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سياسة
قضية اليوم

ّ
ُ
دويري حرًا « :مرور زمن ثالثي» أم تواطؤ؟
رضوان مرتضى
ّ
نجح املخرج زياد دويري في التملص
جرم ارتكبه بدخول أرض العدو
من ٍ
اإلســرائ ـي ـلــي عــامــي  2010و2011
بذريعة تصوير فيلم سينمائي حمل
اسم «الصدمة» .سقطت الجريمة بما
ُ ّ
زمن ثالثي» ،أي
يسمى قانونًا «مرور ٍ
بانقضاء ثالث سنوات على ارتكاب
ُ
الجنحة (وتسمى في الجناية «مرور
زمـ ــن عـ ـش ــري» أي ان ـق ـض ــاء عـشــر
سـنــوات على وق ــوع ال ـجــرم) .وعليه،
قـ ّـرر مفوض الحكومة لــدى املحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر ترك
دويـ ــري حـ ـرًا .لـيــس جــدي ـدًا أن يترك
صقر مشتبهًا فيه مثلما كان يفعل
م ــع مـشـتـبــه فـيـهــم ب ـجــرائــم اإلره ــاب
أو عناصر أمنيني ي ــدورون فــي فلك

ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ال ـ ـحـ ـ ّـر ،م ـخــال ـفــا
ال ـقــانــون بـطـلــب ع ــدم إحــالـتـهــم على
األم ــن ال ـعــام أو أن يـتـ ّ
ـوســط ليضمن
معاملة خمس نجوم ملوقوف مدعوم،
لكن الـجــديــد أن يتعامل بـهــذا الرفق
مع موقوف بجرم التعامل مع العدو،
أو التواصل مع العدو ،أو على األقل،
دخ ــول أراض ــي الـعــدو مــن دون إذن.
فاملشتبه فيه زار األراض ــي املحتلة
وم ـك ــث ف ـي ـهــا ألش ـه ــر م ـت ـع ــاون ــا مــع
فريق إسرائيلي وبرعاية إسرائيلية،
ثم عاد إلى لبنان من دون أن ُيسأل
ّ
تعتبرها الدولة
عما صادفه في ٍ
بالد ّ
ُ
الـلـبـنــانـيــة أراض ـ ــي مـحـتــلــة يـسـيـطــر
عليها عدو.
وبــالـعــودة إلــى أصــل املـلــف ،بحسب
املعلومات األمنية ،فـ ّ
ـإن تحقيقًا قد
ُ
ف ـتــح ع ــام  ٢٠١٣ل ــدى اسـتـخـبــارات

الـ ـجـ ـي ــش ب ـ ـشـ ــأن دخ ـ ـ ـ ــول دوي ـ ـ ــري
أراض ــي الـعــدو بـعــدمــا جــرى تناقل
الـخـبــر إعــامـيــا .وب ـنـ ً
ـاء عـلـيــهُ ،عـ ِّـمــم
اس ـ ــم دويـ ـ ـ ــري بـ ـع ــد م ـ ــدة ب ـمــوجــب
بــرقـيــة ات ـصــال مـعــروفــة ب ـ «الـبــرقـيــة
رقــم  .»303وعـلـمــت «األخ ـبــار» من
مصادر أمنية أن األمن العام أوقف
امل ـخ ــرج ال ـل ـب ـنــانــي ل ـصــالــح الـجـيــش
أثـ ـن ــاء دخ ــول ــه إلـ ــى م ـط ــار ب ـي ــروت،
لـ ـيـ ـج ــري ت ـس ـل ـي ـم ــه إل ـ ـ ــى امل ـح ـك ـم ــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،لـ ـك ـ ّـن ع ـن ــاص ــر األم ــن
ال ـع ــام ل ــم يـحـقـقــوا م ـعــه ،ب ـن ـ ً
ـاء على
إشارة القضاء ،بل أوقفوه وأحالوه
عـلــى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة .تــوقـيــف
دوي ــري كــان شكليًا ،وكــذلــك كانت
اإلفــادة التي أدلــى بها أمــام مفوض
الحكومة ،العتبار األخير ّ ّأن الجرم
انـتـهــى .دوي ــري بـعــد تـســلـمــه جــواز

ّ
مخادعة ومضللة للرأي العام
عناوين ِّ

سـفــره ،خــرج فــي مؤتمر صحافي
ل ـي ـت ـحـ ّـدث ع ــن رس ــال ــة أرس ـل ـهــا إلــى
وزارة الــدفــاع يـ ّـدعــي فيها أنــه طلب
اإلذن ل ــإق ــام ــة داخـ ـ ـ ــل األراضـ ـ ـ ــي
امل ـح ـت ـلــة وال ـت ـصــوي ــر ف ـي ـهــا .وبــذلــك
حـ ـ ـ ــاول دوي ـ ـ ـ ــري غـ ـس ــل يـ ــديـ ــه مــن
ّ
تـطـبـيــع مــع ال ـعــدو ،مــوثــق بــالـصــوت
وال ـ ـ ـصـ ـ ــورة .م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة نـفــت
لـ ـ «األخ ـبــار» أن يـكــون فــي سجالت
استخبارات الجيش ّأي رسالة من
دوي ــري يـطـلــب فـيـهــا اإلذن بــدخــول
«أراضي العدو» ،قبل مكوثه ألشهر
فــي تــل أب ـيــب .وف ــي األص ــل ،ليست
ّ
املخول
الجهات االمنية هي الطرف
م ـن ــح ّأي ك ـ ــان حـ ــق ارتـ ـ ـك ـ ــاب ه ــذه
الجريمة .ثمة طــرفــان فقط قــادران
عـلــى ذل ــك :إم ــا الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة،
ألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ــأم ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة

العليا ،أو النيابة العامة التمييزية
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ــح ش ـخ ـص ــا م ـ ــا وث ـي ـق ــة
«مخبر س ـ ّـري» ،ليكون ق ــادرًا على
ّ
التجسس على العدو بال مالحقة.
وهــاتــان الحالتان ال تنطبقان على
املشتبه فيه دويري.
رغم ما ّ
تقدم ،فإن أسئلة عديدة تبقى
ّ
بــا أج ــوب ــة :مــن تــدخــل ملـنــح دوي ــري
حصانة تحول دون مالحقته؟
ملـ ــاذا ي ـصـ ّـر ال ـق ـضــاء ع ـلــى الـتـعــامــل
ب ـهــذه الـخـفــة م ــع الـقـضــايــا املتصلة
بالتعامل مع العدو اإلسرائيلي؟
أال يرتكب بعض القضاة هنا جرمًا
لـجـهــة تـشـجـيــع الـتـعــامــل م ــع ال ـعــدو،
ومخالفة قــانــون مقاطعة إسرائيل،
وقــانــون مـنــع اللبنانيني مــن دخــول
«أراضي العدو»؟
ومل ـ ـ ـ ــاذا ي ـص ـم ــت م ـج ـل ــس ال ـق ـض ــاء

اإلعالم مروجًا للتطبيع بحجة ...حرية اإلبداع!
زينب حاوي
ّ
صحيح أن اسم املخرج زيــاد دويري
ّ
تصدر مواقع التواصل االجتماعي،
ّ
أم ـ ـ ـ ــس ،إال أن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ال ـح ـق ـي ـقــي
وال ــواج ــب ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ُح ـ ـ ِّـرف عن
مـ ـس ــاره .اك ـت ـفــى مـ ـغ ــردون بــالـهـجــوم
ع ـل ــى دويـ ـ ـ ـ ــري ،ف ـي ـم ــا ان ـ ـبـ ــرت حـفـنــة
أخ ــرى مــن الـصـحــافـيــن والـنــاشـطــن
املعروفني على هذه الشبكات بالدفاع
عـ ـن ــه ،وت ـم ـي ـي ــع ال ـق ـض ـي ــة األس ـ ـ ــاس:
ال ـت ـط ـب ـيــع مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي.
ـادع ــة ومـضـلـلــة
ت ـح ــت ع ـن ــاوي ــن مـ ـخ ـ ِ
لـ ـل ــرأي ال ـ ـعـ ــام ،قـ ــاد هـ ـ ــؤالء حـمـلـتـهــم
ً
م ـ ـنـ ــاصـ ــرة ل ـ ـ ــدوي ـ ـ ــري ،عـ ـل ــى رأسـ ـه ــا
«الـحــريــات» ،و«اإلبـ ــداع» .خــرج وزيــر
الثقافة غطاس خوري ليعلن وجوب
«تـكــريــم واح ـت ــرام» امل ـخــرج اللبناني
ـ ـ ـ ال ـف ــرن ـس ــي .أمـ ــا اإلعـ ـ ــام الـلـبـنــانــي،
الذي انقسمت جبهاته ،فقد برز جزء
مـ ـع ــروف م ـن ــه ،يـنـتـمــي الـ ــى ال ـج ـنــاح
السياسي لفريق  14آذار .هذا اإلعالم
تعامل مــع خبر احتجاز جــواز سفر

استفزت أسئلة مراسل
«الجديد» دويري الى حد
فقدانه صوابه
دوي ـ ـ ــري ،واس ـت ــدع ــائ ــه الـ ــى املـحـكـمــة
العسكرية ،على أنــه تشويش عشية
العرض األول لفيلم «قضية  »23في
بـيــروت ،ووضــع ثقله فــي الــدفــاع عن
ّ
املطبع .أيـضــا ،بانت سذاجة
املـخــرج
واض ـحــة مــن ه ــذه امل ـنــابــر ،ال ـتــي كــان
بعضها يجهل سبب توقيف صاحب
«الـصــدمــة» ،وغــابــت عنها أي خلفية
م ـعــرف ـيــة ف ــي هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع .ه ـكــذا،
ّ
صوبت السهام على بعض الصحافة
الـتــي أع ــادت الـبــوصـلــة ال ــى مكانها،
فــوصـفـهــا بـنـعــوت مـخـيـفــة مــن قبيل
«صحافة بوليسية وواشية».
في قضية بحجم التطبيع مع العدو،
وتلكؤ األجهزة األمنية اللبنانية في
مــاحـقــة دويـ ــري لـقـضــائــه  11شـهـرًا
في األراضي املحتلة وتصويره فيلم
«الصدمة» ،تلكأ اإلعالم اللبناني عن
دوره في املساءلة وفي اإلحاطة بهذا
املـلــف ال ــذي ال يـحـتــاج ال ــى الـتــأويــل.
ق ـن ــاة  lbciك ــان ــت م ــن أول املـحـطــات
اللبنانية التي حظيت باتصال مع
دويري في فقرة «األخبار من عندك».

(أ ف ب)

م ــداخ ـل ــة م ـق ـت ـض ـبــة ل ـ ــه ،وغـ ـي ــاب أي
سؤال مهني ّجدي له .اختزل دويري
الـنـقــاش وســخـفــه ،عـبــر ت ــرداد أن ما
ي ـح ــدث الـ ـي ــوم ه ــو م ـج ــرد تـشــويــش
ع ـل ــى ف ـي ـل ـمــه الـ ـج ــدي ــد ال ـ ـ ــذي يـبـعــث
ب ــرس ــائ ــل «ت ـص ــال ـح ـي ــة م ــع اآلخـ ـ ــر»!
على مقلب  ،mtvخرج مراسلها آالن
درغام من أمام «املحكمة العسكرية»
في رسالة مباشرة من هناك ،ضمن
نشرة الظهيرة أمــس .وبكل سذاجة،
قال إنه «ال نية جرمية حيال القضية
الفلسطينية» ،وإن دويري «ذهب الى
إسرائيل وصـ ّـور مشاهد من هناك»،

وه ـ ــو أراد «ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن ال ـق ـض ـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة» .وم ــن لــم يـفـهــم قصد
درغــام ،يقول له األخير «اللي حضر
الـ  ،movieبيفهم شو عم إحكي»!
وبــن ّ
تشدق املراسل بأعمال دويــري
التي «وصلت الى العاملية» ،وبالدولة
الـلـبـنــانـيــة ال ـت ــي «ح ـم ــت مــواطـنـيـهــا
وجعلت العدالة أولى مسؤولياتها»،
أعـ ـط ــى امل ـ ــراس ـ ــل ال ـ ـشـ ــاب «ال ـ ـصـ ــورة
الكاملة» للقضية على حــد تعبيره.
ص ـ ــورة س ــاذج ــة وم ـج ـت ــزأة ،تـجــافــي
أي م ـن ـط ــق فـ ــي تـ ـب ــري ــر امل ـ ـكـ ــوث فــي
األراضي الفلسطينية ،وأنسنة العدو

ّ
الصهيوني ،لكنها متناغمة ربما مع
ّ
ما دأبت قناة املر على الترويج له.
دويـ ـ ـ ـ ــري الـ ـ ـ ــذي أدلـ ـ ـ ــى ب ـت ـص ــري ـح ــات
لــإعــام بعيد خــروجــه مــن املحكمة،
صـ ّـوب سهامه نحو «الـجــديــد» ،التي
اس ـت ـف ــزت ــه أس ـئ ـل ــة م ــراس ـل ـه ــا ح ـ ّـس ــان
الـ ــرفـ ــاعـ ــي ،الـ ـ ــى حـ ــد ف ـ ـقـ ــدان امل ـخ ــرج
الـلـبـنــانــي صــوابــه ،وتـفـ ّـوهــه بكلمات
ن ــابـ ـي ــة خ ـ ـ ــارج الـ ـ ـه ـ ــواء كـ ـم ــا ع ـل ـم ـنــا.
ول ــم تـسـلــم ال ـق ـنــاة وال مــراس ـل ـهــا من
الهجوم على خلفية أسئلة الرفاعي
ال ـتــي رك ــزت عـلــى مـحــاسـبــة الـقــانــون
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ملـ ـ ـج ـ ــرد ذهـ ـ ـ ـ ــاب دويـ ـ ـ ــري

الـ ــى األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وعـلــى
ُ ّ
ّ
العدو .استفز
التطبيع الذي أقامه مع
دوي ـ ــري ،فـهــاجــم ال ـق ـنــاة ال ـتــي «تعيد
ذات األغ ـن ـيــة» ب ــرأي ــه ،كـمــا مــراسـلـهــا
الذي قال له دويري« :سؤاالتك عيب...
م ــا بـهـ ّـمـنــي ال ـلــي ع ــم ت ـقــولــه ( ،)..أنــا
مـتـضــامــن مــع الـقـضـيــة الفلسطينية
قبل ما تخلق».
باختصار ،غابت املساءلة األساسية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـج ـ ــب عـ ـ ـل ـ ــى اإلعـ ـ ـ ـ ــام
م ـمــارس ـت ـهــا .أس ـه ــم ف ــي ذل ـ ــك ،فصل
دويري في تصاريحه الصحافية بني
الدولة التي عاملته بشكل جيد ،وبني
الصحافة التي تريد االقتصاص منه
وم ــن ن ـجــاحــاتــه! واألن ـك ــى غ ـيــاب أي
وعي حقيقي في هذه امليديا والنيو
ّ
م ـيــديــا ،بـ ــأن الـقـضـيــة الفلسطينية
ليست قضية سياسية يتم فصلها
عن الفن والثقافة وغيرهما .سردية
مـ ــا ف ـت ـئ ـن ــا ن ـس ـم ـع ـهــا كـ ــل مـ ـ ـ ــرة ،مــع
املـطـ ّـبـعــن مــع ال ـع ــدو ،وع ـلــى رأسـهــم
اليوم دويري الذي توجه الى اإلعالم
ً
َ
قـ ــائـ ــا «إذا بـ ـ ــدي إتـ ـح ــاك ــم أح ــاك ــم
كسينمائي وليس كسياسي» .عملية
ك ـ ـ ّـي ال ــوع ــي ه ـن ــا أج ـه ـض ــت بـمـعـيــة
املـنــابــر امل ــذك ــورة ،القضية األس ــاس،
وذه ـبــت بـنــا ال ــى ات ـجــاه آخ ــر .اتـجــاه
ي ــري ــد مـحــاكـمــة ال ـص ـحــافــة ،وي ــداف ــع
ّ
ويطبل للمطبعني.
ّ
تغريدات بالجملة ،وصفحات تدعي
م ـنــاصــرة ال ـح ــري ــات ،شــاهــدنــاهــا ت ـ ّ
ـذر
الرماد في العيون ،وتمارس التعمية؛
مــن ضمنها الصفحة املشبوهة على
فــايـسـبــوكStop Cultural terrorism in
 ،lebanonال ـتــي أعـ ــادت نـشــر تـغــريــدة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ال ـ ـق ـ ــوات ـ ــي ط ـ ــون ـ ــي أبـ ــي
نـجــم ال ــذي ق ــال «إذا مـنـتــرك املحكمة
ال ـع ـس ـكــريــة ع ـل ــى راحـ ـتـ ـه ــا ،م ــش بــس
زيـ ـ ــاد دوي ـ ـ ــري ب ـي ـف ــوت ع ـل ــى الـحـبــس
كـمــان أمــن معلوف وكــارلــوس غصن
وغ ـي ــرن ك ـت ــار» ،وص ـف ـحــات «سـكــايــز»
(ع ـي ــون سـمـيــر قـصـيــر) عـلــى شبكات
التواصل االجتماعي ،وموقع «النهار»
اإللكتروني الذي ّ
صور دويري بهيئة
ال ــرج ــل املـسـكــن عـنــدمــا ع ـنــون «زي ــاد
دوي ــري بــا جــواز سـفــر» ،وغيرها من
املـنــابــر الـتــي ألصقت على صفحاتها
ص ـ ــورة ل ـل ـم ـخــرج ال ـل ـب ـنــانــي بــرســالــة
واض ـحــة :زي ــاد دوي ــري مـخــرج ناجح،
وأعداء النجاح والغيورون من أعماله
ي ـح ــاول ــون ال ـي ــوم ت ـشــويــش االح ـت ـفــاء
بـفـيـلـمــه ال ـج ــدي ــد ،واإلبـ ـ ــداع ال ي ـحـ ّـده
شـ ـ ــيء ...ح ـتــى ل ــو ذه ــب ال ــى فلسطني
املحتلة وأنسن العدو الصهيوني!
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عن ثقافة الخيانة وخيانة المثقف
األع ـل ــى وهـيـئــة الـتـفـتـيــش الـقـضــائــي
على هذا األداء؟
وعلى مستوى األجهزة األمنية :ملاذا
ُ
ت ــرك مشتبه فـيــه أق ـ ّـر علنًا بــدخــول
«أراض ـ ــي ال ـع ــدو» يــدخــل إل ــى لـبـنــان
ويـخــرج منه ويحصل على أذون ــات
أمنية للتصوير في لبنان ،من دون أن
ُيفتح أي تحقيق ّ
جدي في القضية؟
ص ـح ـيــح أن ال ـق ـض ــاء ه ــو صــاحــب
سلطة التوقيف واإلخ ــاء ،لكن ،عدا
عن توقيفه في مطار بيروت أول من
أمس ،هل بنت األجهزة األمنية ملفًا
للمشتبه فيه وأحالته على القضاء؟
ه ــل ث ـمــة م ـق ـ ّـص ــرون أو م ـتــواط ـئــون
ف ــي األج ـه ــزة األم ـن ـيــة والـقـضــائـيــة؟
املطلوب من السلطات أن تجيب عن
هذه األسئلة ،وعلى غيرها ،ما يحول
دون استسهال تكرار جرائم كهذه.

قضاة وضباط
ومصرفيون في ورشة
عمل «تطبيعية»؟
يـ ـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،نـ ـش ــرت
«األخ ـب ــار» تـقــريـرًا بـعـنــوان ««رعــايــة»
إسرائيلية لورشة عمل مصرفية في
لبنان» ،كشفت فيه أن هيئة التحقيق
ال ـخــاصــة ل ــدى م ـصــرف ل ـب ـنــان ،وهــي
وحــدة اإلخـبــار املــالــي اللبنانية ،والتي
يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض
ســامــة ،تـقـيــم بــالـشــراكــة مــع «املــركــز
ال ـعــاملــي لــأمــن ال ـت ـعــاونــي» (Global
)Center on Cooperative Security
ّ
ّ
الدنماركية ورشــة
الخارجية
ووزارة
عمل فــي  12أيـلــول الحالي ،فــي فندق
م ــون ــرو ،ب ـع ـن ــوان «م ـن ـت ــدى ال ـتــوع ـيــة:
ّ
تعامل ّ
النقدية
مؤسسات التحويالت
ّ
مع االلتزامات الدولية ملكافحة تبييض
األمـ ـ ــوال وت ـم ــوي ــل اإلرهـ ـ ــاب بـمــوجــب
ال ـقــانــون  ،»44بـحـضــور ق ــادة أمنيني
وقضاة وموظفني عامني ومصرفيني
َ
وقــانــونـيــن ومكلفني بتطبيق قــانــون
م ـكــاف ـحــة تـبـيـيــض األمـ ـ ــوال وت ـمــويــل
كشفته «األخ ـبــار» أن
اإلره ــاب .ومما
ْ
اإلسرائيلية ليات ِشطريت ،املسؤولة
ع ــن ال ـش ــؤون املــالـ ّـيــة وب ــرام ــج الـشــرق
األوس ــط وشـمــال أفريقيا فــي «املركز
العاملي لألمن التعاوني» ،وهي واحدة
مــن أب ــرز م ـســؤولــي املــركــز وأكـثــرهــم
تــأث ـي ـرًا ف ــي أع ـمــالــه ،س ـبــق أن خــدمــت
اإلسرائيلي برتبة ضابط
في الجيش
ّ
مـ ـ ــازم ،وس ـت ـك ــون مــط ـل ـعــة ع ـلــى كل
املعلومات التي سيجري تداولها من
قبل املـســؤولــن اللبنانيني فــي ورشــة
ُ
ال ـع ـمــل .ورغـ ــم خ ـط ــورة م ــا ن ـ ِـش ــر ،لم
ّ
يصدر ّأي بيان توضيحي جــدي عن
ّأي جهة معنية بالورشة ،فيما قررت
نقابة املحامني مقاطعتها .في املقابل،
قرر كل من قيادة الجيش وقوى األمن
ال ــداخـ ـل ــي وم ـج ـل ــس ال ـق ـض ــاء األع ـل ــى
تجاهل املعلومات املنشورة ،والسماح
لضباط وقضاة باملشاركة في «ورشة
العمل» .وعلمت «األخبار» أن اجتماعًا
ُع ـ ِقــد فــي مـصــرف لـبـنــان ملناقشة ما
ُ
نـ ِـشــر ي ــوم الـخـمـيـ ْـس امل ــاض ــي ،وتـقــرر
فـيــه أن «ل ـيــات ِشــطــريــت» هــي موظفة
هامشية فــي املــركــز املــذكــور ال ــذي لن
يحصل على ّأي معلومات من لبنان!
وبـنـ ًـاء على ذلــك ،تقرر االستمرار في
إق ــام ــة ال ــورش ــة ،ب ــدءًا م ــن ال ـي ــوم ،كــأن
شيئًا لم يكن!
(األخبار)

هل يفلت زياد دويري من المحاسبة؟

بيار أبي صعب
ّ
العربية لن تقوى على
«كل العطور
غسل هاتين اليدين»
(ليدي ماكبث ،شكسبير)
¶¶¶
ّ
ّ
«قانونية»
الــذيــن يظنون أن املشكلة
فـ ـق ــط م ـ ــع زيـ ـ ـ ــاد دوي ـ ـ ـ ـ ــري ،ي ـخ ـط ـئــون
ط ـب ـعــا .هـ ــؤالء «ان ـت ـص ــروا» (مــوق ـتــا؟)
أمام الكاميرات ،وفي اإلعالم الذي بدا
بـعـضــه لــأســف مـتــواطـئــا ومـنـصــاعــا
وغـ ـ ــوغـ ـ ــائـ ـ ـ ّـيـ ـ ــا ،يـ ـ ـت ـ ــأرج ـ ــح ب ـ ـ ــن ح ـق ــد
وب ــروب ــاغـ ـن ــدا ،ب ــن ع ـم ــى وب ــاه ــة…
ّ
ّ
ونقديًا،
مهنيًا
فيما بدا بعضه اآلخر
يمارس دوره في التدقيق واملساءلة،
ويـ ـحـ ـت ــرم عـ ـق ــول ال ـ ـنـ ــاس والـ ـق ــواع ــد
ال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة .ل ـك ــن ب ــاإلجـ ـم ــال ،ف ــإن
اليوم اللبناني الطويل الذي بدأ منذ
لـيـلــة األح ـ ــد ،ب ـعــد س ـ ّحــب دوي ـ ــري من
«األم ــن ال ـع ــام» ،وتـفــشــى عـلــى املــواقــع
االج ـت ـمــاعـ ّـيــة ،ضـجـيـجــا وقـعـقـعــة في
ك ــل االتـ ـج ــاه ــات ،ق ـبــل أن يـنـتـقــل إلــى
ال ـش ــاش ــات وامل ــواق ــع االخـ ـب ـ ّ
ـاري ــة ،بلغ
ّ
العسكرية ،حيث
ذروتــه أمام املحكمة
وقف دويــري ومحاميه ّ
وأمــه ليلعبوا
مشهد «الفينال» البطولي .يوم أمس،
سـيـبـقــى ف ــي األذهـ ـ ــان بـصـفـتــه ال ـيــوم
الوطني للكذب والفجور.
خالفًا لـ«مخاوف» الجوقة الليبرالية
املتضامنة مــع «سينمائي مستدعى
إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـحـ ـكـ ـمـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ـ ّ
ـري ـ ــة» ،فـ ــإن
ّ
الـسـيـنــاريــو ك ــان مـتــوقـعــا وم ــدروس ــا،
بــرعــايــة سـيــاسـ ّـيــة أك ـي ــدة ،كــي يفضي
إل ــى الـنـهــايــة الـسـعـيــدة :إخ ــاء سبيل
زي ـ ـ ــاد دويـ ـ ـ ــري مـ ــن دون ت ــوجـ ـي ــه أي
ّ
ت ـه ـمــة إلـ ـي ــه ،أي تـبـيـيــض س ـجــلــه من
أدران اإلقــامــة أشهرًا في كيان العدو،
ً
ح ـي ــث ص ـ ـ ـ ّـور ف ـي ـل ـمــا كـ ــامـ ــا يــؤن ـســن
ال ـقــاتــل ،فيلمًا «إســرائـيـلـيــا» (إنـتــاجــا
ً
وتمثيال وتنفيذًا) .هكذا انتصر «بطل
ّ
الحرية»ّ ،
مرة جديدة ،على «طواغيت
الفكر والـثـقــافــة»! هل
ال ـظــام ،وأع ــداء ّ
هناك من كان يتوقع من النائب العام
ال ـع ـس ـكــري ص ـقــر ص ـقــر أن يـحـتـجــزه
ً
م ـث ــا ،مـثــل ال ـض ـبــاط األرب ـع ــة؟ وال ـلــه،
لكان وزير التطبيع الثقافي ،املنخرط
ض ـم ــن ط ــاق ــم ف ـي ـلــم دوي ـ ـ ــري ال ـجــديــد
كـ ـمـ ـس ــؤول عـ ــاقـ ــات عـ ــامـ ــة ،سـيـعـلــن
إضرابًا عن الطعام ،أو يشكو ّ
الريس
لــدولــة الــرئـيــس ،أو يـحــرق نفسه حيًاّ
أم ــام بــاب املحكمة .ذلــك أن «العظماء
ُ
أيها الشعب البجم ،ك ّرموا في الخارج،
وعلينا أن أن نعاملهم بــاحـتــرام في
بــادهــم» .حــاضــر! تـغــريــدات معاليكم
أوامـ ــر! و«عـظـمــاؤنــا» ه ــؤالء نرسلهم
إلـ ـ ـ ــى األوس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،لـ ـيـ ـخـ ـب ــروا
العالم كيف أن الفلسطينيني ذبحوا
«امل ـس ـي ـح ـيــن» اآلمـ ـن ــن ف ــي ال ــدام ــور.
يبشرنا دويري بأن فيلمه الجديد هو
عن «املصالحة» .هذا الصبي مدهش
فـ ــي قـ ــدرتـ ــه عـ ـل ــى ال ـت ـل ـف ـي ــق وت ــزوي ــر
ال ــوق ــائ ــع« .ق ـض ـيــة رقـ ــم  23( »23هو
باملصادفة عدد األيام التي تفصل بني
ّ
ّ
الجميل في ظل الدبابة
انتخاب بشير
االس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة وإع ـ ـ ــدام ـ ـ ــه) ،ف ـي ـل ــم عــن
املصالحة بقدر ما كان فيلمه السابق
مـ ـ ّ
ـؤي ـ ـدًا ل ــ«ال ـق ـض ـ ّـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة»،
ّ
وبقدر ما قضاؤنا مستقل ،وبقدر ما
ّ
اللبنانية أن يكون لها
يليق بالثقافة
وزير مثل الدكتور غطاس خوري .أي:
ّ
البتة!
ل ـ ـقـ ــد أمـ ـ ـط ـ ــرن ـ ــا دويـ ـ ـ ـ ـ ــري بـ ـ ــوابـ ـ ــل م ــن
األك ــاذي ــب واألض ــال ـي ــل ،ل ـكــي يـتـفــادى
ّ
االسرائيلية .فلو
االعتراف بجريمته
ّ
اعترف بها ،وتراجع عنها ،فسيكلفه
األم ـ ــر ث ـم ـنــا بــاه ـظــا ه ــو فـ ـق ــدان سـبــل
تـمــويــل أف ــام ــه املـقـبـلــة و«إش ـعــاع ـهــا»
الـ ـع ــامل ــي .ي ـق ــول م ـح ــام ـي ــه« :ال ـق ـضـ ّـيــة
تعود الــى  ،2012ولــوال تحريكها من
قبل أشـخــاص مغرضني ،لديهم حقد

ش ـخ ـص ــي عـ ـل ــى دويـ ـ ـ ــري وغ ـ ـيـ ــرة مــن
نجاحاته الـعــاملـ ّـيــة ،ملــا كــانــت ّ
تحركت
ّ
القضية» .كيف ترد على هذا العبقري؟
وي ـم ـض ــي املـ ـح ــام ــي (م ـ ــا اسـ ـم ــه عـلــى
فـ ـك ــرة؟) ،وق ــد ب ــات ن ــاق ـدًا سـيـنـمــائـ ّـيــا:
«ال ـص ــدم ــة ض ــد اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،ومــع
ّ
القضية الفلسطينية» .اكذب ،اكذب…
ال ب ــد أن يـعـلــق شـ ــيء .ال ـصــدمــة فيلم
تـطـبـ ُيـعــي ،فـيـلــم إســرائ ـي ـلــي بــامـتـيــاز.
من يقل عكس ذلــكّ ،أمـ ّـي ،أو أعمى ،أو
ّ
نصاب! شالوم دويري شالوم.
أم زيـ ــاد («امل ـنــاض ـلــة ال ـب ـع ـثـ ّـيــة» الـتــي
زجــرهــا زي ــاد م ـبــاشــرة عـلــى ال ـه ــواء)،
تجزم بــأن ابنها البار حني ذهــب إلى
ّ
جرمية».
إسرائيل لــم تكن لديه «نية
كــانــت مـهـمــة إنـسـ ّـانـ ّـيــة ســامـيــة طبعًا.
ويـ ـق ــول دويـ ـ ــري إن ـ ــه أب ـل ــغ م ـخــابــرات
الـجـيــش وق ـتــذاك بــإقــامـتــه املــديــدة في
تل أبيب« ،كي ال يحسبوه جاسوسًا».
الـجــواسـيــس كـثــر يــا حبيب املــامــا ،ال
أح ــد يحتاجك جــاســوســاّ .
مهمتك لم
ّ
التجسس العسكري،
تكن ،ولن تكون،
ّ
ب ـ ــل كـ ـس ــر الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـيـ ـن ــات ال ـث ـق ــاف ــي ــة
واالس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة بـيـنـنــا وب ــن الـعــدو
الـ ــذي ن ـخ ــوض م ـعــه ص ــراع ــا ك ـيــانـ ّـيــا.
م ـه ـ ّـم ـت ــك أن ـس ـن ــة ق ــات ـل ـن ــا ،وال ـت ـق ـل ـيــل
م ــن ه ـ ــول االح ـ ـتـ ــال وس ــرق ــة األرض
واغتصاب الحقوق ،ومحو مئات آالف
الشهداء وماليني الالجئني… وطمس
تـ ـل ــك امل ـ ـج ـ ــزرة ال ـع ـظ ـي ـم ــة امل ـس ـت ـم ـ ّـرة
م ـنــذ  ،1948وإعـ ـف ــاء دولـ ــة االح ـت ــال،
وتحويلها شريكًا .لقد اختار دويري

أن ي ـع ـي ــش شـ ــاهـ ــد زور عـ ـل ــى أرض
املجزرة ،ببركة مرتكبيها وترحيبهم
ورعايتهم .هذا هو بامتياز التطبيع
الـ ـثـ ـق ــاف ــي مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو ال ـ ـ ــذي ال ُيـ ـب ـ ّـت
ف ــي امل ـح ـك ـمــة ف ـح ـس ــب .وت ـل ــك جـنــايــة
دويـ ـ ــري ع ـلــى ن ـف ـســه ،وع ـل ــى الـثـقــافــة
اللبنانية .ما ارتكبه أخطر بكثير من
الـتـجـ ّـســس ّ ملصلحة ال ـعــدو .فـهــل فعل
كل ذلــك ألنــه «رضــع حب فلسطني في
ّ
ّ
منذ
ب ـي ـتــه»؟ ك ـمــا ردد أمـ ــس ،ويـ ـ ــردد ّ
فيلمه االســرائـيـلــي… نحمد الـلــه أنــه
لــم ينشأ فــي كنف أنـطــوان لـحــد! مــاذا
ك ــان سـيـفـعــل؟ أم ــا ع ـشــرات األحــاديــث
الـ ـت ــي أدل ـ ـ ــى ب ـه ــا إل ـ ــى إع ـ ـ ــام الـ ـع ــدو،
وال ـ ـكـ ــام ال ـف ـظ ـي ــع الـ ـ ــذي ق ــال ــه ،ف ـهــذه
أيضًا شطبها القاضي صقر بتقادم
ال ــزم ــن .لـكــن مــن يـمـحــو وص ـمــة الـعــار
ّ
التي ستالحق دويري أينما حل؟ هل
يـكـفــي نـعـيــق شـهــود ال ــزور واملــرتــزقــة
لتزوير «الخيانة» وتحويلها «معركة
ح ـ ــري ـ ــات»« .ق ـض ـ ّـي ــة دويـ ـ ـ ــري» لـيـســت
م ـس ــأل ــة ق ــان ــون ـ ّـي ــة فـ ـق ــط ،بـ ــل م ـســألــة
ّ
ّ
ووطنية.
سياسية
أ ّخــاقـ ّـيــة وفـكــريــة،
ّ
إنها ثقافة الخيانة ،وخيانة املثقف.
إذا ك ــان مــا اقـتــرفــه دوي ــري قـبــل سبع
سنوات ليس ،في نظر القانون ،أكثر
م ــن «ج ـن ـح ــة» ّامـ ـح ــت ب ـ ــ«مـ ــرور زم ــن
ث ــاث ــي» ،فـ ــإن ت ـجــرب ـتــه اإلســرائ ـي ـل ـيــة
(الـ ـت ــي س ـي ـكــون ل ـهــا ت ـت ـمــة بــالـتــأكـيــد
بـ ــأش ـ ـكـ ــال مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة) ،ه ـ ــي ف ـ ــي ن ـظــر
الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ جـ ــري ـ ـمـ ــة ع ـ ـظ ـ ـمـ ــى! ف ـي ـل ـمــه
ال ـ ـجـ ــديـ ــد الـ ـ ـ ــذي يـ ـخ ـ ّـي ــم ع ـل ـي ــه ط ـيــف

ّ
الجميل وتظلله هالة
«الشهيد» بشير
«الـقــديــس» سمير جعجع ،يــذهــب في
االتـ ـج ــاه االس ــرائ ـي ـل ــي ن ـف ـســه .الـفـنــان
حـ ّـر فــي مضمون عمله ،لكننا نسوق
امل ـثــل لـلـتــدلـيــل ع ـلــى أن زيـ ــاد دوي ــري
الــذي أقــام وعمل في تل أبيب ويدافع
ع ــن تـلــك ال ـت ـجــربــة ،ه ــو نـفـســه مـخــرج
الـفـيـلــم الـجــديــد ال ــذي يـعـيــد االعـتـبــار
ّ
األهلية.
إلى الرواية االنعزالية للحرب
ثـ ــم يـ ـق ــول لـ ــإعـ ــام الـ ـ ــذي يـ ـح ــاول أن
ً
ّ
كفنان
يعمق الطرح قليال« :حاسبني
ّ
ّ
ال كـسـيــاســي» (!) ي ــدع ــي دويـ ــري أن ــه
صنع فيلمًا عــن «فهم ّ الـطــرف اآلخــر»
و«امل ـص ــال ـح ــة»… ل ـكــنــه غ ـيــر مستعد
ملـ ـص ــالـ ـح ــة شـ ـعـ ـب ــه ،واالع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذار عــن
جريمته اإلســرائـيـلـ ّـيــة! إن الـتــواطــؤات
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة وال ـق ـضــائـ ّـيــة واالع ــام ـ ّـيــة
ّ
والفايسبوكية التي شهدناها أمس،
ت ـكـ ّـرس مــا يـمـكــن تسميته بــ«ســابـقــة
زي ـ ـ ــاد دوي ـ ـ ـ ـ ــري» .مـ ــن اآلن ف ـص ــاع ـدًا،
ب ـف ـض ـل ـكــم ّأي ـ ـهـ ــا ال ـ ـسـ ــادة امل ــؤت ـم ـن ــون
عـلــى كــرامـتـنــا وسـيــادتـنــا ودسـتــورنــا
ّ
الوطنية ،باتت إسرائيل
ومصلحتنا
خيارًا بني خيارات ،ووجهة نظر .دولة
ج ــوار ،يمكن أن نقيم فـيـهــا ،ونـصـ ّـور
َ
نحاسب .ترى
فيها فيلمًا من دون أن
دويري
زياد
اليوم
ما الذي سيضيفه
ّ
ف ــي اف ـت ـت ــاح ف ـي ـل ـم ــه؟ ال ش ــك ف ــي أن ــه
سـيــواجــه الجمهور بــزهــو االنـتـصــار.
لـكـنــه ان ـت ـصــار م ــوق ــت .ف ـك ـث ـيــرون في
ل ـب ـن ــان لـ ــن ي ـق ـب ـل ــوا ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ه ــذه
الحالة الشاذة.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
كسروان ...لعضوية
المناطق األكثر حرمانًا
إن م ـن ـط ـقــة ك ـ ـسـ ــروان ـ ـ ـ ال ـف ـتــوح
ه ـ ــي ع ـ ـلـ ــى ط ـ ــري ـ ــق االن ـ ـض ـ ـمـ ــام
بـ ـخـ ـط ــى مـ ـتـ ـس ــارع ــة ال ـ ـ ــى أك ـث ــر
املـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ح ــرم ــان ــا.
يـ ـكـ ـف ــي مـ ـ ــا ت ـ ـش ـ ـهـ ــده ط ــرق ــاتـ ـه ــا
الــرئ ـي ـســة وال ـفــرع ـيــة م ــن إه ـمــال
ومــا تحتضن من حفر ،ومــا حل
بشاطئها الساحر من تعديات،
ومــا آلــت اليه جبالها الخضراء
بفعل جشع أصـحــاب الكسارات
واملـ ــرامـ ــل امل ــدع ــوم ــن ج ـ ـدًا ،عــدا
ال ـ ــردم وم ـي ــاه ال ـص ــرف الـصـحــي
التي تغطي وديانها الشاعرية
واوك ـ ــار الــرذي ـلــة املـنـتـشــرة على
ام ـت ــداد ســاحـلـهــا .كــل ذل ــك فيما
الوضع في مناطق أخــرى كانت
ت ـش ـكــو ح ــرم ــان ــا م ــزم ـن ــا أص ـبــح
أف ـ ـضـ ــل ب ـك ـث ـي ــر خـ ـص ــوص ــا فــي
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوف وبـ ـع ــض
ال ـب ـقــاع وال ـش ـم ــال ،وه ــي ص ــارت
مقصدًا ألبناء كسروان ـ الفتوح
وقاطنيها أيام العطل.
الـســؤال الــذي يطرح نفسه :ملــاذا
ه ــذه ال ـح ــال ال ـبــائ ـســة ،وم ــن هو
املسؤول عنها؟
لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــت راغ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــديـ ــد
املسؤوليات وال في فتح سجال
ي ــأخ ــذ امل ـ ــوض ـ ــوع إلـ ـ ــى مـ ـط ــارح
أح ــرص عـلــى اجـتـنــاب الــوصــول
اليها ،ونــكء الـجــراح .باختصار
إن كـ ـ ـس ـ ــروان ـ ـ ـ الـ ـفـ ـت ــوح يـتـيـمــة
وبال مرجعية .املشروع الحيوي
شيد فيها هو سد
الوحيد الذي ُ ّ
شبروح وهو نفذ بفضل إصرار
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق امـ ـي ــل ل ـحــود
وم ـثــابــرتــه .أم ــا مـحـطــة الـصــرف
الـصـحــي ال ـتــي ك ــان قــد خصص
إلنشائها قــرض أوروب ــي بمبلغ
 80مـلـيــون ي ــورو بمنطقة وطــى
س ــام ـ ـ ط ـبــرجــا ،فـقــد ط ــارت ألن
األرض التي كــان مقررًا أن تقوم
عليها تعود لرجل أعمال متنفذ،
ه ـ ــو ف ـ ــي الـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه رئ ـي ــس
بلدية .هكذا سايره زمالؤه على
طــريـقــة «حـكـلـلــي لـحـكـلــك» .هــذه
الواقعة كانت قبل عام  ،2005أما
اليوم فإنهم يريدون بناء محطة
الصرف الصحي في ادما بجوار
الجسر الــرومــانــي ،فيما يسعى
اتحاد بلديات كسروان ـ الفتوح
إلقامة معمل النفايات بمحاذاة
املـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــة .ح ـ ـ ـ ـ ــرام وأل ـ ـ ـ ـ ــف ح ـ ــرام
التعامل مع هذا املعلم السياحي
بـ ـمـ ـث ــل هـ ـ ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـفـ ــاف .أال
ّ
يكفي مــا حــل بــاطــاره الطبيعي
امل ـعــروف ب ــوادي المــرتــن املمتد
م ــن امل ـعــام ـل ـتــن ـ ـ ـ أدم ـ ــا ص ـعــودًا
الى ملتقى مجاري اودية غزير ـ
الكفور ـ فتقا من دمار بفعل رمي
الردميات والبناء العشوائي.
لـ ـ ـ ـ ــن احـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ــاس ـ ــة
وامل ـت ـس ـي ـســن ،ولـ ــن ات ــوج ــه الــى
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن« :لـ ـق ــد اس ـم ـع ــت لــو
ناديت حيًا» ،بل أتوجه الى أبناء
امل ـن ـط ـقــة امل ـح ـب ـط ــن ،والـ ــذيـ ــن ال
اعــرف سببًا الستمرار سكوتهم
ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـظ ـ ـلـ ــم امل ـ ــوص ـ ــوف
الالحق بهم .تخلوا عن صمتكم،
ارف ـع ــوا ال ـصــوت عــالـيــا ،اخـلـعــوا
عنكم أسمال التردد .إن الساكت
عن الحق شيطان اخرس.
جوزف م .القصيفي

