أكثر
من شهر.
 - 3شهادة من اللجنة الطبية يف املحافظة
تثبت انه سليم من االمراض والعاهات ال
يعود تاريخها اىل أكثر من ثالثة أشهر.
 - 4نسخة عن الشهادات مصدقة.
حدد موعد املباراة يوم الجمعة الواقع فيه
 2022/9/30يف مبنى املديرية العامة
لإلدارات واملجالس املحلية.
للراغبني باالشــراك باملباراة تســجيل
طلباتهم يف قلم البلدية قبل الساعة الثانية
عرش ظهرا ً من نهار الخميس الواقع فيه
 2022/9/29مرفقة بكافة املستندات.
(يرفض كل طلب يرد بعد هذا التاريخ)
للراغبني يف االشــراك باملبــاراة يمكن

يف إخمــاد الحريق إىل أن تمت الســيطرة عليه مع
ساعات املساء األوىل.
وأحدث الحريــق حالة من الهلــع يف نفوس
الطرابلســيني بعد الشــائعات التي رست بإمكان
انفجار املطمــر بفعل الغازات الدفينة تحت األرض

االطالع عىل الرشوط واملواد وموعد اجراء
املباراة يف قلم البلدية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن
بتاريــخ  2021/9/16قرر القايض
العقــاري يف الشــمال إعــادة تكوين
محرض تحديد العقار رقم 656 - 657
  - 76 - 81 - 130من منطقة ممنعالعقارية.
للراغــب بتقديم إعرتاض عــى عملية
إعادة التكويــن وفقا ً ملا تقــدم ،أداء
مالحظاتــه خطيا ً لدى قلــم القايض
العقاري يف الشــمال وذلك حتى تاريخ
إنجاز العنرص املقرر إعادة تكوينه ويف
فرتة الثالثــن يوما ً التي تيل لصق قرار
اإلختتام األويل عىل إيوان املحكمة.
طرابلس يف 2021/9/16
القايض العقاري يف الشمال
تراز ّ
غسان مقوّم
إعالن
من أمانة السجل العقاري يف بريوت
طلبت نجوى ســعد الدين عيتاني سند
تمليــك بدل عن ضائع للقســم  19من
العقار  3494منطقة املزرعة.
للمعرتض مراجعة االمانة خالل  15يوما.
امني السجل العقاري يف بريوت
جويس عقل

مع النريان ،بيشء يشــبه ما حصل يف انفجار مرفأ
بريوت وبــأن الواجهة البحرية ملدينة طرابلس بكل
أبنيتها مهدّدة .إال أن خرباء يف املجال البيئي تواصلوا
مع املواطنني عرب وســائل التواصــل اإلجتماعي
ومجموعات «الواتســاب» لطمأنتهم والتأكيد أن ال
وجود النبعاث غازات خطرة وال داعي للهلع.
أتى حريق جبل النفايــات ليضيف عىل املدينة
الخائفة مزيدا ً من املخاوف .فم ّم ستخاف طرابلس؟
أمن األمن الســائب؟ أم من السالح املتف ّلت؟ أم من
املشــاكل واألزمات التي ال تنتهي؟ ومع أن الحريق
أطفئ إال أن التخــوّف يبقى ســائدا ً من إمكانية
تجــدّده يف أي لحظــة والتخوف األكــر من جبل
النفايات نفسه الذي يحتاج إىل حل ومعالجة ،ومنع
الطمر فيه بشــكل نهائي ال سيما أنه ال يزال هناك
رسي ،وهناك حاجة
رمي وطمر فيه يحصل بشكل ّ
فعليــة يف مدينة طرابلــس إىل معمل فرز عرصي
ومطمر صحي لحل أزمة النفايات يف املدينة بشكل
علمي ونهائي ومدروس.

 3قتلى في اشتباك بين عائل َتي شرف والعمار بسبب المواشي

ساحة معركة في مشغرة و"»أمل"» و»"حزب الله"» يتد ّخالن
زحـلـة  -لــوســي بــارســخــيــان
أضيف أمس ثالثة قتىل وثالثة جرحى
آخرون اىل حصيلة الئحة األزمة اإلنسانية
واألخالقية املســتمرة بســبب مشكلة
الســاح املتفلت يف بعــض املجتمعات،
بحيث بات كثريون يستسهلون محاولة
أخــذ حقوقهم بأيديهــم ،فيما القضاء
اللبناني مســتمر بإعتكافه ،ليزيد من
إرباك الضابطة العدلية إرباكاً ،وليعرض
الســاحة اىل تدخالت حزبية وسياسية
غالبا ً ما تســعى لحل األمــور من دون
محاكمات عادلة للمرتكبني.
اإلشــكال هذه املرة وقع داخل بيئة
سياسية وطائفية واحدة ،يف بلدة مشغرة
تحديداً ،وهــي بيئة الثنائي الشــيعي
حركة «أمــل» و»حزب الله» .وقد ذكرت
املعلومات أن اإلقتتال جاء نتيجة لخالف
مواش ورعيان من
مســتحكم بني تجار
ٍ
عائلتي رشف والعمار يف املنطقة ،إال أنه
تجدد وتطــور هذه املرة اىل تبادل إلطالق
النريان ،حــوّل املحلة ســاحة معركة،
روعت السكان اآلمنني يف بيوتهم.
غري أن املعركة لم تنتــه يف املراعي
ومحيطها ،بل ذكــر أنه بعد نقل ضحايا
كل طرف اىل مستشفى مختلف للتفريق
بينهم ،توجهت مجموعة من الشــبان
املسلحني اىل مستشــفى البقاع الغربي

يف ســحمر ،واطلقت النريان ترويعاً ،ما
خلق حالة من الرعب يف صفوف املرىض
والعاملني باملستشفى ويف محيطه.
ّ
تدخل الجيش اللبنانــي جاء بقوة
إلبعاد املسلحني عن املستشفى وحماية
نزالئه ،بعدما ذكر أن بني القتىل شــقيق
مختــار آل رشف ونجلــه .إال أن فورة
الدم بدت كبرية اىل حد تهديدها بإفتعال
إشكاالت متنقلة ،خصوصا ً بعدما ظهرت
األســلحة بكثافة يف األيدي ،ما استدعى
تدخل قيادتي كل من «حزب الله» وحركة
«أمل» لحمايــة بيئتهما مــن اإلقتتال
الداخيل.
وقد أضاء املشكل الضوء مجددا ً عىل
مشكلة السالح املتفلت وحماته ،ليتحول

من ضمانة لهذه املجتمعات بوجه العدو،
إىل إستخدامه بتصفية حسابات داخلية،
يف وقــت ذكر أن مثل هــذه الحوادث بني
تجــار املوايش ورعيانها تتكــرر دائما ً يف
هذه املنطقة ،ويجــري وأدها مبارشة يف
أرضها ،إال أنها هذه املرة تســببت بوقوع
ضحايا ،األمر الذي لم يعد شــأنا ً محليا ً
داخليا ً بــل قضية أثــارت رأي عام من
الطبيعي أن يرتقب األسلوب الذي ستحل
به هذه القضية ،وهل ستعقبها توقيفات
للمتورطــن ،أم يتدخل حماة الســاح
أنفسهم لحماية املتورطني ،لتنتهي األمور
بمصالحــات عىل الطريقة العشــائرية،
والتي غالبا ً ما تهضــم حقوق الضحايا
وتمنع املحاكمات العادلة عن املجرمني؟

مقتل  3من عائلة واحدة في ّ
عكار
وقع إشكال بني عائلة شــاهني من جهة وعائلة أسعد من جهة أخرى يف بلدة
قبعيت العكارية ،مما أدى إىل سقوط  3قتىل من عائلة أسعد.
ويف التفاصيل ،بعدما قام أفراد من العائلة االوىل بإطالق النار عىل صالة الرابية،
أصيب كل من «ع .أ ».وزوجته وإبنه الذين كانوا جميعا ً داخل الصالة ،وقد نقلوا اىل
مستشــفى الحبتور يف حرار للعالج إال أنهم فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم .كما
أدخل جريح بحالة حرجة اىل العناية املشددة داخل املستشفى.
وأفيد أن اإلشكال يعود سببه إىل خالف عىل قطعة ارض قرب الصالة.

إعــالنــات رســمــيــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - 934السنــــة الـرابـعـة

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة –
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني ،املكلفني الواردة أسمائهم يف الجدول
أدناه للحضور إىل دائرة االلتزام الرضيبي يف مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة،
مبنى وزارة املالية ،قرب قرص العدل  -شارع كورنيش النهر -بريوت ،لتبلغ الربيد
املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال
يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
رقم الربيد املضمون
RR195415476LB
RR195415913LB
RR195415927LB
RR195416499LB
RR195416508LB
RR195417004LB
RR195417018LB
RR195417769LB
RR195417980LB
RR195418044LB
RR195418089LB
RR195418129LB
RR195418340LB
RR195418353LB
RR195418543LB

رقم املكلف
اسم املكلف
3175849
ص  .ص كورب ش .م .م
1943896
رشبل فؤاد السمرا
2564710
الرشكة اللبنانية عرب املتوسط ش.م.م
2570216
عطاء بال مقابل _ 865
2790810
Karim Depot
2462793
(فادي انطوان بابوجيان) LE CALIN
223140
نبيل محمد الخشن مخلص بضائع مرخص
رشكة محمود وهيسم عقل ابراهيم لصناعة البالستيك 2998753
م س جنرال ترايدنغ 2656329 m c for general trading
174767
صيدلية شمعا
678451
محمد عيل دباجة
3640692
احمد مالك بصبوص
3729418
محمد محمود قمر الدين
2980307
عبد املحسن محمد عيل حامد
2723107
النابوش للتجارة العامة
مؤسسة مجوهرات املصطفى التجارية
RR195418557LB 367512
(محمد مصطفى غازي جمعة)
RR195418866LB 3370690
جورج جان شاهني
RR195418897LB 2410767
وديع اميل ضاهر

التكليف 460
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة
– مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني ،املكلفني الواردة أسماءهم يف
الجدول أدناه للحضور إىل دائرة التحصيل يف مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة،
مبنى وزارة املالية ،قرب قرص العدل  -شارع كورنيش النهر -بريوت ،لتبلغ الربيد
املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم،
وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
رشكة اوهانس قصارجيان لصب املعادن ش.م.ل
رشكة خالط ترافل ش.م.م
رشكة عالم الكتب ش.م.م
رشكة الواحة للتجارة واملقاوالت ش.م.ل
رشكة ماركوني للتجارة العامة والصناعة ش.م.م
رشكة هيلز ش.م.ل
رشكة كويك رسفيس للزراعة والتجارة والصناعة
الرشكة اللبنانية الفرنسية للسجاد ش.م.ل
رشكة اسكو لبنان ش.م.م
الرشكة اللبنانية العاملية لتاجري السيارات ش.م.م
رشكة ماش ش.م.م
رشكة جان سعد واوالده ش.م.ل
فروت ماشينري ليبانون اند كميكلز ديفنجني ش.م.م
رشكة مركز تسويق الصناعات ش.م.ل
رشكة عرب اخوان للتجارة العامة
مؤسسة كميل ابو نارض (كميل جان ابو نارض)
زياد ابو الحسن
كالن كالني (منى يوسف بيطار)
رشكة موىس لصناعة املعجنات والحلويات (ت)
رشكة سنو وغندور للصناعة
مؤسسة سقالوي التجارية (عصري وبوظة الرضا)
الرشكة العامليه املتحدة للورق ش.م.م
رشكة اكسيس ش.م.م.
رشكة نهر الفنون ش.م.م
مؤسسة هاشم اديب عبد الواحد
رشكة زباتو اكي ش.م.م
عباس نجم محيديل
مؤسسة جومارو التجارية JOMARO
انسايت كومونيكايشنز ليفانت
مؤسسة ابراهيم غدار للتجارة العامة
(لصاحبها ابراهيم حيدر غدار)
محالت الربيع
رشكة تسيكو للتجارة واملقاوالت
مجموعة العلم للصناعة والتجارة ش.م.م
مؤسسة سكرابك ( حسني طهماز )
رشكة بروموالين ش.م.م
دنتو بالست ش.م.م
رشكة فيتافلو ش.م.م
عواضة للتجارة العامة لصاحبها حسن محمد عواضة
رشكة افكار ش.م.م.
مريا بالست  -رشكة يرفانت اواكيميان ورشكاه
رشكة نابليون ش.م.م
حسن عيىس شاهني
ريكاردو اوبتيك لصاحبها ريكاردو جوزف الهندي
رشكة الغرا فيكا كومباني ش.م.م
الرشكة اللبنانية العربية االوروبية ش.م.م
الرشكة االردنية اللبنانية للتجارة العامة ش.م.م
مؤسسة حسني طالب بعلبكي
سرينار ( SERNARاكوب اسحق نورمانيان)
اوبورتيو نيتيز بالس ش.م.م
رشكة  KOUROSش.م.م.
نادر شكيب خرفان
بري فاكس (طوني ابراهيم حنا)
رشكة البنيان للتعهدات واملقاوالت ش.ت.ب
(العيل ورشكاه)
رشكة االنماء واالزدهار ش.م.ل
رشكة الكينغ للتجارة والصناعة ش.م.م
دانه فاشن DANA FASHION
رضير لصاحبها مصطفى ابراهيم رضير
الرشكة املتحدة لصناعة الزجاج
ايطالديزاين ش.م.ل
J.R.LINE WOOD
رحال للتجارة (مصطفى عبد الرحمن رحال)
فؤاد اسماعيل محسن
مؤسسة عيل مصطفى مكة التجارية
غولدن ولف ش.م.م

رقم املكلف
1376
4695
4813
5672
5787
6087
6825
7490
7855
9015
9153
9277
9533
9552
48812
74008
77907
80889
86100
86685
90986
97016
97125
105073
152871
154299
159463
161651
165525

رقم الربيد املضمون
RR224497143LB
RR223268250LB
RR223269017LB
RR223269122LB
RR223269175LB
RR223269255LB
RR223269414LB
RR223269555LB
RR223269666LB
RR223269290LB
RR223269330LB
RR223269357LB
RR223269388LB
RR223269391LB
RR224498957LB
RR223267682LB
RR223267360LB
RR223259350LB
RR223259584LB
RR223259638LB
RR223260962LB
RR223260928LB
RR223261194LB
RR223266320LB
RR223269895LB
RR223269935LB
RR223270063LB
RR223270125LB
RR223259085LB

RR223259156LB 168724
171741
196317
216516
225825
228322
228330
228621
229991
230585
232359
233473
233910
236244
236958
237341
238514
245872
255318
261500
262030
263013
289216

RR223259195LB
RR223262328LB
RR223258853LB
RR224500222LB
RR224500029LB
RR224500593LB
RR224500046LB
RR224500094LB
RR224500151LB
RR224498047LB
RR224498081LB
RR224498152LB
RR224499918LB
RR224500001LB
RR224497214LB
RR224497231LB
RR224496973LB
RR224492849LB
RR224496735LB
RR224496752LB
RR224500647LB
RR224500911LB

RR224500939LB 290688
291588
292221
292841
292971
293005
294138
110980
294875
304432
307030
311825

RR224500987LB
RR224501024LB
RR224501038LB
RR224501041LB
RR224501055LB
RR224501090LB
RR223265806LB
RR224501157LB
RR224497829LB
RR224498784LB
RR224497449LB

تيكنيكال كونرتاكتينغ كومباني ش.م.م.
 MWFرشف الدين ش.م.م.
اكسسس سولوشنز اند رسفسز ش.م.ل
BOMBINO CAFE 2
دي .ان.اي كونسبتس ش.م.م
عريس للتصميم والديكور ش.م.م.
EURO STOP SARL
فري واي ش م م
املر  ( .3زياد حنا املر )
جاك بطرس ابي رميا
وسيم محمد عبد الرحمن الطبال
موان فان دوغريه ش.م.ل
دياب زكي السكران
معرض الحارة ساراكو MAARAD EL
HARA SARACO IMPORT & EXPORT
رشكة اميل القسيس واوالده ش.م.م.
عبدالله محمد زياد عدرة
برتيلني-ش.م.م
تيني فور تيمرب اند فورنترش
teeny for timber & furniture
طانيوس فارس سالمة
جمديكو ش.م.م
ISHTAR ENTREPRISES
رشكة هاي ليفت ش.م.م.
عيىس مصطفى شمص
رشكة EVix s.a.r.l
رشكة تي اس تي للتجارة ش م م
يوسف و سمري جورج زينون
اوكسيلال (فضل الله صبحي مالك)
دجاست انجيل ش.م.م.
رشكة داييل برند ش.م.م
محي الدين للتعهدات
الرشكة العاملية الحديثة األغذية ش.م.م.
نادر منصور جباره
رشكة كلنك اوتو سباليز ش.م.ل.
MCH for general trading
عيادات صور التخصصية لليزك ش.م.م
وليد انطون حبيب
ال جي يس غروب ش.م.م
جاد كامل الحوراني
ذي مارك
Pharmalife
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313319
313952
315807
320393
326787
331304
334873
336561
480089
954405
997209
1174693
1309730

RR224497554LB
RR224497673LB
RR224500721LB
RR224500749LB
RR224500810LB
RR224500845LB
RR224500837LB
RR224500854LB
RR224494310LB
RR224500580LB
RR224500576LB
RR224500531LB
RR224501228LB

RR223260812LB 1421620
RR223260579LB 1503614
RR224500355LB 1686152
RR223260619LB 1738216
RR223260083LB 1814399
1980823
2144328
2184130
2220381
2244579
2465509
2476778
2522856
2648168
2797933
2855924
2857459
2893010
2939138
3005372
3030271
3050863
3118758
3147188
3197829
3309784
3386881

RR223260755LB
RR224498886LB
RR224500369LB
RR224498210LB
RR224500372LB
RR223260097LB
RR224500315LB
RR224499250LB
RR224500426LB
RR223260415LB
RR224500465LB
RR224498926LB
RR224499317LB
RR224497568LB
RR224497165LB
RR224499759LB
RR224499175LB
RR224499524LB
RR223260389LB
RR224498492LB
RR223267183LB
RR223259995LB

