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سياسة

سياسة

ِّ
مافيا المولدات :انقالب السحر على الساحر
المشهد السياسي

بعد سنوات من التقاعس عن القيام
بواجباتها ،وأولها تأمين الكهرباء ،ثم
تنظيم قطاع المولدات ،قررت الدولة
التحرك .تحركها كان ناقصًا ،وغير منظم،
ولم يكن مجحفًا بحق أصحاب المولدات
وأرباحهم .رغم ذلك ،قررت المافيا التمرد،
وتدفيع المشتركين الثمن ،بصفتهم
الحلقة األضعف .هذه المرة ،تبدو
«الدولة» جدية بالتصدي لهم ،بعد رفع
الغطاء السياسي عنهم
ظن أصحاب املولدات أنهم بقطعهم
ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي ع ــن املـشـتــركــن،
إنـمــا ي ـلــوون ذراع ال ــدول ــة ،ف ــإذا بهم
ّ
يلوون ذراع الناس ،ويؤلبون الرأي
العام ضدهم .قيل ألصحاب املولدات
مرارًا إن التهديد بالعتمة خط أحمر،
فإذا بهم يتخطونه من أول الطريق،
ق ــاف ــزي ــن فـ ــوق ك ــل اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
كـ ــان يـمـكـنـهــم ات ـبــاع ـهــا لــاع ـتــراض
عـلــى قـ ــرار وزارة االق ـت ـصــاد تركيب
ال ـع ــدادات ،ال ــذي يــرونــه جــائ ـرًا ،فيما
يراه الناس أنه أتى متأخرًا سنوات،
وال يزال ناقصًا.
ألنهم دولة أكبر من الدولة ،لم يجدوا
فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرار مـ ــا ي ـس ـت ــدع ــي ت ـن ـف ـيــذه،
ففاتهم أن الدولة قررت أن تكشف عن

الذي حددته
السعر
ّ
الوزارة يؤمن أرباحًا طائلة
ألصحاب المولدات
أنـيــابـهــا ،لتغطي عيوبها وعجزها
عـ ــن ت ــأم ــن أبـ ـس ــط حـ ـق ــوق الـ ـن ــاس،
أي امل ــاء وال ـك ـهــربــاء ،ف ـكــان أصـحــاب
املولدات وسيلتها إلثبات هيبتها.
مـ ــا ف ـع ـل ــه أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ــول ـ ــدات أن ـهــم
ردوا على اتهام وزير االقتصاد لهم
ً
ً
بأنهم مافيا ،بتأكيد ذلك فعال وقوال.
ذه ـ ـبـ ــوا إل ـ ــى ال ـح ـل ـق ــة األض ـ ـعـ ــف فــي
هذه املعادلة ،إلى الناس ،ليمارسوا
ع ـل ـي ـه ــم س ـل ـط ـت ـه ــم املـ ـسـ ـتـ ـم ــدة مــن
تـحـكـمـهــم بـخــدمــة ع ــام ــة ،فقطعوها
ع ـن ـهــم ب ـب ـس ــاط ــة .ظ ـن ــوا أن ـه ــم بــذلــك
ي ـ ـت ـ ـمـ ــردون ،ف ــان ـق ـل ــب الـ ـسـ ـح ــر عـلــى
الـ ـس ــاح ــر .وبـ ـع ــدم ــا ب ـ ـ ــدأت ت ـت ــراج ــع
حماسة وزارة االقتصاد على تنفيذ

التوقيفات مستمرة (مروان طحطح)

قرارها ،استنفرت الدولة بأجهزتها
ووزاراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا وبـ ـل ــدي ــاتـ ـه ــا ردًا عـلــى
ّ
املتهورة وغير االخالقية من
الخطوة
أصحاب املولدات .حتى الناس الذين
فقدوا األمل بالدولة والسلطة ،وقفوا
إلى جانبها في هذه املعركة .هم ربما
أكثر من يعرف مقدار املافيوية التي
يمارسها جزء من هؤالء منذ عشرات
السنني ،مستغلني حاجة الناس لهم.
ّ
ركـبــوا األسـعــار كما يحلو لـهــم ،ولم

ت ـتــذكــرهــم ال ــدول ــة إال م ـنــذ س ـنــوات
مـعــدودة ،حــن صــارت وزارة الطاقة
ً
ت ـحــدد ج ـ ــدوال لــأس ـع ــار ،ال يلتزمه
إال قلة .هم جمعوا ثــروات طائلة من
الناس ،وهــؤالء سيضحكون عندما
يـسـمـعــون أن ق ــرار وزارة االقـتـصــاد
سيسبب لهم خسائر فــادحــة .فيما
كانوا يتابعون يومًا بعد يــوم كيف
تــراجــع وزي ــر االقـتـصــاد عــن قــراراتــه
ً
ن ــزوال عند رغـبــة أصـحــاب املــولــدات،

ف ــأه ــداه ــم ال ـت ــأم ــن ق ـبــل أن يـتــراجــع
ع ـنــه ج ــزئ ـي ــا ،وق ـب ـلــه ات ـف ـقــت وزارت ـ ــا
االق ـت ـصــاد وال ـطــاقــة عـلــى رف ــع سعر
ال ـك ـي ـلــوواط م ــن  330ل ـيــرة إل ــى 410
ليرات ،قبل أن يصل هذا الشهر إلى
ّ
يسوق
 439لـيــرة .والــافــت أنــه فيما
أصحاب املولدات أن السعر العادل ال
يقل عــن  700لـيــرة ،فاتهم أن زمــاء
لـهــم فــي مـنــاطــق ع ــدي ــدة ،يـعـتـمــدون
ّ
ويسعرون
على العدادات منذ زمن،

الكيلوواط بما بني  410و 450ليرة،
يـضــاف إلـيــه عــرض بتأمني كهرباء
املـ ـصـ ـع ــد مـ ـج ــان ــا إذا اش ـ ـت ـ ــرك 10
ّ
قاطنني فــي املبنى مــع مــولــد واحــد.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،ي ـم ـكــن تــأك ـيــد أن
ً
السعر الــذي فرضته ال ــوزارة ،نــزوال
ّ
ع ـنــد اعـ ـت ــراض أصـ ـح ــاب املـ ــولـ ــدات،
ليس مجحفًا ،بل يحقق لهم أرباحًا
طائلة.
أمـ ـ ــس ،لـ ــم يـ ـم ـ ّـر قـ ـ ــرار ق ـط ــع ك ـهــربــاء

تقرير

هدنة في المية ومية:
غادر جمال (سليمان) ...بقي حمزة
امل ـ ــول ـ ــدات ل ـســاع ـتــن بـ ـس ــام .كــانــت
ال ـع ــواق ــب وخ ـي ـمــة .ح ـتــى ال ـب ـلــديــات،
املـتــواطـئــة فــي معظمها ،لــم تستطع
تغطية مــن قـطــع الـتـيــار عــن الـنــاس،
ف ـس ـطــرت ب ـح ـقــه امل ـخ ــال ـف ــات .وفـيـمــا
ك ــان ــت ص ــرخ ــة أص ـ ـحـ ــاب املـ ــولـ ــدات
مرتفعة في املؤتمر الصحافي الذي
ع ـق ــدوه أول م ــن أمـ ــس ،ردًا ع ـلــى ما
ّ
سموه «اإلهانات» التي تعرضوا لها
مــن الـقــوى األمـنـيــة الـتــي استدعتهم
وج ـع ـل ـت ـه ــم يـ ــوق ـ ـعـ ــون عـ ـل ــى ت ـع ـهــد
بتنفيذ ق ــرار «االقـتـصــاد» ،استمرت
حـمـلــة ال ـتــوق ـي ـفــات ب ـحــق املـخــالـفــن
منهم ،وطاولت حتى من تال البيان
بـ ــاسـ ــم تـ ـج ـ ُّـم ــع أصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـ ــول ـ ــدات
عـبــدو س ـعــادة .وألن املـعــركــة صــارت
ّ
استمر أصحاب املولدات في
حامية،
خطواتهم التصعيدية ،فاعتصموا
أم ــام املــركــز الــرئـيـســي ألم ــن الــدولــة،
مطالبني باإلفراج عن زميلهم .وفيما
س ـع ــى ه ـ ـ ــؤالء إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
غ ـط ــاء س ـي ــاس ــي م ــن ال ــرئ ـي ــس نـبـيــه
بري ،معلنني أنه سيستقلبهم اليوم،
ّ
ك ــذب ــت ع ــن ال ـت ـي ـنــة ال ـخ ـب ــر ،وأع ـل ــن
املكتب اإلعالمي لرئيس املجلس أن
«ج ــدول مواعيد الرئيس بــري ليوم
غد ،ال يتضمن أي موعد مع أصحاب
املولدات الكهربائية».
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ك ـ ـ ــان الـ ـ ــوزيـ ـ ــران
س ـل ـي ــم ج ــري ـص ــات ــي ورائـ ـ ـ ــد خـ ــوري
يـعـقــدان مــؤتـمـرًا صـحــافـيــا مشتركًا
ف ــي وزارة الـ ـع ــدل ،أك ـم ــا ف ـيــه عـلــى
امل ـن ــوال الـتـصـعـيــدي ن ـف ـســه .فــأشــار
جــري ـصــاتــي إل ــى أن «ال ـت ـم ــرد ال ــذي
حـصــل اس ـتــدعــى مـنــا تــوجـيــه طلب
إلـ ـ ــى الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ــدى مـحـكـمــة
ال ـت ـم ـي ـيــز الـ ـق ــاض ــي س ـم ـيــر ح ـم ــود،
ب ـم ـق ـت ـض ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  14م ـ ــن ق ــان ــون
أصول املحاكمات الجزائية ،إلجراء
التعقبات بحق من هدد وحذر ونفذ
وحـ ـ ــرض وش ـ ـ ــارك ف ــي ت ـن ـف ـيــذ ق ــرار
قـطــع ال ـك ـهــربــاء ،ب ـمــواد جــرمـيــة هي
ال ـت ـعــدي عـلــى ال ـح ـقــوق والــواج ـبــات
املدنية وعلى حرية العمل ،والتمرد
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة الـ ـع ــام ــة واغ ـت ـص ــاب
األمالك العامة والخاصة ،ومخالفة
التدابير الصادرة عن السلطة».
أمـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ـ ــوري ،فـ ـ ــأعـ ـ ــاد ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد أن
«الـتـشــدد فــي املــواقــف والتصعيد ال
ّ
يجر إال التشدد في تطبيق القوانني
واألنظمة ،لذلك أتمنى عليهم تركيب
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدادات وإنـ ـ ـه ـ ــاء امل ـ ــوض ـ ــوع ،ألن
مصالح الشعب فوق مصالحهم».
(األخبار)

ليس على خطى أحمد األسير،
إنما بتنسيق مع الدولة ،خرج
جمال سليمان آمنًا من المية
ومية ،فاتحًا الطريق أمام
إعادة المخيم إلى الهدوء
الذي عاشه لسنوات
آمال خليل
ك ـمــا كـ ــان م ـتــوق ـعــا ،أخـ ــذ األم ـ ــن ال ـعــام
لحركة «أنـصــار الـلــه» ،جـمــال سليمان،
بنصيحة حزب الله وحركة أمل وغادر
مخيم املية واملية ليل الثالثاء ،متوجهًا
إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة دمـ ـش ــق .إثــر
االشتباكات العنيفة التي اندلعت في
ج ــول ـت ــن ب ــن ال ـج ـم ــاع ــة وح ــرك ــة فـتــح
خـ ــال ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ،ات ـخ ــذ ال ـح ــزب
وال ـحــركــة والـجـيــش الـلـبـنــانــي وال ـقــوى
والـفـصــائــل الفلسطينية ق ــرارًا بــإعــادة
الهدوء إلى املية ومية ،املخيم الذي كان
يتميز بسلمه ،بــن املخيمات األخ ــرى.
تــوص ـلــت األط ـ ــراف إل ــى ات ـف ــاق يقضي
بــإنـهــاء املـظــاهــر املـسـلـحــة مــن الـطــرفــن
وإع ــادة الحياة الطبيعية ليس إلــى ما
ق ـبــل االش ـت ـبــاكــات األخ ـي ــرة ف ـقــط ،إنـمــا
إلــى مــا قبل سـنــوات سبقت االغتياالت
واالضـ ـط ــراب ــات ،ق ـبــل أن ي ـتــزايــد نـفــوذ
سليمان فــي املـخـيــم ال ــذي صــار عرينه
األخير .مغادرة سليمان أعقبتها إزالة
قوات األمن الوطني الفلسطيني للدشم
والـنـقــاط العسكرية الـتــي استحدثتها
أخـيـرًا ،بــإشــراف قائدها الـلــواء صبحي
أبو عرب .أما في مربع أنصار الله ،فقد
تــولــى نــائــب األم ــن ال ـع ــام مــاهــر عــويــد
وال ـق ـي ــادي إب ــراه ـي ــم أب ــو ال ـس ـمــك إزال ــة
مظاهر االستنفار والعسكرة.
املرحلة الثانية من االتـفــاق تنص على
سـحــب املـسـلـحــن ،اسـتـجــابــة لتعهدات
رئيس الجمهورية ميشال عــون وقــرار
قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش ال ـت ــي ت ـس ـل ـمــت حــاجــز
الكفاح املسلح عند مدخل املخيم الغربي
ونشرت قــوة من املغاوير عند الحدود
الشرقية للمخيم فــي بـلــدة املـيــة ومية.
بالنسبة لفتح ،فإنها أعربت للجيش عن
موافقتها على إغالق مراكزها في املية
ومية ونقل مسلحيها إلى عني الحلوة.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـم ـس ـل ـحــن ال ـف ـت ـحــاويــن
اإلضافيني الذين استقدمتهم حركتهم
مــن مخيمات الـجـنــوب إل ــى املـيــة ومية
خـ ـ ـ ــال االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،فـ ــإن

قيادتهم تعهدت بإعادتهم إلى مراكزهم
األســاسـيــة .أمــا أنـصــار الـلــه ،فقد أكــدت
م ـص ــادر أمـنـيــة فلسطينية ب ــأن عــويــد
ال ــذي تــم الـتــوافــق فلسطينيًا ولبنانيًا
ع ـلــى تــول ـيــه ال ـج ـمــاعــة ب ـعــد سـلـيـمــان،
جاهز لنقل قيادته وعناصره إلى عني
الحلوة .ميدانيًا ال وجود عسكريًا بارزًا
لـلـقــوى والـفـصــائــل األخـ ــرى ،باستثناء
حــركــة ح ـمــاس ال ـتــي تـنـتـشــر ف ــي نـقــاط
استراتيجية فــي وس ــط املـخـيــم ناحية
ال ـق ـص ــر وال ـ ـن ـ ــادي ،ف ـي ـمــا تـ ـت ــوزع فـتــح
وأنصار الله على األطــراف .حتى قبيل
س ــاع ــات م ــن مـ ـغ ــادرة س ـل ـي ـمــان ،كــانــت
حماس تعمل على بقاء الوضع كما هو
عليه .مصدر مسؤول فيها قال إن فتح
والجماعة «مكونان رئيسيان ال يجب
أن ينتصر أحدهما على حساب اآلخر»،
محذرًا من «مخططات إلفراغ املية ومية
ً
وص ـ ــوال إل ــى إل ـغ ــاء املـخـيـمــات وشـطــب
حق العودة».
خرج سليمان من املية ومية وقد تلحق
بــه أنـصــار الـلــه .لكن الـتـجــارب السابقة
م ــع ال ـش ـيــخ ال ت ـع ـنــي أن دوره انـتـهــى

في املخيمات الجنوبية .بعد انشقاقه
عــن فتح بــدايــة التسعينيات ،خــرج من
عني الحلوة إلــى املية ومية ومنها إلى
سوريا .في مخيم اليرموك ،حظي بدعم
م ــن س ــوري ــا ع ـنــدمــا أع ـل ــن ت ـحــال ـفــه مع
املقاومة اإلسالمية (حزب الله) ومحور
العداء ضد إسرائيل واتفاقيات السالم.
بـشـكــل مـت ـقـطــع ،ك ــان ي ـع ــرج ع ـلــى املـيــة
ومية .في كل مــرور لــه ،كانت التوترات
مع فتح تتراكم ،حتى أن الحركة اتهمته
ب ــال ـض ـل ــوع ب ــاغ ـت ـي ــال ضــاب ـط ـهــا ك ـمــال

تم التوافق على عويد
فلسطينيًا ولبنانيًا
ليتولى الجماعة بعد
سليمان

المرحلة الثانية من االتفاق تنص على سحب
المسلحين استجابة لتعهدات عون (علي حشيشو)

مدحت الذي كان يسيطر على املخيمات.
بعد األزمة السورية ،استقر نهائيًا في
امل ـي ــة ومـ ـي ــة ،اس ـت ـش ـعــرت ف ـت ــح الـخـطــر
وب ــدأت ال ـصــدامــات مـعـهــا ،حـتــى قضى
على جماعة الفتحاوي أحمد رشيد في
املخيم ،وجــرى اتهامه مجددًا باغتيال
القيادي فتحي زيدان .في إحدى املرات،
وجـ ــراء أزم ــة مــالـيــة ،أع ـلــن فــك ارتـبــاطــه
بـحــزب الـلــه «احـتـجــاجــا عـلــى قـتــالــه في
ســوريــا» ،فيما كــان نجله حمزة يقاتل
في سوريا في صفوف النصرة ويدعم
اإلسالميني املتشددين في عني الحلوة
ويمدهم بالسالح واملال.
بعد االشـتـبــاك األخـيــر ،ولـكــي ال يحمل
امل ـ ـ ّـي ـ ــة امل ـ ـ ّـي ـ ــة وزر ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ب ـ ــن ف ـتــح
ّ
وسليمان ،رتــب حــزب الله وحــركــة أمل
عملية خروجه مع الدولة اللبنانية إلى
ســوريــا .ال يـبــدو أن جـمــال سليمان قد
يتغير .يتوقع عارفوه بأن يطل مجددًا
على الساحة اللبنانية التي لن يتركها
ً
خالية لفتح ،فضال عن بقاء نجله حمزة
هنا ،على رغــم مغادرة والدته وإخوته
وزوج ـ ـ ـ ـ ـ ــات أبـ ـ ـي ـ ــه األرب ـ ـ ـ ـ ــع (م ـع ـظ ـم ـه ــن
ســوريــات) .مـصــدر مــواكــب أكــد أن بقاء
حـ ـم ــزة فـ ــي املـ ـي ــة ومـ ـي ــة لـ ــن ي ـ ـطـ ــول ،ال
سـيـمــا أن ــه ال يـتـفــق م ــع سـيــاســة عــويــد
الــذي اعتكف في وقت سابق احتجاجًا
عـلــى تـحـكــم ح ـمــزة بــالـجـمــاعــة .يتوقع
امل ـص ــدر ب ــأن يـنـتـقــل ح ـمــزة إل ــى حضن
بالل بدر وبــال العرقوب واإلسالميني
املـ ـتـ ـش ــددي ــن فـ ــي عـ ــن الـ ـحـ ـل ــوة ال ــذي ــن
آزرهــم في معاركهم السابقة ضد فتح.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن أس ـبــابــا ك ـث ـيــرة ل ــن تجعل
فتح وحلفاءها يهنأون ويظنون أنهم
تخلصوا من الشيخ جمال.
م ـ ـغـ ــادرة س ـل ـي ـم ــان ان ـع ـك ـس ــت ارت ـي ــاح ــا
ع ــارم ــا لـ ــدى أه ــال ــي امل ـي ــة ومـ ـي ــة .سجل
ل ـل ـج ـيــش تـخـفـيـفــه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـيــة
على الحاجز ،فيما نقل مصدر مسؤول
اسـتـعــداد استخباراته السماح بدخول
م ــواد الـبـنــاء لترميم الـبـيــوت املـتـضــررة
لتسريع عودة النازحني .لكن من سيمول
الـتــرمـيــم؟ حـتــى اآلن ،لــم ت ـبــادر أي جهة
فلسطينية أو األون ــروا بمسح األضــرار.
م ــا ف ـع ـل ـتــه ال ــوك ــال ــة ت ــوزي ــع م ـس ــاع ــدات
ع ــاجـ ـل ــة لـ ـلـ ـن ــازح ــن ،وتـ ـنـ ـتـ ـظ ــر س ـحــب
امل ـظــاهــر املـسـلـحــة م ــن الـ ـش ــوارع إلع ــادة
فتح املــدارس وعيادة االستشفاء املقفلة
مـنــذ منتصف الـشـهــر املــاضــي .أمــا فتح
والم ـت ـصــاص غـضــب أهــالــي عناصرها
األرب ـع ــة ال ــذي ــن ق ـضــوا ف ــي االشـتـبــاكــات
والـجــرحــى ،كشف مـســؤول بأنها سوف
تقدم لعائالت الضحايا مبلغًا ماليًا.