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

تقرير

نصرالله:
نكتب تاريخ المنطقة ...ال لبنان
وفيق قانصوه
ّ
أكـ ــد األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــزب ال ـلــه الـسـيــد
حسن نصرالله «أننا على بصيرة من
أمــرنــا فــي هــذه املـعــركــة (ف ــي ســوريــا)،
وشهداؤنا وجرحانا وأسرانا وناسنا
يـغـ ّـيــرون مـعــادالت ويصنعون تاريخ
املنطقة وليس تــاريــخ لـبـنــان» .وشــدد
عـلــى «أن ـنــا انـتـصـ ّـرنــا فــي ال ـحــرب (فــي
ســوريــا) ...وما تبقى معارك متفرقة»،
مـشـيـرًا إل ــى أن «امل ـش ــروع اآلخ ــر فشل
وي ــري ــد أن يـ ـف ــاوض ل ـي ـحـ ّـصــل بعض
املكاسب» .وجزم بأن «مسار املشروع
اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـش ـ ــل ،ومـ ـ ـس ـ ــار مـ ـش ــروعـ ـن ــا
ال ــذي تـحـ ّـمـلـنــا فـيــه الـكـثـيــر م ــن األذى
ّ
ستغير
مـســار نصر ونـتــائــج عظيمة
املعادالت ملصلحة األمة».
وف ــي لـقــائــه ال ـس ـنــوي م ــع ق ــراء ال ـعــزاء
ّ
واملـبــلـغــن ،عشية حـلــول شهر محرم،
ق ـ ـ ــال نـ ـص ــرالـ ـل ــه إن ق ـ ـتـ ــال «داع ـ ـ ـ ــش»
و«النصرة» كان «أكبر محنة عشناها
م ـنــذ  ،2010وأخ ـط ــر م ــن ح ــرب تـمــوز
 .»2006وأضاف« :منذ  ،2011كنا على
يـقــن بــأن مــا يـجــري فتنة كـبــرى ،وأن
هـنــاك مـشــروعــا أميركيًا ـ ـ إسرائيليًا
ـ ـ ـ ـ ق ـطــريــا ـ ـ ـ ـ س ـعــوديــا ب ـهــدف الـقـضــاء
عـ ـل ــى امل ـ ـقـ ــاومـ ــة وت ـ ـسـ ــويـ ــة ال ـق ـض ـي ــة
الفلسطينية».
وروى أنـ ـ ـ ــه ع ـ ـقـ ــب بـ ـ ــدايـ ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ــداث
ال ـس ــوري ــة زار إيـ ـ ــران وال ـت ـق ــى املــرشــد
األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة االسـ ــام ـ ـيـ ــة
السيد علي الخامنئي« .يــومـهــا ،كان
الجميع مقتنعًا بــأن النظام سيسقط
ب ـعــد ش ـهــريــن أو ث ــاث ــة .أوض ـح ـنــا له
رؤيـتـنــا لـلـمـشــروع امل ـع ــادي ،وأن ـنــا إن
ل ــم ن ـق ــات ــل ف ــي دم ـش ــق ف ـس ـن ـقــاتــل فــي
الهرمل وبعلبك والضاحية والغازية
وال ـب ـقــاع الـغــربــي وال ـج ـن ــوب ...فأكمل
القائد موافقًا :ليس في هــذه املناطق
فقط بل أيضًا في كرمان وخوزستان
وطـ ـه ــران ...وق ــال إن ه ــذه جبهة فيها
مـ ـح ــاور ع ـ ــدة :م ـح ــور إيـ ـ ــران وم ـحــور
ل ـب ـنــان ومـ ـح ــور س ــوري ــا ،وق ــائ ــد هــذا
امل ـح ــور ب ـشــار األسـ ــد ي ـجــب أن نعمل
لينتصر وسينتصر» .ولـفــت الــى انه
«بـعــد املـعــركــة بسنة ونـصــف سـنــة أو
سنتني ارسلت السعودية إلى الرئيس
أعلن في مؤتمر صحافي غدًا
األسد أن ِ
صـبــاحــا قـطــع ال ـعــاقــة م ــع ح ــزب الـلــه
وإيران وتنتهي األزمة».
األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه إلــى
ول ـف ــت ّ
«أننا حذرنا إخواننا العراقيني ،منذ
الـبــدايــة ،مــن أنــه إن لــم يقاتلوا تنظيم
ّ
داعــش ،وتمكن من السيطرة على دير
الزور ،فإن هدفه التالي سيكون دخول

البعض في لبنان لن يرضى مهما فعلنا ،فليشربوا مليون محيط (هيثم الموسوي)

العراق .وقد صدقت توقعاتنا بعدما
ّ
ت ـم ــك ــن ه ـ ــذا ال ـت ـن ـظ ـيــم االره ـ ــاب ـ ــي مــن
السيطرة على ثلثي العراق وبات على
مسافة عشرين كيلومترًا مــن كربالء
و 40كلم من بغداد و 200متر من مقام
االمــام العسكري في ســامــراء» .وســأل:
«لو تخلفنا عن الجهاد والتكليف ما
الــذي كان يمكن ان يحصل في لبنان،
ولو تخلف أهل العراق عن االستجابة
لفتوى (الجهاد الكفائي التي أطلقها
املــرجــع الـسـيــد عـلــي السيستاني عــام
 2014لقتال تنظيم داع ــش) ،مــا الــذي
كان سيحصل في العراق؟».
وقـ ــال« :ه ــذه امل ـعــركــة م ـبــاركــة ،ونـحــن
ذهبنا الى سوريا ألداء تكليفنا .وإال
ما الــذي يأخذ شابًا إلــى حلب أو دير
الزور حيث كان لنا اخوان محاصرون
منذ ثمانية أشهر ،وكلهم من الكوادر
والـقـيــادات؟» ،مشيرًا الــى أن «البعض
في لبنان لن يرضى مهما فعلنا ،فال
ت ـع ــذب ــوا أن ـف ـس ـكــم ول ـي ـشــربــوا مـلـيــون

محيط ...واملهزوم واملكسور يمكنه أن
ً
يرفع صوته قليال».
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد ن ـ ـص ـ ــرال ـ ـل ـ ــه ع ـ ـل ـ ــى اهـ ـمـ ـي ــة
إح ـ ـيـ ــاء ذك ـ ـ ــرى ع ـ ــاش ـ ــوراء ك ـم ـنــاس ـبــة
«اس ـ ـت ـ ـن ـ ـهـ ــاض ـ ـيـ ــة» وع ـ ـل ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة
حضور املجالس مــع مــراعــاة املحيط،
ّ
الى تجاهل «األمــور
داعيًا قــراء العزاء ّ
الـ ـخ ــاطـ ـئ ــة» و«ت ـ ـجـ ــنـ ــب املـ ـب ــالـ ـغ ــات»،
و«عــدم طرح مواضيع ذات اشكاليات

المشروع اآلخر فشل
ويريد أن يفاوض
ّ
ليحصل بعض المكاسب

عقائدية» .وحثهم على التركيز على
أن ث ـ ـ ــورة اإلم ـ ـ ـ ــام ال ـح ـس ــن «لـ ـ ــم تـكــن
رفضًا للظلم فحسب ،بل كانت أيضًا
إط ــاع ــة ل ـل ـت ـك ـل ـيــف االلـ ـه ــي ب ــال ـق ـت ــال»
فــي وقــت وظ ــرف مـحـ ّـدديــن .كما شـ ّـدد
عـلــى ضـ ــرورة «االب ـت ـعــاد عــن املبالغة
فــي الـتـفـ ّـجــع ،والـتــركـيــز على الصالبة
والتمسك باملبادئ اللذين نتعلمهما
م ــن م ــدرس ــة كـ ــربـ ــاء ،خ ـص ــوص ــا فــي
م ــا يـتـعـلــق بـقـضـيــة ال ـس ـي ــدة زي ـن ــب».
ول ـف ــت الـ ــى أنـ ــه «مـ ــع ت ـط ــور األب ـح ــاث
وال ـ ــدراس ـ ــات ف ــي ال ـ ـحـ ــوزات الـعـلـمـيــة
وعند املحققني ظهرت نقاشات جديدة
حــول بعض ما هو متعارف عليه في
امل ـج ــال ــس .ه ـنــاك ب ـعــض األم ـ ــور الـتــي
نـحـتــاج أن نـصـحـحـهــا ،لـكــن م ــن دون
مهاجمة األفكار السابقة .يمكننا بكل
بساطة أن نقول ما هو الصحيح ،من
دون التعرض لالقوال املغايرة حتى ال
نتسبب بصدمة عند املستمع أو نثير
الخالفات».

تقرير

ّ
نجل أبو عجينة فر إلى إدلب!
ميسم رزق
انـضـ ّـم رئـيــس بلدية عــرســال السابق
علي الحجيري إلــى قائمة املوقوفني
فــي أح ــداث الـبـلــدة فــي آب عــام .2014
م ـن ــذ أيـ ـ ـ ــام ،ع ـم ـل ــت ال ـ ـقـ ــوة ال ـض ــارب ــة
فــي الـجـيــش عـلــى إل ـقــاء الـقـبــض على
الرجل امللقب بـ«أبو عجينة» ،بعدما
نـ ـف ــذت ع ـم ـل ـيــة ده ـ ــم م ـفــاج ـئــة داخ ــل
منزله واقتادته مباشرة الى بيروت،
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تـحـقـيـقــات أجــرتـهــا قـيــادة
الجيش مع نجل مصطفى الحجيري
(عـ ـ ـب ـ ــادة) .ف ـي ـمــا ت ــواف ــرت مـعـلــومــات
ّ
تحدثت عن أن توقيفه تم بعد اتصال

أج ــراه ضــابــط فــي الـجـيــش اللبناني
به وطلب منه التحقيق معه ،فأجابه
أبو عجينة «أنا جاهز» .وهي ليست
امل ـ ــرة ال ـت ــي ُيـ ـس ــاق ف ـي ـهــا ال ــرج ــل إلــى
التحقيق ،فـقــد أخـلــي سبيله بكفالة
مالية بعد التحقيق معه عــام .2014
غير أنه اليوم يواجه عقوبة قد تصل
إل ــى ح ـ ّـد امل ـ ّ
ـؤب ــد ،بـعــدمــا ص ــدر بحقه
ّ
ق ــرار ظــنــي بالتدخل فــي جريمة قتل
النقيب بيار بشعالني والرقيب أول
إبراهيم زهرمان في شباط عام .2013
ح ـتــى اآلن ،ت ـقــول م ـص ــادر أم ـن ـيــة إن
مــا يـهـ ّـم الجيش مــن توقيفه هــو هذا
امللف الــذي حصل قبل الهجوم على

ع ــرس ــال ،وخ ـصــوصــا أن أم ــر تــورطــه
جـ ــاء ع ـلــى ل ـس ــان أك ـث ــر م ــن م ــوق ــوف،
ّ
كما أكدت هذه االعترافات تورط أحد
أبنائه معه .وفي هذا السياق ،كشفت
املصادر نفسها لـ«األخبار» أن «نجل
أب ــو عجينة األك ـب ــر ،ويــدعــى حسني،
فـ ّـر هــو وزوجـتــه وأوالده إلــى إدل ــب».
وقالت إن «حسني غادر عبر الباصات
خ ــال الـصـفـقــة الـتــي تـ ّـمــت مــع جبهة
ُ
ال ـن ـص ــرة» .وف ـي ـمــا ل ــم ي ــك ــن أي طــرف
لـبـنــانــي عـلــى عـلــم ب ـهــذا األمـ ــر ،لفتت
املصادر الى أنه على «أثر التوقيفات
وإفـ ـ ــادات امل ـتــورطــن ص ـ ّـرح أك ـثــر من
مــوقــوف ب ــأن نـجــل أب ــو عجينة غــادر

مــع عــائـلـتــه بـبـطــاقــات هــويــة ســوريــة
م ـ ـ ــزورة» ،وأن الـعـمـلـيــة تـ ّـمــت «خ ــال
مـ ـغ ــادرة أك ـث ــر م ــن  100ش ـخ ــص مــن
البلدة فــي الـبــاصــات نفسها» .وعلى
ّ
ذمــة املـصــادر ،فــإن «التحقيقات تفيد
ّ
بــأن حسني مـتــورط أيضًا فــي حادثة
ق ـتــل ب ـش ـعــانــي وزهـ ــرمـ ــان وهـ ــو من
أبرز املطلوبني في هذا امللف» .ولفتت
إلى أن «أبو عجينة» يحاول مواجهة
كـ ــل الـ ـتـ ـه ــم امل ــوجـ ـه ــة إل ـ ـيـ ــه وت ـب ـي ــان
بـ ــراء تـ ــه« ،ع ـب ــر تـ ـك ــرار أنـ ــه كـ ــان دائ ــم
التواصل والتنسيق مع السياسيني
واملـســؤولــن األمـنـيــن فــي كــل خطوة
يقوم بها».
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القوات ـ التيار :ورقة جديدة تسقط من تفاهم معراب!
عند كل مفترق ،تسقط
ورقة جديدة من «شجرة
التفاهم» بين القوات اللبنانية
والتيار الوطني الحر ،من
دون أن يجرؤ أحدهما على
ّ
وتحمل
نعي «إعالن النوايا»
تداعيات انتكاسة «المصالحة
المسيحية»
رلى إبراهيم
ي ـق ــول رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة الـتـنـفـيــذيــة في
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر جـعـجــع في
معرض حديثه يــوم أول من أمــس عن
ال ـعــاقــة مــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر إن
«التفاهم بني القوات اللبنانية والتيار
ُوج ــد لـيـبـقــى وسـيـبـقــى» ،مــن دون أن
ي ــوض ــح م ـ ــاذا ب ـقــي م ــن هـ ــذا الـتـفــاهــم
ليعيش .ففعليًا ،أف ــرغ رئـيــس التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر ج ـبــران بــاس ـيــل ،خــال
حفل توزيع البطاقات على املنتسبني
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدد ،الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــزامـ ـ ــن مـ ـ ــع ح ــدي ــث
جعجع ،جوهر هذه العالقة واألسس
ال ـت ــي ق ــام ــت ع ـل ـي ـهــا :ان ـت ـخ ــاب رئـيــس
الجمهورية ميشال عون .التفاهم وجد
لـيـبـقــى ي ـقــول جـعـجــع ،وه ــذا الـتـفــاهــم
«قلب املعادالت ّ
وأدى في ما ّأدى إليه
ب ـعــد س ـن ــوات ع ـجــاف م ــن الـ ـف ــراغ إلــى
ـس ذي ص ـفــة تمثيلية
ان ـت ـخ ــاب رئـ ـي ـ ٍ
حقيقية إلى سدة الرئاسة األولى» .إال
أن لباسيل رأيــا آخــر فــي هــذا السياق
أبرزه لـ«الحكيم» في «ساعة الساعة»:
َ
«تفاهمنا مع القوات على الرغم من أن
مسار األمور كان سيصل إلى انتخاب
العماد عون رئيسًا للجمهورية» ،أي ال

ّ
منة للقوات في وصول عون ،فقد كان
سـيـصــل بــرضــاهــم أو بـمـعــارضـتـهــم؛
وال ـت ـي ــار رغ ــم ذل ــك ق ـ ِـبــل بـعـقــد تـفــاهــم
مــع م ـعــراب .مــن جــديــد ،يـقــول جعجع:
«ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ال ـج ــدي ــد ل ــم يـكــن
لـيـبـصــر ال ـن ــور ل ــوال ت ـفــاهــم م ـع ــراب»،
فـ ـيـ ـس ــارع ب ــاسـ ـي ــل الـ ـ ــى نـ ـق ــض فـضــل
القوات في ما سبق« :نحن التيار الذي
عمل لكي يتساوى ابن عكار مع البقاع
الـشـمــالــي ومــع كــل املـنــاطــق بالحقوق
واملـ ـش ــارك ــة ف ــي ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب».
ال بـ ــأس ،يـ ــردد ج ـع ـجــع« :ي ـخ ـطــئ من
ّ
يعتقد أن تفاهم مـعــراب كــان تفاهمًا
ّ
ع ـل ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ـح ـســب،
وس ـي ـن ـت ـهــي م ـف ـعــولــه م ــع ان ـت ـخــابــات
الـ ّـرئــاســة أو عند مواجهة ّأول عقبة».
ولكن ،ماذا عن مئات العقبات من ملف
التعيينات اإلداري ـ ــة والــدبـلــومــاسـيــة،
إل ــى مـلــف الـكـهــربــاء وتــرش ـيــح قــواتــي
فــي وج ــه بــاسـيــل فــي ال ـب ـتــرون ،م ــرورًا
بتنافس ال ـقــوات والـتـيــار عــانـيــة في
ً
زح ـل ــة وج ــزي ــن ،وصـ ـ ــوال الـ ــى اف ـت ـتــاح
باسيل مكتبًا عونيًا فــي قلب بشري
يوم أول من أمس ،بالتزامن مع «ذكرى
شهداء القوات» وإحــراق صورة له في
املدينة قبيل يوم على هذه املناسبة؟ ال
ّ
هم« ،التفاهم وجد ليبقى» رغم تكاثر
العقبات و«االختالفات» ال الخالفات،
كما يطيب ملسؤولي الحزبني التعريف
ع ـن ـهــا .ص ـ ّـب بــاس ـيــل ع ـلــى م ــا يسمى
«تـ ـف ــاه ــم» زيـ ـت ــا إض ــافـ ـي ــا ،غ ــامـ ـزًا مــن
قناة الـقــوات بالقول« :الفكر األحــادي
داعشي وال مكان له في لبنان ،وعندما
أقررنا القانون النسبي كان هدفنا كل
ل ـب ـنــان ،حـيــث ه ـنــاك أق ـل ـيــات مقموعة
من أكثريات» ،لينتهي بالتوضيح أن
التيار «دفــع الثمن في املنت وكسروان
وجبيل وفق قانون االنتخاب الجديد

ح ـت ــى ت ــربـ ـح ــوا ف ــي بـ ـش ــري وغ ـيــرهــا
والباقي عليكم ( )...ال أحد يلغي أحدًا،
لكن وفق حجم كل طرف».
هــي معركة أحـجــام إذًا ،معركة إعــادة
ت ـح ــدي ــد ل ـح ـجــم ال ـ ـقـ ــوات إن كـ ــان فــي
امل ـع ـقــل ال ـ ــذي تـتـغـنــى ف ـيــه ب ـش ــري أو
في غيرها من املناطق .وهذه املعركة
انطلقت منذ نحو شهرين ،ال اليوم،
لكن مع سقوط األوراق من الروزنامة
االنـتـخــابـيــة ،يـصـبــح الـتـنــافــس جليًا
أكثر ويتسع هامش التمايز وتسجيل

أفرغ باسيل جوهر
التفاهم الذي تأسس
على انتخاب عون رئيسًا

ّ
النقاط كل على اآلخر .وبات واضحًا،
على ما تؤكده مصادر القوات والتيار،
أن «التحالف بني الحزبني أصبح شبه
مستحيل .ف ـقــرار االف ـت ــراق انتخابيًا
اتخذ من الجانبني ،لذلك بدأنا مرحلة
الـتـنــافــس االنـتـخــابــي عـلــى األح ـجــام،
من دون كسر العالقة مجددًا والعودة
ال ـ ــى ال ـخ ـص ــوم ــة ال ـ ـ ـلـ ـ ــدودة» .وب ـن ـظــر
َ
العونيني ،فإن تزامن مناسبتي التيار
وال ـ ـقـ ــوات ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ل ـيــس إال
«صــدفــة جـمـيـلــة» .مــن جهتها ،تشير
مصادر القوات ردًا على ما جــاء على
لسان باسيل إلى أن «وزير الخارجية
ُيدرك أنه لوال تفاهم معراب واالتفاق

م ــع ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل مل ــا ك ــان ــت ه ـنــاك
إمـكــانـيــة النـتـخــاب مـيـشــال ع ــون .فال
يـ ـق ــدر أن ي ــأت ــي وه ـ ــو ب ـم ــواج ـه ــة مــع
بيئته .هذا األمر ثابتة وال أحد ُيمكنه
الـتـنـكــر ل ـهــا ،وأك ـب ــر دل ـيــل امل ـ ـ ّـدة الـتــي
عشنا فيها بفراغ» .وتضيف املصادر
أن عـ ـ ـ ــون ،بـ ـع ــدم ــا فـ ـه ــم أهـ ـمـ ـي ــة ه ــذا
املوضوع« ،أعاد دراسة خطواته وقام
بتفاهمات وطنية جديدة ،إضافة إلى
ُ
تفاهمه مع حزب الله ،وانتخب رئيسًا
ب ُــات ـف ــاق واض ـ ــح م ــع الـ ـط ــرف ال ـ ــدرزي
املمثل بوليد جنبالط» .إال أن مصادر
م ـع ــراب ،رغ ــم كـيـلـهــا لـبــاسـيــل الكلمة
بعشر ،تقول إنها «لم تنظر إلى كالمه
بـطــريـقــة سـلـبـيــة ،فـخـطــابــه يــأتــي في
خانة الخطابات السياسية ُ
ويعبر عن
موقف سياسي .هناك قراءة مشتركة
أله ـم ـيــة ال ـت ـفــاهــم ولـ ــم ي ـت ــراج ــع أحــد
عنها».
إذًا ،ت ـفــاهــم مـ ـع ــراب م ـهــم ف ــي عـيــون
القوات ّ
وعرابي االتفاق من الحزبني،
ووج ــد ليبقى .ولـكــن ال يجد جعجع
ضـ ــارة ف ــي ال ـت ـلــويــح ب ــال ــوق ــوف على
جثامني املوتى وتوزيع أعالم القوات
عـنــدمــا ي ــدق ال ـخ ـطــر ،وه ــو م ــا اعـ ُتــاد
الـحــزب فعله فــي مناطق ع ــدة« :ثــقــوا
ّ
اآلن أن الـ ّـســاحــة م ــا زال ــت م ــوج ــودة،
وج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر  14آذار ،بـ ـ ـخ ـ ــاف مــا
ُيـشـيـعــه ال ـب ـعــض ،م ــا زال ــت حــاضــرة،
ّ
فــا ُي ـحــاولــن أح ـ ٌـد مــن جــديــد» .وهنا
أيضًا لــم يوضح جعجع عمن يتكلم
عند ذك ــره جماهير  14آذار ،فــي ظل
اب ـت ـع ــاد ال ـك ـتــائــب الـلـبـنــانـيــة وحـلــف
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ال ــوثـ ـي ــق الـ ـي ــوم مــع
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر .ربـ ـم ــا بــالــغ
فــي ت ـجــرع الــدعــم االف ـتــراضــي لــوزيــر
ال ــدول ــة ال ـس ـع ــودي ل ـش ــؤون الـخـلـيــج
ث ــام ــر ال ـس ـب ـهــان ،ورب ـم ــا ي ـف ـتــرض أن

ال ـس ـع ــودي ــة قـ ـ ــادرة ع ـلــى تـحـقـيــق ما
عجزت عن إنجازه في عام  ،2009رغم
كل الضخ املالي واملعنوي والسياسي
والدولي آنــذاك ،متناسيًا أن النسبية
اليوم ستكون محرقة املتحاذقني.

القوات للكتائب:
من ينتخبكم بغل!
لم تكد تستثني معراب ،يوم أول من أمس ،قيادة الكتائب
من قداس «شهداء املقاومة اللبنانية» ،حتى اشتعلت األزمة
بني الكتائب والقوات ،ووصلت الى ّ
حد شتم أحدهما لآلخر.
بدأت القصة من خالل تغريدة أطلقها نائب عاليه الكتائبي
فادي الهبرّ ،نبه فيها من استعمال «ذكرى الشهداء لضرب
ومحاربة أهل الشهداء ،فللجبل خصوصية» .وما هي إال
ســاعــات حتى أت ــاه ّ
رد شــرس مــن امل ـســؤول االعــامــي في
ّ
معراب شارل جبور يشير فيه الى أن «القيمني على ذكرى
الشهداء هم أهل الشهداء»ّ ،
منبهًا «أحــد نــواب الصدفة في
الجبل» ،أي الهبر« ،من الحرتقة والتطاول» .هكذا بدأ األخذ
والرد بني الرجلني ،فكتب الهبر بدوره ردًا على الرد القاسي
ً
قائال إن «االستيعاب واجب في الشأن العام ،والسفاهة عند
أحد اإلعالميني لها حسابها ،وألن رأس البغل (أي جبور)
له رسنه» .وقد تمكن الهبر من اإليقاع بجبور ،ودفعه الى
شتم ناخب الجبل ووصـفــه بــ«الـبـغــل»« :نـقــول ألحــد نــواب
الصدفة في الجبل حسابك آت في صناديق االقتراع ،فأهل
الجبل يريدون من يمثلهم وليس من يمثل عليهم .والبغل
هوي يلي بينتخبك» ،لينتهي السجال عند تغريدة إضافية
من النائب الكتائبي يأسف فيها لكالم جبور ،فالجبل «هو
موطن الشرفاء وجميع الذين انتخبونا من أهلنا في الجبل
قوات وكتائب واشتراكيني واملستقبل وغيرهم هم أشرف
الناس وأكرمهم».

تقرير

ّ
ُ
باسيل «يستفز» القوات في بشري :األحادية داعشية
ّ
تسلم الوزير جبران باسيل
مفتاح بلدة طورزا ،ومضى
صوب مدينة ّ
بشري ليفتتح
فيها أول مكتب لمنسقية
التيار الوطني ّ
الحر منذ
الـ .2007الخطوة في
توقيتها «االستفزازي» ،وقبل
أشهر من االنتخابات البلدية،
هي ٌ
سهم هدفه إقالق
راحة القوات اللبنانية في
ُعقر دارها
ليا القزي
اعـ ـت ــادت ال ـع ـيــون ف ــي مــدي ـنــة ب ـش ـ ّـري،
َ
صور النائبة ستريدا
لسنوات طويلة،
ٍ
ط ــوق وزوج ـه ــا ،رئـيــس ح ــزب الـقــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة س ـم ـي ــر جـ ـعـ ـج ــع .أسـ ـ ـ ـ ٌ
ـوار
ً ّ
رفعتها «القوات»ُ ،معلنة أن القرار في
ّ
بشري ،إنمائيًا وسياسيًا واجتماعيًا،
ّ
لها .في ظــل تراجع شعبية الزعامات
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،وع ـ ـ ــدم نـ ـج ــاح األح ـ ـ ــزاب
األخ ـ ـ ـ ــرى فـ ــي ت ـش ـك ـي ــل بـ ــديـ ـ ٍـل ألبـ ـن ــاء
ّ
ب ـش ـ ّـري .وإذا فــكــرت مـجـمــوعــة مــا في
«االنـ ـتـ ـف ــاض» ع ـلــى ال ــواق ــع امل ـف ــروض
ّ
ـ«بشري موطن قلبي» خالل
عليها ،ك
االنـتـخــابــات الـبـلــديــة ،تنطلق حمالت
ال ـت ـخ ــوي ــن واس ـت ـح ـض ــار «نـ ـض ــاالت»
جعجع وسجنه ،ودمــاء املقاتلني ،من
أجل ّ
شد عصب البشراويني.
يوم األحد املاضي ،وصل رئيس التيار
الوطني الحر جبران باسيل ،إلى «بالد

ّ
األرز» ،لـ ُـيـطـلــق ص ــف ــارة ال ـبــدايــة «كــي
ّ
ُت ّ
عبر ّ
بشري عن تنوعها ،ألن األحادية
ال مكان لها في لبنان .الفكر األحــادي
داعـ ـش ــي» .ي ـعــود ال ـت ـيــار ال ـعــونــي إلــى
ّ
ّ
منسقية
بشري ،ليعيد افتتاح مكتب
ُ
ّ
الـقـضــاء ،بعد أن «هــجــر» منه فــي عام
 .2007املكتب القديم كان في برحليون،
ولكن اليوم انتقل إلى مدينة ّ
بشري ،في
ً
رسالة تحمل أبعادًا كثيرة .أوال ،ألنها
عــاص ـمــة ال ـق ـض ــاء وامل ــرك ــز األس ــاس ــي
ملمارسة العمل السياسي .ثانيًا ،هي
مسقط رأس الزوجني جعجع .وثالثًا،
«فتح» مدينة ّ
بشري عونيًا ،بالخطاب
ألقاه باسيل ،يعني
التصعيدي الــذي ُ
انـطــاق املــواجـهــة املـبــاشــرة والشاملة
مع القوات اللبنانية ،من ُعقر دارها.
مهاجمة «القوات» ،من دون تسميتها،
لم تقتصر على باسيل .رئيس بلدية
طورزا الياس أنطونيوسّ ،
قدم مفتاح
البلدة إلى وزير الخارجيةُ ،مرحبًا به
«ضـيـفــا كــريـمــا عــزي ـزًا لـطــاملــا انتظرنا
قدومه إلينا» .ورئيس رابطة آل طوق
(ال ـعــائ ـلــة األك ـبــر فــي ب ـش ـ ّـري) أن ـطــوان
م ــال ــك ط ـ ــوق ،رأى ف ــي زي ـ ــارة بــاسـيــل
لـلـمـنـطـقــة «ال ـت ـفــاتــة ك ـب ـيــرة لـلـحــرمــان
ُ
ّ
الذي يطاولها» .في حني أن املناصرين
القواتيني استفزتهم الزيارة في اليوم
نفسه الــذي أحيت فيه القوات «ذكــرى
شهداء املقاومة اللبنانية» .وقــد عمد
«مجهولون» ،ليل السبت ـ األحــد ،إلى
حــرق الفـتــات وص ــورة لباسيل ُرفعت
على املكتب املطلي باللون البرتقالي.
وهــي الــرســالــة السلبية الـثــانـيــة التي
ُ
تـ ــوجـ ــه إل ـ ــى «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار» ،ب ـع ــد أن ق ــام
«م ـج ـهــولــون» أ ّي ـضــا ،بـتـشــويــه حائط
امل ـك ـتــب ع ـبــر رش ك ـتــابــات عـلـيــه قبل
قرابة شهر.

عمد «مجهولون» ،ليل السبت ــ األحد،
إلى حرق الفتات وصورة لباسيل في
ّ
بشري (األخبار)

ُ
طـ ــرحـ ــت أسـ ـئـ ـل ــة كـ ـثـ ـي ــرة عـ ــن «سـ ـ ـ ّـر»
التوقيت للجولة البشراوية ،والهدف
ّ
منها ،وال ّ
سيما أن «الـتـيــار» ّ يوحي
م ــن خ ـلــف اف ـت ـتــاح امل ـك ـتــب ب ــأن ــه ُيـعــدّ
ل ـت ـن ـظ ـي ــم الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـحـ ــزبـ ــيّ ،
ورب ـ ـمـ ــا
تـبـنــي تــرشـيــح أفـ ــراد مــن ب ـشـ ّـري إلــى
االنتخابات النيابية .يوضح مسؤول
البلديات السابق في التيار الوطني

مصادر
ترى ّ
معراب ُأن زيارة باسيل
ّ
لبشري مرحب بها

الحرّ ،وابن بلدة برحليون ،مالك أبي
نادر أنه في الـ« 2007كان لدينا مكتب
ـون ،أقـفـلـنــاه
لـلـمـنـسـقـيــة ف ــي ب ــرح ـل ـي ـ ّ
بسبب التهديدات التي كنا نتلقاها
وع ــدم قــدرت ـنــا عـلــى تــو ُفـيــر الـحـمــايــة
لـ ــه» .ف ــي ال ـع ــام ن ـف ـســه ،أح ـ ــرق مطعم
ّ
الجبة كــان من املفترض أن
في حــدث
ُينظم «التيار» عشاءه السنوي فيه.
ّ
ان ـت ـظــر ال ـت ـي ــار ال ـع ــون ــي «ح ــت ــى بــات
الظرف مواتيًا .أتت الخطوة مدروسة
بعد أن ّ
تغيرت األوضاع ،وبات هناك
نــ ٌ
ـوع م ــن ال ـت ـفــاهــم م ــع ال ـ ـقـ ــوات ،ولــم
تعد القوى األمنية معادية لنا» .أما
إحراق صورة باسيل والكتابات على
ـوى
حــائــط املـكـتــب« ،فـلــم نعتبرها سـ ّ
ولــدنــات فــرديــة» .يــؤكــد أبــي ن ــادر أنــه
«ل ـ ــم ي ـك ــن م ـق ـص ــودًا ت ــزام ــن ال ــزي ــارة
مــع نـشــاط ال ـق ــوات .مـنــذ فـتــرة ونحن
نتحني الفرصة .اختيار التوقيت أتى
بالتنسيق بني سفر باسيل األسبوع
امل ـق ـبــل ،وع ـيــد م ــار دان ـي ــال ف ــي حــدث
ال ـج ـ ّـب ــة وق ـ ـ ــدوم الـ ـك ــارديـ ـن ــال ب ـش ــارة
الراعي».
ي ـقــول ع ـ ٌ
ـدد مــن املـطـلـعــن عـلــى الــواقــع
ّ
ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي ب ـ ـشـ ــري ،إن شـعـبـيــة
التيار العوني ،خجولة ُمقارنة بباقي
ـ«الـقــوات» .ألبــي نادر
القوى املناوئة لـ ُ
ٌ
رأي آخر« ،فنحن نمثل  %22من أبناء
الـقـضــاء» .ومــن أصــل  11بـلــدة« ،لدينا
ه ـي ـئــات مـحـلـيــة ف ــي ط ـ ــورزا وعـبــديــن
وب ــرحـ ـلـ ـي ــون وح ـ ـ ـصـ ـ ــرون وب ــرق ــاش ــا
ّ
وبان» .مع اعترافه بواقعية بأن «الرقم
ثابت منذ ال ــ ،2005من دون أن يرتفع،
ألنــه لم يكن باإلمكان تسويق خطاب
س ـيــاســي ُمـ ـع ــن»ُ .يـ ـع ـ ّـول حــال ـيــا على
ّ
تبدل األوض ــاع ،ودخــول «التيار» إلى
خرق ما.
السلطة ،بغية تحقيق
ٍ

يـصــف أب ــي ن ــادر ال ـجــولــة ،ال ـتــي غــاب
عـنـهــا تـمـثـيــل ق ــوات ــي رف ـيــع املـسـتــوى
«رب ـم ــا بـسـبــب الـ ـق ــداس ف ــي م ـع ــراب»،
ـدة .أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى سـقــف
ب ــال ـج ـي ـ ُ
بــاسـيـ ّـل املــرت ـفــع سـيــاسـيــا ،ف ـيــرى أبــي
ن ــادر أن ــه «بيننا وبــن ال ـقــوات خالف
س ـيــاســي حـ ــول م ـســائــل عـ ـ ـ ّـدة .ونـحــن
ّ
فــرحــون ب ــأن ال ـخــاف ب ــات مـحـصــورًا
بالسياسة» .كالم باسيل كان «رسالة
إل ـ ـ ــى الـ ـن ــاشـ ـط ــن الـ ـع ــونـ ـي ـ ّـن ل ـي ـش ـ ّـد
عـصـبـهــم ُ
ويـطـمـئـنـهــم إل ــى أن ـن ــا بتنا
ق ــادري ــن عـلــى املــواج ـهــة .خ ـطــاب كسر
ّ
األحـ ــاديـ ــة ،م ــوج ــود ف ــي كـ ــل امل ـنــاطــق
وليس حصرًا ّ
ضد القوات».
ُ
مــن جـهـتـهــا ،ت ـح ــاول م ـصــادر مـعــراب
الــرس ـم ـيــة «ت ـس ـخ ـيــف» زي ـ ــارة بــاسـيــل
ّ
لبشري عبر نفي اعتبارها استفزازية،
ّ
ّ
ّ
«ه ــل اعـتـبــرنــا م ــرة واحـ ــدة أن بـشــري
ّ
ُمـقــاطـعــة قــواتـيــة؟ صحيح أن الخيار
الـ ـغ ــال ــب ف ـي ـهــا هـ ــو قـ ــواتـ ــي ،ألس ـب ــاب
ّ
تتعلق بالسيادة والنضال والخدمات،
ول ـكــن ه ـنــاك خ ـي ــارات أخـ ــرى» .وجــود
باسيل فــي القضاء «أم ـ ٌـر ُمـ َّ
ـرحــب بــه».
سعة قلب القوات ّ
مردها «أننا عانينا
سابقًا من سياسة إقفال املناطق ،في
حني أننا نعتقد عــدم وجــود حصرية
ّ
ألح ــد ب ــأي م ـك ــان .ف ـحــق ك ــل واحـ ــد أن
ُي ـم ــارس الـسـيــاســة واالن ـت ـخــابــات في
أي مـنـطـقــة» .ول ـكــن ك ــام بــاسـيــل كــان
واضحًا لجهة الهجوم على استئثار
«ال ـ ـقـ ــوات» بـ ـق ــرار بـ ـش ـ ّـري ال ـس ـيــاســي،
ودعوته «االنتفاض» على ّ هذا الواقع.
تــ ّ
ـرد مـ ـص ــادر مـ ـع ــراب ب ــأن ــه ي ـجــب أن
«يـ ــوجـ ــه ب ــاس ـي ــل ك ــام ــه إل ـ ــى حـلـيـفــه
ح ــزب ال ـلــه .إذ إن الـتـعــدديــة مــوجــودة
داخل البيئة املسيحية ،ونحن لم نقم
ّ
باملصالحة حتى نذهب إلى األحادية».
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مجتمع وإقتصاد
ّ
عمليات اختالس وسرقة أموال ّ
عامة بين رئيس بلدية الحدت وأمين
تحقيق اتهامات واتهامات متبادلة حول
الصندوق فيها .يتهم األول الثاني باختالس  548مليون ليرة ،فيرد الثاني باتهام األول بأنه ونجله وأعضاء
ّ
البلدية .هذه االتهامات المتبادلة أعادت إلى الواجهة
آخرين في المجلس صرفوا مئات الماليين من صندوق
ّ
ّ
البلدية منذ أكثر من عامين ،والذي كان موضوع شكوى أمام النيابة العامة
ملف الفساد المفتوح في هذه
ُ
ّ
ّ
ّ
التمييزية .يومها ّ
تضمن تقرير الخبير شبهات حول هدر األموال العامة ،إال أن الشكوى حفظت!
المالية

ّ
اتهامات متبادلة باالختالس والقضاء يتفرج

أموال بلدية الحدت سائبة
فيفيان عقيقي
ّ
عمليات
تعترف بلدية الحدت بوجود
اخـتــاس أم ــوال عـ ّ
ـامــة مــن صندوقها.
ُ
شف عنه هو بقيمة 548
املبلغ الذي ك ّ
ّ
مـلـيــون ل ـيــرة ،وثـقــت الـبـلــديــة العملية
بــإنــذار أرسـلـتــه ،عـبــر محاميها ربيع
ال ـخــوري ،فــي  8آب املــاضــي ،إلــى أمني
ّ
البلدية ،أنطوان يزبك،
الصندوق في
ّ
تـحـ ّـمـلــه فـيــه م ـســؤولــيــة ه ــذا الـنـقــص،
وتـ ـط ــالـ ـب ـ ُـه بـ ـ ـ ــ«إع ـ ـ ــادة كـ ــامـ ــل امل ـب ــال ــغ
واألموال املختلسة ،خالل مهلة أسبوع
ّ
م ــن ت ــاري ــخ ت ـبــلــغ اإلنـ ـ ـ ــذار ،وإي ــداع ـه ــا
ّ
صـنــدوق البلدية ،تحت طائلة اتخاذ
ّ
ّ
الجزائية
القانونية كــافــة،
اإلج ــراءات
ّ
ّ
والوظيفية».
واملدنية
ّ
ّ
رد ي ــزب ــك ع ـل ــى اإلنـ ـ ـ ـ ــذار امل ـ ــوج ـ ــه ل ــه،
ّ
ف ــأش ــار ال ــى عـمـلــيــات اخ ـت ــاس وه ــدر
أم ـ ــوال ع ـ ّ
ـام ــة م ـس ـت ـمـ ّـرة م ـنــذ س ـنــوات،
ّ
تقدر قيمتها بمئات ماليني الليرات،
ّ
ح ـص ـل ــت ف ـ ــي عـ ـه ــد رئ ـ ـيـ ــس ال ـب ـل ــدي ــة
جـ ــورج عـ ــون ،مـعـتـبـرًا ف ــي ك ـتــاب ال ــرد
ع ـلــى اإلنـ ـ ــذار امل ــوج ــه إل ـيــه أن اتـهــامــه
ب ــاالخ ـت ــاس ه ــو «تـلـفـيـقــات لتغطية
األعـ ـم ــال ال ـش ــائ ـن ــة ،م ــن س ــرق ــة أمـ ــوال

ّ
جورج عون :كل االتهامات
ُ
التي تساق ضدي سببها
ّ
الكيدية والسياسة
ّ
البلدية ،والتي كــان يقوم بها أعضاء
ّ
في البلدية ،في شكل متواصل ،وبأمر
ّ
البلدية شخصيًا ،عن طريق
من رئيس
سحب أموال من الصندوق من دون أي
مستندات ،إضافة إلى تسطير فواتير
ّ
وه ـمـ ّـيــة ،وكــلـهــا بـغــرض ســرقــة أم ــوال
ّ
البلدية».

اكتشاف االختالسات!
ت ـ ـعـ ــود الـ ـقـ ـضـ ـي ــة إل ـ ـ ــى مـ ـطـ ـل ــع الـ ـع ــام
الحالي ،ففي  2017/1/24اضطر يزبك
إل ــى الـتـغـ ّـيــب بــداعــي االسـتـشـفــاء ،فتم
ال ــدخ ــول إل ــى مـكـتـبــه ،وأج ــري ــت جــردة
م ــال ـ ّـي ــة ،كـشـفــت ع ــن وجـ ــود ن ـقــص في
الصندوق بقيمة  547.8مليون ليرة.
ي ـقــول عـضــو املـجـلــس ال ـب ـلــدي ج ــورج
ّ
الجردة)
حداد (وهو أحد املشاركني في
ّ
ّ
ّ
أن «البلدية عينت أمني صندوق مؤقتًا
ً
بديال لتسيير املرفق العام ،فاكتشف
وجود نقص في الصندوق ،فتواصلنا
م ــع زوج ـت ــه واب ـن ــه إلعـ ــادة امل ـب ـلــغ ،من
دون نتيجة ،وه ــو مــا ّأدى إل ــى إن ــذار
يــزبــك فــي  8آب امل ــاض ــي ،بــوجــوب ّ
رد
ّ
البلدية ،قبل أن يتم
املبلغ إلى صندوق
جزائية ّ
ّ
ضده أمام النيابة
ّرفع دعوى
ّ
العامة ّ
املالية».
يــرد يزبك بــأن ما حصل هو «تركيبة
ّ
لـتـغـطـيــة م ــا ي ـق ــوم ب ــه ك ــل م ــن رئـيــس
ال ـ ـب ـ ـلـ ـ ّ
ـديـ ــة جـ ـ ـ ـ ــورج عـ ـ ـ ـ ــون ،وأعـ ـ ـض ـ ــاء
املـجـلــس ال ـب ـلــدي ج .ح .وز .ص .وف.
د .م ـ ــن عـ ـمـ ـل ـ ّـي ــات مـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـرة ل ـس ــرق ــة
األم ــوال الـبـلـ ّ
ـديــة ،وتغطيتها بفواتير
ّ
ّ
وهمية ،بعدما علموا أن بحوزتي كل
املستندات التي تدينهم .فنحن أجرينا
ّ
البلدية في نهاية عام
جردة على أموال
 2016مع املحاسب مارون كرم ،وكانت
ال ـح ـس ــاب ــات ص ـح ـي ـحــة وتـ ــم إبــاغ ـهــا
إل ــى امل ــراق ــب املــال ــي ورئ ـيــس الـبـلـ ّ
ـديــة،
علمًا بــأن هــذه ال ـجــردة املــزعــومــة غير

بلدية الحدت رغم وجود مخالفات ّ
حفظت دعوى االختالس ضد ّ
مالية مثبتة بتقرير الخبير (مروان طحطح)

ّ
قانونية ألنها ّ
تمت بغيابي ومن دون
وجود أي شخص من قبلي ،ومن دون
إذن من املحافظة أو وزارة الداخلية».

شاهد زور!

