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سياسة
في الواجهة

ّ
إتفاق الحريري ـ فرنجيه :مجمد ،مؤجل ،ال ي ـ
من غير المستبعد استغراق مبادرة الرئيس سعد الحريري في رقاد طويل قبل ان تفيق البالد على صدمة انتخاب رئيس.
اي صدمةَ ،بمن وبأي رئيس؟ حتى ذلك الوقت يلبث النائب سليمان فرنجيه بين حلفائه من غير كتم ّ
تصدع اصابهم
نقوال ناصيف
عني كــل مــا شــاع عــن اجتماع باريس
ف ــي  17ت ـشــريــن ال ـثــان ــي ب ــن الــرئـيــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري والـ ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان
فرنجيه انهما ابرما تسوية مزدوجة:
فرنجيه رئيسا للجمهورية والحريري
رئيسا للحكومة .مــذ ذاك ،لــم يعد اي
حــديــث ع ــن ه ــذه الـتـســويــة يـفـصــل ايــا
من الشقني عن اآلخر .يصالن معا الى
حكم حقبة ما بعد الشغور الرئاسي او
ال يصالن ابدا.
وعلى وفــرة االحــاديــث التي تناوالها
فــي اجـتـمــاع بــاريــس ،وتطرقهما الــى
مـبــادىء محددة يتعهدان العمل معا
على تحقيقها ،هي في احسن االحوال
عـ ـن ــاوي ــن م ــرحـ ـل ــة مـ ــا بـ ـع ــد ان ـت ـخ ــاب
نائب زغرتا رئيسا للجمهورية ومن
ث ـ ّـم ـ ـ ـ ـ كــاس ـت ـطــراد مـكـ ّـمــل ل ــه ـ ـ ـ ـ تسمية
ال ـح ــري ــري ف ــي الـ ـع ــودة ال ــى ال ـس ــراي ــا،
ش ــاء كــل منهما ان يتلو عـلــى مسمع
اآلخــر تأكيد ثوابته التي ال يتزحزح
عـ ـنـ ـه ــا .ت ـم ـس ــك ف ــرن ـج ـي ــه ب ـخ ـي ــارات ــه
السياسية التي ال يحيد عنها ،وهي

الحريري وفرنجيه تبادال
تأكيد تمسك كل منهما
بخياراته االستراتيجية
ع ــاقـ ـت ــه االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ب ــال ــرئ ـي ــس
الـســوري بشار االســد واملـقــاومــة ،ورد
الحريري بدوره بتأكيد خياراته التي
ال ي ـح ـيــد ع ـن ـهــا اي ـض ــا وه ــي تـحــالـفــه
االستراتيجي مــع السعودية ورفــاقــه
في قوى  14آذار ،بيد انه قال ملحاوره
مــا وصـفــه ب ـ «القيمة املـضــافــة» ،وهو
احـتــرامــه عالقاته وتعلقه بأصدقائه
وح ـل ـفــائــه ،ورغ ـب ـتــه واي ـ ــاه ف ــي وضــع
الـخــافــات السياسية جــانـبــا والعمل
معا على انقاذ البالد ودستور اتفاق
الطائف.
انتهى التفاهم الــى ما ُعــد من باريس

نصرالله :إسم عون مكتوب على كفني (هيثم الموسوي)

المشهد السياسي

دمشق :أوان عودة الحريري لم يحن بعد!
ه ــل زار ال ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان فــرنـجـيــة
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ــد؟
امل ـع ـط ـيــات امل ـت ــواف ــرة تـشـيــر إل ــى أن
ف ــرن ـج ـي ــة زار ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ــوري ــة
دم ـش ــق يـ ــوم أول م ــن أمـ ــس األحـ ــد،
والـ ـتـ ـق ــى ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـشــار
األسد .اللقاء كان إيجابيًا ،على عادة
الــرجـلــن الـلــذيــن تجمعهما صــداقــة
متينة تتخطى السياسة .وسياسيًا
أيـ ـض ــا ،ك ــان ــت أجـ ـ ــواء ال ـل ـق ــاء تـتـســم
ب ــال ــوض ــوح .ش ــرح فــرن ـج ـيــة لــأســد
تفاصيل م ـبــادرة ال ـحــريــري ،معيدًا
التذكير بموقفه السياسي ،ومؤكدًا
أنــه لــم يـقـ ّـدم أي الـتــزام يتناقض مع
هذا املوقف .وبحسب مصادر قريبة
من القيادة السورية ،فإن األسد ّ
عبر
عــن ّ مــوقـفــه مــن الـتـســويــة املـقـتــرحــة.
ولخصت املصادر هذا األمر بالقول
إن األسد قال لفرنجية إن «األسباب
ال ـت ــي دف ـع ــت ال ــى إخ ـ ــراج ال ـحــريــري

ـف ب ـعــد» .وهــذا
مــن الـسـلـطــة لــم تـنـتـ ِ
الكالم ّ
فسرته املصادر بأنه يعكس
املوقف الحقيقي لألسد من مبادرة
الحريري الرئاسية ،التي ترى فيها
دم ـ ـشـ ــق «مـ ـق ــايـ ـض ــة ب ـ ــن ال ــرئ ــاس ــة
وال ـح ـكــم الـفـعـلــي ل ـل ـب ـنــان» .وربـطــت
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ب ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
املتداولة ،وبني البيان الذي أصدره
أمـ ــس امل ــدي ــر الـ ـع ــام ال ـس ــاب ــق لــأمــن
العام اللواء جميل السيد .فالسيد،
وكان من أشد املتحمسني في فريق
 8آذار وحلفائه لتسوية الحريري ـ
فرنجية ،قال إمس إنه يدرس إمكان
رف ــع دع ــوى قـضــائـيــة ض ــد الــرئـيــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،ف ــي م ـل ــف ش ـهــود
الزور (راجع الكادر املرفق) .ويمكن
االستنتاج من البيان أن رفع الدعوى
سيكون أمام القضاء السوري ،الذي
ّ
ذك ــر الـسـ ّـيــد ب ــأن م ــذك ــرات التوقيف
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أص ـ ـ ـ ــدره ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـح ـ ــق أعـ ـ ـض ـ ــاء

ف ــري ــق ع ـم ــل ال ـح ــري ــري (س ـيــاس ـيــن
وإع ــام ـي ــن وأم ـن ـي ــن وق ـضــائ ـيــن)
ع ــام  2010ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول.
والالفت أن هذا البيان صدر ليعلن
ال ـس ـيــد إس ـق ــاط ادع ــائ ــه الـشـخـصــي
بـحــق ال ـل ــواء وس ــام الـحـســن بسبب
الـ ـ ــوفـ ـ ــاة .ف ــال ـح ـس ــن اس ـت ـش ـه ــد قـبــل
أك ـث ــر م ــن ثـ ــاث سـ ـن ــوات ،وإس ـق ــاط
االدعــاء الشخصي بحقه في دعوى
مـجـ ّـمــدة عمليًا ينبغي أن يـكــون قد
حصل منذ ذلك الحني ،ما يعني أن
الـسـيــد أص ــدر بـيــانــه ل ـهــدف وحـيــد:
إعـ ـ ـ ــان ن ـي ـت ــه مـ ـق ــاض ــاة الـ ـح ــري ــري
أمــام القضاء ال ـســوري ،على خلفية
مـلــف ن ــزاع ظــاهــره شخصي بسبب
االعتقال التعسفي الــذي ّ
تعرض له
مــن قـبــل فــريــق الـحــريــري بــن عامي
 2005و .2009أم ــا بــاط ـنــه وك ــل ما
ّ
فـيــه ،فسياسي متصل بــالـنــزاع بني
الحريري والحكومة السورية على

خـلـفـيــة الـتـحـقـيــق ال ــدول ــي بــاغـتـيــال
الــرئـيــس رفـيــق ال ـحــريــري ،واالت ـهــام
السياسي الــذي ّ
وجهه فريق الرابع
عشر مــن آذار إلــى دمشق بالوقوف
ّ
خلف االغتيال .وذكرت املصادر بأن
ملف شهود الزور الذي عاد وفتحه
الـسـيــد أم ــس ،ك ــان ق ــد ب ــدأ قـضــائـيــا
في دمشق عندما كانت العالقة بني
الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري والــرئـيــس
ب ـش ــار األسـ ــد ف ــي أوج إيـجــابـيـتـهــا.
وصدرت مذكرات التوقيف السورية
بـ ـح ــق فـ ــريـ ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري رغـ ـ ــم ت ـلــك
اإلي ـج ــاب ـي ــة .وف ـي ـمــا ل ــم ُي ـف ـهــم جـيـدًا
توقيتها السياسي حينذاك ،فإنها
كانت املؤشر األول على أن العالقة
بــن الـحــريــري واألس ــد لــم تـكــن على
مــا ُي ــرام .كما أن ملف شـهــود الــزور
كــان «مطية» فريق  14آذار إلسقاط
حكومة الرئيس سعد الحريري في
كانون الثاني  .2011وترى املصادر

في بيان السيد مؤشرًا إضافيًا على
موقف دمشق من مبادرة الحريري.
عـلــى صعيد آخ ــر ،نـفــت م ـصــادر في
ف ــري ــق  8آذار م ــا ال يـ ــزال ُي ـش ــاع عن
أن فرنجية ق ـ ّـدم تـعـهــدات للحريري
خ ـ ــال ل ـقــائ ـه ـمــا ال ـب ــاري ـس ــي الـشـهــر
الفائت ،وال ملساعدي الحريري الذين
يلتقيهم ف ــي ل ـب ـنــان ،وآخ ــره ــم ن ــادر
الـحــريــري والـنــائــب الـســابــق غطاس
خــوري .وقالت املصادر إن الحريري
طــالــب فــرنـجـيــة بـمــواقــف مــن قــانــون
االنتخابات والخصخصة و»تكبير
ح ـ ـجـ ــم االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد» وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا مــن
القضايا ،إال أن فرنجية ّ
عبر عن رأيه
بكل مــا سمعه ،لكن مــن دون الـتــزام
أي م ــوق ــف ،م ــؤك ـدًا أن ه ــذه املـلـفــات
يناقشها مــع حلفائه قبل الـتــزام أي
م ـن ـه ــا .ك ــذل ــك ك ـ ــان م ــوق ــف فــرنـجـيــة
عندما اقـتــرح عليه الـحــريــري زيــارة
السعودية ،إذ ّ
رد رئيس تيار املــردة
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كالم في السياسة

ــصلح للتعويم
ال ــى ب ـيــروت «ت ـســويــة» ،غـيــر مفهومة،
ت ـج ـعــل م ــن ال ــرج ـل ــن ـ ـ ـ ـ وك ــاه ـم ــا فــي
مـعـسـكــر مـ ـن ــاوىء لــآخــر ـ ـ ـ ـ مــرشـحــن
ت ــوافـ ـقـ ـي ــن ل ــرئ ــاسـ ـت ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة
والحكومة يدًا بيد ،من غير ان يتخلى
اي م ـن ـه ـمــا ع ــن ح ـل ـف ــائ ــه االق ـل ـي ـم ـيــن
واملحليني .بل اوحيا ،في االيام االولى
بعد الكشف عن هذا التفاهم ،انه ثمرة
خـيــاراتـهـمــا االقـلـيـمـيــة الـتــي اسـتـقـ ّـرت
عـلـيـهـمــا آللـ ــة ح ـك ــم ل ـب ـن ــان .ك ـ ّـرس ــا اذ
ذاك قــاعــدة جــديــدة فــي ادارة الـخــروج
مــن الـشـغــور الــرئــاســي واإلن ـت ـقــال الــى
السلطة الجديدة :رئيس للجمهورية
مـ ــن ق ـ ــوى  8آذار فـ ــي م ـق ــاب ــل رئ ـيــس
للحكومة من قوى  14آذار ،على انقاض
قاعدة سابقة ّ
سوق لها تيار املستقبل
م ــذ ب ــدأ ي ـت ـحــدث ف ــي مــرح ـلــة الـشـغــور
عن «رئيس توافقي» ذي مواصفات ال
تنتمي الى اي من الفريقني املتنازعني،
يـ ــوازن مــا بــن رئ ـيــس ملـجـلــس ال ـنــواب
من فريق  8آذار ورئيس للحكومة من
فريق  14آذار.
في حصيلة ما اتفقا عليه في باريس
وعجزا عن امراره لدى حلفائهما ،بات
اتفاق الرجلني اكثر من ّ
مجمد ومؤجل.
ّ
وربما يتعذر تعويمه مجددا اذ تأكد
اف ـت ـق ــاره الـ ــى تــأي ـيــد اق ـل ـي ـمــي مـ ــزدوج
يمثله في الخارج ما يمثله في الداخل.
وه ــو وج ــود ت ــاق س ـعــودي ـ ـ ـ ـ ايــرانــي
على اخراج الرئاسة اللبنانية من مأزق
الشغور .اول َمن بادر الى نعي االتفاق
ضمنا وزير الخارجية السعودي عادل
الجبير ،قبل ايام ،بنفيه عالقة طهران
بــالـتـســويــة تـلــك ،مــا عـنــى انـهــا اقـتــراح
من طرف واحــد .بذلك ّ
ميزت الدولتان
ال ـ ـجـ ــاران الـ ـع ــدوت ــان ب ــن تـفــاهـمـهـمــا
املضمر على تحييد لبنان عن الحرب
نزاعهما املستعر
السورية وعدم انتقال ّ
فيها الــى ساحته السنية ـ ـ الشيعية،
وبني خالفهما على استحقاق رئاسي
ال يـ ــزال بــالـنـسـبــة الـيـهـمــا ق ـ ــادرا على
احـتـمــال مــزيــد مــن الــوقــت واالن ـت ـظــار.
اذ تكمن االهـمـيــة املضاعفة النتخاب
الــرئ ـيــس ،يــومــا بـعــد آخ ــر ،ف ــي الــدولــة
التي يسعها منفردة تسمية الرئيس
اللبناني .بل لم يعد في االمكان توقع
استئثار دولة واحدة باختيار الرئيس
على نحو مــا اعـتــاد عليه اللبنانيون
في العقود االخيرة .كمنت السابقة في
الطريقة التي اتبعت في اختيار قائد
الـجـيــش الـعـمــاد مـيـشــال سليمان عــام

 2007مــرشـحــا تــوافـقـيــا لـلــرئــاســة مع
وقــف التنفيذ ـ ـ للمفارقة هــي نفسها
مع فرنجيه من خالل العرابني اياهما
الحريري والنائب وليد جنبالط ـ ـ الى
ان حان اوان تسوية فعلية وإن موقتة
يشترك فيها اكثر من دولة بغية اخراج
انتخابه .وهو ما انجزه اتفاق الدوحة
السنة التالية.
ومع ان فرنجيه يظل مرشحا محتمال
يـصـعــب اق ـنــاعــه بتخليه ع ــن تفاهمه
مــع ال ـحــريــري ،عـلــى ان مــا افـضــى اليه
اج ـت ـمــاعــه ب ــاالم ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه م ـن ـت ـصــف
االسبوع املاضي اعاد مبادرة الرئيس
السابق للحكومة الــى النقطة الصفر،
وهــي ان اولــويــة الـتـفــاوض واالختيار
واملـفــاضـلــة ال ت ــزال حـتــى اش ـعــار آخــر
للرئيس ميشال ع ــون .واق ــع االم ــر انه
اعــاد ايضا فرنجيه الــى داخــل فريق 8
آذار ،وحمله ضمنا على التخلي عن
مـقــاربــة كــان قــد وضعها بعد رجوعه
م ــن ب ــاري ــس ،وه ــي تـسـلـيـمــه بــأولــويــة
التفاوض مع عــون كمرشح اول شرط
عــدم حرمان مرشح آخــر في التحالف
نـ ـفـ ـس ــه مـ ـ ــن حـ ـ ـظ ـ ــوظ ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول الـ ــى
الرئاسة.
ـض خ ــاص ــة اج ـت ـم ــاع فــرنـجـيــه
ل ــم ت ـف ـ ِ
بـنـصــرالـلــه س ــوى ال ــى تــأك ـيــد م ــا كــان
ي ـتــوق ـعــه ع ـ ــون ،م ـنــذ ال ـل ـح ـظــة االولـ ــى
لـعـلـمــه ب ـتــرش ـيــح فــرن ـج ـيــه ،م ــن حــزب
الله .وهــو استمرار وقوفه الــى جانبه
وت ـم ـس ـكــه ب ـتــرش ـحــه ل ـلــرئــاســة خ ـيــارا
وحـيــدا للحزب وحلفائه الــى امــد غير
مـحــددَ .مــن اصـغــى فــي االي ــام االخـيــرة
الــى رئـيــس تكتل التغيير واالص ــاح،
ق ـبــل اس ـت ـق ـبــالــه فــرن ـج ـيــه ف ــي الــراب ـيــة
ثــم بعد هــذا الـلـقــاء ،يسمع منه عبارة
واض ـ ـحـ ــة ودالـ ـ ـ ــة دون ـ ـمـ ــا اس ـ ـهـ ــاب فــي
ال ـت ـفــاص ـيــل« :انـ ــا وال ـس ـيــد نـفـهــم على
بعض».
لكن ثمة عبارة اخرى اكثر داللة وعمقا
فــي مـغــزاهــا الــديـنــي والـسـيــاســي على
الـ ـس ــواء ،قــالـهــا نـصــرالـلــه ف ــي مـعــرض
ت ــأك ـي ــد ت ـم ـس ـكــه بـ ـع ــون م ــرش ـح ــا اول
ل ـل ـح ــزب ه ــي ان «اس ـ ــم م ـي ـش ــال ع ــون
مكتوب على كفني».
عبارة كهذه تعني ان ال مرشح للحزب
س ــوى صــاحــب ه ــذا االسـ ــم ف ـقــط ،وإن
وج ــد فــي نــائــب زغــرتــا الـكـثـيــر الكثير
الــذي يطمئنه اليه ،وال يعثر عليه في
حليف قديم موثوق به آخر.

الحريري يأتي بالرئيس
أم الرئيس يأتي بالحريري؟
جان عزيز
يومًا بعد يــوم تتضح الفجوة السحيقة في القراءات
حــول مــا ُسـ ّـمــي امل ـبــادرة الــرئــاسـيــة لسعد الـحــريــري.
فهي لم ّ
تفجر االصطفافات السياسية داخل الفريق
الواحد وحسب .بل األهم أنها فسخت الفهم السياسي
لحقيقة امل ــواق ــف الــداخـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة ح ـيــال األزم ــة
اللبنانية.
الفريق الـحــريــري ال ي ــزال يـصـ ّـر ،فــي العلن على األقــل،
وبـعـيـدًا عــن ك ــام الـخـيـبــة الـهــامـســة فــي مـطــاعــم وســط
بيروت الفاخرة ،على أن مبادرته سائرة نحو التنفيذ،
شاء من شاء و»أبا من أبا» (كذا) ،كما كتب أحد مريديها
على الفـتــة ترحيبية .فيما الـفــريــق اآلخ ــر ال ي ــزال عند
موقفه بأن الخطوة معتورة وأن الحريري نفسه ّ
تصرف
ّ
بخفةّ ،أدت إلى نسف ما كاد أن يكون فرصة له ولفريقه
في تعويض بعض ما فات .غير أن األهم من الكالم حول
الطرح واحتماالته املستقبلية ،هو املعطيات التي يقدمها
كل من الفريقني حول األوضاع الخارجية الدافعة في هذا
االتجاه أو عكسه.
ّ
ّ
يصر منظروه على الجزم
فمن جهة الفريق الحريري،
بــأن خـطــوة الــرجــل املنفي قـسـرًا ،لــم تــأت مــن ع ــدم .وال
من حسابات مالية أو شخصية كما ّ
يسوق خصومه.
سياسي إقليمي
وال هي خصوصًا معزولة عن ّسياق ً
برمته وصوال حتى شمال
طويل عريض ،يشمل املشرق
الحريريون أن ما أقدم عليه زعيمهم ،كان
أفريقياّ .يؤكد ّ
منسقة بدقة وبالتفصيل مع كل القوى العظمى
خطوة
على الكرة األرضية .على خلفية أنه بات في على وجه
األرض الـيـ ًـوم ،معسكران اثنان ال ثالث لهما وال وسط
بينهما .أوال معسكر اإلره ــاب املمثل ب ـ «داع ــش» ومن
مثلها .وثانيًا معسكر الحرب على «داعــش» وأخواتها.
وأن هذا االصطفاف الجديد أعــاد خلط األوراق العاملية
واإلقليمية كلها .فباتت واشـنـطــن ومــوسـكــو وطـهــران
وال ــري ــاض ،وطـبـعــا مـلـحـقــات ه ــذه ال ـعــواصــم كــافــة ،في
صــف واحـ ــد .وأن ه ــذا املـعـسـكــر أع ـلــن حــربــه الشاملة
على اإلرهابيني .وفي سياق هذه الحرب قـ ّـرر قــادة هذا
املعسكر تطبيق خطوات تمهيدية ضرورية ،تحت عنوان
تصفية الحروب التنفيسية أو إنهاء معاركهم بالواسطة
التي كانوا قد أشعلوها قبل والدة حدث «داعش» .ولذلك،
بدأ زمن التسويات :اليمن ذاهب إلى وقف إلطالق النار.
ليبيا ذاهبة إلى تنفيذ اتفاق مصالحة بني ّمتحاربيها.
وسوريا وضعت على السكة نفسها .والسكة املذكورة
ه ــي م ــا دف ـعــت ج ــون ك ـيــري إل ــى ات ـخ ــاذ ق ـ ــرار ،ودوم ــا
بالتوافق مع قــادة الحلف الكوني الجديد ،قضى بنقل
«فيينا  »3مــن بــاريــس إلــى نـيــويــورك .ال لـشــيء إال ألن
املسألة قد ُحسمت بني واشنطن وموسكو على كيفية
فرض الحل في دمشق :يذهب أهل فيينا إلى مانهاتن
ّ
للتصور األميركي
بعد أيام ،فيتفقوا على آلية تنفيذية
ـ ـ الــروســي .بعدها تتسلم واشـنـطــن الــرئــاســة الــدوريــة

ملجلس األمن .فتتولى إخراج قرار تحت الفصل السابع
بوقف إطــاق النار في سوريا .وتنتهي األزمــة هناك...
يبتسم أصـحــاب األس ــرار الحريرية عند هــذا املفصل،
قـبــل أن يـتــابـعــوا قــراءت ـهــم :مــن هـنــا ج ــاءت الـفـكــرة بما
يشبه اإليعاز إلى الحريري :إذهب وقم بخطوتك .الطريق
أمامها سالكة وآمنة .يرفض الحريريون أي مناقشة في
التفاصيل .كما أي حــوار حــول احتماالت فرضياتهم
الكثيرة في قراءتهم املذكورة .يكتفون بالجزم اليقيني
الـقــاطــع :لقد اتـخــذ ال ـقــرار .قــد يتأخر أســابـيــع .لكنه في
النهاية سينفذ .وكل من يعترضه سيتم سحقه .تمامًا
كما حصل زمن الطائف!
يبتسم أركان الفريق املقابل للحريري حيال تلك القراءة.
يعتبرونها ضربًا من ّ
التخيل الواهم ال غير .ال يهتمون
ّ
بالرد على وقائعها وال بتفنيد مندرجاتها وال بإفشاء
ما يعتبرونه القراءة املضادة والصحيحة ،بكل حيثياتها
بالسؤال
ووقائعها .يكتفي هؤالء للتعبير عن اطمئنانهم ً
البسيط التالي :إذا كان صحيحًا أن اتفاقًا شامال كهذا
قد تم بني طهران والرياض كما بني موسكو وواشنطن.
وبمعزل عن كل املؤشرات املناقضة له على األرض ،لكن
من يفترض أن يعرف به من الجانبني اإليراني والروسي
قبل اآلخر ،نحن أم الحريري؟ ولنفترض أنه نوقش مع
طهران وموسكو ،فهل تتعامل هاتان العاصمتان معنا
على قــاعـ ًـدة اإلم ــرة والتنفيذ؟ كــل هــذا أضـغــاث أحــام.
هــذا فضال عــن واقــع مــوازيــن الـقــوى الــذي بــات معروفًا
على جبهات الحرب الشاملة ،من اليمن إلى سورياً .لكن
يكفي لتكذيب كــل مــا ي ــروى هــاتــان الــواقـعـتــان :أوال أن
موسكو لم تأت على ذكر مبادرة الحريري التي يروون
أنها انطلقت قبل أشهر ،إال يوم الجمعة املاضي ،في 11
كانون األول الجاري .حني أرسل مساعد وزير الخارجية
الــروسـيــة ميخائيل بــوغــدانــوف ،إل ــى سفير ب ــاده في
طـهــران ،ليفان جــاغــاريــان ،يطلب منه ســؤال املسؤولني
اإليرانيني عن مدى معرفتهم بما يسمى مبادرة رئاسية
لسعد الـحــريــري! وفــي الـيــوم التالي بــالــذات ،أي السبت
املاضي في  12الجاري ،أرسل وزير الخارجية الفرنسية
لوران فابيوس إلى سفير بالده لدى إيران أيضًا ،برونو
فوشيه ،يسأله طلب موعد من مساعد وزير الخارجية
اإليــران ـيــة حـســن أمـيــر عـبــد الـلـهـيــان ،لالستفسار منه
حــول مــدى معرفة إدارت ــه بما سمي املـبــادرة الحريرية
ذاتها .علمًا أن السفيرين سمعا الجواب نفسه :رئاسة
الجمهورية اللبنانية مسألة تبحث في بيروت .مع تقدير
إيراني ال غير ،أنه وفق معلومات طهران ،ال يزال املوقف
الثابت من هذه املسألة يختصره حلف شخصني اثنني:
حسن نصرالله وميشال عون!
م ــاذا يـعـنــي ه ــذا الـتـنــاقــض املـطـلــق فــي املـعـطـيــات؟ بكل
بساطة هو انفالع وجداني وسلوكي بني منطقني :واحد
يقول إن سعد الحريري هو من سيأتي بالرئيس املقبل.
وآخ ــر يـقــول إن الــرئـيــس املقبل هــو مــن يمكن أن يأتي
بالحريري .أيهما أصح؟ من يعش ير!

تقرير

السيد لالدعاء على الحريري :متورط في «شهود الزور»
فرنجية للحريري:
أزور الرياض رئيسًا
ال مرشحًا

مختلف القوى أظهرت أن أوان إطالق
يحن بعد.
املبادرة لم ِ

لبنان في تحالف سعودي!
بالقول إنه يزور الرياض «رئيسًا ال
مرشحًا».
فــي محصلة الـنـقــاشــات السياسية،
تــواجــه م ـبــادرة الـحــريــري الرئاسية
الكثير من العقبات ،التي قد ّ
يعبر عن
بعضها النائب فرنجية في إطاللته
ض ـم ــن ب ــرن ــاج «ك ـ ــام ال ـ ـنـ ــاس» عـلــى
ش ــاش ــة «أل ب ــي س ــي آي» الـخـمـيــس
امل ـق ـبــل .وفـيـمــا ك ــان فــريــق الـحــريــري
يـ ـ ّ
ـروج لـفـكــرة أن ي ـبــادر رئ ـيــس تيار
املستقبل إلى إعالن ترشيح فرنجية
مـ ـ ــن ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ق ـ ـبـ ــل إطـ ـ ــالـ ـ ــة زغـ ــرتـ ــا
الـخـمـيــس ،نـفــت م ـصــادر قـيــاديــة في
التيار األزرق ذلك ،مؤكدة أن مواقف

وف ـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،مـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن
ُيـ ـث ــار ن ـق ــاش س ـيــاســي حـ ــول إع ــان
ال ـس ـع ــودي ــة أمـ ــس ت ــأل ـي ــف «ت ـحــالــف
إس ـ ــام ـ ــي» عـ ـسـ ـك ــري تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«مكافحة اإلرهـ ــاب» ،مـقـ ّـره الــريــاض.
وس ـي ـكــون ال ـن ـقــاش م ـت ـم ـحــورًا حــول
إدراج لـ ـبـ ـن ــان ضـ ـم ــن ال ـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي
وافقت على تحالف كهذا .ومــن غير
امل ـع ــروف م ــن ه ــي الـجـهــة اللبنانية
ال ـ ـتـ ــي ات ـ ـخـ ــذت قـ ـ ـ ــرار امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
التحالف الـسـعــودي ،علمًا بــأن قــرار
التوقيع على اتفاقيات من هذا النوع
يحتاج إلــى قــانــون ُي ـصــدره مجلس
النواب يجيز للحكومة التوقيع على
اتفاقيات دولية.
(األخبار)

أعلن املدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن جميل
السيد ،أنه يدرس االدعاء على الرئيس السابق سعد
الحريري بجرم التورط في مؤامرة شهود الزور .وأوضح
السيد في بيان أصدره مكتبه أمس أنه ثبت من مستندات
ّ
تسلمها من املحكمة الدولية الخاصة بلبنان «أن الحريري
اجتمع شخصيًا في باريس بتاريخ  27أيلول ،2005
بعد أقل من شهر على اعتقال الضباط األربعة ،بشاهد
الزور محمد زهير الصديق ،في حضور (رئيس فرع
املعلومات الراحل اللواء) وسام الحسن و(مساعد رئيس
لجنة التحقيق الدولية) غيرهارد ليمان وغيرهما ،إلقناعه
بتعديل شهادته الزور ضد سوريا والضباط األربعة».
ولفت إلى أن «الصديق عمد بعد االجتماع ،في اليوم نفسه،
إلى تعديل شهادته الزور بما يتالءم مع طلب املجتمعني».
وأوضح البيان أن «محامي السيد في دمشق تقدموا
بطلب إلى القضاء السوري إلسقاط االدعاء الشخصي،
وإلغاء مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عام  2010في
حق العميد وسام الحسن بسبب الوفاة ،مع مذكرات
توقيف أخرى في حق آخرين ،لتورطهم عام  2005في

مؤامرة شهود الزور وتضليل التحقيق في جريمة اغتيال
الرئيس الراحل رفيق الحريري ،من خالل تسويقهم
لشهود زور سوريني ،وال سيما محمد زهير الصديق
وهسام هسام وغيرهما» .في املقابل ،أبقى وكالء السيد
ادعاءه الشخصي قائمًا ،وبالتالي مذكرات التوقيف
سارية املفعول «في حق باقي املتورطني في املؤامرة،
ومن بينهم الوزراء السابقون مروان حمادة وحسن
السبع وشارل رزق ،والقضاة سعيد ميرزا وصقر صقر
والياس عيد ،واللواء أشرف ريفي والعقيد سمير شحادة،
والقاضي األملاني ديتليف ميليس ومساعده ليمان
والصحافي فارس خشان وغيرهم ،بعدما دعم السيد
أخيرًا ادعاءه عليهم باملستندات التي كان قد تسلمها من
املحكمة الدولية الخاصة بلبنان ووثائق ويكيليكس ،تثبت
بالتفصيل األدوار التي قام بها كل من هؤالء في مؤامرة
شهود الزور ،وال سيما الدور الرئيسي الذي اضطلع به
كل من الوزير رزق والقاضي ميرزا وخشان والضباط
ريفي وشحادة والحسن».
(األخبار)
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
األسباب التي قد
تجعل فرنجية رئيسًا
بـ ـع ــد مـ ـض ــي سـ ـن ــة ك ــامـ ـل ــة ع ـلــى
ّ
تعمد أميركا عدم إسقاط تنظيم
"داعـ ــش" ،عبر القصف املسرحي
لـ ـبـ ـع ــض م ـ ــواق ـ ـع ـ ــه ف ـ ـ ــي الـ ـ ــرقـ ـ ــة،
ورمـ ــي ال ـق ـســم األك ـب ــر م ــن ن ـيــران
قاذفاتها فــي بقع جغرافية غير
م ــأه ــول ــة ب ــال ــداع ـش ـي ــن ،ت ــأك ــدت
م ــوس ـك ــو ن ـهــائ ـيــا أن واش ـن ـط ــن،
م ــن خ ـ ــال ت ـك ـت ـي ـكــات ـهــا ،تـعـتـمــد
س ـيــاســة إض ــاع ــة ال ــوق ــت .وه ــذه
السياسة تعتبر مــن دون منازع
رك ـيــزة أســاسـيــة مــن ركــائــز حــرب
االس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف الـ ـفـ ـت ــاك ــة ،ت ـم ـه ـي ـدًا
لــاطــاحــة بـنـظــام الــرئ ـيــس بـشــار
األس ـ ـ ـ ــد .لـ ـ ـ ــذا ،ت ــدخـ ـل ــت مــوس ـكــو
لتصرخ في وجه مقولة ويلسون
ال ـقــدي ـمــة امل ـت ـج ــددة" :إن ُ ال ـق ـيــادة
املـ ـعـ ـن ــوي ــة ل ـل ـع ــال ــم ق ـ ــد أع ـط ـي ــت
ل ـنــا" ،وم ـقــولــة نـيـكـســون" :فـلـنــدع
اقتصاد كل دولة تقاوم أطماعنا
ْ
لكن حـ ٌّ
ـري بي
بها يصرخ :كفى".
أن أقـ ــول ل ــو أن مــوس ـكــو منحت
دمـشــق قاذفاتها الحديثة ،لكان
الجيش العربي الـســوري وحزب
الله ،بالتأكيد ،قادرين على وضع
القطار على سكة الحسم.
ل ـ ـكـ ــن إزاء تـ ـعـ ـمـ ـل ــق الـ ـغـ ـط ــرس ــة
األميركية ،وتوحشها ،وسعيها
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة
األحـ ــاديـ ــة ال ـق ـط ــب ع ـل ــى ال ـع ــال ــم،
أتــى التدخل الروسي في سوريا
ل ـخ ــوض م ـعــركــة ك ـســر ع ـظ ــم ،مع
ب ــاد ال ـس ــوب ــرم ــان .وب ـمــا أن أمــر
ب ـق ــاء ال ــرئ ـي ــس األس ـ ــد ف ــي قـصــر
املهاجرين بات محسومًا نتيجة
ه ـ ــذا الـ ـت ــدخ ــل املـ ـثـ ـم ــر ،اض ـط ــرت
الـسـعــوديــة وت ـيــار املستقبل إلــى
ال ـق ـب ــول بــرئ ـيــس ج ـم ـهــوريــة من
فريق  8آذار ،سبق أن وافــق على
اتفاق الطائف عام  ،1989االتفاق
الـ ــذي ال يـ ــزال مــدعــومــا إل ــى اآلن
م ــن أم ـي ــرك ــا وروسـ ـي ــا (االتـ ـح ــاد
الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي ف ـ ــي ع ـ ــام .)1989
وش ـ ـ ـ ــاءت مـ ـج ــري ــات الـ ـتـ ـط ــورات
الـسـيــاسـيــة وامل ـيــدان ـيــة أن تــرفــع
ّ
مــن حـظــوظ فــرنـجـيــة ،ألن معظم
الجماهير املسيحية فــي أقضية
جبل لبنان ما زالت حتى اآلن غير
مقتنعة باتفاق الطائف ،ومؤيدة
ل ـعــدم قـنــاعــة ع ــون الـضـمـنـيــة بــه،
كما أن انتصار البرنامج النووي
اإليراني في معركته مع واشنطن
ّ
وتل أبيب ،إضافة إلى أن املصالح
الــروس ـيــة الـسـعــوديــة والــروسـيــة
ال ـت ــرك ـي ــة م ــا زالـ ـ ــت م ـتــاق ـيــة فــي
شـتــى امل ـج ــاالت .وم ــن املـتــوقــع أن
تبلغ قيمة التبادل التجاري من
أنقرة وموسكو عام  20نحو 100
مليار دوالر ،وهي البالغة اليوم
 33مليار دوالر .كل ذلك من شأنه
أن يـصـ ّـب فــي مصلحة فرنجية،
إضــافــة إل ــى مــا يـقــال عــن تسوية
في اليمن ،وإمكانية تعهد بوتني
ع ــدم الـتـقــدم الـعـسـكــري الــروســي
ً
مستقبال باتجاه أوكرانيا ،مقابل
رف ــع ك ــل ال ـع ـقــوبــات االقـتـصــاديــة
املـ ـ ـف ـ ــروض ـ ــة عـ ـل ــى م ــوسـ ـك ــو مــن
االتحاد األوروبي.
ك ـم ــا أن ال ـت ـف ـج ـي ــرات الــداع ـش ـيــة
ف ــي ب ــاري ــس ان ـت ـقــامــا م ــن ال ـغــرب
ال ــذي لــم ي ـمـ ّـدد الــوقــت ل ـ "داع ــش"
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،س ــام ـح ــا ل ــروس ـي ــا
بــال ـتــدخــل ،ق ــد تــرفــع م ــن حـظــوظ
فــرنـجـيــة .إن هــوالنــد وكــامـيــرون
دخـ ــا ب ـش ـكــل جـ ــدي ولـ ــو مــؤقـتــا
فــي مـحــاربــة التكفير .والتسوية
ال ـعــرب ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة
ق ــد ت ـت ـيــح ت ـع ـب ـيــد ال ـط ــري ــق أم ــام
فــرن ـج ـيــة ل ـل ــوص ــول إلـ ــى الـقـصــر
الجمهوري.
ريمون ميشال هنود

تقرير

نزاع قضائي بين المجلس الشيعي وشمس الدين:

من «يملك» مسجد الطيونة؟
«انفجرت» أخيرًا بين
الوزير السابق
إبراهيم شمس الدين
والمجلس االسالمي
الشيعي األعلى .منذ
وفاة والده ،استأثر
شمس الدين برئاسة
الجمعية الثقافية
الخيرية وعقاراتها،
ومنها مسجد االمام
الصادق في الطيونة.
األخير بات مثار نزاع
قضائي :المجلس
يعتبره تابعًا للوقف،
والوزير السابق يعتبره
ملكًا لجمعيته التي
تعمل على بناء
جامعةّ ،
يتردد أنها
ّ
ممولة أميركيًا ،على
تخوم المسجد

شمس الدين« :كيف تكون الملكية بمفعول رجعي لما قبل  15عامًا؟ (بالل جاويش)

آمال خليل
«سـ ـق ــط» م ـس ـجــد اإلم ـ ـ ــام الـ ـص ــادق،
داخ ــل «مجمع اإلم ــام محمد مهدي
شـمــس ال ــدي ــن» فــي شــات ـيــا ،فــي يد
املجلس اإلســامــي الشيعي األعلى.
ب ـح ـس ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،ف ـ ـ ــإن ح ـســن
دم ـشــق ،امل ـســؤول اإلداري عــن وقــف
املسجد الــذي ّ
عينه املجلس حديثًا،
ّ
نفذ الجمعة املــاضــي قــرارًا قضائيًا
بضم املسجد إلى أوقاف املجلس.
بعد مقاومة خفيفة من قبل الوزير
الـ ـس ــاب ــق إبـ ــراه ـ ـيـ ــم شـ ـم ــس ال ــدي ــن،
رئـيــس الجمعية الثقافية الخيرية

ال ـت ــي ي ـت ـبــع ل ـهــا امل ـس ـج ــد ،وحـ ــراس
امل ـ ـج ـ ـمـ ــع ،انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إدارة شـ ـ ــؤون
املسجد مــن الجمعية إلــى املجلس،
ّ
عـلــى أن ي ـكــون مـتــولــي الــوقــف إمــام
املسجد الحالي الشيخ عبد األمير
شمس الدين (عم إبراهيم وبينهما
خ ــاف ــات) ونــائ ـبــه دم ـشــق .مـقـ ّـربــون
م ــن ش ـم ــس ال ــدي ــن اتـ ـهـ ـم ــوا دم ـشــق
باالستعانة بعدد من عناصر حركة
أمل املحسوبني عليه في الشياح.
ب ـع ــد املـ ـس ــاف ــة واض ـ ـ ــح بـ ــن ال ــوزي ــر
الـ ـس ــاب ــق وم ـع ـظ ــم أركـ ـ ـ ــان ال ـطــائ ـفــة
الـشـيـعـيــة م ـنــذ وفـ ــاة وال ـ ــده ،رئـيــس
امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ،قـ ـ ـب ـ ــل  15ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا .ع ـل ــى

ّ
ن ـحــو ت ــدري ـج ــي ،فـ ــض ال ـط ــرف ــان مــا
ي ـج ـم ـع ـه ـمــا مـ ــن م ـ ــوروث ـ ــات وال ـ ـ ــده.
ب ـق ـيــت إلب ــراه ـي ــم رئ ــاس ــة الـجـمـعـيــة
وم ــؤسـ ـس ــاتـ ـه ــا م ـ ــن دون «ش ــري ــك
م ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــارب» .مـ ــواق ـ ـفـ ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ح ـس ـب ـتــه ح ـي ـنــا ع ـل ــى قـ ــوى  14آذار
وأح ـي ــان ــا ع ـلــى «ش ـي ـعــة ال ـس ـف ــارة»،
ودوم ـ ـ ــا ع ـل ــى م ـع ــارض ــي «ال ـث ـنــائــي
الشيعي» ،خصوصًا «أمل».
امل ـج ـلــس ق ـ ـ ّـرر ،أخـ ـيـ ـرًا ،تـطـبـيــق ق ــرار
ص ــادر عـنــه قـبــل أرب ــع س ـنــوات .ففي
آب من عام  ،2011أصدر نائب رئيس
املـ ـجـ ـل ــس ق ـ ـ ـ ــرارًا ي ـق ـض ــي «ب ــاع ـت ـب ــار
املـســاجــد واملـصـلـيــات والحسينيات
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ذابح أحد العسكريين أمام المحكمة:
رضوان مرتضى

أرجأت المحكمة جلسة الميقاتي إلى  17حزيران للشروع باستجوابه (أرشيف)

تطلعت بعيونك.
«أنا هلق خفت بس ّ
خيفان ،بس مش خيفان على حالي.
ص ـ ــرت خ ـي ـف ــان ع ـل ــى الـ ـبـ ـل ــد» .ه ـكــذا
ع ـ ّـل ــق ال ـع ـم ـيــد خ ـل ـيــل اب ــراهـ ـي ــم عـلــى
كـ ــام ذاب ـ ــح ال ـع ـس ـكــري ع ـلــي الـسـيــد،
املــوقــوف بــال ميقاتي .الـشــاب الــذي
لم يتجاوز العشرين من عمره دخل
قاعة املحكمة بخفة ،فسأله رئيسها:
ـأنــه
«لـيــش مـبـســوط هـلـقــد؟» فـعـ ّـلــق بـ ّ
كــذلــك دائ ـمــا .أم ــا اإلجــابــة الـصــادمــة،
ف ـك ــان ــت ع ـن ــدم ــا س ــأل ــه اب ــراهـ ـي ــم إن
كــان نــادمــا عـلــى مــا اقـتــرفــت ي ــداه ،إذ
لــم ُيـظـهــر املـيـقــاتــي أي ن ــدم ،وأج ــاب:
«ع ــادي» .وعما إذا كــان ُ
سي ّ
كرر ذبح
ٍّ
عسكري آخــر إن جــاءه أمــر «األمـيــر»،
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وم ــا شــابـهـهــا م ــن دور ع ـب ــادة الـتــي
ت ــدخ ــل ضـ ـم ــن نـ ـط ــاق س ـل ـط ــة وق ــف
الطائفة الشيعية أوقافًا خيرية عامة
ووجــوب قيدها على اســم الطائفة».
م ـس ـج ــد اإلم ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـص ـ ــادق م ـش ـمــول
بالقرار املذكور .لكنه خصص بكتاب
ص ـ ّـدر فــي األول مــن الـشـهــر ال ـجــاري
م ـ ــوق ـ ــع م ـ ــن املـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـق ــان ــون ــي
ل ـل ـم ـج ـلــس املـ ـح ــام ــي ضـ ـي ــاء ال ــدي ــن
زيـ ـ ـب ـ ــارة ،م ـ ّ
ـوج ــه إل ـ ــى أم ـ ــن الـسـجــل
العقاري في بيروت ،يطلب تدوين قيد
بحكم وقفية مسجد مشاد على عقار
في املزرعة بحكم صادر عن املحكمة
الشرعية فــي بـعـبــدا .الحكم مستند
إلـ ــى قـ ـ ــرار ثـ ــان صـ ـ ــادر ع ــن املـجـلــس
خ ــاص بــاملـسـجــد ،يـقـضــي بــ»إسـبــاغ
الحكم الشرعي على الجامع ومركز

شمس الدين:
مؤسسات الجمعية
ُبنيت من تبرعات لإلمام
شمس الدين

املــؤتـمــرات الــواقــع تحته وجميع ما
يـتـعـلــق ب ــه م ــن األب ـن ـيــة وامل ـســاحــات
والـ ـح ــدائ ــق ،واع ـت ـب ــاره م ـلــك أوقـ ــاف
الطائفة الشيعية في بيروت بتولية
رئ ــاس ــة املـجـلــس مـنــذ م ــا يــزيــد على
 15ع ــام ــا» ،عـلـمــا ب ــأن اإلمـ ــام شمس
الدين بدأ بتشييد املسجد عام 1994
ّ
متبرع كويتي وافتتحه
بــأمــوال من
عــام  ،1997فيما العقار املشاد فوقه
ت ــاب ــع ل ـب ـلــديــة بـ ـي ــروت ال ـت ــي منحت
شمس الدين عام  1983حق استثمار
جــزء مــن حــرج بـيــروت ملــدة  99عامًا،
ملصلحة الجمعية ومؤسساتها.
في حديث إلى «األخبار» ،أكد شمس
الدين أنــه لم يتبلغ القرار األول وال
الـحـكــم الـقـضــائــي حــن صــدورهـمــا،
إل ــى أن أبـلـغــه مـخـفــر طــريــق ال ـشــام،
ال ـخ ـم ـيــس الـ ـف ــائ ــت ،وج ـ ــوب تـنـفـيــذ
الـحـكــم .أج ــرى ات ـصــاالت ع ــدة ،وزار
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام سـ ــام .لكن
دم ـ ـشـ ــق (شـ ـقـ ـي ــق الـ ـعـ ـمـ ـي ــد ي ــوس ــف
دمـ ـش ــق م ـ ـسـ ــؤول ح ـم ــاي ــة ال ــرئ ـي ــس
نبيه بــري) ســارع الــى تنفيذ القرار
ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي .الـسـبــت الـفــائــت،
تـ ـق ــدم ش ـم ــس الـ ــديـ ــن أمـ ـ ــام مـجـلــس
ش ـ ـ ـ ــورى الـ ـ ــدولـ ـ ــة بـ ـطـ ـع ــن ف ـ ــي ق ـ ــرار
املجلس ،باعتبار أن الـقــرار «ينتزع
امل ـل ـك ـيــة م ــن ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـت ــي بـنـيــت
مؤسساتها من التبرعات التي أتت
لإلمام شمس الدين بصفته الدينية
ولـ ـ ـي ـ ــس كـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول فـ ـ ــي املـ ـجـ ـل ــس،

وهــو لــم يسجله كــوقــف عندما كان
رئـ ـيـ ـس ــا» .وت ـ ـس ـ ــاء ل« :كـ ـي ــف ت ـكــون
املـلـكـيــة بـمـفـعــول رجـعــي ملــا قـبــل 15
عامًا؟» ،محذرًا من «توريط الطائفة
فــي اس ـت ـيــاء أش ـخــاص عـلــى أراض
تابعة لبلدية بيروت».
مــن جهته ،أوض ــح املفتي الجعفري
املمتاز الشيخ أحمد قبالن أن القرار
ال يستهدف مسجد اإلم ــام الصادق
بعينه« .كــل املساجد والحسينيات،
وم ـن ـه ــا ت ـل ــك ال ـت ــاب ـع ــة لـلـجـمـعـيــات،
وحتى التي ّ
شيدها حزب الله ،تقرر
تسجيلها تحت رعــايــة ول ـ ّـي الوقف
رئيس املجلس ونائبه» .واستدراكًا
لـحـســاسـيــة مـسـجــد الـ ـص ــادق« ،ع ـ ّـن
ن ــائ ــب الــرئ ـيــس ال ـش ـيــخ ع ـبــد األم ـيــر
قـ ـب ــان ال ـش ـي ــخ ع ـب ــد األمـ ـي ــر شـمــس
ال ــدي ــن م ـتــول ـيــا ل ـل ــوق ــف ،ولـ ــم ي ـعـ ّـن
شخصًا مــن خ ــارج العائلة احترامًا
ملـكــانـتـهــا وح ــرص ــا ع ـلــى أثـ ــر اإلمـ ــام
ال ـ ــراح ـ ــل» .وعـ ــن دخ ـ ــول دم ـش ــق إلــى
املسجد ،أوضح قبالن «إننا استعنا
بــالــدرك لكي ننفذ ال ـقــرار القضائي.
ل ـك ــن إب ــراهـ ـي ــم لـ ــم ي ـس ـم ــح ل ـج ـمــاعــة
املجلس بأن يدخلوا إلى املسجد».
ب ـصــرف الـنـظــر عــن قــانــونـيــة ال ـقــرار،
مل ــاذا تـحــرك اآلن؟ مـنــذ خ ــروج ــه من
الوزارة وهدوء عاصفة «ويكيليكس»
ّ
الـسـفــارة األمـيــركـيــة ،ق ــل ذك ــر شمس
الدين .شخصت األنظار مجددًا نحوه
ق ـبــل أش ـهــر م ــع ب ــدء تـنـفـيــذ م ـشــروع
بناء جامعة خاصة باسم الجمعية
بالتوأمة مع الجامعة األميركية في
بـيــروت .تــردد أن الجامعة املرخصة
عــام  2007فــي عهد حكومة الرئيس
فــؤاد السنيورةّ ،
ممولة من السفارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .ي ــرف ــض ش ـم ــس ال ــدي ــن
«أم ــرك ــة» م ـشــروعــه ،مـشـيـرًا إل ــى أنــه
ط ـلــب م ــن م ـت ـمـ ّـولــن ش ـي ـعــة ال ـت ـبــرع
ل ـب ـن ــاء ال ـج ــام ـع ــة مـ ــن دون ج ـ ــدوى،
إلــى أن اضـطــر إلــى رهــن عـقــارات في
ال ـب ـق ــاع ب ــاس ــم الـجـمـعـيــة لـلـحـصــول
ع ـل ــى ق ـ ــرض م ـص ــرف ــي .ال ـج ــام ـع ــة ال
تقام على أرض الوقف الذي يقتصر
عـلــى املـسـجــد .ي ــدرك املـعـتــرضــون أن
املجمع بما يضم ملك الجمعية وال
صالحية لسواها بالتدخل .حتى إن
بلدية بيروت ال يحق لها فسخ عقد
االسـتـثـمــار املـمـنــوح للجمعية .لكن
«األم ــرك ــة» كــانــت كــافـيــة للتصويب
ضد شمس الدين ،مضافة إلى اتهامه
الدائم بـ»الرضى األميركي عنه» .ما
زاد في ذلك ،قيام شمس الدين بهدم
مبنى ح ــوزة الشهيد األك ـبــر وقــاعــة
ّ
لضمهما إلى
اإلحتفاالت من الداخل
ّ
منشآت الجامعة .إقـفــال قــاعــة تقبل
العزاء (واحــدة من اثنتني شيعيتني
ً
فقط فــي بـيــروت) أثــار جــدال واسعًا.
بحسب شمس الــديــن ،فقد «سعيت
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ت ـب ــرع ــات لـتـحــويــل
ق ــاع ــة امل ـس ـجــد إل ــى ق ــاع ــة اح ـت ـفــاالت
بديلة ،من دون جدوى أيضًا».