تقرير

ُ
َ
معمل دير عمار  :2العقود لم تنجز والتنفيذ يتأخر
الدولة»
مهما اشتعل الصراع بين «هيبة
ّ
ونفوذ أصحاب المولدات ،فهو لن يغطي
على فشل الحكومات المتعاقبة في
تنفيذ ٍّ
أي من وعود الكهرباء ،24 /24
التي طال انتظارها .أما بناء المعامل ،الحل
الجذري للتخلص من المولدات ،فهو ال
ً
يزال حال بعيد المنال .أقرب المعامل إلى
التنفيذ ،أي معمل دير عمار ،ال يزال ينتظر
توقيع العقود الجديدة بين وزارة الطاقة
والشركة اليونانية ،على أمل البدء بأعمال
بنائه في الربع األول من 2019

إيلي الفرزلي

وزارة الطاقة لم تتبلغ وجود شركاء لشركة  ،J&P Avaxوالشركة اليونانية هي وحدها
المسؤولة عن تنفيذ العقد (مروان طحطح)

خــال الـسـنــوات األخـيــرة لــم يكن ّ
هم
ال ـح ـك ــوم ــة س ـ ــوى ت ــأم ــن ال ـك ـه ــرب ــاء
ب ـش ـك ــل ط ـ ـ ــارئ عـ ـب ــر ال ـ ـبـ ــواخـ ــر .أم ــا
الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول الـ ـ ــدائ ـ ـ ـمـ ـ ــة ،ف ـ ـكـ ــانـ ــت آخـ ــر
األول ــوي ــات .حـتــى الـحــل ال ــذي ُوضــع
ع ـلــى س ـكــة الـتـنـفـيــذ ف ــي عّ ــام ،2013
أي معمل ديــر عمار  ،2تبخر بسبب
خالف بني وزارتي املال والطاقة على
هوية الجهة التي ستدفع الضريبة
ع ـل ــى ال ـق ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة (ال ـ ــدول ـ ــة أو
ال ـشــركــة امل ـت ـع ـهــدة) ،وال ـبــال ـغــة نحو
 50م ـل ـيــون دوالر ،وه ــو رق ــم هــزيــل
ب ــامل ـق ــارن ــة م ــع ن ـحــو م ـل ـي ــاري دوالر
تدفع سنويًا بدل عجز الكهرباء.
دارت األي ـ ـ ــام وب ـ ــدل إنـ ـش ــاء امل ـع ـمــل،
رفعت الشركة املنفذة دعوى تحكيم

ضـ ــد الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،تـطــالـبـهــا
فيها بالتعويض عــن األض ــرار التي
لحقتها من جــراء عــدم تنفيذ العقد،
إلى أن جاء الحل في الجلسة األخيرة
ملجلس ال ــوزراء في  21أيــار املاضي.
ق ـضــى ال ـح ــل بــاالن ـت ـقــال م ــن مــرحـلــة
ب ـن ــاء امل ـع ـمــل وتـشـغـيـلــه ل ـي ـكــون من
ضمن أمالك القطاع العام إلى مرحلة
تسليمه إلى القطاع الخاص ،بتوافق
س ـيــاســي م ــري ــب أن ـه ــى سـ ـن ــوات من
التعطيل واملماطلة في حل املسألة.
فقد قررت الحكومة حينها استبدال
العقد من صيغة ( EPCتنفيذ املعمل
ملصلحة ال ــدول ــة) إل ــى ( BOTتنفيذ
املعمل وبيع القطاع الخاص الطاقة
للدولة لفترة محددة قبل أن تنتقل
ملكيته إليها في نهاية هذه الفترة)
على عشرين سنة بمبلغ  2.95سنت
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للكيلوواط ،مقابل تنازل الشركة عن
ال ــدع ــوى التحكيمية املـقــدمــة بوجه
الــدولــة أمــام «املــركــز الــدولــي لتسوية
املـنــازعــات املتعلقة باالستثمارات»
عند الوصول إلى اتفاق نهائي.
حـتــى اآلن ،وبــالــرغــم مــن م ــرور ستة
أش ـهــر ،لــم يـجـ ِـر الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
نهائي .لكن وزير الطاقة سيزار أبي
خليل يجزم بأن األمــور على السكة،
مـعـلـنــا أنـ ــه ي ـف ـتــرض أن ي ـك ــون آذار
املـقـبــل مــوع ـدًا لـبــدء األع ـم ــال ،بعدما
كان قد أعلن أن إنشاء املعمل سيبدأ
ف ــي ن ـهــايــة الـ ـع ــام .أس ـب ــاب الـتــأخـيــر
ل ـي ـســت م ــن الـ ـن ــوع املـ ـقـ ـل ــق ،بـحـســب
أب ــي خـلـيــل ،ال ــذي يــوضــح أن توقيع
العقود ينتظر االتفاق على الشروط
النهائية ،وهــو لن يتأخر عن نهاية
ال ـس ـن ــة .ف ــاملـ ـف ــاوض ــات تـ ـج ــري عـلــى

أبي خليل :سيبدأ بناء
معمل دير عمار في
آذار المقبل وبشروط
العقد السابق
خـطــن ،التحضير لعقد املصالحة،
الـ ـ ــذي س ـي ـق ــدم أمـ ـ ــام امل ــرك ــز ال ــدول ــي
ل ـت ـس ــوي ــة املـ ـ ـن ـ ــازع ـ ــات وال ـت ـح ـض ـي ــر
لتوقيع عقد إنشاء املعمل.
يـ ــؤكـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة أن ال ـ ـشـ ــروط
الفنية التي وافق عليها االستشاري

الـ ـس ــويـ ـس ــري فـ ــي الـ ـعـ ـق ــد الـ ـس ــاب ــق،
ستكون هي نفسها في العقد الحالي،
وبــال ـتــالــي ال تـغـيـيــر ف ــي مــواصـفــات
الـتــوربـيـنــات أو نــوعـيـتـهــا وال قــدرة
املعمل .ينفي أبي خليل أن تكون قد
رفعت قدرة املعمل من  450ميغاواط
إلى  760ميغاواط ،مؤكدًا أن كل شيء
بقي كما العقد األول (تشير الشركة
اليونانية على موقعها اإللكتروني
إلى أنها كانت ستركب  3توربينات
بـقــدرة  126ميغاواط وتــوربــن رابــع
على البخار بقدرة  212ميغاوط ،أي
ما مجموعه  590ميغاواط).
وإذ سبق لـ«األخبار» أن أشارت إلى
دخ ــول أطـ ــراف لـبـنــانـيــة أخ ــرى على
خط الصفقة ،هم عالء الخواجة (51
ف ــي املـ ـئ ــة) وريـ ـم ــون رح ـم ــة ( 29في
ً
املئة) وغسان غندور بصفته وكيال

لـلـشــركــة ال ـيــونــان ـيــة ( 20ف ــي امل ـئ ــة)،
أكد وزير الطاقة أن الدولة اللبنانية
ت ـجــري م ــع امل ـف ــاوص ــات م ــع الـشــركــة
الـيــونــانـيــة ح ـص ـرًا ،والـعـقــد سيوقع
مـعـهــا ح ـص ـرًا .كــذلــك فــإنـهــا ستكون
م ـس ــؤول ــة أم ـ ــام ال ــدول ــة ط ـ ــوال فـتــرة
العقد ،أي لعشرين سنة .وبالتالي،
إن ال ــوزارة غير معنية بـ ّ
ـأي اتفاقات
جانبية أو فــرعـيــة تجريها الشركة
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـت ـم ــوي ــل .ل ـكــن هل
تستطيع الشركة اإليفاء بتعهداتها
فــي ظــل التعثر املــالــي الــذي تواجهه
في اليونان؟ توضح مصادر متابعة
ل ـن ـش ــاط ال ـش ــرك ــة أن A&P AVAX
 OVERSEASالـتــي تــواجــه إج ــراءات
اإلفـ ـ ـ ــاس ،ه ــي ش ــرك ــة م ـخ ـت ـل ـفــة عــن
 A&P AVAX SAال ـت ــي ت ـع ـمــل فــي
لـ ـبـ ـن ــان ،وإن ك ــان ـت ــا ت ـن ـت ـم ـي ــان إل ــى

املجموعة القابضة نفسها.
ك ــل ذل ــك ال يـلـغــي حـقـيـقــة أن تغيير
ط ـب ـي ـع ــة الـ ـعـ ـق ــد جـ ـ ــاء ل ـي ـس ــاه ــم فــي
التخلص من إمكانية دفــع تعويض
قــد يصل إلــى  150مليون دوالر إذا
ف ــازت الـشــركــة بــالـتـحـكـيــم ،فـهــل كــان
ه ــذا الـتــوفـيــر كــافـيــا لتغيير طبيعة
ال ـع ـق ــد؟ وهـ ــل ي ـع ـقــل أن ال ـش ــرك ــة قد
واف ـ ـقـ ــت ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،إذا لـ ــم ت ـك ــن قــد
وجـ ــدت ف ــي األمـ ــر مـنـفـعــة أك ـبــر لـهــا؟
واألس ـئ ـلــة ت ـعــود أي ـضــا إل ــى م ــا قبل
قرار الحكومة :هل حقًا كانت الشركة
ستفوز بالتعويض ،على مــا تجزم
م ـصــادر رسـمـيــة ،أم أن ذل ــك لــم يكن
مضمونًا ربطًا بتوقيعها على تعهد
بتطبيق دفتر الشروط كما هو ،وهو
ال يتطرق إلى الضريبة على القيمة
املضافة بأي شكل؟
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سياسة

سياسة
تقرير

ّ
الشح المالي ...الوجه اآلخر لألزمة السياسية
بصرف النظر عن العقبات السياسية
أمام تشكيل الحكومة ،تدور نقاشات،
ليس حول الوضع االقتصادي ّ
السيئ
فحسب كعنوان عريض ،بل أيضًا عن
طبيعة األزمة المالية التي تنعكس على
كل القوى السياسية ،والمرشحة للتفاقم
مع العقوبات األميركية
هيام القصيفي
ح ــن س ــأل رئ ـيــس ال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشـ ـت ــراك ــي ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط عـشـيــة
تطورات عام  2000وما تالها عن أي
لبنان نريد «هانوي أم هونغ كونغ»،
ك ــان ي ـط ــرح إش ـكــال ـيــة تـتـعـلــق ب ــدور
املقاومة والوجود السوري في وجه
الـنـهــوض االقـتـصــادي واملــالــي الــذي
ك ــان عــرابــه حينها الــرئـيــس الــراحــل
رفيق الحريري.
بني عام  1990و ،2005نجح مشروع
ســوريــا فــي لـبـنــان ،لـكــن وج ــه األزم ــة
ّ
السياسية حينها ،ظل مغلفًا رغم كل
الخضات السياسية واملواجهة التي
لبنان
خــاضـهــا خـصــوم ســوريــا فــي
ّ
م ـع ـه ــا ،ب ـح ــرك ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة وضـ ــخ
أم ـ ــوال جـعـلــت ال ـب ـلــد ،إل ــى ح ــد كبير
يستكني تحت وطــأة الحركة املالية
واملـ ـش ــاري ــع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،رغ ـ ــم كــل
االعتراضات على سياسة الحريري
اإلنمائية والعمرانية.
ال ـيــوم ،ي ــرى مــن راف ـقــوا تـلــك املرحلة
أن مشروع هانوي في طريقه إلى أن
يحقق انتصارًا ،إن لم يكن قد حققه
فـعـلـيــا ،مــع انـتـخــاب الـعـمــاد ميشال
عون وتشكيل حكومة الرئيس سعد
الحريري والضغوط التي يمارسها
حــزب الـلــه الـيــوم عليه وع ــدم وجــود
ً
خ ـصــوم ملــواج ـه ـتــه ،وصـ ــوال إل ــى ما
حققه فــي ت ـطــورات ســوريــا .وه ــذا ال
يعني أن م ـشــروع هــونــغ كــونــغ كــان
نــاجـحــا بفعل األزمـ ــات االقـتـصــاديــة
والـخـســائــر واالن ـع ـكــاســات السلبية
ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي تــرك ـهــا ع ـلــى الــوضــع
االقتصادي واملالي واالجتماعي في

لبنان ،ال بل قد يكون أحد اإلسهامات
الرئيسية في ما وصل إليه لبنان من
انهيار سياسي واقتصادي.
إال أن ثمة جانبًا آخر النعكاس هذا
االنتصار باملعنى العمالني .فنجاح
املشروع السياسي لحزب الله وخلفه
إيران ،يختلف بتداعياته ّ
عما تحقق
فــي مــرحـلــة إح ـكــام الـنـظــام ال ـســوري
سيطرته على لبنان ،برعاية أميركية
وفرنسية وسعودية ودولـيــة كبرى.
ألن الـضـغــوط املــالـيــة واالقـتـصــاديــة،
ال ـت ــي يـعـيـشـهــا ل ـب ـنــان م ـنــذ س ـنــوات
وتـ ـت ــراك ــم س ـل ـب ـي ــات ـه ــا ،ت ـت ـع ــدى فــي
ثقلها وخطورتها ما سبق أن عاشه
في السنوات املاضية ،وهي مرشحة
ألن تحمل تأثيرات مباشرة على كل
الـقــوى السياسية ولـيــس حــزب الله
وحــده املعني بالعقوبات األميركية
املتوقعة.
ف ـ ــإذا كـ ــان هـ ــذا املـ ـش ــروع الـسـيــاســي
يثبت نجاحًا يــومــا بعد آخ ــر ،إال أن
نجاحه يأتي فيما تتدهور أوضــاع
دول املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وتـ ـتـ ـك ــاث ــر أزم ــاتـ ـه ــا
األم ـن ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ،واأله ـ ــم أنــه
يتحقق فيما تعود إيــران إلــى دائــرة
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ،م ــع م ــا لــذلــك
مــن تبعات مالية واقـتـصــاديــة ،رغم
محاوالت االتحاد األوروبي للوقوف
في وجه اإلدارة األميركية ،وتحييد
ً
واشنطن دوال عدة عن حصار النفط.
فـ ــإيـ ــران ب ـن ـف ـس ـهــا ت ـع ـت ــرف ب ــاألزم ــة
املــال ـيــة ،واألم ـ ــور ق ــد ت ـكــون مرشحة
ملــزيــد م ــن ال ـت ـفــاقــم ،وهـ ــذا طـبـعــا من
ش ــأن ــه أن ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى حـلـفــائـهــا
ف ــي ل ـب ـن ــان .ول ـي ــس هـ ـ ــؤالء وح ــده ــم
يتأثرون بانحسار األمــوال
ممن قــد ّ
الـتــي تـضــخ فــي لـبـنــان .فالسعودية
ودول ال ـخ ـل ـي ــج ،ه ــي أي ـض ــا أوق ـف ــت
م ـس ــاع ــدات ـه ــا امل ــالـ ـي ــة ،وج ـ ـمـ ــدت مــا
ك ــان يــدخــل إل ــى الـبـلــد عـبــر مشاريع
وه ـبــات وع ـبــر تخصيص حلفائها
بـ ــدعـ ــم م ـ ـبـ ــاشـ ــر .وإذا كـ ــانـ ــت أزم ـ ــة
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري وشــركــاتــه
واحدة من تجليات تشابك العناصر
املــالـيــة والسياسية ،فــإن االنسحاب
الخليجي قبل االنتخابات النيابية
وبعدها ،عن ضخ األموال في لبنان،
ي ـتــركــز أك ـث ــر نـتـيـجــة ف ـشــل امل ـش ــروع
ال ـس ـيــاســي ل ـه ــذه ال ـ ــدول ف ــي لـبـنــان،

اختطاف غير معلن
ذكرى
ٍ
عامر محسن

ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة أي ـ ـضـ ــا ل ـ ـتـ ــراجـ ــع ال ـك ـت ـل ــة
الـسـيــاسـيــة امل ــؤي ــدة ل ـهــا ،أم ــام تـقــدم
الفريق السياسي اآلخــر .وهــذا األمر
بــات ملموسًا لــدى أكثر املقربني من
ه ــذا املـ ـح ــور ،ب ـعــدمــا ش ـهــد ال ـص ــراع
اإلقـلـيـمــي تـنــافـســا سـيــاسـيــا ومــالـيــا
انعكس بوضوح على معظم أفرقاء
املحورين.
ال يـمـكــن ف ـصــل األزمـ ـ ــات املــال ـيــة عن
األزم ــات املتالحقة ،ألن الـشــح املالي
ال ــذي يصيب كــل الـقــوى السياسية،
هو أحد أوجه الصراع السياسي في
لـبـنــان ،فــي كــل مـفــاصـلــه األســاسـيــة،
بـحـيــث ي ــري ــد ال ـج ـم ـيــع ت ـعــويــض ما

َ
المستهدف
بالعقوبات فريق
سياسي يحقق
خطوات متقدمة على
طريق تثبيت مشروعه

ت ــوق ــف ض ـخــه أو ت ـض ــاءل تــدري ـجــا،
بـعــدمــا بــاتــت «ال ـه ـبــات الـعـشــوائـيــة»
م ــن املـ ــاضـ ــي .وف ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار خ ــروج
ال ـن ـفــط وت ــأم ــن امل ـ ـ ــوارد ال ـت ــي يــريــد
الجميع أن يتقاسمها قبل تحولها
أمـ ـ ـرًا واقـ ـع ــا ،ي ـش ـكــل ال ـت ـنــافــس على
حـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــب الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا م ــن
تجليات هــذه األزم ــة ،ألنــه لــم يسبق
أن ت ـنــاف ـســت ك ـتــل ك ـب ــرى ع ـلــى هــذه
الحقائب كما يحصل الـيــوم ،وتكاد
تحولها حقائب سيادية .فكل القوى
السياسية الـتــي تعاني تــراجـعــا في
مصادر تمويلها ،وبرز ذلك بوضوح
في االنتخابات النيابية ،باتت أمام
ت ـح ــدي ت ــأم ــن وزارات ت ـص ــرف من
خــالـهــا م ــن م ــوازن ــات ال ــدول ــة ،على
م ـح ــازب ـي ـه ــا مـ ــن ط ــري ــق الـ ـخ ــدم ــات.
وتـتـحــول ه ــذه الـ ـ ــوزارات واحـ ــدة من
األذرع العلنية الـسـيــاسـيــة واملــالـيــة

لم يسبق أن تنافست كتل كبرى على الحقائب الخدماتية كما يحصل اليوم (مروان طحطح)

ل ــأف ــرق ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن ،يـتـنــافـســون
ب ـ ـشـ ــدة ع ـل ـي ـه ــا .وإذا كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك قــد
ب ــات مــن إح ــدى ال ـع ــادات السياسية
الـتـقـلـيــديــة ،ف ــإن األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
الكبرى واملرشحة للتفاعل أكثر مع
العقوبات األميركية وبفعل عوامل
باتت معروفة ،معطوفًا عليها تراجع
م ـســاه ـمــات املـ ـح ــاور اإلق ـل ـي ـم ـيــة عن

تقديم دعمها املالي ،ستضع جميع
القوى سواسية أمام تحديات مالية
واقـتـصــاديــة .علمًا أن أزم ــة مشابهة
عرفتها طبقة سياسية وإعالمية مع
إنحسار األمــوال بعد حــروب العراق
وليبيا وتونس .إال أن أزمة اليوم لها
امتدادات إقليمية ودولية أكثر حدة،
ألن املستهدف فريق سياسي يحقق

خطوات متقدمة على طريق تثبيت
مشروعه .في حني أن املشروع الذي
ي ـت ــراج ــع أم ــام ــه ف ـقــد أي ـض ــا الـغـطــاء
اإلقـلـيـمــي والـخـلـيـجــي ،والــدفــع «بــا
ح ــدود» .ل ــذا ،تصبح الحاجة ّ
ملحة
إل ــى ن ـف ـقــات م ــن ج ـيــب ال ــدول ــة الـتــي
يريد الجميع االنضمام إليها تحت
مسمى حكومة وطنية.

