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سوريا
على الغالف
كشفت مجموعة «هــاكــرز» أوكــرانــيــة أن
الحكومة القطرية عقدت مفاوضات مع كييف ،في
أواخــر شهر أيلول الماضي ،لشراء أنظمة دفــاع جوي

حديثة من طراز «بيتشورا ــ ُ ،»2يعتقد أن هدفها النهائي
هو المجموعات المسلحة السورية التي تتلقى الدعم من
الخليج .الوثائق المسربة تكشف أيضًا أن هذا الفعل ،الذي

ّ
بشكل صارخ التحذيرات الروسية ــ لكل األطراف ــ من
يتحدى
ٍ
تزويد المسلحين بسالح مضاد للطائرات ،كان يجري بمعرفة
واشنطن وأنقرة وتعاونهما

وثائق

الدوحة قد سعت
بجدية لتزويد ّطرف
ما بصواريخ فعالة
مضادة للطائرات

أوكرانيا ـ ليكس:

صواريخ من قطر إلسقاط
الطائرات الروسية
عامر محسن
«سـ ــاي ـ ـبـ ــر بـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــوت» ه ـ ــي م ـن ـظ ـمــة
ّأسـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــا ن ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــون أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــون
م ــؤي ــدون لــروس ـيــا وم ـن ـخــرطــون في
النزاع الداخلي القائم في البالد منذ
س ـن ـتــن .ت ـق ــوم «س ــاي ـب ــر ب ـي ــرك ــوت»،
على طريقة «أنونيموس» ،بهجمات
إلكترونية ضد مؤسسات الخصوم
وم ــواق ـع ـه ــم وت ـق ــرص ــن حـســابــاتـهــم

الـشـخـصـيــة ومــراســات ـهــم؛ وعملها
ً
يـ ـتـ ـمـ ـح ــور ع ـ ـ ـ ـ ــادة حـ ـ ـ ــول الـ ـقـ ـض ــاي ــا
األوك ــرانـ ـي ــة ،وف ـض ــائ ــح ال ـف ـس ــاد في
ك ـي ـي ــف ،وال ـ ـتـ ــدخـ ــات ال ـغ ــرب ـي ــة فــي
ّ
أوك ــران ـي ــا وروسـ ـي ــا .إل أن اخ ـتــراقــا
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ق ـ ـ ــام ب ـ ــه ن ــاشـ ـط ــو «س ــايـ ـب ــر
بيركوت» قد تكون له نتائج جسيمة
على الساحة السورية.
استوحت «سايبر بيركوت» اسمها
م ـ ــن وحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة فــي

«بيتشورا ــ  2دي»
«بيتشورا» هو االسم الذي يطلق على
مـنـظــومــة «س ــام  »3الـقــديـمــة امل ـضــادة
ل ـل ـطــائــرات ،و«ب ـي ـت ـشــورا ـ ـ  2دي» هو
نـمـ ٌ
ـوذج أوكــرانــي مـحـ ّـدث لهذا السالح
السوفياتي القديم الذي يعود تصميمه
الــى ستينيات الـقــرن العشرين .يقوم
التحديث األوكــرانــي على جعل نظام
ت ـبــادل املـعـلــومــات بــن ال ـ ــرادار وغــرفــة
ال ـق ـيــادة رق ـمـيــا بــال ـكــامــل ،وي ــزي ــد من
حركية الـنـظــام ،ويضيف تحسينات
الى الرادار لرفع دقته ومداه.
ف ـي ـمــا ك ــان ــت ال ـش ــائ ـع ــات ف ــي س ــوري ــا
ت ــدور حــول احتمال تسليم املسلحني
صـ ــواريـ ــخ م ـح ـم ــول ــة ع ـل ــى ال ـك ـت ــف ،ال
يزيد سقفها الفعال على أربـعــة آالف
ّ
مـتــر ،يمثل الــ«بـيـتـشــورا» ســاحــا من
مختلف تمامًا :مدى الصاروخ
مستوى
ٍ
يزيد على  35كيلومترًا ،وهو يمكن أن

ّ
يطال طائرة تحلق على ارتفاع عشرين
كـيـلــومـتـرًا ـ ـ أي إن أي ط ــائ ــرة حربية
أو مدنية تقع فــي مــرمــاه .وألن النظام
ُيستخدم فــي الــدفــاع الـجــوي الـســوري،
فقد تجد الطائرات الروسية والسورية
معاد
صعوبة في تمييز النظام
كسالح ٍ
ٍ
ّ
إذا ما التقطت بثه الراداري (الذي يشبه
موجة رادارات «سام ـ  »3السورية).
ّ
ولعل أخطر ما في التحديث األوكراني
ك ــان إضــافــة «ق ـنــاة بـصــريــة» لتوجيه
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى الـ ـقـ ـن ــاة
ال ــراداري ــة التقليدية ،وه ــي ع ـبــارة عن
ك ــام ـي ــرا تـسـمــح ب ـتــوج ـيــه ال ـص ــواري ــخ
ّ
راداري ك ــام ــل ،م ــن دون
ف ــي ص ـمـ ٍـت
ال ـحــاجــة ال ــى تـشـغـيــل الـ ـ ــرادار ومـســح
ال ـه ــدف ،فــا ت ـعــرف ال ـطــائــرة أن ـهــا في
نطاق االستهداف حتى يطبق عليها
الصاروخ.

ال ـش ــرط ــة األوك ــرانـ ـي ــة («بـ ـي ــرك ــوت»،
ّ
أي «ال ـن ـســر ال ــذه ـب ــي») ،ال ـتــي حلها
ال ـن ـظ ــام ف ــي ك ـي ـيــف ب ـع ــد ت ـظ ــاه ــرات
«م ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدان»؛ وش ـ ـ ـعـ ـ ــار املـ ـنـ ـظـ ـم ــة هــو
«ل ــن ن ـن ـســى ،ل ــن ن ـس ــام ــح» .اخـتــرقــت
«س ــاي ـب ــر بـ ـي ــرك ــوت» أخـ ـيـ ـرًا ال ـبــريــد
الـ ـخ ــاص بــوي ـتــولــد كـجـيـكــوفـسـكــي،
وهــو رئيس شركة بولندية لتجارة
الـســاح اسمها  .11 Levelأوضحت
ّ
مراسالت كجيكوفسكي أن 11 Level
هي إحــدى الشركات الوسيطة التي
تقوم بشراء أسلحة ،تحت ّادع ــاءات
ّ
تحولها الــى السعودية
مختلفة ،ثم
ودول خليجية أخـ ــرى ،حـتــى تـقــوم
هــذه الحكومات ـ ـ بــدورهــا ـ ـ بتسليم
السالح الــى ميليشيات تدعمها في
سوريا وباقي دول املنطقة.
يظهر ٌ
عقد تجاري من نيسان ،2015
ً
ـا ،أن ال ـشــركــة الـبــولـنــديــة ق ــد تــمّ
م ـث ـ
ً
اعتمادها لتوريد  256رشاشًا ثقيال
م ــن ط ــراز  ZSUـ ـ  23ملـصـلـحــة ق ــوات
ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي األوكـ ــرانـ ــي بقيمة
 14.5م ـل ـيــون ي ـ ــورو .ث ــم تـظـهــر هــذه
ّ
املعدات (باملواصفات والعدد نفسه)
ف ــي ع ـقـ ٍـد لـشــركــة س ـعــوديــة ـ ـ اسمها
«ال ـق ــاي ــش ل ـل ـت ـجــارة» ـ ـ ـ وه ــي مـبــاعــة
ل ـ ــوزارة ال ــدف ــاع ال ـس ـعــوديــة .الجيش
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،كـ ـم ــا ه ـ ــو مـ ـ ـعـ ـ ــروف ،ال
يستخدم هذه األسلحة السوفياتية،
والعقد يحتوي على معدات أخرى.
ـ ـ ـ ـ ـ  500رش ـ ـ ـ ـ ــاش دوشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــا وم ـ ـئـ ــات
الهاونات وعشرات ماليني الطلقات،
مــن الــواضــح أنـهــا مـ ّ
ـوجـهــة لتسليح
امل ـي ـل ـي ـش ـيــات امل ــوال ـي ــة لـلـمـمـلـكــة في
س ــوري ــا وغـ ـي ــره ــا ،ول ـي ــس لـتـجـهـيــز
الـجـيــش ال ـس ـعــودي .كــذلــك يتبني أن
الشركة التي اشترت منها السعودية
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـدات ،وهـ ـ ــي م ـس ـ ّـج ـل ــة فــي
ق ـبــرص بــاســم ،Blessway Limited
يديرها نائب رئيس شركة 11 Level
البولندية ،التي يفترض أنها اشترت
الرشاشات ملصلحة أوكرانيا.
ق ـنــوات الـتـسـلـيــح ه ــذه ،خــاصــة عبر

ش ــرك ــات شـ ــرق أوروب ـ ـيـ ــة ،ه ــي «س ـ ٌّـر
مـ ـعـ ـل ــن» ب ــال ـن ـس ـب ــة الـ ـ ــى ال ـص ـح ــاف ــة
وامل ـه ـت ـمــن ،وامل ـخ ــاب ــرات األمـيــركـيــة
نـفـسـهــا تـسـتـخــدم هـ ــؤالء الــوس ـطــاء
ال ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرون املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزون ـ ـ ــات
الـ ـس ــوفـ ـي ــاتـ ـي ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،لـتـجـهـيــز
م ـي ـل ـي ـش ـيــات ـهــا حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم (وقـ ــد
نشرت الصحافة األميركية قصصًا
ـاد
عـ ــدة ع ــن هـ ــذه ال ـص ـف ـق ــات وال ـف ـس ـ ً
الـ ـ ـ ــذي اعـ ـ ـت ـ ــراه ـ ــا) .غـ ـي ــر أن رسـ ــالـ ــة

جرت صفقة
الصواريخ بموافقة
أميركية وتواطؤ من
تركيا وبلغاريا

وجدتها مجموعة «سايبر بيركوت»
ّ
في بريد ويتولد كجيكوفسكي تدلل
على صفقة أشـ ّـد خطورة مما سبق،
تتضمن شراء أنظمة حديثة وثقيلة
ـت تزامن
مضادة للطائرات ،وفي وقـ ٍ
مع بدء الحملة الجوية الروسية في
سوريا.
ّ
فــي  30أي ـلــول  ،2015تـلــقــى فاسيلي
بابيتسكي ،نائب رئيس شركة level
 11لـتـجــارة ال ـســاح ورئ ـيــس شركة
 Blessway Limitedاملــذكــورة أعــاه،
رسالة من دبلوماسي أوكراني يعمل
فــي سـفــارة بــاده فــي الــدوحــة ،اسمه
فوليديمير كــوروتــس ،يشكره فيها
على «الصالت املغربية والسعودية»
التي ّ
زوده بها ،ويخبره عن «فرصة
لصنع الكثير من امل ــال» .القطريون،
يقول الدبلوماسي األوكــرانــي الــذي
يعمل مستشارًا للشؤون التجارية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة فـ ــي س ـ ـفـ ــارة كـيـيــف
بـ ــالـ ــدوحـ ــة« ،ه ـ ــم ع ـل ــى وش ـ ــك شـ ــراء
(ن ـظ ــام) بـيـتـشــورا وش ــيء آخ ــر أكثر

أهمية» ،ولكن «مسألة التوصيل ما
زال ــت عــالـقــة» .فيقترح الدبلوماسي
على بابيتسكي أن تقوم شركته بنقل
هذه املنظومات (لم يحدد الى أين)،
مضيفًا أن «الـيــانـكـيــز (األمـيــركـيــن)
مـ ــواف ـ ـقـ ــون .األتـ ـ ـ ـ ــراك وال ـب ـل ـغ ــاري ــون
يعرفون (باألمر) ،وطريق التوصيل
هو ذاته».
نـكـتـشــف أي ـض ــا ،ف ــي ه ــذه ال ــرس ــال ــة،
أن وفـ ـ ـ ـ ـدًا رسـ ـمـ ـي ــا قـ ـط ــري ــا قـ ـ ــد زار
معرضًا عسكريًا أقيم في كييف في
أواخ ــر شـهــر أي ـلــول املــاضــي بغرض
االط ــاع على هــذه املـعــدات واالتـفــاق
ع ـلــى ش ــرائ ـه ــا .ث ـ ّـم ت ـع ــرض «ســايـبــر
ب ـ ـيـ ــركـ ــوت» مـ ــراس ـ ـلـ ــة داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة بــن
شــركــة ت ـصــديــر ال ـس ــاح األوك ــران ـي ــة
(«سـ ـبـ ـيـ ـتـ ـسـ ـتـ ـيـ ـكـ ـن ــو اك ـ ـس ـ ـب ـ ــورت»)
وال ـ ـشـ ــركـ ــة األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـص ــان ـع ــة
ل ـل ـس ــاح («ي ـ ــوك ـ ــروب ـ ــورونـ ـ ـب ـ ــروم»)،
بغرض التعاون إلرس ــال منظومات
«اس ـ «( »125بيتشورا ـ  2دي») الى
قطر ،إضافة الى «خيارات» أخرى لم

توضحها الرسالة.
إذا ما وضعنا جانبًا عنصر الفساد
ف ــي الـقـضـيــة (ال ــواض ــح م ــن الـسـيــاق
هو أن الدبلوماسي األوكراني ّ
يقدم
هذه املعلومات مقابل دفعات مالية
ّ
أو عـمــولــة) ،فــإن هــذه الــوثــائــق تؤكد
ّ
أن الدوحة قد سعت بجدية لتزويد
ـرف م ـ ـ ــا» ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
«طـ ـ ـ ـ ـ ٍ
بصواريخ فعالة مضادة للطائرات.
ّ
وي ـ ـ ـ ــدل ذكـ ـ ــر ت ــركـ ـي ــا وبـ ـلـ ـغ ــاري ــا فــي
معرض الكالم عن «طريق التسليم»،
ّ
املستقر
بوضوح ،على أن سوريا هي
املقصود لهذه املنظومات.
ـي  16ت ـ ـشـ ــريـ ــن األول امل ـ ــاض ـ ــي،
فـ ـ ـ ّ
ح ـ ــذرت وزارة ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة
م ــن ت ـج ـه ـيــز امل ـس ـل ـحــن ف ــي س ــوري ــا
بأنظمة م ـضــادة لـلـطــائــرات(« :ه ــذا)
سيعتبر دعمًا مباشرًا لإلرهابيني،
وع ـل ــى م ــن ي ـق ــوم ب ــذل ــك أن يـتـحـ ّـمــل
ت ـب ـع ــات ف ـع ـل ـت ــه» ،ق ـ ــال ن ــائ ــب وزيـ ــر
الخارجية الروسي لشؤون مكافحة
اإلره ـ ـ ــاب ،أول ـي ــغ س ـيــرومــولــوتــوف،

مضيفًا أن لدى حكومته دالئــل على
«محاولة اإلرهابيني الحصول على
منظومات صواريخ جوية محمولة
عـلــى ال ـك ـت ــف ...م ــن الـ ــدول اإلقليمية
امل ـ ـجـ ــاورة» ،وخــات ـمــا« :أري ـ ــد أن يتم
االستماع الى هذا كتحذير جدي».
ي ـت ـب ـ ّـن إذًا أن ال ـح ـل ــف األمـ ـي ــرك ــي ـ ـ
ـف
ال ـخ ـل ـي ـج ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة لـ ــم ي ـك ـتـ ِ
بـتـســريــب «ص ــواري ــخ مـحـمــولــة على
ّ
ال ـك ـتــف» ال ــى امل ـج ـمــوعــات املـســلـحــة،
بــل خطط إلرس ــال منظومات ثقيلة
وحديثة ،تقدر على تهديد الطائرات
ال ــروس ـي ــة والـ ـس ــوري ــة ب ـش ـكـ ٍـل جــدي
وعـلــى أي ارت ـفــاع ،وأن هــذا املـشــروع
ق ــد ت ــم بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع األم ـيــرك ـيــن
واألتــراك .ظهور هذه الفضيحة بعد
اإلس ـقــاط الـغــامــض للطائرة املدنية
الـ ــروس ـ ـيـ ــة فـ ـ ــوق سـ ـيـ ـن ــاء يـ ــزيـ ــد مــن
إشكالية القضية ،ويثير تـســاؤالت
ح ــول م ـغــزى ت ــوري ــد ه ــذا ال ـن ــوع من
السالح الى منظمات ال يمكن التحكم
ّ
التنبؤ بها.
في أفعالها أو

مشهد ميداني

ّ
الجيش السوري في مهين ...وتقدم جديد في ريف الالذقية
سائر اسليم
ُ
جد نداءات الفصائل املسلحة إلى
لم ت ِ
جــانــب عـبــدالـلــه املـحـيـسـنــي («قــاضــي
جيش الفتح») فــي إرس ــال التعزيزات
إل ــى جـبـهــات ري ــف الــاذقـيــة الشمالي
ّ
وصد تقدم الجيش السوري ،ال بل إن
عــددًا من املــؤازريــن سقطوا في كمائن
في غير مكان.
وسيطر الجيش ،بمؤازرة قوات الدفاع
ال ــوط ـن ــي ،ع ـل ــى أحـ ــد أهـ ــم املــرت ـف ـعــات
الجبلية في الريف الشمالي املعروف
ب ـك ـت ــف ال ـغ ـن ـم ــة ش ـ ـمـ ــال قـ ـم ــة ال ـن ـب ــي
ي ــون ــس ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـس ـي ـطــرة على
ت ــال امل ـلــوحــة وال ــرش ــوان والــزيـتــونــة
املحيطة بكتف الغنمة .وق ــال مصدر

ّ
ميداني لـ«األخبار» إن الجيش «اقتحم
مرتفع كتف الغنمة بعد نجاحه في
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ت ـل ــة ال ـ ــرش ـ ــوان ال ـتــي
فـتـحــت ال ـطــريــق أمـ ــام الـ ـق ــوات الـبــريــة
مل ـتــاب ـعــة ال ـه ـج ــوم ت ـحــت غ ـط ــاء ن ــاري
وجوي باتجاه املرتفع االستراتيجي،
حيث دارت معارك عنيفة مع املسلحني
الـ ــذيـ ــن ان ـس ـح ـب ــوا م ـن ــه ب ـع ــد تــدم ـيــر
تحصيناتهم وسـقــوط عــدد كبير من
القتلى فــي صفوفهم» .وتكمن أهمية
تـلــك ال ـن ـقــاط ،وخ ــاص ــة كـتــف الـغـنـمــة،
ف ــي كــون ـهــا م ـط ـلــة ع ـلــى ب ـل ــدة سلمى
ً
غ ــرب ــا وع ــرافـ ـي ــت شـ ـم ــاال وتـ ـ ــال جــب
األحمر شرقًا .ويتابع الجيش تقدمه
ن ـح ــو م ــرت ـف ــع ك ـت ــف ال ـ ـغـ ــدر ،ف ــي وق ــت
تـقــوم فيه ق ــوات أخ ــرى بالتثبيت في

امل ــواق ــع ال ـتــي سـيـطــر عـلـيـهــا الـجـيــش
الـ ـس ــوري .وي ــأت ــي ت ـقــدم الـجـيــش على
هذا املحور بعد أيام من سيطرته على
جبل زاهي املطل على الحدود التركية
والدغمشلية والــزويــك وجبل الزويك
القريب من جبل النوبة االستراتيجي.
وأكد مصدر عسكري أن الجيش اتخذ
قــراره بشكل نهائي بمتابعة العملية
حتى إسقاط بلدة سلمى ،مشيرًا إلى
اس ـت ـم ــرار ال ـت ـق ــدم ن ـحــو مــرت ـفــع كتف
الـغــدر وتـطــويــق بـلــدة كـبــانــي والـتــال
املحيطة بـهــا ،والـتــي يــؤدي سقوطها
إلى انهيار دفاعات املسلحني في جبل
األكــراد ،إضافة إلى انكسار املسلحني
ً
املتمركزين شرق سهل الغاب وصوال
إلى مدينة جسر الشغور ،غربي إدلب.

كتف الغنمة مطلة
غربًا
على سلمى ً
وعرافيت شماال وجب
األحمر شرقًا
وفــي ريــف حمص الشرقي ،استعاد
الجيش بـلــدة مهني وقــريــة حــواريــن
بـ ـع ــد م ـ ـع ـ ــارك ع ـن ـي ـف ــة م ـ ــع ت ـن ـظ ـيــم
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ال ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان قـ ـ ــد س ـي ـطــر

عليهما في  1تشرين الثاني.
وق ــال مـصــدر مـيــدانــي ل ــ«األخ ـبــار» إن
الجيش بدأ اقتحام مهني فجر االثنني
ب ـعــد سـيـطــرتــه ع ـلــى ال ـت ــال املـحـيـطــة
ب ـه ــا وق ـط ــع خ ـط ــوط إم ـ ـ ــداد مـسـلـحــي
«داعش».
أم ــا ف ــي ح ـلــب ،فـتـشـهــد جـبـهــة الــريــف
ال ـ ّج ـنــوبــي م ـع ــارك عـنـيـفــة ف ــي هـجــوم
ً
شــنــه  16فصيال على مــواقــع الجيش
والـ ـفـ ـص ــائ ــل املـ ـ ـ ـ ــؤازرة لـ ــه فـ ــي ب ـلــدتــي
برنة والعزيزية والتالل املحيطة بها.
ّ
ـدر مـيــدانــي ل ــ«األخ ـبــار» إن
وق ــال مـصـ ّ
الهجوم تشنه الفصائل منذ ساعات
صباح يوم االثنني مستخدمة عشرات
اآلليات الثقيلة ،في محاولة الستعادة
امل ـنــاطــق ال ـتــي خـســرتـهــا ،مـشـيـرًا إلــى

وص ــول تـعــزيــزات للجيش للمشاركة
في ّ
صد الهجمات على مواقعه .وذكرت
ال ـف ـصــائــل أن ـه ــا اس ـت ـع ــادت  10نـقــاط
في الريف الجنوبي ،األمــر الــذي نفاه
املصدر ،مفيدًا بانسحاب الجيش من
تلتني وبلدة لتعزيز التحصينات في
املــواقــع األكـثــر أهمية عسكريًا .ولفت
إلــى أن هجوم املسلحني كــان متوقعًا
بعد الـخـســارة الـتــي تعرضوا لها في
مـحـيــط خ ــان ط ــوم ــان خ ــال الـيــومــن
عشرات
املاضيني ،وأسفرت عن سقوط
ّ
ال ـق ـت ـلــى ف ــي ص ـفــوف ـهــم .وأضـ ـ ــاف أن ــه
ال خ ــوف عـلــى خــريـطــة الـعـمـلـيــات في
الريف الجنوبي ،ويجري العمل على
استيعاب الهجوم وإفشاله.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،س ــارع ــت ف ـصــائــل مسلحة

إل ــى فـتــح جـبـهــة ري ــف حـلــب الشمالي
والـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـج ـي ــش فــي
م ـح ـيــط ب ـل ــدة ب ــاش ـك ــوي ،ح ـيــث دارت

سوريا
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مـعــارك عنيفة استمرت عــدة ساعات،
انتهت بفشل الهجوم وحفاظ الجيش
على مواقعه.

من :فولوديمير كوروتس
إلى :فاسيلي بابيتسكي
نص الرسالة:
مرحبًا فاسيلي .شكرًا على الصالت املغربية والروسية .لقد جاءت في وقتها.
املحليون (القطريون) كانوا في كييف في املعرض (معرض السالح) ،وهم على وشك
شــراء الـ«بيتشورا» وشــيء آخــر أهــم من ذلــك (انظر امللف املــرفــق) .مسألة التسليم
مبلغ
ما زالــت عالقة .جهتنا غير قــادرة على القيام بالتوصيل .لديك فرصة لصنع ٍ
جيد من املــال .حاول أن تتكلم مع العسكريني .احتمال النجاح كبير ،فاألميركيون
علم باملوضوع .طريق التوصيل هو نفسه.
موافقون ،واألتراك والبلغار هم على ٍ
سوف يتصل بك أندري باخوشيي.
أما في ما يخصني ،فالشروط هي ذاتها.
أعانقك ،فولوديمير.

نص رسالة من
شركة تصدير
السالح األوكرانية
الى شركة
صناعات الدفاع،
ّ
تحث على التعاون
لتسليم منظومات
اس ـ 125
«بيتشورا ـ  2دي»
الى قطر ،وتشير
الى «خيارات»
شراء أخرى تمت
املوافقة عليها.

وثيقة بأسماء الوفد
العسكري القطري
الذي زار كييف
لحضور معرض
الدفاع الذي أقيم بني
 22و 27أيلول ،وتم
خالله ـ على األرجح
ـ االتفاق على
توريد منظومات
الصواريخ.
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سياسة

ُ
ّ
سعيد :سأهرب عائلتي من لبنان إذا انت ِخب فرنجية

المشهد السياسي

تقرير

باق خلف عون
فرنجيةٍ :
ّعلى الرغم من أن ال أحد من القوى السياسية يقتنع بنضج الحلول الرئاسية في ظل استمرار االشتباك اإليراني ــ السعودي،
إل أن القوى اللبنانية تتعامل بجدية عالية مع اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية في باريس،
ما ينذر بحدوث انقسامات جدية في كل واحد من فريقي  14و 8آذار
خلق اللقاء الــذي جمع الرئيس سعد
الـحــريــري برئيس تـيــار امل ــردة النائب
سليمان فرنجية في باريس منتصف
ً
األسبوع املاضي ،جدال داخليًا واسعًا
ط ـ ــاول فــري ـقــي  14و 8آذار ع ـلــى حــدٍّ
وبمعزل عن نتائج اللقاء ،فإن
ســواء.
ٍ
حـصــولــه فــي ه ــذا الـتــوقـيــت ُع ـ َّـد حدثًا
بحد ذاتــه ،يعيد خلط األوراق وربما
ال ـت ـحــال ـفــات ،ف ــي مـعـسـكــري االنـقـســام
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـت ـق ـل ـيــدي .وتـ ـ ـ ّ
ـرد م ـصـ ّـادر
مـتــابـعــة ط ــرح اس ــم فــرنـجـيــة كـمــرشــح
«مـقـبــول» مــن تـيــار املستقبل لرئاسة
الجمهورية ،إلى الزيارة التي قام بها
النائب وليد جنبالط للسعودية قبل
شـهــريــن .وتـقــول إن إش ــارات جنبالط
امل ـت ـع ـ ّـددة ت ـجــاه فــرنـجـيــة ف ــي املــرحـلــة
ّ
املاضية تؤكد أنه هو صاحب الفكرة،
عـ ـل ــى ق ـ ــاع ـ ــدة اع ـ ـت ـ ـقـ ــاده وال ـ ـحـ ــريـ ــري
ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــة
املطلوبة التي تريح حزب الله وسوريا

جنبالط صاحب فكرة ترشيح
فرنجية الزاحة عو ن عن سدة
الرئاسة
ّ
وتحقق التسوية ،بهدف إزاحة رئيس
ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلصـ ـ ـ ـ ــاح ال ـن ــائ ــب
م ـي ـشــال ع ــون ع ــن ال ـس ـبــاق الــرئــاســي.
وبحسب املصادر ،فإنه في الحسابات
االستراتيجية لــدى املقاومة وسوريا
ال مفاضلة بني فرنجية وعون .فاألول
يملك إرث ــا عائليًا ومــواقــف سياسية
وع ــاق ــات شـخـصـيــة وث ـي ـقــة بـمـحــور
امل ـقــاومــة ،فيما ق ـ ّـدم ع ــون مـنــذ وثيقة
م ـ ــار م ـخ ــاي ــل وحـ ـ ــرب ت ـ ّـم ــوز «ظ ـه ـي ـرًا
مـتـقـ ّـدمــا» مل ـحــور امل ـقــاومــة فــي لـبـنــان،
م ــا ّأمـ ــن ت ــوازن ــا ل ـهــذا ال ـفــريــق َعـ َّـوضــه
عن الخروج السوريّ .
وعبر عن الثقة
بعون األمــن الـعــام لحزب الله السيد
حسن نصر الله أكثر من مرة ،بتمسك
ف ــري ــق املـ ـق ــاوم ــة ب ـت ــرش ـي ــح ال ـج ـن ــرال
للرئاسة .وبحسب املصادر ،بقي ّعون
ّ
هو املرشح األول وفرنجية هو املرشح
ّ
الـثــانــي .وتــؤكــد امل ـصــادر أن فرنجية،
ّ
بمعزل عن كل ما قيل ويقال في اإلعالم
ٍ
ومن محيطني به ،ال يمكن أن ُيقدم على

فرنجية :للعماد عون كتلة من  20نائبًا بينما كتلتي من  4نواب (هيثم الموسوي)
أي خطوة «تسووية» مع الفريق اآلخر
ً
مــا لــم يسمع مــن عــون تـنــازال صريحًا
عــن ترشيحه ،ودعــم ترشيح فرنجية
مـ ــن دون أي ضـ ـغ ــوط مـ ــن أي جـهــة
كــانــت ،مــع الـجــزم بــأن ال أحــد ،ال حزب
ضغوط
الـلــه وال ســوريــا ،سيضع أي
ً
على عون تحت أي ظرف .وبدت الفتة
أمس زيارة السفير السوري علي عبد
الكريم علي للرابية .وعلى الــرغــم من
تأكيد الطرفني أن الزيارة ال عالقة لها

السيد« :المستقبل» معتاد على غزالة وكنعان
ّ
ّ
رد اللواء جميل ّ
السيد على كالم وزير العدل أشرف ريفي ،الذي علق أمس على لقاء الرئيس
سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية بالقول إن «من يقرأ التطورات العاملية واإلقليمية
يدرك تمامًا أن كل من هو محسوب على املحور اإليراني السوري ال يمكن أن يصل إلى
رئاسة الجمهورية اللبنانية» .وقال ّ
السيد في بيان له إن «من ُي ّ
سمى بوزير العدل أشرف
ُ ٌ
ريفي هو ،على قدر فهمه أو جهله ،م ِحق في قوله بعدم جواز اإلتيان برئيس للجمهورية
يكون على عالقة مع رئيس سوريا بشار األسد ،ذلك أن ريفي الذي كان ينتمي هو وتيار
املستقبل بالخضوع إلى زمن العميد رستم غزالة ومساعديه ،والذي اعتاد مع فريقه على
ّ
رؤساء حكومات من مستوى غزالة وغازي كنعان ،إنما يستحيل عليه أن يستوعب أو أن
َّ
يتصور رئيسًا للبنان يكون بحجم ومستوى العالقة املباشرة والسيادية مع الرئيس األسد
كالعماد ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية» .وأضاف« :أزمة املستقبل وأزالمه تكمن
في أن سياستهم وتصريحاتهم تستند إلى مزيج من الحقد والجهل والضياع واالزدواجية
ّ
بحيث يمكن الجزم بأنهم باتوا يغنون خارج التاريخ والجغرافيا ويخلطون ما بني تمنياتهم
وما بني الوقائع والتطورات التي أخرجتهم من اللعبة ّ
وحولتهم إلى ّ
مجرد صدى ينتظرون
أعراس أو جنازات غيرهم ليفرحوا هنا ويبكوا هناك».

بالتطورات األخـيــرة ،أشــارت املصادر
املتابعة إلــى أن «زي ــارة سفير سوريا
ّ
تصب في خانة طمأنة عون إلى التزام
دمشق بترشيحه».
وت ـف ــاوت ــت تـحـلـيــات شـخـصـيــات 14
آذار ومعلوماتها بشأن مــا جــرى في
ب ــاري ــس ،ب ــن م ــن اع ـت ـبــر أن م ــا جــرى
«خطوة خطرة ،ومجازفة كبيرة أقدم
عليها الحريري» ،وبني من وصف ما
ج ــرى «ب ــأن ــه اسـ ـت ــدراج م ــن الـحــريــري
لفرنجية في خطوة مدروسة لزعزعة
صـفــوف  8آذار» .وإذا ك ــان الـحــريــري
قـ ــد أط ـ ـلـ ــع بـ ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـي ــات مــن
املستقبل وفريقه الـتــي «استدعاها»
إلى اجتماع السبت في الرياض ،على
فحوى اجتماعه ،فإنه أجرى اتصاالت
أيـضــا بشخصيات فــي ق ــوى ُ  14آذار
في بيروت ،وتشاور معها .وذكر بعد
ّ
الجميل
ظهر أمــس أن النائب سامي
تـ ّ
ـوج ــه إل ــى ب ــاري ــس لـلـقــاء ال ـحــريــري،
وك ــذل ــك جـ ــرى ال ـح ــدي ــث ع ــن ل ـق ــاء قــد
ي ـج ـمــع رئ ـي ــس حـ ــزب الـ ـق ــوات سـمـيــر
جعجع بالحريري .وأش ــارت مصادر
ف ــي  14آذار اط ـل ـعــت ع ـلــى م ـحــادثــات
الحريري وفرنجية لـ«األخبار» إلى أن
«رجل األعمال جيلبير الشاغوري هو
الذي فتح املوضع الرئاسي في اللقاء.
وق ـ ـ ــال الـ ـح ــري ــري ل ـفــرن ـج ـيــة بـحـســب
املصادر« :الحزب (حزب الله) بيمشي
فـيــك؟» ،فــأجــاب فرنجية بــأن «الحزب
ي ــؤي ــدن ــي» .وع ــن مــوقــف عـ ــون ،أج ــاب
فــرنـجـيــة« :إذا تــوافـقـنــا تـتــم معالجة
املوضوع في حينه».
وع ـ ـلـ ــى إث ـ ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،ب ـ ــدأ الـ ـح ــري ــري

اتصاالته مع فريقه ،الــذي انقسم بني
م ــؤيــد ل ـف ـكــرة ال ـت ـح ــاور م ــع فــرنـجـيــة،
وب ـ ــن راف ـ ــض ك ـل ــي مـ ــن م ـن ـط ـلــق «أن
فرنجية يمثل األسد في قصر بعبدا،
وال يـجــوز أن ننتخبه ،حتى لــو جاء
ال ـحــريــري رئـيـســا لـلـحـكــومــة» .وســأل
املـعـتــرضــون الـحــريــري «عـمــا إذا كــان
يـضـمــن ب ـقــاءه فــي الـقـصــر الحكومي
ألكثر من ستة أشهر؟».
وتخوفت مصادر في قوى  14آذار من
أن يكون ثمة قطبة مخفية في التعامل
مع ملف انتخاب فرنجية ،على أساس
أن «ال ـشــاغــوري هــو صــديــق الــرئـيــس
نبيه ب ــري ،وهــو يطمح ألن يـكــون له
دور في قطاع النفط ،ما يطرح أسئلة
ع ــن ص ـف ـقــة س ـيــاس ـيــة كـ ـب ــرى ي ـجــري
التعامل معها بني بيروت والسعودية
وإيران».
وفـيـمــا أع ـلــن رئ ـيــس ح ــزب الوطنيني
األحرار دوري شمعون بعد لقائه وفدًا
موسعًا من القوات اللبنانية ،وتداوله
هاتفيًا مــع جعجع «رفـضــه النتخاب
فــرن ـج ـيــة رئ ـي ـســا ل ـل ـج ـم ـهــوريــة» ،أكــد
مصدر مسؤول في الـقــوات اللبنانية
ّ
لـ«األخبار» أن «القوات ال تضع فيتو
على أي مــرشــح رئــاســي ،وهــي تدعو
إلى حضور النواب يوميًا إلى املجلس
النيابي النتخاب رئيس للجمهورية.
لكن الـقــوات لن تنتخب إال من يحمل
ف ـ ــي ت ــرشـ ـيـ ـح ــه مـ ـض ــام ــن وم ـ ـبـ ــادئ
طروحات مشروعها السياسي».
مـصــادر قــوى  14آذار مــن املستقلني،
قـ ــالـ ــت ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن «م ـ ـ ــن ي ــري ــد
انتخاب فرنجية رئيسًا ال يقوم بهذه

الجلبة ،وهــذا االستعراض اإلعالمي،
فما جــرى هــو لـحــرق فرنجية وليس
النتخابه» .وأضافت أن «ما جرى هو
م ـقــدمــة ل ـح ــرق جـمـيــع املــرش ـحــن من
القادة املوارنة األربعة ،تمهيدًا ملرحلة
تـســويــة ي ـجــري فـيـهــا اخ ـتـيــار مرشح
وسطي».
ولـ ـفـ ـت ــت أوس ـ ـ ـ ــاط س ـي ــاس ـي ــة إلـ ـ ــى أن
ال ـ ـحـ ــريـ ــري يـ ـج ــب أن ي ـ ـكـ ــون واعـ ـي ــا
ملخاطر «وصول ممثل الرئيس بشار
ّ
األس ــد إلــى قصر بـعـبــدا» .فيما أكــدت
ّ
م ـص ــادر أخـ ــرى أن ال ـنــائــب «الـجـمــيــل
يبدو سعيدًا بترشيح عون ،القتناعه
ّ
بأنه قد يشكل ثنائيًا مع فرنجية في
املستقبل للوقوف بوجه جعجع».
وق ــال ــت مـ ـص ــادر ف ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
إن «األخـ ـ ـب ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــواردة م ــن ال ــري ــاض
وب ــاري ــس تـشـيــر إل ــى أن ه ـنــاك ب ــوادر
ي ـجــري الـعـمــل عـلـيـهــا لتحقيق خــرق
في امللف الرئاسي» ،ولتأكيد «تسوية
ج ــدي ــة» .وأض ــاف ــت أن «ال ـل ـق ــاء ال ــذي
ج ـمــع ال ـح ــري ــري بـشـخـصـيــات ت ـيــاره
كان هدفها البحث في كيفية التعامل
م ــع م ـب ــادرة نـصــر ال ـل ــه ،وتــأك ـيــد عــدم
الـ ـسـ ـم ــاح ألي جـ ـن ــاح فـ ــي امل ـس ـت ـق ـبــل
ب ـض ــرب ال ـط ـب ـخــة ال ــرئ ــاس ـي ــة إن كــان
تحقيقها ممكنًا».
وإذا كان االنقسام واضحًا في  14آذار،
فــإن االنـقـســام أيـضــا بــدا على الفريق
اآلخ ـ ـ ـ ـ ّـر ،الـ ـ ـ ــذي ال تـ ـ ـ ــزال ش ـخ ـص ـيــاتــه
تـتـحــفــظ ع ــن اإلدالء بــال ـت ـصــاريــح أو
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن املـ ــواقـ ــف .وأش ـ ــار أك ـثــر
مــن مـصــدر إل ــى انــزعــاج ضمني لــدى
ع ــون وص ـمــت ل ــدى ح ــزب ال ـل ــه ،ال ــذي
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فـتــح خـطــوط تــواصــل أمــس مــع عــون،
فيما أشــارت مصادر عني التينة إلى
«تـفـضـيــل ب ـ ّـري فــرنـجـيــة عـلــى ع ــون».
وسألت أصوات داخل فريق  8آذار «عن
مــدى هشاشة حلف  8آذار إلــى درجة
يستطيع الحريري بني الحني واآلخر
زرع الشقاق ّ
مرة عبر محاولة استمالة
عـ ــون ووع ـ ـ ــده ب ــإق ــام ــة ت ـس ــوي ــة م ـعــه،
ومـ ـ ّـرة مــع فــرنـجـيــة» .وقــالــت مـصــادر
قريبة من الرابية :إن ما يجري ُيثبت
مجددًا أن اداء تيار املستقبل منذ عام
 2005ق ــائ ــم ع ـلــى ق ــاع ــدة مـسـتـعــدون
لفعل أي شــيء ألجــل إبـعــاد املسيحي
ال ـقــوي عــن الــرئــاســة .م ــرة بالتحالف
الرباعي ،ومرة بالرهان على العدوان
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ت ـم ــوز  ،2006وم ــرة
بالذهاب إلى دمشق ،واآلن بالترويج
للقبول بصديق األسد رئيسًا.
وملس زوار فرنجية بعض انطباعات
إي ـجــاب ـيــة ع ــاد ب ـهــا م ــن ب ــاري ــس ،رغــم
تمسكه بإحاطة اجتماعه بالحريري
بغموض على نحو قال معه فرنجية:
«لـ ــن أق ـ ــول إن ـن ــي اج ـت ـم ـعــت ب ــه أو لم
اجتمع .سأتركها مشكولة» .والحــظ
فرنجية تبعًا لزواره بأن ثمة «اقتناعًا
لــدى الـفــريــق اآلخ ــر أكـثــر مــن أي وقــت
مضى بانتخاب رئيس ذي حيثية»،
مشيرًا إلــى أن الـحــوار الــدائــر فــي هذا
االتجاه «أكثر من جدي حيال اختيار
ً
رئـيــس ق ــوي يمثل فـعــا املسيحيني،
وم ـ ــن غ ـي ــر امل ـس ـت ـب ـع ــد أن يـ ـك ــون مــن
امل ــرش ـح ــن األربـ ـ ـع ـ ــة» .ول ـف ــت إلـ ــى أن
«ال ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة ب ــا مــوافـقــة
الـسـعــوديــة ال ـتــي تــوافــق عـلــى أسـمــاء
مــرشـحــن وتــرفــض أخـ ــرى» ،عـلــى أنــه
أكـ ــد أي ـض ــا أن وج ـ ــود «جـ ــو إي ـجــابــي
م ــن خ ــال الـ ـح ــوار ع ـلــى االسـتـحـقــاق
الـ ــرئـ ــاسـ ــي ي ـج ـع ـل ـنــي أسـ ـتـ ـم ــر خـلــف
ترشيح العماد عــون .مــا دام مرشحًا
فلست كذلك .أمــا إذا وصلنا الــى يوم
يبحث فـيــه فــي مــرشــح آخ ــر ،فعندئذ
سأختار نفسي .في املعيار السياسي
األح ـجــام تختلف .للعماد عــون كتلة
من  20نائبًا بينما كتلتي من  4نواب.
ه ـنــاك ت ــوازن ــات سـيــاسـيــة ،وال يمكن
تـقـيـيــم حـجـمــي كـحـجــم ال ـع ـمــاد عــون.
حـتــى وإن أحـبـنــي ال ـش ــارع الـشـيـعــي،
فذلك ال يعطيني أفضلية في الخيار
ال ـس ـيــاســي ع ـلــى ال ـع ـم ــاد ع ـ ــون .وهــو
م ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ح ـ ـسـ ــن ن ـ ـصـ ــر الـ ـل ــه
والرئيس نبيه بري .أنا خلف العماد
عون».