سياسة
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هنيبعل القذافي يعرض الوساطة
لكشف مصير اإلمام الصدر!
ّ
ّ
أكد هنيبعل معمر القذافي أن
اإلمام موسى الصدر لم يغادر ليبيا ،كاشفًا
هوية الشخص الذي انتحل صفة ّاإلمام
الصدر ومكان إقامته .وعرض القذافي
االبن أمام المحقق العدلي القيام بوساطة
مع شخصيات ليبية لكشف مصير الصدر
ورفيقيه
رضوان مرتضى
استجوب املحقق العدلي القاضي
على مدى خمس ساعاتّ ،
زاهر حمادة ،أمس ،هنيبعل القذافي في قضية خطف اإلمام
مــوســى الـصــدر ورفـيـقـيــه .وبـخــاصــة االس ّـت ـجــواب ،تحول
أصغر أبناء الزعيم الليبي الراحل ّ
معمر القذافي من شاهد
إلــى مدعى عليه ،بعدما أدلــى بمعطيات في شــأن القضية،
وأحــالــه املحقق العدلي على النيابة العامة التمييزية إلبــداء
رأيها ،وفي ضوئها أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه
بجرم كتمان معلومات استنادًا إلى املــادة  408من قانون
العقوبات.
وأقـ ّـر القذافي بمسؤولية نظام والــده ًعن الجريمة ،وكشف
وكشف أيضًا هوية
أن اإلمام الصدر لم يغادر ليبيا أصالً ،
الشخص الــذي سافر إلــى إيطاليا منتحال صفة الصدر،
ّ
وسمى بل ّدًا عربيًا يقيم فيه منتحل الصفة حاليًا .وأوضح
أن والده كلف شقيقه سيف اإلسالم إنهاء امللف الذي كان
في عهدة شقيقه اآلخر ،املعتصم ُبالله .واألخير كان رئيسًا
لـجـهــاز األم ــن الـ ّـوطـنــي الـلـيـبــي ،وق ـتــل أث ـنــاء املــواج ـهــات في
ّ
القذافي مسؤولية خطف الصدر لنائب والده
ليبيا .وحمل ّ
ُ
ّ
عبد الـســام جــلــود ،الفتًا إلــى أن اإلم ــام ،بعد توقيفه ،نقل
الصدر،
إلى سجن خاص في طرابلس الغرب .وعن مصير
ً
ت ــرك الـقــذافــي ال ـبــاب مفتوحًا عـلــى احـتـمــاالت ع ــدة ،قــائــا:

وربما ال يزال ّ
«ربما تمت تصفيته ّ
ّ
حيًا» .وعرض هنيبعل
ّ
ّ
خدماته على الدولة اللبنانية ،مدعيًا أن في إمكانه االتصال
بشخصيات ليبية فــي عــدد مــن ال ــدول العربية للحصول
الصدر .وناشد املحقق عدم
على معلومات بشأن مصير
ً
تسليمه ّللسلطات الليبية الحالية ،قائال ّإن شقيقه الساعدي
ال ــذي سلمته النيجر لسلطات ب ــاده «يـتـعـ ّـرض للتعذيب
واالغتصاب في السجون الليبية».
ّ
ّ ُ
وسرد القذافي تفاصيل لعملية خطفه ،فقال إنه خطف من
ُ
أمــام فـنـ ِّـدق الـشـ ُيــراتــون فــي دمـشــق لينقل إلــى أحــد املـنــازل
ُ
حيث ُعذب واستجوب .ثم نقل بعدها إلى منزل آخر ،حيث
تسلمه عناصر فرع املعلومات.
وفيما ذكــرت مـصــادر قضائية أن هنيبعل استجوب في
غياب محاميه ،التزم وكالء الدفاع عن القذافي الصمت بطلب
من شقيقته عائشة ،وامتنعوا عن التصريحات اإلعالمية.
وقـ ّـدمــت محاميته بـشــرى الخليل كتابًا موجهًا مــن وزيــر
العدل الليبي في آذار املاضي إلــى اإلنتربول الدولي يطلب
تجميد املذكرات الصادرة عن الوزارة في وقت سابق ،ومنها
املذكرة التي تقضي بتوقيف هنيبعل .وبالتالي ال يتوقع أن
يطالب اإلنتربول بتوقيفه.
وكـيــا الــدفــاع عــن عائلة الـصــدر املحاميان ش ــادي حسني
وخــالــد الخير تقدما بشكوى اتـخــذت فيها العائلة صفة
االدعـ ــاء الشخصي بـحــق هنيبعل بـجــرم الـتــدخــل الــاحــق
بــالـخـطــف وك ـت ـمــان مـعـلــومــات جـنــائـيــة وتـضـلـيــل ال ـعــدالــة.
وبحسب حسني ،فــإن «الشكوى كانت مرفقة بمستندات
وقــرائــن تشير إلــى تــورط هنيبعل بــالـجــرم» .إال أن املدعي
ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي ال ـقــا ُضــي سـمـيــر ح ـمــود رف ــض تسجيل
الـشـكــوى ألس ـبــاب لــم ت ـعــرفُ .
ور ّجـ ــح أن يـكــون سـبــب ذلــك
اعتباره أن ّليست لهنيبعل عالقة جرمية بجريمة إخفاء
ال ـصــدر .وأك ــد حـســن أن ــه بـمـجــرد ص ــدور مــذكــرة توقيف
عــن القضاء اللبناني بحق املــدعــى عليه واعـتـبــاره موقوفًا
ملصلحته« ،ال يمكن تسليمه للسلطات الليبية حتى انتهاء
التحقيقات بهذا الخصوص ،واألولوية اآلن للتحقيقات التي
يجريها القضاء اللبناني».

هنيبعل القذافي :الصدر لم يغادر ليبيا (أرشيف)

الله أعلم إن كنت سأعيدها!
لم يظهر الميقاتي
أي ندم ،وعن شعوره
أجاب« :عادي»!

أجاب« :الله أعلم».
وكـ ــان امل ـي ـقــاتــي ق ــد م ـثــل أمـ ــام هيئة
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة م ـ ــع رف ـي ـق ـي ــه
املــوقــوفــن الـقــاصــريــن ع .ع .وع .ب،.
امل ـش ـهــور بـ ـ «حـفـيــد الـ ـبـ ـغ ــدادي» ،في
قضية قتل جندي في محلة السرايا

العتيقة فــي طرابلس الـعــام املاضي.
وقــد أرجــأ ابراهيم الجلسة للشروع
باستجواب امليقاتي إلى  17حزيران
املقبل.
ون ـظــرت املـحـكـمــة فــي قـضـيــة كــل من
أس ــام ــة م ـن ـص ــور وش ـ ـ ــادي امل ــول ــوي
وأم ـ ـيـ ــر م ـن ـص ــور وم ـح ـم ــد ال ـع ـت ــري
وأي ـ ـمـ ــن م ـ ـ ـ ــراد ،امل ـت ـه ـم ــن بـتـشـكـيــل
مـجـمــوعــة مسلحة ب ـهــدف الـتـعــرض
ل ـل ـم ــؤس ـس ــات األم ـن ـي ــة واس ـت ـه ــداف
مـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وم ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ق ـت ــل
عسكريني ومدنيني .بدأ االستجواب
مــع املــوقــوف الـعـتــري امللقب ب ـ «أبــي
ع ــائـ ـش ــة» .الـ ـش ــاب ال ـ ــذي كـ ــان زم ـيــل
دراس ــة لــأمـيــر الـعـسـكــري لـ ـ «جبهة
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» فـ ـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس أسـ ــامـ ــة
م ـن ـصــور وال ـت ــزم دي ـن ـيــا م ـنــذ سبعة
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أع ــوام ،كـشــف ّأن ــه انـتـقــل إل ــى يـبــرود
حيث مكث ملدة شهر ،مشيرًا إلى ّأنه
«يهوى كتائب الفاروق» بعدما نفى
عــاقـتــه بـجـبـهــة ال ـن ـصــرة .وذك ــر ّأنــه
بعد عودته من يبرود ،بدأ يتردد إلى
أح ــد املـســاجــد فــي س ــوق الـصـيــاديــن
حـ ـي ــث ت ـت ـل ـم ــذ عـ ـل ــى أيـ ـ ـ ــدي ال ـش ـي ــخ
غسان األحــدب والشيخ ربيع جابر.
وم ــن ب ـعــدهــا ال ـت ــزم ف ــي مـسـجــد ابــن
مسعود فــي بــاب الـتـبــانــة .وذك ــر ّأنــه
كان متأثرًا بشخصية عرابة ادريس
الذي أسس مغاوير القصير ،كاشفًا
ّأنه قام بزيارة للنبك في سوريا عام
 ،٢٠١٣إال أن رئيس املحكمة أبلغه أن
تشكلت
«مغاوير القصير لم تكن قد ّ
فــي حينه» .وكشف العتري أن بالل
الـعـتــر هــو مــن نـقـلــه إل ــى ســوريــا في

حافلة كان على متنها عمر ميقاتي،
أحــد ذابـحــي العسكريني .وقــد أرجــأ
ال ـع ـم ـيــد اب ــراه ـي ــم ال ـج ـل ـســة إلـ ــى ١٨
آذار لسوق املصري ابراهيم عبدالله
امللقب بـ «أبو خليل املقلعط».
جلستان أخريان كانتا أمام املحكمة
أمــس ،لكنهما بعيدتان عن اإلرهــاب.
األولـ ــى مـحــاكـمــة هـيـســم حـمــد بجرم
م ـ ـحـ ــاولـ ــة قـ ـت ــل عـ ـن ــاص ــر م ـ ــن «ف ـ ــرع
املعلومات» .حمد قال للقاضي« :أنا
مـ ــع ال ـج ـي ــش وط ـ ـ ــول عـ ـم ــري ســاعــد
الـجـيــش» .وأضـ ــاف« :داه ـمــونــي فــرع
املعلومات لالشتباه فيي بمحاولة
خ ـط ــف مـ ـع ــارض س ـ ــوري وتـسـلـيـمــه
ل ـل ـن ـظ ــامّ .اتـ ـصـ ـل ــت ب ـم ـق ــدم لـلـجـيــش
بعدما ظننت أن مسلحني مجهولني
ي ـع ـت ــدون عـ ـل ــي .فــأط ـل ـقــت الـ ـن ــار وال

أع ـلــم م ــن ه ـن ــاك .وات ـص ـلــت بــاملـخـتــار
والـ ـجـ ـي ــش ل ـط ـل ــب الـ ـنـ ـج ــدة قـ ـب ــل أن
ي ـب ـل ـغــونــي أن ال ـج ـهــة امل ــداه ـم ــة هي
املعلومات»ُ ّ .
فرفعت الجلسة إلصدار
الحكم.
أم ــا الجلسة الـثــانـيــة ،فـكــانــت قضية
ع ـمــاد زغـ ـل ــول .ال ـش ــاب الـ ــذي ُيـحــاكــم
يجرم االعتداء على الجيش ومعاملة
عـ ـن ــاص ــره ب ــالـ ـش ــدة ،ب ـ ــرزت مــراف ـعــة
وكـيـلــه هــانــي م ــراد ال ــذي تــرافــع رغــم
ّأنـ ــه أب ـلــغ ال ـقــاضــي ّأنـ ــه لـيــس جــاهـزًا
لـلـمــرافـعــة ب ـعــد ،ف ـق ــال« :الـسـيــاسـيــن
وموكلي خروف لدى
عندن خواريف.
ّ
ومحلو كان الزم يكونوا
جهة معينة.
ّ
واق ـف ــن ال ـلــي ح ـ ّـرض ــوه» .وق ــد صــدر
الـحـكــم بــإنــزال عـقــوبــة الـسـجــن بحقه
ملدة سنتني.
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مجتمع وإقتصاد
متابعة استدعى النائب العام المالي ،القاضي علي ابراهيم ،مدير االستثمار والصيانة في وزارة االتصاالت ورئيس هيئة أوجيرو
ّ
المقدم ضده من الحزب التقدمي االشتراكي ،والذي
ُومديرها العام ،عبد المنعم يوسف ،لبدء التحقيق معه في اإلخبار
أرفق بوثائق تتهمه بهدر واختالس أموال عامة واستغالل السلطة وصرف النفوذ « ...كل واحدة من هذه التهم هي إخبار
بذاته وتتطلب تدقيقًا واسعًا» ،يقول مصدر قضائي

عبد المنعم يوسف مطلوب إلى التحقيق
محمد وهبة
قـ ّـدمــت منظمة الـشـبــاب الـتـقــدمــي في
لـبـنــان ومـفــوضـيــة ال ـعــدل فــي الـحــزب
ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي ،إخـ ـب ــارًا بحق
املدير العام لالستثمار والصيانة في
وزارة االتصاالت عبد املنعم يوسف،
َ
منصبي
الذي يشغل في الوقت نفسه
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة هـيـئــة أوج ـيــرو
ومديرها العام .عنوان اإلخبار «هدر
واخـ ـ ـت ـ ــاس أم ـ ـ ـ ــوال ع ــام ــة فـ ــي هّـيـئــة
أوجيرو» ،أما مضمونه ّفهو ملخص
على ثالث صفحات وموثق بمجموعة
م ــاح ــق ت ـت ـض ـمــن م ـس ـت ـن ــدات تــدعــم
االت ـهــامــات الـتــي يوجهها املستدعي
ّ
ضد يوسف.

من السجال إلى القضاء

ّ
اإلخ ـ ـبـ ــار ب ـك ــام ــل م ـس ـت ـن ــدات ــه ،ي ـمــثــل
خـ ـط ــوة فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه ن ـق ــل االتـ ـه ــام ــات
التي ّ
ّ
قياديي الحزب
وجهها عدد من
التقدمي االشتراكي من ساحة اإلعالم
ال ــى ســاحــة الـقـضــاء ،علمًا ب ــأن وزراء
التيار الوطني الـحــر سبق أن لجأوا
الى القضاء وأجهزة الرقابة من دون
ط ــائ ــل ب ـس ـبــب ال ـح ـم ــاي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الفائقة التي يمتاز بها يوسف.
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ح ـم ـل ــة الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـت ـق ــدم ــي
االش ـتــراكــي ضــد يــوســف عـبــر أسئلة
طــرح ـهــا ال ـن ــائ ــب ول ـي ــد ج ـن ـبــاط عن
ّ
الـجـهــة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تـغــطــي هــذا
ّ
يسم عبد املنعم يوسف وال
املدير (لم
الجهة السياسية) ،واتهمه بحرمان
مناطق لبنانية من خدمات اإلنترنت
 ...ثم تلتها مواقف صــدرت عن وزير
الـصـحــة وائ ــل أب ــو فــاعــور فــي مؤتمر
ملنظمة الشباب التقدمي ،مشيرًا إلى
ع ـ ــدم تـ ـع ــاون ي ــوس ــف م ــع الـتـفـتـيــش
املــالــي فــي التفتيش املــركــزي .يومها،
صــدر عن يوسف بيان ينفي ما قاله
أب ــو ف ــاع ــور ،األم ــر ال ــذي دف ــع املفتش
العام املالي صالح الدنف إلى إصدار
ب ـي ــان ي ــؤك ــد ف ـيــه أن ي ــوس ــف يــرفــض
استقبال املفتشني منذ أكثر من سنة،
وأنـ ــه ي ــرف ــض تـسـلـيــم امل ـل ـفــات املــالـيــة
التي يطلبها للمفتشون! ّ
رد يوسف
عـ ـل ــى ال ـ ــدن ـ ــف ،وسـ ـع ــى الـ ـ ــى ت ـحــويــل
القضية الى سجال شخصي ،وتحدث
نيابة عن التفتيش املركزي ،نافيًا أن
يـكــون مــا صــدر عــن الــدنــف يمثل هذا
الجهاز الرقابي.
لـ ــم ي ـن ـت ــه الـ ـسـ ـج ــال عـ ـن ــدم ــا ع ــرض ــت
مفوضية الشباب التقدمي في مؤتمر
صـحــافــي املـخــالـفــات الـتــي تتهم عبد
امل ـن ـعــم ي ــوس ــف ب ـه ــا ،إذ إن ال ـس ـجــال
ّ
استمر وتــدخــل فيه وزيــر االتـصــاالت

بطرس حــرب ،مدافعًا عن «استقامة»
ي ــوس ــف ،ومـسـتـغــربــا ط ــرح مــوضــوع
مخالفات «مزعوم ارتكابها أمام الرأي
الـعــام مــن دون إبــاغــي كـمـســؤول عن
عـمــل هيئة أوج ـيــرو كسلطة وصــايــة
بمضمون الـشـكــاوى»ّ .
رد أبــو فاعور
أتــى ســريـعــا ،ق ــال« :غالبتني دموعي
فغلبتني وأن ــا أق ــرأ ع ـبــارات اإلش ــادة
التي سيقت في بيانه ،فاختلط األمر
ّ
علي .هل كان يتحدث عن عبد املنعم
يــوســف أم عــن يــوســف ال ـصـ ّـديــق؟ إذا
كان الوزير حرب يعلم خبايا وخفايا
ن ـ ـبـ ــي االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـحـ ــديـ ــث فـ ـه ــذه
مصيبة ،وإن كــان ال يعلم فاملصيبة
أكبر  ...وللحديث صلة».
تتمة السجال ،جاءت في اإلخبار الذي
قـ ّـدم ـتــه مـفــوضـيــة ال ـش ـبــاب الـتـقــدمــي
لدى النائب العام املالي القاضي علي
اب ــراهـ ـي ــم ،وأوض ـ ـ ــح م ـص ــدر قـضــائــي
لــ«االخـبــار» ،أن «األمــر يتطلب الكثير
من التحقيقات ،وال سيما أن امللفات
امل ــرف ـق ــة ب ــاإلخـ ـب ــار املـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ،تـتـضـمــن
الئ ـحــة طــوي ـلــة م ــن االت ـه ــام ــات ،علمًا
ّ
بأن كل بند من هذه البنود هو إخبار
ّ
بحد ذاتــه يجب التحقيق فيه بشكل
مـ ـنـ ـفـ ـص ــل» .وبـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــدر ،ف ــإن
ال ـقــاضــي اب ــراه ـي ــم اس ـتــدعــى يــوســف
ل ـل ـم ـثــول أم ــام ــه خـ ــال أي ـ ــام م ـع ــدودة
حيث ستعقد جلسة لالستماع إليه
وبدء التحقيقات.

وتــأمــن الـجـهــاز الفني املستقل الــذي
س ـي ـم ـن ــح ص ــاحـ ـي ــة مـ ــراق ـ ـبـ ــة ح ـســن
تنفيذ العقد  ...هذا األمــر ّ
سهل الهدر
واالس ـت ـفــادة املــالـيــة ،فـلــم يـتــم تشكيل
وتجديد اإلدارة ولم تستبدل األجزاء
ـرى ت ـج ــدي ــد ال ـع ـقــد
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،بـ ــل ج ـ ـ َ
بحالته املشوبة واملعيبة من دون أي
ً
تعديل ،ما فـ ّـوت على الخزينة أمــواال
طائلة.
كذلك ،يتضمن اإلخبار بندًا عن رفض
َ
ي ــوس ــف طـ ـلـ ـب ــات ش ــرك ــت ــي ال ـخ ـل ــوي
بتحديث الشبكة واستعمال املعدات
ال ـح ــدي ـث ــة امل ـ ـش ـ ـتـ ــراة ،مـ ــا ف ـ ـ ـ ّـوت عـلــى
الخزينة أرباحًا وزاد الكلفة الواجبة
على املواطنني .ثم أجرى يوسف عقد

رفض يوسف طلبات
َ
شركتي الخلوي بتحديث
الشبكة واستعمال المعدات
الحديثة المشتراة

صيانة مبرمًا بــن وزارة االتـصــاالت
وه ـي ـئــة أوج ـ ـيـ ــرو ،ف ــوق ــع ه ــو كممثل
ل ـل ـط ــرف ــن ،وفـ ــي هـ ــذا ال ـع ـق ــد مــواف ـقــة
منه على طلب عقد النفقة ال ــذي فيه
ه ــدر لـلـمــال وأمـ ــور أخ ــرى تستوجب
التحقيق.
ويـ ــورد اإلخ ـب ــار أمـثـلــة عــن استعمال
يوسف نفوذه وسلطاته الواسعة في
حقل االتصاالت ،فهو يقوم بتوظيف
أب ـن ــاء وأق ــرب ــاء ك ـب ــار امل ــوظ ـف ــن وأن ــه
ي ـ ـحـ ــرم م ــوظـ ـف ــن مـ ــن ح ـ ـقـ ــوق ثــاب ـتــة
ومـكـتـسـبــة ل ـهــم وي ـج ــدد ال ـت ـعــاقــد مع
موظفني أحيلوا إلى التقاعد ويصرف
حــوافــز ومـكــافــآت لـعــدد مــن املوظفني
وف ـق ــا ل ــوالئ ـه ــم لـ ــه .وي ــذه ــب اإلخ ـب ــار
أك ـثــر م ــن ذلـ ــك ،ع ـنــدمــا يـشـيــر إل ــى أن
يــوســف يـمـلــك ج ـه ــازًا للتنصت على
كل املكاملات وفقًا لرغبته ومصلحته،
من دون أي ّ
مبرر قانوني ،وأنه وضع
جهازًا بتصرفه تعود ملكيته للدولة
ّ
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ي ـمــك ـنــه م ــن اعـ ـت ــراض أي
مكاملة والتنصت عليها.

ويقتطع يــوســف مبالغ مالية طائلة
ك ـب ــدل س ـفــر س ـن ــوي ــا ،م ــن دون إبـ ــراز
أي ــن وك ـيــف وملـ ــاذا صــرفــت وم ــن دون
أي رقابة أو مساءلة مسبقة والحقة.
ّ
وتبي للمفوضية أن وزارة االتصاالت
ّ
تـ ـح ــول م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة إلـ ــى أوجـ ـي ــرو،
وم ـن ـه ــا ب ـ ــدل ال ـق ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة ،لـكــن
«يوسف يقتطع هذه املبالغ ويحتفط
بـهــا لنفسه ،إذ يـتـبـ ّـن أن وزارة املــال
ال ت ـت ـس ـلــم م ـب ــال ــغ م ـن ــه ع ـل ــى ح ـســاب
ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة امل ـح ـ ّـول ــة م ــن وزارة
االتصاالت».
ومــن أبــرز البنود املتعلقة بمخالفات
يــوســف ،هــي تـلــك املتعلقة بامتناعه
عمدًا عن تسهيل أي مراقبة على املال
العام في الهيئات التي يتوالها ،فهو
ال يجيز الرقابة الداخلية والخارجية
وي ـ ــرف ـ ــض تـ ـح ــدي ــث ن ـ ـظـ ــام الـ ـف ــوت ــرة
وخ ــدم ــة ال ـ ـ  DSLوال ـت ـخــابــر ال ــدول ــي،
ً
ما ّ
يفوت على الخزينة أمــواال طائلة،
ّ
أو على األقــل لم يتبي أوجــه صرفها
وكيفيتها وقيمة املبالغ املحصلة.

تفاصيل االتهامات
قــد ال يـكــون لـجــدول أعـمــال الجلسات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـعـ ـق ــده ــا ال ـ ـقـ ــاضـ ــي اب ــراهـ ـي ــم
التسلسل نفسه الـ ــوارد فــي اإلخ ـبــار،
إال أنه سيشمل كل االتهامات ،بحسب
امل ـ ـصـ ــدر .أول هـ ــذه االتـ ـه ــام ــات ،كـمــا
ورد فــي اإلخ ـبــار ،أن يــوســف يمارس
«ص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات م ـ ــدي ـ ــر عـ ـ ـ ــام ورئ ـ ـيـ ــس
مجلس إدارة أوجيرو ،على الرغم من
انـتـهــاء والي ـتــه مـنــذ ع ــام  ،2007وهــو
يشغل في الوقت نفسه منصب املدير
العام لالستثمار والصيانة في وزارة
االت ـ ـصـ ــاالت» .وي ـض ـيــف اإلخـ ـب ــار ،إن
يوسف استغل هذا األمر (االزدواج في
املواقع الوظيفية) «لكي يوقع عقودًا
وي ـب ــرم صـفـقــات لـنـفـســه ب ــن شــركــات
يديرها ومؤسسات يتولى رئاستها
وال ـتــي تـخــالــف ال ـق ــان ــون» .ويستعني
اإلخبار ،بمحاضر التفتيش املركزي،
ل ـي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن ي ــوس ــف أق ـ ـ ــدم عـلــى
تجديد العقد مع أوجيرو على الرغم
مـ ــن ق ـ ـ ــرار ه ـي ـئ ــة ال ـت ـف ـت ـيــش امل ــرك ــزي
القاضي برفض تعديل عقد الصيانة
أوجيرو لعدم ذكر التفاصيل
مع هيئة
ّ
ال ـف ـن ـي ــة ومـ ـ ــؤشـ ـ ــرات جـ ـ ــودة ال ـخــدمــة

صرف نفوذه
والتمس منفعة
وأهمل
لنفسه ً
ّ
وأخر أعماال كان
عليه القيام بها
(مروان بوحيدر)

تقرير

«طلعت ريحتكم» تعود إلى رياض الصلح

بـ ـع ــد غ ـ ـيـ ــاب مـ ـلـ ـح ــوظ ع ـ ــن ال ـ ـشـ ــارع
ق ـ ــررت ح ـم ـلــة «ط ـل ـعــت ري ـح ـت ـكــم» أن
تعود الى نقطة اإلنطالقة األولــى في
ساحة ريــاض الصلح بعد مراجعات
تـقـيـيـمـيــة لــأشـهــر امل ـن ـصــرمــة .ثــاثــة
ت ـ ـحـ ــركـ ــات س ـ ـت ـ ـقـ ــام هـ ـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع
للتأكيد على أن ال ـحــراك الشعبي لم
ينتهِ  .فــأزمــة النفايات ال ت ــزال قائمة
وع ـم ـل ـيــات الـ ـح ــرق امل ـســرط ـنــة تـ ــزداد
يــومـيــا فــي ظــل تــراجــع جــدي للحراك
الـشـعـبــي ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة .ع ــودة
حملة «طلعت ريـحـتـكــم» ،باملشاركة
ّ
م ــع «ح ــل ــوا ع ـن ــا»« ،ح ـ ــراك ال ـج ـبــل» و

«ول ـقــاء الــدولــة املــدنـيــة» ،الــى الـشــارع
ـح حــددت
أتــى هــذه املــرة
ٍ
بمسار واض ـ ٍ
ف ـيــه رؤي ـت ـهــا املـسـتـقـبـلـيــة وأهــداف ـهــا
اآلن ـي ــة ،كـمــا ع ــادت إل ــى م ـكــان ان ــدالع
املواجهات األولــى مع القوى األمنية:
ساحة رياض الصلح.
فـ ّقــد أعـلـنــت «طـلـعــت ريـحـتـكــم» أمــس
أنـ ـه ــا ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـح ــال ـي ــة تـطــالــب
ً
ب ــأم ــري ــن أس ــاس ـي ــن :أوال ،ح ــل أزم ــة
ّ
ّ
صحية وبيئية ،مع
النفايات بطريقة
الـتــأكـيــد عـلــى سـحــب مـلــف الـنـفــايــات
من مجلس اإلنماء واإلعمار ووضعه
تـ ـح ــت سـ ـق ــف وزارة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة .ك ــذل ــك

ش ـ ّـددت عـلــى أن يـكــون الـحــل املقترح
خاضعا لدفتر شروط بيئي وصحي
ووفــق خطة مستدامة تلتزم املبادئ
الـبــديـهـيــة مـثــل الـتـخـفـيــف م ــن إنـتــاج
ال ـن ـف ــاي ــات ،الـ ـف ــرز وإع ـ ـ ــادة ال ـت ــدوي ــر.
وامل ـط ــال ـب ــة ب ـم ـشــرفــن مـسـتـقـلــن من
أجـ ــل ت ـقــديــم ت ـق ــاري ــر دوريـ ـ ــة لـلـتــأكــد
م ــن سـيــر الـخـطــة واإللـ ـت ــزام ب ـهــا .أمــا
املطلب اآلني الثاني ،فتمثل باملطالبة
بـ ـق ــان ــون إن ـت ـخ ــاب ــي ن ـي ــاب ــي يـضـمــن
الـتـمـثـيــل الـ ـع ــادل ل ـكــل ال ـف ـئ ــات ،وهــو
القانون النسبي .لذلك ،دعت الحملة
إلــى سلسلة مــن التحركات تـبــدأ غدًا

عند الساعة الواحدة ظهرًا أمام قصر
العدل من أجــل مساءلة املدعي العام
املــالــي فــي مـلــف التحقيقات املتعلق
بـقـضـيــة ال ـن ـف ــاي ــات .ال ـت ـحــرك الـثــانــي
سـيـكــون ي ــوم الخميس فــي التوقيت
نفسه أمام وزارتي اإلتصاالت واملالية
م ــن أج ــل امل ـطــال ـبــة ب ــاإلف ــراج الـكــامــل
عــن أم ــوال البلديات لتسهيل عملها
فــي الـكـنــس والـج ـمــع وامل ـعــال ـجــة .أمــا
التحرك الكبير ،فسيكون نهار السبت
املـقـبــل ،إذ دعــت الحملة الــى تظاهرة
مركزية في ساحة رياض الصلح من
أجل مطالبة الحكومة باإلنعقاد فورًا

وإقـ ــرار املــراسـيــم وال ـق ــرارات املتعلقة
بحل أزمة النفايات ،وملطالبة املجلس
النيابي «وضع قانون انتخاب يضمن
الـتـمـثـيــل الـ ـع ــادل ل ـكــل ف ـئــات الـشـعــب
ويحتكم إل ــى الــدسـتــور مــع النسبية
لن
واإلصالحات» .أعلنت الحملة أنها ً
ترفع شعار «طلعت ريحتكم» داعية
الجمعيات واملجموعات األخــرى الى
ّ
التوحد في هذه األنشطة.
لــم تقتصر ع ــودة «طـلـعــت ريحتكم»
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـق ـ ــارب مــع
املجموعات في املرحلة الحالية ،إنما
أعلنت رؤيتها املستقبلية التي أتت
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مجتمع وإقتصاد

متابعة

انجاز االستعدادات لترحيل النفايات:
الكلفة باهظة
«ه ــذا غيض مــن فـيــض ،اذ إن املخفي
داخل هيئة أوجيرو واملديرية العامة
لالستثمار والصيانة أكبر بكثير مما
يمكن التحدث عـنــه» ،بحسب مــا يرد
ف ــي اإلخـ ـب ــار .ول ـ ــذا ،طـلـبــت مفوضية
الـشـبــاب الـتـقــدمــي ومـفــوضـيــة الـعــدل
في الحزب االشتراكي ،تحريك دعوى
الحق العام بحق يوسف ومن يظهره
ّ
التحقيق ،باعتبار أنه استغل موقعه
ال ــوظ ـي ـف ــي ،إذ «أب ـ ـ ــرم ل ـن ـف ـســه ع ـق ــودًا
ً
مالية مستغال سلطته» ،كذلك «صرف
نفوذه والتمس منفعة لنفسه وأهمل
ّ
ً
وأخ ــر أعـمــاال كــان واجـبــا عليه القيام
بـ ـه ــا ،وحـ ـ ــرم الـ ــدولـ ــة م ــن أم ـ ـ ــوال ك ــان
يمكن صيانتها وتحصيلها وزيــادة
إيراداتها منها  ...وحصل على منفعة
شخصية من اإلدارة التي ينتمي إليها
والـ ـت ــي ت ـقــع ض ـمــن األفـ ـع ــال امل ـعــاقــب
ع ـل ـي ـهــا ب ـم ــوج ــب ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات
املنصوص عليها في املــادة  351وما
ّ
يليها لجهة الجرائم املخلة بواجبات
الوظيفة واستثمارها واالختالس».

ّ
تطلب
من المتوقع ان ّ
اللجنة الوزارية المكلفة
متابعة ملف النفايات،
غدا ،عرض موضوع
ترحيل النفايات الى الخارج
على مجلس الوزراء ،وفق
ما ّ
صرح به ،أمس ،وزير
الزراعة أكرم شهيب
هديل فرفور
اع ـلــن وزي ــر ال ــزراع ــة اك ــرم شهيب
ان اإلعــداد لـ»ترحيل النفايات الى
الـخــارج اصـبــح فــي نهايته» .جاء
اعــانــه بعد لقاء ُعقد فــي السرايا
ال ـح ـك ــوم ـي ــة بـ ــن رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء تمام سالم وأعضاء اللجنة
ال ــوزاري ــة ،الـتــي تـضــم ال ــى شهيب
كـ ــا مـ ــن وزي ـ ـ ــر امل ـ ـ ــال ع ـل ــي حـســن
خليل ووزيــر الداخلية والبلديات
ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق ورئـ ـي ــس مجلس
االنـ ـم ــاء واالعـ ـم ــار نـبـيــل الـجـســر.
وقـ ـ ــال ش ـ ّـه ـي ــب ان ـ ــه ج ـ ــرى الـبـحــث
فــي مـصــادر التمويل« ،وسترسل
ال ــوزارات املعنية ردودهــا خالل الـ
 48ســاعــة املقبلة وسـيـكــون هناك
اجـتـمــاع عند الخامسة مــن عصر
االربـ ـع ــاء ل ـع ــرض امل ــوض ــوع على
مجلس الوزراء».
ّ
ي ـعــلــق الـخـبـيــر الـبـيـئــي زيـ ــاد ابــي
ُ
شاكر انــه «مــن املؤسف ان يعتمد
هــذا الـخـيــار املكلف ج ــدا» ،مشيرا
ال ـ ــى ان ـ ــه «وفـ ـ ــق حـ ـس ــاب ــات اول ـي ــة
ّ
أجــريـتـهــا سـيـكــلــف ط ــن الـنـفــايــات
بني  $250الــى  .»$255ويشرح في
هــذا الـصــدد الــى ان الكلفة تتوزع
ع ـلــى أك ـ ــاف اعـ ـ ــادة لـ ـ ّـم ال ـن ـفــايــات
وايصالها الــى معامل التوضيب
ك ــي يـ ـج ــري ت ـج ـه ـيــزهــا ف ــي ب ــات

ومــن ثــم نقلها الــى املــرفــأ تجهيزا
لشحنها اضافة الى كلفة الطمر او
التصنيع في البلد ّ
املرحل اليها».
ي ـ ـ ـبـ ـ ــرر ش ـ ـه ـ ـيـ ــب اع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد خـ ـي ــار
الترحيل بأنه يأتي بعد «تعطيل
خطة مطامر النفايات ،فكان ال بد
من الذهاب الى موضوع الترحيل
عـلــى نـحــو ج ــدي وعـمـلــي وعلمي
وبما يتالءم مع مصلحة الخزينة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وقـ ـ ـ ـ ــدرات ال ـ ــدول ـ ــة مــن
خالل البنى التحتية التي تسمح
بعملية الترحيل» ،مضيفا ان هذا
العمل اخذ وقتا طويال سواء كان
مــع االدارات املعنية او فــي مراكز
الفرز والتوضيب في لبنان او «من
خالل الشروط الدولية املوضوعة
على عملية الترحيل ،لكون لبنان
مرتبطا باتفاقية بـ ــازل» .لــم تكن

يقدر ابي شاكر
تكلفة الطن بما
يراوح بين  250الى
 255دوالرا
هــذه املــرة االولــى التي ُي ّلمح فيها
ّ
شهيب الى ان اعتماد الترحيل هو
آخر الحلول املتاحة محاوال القاء
ّ
اللوم على من عطل خطة املطامر
وتحميله مسؤولية كلفة الترحيل
الباهظة.
ُ
يـ ـق ــول الـ ـن ــاش ــط واملـ ـن ـ ّـس ــق ال ـع ــام
ل ــإئ ـت ــاف امل ــدن ــي رجـ ــا ن ـج ـيــم ان
م ـق ــارن ــة ال ـس ـي ــىء ب ـم ــا ه ــو أس ــوأ
لـ ـتـ ـب ــري ــر خ ـ ـيـ ــار يـ ـتـ ـج ــاه ــل ال ـح ــل
ال ـص ـح ـي ــح ،اي ال ـ ـفـ ــرز ،ه ــو «ق ـمــة
املــراه ـقــة» ،الفـتــا الــى «ع ــدم وجــود

ب ـن ــى ت ـح ـت ـيــة ل ـل ـتــرح ـيــل بــاملـعـنــى
ال ــدق ـي ــق ل ـل ـك ـل ـم ــة» .يـ ـش ـ ّـدد نـجـيــم
عـلــى اسـتـحــالــة تــرحـيــل الـنـفــايــات
املـ ـت ــراكـ ـم ــة فـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع ،وذلـ ــك
لصعوبة فرزها وفق ما تقتضيه
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـتــرح ـيــل
الـنـفــايــات ،وهــو امــر كــان قــد أثــاره
ع ــدد مــن البيئيني ،الــذيــن رأوا ان
ّ
تــرحـيــل الـنـفــايــات يـتــطـلــب فــرزهــا
وتـصـنـيـفـهــا بـمــا ي ـت ــاءم واح ـكــام
اتفاقية «ب ــازل» ،التي وقــع عليها
لبنان عــام  ،1994وهــي االتفاقية
ّ
املتعلقة بـ «مراقبة حركة النفايات
ّ
الخطرة عبر الـحــدود ،والتخلص
مـ ـنـ ـه ــا» ،وتـ ـعـ ـن ــى ب ــانـ ـتـ ـق ــال «ك ــل
النفايات الخطرة وغير الخطرة»،
وفق الخبير البيئي ناجي قديح.
ّ
يرجح ابــي شاكر ان تكون الدولة
ال ـتــي سـيـجــري تــرحـيــل الـنـفــايــات
الـ ـيـ ـه ــا غـ ـي ــر م ــوقـ ـع ــة االتـ ـف ــاقـ ـي ــة،
وبالتالي سيجري االتفاق معها،
«ل ــذل ــك يـ ـج ــري ال ـح ــدي ــث ع ــن بـلــد
افـ ــري ـ ـقـ ــي» ،مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ــى ان ه ــذه
ُ
االكالف ستدفع «من جيوبنا».
ي ـت ـســاءل نـجـيــم ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد:
«أمــن العدل ان ندفع هذه االكالف
الباهظة؟ هذه االموال ستدفع من
جـيــوب كــل الـلـبـنــانـيــن»ُ ،مضيفا:
«هـ ــذه االمـ ـ ــوال س ـتــؤخــذ م ــن درب
الكثير من االولويات ابرزها اموال
الـ ـبـ ـل ــدي ــات الـ ـت ــي لـ ــم ن ـع ــد نـسـمــع
شيئا» .ويختم بالقول« :لو
عنها ّ
ّ
شهيب في حينه
سمع منا الوزير
ول ـج ــأن ــا الـ ــى م ـب ــدأ الـ ـف ــرز امل ـكـ ّـمــل
ضـمــن الـبـلــديــات وال ـفــرز الـثــانــوي
املـ ــؤقـ ــت وخـ ــاصـ ــة ض ـم ــن مـنـطـقــة
الناعمة ملا وصلنا اليوم الى هذا
ّ
تتحمل
ال ــواق ــع املـ ــأسـ ــاوي ،الـ ــذي
الحكومة ولجنة شهيب وحدها
كـ ــامـ ــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ع ـ ــن ن ـتــائ ـجــه
الـسـلـبـيــة» ،فــي اش ــارة مـنــه ال ــى ان
مقاربة هــذا امللف كانت سياسية
طائفية ومنفعية بحت ،ولــم تكن
يوما علمية بيئية.