التكليف 463
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات – املصلحة املالية
اإلقليمية يف محافظة البقاع  -دائرة التحصيل  -املكلفني الواردة أسماؤهم يف الجدول
املرفق للحضور اىل مركز الدائرة الكائن يف زحلة  -الرساي الحكومي  -الطابق الثاني
لتبلغ الربيد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا
االعالم ،واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل موقع االلكرتوني الخاص بوزارة املالية.
رقم املكلف
اسم املكلف
600171
محمد فواز الغندور
611923
الفرح للتجارة والتعهدات ش.م.م
615583
سامي حيدر الحشيمي
633425
ادكار عيد السيقيل
656295
اييل يوسف الكالس
664720
كارول جورج صهيون
744024
نقوال جورج برهوش
747101
سامي يعقوب فريجه
748397
شوقي زكي شاهني
795683
هيام عزات زوين
802724
وسام موىس الخوري
828041
خالد ذيب صالح
852251
رودينة جودت يارد
854223
محسن جميل ياسني
889187
طليع رضا الصمييل
927268
مهدي مصطفى فوعاني
981476
ربيع وليد الذيب
1053682
ناصيف الياس ابو رزق
1064047
عبد الحكيم عبد الغني واكد
زاهر سامي زعرت
1086693
1092709
جوزف جان جربا
1093341
عماد اييل سالمي
1101345
بشار الياس مهنا
1171162
ساندرا رشبل مزرعاني
1212004
انعام احمد فرحات
1252158
احمد عدنان ياسني
1269313
فايز محمد عراجي
1272668
فاتن محمود ايوب سلوم
1272898
شادي فريد صبحيه
رشكة البتول التجارية (عيل نارص برجاوي ورشكاه) 1333158
1370100
لينا نجيب حنا
1371457
ندين ابراهيم الشوبايص
1383458
بيار وديع فريحة
1393356
هاني احمد بربر
1395488
االن الياس خزاقة
1454510
سمري جوزف شحاده
1459964
محمد حسان حسان فتح الله
1477784
محمد عبد القادر الرفاعي
1477788
نضال عبد القادر الرفاعي
1477792
بسام عبد القادر الرفاعي
1477794
بهاء الدين نضال الرفاعي
1480089
رشكة الرفاعي للتجاره العامة
1528518
سناء نسيب رحال
1586646
محسن عيل الحسن
1597543
محمد حسن املوسوي
1597676
نانيس جان زنبقه
1610205
خالد وليد ياسني
1612350
شادي منري بريدي
1624607
دافيد اييل ريشا
1627174
حسام نسيب رباح
رشكة مجمع رنا السياحي يارس املوسوي ورشكاه 1627574
1665137
سعد الله محاميد ابو عيد
1684493
محمد محسن عيل
1692304
محمد حسن محي الدين عيل
1695310
نبيل سليمان الحميص
1698639
خليل سليم جابر
1731084
احمد حسني الشوبايص

رقم الربيد املضمون
RR193778172LB
RR193777225LB
RR193776551LB
RR193779116LB
RR193775763LB
RR188759312LB
RR193775658LB
RR193776622LB
RR193777490LB
RR193776605LB
RR193776446LB
RR188759326LB
RR193775145LB
RR193776295LB
RR193775595LB
RR193776640LB
RR193777424LB
RR188759856LB
RR193775785LB
RR188757648LB
RR193776636LB
RR188759330LB
RR193776619LB
RR188759343LB
RR193779399LB
RR188758232LB
RR193778654LB
RR188758864LB
RR188759873LB
RR188758793LB
RR188758878LB
RR188758952LB
RR193775848LB
RR193778671LB
RR193775851LB
RR193775865LB
RR193776494LB
RR193779385LB
RR193779371LB
RR193779408LB
RR193779368LB
RR193779411LB
RR188758970LB
RR193776503LB
RR193779615LB
RR193776534LB
RR188759887LB
RR193775366LB
RR188758935LB
RR188759895LB
RR188757740LB
RR193777455LB
RR193778977LB
RR193776070LB
RR188759428LB
RR193776097LB
RR188759414LB

عيل صبحي العجمي
مخايل اييل كرم
رشكة كيموبالست ش.م.م
زياد نزيه ابو زيد
رشكة صباغ ابناء عم
هشام ابراهيم شكر
طارق ابراهيم شكر
دجيس رسكيس بكاريان
رامي احمد طه
فادي امني رزق
منذر خليل جرجس
ميسون عامر بو شاهني
رسين عامر بو شاهني
نوال فوزات االعور
عيل مصطفى دحروج
رشبل طوني رسكيس
جورج موىس رسور
الياس طوني ابو موىس
فادي عبد ابو غوش
جوسلني يوسف القضماني
ربيع يوسف بعقليني
عيل محمد ابو حمدان
طوني نايف حوراني
عالء مرسيل الشعار
مارسلينو ابراهيم زينو
انطوان جوزف صدقه
فريج ميتال-درويش ويوسف خليل فريج ورشكاهم
محمد يوسف خري الدين
Dibal s.a.r.l
يوسف خليل فريج
محمد درويش فريج
عيل يوسف فريج
فضول للمجوهرات ش.م.م Faddoul Jewelry
لويس بولس عيد
عايده حامد صوان
وليد محمود سيف الدين
امل ديبو ابو خرض
بسام محمد حمادة
عيل حسني اللقيس
رشكة أبو اليرس للتجارة و املقاوالت ش.م.م
هشام بديع شحاده
ناجي جميل عندس
احمد حميد محمد
مارون نبيل ابو شهال
الياس نقوال كفوري
ريتا ميشال نصار
رشكة ام .يس .ماشينريي M.C. Machinery
لصاحبها محمد الشحيمي ورشكاه
بسام بشري بصيبص
عالء الدين محمد البريوتي
رشكة يس وكي عرب البحار املحدودة املسؤولية
خالد محمد بارود
جويس تريزيا سيدي ابراهيم الحلوا
سلوى فؤاد كربيال
حسني عيل عالم ورشكاه (توصية بسيطة)
مروان ميشال توما
ماري تريز جوزف مهنا
ثريا جوزفني يوسف الغندور املعلوف
رشكة درويش للمعدات S.A.R.L
انطوان درغام صيدناوي
طانوس الياس وهبة
الني جوزف فرح
الرشكة الحديثة للفواكه الطازجة ش.م.م.
ماغي قبالن رايض
جورج جوزف حداد
رشكة أزور غروب للمقاوالت والتجارة العامة
 محمد حمادي ورشكاهملى عيل السبالني
عماد احمد عبدالله الحمد
طوني بديع ابو نبهان
هبى اومري ابو خاطر
اييل غسان النداف
حبيب نبيل العتل
خلود فؤاد كيوان
سريوبالست حمور ورشيكيها
عساف غسان كساب
رانا جورج ماروني
جويس الياس توما
رشكة مركز البقاع التجاري (هايرب ماركت)
حنان دياب فليطي
رنيم محمد وهبه
محمد بسام حمادة
حسن محمد نكد
الني جورج املعلوف
ورثة يوسف سليم الحشيمي
رشكة السالم لبيع األلبسة االوروبية واألحذية
و األقمشة والتجارة العامة
محمد حسن اسماعيل
PANELPRO INDUSTRIES s.a.r.l
ELIE.A.PETROLEOM
ريما منيف مراد
روني رشيد جرمانوس
عيل وليد زعرور
دوري سليم حبيش
محمد اكرم عجرم
بسام يوسف الفاخوري
رشكة املجموعة اللبنانية للتعهدات  -فايز
عراجي ورشكاه
ICECREAM SOLUTIONS M.E sarl
جان طانوس الحويل
جمعية وادي التيم للتطوير العقاري
الياس عبدو عبده
كيفن وسام ادوار صليبا
احمد محمد الغندور
رشكة منصور للتجارة والتربيد ش.م.م
حمزه سمري شولح
الياس جورج سيدي
وفاء عدنان جابر

1747902
1755460
1765677
1809052
1816155
1826265
1826293
1837322
1856843
1910184
1978769
1982860
1982870
1982888
1994050
2002497
2014609
2019555
2020361
2027288
2034157
2038059
2103294
2133408
2143056
2150232
2152277
2169571
2171806
2187812
2187825
2187832
2200883
2221483
2228251
2253039
2297311
2340656
2387032
2407951
2409130
2410875
2430485
2433823
2438017
2440243
2486640
2488946
2506239
2569541
2582361
2593772
2593780
2612207
2620317
2623561
2644793
2650226
2669005
2676439
2685290
2710596
2715255
2734866
2766637
2768150
2799408
2804747
2806031
2838914
2844906
2845604
2863804
2873458
2908024
2935786
2942876
2947306
2948706
2961761
2961768
2972374
2992891
3002478
3009465
3012684
3040074
3046711
3052835
3063398
3066780
3067069
3081471
3095163
3095688
3102399
3183691
3192615
3194553
3217024
3318006
3783407
3786854
3798560

RR188759706LB
RR193776857LB
RR193776772LB
RR188759710LB
RR193779354LB
RR193776843LB
RR193777265LB
RR188759405LB
RR193776809LB
RR193775105LB
RR193776517LB
RR193778994LB
RR193778946LB
RR193778985LB
RR188759604LB
RR193776287LB
RR193776110LB
RR193777509LB
RR193777486LB
RR193777340LB
RR193778787LB
RR193778685LB
RR188759048LB
RR193777472LB
RR188758303LB
RR193776525LB
RR193779456LB
RR193776392LB
RR193779310LB
RR193779442LB
RR193779460LB
RR193779473LB
RR193778800LB
RR188759723LB
RR188759051LB
RR193777150LB
RR193779120LB
RR193779028LB
RR188758011LB
RR188759927LB
RR193776415LB
RR193777146LB
RR193779093LB
RR193775335LB
RR193777194LB
RR193775922LB
RR188757767LB
RR193776401LB
RR188759618LB
RR193778795LB
RR193777163LB
RR188759958LB
RR188759961LB
RR193778420LB
RR188759621LB
RR188759635LB
RR193776477LB
RR193779076LB
RR193776066LB
RR193776052LB
RR193775321LB
RR193776715LB
RR188759065LB
RR193777203LB
RR188758665LB
RR193775437LB
RR193777282LB
RR193776208LB
RR188759649LB
RR193777185LB
RR193777279LB
RR188758762LB
RR188759944LB
RR193777605LB
RR193777680LB
RR188759652LB
RR193779031LB
RR193776667LB
RR193775349LB
RR193779045LB
RR193779059LB
RR193776653LB
RR193779561LB
RR188759913LB
RR193776463LB
RR193778169LB
RR193779306LB
RR188757841LB
RR193776389LB
RR193777296LB
RR193778835LB
RR188759666LB
RR193777716LB
RR193778668LB
RR193779080LB
RR193777565LB
RR188758776LB
RR193778416LB
RR188759697LB
RR193778186LB
RR188758440LB
RR193777968LB
RR193777945LB
RR193778858LB

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية يف محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 466
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مـــــهـــــرجـــــان

ينطلق بدورته األولى

بيضون:
محمد
شعبي
مهرجاننا
ّ
وهدفه تشجيع الحرفيّين
من رحم األوضاع االقتصادية الصعبة ،ولدت فكرة تنظيم "Lebanese
 ،"Vibes Festivalالذي تنطلق فعاليته بعد ظهر اليوم في ميدان
سباق الخيل في بيروت ،جامعًا معارض متنوعة لعل أبرزها سوق الحرف
اليدوية الشاهد على تراث وثقافة بلدنا ،لالضاءة على صناعاته المتنوعة

والغنية ومحاولة تأمين مردود مادي ولو بسيط ألصحابه الموهوبين.
األجواء الشعبية والفنية والثقافية ستسيطر على ايام المهرجان
األربعة (من  15ايلول إلى  18ايلول) ،كما يخبرنا مدير ومؤسس
المهرجان محمد بيضون في حديثه مع "نداء الوطن".
ً
اضافة اىل صفوف
لبنانية مختلفة بهدف تشجيعها،
"اليوغا" وعــرض "الزومبا" .وينتقل املهرجان بمن
حصل عىل تذكرة خاصة بهذه األمسية اىل " "B 018
ليل الجمعة عند العارشة مساءً ،لالستمتاع بأمسية
مميزة وسط أجواء صاخبة.

جــــــنــــــى جــــــبــــــور
كيف انطلقت فكرة هذا المهرجان الشعبي؟
ننظــم " "Lebanese Vibes Festivalألول م ّرة
يف لبنان ،بمفهوم حديــث نجمع من خالله مختلف
الثقافات والعادات اللبنانية التي يزخر بها مجتمعنا.
إنطلقت فكرة املهرجان نتيجــة تردّي الوضع
االقتصــادي يف البالد ،فرأينا أنه مــن واجبنا اطالق
مبادرة تســتفيد منها جميع فئات مجتمعنا من كل
املناطق اللبنانية وخصوصا ً الحرفيني منهم ،لتعزيز
اعمالهم وتحريكها ولو بشكل بسيط.
ماذا عن االفتتاح اليوم؟
يفتتح وزير اإلعالم يف حكومة ترصيف االعمال
زياد املكاري مهرجاننا عند الخامســة من بعد ظهر
اليوم يف ميدان ســباق الخيــل برعاية بلدية بريوت،
وبمشاركة فنانني يافعني سيضفون أجواء موسيقية
وفنية مميزة ،عىل أن يمتد برنامجنا املنظم نفســه
عىل مدار  4أيام.
يجمع المهرجان معارض مميزة ،أخبرنا عنها.
ً
بدايــة ،يضم ســوق الحــرف اليدوية ،وفيه
تجدون الصابون والفخار والزينة اليدوية .كذلك،
سوق املأكوالت وال سيما املونة اللبنانية ،باالضافة

كيف يمكن المشاركة في هذا المهرجان؟
من خــال الحجز مســبقا ً عــر " "Ihjozأو
" "Maliksأو " "Liban postبـ 80ألف لرية لبنانية،
أو يمكن الحصول عىل التذكــرة مبارش ًة عند أبواب
املهرجان بتكلفة  100ألف لرية لبنانية .أمّ ا بالنسبة
ألمســية الـ" ،"B 018فيمكن الحجــز بالطريقة
نفسها ،مع اختالف تعرفة املشاركة.

اىل املالبــس "املخيطــة" من فســاتني وحقائب
وغريهــا ...كلها نمــاذج لصناعــات تميّزت بها
البلدات عىل امتداد الخريطة اللبنانية ،لذلك يشارك
معنا حرفيون من مختلف املناطق من الشمال اىل
الجنوب والبقاع.
ننتقل ،اىل معرض الرســومات الــذي يحتويه
املهرجان حيــث نعرض نحو  80لوحة فنية لكل من

الرسامني ميشال روحانا ،جورج رسحال ،روال أزرق
وشوقي يزبك.
باالضافــة اىل ذلك ،يشــهد املهرجــان عرضا ً
(من دون قيادة) لســيارات مميــزة مثل "الدودج"
و"الكورفيــت" لجــذب الشــباب وتحفيزهم عىل
املشاركة واالستمتاع.
كما ســيتخلل الحدث تذوق للنبيذ من خمارات

هل ستسعون الى تنظيم دورة ثانية من المهرجان
في العام المقبل؟
أتمنى أن تنجح فعاليات املهرجان ،وأن نتمكن
من تحقيق الهدف األســايس وراء تنظيمه أال وهو
تأمني مردود مادي ولو بسيط للحرفيني واألشخاص
املشاركني يف املعرض .وندعو الجميع كبارا ً وصغارا ً
لزيارتنا واالســتمتاع بأجوائنا الشــعبية والفنية
والثقافية وتشجيعنا.
وبالطبــع ،لــن نكتفي بــدورة هذه الســنة،
ومرشوعنا هذا بداية لنشاطات مستقبلية كثرية.

"ميّاس" ُتبدع في عرضها الختامي
مــرة جديدة ،أبهرت "ميّاس" اللبنانيني والعالم ،بعرضها الســاحر ضمن
نهائيات مسابقة " "America's got talentبعد أسبوع من العمل املتواصل.
وبعــد عروضها الباهــرة املتتالية ،أطلت عىل جمهورهــا باللون األبيض
ً
محاولة توزيع رسائل األمل والفرح والســام ،مظهر ًة الطابع املرشقي بشكل
عام واللبناني بشــكل خاص عرب طريقة األداء والخطوات املتميزة واملوسيقى
التي تم اختيارها.
وحصد العرض إعجــاب لجنة التحكيم التي لم تــردد يف التعبري عن
فرحها ودهشــتها بما رأته .وتتنافس "ميّاس" يف النهائيات مع  10فرق
عاملية ،عىل أن تصدر النتائج فجر اليوم الخميس ،حيث ينتظرها اللبنانيون
عىل أح ّر من الجمر.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

باستطاعتك تلطيف األجواء
وتصحيح بعض األخطاء.
هدِّئ من روعك وال تتذمر.

تهتم بوضع أحد أفراد العائلة
وتقيم معه اتصاالً .عائلتك
بحاجة إليك فال تتذمر.

ِّ
وضح كالمك جيدا ً وال ترتك
مجاال ً للغموض .مهنيا ً ِّ
حض
عملك جيدا ً وال ترتجل.

تستعد لإلنطالق بوظيفة جديدة
أو مرشوع مهم أو عىل األرجح
تتلقى إشارة إيجابية.

ترغب يف إدخال تغيريات اىل حياتك
َ
تخش التجديد.
الروتينية .ال

ال تقدم عىل خطوة أو حسم أي
أمر .فرتة فارغة من الطاقة قد
تخفي فخا ً أو خيبة.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني-
 21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

فرتة فارغة من النجاح
والثبات وقد تصاب بخيبة
أمل أو تتأخر املعامالت.

يحلو لك السهر والسمر مع
األصدقاء واألحباء .أنت بحاجة
اىل الرتفيه.

يساعدك صديق أو ربما جهة
معيّنة ويدعم قضيتك ومواقفك.

ال تثر الشكوك يف مجالك املهني
والشخيص وال تقدم عىل خطوة
بترسع.
مهمة
ّ

ِّ
حض امللفات قبل بدء
املفاوضات ،واطلب ضمانات قبل
التوقيع عىل العقود.