هل ّنسق الحريري مع
السعوديين؟

وتـتـضــارب أيضًا املعطيات عــن مدى
تنسيق الحريري لقاءه بفرنجية مع
امل ـســؤولــن ال ـس ـعــوديــن ،فـفــي الــوقــت
ال ــذي نقلت فـيــه م ـصــادر ل ــ«األخ ـبــار»
عــن ديبلوماسيني عــرب تأكيدهم أن
ال ـس ـعــوديــة ل ــم تـكــن عـلــى عـلــم مسبق
ب ـل ـقــاء ال ـح ــري ــري وفــرن ـج ـيــة ،أشـ ــارت
م ـصــادر مـقـ ّ
ـربــة مــن الـحــريــري إل ــى أن
األخ ـيــر أعـلــم الـسـعــوديــن بنيته قبل
الـ ـلـ ـق ــاء ،ولـ ــم يـ ــدل ال ـس ـع ــودي ــون ب ــأي
موقف أمامه ،مع التأكيد أن «الحريري
ال يمكن أن يقدم على خطوة كهذه من
دون تـنـسـيــق م ـس ـبــق ،خ ـصــوصــا أن
جـنـبــاط ط ــرح األم ــر مــع الـسـعــوديــن
منذ فترة» .وقالت مصادر في  14آذار
إن الـحــريــري ح ــاول إقـنــاع السعودية
بالقبول بفرنجية بـنـ ً
ـاء على أمــريــن:
«األول ،غ ـي ــاب ال ـض ـمــانــة ب ــأال يـكــون
ً
موقفنا في سوريا مستقبال أسوأ مما
هو عليه حاليًا ،وانعكاسه سلبًا على
مــوازيــن ال ـقــوى الــرئــاسـيــة فــي لبنان؛
والثاني أن فرنجية يمكن أن يساعدنا
في اختيار قانون االنتخاب املناسب
ل ـن ــا ،وخ ــاص ــة أنـ ــه ص ــاح ــب م ـش ــروع
قانون الستني منذ عام .»2004

ال يكاد فريق الرابع عشر من
ّ
«مطب» يزيد
آذار ينجو من
في التشرذم بين مكونات
فريقه حتى يواجه آخر .برز
أخيرًا اللقاء بين الرئيس سعد
الحريري والنائب سليمان
فرنجية ،و«الخبريات» عن
احتمال توافق رئاسي بين
االثنين ،فتأهب بعض حلفاء
الحريري مهددين« :ما
بيقطع المدفون«
ليا القزي
ُّ
«إذا اتـ ـف ــق ع ـلــى (الـ ـن ــائ ــب) سـلـيـمــان
فرنجية رئيسًا للجمهورية ،سأقوم
بتهريب عائلتي خارج لبنان» .بهذه
الكلمات عـ ّـلــق ّ
منسق األمــانــة العامة
ل ـق ــوى ال ــراب ــع ع ـشــر م ــن آذار الـنــائــب
الـ ـس ــاب ــق فـ ـ ــارس س ـع ـي ــد ف ــي ات ـص ــال
مـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ع ـل ــى لـ ـق ــاء فــرن ـج ـيــة
بالرئيس السابق سعد الحريري في
العاصمة الفرنسية باريس األسبوع
املنصرم.
ّ
ال يــولــد توقيت االجـتـمــاع الباريسي
والظروف التي يندرج تحتها الكثير
م ـ ــن اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ف ـ ــي نـ ـظ ــر «صـ ـق ــور
 14آذار» .ال ـخ ـب ــر ن ـ ــزل كــال ـصــاع ـقــة
ع ـل ــى م ـع ـظــم م ـك ــون ــات ف ــري ــق ال ــراب ــع
ع ـشــر م ــن آذار ال ـت ــي بـ ــدأت ت ـت ـصـ ّـرف
عـ ـل ــى قـ ــاعـ ــدة أن انـ ـتـ ـخ ــاب فــرن ـج ـيــة
رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة سـيـحـصــل غ ـدًا.
ن ـف ــي ال ـل ـق ــاء م ــن ق ـب ــل ت ـ ـيـ ـ َ
ـاري املـ ــردة
واملستقبل ،لم ُيثلج قلوب اآلذاريــن،
باستثناء حزب الكتائب الذي يترنح
ّ
املرحب واملتفرج.
موقفه بني
ه ــذه لـيـســت املـ ـ ّـرة األولـ ــى ال ـتــي يــديــر
فـيـهــا ال ـح ــري ــري ظ ـه ــره لـحـلـفــائــه في
فريق « 14آذار» .منذ ال ــ 2009وحتى
اليوم ،اعتاد أن ُيحرك أدوات الشطرنج
دون اس ـت ـشــارت ـهــم ،ل ـيــراض ـي ـهــم بعد
انكشاف خطواته عبر إيفاد موفدين
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـتــرق ـيــع ال ـخ ــاف ــات .قــد
ت ـكــون ه ــذه ه ــي املـ ـ ّـرة الـتــاسـعــة الـتــي
ي ـع ـمــل ف ـي ـهــا ال ـح ــري ــري ع ـلــى «فـ ــرط»
تحالف ال يجمع بني مكوناته سوى
العداء لحزب الله والنظام السوري.
كالم سعيد يختصر ما يقوله معظم
سياسيي  14آذار بعيدًا عن الكاميرات.
ما يقوله مسؤولون بارزون في تيار
املستقبل ال يختلف كثيرًا عن الالزمة

التي تكررت على مدى األيام األخيرة
في مركز األمانة العامة لـ 14آذار« :قد
يصل فرنجية إلــى بــاريــس ولكنه ما
بيقطع املدفون» ،في تذكير بما قاله
سعيد عــن فرنجية قبل االنتخابات
النيابية عــام  .2005ال تنفي مصادر
«األمـ ــانـ ــة» وال ت ــؤك ــد «ج ــدي ــة ال ـل ـقــاء
وإلى أي مدى ممكن أن يصل التقارب
ّ
ب ــن ال ــرج ـل ــن .ف ــي ك ــل األح ـ ــوال نحن
ن ـع ــارض ــه ألسـ ـب ــاب وطـ ـن ـ ّـي ــة» .وه ــذه
ُ
األسـ ـب ــاب ت ـت ــرج ــم ف ــي ك ــون ان ـت ـخــاب
ُ
فــرنـجـيــة «ي ـع ــادل ان ـت ـخــاب (الــرئـيــس
ال ـ ـسـ ــوري) بـ ـش ــار األسـ ـ ــد ف ــي ّل ـب ـنــان.
عـنــدئــذ سينتقل ال ـشــارع الـســنــي إلــى
أحـ ـض ــان ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ــش .إذا أرادوا
(ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل) إدخ ـ ــال ال ـب ــاد في
ـرب أه ـلـ ّـيــة ،فـلـيـتـفـقــوا عـلـيــه» .أكـثــر
حـ ٍ
م ــا يـسـتـفــز رواد األم ــان ــة ال ـعــامــة هو
ّ
«يرجعوا
صداقة فرنجية مع األســد،
ّ
إميل لحود رئيس للجمهورية بضل
أحسن ،على القليلة من جبل لبنان».
ال ي ـع ـنــي ل ـ ـلـ ـ ـ «آذاريـ ــن» الـ ـ ــدور ال ــذي
يـلـعـبــه ال ـح ــري ــري كـ ـ «ل ـج ـنــة فــاحـصــة
ملرشحي الرئاسة».
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـقــائ ـهــم ف ــي هــذا
امللف مــع حــزب الـقــوات اللبنانية في
الـ ـح ــذر م ــن هـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،إال أن ـهــم
ال ي ـ ـتـ ــأخـ ــرون فـ ــي كـ ـي ــل االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات

للقواتيني« :هم الذين فتحوا األبواب
ل ـف ــرن ـج ـي ــة وشـ ـ ــاركـ ـ ــوه ال ـ ـطـ ــاولـ ــة فــي
بكركي وكــرســوه زعيمًا مــارونـيــا من
خ ــال االج ـت ـمــاعــات الــربــاع ـيــة ،الـيــوم
ّ
بطل عاجبهم؟».
ّ
«اي ـ ـ ــه ،مـ ـع ــراب ب ــط ــل ع ــاج ـب ـه ــا» ّ .فـقــد
ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ل ـل ـم ـلــف أن
الـ ـلـ ـق ــاء «خـ ـل ــق ب ـل ـب ـلــة ل ـ ــدى ال ـ ـقـ ــوات.
فاتصل رئيس الحزب سمير جعجع
ب ـم ــراك ــز ال ـ ـقـ ــرار ف ــي الـ ــريـ ــاض طــال ـبــا
االس ـ ـت ـ ـي ـ ـضـ ــاح» ،وه ـ ـ ــي تـ ــوضـ ــح أن ــه
«إذا تـطــورت األم ــور ،فسيكون هناك
جبهتان :األولى تضم القوات والتيار
ّ
الحر ،والثانية ستجمع بني
الوطني
املردة والكتائب .ولكن ،ال شيء حتى
الساعة يوحي بتطور األمور إلى هذه

 14آذار :انتخاب فرنجية
انتخابًا لألسد...
يعني
ّ
فليعيدوا لحود

الدرجة» .لذلك ،سيعمد الحريري كما
ّ
كــل مــرة إلــى «تبريد» جبهة مـعــراب ـ
ق ــري ـط ــم ع ـب ــر «إرسـ ـ ـ ــال م ــوف ــد يـلـتـقــي
ج ـع ـجــع ،أو س ـي ـقــوم الـحـكـيــم بــزيــارة
ب ــاري ــس ل ـل ـق ــاء ال ـح ــري ــري شـخـصـيــا،
ّ
الجميل
تمامًا كما فعل النائب سامي
ليل أمس».
ه ــذا «ال ـت ـش ـنــج» لــم يـصــل إل ــى الـبـيــت
امل ــرك ــزي فــي الـصـيـفــي ،فـيـقــول عضو
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي الـكـتــائـبــي إل ـيــاس
ّ
حـ ـنـ ـك ــش إن «الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ل ـ ــم ُي ــزعـ ـجـ ـن ــا
ولـ ــم ن ـش ـعــر ب ــال ـت ـف ــاف م ــن ق ـب ــل ت ـيــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل عـ ـلـ ـيـ ـن ــا .فـ ــاال ّج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال
ّ
يعني أن املستقبل قــد تبنى ترشيح
فــرن ـج ـيــة إل ــى رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة».
ي ـن ـط ـل ــق ح ـن ـك ــش م ـ ــن ه ـ ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة
ل ـل ـت ـش ــدي ــد عـ ـل ــى «ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ال ـج ـي ــدة
الـتــي تــربـطـنــا بـفــرنـجـيــة .تـيــار امل ــردة
يـنـظــر إلـيـنــا بــايـجــابـيــة .وق ــد لحظنا
أن ال ـت ـيــار ق ــد ي ـكــون ُي ـع ــوض تــدهــور
ال ـعــاقــة بـيـنــه وب ــن ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر مـ ــن خ ـ ــال االنـ ـفـ ـت ــاح ع ـل ـي ـنــا».
تختلف ُمقاربة «الكتائب» لالنفتاح
ّ
املستجد بني الحريري وفرنجية عن
م ـك ــون ــات « 14آذار» ،ويـ ــرى حـنـكــش
ّ
ّ
أن «االنفتاح طبيعي ُ
ويطمئننا بأن
ذلك سينعكس توافقًا داخليًا .فاملهم
بالنسبة إلينا أن نربح البلد».

الكتائب :لقاء الحريري ــ فرنجية لم ُيزعجنا (مروان طحطح)

علم
و خبر
بري ونتائج مباراة التطوع
أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ،قيادة املديرية العامة لقوى األمن
الــداخ ـلــي بــأنــه لــن ي ـقـ ّـدم الئ ـحــة بــأسـمــاء مــرشـحــن يــزكـيـهــم لـلـتـطـ ّـوع في
املديرية ،لضمان نجاحهم في املباراة التي أجريت قبل نحو عام الختيار
 4آالف رتـيــب ودرك ــي ج ــدد (مـنــاصـفــة بــن املسلمني واملـسـيـحـيــن) .ولــم
ّ
تتمكن املديرية مــن إصــدار نتائج املـبــاراة طــوال أشـهــر ،بسبب مشكالت
قانونية مرتبطة بصالحيات كل من املدير العام ومجلس القيادة غير
املكتمل النصاب من جهة ،وبسبب خالفات القوى السياسية على حصص
كــل منها مــن جهة أخ ــرى .وإذا أصـ ّـر بــري على موقفه ،فستلجأ املديرية
إلى إصدار النتائج وفق العالمات التي نالها كل مشارك في املباراة ،مع
العلم أن عــدد من نالوا عالمات فــوق معدل  9من  20ال يصل إلــى نصف
عدد املنوي قبولهم (أقل من ألفني من أربعة آالف ،ومن أصل أكثر من 10
ً
آالف مشارك في املباراة) ،فضال عن شكوى ضباط من وجود مشكالت في
املسابقات الخطية التي أجريت للمتبارين.

«مستشفى بهية»
ّ
يروج مقربون من النائبة بهية الحريري أن تشغيل املستشفى التركي في

صيدا بفضلها سيوفر فرص عمل ألبناء املدينة وخدمات طبية تغنيهم
ً
عن مستشفى صيدا الحكومي الذي يعاني من أزمة إدارية ومالية ،فضال
عن موقعه الجغرافي املـحــاذي ملخيم عني الحلوة ،ما يمنع كثيرين من
ارت ـيــاده .وب ــات واضـحــا سيطرة الـحــريــري على املستشفى الجديد بعد
تكليف وزي ــر الـصـحــة وائ ــل أب ــو فــاعــور قـبــل أي ــام لجنة لتسيير أعماله
ّ
بالتنسيق معها .ولوحظ في قرار التكليف أن اسم املستشفى قد تبدل من
«مستشفى الحروق» إلى مستشفى الطوارئ في صيدا الحكومي .علمًا
ّ
بأن الهبة املقدمة من الحكومة التركية بعد عدوان تموز كانت بالتنسيق
مــع الجماعة اإلســامـيــة ومرجعيات صـيــداويــة كــانــت مــوعــودة بالتمثل
بعضو في مجلس اإلدارة.

الفيال هدية
يستفيد م ـســؤول ج ـهــاز أم ـنــي فــي الـجـنــوب مــن ن ـفــوذ منصبه لتشييد
الفيال الخاصة به في مجدليون .واألســاس الذي ارتفع فوقه املبنى قائم
على الهدايا ،من التصميم الهندسي ومــواد البناء هدية إحــدى شركات
ً
امل ـق ــاوالت ال ـص ـيــداويــة ،وصـ ــوال إل ــى نــوافــذ وأب ـ ــواب وواج ـه ــات الــزجــاج
واأللــومـيـنـيــوم الـتــي تبرعت شــركــة متخصصة جنوبية بنصف ثمنها
كهدية أيضًا .املسؤول استحدث نقطة حراسة دائمة أمــام الفيال التي ال
تزال قيد اإلنشاء.
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مجتمع وإقتصاد

سياسة
كهرباء

كالم في السياسة

درس روسي في ثوابت التاريخ والجغرافيا
جان عزيز
زيــارة بوتني لطهران ،بعد سبعني عامًا تقريبًا
ع ـل ــى ان ـس ـح ــاب آخ ـ ــر ال ـج ـي ــوش ال ــروسـ ـي ــة مــن
األراضـ ــي اإليــران ـيــة ،مناسبة لـيـقــرأ املـســؤولــون
ال ــروس أح ــداث الـحــاضــر واملستقبل ،فــي ضوء
أمثوالت التاريخ وعبره.
ل ـيــس ن ـحــن م ــن ي ـن ـبــش أشـ ـب ــاح ال ـت ــاري ــخ ال ـي ــوم،
يـ ـق ــول مـ ـس ــؤول روسـ ـ ــي رفـ ـي ــع .ب ــل ه ــم ح ـكــام
أنـقــرة خصوصًا مــن يفعلون ذل ــك .يستعيدون
ً
ق ــرن ــا كـ ــامـ ــا ،كـ ــان ي ـف ـت ــرض أن ي ـك ــون خــاتـمــة
ملــآســي الـبـشــريــة .كــأنـنــا ال ـيــوم عـلــى عـتـبــة عــودة
اإلمبراطوريات .علمًا ّ
بأن مثل هذه االستعادة ال
يمكن أن تكون منطقية ،وال حتى متخيلة .تركيا
سـنــة  1915كــانــت عـلــى أبـ ــواب ال ـس ـقــوط ،وك ــان
نظام جديد يقوم في املنطقة .هو نظام سايكس
بيكو .كيانات مركبة في معظمها وحــدود هشة
وتقسيمات غير طبيعية وال تاريخية .يومها لم
ً
يكن هـنــاك سـعــوديــة أص ــا .وتفككت السلطنة.
فـكـيــف الـ ـي ــوم! ل ـكــن ح ـتــى ف ــي ق ـ ــراءة ه ــذا امل ــدى
التاريخي ،يظهر لنا أن روسـيــا كانت تتصرف
دوم ـ ــا وف ـق ــا ل ـث ــواب ــت واضـ ـح ــة ف ــي سـيــاســاتـهــا
الـخــارجـيــة .هــي كــانــت دوم ــا مــع مــراعــاة أوض ــاع
األق ـل ـي ــات ف ــي ال ـش ــرق ك ـمــا ف ــي ك ــل ال ـع ــال ــم .منذ

الـقــرن الثامن عشر ،سنة  ،1772نــزل األسطول
القيصري الــروســي فــي خليج مــار جرجس في
بيروت .وكذلك في التاسع عشر ،سنة  1840كان
أسطولنا قبالة بـيــروت مـجــددًا .لكننا دوم ــا كنا
نعرف ثوابت التاريخ ونحترمها وال نحاول القفز
فوقها .حتى العاصمة األملانية التاريخية ،برلني،
وصلنا إليها مرتني ،في القرن الثامن عشر وسنة
 ،1945ثم خرجنا منها .باريس نفسها وصلنا
إليها زمن نابوليون وبعد اندحار هتلر ،وخرجنا
منها في املرتني أيضًا .ألننا نــدرك معنى اللعب
بثوابت التاريخ .في املقابل ،ها هي شبه جزيرة
القرم ،ألنها أرض روسية ،سلخها خروتشيف
عن موسكو وأهداها إلى كييف في الخمسينيات،
ع ــادت لتنفجر أزم ــة وتـفـجــر أزم ــات بـعــد ستني
عامًا على تلك الخطوة املنتهكة لقواعد تاريخها.
في السياق نفسه هي أوكرانيا كانت دومًا أرض
ه ــذا ال ـص ــراع ال ـتــاري ـخــي ،ب ــن غــربـهــا وشــرقـهــا،
وبــن روسيا وبولونيا .وهــو التاريخ يعلم كيف
أن استقرارها دومًا كان هشًا نتيجة هذا التاريخ
بالذات .من ينسى إعالن استقاللها لثمانية أيام
فقط سنة 1918؟! هــذه دروس الـتــاريــخ ،ونحن
نعرفها ج ـي ـدًا .وألن ـنــا نعرفها ال نستسلم أب ـدًا
ملــا يعاكس منطق التاريخ والـحــق .لكن مــن دون
مبالغة وال أطماع .حتى في يالطا ،تذكر تشرشل

ذات لحظة أن أوكــران ـيــا بحسب رأي ــه ،ج ــزء من
بــولــون ـيــا .ف ــرد س ـتــالــن :وفــرصــوف ـيــا ـ ـ عاصمة
بولونيا نفسها ـ كانت جزءًا من روسيا كذلك!
يبتسم املسؤول الروسي وهو يستعيد أمثوالت
التاريخ تلك ،ليضيف :علمًا أن األمانة التاريخية
تقتضي االعـتــراف بــأن تشرشل كــان سياسيًا
ق ــدي ـرًا وخ ـب ـي ـرًا .فـهــو م ــن ق ــال يــومــا إن الـنـظــام
األمـيــركــي مـثــالــي ،ش ــرط أن ي ــؤدي إل ــى انتخاب
رئيس أميركي عبقري! وهــذا مــا يظهر الفارق
ب ــن نـظــامـنــا ون ـظ ــام واش ـن ـطــن .نـحــن عــدنــا إلــى
القرم لهذه األسباب بــالــذات .لكننا ال نذهب إلى
ً
غرينادا مثال ونجتاح دولــة جــزيــرة ،ألن بضعة
شبان ثملني تورطوا في شجار في حانة! يفتح
امل ـس ــؤول ال ــروس ــي هــالــن ،عـنــد ذك ــر تشرشل
وأم ـي ــرك ــا ،ل ـي ـقــول :ف ــي أوروبـ ـ ــا ال ـي ــوم ث ـمــة دول ــة
قوية .هي أملانيا .حتى فترة قليلة مضت ،كنت
أرى أن ـهــا ال ــراي ــخ ال ــراب ــع ي ـق ــوم .لـكــن طـبـعــا على
قــاعــدة ال ـقــوة االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة .أخشى
أن تكون ميركل قد زرعــت بــذور تدميرها عبر
سياسة اللجوء التي بدأتها .ليس هذا من قبيل
العنصرية أو «الكزينوفوبيا» .إطالقًا .نحن في
روسيا لدينا خليط حقيقي من االنتماءات .لدينا
نحو عشرين مليون مسلم يعيشون فــي دولــة
روسيا االتحادية .لهم كياناتهم الذاتية ،كما هم

مندمجون فــي باقي الجغرافيا الــروسـيــة .لدينا
نـحــو  13جـمـهــوريــة إســامـيــة فــي روس ـي ــا ،وال
مشكلة فيها وال معها .املشكلة الوحيدة هي مع
اإلره ــاب .في جــذوره الفكرية واملالية والبشرية
واللوجستية .وهــي مشكلة عــاملـيــة ،ال روسـيــة.
لــذلــك هــو واج ــب الـعــالــم كـلــه فــي مــواجـهـتـهــا .ألن
ق ــدرة اإلره ــاب على ضــرب أي مـكــان فــي العالم
كبيرة وغير مـحــدودة .فــاإلرهــابــي أقــوى مــن أي
إج ــراءات محلية تـقــوم بها جهة واح ــدة أو دولــة
واح ــدة .يكفيه تجنيد شخص واحــد فــي مركز
الهدف الــذي يعد لضربه .في شــرم الشيخ بتنا
نميل إلــى االسـتـنـتــاج مــن املـعـلــومــات ومعطيات
التحقيقات التي في حوزتنا ،إلى أن القنبلة التي
انفجرت في طائرتنا زرعت داخل املطارُ .د َّست
أدى
بني الحقائب .ما يعني أن خرقًا أمنيًا بسيطًا ً
إلى تلك الكارثة .عنصر أمني واحد ،يمكن جهة
إرهابية أن تكون قد جندته باملال أو بمصلحة ما
أو باالقتناع بفكر اإلرهابيني ،تمكن من ضرب
إج ــراءات الحماية لدولة كاملة .لهذا حربنا على
اإلرهــاب يجب أن تكون شاملة .ويجب أن تكون
مستدامة حتى استئصال اإلرهــاب .لكن هذا ال
يعني أن نقفز فوق دروس التاريخ ،وال أن نعبث
بثوابت األوطــان .ومن ال يدرك ذلك ،فلن يحصد
إال العواصف.

تقرير

ّ
تأجيل محاكمة الدليمي وحميد :تمهيد للتفاوض مع «النصرة»؟
آمال خليل
كشف حنا جعجع ،وكيل الدفاع عن
املوقوفة سجى الدليمي ،في اتصال
م ـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» تـ ـق ــدم ــه األس ـ ـبـ ــوع
ال ـف ــائ ــت أمـ ـ ــام امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة
ال ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ب ـ ـط ـ ـلـ ــب إخـ ـ ـ ـ ـ ــاء س ـب ـي ــل
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي كـ ـم ــال م ـح ـم ــد خـلــف
املوقوف منذ عام تمامًا ،مع زوجته
ال ـعــراق ـيــة س ـجــى الــدل ـي ـمــي (طـلـيـقــة
أم ـ ـيـ ــر ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ــش» أبـ ـ ــو بـكــر
درويــش
ال ـب ـغــدادي) ومــواطـنــه لــؤي َ
امل ـ ـصـ ــري .ال ـق ـض ـي ــة الـ ـت ــي ُعـ ـ ِـرضـ ــت
أمــام هيئة املحكمة األربعاء الفائت
ف ــي ثــانــي مـ ــرور ل ـهــا ،ل ــم ت ـصــل إلــى
مرحلة االستجواب .الجلسة األولى
منتصف تموز الفائت تأجلت بسبب
عــدم حـضــور خلف واملـصــري وعــدم
ت ــواف ــر م ـحــام ل ـلــدفــاع ع ــن الــدلـيـمــي.

الـجـلـســة الـثــانـيــة تــأجـلــت أي ـضــا إلــى
 28كانون األول املقبل بعد استمهال
م ــن امل ـحــامــي جـعـجــع ل ــاط ــاع على
امل ـلــف .يـتــوقــع جعجع املــواف ـقــة على
طلب إخالء السبيل «بسبب اقتصار
تهمته على الدخول من سوريا إلى
لبنان ببطاقة مزورة خاصة لالجئني
الفلسطينيني وتزوير أخرى مماثلة
لصديقه املـصــري» .علمًا بــأن لخلف
ً
ً
( 26ع ــام ــا) س ـج ــا ح ــاف ــا م ــع فتح
اإلس ــام فــي أح ــداث نهر الـبــارد .لكن
القرار االتهامي الذي صدر بحقه من
املـجـلــس الـعــدلــي أش ــار إل ــى أن ــه كــان
قاصرًا في ذلك الحني ،فقرر في أيار
من عام  2014تجريمه وإحالته على
محكمة األح ــداث الـتــي حكمت عليه
بـعــد شـهــر واح ــد بــاألش ـغــال الـشــاقــة
ملــدة خمس سنوات ،واالكتفاء بمدة
تــوقـيـفــه .وم ــا هــي إال أســابـيــع قليلة

حتى تعرف إلى الدليمي وتزوجها.
اإلفـ ــراج الـجــديــد عــن خـلــف ،فيما لو
حصلُ ،
سينهي سجن أوالد زوجته
الثالثة وطفله ( 4أشهر) املحتجزين
م ـ ــع وال ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ــي سـ ـج ــن الـ ـنـ ـس ــاء
ف ــي ب ـع ـب ــدا ،ب ـعــد رفـ ــض املــؤس ـســات
الرعائية استقبالهم .كانت الدليمي

زوج
اإلفراج عن ّ
الدليمي سيحل أزمة
أبنائها المحتجزين معها
في السجن

ً
ح ــام ــا عـنــد تــوقـيـفـهــا وول ـ ــدت طفل
خ ـ ـلـ ــف األول فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــن .وم ـن ــذ
توقيفهما ،التقيا للمرة األول ــى في
جلسة األرب ـعــاء الـفــائــت عندما ّ
التم
شمل األسرة تحت قوس العسكرية.
لكن ماذا عن الدليمي؟ يقول جعجع
إن «قصتها طويلة» ،متوقعًا تأجيل
الـجـلـســة املـقـبـلــة أي ـضــا .وي ـلـ ّـمــح إلــى
تــوافــق ضمني «لتعليق محاكمتها
وربـ ـ ـ ـ ـ ــط وضـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ـم ـ ـلـ ــف تـ ـ ـب ـ ــادل
العسكريني املخطوفني».
فــي امل ـكــان ال ــذي وقـفــت فـيــه الدليمي
ق ـب ــل أس ـ ـبـ ــوع ،م ــن امل ـن ـت ـظــر أن تـقــف
جمانة ّ
حميد يوم الجمعة املقبل .أمام
هيئة املحكمة العسكرية الدائمة ،لم
تحضر ابنة عرسال ( 33عامًا) إال مرة
واحدة مطلع شباط الفائت حني كان
قــد مـضــى عـلــى توقيفها ع ــام كــامــل.
األم ل ـث ــاث ــة أوالد وص ــاح ـب ــة مـحــل

النحاسيات التي صــارت «شوفيرة»
سـ ـي ــارة م ـف ـخ ـخــة ،ل ــم ت ـس ـت ـجــوب في
مــرورهــا األول ،بــرغــم تــوكــل املحامي
ط ـ ـ ــارق شـ ـن ــدب لـ ـل ــدف ــاع ع ـن ـه ــا مـنــذ
توقيفها .فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار»،
لم يحسم شندب حضوره إلى جانب
موكلته بسبب وجوده خارج البالد.
كذلك ّ
يرجح املحامي أال تساق ّ
حميد
إلــى املحكمة فــي األس ــاس على غــرار
ما جرى في الجلسات املاضية .علمًا
ّ
حميد كــانــت قــد نقلت مــن مكان
بــأن
توقيفها في سجن النساء في ثكنة
بــربــر ال ـخ ــازن فــي ف ُـ ــردان إل ــى نـظــارة
األمن العام ،بعدما أدرج اسمها على
الئ ـحــة الـسـجـيـنــات ال ـلــواتــي طالبت
جبهة النصرة باإلفراج عنهن ضمن
صـفـقــة ال ـت ـب ــادل ال ـتــي تـشـمــل إط ــاق
ال ـع ـس ـكــريــن امل ـخ ـطــوفــن ف ــي ج ــرود
عرسال.

رد
أث ــار نـشـ ُـر «األخـ ـب ــار» ،ي ــوم  20تـشــريــن الـثــانــي ،2015
تـحـقـيـقــا تـحــت ع ـن ــوان «ديـ ــر األح ـم ــر :ال ـعــائــات تـنــازع
ُ
ال ـقــوات» ،ردود أفـعــال مــن املعنيني بما نـشــر ،فــي حزب
القوات اللبنانية ،وبني أهالي البلدة والقرى املحيطة .حزب
الـقــوات بــدا منزعجًا مما ُنــشــر ،فـ ّ
ـرد ببيان على موقعه
ِ
ّ
اإلل ـك ـتــرونــي هــاجــم فـيــه «األخـ ـب ــار» ،مــن دون أن يمس
املصادر التي استندت إليها كاتبة التحقيق ،رغم كون
هــذه املـصــادر مــذكــورة بأسمائها وصفاتها .كذلك ّ
رد
عضو بلدية عيناتا ،باخوس رحمة ،على كالم مسؤول
القوات اللبنانية في البقاع الشمالي مسعود رحمة الوارد
في التقرير ،ببيان جاء فيه:
لم نتفاجأ باألكاذيب واالفتراءات التي صرح بها منسق
حزب القوات اللبنانية في البقاع الشمالي مسعود رحمة
لجريدة «األخـبــار» ،وهو الــذي اتخذ من تزوير الحقائق
نـهـجــا ف ــي ح ـيــاتــه .لــذلــك نـجــد أنـفـسـنــا مـضـطــريــن إلــى
توضيح بعض األمور التي أتى على ذكرها في التحقيق.

آمال خليل
ينتظر أن ّ
تتسلم مؤسسة كهرباء
لـبـنــان ،ال ـيــوم ،تـقــريــر االسـتـشــاري
ّ
« ،»AF Consultال ـ ـ ـ ــذي ك ــل ـف ـت ــه
تحليل ال ـع ــروض الـفـنـيــة واملــالـيــة
لـلـمـشــاركــن فــي مناقصة تشغيل
وصـ ـ ـي ـ ــان ـ ــة مـ ـعـ ـمـ ـل ــي دي ـ ـ ـ ــر عـ ـم ــار
وال ـ ــزه ـ ــران ـ ــي .إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـلــزيــم
تـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى إح ــال ــة ال ـت ـق ــري ــر إل ــى
اللجنة الفنية الخاصة وإلى لجنة
امل ـش ـتــريــات ث ــم إل ــى مـجـلــس إدارة
م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان لـيـتـخــذ
القرار النهائي ّبشأنه.
هذه العروض فضت يوم الخميس
املاضي بحضور ممثلي الشركات
ال ـعــارضــة غـيــر املـسـتـبـعــدة ،وهــي:
شــركــة ( HPIشــركــة أمـيــركـيــة على
عـ ــاقـ ــة بـ ــامل ـ ـقـ ــاول م ـح ـم ــد دن ـ ــش،
عـلـمــا ان ال ـشــركــة تـنـفــي ان يـكــون
وك ـي ـل ـه ــا فـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان) ،وت ـح ــال ــف
( Primesouthأميركية) مع KSCC
(كــوي ـت ـيــة) (وكـيـلـتـهـمــا ف ــي لـبـنــان
ش ــرك ــة الـ ــديـ ــار /س ـم ـيــر ض ــوم ــط).
وبحسب امل ـصــادر ،فــإن سعر HPI

ً
ّ
يخص اتـهــام النائب إميل رحمة بأنه قطع
أوال :فــي مــا
مياه بئر مار يوسف عن أهالي دير األحمر ،فالعكس هو
الصحيح .من أعاد تشغيل البئر هو النائب رحمة ،وذلك
بعد مراجعة األهالي له وبعلم من رئيس التعاونية آنذاك
السيد جريس الفخري.
ثــانـيــا :فــي ظــل املـقــاطـعــة الـتــي حصلت فــي منطقة ديــر
األحـمــر إبــان االنتخابات النيابية عــام  ،2009كــان من
الطبيعي أن ينال النائب رحمة نسبة متدنية من أصوات
املقترعني ،وه ــذا مــا اعـتــرف بــه شخصيًا فــي أكـثــر من
ً
مناسبة .ولذلك ،يهمنا التأكيد ّأن ّ
هم النائب ،أوال وأخيرًا،
رفع الحرمان عن منطقة دير األحمر ،مهما كانت نسبة
االقتراع التي يحصل عليها .والدليل على ذلك ،سعيه من
َ
أجل وصل خطوط الكهرباء إلى منطقتي عني النعنعة
ومرسل ،إضافة إلــى مـ ّـد شبكة جديدة ملياه الشفة في
ً
عيناتا ،فضال عن تأمني الزفت والقيام بأعمال صيانة
في املنطقة.

ثالثًا :في ما خـ ّـص تزفيت طريق ايعات ـ ديــر األحمر ـ
اإلنمائي
عيناتا ،يهمنا التوضيح أنها باكورة التعاون
ّ
مع معالي الوزير غازي العريضي ،الذي طلب تعديل خط
ً
من ايعات خوفًا منه على
سير األعمال من عيناتا بدال ّ
تـضــارب سير األعـمــال مــع تـبــدل أح ــوال الطقس نتيجة
اقتراب فصل الشتاء.
رابـعــا :بالنسبة إلــى العالقة مع بلدية ديــر األحـمــر ،فإن
هذه األخيرة هي من ُتقاطع النائبً ،
بناء على توجيهات
رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع .مع اإلشــارة إلى
ّأن رحمة طلب من الــوزراء تسهيل أي طلب أو مشروع
إنمائي دون الــرجــوع إليه ،إيمانًا منه بحاجة منطقتنا
الكبيرة لإلنماء.
في املقابل ،أرسلت الدائرة اإلعالمية في «القوات» ـ ـ مكتب
دير األحمر ّ
ردًا اعتبرت فيه أن «ما جاء في املقال يجافي
ّ
الحقيقة ويـضــج باملغالطات» .تستغرب «األخ ـبــار» رد
«الدائرة اإلعالمية» ،ومحاولتها التذاكي من خالل تحييد

املصادر املــذكــورة في النص املنشور ،كالنائب السابق
طــارق حبشي واملسؤول القواتي السابق حنا حبشي،
وتركيز هجومها على «األخبار» وكاتبة التحقيق .وأما
َ
عبارة «لم يبق ،شكليًا ،من مرحلة «القوات» سوى آثار
شـعــاراتـهــا على ال ـج ــدران» ،الـ ــواردة فــي التحقيق ،التي
أثـ ــارت اع ـت ــراض «الـ ـق ــوات» ،فــا يخفى عـلــى مــن يجيد
ّ
تتضمن كلمة
القراءة املقصود بها .إذ يبدو جليًا أنها
«ش ـك ـل ـيــا» .ف ـفــي ال ـش ـكــل ،ال تـنـتـشــر ف ــي دي ــر األح ـمــر
ش ـع ــارات وأعـ ــام حــزبـيــة ،بــاسـتـنـثــاء مــا بـقــي مــن آثــار
الحرب األهلية وصورة حديثة للنائب إميل رحمة ُعلقت
فــي حـ ّـي آل حبشي فــي رســالــة سياسية واضـحــة ّ
ضد
رئيس القوات سمير جعجع .إن ما ورد في التحقيق ال
يريد القول إن القوات فقدت شعبيتها في دير األحمر،
وال أنها ستخسر أي انتخابات مقبلة .كل ما في األمر
هو محاولة لــإضــاءة على الــرأي اآلخــر في البلدة ،لكن
يبدو أن «القوات» ترفض وجوده ،مهما كان حجمه.

بلغ  325مليون دوالر ،فيما سعر
 Primesouthـ ـ ـ  KSCCب ـلــغ 349
مليون دوالر.
ط ــريـ ـق ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم ه ـ ــي اسـ ـ ـت ـ ــدراج
ُ
ال ـ ـعـ ــروض املـ ـحـ ـص ــور ،وق ـ ــد ط ــرح
فــي أواخ ــر آذار املــاضــي ويتضمن
ت ـش ـغ ـي ــل وصـ ـي ــان ــة م ـع ـم ـل ــي دي ــر
ع ـم ــار وال ــزه ــران ــي ل ـف ـتــرة م ـح ـ ّـددة
بـ ّخـمــس س ـن ــوات .ال ــاف ــت أن مهل
ف ــض ال ـعــروض ُمـ ـ ّـددت أرب ــع مــرات
«لـلـحـصــول عـلــى ع ــروض مطابقة
ـروط .وفضت العروض
لدفتر الـشـ ّ
عـ ـن ــدم ــا تـ ـل ــق ــت اإلدارة ع ــرض ــن
مطابقني تقنيًا وإداريــا وفق رأيي
اإلس ـت ـش ــاري والـلـجـنــة الـفـنـيــة في
املؤسسة املكلفة دراسة العروض»،
تقول مصادر في املؤسسة.
مـشـكـلــة ال ـع ــروض املــال ـيــة املـقـ ّـدمــة
من الشركتني انها تزيد نحو 100
مـلـيــون دوالر ع ــن كـلـفــة التشغيل
والصيانة التي تقوم بها الشركة
امللتزمة حاليًا ،اي الشركة املاليزية.
هذه الشركة لديها عقد بقيمة 225
مليون دوالر ،ينتهي في  16شباط
املقبل ،وهو أعلى من العقد املوقع
مــع الشركة التي سبقتها فــي هذا

امل ـجــال ،أي الـشــركــة الـكــوريــة التي
فــازت بمناقصة تشغيل وصيانة
املعملني املذكورين بني عامي 2005
و 2010بقيمة  120مـلـيــون دوالر.
هـ ــذا ي ـع ـن ــي ،أن ال ـك ـل ـفــة ت ــزي ــد كــل
خمس سنوات بقيمة  100مليون
دوالر! بني  2005واليوم هناك 200
مـلـيــون دوالر إضــاف ـيــة ،وال شـ ّـيء
ّ
يبرر كل هذه الزيادة سواء تضخم
األسعار أو التغيرات املطلوبة في

سعر  HPIبلغ  325مليون
دوالر وسعر Primesouth
 KSCCبلغ  349مليونا
دفاتر الشروط .الذرائع التي تساق
ل ـت ـبــريــر ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادة ان «دف ـت ــر
الـ ـش ــروط ف ــي امل ـنــاق ـصــة الـحــالـيــة
يـخـتـلــف ع ــن دف ــات ــر الـ ـش ــروط في
املـ ـن ــاقـ ـص ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة فـ ــي أمـ ــور
ً
ج ــوه ــري ــة .ف ـه ــو ي ـت ـط ـلــب أعـ ـم ــاال
إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ضـ ـ ــروريـ ـ ــة،
مـنـهــا تــأهـيــل امل ــراج ــل األرب ـع ــة في
امل ـع ـم ـل ــن ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ســامــة

عقدتشغيل وصيانة المعملين قيمته حاليًا  225مليون دوالر (هيثم الموسوي)

استثمار املجموعة البخارية في
ك ــل مـعـمــل .لــذلــك طـلـبــت املــؤسـســة
ت ـح ـل ـيــل أسـ ـع ــار م ــن االس ـت ـش ــاري
 AF Consultوف ــق دف ـتــر ال ـشــروط
ال ـخ ــاص ب ـهــذه امل ـنــاق ـصــة» .اال ان
م ـص ــادر مـتــابـعــة ت ــرى أن الـسـقــف
امل ــال ــي األقـ ـص ــى ال ـ ـ ــازم ملـنــاقـصــة
ّ
كـ ـه ــذه «يـ ـج ــب أل يـ ـتـ ـع ــدى 250
مـلـيــون دوالر ،ألن دف ـتــر ال ـشــروط
الجديد ال يختلف عن السابق .وما
يحكى عــن رب ــط الكلفة اإلضــافـيــة
ب ـت ـح ــدي ــث امل ـج ـم ــوع ــة ال ـب ـخ ــاري ــة
فــي كــل مـعـمــل ،لـيــس دقـيـقــا ،اذ ان
اسـ ـتـ ـب ــدال املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـحــال ـيــة
بــأخــرى جــديــدة يـكـلــف  25مليون
دوالر ،عـلـمــا ان كـلـفــة ب ـنــاء معمل
ح ــراري جــديــد كــالــزهــرانــي تحتاج
إلى  400مليون دوالر».
ّ
ت ـت ــوق ــع م ـ ـصـ ــادر اداري ـ ـ ـ ــة مــط ـل ـعــة
ُ
ان ت ـل ـغــى ن ـتــائــج ه ــذه امل ـنــاق ـصــة،
ن ـ ـظـ ــرا ال ـ ـ ــى االسـ ـ ـع ـ ــار امل ــرتـ ـفـ ـع ــة،
ونـ ـظ ــرا لـلـتـنــافــس ب ــن الـشــركـتــن
العارضتني املدعومتني من حركة
امـ ــل وت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل .واذا صـ ّـح
هذا السيناريو ،فان املتعهدين من
الباطن سيتولون تشغيل وصيانة
املـعـمـلــن ب ـعــد ان ـق ـضــاء مـ ـ ّـدة عقد
الشركة املاليزية الحالية ،وذلك في
تكرار لتجربة شركة  PSMفي عام
 .2004علما ان املتعهد من الباطن
ف ــي م ـع ـمــل ال ــزه ــران ــي ه ــي شــركــة
ابــو الفوز (املـقــاول فــوزي خليفة)،
وك ـي ـل ــة ش ــرك ــة POWER MAKE
الـهـنــديــة ،الـتــي ج ــرى استبعادها
مــن املـنــاقـصــة بسبب ع ــدم تطابق
عروضها من دفتر الشروط.
اال ان مصادر اخرى ال توافق على
ه ــذا ّ ال ـس ـي ـنــاريــو ،وت ـق ــول ان «كــل
امل ــؤشــرات تتجه الخـتـيــار الشركة
ال ـثــال ـثــة ال ـت ــي دخ ـل ــت ع ـلــى الـخــط
بعد تمديد مهلة تقديم العروض».
وتلفت إلى أن الوكيل املحلي لهذه
الـشــركــة ،أي شركة «الــديــار» ،يقف
خلفها نائب رئيس تيار املستقبل
سمير ضومط وابن شقيقته رالف
ف ـي ـصــل (وكـ ـي ــل ش ــرك ــة كــاردي ـن ـيــز
الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـش ـ ـغ ـ ـلـ ــة لـ ـب ــاخ ــرت ــي
استجرار الطاقة).