تقرير

متطوعو الدفاع المدني:
معركة المراسيم التطبيقية
إيفا الشوفي

«جــري ـئــة» ن ـظ ـرًا لـلـخــوف ال ــذي كانت
تـبــديــه ف ــي اإلج ـت ـمــاعــات التنسيقية
مـ ــن «سـ ـيـ ـط ــرة قـ ـ ــوى الـ ـيـ ـس ــار» عـلــى
ال ـحــراك .فقد أك ــدت أنـهــا تــريــد «دولــة
تحترم الدستور ،دولــة تفصل الدين
عــن ال ــدول ــة ،دول ــة عــدالــة تـعـمــل فيها
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق ح ــاج ــات
امل ــواط ــن األســاس ـيــة م ــن بـنــى تحتية
وطـ ـب ــاب ــة وت ـع ـل ـي ــم واس ـت ـش ـف ــاء عـبــر
املؤسسات العامة ال الخاصة ،وأخيرًا
تعديل النظام الضريبي عبر زيــادة
الضريبة على األرباح».
(األخبار)

بعد  18شهرًا على موافقة مجلس
ال ـن ــواب ق ــان ــون «تـثـبـيــت متطوعي
الدفاع املدني» ،الذي يقضي بإقامة
مـ ـب ــاراة م ـح ـص ــورة لـتـثـبـيــت 2400
ّ
متطوع ،لم ُي ّ
ثبت ّ
أي من املتطوعني
ال ــذي ــن عـ ـ ــادوا إلـ ــى الـ ـش ــارع بـعــدمــا
يـئـســوا مــن املـمــاطـلــة الـحــاصـلــة في
هذا امللف .كذبت الدولة مجددًا على
ناسها ومتطوعيها ،أق ـ ّـرت قانونًا
اعترفت فيه بحقوقهم وبدأت تماطل
ّ ّ
بــاملــراسـيــم التطبيقية ،إل أن صبر
املـتـطــوعــن نـفــد .أعـلـنــوا أم ــس انهم
«ذاهبون الى خيار سيكون مفاجئا
غـدًا إذا لــم تحل القضية» .ال إغــاق
للطرقات وال حرق للدواليب ،كذلك
ال توقف عن مزاولة عملهم إطالقًا،
ل ـك ــن مـ ــا ح ـص ــل فـ ــي ال ـب ـح ــر ال ـع ــام
امل ــاض ــي ل ــن ي ـكــون س ــوى «ب ــروف ــة»
ملا ُي ّ
عد ،وفق ما صـ ّـرح به مصطفى
دمــج ،أحــد املتطوعني ،لـ «األخـبــار».
نــاشــد امل ـت ـطــوعــون وزيـ ــر الــداخـلـيــة
نهاد املشنوق «بالتدخل لتثبيتهم»،
رافضني «االتـصــال بــأي مسؤول او
وزيــر بعد الغد ،فامللف موجود في
وزارة الداخلية وسنستمر في حمل
قـضـيــة  2400م ـت ـطــوع ،الن ـنــا نــريــد

وعودًا ملموسة» .يرفض املتطوعون
إلقاء اللوم على املشنوق ،بالرغم من
كــونــه أب ــرز مــن عــرقــل إق ــرار القانون
في مجلس الـنــواب مطالبًا بإدخال
تعديالت عليه وهو ما حصل .بعد
امل ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي لـلـمـتـطــوعــن
أمـ ــس ،إلـتـقــى وف ــد مـنـهــم مستشار
امل ـش ـن ــوق امل ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـلــف« ،أع ـطــى
ال ــوزي ــر وع ـ ـدًا ب ــأنــه س ـي ـطــرح املـلــف
فــي أول جلسة ملجلس ال ــوزراء ولن
يخرج منها قبل توقيع املراسيم»،
ّ
وفق كالم دمج .كذلك أكــدت مصادر
الــوزيــر «امل ـبــادرة الــى طــرح القانون
في أول جلسة ملجلس الوزراء ،علمًا
ّ
أن وزارة الداخلية أحالت املراسيم
األربـ ـع ــة إل ــى مـجـلــس الـ ـ ــوزراء منذ
ش ـب ــاط الـ ـف ــائ ــت ،واملـ ـطـ ـل ــوب ال ـي ــوم
إقرار املرسوم التنظيمي األول على
ُ
أن ت ـق ــر امل ــراس ـي ــم ال ـث ــاث ــة الـبــاقـيــة
ّ ّ
على نحو تلقائي» ،إل أن املصادر
تشير فــي الــوقــت نفسه إلــى أنــه «لم
ُيحسم إلى اليوم ما إذا كانت جلسة
األربعاء مخصصة للجنة الوزارية
ستكون
املتابعة مللف الـنـفــايــات أم ً
جلسة ملجلس ال ـ ــوزراء» ،الفـتــة إلى
ّ
أن «امل ـ ــوض ـ ــوع ل ــم ي ـع ــد اإلعـ ـت ــراف
بالحق ألن القانون املقر أثبت حق
ّ
املتطوعني بالتوظيف إل أن األمــر

م ـت ـع ـل ــق بـ ـ ـج ـ ــدول أعـ ـ ـم ـ ــال مـجـلــس
الوزراء فقط».
مـ ـع ــرك ــة تـ ـش ــري ــع ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـع ــام
امل ــاض ــي ل ــم ت ـك ــن س ـه ـل ــة ،إذ ب ــادر
املتطوعون إلى االعتراض بطريقة
مـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــرة ،تـ ــوج ـ ـهـ ــوا الـ ـ ــى ال ـب ـح ــر
وأع ـل ـن ــوا أن ـه ــم ل ــن يـ ـ ُع ــودوا ســوى
ع ـنــد اق ـ ــرار ال ـق ــان ــون .أق ـ ـ ّـر ال ـقــانــون
ً
معدال تحت ضغطهم ،فألغي املادة
 9ال ـتــي ت ـنــص ع ـلــى ان ــه «يستفيد
م ــن هـ ــذا ال ـق ــان ــون ل ـج ـهــة ال ـح ـقــوق
ال ـت ـق ــاع ــدي ــة واملـ ـن ــاف ــع وال ـخ ــدم ــات
كـ ــل ال ـع ـن ــاص ــر وامل ــوظـ ـف ــن ال ــذي ــن
سرحوا من الخدمة لبلوغهم السن
ال ـق ــان ــون ـي ــة ب ـع ــد ص ـ ــدور امل ــرس ــوم
ال ــرق ــم  4082ت ــاري ــخ 2000-10-14
حتى ص ــدور هــذا ال ـقــانــون» ،وذلــك
بناء على طلب وزير الداخلية نهاد
املشنوق .خسر املتطوعون املفعول
الرجعي للقانون بإلغاء هذه املادة
ّ
إل أنهم رضــوا باألمر على اعتبار
ّ
أن األولــوي ــة للتثبيت ،وأن الــدولــة
خطت خطوة كبيرة باملوافقة على
األم ــر ،لكن بعد سنة ونصف سنة
ّ
م ــن املـمــاطـلــة أدرك امل ـت ـطــوعــون أن
معركة إقــرار القانون تليها معركة
إلق ــرار املــراسـيــم التطبيقية بهدف
تحصيل أبسط الحقوق.
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متفرقات
يوم تضامني مع الالجئين السودانيين
«رفضًا لجميع املضايقات العنصرية التي يتعرض
ّ
لـهــا الــاج ـئــون ال ـســودان ـيــون فــي ل ـب ـنــان» ،نظمت
حملة مناهضة العنصرية ،أمس ،يومًا تضامنيًا
مــع الــاجـئــن الـســودانـيــن أم ــام مكتب مفوضية
األمــم ّ
املتحدة .الهدف من الوقفة التضامنية هو
«االض ــاءة على معاناتهم ورفــع صوتهم عاليًا»،
وفــق الحملة .تأتي هذ الخطوة ضمن االج ــراءات
التي يسعى اليها الالجئون السودانيون للضغط
ع ـلــى امل ـفــوض ـيــة ألجـ ــل ال ـت ـج ــاوب م ــع مـطــالـبـهــم
املتمثلة في ّ
بت ملفات إعطاء اللجوء .وكان هؤالء
قد بدأوا اعتصامًا مفتوحًا أمام مبنى املفوضية
فــي  ،2015/7/20مــن دون أن تلقى مطالبهم أي
تجاوب من قبل املفوضية.

التقرير النهائي لملف الطفلة ايال طنوس
أن ـهــت الـلـجـنــة الـعـلـمـيــة املـكـلـفــة م ــن ق ـبــل قــاضــي
الـتـحـقـيــق فــي ب ـيــروت ج ــورج رزق دراسـ ــة ملف
الطفلة ايــا طـنــوس ،وفــق مــا أعلن رئيس اللجنة
ونقيب االطـبــاء السابق شــرف أبــو شــرف ،أمــس.
وقـ ـ ــال إن ال ـل ـج ـنــة أنـ ـه ــت دراس ـ ـ ــة املـ ـل ــف بـجــديــة
وبموضوعية «وبعد جهد كبير» ،الفتًا الــى أنها
ارتأت عرض امللف على مراجع عاملية أخرى وأخذ
رأيها العلمي «نظرًا إلى خطورة الحالة وتشعباتها
وتعقيداتها» ،ومشيرًا الــى أن التقرير «سيكون
جــاهـزًا ومترجمًا الــى العربية خــال األسبوعني
القادمني».

ً
البنك الدولي ّ
يمول معمال
لفرز النفايات في راشيا
أعـلــن رئـيــس اتـحــاد بلديات قلعة االسـتـقــال في
مـنـطـقــة راش ـي ــا ع ـصــام الـ ـه ــادي ،أم ــس ،أن البنك
ال ــدول ــي وافـ ــق عـلــى تـمــويــل م ـش ــروع مـعـمــل فــرز
النفايات «بـعــد دراس ــة معمقة وطويلة قدمها له
مـجـلــس االن ـم ــاء واالع ـ ـمـ ــار» ،الف ـتــا ال ــى أن البنك
الدولي سوف يبدأ قريبًا بإجراء عمليات املناقصة
والتلزيم للبدء بالعمل.
وأشــار الـهــادي الــى أن مشاركة البنك الــدولــي في
هذا املشروع بحوالى مليوني دوالر ،الفتًا الى أن
املشروع من شأنه أن «يخلص املنطقة من املكبات
العشوائية التي تقع على جوانب القرى والبلدات،
والتي ّ
تلوث الهواء والتربة واملياه».

التراخيص الصناعية حتى حزيران
بلغ عدد القرارات املتعلقة بالتراخيص الصناعية
لـلـمـصــانــع خ ــال ال ـن ـصــف االول م ــن ه ــذا ال ـعــام
 357قـ ـ ــرارًا ،ف ــي م ـقــابــل  258ق ـ ــرارًا خ ــال عــام
 2014و 210قــرارات خالل عام  .2013وبحسب
االحـ ـص ــاءات ال ـص ــادرة عــن مصلحة املـعـلــومــات
الصناعية ،فإن  % 55،5من القرارات سجلت في
محافظة جبل لبنان ،العدد االكبر منها في قضاء
املنت ( 59قــرارًا) .ومن املناطق التي سجلت عددًا
ملحوظًا من القرارات ،برزت الشياح ( 9قــرارات)
والشويفات ( 7قرارات) واملتني ( 6قرارات).
أما بالنسبة الى توزيع القرارات بحسب النشاط
الصناعي ،فقد كــان نصيب الصناعات الغذائية
هو االكبر ب ــ 104ق ــرارات % 52,9 ،منها هي من
الفئة الــرابـعــة ،مــن بينها  34ق ــرار إن ـشــاء ،تليها
م ـبــاشــرة صـنــاعــة م ــواد ال ـب ـنــاء بـنـسـبــة ،%17,4
ومعظم قراراتها تنتمي الى الفئة الثالثة ،ومن ثم
الصناعات الكيميائية بنسبة .%10،6

ّرد من «سوليدير»
تـعـلـيـقــا ع ـلــى ال ـت ـقــريــر امل ـن ـشــور ف ــي «األخـ ـب ــار»،
االثنني  14كانون األول  ،2015تحت عنوان «بقايا
الحراك :قمع أمني في سوليدير وانتفاضة شابني
فــي خ ـي ـمــة»ّ ،
ردت إدارة شــركــة ســولـيــديــر ب ــ»أن
القضية (نقل الناشط سامر مازح من مكان عمله
في أسواق بيروت الى فرع آخر للشركة التي يعمل
لديها) لم تكن مرتبطة بإجراءاتها الخاصة (أي
إجراءات شركة «سوليدير») ،بل بإجراءات متخذة
مــن قـبــل جـهــاز أمـنــي رسـمــي (ف ــرع املـعـلــومــات)،
وتــالـيــا يـجــدر الـتــوجــه الـيــه مـبــاشــرة فــي ح ــال أي
استفسار أو طلب توضيح».
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سوريا
تحقيق

ّ
ُ
ّ
«حمى» تعلم الروسية في الساحل السوري:

 мы вас любимنحن نحبكم!

«دوبرو باجاالفات»
و«مي فاس لوبم» عبارتان
استخرجهما محمد ،صاحب
سوبرماركت في جبلة ،من
قاموس روسي ـ عربي،
للترحيب ّبالزبائن الروس .هي
ّ
حمى تعلم الروسية التي
ضربت الساحل!
الالذقية ــ ريمه راعي
ً
«ب ـح ــب ق ــول ل ــأص ــدق ــاء ال ـ ــروس أه ــا
ً
وسهال ،ونحن نحبكم بلغتهم .ودائمًا
ّ
القاموس قدامي احتياطًا ألية محادثة
مــع زب ــون روسـ ــي ،عـلـمــا أن ــو أك ـتــر من
واح ـ ــد م ـن ـهــم ف ــاج ــأن ــي ب ــأن ــو رد علي
ب ــال ـع ــرب ــي» ،ي ـق ــول م ـح ـمــد .ش ــأن ــه فــي
ذلك شأن الكثيرين من أهالي الالذقية
الذين حفظوا عن ظهر قلب عدة كلمات
بــالـلـغــة الــروس ـيــة يـلـقــون بـهــا التحية
على زوارهم الذين يصادفونهم ،حيث
يشترون القهوة من أحــد محال قهوة
«الـعـلـبــي» ،أو يـنـتـظــرون دوره ــم أمــام
محل شاورما «اللفاح» للحصول على
سندويش ،الذي تبادل أهالي الالذقية
النكات حول امتالء املشافي بضحاياه
الروس «الذين لم تألف معداتهم أكالت
السوريني الدسمة».
ح ـ ّـم ــى ت ـع ـل ــم ال ـل ـغ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ال ـتــي
ت ـص ــاع ــدت ف ــي ال ــاذقـ ـي ــة ،ب ــال ـت ــوازي
م ــع إق ــام ــة ق ــاع ــدة عـسـكــريــة ف ــي مـطــار
ح ـم ـي ـم ـيــم ك ــان ــت قـ ــد ان ـط ـل ـق ــت ال ـع ــام
امل ــاض ــي ،مــع ال ـبــدء بتعليمها لطالب
الـ ـص ــف ال ـس ــاب ــع ف ــي ب ـع ــض املـ ـ ــدارس
كلغة ثانية اختيارية إلى جانب اللغة
الفرنسية ،مــا فتح الـبــاب واسـعــا أمــام
متقني اللغة الــروسـيــة لتعليمها في
املـ ــدارس ،إضــافــة إل ــى مـعــاهــد الـلـغــات.
كــذلــك ب ــدأت األض ــواء تسلط على فرع
األدب الروسي في جامعة دمشق رغم
م ــرور  3س ـنــوات عـلــى إن ـشــائــه ،لجهة
قــوة حـظــوظ متخرجيه فــي الحصول
على فرص عمل .العديد من متخرجي
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـس ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــات ـ ــي وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
ً
باختصاصات مختلفة ،فضال عن عدد

من السيدات الروسيات اللواتي جئن
ّ
بصحبة أزواج ـهــن الـســوريــن ،شكلوا
الكادر التدريسي في مدارس الالذقية،
ومنهن سيفتالنا كراسوال التي جاءت
إلى سوريا عام  1977بصحبة زوجها،
زميلها فــي كلية هندسة تكنولوجيا
الـطـبــاعــة فــي جــامـعــة مــوسـكــو .هــو قد
تـعـ ّـن مهندسًا فــي إح ــدى املــؤسـســات
الحكومية ،وتفرغت هي لتربية أبنائها
الـ ـث ــاث ــة إل ـ ــى أن ان ـط ـل ــق «م ـ ــارات ـ ــون»
الـلـغــة الــروس ـيــة لتحصل عـلــى فرصة
عملها األول ــى كـمـ ّ
ـدرســة فــي  3مــدارس
ّ
فــي الــاذقـيــة .تجربة تـعــدهــا كــراســوال
ّ
وتعبر عن «أن روسيا وسوريا
مهمة،
قلب واحد» .وتضيف« :الطالب سعداء
بتعلم الــروسـيــة ،وهــم مجتهدون لكن
ثمة مشكلة فــي الـعــدد الكبير للطالب
فـ ــي ال ـ ـصـ ــف الـ ـ ـ ــذي ي ـب ـل ــغ  44ط ــال ـب ــا،
وامل ـ ـفـ ــروض أال يـ ـتـ ـج ــاوز .»20مشكلة
ي ـع ــزوه ــا ح ـب ـيــب طـ ــربـ ــوش ،مـهـنــدس
ال ـط ـيــران املـتـقــاعــد ال ــذي يـعـمــل حاليًا
مــوج ـهــا ل ـل ـغــة ال ــروس ـي ــة ف ــي مــديــريــة
تربية الالذقية إلى «اإلقبال الكبير جدًا
على تعلم الروسية ،إلى درجة أننا غير
ق ــادري ــن عـلــى تلبية الـحــاجــة لـلـكــوادر
ّ
متخرج روسيا
التدريسية » .ويضيف
وال ـح ــاص ــل ع ـلــى دبـ ـل ــوم تــرج ـمــة لغة
روسـ ـي ــة« :ج ـم ـيــع م ـت ـخــرجــي االت ـح ــاد
السوفياتي وروسيا االتحادية مرحب
بهم ليكونوا ضمن كوادرنا التعليمية،
وحاليًا يوجد  2400طالب في الصف
السابع يتعلمون اللغة الروسية في َ24
ُ
مدرسة في الالذقية وجبلة ،وستدخل
الروسية في منهاج الصف الثامن في
الـعــام الــدراســي  2016-2015وتدريجًا
كل عام حتى الصف الثالث الثانوي».
ويـصـ ّـر طــربــوش على عــدم الــربــط بني
تعليم الروسية والسياسة أو التقارب
بني البلدين الصديقني ،بل نظرًا «إلى
أهـمـيــة الـلـغــة الــروسـيــة وكــونـهــا اللغة
الثانية عامليًا بعد اإلنكليزية».
معاهد خاصة عديدة أعادت الروسية،
ُ
أيضًا ،إلى الئحة اللغات التي تعلمها
ب ـع ــد أن ب ــات ــت م ـط ـلــوبــة م ــن ش ــرائ ــح
مختلفة بتكلفة ت ــراوح بــن  13500و
 50ألــف ليرة ســوريــة ل ــدورة مدتها 2
 3أشهر .كذلك بــدأت أقسام التدريبوالتأهيل في مؤسسات الدولة بإجراء
دورات مجانية للعاملني فيها ،وحذت
حــذوهــا النقابات واالت ـحــادات عــاوة
على املعهد العالي للغات في جامعة
تشرين بتكلفة ال تتجاوز  5000ليرة
سورية لكل مستوى« .داومت بالدورة

الروس باتوا مكونًا مهمًا من مكونات المدينة ،وجميع المؤشرات تدل على أن إقامتهم طويلة (هادي أحمد)
شـ ـه ــري ــن وك ـ ـنـ ــا نـ ـح ــو  25م ـه ـنــدســا
استفدت بفك طالسم اللغة الروسية
يلي لفظها غريب علينا ،وإضافة إلى
كــونــي بـحــب الـلـغــات بـتــوقــع أستفيد
م ـن ـهــا بـتـعـلـيــم أوالدي إذا اخـ ـت ــاروا
اللغة الروسية كلغة تانية باملدرسة»،
تـ ـق ــول امل ـه ـن ــدس ــة ب ـ ـ ــراء الـ ـت ــي أجـ ــرت
دورة الــروس ـيــة مـجــانــا ف ــي مؤسسة
املياه حيث تعمل .أمــا جمال ،الحائز
دبلوم ترجمة ،واملتقن للغة الروسية،
فيرى أنه وجد في «موضة» الروسية
فــرصـتــه بـعــد  3س ـنــوات مــن الـبـطــالــة،
حيث باشر التعليم في معهد خاص
ل ـل ـغ ــات ،وتـ ـق ــدم ب ـط ـلــب ل ـل ـت ـعــاقــد مــع
مــديــريــة تــربـيــة الــاذق ـيــة الـتــي وقعت
ع ـ ـشـ ــرات الـ ـعـ ـق ــود مـ ــع م ـت ـق ـنــي ال ـل ـغــة
الروسية« :إدخال الروسية في املناهج

امل ــدرسـ ـي ــة ف ـت ــح آف ــاق ــا أمـ ـ ــام ع ـش ــرات
املتخرجني العاطلني من العمل نتيجة
عدم وجود فرص ،واألمل كبير بإعالن
مسابقات لتعيني مدرسني».
ً
ف ـضــا ع ــن ال ـبــاح ـثــن ع ــن ف ــرص عمل

 2400طالب في
الصف السابع يتعلمون
اللغة الروسية في
 24مدرسة

ك ـ ـ ـمـ ـ ــدرسـ ـ ــن ،ي ـ ـض ـ ــاف إل ـ ـ ـ ــى دارس ـ ـ ـ ــي
ال ــروسـ ـي ــة الـ ـط ــامـ ـح ــون إل ـ ــى م ـتــاب ـعــة
الــدراســة في روسيا ،وأصحاب بعض
امل ـ ـحـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة واملـ ـط ــاع ــم ال ــذي ــن
ي ـط ـم ـحــون إلـ ــى ك ـســب الـ ـ ــروس زبــائــن
دائ ـم ــن .ف ــال ــروس بــاتــوا مـكــونــا مهمًا
من مكونات املدينة ،وجميع املؤشرات
تدل على أن إقامتهم طويلة ،ما يجعل
ال ــروسـ ـي ــة ح ــاج ــة أس ــاسـ ـي ــة ل ـك ــل مــن
يرغب في االستفادة من هذه «املوجة»
التي قد تنعش السوق املرهق نتيجة
ضـيــق ذات ال ـيــد ل ــدى الـ ـس ــوري ،ال ــذي
بات يقتصر في عاداته الشرائية على
الـ ـض ــروري ــات .ه ــذه األسـ ـب ــاب تـضــاف
إل ــى «ن ـب ــوءة» ب ــأن التنسيق الــروســي
السوري العسكري ال بد من أن يتمدد
ويـصـبــح تنسيقًا فــي مـجــاالت أخــرى،

تحقيق

الصادرات الزراعية تتحدى الحرب :ظلم «ذوي القربى» أشد مرارة
دمشق ــ رحاب اإلبراهيم
بحسب البيانات اإلحصائية لهيئة
ت ـن ـم ـيــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ف ــإن
ال ـصــادرات الــزراعـيــة استحوذت على
 %50م ــن قـيـمــة الـ ـص ــادرات الـســوريــة
عـ ــام  ،2014إذ وص ـل ــت قـيـمـتـهــا إلــى
نحو  800مليون دوالر ،لكن التوقعات
تــرجــح انـخـفــاضـهــا ه ــذا ال ـع ــام بــرغــم
مــواس ـم ـهــا ال ـج ـي ــدة ،وال ـس ـب ــب يكمن
ف ــي ت ـف ــاق ــم ال ـص ـع ــوب ــات أمـ ـ ــام حــركــة
التصدير.
«يواجه مصدرو الحمضيات مشاكل
معقدة أبــرزهــا إغــاق املعابر البرية،
أجـ ـ ـ ــور الـ ـنـ ـق ــل ،وقـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـع ـشــوائ ـيــة كـتـعـهــد ق ـطــع الـتـصــديــر،
شاحنة مبردة
وبسبب ذلك هناك 21
متوقفة عن العمل» ،يقول ُامل ّ
صدر نزار

ض ـيــف« :إن ه ــذا الــواقــع
درويـ ـ ــش .وي ـ ُ
وامل ّ
صدر يشعران بوجود
جعل الفالح
م ـ ــؤام ـ ــرة م ـ ــن ك ـ ــل االتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات عـلــى
م ــوس ــم ال ـح ـم ـض ـيــات ،م ــا دف ــع بعض
امل ــزارع ــن لـقـطــع أش ـج ــار بساتينهم
بسبب الخسائر املتتالية» .وهــو أمر
يـجــد فـيــه مــديــر الـتـســويــق فــي وزارة
الزراعة ،مهند األصفر ،مبالغة كبيرة،
«فالفالح لم يصل ملرحلة قطع أشجار
عمرها  35عامًا ،فهو أذكى من ذلك».
ُمـصـ ّـدر آخــر استغرب معاملة جميع
ال ـس ـل ــع ب ــال ـس ــوي ــة ن ـف ـس ـهــا ب ـمــوجــب
ت ـع ـه ــد ال ـ ـق ـ ـطـ ــع ،ل ـي ـط ــال ــب ب ـم ـعــام ـلــة
خ ـ ــاص ـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـمـ ـضـ ـي ــات النـ ـخـ ـف ــاض
أس ـعــارهــا« ،فــالـشــاحـنــة امل ـب ــردة التي
تصل حمولتها لنحو  25طــن تكلف
نـحــو  8500دوالر ،وه ــي تـكـلـفــة تعد
مرتفعة على امل ـصــدريــن» .رأي يتفق

معه املصدر بسام علي ،ويزيد عليه
بالقول« :يعد الترفيق أبــرز املشاكل،
فهو يكلف مــع النقل قــرابــة  300ألف
ل ـيــرة بـسـبــب املـنــافـســة بــن الـشــركــات
ال ـخــاصــة ،م ــا يــوجــب تــوحـيــد السعر
ت ـحــت غ ـطــاء ال ـح ـكــومــة بـحـيــث تـكــون
األجـ ــور رم ــزي ــة» ،بينما ي ــرى ُمـصــدر
رفـ ــض ذكـ ــر اسـ ـم ــه أن «أج ـ ـ ــور الـنـقــل
كــارث ـيــة وخ ــاص ــة عـنــد دف ــع األتـ ــاوات
إلره ــابـ ـي ــي داع ـ ـ ــش ل ـض ـم ــان وصـ ــول
ال ـب ـض ــاع ــة إلـ ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـع ــراق ـي ــة»،
إنـمــا يتفق جميع املـصــدريــن على أن
هــذه العقبات جعلت منافسة املنتج
املحلي ضعيفة أمــام التركي ،الــذي ال
يتحمل هذه التكاليف ويباع بأسعار
معقولة.
يحمل املصدرون الحكومة مسؤولية
خ ـ ـسـ ــائـ ــرهـ ــم ،وأق ـ ـل ـ ـهـ ــا بـ ـسـ ـب ــب ع ــدم

ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـ ــدول املـ ـج ــاورة لحل
املـ ـش ــاك ــل ال ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ،وه ـ ـنـ ــا ي ـق ــول
درويش« :بداية كل موسم تأتي وفود
حكومية وتـكــرر سيناريو الشعارات
نفسه ،لتكون النتيجة تضرر نحو 70
ألف عائلة منها  8آالف عائلة شهيد»،
ليتساءل« :أيعقل إال تـقــدر الحكومة
على فتح املنافذ الحدودية مع العراق،
ب ـي ـن ـمــا ن ـج ــح اتـ ـح ــاد املـ ـص ــدري ــن فــي
تحقيق ذلك؟».
وبنبرة اللوم ذاتها ،يرفع علي صوته
عاليًا ليؤكد امتالكه عام  2012منشآة
كــانــت تــرفــد خــزيـنــة الــدولــة أسبوعيًا
بـنـحــو  600أل ــف دوالر ،لكنها الـيــوم
خ ــاس ــرة بـسـبــب إجـ ـ ــراءات الـحـكــومــة،
ليبني أن «جميع الــدول تدعم املصدر
ً
بإعطائه مثال  50دوالرا على كل طن
مرتجع ،بينما الحكومة لدينا تأخذ

 250دوالرا بموجب تعهد القطع».
الـكـمـيــات امل ـص ــدرة بــال ـحــدود الــدنـيــا
بسبب النقل وإغالق املعابر الحدودية
ب ـح ـس ــب مـ ــا يـ ــؤكـ ــده رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة
القطاعية فــي اتـحــاد املـصــدريــن ،إيــاد
محمد ،ويشير في حديثه لـ«األخبار»
ّ
إلــى أن «التكلفة مرتفعة عبر البحر،
فالنقل إل ــى إرب ـيــل عـبــر تــركـيــا يكلف
حــوالــى  9آالف دوالر ،وه ــذا ينطبق
ع ـل ــى دول ال ـخ ـل ـي ــج لـ ـلـ ـم ــرور ب ـق ـنــاة
السويس ،ما يعني تحميل املنتجات
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة الـ ـثـ ـم ــن ف ـ ـقـ ــط» .وي ـض ـي ــف:
«ح ــالـ ـي ــا م ـص ــر هـ ــي امل ـن ـف ــذ ال ــوح ـي ــد
لـلـصــادرات بتكلفة  6آالف دوالر ،مع
محاوالت لتجزئة خط العراق ليصل
إلـ ــى ال ـق ـي ـمــة ن ـف ـس ـهــا كـ ــون ال ـت ـج ــارب
األولى كانت تكلف  8آالف دوالر».
بـ ــدوره ،يـحـ ّـمــل رئ ـيــس ات ـحــاد الـغــرف
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سوريا

مشهد ميداني

تهديد جديد لمعاقل «علوش» في الغوطة:

الجيش في مرج السلطان
سيطر الجيش السوري
على مطار مرج السلطان
العسكري أخيرًا ،محققًا
تقدمًا الفتًا في عمق
الغوطة الشرقية ،فيما
ّ
صدت القوات السورية
هجوم المسلحين على
قرى ريف حماه الشمالي
دمشق ــ مرح ماشي

وس ـت ـكــون األول ــوي ــة ف ــي ف ــرص الـعـمــل
ملن يتقن لغة األصدقاء .أما أم محمد،
الـخـمـسـيـنـيــة ،صــاح ـبــة ك ـشــك الـقـهــوة
وال ـش ــاي الـقــريــب مــن م ـطــار حميميم،
ف ـه ــي لـ ــم ت ـ ـسـ ـ َـع ،ك ـغ ـي ــره ــا ،إل ـ ــى تـعـلــم
اللغة الروسية ،بل كان ال بد لزبائنها
الـ ـ ـ ـ ــروس م ـ ــن ت ـع ـل ــم بـ ـع ــض املـ ـ ـف ـ ــردات
العربية للتواصل معها .ومن الطرائف
الـتــي يـتــداولـهــا أه ــل جبلة عنها أنها
طــورت عملها في الكشك بعد أن دعت
أح ــد الـجـنــود الـ ــروس إل ــى مشاركتها
ّ ّ
صحن «الـجــز مــز» (البيض املقلي مع
الـبـنــدورة والـبـصــل) ،فاستساغ مذاقه
وصـ ـ ــار ي ــأت ــي إل ـي ـه ــا ب ـص ـح ـبــة رف ــاق ــه
ويطلبون منها إعداده لهم ،فتردد في
كل مرة« :تكرم عينكم ،عيني ربكم انتو
وبوتني».

ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة م ـح ـم ــد ك ـش ـت ــو اإلرهـ ـ ـ ــاب
وإغ ــاق املعابر الـحــدوديــة مسؤولية
م ــا ي ــواجـ ـه ــه ال ـت ـص ــدي ــر م ــن م ـشــاكــل
وص ـع ــوب ــات ،ل ـي ـعــود وي ـح ـمــل ات ـحــاد
امل ـص ــدري ــن أي ـضــا جـ ــزءًا م ــن مـصــائــب
املصدرين عبر رفضه املساندة بطلب
ت ـع ـل ـيــق ال ـع ـم ــل ب ـت ـع ـهــد ال ـق ـط ــع عـلــى

تضرر نحو  70ألف
عائلة منها  8آالف
عائلة شهيد

ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ـح ـق ـيــق ال ـج ـيــش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوات الـ ــردي ـ ـفـ ــة
إنـجــاز السيطرة على مطار مرج
الـسـلـطــان ،فــي الـغــوطــة الشرقية،
كـ ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــون ي ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــون
االت ـه ــام ــات ،إث ــر خ ـس ــارة «جـيــش
اإلس ــام» والفصائل املقاتلة إلى
جــان ـبــه امل ـط ــار ال ـع ـس ـكــري ،أم ــس.
وفي حني نال زهران علوش ،قائد
«جيش اإلس ــام» ،الحصة األكبر
مــن السخط بــن الـفـصــائــل ،جــراء
الخسارة األخـيــرة ،كانت وحــدات
مــن الـجـيــش تــواصــل تقدمها في
املــزارع الجنوبية لبلدة الباللية،
فـيـمــا واص ـلــت وحـ ــدات الهندسة
تمشيط الجزء الشمالي من قرية
مــرج السلطان وامل ــزارع املحيطة،
إضافة إلى كتيبة الــرادار واملطار
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي وحـ ـ ـ ــوش الـ ـع ــدم ــل.
وجاء تقدم الجيش عبر محوري:
طــريــق م ــرج ال ـس ـل ـطــان ـ ـ ـ حــرسـتــا
ـ ـ ـ ال ـق ـن ـي ـط ــرة غـ ــربـ ــا ،وم ـ ــن فـتـحــة
الكهرباء على خــط السكة شرقًا.
وت ــأت ــي أهـمـيــة امل ـط ــار الـعـسـكــري
مـ ــن ت ـم ــوض ـع ــه ع ـل ــى تـ ــل مــرت ـفــع
يـشــرف على عمق غــوطــة دمشق.
وبـحـســب م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة ،فــإن
«ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى املـ ـط ــار أخـ ـيـ ـرًا،
واستكمال السيطرة على القرية،
يـ ـ ــؤديـ ـ ــان إل ـ ـ ــى ان ـ ـق ـ ـسـ ــام م ـن ــاط ــق
س ـي ـط ــرة امل ـس ـل ـحــن ف ــي ال ـغــوطــة
إلـ ـ ــى قـ ـسـ ـم ــن ،وعـ ـ ـ ــزل ال ـف ـص ــائ ــل
املقاتلة بعضها عــن بعض ،أمــام
القوة النارية للجيش السوري».
وتتوقع املصادر «يومني صعبني
على العاصمة السورية ،خوفًا من
انـتـقــام املسلحني ،إثــر خسارتهم
للمطار العسكري ،وإمطار دمشق

الحمضيات خالل اجتماع ضم جميع
الـجـهــات املـعـنـيــة ،ال ـتــي ج ــاء جــوابـهــا
بالرفض.

تقاذف تهم
ت ـ ـعـ ــدد الـ ـجـ ـه ــات امل ـع ـن ـي ــة ب ـت ـســويــق
الصادرات الزراعية كشف صعوباتها
ج ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـهـ ــرب ك ـ ــل جـ ـه ــة ع ـ ــن ت ــأدي ــة
واجباتها ،حيث يؤكد مهند األصفر
أن «وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة ت ـع ـن ــى ب ـت ــواف ــر
امل ـن ـت ـجــات اآلم ـن ــة ح ـتــى ب ــاب املــزرعــة
ثــم تـتــواصــل مــع الـجـهــات التسويقية
ل ـت ـس ـه ـيــل ان ـس ـي ــاب ـه ــا إل ـ ــى األس ـ ـ ــواق
املحلية والخارجية» ،ليلقي الكرة في
النهاية بملعب هيئة تنمية الصادرات
ومديرية الجمارك واتحاد املصدرين،
الــذي يؤكد إيــاد محمد أنه عبارة عن
«نقابة هدفها تذليل عقبات التصدير،

ب ــال ـق ــذائ ــف الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ،أس ــوة
ً
ب ـم ــا جـ ــرى ف ـع ــا أثـ ـن ــاء اش ـت ـعــال
م ـع ــارك ال ـس ـي ـطــرة ع ـل ـيــه» .ســاح
ال ـجــو واك ــب الـعـمـلـيــة العسكرية
ب ـ ـهـ ــدف تـ ــأمـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
قــريــة م ــرج الـسـلـطــان ،ذات املــوقــع
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـك ـشــف
امل ـل ـي ـحــة وب ــاق ــي م ـح ـيــط مـنـطـقــة
مطار دمشق الــدولــي أمــام مدافع
ال ـه ــاون الـتــابـعــة للمسلحني ،من
جـ ـه ــة ،وإشـ ــراف ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى م ـعــاقــل
امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي الـ ـغ ــوط ــة كـسـقـبــا
ُوح ـمــوريــة وكـفــربـطـنــا ،م ــن جهة
أخ ـ ـ ــرى .وبــال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى قــريــة
م ـ ــرج ال ـس ـل ـط ــان ي ــدخ ــل ال ـج ـيــش
السوري  11كلم في عمق الغوطة
ً
الشرقية ،مواصال تحصني قواته
املتقدمة.
وفـ ــي ريـ ــف حـ ـم ــاه ،صـ ـ ّـد الـجـيــش
هـجــومــا عـنـيـفــا بـ ــدأه املـسـلـحــون،
ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي ،ع ـلــى قــرى
الـبــويـضــة و«أبـ ــو ع ـب ـيــدة» وزلــن
وامل ـصــاص ـنــة ،ع ـبــر ن ـقــاط تـمــركــز
املسلحني فــي اللطامنة .مصادر
م ـي ــدان ـي ــة أكـ ـ ــدت ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
«ال ـج ـيــش اس ـت ـعــاد ال ـن ـقــاط الـتــي
خـ ـ ـس ـ ــره ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــل أول م ـ ـ ــن أم ـ ــس
بــالـكــامــل ،بـعــد خ ـســارة  6شـهــداء
خـ ـ ــال االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ال ـع ـن ـي ـف ــة».
وأكـ ـ ــدت املـ ـص ــادر أن «ال ـه ـج ـمــات
الـ ـعـ ـنـ ـيـ ـف ــة ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـ ــواج ـ ـ ــز عـ ــدة
للجيش لم تشكل أي خطر مباشر
ع ـل ــى ب ـل ــدت ــي مـ ـح ــردة وس ـل ـحــب،
باستثناء سقوط بعض القذائف
ال ـصــاروخ ـيــة ف ــي املـنـطـقــة ،وذل ــك
بفعل سرعة السيطرة على املوقف
العسكري من قبل الجيش» .وفي
إدل ــب قتل شخص وأصـيــب آخــر،
جراء انفجار عبوة ناسفة ،زرعها
م ـج ـهــولــون ،ع ـلــى ط ــري ــق الـشـيــخ
بحر ،في الريف الشمالي.
وفــي ريــف حمص ،أكــدت مصادر
ميدانية ل ــ«األخ ـبــار» أن «الـقــوات
الـ ـس ــوري ــة ت ـع ـم ــل ع ـل ــى تـحـصــن
تـمــركــزهــا ف ــي سـلـسـلــة مــرتـفـعــات
الـ ـح ــزم األوس ـ ـ ــط ،ب ـعــد تــراجـعـهــا
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي م ـح ـيــط ج ـبــل م ـهــن».
يأتي ذلك في ظل هدوء الجبهات
على محاور مهني وحوارين ،رغم
محاوالت عدة للتقدم خالل األيام
الفائتة على جبال املحسا املشرفة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـقـ ــري ـ ـتـ ــن .وفـ ـ ـ ــي م ـح ـيــط
منطقة الــدوة ،غربي مدينة تدمر
التاريخية ،ســادت محاور القتال

لكنها جهة ال تصدر مع أنها تعهدت
ه ــذا ال ـعــام تـصــديــر  100أل ــف طــن من
الحمضيات عـبــر شركتها الـخــاصــة،
علمًا أن امل ـتــاح ي ـقــارب  200أل ــف طــن،
وهــذا مرهون بــوزارة الــزراعــة» ،ليبني
أن ت ـف ـع ـي ــل االتـ ـف ــاقـ ـي ــة امل ــوقـ ـع ــة مــع
اتحاد الجمعيات الفالحية العراقية
مــرتـبــط بــاالتـفــاق عـلــى سـعــر منطقي
لـ ـلـ ـمـ ـص ــدري ــن ،وبـ ـم ــوجـ ـبـ ـه ــا س ـي ـق ــام
مــركــز جمركي بمعبر النجيب ،الــذي
ف ـت ـحــه االتـ ـح ــاد ب ـعــاقــاتــه ال ـخــاصــة،
كـمــا ي ـحــاول فـتــح أس ــواق جــديــدة في
االت ـحــاد األوراسـ ــي وإي ــران والـجــزائــر
ب ـيــد أن ـه ــا تـبـقــى مـ ـح ــاوالت خـجــولــة.
لكن كشتو ال يرى «أنه توجد مشكلة
باستهداف أس ــواق خــارجـيــة ،فبرأيه
أزم ـ ــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات الـ ــزراع ـ ـيـ ــة تـتـعـلــق
باإلجراءات املعقدة املفروضة».