تستعيد حماستك وتنطلق يف
تنفيذ خطة أو فكرة جديدة.
تتلقى إشارة او خربا ً سعيداً.
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كـــتـــابـــات تـــســـتــــحـــق الـــنـــشـــر
سالي حافظ كرمال وقفتك اليوم تا
تقبعي من عيون الدياب ِّ
حقك و َ
حق ّ
دوا السرطان بْـ جسم اختك… بكتب

سايل ّ
الل عم بته ّز فينا بيوت
فوة شعب عالحق دوِّختا
َغ ِ
نـــــعـــــمـــــان الـــــتـــــرس

َر ْف ِضت عا ريجيم الكرامه تفوت
سايل ّ
الل فينا َه ِّزت التابوت
تَركِت ِبـ بيتا أخت عا تختا
وب ََّي عا وجّ ا كيف جا ِيه تموت
تَـ املوت ما يلمس تخت أختا

حفالت موسيقية دعمًا للكونسرفتوار الوطني

MUSIC

يف سياق استكمال االسرتاتيجية التي وُضعت للنهوض باملعهد
الوطني العايل للموســيقى ،إلتقت رئيســة املعهد الدكتورةهبة
س مدير رشكة " "Blue Soundشــادي سعد وتباحثا يف أطر
القوا 
التعاون املشرتك الذي بدأ بني الجهتني.
ومن بني البنود التي ستتضمنها مذكرة التفاهم تأمني الرشكة
كل التجهيزات الالزمة من صوتيات ومرسح ومســتلزمات إلقامة
هذه األنشطة املوســيقية الداعمة للمعهد ،وذلك كخطوة أوىل عىل

طريق تعاون أكرب مقبل .وبهدف استنهاض قدرات الرصح الوطني
ســتتم إقامة حفالت موســيقية ومهرجانات يف املواقع األثرية
التاريخية ويف أماكن أخرى يف مختلف املناطق ،والتي ستســتمر يف
السنوات املقبلة من ضمن املســار النهضوي لدعم الكونرسفتوار
الوطني واألوركسرتات واملوسيقيني والهيئتني التعليمية واإلدارية.
كما ستكون األوركســرا الفيلهارمونية واألوركسرتا الرشق
عربية حارضتني يف أهم املواقع والرصوح اللبنانية.

بيدرو المودوفار ينسحب من فيلمه الروائي األول
قرر املخــرج اإلســباني الشــهري
بيدرو املودوفــار رصف النظر ،عن تويل ّ
إخراج فيلــم "A Manual for Cleaning
 "Womenالذي تــؤدي دور البطولة فيه
املمثلة األســرالية كايت بالنشيت وكان
يُفرتَض أن يكــون أول فيلــم روائي له
ناطق باإلنكليزية ،موضحا ً أنه غري جاهز
لخوض مرشوع بهذه الضخامة.
وقال" :كنت أحلم بالعمل مع كايت منذ
مدة طويلة ،ولكن لألسف لم أعد أشعر بأني
قادر بالكامل عىل إخراج هذا الفيلم املقتبس

من كتــاب القصص القصــرة لألمريكية
لوسيا برلني".
تجــدر اإلشــارة إىل أن بالنشــيت (53
عامــاً) الحائزة جائزتي "أوســكار" ،والتي
نالت للمرة الثانية يف مســرتها جائزة أفضل
ممثلــة يف "مهرجان البندقيــة" عن دورها
كقائدة أوركسرتا متعطشة للسلطة يف ""Tar
للمخرج تود فيلد ،تتــوىل من خالل رشكتها
جار
" "Dirty Filmsعملية اإلنتاج .والبحث ٍ
حاليا ً لتعيني مُخرج جديد.
وكان فيلــم ""The Human Voice

القصري البالغة مدتــه  30دقيقة من بطولة
املمثلة الربيطانية تيلدا سوينتون عام 2020
أول عمــل باإلنكليزية للمخرج اإلســباني
البالغ  72عاما ً الذي ســبق أن فاز بجائزتي
"أوسكار" عن فيلميه "تحدّث معها" (Hable
 )con ellaو"كل يشء عن أمي" (Todo sobre
 .)mi madreوأنجــز املودوفار أخريا ً تصوير
فيلم قصــر آخر باللغــة اإلنكليزية بعنوان
" "Strange Way of Lifeمــع إيثــان هوك،
وهو أول فيلم "وسرتن" له.
(أ ف ب)

غلين كلوز تغيب عن "سان سيباستيان السينمائي"
لن تتم ّكن املمثلة األمريكية غلــن كلوز من تر ّؤس
لجنة التحكيــم يف الدورة الســبعني ملهرجان "ســان
سيباستيان السينمائي" ألسباب عائلية طارئة .وأعلنت
إدارة املهرجان الذي يقام يف مدينة ســان سيباســتيان
الواقعة يف منطقة إقليم الباسك (شمال إسبانيا) ّ
أن غلني
اضطرت إللغاء حضورها يف اللحظة األخرية.
وكتبت املمثلــة الحائزة ثماني جوائز "أوســكار":

"آســفة جدا ً لعــدم تمكني من املشــاركة يف املهرجان،
وأقدّم اعتــذاري للجنة التحكيــم واملنظمني واملخرجني
والجمهــور" .ويُفرتض يف هذه الحالــة أن يرأس لجنة
التحكيم املنتج األرجنتيني ماتياس موستريين.
وتحمــل بطلــة " "Dangerous Liansonsو"The
 "Stepford Wivesو" "101Dalmatiansالبالغــة مــن
العمر  75عاما ً مع املمثل بيــر أوتول ،الرقم القيايس يف

عدد الرتشــيحات لألوســكار .وحصلت خالل مسريتها
الفنيــة التي بدأت عام  1982عىل ثــاث جوائز "إيمي"
وثالث جوائز "غولدن غلوب".
ومن املقرر أن يشــهد مهرجان "سان سيباستيان"
تكريم املمثلة الفرنسية جولييت بينوش واملخرج الكندي
ديفيد كروننربغ اللذين سيحصالن عىل جائزتني فخريتني.
(أ ف ب)

Fashion
دروع وسنابل قمح أوكرانية في أسبوع الموضة النيويوركي
ّ
لكــن املصممة األوكرانية
ق ّلما يبــدأ عرض أزياء بدقيقة صمت،
ســفتالنا بيفزا جعلت حضور عرضها يف أســبوع املوضة يف نيويورك
يلتزم مبادرة رمزية من هذا النوع من أجل بلدها الذي غزته روســيا،
قبل أن تقدّم مجموعة زاخرة بالرموز الوطنية.
وضمّ ت تشكيلة ســفتالنا قمصانا ً تصلح لالرتداء مع التنانري أو
الرساويل ،تشــبه إىل حد كبري الســرات الواقية من الرصاص ،لكنها
لم تفقد شــيئا ً من طابعها األنثوي الج ّذاب ،يبدو بعضها أشبه بدروع
والرسة مكشوفة.
فضية تُبقي الكتفني
ّ
أما الجامع املشــرك بني كل قطع التشــكيلة فهو سنابل القمح

وحبوبهــا ،وهي رمز األرايض الخصبة يف أوكرانيا التي أصبحت قضية
جيوسياسية ومسألة تتعلق بالغذاء يف العالم .واستوحت املصممة من
القمــح نموذج قالدة ،لكنها جعلت لونها ذهبيا ً وأســود ،للتذكري بأن
"الروس أحرقوا الكثري من قمح" بلدها ،عىل حد قولها.
وألهَ َم القمح أيضا ً أشــكال درزات الخياطــة ورشاريب القطع.
وتذ ّكر بعض ّ
قصات الفساتني املصنوعة من مواد حرير بالطريقة التي
كانت الفالحات األوكرانيات يطوين بها تنانريهن لتكون مريحة أكثر
ّ
لهن يف الحقول خالل الحصاد.
(أ ف ب)

١٠

اقــــتصــــاد

العـــدد  - ٩٣٤الســـنة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ١٥أيــلــول ٢٠٢٢

التعويض على كبار المودعين ومتوسطي الحجم بعد أن «ذ ّوبت» أسعار الصرف الوهمية صغارهم

«"صندوق إسترداد الودائع" تلطيف "«اإلنقضاض »" على أصول الدولة
السكارى من فشل السلطة
السياسية في معالجة تداعيات
األزمة االقتصادية ،لم يعودوا
يعدّون «أقداح» الخطط .فـ»الكؤوس»
المرفوعة التي «ترن» بالمرادفات
االصالحية وما تشتهي سماعه
الجهات الدولية ،طعمها علقم.
وستعلق كـ»الشوكة» في حلق
المواطنين عامة والمودعين
خاصة ،في حال أجبروا على
تجرّعها.
خـــالـد أبـــو شــقـــرا

الحكومة تضيف إلى االتفاق المبدئي مع بعثة صندوق النقد الدولي صندوقًا السترداد الودائع

القطاع الخاص يكــون للمودعني دور
أسايس فيها.

بعدما نفضت الحكومــة يدها من
االتفاق املبدئــي املوقع مع وفد صندوق
النقد الدويل عقــب االنتخابات النيابية،
عادت إىل تعديل اســراتيجية النهوض
بالقطاع املــايل مرة جديدة .وإذ حافظت
عــى كل العناويــن النظرية يف ما خص
السياســات االقتصادية واالجتماعية،
أدخلت بعض التغيــرات عىل مضمون
«سياســة إصالح القطاع املــايل» .ومن
أبرزها إقرتاح إنشــاء «صندوق اسرتداد
الودائع» .deposit recovery fund

إستخدام عائدات األصول

فقط لضمان تســديد الودائع ،يعتربان
عنرصين غــر كافيني ،وقــد يكونان
قارصين بنسبة كبرية عن التعويض عىل
كبار املودعني ،وال يشء قد يمنع االنزالق
نحو توسيع عملية رسملته من مصادر
عامة أخــرى ،تحت ضغــط الرضورة
واالستنسابية».

املفارقــة ان هــذا الصنــدوق غري
املحدد اآلجال ،لم يأت عىل ذكر استخدام
أصــول الدولــة باملبارش ،إنما أشــار
المكانية االســتفادة من عائداتها .وكما
التمويه
يبدو فان الخطــة املطروحة بصيغتها
يف ظــل تنامــي النقمة مــن الداخل
الجديدة تحاول «املوازنة بني ما قد تقبله
عىل اســتعمال امللك العــام للتعويض عىل
االدارة السياســية يف البلد ،وبني تحقيق
املودعني ،ورفض هذه الفكرة من صندوق
أقىص عدالة ممكنة مــن عملية توزيع
النقد الــدويل ،النها تعرض
الخســائر ،خصوصا ً يف ما
االمــن االجتماعي والقدرة
يتعلق باملودعــن الكبار
عىل خدمــة الدين للخطر،
ومتوسطي الحجم» ،برأي
الخطة تحاول الموازنة
وجــدت الحكومة الفتوى.
املديــرة التنفيذية ملنظمة
بين ما قد تقبله
حيث نصت الخطة عىل أنه
كلنــا إرادة ديانــا منعم.
فـ»صحيــح أن صندوق االدارة السياسية وبين «بعد منح عقود إدارة أصول
الدولــة للقطــاع الخاص،
اســرداد الودائع ال يذكر تحقيق العدالة في
وتنفيذ برنامــج االصالح،
اســتعمال أصول الدولة
توزيع الخسائر
باملبارش ،إنما يربط جزءا ً
ووصــول الديــن العام إىل
مســتوى أدنى ،واالبقاء عىل مستوى الئق
من فائــض العائدات املحققة من أصول
لالنفاق االجتماعي والبنى التحتية ،عندئذ
الدولــة للتعويض عــى املودعني .وذلك
يمكن االخذ بعني االعتبار تخصيص بعض
بعد تحقيق معدالت معينــة من النمو،
االيرادات املســتقبلية يف حــال تجاوزت
وضمان اســتدامة الدين العام ،وتقديم
الخدمات االساســية للمواطنني» .وهذا
معايري محددة لصالح صندوق اســرداد
«بيت القصيد» ،بحسب منعم ،خصوصا ً
الودائع .وعىل الرغم من عدالة هذا الطرح
أن «االتكال يف هــذا الصندوق عىل عوائد
الذي «ال يقتل» املودعني و»ال يفني» أصول
الدولة ،فــان محاذيره كثرية .فهو ال يحدد
أصول املصارف واسرتجاع االموال املهربة

ما هو الصندوق

بحسب االقرتاح يصدر «الصندوق»
أوراقا ً ماليــة لصالح املودعني أصحاب
الحســابات الفائضة عن املســتوى
املطلوب لتطبيق خطة معالجة الفجوة
املالية يف القطاع املــريف ،بما يف ذلك
تغطيــة الودائع إىل حــدود  100ألف
دوالر واملساهمة املطلوبة يف رأس مال
املرصف .بما يؤمن اســرداد أكرب قدر
ممكن من الودائــع التي تفوق قيمتها
 100ألــف دوالر .ويُمَ ول هذا الصندوق
من بعــض أصول البنــوك بما يف ذلك
إيداعاتها ،وشهادات االيداع يف املركزي،
ومن االمــوال املهربة أو املرسوقة وغري
املرشوعة .ويدار من هيئة مستقلة من

ال حدود للدوالر و»"صيرفة"» تس ّجل  28800ليرة
تابع ســعر رصف الــدوالر يف
الســوق الســوداء تحليقه عاليا ً
متخ ّ
طيا ً أمس عتبة الـ 37ألف لرية
وح ّ
ط رحاله بعد الظهر عند 37250
لرية لبنانيــة للرشاء و  37350لرية
لبنانية لبيــع الدوالر الواحد قبل أن
يقفــل لغاية كتابة تلك الســطور
عــى  37400لــرة لبنانية للرشاء
و 37500لــرة لبنانية لبيع الدوالر
الواحد أي بزيــادة بقيمة  800لرية
لبنانية.
ّ
منصة «صريفة»
وعىل صعيــد
بلغ حجم التداول عليها ليوم أمس
 28,000,000دوالر أمريكي بمعدل
 28800لرية لبنانية للدوالر الواحد
وفقا ً ألسعار رصف العمليات التي
نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات
الرصافة عىل املنصة.

وذ ّ
كر مرصف لبنــان أنه عىل
املصــارف ومؤسســات الرصافة
اإلستمرار بتســجيل كافة عمليات

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9995
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

االسترليني
$ 1.1575
الين الياباني
$ 0.0070

البيــع والــراء عــى منصــة
« »Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة
بهذا الخصوص.

بيـتـكـوين
$ 20252
الذهب
$ 1714

CMC crypto
$ 481
الفـضـة
$ 19.58

نســبة النمو املفروضة أو الحد الذي يبدأ
من بعده تحويل الفوائــض إىل الصندوق.
كما أن ربط التحويــل بالقدرة عىل تأمني
«املستوى الالئق لالنفاق االجتماعي ،والبنى
التحتية» ،هــو معيار نســبي .واالخطر
بحســب منعم هو عــدم تحديد حد زمني
لهذا الصندوق ،حيث أن قصور اســرجاع
االموال املهربة وغري الرشعية نظرا ً لصعوبة
مثل هذا االجراء قد يدفع إىل رفده بمصادر
أخرى لتعزيز رسملته ،وهو ما قد يؤدي إىل
ّ
توسعه عىل حساب الصالح العام ومصلحة
كل املواطنني».

التعويض على المودعين بالليرة

عىل الرغم مــن أن قوام هذه الخطة
أو أساســها هو توحيد ســعر الرصف،
نرى استمرارها باحتسابه عىل معدالت
مختلفــة .فالودائع لغاية املئة ألف دوالر
يمكن ارجاعها باللرية عىل ســعر رصف
الســوق ،وتلك التي حولت إىل الدوالر بعد
 17ترشين االول  2019تدفع عىل أساس
 8000لرية للدوالر ،وتلك الواقعة بني 100
و 500ألف دوالر تدفع عىل اساس منصة
صريفة .وبحســب ديانا منعم يظهر من
الواضــح يف هذه الخطة عــدم وجود ما
يكفي مــن الــدوالرات يف النظام .وهي
تحاول لذلك املوازنة بني أمرين أساسيني:
 إرجاع االمــوال للمودعني الكبارومتوســطي الحجم عىل أسعار رصف

أقرب ما تكون للحقيقية.
 أال تخلق تضخما ً نتيجة التوســعبانفالش الكتلة النقدية باللرية اللبنانية.
وهذا ما برز بشكل أسايس من خالل
وضع ســقوف الرجاع االمــوال باللرية
اللبنانيــة ذلــك الن الهاجس هو ضبط
السيولة.

تذويب الودائع

الســلطة التي ّ
تجي الغايل والنفيس
للتعويض عن املودعــن الكبار ،تعمدت
تــذوب الودائــع الصغرية بالســماح
للمصارف باعطائها عىل أســعار رصف
وهمية .وهذا ما برز بشــكل واضح من
خالل تراجــع حجم الودائــع بالقطاع
املرصيف من حواىل  133مليار دوالر ما قبل
االزمة إىل  92.5مليارا ً حالياً.
العناوين العريضة للخطة ،وال سيما
يف شــق االصالح املايل منطقية وواقعية،
إال أن املعيــار االســايس يبقى يف القدرة
عىل التنفيــذ .فـ»شــيطان» جنوحها
نحو عشــوائية خصخصة بعض املرافق
العامة ،وبيعها للمحظيني بأسعار واهية،
وامتصاصها للثروات للتعويض عن قلة
محظية من املودعني ،تكمن يف التفاصيل.
خصوصا ً إن لم يتم وضع معايري واضحة
وشفافة لكل املواد التي تضمنتها الخطة.
واالهم أن ترتافق مع قضاء مستقل قادر
عىل املحاسبة واملالحقة.

القطاع العقاري يتباطأ
ويعتمد على الدوالر النقدي
تباطأ الطلب عىل القطاع العقاري خالل
العام  ،2022بعدما قام املطوّرون العقاريّون
بتسديد معظم ديونهم للمصارف وتوقفوا
عن قبول الشيكات كوســيلة للدفع ،حيث
أصبح قطاع العقارات يف لبنان يعتمد بشكل
شبه كامل عىل السداد بالدوالر النقدي.
يف هذا الســياقّ ،
فإن املبيعات العقارية
وفقا ً للتقرير الصادر عن بنك عوده «القطاع
العقاري يف لبنان» ،بلغت مســتوى قياسيا ً
يف العام  2020وســجلت نموا ً نسبته  8%يف
العام  ،2021تقلصت ســنويا ً بنسبة 18%
خالل األشهر السبعة األوىل من العام .2022
توازياً ،انخفض عدد عمليات البيع العقارية
بنسبة  15%سنويا ً يف األشهر السبعة األوىل
من العام الحايل ،بعد ارتفاع نسبته  34%يف
العام .2021
ومــن ناحية العرض ،توقفت نســبيا ً
عمليات تطوير املباني الســكنية الجديدة
منذ بداية األزمة .كما توقف العمل يف بعض

املباني التــي كانت قيد اإلنشــاء .هذا مع
العلم ّ
أن املطوّرين الذين يســعون إىل إنهاء
مشــاريعهم يف البناء هم تحديدا ً من أتموا
عمليات البيع قبل العام  .2019ثمة تراجع
يف املشاريع اإلنشائية يف ظل االرتفاع الكبري
يف أســعار مواد البناء وانخفــاض القدرة
الرشائية لــدى املطوّرين واملشــرين عىل
ح ّد ســواء .يف هذا السياق ،بلغت تسليمات
االســمنت يف العام  2021زهاء  19541ألف
طن ،بانخفاض نسبته  39%باملقارنة مع
أرقام العام .2019
ويســعى معظــم مالكــي العقارات
وبشــكل متزايد إىل بيع عقاراتهم بالدوالر
النقدي ،ذلك أنهم سدّدوا للمصارف غالبية
ديونهم بالدوالر املحــي .ففي نهاية تموز
 ،2022بلغت محفظة التسليفات بالعمالت
األجنبية زهاء  12.6مليار دوالر ،مقابل 40
مليار دوالر قبل اندالع األزمة يف ترشين األول
.2019

الروبل
$ 0.0166

اليوان الصيني
$ 0.1437

الليرة التركية
$ 0.0548

بــرنــت
$ 94.69

خام WTI
$ 89.05

طن القمح
$ 336

تــتــــــــمــات
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موازنة "األمر الواقع" محاصرة في المجلس...