ّ
العامة
تعود االتهامات بسرقة األموال
وه ــدره ــا ف ــي ب ـلـ ّ
ـديــة ال ـح ــدت إل ــى عــام
 ،2015وه ـن ــاك دعـ ــوى ق ـضــائـ ّـيــة ضــدّ
ـديــة أم ــام الـنـيــابــة الـعـ ّ
الـبـلـ ّ
ـامــة املــالـ ّـيــة،
ّ
حفظها النائب الـعــام املــالــي ،القاضي
علي ابــراهـيــم ،بـنـ ً
ـاء على شـهــادة أمني
ال ـص ـنــدوق نـفـســه ال ـتــي أت ــت ملصلحة
ّ
البلدية حينها.
ّ
ي ـقــول يــزبــك «أن ــا أع ـلــم ب ـكــل الـســرقــات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــوم ــون بـ ـه ــا مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات،
وتحديدًا منذ عام  ،2011والتي كانت
م ــوض ــع ش ـ ـكـ ــاوى قـ ـض ــائ ـ ّـي ــة ق ـ ّـدم ـه ــا
روج ـ ـيـ ــه ملـ ــع وه ـ ـ ُـو ع ـض ــو س ــاب ــق فــي
ال ـب ـلـ ّ
ـديــة ،يــومـهــا أج ـب ــرت عـلــى تقديم
ُ
شهادات كاذبة .فأنا كنت مجبرًا على
تنفيذ كل طلبات رئيس البلدية وكذلك
قـ ـ ــرارات ال ــدف ــع الـ ـص ــادرة ع ـنــه ،ألنـنــي
عبد مأمور ،وألنهم كانوا ّ
يهددونني
بطردي من عملي .وإذا كنت مختلسًا،
ف ـ ـل ـ ـمـ ــاذا س ـ ـك ـ ـتـ ــوا ع ـ ـنـ ــي طـ ـ ـ ـ ــوال هـ ــذه

الفترة؟» .ويشير يزبك إلــى أن «هناك
مئات املاليني املسحوبة من صندوق
ّ
البلدية منذ ست سنوات ،لقاء تنفيذ
ّ
أعـمــال وجلب أغ ــراض وهمية ،ال تقل
ال ــواح ــدة مـنـهــا ع ــن  30م ـل ـيــون ل ـيــرة،
ّ
وه ـ ــذه امل ـع ـل ــوم ــات ســأعــرض ـهــا كــلـهــا
أم ــام النيابة الـعـ ّ
ـامــة املــالـ ّـيــة ،مــن زينة
ّ
عـيــد امل ـيــاد ،إل ــى دف ــع أج ــور عــمــال لم
ً
ّ
البلدية ،وصــوال إلى
يعملوا ملصلحة
فواتير تغيير دواليب سيارات البلدية
التي تصدر كــل عشرة أي ــام ،واألم ــوال
ال ـ ـتـ ــي ي ـط ـل ـب ـه ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ش ـخ ـص ـيــا
م ــن ال ـص ـن ــدوق ،وفــوات ـيــر ال ـت ـعـهــدات،
وغيرها.»...
ي ـق ــول رئ ـي ــس ب ـل ـ ّ
ـدي ــة الـ ـح ــدت ج ــورج
ُ
ّ
ـون إن «ك ــل االت ـهــامــات ال ـتــي تـســاق
عـ ّ
ّ
بـحــقــي سـبـبـهــا ال ـك ـيــديــة والـسـيــاســة،
ّ
البلدية
ويخوضها عضو سابق فــي
ّ
وأحـ ــزاب مـنــاوئــة لـخــطــي الـسـيــاســي».
ويضيف عــون «الحقيقة أننا حاولنا
مراعاة ظروف أمني الصندوق أنطوان
ّ
الصحية ،وتواصلنا مع عائلته
يزبك
ّ
مـ ـ ـ ــرارًا إلعـ ـ ـ ــادة األم ـ ـ ـ ــوال ّالـ ـع ــام ــة إل ــى
ال ـص ـن ــدوق ال ـب ـل ــدي ،ف ــوق ــع اب ـنــه على
ش ـيــك ملـصـلـحــة ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة ،ك ـمــا أج ــرت

زوج ـ ـتـ ــه وكـ ــالـ ــة ق ــان ــون ـ ّـي ــة ب ــأم ــوال ـه ــا
ّ
البلدية أيضًا ،كضمانة لحني
ملصلحة
ً
إرجـ ـ ــاع امل ـب ـلــغ ك ــام ــا .لـكـنـهــم ع ـمــدوا
الح ـق ــا إلـ ــى ال ـت ـنـ ّـصــل م ــن إعـ ـ ــادة هــذه
ّ
القانونية
املبالغ ،فلجأنا إلــى السبل
والـقـضــاء كــونـنــا مؤتمنني عـلــى املــال
ال ـعــام فــي ال ـحــدت .وه ـنــاك مـلــف كامل
ّ
قدم إلى القضاء مرفق بكل املستندات
التي يحتاج إليها للقيام بتحقيقاته
كاملة».

تقرير الخبرة :الهدر ثابت
في الواقع ،تعيد هذه الواقعة التذكير
بملفات الفساد في ّ
بلدية الحدت التي
أث ـيــرت فــي ع ــام  ،2015وال ـتــي اتهمت
ّ
البلدية جورج عون باختالس
رئيس
ّ
أمــوال عـ ّ
ـامــة ،قــدرت وقتها بنحو 600
مليون ليرة أي ما يقارب  %10من قيمة
ً
ّ
ّ
للبلدية ،فضال عن
السنوية
املــوازنــة
ّ
بعمليات تزوير ،كانت موضوع
القيام
شكوى ّ
قدمها عضو مجلس البلدية
ّ
العامة
السابق روجيه ملع لدى النيابة
املــالـ ّـيــة الـتـمـيـيـ ّ
ـزيــة .وه ــي بـحـســب ملع
ّ
ّ
«تتضمن ستة ملفات تتعلق بإقامة
ّ
ح ـ ـفـ ــات وهـ ـم ــي ــة ل ـل ـم ـس ـن ــن ،أعـ ـم ــال

ت ـعـ ّـهــدات وهـمـ ّـيــة ت ـقــوم بـهــا مـ ّ
ـؤسـســة
القهوجي ،صفقة شراء زينة ّامليالد من
شركة أيانيان بفواتير مضخمة وغير
ّ
ّ
كهربائية
مسجلة ،صفقة شراء أدوات
ّ
م ــن مــؤس ـســة م ـط ــر ،وت ـقــديــم ع ــروض
ّ
ّ
إدارية
وهمية بموجب ملفات
وأسعار
غير مستوفية الشروط».
بحسب تقرير الخبير داني بو هدير،
ال ــذي عـ ّـيـنـتــه حـيـنـهــا الـنـيــابــة الـعـ ّ
ـامــة
ّ
ّ
املــالـ ّـيــة للتدقيق بـكــل الــوقــائــع املــالــيــة
واملخالفات املذكورة في منت الشكوى،
ّ
واإلشـ ـ ـ ــارة إل ــى ك ــل ه ــدر أو اخ ـتــاس
ّ
ل ـل ـمــال الـ ـع ـ ّ
ـام ،وب ـي ــان كـيـفــيــة حـصــول
هـ ــذه األعـ ـم ــال وه ــوي ــة ال ـقــائ ـمــن بها
وامل ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ـهــا .يـشـيــر الـتـقــريــر
ف ــي خــاص ـتــه الـ ــى وج ـ ــود مـخــالـفــات
ّ
ّ
ّ
وهمية ،ورغم
ومالية وأعـمــال
إداري ــة
ّ
ذلــك ،قــرر النائب العام املالي القاضي
ّ
ويتبي من
علي ابراهيم حفظ امللف.
التقرير اآلتي:
ّ
 -1أن بـلــديــة ال ـحــدت لــم تـنــفــذ حفالت
لتكريم املسنني في أواخــر سنة 2010
و ،2011كـمــا ال يـمـكــن تـحــديــد وجـهــة
اس ـت ـع ـم ــال األم ـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي خـ ّـص ـصــت
إلقامتها والبالغة نحو  88.5مليون
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تقرير

مذكرة «لفت نظر»

تسوية مخالفات األمالك البحرية تخالف الدستور

لـيــرة ،والـتــي صرفها أمــن الصندوق
ملصلحة عضو املجلس الـبـلــدي زيــاد
صــومــا ولـيــس إلــى صــاحــب املـ ّ
ـؤسـســة
التي تقول البلدية إنها تعاقدت معه
لتأمني لوازم الحفالت.
ّ
بتعهدات واستئجار آليات
 -2القيام
وع ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــال ي ــومـ ـي ــن خـ ــافـ ــا ل ــأص ــول
ّ
واإلداري ـ ـ ـ ــة وامل ــال ـ ّـي ــة ،بما
امل ـحــاس ـبـ ّـيــة
ّ
يتضمن هــدرًا للمال الـعــام ،وينطوي
ّ
على صفقات وتلزيمات يتم إعدادها
ّ
وتنفيذها وتسلمها وتسديد قيمتها
خـ ــافـ ــا ل ـ ــأص ـ ــول .ووج ـ ـ ـ ــود عـ ــروض
أس ـع ــار م ـح ــددة سـلـفــا ومـطـبــوعــة في
البلدية بقيمة  112مليون ليرة بأمر
مـ ــن م ـ ـقـ ـ ّـرر األش ـ ـغـ ــال ع ـض ــو امل ـج ـلــس
ال ـب ـلــدي ع ـبــدو ش ــرف ــان ،بـحـيــث يـكــون
ه ــذا املـبـلــغ مــدفــوعــا بـمــوجــب ق ــرارات
لألصول ،وكذلك صرف أموال
مخالفة
ّ
ألعمال لم تنفذ.
ّ
 -3عدم ّ
البلدية بتطبيق القوانني
تقيد
ّ
وتـنـفـيــذ األح ـك ــام ال ـتــي تــرعــى عملية
عـقــد الـنـفـقــة ،عـنــد الـتـعــاقــد مــع شركة
«أي ــانـ ـي ــان» لـ ـش ــراء زي ـن ــة املـ ـي ــاد عــام
 2013بقيمة  190مليون لـيــرة ،وذلــك
لـنــاحـيــة ض ـ ــرورة تـغـطـيــة املــدفــوعــات
بـ ـ ـح ـ ــواالت ص ـ ـ ــرف ،وع ـ ـ ــدم اس ـت ـخ ــدام
الحساب املصرفي الـخــاص بالبلدية
ل ــدى م ـصــرف لـبـنــان ح ـص ـرًا لتسديد
مستحقاتها املالية من خالله ،إذ ّ
تبي
أن ح ـ ـ ــواالت الـ ـص ــرف ال ـ ـصـ ــادرة غـيــر
مطابقة مــن حـيــث تفاصيل الــدفـعــات
وتــواريـخـهــا .كما لــم يـتـ ّ
ـوصــل الخبير
إل ــى إمـكــانـ ّـيــة تـحــديــد مــن أي ــن قبضت
شركة أيانيان مبلغ  22.9مليون ليرة
مــن الـبـلــديــة وم ــن دون حــوالــة صــرف،
وتسجيل دفعة بقيمة  18مليون ليرة
في حساب صاحب الشركة وليس في
صندوقها ،من بلدية الحدت ،من دون
ً
أن تصدر الشركة إيـصــاال بذلك ،ومن
دون أن ت ـسـ ّـجــل ف ــي مـحــاسـبــة بـلــديــة
الحدت.
 -4عقد نفقة مع مؤسسة مطر لألدوات
ّ
الكهربائية بقيمة  19.8مليون ليرة،
في حني يفيد صاحب الشركة بأنه لم
ّ
ّ
البلدية
يوقع حوالة صرف ،فيما سلم
بضاعة بقيمة  3.9مــايــن لـيــرة فقط
وقبض ثمنها نقدًا من عضو املجلس
البلدي عبده شرفان ،خالفًا ملا تظهره
الحوالة.

ّ
القضية
ختم

ي ـق ــول رئ ـي ــس ب ـل ـ ّ
ـدي ــة الـ ـح ــدت ج ــورج
ابراهيم حفظ
عون إن «القاضي علي
ّ
ّ
ال ــدع ــوى امل ـق ـ ّـدم ــة ،ب ـعــدمــا حــقــق بـكــل
االتـ ـه ــام ــات ال ـت ــي أوردت ـ ـهـ ــا ال ــدع ــوى
وتـقــريــر الـخـبـيــر ،عـلـمــا ب ــأن املخالفة
ّ
الوحيدة الثابتة هــي املتعلقة بملف
ً
ح ـف ــات امل ـس ـنــن ال ـت ــي ل ــم ت ـقــم ف ـعــا،
وك ـ ــان روجـ ـي ــه مل ــع ال ـع ـضــو امل ـس ــؤول
ّ
ُع ــن تـنـظـيـمـهــا ،إل أن األم ـ ـ ــوال الـتــي
ّ
خ ـ ّـصـ ـص ــت لـ ـه ــا وزعـ ـ ـ ـ ــت عـ ـل ــى ش ـكــل
إع ــاش ــات ع ـلــى امل ـس ـنــن وهـ ــذا مثبت
بـفــواتـيــر قـ ّـدمــت إل ــى الـقـضــاء ،وكــذلــك
األمـ ــر بــالـنـسـبــة إل ــى امل ـل ـفــات األخ ــرى
ّ
التي أظهرنا املستندات املتعلقة بها،
ّ
ّ
القضية .وتاليًا
وتقرر على أثرها ختم
إن االرتكاز على تقرير خبير بشكوى
محفوظة ،وربطه بما اكتشفناه اليوم
ّ
البلدية،
مــن اختالسات فــي صـنــدوق
ّ
منطقي .وعلى الرغم من ذلك،
أمر غير
نحن تحت القانون».

فيما ينظر المجلس
الدستوري في الطعن بقانون
الضرائب ،تسعى جمعية
ُ
«المفكرة القانونية» بالنيابة
عن «ائتالف الشاطئ اللبناني»
إلى لفت نظره إلى مخالفات
دستورية ّ
جدية لم تلحظها
ّ
المقدمة
مراجعة الطعن
من  10نواب ،أبرزها تسوية
التعديات على األمالك
العمومية البحرية وخفض
الغرامات المفروضة عليها
هديل فرفور
ف ــي  30آب امل ــاض ــي ،ت ـق ـ ّـدم ع ـشــرة ن ــواب
ب ـم ــراج ـع ــة أم ـ ـ ــام امل ـج ـل ــس ال ــدسـ ـت ــوري
ّ
لـلـطـعــن ف ــي ال ـق ــان ــون امل ـت ـعــلــق بـتـعــديــل
واسـ ـتـ ـح ــداث ب ـع ــض امل ـ ـ ــواد ال ـقــانــون ـيــة
ال ـض ــري ـب ـي ــة ل ـت ـم ــوي ــل س ـل ـس ـل ــة ال ــرت ــب
والـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب (ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـم ــل ال ـ ــرق ـ ــم 45
ُوال ـ ـص ـ ــادر فـ ــي  21آب امل ـ ــاض ـ ــي) .ه ــذه
املراجعة ،التي «قــادهــا» حــزب الكتائب،
استندت إلــى مــادة وحـيــدة فــي القانون
ت ـع ـت ـب ــره ــا تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى ازدواج ـ ـ ـيـ ـ ــة
ض ــريـ ـبـ ـي ــة ت ـص ـي ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف واملـ ـه ــن
الـ ُـحـ ّـرة مــن ج ــراء فــرض تــأديــة الضريبة
ّ
عـلــى ال ـفــوائــد املـصــرفـيــة .وبــال ـتــالــي ،إن
ُ
مــراجـعــة الـطـعــن تـلــك لــم تـ ِـشــر إل ــى مــواد
يتضمنها القانون ،على
«أكثر خطورة»
ّ
ُ ّ
حـ ّـد تعبير كــل مــن «املـفــكــرة القانونية»
و«ائ ـ ـتـ ـ ّـاف ال ـش ــاط ــئ ال ـل ـب ـن ــان ــي» ،وهــو
م ــا ح ــف ــز ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــداد م ــذك ــرة ف ــي ه ــذا
ال ـش ــأن ،وم ـحــاولــة تسليمها للمجلس
ال ــدسـ ـت ــوري ،وامل ـطــال ـبــة بــإب ـطــال امل ــواد

ُ
املـ ـتـ ـصـ ـل ــة بـ ـتـ ـس ــوي ــة املـ ـخ ــالـ ـف ــات ع ـلــى
األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة ال ـحــاص ـلــة ق ـبــل -1-1
 1994التي يتضمنها القانون املطعون
ُ
ّ
«ت ّ
شرع
فيه ،ألن من شــأن هــذه املــواد أن
االعتداءات الحاصلة على طول الشاطئ
ال ـل ـب ـنــانــي خـ ــال الـ ـح ــرب ومـ ــن ب ـعــدهــا،
ل ـقــاء م ـبــالــغ زه ـي ــدة وع ـل ــى ن ـحــو يـمـ ّـس
بملكهم العام
بحقوق املواطنني بالتمتع
ُ ّ
وبالشاطئ» ،وفق ما يرد في املذكرة.

توسيع حق التقاضي

ّ
عـ ـمـ ـلـ ـي ــا ،ال ي ـ ـح ـ ــق لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات غ ـي ــر
الحكومية الـتـقـ ّـدم بطعن أم ـ ّـام املجلس
الــدس ـتــوري ،إذ إن ه ــذا ال ـحــق محصور
برئيسي الجمهورية ومجلس ال ــوزراء
ُأو ع ـ ـش ـ ــرة ن ـ ـ ـ ـ ـ ــواب ،إال أن ُ ال ـج ـه ـت ــن
ّ
املـتـقــدمـتــن تـسـعـيــان عـبــر امل ــذك ــرة إلــى
إرساء إجراءات تهدف إلى «توسيع حق
الـتـقــاضــي وت ـعــزيــز ُم ـشــاركــة املــواطـنــن
ف ــي ال ـش ــأن ال ـع ــام وف ــي ُم ـســاء لــة أع ـمــال
الـحــائــزيــن وكــا ُلــة عــامــة مـنـهــم» ،وفــق ما
يــرد فــي نــص املــذكــرة الـتــي طــرحــت هــذا
ال ـن ـقــاش ع ـلــى امل ـج ـلــس ن ـف ـســه ،وذك ــرت
موجبات قبول املذكرة من ناحية غياب
نصوص القوانني التي تمنع ُاملواطنني
من تقديم العرائض واملذكرات املشابهة،
ً
فـضــا عــن امل ــادة  8مــن اإلع ــان العاملي
لحقوق اإلنسان التي تضمن حق الفرد
باللجوء إلى املحاكم الوطنية إلنصافه،
إضــافــة إلــى تــوجــه العديد مــن املجالس
الدستورية واملحاكم الدولية إلى قبول
فـكــرة «صــديــق املـحـكـمــة» ،ألنـهــا تسمح
بتطوير املنظومة الحقوقية.
ف ــي امل ـب ــدأ ،رف ُــض املـجـلــس الــدس ـتــوري،
ُّ
أمس ،تسلم املذكرة انطالقًا من حصرية
ّ
التقدم بالطعن بالجهات ُاملذكورة
حق
ّ
أع ــاه ،إال أنــه طلب توجيهها (املــذكــرة)
إل ـي ــه ع ـبــر وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،ت ـمــامــا كما
ح ـص ــل ع ـن ــدم ــا تـ ـق ـ ّـدم ــت ك ــل م ــن ُحـمـلــة
«جنسيتي حق لي وألسرتي» و«املفكرة
القانونية» فــي تشرين الـثــانــي املاضي
ّ
لــدى املجلس بمذكرة ُمشابهة مــن أجل

مواجهة «لوبي» المنتجعات البحرية
ُ ّ
فــي حــديــث لـ ـ «األخـ ـب ــار» ،يـقــول املــديــر ُالـتـنـفـيــذي لـ ـ «امل ـفــكــرة الـقــانــونـيــة»
املحامي نــزار صاغية ،إن تقديم هــذه املــذكــرة هو «الخطوة األبــرز األولــى
ً
التي قام بها ائتالف الشاطئ املدني» ،وإن هذه الخطوة تأتي استكماال
ملسار طويل سيبدأه االئتالف سعيًا إلــى جعله «قــوة مقابلة تواجه قوة
أصحاب املنتجعات البحرية»ُ .ويضيف أن السلطة عمدت إلــى محاورة
أصحاب املنتجعات عندما صاغت القانون« ،ما نسعى إليه هو اعتماد
االئتالف كجهة مخولة إلبــداء استشارات حول حقوق العامة في ملكها
العام البحري».
اللبنانية.
الطعن ُفي قانون الجنسية
ُ
يـ ـق ــول امل ـ ــدي ـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـ ـ ـ «املـ ـفـ ـك ـ ّـرة
القانونية» ،املحامي نــزار صاغية ،إنــه
ُع ـ ــرض ع ـلــى ال ـج ـه ـتــن اقـ ـت ــراح تـحــديــد
مـ ــوعـ ــد م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس ا ُملـ ـجـ ـل ــس م ـ ــن أج ــل
م ـنــاق ـشــة ق ــان ــون ـي ــة املـ ــذكـ ــرة وإم ـكــان ـيــة
ّ
اعتمادها كــإجــراء يعزز التشاركية بني
ُ
املواطنني واملجلس .ويضيف« :يبدو أن
املجلس متفهم لهذه الخطوة الجديدة،
ل ـك ـنــه ال يـ ـ ــزال غ ـي ــر م ـق ـت ـنــع بـ ـه ــا ،وه ــو

تعطي التسوية وضعية
ممتازة للمعتدين وال
تولي الضحايا أي حقوق

لقانون التسوية ،املتمثلة بـ «منح عفو
كامل أو جزئي عن املسؤولية الجزائية
الناجمة عن االعـتــداءات الحاصلة على
البحرية قبل تاريخ ،»1994-1-1
األمالك ُ
إذ حصر املشرع تسوية املخالفات بتلك
التي ُحصلت قبل عام  1994فقط .وهنا
ت ــرى امل ــذك ــرة أن ه ــذا «ال ـع ـفــو األب ـيــض»
للمخالفني اآلخرين« ،يرشح عن تمييز
فــاضــح لـصــالــح فـئــة مــن املــواط ـنــن ضد
ف ـئ ــات أخـ ــرى م ــن دون م ـب ــرر ويـنــاقــض
م ـ ـ ـبـ ـ ــادئ الـ ـ ـح ـ ــد األدنـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــدالـ ــة
االن ـت ـقــال ـيــة»ّ .أمـ ــا ال ـت ـعــديــات الـحــاصـلــة
بعد عــام  ،1994فقد شملت في القانون
على عفو جزئي تمثل بتنزيل الغرامة
امل ـحــددة مــن  5م ــرات ب ــدل اإلش ـغ ــال إلــى
 1.75لهذا البدل في حال تسديد الغرامة
عدًا ونقدًا .من هنا ،خلصت املذكرة إلى
اعتبار أن هــذا العفو هــو بمثابة «عفو
ع ــام تـمـيـيــزي» ،وبــالـتــالــي فـهــو مخالف
للدستور.

تشريع اإلشغال الدائم

سـيـحـتــاج إل ــى مناقشتها ،ونـحــن على
استعداد ألن نضغط في هذا االتجاه».
ُ
تهدف املذكرة إلى لفت نظر املجلس إلى
مخاطر قانون تسوية األمالك العمومية
الـبـحــريــة ،وبــالـتــالــي اسـتـغــال مناسبة
ال ـط ـع ــن م ــن أجـ ــل ال ـت ـص ــدي لـلـمـخــالـفــة
مسألة التسوية .بمعنى
التي ترسيها
ُ ّ
آخ ــر ،تــأتــي ه ــذه امل ــذك ــرة بـمـثــابــة دعــوة
إلى املجلس من أجل التدقيق في أحكام
الـقــانــون بــرمـتــه ،ولـيــس فــي امل ــواد التي
فيها النواب العشرة فقط.
طعن
ُ
ُ ّ
ت ـق ـ ّـس ــم املـ ــذكـ ــرة أسـ ـب ــاب ب ـط ــان قــانــون
ت ـســويــة األمـ ـ ــاك ال ـع ــام ــة ال ـب ـحــريــة إلــى
أربعة أقسام:

غرامات زهيدة

ّ
يتعلق القسم األول بوظيفة القانون في
تأمني ُتمويل السلسلة .في هــذا القسم،
ّ
ت ـق ــول املـ ــذكـ ــرة إن ال ـتــدق ـيــق ف ــي كيفية
اح ـت ـســاب ال ـغ ــرام ــات «ي ـ ــؤدي إل ــى إل ــزام
هــؤالء املخالفني بتسديد مبالغ زهيدة
ال تتماشى مع شروط التعويض العادل
أو م ــع م ـبــدأ املـ ـس ــاواة ب ــن امل ــواط ـن ــن».
وتستعرض فــي هــذا الـصــدد آلية الدفع
التي استندت إلى تقديرات حصلت عام
 1992والـتــي ال تأخذ باالعتبار ارتفاع
ً
إشغالها ،فضال
قيمة العقارات وبدالت
ُ
نسب املضاعفة
تحديد
عن التفاوت في
ُ
في تحديد البدل .لتخلص املذكرة إلى أن
املــادة  11من قانون الضرائب (املتعلقة
بـ ـق ــان ــون تـ ـس ــوي ــة األمـ ـ ـ ـ ــاك ال ـب ـح ــري ــة)
ّ
معرضة لإلبطال «ألنها تخالف املادة 7
من الدستور التي تفرض املـســاواة بني
املــواط ـنــن فــي حـقــوقـهــم ومــوجـبــاتـهــم»،
ُمشيرة إلى أن «ال شيء يبرر أن يستثمر
ق ـس ــم م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن األم ـ ـ ــاك ال ـعــامــة
ً
ً
مــن دون أن ي ـســددوا ب ــدال ع ــادال عنها،
ّ
على نحو يـخــل بــاملـســاواة بينهم وبني
اآلخرين».

منح عفو للمخالفين
يتعلق القسم الثاني بالوظيفة الثانية

ُ ّ
تتناول املذكرة في القسم الثالث الوظيفة
املتعلقة ب ـ «مـعــالـجــة» املـخــالـفــات .هنا،
تخلص املــذكــرة إل ــى ال ـقــول إن الـقــانــون
«يمنح الجهات املخالفة إمكانية إشغال
األمــاك العامة البحرية عند توافر عدد
من الشروط لقاء بــدالت غير عادلة ()...
ويخضع اإلشغال تبعًا للمعالجة لنظام
دائم تمييزي بالنسبة إلى سائر شاغلي
األمـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة ،وي ـف ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
مــراسـيــم اسـتـغــال للملك ال ـعــام طويلة
خالفًا للمادة
األمد أو غير محددة املدة
ُ
ُ
 89مــن الــدسـتــور» .وتـضـيــف املــذكــرة أن
«األخـطــر» مــن كــل مــا ُسبق ،أن القانون،
وع ـبــر ت ـشــريــع إب ـق ــاء امل ـن ـش ــآت الــدائ ـمــة
امل ـب ـي ـنــة خ ــاف ــا ل ـل ـق ــان ــون ع ـل ــى األمـ ــاك
العمومية البحرية« ،يفتح الباب وللمرة
األولــى بتاريخ لبنان إلنشاء مساحات
خارج القانون».

مخالفة مبدأي الضرر والتناسب

ُ ّ
ف ــي ال ـق ـســم ال ــراب ــع ،تـسـتـعــرض امل ــذك ــرة
مسألة «انـتـفــاء التناسب بــن املصلحة
الجسيم
املـتــأتـيــة مــن الـقــانــون وال ـضــرر ُ
الناتج منه على صعيد مفهوم امللكية
الـ ـع ــام ــة وال ـ ـحـ ــق ب ــال ـت ـم ـت ــع ب ــال ـب ـح ــر».
وتـخـلــص إل ــى أن الـقــانــون ي ــؤدي ُحكمًا
«تقييد حقوق أساسية ُوإلى ضرب
إلى ُ
ساواة في استخدام امللك العام».
امل
مبدأ
ُ
وتستند املــذكــرة في هــذه الخالصة إلى
ب ـع ــض ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي ت ـت ـم ـثــل بـ ــأن ب ــدل
املعالجة يبقى زهيدًا لتمويل السلسلة،
ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل أن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدان
ال ـس ـيــاح ـيــة تـعـمــد إل ــى ف ـتــح شــواطـئـهــا
أم ـ ــام ال ـع ـم ــوم م ــن أجـ ــل رفـ ــع عـ ُـائــدات ـهــا
السياحية .إضافة إلى اعتبار املذكرة أن
كلفة املعالجة «خطيرة ج ـدًا»؛ إذ ترهن
مستقبل األجيال املقبلة من خالل تمكني
ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ب ــإع ـط ــاء مــراس ـيــم
إشغال من دون أي مدة قصوى .كذلك إن
ُ
ّ
ستعد باهظة على اعتبار
كلفة املعالجة
أنها تعطي وضعية ممتازة للمعتدين
ّ
وال تولي الضحايا أي حقوق على نحو
يناقض الحد األدنى للعدالة اإلنتقالية.
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استثمار

عمالت

اللبنانيون ...تاسع الجنسيات
استثمارًا في دبي
كـشـفــت دائـ ــرة األراض ـ ــي واألم ـ ــاك فــي دب ــي عــن قــائـمــة أك ـثــر 10
جنسيات استثمارًا في السوق العقارية لإلمارة خالل الفترة من
الجاري  2017وذلك
مطلع يناير  2016وحتى نهاية يونيو من العام ّ
من حيث عــدد الصفقات وليس قيمتها .وقــد حــل اللبنانيون في
املرتبة التاسعة من حيث عدد الصفقات العقارية في اإلمارة والتي
بلغت  1313صفقة بقيمة ّ  2.661مليار درهــم إمــاراتــي ،متفوقني
على األميركيني الــذيــن حــلــوا فــي املرتبة الـعــاشــرة ( 1119صفقة
بقيمة  2.873مليار درهم إماراتي).
من أصل الجنسيات العشر ضمت الالئحة إضافة إلى اللبنانيني
ً
كال من اإلماراتيني الذين حلوا في املرتبة األولــى ( 12000صفقة
بقيمة  37.402مليار درهم إماراتي) ،يليهم السعوديون في املرتبة
 5366( 4صفقة بقيمة  12.510دره ــم إم ــارات ــي) ،ثــم املصريون
في املرتبة  2439( 6صفقة بقيمة  4.035مليار درهــم إمــاراتــي)،
واألردنيون في املرتبة  2235( 7صفقة بقيمة  4214مليار درهم
إماراتي) .أما بقية الجنسيات فتوزعت كالتالي :في املرتبة الثانية
الهنود ( 10628صفقة بقيمة  20.420مليار درهم إماراتي) ،وفي
املرتبة الثالثة الباكستانيون ( 5398صفقة بقيمة  7.018مليار
درهم إماراتي) والبريطانيون في املرتبة الخامسة ( 4188صفقة
بقيمة  8.916مليار درهم إماراتي) فيما حل الصينيون في املرتبة
 2177( 8صفقة بقيمة  3.140مليار درم إماراتي) .في اإلجمال
شهدت إمــارة دبــي خــال  18شهرًا إتمام  71ألــف صفقة عقارية
بلغت قيمتها  151مليار درهم إمارتي ّ
موزعة على  217جنسية.

شقق للبيع...
بـ « 30بيتكوين»

في خطوة من شأنها أن تعزز من
التعاون االقتصادي بين دول «بريكس»
(البرازيل ،روسيا ،الصين ،الهند وجنوب
إفريقيا) ومن مساعيها للحد من
هيمنة الواليات المتحدة األميركية على
المنظومة المالية العالمية ،كشف رئيس
صندوق االستثمارات المباشرة الروسي،
كيريل دميترييف ،أن دول «بريكس»
تبحث إمكانية إطالق عملة «بريكس»
مشفرة  Cryptocurrencyكبديل
ألدوات الدفع األخرى ،مشيرًا «إلى أنه في
الوقت الحالي يجري التركيز بين الدول
األعضاء على استخدام العمالت الوطنية.
لكن بدأت مناقشة العمالت المشفرة
كإحدى آليات الدفع الممكنة .قد يكون
العمليات
على ذلك طلب في بعض ً
الحسابية ،وسيكون ذلك بديال جيدًا
للدوالر وقطاعات المحاسبة األخرى»

عملة «بريكس»...
بديل لمواجهة الدوالر؟
رضا صوايا

تبلغ كلفة المشروع  326مليون دوالر

في خطوة الفتة وفريدة من نوعها على مستوى العالم شهدت دبي
إطــاق مشروع عقاري ضخم (أستون بــازا) بقيمة  326مليون
دوالر ّ
يتميز بكونه يتيح شراء الشقق باستخدام عملة «البيتكوين»
الرقمية.
والبيتكوين عملة رقمية وشبكة دفــع ال وجــود فيزيائيًا لها وتم
تــداولـهــا فقط عبر االنـتــرنــت ويمكن فعليًا مقارنتها ومبادلتها
بعمالت أخ ــرى مثل ال ــدوالر وال ـي ــورو ،ويبلغ سعر كــل بيتكوين
حاليًا حوالى  4637دوالر أميركي .وتتميز البيتكوين بإمكانية
الدفع والشراء مباشرة بني األشخاص من دون الحاجة إلى املرور
بــوســاطــة امل ـصــرف ،إضــافــة إلــى أنــه ال يــوجــد هيئة مــركــزيــة تقف
خلفها كما ال يمكن تتبعها بسبب عدم وجود رقم تسلسلي لها
مثل العمالت التقليدية.
الـشــركــة امل ـطـ ّـورة للمشروع هــي «أسـتــون بروبيرتي فينتوريس»
والتي تملكها سيدة األعـمــال البريطانية ميشيل مــون وشريكها
دوغ بارومان .ويقدر أن تنتهي األعمال في املشروع الذي ستبلغ
مساحته  2.4مليون قــدم مربع عــام  .2020وفقًا للشركة سوف
تكون هناك  150شقة أولية للشراء من إجمالي  ،750بدءًا من شقق
االستوديو بسعر  169.000دوالر – حاليًا حوالى  30بيتكوين
– إلــى شقق بغرفتي نــوم بسعر  380.000دوالر ،أو حــوالــى 85
بيتكوين .في حني كان بإمكان املستثمرين شراء بيتكوين واحد
ً
بسعر يــزيــد قليال عــن  20دوالرًا فــي عــام  ،2013مما يعني أن
البيتكوين التي اشتراها املستثمر في ذلك الوقت بقيمة  600دوالر
ستكون كافية لـشــراء «اسـتــوديــو» فــي التطوير الـجــديــد ،بحسب
صحيفة أرابيان بيزنس.
املـشــروع إذًا يسعى الستقطاب املستثمرين الذين استفادوا من
طفرة البيتكوين ويرغبون بتحويل أصولهم الرقمية إلــى أصول
مادية .مبادرة جريئة لكنها في الوقت عينه تحمل في طياتها بعد
نظر وقــدرة على استشراف املستقبل في ظل األهمية املتصاعدة
لـســوق البيتكوين على مستوى الـعــالــم والـتــي بلغ حجمها أوائــل
هذه السنة حوالى  19مليار دوالر .ومما ال شك فيه بأن املشروع
ف ــي ح ــال نـجــاحــه سـيـشـكــل ق ــاع ــدة مـهـمــة لـلـمـطــوريــن الـعـقــاريــن
واملستثمرين فــي شتى القطاعات ملـحــاولــة االسـتـفــادة مــن سوق
البيتكوين والعمالت الرقمية بشكل أكبر.

هل األولوية بالنسبة
إلى الصين هي طريق
الحرير أم بريكس؟

م ــع اخ ـت ـت ــام أعـ ـم ــال ال ـق ـم ــة ال ـتــاس ـعــة
ملـ ـجـ ـم ــوع ــة «بـ ــري ـ ـكـ ــس» ال ـ ـتـ ــي ع ـق ــدت
ف ــي مــدي ـنــة ش ـيــامــن الـصـيـنـيــة أخ ـي ـرًا
بحضور رؤساء الدول األعضاء يطرح
ال ـس ــؤال ع ــن م ــدى فـعــالـيــة اإلجـ ـ ــراءات
التي اتبعتها املجموعة منذ نشأتها،
وهل الحديث عن عملة ّ
موحدة ،سواء
ّ
جدي وله أسس
أكانت رقمية أم ورقية
صـلـبــة ،أم أن املـســألــة ليست أكـثــر من
م ـجــرد ط ـمــوحــات ،أق ـلــه ف ــي املستقبل
القريب؟
ب ـ ـ ــدأ ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ل ـت ـش ـك ـي ــل م ـج ـمــوعــة

بــريـكــس ع ــام  ،2006وع ـق ــدت أول قمة
لـهــا ع ــام  ،2009وكــانــت حينها تعرف
بال «بريك» ،وذلك قبل انضمام جنوب
أفــري ـق ـيــا عـ ــام  .2010م ــن أب ـ ــرز أهـ ــداف
املـجـمــوعــة ،كـســر االحـتـكــار األمـيــركــي ـ
الـغــربــي على االقـتـصــاد الـعــاملــي وأبــرز
امل ــؤسـ ـس ــات امل ــال ـي ــة ال ـع ــامل ـي ــة كــالـبـنــك
الدولي وصندوق النقد الدولي والدفع
باتجاه حوكمة أكثر عــدالــة فــي املجال
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى تـشـجـيــع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وال ـس ـي ــاس ــي
والثقافي وتعزيزه بني الدول األعضاء.
وم ـ ــن أبـ ـ ــرز إنـ ـ ـج ـ ــازات امل ـج ـم ــوع ــة ك ــان
إطالق بنك «التنمية الجديد» عام 2014

عملة رقمية تجمع أكبر مصارف العالم
انضمت  6مصارف عاملية كبرى إلى مصرف
 UBSالـســويـســري فــي ج ـهــوده إلط ــاق نظام
نقد رقـمــي يـعــرف بعملة التسويات املصرفية
« )utility settlement coin) «USCوال ــذي
ي ـهــدف إل ــى ال ـس ـمــاح ل ــأس ــواق املــال ـيــة بتسوية
املعامالت وتسديد املدفوعات بسرعة عن طريق
تكنولوجيا البلوكشني.
املـ ـص ــارف امل ـن ـض ـمــة ه ــي مـ ـص ــارف بــاركـلـيــز
 Barclaysوكــريــدي ســويــس Credit Suisse
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــرف االم ـ ـبـ ــريـ ــالـ ــي ال ـ ـك ـ ـنـ ــدي ل ـل ـت ـج ــارة
Canadian Imperial Bank of Commerce
و أتــش أس بــي ســي  HSBCو ام يــو اف جي
 MUFGو م ـصــرف س ـتــايــت س ـتــريــت State
.Street
اعتماد "عملة التسويات املصرفية" من شأنه أن
يزيد من كفاءة البنوك واألسواق املالية ،خاصة
وأن املـعــامــات بــن الـبـنــوك واملــؤسـســات املالية
في الوقت الراهن تتسم بالتعقيد وباستنزافها
للوقت وتكلفتها العالية .وبالتالي ستساهم هذه
العملة بجعل املعامالت شبه آنية بني املصارف.
وال ـف ـك ــرة ت ـق ــوم ع ـلــى أن ك ــل عـمـلــة م ــن "عـمـلــة
التسويات املصرفية" ستمثل عملة ثابتة مثل
اليورو أو الــدوالر على أســاس واحــد إلــى واحــد،

وبالتالي ستكون مدعومة  %100من املصرف
املركزي املحلي .وعلى الرغم من أن "البيتكوين"
تــم تـطــويــره لتفكيك الـسـلـطــة الـنـقــديــة املــركــزيــة
بدأت الكثير من البنوك املركزية من حول العالم
وخاصة في الواليات املتحدة األميركية والصني
التحقق مــا إذا كــان بإمكانهم إص ــدار عمالت
رقمية خاصة بهم .وفي هذا اإلطار يعتقد بنك
إنجلترا املركزي وفقًا لدراسة نشرها في تموز
من العام املاضي بــأن العملة الرقمية الصادرة
ع ــن املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي م ــن شــأن ـهــا أن تـعــزز
االس ـت ـقــرار امل ــال ــي ،وتـحـفــز الـنـمــو االقـتـصــادي
وتزيد من فعالية السياسة النقدية.

ال ــذي بــاشــر أع ـمــالــه ع ــام  2015وال ــذي
يبلغ رأسماله  100مليار دوالر ،ويراد
منه تقديم التمويل ملشروعات البنية
التحتية والتنمية في دول املنظمة.