مقاتلة ضمن «قوات حماية نساء بيث نهرين» التابعة لـ«المجلس العسكري السرياني» (أ ف ب)

اشتباكات متقطعة بــن الجيش
ومسلحي «داعش» .وكانت أعداد
قـتـلــى املـسـلـحــن قــد ارتـفـعــت إلــى
 8خ ــال اش ـت ـبــاكــات م ــع الـجـيــش
عـلــى جبهتي املـحـطــة وسنيسل،
فــي الــريــف الـشـمــالــي .تنسيقيات
املسلحني أعلنت مقتل مسلحني
منهم ،وهما :مازن حمزو وأحمد
مـ ـنـ ـص ــور .وك ـ ـ ــان امل ـس ـل ـح ــون قــد
اع ـتــرفــوا فــي وق ــت ســابــق بمقتل
املدعوين :باهر املسلماني ،وأمني
الـ ـس ــاي ــر ،وح ـس ــن سـ ـن ــور ،وع ـلــي
شنور.
وفـ ـ ــي ريـ ـ ــف الـ ــاذق ـ ـيـ ــة ،واصـ ـل ــت
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة مـ ـ ـح ـ ــاوالت
اق ـت ـحــام ن ـقــاط تـمــركــز املسلحني
ف ـ ــي جـ ـب ــل ال ـ ـنـ ــوبـ ــة ،ف ـ ــي ال ــري ــف
الـشــرقــي .مـصــادر ميدانية أكــدت
أن «املـ ـب ــادرة مـتــواصـلــة مــن قبل
الـ ـجـ ـي ــش ل ـت ـح ـق ـي ــق ت ـ ـقـ ــدم ع ـلــى

ال ـج ـب ــل االس ـت ــرات ـي ـج ــي امل ـش ــرف
عـلــى بـلــدة سـلـمــى» ،أب ــرز معاقل
املـ ـسـ ـلـ ـح ــن فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة .ومـ ــن
م ـعــوقــات الـعـمـلـيــة ال ـتــي تـعـثــرت
مــرات سابقة «الطبيعة الجبلية
الـ ــوعـ ــرة وال ـ ـبـ ــرد الـ ـش ــدي ــد الـ ــذي
ي ـصـ ّـع ــب ع ـمــل الـ ـق ــوات ال ـب ــري ــة»،
حسب املصادر ،وذلك على الرغم
مــن التغطية الجوية املكثفة من
س ــاح ال ـجــو ال ــروس ــي .وتضيف
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن «االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مــن
األخ ـ ـطـ ــاء ال ـس ــاب ـق ــة هـ ــي ع ـن ــوان
الـعـمـلـيــة ال ـجــديــدة ال ـتــي بــدأتـهــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــوات ،أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـط ــرة
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ت ـ ـ ـح ـ ـ ـص ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــات الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــل
االستراتيجي» .وتلفت املصادر
إل ـ ـ ـ ــى «وقـ ـ ـ ـ ـ ــوع قـ ـتـ ـل ــى وجـ ــرحـ ــى
عــديــديــن بــن ص ـفــوف املسلحني
ج ــراء االشـتـبــاكــات الـقــائـمــة على
املرتفعات الشرقية».
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العالم

على الغالف

الله» للسعودية مع انطالق «جنيف  :»2لنا اليد الطولى
«أنصار
ً

 150قتيال من جنسيات عربية وأجنبية حصيلة أولية لعملية باب المندب
يوم طويل كان بانتظار
الغزاة في اليمن قبل
دخول وقف إطالق النار
حيز التنفيذصباح اليوم.
سدد الجيش اليمني و«أنصار
الله» ضربات موجعة لقوات
«التحالف» والمرتزقة في
أكثر من منطقة ،خصوصًا
في باب المندب حيث ًقتل
نحو  150جنديًا ومقاتال
عربيًا وأجنبيًا ،وذلك عشية
انطالق محادثات «جنيف
 »2اليوم بين وفد صنعاء
والوفد المؤيد للرياض ،في
ّ
ظل غموض يلف صيغة
اللقاءات ومجرياتها حتى
الساعة
علي جاحز
شهد امليدان ،عشية دخول وقف إطالق
النار حيز التنفيذ ،تصعيدًا عسكريًا
غير مسبوق ،وال سيما لناحية تزامن
العمليات خلف الحدود وعلى جبهات
الداخل .ضربات موجعة تلقتها قوات
«التحالف» والجيش السعودي أمعنت
ف ــي قـلــب امل ـعــادلــة إب ــان ال ـج ـلــوس إلــى
ّ
طاولة املفاوضات لحل األزمة اليمنية،
ليصبح وقــف الـحــرب مطلبًا سعوديًا
ً
ال يمنيًا .نحو  150قتيال من جنسيات
ع ــرب ـي ــة وأج ـن ـب ـي ــة قـ ـض ــوا ف ــي ضــربــة
ص ــاروخـ ـي ــة ع ـل ــى م ـع ـس ـكــر قـ ــرب ب ــاب
املندب ،يحيلون على عملية صافر في
م ــأرب مطلع أيـلــول املــاضــي الـتــي قتل
فيها نحو  300مــن ق ــوات «التحالف»

وامل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة ،وي ــوج ـه ــون
رس ــائ ــل س ـيــاس ـيــة م ـف ــاده ــا أن حــركــة
«أنصار الله» التي يشن عدوان عليها
م ـنــذ ت ـس ـعــة أش ـه ــر ل ــن ت ــدف ــع أي ثمن
لــوقــف ال ـحــرب ،وأن الــريــاض ستهرع،
بفعل هذه الضربات ،إلى القبول بوقف
ّ
الـ ـن ــار ورف ـ ــع ال ـح ـص ــار وال ـت ـخ ــل ــي عن
سقفها الـعــالــي وبــالـتــالــي إلــى نسيان
شــرط تسليم السالح وعــودة عبد ربه
منصور ه ــادي وحكومته إلــى الحكم
م ــن ج ــدي ــد« .أنـ ـص ــار ال ـل ــه» ق ــال ــت من
جديد يــوم أمــس ،إن لها اليد الطولى
فــي ه ــذه ال ـح ــرب ،وإن أش ـهــر ال ـعــدوان
الطويلة لم تؤثر بترسانتها العسكرية
التي أدخلت عليها صــواريــخ جديدة،
وأنه ال يزال بإمكانها أن توجع األعداء
أك ـثــر م ــن ذي ق ـبــل ،وبــال ـتــالــي إن هــذه
الحرب كانت برمتها غير مجدية.
الـطــرف اليمني سيستثمر التصعيد
املـيــدانــي فــي املـفــاوضــات الـتــي تنطلق
ال ـي ــوم ف ــي ســوي ـســرا ،بتثبيت صيغة
لـلـحــوار مـفــادهــا أن املـهـمــة األســاسـيــة
اليوم ملقاة على األمم املتحدة لرعاية
ح ــوار يـمـنــي ـ ـ يـمـنــي ،ال ي ـضـ ّـم أط ــراف
ال ـع ــدوان وال مــؤيــديــه .فــاملــؤتـمــر الــذي
سيستمر خمسة أيــام قابلة للتجديد
بصيغةٍ وجــدول أعمال غير واضحني
ـت أك ــد فيه
حـتــى ال ـســاعــة ،ج ــاء فــي وق ـ ٍ
الـجـيــش الـيـمـنــي و«أن ـص ــار ال ـلــه» مــرة
أخ ــرى أنهما ال ي ــزاالن يمتلكان زمــام
امل ـ ـبـ ــادرة .ف ـجــر أمـ ــس ،أط ـلــق الـجـيــش
اليمني و«الـلـجــان الشعبية» صــاروخ
«توشكا» البالستي على مركز عمليات
قـ ــوات «ال ـت ـحــالــف» ف ــي مـنـطـقــة شعب
الجن في باب املندب في محافظة تعز،
ما أدى إلى مقتل قرابة الـ  152من قوات
«التحالف» واملسلحني واملــرتــزقــة ،في
حصيلة غـيــر نـهــائـيــة .وقـبـلــه بدقائق
فقط ،كــان صــاروخ من طــراز «قاهر »1
قد سقط على مطار جيزان اإلقليمي،
وه ــو الـثــانــي ال ــذي يسقط فــي أق ــل من
ي ــوم ع ـلــى األراضـ ـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،بعد
استهداف قاعدة امللك خالد الجوية في

من لقاء الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي بقائد القوات الخاصة السعودي عبدالله السهيان الذي قتل أمس (أ ف ب)

عسير .وأكد املتحدث الرسمي للقوات
املسلحة اليمنية ،العميد غالب لقمان،
أن ال ـ ـصـ ــاروخـ ــن أصـ ــابـ ــا هــدف ـي ـه ـمــا
ّ
بدقة عالية ،وخلفا خسائر كبيرة في
األرواح والـعـتــاد داخ ــل صـفــوف قــوات
ٍّ
«ال ـت ـحــالــف» فــي ك ــل مــن ج ـيــزان وبــاب
املندب .وبحسب لقمان ،إن املعلومات
األولية «أكدت مصرع وجرح املئات من
جنود ومرتزقة العدو في باب املندب،
بينهم أجانب ،وأن ما يقارب  146جثة
نقلت إلــى مستشفيات عــدن ومعسكر
عـمــران أغلبها متفحمة» .وأض ــاف أن
سفينة طبية لقوى «التحالف» وصلت
قــرب ساحل عــدن فــي محاولة إلسناد
عملية اإلخ ــاء واملعالجة للمصابني.
ّ
وفصل لقمان الحصيلة األولية لعملية
استهداف قـيــادة عمليات «التحالف»
في باب املندب ،وهي على النحو اآلتي:
 23سـعــوديــا ،اعترفت الــريــاض بينهم
بقائد قواتها الخاصة العقيد عبدالله
السهيان ،وتسعة إماراتيني أعلنت أبو
ظبي هوية قائد مجموعاتها في اليمن

العقيد محمد الكتبي ،إلــى جــانــب 12
من القوات الخاصة البحرية املغربية
ً
بينهم سبعة ضباط كبار ،و 42قتيال
من مرتزقة «بــاك ووتــر» ُعــرف بينهم
قائد مجموعاتهم الذي لم يعرف حتى
اآلن سوى اسمه األول كارل ،والضابط

عمليات متزامنة
في تعز ومأرب ولحج
حصدت مئات القتلى
األميركي املـتــورط في أعمال إجرامية
أث ـنــاء وج ــود شــركــة «ب ــاك ووت ــر» في
ال ـعــراق املــدعــو ج ــورج إدغ ــر ماهوني،
إلى جانب أنباء ترددت عن التعرف إلى
جثة إسرائيلي من أصل روسي اسمه
م ــوش ــي ك ــاب ــروف ي ـقــاتــل ف ــي صـفــوف
«بــاك ووت ــر»ُ .
ودمــر في الضربة التي
تـ ـ ـ ــوازي مـ ــن ح ـي ــث م ـس ـت ــواه ــا ضــربــة
«توشكا» في منطقة صحن الجن في

ص ــاف ــر م ـحــاف ـظــة م ـ ــأرب م ـط ـلــع أي ـلــول
امل ــاض ــي ،مـبـنــى ال ـق ـيــادة بـشـكــل كــامــل،
«أباتشي»
فيما أحرقت ثالث طائرات
ً
وأكثر من  40آلية عسكرية ،إضافة إلى
تدمير سبع عربات وخمس مصفحات
م ــدرع ــة ت ـت ـبــع ش ــرك ــة «بـ ـ ــاك ووتـ ـ ــر».
وقتل في العملية نفسها أيضًا ،قائد
الـ ـق ــوات اإلم ــاراتـ ـي ــة وال ـع ـم ـيــد صــالــح
محمد الصبيحي أحد قــادة املسلحني
املـ ـ ــوالـ ـ ــن ل ـ ـل ـ ـع ـ ــدوان .وأفـ ـ ـ ـ ــاد م ـص ــدر
عسكري بــأن الضربة أدت إلــى إصابة
ع ـ ــدد م ــن م ـن ـص ــات إط ـ ــاق ص ــواري ــخ
من طــراز «كاتيوشا» ،األمــر الــذي أدى
إلى انطالق عدد منها باتجاه البحر،
مــا سـ ّـبــب ف ــرار بـ ــوارج تــابـعــة لبحرية
ال ـ ـعـ ــدوان ال ـت ــي ك ــان ــت م ــوج ــودة على
مـقــربــة مــن الـســواحــل اليمنية ،وأثـنــاء
محاولتها الهروب تصادمت بارجتان
سعوديتان في عرض البحر.
وفي سياق متصل ،وقبل دخول وقف
إط ـ ــاق الـ ـن ــار ح ـيــز ال ـت ـن ـف ـيــذ ،تمكنت
ال ـ ــوح ـ ــدة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة فـ ــي ال ـج ـيــش

تقرير

ثان على جيزان السعودية :جبهات الحدود تشتعل
«قاهر ٍ »1
نجران ــ يحيى الشامي
بالتزامن مع التصعيد الداخلي غير املسبوق،
شهدت الجبهات الحدودية عمليات عنيفة غير
مسبوقة ضمن مــا تعده حركة «أنـصــار الله»
«املرحلة االستراتيجية االول ــى» .وبعد أقــل من
 24ساعة على استهداف قــاعــدة «املـلــك خالد»
الجوية في خميس مشيط في عسير بصاروخ
«قاهر ـ  »1البالستي ،استهدف الجيش اليمني
و»أنصار الله» مطار جيزان االقليمي بالصاروخ
الروسي نفسه املطور محليًا.
وأك ـ ــدت وح ـ ــدات ال ــرص ــد ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ «اإلعـ ــام
ال ـحــربــي» وق ــوع خـســائــر كـبـيــرة ف ــي صـفــوف
ال ـج ـيــش ال ـس ـع ــودي ،خـ ــال ع ـم ـل ـيــات الـيــومــن
املاضيني ،من بينها إصابات بشرية واحتراق
ً
مخازن أسلحة ،وتدمير مراكز قيادية ،فضال
عن إعطاب وتدمير عشرات اآلليات العسكرية.
والــافــت في التصعيد الـحــدودي ،املــدة الزمنية
القصيرة بني استخدام الصواريخ البالستية ،إذ
إن القوات اليمنية استهدفت في السابق أهدافا
سعودية استراتيجية ،منها قاعدة «امللك خالد»
الجوية أيضًا ،ولكن على فترات مبتاعدة.
وط ـ ــاول ـ ــت ع ـم ـل ـي ــات يـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،امل ـح ــاف ـظ ــات
الحدودية الثالث ،حيث اسهدفت القوات اليمنية

موقع الشبكة بصاروخ «زلزال  »2في محافظة
جيزان.
وفي عسير ،دمرت القوات اليمنية مبنى قيادة
حرس الحدود في مدينة الربوعة ،عقب عملية
نــوع ـيــة نـفــذتـهــا قـ ــوات مـشـتــركــة م ــن «ال ـل ـجــان
الشعبية» والجيش اليمني .وفــي العملية قتل
عــدد كبير مــن الجنود السعوديني كــانــوا على
منت طقمني عسكريني جرى تفجيرهما خلف
املبنى .وتأتي العملية في سياق إنهاء ما تبقى
من الوجود العسكري للجيش السعودي الذي

دمرت القوات اليمنية
مبنى قيادة حرس الحدود في مدينة
الربوعة في عسير
حاول عشرات املرات استعادة الربوعة غير أنها
تنتهي بفشله وتكبيده خسائر كبيرة في آلياته
وجنوده .وسقط  58صاروخًا أطلقها الجيش
و»اللجان الشعبية» على املجمع الحكومي في
الربوعة.
وشـ ـه ــدت ع ـس ـيــر أيـ ـض ــا ق ـص ـفــا ص ــاروخ ـي ــا
على ثكن عسكرية وتجمعات للجند ومواقع
مستحدثة شــرق الربوعة بعشرات الصواريخ

والـ ـق ــذائ ــف امل ــدف ـع ـي ــة .وأفـ ـ ــاد م ـص ــدر م ـيــدانــي
«األخـ ـب ــار» بــاح ـتــراق كـمـيــة كـبـيــرة م ــن الـعـتــاد
وامل ــؤن الحربية شــرق املدينة بعد استهدافها
بأكثر من خمسني قذيفة مدفعية ،مضيفًا أن
ال ـن ـيــران تـصــاعــدت مــن املــوقــع ألكـثــر مــن أربــع
ســاعــات .وفــي املدينة نفسها استهدفت القوة
الـصــاروخـيــة اليمنية مـجـمــع ال ــدف ــاع بـعـشــرات
الصواريخ الكاتيوشا ّ
املعدلة وتسببت باحتراق
آليات في املبنى وأجزاء كبيرة .ويشير مصدر
في «اإلعالم الحربي» إلى أنه سينشر عشرات
املـشــاهــد وال ـصــور الـتــي وثـقــت عمليات قتالية
م ـت ـنــوعــة ف ــي ال ـج ـب ـهــات ك ــاف ــة خـ ــال ال ـيــومــن
األخ ـي ــري ــن ،م ــن بـيـنـهــا تــدمـيــر وإع ـط ــاب آلـيــات
عـسـكــريــة س ـع ــودي ــة .ك ــذل ــك ،اس ـت ـهــدفــت ال ـقــوة
املدفعية اليمنية مواقع قلل الشيباني وتجمعات
عسكرية للجيش السعودي خلف منطقة عليب
في عسير بأكثر من ثالثني قذيفة هاون.
أمــا في نجران ،فاستهدفت القوة الصاروخية
ال ـي ـم ـن ـيــة م ــواق ــع ع ـس ـكــريــة س ـع ــودي ــة بـمـئــات
الـصــواريــخ والـقــذائــف املدفعية مــن بينها 120
ق ــذي ـف ــة مــدف ـع ـيــة ق ـص ـفــت ت ـج ـم ـعــات لـلـجـنــود
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن .وي ـ ــؤك ـ ــد م ـ ـصـ ــدر عـ ـسـ ـك ــري ل ـ
«األخـ ـب ــار» أن ال ـج ـنــود ال ـس ـعــوديــن ك ــان ــوا قد
وصلوا ضمن التعزيزات املستمرة إلى نجران

إل ــى مــوقـعــي زبـنــة وع ـفــق ،قـبــل أن تـقــوم الـقــوة
املدفعية باستهداف تجمعات لهم في املوقعني،
كما أطلقت الـقــوة الصاروخية اليمنية عشرة
ص ــواري ــخ «ك ــات ـي ــوًش ــا» ع ـلــى مـعـسـكــر تــويـلــة
في نـجــران ،محققة إصــابــات دقيقة في الثكن
الـعـسـكــريــة مـتـسـبـبــة بــاح ـتــراق آل ـي ـتــن ،وعـلــى
موقع املسيال العسكري الــذي يعد من املواقع
العسكرية السعودية الجديدة التي بدأت القوات
اليمنية باستهدافه.
يأتي ذلك بالتزامن مع توزيع أعــداد كبيرة من
املقاتلني اليمنيني على جبهات الـقـتــال ،الذين
قــدمــوا مــن مختلف املـحــافـظــات الـيـمـنـيــة .وقــد
جـ ــرى تــوزي ـع ـهــم لـتـغـطـيــة وت ــأم ــن امل ـســاحــات
ال ـك ـب ـي ــرة م ــن األراضـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي س ـي ـطــر عـلـيـهــا
املقاتلون اليمنيون خــال الفترة القصيرة في
كل من جيزان ونجران وعسير.
ونقلت مصادر عسكرية لـ «األخبار» استمرار
سـيـطــرة اليمنيني عـلــى كــل املــواقــع العسكرية
واملساحات الكبيرة التي سيطرت عليها خالل
العمليات األخيرة في جيزان ،مشيرًا إلى تنفيذ
الطيران السعودي عشرات الـغــارات على كافة
املــواقــع بــدءًا من منطقة املهدف – آخــر املناطق
ً
السعودية التي سيطر عليها اليمنيون ـ وصوال
إلى القرى واألحياء السكنية اليمنية الحدودية.
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تقرير

ً
أنقرة تسحب قواتها في العراق شماال
و«الـلـجــان الشعبية» ،مـســاء أم ــس ،من
تدمير عــدد مــن آلـيــات تابعة للعدوان
بقصف صاروخي على تجمع لهم في
مكان آخر ،هو جبل الشبكة في مديرية
ذو باب في محافظة تعز .وكانت قوات
«الـتـحــالــف» واملـجـمــوعــات املسلحة قد
ح ــاول ــت ،يـ ــوم أم ـ ــس ،ال ـت ـق ــدم بــات ـجــاه
الــوازع ـيــه وذو ب ــاب تـحــت غـطــاء جــوي
وقـصــف مكثف مــن ال ـب ــوارج الحربية،
ف ـ ـت ـ ـصـ ــدى ل ـ ـهـ ــم ال ـ ـج ـ ـيـ ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الـشـعـبـيــة» وك ـبــدوهــم ع ـش ــرات القتلى
والجرحى ودمروا لهم عددًا من اآلليات
والعتاد العسكري.
كـ ــذلـ ــك ،طـ ــاولـ ــت ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـص ـع ـيــد
م ـح ــاف ـظ ــة مـ ـ ـ ــأرب أيـ ـ ـض ـ ــا ،حـ ـي ــث أف ـ ــاد
امل ـص ــدر ال ـع ـس ـكــري نـفـســه ب ــأن  12من
املسلحني قتلوا بالتزامن مــع احـتــراق
ثــاث عــربــات ،كحصيلة أولـيــة لعملية
قـ ـص ــف ص ـ ــاروخ ـ ــي نـ ـف ــذه ــا ال ـج ـي ــش
و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ع ـلــى تـجـمـعــات
للمسلحني في منطقة الجدعان .وتمكن
الجيش و«اللجان الشعبية» من تأمني
عــدد مــن التباب فــي منطقة كوفل بعد
معارك أدت إلى مقتل  13من املسلحني
وإصابة  14آخرين.
أمـ ـ ــا فـ ــي لـ ـح ــج الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،فـقـصـفــت
الـقــوة الصاروخية للجيش و«اللجان
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة» ،مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ـ ـ ـ ــس ،ت ـج ـم ـعــا
للمقاتلني في منطقة كرش ،ما أدى إلى
مقتل العشرات منهم واحتراق عربتني
م ــدرع ــة وطـ ـق ــم.وفـ ــي ال ـض ــال ــع جـنــوبــا
أي ـض ــا ،ق ـتــل ع ــدد كـبـيــر م ــن املـسـلـحــن
الـتــابـعــن ل ـحــزب «اإلص ـ ــاح» وتنظيم
«الـ ـق ــاع ــدة» ،بـيـنـهــم ال ـق ـيــادي املـيــدانــي
مــاهــر ج ـعــوال .أمــا فــي قعطبة التابعة
لـلـمـحــافـظــة ن ـف ـس ـهــا ،ف ـقــد أكـ ــد مـصــدر
عـ ـسـ ـك ــري وصـ ـ ـ ــول  10مـ ــن امل ـس ـل ـحــن
بـ ــن ق ـت ـيــل وجـ ــريـ ــح مـ ـس ــاء أم ـ ــس إل ــى
«مستشفى قعطبة» ،وبحسب املصدر
ف ـ ـ ــإن ه ـ ـ ـ ــؤالء سـ ـقـ ـط ــوا أثـ ـ ـن ـ ــاء ت ـص ــدي
الجيش و«الـلـجــان الشعبية» ملحاولة
تقدم فاشلة للمسلحني باتجاه مواقع
الجيش و«اللجان الشعبية» هناك.

ً
عـ ّـدلــت أن ـق ــرة ،ق ـل ـيــا ،فــي مــوقـفـهــا إزاء
قواتها التي أرسلتها إلى معسكر قرب
ّ
مضي
املوصل في شمالي العراق ،بعد
ّ
أكـ ـث ــر م ــن أسـ ـب ــوع ع ـل ــى ت ـصــل ـب ـهــا فــي
مواجهة طلب بغداد سحب هذه القوات.
ولكن املوقف الذي ّ
صرحت عنه تركيا،
ـأت وفـ ــق ال ـط ـل ــب ال ـع ــراق ــي
أ ُم ـ ــس ،ل ــم ي ـ ـ ِ
املعلن عــن ض ــرورة سحب هــذه القوات
بشكل نهائي ،بل تمثل في سحب جزء
ً
من هذه القوات شماال باتجاه الحدود
التركية العراقية ،في ما يشكل خطوة
رب ـم ــا ت ـســاعــد ف ــي الـتـخـفـيــف م ــن حــدة
األزمة الدبلوماسية بني البلدين.
ول ـ ــم ي ـ ـعـ ــرف ،ح ـت ــى اآلن ،بــال ـت ـحــديــد
عــدد الــدبــابــات وال عــدد الجنود الذين
أرسلتهم أنقرة إلى املعسكر ،األسبوع
امل ــاض ــي ،وذلـ ــك فـيـمــا تــؤكــد تــرك ـيــا أن
ال ـهــدف مــن إرسـ ــال ه ــذه ال ـقــوة حماية
م ــدرب ــن أت ـ ــراك يـعـمـلــون ع ـلــى تــدريــب
ق ـ ــوات ع ــراق ـي ــة تـسـتـعــد ل ـق ـتــال تنظيم
«داعش».
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ــرك ــي أح ـمــد
داود أوغ ـلــو ،فــي مقابلة مــع تلفزيون
«ايه هابر» التركي ،إن «إعادة تموضع
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات ح ـ ـص ـ ـلـ ــت» ،م ـض ـي ـف ــا «ق ـم ـن ــا
ب ـمــا يـنـبـغــي ال ـق ـيــام ب ــه ع ـلــى الصعيد
الـعـسـكــري» .وتــابــع «نـحــن مستعدون
ل ـك ــل أش ـ ـكـ ــال الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـح ـكــومــة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة» ،الف ـ ـتـ ــا االن ـ ـت ـ ـبـ ــاه إلـ ـ ــى أن
«جنودنا سيظلون موجودين هناك».
ف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــه ،أك ــد عـضــو مجلس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ال ـ ـع ـ ــراق ـ ــي س ـ ــال ـ ــم ال ـش ـب ـك ــي
انسحاب القوات التركية من املعسكر،
ال ــواق ــع ف ــي مـنـطـقــة بـعـشـيـقــة الـقــريـبــة
م ــن مــديـنــة امل ــوص ــل ،املـعـقــل الــرئـيـســي
لتنظيم «داعــش» في العراق .وقال «تم
فـجــر ال ـيــوم (أمـ ــس) انـسـحــاب الجيش
ال ـت ــرك ــي م ــن م ـع ـس ـكــر زلـ ـك ــان بــات ـجــاه
مضيفًا أنه «بحسب
الحدود التركية»َ ،
م ـع ـلــومــات ـنــا ،ل ــم ي ـب ــق سـ ــوى امل ــدرب ــن
لتدريب قوات الحشد الوطني» .كذلك،
أك ـ ــد شـ ـه ــود عـ ـي ــان ان ـس ـح ــاب الـ ـق ــوات
التركية من شمالي العراق ،نحو معبر
حدودي.
وكـ ــانـ ــت وكـ ــالـ ــة أن ـ ـبـ ــاء «األنـ ـ ــاضـ ـ ــول»
ً
التركية الحكومية قــد أك ــدت ،نقال عن

مـصــادر عسكرية ،أن «قــافـلــة مــن عشر
إل ــى  12آل ـيــة بـيـنـهــا دب ــاب ــات» خــرجــت
من بعشيقة باتجاه الشمال ،من دون
أن تــوضــح م ــا إذا كــانــت ه ــذه ال ـقــوات
ستبقى في العراق أو تعود إلى تركيا.
ول ـ ـ ــم تـ ــؤكـ ــد الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة أو
تنفي أي مـعـلــومــات بـشــأن التحركات
األخـ ـي ــرة ،ل ـكــن امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة
الخارجية أحمد جمال قــال «إذا كانت
هناك تحركات ،فإن هذا يعتبر خطوة

طلب أوباما من كارتر
التوجه إلى المنطقة
من أجل مساهمات
عسكرية ضد «داعش»

بــاالتـجــاه الــذي نــريــده» .ولكنه أضــاف
أن «العراق ال يرضى إال بسحب شامل
وغير مـشــروط للقوات التركية خــارج
أراضيه».
ويبدو أن زيارة رئيس إقليم كردستان
ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــراق م ـس ـع ــود الـ ـب ــرزان ــي لـتــركـيــا
ساهمت فــي إح ــداث هــذا االخـتــراق في
ً
األزمة؛ فقد أفاد موقع «شفق» ،نقال عن
مسؤول كردي ،بأن البرزاني ّ
نسق بني
ّ
ب ـغــداد وأن ـق ــرة ل ـض ــرورة ح ــل اإلشـكــال
وح ـف ــظ سـ ـي ــادة ال ـ ـعـ ــراق ،م ـض ـي ـفــا أن ــه
ً
«بناء على ذلك تم االتفاق على سحب
ّ
ال ـق ــوة امل ـجــهــزة بــال ـســاح م ــن معسكر
زيـلـكــان ،مــع اإلب ـقــاء عـلــى فنيني يصل
عددهم إلى حوالى  50فقط».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،أفـ ــاد امل ــوق ــع ب ــأن وزي ــر
ال ــدف ــاع ال ـتــركــي عـصـمــت ي ـل ـمــاز ي ــزور
العاصمة بغداد ،اليوم ،حيث من املقرر
أن ي ـج ــري م ـب ــاح ـث ــات م ــع امل ـس ــؤول ــن
الـعــراقـيــن الح ـتــواء املـســألــة .وبحسب
مـصــدر دبـلــومــاســي تــركــي ،ف ــإن زي ــارة

يلماز تتمحور حــول احـتــواء محاولة
بغداد مقاطعة الشركات التركية.
وقد ّ
رحب نائب الرئيس األميركي ،جو
بايدن ،بسحب القوات التركية ،معتبرًا
أنها خطوة مهمة لتهدئة التوتر ،فيما
ّ
ح ــث الـحـكــومــة الـتــركـيــة عـلــى مواصلة
الحوار مع بغداد لتحسني العالقات.
يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس األميركي
باراك أوباما أن «داعش» خسر مساحات
كبيرة مــن األراض ــي التي كــان يسيطر
عليها في السابق في العراق وسوريا،
مضيفًا أنه «يجب تحقيق تقدم أسرع
في مكافحة التنظيم» .وصـ ّـرح أوباما،
في وزارة الدفاع األميركية ،بأنه طلب
من وزير الدفاع آشتون كارتر الذهاب
إلـ ــى الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ل ـل ـح ـصــول على
م ــزي ــد م ــن امل ـســاه ـمــات الـعـسـكــريــة من
أج ــل الـتـحــالــف ال ــذي يـقــاتــل التنظيم.
وقــال «نحن ّ
نقر بــأن التقدم ينبغي أن
يتواصل بوتيرة أسرع».
وع ـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،أفـ ــادت صحيفة
«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» ب ــأن ك ــارت ــر تــوجــه
أم ـ ـ ــس إل ـ ـ ــى املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي ظــل
الـ ـج ــدال امل ـت ــزاي ــد ب ـش ــأن م ــا إذا كــانــت
اإلدارة األميركية تـقــوم بما يكفي من
أجــل القضاء على «داع ــش» .وأضــافــت
الصحيفة أن كارتر ،وبعد اجتماع مع
أوب ــام ــا وفــري ـقــه لــأمــن األمـ ــن الـقــومــي
في البنتاغون ،توجه إلــى تركيا التي
ّ
تشكل منصة أساسية لشن جزء كبير
مــن ال ـضــربــات الـجــويــة ضــد «داعـ ــش».
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أن ال ـ ـهـ ــدف
م ــن ه ــذه الــرح ـلــة ه ــو ت ـســريــع الحملة
العسكرية ضد «املجموعة الجهادية»،
وتحديد ما إذا كان يجب اتخاذ املزيد
من الخطوات.
وعـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى املـ ـي ــدان ــي الـ ـع ــراق ــي،
أعلن رئيس مجلس محافظة األنـبــار،
ص ـبــاح ك ــرح ــوت ،ع ــن دعـ ــوة وجـهـتـهــا
ال ـق ـيــادات املـيــدانـيــة فــي ق ـضــاء الـكــرمــة
لعقد مؤتمر عشائري موسع ،للتأكيد
على دور مقاتلي العشائر في تحرير
مـنــاطـقـهــم ،مـتــوقـعــا أن األيـ ــام القليلة
املقبلة ستشهد تطهير مدينة الرمادي
بالكامل.
(األخبار ،رويترز)

تقرير

ّ
 %66من الفلسطينيين مع عسكرة «الهبة الجماهيرية»

رأى رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود
عـبــاس ،أن سبب ّ
الهبة الجماهيرية هو
يــأس الفلسطينيني مــن انتهاء االحـتــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ووص ـ ــف ع ـب ــاس ف ــي كلمة
ألـقــاهــا بمناسبة الـيــوم الـعــاملــي ملكافحة
الفساد في رام الله  ،يوم أمس ،ما يحدث
في الضفة املحتلة بأنه «هبة جماهيرية
وشعبية مبررة ضد االحتالل».
وقال« :كما تعلمون ،بدأت هبة جماهيرية
مبررة ال نملك أن نقول للشباب ملاذا أنتم
خارجون (للمواجهات مع إسرائيل) وال
أريد أن يدعي أحد أنه هو من أخرجهم»،
ش ــارح ــا أن أس ـب ــاب الـهـبــة ش ـعــور الجيل
الـ ـج ــدي ــد ب ــالـ ـي ــأس م ـ ــن ح ـ ــل ال ــدولـ ـت ــن،
وبـسـبــب انـتـشــار ال ـحــواجــز اإلســرائـيـلـيــة
واالسـتـيـطــان وج ــدار الـفـصــل العنصري
بــاإلضــافــة إلــى االع ـت ــداءات اليومية على
املسجد األقصى.

وأضـ ــاف رئ ـيــس الـسـلـطــة« :أي ــن دولـتـنــا؟
اسـتـيـطــان فــي كــل م ـحــل ،حــواجــز فــي كل
م ـحــل ،حـيـطــان فــي كــل م ـحــل ،ب ــدأ الـيــأس
يتسرب إلــى قلوبهم وعـقــولـهــم» .وتــابــع:
«أتـ ـح ــدث ع ــن ال ـج ـيــل ال ـج ــدي ــد ،بـ ــدأ هــذا
ً
يتراكم لديهم .فما الحل؟ ال يجدون حال
أمامهم» .وطالب «أبو مازن» بـ«وقف كامل
لــاس ـت ـي ـطــان ،والع ـ ـتـ ــداءات املـسـتــوطـنــن
بحق أبناء شعبنا ومقدساته اإلسالمية
وامل ـس ـي ـح ـي ــة ،وأن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك مــوعــد
محدد إلقامة الدولة الفلسطينية ،وإلزام
اس ــرائـ ـي ــل ب ـت ـن ـف ـيــذ االت ـ ـفـ ــاقـ ــات امل ــوق ـع ــة
ب ــن ال ـجــان ـبــن م ـنــذ ع ــام ( 1993اتـفــاقـيــة
أوسلو)».
فــي غـضــون ذل ــك ،أظـهــر اسـتـطــاع لـلــرأي
أجـ ـ ـ ــراه «امل ـ ــرك ـ ــز ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ل ـل ـب ـحــوث
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وامل ـ ـ ـس ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــة» أن ث ـل ـث ــي
الفلسطينيني يؤيدون تحويل االنتفاضة
ال ـح ــال ـي ــة إلـ ــى م ـس ـل ـحــة .وق ـ ــال امل ــرك ــز إن
« %67م ــن املـسـتـطـلـعــة آراؤهـ ـ ــم يــؤيــدون
استخدام السكني في املواجهات الراهنة
مــع إســرائـيــل ،لكن نحو  %73يعارضون
مـشــاركــة فـتـيــات صـغـيــرات مــن تلميذات
امل ـ ــدارس ف ــي عـمـلـيــات ال ـط ـعــن» .وأض ــاف
االس ـت ـط ــاع أن «ن ـس ـبــة  %66تـعـتـقــد أنــه
لـ ــو ت ـ ـطـ ــورت املـ ــواج ـ ـهـ ــات الـ ــراه ـ ـنـ ــة إل ــى
ان ـت ـف ــاض ــة م ـس ـل ـحــة ،ف ـ ــإن ذل ـ ــك سـ ُـيـسـهــم
فــي تحقيق الـحـقــوق الفلسطينية التي
فشلت املـفــاوضــات فــي تحقيقها» .كذلك
طالب  %65من املستطلع رأيهم باستقالة

ع ـبــاس ،وق ــد تـطــابـقــت الـنـتـيـجــة ه ــذه مع
استطالع ســابــق أج ــراه املــركــز قبل ثالثة
أشهر.
وتــواصـلــت نسبة الــرضــا عــن أداء عباس
في االنخفاض من  %38قبل ثالثة أشهر،
إلى  %35في االستطالع الحالي .وأظهرت
األرقـ ــام أن « %67يـعـتـقــدون أن إســرائـيــل
غـيــر ملتزمة بــأوسـلــو وأن الــرئـيــس غير
جاد في التخلي عن اتفاق أوسلو».
في سياق آخر ،أعلنت شرطة العدو مقتل
الـشـهـيــد ع ـبــد امل ـح ـســن ح ـســونــة م ــن حي
بيت حنينا شمال الـقــدس ،بعد إطالقها
ال ـنــار عـلـيــه بـعــد ده ـســه إســرائـيـلـيــن في
موقف بجانب محطة الباصات املركزية
عند مدخل مدينة القدس املحتلة .وقالت
شرطة العدو في بيان ،إن «املهاجم وصل
فــي سـيــارة خــاصــة وصـعــد إلــى الرصيف
ودهس عددًا من األشخاص الواقفني عند
موقف الـبــاص ،وقــام حــارس أمــن القطار
الخفيف وأح ــد الــذيــن كــانــوا فــي املنطقة
ب ــإط ــاق ال ـن ــار عـلـيــه حـتــى ال يـتـمـكــن من
الـخــروج من سيارته ويهاجم املواطنني،
وقتل» .وأضاف البيان أنه «اثناء تفتيش
مــركـبـتــه ُعـثــر عـلــى بلطة (ف ــأس) بجانب
كرسي املهاجم» .وقد أصيب في العملية
 14إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ،اثـ ـن ــان م ـن ـهــم ف ــي حــالــة
خطرة.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أح ـي ــت ح ــرك ــة امل ـقــاومــة
اإلســام ـيــة «ح ـم ــاس» أم ــس ،ال ــذك ــرى 28
النـطــاقـتـهــا بـمـسـيــرة حــاشــدة فــي وســط

مــديـنــة غ ــزة .وأك ــدت الـحــركــة أن «الـقــدس
جوهر صراعنا مع املحتل».
وقال رئيس املكتب السياسي لـ«حماس»،
خ ــال ــد م ـش ـع ــل ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ن ـش ــر عـلــى
موقع الحركة ،إن «حماس قدمت نموذجًا
يـ ـحـ ـت ــذى وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت م ـل ـه ـم ــة ل ـش ـع ــوب
األم ــة فــي الـتـضـحـيــة وال ـن ـضــال والـثـبــات
وك ـيــف جـمـعــت بــن امل ـقــاومــة والـسـيــاســة
وبــن املرونة والثبات» ،الفتًا إلــى أن «ما
أضافته حماس مع باقي الفصائل يقربنا
أكثر إلى القدس والتحرير».
فـ ــي الـ ـحـ ـف ــل نـ ـفـ ـس ــه ،قـ ـ ــال عـ ـض ــو امل ـك ـتــب
الـسـيــاســي لـلـحــركــة ،مـحـمــود ال ــزه ــار ،إن
«حماس» لن تتحدث مع إسرائيل بشأن
«أس ــراه ــا املـفـقــوديــن فــي قـطــاع غ ــزة» ،إال
بعد إفراجها عن أسرى «صفقة شاليط»
الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم .وأضاف
ف ــي قـضـيــة أخ ـ ــرى ،أن ال ـحــركــة ل ــن تسلم
املـعــابــر ملــن سـمــاهــم امل ـهــربــن ،إال عندما
ي ـق ــول ل ـهــا ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي «ن ـع ــم».
ول ـف ــت الـ ــزهـ ــار إلـ ــى أن ال ـش ـب ــان األرب ـع ــة
املختطفني في مصر هم مسؤولية األمن
املصري ،مطالبًا بالعمل الفوري لإلفراج
عنهم.
ً
إل ــى ذل ــك ،أج ــرى مـحـمــود عـبــاس تعديال
وزاريًا على حكومة الوفاق الوطني شمل
ثالث وزارات ،هي :العدل وفيها علي أبو
دياك ،والثقافة إليهاب بسيسو (املتحدث
باسم الحكومة) ،والـشــؤون االجتماعية
إبراهيم الشاعر.
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السعودية تقود
تحالفًا إسالميًا
من  34دولة لمحاربة
اإلرهاب
ق ــررت  34دول ــة إســامـيــة ،تشكيل
ت ـحــالــف ع ـس ـكــري ب ـق ـيــادة اململكة
العربية السعودية ،ملحاربة اإلرهاب،
يكون مقره في العاصمة الرياض
لقيادة العمليات والتنسيق.
وبحسب بيان نقلته وكــالــة األنباء
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ف ـ ــإن ال ـت ـح ــال ــف ج ــاء
«انطالقًا من أحكام اتفاقية منظمة
التعاون اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب
بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء
ع ـل ــى أه ـ ــداف ـ ــه وم ـس ـب ـب ــات ــهً ،
وأداء
لواجب حماية األمــة من شــرور كل
الـجـمــاعــات والتنظيمات اإلرهــابـيــة
املسلحة أيًا كان مذهبها وتسميتها
ً
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـي ــث ف ـ ــي األرض ق ـت ــا
وفسادًا وتهدف إلى ترويع اآلمنني».
وشدد البيان املشترك على تطوير
الـ ـب ــرام ــج واآلل ـ ـيـ ــات الـ ــازمـ ــة لــدعــم
محاربة اإلرهــاب ووضع الترتيبات
املـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـل ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع ال ـ ـ ــدول
والجهات الدولية في سبيل خدمة
املـجـهــود الــدولــي ملكافحة اإلره ــاب
وحفظ السلم واألمن الدوليني.
ووف ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ،س ـ ـي ـ ـشـ ــارك فــي
التحالف  34دولة عضوًا في منظمة
ال ـت ـع ــاون اإلس ــام ــي هـ ــي :املـمـلـكــة
العربية السعودية ،واململكة األردنية
ال ـه ــاش ـم ـي ــة ،واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة
املـ ـتـ ـح ــدة ،وج ـم ـه ــوري ــة بــاك ـس ـتــان
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،وم ـم ـل ـك ــة ال ـب ـح ــري ــن،
وجـمـهــوريــة بـنـغــاديــش الشعبية،
وج ـم ـه ــوري ــة بـ ـن ــن ،وال ـج ـم ـه ــوري ــة
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ت ـ ـشـ ــاد،
وج ـم ـه ــوري ــة ت ــوغ ــو ،وال ـج ـم ـهــوريــة
الـتــونـسـيــة ،وج ـم ـهــوريــة جـيـبــوتــي،
وجـمـهــوريــة الـسـنـغــال ،وجمهورية
ال ـس ــودان ،وجـمـهــوريــة سـيــرالـيــون،
وجمهورية الـصــومــال ،وجمهورية
الـغــابــون ،وجمهورية غينيا ،ودولــة
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ،وج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ال ـق ـم ــر
االتـحــاديــة اإلســامـيــة ،ودول ــة قطر،
وكـ ــوت دي ف ـ ــوار ،ودول ـ ــة ال ـكــويــت،
والجمهورية اللبنانية ،ودولــة ليبيا،
وجـمـهــوريــة املــالــديــف ،وجـمـهــوريــة
م ــال ــي ،وم ـم ـل ـك ــة اتـ ـح ــاد م ــال ـيــزي ــا،
وجمهورية مصر العربية ،واململكة
املـغــربـيــة ،والـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
املــوري ـتــان ـيــة ،وج ـم ـهــوريــة الـنـيـجــر،
وج ـم ـهــوريــة نـيـجـيــريــا االت ـح ــادي ــة،
والجمهورية اليمنية.
وأشار البيان إلى وجود عشر دول
إســامـيــة أخ ــرى بينها جمهورية
إنــدون ـي ـس ـيــا ،أب ـ ــدت تــأي ـيــدهــا لـهــذا
الـ ـتـ ـح ــال ــف وس ـت ـت ـخ ــذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
الالزمة في هذا الشأن.
(األناضول)
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تفسخات جديدة في «البيت» اإلخواني

فتح ظهور القيادي محمود حسين
على فضائية «الجزيرة» جبهة جديدة من
جبهات الصراع اإلخوانية ،التي يبدو أنها
تتجه ناحية التشظي ،بعيدًا عن التيارين
المتصارعين على قيادة الجماعة حاليًا
القاهرة ــ أحمد سليمان
أث ـ ـ ــار ظـ ـه ــور األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام «الـ ـق ــدي ــم»
ل ــ«ج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن» على
فضائية «الـجــزيــرة» القطرية ،محمود
حـ ـس ــن ،اسـ ـتـ ـي ـ ً
ـاء واسـ ـع ــا ب ــن ش ـبــاب
«اإلخ ـ ــوان» وأن ـصــار الـقـيــادة الـجــديــدة
للجماعة ،التي يتصارع على قيادتها
«مكتبا إرشـ ــاد» و«لـجـنــة إدارة أزم ــة»،
يتمسك كــل منهم بأحقيته فــي قـيــادة
ال ـج ـمــاعــة« .م ـك ـتــب اإلرشـ ـ ــاد» الـجــديــد
بقيادة أحمد عبد الرحمن يستند إلى
انتخابات أجرتها الجماعة في مطلع
 ،2014فيما يــرفــض «اإلرشـ ــاد» القديم

توعد التيار الشبابي الجديد
بالتحريض على القيادات التي تؤثر
السالمة
االعـ ـت ــراف بنتيجة ه ــذه االن ـت ـخــابــات،
م ـشــددًا عـلــى أحقيته بـ ــإدارة الجماعة
ب ـق ـي ــادة امل ـح ـم ــودي ــن (عـ ـ ــزت ـ ح ـســن)
وإبراهيم منير املوجود في لندن منذ
 30عــامــا .اسـتـيــاء الـشـبــاب اإلخــوانـيــن
من ظهور حسني لم يقتصر على حرص
الرجل على توصيف نفسه بـ«أمني عام
الـجـمــاعــة» ،بــل امـتــد لرفضه االعـتــراف
بـنـتـيـجــة االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــي ج ــرت في
 ،2014بــاإلضــافــة إل ــى حــديــث «مــاســخ
وم ـم ـج ــوج» ع ــن ف ـقــه امل ـح ـنــة والـصـبــر
ع ـلــى االب ـ ـتـ ــاء ،وهـ ــو ف ـقــه «م ــازوخ ــي»
أدمنته قيادات الجماعة ،التي تتعامل
مــع األح ــداث باعتبارها ق ــدرًا محتومًا
أص ـ ــاب ال ـج ـمــاعــة «ال ــرب ــان ـي ــة» ال ـت ــي ال
يفترض أن تخطئ.