جامعات

 :AUBعودة التثبيت الوظيفي بعد  30عامًا
حسين مهدي

القوات ودير األحمر و«الرأي اآلخر»

أخبار

كلفة تشغيل معملي دير عمار
والزهراني تزيد  100مليون دوالر
أنجزت الشركة
االستشارية السويسرية
« »AF Consultتحليل
العروض المقدمة
إلى مناقصة تشغيل
وصيانة معملي دير
عمار والزهراني .األسعار
جاءت أعلى بنحو 100
مليون دوالر من الكلفة
الحالية .مصادر معنية
تتوقع الغاء نتائج هذه
المناقصة ،وبالتالي تسليم
الشركة المتعهدة من
الباطن االعمال حتى اجراء
مناقصة جديدة

ّ
ب ـعــد ت ــوق ــف دام  30ع ــام ــا ،أعـلـنــت
ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـي ــروت
إعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـم ــل بـ ـنـ ـظ ــام ال ـت ـث ـب ـيــت
الوظيفي ألســاتــذة الـجــامـعــة ،على
أن يـ ـق ــوم ف ــري ــق ع ـم ــل م ــؤل ــف مــن
أعضاء في مجلس األمناء وإداريني
وأساتذة بوضع خطة لتطبيق هذا
ال ـن ـظ ــام واق ـت ــراح ـه ــا ع ـلــى مجلس
االمناء قريبًا.
ْ
وقــع هذا االعــان كان إيجابيًا عند
معظم أســاتــذة الجامعة ،وتحديدًا
ذوي عـقــود الـتــدريــس ب ــدوام كامل
م ـم ــن ل ــدي ـه ــم سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة مــن
الـتــدريــس داخ ــل الـجــامـعــة .فــإعــادة
ن ـظ ــام الـتـثـبـيــت الــوظ ـي ـفــي تـجـ ّـســد
مـطـلـبــا أســاس ـيــا ل ــأس ــات ــذة الــذيــن
اتهموا إدارة الجامعة في مناسبات
عـ ّـدة بانتهاك حرياتهم االكاديمية
وحـ ـق ــوقـ ـه ــم فـ ــي تـ ـع ــوي ــض ن ـهــايــة
الخدمة ونظام التغطية الصحية.
الرئيس الجديد للجامعة ،فضلو
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خ ــوري ،سيلتقي ممثلي االســاتــذة
يــوم الجمعة إلبالغهم مــا آلــت اليه
اجتماعات مجلس األمـنــاء األخير
في هذا الصدد.
وب ـح ـس ــب بـ ـي ــان صـ ـ ــادر ع ــن إدارة
الـجــامـعــة ،ك ــان التثبيت الوظيفي
ل ــأس ــات ــذة ق ــد ع ـلــق ف ــي ع ــام 1985
«في ذروة الحرب األهلية اللبنانية،
في أعقاب اغتيال رئيسها العاشر
الــدك ـتــور مــالـكــولــم ك ـي ــر» .وأوض ــح
الـبـيــان أن مجموعات عمل درســت
سياسة تعليق التثبيت الوظيفي
لــأســاتــذة ط ــوال ال ـس ـنــوات العشر
املاضية ( )...واعتمد القرار بالتزكية
خالل التصويت في مجلس شيوخ
الـجــامـعــة ف ــي ع ــام  ،2014ودعـمـتــه
اإلدارة ال ـحــال ـيــة ب ـق ـيــادة الــرئـيــس
ف ـض ـلــو خ ـ ـ ــوري ،ووكـ ـي ــل الـ ـش ــؤون
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـجــام ـعــة ب ــال ــوك ــال ــة
مـ ـحـ ـم ــد حـ ــراج ـ ـلـ ــي ( )...وأجـ ـ ـ ــرت
االدارة الـحــالـيــة للجامعة سلسلة
م ــن ال ــدراس ــات تـحــت رع ــاي ــة لجنة
الـ ـش ــؤون األك ــادي ـم ـي ــة ف ــي مجلس

األم ـ ـنـ ــاء ،ب ـق ـي ــادة رئ ـي ـس ــة الـلـجـنــة
هدى الزغبي ،بالتعاون مع اللجنة
امل ــالـ ـي ــة ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـت ــي ي ـق ــوده ــا
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي للبنك العربي
نعمة صـبــاغ .وخلصت الــدراســات
إل ــى أن «إع ـ ـ ــادة ال ـع ـمــل بــالـتـثـبـيــت
الــوظـيـفــي لــأســاتــذة مــع مــا ينجم
عنه من صيانة للحرية األكاديمية،
س ـت ــؤدي عـلــى األرجـ ــح إل ــى تعزيز

ينتظر عدد من األساتذة
االطالع على التفاصيل قبل
«التهليل»
توظيف واسـتـبـقــاء أكــاديـمـيــن من
مستوى عاملي فــي الجامعة ،وإلــى
تسهيل إجراء أبحاث تحدث تغييرًا
نمطيًا فــي الـجــامـعــة الـتــي أنشئت
قبل قرن ونصف».
ُيــذكــر أن الــوكـيــل الـســابــق للشؤون
األكاديمية أحمد دالل عمل جاهدًا
إلع ـ ــادة «ال ـت ـث ـب ـيــت الــوظ ـي ـفــي» من

دون أي تجاوب من مجلس األمناء.
ورأى خوري أن «التثبيت الوظيفي
ل ــأس ــات ــذة ،وامـ ـتـ ـي ــازات ــه ،يـمـنـحــان
الـ ـحـ ـم ــاي ــة األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـف ـض ـلــى
ويستحثان أبحاثًا ودراسات رفيعة
التأثير وشديدة األهمية» .وقال «ال
ي ــزال أمــامـنــا الـكـثـيــر مــن الـعـمــل في
تصميم وتنفيذ مراحل العودة الى
التثبيت الوظيفي لألساتذة».
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن إي ـجــاب ـيــة ال ـق ــرار
امل ـت ـخــذ ،ينتظر ع ــدد مــن األســاتــذة
االط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ق ـبــل
«التهليل» لخطوة مجلس االمناء،
متأملني إشــراكـهــم جــديــا فــي وضع
آلية تنفيذ هذا القرار ،لتترجم هذه
الـخـطــوة عمليًا ملصلحة األســاتــذة
وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،خـ ــاصـ ــة أن ال ش ــيء
واض ـح ــا بـعــد ف ــي امل ـســألــة برمتها،
إال أن مــا يـشـيــر ال ـيــه األس ــات ــذة في
ّ
نقاشهم حول «التثبيت» بأنه يشكل
ض ـم ــان ــة حـقـيـقـيــة ل ـت ـح ــرراألس ـت ــاذ
الجامعي من أي قيود قد تفرضها
االدارة على حقه بالتعبير.

ضغوط بهدف تسوية مناقصات الكهرباء
يـتـعــرض املــديــر ال ـعــام لــاسـتـثـمــار فــي وزارة
الـطــاقــة غـســان بـيـضــون لـضـغــوط واس ـعــة من
أجـ ــل دف ـع ــه إلـ ــى ت ـعــديــل رأي ـ ــه وامل ــواف ـق ــة على
«ت ـس ــوي ــة» م ـل ـفــات عــال ـقــة أب ــرزه ــا مـنــاقـصــات
إنشاء معامل الكهرباء التي ّ
تبي وجــود ثغر
قانونية واسـعــة فيها ،علمًا بــأن هــذه امللفات
هــي م ـحــور األزمـ ــة بــن رئ ـيــس تـكـتــل التغيير
واإلصالح ميشال عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري .وبحسب املعطيات املتداولة ،فإن هذه
الضغوط وصلت إلــى مرحلة تقديم إخبارات
ّ
بالجملة بحقه للجهات الرقابية والقضائية.
ّ
اإلخـبــار األخـيــر جــاء موقعًا مــن «مــوظــف في
أح ــد امل ـص ــارف» ومـ ّ
ـوجـهــا إل ــى الـنـيــابــة العامة
لــدى دي ــوان املحاسبة ،وقــد تضمن معلومات
عــن مــايــن ال ـ ــدوالرات الـتــي يملكها بيضون
في حساباته الشخصية واستغالل منصبه
ً
البتزاز املقاولني واملتعهدين ...فضال عن تهم
أخ ــرى .ورغ ــم أن كــل امل ـصــارف لديها أقسام
الــزامـيــة ملكافحة تبييض األم ــوال وأن ــه واجــب
عـلــى أي مــوظــف الـتـبـلـيــغ ل ـهــذا الـقـســم عــن أي
ح ــاالت مشكوك فيها ،وواج ــب هــذه األقـســام
إب ــاغ هيئة التحقيق الـخــاصــة ،إال أن النيابة
العامة لــدى ديــوان املحاسبة أحالت امللف إلى
هيئة التحقيق الخاصة حيث بات لزامًا عليها
الفصل في مضمون هذا اإلخبار.
أبو فاعور يحيل «الكركي» الى القضاء
أحـ ــال وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـعــامــة وائـ ــل اب ــو فــاعــور
(ال ـص ــورة) ال ــى الـنـيــابــة الـعــامــة التمييزية ملف
مطعم الكركي في منطقة الجديدة – جبل لبنان
«الذي سبق ان اقفله مراقبو وزارة الصحة وبحقه
محضر ضبط نظمته فصيلة الجديدة ،ليتبني
الحقا ،بعد كشف اجــراه فريق وزارة الصحة،
ان صـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب امل ـ ـط ـ ـعـ ــم
موسى الكركي فتح الباب
الجانبي مــن املطعم وانــه
ُ
ن ــزع الـشـمــع االح ـم ــر عن
الـبــاب .وعند ســؤالــه أنكر
ذلـ ــك ب ــال ــرغ ــم م ــن تـعـهــده
تـســويــة وض ـع ــه» .واتـخــذ
وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ص ـف ــة
االدع ــاء الشخصي بحق
صاحب املطعم الجراء التحقيقات الالزمة.
كما أن ــذر ابــو فــاعــور شــركــة «ه ــوا تشكن» في
ال ـص ـف ــرا ب ـ ـضـ ــرورة ال ـت ـق ـيــد بـ ـش ــروط ق ـ ــرارات
الترخيص وتنفيذ اعـمــال صيانة ملستودعات
العلف وتغيير الفالتر وعــزل غرفة الجاروشة
وال ـت ـق ـي ــد ب ـس ــاع ــات ال ـع ـم ــل امل ـس ـم ــوح ب ـه ــا فــي
املناطق السكنية ،وتحديد آلية عمل والتنسيق
مع السلطات املحلية بخصوص عملية تخزين
العلف في املستودعات وعمل الشاحنات اثناء
تفريغ حمولة باخرة العلف.
لبنان يغرق بزيت الزيتون المستورد
استنكر تجمع الهيئات املمثلة لقطاع الزيتون
في لبنان «تدفق زيت الزيتون األجنبي بكميات
هــائـلــة إل ــى ع ــدد مــن املـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة املنتجة
ّ
لــزيــت الــزيـتــون ليقضي على مــا تبقى مــن أمل
بــاس ـت ـمــرار زراعـ ــة الــزي ـتــون الــوط ـن ـيــة ،عـلـمــا أن
ثـمــن تـنـكــة الــزيــت امل ـس ـتــورد ال يـتـعــدى نصف
كلفة إنتاج تنكة الزيت الوطني» .وطرح التجمع
ً
تساؤال عن «السعر العاملي لزيت الزيتون الذي
ال ي ــزال األع ـلــى فــي تــاريـخــه (أك ـثــر مــن خمسة
آالف دوالر للطن) فكيف تصل تنكة الزيت إلى
لبنان بنحو أربعني دوالرًا ما لم يكن هذا الزيت
مخلوطًا بــزيــت الـبـنــدق الـتــركــي ،ال ــذي اخترعت
ال ـغــش ب ــه ب ـعــض ال ـش ــرك ــات اإلي ـطــال ـيــة امل ـ ـ ّ
ـزورة
وعممته على عدد من ّ
ّ
مزوري الزيت في العالم؟
علمًا أن كثافة هــذا الــزيــت هــي الكثافة نفسها
لزيت الزيتون ،ويصعب كشفه إال في املختبرات
املـتـخـ ّـصـصــة» .وأب ـلــغ الـتـجـمــع ال ـج ـهــات املعنية
ض ــرورة مـنــع اسـتـيــراد زي ــت الــزيـتــون مــن أجــل
حماية األمن الحياتي للمزارعني واألمن الغذائي
والصحي للشعب اللبناني.
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العالم
اليمن

مصر

المال السياسي يحسم المقاعد لـ«الفلول»

«أنصار الله» في مسقط« :ضبط إيقاع» محادثات «جنيف »2
تسود الحراك الدبلوماسي
«إيجابية» مدفوعة بعودة
وفد «أنصار الله» وحزب
«المؤتمر» إلى مسقط
لبحث مسودة «جنيف »2
مع المبعوث الدولي ،رغم
المراوحة السياسية األخيرة
التي أفسحت المجال أمام
مستجدات الميدان ،ما ُينذر
بانفراجة سياسية قد تكون
ٍ
قريبة
صنعاء ــ علي جاحز
ع ـ ـ ــادت الـ ـتـ ـح ــرك ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـ ــاألزمـ ـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة إل ــى
ال ــواج ـه ــة م ــن ج ــدي ــد ب ـعــد م ــراوح ــة
عرفتها خالل األسبوعني املاضيني
بالتزامن مع إعــان تأجيل «مؤتمر
جنيف  »2وان ـطــاق «مـعــركــة تعز».
وك ـ ـ ــان وف ـ ــد ح ــرك ــة «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـل ــه»
قــد غ ــادر ظـهــر الـسـبــت املــاضــي إلــى
الـعــاصـمــة الـعـمــانـيــة مـسـقــط بــرفـقــة
وفـ ــد م ــن حـ ــزب «امل ــؤتـ ـم ــر الـشـعـبــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام» لـ ـلـ ـق ــاء امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث الـ ــدولـ ــي
إس ـم ــاع ـي ــل ولـ ــد ال ـش ـي ــخ ،ح ـي ــث مــن
امل ـق ــرر مـنــاقـشــة أج ـن ــدة «جـنـيــف »2
في هذه الجولة ومالحظات الحركة
ع ـل ـي ـه ــا ،ب ـح ـس ــب املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
«أنصار الله» ،محمد عبد السالم.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» ،ب ــأن الـنـقــاشــات
مع ولد الشيخ بدأت في مسقط «في
وقت جاء ت فيه
أجواء إيجابية» ،في ً ٍ
ه ــذه ال ـجــولــة اس ـت ـجــابــة لـطـلــب ولــد
الشيخ مناقشة النقاط واملالحظات
ً
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــاملـ ـس ــودة ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
صـيـغــة نـهــائـيــة م ــن شــأنـهــا «ضـبــط
إيقاع» املفاوضات املرتقبة.
وح ـص ـل ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» ع ـل ــى نـسـخــة
ّ
مسودة أجندة «جنيف  »2التي
من
تجري مناقشتها في مسقط .وتشير

العالم
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م ــؤس ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة» ف ــي املـ ـس ــودة،
ً
«غير مفهومة» ،متسائال« :مــن هي
ه ــذه ال ـح ـكــومــة؟ ه ــل ه ــي الـحـكــومــة
التي اتفقنا على تغييرها أم حكومة
الـتــوافــق الــوطـنــي الـتــي اتفقنا على
ت ـش ـك ـي ـل ـه ــا؟» ،م ـ ـشـ ــددًا ع ـل ــى أن أي
ّ
ح ـك ــوم ــة ل ـي ـســت مـ ـح ــل ت ــواف ــق «ل ــن
تنجح في إدارة البلد بدليل فشلها
ف ــي عـ ــدن رغـ ــم أنـ ـه ــا ب ــات ــت م ـح ــررة
بمفهومهم».
وصنفت املسودة القضايا الرئيسية
التي ستناقشها الجولة األولــى من
«جـنـيــف  »2إل ــى أرب ـعــة م ـحــاور هــي:
إطــار العمل العام إلعــادة اليمن إلى
عملية االنـتـقــال السلمي السياسي
واملنظم انطالقًا مــن ق ــرارات مجلس
األمن ذات الصلة وبينها القرار ،2216
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى خــريـطــة طــريــق وتسلسل
زمـنــي فــي مــا يـخــص وق ــف ن ــار دائــم

وم ـ ـس ـ ـتـ ــدام وان ـ ـس ـ ـحـ ــاب م ـت ـف ــاوض
عليه وتـعــامــل مــع األسـلـحــة وع ــودة
الحكومة واستئناف الحوار .بينما
تخصص املـحــور الـثــانــي بــإجــراءات

امل ـســودة إلــى أن صيغة «جنيف »2
سـتـكــون ع ـبــارة عــن م ـفــاوضــات بني
طـ ــرفـ ــن ،ه ـم ــا «الـ ـحـ ـك ــوم ــة» م ـقــابــل
«أن ـص ــار ال ـل ــه» و«امل ــؤت ـم ــر الشعبي
ال ـ ـعـ ــام» .وال ــاف ــت ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار،
عــدم ذكــر مـفــردة «الـشــرعـيــة» فــي ٍّ
أي
م ــن ب ـنــود امل ـس ــودة ،فـيـمــا ذك ــرت أن
املـ ـف ــاوض ــات س ـت ـكــون ب ــن «وف ــدي ــن
يتألفان من ستة مفاوضني وأربعة
مستشارين لكل وفد» ،وال يحق ألي
م ـم ـث ـلــن آخ ــري ــن ال ــدخ ــول إلـ ــى مـقــر
«بـنــاء الـثـقــة» ،بما فــي ذلــك بـنــاء ثقة
املحادثات في أثناء انعقادها ،كذلك
األط ـ ـ ــراف ب ـب ـع ـض ـهــم ،ف ــي م ــا بينها
يحق لولد الشيخ «إشراك أعضاء أو
ّ
وب ـن ــاء ث ـقــة ال ـش ـعــب الـيـمـنــي بــالـحــل
مستشارين إضافيني بــاالتـفــاق مع
ُ
ال ـس ـل ـم ــي ،ب ـح ـيــث تـ ـج ــرى ن ـقــاشــات
كال الوفدين».
وج ــدول زمـنــي حــولـهــا ورقــابــة على
وبحسب املسودة ،يجب أن «يتمتع
تنفيذها .وتتلخص إجــراءات «بناء
الــوفــد بكامل الصالحية للتفاوض
الثقة» في تحسني الوضع اإلنساني
على اتـفــاقـيــات مـلــزمــة ،وأن يشتمل
وإنعاش االقتصاد وإطالق املعتقلني
على أفــراد على درايــة كافية وخبرة
ف ـ ــي مـ ـس ــائ ــل الـ ـت ــرتـ ـيـ ـب ــات األم ـن ـي ــة
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـقـ ـض ــاي ــا
اإلنسانية التي سيجري تناولها» .بدأت النقاشات مع ولد الشيخ في مسقط في أجواء إيجابية (األناضول)
ـث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،عـ ّـبــر
وفـ ــي ح ــدي ـ ٍ
عبد السالم عن حرص الحركة على
أن يكون هناك «حوار حقيقي» هذه
املرة .وكشف عبد السالم عن تفويض
األحزاب اليمنية في صنعاء للوفد،
ح ـي ــث جـ ــرت م ـ ـشـ ــاورات م ـك ـث ـفــة مــع
ّ
ويضم وفــد «أنـصــار الله»
األح ــزاب.
ممثلني اثنني فقط هما محمد عبد
السالم ومهدي املشاط ،بينما يضم
ً
وفــد «املؤتمر» كــا من يحيى دويد
وفائقة السيد وياسر العواضي.
وف ــي ٍّ
رد عـلــى س ــؤال ب ـشــأن تجاهل
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودة مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات وأول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات
رئـيـسـيــة مـثــل رف ــع الـحـصــار ووقــف
العدوان ،أكد عبد السالم أنها ،رغم
ذلك« ،أفضل من املسودات السابقة».
ً
واسـ ـت ــدرك ق ــائ ــا« :ح ـ ــاول املـبـعــوث
الدولي أن يضع في املسودة عبارات
فضفاضة وغير مفهومة ،مستشهدًا
بإشارة املسودة إلى عودة الحكومة
ال ـت ــي تـضـمـنـتـهــا جــزئ ـيــة الـقـضــايــا
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة امل ـ ـطـ ــروحـ ــة ل ـل ـن ـق ــاش».
ورأى عـبــد ال ـســام أن ورود عـبــارة
«اس ـت ـع ــادة سـيـطــرة الـحـكــومــة على

زار وفد من «أنصار الله»
باريس حيث تركزت اللقاءات
على «محاربة اإلرهاب»

ووق ـ ـ ــف ن ـ ــار م ـح ـل ــي ك ـخ ـط ــوة أولـ ــى
نحو وقف نار على مستوى وطني.
وامل ـ ـحـ ــور ال ـث ــال ــث م ـع ـن ـ ٌّـي بــالـخـطــط
التنفيذية ،أمــا الــرابــع فيتحدث عن
خـطــوات الحقة ل ـ «جنيف  »2أهمها
االتفاق على تفاصيل جوالت مقبلة
للمحادثات.
ولـ ـ ــم ت ـ ِـش ــر املـ ـ ـس ـ ــودة إلـ ـ ــى «الـ ـنـ ـق ــاط
السبع» ،بينما ركزت على مرجعيات
ق ــرارات مجلس األمــن املتعلقة .وفي
هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أكـ ــد ع ـب ــد الـ ـس ــام أن
امل ـ ـسـ ــودة ق ــدم ــت «الـ ـنـ ـق ــاط ال ـس ـبــع»
ب ـط ــري ـق ــة أخ ـ ـ ـ ــرى« ،ل ـك ـن ـه ــا ح ــاول ــت
مـ ـ ــراعـ ـ ــاة الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ــر أك ـ ـثـ ــر مــن
مـ ـ ــراعـ ـ ــاة الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي» .ع ـلــى
الـصـعـيــد نـفـســه ،وج ـهــت «األخ ـب ــار»
أسـئـلــة لـعـبــد ال ـس ــام ع ــن ال ـت ـنــازالت
ّ
ومداها وسقوفها ،وال سيما في ظل
إنجازات يحققها الجيش و«اللجان

ُ
غرق قوات «التحالف» :مراكمة الفشل
مأرب ت ِ
مأرب ــ عبدالله الشريف

حقق الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» تقدمًا كبيرًا
في منطقة صرواح التابعة ملحافظة مأرب ،بعدّ فرض
سيطرتهما الكاملة على جبل األشقري املطل على
معسكر كوفل من الجهة الغربية ًوقتل العشرات من
املسلحني وقوات «التحالف» ،إضافة إلى تدمير ثالث
آليات عسكرية تابعة لـ«التحالف» ودبابة .ويأتي هذا
االنـجــاز بعد يومني مــن وصــول تـعــزيــزات عسكرية
لقوات «التحالف» ،خضعت لتدريبات عسكرية مكثفة
لفترة ثالثة أشهر في معسكرات خاصة على الحدود
اليمنية السعودية بقيادة العميد هاشم األحمر ،أحد
أبرز حلفاء السعودية.
ويــوم أمــس ،شـهــدت جبهات مــأرب ه ــدوءًا حــذرًا مع
يوم
زيارة رئيس الحكومة املستقيلة خالد بحاح ،بعد ٍ
من املواجهات العنيفة التي انتهت بسيطرة الجيش
و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» ع ـلــى مـنـطـقــة الـحـقـيــل وجـبــل
األشـقــري .وأسـفــرت املواجهات في تلك املناطق عن
ً
سقوط  16قتيال ونحو  23جريحًا مــن املسلحني.
وس ـقــط الـعـمـيــد ع ـلــوي امل ـن ـص ــوري ،قــائــد معسكر
الـضــويـبــي ،أح ــد مـعـسـكــرات «الـتـحــالــف» فــي منطقة
الرويسك شرق صافر في مأرب .وغادر بحاح مأرب
ظهر أمــس ،بعد سقوط صــواريــخ كاتيوشا أطلقها
الجيش و«الـلـجــان الشعبية» ،حــن كــان يــزور بحاح
منطقة تداوين شمال صحن ّ
الجن.
وك ــان«ال ـت ـح ــال ــف» ق ــد ع ـمــد إل ــى ح ـشــد مـجـمــوعــات
كبيرة من املسلحني من مختلف محافظات اليمن،

ً
وخ ـصــوصــا ت ـلــك ال ـج ـنــوب ـيــة ،إض ــاف ــة ال ــى املــرتــزقــة
لتغطية العجز الكبير الحاصل بعد فرار مجموعات
من املقاتلني نتيجة الخسائر التي تلقوها والفشل في
تحقيق أي تقدم ميداني يعزز معنوياتهم.
وأح ــدث االنـسـحــاب املـفــاجــئ لـلـقــوات اإلمــارات ـيــة من
ج ـب ـهــات ال ـق ـت ــال وال ــدع ــم ال ـلــوج ـس ـتــي ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
كانت تقدمه قوة اإلمــارات للمسلحني إرباكًا وفراغًا
كـبـيــريــن ف ــي ص ـفــوف املــرتــزقــة والـ ـق ــوات االجـنـبـيــة،
فسعت الـسـعــوديــة إلــى مــلءال ـفــراغ بتجنيد مرتزقة
جــدد ،حيث رفضت إرســال مجنديها لدعم جبهات
مأرب نظرًا إلى املواجهات العنيفة واملعارك الضارية
التي تعاني منها فــي ال ـحــدود ،ومــا يحتاج إليه ذلك
من قوات عسكرية كبيرة ،وبسبب الخشية أيضًا من
وقوع الخسائر الكبيرة نفسها التي منيت بها القوات
اإلماراتية في مأرب.
وعلى الرغم من مرور أكثر من  90يومًا على إعالن
«ال ـت ـحــالــف» ب ــدء عـمـلـيــاتــه الـعـسـكــريــة ف ــي محافظة
مأرب بهدف السيطرة الكاملة عليها واالنطالق نحو
الـعــاصـمــة صـنـعــاء ومـحــافـظــة ال ـجــوف امل ـحــاذيــة لها
ً
شماال ،لم يتمكن العدوان خالل الفترة املاضية من
تحقيق شيء ُيذكر قياسًا على اإلمكانيات الكبيرة
واألسلحة املتطورة والتغطية الجوية من قبل طائرات
«التحالف».
وأفشل صمود الجيش و«اللجان الشعبية» في مأرب
خطط قــوات «التحالف» فــي الــوصــول إلــى العاصمة
صـنـعــاء ،وف ــرض مـعــادلــة جــديــدة قائمة على تغيير
قواعد موازين القوى العسكرية .وأجبرت الخسائر

«القاعدة» و«داعش»
المستفيدان الوحيدان من عمليات
«التحالف» في مأرب
وتواصلت خسائر «التحالف» على جبهات القتال في
املحافظة ،حيث تم إسقاط طائرتي «أباتشي» كانتا
تقومان بمهمات التغطية الجوية في جبهات القتال،
ً
إضافة إلى طائرة من دون طيار ّ
تجسسية في منطقة
وادي عبيدة .وتـجــاوز عــدد اآللـيــات العسكرية التي
تم تدميرها منذ بــدء العمليات العسكرية  160آلية
ومدرعة ،وفقًا إلحصائيات عسكرية غير رسمية.
وقد أحرج فشل العدوان في تحقيق حسم عسكري
في جبهات القتال في مأرب وإطالة فترة الحرب من

القاهرة ــ رانيا العبد
سيناء ــ زياد سالمة
ي ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى املـ ـشـ ـه ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
امل ـصــري ال ـتــراشــق وت ـبــادل االتـهــامــات
ف ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
الـبــرملــانـيــة ،وذل ــك بــن قائمة «فــي حب
م ـص ــر» ب ـق ـي ــادة ال ـ ـلـ ــواء س ــام ــح سـيــف
اليزل ،وقائمة «التحالف الجمهوري»
ب ـق ـي ــادة امل ـس ـت ـشــارة ت ـهــانــي الـجـبــالــي
التي كانت تشغل منصب نائب رئيس
املحكمة الــدسـتــوريــة .وتتهم الجبالي
«في حب مصر» بالتعاون مع «جماعة
اإلخوان املسلمني».
ومـنــذ أول مــن أم ــس ،ب ــدأت انتخابات
م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ل ـل ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة
واألخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــن أجـ ـ ــل إنـ ـ ـه ـ ــاء امل ــرح ـل ــة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ض ـم ــن ض ــواب ــط قــانــون ـيــة
جـ ــديـ ــدة .ول ـك ــن ال ـج ـب ــال ــي ق ــال ــت إن ـهــم
رصـ ـ ـ ـ ـ ــدوا  38ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــا فـ ـ ــي غ ــال ـب ـي ــة
م ـحــاف ـظــات امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة ،مـشـيــرة
إلى أن «استخدام املال السياسي ظهر
بفجاجة في اليوم األول من التصويت
ض ــد ق ــائ ـم ــة ال ـت ـح ــال ــف ال ـج ـم ـه ــوري».
كــذلــك لفتت إلــى أن التحالف لــم يعلن
دع ـ ـ ــم أح ـ ـ ــد ف ـ ــي ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـق ــوائ ــم
الفردية ،ورغم ذلك دعم «عدد كبير من
املرشحني قائمتنا».

ّ
اتهمت الجبالي «في
حب مصر» بالتعاون مع
«اإلخوان المسلمين»

ملرشحي «الحزب الوطني» املحلول.
ويـتـنــافــس ف ــي املــرح ـلــة الـثــانـيــة 2874
مرشحًا فــرديــا على  222مقعدًا ،وذلــك
بالتزامن مع أربع قوائم انتخابية «في
حــب مـصــر والـجـبـهــة امل ـصــريــة ،وتـيــار
االسـ ـتـ ـق ــال ،وال ـت ـح ــال ــف ال ـج ـم ـهــوري،
وحزب النور» على  45مقعدًا .وتبحث
«ف ــي ح ــب م ـصــر» ع ــن نـسـبــة  %5فقط
للفوز بمقاعد غرب الدلتا ( ،)15حيث
تغرد هناك وحيدة دون أي منافسة من
أي قوائم انتخابية.
وب ـ ـم ـ ـقـ ــارنـ ــة سـ ــري ـ ـعـ ــة مـ ـ ــا بـ ـ ــن أرقـ ـ ـ ــام
املــرحـلـتــن األولـ ــى وال ـثــان ـيــة ،ال تظهر
فروق كبيرة بني عدد الدوائر واملقاعد.
وفـيـمــا انـخـفــض ع ــدد م ــراك ــز االق ـت ــراع
وعدد اللجان الفرعية ،رغم الزيادة في
عدد الناخبني ّ
املقيدين في محافظات
ّ
امل ــرحـ ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ت ـ ــرت ـ ــب عـ ـل ــى ذل ــك
ان ـخ ـفــاض ف ــي ع ــدد ال ـق ـضــاة املـشــرفــن
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الكبيرة التي منيت بها قــوات «التحالف» فــي مــأرب
وامل ـس ـل ـحــون امل ــؤي ــدون ل ـهــا ،عـلــى ال ـتــراجــع وخـفــض
سقف أهدافهم العسكرية ،خصوصًا مع املواجهات
ال ـشــديــدة ال ـتــي دارت خ ــال األش ـهــر املــاض ـيــة وراح
ضحيتها املئات من القتلى والجرحى.
ّ
ولعل أقسى الضربات التي تلقتها قــوات الغزو في
مأرب كانت مجزرة صافر حيث لقي أكثر من 300
عنصر مــن الـقــوات الخليجية واملــرتــزقــة مصرعهم،
ً
إضافة إلى تدمير عشرات املدرعات واآلليات وثالث
طائرات «أباتشي» كانت متمركزة في مطار صافر،
واحتراق مخازن أسلحة وقذائف صاروخية.

ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي ال ـج ـب ـه ــات .وأك ـ ــد أن
امل ـســألــة لـيـســت ت ـقــديــم تـ ـن ــازالت ،بل
ح ــرص عـلــى ال ـي ـمــن ،وأض ـ ــاف« :حــن
نـقـ ّـدم أي ت ـنــازل ،فهو يــأتــي فــي إطــار
حــزمــة وال نـقــدم ت ـنــازالت فــي الـهــواء
مـ ــن دون م ـ ـقـ ــابـ ــل» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن
ال ـحــديــث ع ــن ق ـبــول عـ ــودة الـحـكــومــة
وإطــاق ســراح املعتقلني يأتي ضمن
حزمة متكاملة .وتساءل بشأن نقطة
عــودة الحكومة« :من يمنع الحكومة
مــن ال ـع ــودة؟ ال أح ــد .لـكــن ع ــدن الــذي
ّ
يدعون أنهم حرروها ،لم تستقبلهم
بسبب فــوضــى الجماعات املتطرفة،
فماذا سيفعلون في مناطق تضررت
أكثر من عدن؟».
من جهة أخرى ،كان وفد من «اللجنة
ال ـثــوريــة الـعـلـيــا» ق ــد زار فــرنـســا في
األيــام املاضية ،حيث كانت اللقاءات
«إيجابية» ،بحسب مصادر مواكبة.
وتـ ــركـ ــزت الـ ــزيـ ــارة ع ـل ــى ال ـب ـح ــث فــي
«ال ـح ــرب عـلــى اإلرهـ ـ ــاب» ف ــي الـيـمــن،
ووج ـ ـ ـ ـ ــوب ت ـح ـق ـي ــق ش ـ ــراك ـ ــة دولـ ـي ــة
حقيقية فــي هــذا امل ـجــال« ،ألن ــه ليس
منطقيًا أن يتفق العالم على الحرب
اإلره ـ ـ ـ ــاب ب ـي ـن ـمــا ُيـ ـت ــرك ال ـي ـمــن
ض ــد ً
فــري ـســة إلره ـ ــاب ال ـق ــاع ــدة وداع ـ ــش»،
ب ـح ـس ــب امل ـ ـص ـ ــادر .وأوضـ ـ ـ ــح ال ــوف ــد
للمسؤولني الفرنسيني حجم الكارثة
اإلنسانية نتيجة العدوان والحصار
ومـ ـ ــا س ـي ـت ــرك ــه ذلـ ـ ــك م ـ ــن آثـ ـ ـ ــار عـلــى
مستقبل الـيـمــن والـيـمـنـيــن .وج ــرى
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـل ــى ن ـ ـقـ ــاط عـ ـ ــدة أه ـم ـه ــا:
الـ ـضـ ـغ ــط إليـ ـ ـق ـ ــاف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ورف ـ ــع
ال ـح ـص ــار ،حـ ــوار يـمـنــي ـ يـمـنــي غير
مـ ـش ــروط ،م ـســاعــدة ول ــد ال ـش ـيــخ في
إنجاح مهمته وجمع اليمنيني على
ط ــاول ــة واحـ ــدة بـعـيــد ع ــن الـتــدخــات
الخارجية .وأفادت املصادر أن أعضاء
الوفد قد ملسوا «بوادر تغيير فرنسا
سياستها إزاء الـعــدوان السعودي»،
ّ
يستعد
وعلمت «األخ ـبــار» أن الــوفــد
حاليًا لزيارة مقر االتحاد األوروبــي
فـ ــي ب ــروكـ ـس ــل ،فـ ــي سـ ـي ــاق م ـتــاب ـعــة
اللقاءات الدبلوماسية املساعدة على
ّ
االقـ ـت ــراب م ــن ال ـح ــل ل ــأزم ــة اليمنية
وإنهاء الحرب.

لم تزد نسبة اإلقبال في
المرحلة الثانية عن األولى
لالنتخابات البرلمانية في
ّ
المتغير الوحيد هو
مصر.
بدء التراشق باالتهامات
بين قوائم انتخابية توحي
بطبيعة االصطفافات
المقبلة .أما في سيناء،
فمضت االنتخابات على خير،
ولم ُيستهدف القضاة الذين
كان «والية سيناء» ّ
يتوعدهم

ومما ساقته الجبالي كدالالت على ما
قــالــت ،هــو سـفــر ال ـيــزل وأس ــام ــة هيكل
(وزيـ ــر اإلعـ ــام ال ـســابــق) إل ــى الـكــويــت
ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،مـ ــن أجـ ـ ــل «لـ ـق ــاء
رئـيــس الجالية املـصــريــة هـنــاك عزمي
عـبــد الـفـتــاح ومـحـمــود ص ـبــري ،مـمـ ّـول
اإلخ ــوان ،والدكتور سمير أحمد ،أحد
قـ ـي ــادات ال ـج ـمــاعــة اإلره ــابـ ـي ــة ،إلت ـمــام
صفقة إعــادة الجماعة» .واتهمت «في
حب مصر» باستخدام املال السياسي
عبر الدعاية الباهظة «التي تفسد إرادة
الشعب املصري واالنتخابات»ّ ،
منبهة
إلــى أن قائمة «التحالف الجمهوري»
ت ـق ــدم ــت بـ ـب ــاغ إل ـ ــى «ال ـل ـج ـن ــة الـعـلـيــا
لــانـتـخــابــات» والـنــائــب ال ـعــام فــي هــذا
الصدد.
ردًا عـلــى ذل ــك ،أعـلــن الـنــائــب مصطفى
ب ـ ـكـ ــري (ع ـ ـضـ ــو ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـس ـي ـق ـيــة
لـقــائـمــة ف ــي ح ــب م ـص ــر) ،ت ـقــديــم بــاغ
ً
إلــى النائب العام ضد الجبالي ،قائال
إن تصريحاتها «جاءت كرد فعل على
امل ــؤش ــرات األولـ ـي ــة لـنـتــائــج املـصــريــن
في الخارج ،التي توضح اكتساح حب
مصر االنتخابات».
فــي امل ـقــابــل ،ح ــاول «ت ـيــار االسـتـقــال»
املـنــافــس ضمن قــوائــم املــرحـلــة الثانية
تـ ـق ــدي ــم ت ــأيـ ـي ــد ضـ ـمـ ـن ــي ل ـ ــ«ف ـ ــي حــب
مصر» ،في مواجهة تحالف الجبالي،
وذلك بتقديمه بالغًا إلى النائب العام
يـتـهــم فـيــه األخ ـي ــرة بــاخ ـتــراق الصمت
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي «ب ـ ـج ـ ـبـ ــروت وب ـه ـم ـج ـيــة
وب ـف ــوض ــى مـنـقـطـعــة ال ـن ـظ ـي ــر» ،وذل ــك
«لـ ـعـ ـق ــده ــا م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا تـحــت
مسمى مـفــاجــأة وألم ــر مهم وخطير».
ووصـ ــف «ت ـي ــار االس ـت ـق ــال» م ــا قالته
ال ـج ـبــالــي ب ــأن ــه ّ
«ادعـ ـ ـ ـ ــاءات وه ـم ـيــة ال
أساس لها من الصحة».
رغـ ــم ذل ـ ــك ،ت ــؤك ــد ال ـت ـغ ـط ـيــة امل ـيــدان ـيــة
للعملية االنتخابية أن املال السياسي
هو الحاسم للمرشح ال حزبه وال اسمه
وال حتى دعاياته االنتخابية ،وزاد ذلك
فــي املــرحـلــة الـثــانـيــة عــن األولـ ــى ،كذلك
انـتـشــرت ظــاهــرتــا الــرشــى االنتخابية،
وتـحـمـيــل ال ـنــاخ ـبــن وتــوجـيـهـهــم إلــى
ال ـت ـص ــوي ــت مل ـص ـل ـحــة م ــرش ــح بـعـيـنــه،
وهما عامالن سيحسمان االنتخابات

على اللجان .وتشهد محافظات املرحلة
الثانية أيـضــا انخفاضًا ملحوظًا في
ع ــدد ال ـق ــوات املـعـنـيــة بـتــأمــن الـلـجــان،
وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل وجـ ـ ـ ــود  160أل ــف
جندي فقط .ومن أوجه الشبه استمرار
التصويت بوتيرة ضعيفة ،مع عزوف
الشباب عن املشهد االنتخابي.
أمـ ـ ــا فـ ــي شـ ـم ــال سـ ـيـ ـن ــاء ،وعـ ـل ــى غـيــر
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ،فـ ـق ــد أس ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـس ـ ـتـ ــار ع ـلــى
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـبــرملــان ـيــة ف ــي جــولـتـهــا
األول ــى وبــدايــة املرحلة الثانية بسالم
ومن دون وقوع أي حوادث أو هجمات،
خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل وجـ ـ ــود  115قــاض ـيــا
يترأسون لجان االنتخابات في دوائر
شـمــال وش ــرق سـيـنــاء .وشـهــدت دوائــر
ً
شـمــال سيناء األربـعــة إقـبــاال متذبذبًا
من الناخبني ،بدأ متوسطًا في أول يوم
للتصويت وتزايد صباح اليوم الثاني
(أمـ ـ ــس) ،وذلـ ــك ب ـعــد «ح ـم ــات الـحـشــد
وطرق األبواب» التي نفذها املرشحون
ّ
وذووه ــم لـحــث الناخبني على الـنــزول
من بيوتهم واإلدالء بأصواتهم.
وس ــاب ـق ــت امل ـ ــرأة ال ـس ـي ـنــاويــة ال ــرج ــال،
خاصة في الدائرة األولى في العريش،
واصـطـفــت فــي طــوابـيــر طــويـلــة نسبيًا
لـتــدلــي بـصــوتـهــا ،مــع مــاحـظــة وجــود
سـ ـي ــدات م ــن ك ـب ــار ال ـس ــن وص ـل ــن إل ــى
ال ـل ـجــان ع ـلــى كـ ــراس مـتـحــركــة خــاصــة
ب ــالـ ـعـ ـج ــزة .املـ ـف ــاج ــأة فـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات
سـيـنــاء هــي ال ــدائ ــرة الـثــانـيــة املـعــروفــة
ب ــاس ــم دائ ـ ـ ــرة «امل ـ ـ ــوت وال ـ ـن ـ ــار» ،ال ـتــي
ت ـج ــري ف ـي ـهــا ع ـم ـل ـيــات ع ـس ـكــريــة منذ
ً
عــامــن ،وش ـهــدت إق ـبــاال غـيــر مسبوق،
ل ـحــرص سـكــانـهــا عـلــى ال ـخ ــروج تحت
ع ـن ــوان إث ـب ــات وطـنـيـتـهــم وأن ـه ــم ضد
اإلرهاب الذي يضرب منطقتهم.
في هذا السياق ،شهدت دائرة العريش
وقــائــع بـيــع األصـ ــوات االنـتـخــابـيــة من
ثــاثــة مــرشـحــن ،أحــدهــم نــائــب وطني
ســابــق وشهير بــاســم نــائــب الــرصــاص
(ملطالبته وزارة الداخلية حينما كان
عـ ـضـ ـوًا فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـش ـع ــب ب ـضــرب
امل ـت ـظــاهــريــن ب ــال ــرص ــاص) ،فــاش ـتــرى
الصوت الواحد بمبلغ  500جنيه ،فيما
اش ـتــرى املــرش ـحــون اآلخ ـ ــرون الـصــوت
الواحد بـ 200و 150جنيهًا.