تقرير

«عصفورية» العدلية :مجلس القضاء وسيطًا بين القضاة والمح ــامين!
رضوان مرتضى
اش ـت ـب ــك ج ـن ــاح ــا الـ ـع ــدال ــة .امل ـح ــام ــون
ض ــد الـ ـقـ ـض ــاة .تـ ـه ــدي ــدات وادعـ ـ ـ ــاءات
وبـ ـي ــان ــات م ـت ـب ــادل ــة أش ـع ـل ــت عــدل ـيــة
بـ ـ ـي ـ ــروت والـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال .قـ ــاطـ ــع م ـح ــام ــو
نقابة الشمال جلسات القاضية سمر
ال ـب ـحــري .فـيـمــا أوق ــف املـحــامــي الـعــام
املالي في بيروت املحامي علي أشمر
لـ«شتم» موظفة في قلم النيابة العامة

ادعاءات وبيانات
متبادلة أشعلت
عدليتي بيروت
والشمال
(مروان طحطح)

طلبت القاضية
ّ
المدعية على
المحامي دفع
العطل والضرر لجمعية
الرفق بالحيوان

املالية في بيروت وأحاله مخفورًا إلى
الـنـيــابــة الـعــامــة االسـتـئـنــافـيــة .احـتــدم
الصراع لينفجر على مواقع التواصل
االج ـتـمــاعــي وف ــي رســائــل نـصـيــة بني
املحامني والقضاة .استدعى الخالف
وس ـ ــاط ـ ــة مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء األعـ ـل ــى
ونقيبي املحامني الذين اجتمعوا على
عـجــل لــرســم قــواعــد االشـتـبــاك قـبــل أن
ّ
يخرجوا ببيان مفاده أن «أداء رسالة
خدمة العدالة يتم وفقًا ألعلى معايير
االحـ ـ ـت ـ ــرام والـ ـتـ ـق ــدي ــر» ،ب ــن ال ـق ـضــاة
واملحامني واملساعدين القضائيني.
بدأت القصة في عدلية الشمال .هناك
محام مع قاضية .على قوس
تالسن
ٍ
امل ـح ـك ـم ــة ،رف ـ ــع امل ـح ــام ــي ن ـب ـيــل رع ــد
صوته على القاضية املنفردة املدنية
الـنــاظــرة فــي دع ــاوى اإلي ـجــارات سمر
الـ ـبـ ـح ــري م ـ ـهـ ــددًا ،ورف ـ ــض االم ـت ـث ــال
لـطـلـبـهــا ب ــال ـخ ــروج .ث ــم اس ـت ـم ـ ّـر رعــد
بالتهديد والوعيد ،مع فشل عدد من
امل ـحــامــن ف ــي إخ ــراج ــه .ل ــم ي ــدم صبر
البحري ،قررت القاضية االدعاء عليه،
مطالبة بتعويض عطل وضــرر قدره
ّ
 10مــايــن لـيــرة لـبـنــانـيــة .غـيــر أن ما
ّ
ش ــكــل ص ــدم ــة لـنـقــابــة ال ـش ـم ــال ،طلب
ّ
القاضية املدعية دفــع املبلغ لجمعية

الــرفــق بــالـحـيــوان .استفز هــذا الطلب
النقابة التي أصــدرت قــرارًا بمقاطعة
جـ ـلـ ـس ــات الـ ـق ــاضـ ـي ــة .وب ــالـ ـفـ ـع ــل ،لــم
ي ـح ـضــر أحـ ــد م ــن امل ـح ــام ــن جـلـســات
الـبـحــري ال ـتــي انـعـقــدت ن ـهــار االثـنــن
الـ ـف ــائ ــت .م ـق ــاط ـع ــة املـ ـح ــام ــن دف ـعــت
بنادي قضاة لبنان إلــى إصــدار بيان
ص ـ ــارم .فـقــد تــوقــف ال ـب ـيــان ب ــ«ذه ــول
أمــام قــرار نقيب املحامني في الشمال
ب ـم ـقــاط ـعــة ج ـل ـس ــات ّ ال ـق ــاض ـي ــة سـمــر
البحري ،على رغــم أنـهــا لــم تلجأ إلى
توقيف املحامي املعني وفقًا ألصول
املحاكمات املدنية ،إنما آثرت التروي
وال ـل ـجــوء إل ــى مــرجــع قـضــائــي آخ ـ ّـر».
وخـتــم ال ـنــادي بيانه بالتحذير بأنه
«سيكون له موقف آخر في حال عدم
الـعــودة عن قــرار مقاطعة الجلسات».
هذا البيان عده املحامون استفزازيًا.
«املـحــامــون لــن يكونوا مكسر عصا»،
أرسلها أحد املحامني الغاضبني على
إحدى مجموعات الواتساب مستنكرًا
بيان «ن ــادي القضاة» الــذي حمل في
ط ـي ــات ــه ت ـه ــدي ـدًا ل ـل ـم ـح ــام ــن .اح ـت ــدم
الخالف أكثر فأكثر.
فــي م ــوازاة استنفار محامي الشمال،
وقــع اشـتـبـ ٌ
ـاك آخــر فــي عدلية بـيــروت.

ـاض محاميًا في العدلية
فقد أوقــف قـ ٍ
ل ـش ـت ـمــه م ــوظ ـف ــة ب ــالـ ـج ــرم امل ـش ـه ــود.
الـشـتـيـمــة ج ــاءت عـلــى خلفية تالسن
ب ــن املــوظ ـفــة وامل ـح ــام ــي ع ـلــى خلفية
ب ـيــع ط ــواب ــع أم ـي ــري ــة .أوق ـ ــف عـنــاصــر
قــوى األم ــن املـحــامــي ،واستمعت إليه
املحامية العامة املالية القاضية نادين
جرمانوس التي استمعت أيضًا إلفادة
ثم ّ
املوظفة في قلم املالية .ومن ّ
حولت
امل ـحــامــي م ـخ ـفــورًا إل ــى ال ـنــائــب الـعــام
االستئنافي في بيروت القاضي زياد
بو حيدر الذي تركه بسند إقامة بعد
االدع ــاء عليه .وقــد جــرى االدع ــاء على
امل ـحــامــي مــن دون إذن الـنـقــابــة لـكــون
القاضي ّ
عد الواقعة جرمًا مشهودًا.
االشتباكان القائمان استدعيا جلسة
ط ــارئ ــة مل ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى مــع
نقيبي املحامني في بيروت والشمال.
ج ـ ــرى اسـ ـتـ ـع ــراض م ــا ج ـ ــرى ق ـب ــل أن
ي ـت ــوص ــل امل ـج ـت ـم ـع ــون إل ـ ــى ت ـس ــوي ــة.
الـتـســويــة لــم تـتــم بـعــد ،لكنها تقضي
ّ
ب ــأن تسحب القاضية املــدعـيــة طلبها
بمنح الـتـعــويــض املــالــي مــن شكواها
لجمعية الرفق بالحيوان .وفي املقابل،
يعود املحامون عن قرارهم بمقاطعة
جلساتها.

قبل عام من اليوم ،بعد أن ألقى سعد الحريري خطابه الشهير من ّ
الرياض،
ٍ
ّ
ّ
راسلني الكاتب الزميل أحمد حسن ليقول إنه ال يوافق على حملة «التعاطف»
والتبرير التي أحاطت بالحدث ،والـحـ ّـب املفاجىء لشخص سعد الحريري،
سواء صدرت عن صدق أو سذاجة أو نفاقّ .
وإن الحريري ـ ـ بغض النظر ّ
عما
ٍ
ٍ
ُ
«االستقالة» أم ال ـ ـ ّمن املفترض أن يحاسب بعد
خطاب
إن كان مكرهًا في
ّ
حتى ولو تلقيت «أوامر» أو ّ
أن يرجع الى البلد ،فال شيء ّ
تعرضت الى
يبرر،
ُ
ّ
داخلية تعلم ّ
ّ
جيدًا أنها لو وصلت الى منتهاها،
الضغط ،أن تطلق أم ًرًا بمواجهة
ّ
ّ
وقد كان هذا احتماال جديًا يومها ،قد تودي ببلدك الى الخراب والحرب.
في أساس مفهوم «املسؤولية السياسية» ّأن القائد املنتخب هو من يفترض
بك أن تأتمنه على مصير البلد ومستقبله ،وهو من يحفظ مصالحه ويفاوض
عنه فــي الـغــرف املغلقة .ومــن املـفـتــرض بــه ايـضــا أن تـكــون ســا ّمــة املجتمع
السياسي أولويته الكبرى ،ومعنى املسؤولية هو أن يجعلها خطًا أحمر ال
ّ
يفرط به في ّأي ظرف ـ ـ ال أن يستسلم ويرمينا الى الجحيم بعد ّأول صفعة.
ّ
ّ
ّ
ّ
من السهل أن ننظر الى األمر برمته كمسرحي ٍة ،أو حدثًا غريبًا تذكره الصحف
ّ
الغربية ضمن فقرة «طرائف ابن سلمان» ،والحياة السياسية في لبنان تصنع
ّ
لديك مناعة ضــد املفاجأة والفضيحة ّواالسـتـهـجــان؛ ولكن الصعب هــو أن
ّّ
بوصفها حدثًا خطيرًا كاشفًا،
نحللها
ّ
نحاول أن نأخذ املسألة بجدية ،وأن ّ
وبني أنفسنا (في
عليه ،أقله بيننا ّ
ال طرفة ،وأن نعترف بالنتائج التي تترتب ّ
لبنان ايضًا ،اعتدنا على فكرة الوصول الى حافة الهاوية ،والتوقف في اللحظة
األخيرة قبل الضغط على الزناد ،حتى أصبحنا ننسى األمر بعد أن ينقضي
ونعتبره «قطوعًا وقد ّ
مر»).
ّ
ّ
كتمرين ذهـنــي ،أننا فــي بلد ديمقراطي «طبيعي» ،تكون
لبرهة،
فلنتخيل
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ل ــأح ــداث ف ـيــه ن ـتــائــج وي ـقــيــم ال ـس ـيــاســيــون ف ـيــه بـحـسـ ّـب مـقــايـيــس ال ـنــزاهــة
ّ ّ
تخيل أنــك تكتب طلب ّمنحة ملنظمة اوروبـيــة ،وتريد
واملصداقية واألداء (أو
ـام بهذه
ـ
ع
منذ
ـرى
ـ
ج
ما
لنا
حل
لو
«املثالي»).
الديمقراطي
أن تبدو كالعربي
ّ
فإننا سنصطدم ،منطقيًا ،بأكثر من إشكال ،وسيكون من ٍ ّ
الصعب
املقاييس
ٍ
ّ
أن نوفق بينها وبني ًواقع أن سعد ُالحريري ،اليوم ،هو رجل التوافق لقيادة
ّ ّ ّ
الحكومة م ـجــددًا .أوال :ام ــا أن ــك قــد خـطـفــت ،وأج ـبــرت على قــول مــا قلته ،أو
ّ
لــم تخطف .ولــو أن ــك خطفت ،فليس مــن الطبيعي أن تـخــرج ثـ ّـم تتعامل مع
خاطفيك كـ ّ
ّ
املستمر لنظام الـ ّـريــاض ،فهنا
ـأن األمــر لم يحدث ،وتعلن والءك
ّ
ّ
مشكلة حقيقية في املصداقية .مــاذا نصدق؟ هل تم احتجازك واهانتك أم
ّ
كأنه لم يحصل؟ ومنّ ،
ّ
كنت ّ
بأي
ونتصرف
حرًا أم تريدنا أن ننسى املوضوع
معيار ،يمكن أن يثق بسياسي يخضع ملن اعتدى عليه وأهانه؟ (وأن يطلق
ابن سلمان «مزحة» عن األمر ،وفي حضور الحريري ،فهو ٌ
درس جديد عن
الفارق بني الجرأة والوقاحة ،وقد وجد الحريري النكتة مضحكة) .ثانيًا ،إن
كان رئيس وزراء البلد ّ
يتم «استدعاؤه» الى الرياض ،ويتفاوض هناك دوريًا
ّ
على مصير ّالبلد مع محمد بن سلمان ومعاونيه ،فهذا ايضًا ال يدفع الى
اإلطمئنان البتة .انت يمكنك ،في ّ
الحد األقصى ،أن تضمن سعد الحريري،
ولـكــن كيف تضمن ابــن سلمان ومــا ي ــدور فــي رأس ــه؟ وهــل مــن الحكمة أن
التبعي ،بنظام ال يمكن ّ
ّ
التنبؤ بأفعاله ،وتعرف
تربط مصيرك ،بهذا الشكل
برمته يطرح اسئلة ّ
جديةّ
أنه يضعك في دائرة االستهداف؟ أخيرًاٍ ،املوضوع ّ
ّ
ً
ٌ
ّ
سعودي أم لبناني ّأوال (فإبن
مواطن
حول والء رئيس الوزراء املكلف ،وهل هو
سلمان ،بوضوح ،يرى الخيار ّ
األساس).
األول ويتعامل على هذا
ّ
ّ
ّ
«تطبيع» الناس مع وقائع الحكام وأهوائهم
وألن اإلعالم من وظائفه األساسية ً
ّ
ومصالحهم ،وجعل غير املقبول مقبوال ومنطقيًا ،فقد شهدنا ترسانة كاملة
مــن الـتـبــريــرات حــول مــا حصل فــي الــريــاض :أن الـحــريــري يحمل الجنسية
وأن لديه مصالح وشركات تربطه بها ،وأن عائلته هناكّ ،
السعوديةّ ،
وأن في
ٌ
ٌ
ّ
ٌ
معسكره انشقاقات وتآمرًا ،الخ ...وهذه كلها حجج مقبولة ومفهومة باملعنى
ـام ،وهــي ّ
االنساني الـعـ ّ
تفسر ما جــرى ،ولكن ال عالقة بينها وبــن أن يكون
ّ
الرجل صالحًا لقيادة الحكومة.
عن اإلعالم و«التأثير»
مركزيًا في قضيةّ
ّ
ّ
قضية خاشقجي ،كان اإلعالم ـ ـ بكالمه وصمته ـ ـ
كما في
ّ
اإلعالم يحشد
بعض
حيث
سوريالي
موقف
في
أنفسنا
وجدنا
وقد
الحريري؛
ٍ
ّ ّ
ّ
شيء
ـأن كل
يتصرف كـ
لتحرير رئيس الــوزراء «املخطوف» ،وبعضه اآلخــر
ٍ
طبيعي ويقود حملة ّ
ّ
السبهان ،والبعض اآلخر من اإلعالميني يهرع لتغطية
ّ
ّ
ّ
واقع الخطف ،وتدبير تمثيليات إلثبات أن الرجل حر وتبديد الشكوك (ايضًا،
بنفس األسلوب ومستوى األداء الذي شهدناه حني حاول الفريق السعودي
«التغطية» على اغتيال خاشقجي) .األمــر الثاني املشترك بني الحدثني هو
اقتران الفضائحية القصوى مع العقم السياسي .أن يصبح املوضوع مثار
التغطية والتعليق والتسلية ألســابـيــع ،ولـكــن مــن دون ّأي نتيجة سياسية
ّ
حقيقية .موضوع خاشقجي قد ُدفن تقريبًا ،اال في بعض اإلعــام العربي،
ّ
و«بلومبرغ» تقول إن الشركات األميركية و«وول ستريت» رجعت الى التعامل
بأن ّ
تصرح ّ
ّ
االعتيادي مع الرياض؛ وشخصية اقتصادية اميركية
ردة الفعل
كانت مبالغة ولم تفد بشيء ،وأنه من األفضل أن نترك املوضوع خلفنا.
ّ
قضية الحريري ايضًا ،من املمكن أن تستفيض في الكالم عن حادثة
في
الـخـطــف ،وأن تتابع التفاصيل وتـتـنـ ّـدر ،ولـكــن هــذا ال يعني شيئًا طــاملــا أنّ
ّ
الـحــريــري هــو رئـيــس الـ ــوزراء ال ـقــادمّ ،
وأن ال أحــد يـجــرؤ على الـقــول بــأنــه ال
يصلح لهذا املركز (تحت صيغة أن «ال بديل») ،وأن يواجه املعنى الحقيقي
لهذا االحتمال .ستكون ّ
القصة ،كسلسلة مناكفات  8و 14آذار قبل سنوات،
ّ
بخطاب
جديد أو
برأي
نقاط
عملية تسجيل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومسرح إعالمي ،ال تخرج منه ٍ
حاسم يستجيب لهذا الواقع .من جهتي ،من أجل الشفافية ،أنا لم انتظر واقعة
ٍ
رأي في هذا الفريق السياسيّ ،وليس بعد ما فعلوه خالل
الرياض لتكوين ٍ
حــرب  2006من ذنــب ،وأنــا من يومها ال أثــق بكل من يدعو الــى التطبيع مع
هذا الفريق ومسامحته ،وإن ضمنيًا ،على ما فعل ـ ـ حني وقعت فظائع الحرب
ّ
كنا في حالة حرب وهي أحـ ٌ
ـداث جرت قبل أن أولد أو وأنا
األهلية في لبنان،
ٍ
ٌ
طفل ،ولكن الخيانة عام  2006قد شهدتها أمامي وأنا راشد ،فال سبب عندي
نحو شخصي ( على الهامش:
لكي أتنازل أو أسامح أو ال آخذ املوضوع على ٍ
الطريقة التي تدير بها هذه العداوات في حياتك ،وكيف تختارها وهل تتنازل

وأي طريق تسلك ،هي من ّ
أهم الركائز في تكوين شخصيتك).
ٍ ً
ولكن ،عودة الى دور اإلعالم ،فاملعادلة القديمة التي ال فرار من ٌتكرارها في
ّ
ّ
موقع مشابه هو أن اإلعالم ،كأي مؤسسة اجتماعية ،هو تمثيل ملجموعة
كل
ٍ
ّ
ّ
مصالح ،وهو ٌّ
وبخاصة
مهم ألن الدولة واملؤسسات واملصالح تنطق عبره،
في عصرنا ،وهو «املسرح» الذي تجريه عليه السياسة .وهو في الوقت ذاته
ّ
«ليس ّ
الفاعلني السياسيني ،ألنه ال يملك
مهمًا» ّ وال يجب أن نخلط بينه وبني
ّ
ً
قــدرة مستقلة على الفعل ،خــارج وظيفته كممث ٍل ملصالح وتـيــارات وأمــوال
(اذك ــر ّ
نصًا عــن مجتمع الـبـ ّـوابــن فــي نـيــويــورك ،الــذيــن يقفون خــارج مباني
ّ
األثرياء ويفتحون لهم األبــواب ويحملون أغراضهم؛ الفكرة أن هناك وظيفة
«انثروبولوجية» لهذا ّ
البواب ،وهي أن يكون «حاجزًا» رمزيًا بني الثري ّوبني
الشارع ،يده التي تلمس الباب والسيارة ،وهي التي تنزل الى الواقع وتتسخ
ً
بدال عن ّ
السيد ،قد يكون من املفيد مقاربة عالقة اإلعالم بالسياسة من هذا
املنظار).
ولكن املشكلة ليست هنا ،فهذا واقع قديم؛ املشكلة هي حني يسبغ اإلعالميون
وغـيــرهــم صـفــات «مـثــالـيــة» على هــذا الـقـطــاع ،تخرجه مــن سياقه الحقيقي
متعال فــوق الـتــاريــخ واملـصــالــح .بمعنى آخــر،
ككيان
وتـقـ ّـدمــه كـ ّـ«رســالــة» أو
ٍ
ٍ
ّ
الخطير حقًا هــو ليس اإلع ــام الحزبي والـبــروبــاغــانــدا املـبــاشــرة ،التي تقدم
ّ
يصور
بصدق الى الجمهور ،الخطير هو اإلعــام الــذي
نفسها وانحيازاتها
ٍ
ّ
املهنية ويفرض
نفسه «موضوعيًا» ،ويـحــاول أن يخفي أصله خلف غاللة
خطابه كخطاب هيمنة ،أو يزعم الكالم باسم «الشعوب» أو القيم .هنا التضليل
الحقيقي وليس في «األخبار الزائفة» فحسب.
ّأمــا في بالدنا ،فـ ّ
ـإن الكالم عن «رسالة» اإلعــام يصبح امتحانًا لألعصاب،
خاصة ّ
ّ
باستمرار في األصول اإلعالمية هم تحديدًا الفئة التي
وأن من يحاضر
ٍ
ّ
عملت طوال حياتها في اإلعالم الخليجي ،وفي خدمة الحكومات واملؤسسة،
وتريد اليوم أن تخبرنا عن أصول «السلطة الرابعة» وتحتفي بدور الصحافة
ّ
البروباغانداّ ،ولم
في املجتمع
الديمقراطي .انــت قضيت حياتك املهنية في ً
تعرف يومًا محيطًا ّ
مهنيًا من أي نــوع ،ولم تنل قرشًا حــاال ،فلماذا تتكلم
ّ
يصر على خلط الجهل باالستشراق،
األخير»؟ بل ّإن البعض
كأنك «الليبرالي ّ
فيدعونا الــى التعلم مــن «واشنطن بــوســت» ،واالستلهام مــن نموذجها ّفي
السياق العربي (ما هو ،تحديدًا ،النموذج الذي يفترض بالـ«بوست» أن تمثله
ّ
يهتم للحسابات الـتـ ًجــاريــة ،حتى
لـنــا؟ أن يشتري صحيفتك مـلـيــارديــر ال
يستخدمها في معاركه السياسية ويعطي سلطته املالية تمثيال في اإلعالم؟
فهذه هي ّ
قصة الـ«بوست» مع جيف بيزوس).
من الشائع أن يخلط بعض الناس بني براعة االنتاج واإلخــراج من جهة (أي
جهة أخرى؛ فيرون
االمكانيات والقدرات املالية
والتحريرية) ،وبني املهنية من ٍ
ّ
ّ
كل ّ
و«موضوعية» .بل
حقيقة
كبير
انتاج
كل
وفي
«سلطة»،
مبهر
قوي
في
ٍ
ّ
ّإن البعض ما زال ّ
يصدق اسطورة ّ الصحافة األميركية عن نفسها ،حتى بعد
أن ذوت في بالدها ،وأشبعها املفكرون نقدًا وهجر الجمهور اإلعالم السائد
ّ
ويصر ّون على ّأن الصحافة هناك هي من أسقط نيكسون
ولم يعد يثق به.
وأث ــار «ووتــرغــايــت» (حــتــى بعد أن كشف التاريخ أن «املخبر الـســري» الــذي
ّ
سرب الخبر يومها كان نائب رئيس الـ«اف بي اي»؛ أي ّأن «ووترغايت» كانت
«سبق
نتيجة
قرارًا من أعلى الدوائر في البيروقراطية وداخل الدولة ،وليست
ٍ
ّ
ّ
ّ
ومثال الصحافي املستقل املاهر
صحفي») .املسألة هي أن ّ «ووتــرغــايــت»ّ ،
ّ
ـرار ويؤثر في األحــداث ،مثلت سردية ًمناسبة للصحافة
ـ
س
األ
يكشف
الــذي
ّ
ّ
تملكها من قبل الشركات الكبرىّ ،
الشرعية
وحجة تعطيها
عهد
في
األميركية
ً
ـ ـ بعد أن كان ّ
الجو اإلعالمي األميركي أكثر بساطة وصدقًا في املاضي ،حني
ّ
كان معروفًا ألي عائلة أو ثري تتبع كل وسيلة إعالمية.
نهاية الطريق
األثناء ،وعلى أرض الواقع ،املشكلة األساسية لدى الكثير من اللبنانيني
في هذه ّ
هي ّأن مولدات الكهرباء الخاصة ،التي يعتمدون عليها في غياب امداد الدولة،
ق ـ ّـررت أن تقطع عنهم الـكـهــربــاء فــي «إض ـ ــراب» خلفه مـطــالــب .بمعنى مــا،
سلسلة من نوائب مماثلة تواجه اللبنانيني
أصبحت ّ
الحياة السياسية اللبنانية ّ
ّ
دوريًا ،فيغطيها اإلعالم بكثافة ويتكلم الناس عليها أسابيع ،ثم ينتقلون الى
«الفضيحة» ّالتالية من غير أن يربطوا هــذه األمــور ببعضها البعض .وفي
ّ
ّ
سنوات في
أذكر أنه منذ
الخاصة ،املعادلة ايضًا
موضوع املولدات
ٍ
واضحةّ :
ّ
ٌ
ُ
ّ
ّ
مول ٍد نطاق خاص به في
لكل
ص
خص
ي
أن
البلدية
قررت
حني
مدينة صيدا،
ّ
املدينة ،فال يحصل تنافس وتداخل ّ بني أصحاب املولدات .كان نصيب أحد
ّ
أعمال غريب الطباع ،كل أهل ّ
الحي يهابونه ويتجنبون إغضابه
األحياء رجل
ٍ ّ
في ّأي شيء ،أو التأخر في الدفع أو الشكوى من قطعه الكهرباء عنهم لتوفير
ٌ
ّ ّ
الجديد أن يطلقه من
الوقود .يبدو أن الرجل لديه هوس بالسيطرة أتاح له عمله ّ
املولد يتعامل مع أيّ
عقاله ويمارسه على الجمهور .باختصار ،كان صاحب
ّ
اعتراض من قبل الزبائن على أنه«مخالفة» ،ويصدر فورًا عقوبات
إزعاج أو
ٍ
ٍ
وأحـكــامــا قطعية ال تقبل االسـتـئـنــاف ،مضمونها أن يقطع عنك الكهرباء
ّ
البلدية يمكن أن تلزمه
يومًا أو يومني أو اسبوعًا ،بحسب درجة «مخالفتك».
ّ
بتسعيرة ّ
معينة ،ولكنها ال يمكن أن تجبره على أن يبيع لك الكهرباء إن لم
ّ
ّ
يرد ذلك ،وال على أن يكون لطيفًا معك وال يميز ضدك .وال يوجد بديل ،فكان
ّ
ّ
العقوبات وينتظرون مرورها حتى ترجع الكهرباء (بقدر ما
ّ
الناس يتقبلون ّ
ّ
غضبه من
كان صاحب املولد متسلطًا بقدر ما كان دقيقًا) ،ويتجنبون إثارة ّ
وانسحابها ،الى تسلط رأس
األمور في لبنان (من فشل الدولة
ّ ّ
جديد .مسار ّ
املال الحاكم ،وكل ما جرى في العقود األخيرة) ال يدل ال على ّأن ما عايشه
أهل ذلك ّ
الحي هو صورة مبكرة عن مستقبلنا جميعًا.
سنة من حادثة الرياض،
بعد
الوزراء
رئيس
هو
الحريري
سعد
األثناء،
في هذه
ٍ
واحدى الصحافيات ممن كان لهم ٌ
دور في تغطية احتطافه دافعت عن نفسها
ّ
ّ
ّ
كالم النقاد عبر التأكيد أنها هي ،ال الرياض ،من دفع كلفة الطائرة الخاصة
ضد ّ
ّ
التي أقلتها الى هناك (أريد أن أعرف بالضبط ما هي الدرجة الوظيفية ،أو نوع
العمل ،الذي يسمح للصحفي بأن يكتري طائرات ّ
خاصة ،فاملوضوع ّ
يهمني)؛
ّ
ّ
والشعب اللبناني يناشد أصحاب املولدات حتى ال يقطعوا عنه الكهرباء .ال
ّ
داعي ألن ّ
نكرر هنا بأنه ،حني ال يكون اإلصــاح ممكنًا وال التغيير متاحًا،
ّ
وتؤجل االسئلة الصعبة ،فالبديل في آخر هذا الطريق ليس استمرار الحال
الى ما ال نهاية ،بل السقوط واالنهيار.
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مجتمع