تحديات رغم اإلنجازات
ت ــري ــد دول م ـج ـم ــوع ــة «ب ــريـ ـك ــس» أن
ّ
متميزًا يمكن أن يصلح
تقدم نموذجًا
ً
بديال أو بالحد األدنى منافسًا للنظام
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـس ــائ ــد ح ــال ـي ــا ،والـ ــذي
يدار من واشنطن ،ويستند إلى عدالة
أكبر في التعاطي ،وهــو ما يبرز على
سبيل املثال من خالل مساهمة الدول
األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ب ـح ـص ــص مـ ـتـ ـس ــاوي ــة ّفــي
رأسمال «بنك التنمية الجديد» بغض
ال ـن ـظــر ع ــن ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
ل ـكــل دولـ ــة وح ـجــم اق ـت ـصــاديــات ـهــا ،ما
يـ ـح ــول دون ه ـي ـم ـنــة أي م ـن ـه ــم عـلــى
ال ـقــرار وقــدرتـهــا على التحكم بوجهة
األمـ ــوال وكـيـفـيــة صــرفـهــا ،عـلــى عكس
مـ ــا هـ ــو م ـع ـت ـم ــد فـ ــي الـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي
وصـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي .ل ـكــن على
الــرغــم مــن حـجــم اآلمـ ــال والـطـمــوحــات
واإلن ـ ـجـ ــازات ال ـتــي ُحـقـقــت حـتــى اآلن،
إال أن دول «بــري ـكــس» ال ت ــزال تــواجــه
ت ـح ــدي ــات ك ـب ـي ــرة ت ـف ــرم ــل انــدفــاع ـت ـهــا
وت ـع ــرق ــل م ــواج ـه ــة ال ـن ـف ــوذ األم ـيــركــي
على االقتصاد العاملي .فاالضطرابات
ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
التي تعانيها دول املجموعة كل على
حدة ،إضافة إلى املشاكل التي تعتري
عالقاتها في ما بينها ،ال تساعد على
طمأنة باقي الدول النامية وتشجيعها
على التخلي ّ
عما هو سائد.
ف ـع ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،ع ــان ــت كـ ــل مــن
روسيا والبرازيل من ركود اقتصادي
ّ
امتد لنحو عامني ،ولم تخرجا منه إال
مـنــذ شـهــريــن تـقــريـبــا ،وتــأثــرت كــل من
البرازيل وجنوب أفريقيا بموجة عدم
استقرار سياسي المست حد الهاوية،
وت ـحــدي ـدًا فــي ب ــاد الـســامـبــا ،مــع عــزل
الرئيسة السابقة ديلما روسـيــف في
 31آب من العام املنصرم ،الذي ال تزال
ارتداداته مستمرة حتى اآلن.
كــذلــك تـلـقــي ال ـخــافــات الـتــاريـخـيــة ما
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ظل هذه املعطيات ،هل يمكن الحديث
جــديــا ع ــن قـ ــدرة دول «بــري ـكــس» على
إطالق عملة ّ
موحدة؟

عالقة ملتبسة مع الدوالر
تتميز الـ  Cryptocurrencyبأنه ال توجد
هـيـئــة مــركــزيــة ت ـحــدد قـيـمـتـهــا وتـقــف
خلفها .وفيما يرى الكثير من الخبراء
ُ
أن هــذه املسألة ت َع ّد من أكبر العوائق
أمــام نمو العملة الرقمية املشفرة ،إال
أن البعض اآلخر يرى أن غياب سلطة
مركزية له حسناته ،وخاصة لناحية
التهرب من العقوبات التي قد تفرض
ويكون الدوالر إحدى أدواتها.
وف ـي ـم ــا ال يـ ـ ــزال ال ـ ـ ـ ــدوالر ه ــو الـعـمـلــة

ُ
تسهم بعض دول
بريكس في منح
الدوالر قوته من خالل
عالقاتها االقتصادية
مع الواليات المتحدة

بــن الـصــن والـهـنــد بظلها عـلــى سير
عمل املجموعة ،وكانت آخر تجلياتها
املواجهة العسكرية بينهما أخيرًا عند
ه ـض ـبــة دوكـ ـ ــام الـ ـح ــدودي ــة امل ـت ـنــازع
ُّ
عليها ،والتي اتفق على وضع حد لها
قبيل انطالق أعمال القمة.
أم ــا إحـ ــدى أبـ ــرز ع ــام ــات االس ـت ـف ـهــام
امل ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــة ب ـ ـجـ ــديـ ــة ع ـ ــن م ـس ـت ـق ـبــل
املجموعة ،فهو مــدى استعداد الصني
ُ
التي تـ َـعـ ُّـد االقتصاد األكبر بني الــدول
األع ـ ـضـ ــاء ل ــوض ــع ث ـق ـل ـهــا ف ــي تـطــويــر
«بـ ــري ـ ـكـ ــس» وت ـ ـعـ ــزيـ ــزهـ ــا ،خـ ــاصـ ــة أن
اهـتـمــامـهــا األســاســي واالسـتــراتـيـجــي
البعيد امل ــدى يتمثل بــإنـجــاز مشروع
«طريق الحرير» .وأحد املؤشرات غير
املطمئنة تمثل بإعالن الصني في ختام
ال ـق ـمــة تـخـصـيـ َـصـهــا مـبـلــغ  76مـلـيــون
دوالر للتعاون والـتـبــادل االقتصادي
وال ـت ـك ـنــولــوجــي ب ـ ّـن الـ ـ ــدول الـخـمــس،
ّ
تستعد لـضــخ عـشــرات مليارات
فيما
الدوالرات في مشروع الطريق.
دون أن ننسى السجل غير املريح لدول
املـجـمــوعــة فــي م ـجــال ح ـقــوق اإلن ـســان
واستشراء الفساد فيها .بالتالي ،في

ً
األكـثــر ت ــداوال وق ــوة فــي الـعــالــم ،إال أن
ّ
امل ـ ـحـ ــاوالت ل ـل ـحــد م ــن ط ـغ ـيــانــه ب ــدأت
تتكاثر مع سعي بعض ال ــدول ،وعلى
رأس ـ ـه ـ ــا ال ـ ـصـ ــن وروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،لـ ــزيـ ــادة
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام عـ ـم ــاتـ ـه ــا املـ ـحـ ـلـ ـي ــة فــي
الـتـبــادالت الـتـجــاريــة .لكن إط ــاق دول
«ب ــري ـك ــس» لـعـمـلــة رق ـم ـيــة م ـش ـفــرة قد
يـكــون مــن نـقــاط قــوتــه أنــه يمنح عملة
كهذه مشروعية ،لكون دول كبرى تقف
خلفها ،وهو ما تفتقده العملة الرقمية
األشهر «بيتكوين» على سبيل املثال.
كذلك إن استخدام عملة كهذه ،لو جرى
اعـتـمــادهــا ،يمكنه أن يـسـ ّـهــل الـتـجــارة
ويجعل من التبادل التجاري بني دول
«بريكس» وشركائهم أكثر إنصافًا.
يـشـيــر الـخـبـيــر ف ــي أس ـ ــواق ال ـبــورصــة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
ج ـهــاد ال ـح ـكـ ّـيــم ،إل ــى أن ــه «ال يـ ــزال من
املبكر الحديث عــن توحيد العملة ما
ب ــن دول بــري ـكــس ،ول ــو عـلــى شـكــل ال ـ
 ،Cryptocurrencyخــاصــة أن الـ ــدورة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ل ـ ـكـ ــل دولـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن دول
امل ـج ـمــوعــة مـخـتـلـفــة ،واقـتـصــاديــاتـهــا
ليست متشابهة ،ما يجعل من الصعب
تــوحـيــد سـيــاسـتـهــا الـنـقــديــة ،أق ـلــه في

القريب العاجل».
ّ
الحكيم أنه إذا
في السياق عينه ،يرى
ك ــان ال ـه ــدف م ــن إطـ ــاق عـمـلــة رقـمـيــة
مـشـفــرة ل ــدول بــريـكــس ،أو حـتــى عملة
ورق ـي ــة م ـ ّ
ـوح ــدة ه ــو ال ـحــد م ــن هيمنة
ُ
ال ـ ـ ــدوالر ،ف ــإن ه ــذه ال ـ ــدول ت ـس ـهــم هي
أيـضــا فــي مـنــح الـ ــدوالر قــوتــه ،خاصة
أن «البعض منها شركاء إقتصاديون
أساسيون للواليات املتحدة األميركية،
وت ـح ــدي ـدًا ال ـص ــن ال ـت ــي تـمـتـلــك أكـبــر
احـتـيــاطــي ب ــال ــدوالر فــي ال ـعــالــم» .فهل
ال ـ ـصـ ــن م ـس ـت ـع ــدة ألن ت ـه ـب ــط قـيـمــة
احتياط النقد الذي تملكه؟».
مــن جهته يشير الخبير االقـتـصــادي
شربل قــرداحــي ،إلــى أن «دول بريكس
العـ ـ ــب ف ــاع ــل ومـ ــؤثـ ــر فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـعــاملــي ،وط ـمــوح ـهــا أن ي ـكــون لــديـهــا
عملة مــن عـمــات االح ـت ـيــاط كــالـيــورو
والجنيه اإلسترليني والــن الياباني
والفرنك السويسري ،خاصة أنها تملك
امل ـقــومــات واألس ــاس ـي ــات االقـتـصــاديــة
التي تساعد توجهًا كهذا .لكن أي عملة
ّ
موحدة قد تطلقها دول بريكس ،سواء
ً
أكانت رقمية أم ورقية ،لن تكون بديال
ل ـل ــدوالر ،بــل عملة مـنــافـســة كــالـيــورو.
ويـ ــوضـ ــح ق ـ ــرداح ـ ــي أنـ ـ ــه «ال يـ ـه ــم إن
كانت العملة ورقـيــة أو رقمية فــي ظل
ـال من
الـتــوجــه ال ـعــام نـحــو مجتمع خ ـ ٍ
النقد .والعملة الرقمية يمكن أن تكون
مـقــدمــة للعملة الــورق ـيــة .فعلى سبيل
املـ ـث ــال ،س ـب ـقــت الـ ـي ــورو ع ـم ـلــة رقـمـيــة
تعرف بالـ  ECUاستخدمتها املصارف
وامل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة ف ــي أوروب ـ ــا بني
عامي  1979و .»1999
أم ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن ح ـ ــدي ـ ــث رئ ـ ـي ـ ــس ص ـ ـنـ ــدوق
االس ـت ـث ـمــارات امل ـبــاشــرة ال ــروس ــي عن
تركيز دول «بــريـكــس» على استخدام
ال ـع ـمــات الــوط ـن ـيــة ،ف ـي ـشــدد قــرداحــي
ً
على أن احتماال كهذا «غير ممكن في
ظل نظام صرف متحرك ،لكون املعيار
امل ـع ـت ـمــد س ـي ـظــل ال ـ ـ ـ ــدوالر .وفـ ــي ح ــال
رغبتهم بتطبيق هذا الخيار ،سيكون
عليهم اعتماد نظام صرف َّ
موجه ،ومن
َ
ث َّم يتحول إلى نظام صرف ثابت قبل
أن ينتقلوا إلى العملة الرقمية».
حـقـقــت م ـج ـمــوعــة «ب ــري ـك ــس» الـعــديــد
مــن اإلن ـجــازات منذ نشأتها ،وفرضت
ّ
جديًا ،ولو بالحد األدنى ،الحديث عن
تطوير النظام الــدولــي السائد حاليًا.
لكن يبقى أن خلق بديل جدي ملواجهة
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة يـفــرض
ع ـلــى هـ ــذه الـ ـ ــدول أن ت ـب ــدأ بـمــواجـهــة
مـشــاكـلـهــا الــداخـلـيــة وامل ـشــاكــل فــي ما
ً
بينها لتقدم بــديــا جــديــا يـعـ َّـول عليه
ً
وقابال للحياة والصمود.

سياحة

«سيدرار» ...مشروع سياحي ضخم في األرز

شهد منتجع "بيبلوس سور مير" إطالق مشروع "سيدرار"
الذي يهدف إلى تعزيز السياحة في منطقة األرز والذي يمتد
ً
على مساحة  130ألف متر ّ
ّ
ويضم  47شاليه مستقال
مربع
و 13ع ـق ــارًا خــاصــا وف ـنــدقــا فـخـمــا ،ومـنـتـجـعــا ،ومـطـعـمــا،
وحانة ،إضافة إلى مجموعة من املساحات العامة املجهزة
بأحدث وسائل الراحة ومساحة مخصصة ّ
للتسوق ومهبط
للطوافات.
كما تخلل حفل اإلطالق إعالن "سيدرار" شراكته مع جمعية
ج ــذور لـبـنــان ،وه ــي منظمة غـيــر حكومية مهمتها إع ــادة
تحريج لبنان ،حيث سيعمل الطرفان على تنفيذ مشاريع

واسعة النطاق لزيادة مساحة غابة أرز الرب الشهيرة ،وذلك
من خالل زرع شتالت األرز التي تنبت في الغابة نفسها.

أول مدينة ذكية في لبنان

تحتفل قرية "بيت مسك" النموذجية وبالتعاون مــع هيئة
"أوجيرو" بإطالق املدينة الذكية األولى في لبنان يوم السبت
 16أيلول القادم في تمام الساعة  5عصرًا.
سـيـتـخـلــل االح ـت ـفــال الـ ــذي ي ــرع ــاه رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
ال ـحــريــري تـجــربــة اس ـت ـخــدام اإلن ـتــرنــت مــن خ ــال األل ـيــاف
البصرية (فايبر أوبتيك).

سيارات

«فولكس واجن»
تغيير استراتيجي تاريخي
شـ ـه ــدت م ـج ـم ــوع ــة "ف ــولـ ـك ــس واج ـ ــن"
إطالق أكبر عملية تغيير في تاريخها
مع استراتيجيتها املستقبلية الشاملة
التي تحمل عنوان "معًا  -استراتيجية
 ،"2025التي تمهد الطريق أمام شركة
السيارات العمالقة لتصبح واحــدة من
ال ـشــركــات الـعــاملـيــة ال ــرائ ــدة ف ــي مـجــال
حلول التنقل املستدامة ،حيث ستغني
املركبات املؤتمتة بالكامل تجربة التنقل
لعدد كبير من الناس.
ف ــي ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق ع ــرض ــت "فــول ـكــس
واجن" سيارة "سيدريك" ،أول سياراتها
االخ ـت ـبــاريــة املـتـمـيــزة بـمـفـهــوم التنقل
املتكامل في املستقبل ،والتي ال تحتاج
إلى سائق...
كبسة زر واحدة

تعد تقنية  OneButtonمــن "فولكس
واج ـ ــن" صـلــة ال ــوص ــل ب ــن املـسـتـخــدم
وسـ ـي ــارة "سـ ـي ــدري ــك"؛ ذلـ ــك ألن ملسة
واح ـ ـ ــدة ل ـل ــزر ك ـف ـي ـلــة ب ــإت ــاح ــة تـجــربــة

بإمكان السيارة القيام
بالعديد من الوظائف من
دون الحاجة الى سائق
التنقل للجميع ،وفــي أي وقــت ومكان.
ويكفي الضغط على زر OneButton
ح ـتــى ت ــأت ــي سـ ـي ــارة س ـي ــدري ــك ،وفــي
الوقت املشار إليه مسبقًا ،وتتعرف إلى
مستخدمها وينفتح أمامه الباب املكون
مـ ــن ق ـس ـم ــن .ك ـم ــا ت ـت ـك ــون ع ـنــاصــر
التحكم من زر وحلقة تشير إلى وقت
وصــول "سيدريك" مع إش ــارات ملونة
وإش ـ ـ ـ ــارة اه ـ ـتـ ــزاز ت ــوج ــه األشـ ـخ ــاص
ذوي اإلعــاقــة الـبـصــريــة إل ــى الـسـيــارة.

إض ــاف ــة إل ــى م ــا س ـبــق يـعـمــل عنصر
ّ
كمعرف
التحكم املبتكر فــي الـسـيــارة
عام للتنقل في جميع أنحاء العالم مع
جهاز استقبال متكامل ،ونظام تحديد
املواقع وبوصلة لتحديد موقع السيارة.
وسـ ــواء ك ــان املـسـتـخــدم فــي امل ـنــزل أو
في جولة عمل ،أو في أحــد املنتجعات
لقضاء العطلة يكفي أن يضغط على
الزر لتعمل سيدريك بشكل تلقائي.
سيارة تقود عنك

تـمـتــاز "س ـيــدريــك" بــالــذكــاء ،ن ـظ ـرًا إلــى
قدرتها على تنفيذ العديد من الوظائف
واملهام ،كإيصال األطفال إلى املدرسة،
وأخ ــذ صــاحـبـهــا إل ــى املـكـتــب ،والبحث
وحدها عن مكان للركن ،والتوجه إلى
املركز التجاري الستالم الطلبات ،ونقل
ال ــزوار من املطار وكــل ذلــك بكبسة زر
واحدة ،مع وظائف التحكم الصوتي أو
باالستعانة بتطبيق للهواتف الذكية -
والذي ّ
يتميز بأعلى مستويات املوثوقية
واألم ــن .بمجرد الــدخــول إلــى السيارة،
يمكن لـلــركــاب الـتـحــدث مــع "سـيــدريــك"
حــول الوجهة ،وكيفية الــوصــول إليها،
ووقت القيادة ،والحالة املرورية الراهنة،
وربـمــا تحديد اسـتــراحــة قصيرة على
الطريق ـ ويمكن للمستخدمني التحدث
مع السيارة كما لو أنهم يتكلمون مع
مساعدهم الشخصي .وأثناء التواجد
ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق ،ي ـم ـكــن لـلـمـسـتـخــدمــن
اختيار ما يريدون القيام به بالضبط.
ويـ ـك ــون ال ــزج ــاج األم ــام ــي عـ ـب ــارة عن
ش ــاش ــة ك ـب ـي ــرة ب ـت ـق ـن ـيــة  OLEDمــع
وظــائــف الــواقــع املـعــزز ،وتعمل كمركز
اتـ ـص ــاالت وتــرف ـيــه  -وي ـم ـكــن لـلــركــاب
إغالق أعينهم والجلوس واالسترخاء.
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي وفـ ـ ــي ظ ـ ــل وج ـ ـ ـ ــود ن ـظ ــام
القيادة الذاتية أصبحت عجلة القيادة
والـ ــدواسـ ــات وق ـم ــرة ال ـق ـي ــادة عـنــاصــر
زائدة عن الحاجة في السيارة.
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سوريا بعد أيام عديدة من المعارك في ريف دير الزور ،تقترب أحياء المدينة الخاضغة لتنظيم «داعش» من عملية
مرتقبة للجيش السوري وحلفائه ،في وقت وصلت فيه «قوات سوريا الديموقراطية» إلى محيط دير الزور
الشمالي ،على بعد كيلومترات ،على الضفة المقابلة من النهر

الفروف يهاجم الوجود العسكري األميركي

«التحالف» يصل أطراف دير الزور الشمالية
ت ـت ـج ــه املـ ـ ـع ـ ــارك فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة دي ــر
الـ ـ ـ ــزور إل ـ ــى واق ـ ـ ــع جـ ــديـ ــد ،يـتـضـمــن
ف ـصــل م ـع ــارك ريـفـيـهــا ال ـشــرقــي عن
ُ
ال ـغ ــرب ــي .عـ ــزل تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» في
ال ــري ــف ال ـغــربــي املـمـتــد إل ــى جنوبي
الــرقــة ،بــدا أحــد أبــرز أه ــداف التحرك
األول لـعـمـلـيــة «ع ــاص ـف ــة ال ـج ــزي ــرة»
املدعومة من واشنطن ،والذي وصل
إل ــى مـســافــة قــريـبــة مــن ضـفــة الـفــرات
الـشـمــالـيــة قـبــالــة أح ـي ــاء دي ــر الـ ــزور.
وفي املقابلّ ،
توسع «الشريان» الذي
كسر حصار ديــر الــزور على مسافة
واسـعــة تمتد مــن جبل ال ـثــردة حتى
أطـ ـ ـ ــراف «ال ـ ـل ـ ــواء  .»137واس ـت ـق ـبــل
أم ــس دف ـعــة ج ــدي ــدة م ــن الـتـعــزيــزات
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـق ــادم ــة م ــن ال ـس ـخ ـنــة،
ســوف تنضم إلــى الـقــوات املتمركزة
في املدينة واملطار ،لتحرير األحياء
التي ما زال يسيطر عليها «داعش»،
وباقي أرياف املحافظة.
ع ـم ـل ـيــات ال ـج ـي ــش أمـ ــس ان ـح ـصــرت
فـ ــي ت ـث ـب ـيــت الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي ح ــرره ــا
أخـ ـيـ ـرًا ،ب ــالـ ـت ــوازي م ــع اس ـت ـهــدافــات
مــدفـعـيــة وجــويــة لـخـطــوط «داع ــش»
وت ـح ـص ـي ـن ــات ــه فـ ــي م ـح ـي ــط الـ ـث ــردة
ج ـنــوب امل ـط ــار ،وف ــي مـحـيــط عـ ّـيــاش
وال ـب ـغ ـي ـل ـي ــة ع ـل ــى املـ ــدخـ ــل ال ـغ ــرب ــي
للمدينة .وبالتوازي ،وصلت املدينة
دفعة جديدة من املساعدات الغذائية
عبر مدخل الشوال ـ البانوراما ،بعد
انتهاء وح ــدات الهندسة مــن تفكيك
األلـغــام املــزروعــة فــي محيطه .وبعد
أنـ ـب ــاء ع ــدي ــدة ع ــن اس ـت ـه ــداف ق ــوات
«التحالف الدولي» للجيش السوري
في محيط دير الــزور الشرقي ،خرج
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم «ال ـت ـح ــال ــف» ،ري ــان
دي ـل ــون ،لينفي تـلــك األن ـب ــاء ،مـشــددًا
عـلــى أن مهمة «الـتـحــالــف» واضـحــة
وتنحصر في محاربة «داعش».
وعـ ـل ــى ال ـض ـف ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة ،تــاب ـعــت
«قـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ــوري ـ ــا ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة»

استعدادات
لتشكيل
«مجلس
مدني»!

داخل أحد أحياء مدينة دير الزور أول من أمس (جورج أورفليان ــ أ ف ب)

تـ ـ ـق ـ ــدمـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــط املـ ـنـ ـطـ ـق ــة
ال ـص ـنــاع ـيــة ،ووصـ ـل ــت إلـ ــى «الـ ـل ــواء
 113ـ دفــاع جــوي» ،لتكون على بعد
 6كيلومترات فقط مــن ضفة الفرات
املـقــابـلــة ألح ـي ــاء دي ــر الـ ـ ــزور .وشـهــد
أمــس هجومًا مـضــادًا للتنظيم على
الطرف الشرقي للمدينة الصناعية
ف ــي مـحـيــط «دوار ال ـ ـ ــ 10كـيـلــومـتــر»
على الطريق الرئيسي بني دير الزور
والحسكة .ومن املتوقع أن تستكمل
«قسد» تحركها نحو أطــراف املدينة
ب ـش ـك ــل سـ ــريـ ــع ،ل ـت ـت ـم ـكــن ب ــذل ــك مــن
إت ـ ـمـ ــام عـ ـ ــزل ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ــش» فــي

المحيسني والعلياني يهجران
«تحرير الشام»
أعلن ِكال «الشرعيني» السعوديني في «هيئة
تحرير الشام» ،عبدالله املحيسني (الصورة)
ومصلح العلياني ،استقالتهما من «الهيئة»،
وفق بيان نشراه ليل أمس.
وأوضــح البيان أن االستقالة أتت بعد ّالعجز
ع ــن م ـعــال ـجــة «الـ ـتـ ـج ــاوز ال ـح ــاص ــل لــلـجـنــة
الـشــرعـيــة فــي الـقـتــال األخ ـيــر (ب ــن «تـحــريــر
ّ
ال ـشــام» و«أحـ ــرار ال ـش ــام») ...ومــا تمخضت
عنه التسريبات الصوتية من انتقاص صريح
َ
لحملة الشريعة» .وقبل ســاعــات مــن إعــان
ّ
االستقالة ،انتشر تسجيل صوتي مسرب
للقائد العسكري العام لـ«الهيئة» ،أبو محمد
الجوالني ،خالل حديثه إلى «قائد قطاع إدلب»
أب ــو ح ـمــزة ب ـنــش ،وص ــف خــالــه الشرعيني
بأن عملهم محصور في «الترقيع» .ورفض
الجوالني في التسجيل طلبًا من أبــو حمزة
باعتقال عبدالله املحيسنيّ ،
مبررًا ذلك بأنه
«سيزيد األمر تعقيدًا».
(األخبار)

ريف املحافظة الغربي ،والــذي يضم
تـجـمـعــات مـهـمــة لـلـتـنـظـيــم ،أب ــرزه ــا
معدان والتبني.
ومـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــأن وصـ ـ ـ ـ ــول «ق ـ ـ ـسـ ـ ــد» إلـ ــى
ال ـض ـفــة امل ـقــاب ـلــة لـلـمــديـنــة أن تغلق
امل ـ ـ ـجـ ـ ــال أمـ ـ ـ ـ ــام ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ع ـن ــاص ــر
«داعـ ــش» مــن األح ـي ــاء الـتــي يسيطر
عليها ،عبر الـفــرات ،بمجرد انطالق
عمليات الجيش السوري للسيطرة
عليها .وهــو مــا قــد يضع العمليات
ف ــي امل ــدي ـن ــة أم ـ ــام اح ـت ـم ــال ــن ،األول
ه ــو ح ـص ــار «داع ـ ـ ــش» ب ــن الـجـيــش
و«قـســد» بشكل كامل ،وهــذا يتطلب
سيطرة الجيش على حويجة صكر
أو الجفرة شمال املطار .والثاني ،هو
ترك املجال أمام «داعش» ّلالنسحاب
نحو الريف الشرقي ،لتجنب معارك
طويلة ومكلفة عسكريًا داخل املدينة.
وعـلــى جبهة أخ ــرى ،ضـ ّـيــق الجيش
ال ـخ ـنــاق ع ـلــى «داعـ ـ ــش» ف ــي الـجـيــب
امل ـحــاصــر فــي ّ ري ـفــي حـمــص وحـمــاة
الشرقيني ،ونشط عملياته في شمال
وغ ــرب جـبــل الـبـلـعــاس ،لـيـقـتــرب من
إنـ ـه ــاء وجـ ـ ــود ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ال ـق ــرى
الواقعة إلى الشرق من جب الجراح.
ك ــذل ــك ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،ت ــاب ــع الـجـيــش
تقدمه على طول الحدود مع األردن،
ووص ـ ــل أمـ ــس إلـ ــى م ـخ ـيــم ال ـح ــدالت
ال ــذي ت ــم إخـ ــاؤه قـبــل نـحــو أسـبــوع
من قبل «فصائل البادية» ،بعد نقل
املدنيني منه إلى مخيم الرقبان.
وي ـت ــراف ــق ت ـح ــرك ال ـج ـيــش ع ـلــى هــذا
املـ ـح ــور م ــع حـ ـ ــراك روسـ ـ ــي ـ ـ ـ أردنـ ــي
مشترك ،يهدف إلى ضم تلك املنطقة
ً
الحدودية وصــوال إلى التنف ضمن
مناطق «تخفيف التصعيد» .ورغــم
امل ـع ـلــومــات غ ـيــر الــرس ـم ـيــة امل ـت ـكــررة
ع ــن ات ـف ــاق ــات خ ــاص ــة بــامل ـن ـط ـقــة ،لم
يخرج أي تصريح رسمي حول تلك
املنطقة ،على الرغم من حديث وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
أم ــس م ــن ع ـ ّـم ــان ،ع ــن ت ـع ــاون ب ــاده
املـسـتـمــر مــع األردن لـضـمــان تعزيز
منطقة «تخفيف التصعيد» في درعا
والقنيطرة.

وخــرج الف ــروف أمــس بمواقف الفتة
أدان فيها ّ
أي وج ــود أجنبي مسلح
على األراضي وفي األجواء السورية
من دون موافقة الحكومة السورية،
بــاع ـت ـبــاره خــرقــا لـلـقــوانــن الــدول ـيــة.
الــرؤيــة الروسية القتها تصريحات
أردنية من قبل وزير الخارجية أيمن
الصفدي ،الذي أكد حرص بالده على
«إنهاء وجــود التنظيمات اإلرهابية
وامليليشيات الطائفية على الحدود
الشمالية» .غير أن الضيف الروسي
أكــد في املقابل بعبارات واضحة أن
«وجــود القوات الروسية هو بدعوة
رس ـم ـي ــة مـ ــن ال ـس ـل ـط ــات الـ ـس ــوري ــة،
وكــذلــك وج ــود ممثلي إي ــران وحــزب
الله ...ونحن نتعاون في هذا اإلطار
حصرًا لضرب اإلرهاب والتقدم نحو
الحل السياسي».
االن ـ ـت ـ ـقـ ــاد الـ ـ ــروسـ ـ ــي تـ ــوجـ ــه ب ـش ـكــل
رئ ـي ــس إلـ ــى ال ـج ــان ــب األمـ ـي ــرك ــي ،إذ
رأى الفروف أنه «يوجد على األرض
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة أط ـ ـ ـ ـ ــراف ل ـ ــم تـ ــوجـ ــه ل ـهــا
الــدعــوة ،ولديها أسلحة وإمكانيات
عسكرية كــالــواليــات املـتـحــدة» ،الفتًا
إلــى أن بــاده «وجــدت في مرحلة ما
أن ــه يـمـكــن ال ـت ـعــاون م ــع األمـيــركـيــن
في مكافحة اإلرهــاب ـ في زمن إدارة
بــاراك أوبــامــا السابقة ـ لكن الخطط
التي وضعت ولقيت موافقة القيادة
ال ـس ــوري ــة ،ل ــم تــدخــل إطـ ــار التنفيذ،
ألن الــواليــات املتحدة لــم يكن لديها
الـ ـشـ ـج ــاع ــة أو الـ ــرغ ـ ـبـ ــة ف ـ ــي إبـ ـع ــاد
تنظيم «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» اإلرهــابــي

موسكو :وجودنا مع
إيران وحزب الله بدعوة
رسمية من دمشق

أع ـ ـلـ ــن مـ ـمـ ـثـ ـل ــون ع ـ ــن ع ــدد
مــن الـعـشــائــر امل ـن ـحــدرة من
مـ ـن ــاط ــق ديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــزور ،ب ــدء
مـ ـس ــاع ل ـت ـش ـك ـيــل «م ـج ـلــس
مـ ــدنـ ــي» ب ــدع ــم مـ ــن «ق ـ ــوات
سوريا الديموقراطية» ،هدفه
ّ
ت ــولــي إدارة ش ــؤون املــديـنــة
ب ـعــد ط ــرد تـنـظـيــم «داعـ ــش»
منها .وأوض ــح ه ــؤالء ،وفق
بيان نشرته «قــوات سوريا
الديموقراطية» أمــس ،أنــه تم
«تــأسـيــس لجنة تحضيرية
ت ـنــاقــش أسـ ــس ومـنـطـلـقــات
تأسيس (مجلس دير الزور
امل ـ ــدن ـ ــي) أس ـ ـ ــوة بــامل ـجــالــس
املــدن ـيــة ملـخـتـلــف املـ ــدن الـتــي
تحررت من قبضة ّاإلرهاب».
وجاء في البيان املوقع باسم
«اللجنة التحضيرية ملجلس
دير الزور املدني» أن األخيرة
مكلفة بمواصلة املشاورات
«للوصول إلى صيغة نهائية
ّ
تعبر عن تطلعات كل أهلنا
ّ
ف ــي دي ــر ال ـ ــزور ،ويـتـمــخــض
ع ـن ـهــا ب ـن ــاء م ـج ـلــس مــدنــي
يـكــون معنيًا بـ ــإدارة املدينة
فـ ـ ــور تـ ـح ــري ــره ــا» .وأكـ ـ ــدت
اللجنة دعمها لحملة «قوات
ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة» في
محافظة دير الزور.
(أ ف ب)

عن املعارضة» .وأشــار إلــى أن هناك
ال ـك ـث ـي ــري ــن مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء «ال ـت ـح ــال ــف
األمـيــركــي» يحاولون «الحفاظ على
«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» وإخـ ــراج ـ ـهـ ــا مـ ــن تـحــت
ال ـضــربــات ال ـع ـس ـكــريــة» .وأعـ ــرب عن
ث ـقــة بـ ــاده ب ــأن «ال ـس ـعــوديــة عــازمــة
عـلــى حــل األزم ــة ال ـســوريــة ،وه ــذا ما
تــأكــد ف ــي ّب ــداي ــة (عـمـلـيــة أس ـت ــان ــا)...
حينها تلقينا تأكيدًا من السعودية
على أنها تدعم هــذه الصيغة ،وهي
مستعدة للتعاون فــي خلق مناطق
«تـ ـخـ ـفـ ـي ــف الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد» والـ ـ ــوفـ ـ ــاء
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى وضـ ـ ـع ـ ــت فــي
أستانا».
وفي موازاة ذلك ،ذكرت وزارة الدفاع
الــروس ـيــة أن وزيـ ــر ال ــدف ــاع سيرغي
شويغو بعث بــرســالــة إلــى املبعوث
األممي ستيفان دي ميستورا ،يدعو
فـيـهــا امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي إل ــى تـعــزيــز
املساعدات للسوريني ،معربًا عن قلق
بالده من الوضع اإلنساني الخطير
لـلــاجـئــن ف ــي مـنـطـقــة الـتـنــف (عـلــى
الـحــدود األردن ـيــة) وعقيربات (ريــف
حماة الشرقي).
(األخبار)
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التجاذبات إلى صنعاء:
عودة
َ
تهدئة «الحليفين» على المحك
َ
ّ
تجددت ،خالل اليومين الماضيين ،فصول التحشيد المتضاد والتراشق بين شريكي
الحكم في صنعاء« ،أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» ،منذرة بانبعاث الخالف الذي
ّ
تمكن «المجلس السياسي األعلى» من تهدئته أواخر آب الماضي .وفيما يستعد الطرفان
لفعاليات شعبية متقاربة زمنيًا في األيام المقبلة ،تتسارع التقديرات بشأن ما سيؤول إليه
تحالف الحركة والحزب ،في ظل تعاظم الرهان الخليجي على انفراط عقده

بعد مرور قرابة أسبوعني على االتفاق
الذي رعاه «املجلس السياسي األعلى»
ب ـ ــن حـ ــركـ ــة «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» وح ـ ــزب
«املؤتمر الشعبي العام» ،والذي قضى
ب ــ«ت ــوح ـي ــد ال ـج ـب ـهــة ال ــداخ ـل ـي ــة وع ــدم
السماح بشقها أو خلخلتها» ،يبدو،
َ
الـ ـي ــوم ،أن عــاقــة شــريــكــي ال ـح ـكــم في
صنعاء تتجه نحو فصول جديدة من
الـتـصـعـيــد ،ق ــد ال تـقـتـصــر ،ه ــذه امل ــرة،
عـلــى ح ــدود مــا آل ــت إلـيــه األم ــور عقب
االشـتـبــاكــات الـتــي شهدتها العاصمة
ليل الـ 27من الشهر الفائت.
تعزز تلك االحتماالت جملة مؤشرات
تسارعت خالل األيام القليلة املاضية،
بالتوازي مع عــودة التراشق الكالمي
ب ــن وج ـ ــوه ال ـط ــرف ــن .أول امل ــؤش ــرات
امل ـ ــذك ـ ــورة اسـ ـتـ ـع ــداد ك ــل م ــن ال ـحــركــة
والحزب إلقامة فعاليات متقاربة زمنيًا
خــال الشهر الـجــاري ،ما ينذر بعودة
االحتكاكات السياسية ،وربما األمنية،
إذ تستعد «أنصار الله» إلحياء ذكرى
«ثـ ـ ــورة  21أيـ ـل ــول» ب ـف ـعــال ـيــة ضخمة
في أمانة العاصمة ،بــدأ التجهيز لها
بـحـمــات دعــائـيــة فــي وســائــل اإلع ــام
وع ـلــى األرض ،وب ــدع ــوات إل ــى أوس ــع
مـشــاركــة فــي «الـفـعــالـيــة» ،ك ــان أبــرزهــا
دعوة رئيس «اللجنة الثورية العليا»،
مـحـمــد عـلــي ال ـحــوثــي ،إل ــى االحـتـشــاد
في «ساحة السبعني» ،وتجهيز «أكبر
القوافل لدعم الجبهات» باملناسبة.
في املقابل ،يراهن «املؤتمر» على قرب
حلول ذكرى «ثــورة  26أيلول» ،إلعادة
التحشيد ملصلحته ،على غرار ما جرى
فــي الـ ــ 24مــن آب امل ــاض ــي ،فــي الــذكــرى
الـ 35لتأسيس الحزب .ومن هنا كانت
دعوة اللجنة العامة لـ«املؤتمر» ،أمس،
إل ــى «إق ــام ــة امل ـهــرجــانــات االحـتـفــائـيــة
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى املـ ـح ــافـ ـظ ــات ب ــأع ـي ــاد
ال ـ ـث ـ ــورة» .دعـ ـ ــوة ت ــراف ـق ــت م ــع ه ـجــوم
«حاد» على «أنصار الله» ،على خلفية
القرارات التي أصدرها رئيس املجلس
ال ـس ـيــاســي األعـ ـل ــى ،ص ــال ــح ال ـص ـمــاد،
الـسـبــت املــاضــي ،وال ـتــي أطــاحــت عــددًا
م ـ ــن امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن امل ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــن ع ـلــى
الرئيس السابق علي عبدالله صالح
م ــن مـجـلــس ال ـق ـضــاء األع ـل ــى والـهـيـئــة
العامة للتأمينات واملعاشات.
ووص ـ ـف ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،عـ ـق ــب اجـ ـتـ ـم ــاع
اسـتـثـنــائــي لـهــا بــرئــاســة ص ــال ــح ،تلك
ال ـ ـق ـ ــرارات ب ــأن ـه ــا «أحـ ــاديـ ــة ال ـج ــان ــب،
وم ـخ ـل ــة ب ـم ـب ــدأ الـ ـش ــراك ــة والـ ـت ــواف ــق،
ب ــل وت ـخ ــدم أهـ ــداف ومـخـطـطــات قــوى
ال ـ ـعـ ــدوان ف ــي ش ــق ال ـص ــف ال ــوط ـن ــي»،
معتبرة إياها «غير ملزمة» .واستغرب
املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــون «الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واإلع ــام ـي ــة املـمـنـهـجــة وامل ـخ ـطــط لها
مسبقًا من قبل أنصار الله ضد املؤتمر
الشعبي العام وقيادته» ،الفتني إلى أن
«تـلــك الحملة اسـتـمــرت فــي التصاعد،
وب ــوتـ ـي ــرة ع ــالـ ـي ــة ،مـ ــن خ ـ ــال عـمـلـيــة
الـشـحــن والـتـعـبـئــة وال ـت ـحــريــض الـتــي
ام ـتــدت إل ــى وســائــل اإلع ــام الرسمية
والخاصة ،وإلــى املساجد والفعاليات
ال ـث ـق ــاف ـي ــة وامل ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات وم ـخ ـت ـلــف
وسائل التواصل اإلجتماعي».
وشددت اللجنة العامة لـ«املؤتمر» على
ضــرورة أن «يكون التفاهم والتنسيق
ب ــن الـ ـق ــوى امل ـن ــاه ـض ــة لـ ـلـ ـع ــدوان هــو
الرافعة الحقيقية للتعاطي السياسي
م ـ ــع أي حـ ـ ـ ـ ـ ــوارات أو مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات أو
مفاوضات خارجية» ،مؤكدة رفضها
«أي ت ـف ــاه ـم ــات أحـ ــاديـ ــة م ــن ق ـب ــل أي
طـ ــرف» .وع ـلــى الــرغــم مــن ذل ــك املــوقــف

األخير لـ«املؤتمر» في ميدان السبعني،
أن ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق وامل ـح ـي ـط ــن بــه
اس ـت ـش ـع ــروا خـ ـط ــورة الـتـصـعـيــد ضد
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ال ـت ــي ب ــات ــت ل ـهــا الـيــد
ال ـ ـطـ ــولـ ــى فـ ـ ــي امل ـ ـجـ ــالـ ــن الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
واألمني ،خصوصًا في صنعاء ،إال أنه
مــن غير املعلوم ،إلــى اآلن ،مــا ستؤول
إليه تقديرات اللجنة العامة لـ«املؤتمر»
الـتــي ُوض ـعــت فــي حــالــة انـعـقــاد دائ ــم،
إذا مــا ت ــراءى ّلـصــالــح أن ال ـظــرف بــات
م ـن ــاس ـب ــا ل ـ ـفـ ــض ع ـ ــرى ال ـ ـشـ ــراكـ ــة مــع
«أن ـصــار ال ـلــه» .ه ــذا االحـتـمــال بــالــذات
ّ
تتحسب له الحركة ،التي تقول
هو ما
مـصــادر إنـهــا وصـلــت إلــى اقـتـنــاع بأن

يستبعد مراقبون أن تكون
«الحركة» البادئة في فرط
التحالف مع «المؤتمر»

ّ
يستعد الطرفان إلقامة فعاليات متقاربة زمنيًا خالل الشهر الجاري (أ ف ب)

الـتـطـمـيـنــي ال ـ ــذي م ــا ف ـتــئ «امل ــؤت ـم ــر»
يـكــرره منذ مــدة ،إال أنــه يبدو واضحًا
أنــه ما زال لــدى «أنـصــار الله» ّ
توجس
مـ ــن إمـ ـك ــانـ ـي ــة إق ـ ـ ـ ــدام رئـ ـي ــس الـ ـح ــزب
على عقد صفقات جانبية بعيدًا من
ال ـت ـفــاهــم م ــع ش ــرك ــائ ــه ،خ ـصــوصــا أن
«الـغــزل» الخارجي املــوجــه إلــى صالح
تجاوز ،خــال األيــام املاضية ،الجانب
اإلماراتي ،ووصل إلى السعودية التي
ب ــدأت م ـنــابــرهــا ،حــدي ـثــا ،تـ ــداول فـكــرة
التحالف مع الرئيس السابق.
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ث ـم ــة اع ـت ـق ــاد ل ــدى
ال ـب ـعــض ب ــأن ال ـت ـعــامــل الـخـلـيـجــي مع

الخالف بني «أنصار الله» و«املؤتمر»
تـعـ ّـدى ح ــدود االسـتـثـمــار فيه لزعزعة
الـجـبـهــة الــداخـلـيــة امل ـنــاوئــة لـلـعــدوان،
وتـحـ ّـول إلــى مراهنة جدية على فصل
ال ـحــركــة ع ــن ال ـح ــزب ،بـمــا يـسـمــح ،في
نـهــايــة امل ـط ــاف ،بــال ـخــروج م ــن أوح ــال
املـسـتـنـقــع الـيـمـنــي .وان ـطــاقــا مــن ذلــك
االفـ ـت ــراض ،يـمـكــن فـهــم ال ـضــخ املكثف
في وسائل اإلعــام املوالية للسعودية
واإلمـ ــارات فــي اتـجــاه تسعير الخالف
ال ـي ـم ـنــي ال ــداخـ ـل ــي ،وت ـح ـم ـيــة رؤوس
«املـ ـ ـ ــؤت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر» ،وت ـ ـح ـ ــري ـ ــض قـ ـ ــواعـ ـ ــده
ع ـلــى «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،ك ـمــا يـمـكــن فهم
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مـحــاوالت ال ـتـ ّ
ـودد السعودية لصالح،
وإن أت ــت ع ـلــى ش ـكــل تـ ـس ــاؤالت حــول
جــدوى انفتاح الــريــاض على الرئيس
الـســابــق ،وتنبيه األخـيــر إلــى أن جــزءًا
مــن عـمـلـيــات «الـتـحــالــف ال ـعــربــي» في
صنعاء يستهدف فــك «ال ـطــوق» الــذي
يـحــاول «الـحــوثـيــون» فــرضــه عليه في
مسقط رأسه في سنحان.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب ال ـي ـم ـن ــي ،يـ ـب ــدو ص ــال ــح،
ومـعــه ال ـق ـيــادات «املــؤت ـمــريــة» املــوالـيــة
لــه ،فــي حــالــة تــرقــب مستمر لتحركات
«أن ـصــار الـلــه» وخـطــواتـهــا السياسية
َ
واألمـنـيــة .ولـئــن ظـ َـهــر ،عقب املهرجان
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الرئيس السابق أصبح «عبئًا عليها»،
وبــأنــه «ل ــم يـعــد بـمـقــدوره تـقــديــم أكثر
م ـ ّـم ــا فـ ـع ــل» ،خ ـص ــوص ــا أن أغ ـل ــب مــن
يــراب ـطــون ،ال ـيــوم ،عـلــى الـجـبـهــات ،هم
مــن املقاتلني املــوالــن لــ«أنـصــار الـلــه».
بيد أنــه ،ومــع ذلــك ،يستبعد مراقبون
أن تكون الحركة هي البادئة في فرط
عقد التحالف مع «املــؤتـمــر» ،وتفجير
ال ــوض ــع ف ــي وقـ ــت ت ـش ـتــد ف ـي ــه حــاجــة
الـيـمــن إل ــى وح ــدة ال ـصــف .ل ــذا ،تذهب
مـعـظــم ال ـتــرج ـي ـحــات إل ــى أن «أن ـص ــار
الله» ستركن إلى العمل «الناعم» القائم
عـلــى تـجــريــد خـصــومـهــا «املـحـتـمـلــن»
من عناصر القوة ،ومحاولة ّ استمالة
القيادات «املؤتمرية» إلى صفها بعيدًا
من صالح ،والتركيز على إفهام اإلقليم
والعالم أن ّ
أي محاولة لعقد تسويات
مع غيرها لن ّ
تغير مجرى األمر الواقع
في اليمن ،ولن تبوء إال بالفشل.
(األخبار)
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الثالثاء  12أيلول  2017العدد 3272

العالم

ُ
قبل أشهر من الرحلة ،علمت بالصدفة أن مباراة ستجمع
المنتخب ّاللبناني لكرة القدم بالمنتخب الكوري في بيونغ
بطلب
يانغ ،فتقدمت من خالل قسم الرياضة في الجريدة،
ّ
لمرافقة المنتخب في رحلته المرتقبة« .بال مزح» كانت ردة

على الغالف

اتركوهم
بسالم!
صباح أيوب
هـ ـ ــم الـ ـ ـع ـ ـ ّـم ـ ــال املـ ـت ـ ـج ـ ـهـ ــون إلـ ـ ـ ــى وظ ــائ ـف ـه ــم
ومصانعهم مشيًا ّعلى األقــدام كل يــوم .هم
األط ـف ــال الــذيــن يـتـعــلـمــون فــي مــدارس ـهــم أن
ح ـ ّـب الــوطــن هــو ك ـحـ ّـب األم .هــم أه ــل بيونغ
يــانــغ الطيبني حـ ّـد الـخـجــل .هــم املـتـ َـعـبــون من
ظلم العالم بأسره .هم الكادحون لكي يبقى
فــي الــدنـيــا مــن يـقــف بــوجــه اإلمـبــريــالـيــة بكل
أشكالها .هي الشمس التي تشرق على وقع
املوسيقى وعجالت املصانع .هي الدولة التي
تـحــرص ،رغــم الحصار ،على طبابة وتعليم
َّ
مجانيني وحدائق خضراء ورياضة ّ
متفوقة
وتعليم موسيقي مبكر .هــم األجـســاد غير
املتخمة والــوجــوه النحيلة ،همومهم اليومية
أكبر من الجبال .اتركوهم بسالم ال تزيدوا
الحمل أكثر.
ِ
تـ ـتـ ـح ــدث ــون ع ـن ـه ــم ب ــاسـ ـتـ ـع ــاء وسـ ـخ ــري ــة،
تصفون عاملهم بـ«املغلق»ّ ،
وتعيرونهم بأنهم
«متشابهون ّ
حد التطابق» .بالله عليكم انظروا
في املــرآة وفــي الصور املنتشرة على مواقع
تــواصـلـكــم «االج ـت ـمــاعــي» ،أنـتــم املتشابهون
ّ
حد الضجر .متطابقون في أشكالكم البعيدة
عن هوياتكم وفي طريقة كالمكم ولباسكم
وابتساماتكم ونكاتكم وموسيقاكم السائدة
وغياب تجاعيدكم وأشكال عالقاتكم حتى
الحميمة منها ،وفــي طــرق عيشكم بأصغر
تـفــاصـيـلـهــا .ان ـظ ــروا م ــن حــول ـكــم ،ثقافتكم
ال ـســائــدة ت ـعــزل الـ ـ ــرؤوس ال ـح ـ ّـرة وأف ـكــاركــم
ّ
ّ
ّ
املعممة تصنف املختلف «رجعيًا» .تتغنون
ب ـح ـ ّـري ـت ـك ــم وال ـع ـن ـص ــري ــة ت ـ ـ ــزداد ك ـل ـمــا زاد
انفتاحكم ،واالن ـغــاق يستفحل كلما زالــت
الـ ـح ــدود .أن ـتــم أي ـضــا م ـ ـسـ ـ ّـورون ،وســوركــم
ضخم بينما سور كوريا ...عظيم!
لن ّأدعي معرفة الحقيقة حول حياة الكوريني
ّ
وحالتهم النفسية وكيف يفكرون .لم أسألهم
ّ
ـأكــد إن كــان ّ
حبهم
إن كــانــوا س ـعــداء ،ولــم أتـ
ّ
لقادتهم حقيقيًا ،لكن األكيد أن حبهم لوطنهم
مــدرســة .هم متعبون ويعترفون بذلك حتى
في أغنياتهم .هم صــادقــون ،وهــذا ال ّيحتاج
يكفي .يعلمونك
إلى سؤال ،النظر في عيونهم ً
اللطف وهم أكثر الشعوب معاناة .يغفرون لنا
ّ
املتخبطون في أزمات ال ذنب لهم فيها،
وهم
ّ
يغفرون لنا نحن الذين وقفنا متفرجني .لن
ّأدع ــي أن الـكــوريــن بــألــف خـيــر ،ول ــن ّ
أتكهن
بما هــو األفـضــل لـهــم ،بــل سأصمت وأحـ ّـيــي
تعبهم اليومي املنتج .سأصمت أنــا بــالــذات،
الصحافية ـ السائحة اآلتية من لبنان .إذ كيف
آت من بلد القمامة والبراز في الطعام
لزائر ٍ
ّ
والسم في الدواء أن يشعر
واملجارير في املياه
بالتفوق على أي بلد آخر في الكون؟!
قد نستأهل ما ّ
تعممه علينا أميركا والغرب
مــن ثـقــافــة مـفــرطــة فــي ال ـســرعــة والتسطيح
الـفـكــري ،وقــد نستأهل صــواريــخ نــوويــة من
شعوب مظلومة ال نريد أن نــرى مآسيها...
لكن بالتأكيد ال أحد في العالم يستأهل لطف
الشعب ال ـكــوري وابـتـســامــاتــه الـخـجــولــة .لــذا،
ّ
دعوهم وشأنهم ،فهم ال يريدون شيئًا منا.
ّ
دعــوهــم بـســام ،وكــفــوا بــاءكــم عنهم .ربما،
حينها فقط ،قد ّ
تتنبهون إلــى حياتكم أنتم
ّ
وتـنـظــرون فــي عـيــون أحبائكم فـتــرون عمق
مأساتكم وتبدأون باملقاومة.

