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◄ إعالنات رسمية ►
ع ـمــل ل ـف ـتــرة م ــا ف ــي إحـ ــدى الـصـحــف
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،أن ـ ــه م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي فــي
ظــل الـحـيــاة البسيطة الـتــي يحرص
املــذهــب الــوهــابــي عـلــى تطبيقها ،أن
يتأثر العامل األجنبي العادي بثقافة
الحياة السعودية وتقاليدها ،ال بل
ً
ويعجب بها .فمثال هذا العامل الذي
تتملكه الرهبة لدى رؤيته لرب عمله
الـسـعــودي بثيابه األنـيـقــة وعـبــاء تــه
املــذه ـبــة ،ســرعــان مــا يـجــد نفسه في
وقــت الـصــاة يصلي بجانبه ،أو قد
ي ــؤم ــه هـ ــو وج ـم ـي ــع امل ــوظـ ـف ــن عـلــى
اختالف مستوياتهم الوظيفية .وهذا
ما يمنحه شعورًا باملساواة والعدالة
يفتقده فــي بـلــده ،األمــر الــذي يجعله
ً
تــالـيــا مـتـقـبــا أك ـثــر لـكــل أف ـكــار وقيم
هــذا املجتمع ،الدينية واالجتماعية
واالقـتـصــاديــة والـتــربــويــة .وال سيما
أن والء املرء في معظم األحيان يكون
لصاحب العمل ومصدر رزقه .فكيف
إذا كان هذا املرء يعاني الفقر والظلم
في مجتمعه؟

االسترخاء الرسمي
قـ ـ ــد ال يـ ـ ـك ـ ــون املـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ـس ـ ــوري
مـ ـقـ ـص ــودًا ل ـ ــذات ـ ــه ،ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى أن
نـشــر الـثـقــافــة ال ـس ـعــوديــة ومــذهـبـهــا
الوهابي تخطى منذ سنوات طويلة
بـ ـع ــده الـ ـع ــرب ــي واإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي لـيـصــل
إلــى مرحلته العاملية ،بدليل املراكز
الثقافية الكبيرة املنتشرة فــي دول
الـعــالــم ،واإلن ـفــاق املــالــي الهائل على
ب ـنــاء امل ـســاجــد وت ـمــويــل الجمعيات
الدينية ،وتعدد جنسيات العاملني
ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،ل ـكــن س ــرع ــة اسـتـجــابــة
املجتمع ال ـس ــوري ،تـطــرح تـســاؤالت
عن أسباب تراخي مؤسسات الدولة
السورية الثقافية والفكرية والدينية
فــي املــواج ـهــة املـبـكــرة لـهــذا «ال ـغــزو»
اآلتي من قنوات عدة .على األقل كان
بــإمـكــانـهــا االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـت ـيــارات
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـت ـنــويــريــة ال ـنــاش ـطــة في
دول الخليج من جانب ،والعمل على
تـفـعـيــل م ــؤس ـس ــات ال ـب ـلــد ال ـتــربــويــة
والتعليمية والثقافية ،لتعزيز ونشر
ثقافة بالد الشام املعروفة بانفتاحها
وتسامحها ،ورفضها للعنف ونبذ
األخر من جانب آخر.
ً
ال يـ ـج ــد الـ ـك ــات ــب ع ـي ـس ــى أمـ ـ ـ ــا فــي
التيارات الثقافية الخليجية املتنورة
الــراهـنــة ،فهي «وإن كانت مــوجــودة،
وخصوصًا في دولــة الكويت ،تبقى
بال تأثير في الرأي العام .ولن يكون
ب ــاس ـت ـط ــاع ـت ـه ــا الـ ـت ــأسـ ـي ــس ل ــوع ّــي
م ـح ـلــي ،بـحـيــث تـسـتـطـيــع أن تـمــثــل
تــوجـهــا م ــا» .فــال ـت ـيــارات الـتـنــويــريــة
في الخليج بحسب رأيــه «عبارة عن
ّ
ترفية ال أكثر (استهالك سلعة
حالة
م ـ ــا) م ــن غ ـي ــر امل ـم ـك ــن أن ت ـت ــأص ــل».
وه ــذا رأي ال يـتـفــق مـعــه الصحافي
سالمة الذي يعتقد بوجود «تيارات
ثقافية وتنويرية جــادة في الخليج
العربي ،إنما قد ال تكون قــادرة على
إحداث تغيير كبير في بنية املجتمع
وثقافته بالنظر إلــى سطوة ونفوذ
املــؤس ـســة الــدي ـن ـيــة ،وم ــا أف ــرزت ــه من
ث ـقــافــات وتـقــالـيــد يـحـتــاج تغييرها
إلى عمل مجتمعي».