مجتمع
قضية في استغالل لفترة تصريف األعمال الحكوميةّ ،
هرب وزير الصحة غسان حاصباني الشهر الماضي قرارًا
بتعيين لجنة لإلشراف «مؤقتًا» على مستشفى شبعاالحكومي ،خالفًا للقانون الذي يقتضي موافقة ّالحكومة
على تعيين مجالس إدارة المستشفيات .ليست هذه كل القصة .إذ إن األعضاء الخمسة الذين تتشكل منهم
اللجنةّ ،
تعد عضويتهم مخالفة للقانون أيضًا ،بصرف النظر عن قانونية التعيين من عدمها!

تهريبة حاصباني في «شبعا الحكومي»

إدارة غير قانونية
وأعضاء يخالفون القانون
رلى ابراهيم
ف ــي  24ت ـشــريــن األول  ،2018أص ــدر
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة غ ـ ـسـ ــان ح ــاص ـب ــان ــي
قــرارًا بتكليف لجنة لــإشــراف مؤقتًا
على إدارة «مستشفى الشيخ خليفة
بــن زاي ــد آل نـهـيــان» فــي شبعا .حمل
الـقــرار الــرقــم ُ 1/2133
وعــن بموجبه
ك ــل م ـ ــن :ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد ع ـب ــد ال ـلــه
مــاضــي رئـيـســا ومــدي ـرًا للمستشفى،
راغ ــد نــديــم ال ـع ــدس وعـ ــادل إبــراهـيــم
الخماسي والياس مارون الكسرواني
أعضاء ،والدكتورة ندى محمد حمد
مفوضًا للحكومة لدى املستشفى.
ومـ ـعـ ـل ــوم أن م ـس ـت ـش ـفــى ش ـب ـع ــا هــو
مستشفى حكومي ،عقد وزير الصحة
الـســابــق وائ ــل أب ــو فــاعــور اتـفــاقــا مع
دولـ ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـم ـث ـل ــة ب ـس ـف ـيــرهــا
فـ ــي ل ـب ـن ــان إلدارت ـ ـ ـ ــه وت ـش ـغ ـي ـل ــه ،فــي
مخالفة للقوانني واألنـظـمــة الراعية
ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ولـ ـق ــرار
مجلس الوزراء الرقم )2012/1/5( 49
الـ ـ ـ ــذي أكـ ـ ـ ـ ّـد عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة «إن ـ ـشـ ــاء
مؤسسة عامة» إلدارة املستشفى .في
مـ ــوازاة ذل ــك ،وم ــن دون املـ ــرور أيضًا
بـ ــأي ج ـهــة لـبـنــانـيــة رس ـم ـي ــةُ ،وق ـعــت
اتفاقية ثانية بني السفير اإلمــاراتــي
وجمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية،
ت ـع ـهــدت اإلم ـ ـ ـ ــارات ب ـمــوج ـب ـهــا بــدفــع
م ـل ـيــون دوالر س ـنــويــا ل ــ«امل ـق ــاص ــد»
إلدارة املستشفى ملــدة عشر سنوات،
ما يعني أن املستشفى الحكومي بات
فــي عـهــدة سـفــارة أجنبية ومؤسسة
خـ ــاصـ ــة ،ف ـي ـمــا خ ـص ـصــت لـ ــه وزارة
الـ ـصـ ـح ــة س ـق ـف ــا م ــالـ ـي ــا ب ـق ـي ـم ــة 950
مـلـيــون ل ـيــرة ،علمًا بــأنــه لـيــس هناك

أي عقد بني الوزارة واملستشفى الذي
ً
لــم يستحصل مــن «الـصـحــة» ،أصــا،
على رخص لتشغيل أقسامه! (راجع
األخـ ـب ــار https://al-akhbar.com/
.)259429/Community
ب ــدل أن يصلح وزي ــر الـصـحــة غسان
حـ ــاص ـ ـبـ ــانـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــل ،اخ ـ ـتـ ــار

السير على خطى أســافــه فــي ضرب
مــؤسـســات الــدولــة وإضـعــافـهــا .إذ إن
تـعـيــن مـجــالــس إدارة املـسـتـشـفـيــات
الـحـكــومـيــة يقتضي مــوافـقــة مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ،ال ق ـ ــرارًا م ــن ال ــوزي ــر نـفـســه.
ّ
ً
ـدال بـتـ ّ
ـذرع حاصباني
وإذا سلمنا جـ
بــأن اللجنة مؤقتة ريثما يتم تعيني

يحتاج تعيين مجلس إدارة الى قرار حكومي ال من الوزير وحده (مروان طحطح)

أحد األعضاء
المعينين في اللجنة
«المؤقتة» أحيل سابقًا
على ديوان المحاسبة

م ـج ـلــس إدارة ب ـم ــرس ــوم ي ـص ــدر عن
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ف ـ ــإن مـ ــا لـيــس
مفهومًا هــو أن يختار وزيــر الصحة
أعضاء اللجنة غير القانونية ،بشكل
مخالف للقانون أيضًا!
فـ ــال ـ ـعـ ــدس خ ـب ـي ــر مـ ـح ــاسـ ـب ــة م ـج ــاز
ل ــدى امل ـحــاكــم .ووف ـق ــا ل ـل ـمــادة  15من
قانون تنظيم مهنة خبراء املحاسبة
امل ـج ــازي ــن ف ــي ل ـب ـن ــان« ،ي ـح ـظــر عـلــى
الخبير أن يجمع بني مهنته كخبير
محاسبة مجاز وبني الوظائف العامة
على إطالقها ،بما في ذلك املؤسسات
مكتب
ال ـعــامــة وال ـب ـل ــدي ــات» .ك ـمــا أن ُ ّ
وصنف
العدس معتمد في وزارة املال
كخبير مؤهل للقيام بمهمات التدقيق
الداخلي للمؤسسات واملرافق العامة،
م ــا ي ـث ـيــر ش ـب ـهــة تـ ـض ــارب امل ـصــالــح
واستغالل السلطة.
أم ــا ال ـخ ـمــاســي ف ـقــد ك ــان ع ـض ـوًا في
م ـج ـلــس إدارة مـسـتـشـفــى حــاصـبـيــا
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ال ـ ـ ـ ــذي وج ـ ـ ــد ال ـت ـف ـت ـيــش
املــركــزي (ال ـقــرار الــرقــم  )2011/78في
ً
ّ
سجالته أعماال «مخالفة للقوانني»،
وت ــاعـ ـب ــا ب ــالـ ـف ــواتـ ـي ــر واملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـبـ ــب فـ ـ ــي ع ـ ـجـ ــز امل ـس ـت ـش ـف ــى
وانـهـيــاره املــالــي .وقــد تـقــرر ،إثــر ذلــك،
إحــالــة مــديــر املستشفى أم ــام الهيئة
العليا للتأديب وإحالة رئيس مجلس
اإلدارة وأح ــد األع ـضــاء (الـخـمــاســي)
أمام ديوان املحاسبة .وأوصى تقرير
الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي بـتـعـيــن مجلس
إدارة جــديــد ،عـلــى أال ُ يـضــم الرئيس
واألعضاء الحاليني ،وأبلغ هذا القرار
الى إدارة املستشفى والنيابة العامة
التمييزية والـهـيـئــة العليا للتأديب
وديـ ـ ــوان امل ـحــاس ـبــة ووزارة الـصـحــة

ومجلس الخدمة املدنية.
ال ـ ـع ـ ـضـ ــو الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ال ـ ـ ـيـ ـ ــاس مـ ـ ـ ــارون
الـ ـكـ ـس ــروان ــي ي ـش ـغــل م ـن ـصــب عـضــو
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري ف ـ ــي ق ـ ـضـ ــاء م ــرج ـع ـي ــون،
ّ
وه ــو يـحــل مـكــان املـخـتــار فــي غيابه،
ّ
ويـنـطـبــق عليه ال ـقــانــون ال ــذي ينص
على أنه «ال يمكن الجمع بني وظيفة
م ـ ـخ ـ ـتـ ــار ووظـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة ع ـ ـضـ ــو م ـج ـلــس
بـلــدي أو عـضــو مجلس إدارة أو أي
وظيفة عامة .وإذا اتفق أن اجتمعت
ال ــوظ ـي ـف ـت ــان ألحـ ـ ــد ،ي ـم ـنــح املـنـتـخــب
مهلة سبعة أي ــام ليختار إحــداهـمــا.
وإذا انـقـضــت ه ــذه املـهـلــة ول ــم يفعل،
ُيعد متخليًا حكمًا عن الوظيفة األقدم
تاريخًا».
ن ــدى محمد حـمــد هــي أيـضــا موظفة
م ـت ـعــاقــدة م ــع وزارة ال ـص ـح ــة ،فيما
تـ ـ ـف ـ ــرض شـ ـ ـ ـ ــروط مـ ـنـ ـص ــب مـ ـف ــوض
الـحـكــومــة ل ــدى املـسـتـشـفــى أن يـكــون
ً
مــن ضمن مــاك املــوظـفــن .فـضــا عن
ً
أنـ ـه ــا أصـ ـ ــا ت ـش ـغــل م ـن ـصــب طـبـيـبــة
ق ـض ــاء خ ــاف ــا ل ـل ـقــانــون ال ـ ــذي يحتم
على الطبيب أن يـكــون رئيسًا لقسم
الصحة في القضاء.
خـ ـت ــام مـ ـس ــك م ـس ـت ـش ـفــى ش ـب ـع ــا مــع
رئ ـي ـس ــه وم ـ ــدي ـ ــره م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـل ــه
م ــاض ــي ال ـ ــذي ال ي ـت ـم ـتــع ب ـمــؤهــات
املنصب ،ومنها ثــاث سـنــوات خبرة
فــي إدارة املـسـتـشـفـيــات .وم ـع ـلــوم أن
م ــاض ــي يـنـتـمــي ال ــى ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
(رئ ـيــس الـلـجـنــة الـســابـقــة ك ــان تابعًا
أيـ ـض ــا ل ـل ـت ـي ــار نـ ـفـ ـس ــه) الـ ـ ـ ــذي يـصــر
ع ـل ــى اإلم ـ ـسـ ــاك ب ـم ـس ـت ـش ـفــى ش ـب ـعــا.
ّ
وهـ ــو ،ف ــور تـعـيـيـنــه ،رتـ ــب جــولــة في
املستشفى ملرشح املستقبل الخاسر
في االنتخابات النيابية رجل األعمال
ع ـم ــاد ال ـخ ـط ـيــب ،م ــن دون تــوضـيــح
صفة األخير للقيام بالجولة.
الثابت الوحيد أن األطراف السياسية
املـعـنـيــة تـعـطــي أول ــوي ــة للتحاصص
ّ
ع ـلــى ح ــل أزم ـ ــة امل ـس ـت ـش ـفــى امل ـعــطــل.
وي ـ ـبـ ــدو واض ـ ـحـ ــا أن وزي ـ ـ ــر ال ـص ـحــة
ال ـ ـق ـ ــوات ـ ــي ،وم ـ ـعـ ــه ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل
والحزب التقدمي االشتراكي (برعاية
الـسـفـيــر اإلم ــارات ــي رب ـمــا) ،لــم يعنهم
ال ـقــانــون بـقــدر مــا يعنيهم «تــرتـيــب»
األمور على عجل خالل فترة تصريف
األعمال ،ولو خالفًا للقانون ،من دون
اعتبار لصفة «املــؤقــت» ...في بلد كل
مؤقت فيه دائم.

حملة

ّ
المثلية «مش مرض» ...وال «عالج» لها!
ريم طراد
ل ـل ـح ـظــات ت ـس ـ ّـم ــرت ع ـي ـنــا ع ـمــر على
الشرفة عندما رأى ّالغضب في عيني
ٌّ
مثلي .عــدل عن
أخيه بعدما علم أنــه
رمي نفسه آنــذاك ،لكن الفكرة راودته
م ــرارًا كـثـيــرة فــي مــا بـعــد ،خصوصًا
ً
عـ ـن ــدم ــا «ش ـ ـ ّـجـ ـ ـع ـ ــه» وال ـ ـ ـ ـ ــده ق ـ ــائ ـ ــا:
«انـتـحــارك يريحني مــن ع ــارك» .كان
ف ــي ال ـ ـ  13ح ــن اكـتـشــف امل ـســؤولــون
فــي املــدرســة ميوله املثلية .املعالجة
النفسية فــي مــدرســة الــراهـبــات التي
كـ ـ ــان يـ ــرتـ ــادهـ ــا ،ب ـق ـي ــت تـ ـ ـ ـ ّ
ـزود أه ـلــه
ّ
ّ
بجرعات مــن «األم ــل» بــأنــه سيتغير
ّ
ألنه ال يزال صغيرًا على «االختيار».
في جلسات «العالج» حاولت إقناعه
بــال ـ ّت ـم ـي ـيــز ب ــن ال ـ ـصـ ــواب وال ـخ ـط ــأ،
وحذرته دائمًا من ّأن أحدًا لن ّ
يتقبله
ّ
ّ
مثليًا .وال ــده ،أيضًا ،كانت له
إن ظــل
طريقته في «العالج» :في سن الـ ،15
وب ـعــدمــا يـئــس م ــن ن ـجــاح م ـحــاوالت
ـال ـجــة ال ـ ّن ـف ـس ـيــة ،س ــأل ــه بـغـضــب:
امل ـعـ ِ
«بـعــدك مـخــنــث؟ بـعــدك مــا تـغـ ّـيــرت؟».