«األخبار» في كوريا :بيونغ يانغ تمش
بيونغ يانغ ــ صباح أيوب
ال ـخ ــام ـس ــة فـ ـجـ ـرًا فـ ــي ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ.
م ــوس ـي ـق ــى هـ ــادئـ ــة ت ـع ـلــو فـ ــي س ـمــاء
املــديـنــة مــن م ـكـ ّـبــرات لـلـصــوت ،أن ــوار
ُ
املنازل الخافتة تضاء تباعًا ،تنطلق
أول ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــدراجـ ـ ـ ــات ال ـ ـهـ ــوائ ـ ـيـ ــة ع ـلــى
الــرصـيــف املـعـتــم ،تصمت املوسيقى
بـعــد س ـ ّـت دقــائــق ويـصــل الـقـطــار في
ّ
الـلـحـظــة ذات ـه ــا إل ــى امل ـحــطــة .املشهد
ّ
ن ـف ـســه ،ب ــاألوق ــات ذاتـ ـه ــا ،ي ـت ـكــرر كــل
ي ــوم ،حتى تمتلئ ال ـشــوارع بالناس
بعد حــوالــى ال ـســاعــة ...صـبــاح جديد
ّ
يحل على عاصمة جمهورية كوريا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ،الـعــامـلــة
املقاومة.
ً
َ
ـت في بيونغ يانغ أصــا؟ سؤال
لم أنـ ِ
ط ــرح ع ـلـ ّـي بــاسـتـمــرار خ ــال الــزيــارة
التي دامــت خمسة أيــام في العاصمة
الكورية ،وقبل الوصول إليها حتى.
«ملـ ـ ــاذا ت ــري ــدي ــن ال ــذه ــاب الـ ــى كــوريــا
الشمالية؟ هــل تعلمني أنــه ال يمكنك
ّ
ال ـت ـكــلــم م ــع أح ــد ف ــي الـ ـش ــارع ه ـنــاك؟
ً
ّ
ل ــن ت ـك ـت ـبــي مـ ـق ــاال س ـيــاس ـيــا صـ ــح؟»
سألني األمني العام التحاد كرة القدم
ج ـه ــاد ال ـش ـحــف ب ـعــدمــا اس ـتــدعــانــي
إل ــى مــركــز االت ـح ــاد قـبــل أســاب ـيــع من
الـسـفــرّ ،
منبهًا مــن ال ـظــروف الصعبة
التي ستحيط بالرحلة خاتمًا اللقاء
بتحذير «لطيف»« :بعد سفرتك هذه
لن تحصلي على أيــة تأشيرة دخول
إلى أي بلد آخر»!
ّ
التخوف ذاته أبداه زمالء املهنة أيضًا،
«ان ـت ـب ـه ــي ل ـن ـف ـســك جـ ـيـ ـدًا وال داعـ ــي
للقيام بـبـطــوالت»« ،سـيــأخــذون منك
دفاترك وأقالمك والكاميرا والهاتف»
ق ــال لــي بـعــض الــزمــاء الصحافيون
ّ
واألص ـ ــدق ـ ــاء ب ـك ــل حـ ــرص واه ـت ـم ــام،
وكنت أطمئنهم بأنني «ســأكــون في
أيد أمينة» .ال أدري ،بصراحة ،من أين
ٍ
جاء هذا اليقني.
الرحلة متعبة والسفر طــويــل ،نصل
إلـ ــى ب ـكــن وم ـن ـهــا إلـ ــى ب ـيــونــغ يــانــغ
عـبــر الـخـطــوط ال ـجـ ّـويــة ال ـكــوريــة .في
ّ
ال ـطــائــرة ركـ ــاب ك ــوري ــون وصـيـنـيــون
ون ـي ــوزي ـل ـن ــدي ــون إض ــاف ــة الـ ــى بـعـثــة
امل ـن ـت ـخ ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي .الـ ـتـ ـع ـ ّـرف إل ــى
ّ
املــواطـنــن الـكــوريــن بــن الــركــاب كان
ً
سهال ،فمعظمهم يضعون ّ
زرًا أحمر
َ
عليه ص ــورة مــؤســســي الـجـمـهــوريــة،
الــرئـيـســن الـســابـقــن كـيــم إيــل سونغ
وكيم جونغ إيل .املضيفات األنيقات
ي ـب ـت ـس ـمــن ل ـك ــن ال ش ـ ــيء ي ـخ ـفــف مــن
الـ ـت ــوت ــر والـ ـحـ ـم ــاس ــة واألدري ـ ـنـ ــالـ ــن
مــع ال ــدخ ــول إل ــى م ـطــار بـيــونــغ يانغ
ّ
الخالي من أي ركاب آخرين .التفتيش
دق ـ ـيـ ــق ،آلـ ـ ــي ويـ ـ ـ ـ ــدوي ،رجـ ـ ـ ــال األمـ ــن
ّ
وسيداته يدققن في الوجوه ،يسألني
ّ
أحد عناصر األمن عند شباك الدخول
عن رقــم الشارع في عنواني السكني
في لبنان ،فأجيبه «ال يوجد» ،يبتسم
ّ
ويـخـتــم لــي آذن ــا بــالـعـبــور .لــم يفتش
أحـ ــد حـقـيـبـتــي ال ـك ـب ـي ــرة ،ولـ ــم يـفـتــح
رجـ ــال األمـ ــن حـقـيـبــة ال ـيــد ب ــل طلبوا
ّ
ب ـل ـطــف ش ــدي ــد أن أســل ـم ـهــم ال ـهــاتــف
والكاميرا .بعد ثــوان ،أعادوهما ّ
إلي
مــن دون أي ســؤال أو طلب أو شــرط،
علمًا أنـنــي صـ ّـرحــت فــي طـلــب الفيزا
وورقـ ــة ال ــدخ ــول ع ــن مـهـنـتــي ونـ ّـيـتــي
دخ ـ ـ ــول ال ـ ـبـ ــاد ك ـص ـح ــاف ـي ــة .دخ ـل ـ ُـت
األراضي الكورية من دون ّ
أي تحقيق
ول ــم ُي ـص ـ َ
ـادر ّ
أي مــن أغ ــراض ــي .يــزول
ال ـت ــوت ــر تــدري ـج ـيــا وت ـس ــاه ــم مـنــاظــر
الحقول الخضراء على طول الطريق
املـ ـ ّ
ـؤدي ال ــى املــديـنــة بتهدئة األذه ــان
والـنـفــوس .دخلنا بيونغ يــانــغ وقت

الـ ـغ ــروب .ع ـ ّـم ــال ومــوظ ـفــون عــائــدون
مـ ــن أشـ ـغ ــالـ ـه ــم ،سـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى األق ـ ـ ــدام
وعلى دراجــات هوائية ،شــوارع شبه
خالية مــن الـسـيــارات واسـعــة ّ
معبدة
ن ـظ ـي ـفــة وشـ ـج ــر ك ـث ـيــر ع ـل ــى جــانـبــي
الطريق .تستقبل بيونغ يانغ زائريها
بسكينة مــدهـشــة .ه ــدوء حتى داخــل
ّ
بهو الفندق الضخم ،لم يعكره سوى
ض ـج ـي ــج ال ـب ـع ـث ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .يـعـلــو
صـ ــراخ ب ـعــض ال ــاع ـب ــن الـلـبـنــانـيــن
بــوجــه عــامــات االسـتـقـبــال املـ ّ
ـرحـبــات
امل ـ ّب ـت ـس ـم ــات ،اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ع ــدم
تــوفــر «واي ف ــاي» فــي الـفـنــدق .خدمة
االن ـتــرنــت م ــوج ــودة فــي ال ـف ـنــدق لكن
ب ـطــري ـقــة س ـل ـك ـيــة ي ـص ـل ـهــا م ــن يــريــد
بجهاز كومبيوتره املحمول .رغم ثقل
الحضور اللبناني ،حافظ املوظفون
على ابتسامات دائمة رقيقة وخدمة
ّ
س ــري ـع ــة واسـ ـتـ ـج ــاب ــة حـ ــاضـ ــرة ل ـكــل

لم يلتقط
الكوريون أنفاسهم
بعد منذ انتهاء الحرب
العالمية الثانية

املطالب .عامالت التنظيفات يعتذرن
ّ
بـخـجــل مــربــك ل ــدى دخــول ـهــن الـغــرف
ّ
لـ ـي ـ ّ
ـؤدي ــن أع ـم ــال ـه ــن ،ي ــاح ـظ ــن أن ـنــي
الـفـتــاة الــوحـيــدة ضـمــن ن ــزالء البعثة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ف ـي ـس ـت ـبــدلــن فـ ــي ال ـي ــوم
التالي مالءات السرير الزرقاء بأخرى
ّ
مطرزة بورود زهرية.
ال ـكــوريــون ال يصطنعون الـلـطــف بل
ّ
ي ـص ـن ـعــونــه كـ ــل ي ـ ــوم ،ف ــي تـحـ ّـيــاتـهــم
ّ
ال ـبــاس ـم ــة ف ــي امل ـص ــاع ــد وفـ ــي امل ـحــل
التجاري وفي املطعم داخل الفندق...
أم ــا ف ــي الـ ـش ــارع فـيـنـظــر إل ـي ــك املـ ـ ّـارة
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـيـ ــون ب ـق ـل ـي ــل مــن
ّ
الجدية .حركة
االستغراب ّوكثير من
ّ
ّ
املارة ال تخف حتى حلول الليل ،الكل
يـسـيــر ب ـخ ـط ــوات ســري ـع ــة ،يـقـطـعــون
مسافات بعيدة سيرًا على األقــدام إذ
ال أحد يملك سيارة خاصة ووسائل
الـنـقــل الـعـمــومـيــة قـلـيـلــة نـسـبــة لـعــدد
ّ
ســكــان املــديـنــة ،لذلك تبقى الباصات
وال ـ ـ ـتـ ـ ــرامـ ـ ــواي ف ـ ــي حـ ــالـ ــة اكـ ـتـ ـظ ــاظ.
النساء كما الــرجــال يشاركن بأعمال
ّ
تنظيف شــوارع املدينة وجــز عشبها
وترتيب حدائق مستديراتها ورصف
أرصفتها .النظافة الفتة في الشوارع
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة والـ ـف ــرعـ ـي ــة وح ـ ـتـ ــى فــي
األنفاق السفلية للطريق.
املــدي ـنــة ال ــراق ــدة ب ــن ن ـهــريــن جميلة
وهــادئــة وفـيـهــا حــركــة بـشــريــة دائـمــة
خـ ــال ال ـن ـه ــار ،الـ ـج ـ ّـو مـ ـل ـ ّـوث بـسـبــب
دخ ـ ــان امل ـص ــان ــع ال ـقــري ـبــة ل ـكــن كـثــرة
الشجر ال تشعرك بثقل الـهــواء .أكثر
ما يلفت النظر بداية هو تلك املباني
ّ
امللونة باألخضر والزهري واألصفر
واألزرق أشبه بقطع «ليغو» ضخمة،
ش ـع ــور ط ـفــولــي ج ـم ـيــل ف ــي عــاصـمــة
ن ــووي ــة .األرص ـف ــة الــواس ـعــة تتضمن
ّ
خ ــط دراج ـ ــات هــوائ ـيــة ال ي ـه ــدأ ،عــدد
ّ
ّ
ّ
ق ـل ـيــل ج ـ ــدًا م ــن امل ـ ـ ــارة ي ـت ـكــل ـمــون في
ه ــواتـ ـفـ ـه ــم الـ ـخـ ـل ــوي ــة وي ـ ـحـ ــدث ذل ــك
ّ
بــاألغـلــب فــي مـحـيــط مـحــطــة الـقـطــار.
هـ ـك ــذا ي ـس ـت ـع ـيــد زائ ـ ــر ب ـي ــون ــغ يــانــغ
متعة رؤي ــة وج ــوه امل ـ ّـارة ومالمحهم

في «ذكرى تأسيس الجمهورية» ...زهور على ضريح الرئيس المؤسس (أ ف ب)

من مدخل الملعب الرياضي قرب قوس النصر (األخبار)

فــالــرؤوس فــي وضعيتها الطبيعية
مــرفــوعــة مـكـشــوفــة ولـيـســت منحنية
مـ ـلـ ـتـ ـصـ ـق ــة ب ـ ــالـ ـ ـه ـ ــوات ـ ــف الـ ـخـ ـل ــوي ــة.
مـلـصـقــات ث ــوري ــة وشـ ـع ــارات وطنية
ّ
تزين بعض األعمدة والجدران ،صور
األزه ـ ـ ـ ــار ت ـن ـت ـشــر أيـ ـض ــا ّ ف ــي املــدي ـنــة
وع ـل ــى امل ـن ـت ـجــات امل ـصــن ـعــة مـحـلـيــا.

زه ــرة املــانـيــولـيــا هــي الــرمــز الوطني
ل ـل ـب ــاد ،وفـ ــي امل ــدي ـن ــة ح ــدائ ــق عــامــة
تمتلئ بـهــا ،زه ــرة األورك ـيــد الــورديــة
ال ـل ــون رم ــز ملــؤســس ال ــدول ــة كـيــم إيــل
س ــون ــغ ،وال ـح ـم ــراء لـكـيــم ج ــون ــغ إيــل
والد الرئيس الحالي.
فــي األح ـي ــاء الـسـكـنـيــة ،حــدائــق عـ ّ
ـامــة
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ّ
«يفكر
الفعل األولى لزمالئي الذين اعترفوا أن ال أحد ُ
حتى في مرافقة الفرق الرياضية الى هناك» ...زرت
العاصمة الكورية مع المنتخب اللبناني بصفة صحافية،
إقامة هادئة في مدينة بلون الزهور

ّ
شي في خط مستقيم

رأيك بالقنبلة
«ما ِ
الهيدروجينية؟»
أن ُيـ ـ ـف ـ ـ َـرز ل ـ ـ ـ ـ ّ
ـزوار ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ م ــراف ــق
ّ
يــازمـهــم فــي تحركاتهم خ ــارج الفندق،
ّ
أم ـ ـ ٌـر ب ـ ــات م ـع ـل ــوم ــا ل ـ ــدى ك ـ ــل مـ ــن يــريــد
زي ــارة جـمـهــوريــة كــوريــا الديموقراطية
ال ـش ـع ـب ـيــة ،وإن كـ ــان الـ ــزائـ ــر ص ـحــاف ـيــا،
ّ
ف ــامل ــراف ـق ــة تـ ـب ــدو أم ـ ـ ـرًا م ـح ــت ـم ــا .م ــراف ــق
البعثة اللبنانية في بيونغ يانغ اسمه
ِس ـ ـ ــن ،ان ـ ـضـ ـ ّـم إلـ ـي ــه مـ ــرافـ ــق آخـ ـ ــر يـعـمــل
مـتــرجـمــا ل ــدى «االت ـح ــاد اآلس ـيــوي لكرة
ال ـ ـقـ ــدم» ي ــدع ــى ريِ .س ـ ــن وري ش ـ ّـاب ــان
فــي الـعـشــريـنـيــات مــن الـعـمــر ،لــم يصدر
ّ
تصرف قمعي ،ولــم ُيشعرانا
عنهما أي
بـسـطــوة رقــابـيــة أو تكبيل فــي الـحــركــة،
بل على العكس ّ
سهال زيارتنا في أكثر
ً ّ
مــن مـحـطــةِ .س ــن م ـثــا ،نــظــم لـنــا زي ــارات
سياحية لبرج زوتشي وساحة كيم إيل
سونغ ،وألكبر ملعب رياضي في العالم.
أما ري ،املترجم ،فحادثني في السياسة
و«الـ ـ ـن ـ ــووي» وأمـ ـ ـ ــور الـ ـحـ ـي ــاة وأح ـ ــوال
ـت األخ ـبــار
لـبـنــان واملـن ـط ـقــة! «ه ــل سـمـعـ ِ
الـيــوم؟ مــا رأيــك فــي مــا ج ــرى؟» بــادر ري
بسؤالي في اليوم التالي لتنفيذ كوريا
اختبارًا لقنبلة هيدروجينية ،وكنت قد
تابعت الخبر على التلفزيون من غرفتي
ف ــي ال ـف ـن ــدق ،املـ ـ ـ ّ
ـزود بـمـحـطــات صينية
وي ــاب ــان ـي ــة و«فـ ــرانـ ــس  »24و«ال ـج ــزي ــرة

على التلفزيون
في الفندق:
«فرانس « ،»24الجزيرة»،
«روسيا اليوم»

مشهد للمدينة من برج زوتشي (األخبار)

ومــاعــب لــأطـفــال وأخ ــرى ريــاضـيــة،
السوفيات ّ
مروا من هنا .في فترة بعد
ال ـظ ـهــر تـمـتـلــئ ت ـلــك امل ــاع ــب بفتيان
وش ـبــاب يـمــارســون ريــاضــاتـهــم على
اخـتــافـهــا .تـفـتــرش بـعــض الـعــائــات
الـحــدائــق الـخـضــراء أيـضــا وتستريح
من تعب نهار منتج.
ه ـ ـنـ ــاك يـ ـق ــع م ـب ـن ــى م ـك ـت ـب ــة ال ـش ـعــب
ال ـض ـخ ـم ــة ،وهـ ـن ــا م ـت ـح ــف ال ـف ـن ــون،
وامل ـس ــرح الــوط ـنــي ،وقــاعــة السينما،
ومركز لالستجمام وتصفيف الشعر
واالعـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاء بـ ــال ـ ـج ـ ـسـ ــم ...هـ ـن ــا ف ــرق ــة
موسيقية تـتـمـ ّـرن فــي ال ـهــواء الطلق
على العزف ونساء في الزي التقليدي
ّ
املـ ـل ـ ّـون ال ـج ـم ـيــل ي ـت ـم ــرن الح ـت ـفــاالت
اليوم الوطني القريب .الرجال أيضًا
يحملون زهــورًا ّ
ملونة ورديــة فاقعة
ّ
ويتحضرون إلحـيــاء ذكــرى تأسيس
الدولة في  ٩أيلول.

سكون املدينة ساحر لكنه قد يبعث
أح ـيــانــا ش ـع ــورًا بــال ـحــزن وال ــوج ــوم.
الناس هادئون ومتعبون أيضًا .تعب
ي ـب ــدو ع ـلــى ال ــوج ــوه وفـ ــي ّاألج ـس ــاد
النحيلة .تعب العمل الـشــاق في بلد
يــرزح تحت عقوبات اقتصادية هي
األق ـســى فــي الـعــالــم وعــزلــة سياسية
منذ أكثر من عشر سنوات .في الواقع،
لــم يلتقط ال ـكــوريــون أنـفــاسـهــم بعد
منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية! إذ
ّ
بعد التخلص من االحتالل الياباني
ع ــام  ،١٩٤٥جـ ــاءت ال ـح ــرب ال ـكــوريــة
ب ــن جــزئ ـي ـهــا ال ـش ـمــالــي وال ـج ـنــوبــي
بعد خمس سنوات فقط ،دماء كثيرة
وانقسامات داخــل شعب واحــد على
أرض لم تعد ّ
موحدةّ .
دمر األميركيون
بيونغ يانغ بالكامل وأعــاد أبناؤها
إعمارها بأيديهم ،لكن الهدنة التي
أنـهــت ال ـحــرب الـكــوريــة ع ــام  ١٩٥٣لم

تنه مآسي الكوريني ،فما لبث البلد
أن بدأ بالنهوض عمرانيًا وصناعيًا
وزراعـ ـي ــا ح ـتــى ضــرب ـتــه فـيــاضــانــات
ت ـس ـب ـبــت ب ـم ـج ــاع ــة ك ـب ـي ــرة وتــدم ـيــر
ل ـل ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة واألراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بــن
عــامــي  ١٩٩٥و ١٩٩٨ث ــم فـيــاضــانــات
ج ــدي ــدة خـ ــال الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي .رغ ــم
ّ
ّ
ذلـ ــك ك ــل ــه ال ي ـت ـكــلــم ك ـث ـي ــرون ال ـي ــوم
ّ
عما عاناه الشعب الكوري وما يزال
ّ
ّ
حتى اللحظة ،وكــل مــا يهم صانعي
ال ـب ــروب ــاغ ـن ــدا ال ـغــرب ـيــة ـ األم ـيــرك ـيــة
وم ـ ّ
ـرددي أفـكـ ّـارهــا هــو تقديم صــورة
ّ
تهكمية مضخمة وبعيدة عن الواقع
فــي أغلب األحـيــان عــن النظام األكثر
راديـ ـك ــالـ ـي ــة فـ ــي مـ ـ ـع ـ ــاداة الـ ــواليـ ــات
ً
ً
املـتـحــدة األمـيــركـيــة ق ــوال وف ـعــا منذ
انهيار االتحاد السوفياتي .ماذا عن
املواطنني ونهضة البالد والتحديات
الـ ـت ــي ي ــواجـ ـه ــونـ ـه ــا ي ــومـ ـي ــا بـسـبــب
الـعـقــوبــات؟ م ــاذا عــن إنـجــازاتـهــم في
الرياضة واملوسيقى رغــم كل شيء؟
ال ذكر لذلك في اإلعالم اليومي ،فهذا
ال يخدم الصورة الكاريكاتورية التي
يسعى الى تعميمها.
خــال إقامتي في العاصمة الكورية،
ُ
التقطت  ١٦٦صورة في الكاميرا ،طلب
ّ
املــرافــق ال ـكــوري ال ــذي يهتم بالبعثة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أن يـ ـ ــرى ب ـع ـض ــا م ـن ـهــا،
وقــام بمحو صــور ُتــن فقط مــع شرح
إحداهما ألغيت ألن إطارها
للسبب:
ّ
مائل وذلك أثر على شكل صورة وجه
ال ــرئ ـي ــس الـ ـك ــوري ال ــراح ــل واألخ ـ ــرى
ألنها أظهرت أحد الشعارات املكتوبة
ع ـلــى ال ـ ـجـ ــدران ب ـطــري ـقــة م ـب ـت ــورة ما
انتقص من معناه .الشعار ،باملناسبة،
ّ
اشتدت األزماتّ ...
ّ
تقدمنا
يقول «كلما
بخط مستقيم».
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اإلنـكـلـيــزيــة» و«روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم» .أجـبــت:
«ال أح ـ ّـب ف ـكــرة الـقـنـبـلــة ال ـن ــووي ــة ،وهــي
ترعبني ،لكنكم بهذا تقولون للعالم إنكم
أقــويــاء أيـضــا» .ابتسم وقــال« :ال تخافي
لــن نلقي القنبلة على بــادكــم ،هــي فقط
لتحقيق سالم بالدنا» شرح الشاب الذي
ّ
يتكلم اإلنكليزية جيدًا ،ويقول بفخر إنه
ّ
ّ
مها فــي معهد بيونغ يــانــغ للغات.
تعل ّ
«من حقنا أن نحمي أمن بالدنا وشعبنا»
يشرح نظرته المـتــاك الـســاح الـنــووي،
ً
ً
ّ
نتصرف مثال
متسائال« :كيف يجب أن
تجاه تنفيذ الواليات املتحدة األميركية
ـاورات عسكرية
وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة مـ ـن ـ ّ
على حدودنا؟ ملاذا ال يحق لنا مواجهة
تهديداتهم الدائمة؟» ،يصفن ري ّلبرهة
ً
ويـ ــردف ق ــائ ــا« :مـ ــاذا ي ــري ــدون م ــن ــا؟ أن

نستسلم ونذعن لعقوباتهم؟».
ّ
بلباقة إلى
في ّ إحــدى املــرات ،دعاني ري ّ
ّ
تذوق الجعة الكورية التي تصنع محليًا
مــن األرز األبـيــض ،اسمها «تــاي دونــغ».
جلسنا فــي بـهــو الـفـنــدق أكـثــر مــن م ـ ّـرة،
ّ
متنوعةُ .دهش
وتابعنا النقاش في أمور
الـشــاب ال ـكــوري حــن أخـبــرتــه أن جنوب
لـبـنــان ك ــان تـحــت االح ـتــال اإلســرائـيـلــي
لـ ـسـ ـن ــوات ،وأب ـ ـ ــدى إع ـج ــاب ــه بــامل ـقــاومــة
ّ
الشعبية واملسلحة التي أخرجت العدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ــن األراضـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
ّ
«املـقــاومــة والوطنية مــن أهـ ّـم مــا تعلمت
ّ
ف ــي ال ـح ـيــاة» عــلــق ري .ال ـش ــاب ال ـكــوري
يحلم بزيارة بعض عواصم العالم التي
يسمع عنها من خــال مرافقته للسياح
فقطّ .
تغيرت مالمح وجهه إيجابًا حني
َ
أخبرته أن فــي لبنان مــن يــرى إسرائيل
وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ع ـ ـ ّ
ـدوت ـ ــن ،وأن ـن ــي
مثله أيضًا ،أكــره اإلمبريالية األميركية.
ُ
«علمت باألمس أن أميركا ألقت قنبلة في
سوريا وقتلت مدنيني كثرًا وذلــك أحزن
قلبي» ،قال ّ
بجدية وصدق.
ري ُص ـ ــدم ع ـنــدمــا ع ـلــم أن ـن ــا ف ــي لـبـنــان
ّ
مضطرون إلــى دفــع مبالغ طائلة مقابل
الطبابة والتعليم ومـمــارســة الــريــاضــة،
ّ
بينما هي كلها مجانية في بالده.
الزمني ري في ملعب «كيم إيــل سونغ»
خالل املباراة الكورية ـ اللبنانية املمتعة.
شـ ّـجــع فــريــق ب ــاده بحماسة ومازحني
لـكــونــي الـشـخــص الــوح ـيــد ب ــن  ٢٩ألــف
م ـت ـفـ ّـرج ال ــذي يـشـ ّـجــع ال ـفــريــق اللبناني
ً
ع ـلــى امل ـ ـ ّ
ـدرج ـ ــات ،ث ــم ط ـم ــأن ق ــائ ــا« :لــن
يضايقك أح ــد ،فــالـنــاس هنا ودودون».
عمل جــاهـدًا إلقـنــاع املنظمني بالسماح
ل ــي ب ــال ـت ـق ــاط صـ ــور م ــن أرض امل ـل ـعــب،
ُ
ّ
مصورة صحافية معتمدة،
لست
لكوني
ّ
ون ـج ــح ف ــي ذلـ ــك ،وت ـمــك ـنــت بـفـضـلــه من
التقاط صور للفريق اللبناني واملباراة.
ف ـ ــي االسـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــة ب ـ ــن ال ـ ـشـ ــوطـ ــن ،ك ــان
الحديث عن الله واإليمان ،اتفقنا على أن
اإليمان بالقدرات الذاتية للفرد ّ
مهم جدًا.
َ
رافقنا إلــى املطار ّ
مودعًا وصافح بعض
ّ
أعضاء الفريق بكل ّ
مودة« ،لستم وحدكم»
قـ ـل ـ ُـت ل ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا« ،ف ـن ـح ــن م ـع ـكــم ونـفـهــم
ألننا عشنا الحروب واختبرنا
معاناتكم َ
واليتها» ،خفض ري عينيه وقال« :شكرًا
لكم».
ك ــان ري قــد أخ ـبــرنــي فــي حــديــث ســابــق
أن ـ ــه ي ـس ـت ـمــع إل ـ ــى امل ــوس ـي ـق ــى ال ـك ــوري ــة
وال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،ألن «امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ت ـش ـعــره
بــال ـهــدوء وال ّـطـمــأنـيـنــة» بـعــد دوام عمل
طــويــل وش ــاق كمترجم ،فلم أجــد أفضل
مــن أل ـبــوم «إل ــى عــاصــي» (ف ـيــروز ـ زيــاد
ّ
الرحباني) ألتركه له كهدية ،عله يحتفظ
بأجمل صورة وأرقاها عن لبنان.
صباح...

ّ
«ماذا يريدون منا؟ أن نستسلم لعقوباتهم؟» (األخبار)
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تقرير

«داعش» يضرب في سيناء ...و«حماس» تقبل «الشرط
الــذيــن يبدو أن غالبيتهم نجحوا في
الفرار إلى املناطق الجبلية املتاخمة،
كذلك تأخر تحليق الطائرات الحربية
في املنطقة إلى ساعات بعد الحادث.
ووفــق املعلومات ،بــدأ الكمني حوالى
العاشرة صباحًا واستهدف مدرعات
وج ـن ــودًا ع ـلــى ب ـعــد ع ــدة كـيـلــومـتــرات
من كمني امليدان ،فيما ّ
دمر املسلحون
سيارة كانت برفقة القوة األمنية التي
ّ
ك ــان ــت م ـتــوج ـهــة ل ـت ـســلــم عـمـلـهــا بعد
انتهاء إجازة غالبية املوجودين فيها.
وأعـ ـق ــب ذلـ ــك ت ـف ـج ـيــر ثـ ــاث س ـي ــارات
باقي أفراد الشرطة
أخرى كانت تضم ُ
بالعبوات الناسفة ،وأجهز على البقية
بالرصاص خالل محاولتهم الخروج
من السيارات املشتعلة.
وفيما كان عدد من املسلحني يضربون
ط ــوق ــا مل ـن ــع وصـ ـ ــول اإلم ـ ـ ـ ـ ــداداتّ ،
دم ــر
املهاجمون مدرعتني وأشعلوا النيران
فيهما ،كما استولوا على سيارة دفع
رباعي .وطــوال  45دقيقة ،لم تصل ّ
أي
تـعــزيــزات أمـنـيــة ،كــذلــك ف ــإن املسلحني
زرع ـ ــوا ع ـب ــوات ف ــي ال ـطــريــق أدت إلــى
مـنــع وص ــول س ـيــارات اإلس ـع ــاف التي
ت ـعــرضــت ه ــي األخ ـ ــرى لــاس ـت ـهــداف،
بــل إن املـسـلـحــن اسـتـهــدفــوا سيارتي
إسعاف من الدفعة األولى التي وصلت

في سيناريو يتكرر مع كل زيارة
لوفد من «حماس» إلى القاهرة ،وكذلك
مع فتح معبر رفح جزئيًاّ ،
يوجه
«داعش» رسائل إلى األطراف المشاركة
في «تفاهمات القاهرة» ،في محاولة
إلحباطها أو تخفيض مفاعيلها ،وذلك
في عملية هي الثانية من حيث
الضخامة خالل هذا العام
ّ
في كمني ُ جديد نفذته «والية سيناء ـ
داعش» ،قتل ما ال يقل عن  18شخصًا،
غــالـبـيـتـهــم م ــن ق ــوات األم ــن املـصــريــة،
ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق ال ـ ــدول ـ ــي «الـ ـقـ ـنـ ـط ــرة ـ ـ
الـ ـع ــري ــش» ،ف ــي مـنـطـقــة ي ـن ــدر وج ــود
املسلحني فيها ،لبعدها النسبي عن
م ــواق ــع ن ـشــاط ـهــم ف ــي ع ـمــق ال ـعــريــش
والشيخ زويد ورفح.
ب ـه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ومـ ــا ق ـب ـل ـهــا ،ت ـح ــاول
«والي ـ ـ ــة س ـي ـن ــاء» أن ت ـظ ـهــر ب ــن م ــدة
وأخرى أنها ال تزال قادرة على العمل
ال ـع ـس ـك ــري واألم ـ ـنـ ــي ،وأن ال ـح ـمــات
األمنية ط ــوال السنتني املاضيتني لم

نتائج اللوتو اللبناني
30 36 29 28 23 15 10
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1543وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة36 - 29 - 28 - 23 - 15 - 10 :
الرقم اإلضافي30 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 56.644.110ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 46 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1.231.304 :ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 56.644.110ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.167 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 48.538 :ل .ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 139.136.000ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17.392 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 2.097.208.262 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 223.166.269 :ل .ل.

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1543
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح00111 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 75.000.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم0111 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم111 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم11 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل .ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل .ل.

نتائج يومية

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 418
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة504 :
• يومية أربعة8352 :
• يومية خمسة25070 :

أسهم الجيش المصري في تأمين عودة الحجاج إلى غزة أمس (آي بي ايه)

ُ
ت ـنــهِ وج ــوده ــا ،خــاصــة فــي ظــل إف ــادة
ش ـه ــود ع ـي ــان «األخ ـ ـبـ ــار» ،ع ـلــى مــدى
األســاب ـيــع املــاض ـيــة ،ب ــوج ــود حــواجــز
ينصبها عناصر «الوالية» في منطقة
العملية ،إضافة إلى محاولتهم إرهاب
العاملني في مصنع اإلسمنت القريب،

مـ ــع مـ ـح ــاول ــة س ــاب ـق ــة ل ـخ ـط ــف مــديــر
امل ـص ـنــع ،وه ــو ض ــاب ــط م ـت ـقــاعــد ،لكن
سفره املبكر إلى القاهرة أنقذه منهم.
وال ــاف ــت أن ال ـب ـيــانــات الــرس ـم ـيــة من
الجيش والشرطة غابت خالل الحدث،
م ــا ت ـس ـبــب ف ــي زي ـ ــادة الـ ـغـ ـم ــوض ،ثــم

اك ـت ـف ــت وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ب ـع ــد أك ـثــر
م ـ ــن خـ ـم ــس س ـ ــاع ـ ــات عـ ـل ــى ال ـع ـم ـل ـيــة
بـخـبــر يــؤكــد وقـ ــوع ه ـجــوم اسـتـهــدف
ّ
ضباطها ،من دون أن توضح مزيدًا من
التفاصيل عــن الخسائر الـتــي لحقت
بهم أو نتائج املواجهات مع املسلحني

استراحة
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أفقيا
 -1عاصمة أوروب ـيــة –  -2منظمة دولـيــة غير ربحية تنشر تـقــاريــر وســائــل اإلعــام
ّ
والسرية من مصادر صحفية وتسريبات أخبارية مجهولة –  -3والدي – ّ
درب
الخاصة
ّ
ولي الجسم – ماركة صابون –  -4عاصمة أوروبية – من األمراض –  -5ظرف مكان –
ُ
على األدرياتيك –  -6أحد تالميذ املسيح يعرف بخيانته – من األمراض –
مرفأ إيطالي ُ
ّ
الطبية – من مستلزمات البيت الضرورية يعمل
 -7آالت تكبير ت ُستعمل في املختبرات
على الكهرباء وتحفظ فيه املــأكــوالت –  -8إحـســان – عاصمة أوروبـيــة –  -9عاصمة
أفريقية – وكالة أنباء عربية –  -10من عوامل الشتاء – مدينة عراقية

عموديًا

 -1عاصمة آسيوية ُتعتبر مركزًا ثقافيًا ماليًا واقتصاديًا في البالد – ّ -2
يعمر البيت
– سحب وج ــذب –  -3مــن الفاكهة – أمــر فظيع –  -4نــوتــة موسيقية – أعـطــاك من
خسائرك من جــراء الشدة والضيق وســوء الحال –
دون مقابل –  -5عكس حرب – ُ
 -6عاصمة أوروبية كانت الدولة تعرف قديمًا ببالد األرنــاؤوط – نادر باألجنبية
–  -7زاوية الدار – ربحي من صفقة تجارية –  -8وضع خلسة – سهل ونهر إيطالي
– ّ
نبي الله –  -9دولة أوروبية – نوتة موسيقية –  -10شخصية دراكوال هي إحدى
الروايات لبرام ستوكر

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.

1

أفقيا
ُ
 -1كونغورو – فو –  -2اوديسا – قرد –  -3مرادهم –  -4يم – ّ
هدوا – شع –  -5فخامة – رصاص
ّ
–  -6واصا – الصرب – ّ -7ربك – ألم – ّ
عر –  -8نز – ضلع –  -9ألبانيا –  -10أوسنت مارتن
عموديًا
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مشاهير 2675

حلول الشبكة السابقة

 -1كاليفورنيا –  -2و و – مخابز –  -3ندم – أصك – اس – ّ -4
غيرهما – ضلت –  -5وسادة – النب
–  -6رادو – العام –  -7هارلم – نا –  -8قم – ص ص – خير –  -9فر – شارع – آت –  -10وديع صبرا

حل الشبكة 2674

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

منظر ثقافي وفيلسوف فرنسي ( )2007-1929وعالم اجتماع باإلضافة
الى كونه من هواة التصوير الفوتوغرافي .تصنف أعماله ضمن مدرسة
ما بعد الحداثة
 = 5+6+7+2+4مدينة فرنسية ■  = 10+9+1+3من يعمل في الخشب ■
 = 7+8+11مسكن الرهبان

حل الشبكة الماضية :جوزف أبي ضاهر

الثالثاء  12أيلول  2017العدد 3272

العالم
◄ وفيات ►

◄ إعالنات رسمية ►

تقرير

المصري»
املنطقة ،ما أدى إلى إصابة طاقميها،
ول ـ ــم ي ـت ـم ـكــن أح ـ ــد م ــن الـ ــوصـ ــول إل ــى
م ـن ـط ـقــة ال ـك ـم ــن إال ب ـع ــد االس ـت ـعــانــة
بخبراء املتفجرات وتأمني الطريق أمام
أربع ساعات.
الوحدات ،أي بعد نحو ُ
وبـحـســب اإلحـ ـص ــاءات ،نـقــل نـحــو 15
م ـصــابــا إلـ ــى مـسـتـشـفـيــات ال ـعــريــش،
فيما نـقــل مــن كــانــوا فــي حــالــة خطرة
إل ـ ـ ــى امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
ال ـق ــاه ــرة ،وت ـف ـيــد امل ـع ـلــومــات األول ـي ــة
بــأن رتــب شهداء األمــن ضابطان و16
مجندًا وعسكريًا.
ه ــذا ال ـه ـجــوم الـ ــذي يـمـثــل ثــانــي عمل
إرهــابــي ضـخــم فــي سـيـنــاء مـنــذ بــدايــة
الـعــام الـجــاري ،يأتي تزامنًا مــع زيــارة
وفد حركة «حماس» برئاسة إسماعيل

أكدت مصادر مصرية أن
العملية لن تؤثر في
سير التفاهمات

هنية ملـصــر ،علمًا بأنها امل ــرة الثالثة
ال ـتــي ي ـتــزامــن فـيـهــا عـمــل إره ــاب ــي مع
زي ـ ـ ــارة وفـ ــد «ح ـ ـمـ ــاس» الـ ـت ــي ت ـح ــاول
ّ
تسهل الحركة
الـتــوصــل إلــى اتـفــاقــات
على معبر رفــح ،باإلضافة إلــى توفير
احـ ـتـ ـي ــاج ــات غ ـ ــزة عـ ــن ط ــري ــق م ـصــر.
ل ـك ــن مـ ـص ــادر م ـص ــري ــة ،ت ـح ــدث ــت إل ــى
«األخ ـب ــار» ،أك ــدت أن الـهـجــوم الجديد
«لــن ّ
يغير املــوقــف مــن حـمــاس ،خاصة
أن هناك تعهدات ُ ّبمراقبة الحدود من
الجانبني بشدة ،نفذ جزء كبير منها،
ً
وفعال ساعدت في ّ
الحد من العمليات
الـتــي كــانــت تستهدف ق ــوات األم ــن في
رفح والشيخ زويد».
أمــا على صعيد الــزيــارة الحمساوية،
فـتـنـقــل م ـص ــادر فـلـسـطـيـنـيــة أن ــه رغــم
التوتر الجاري جراء العملية ،فقد كان
حدوثها متوقعًا ،خاصة أن «داعــش»
يرفض التقاء املصالح بــن «حماس»
وم ـصــر ،فــي وق ــت طلبت فـيــه األخـيــرة
مــن الحركة أن يكون إتـمــام املصالحة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ش ــرط ــا أس ــاسـ ـي ــا قـبــل
البحث في امللفات األخرى .في املقابل،
ّ
ردت «ح ـمــاس» بأنها ال تمانع إتمام
املـصــالـحــة وف ـقــا لــات ـفــاقــات املــاضـيــة،
م ـ ـشـ ــددة عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة حـ ــل مـشـكـلــة
مــوظـفـيـهــا ال ــذي ــن يـتـقــاضــون أنـصــاف
رواتـ ـ ـ ـ ـ ــب ،م ـ ــع وق ـ ـ ــف رئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـل ـطــة
مـحـمــود ع ـبــاس اإلج ـ ـ ــراءات الـعـقــابـيــة
ض ــد غـ ـ ــزة ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ـه ــا تـعـطــي
امل ـصــريــن «ت ـفــوي ـضــا» بـحــل «الـلـجـنــة
اإلداري ـ ـ ــة» ال ـتــي أزع ـج ــت الـسـلـطــة ،في
حال ّ
طبقت األخيرة الشروط الواجبة
عليها.
ً
مساء ،صدر بيان عن
وفي وقت الحق
«حـمــاس» قالت فيه إن رئيس املكتب
السياسي للحركة وع ــددًا مــن أعضاء
امل ـك ـتــب ف ــي ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج الـتـقــوا
«رئـيــس املـخــابــرات الـعــامــة املـصــريــة»،
مؤكدين له «حــرص الحركة على أمن
واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ج ـم ـه ــوري ــة م ـص ــر وعـ ــدم
ال ـس ـمــاح بــاس ـت ـخــدام ق ـطــاع غ ــزة بــأي
صــورة من الصور للمساس بأمنها».
واستجابة لــاشـتــراط املـصــري ،أعلن
الوفد استعداده «لعقد جلسات حوار
مع حركة فتح في القاهرة فورًا إلبرام
اتـ ـف ــاق وت ـح ــدي ــد آلـ ـي ــات ت ـن ـف ـيــذه ،مــع
تأكيد اسـتـعــداد حـمــاس لحل اللجنة
ًَ
اإلداريــة فــورا وتمكني حكومة الوفاق
الوطني من ممارسة مهماتها وإجراء
االنـتـخــابــات ،على أن يعقب ذلــك عقد
مؤتمر ّ
موسع للفصائل الفلسطينية
ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ب ـهــدف تـشـكـيــل حكومة
وحـ ــدة وط ـن ـيــة ت ـتــولــى مـســؤولـيــاتـهــا
تجاه الشعب الفلسطيني».