ح ـس ــن ،ف ــي ح ــدي ـث ــه الـ ـ ــذي أج ـ ـ ــراه من
تركيا ،نفى إجــراء أي انتخابات ملكتب
اإلرشاد «الجديد» من األساس ،ورفض
كذلك اإلقرار بما أعلنه املتحدث الرسمي
بــاســم الـجـمــاعــة وال ـتــابــع لـ ــ«اإلرش ــاد»
الجديد ،محمد منتصر ،الــذي أعلن أن
حـســن لــم يـعــد أمـيـنــا عــامــا ،وأن آراءه
«ال تعبر عن الجماعة أو مؤسساتها».
وأكد حسني أن «مرشد الجماعة حاليًا
هــو محمود عــزت الــذي يدير الجماعة
ويـبــاشــر أم ــوره ــا ،خــاصــة أن ــه بصحة
جيدة وحر طليق».
وامل ــاح ـظ ــة ال ـج ــدي ــرة أن امل ـح ـمــوديــن،
حسني وعــزت ،وإبراهيم منير ،جميعًا
خ ــارج ال ـبــاد ،واألخ ـيــر مقيم فــي لندن
منذ أكثر من  30عامًا ،فيما سافر حسني
مــن مصر قبل  30حــزيــران  ،2013فيما
خرج عزت في األشهر القليلة املاضية.
ح ـ ــدي ـ ــث ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادي اإلخ ـ ـ ـ ــوان ـ ـ ـ ــي ع ـلــى
«الجزيرة» لم ُيرق أحمد رامي (املتحدث
باسم حزب «الحرية والعدالة» الجناح
الـسـيــاســي لـلـجـمــاعــة) ،ال ــذي أع ــرب عن
عجزه عن استيعاب «أن يقوم بمهمات
األم ــن الـعــام للجماعة مــن يقيم خــارج
ً
مـ ـص ــر» ،م ـت ـس ــائ ــا ع ــن س ـب ــب إص ـ ــرار
حسني على التمسك باللقب دون فعل
مقتضيات شـغـلــه .لـكــن حــديــث حسني
ل ـيــس ال ـس ـبــب ف ــي ظ ـه ــور االن ـش ـقــاقــات
داخ ـ ـ ــل ال ـج ـم ــاع ــة ،وإن ك ـ ــان س ـي ـســرع
وتيرتها نتيجة التفاعالت والحراكات
ً
داخــل الجماعة ،فضال عن عجز فريقه
ع ـ ــن تـ ـق ــدي ــم رؤي ـ ـ ـ ــة تـ ـتـ ـن ــاس ــب م ـ ــع مــا
يواجه الجماعة التي تــرزح تحت وطء
ضربات عنيفة للنظام املصري «أمنيًا
واق ـت ـص ــادي ــا واج ـت ـم ــاع ـي ــا وس ـيــاس ـيــا
وفكريًا» .وعمليًا ،سجل تيار «وأعدوا»
أول حالة انشقاق من شباب الجماعة
عـلــى طــرفــي ال ـص ــراع ،معلنًا فــي بيان
رسمي أنه لن ينحاز إلى أي من طرفي
ال ـص ــراع ال ــدائ ــر عـلــى ق ـيــادة الـجـمــاعــة،
وه ــم مــن وصـفـهــم الـبـيــان بــ«الـقـيــادات
الحالية» ويعني بها القديمة ،والجهة
األخ ـ ــرى ه ــي «م ــا أف ــرزت ــه االنـتـخــابــات
من قـيــادات» ،أي القيادة الجديدة .هذا
التيار الشبابي األخير «وأع ــدوا» ،دعا
عـبــر صـفـحـتــه عـلــى «ف ــاي ـس ـب ــوك» ،إلــى
اتخاذ مسار «أكثر عنفًا دون االلتفات

أعلن «إخوان اإلسكندرية» التزامهم «المنهج الثوري الكامل» المستقى من أدبيات الجماعة (آي بي ايه)
إلــى طرفي الـصــراع» .ويتالقى ذلــك مع
ما كشفته مصادر إخوانية لـ«األخبار»
عــن أن التيار املــذكــور هــو مــن قطاعات
ش ـ ـبـ ــاب الـ ـجـ ـم ــاع ــة ال ـ ــذي ـ ــن ق ـ ــد ي ـم ـهــد
خروجهم النشقاقات أخــرى ستطاول
الـجـمــاعــة الح ـق ــا ،مـعـبــرة ع ــن تخوفها
مــن تبعات مثل هــذه االنشقاقات على
الـ ـص ــف اإلخـ ـ ــوانـ ـ ــي ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تخوض فيه الجماعة «صــراع وجــود»
م ــع ال ـن ـظــام .وب ـيــانــات ال ـت ـيــار الـجــديــد
تكشف عن مالمح هويته وانحيازاته،
فالحديث عن «املنهج الجهادي األصيل
للجماعة» ،و«مؤسسات القوة الالزمة
لـتــأهـيــل الـجـمــاعــة ل ـخــوض ص ــراع دام
وشرس» ،يشير إلى نيته انتهاج القوة.
ّ
ول ــم يغفل مـنــظــرو «وأع ـ ــدوا» التنظيم
وصفوفه مــن خطتهم ومطالبهم ،فقد
طالبوا بـ«تطوير مناهج التربية لدى
الجماعة للخروج بأفرادها من مرحلة

فقه االستضعاف إلــى مرحلة الجهاد
وال ـن ـص ــر وبـ ـن ــاء الـ ــدولـ ــة وال ـت ـم ـك ــن».
وك ــذل ــك طــال ـبــوا بــالـتـخـلــي ع ــن تـعــامــل
الـ ُجـمــاعــة م ــع نفسها بـطــريـقــة محلية
وق ـط ــري ــة ف ــي وقـ ــت ي ـعــادي ـهــا الـجـمـيــع
بسبب أنها «جماعة عــابــرة للحدود»،
مــع تفعيل «التنظيم الــدولــي للجماعة
وإعــادة تشكيله بما يحقق لها قدرتها
ع ـل ــى ال ـت ــأث ـي ــر ف ــي ال ــوض ـُـع اإلق ـل ـي ـمــي
كوحدة واحدة ال تعترف بقطر أو تؤمن
بحدود».
وتــوعــد البيان التأسيسي ل ــ«وأعــدوا»
ب ــأن «امل ـص ـحــف ل ــن ي ـك ــون ب ــا سيفني
(شعار الجماعة)» ،وأن «العني بالعني
وال ــذب ــح ب ــال ــذب ــح والـ ـح ــرق ب ــال ـح ــرق».
والــافــت أن ه ــذا الـخـطــاب يتقاطع مع
رؤية مكتب «اإلرشاد» الجديد ،الذي لم
ينتظر كثيرًا ليدعو على لسان املتحدث
بــاس ـمــه مـحـمــد مـنـتـصــر ،م ــن سـ ّـمــاهــم

«ش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـث ـ ــورة والـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــن» ،إل ــى
«إنـفــاذ خطة إنـقــاذ الـثــورة والقصاص
من القتلة ،في سبيل استعادة الحرية
وال ــوط ــن» ،وذلـ ــك تـحــت ش ـعــار «يـنــايــر
إسقاط العسكر».
وأعـلــن التيار الجديد أن أمــامــه خمس
مـهـمــات ه ــي« :ن ـشــر ال ــوع ــي الـجـهــادي
والثوري بني قواعد الجماعة وعناصر
ال ـحــركــة اإلس ــام ـي ــة قــاط ـبــة ،وتــأجـيــج
روح الجهاد واملقاومة والثورة ،والحث
ع ـلــى اتـ ـب ــاع امل ـن ـهــج املـ ـق ــاوم والـ ـث ــوري
ف ــي ك ــل الـ ـخـ ـي ــارات ...وال ـض ـغــط الــدائــم
والتحريض املستمر على القيادات التي
تؤثر السالمة واألمان ،والتنظير للعمل
ال ـج ـه ــادي وامل ـق ــاوم ــة وسـ ــوق الـحـجــج
ب ــأن ــه ال ـخ ـي ــار األق ـ ـ ـ ــوم» .واخ ـت ـت ــم تـيــار
«وأعدوا» بيانه بالوعيد بأن «الجماعة
لن تموت بعد اليوم على أعواد املشانق،
ب ــل س ـت ــراق دم ــاؤه ــا ف ــى س ــاح الــوغــى

لجنة التحقيق في الطائرة الروسية :نستبعد «اإلرهاب»
استبعدت لجنة التحقيق في
حادث الطائرة الروسية التي سقطت
في سيناء قبل شهرين أن يكون عمل
إرهابي وراء الحادث ،في وقت نفت فيه
موسكو ذلك .ومحليًا يعرض رئيس
الحكومة مالمح خطته التي سيقدمها
إلى البرلمان فور انعقاده
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
أعلن رئيس لجنة التحقيق في حادثة
ال ـط ــائ ــرة ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي سـقـطــت في
سـيـنــاء ،الـطـيــار امل ـصــري أيـمــن املـقــدم،
ان ـت ـه ــاء ال ـل ـج ـنــة م ــن ال ـت ـقــريــر األولـ ــى
للحادث ،وفيه يستبعد وجــود شبهة
عـمــل إره ــاب ــي فــي س ـقــوط ال ـطــائــرة أو
ت ــدخ ــل غ ـيــر مـ ـش ُــروع ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
نـسـخــة الـتـقــريــر أرس ـل ــت إل ــى املمثلني
املعتمدين لـلــدول الـتــي لها الـحــق في
االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ال ـت ـح ـق ـيــق و«م ـن ـظ ـمــة
الطيران املدني الدولي».
وقــال املـقــدم إن التقرير املبدئي رصد
امـ ـ ـت ـ ــداد حـ ـط ــام الـ ـط ــائ ــرة ع ـل ــى نـحــو
 16كـلــم مــن مــوقــع الـحـطــام الــرئـيـســي،
وج ـ ـ ـ ــرت لـ ــذلـ ــك االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة ب ـخ ـب ــراء
مصريني لتصوير الحطام بكاميرات
ث ــاثـ ـي ــة األب ـ ـع ـ ــاد ل ــاحـ ـتـ ـف ــاظ بـشـكــل
الحطام وهيئته ،مشيرًا إلــى أن لجنة

التحقيق فحصت بدقة جميع األجزاء
املتحطمة ،وكــذلــك خــط سير الطائرة
التي كانت قادمة من روسيا مباشرة
إلى شرم الشيخ.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـم ـســك امل ـت ـح ــدث بــاســم
ال ـك ــرم ـل ــن ،ديـ ـمـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف ،فــي
ت ـص ــري ـح ــات أمـ ـ ــس ،ب ــال ـن ـت ــائ ــج ال ـتــي
تـ ــوص ـ ـلـ ــت إل ـ ـي ـ ـهـ ــا لـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق
ال ــروسـ ـي ــة وتـ ــؤكـ ــد سـ ـق ــوط ال ـط ــائ ــرة
نتيجة عمل إرهــابــي .ويــأتــي ذلــك في
وقت تتواصل فيه االتصاالت املصرية
ـ الروسية للوصول إلى رؤية مشتركة
م ــن شــأنـهــا تــأمــن ان ـت ـقــال الـســائـحــن
الــروس من املـطــارات املصرية وإليها،
تمهيدًا السـتـئـنــاف رح ــات السياحة
بني البلدين التي توقفت بعد سقوط
الطائرة.
وأعلن وزيــر السياحة ،هشام زعــزوع،
أن ال ـح ـكــومــة م ـس ـت ـعــدة ل ـل ـت ـعــاقــد مع
إحـ ــدى ال ـش ــرك ــات ال ـعــامل ـيــة ف ــي مـجــال
أمن املطارات ،ملعرفة توصياتها بشأن
ت ــأم ــن امل ـ ـطـ ــارات واملـ ـس ــاف ــري ــن ،فـيـمــا
ستعلن الـحـكــومــة اســم الـشــركــة خــال
األيام املقبلة.
في سياق آخر ،عرض رئيس الحكومة،
شــريــف إس ـمــاع ـيــل ،مــامــح الـحـكــومــة
عـ ـل ــى وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام أمـ ـ ـ ــس ،وذلـ ــك
ق ـب ــل ن ـح ــو أسـ ـب ــوع ــن مـ ــن ت ـقــدي ـم ـهــا
إلــى الـبــرملــان ،وكـشــف فيها عــن الـتــزام
ال ـح ـك ــوم ــة اإلل ـ ـغـ ــاء ال ـت ــدري ـج ــي لــدعــم
الطاقة والسعي إلــى تحقيق معدالت
نـ ـم ــو تـ ـقـ ـت ــرب م ـ ــن  %6بـ ـع ــد ع ــام ــن،

بــاإلضــافــة إل ــى خـفــض عـجــز امل ــوازن ــة
لـيـصــل إل ــى  ،%8.5وه ــي أرقـ ــام يــراهــا
خ ـ ـبـ ــراء االقـ ـتـ ـص ــاد م ـس ـت ـح ـي ـلــة وف ـقــا
ملعدالت النمو الحالية.
وأك ــد إسـمــاعـيــل أن الـحـكــومــة تــراجــع
حـ ــركـ ــة املـ ـح ــافـ ـظ ــن ول ـ ـ ــن ي ـ ـجـ ــري أي
تعديالت على تشكيلها قريبًا ،مشيرًا
إلى أن مشروع املليون ونصف مليون
فدان الذي أعلنه الرئيس ،عبد الفتاح
الـسـيـســي ،سـيـكــون تنفيذه مــع شركة
جديدة يعلن اسمها األسـبــوع املقبل،
وذلـ ـ ــك ب ــرأسـ ـم ــال ي ـص ــل إل ـ ــى ثـمــانـيــة
م ـل ـي ــارات ج ـن ـيــه .وقـ ــال إن ـه ــا سـتـكــون
شركة اقتصادية مــن حقها الحصول
على ق ــروض لتنمية نشاطتها ،وهو

«ما يخفف العبء على موازنة الدولة».
وأض ــاف إسـمــاعـيــل :الـحـكــومــة تسعى
إل ــى إصـ ــدار ق ــان ــون ال ـتــأمــن الصحي
بــاإلضــافــة إلــى قــانــون تنظيم وسائل

خطة الحكومة
المنوي تقديمها إلى
النواب تشمل رفع الدعم

لم تظهر الحكومة خوفها من تغييرها بعد انعقاد مجلس النواب (آي بي ايه)

اإلع ـ ـ ــام» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ه ـنــاك أرب ــع
وزارات ُدمجت في التعديالت األخيرة
س ـ ُـيـ ـع ـ َّـن نـ ـ ــواب ف ـي ـهــا ق ــريـ ـب ــا .وأع ـل ــن
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة رغ ـب ـت ــه ف ــي ع ــرض
خـ ـط ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب فــي
البرملان مع انعقاد جلساته ،وسيطلب
ال ـحــديــث فــي أك ـثــر مــن جـلـســة لـعــرض
وج ـهــات الـنـظــر فــي مختلف القضايا
أم ــام ـه ــم ،م ــؤكـ ـدًا أن ج ـم ـيــع ال ـقــوانــن
س ـت ـعــرض ع ـل ـي ـهــم ل ـي ـق ــرروا مــوقـفـهــم
منها وأولويات مناقشتها.
في هذا اإلطار ،قال مصدر في مجلس
الـ ــوزراء ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن الـحـكــومــة لن
ت ــرف ــع أسـ ـع ــار امل ـش ـت ـق ــات ال ـب ـتــرول ـيــة
على املواطنني بسبب انخفاض سعر
ال ـب ـت ــرول عــامل ـيــا مل ـس ـتــويــات قـيــاسـيــة،
مشيرًا إلى أنهم يعولون على الخفض
لتحقيق أربـ ــاح م ــن بـعــض املـشـتـقــات
الـتــي ارتـفــع سعرها وسيتركون قــرار
تحريك أسعارها للحكومات الالحقة.
ً
واقتصاديًا ،تعلق الحكومة آماال كبيرة
على االجتماع الثاني ملجلس التنسيق
املـ ـص ــري ـ ـ ـ ال ـس ـع ــودي امل ـش ـت ــرك ال ــذي
مــن امل ـقــرر أن يـجــري ال ـيــوم (الـثــاثــاء)
ويترأسه مــن الجانب السعودي ولي
ول ــي الـعـهــد مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،ومــن
ال ـجــانــب امل ـص ــري ش ــري ــف إسـمــاعـيــل.
وت ـ ـعـ ــول ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى م ـش ــروع ــات
اس ـت ـث ـمــاريــة ك ـب ـيــرة سـتـطــرحـهــا على
الجانب السعودي من بينها استغالل
قطعة أرض كبيرة في ميدان التحرير
كــانــت مخصصة لــ«الـحــزب الوطني»
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والنضال والكفاح ونزال الطغاة».
في غضون ذلك ،صدرت قرارات متتالية
ع ـك ـس ــت ح ــال ــة ال ـ ـص ـ ــراع بـ ــن أطـ ـ ــراف
الـجـمــاعــة ،فقد ق ــرر «اإلرش ـ ــاد» القديم،
عزل املتحدث باسم الجماعة املحسوب
عـلــى املـكـتــب الـجــديــد ،محمد منتصر،
م ــن م ـن ـص ـبــه ،وت ـع ـي ــن ط ـل ـعــت فـهـمــي
مكانه .وفهمي حائز درجــة الدكتوراه
في العالقات اإلنسانية ،ويملك مدارس
«الجزيرة» اإلخوانية في اإلسكندرية،
وه ــو ع ـضــو ف ــي لـجـنــة «ال ـت ــرب ـي ــة» في
الجماعة ،ما يعني أنه محسوب تلقائيًا
على املكتب القديم.
هذا القرار صدر بتاريخ أول من أمس،
برغم تأكيد قيادات إخوانية في الداخل
والـخــارج أنهم لــم يتسلموا أي قــرارات
ي ــوم األحـ ــد ،مــع أن تــاريــخ إرس ــال ــه من
ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي لـ ــ«إخ ــوان ل ـنــدن»،
امل ـح ـســوبــن ع ـلــى امل ـك ـتــب ال ـق ــدي ــم ،هو
تاريخ أمس (االثنني) .ووفق املعلومات،
ف ــإن ت ــأري ــخ ال ـب ـيــان ب ـيــوم ســابــق يأتي
فــي سـيــاق رغـبــة الـقـيــادات القديمة في
م ـنــع ال ــرب ــط ب ــن ت ـصــري ـحــات منتصر
الـتــي دع ــا فيها إل ــى «إس ـق ــاط العسكر
في يناير» ،وقــرار إزاحـتــه من منصبه.
ك ــذل ــك قـ ــررت مـجـمــوعــة ح ـســن وع ــزت
إقــالــة م ـســؤول قسم ال ـطــاب ومـســؤول
اللجنة اإلعالمية وتجميد عضويتهما،
وأي ـض ــا تـجـمـيــد مـحـمــد ك ـم ــال (عـضــو
مكتب اإلرشــاد) بعد التحقيقات بشأن
الـقــرارات التي صــدرت عنه خــال العام
املاضي خالل قيادته الجماعة من مصر
ً
مـمـثــا عــن املـكـتــب ال ـجــديــد .وف ــي وقــت
الح ــق ،أص ــدر «املكتب اإلداري إلخــوان
اإلسكندرية» بيانًا أعلن فيه «التزامهم
املنهج الثوري الكامل» املستمد من فكر
الـجـمــاعــة وأدبـيــاتـهــا .ورف ــض املجلس
«أي قـ ـ ـ ـ ــرارات ألي ش ـخ ــص أو ق ـي ــادة
مهما ك ــان مــوقـعـهــا» ،م ـشــددًا عـلــى أنــه
ملتزم القرارات الشورية التي ّ
تعبر عن
«اإلخ ـ ــوان ال ـصــادقــن واملـجــاهــديــن في
ميادين الثورة» ال «الـقــرارات الفردية».
وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن إخ ـ ـ ــوان اإلس ـك ـنــدريــة
قرروا االنحياز إلى املكتب الجديد ،في
مواجهة القديم ،لتتسع هوة الخالفات
بني الطرفني ،وتنذر األمــور بمزيد من
التفسخات داخل صفوف الجماعة.

هل يتشظى «نداء تونس»؟
ّ
تعقد الموقف في
حزب «نداء تونس» الحاكم
بعد استقالة أمينه العام.
األزمة المستمرة في الحزب
منذ فترة بين جناحين
يقود األول محسن
المرزوق والثاني نجل رئيس
الجمهورية ،حافظ قائد
السبسي ،أصبحت تهدد
الحزب بالتشظي
تونس ـ حسام بن مخلوف
أعلن األمــن العام لحزب «نــداء تونس»،
محسن مــرزوق ،أول من أمس ،استقالته
مــن األمــانــة العامة للحزب ،عــازيــا سبب
ت ـخ ـلـيــه ع ــن هـ ــذه امل ـس ــؤول ـي ــة إلـ ــى أن ـهــا
ّ
«صارت شكلية وليست لها أي أهمية»،
واسـ ـت ــدرك بــأنــه ل ــن يـسـتـقـيــل م ــن «ن ــداء
تــونــس» ،وسيستمر فــي قـيــادة املشروع
املـجـتـمـعــي ل ـل ـحــزب ،وإنـ ـق ــاذ ال ـب ــاد من
«املال السياسي الفاسد».
وي ـ ـعـ ــرف «ن ـ ـ ــداء ت ـ ــون ـ ــس» ،ال ـ ـ ــذي ي ـقــود
ائـتــافــا حاكمًا يتكون مــن  4أح ــزاب من
ضمنها حركة النهضة االسالمية ،أزمة
كبيرة تشقه إلى قسمني أحدهما يقوده
محسن مــرزوق ،والثاني يتزعمه حافظ
قائد السبسي ،نجل رئيس الجمهورية
الباجي قائد السبسي.
وب ــدأت األزم ــة داخ ــل «ن ــداء تــونــس» قبل
االنتخابات البرملانية والرئاسية أواخر
 2014لتتعمق بعدها بسبب الخالفات
ح ــول املـنــاصــب الـقـيــاديــة داخ ــل الـحــزب.
وق ــد وصـلــت األزم ــة لــ«نـقـطــة الــاعــودة»
ب ـع ــد اع ـ ـتـ ــداء «م ـي ـل ـي ـش ـي ــات» بــالـعـصــي
والهراوات على عدد من قادة الحزب خالل
اجتماع للمكتب التنفيذي الذي يحسب
على محسن م ــرزوق مــا دفــع ب ـ  32نائبًا
من كتلة الحزب البرملانية إلــى التلويح
بــاالس ـت ـقــالــة م ــن الـكـتـلــة ق ـبــل أن يـجــري

التراجع عن ذلك .ورأى املحلل السياسي،
منذر ثابت ،أن استقالة محسن مــرزوق
«تمهيد ملشروع تأسيس حزب سياسي
جديد قــد يـقــوده م ــرزوق برفقة عــدد من
الـكــوادر القيادية ومجموعة من النواب
ق ــدر ع ــدده ــم بـ ــ 20نــائ ـبــا» .ورج ــح ثــابــت
في تصريح لــ«األخـبــار» إمكانية ايجاد
تفاهمات وعمل جبهوي حول تيار ثالث
يـكـســر االسـتـقـطــاب الـثـنــائــي ،كـمــا رجــح
أن مـ ــرزوق اخ ـتــار خ ـيــار االن ـس ـحــاب من
األمانة العامة كخطوة تكتيكية للبعث
بــرســالــة أن ــه غ ـيــر مـعـنــي بـقـضـيــة تــزعــم
الحزب وسحب البساط من تحت أقــدام
ال ـطــرف ال ـثــانــيُ .
وي ـعــد مـحـســن م ــرزوق،
ال ـ ــذي بـ ــدأ ح ـيــاتــه ال ـس ـيــاس ـيــة م ـنــاضـ ًـا
طالبيًا بأقصى الـيـســار ،أحــد مؤسسي
«نــداء تونس» عام  2012وشغل منصب
مدير حملة الباجي قائد السبسي خالل
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة األخ ـيــرة قـبــل أن
يعينه مـسـتـشــاره لـلـشــؤون السياسية.
وكـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــرزوق قـ ــد اخ ـ ـتـ ــار بـ ـع ــد تـفـجــر
ال ـص ــراع داخ ــل «الـ ـن ــداء» االس ـت ـقــالــة من
منصبه الـحـكــومــي وال ـت ـفــرغ لـحــل أزمــة
ال ـحــزب الـحــاكــم وانـتـخــب فــي شـهــر أيــار
املاضي أمينًا عامًا للحزب.
وم ــرر م ــرزوق فــي إعــانــه عــن االستقالة
رسائل موجهة إلــى فريق حافظ القائد
ال ـس ـب ـســي داعـ ـي ــا إلـ ــى «ت ـن ـظ ـيــم مــؤتـمــر
انتخابي ديموقراطي للحزب ،ال مؤتمر
توافقي شكلي منحاز إلى طرف معني».
وسـبــق مل ــرزوق أن ق ــال إن «ن ــداء تونس
انتهى منذ فترة طويلة».
ويتهم الفريق املقرب من محسن مرزوق
ال ـط ــرف امل ـق ــاب ــل بـسـعـيــه ل ـت ــوري ــث نجل
ال ــرئ ـي ــس ح ــاف ــظ ق ــائ ــد ال ـس ـب ـســي ق ـيــادة
ال ـ ـحـ ــزب كـ ـم ــا ي ـش ـي ــر عـ ـ ــدد مـ ــن ن ـش ـطــاء
وق ــواع ــد ال ـح ــزب إل ــى أن سـبــب انـشـقــاق
الحزب هو دخول أموال فاسدة مصدرها
رجــال أعمال مشبوهون ،منهم مقربون
مــن حركة «النهضة» مثل رجــل األعمال
شفيق الجراية.
وتدخل رئيس الجمهورية الباجي قائد
ّ
السبسي فــي محاولة منه لــرأب الصدع
بني جناحي الصراع داخل «نداء تونس»
داعيًا لتكوين «لجنة الـ »13واملتكونة من

ق ـيــادات مــن شـقــي ال ـصــراع وق ــد خرجت
بـ ـخ ــارط ــة ط ــري ــق ل ـج ـمــع األف ـ ــرق ـ ــاء عـبــر
الدعوة لعقد مؤتمر توافقي بني الطرفني
إلى حني عقد املؤتمر االنتخابي.
و«لجنة الـ »13كانت قد أعلنت الخميس
املاضي ،تنظيم مؤتمر أولي توافقي يوم
 10كــانــون الـثــانــي املـقـبــل ،ومــؤتـمــر ثــان
انتخابي يوم  31حزيران ،في مسعى من
اللجنة للتوفيق بــن مطلبي الفريقني
املتنازعني.
ويرى القيادي في «نداء تونس» وعضو
ل ـج ـنــة ال ـ ـ ـ ـ ــ« ،»13بــوج ـم ـعــة ال ــرم ـي ـل ــي أن
«األزم ـ ـ ــة ال ـت ــي يـعـيـشـهــا الـ ـح ــزب تطلب
حلوال عاجلة وقيادة توافقية ال تنحاز
ً

تطالب «النهضة»
بتوسيع تمثيلها في
الحكومة الجديدة
المتوقعة خالل ايام

يقول بعضهم إن سبب انشقاق الحزب
دخول أموال فاسد ة (األخبار)ة

ألي ط ـ ــرف م ــن أط ـ ـ ــراف ال ـ ـصـ ــراع تـمـهــد
ملؤتمر انتخابي يفرز القيادة الشرعية
الـ ـ ـت ـ ــي س ـ ـت ـ ـقـ ــود ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
االس ـت ـح ـقــاقــات الـ ـق ــادم ــة» ،مــوض ـحــا أن
تنظيم مؤتمر انتخابي أول للحزب ال
طويال فيما
يفيد حاليًا ألنه يتطلب وقتًا
ً
األزمة تهدد وحدة الحزب».
من جهتها أعلنت صابرين القوبنطيني،
النائبة عن «نداء تونس» املحسوبة على
فــريــق مـحـســن م ـ ــرزوق ،رفـضـهــا مل ـبــادرة
واصفة إياها بـ«الجوفاء»
لجنة الــ«»13
ً
و«ال ــداعـ ـم ــة لــان ـقــاب ع ـلــى املــؤس ـســات
الشرعية فــي ال ـحــزب» ،وتـكـ ّـرس «منطق
الزابونية والوالءات الشخصية».
ك ــذل ــك رأت ال ـقــوب ـن ـط ـي ـنــي ف ــي تـصــريــح
لـ«األخبار» أن استقالة مرزوق من األمانة
العامة عادية ،ذلك أن املبادرة «تعلن حل
كــل الـهـيــاكــل امل ــوج ــودة وت ـفــرض طريقة
محاصصة داخل قيادة الحزب» بحسب
تقديرها.
ب ــدوره رأى الـقـيــادي فــي «ن ــداء تــونــس»
لزهر العكرمي أن لجنة الـ« »13ماتت ولم
ينف إمكانية تأليف حزب جديد ينبثق
عن «نداء تونس».
وال ت ـح ـس ــم ال ـقــوب ـن ـط ـي ـنــي فـ ــي م ـســألــة
االن ـس ـح ــاب م ــن «ن ـ ــداء ت ــون ــس» بــالـقــول
«ل ـس ـنــا م ـج ـبــريــن ع ـلــى ال ـب ـق ــاء ف ــي ن ــداء
ت ــون ــس ب ــل ن ـحــن ن ـع ـمــل ع ـلــى مــواص ـلــة
مشروعنا الوطني وسط أي إطار كان»،
مشيرة إلى أن الحزب في شكله الحالي
«حـ ـ ـ ــاد عـ ــن امل ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـكـ ـ ّـون مــن
مضيفة «مشروعنا متواصل ال
أجـلــه»،
ً
نريده مرتبطًا باملال السياسي الفاسد
وبالتوريث».
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أك ــد وزيـ ــر الـخــارجـيــة،
الـطـيــب الـبـكــوش فــي تـصــريــح صحافي
من الكويت أن الخالفات في أروقة «نداء
تونس» ال تأثير لها على عمل الحكومة.
ووسـ ــط حــالــة الـتـخـبــط والـ ـص ــراع ال ــذي
ي ـع ـي ـشــه «ن ـ ـ ــداء ت ــون ــس» ت ـت ـن ـظــر حــركــة
«الـنـهـضــة» اإلســام ـيــة مــا س ـتــؤول إليه
األوضــاع في الحزب الحاكم ملا سيكون
لذلك من تبعات على الحياة السياسية
ومن فرص الحركة من إعــادة سيطرتها
على الوضع.

تقرير
املحلول ومـشــروعــات أخــرى فــي شرم
الشيخ واملدن الساحلية.
كـ ــذلـ ــك س ـي ـط ـل ــب ال ـ ـجـ ــانـ ــب املـ ـص ــري
الحصول على باقي املساعدات التي
تعهدت الرياض بتقديمها في مؤتمر
شرم الشيخ ،ويبقى منها نحو ثالثة
مليارات دوالر نصفها كان مخصصًا
لـ ــدعـ ــم ش ـ ـ ـ ــراء املـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـس ـل ـع ـي ــة
والنصف اآلخر ملشروعات تنموية.
أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن ت ـ ـبـ ــدأ وزيـ ـ ــرة
الـتـعــاون الــدولــي ،سحر نـصــر ،جولة
خـلـيـجـيــة تـشـمــل ال ـكــويــت واإلمـ ـ ــارات
األسبوع املقبل لبحث الحصول على
مساعدات خليجية جديدة ســواء في
صورة ودائع أو استثمارات مباشرة،
وذل ــك بعد مــوافـقــة الــرئــاســة املصرية
التي تلقت من مجلس الــوزراء تقريرًا
يــؤكــد ض ــرورة االسـتـعــانــة بــالـشــركــاء
الخليجيني لــدعــم االق ـت ـصــاد نتيجة
استحالة اتـخــاذ أي إج ــراءات جديدة
بـشــأن زي ــادة الـضــرائــب والـجـمــارك أو
تحريك أسعار السلع األساسية.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،فـ ــي إط ـ ـ ــار ص ـف ـق ــة تـ ـب ــادل
الجاسوس اإلسرائيلي ،عودة ترابني،
بـمـصــريــن مـحـبــوســن ف ــي الـسـجــون
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ع ـقــوبــة
ترابني ،وصل إلى القاهرة أمس أربعة
سجناء مصريني ليرتفع عــدد املفرج
عنهم في إطار الصفقة إلى ستة ،فيما
يصل عــدد املصريني املحبوسني في
السجون اإلسرائيلية لـعــدة تهم إلى
 46شخصًا.

«السبت األسود» في نيجيريا :ال حدود للقتل
علي يحيى
سلسلة من املجازر املوصوفة نفذها الجيش النجيري
ّ
ّ
النيجيرية» ،هي:
اإلسالمية
تجمعات لـ«الحركة
ضد
ٍ
«دار الرحمة» ،و«حسينية ّ
ّ
بقية الله» ،ومقر إقامة قائد
«الحركة» ،الشيخ إبراهيم الزكزكي ،خالل األيام املاضية.
ّ
تجمعات تركزت عند املدخل الرئيسي ملدينة زايرا ،في
ّ
واليــة كادونا ،وبالقرب من ثكنات عــدة للجيش .وهذه
ّ
املنطقةّ ،
عسكرية ،آخرهم كان
ممر إجباري لقيادات
موكب رئيس أركان الجيش ،توكور بوراتاي.
وبالتزامن مع مرور بوراتاي ،كانت املنطقة تشهد ّ
تجمعًا
ّ
ّ
اإلسالمية» ،التي دومًا «احتضنت
احتجاجيًا لـ«الحركة
نـشــاطــات اعـتــادهــا ال ـن ــاس» ،وف ــق األس ـتــاذ املـحــاضــر،
يهوذا إمام .وبعد أكثر من ساعة ،من عبور بوراتاي،
احتشد الجنود مع مدرعاتهم ،وأجرى زعيم «الحركة»
اتصاالت ّ
عدة مع «بريس تي في» و«أسوشييتد برس»،
إليصال صوتهم وحالة حصارهم.
ّ
بالتوازي مع ذلك ،شكلت مجموعة منّ قيادات وأنصار
«الـحــركــة» ،دروع ــا بشرية ـ ـ غير مسلحة ـ ـ حــول ّ
مقر
إقــامــة الــزكــزكــي ،منعًا القتحامه .لكن فــي هــذا الوقت،
ّ
ـ«أريحية» ،رموا
فتح الجنود ،بغزارة ،نيران بنادقهم .وب
ّ
اليدوية ،لفتح «ثغرة في الجدران البشرية».
قنابلهم
ارتفع عدد الضحايا باطراد .سقط ابن زعيم «الحركة
اإلســامـيــة» وزوج ـتــه ،وثــانــي أب ــرز ق ـيــادات «الـحــركــة»،

ً
عدد آخر من
الشيخ محمد محمود توري ،إضافة إلى ٍ
يكتف الجنود النيجيريون
قياداتها ومناصريها .لم
ِ
بذلك ،بل عمدوا إلى إعــدام عدد من الجرحى ،وآخرين
أحياء ساقوهم إلى مراكزهم ،قبل أن يعدموهمّ ،
لتتكرر
تفاصيل أحداث «يوم القدس» ،قبل أشهر.
وأعـلــن املتحدث باسم «الـحــركــة» ،ابــراهـيــم مــوســى ،أن
ع ــدد الـضـحــايــا «ت ـج ــاوز امل ـئ ــات» ،مــديـنــا «االنـتـهــاكــات
الجسيمة لحقوق اإلنسان األساسية ،والقتل الخارج
عن نطاق القانون» .ونفى موسى ،بشكل قاطع ،اتهام
ّ
الناطق باسم الجيش ،بمحاولة «الحركة» اغتيال رئيس
األرك ـ ــان« ،إذ أطـلــق الـجـنــود ال ــرص ــاص بـعــد أكـثــر من
ساعة على مروره» .وأضاف« :من الواضح أن الحكومة
شاملة مع
النيجيرية ،مــن خــال جيشها ،فــي ّحــرب َّ
الـحــركــة ،وحـجــم هــذا الهجوم يــوحــي أن ــه مخطط بدقة
مــن قـبـلـهــم» .ووص ــف مــوســى الـسـلـطــات النيجيرية
بـ«املقاول ألعمال القتل» ،مشيرًا إلى موقف «الحركة»
من الحكومة ،حيث تتهمها بـ«التبعية واالخـتــراق من
األميركي ـ اإلسرائيلي».
املعسكر ّ
ّ
وف ــي م ــا يـتـعــلــق بـمـصـيــر ال ــزك ــزك ــي ،أكـ ــد مــوســى أنــه
«ال توجد ّأي فكرة عــن مكان وج ــوده ،وال عــن حالته
الراهنة».
في املقابلّ ،برر الناطق باسم الجيش ،الكولونيل ساني
عثمان ،املـجــزرة التي أقدمت عليها الـقــوات النيجيرية
املسلحة ،بالقول ّإن «عناصر الحركةً ،
بناء على أوامر

قائدهم ،هاجموا موكب قائد أركان الجيش أثناء زيارته
ألمير زازو» ،واصـفــا الـحــادث ب ـ «املــؤســف» .ولــم ّ
يقدم
عـثـمــان ت ـبــري ـرًا ل ـعــدم وج ــود أي إصــابــة فــي ّصفوف
ً
الـجـيــش أو ال ـشــرطــة ،مـسـتـسـهــا ،كـمــا ف ــي ك ــل م ـ ّـرة،
ارت ـكــاب امل ـجــازر ضــد «الـحــركــة» وغـيــرهــا .منها ،على
سبيل املثال ،املجزرة التي وقعت قبل أيــام ،في الثالث
من الشهر الجاري ،وقتل فيها  9أعضاء من «،»IPOB
عـنــد جـســر الـنـيـجــر ،فــي مــديـنــة أونـيـتـشــا ،وذل ــك أثـنــاء
احتجاجهم على اعتقال قائدهم نامدي كانو.
أما ّ
«املربع الحركي» ،فهو مغلق أمنيًا ،ويمنع االقتراب
م ـنــه .وق ــد أح ـصــى أح ــد ال ـش ـهــود أك ـثــر م ــن  50جـثــة،
ّ
تعرضت للسرقة من بعض اللصوص ،دون أي ردع من
السلطات .وغزت مواقع الصحف النيجيرية وشبكات
ّ
والعرقيات،
التواصل االجتماعي ،من مختلف اإلثنيات
م ــواق ــف اسـتـنـكــرت ال ـح ــادث ــة .وع ـ ــززت الـسـلـطــات من
ً
إجــراءاتـهــا األمـنـيــة فــي العاصمة يــوبــي الــدولــة .فضال
عن مايدوجوري املجاورة ،عاصمة والية بورنو .كذلك
خرجت تظاهرات في مدن بوتيسكوم وكانو وغيرهما
من املدن.
وتصاعد التفاعل مع الحدث النيجيري ،على املستوى
الـ ـع ــامل ــي ،وت ـ ـجـ ــاوز ال ـج ـغ ــراف ـي ــا ال ـن ـي ـج ـي ـ ّ
ـري ــة .وش ـهــد
محيط السفارة النيجيرية في لندن ّ
تجمعًا احتجاجيًا،
فيما استنكر الناطق باسم «كتائب حزب الله ـ العراق»
املمارسات التي تقوم بها األجهزة األمنية في نيجيريا.
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فرنسا

اليمين واليسار يبدآن بحسابات ما بعد صعود «الجبهة الوطنية»
على الرغم من هزيمة
ّ
المتطرف في
اليمين
الجولة الثانية من انتخابات
المناطق في ّفرنسا ،إال أن
صعوده المدوي في
الجولة األولى ،جعل األحزاب
التقليدية تعيد حساباتها
التخاذ إجراءات تتناسب مع
المرحلة المقبلة التي تسبق
االنتخابات الرئاسية عام
2017
وض ـ ـعـ ــت انـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـ ـنـ ــاطـ ــق فــي
فرنسا األحزاب التقليدية ،أي اليمني
واليسار ،أمام واقع ال بد منه ،وهو أن
عليهما الـبــدء بتغييرات وإج ــراءات
ت ـق ـي ـه ـمــا أي خ ـ ـسـ ــارة أم ـ ـ ــام ال ـي ـمــن
املـتـطـ ّـرف فــي االنـتـخــابــات الرئاسية
عام  .2017وأفادت مصادر متطابقة،
أم ـ ـ ــس ،ب ـ ــأن ح ـ ــزب "الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون"
ال ـي ـم ـي ـن ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،سـ ـتـ ـك ــون لــه
قـ ـي ــادة ج ــدي ــدة ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي،

ذل ــك أن م ـســؤول ـتــه ال ـثــان ـيــة نــاتــالــي
كــوسـيــوسـكــو ـ ـ م ــوري ــزي ــه ،املـعــروفــة
بــانـتـقــادهــا الـشــديــد لــرئـيــس الـحــزب
الرئيس السابق نيكوال ســاركــوزي،
ستبتعد عن القيادة.
ويــأتــي ه ــذا ال ـق ــرار ،بـعــد انـتـخــابــات
امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي ع ـ ــززت ن ـف ــوذ الـيـمــن
امل ـ ـت ـ ـط ـ ــرف عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب الـ ـيـ ـم ــن
التقليدي وانتقادات عديدة وجهها
أعضاء في فريق ساركوزي للسياسة
التي ينتهجها الرئيس السابق .فقد
وضعت هذه االنتخابات ساركوزي
ف ــي م ــوق ــع م ـه ـتــز ،ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
التمهيدية املرتقبة في  ،2016رغم أن
حــزبــه خــرج متقدمًا بحصوله على
سـبــع مـنــاطــق مـقــابــل خـمــس للحزب
االشتراكي.
وف ـ ـ ــي املـ ـعـ ـسـ ـك ــر الـ ـخـ ـص ــم س ـت ـت ـخــذ
الحكومة االشتراكية ،في ظل رئاسة
فــرن ـســوا ه ــوالن ــد" ،ف ــي وق ــت ســريــع
تدابير جــديــدة للتوظيف" ،كما أكد
مـصــدر حـكــومــي مــن دون إع ـطــاء أي
تفاصيل .علمًا بــأن البطالة املزمنة
( 3,59مليون شخص) تشكل النقطة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء امل ـس ـج ـل ــة عـ ـل ــى ال ــرئ ـي ــس
وال ـع ـق ـب ــة الــرئ ـي ـس ـيــة أمـ ـ ــام تــرشـحــه
ل ـ ــوالي ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة .إال أن ش ـع ـب ـي ـتــه
سجلت قـفــزة على إثــر اع ـتــداءات 13

نتائج اللوتو اللبناني
34 37 33 31 28 24 11
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـح ــب ال ـل ــوت ــو الـلـبـنــانــي
ل ــإص ــدار الــرقــم  1361وجـ ــاءت الـنـتـيـجــة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة37 - 33 - 31 - 28 - 24 - 11 :
الرقم اإلضافي34 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:* المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة: 53.995.410ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 22 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.249.809 :ل .ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـم ــة الـ ـج ــوائ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 53.995.410ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1024 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52.730 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة: 124.808.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.601 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املـبــالــغ املـتــراكـمــة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1.221.981.078 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 59.085.673 :ل .ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1361وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح47390 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 31.295.253 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 15.647.627 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7390 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.390 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.90 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.

ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ،ك ـم ــا بـ ــات يـحـظــى
باملفعول اإليجابي لالتفاق الدولي
حول املناخ ،الذي جرى التوصل إليه
ف ــي عـطـلــة ن ـهــايــة األس ـب ــوع املــاضــي
فــي ب ــاري ــس .لـكــن أم ــام ت ـقــدم اليمني
ّ
يتعي عليه توسيع قاعدة
املتطرف
نــاخـبـيــه وحـصــد نـتــائــج إصــاحــاتــه
االقتصادية ،ليخوض الدورة الثانية
لالنتخابات الرئاسية املقبلة.
وإذا ك ــان ــت "ال ـج ـب ـهــة ال ــوط ـن ـي ــة" قد
ُ
ه ــزم ــت ،أول م ــن أم ـ ــس ،ف ــي ال ـ ــدورة
الثانية من انتخابات املناطق ،التي
كانت آخر اقتراع يجري في فرنسا،
قبل االنتخابات الرئاسية عام ،2017

«الجبهة الوطنية»
ّ
عززت موقعها مع استمالة
 %30من الناخبين
ّ
فــإنـهــا عـ ــززت مــوقـعـهــا مــع استمالة
نحو ثــاثــن فــي املـئــة مــن الناخبني،
الذين أتاحوا لها الفوز بـ 358مقعدًا
بني أعضاء مجالس املناطق.
وفي املحصلة ،فإن نحو  6,8ماليني
نــاخــب صــوتــوا ملرشحيها مــن أصل
عــدد إجمالي من الناخبني قــدره 45

مليونًا .وكان  6,4ماليني شخص قد
صــوتــوا ملــاريــن لــوبــن فــي انتخابات
 2012ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة .وبـ ـ ـع ـ ــد ت ـع ـب ـئــة
لـلـنــاخـبــن وتـجـيـيــر ل ــأص ــوات بني
ال ـي ـس ــار وال ـي ـم ــن ،ل ــم يـتـمـكــن حــزب
"ال ـج ـب ـهــة الــوط ـن ـيــة" بــزعــامــة مــاريــن
لوبن من الفوز في أي منطقة ،األحد،
بعدما تقدم في السادس من كانون
ست مناطق من أصل .13
األول في ّ
وأم ــس ،حضت الصحافة الفرنسية
ال ـح ــزب ــن الـتـقـلـيــديــن ع ـلــى الـتـنـبــه،

ومما جــاء في عناوينها "مرتاحون
ولـ ـك ــن" و"ال ـج ـب ـه ــة الــوط ـن ـيــة خــاســر
يتمتع بثقل كبير" .وكتبت صحيفة
"ل ـ ــو بـ ــاريـ ــزيـ ــان" ال ـش ـع ـب ـيــة "ت ـح ـ ّـم ــل
الـفــرنـسـيــون مـســؤولـيــاتـهــم .ننتظر
نوابًا يتحملون بدورهم املسؤولية".
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،نـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة
"ل ـي ـب ـي ــراس ـي ــون" ال ـي ـس ــاري ــة م ــن أن ــه
"ي ـب ـق ــى عـ ــام إلع ـ ـ ــادة إص ـ ــاح الـعـمــل
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي" ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة أن الـ ـح ــزب
االشتراكي الحاكم ،برئاسة فرنسوا
هــوالنــد" ،لــن يتمكن إلــى ما ال نهاية
م ــن ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى مـ ــاء وج ـه ــه عـبــر
التلويح بفزاعة"" ،الجبهة الوطنية".
وكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة "الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوا"
ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة "ال ـه ــزي ـم ــة لـلـجـمـيــع"،
مــؤكــدة أن "ع ــدم تقديم أجــوبــة لقلق
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن (سـ ـيـ ـجـ ـع ــل) ال ـج ـب ـه ــة
ال ــوط ـن ـي ــة تـ ــواصـ ــل ت ـق ــدم ـه ــا ،حـتــى
االنتخابات املقبلة ،الرئاسية".
وال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع أن "الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة"
ت ـت ـس ـلــق س ـل ــم ال ـح ـك ــم م ـن ــذ خـمـســة
أعوام ،مستندة إلى خطاب مناهض
ألوروب ـ ـ ـ ــا ول ـل ـه ـج ــرة ومـ ـع ـ ّـول ــة عـلــى
رفـ ـ ــض ل ـ ــأح ـ ــزاب ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ال ـت ــي
عجزت عن التصدي لألزمة على وقع
بطالة تجاوزت عشرة في املئة.
(أ ف ب)

استراحة
2172 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 7 2

أفقيا

 -1موسيقي فرنسي راحــل بلجيكي األصــل ّ
حسن آالت النفخ واخترع الساكسفون –  -2نبات
ْ
وكــبــر –  -3مدينة إيرانية – وكالة أنباء
تستعمل سوقه لصنع الكراسي في الشرق – صلف ِ
عربية –  -4من أسماء البحر – لباس امليت – تشرق بنورها –  -5عائلة رئيس مجلس نيابي
لبناني – حلية تلبسها املرأة في زندها أو معصمها – ْ -6
حبس ومعتقل – إسم ّ
فني حمله املمثل
السوري القدير دريد لحام –  -7إسم مقاطعة في آسيا الصغرى أو تركيا الحديثة إزدهرت فيها
املسيحية في القرون األولــى –  -8راحــة اليد – أصــل البناء – عيب –  -9للتأوه – حسن وبهاء
ونضارة الشباب –  -10من الفاكهة – عائلة ممثل أميركي راحل من أفالمه "عمر املختار"

عموديًا
 -1أديب وصحافي لبناني راحل مؤسس جريدة لسان الحال –  -2جمع يوم –  -3دفع – مصرف
باألجنبية – مقياس مساحة –  -4ورك – رجع وعطف – فاكه وسـ ّـر –  -5أكبر مدينة في والية
نيفادا األميركية تشتهر بكثرة عدد الكازينوهات ودور ألعاب القمار –  -6صفة من يملك موهبة
ّ
فنية – ُحــب –  -7فــاوضــوك على السلعة في البيع والـشــراء زيــادة او نقصان –  -8قائد تركي
ّ
معروف ومؤسس تركيا املدنية الحديثة لقب بالذئب األغبر – عاصفة بحرية –  -9حرف نصب
– هـ ّـر باألجنبية – يــروي بــاملــاء املــزروعــات –  -10أرمـلــة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
األسبق ياسر عرفات

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 2172

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

ّ
 -1جورج خباز –  -2باباي – باكو –  -3دلو – موز –  -4سلوة – ديانا –  -5يجف – دير – ان – -6
غسيل – عساكم –  -7فا – من – مهرب –  -8ر ر ر – شاه – يا –  -9حماس –  -10دس – املكسيك

عموديًا

ّ
 -1جب – سيغفريد –  -2وائل جسار –  -3رب – ّ
وفي – ُرح –  -4جادة – لم – ما –  -5خيل – نشال
–  -6وديع – إسم –  -7اب – يرسمه –  -8زاما – آه – رس –  -9كوناكري –  -10سوزان مبارك

حل الشبكة 2171

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مـلــك أفـغــانـسـتــان ( )1960-1892ت ـنــازل عــن ال ـعــرش بضغط مــن بريطانيا
وعاش في منفاه في سويسرا .خلفه على العرش عناية الله شاه ملدة ثالثة
أيام فقط
إعداد
نعوم
مسعود

ّ = 8+7+1+6+5
الرب والخالق ■  = 4+3+9نقض العهد ■  = 2+10+11+1أرقد

حل الشبكة الماضية :ايميليا داير

الثالثاء  15كانون األول  2015العدد 2766

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

بمزيد من األسى واللوعة ينعى
رئيس الجالية اللبنانية في ساحل العاج
الحاج نجيب زهر باسمه وباسم الجالية
السيدة الجليلة الفاضلة

الحاجة مريم مصطفى بري
ويتقدم باسمه وباسم الجالية
من دولة رئيس مجلس النواب
األستاذ نبيه بري وعائلته الكريمة
بالتعازي القلبية الحارة بوفاتها.
راجين من الله أن يتغمد الفقيدة الراحلة
بواسع رحمته ويلهم دولة الرئيس بري
جميل الصبر وطول العمر والصحة والتوفيق.