تهمة «الخيانة العظمى» تالحق أبو الفتوح
دون تحقيق نتائج ميدانية مهمة ،قيادة «التحالف»،
ودف ـع ـهــا إل ــى فـتــح جـبـهــات جــديــدة فــي منطقة بــاب
امل ـن ــدب ومـحــافـظــة تـعــز ب ـهــدف ص ــرف األن ـظ ــار عن
ال ـهــزي ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي م ـ ــأرب وم ـح ــاول ــة جــديــدة
لتحقيق أي انتصار لتسويقه إعالميًا واالحتفال به
لرفع معنويات قواته.
ّ
في سياق متصل ،شنت طــائــرات الـعــدوان أكثر من
 3آالف غ ــارة جــويــة على م ــأرب خــال فـتــرة الثالثة
األشهر املاضية ،استهدفت املنازل واملزارع واألحياء
السكنية ،وخـلـفــت دم ــارًا كـبـيـرًا فــي البنية التحتية
وال ـطــرقــات الـعــامــة وال ـج ـســور ،إل ــى جــانــب الضحايا
املدنيني.
وب ـعــد مـ ــرور ثــاثــة أش ـهــر م ــن إعـ ــان الـ ـع ــدوان بــدء
ع ـم ـل ـيــاتــه ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي مـ ـ ــأرب ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن
املستفيد األبــرز هو تنظيم «داعــش» و«القاعدة» من
تلك العمليات .وقــد بــات وجــود التنظيمني ملحوظًا
ّ
خ ــال الـفـتــرة املــاض ـيــة ،حـيــث تـمــكـنــا مــن الـحـصــول
عـلــى أسـلـحــة م ـت ـطــورة وحــدي ـثــة وم ــدرع ــات وآل ـيــات
عسكرية ضخمة ،نظرًا إلى مشاركتهما الكبيرة في
جبهات القتال وقوتيهما التنظيميتني ،وسيطرتهما
على مناطق متعددة ،بعد الـفــراغ الكبير الــذي خلفه
ان ـس ـحــاب الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» م ــن بعض
مناطق شرقي املحافظة .وهناك ،عمد «القاعدة» إلى
استحداث نقاط تفتيش في الطرقات العامة وفرض
سيطرة أمنية على املناطق الخاضعة لنفوذه ،األمر
ّ
الذي مكنه من الترويج ألفكاره املتطرفة في أوساط
الشباب وفي بيئة قبلية محافظة وفقيرة.

المواقف الهادئة التي
اتخذها حزب «مصر
القوية» برئاسة عبد
المنعم أبو الفتوح
كانت سببًا كافيًا لمنع
مالحقته قضائيًا،
فبرغم التحفظات
التي أبداها الحزب منذ
إطاحة نظام «اإلخوان
المسلمين» ،لكنه لم يدع
إلى التمرد على النظام
القائم .واآلن يواجه
رئيسه اتهامات بالخيانة
العظمى بعد دعوته
إلى إجراء انتخابات رئاسية
مبكرة

القاهرة ـ أحمد جمال الدين
ال يـ ـت ــوق ــف الـ ـ ـج ـ ــدل ع ـ ــن م ـصــاح ـبــة
القيادي اإلخواني املنشق عبد املنعم
أبـ ـ ــو ال ـ ـف ـ ـتـ ــوح ،ال ـ ـ ــذي خـ ـ ــاض س ـب ــاق
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة عـ ــام 2012
وح ــل راب ـعــا فــي أول انـتـخــابــات حــرة
ت ـجــري تـحــت إشـ ــراف قـضــائــي كامل
في مصر بعد إطاحة نظام الرئيس
األسبق حسني مبارك؛ فالرجل الذي
اتـ ـج ــه إلـ ـ ــى ت ــأسـ ـي ــس حـ ـ ــزب «م ـص ــر
الـقــويــة» ملمارسة الحياة السياسية
الحقًا ،يواجه اآلن اتهامات بالخيانة
العظمى.
ل ــم ي ـح ـ ِـم أب ــو ال ـف ـتــوح م ــا ات ـخ ــذه من
م ــواق ــف دب ـلــومــاس ـيــة مـتـنــاقـضــة مع
م ـ ــا ح ـ ـ ــدث ف ـ ــي مـ ـص ــر بـ ـع ــد إط ــاح ــة
ال ــرئ ـي ــس اإلسـ ــامـ ــي م ـح ـمــد مــرســي
حتى اآلن ،فالرجل
منذ  30حــزيــران
ّ
الــذي اعترض على فــض اعتصامات
«جماعة اإلخ ــوان املسلمني» لــم يدع
إلــى الـتـمــرد على الـنـظــام املـصــري أو
الـنــزول إلــى الـشــارع ،ولــم يـتــورط في
الـتـحــريــض عـلــى الـعـنــف ض ــد رج ــال
ال ـشــرطــة ،مكتفيًا بـتــأكـيــده مقاطعة
االستحقاقات االنتخابية الرئاسية
وال ـب ــرمل ــان ـي ــة اعـ ـت ــراض ــا ع ـل ــى «س ــوء
امل ـ ـن ـ ــاخ وس ـ ـيـ ــاسـ ــة اإلقـ ـ ـص ـ ــاء ال ـت ــي
يعيشها املجتمع املصري».
الخميس املــاضــي خــرج أبــو الفتوح

ليدعو إلــى إقــرار انتخابات رئاسية
مبكرة برغم بقية نحو  30شهرًا على
الــواليــة األولــى للرئيس ،عبد الفتاح
ال ـس ـي ـس ــي ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا املـ ـخ ــرج مــن
املــأزق السياسي الذي تعيشه مصر،
وهــو االق ـتــراح ال ــذي فتح الـنــار عليه
وعلى حزبه ،بعدما قدم نحو سبعة
مـحــامــن ب ــاغ ــات ض ــده إل ــى الـنــائــب
العام يتهمونه فيها بمحاولة تنفيذ
مخططات إخوانية لقلب نظام الحكم
الجماعة
باعتباره منتميًا سابقًا إلى
ً
الـ ـت ــي ص ـن ـف ـت ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ج ـم ــاع ــة
إره ــابـ ـي ــة .ويـ ـب ــدو أبـ ــو ال ـف ـت ــوح غير
قــادر على تحريك املشهد السياسي،
ليس لضعف عدد العناصر في حزبه
وغيابهم عن الشارع ،بل ألنه لم ينب
أي ت ـح ــال ــف مـ ــع تـ ـ ـي ـ ــارات س ـيــاس ـيــة
معارضة لتكوين تكتل حقيقي يمكن
البناء عليه لالستعداد لالنتخابات
امل ـب ـكــرة فــي ح ــال إق ــراره ــا ،وه ــو أمــر
صعب املنال.
وت ـ ـعـ ــرض رئـ ـي ــس «مـ ـص ــر الـ ـق ــوي ــة»
التـهــامــات بالجملة مــن السياسيني
امل ـ ــؤي ـ ــدي ـ ــن لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،وبـ ـ ــرغـ ـ ــم أن
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة م ـن ـط ـق ـي ــة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ح ــري ــة
الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة والــديـمــوقــراطـيــة
التي يكفلها الدستور املـصــري ،فإن
ح ـم ـلــة إع ــام ـي ــة ع ـل ــى الـ ـح ــزب وأب ــو
الفتوح شخصيًا انطلقت على مدار
األي ــام الثالثة املاضية مــع مطالبات

بمحاكمته ووضـعــه فــي سجن طــرة،
تصاعدت من جانب داعمي السيسي،
وذلك بتهمة الخيانة العظمى.
ويــواجــه الـقـيــادي اإلخــوانــي السابق
اآلن ات ـه ــام ــات بــال ـخ ـيــانــة الـعـظـمــى،
ً
ف ـض ــا ع ــن اتـ ـه ــام ــات ب ـت ـل ـقــي أمـ ــوال
مــن «اإلخـ ــوان» وتكوين ث ــروة طائلة
خ ــال انـتـمــائــه إل ــى ال ـج ـمــاعــة ،وهــي
االتهامات التي أحالها النائب العام،
املستشار نبيل صــادق ،على «نيابة
أمــن الــدولــة العليا» ،للتحقيق فيها
على عجل.

في هذا الوقت ،نقلت مصادر قضائية
أن أبــو الفتوح تلقى إخـطــارًا ببداية
ّ
التحقيق معه ،لكن قياديًا في الحزب
أك ـ ــد لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ـ ــه لـ ــم ت ـص ــل أي
إخـطــارات قضائية إلــى رئيسه حتى
صباح أمــس .فهل تكون تصريحات
أب ــو الـفـتــوح سببًا فــي وضـعــه خلف
الـقـضـبــان ،أم أن مــا يـحــدث مـحــاولــة
لـتـقـلـيــم أظـ ـف ــار املـ ـع ــارض ــة وتـنـتـهــي
بـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات إعـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي وقـ ــت
تـتـصــاعــد ف ـيــه األص ـ ــوات املـنــاهـضــة
للرئيس عبد الفتاح السيسي؟

ال يتوقف الجدل
عن مصاحبة
القيادي اإلخواني
المنشق عبد
المنعم أبو
الفتوح (األخبار)
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◄ وفيات ►

إيران

زيارة تاريخية لبوتين إلى طهران :رسائل متعددة االتجاهات
زيارة تاريخية بكل المعايير
أجراها فالديمير بوتين
أمس لطهران ،حملت في
طياتها رسائل كثيرة ّ
عبر عنها
االستقبال اإليراني الالفت ،وأيضًا
التجاوب الروسي الذي عكس
في تفاصيله ،مدى اهتمام
الرئيس الروسي بتوطيد
عالقته مع الجانب اإليراني
بوتين يهدي خامنئي نسخة خطية قديمة جدًا من القرآن الكريم (األناضول)

لم تكن زيارة الرئيس الروسي فالديمير
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة عـ ــاديـ ــة ،عـلــى
مستويات مختلفة وكثيرة ،فقد حظيت
بخصوصية كبيرة ،إن كان على مستوى
االستقبال اإليراني أو على مستوى أداء
الرئيس الــروســي نفسه ،الــذي وجــه ،من
خالل أدائه ،رسائل متعددة االتجاهات،
ت ـت ـم ـحــور ك ـل ـهــا ح ـ ــول ح ـق ـي ـقــة واحـ ـ ــدة:
روسيا تتجه لتعزيز التحالف مع إيران.
سجل بوتني ّ
عدة اختراقات للبروتوكول
امل ـ ـت ـ ـعـ ــارف ع ـل ـي ــه فـ ــي أث ـ ـنـ ــاء ال ـ ــزي ـ ــارات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،كـ ــان أب ــرزه ــا بـتــوجـهــه
م ـبــاشــرة لـلـقــاء امل ــرش ــد األع ـل ــى آي ــة الـلــه
علي خامنئي ،قبل لقائه نظيره اإليراني
حسن روحاني إلجراء مراسم االستقبال،
كما هي العادة.
بدأت الخصوصية الكبيرة التي حظيت
بها هذه الزيارة ،بوصول أسطول جوي
روس ــي ك ــان عـلــى متنه مــوكــب الحماية
ال ــروس ــي وعـ ــدد كـبـيــر م ــن الـصـحــافـيــن
واملــرافـقــن ،إضــافــة إلــى صـنــدوق أخضر
كبير حمله رجــان إلى سيارات املوكب،
ف ـتــح ال ـب ــاب أم ـ ــام تـ ـس ــاؤالت ك ـث ـيــرة عن
م ـح ـتــويــاتــه .ان ـط ـلــق امل ــوك ــب م ــن مـطــار
م ـهــرابــاد غ ــرب الـعــاصـمــة إل ــى وسـطـهــا،
ح ـ ـيـ ــث م ـ ـقـ ــر إق ـ ــام ـ ــة امل ـ ــرش ـ ــد األع ـ ـل ـ ــى.
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة س ـم ـحــت لـلــرئـيــس
الــروســي بــالــوصــول ســريـعــا ،بـعـيـدًا عن
زح ـم ــة ال ـس ـيــر ال ـخــان ـقــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة،
فــأغ ـل ـقــت الـ ـ ـش ـ ــوارع ف ــي ُس ــاع ــات م ــرور
املواكب الرئاسية .هناك أنزل الصندوق
وأدخ ـ ُـل إل ــى قــاعــة الـلـقــاء ليكشف س ـ ّـره،
بعدما أخرجت منه نسخة خطية قديمة
جـ ـدًا م ــن ال ـق ــرآن ال ـكــريــم ،حـمـلـهــا بــوتــن

م ــن مــوسـكــو إل ــى ط ـه ــران لـيـقــدمـهــا إلــى
خــام ـن ـئــي .ه ــدي ــة رم ــزي ــة حـمـلــت دالالت
كبيرة على عمق معرفة الرجل الروسي
بالعقلية وااله ـت ـمــام اإلي ــران ــي ،وأوحــت
بأن روسيا التي تحتضن عددًا كبيرًا من
املـسـلـمــن ،حــاضــرة لـلـتـعــاون مــع الـقــوى
اإلسالمية ملواجهة اإلرهاب.
ب ــوت ــن اس ـت ـب ــق زيـ ــارتـ ــه ط ـ ـهـ ــران بــرفــع
ال ـح ـظ ــر امل ـ ـفـ ــروض ع ـل ــى ب ـي ــع وتـسـلـيــم
م ـع ــدات تـكـنــولــوجـيــة مــرتـبـطــة بــالـطــاقــة
النووية ،وال سيما ملوقعي فوردو وآراك
ً
ال ـن ــووي ــن اإلي ــرانـ ـي ــن ،ع ـم ــا بــاالت ـفــاق
النووي ،فيما أعلن السفير اإليراني لدى
موسكو مهدي صانعي أن موسكو بدأت
إج ــراءات تــزويــد إي ــران بنظام صــواريــخ
"اس ّ "300-املـ ـض ــادة ل ـل ـص ــواري ــخ ،الـتــي
كــان قــد وقــع الـبـلــدان اتفاقًا بشأنها في
التاسع من تشرين الثاني.
ل ـكــن ال ـخ ــرق اآلخ ـ ــر ال ـ ــذي سـ ّـج ـلــه خــال
الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة ،ت ـم ـث ــل ب ـ ـتـ ــأخـ ــره سـ ــاعـ ــة عــن
اج ـت ـم ــاع ق ـمــة م ـن ـتــدى ال ـ ــدول امل ـص ــدرة
للغاز املنعقدة في طهران ،بسبب لقائه
ّ
املطول واالستثنائي مع خامنئي ،الذي
امتد على مدى ساعتني يمكن وصفهما
ّ
ّ
بالتاريخيتني ،خصوصًا أن هــذه املــدة
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد ســاب ـقــة ف ــي إطـ ــار لـ ـق ــاءات املــرشــد
األعلى مع زعماء الدول.
بعد اللقاء ،أعلن املتحدث باسم الكرملني
دي ـم ـتــري بـيـسـكــوف أن روس ـي ــا وإيـ ــران
لديهما "وجهة نظر واحــدة بينهما ،في
مواجهة الطابع غير املقبول ملـحــاوالت
خارجية إلم ــاء فرضيات حــول تسوية
سـيــاسـيــة فــي س ــوري ــا" ،وت ــؤك ــدان أن أي

تغيير فــي ال ـق ـيــادة يـجــب أن يــأتــي عبر
ان ـ ّت ـخــابــات .وأضـ ــاف أن االج ـت ـمــاع كــان
"بــنـ ً
ـاء ج ـدًا" ،جــرى خــالــه "تـبــادل موسع
لآلراء بأدق التفاصيل".
كــذلــك نـقـلــت لـقـطــات تـلـفــزيــون تـصــريــح
ب ــوت ــن خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـ ــأن "ال أح ــد

بوتين استبق زيارته
برفع الحظر على معدات
تكنولوجية مرتبطة
بالطاقة النووية
يمكنه ،أو يجب أن يـفــرض مــن الـخــارج
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ال ـ ـس ـ ــوري ،أي ش ـك ــل مــن
أشكال الحكم لدولته أو القول من ينبغي
أن يتولى قيادتها .الشعب السوري فقط
هو من ّ
يقرر" ذلك.
ّ
م ــن ج ـه ـتــه ،رأى خــام ـن ـئــي أن املـخـطــط
ّ
يضر
األمـيــركــي البعيد األم ــد للمنطقة
بـجـمـيــع ال ـش ـعــوب والـ ـ ــدول ،وخـصــوصــا
إيــران وروسـيــا ،داعيًا إلــى العمل بوعي
وتـ ـع ــاون أوث ـ ــق إلحـ ـب ــاط هـ ــذا امل ـخ ـطــط.
ووص ـ ــف ب ــوت ــن ب ــأن ــه شـخـصـيــة بـ ــارزة
فــي عالم الـيــوم ،ووجــه الشكر والتقدير
إلــى جهود روسيا في القضية النووية
اإليرانية ،وقــال إن هــذه القضية وصلت

إل ــى نـتـيـجــة ،ولـكـنــه أضـ ــاف" :إال أن ـنــا ال
نـثــق أبـ ـدًا بــاألمـيــركـيــن ونــراقــب بعيون
مفتوحة سلوك وأداء الحكومة األميركية
في هذه القضية".
ورأى خــامـنـئــي أن "قـ ـ ـ ــرارات وإج ـ ـ ــراءات
موسكو في القضية السورية أفضت إلى
تعزيز مكانة روسيا اإلقليمية والعاملية،
والـ ـسـ ـي ــد بـ ــوتـ ــن شـ ـخـ ـصـ ـي ــا" .وأكـ ـ ـ ــد أن
"األميركيني وأذنابهم يريدون في القضية
السورية تحقيق أهدافهم سياسيًا ،وعند
ط ــاول ــة املـ ـف ــاوض ــات ،ب ـعــدمــا ف ـش ـلــوا في
تحقيقها عسكريًا ،لــذا ينبغي التصدي
لهذا األمر بوعي ومن موقف فاعل".
ف ــي غـ ـض ــون ك ــل ذلـ ـ ــك ،ان ـت ـظ ــر الـجـمـيــع
وص ـ ـ ــول ب ــوت ــن إل ـ ــى ق ـص ــر امل ــؤتـ ـم ــرات
ش ـ ـمـ ــالـ ــي طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،ح ـ ـيـ ــث تـ ـعـ ـق ــد ق ـمــة
ال ـ ـ ــدول امل ـ ـصـ ــدرة ل ـل ـغ ــاز ،ح ـي ــث شـ ـ ّـددت
الكلمات على ضــرورة إيجاد بيئة آمنة
لالستثمار ،وهو أمر غير موجود بفعل
ال ـح ــروب ال ــدائ ــرة فــي املـنـطـقــة ،فـســوريــا
هي محور مرور الغاز للجميع ،تريدها
روس ـي ــا وإي ـ ــران ل ـلــوصــول إل ــى ســواحــل
املـ ـت ــوس ــط ،وت ـن ـظ ــر إل ـ ــى ق ـط ــر كـمـحـطــة
أساسية للعبور إلــى أوروب ــا ،فيما ترى
تــركـيــا عقبة أســاسـيــة تمثلت فــي إق ــرار
املشروع االيــرانــي بمد أنابيب الغاز من
خالل العراق باتجاه الشواطئ السورية،
مــا يـضـعــف األحـ ــام الـتــركـيــة فــي حصة
من الغاز أو االستفادة من عمولة مرور
األنابيب عبر أراضيها.
ب ـع ــد ال ـق ـم ــة ،ع ـق ــد ال ــرئ ـي ـس ــان ال ــروس ــي
واإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي م ــؤتـ ـمـ ـرًا صـ ـح ــافـ ـي ــا ،أع ـل ــن
ف ـيــه بــوتــن أن ــه يــريــد ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
التجارية مع إيران .وقال إن "هناك خططًا
إلقــامــة منطقة تـجــارة حــرة بــن االتحاد
االقتصادي ،الــذي تقوده موسكو لدول
االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي ال ـســابــق ،وإيـ ــران،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن زي ـ ـ ـ ــادة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـع ـم ـلــة
الوطنية في التجارة مع طهران".
م ــن ج ـه ـتــه ،ص ــرح روح ــان ــي ب ــأن ب ــاده
تسعى إلــى زيــادة التعاون مع موسكو،
ف ــي ق ـطــاعــات ال ـطــاقــة وال ـب ـنــوك والـنـقــل.
وقال إن "هناك مشاريع كثيرة في قطاع
الـنـفــط وال ـغ ــاز وف ــي الـكـهــربــاء يـمـكــن أن
نعمل فيها معًا" .وأضاف" :ناقشنا أيضًا
زيــادة العالقات املصرفية كأحدة أعمدة
عالقاتنا املشتركة".
(األخبار)

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة

نورا بركان زراقط
زوجة الدكتور علي إبراهيم زراقط
(مدير عام التعليم املهني والتقني
س ــاب ـق ــا ومـ ــديـ ــر ك ـل ـي ــة الـ ـحـ ـق ــوق –
ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة الـ ـف ــرع األول
سابقًا)
وال ــده ــا :عـمــر بــركــان (شـهـيــد ثــورة
الجزائر)
أوالدها :أيمن ،وائل ،هشام وسارة
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل زوج ـهــا
الـ ــدك ـ ـتـ ــور عـ ـل ــي إبـ ــراه ـ ـيـ ــم زراق ـ ــط
ال ـك ــائ ــن ف ــي م ـن ـط ـقــة ت ـل ــة ال ـخ ـيــاط
شارع األنسي بناية الغدير الطابق
الـثــانــي ال ـيــوم ال ـثــاثــاء  24تشرين
الـثــانــي مــن الـســاعــة الـثــالـثــة عصرًا
ً
مساء.
حتى السادسة
اآلسفون آل زراقــط وبركان وعموم
أهالي بلدة مركبا.

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

فلسطين

 3شهداء في الضفة والقدس ...وملف قانوني إلى «الجنائية الدولية»
عادت عمليات الطعن إلى أحياء مدينة القدس املحتلة ،بعد
هدوء دام ألسبوعني .فقد نفذت هديل وجيه عواد (شقيقة
شهيد قتل في قلنديا على أيدي جنود العدو عام )2013
عملية طعن بالقرب من سوق «محانيه يهودا» في القدس
يوم أمس .ووفق إعالم العدو ،فإن عواد ( 16عامًا) وفتاة
ً
أخرى ( 14عامًا) طعنتا رجال تبني الحقًا أنه فلسطيني.
عقب عملية الـقــدس ،نفذ الشهيد أحمد طــه عملية طعن
في شارع  ٤٤٣غرب مدينة رام الله ،وسط الضفة املحتلة،
ّأدت إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مجندة ،ونقلت
وسائل إعالم إسرائيلية أن عملية الطعن وقعت في محطة
وقود في الضفة وعلى مفترق طريق مهم بالقرب من قرية
نعلني.
أيضًا ،شهد حاجز حــوارة ،جنوب مدينة نابلس ،عملية
إع ــدام للشاب عــاء خليل خـشــاش بــزعــم الـعــدو محاولة
ت ـن ـف ـيــذه عـمـلـيــة ط ـع ــن .وق ــال ــت «ج ـم ـع ـيــة ال ـه ــال األح ـمــر
الفلسطيني» إنه ّتم «نقل فلسطينية أصيبت في رأسها
بـجــروح خـطـيــرة» ،فيما أوضـحــت مـصــادر أمنية وطبية
فلسطينية أن سماح مؤمن ( 18عامًا) كانت في السيارة
عندما أطلق جيش العدو الرصاص على خشاش .وعلم
الحقًا أنه تم نقل مؤمن إلى «إسرائيل» لخطورة وضعها
الصحي.
وق ــد شـهــد الـحــاجــز نـفـســه ،أول مــن أم ــس ،عملية دهــس
نـفــذهــا رئ ـيــس أم ــن إح ــدى املـسـتــوطـنــات بـحــق الشهيدة
أشرقت القطناني .وقال إعالم االحتالل إن قطناني كانت
تنوي تنفيذ عملية طعن ،فرآها أحد املستوطنني ودهسها

◄ إعالنات رسمية ►

بسيارته ،ثم أطلق الجنود عليها النار.
في هذا اإلطار ،أعلن رئيس حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو،
سلسلة من اإلجراءات األمنية الجديدة في الضفة ملواجهة
انتفاضة الفلسطينيني .ومن بني اإلجــراءات الجديدة التي
أعلنها تشديد الرقابة على املركبات الفلسطينية ،وبناء
طــرق «التفافية جــديــدة» يستخدمها املستوطنون فقط.
وق ــال نتنياهو ،خــال زيــارتــه إلح ــدى املستوطنات التي
شهدت عددًا من الهجمات أخيرًا ،إن «عائالت املهاجمني
لن تمنح تصاريح عمل في إسرائيل».
إلى ذلك ،يصل اليوم وزير خارجية الواليات املتحدة ،جون
كـيــري ،إلــى األراض ــي املحتلة ،فــي زي ــارة يـجــري خاللها
م ـحــادثــات مــع نـتـنـيــاهــو ،والــرئ ـيــس الفلسطيني محمود
عباس .ووفق واشنطن ،فإن كيري ال يطمح خالل زيارته
هذه إلى إعادة الطرفني إلى طاولة املفاوضات ،بل يحاول
ّ
حضهما على خفض حدة التوتر.
وخالل زيارة كيري لإلمارات ،قال إن «هذه محاولة لرؤية
إن كان بوسعنا تحقيق بعض الخطوات امللموسة ،وربما
الـبــدء بــإنـجــازهــا ،فربما يسهم هــذا فــي تهدئة األوض ــاع
بعض الشيء حتى ال يعيش الناس في رعب كامل يوميًا
خشية تعرضهم للطعن أو الــدهــس أو إطــاق الـنــار وهم
يتجولون فــي مدينتهم» .وأض ــاف للصحافيني« :يحدث
هــذا هـنــاك كــل يــوم تقريبًا ،وه ــذا م ـ ّ
ـروع ،وقـتــل كثير من
اإلسرائيليني وطعنوا وكذلك كثير من الفلسطينيني ،وال
مبرر ألي عمل من أعمال العنف».
في سياق آخر ،قدمت أربع منظمات حقوقية فلسطينية

مذكرة قانونية إلى «املحكمة الجنائية الدولية» للتحقيق في
جرائم الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة العام املاضي.
وقــال مدير «املركز الفلسطيني لحقوق االنسان» ،راجي
ال ـصــورانــي ،إن «مــديــر مــؤسـســة الـحــق ش ـعــوان جبارين
قدم رسميًا مذكرة قانونية إلى ّ
املدعية العامة في املحكمة
الجنائية الدولية ـ فاتو بنسودا للبدء بــإجــراء تحقيقات
أولية في جرائم الحرب االسرائيلية األخيرة على غزة».
وأض ــاف الـصــورانــي أن املنظمات الحقوقية الـتــي قدمت
املــذكــرة إلــى جانب مؤسسة الحق لحقوق اإلنـســان هي:
«م ــرك ــز املـ ـي ــزان وم ــرك ــز الـضـمـيــر وامل ــرك ــز الفلسطيني
لحقوق اإلن ـســان» ،مشيرًا إلــى أنـهــم ســاهـمــوا فــي إجــراء
إحصاءات دقيقة مهمة بمساعدة محامني وتحت النيران،
على مدار عام كامل ،بدءًا من األضرار وما خلفته الحرب
ً
وصــوال إلــى أعــداد الشهداء الذين سقطوا خــال الحرب.
وأوضــح أن املذكرة اعتمدت على خمسة محاور رئيسية
هــي :الـعــدوان على غــزة والحصار املفروض على الشعب
الفلسطيني كجريمة ضــد اإلنسانية ،إضــافــة إلــى جــدار
الفصل العنصري وملف االستيطان.
وتابع الصوراني« :من حق الفلسطيني وواجبه الشرعي
استنفاد كل الطرق القانونية من أجــل العدل واالنصاف
للضحايا الفلسطينيني ضد شريعة الغاب التي يمارسها
االحتالل االسرائيلي» ،محذرًا من الضغوط التي يمكن أن
تمارسها اإلدارة األميركية على السلطة الفلسطينية أو
على «الجنائية الدولية».
(األخبار)

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

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـتـقـصــاء اس ـع ــار ل ـش ــراء خـ ــادم Server
مع لواحقه لــزوم املختبر املركزي التابع
لـلـمـصـلـحــة ال ـف ـن ـيــة ف ــي ت ــوزي ــع ب ـي ــروت
وجبل لبنان.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اس ـ ـعـ ــار املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.

علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/12/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/11/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2202
إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الـخــاص لتلزيم اشـغــال صـيــانــة منشآت
ري القاسمية ورأس الـعــن 2016/2015
تجديد مقاطع" .يمكن االطالع على ملف

تعميـــم

تعلن رشكة مديكالز انرتناشيونال ش.م.م.
أن املندوب حسن عيل مقبل مل يعد يعمل أو ميثل الرشكة
ان أي إيصال أو إلتزام يصدر عنه و بالصفة املذكورة ال يلزم
الرشكة.
مع التحفظ

نتائج اللوتو اللبناني
35 39 34 20 19 17 15
جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1355وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة39 - 34 - 20 - 19 - 17 - 15 :
الرقم اإلضافي35 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 93.278.030ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة93.278.030 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 42.257.340ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2.641.084 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 42.257.340ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 816 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 51.786 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 96.880.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 12.110 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 411.924.006 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1355
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح26574 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6574 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.574 :
* الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
* األوراق التي تنتهي بالرقم.74 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75.000.000ل.ل.

التلزيم وتسلم نسخة عنه ضمن الــدوام
في مكتب دائرة الصفقات في ش .بشاره
ال ـخــوري ،بناية غـنــاجــه ،ط 4مقابل دفع
مبلغ /300.000/ل.ل .فقط تقدم العروض
بــالـيــد ال ــى الـقـلــم امل ــرك ــزي حـتــى الـســاعــة
 12.00م ــن ي ــوم ال ـثــاثــاء ،2015/12/15
وتـفــض فــي جلسة علنية الساعة 10.00
من اليوم التالي على العنوان اعاله.
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 2203
إعالم شطب شركة
عن امانة السجل التجاري في الشمال
ب ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــب ال ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب املـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
 2015/11/19وم ـ ـح ـ ـضـ ــري اجـ ـتـ ـم ــاع
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـعـ ــاديـ ــة
امل ـن ـع ـق ــدت ــن بـ ـت ــاري ــخ  2015/04/21و
 2015/04/24تقرر بتاريخ 2015/11/19
حل شركة سالم الدولية للتجارة ـ ـ توصية
بسيطة ـ ـ واملسجلة في السجل التجاري
برقم  14943تاريخ  2001/07/19املمثلة
باملفوض بالتوقيع السيد محمد صالح
محمد سالم الحلبي وشطب قيدها من
امانة السجل التجاري في الشمال.
لـ ـك ــل ذي م ـص ـل ـح ــة أو مـ ـتـ ـض ــرر ت ـقــديــم
اعتراضه الخطي على هذا االجــراء خالل
مهلة عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض

إعالنات
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إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية
فــي محافظة عـكــار ـ ـ ال ــدائ ــرة االداريـ ــة املكلفني الـ ــواردة اسـمــاؤهــم فــي ال ـجــدول ادن ــاه
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور
تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا االع ــام ،واال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

اسم املكلف
1

ماكي ابراهيم فرح

1324234

RR143333604LB

2

البير ميالد جريج

1049893

RR143333649LB

3

خالد عبدو درويش

3096724

RR143333808LB

4

مروان احمد رضوان الزعبي

177199

RR143333839LB

5

جورج زاكي حزوري

834547

RR143333842LB

6

بالل عبد الرحمن الشرمند

2779848

RR143333856LB

7

جمعية محبة لالنماء

3102780

RR143333958LB

8

محمد رشيد محمد رفيق مرعبي

743056

RR143334635LB

9

احمد سليم غنيم

1361401

RR143334644LB

10

بشير محمد بشير املراد

904321

RR143334658LB

11

مصطفى احمد بركات

957061

RR143334661LB

12

وئام جرجس عوض

1864407

RR143334675LB

13

حاتم محمد السيد احمد

1865080

RR143334689LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
 6تشرين الثاني 2015
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 2197

استراحة
2154 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 5 4

أفقيا

 -1عاصمة أفريقية –  -2مدينة لبنانية ّ
صدرت الحرف الى العالم – دولة أفريقية –  -3مصيف
َ
س ــوري وهــو مــن أق ــدم املصايف فــي املنطقة العربية – جثا على ركبتيه –  -4أكـثــر العطاء –
عاصمة آسيوية –  -5أوتوماتيكي – رجوع وعودة –  -6لدغته ّ
الحية أو العقرب – دولة أفريقية
ّ
ّ
الشدة – لإلستدراك –  -8سقي املزروعات أو نوتة موسيقية
ادخر املال أليام
–  -7جرى املاء –
– مــن األل ــوان – مجوهرات وزيـنــة امل ــرأة –  -9رجــع وعطف – بلدة لبنانية تحمل نفس اإلســم
في كسروان والجنوب –  -10الفرع الشرقي للبحر األحمر بني شبه جزيرة سيناء والسعودية
واألردن طوله نحو  200كلم

عموديًا
ّ
يلقب بالكوكب األحمر –  -2بلدة جنوبي لبنان –  -3فيلسوف يوناني
 -1بئر عميقة – من الكواكب
قديم إحتقر الغنى والتقاليد والـنــاس وقضى حياته فــي برميل – حــرف نصب –  -4قصر بني
عثمان في اسطنبول هو اليوم متحف ومكتبة ّ
غنية باملخطوطات – حصن منيع –  -5إسم تفضيل
بمعنى األسهل –  -6مدينة هولندية إكتشف فيها آثــار لحقبة ما قبل التاريخ – سيف قاطع –
 -7من الحبوب – تحادث في الليل – إله مصري –  -8قائد روماني صهر أوغسطس إنتصر على
أنطونيوس عشيق كليوبترا في أكسيوم وبنى البانتيون في رومــا – نبتة عطرية معروفة في
لبنان –  -9عاصمة أذربيجان – من النباتات أصفر الزهر قرونه عريضة تحتوي على ّ
حب يؤكل –
 -10عائلة شيخ وأديب وباحث ولغوي وناقد لبناني راحل درس في األزهر الشريف

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير 2154

حلول الشبكة السابقة

1

 -1فالق – كابول –  -2وسادة – لن –  -3جف – سعدان –  -4يلف – ّ
كرر – رد –  -5مارتينيك – -6
اس – لو – نيحا –  -7فيات – داس –  -8اب – آت – بو –  -9القيصر – بر –  -10عصبة األمم

عموديًا
 -1فوجي ياما –  -2أسفل – باص –  -3ال – فم – لب –  -4قدح – الياقة –  -5كرواتيا –  -6سرت –
صل –  -7العرين – برأ –  -8بند – نيدو –  -9اريحا – بم –  -10الندكاستر

حل الشبكة 2153

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مطربة مصرية فائزة بلقب «نجمة العرب» في برنامج آراب آيدول املوسم األول.
طرحت ألبومها األول « أخباري « في األسواق عام  2014وقد ضم  12أغنية
 = 11+8+3+6+5+7+2ال ــورد األبـيــض ■  = 5+10+4+1آلــة موسيقية ■ = 11+9
حرف جر

حل الشبكة الماضية :كيم أونغ يونغ
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رياضة

دوري ابطال اوروبا

جولة جديدة من دور المجموعات في
دوري ابطال اوروبــا ً
ابتداء من هذا المساء.
ٌ
جــولــة سـحــب كــل ال ـكــام فيها برشلونة
ب ـعــدمــا س ـحــق ريـ ــال م ــدري ــد  .0-4بطل
الموسم الماضي قــد يكون اقــوى اآلن،
وهــو امــر بــدأت الفرق تفكر في كيفية
ايجاد الترياق الالزم له

مرحلة صفاوية ـ أنصارية
بامتياز مع تقدم راسينغوي
وتألق ساحلي وعالمات
استفهام عهداوية عديدة
وتراجع بقاعي مع ختام
األسبوع الخامس من الدوري
اللبناني لكرة القدم .لكن،
بكل أسف ،وصلت الكأس
ّ
المرة إلى المدرجات وصدر
قرار منع حضور الجمهور
ألسباب أمنية

شربل ّ
كريم

ظهر برشلونة اخيرًا وكأنه يستمد
قوته من ازدياد الضغوط عليه
ّ
التصور ولو للحظة واحدة
بامكانه
ان هــذا الفريق يمكنه «بـهــدلــة» ريــال
مدريد بهذا الشكل ،او لنقل ان يكون
ق ــادرًا عـلــى تـصـ ّـدر «الـلـيـغــا» ،ووضــع
طـمــوحــات كـبـيــرة لـلـبـقــاء عـلــى عــرش
امل ـســاب ـقــة االوروبـ ـي ــة االم .بــرشـلــونــة
ع ــان ــى االمـ ـ ـ ّـريـ ـ ــن واك ـ ـثـ ــر فـ ــي ال ـف ـت ــرة
االخيرة ،من تجميد «الفيفا» لنشاطه
فــي ســوق االنـتـقــاالت ،الــى االصــابــات
ال ـ ـتـ ــي ضـ ــربـ ــت العـ ـبـ ـي ــه واح ـ ـ ـ ـ ـدًا تـلــو
اآلخـ ــر ،فــوصـلــت «امل ــوس ــى» ال ــى ذقــن
إحدى ركائزه االساسية االرجنتيني
خ ــاف ـي ـي ــر م ــاسـ ـكـ ـي ــران ــو ،ال ـ ـ ــذي خ ــرج
مصابًا مــن «إل كالسيكو» فــي حالة
ع ـ ّـده ــا ك ـث ـي ــرون ف ــي لـحـظـتـهــا نقطة
ّ
التحول في املباراة.
نجم
لكن الواقع ان من ال يتأثر بغياب ٍ
بثقل االرجنتيني ليونيل ميسي ،لن
يتأثر ابدًا بغياب ٍّ
اي كان ،وهنا تكمن
ً
قوة «البرسا» فعال.
ـاد» يمكن
ببساطة شعار «اكثر من نـ ٍ
اط ــاق ــه ع ـلــى ال ـف ــري ــق ال ـح ــال ــي ال ــذي
ّ
يدربه لويس إنريكه ،بمعنى ان هذا

عبد القادر سعد

معرفة اختيار العبين يمكنهم االندماج مع اسلوب برشلونة اظهر العبين أمثال سواريز ونيمار وكأنهم يلعبون للفريق منذ زمن (عدنان الحاج علي)

الـفــريــق هــو «اك ـثــر مــن فــريــق» ،اذ انــه
اس ـت ـك ـمــال لـفـلـسـفــة ج ــرى اخـتــراعـهــا
زمن ،ووصلت الى اوج مراحلها
منذ ٍ
مع املدرب التاريخي للنادي جوسيب
غ ــواردي ــوال ،وه ــا هــي تصيب تـطـ ّـورًا

مخيفًا مع املدرب الحالي الذي يمكنه
ال ــوص ــول ب ـهــذه املـجـمــوعــة (م ــن دون
ال ـحــاجــة ال ــى ت ـعــزيــزات ك ـب ـيــرة) ،الــى
مكان بعيد ،وبعيد جدًا.
ٍ
الفلسفة التي نتحدث عنها تختصر

فـ ـ ــي خ ـ ـلـ ــق امل ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة املـ ـتـ ـج ــانـ ـس ــة
املعتمدة على اللعب الجماعي بعيدًا
من الفردية .وتضاف اليها نقطة اهم
وهــي معرفة اختيار العبني يمكنهم
االندماج في هذا النوع من اللعب ،.لذا
رأينا االوروغــويــانــي لويس سواريز
والـبــرازيـلــي نيمار يــؤديــان وكأنهما
ول ــدا فــي «ال مــاس ـيــا» ويــداف ـعــان عن
زمن بعيد ،وهو
الــوان «البرسا» منذ ٍ
االمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ل ــم ُي ـش ـع ــر احـ ــد بـغـيــاب

ميسي .أيمكن ان نتصور ريال مدريد
ً
يلعب مثال من دون هدافه البرتغالي
كريستيانو رونالدو؟
طبعًا ال ،والدليل ان رونالدو غاب عن
مستواه املعهود في «إل كالسيكو»،
ّ
فغاب الريال كله عن الساحة.
ام ــا عــامــل ال ـق ــوة اآلخـ ــر امل ـف ـتــرض ان
ترتعد منه خوفًا اوروبا كلها ،بدءًا من
روما االيطالي ،الذي يواجه برشلونة
ال ـل ـي ـلــة ،ف ـهــو اع ـت ـي ــاد ال ـكــاتــالــون ـيــن

برنامج الجولة الخامسة لدور المجموعات
 الثالثاء:* املجموعة الخامسة:
بــاتــي بــوري ـســوف ال ـب ـيــاروســي  -بــايــر
ليفركوزن االملاني ()19.00
برشلونة االسباني  -روما االيطالي ()21.45
* املجموعة السادسة:
أرسـ ـن ــال االن ـك ـل ـي ــزي  -دي ـن ــام ــو زغ ــرب
الكرواتي ()21.45
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي  -أوملـبـيــاكــوس
اليوناني ()21.45
* املجموعة السابعة:
بـ ــورتـ ــو ال ـب ــرت ـغ ــال ــي  -ديـ ـن ــام ــو كـيـيــف
االوكراني ()21.45

ماكابي تل ابيب االسرائيلي  -تشلسي
االنكليزي ()21.45
* املجموعة الثامنة:
زي ـن ـيــت سـ ــان ب ـط ــرس ـب ــورغ ال ــروس ــي -
فالنسيا االسباني ()19.00
لـيــون الفرنسي  -ال غــانـتــواز البلجيكي
()21.45
 األربعاء:* املجموعة األولى:
ماملو السويدي  -باريس سان جيرمان
الفرنسي ()21.45
شــاخـتــار دونـيـتـســك األوك ــران ــي  -ريــال
مدريد اإلسباني ()21.45

* املجموعة الثانية:
م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي -
أيندهوفن الهولندي ()21.45
سسكا موسكو الــروســي  -فولسبورغ
األملاني ()21.45
* املجموعة الثالثة:
أتلتيكو مدريد  -غلطة سراي ()21.45
أس ـ ـتـ ــانـ ــا الـ ـك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ــي  -ب ـن ـف ـي ـكــا
البرتغالي ()21.45
* املجموعة الرابعة:
يوفنتوس اإليطالي  -مانشستر سيتي
اإلنكليزي ()21.45
ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـغ ــادب ــاخ األملـ ــانـ ــي -
إشبيلية اإلسباني ()21.45

اللعب تحت الـضـغــوط ،ال بــل ظهروا
اخ ـ ـي ـ ـرًا وك ــأنـ ـه ــم ي ـس ـت ـم ــدون قــوت ـهــم
مــن الـضـغــوط تـحــديـدًا ،وه ــم ازدادوا
ق ــوة فــي كــل م ـ ّـرة زادت عليهم ُ.وهــذا
ان ـطــاقــا م ــن ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي أنــزلــت
بحقهم ،ثم بالتحديات التي فرضتها
االص ـ ــاب ـ ــات ،والـ ـت ــي رف ـع ــت مـسـتــوى
الع ـبــن ع ــدة مـثــل سـيــرجــي روب ــرت ــو،
ً
ووص ــوال الــى الخبرة املتراكمة التي
اك ـت ـس ـبــوهــا ع ـبــر الـ ـسـ ـن ــوات .لـ ــذا من
خ ــاض ع ـشــرات امل ـبــاريــات الحاسمة
والكبيرة مثل سيرجيو بوسكتس لن
يكون غريبًا ان يظهر وكــأنــه َ
العبان
اثنان على ارض امللعبّ ،
فأدى واجبه
املـطـلــوب وغـطــى خ ــروج ماسكيرانو
مصابًا .اضف ،ان العبًا مثل اندريس
إيـنـيـيـسـتــا ازداد مــوه ـبــة ع ـلــى وقــع
الـضـغــوط الـتــي لــم يعايشها سابقًا،
وتتمثل بارتدائه شارة القيادة التي
حملها في «العصر الذهبي» كارليس
ب ــوي ــول ث ــم ش ــاف ــي ه ــرن ــان ــدي ــز ،وهــي
حاملا انتقلت الى زند «الرسام» ّ
قدمته
قائدًا ال يخاف اي ملعب يلعب عليه.
هي فلسفة بحق ،وهــي التي صنعت
الفارق مع ريال مدريد ،الذي ال يملك
فلسفة كــرويــة بــل خطة «بـيــزنــس» ال
اكثر .وهي طبعًا العنوان الذي ترتعد
مـنــه كــل اوروبـ ــا حــالـيــا ،اذ بـصــراحــة،
وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ن ـت ـي ـجــة مـ ـب ــاراة
الليلة ،لن يوقف «البرسا» في نهاية
املـ ــوسـ ــم س ـ ــوى «ف ـي ـل ـس ــوف وحـ ــش»
مثله.