الكاتالونيون
في الشوارع
تأييدًا لالنفصال
احتفل الكاتالونيون ،أمــس ،بيومهم
ال ــوط ـن ــي« ،ال دي ـ ـ ــادا» ،ف ــي ت ـظــاهــرات
حـ ـ ــاشـ ـ ــدة كـ ـم ــا فـ ـ ــي كـ ـ ــل ع ـ ـ ــام م ـنــذ
 ،2012أمــا املختلف هــذه السنة فهو
استغالل االنفصاليني لذلك التاريخ
بـهــدف إظ ـهــار حـجــم قــوتـهــم وتأكيد
اس ـت ـم ــراره ــم ب ــاالس ـت ـف ـت ــاء ال ـجــدلــي
الذي سيجرى بعد ثالثة أسابيع ،في
مقابل عرقلة الحكومة املركزية له.
وي ـع ـت ـب ــر «االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ـ ـيـ ــون» أن «ال
ديـ ـ ــادا» الـ ــذي اح ـت ـف ـلــوا ب ــه أمـ ــس ،قد
يـكــون األخ ـيــر قـبــل االسـتـقــال الــذي
تــريــد حـكــومــة كــارلـيــس بيغديمونت
إعالنه في الساعات ال ـ  48التي تلي
االستفتاء في األول من تشرين األول
املقبل ،في حال حصولها على تأييد
األغلبية .وبالرغم من معارضة مدريد
ال ـشــديــدة ،إال أن بيغديمونت أصــر،
أمس ،على أنه ال يزال هناك « 20يومًا
والتعبئة التي كانت وراء هذه العملية
ثابتة» .وتابع رئيس إقليم كاتالونيا
أن «عدم إجراء االستفتاء ليس خيارًا
بالنسبة إلينا» ،رغــم وصــول التوتر
م ــع الـحـكــومــة املــركــزيــة إل ــى درج ــات
خطرة مع إصدار املحكمة الدستورية
اإلسـبــانـيــة ،األس ـبــوع املــاضــي ،ق ــرارًا
بتعليق االستفتاء بعد طعن قضائي
من رئيس الوزراء اإلسباني ،ماريانو
راخوي.
مــن جهته ،ق ـ ّـدم راخ ــوي ،أم ــس ،عبر
موقع «تويتر» تمنياته بعيد «حرية
وت ـ ـعـ ــايـ ــش واحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام لـ ـك ــل س ـك ــان
كــاتــالــونـيــا» ،وذل ــك بـعــدمــا ك ــرر ،قبل
يـ ــومـ ــن ،ق ــول ــه إن «االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء لــن
يحصل وسأقوم بكل شيء الزم من
أجل ذلك ،ألن هذا واجبي».
فــي األث ـنــاء ،ب ــدأت السلطات التحرك
ملنع االستفتاء في كاتالونيا التي تعد
 7.5ماليني نسمة ،وتوازي مساحتها
مساحة بلجيكا وتشكل  20في املئة
من إجمالي الناتج الداخلي اإلسباني.
وفـ ـت ــح الـ ـقـ ـض ــاء األس ـ ـب ـ ــوع امل ــاض ــي
تحقيقًا استهدف رئـيــس كاتالونيا
وأعضاء حكومته ملعرفة ما إذا كانوا
قد ارتكبوا جنح «عصيان واختالس
أم ــوال عــامــة» .وده ــم ال ـحــرس املــدنــي
مطبعة ومكاتب صحيفة «إل فايينك»
في مدينة فالس في إقليم كاتالونيا،
بعد االشتباه بطبعها بطاقات متعلقة
باستفتاء تقرير املصير املحظور.
(األخبار ،أ ف ب)
أظهر «االنفصاليون» قوتهم مع
تظاهر مئات اآلالف منهم أمس (أ ف ب)

إنا لله وإنا اليه راجعون
رئـيــس املجلس اإلســامــي الشيعي
األعلى
آيــة الله سماحة اإلمــام الشيخ عبد
األمـ ـي ــر ق ـب ــان وآل ال ـف ـق ـيــد يـنـعــون
اليكم
سماحة الشيخ محمد يوسف مغنية
وال ــدت ــه امل ـغ ـفــور لـهــا ال ـحــاجــة رقـيــة
كمال
أوالده :املهندس علي ـ ـ هبة وزينب
أش ـقــاؤه :الـحــاج عبدالله ـ ـ املــرحــوم
الحاج مصطفى ـ ـ املرحوم الدكتور
حبيب ـ ـ االستاذ خليل
ال ـحــاجــة آس ـيــة (أم غ ـس ــان) ـ ـ ـ أرمـلــة
املرحوم الحاج عبدالله حدرج
زوج ـ ـتـ ــه الـ ـح ــاج ــة ف ــاطـ ـم ــة ،كــري ـمــة
املقدس الشيخ خليل ياسني
وقد ووري الثرى في جبانة روضة
الشهيدين
تقبل التعازي في حسينية الحسني
بــن علي (ع) (وق ــف املــرحــوم الحاج
أبــو ري ــاض الخنسا) ـ ـ قــرب ساحة
ال ـغ ـب ـيــري ي ــوم االربـ ـع ــاء  13أي ـلــول
 2017مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة حـتــى
السادسة عصرًا (للرجال والنساء)
ستقام ذكــرى أسـبــوع فــي حسينية
بلدته طيردبا يوم الجمعة  15أيلول
 2017ال ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة وال ـن ـصــف
عصرًا
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسـفــون :آل مغنية ـ ـ آل ياسني ـ ـ آل
حــدرج ـ آل شمس الدين ـ ـ آل كمال ـ
آل نحال وعموم أهالي بلدة طيردبا

انتقل الى رحمة ربه تعالى
املرحوم الحاج حيدر عبد اللطيف جابر
أوالده :ال ـق ــاض ــي ال ــدك ـت ــور ول ـي ــد ـ ـ
محمد
بناته :زينه ـ ـ ريما ـ ـ روال ـ ـ أماني
تقبل التعازي اليوم الثالثاء املوافق
 12أيلول في منزل املــرحــوم الكائن
فــي النبطيه بجانب مبنى البلديه
ـ ـ ـ ويـ ــوم األربـ ـع ــاء ف ــي ال ـثــالــث عشر
مــن أي ـلــول فــي الجمعية االســامـيــه
للتخصص والـتــوجـيــه العلمي في
بيروت جانب مبنى أمن الدوله ـ ـ من
ً
مساء.
الثالثه حتى السابعه
اآلسفون  :آل جابر آل حجازي
وعموم أهالي النبطيه

انا لله وانا اليه راجعون
انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية
الحاجة سعاد علي اسماعيل
زوجة الحاج محمود قاسم الحسني
اوالدها املهندس غسان ،املقدم علي
والحاج حسام
بـ ـن ــاتـ ـه ــا امل ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــة هـ ـ ـ ــدى زوجـ ـ ــة
املحامي علي فصاعي
ف ــاطـ ـم ــة زوج ـ ـ ـ ــة ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور س ـع ـيــد
اللقيس
زينب زوجة الدكتور جمال حايك
الحاجة صباح زوجة األستاذ احمد
كوثراني
امل ـه ـن ــدس ــة نـ ـ ــدى زوج ـ ـ ــة امل ـه ـن ــدس
نضال كبار
نجوى زوجة املهندس فادي مغنية
وبهذه املناسبة تتلى اي من الذكر
ال ـح ـك ـيــم ع ــن روح ـه ــا ال ـط ــاه ــرة في
مركز جمعية التخصص والتوجيه
العلمي فــي الــرمـلــة الـبـيـضــاء خلف
م ـقــر أم ــن ال ــدول ــة ي ــوم االربـ ـع ــاء 13
ايلول  2017من الساعة الثالثة بعد
الظهر حتى السادسة مساء.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ال ـح ـس ــن ،اسـمــاعـيــل
وعموم اهالي القنطرة.
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زوجةالفقيد :مرسيدس حنا يزبك
أب ـ ـنـ ــاؤه :ج ــوزي ــف ح ــدي ــد وزوج ـت ــه
دنيز غازي وعائلتهما
نـ ـبـ ـي ــل حـ ــديـ ــد وزوجـ ـ ـت ـ ــه دب ـ ـ ـ ــرا آن
فيليبس وعائلتهما
غ ـســان حــديــد وعــائـلـتــه ف ــي الــوطــن
واملهجر
عمر حديد وزوجـتــه راحـيــل القارح
وعائلتهما في الوطن واملهجر
زيـ ــاد حــديــد وزوجـ ـت ــه شـ ــارو يمني
وعائلتهما
ابنتاه :هند زوجــة املهندس لويس
ال ــدويـ ـه ــي وع ــائ ـل ـت ـه ــا فـ ــي ال ــوط ــن
واملهجر
أمل إيلي حديد
ينعون إليكم
األستاذ إيلي يوسف حديد
َ
سـ ُـي ـح ـتــفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نفسه
ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء  12أي ـل ــول الـســاعــة
الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار
مارون ـ بيادر رشعني قضاء زغرتا.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي الـ ـث ــاث ــاء
واألرب ـ ـعـ ــاء  12و 13الـ ـج ــاري طيلة
ال ـن ـه ــار وب ــاق ــي أي ـ ــام األسـ ـب ــوع من
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة عـ ـ ـش ـ ــرة ح ـتــى
ً
مساء في منزل الفقيد في
السابعة
بيادر رشعني.

انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
مهى عبد الرحمن طبارة
زوج ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور مـ ـنـ ـي ــر ش ــري ــف
الخطيب
والـ ـ ــدهـ ـ ــا :امل ـ ــرح ـ ــوم الـ ـق ــاض ــي عـبــد
الرحمن طبارة
ّ
والدتها :فاطمة بلوز
أوالده :ج ـ ـ ــال وش ـ ــري ـ ــف وه ـ ـ ــادي
وجالل
شقيقتها :ســوســن زوج ــة الــدكـتــور
زهير طبارة
اوالد ع ـم ـهــا :ام ــن والـ ـح ــاج محمد
علي واملهندس اسامة طبارة
ّ
خالها :الحاج عمر بلوز
تقبل التعازي اليوم الثالثاء املوافق
في  12ايلول  2017م
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
بعد الظهر حتى الـســاعــة السابعة
ً
مساء
في قاعة شهاب غاردن – ملك شهاب
– الوردية الحمراء
ّللفقيدة ّالرحمة ولكم االجر والثواب
انا لله وانا اليه راجعون
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ـ ــدره :آل
طبارة والخطيب وحموية ويوسف
والبيطار
وب ـلــوز وغــزيــري والـبــابــا وحسونة
واملأمون

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فيصل مكي
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/2626
امل ـن ـف ــذ :فــرن ـس ـب ـنــك ش.م.ل .ـ ـ ـ ـ وكـيـلــه
املحامي حبيب مزهر.
املنفذ عليه :سعيد حسن املاروق.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض سكني
مـ ــع م ـل ـح ــق ت ـع ــدي ـل ــي ل ـع ـق ــد الـ ـق ــرض
وعقدا بوليصة تأمني وكشف حساب
بقيمة  /1020783.02/دوالر امريكي
والفوائد واللواحق.
تاريخ التنفيذ2016/11/17 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/11/23 :
تاريخ قرار الحجز2017/1/21 :
تاريخ تسجيله2017/2/3 :
تاريخ محضر الوصف2017/2/21 :
تاريخ تسجيله2017/3/3 :
ب ـ ـيـ ــان مـ ــواص ـ ـفـ ــات الـ ـعـ ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح
لـلـبـيــع :الـقـســم رق ــم  5م ــن ال ـع ـقــار رقــم
 3244رأس بيروت مدخل وصالونني
وط ـع ــام تـشـكــل قـطـعــة واح ـ ــدة وغــرفــة
جـ ـل ــوس وث ـ ـ ــاث غ ـ ــرف ن ـ ــوم وم ـط ـبــخ
وخ ـ ـمـ ــس ح ـ ـمـ ــامـ ــات وم ـ ـ ـمـ ـ ــران وس ــت
شرفات وحــوض زهــور ولــدى الكشف
الـحـســي تـبــن ان املــواص ـفــات مطابقة
ملندرجات االفادة العقارية .وان القسم
املذكور مشغول من املنفذ عليه ينتفع
بـ ـمـ ـسـ ـت ــودع ف ـ ــي ال ـس ـف ـل ــي وب ـم ــوق ــف
سيارة في االرضي.
مساحة القسم /245/م.م.
حــدود العقار  3244رأس بـيــروت :من
الغرب العقارين رقم  3242و 3242ومن
الشرق أمالك عامة ومن الشمال امالك
عامة ومن الجنوب العقار رقم .3245
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـمــن /1225000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الـطــرح املـحــدد مــن رئـيــس دائــرة
ت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت/735000/ :دوالر
أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اجــرائ ـهــا يــوم
االرب ـ ـع ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه 2017/10/4
الـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا فــي مكتب
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـيــروت فــي قصر
عدل بيروت.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي ل ـل ـمــرة االولـ ـ ــى ال ـق ـســم رقـ ــم 5
م ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم  3244رأس ب ـي ــروت
امل ــوص ــوف اعـ ـ ــاه .ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب في
الشراء تنفيذًا الحكام املواد  973و978
و 983م ــن اصـ ــول امل ـحــاك ـمــات املــدنـيــة
ان يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
ب ـيــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة لــدى
ص ـن ــدوق ال ـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املـقـبــولــة مبلغًا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـطــرح،
أو يـقــدم كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن هــذا
املـبـلــغ ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـقــام مـخـتــار له
فــي نـطــاق ال ــدائ ــرة ان لــم يـكــن لــه مقام
ف ـي ــه او ل ــم ي ـس ـبــق ل ــه ان ع ــن مـقــامــا
مختارًا فيه واال عد قلم الدائرة مقامًا
مختارًا له وعليه ايضًا في خالل ثالثة
اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة،
اي ــاع كــامــل الثمن بــاســم رئـيــس دائــرة
التنفيذ في صندوق الخزينة أو احد
املـصــارف املقبولة تحت طائلة اعــادة
املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة ال ـع ـش ــر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دف ــع الثمن
والرسوم والنفقات بما فيه رسم داللة
خمسة بــاملــايــة مــن دون حــاجــة النــذار
او طلب وذلــك خــال عشرين يومًا من
تاريخ صدور القرار باالحالة للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نسرين حصروني
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـنـفــذ ح ـس ــام الـبـعـيـنــو ال ـ ــذي ح ــل محل
ب ــاق ــي ورث ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ن ـع ـي ــم ال ـب ـع ـي ـنــو
باملعاملة  2012/200بوجه سمير وجان
ال ـه ــوا ح ـكــم مـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف الـجـنــح
ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـغ ــرف ــة ال ـتــاس ـعــة رقــم
ً
 97/211ت ــاري ــخ  1997/6/6تـحـصـيــا
ملبلغ  /83340/ي ــورو اضــافــة الــى مبلغ
 /12782/يورو وذلك بعد تعديل العملة
عدا الفوائد والرسوم والنفقات.
ويـجــري التنفيذ على  400سهم حصة
سمير الـهــوا فــي العقار /96صــربــا وفي
العقار /520غادير.
ـ ـ العقار /96صربا مساحته  342م.م .وقد
أصـبـحــت  262م.م .بـعــد ان تــم استمالك
 80م.م .وهــو بـمــوجــب االف ــادة العقارية
أرض س ـل ـيــخ ض ـم ـن ـهــا بـ ـن ــاء ف ــي حــالــة
الخراب وبئر ماء جمع .وبالكشف تبني
انــه يقع على الطريق الداخلية املــوازيــة
ل ــاوت ــوس ـت ــراد بــوجــه مـحـطــة MEDCO
والـبـنــاء مــن حـجــر وأمــامــه خيمة حديد
ق ــرمـ ـي ــد ومـ ـ ـ ـ ــرآب ل ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــارات والـ ـبـ ـن ــاء
مؤلف مــن صــالــون وسـفــرة وثــاث غرف
وح ـمــام ومـطـبــخ .ال ـبــاط مــوزايـيــك قسم
مــن الشبابيك خشب وزج ــاج مــع حديد
وقسم آخر ألومنيوم مع زجاج وحديد،
املـجـلــى رخ ــام رمـ ــادي قــديــم مــع خــزائــن،
ب ــاط املـطـبــخ وال ـح ـمــام سـيــرامـيــك ومــن
خــال اح ــدى الـغــرف درج داخـلــي يــؤدي
الى غرفة سيراميك مع حمام.
ـ ـ العقار  /520غادير مساحته  201م.م.
وه ــو ب ـمــوجــب االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ارض
عـلـيـهــا ب ـنــاء مــؤلــف م ــن سـفـلــي يحتوي
على غرفتني صغيرتني وحمام وارضي
يـحـتــوي عـلــى غــرفـتــن ومـطـبــخ ومنافع
خ ـشــب وس ـط ـي ـحــة وأول ي ـح ـتــوي عـلــى
غرفتني وحمام وذلــك بالعقد واملحضر
الفني رقــم  .2005/793وبالكشف تبني
أنــه مــأهــول مــن عائلة رومــانــوس سليم
ومــؤلــف مــن م ــرآب لـلـسـيــارات لها بوابة
ح ــدي ــد ودارة وم ــدخ ــل وم ـط ـبــخ وق ـعــدة
عربية وصالون ودرج داخلي يؤدي الى
سـفـلــي مــؤلــف م ــن غــرفـتــن ن ــوم وحـمــام
ودرج داخلي آخر يؤدي الى االول املؤلف
من غرفتني نوم وبلكون ما بني االرضي
والطابق األول .البالط سيراميك واملجلى
رخام غرانيت وله خزائن خشبية.
تاريخ قرار الحجز  2014/9/26وتاريخ
تسجيله .2016/10/2
ـ ـ ـ ب ــدل تـخـمــن  400س ـهــم ح ـصــة سمير
الهوا من العقار /96صربا /78600/د.أ.
وبدل طرحها /47160/د.أ.
ـ ـ ـ ب ــدل تـخـمــن  400س ـهــم ح ـصــة سمير
الهوا في العقار /520غادير /40200/د.أ.
وب ـ ـ ـ ــدل ط ــرحـ ـه ــا /24120/د.أ .أو مــا
يعادلهما بالعملة الوطنية.
يـجــري البيع بـيــوم االرب ـعــاء الــواقــع فيه
 2017/9/27ال ـســاعــة  12.00ظ ـه ـرًا في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المــر حضرة رئيس
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ك ـس ــروان او تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن احـ ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ويـ ـتـ ـحـ ـم ــل رس ـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة له
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا له كما عليه االطــاع على قيود
الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة للعقارين
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
بالغ رقم2/9 :
تعلن وزارة االت ـص ــاالت بــانـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2017/09/15
الكشوفات التالية:
ك ـ ـشـ ــوفـ ــات فـ ــوات ـ ـيـ ــر ال ـ ـهـ ــاتـ ــف الـ ـث ــاب ــت
والتلكس عن شهر آب عام 2017
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة غير املسددة ،ولقد حددت مهلة
اق ـص ــاه ــا  2017/10/16ل ـت ـســديــد هــذه
الكشوفات.
وت ــذك ــر امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام بــال ـتــداب ـيــر
التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال

فقط» اعتبارًا من تاريخ .2017/10/17
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2017/11/01وتـسـتــوفــى ال ـغــرامــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
االش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2017/12/01
وي ـع ــاد وص ـلــه بـعــد تـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي (.)2018/02/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة نهائية
بعد م ــرور شهرين على تــاريــخ اإللـغــاء
املؤقت اعتبارًا من تاريخ 2018/02/01
وتستوفى غــرامــة قــدرهــا ( )%2شهريًا
وت ـ ـ ـحـ ـ ــرر االرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــاة وت ـح ـص ــل
امل ـتــأخــرات بــالـطــرق الـقــانــونـيــة املعمول
بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  45م ـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إشـ ـ ـت ـ ــراك جـ ــديـ ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
امل ـت ـخ ـل ـف ــن ع ـ ــن دف ـ ـ ــع فـ ـ ــاتـ ـ ــورة ه ــات ــف
ش ـهــر ت ـم ــوز عـ ــام  2017ب ــات ـج ــاه واح ــد
«لــاسـتـقـبــال ف ـقــط» اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
.2017/09/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط املـ ـت ــأخ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لــدى اي صـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
ل ـل ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة أو ب ـك ـل ـفــة 1.500
ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـتــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـهــذه ال ـخــدمــة يـمـكــن االتـ ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االع ـ ـت ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
ال ـ ـسـ ــريـ ــع م ـ ــع مـ ـضـ ـم ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 29 :آب 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 1699
إعالن
ت ـ ـجـ ــري م ـص ـل ـح ــة األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
املختوم لتلزيم تجهيز موقف للسيارات
في محطة تل العمارة.
امل ـك ــان :مـحـطــة ت ــل ال ـع ـمــارة ال ــزراع ـي ــة ـ ـ
رياق ـ ـ البقاع
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم

االربعاء الواقع بتاريخ .2017/10/4
فعلى من يهمه االمر الحصول على دفتر
الشروط الخاص املــودع نسخًا عنه في
محطة تل العمارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع لدى
السيد فــادي النداف وفي محطة الفنار
ـ ـ جديدة املنت لدى السيد رفيق الدحداح
ضمن اوق ــات ال ــدوام الرسمي علمًا بأن
ثـمــن كــل نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ت ــرس ــل ال ـ ـعـ ــروض م ـب ــاش ــرة ب ــال ـي ــد ال ــى
ادارة مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة في
محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه املناقصة
وتـهـمــل ال ـعــروض الـتــي تـصــل بـعــد هــذا
املوعد.
تل العمارة في  5أيلول 2017
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1694
إعالن رقم 2/19
تعلن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
لـلــزراعــة ـ ـ ـ عــن إج ــراء اس ـت ــدراج عــروض
لتلزيم تقديم اط ــارات وبـطــاريــات لــزوم
املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـلــزراعــة لـلـعــام ،2017
وذلــك في مبناها الكائن في بئر حسن
م ـق ــاب ــل ث ـك ـنــة هـ ـن ــري ش ـ ـهـ ــاب ،ب ـتــاريــخ
 2017/10/3الساعة العاشرة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن فـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ق ــرار وزي ــر الــزراعــة رقــم  1/673تاريخ
.2017/9/6
بيروت في 2017/9/6
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 1693
اعالن
استدراج عروض لشراء برنامج تعليمي
خاص باملخرطة
والفريزة املبرمجة لــزوم بعض املعاهد
واملدارس الفنية الرسمية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
االربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه ،2017/10/11
تـجــري املــديــريــة العامة للتعليم املهني
والـ ـتـ ـقـ ـن ــي اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ــروض لـ ـش ــراء
ب ــرن ــام ــج ت ـع ـل ـي ـمــي خـ ـ ــاص ب ــامل ـخ ــرط ــة
والفريزة املبرمجة لــزوم بعض املعاهد
وامل ــدارس الفنية الرسمية طبقًا لدفتر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يطلب مــن قلم
املديرية العامة املذكورة.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض خ ـ ــال اوقـ ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي الى قلم املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني الــدكــوانــة وفقًا ملــا نص
عليه دفـتــر ال ـشــروط الـخــاص املــوضــوع
لهذه الغاية على ان يصل العروض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق الـيــوم املـحــدد إلج ــراء االسـتــدراج
وي ـ ــرف ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض ي ـ ـقـ ــدم بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
الدكوانة في 5 :أيلول 2017
املدير العام للتعليم املهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 1691
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء 15
فاصل ثالثي االقطاب نــوع خارجي 36
ك.ف .ـ ـ  400أمبير ،وذلك وفق املواصفات
الفنية وال ـش ــروط االداري ـ ــة امل ـحــددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ مئتي وخمسون

ال ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة (ت ـض ــاف  )TVAمن
قـســم ال ـش ــراء فــي املـصـلـحــة االداري ـ ــة في
مــركــز ال ـشــركــة ف ــي الـبـحـصــاص م ــا بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  2تشرين االول  2017الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1690
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم االربعاء املوافق
في الحادي عشر من شهر تشرين االول
2017
تجري وزارة االعالم في مركزها الكائن
في الصنائع ـ ـ بيروت استدراج عروض
ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم اجـ ـه ــزة ت ـل ـفــزيــون ل ــزوم
االذاعة اللبنانية ـ ـ وزارة االعالم.
التأمني املؤقت :مليون ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال ـ ـ ـعـ ـ ــارض الـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــق ل ـ ــه االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك:
االش ـ ـخـ ــاص ال ـح ـق ـي ـق ـيــون وامل ـع ـن ــوي ــون
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـتـ ـع ــاط ــون تـ ـ ـج ـ ــارة االص ـ ـنـ ــاف
املطلوبة.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من
قسم اللوازم في الــوزارة .يجب أن تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة مــن يــوم الثالثاء املوافق
في العاشر من شهر تشرين االول .2017
بيروت في 7 :ـ ـ أيلول 2017
وزير االعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 1704
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ينفذ االعتماد اللبناني ش.م.ل .باملعاملة
 2013/178بوجه ميشال انطوان سرور
ورينيه جوزيف عزام عقد تعامل وكشف
حساب بقيمة  /307 400 /د.أ .وكشف
ح ـس ــاب بـقـيـمــة  /367 105 000/ل.ل.
عــدا الـفــوائــد والـلــواحــق يـجــري التنفيذ
على القسم  12/1833ذوق مكايل وهو
بـمــوجــب االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ث ــاث غــرف
ودار مقسومة ومطبخ وحمام ومنافع،
طــابــق ثــالــث وبــالـكـشــف تـبــن ان املـنــزل
م ــؤل ــف مـ ــن م ــدخ ــل وص ـ ــال ـ ــون وس ـف ــرة
ومـطـبــخ وغ ــرف ــة غـسـيــل وح ـم ــام وث ــاث
غـ ــرف نـ ــوم الـ ـب ــاط م ــوزايـ ـي ــك امل ـن ـجــور
الــداخ ـلــي خـشــب وال ـخــارجــي خـشــب مع
زجــاج وأبــاجــور الـبــاب الرئيسي خشب
ع ــادي مــاسـيــف ولـل ـصــالــون شــرفــة كما
يــوجــد شــرفــة مـشـتــركــة لـغــرفـتــي ال ـنــوم
أمــا الـحـمــام فبياضه ع ــادي ج ـدًا البناء
قديم ودرج البناء موزاييك وغير مجهز
بمصعد ،مساحته  145م.م.
ـ ـ تاريخ قرار الحجز  2011/3/28وتاريخ
تسجيل 2011/4/28
ـ ـ ـ ـ بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  12/1833ذوق
مكايل  /159 500/د.أ .وبدل طرحه بعد
التخفيض /82050.79/د.أ.
يـجــري الـبـيــع ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع فيه
 2017/10/4الساعة  12ظهرًا فــي قاعة
محكمة كسروان
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المر حضرة رئيس
دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان أو تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن اح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ويـ ـتـ ـحـ ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
والداللة وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال عـ ـ ّـد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
مختارًا له كما عليه االطــاع على قيود
السجل العقاري العائدة للقسم موضوع
التنفيذ.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ينفذ بنك بيروت ش.م.ل .الدامج لترانس

اوريـنــت بنك باملعاملة  2007/330وقد
ّ
ّ
ح ــل مـحــلــه بــالـتـنـفـيــذ شــركــة كريديليز
ش.م.ل .بوجه الدكتور ناجي اميل نجم
س ـن ــدات وش ـه ــادة قـيــد تــأمــن تحصيل
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـبـ ــالـ ــغ 224/
/333د.أ .عــدا الـفــوائــد والــرســوم ولدين
ّ
شركة كريديليز ش.م.ل .الحالة بالتنفيذ
ال ـب ــال ــغ  /276 000/د.أ .عـ ــدا ال ـف ــائ ــدة
والرسوم.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار /968
ش ـح ـت ــول وعـ ـل ــى ال ـق ـس ــم  6م ــن ال ـع ـقــار
/1304ذوق مصبح.
ـ ـ ـ ال ـع ـقــار /968ش ـح ـت ــول وه ــو بموجب
االفـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ق ـط ـع ــة ارض بـعــل
م ـش ـجــرة ع ــري ــش ،مـســاحـتــه  1160م.م،.
وبالكشف تبني انه عبارة عن ارض بعل
سليخ ال بناء عليه.
ـ ـ ـ ـ ال ـق ـس ــم  6/1304ذوق م ـص ـبــح وه ــو
بـمــوجــب االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة سـطــح معد
ل ـل ـب ـنــاء ،مـســاحـتــه  236م.م .وبــالـكـشــف
تبني انه سطح.
ـ ـ تاريخ قرار الحجز  2010/4/8وتاريخ
تسجيله .2010/5/17
ـ ـ بدل تخمني العقار /968شحتول 000
 116د.أ .وب ــدل طــرحــه بـعــد التخفيض
/87182/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن ال ـق ـس ــم  6/1304ذوق
مصبح  499 848د.أ .وب ــدل طــرحــه بعد
التخفيض /270 668/د.أ.
يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
 2017/10/4ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا مــوع ـدًا
للبيع في قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المر حضرة رئيس
دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان أو تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن اح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ويـ ـتـ ـحـ ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
والداللة وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال عـ ـ ّـد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
مختارًا له كما عليه االطــاع على قيود
الصحائف العينية الـعــائــدة للعقارات
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
دعوة صادرة عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2017/433
ال ـ ـ ــى املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :خ ــوسـ ـت ــو ح ـنــا
جرجس طانيوس ومنوال اميلو جورج
مجهولي محل االقامة.
ب ـتــاريــخ  2017/5/11إس ـتــدعــى املـنـفــذ
مشرق ابو فارس تنفيذ الحكم الصادر
عن املحكمة االبتدائية التاسعة في املنت
ق ــرار رق ــم  2017/67تــاريــخ 2017/3/2
وامل ـت ـض ـم ــن اع ـت ـب ــار الـ ـعـ ـق ــارات /112/
و /144/و /157/و /191/و/305/
و /470/و /23/و /487/و/488/
و /496/بخعاز قابلة للقسمة العينية
بــن الـشــركــاء فــي املـلــك وبــازالــة الشيوع
فـيـهــا ع ــن طــريــق قـسـمــة ال ـج ـمــع بحيث
يـخــرج مــن نصيب املستدعي الـعـقــارات
 /112/و /144/و /157/و/305/
و /470/و /487/و  /496بخعاز ومن
نصيب املستدعى بوجهه منوال أميلو
جورج العقار  /488/بخعاز واملستدعى
بوجهه خوستو حنا جــرجــس طنوس
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــن  /23/و /191/ب ـخ ـع ــاز
وعـلــى أن يــدفــع املستدعي /35.50/د.أ.
الـ ــى امل ـس ـتــدعــى بــوج ـهــه مـ ـن ــوال أمـيـلــو
ج ــورج و /170.50/د.أ .ال ــى املستدعى
بوجهه خوستو حنا جــرجــس طنوس
وشـطــب اش ــارة الــدعــوى عــن الصحائف
العقارية موضوعها وتضمني الفريقني
النفقات بنسبة ملكية كل منهم بحسب
الصحيفة العينية.
لذلك
تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور اليها
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االنذار وطلب التنفيذ ومربوطاته خالل
م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا ت ـل ــي ال ـن ـش ــر واال
ً
يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ ح ــاص ــا وق ـلــم ال ــدائ ــرة
مقامًا مختارًا لكما ويصار الى متابعة
التنفيذ وفقًا لالصول.
مأمور تنفيذ املنت
محمد حيدر أحمد
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغه ميشال بركات
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إعالنات

مجهول محل االقامة
ً
ع ـمــا بــاح ـكــام امل ــدة  409أ.م.م .تنبئكم
هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة بـ ــأن لــدي ـهــا ف ــي املـعــامـلــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم  2017/1220ان ـ ـ ــذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
ع ـل ــي ح ـس ــن ع ـ ــوض ن ــات ـج ــا عـ ــن طـلــب
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن ال ـق ــاض ــي
امل ـ ـن ـ ـفـ ــرد امل ـ ــدن ـ ــي ال ـ ـنـ ــاظـ ــر ف ـ ــي دع ـ ـ ــاوى
االيـ ـ ـج ـ ــارات ب ــرق ــم  2016/1174تــاريــخ
 2016/12/22امل ـت ـض ـمــن اسـ ـق ــاط حــق
املدعى عليه ميشال بركات من التمديد
الـقــانــونــي وال ــزام ــه بــاخــاء املــأجــور في
الطابق الثاني من العقار  /1500/رأس
بيروت وتسليمه شاغرًا لطالب التنفيذ
وتضمينك النفقات كافة.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقة به علمًا
بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
وعـلــى تعليق نسخة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنــذار البالغة عشرة ايام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
2017/9/7
إعالن عن مناقصة عمومية
تعلن بلدية الغازية عن اجــراء مناقصة
عـ ـم ــومـ ـي ــة بـ ـط ــريـ ـق ــة الـ ـ ـظ ـ ــرف امل ـخ ـت ــوم
لــزوم تزفيت إيدياليت لتعبيد شــوارع
مختلفة وت ـســويــة حـفــر ضـمــن الـنـطــاق
البلدي.
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك فـ ـ ــي هـ ــذه
املناقصة التقدم الى مبنى البلدية خالل
اوق ـ ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ل ــاط ــاع على
دفاتر الشروط العائدة لهذه املناقصة.
آخ ـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم ال ـ ـعـ ــروض ه ــو فــي
تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم
االثـنــن الــواقــع فــي  2017/9/25على ان
يـكــون فــض ال ـعــروض الـســاعــة الـحــاديــة
عشر من صباح يوم الثالثاء الواقع فيه
.2017/9/26
الغازية في 2017/8/25
رئيس بلدية الغازية
محمد سميح غدار
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب منير رضــى عجروش شهادة قيد
بدل ضائع السهمه في العقار رقم 1269
كفرحونة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2013/70 :
املـنـفــذ :بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل .املـحــامــي
رشيد نصور
املنفذ عليهما :ج ــورج ف ــارس ابــي نــادر
وسناء جرجس راضي ـ ـ عبدللي.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ق ــرض
ع ـ ـ ــدد ( )2و /38/سـ ـن ــد دي ـ ـ ــن ب ـق ـي ـمــة
 /225099298/ل.ل .مبلغ  /36252/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم.
تاريخ الحجز2015/5/20 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/6/10 :
املـطــروح للبيع العقار :رقــم  768منطقة
عبدللي العقارية
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ارض ب ـع ــل تـ ـ ــزرع ح ـبــوب
ضمنها بـعــض اش ـجــار زيـتــون واهـمــام
حرجي وهي ارض مبنية واثناء الكشف
ت ـب ــن انـ ــه ش ـي ــد ع ـل ـيــه ب ـن ــاء م ــؤل ــف مــن
طــابــق اع ـم ــدة وارب ـع ــة ط ــواب ــق ـ ـ ـ ارض ــي
اض ـ ــاف ـ ــي وارض ـ ـ ـ ـ ــي اول وث ـ ــان ـ ــي وه ــو
متصل بطوابقه الداخلية بواسطة درج
داخلي ومــزود بمصعد كهربائي لكافة
الطوابق.
طابق ثاني يتم الدخول اليه من الطريق
ال ـعــام وه ــو ع ـبــارة عــن صــالــة للحفالت

(م ـ ـط ـ ـعـ ــم) واربـ ـ ـ ـ ـ ــع ح ـ ـمـ ــامـ ــات وشـ ــرفـ ــة
ً
كبيرة ودرج داخـلــي الــى السطح نــزوال
وصعودًا.
ط ــاب ــق اول م ــؤل ــف م ــن م ــدخ ــل ومـطـبــخ
كبير وشرفة بجانبه وغرفة ومستودع
وممر الــى ثــاث غــرف للمنامة ضمنها
كل منها حمام.
ط ــاب ــق ارضـ ــي ش ـبــه مـقـطــع م ــن ال ــداخ ــل
وطابق ارضي اعمدة.
مساحته 1375 :م2
ً
يـحــده :شـمــاال  773وطــريــق عــام جنوبًا:
 767وطريق عام
غربًا 773 :و 769وطريق عام شرقا773 :
و767
ً
وبناء
التخمني/954650/ :د.أ .ارضًا
بدل الطرح/572790/ :د.أ.
املــزايــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االثـنــن الــواقــع
فــي  2017/10/9الساعة الثانية عشرة
والنصف امام رئيس دائــرة التنفيذ في
محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا في
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو ت ـق ــدي ــم ش ــك أو
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ البترون وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ البترون واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ان
يدفع رســم  %5داللــة اضــافــة الــى رســوم
التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/188
طــالــب التنفيذ :بنك سوسيتيه جنرال
في لبنان
املنفذ عليها :رنا ماهر حمدان
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت رق ــم  2015/2172تــاريــخ
2016/5/26
ً
تحصيال لدين بالغ  /85.031.07د.أ .عدا
الفوائد واللواحق.
عدا الرسوم واملصاريف،
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/6/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/2/3 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز2016/3/3 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2016/4/11
تاريخ محضر وصف العقار2016/6/6 :
وتاريخ تسجيله2016/8/11 :
ال ـع ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :سـهـمــا من
القسم  /A /4/1892تول عبارة عن شقة
تقع في مبنى من  4طوابق وهي تقع في
الطابق االرض ــي لجهة الشمال الغربي
وتحتوي على صالون وطعام وجلوس
وم ـم ــر وغ ــرف ـت ــي نـ ــوم وث ـ ــاث ح ـمــامــات
وشرفتان واملبنى يقع خلف مستشفى
الشيخ راغب حرب.
مساحته 137 :م2
التخمني 123300 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 56928 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2017/10/26الساعة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها واال عـ ّـد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/12 :
املـنـفــذ :ب ـيــارو واس ـعــد طـنــوس ـ ـ ـ وكيله
املحامي سايد فياض.

امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :جـ ــوزف رف ـي ــق ال ـف ـغــالــي ـ ـ
كفرعبيدا
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :تـنـفـيــذ س ـن ــدات ديــن
بـقـيـمــة ارب ـع ـم ــاي ــة الـ ــف دوالر أم ـيــركــي
اضافة الى الفوائد والرسوم والنفقات.
تاريخ الحجز2015/2/12 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/2/13 :
امل ـطــروح للبيع الـعـقــار :مقسم  /4/من
العقار رقم /346كفرعبيدا يحتوي على
شقة مؤلفة من مدخل وصالون وسفرة
ومطبخ وثــاث غرف نوم وممر وحمام
وثالث شرفات.
مساحته/148 :م2
ً
يحده :شماال مقسم واحد جنوبًا :مقسم
واحد ومقسم ثالثة
غربًا :مقسم واحــد ومقسم ثالثة شرقًا:
مقسم واحد
التخمني /250.000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/135000/ :د.أ.
امل ـطــروح للبيع الـعـقــار :مقسم  /5/من
العقار رقــم /346كفرعبيدا وهــو عبارة
ع ــن ش ـقــة مــؤل ـفــة م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون
وس ـ ـف ـ ــرة ومـ ـطـ ـب ــخ وث ـ ـ ـ ــاث غ ـ ـ ــرف ن ــوم
وحمامني وممرين واربع شرفات.
مساحته/155 :م2
ً
يحده :شماال مقسم واحد ومقسم ثالثة
جنوبًا :مقسم واحد ومقسم ثالثة
غربًا :مقسم واحــد ومقسم ثالثة شرقًا:
مقسم واحد ومقسم ثالثة
التخمني/262000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض /141480/د.أ.
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع الـ ـعـ ـق ــار 328 :مـنـطـقــة
كفرعبيدا العقارية
مساحته/792 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال  348و 327ج ـنــوبــا346 :
و345
غربًا 323 :ـ ـ  327شرقًا 348 :ـ ـ 346
التخمني/396000/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض/213840/ :د.أ.
املــزايــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االثـنــن الــواقــع
فـ ــي  2017/10/16الـ ـس ــاع ــة  12ظ ـه ـرًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ فــي محكمة
البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا في
صنوق الخزينة او تقديم شك او كفالة
مـصــرفـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تنفيذ
الـ ـبـ ـت ــرون وع ـل ـي ــه ات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة
ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ البترون واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ان
يدفع رســم  %5داللــة اضــافــة الــى رســوم
التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
ينفذ دالل عبده اللحمام وجهاد جوزيف
غ ـص ــن بــامل ـعــام ـلــة  2015/1125بــوجــه
ال ـيــاس وب ـيــار حـنــا غـصــن وب ــول وجــان
ب ـي ــار غ ـصــن قـ ــرار مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف
املــدنـيــة فــي جبل لبنان الـغــرفــة  13قــرار
 2015/174بموضوع ازالة الشيوع.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار /726
سهيله مساحته  981م.م .وهو بموجب
االفـ ــادة الـعـقــاريــة قطعة ارض مشتملة
على اشـجــار سـنــديــان وت ــوت ومختلف
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان الـ ـعـ ـق ــار يـتـضـمــن
اش ـجــار سـنــديــان وف ــواك ــه الـعـقــار /127
سهيله مساحته  1168م.م .وهو بموجب
االف ـ ــادة الـعـقــاريــة قـطـعــة ارض ضمنها
قبو عقد مهمل وارض مشجرة سنديان
ومختلف.
وبالكشف تبني ان بناء يقوم عليه من
ارضي وثالث طوابق وروف دوبلكس.
االرضي مؤلف من مخزن من جهة ومن
الجهة الثانية كاراج للسيارات.
االول مؤلف من شقتني :االولى مشغولة
من بــول البير غصن وعائلته والثانية
من والدة الياس غصن وشقيقتيه.
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـث ــان ــي م ــؤل ــف مـ ــن ش ـق ـت ــن :االول ـ ــى
مأهولة من بيار غصن وعائلته والثانية
الياس غصن
ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق ال ـث ــال ــث م ــؤل ــف م ــن شـقـتــن:
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االولـ ـ ــى م ــأه ــول ــة م ــن جـ ــان ب ـي ــار غصن
والثانية مــن السي خــوري ابنة شقيقة
الياس غصن.
ـ ـ الطابق الرابع والخامس هما دوبلكس
عـ ـ ــدد 2م ــا زاال ق ـي ــد االن ـ ـشـ ــاء ارض ـه ـمــا
باطون.
ـ ـ الشقق منجزة فكل واح ــدة مؤلفة من
مدخل وصالونني وسفرة وثــاث غرف
نوم وممر وحمامني بني الغرف وحمام
ض ـيــوف وم ـطـبــخ وغ ــرف ــة مــونــة الـبــاط
سيراميك.
ـ ـ ـ ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف 2016/7/1
وتاريخ تسجيله .2016/7/5
ـ ـ بدل تخمني وطرح العقار  /726سهيله
/981000000/ل.ل.
ـ ـ بدل تخمني وطرح العقار  /127سهيله
 /2200000 /د.أ .او مــا يعادله بالليرة
اللبنانية.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/10/10الـســاعــة ال ـحــاديــة عشرة
قـبــل الـظـهــر فــي قــاعــة محكمة ك ـســروان
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المر حضرة رئيس
دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان او تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن اح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ويـ ـتـ ـحـ ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة له
ضمن نطاق الدائرة واال ّ
عد قلمها مقامًا
مختارًا له كما عليه االطــاع على قيود
الصحيفة العينية ال ـعــائــدة للعقارين
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

في شركة بالتني  33ش.م.ل.
ً
ع ـ ـ ـمـ ـ ــا بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون رقـ ـ ـ ـ ــم  75ت ـ ــاري ـ ــخ
 2016/10/27امل ـن ـش ــور ف ــي ال ـج ــري ــدة
الرسمية الـعــدد  52تــاريــخ 2016/11/3
املتعلق بالغاء االسهم لحامله واالسهم
ألمر،
ً
وبما أن البند أوال من املادة الوحيدة من
القانون املذكور قد أوجبت على الشركات
التي تشتمل اسهمها على اسهم لحامله
او الم ــر اس ـت ـبــدال ه ــذه االس ـهــم بأسهم
إسمية ،خالل مهلة سنة من تاريخ نفاذ
هذا القانون ،وتعديل نظامها األساسي
وف ـقــا لــاحـكــام ال ـ ــواردة أع ــاه فــي مهلة
أق ـص ــاه ــا ت ــاري ــخ إن ـع ـق ــاد أول اج ـت ـمــاع
للجمعية العمومية للمساهمني ،كما أن
البند ثانيًا يوجب على حاملي األسهم
ل ـحــام ـلــه أو ألمـ ــر إب ـ ــاغ ال ـش ــرك ــة بــاســم
الشخص ال ــذي سيتم تسجيل األسهم
املستبدلة بإسمه.
لذلك،
تعلمكم الشركة بما تقدم وتطلب منكم
تــزويــدهــا بــاســم الـشـخــص ال ــذي سيتم
ت ـس ـج ـيــل االس ـ ـهـ ــم امل ـس ـت ـب ــدل ــة بــاس ـمــه
ف ــي مـهـلــة تـنـتـهــي ف ــي  30أي ـل ــول ،2017
على أن يتم استبدال االسـهــم فــي مركز
ال ـش ــرك ــة ال ـك ــائ ــن ف ــي  ،73جـ ـ ــادة ش ــارل
مالك ـ ـ القسمني رقــم  20و 21من العقار
ً
ابتداء من 5
رقم  1949الرميل ـ ـ بيروت ـ ـ
لغاية  15تشرين األول  2017بني الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا والـ ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة
عشرة ظهرًا.
مجلس اإلدارة
شركة بالتني  33ش.م.ل.