وعــرض عليه أن يمارس الجنس مع
إمرأة مقابل املال!
ع ـمــر ال ـي ــوم ف ــي ال ـ ـ ــ ،28يـ ــدرس ال ـطـ ّـب
ّ
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ــتـ ـح ــدة .يـ ـح ــاول أن
ينسى كــابــوس مراهقته ،ومساعدة
من يـمـ ّـرون من أفــراد «مجتمع امليم»
بتجربة مماثلة من محاوالت تغيير
امل ـ ـيـ ــول ال ـج ـن ـس ـ ّـي ــة ( .)SOCEوه ــي
محاوالت شائعة في لبنان والعالم.
وف ــي حــن ان ــه ال تــوجــد أرق ــام دقيقة
ّ
ف ــي ل ـب ـنــان ،ي ـق ـ ّـدر أن نـحــو  700ألــف
ّ
شخص في الواليات املتحدة ،بني الـ
ّ
يتعرضون ملحاوالت
 18والـ  59عامًا،
تغيير ميولهم الجنسية أو ّ
هويتهم
الـجـنـ ّ
ـدريــة .لــن تـعــود هــذه املـحــاوالت
ّ
مـسـتـغــربــة مـتــى عـلـمـنــا أن  %79من
ّ
الـلـبـنــانـيــن ي ـع ـت ـقــدون بـ ــأن املثليني
بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى عـ ـ ــاج هـ ــورمـ ــونـ ــي أو
ّ
ّ
املثلية
نفسي ،و %72يعتقدون بــأن
الـ ـجـ ـنـ ـس ـ ّـي ــة ن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن اض ـ ـطـ ــراب
نـ ـفـ ـس ــي ،بـ ـحـ ـس ــب دراسـ ـ ـ ـ ــة أج ــرتـ ـه ــا
املؤسسة العربية للحريات واملساواة
في .2015

ّ
ال ينسى وسـيــم عندما تحلق حوله
فيها آبــاء الرهبنة ّالتي كــان منتسبًا
إليها وأخ ــذوا «يـبــخــرونــه» محاولني
طـ ــرد ال ـش ـيــاطــن م ـنــه ب ـعــدمــا عـلـمــوا
ّ
ب ـم ـث ـل ـ ّـي ـت ــه« .ل ـ ـكـ ــن ش ـيــاط ـي ـنــي كــانــت
أقـ ـ ــوى» ،ي ـقــول س ــاخ ـرًا ،بـعــد س ـنــوات
كثيرة من الحادثة.
ّ
بحسب الطبيب النفساني عمر فتال
ّ
فإن «محاوالت تغيير امليول ،بمعناها

األثر النفسي لمحاولة
تغيير الميول الجنسية
ّ
يتدرج من شعور بالذنب
إلى االكتئاب واالنتحار

ال ـ ــواس ـ ــع ،هـ ــي أي مـ ـح ــاول ــة لـتـغـيـيــر
امليول باستخدام أي وسيلة» .وهي،
بالتالي« ،تشمل املحاوالت التي يقوم
ّ
بها األهل واملعلمون أيضًا» .بعضهم
يـ ـسـ ـتـ ـع ــن بـ ـكـ ـت ــب م ـ ـن ـ ـت ـ ـشـ ــرة ،ت ـحــت
عناوين مثل «كيف تمنع ولدك من أن
يصبح ّ
مثليًا».
ّ
ّ
فــتــال ،العضو املــؤســس فــي الجمعية
ّ
ّ
ّ
الطبية اللبنانية للصحة الجنسية
ّ
( ،)LebMASHيــوضــح أن م ـحــاوالت
تغيير امليول ال تزال غير واضحة في
ّ
املثلية في ّ
ّ
حد ذاتها ال تزال
لبنان ألن
ّ
«تابو» .لكن تبي من حاالت استطاعت
ّ
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ـ ّـيـ ــة مـ ـق ــابـ ـلـ ـتـ ـه ــا أن م ـع ـظــم
امل ـح ــاوالت لـيـســت إال وســائــل ضغط
ع ـل ــى ال ـش ـخ ــص ل ـي ـج ـبــر ن ـف ـســه عـلــى
ّ
التغير .في هذه الحال« ،األثر النفسي
ّ
ع ـل ــى ال ـش ـخ ــص ك ـب ـي ــر ،وي ـ ـتـ ــدرج مــن
ً
شعور بالذنب إلــى االكتئاب وصــوال
إلــى االنـتـحــار» ،خصوصًا حــن تأتي
هذه املمارسات من شخص له سلطة
ّ
ً
ّ
علمية (طبيب أو معلم مـثــا) .بعض
ّ
الجمعية أقــرّ
ال ـحــاالت الـتــي قابلتها

ّ
أصحابها بأن الطبيب املعالج جعلهم
يـشـعــرون بــالــذنــب وال ـخــزي ،وأحــدهــم
نصحه طبيبه بممارسة الجنس مع
عاملة جنسّ .أما وصف الهورمونات
ل ـل ـم ـث ـلــي ،م ـث ــل «ال ـت ـس ـت ــوس ـت ـي ــرون»،
ف ــإن لـهــا مـخــاطــر ك ـب ـيــرة ،وف ــق فـتــال،
خصوصًا على األشخاص القاصرين.
«إذ أن الــدراســات لــم تظهر أيــة عالقة
ب ــن املـ ـي ــول ال ـج ـن ـسـ ّـيــة وامل ـس ـتــويــات
ّ
الهورمونية».
ّ
أدانــت املنظمات العاملية املتخصصة
مـ ـح ــاوالت تـغـيـيــر امل ـي ــول الـجـنـسـ ّـيــة،
ّ
ويـحــظــر ممارستها عـلــى القاصرين
فــي  10والي ــات مــن الــواليــات املتحدة
ّ
األميركية .في لبنان ،أدانت الجمعية
اللبنانية لعلم النفس ( )LPAوجمعية
ّ
اللبنانية ( )LPSهذه
الطب النفسي ّ
َ
املمارسات ،لكنها ال تزال تمارس.
ّ
ّ
اللبنانية للصحة
الطبية
* تطلق الجمعية
ّ
ّ
الجنسية ( )LebMASHحملة «املثلية مش
مــرض» ( ،)HINADالــ 11صباح اليوم في
فندق «ذا كي بيروت» ،في وسط بيروت.
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تحقيق

«األركيلة بـ  »5000و«شاورما وبطاطا وبيبسي بـ »10000

«داون تاون» مفتوح لـ«الناس العاديين» ...مرحبا «بريستيج»!
هادي أحمد
«األركـيـلــة ب ـ  5000لـيــرة» فــي قلب «ســولـيــديــر»! هـكــذا« ،نجحت»
«الناس» إلى وسط بيروت ،وهو ما
األزمة االقتصادية في إعادة
ُ
لم تفلح فيه إعادة اإلعمار ،بعدما أريد لقاصدي املكان أن يكونوا
مــن «ل ــون» اجـتـمــاعــي واح ــد .فــي مـقــاهــي الـ ـ ــ«داون ت ــاون» الـيــوم
«ألــوان» متعددة :رجال أعمال بربطات عنقّ ،
«سيدات مجتمع»،
وشبان ما كان يمكن أن يكونوا هنا لو أن ّثمن «راس األركيلة» ال
يزال يالمس الـ  15دوالرًا .بعيدًا من التشفي ،هكذا يكون «وسط
املدينة» في كل مدن العالم التي نرطن بلغاتها في «وسطنا».
ّ
ّ
يتبدل ،وكــأن قــدر تلك املنطقة أن تظل هــي «البلد».
بــدأ املشهد
قــد نـكــون أم ــام مــرحـلــة عــابــرة ،قـبــل أن تـعــود األم ــور إل ــى سابق
عـهــدهــا .لـكــن ال ـس ـنــوات ال ـط ــوال ال ـتــي م ـ ّـرت عـلــى «ن ـش ـفــان» تلك
املتصاعدة بمزيد ِمن التأزم االقتصادي،
الشوارع والترجيحات
ّ
ّ
ّ
التبدل ليس مؤقتًا ،أو على األقل لن يكون لفترة
تعزز احتمال أن
قصيرة.
ّ
تتحرج من
لم يعد الـ«بريستيج» مهمًا .أفخم املقاهي واملطاعم ال
الجهر بـ«عروضاتها» الجتذاب الزبائن« :بيتزا  +بيبسي بـ10000
لـيــرة» و«شــاورمــا عالصاج  +بطاطا  +بيبسي بـ ــ 10000ليرة»!
أصـحــاب مطاعم الــوســط ومقاهيه اتفقوا على خفض األسعار
ً
بعدما انتظروا طويال ،من دون طائل ،عودة «عجقة» ما قبل سنة
ُ
 .2005في ّتلك الحقبة كان أبناء «األطــراف» يراقبونِ ،من بعيد،
أحوال املرفهني هناكَ .من كانت أحواله «على قده» ويزور املنطقة،
فغالبًا ّ
ملجرد التجوال ،ملعاينة نمط حياة مختلف ،أو ملشاهدة
ّ
كـيــف يـعـيــش األثـ ــريـ ــاء ...ج ــوال ــو األم ــس بــاتــوا ال ـيــوم يجلسون
في أفخم املقاهي ،ينفثون دخــان «األراك ـيــل» ،ويرتشفون ،بثقة
املنتصر ،القهوة التي كان ُيضرب املثل بغالئها.
«رج ــع ال ـســوق يـمـشــي» ،يـقــول ســامــر ،مــديــر أح ــد املـقــاهــي .لكنه
غير الــزبــائــن السابقني.
ال يـبــدو سعيدًا تـمــامــا .فــ«الــزبــائــن اآلن ّ
ق ــدرات ـه ــم ال ـشــرائ ـيــة اخ ـت ـل ـفــت» .وه ــو م ـح ــق ف ــي ذلـ ــك .إذ تغيب
العباءات البيضاء التي لطاملا ّ
تسيدت املكان قبل  .2005زبائن
ّ
وم ــن
ال ـي ــوم جــل ـهــم ِم ــن الـلـبـنــانـيــن .ب ـي ــارت ــةِ ،م ــن ق ـلــب بـ ـي ــروتِ ،

ما عاد
الميسورون
وحدهم أسياد
الكراسي
(مروان
بو حيدر)

ّ
ّ
ّ
تتغير إلى حد
«الطبقية» لـ «الوسط»
الهوية
الضواحي أيضًا.
ّ
جذريًا بالتأكيد ،فاملنطقة لم تصبح «شعبية» بعد،
ما ،وإن ليس
وهذه أمور ال تحصل بني ليلة وضحاها.
الـ ـس ـ ّـي ــاح األج ـ ــان ـ ــب ،ع ـل ــى ق ـل ـت ـه ــم ،مـ ــا زالـ ـ ـ ــوا ي ـ ــأت ـ ــون ،وب ـعــض
ّ
«امليسورين» كذلك .إال أن هؤالء ما عادوا هم أسياد تلك الكراسي
ُ
ّ
املنتشرة في تلك األزقــة الفاخرة .ثمة من جاء يشاطرهم املكان،
ّ
األهليةَ .مــن قــال إن ليس لألزمات
كما كانت الحال قبل الحرب
ّ
االقتصادية إيجابيات؟
تـظــاهــرات ســاحــة ري ــاض الصلح وســاحــة الـشـهــداء بعد اغتيال

متابعة

مبنى في المعهد األنطوني
لحل أزمة «اآلباء األنطونيين»؟
ل ـل ـي ــوم الـ ـث ــال ــث ،ي ــواص ــل األس ــات ــذة
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام ـ ـ ــذة ف ـ ـ ــي ثـ ـ ــانـ ـ ــويـ ـ ــة اآلبـ ـ ـ ـ ــاء
األن ـط ــون ـي ــن ف ــي ب ـع ـب ــدا ،إض ــراب ـه ــم
اليوم احتجاجًا على نية الرهبانية
األنطونية املــارونـيــة إقـفــال الثانوية
وتأجير مبناها ملدة  27عامًا ملدرسة
ليسيه عـبــد ال ـق ــادر ،وم ــا قــد يترتب
على ذلــك من تشريد مئات التالمذة
وعشرات املعلمني.
وفــي حني كــررت الرهبانية تأكيدها
أن املـ ـف ــاوض ــات م ـس ـت ـمــرة وال ق ــرار

أهالي تالمذة
ليسيه عبد القادر
اعتصموا لالستيضاح
عن مصير أبنائهم

نهائيًا فــي هــذا ال ـشــأن ،طــرحــت أمــام
مـمـثـلــن ع ــن لـجـنــة األهـ ــل وعـ ــدد من
املعلمني ،فــي اجـتـمــاع فــي مــار روكــز
أمس ،إمكان االنتقال إلى مبنى غير
مشغول داخ ــل املعهد األنـطــونــي في
بعبدا وقادر على استيعاب التالمذة
وال ـ ـكـ ــادر الـتـعـلـيـمــي ،إذا ت ــم تــوقـيــع
ً
االتفاق فعال.
أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة أبـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــوا اآلب ـ ـ ـ ــاء
امل ـج ـت ـم ـعــن بــأن ـهــم س ـي ـع ــودون إلــى
األهالي للوقوف على رأيهم في هذا
الـطــرح ،في اجتماع يعقدونه اليوم،
قبل إعطاء أي جواب لألمانة العامة

ّ
لـلـمــدارس الكاثوليكية ،ال سيما أن
األهــالــي يطالبون ،فــي حــال حصول
التأجير ،باالنتقال إلى مبنى يتمتع
ب ـمــواص ـفــات تـعـلـيـمـيــة حــدي ـثــة على
غ ــرار املبنى الحالي وبيئة مناسبة
من حرم مدرسي ومالعب.
من جهتهم ،نفذ بعض أهالي تالمذة
لـيـسـيــه ع ـبــد الـ ـق ــادر اع ـت ـصــامــا أم ــام
املـ ــدرسـ ــة لــاس ـت ـي ـض ــاح ع ــن مـصـيــر
أبنائهم ،وحقيقة االنتقال إلى مبنى
ثــانــويــة اآلبـ ــاء األنـطــونـيــن .األهــالــي
املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــون ي ـض ـغ ـط ــون ب ــات ـج ــاه
الحفاظ على موقع املدرسة الحالي،
وه ــو ه ــدف سـعــت إلـيــه لجنة األه ــل،
وإن كــانــت ال تــوافــق على االعتصام
ف ــي وجـ ــه إدارة املـ ــدرسـ ــة .فــالـلـجـنــة
بـعـثــت ل ــدى تبلغها ،ال ـعــام املــاضــي،
بالتوجه لالنتقال إلــى مـكــان جديد
مــع نـهــايــة ال ـعــام  2019بــرســالــة إلــى
هند رفـيــق الـحــريــري ،مالكة العقار،
وربـطــا إلــى والدتها نــازك الحريري،
تطلب منهما مقابلة عاجلة فــي أي
مكان بهدف إيجاد حل يرضي جميع
األط ــراف ،من دون أن يصلها أي رد.
ولفتت مـصــادر فــي اللجنة إلــى أنها
طـلـبــت م ــوع ـدًا م ــن رئ ـيــس الـحـكــومــة
سـعــد الـحــريــري لطلب املـســاعــدة من
دون أن توفق أيضًا.
وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة م ـ ــروان ح ـم ــاده اطـلــع
عـلــى ال ـظ ــروف ال ـتــي تــرافــق العملية
التفاوضية من الطرفني ،ودعــا أمس
إلى إعطاء الوقت الكافي لتتبلور في
خــالــه املـعـطـيــات الـكــامـلــة .واستنكر
«طــري ـقــة ال ـت ـعــاطــي ال ـت ــي اسـتـهــدفــت
الرهبان األنطونيني» ،مؤكدًا «قدسية
الـ ــرسـ ــالـ ــة الـ ـت ــرب ــوي ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــات
وحرية امللكية الفردية في آن».
(األخبار)

رفيق الحريري ،واعتصام املعارضة املفتوح أواخــر عــام ،2006
ّ
ّ
التحول في ظاهرة الــ«داون تاون»ّ .صحيح أن فؤاد
كانت بداية
ُ
الـسـنـيــورة لــم يـسـقــط ِم ــن رئــاســة الـحـكــومــة ،لـكــنــه ك ــان يـشــاهــد،
يوميًا ،من ّ
شباك مكتبه في السراي خلو شوارع «سوليدير» إال
ّ ِ
ّ
ّ
ِمــن الغاضبني .الحركة التجارية ـ ـ السياحية ،في تلك املرحلة،
ّ
ّ
بهوية الطبقة
أصيبت بــ«نـشـفــان» ،لكن املنطقة بقيت تحتفظ
ّ
ّ
الثرية ،ولم ُيبادر الفقراء ،أو «العاديون» عمومًا ،لغزوها كزبائن.
هــذا يحصل اآلن ،بـعــد يــأس أص ـحــاب امل ـحــال هـنــاك مــن «رزق ــة»
الذين ما عادوا يأتون.
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رياضة

رياضة
NBA

مرصد التحرش

راسيل ويستبروك

فيكتور أوالديبو

ليبرون جايمس

كيفن لوف

جاميس هاردن

اخـتـيــر الع ــب أوكــاهــومــا سيتي
ث ـ ــان ـ ــدر راسـ ـ ـي ـ ــل ويـ ـسـ ـتـ ـب ــروك
ـدوري
أفـضــل هــذا األس ـبــوع فــي ال ـ ّ
األميركي للمحترفني لكرة السلة
ـ امل ـن ـط ـقــة ال ـغ ــرب ـي ــة .وح ـت ــى ه ــذه
ال ـف ـت ــرة م ــن امل ــوس ــم ي ـب ـلــغ مـعــدل
ن ـ ـقـ ــاط وي ـ ـس ـ ـت ـ ـبـ ــروك  24.1فــي
امل ـب ــاراة ال ــواح ــدة ،مــع  8متابعات
(ري ـبــاونــد) .ويعتبر ويستبروك
أحد أبرز دعائم نادي أوكالهوما
بــرفـقــة كــل م ــن غـيــرامــي غــرانــت،
سـتـيـفــن أدام ـ ــس وب ـ ــاول ج ــورج.
وتعرض ويستبروك إلصابة في
الكاحل خالل املباراة األخيرة.

اخـ ـتـ ـي ــر نـ ـج ــم نـ ـ ـ ــادي إن ــدي ــان ــا
ب ــايـ ـس ــرز ف ـي ـك ـت ــور أوالديـ ـ ـب ـ ــو
أفـضــل الع ــب ه ــذا األس ـبــوع في
الـ ــدوري ّاألم ـيــركــي للمحترفني
لـكــرة السلة ـ املنطقة الشرقية.
أوالديبو ّ
يقدم مستويات ّ
مميزة
مــع نــاديــه هــذا املــوســم ،وســاهــم
في جعله في املركز الثالث في
الـ ـش ــرق ب ـم ـعــدل ن ـق ــاط  23فــي
امل ـ ـبـ ــاراة الـ ــواحـ ــدة ،ك ـمــا يـعـتـبــر
داري ــن كوليجون أفـضــل ممرر
بــالـفــريــق بـمـعــدل  4.4تـمــريــرة،
ودومانتاس أفضل «ريباوندر»
بـ 8.7متابعة.

ي ـع ـت ـمــد نـ ـ ــادي ل ـ ــوس أنـجـلـيــس
اليـ ـك ــرز بـ ـص ــورة ك ـب ـي ــرة عـلــى
نجمه ليبرون جيمس الستعادة
أم ـجــاده .جيمس يعتبر أفضل
مـ ـس ـ ّـج ــل فـ ــي ال ـ ـن ـ ــادي ب ـ ـ ـ ــ26.8
نـقـطــة ف ــي املـ ـب ــاراة ،مـقــابــل 7.6
ريباوندز ،و 7.7تمريرة حاسمة
(أسـ ـيـ ـس ــت) .وق ـ ــال «املـ ـل ــك» إن
اليـكــرز لــن ينافس هــذا املوسم
ّ
على اللقب ولكنه على الطريح
ّ
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح .وأكـ ـ ـ ـ ــد أن زم ـي ـل ــه
ب ــران ــدون إنـ ـغ ــرام س ـي ـكــون من
أف ـض ــل امل ــداف ـع ــن ف ــي الـبـطــولــة
نهاية املوسم.

تـسـتـمــر م ـعــانــاة نـ ــادي كليفالند
ك ــاف ــال ـي ــرز م ـن ــذ خ ـ ــروج ل ـي ـبــرون
جيمس وقبله كايري إيرفينغ من
النادي .هذا املوسم يقبع كافاليرز
ف ــي آخ ــر جـ ــدول الـتــرتـيــب للقسم
ال ـشــرقــي .ويـعـتـبــر ال ــاع ــب كيفن
لـ ــوف أب ـ ــرز األسـ ـم ــاء ف ــي ال ـفــريــق
بـ ـمـ ـع ــدل نـ ـقـ ــاط  19فـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة
الواحدة ،مقابل  13.5ريباوند ،و3.5
أس ـي ـســت .وال ي ـقــدم جـ ــورج هيل
وتــري ـس ـتــان تـمــويـســون ورونـ ــدي
هــود األداء املطلوب إلعــادة الفريق
ّ
إل ـ ــى س ــك ــة االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات .وغ ـ ّـي ــر
كافاليرز ّ
مدربه تايرن لو.

يـعــانــي ن ــادي هـيــوســن روكـتــس
هذا املوسم من أزمة نتائج حيث
ف ــاز ف ــي  4م ـب ــاري ــات وخ ـس ــر 5
في آخر  9مباريات .نجم الفريق
جايمس ه ــاردن يعتبر األفضل
ً
ت ـس ـج ـي ــا بـ ـ ـ ـ ــ 27.8ن ـق ـط ــة ،فـيـمــا
يـعـتـبــر كـلـيـنــت كــاب ـيــا كــأفـضــل
«ري ـب ــاون ــدر» فــي ال ـفــريــق بـ ــ11.3
ري ـب ــاون ــد ،وك ــري ــس ب ــول أفـضــل
ممرر في الفريق ب ــ 9.3أسيست
فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة .وي ـح ـتــل
هـ ـي ــوس ــن امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـت ــاس ــع فــي
ّ
ّ
يتصدرها
الغربية الـتــي
املنطقة
الووريرز.

ُ
شمس «الملك» لم تشرق فوق مدينة المالئكة

«المحاربون» يسيطرون على الشرق وعلى الغرب

يمتلك غولدن
ستايت
تشكيلة
متكاملة (عزرا
شو ـ أ ف ب)

ستيفن كيري
يــواصــل ن ــادي غــولــدن ستايت
ووريـ ـ ـ ــرز م ـس ـتــويــاتــه امل ـمـ ّـيــزة
للموسم الثالث تواليًا ،مستفيدًا
م ـ ــن األسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فــي
ّ
يتصدر
الفريق .ستيفن كيري
تــرتـيــب املـسـ ّـجـلــن ف ــي ال ـنــادي
برصيد  31.3نقطة في املباراة
ال ــواح ــدة ،بينما يعتبر كيفني
دوران ـ ـ ــت أف ـض ــل «ريـ ـب ــاون ــدر»
بـ ،7.5ودرايموند غرين أفضل
ممرر بـ .7.9وقال مدرب الفريق
ستيف كير إن فرص الووريرز
كبيرة لالحتفاظ باللقب.