أم ـ ــس ،ع ــن أمـ ــل ب ـ ــاده ف ــي تـحـ ّـســن
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار م ـ ــع ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
ح ــول املـلــف ال ـســوري بـعــد انتخاب
الرئيس األميركي الجديد ،مشيرًا
إلى أن الرئيس فالديمير بوتني ،ال
ينوي لقاء نظيره دونالد ترامب ،أو
املنتهية واليـتــه ب ــاراك أوبــامــا ،في
الوقت الحالي.
إلى ذلك ،أعلنت «سانا» أن طائرات
إسرائيلية استهدفت ،ظهر أمــس،
أح ـ ــد املـ ــواقـ ــع ف ــي ت ــل الـ ـشـ ـع ــار فــي
ريف القنيطرة ،وذلــك بالتزامن مع
هـ ـج ــوم ع ـن ـيــف ش ـن ـتــه ال ـج ـمــاعــات
املسلحة على بلدة حضر في ريف
القنيطرة.
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

اغتيال شاب
في غزة ّبدعوى
«التشيع»
ُ
قتل الـشــاب الفلسطيني مثقال الساملي
( 35عـ ــامـ ــا) ،ع ـل ــى ي ــد م ـس ـلــح مـجـهــول
الـهــويــة ،عندما كــان جالسًا بــالـقــرب من
بـيـتــه ف ــي مـخـيــم ال ـشــاطــئ ،فــأطـلــق عليه
املـ ـسـ ـل ــح رص ــاصـ ـت ــن ف ـ ــي رأسـ ـ ـ ــه ل ـقــي
حتفه إثــرهـمــا مـبــاشــرة .وقــالــت الشرطة
الفلسطينية إنها شرعت في التحقيق في
ظروف الحادث الذي وقع على بعد أمتار
قـلـيـلــة م ــن بـيــت رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـســابــق
ونــائــب رئـيــس املكتب السياسي لحركة
«حـمــاس» إسماعيل هنية ،فيما انقسم
الـفـلـسـطـيـنـيــون ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي بــن رافـضــن لهذه الجريمة،
وآخرين موالني للتيار السلفي الجهادي
ممن «باركوا» عملية القتل.
وال ـســاملــي ك ــان يـعـمــل فــي أح ــد األج ـهــزة
األمـنـيــة الـتــابـعــة للسلطة قـبــل أن ينضم
إل ــى ع ـش ــرات اآلالف م ـمــن ج ـل ـســوا في
بـيــوتـهــم بـعــد سـيـطــرة حــركــة «ح ـمــاس»
على قطاع غزة ،وكما يبدو من صفحته
ع ـلــى «ف ــاي ـس ـب ــوك» ،ف ــإن ــه كـ ــان يـخــوض
فــي ن ـقــاشــات دي ـن ـيــة ،لـكــن آخ ــر منشور
يظهر فــي صفحته كــان قــد قــال فيه إنه
سيتوقف عن الكتابة ،ويطلب من الجميع
«املسامحة».
وه ــذه ليست امل ــرة األول ــى الـتــي يتعرض
فيها أشخاص في غزة ملحاوالت اغتيال
ّ
فعلي تحت دعــوى «التشيع»،
أو اغتيال
ّ
كــذلــك ك ــان ال ـســاملــي ق ــد خــصــص مــوقــع
«املـ ـص ــدر» اإلســرائ ـي ـلــي مــوضــوعــا عنه
فــي الـتــاســع مــن شـبــاط املــاضــي ،بعنوان
«ح ـم ــاس تـعـتـقــل مـتـشـيـعــا ت ـط ــاول على
ّ
أئ ـمــة ال ـســنــة وع ـل ـي ـهــا» ،ضـمــن األس ـلــوب
التحريضي املعتاد لهذا املوقع والهادف
إلى وضع البيئة الفلسطينية الداخلية في
حالة اشتباك.
ووفق مصادر محلية ،فإن عائلة الساملي
التي فيها كوادر وازنة من حركة «فتح»،
ّ
رفضت أمــس تسلم جثمان ابنها حتى
القصاص من القتلة ،فيما طالبت جهات
سياسية وحقوقية أجهزة األمن في غزة
بمالحقة القتلة وتسليمهم للعدالة.
(األخبار)