الفيفا

ُ
«الفيفا» يطلق إجراءات محاكمة بالتر وبالتيني

جوزف بالتر وميشال بالتيني (ميكايل بوهولزر ــ أ ف ب)

ّ
ابتعاد صفاوي وتألق ساحلي بال جمهور
الكرة اللبنانية

فلسفة الفوتبول أغلى من أموال «البيزنس»

أمـسـيــة صــاخـبــة تـلــك ال ـتــي شهدتها
م ــدري ــد ف ــي «إل كــاسـ ٌيـكــو دي لــوس
كــاس ـي ـكــوس» .مــوق ـعــة تــركــت كــامــا
ك ـث ـي ـرًا ع ــن ال ــدق ــائ ــق ال ـ ـ  90ال ـكــارث ـيــة
ال ـ ـتـ ــي ع ــاشـ ـه ــا ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ع ـلــى
مـلـعـبــه «ســانـتـيــاغــو بــرنــاب ـيــو» ام ــام
عـ ّ
ـدوه االزل ــي برشلونة ،لكن الـســؤال
ّ
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ل ـ ـيـ ــس ع ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ت ـ ـفـ ــوق
الـفــريــق الـكــاتــالــونــي فــي هــذه املـبــاراة
بــال ـت ـحــديــد ،ب ــل ع ــن س ـ ّـر ال ـق ــوة الـتــي
ج ـع ـلــت «الـ ـب ــرس ــا» وح ـش ــا ال يــرحــم،
وهــو امــر قــد ينسحب على مبارياته
في مسابقة دوري ابطال اوروبا ،التي
لن يكون بعيدًا عن متناوله االحتفاظ
بـهــا إذا واصـ ــل الـنـســج عـلــى امل ـنــوال
عينه.
الــواقــع ان من عــرف ظــروف برشلونة
منذ فــوزه في دوري االبـطــال ،لم يكن

رياضة
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س ـي ـت ـعـ ّـن ع ـل ــى ال ـس ــوي ـس ــري ج ــوزف
ب ـ ــات ـ ــر ،رئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي
امل ـس ـت ـق ـيــل م ــن م ـن ـص ـبــه ،وال ـفــرن ـســي
م ـي ـش ــال ب ــات ـي ـن ــي ،رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
األوروبـ ــي للعبة ،انـتـظــار ق ــرار جديد
م ــن غ ــرف ــة ال ـح ـكــم ف ــي لـجـنــة األخ ــاق
امل ـس ـت ـق ـل ــة ال ـ ـتـ ــي أعـ ـلـ ـن ــت أم ـ ـ ــس ب ــدء
إجــراءات محاكمة الرجلني املوقوفني
 90يومًا عن أي نشاط ريــاضــي ،على
أن تصدر الحكم بشأنهما في كانون
األول املقبل.
ُ
وجاء في بيان لغرفة الحكم« :فتحت
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـح ــاك ـم ــة جـ ـ ـ ــوزف ب ــات ــر
ومـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال ب ــاتـ ـيـ ـن ــي ع ـ ـلـ ــى أس ـ ــاس
ال ـع ـنــاصــر ال ـتــي نـقـلـتـهــا إل ـي ـهــا غــرفــة
التحقيق».

وأضــاف البيان« :تتوقع غرفة الحكم
أن تـصــدر حكمها ضــد االثـنــن خالل
شهر كانون األول».
ويستطيع مـحــامــو بــاتــر وبالتيني
«تقديم دفوعهم ،خصوصًا أي دليل
ل ــه ع ــاق ــة ب ـت ـقــريــر غ ــرف ــة ال ـت ـح ـق ـيــق،
وأيضًا طلب االستماع إلى موكليهم».
وحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــادر مـ ـق ـ ّـرب ــة مـ ــن لـجـنــة
ّ
األخـ ــاق ،يــواجــه ك ــل مــن السويسري
والفرنسي عقوبة اإليـقــاف مــن  5إلى
سنوات.
7
ّ
وب ـ ـغ ـ ــض الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ــذي
سيصدر بحقه ،ينتظر بالتيني قرارًا
سريعًا ،ألنه ال يزال رسميًا في السباق
إلــى رئــاســة «الفيفا» فــي االنتخابات
الـتــي سـتـجــري فــي  26شـبــاط املقبل،

فيما لــن يـكــون ال ـقــرار بنفس التأثير
على بالتر.
على صعيد آخر ،كشف بالتر أنه كان
ُقــري ـبــا م ــن أن ي ـف ــارق ال ـح ـيــاة عـنــدمــا
أدخ ــل إلــى املستشفى قبل أسبوعني،
مدافعًا في الوقت ذاته عن بالتيني.
وكان بالتر ّ
تعرض لوعكة صحية قبل
أس ـبــوعــن بـسـبــب ال ـض ـغــط الـنـفـســي،
ووضع تحت املراقبة الطبية.
وقـ ـ ـ ــال بـ ــاتـ ــر إلذاعـ ـ ـ ـ ــة «آر ت ـ ــي أس»
الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة« :كـ ـن ــت فـ ــي مـ ـك ــان مــا
بــن املــائ ـكــة ال ـتــي تـغـنــي والـشـيـطــان
الــذي كان ّ
يهم بإضرام النار ،لكن في
النهاية املالئكة هي التي أنشدت».
وأضــاف« :أشعر باألسف ألنني لم أقل
لنفسي بــاتــر لـقــد بلغت الـقـمــة وقمت

ببعض األمور الجيدة وال يمكنك القيام
بأكثر من هذا ،ويجب أن تتوقف».
وب ـس ــؤال ــه ع ـمــا إذا كـ ــان ش ـعــر بـقــرب
وفــاتــهّ ،
رد بــاتــر بــالـقــول« :نـعــم ،كنت
شديدًا».
قريبًا ...كان الضغط ّ
وستذاع املقابلة ،التي ُبثت على أجزاء
فــي وســائــل اإلعـ ــام فــي وق ــت متأخر
يوم األحد ،كاملة األربعاء.
من جهة أخرى ،قال بالتر للمحطة إن
بالتيني «رجل أمني».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إذا مـ ـ ــا عـ ـ ـ ــاد (لـ ـسـ ـب ــاق
االنتخابات) فسيتم انتخابه .وإذا ما
عاد فإنني سأعود أيضًا».
وتــابــع« :لــم يتم إجــراء أي شــيء تحت
الطاولة .وحتى قواعد الفيفا تسمح
بإبرام عقود كتابة وشفهية».

عادت عقارب الساعة الى العام 2005
م ــع ع ـ ــودة ق ـ ــرار م ـنــع ال ـج ـم ـهــور من
حضور مباريات ال ــدوري اللبناني،
ب ـقــرار مــن ال ـقــوى األم ـن ـيــة ن ـظ ـرًا إلــى
الظروف الراهنة .فانسحب الصمت
م ـ ــن مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ال ـ ـ ــى ج ـم ـيــع
امل ـب ــاري ــات ،بــاسـتـثـنــاء مـلـعــب النبي
شيت الــذي خــرق الحظر واستقبلت
مدرجاته الجمهور.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد األرق ـ ـ ـ ـ ــام واملـ ـج ــري ــات
ع ـلــى أرض امل ـل ـعــب ،اب ـت ـعــد الـصـفــاء
ف ــي ص ـ ــدارة الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي بعد
ف ــوزه املستحق على مضيفه النبي
شـيــت  0 - 1ف ــي األس ـب ــوع الـخــامــس
مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوري .وأث ـ ـبـ ــت الـ ـصـ ـف ــاء أن ــه
أفضل الفرق فنيًا بعناصر لبنانية
تجمع بــن «الـفـنــان» كمحمد حيدر
و»القناص» كعالء البابا الذي ّ
سجل
هــدف امل ـبــاراة بعد مجهود رائــع من
األول .كذلك هناك «املقاتل» ،كمعظم
العبي الفريق ،وتحديدًا أحمد جلول
ونور منصور وعلي السعدي وحسن
هزيمة وحارس يزداد ثقة يومًا بعد
آخــر ،وهــو مـهــدي خليل الــذي ّ
يثبت
أقدامه أكثر في منتخب لبنان.
فــوز الصفاء لم يكن صدفة ،بل جاء
نـتـيـجــة أداء وس ـي ـطــرة وق ـ ــدرة على
إفـ ـس ــاد خ ـط ــة أصـ ـح ــاب األرض فــي

العبو الساحل يحتفلون بالفوز العزيز على العهد (عدنان الحاج علي)

الترتيب العام بعد األسبوع الخامس
الفريق
 1ـ الصفاء
 2ـ األنصار
 3ـ شباب الساحل
 4ـ النبي شيت
 - 5العهد
 6ـ الراسينغ
 7ـ اإلجتماعي
 8ـ النجمة
 9ـ طرابلس
 10ـ الحكمة
 11ـ السالم زغرتا
 12ـ الشباب الغازية

لعب
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

فاز تعادل
4
3
3
3
3
3
2
1
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
2
3
4
2
1
1

خسر

نقاطه

1
1
2
2
2
1
1
1
3
4
4
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ج ـ ـ ّـر امل ـت ـص ــدر ال ـ ــى الـ ـتـ ـع ــادل .فــدفــع
ال ـب ـقــاع ـيــون ث ـمــن ت ــواض ــع مـسـتــوى
ال ـ ـسـ ــوري خ ــال ــد الـ ـص ــال ــح ،وض ـعــف
ح ـي ـلــة ع ـل ــي ب ـ ــزي وأحـ ـم ــد ح ـج ــازي
ونصار نصار وغيرهم من «مخالب»
ال ـن ـبــي ش ـيــت جـ ــراء ال ـ ــروح الـقـتــالـيــة
والتنظيم العالي لدى فريق الصفاء
ببصمات املــدرب القدير إميل رستم
الـ ــذي ع ــرف ك ـيــف ي ـع ــود م ــن الـبـقــاع
فائزًا.
ّ
ال ـ ـتـ ــألـ ــق ال ـ ـص ـ ـفـ ــاوي رافـ ـ ـق ـ ــه إنـ ـج ــاز
س ــاحـ ـل ــي غـ ـي ــر مـ ـف ــاج ــئ وم ـس ـت ـحــق
ب ــام ـت ـي ــاز ب ـع ــد ف ـ ــوز «األزرق» عـلــى
العهد  1 - 2على ملعب صيدا البلدي،
إذ إن أبـ ـن ــاء «حـ ـ ــارة ح ــري ــك» قـلـبــوا
الطاولة على بطل لبنان وأحــرجــوه
بعدما أجبروه على الظهور بصورة
ّ
فتحول التقدم العهداوي
متواضعة،
بهدف السنغالي مامادو درامــي في
الدقيقة  22الى خسارة مؤملة بهدفني
سريعني فــي ظــرف ثــاث دقــائــق (45
و )3+45ع ـبــر وس ـي ــم ع ـبــد الـ ـه ــادي،
والغاني دوغــاس نكروما مــن ركلة
ح ــرة أخ ـطــأ ال ـح ــارس مـحـمــد حـمــود
ف ــي ص ـ ّـده ــا .ل ـكــن ح ـم ــود ال يتحمل
مسؤولية الخسارة ،رغم مسؤوليته
بشكل عــام كان
عــن ال ـهــدف ،فالعهد
ٍ
م ـ ـه ـ ــزوزًا ،وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ال ـش ــوط
الثاني حيث فشل العبوه في تخطي
ص ــدم ــة الـ ـخ ــروج م ــن الـ ـش ــوط األول
خاسرين.
لـكــن ك ــرة ال ـقــدم تعطي مــن يعطيها،
وه ـ ــذا م ــا ح ـصــل م ــع الع ـب ــي املـ ــدرب
موسى حجيج الذي نجح في التفوق

ُمنع الجمهور من حضور مباريات
الدوري بقرار من القوى األمنية
ع ـلــى مـ ــدرب ال ـع ـهــد م ـح ـمــود حـمــود
وق ـ ـ ــاد ف ــري ـق ــه ن ـح ــو ال ـ ـفـ ــوز م ـع ـت ـم ـدًا
على مجموعة عناصر أرادت الفوز
بـعـكــس خـصــومـهــم؛ وف ــي طليعتهم
ال ـح ــارس عـلــي ح ــال وال ـقــائــد زهير
عبدالله وعـبــاس عاصي ودوغــاس
والنيجيري دانيال أودافني وغيرهم
من الالعبني.
ق ـب ــل الـ ـف ــوز ال ـس ــاح ـل ــي ،كـ ــان مـلـعـبــا

كرة الصاالت

أصداء عالمية

منتخب الفوتسال بال هزيمة للمباراة السابعة تواليًا

جـ ـ ـ ـ ّـدد م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
للصاالت ّ
تفوقه على مضيفه األردني
بتغلبه عليه ( 3-4الشوط األول ،)2-2
في ثانية مباراتيهما الوديتني ،التي
أق ـي ـمــت ف ــي ق ــاع ــة «ق ـص ــر ال ــري ــاض ــة»
فــي الـعــاصـمــة األردن ـي ــة ع ـمــان ،ضمن
استعداداتهما لنهائيات كــأس آسيا
 2016الـتــي تستضيفها أوزبكستان
في شباط املقبل.
وه ــذا هــو الـفــوز الثالث على التوالي
للبنان على األردن في ظرف شهرين،
بعد األول مطلع الشهر املاضي ،2-5
في تصفيات كأس آسيا في ماليزيا،
والثاني أمس في عمان بنتيجة .3-5
وتـ ـك ــرر س ـي ـن ــاري ــو م ـ ـبـ ــاراة أمـ ــس بــن
املنتخبني ،إذ ت ـقـ ّـدم لـبـنــان بــاك ـرًا بعد
تسديدة مــن حسن زيـتــون ارت ــدت الى
ك ــام ــل ال ـي ــاس الـ ــذي تــابـعـهــا مـبــاشــرة
الـ ــى ال ـش ـب ــاك ( .)6ب ـع ــده ــا جـ ــاء الـ ـ ّ
ـرد
األردنـ ــي ســريـعــا ،حـيــث سـجــل يوسف
الـ ـع ــواض ــات ب ـك ــرة ق ــوي ــة ( )8ومـعـتــز
ّ
ليتقدم
أبو شكر إثر ركلة ركنية ()10
صاحب الضيافة  .1-2إال أن أحمد خير
ثوان بتسديدة
الدين عادل للبنان بعد
ٍ
قوية من خارج منطقة الجزاء الى يمني
الحارس األردني أنس العمصي.

ط ــرابـ ـل ــس وبـ ـ ـ ــرج ح ـ ـمـ ــود ي ـش ـه ــدان
انـتـصــاريــن :األول لالجتماعي على
الشباب الغازية  0 - 1فزاد من جراح
ضيفه الذي يقبع في أسفل الترتيب.
وسـ ـ ّـجـ ــل ه ـ ــدف الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـغ ــان ــي آدم
ماساالشي في الدقيقة .71
فــي الــوقــت عينه ،كــان ممثل الشمال
ال ـثــانــي طــراب ـلــس ال ــري ــاض ــي يسقط
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـل ـ ـعـ ــب بـ ـ ـ ـ ــرج ح ـ ـ ـمـ ـ ــود أم ـ ـ ــام
الراسينغ  1 - 0لتزداد صعوبة وضع
طعم
الطرابلسيني الذين لم يتذوقوا ّ
ال ـف ــوز ف ــي خـمــس م ـبــاريــات وتـلــقــوا
خسارتهم األول ــى هــذا املــوســم .هذه
ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة جـ ـ ـ ــاءت عـ ـل ــى ي ـ ــد ف ــري ــق
ع ــرف ك ـيــف يـخـطــف ن ـق ــاط املـ ـب ــاراة،
رغــم تعادل الكفتني فنيًا ،لكن بقيت
مـشـكـلــة ال ــراس ـي ـن ــغ ف ــي خ ــط دفــاعــه
ال ـ ـ ـ ــذي ظـ ـه ــر م ـ ـ ـهـ ـ ــزوزًا ف ـ ــي الـ ـش ــوط
األول .وسـ ّـجــل الــرومــانــي دراغيتش
أوكـتــافــن هــدف امل ـبــاراة الوحيد في
الدقيقة  78بعد تـمــريــرة مــن عدنان
ملحم.
في الدرجة الثانية ،واصل التضامن
ص ـ ـ ــور نـ ـت ــائـ ـج ــه املـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــازة م ـح ـق ـقــا
ال ـعــامــة ال ـكــام ـلــة ف ــي س ـتــة أســابـيــع
بعد فوزه األحد على مضيفه اإلخاء
األهلي عاليه  1 - 2ليبتعد في صدارة
الترتيب برصيد  18نقطة.
أم ـ ــا اإلخـ ـ ـ ــاء ف ـي ـح ـتــل املـ ــركـ ــز ال ـث ــال ــث
ب ــرصـ ـي ــد  12نـ ـقـ ـط ــة خـ ـل ــف األهـ ـل ــي
النبطية الوصيف برصيد  15نقطة
بعد فوزه على الهالل حارة الناعمة 1
  .0وفاز الرياضة واألدب على األهليصيدا  ،0 - 1واملـبــرة على هومنتمن
 ،2 - 3وتعادل األمل معركة والشبيبة
املـ ـ ــزرعـ ـ ــة  ،2 - 2واإلص ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـب ــرج
الشمالي مع العمال طرابلس .1 - 1
مــن جـهــة أخ ــرى ،انتخبت الجمعية
ال ـع ـمــوم ـيــة لـ ـن ــادي األن ـ ـصـ ــار لـجـنــة
إداري ـ ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة ب ــرئ ــاس ــة ال ــرئ ـي ــس
ال ـحــالــي نـبـيــل ب ــدر وع ـضــويــة نبيل
سـ ـن ــو ن ــائـ ـب ــا لـ ـل ــرئـ ـي ــس ،اس ـم ــاع ـي ــل
مـحـمــود أمـيـنــا لـلـســر ،شـفـيــق طاهر
أمـ ـيـ ـن ــا ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ،أح ـ ـمـ ــد الون ـ ــد
مـحــاسـبــا ،نــورالــديــن ال ـكــوش ،أحمد
دنــش ،عباس حسن ،قاسم الـجــراح،
أيمن الشامي وهيثم دوغــان أعضاء
مستشارين.

تشكيلة منتخب لبنان التي خاضت المباراة الثانية أمام األردن

ّ
التفوق التكتيكي
ومــرة جديدة ،ظهر
ّ
لـ ـلـ ـبـ ـن ــان ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـحـ ــكـ ــم بـ ـمـ ـج ــري ــات
الشوط الثاني ،في ظل إشــراك املدرب
اإلسباني باكو أراوجو جميع العبيه،
ح ـيــث م ـنــح ال ـف ــرص ــة ل ـل ـح ــارس غــدي
أبــي عقل للعب أســاسـيــا ،إضــافــة الى
الثالثي محمد أبو زيد وعلي ضاهر
ومـصـطـفــى رح ـ ّـي ــم ال ــذي ــن ك ــان ــوا على
ق ــدر ال ـتــوق ـعــات ،وخ ـصــوصــا األخ ـيــر
ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم ف ــواص ــل م ـه ــاري ــة م ـم ـيــزة،

مؤكدًا حـضــوره ،وهــو الــوافــد الجديد
الى التشكيلة اللبنانية.
إال أن ال ــاع ــب ال ـح ــاس ــم م ـج ــددًا كــان
ع ـلــي ط ـن ـيــش «سـ ـيـ ـس ــي» ،ال ـ ــذي بـعــد
إه ـ ـ ـ ــداره ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء م ــن م ـس ــاف ــة 10
أمتار في الثواني األخيرة من الشوط
األول ،س ـج ــل ه ــدف ــن ف ــي دق ـي ـق ـتــن،
األول ب ـت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة ب ـع ــد رك ـن ـيــة
( ،)24والـ ـث ــان ــي إث ـ ــر ه ـج ـم ــة م ــرت ــدة
ت ـب ــادل ع ـلــى أث ــره ــا ال ـك ــرة م ــع محمد

وأنهاها في الشباك بسهولة
قبيسي ّ
( ،)26ليوقع على خامس أهــدافــه في
مباراتني أمام األردن.
ّ
وقـ ـ ــلـ ـ ــص أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــران الـ ـ ـف ـ ــارق
لــأردنـيــن بـكــرة ســددهــا مـنـفــردًا الــى
يسار الحارس أبي عقل ،الذي ّ
تعرض
إلصابة في وجهه إثر كرة مشتركة مع
أحمد العشران ،ترك على أثرها امللعب
ّ
قبل دقيقتني على النهاية ،حيث حل
ً
بدال منه حسني همداني.
ّ
ً
أراوج ـ ـ ـ ــو ع ــل ــق ع ـل ــى املـ ـ ـب ـ ــاراة ق ــائ ــا:
«كــانــت تجربة جيدة بالنسبة إلينا،
حـ ـي ــث ك ـ ـ ــان ال ـ ـه ـ ــدف مـ ـن ــح الـ ـف ــرص ــة
لجميع الــاعـبــن ،وخـصــوصــا الــذيــن
يـحـتــاجــون ال ــى الـلـعــب أكـثــر مــن أجــل
اكتساب الـخـبــرة» .وتــابــع« :كــان املهم
معرفتنا التحكم بمجريات امل ـبــاراة،
وتسييرها بحسب النمط الذي نريد،
وهو أمر مهم سيساعدنا كثيرًا أمام
منتخبات أقــوى ،لكن علينا مواصلة
العمل بعد عــودتـنــا الــى بـيــروت لكي
ن ـظ ـه ــر ب ــأف ـض ــل ص ـ ـ ــورة م ـم ـك ـنــة فــي
االسـتـحـقــاقــات املـقـبـلــة ،وذل ــك بعدما
س ـ ــرن ـ ــا بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ت ـ ـصـ ــاعـ ــدي م ـنــذ
التصفيات املــاضـيــة ،حيث لــم نخسر
حتى اآلن في  7مباريات متتالية».

الودروب يرفض تدريب بالده
رف ــض النج ــم الدنمارك ــي الس ــابق ميكاي ــل
الودروب خالف ــة مورت ــن أولس ــن ال ــذي
اس ــتقال م ــن منصب ــه مدرب ــا ملنتخ ــب ب ــاده
الدنم ــارك ،بعدم ــا ش ــغله  15عام ــا ،غ ــداة
فش ــله ف ــي التأه ــل ال ــى نهائي ــات كأس أوروبا
 2016ف ــي فرنس ــا .وص ــرح املدي ــر االداري
ف ــي االتح ــاد الدنمارك ــي كالوس بريت ــون
 ماي ــر« :الودروب وض ــع ح ـ ّـدًا للمحادث ــاتألن ــه ال يعتق ــد ب ــأن منص ــب م ــدرب املنتخ ــب
مناس ــب ل ــه ف ــي الوق ــت الراه ــن .لدي ــه أس ــبابه
الش ــخصية».

راموس ومارسيلو لن يلعبا غدًا
س ــيغيب مدافع ــا ري ــال مدري ــد االس ــباني
س ــيرجيو رام ــوس والبرازيل ــي مارس ــيلو ع ــن
مب ــاراة فريقهم ــا ض ــد ش ــاختار دونيتس ــك
األوكران ــي ،غـ ـدًا ،ف ــي الجول ــة الخامس ــة م ــن
منافس ــات املجموعة األولى ضمن دوري أبطال
أوروب ــا .وخض ــع مارس ــيلو الي ــوم لفح ــوص
كش ــفت إصابته ف ــي عضالت الحالب األيس ــر،
بينم ــا يعان ــي رام ــوس إصابة في كتف ــه اليمنى
من ــذ مطل ــع الش ــهر الحال ــي.
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
سيتمكن اللبنانيون ،وخصوصًا الشباب ،من مشاهدة العمل الذي ّ
يعد من أهم ما أنتجه المسرح اللبناني« .بالنسبة لبكرا شو؟» ()1978
ُ ذاكرتنا المعاصرة أخيرًا،
ّ
ستعرض في الصاالت السينمائية ً
ابتداء من كانون الثاني (يناير) بمبادرة من شركة  ،M mediaفي خطوة تشكل ربما فاتحة لعرض أعمال زياد كلها على الشاشة الكبيرة

بالنسبة لبكرا شو؟ رائعة زياد الرحباني تنبعث على الشاشة
زينة حداد
منذ  35عــامــا ،بقي الـســؤال مــن دون
إج ــاب ــة :ه ــل ص ـ ـ ّـور زي ـ ــاد الــرح ـبــانــي
مـســرحـيــاتــه؟ حـفــظ جـمـهــور الـفـنــان
اللبناني أعماله عن ظهر قلب ،بعدما

سمعها كتسجيل صــوتــي مــن دون
ّ
أجمع
أن يتمكن مــن رؤيـتـهــا ،حـتــى
ً
ّ
كـثـيــرون عـلــى أن زي ــاد ارت ـكــب خطأ
كبيرًا بعدم تصوير تلك األعمال .لكن
املـفــاجــأة أن شــركــة  M mediaنشرت
أخيرًا خبرًا على موقعها اإللكتروني

ّ
ّ
ت ــؤك ــد ف ـيــه أن مـســرحـيــة «بــالـنـسـبــة
ُ
لبكرا شو؟» ( )1978ستعرض قريبًا
ّ
فـ ــي ص ـ ـ ــاالت ال ـس ـي ـن ـم ــا .وأك ـ ـ ـ ــدت أن
ُ
املسرحية أصلية ،وستعرض كاملة
ب ـن ـس ـخ ـت ـهــا األول ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي ع ــرض ــت
فــي منتصف السبعينيات .ال تــزال
ّ
املسربة عــن هــذا العرض
املعلومات
ّ
شحيحة ،غير أن «األخ ـبــار» تأكدت
ً
م ــن أن املـســرحـيــة وص ـلــت ف ـعــا إلــى
 M mediaبعد مـفــاوضــات استمرت
ّ
س ـن ــوات ،لكنها تـطــلـبــت الـكـثـيــر من
الـعـمــل فــي لـبـنــان وخ ــارج ــه ،لترميم
األشـ ــرطـ ــة وت ـح ـس ـي ـن ـهــا ،وال سـيـمــا
أن امل ـس ــرح ـي ــة لـ ــم ت ـ ـصـ ـ ّـور ل ـل ـعــرض
ب ــل ل ــاس ـت ـخ ــدام ال ــداخ ـل ــي ف ـق ــط ،ما
ّ
ُ
تطلب جهدًا تقنيًا لتصبح صالحة
ل ـل ـعــرض .ورف ــض امل ـصــدر تــأكـيــد أو
نفي ما إذا كانت الشركة قد حصلت
عـلــى تـسـجـيــات بـقـيــة املـســرحـيــات،
وعلى رأسها «فيلم أميركي طويل»
و«نزل السرور».
وأوضــح املصدر أن  M mediaشركة
تـتـضـ ّـمــن مــوق ـعــا إل ـك ـتــرون ـيــا يـهــدف
إلى «إعادة تجميع األعمال الثقافية
ّ
الـلـبـنــانـيــة أو املـتـعــلـقــة بـلـبـنــان ،بما
فيها املسرحيات والكتب واملوسيقى
وبعض األعمال الخاصة التي تتولى
ّ
«ام» إنتاجها بنفسها ،مــا سيشكل
البوابة الرئيسية للثقافة اللبنانية
أون ـ ــاي ـ ــن» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن امل ــوق ــع ص ــار
متوافرًا أونالين ويعتمد على تفاعل
املشاهدين وطلباتهم الختيار مواده
ّ
وتـحــديـثـهــا .وسـيـتـمــكــن املـشــاهــدون
م ــن االط ـ ــاع عـلــى امل ـ ــواد عـبــر مــوقــع
 M mediaم ــن خـ ــال ال ـت ـس ـج ـيــل أو
االشتراك مع مجموعة من الحزمات
امل ـج ــان ـي ــة واملـ ــدفـ ــوعـ ــة .وت ـن ـت ـمــي M
 mediaإلـ ــى م ـج ـمــوعــة «ك ــوانـ ـت ــوم»
ال ـتــي يــرأسـهــا إي ـلــي خـ ــوري ،وتـضـ ّـم
كــذلــك شــركــة «أم أن ــد ســي ساتشي»
وموقع «ناو» وغيرهما من الشركات
ّ
املتعلقة باإلعالم والتواصل.

ُ
ّ
وأكد املصدر أن املسرحية ستعرض
ف ـ ــي شـ ـه ــر ك ـ ــان ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي امل ـق ـب ــل
(ي ـ ـ ـنـ ـ ــايـ ـ ــر) ،وأن ال ـ ـشـ ــركـ ــة س ـت ـع ـلــن
تـفــاصـيــل ال ـع ــروض قــري ـبــا ،متوقعًا
ّ
أن تـ ـش ــك ــل ح ــدث ــا ث ـق ــاف ـي ــا ض ـخ ـمــا،
ّ
وخصوصًا أن املسرحية التي تقارب
م ــوض ــوع ــا اج ـت ـم ــاع ـي ــا /اق ـت ـصــاديــا
م ــن خ ــال زوجـ ــن ي ـع ـمــان ف ــي أحــد
املقاهي في بـيــروتّ ،
تعد من أهــم ما

ّ
تطلب المشروع الكثير من العمل
لترميم األشرطة وتحسينها
أنتجه املسرح اللبناني .فهي تنتمي
إلى املسرح الواقعي الذي أسسه زياد
وات ـســم بعفوية وصــراحــة بالغتني،
ً
فـضــا عــن كــونـهــا جـ ّـســدت هــواجــس
اللبنانيني بـعـيـدًا عــن الكليشيهات
ّ
والتصنع ،وهــو ما كــان طاغيًا على
املسرح آنذاك.
وت ـق ـ ّـدم املـســرحـيــة رؤي ــة موضوعية
عـ ــن الـ ـ ـص ـ ــراع ال ـط ـب ـق ــي فـ ــي ل ـب ـن ــان،
ووقـ ـ ــوع امل ــواط ــن ال ـل ـب ـنــانــي ضحية

املجتمع االسـتـهــاكــي وض ــرب مبدأ
الـتــوازن اإلنمائي واتـكــال االقتصاد
على قطاع الخدمات حصرًا ،وتأثير
ذلك في الناس الذين يبدأون بخوض
مـ ـع ــرك ــة الـ ـبـ ـق ــاء ولـ ـ ــو عـ ـل ــى ح ـس ــاب
مبادئهم وكراماتهم.
ً
امل ـســرح ـيــة ال ـت ــي تـبـقــى راهـ ـن ــة أكـثــر
مـ ــن أي وقـ ـ ــت مـ ـض ــى ،تـ ـتـ ـح ــدث عــن
ال ـث ـنــائــي زك ــري ــا (زيـ ـ ــاد الــرح ـبــانــي)
وثريا (نبيلة زيتونة) اللذين يتركان
الــريــف للعمل فــي حــانــة فــي الحمرا
لتحسني أوضــاعـهــم املعيشية .لكن
الثنائي يصطدمان بالغالء املعيشي
الفاحش وصعوبة الـبـقــاء ،فتضطر
نـبـيـلــة ل ـل ـخ ــروج م ــع ال ــزب ــائ ــن بعلم
ّ
زوجـهــا ،لتتمكن مــن تلبية حاجات
عائلتها ،فيبدأ ال ـصــراع الكبير مع
الذات ،ما يؤدي إلى نتائج كارثية.
«بــال ـن ـس ـبــة ل ـب ـكــرا ش ـ ــو؟» قــري ـبــا في
السينما وفق  ،M mediaلكن ماذا عن
بقية املسرحيات ،فهل سنراها أيضًا
فــي ال ـصــاالت قــريـبــا؟ وحــدهــا األي ــام
ّ
كـفـيـلــة بــإث ـبــات ذل ــك ف ــي ظ ــل أخ ـبــار
ّ
ترجح ذلك.

«بيت بيوت» على أكتاف زينب عساف
عبد الرحمن جاسم
تخاض التجارب املسرحية في لبنان
بشكل عشوائي عمومًا ،فال بنية صلبة
ٍ
ٍ
يبنى عليها مسرح استمراري .لذلك،
ت ــأت ــي ال ـت ـج ــارب ف ــي م ـع ـظــم األح ـي ــان
فــردان ـيــة /شخصية .لـكــن تـلــك ليست
حال مسرحية «آب :بيت بيوت» لفرقة
«تحويل» وإخراج سحر عساف ورافي
فغالي (بــالـتـعــاون مــع م ـبــادرة العمل
املسرحي فــي الجامعة األميركية في
بيروت).

عكست نوال كامل التعبير
الحقيقي لفكرة «التراجيكوميديا»
رغ ـ ــم أن االعـ ـ ـت ـ ــراض ق ــائ ــم ع ـل ــى اس ــم
املـســرحـيــة (حـيــث ال رمــزيــة ل ــه ،ســوى
ّ
أن ـ ـ ـ ــه م ـق ـت ـب ــس ع ـ ــن اسـ ـ ــم امل ـس ــرح ـي ــة
األصـ ـلـ ـي ــة August: Osage County
لكاتبها األميركي ترايسي ليتس التي
تـتـحــدث عــن حـكــايــة حــدثــت فــي شهر
ّ
آب) ،إال أن العمل جاء متقنًا من حيث
الـتـمـثـيــل واإلض ـ ـ ــاءة والـسـيـنــوغــرفـيــا
وحبكة القصة .املسرحية التي تعرض
ع ـلــى خـشـبــة «م ـس ــرح ب ــاب ــل» ،ت ـقــارب
ح ـكــايــة عــائ ـلــة مـفـكـكــة ح ـيــث األب ـطــال
ال يـحـتــاجــون إل ــى أن يـسـمــع أحـ ـ ٌـد ما
يقولونه ،بــل ّ
همهم إخ ــراج كــل مــا في
جعبتهم مهما كان هذا الكالم مزعجًا

سامي نوفل وأسامة جنيد

كيف نحرر شاعرًا
بقصيدة؟

مزبلة الشرق األوسط الجديد

جمال جبران

دمشق ــــ خليل صويلح

zoom

لآلخرين .ال أحد يهتم بمشاعر اآلخر
ٌ
جانب صراعي ،وإن
البتة .هناك دومًا
ُ ِّ
«لــطــف» بمسحةٍ مــن كوميديا ،تجبر
األب ـطــال أنفسهم والـجـمـهــور تلقائيًا
ع ـل ــى االبـ ـتـ ـس ــام والـ ـضـ ـح ــك .تـضـحــك
ٌ
َّ
الشخصيات ألن مــا يحدث هــو حياة
ٌ
ساخرة ،فالوالد هو كاتب سكير يقرر
فجأة الرحيل واالختفاء ،ثم االنتحار.
ال نـ ــراه أب ـ ـدًا ،ي ـبــدو أش ـبــه بــال ـقــدر في
املسرحيات اإلغريقية ،يؤثر في جميع
األحــداث واألشـخــاص على حد ســواء.
تبدو كل األشياء مترابطة منذ لحظة
االختفاء املصيرية تلك :تحضر بنات
الــرجــل لــزيــارة ّأمـهــن .الــوالــدة املصابة
بالسرطان تــدمــن امل ـخــدرات ،وبناتها
الثالث يعشن عاملهن الخاص ،اثنتان
مهاجرتان (فــي املسرحية واح ــدة في
فرنسا والثانية في الواليات املتحدة).
أمــا الثالثة ،فتقيم مع ّأمها في املنزل
ن ـف ـســه .م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ،ه ـن ــاك مـبــاشــرة
في إيصال الفكرة ،ال تضييع للوقت،
وإن كــان هناك شـ ٌ
ـيء مــن «إن ـهــاك» في
الـ ـن ــص امل ـك ـت ــوب (ت ــرج ـم ــه واق ـت ـب ـســه
ٌ
ك ــل م ــن س ـحــر ع ـس ــاف وراف ـ ــي فـغــالــي
وم ـن ــى م ــرع ــي) ،إذ ي ـت ـح ـ ّـدث األب ـط ــال
أكـثــر مــن ال ــازم فــي لحظةٍ مــا .يحدث
سريع.
بشكل
ـيء في املسرحية
كل ٌشـ ٍ
ٍ
ٌٍ
صراعات
أبطال يدخلون ويخرجون،
م ـب ــاش ــرة وجــان ـب ـيــة ،تـجـعــل املـشــاهــد
ال ي ـش ـعــر ب ـم ـلــل .ت ـق ـن ـيــا ،ت ـب ــذل سحر
ً
عـ ّـســاف جهدًا هــائــا ،فهي تــؤدي دور
بـ ـط ــول ــةٍ  ،وإن ك ــان ــت امل ـس ــرح ـي ــة ذات

ّ
أشرف ّفياض

نقد

ـاغ
ع ـمـ ٍـل ت ـشـ ّـاركــي ،لـكــن ح ـضــورهــا ط ـ ٍ
ـزي االبـ ـن ــة ال ـك ـب ــرى «تـ ـم ــارا»
وهـ ــي بـ ـ ـ
(األم ــر نفسه ينسحب على أداء نــوال
كامل فــي شخصية «وداد» التي أدت
دورها نفسه ميريل ستريب في الفيلم
املقتبس عن القصة نفسها عام .)2013
ي ـب ــدو ح ـض ــور املـمـثـلـتــن ط ــاغ ـي ــا ،بل
«مسيطرًا» على زمالئهما في العمل.
نجحت عساف التي مثلت وأخرجت،
وت ــرج ـم ــت ونـ ـف ــذت وأدارت اإلنـ ـت ــاج
فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل ،وإن كـ ـ ــان الـ ـس ــؤال
ال ـ ــذي ي ـط ــرح ن ـف ـســه ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن:
هــل سيستمر األمــر على هــذا املـنــوال،
وخـ ـص ــوص ــا م ـت ــى ع ــرف ـن ــا ب ـ ــأن فــرقــة
«ت ـح ــوي ــل» (أس ـس ـه ــا روبـ ـ ــرت م ــاي ــرز،
وت ـت ـكـ ّـون م ــن ع ـس ــاف ،ورافـ ــي فـغــالــي،

وس ـن ــي ع ـب ــد ال ـب ــاق ــي) سـتـسـتـمــر فــي
إنتاج هذا النوع من املسرحيات؟
فنيًا /أدائيًا ،فاملسرحية التي تميزت
بسينوغرافيا متقشفة ،ال تشكو من
ـارك فيها،
ـف ف ــي األداء ألي م ـش ـ ٍ
ض ـعـ ٍ
وهذا من أبرز ميزاتها ،وإن كان سني
عبد الباقي ومي أوغــدن سميث األقل
حـضــورًا بــن املــوجــوديــن .ب ــرزت نــوال
ك ــام ــل مـ ــن خ ـ ــال ش ـخ ـص ـيــة «وداد»
األم ذات امل ـشــاكــل امل ـت ـع ــددة ،سليطة
اللسان التي «تعرف» كل شــيء ،وهي
ك ــان ــت ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـح ـق ـي ـقــي ع ــن ف ـكــرة
«ال ـتــراج ـي ـكــوم ـيـ ًـديــا» ف ــي امل ـســرح ـيــة،
فـكــانــت كــومـيــديــة كـمــا تــراجـيــديــة في
اللحظات عينها ،حتى إنها استطاعت
ان ـت ــزاع ض ـح ـكــات ال ـج ـم ـهــور ف ــي قلب

سحر عساف وإيلي يوسف ونوال كامل في العرض

مشاهد تراجيدية .وأدت فرح ورداني
بكثير مــن الحقيقية ،فال
دور «ري ــم»
ٍ
ٌ
ي ـش ـع ــر املـ ـش ــاه ــد ب ــأن ـه ــا بـ ـعـ ـي ــدة عــن
شخصيتها املرسومة ،فكانت ضعيفة
منكسرة في معظم مشاهدها .ساعد
انكسارها ذاك في «تظهير» شخصية
األم ال ـق ــوي ــة ،ورب ـم ــا يـمـكــن ال ـق ــول إن
أداء وردانــي الجميل ساهم كثيرًا في
إنجاح بقية الشخصيات وإيضاحها.
ف ــي م ـس ـتــوى آخ ـ ــر ،بـ ــدت شـخـصـيــات
بشرى (رهام سابق) وبهيج (مارسيل
بوشقرا) ونهاد (إيلي يوسف) وكريم
ً
(رافـ ــي فـغــالــي) واض ـحــة وم ـبــاشــرة ال
تـحـتــاج إل ــى كـثـيـ ٍـر مــن «التلصصية»
إلدراك م ـيــزات ـهــا .وك ــان أداء املمثلني
هبوط في املستوى
واثقًا ،فلم نشهد أي
ٍ
أي من لحظات املسرحية .وفي دور
في ٍ
«دان ــا» ،تألقت ســارة مشموشي (ابنة
املمثل املعروف مجدي مشموشي) في
جو
إعـطــاء صــورة الفتاة الـقــادمــة مــن ٍ
مختلف ،الـتــي ال تجيد الـتــواصــل مع
«أقربائها» كما ال يجيدون التواصل
ٌ
معها« .آب :بيت بيوت» عمل يستحق
امل ـش ــاه ــدة ن ـظ ـرًا إلـ ــى ال ـج ـهــد الـكـبـيــر
املبذول من فرقة «تحويل» في محاولة
«صناعة» تجربةٍ مسرحية «خاصة»
إلــى حـ ٍـد كبير ،والعمل على تأطيرها
لالستمرارية القادمة.
«آب :ب ـيــت بـ ـي ــوت» :ح ـتــى  6ك ــان ــون األول
(دي ـس ـم ـبــر) ـ ـ ـ «م ـس ــرح ب ــاب ــل» (ال ـح ـم ــرا) ـ
لالستعالم78/852776 :