حسين ّ
سمور
خـيـبــة أم ــل ك ـب ـيــرة تـعـيـشـهــا جماهير
أنجلس اليكرز هذا املوسم.
نادي لوس ِ
فــريــق مــديـنــة املــائـكــة لــم ينجح حتى
اآلن بنفض غبار الخيبات التي أصابت
الـنــادي خــال املوسمني املاضيني .في
ّ
اليكرز أســوأ نتائج
ذلــك الوقت سجل ّ
ّ
فــي تــاريـخـيــه ،كـمــا أن ــه فـشــل بالتأهل
إلى الـ«بالي أوف» منذ عام  .2013هذا
املــوســم لــم ّ
تتبدل الـصــورة كثيرًا ،رغم
الـتـعــاقــد مــع «امل ـلــك» لـيـبــرون جايمس
قـ ــادمـ ــا مـ ــن ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــالـ ـي ــرز فــي
الشرق .في مباراة بداية األسبوع خسر
اليكرز من تورونتو رابـتــورز بنتيجة
( 121ـ  ،)107وك ــان الــافــت في
كـبـيــرة
ّ
ـأخــر الي ـكــرز فــي الــربــع ّ
األول
امل ـب ــاراة تـ
من اللقاء بنتيجة ( 42ـ  )17وهي أسوأ
نتيجة يخسر فيها اليـكــرز فــي الربع
ّ
السلبية
األول منذ  71سـنــة .النتائج
لنادي اليكرز واحتالله املركز الثاني
ّ
عشر في الدوري األميركي لكرة السلة
للمحترفني ـ املـنـطـقــة الـغــربـيــة ،يعود
ألس ـب ــاب ك ـث ـي ــرة .أبـ ــرز ه ــذه األس ـب ــاب
نحو كبير
هو أن الـنــادي يعتمد على
ٍ
على ليبرون جيمس ،وهــذا يظهر في
أرق ــام الـفــريــق على اعـتـبــار أن ليبرون
ه ــو أفـ ـض ــل م ـس ـ ّـج ــل ،وأفـ ـض ــل م ـم ــرر،
وأفـضــل صــاحــب متابعات (ريـبــاونــد)
أيضًا .وهذا يعطي صورة واضحة عن
أن الي ـكــرز ال يستطيع الــذهــاب بعيدًا
بهذه الطريقة هذا املوسم .في املواسم
املــاض ـيــة ك ــان ل ـي ـبــرون جـيـمــس يلعب
ف ــي الـ ـش ــرق م ــع ك ـل ـي ـفــانــد كــافــال ـيــرز.
حينها كان إلى جانب جيمس كايري
ّ
إيرفينغ ،وشكل الالعبان ثنائيًا قويًا
ّ
تمكن مــن تحقيق اللقب على حساب
غولدن ستايت ووريــرز موسم  2015ـ
 .2016حتى بعد خروج كايري إيرفينغ
إلــى نــادي بوسطن سيلتكس ،ورفض
إدارة كليفالند تدعيم الفريق املوسم
ّ
املاضي ،تمكن ليبرون من قيادة فريقه
ّ
إلــى نهائي املنطقة الشرقية وتحقيق
اللقب ،ولكن في النهاية خسر الفريق
في نهائي الغرب والـشــرق من غولدن
ستايت بأربع مباريات نظيفة.
م ــن ي ـع ــرف الـ ـ ــدوري األم ـي ــرك ــي ج ـ ّـي ـدًا،
يــدرك أن دوري الـشــرق أضـعــف بكثير
ّ
مــن دوري الـغــرب ،لذلك تمكن جيمس
وح ــده مــن قـيــادة فريقه إلــى النهائي،
ل ـيــس ان ـت ـقــاصــا م ــن م ـس ـتــوى جيمس
ْ
وقيمته ،ولكن العــب واحــد في الشرق
بـمـسـتــوى جــاي ـمــس قـ ــادر ع ـلــى صنع
ال ـف ــارق وتـحـقـيــق لـقــب الـبـطــولــة ،على
عكس ما هي األمــور في الغرب .اليوم
أنجلس برفقة
يلعب جايمس في لوس ِ
كل من براندون إنغرام ،جوش هارت،
راجون روندو ،وكيلي كوزما .األكيد أن
ّ
يتحمل املسؤولية الكبرى في
جايمس

النادي ،فجميع الالعبني هم صغار في
الـســن ،وال يمتلكون الـخـبــرة الكبيرة،
باستثناء إنـغــرام الــذي يـقـ ّـدم مستوى
كبيرًا خـ ّ
ـاصــة على الصعيد الدفاعي.
لوس أنجلس وصل إلى املركز الثاني
عـ ـش ــر ف ـ ــي ت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـغ ـ ــرب بـ ـع ــد 10
م ـبــاريــات حـقــق خــالـهــا  4انـتـصــارات
م ـق ــاب ــل  6هـ ــزائـ ـ ّـم ،والـ ـ ـن ـ ــادي ال ي ـبــدو
بحسب األرق ــام أنــه قــادر على الذهاب
بعيدًا هذا املوسم .مدير العمليات في
نــادي لــوس أنجليس اليـكــرز ،والنجم
التاريخي للنادي ماجيك جونسون لم
ُيطلق وعودًا للجماهير بداية املوسم.
ط ـل ــب ج ــونـ ـس ــون مـ ــن ال ـج ـم ــاه ـي ــر أن
تصبر على عملية بناء الفريق .وضع
ّ
جونسون خطة متوسطة امل ــدى ،لكي
يعيد الحياة إلى مدينة شاكيل أونيل،
وكوبي براينت ،وهي املدينة املعروفة
بــأنـهــا رك ـيــزة أســاسـ ّـيــة مــن ركــائــز كــرة
ّ
الـســلــة عـلــى مـسـتــوى أمـيــركــا والـعــالــم.
الظفر بتوقيع ليبرون جاميس بداية
املوسم ،كان النقطة األهــم ،فـ«امللك» ال
شـ ّـك أنــه القطعة األغـلــى فــي املجموعة
ّ
بضمها
التي يرغب ماجيك جونسون
إل ــى مــديـنــة املــائ ـكــة .وح ــده املستقبل
كـ ـفـ ـي ــل بـ ـكـ ـش ــف م ـ ــا يـ ـفـ ـك ــر ب ـ ــه ال ـن ـج ــم
التاريخي لاليكرز ،وهل هو قادر على
ب ـنــاء فــريــق يـعـيــد أم ـج ــاد الي ـك ــرز ،في
منطقة غــربـ ّـيــة تـضــم غــولــدن ستايت،
دنـ ـف ــر ن ــاغـ ـت ــس ،هـ ـي ــوس ــن روكـ ـت ــس،
بورتالند تريل بليزرز وغيرها الكثير
من األندية التي تضم نخبة العبي كرة
ّ
السلة في العالم اليوم.
ّ
فـ ــي ال ـ ـغـ ــرب أيـ ـض ــا يـ ـب ــدو أن غ ــول ــدن
سـتــايــت ووريـ ــرز غـيــر قــابــل للهزيمة،
الفريق الذي أحرز اللقب ثالث ّ
مرات في
آخر أربعة مواسم ،جاهز للحفاظ على
لقبه األغلى .املدرب ستيف كير يمتلك
ّ
أفضل تشكيلة في كرة السلة األميركية
مـنــذ س ـن ــوات .ال ـه ــداف ستيفن كـيــري،
أفضل العب في موسمي  2015ـ ،2016
إضافة إلى كيفني دورانت أفضل العب
ف ــي سـلـسـلــة ن ـهــائــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
ّ
مسجل الرميات
ودرايموند غيرن ،كما
الثالثية التاريخي كــاي طومبسون.
أس ـم ــاء لــديـهــا ال ـفــرصــة لـلـحـفــاظ على
اللقب ّ
للمرة األخـيــرة ،كــون هناك عدد
م ــن الــاع ـبــن ال ــذي ــن تـنـتـهــي عـقــودهــم
مــع الـ ــ«ووري ــرز» نهاية املــوســم .وكــان
ّ
املـ ـ ّ
ـدرب سـتـيــف كـيــر قــد أك ــد فــي بــدايــة
املــوســم أن فريقه قــادر على االحتفاظ
باللقب ّ
للمرة الثالثة في آخر  4مواسم.
يـمـتـلــك ك ـيــر تـشـكـيـلــة م ـت ـكــام ـلــة ،على
عكس بــاقــي األنــديــة س ــواء فــي الشرق
أو ال ـغ ــرب ،ال ـتــي تعتمد عـلــى نـجــم أو
نجمني ال أكثر ،وبالتالي فإن ووريــرز
قادر على تحقيق لقب الغرب ،وبعدها

يبدو غولدن ستايت
ووريرز قريبًا من
االحتفاظ بلقبه
للعام الثالث تواليًا

تحقيق لقب ال ــدوري ،وهــذا ما تظهره
األرقام والنتائج بشكل واضح .غولدن
س ـتــايــت ح ـقــق  10ان ـت ـص ــارات ف ــي 11
مباراة من دون أي مشاكل ،وتشكيلته
قادرة على تحقيق املزيد.
وص ـ ــل ل ـي ـب ــرون إل ـ ــى ل ـ ــوس أنـجـلـيــس
بأحالم كبيرة ،ولكن املستقبل يخبئ
ال ـك ـث ـي ــر .الـ ـه ــوة ازدادت ب ــن ال ـش ــرق
وال ـ ـغـ ــرب م ـن ــذ أن خـ ــرج ل ـي ـب ــرون إل ــى
لــوس أنجليس وتــرك مدينة كليفالند
في الشرق .املنافسة كبيرة ،واألهــم أن
الجماهير تستمتع الـيــوم بما ّ
يقدمه
الـ ـنـ ـج ــوم .ج ـم ــاه ـي ــر غـ ــولـ ــدن س ـتــايــت
سعيدة وتتأمل هذا املوسم أيضًا ،ومن
أنجلس
جهتها جماهير مدينة لوس
ِ
تعيش على ذكريات املاضي الجميل،
وتأمل من «امللك» أن يعيد إلى مدينة
املالئكة تاريخها الضائع.

اتحاد الجمباز األميركي يواجه خطر االنهيار

تداعيات فضيحة المهووس
الري نصار مستمرة
ه ـ ـ ّـزت ال ــاع ـب ــة األم ـي ــرك ـي ــة راي ـت ـش ــل ديـ ـن ــوالن ــدر فــي
سبتمبر /أيلول املاضي الشارع األميركي بعد كشف
تعرضها لتحرشات جسدية ،على يد طبيب منتخب
الجمباز األمـيــركــي النسائي الري نـصــار .اعـتــرافــات
دينوالندر خالل مقابلة إعالمية ّأدت لتشجيع فتيات
أخريات للكشف عن تعرضهن أيضًا العتداءات ،لتبدأ
قائمة الضحايا باالتساع حتى بلغت  160شابة .ورغم
إنكاره التهم ،إال ّأن الشرطة عثرت على  37ألف صورة
إباحية لألطفال مخزنة في أجهزة كومبيوتر نصار
ع ــام  2016م ــن بـيـنـهــم ص ــور ألط ـف ــال ف ــي الـســادســة
من العمر ،إلــى جانب صــور لنفسه وهــو يعتدي على
أعلنت اللجنة
الفتيات .وفي أحدث تداعيات الفضيحةّ ،
األوملـبـيــة األمـيــركـيــة بــدء اتـخــاذ خـطــوات لـحــل االتـحــاد
املحلي للجمباز وإلـغــاء تفويضه كهيئة تدير شؤون
ه ــذه الــريــاضــة ،عـلــى خلفية إخـفــاقــه فــي الـتـعــامــل مع
تـبـعــات فـضــائــح الـتـحــرش الـجـنـســي للطبيب الـســابــق
للمنتخب .قالت الرئيسة التنفيذية للجنة األوملبية سارة
بيان حاد« :اليوم ،قامت اللجنة األوملبية
هيرشالند في ٍ
األم ـيــرك ـيــة بـتـقــديــم ش ـكــوى بـحــق االت ـح ــاد األمـيــركــي
للجمباز ،تهدف إللـغــاء عضويته مــن اللجنة األوملبية
األميركية» .وفي رسالة مفتوحة وجهتها إلى العبات
الـجـمـبــاز األم ـيــرك ـيــات ،قــالــت هـيــرشــانــد ّإن االت ـحــاد
ـادة
األميركي للجمباز فشل «في تغيير فلسفته ،وإعـ ً
بناء قيادته ،وخدمة أعضائه بشكل فعال» ،مضيفة:
َ
«تستحققن أفضل» من ذلك .ويعاني االتحاد منذ ُأشهر
من حال اضطراب على خلفية قضية نصار الذي أدين
باالعتداء جنسيًا على أكثر من  250رياضية ،والذي
صدر حكم بسجنه مدى الحياة هذا العام.
وسـبــق لضحايا نـصــار أن اعتبرن ّأن املـســؤولــن في
االت ـحــاد األمـيــركــي للجمباز لــم يــأخــذوا فــي االعـتـبــار
ّ
ّ
وتحذيراتهن حيال الطبيب.
شهاداتهن
ُ
ّ
وشملت قائمة ضحايا نصار بطالت توجن بامليداليات

الذهبية في دورتي لندن  2012وريو دي جانيرو 2016
األوملبيتني .ومنذ بداية هذه القضية التي تعد من األخطر
في تاريخ الرياضة األميركية والعاملية ،يواجه االتحاد
املحلي أزمة على صعيد قيادته .ففي الشهر املاضي،
اسـتـقــالــت رئيسته التنفيذية م ــاري بــونــو بـعــد أربـعــة
أي ــام مــن تعيينها إثــر انـتـقــادات واسـعــة مــن النجمتني
سيمون بايلز وألكسندرا رايـسـمــن .وكــانــت بونو قد
خلفت كـيــري بـيــري ،املستقيلة مطلع أيلول/سبتمبر
بعد تسعة أشهر في املنصب ،على خلفية الجدل حول
قرارها تعيني مــاري لي ترايسي مدربة للفريق األول.
واستقالت األخـيــرة أيضًا بعد أيــام مــن تعيينها ،بعد
غضب الــريــاضـيــات مــن توليها املـســؤولـيــة ،واتهامها
بالدفاع عن نصار في تصريحات تعود لعام  2016مع
بــدء تكشف فصول الفضيحة .وفــي السياق ،أشــارت
هيرشالند إلــى ّأن اللجنة األوملبية األميركية وصلت
إلى خالصة مفادها ّأن «التحديات التي تواجهها الهيئة
(االتـحــاد) هي ببساطة أكبر مما يمكنها تخطيه في
صيغتها الحالية .لقد عملنا بشكل وثيق مع مجلس
اإلدارة الجديد لالتحاد األميركي للجمباز على مدى
األشهر األخيرة لدعمه ،لكن على رغم العمل الدؤوب ،ال
تزال الهيئة الحاكمة (للجمباز) تعاني».
القضية لــن تغلق ســريـعــا ،وسـتـحــال شـكــوى اللجنة
األومل ـب ـيــة عـلــى لجنة مــراجـعــة يـتــوقــع أن تعقد جلسة
اسـتـمــاع فــي الـقـضـيــة ،يليها إص ــدار تـقــريــر يتضمن
ُ
تــوص ـيــات ت ــرف ــع إل ــى مـجـلــس إدارة الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة
الـ ــذي س ـي ـعــود إل ـيــه ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف ات ـخ ــاذ ال ـقــرار
الـنـهــائــي ب ـشــأن ت ـجــريــد ات ـح ــاد الـجـمـبــاز م ــن وضـعــه
الحالي .وأتــت الخطوة األوملبية بعد يومني من اختتام
بطولة العالم للجمباز الفني في الدوحة ،والتي شهدت
تتويج األميركية سيمون بايلز بأربع ميداليات ذهبية
وميدالية فضية وأخرى برونزية .وكانت بايلز قد قالت
في تصريحات سابقة إنها كانت من ضحايا نصار.
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رياضة

رياضة

فوتبول ليكس

مدربون

ّ
رحلة المعلم الطويلة من ستراسبورغ إلى لندن

ّإنفانتينو إلى القضاء

عي القضاء السويسري مدعيًا عامًا
خاصًا للتحقيق في الروابط بني رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ّ
ومد ٍع
عام في كانتون فاليه (جنوب) والتي
كشفت عنها تسريبات «فوتبول
ليكس» .وبحسب مجموعة من وسائل
اإلعالم األوروبية ،فإن انفانتينو كان
قد منح «بطاقات دعوة» للمدعي العام
ملنطقة هو ـ فاليه رينالدو أرنولد في
مونديال روسيا  ،2018جمعية فيفا
العمومية  2016في املكسيك ونهائي
دوري أبطال أوروبا ( 2016من تنظيم
االتحاد األوروبي) في ميالنو.
وأشار مكتب املدعي العام في كانتون
فاليه إلى أنه «قرر تعيني ّ
مد ٍع عام
خاص ّ
لتقصي الحقائق بدقة وتحديد
ربطها بالقانون الجزائي من عدمه»،
وخالل التحقيق ،سيحتفظ السيد
أرنولد بمنصبه ،بحسب ما أوضح
مكتب املدعي العام .ذلك رغم أن
التسريبات أظهرت أن أرنولد بعث في
أيار/مايو  2016برسالة عبر البريد
اإللكتروني إلنفانتينو جاء فيها
ً
«شكرًا جزيال على بطاقات نهائي
دوري أبطال أوروبا .نجلي األصغر
سيذهب مع زوجتي» .وردًا على سؤال
من مجموعة وسائل اإلعالم األوروبية
التي نشرت الوثائق ،رد الفيفا بالقول
إن أنظمته «تسمح للرئيس واألمني
العام بدعوة عدد محدد من الضيوف
إلى البطوالت ونشاطات الفيفا» .لكن،
مجموعة وسائل اإلعالم لفتت إلى أن
أرنولد كان ّ
يزود إنفانتينو بتفاصيل
عن بعض التحقيقات التي يجريها

آرسن فنغر على عتبة «سان سيرو»؟
ِ
حسن رمضان
ال يـ ـنـ ـك ــر آرس ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـيـ ـنـ ـغ ــر امل ـ ـ ـ ــدرب
السابق والـتــاريـخــي لـنــادي أرسـنــال
اإلنكليزي الجهد الكبير الــذي بذله
وال ـ ـ ــده ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ص ـغ ـي ـرًا .ي ـقــول
امل ــدرب الـفــرنـســي عـنــه كـلـمــات تعني
ل ــه ال ـك ـث ـيــر« :ل ـق ــد غـ ــرس ق ـيــم الـعـمــل
ال ـجــاد وال ـص ــدق فــي داخ ـلــي عندما
ً
كنت ط ـفــا» .تــرعــرع امل ــدرب األشيب
فــي مــديـنــة سـتــراسـبــورغ الفرنسية،
يـســاعــد والـ ــده فــي مـحــل «بـيـسـتــرو»
لبيع املشروبات الغازية والكحولية.
دائمًا ما أحب ّفينغر مشاهدة الفرق
األمل ــان ـي ــة وت ــأث ــر ب ـهــا ك ـث ـي ـرًا (وهـ ــذا
ّ
رب ـم ــا م ــا ي ـبــرر ال ـجـ ّـديــة ال ـتــي يظهر
بها اليوم على مقاعد الـبــدالء) .كان
ذكـ ـي ــا ف ــي م ــدرسـ ـت ــه ،ويـ ـح ــب ك ـث ـي ـرًا
ل ـع ـب ــة «ال ـ ـش ـ ـطـ ــرنـ ــج» ،ال ـل ـع ـب ــة ال ـتــي
ت ـع ـت ـمــد وب ـش ـك ــل ك ـب ـيــر ع ـل ــى الـبـعــد
اإلستراتيجي ألفكار كل من يلعبها.
لـقــد ك ــان إن ـســانــا اسـتــراتـيـجـيــا منذ
ّ
ص ـغــره ،وتـمــتــع بـسـهــولــة اسـتـخــدام
أفكاره املنهجية والعلمية للحصول
عـ ـل ــى عـ ــامـ ــة أف ـ ـضـ ــل م ـ ــن ص ــدي ـق ــه،
أو ف ــي أن يـ ـه ــزم خ ـص ـمــه ف ــي لـعـبــة
«الشطرنج».
ّ
يتغير .ما زال يقضي أغلب أوقات
لم
فراغه في «البيسترو» .يقرأ عن كرة
الـ ـق ــدم ،وي ـح ـلــل بـطــريـقـتــه ال ـخـ ّ
ـاصــة
سـ ـل ــوك امل ـش ـج ـع ــن ،وي ـ ـسـ ــأل نـفـســه
أسئلة كثيرة .ملاذا يقضي املشجعون
س ـ ــاع ـ ــات وسـ ـ ــاعـ ـ ــات ف ـ ــي م ـش ــاه ــدة
امل ـ ـب ـ ــاراة ت ـل ــو األخ ـ ـ ـ ــرى؟ ي ـ ـ ــدرس مــا
يعجب املشجعني ،ومــا ال يعجبهم.
ب ـن ـظ ــر ف ـي ـن ـغ ــر ،ك ـ ــان الـ ــاعـ ــب الـ ــذي
يـلـفــت أن ـظــار املـشـجـعــن هــو مفتاح
اللعبة ،وهو األســاس الذي يجب أن
تبني الـفــريــق مــن حــولــه« :النتيجة
ّ
ليست ّ
العملية واألداء
مهمة ،بل إن
الجماعي في امللعب هو األهم» .هذا
أحد أبرز أقوال فينغر ،والتي يعلمها
الجميع .شاهده الكثيرون ّ
يطبقها