سبحان الحي الذي ال يموت
ي ــا أي ـت ـهــا ال ـن ـفــس املـطـمـئـنــة إرج ـعــي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
عبادي وادخلي جنتي
آل البزري وآل عضاضة
ينعون إليكم فقيدتهم الغالية
ناديا محمود عضاضة
زوجة حمزة البزري
ولداها :محمد ومصطفى
بناتها :نضال ـ ـ آمنة ـ ـ زينة ـ ـ منى
أشـ ـق ــاؤه ــا :املـ ــرحـ ــوم ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر ـ ـ ـ ـ
امل ــرح ــوم أح ـم ــد ـ ـ ـ ـ امل ــرح ــوم ح ـســن ـ ـ
املرحوم محمد واملرحومة وفيق
صهراها :د .ماجد أبوظهر ـ ـ نسيب
عاكوم
أصهارها املرحومون :محمد قصب
ـ ـ عبد الـقــادر الـحــدق ـ ـ محيي الدين
أبوظهر وعفيف األشقر
تـ ــوفـ ــاهـ ــا ال ـ ـلـ ــه عـ ـص ــر ي ـ ـ ــوم اإلثـ ـن ــن
 2015/12/14املوافق له  3ربيع األول
سنة 1437هـ
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـمــان ـهــا ال ـطــاهــر
ظهر اليوم الثالثاء  2015/12/15في
مسجد الـشـهــداء وي ــوارى الـثــرى في
مقبرة صيدا الجديدة (سيروب).
تقبل التعازي للرجال قبل الدفن في
منزل حمزة البزري الكائن في مكسر
العبد وبعد الدفن في مركز معروف
سـ ـع ــد م ـ ــن الـ ـعـ ـص ــر حـ ـت ــى الـ ـعـ ـش ــاء
وللنساء قبل الدفن وبعد الدفن في
منزل حمزة البزري الكائن في مكسر
العبد.
ولكم من بعدها طول البقاء

ي ــا أي ـت ـهــا ال ـن ـفــس املـطـمـئـنــة ارج ـعــي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
عبادي وادخلي جنتي
انتقل إلى رحمة الله تعالى املأسوف
على شبابه املرحوم
علي عجاج جهجاه جعفر
تـقـبــل ال ـت ـعــازي طـيـلــة أي ــام األس ـبــوع
في منزل والده في بلدة سهالت املاء
قضاء الهرمل

إعالنات

15

◄ مبوب ►

مفقود
ف ـقــد ج ـ ــواز س ـفــر ل ـب ـنــانــي ب ــإس ــم حسني
نجيب صفي الــديــن ,الــرجــاء ممن يجده
االتصال على الرقم 03/077783

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991
من أي منطقة في
لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية الرقم 2015/143
املنفذ :فادي جوزف غانم ـ ـ وكيله املحامي
وديع يزبك.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :امل ـحــامــي لــويــس ادوار بو
فــرح ـ ـ الـجــديــدة بملكه الـقـســم 1036/22
الجديدة.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي /13/ :سـ ـن ــد دي ــن
ً
تحصيال ملبلغ /233000/دوالر اميركي
مــوثــوقــة بـعـقــد تــأمــن درجـ ــة اولـ ــى على
الـقـســم  1036/22ال ـجــديــدة ع ــدا الـفــائــدة
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2015/4/20 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2015/4/30 :
الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :القسم  /22/من
الـعـقــار  /1036/ال ـجــديــدة يـحـتــوي على
م ــدخ ــل وغ ــرف ــة س ـكــرت ـيــر وم ـك ـت ــب كـبـيــر
وارب ـ ـ ــع غـ ــرف م ـك ــات ــب ص ـغ ـي ــرة ومـطـبــخ
ص ـغ ـي ــر وح ـ ـمـ ــام وشـ ــرفـ ــة م ـق ـف ـلــة زجـ ــاج
واملينيوم هذا القسم هو مكتب املحامي
لويس بو فرح .مساحته /136/م .2منتفع
بحق الري من مياه قناة الجديدة مرتفق
بفسحة شـبــاك عـلــى مـســاحــة ذراع كامل
ل ـل ـع ـقــار  /53/ب ـي ــع .ب ــاع ــت وداد زوج ــة
ان ـط ــوان خليل اسـحــق حــق ال ــري العائد
ل ـهــا ف ــي االرب ـع ـم ــاي ــة س ـهــم م ــن االس ـت ــاذ
جبرائيل نصار ملك العقار  /12/يشترك
بملكية الحق املختلف رقــم  ./1/ان هذا
الحق خاضع لنظام الطوابق ورد تعهد
ال رج ــوع عنه بــازالــة املخالفة فــي القسم
 ،/1/راج ــع الـقـســم  ./xiv/مخالفة بناء
راجــع القسم  ./1/مخالفة بناء بموجب
كـتــاب البلدية تحت رقــم  1/1211تاريخ
 2006/6/28تعهد من املالك عبود يعقوب
ب ــوغ ــوص يـ ـف ــوض ب ـمــوج ـبــه ال ـس ـل ـطــات
العامة بهدم املخالفة في القسم املشترك
منظم لدى الكاتب العدل فايز الحاج عدد
 .2010/14272تعهد من املحامي لويس
ب ــو ف ــرح بـتـفــويــض ال ـب ـلــديــة والـسـلـطــات
الرسمية بهدم وازالــة املخالفة باالقسام
املـ ـشـ ـت ــرك ــة .ت ـع ـه ــد عـ ـ ــدد 2011/12694
الجديدة فايز الحاج يمنع ترتيب اي حق
عيني اال بموافقة الدائن.
قيمة التخمني/244800/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح /146880/ :دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2016/2/26ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وفــي محكمة
امل ــن .فـعـلــى راغ ــب ال ـش ــراء ان ي ــودع قبل
امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة ال ـطــرح او تقديم
كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـشــر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2014/924
امل ـن ـفــذ :امل ـحــام ـيــة ال ــن م ـي ـشــال ال ـخ ــوري
ـ ـ ـ ـ وكـيـلــة االت ـح ــاد فــي تفليسة نــزيــه ابــو
ديوان.
املنفذ عليه :املفلس نزيه ابو ديوان.
السند التنفيذي :ق ــرار الـقــاضــي املشرف
عـ ـل ــى ال ـت ـف ـل ـي ـس ــة ت ـ ــاري ـ ــخ 2014/9/30
ال ـقــاضــي بــال ـتــرخ ـيــص لــوكـيـلــة االت ـح ــاد
االسـتــاذة الــن الخوري بتصفية عقارات
امل ـف ـلــس ال ـتــال ـيــة  /88/و /89/بـعـبــدات
والسفيلة و /1200/سهم في العقار /43/
بعبدات والسفيلة بواسطة دوائر التنفيذ
املختصة.
تاريخ محضر الوصف.2015/1/21 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2015/6/3 :
الـعـقــارات املطروحة للبيع :العقار /88/
بعبدات والسفيلة قطعة ارض غير مبنية
فيها بعض االشجار الحرجية مساحته
ً
/77/م 2يحده غربًا وشـمــاال طريق عام.
ش ــرق ــا وج ـن ــوب ــا  86وط ــري ــق عـ ــام تــأمــن
درجـ ـ ــة اولـ ـ ــى مل ـص ـل ـحــة ش ــرك ــة كــريــدي ـلــز
ش.م.ل ب ـق ـي ـم ــة /150000/د.أ ،.حـجــز

تنفيذي رقــم  2002/670عــن تنفيذ املنت
ملصلحة االعتماد اللبناني ش.م.ل ،.حجز
تنفيذي عن تنفيذ املــن عــدد 2006/607
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ش ـ ــرك ـ ــة عـ ـبـ ـج ــي كـ ـيـ ـم ــاوي ــات
ش.م.ل .طـلــب حـجــز تـنـفـيــذي ع ــن تنفيذ
امل ـ ــن ع ـ ــدد  2007/127مل ـص ـل ـحــة شــركــة
كريديلز ش.م.ل .حجز احتياطي باالوراق
 2007 / 109/109وط ـلــب تـنـفـيــذ وق ــرار
تحويل حجز احتياطي عــدد 2007/144
ملصلحة شركة كــم لــوب (بــاولــي اخ ــوان)،
اف ــاس ق ــرار  ،2008/7اش ــارة امتياز عام
رقم .2011/572
ـ ـ العقار  /89/بعبدات والسفيلة.
بناء مؤلف من طابقني االرضي مؤلف من
بهو ضمنه مطبخ صغير وغرفة وحمام
ودرج يؤدي الى الطابق العلوي ويوجد
ع ـل ــى حـ ــدى غ ــرف ــة ل ـل ـش ــوف ــاج ،وال ـط ــاب ــق
االول مؤلف من صالون مفتوح ومطبخ
وغ ــرف ـت ــن وح ـم ــام ــن وخ ـ ــاء وسـطـيـحــة
والـبـنــاء هــو مــن حجر صـخــري مساحته
/667/م 2يحده غربًا وجنوبًا طريق عام،
ً
شرقًا  ،/90/شماال  /91/و ./684/مرتفق
باملرور للعقار  /91/ذات الوقوعات كما
على العقار  /88/اعاله.
ـ ـ  /1200/سهم في العقار  /43/بعبدات
والسفيلة:
قطعة ارض سليخ غير مبنية .مساحته
/1515/م .2يحده غربًا مجرى ماء عام.
ً
شرقًا  ./44/شماال  ./45/جنوبًا ./42/
مـنـتـفــع ب ــامل ــرور ع ـلــى ال ـع ـقــار  /44/ذات
الــوقــوعــات كـمــا عـلــى الـعـقــار  /88/اعــاه
بــاسـتـثـنــاء ال ـتــأمــن وال ـح ـجــز الـعــائــديــن
لشركة كريديلز ش.م.ل.
قيمة التخمني:
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /88/ب ـ ـع ـ ـبـ ــدات والـ ـسـ ـفـ ـيـ ـل ــة =
/25025/د.أ.
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /89/ب ـ ـع ـ ـبـ ــدات والـ ـسـ ـفـ ـيـ ـل ــة =
/216775/د.أ.
 /1200/سهم فــي الـعـقــار  /43/بعبدات
والسفيلة = /170437/د.أ.
قيمة الطرح بعد التخفيض:
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /88/ب ـ ـع ـ ـبـ ــدات والـ ـسـ ـفـ ـيـ ـل ــة =
/15015/د.أ.
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /89/ب ـ ـع ـ ـبـ ــدات والـ ـسـ ـفـ ـيـ ـل ــة =
/130065/د.أ.
 /1200/سهم فــي الـعـقــار  /43/بعبدات
والسفيلة = /102262.2/د.أ.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2016/2/5الساعة العاشرة صباحًا امام
رئيس دائ ــرة التنفيذ وفــي محكمة املــن.
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
باملزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
وخالل ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه ايداع
كــامــل الـثـمــن تـحــت طــائـلــة اع ــادة املــزايــدة
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
الـنـقــص وال يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعليه
خــال عشرين يومًا دفــع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيسة غادة شمس الدين
املعاملة التنفيذية رقم 2009/1477
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وكيله املحامي ميشال مراد
املنفذ عليه :سمير يوسف نخول
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
للمرة التاسعة في تمام الساعة الواحدة
من يــوم االثنني الــواقــع في 2015/12/21
للبيع باملزاد العلني السيارة ذات الرقم
/391326ج م ــارك ــة ان ـف ــوي سـنــة الصنع

 2003ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /11303/د.أ.
واملطروحة للبيع بعد التخفيض بقيمة
/4620/د.أ .ويتوجب عليها مبلغ قــدره
/899000/ل.ل .كــرســوم ميكانيك .فعلى
ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء ال ـح ـض ــور ف ــي املــوعــد
املـحــدد اع ــاه الــى م ــرأب املـصــرف قــرب الـ
 TVAمـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا وخـمـســة
باملاية رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة م ــن الــرئ ـي ـســة سيلفر
ابــو شـقــرا والقاضيني نانسي القلعاني
وزي ـن ــب ربـ ــاب ،ت ـقــدم املـسـتــدعــي هــاكــوب
ت ـي ـت ــزي ــان ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ـل ـت ــه امل ـحــام ـيــة
ل ــورن ــا فـلـفـلــه ب ــاس ـت ــدع ــاء س ـجــل بــالــرقــم
 2015/1996بــوجــه املـسـتــدعــى بوجهها
مـ ــاري ب ــوغ ــوص مــارســوب ـيــان املـجـهــولــة
مـحــل االق ــام ــة ،يـطـلــب فـيــه ازالـ ــة الـشـيــوع
فــي الـعـقــار  2208ب ــرج ح ـمــود الـعـقــاريــة،
ع ـل ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــا ال ـح ـض ــور ال ــى
قلم املحكمة لتبلغ االستدعاء ،وفي حال
تـخـلـفـهــا ع ــن ال ـح ـض ــور يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ
ً
حــاصــا ويـعــد كــل تبليغ اليها بواسطة
رئـيــس القلم صحيحًا باستثناء الحكم
الـنـهــائــي .مـهـلــة املــاح ـظــات واالع ـت ــراض
خالل خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن تلزيم
تلعن بلدية ابلح عن رغبتها بتلزيم جمع
ونقل النفايات في نطاق بلدية ابلح من
ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة م ــن  2016/1/1ولـغــايــة
 2016/12/31بطريقة املناقصة العامة
بــواس ـطــة ال ـظ ــرف امل ـخ ـتــوم وف ـقــا لالئحة
الشروط املوضوعة لهذه الغاية.
فعلى الراغبني باالشتراك الحصول على
دفـتــر ال ـشــروط فــي الـبـلــديــة (أب ـلــح) اثـنــاء
ال ــدوام الــرسـمــي والـتـقــدم بطلباتهم قبل
نهاية املهلة املـحــددة وهــي خمسة عشر
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن اي قبل
الساعة الثانية عشرة من اخــر يــوم عمل
ويرفض كل عرض يرد بعد هذا التاريخ.
حــددت الساعة الــواحــدة مــن يــوم السبت
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  2016/1/2مـ ــوع ـ ـدًا لـفــض
العروض.
ابلح في 2015/12/8
رئيس بلدية ابلح
توفيق ابو زيدان
إخبار
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2014/570 :
املنفذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيله املحامي
محمد البابا
املطلوب إبالغه :جورج رشيد الجبيلي ـ ـ
مجهول اإلقامة
إن ه ــذه ال ــدائ ــرة تـكـلـفــك ال ـح ـضــور إليها
لالطالع على دفتر الشروط املنظم بتاريخ
 2015/4/2وب ـي ــان مــاحـظــاتــك عـلـيــه أو
الطعن فيه وذلك ضمن مهلة خمسة أيام
م ــن ت ــاري ــخ الـتـبـلـيــغ وع ـشــريــن يــومــا من
تــاريــخ النشر .وبانقضاء املهلة املحددة
أعــاه دون تقديم مالحظات أو اعتراض
عليه يصبح دفتر الـشــروط مبرمًا وغير
قابل للتغيير ويسقط عندئذ مع من أبلغ
اإلخبار بتقديم أي طعن يتعلق بإجراءات
التنفيذ الحاصلة.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف

رشكة هيواوي تكنولوجيز لبنان

تطلب خرباء إتصاالت للوظائف التالية :
خبري وايرلس Wireless Expertخبري راديو Radio Expertخبري يف صيانة الشبكةمدير منتج Product Managerمدير حساب Account Managerالرجاء إرسال السرية الذاتية عرب الربيد الكرتوينPatricia.f@huawei.com :
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع باملعاملة 2015/244
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/12/29ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 2:00
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليها ميريم
اميل طــوق ماركة فولكسفاكن BEETLE
 GLSم ــودي ــل  2004رق ـ ــم /131278/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املـحــامــي رام ــي بــاسـيــل الـبــالــغ $/6111/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/3310/
واملطروحة بسعر  $/2500/او ما يعادلها
بالعملة الــوطـنـيــة وان رس ــوم امليكانيك
قــد بلغت /660.000/ل.ل .فعلى الــراغــب
بــال ـشــراء ال ـح ـضــور بــاملــوعــد امل ـح ــدد الــى
م ــرآب مشيلح فــي بـيــروت جسر الــواطــي
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2015/559
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/12/29الـســاعــة الثالثة والنصف
ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه شــربــل
ابـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ش ـ ـب ـ ــوع م ـ ــارك ـ ــة م ــرسـ ـي ــدس
 SL500م ــودي ــل  2003رق ــم /103312/ز
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ بنك عوده ش.م.ل .وكيله املحامي
ان ـ ــدره ن ـه ــرا ال ـب ــال ــغ  $/12877.14/عــدا
ال ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ $/14660/
وامل ـ ـطـ ــروحـ ــة ب ـس ـع ــر  $/12500/او مــا
ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان رس ــوم
املـيـكــانـيــك ق ــد بـلـغــت /1.785.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قـيــد التحصيل الـفــواتـيــر امل ـتــأخــرة التي
ل ــم ت ـس ــدد لـلـجـبــاة وال ـع ــائ ــدة إل ــى دائ ــرة
الـ ــزهـ ــرانـ ــي وذل ـ ـ ــك ل ـغ ــاي ــة إصـ ـ ـ ــدار شـهــر
 2015/9توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة إلـ ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
أسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2015/12/12
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2368
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب ي ــوس ــف م ـح ـم ــود بـ ــديـ ــري ملــوك ـلــه
مصطفى لطفي الــدنــدشـلــي سند تمليك
بدل ضائع للقسم  30من العقار  3هاللية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب ع ـلــي خـلـيــل ب ــدي ــر ملــوك ـل ـيــه محمد
وعـلــي عـبــدالـلــه ف ــواز سـنــدي تمليك بــدل
ضائع للعقار  379غسانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
بامللف رقم .2015/1626
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ــديـ ـع ــة ش ـف ـي ــق مـ ـن ــاع وك ـي ـل ـهــا
االستاذ محسن فضل الله.

املـنـفــذ عـلـيــه :شــربــل انـطــونـيــوس نـفــاع ـ ـ
عشاش.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ت ــأم ــن درجـ ــة
اولــى بقيمة خمسة وعشرين الــف دوالر
اميركي عدا الرسوم والنفقات.
تاريخ محضر الوصف.2015/6/20 :
تاريخ تسجيله.2015/8/7 :
امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار رق ــم /383
عشاش وهــو كناية عن قطعة ارض غير
مبنية يمكن الــوصــول اليها عبر طريق
فــرعـيــة مـتـفــرعــة عــن ال ـطــريــق ال ـعــام قسم
مـنـهــا مـعـبــد وق ـســم تــرابــي وه ــو يـقــع في
آخ ــر ال ـطــريــق ال ـتــرابــي ال ـع ـقــار مستطيل
الشكل ويوجد ضمنه اغراس حرجية.
مساحة العقار  1000 :م2
التخمني /100000/د.أ.
بــدل الـطــرح/60000/ :د.أ .او مــا يعادلها
بالليرة اللبنانية.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االرب ـعــاء
ال ــواق ــع ف ـيــه  2016/2/10ع ـنــد ال ـســاعــة
الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ان ي ــدف ــع ق ـي ـم ــة ب ـ ــدل ال ـط ــرح
ب ـم ــوج ــب ش ــك م ـص ــرف ــي م ـس ـح ــوب عـلــى
مـصــرف لبنان ألمــر رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
زغــرتــا او تقديم كفالة قانونية ضامنة
واتخاذ محل اقامة ضمن قضاء املحكمة،
واالطــاع على الصحيفة العينية للعقار
وان يدفع رسوم التسجيل ورسم الداللة
البالغ خمسة باملئة.
مأمور تنفيذ زغرتا
جبور نمنوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت نــور سليمان الحايك شـهــادة قيد
بدل ضائع لعقار  545جرنايا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت نهى حسن طوقان ملوكلها محمد
ع ـبــاس سـهـيــل س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للعقار  863انصارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت كالر نجيب السكاف بصفتها من
ورثة عبدالله نجيب حداد املوصى له من
قبل البير نجيب حــداد سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املوصي  /البير نجيب
حداد بالقسم  13من العقار  1047منطقة
الرميل
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت املحاميه امينه علي عبود بوكالتها
عــن املشتري مــازن انــور النحاس سندي
تمليك بدل عن ضائع باسمي البائعني /
محمد فايز توفيق النحاس ونزار سعيد
ب ــوب ــس (سـ ـ ــوري) بــالـقـســم  7م ــن الـعـقــار
 2290منطقة االشرفيه
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب محمد عصام الحص ملوكليه فهيمه
عـلــي عـبــد ال ـ ــرزاق شـعـبــان واح ـمــد عـمــاد
الحص وهبه عماد الحص سندات تمليك
بدل عن ضائع عن حصصهم بالقسم 13
من العقار  2365مصيطبه
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة النبطية –دائرة االلتزام الضريبي
,دائرة التدقيق امليداني ,دائرة خدمات املكلفني ودائرة معالجة املعلومات الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز
الدائرة الكائن في مدينة النبطية ,مفرق الراهبات ,سنتر حرب ,الطابق الثاني ,هاتف 768491/07لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل
ً
منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف

اسم املكلف

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

رقم البريد املضمون

شركة املنصور للتموين-منصور
منصور وشركاه (توصية بسيطة)

2854373

RR151551521LB

13/10/2015

22/10/2015

محمد قاسم ريحان

411609

RR151551668LB

21/10/2015

03/11/2015

شركة سالمة ناتوركس ش م م

3083752

RR151551813LB

21/10/2015

27/10/2015

وائل سليمان يوسف

2419935

RR151551795LB

22/10/2015

29/10/2015

وجيه سليمان كوثراني

692002

RR151551760LB

27/10/2015

02/11/2015

شركة حمرا انفاستمانتس ش.م.م

3114792

RR151553139LB

06/11/2015

11/11/2015

ربيع اسعد السعدي

232734

RR151552252LB

12/11/2015

19/11/2015

إسماعيل السيد احمد صبح

179425

RR151552283LB

10/11/2015

19/11/2015

جورجيو فهمات صالح

3109709

RR151552221LB

-

-

مهدي ابراهيم الحاج

3122058

RR151553156LB

-

-

احمد محمد ابو زيد

291889

RR138779739LB

16/11/2015

24/11/2015

يوسف منير بربيش

797262

RR151553791LB

17/11/2015

24/11/2015

حياة الخضر شعيب

313121

RR151559967LB

16/11/2015

25/11/2015

قاسم ابراهيم صالح

1477286

RR 151 553 757LB

-

-

محمد نعيم عيسى

625853

RR 151553831 LB

-

-

حسن يعقوب علي حويلي

1584426

RR151553200LB

16/10/2015

22/10/2015

عالء حسن خريس

2804556

RR151553258LB

27/10/2015

02/11/2015

عباس محمد عباس

3137452

RR151553425LB

30/10/2015

05/11/2015

احمد سليمان نحلة

1677586

RR151553465LB

30/10/2015

11/11/2015

الجنوب لالعالم والخدمات العامة

158806

RR151553522LB

06/11/2015

11/11/2015

مؤسسة مالك جابر التجارية

83479

RR151553540LB

09/11/2015

18/11/2015

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 2359

تبليغ الى اصحاب االستحقاق
لقبض التعويضات املقررة لهم بموجب القرارات الصادرة عن لجنة االستمالك االبتدائية في منطقة جبل لبنان الجنوبي تاريخ
.2015/11/11
بموجب املرسوم رقم  94/5287تاريخ  1994/6/25واملرسوم رقم  2055تاريخ  2009/9/26املخطط التوجيهي والتفصيلي العام
لبلدة شمالن.
ووفقًا للقرار البلدي رقم  2015/13الصادر عن بلدية شمالن بتاريخ .2015/5/16
رقم قرار اللجنة

املنطقة العقارية

رقم العقار

االسم

 5ــ ب

شمالن

604

لكل من رافد وركان عبد 149
الله سيد رجب الرفاعي
سعاد عبد العزيز حمد
الـصـقــر ران ـي ــة عـبــد الـلــه
سـ ـي ــد رجـ ـ ــب ال ــرف ــاع ــي
رديـ ـن ــة ع ـب ــد الـ ـل ــه سـيــد
رجب الرفاعي

1059

اميل حنا بــارود امينه 11
احمد عبد الله املناعي

 7ــ ب

شمالن

املساحة املصابة م2

واملبالغ تم ايداعها باالمانة لدى صندوق بلدية شمالن ليصار الى دفعها الصحاب االستحقاق حسب االصول بعد ابراز املستندات
املطلوبة.
شمالن في 10 :كانون االول 2015
رئيس بلدية شمالن
سعيد ابو حيدر
التكليف 2358

الثالثاء  15كانون األول  2015العدد 2766

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شــارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ
البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

إعالنات

17

مؤسسة ابراهيم احمد عبدالله

2217165

RR155597078LB

شركة قبالن غروب ش.م.م.

2217426

RR155586720LB

شركة س.أ.س ش.م.م.

2223345

RR155596228LB

جورج وليد يونس بو يونس

2227569

RR159856073LB

SANA PRO S A R L

2229029

RR159860033LB

بالل باسم الهبري

2231559

RR155591530LB

شركة مارو ماركت ش م م

2234021

RR155584715LB

مؤسسة سعيد لبيب مسرة

2237424

RR159855912LB

مؤسسة زيدان وهيب الشامة

2237490

RR159851535LB

مؤسسة فؤاد ابراهيم الحجار

2237503

RR155596850LB

مؤسسة تيا عبدو عواد  -تجارة األلبسة -

2237511

RR159856440LB

غرون الند  - GRUN LANDبالل محمود البخاري

2242715

RR155588487LB

بروديوس ش.م.م .

2250426

RR155588473LB

محمد غازي احمد دويدري

2251610

RR155596863LB

TRANSAM

2254447

RR159844469LB

شركة ملوك امللح ش.م.م ROI DU SEL S.A.R.L

2254684

RR159849687LB

شركة تي فور  -ط.و.ن ش.م.م.

2264739

RR155581461LB

TT

2264978

RR155598820LB

TT

2264978

RR159856453LB

ريل كلينينغ سرفيسز real cleaning services

2274906

RR159843361LB

شلبية ش م ل

2283675

RR159843375LB

اديب فضل فطايرجي للتجارة العامة ش.م.م

2290139

RR155586764LB

أي سمارت سوليوشنز ش م م e_smart solutions company

2294064

RR155586781LB

غسان مطر

2318933

RR155586795LB

شركة سي سي للتجارة واملقاوالت ش م م

2331467

RR159857391LB

شركة غصن الجنوب ش.م.م

2372801

RR159857414LB

هاي تكنولوجي أوف بروداكشن ش.م.م

2378176

RR159857428LB

يوسف عبدالله غصوب

2380227

RR159856467LB

ميديا انتراكتيف غروب ش م م

2380938

RR159843392LB

زاهر بغدادي

2381175

RR159843401LB

 Pose - me SARL.ش.م.م

2385084

RR155591605LB

2386879

RR159857445LB
RR159857459LB

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

اسكندر فياض

2001009

RR155592172LB

مجموعة بنشي ش م م

2003416

RR159849982LB

شركة فان فود ش م م

2008884

RR159847712LB

شركة هافانا سنتر ش.م.م.

2013842

RR159855413LB

ام -تي ش.م.م.

2017251

RR155598864LB

BLUE FOR TRANSPORT AND TOURISM BTT SAL

2018490

RR159843344LB

تسونار ش م م

2020932

RR159855427LB

ام اند ام لتجارة السيارات توصية بسيطة

2021914

RR155585830LB

فادي محمد زيدان M. Zaidanco

2025769

RR155598918LB

فادي محمد زيدان M. Zaidanco

2025769

RR159847730LB

بروباغاندا اونو ش.م.م

2029932

RR155597002LB

شركة دايموند سيراميك ش م م

2035526

RR155596280LB

مجوهرات الدورادو

2035677

RR155597016LB

SO DIFFERENT SARL

2036246

RR159847743LB

شارل نقوال صوان

2069228

RR159855603LB

شركة تاير اند كو ش.م.م.

2071669

RR155586591LB

شركة نويز ش م م

2093781

RR155588371LB

اي سي ديجيتال ش م ل (مغفلة لبنانية)

2094827

RR159847757LB

SITCO 2000

2096341

RR159851969LB

جعفر علي املقداد

2109411

RR155586628LB

شركة هالل غروب ش.م.م.

2121011

RR155591490LB

 ) JAWHAR AUTO MALLحسني كمال جوهر (

2129959

RR155584658LB

 ) JAWHAR AUTO MALLحسني كمال جوهر (

2129959

RR159854333LB

 ) JAWHAR AUTO MALLحسني كمال جوهر (

2129959

RR159855965LB

 MR COMFORTش.م.م

2134597

RR155586662LB

سيفتي برودكت كوروبوريشن ش.م.م

شركة ال رين ش.م.م

2140161

RR159843891LB

جورج ميشال بهنام

2386916

جوهرتي  .كوم ش.م.م

2144149

RR155596259LB

شركة ثري وايز دانكيز ش م ل ث و د

2388272

RR159860268LB

ليسا للتجارة (حسن جميل الراعي وشريكه) توصيه
بسيطه

2149309

RR159851986LB

حبيب جوزيف الحداد

2389914

RR155595810LB

مؤسسة غاما للتجارة العامة

2151185

RR155599480LB

شركة ميكسماستر ش م ل

2393537

RR159851558LB

اكسن ش.م.م

2172586

RR159843905LB

ستورم ادفرتيسنغ اند ماركيتنغ ش م م

2398737

RR155597651LB

الشركة العصرية املشرقية لتجارة مواد البناء ش.م.م

2178753

RR159857374LB

دي تي ماركت ديليشس تايست ش م م

2405770

RR159842967LB

ايمن(محمد علي) درويش الخليلي

2180094

RR155584689LB

كايترنيدز ش م ل

2417277

RR159860387LB

شركة الجمال لالساسات ش.م.م.

2180611

RR155591526LB

شركة د.بالس للمقاوالت ش.م.م d.plus contracting s.a.r.l

2427174

RR159841706LB

M.R. TRADING SECS

2184186

RR155597047LB

االزدهار للتجارة العامة

2437292

RR159846266LB

شركة  999للخدمات ش م ل

2188524

RR159849642LB

جوزف جورج العيراني

2441156

RR159847814LB

شركة بيتش بادي تان

2195055

RR159847774LB

هيدالينرز ش.م.م

2449069

RR159846252LB

سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

2196171

RR159859888LB

ايس كاريبيان كورب ش م م

2449455

RR155591631LB

ماجد رمضان محمد

2203096

RR159856405LB

شعبان محمد خضور

2453895

RR155588442LB

شركة غو بيغ ش.م.م

2203519

RR155598039LB

سليمان احمد

2457008

RR159847828LB

اوف ست ديفيجن ش م م

2207597

RR155598042LB

ناجي اميل نصر الله

2459566

RR155584794LB

اوف ست ديفيجن ش م م

2207597

RR159848602LB

J.ART-BETON S.A.R.L

2463402

RR159846249LB

ياز  -كو ش.م.م.

2209833

RR155593005LB

عباس خضر حيدر أحمد  -تجارة سيارات -

2210972

RR159843582LB

شركة املنيوم ماسترز ش.م.م

2464122

RR159841768LB

قرقفي ترايدينغ

2213000

RR159850844LB

صفيه رضا خليل

2464918

RR159841785LB

شركة بارفان دو نيش ش.م.م.

2215799

RR159842159LB

شركة قدموس غروب ش.م.م

2478191

RR159851575LB

جوزف شاهني

2216531

RR159843358LB

NOBEL Petroleum Gas Oil

2489418

RR155592932LB

عيسى للتجارة العامة و املقاوالت  -ناصيف علي عيسى

2217121

RR159847788LB

التكليف 2345
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شــارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ
البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلع ــام ,وإال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
شركة امزل للتجارة والخدمات
واملقوالت العامة ش.م.م
شركة صناعة املنشآت املتطورة ش م م
DEVELOPED STRUCTURES INDUSTRY sarl
بينان انترناشنال اندستري ش م م
ابتيكو غروب دستينيشن
ماركيتينغ كونسالتنت ش.م.م
هاي مارت ( اواك صحاك
خجادوريان )
)روجيه حبيب الصياح(
VTECH
بولد-توزيع بطاريات وزيوت
معدنية
شركة ميخائيل صحناوي
واوالده ش.م.ل
شركة بات كونسبت
ندي اميل تيان
محمود محمد شدياق
صموئيل قاضيان
شركة غسان لالنتاج الفني ش.م.م
واكيم غروب ش.م.م
نعمه طوني تنوري بواسطة وكيل
التفليسة املحامية سونيا الرو
وسوف كلوب ش.م.م
الو باص ش.م.ل ALLO BUS SAL
شركة تراستي ش.م.ل بواسطة
وكيل التفليسة
شركة ميديا فيجن ش.م.م
نجيب عبده يحيى
فلفت شوكوالت صالون لصاحبها
مالك مصطفى تمراوي
رودريغوس ش.م.م RODRIGO S S.A.R.L
ALANIS
سوفاف ش م م SOFAF SARL
محمود هالل الفياض
واردات وصادرات الشرق
االوسط ش.م.م
هاوس اوف سبورتس ش.م.ل
ول فارم
قاسم احمد ياسني
كوالتي انفستمنت غروب
هولدنغ ش.م.ل
شركة مايندفيلد سوليوشنز ش.م.م
شركة مديكاليا ش.م.م
ام ار اف  -بيوتي اند اليغانس
مؤسسة SCORE
شركة محمود عمار واوالده التجارية
ارابيان انفستمنت اند توريزم ش.م.م
شركة املعاز للكهرباء واملصاعد
كار دكتور ش.م.ل
جنرال ترانسبورتيشن سرفيسز
ش.م.ل جي.تي.اس
عصام كريدلي واوالده ش م م
هوملوكس ميدل ايست ش.م.م
 N.Y. Trading Companyش.م.م
شركة االت املكاتب واللوازم
والخدمات “اوماس” الشرق االوسط
شركة التسويق اللبنانية
شركة كوانتم كومباني ش.م.م
جي  -تي  -اس ش.م.م G.T.S S.A.R.L
حايك كايترنغ ش.م.م.
محالت خالد بو كروم التجارية بواسطة
وكيل التفليسة املحامي نبيه الجرد
فرايم نايشون فيلمز ش م ل
شركة جي-تي-ام ش.م.م.
شركة انترناشيونال كونسلتنغ
اند سيرفيزس
ايلي انطوان القوبا
شركة جان زكا وشركاؤه

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

229373

RR155577113LB

17/09/2015

20/10/2015

2387549

RR155581489LB

19/09/2015

22/10/2015

2950779

RR155581841LB

04/09/2015

20/10/2015

1615964

RR155584295LB

18/09/2015

20/10/2015

1829586

RR155584349LB

14/09/2015

20/10/2015

293787

RR155584560LB

14/09/2015

20/10/2015

219786

RR155586185LB

14/09/2015

20/10/2015

4731

RR155586849LB

17/09/2015

21/10/2015

11405
40429
43177
116712
140574
199673

RR155586870LB
RR155586923LB
RR155586937LB
RR155587067LB
RR155587107LB
RR155587141LB

18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
16/09/2015
18/09/2015

21/10/2015
22/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
22/10/2015

1742663

RR155587583LB

18/09/2015

22/10/2015

274357
1175586

RR155587645LB
RR155587668LB

18/09/2015
17/09/2015

20/10/2015
21/10/2015

10869

RR155587708LB

18/09/2015

20/10/2015

199061
1709415

RR155587861LB
RR155587901LB

18/09/2015
18/09/2015

21/10/2015
20/10/2015

230379

RR155588155LB

18/09/2015

21/10/2015

875358
2685951
1882292
2334840

RR155588297LB
RR155588411LB
RR155588535LB
RR155588544LB

18/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015

21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
20/10/2015

239744

RR155588717LB

18/09/2015

21/10/2015

6461
580375
1480515

RR155589519LB
RR155589536LB
RR155589598LB

18/09/2015
17/09/2015
18/09/2015

21/10/2015
20/10/2015
20/10/2015

1627591

RR155589641LB

18/09/2015

22/10/2015

1660137
1746049
2159188
100060
192289
896812
91464
2022427

RR155589672LB
RR155589726LB
RR155590389LB
RR155590446LB
RR155590636LB
RR155579865LB
RR155580775LB
RR155580979LB

18/09/2015
17/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
22/09/2015

20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
22/10/2015

1518415

RR155581149LB

21/09/2015

22/10/2015

2238937
2691712
2943653

RR155581444LB
RR155583184LB
RR155583215LB

21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015

22/10/2015
20/10/2015
21/10/2015

7939

RR155583480LB

21/09/2015

20/10/2015

8124
1370881
2380239
1946179

RR155583493LB
RR155584247LB
RR155584732LB
RR155585945LB

23/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
22/09/2015

20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
20/10/2015

212812

RR155586319LB

21/09/2015

03/11/2015

2109477
2204978

RR155586631LB
RR155586716LB

23/09/2015
21/09/2015

21/10/2015
22/10/2015

153220

RR155587115LB

19/09/2015

20/10/2015

218021
508645

RR155587172LB
RR155587314LB

18/09/2015
21/09/2015

26/10/2015
20/10/2015

شركة اي جي سي ش.م.م
باش ديزاين ش.م.م
طوني الياس حروق
الشركة اللبنانية للصناعة
والتجارة ش.م.ل
إبكون ش.م.م
شركة هشام ومأمون الحسن
لتجارة مواد البناء ش.م.م
جمعية االمام الخميني الخيرية االسالمية
كنج KNG
اي بار ش.م.م i-bar sarl
شركة ميلتينغ ليفيل ش.م.ل(ذي
شوكوليت الونج)
شركة دوميكو ش.م.م
بسيدرس ش.م.م
محطة امللولة للمحروقات
رحال للتجارة (مصطفى عبد الرحمن رحال)
شركة آيتك
شركة افينيو انترناشونال ش.م.ل.
فوود مانجمنت ش.م.م
شركة تسيركون املحدودة (فرع
لشركة اجنبية)
تاتش مايت كومبيوترز ش.م.م
زينا فاشني ( زينه فؤاد حداد )
وان غروب ش.م.م WIN GROUP S.A.R.L
جوزاف ريمون مرزا
دي بي اي برينتينغ هاوس ش م ل
شركة بافيون الفندقية ش.م.م
شركة نت اسي للهندسة و
التجارة املحدودة في لبنان
شعيا للتعهدات والتجارة ش.م.م.
شركة مطعم كافيه  1840ش م م
ج س ن غروب ش م م
حرب للتجارة العامة
محطة صقر للمحروقات
) C.J.M.غسان اميل رحمه(
شركة دريم بالي
شركة اي -سي-تي هولدنغ
شركة هيرو غروب ش.م.م
شركة مياه يانوح ش.م.م
نسم للتجارة العامة (اميل
عيسى الشماس)
شركة اي كيو فيجن ش.م.مEYE Q Vision sarl.
 T.K.M CONSULTINGش.م.م
GOLDEN VISION S.A.R.L
سنافارم ش.م.م
صيدلية بيروت 2000
ريبوبليك بيروت ش.م.ل
جي.سي .وود ش.م.م.
طوني الياس عون
بروموشينال نتوورك ش.م.م
نبيل مصطفى كمال االذقاني
شركة فاميلي هوم ش.م.م
اي جي اي تي-انترناشونال غروب فور
انفستمنت اند ترايدنغ ش.م.ل
آغابي ش.م.م
ثري سيز THree C’S SARL
WORLD EXPORT S.A.L
راشيو بالس ش.م.ل.
شركة windsorSARL
تارودا غروب ش.م.م
تشيري اند اليم ش.مSARL.
CHERRY AND LIME
محطة صوان للمحروقات
محطة شكا للمحروقات
الياس ميشال شربل بوسجعان
غالستيكو ش.م.م
شركة مياه يانوح ش.م.م
جمال احمد الذقاني
ام اس تك للهندسة ش م م
شركة الفراجي للتجارة
بي انترتاينمنت ش.م.م
سنوبيز -التاج/الحاج حسن
فليفل وولديه
شركة انكوكورب ش.م.م
تيليشوب ش.م.م TELESHOP SARL

870194
1928144
1411105

RR155587535LB
RR155587570LB
RR155587597LB

18/09/2015
21/09/2015
21/09/2015

20/10/2015
21/10/2015
20/10/2015

452863

RR155587610LB

18/09/2015

20/10/2015

1366842

RR155587671LB

18/09/2015

20/10/2015

600758

RR155587787LB

22/09/2015

21/10/2015

126367
198335
1783356

RR155587844LB
RR155587858LB
RR155587950LB

22/09/2015
21/09/2015
22/09/2015

20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015

1845252

RR155587963LB

21/09/2015

20/10/2015

301758
312131
388675
294875
294953
295464
229289

RR155588059LB
RR155588062LB
RR155588076LB
RR155588093LB
RR155588102LB
RR155588116LB
RR155588147LB

21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
18/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015

20/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
20/10/2015

267072

RR155588235LB

21/09/2015

20/10/2015

1041017
314849
221328
1346878
2204478
1449

RR155588249LB
RR155588266LB
RR155588306LB
RR155588345LB
RR155588368LB
RR155588408LB

22/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015

27/10/2015
22/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
22/10/2015
21/10/2015

2538176

RR155588439LB

21/09/2015

21/10/2015

2375447
2090923
2069781
1903528
222884
228698
230226
230497
231251
1627782

RR155588460LB
RR155588495LB
RR155588500LB
RR155588527LB
RR155588629LB
RR155588650LB
RR155588663LB
RR155588677LB
RR155588685LB
RR155588796LB

23/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
21/09/2015
19/09/2015

21/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
22/10/2015
20/10/2015

281817

RR155588867LB

21/09/2015

21/10/2015

291486
245425
453592
1571287
1628007
1723020
1730343
486797
826396
852437
986398

RR155588898LB
RR155588969LB
RR155589068LB
RR155589111LB
RR155589139LB
RR155589173LB
RR155589195LB
RR155589200LB
RR155589261LB
RR155589275LB
RR155589315LB

21/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015

21/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
22/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
20/10/2015

991336

RR155589329LB

21/09/2015

20/10/2015

995892
1132432
1183879
1251831
1395528
1445162

RR155589332LB
RR155589346LB
RR155589363LB
RR155589417LB
RR155589448LB
RR155589465LB

21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
22/09/2015

20/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015

1119166

RR155589522LB

22/09/2015

26/10/2015

1331162
1420338
1534577
1616003
1627782
1642164
1864367
1873756
1906385

RR155589553LB
RR155589575LB
RR155589624LB
RR155589638LB
RR155589655LB
RR155589669LB
RR155589774LB
RR155589788LB
RR155589791LB

21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
19/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
19/09/2015
23/09/2015

23/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
22/10/2015
20/10/2015
22/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015

448

RR155589814LB

23/09/2015

20/10/2015

7929
10674

RR155589893LB
RR155589947LB

21/09/2015
21/09/2015

20/10/2015
20/10/2015
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شركة كابيتال رنت اى كار ش.م.م
شركة خبز امليدان
ورثة صالح اسماعيل الهيبة
صيدلية ميشال
سي اس انتيريورز ش م م
محطة حرب اخوان
محطة ميالد جرجي حيدر
مؤسسة ميشال انط صفير
مطبعة قصر العدل-يوسف
بولس انطونيوس العنبالي
شركة لكشوري لتأجير
السيارات ش.م.م
عرفات ذيب فحص
شركة لوجيستك ش م م
شركة بيوند برندز ش.م.م.
شركة القبيطري غولدن غالس ش م م
ميتالو بالستيكا
مهدي علي كنعان
مؤسسة هاشم اديب عبد الواحد
مستشفى امليس
شركة نشواتي
شركة ميدي ش.م.ل
منيب صيقلي
صيدلية امليس
LA FANTINE S.A.R.L
جي سي اس ترايدينغ اند
سرفيسز ش م م
بيبلوس الكترونيك ش.م.م
شركة انتيريورز ش.م.م SARL INTERIORS
مؤسسة محمد دهيني للتجارة العامة
مؤسسة غيث ايس الهندسية
كنجوتيل ش.م.م
منيب صيقلي
كومارو موتورز ش.م.م.
شركة منتجات اوتو للصناعة
(لبنان)ش.م.م.
ليبرا فورترايدينغ اند كايترنغ
ريل كلينينغ سرفيسز
real cleaning services
نايت اليف
افكار غروب ش م م
ستاب ستون ش.م.م.
شركة كيلي لبنان ش م م
سندويش الال الحمرا ش.م.م
كوين كار ش.م.م.
هوم انترتايمنت دستربيوشن ش.م.م.
ي طعمه وشركاه هولدنغ ش.م.ل
SAKR SKY TRAVEL&TOURISM
شركة مر ومجذوب املتحدة ش.م.م
فريد فرج الله/بيزنس
ABC SHIPPING CO S.A.R.L
 ) Vital Plastنشاة حسن فياض (
شركة جميل انترناشنل موتورز كو ش.م.م.
) A - M Expressعلي محمود ماجد(
رمزي فؤاد جورج
نبيل الياس شلهوب
شركة مجموعة الزبن الدولية
ش.م.م  -رياشي والزبن
شركة انفي ويست لبنان ش.م.م
جهاد بطرس بركات
عمر شئيم امليس
اقمشة مفروشات كازا بلو
CASA BLUE
نورث اند ساوث ش.م.ل
اللبنانية للبث االعالمي
راديوسيفان ش.م.ل
كايبل نت للتجارة والصناعة
واملقاوالت ش.م.م
جت لتأجير السيارات ش.م.م
لومينوس
طنوس شديد الخراط  -أعمال
خرسانة وباطون جاهز -
بلوريل ش.م.م
عوني عادل قواص
امبرس IMPRESS
محطة عبد اله جبور املعلم