نـتـعـ ّـرف إل ــى «س ـعــدي أب ــو الـسـعــود»
في دمغة صورته األخيرة .رجل أقرب
ما يكون إلــى البالهة ،ســوف ّ
يرحب
ب ـنــا ع ـنــد م ــدخ ــل ص ــال ــة «ال ـق ـبــانــي»،
قبل أن يصعد إلــى الخشبة ليروي
مكابدات رحلته الشاقة بني «مزبلة
ال ـت ــاري ــخ» و»م ــزب ـل ــة األح ـ ـيـ ــاء» ،ذلــك
أن مـ ـ ّ
ـدرس ال ـتــاريــخ فــي مــونــودرامــا
«إع ـ ـ ـ ــادة تـ ــدويـ ــر» (كـ ـت ــاب ــة وت ـم ـث ـيــل
أسامة جنيد ،وإخراج سامي نوفل)،
ّ
ك ــاد أن يـنـســى مــاض ـيــه وه ــو يـقــلــب
ص ـف ـحــات دروس ال ـت ــاري ــخ ال ـت ــي لم
تعد تقنع تالميذه بأمجاد األجــداد،
كما سـ ُـيـهــزم أم ــام متطلبات زوجته
ف ــي ظ ــل ال ـغ ــاء وال ـفــوات ـيــر الـبــاهـظــة
ل ـل ـع ـي ــش ...الـ ــزوجـ ــة الـ ـت ــي سـتـسـلــب
أثاث البيت وتهجره احتجاجًا على
مــا آلــت إلـيــه أح ــوال امل ـ ّ
ـدرس املفلس.
ه ـك ــذا ي ـش ــرد ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع ،إلـ ــى أن
يـ ـج ــد ن ـف ـس ــه عـ ـن ــد أط ـ ـ ـ ــراف «أظ ــاف ــر
املــديـنــة» بــالـقــرب مــن مجمع قمامة.
سوف يشرب الشاي مع «أبو النور»
الـ ــذي ي ـحــرس ه ــذه املـمـلـكــة املنسية
بكنوزها الثمينة ،مثل كــرســي كان
ل ـج ـن ـك ـي ــزخ ــان ،وإبـ ــريـ ــق ش ـ ــاي ك ــان
يـسـتـعـمـلــه صـ ــاح ال ــدي ــن األي ــوب ــي،
ليقنعه األخير بالعمل معه .وإذا به
ّ
يكتشف أن مخلفات البشر أهــم من
ّ
مخلفات الـتــاريــخ ،ذلــك ال ــذي يكتبه
املنتصرون.
ّ
سيتكرر طوال العرض،
مجاز املزبلة
ف ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ــدوي ـ ــر مـ ـتـ ـن ــاوب ــة بــن
املــزبـلـتــن ،وتــالـيــا ،نـحــن إزاء تــاريــخ
مـ ـ ـ ّ
ـزور ،وآخـ ــر م ـع ـيــش ،ح ـتــى ف ــي ما
يخص اللغة ،حــن كــان املسرحيون
التاريخ
في الثمانينيات يستدعون
ّ
إلـ ــى ال ـخ ـش ـبــة ب ـت ـلــك ال ـل ـغــة املـفــخـمــة
آن واحـ ــد ،فــي إش ــارة
وال ـجــوفــاء فــي ٍ
إل ــى الـبــاغــة الـفــائـضــة عــن الـحــاجــة.
مـ ــا ج ـع ـلــه ي ـس ـت ـع ـيــد ال ـف ـص ـح ــى فــي

أسامة جنيد في مشهد من «إعادة تدوير»
ّ
اس ـ ـتـ ــذكـ ــاراتـ ــه ل ـس ـي ــرت ــه امل ـح ــط ـم ــة،
وقوعه في فخ مجموعة تكفيرية إثر
عودته من معتقل غوانتانامو ،وكان
أح ــده ــم يـخــاطـبــه بــالـفـصـحــى خــال
ّ
التحقيق معه ،ثم يتمكن من النجاة
الحقًا بقوة البالغة الكاذبة نفسها.
حـطــام طــائــرة أميركية وقــع بالقرب
مــن املــزب ـلــة ،أط ــاح طـمــأنـيـنـتــه ،إذ لم
يبق من هذا الحطام سوى الصندوق
األس ــود لـلـطــائــرة ،وحقيبة محشوة
بـ ــالـ ــوثـ ــائـ ــق واألقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراص امل ــدمـ ـج ــة،
فيخطفه األميركان ليخضع لتحقيق
طويل بوصفه إرهابيًا ،إلى أن تثبت
بــراء تــه تـحــت بـنــد «تـشــابــه أس ـمــاء».
وهــا هــو يعود إلــى نبش محتويات
الحقيبة ليكتشف ه ــول مــا تحويه
مــن وثــائــق وأفـ ــام ،ومـشــاريــع إب ــادة
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جـمــاعـيــة ،وتـمــزيــق خ ــرائ ــط .تحليق
ط ــائ ــرة أخـ ــرى ف ــوق «مــزب ـلــة ال ـشــرق
األوسط الجديد» ينبهه إلى ضرورة
االختفاء على عجل ،فيجمع ما تبقى
ّ
ويجرها بحبل،
من كنوزه القديمة،

مونودراما تختزل
وقائع ما يجري اليوم بإشارات
خاطفة وموحية
ك ـم ــا ل ــو أنـ ــه ي ـج ـ ّـر زورقـ ـ ـ ــا ،لـيـلـتـحــق
بحشود املهاجرين 50 .دقيقة اختزل
خاللها سامي نوفل وأســامــة جنيد
ب ــره ــاف ــة ،وقـ ــائـ ــع مـ ــا يـ ـج ــري ال ـي ــوم
بــإشــارات خاطفة ومــوحـيــة .مقاولو

زب ــال ــة األمـ ـ ــس ،ت ـح ـ ّـول ــوا الـ ـي ــوم إلــى
مقاولي سياسة على الشاشات ،في
إعـ ـ ــادة ت ــدوي ــر ل ـل ـتــاريــخ الـشـخـصــي
ومحاولة تنظيفه من البقع الداكنة
ورائـ ـ ـح ـ ــة الـ ـعـ ـف ــن .هـ ـج ــاء م ــري ــر فــي
ّ
توصيف قيم مهتزة ،ومرثية لتاريخ
اخ ـت ـل ـط ــت بـ ــن س ـ ـطـ ــوره ال ـح ـق ــائ ــق
واألكاذيب ،على خلفية شاشة كانت
تــروي بصريًا تعاقب الـفـصــول ،بما
فيها هدايا الربيع املنتظر ،لكننا ال
نعلم مصير كرسي جنكيزخان ،أو
إب ــري ــق ال ـش ــاي ال ــذي ك ــان يستعمله
صالح الدين األيوبي .ربما غرقا في
البحر أيضًا.
«إعـ ــادة ت ــدوي ــر» :حـتــى ي ــوم غــد ـ ـ «مـســرح
القباني» دمشق

إنه سباق املسافات القصيرة في تنفيذ
أحكام اإلعدام .هكذا يبدو األمر في نظام
«األرض الحرام» ،حيث عملية إعدام
ّتجرى كل يومني 135 .حكمًا باإلعدام
نفذتها اململكة السعودية منذ مطلع
 2015لتحتل املرتبة األولى على مستوى
العالم في هذه األفعال .اليوم ،يأتي دور
الشاعر والفنان التشكيلي الفلسطيني
أشرف ّفياض بعد صدور حكم بإعدامه
بذريعة ّأن ديوانه «التعليمات ...بالداخل»
ّ
يتضمن أفكارًا
(دار الفارابي ـ )2008
ّ
والتحرش بالذات
«تدعو إلى اإللحاد
اإللهية» .وكان ّفياض املولود واملقيم في
السعودية قد ّ
تعرض لالعتقال في كانون
الثاني (يناير) من العام املاضي ،عندما
عليه من قبل جماعة األمر
تم التحفظ ُ
باملعروف ،فاحتجز ملدة يوم واحد ،ثم
أطلق سراحه ،ليعتقل من جديد ُويحكم
عليه بالسجن أربع سنوات والجلد 800
جلدة ،لكن تم استئناف الحكم لدى قاض
آخر ُليحكم باإلعدام.
أثار الحكم كالعادة ردود أفعال كبيرة من
جهات حقوقية وأدبية مختلفة ،لكن نظام
سعود ال يلتفت ُمطلقًا لتلك النداءات
آل ُ
التي تعارض أحكام السجن واإلعدام كأن
ال صوت اعتراض قد صدر كما يجري
في البلدان واألنظمة السياسية الطبيعية.
في املقابل ،يخضع هذا النظام لتدخالت
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
الرامية إلى اإلفراج عن عناصر تابعة لها
بعد ارتكابها جرائم ال لبس فيها .هذا ما
حدث في حالة الداعية السعودي فيحان
الغامدي الذي برأه القضاء في الصيف
املاضي من تهمة القتل واالعتداء الجنسي
على طفلته ملى .كما برأه من تهمة القتل
«الخطأ» وتم االكتفاء بتهمة «اإلسراف
في التأديب الذي أدى إلى مقتل الطفلة»
واعتباره ضمن «قضايا العنف األسري»!
وكانت الطفلة ملى قد فارقت الحياة قبل
أكثر من عام بعد إصابتها بنزف في
الرأس سببه كسر في الجمجمة ،إلى
جانب حروق وضرب في جسدها سببه
السوط والسلك الكهربائي .ورغم اعتبار
أي ًفعل تضامني مع ضحايا آل سعود
فعال عبثيًا ،فقد أطلق الشاعر املصري
محمد حربي عبر صفحته الشخصية
على الفايسبوك حملة لدعم الشاعر
الفلسطيني أشرف فياض املعتقل في
أحد سجون مدينة أبها .وتتمثل الحملة
في كتابة قصائد تندد باعتقاله ،وتطالب
بحريته .لقيت دعوة الحربي التي جاء
عنوانها على شكل سؤال (هل يمكننا أن
نحرر شاعرًا بقصيدة؟) ،ترحيبًا واسعًا
من عدد من الشعراء واملثقفني؛ منهم
املصري زين العابدين فؤاد ،والعراقي
صالح فائق .كذلك ،أصدر مثقفون
جزائريون بيانًا أكدوا فيه تضامنهم
واستنكارهم العميق لحكم اإلعدام بحق
ّفياض ،مؤكدين وقوفهم الكامل معه في
محنته «التي نراها محنتنا» وهو ُ«يساق
بتهم باطلة إلى حد السيف ويهدر دمه/
حبره بسبب قصيدة».
ستكتمل عبثية الصورة مع تولي
السعودية رئاسة «لجنة الخبراء املستقلني
في مجلس حقوق اإلنسان» في األمم
املتحدة .قرار انتقدته ألكسندرا الخازن،
رئيسة مكتب الشرق األوسط وشمال
أفريقيا في منظمة «مراسلون بال حدود».
وقالت «أمر مشني أن ُيسمح للمملكة
العربية السعودية ،وهي واحدة من أكبر
الدول املنتهكة لحقوق اإلنسان في العالم،
برئاسة هذا الفريق».
من جهتها ،وصفت إنصاف حيدر
زوجة املدون السعودي املسجون رائف
بدوي القرار بأنه «فضيحة» ،مضيفة
ّ
«إن املصالح املتعلقة بالنفط تغلبت
ّ
على حقوق اإلنسان» .وأكدت أن «منح
الدبلوماسي السعودي فيصل بن حسن
طراد لهذا املنصب هو ضوء أخضر
للمملكة لجلد زوجي مرة أخرى» .بعد
كل هذا ،يأتي وزير خارجية آل سعود
عادل الجبير ليقول بأنهم يتدخلون
في سوريا واليمن من أجل استعادة
الشرعية وتثبيت حكم ديموقراطي،
لعلها ديموقراطية شبيهة بتلك التي يتم
تطبيقها في «األرض الحرام».
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سناء محيدلي في تقرير عن االرهابيات!

إناء  mtvينضح بما فيه

زينب حاوي

ضمـن حفلـة «جوائـز الموسـيقى األميركيـة ـــ  »2015التـي احتضنهـا
مسـرح «مايكروسـوفت» فـي لـوس أنجلـوس أول مـن أمـسّ ،
قدمـت
سـيلين ديـون تحيـة إلـى ضحايـا هجمـات باريـس األخيـرة مـن خلال أغنية
للفنانـة الفرنسـية الراحلـة إيديـت بيـاف ،علمـا أن األمسـية الصاخبـة
قدمتهـا جينيفـر لوبيـز ،وقـد شـهدت فـوز تايلـور سـويفت بثلاث جوائـز
(كيفـن وينتـر /غيتـي /أ ف ب).

ضـجــة كـبـيــرة أثــارهــا الـتـقــريــر الــذي
عرضته  mtvمساء السبت املاضي
تحت عنوان «ظاهرة قديمة  -جديدة:
اإلرهـ ـ ــاب ي ـس ـتــدرج االن ـت ـح ـ ّ
ـاري ــات».
الـتـقــريــر تـحــدث عــن ظــاهــرة النساء
اللواتي ينفذن عمليات «انتحارية»،
سـ ــاردًا ت ــاري ــخ ت ـط ـ ّـور ه ــذه الـظــاهــرة
لـتـسـتـهــدف ال ـي ــوم أب ــري ــاء ومــدنـيــن
ً
عـ ـ ـ ّـزال .وب ــرغ ــم إيـ ـ ــراده أن املـنــاضـلــة
سـ ـن ــاء م ـح ـيــدلــي «فـ ـ ّـجـ ــرت نـفـسـهــا
ملـقــاومــة االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي عــام
 »1985من «أجل قضية وطنية» ،اال
أن سياقه ودمجه مع باقي الظواهر
اإلره ــاب ـي ــة ال ـتــي نـشـهــدهــا ال ـي ــوم ،ال
يمكن أن يشفعا لقناة ّ
«املر».
ال ش ــك ف ــي أن ال ـت ـقــريــر اإلخـ ـب ــاري
ُ
( )2:15استوحي واجتزئ مضمونه
من تقرير ملراسل وكالة «أسوشييتد
بــرس» باسم مـ ّـروة في بيروت نشر
يوم الخميس املاضي .انطلق التقرير
مــن حديث الساعة فــي العالم اليوم،
أي عــن حـسـنــاء بــولـحـســن املغربية
األصل التي أثير الجدل حولها على
خلفية اعتداءات باريس األخيرة في
فــرنـســا ،ومــداهـمــة شـقــة االرهــابـيــن
في مدينة «ســان دون ــي» ،فيما ظلت
ع ــام ــات االس ـت ـف ـه ــام ق ــائ ـم ــة ح ــول
تفجير نفسها بـحــزام نــاســف أم ال
خالل املداهمة.
تقرير الوكالة األميركية انطلق من هذه
الحادثة ليخلط الحابل بالنابل ويعود
إلى نماذج كثيرة لنساء وصفهن بـ
«االنتحاريات» من لبنان وفلسطني
وتــركـيــا وروسـيــا ونيجيريا والهند
وبــاك ـس ـتــان .كــذلــك ،فـعـلــت  mtvفي

استنساخ واضح للسياق ولألسماء
وللتراتبية التاريخية لكن على نحو
ســريــع ومختصر ،مــع الـتــوقــف عند
الـتـنـظـيــم اإلرهـ ــابـ ــي «داع ـ ـ ــش» ال ــذي
ّ
يجند اإلنتحاريات ويحاول منافسة
منظمة «بــوكــو ح ــرام» فــي نيجيريا
ف ــي ع ــدد اس ـت ـخــدام ال ـن ـســاء لتنفيذ
عمليات ّ انتحارية.
ً
ـدال ب ـ ـ ّ
ـأن ال ــوك ــاالت
وإذا ســل ـم ـنــا ج ـ ـ
األج ـن ـب ـي ــة وق ـن ــواتـ ـه ــا ال ت ـق ـيــم ه ــذا
التمييز بــن الـعـمــل امل ـق ــاوم املـكـفــول
في الشرائع واملواثيق الدولية ،والعمل
اإلرهابي االنتحاري ألن سياساتها
التحريرية والسياسية تفرض عليها
ذلــك ،فما حــال قناة املـ ّـر التي أصـ ّـرت
عـلــى أن تـتـصــدر تـقــريــرهــا املــذكــور

صـ ـ ــورة امل ـن ــاض ـل ــة سـ ـن ــاء مـحـيــدلــي
ّ ً
ـذي ــا ب ـع ـنــوان «اإلرهـ ـ ــاب يـسـتــدرج
مـ
االنتحاريات»؟ طبعًا ،يقول بعضهم
ّإن تاريخ  mtvبــات معروفًا في هذا
التعاطي اإلعالمي مع هذه القضايا،
وحوادث كثيرة تذكر في هذا السياق
بدءًا من وضع اسم «إسرائيل» على
ال ـخ ــارط ــة ال ـج ـغــراف ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة،
وممارسة تهويل وتخويف للبنانيني
باالستناد الــى «مـصــادر إسرائيلية
ً
أوردت لـلـقـنــاة» ،وص ــوال إل ــى تعويم
وتـمـيـيــع امل ـفــاه ـيــم ب ــن اسـتـشـهــادي
وانتحاري كما حصل في تقرير بث
في  2014/2/13عن اإلرهــابــي معني
أبو ضاهر الذي ّ
فجر نفسه بتفجير
م ـ ــزدوج ف ــي ال ـس ـف ــارة اإلي ــران ـي ــة في
ب ـيــروت ،وأص ـ ّـرت الـقـنــاة وقتها على
تـسـمـيـتــه «اإلس ـت ـش ـه ــادي» .وعـلـلــت
األمـ ــر ب ـعــد ذل ــك بــأنــه ي ـن ــدرج ضمن
«الخطأ املطبعي» .وال شك أن تقريرًا
آخ ــر مــا زال يـمـثــل فــي األذه ـ ــان عن
خـلـطـهــا ب ــن «الـ ـق ــاع ــدة» والـعـمـلـيــات
البطولية للمناضلة سـنــاء محيدلي
واالستشهادي صالح غندور.
ناشطو مواقع التواصل االجتماعي
استهجنوا هذه الحرب الناعمة التي
تشنها  mtvاليوم عبر هــذا التقرير
امل ـش ـبــوه وغ ـيــر ال ـب ــريء الـ ــذي يـمـ ّـوه
الـ ـ ـح ـ ــدود بـ ــن املـ ـق ــاوم ــة امل ـش ــروع ــة
واإلره ـ ــاب .دع ــا ه ــؤالء إل ــى مقاطعة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات امل ـع ـل ـن ــة الـ ـت ــي ت ـت ـعــامــل
م ــع ال ـق ـنــاة ع ـلــى غـ ــرار م ــا ح ــدث مع
اإلعالمية املصرية ريهام سعيد التي
أوقــف برنامجها على قناة «النهار»
على خلفية أزمة «فتاة املول» بسبب
ال ـض ـغ ــط ال ـ ــذي م ــارس ــه إع ــام ـي ــون
مصريون على الشركات املعلنة.

ديمتري ماسلييف :كالسيك في AUB
بشير صفير

جوليانا عواضة
سيدة األرجنتين األولى

جود سعيد
ّ
متوجًا في القاهرة

مع األخبار اآلتية من األرجنتني
عن فوز الليبرالي ماوريسيو
ماكري ،أول من أمس ،برئاسة
البالد بحصوله على  %54من
األصوات ،مقابل  %46ملنافسه
مرشح اليسار والسلطة دانيال
سيولي ،شهدت وسائل التواصل
االجتماعي صخبًا لبنانيًا
يتعلق هذه املرة بزوجة الرئيس
وأصولها .سريعًا ،تسربت
املعلومات حول هوية زوجته
مصممة األزياء جوليانا عواضة،
ً
مؤكدة أنها تحمل أصوال لبنانية،
وتنحدر من مدينة بعلبك في
البقاع .كما أن جوليانا هي ابنة
املهاجر اللبناني إبراهيم عواضة،
والسورية إلسا استير باكر .وقد
تزوجت عواضة رئيس بلدية
بوينس آيرس حينها والرئيس
السابق لنادي «بوكا جونيورز»
لكرة القدم ماوريسيو ماكري عام
 2010ولهما طفلة واحدة ،علمًا
بأن ماكري حقق فوزًا كبيرًا على
دانيال سيولي بعد فرز  %10من
األصوات في الدورة الثانية من
االنتخابات الرئاسية.

فاز شريط «بانتظار الخريف»
( 113د) للمخرج السوري جود
سعيد (الصورة) بجائزة أفضل
فيلم في مسابقة برنامج «آفاق
عربية» ضمن فعاليات الدورة 37
من «مهرجان القاهرة السينمائي
الدولي» التي اختتمت مساء
الجمعة املاضي .وقد تسلمت
الجائزة منتجة الفيلم رحاب
أيوب ،بعدما رفضت السلطات
املصرية منح سعيد تأشيرة
لحضور املهرجان .وقرأت
أيوب رسالة سعيد التي جاء
فيها إهداء الجائزة إلى الشعب
السوري ،وتضمنت ردًا على عدم
ً
حصوله على التأشيرة قائال إن
«الطائرة اآلن باتت تعجز عن
حمل هويتي» ،مذكرًا برحلته
املختلفة إلى مصر عام ،2009
التي مألها ترحيب املصريني.
أما الفيلم الذي تؤدي بطولته
سالف فواخرجي وعبد اللطيف
عبد الحميد وغيرهما ،فيعيدنا
إلى صيف عام  ،2013حني قررت
الواليات املتحدة األميركية ضرب
سوريا.

على مهرجانات الصيف اللبنانية أن
تعيد النظر في برمجتها السنوية،
ّ
وتحديدًا في الجانب املتعلق باملوسيقى
ْ
ّ
فلتحسنه،
الكالسيكية .فلتل ِغ الكالسيك أو
ّ
ألن األمسيات التي تندرج تحت هذا اإلطار
باتت كثيرة وتمتد على مدار السنة ،واألهم
ّأن نوعيتها إلى ّ
تحسن ًرغم أن البطاقات
أسعارها منخفضة نسبة إلى «التسعيرة
السياحية» ،هذا إن لم تكن الدعوة
عامة .هنا ،نشير إلى حركة الجامعات
(«البلمند»« ،األنطونية»« ،األميركية»،
النشطة في تنظيم املواعيد
«الكسليك»ِ )…،
املوسيقية ،الكالسيكية تحديدًا .أحيانًا
تكون األمسيات عادية ،وأحيانًا أخرى
تكون استثنائية ،كتلك التي ّ
تقدمها
ّ
دوري
«الجامعة األنطونية» ضمن نشاط
أطلقته منذ فترة بعنوان «موسم موسيقى
ُ
الح َ
جرة» (علمًا بأن األعمال األوركسترالية
َّ
غير مهمشة) .بعد حفالت عدة ،تضيف
الجامعة إلى سجلها موعدًا فاجأ ّ
محبي
ّ
ومتتبعي أخبار املواهب الصاعدة
البيانو
في مجال العزف املنفرد .هكذا دعت
(بالتعاون مع «املركز الثقافي الروسي»،
و«الجامعة األميركية في بيروت» التي
تستضيف األمسية) الفائز باملرتبة األولى
في «مسابقة تشايكوفسكي — »2015
(فئة البيانو) بعد أسابيع قليلة من إعالن
نتائج الدورة الحالية من املسابقة الروسية
املرموقة التي تجرى كل أربع سنوات.
ً
لذا ،أوال ،نبارك للروسي الشاب ديمتري
ماسلييف حيازته هذا الوسام الرفيع الذي

وضعه سريعًا على سكة النجومية العاملية
واالحتراف .ثانيًا ،تحية لـ«األنطونية»
على الجهود التي بذلتها لتنظيم أمسية
ّ
ملاسلييف ،علمًا بأن الفوز باملرتبة األولى
في مسابقات عاملية ينتج منه انشغال
فوق العادة للفائز بفعل الدعوات التي
ّ
املهتمة .ثالثًا،
تنهال عليه من الجهات
نلفت انتباه الجمهور اللبناني إلى
ضرورة حضور هذه األمسية لألسباب
اآلتية :الضيف استثنائي ،البرنامج الذي
ّ
ٌ
ممتع
سيقدمه ممتاز من كل النواحي (فهو
ّ
جدًا ويرضي الهواة واملتطلبني) ،وأخيرًا،
الدعوة ّ
عامة!
تميل هذه األمسية ،بوضوح ،إلى
الرومنطيقية (وما بعدها) إذ تطغى أسماء
رموز القرن التاسع عشر على البرنامج:
شومان ،شوبرتِ ،ل ْ
يست ،سان-سانس،
تشايكوفسكي وحتى رخمانينوف الذي
يمكن اعتباره رومنطيقيًا من خارج

ُ َ
الحقبة .لكن األمسية تست َهل بأبي الحقبة
الكالسيكية ،هايدن ،إذ يؤدي ماسلييف
واحدة من آخر وأجمل السوناتات (رقم
 )58التي تركها املؤلف النمسوي الكبير.
ّ
باملناسبة ،وزعت «األنطونية» روزنامة
نشاطاتها لـ«موسم موسيقى ُ
الح َ
جرة».
سيكون لنا وقفات ّ
عدة مع هذه األمسيات،
فبعضها ال يمكن تخطيه ،إن كان لناحية
األعمال التي سنسمعها و/أو لناحية َمن
سيؤديها .وأجمل ما في هذه الروزنامة
ّ
ّ
مخصص ملوزار (مع ثالث
أن املوعد املقبل
قمم في فئتها من ترسانته الضخمة)…
وآخر العنقود أيضًا (حبة الكرز على قالب
تاريخ املوسيقى)!
أمسية لـ«ديميتري ماسلييف» :الثامنة من مساء
اليوم ـ ـ «أسمبلي هول» (الجامعة األميركية في
بيروت) .لالستعالم:
. events@aub.edu.lb
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50 Shades of
رفيق الحريري

وليد جنبالط

ابنه تيمور جنبالط

م ـق ــارن ــة ب ـس ــائ ــر ال ـس ـيــاس ـيــن،
يـ ـ ـب ـ ــدو واض ـ ـ ـحـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ـس ـج ــل
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري أن ال ـ ـنـ ــائـ ــب ول ـي ــد
ج ـن ـب ــاط ه ــو األج ـ ـ ــرأ لـنــاحـيــة
تسجيل الشركات باسمه وعدم
ال ـل ـج ــوء إلـ ــى وكـ ـ ــاء جــانـبـيــن
أو شــركــات مسجلة فــي إحــدى
الجزر البعيدة .وهو:

¶ املدير العام ورئيس مجلس اإلدارة
لشركة «الشويفات للغاز» ،التي تعنى
بتجهيز الغاز السائل وبيعه واالتجار
به وصناعة وتجارة االجهزة واالدوات
الالزمة الستعمال الغاز السائل بيتيًا
وصناعيًا.
مـحــامـيــة الـشــركــة هــا فــرنـجـيــة ،إبنة
النائب السابق سمير فرنجية.
¶ مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
شركة غاز لبنان ،علمًا أن املساهمني
األربـ ـ ـع ـ ــة األك ـ ـبـ ــر فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـش ــرك ــة
مجهولو الهوية بالكامل ،واحدة منهم
إسمها بندر أوفرسيز انك.
م ـح ــام ـي ــة الـ ـش ــرك ــة ه ـن ــا أيـ ـض ــا هــا
فرنجية ،إبـنــة الـنــائــب الـســابــق سمير
فرنجية.
¶ رئيس مجلس إدارة شركة البقاع
للغاز.
¶ ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
لـيـفــانــت اويـ ــل ال ـتــي تـتـعــاطــى «ت ـجــارة
واستيراد وتصدير وتخزين وتوزيع
البترول ومشتقاته».
¶ مؤسس ومساهم وعضو مجلس
إدارة فــي شــركــة ليفانت ب ــاس التي
تعنى بــاسـتـيــراد االسـفـلــت وتخزينه
وتصنيعه وتسويقه.
¶ مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
شركة عني سعادة للغاز.
¶ مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
الشركة الصناعية لتعبئة وتوزيع الغاز
 صيداكو.¶ عضو مجلس إدارة في شركة إيكو
بــاركــس هولدينغ التي ي ــرأس مجلس
إدارتها رياض األسعد.

• رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ش ــرك ــة ال
جي بي هولدينغ املساهمة الرئيسية
وع ـضــو مـجـلــس اإلدارة فــي شركة
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات اإلسـ ـمـ ـن ــت .ع ـل ـمــا أن
الوزير السابق نقوال نحاس ،املقرب
من الرئيس نجيب ميقاتي ،مساهم
وعضو مجلس إدارة في «استثمارات
اإلسمنت» أيضًا.
• شريك رئيسي مع املاركيز ميشال
دي ب ـس ـت ــرس فـ ــي ش ــرك ــة «ش ــات ــو
كفريا».
• رئيس مجلس إدارة شركة سبلني.
هــو يملك  %20مــن أسـهــم الشركة
الـتــي تـكــاد تحتكر صناعة وتــوزيــع
اإلسمنت فــي لبنان %20 .مــن هذه
الشركة للرئيس سعد الحريري%8 ،
ملجموعة رجال أعمال ومستثمرين.
و %52لشركة برتغالية.
• مساهم فــي شــركــة «أميكو غــاز»
التي تتعاطى كافة ومختلف أعمال
صـ ـن ــاع ــة وت ـ ـج ـ ــارة الـ ـ ـغ ـ ــاز امل ـس ـيــل
استيرادًا وتصديرًا وتخزينًا وتعبئة
وتوزيعًا.
• عضو مجلس إدارة شركة كوجيه
غاز.
• شريك رئيسي في شركة كسارات
سبلني التي تتعاطى ،وفقًا لسجلها
ال ـت ـج ــاري ،أع ـم ــال امل ـقــالــع الطبيعية
واسـتـثـمــارهــا واس ـت ـخــراج وتصنيع
البحص على اخـتــاف انــواعــه وبيع

هذا االنتاج وتوزيعه في كافة االراضي
اللبنانية.
• رئيس مجلس إدارة شركة كوجيكو
املعنية باستيراد:
االسـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــت وت ـ ـخـ ــزي ـ ـنـ ــه وت ـص ـن ـي ـع ــه
وتسويقه،
وكــافــة ان ــواع امل ــواد البترولية والــزيــوت
وال ـ ـش ـ ـح ـ ــوم وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة
ومشتقاتها.
• رئـيــس مجلس إدارة شــركــة خلدة
للبحر واالن ـم ــاء املتخصصة ب ــإدارة
واستثمار املشاريع السياحية وأعمال
التفريغ والتحميل والتخزين والنقل
والشحن والتجارة واملالحة البحرية.
شــري ـكــه ف ــي ال ـشــركــة ال ـنــائــب م ــروان
حمادة.
• مؤسس وشريك رئيسي في شركة

الــوكــالــة الـبـحــريــة ال ـتــي تـعـنــى بالقيام
بــأع ـمــال ال ــوك ــال ــة ال ـب ـحــريــة وال ـت ـجــارة
واسـتـثـمــار الـسـفــن والـنـقــل والشحن
والتفريغ والتحميل والتستيف.
• رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات
البحرية (سيسكو).
• مؤسس شركة الجبل للهندسة التي
تعنى ،وفق سجلها التجاري ،بأعمال
املـقــاوالت والتعهدات املتعلقة بالطرق
واملباني.
• رئيس مجلس إدارة الشركة املتحدة
لإلنماء.
• املـ ـس ــاه ــم الـ ـث ــان ــي ب ـع ــد «ال ـش ــرك ــة
اللبنانية للطاقة هــولــدنــغ» فــي شركة
ليفانت اويـ ــل ،الـتــي تتعاطى «تـجــارة
واستيراد وتصدير وتخزين وتوزيع
البترول ومشتقاته».

• م ـس ــاه ــم ف ــي ش ــرك ــة كــومــودي ـتــي
اس ــوش ـي ــات ــس ش.م.ل الـ ـت ــي يـتــركــز
نشاطها وفــق السجل الـتـجــاري على
ادارة م ـحــافــظ ال ـق ـيــم املــال ـيــة وتـقــديــم
مختلف الخدمات املالية.
• رئيس مجلس إدارة شركة الوطى
العقارية.
• رئيس مجلس إدارة شركة وادي أبو
يوسف للسياحة والبناء واإلعمار.
• رئـيــس مجلس إدارة شــركــة اوديــو
ف ـيــزول لــانـتــاج واالرس ـ ــال االعــامــي
التلفزيوني.
ّ
امليقاتي السابق نقوال
علمًا أن الوزير
نحاس مساهم في هذه الشركة أيضًا.
• مـســاهــم رئـيـســي وع ـضــو مجلس
إدارة فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة Global Oil
.Company Holding

زوجته نورا جنبالط
¶ رئيسة مهرجانات بيت الدين الدولية
التي تنظم مهرجانات سنوية برعاية
وزارة السياحة وعــدة مساهمني ،لكن
املهرجان يوحي بــأن البيك تكبد من
جيبه كل املصاريف.
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رفيق الحريري
اكرم شهيب

Shades of

غازي العريضي

مروان حماده

إميل رحمة

نعمة طعمة

• محامي الشركة العامة للبالستيك
الـتــي تعنى وفــق سجلها التجاري
بـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ال ـب ــاس ـت ـي ــك
والنيلون والورق.

أكرم
شهيب:
مقاول.
عالء الدين
ترو:
مقاول.

وزي ــر مهجرين وبيئة ســابــق ووزي ــر
زراعة حالي ،ونائب منذ عام :1991
• مؤسس شركة غراند بساج (سجل
تجاري رقم  )47208التي تقوم بكافة
أعمال املقاوالت والتجارة واالستيراد
وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق ،ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة وت ـخ ـط ـي ــط
وتنفيذ جميع املشاريع واالنـشــاءات
الهندسية وامليكانيكية.
• مــؤســس جمعية «ح ــزب الـخـضــر»
الـ ـت ــي ت ـع ـب ـ ّـر ف ــي ال ـع ـل ــم وال ـخ ـب ــر عــن
ت ـط ـل ـع ـه ــا إل ـ ـ ــى «الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ال ــري ـف ـي ــة
املنظمة».
• مـ ــؤسـ ــس «ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
لـتـنـشـيــط اإلن ـ ـتـ ــاج الـ ـعـ ـض ــوي» الـتــي
تجمع التمويل لـ «منع تسمم الهواء
والتربة واملياه حتى الجوفية بما فيه
خير لإلنسان والطبيعة والحيوان».
• عضو مجلس أمناء مدرسة الجامعة
الــوطـنـيــة فــي عــالـيــه .وكــانــت املــدرســة
ق ــد احـتـفـلــت ال ـع ــام امل ــاض ــي بتدشني
مبنيني جــديــديــن؛ األول يحمل إســم
األديــب مــارون عبود ،والثاني بحمل
إسم الوزير أكرم شهيب

عالء الدين ترو

غازي
العريضي:
مقاول.

• شقيقه غالب العريضي يدير شركة
مـقــاوالت ،تفوز بمشاريع من مجلس
اإلنماء واإلعمار.

• صهره فؤاد الغريب هو:

¶ رئيس مجلس إدارة شركة Century
 Developmentالعقارية ،التي تساهم
ملى غازي العريضي في أسهمها وهي
عضو مجلس إدارة فيها.
¶ أس ـ ــس ع ـ ــام  2008ش ــرك ــة I.M.G.
 Mobile Solutionsلتقديم الخدمات
واالستشارات والخبرات والــدراســات
املـ ـتـ ـصـ ـل ــة بـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج الـ ـك ــومـ ـبـ ـي ــوت ــر
والهواتف الخلوية.
¶ شارك عام  2005في تأسيس شركة
 INVIGOللنقل البحري.
¶ شارك في تأسيس جمعية «صناعة
االتصال في لبنان» التي تعنى وفق
العلم والخبر بتطوير ودعم الشركات
اللبنانية الناشطة في قطاع صناعة
االتـصــاالت ،وتحسني وتنمية ميدان
ص ـ ـنـ ــاعـ ــة االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـخـ ــدمـ ــات
املتعلقة بها.
¶ أسس عام « 2004شركة »INVIGO
وهي غير الجمعية ،وتعنى بتجهيز
وت ــرك ـي ــب وت ـس ــوي ــق وبـ ـي ــع االن ـظ ـمــة
املـعـلــومــاتـيــة عـلــى اخ ـت ــاف انــواعـهــا
ف ــي م ـج ــال ت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـع ـلــومــات
وصيانتها وتأمني الخدمات املتعلقة
بها.

هنري حلو

هنري حلو:
مقاول.
مروان
حمادة:
مقاول
()...
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• م ـســاهــم ف ــي ش ــرك ــة أودي ـ ــو ف ـيــزول
ل ـ ـ ــانـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج واالرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االع ـ ـ ــام ـ ـ ــي
التلفزيوني.

• شقيقه ماجد ترو

¶ املـتـعـهــد الــرئـيـســي لـشــق الـطــرقــات
وت ـع ـب ـيــدهــا وح ـف ــر قـ ـن ــوات امل ـجــاريــر
وال ـ ــري وت ــأه ـي ــل املـ ـ ـ ــدارس ف ــي إقـلـيــم
الخروب.
¶ شريك أســاســي فــي شركة كسارات
سـبـلــن ال ـتــي تـتـعــاطــى وف ــق السجل
ال ـت ـج ــاري أعـ ـم ــال امل ـق ــال ــع الـطـبـيـعـيــة
واسـتـثـمــارهــا واس ـت ـخــراج وتصنيع
الـبـحــص عـلــى اخ ـتــاف انــواعــه وبيع
ه ـ ـ ــذا االن ـ ـ ـتـ ـ ــاج وتـ ــوزي ـ ـعـ ــه ف ـ ــي ك ــاف ــة
االراضي اللبنانية.
¶ مؤسس جمعية «اإلرشاد والرعاية»
التي يقول العلم والخبر إن مهمتها
ت ـش ـج ـيــع ال ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـن ــي وال ـت ـق ـنــي
واألكاديمي – غير املجاني ،ومساعدة
املحتاجني.

• رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة الـ ـش ــرك ــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة مل ـ ـيـ ــاه الـ ـش ــرب
املعدنية ـ سبيل.
• مساهم في بنك فرعون وشيحا.
• رئيس مجلس إدارة شركة «الجبل
دفلبمنت» الـتــي يــركــز نشاطها وفق
السجل التجاري على تجارة العقارات
وتشييد األبنية وبيع الشقق.
• مؤسس «ذو متروبوليتان كلوب»
في األشرفية.

أنور الخليل

• رئ ـيــس مـجـلــس إدارة بـنــك بـيــروت
الرياض.
• عضو مجلس إدارة في بنك بيروت.
• عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة امل ــؤس ـس ــة
املتحدة لإلنماء.
• مؤسس وشريك في الشركة العربية
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ال ـس ـي ــاح ــي والـ ـعـ ـق ــاري
ال ـتــي تـعـنــى وف ــق سـجـلـهــا ال ـت ـجــاري
ب ــاالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـس ـي ــاح ـي ــة ك ـب ـنــاء
الفنادق والقرى السياحية واستثمار
ال ـش ــواط ــئ وبـ ـن ــاء ال ـش ـقــق امل ـفــروشــة
لبيعها وادارتها.
• إبنه عماد:
¶ مـســاهــم وعـضــو مجلس إدارة في
شــركــة الـفـنــادق عبر الـبــاد العربية -
لبنان.
¶ مساهم في تلفزيون املستقبل.
¶ شــريــك ف ــي إدارة شــركــة مجموعة
 AMEKالتي أسسها عام .2015

ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري إن وظـ ـيـ ـفـ ـتـ ـه ــا ش ـ ـ ــراء
العقارات الرقم  1437و 1599و1600
فــي منطقة رأس ب ـيــروت الـعـقــاريــة،
وتشييد األبنية عليها.

إيلي ماروني

ابنته يمنى
• مساهم وعضو مجلس إدارة في
«االعتماد اللبناني».
• رئيس مجلس إدارة واملدير العام
ملجموعة «الـنـهــار» ســابـقــا ،وعضو
مجلس إدارة جريدة النهار اليوم.
• ش ـ ــري ـ ــك رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي فـ ـ ــي الـ ـش ــرك ــة
اللبنانية لـلـمـقــاوالت املــدنـيــة التي
تـعـمــل م ـنــذ ع ــام  1980بـ ـ امل ـق ــاوالت
واالل ـ ـتـ ــزامـ ــات والـ ـبـ ـن ــاء واسـ ـتـ ـي ــراد
وتصدير مواد البناء.
• واح ـ ـ ــد مـ ــن م ــؤس ـس ــي امل ــؤس ـس ــة
املتحدة لإلنماء التي يرأس مجلس
إدارتها وليد جنبالط.
• املـســاهــم شبه الــوحـيــد فــي شركة
 GROUP SOGETIMال ـت ــي ي ـقــول
س ـج ـل ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري إن وظ ـي ـف ـت ـهــا
تـقــديــم االس ـت ـشــارات الـعـقــاريــة على
انواعها ،وترميم وصيانة األبنية.
• مـســاهــم فــي شــركــة خ ـلــدة للبحر
واإلنماء التي يرأس مجلس إدارتها
النائب وليد جنبالط.
• محامي شركة THE CREATIVE
 9ال ـتــي أس ـســت ع ــام  2014وتـعـنــى
بتقديم االسـتـشــارت فــي مــا يتعلق
بــالـعــامــات الـتـجــاريــة وتصميمها،
وتـ ـصـ ـمـ ـي ــم االع ـ ـ ـ ـ ــان االلـ ـكـ ـت ــرون ــي
واملواقع اإللكترونية.

• ابنه كريم هو:

¶ املـســاهــم الـثــانــي وعـضــو مجلس
إدارة في الشركة التجارية املتحدة
للتأمني.
علمًا أن الــوزيــر ميشال فــرعــون هو
املساهم األول في هذه الشركة.
¶ أحــد مؤسسي شركة «هولسيم»
املـتـخـصـصــة ب ـت ـجــارة مـ ــواد الـبـنــاء
والنقل.
¶ مؤسس جمعية «غرين أورينت»
التي تعنى باالهتمام بحرج بعقلني.
¶ م ـس ــاه ــم وعـ ـض ــو م ـج ـلــس إدارة
فــي شــركــة «سـيــدركــوم» الـتــي يحدد
السجل التجاري نشاطها بـ« :إرسال
املعطيات».