ك ــل ي ــوم م ــع فــريــق حـيــاتــه أرس ـن ــال،
وه ــذا مــا ّادى ربـمــا إلــى تــراجــع أداء
الفريق اللندني في فترة من الفترات.
ه ــذه «ال ـن ـظــريــة الـفـيـنـغــريــة» ،تبقى
سالحًا ذا حـ ّـديــن .هــل يكفي «اللعب
الجميل»؟
اعـ ـتـ ـم ــد امل ـ ـ ـ ــدرب الـ ـف ــرنـ ـس ــي ال ـك ـب ـيــر
ً
ف ــي أرسـ ـن ــال ع ـلــى ال ـع ـل ــوم بـ ــدال من
التقاليد فــي املـقــام ّ
األول ،وكــان ذلك
ّ
في ما يتعلق بتطوير أجساد العبيه
ألفـضــل شكل ممكن .يـكــره الكحول،
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ت ــرب ـي ـت ــه كــانــت
ضمن متجر أبيه «البيسترو» لبيع
ّ
املشروبات ،إل أن موقفه من الكحول
واملــواد الكحولية سلبي جـدًا .يقول
فينغر« :عندما كان عمري  11عامًا،
كـنــت أشــاهــد إح ــدى مـبــاريــات كــأس
االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي فــي  ،1961كنت
فــي ال ـحــانــة ،ورأيـ ــت تــأثـيــر الـكـحــول
عـلــى اإلن ـس ــان ب ـ ّ
ـأم عـيـنــي ،وه ــذا ما

ي ـج ـع ـل ـنــي أرف ـ ـ ــض أو أمـ ـن ــع الع ـبــي
ف ــري ـق ــي مـ ــن ش ـ ــرب ال ـ ـك ـ ـحـ ــول» .ك ــان
صــارمــا مــن ناحية الـنـظــام الغذائي
لــاعـبـيــه ،فيعتبره هــو األم ــر األه ــم،
فـ ــي وص ـ ـ ــول ال ــاعـ ـب ــن إلـ ـ ــى أف ـضــل
نـسـخــة مـنـهــم .إل ــى جــانــب الـكـحــول،

يرى الفرنسي أن مدرب كرة
القدم في المستقبل
سيكون محاطًا بالعلماء

نشأة
فنغر في
ستراسبورغ
(أرشيف)

«الكافيتريا»
طلب آرسني فينغر من
ّ
الخاصة بـنــادي أرس ـنــال ،بالتوقف
عن تقديم «البرغر» ورقــائــق اللحم،
واسـتـبــدالـهــا بــاألسـمــاك أو الــدجــاج
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــار .فـ ـ ــي ّأول أيـ ـ ــامـ ـ ــه مــع
الــ«مــدفـعـجـيــة» ،طــالــب املــديــر الفني
الـفــرنـســي ال ـجــديــد لـلـفــريــق حينها،

بأن يكون لدى الفريق أخصائيني في
التغذية ،إضافة لطلبه بجلب أحدث
ّ
ّ
يتحدث لي
معدات اللياقة البدنية.
ديكسون ،الــاعــب السابق ألرسنال
عــن أول لقاء كــان بينه وبــن فينغر
ّ
املــدرب الجديد« :أتــذكــر توني آدامــز
وأنا ،في أول موسم لنا تحت قيادة
فينغر ،أمرنا بعدد ساعات محدود
م ــن الـ ـ ّـركـ ــض ،ت ـفــاجــأنــا ،ول ـك ــن بعد
عشرة أيام ،أخرجنا كل ما لدينا من
طاقة ،وانطلقنا في املوسم وحققنا
لـقــب الـ ـ ــدوري ،ه ــذا ال ــرج ــل (فـيـنـغــر)
ي ـع ــرف م ــا ي ـت ـح ـ ّـدث ع ـنــه ومـ ــا يــأمــر
بــه» .كلمات ديكسون توضح كم أن
فينغر كــان امل ــدرب مسكونًا بالقلق
مــن الـنــاحـيــة الـصـحـيــة ،بــل إن ــه كــان
صارمًا وكأنه قائد إلحدى الجيوش.
يقول فينغر في إحدى مقابالته مع
الصحف اإلنكليزية« :أعتقد أنكم في
إنـكـلـتــرا ،تــأكـلــون الكثير مــن السكر
وال ـل ـحــوم ول ـيــس ال ـق ــدر ال ـكــافــي من
الخضار».
فــي التسعينيات مــن الـقــرن املاضي،
ب ـ ـ ــدأت ج ـم ــاه ـي ــر ف ــري ــق «الـ ـغ ــان ــرز»
بــالـهـتــاف 0-1« :ألرسـ ـن ــال ...أرسـنــال
ممل مـمــل» .وبـعــدهــا ،تعاقدت إدارة
النادي اللندي مع العبقري الفرنسي
آرسني فينغر ،الذي ّ
غير مفهوم هذا
ّ
ال ـفــريــق ،بــل إن ــه غـ ّـيــر ن ـظــام ال ــدوري
وع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــاذا يـ ـعـ ـتـ ـم ــد .كـ ـي ــف ذل ـ ــك؟
«عندما وصل ألول ّ
مرة إلى إنكلترا،
لـ ــم ن ـك ــن ن ـع ـل ــم ع ـن ــه ال ـك ـث ـي ــر ،وكـ ــان
األوالد يسألون ،من هذا الفرنسي ذو
النظارات» .كلمات أيــان رايــت النجم
اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـس ــاب ــق ،ت ــوض ــح ك ــم أن
ظــاهــرة امل ــدرب األجنبي فــي الــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ك ــان ج ــدي ــدة ومـفــاجـئــة.
ال ـي ــوم ،اآلي ــة بــاتــت مـعـكــوســة تمامًا
( 4م ــدرب ــن م ــن أص ــل  20مـ ــدرب في
الجنسية
الدوري اإلنكليزي يحملون
ً
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة) .م ــا كـ ــان يـعـتـبــر خـطــأ
كـبـيـرًا ،مـنــذ ( 1996الـسـنــة الـتــي قــدم
فيها فينغر) إلى اليوم ،هو القاعدة
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اآلن ،ويعتبر نجاح املدرب الفرنسي
الكبير السبب الرئيسي وراء ظاهرة
امل ــدرب األجنبي فــي إنكلترا .أصبح
فينغر أول مــدرب من خــارج إنكلترا
يحقق لقب الــدوري اإلنكليزي ،ومن
بعده ،بدأت تتوالى النجاحات لغيره
م ــن امل ــدرب ــن األج ــان ــب :س ـيــر ألـكــس
فيرغيسون ،مــوريـنـيــو ،أنشيلوتي،
مانشيني ،رانييري ،بيب غواردويال
وكونتي وغيرهم.
ّ
إلــى جانب أفـكــاره املتعلقة بالنظام
ال ـ ـغـ ــذائـ ــي ،ي ـع ـت ـب ــر ف ـي ـن ـغ ــر أنـ ـ ــه هــو
وغيره من املدربني ،مع مرور الوقت،
ل ــن ي ـك ــون االع ـت ـم ــاد األك ـب ــر عـلـيـهــم.
ي ـقــول املـ ــدرب األس ـط ــوري ألرس ـنــال:
«أن ــا مقتنع أن ــه فــي الـعـشــر سـنــوات
املقبلة ،لن يكون ّ
املدربون بالضرورة
ّ
متخصصني فــي ك ــرة ال ـقــدم ،امل ــدرب
ً
مـسـتـقـبــا سـيـكــون لــديــه الـكـثـيــر من
ال ـع ـل ـم ــاء ح ــول ــه .الـ ـت ــدري ــب سـيـكــون
ّ
مــرك ـزًا على إدارة الــاعـبــن أكـثــر من
الـتـخـصــص ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم نـفـسـهــا،
ألن ال ـ ـقـ ــرارات الــريــاض ـيــة سيصبح
مصدرها التكنولوجيا» .عندما يقرأ
ال ـب ـعــض ه ــذه ال ـك ـل ـمــات م ــن فـيـنـغــر،
يشعر وكــأن آرســن يعيش في عالم
آخــر ،وفي سنوات متقدمة عن غيره
من املدربني .أفكار غريبة وجميلة من
ابــن مدينة ستراسبورغ الحدودية،
نــاهـيــك ع ــن فـكــرتــه الـتــاريـخـيــة الـتــي
الزم ـ ـتـ ــه ط ـ ـ ــوال ح ـي ــات ــه ال ـت ــدري ـب ـي ــة:
االعتماد على املواهب والشباب .لكل
ح ــدث نـهــايــة ،وه ــا هــو فينغر أنهى
مسيرته مع أرسنال ،مع الفريق الذي
ّ
ّ
يحبه كثيرًا ،ويبحث اآلن عن محطة
جـ ــديـ ــدة ،وب ـح ـس ــب أغ ـل ــب الـصـحــف
الـفــرنـسـيــة واإلي ـط ــال ـي ــة ،ف ــإن فينغر
ّ
سيذهب إلى مدينة ميالنو ،كمحطة
ثالثة في حياته ،بعد كل من موناكو
وأرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال .وإن كـ ـ ــان مـ ـي ــان أك ـب ــر
م ــن الـفــريـقــن ال ـســاب ـقــن ،ف ــإن سقف
التوقعات يبقى مرتفعًا حيال فنغر.
العجوز ،بعد كل شيء ،ما زال شابًا.

الحارس االسباني الشهير ايكر كاسياسّ ،
يلوح بيده لتحية جماهير بورتو ،بعد نهاية املباراة التي شهدت فوز فريق املدينة على لوكوموتيف موسكو
الروسي بنتيجة  4ــ  ،1والتي أجريت على ملعب «دراغاو» .ومع مباراة دوري األبطال املذكورة ،يكون كاسياس الذي يبلغ من العمر  37عامًا قد شارك في 4
مباريات مع الفريق البرتغالي هذا املوسم ،تصدى خاللها لضربة جزاء ،إضافة إلى  6تصديات أخرى (ميغيل ريوبا ــ أ ف ب)
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جارديم «آخر المرشحين» لتدريب ريال مدريد
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــات
و«الترشيحات» بشأن االسم الذي
سيتولى تــدري نــادي ريــال مدريد
ً
اإلسباني مستقبال .آخر التوقعات
تشير إلى إمكان التعاقد مع املدرب
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو جـ ــارديـ ــم
املـقــال مــن مــونــاكــو الـفــرنـســي ،على
رغــم النتائج الــواعــدة التي حققها
األرجـنـتـيـنــي ســانـتـيــاغــو س ــوالري
الـبــديــل املــوقــت لـجــولــن لوبيتيغي
امل ـ ـ ـقـ ـ ــال أيـ ـ ـض ـ ــا لـ ـ ـس ـ ــوء الـ ـنـ ـت ــائ ــج،
بحسب ما أفادت تقارير صحافية
إسـبــانـيــة .كــذلــك ،ذك ــرت شبكة «إي
أس بــي أن» األمـيــركـيــة أن مـصــدرًا
مقربًا من جارديم ( 44عامًا) كشف
عن رغبة بطل دوري أبطال أوروبا
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ف ــي املـ ــواسـ ــم ال ـثــاثــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ب ـ ــأن يـ ـك ــون ال ـبــرت ـغــالــي
«مـ ـ ـ ــدرب ف ــري ـق ــه األول ع ـل ــى ن ـحـ ٍـو
دائم».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــا»
اإلس ـبــان ـيــة م ــن جـهـتـهــا ف ــي األي ــام
امل ــاضـ ـي ــة ،إلـ ــى أن رئـ ـي ــس الـ ـن ــادي
ف ـل ــورن ـت ـي ـن ــو بـ ـي ــري ــز ي ــري ــد ت ــول ــي
ال ـبــرت ـغــالــي م ـن ـصــب امل ــدي ــر الـفـنــي
لـفــريـقــه األول ،فــي ح ــال ع ــدم إبـقــاء
ســوالري فــي موقعه الحالي .وقــاد

جــارديــم موناكو إلــى لقب الــدوري
ال ـفــرن ـســي ف ــي مــوســم 2017-2016
لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ  17عــامــا ،لكنه
أق ـيــل م ــن مـنـصـبــه ال ـش ـهــر املــاضــي
ب ـعــد ت ــراج ــع ال ـفــريــق بـشـكــل كـبـيــر،
ّ
ً
وح ـ ـ ــل ب ـ ـ ــدال مـ ـن ــه الـ ـنـ ـج ــم ال ـس ــاب ــق
تـيـيــري ه ـنــري ،ال ــذي تلقى هزيمة
ساحقة فــي أول م ـبــاراة لــه بــدوري

فاز جارديم
مع موناكو األب ـطــال كـمــدرب أم ــام كـلــوب بــروج
بالدوري في ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي .وعـ ـل ــى ع ـك ــس ب ــداي ــة
2017
ه ـن ــري ال ـت ـع ـي ـســة ،ت ـم ـكــن ج ــاردي ــم
خـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة تـ ــول ـ ـيـ ــه م ـ ـهـ ــامـ ــه فــي
مــونــاكــو ،م ــن ال ــدف ــع إل ــى الــواج ـهــة
بالعبني شـبــان بــاتــوا مــن األسـمــاء
الـبــارزة عامليًا وانتقلوا إلــى أندية
أخ ـ ــرى ،م ــن طـ ــراز كـيـلـيــان مـبــابــي،

الـبــرازيـلــي فابينيو وتــومــا ليمار،
كـ ـم ــا أشـ ـ ـ ــرف س ــابـ ـق ــا عـ ـل ــى أن ــدي ــة
مغمورة نسبيًا عدة بينها بيرامار
وب ــراغ ــا وأومل ـب ـي ــاك ــوس ال ـيــونــانــي
وسبورتينغ.
لـكــن املـهـمــة ف ــي م ــدري ــد شــاقــة كما
تشير الـتـجــربــة ،إذ ودع لوبيتغي
ال ـق ـل ـعــة ال ـب ـي ـضــاء ب ـعــد  14م ـب ــاراة

فقط في منصبه بسبب سوء نتائج
ال ـفــريــق املـلـكــي وآخ ــره ــا الـخـســارة
امل ــذل ــة أمـ ــام غــري ـمــه بــرش ـلــونــة 5-1
فـ ــي ال ـل ـي ـغ ــا ،ع ـل ـم ــا ب ــأن ــه حـ ــل ه ــذا
ً
املـ ــوسـ ــم ب ـ ـ ــدال مـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي زي ــن
الدين زيــدان الــذي رحل بعدما قاد
الـفــريــق إل ــى ثــاثــة أل ـقــاب متتالية
في دوري األبـطــال .وقــاد ســوالري،
مـ ــدرب ف ــري ــق ال ــردي ــف «كــاس ـت ـيــا»،
ريــال حتى اآلن في مباراتني ،ففاز
فــي األول ــى عـلــى مليلية املـتــواضــع
في الكأس -4صـفــر ،ثم تخطى بلد
الــول ـيــد -2ص ـف ــر ف ــي ال ـ ـ ــدوري .لكن
قوانني االتحاد اإلسباني ال تسمح
لسوالري بالبقاء مدربًا موقتًا أكثر
م ــن  14ي ــوم ــا ،وتــال ـيــا يـتـعــن على
ريال تثبيته في منصبه أو التعاقد
مـ ــع م ـ ـ ــدرب آخـ ـ ــر بـ ـحـ ـل ــول االثـ ـن ــن
امل ـق ـبــل ،م ــا يـسـهــم ف ــي زي ـ ــادة حــدة
الـتـكـهـنــات ب ـشــأن املـ ــدرب الـجــديــد.
وم ــن األسـ ـم ــاء األخ ـ ــرى امل ـطــروحــة
فــي وســائــل اإلع ــام لـهــذا املنصب،
يـبـقــى اإلي ـطــالــي الـكـبـيــر أنـطــونـيــو
كونتي مرشحًا (على رغــم تقارير
تفيد بــأن املـفــاوضــات فشلت بينه
وب ــن ري ـ ــال) ،واإلس ـب ــان ــي روبــرتــو
مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.
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أفقيا
عاصمة عربية – بلدة لبنانية شمالية ساحلية –  -2زار األماكن املقدسة – جائزة
-1
ُ
عاملية تمنح ل ــأدب املـكـتــوب باللغة الفرنسية –  -3بطل أس ـطــوري فينيقي نقل
األبجدية الى اليونان – من الحبوب –  -4فاتح مغولي –  -5فاعل باألجرة – منطقة
جبلية على حدود أملانيا إحتلتها خالل الحرب العاملية الثانية ثم أجلي سكانها
األملان بعد نهاية الحرب –  -6للتعريف – هرب – عاصمة داكوتا الجنوبية –  -7أداة
أسطوانية متفجرة – مــاءة أو قلع السفينة –  -8مطار عسكري لبناني – ورك –
حرف نصب –  -9ماركة غاالت – قلق وحزن – بقرة وحشية –  -10مضيق بتشيلي
يفصل القارة األميركية عن أرض النار ويصل بني األطلسي والهادي

عموديًا

ّ
بقاعية بقضاء زحلة –  -2قبر – املجتمع من الشجر في مجرى املاء
 -1بلدة لبنانية
–  -3رماهم بالحجارة – دولة أفريقية –  -4ذئب باألجنبية –  -5أطهر وأزيل باملاء
األوساخ – نثر املاء – ضمير منفصل –  -6نور الكهرباء بالعامية – أصل البناء –
عاصمة أوروبية –  -7أرخبيل هندي في خليج البنغال –  -8طريق الى اليقني – صفة
وضجر –  -9كأس من املاء – للنداء – خاصتها وملكها –  -10أديب
الحمل – يئس
ِ
فرنسي راحل تخلى عن دعوته اإلكليريكية لينصرف الى دراســة اللغات السامية
وتاريخ الديانات زار لبنان وفلسطني

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1ارفني رومل –  -2لواندا – ريش –  -3مندوسا –  -4تبوك – جور –  -5راقبه – بل –  -6يس
– و و و – أنا –  -7الباستيل –  -8آت – رخ – ُرح –  -9سرب – سيول –  -10سان مارينو

عموديًا
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مشاهير 3011

حلول الشبكة السابقة

 -1الفتريادس –  -2رو – باسل – رس –  -3فاروق – بابا –  -4ين – كبوات –  -5ندم – هوس – بم –
 -6رانج – وتر –  -7دود – يخسر –  -8مرور – ال – ي ي –  -9ليس – بن – رون –  -10شارل الحلو

حل الشبكة 3010

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ع ــازف بيانو فرنسي سويسري (ُ )1962-1877يـعــد مــن أهــم املوسيقيني
الكالسيكيني شهرة فــي بــدايــات الـقــرن العشرين .عشق موسيقى فاغنر
وقرر خوض تجربة قيادة األوركسترا
 = 4+5+3+8+10ادخــار املال ■  = 11+7+6+1بحيرة مصرية ■ = 2+10+9
صف من السيارات

حل الشبكة الماضية :قاسم سليماني

القضاء السويسري ،كما كشفت أن
أرنولد أبلغ إنفانتينو في نيسان/أبريل
 ،2016خالل تحقيقات سويسرية
بشأن توقيع االتحاد األوروبي
للعبة (ويفا) عقدًا حول حقوق ّ
البث
مع إحدى شركات «أوفشور» إثر
تسريبات عرفت حينها باسم «بنما
ليكس» (وثائق بنما) ،أنه قادر على
الطلب من السلطات املحلية إصدار
بيان «يشرح عدم وجود أي إجراء
ضدك».
ّ
وتولى إنفانتينو منصب األمني العام
لالتحاد األوروبي قبل انتخابه على
رأس االتحاد الدولي مطلع عام ،2016
في أعقاب سلسلة من الفضائح
التي ّ
هزت كرة القدم العامليةّ ،
وأدت
ّ
إلى اإلطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها
الرئيس السابق للفيفا السويسري
جوزيف بالتر ،إضافة إلى الفرنسي
ميشال بالتيني.
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العالم

العالم

تتوالى مؤشرات التصعيد التركي في
سوريا بين أخذ وجذبً ،
شمال سوريامستهدفة في هذه المرحلة الشريط الحدودي
«شرق الفرات» .وتشير معلومات «األخبار» إلى أن التصعيد
ُمبرمج سابقًا فــي إط ــار «خـطــة بعيدة ال ـمــدى» ،تهدف
ّ
ّ
وفعليًا إلى قضم مزيد
ظاهريًا إلى «احتواء ارتدادات الحرب»،
ّ
السورية
من األراضي

«شرق الفرات»
في خطط أنقرة:
«عفرين »2؟
صهيب عنجريني
«مـنـطـقــة عــازلــة عـلــى ام ـت ــداد الـشــريــط
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي» .ه ـ ــذا هـ ــو ال ـ ـهـ ــدف الـ ــذي
وض ـع ـتــه أن ـق ــرة لـلـمــرحـلــة امل ـق ـب ـلــة من
ّ
انـخــراطـهــا فــي املـلــف ال ـس ــوري .يتركز
االه ـت ـمــام الـتــركــي ضـمــن ه ــذا الـ ّـسـيــاق
على مناطق «شرق الفرات» في الدرجة
األولـ ـ ـ ــىُ ،
وي ـ ـعـ ـ ّـد ال ـس ـع ــي إلـ ــى تـحـقـيــق
ال ـه ــدف امل ــذك ــور ث ــال ــث ال ـخ ـط ــوات في
ّ
إطار «خطة بعيدة املدى تنشد احتواء
ّ
ارتـ ــدادات الـحــرب الـســوريــة ،ومحاربة