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات
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من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
صباحًا لغاية
ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ االنذارات لتكاليف صادرة عام 2012
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة
جبل لبنان ـ ـ دائرة التحصيل ـ ـ املكلفني ،الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه ،املجهولي
مركز العمل أو محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا او من ينوب عنهم قانونًا خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ  2016/11/10الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا ـ ـ شارع
سوق بعبدا ـ ـ مبنى الحلو ـ ـ الطابق االول لتبلغ بريدهم خالل مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني.
رقم املكلف
74498
218317
257430
47424
1264933
1302008
1425492
1271588
1568498
1254912
512392
1411234
1506265
1598187
2039528
2569472
58194
147962
329904
512102
453437
2637261
112259
425457
528866
452201
321215
234845
702695
111156
234861
452545
111405
1491861
449437
121872
1128592
851480
168638
262724
409592
626896
564537
444559
661420
1383335
1401786
307040
294938
505560
197728
225080
225078
119431
2036143
1973989
107151
257900

اسم املكلف
مارسيل بولس مارون
علي رشيد عباس
فادي اسعد زينون
روبير نمر حنا
نجيب انطون عالم
عبد الله حسني املخلف
جوليت نبيل حريق
ثائر سليمان سليمان
شور انترنسيونال ش.م.م.
علي قاسم شيخ علي
موريس سليم الطويله
جوزيف ابراهيم حداد
انطوان نديم البطي
عماد نزيه موسى ضو
ايندسمني ترمينالز ش.م.ل.
اطلنتس جيم ش.م.م.
جاك نبيل الياس
بديع يوسف دوميط
ليلى فرنسوا باسيل
اكوب نظارات فرنزليان
الياس طانوس سعاده
داني طانيوس راضي
حنا نخول كيرللس
الياس ابراهيم شهال
تريز حنا محفوظ
حنا موسى سالمه
زينة سهيل باجوق
فادي توفيق زحالن رضوان
ربيع كمال محمود
زهير محمود الضناوي
سوزان حسيب الشامي
محمد بالل الحصني
سميح محمد سيد
احمد حسن شيت
سمير اسكندر ابو رجيلي
محمد عبد اللطيف عطار
زينب احمد الفران
ماجد علي الحاج علي
سهيل كامل ستيتية
منى مارون حرفوش
جودت نمر قانصو
ناريمان مرتضى رضا
هادي محمود صغير
سالم محمد السباعي
داود انطوان كنعان
اليا انيس ابو جوده
ايلي يوسف ابي زيد
انطوانيت طانيوس املعلم
فرنسيس يوسف صعب سعادة
جورج جوزيف ديب
مخايل الياس الخوري
جميلة امني جعفر مغنية
محمد حسن نعمة
علي محمد رعد
احمد محمد سليم
علي أحمد حولي
ساره جوزاف ابي نجم
حسن عبد الله بلوط
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
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