11320
12126
15126
29780
1945231
52616
54524
56585

RR155589955LB
RR155589978LB
RR155590004LB
RR155590021LB
RR155590137LB
RR155590225LB
RR155590239LB
RR155590242LB

21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015

20/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015

62132

RR155590273LB

22/09/2015

22/10/2015

682782

RR155590287LB

22/09/2015

20/10/2015

650933
1980464
2490734
331024
109040
115393
152871
155985
182266
192180
194393
215279
1927430

RR155590300LB
RR155590335LB
RR155590344LB
RR155590358LB
RR155590450LB
RR155590463LB
RR155590503LB
RR155590525LB
RR155590596LB
RR155590622LB
RR155590888LB
RR155590931LB
RR155590962LB

23/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
22/09/2015
19/09/2015
23/09/2015
22/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
22/09/2015

21/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
22/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
22/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
20/10/2015

2015637

RR155590993LB

23/09/2015

21/10/2015

4079
10943
17703
222139
117193
194393
214715

RR155591115LB
RR155591150LB
RR155591194LB
RR155591248LB
RR155591407LB
RR155591415LB
RR155591424LB

22/09/2015
22/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
23/09/2015

21/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
20/10/2015

285861

RR155591441LB

22/09/2015

20/10/2015

72747

RR155591469LB

21/09/2015

22/10/2015

2274906

RR155591574LB

23/09/2015

20/10/2015

2291768
2423322
2535312
2695013
2774704
2578514
2978463
2676344
2968008
1126645
190431
568751
1082789
1739403
294630
296155
323451

RR155591588LB
RR155591628LB
RR155591676LB
RR155591733LB
RR155591764LB
RR155591852LB
RR155591870LB
RR155591897LB
RR155591906LB
RR155569182LB
RR155587760LB
RR155587795LB
RR155587929LB
RR155587946LB
RR155588080LB
RR155588252LB
RR155588270LB

21/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
30/09/2015
29/09/2015

21/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
20/10/2015

6778

RR155588385LB

28/09/2015

20/10/2015

223550
235993
286194

RR155588632LB
RR155588703LB
RR155588884LB

29/09/2015
29/09/2015
23/09/2015

20/10/2015
21/10/2015
22/10/2015

314374

RR155588941LB

30/09/2015

20/10/2015

248318

RR155588986LB

30/09/2015

21/10/2015

1464878

RR155589099LB

29/09/2015

21/10/2015

685057

RR155589235LB

28/09/2015

21/10/2015

761054
1174545

RR155589258LB
RR155589350LB

28/09/2015
30/09/2015

21/10/2015
23/10/2015

1385728

RR155589567LB

29/09/2015

20/10/2015

1690543
243678
237039

RR155589690LB
RR155590083LB
RR155590145LB

23/09/2015
28/09/2015
28/09/2015

20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015

51536

RR155590208LB

28/09/2015

20/10/2015

محمود خليفة
بيروت اكسبرس
الفيصل التجارية
بيضون للبرادي والخيم ومستلزماتها
صيدلية مشموشي (لصاحبتها
غناج سعيد مشموشي )
شركة الغد ش.م.م
شركة امليس للتجارة العامة ش.م.م.
ورثة الياس مخايل هليط
مؤسسة داني حداد بواسطة وكيل
التفليسة املحامي عماد فارس
دابوق ترايدينغ (شربل ميشال محفوظ )
شركة جاغس ش م م
ray pharm
الرين تريدينغ
اي افنتس ش.م.ل
وزارة الطاقة واملياه لجنة تسيير امتياز
كهرباء-عاليه-سوق الغرب
اكويسستم ش.م.م.
بانل بلوس ش.م.ل
الغروت اوبيجون
صيدلية وائل (وائل رجا بريش سلمان)
B & CO. SARL
محالت سامي الغريب وشركاه
محطة يوسف للمحروقات
مؤسسة سليم حداد التجارية
بواسطة وكيل التفليسة
املحامي حسني جاب
بيت النب البرازيلي  -بن حسن معتوق
شركة الحاج للتجارة العامة والتسويق
جاه ش.م.م
فضل حسن ترحيني
)فضل احمد عطوي(
GULF STAR MOTORS
سمير مسره
املكتب الدولي للسياحة  -ورثة
حسام بشير الصمادي
حنني للتجارة العامة
مؤسسة حسني محمد سليمان
موندي كارغو سنتر .M.C.C
باتريك انكيري
VISION ORIGINALE
شركة شرباتي لصناعة الكلسات
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
هاني سليمان
مؤسسة جوزيف عرب التجارية
محطة داغر-روالن اميل داغر
شركة قصر القهوة والحلويات -
بن حسن معتوق
شركة ريفر غايت ش.م.م
رون اليو رانت اي كار ش.م.م
خلدون خالد عبيد
مؤسسة ديميتري ميشال عيد -
تجارة سيارات
شركة يعقوب يعقوب وولده
فور فن ش.م.م
ايدج غروب ش.م.م
كمبر برودكشنز -جوزف
انطوان سركون
MASS MEDIA
CORPORATION S.A.R.L
ليبانون وينغز ش.م.م
شركة كالسيك ش.م.م classic s.a.r.l
شركة اكسترام غروب ش.م.م
مغربي اخوان للسياحة و السفر
ش.م.م.
شركة مالكو التجارية
وان غروب ش.م.م WIN GROUP S.A.R.L
شركة ابناء الياس الخوري ش.م.ل
ايزوسيل ش.م ل
الشركة السويدية اللبنانية
للسكاكر والحلويات ش.م.ل
علي نصرات عبد الله  -تعهدات
موبيل نت ش.م.م Mobile NET SARL
حسن مترجي
ابناء محمد علي البابا

إعالنات

19

59552
88767
164784
190271

RR155590256LB
RR155590432LB
RR155590565LB
RR155590619LB

28/09/2015
28/09/2015
23/09/2015
29/09/2015

22/10/2015
22/10/2015
27/10/2015
20/10/2015

211880

RR155590928LB

22/09/2015

20/10/2015

220408
206286
289419

RR155590945LB
RR155591234LB
RR155591279LB

28/09/2015
23/09/2015
28/09/2015

22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015

76059

RR155591398LB

29/09/2015

20/10/2015

2239100
2370785
2531946
2749558
2809548

RR155591557LB
RR155591591LB
RR155591662LB
RR155591755LB
RR155591866LB

28/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
30/09/2015
28/09/2015

21/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
22/10/2015

3038807

RR155591937LB

28/09/2015

05/11/2015

138437
6259
95456
1171390
1369955
65595
258626

RR155592040LB
RR155592067LB
RR155592084LB
RR155592226LB
RR155592314LB
RR155592331LB
RR155592800LB

28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
30/09/2015
29/09/2015

21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
20/10/2015
28/10/2015
21/10/2015
21/10/2015

70463

RR155593062LB

30/09/2015

21/10/2015

73094
80079
1208375
546639

RR155593102LB
RR155593155LB
RR155593266LB
RR155593385LB

29/09/2015
29/09/2015
30/09/2015
29/09/2015

20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015

2416710

RR155593495LB

29/09/2015

20/10/2015

2443128

RR155577970LB

02/10/2015

20/10/2015

62086

RR155590260LB

01/10/2015

21/10/2015

2467140
139778
2262713

RR155590375LB
RR155591225LB
RR155591565LB

30/09/2015
02/10/2015
30/09/2015

21/10/2015
20/10/2015
21/10/2015

231013

RR155592291LB

01/10/2015

28/10/2015

97363

RR155592725LB

02/10/2015

20/10/2015

187859
33862

RR155592756LB
RR155592858LB

01/10/2015
01/10/2015

20/10/2015
21/10/2015

260035

RR155592875LB

03/10/2015

20/10/2015

2589629
224859
246680

RR155592950LB
RR155593014LB
RR155593031LB

01/11/2015
01/11/2015
01/10/2015

20/10/2015
20/10/2015
20/10/2015

72551

RR155593080LB

02/10/2015

20/10/2015

72727
80467
628149

RR155593093LB
RR155593164LB
RR155593178LB

01/10/2015
02/10/2015
01/10/2015

20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015

704033

RR155593181LB

02/10/2015

21/10/2015

891707

RR155593204LB

02/10/2015

22/10/2015

1152686
1193973
1127222

RR155593249LB
RR155593252LB
RR155593283LB

01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015

21/10/2015
20/10/2015
20/10/2015

1226326

RR155593297LB

01/10/2015

20/10/2015

90670
221328
3541
6744

RR155593310LB
RR155593323LB
RR155593694LB
RR155593703LB

02/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
02/10/2015

20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015

180931

RR155594451LB

02/10/2015

20/10/2015

276533
998592
83942
173577

RR155595125LB
RR155595647LB
RR155595681LB
RR155595956LB

02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015

21/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
التكليف 2352
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الثالثاء  15كانون األول  2015العدد 2766

رياضة

الكرة اإليطالية

باولو ديباال الجوهرة الجديدة لكرة األرجنتين
ف ــرض بــاولــو دي ـبــاال اس ـمــه الع ـبــا نجمًا
فــي ال ـكــرة اإليـطــالـيــة بـعــد تــألـقــه مع
يوفنتوس هــذا الـمــوســم مــن صناعة
لألهداف ومــن تسجيله لها ،ما جعله،
م ـب ـك ـرًا ،تـحــت مــراق ـبــة قـطـبــي ال ــدوري
اإلسباني ريال مدريد وبرشلونة
هادي أحمد
باولو ديباال ،إسم العب أرجنتيني بات
نجمًا يتألق فــي املــاعــب اإليطالية مع
يوفنتوس .الضجة الـتــي أثـيــرت حوله
قبل انطالقه ،وبعده ،أكدت أن هذا الالعب
لم يأت لكي يكون جليس احتياط لالعب
آخر .منذ وصوله الى الـ «بيانكونيري»،
وبعدما حــط قــدمــاه على أرض امللعب،
ازداد ملعان نجمه سريعًا.
بدأ الــدوري ،وبــدأد ديباال بفرض نفسه
العـ ـب ــا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي ت ـش ـك ـي ـلــة املـ ـ ــدرب
ً
ماسيمليانو أليغري ،مسجال ،وصانعًا
ل ــأه ــداف .ي ـعــود دي ـب ــاال ب ــال ــذاك ــرة الــى
ب ـض ــع سـ ـن ــن ،ح ــن ان ـط ـل ــق م ــن ن ــادي
إينستيتوتو دي كــوردوبــا فــي الدرجة
ً
ال ـث ــان ـي ــة األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــة ،وص ـ ـ ـ ــوال ال ــى
بــالـيــرمــو ،ثــم مــع «الـسـيــدة الـعـجــوز» .ال
شك في أن املسار كــان دائمًا تصاعديًا،
وال شك في أنــه حاليًا مستمر في ذلك،
ما وضعه تحت مراقبة قطبي البطولة
اإلسبانية ريال مدريد وبرشلونة .األخير

قال نيفيل« :األرجنتيني
ديباال سيصبح نجمًا
احفظوا هذا االسم»
كان يتابعه مذ كان العبًا في األرجنتني،
لكن لم ينجح في الحصول على خدماته
ســاب ـقــا ،ل ــذا م ــا زال ي ـح ــاول م ــن جــديــد.
ل ــم يـقــف دي ـب ــاال ح ــائـ ـرًا ،لــاخـتـيــار بني
االثنني ،وبرغم أنه كالم غير رسمي على
اإلطــاق ،من الواضح أنه يفضل النادي
الكاتالوني ،ال لتشجيعه لهم بل لوجود
مواطنه النجم – قدوته – ليونيل ميسي.
َمن ِمن الالعبني ،األرجنتينيني تحديدًا،
ال يحب مجاورة «البرغوث» في امللعب؟
ف ــي امل ـش ـهــد الـ ـع ـ ّ
ـام ،وإذا م ــا ك ــان العــب
مــوهــوب ي ــرى فــي ميسي ق ــدوت ــه ،فإنه
سيكون «الجوهرة» أو «ال خويا» باللغة
االس ـبــان ـيــة ،كـمــا أط ـلــق األرجـنـتـيـنـيــون
عليه.
يسعى الالعب ذو الـ  22عامًا ،ولو لم يقل
ذلك ،الى إجبار جمهور الـ «يوفي» على

سجل ديباال  8أهداف من أصل  25هدف حتى اآلن (كريستينا كويلر ــ أ ف ب)

برنامج الكؤوس األوروبية الوطنية
كأس إسبانيا (إياب دور الـ)32

كأس إيطاليا (دور الـ)16

بايرن ميونيخ  -دارمشتات ()21.30

 -الثالثاء:

 -الثالثاء:

 -األربعاء:

ديـبــورتـيـفــو ال كــورون ـيــا  -الغــوسـتـيــرا
( 1-2ذهابًا) ()21.00
سبورتينغ خيخون  -ريال بيتيس ()2-0
()21.00
إسبانيول  -ليفانتي ()22.00( )1-1
اشبيلية  -لوغرونييس ()22.00( )0-3

جنوى  -اليساندريا ()20.15
إنتر ميالنو  -كالياري ()22.00

ش ـتــوت ـغــارت  -اي ـن ـتــراخــت بــراونـشـفـيــغ
()20.00
نورمبرغ  -هيرتا برلني ()20.00
أوغ ـ ـس ـ ـبـ ــورغ  -ب ــوروسـ ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد
()21.30
تي اس في ميونيخ  -بوخوم ()21.30

 -األربعاء:

 األربعاء:روما  -سبيزيا ()15.00
فيورنتينا  -كاربي ()17.00
نابولي  -فيرونا ()20.00
يوفنتوس  -تورينو ()21.45

ايبار  -بونفيرادينا ()21.00( )3-0
خيتافي  -رايو فاييكانو ()21.00( )2-0
أتلتيك بلباو  -لينينسي ()21.00( )0-2
ملقة  -ميرانديس ()22.00( )2-1
فالنسيا  -باراكالدو ()22.00( )1-3
ري ــال سوسييداد  -الس بــاملــاس ()2-1
()22.00

كأس ألمانيا (دور الـ)16

 -الخميس:

 -الثالثاء:

أتلتيكو مدريد  -ريوس ()21.00( )1-2
سلتا فيغو  -امليريا ()21.00( )1-3
فياريال  -هويسكا ()22.00( )3-2
غرناطة  -ليغانيس ()22.00( )2-1

ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ  -ف ـي ــردر
بريمن ()20.00
اونترهاخينغ  -باير ليفركوزن ()20.00
ارتسغييرغه  -هايدنهايم ()21.30

 الخميس:التسيو  -أودينيزي ()17.00
سمبدوريا  -ميالن ()22.00

كأس الرابطة الفرنسية (دور الـ)16
 الثالثاء:غانغان  -نيس ()21.00
ليل  -الفال ()21.00
لوريان  -ديجون ()21.00
رين  -تولوز ()22.00
 األربعاء:بوردو  -موناكو ()18.00
بور  -أون  -بريس  -مرسيليا ()19.45
ليون  -تور ()21.00
ب ــاريــس س ــان ج ـيــرمــان  -ســانــت إتـيــان
()22.00

نسيان سلفه مواطنه كــارلــوس تيفيز.
ويبدو أنه ينجح في مهمته الحالية ،إذ
إنــه حــاملــا تحسن مستوى الفريق بعد
انطالقة املــوســم ،بــدأ بفرض ملساته من
التسجيل الــى صناعة األه ــداف ،فضال
عن املهارات التي يعرضها في املرور بني
العـبــي الـخـصــم .رف ــض دي ـبــاال مقارنته
بتفيز ،وقــال إن األخير فــاز بالكثير من
األل ـقــاب الـفــرديــة والـجـمــاعـيــة ،ويتمنى
أن يسير عـلــى خ ـطــاه ،لـكــن أي مقارنة
ُ
يجب أن تجرى في نهاية املوسم ال بعد
بضع مباريات .لم يحتج الى الكثير من
املباريات إلثبات وصوله الــى مستواه،
إذا لم نقل تفوقه ،حيث سجل  8أهداف
من أصل  25هدف حتى اآلن .في السابق،
سجل مع باليرمو في ثالث سنوات 21
هدفًا في  90مـبــاراة .رقـ ٌـم ،من املؤكد أنه
لن يقف عنده .ديباال العب ينمو بسرعة
ولم يظهر بعد كامل قدراته ،حيث أثبت
أنه يمكنه ،وبنجاح من أداء أكثر من دور
بحسب متطلبات امل ــدرب الفنية .دوره
الـقــديــم ك ــان صــانــع أل ـعــاب ،ثــم مهاجما
صــري ـحــا ،أمـ ــا حــال ـيــا ،ف ـص ــار مهاجمًا
م ـت ــأخ ـرًا ،ل ـلــربــط ب ــن ال ـه ـجــوم ووس ــط
امللعب.
سابقًا ،قــال الــاعــب اإلنكليزي السابق
فـ ـي ــل ن ـي ـف ـي ــل« :األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ديـ ـب ــاال
سيصبح نجمًا احفظوا هذا االسم».
وبالفعل ،وفي وقت قصير ،ملع ديباال
م ــع ارتـ ـف ــاع م ـس ـتــوى ال ـف ــري ــق ،وحـمــل
القميص الرقم  ،21التي ارتداها سابقًا
كــل مــن الـفــرنـسـيــن زي ــن الــديــن زي ــدان
ول ـي ـل ـي ــان تـ ـ ــورام واإليـ ـط ــال ــي أن ــدري ــا
ب ـيــرلــو .ث ـقــل كـبـيــر ب ـه ــذا ال ـق ـم ـيــص ،ال
ي ـب ــدو أنـ ــه ي ـت ـعــب ديـ ـب ــاال الـ ـ ــذي ص ــار
وب ــرغ ــم ع ـم ــره ال ـص ـغ ـيــر م ــن ال ــرك ــائ ــز
االســاس ـيــة لـيــوفـنـتــوس .طــريـقــة لعبه
يـ ـمـ ـك ــن تـ ـشـ ـبـ ـيـ ـهـ ـه ــا ب ــاألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
سـيــرجـيــو أغ ــوي ــرو مــن حـيــث الـســرعــة
في الحركة والتفكير ،ومن حيث القوة
أيضًا ،وال شــك ،من حيث الحسم أمام
املــرمــى .حــن كــان العبًا فــي األرجنتني
ب ـع ـم ــر  17ع ـ ــام ـ ــا ،كـ ـس ــر رق ـ ــم م ــاري ــو
كـيـمـبــس كــأصـغــر الع ــب يـسـجــل هــدف
بــالــدوري األرجنتيني ،وأصـغــر العب
يشارك في  38مباراة رسمية الذي كان
يحمله كيمبس أيضًا.
هناك كــان أول العــب يسجل «هاتريك»
مــرتــن فــي امل ــوس ــم ،وأول مــن يسجل 6
أه ـ ــداف ف ــي  6م ـب ــاري ــات مـتـتــالـيــة .منذ
صغره ،تبني أنه سيكون نجمًا صاعدًا ال
يريد التوقف عن أي إنجاز جديد ،ليصر
املدير التنفيذي لـ «يــوفــي» ،جيوسيبي
م ــاروت ــا ،ع ـلــى رف ــض بـيـعــه س ـ ــواء هــذا
املوسم أو في املوسم املقبل .سيزيد من
صقل موهبته ،ليزيد من عطائه ،ويزيد
من ملعان اسـ ٍـم ،يبدو أنه سائر لينافس
قريبًا على أهم الجوائز الفردية العاملية.

الكرة األوروبية

قرعة ساخنة في دور الـ 16لدوري أبطال أوروبا

زانيتي يسحب اسم ريال مدريد (أ ف ب)

سينتظر عشاق دوري أبطال أوروبــا
لكرة الـقــدم حلول شهر شباط املقبل
بـفــارغ الصبر ملتابعة دور ال ــ 16بعد
أن أسفرت القرعة التي سحبت أمس،
فـ ــي نـ ـي ــون الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ،عـ ــن ث ــاث
م ــواجـ ـه ــات م ــن ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل ،هــي
أرس ـ ـنـ ــال االن ـك ـل ـي ــزي ض ــد بــرش ـلــونــة
اإلسباني ،ويوفنتوس اإليطالي ضد
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ االملـ ــانـ ــي ،وب ــاري ــس
ســان جــرمــان الفرنسي ضــد تشلسي
اإلنكليزي.
وهنا نتيجة القرعة:
غنت (بلجيكا)  -فولسبورغ (أملانيا)
روم ـ ـ ـ ــا (إيـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا)  -ري ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
(إسبانيا)
بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان (ف ــرنـ ـس ــا) -
تشلسي (إنكلترا)

أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال (إنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــرا)  -ب ــرشـ ـل ــون ــة
(إسبانيا)
يوفنتوس (إيطاليا)  -بايرن ميونيخ
(أملانيا)
أيندهوفن (هولندا)  -أتلتيكو مدريد
(إسبانيا)
بـنـفـيـكــا (الـ ـب ــرتـ ـغ ــال)  -زي ـن ـيــت ســان
بطرسبرغ (روسيا)
دينامو كييف (أوكرانيا)  -مانشستر
سيتي (إنكلترا)

يوروبا ليغ
ش ـ ـهـ ــدت قـ ــرعـ ــة دور ال ـ ـ ـ ـ ــ 32مل ـســاب ـقــة
«يــوروبــا ليغ» العديد من املواجهات
الـكـبـيــرة لـلـفــرق الـكـبــرى حـيــث يلتقي
ف ـيــورن ـت ـي ـنــا اإلي ـط ــال ــي م ــع تــوتـنـهــام
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،وفـ ـ ـي ـ ــاري ـ ــال اإلسـ ـب ــان ــي

م ــع ن ــاب ــول ــي اإليـ ـط ــال ــي ،وب ــوروس ـي ــا
دورتموند األملاني وبورتو البرتغالي،
وسـبــورتـنــغ لـشـبــونــة الـبــرتـغــالــي مع
باير ليفركوزن االملاني.
وهنا نتيجة القرعة:
فــالـنـسـيــا (إس ـب ــان ـي ــا)  -راب ـي ــد فيينا
(النمسا)
ف ـيــورن ـت ـي ـنــا (إيـ ـط ــالـ ـي ــا)  -تــوت ـن ـهــام
(إنكلترا)
بوروسيا دورتموند (أملانيا)  -بورتو
(البرتغال)
ف ـنــرب ـخ ـشــة (ت ــرك ـي ــا)  -لــوكــومــوت ـيــف
موسكو (روسيا)
أن ــدرل ـخ ــت (بـلـجـيـكــا)  -أومل ـب ـيــاكــوس
(اليونان)
مـيــدتـيــانــد (ال ــدن ـم ــارك)  -مانشستر
يونايتد (إنكلترا)

أوغـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــورغ (أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا)  -ل ـي ـف ــرب ــول
(إنكلترا)
سبارتا بــراغ (تشيكيا)  -كراسنودار
(روسيا)
غلطة سراي (تركيا)  -التسيو (إيطاليا)
سيون (سويسرا)  -سبورتينغ براغا
(البرتغال)
ش ــاخـ ـت ــار دون ـي ـت ـس ــك (أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا) -
شالكه (أملانيا)
مــرسـيـلـيــا (ف ــرن ـس ــا)  -أتـلـتـيــك بـلـبــاو
(إسبانيا)
إشبيلية (إسبانيا)  -مولده (النروج)
سبورتينغ لشبونة (البرتغال)  -باير
ليفركوزن (أملانيا)
فياريال (إسبانيا)  -نابولي (إيطاليا)
س ـ ــان ـ ــت اتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان (فـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــا)  -ب ـ ـ ــازل
(سويسرا).
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الكرة اللبنانية

ّ
تسيب واستنسابية في أمن المالعب
مر أسبوع آالم جديد
على الكرة اللبنانية ،مع
استمرار معاناة كثيرين مع
مسألة المالعب والحضور
الجماهيري ومبدأ «حارة
كل ّمن إيدو إلو» في ما
يتعلق بتعاطي القوى
األمنية مع قرار مجهول
المصدر والصالحية وآلية
التنفيذ .فأصبحت مزاجية
المسؤولين األمنيين في
المالعب هي التي تحدد
مسألة دخول الجمهور
وعدده واألماكن التي
يجلس فيها
عبد القادر سعد
تعيش مالعب كرة القدم ومبارياتها
فـ ـ ــوضـ ـ ــى عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
الجماهيري فما يسري على ملعب ال
يسري على آخر ،والجمهور املسموح
له بالدخول في ملعب ما قد ال يسمح
له بذلك في ملعب ثان.
ف ــي أي ب ـل ــد ف ــي ال ـع ــال ــم م ــن يـتـحـمــل
املسؤولية في هذا املوضوع هو اتحاد
ك ــرة ال ـقــدم .فـهــو امل ـســؤول عــن تنظيم
املباريات وكل ما يترافق معها.
لكن في «بلد العجايب» لبنان هذا ال
ينطبق على اتـحــاد اللعبة .فاألخير
ي ـش ــرف ع ـلــى تـنـظـيــم امل ـب ــاري ــات على
أرض امل ـل ـع ــب ،أي ك ــاع ـب ــن وح ـك ــام
ومــراقـبــن واداري ـ ــن ...أمــا خ ــارج هذه
امل ـن ـط ـقــة ،ف ـهــو م ـت ـفـ ّـرج مـثـلــه م ـثــل أي
مشاهد أو متابع ،ال يملك الـقــرار وال
يستطيع ســوى تنفيذ األوام ــر ،أوامــر
«ح ــاك ــم املـ ـلـ ـع ــب» ،س ـ ــواء كـ ــان سـلـطــة
االدارة أم «حضرة الضابط».
وق ــائ ــع أحـ ــداث ث ــاث م ـبــاريــات خــال
األس ـبــوع الـثــامــن قــد تعطي فـكــرة عن
ط ــري ـق ــة ت ـع ــاط ــي الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة مــع
مسألة الحضور الجماهيري وكيفية
ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات والـ ــى أي م ــدى تلك
القوى األمنية قادرة على ضبط األمن
إذا أرادت ذلك.
ّ
ي ــوم الـسـبــت ح ــل الـنـجـمــة وجـمـهــوره
ضيفني على النبي شيت ومشجعيه.
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ك ـ ــان ـ ــت م ـ ـ ــن األفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل هـ ــذا
املــوســم فنيًا ومــن األس ــوأ جماهيريًا.
فالحضور الجماهيري كان مسموحًا

بــه وامل ــدرج ــات استقبلت املشجعني،
لكن دون تأمني الحماية األمـنـيــة .قد
يـكــون شـعــار «كــل مــواطــن خفير» هو
املـفـضــل ل ــدى ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ،ف ــي ما
ّ
يـتـعــلــق ب ـم ـبــاريــات ك ــرة الـ ـق ــدم ،فيما
مباريات كــرة السلة تنعم بالحضور
األمني على أعلى مستوى ،وعناصر
مكافحة الشغب بمالبسهم الكحلية
وع ـ ـتـ ــادهـ ــم املـ ـمـ ـي ــز ي ــزيـ ـن ــون م ــاع ــب
ال ـس ـل ــة ،وي ــؤم ـن ــون ح ـمــاي ـت ـهــا ،وآخ ــر
تلك املباريات نهائي كأس لبنان بني
الحكمة وبيبلوس.
أم ـ ــا مـ ـب ــاري ــات ك ـ ــرة الـ ـق ــدم فـيـكـفـيـهــا
دركـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان إثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ي ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــران ب ـع ــد
«واس ـطــة» ،فيتحوالن الــى مشاهدين
ألح ــداث امل ـبــاراة وأهــداف ـهــا ،لكونهما
غ ـيــر ق ــادري ــن ع ـلــى ض ـبــط م ـئ ــات من
املشجعني نظرًا لقلة العدد.
ف ــي ال ـن ـب ــي ش ـي ــت ت ـح ــول ــت اس ـت ــراح ــة
م ــا ب ــن ال ـشــوطــن ال ــى فــرصــة لـتـبــادل
ال ـ ـع ـ ـبـ ــوات ال ـ ـفـ ــارغـ ــة وال ـ ـح ـ ـجـ ــارة بــن
ال ـج ـم ـه ــوري ــن ،ف ــوق ــع ج ــرح ــى وت ــأخ ــر
الـشــوط الـثــانــي حتى انطلق بانتظار
وصول القوى األمنية نظرًا الستحالة
استكمال املباراة بغياب القوى األمنية.
رتيب وعنصران من أمن الدولة بزيهم
املـ ــدنـ ــي وس ــاحـ ـه ــم وال ـ ـس ـ ـتـ ــرة ال ـتــي
تحمل إسم الجهاز استطاعوا ضبط
ال ـج ـم ـهــوريــن .م ـجــرد وجـ ــود عناصر
أم ـن ـيــن يـتـنـقـلــون ف ــي أرج ـ ــاء املـلـعــب
ً
فــارضــن هيبتهم كــان كفيال بضبط
ّ
األمور .هذا يدل على أن القوى األمنية
قادرة على ضبط املدرجات إذا أردات
ً
ذلك بدال من الهروب الى األمام ،بمنع

دخ ــول الجمهور دون تــأمــن عناصر
يشرفون على تطبيق هذا القرار.
ف ــي م ـك ــان آخـ ــر كـ ــان امل ـش ـه ــد مـحــزنــا
خ ــارج مـلـعــب ب ــرج ح ـمــود م ــع تجمع
ب ـض ــع عـ ـش ــرات م ــن ج ـم ـه ــور ال ـس ــام
اآلتني من مكان بعيد جدًا واصطدموا
ببوابة امللعب مقفلة .أمر انسحب على
جمهور الحكمة أيضًا للسبب نفسه،
فـهــو بـكــل بـســاطــة قـ ــرار م ــن الـضــابــط
املسؤول بمنع دخول الجمهور ،وهو
أبلغ عضو لجنة املالعب ربيع خداج
أن أي شخص يــدخــل الــى املنصة من
ال ـج ـم ـه ــور س ـي ـك ــون ع ـل ــى م ـســؤول ـيــة
خداج.
قـ ـ ــرار اس ـت ـم ــر ح ـت ــى ال ــدق ـي ـق ــة  25مــن
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ،قـ ـب ــل أن يـ ــدخـ ــل ج ـم ـه ــورا
الـفــريـقــن ال ــى مـنـصــة ال ـشــرف بعدما
س ـمــح ال ـض ــاب ــط ل ـهــم ب ــال ــدخ ــول على
مسؤوليته الشخصية دون ّمراجعة
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول امل ـ ـل ـ ـعـ ــب ب ـ ـعـ ــد تـ ـ ــدخـ ـ ــل مــن
املسؤول اإلعالمي في الحكمة واملقرب
من نادي السالم الزميل فارس كرم مع
اداري من الـســام ،اتصلوا بالضابط
وطلبوا السماح بدخول الجمهور.
ف ـ ـ «حـ ـض ــرة الـ ـض ــاب ــط» ب ـك ــل بـســاطــة
ج ـمــع ج ـم ـهــوري ال ـفــري ـقــن ف ــي مـكــان
واح ــد دون وج ــود مــن يـضـبــط األمــن
أو يبعد «الزيت عن النار» .أمر كان له
تداعياته بعد وقــت مع حصول هرج
وم ــرج اع ـتــراضــا عـلــى ه ــدف الحكمة
الـ ـث ــان ــي ،ولـ ـ ــوال ت ــدخ ــل ك ـ ــرم وب ـعــض
العقالء لحصلت مجزرة في املنصة.
ً
ملعب ثالث شهد سيناريو مماثال من
التخبط األمـنــي .فعلى ملعب بيروت

البلدي ،وفي لقاء األنصار والراسينغ
الذي حضره مئات من املشجعني كان
القرار فيه في البداية« :ممنوع دخول
الـجـمـهــور» ،حـيــث أبـلـغـتــه ال ــى عضو
ل ـج ـنــة امل ــاع ــب ح ـس ــن ع ــاص ــي ق ــوى
األم ــن الــداخـلــي ،لكن بعد فـتــرة قليلة
قـ ــرر ال ـض ــاب ــط املـ ـس ــؤول ف ــي الـجـيــش
بيع بطاقات لـ 250مشجعا لكل فريق،
ض ــارب ــا عـ ــرض ال ـح ــائ ــط بـ ـق ــرار قــوى
األمن الداخلي.
في صور لم يختلف الوضع في لقاء
التضامن صور واملبرة ضمن بطولة
الدرجة الثانية ،حيث ّ
تحول الضابط
امل ـ ـسـ ــؤول ال ـ ــى ع ـض ــو ل ـج ـن ــة مــاعــب
يحدد من يدخل ومــن ال يدخل ،وهو
أمر يسري على موظفي االتحاد حتى.
مشاهد من مالعب مختلفة ال تعكس
سوى واقع واحــد .تخبط أمني وعدم
وض ــوح فــي ال ـقــرار واستنسابية بني
ملعب وآخر .فوضى تجمع مشجعني
م ـع ــا مـ ــن دون أن ي ــأب ــه املـ ـس ــؤول ــون
ب ـخ ـطــورة م ــا ق ــد يـحـصــل ،لـكــن وبـكــل
أس ــف يـحـتــاج ه ــؤالء امل ـســؤولــون الــى
«مصيبة» ،أو أن تسيل الدماء بغزارة
ّ
ويؤدوا واجباتهم.
كي يستفيقوا
االت ـحــاد واألن ــدي ــة بــدورهــم تـقــع على
ع ــاتـ ـقـ ـه ــم مـ ـس ــؤولـ ـي ــة رف ـ ـ ــع الـ ـص ــوت
وال ـ ـض ـ ـغـ ــط عـ ـل ــى األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األم ـن ـي ــة
وامل ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة ب ــاجـ ـتـ ـم ــاع ــات وآل ـ ـيـ ــات
وقرارات واضحة ،تحدد شكل املرحلة
ّ
املقبلة ،لكن هذا قد يوصل الى القرار
امل ـ ّـر ب ـعــدم ح ـضــور الـجـمـهــور نهائيا
وت ـن ـف ـي ــذه بـ ـح ــزم ع ـل ــى يـ ــد األجـ ـه ــزة
األمنية.

القوى األمنية قادرة على ضبط الجمهور لكن تحتاج الى أن تتخذ القرار (عدنان الحاج علي)

الكرة األفريقية

أوباميانغ وتوريه وأييو
على األفضل أفريقيًا
سيتنافس الغابوني بيار  -إيميريك
أوباميانغ (بوروسيا دورتموند األملاني)
والعاجي يايا توريه (مانشستر سيتي
اإلنكليزي) والغاني أندريه اييو (مرسيليا
الفرنسي ثم سوانسي الويلزي) على
جائزة أفضل العب أفريقي لعام .2015
ويعد أوباميانغ ( 26عامًا) قائد منتخب
الغابون وصاحب  16هدفًا في الدوري
األملاني في موسم  2015-2014و 18حتى
اآلن في موسم  ،2016-2015األوفر حظًا
لنيل اللقب األول في مسيرته.
من جانبه ،لم يقدم توريه ( 32عامًا)،
الفائز باللقب في السنوات األربع املاضية،
والذي قاد منتخب بالده إلى إحراز أمم
أفريقيا مطلع  2015في غينيا اإلستوائية،
املستوى املطلوب حتى اآلن مع ناديه
اإلنكليزي.
وتبدو حظوظ اييو ( 25عامًا) الذي خسر
في نهائي أمم افريقيا أمام توريه ،أقل
من سابقيه رغم تأقلمه بسرعة وبصورة
جيدة في الدوري اإلنكليزي.
ويتنافس على لقب أفضل مدرب كل من
بايي با (منتخب مالي دون  17عامًا)
وإيمانويل امونيكي (منتخب نيجيريا
دون  17عامًا) والتونسي فوزي البنزرتي
(النجم الساحلي) والفرنسيني هيرفيه
رينار (ساحل العاج ،ترك منصبه الصيف
املاضي) وباتريس كارتيرون (مازيمبي
الكونغولي الديموقراطي).
وانحصر لقب افضل العب أفريقي في
البطوالت املحلية بني الجزائري بغداد
بونجاح (النجم الساحلي التونسي)
والتنزاني مبوانا علي ساماتا والكونغولي
الديموقراطي روبرت كيديابا (مازيمي).
ُ َ
وستعلن أسماء الفائزين الذين يختارهم
مدربو املنتخبات واملديرون الفنيون في
االتحادات الوطنية األفريقية ،في  7كانون
الثاني في أبوجا.

أخبار رياضية

أبو علوان ومرتضى بطال الريشة
الطائرة

احرز جالل ابو علوان وداني مرتضى من
هوبس لقب بطولة لبنان بالريشة الطائرة لفئتي
الذكور واالناث ،التي نظمها االتحاد اللبناني
بالريشة الطائرة على مالعب نادي هوبس في
الحازمية بمشاركة  56العبا والعبة من نوادي
هوبس ،مون السال ،مجمع التحرير ،دنك ،اليسار
والجمهور.
وكان ابو علوان فاز في النهائي على طوني
شويري من مون السال – 21 ،12 – 21( 0 – 2
 ،)15وحل كل من الفرد فرنسيس من الجمهور
وغريغوري حرب من هوبس في املركز الثالث.
بدورها فازت مرتضى على نتالي جبيلي من
مون السال  ،)20 – 22 ،16 – 21( 0 – 2وحلت
كل من روزي رزق من الجمهور وروسيل
معوض من مون السال في املركز الثالث.

الدوري األميركي للمحترفين

ميامي يقلب تأخره أمام ممفيس بـ  16نقطة إلى فوز
ق ـل ــب م ـي ــام ــي ه ـي ــت ت ــأخ ــره ب ـف ــارق
 16نـقـطــة أم ــام مـمـفـيــس غــريــزلـيــس
لـيـخــرج فــائ ـزًا  97-100بـفـضــل سلة
ل ــدواي ــن واي ـ ــد سـجـلـهــا ق ـبــل نـهــايــة
املـ ـب ــاراة بـ ـ  21ثــان ـيــة ،ض ـمــن دوري
ك ـ ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـش ـم ــال ــي
للمحترفني.
وس ـ ـجـ ــل هـ ـي ــت آخ ـ ـ ــر  11ن ـق ـط ــة فــي
املـ ـ ـب ـ ــاراة ،وكـ ـ ــان أفـ ـض ــل م ـس ـجــل فــي
ص ـفــوفــه ك ــري ــس بـ ــوش ب ـ ـ  22نقطة
وأض ـ ــاف ج ـيــرال ـيــد غ ــري ــن  16نقطة
ول ــوي ــل دي ـنــغ  15ووايـ ــد  14ليحقق
فــريـقـهــم أول ف ــوز بـعــد ث ــاث هــزائــم
متتالية.
وكــان جيف غرين أفضل مسجل في
صفوف ممفيس بـ  26نقطة.
قاد كيفن دورانــت فريقه أوكالهوما

رياضة
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سيتي ثــانــدر للفوز على يــوتــا جاز
.98-104
وسـ ـج ــل دورانـ ـ ـ ــت  31ن ـق ـطــة ون ـجــح
أيـضــا فــي  6تـمــريــرات و 5متابعات،
وأض ــاف زميله راســل وستبروك 25
نقطة و 11تمريرة ليجدد أوكالهوما
سيتي فوزه على يوتا في مدى ثالثة
أيام.
فــي املـقــابــل ،كــان رودن ــي هــود أفضل
مسجل في صفوف يوتا بـ  23نقطة،
وأضاف زميله غوردون هايوارد 22
نقطة.
بـ ـ ــدوره ،ق ــاد ب ــران ــدون ن ــاي ــت فــريـقــه
ف ـي ـن ـي ـك ــس صـ ـن ــز إل ـ ـ ــى الـ ـ ـف ـ ــوز ع ـلــى
م ـي ـن ـي ـســوتــا ت ـم ـب ــروول ـف ــز 101-108
بتسجيله  25نقطة.
وكــان نايت قــد خــاض مـبــاراة سيئة

حقق تورونتو
رابتورز فوزه الرابع
على التوالي

ضـ ـ ــد ب ـ ــورت ـ ــان ـ ــد تـ ـ ــرايـ ـ ــل ب ـ ــاي ـ ــزرز
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي بــإخ ـفــاقــه في
ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي  12رمـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـهــا 8
محاوالت ثالثية.
وحـ ـق ــق تـ ــورون ـ ـتـ ــو راب ـ ـ ـتـ ـ ــورز فـ ــوزه

الـ ــرابـ ــع ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،وكـ ـ ــان عـلــى
حساب فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
 ،76-96مـلـحـقــا بـمـنــافـســه الـخـســارة
الرابعة والعشرين هذا املوسم مقابل
انتصار واحد.
وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا
بايسرز  -تورونتو رابتورز ،بروكلني
نتس  -أورالن ــدو ماجيك ،ديترويت
بـيـسـتــونــز  -ل ــوس أنـجـلــس كليبرز،
أتـ ــانـ ـتـ ــا هـ ــوكـ ــس  -مـ ـي ــام ــي ه ـي ــت،
شيكاغو بــولــز  -فيالدلفيا سفنتي
سـ ـيـ ـكـ ـس ــرز ،م ـم ـف ـي ــس غ ــري ــزلـ ـي ــس -
واشنطن ويــزاردز ،داالس مافريكس
 فـيـنـيـكــس ص ـن ــز ،سـ ــان أن ـطــون ـيــوس ـبــرز  -يــوتــا ج ــاز ،دن ـفــر نــاغـتــس -
هيوسنت روك ـتــس ،بــورتــانــد ترايل
باليزرز  -نيو أورليانز بيليكانز.