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـ ـنـ ـف ــذ بـ ـن ــك ع ـ ـ ـ ــوده لـ ــاع ـ ـمـ ــال ش.م.ل.
بــاملـعــامـلــة  2005/1020بــوجــه روج ـيــه
ت ــوف ـي ــق اب ـ ــي ع ـق ــل ع ـق ــد ق ـ ــرض سـكـنــي
وكـ ـش ــف حـ ـس ــاب وش ـ ـهـ ــادة ق ـي ــد تــأمــن
وج ـ ـ ــدول ـ ـ ــة س ـ ـ ـنـ ـ ــدات وم ـ ــواف ـ ـق ـ ــة ك ـشــف
ً
ت ـح ـص ـي ــا مل ـب ـلــغ  /78543.46/دوالر
أمـيــركــي اضــافــة ال ــى ال ـفــوائــد والــرســوم
واملصاريف.
يـجــري التنفيذ على القسم رقــم  11من
العقار رقم  150غزير مساحته  210م.م.
وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة مدخل
وصالون وطعام ومطبخ وغرفة خادمة
وح ـم ــام وثـ ــاث غ ــرف وثـ ــاث حـمــامــات
وش ـ ــرف ـ ــات ول ـ ــه م ــوق ــف س ـ ـيـ ــارة حـســب
الخريطة والـنـظــام وبالكشف تبني انه
يقع فــي الـبـنــاء امل ـجــاور ملطعمي منارة
الخليج وسيف البحر وللبناء مصعد
وكـ ـ ــل ط ــاب ــق ش ـق ـت ــن وان امل ــواصـ ـف ــات
م ـطــابـقــة ل ــاف ــادة ال ـع ـقــاريــة بــاسـتـثـنــاء
شرفة الــدار فقد اقفلت بزجاج والحقت
بالصالون كما ان شرفة املطبخ اقفلت
بزجاج والحقت به .البالط رخام وبالط
الـحـمــامــات واملـطـبــخ سـيــرامـيــك .ديـكــور
ج ـف ـص ــن فـ ــي الـ ـص ــال ــون وامل ـ ــدخ ـ ــل مــع
انارة .مجلى املطبخ غرانيت وله خزائن
خشبية مع طاولة مطبخ غرانيت ثابتة
وفي املمر خزانة حائط وفي غرفة النوم
خــزانــة حــائــط امــا حـمــام الـضـيــوف فهو
من صخر والبناء مجهز بانترفون.
تــاريــخ قــرار الحجز  2013/4/8وتاريخ
تسجيله .2013/4/12
بدل تخمني القسم رقم  11من العقار 150
غــزيــر  /472500/دوالر أمـيــركــي وبــدل
طرحه  /283500 /دوالر أميركي.
يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
 2017/10/4الساعة الثانية عشرة في
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي
منظم المــر حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ
كـســروان او تقديم كفالة وافية من احد
امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة للقسم
املــذكــور موضوع املــزايــدة وعليه اتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة واال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن الى السادة أصحاب األسهم لحامله في
شركة التيتود إنفست هولدنغ ش.م.ل.
ً
ع ـ ـ ـمـ ـ ــا بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون رقـ ـ ـ ـ ــم  75ت ـ ــاري ـ ــخ
 2016/10/27امل ـن ـش ــور ف ــي ال ـج ــري ــدة
الرسمية الـعــدد  52تــاريــخ 2016/11/3
املتعلق بالغاء االسهم لحامله واالسهم
ألمر،
ً
وبما أن البند أوال من املادة الوحيدة من
القانون املذكور قد أوجبت على الشركات
التي تشتمل اسهمها على اسهم لحامله
او الم ــر اس ـت ـبــدال ه ــذه االس ـهــم بأسهم
إسمية ،خالل مهلة سنة من تاريخ نفاذ
هذا القانون ،وتعديل نظامها األساسي
وف ـقــا لــاحـكــام ال ـ ــواردة أع ــاه فــي مهلة
أق ـص ــاه ــا ت ــاري ــخ إن ـع ـق ــاد أول اج ـت ـمــاع
للجمعية العمومية للمساهمني ،كما أن
البند ثانيًا يوجب على حاملي األسهم
ل ـحــام ـلــه أو ألمـ ــر إب ـ ــاغ ال ـش ــرك ــة بــاســم
الشخص ال ــذي سيتم تسجيل األسهم
املستبدلة بإسمه.
لذلك،
تعلمكم الشركة بما تقدم وتطلب منكم
تــزويــدهــا بــاســم الـشـخــص ال ــذي سيتم
ت ـس ـج ـيــل االس ـ ـهـ ــم امل ـس ـت ـب ــدل ــة بــاس ـمــه
ف ــي مـهـلــة تـنـتـهــي ف ــي  30أي ـل ــول ،2017
على أن يتم استبدال االسـهــم فــي مركز
الـشــركــة الـكــائــن فــي املطيلب ـ ـ ـ الـقـســم 4
مــن العقار  1049املطيلب اب ـتـ ً
ـداء مــن 5
لغاية  15تشرين األول  2017بني الساعة
10صباحًا والساعة  12ظهرًا.
مجلس اإلدارة
شركة التيتود إنفست هولدنغ ش.م.ل.

إعالن الى السادة أصحاب األسهم لحامله

إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/352
بـ ـت ــاري ــخ  2017/9/7ص ـ ــدر عـ ــن هـيـئــة
املـحـكـمــة ال ـح ـكــم رق ــم  2017/383ال ــذي
ق ـضــى بـتـعـيــن املـسـتــدعـيــن ام ـيــة ديــب
جــرجــس ح ـنــا س ـيــدة وشـلـيـطــا يــوســف
سـيــدة وكيلهما املـحــامــي بــاز جــرجــس،
وصـ ّـيــن بــاالتـحــاد على املـحـجــور عليه
جليل ديب سيدة وهو من مواليد شكا
 ،1950رقـ ــم س ـج ـلــه  ،9الدارة ش ــؤون ــه
ً
واالشراف عليها ،على ان يمسكا سجال
ّ
يدون فيه املداخيل والنفقات املتعلقة به.
لــذلــك فلكل ذي مصلحة ولـكــل متضرر
تـقــديــم مــاحـظــاتــه الخطية عـلــى الحكم
امل ــذك ــور خـ ــال خ ـم ـســة ع ـشــر ي ــوم ــا من
تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
2017/2805
املوضوع :إنذار شخصي
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ مالية لبنان
الجنوبي محافظة الجنوب ـ ـ دائرة التحصيل ،املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل االقامة حاليًا للحضور
شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
 2017/9/12الى مركز الدائرة الكائن في السراي الحكومي ـ ـ صيدا لتبلغ
انذار شخصي.
ً
وف ــي ح ــال ع ــدم ال ـح ـضــور يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ ح ــاص ــا ب ـص ــورة صحيحة
ً
بتاريخ  2017/10/12عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقم  44تاريخ
 2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).

81734

حاتم علي عبد الله

406794

رضى حسني اللهيب

957187

حسن ابراهيم خشمان

100011697

رقية محمد حب الله وشركاها

87458

حسن احمد اوزعر

1363507

رقية محمد عقيل عيسى

1583317

حسن توفيق قصاب

1988116

رقيه مصطفى السيد علي

724006

حسن حسني الحاج حسني

1584691

رمزي فهد الصادق

945329

حسن حسني طراد

275525

روزه الياس مرقص دندن الدرعاوي

1122015

حسن سعيد حجازي

1504283

روشنه علي عجمي

719803

حسن طه صبراوي

2302869

رياض حسن غزيل

295174

حسن عباس خليفي

275410

رياض خليل عواضة

2701447

حسن علي ابو زيد

233476

رياض رضا وطفا

1192392

حسن علي محسن

719677

زكية فضل مكنا

1174004

حسن محمد حسون

1481527

زهرة عبدالله برجي

895057

حسن محمد عز الدين

1190378

زهرة محمود بحسون

1665471

حسن محمد مهدي

100011826

زيد علي عبد الله وشركاه

264541

حسن محمود غندور

380270

زينب ابراهيم صالح

337848

حسن مصطفى قطيش

1076810

ساره سعيد حاج علي سلمان

1565858

حسن يوسف بسمه

711837

سالم محمد حسني عز الدين

722386

حسني حسن عجمي

307200

سامر حسن البابا

1458636

حسني محمد فواز

392346

سائدة احمد زين

718072

حسني احمد ابو خليل

717831

سعاد محمود بحسون

1379956

حسني ايوب الزغير

1034526

سعد ابراهيم الزين

1266604

حسني حبيب مسلماني

707518

سعد الدين محمد صبحي البساط

1855016

حسني عبد الكريم قعفراني

1624326

سكنة حسني عز الدين

212295

حسني علي حسني

725357

سليم حبيب مارون

1329888

حسني علي غريب

247719

سليم سعيد القزي

1042992

حسني محمد صايغ

1191975

سمر سمير بدوي

890334

حسني محمد عرب

670022

سميح قاسم برجي

280584

حسني ياسني ايوب

717710

سمير محمد امني فقيه

60915

حسني يوسف جمول

2701430

سمير مصطفى الراعي

872848

حسني يوسف عثمان املوسوي

689729

سوريانا وفيق البساط

حفيد مصطفى فرحات

1178212

شركة  H.M.Cزينب تاج الدين وشركاؤها ت

2394316

شركة ابو عامر للتجارة العامة ش.م.م
شركة الحليب واللحم الطازج ش.م.ل

رقم املكلف

اسم املكلف

431537

محمود محمد أسعد

946932

ابراهيم توفيق مراد

1489531

ابراهيم سليمان غسطني حرفوش

709965

ابراهيم صالح جباعي

266868

ابراهيم علي االخضر

411307

ابراهيم محمد ابراهيم

2816349

ابراهيم محمد خليل ديب ذيب

1206389

احسان محمد عون

319579

احمد حسن عرابي

504439

احمد حسني الصالح

238706

احمد عاطف محمد الصاوي الحريري

1185117

احمد عبدو كرشت

407997

احمد محمود سنبل

495112

احمد مصطفى زعرور

893551

احمد مصطفى سعد

722255

احمد نصر الله فواز

100018145

اسعد الخوري

1604097

اكرم عبد الكريم ذياب

2175767

اكرم علي سكيكي

717591

الهام احمد ضاهر

210658

انجيل توفيق فرنسيس

387306

انطوان شفيق واكيم

2238282

انطونيو بطرس فارس

811860

727682

اوجيني بطرس يوسف

285196

حفيظة محمود الشريف

1039045

باسم حبيب بسما

1039335

حكمت احمد مرعي جابر

903445

719292

بتول عبد الكريم مغنية

929069

حيات محمد الزين

107720

شركة الكسارات الوطنية ش.م.م

1226078

بثينا حسني حمود

172270

حيدر تامر غدار

83726

شركة حرب وجمعة التجارية (ت)

721106

بطرس فارس فارس

1479579

حيدر كمال مروه

12943

247252

بالل عبد الله محسن

1475195

خالد كامل جرادي

شركة صيدون لصناعة وتجارة البالط واعمال
الديكور

1450987

بالل محمد بزي

692739

خالدية محمود املجذوب ملقب باملال

106608

شركة قاسم و نعمه و احمد البغدادي التجارية و
الصناعية

1716724

بلدية عاراي  -جزين

710244

خديجة احمد دهيني

862959

شريف نور الدين نور الدين

1595913

بهية محمد البردقاني

1892693

خديجة سليمان برجي

715535

شريف يوسف مرتضى

723160

بهيج خليل زعرب

717824

خليل ابراهيم حالوي

721919

شمس محمد عز الدين

1012696

بهيجة حسن السروجي

663275

خليل حسني بسمه

299376

صالح محمد خليل

172753

ثانوية السيدة للراهبات املخلصات  -عبرا

721198

خليل يوسف وهبي

1577085

صالح محمد زمزم

652562

جاك وديع سالم

721163

راشد علي عجمي

100010961

صالحة محمد بسمة وشركاها

233390

جعفر عبد املحسن الحسيني

719500

رائف سليمان الرز

660011

صائب سليم سالم

1074598

جعفر محمد هاشم

1497384

رائف علي خليل عباس

1140803

صفاء مصطفى حجازي

15798

جمال وفيق حنينه

578051

رأفت حسن صايغ

1486083

طموح العقارية ش.م.ل

2783874

جمعية اصحاب القلم الخيرية

868988

ربيع سعيد وهبي

715102

عادل كامل سقالوي

720149

جواد علي شاهني

1566343

رسميه محمد كردي

295122

عاطف رائف الرز

951254

جورج الياس بو سليمان

715858

رضا علي دخل الله

1218274

عائدة مصطفى قاسم

123161

جورج ميخايل الحجار

1596186

رضا علي شميساني

100011659

عباس صبراوي

971602

جوليا حنا عيد

721803

رضا محمد غبريس

956962

عباس حسن خلف

الثالثاء  12أيلول  2017العدد 3272

إعالنات

19

1226748

عباس شريف عطوي

724346

فادي نبيه جوهر

348018

محمود محمد سمحات

592191

عباس عبد الله حمادة

726725

فادي وجيه حسني

172280

مدرسة اجيال املستقبل

479296

عبد االمير نعمه عكر

1482799

فاطمة سليم سالم

1315506

مروان محمد السليمان

716851

عبد الحسن صالح بسما

235144

فاطمة محمد حسني غدار

335557

مريم علي هاشم

1039008

عبد الحسني علي عامر

1468523

فاطمة محمد مصباح السيد

723048

مسعود ابراهيم الحلو

253389

عبد الرحمن يونس الظريف

1141008

فاندا علي طرفة

100008623

مصطفى الربيع

100012212

عبد العزيز صوفان

1568401

فائقة عجاج جمال

264404

مصطفى عبد القادر حنينة

720381

عبد الكريم محمد جواد عبد الحسني

2195335

فدوى مصطفى جفال

687684

مصطفى عبد الله السيد علي حيدر

1121693

عبد الله عبد علي

1079542

فرامرز كريم فوئني

712506

مصطفى علي هادي

263975

عبد الله فضل الله طحيني

719560

فرنسوا وديع فرح

362608

مصطفى محمد غدار

507544

عبد املطلب السيد هاشم الحسيني

628721

فضل حسني خضرا

720556

مصطفى يوسف حالل

203427

عبد املعني مصطفى الشريف

1080296

فضل عباس صفي الدين

719936

معروف يوسف الساحلي

1871080

عبدالرضا حسن سرور

724224

فوزي حسن فاخوري

596117

ملحم سعيد وهبة

1144365

عبدالله محمد بسما

1039507

فؤاد سليم سالم

1657951

منعم نعيم شبايطة

1174000

عبدالله محمد حسون

333728

قاسم محمد القادري

1843560

منوي محمود سقالوي

224001

عبده الزهراء عبد املنعم كنعان

1348680

قاسم مصطفى محيدلي

720991

منى علي الصعيدي

1348577

عبير حسني العينني

706215

كامل خير الدين قدورة

719729

منير عبد الحسني دخل الله

224013

عبير محمد البابا

510772

كاميليا عباس شميساني

202268

منيف قاسم حيدر

1041999

عدنان يوسف صفي الدين

48851

كمال اسماعيل بيطار

224581

موسى السيد جعفر شرف الدين

767303

عفيف فضل شبايطة

720942

كمال خليل نصور

17182

مؤسسة اليسر

1290863

عقيل محمد حسني عز الدين

1272337

كمال موسى شعيتلي

1126600

100015719

علي ملكاني

830272

لطيفة احمد رق البخور

مؤسسة غادة للتجارة العامة لصاحبها حسني
علي سويدان

287094

علي احمد جمال

1822880

ليلى ابراهيم بديري

558419

مؤسسة منون التجارية(علي ابراهيم منون)

1192310

علي احمد حمود

672873

مالك بك سليم سالم

750096

مؤسسة هاني صفي الدين الزراعية لصاحبها

235060

علي الحاج محمد علي خضرة

359292

محمد احمد حرقوص

1603013

ميسر عبدالحافظ الحكواتي

1120941

علي حسن غشام

810636

محمد الشيخ حسن شمس الدين

698891

ميالد نقوال الخوري السيقلي

868552

علي حسن هاشم

718036

محمد بشار عبد الله

1297820

نادين وجيه الفارس

500621

علي حسني توبي

544009

محمد حسن البابا

240921

ناصر حسني فرج

702418

علي حيدر الرز

1050860

محمد حسن هالل

1574263

نايف محمد ابو خليل

1128085

علي عبد محمد وهبي

1039509

محمد حسني سمحان

725492

نبيل حيدر فنيش

730478

علي قاسم ركني

719950

محمد حيدر زيني

1437090

نبيل عبد الله نور الدين

1893903

علي كامل سرور

671541

محمد رضا صبراوي

1788450

نبيل محمد فاروق زويا

836725

علي كامل محيدلي

100012164

محمد رضا صبراوي وشركاه

717424

نجاة راشد فياض

300818

علي محمد اللنب

547379

محمد رضى الخضرا

727943

نخله امني حنا امني

1144352

علي محمد بسما

255070

محمد سليم الزين

1743627

نعمة محمد برجي

363071

علي محمد جعفر

706833

محمد صبحي حبلي

825714

نهى خليل العيتاني

971131

علي يوسف ابو صالح

611022

محمد علي رضا

721517

هشام فهد جدوي

711808

علي يوسف مسلماني

1102504

محمد علي مراد

223987

وجيه حسن فرحات

670302

علي يونس ابو خير

1340534

محمد علي نجدي

489473

وداد محمد الخضري

180179

عماد عباس صفي الدين

887467

محمد غالب احمد صالح

100013440

ورثة داود الحاج سليمان زيات

1482692

عمر سليم سالم

2443755

محمد قاسم عالء الدين

258647

وضاح محمد فخري

1482802

عنبرة سليم سالم

1544755

محمد كامل شعيتو

175013

وليد ضاهر ماضي

717055

عوض مخايل عيد

888494

محمد مصطفى هادي

540678

وليد محمد خليل

720093

غادة زهير فضل الله

1729932

محمد يوسف صعب

1603015

يسر عبدالحافظ الحكواتي

37139

غازي علي وهبي

305044

محمود ابراهيم شور

995450

يوسف امني بسمه

1032239

غازي محمود الحاج

1628079

محمود جمال ميرزا

717997

يوسف حمزه الشاب

706848

غازي يوسف حنينة

1136423

محمود حسن سقالوي

1421710

يوسف رشيد ابراهيم رزق

201605

غانم محمد قوام

1138604

محمود خليل بدوي

592469

يوسف محمود بحسون

1349836

غزوى سعيد حجازي

1411929

محمود علي زين

720941

غسان رائف ابو صالح

183003

محمود علي سكاف

1175322

فاتن فايز املرضعة

2141872

محمود قاسم سعيد

207265

فادي حسني عبد الله

320385

محمود محمد خالد قصب

مالية لبنان الجنوبي

رئيس دائرة التحصيل بالتكليف
خالد فواز
رئيس الصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 1660
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

كوتينيو بين فشل التمرد والعودة المنتظرة
تترقب جماهير ليفربول مباراة فريقها
مع إشبيلية ،الليلة ،ألهميتها في انطالق
بطولة دوري أبطال أوروبا ،ولمعرفة
إذا ما سيعود البرازيلي كوتينيو إلى
المشاركة مع فريقه ،بعد بقائه رغمًا
عنه معه وعدم انتقاله إلى برشلونة
هادي أحمد
لعل اللقاء بني إشبيلية وليفربول في
انطالق دور املجموعات من مسابقة
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم ،هو
مــن املـبــاريــات األضـعــف لكبار الفرق
التي ستتنافس في أولى الصراعات
ضمن البطولة األهم أوروبيًا.
وفــي الــوقــت الــذي ينتظر فيه مــدرب
ل ـي ـف ــرب ــول ،األملـ ــانـ ــي ي ــورغ ــن ك ـل ــوب،
إشـ ـ ـ ــراك الع ـب ـي ــه ال ـ ـجـ ــدد والـ ـق ــدام ــى
ف ــي دوري األبـ ـ ـط ـ ــال ،ي ــأخ ــذ وج ــود
الـبــرازيـلــي فيليبي كوتينيو ضمن
التشكيلة ّ
حيزًا إعالميًا ضخمًا ،فهو
املتمرد الذي لم ينل مراده في سوق
االنتقاالت األخيرة.
حـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرد ال ـ ـ ـتـ ـ ــي شـ ـه ــده ــا
«امليركاتو» كانت من قبل العبني لم
يــرضــوا بــأوضــاعـهــم الـحــالـيــة داخــل
أنديتهم ،بل أرادوا االنتقال إلى فرق
أكبر .وهذا السلوك أدى إلى مشاكل
مــع الـنــادي ،وعلى مــرأى مــن وسائل
اإلعـ ـ ــام .مـشـكـلــة كــوتـيـنـيــو ل ــم تقف
ّ
الحد ،بل وصلت أيضًا إلى
عند هذا
ُ
الـجـمــاهـيــر الـتــي لــم ت ــرد رحـيـلــه ،بل

تقع مسؤولية كبيرة
على كلوب من أجل إعادة
كوتينيو إلى سابق عهده
ُالبقاء داخل أسوار ناديها.
أغ ـ ـلـ ــق س ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،ورف ـض ــت
كافة عــروض برشلونة ،وبعدما كان
كــوت ـي ـن ـيــو ق ــد ط ـل ــب م ــن ك ـل ــوب ع ــدم
وض ـعــه ف ــي ال ـقــائ ـمــة امل ـس ـتــدعــاة إلــى
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ل ـي ـت ـم ـكــن مــن
املشاركة مع النادي الكاتالوني ،عاد
امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ووض ـع ــه ف ــي قــائـمــة
«الريدز» املشاركة في البطولة.
ـي أن ك ــوت ـي ـن ـي ــو يـعـيــش
وال شـ ــك فـ ـ ً
حــال ـيــا ح ــال ــة م ــن اإلحـ ـب ــاط الـكـبـيــرة
لفشله في الخروج من أسوار النادي،
وخ ـصــوصــا أن ــه ل ــم ي ـش ــارك ب ـعــد في
أي مـبــاراة لعبها فريقه ،فــي الــدوري

ً
يعيش كوتينيو حالة من اإلحباط لفشله في الخروج من ناديه (أرشيف)

امل ـ ـح ـ ـلـ ــي ،أو ف ـ ــي تـ ـصـ ـفـ ـي ــات دوري
األبطال.
ق ـيــل وق ـت ـهــا إن س ـبــب ع ــدم مـشــاركـتــه
هو إصابة في ظهره ،لكنه عاد بعدها
وشارك في مباراتني ملنتخب البرازيل
خــال تصفيات كــأس الـعــالــم ،وسجل
هدفًا واح ـدًا ،ما يعني أنــه كــان جاهزًا
للمشاركة .لكن ال شك في أن الضغوط
النفسية عليه كبيرة جدًا بعد الظروف
التي تعرض لها في الفترة األخيرة.
مراهنة كبيرة أن يتمرد الــاعــب على
ف ــريـ ـق ــه ،إذ ت ــؤك ــد الـ ـتـ ـج ــارب أن ه ــذا
ّ
يتحول إلى جحيم
السالح إذا ما فشل،
على الــاعــب ال ــذي قــد ُيلصق بمقاعد
مخططاته.
االحتياط بعد فشله في
ّ
ل ـهــذا ي ـبــدو وض ــع كــوتـيـنـيــو مـتــرنـحــا
بعض الشيء ،وتقع املسؤولية األكبر
على كـلــوب إلخــراجــه مــن الـحــالــة التي
أدخ ــل نفسه فيها .صحيح أن املــدرب
األملاني قد قال إنه تحدث مع كوتينيو
بعد عودته من معسكر منتخب بالده،
شعر بالتفاؤل بعد املحادثة،
وأكد أنه َّ
ل ـكــن م ــا ع ــق ــب ف ـيــه ب ـعــدهــا يـنـســف ما
سبق« :أرفض إشراكه في املباريات في
الوقت الحالي».
ه ـ ــذا م ـ ــا ي ـب ـع ــث ال ـ ـش ـ ـكـ ــوك ف ـ ــي رغ ـب ــة
ك ــوت ـي ـن ـي ــو بـ ــاالس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـل ـعــب
ل ـل ـي ـفــربــول ب ـن ـفــس ال ــروحـ ـي ــة وال ـع ــزم
الذين ظهر فيهما في املوسم السابق.
ويتكامل هــذا الحديث ،رغــم استدعاء

كلوب له إلى دوري األبطال ،مع الخبر
الـ ـ ـ ــذي نـ ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـف ــة «س ـ ـبـ ــورت»
الـكــاتــالــونـيــة ال ـتــي أوردت أن الــاعــب
يشعر باالشمئزاز من إدارة ليفربول،
ويفكر فــي التمرد مـجــددًا على ناديه،
وع ــدم امل ـشــاركــة ف ــي دور املـجـمــوعــات
ً
ب ــدوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،آم ــا االنـتـقــال
إل ــى بــرشـلــونــة خ ــال فـتــرة االنـتـقــاالت
الـ ـشـ ـت ــوي ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،لـ ـك ــي ي ـس ـت ـط ـيــع
امل ـش ــارك ــة م ـعــه ف ــي األدوار األهـ ــم من
البطولة.
مشكلة تـضــرب ال ـيــأس ل ــدى جماهير
لـيـفــربــول ،لـكــن مــن املـتــوقــع مــن جانب
كلوب املدرب الذي لطاملا تميز بتعامله
مــع الــاع ـبــن ،أن يـعـيــد كوتينيو إلــى
فــريـقــه ب ــرض ــاه ،وي ـخ ــرج مـنــه طــاقــاتــه
التي برز فيها املوسم املاضي.
ال ي ـب ــدو كــوت ـي ـن ـيــو ،ب ـح ـســب سـلــوكــه
الـحـســن ال ــذي دائ ـمــا مــا ظـهــر فـيــه ،من
طينة الالعبني الذين يرفضون اللعب
فـ ــي م ــوس ــم مـ ـه ــم ج ـ ـ ـدًا لـ ـف ــريـ ـق ــه ،ول ــه
تـحــديـدًا .مــع انتهاء هــذا املــوســم ،تبدأ
بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم ،وعـلــى كوتينيو
تقديم أفضل مستوياته خالل املوسم
الحالي.
ٌ
هــذا محفز أســاســي لــه ،وكـلــوب محفز
أيضًا إلقناعه بأنه ،بوجوده على أرض
امللعب ،يمكنه أن يقود فريقه للذهاب
بعيدًا في دوري األبطال ،البطولة التي
تشغل بال املوهبة البرازيلية.

برنامج دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا
 -الثالثاء:

 -األربعاء:

 املجموعة األولى:مانشستر يونايتد اإلنكليزي × بــازل
السويسري ()21.45
بنفيكا الـبــرتـغــالــي × سسكا موسكو
الروسي ()21.45

 املجموعة الخامسة:ليفربول اإلنكليزي × إشبيلية اإلسباني
()21.45
م ــاريـ ـب ــور ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي × س ـب ــارت ــاك
موسكو الروسي ()21.45

 املجموعة الثانية:سلتيك اإلسكوتلندي × بــاريــس سان
جيرمان الفرنسي ()21.45
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ األمل ــان ــي × أنــدرل ـخــت
البلجيكي ()21.45

 املجموعة السادسة:فيينورد الهولندي × مانشستر سيتي
اإلنكليزي ()21.45
شاختار دونيتسك األوكراني × نابولي
اإليطالي ()21.45

 املجموعة الثالثة:تشلسي اإلنكليزي × قــره بــاغ األذري
()21.45
روم ـ ـ ــا اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي × أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
اإلسباني ()21.45

 املجموعة السابعة:بورتو البرتغالي × بشيكطاش التركي
()21.45
اليـبــزيــغ األمل ــان ــي × مــونــاكــو الفرنسي
()21.45

 املجموعة الرابعة:ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي × ي ــوف ـن ـت ــوس
اإليطالي ()21.45
أومل ـب ـي ــاك ــوس ال ـيــونــانــي × سـبــورتـيـنــغ
لشبونة البرتغالي ()21.45

 املجموعة الثامنة:ريال مدريد اإلسباني × أبويل نيقوسيا
القبرصي ()21.45
ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ه ــوتـ ـسـ ـب ــر اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ×
بوروسيا دورتموند األملاني ()21.45

الكرة األلمانية

إعالن حرب بين ليفاندوفسكي ورومينيغيه

انتقد ليفاندوفسكي سياسة التعاقدات في بايرن (أ ف ب)

بعد بداية مهزوزة في املوسم الجديد،
دخــل بــايــرن ميونيخ بطل أملــانـيــا في
مشكلة كبيرة فجرها هدافه البولوني
روب ـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي وزاد عليها
ال ـب ــارود الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـنــادي،
كارل هاينتس رومينيغه.
ليفاندوفسكي كان قد ّ
صرح ملجلة "در
شبيغل" األملــانـيــة ب ــأن عـلــى نــاديــه أن
ينفق أكـثــر لضم العـبــن مــن مستوى
عاملي .لكن رومينيغه رد عليه بسرعة،
وأيـضــا على الــدولــي األملــانــي توماس
مـ ــولـ ــر الـ ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـق ــد مـ ـ ـ ــدرب ال ـف ــري ــق
اإليـ ـط ــال ــي كـ ــارلـ ــو أن ـش ـي ـل ــوت ــي ل ـعــدم
إشراكه كثيرًا في املباريات.
وجـ ــاء رد روم ـي ـن ـي ـغــه ص ــارم ــا بـقــولــه
ل ـص ـح ـي ـف ــة "ب ـ ـي ـ ـلـ ــد" أمـ ـ ـ ــس" :م ـ ـ ــن اآلن

وصاعدًا ،سأتولى األمر شخصيًا مع
الذين ينتقدون املــدرب علنًا ،والنادي
أو الالعبني اآلخرين" .وتابع" :أنا مؤيد
للديموقراطية وحــريــة التعبير ،لكن
الناس يبحثون في الوقت الحالي عن
ً
القيام بــأمــور كثيرة بــدال مــن التركيز
على كرة القدم".
وكــان ليفاندوفسكي قــد بــدأ السجال
ب ــانـ ـتـ ـق ــاد سـ ـي ــاس ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــدات مــع
الــاع ـبــن ال ـت ــي يـنـتـهـجـهــا ب ــاي ــرن ،إذ
اعتبر أنــه تقشف كثيرًا هــذا الصيف،
م ـق ــارن ــة م ــع امل ـب ــال ــغ ال ـخ ـيــال ـيــة ال ـتــي
أن ـف ـق ــت خ ـص ــوص ــا مـ ــن ق ـب ــل ب ــاري ــس
س ــان جـيــرمــان الـفــرنـســي ،إذ ق ــال" :لــم
يــدفــع بــايــرن أكـثــر مــن  40مـلـيــونــا من
أجــل العــب .إنــه منذ وقــت طويل مبلغ

مـتــوســط ولـيــس كـبـيـرًا فــي ك ــرة الـقــدم
ال ــدول ـي ــة" .واعـتـبــر رومـيـنـيـغــه انـتـقــاد
لـيـفــانــدوفـسـكــي هـجــومــا عـلــى الـنــادي
بـ ـق ــول ــه" :ي ـ ـبـ ــدو أن روب ـ ـ ـ ــرت غ ــاض ــب
بسبب تعاقدات باريس سان جيرمان.
إن ـ ـ ــه الع ـ ـ ــب ك ـ ـ ــرة ق ـ ـ ــدم ف ـ ــي ص ـف ــوف ـن ــا
ويـكـســب الـكـثـيــر مــن امل ــال ،وأن ــا آســف
لـتـصــريـحــاتــه" .وأض ـ ــاف" :ي ـجــب على
روب ـ ــرت أال ي ـق ـلــق ،لــدي ـنــا ف ــري ــق جيد
أيضًا هذا املوسم".
ً
وفـضــا عــن رومينيغه ،اعتبر رئيس
مـجـلــس اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى الـ ـن ــادي أول ــي
ه ـ ــونـ ـ ـي ـ ــس أي ـ ـ ـضـ ـ ــا أن مـ ـ ــن األفـ ـ ـض ـ ــل
لليفاندوفسكي أن يهتم "بـمـسـتــواه"،
مــؤك ـدًا "إذا تـحـســن مـسـتــواه سنحقق
أهدافنا".

كـ ــذلـ ــك ،يـ ــواجـ ــه بـ ــايـ ــرن أزمـ ـ ـ ــة ثــان ـيــة
ت ـت ـع ـل ــق ب ـن ـج ـم ــه الـ ـ ــدولـ ـ ــي ت ــوم ــاس
م ــول ــر الـ ــذي ل ــم يـسـتـبـعــد ت ــرك فــريـقــه
ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــل م ـ ـ ــع زم ـ ـي ـ ـلـ ــه الـ ـس ــاب ــق
باستيان شفاينشتايغر بقوله ملجلة
"ك ـي ـك ــر"" :ع ـن ــدم ــا ن ــرى أن الع ـب ــا مثل
شـفــايـنـشـتــايـغــر كـ ــان ه ـنــا ألك ـث ــر من
عشر سنوات وغــادر ،فإن األمــر يمكن
أن يحصل معي أيضًا".
ولــم يتأخر رد رومينيغه على مولر،
وأك ـ ــد أمـ ــس أيـ ـض ــا" :ح ـت ــى الــاع ـبــون
الذين لهم رمزية ال يضمنون اللعب".
مــن جــانـبــه ،اعـتـبــر ب ــول بــرايـتـنــر نجم
بــايــرن الـســابــق أن الـعـمــاق الـبــافــاري
تحت إشراف املدرب اإليطالي "تراجع
خطوة على األقل الى الوراء".
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رياضة
سوق االنتقاالت

السلة اللبنانية

أرسين فينغر رفض مانشستر يونايتد
ك ــان م ــن امل ـم ـكــن أن ال يـكـتـفــي امل ــدرب
ال ـفــرن ـســي أرس ـ ــن فـيـنـغــر ب ــاإلش ــراف
عـ ـل ــى ف ــريـ ـق ــه ال ـ ـحـ ــالـ ــي أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال فــي
ت ـجــرب ـتــه اإلن ـك ـل ـيــزيــة امل ـس ـت ـمــرة منذ
 1996لو وافق قبل  15عامًا على عرض
مانشستر يونايتد لتدريبه ،بحسب
ما ذكرت صحف إنكليزية.
ونقلت الصحف عــن فينغر قــولــه في
السيرة الذاتية ملارتن إدواردز ،رئيس
يــونــايـتــد ال ـســابــق ب ــن  1980و:2002
"لم أذهب ألنني كنت سعيدًا جدًا هنا
(فــي أرس ـنــال) .أكثر األشـخــاص كانوا
ي ـش ـعــرون بــال ـس ـعــادة ب ــوج ــودي ،لقد
كنت سعيدًا جدًا هنا".
وأض ــاف" :أش ـيــاء كثيرة تـغـ ّـيــرت ،لكن
عندما أتيت إلى هنا فإن النادي كان
ّ
يركز على القيم التي أحبها في هذه
الرياضة ،ولهذا فأنا ال أزال هنا".
وختم فينغر البالغ من العمر  67عامًا:
"إذًا ،فأنا أطرح دائمًا هذا السؤال .نعم،
مانشستر يــونــايـتــد مثير لالهتمام،
لكن هــل أنــا سعيد هـنــا؟ ال ـجــواب هو
نعم".
وعلى صعيد املدربني أيضًا ،استغنى
كريستال باالس عن مدربه الهولندي
فرانك دي بوير بعد البداية الصعبة

عرض يونايتد على فينغر تدريبه قبل  15عامًا (إيان كينغتون ــ أ ف ب)

للفريق في الدوري املمتاز ،حيث خسر
جـمـيــع م ـبــاريــاتــه األرب ـ ــع م ــن دون أن
يسجل أي هدف.
وقـ ــال الـ ـن ــادي اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي مــوقـعــه
الرسمي" :افترق نادي كريستال باالس

هذا الصباح عن فرانك دي بويرّ .
نود
أن نشكر فــرانــك عـلــى تفانيه وجـهــده
الكبير خــال الــوقــت ال ــذي أمـضــاه مع
ّ
"سيتم تعيني مــدرب
الـفــريــق" ،وتــابــع:
جــديــد فــي الــوقــت امل ـنــاســب ،ونتمنى

لفرانك األفضل للمستقبل".
وي ـ ـبـ ــدو املـ ـ ـ ــدرب الـ ـس ــاب ــق لـلـمـنـتـخــب
اإلنـكـلـيــزي روي هــودج ـســون املــرشــح
األوفـ ــر حـظــا لـخــافــة دي بــويــر ،الــذي
أن ـه ــى مـ ـش ــواره الـقـصـيــر ف ــي الـ ــدوري
املمتاز بالخسارة األحــد أمــام بيرنلي
الــذي سجل الهدف السابع في مرمى
منافسه في أربع مباريات فقط.
وأص ـبــح كــريـسـتــال ب ــاالس أول فريق
يخسر مبارياته األربع في الدوري ،إن
كــان املمتاز أو الــدرجــة األولــى سابقًا،
مــن دون أن يسجل هــدفــا مـنــذ موسم
 1925-1924حني حقق ذلك بريستون.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عـ ـ ــن املـ ـ ــاعـ ـ ــب األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
وتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـدًا فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــن ،أعـ ـ ـل ـ ــن
األوروغ ـ ــوي ـ ــان ـ ــي غ ــوسـ ـت ــاف ــو ب ــوي ــت
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـت ــه مـ ـ ــن تـ ـ ــدريـ ـ ــب ش ـن ـغ ـه ــاي
ش ـي ـن ـخــوا ال ـص ـي ـنــي ال ـ ــذي ي ـل ـعــب فــي
صفوفه النجم األرجنتيني كارلوس
تيفيز ال ــذي يـنــال بحسب الـتـقــديــرات
الصحافية الــراتــب األعـلــى فــي العالم
ويصل إلى  38مليون دوالر في العام.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،سـيـتــولــى األمل ــان ــي أول ــي
شتيليكه تــدريــب تيانجني تـيــدا بعد
ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ف ـق ــط ع ـل ــى إق ــالـ ـت ــه مــن
تدريب منتخب كوريا الجنوبية.

كرة المضرب

ّ
نادال يرصع موسمه بلقب «فالشينغ ميدوز»
لــم يخالف اإلسـبــانــي رافــايــل ن ــادال،
املصنف أول ،التوقعات التي رشحته
إلحراز لقب بطولة الواليات املتحدة
املـ ـفـ ـت ــوح ــة فـ ــي كـ ـ ــرة املـ ـ ـض ـ ــرب ،آخ ــر
الـ ـبـ ـط ــوالت األرب ـ ـ ــع الـ ـكـ ـب ــرى ،ل ـل ـمــرة
الـثــالـثــة فــي مـسـيــرتــه بـعــد ف ــوزه في
الـ ـنـ ـه ــائ ــي عـ ـل ــى ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب أف ــري ـق ــي
كيفن أن ــدرس ــون الـثــامــن والعشرين
بسهولة  3-6و 3-6و 4-6على مالعب
«فالشينغ ميدوز» في نيويورك.
وك ــان تـتــويــج نـ ــادال بـلـقــب البطولة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة تـ ــأك ـ ـي ـ ـدًا ل ـ ـعـ ــودتـ ــه إل ــى
مـسـتــواه الـســابــق ،على غ ــرار غريمه
ال ـســوي ـســري روج ـي ــه ف ـي ــدي ــرر ال ــذي
اس ـت ـعــاد شـبــابــه رغ ــم أع ــوام ــه ال ـ ــ،36
وعــاد ليحتكر مع اإلسباني األلقاب
الـ ـكـ ـب ــرى .وتـ ـق ــاس ــم نـ ـ ـ ــادال األلـ ـق ــاب
األرب ـ ـعـ ــة ال ـك ـب ــرى لـ ـه ــذا امل ــوس ــم مــع

فيديرر الــذي فاز على اإلسباني في
نهائي أوستراليا ،بينما ظفر «رافا»
بلقب «روالن غاروس».
وكان اإلسباني سعيدًا بإحرازه هذا
اللقب الــذي تــزامــن أيضًا مــع عودته
فـ ــي  21آب إلـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــدارة تـصـنـيــف
املـحـتــرفــن لـلـمــرة األول ــى مـنــذ تموز
 ،2014وه ـ ـ ــو ق ـ ـ ــال بـ ـع ــد ت ـت ــوي ـج ــه:
«أم ـض ـي ــت أس ـب ــوع ــن م ـم ـيــزيــن ج ـدًا
بالنسبة إلـ ّـي .ما حصل هذا العام ال
يـصــدق ،وال سيما بعد مــواســم عدة
ع ــان ـي ــت ف ـي ـهــا م ــن إصـ ــابـ ــات خ ـطــرة
وتراجع مستواي».
وواصل« :كان عامًا مؤثرًا منذ بطولة
أوستراليا املفتوحة .لعبت بمستوى
مرتفع ج ـدًا ،والـفــوز مـجــددًا هنا في
نيويورك ال يصدق».
وكان لقب البطولة األميركية األخير

لـ ـن ــادال ف ــي «الـ ـغ ــران ــد س ـ ــام» تحت
إش ــراف عمه طــونــي ال ــذي درب ــه منذ
أن ك ــان فــي الـثــالـثــة مــن ع ـمــره ،لكنه
سـيـتـخـلــى ع ــن هـ ــذه امل ـس ــؤول ـي ــة في
نهاية املوسم الحالي.
ولــم َ
ينس ن ــادال أن يشكر عمه على
الــدور الذي لعبه خالل املسيرة التي
ق ــادت اإلس ـبــانــي إل ــى  74لـقـبــا ،وهــو
قال بهذا الصدد« :ال يمكنني شكره
كنت
بما فيه الكفاية .مــن دون ــه ،مــا ُ
هـنــا مل ــزاول ــة ك ــرة امل ـض ــرب .أعـطــانــي
القوة والحافز .أنا تجاوزت بفضله
اإلصابات التي عانيت منها».