وبموازاة ترقب ما ســتفيض إليه وقائع ونقاشات ســاحة النجمة ،تتجه
األنظار صباحا ً إىل قرص بعبدا حيث يــزور الرئيس املكلف نجيب ميقاتي رئيس
الجمهورية ميشال عون عشية سفره إىل لندن ونيويورك ،كما كانت «نداء الوطن»
قد كشفت يف افتتاحيتها أمس ،ونقلت مصادر واسعة االطالع ّ
أن لقاء بعبدا اليوم
ســيرتكز عىل مقاربة املوقف اللبناني الرسمي حيال طرح «خط العوّامات» الذي
نقله الوسيط األمريكي آموس هوكشتاين لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية مع
إرسائيل ،باإلضافة إىل التنسيق بشــأن مواقف لبنان من القضايا املطروحة عىل
جدول أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة ،فضالً عن تناول مســتجدات امللف
الحكومي «بعدما صارت كل األوراق مكشــوفة» يف ظل تصاعد وترية الرتاشــق
اإلعالمي بني عون وميقاتي خالل األيام األخرية.
وأوضحت املصادر لـ»نداء الوطن» أنه بعدما أدىل كل من رئييس الجمهورية
وحكومة ترصيف األعمال بدلوهما يف معرض تبادل االتهامات الرصيحة واملبارشة
يف مســببات تعطيل والدة الحكومة الجديدة ،سيشكل اللقاء اليوم مدخالً جديدا ً
إلعادة محاولة تدوير الزوايا بينهما بمعية الوســاطة التي يقودها «حزب الله»
ً
الفتــة إىل ّ
لدفعهمــا إىل التأليف قبل نهاية الوالية الرئاســية،
أن «بلورة الصورة
الحكومية بشــكلها النهائي ســتكون بعد عودة ميقاتي من رحلته الخارجية،
خصوصا ً و ّ
أن العديد من نقاط االرتكاز يف خريطة التأليف باتت واضحة ومحددة
سوا ًء لناحية ما هو مقبول أو لجهة ما هو غري مقبول يف عملية التأليف».
ويف هذا الســياق ،جددت املصادر التشديد عىل أن «الطرح العوني الداعي إىل
إضافة ستة وزراء دولة سياسيني عىل تشــكيلة الـ 24الراهنة سقط ،والنقاش
الراهن أضحى محصورا ً بالتســمية املتصلة بالتعديــات الوزارية املقرتحة عىل
ً
بأن «األمور ذاهبة إىل الحلحلة حكوميا ً ّ
مبدية ثقتها ّ
ألن أحدا ً ال
هذه التشــكيلة»،
يمكنه تحمل مسؤولية الفوىض الدســتورية التي من املمكن أن يخلقها الرصاع
عىل إدارة شــؤون الدولة بعد انتهاء العهد يف ظل وجود حكومة ترصيف أعمال»،
مع إشــارتها إىل ّ
أن التلويح اإلعالمي املتصاعد من جانــب عون ورئيس «التيار
الوطني الحر» جربان باسيل بالتمرد و»العصيان الدستوري» إنما يندرج يف خانة
«محاوالت الضغط األخرية لالستحصال عىل أقىص ما يمكن من مكتسبات وزارية
يف التشكيلة الجديدة ،والدفع تاليا ً تحت طائل رفع سقوف التهويل إىل االستحصال
عىل تنازالت إضافية من ميقاتي بعدما تنازل عن فكرة اســتبدال وزير الطاقة ثم
تراجع عن تسمية البديلني عن وزيري االقتصاد واملهجرين».
أن «عون وباســيل فهما ّ
ورأت املصادر ّ
أن «حزب الله» عازم جديا ً عىل تعبيد
الطريق أمام والدة حكومة أًصيلة إلدارة مرحلة الشغور الرئايس حتى ولو اقتىض
األمر إعادة تعويم تشــكيلة حكومة ترصيف األعمال نفســها بال أي تعديل يف
ً
الفتة االنتباه يف الوقت عينه إىل ّ
حقائبها أو أسمائها»،
أن «إيفاد الوزير عيل حمية
إىل الديمان أتى بمثابة رسالة واضحة من جانب قيادة «حزب الله» ومفادها بأنه
غري معني يف هذه املرحلة باالنجرار وراء نزعة باســيل يف إحداث فوىض دستورية
أو طائفية مع نهاية العهد العوني ،بل هو حريص عىل توســيع دائرة ربط النزاع
يف البلد لتمرير االســتحقاقات الراهنة والداهمة يف لبنان واملنطقة بأقل األرضار
املمكنة عىل ساحته الداخلية».
يف الغضون ،شــهد إحياء الذكرى الســنوية األربعني الغتيال الرئيس بشري
الجميّل يف ساحة ساســن يف األِرشفية مســاء أمس ،تأكيدا ً عىل امليضّ قدما ً يف
مواجهة مرشوع «حزب الله» باعتباره أساس املشكلة يف لبنان من خالل «سطوته
عىل الدولة اللبنانية وإســقاطها يف يده نتيجة التسوية الرئاسية يف العام ،»2016
حسبما أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل يف املناسبة ،بحيث أدار
«الحزب» املرحلة منذ ذلك الحني تحت شــعار «غط ِّسالحي أغطي فسادك» إىل أن
وصل األمر بأن «يرسلوا وفيق صفا ليطلب من القايض بيطار أن يغري أسلوبه وإال
سيقبعونه» .وختم الجميّل بالتوجه مبارشة إىل األمني العام لـ»حزب الله» قائالً:
«الخيار عندك يا سيّد حســن فإن كنتم تريدون العيش باملساواة رشّفوا لننتخب
رئيسا ً يبدأ ورشة االنقاذ ،أما إن كنتم تريدون فرض تغيري هوية الجمهورية فأنتم
تتحملون مسؤولية الطالق ألننا غري مستعدين للعيش عىل هذا النحو».
ّ
وبدوره،
شــن النائب نديم الجميّل هجوما ً حــادا ً عىل عون تعمّ د من خالله
ّ
تحجيمه يف الوجدان الوطني عموما ً واملسيحي عىل وجه
أخص ،فع ّلق عىل الجدل
الدائر حول مغادرته قرص بعبدا يف نهاية واليته من عدمها بالقول« :غادر أو ستني
عمره ما يغادر أساســا ً هو مش موجود ال يف بعبدا وال يف ضمري الوطن ،وإذا مش
رح ينــزل نحن منزلو» ،مجددا ً التصميم عىل التصدي ألي محاولة جديدة إليصال
«رئيس جمهورية من  8آذار أو رئيس مستزلم إليران أو أي رئيس ذمّ ي ،فإما يكون
رئيسا َ صُ نع يف لبنان أو ال يكون».

إقتحامات المصارف تتوالى

يف هذه القضية ،وبعد أن رست شــائعات مفادها بأن املديرية العامة لألمن
العام قد أوقفت حافظ ،أكدت املديرية يف بيان أمس أن «هذا الخرب عار من الصحة
ولــم يتم توقيفها عىل اإلطالق ،كما أنها لم تغادر لبنان عرب مطار رفيق الحريري
الدويل».
ويف عاليــه ،اقتحم املودع رامي رشف الدين ،أمس «بنك  ،»Medمطالبا ً بأخذ
وديعته ،لكن وبعد تدخل األجهزة األمنية ،تم توقيفه.
إىل ذلكّ ،
نفذ عدد من الناشطني وقفة امام ثكنة الحلو يف بريوت احتجاجا ً عىل
توقيف شابني ،شاركا حافظ باقتحام بنك لبنان واملهجر.
أما عىل جبهة املصارف ،أشــار «بنك لبنان واملهجر» يف بيانه أمس إىل تعرض
فرعه يف السوديكو لعملية اقتحام مسلح من قبل إحدى عمالء الفرع مع مجموعة
من األشخاص ،الفتا ً إىل أن «العميلة (سايل) لم تحرض إىل الفرع أو تقم بأي عملية
مرصفية من أي نوع كان منذ أكثر من ســنة ونصــف ،وانها قامت أمس األول
بزيارة الفرع واجتمعت بمديره وطلبت منه إمكانية مســاعدتها يف سحب مبلغ
من حسابها لعالج شــقيقتها املريضة ،وأبدى مدير الفرع التعاون التام وطلب
منها تزويده باملستندات ملساعدتها .اال أن الفرع تفاجأ (أمس) بحضور العميلة
املذكورة مع شــقيقتها املسلحة بمســدس مع مجموعة كبرية من األشخاص
الذيــن احتجزوا املوظفني والزبائن وقاموا برمي مــادة البنزين داخل الفرع عىل
املوظفني واملوجودين مهددين بحرقهم ،وحطمــوا بعض محتویات الفرع ،كما
هددوا املوجودين يف الفرع بالسالح واجربوا مدير الفرع وامین الصندوق عىل فتح
الصندوق واستولوا عىل املبلغ املوجود فيه».
وختم البيان« :يف ضوء هذا التطور الخطري يهم «بنك لبنان واملهجر» التأكيد
عىل أن املرصف أبدى تفهما ً تامــا ً لطلب العميلة وإن ما حصل هو عملية مدبرة
ومخطط لها عن سابق تصور وتصميم بقصد االيذاء».

"الطاقة" تستشير هيئة التشريع...

وبما أن القانون كما بات معروفا ً ال يسمح بدولرة جدول أسعار املحروقات،
كشــفت فغايل أن «املديرية العامة للنفط ووزارة الطاقة ستدرسان ّ
تغي أسعار
النفط وفقا ً لتبدّل أســعار نرشة «البالتس» مرتني أســبوعيا ً عىل أن تحتســب
التسعرية اســتنادا ً اىل ســعر «البالتس» باللرية اللبنانية وفق سعر رصف دوالر
السوق الســوداء .فضالً عن إصدار تســعريتني يوميا ً لتلحق أسعار املحروقات
بركب تقلبات سعر رصف الدوالر املستمرة ،وتجنب فوىض الدوالر وتفلت السوق
واحتساب التاجر السعر كما يرتئيه بما يؤمن الحماية للمستهلك اللبناني».
ويف ما يتعلق بجعالة أصحاب املحطــات الذين يطالبون بأن تكون بالدوالر
األمريكي أيضاً ،أوضحت فغايل أنها «تُحتسب باللرية اللبنانية إال أن الوزارة تعتمد
سياسة رفعها تدريجياً ،اذ زادت من  25ألف لرية اىل  30ألف لرية».
يف ظ ّل هذا الوضع ،تطرح جهات إقتصادية إمكانية تحرير تسعرية املحروقات
من مظ ّلة وزارة الطاقة وإخضاعها لرشوط السوق التنافسية وتسعريها بالدوالر.
هذا الطرح حملناه اىل وزير اإلقتصاد السابق رائد خوري الذي رأى يف تعليقه

١١
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لـ»نداء الوطن» ّ
أن تحرير التسعرية من وزارة الطاقة يؤدي اىل الفوىض العارمة،
فأصحاب املو ّلدات الخاصة ورغم تسعرية «الطاقة» للكيلواط الواحد ال يلتزمون
بها ،فماذا عن قطاع املحروقات؟».
ويرى يف ظ ّل الوضع الراهن أنه «ال ب ّد من اســتمرار إصــدار وزارة الطاقة
التســعرية للمحروقات ،ولكن بالدوالر عىل أن يت ّم الدفع باللرية اللبنانية من قبل
املستهلك وفقا ً لسعر رصف السوق عند الرشاء .أما املخرج لتلك املعضلة ،فيكون
إما بتعديل القانون من قبل مجلس النواب أو إعطاء الحكومة اإلذن للوزارة بالقيام
بهذا التدبري».
وكانت تسعرية وزارة الطاقة التي صدرت صباح أمس قد استجابت ملطالب
املوزعني وأصحاب املحطات ،بحيث زاد سعر البنزين  20ألف لرية لتبلغ صفيحة
الـ 95أوكتان  666ألف لرية ،فعمل أصحاب املحطات واملوزعون بشكل اعتيادي،
ولكن مع تخطي الدوالر عتبة الـ 37ألف لرية وإقفاله عىل ارتفاع بقيمة  800لرية
لبنانية مساءً ،مسجّ الً  37500لرية لبنانية ،عاد املوزعون وأصحاب املحطات إىل
ّ
موّال
«النق» ،لع ّل وعىس يدخل مطلبهم حيّز التطبيق .وعىل صعيد تسعرية البنزين
املنتظرة اليوم ،من املتوقع أن تتخطى الزيادة الـ 20الف لرية لبنانية.

عقوبات أميركية "سيبرانية" على إيران

وفرض مكتب مراقبة األصــول األجنبية التابع لــوزارة الخزانة األمريكية
عقوبات عىل  10أفراد وكيانني بسبب األنشطة اإللكرتونية .وبحسب بيان وزارة
الخزانــة ،ينتمي جميع األفراد والكيانات الذين طالتهــم العقوبات إىل «الحرس
الثوري» اإليراني.
وأفــادت وزارة الخزانة بأ َّن العقوبات جاءت يف إطار ر ّد مشــرك من جانب
جهات أمريكية عدّة ،من بينها وزارتا العدل والخارجية .واســتهدفت العقوبات
األمريكية مجموعة من الناشــطني يف الفضاء السيرباني الذين يتخذون من إيران
مق ّرا ً لهم ،وذلك بتهمة «اســتغالل نقاط الضعــف يف الربمجيات من أجل تنفيذ
أنشــطة برامج الفدية ،واالنخــراط يف الوصول غري املرصح به إىل الحواســيب،
واستخراج البيانات ،وغريها من األنشطة اإللكرتونية الضارة».
وتتكوّن هذه املجموعة من رشكتَ ْي «ناجي تكنولوجي» و»أفكار سيســتم
ً
إضافة إىل عدد من املو ّ
يزد»،
ظفني فيهمــا .واتهمت الوزارة هذه املجموعة بأنها
«شاركت بشكل مبارش أو غري مبارش يف االستهداف العاملي لشبكات مختلفة ،بما
يف ذلك البنية التحتية الحيوية ،من خالل استغالل نقاط الضعف املعروفة لتنفيذ
اخرتاق أويل ،بهدف تعزيز األنشطة الخبيثة ،بما يف ذلك عمليات الفدية».
وقال وكيل وزارة الخزانة لشــؤون اإلرهاب واالستخبارات املالية بريان إي
نيلسون« :سنستم ّر يف اتخاذ إجراءات ّ
منسقة مع رشكائنا حول العالم ملكافحة
تهديدات برامج الفدية وردعها ،بما يف ذلك تلك املرتبطة بالحرس الثوري اإليراني».
وعىل صعيد آخر ،وصل وزيــر الخارجية اإلماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان
إىل تل أبيب أمس يف زيارة رسمية إلرسائيل عىل رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع
املستوى ،بحسب وكالة «وام» ،فيما تأتي الزيارة التي تستم ّر لعدّة أيام تزامنا ً مع
االحتفال بمرور عامني عىل إبرام «اتفاق إبراهيم» للسالم.
ويبحث الوزير اإلماراتي خالل لقائه مع كبار املسؤولني اإلرسائيليني عددا ً من
امللفات ذات االهتمام املشرتك املتصلة بالعالقات الثنائية بني البلدين وآفاق التعاون
والرشاكة اإلماراتية  -اإلرسائيلية ،يف وقت أكد فيه وزير الخارجية اإليراني حسني
أمري عبداللهيان رغبة بالده يف تطوير عالقتها مع اإلمارات ،مع عودة سفريها إىل
طهران للم ّرة األوىل منذ .2016
وذكرت الخارجية اإليرانية أمس أن أمري عبداللهيان اســتقبل مساء الثلثاء
السفري اإلماراتي سيف الزعابي العائد إىل طهران .ونقل بيان الخارجية عن الوزير
قوله ّ
إن الجمهورية اإلســامية «مهتمة بتطوير العالقات مع ك ّل جريانها ،بما يف
ذلك اإلمارات العربية املتحدة ،عىل أساس سياسة الجوار».
ويف الغضون ،أوضح أمري قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني خالل حديث
ملج ّلة «لوبوان» الفرنسية ينرش اليوم أن إيران «بلد مهم» بالنسبة إىل بالده ،داعيا ً
دول الخليج األخرى إىل «التحاور» معها .وقال أمري قطر ر ّدا ً عىل سؤال حول عالقة
بالده بإيران« :إيران بلد مه ّم ج ّدا ً بالنســبة إلينا .لدينا عالقة تاريخية ،وأكثر من
ذلك ،نتشــارك يف حقل الغاز الرئييس الذي لدينا مع إيران» ،مضيفاً« :إنّنا نُشجّ ع
ك ّل أعضــاء دول مجلس التعاون الخليجي وإيران عــى التحاور .بالطبع ،هناك
اختالفات ...لكن علينا أن نجلس ونتحدّث عن هذه الخالفات ،مبارشة بيننا وبني
اإليرانيني ،من دون تدخل خارجي».

زيلينسكي من إيزيوم المحرّرة :سننتصر...