• مساهم وعضو مجلس إدارة في
مصرف «فرنسبنك».
• رئيس مجلس إدارة شركة املباني
للمشاريع واالنماء ش.م.ل .ورئيس
مـجـلــس إدارة «امل ـب ــان ــي الـقــابـضــة»
التي تنشط في السعودية .علمًا أن
الوزير القواتي السابق جو سركيس
أحد مديري هذه الشركة.
• مـســاهــم رئـيـســي وعـضــو مجلس
إدارة مع رئيس مجلس إدارة شركة
س ــوك ـل ــن م ـي ـس ــرة س ـك ــر ف ــي شــركــة
االبـ ــداع للتمويل املـتـنــاهــي الصغر
ال ـتــي أس ـســاهــا ع ــام  ،2012وتـعـنــى
وفـ ــق سـجـلـهــا ال ـت ـج ــاري ب ــ«إع ـط ــاء
ال ـ ـقـ ــروض ال ـص ـغ ـي ــرة او املـ ـح ــدودة
لـلـمـعــوزيــن وال ـف ـقــراء واألشـ ــد فـقـرًا»
و«ال ـق ـيــام بــأعـمــال الــوســاطــة املالية
وانشاء صناديق استثمار مشترك».
• نائب رئيس واملدير العام لشركة
«س ـي ــاح ــة واشـ ـت ــاء امل ـ ـ ــزار» املـشـغـلــة
لفندق MzarIntercontinental
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
engineering building services
للمقاوالت والتعهدات.
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
«املستثمرون املـتـحــدون» املساهمة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ف ــي ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ــان ـم ــاء ال ـع ـق ــاري الـتــي
ي ـت ـم ـل ــك الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــون م ـ ــن خ ــال ـه ــا
عقارات واستثمارات في لبنان.
• ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
«ب ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــو وامل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة
وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت» امل ـت ـخ ـص ـصــة بــوضــع
الدراسات واالستشارات.
• م ـس ــاه ــم فـ ــي ش ــرك ــة غ ـ ــاز ل ـب ـنــان
هولدنغ.
• ش ـ ـ ــري ـ ـ ــك رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي شـ ــركـ ــة
«الـ ـ ــدراسـ ـ ــات والـ ـخ ــدم ــات ال ـخــاصــة
بـتـطــويــر ال ـســاحــل الـشـمــالــي ملدينة
بيروت».
• ي ــرد اس ـمــه فــي الـسـجــل الـتـجــاري
ب ـص ـف ــة تـ ــاجـ ــر م ـس ـج ــل عـ ـ ــام 1966
يقوم بكافة التعهدات وااللـتــزامــات
الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة م ـ ــن أبـ ـنـ ـي ــة وطـ ــرقـ ــات
وجسور.
• رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة WHITE
 VALLEYال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــول س ـج ـل ـهــا
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـ ــرق ـ ــم  2800059إن ـه ــا
«مـ ـطـ ـع ــم ومـ ـلـ ـه ــى ونـ ـ ـ ـ ــادي ل ـي ـل ــي».
والعنوان :كفرذبيان.
• شريك مع ابنه وحفيده في شركة
ضهر الشير العقارية.
• شــريــك رئيسي فــي شــركــة ALFA
 CATERINGامل ـت ـخ ـص ـص ــة وف ــق
سجلها التجاري بتجارة املشاريع
ال ـع ـقــاريــة وال ـس ـكـن ـيــة وال ـس ـيــاح ـيــة،
وتـ ـق ــدي ــم االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات والـ ـ ـ ــدروس
االقتصادية واملالية.
• م ـس ــاه ــم وعـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة
ف ـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة NEW BUILDING
 COMPANYالـ ـت ــي يـ ـق ــول الـسـجــل

¶ مساهمة في تلفزيون املستقبل.
¶ مــؤس ـســة جـمـعـيــة «ن ـع ـمــة وتــريــز
طعمه الـخـيــريــة االجـتـمــاعـيــة» التي
تعنى بـمـســاعــدة املـحـتــاجــن وكـبــار
ال ـ ـسـ ــن ،وتـ ــأمـ ــن امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات لـ ــدور
الـ ـعـ ـب ــادة والـ ـ ـن ـ ــوادي وال ـج ـم ـع ـيــات،
واألهم :إقامة الحفالت االجتماعية.
¶ مـ ـس ــاهـ ـم ــة رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي ش ــرك ــة
«س ـي ــاح ــة واشـ ـت ــاء امل ـ ـ ــزار» املـشـغـلــة
لفندق Mzar Intercontinental

ابنه يوسف

¶ مـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي م ـ ـصـ ــرف «ف ــرس ــت
ناشونال بنك».
¶ مــؤســس شــركــة «لـيـفــانــت اوي ــل»،
بالتعاون مع النائب وليد جنبالط.
¶ م ـ ـسـ ــاهـ ــم رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي فـ ـ ــي ش ــرك ــة
«س ـي ــاح ــة واشـ ـت ــاء امل ـ ـ ــزار» املـشـغـلــة
لفندق Mzar Intercontinental

بطرس حرب

• مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــام ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة VALET
 PEAK S A R Lال ـتــي تـعـنــى وفــق
سـجـلـهــا ال ـت ـج ــاري ب ـ ـ ــادارة مــواقــف
ال ـس ـي ــارات لـلـمــؤسـســات السياحية
م ــن م ـن ـت ـج ـعــات وم ـط ــاع ــم وفـ ـن ــادق
ومالهي ليلية.
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
ALLIED COMPUTER SERVICES
.SAL ALCS

• زوجته مارلين حرب

• محامي شركة شربل بو منصور
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـن ــى ب ـ ـت ـ ـجـ ــارة املـ ـخـ ـل ــات
والحبوب والزعتر والزيتون والزيت
والـشــرابــات ومــاء الــورد ومــاء الزهر
واملربيات والشموع والكبريت.
• محامي شركة خيرات البقاع التي
تعنى بتجارة جميع أنواع الكبيس
واملخلالت.
• محامي شركة كوديفا التي تعنى
وف ـ ــق س ـج ـل ـهــا ب ـت ـج ــارة ال ـش ــوك ــوال
والـسـكــاكــر والـحـلــويــات وال ـب ــزورات
وزينة االعراس والحفالت والحبوب
واملشروبات واالسماك.
• مـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي شـ ـ ــركـ ـ ــة عـ ـ ـم ـ ــر خ ـل ـي ــل
املعربوني التي تعنى وفق سجلها
ب ـت ـجــارة املـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة واأللـبـســة
وال ـص ـن ــاع ــات الـ ـي ــدوي ــة وال ـه ــوات ــف
والكمبيوتر.
• شركة حمصي إخــوان لالستيراد
والتصدير التي تعنى وفق سجلها
بتجارة قطع السيارات والسيارات
وزي ــوت ـه ــا وال ـح ــدي ــد وال ـخ ــرض ــوات
على انواعها.
• شــركــة ال ـلــؤلــؤة لــاسـتـثـمــار التي
تعنى بتجارة املنتجات الحيوانية
وال ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ك ـ ــاالبـ ـ ـق ـ ــار واالغ ـ ـ ـنـ ـ ــام
وأعالفها.
• ش ــرك ــة ن ــوف ــل اخ ـ ـ ــوان وش ــرك ــائ ــه
ال ـتــي تـعـنــى وف ــق سـجـلـهــا بـتـجــارة
امل ـ ـ ـحـ ـ ــروقـ ـ ــات وزي ـ ـ ـ ـ ــوت ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
والدواليب.

مروان خير الدين

(وزيـ ـ ـ ــر س ــاب ــق  -ع ــدي ــل الـ ـن ــائ ــب ط ــال
أرسالن)
• رئيس مجلس إدارة بنك املوارد.
• ب ـ ـ ـنـ ـ ــك املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ــرأس
مـجـلــس إدارتـ ـ ــه شــريــك رئ ـي ـســي في
ماجيسترال للفنادق والسياحة.
• شـ ــريـ ــك ف ـ ــي .LEVELS S.A.R
العقارية.
• مساهم رئيسي في شركة املــوارد
العقارية التي يرأس مجلس إدارتها
شقيقه وسـيــم خير الــديــن .علمًا أن
وس ـي ــم ش ــري ــك رئ ـي ـس ــي ب ـ ـ ــدوره فــي
الشركة العاملية للتنظيم املدني التي
يرأس مجلس إدارتها رينيه إدمون
جريصاتي.

أسعد حردان

• زوجته مرلين خنيصر

¶ ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
«ال ـ ـج ـ ـب ـ ــال» ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـ ـ ــرأس م ـج ـلــس
إدارت ـ ـهـ ــا وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة الـ ـي ــاس بو
ص ـع ــب .وهـ ــي ت ـع ـنــى وفـ ــق الـسـجــل
الـتـجــاري ب ـ «ش ــراء وبـيــع الـعـقــارات
وف ــرزه ــا وت ـش ـي ـيــد األب ـن ـي ــة عـلـيـهــا،
وشق الطرقات والقيام بالتجهيزات
ال ــازم ــة لـتــامــن ح ــاج ــات ال ـع ـقــارات
من مجارير ومياه وتيار كهربائي
وبـنـيــة تـحـتـيــة ،وان ـش ــاء واسـتـثـمــار
وإدارة املؤسسات او املنتجعات او
امل ـشــاريــع الـسـيــاحـيــة عـلــى مختلف
انواعها بما فيها الفنادق واملطاعم
وامل ـ ـسـ ــابـ ــح والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوادي ال ــري ــاض ـي ــة
واملـ ـ ــاعـ ـ ــب ودور الـ ـلـ ـه ــو وال ـش ـق ــق
املفروشة».
¶ رئـ ـيـ ـس ــة ج ـم ـع ـي ــة نـ ـ ــور ل ـل ــرع ــاي ــة
الصحية واالجتماعية ،وهي جمعية
ال ت ـب ـغ ــي الـ ــربـ ــح ت ـت ـل ـق ــى ت ـب ــرع ــات
خاصة ومساعدات لتنظيم أنشطة
صحية وتربوية في املناطق عمومًا،
ومـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــون – ح ــاصـ ـبـ ـي ــا دائ ـ ـ ــرة
ال ـن ــائ ــب أس ـع ــد ح ـ ـ ــردان خ ـصــوصــا.
عـلـمــا أن ال ـح ــزب الـ ـس ــوري الـقــومــي
االج ـت ـمــاعــي يـمـلــك جـمـعـيــة مماثلة
لجمعية حـ ــردان اسـمـهــا «مــؤسـســة
الرعاية الصحية واالجتماعية».

¶ رئ ـي ـس ــة ل ـج ـن ــة مـ ـه ــرج ــان ــات أرز
ت ـنــوريــن ال ـتــي تـحـظــى بــدعــم بلدية
تنورين ووزارة السياحة والشركات
املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ـح ـق ـي ـب ــة ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ت ـب ـعــا
لتغيرها.
¶ بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد تـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــم حـ ـ ـ ـ ـ ــرب وزارة
االت ـص ــاالت ص ــودف اخـتـيــار شركة
«تــاتــش» لبلدة تنورين مــن بــن كل
املـنــاطــق اللبنانية لتنظيم «مــأدبــة
غــداء ميالدية لعدد من املسنني في
منطقة تـنــوريــن وال ـقــرى امل ـجــاورة»
بـحـضــور زوج ــة الــوزيــر طـبـعــا .وقــد
اخ ـت ـتــم ال ـح ـفــل ب ـت ــوزي ــع ه ــداي ــا من
«تــاتــش» على جميع املدعوين .ولم
يـعـلــن فــي وســائــل اإلعـ ــام إن كانت
ح ـم ـلــة ت ــوزي ــع «اآلي ـ ـب ـ ــاد» ل ـتــامــذة
امل ــدارس فــي البترون التي أطلقتها
زوجـ ــة ح ــرب ق ــد م ــولــت م ــن حـســاب
حــرب شخصيًا ،أو تكفلت شركات
الهاتف الخلوي بالتكاليف.

• صهره ريشار رياشي (مدير
دائـــرة المحامين فــي الحزب
القومي)

• مساهم في تلفزيون املستقبل.
• محامي بنك عودة.
• محامي شركة فندقية فقرا.
• مـحــامــي شــركــة فيغا انفستمنت
غروب ش.م.ل .هولدينغ التي يرأس
مجلس إدارتها نزار محسن دلول.
• محامي شركة فقرا العقارية.
• مـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ــوطـ ـنـ ـي ــة
للمشاريع الصناعية والعقارية.
• محامي الـشــركــة العقارية املالية
املـ ـس ــاهـ ـم ــة ب ـ ـعـ ــدد ال يـ ـحـ ـص ــى مــن
الشركات العقارية.
• محامي شركة البوشرية العقارية.
• محامي الشركة العقارية املالية.

• رئيس مجلس إدارة شركة
«هــومـ ّـان» الهندسية غسان
رزق يعد المقاول األقرب إليه،
وهو:

رمزي جريج

فادي الهبر

• مساهم وعضو مجلس إدارة في
إذاعة صوت لبنان.
• إب ـن ــه إل ـي ــو فـ ــادي ال ـه ـبــر مــؤســس
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة selection by Gold
 Seatال ـ ـتـ ــي ت ـع ـن ــى وف ـ ـ ــق س ـج ـل ـهــا
الـتـجــاري بصناعة وت ـجــارة جميع
أن ـ ـ ـ ــواع املـ ـ ـف ـ ــروش ـ ــات واملـ ـلـ ـب ــوس ــات
وامل ـ ـجـ ــوهـ ــرات ،وت ـ ـجـ ــارة ال ـع ـق ــارات
والبناء ومواد البناء.

آالن حكيم

• رئيس مجلس إدارة شركة هرمس
للسياحة والسفر.
• عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة ف ـ ــي بـنــك
االعتماد اللبناني.

¶ املدير العام إلذاعة صوت الحرية.
¶ شريك مع شقيقيه روبــرت ووليد
ف ــي شــركــة Riachi General Group
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـن ــى ب ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
و«تـشـيـيــد امل ـشــاريــع الـسـيــاحـيــة من
فـ ـن ــادق وش ـق ــق م ـف ــروش ــة وم ـطــاعــم
ومقاه ومراقص ،وإدارتها».
ٍ
¶ م ـحــامــي شــركــة  677 zalkaالـتــي
تـ ـعـ ـن ــى ب ـ ـ ـشـ ـ ــراء وبـ ـ ـي ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات
وتـشـيـيــد امل ـش ــاري ــع ال ـس ـيــاح ـيــة من
فـ ـن ــادق وش ـق ــق م ـف ــروش ــة وم ـطــاعــم
ومراقص ،وإدارتها.

¶ مساهم رئيسي في شركة الشبكة
ال ــدول ـي ــة ل ــارس ــال امل ـش ـغ ـلــة إلذاعـ ــة
صوت الحرية.
¶ مساهم رئيسي فــي قـنــاة «أو تي
في».
¶ تحصل «ه ــوم ــان» عـلــى مشاريع
دوري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ض ـ ـخ ـ ـمـ ــة وف ـ ـ ـ ــق م ــوقـ ـعـ ـه ــا
االلكتروني ،أبرزها:
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع شـ ـ ـ ــق ومـ ـ ـ ـ ــد وتـ ـجـ ـهـ ـي ــز
محطات املـيــاه ووصـلـهــا باملنازل
في بعلبك.
م ــد خ ــط امل ـي ــاه م ــع ك ــل م ــا يتصل
بـ ــه فـ ــي م ـن ـط ـقــة ضـ ـه ــور ال ـش ــوي ــر
والشوير.
مد خط املياه وكل ما يتصل به في
منطقة بيت مالت – عكار.
محطات ضخ املياه في الدامور.
شبكات الـصــرف الصحي وإعــادة
تأهيل الطرق في الضاحية.
تــأه ـيــل ال ـط ــرق م ــن ط ــراب ـل ــس إلــى
عـكــار ،مـشــاريــع صــرف صحي في
منطقة الكورة.
مـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـص ـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي فــي
منطقة كفرحلدة – البترون.

نوار الساحلي

• مساهم وعضو مجلس إدارة في
املصرف التجاري السوري اللبناني.

عبد الرحيم مراد

• مـ ــؤسـ ــس الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ورئـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــا .ت ــأسـ ـس ــت
الـجــامـعــة ع ــام  2001بــاســم جامعة
ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع ،ثـ ــم اف ـت ـت ـح ــت فـ ــروعـ ــا فــي
بيروت وصيدا وطرابلس والنبطية
ل ـي ـت ـغ ـي ــر اس ـ ـم ـ ـهـ ــا إلـ ـ ـ ــى الـ ـج ــامـ ـع ــة
اللبنانية الدولية بموجب املرسوم
الــرقــم  14592تــاريــخ .2005/6/14
ُ
والحـقــا افتتحت فــروع جــديــدة لها
َ
يدة املنت ،رياق ،عكار ،صور،
في جد ِ
وف ـ ــروع أخـ ــرى ف ــي ال ـي ـمــن وامل ـغــرب
وموريتانيا والسنغال والسعودية
وسوريا.

• نجاله عمر وحسن مراد:

¶ م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــان ف ـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة م ـج ـم ــع
ش ـت ــورا الـسـيــاحــي ال ـتــي سـجـلــت عــام
 ،2010ويـقــول سجلها الـتـجــاري إنها
ت ـع ـنــى ب ــان ـش ــاء واس ـت ـث ـم ــار م ـشــاريــع
س ـي ــاح ـي ــة وري ــاضـ ـي ــة وعـ ـق ــاري ــة بـمــا
فــي ذلــك املطاعم واملــاهــي واملـعــارض
ودور الـسـيـنـمــا والـ ـن ــوادي واملـســابــح
والشاليهات.
¶ شريكان في شركة الريم للعقارات
وامل ـبــانــي الـتـجــاريــة الـتــي تعنى وفــق
سجلها ال ـت ـجــاري بـتـجــارة الـعـقــارات
وامل ـب ــان ــي وأع ـم ــال ال ـب ـنــاء والـتـجـهـيــز
واالفراز.
¶ ش ــري ـك ــان ف ــي ش ــرك ــة دي ـب ـلــوم ـكــس
( )L.I.U. BEIRUTالتي يقول سجلها
ال ـت ـج ــاري إن ـه ــا ت ـع ـنــى ب ـب ـيــع وشـ ــراء
اجـهــزة الكمبيوتر وتـقــديــم الخدمات
والبرمجة واالسـتـشــارات والــدراســات
في مجال املعلوماتية.
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رفيق الحريري

Shades of

جورج
عدوان

ستريدا سمير
جعجع
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــدد بـ ـنـ ـفـ ـسـ ـه ــا م ـ ـجـ ــاالت
استثمارها وتضع الحسابات على
هواها وتحدد املنتفعني .ثم تفتتح
ه ـ ــذه املـ ـش ــاري ــع ع ـل ــى ن ـح ــو يــوحــي
ل ـلــرأي ال ـعــام بــأنـهــا قــدمــت التمويل
الـ ـ ــازم ل ـه ــذه امل ـش ــاري ــع م ــن جيبها
الخاص .وهكذا تكمل جعجع تعداد
املشاريع الذين «تنجزها» فتسمي:
شبكة مياه الشفة والصرف الصحي
ف ــي األرز وب ـش ــري وحــدش ـيــت الـتــي
ت ـب ـلــغ تـكـلـفـتـهــا  20م ـل ـي ــون دوالر،
يــدفـعـهــا ال ـص ـنــدوق ال ـعــربــي ال هي
طبعًا .وتـحــويــرة حــدث الجبة التي
ت ـب ـلــغ تـكـلـفـتـهــا  17م ـل ـي ــون دوالر،
يــدفـعـهــا ال ـب ـنــك االس ــام ــي .وشـبـكــة
الصرف الصحي التي تبلغ تكلفتها
 40مليون دوالر ،تقول إن الفرنسيني
(دون تحديد أي جـهــة) يدفعونها،
إض ــاف ــة إل ــى ب ـنــاء مــركــز ج ـبــل األرز
ال ـث ـق ــاف ــي ب ـت ـك ـل ـفــة م ـل ـي ــون ون ـصــف
مليون دوالر ،يدفعها رجل األعمال
كارلوس سليم.
• جـمـعـيــة لـجـنــة م ـهــرجــانــات األرز
م ـقــرهــا ف ــي م ـن ــزل ال ـن ــائ ــب س ـتــريــدا
ج ـ ـع ـ ـجـ ــع أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ،وهـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن ب ــن
مؤسسيها .علمًا أن هــذه الجمعية
ت ـن ـظــم م ـه ــرج ــان ــات األرز الـسـنــويــة
على حـســاب وزارة السياحة وعــدة
م ـت ـب ــرع ــن ،إال أن ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام لــن
يلتفت إل ــى ه ــؤالء إنـمــا سـيـقــول إن
ستريدا فعلت هذا كله.
أب ــرز رج ــال األع ـمــال املحيطني بها،
هم:

• مـ ـن ــزلـ ـه ــا ف ـ ــي ي ـ ـسـ ــوع امل ـ ـلـ ــك هــو
الـعـنــوان الرسمي املـحــدد فــي وزارة
الداخلية ملؤسسة جبل األرز.
جبل األرز ،جمعية خــاصــة بخدمة
ودعـ ـ ــم م ـن ـط ـقــة بـ ـش ــري وف ـ ــق الـعـلــم
ال يترك
والـخـبــر ،وهــي تضم بــن أعضائها
رجال أعمال النائب إيلي كيروز ومرشح القوات
ال ـجــديــد املـنـتـظــر ف ــي ق ـضــاء بـشــري
معراب
جوزف اسحق.
قطاعًا
وقــد أعلنت جعجع بنفسها وضع
ال ـح ـج ــر األس ـ ـ ــاس ل ــ«ب ـي ــت ال ـطــالــب
مربحًا إال
الـجــامـعــي» املـخـصــص لـطــاب ّ
جبة
ويستثمرون ب ـشــري الـ ــذي تـشـيــده املــؤس ـســة في
ال ـض ـب ـي ــه فـ ـ ــوق عـ ـق ــاري ــن ضـخـمــن
فيه،
تملكتهما املؤسسة نفسها.
أما وجهها
وتقول ستريدا في إحدى املقابالت
ّ
ّ
الزحلي
إن املؤسسة أمنت:
الجديد فيدير شــراء شركة ليبية عــام 150 /2008
ً
ألــف صـنــدوق تـفــاح بــأربـعــة ماليني
معمال باسم دوالر.
سيدة زحلة مشروع قنوات ري ملنطقة بشري.
ت ــأه ـي ــل ن ـ ـ ــادي ق ـن ــوب ــن ال ــري ــاض ــي
للباطون
بقيمة  200ألف دوالر.
الجاهز
ســاهـمــت بتأهيل حــديـقــة الجمعية
الخيرية البشراوية.
ن ـفــذت الـحــديـقــة الـعــامــة فــي منطقة
م ــار جــرجــس  -ب ـشــري بتكلفة 400
ألف دوالر.
ع ـل ـمــا أن سـ ـت ــري ــدا ج ـع ـجــع تـتـلـقــى
ال ـت ـبــرعــات لـتـمــويــل ه ــذه املــؤسـســة

الــمــقــاول حميد كــيــروز الـ ــذي
ي ـف ــوز ب ـم ـشــروع ض ـخــم ت ـلــو اآلخ ــر،
مــن صيانة وإع ــادة تأهيل محطات
التزلج في األرز إلى تنظيف املجارير
في مدينة جونية وما بينهما .علمًا
أن جان حميد كيروز هو:
¶ مـســاهــم رئـيـســي وعـضــو مجلس
إدارة فــي شــركــة ZAK BUSINESS
 CENTERالعقارية.
¶ مـســاهــم رئـيـســي وعـضــو مجلس
إدارة في شركة سيدرز هاي سكاي
العقارية ايضًا.

ابراهيم الصقر

¶ رئيس مجلس إدارة شركة «سيدة
زحلة للباطون الجاهز والزفت».
¶ صـ ـ ــاحـ ـ ــب شـ ـ ــركـ ـ ــة غ ـ ـ ـ ــاز الـ ـصـ ـق ــر
ل ـت ـخ ــزي ــن وت ـع ـب ـئ ــة وت ـ ـجـ ــارة ال ـغ ــاز
واملـ ـ ـ ــازوت وت ــواب ـع ـه ـم ــا ،وم ـح ـطــات
صقر للبنزين.
¶ ش ــري ــك فـ ــي فـ ــوديـ ــم الـ ـت ــي تـعـنــى
وفـ ـ ــق س ـج ـل ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ب ـت ـقــديــم
االس ـ ـت ـ ـش ـ ــارات الـ ـفـ ـنـ ـي ــة وال ـع ـل ـم ـي ــة
والصناعية.

شفيق ثابت

ال ــذي ي ـمــول ش ــراء األراض ـ ــي وامل ـشــاريــع
اإلنمائية لجعجع وفق تصاريحها املوثقة
هو:
¶ رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة قـ ـن ــاة
السومرية العراقية.
¶ املـ ـس ــاه ــم ال ــرئـ ـيـ ـس ــي فـ ــي ش ــرك ــة

سي.ايه.تي املالية.
¶ مؤسس شركة «انترتاينمنت تو
موبايل انترناشيونال» التي ترأس
مجلس إدارتها جانني تابت..

تادي رحمة

• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
مجموعة التكنولوجيا عبر الشرق.
• ع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة وم ـف ــوض
تــوقـيــع فــي شــركــة زي  -ار للطيران
التي سجلت عــام  2009وهــي تعنى
بــاسـتـثـمــار الـنـقــل ال ـجــوي ال ـعــارض
بــن لـبـنــان وال ـخ ــارج ،وش ــراء وبيع
واس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وإدارة واسـ ـتـ ـئـ ـج ــار
الطائرات.
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
 NEJMEH PLAZAالتي تعنى وفق
سجلها التجاري بإنشاء املشاريع
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة كـ ــامل ـ ـطـ ــاعـ ــم والـ ـشـ ـق ــق
امل ـ ـفـ ــروشـ ــة والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــادق وال ـ ـ ـنـ ـ ــوادي
الليلية.
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
 DOUBLE U CALL CENTERالتي
تعنى وفق سجلها التجاري بإدارة
واس ـت ـث ـمــار م ــراك ــز خــدمــة ات ـصــاالت
الزبائن  .CALL CENTERوعنوان
ال ـ ـشـ ــركـ ــة :س ــاح ــة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ،ب ـنــايــة
الوقف املاروني.
• ع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة وم ـف ــوض
بــالـتــوقـيــع ف ــي شــركــة  Mcashالـتــي
سـ ـجـ ـل ــت ع ـ ـ ــام  2010وه ـ ـ ــي ت ـع ـنــى
بتطوير وتجارة البرامج واألنظمة
والشبكات اإللكترونية واملعلوماتية
وتـجـهـيــزات الــربــط املتعلقة بحفظ
وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم وت ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات،
وخـصــوصــا تـلــك املتعلقة بخدمات
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــع والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
املصرفية األخــرى بواسطة الهاتف
وخــدمــة الــرســائــل الخلوية النصية
والقصيرة.
• رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة
العقارية.
• مساهم وعضو مجلس إدارة في
شركة  NIT sal Holdingاملالية.
• م ـ ــؤس ـ ــس ش ـ ــرك ـ ــة 3000 Bliss
ال ـع ـقــاريــة ف ــي مـنـطـقــة راس بـيــروت
التي آلت ملكيتها إلى عضو جمعية
ال ـص ــداق ــة الـلـبـنــانـيــة الـكــردسـتــانـيــة
نبيل حداد.
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
 DOMAZ HOLDINGالتي سجلت
عـ ـ ـ ــام  2011وي ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـيـ ـه ــا إلـ ــى
جــانــب ت ــادي ،رئـيــس غــرفــة التجارة
وال ـص ـنــاعــة وال ــزراع ــة ف ــي طــرابـلــس
والشمال محمد ذوق.
• رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة ZR
 Logisticsالـتــي سجلت ع ــام ،2010
ويقول السجل التجاري إن وظيفتها
تـ ـت ــرك ــز عـ ـل ــى الـ ـتـ ـط ــوي ــر الـ ـعـ ـق ــاري
وأع ـم ــال املـ ـق ــاوالت وال ـب ـن ــاء وإدارة
املجمعات السكنية والعقارية.
• رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة ZR
 Energyالـ ـت ــي س ـج ـلــت ع ـ ــام 2010
ووظيفتها تتركز على أعمال النقل
ال ـب ـحــري واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن املـنــاطــق
الجمركية الحرة.

• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
ZR - DEVELOPMENT AND
 TOURISMالتي سجلت عام ،2008
وع ـنــوان ـهــا وف ــق الـسـجــل ال ـت ـجــاري:
ساحة النجمة ،شــارع املالية ،بناية
الوقف املاروني .وهي تعنى بإنشاء
وإدارة املجمعات السكنية ،وتأجير
ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدات الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة وامل ـ ـح ـ ــات
التجارية.
• رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة ZR
 WADIالـ ـتـ ــي س ـج ـل ــت عـ ـ ــام 2005
ومــؤسـسـهــا وف ــق الـسـجــل الـتـجــاري
هو الوزير السابق محمد الصفدي.
• عـضــو مـجـلــس إدارة ش ــرك ــة ZR
.COMMODITIES sal
• رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة ZR
.TOWERS SAL
• رئـيــس مجلس إدارة شــركــة New
 Industrial Technologyالتي سجلت
عـ ــام  ،2008وت ـع ـن ــى وفـ ــق سـجـلـهــا
التجاري بأعمال الطباعة ،وكــل ما
ي ـت ـصــل ب ـت ـك ـنــولــوج ـيــا االتـ ـص ــاالت
واملـعـلــومــاتـيــة وخ ــدم ــات اإلنـتــرنــت،
وك ــاف ــة أعـ ـم ــال اإلع ـ ـ ــان وال ــدع ــاي ــة،
والتعهدات على أنواعها.
• ع ـ ـضـ ــو مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
 New Industrial Technologyالتي
س ـج ـل ــت عـ ـ ــام  ،2008وتـ ـعـ ـن ــى هــي
األخ ــرى بجميع األع ـمــال التجارية
املـتـصـلــة بـتـكـنــولــوجـيــا االت ـص ــاالت
واملعلوماتية وخدمات اإلنترنت.
• ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
 HARBOUR TOWERالعقارية التي
يـســاهــم فيها رج ــل األع ـمــال جــوزف
جــري ـصــاتــي الـ ــذي يــدي ــر ع ــدد كبير
مــن الـشــركــات مـثــل «ابسكوليفنت»
ال ـتــي تـعـمــل فــي ق ـطــاع التنظيفات،
و«ب ــورت ـك ــن ل ـي ـبــانــون» ال ـت ــي تعنى
بقطاع النقل في مرفأ بيروت وإدارة
الحاويات.
• ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
كــابـيـتــال تـ ــاورز ال ـتــي يـســاهــم فيها
أيضًا جوزف جريصاتي.
• رئـيــس مجلس إدارة شــركــة األرز
ل ـل ـع ـقــارات ال ـتــي سـجـلــت ع ــام 2010
وهــي تعنى وفــق سجلها التجاري
بــأع ـمــال املـ ـق ــاوالت وال ـب ـن ــاء وإدارة
املجمعات السكنية والتجارية.
• رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
كونكشنز هولدنغ املالية.
• رئيس مجلس إدارة  SJCهولدنغ
املالية.
• م ـس ــاه ــم وعـ ـض ــو م ـج ـلــس إدارة
فــي شــركــة كونكشنز ســرفـســز التي
تـ ـعـ ـن ــى وفـ ـ ـ ــق سـ ـجـ ـلـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
بـتـقــديــم خ ــدم ــات ان ـتــرنــت internet
 service Provider ISPوت ـط ــوي ــر
وان ـشــاء الشبكات وتــركـيــب املـعــدات
والتسويق والصيانة ،وبيع وشراء
وانتاج الوسائل واملاكينات واآلالت
وامل ـ ـعـ ــدات واالج ـ ـهـ ــزة االل ـك ـتــرون ـيــة
والسلكية والالسلكية واملعلوماتية
وتـ ـ ـل ـ ــك املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة فـ ـ ــي األقـ ـ ـم ـ ــار
االصطناعية.
• رئيس مجلس إدارة شركة Sales
.and Marketing Solutions

• محامي الشركة اللبنانية للشحن
والنقل.
• محامي شركة IVYالتي تعنى وفق
سجلها باستثمار الفنادق واملطاعم
واملالهي واملقاهي والنوادي الليلية.
• محامي شركة  NIGHT SHIFTالتي
تعنى وفق سجلها باستثمار املطاعم
واملالهي والنوادي الليلية.
• مـحــامــي شــركــة  MEACAREالتي
تعنى وفــق سجلها بتجارة املـعــدات
واملواد الطبية والتجميلية.
• محامي شــركــة  MEDICOREالتي
تـعـنــى وف ــق سـجـلـهــا بــإن ـشــاء مــراكــز
اس ـت ـش ـف ــائ ـي ــة وت ـج ـه ـي ــز الـ ـعـ ـي ــادات
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ب ــاالجـ ـه ــزة وامل ـ ـعـ ــدات
االستشفائية والطبية.

محمد
الصفدي
• رئيس مجلس إدارة شركة صفدي
غروب املساهمة الرئيسية في شركة
م ــاري ـن ــا تـ ـ ــاورز ال ـت ــي ت ـم ـلــك املـجـمــع
السكني الضخم على أط ــراف وسط
بـيــروت؛ مساحة املـشــروع  7000متر
وارتـفــاع املبنى  150مترًا .أمــا معدل
سعر الشقة فسبعة ماليني دوالر.
• مـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم فـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة إدارات
لــاسـتـثـمــارات ،املـســاهـمــة الرئيسية
في  TABARIS RESTAURANTالتي
يــرأس مجلس إدارتـهــا رجــل األعمال
الـسـعــودي محمد عبد الرحمن عبد
العزيز الحميدي.
• ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
ال ـ ـخـ ــزامـ ــى ه ــول ــديـ ـن ــغ ال ـ ـتـ ــي تـ ــرأس
مجلس إدارتها الرا محمد الصفدي.
• رئيس مجلس إدارة شركةKAY -
 S (HOLDING) SALاملالية.
• رئـيــس مجلس إدارة شــركــة Stow
 Waterfrontل ـك ـنــه ال ي ـم ـلــك جـمـيــع
أسهمها.
ه ــذه ال ـش ــرك ــة شــري ـكــة بـنـسـبــة نحو
 %50في شركة إنماء واجهة بيروت
البحرية التي يقول سجلها التجاري
إن هدفها «إنماء وتطوير العقارين
 1455و 1456مـ ــن م ـن ـط ـق ــة م ـي ـنــاء
ال ـح ـص ــن ال ـع ـق ــاري ــة (زيـ ـت ــون ــة ب ــاي)
وتشييد األبنية املخصصة للسكن
والتجارة واملطاعم واملقاهي عليهما
وتمويل وإدارة هذه املشاريع.
أم ــا ال ـ ــ %50تـقــريـبــا األخـ ــرى فتذهب
إلى شركة سوليدير،
علمًا بأن وزير اإلعالم السابق وليد
ال ــداع ــوق (امل ـح ـس ــوب ع ـلــى الــرئـيــس
نجيب ميقاتي وعلى الوزير السابق
ع ـ ــدن ـ ــان قـ ـ ـص ـ ــار) مـ ـس ــاه ــم رئ ـي ـس ــي
ف ــي  Stow Waterfrontال ـت ــي ي ــرأس
الصفدي مجلس إدارتها.
وعليه ،يمكن القول إن سعد الحريري
(م ـ ــن خ ـ ــال س ــول ـي ــدي ــر) وال ـص ـف ــدي
مباشرة ونجيب ميقاتي (مــن خالل
ال ـ ـ ــداع ـ ـ ــوق) يـ ـتـ ـش ــارك ــون م ـل ـك ـي ــة ال ـ ـ
 Zeitouna Bayالـتــي تمثل الــواجـهــة
البحرية ملدينة بيروت.

الرئيس حسين نعمة افرام
الحسيني
وكـ ــان ال ـص ـفــدي ق ــد ص ــرح م ــرة بــأن
حصته من املشروع ال تتجاوز ،%12
ّ
«مربحًا» الــرأي العام جميل توفيره
ً
 700فرصة عمل ،قائال« :على الدولة
اللبنانية أن تشكر املساهمني الذين
وضعوا من أموالهم وأوقاتهم لخلق
هذا املشروع».
• رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس أمـ ـ ـن ـ ــاء ج ــام ـع ــة
الجنان التي صدر مرسوم جمهوري
باستحداثها عام .2012
• يدير مجموعة مشاريع استثمارية
م ـت ـن ــوع ــة ت ـش ـم ــل قـ ـط ــاع ــات ال ـب ـن ــاء
واإلسـكــان والـطـيــران والتكنولوجيا
والسياحة واملصارف في السعودية.
• أسس عام  2001مؤسسة الصفدي
االجتماعية والثقافية والرياضية.

• إبن شقيقه أحمد الصفدي:

¶ مساهم في قناة .NBN
¶ نائب رئيس مؤسسة الصفدي.
¶ رئيس نادي املتحد في طرابلس.

• ابنه حسن الحسيني
¶ رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
بالنيت إيـنــرجــي الـتــي سجلت عام
 ،2011ويقول سجلها التجاري إنها
تعنى بـ:
تـ ـق ــدي ــم كـ ــل ال ـ ـخـ ــدمـ ــات واألنـ ـشـ ـط ــة
املتعلقة بقطاعي النفط والغاز ،بما
ف ــي ذلـ ــك االسـ ـتـ ـش ــارات وال ـخ ــدم ــات
ال ـه ـنــدس ـيــة واملـ ـ ـق ـ ــاوالت ف ــي م ـجــال
اسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف واس ـ ـت ـ ـخـ ــراج وإنـ ـت ــاج
وتـكــريــر وتـصـنـيــع ون ـقــل وتـســويــق
الـنـفــط وال ـغ ــاز وامل ـ ــواد الكيميائية
التحويلية.
تصنيع وتجميع املعدات الصناعية.
املعالجة الصناعية للمواد الغذائية
والصيدالنية والبيوكيميائية.
ت ـ ــأم ـ ــن خ ـ ــدم ـ ــة املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات واآلالت
امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـقـ ـط ــاع الـ ـنـ ـف ــط والـ ـغ ــاز
وخدمة الصيانة البحرية والبرية.
ويـســاهــم مـعــه فــي ه ــذه الـشــركــة كل
ّ
الفرنسي
مــن :ديــديــه ش ــارل المبير
ال ـج ـن ـس ـيــة ،روح األمـ ــن اسـمـعـيـلــي
اإلي ـ ــران ـ ـ ّـي ال ـج ـن ـس ـيــة ،وج ــوه ــان ــس
ّ
النيوزيلندي.
سافلكولز
أمـ ـ ــا مـ ـح ــام ــي الـ ـش ــرك ــة فـ ـه ــو ك ــري ــم
قبيسي مستشار وزي ــر االتـصــاالت
السابق نقوال الصحناوي.
¶ رئيس مجلس إدارة شركة «هاي
الن ـ ــد ري ـ ــل اسـ ـتـ ـي ــت» الـ ـت ــي سـجـلــت
عـ ــام  ،2011وت ـع ـن ــى وفـ ــق سـجـلـهــا
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري ب ـ ــإنـ ـ ـش ـ ــاء املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
وامل ـج ـم ـع ــات ال ـس ـيــاح ـيــة وإدارتـ ـه ــا
وبيعها وتأجيرها.
ومـ ـح ــام ــي الـ ـش ــرك ــة ك ــري ــم قـبـيـســي
أيضًا.
• ابنته إحسان الحسيني
¶ شــري ـكــة بـسـهــم واحـ ــد ف ــي شــركــة
ف ـي ــوت ـش ــور ل ـن ــد الـ ـت ــي ي ـم ـلــك 4998
سـهـمــا م ــن أسـهـمـهــا الـخـمـســة آالف
ستيف جوزف مقبل.

• مـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ف ـ ـ ــي ش ــرك ــة
«س ـ ـن ـ ــاي ـ ــدي ـ ــرو الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط»
املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ب ـ ـت ـ ـج ـ ــارة امل ـ ـطـ ــابـ ــخ
وال ـ ـخـ ــزائـ ــن وم ـ ـفـ ــروشـ ــات امل ـك ــات ــب،
ويرأس مجلس إدارتها وزير القوات
اللبنانية السابق روجيه ديب.
• ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي  4أو 5
شركات تعنى بتسيير شؤون شركة
«اندفكو» التي يرأس مجلس إدارتها
عمه شفيق افرام .وتنتج هذه الشركة
م ـن ـتــوجــات ســانـيـتــا ب ـكــل أشـكــالـهــا،
علب الكرتون والنايلون والبالستيك
وغ ـي ــره ــا ،ل ـفــائــف ال ـ ــورق الـضـخـمــة،
مشاريع الطاقة الشمسية البديلة،
علمًا بــأن رئيس اتـحــاد بلديات كسروان
نهاد نوفل هو محامي «اندفكو ـ هولدنغ».
• م ـ ـسـ ــاهـ ــم رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي فـ ـ ــي مـ ـص ــرف
اإلسكان.
• مساهم في شركة غاز لبنان.
• رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
س ـل ـس ـتــن ه ــول ــديـ ـن ــغ الـ ـت ــي ت ـت ـفــرع
منها سلستني العقارية التي تعنى
ب ـت ـجــارة الـ ـعـ ـق ــارات ،وامل ـح ــام ــي هنا
أيضًا هو نهاد نوفل.
• مساهم في شركة الكرمة العقارية
الـتــي تعنى باستثمارات الـعـقــارات،
سـ ــواء ع ـبــر تـشـيـيــد األب ـن ـيــة أو عبر
استصالحها واسـتـثـمــارهــا زراعـيــا.
و«الـ ـك ــرم ــة» م ـســاه ـمــة رئ ـي ـس ـيــة في

ش ــرك ــة أحـ ــام النـ ــدز ال ـع ـقــاريــة الـتــي
يـ ــرأس مـجـلــس إدارتـ ـه ــا كــريـسـتــوف
ك ــاس ــي ،وم ـحــام ـي ـهــا ك ــارل ــوس أبــو
جودة.
• رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
سـلـسـتــن املــال ـيــة ال ـتــي أسـسـهــا عــام
.2013
• مـ ـس ــاه ــم عـ ـب ــر م ــؤسـ ـس ــة ج ـ ــورج
ن .افـ ــرام فــي شــركــة «بـيــريـتــك فــانــد»
(هـ ـ ــولـ ـ ــدنـ ـ ــغ) الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـجـ ـتـ ـم ــع ف ـي ـهــا
فرنسبنك وبـنــك االعـتـمــاد اللبناني
وبنك عوده وجامعة القديس يوسف
ونـحــو عشرين شــركــة مالية كبيرة،
ويرأس مجلس إدارتها مارون نقوال
شماس.
• م ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة ف ـي ـن ـي ـس ـيــا
لـ ـلـ ـسـ ـي ــاح ــة املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ب ــال ـن ـق ــل
البحري.
• مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
.PhoeniciA Tourism Management
• مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
شركة يونيباك التي تعنى بصناعة
ورق التغليف والكرتون.
• مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
الـشــركــة الصناعية لتعبئة وتــوزيــع
الغاز ـ صيداكو ـ ش.م.ل.
• مـ ــديـ ــر ع ـ ـ ــام مـ ـس ــاع ــد ف ـ ــي ش ــرك ــة
غرينتكس.
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رفيق الحريري

Shades of

ميشال
عون

جبران
باسيل

ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء مـ ـس ــاهـ ـمـ ـت ــه وزوج ـ ـتـ ــه
السيدة نــاديــا عــون فــي قناة «أو تي
ف ــي» (س ـجــل ت ـج ــاري رق ــم 1900791
ب ـ ـي ـ ــروت) ،ال وج ـ ـ ــود الس ـ ــم ال ـع ـم ــاد
مـيـشــال ع ــون ف ــي أي سـجــل تـجــاري
آخر.

• شــريــك مــع م ـســؤول الـنـقــابــات في
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر إيـ ـل ــي حـنــا
وم ـس ــؤول ال ـطــاب فــي ال ـت ـيــار فــادي
حنا فــي تملك شــركــة Geotechnical
 Foundation Expertالتي تعنى وفق
سجلها التجاري بـ:
تنفيذ جميع األعمال الهندسية،
وتملك وتأجير واستئجار املطاعم
والفنادق،
وإع ــداد وتأهيل موظفي استقبال
ومضيفات،
وتعهد الحفالت الفنية من غنائية
وموسيقية ومسرحية وراقصة،
والقيام بأعمال التنظيفات ورش
امل ـب ـي ــدات وت ـع ـه ــدات ال ـن ـظــافــة في
الـ ـبـ ـل ــدي ــات واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـع ــام ــة
والخاصة.
• عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة فـ ــي ق ـن ــاة
«أو تــي ف ــي» ،رغ ــم ع ــدم ورود اسمه
كمساهم.
• م ــؤس ــس «ج ـم ـع ـي ــة م ـه ــرج ــان ــات
ق ـل ـعــة اسـ ـم ــار ج ـب ـي ــل» الـ ـت ــي ت ـهــدف
إل ــى تنظيم املـهــرجــانــات فــي القلعة
ع ـلــى أن ــواع ـه ــا ،وت ـقــديــم امل ـســاعــدات
االجتماعية للمحتاجني ضمن نطاق
البلدة والقرى املحيطة بها.
• مؤسس جمعية «بترونيات» التي
يقول العلم والخبر إن مهمتها:
وضـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات اإلنـ ـ ـم ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة
وال ـع ـم ــران ـي ــة ل ـل ــدول ــة ب ـه ــدف إن ـم ــاء
منطقة البترون.
• مؤسس جمعية «أورانج لإلنماء»
التي يقول العلم والخبر إن هدفها:
ت ـن ـف ـيــذ م ـخ ـت ـلــف مـ ـش ــاري ــع اإلنـ ـم ــاء
الـبـيـئــي واالق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي
والثقافي والسياحي والزراعي.