لقب دورة الراحل انطوان الغريب
لهوبس

أحرز هوبس بيروت القاب مواليد ،2005 – 2004
 ،2001 – 2000 ،2003 – 2002والرياضي
بيروت لقب  1999 – 1998لدورة الراحل انطوان
الغريب السنوية الثالثة بكرة السلة التي نظمها
نادي هوبس بمشاركة بلدية الجديدة البوشرية
السد ،ومجمع ميشال املر الرياضي .ونال كل
من اندرو كوبلي وجايسن صوفان من هوبس،
وسليم عالء الدين من الرياضي جائزة افضل
العب .وكوبلي ورودولف سعاده من اينرجي
وعالء الدين جائزة افضل مسجل .وكاينو
حوراني من اينرجي ونادر ابو املنى وايلي داني
من هوبس جائزة افضل ملتقط للكرات املرتدة.
ومايكل كريمه وانطوني حالسيان ومحمد
قبطان من هوبس جائزة افضل موزع .ومحمد
حطيط وحسن ناجي من هوبس وروميرو قدوم
من الشانفيل جائزة افضل مدافع.
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ثقافة وناس

جورج
الزعني

فنون بصرية

حليم جرداق :تجربة ريادية من المستقبل

بيار أبي صعب

حسين بن حمزة

ثالث صور لـ جورج الزعني ( .)2015 - 1942الصورة
األولى في شارع املكحول ،خالل الحرب ّ
األهلية .أو
ّ
«جمهورية املكحول» ،وكانت تختصر
باألحرى
ّ
الغربية» التي تغلي باألفكار والتجارب
روح «بيروت
والتيارات ،بمقاه وصفحات جرائد تغص بالكتاب
واملثقفني واملناضلني العرب ،بغاليريهات ومسارح
وسينمات وصحف ومجالت وكتب وكاسيتات…
وبمشاريع ّ
ّ
وثورية .في الـ «سماغلز إن» تحديدًا،
قومية
ّ
شتائية باردة ،أذكر كل تفاصيلها .معطف
ذات ليلة
طالب «معهد الفنون» البالي الذي كنت أرتديه ،إنتبهت
كم هو بال ملا دخلنا إلى السماغلرز .هذا الفضاء الذي
ّ
أطلق فيه الزعني فنانني ،وشارك في كتابة صفحات
ّ
من تاريخنا التشكيلي وذاكرتنا الثقافية .أذكر األجواء
الخاصة في الداخل بني إضاءة خافتة وموسيقى
َ
مريحة ،الكنبات التي جلسنا إليها .ال أعرف ملاذا أخذنا
عباس بيضون إلى السماغلرز ،سيتا مانوكيان وأنا.
كنت ذلك الصحافي املبتدئ الذي يعبر املتحف سيرًا
الحمرا،
على االقدام ،ثم يركب السرفيس من البربير إلى ّ
ليكون حيث يجب أن يكون :في مركز العالم .أذكر دقات
القلب املتسارعة وأنا داخل الى السماغلرز .اللوحات
ّ
ّ
املعلقة على الجدران لبعض أهم فناني السبعينيات.
صحون الفتوش التي أتى بها جورج بقامته الطويلة
والرشيقة ،قبل أن يجلس معنا .كنا نتابع أخباره في
ُ
قبل على املعارض واالحداث الثقافية التي
الصحف ،ون ِ
ينظمها ،كان وجهًا ال يمكن تجاهله في حياة املدينة.
مؤسسة ثقافية بحد ذاتها .وها أنا أجلس قبالته في
ذلك املكان املدهش ،خارج الزمن ،ولكن في قلب الحدث.
أذكر أناقته وتلك البسمة الغريبة على وجهه ،ذلك
الشغف األنثوي حني بدأ بالكالم .فهمت بعدها بسنوات،
عندما صرت أعرفه ّ
جيدًا ،أن الرجلّ ،
الذواقة ،املرهف،
َ
العاطفي ،الغ ْيري ،األنيق دائمًا ،الالئق في تعاطيه
مع الناس وأشياء الحياة كما يتعاطى مع اللوحات،
والقصائد ،واأللحان ،واألفكار… أن هذا الرجل مسرف
ّ
في الكالم .وفهمت أنها طريقته في اعادة ترميم العالم
ّ
املتصدع .بدأ بالكالم فصمت الجميع .عندما يتحدث
جورج ليس لك الخيار :عليك أن تستمع .ليلتها صرت
من املعجبني السريني بجورج الزعني!
الصورة الثانية في لندن .وسط حلقة من جيرانه
وزمالئه وأصدقائه .االستقبال األنيق نفسه .ال أعرف
ملاذا تذكرت جلسة الـ «سماغلرز إن» قبل عشرين
عامًا .واعترتني الرجفة القديمة ّإياها .كان الوقت
قد ّ
مر ،وخسرنا الكثير من أوهامنا .إال جورج ،كان
يحاصرك بالتفاؤل القديم عينه ،وباألحاديث الجارفة
التي ال تنتهي .حمل كل بيروته إلى باترسي ،الذكريات
والحكايات واللوحات التي تكتسح أدنى سنتمتر ّ
مربع
ّ
شقته .لكل لوحة ّ
قصة ،وكل القصص تعيدك إلى
في
بيروت .قصص يختلط فيها لبنان بفلسطني واملقاومة،
ّ
وتسكنها وجوه أهم الفنانني والكتاب العرب صناع
العصر الذهبي للمدينة .ليلتها ،فيما ضيوفه يرقصون
ويشربون ،أعدنا في زاوية الصالون صياغة التاريخ
ّ
الفني لبيروتّ .
تفرجت عليه بفضول ودهشة مثل
ّ
ّأيام املكحول ،وهو يحكي عن الكتاب والفنانني كأنه
يروي سيرته ّ
الذاتية .كانت السماغلرز بعيدةّ .
فجروها،
وسافر .في قرارة نفسه ،ملست ذلك الحزن ،كان يعرف،
وكنا نعرف ،أال معنى لوجوده إال في بيروتّ .
ليعوض
غيابه ،نظم في لندن عددًا ال يحصى من النشاطات
واملعارض ،وكان موضوعها غالبًا وطنيًا .كان يهستر
ّ
علي حني أقول إن بيروته انتهت إلى غير رجعةّ .ذات
ّ
مرة ،جاء إلى مكتبي في «الحياة» ،من دون أن يكلمني،
ّ
بالفرنسية« :على
تناول ورقة وقلمًا سميكًا وكتب
ََ
يذهب إلى الدكان ويشتري مئتي غرام نفسًا
بيار أن ّ
إيجابيًا» ،علقها فوقي على اللوح ومضى.
ّ
الحريرية .عاد جورج ،نعم
الصورة الثالثة في بيروت
عاد ،ليلمس أن كل شيء ّ
تغير .ظهر منظمو معارض
آخرون ،صرنا ّ
نسميهم ّ .Curatorsأيام كان جورج
يجمع القصائد واللوحات حول موضوعة محددة،
فيخلق املعنى ،لم يكن اسمه كذلك .والتجهيزات التي
كان يخلقها لم نكن نسميها «تجهيزًا» .لم نكن نعرف
بصراحة! كلما التقيته ،كنت أراه انعكاسًا لجورج
آخر من زمن آخر .واستمع الى مشاريعه الكثيرة التي
يجب أن نكتب عنها! جاء ّ
مرة إلى مكتب «األخبار»
ولم أكن في استقباله .ترك رسالة تأنيب ،بأسلوبه
الودود واملتعالي في آن .كنت أريد أن أقول له إن بيروت
انتهت ،إن بيروت لم تعد لنا ،إننا نعيش في مدينة
«الفن املعولم» .لم أجد الفرصة لذلك .لم أجد الجرأة
ّ
الكافية ذلك .هكذا ذهب جورج الزعني وملا يدرك أن
مدينتنا نحن ،سبقته إلى األسطورة.

ع ــاص ــر ح ـل ـي ــم ج ـ ـ ـ ــرداق ( )1927كــل
أجيال املحترف اللبناني تقريبًا ،فقد
ب ــدأ الــرســم مــع نـضــج ت ـجــارب ال ــرواد
األوائ ـ ــل ،ودرس الـفــن فــي لـبـنــان قبل
أن ي ــذه ــب إلـ ــى ب ــاري ــس س ـنــة ،1957
وي ـع ـ ّـرض تـجــربـتــه لـتــأثـيــر ال ـت ـيــارات
واألســال ـيــب األك ـثــر حــداثــة وتجريبًا
حينذاك .الفنان اللبناني الذي اشتهر
ب ـف ــرادة م ـح ـفــوراتــه ،واش ـت ـغــالــه على
م ـم ــارس ــات وت ـق ـن ـيــات مـنـفـتـحــة على
ال ـت ـج ــري ــب وال ـت ـل ـق ــائ ـي ــة ،ظ ــل حــديـثــا
وظلت لوحته حديثة ،وظل معاصرًا
بطريقة ما ملجايليه وملن جاؤوا بعده
أيضًا.
ُ
معرضه «أعمال مميزة» الــذي افتتح
أخيرًا في غاليري «جانني ربيز» يعيد
إلـيـنــا تـلــك «الـلـمـســة» الـحــديـثــة التي
ال نــزال نراها في أعماله املوزعة بني
الحفر والكوالج والنقش ومجسمات
الـنـحــاس والـتـخـطـيـطــات التجريدية
واملــائـيــات والـبــاسـتـيــل .وتـتـعــزز هذه
اللمسة أكثر حــن تحضر فــي أعمال
تعود إلــى منتصف الخمسينات من
الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،م ـث ـل ـمــا ت ـح ـضــر فــي
أع ـمــال أح ــدث تـعــود إل ــى سـنــة .2003
ّ
ك ـ ــأن ج ـ ـ ــرداق بـ ــدأ ن ــاض ـج ــا واس ـت ـمــر
كذلك ،من دون أن ننسى طبعًا تأثير
إقامته ودراسته الباريسية على ذلك،
حـيــث غ ــرف مــن تــأث ـيــرات التكعيبية
والــوحـشـيــة والـتـجــريــد والـســريــالـيــة،
وتـســربــت إلــى أعـمــالــه تــأثـيــرات قوية
من فناني حركة «كوبرا» التي خلط
م ــؤس ـس ــوه ــا ،وخ ـص ــوص ــا ك ـ ــارل آبــل
( ،)2006 – 1921بني ممارسات فنية
ع ــدي ــدة ،وتـ ـح ــرروا م ــن املـصـطـلـحــات
والتعريفات العريضة لصالح اللعب
والتحرر والتجريب.
أهـ ـمـ ـي ــة ج ـ ـ ـ ـ ــرداق أن ـ ـ ــه ان ـ ـج ـ ــذب إل ــى
ً
الـحــاضــر واملستقبل ،وأنـجــز أعـمــاال
الئ ـق ــة ب ــزم ــن إنـ ـج ــازه ــا ،وق ـ ـ ــادرة في
الوقت نفسه على الذهاب في الزمن
وال ـص ـمــود أمـ ــام ال ـت ـقــادم الـطـبـيـعــي.
أعـمــال ج ــرداق مهمة ليس ألنـهــا من
ّ
صـنــع م ـعــلـ ٍـم كـبـيــر ب ــل ألن ـهــا حديثة
ً
العتق النوستالجي الذي
فعال .ليس ِ
ينبعث عــادة مــن أي عمل فني قديم
هــو ال ــذي يصنع إعجابنا بأعماله،
ب ــل ألن ه ــذه األع ـم ــال نـفـسـهــا ق ــادرة
عـلــى تـمــديــد ه ــذا اإلع ـجــاب وإدام ـتــه،
وهو ما يحدث في تجاور أعمال من

يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الثانية
من بعد ظهر اليوم في «كنيسة مار الياس»
(القنطاري -بيروت)

«من دون عنوان» ( 2000ـــ كوالج على ورق نقش ـــ  71 × 47سنتم)

أزمنة متعددة داخــل فضاء املعرض
الــذي يبدو اسـتـعــادة ،وإن انتقائية،
مل ـس ـي ــرة جـ ـ ـ ــرداق «صـ ــاحـ ــب الـ ــرؤيـ ــا،
وص ــاح ــب املـ ـغ ــام ــرة» ب ـح ـســب كـلـمــة
الناقد والفنان سمير الصايغ الذي
يـشـيــر أي ـضــا ف ــي تـقــديـمــه للمعرض
إل ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة م ـ ــا ك ـت ـب ــه جـ ـ ـ ـ ــرداق فــي
ك ـتــاب ـيــه «ت ـ ـحـ ــوالت ال ـخ ــط والـ ـل ــون»
و«عــن الــرضــا» ،بينما الــراحـلــة هلن
الخال في شهادة مكتوبة عام ،1967
ت ــدع ــون ــا إلـ ــى تـتـبــع إي ـ ـحـ ــاءات شــرق
آسيوية ويابانية وهندسة السجاد
الفارسي في أعماله .والواقع أن هذه
اإليحاءات متأتية من اللعب والنبرة
املينيمالية املتحررة في أغلب لوحات
ً
جـ ـ ـ ـ ــرداق امل ـ ـن ـ ـجـ ــزة أص ـ ـ ـ ــا ب ـخ ـط ــوط
ب ـس ـي ـطــة وق ـل ـي ـلــة وخ ــافـ ـت ــة ،تـحــافــظ
على تلك البساطة في األعمال امللونة
وفي الكوالج ،بينما أشغاله املعدنية
ومصوغاته النحاسية تبدو أكثر رقة
وبساطة ،كما أن بعض التخطيطات
التجريدية تبدو مثل حروف غامضة
في أبجدية مجهولة يمكنها أن تخلق
صلة ما للفنان بأشكال ومحفورات
موجودة في اآلثــار والفنون القديمة
للمنطقة أيضًا.
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات واإليـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاءات
ت ـ ــرافـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــا ون ـ ـ ـحـ ـ ــن نـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــل مـ ـ ـه ـ ــارة

ح ـل ـيــم جـ ـ ـ ــرداق ف ــي ت ــأل ـي ــف لــوحــاتــه
ّ
ومجسماته ومـحـفــوراتــه .ننتبه إلى
صياغاته الذكية فــي ال ـكــوالج ،حيث
ي ـل ـص ــق ت ـخ ـط ـي ـطــا ق ــديـ ـم ــا أو جـ ــزءًا
م ــن ل ــوح ــة ســاب ـقــة ل ــه بـ ـج ــوار لــوحــة
ً
جديدة مرسومة أصــا بمزاج اللعب
وال ـع ـفــويــة .ونـنـتـبــه أن ال ـك ــوالج هنا
ّ
ليس مكلفًا بمهمة صنع مفارقة لونية
أو شـكــانـيــة ،ولـيــس مــوجــودًا لكسر
سياق اللوحة وتشويش عناصرها،
ب ــل ي ـت ـح ــول إل ـ ــى ج ـ ــزء ج ــوه ــري فــي
تــألـيــف الـلــوحــة ونـسـيـجـهــا .ال ـكــوالج
ً
ه ـ ــو رس ـ ـ ــم إض ـ ــاف ـ ــي ول ـ ـيـ ــس ت ــدخ ــا
خــارج ـيــا ف ــي م ـبــدأ ال ـل ــوح ــة .وننتبه
كــذلــك إلــى املـهــارة املتأتية مــن اللعب

إيحاءات شرق
آسيوية ويابانية
وهندسة السجاد
الفارسي في أعماله

والعفوية في تخطيطاته التجريدية
التي تخلط الهندسة الشكالنية مع
غـنــائـيــة منضبطة تنتج عــن تـجــاور
الـخـطــوط أو تمايلها وتـمـ ّـوجـهــا في
ُ
ح ــرك ــة ُح ـل ـم ـيــة ورجـ ــراجـ ــة .وتـلـفـتـنــا
محفوراته باألبيض واألســود ،وتلك
ً
املـلــونــة أي ـضــا .ونـتــوقــف م ـطــوال أمــام
بـ ــراع ـ ـتـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف ب ــال ـن ـح ــاس
وامل ـ ـ ـعـ ـ ــدن ب ـص ـب ــر ص ــائـ ـغ ــي ال ــذه ــب
واملـ ـ ـع ـ ــادن ال ـث ـم ـي ـنــة .إنـ ـه ــا تـصــامـيــم
واشغال متناهية في الصغر والدقة
أكثر من كونها بحثًا نحتيًا واضحًا
وم ـق ـي ـدًا ب ـع ــاق ــات ال ـك ـت ـلــة وال ـ ـفـ ــراغ،
وبعضها يبدو مثل خيوط وأســاك
منسدلة مــن األعــالــى أو صــاعــدة من
األسفل.
اللمسة الحديثة التي تحدثنا عنها
ت ــواص ــل إرس ـ ــال ان ـط ـبــاعــات مــدهـشــة
وجديدة .يحدث ذلك في أعمال مبكرة
وأعـ ـم ــال أح ـ ــدث .مل ـســة ال تـ ــزال شــابــة
ويانعة في تجربة حليم جرداق الذي
وص ــل إل ــى عــامــه الـثــامــن والـثـمــانــن،
وظـ ــل مـحـتـفـظــا ب ــروح ـي ــة ال ـخــرب ـشــة
واللعب والتجريب.
«حـلـيــم جـ ــرداق :أع ـمــال مـمـيــزة» :حـتــى 31
كانون األول (ديسمبر) ـ ـ غاليري «جانني
ربيز» (الروشة) ـ ـ لالستعالم01/868290 :

نقد

شوقي شمعون :جدارية آمنة
ي ـص ــف ش ــوق ــي ش ـم ـع ــون م ـع ــرض ــهA
ٌ
 Happening Installationبــأنــه حــدث
«رادي ـ ـ ـكـ ـ ــالـ ـ ــي» ،وهـ ـ ـ ــذا عـ ــائـ ـ ٌـد إلـ ـ ــى أن
املـ ـع ــرض ه ــو ل ــوح ــة واحـ ـ ــدة أو لنقل
جــداريــة لــونـيــة متتالية مـنـجــزة على
ورق ،وم ـ ـعـ ــروضـ ــة مـ ـث ــل ب ـ ـكـ ــرة رول
مفتوحة وملصقة على جدران غاليري
«مارك هاشم» التي تحتضن املعرض.
َ
معاني
يكتسب العرض بهذه الطريقة
تـجـهـيــزيــة وإن ك ــان ــت خ ـف ـي ـفــة ،ولـكــن
األساس يظل أننا نرى لوحات متتالية
داخـ ــل لــوحــة واحـ ـ ــدة ،بـيـنـمــا اللحظة
«ال ــرادي ـك ــال ـي ــة» ال تـصـمــد كـثـيـرًا أم ــام
املـقـتــرح الـتـســويـقــي ال ــذي ي ـقــوم عليه
ال ـعــرض .أغـلــب امل ــوج ــودات الحاضرة
فــي الـجــداريــة سبق أن شاهدناها في
أعماله ومعارضه السابقة ،من القامات
البشرية املتالصقة املــرســومــة بمزاج
تعبيري مقتضب ،إلى األرتال البشرية
املـتـنــاهـيــة ف ــي ال ـص ـغــر ال ـتــي تصطف
أسفل لوحة تنسدل من أعالها ستائر
أو صفائح لونية عمالقة ،ثم األشكال
ذاتها وهي تائهة وضئيلة في فضاء
بأمداء مفتوحة ،وإلى النساء العاريات
املتالصقات بنفس الطريقة والتقنية.

من المعرض (حبر على ورق ــ )2015

ي ـتــوالــى ه ــذا «ال ـ ــرول» الـش ـكــانــي من
دون م ـف ــاج ــأة أو ان ـع ـطــافــة ي ـم ـكــن أن
تسمح بانبعاث انطباعات مختلفة.
امل ـ ـفـ ــاجـ ــأة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة رب ـ ـمـ ــا ه ـ ــي فــي
تـنـفـيــذ ال ـج ــداري ــة امل ـت ـطــاولــة وحــدهــا،
وف ـ ــي ط ــري ـق ــة ع ــرضـ ـه ــا ،أم ـ ــا ال ـب ــاق ــي
ف ـه ــو رسـ ــومـ ــات ج ــاه ــزة ال ت ـث ـيــر أي
ق ـل ــق لـ ــدى الـ ــرسـ ــام ال ـل ـب ـنــانــي نـفـســه،
فـهــو يــرســم أش ـيــاء يـعــرفـهــا وال يأتي
ب ـجــديــد ف ـي ـهــا .ه ــذا ال يـلـغــي األهـمـيــة

األس ـلــوب ـيــة لـتـجــربــة شــوقــي شمعون
ذات التأثيرات التجريدية األميركية،
وال يـلـغــي ج ـمــال ـيــات الـتـعـبـيــر فـيـهــا.
لـقــد اسـتـثـمــر ال ـف ـنــان تـلــك الـتــأثـيــرات،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا تـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدات ج ــاكـ ـس ــون
بولوك الفريدة ،ومزجها مع مدونته
امل ـشــرق ـيــة ولــون ـيــات ـهــا وأطــروحــات ـهــا
ً
املـحـلـيــة ،وق ــدم أع ـم ــاال الف ـتــة بقوتها
الـشـكــانـيــة وتـعـبـيــراتـهــا الـتـجــريــديــة
ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـ ـلـ ــى ج ـ ــزئـ ـ ـي ـ ــات واقـ ـعـ ـي ــة

وتـشـخـيـصـيــة ذك ـي ــة .ول ـكــن االع ـت ــراف
بكل ذلك ال يلغي ،باملقابل ،أن املعرض
يضم لــوحــات متصالحة مــع نفسها،
وأن الـ ـ ــرسـ ـ ــام م ـس ـت ـس ـل ــم لـ ـفـ ـك ــرة أن
يعرض رسومات آمنة ال يواجه فيها
ـات أو م ـغــامــرة ج ــدي ــدة .وتـلــك
ت ـح ــدي ـ ٍ
ال ـلــوحــات ال ـتــي سـبــق أن امـتــدحـنــاهــا
في معارض سابقة ال تدفعنا اآلن إال
إلى تأمل أدائها املتكرر وغير الحيوي
هـنــا .أمــا اللحظة «الــراديـكــالـيــة» التي
تحدث عنها الرسام فهي على األرجح
موجودة في شكالنية العرض ،وربما
في ُبعده التسويقي والتزييني أيضًا.
ليست هناك مشكلة في فكرة التسويق
ٌ
طبعًا ،ولكن ما نراه هو أعمال يحدث
فيها الرسم على السطح ويفتقر إلى
تلك العاطفة أو ذاك األسى الذي ينزل
ً
ع ــادة على اللوحة مــع ضــربــات الخط
واللون.
حسني ...
شـ�وقـ�ي شـمــعــ�ون A Happening Instal� :
 :lationحتى  16كــانــون األول (ديسمبر)
ـ ـ غــالـيــري «م ــارك هــاشــم» (وس ــط بـيــروت).
لالستعالم.01/999313 :
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دراسة

نهوند القادري تعاين صورة المرأة في اإلعالم
ضمن مشروع
«نحو تغيير صورة النساء
في اإلعالم واإلعالن»،
تطلق أستاذة اإلعالم
في الجامعة اللبنانية
اليوم دراستها التي ترصد
موقع المرأة في البرامج
التلفزيونية واإلعالنات
واألعمال الفنية

زينب حاوي
شركة عقارية الى استغالل
أن تلجأ
ّ
املـ ـ ـ ـ ــرأة املـ ـع ــنـ ـف ــة بـ ـغـ ـي ــة ال ـت ـس ــوي ــق
مل ـش ــاري ـع ـه ــا ال ـس ـك ـن ـي ــة ،وتــوه ـم ـنــا
إل ـي ـس ــا ف ــي ك ـل ـي ـب ـهــا «ي ـ ــا م ــراي ـت ــي»
أنها تناهض العنف األســري ،وفي
الـنـهــايــة نكتشف أن الـشــريــط ليس
س ـ ــوى إعـ ـ ــان ل ـن ـس ـخــة ح ــدي ـث ــة مــن
إح ــدى مــاركــات الـخـلــوي ،وأن يقف
إع ــام ــي لـبـنــانــي م ـع ــروف ف ــي وجــه
شـ ـ ـه ـ ــادة ام ـ ـ ـ ــرأة تـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـل ـع ـنــف
األس ــري وينصحها بـعــدم الحديث
ع ــن ت ـجــرب ـت ـهــا ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــا ،خــوفــا
م ـ ــن «الـ ـفـ ـضـ ـيـ ـح ــة» وح ـ ــرص ـ ــا ع ـلــى
أوالدهــا ...كل هذه النماذج ما زالت
مـسـتـمــرة فــي أيــامـنــا ه ــذه ،وم ــا زال
ت ـش ـيــيء امل ـ ــرأة وتـسـلـيـعـهــا دراجـ ــا،
بــل ُيعمل على استغاللها أكثر في
امليادين اإلعالمية واإلعالنية.
«نـحــو ص ــورة مـتــوازنــة للنساء في
اإلعــام» هو دراســة بحثية تطلقها
اليوم جمعية  Fe-maleبالشراكة مع
منظمة «أكشن إيد» (مبادرة املنطقة
العربية) .تأتي هذه الدراسة ضمن
مشروع «نحو تغيير صورة النساء
ف ــي اإلع ـ ـ ــام واإلع ـ ـ ـ ــان» ال ـ ــذي ض ـ ّـم
سلسلة خـطــوات وحـمــات إعالنية
وال ـك ـتــرون ـيــة ب ــدأت مـنــذ ع ــام 2012
ب ـح ـم ـلــة «مـ ــش بــال ـت ـس ـل ـيــع مـنـتـجــك
ببيع» وانتقلت الــى إنتاج وثائقي
(إع ـ ـ ــداد جـ ــاد غ ـص ــن) حـ ــول ص ــورة
ال ـن ـســاء فــي اإلعـ ــان واإلع ـ ــام .وهــا
هو َّ
يتوج اليوم بهذه الدراسة بغية
الضغط على الرأي العام وأصحاب
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف امل ــؤسـ ـس ــات

اإلعالمية واإلعالنية لوقف تسليع
املـ ـ ــرأة وت ـش ــري ــع ال ـع ـن ــف وال ـت ـم ـي ـيــز
ضدها.
الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذة
اإلع ـ ـ ـ ــام فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
نـ ـه ــون ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــادري بـ ـمـ ـش ــارك ــة ع ــدد
م ــن املـ ـس ــاع ــدات ال ـب ــاح ـث ــات (سـ ــارة
ال ـن ـج ــار ،ت ـغــريــد س ـم ـي ــري ،جـيـهــان
املـ ـ ـص ـ ــري ،م ـل ـك ــة خـ ـ ــانـ ـ ــات) .ت ــرص ــد
الدراسة املشهد اإلعالمي اليوم من
منظوره االجـتـمــاعــي ،ومــوقــع املــرأة
التلفزيونية واإلعالنات
في البرامج
ّ
واألعمال الفنية .وتفند هذا الواقع
اإلعــامــي مرئيًا ،ومكتوبًا ،وآلياته
وسـ ـل ــوكـ ـي ــات ــه عـ ـب ــر االس ـ ـت ـ ـنـ ــاد ال ــى
نـ ـم ــاذج راهـ ـن ــة ،وت ـف ـتــح آف ــاق ــا أم ــام
سبل مختلفة لـلــوصــول الــى سلوك
إعالمي مناهض للتمييز الجندري.
ترتكز الــدراســة اإلعــامـيــة البحثية
إلى مجموعة نتائج دراسات سابقة
أجـ ــرت ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـقـ ـ ــادري ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة واملـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــة بـ ـحـ ـض ــور
املـ ــرأة فــي اإلعـ ــام وال ــدرام ــا ،ومــدى
حساسية اإلعــامـيــن واإلعــامـيــات
للمواضيع الجندرية ،ومناهضتهم
ل ـل ـت ـم ـي ـي ــز فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـجـ ـ ــال ع ـل ــى
أسـ ــاس ال ـن ــوع االج ـت ـم ــاع ــي .طـبـعــا،
من الصعب تحقيق نتائج مرضية
ّ
ف ـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال ألن الـ ـعـ ـم ــل ي ـقــع
بشكل خــاص عـلــى الــذهـنـيــة ،وعلى
ب ـن ـي ــة ص ـل ـب ــة ي ـص ـع ــب اخـ ـت ــراقـ ـه ــا،
ت ـب ــدأ ب ــاإلم ـب ــراط ــوري ــات اإلعــام ـيــة
واإلعالنية ،وبالقوانني البالية ،وال
تنتهي بــالــذهـنـيــة املجتمعية التي
ّ
تمد سوطها أيضًا تجاه النساء في
بالدنا .رغم هذا الواقع املرير ،اال أن
ك ــوة أم ــل تـفـتــح م ــع إع ــان ال ـق ــادري
حـ ـ ــدوث تـ ـق ــدم م ـل ـح ــوظ ي ـت ـم ـثــل فــي
عدد من الصحافيني والصحافيات،
أغ ـ ـل ـ ـب ـ ـهـ ــم ي ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ـ ـ ــي الـ ـصـ ـح ــاف ــة
املكتوبة .استطاع هؤالء أن يبرهنوا
حـ ـس ــاسـ ـي ــة ع ــالـ ـي ــة ت ـ ـجـ ــاه ق ـض ــاي ــا
النساء ومعالجتها بشكل مختلف
ّ
وعميق .ومعهم ،بــدأ الوعي يتكون
ـ ـ ـ ـ كـمــا تــؤكــد ال ـق ــادري لـ ـ «األخ ـب ــار»
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وي ـ ــؤث ـ ــر ف ـ ــي «ع ـم ـل ـي ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج»
والتغيير اللذين لحظناهما أخيرًا
في الدفع قدمًا إلقرار قوانني تحمي
املرأة من العنف األسري (رغم علله)،
وت ــزي ــد ال ــوع ــي ف ــي امل ـج ـت ـمــع ح ــول
املماثلة .ورغم هذا اإلنجاز
القضايا
ّ
الخجول ،اال أنه سرعان ما ُيجهض

(مروان طحطح)

بفعل البنية القائمة اليوم.
ف ــي هـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــة ،ك ــان ــت الـحـصــة
األوف ــر للبرامج املـسـمــاة اجتماعية
التي كانت تعرض يــوم االثـنــن من
ال ـع ــام امل ــاض ــي .تـطــل الـ ـق ــادري على

باتت الكاميرا أسيرة مظهر
المذيعة ومنحنياتها الجسدية
بغية «تشتيت» الموضوع
الواقع التلفزيوني بوصف املرحلة
التي نعيشها ب ـ «ما بعد التلفزيون»
( ،)Post Televisionح ـيــث تصبح
الـكــامـيــرا «تـخــدم نفسها بنفسها»،
ت ـ ـش ـ ـحـ ــذ «ال ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــوع ،وامل ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر،
واألكـ ـش ــن ،»..تـتـكــئ عـلــى استضافة
ال ـن ــاس ال ـع ــادي ــن ،وتـهـمــل الـنـخـبــة.
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ك ـ ـ ــان اإلعـ ـ ـ ـ ــام ب ــاألب ـي ــض

واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ،يـ ـ ــأخـ ـ ــذنـ ـ ــا وي ـ ــأس ـ ــرن ـ ــا
مـ ـب ــاش ــرة فـ ــي م ـض ـم ــون مـ ــا ي ـحــدث
الـيــوم ،انقلبت اآليــة .باتت الكاميرا
أسيرة مظهر املذيعة ومنحنياتها
الجسدية بغية «تشتيت» املوضوع
ومـعــالـجـتــه بـشـكــل دائ ــري سطحي،
يعتمد حـصـرًا عـلــى امل ــؤث ــرات .هــذه
الـبــرامــج الـتــي تتنافس على حصد
أكبر نسبة مشاهدة ،تعتاش أيضًا
ع ـلــى ال ـش ـب ـكــة الـعـنـكـبــوتـيــة وتـنـهــل
م ـن ـه ــا ن ـس ــب ال ـت ـف ــاع ــل ع ـل ــى امل ـ ــواد
الظاهرة
املـنـشــورة لبرامجها .هــذه
ً
ال ت ــرى فـيـهــا الـ ـق ــادري ،اسـتـمــراريــة
على امل ــدى القصير ،ألن هــذا املكان
ّ
«ع ـن ـي ــف» بـطـبـيـعـتــه وي ــول ــد عـنـفــا.
وتنصح وســائــل اإلع ــام التقليدية
ب ـ ـعـ ــدم ال ـ ــرك ـ ــون إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه املـ ــواقـ ــع
االف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة لـ ـبـ ـن ــاء مـ ـعـ ـل ــوم ــة أو
برنامج معني ،بل بإجراء عمل عميق
مـتـخـصــص لـلـقـضــايــا االجـتـمــاعـيــة.

وهــذا األمــر قد يكون فرصة اإلعــام
ال ـت ـق ـل ـيــدي ل ـل ـخ ــروج م ــن أزمـ ـت ــه مــع
وسائل التواصل االجتماعي.
وضمن الراهن الــذي نعيشه ،تــزداد
قـ ـض ــاي ــا ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء ،ووجـ ـ ــودهـ ـ ــن فــي
أماكن الصراع الدموي ،فيضطررن
ل ـت ـح ـ ّـم ــل ع ـن ــف م ــرك ــب ك ـم ــا ت ـش ــرح
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادري :ه ـ ـنـ ــاك الـ ـعـ ـن ــف ال ـن ــاج ــم
ع ــن ال ـح ــرب وتــداع ـيــات ـهــا ،والـعـنــف
ال ــذي ينتجه املجتمع واإلع ــام في
ذهنية التعاطي مــع املــرأة كضحية
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل أكـ ـ ـث ـ ــر ع ـ ـلـ ــى ت ـه ـم ـي ـش ـه ــا.
وبـ ـم ــا أنـ ـن ــا م ـج ـت ـمــع م ـس ـت ـه ـلــك فــي
الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى ل ـك ــل م ـن ـظــومــات ـنــا
وال ـت ـق ـن ـي ــة وال ـب ـن ـي ــوي ــة،
اإلع ــامـ ـي ــة ّ
ول ـس ـنــا ب ـصــنــاع ـهــا ،ت ـب ــرز ال ـحــاجــة
أكـ ـث ــر فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ت ـح ــري ــر األخـ ـب ــار
وال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر الـ ـ ــى أخـ ـ ــذ مـ ـس ــاف ــة مــن
املــواد الصحافية الغربية ،بخاصة
ت ـل ــك الـ ـت ــي ت ـ ـقـ ــارب أحـ ـ ـ ــوال ال ـن ـس ــاء
ف ــي س ــوري ــا أو ال ـ ـعـ ــراق وغ ـيــره ـمــا
وت ـع ــرض ـه ــن لـ ـح ــاالت اغ ـت ـص ــاب أو
س ـبــي ،وم ـضــاي ـقــات نـفـسـيــة أخ ــرى.
ل ـل ـص ـح ــاف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ح ـس ــاب ــات ـه ــا
الـخــاصــة فــي هــذه القضايا ،وتميل
الــى الـتــركـيــز عـلــى اإلث ــارة مــن خــال
ً
س ــرد عملية االغـتـصــاب م ـثــا .هــذه
املواد يستقبلها املحرر/ة العربي أو
اللبناني كما هي من دون إدخال أي
مـعــالـجــات إنـســانـيــة عميقة عليها.
فــي هــذا امل ـجــال ،تنتقد ال ـقــادري كل
منتديات
ما يخرج من توصيات في
ّ
العربية وعاملية ،تخص املرأة لكنها
ال تـ ـعـ ـم ــل ف ـع ـل ـي ــا عـ ـل ــى ح ـم ــاي ـت ـه ــا
قانونيًا.
تـسـعــى أس ـت ــاذة اإلع ـ ــام ال ـي ــوم الــى
ال ـق ـي ــام ب ــدراس ــة إج ــرائ ـي ــة يـنـفــذهــا
عدد من الصحافيني والصحافيات
الـ ــرائـ ــديـ ــن فـ ــي م ـج ــال ـه ــم ،ل ـي ـقــدمــوا
ت ـجــارب ـهــم ف ــي م ـج ــال ال ـت ـعــاطــي مع
القضايا الجندرية .تذهب القادري
في هذا املجال الى أبعد من الشكوى
من صورة املرأة في اإلعالم واإلعالن،
نحو عمل وسعي مستمرين لكسر
البنية القائمة اليوم بهدف تحسني
وض ــع امل ــرأة وحـمــايـتـهــا مــن العنف
والتمييز.
إطـ ـ ــاق دراس ـ ـ ــة «نـ ـح ــو صـ ـ ــورة م ـت ــوازن ــة
للنساء فــي اإلعـ ــام» :ال ـيــوم عـنــد الساعة
 11:00ـ ـ فندق «ك ــراون بــازا» (الحمرا) ـ
لالستعالم 03/662983

وقفة

أسامة «فنان العرب» :اليمن يربح مرتين
صنعاء ــ جمال جبران
ل ــم ي ـكــن امل ـق ـهــى ال ــواق ــع ف ــي منطقة
قــري ـبــة م ــن مـحـيــط جــام ـعــة صـنـعــاء
على عــادتــه مثل مـســاء كــل أح ــد .في
ّ
األي ـ ـ ــام ال ـع ــادي ــة ،يـبـقــى رواد امل ـكــان
مهتمني بمتابعة مـبــاريــات ال ــدوري
اإلسـبــانــي لـكــرة الـقــدم عبر شاشات
ّ
كبيرة .إال أن األمر اختلف في املكان
ّ
ن ـف ـس ــه أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ألن الـ ـ ـ ــرواد
انتظروا الحلقة األخيرة من برنامج
«محمد عـبــده وفـنــان ال ـعــرب» (قناة
«دب ـ ـ ـ ــي») الـ ـ ــذي ي ـج ـلــس ف ــي لـجـنـتــه
كــل مــن عبد الـلــه الــرويـشــد وأصــالــة،
وع ـص ــام ك ـم ــال وال ـف ـن ــان ال ـس ـُعــودي
محمد عبده .ظهرت صورة املشترك
اليمني أسامة محبوب على جــدران
املكان والشوارع املجاورة له.
يكشف بعض الحاضرين في املكان
ّ
أن ت ـك ــال ـي ــف طـ ـب ــاع ــة تـ ـل ــك الـ ـص ــور
مـ ــدفـ ــوعـ ــة ب ـ ـج ـ ـهـ ــود ش ـخ ـص ـي ــة مــن
أصـ ــدقـ ــاء أس ــام ــة وبـ ـع ــض ال ـج ـهــات
ال ـخــاصــة ،وال دخ ــل ل ـ ــوزارة الـثـقــافــة
ال ـي ـم ـن ـيــة بـ ـه ــا .وع ـن ــدم ــا ُسـ ـئ ــل أح ــد
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب املـ ـهـ ـتـ ـم ــن بـ ـ ــإبـ ـ ــراز ص ــور

ُ
امل ـغ ـنــي الـيـمـنــي ف ــي امل ـك ــان ،أخـبــرنــا
ّ
أن «أسامة هو ابن املنطقة وصديق
قريب للجميع .سافر قبل عامني إلى
الــدوحــة للعمل فــي إح ــدى االذاع ــات
ّ
الطب في
القطرية بعدما كان يدرس
صنعاء .لقد دفعه أمر مساعدة أهله
ماديًا إلى هذه الغربة االختيارية».
ّ
ولعلها الظروف نفسها التي دفعت
املـطــرب أبــو بكر ســالــم أو عبد الــرب
إدريـ ـ ــس وغ ـيــره ـمــا ملـ ـغ ــادرة مــديـنــة
حضرموت اليمنية ،واالتجاه ناحية
املـمـلـكــة وظ ـه ــور اسـمـيـهـمــا الفنيني
م ــن هـ ـن ــاك .ل ــم ي ـكــن اخ ـت ـي ــار ال ـشــاب
أسامة عاديًا عندما اختار أن ّ
يؤدي
أغـ ـنـ ـي ــة إلدري ـ ـ ـ ــس ف ـ ــي ال ـح ـف ـل ــة قـبــل
األخيرة من البرنامج نفسه (األخبار
.)2015/12/11
ُ
ُمفارقات ّ
عدة كانت ت ُمكن مالحظتها
ل ـح ـظــة ُ إع ـ ــان فـ ــوز امل ـغ ـن ــي الـيـمـنــي
ّ
الحاد
بلقب املسابقة .كان التصفيق
وال ـك ـث ـي ــف م ــع صـ ـي ــاح ال ـحــاض ــريــن
الــذي ترافق مع بــدء طيران العدوان
الـ ـسـ ـع ــودي ب ـق ـص ــف مـ ــواقـ ــع قــري ـبــة
م ــن امل ـك ــان .ك ــان ص ــوت االن ـف ـجــارات
مسموعًا بقوة في اللحظة التي كان

ّ
محمد عبده يلقي كلمته الختامية
مـتـمـنـيــا أن «ي ـع ــود ال ـي ـمــن الـسـعـيــد
سعيدًا وبـكــامــل صـحـتــه» .وكـمــا هو
معروف ،فـ «فنان العرب» كما ُيطلق

اختيار الفائز في البرنامج ليس
بعيدًا عن السياسة

اختيار الفائز
في البرنامج
ليس بعيدًا
عن السياسة

عليه أو «أبو نورا» ،قد ترك اليمن في
وقت ُمبكر باتجاه «األرض الحرام»
مــدفــوعــا بالبحث عــن لقمة العيش.
ّ
ي ـت ــذك ــر ال ـي ـم ـن ـيــون ج ـي ـدًا ال ـح ـفــات
ّ
الـثــاث الـتــي أداه ــا محمد عـبــده في
ّ
وتعمد
ثــاث مــدن يمنية عــام ،2004
خاللها عــدم ارت ــداء ال ــزي السعودي
التقليدي .وحــن سألته مذيعة في

ّ
قـنــاة «الـيـمــن األولـ ــى» فــي ح ــوار ُبــث
ع ـلــى الـ ـه ــواء ُمـ ـب ــاش ــرة ،ع ــن أصــولــه
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،وج ـ ـ ــد ذل ـ ـ ــك ُم ـ ـحـ ــرجـ ــا لــه
ً
ّواكتفى بإجابة غير ُمـبــاشــرة قائال
التلفزيوني،
إنــه «بعد إجــراء حــواره ُ
سيذهب لزيارة شقيقته املقيمة في
مـنـطـقــة قــريـبــة م ــن مــديـنــة الـ ُـحـ ُـديــدة
ال ـس ــاح ـل ـي ــة» ،وهـ ــي م ــن أق ـ ــرب املـ ــدن
اليمنية الكبرى باتجاه الحدود مع
املـمـلـكــة .ل ــم تـكــن املــذي ـعــة م ــن الــذكــاء
ً
لتفهم إجابة عبده بأنه ال يقدر فعال
اإلج ــاب ــة ُم ـب ــاش ــرة ،وح ــاول ــت إع ــادة
الـســؤال مــرة أخــرى فــي حــن راح هو
ّ
يتحدث عن أشياء أخرى.
اختيار اليمني
مع كل هــذا ،ال يبدو ُ
الـ ـشـ ــاب فـ ــائ ـ ـزًا ب ـل ـقــب امل ـس ــاب ـق ــة فــي
دورتها األولــى ،بعيدًا عن السياسة.
ظهر األمــر كأنه محاولة تقريب بني
ّ
اسمي السعودية واليمن .لكن أحدًا
ّ
لم ينتبه إلى أن املسابقة التي تحمل
اس ــم مـطــربـهــا يـمـنــي األص ــل وكــذلــك
الـ ـش ــاب ال ـ ــذي فـ ــاز ب ـه ــا .ه ـك ــذا ظـهــر
الـيـمــن فــائ ـزًا مــن الـجـهـتــن ،فــي حني
مــا زال ال ـط ـيــران ال ـس ـعــودي يــواصــل
عدوانه على فقراء اليمن.

الثالثاء  15كانون األول  2015العدد 2766

صورة
وخبر

ّ
ّ
مسـتمرة فـي مختلـف أنحـاء العالـم السـتقبال عيد الميالد فـي  25كانون األول (ديسـمبر) الحالـي ،ارتدى رجل برازيلـي أخيرًا ثياب بابـا نويل وراح
فيمـا االسـتعدادات
يلعـب مـع األطفـال فـي وضـح النهـار فـي حديقة «غوينل» فـي ريو دي جانيـرو ،ويلتقط الصـور التذكارية معهم( .يوسويوشـي شـيبا ــ أ ف ب)

إلياس أبو شبكة ينبعث في مار مخايل

إيلين سيغارا
مهمة خيرية في بيروت

لقاء حويلي وسحاب
ّ
تصوف في «اليسوعية»

بعد غياب أربع سنوات ،تعود
النجمة الفرنسية إيلني سيغارا
(الصورة) إلى بيروت إلحياء
حفلة العشاء السنوي لجمعية
 .Neonate Fundولهذه الغاية،
تعقد سيغارا عصر بعد غد
الخميس مؤتمرًا صحافيًا
في فندق «إنتركونتيننتال
فينيسيا» (بيروت) ،بمشارك
الكونسرفاتوار الوطني
رئيس ّ
ً
وليد مسلم ،ممثال وزير الثقافة
ريمون عريجي ،ورئيسة
 Neonate Fundرادة اللوزي
ّ
الصواف ،ورئيس قسم العناية
الفائقة لحديثي الوالدة
في املركز الطبي للجامعة
األميركية في بيروت الدكتور
ّ
ُخالد يونس .يذكر أن الجمعية
تعنى بعالج وإنقاذ األطفال
ذوي الوالدات املبكرة.

بعد تعاونهما املوسيقي الذي
أثمر ألبومًا بعنوان «عرفت
الهوى» في تشرين ّ
األول
(أكتوبر) املاضي ،ومجموعة
كبيرة من الحفالت ،ها هما
الشيخ أحمد حويلي والفنان
زياد سحاب يجتمعان في
ّ
ومميزة
أمسية صوفية جديدة
كالعادة .املوعد سيكون غدًا
األربعاء على مدرج بيار
أبي خاطر في «الجامعة
اليسوعية» في بيروت.
أمسية صوفية :األربعاء 16
كانون ّ
األول (ديسمبر) الحالي
ـ الساعة الثامنة والنصف
ً
مساء ـ مدرج بيار أبي خاطر
في «الجامعة اليسوعية في
بيروت» .للحجز 03/006329 :أو
01/999666

تدعو منشورات «الصنوبر» في
 17كانون ّ
األول (ديسمبر) الحالي
إلى احتفال إطالق كتاب «الرسوم»
للشاعر والكاتب اللبناني الراحل
إلياس أبو شبكة ( 1903ـ  .)1947تعيد
«الصنوبر» طباعة الكتاب الذي صدر
ّ
ّ
وصور فيه
للمرة األولى عام ،1930
أبو شبكة رجال األدب والسياسة في
لبنان قلبًا وقالبًا بأسلوب ساخر
والذع ،فيه من الصدق ما يفاجئ أكثر
من صحافي ويصدم كل سياسي من
أهل ّ اليوم ،ومن موسيقى الكلمة ما
ّ
يلتذ به األديب والقارئ في كل زمان،
وفق ما توضح «الصنوبر» على
صفحتها الرسمية على ّ فايسبوك.
يصدر الكتاب اليوم بحلة جديدة

ّ
ّ
منقحة ومحققة ،فيما أضيفت إلى
ّ
ّ
مالحق عدة .وتزامنًا مع حفلة
النص ُ
اإلطالق ،تعرض  34لوحة بورتريه
تحمل توقيع الفنان عمر الخوري،
وهي منشورة أيضًا ضمن الطبعة
الجديدة ،وتتقاطع مع الشخصيات
التي كتب عنها أبو شبكة ،علمًا
ّ
بأن عرض اللوحات سيستمر حتى
الثالثني من الشهر الحالي.
غد الخميس
إطالق كتاب «الرسوم» :بعد ٍ
ـ بني الساعة السادسة والثامنة والنصف
ً
مساء ـ غاليري «مكان» في منطقة مار
ّ
مخايل (شارع البطريرك عريضة املتفرع
ّ
الوردية).
من شارع أرمينيا ـ خلف محطة
لالستعالم70/954057 :

الرقيب اللبناني
لن ّ
يمس بـ«قصة مجنون»
تراجع األمن العام اللبناني
عن القرار الذي اتخذه األسبوع
املاضي باقتطاع مشاهد
من فيلم Une Histoire de
( fouقصة مجنون) للمخرج
الفرنسي ـ األرمني روبير
غيديغيان (الصورة ـ األخبار
 .)2015/12/11بعد اجتماعه
أمس إلعادة النظر بالقرار
إثر اعتراض صاحب الشريط
والجهة املنتجة ،ارتأى الرقيب
عدم ّ
املس بأي من املشاهد،
واالكتفاء بتحديد املشاهدة
ملن هم فوق الـ  18عامًا .يذكر
ّ
ّأن غيديغيان ّ
التريث وعدم
قرر
عرض شريطه قبل اتخاذ القرار
النهائي ،لكن بعض الصاالت
اللبنانية ّ
أصرت على بدء
عرضه يوم الخميس املاضي
بصيغته املقتطعة!