ويف املقابل ،أعلن الجيش الرويس أنه قصف القوات األوكرانية يف أنحاء البالد،
ال سيما يف منطقة خاركيف ،بعدما تسبّبت رضبات شنّها يف األيام املاضية بانقطاع
التيار الكهربائي عىل نطاق واســع يف مناطق أوكرانية عدّة ،يف حني أبدى الرئيس
األمريكي جو بايدن اعتقاده أن الحرب الدائرة يف أوكرانيا «ستكون طويلة».
تزامناً ،أوضح املستشار األملاني أوالف شولتز خالل مؤتمر صحايف أن الرئيس
الرويس فالديمري بوتني ال يعترب أن الحرب يف أوكرانيا تُشــ ّكل «خطأ» ،مشريا ً إىل
أن موقف بوتني لن ّ
يتغي قريباً ،وذلك بعدما أجرى شــولتز محادثات هاتفية مع
الرئيس الرويس استم ّرت  90دقيقة الثلثاء.
ويف غضون ذلــك ،اعترب بوتني خالل اتصال هاتفي مــع األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوترييش أن الحبوب األوكرانية يجب أن تذهب أ ّوال ً إىل الدول التي
هي يف ّ
أمس الحاجة إليها.
وأوضــح الكرملني أن الرئيس الرويس رحّ ب خــال محادثته مع غوترييش
بـ»التعاون البناء» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف ما يتع ّلق بمحطة زابوريجيا
النووية يف أوكرانيا ،بينما رأى األمني العام لألمم املتحدة أن فرص السالم يف أوكرانيا
«ضئيلة يف هذه املرحلة».
توازياً ،تعهدت رئيســة املفوضية األوروبّية أورســوال فون دير اليني بلزوم
«الحزم» حيال موســكو والتضامــن «الثابت» مع أوكرانيــا ،مؤكدة أن االتحاد
األوروبي ســيجري «إصالحا ً كامالً وعميقاً» لسوق الكهرباء ملساعدة املواطنني
والرشكات عىل مواجهة االرتفاع الحاد يف أسعار الطاقة.
وخالل خطابها حول «حال االتحاد األوروبي» املســتوحى من خطاب «حال
االتحاد» الذي يُلقيــه الرئيس األمريكي أمام الكونغرس ك ّل ســنة ،أعلنت فون
دير اليني أنها ســتُغادر إىل كييف فور انتهاء النقــاش حول كلمتها يف الربملان يف
سرتاسبورغ ،وستلتقي زيلينسكي لتُناقش معه «بالتفصيل» مواصلة املساعدات
األوروبّية .وحرضت أولينا زيلينسكي ،زوجة الرئيس األوكراني ،إىل الربملان ،حيث
استقبلها النواب األوروبّيون بتصفيق حار وقوفاً .وقالت فون دير اليني« :أقف هنا
أمامكم وأنا عىل قناعة بأنه بفضل شجاعتنا وتضامننا ،سيفشل بوتني وستنترص
أوروبا» ،مشــدّد ًة عىل أن «تضامن أوروبا مع أوكرانيا ســيبقى ثابتاً» وعىل أن
«الوقت هو وقت التصميم وليس التهدئة» وعىل أن االتحاد األوروبي ال يعتزم رفع
العقوبات عن روسيا.
ّ
وخصصت املســؤولة األوروبّية قسما ً كبريا ً من خطابها ،الذي استم ّر حواىل
ساعة ،ملسألة ارتفاع أسعار الطاقة ،يف وقت ســتضع فيه فرنسا سقفا ً لزيادة
أســعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود  15يف املئة يف مطلع الســنة املقبلة،
ممدّد ًة بذلك تح ّكمها باألســعار بعد الغزو الرويس ألوكرانيا ،بحســب ما أعلنت
رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
ويف األثناء ،أبدت الكنيسة األرثوذكسية الروسية استعدادها للقاء جديد بني
البطريرك كرييل والبابا فرنسيس ،عىل الرغم من التوتر الديبلومايس بسبب الحرب
الروســية ضد أوكرانيا .ويف اليوم الثاني من زيارته إىل كازاخستان ،افتتح الحرب
األعظم باألمس قمة بني األديان ،تميّــزت بغياب كرييل .ث ّم التقى ملدّة  15دقيقة
املطران أنطوان دو فولوكوالمسك« ،وزير خارجية» كرييل ،الذي وصف االجتماع
بأنه «ودّي» واعترب أن لقاء بني الرجلني «ممكن» رشط أن «ي ّ
ُحض له بشكل جيّد».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1كالم طائش ال طائل تحته
 في الطليعة. - 2وسيم  -أوجاع.
 - 3جامعة أميركية  -الفاصل.
 - 4صفوح ال ُيعاجل بالعقوبة
 لعبة رياضية. - 5ع ّمروا وبنوا.
 - 6والد فالن  -عاصمة دولة
أوروبية.
 - 7عاصمة أرمينيا  -أحد
الوالدين.
 - 8أخفاه  -جهل وطاش.
 - 9سمين  -عملة د ولة
أفريقية.

عموديا :
 – 1ممثلة مصرية.
 - 2أثناء  -من األجهزة الكهربائية.
 - 3فنان لبناني.
 - 4صات الثعبان  -نوتة موسيقية
 مدينة فرنسية. - 5مصائب.
 - 6الخزي والضعف.
 - 7المحادثة بين اثنين أو أكثر -
نعم باإلسبانية.
 - 8سمين  -غادر البالد.
 - 9أداة جزم  -يعتب عليها.

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :ابتداعي  - 2 -احمد راتب  - 3 -انا  -فان  - 4 -لكمه -
ياسر  - 5 -ميالنو  -مش  - 6 -لم  -اباد  - 7 -كوفي انان  - 8 -ونش
 ريم  - 9 -السندان.عموديا - 1 :الملكوت  - 2 -بان كي مون  - 3 -تحامل  -فشا - 4 -
دم  -هاري  - 5 -ادم  -اسس  - 6 -عر  -يوان  - 7 -يافا  -بارد 8 -
 -تاسمانيا  - 9 -ابن رشد  -من.
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إعـــــالنــــات رســــميـــــة
العـــدد  - 934السنــــة الـرابـعـة

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات
الخاضعني ،املكلفني الواردة أسمائهم يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة التحصيل يف مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة،
مبنى وزارة املالية ،قرب قرص العدل  -شارع كورنيش النهر -بريوت ،لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة
ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
بيار اغوب حدادجيان
باور سبيسيا لتيفا ج.م.ب.هـ  /فرع لرشكة اجنبية
داينارسف ش.م.م
فورمو برو ش.م.م
رشكة أبي عاد إخوان التجارية رامي-روي-رواد شادي
ابي عاد املعروفة  RCAAش م م
ذا ترافل شوب ش.م.م
محمصة صنني
بيوفيت ش.م.م.
فيا فرايتسنا
مؤسسة سعردي التجارية
اللبنانية لالمن والحماية
مؤسسة رشبل عبد املسيح
معني محمد ذبيان
رشكة ديجي برنت ش.م.م digi print
اي  .ك .غروب ش م م E.K. GROUP SARL
بس-بارتنر ش.م.م PC - PARTNER
رشكة براوزارابيا ش.م.ل
رشكة ملسة بيوتي فاشن ش.م.م
عاطف ابو جيب
رشكة بكسل آرت ش.م.م
نبيل مصطفى كمال االذقاني
محمد نبيل سالم سكري
ب.ج.م .غروب بروداكشن ش.م.م
P.G.M GROUP PRODUCTION S.A.R.L
رشكة فورتشن كوكيز ش.م.م Fortune Cookies sarl
محمد حسني ورداني
مؤسسة سليمان منري شبيل للتجارة
رشكة اكسيوم ش.م.م
رشكة طعمه للتجارة و املقاوالت ش م م
ناسكو ستيل رشكة محدودة املسؤولية ش.م.م
رشكة مياه يانوح ش.م.م
برو  -جيه ش.م.م
سوالر اليت تكنولوجي
SAMAR HOLIDAYS TRAVEL AGENCY S.A.R.L
لوتللوري ش.م.ل L’Hotellerie sal
مؤسسة روبري السبعيل التجارية
ازور للسفر والسياحة لصاحبها باسم انيس رساي الدين
بروفيزيون
اريكة يونايتد ش.م.م
رشكة سويش كو ش .م .م.
محمد محمود شاتيال
محمد معتز عبد الرحمن تقي الدين
ايفا فاشن لصاحبها محمد رمضان عبد الوهاب درويش
مكتبة سليمان لصاحبها محمد حسني سليمان
سباكو انرتناسيونال ش.م.م
ET GROUP S.A.R.L
ميديا ماركتنغ ماسرتز انرتناشيونال
غروب سباكرتوم للتعهدات ش.م.م
رشكة انرتناسيونال ترايدينغ غروب (اوفرسييز)ش.م.م
هادي جرجي هيكل بواسطة وكيل التفليسة املحامي
ميشال الياس بصفتك
جامكو ش.م.م
رشكة املشاريع التجارية املتحدة عرب البحار ش.م.ل
رشكة مطعم االسطورة
مؤسسة باندا اي اس تي/محمد كمال ابراهيم لطفي
اتش ام بي ار للصناعة والتجارة ش.م.ل.
رشكة ليربا ش.م.م
رافت احمد دياب
الرشكة املتحدة  A.N.Nش.م.ل
ديالرا ميوزك برودكشن اند ببليشنغ ش.م.م
رشكة يمني للباطون الجاهز ش.م.م
ميلودي اف ام لبنان ش.م.م
اكسسوار الرواس (لصاحبها غسان سعد الدين الرواس)
فانتشور 5ش.م.ل بواسطة وكيل التفليسة املحامي
وسيم الرجي
FASHION BOX S.A.R.L
رشكة ريش ش.م.م
مطعم الرمل
دبليو دي رسفيسز ش.م.مW. D. SERVICES S.A.R.L .
رشكة طارا ش.م.م
رشكة فاركوم سبورت لبنان ش.م.م
رشكة جرافيك ارتس سنرت بواسطة وكيل التفليسة
الرشكة العاملية لتجارة االجهزة الكهربائية ش.م.م
رشكة رزق برازرز  -توصية بسيطة
شادوز سيكيور فايل باركينغ
روف  11ش م م
رشكة سكايزبرو ش.م.م.
النمساوية اللبنانية لخدمات املطاعم ش.م.م
انطوان حليم بارود
زوم ان  -زوم اوت -داود غروب ش.م.م
رشكة ماسرت الم
جيديكو (الياس سعيد جدعون)
جوني اسطفان
مديو بالست ش.م.م
تيب توب بالست
TheaMed SARL

رقم
املكلف
1634709
6869
219541
207738

رقم الربيد املضمون
RR223400214LB
RR223400483LB
RR223400568LB
RR223400625LB

تاريخ الزيارة
الثانية
07/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022

تاريخ لصق
LIPANPOST
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022

19/07/2022 07/06/2022 RR223401055LB 2967477
2816013
88971
58086
42604
26222
237153
73448
228991
2431940
1817231
222365
225144
219408
220784
847664
852437
301995

RR223401268LB
RR223401532LB
RR223401798LB
RR223401886LB
RR223401957LB
RR223402192LB
RR223402348LB
RR223402966LB
RR223403224LB
RR223403286LB
RR223403343LB
RR223403414LB
RR223403520LB
RR223403595LB
RR223403754LB
RR223403799LB
RR223404255LB

07/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
03/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022

19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022

19/07/2022 06/06/2022 RR223404321LB 303716
842222
266779
581520
1208026
2634899
10956
1627782
189241
2050353
2472579
837099
108999
300101
300115
278944
278973
281370
281567
260524
259342
260234
261080
261300
249356
249944

RR223404539LB
RR223404542LB
RR223404794LB
RR223405168LB
RR223405211LB
RR223405579LB
RR223405809LB
RR223406217LB
RR223406305LB
RR223407637LB
RR223407773LB
RR223407861LB
RR223408062LB
RR223408076LB
RR223408093LB
RR223408102LB
RR223408133LB
RR223408155LB
RR223408195LB
RR223408297LB
RR223408337LB
RR223408368LB
RR223408371LB
RR223408399LB
RR223408411LB

07/06/2022
03/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
03/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022

19/07/2022
21/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
27/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
21/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
25/07/2022

19/07/2022 06/06/2022 RR223408425LB 250048
251085
252451
252942
253151
253177
253187
253418
964382
546981
1358882
1359686
1300839

RR223408495LB
RR223408500LB
RR223408544LB
RR223408558LB
RR223408561LB
RR223408575LB
RR223408615LB
RR223408694LB
RR223408875LB
RR223408969LB
RR223408986LB
RR223409054LB

06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
06/06/2022

19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022

19/07/2022 07/06/2022 RR223409227LB 1592476
1271836
1278583
255017
255284
1282915
1362495
1373694
1340551
1344182
1355227
1512091
1515233
1104243
1109911
1130213
229870
2242908
24898
1764524
249693
2464703

RR223409261LB
RR223409329LB
RR223409482LB
RR223409496LB
RR223409859LB
RR223409981LB
RR223410106LB
RR223410145LB
RR223410225LB
RR223410344LB
RR223410361LB
RR223410389LB
RR223410401LB
RR223410446LB
RR223410667LB
RR224500085LB
RR224502413LB
RR224503127LB
RR224503348LB
RR224503475LB
RR224504269LB

07/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
02/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022

19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
19/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
21/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
25/07/2022
20/07/2022
22/07/2022
19/07/2022
19/07/2022

الـخـمـيـس  ١٥أيلول 2022

2793388
جي.ام.ار ش.م.م
1922794
رشكة مجموعة عبد الساتر ش.م.م.
3071384
Newline Ceramic S.A.R.L
7715
مؤسسة بلدي للتجارة والزراعة ش.م.م
2659858
بيت كيفا ش.م.م.
66497
مؤسسة يوسف الحاج
1972849
تكنو انرتناسيونال
2170789
تكنوفيزيون ش.م.م
90734
يونيفرسال سناك
766613
تكنو شايد ش.م.م
1266913
رشكة تروبيكا ش.م.م.
2583759
رشكة بيست كلينر اند رسفيسز ش.م.م
1329752
يارد فور كومبيوترز اند كومونيكيشنز
1938460
رشكة حكيم سبالي ش م ل
11734
رشكة يونايتد كومرشيال ش.م.م
رشكة ماجيك غيفت ش.م.م 706023 MAGIC GIFT S.A.R.L
37557
بيار عارف نصار
1066
رشكة جونسون انجينرنك ش.م.م
2604879
اكتيف نيتووركس ش.م.ل
10626
رشكة املخازن ش.م.م
2702190
باستا باسيونه ش.م.م
2610528
سيفيل مايندز  -للهندسة وادارة ش.م.م.
277447
جوزف طانيوس باسيل
999997
نيو فاشن غروب للصناعة والتجارة ش.م.م
1002770
رشكة يس اند اي للتسويق ش.م.م
1002907
 247ش.م.م
1008665
باستا دي كازا ش.م.م
باور الكرتيسيتي ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة
1016597
املحامي روكز قيس
1035037
غسان وديع نعمان
1035273
اريكه املحدودة ش.م.م
1037065
رشكة DOCUMENT CENTER
1041017
تاتش مايت كومبيوترز ش.م.م
1055550
تيمالين ش.م.م.
1058267
انتغريتد بروجكت رسفيسز ش.م.م
1063818
تري دونيون ش.م.ل
1071206
( GOLDEN FISHكابي يوسف نادر)
1074900
- BREAKجمال صالح قليالت
1092404
االطعمة املتوسطية االصيلة -مافكو ش.م.ل
1093181
رايت كليك ش.م.ل RIGHT CLICK SAL
278158
رشكة املدينة للخدمات السياحية ش .م .م.
1726556
رشكة ميغا ميدا ش.م.ل
26775
مؤسسة رسكيس آغا رسكيسيان
185861
رشكة ادوار اوزونيان واوالده
234706
آر.جي.كري ش.م.م.
2821716
ميد كان غروب ش م م
267072
رشكة تسريكون املحدودة (فرع لرشكة اجنبية)
267689
الفا لبنان ش.م.ل ALPHA LEBANON S.A.L
271405
رامي ترايدنغ ش.م.م
273770
الرشكة البيولوجية ملواد التنظيف ش.م.م
274952
محالت العرت  -املعتصم مصطفى العرت
294845
رشكة لييل اليان موبيليا وديكور ش.م.م
194670
مؤسسة مغزل التجارية
296747
جمعية مهرجان البستان
68003
مؤسسة سليم ابو نارض
85566
حنا كرم واوالده
2492515
يس جي آ وود انرتناشونال ش م م
1427382
ليبان فيالج كولد ستور ش.م.ل
2152861
عائدة فريد بعقليني
2477252
مايا فارس زنقول
2370689
سودار ش م م SUDAR SARL
622773
رشكة ADVANTAGE PLUS
635188
ابغرايد ش.م.م
56322
موزاييك (تانيا اسطفان فرح)
15024
صيدلية عز الدين
895778
توبنت ال ب
969497
جوزفني فواد مرعب
2380802
رشكة لوجفريت ميدل ايست ش.م.م.
1763355
الروابي
281075
مؤسسة االمني للمصنوعات السكرية
259881
رشكة مدميت رسفيس ش.م.م
261005
M J GROUP S.A.R.L
ش.م.ل
كومباني
كواليتي كونسرتاكشن
250189
بواسطة وكيل التفليسة املحامي كلود الحاي
فيتينغز ش.م.م FITTINGS S.A.R.L
250315
بواسطة وكيل التفليسة األستاذ د .محمد خالد رست
254075
رشكة الحشيمي للتجارة العامة
964787
يش زخيا ش.م.م
949048
E.G.I. SARL Electro Group International
949902
محمد مصطفى الزحالني
960988
رسور للدهان الفرني (قاسم محمد رسور)
965307 AAG Group SARL Carmen Travel&Tourism
966349
رشكة سمك للتجارة ش.م.م
977092
رشكة ابو املنى ملواد البناء ش.م.م
977609
خالد هلو للتجارة العامة  -خالد محمد هلو
548142
محمد مروان جمال الدين عباس
1299879
هاي شاين (عماد مصطفى شعر)
2632707
(LAVA DETERGANTSدانيل عادل بو خزام)
1300339
رشكة كلينيك اريكه انرتناسيونال ش.م.م
1302811
جي تك سيكريتي ليمتد ش.م.م
الرشكة االلكرتوميكانيكية للتجارة و املقاوالت(اتكو) ش.م.ل 1306449
1306597
رشكة جوزبيه لوتيش ش.م.م
1269615
رشكة ريويس للسياحة والتجارة والخدمات ش.م.م
1269776
فاشن بلدر كومباني ش.م.م
1592436
جو رعد هوت كوافور ش.م.ل