إبنته ميراي عون:

• م ـســاه ـمــة ف ــي ق ـن ــاة «أو ت ــي فــي»
وعضو مجلس إدارة فيها.
• زوج ـ ـه ـ ــا روي ال ـ ـهـ ــاشـ ــم رئ ـي ــس
مجلس إدارة «أو تي في».

أعضاء
قيادة
• مساهمة في قناة «أو تي في».
• رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
حزب التيار
«كليمنتني» لــإعــانــات الـتــي يقول
الوطني
س ـج ـل ـهــا الـ ـتـ ـج ــاري إنـ ـه ــا تـسـتــأجــر
ل ــوح ــات إع ــان ـي ــة ثــاب ـتــة ومـتـحــركــة
الحر
(س ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــارة) ولـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ــات إع ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
الحاليون
إلـكـتــرونـيــة .أمــا أب ــرز زبــائــن الشركة
هم
وفـ ــق مــوق ـع ـهــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي www.
 clementine-lb.comف ـ ُـه ــم :املـتـحــف
مجموعة
الــوطـنــي ،وزارة الشباب والــريــاضــة،
مساهمين شركات عقارية ،وزارة الثقافة ،وزارة
في شركة الخارجية ،شركات تاكسي ،قناة أو
ت ــي ف ــي ،مــؤس ـســات مـجـتـمــع مــدنــي،
عقارية
سودامكو ،كوغار ،باتكو وسوكلني.
تأسست
عام 2012
ـإبنته شنتال عون:
لشراء
• مساهمة في قناة «أو تي في».
عقارات
ع ــدد األس ـه ــم ف ــي ت ـل ـفــزيــون «أو تي
في سوق في» :مليون و 168ألف سهم.
املـســاهــم األكـبــر هــي شــركــة «ليفانت
البترون
م ـيــديــا» وت ـب ـلــغ حـصـتـهــا 249 :ألــف
سهم.
وإدارة
املساهمة الــوحـيــدة فــي شــركــة «ليفانت ـ
المطاعم
هولدينغ» هي تمامة أبي حبيب ،ابنة رئيس
والمقاهي مجلس إدارة شــركــة ك ـفــاالت خــاطــر أبــي
حبيب .وشركة كفاالت تعنى وفق سجلها
والمالهي
الـتـجــاري بضمان كــل قــرض صناعي أو
الليلية
زراعي أو سياحي يمنح من قبل املصارف
إبنته كلودين عون:

العاملة في لبنان للمؤسسات االقتصادية
اللبنانية الصغيرة أو املتوسطة الحجم.
وفي هذا السياق ،تساهم ليفانت هولدينغ
في جريدة السفير ،وفي «ليفانت تلكوم»
ال ـت ــي تــأس ـســت عـ ــام  2010وهـ ــي تعنى
بــإن ـشــاء مــراكــز ات ـص ــاالت واسـتـثـمــارهــا،
و«ليفانت كومرسيال بروبرتيز» العقارية،
«ليفانت رزيدنشيال بروبرتيز» العقارية
أيضًا ،و«ليفانت كونتراكتينغ» التي تعنى
بالنقل ،و«ليفانت حبوب» .ويشير السجل
التجاري إلــى أن مكاتب غالبية الشركات
ال ـســابــق ت ـعــدادهــا تـقــع ف ــي سـنـتــر ميرنا
الشالوحي.

7

• مستشاره جان جبران
عــن مــدي ـرًا للمركز اللبناني إلدارة
وتــرشـيــد اسـتـهــاك امل ـيــاه فــي وزارة
الطاقة هو:
مــديــر امل ـشــاري ــع ف ــي شــركــة االت ـحــاد
للهندسة والـتـجــارة التي فــازت عام
 2013بـ:
مـشــروع إنـشــاء ســد جنة العائد لــوزارة
الطاقة،
م ـ ـشـ ــروعـ ــي ت ـث ـب ـي ــت حـ ــزمـ ــة األل ـ ـيـ ــاف
البصرية التابع لوزارة االتصاالت،
م ـ ـشـ ــروع ب ـن ـي ــة ت ـح ـت ـيــة يـ ـع ــود ل ـ ـ ــوزارة
االت ـص ــاالت أيـضــا (,6 Phase ,OSP2
.)3 Package
• مستشاره أمل أبو زيد:
¶ شــريــك مـنــذ ع ــام  2009فــي شركة
«أدريـ ـن ــال ــن» م ــع وسـ ــام فـطــايــرجــي
ال ـس ـع ــودي ال ـج ـن ـس ـيــة ،وهـ ــي شــركــة
ت ـت ـعــاطــى ج ـم ـيــع األعـ ـم ــال املـتـعـلـقــة
م ـب ــاش ــرة وغ ـي ــر م ـب ــاش ــرة ب ــاإلع ــان
والتسويق والعالقات العامة.

سليم
جريصاتي
¶ ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ال ـص ـن ــدوق
االجتماعي املاروني.
¶ رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــةONE
LINE MONEY TRANSFER
،- SERVICES (OMTS) SAL
ومحاميها كارلوس أبو جودة.
¶ ش ــري ــك فـ ــي أدي ـ ـكـ ــو الـ ـتـ ـج ــاري ــة و
»ADICO» Investment Corporation
ُ
ال ـت ــي ت ـع ـنــى ب ــال ـت ـجــارة امل ـث ـل ـثــة بني
بــريـطــانـيــا والـ ــدول الـعــربـيــة وبعض
الـ ـ ـ ـ ـ ــدول األف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة ،انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مــن
بــريـطــانـيــا ،وخ ـصــوصــا فــي الـبـلــدان
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت خ ــاضـ ـع ــة ل ـل ـس ـي ـط ــرة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة English speaking
 .countriesومهمة الشركة األساسية
تأمني القروض من خالل املؤسسات
واملصارف البريطانية لهذه الدول.
¶ مؤسس جمعية «األرض البيضاء»
ال ـتــي ي ـقــول ال ـع ـلــم وال ـخ ـبــر ال ـخــاص
بـهــا إنـهــا تعنى بـتــأمــن سـبــل عيش
منتجة للمواطنني اللبنانيني داخل
قراهم.
¶ رئـيــس مجلس إدارة شــركــة يــرزة
إيـ ـلـ ـي ــت الـ ـت ــي ت ـس ـج ـل ــت عـ ـ ــام 2008
وي ـ ـق ـ ــول س ـج ـل ـه ــا الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري إن ـه ــا
تعنى باستثمار املـقــاهــي واملـطــاعــم
وامل ـ ــوت ـ ـي ـ ــات وال ـ ـف ـ ـن ـ ــادق والـ ـشـ ـق ــق
املفروشة.
عــام  2012سجلت شــركــة عقارية باسم
«بترون أولد سوق» وهي تهدف وفق
سجلها التجاري إلى:
شـ ـ ـ ــراء وب ـ ـيـ ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات وإن ـ ـشـ ــاء
األبنية وبيعها،
وتملك وإن ـشــاء واسـتـثـمــار وإدارة
ال ـ ـف ـ ـن ـ ــادق وامل ـ ـط ـ ــاع ـ ــم وامل ـ ـقـ ــاهـ ــي
واملالهي الليلية،
وشق الطرقات والقيام بالتجهيزات
الــازمــة لـتــأمــن حــاجــات الـعـقــارات
من مجارير ومياه وكهرباء.
يرأس مجلس إدارتها داني ضومط،
وأبـ ـ ـ ـ ـ ــرز امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــن فـ ـيـ ـه ــا ش ــرك ــة
«ليبانيز ديفولبمنت».
املـ ــوقـ ــع ال ــرسـ ـم ــي ل ـل ـم ـه ـنــدس دانـ ــي
ضــومــط هــو نفسه املــوقــع ال ــذي قــال
الـ ــوزيـ ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـيــل إنـ ــه امل ــوق ــع
املتخصص بعرض عمله في مقابلته
مع جورج صليبي بتاريخ  15تشرين
ال ـثــانــي ،وي ـبــن إنـجــازهـمــا أك ـثــر من
عشرة مشاريع بني :البياضة ،الرابية
وفـقــرا ،واستكمالهما إنـجــاز خمسة
مشاريع هي:
 :2486 Bayadaأرب ــع طـبـقــات فائقة
الفخامة في مبنى سكني يطل على
البحر ،مساحة الشقة الواحدة فيها
 450مترًا مربعًا.
 :7932 Faqraشاليهات فائقة الفخامة
تقع فــي قلب Faqra Club & Resort
ع ـلــى ارتـ ـف ــاع  1800م ـت ــر .وتـ ـت ــراوح
مساحة الشاليه بني  275مترًا مربعًا
و 330مترًا مربعًا.
 7939 Faqraحـيــث ت ـت ــراوح مساحة
الشاليهات بني  250مترًا و 400متر.
 :475 Rabiehأربـ ـ ــع ط ـب ـق ــات فــائـقــة
الفخامة في مبنى سكني يطل على
املنت الشمالي والشاطئ ،حجم الشقة
الواحدة  380مترًا مربعًا.
 3756 Rabiehأرب ـ ــع ط ـب ـقــات فــائـقــة
الفخامة في مبنى سكني يطل على
املنت الشمالي والشاطئ ،حجم الشقة
الواحدة  530مترًا مربعًا.

علمًا بــأن الـسـجــل الـعـقــاري الـخــاص
بضومط ّ
يبي امتالكه  12عقارًا بني
املنت والبترون؛  7منها في البترون،
 3في قرنة شهوان وعقار في كل من
املطيلب والنقاش.
• ل ـي ـبــان ـيــز دي ـفــومل ـب ـنــت ش ــرك ــة ع ـقــاريــة
تــأس ـســت عـ ــام  ،2012وي ـت ــأل ــف مجلس
إدارتـ ـه ــا م ــن ق ـي ــادة ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
ال ـح ــال ـي ــة أو ف ــري ــق ع ـم ــل الـ ــوزيـ ــر ج ـب ــران
ب ــاسـ ـي ــل .ف ــرئـ ـي ــس م ـج ـل ــس اإلدارة هــو
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس دان ـ ـ ـ ــي ض ـ ــوم ـ ــط أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،أم ــا
املساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة فهم:
الوزير الياس بوصعب ،نائب رئيس التيار
الوطني الحر رومــل شــاوول صابر ،رجل
األعمال أكرم حلبي ،وشركتا غروبكا التي
يساهم فيها رئـيــس جمعية الصناعيني
السابق نعمة افــرام ،ونوسترا التي يرأس
مجلس إدارتـهــا عديل النائب إميل رحمة
رجل األعمال جوزف غصوب.

نائب رئيس التيار الوطني الحر
رومل صابر

• م ـســاهــم أس ــاس ــي م ــع زوج ـت ــه في
قناة أو تي في.
• مـســاهــم وشــريــك رئـيـســي وعضو
م ـج ـلــس إدارة ف ــي ش ــرك ــة WHITE
MOUNTAIN TECHNOLIGIES
ال ـتــي ي ـقــول سـجـلـهــا ال ـت ـجــاري إنـهــا
تتعاطى «تحضير برامج املعلوماتية
ع ـل ــى اخ ـ ـتـ ــاف أن ــواعـ ـه ــا واالت ـ ـجـ ــار
بها والتعاقد مع املؤسسات العامة
والــرس ـم ـيــة وال ـخــاصــة واألش ـخ ــاص
في ما يتعلق بهذه البرامج».
• ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
«ل ـي ـبــان ـيــز دي ـفــول ـب ـم ـنــت» املـســاهـمــة
الــرئـيـسـيــة ف ــي شــركــة «ب ـت ــرون أول ــد
سوق» العقارية.
• شــريــك أس ــاس ــي وم ـف ــوض توقيع
ب ـ ـ ــاالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد فـ ـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة سـ ـك ــول ــي
املتخصصة وفق سجلها التجاري بـ:
تحضير شبكات املعلوماتية الداخلية
والخارجية واإلنترنت،
وتركيب الحواسيب واالتجار بها،
وت ـح ـض ـي ــر بـ ــرامـ ــج امل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة عـلــى
اختالف أنواعها،
والتعاقد مع املؤسسات التربوية وغيرها
في ما يتعلق بهذه البرامج.
• ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
«ل ـي ـبــان ـيــز دي ـفــول ـب ـم ـنــت» املـســاهـمــة
الــرئـيـسـيــة ف ــي شــركــة «ب ـت ــرون أول ــد
سوق» العقارية.

أكرم حلبي

• مساهم في «ليبانيز ديفولبمنت»
• يـ ـتـ ـش ــارك مـ ــع ش ـق ـي ـقــه فـ ــي إدارة
ش ــرك ــة «دروغـ ـ ـ ــري فـيـنـيـسـيــا» الـتــي
تـعـنــى ب ـت ـجــارة واس ـت ـي ــراد وتــوزيــع
األدويــة واألعشاب وأدوات التجميل
والكوزمتيك واملعدات واآلالت الطبية
على مختلف أنواعها.

الوزير الياس بو صعب

• ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ف ــي شــركــة
«ل ـي ـبــان ـيــز دي ـفــول ـب ـم ـنــت» املـســاهـمــة
الــرئـيـسـيــة ف ــي شــركــة «ب ـت ــرون أول ــد
سوق» العقارية.
• رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
«ال ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــال» الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـق ـ ــول س ـج ـل ـهــا
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري إنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـعـ ـن ــى بـ ـتـ ـج ــارة
ال ـع ـق ــارات وش ــق ال ـط ــرق ــات وتــأهـيــل

ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـي ــة .وي ـش ـي ــر ال ـس ـجــل
ال ـع ـق ــاري ل ـق ـضــاء املـ ــن إلـ ــى ام ـتــاك
«الجبال»  18عقارًا في منطقة بكفيا،
عـلـمــا ب ــأن زوج ــة رئ ـيــس ال ـح ــزب الـقــومــي
أسعد حردان عضو مجلس إدارة في هذه
الشركة.
• مـ ــؤسـ ــس ومـ ــالـ ــك ومـ ــديـ ــر «مـ ــدى
غروب» التي سجلت عام  2013لتقديم
ج ـم ـي ــع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات واالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات
والــدراســات املتعلقة بتطوير برامج
الـ ـك ــومـ ـبـ ـي ــوت ــر وتـ ــأس ـ ـيـ ــس املـ ــواقـ ــع
اإللكترونية وإدارتها ،وتتفرع منها
إذاعة صوت املدى.
• رئيس مجلس إدارة مستشفى األرز.
• رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة وامل ـس ــاه ــم
الرئيسي في شركة جتس هولدينغ.
• مؤسس شركة «سما دبي ـ سيدرز»
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ال ـ ـتـ ــي انـ ـتـ ـقـ ـل ــت غــال ـب ـيــة
أسهمها إل ــى شــركــة أوري ـكــس ذ.م.م.
املسجلة في اإلمارات ،ويرأس مجلس
إدارتـ ـه ــا يــاســر ع ـبــد الــرح ـمــن أحـمــد
ب ــن زايـ ـ ــد ،ع ـل ـمــا بـ ــأن أحـ ــد مــؤسـســي
ال ـشــركــة م ــع بــوص ـعــب ه ــو املـحــامــي
فادي مغيزل الذي أعد لوزارة الطاقة
في عهد الوزير جبران باسيل امللف
القانوني والتعاقدي الخاص بإنتاج
الغاز اللبناني .ومغيزل هو:
¶ م ـح ــام ــي ش ــرك ــة Rocket Internet
 Lebanonالـتــي أنشئت عــام  2011وهي
تضم ثالث شركات إنترنت أملانية.
¶ م ـحــامــي ش ــرك ــة BWSC Lebanon
 Constructionالـ ـت ــي ي ـش ـي ــر سـجـلـهــا
ال ـت ـجــاري إل ــى ضـمـهــا مـجـمــوعــة شــركــات
دنماركية ،وهــي تعنى بتركيب محركات
عكسية متوسطة السرعة لتوليد الطاقة
الكهربائية فــي مــواقــع املحطات الحرارية
في الذوق والجية.
¶ م ـح ــام ــي ش ــرك ــة م ـج ـمــوعــة اإلم ـ ـ ــارات
لألعمال املتحدة التي سجلت عــام 2010
وت ـع ـنــى وفـ ــق سـجـلـهــا ال ـت ـج ــاري بتملك
واس ـت ـث ـمــار امل ـق ــاه ــي وتـ ـج ــارة ال ـح ـلــويــات
واملــأكــوالت وامل ـشــروبــات .وي ــرأس مجلس
إدارت ـهــا أحـمــد عبد الجليل عبد الرحمن
البلوك اإلماراتي الجنسية.
¶ م ـح ــام ــي ش ــرك ــة أم .أو .ري ــزي ــدان ـس ــز
الـتــي يـبــن سجلها الـتـجــاري أن املساهم
الرئيسي فيها شــركــة مندرين أورينتال
ليمتد البريطانية ،وهناك أربعة مفوضي
ت ــوقـ ـي ــع :ب ــري ـط ــان ـي ــة ،أوس ـ ـتـ ــرالـ ــي ،أمل ــان ــي
وفرنسي.
¶ مـ ـح ــام ــي شـ ــركـ ــة MICROSOFT
LEBANON
¶ مـحــامــي شــركــة األوسـ ــط ل ـل ـم ـقــاوالت ـ
لـبـنــان الـتــي يـقــول سجلها الـتـجــاري إنها
تعنى بأعمال البناء واملقاوالت والتعهدات
بـكــل أن ــواع ـه ــا ،سـ ــواء ك ـم ـقــاول أص ـلــي أو
فرعي .إضافة إلى تنفيذ أعمال الديكور،
وإنـ ـش ــاء وت ـط ــوي ــر بــرم ـج ــة ال ـكــوم ـب ـيــوتــر
وتقديم االستشارات والدعم الفني في ما
يتعلق بها.

نقوال
الصحناوي

شكيب
قرطباوي

عباس هاشم

• مـحــامــي شــركــة Brands Holding
SAL
• م ـحــامــي ش ــرك ــة ب ـيــريــت الـعـقــاريــة
ال ـتــي تـســاهــم فـيـهــا عـلــى نـحــو كبير
شـ ــركـ ــة ف ـ ـقـ ــرا ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة والـ ـش ــرك ــة
العقارية املالية.
• م ـح ــام ــي ش ــرك ــة ان ـف ـس ـت ـم ـنــت ان ــد
ب ـي ــزن ـي ــس ه ــول ــدن ــغ ش.م.ل .شــركــة
قابضة الـتــي ي ــرأس مجلس إدارتـهــا
طه ميقاتي.

• ش ــري ــك مـ ــع أشـ ـق ــائ ــه فـ ــي مـلـكـيــة
م ـج ـم ــوع ــة مـ ـحـ ـط ــات ال ـ ــوق ـ ــود ال ـت ــي
تعرف بـ «محطات هاشم» 18 :محطة.
• ش ــري ــك فـ ــي «ت ــرن ـس ـل ـن ــد ل ـي ـم ـتــد»
امل ـس ـج ـل ــة ع ـ ــام  ،1981وه ـ ــي تـعـنــى
ب ــأعـ ـم ــال الـ ـنـ ـق ــل الـ ـبـ ـح ــري وال ـ ـبـ ــري
والـ ـت ــران ــزي ــت وت ـخ ـل ـيــص ال ـب ـضــائــع
والتجارة العامة في لبنان والخارج
وكل ما يتفرع عن هذه األعمال.

• إبنه شكيب وديع قرطباوي:

• مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
بنك االمارات ولبنان.
• مؤسس ،لكنه لم يعد مساهمًا وال
عضو مجلس إدارة ،في شركة شركة
«غروب املر» التي سبق اإلشارة إليها
في الصفحة .23

أرتور نظريان

عضو مجلس إدارة بنك بيبلوس

فادي عبود

(املعلومات املذكورة عن عبود نقلت حرفيًا
م ــن ال ـس ـيــرة ال ــذات ـي ــة ال ـت ــي وزع ـه ــا الـتـيــار
الوطني الحر يوم تعيينه وزيرًا ،ولم تتوافر
في السجل التجاري وثائق تؤكدها).
• رئيس مجلس إدارة معمل جي بي
آي للصناعات البالستيكية.
• املدير العام لـ «بالستيك إنجنرينغ
بروجكتس» في لندن.
• مــديــر شــركــة ج ـن ــرال مــاشـيـنــز أنــد
ميتال بروسسنغ.
• رئيس مجلس إدارة شركة النعص
للمأكوالت.
• رئيس جمعية «اخضر دايم».
• عضو في غرفة التجارة االميركية
– اللبنانية.
• عضو في غرفة التجارة الدولية.

آالن عون

• شريك رئيسي في A CONSULTING
 & MANAGEMENT SERVICESالـتــي

تعنى وفق سجلها التجاري بتقديم
الدراسات واالستشارات الهندسية
املعلوماتية واالحصائية وتنفيذها
وإدارة مشاريع هندسية معلوماتية
واحصائية .علمًا أن محامي الشركة
هو النائب ابراهيم كنعان.

• مساهم وعـضــو مجلس إدارة في
قناة «أو تي في».
• رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
صحناوي للعقارات واألبنية.
• مـ ـس ــاه ــم رئـ ـيـ ـس ــي فـ ــي ش ــرك ــة ب.
هـيـلــز ال ـع ـقــاريــة ال ـت ــي ي ـســاهــم فيها
أيـضــا مـسـتـشــاره الـســابــق فــي وزارة
االتصاالت كريم قبيسي.
• عضو مجلس إدارة في شركة املرفأ
 27العقارية.
• رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ــرك ــة
 GENFIVE HOLDINGاملالية.
• رئيس لجنة التأمني على الحياة
فـ ــي ج ـم ـع ـيــة شـ ــركـ ــات الـ ـضـ ـم ــان فــي
لبنان.
• عـ ـض ــو ج ـم ـع ـي ــة رجـ ـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال
اللبنانيني .RDCL
• والده موريس صحناوي:
¶ رئيس مجلس إدارة مصرف .BLC

• مستشاره كريم قبيسي هو:

¶ ع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة وم ـح ــام ــي
ش ــرك ــة  BLACK ROCKال ـع ـقــاريــة
ال ـتــي سـجـلــت ع ــام  ،2011وامل ـســاهــم
شبه الوحيد فيها هو الشيخ جاسم
خـلـيـفــه ب ــن حـمــد عـبــد ال ـلــه آل ثــانــي.
وهو االبن األكبر ألمير قطر السابق
حمد آل ثاني.
¶ شـ ــريـ ــك رئـ ـيـ ـس ــي م ـ ــع غ ـ ــي ش ـ ــارل
م ــوري ــس ال ـبــري ـطــانـ ّـي الـجـنـسـيــة في
ش ــرك ــة ن ــوم ــادي ــك دري ـ ــم ال ـت ــي تعنى
بإنشاء واستثمار وســائــل االتصال
الثابتة واملتنقلة ،وتصميم وتنفيذ
واستثمار معدات متعددة الوسائط
ووسائل االتصال.
¶ ش ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ %49فـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة
 SPEEDMOBال ـت ــي ي ـ ــرأس مجلس
إدارت ـه ــا م ــارون نـقــوال شـمــاس وهــي
تأسست عام .2015
¶ محامي شركة الكابالت السعودية
لـلـتـســويــق  -ف ــرع لـبـنــان ال ـتــي تعنى
ب ـت ــوري ــد ك ــل امل ـن ـت ـجــات الـكـهــربــائـيــة
وامل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة وامل ـ ـ ـ ـ ــواد واالدوات
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات االل ـ ـي ـ ــة امل ـس ـت ـع ـم ـل ــة فــي
الـصـنــاعــات الـكـهــربــائـيــة وامل ـق ــاوالت
الكهربائية.
¶ املـ ـس ــاه ــم ال ــرئ ـي ـس ــي فـ ــي شــركــة
«نـ ـ ــومـ ـ ــاديـ ـ ــك دري ـ ـ ـ ـ ــم» الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـق ــول
الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري إن وظ ـي ـف ـت ـهــا
ت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم وت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ واس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
وتــرويــج وتــركـيــب مـعــدات متعددة
الــوســائــط ووس ــائ ــل االت ـص ــال كما

بيعها وتشغيلها وتأجيرها.
¶ م ـحــامــي ش ــرك ــة ICC HOLDING
الـ ـت ــي ي ـش ـي ــر م ــوق ـع ـه ــا اإلل ـك ـت ــرون ــي
 www.icc.com.lbإلـ ــى ض ـم ـهــا عــدة
ش ـ ــرك ـ ــات ت ـع ـن ــى ج ـم ـي ـع ـه ــا ب ـت ـقــديــم
ال ـخ ــدم ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ،وتـجـهـيــز
كـ ــل مـ ــا لـ ــه ع ــاق ــة ب ــال ـك ــوم ـب ـي ــوت ــرات
واإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــات ،وهـ ـ ــي ع ـم ـل ــت فــي
الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة مــع األمــن
الداخلي واألمن العام ووزارات الزراعة
والثقافة واالتصاالت والعمل ،ومرفأ
ب ـي ــروت وال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي .وت ــرأس
مجلس إدارتـهــا عضو مجلس بلدية
بـيــروت وشقيقة مـســؤول بـيــروت في
تيار املستقبل بشرى عيتاني.
¶ م ـح ــام ــي ش ــرك ــة ع ـي ـســى هــولــدنــغ
املساهمة فــي عــدة شــركــات عقاريات
واتصاالت وترأس مجلس إدارتها.
¶ مـ ـح ــام ــي شـ ــركـ ــة ب ـ ــري ـ ــدج ه ـ ــاوس
كــومــودي ـت ـيــز ت ــراي ــدن ــغ املـتـخـصـصــة
بالنقل البري والبحري والجوي.
¶ محامي شــركــة Bridgehouse CIN
.Energy
¶ محامي شركة GEO-DATAWARD
الـ ـت ــي ي ـت ــأل ــف م ـج ـل ــس إدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا مــن
مجموعة مسؤولني عونيني.
¶ محامي شركة Bliss Capital SAL
الـتــي ي ــرأس مجلس إدارت ـه ــا رازمـيــك
روي بيار بوالديان.
¶ م ـح ــام ــي ش ــرك ــة ع ـي ـســى هــولــدنــغ
ش.م.ل( .قابضة) التي تــرأس مجلس
إدارتها بشرى عيتاني.
¶ مـحــامــي شــركــة MIA SERVICES
ال ـتــي تـعـنــى وف ــق سـجـلـهــا ال ـت ـجــاري
ب ـت ـج ــارة مـ ـ ــواد ال ـت ـج ـم ـيــل واالدوات
واالج ـه ــزة واالالت وامل ـع ــدات الطبية
والـصـحـيــة والتجميلية والــريــاضـيــة
واملعالجة الفيزيائية.
¶ محامي الشركة العاملية للحاسبات
واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت الـ ـت ــي ت ـ ـ ــرأس مـجـلــس
إدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا بـ ـش ــرى ع ـي ـت ــان ــي ال ـس ــاب ــق
ذكرها.
¶ محامي شركة EUROPHARMED
.SAL
¶ محامي مكتب االستشارات املالية
الـ ـ ــذي ي ـع ـنــى ب ـت ـق ــدي ــم االسـ ـتـ ـش ــارات
والـ ـتـ ـح ــالـ ـي ــل امل ــالـ ـي ــة والـ ـ ــدخـ ـ ــول فــي
املنقصات.
¶ مـحــامــي شــركــة الـسـحــاب العقارية
ال ـت ــي يـ ــرأس مـجـلــس إدارتـ ـه ــا رش ــاد
مصطفى درنيقة.
¶ محامي شركة JAKY FOOD AND
.CATERING

¶ مساهم رئيسي ومحامي شركة الحلول
البيئية الدائمة التي يــرأس مجلس إدارتها
ص ــاح ط ـبــارة .وه ــي تعنى وف ــق سجلها
الـتـجــاري بــالـقـيــام بجميع أع ـمــال معالجة
مختلف ان ــواع الـنـفــايــات والتخلص منها.
وهي الشركة املشغلة ملعمل فرز النفايات
في صيدا.
¶ م ـحــامــي ش ــرك ــة CLEAN C. SAL
 Holdingالتي يساهم املقاول جهاد العرب
بشكل رئيسي فيها.
¶ محامي شركة ليفانت انفست اند
مانجمنت غروب ش.م.ل .التي يرأس
مجلس إدارتها ماهر صالح طبارة.
¶ محامي شركة Clean C Waterfront
الـ ـت ــي س ـج ـل ــت عـ ـ ــام  ،2014ويـ ـق ــول
سجلها التجاري إن وظيفتها إجراء
أعـ ـم ــال ودراس ـ ـ ـ ــة وإن ـ ـشـ ــاء وتــرك ـيــب
وص ــان ــة م ـح ـطــات م ـعــال ـجــات امل ـيــاه
ومحطات تحلية مياه البحر واآلبار
ومحطات ضخ املياه وأجهزة الكلور،
وبيع وشراء املياه واملوا الكيميائية.
¶ م ـ ـح ـ ــام ـ ــي ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة SOCIETE
LIBANAISE DE FACTORING
ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـيـ ـه ــا ب ـ ـنـ ــك ع ـ ــودة
للخدمات الخاصة.
¶ محامي شركتي  POST PRINTو
 POST INSURANCEوشــركــة بريد
لبنان املساهمة فيهما.
¶ محامي شركة املشرق للعصير واأللبان
الصناعية التي يساهم فيها ماهر محمد
نجيب ميقاتي.
¶ مـحــامــي شــركــة  C-Comهولدينغ
الـ ـت ــي ي ـس ــاه ــم ف ـي ـه ــا مـ ـ ـ ــارون ن ـقــوال
ال ـش ـم ــاس ،وي ـ ــرأس مـجـلــس إدارت ـه ــا
رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة س ـب ـعــل ال ــزغ ــرت ــاوي ــة
حـبـيــب ه ـن ــري طــرب ـيــه .أم ــا املـســاهــم
األكبر فيها فهي شركة «ميدل إيست
إنترنت كومباني ليمتد» غير املحدد
في السجل التجاري مكان تسجيلها.
¶ مـ ـح ــام ــي شـ ــركـ ــة Global Com
 Data Servicesالـ ـت ــي ت ـع ـن ــى وف ــق
س ـج ـل ـهــا الـ ـتـ ـج ــاري ب ــإن ـش ــاء وإدارة
وصـيــانــة شـبـكــات ت ـبــادل املـعـلــومــات
بـ ــاالت ـ ـجـ ــاهـ ــن ،وربـ ـطـ ـه ــا بــال ـش ـب ـكــة
ال ــدولـ ـي ــة وإض ـ ــاف ـ ــة أج ـ ـهـ ــزة .V-Sat
ويـســاهــم فــي الـشــركــة كــل مــن حبيب
طربيه ومارون شماس.
¶ مـحــامــي شــركــة س ـي ــدروس إلدارة
العقارات.
¶ م ـحــامــي شــركــة أوريـ ـ ــان  12املــرفــأ
ال ـع ـقــاريــة ال ـتــي تـعـنــى وف ــق سجلها
الـتـجــاري بــالـقـيــام أيـضــا بـكــل أعـمــال
املقاولة والبناء والتعهدات.
¶ م ـ ـ ـحـ ـ ــامـ ـ ــي شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة شـ ـي ــريـ ـبـ ـي ــك
أس ــوش ـي ـت ــس (اوف شـ ـ ــور) ش.م.ل.
للنقل ال ـب ـحــري ال ـتــي ي ــرأس مجلس
ادارت ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـح ـم ــد عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه مـحـمــد
ّ
السعودي الجنسية.
الرميزان

• شقيقه مالك هاشم:

¶ مساهم رئيسي فــي شــركــة كوالي
فارم التي تأسست عام  ،2013ويشير
سـجـلـهــا ال ـت ـج ــاري إل ــى تخصصها
باستيراد وبيع وشراء كل ما يتعلق
باألدوية وما يباع في الصيدليات.

كنعان
ابراهيم
• مساهم في قناة «أو تي في».

• ع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة وم ـح ــام ــي
شركة ميديا تشاين هولدينغ التي
ي ــرأس مجلس إدارت ـه ــا عـبــد الـلــه بن
ع ـلــي ب ــن مـ ـب ــارك بــان ـخــر ال ـس ـع ـ ّ
ـودي
الجنسية ،وتمثل الشركة الخليجية
ل ــاع ــان وال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة  -الـتــي
ت ـص ــدر صـحـيـفــة الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط -
املساهم األكبر فيها.
• شــريــك ف ــي شــركــة وي ـب ـكــو ش.م.م.
ال ـتــي تـعـنــى وف ــق سـجـلـهــا الـتـجــاري
ب ـت ـج ــارة ال ـش ـقــق ال ـس ـيــاح ـيــة وادارة
املطاعم.
• م ــؤس ــس وعـ ـض ــو م ـج ـل ــس ادارة
ومـســاهــم فــي شــركــة املـتـحــدة للبناء
واإلن ـ ـمـ ــاء ال ـع ـق ــاري يــون ـيــانــد الـتــي
يــرأس مجلس ادارتـهــا والــده يوسف
كنعان.

• شقيقه وديع كنعان

¶ م ـســاهــم م ــع أش ـقــائــه وديـ ــع وب ــول
وشديد في شركة «باين بــارك» التي
سـجـلــت ع ــام  ،2006وي ـق ــول سجلها
ال ـت ـجــاري إن وظـيـفـتـهــا شـ ــراء وبـيــع
وتملك وتأجير واستئجار العقارات
وتشييد األبنية.
¶ املدير العام لفندق أكواريوم.
ال يفضي البحث عــن مؤسسة «كونتوار
األمانة العقارية» في السجل العقاري إلى
أي نـتـيـجــة ،بــرغــم ش ـهــرة املــؤس ـســة الـتــي
يــوصــف ودي ــع كنعان بمديرها الـعــام في
امل ـقــابــات الـصـحــافـيــة ،وه ــي نــاشـطــة في
تجارة العقارات وإنشاء املشاريع السكنية
منذ أكثر من ثالثني عام.

سيمون أبي رميا

• مـ ـس ــاه ــم وعـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة
ف ــي شــركــة ال ــرؤي ــة ال ـجــديــدة ل ــإدارة
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة فـ ـ ــي ش ــرك ــة
«كريستال باليه» املتخصصة بإدارة
واس ـت ـث ـم ــار امل ـن ـت ـج ـعــات الـسـيــاحـيــة
والترفيهية التي يساهم فيها أيضًا
ابــراهـيــم ع ــازار نجل النائب السابق
سمير عازار.

األنشط
في قطاع
األعمال
في البيئة
العونية
هم
مستشارو
الوزراء
الحاليين
والسابقين
الذين
يالحقون
«البيزنس»
أينما كان
دون
توقف عند
أية اعتبارات
سياسية
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رفيق الحريري

Shades of

زياد أسود
• شــريــك فــي غـلــوبــال لـلـطـيــران التي
ت ـع ـنــى ب ـت ــأم ــن خ ــدم ــات امل ـســافــريــن
والـ ـسـ ـي ــاح م ـث ــل ب ـي ــع تـ ــذاكـ ــر ال ـس ـفــر
والرحالت.
• مـ ـس ــاه ــم وع ـ ـضـ ــو م ـج ـل ــس إدارة
وم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة م ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــوم
انـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــاشـ ـ ـي ـ ــون ـ ــال ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـعـ ـن ــى
وف ـ ـ ــق س ـج ـل ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ب ـت ـج ــارة
مـسـتـحـضــرات الـتـجـمـيــل ،واملـكـمــات
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـش ـ ـمـ ــوع ،واملـ ـبـ ـي ــدات
وأدوات ال ـ ـغ ـ ـس ـ ـيـ ــل وال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــف،
والـنـبــاتــات ،واالل ـب ـســة ،ومستلزمات
صالونات الحالقة والتجميل ،إضافة
إلــى االشـتــراك فــي املناقصات العامة
والخاصة.
• عـ ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة وم ـح ــام ــي
ش ــرك ــة  MED WORLDال ـت ــي تعنى
وف ـ ـ ــق س ـج ـل ـه ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ب ـت ـج ــارة
املعدات الطبية ،وخصوصًا ما يتعلق
بعمليات القلب والقلب االصطناعي.
واالش ـ ـتـ ــراك ف ــي امل ـن ــاق ـص ــات ال ـعــامــة
والـ ـخ ــاص ــة ل ـت ـج ـه ـيــز امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
وتأسيسها.

وهو محامي الشركات التالية:

GLOBAL
TECHNICAL
•
 MANAGEMENTالتي يــرأس مجلس
إدارتـ ـ ـه ـ ــا ش ـق ـي ـقــه سـ ـي ــرج أسـ ـ ـ ــود ،وه ــي
سـ ـجـ ـل ــت ع ـ ـ ــام  2013وتـ ـعـ ـن ــى وف ــق
سجلها الـتـجــاري بفحص وصيانة
بـ ــدن ال ـع ــائ ـم ــات ال ـب ـح ــري ــة ومـ ـع ــدات
إطـ ـف ــاء ال ـح ــري ــق واإلن ـ ـقـ ــاذ ال ـب ـحــري،
وإدارة الـسـفــن واملـنـصــات واملـنـشــآت
البحرية والشركات البحرية.
• تـكـمــو انـتــرنــاشـيــونــال الـتــي تـعـنــى وفــق
سجلها باالشتراك في املناقصات العامة
والخاصة.
• ايفازيون سود التي يرأس مجلس
إدارتها الياس أسود .وهي تعنى وفق
سجلها الـتـجــاري بتقديم الخدمات
ال ـس ـيــاح ـيــة وال ـف ـن ــدق ـي ــة ،واس ـت ـث ـمــار
الفنادق واملطاعم واملقاهي ،والدخول
في املناقصات واملــزادات وااللتزامات
في الحقلني العام والخاص.
•  TREATS HOLDINGالتي ترأس
مجلس إدارتها ماري كرستني الياس
أسود صفير ،وأعضاء مجلس اإلدارة
هم :فيليب وبيار وكارين أسود.
• تــريــو الـتــي ت ــرأس مجلس إدارتـهــا
م ـ ـ ـ ـ ــاري كـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــن الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس اس ـ ـ ــود
صفير ،ويساهم فيها بـيــار وفيليب
وك ـ ــاري ـ ــن أسـ ـ ـ ــود .وه ـ ــي ت ـع ـن ــى وف ــق
سجلها الـتـجــاري بتقديم الخدمات
ال ـس ـي ــاح ـي ــة وال ـف ـن ــدق ـي ــة واس ـت ـث ـمــار
ال ـ ـف ـ ـن ـ ــادق وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوادي
السياحية ،وافتتاح املطاعم واملقاهي
املتخصصة باملأكوالت االيطالية.
• مـحــامــي شــركــة ABRAJ FOODS
ال ـت ــي تـ ــرأس مـجـلــس إدارتـ ـه ــا م ــاري
ك ــريـ ـسـ ـت ــن ال ـ ـي ـ ــاس اس ـ ـ ـ ــود ص ـف ـي ــر،
ويـ ـتـ ـش ــارك أس ـه ـم ـهــا ف ـي ـل ـيــب وب ـي ــار
أسـ ـ ـ ــود .وه ـ ــي ت ـع ـن ــى وف ـ ــق سـجـلـهــا
بتجارة املواد الغذائية واملأكوالت.

(هيثم
الموسوي)

• سويت انــد سمايل هولدينغ التي
يرأس مجلس إدارتها وسام ابراهيم
أبو عياش.
•  UTSCH LEBANONالـتــي سجلت
ع ــام  ،2013وي ـقــول سجلها الـتـجــاري إن
وظيفتها بـيــع لــوحــات ال ـس ـيــارات ووثــائــق
أمـنـيــة أخ ــرى ،وتــركـيــب وصـيــانــة منشآت
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـ ـضـ ــروريـ ــة لـ ـل ــوح ــات كــأن ـظ ـمــة
الكمبيوتر أو أيــة مـعــدات أخ ــرى لتسجيل
املركبات.
• NEW LOOK PRODUCTION
.INTERNATIONAL
• «ت ر س» التي سجلت عــام ،2013
ويقول سجلها التجاري إنها تعنى
ب ــاالس ـت ـث ـم ــارات ال ـت ـج ــاري ــة وت ـقــديــم
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـس ـي ــاح ـي ــة وال ـف ـن ــدق ـي ــة
واستثمار الفنادق واملطاعم واملقاهي
والصاالت والنوادي السياحية.
• سـ ـتـ ـيـ ـش ــا غـ ـ ـ ـ ـ ــروب لـ ـ ــان ـ ـ ـشـ ـ ــاءات
واالعمار.
• .LIANO HOLDING
• «عـ ـ ــون روس ـ ـت ـ ــوري» الـ ـت ــي تـعـنــى
وفق سجلها بتجارة املــواد الغذائية
وال ـح ـل ــوي ــات والـ ـ ـب ـ ــزورات وال ـك ـحــول
وال ــدخ ــان ع ـلــى ان ــواع ــه وامل ـع ـج ـنــات.
وبيع اليانصيب واللوتو.
• «ريشاز» لتأجير السيارات.
• عجيل للتصاميم والتعهدات.
• BUILD TEK S.A.R.L BT S.A.R.L
التي تعنى وفــق سجلها بكل أعمال
املـ ـق ــاوالت واالل ـت ــزام ــات ف ــي الـقـطــاع
ال ـع ــام والـ ـخ ــاص .وتـنـفـيــذ وتصميم
الديكور الداخلي والخارجي .وانشاء
مـ ـع ــام ــل ال ـ ـب ـ ــاط وال ـ ـ ــرخ ـ ـ ــام وك ــاف ــة
مـلـحـقــاتـهــا م ــن م ـنــاش ـيــر كـهــربــائـيــة
وميكانيكية.

ما ورد في امللحق بأعداده الثالثة
يسلسل دون تحليل أو اتهامات
الشركات التجارية والعقارية
واملالية الخاصة بالنواب والوزراء
واألشخاص املحيطني بهم ،كما
وردت في السجل التجاري في وزارة
العدل .ومعطيات السجل التجاري
مجرد تمهيد لعرض الحق ملعطيات
السجل العقاري ،خصوصًا أن
غالبية السياسيني ال يسجلون
العقارات بأسمائهم بل بأسماء
الشركات التي سبق تعدادها .وإذا
كان لدى البعض انطباع ّ
بتعمد
إخفاء معلومات عن شخصيات أو
قوى سياسية محددة ،فإن «األخبار»
ّ
تعبر عن استعدادها للتزود بأي
معطيات موثقة بشأن سياسيني
آخرين ،عبر البريدين اإللكترونيني:
info@al-akhbar.com
al.akhbar@hotmail.com
وستنشرها فور التأكد من صحتها.