بات بإمكان مشجعي ريال مدريد وبرشلونة
أن ّ
يعدوا العدة ملواجهة «الكالسيكو» األولى في
ذهاب الدوري اإلسباني لكرة القدم بعد أن أعلن
رئيس رابطة الدوري اإلسباني خافيير تيباس،
أن لقاء الغريمني في «سانتياغو برنابيو» ،سيقام
يوم السبت  23كانون األول الساعة  13,00ظهرًا
بالتوقيت املحلي ( 14,00بتوقيت بيروت) .وكان
من املفترض أن تقام املواجهة في  20كانون
األول في منتصف األسبوع مع املباريات األخرى
املقررة في املرحلة السابعة عشرة التي تسبق
عطلة األعياد ،لكن رابطة الدوري أرجأتها إلى يوم
السبت ،أي في اليوم الذي يسبق ليلة عيد امليالد.
وذكر تيباس في تصريحات إلذاعة «أوندا
سيرو» اإلسبانية أن اختيار توقيت املباراة في
منتصف اليوم تقريبًا جاء لجذب كمية أكبر من
املشاهدين في السوق اآلسيوية.

األندية واالتحاد تجتمع لنجاح الدوري
اح ـت ـضــن م ـق ـ ّـر االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،أمـ ــس ،اج ـت ـمــاعــا ضـ ّـم
مـمـثـلــي أن ــدي ــة ال ــدرج ــة األول ـ ــى مع
بـعــض أع ـضــاء اللجنة التنفيذية،
ب ـح ـضــور ال ــرئ ـي ــس ه ــاش ــم ح ـيــدر،
واألمني العام جهاد الشحف ،حيث
كان الدوري اللبناني البند الوحيد
على طاولة البحث.
األجـ ـ ــواء ك ــان ــت أك ـث ــر م ــن إيـجــابـيــة،
إذ ت ـح ــدث ــت األن ــدي ــة ب ـص ــراح ــة عــن
هــواجـسـهــا ومطالبها وتمنياتها،
فــأج ـم ـعــت اآلراء ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة أن
يقوم االتحاد بــدوره إداري ــا .وكانت
هناك مطالب من األندية ،كرفع سعر
البطاقة إلــى  10آالف ليرة ،وهــو ما
طلبه رئيس نادي السالم زغرتا األب
إس ـط ـفــان فــرن ـج ـيــة ،فــاألخ ـيــر ينظر
إلى املوضوع من منظار اقتصادي،

ملا فيه منفعة األنــديــة املــاديــة ،حتى
تـصـبــح قـ ــادرة عـلــى االسـتـغـنــاء عن
الـسـيــاسـيــن لـتـمــويـلـهــا .وبالنسبة
إلــى األب فرنجية ،مــن غير املقبول
أن تـ ـك ــون ح ـص ـي ـلــة نـ ـ ــادي الـنـجـمــة
عــن املــوســم املــاضــي  19مليون ليرة
ف ـق ــط ،رغـ ــم ال ـح ـض ــور الـجـمــاهـيــري
الكبير فــي مـبــاريــاتــه ،وبــالـتــالــي إن
رفـ ــع س ـعــر ال ـب ـطــاقــة ي ـغ ــذي خــزائــن
األندية من جهة ،ويغربل الجمهور
من ناحية إبعاد املشاغبني من جهة
أخرى .كذلك طرح األب فرنجية فكرة
دف ــع ال ـع ــائ ــدات املــال ـيــة لــأنــديــة من
الحضور الجماهيري شهريًاّ .
نقطة أخ ــرى كــانــت مــوضــع تــرقــب،
ه ــي م ـســألــة تــأج ـيــل ال ـ ـ ــدوري .فقد
شاع كالم قبل الجلسة عن أن نادي
النجمة ،وتحديدًا أمني السر سعد
ال ــدي ــن ع ـي ـت ــان ــي ،وراء ال ـت ـســويــق
تجر
ل ـهــذه ال ـف ـكــرة .لـكــن األمـ ــور لــم
ِ

منح فريق هومنتمن نفسه أفضلية
الحصول على املركز االول للمجموعة
الثانية في بطولة حسام الدين الحريري
لكرة السلة املقامة على ملعب قاعة صائب
سالم في املنارة ،بعد فوزه على فريق
«بيروت» .ويتوجب على الفريق البرتقالي
الفوز في مباراة االخيرة على ايك الرنكا
الفائز على املجمع البترولي الجزائري
في مباراتهما االخيرة غدًا االربعاء ،واال
سيدخل مع الفريق القبرصي ونادي بيروت
في حسابات فارق السالت لضمان التأهل
عن املجموعة وليس الصدارة فقط.
ويلعب اليوم سرية رام الله الفلسطيني مع
الدالية التونسي ( )17:30في اطار مباريات
املجموعة االولى التي ستشهد حسمًا
لصدارتها في املباراة الثانية ( )20.30بني
النادي الرياضي وشيركاسي االوكراني.
فقد تمكن هومنتمن من تحقيق الفوز على
فريق بيروت بفارق  8نقاط (.)60– 68
وكان
صامويل طومسون أفضل مسجلي
هومنتمن مع  19نقطة و 5متابعات واضاف
والتر هودج  15نقطة وايلي شمعون 14
نقطة ،ومن فريق بيروت سجل ميغيل
مارتينيز  15نقطة واضاف باسل بوجي
 12نقطة مع  8متابعات.
وفي اطار املجموعة نفسها ،حقق فريق ايك
الرنكا القبرصي فوزه االول في الدورة على
حساب املجمع البترولي الجزائري بفارق 7
نقاط (.)71 – 78
ميكاليس كوميس حقق  19نقطة للفريق
القبرصي ،فيما سجل محمد حارات 19
نقطة مع  10متابعات للبترولي.

تعديل موعد وتوقيت
«الكالسيكو» األول

نادال مع
كأس البطولة
األميركية
(ماتيو
ستوكمان ــ
أ ف ب)

على هذا النحو في االجتماع ،ذلك
أن ال عـيـتــانــي وال رئ ـيــس ال ـنــادي
أسعد الصقال ،طرحا فكرة تأجيل
ال ــدوري .لكن مــا طــالــب بــه النجمة
ه ــو تــوف ـيــر األم ـ ــن ،م ـلـ ّ
ـوحــن بـعــدم
خوض املباريات إن لم يتحقق هذا
الشرط.
التحكيم حضر على طاولة البحث
أي ـض ــا ،ح ـيــث اع ـت ـب ــرت األن ــدي ــة أن
االسـ ـتـ ـع ــان ــة بـ ـحـ ـك ــام أج ـ ــان ـ ــب فــي
املباريات الحساسة أمر قد يساعد
عـ ـل ــى إنـ ـ ـج ـ ــاح امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ،ال مــن
مـنـطـلــق الـتـقـلـيــل م ــن قـيـمــة الحكم
اللبناني أو مــن قــدراتــه أو اعتبار
ال ـح ـك ــم األجـ ـنـ ـب ــي أف ـ ـضـ ــل ،بـ ــل مــن
منطلق تخفيف الضغوط عنه.
العهد مــن جهته شــدد عبر رئيس
الـنــادي تميم سليمان وأمــن السر
مـ ـحـ ـم ــد عـ ـ ــاصـ ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة
الـ ـت ــواص ــل امل ـس ـت ـم ــر بـ ــن األن ــدي ــة

هومنتمن يحسم
الصراع مع بيروت

أصداء عالمية

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد
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«يويفا» ّ
يرد على «ليكيب»
ّ
ل ـت ـخ ـف ـي ــف االح ـ ـت ـ ـقـ ــان والـ ـتـ ـش ــن ــج
قـ ـب ــل امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ،وط ـ ــرح ـ ــا ف ـك ــرة
عـقــد اج ـت ـمــاع فـنــي قـبــل امل ـبــاريــات
لـلـتـنـسـيــق ون ـقــل صـ ــورة إيـجــابـيــة
إلى الــرأي العام تخفف من التوتر.
هذا التوتر الذي غمز رئيس نادي
اإلصـ ــاح حـســن عــواضــة مــن دور
لبعض اإلداريــن بشحن الجمهور
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى إداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن آخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ع ـب ــر
تـصــريـحــات ن ــاري ــة ال ت ـخــدم الـجــو
العام.
ومـ ـ ــن ط ـ ــروح ـ ــات الـ ـعـ ـه ــد م ـطــال ـبــة
القوى األمنية ،وتحديدًا مخابرات
الـجـيــش ،بــإعــادة العمل بكاميرات
املــراقـبــة الـتــي تـصـ ّـور الجمهور ملا
لها من قدرة ردعية.
أما على الصعيد التنظيمي ،فكان
ه ـنــاك ط ــرح م ــن عــاصــي بــالـسـمــاح
ل ــرئ ـي ــس ّ
ـاد ح ـص ـرًا ب ــإدخ ــال
أي نـ ـ ـ ٍ
ضيفني معه إلى مباريات فريقه.

سارع االتحاد األوروبي لكرة القدم إلى النفي
بنحو حاسم «التصريحات املنسوبة بالخطأ»
إلى رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفرين من
جانب صحيفة «ليكيب» الفرنسية ،حول باريس
سان جيرمان لخرقه املحتمل لقواعد اللعب املالي
النظيف وكون معاقبة هذا النادي ستزيد من
شعبية املسؤول األبرز في «يويفا».
وجاء رد فعل «يويفا» عقب نشر الصحيفة
لجملة نسبت لتشيفرين ،األسبوع املاضي ،خالل
اجتماع الجمعية األوروبية لألندية ،قال فيها
بحسب «ليكيب»« :إذا ما أردت أن تصل شعبيتي
مليشال (بالتيني) ،أعلم ّأن ّ
علي إقصاء باريس
سان جيرمان من املنافسات األوروبية».
وقال بيان املنظمة« :اليويفا يرغب في التأكيد مرة
أخرى لالستقاللية التامة للجنة املراقبة املالية
لألندية .كذلك فإنه يرى من الغريب هذا التوافق
بني التصريحات امللفقة ،ونشرها تحديدًا في هذا
التوقيت بفرنسا».
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من دورة
العام
الماضي

قضية جدل أثارته الحفالت الموسيقية التي كانت مقررة ضمن «مهرجانات ُمالعب لموسيقى الحجرة والفنون الجميلة» .أمسيات كان يفترض أن تشارك فيها
مؤلفين كبار أمثال بيتهوفن ،بارتوك وشوستاكوفتش في كل من «الجامعة االميركية
مجموعة موسيقيين كالسيكيين من فيينا ،وباريس ،وزيورخ ،ولبنان ،ألداء أعمال ّ
في بيروت» ،و«مركز سامي مكارم الثقافي» ،و«متحف جميل مالعب ـ بيصور» .إال أن دعوات واحتجاجات تصاعدت على خلفية لبس حاصل بسبب اسم أحد العازفين
النمساويين ،مما أدى إلى إلغاء األمسيات .هنا ،بيان من القائمين على المهرجان يوضح االلتباسات الحاصلة ،مع تحفظ «األخبار» على ذكر ديانات الناس ،أيًا كانت

ُ
مهرجانات م َّالعب لموسيقى الحجرة:

ال تزاودن علينا في مناهضة التطبيع!
ّ
عطفًا على البيان السابق الذي أعلنا
ف ـيــه ع ــن إل ـغ ــاء ال ـح ـفــات املــوسـيـقـيــة
الثالث التي كانت مقررة في «الجامعة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت» ،وفــي «مركز
سامي مكارم الثقافي» ،وفي «متحف
جـمـيــل م ــاع ــب  -ب ـي ـص ــور» ،نـ ــود أن
نوضح ما يلي:
قـ ــام عـ ــدد م ــن اه ــال ــي ب ـل ــدة بـيـصــور
بـ ــزيـ ــارة ال ـق ــائ ـم ــن ع ـل ــى امل ـه ــرج ــان
ل ـ ــاس ـ ـت ـ ـف ـ ـس ـ ــار ع ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة أحـ ـ ــد

املوسيقيني املشاركني في الحفالت
ال ـث ــاث بـنـيــامــن ه ــرت ــزل لــاشـتـبــاه
ب ـص ــات ــه م ــع ال ـك ـي ــان االس ــرائ ـي ـل ــي.
وبـعــد الـتــواصــل مــع مــديــر املهرجان
ّ
ري ـبــال مــاعــب ،تــم الـتــأكـيــد عـلــى أن
امل ــوس ـي ـق ــي املـ ــذكـ ــور ه ــو «مـسـيـحــي
النشأة» ،علماني التوجه ،ال يتعاطى
السياسة ،وله من العمر عشرون عامًا
لــم يـخــرج خــالـهــا مــن ق ــارة أوروب ــا.
وقد دخل األراضي اللبنانية بطريقة

شرعية أي عبر مطار رفيق الحريري
ال ــدول ــي .إن االل ـت ـبــاس الـ ــذي حصل
ّ
بسبب االســم ال يعني أن املوسيقي
«املسيحي الخلفية» ـ ـ ونــأســف هنا
لهذا التعريف ـ ـ له صالت اسرائيلية.
رغ ــم ه ــذا ال ـتــوض ـيــح وح ــرص ــا على
مخاوف بعض اهالي بلدة بيصور،
قــرر الـقــائـمــون على املـهــرجــان الغاء
الـحـفــات الـثــاث منعًا ألي التباس
آخر.

ن ــؤك ــد كـقـيـمــن ع ـلــى امل ـه ــرج ــان أنـنــا
نرفض أي شكل من أشكال التطبيع
مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو االسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي تـ ـح ــت أي
ّ
وبأي شكل من االشكال .لكننا
مسمى ّ
نــأســف أن ــه رغ ــم الـتــوضـيــح وال ـحــوار
وامل ـص ــارح ــة ال ـت ــي أب ــدي ـن ــاه ــا ،ورغ ــم
مبادرتنا اإليجابية بإلغاء املهرجان،
حرصًا على مخاوف بعض األهالي
فــي الـبـلــدة الــذيــن نـحـتــرم ون ـحــب ،أن
تقوم بعض األطــراف بتسجيل نقاط

سـيــاسـيــة وه ـمـ ّـيــة ت ــوح ــي بــأن ـهــم قد
قــامــوا بــوقــف حفل تطبيع مــع العدو
االسرائيلي.
نـ ـشـ ـك ــر كـ ـ ــل مـ ـ ــن اتـ ـ ـص ـ ــل واسـ ـتـ ـنـ ـك ــر
إل ـغــاء امل ـهــرجــان ل ـهــذا ا ّل ـع ــام ،ونــؤكــد
ل ـج ـم ـه ــورن ــا الـ ـك ــري ــم أن ـ ـنـ ــا س ـن ـعــود
ب ـح ـفــات وأعـ ـم ــال ف ـن ـيــة ج ــدي ــدة في
الـعــام املـقـبــل .مــن خــال عملنا الفني
وال ـث ـق ــاف ــي ،ن ـحــن ن ـح ــاول أن نـضــيء
شمعة وسط هذا الظالم.

َ ْ
َ َّ
َ َ
َ
بوة الجياد ،وعثر ِة األقالم
شتان بين ك ِ
أدهم ّ
الدمشقي *
إبراهيم ،إسحاق ،داوود ،موسى ،سارة ،دانيال ،راحيل ،أسماء وأسماء...
ُ
ّ
تتكرر يوميًا على ألسنتنا ،نعيش معها ،في أروقة أحيائنا ،وبني مقاعد
ّ
مــدارسـنــا ،نزاملها ،نحدثها ،نمشي معها فــي ضــواحــي بـيــروت ،وأروقــة
ًّ
َ ّ
ّ
مسيحية أو ّ
محمدية أو
مرة أنها ليست أسماء
الجبل والجنوب ،فهل فكرنا
ّ
ّ
همها بالتطبيع؟ أو نحرق ُ
اله ّ
درزية ،فلماذا ال ُنقاطعها؟ أو نت ُ
ويات ،ونجلد
ّ
ّ
ّ
ّ
واجتماعية قديمة
وشخصيات دينية
اللبنانية اململوءة بأسماء
السجالت
وحديثة؟
َ
َّ
َ
وثمَ ...ن ُ
َ
َّ
بضائع أسماؤها ُم َبطنة ،من دون أن نسأل َمن أنتجها،
لهث لشراء
ُ
ُ
ُ
أرباحها ،ومن يبيعها إلينا ِبعلب جميلة ُمغرية ،وإعالنات
وإلى أين ترفد
ّبراقة؟
ُ
ُ
ُ
سأرفع لكما القلبَ
صديقي ريبال مالعب ،أستاذنا الكبير جميل مالعب،
والعقل سالمًا.
ّ َ
ّ
علي خبر إلغاء «مهرجانات مالعب ملوسيقى الحجرة
كالصاعقة ،نــزل
ِّ
َ
والفنون الجميلة» التي بتنا ننتظرها موعدًا دائمًا ُي َرقي َس ْمعنا ُوينسينا
ّ
أنـنــا ننتمي إلــى وطـ ٍـن َيستهلك الفن ُويـ َـبـ ْـد ِونـ ُـه ،واإللـغــاء كــان فقط ملجرد
ّ
التباس حصل حــول ُورود اســم أحــد العازفني النمساويني في البرنامج
ُ
ّ
الوطنيني ،فسارعوا إلى رجم املهرجان وأصحابه
املنتظرّ ،مما أثــار قلق

ّ ّ
ّ
ّ
َ َّ َ
قبل الــتـحــقــق مــن األم ــر .واملــؤســف أن ــه بعدما تـحــقــق املـشــكـكــون ،أوضــح
ّ
ّ
نمساوي ،مسيحي
القيمون على املهرجان أن العازف ِ«بنيامني» هو عازف
ّ ّ
ّ
ّ
النشأة ،علماني التوجه ،يبلغ من العمر عشرين سنة ،ال يتعاطى السياسة،
ّ
ّ
ولم يغادر ّ
شرعية
اللبنانية بطريقة
قارة أوروبا يومًا ،وقد دخل األراضي
ُ
ّ
ّ
َ
عبر مطار رفيق الحريري الــدولــي .ثــم أعــرب القيمون على املهرجان عن
رغبتهم فــي إلـغــائـ ِه حــرصــا على مشاعر وم ـخــاوف بعض أبـنــاء البلدة،
ّ
ّ
مــؤكــديــن موقفهم ال ـ ّـراف ــض ألي شـكــل مــن أش ـكــال الــتـطـبـيــع ،وه ــم عائلة
ََ
َ ِّ
ّ
ّ
ُ
َ
للوطن شهيدًا ،وللفن علمني ،ومتحفًا فنيًا
معروفة بوطنيتها وبأنها قدمت ّ ِ
ُ
وضع بيصور على خارطة الفن التشكيلي املعاصر.
ََ َ َ
ّ
الوهمية ،وملاذا ُر ِف َعت رماح دونكيخوت في وجه
الم تسجيل املواقف
فع
املهرجان؟ فهل كان على ريبال صاحب املهرجان أن يكتب قرب كل اسم
من أسماء العازفني انتماءه الديني:
ريبال مالعب (درزي من بيصور) (عازف فيوال)
ساري خليفة (مسيحي ،ماروني من جبيل) (عازف تشللو)
ّ
(كاثوليكية ،من سلوفينيا) (عازفة فيولون)
تانيا سونس
ّ
بنيامني هرتزل (مسيحي  -علماني من النمسا) (عازف فيولون).
أعزائيّ ،أيها املطعونون بوطنيتكم وكرامتكم ،هل تعرفون أن تسمية األبناء
بأسماء ّ
دينية واجتماعية ظاهرة مألوفة أيضًا في املجتمع الغربي؟ فهل
ً
كنتم لتوقفوا الحفل لو كان اسم العازف ابراهيم أو موسى مثال؟

ً
ّ
ّ
أتذكر َ
عظميًا لم
يوم كان ُمتحف جميل مالعب هيكال
أخي ريبال مالعب،
ستر ُه جدران ولم ُت ِّ
َت ْ
جمله لوحات ،جلسنا معًا على قرميد املتحف ،يومها
ّ
ّ
َ
َ
َ
ّ
ُ
قلت لي إنــك تحلم بــأن يكون لهذا الزيز في ليل بيصور الصامت رفيق
جديدَّ ،ثم كان حلم موسيقى الحجرة التي ّأسستها َ
وأنت العازف الشاب
ُ
ّ
الذي انتقل منذ ثماني سنوات للدراسة في النمسا ال طعنًا بوطنه بل ألن
ّ
َ
وطن ُه الذي ُي ّ
دج ُن املواهب والنسور أضيق من أن يتسع لجناحيه ،ريبال
ّ
ُ
ُ
يسك ُن َ
حلم ُه لتأسيس مهرجان يضع
الذي دار العالم بآلت ِه ظل وطنه ُدوارًا
ّ
ّ
بيصور على خارطة املوسيقى الكالسيكية العاملية ،ألن ريبال ،لم يشأ أن
َ ُ
يكون َ
ملوهبته ،شأن
يكون وطن ُه ومحيطه نتاجًا
نتاج محيطه ووطن ِه بل أن
ِ
كل فنان حقيقي.
ثماني حفالت على مــدار سنتني ،استضافت عازفني ّ
عامليني من َ
خمس
َ
َ
ّ
أوروبية صفق لها أهالي بيصور ولبنان..
َعشرة جنسية
عزيزي ريبال ،قــال أنطون سعاده في كتابه «الـ ّـصــراع الفكري في األدب
َ
«ش َّتان َ
بني َكبوة الجيادَ ،
وع ْث َر ِة األقالم ،فاألولى ُتردي َ
ّ
فارسها،
السوري»:
ِ
ّ َّ
ُ
َ
َ
أما الثانية فتردي ثقافة مجتمع» .وكم أخجلتنا يا صاحبي تلك األقالم
ّ
ٌ
ُ
ننتظره َ
منك
موعد جديد
التي أساءت وشككت ،ولن ُينسينا هذا الخجل إال
َ
ّ
ولوطنيتنا ،فال تبقى زيزان بيصور
رفاقك ُليعيد االعتبار لنا وللفن
ومن
َت ُ
صدح في ليلها وحيدة.
* شاعر ومسرحي
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وجهًا لوجه

ثناء دبسي« ...قلعة» الدراما السورية و«أمها» الحنون
في رمضان المقبل،
تطل النجمة السورية في
«ترجمان األشواق» (إخراج
محمد عبد العزيز عن
نص فيلم له ،أعاد كتابته
بشار ّ
عباس) حيث ّتجسد
دور والدة
البطل .إنها األم ً
ّ
المثالية التي تشكل معادال
لسوريا التي تريد أن تلم
أبناءها
دمشق -وسام كنعان
فـ ــي ب ـي ــت ح ـل ـب ــي م ـ ـسـ ـ ّـور ب ــال ـط ــرب،
ول ــدت املـمـثـلــة ال ـســوريــة املـخـضــرمــة
ث ـنــاء دب ـســي ( ،)1941لـتـحـتــل قلعة
امل ــديـ ـن ــة األث ـ ــري ـ ــة ،م ـس ــاح ــة واس ـع ــة
م ــن ذاك ــرتـ ـه ــا وه ــام ـش ــا خ ــاص ــا فــي
عالقتها ،بعاصمة الشمال السوري،
ال ـت ــي احـتـضـنــت س ـن ــوات طفولتها
ومراهقتها.
ال ـش ـي ـفــرة ال ـتــي أس ـســت للشخصية
الشغوفة بالفن ،كانت سهرات السمر
التي تضيء ليالي العائلة البسيطة.
كـ ــان وال ــده ــا ي ـتــولــى م ـه ـمــة ال ـعــزف
ع ـلــى الـ ـع ــود ،بـيـنـمــا يـعـتـلــي خــالـهــا
م ـن ـصــة الـ ـغـ ـن ــاء .ذلـ ــك أك ـث ــر م ــا عـلــق
فــي ذهــن نجمة «زمــن الـعــار» (حسن
سامي يوسف ونجيب نصير ورشا
شربتجي) من أيــام الطفولة ،إضافة
إلـ ـ ــى الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات األول ـ ـ ـ ــى ل ــدخ ــول ـه ــا
م ــدرس ــة ال ــراهـ ـب ــات .ه ـن ــاك ،تلمست
درب الصعود إلى املسرح ،ومواجهة
الـجـمـهــور لـلـمــرة األولـ ــى ،واخـتـبــرت
بطريقة بكر شـعــورًا غريبًا للخوف
املمزوج باملتعة .كانت املدرسة تقيم
دوم ـ ــا ح ـف ــات ي ـص ــدح ف ـي ـهــا صــوت
ّ
ثناء التي تعلمت الغناء وأحبته قبل
التمثيل.
بعد سـنــوات ،أتــت النقلة األول ــى في

م ـش ــواره ــا :ال ـت ـقــت ب ـع ـ ّـراب ــة س ـنــوات
ال ـ ـط ـ ـفـ ــولـ ــة وهـ ـ ـ ــي مـ ـ ــديـ ـ ــرة امل ـ ــدرس ـ ــة
الخاصة التي انتقلت إليها وكانت
ت ـه ــوى ال ـف ــن وت ـخـ ّـصــص ل ــه هــامـشــا
كـبـي ـرًا ف ــي مــدرس ـت ـهــا .بـتـلــك ال ـحــال،
أتـ ـي ــح ل ـل ـط ـف ـلــة امل ــوه ــوب ــة م ـم ــارس ــة
هوايتها في التمثيل والغناء أثناء
سنوات الدراسة ،مستفيدة من نشاط
املسرح املدرسي .ثم خطت مع أختها
املمثلة ث ــراء دبـســي خـطــوة إضافية
بـ ــاالن ـ ـت ـ ـسـ ــاب إل ـ ـ ــى فـ ــرقـ ــة «امل ـ ـسـ ــرح
ال ـش ـع ـبــي» ف ــي مــدي ـنــة ح ـل ــب .قــدمــت
ال ـف ــرق ــة ع ــروض ــا ج ـمــاه ـيــريــة جــالــت
مــدنــا عربية مثل الـقــاهــرة وغ ــزة .ثم
كانت املفاجأة الكبيرة بالنسبة إلى
ال ـعــائ ـلــة امل ـحــاف ـظــة ،ع ـنــدمــا أخ ـبــرت
ثـنــاء والــدي ـهــا أنـهــا تــريــد الـسـفــر مع
أخ ـت ـهــا إل ــى دم ـشــق الحـ ـت ــراف ال ـفــن.
رغ ــم أن ال ـخ ـبــر ن ــزل م ـثــل الـصــاعـقــة
ً
عـلــى الـعــائـلــة ،إال أن األب ك ــان رجــا
متفهمًا .وصــل إلــى اتفاق مع ابنته،
ال ـت ــي جـعـلـتــه ي ـب ــارك خ ـي ــاره ــا ،رغــم
أن امل ـج ـت ـم ــع فـ ــي ذلـ ـ ــك الـ ــوقـ ــت ك ــان
ي ــرى الـتـمـثـيــل عـيـبــا ال يـمـكــن لـفـتــاة
«محترمة» أن تقترب منه.
فــي دم ـشــق ،انـتـسـبــت لـفــرقــة املـســرح
القومي ،وقدمت العديد من العروض
مع الجيل املؤسس للدراما السورية
أمـ ـث ــال ال ــراحـ ـل ــن رف ـي ــق الـسـبـيـعــي،
وي ــوس ــف حـ ـن ــا ،وعـ ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن آل
ّ
رشـ ـ ـ ــي ،وك ـ ــان ـ ــت ت ـت ـس ــل ــم م ـ ــن خ ــال
ش ـغ ـل ـه ــا امل ـ ـسـ ــرحـ ــي ه ـ ـ ــذا م ـف ــات ـي ــح
املـ ـهـ ـن ــة ،ك ــأنـ ـه ــا ت ـخ ـض ــع لـ ــورشـ ــات
ع ـم ــل م ـك ـث ـفــة وت ــدريـ ـب ــات مـمـنـهـجــة
فــي واحـ ــدة مــن األكــادي ـم ـيــات املهمة
وامل ـخ ـت ـص ــة فـ ــي فـ ــن ال ـت ـم ـث ـي ــل .أم ــا
تجربتها التلفزيونية األول ــى ،فقد
كانت مع املخرج عالء الدين كوكش
ف ــي مـسـلـســل «ح ـ ــارة ال ـق ـص ــر» .وفــي
زحمة العمل ،التقت باملمثل واملخرج
سـلـيــم ص ـبــري الـ ــذي ستجمعها به
ق ـص ــة ح ــب تـ ـت ــوج بـ ـ ـ ــزواج ،وم ـ ــن ثــم
بعائلة نجمتها املمثلة املعروفة يارا
صـبــري .تـبــاعــا ،أج ــادت دبـســي لعب
دور األم بطريقة احترافية ومتنوعة،
استلهمت مــن مشاهداتها اليومية
وتفاصيلها الحياتية ردود فعلها

وطريقة تعاطيها مع املشاهد .دأبت
عـلــى الـتـنــويــع ف ــي شـكــل ومـعـطـيــات
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ولـ ـ ــو ك ــان ــت م ـح ـكــومــة
بقالب واح ــد بــات يتكرر فــي الكثير

تثني على طريقة عمل
المخرج محمد عبد العزيز
م ــن األعـ ـ ـم ـ ــال .ت ــرك ــت ب ـص ـم ـت ـهــا فــي
ّ
أع ـم ــال حـلـبـيــة لـلـمـعــلــم هـيـثــم حقي
مثل «سيرة آل الجاللي» و«الثريا».
ك ــذل ــك ،ب ــرع ــت ف ــي «ذكـ ــريـ ــات الــزمــن
الـقــادم» ومــا زال الجمهور يتذكرها
فـ ـ ــي «غـ ـ ـ ـ ـ ــزالن فـ ـ ــي غ ـ ــاب ـ ــة الـ ـ ــذئـ ـ ــاب»

لــرشــا شــربـتـجــي .إال أن خصوصية
دورهـ ــا فــي «زم ــن ال ـع ــار» للمخرجة
ذاتـهــا ،ظلت األكـثــر عمقًا .فــي اآلونــة
األخ ـي ــرةّ ،أدت دب ـســي دورًا رئيسيًا
ف ــي م ـس ـل ـســل «ت ــرجـ ـم ــان األش ـ ـ ــواق»
(إخــراج محمد عبد العزيز عن نص
فيلم لــه ،أع ــاد كتابته بـشــار عـ ّـبــاس،
وتـنـتـجــه املــؤس ـســة ال ـعــامــة لــإنـتــاج
اإلذاع ــي والتلفزوني ـ سيعرض في
رمضان املقبل) .تلعب في هذا العمل
دور وال ـ ـ ــدة ال ـب ـط ــل ن ـج ـيــب (ي ـ ــؤدي
شخصيته عباس الـنــوري) .عن هذا
الدور ،تقول لنا:
«أل ـع ــب ه ـنــا دور األم امل ـثــال ـيــة الـتــي
تنحو بــأدائـهــا والـشـكــل ال ــذي بنيت

ً
عـلـيــه ،لـتـكــون م ـعــادال لـســوريــا .هــذه
األم الكبيرة تحاول أن تلم أبناءها.
تعيد من سافر ،وتصالح من يزعل،
وتبذل جهدها لتكون عائلتها تحت
جناحيها».
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ال تـ ـت ــرد ال ـن ـج ـمــة
املخضرمة في إبداء بعض القلق إزاء
ازدح ــام املــواســم بــاألعـمــال ،مــن دون
قـ ــدرة الـجـمـهــور عـلــى الـتــركـيــز على
عـمــل واحـ ــد يـحـمــل مـضــامــن هــامــة،
وتبدي اعجابها بالورق الذي قرأته،
وال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ع ـم ــل ب ـه ــا م ـخــرج
املسلسل محمد عبد العزيز ،وتتمنى
ً
أن ينال الجهد الــذي بــذل قبوال بني
الجمهور.

من مسلسل «الزعيم» لبسام المال

كارمن لبس «خطفتها» الدراما المصرية
زكية الديراني
ال تـ ـح ـ ّـب كـ ــارمـ ــن ل ـ ّـب ــس (ال ـ ـصـ ــورة)
ال ـح ّــوارات الصحافية الـطــويـلــة ،بل
ت ـف ــض ــل إع ـ ـطـ ــاء أجـ ــوبـ ــة م ـخ ـت ـصــرة
ُ
عــن كــل األسـئـلــة الـتــي تـطــرح عليها.
تبتعد املمثلة اللبنانية عن األضواء
نوعًا ما هذه األيام ،مكتفية بنشاط
خ ـ ـج ـ ــول ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
ّ
لتعبر عن بعض األفكار
االجتماعي
التي تدور في بالها.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـف ـن ـي ــة ،لــم
ّ
ت ــت ـض ــح ب ـع ــد ال ـخ ــري ـط ــة ال ــدرامـ ـي ــة
النهائية لرمضان املقبل أمام كارمن،
ل ـك ـن ـهــا س ـت ـســافــر ق ــري ـب ــا إلـ ــى مـصــر
لتصوير الجزء الثاني من املسلسل
املـصــري «الــزيـبــق» (سـيـنــاريــو وليد
ي ــوس ــف ،وإخـ ـ ــراج وائـ ــل ع ـبــد ال ـل ــه).
عن مشاركتها في املحروسة ،تقول
لبس في حديث إلى «األخبار»« :أبدأ
في تشرين الثاني (نوفمبر) املقبل
تصوير «الزيبق» في القاهرة .بعد
ع ـ ــرض امل ــوس ــم ّ
األول ف ــي رم ـض ــان
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،نـ ـج ــح الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي ج ــذب
االن ـت ـبــاه ،وسـيـعــرض خ ــال املــوســم
املـنـتـظــر ف ــي ش ـهــر ال ـص ــوم امل ـق ـبــل».
لكن مــا سـ ّـر تــواجــدهــا فــي املشاريع
امل ـصــريــة ف ــي الـسـنـتــن األخ ـيــرتــن؟
تـجـيــب نـجـمــة مـسـلـســل «ك ــارام ـي ــل»

(تــألـيــف م ــازن طـ ّـه وإخـ ــراج إيـلــي ف
حبيب) مــؤكــدة أنــه «فــي املحروسة،
االن ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـفـ ـن ــي أسـ ـ ـ ـ ــرع ،وك ــذل ــك
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص
ّ
تتضمن أدوارًا تعطي مساحة كبيرة
للشخصية» .تدور أحداث «الزيبق»
ب ــن عــا ّمــي  1998و ،2003ويـتـطـ ّـرق
إل ــى م ـل ــف ــات االس ـت ـخ ـب ــارات الـعــامــة
املصرية.
على الضفة األخــرى ،انتهت كارمن
أخـ ـيـ ـرًا م ــن ت ـصــويــر الـ ـج ــزء ال ـثــانــي
من مسلسل «بلحظة» (كتابة ندين
جابر ،وإخراج أسامة الحمد ،وإنتاج
شركة «الـصــدى») الــذي ُيكشف عنه
أواخر تشرين األول (أكتوبر) املقبل
عـلــى قـنــاة «ال ـجــديــد» .املـسـلـســل هو
تـكـمـلــة ل ـل ـجــزء ّ
األول الـ ــذي شــاهــده
ّ
الـنــاس فــي رمـضــان  ،2017وتجسد
فيه ّلبس دور «رب ــى» ،العقل املدبر
ل ـع ـش ـيــرة «دي ـ ـ ــب» ص ــاح ـب ــة ال ـن ـفــوذ
ال ـ ـ ــواس ـ ـ ــع وال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة املـ ـطـ ـلـ ـق ــة فــي
منطقتها ،وحتى خارجها .لكن ملاذا
ُ
تقبل القنوات اللبنانية على عرض
امل ـس ـل ـس ــات امل ـح ـل ـيــة هـ ــذه ال ـف ـت ــرة؟
ّ
تــرى كــارمــن أن «املـشــاهــد اللبناني
يـ ـطـ ـل ــب تـ ـل ــك األع ـ ـ ـمـ ـ ــال وي ـس ـت ـم ـت ــع
ف ـي ـهــا .ال تـ ــزال امل ـس ـل ـســات بـحــاجــة
إل ــى تـشـجـيــع ل ـكــي ي ـت ـ ّـم تـصــديــرهــا
إلــى الــدول األخ ــرى .يجب رفــع سعر

ال ـح ـل ـق ــة ،ودعـ ـ ــم اإلن ـ ـتـ ــاج وت ـط ــوي ــر
الصورة وكل ما له عالقة باملشروع
الــدرامــي .ال يــزال املسلسل اللبناني
محصورًا بعدد من القنوات املحلية
فـحـســب ،مــن دون أن يـتــم بيعه إلــى
الخارج».
لـ ـك ــن هـ ــل تـ ـق ــرأ امل ـم ـث ـل ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
جديدة؟ تنفي كارمن ذلك
نصوصًا
ّ
م ـش ـيــرة إل ــى أنـ ــه ال م ـشــاريــع أخ ــرى

المسلسالت المحلية بحاجة
ال تزال
ّ
إلى تشجيع ليتم تصديرها
باستثناء «بلحظة» إلى جانب زياد
برجي ويوسف حـ ّـداد وإلسا زغيب
وروان ط ـح ـط ــوح ونـ ـيـ ـك ــوال مــزهــر
وسـيـنـت ـيــا خ ـل ـي ـفــة ،و«ال ــزيـ ـب ــق» مع
النجوم املصريني :كريم عبدالعزيز،
وشــريــف منير ،وريـهــام عبدالغفور
وطـلـعــت زك ــري ــا .بــاخـتـصــار تنشغل
ب ـط ـلــة م ـس ـل ـســل «اإلخ ـ ـ ـ ــوة» بـعـمـلــن
ُ
سيعرضان تباعًا على ّ قناة محلية
وأخ ـ ــرى ّ م ـص ــري ــة ،إال أنـ ــه ص ــار من
ّ
تطل فــي فيلم ّ
«حبة
املــؤكــد أنـهــا لــن
ً
ّ
ك ــرامـ ـي ــل» ال ـ ــذي ي ـش ــك ــل اس ـت ـك ـم ــاال
ملسلسل «كاراميل» الذي أثار ضجة
في رمضان املاضي.

الثالثاء  12أيلول  2017العدد 3272

صورة
وخبر

غـد الخميـس فـي «متحـف مارموتـان مونيـه» الباريسـيُ .يعطـي هـذا الحـدث المهـم الـذي ُيختتـم
ينطلـق معـرض Monet Collectionneur
بعـد ٍ
ّ
بـة عـن ذوق رائـد االنطباعية الفرنسـي كلود ًمونيـه ( 1840ـــ  )1926من خالل مختارات مـن مجموعته
فـي  14كانـون الثانـي (ينايـر)  2018نظـرة مقر ً
الفنيـة الخاصـة .تشـمل هـذه المجموعـة أعمـاال ألسـماء بـارزة مثل بيار أوغسـت رينوار (مثلا لوحـة  Jeune fille au bainـــ الصورة) ،وكاميل بيسـارو،
وبيـرث موريسـوت( ...فرانسـوا غيو ـــ أ ف ب)

IN COLLABORATION WITH

صيدا والجوار على موعد مع ...استديو «ذاكرة»

«دار النمر» تواصل
استكشاف الخط العربي
تدعو «دار النمر للفن والثقافة»
(كليمنصو) يوم الجمعة املقبل
«مداد :فن
إلى إطالق كتاب ِ
الخط العربي في الحياة العامة
والخاصة»ّ .
يعد هذا اإلصدار
بمثابة كاتالوغ للمعرض املقام
في دار النمر منذ  12نيسان
(أبريل) واملستمر حتى 12
تشرين ّ
األول (أكتوبر) ،2017
واختار مقتنياته بروفيسور
الفن اإلسالمي والعمارة في
«جامعة أوكسفورد» أالن فؤاد
جورج ورايتشل ديدمان .يدعو
الكتاب إلى استكشاف عوالم
الخط العربي ،في ّ
تحوالت
ّ
وتغيرات معانيه ،من
أساليبه
الحياة العامة إلى الخاصة.
إطالق كتاب «مداد :فن الخط العربي
في الحياة العامة والخاصة» 15 :أيلول
(سبتمبر) الحالي ـ  18:00ـ «دار
النمر» (القاعة الرئيسية ـ فيال سالم ـ
كليمنصو) .الدعوة عامة.
لالستعالم01/367013 :

تدعو جمعية «مهرجان الصورة»
غد الخميس إلى افتتاح
بعد ٍ
استديو «ذاكرة» في بلدة ّ
املية
ّ
(شرق صيدا ـ جنوب
ومية ّ
لبنان) .إنه مشروع مستدام لـ
«جمعية مهرجان الصورة» ّ
لشبان
ّ
وشابات فلسطينيني ولبنانيني
تدربوا في مشاريع وورش عمل
على التصوير الفوتوغرافي
والفيديو أقامتها الجمعية منذ
تأسيسها في عام ( 2007لحظة،
ما بعد اللحظة ،رؤى ،بالفيديو،
صورة وحكايةّ .)...
جهزت
الجمعية االستديو بشكل كامل،
وزودته بأحدث ّ
ّ
معدات التصوير
الفوتوغرافي والفيديو والطباعة،
وهو ّ
يقدم خدمات التصوير
الفوتوغرافي والفيديو وخدمات
الطباعة كافة إلى سكان ّ
مخيمي

واملية ّ
عني الحلوة ّ
ومية ومدينة
صيدا ،فيما يعود ريع األعمال
بشكل كامل إلى ّ
الشبان والشابات
املستفيدين.
ّ
تمثل هذه التجربة الرائدة التي
ّ
تنفذ بالتعاون مع السفارة
النروجية في لبنان التزامًا
باستمرارية املشاريع السابقة،
وتهدف إلى تأمني فرص عمل
للمشاركني ،إضافة إلى خلق
مساحة مستدامة للتواصل وتالقي
للجمهور املهتم ،ومنصة إلقامة
مشاريع ثقافية فنية إضافية.
افتتاح استديو «ذاكرة» :الخميس 14
أيلول (سبتمبر) الحالي ـ الساعة
املية ّ
الخامسة بعد الظهر ـ ّ
ومية (قرب
مستشفى «الهمشري» ـ شرق صيدا ـ
جنوب لبنان) .لالستعالم01/373347 :

PRESENTS

Souad Massi
TUE SEPTEMBER 12 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