RR224505905LB
RR224506083LB
RR224506605LB
RR224507150LB
RR224507322LB
RR224507353LB
RR224507565LB
RR224507733LB
RR224507968LB
RR224507971LB
RR224508212LB
RR224508230LB
RR224508416LB
RR224508800LB
RR224508858LB
RR224508901LB
RR224509031LB
RR224509181LB
RR224509354LB
RR224509495LB
RR224509875LB
RR224510661LB
RR224510882LB
RR224510919LB
RR224510940LB
RR224510967LB
RR224510998LB

06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
03/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
03/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
02/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022

19/07/2022
27/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
19/07/2022

19/07/2022 06/06/2022 RR224511035LB
RR224511106LB
RR224511110LB
RR224511123LB
RR224511145LB
RR224511199LB
RR224511225LB
RR224511256LB
RR224511273LB
RR224511327LB
RR224511375LB
RR224511389LB
RR224511401LB
RR224511494LB
RR224512804LB
RR224513005LB
RR224513022LB
RR224513583LB
RR224513858LB
RR224513875LB
RR224514028LB
RR224514062LB
RR224514076LB
RR224514102LB
RR224514218LB
RR224514310LB
RR224514575LB
RR224514629LB
RR224515227LB
RR224515377LB
RR224515638LB
RR224515709LB
RR224515757LB
RR224516134LB
RR224516369LB
RR223401807LB
RR223402039LB
RR223403989LB
RR223406490LB
RR223406781LB
RR223407844LB
RR223408120LB
RR223408310LB
RR223408354LB

07/06/2022
06/06/2022
03/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
02/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
02/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
02/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
07/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
07/06/2022
07/06/2022

20/07/2022
19/07/2022
02/08/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
25/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
22/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
25/07/2022
25/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
28/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
21/07/2022

20/07/2022 08/06/2022 RR223408442LB
20/07/2022 09/06/2022 RR223408456LB
RR223408632LB
RR223408685LB
RR223408717LB
RR223408725LB
RR223408765LB
RR223408782LB
RR223408796LB
RR223408822LB
RR223408840LB
RR223408907LB
RR223409006LB
RR223409023LB
RR223409045LB
RR223409068LB
RR223409099LB
RR223409108LB
RR223409125LB
RR223409139LB
RR223409213LB

08/06/2022
08/06/2022
07/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
10/06/2022
08/06/2022
07/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
09/06/2022

22/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
22/07/2022
22/07/2022
20/07/2022
21/07/2022

إعـــــالنــــات رســــميـــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - 934السنــــة الـرابـعـة

1270293
رشكة غزال لتاجري السيارات ش.م.م.
1270930
ديسكفري شوبنغ سنرت ش.م.م
1260054
رشكة قبوط للتجارة ش.م.م
1260491
رشكة نور ليمتد ش.م.م
254956
رشكة اتصاالت الدولية ش.م.م.
256696
محطة يونايتد
رشكة بريص غروب للتجارة والصناعة واالسترياد والتصدير 257264
1261309
 Sab Clothingش.م.م.
1279973
ميديا نت وورك ش.م.م
1281265
رابيد رسفيسس اند ترايدينغ ش.م.م
1281375
بار كوتور ش.م.م BAR COUTURE S.A.R.L
1282194
مانجمنت انفستمنت غروب هولدنغ ش.م.ل
1289574
رشكة وايد شات ش.م.م
1290284
رشكة لوين ش م م lE YEN CO. S A R L
1291307
رام-أكس لتأجري السيارات ش.م.م.
1363363
افنتس تكنولوجي ش.م.م
1365984
درسريز ش.م.م
1371325
رامي مصطفى مقدم
1339719
املجموعة السعودية لالنماء ش.م.م
1341164
ابو يوسف (شقري ورشكاه) ش.م.م.
1342754
رشكة يس آر سكوير ش.م.م
1346503
رشكة االنظمة الرقمية واملواد ش.م.م
1346878
جوزاف ريمون مرزا
1351860
رشكة سوبرماركت التموين الغذائية ش.م.م
1352934
كاست ش.م.ل (قابضة)
1512564
دي بي اي برينتينغ هاوس ش م م
1101613
موىس ادوار سالمة
1110446
روشة باالس ش.م.م
1122492
رشكة اوروليبان (الرشق االوسط)ش.م.ل
1124034
كابيتال كونسبت ش.م.ل
1125258
- RUBAN STOREعماد انطوان ابي عاد
1127222
رشكة اكسرتام غروب ش.م.م
1127311
كارما اند كو ش.م.م
1129491
رشكة آد-تك ش.م.م
1131386
غاما اوروبيان هولدنغ ش.م.ل
1132075
كرييتيف امباكت ش.م.م
رشكة كورال انرتناشيونال ش.ذ.م.م -فرع رشكة اجنبية 1138867
1141257
مطعم الدلب القديم ش.م.م
1144653
حمد بن عيل بن سعود الصقري
1145685
خان الخليل ش.م.م
1153899
ام اند بي ش.م.ل
1153918
رشكة C and F Holding
1158064
فاست توسورف ش.م.ل
1164377
اي ام اي غروب ش م م
3799344
محمد جكمت نارص
803166
كالود  9ش.م.م CLOUD 9 SARL
731935
ليبان ترافل ش.م.م LIBAN TRAVEL SARL
وشمايل
كزايمتا  /مورج ب.ب.ت .مينا للرشق االوسط
729689
افريقيا ش.م.ل
729126
تشاريز ( CHERRYSسليم نبيل عيد)
728344
مرتوبوليتان سكيوريتي -عيل فهمي شاهني
719255
نينكس بلوس ش.م.ل
720847
اس.اف.ار ش.م.م
712967
بروموشني اند سولوشني دايناميك موشني ش.م.م
رشكة مرتا رزيدانس ش.م.م 734338 METRA RESIDENCE SARL
735778
الكرتونيك بالس ش.م.ل
738274
رشكة اي اند زد مطعم كيف ش.م.م
750164
طاريليكو ش.م.م
757872
رومني ترايدنغ كومباني ش.م.م
759638
الرشكة الدولية لالتصاالت والخدمات ش.م.م
766663
الرشكة اللبنانية للخدمات السياحة ش.م.م
771423
رشكة ستورهاوس ش.م.م
774458
رشكة اس ار ب ش.م.ل SOCIETE S.R.P. SAL
774569
ميزون دو السرياميك ش.م.م
املحدودة
ليبانون
رشكة ناشونال انسرتومنتس
781065
املسؤولية فرع لبنان
781320
رشكة أ.ب.م ش.م.ل A.B.M SAL
788964
سل دوت نت  CELL DOT NETش.م.م
789576
هاي دايمنشونز ش.م.ل
791007
التيمايت كرياتفيتي كومباني ش.م.م ()U.C.C
سابا ترايدينغ ش.م.م 796474 SABA TRADING S.A.R.L
638709
حسن احمد حايك
648320
رشكة كار دو ميل ش.م.م
روتينغز ش.م.م ROUTINGS S.A.R.L
648977
بواسطة وكيل التفليسة املحامي ,نبيه الجردي
653701
غيفت بوكس ش.م.م GIFT BOX SARL
رشكة ضاهر للمفروشات املنزلية و املكتبية (ش.ت.ب) 654085
659236
بسام محمد يارس زيادة
660206
بالستي بالس (انيس الياس زيدان)
665708
دايركت ماركتنغ دي.ام ش.م.ل
667962
رشكة كادو كنعان ش.م.م
671052
رشكة كاليمكس ش.م.م
672270
الرشكة الهندسية لالبحاث والتصاميم ش.م.م
682423
انطوان جميل كيوان
683862
سنو بول ش.م.م
685294
رشكة دي اند ايتش ش.م.ل
688216
رشكة ان تي ار ش.م.م NTR SARL
691508
رشكة مورينو لتأجري السيارات ش.م.م
696706
رشكة الناي ش.م.م AL NAY
700316
701529
رشكة ايتيفري  -حكيم لصناعة الزجاج ش.م.م
601776
رشكة الخدمات العامة
601808
رشكة مرياج ش.م.م
مالتي تكنولوجي اكسيس ش.م.ل.
315702
Multi Technology Access sal M.T.A
2114193
مؤسسة الخياط للتجارة العامة

RR223409235LB
RR223409244LB
RR223409363LB
RR223409448LB
RR223409465LB
RR223409615LB
RR223409655LB
RR223409726LB
RR223409765LB
RR223409788LB
RR223409791LB
RR223409831LB
RR223409880LB
RR223409916LB
RR223409933LB
RR223410004LB
RR223410021LB
RR223410083LB
RR223410123LB
RR223410168LB
RR223410185LB
RR223410256LB
RR223410260LB
RR223410327LB
RR223410335LB
RR223410375LB
RR223410392LB
RR223410450LB
RR223410503LB
RR223410517LB
RR223410525LB
RR223410548LB
RR223410551LB
RR223410653LB
RR223410675LB
RR223410684LB
RR223410738LB
RR223410769LB
RR223410809LB
RR223410812LB
RR223410865LB
RR223410874LB
RR223410914LB
RR223410931LB
RR223411027LB
RR223411058LB
RR223411075LB

08/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
07/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
10/06/2022
08/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
07/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
07/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
07/06/2022
10/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
09/06/2022
10/06/2022

22/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
22/07/2022
28/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
20/07/2022
22/07/2022
22/07/2022
26/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
28/07/2022
22/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
22/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
20/07/2022

22/07/2022 09/06/2022 RR223411092LB
RR223411115LB
RR223411129LB
RR223411150LB
RR223411163LB
RR223411336LB
RR223411340LB
RR223411353LB
RR223411375LB
RR223411398LB
RR223411438LB
RR223411441LB
RR223411469LB
RR223411486LB
RR223411509LB
RR223411526LB

10/06/2022
10/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
10/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
10/06/2022
09/06/2022
10/06/2022

20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
22/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
20/07/2022

20/07/2022 09/06/2022 RR223411565LB
RR223411574LB
RR223411628LB
RR223411645LB
RR223411676LB
RR223411716LB
RR223411733LB
RR223411778LB

09/06/2022
08/06/2022
10/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
09/06/2022

20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
25/07/2022
20/07/2022
20/07/2022

الـخـمـيـس  ١٥أيلول 2022

RR224505233LB
RR224505613LB
RR224506517LB
RR224506534LB
RR224508447LB
RR224509734LB
RR224510732LB
RR224511004LB
RR224511066LB
RR224511097LB
RR224511171LB
RR224511208LB
RR224511211LB
RR224511239LB
RR224511242LB
RR224511287LB

2401785
اليكرتيك جنرال باور ش م م
8073
تراكسباركو بشعالني ش.م.م
2088024
اوشني ش.م.م
2671371
فايف دي ش.م.م
363467
مؤسسة ادوار الحاج (ادوار امني الحاج)
2892595
رشكة أتو زيادة ش.م.مAuto Ziade .
2038845
ميكانو لهندسة االساسات ش.م.م.
1012364
 RCH ACCESSORIESش.م.م
1025665
تري فيزي ش.م.م TRE VISI SARL
1034861
رفيق منصور طراد
1050559
امينة عبد السالم التوم
1056932
تسليمات ش.م.ل
1058469
ACE TECH S.A.R.L
1060904
غريب جيمس ش.م.م
1383781
رمزي غازي حسنHASSAN EXPO
رشكة المان دور ش.م.م933799 LA MAIN D OR S.A.R.L -
سبازيو انرتني / SPAZIO INTERNIمحمد سعيد
21/07/2022 07/06/2022 RR224511446LB 298653
مصطفى مجذوب
رشكة الهيل للتجارة والخدمات اللبنانية السعودية ش.م.م 22/07/2022 07/06/2022 RR224514014LB 271258

RR223411804LB
RR223411818LB
RR223411852LB
RR223411866LB
RR223411923LB
RR223411954LB
RR223411968LB
RR223411985LB
RR223412022LB
RR223412040LB
RR223412067LB
RR223412075LB
RR223412107LB
RR223412115LB
RR223412155LB
RR223412169LB
RR223412416LB
RR223412420LB

08/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
10/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
08/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022

27/07/2022 09/06/2022 RR224500718LB
21/07/2022 09/06/2022 RR224503325LB

10/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
07/06/2022
09/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
08/06/2022
10/06/2022
08/06/2022
07/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
08/06/2022

21/07/2022
20/07/2022
22/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
25/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
21/07/2022

التكليف 460
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات
الخاضعني ،املكلفني الواردة أسمائهم يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة التدقيق امليداني يف مديرية الرضيبة عىل القيمة
املضافة ،مبنى وزارة املالية ،قرب قرص العدل  -شارع كورنيش النهر -بريوت ،لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم
املكلف
2020840
104473
1853361
2567885
2532976
191504
2920349
2742191
180063
395488
2007110
2483820
2478585
4731
2237042
2989493
2576447
6405
312031
95388

رقم الربيد املضمون
RR193869474LB
RR193869514LB
RR193870398LB
RR193870415LB
RR193870530LB
RR193870804LB
RR193870852LB
RR193871019LB
RR193871172LB
RR193871186LB
RR193871212LB
RR193871362LB
RR193871393LB
RR193871402LB
RR193871478LB
RR193871566LB
RR193871610LB
RR193871645LB
RR193871685LB
RR193872725LB

تاريخ الزيارة
الثانية
31/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
27/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
30/05/2022
27/05/2022
31/05/2022
31/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
30/05/2022
01/06/2022
27/05/2022
31/05/2022
30/05/2022
01/06/2022
30/05/2022
27/05/2022

تاريخ لصق
LIPANPOST
25/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
26/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
26/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022

 SOFTYللتجارة والتسويق
حرب ترايدنغ كومباني
رشكة حال للمقاوالت والتجارة العامة
رشكة لوميكو ش.م.م.
عبد الساتر ماربل غروب ش.م.مAMG-
جورج نرصي حامض
رشكة نقليات الشمال للتجارة و النقل ش.م.ل
اإلنماء  -ابراهيم سعيد العرييض
محمد عبدالله النشار  -االمينة
جات سات غورمي ش.م.م
رشكة بيبلوس برينتينغ ش.م.ل
ريفيفا ريجينرياتيف مدسني سنرت ش م ل
رشكة دريم بلدرز كومباني ش.م.م
رشكة ميخائيل صحناوي واوالده ش.م.ل
حسني حسن زهري
فرحات أمريكان أوتو بارتس ش.م.م
دينا ج س ر ش.م.م DINA JSR sarl
رشكة يوسف حريري التجارية ش.م.م
ابناء سعدالله سبلبل التضامنية
ديكوريشن اند كونسرتكشن كومباني (عضاضة )
الياس شهوان للتجارة(
أ.ش.ت) ش م م بواسطة وكيل 21/07/2022 06/06/2022 RR193871053LB 2831388
التفليسة املحامية مي سال
مؤسسة دوماني للصناعة والتجارة ( D.I.Tانطوان
25/07/2022 14/06/2022 RR193869942LB 668313
انيس دوماني)

التكليف 463
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -املصلحة املالية اإلقليمية يف محافظة البقاع  -دائرة التحصيل
 املكلفني الواردة أسماؤهم يف الجدول املرفق للحضور اىل مركز الدائرة الكائن يف زحلة  -الرساي الحكومي  -الطابق الثانيلتبلغ الربيد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا االعالم ،واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل موقع االلكرتوني الخاص بوزارة املالية.
إسم املكلف
كريم محمد نواف غندور
عيل كامل صبح
اليسار عبد اللطيف شعيب
عيل عقل رشف
كرم كايد رشف

الرقم
الرضيبي رقم الربيد املضمون
RR188756316LB 2456407
RR188756302LB 3746626
RR188756877LB 2776626
RR188756404LB 3755454
RR188756381LB 3755474

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.

26/07/2022 09/06/2022 RR223411781LB
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
22/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
22/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
22/07/2022
21/07/2022
21/07/2022

١٣

تاريخ الزيارة
الثانية
15/12/2021
15/12/2021
05/01/2022
30/12/2021
30/12/2021

تاريخ اللصق
23/03/2022
23/03/2022
03/01/2022
27/12/2021
27/12/2021

رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 467

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -املصلحة املالية اإلقليمية يف محافظة البقاع  -دائرة التحصيل
 املكلفني الواردة أسماؤهم يف الجدول املرفق للحضور اىل مركز الدائرة الكائن يف زحلة  -الرساي الحكومي  -الطابق الثانيلتبلغ الربيد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا االعالم ،واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل موقع االلكرتوني الخاص بوزارة املالية.
إسم املكلف
جورج كريم شديد إرسالية رقم 6
ايوب عقل غسطني إرسالية رقم 6
نقوال شفيق الزمار إرسالية رقم 6
رويال اورغانيكس ش.م.ل ()22/1
(22/1) Sama.Vision.S.A.R.L
الصولجان للصناعة والتجارة ()22/1
جورج كريم شديد ()22/1

الرقم
الرضيبي رقم الربيد املضمون
RT000171667LB 806769
RT000171680LB 14810
RT000174540LB 3373589
RT000174113LB 2683665
RT000174121LB 2711865
RT000174126LB 546411
RT000174127LB 806834

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة
الثانية
11/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
25/02/2022
28/02/2022
28/02/2022
16/03/2022

تاريخ اللصق
22/3/2022
22/3/2022
22/3/2022
21/03/2022
17/03/2022
18/03/2022
21/03/2022

رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 467
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العـــــالــــم

العـــدد  - 934السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ١٥أيلول 2022

يريفان ُتطالب موسكو بالتدخل لمنع «حرب شاملة» مع باكو
بينما كشــف رئيس الوزراء األرميني
نيكول باشينيان للمرشّ عني أن «العدو احت ّل
 40كيلومرتا ً مربّعة من أرايض أرمينيا يف أيار
املايض واحت ّل  10كيلومرتات مربّعة إضافية
اآلن» ،طالب نائب وزير الخارجية األرميني
باروير هوفهانيسيان روســيا بالتدخل يف
إطار التحالف العســكري بني البلدين ملنع
تحوّل االشتباكات إىل «حرب شاملة».
وقال هوفهانيسيان لوكالة «رويرتز»:
«طلبنا من روسيا ممارسة بعض األحكام
يف إطار التحالف العسكري» ،إذ إن «تكاملنا
اإلقليمــي مهدّد» ،موضحــا ً أن أذربيجان
«تأمل» يف أن ينفصل الرشكاء الرئيسيون
ألرمينيا بسبب الغزو الرويس ألوكرانيا.
واعتــر أن «لــدى أذربيجــان أهدافا ً
عســكرية ومدنية داخل أرمينيا ،بما يف ذلك
املستوطنات املكتظة بالسكان» ،مح ّذرا ً من أن

من آثار القصف األذربيجاني على أرمينيا (أ ف ب)

«هناك خطرا ً واضحا ً من أن اشتباكات الحدود
قد تتصاعد إىل الحرب» ،ودعا القوى الكربى إىل

االهتمام للوضع الذي «قد يؤدّي إىل رصاع كبري
آخر يف االتحاد السوفياتي السابق».

من ناحيته ،طالب باشــينيان القوات
األذربيجانية بـ»مغادرة أراضينا» ،كاشفا ً
مقتــل  105جنــود من جيــش بالده يف
االشتباكات الحدودية مع أذربيجان خالل
اليومني املاضيني ،يف حــن عرضت لجنة
أرسى الحرب األذربيجانية يف بيان استعداد
باكو لتسليم جثث  100جندي أرميني من
ً
داعية إىل وقف
جانــب واحد إىل يريفــان،
إطالق النار.
وذكرت وزارة الدفــاع األرمينية أمس
أن باكو «اســتأنفت هجماتها باملدفعية
وقذائــف الهاون واألســلحة مــن العيار
الثقيل يف اتجاه جريموك فريين شــورجا»،
بينما أعلنــت وزارة الدفاع األذربيجانية أن
القوات األرمينية انتهكت وقف إطالق النار
و»قصفت مواقعنــا يف منطقتي كيلبجار
والشني ليالً بقذائف الهاون واملدفعية».

وصول نعش إليزابيث إلى قصر ويستمنستر
بعــد مســرة انطلقــت من قرص
باكينغهام وتقدّمها أبناؤها ،وصل نعش
امللكــة إليزابيث الثانيــة أمس إىل قرص
ويستمنســر ،حيث سيسجى جثمانها
حتى موعد الجنازة الوطنية اإلثنني املقبل.
وعىل أنغــام موســيقى بيتهوفن
ومندلســون وشــوبان الجنائزية التي
عزفتها فرق الجيش ،مــ ّر النعش أمام
عرشات آالف األشخاص املحتشدين عىل
طول املسار ،وهم يبكون يف غالبيتهم.
وكان النعش خالل هذه الرحلة التي
استم ّرت حواىل  40دقيقة ،ملفوفا ً بالراية
امللكية وقد وضع عليه تاج اإلمرباطورية.
وســار وراء العرش امللك تشارلز الثالث
وشــقيقاه أندرو وإدوارد وشقيقته آن
ومن ث ّم األمريان وليام وهاري.

ويف الغضــون ،أجــرى الرئيــس
األمريكي جو بايــدن محادثات هاتفية
مــع امللك تشــارلز الثالــث مقدّما ً له
التعازي بوفاة امللكــة إليزابيث الثانية
ّ
ومعبا ً عن رغبتــه بـ»مواصلة عالقة
وثيقة» مع العاهل الجديد ،بحسب بيان
للبيت األبيض .وأوضح البيان أن بايدن
«أعرب أيضا ً عن تقدير الشعب األمريكي
الكبــر للملكة» خالل أوّل اتصال مُعلن
بني بايــدن وامللك الجديــد .وأكد البيت
األبيــض أن امللكة «بوقارهــا ووفائها
عــ ّززت الصداقة الراســخة والعالقات
املميّزة التي تجمع بني الواليات املتحدة
واململكــة املتحدة» .ويُشــارك الرئيس
األمريكي يف جنــازة إليزابيث الثانية يف
لندن اإلثنني املقبل.

إنقىض الشــهر الســادس عىل الحرب
األوكرانية الروســية وما ترتــب عليها من
عقوبات وخســائر للطرفــن ،ولكن قيادة
روسيا لم تُع ّزز سلطتها أو توحد الجماعات
السياسية واالقتصادية املؤثرة حولها.
لو كان الرئيــس فالديمري بوتني حقق
النرص رسيعا ً لكان واضحا ً ّ
تغي أمور كثرية.
ّملا أطلق بوتني «عمليته الخاصة» اعتمد عىل
مخزونه الشــخيص ض ّد كييف التي صمدت
ودُعمت خارجيّاً ،ما أطال أمد الحرب ،بحيث
اضطرت النخب الروسية للتفكري بمستقبلها
وايجاد مكان لها يف روسيا القادمة.
ال يزال بوتني يُســيطر عىل الســلطة
بقبضته الحديدية ،ولذا باتت النخب وحلفاؤه
املحتملون يراقبون كل دافع عســكري له،
وباتوا يرون أن ال مــكان له بعد الحرب ،بل
يجــب أن يقترص دوره برتشــيح خليفة له
ومغادرة مرسح األحداث.
لم تخل الصالونات السياسية يف روسيا
يف الســنوات األخــرة من النقاشــات التي
تبقى طــي الكتمان ،ولكــن حاليّا ً أصبحت
الترصيحات الصاخبة واملبادرات السياسية
الواضحة هي السائدة.
اإلدارة الرئاســية تعمل بصمت للبقاء
يف الســلطة ،بينما حرص كبار املسؤولني يف
حزب «روســيا املوحدة» الحاكم بأنفسهم
صالحية يف اإلدالء بوعود تتع ّلق بالسياسات

ملك األردن ضيفًا
في باريس
إستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون وزوجته بريجيت أمس
العاهل األردني الملك عبدالله
الثاني والملكة رانيا وولي العهد
األمير حسين بن عبدالله على
مأدبة غداء في اإلليزيه ،فيما
تناولت المناقشات األوضاع في
الشرق األوسط ،بحسب قصر
اإلليزيه .وذكرت الرئاسة الفرنسية
أن هذا اللقاء سيُش ّكل «مرحلة
جديدة في الشراكة االستراتيجية»
بين البلدين ،وسيُتيح «مواصلة
العمل المشترك في مواجهة
التحدّيات األمنية واالقتصادية».
وأضافت« :ستكون أيضا ً مناسبة
لمناقشة الوضع اإلقليمي في
الشرق األوسط لنفس الهدف وهو
تعزيز االستقرار والحوار».

مقتل فلسطين َّييْن
وضابط إسرائيلي

قطر ومصر ّ
توقعان مذكرات تفاهم
شهد أمري قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني والرئيس املــري عبد الفتاح
الســييس الذي يزور قطر رسميّا ً للم ّرة
األوىل ،التوقيــع عىل عــدد من مذكرات
التفاهم بني البلدين.
وذكر الديوان األمــري يف بيان عرب
موقعه اإللكرتوني أنهما شهدا التوقيع عىل
«مذكرة تفاهم بني جهاز قطر لالستثمار
وصندوق مرص الســيادي لالســتثمار
والتنمية ،ومذكرة تفاهم يف شأن التعاون
يف مجال املوانئ ،ومذكرة تفاهم للتعاون
يف مجاالت الشؤون االجتماعيّة».
وبحســب الديوان األمريي ،فإنهما
عقدا صبــاح أمس «جلســة مباحثات
رسمية» بحثا فيها العالقات بني البلدين
ُ
و»الســبل الكفيلة بتعزيزهــا وتنميتها
يف شــتّى املجــاالت ،ال ســيما يف مجال
االستثمار والنقل والشؤون االجتماعية».

وعقد أمري قطر جلســة مباحثات
منفردة مع السييس يف الديوان األمريي،
ّ
موســعة
أعقبتهــا جلســة مباحثات
ضمّ ــت وفــدي البلدين .وأكد الشــيخ
تميم بن حمد حــرص قطر عىل تعزيز
أطــر التعاون الثنائي بــن الجانبني يف
مختلف املجاالت خالل الفرتة املقبلة ،من
خالل زيادة اســتثمارات بالده يف مرص
واستغالل الفرص االستثمارية املتاحة
بها ،كما ثمّ ــن «الدور املرصي يف تعزيز
آليات العمل العربي املشرتك يف مواجهة
األزمات والتحدّيات الراهنة يف املنطقة».
ويف ختــام زيارته ،غــادر الرئيس
املــري الدوحة أمس فيمــا كان أمري
قطــر يف وداعه يف مطار حمــد الدويل.
ووصل الرئيس املرصي الثلثاء إىل الدوحة
يف زيــارة تاريخية هدفــت إىل تكريس
املصالحة بني البلدين.

هل تنطلق شرارة المنافسة على خالفة بوتين؟
خــــــالــــــد الــــــعــــــزي

أخبار سريعة

وهناك مســؤولون تبنّوا اســراتيجية
االجتماعية .ويمكن أن نرى حملة املنافسة
مختلفة تماماً ،بحيــث اختاروا االبتعاد قدر
بني الصقور التي يمثلها كل من:
 دميرتي ميدفيديف ،الرئيس الســابقاإلمــكان عن موضوع «العمليــة الخاصة»
الذي انشغل باإلدالء بالترصيحات املتشددة
واإلعالم ،وهذا الجناح يمثل الحمائم يف الحزب
الحاكم مثل:
املبا َلغ فيهــا املتع ّلقة بقضايا السياســة
 رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستنيالخارجية واإلهانات املوجهة للقادة الغربيني،
وعمدة موســكو ســرغي ســوبيانني،
فاملتاعب الداخلية سببها األعداء الخارجيون.
وكالهما كانا يعدّان من املنافسني لخالفة
 ســرغي كرينكــو ،رئيــس الوزراءبوتني قبــل الحرب ،والتزمــا الصمت .إن
السابق واملرشف عىل الجمهوريات املنفصلة
التفسري املنطقي لصمتهما ،هو أن الحرب
يف دونباس .وقد أصبح أحد أبرز السياسيني
أمر موَقت ،وأن العالقات مع
يف العهد الجديد منذ أن أصبح
الغرب وحتى مــع أوكرانيا،
مبعوثا ً رئاسيّا ً يف مطلع القرن
ّ
سيتعي اســتعادتها الحقاً.
الحــايل ،ولم يظهر مطلقا ً أي
يريد بوتين أن يشارك لم يوجــه أي منهما إهانات
ميل لألضواء.
لـ»الــدول املعاديــة» ،ولم
كرينكو الذي يرتدي الزي
في االنتخابات باعتباره
يُشــاركا بصــورة مبارشة
عال
الكاكي ويتحدّث بصوت ٍ
عن الفاشيني والنازيني واملهمة الرجل الذي هزم النازية بالحملة العسكرية.
وتعكس االسرتاتيجيتان
الفريــدة للشــعب الرويس،
بتوجهات الصقور والحمائم يف حزب «روسيا
أصبح يتصدر األحداث العامة .وهو لم يُشارك
املوحدة» يف طرح املبــادرات العالية الصوت
بصورة مبارشة بالحملة العسكرية ،وقد نجح
والصمــت املطبق ،واملواقــف واالفرتاضات
بوضوح أن تكون له مكانة لدى بوتني.
املختلفــة ممــن ينتهجونهــا .فالصقور
 فياتشيسالف فولودين ،رئيس مجلسيترصّفون عىل أســاس أن بوتــن هو الذي
الدوما .فمنذ انتقالــه من الكرملني (كنائب
سيختار خليفته ،لذلك فهم يق ّلدون ترصّفاته
أوّل لرئيس ديوان الرئاسة) إىل مجلس الدوما،
محاولــن كســب ودّه .أمّ ا مــن يلتزمون
كثّــف فولودين من تواجــده العلني بإدالئه
الصمت ،فإنهــم يعتمدون عىل ســيناريو
بالعديد من الترصيحات االستفزازية وبفرض
مختلــف للخالفة ،يتمثــل بانتخاب النخب
حظر عىل اســتخدام كلمــات أجنبية عىل
لخليفة بوتني.
واجهات املحال ،ودعوته لإلبقاء عىل عقوبة
وتُعــ ّد إدارة الرئاســة لالنتخابات يف
اإلعدام يف الجمهوريتني الحديثتني.

 ،2024ومن الواضح من الذي ســيكون له
الدور املركزي .فالحرب واحتمال ضم املزيد
من األرايض يحــوالن دون أن تكون هناك
حاجة ليُقدّم بوتــن برنامجا ً من أي نوع.
فهو يريد أن يشارك يف االنتخابات باعتباره
الرجل الذي هزم النازية (بغض النظر عن
النتائج الفعلية للغزو).
يبقى االهتمــام لســباق الخالفة من
جانب معظم كبار أفراد النخب الذين يريدون
مناقشة و»رؤية» مســتقبل ما بعد بوتني.
ومهما كان شــكل ذلك املســتقبل ،يبدو أن
فرصة بوتني فيه ضئيلة للغاية.
الســؤال املهم الذي يطرح نفسه أمام
الرأي العام الدويل واملحيل :هل سيقبل الغرب
بهذه الشــخصيات للتعامل مع الســلطة
القادمة وتعويــم دورها املخفي مجدّداً ،كما
تعامل مع بوتني الــذي دعم من الغرب ألجل
ضمان االستقرار يف الدولة؟
ولكــن مــع اغتيــال داريــا دوغني
ابنة فيلســوف البالط ألكســندر دوغني،
واالنتكاســة التي حصلت للجيش الرويس
يف مناطق الجنوب والرشق األوكراني ،وبعد
مطالبة  17منطقة من موســكو وسانت
بطرســبورغ بتاريخ  10أيلول الحايل عرب
توقيع نوابها عىل بيان ،بوتني ،باالستقالة،
بعد االنتخابات الفرعيــة التي جرت ،هل
باتت املواجهة تأخــذ دورها اآلخر يف إطار
توسيع النزاع بصورة جديدة تسيطر عليها
االغتياالت وحرب االستخبارات؟

ُق ِت َل فلسطينيّان وضابط إسرائيلي
في تبادل إلطالق النار قرب
معبر بين إسرائيل ومدينة جنين
الفلسطينية في الضفة الغربية
أمس .وذكر الجيش اإلسرائيلي
في بيان أن ضابطا ً ُق ِت َل خالل
تبادل إلطالق النار عندما «اقترب
مشبوهان» من معبر الجلمة.
وكشفت وكالة «وفا» أن القتيلين
الفلسطينيين هما أحمد أيمن عابد
وعبد الرحمن هاني عابد من قرية
كفر دان غرب جنين.

تحذير أممي حول سوريا
ح ّذرت األمم المتحدة في تقرير
جديد من خطر تصاعد الصراع
الدموي في سوريا بعد اندالع
جبهات قتال عدّة في كافة أنحاء
البالد في األشهر األخيرة .وقال
رئيس لجنة التحقيق األممية في
شأن سوريا باولو سيرجيو بينيرو:
«ال تستطيع سوريا تحمّ ل العودة
إلى القتال على نطاق أوسع ،لكن
هذا ما قد تتجه إليه» ،مضيفاً:
«كان لدينا اعتقاد في وقت ما أن
الحرب انتهت تماما ً في سوريا»،
لكن «االنتهاكات الموثقة في
التقرير تُثبت عكس ذلك».

شي يؤكد دعم سيادة
كازاخستان
أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ
عن دعمه لسيادة كازاخستان،
خالل زيارة للدولة الحليفة لموسكو
التي حرصت على أخذ مسافة من
روسيا منذ غزو أوكرانيا .وتعهد
شي خالل المحادثات مع الرئيس
قاسم جومارت توكاييف بمساعدة
كازاخستان على «الحفاظ على
استقاللها الوطني وسيادتها
ووحدة أراضيها» .كما وعد شي بأن
يُعارض «تماما ً تدخل أي قوى في
الشؤون الداخلية» لكازاخستان.
وصدرت هذه التصريحات في
وقت أثار الغزو الروسي ألوكرانيا
مخاوف في كازاخستان في شأن
المطامع الروسية ،ال سيما وأن
البلد يضم أقلية روسية كبيرة .وفي
ختام زيارته األولى هذه إلى الخارج
منذ بدء ّ
تفشي «كوفيد» ،غادر شي
إلى أوزبكستان لعقد قمة مع قادة
الدول األعضاء في منظمة شنغهاي
للتعاون ،سيلتقي خاللها خصوصا ً
الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
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كأس ديفيس :فوز أستراليا والسويد وهولندا إفتتاحًا
حققت أسرتاليا بداية جيدة يف مسابقة
كأس ديفيس لكرة املرضب بحلتها الجديدة
التــي انطلقــت يف العام  ،2019بحســمها
مواجهتها مع بلجيكا يف منافسات املجموعة
الثالثة املقامة مبارياتها يف هامبورغ األملانية.
ويف ظهوره األول يف كأس ديفيس ،وضع
جايســون كوبلر أســراليا ،صاحبة املركز
الثاني من حيث عدد ألقاب املســابقة خلف
الواليات املتحدة ( 28مقابل  ،)32يف املقدمة
بفوزه عىل زيزو بريغــز  4-6و 6-1و،3-6
قبل أن يمنح أليكس دي مينور بالده التقدم
2صفر بتغلبه عىل دافيد غوفان  2-6و.2-6وت ّم تقليص عدد املنتخبات املشــاركة
يف دور املجموعــات من  18يف النســخة
املاضية إىل  16هذا العام ،توزعت عىل أربع
مجموعات تقام مبارياتهــا يف أربع مدن
هي بولونيا اإليطاليــة (املجموعة األوىل)،
غالسكو االسكتلندية (الرابعة) ،هامبورغ
(الثالثة) وفالنسيا اإلسبانية (الثانية).

ويف املجموعة األوىل ،تفوقت الســويد
عــى األرجنتني بفــوز إليــاس ِي ِمر عىل
سيباســتيان باييــس  4-6و 6-3و-7
 ،6ثم شــقيقه ميكايل يمــر عىل دييغو
شفارتسمان  2-6و.2-6
ويف املجموعة الثانية ،وضع فاســيك
بوسبيســيل كندا يف املقدمــة أمام كوريا
الجنوبية ،بفوزه عىل هونغ سيونغ -تشان
 6-4و 1-6و.6-7
لكن فيليكس أوجيه-ألياسيم ،املصنف
 13عامليــاً ،ســقط أمام كوون ســونوو
 7-6و ،6-3ما جعــل مباراة الزوجي التي
خاضها بصحبة بوسبيسيل ضد نام جي-
سانغ وســونغ مني -كيو حاسمة لتحديد
الفائز وقد خرج الكنديان منها منترصين
 5-7و 7-5و.3-6
ويف املجموعــة الرابعة ،حســمت
هولندا مواجهتها مع كازاخســتان بعد
فوزهــا بمباراتي الفردي عــر تالون

برشلونة يمدّد لغافي حتى 2026
مدّد برشلونة اإلسباني عقد
العب وسطه اليافع واملتألق هذا
املوسم غايف حتى العام .2026
وقال النــادي الكاتالوني:
"توصــل برشــلونة والالعب
بابلو باييــس غافريا اىل اتفاق
لتمديد عقده حتى  30حزيران
مــن العــام  .2026تبلغ
قيمة البند الجزائي مليار
يورو" .وغايف الذي خاض
 6من مباريات برشــلونة
السبع أساسيا ً هذا املوسم،
ّ
يجسد ثنائي املستقبل
يف خط الوسط إىل
جانب بيدري.
وُلد غايف (18
عامــاً) يف بلدة
لوس باالسيوس
إي فيافرانــكا
بالقــرب مــن
إشــبيلية يف 5
آب  ،2004وشــق
طريقه يف فرق الشباب
لدى ريــال بيتيــس حيث
أمىض موسمني.
انتقل إىل برشلونة
يف موسم  2016ومثّل
فريق تحت  12سنة
وصوال ً إىل تشــكيلة
تحت  19سنة.

استدعي اىل الفريق الرديف
يف شباط  ،2021قبل أن يضمّ ه
الهولنــدي رونالــد كومان إىل
الفريــق األول قبــل موســم
.2022-2021
استه ّل مشواره يف الدرجة
األوىل ضد خيتــايف بعمر 17
عاما ً و 24يوماً ،ليكون
رابــع أصغــر العب
بتاريخ برشلونة.
أصبــح عنــرا ً
أساســيا ً يف تشــكيلة
برشــلونة وســجّ ل
هدفــه األول معه يف
كانون األول 2021
ضد إلتيش ،ليصبح
ثالث أصغر مسجّ ل
يف تاريـــخ النادي
العريق .ويُعـد غايف
من العنارص الرئيسة
يف تشــكيلة املنتخــب
الوطنــي تحــت إرشاف
املــدرب لويس إنريكي
الذي يستعد لخوض
مونديــال  2022يف
قطر( .أ ف ب)

أخبار سريعة
فوز لبنان على كمبوديا

من مباراة الزوجي بين هولندا وكازاخستان

غريكسبور وبوتيك فان دي زاندشخولب
اللذيــن تغلبا عىل ميخائيل كوكوشــن
 1-6و 6-3و 3-6وألكسندر بوبليك 6-3

و 1-6و 4-6عــى التوايل ،قبل أن تخرس
مباراة الزوجي الهامشية.
(أ ف ب)

"يوروبا ليغ" :مهمة صعبة ليونايتد

ّ
حقق منتخب لبنان للشباب فوزه
األول في افتتاح منافسات الجولة
األولى ضمن المجموعة التاسعة
من تصفيات كأس آسيا للشباب
تحت الـ 20عاما ً المُقامة في
أوزبكستان ،على كمبوديا
( )0-1أمس ،وسجل محمد
صادق هدف الفوز في الدقيقة
التاسعة .ويلتقي منتخب األرز
مع طاجيكستان غدا ً الجمعة عند
الساعة السادسة مسا ًء بتوقيت
بيروت .ويتأهل إلى النهائيات
اآلسيوية صاحب المركز
األول في كل مجموعة ،إلى
جانب أفضل خمسة منتخبات
حاصلة على المركز الثاني في
المجموعات العشر ،لتنض ّم إلى
منتخب أوزبكستان المضيف.

الملعب في تشرين

العبو مانشستر يونايتد خالل التمارين لمواجهة شيريف

سيكون مانشسرت يونايتد اإلنكليزي يف رحلة
شاقة اىل مولدافيا اليوم ،يف محاولة منه لتعويض
سقوطه اإلفتتاحي يف مسابقة الدوري األوروبي
لكرة القــدم "يوروبا ليغ" ،حــن يتواجه مع
شرييف ترياسبول.
بدأ يونايتد مشواره يف املجموعة الخامسة بسقوط
عىل أرضه أمام ريال سوســييداد اإلسباني صفر،1 -
ما جعل رجال املدرب الهولندي إريك تن هاغ مطالبني

بالعودة من العاصمة املولدافية كيشــيناو بالنقاط
الثالث ،من أجل تعزيز حظوظهــم بنيل املركز األول
املؤهل مبارشة اىل ثمــن النهائي .وعىل غرار يونايتد،
يســعى روما اإليطايل بقيادة املدرب الربتغايل جوزيه
مورينيو والوافد الجديد النجم األرجنتيني باولو ديباال،
اىل تعويض سقوطه االفتتاحي يف املجموعة الثالثة عىل
أرض لودوغوريتس البلغاري ( ،)2-1من خالل الفوز
عىل ضيفه هلسنكي الفنلندي( .أ ف ب)

أبرز مباريات الجولة الثانية
رين (فرنسا)  -فنربغشه (تركيا)
دينامو كييف (اوكرانيا)  -أيك الرنكا (قربص)
روما (إيطاليا)  -هلسنكي (فنلندا)
بيتيس (إسبانيا)  -لودوغوريتس (بلغاريا)
براغا (الربتغال)  -أونيون برلني (أملانيا)

منزل مولر يتعرّض للسرقة
تع ّرض منــزل تومــاس مولر،
مهاجم بايرن ميونيــخ االملاني الذي
احتفل بعيد ميــاده الثالث والثالثني
الثالثاء املــايض ،للرسقة خالل مباراة
فريقه امام ضيفه برشلونة االسباني
يف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،وفق
ما أفادت صحيفة بيلد األملانية امس.
وقالت الرشطــة املحلية يف بيان
مـــن دون ذكــر
االسـم ،إن "مساء
الثالثــــاء ،قــام
مجهولـون برسقة
منــزل يف أوترفينــغ
واســتولوا عــى األموال
واملجوهرات وأشياء ثمينة"
ُقدرت قيمتها بـ 500ألف يورو.
ووفقا ًملعلومات "بيلد" ،تعود الفيال
ملولــر الذي كان يخوض املبــاراة التي
انتهت بفوز فريقه 2-صفر ضد العبه
السابق البولوني روبرت ليفاندوفسكي
وزمالئه يف النادي الكاتالوني.
وبحســب بيان الرشطة ،وقعت
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االحــداث عند نحو الســاعة العارشة
مسا ًء يف التوقيت املحيل أي مع انطالق
الشــوط الثاني ،يف أوترفينغ (جنوب
ميونيخ) عىل بُعد نحو أربعني كيلومرتا ً
من ملعب "أليانز أرينا" .وقالت الرشطة
إن اثنني عىل األقل من اللصوص تمكنا
من الفرار عند وصــول عنارصها بعد
دقائق ،وعىل رغم عمليــات التفتيش
املكثفة ،لم يتم القبض عىل الفاعلني.
(أ ف ب)

شرييف (مولدوفا)  -مانشسرت يونايتد (إنكلرتا)
سوسييداد (إسبانيا)  -أومونيا (قربص)
فيينورد (هولندا)  -شتورم غراتس (النمسا)
ميدتيالند (الدنمارك)  -الزيو (إيطاليا)
موناكو (فرنسا)  -فريينتسفاروش (املجر).

بايرن ميونيخ يخسر جهود هرنانديز
تلقــى بايرن ميونيــخ األملاني رضبة
بإصابة مدافعه الفرنــي الدويل لوكاس
هرنانديــز خــال الفوز عىل برشــلونة
اإلســباني 2-صفر الثالثاء يف دوري أبطال
أوروبا ،ما ســيبعده لـ"أسابيع عدة" وفق
ما أفاد النادي البافاري.
وتعرض هرنانديز ( 26عاماً) ،الذي
كان صاحب هــدف التقدم لبايرن يف
مستهل الشــوط الثاني من موقعة
"أليانز أرينا" ،لتمزق عىل مســتوى
العضالت املق ّربة بحسب بايرن.
وقال النــادي البافاري يف
بيان" :ســيكون عىل بايرن
ميونيخ أن يلعب يف الوقت
الحايل مــن دون لوكاس
هرنانديــز .كشــف
الفحــص أن الالعب
الفرنــي أصيــب
بتمــزق عضــي يف
املق ّرب األيرس خالل الفوز
عىل برشــلونة يف دوري
أبطال أوروبا".
وتابــع" :ســيغيب
هرنانديز لعدة أسابيع" ،كاشفا ً
أن إصابــة مواطنــي األخــر

بنجامان بافــار ودايو أوباميكانو ليســت
خطرية "وســيتمكن الثنائي من اســتئناف
التدريب يف األيام القليلة املقبلة".
وخــرج بافار بعــد  21دقيقة فقط عىل
بداية املباراة ،بينما أكمــل أوباميكانو اللقاء
عىل رغم تعرضه لرضبة يف الركبة.
وتأتي إصابة هرنانديز ،التي تعرض لها يف
الدقائق الثالث األخرية بعد اصطدام بالعاجي
فرانك كيســييه ،يف وقت حرج جدا ً إذ يستع ّد
منتخب بالده للدفــاع عن لقبه
العاملي نهاية العام الجاري يف
مونديال قطر الذي ينطلق يف
 20ترشين الثاني املقبل.
وتشكل إصابته خربا ً
سيئا ً آخر ملدرب فرنسا
ديدييه ديشــان ،الذي
يخــوض فريقه نهاية
الشهر الجاري مباراتني
يف دوري األمــم األوروبيــة ضد
النمســا والدنمارك ،إذ سبق له
أن خــر جهود مدافع باريس
جرمان بريســنيل كيمبيمبي
إلصابة تعرض لها السبت مع
ناديه يف الدوري املحيل.
(أ ف ب)

شارفت المرحلة األولى من
األعمال في ملعب بلدية ّ
سن الفيل
على االنتهاء إثر فلشه باالتربة
ّ
المخصصة لتأسيس ارضيته،
وذلك تمهيدا ً لتغطيته بالعشب
االصطناعي في المرحلة الثانية،
والتي يتوقع أن تنطلق بعد نحو
أسبوع ليكون جاهزا ً بعدها
بشكل نهائي في أواخر تشرين
االول المقبل .ويملك الملعب
المواصفات الشرعية المطلوبة،
حيث يبلغ طوله  105أمتار
وعرضه  63متراً ،ولديه تراجعات
ومساحات واسعة خلف المرميين
وعلى جوانبه .وستكون األولوية
لتمارين المنتخبات الوطنية،
وبعدها األندية .وكان الحكمة اول
من اتفق مع القيّمين على الملعب
العتماده في التمارين اليومية
لمدة ثالث ساعات إبتدا ًء من
الساعة الثانية بعد الظهر.

الثقة بالمدرّب فليفل

أبدت إدارة نادي النجمة ثقتها
الكاملة بالمدير الفني بالل
فليفل بعد الصورة الجيّدة التي
ظهر فيها الفريق في المباراتين
األخيرتين على ارض الملعب
المحلي ،من حسن
في الدوريّ
ّ
التنظيم واإلنتشار والتجانس
بين الخطوط الثالثة .وكانت
معلومات تحدثت عن نية النادي
إستقدام المد ّرب المصري محمد
عبد العظيم الذي سبق أن اشرف
على الفريق "النبيذي" في موسم
( )2020-2019الى جانب فليفل،
ّ
لكن لجنة كرة القدم في النادي
نفت هذا الخبر جملة وتفصيالً.
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 Microscopeيدقق
في نظرية آينشتاين
توصل القمر االصطناعي الفرنيس
الصغــر "ميكروســكوب" إىل دقــة
قياسية يف التحقق من "مبدأ التكافؤ"
الفيزيائي الذي يُعترب أحد أركان نظرية
النسبية العامة آلينشتاين .وأُطلق هذا
القمر الصغري يف نيسان من العام 2016
واستقر عىل ارتفاع  710كيلومرتات عن
سطح األرضّ ،
ووفر معلومات عىل مدى
سنتني ونصف السنة.
وكان العالم الشــهري غاليليو أول
من افرتض يف القرن الســابع عرش أن
جســمني مختلفني من حيــث الكتلة
والتكوين يصطدمان باألرض يف الوقت
نفسه إذا أُسقطا يف الوقت نفسه .وبعد
ثالثة قرون ،تمكن رائد فضاء من بعثة
"أبولو  "15من تجســيد هذه النظرية
من خالل إسقاط ريشة ومطرقة عىل
سطح القمر بالرسعة نفسها.
أما نيوتن فافرتض "مبدأ التكافؤ"
بني قوة الجاذبيــة وقوة القصور الذاتي
التــي تصيب الجســم إذا كان يف حركة
تســارع .ويعترب هذا املبــدأ أحد أعمدة
نظرية آينشتاين املعروفة باسم النسبية
العامة .وتوصــل العلماء العام  2007إىل
إثبات مبدأ التكافؤ بني القوتني بدقة 13
عرشاً ،لكن الفضاء هــو البيئة املثالية
للتحقق منه بدقة أكرب بفعل التحرر من
مختلف املؤثرات املوجودة عىل ســطح
األرض( .أ ف ب)

فوانيس ضخمة في مهرجان منتصف الخريف في غوانغدونغ  -الصين (أ ف ب)

تنضم إلى
 13مطعمًا كنديًا
ّ
نرش دليل "ميشــان" أحد أبرز مراجع عشــاق
الطعام يف العالــم ،تصنيفاته األوىل يف كندا مســلطا ً
الضوء عىل  74مطعما ً يف تورونتو أكرب مدينة كندية.
ومنح مفتشــون تابعون للدليــل تصنيف نجمة
واحدة إىل اثني عرش مطعما ً لتقديمها "مأكوالت عالية
الجودة ،تســتحق زيارتها" ،وتصنيف نجمتني ملطعم
واحد لتوفريه "طبخا ً ممتازاً ،يستحق الزيارة".
وقال مدير دليل "ميشــان" غويندال بولينيك ّ
إن:
"تورونتو تظهر أنها تســتحق أن تكون االختيار األول
لدليلنا يف الشــمال الكندي" ،مشــرا ً إىل تنوّ ع املطابخ
فيها الذي يعكس الروح العاملية للمدينة.
وبدأ مفتشون تابعون للدليل منذ أيار املايض زيارة

حدين في فنزويال
سينما لألطفال المتو ّ
أتاحت صالة سينما افتُتحت يف فنزويال
للمصابــن بالتوحّ د التمتــع بأعمال الفن
الســابع ،لكونها الدار األوىل من نوعها التي
تعرض أفالما ً خضعت إلرشاف متخصصني
يحددون ما إذا كان مضمونها مناســبا ً ملن
يعاني هذا املرض ّ
ألن من شــأن املشــاهد
العنفية مثال ً أن تؤثر سلبا ً عليهم.

هـــــــــــــــــل تعــــــــــلم

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.

وداخل صالــة " "Cinexالتي افتُتحت هذا
األسبوع داخل أحد مراكز التسوق يف كراكاس،
تم تكييف الصــوت واإلضاءة ليتناســبا مع
املصابني بالتوحدّ ،
ألن الضجيج القوي واأللوان
املبهرجة أو الداكنة جــدا ً قد توترهم .وتحوي
شاشة ذات إضاءة خافتة وصوت معتدل .كما
أُنشئت زاوية ُ
سمّ يت بـ"زاوية أمان" لعزل أي
متف ّرج تنتابه نوبة وللمســاعدة عىل تهدئته.
وتشــكل هذه الصالة أول مســاحة ترفيهية
مناسبة لألشخاص املصابني بالتوحد ومتالزمة
داون ،يف ٍ
وقت يحظر القانون يف فنزويال التمييز
ضد ذوي االحتياجات الخاصة .ومن الطبيعي
أن تحظى هذه الفئة باهتمام إضايف فضالً عن
إعفائها من نسبة معينة من رسوم الدخول إىل
املرافق العامة .وحددت " "Cinexسعر التذكرة
للمشرتين من ذوي اإلحتياجات الخاصة بثالثة
دوالرات بينما يبلغ ســعر التذكرة لألشخاص
األصحاء خمسة دوالرات( .أ ف ب)

املطاعم يف املدينــة الكندية لتقويمها ،وقاموا بتصنيفها
استنادا ً إىل منهجية يبقيها الدليل رسية .وتوفر املطاعم
الثالثة عــر التي حازت تصنيفــات الدليل ،مجموعة
متنوعة من املطابخ بدءا ً مــن املأكوالت التي تعتمد فن
الطهو املعارص وصوال ً إىل تلك اإليطالية واملطبخ الياباني
الذي حازت املطاعم التي تقدم أطباقه عدد التصنيفات
األكرب باإلضافة إىل تصنيف نجمتي ميشالن.
وأشاد "ميشــان" كذلك بجودة فن الطهو يف 17
مطعما ً يوفر أطباقا ً بأســعار مقبولــة .ومنح ثالث
جوائز خاصة أخرى األوىل عن جودة الخدمة ،والثانية
عن أفضل خبــر نبيذ والثالثة عــن جودة مرشوبات
الكوكتيل( .أ ف ب)

فيديو لجنين ال َزرد يفوز بـ Nikon Small World
فاز مقطع فيديو مذهل لجنني
أســماك ال َز َرد املخ َّ
ططة بمسابقة
""Nikon Small World In Motion
السنوية الثانية عرشة.
ويُظهر الفيديــو الذي صوّره
الدكتــور األرجنتيني إدواردو زاتّارا
ملدة  8ســاعات متتاليــة بتقنية
الـــ" ،"Time Lapseمراحل تكوّن
وتطوّر خاليا هذا الجنني .ويُستخدم
ســمك ال َز َرد عىل نطاق واســع يف

البحث العلمي حيث أن أنســجته
تتجدد وتســاعد يف تطوير عالجات
إلصالح تلف األنسجة لدى البرش.
وقال زتّارا الــذي فاز باملركز
األول" :جاء التسجيل نظيفا ً للغاية
ولم يتطلــب أي مونتاج أو معالجة
أو تعديــل .تمكنــت مــن تقديم
مقطع تصويــري غني باملعلومات
البيولوجية ومذهل برصياً".
وتــم إطالق هذه املســابقة يف

العام  1975لتســتهدف املصورين
الذين يســتخدمون املجهر الضوئي
( .)Light Microscopeومــع
استمرار التطور الرسيع يف الفضاء
العلمي ،تلعب املسابقة دورا ً كبريا ً يف
تفسري األبحاث واالتجاهات الرائعة
للعلم من حولنا بفيديوات ذات جودة
ّ
ومفصلــة وواضحة برصياً،
عالية
وتمنح الجمهور ملحة عن عالم خفي
ال يمكن رؤيته ّإل من خالل املجهر.

يُعترب إطعام الحمام
يف شوارع سان فرانسيسكو
أمرا ً مخالفا ً للقانون.

أســسهــا :مـيـشـــــال مكـــــتـف
رئــيس التحــرير :بشــــارة شـــربل
المدير المسؤول :جورج بربـاري
e-mail: info@nidaalwatan.com
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