أدارت واشنطن لعبة العداء بين
أنقرة و«قسد» بما يضمن إبقاء
خيوط اللعبة في قبضتها
ّ
ّ
اإلرهابية» على ما تؤكده
التنظيمات
مصادر ّ
تركية لـ«األخبار» (من املعلوم
ّ
أن «محاربة اإلرهاب» في موازين أنقرة
تعني في شكل خــاص امللف ّالكردي).
وكانت الخطوة األولى ّقد تحققت على
مرحلتني منفصلتني مثلتهما عمليتا
«درع الفرات» و«غصن الزيتون» اللتان
ً
ض ـم ـن ـتــا اح ـ ـتـ ــاال م ـب ــاش ـرًا لـلـمـنــاطــق
املـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــدة بـ ـ ــن ج ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس و«م ـ ـ ـيـ ـ ــدان

إكبس» على الشريط الـحــدودي ،وبني
األخ ـيــرة و«دي ــر بّـلــوط» بـمـحــاذاة لــواء
إسكندرون .وتمثلت الخطوة الثانية
ب ــ«ت ــرت ـي ــب أوراق إدل ـ ــب ب ـم ــا يـضـمــن
ّ
ّ
(مرحليًا على األقل).
التركية»
املصالح
وتطمح الـخـطــوة الثالثة إلــى «إنـشــاء
مـنـطـقــة ع ــازل ــة ف ــي اإلط ـ ــار الـجـغــرافــي
امل ـم ـت ــد ب ــن ج ــراب ـل ــس وال ـق ــام ـش ـل ــي»،
وس ــواء «ت ـ ّـم ذل ــك بـمــوجــب اتـفــاقـ ُـات أو
ّ
ّ
عسكرية ّأيًا يكن ثمنها»،
عمليات
عقب
ّ
وفـقــا للمصادر عينها .وعـلــى رغــم أن
التصعيد الـتــركــي األخـيــر فــي مناطق
ّ
«شرق ّالفرات» ليس جديدًا ،فإن أهدافه
امل ـتَ ــوخ ــاة ه ــذه امل ـ ـ ّـرة ت ـت ـجــاوز بكثير
ّ
مجرد ضغوطات في سياقات
كونها
ع ـ ّـام ــة ،ع ـلــى م ــا ت ــوح ــي ب ــه امل ــؤش ــرات
ّ
التركي ّة
املـتــوافــرة .وجريًا على الـعــادة
لم يقتصر التصعيد األخير على الشق
امليداني ،بل اشتمل أيضًا على تكثيف
الف ــت ل ـت ـصــري ـحــات ال ـســاســة األت ـ ــراك،
ُ
تستحضر بدايات التحضير
وبصورة
ّ
لغزو عفرين .في املقابل ،تبدو «قــو ّات
سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة» م ـط ـم ـئــنــة
ّ
(ظــاهـ ّ
ـريــا على األق ــل) إلــى أن الـظــروف
فــي «ش ــرق ال ـف ــرات» مـغــايــرة تـمــامــا ملا
كانت عليه في عفرين ،ال ّ
سيما لجهة
ال ـح ـضــور ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي ال ــذي
أنـشــأ قــواعــد اح ـتــال ع ـ ّـدة فــي مناطق

ّ
سيطرة «قسد» .وعزز تسيير «دوريات
مشتركة» فــي املـنــاطــق الـحــدوديــة بني
الجيش األمـيــركــي وق ـ ّـوات «قـســد» من
ّ
ثقة األخـيــرة ب ــأن واشنطن ليست في
ّ
وارد غض النظر عن الخطط التركية.
ّ
ع ـل ــى أن قـ ـ ـ ــراءة م ـع ـ ّـم ـق ــة لـلـمـعـطـيــات
ّ
سـتـكــون كفيلة بـتـبـيــان أن لـيــس لــدى
واش ـن ـطــن م ــا ت ـخ ـســره إذا م ــا أفـلـحــت
أن ـق ــرة ف ــي تـحـقـيــق خـطــوتـهــا الـثــالـثــة.
ّ
وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم أن «ق ـ ـسـ ــد» قـ ــد أرسـ ـل ــت
إش ـ ــارات ح ــول إي ـق ــاف الـعـمـلـيــات ضد
ّ
استمر التصعيد التركي،
«داعش» إذا
ّ
فإن تلك العمليات سبق لها أن توقفت
ّإبان الغزو التركي لعفرين من دون أن
ُيحدث ذلك فارقًا ملموسًا .عالوة على
ّأن مسألة تصفية «داعش» ّ
كليًا ال تبدو
ّ
حـتــى اآلن أول ــوي ــة أمـيــركـ ّـيــة حقيقية.
وعلى امتداد السنوات املاضية أدارت
واشـ ـنـ ـط ــن ل ـع ـب ــة ال ـ ـع ـ ــداء بـ ــن أنـ ـق ــرة
ّ
األطلسية و«قـســد» ،بما يضمن إبقاء
خ ـي ــوط ال ـل ـع ـبــة ف ــي قـبـضـتـهــا ويـتـيــح
لـ ـه ــا اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ــن الـ ـنـ ـقـ ـيـ ـض ــن وف ـق ــا
ّ
ألولـ ّ
ـويــات كــل مرحلة .وتــرى تقديرات
ّ
تــركـ ّـيــة للوضع فــي «ش ــرق ال ـفــرات» أن
األم ـي ــرك ـي ــن «لـ ــن ي ـم ــان ـع ــوا ال ــوص ــول
إل ــى ت ـســويــةٍ م ــا ،ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف».
فــي الــوقــت نفسه تستبعد التقديرات
ّ
أي خ ـ ـطـ ــوة مــن
م ـ ـعـ ــارضـ ــة م ــوسـ ـ ّك ــو ّ
هـ ــذا الـ ـن ــوع ،ال ســي ـمــا أنـ ـه ــا «تـسـتـنــد
ّ
اتفاقية
إلــى شــرعـ ّـيــة تتيحها مــاحــق
أض ـن ــة امل ـب ــرم ــة م ــع دمـ ـش ــق» .وتـضــع
أن ـقــرة فــي جملة خـيــاراتـهــا احتمال
القبول بـ«منطقة منزوعة السالح»
داخ ــل األراض ــي الـســوريــة على طول
ال ـح ــدود ب ـص ــورة تستحضر اتـفــاق
ّ
«ســوتـشــي» الـخــاص بــإدلــب .على أن
استنساخ هــذا السيناريو في شكل
«شرعي» ال يبدو أمرًا متاحًا في ظل
ُ
انعدام فرص وجود تفويض سوري
لواشنطن ،على غرار التفويض الذي
ّ
تتسلح بــه مــوسـكــو .وي ـقــول مصدر
ّ
سوري بارز لـ«األخبار» إن «الوضع
شرعي ّ
ّ
برمته،
في تلك املناطق غير
فالقوات األميركية هي ّ
قوات احتالل،
ّ
ّ
املحلية املتعاونة معها هي
والقوات
ّ
ّ
ّ
أدوات ،وال ـقــوات التركية ق ــوات غزو
واحـتــال بــدورهــا» .ال ُيبدي املصدر
ّ
ّ
أي قـلــق ف ــي م ــا يـتـعــلــق بـ«مستقبل
ّ
ّ
ّ
ال ـج ـغــراف ـيــا الـ ـس ــوري ــة» ،وي ــؤك ــد أن
ّ
«العلم السوري سيعود إلى كل شبر
ّ
ســوري في نهاية املـطــاف ،وعلى كل
ّ
مــن يـشــكــك ب ـهــذه النتيجة أن ينظر
إلى الخريطة كيف كانت قبل عامني
وكيف أصبحت اليوم».

«قسد» :ثقة حذرة
ت ـح ـض ــر فـ ــي ك ـ ــام الـ ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي
ٌ
باسم «قسد» كينو غابرييل ثقة حذرة
لـ ــدى ال ــدخ ــول ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل .يــؤكــد
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن م ـق ــارب ــة ال ـت ـهــديــدات
ّ
التركية ال يجب أن تتم من خالل تقييم
ّ
ّ
مــدى جدية األت ــراك ،ألن األســاس «هو
الصفقات والتفاوضات التي تحصل

بــن ال ـقــوى الـعــاملـيــة واإلقـلـيـمـ ّـيــة .وقــد
رأينا سابقًا كيف تم استبدال الغوطة
بمنطقة عـفــريــن ،وقـبـلـهــا مـنــاطــق من
ح ـم ــص وغ ـي ــره ــا ب ـم ـنــاطــق جــراب ـلــس
والباب ،بصفقات بني روسيا وتركيا».
ي ـس ـت ـب ـعــد الـ ـن ــاط ــق قـ ـي ــام «ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتـحــدة بـصـفـقــات مـمــاثـلــة ،ألن قــوات
س ــوري ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة أث ـب ـتــت أنـهــا
ال ـقــوة الـفـعــالــة الــوح ـيــدة فــي مــواجـهــة

ترى «قسد» أن «الظروف والمرحلة» تختلفان ّ
عما كانتا عليه إبان معارك عفرين (أ ف ب)

شــل م ــا يسمى
إرهـ ــاب داعـ ــش ،فـيـمــا فـ ّ
ال ـج ـيــش ال ـح ــر ال ـ ــذي ت ـبــن ـتــه تــرك ـيــا».
ي ـض ــع غ ــاب ــري ـي ــل ال ـت ـص ـع ـي ــد ال ـت ــرك ــي
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق «م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاوالت ل ـت ـغ ـط ـي ــة
املـ ـشـ ـك ــات والـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات ال ــداخ ـل ـي ــة
مماثل
التي تعيشها ،وقــد حصل أمــر
ُ ّ
بعد االنـقــاب الـتــركــي الـفــاشــل» .نــذكــر
ال ـنــاطــق بـتـصــريـحــات مـشــابـهــة سبق
أن صـ ــدرت ع ــن «ق ـس ــد» ع ـشـ ّـيــة ال ـغــزو

التركي لعفرين ،ونسأل« :هل تعولون
فـقــط ّ عـلــى أن األمـيــركـيــن مختلفون».
يتحفظ عن الخوض في مقارنات بني
واش ـن ـطــن ومــوس ـكــو ،وي ـضــع ذل ــك في
إطــار «املـهــاتــرات» غير املجدية .يقول:
«ك ــل ال ـظــروف مختلفة بــن املنطقتني
وبـ ــن امل ــرح ـل ـت ــن» ،وي ـض ـي ــف« :ن ـحــن
نستبعد حصول هجوم فعلي ،ولكن
هــذا ال يعني أنــه مستحيل ،وال يعني
أن ـنــا غ ـيــر مـسـتـعــديــن وأن ـن ــا ل ــن نـقــوم
بــالــدفــاع عــن شعبنا وأرض ـنــا بـكــل ما
لدينا مــن قــوة وإمـكــانـيــات كما فعلنا
فــي عـفــريــن ،والـنـتـيـجــة سـتـكــون رهنًا
باملعارك ومجرياتها ،إن حصلت».
ّ
ّ
السورية بدفاع جوي
فلتزودنا الدولة
فــي إطــار إجــابــاتــه عــن أسئلتنا ،يبدو
الفتًا حرص «الرئيس املشترك ملجلس
ســوريــا الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة» ري ــاض درار
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ت ــوص ـي ـف ــي «الـ ــدولـ ــة
ـوريـ ــة» ،و«ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ـ ّ
ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوري ــة»
ّ
مرات ّ
ّ
عدة .يشير إلى أن «تحضيراتنا
ّ
م ـس ـت ـمــرة ل ـلــدفــاع ع ــن مـنــاطـقـنــا .وقــد
بـ ـ ــدأت قـ ـ ــوات الـ ـتـ ـح ــال ــف بـ ــالـ ــرد عـلــى
ال ـت ـهــديــدات م ــن خ ــال مـشــاركـتـهــا في
دوريات على الحدود مع قوات سوريا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،وهـ ـ ــذا ب ــداي ــة ن ـظــرة
ج ــدي ــدة ل ـل ـم ـن ـط ـقــة» .وي ــؤك ــد وج ــوب
«عدم التسرع في الحكم على النتائج».
يقول« :طالبنا الدولة السورية بتحمل
مسؤولياتها من قبل في عفرين واليوم
فـ ــي ه ـ ــذه امل ـ ـنـ ــاطـ ــق» ،ويـ ـضـ ـي ــف« :م ــن
مسؤوليات الــدولــة السورية مساعدة
قوات سوريا الديموقراطية في الدفاع
ع ــن امل ـن ــاط ــق ،وت ــزوي ــده ــا بــالــوســائــل
ال ــدف ــاع ـي ــة وب ـخ ــاص ــة وس ــائ ــل ال ــدف ــاع
الـ ـج ــوي ف ــي ح ـ ــال ب ـ ــدأت ت ـح ـض ـيــرات
ّ
م ـع ــارك حـقـيـقـيــة» .ي ــرى أن ه ــذا األم ــر
ف ــي حـ ــال ح ــدوث ــه سـيـعـنــي «إش ـ ــارات
إيـجــابـيــة الس ـت ـمــرار ال ـت ـفــاوض بيننا
وبني الحكومة السورية من أجل مزيد
من التقدم في التفاهمات حول املنطقة
وبــات ـجــاه الـحــل الـسـيــاســي الـنـهــائــي».
ّ
وي ـ ّـوض ــح أن املـ ـح ــادث ــات م ــع دم ـشــق
«توقفت بعد اللقاء الثاني ،ولكننا ما
زلنا راغبني باستمراره في شكل هادئ
وعـ ـب ــر لـ ـج ــان ص ـغ ـي ــرة م ــن أج ـ ــل فـتــح
بــاب لحل املـشـكــات اآلنـيــة وفـتــح باب
آخــر لتفاهمات حــول امللف الخدمي».
ي ـخ ـتــم درار م ـت ـم ـنـ ّـيــا وجـ ـ ــود «س ـعــي
جــاد من قبل الحكومة ،ال على أساس
الفرض واإلخضاع ،وإنما على أساس
التفاهمات ألن هناك رغبة شديدة من
قبل مجلس سوريا الديموقراطية ومن
ّ
يمثلهم في الوصول إلى حل إيجابي».

تحليل إخباري

إسرائيل ــ روسيا :رهانات تل أبيب تنقلب عليها
علي حيدر
لم تنفع االتصاالت السرية والعلنية ،وال انكفاء سالح الجو عن مواصلة
اعتداءاته في الساحة السورية ،في تليني املوقف الروسي .ولم تنجح
كل محاوالت رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ،حتى اآلن ،في استدراج
موافقة الرئيس فالديمير بوتني على لقاء ثنائي يجمعهما بهدف بحث
مستجدات الساحة السورية ،ومحاولة ترتيب صيغة تنسيق جديدة
تمنح الجيش اإلسرائيلي هامشًا واسعًا في مواصلة اعتداءاته.
ومــع أن نتنياهو ومعه املؤسسة اإلسرائيلية ،بــدوا خــال األسابيع
املاضية كمن يتذلل لعقد مثل هذا اللقاء ،إال أنهم تعاملوا على أساس
أن ه ــذا األداء بمثابة ضــريـبــة ال بــد مـنـهــا ،خــدمــة ملـصــالــح إســرائـيــل
ّ
القومية ،وبهدف التمكن من مواجهة التهديد الــذي تشكله استعادة
الدولة السورية قدراتها ،وتعاظم محور املقاومة في سوريا واملنطقة.
واستندت تل أبيب أيضًا إلــى رؤيــة َّ
محددة ملفاعيل مساحة التباين
مع طهران وحلفائها في املوقف من الصراع مع إسرائيل ،األمر الذي
سيدفع موسكو – من منظور إسرائيلي – في هذه املرحلة إلى العودة
واالقتراب من تل أبيب.
فــي املـقــابــل ،أت ــى نـفــي الـكــرمـلــن عـلــى لـســان الـنــاطــق بــاســم الــرئــاســة،
ديميتري بيسكوف ،ليؤكد صحة التقارير اإلعــامـيــة اإلسرائيلية
التي تحدثت عن إلغاء لقاء مزمع بني الرئيس الروسي ورئيس الوزراء
اإلسرائيلي في العاصمة الفرنسية «كونه لم يكن ...كي يلغى» .لكن
بعد هذه املحطة ،باتت إسرائيل أكثر إدراكًا الستعداد الطرف الروسي
للذهاب أبعد مدى مما خطر على بال املؤسستني األمنية والسياسية
اإلسرائيليتني ،وخارج إطار رهاناتهما التي استندوا إليها منذ الثامن

عشر من أيلول املاضي .ومن الواضح أن تل أبيب اكتشفت أيضًا أنها
لم تقرأ بشكل دقيق خلفيات املوقف الروسي وح ــدودهّ .
وتبي أنها
حاولت أن تسقط رؤيتها على تقدير القيادة الروسية ملصالحها في
سوريا واملنطقة.
فــي هــذا الـسـيــاق ،أص ــاب مــوقــف وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي
ً
الف ــروف «مـقـتــا» مــن الــرهــان اإلســرائـيـلــي عـنــدمــا اعـتـبــر أن «تـجــدد
القصف اإلسرائيلي على أهــداف سورية ليس فقط سيعرض األمن
للخطر ،بــل سـيــؤدي إلــى عــدم اسـتـقــرار املـنـطـقــة» .وتنبع أهمية هذا
املوقف تحديدًا ،والرسائل التي تنطوي عليه ،أنه يتعارض مع الرهان
اإلســرائـيـلــي بــأن مــواصـلــة الـضــربــات العسكرية ،والـلـعــب على حافة
التدحرج نحو مواجهة واسعة سيدفع الروسي للضغط على الجانب
اإلي ــران ــي وعـلــى الــدولــة ال ـســوريــة ،مــن أج ــل ع ــدم إع ــادة بـنــاء وتطوير
القدرات الصاروخية والعسكرية في سوريا ،تجنبًا لصدام واسع مع
إسرائيل انطالقًا من أن ذلك قد يطيح باإلنجازات الروسية.
لكن الذي حصل في هذه املرحلة ،أن النتائج كانت معاكسة ملا راهنت
ً
عليه إسرائيل ،فبدال من أن تكون وجهة الضغوط الروسية ،نتيجة
التلويح بالتصعيد اإلسرائيلي ،باتجاه محور املقاومة ،انقلبت رياح
الـضـغــوط واتـجـهــت نـحــو تــل أب ـيــب .بــل ذهـبــت مــوسـكــو ،عـلــى لسان
الفــروف ،إلى حد تحميلها مسؤولية أي خطوات عمالنية تؤدي إلى
تصعيد عسكري .وفي هذا اإلطــار رأى الفــروف أيضًا أن «العمليات
القتالية اإلســرائـيـلـيــة فــي ســوريــا تـســاهــم فـقــط فــي زي ــادة الـتــوتــرات
اإلقليمية».
وكشف موقف وزير الخارجية الروسي أيضًا حني قال إن «إسرائيل
عـ َّـرضــت حياة العسكريني ال ــروس ،بالقرب مــن تــدمــر ،للخطر ،بعدم

تنفيذ التزاماتها حــول سوريا أمــام روسـيــا» ،عن أن موسكو قررت
أال تعاقب إسرائيل فقط على حادثة سقوط طائرة «إيليوشن »20
ومقتل طاقمها ،بل أيضًا عن كافة الضربات التي كان باإلمكان أن
تؤدي إلى سقوط خسائر روسية في ضربات سابقة .ولكن موسكو
اكتفت في ذلك الحني بتنبيهات أو مالحظات سرية وعلنية ،كونها لم
تؤد إلى سقوط خسائر بشرية روسية .وهو ما يكشف عن خلفية
ِ
السقف الروسي املرتفع في صيغة التنسيق التي تقول عنها تل أبيب
أنها ستساهم في تقييد حركة سالح الجو.
فــي أع ـقــاب ه ــذه املـسـتـجــدات وم ــا تـنـطــوي عـلـيــه مــن تـبــديــد رهــانــات
إسرائيلية ،في هــذه املرحلة ،يصبح مفهومًا اإلطــار الــذي تندرج فيه
املــواقــف التصعيدية على ألسنة وزراء مــن أعـضــاء املجلس ال ــوزاري
املصغر ،والتي أظهرت منسوب القلق لدى مؤسسة القرار في تل أبيب.
وأكدت على إدراكها ملحدودية خياراتها ،واألخطار التي ارتفعت في
ضوء تصلب الروسي وإصــراره على مواقفه .وفي هذا السياق ،أتى
تحذير وزير البيئة زئيف إلكني ،من أنه في حال استخدم السوريون
صواريخهم الدفاعية الروسية املتطورة« ،أس  ،»300التي تم تسليمها
مؤخرًا إلسقاط طائرات سالح الجو في األجواء اإلسرائيلية ،فسيتم
استهداف املنصات ،حتى لــو أدى ذلــك إلــى تهديد حياة العسكريني
الروس املوجودين في مواقع اإلطالق .وأقر إلكني بالتهديد الكبير الذي
تشكله منظومات «أس  »300على القوة الجوية ،الفتًا إلــى أن تزود
الجيش الـســوري بها «قــد يــؤدي إلــى زعــزعــة استقرار الــوضــع» .هذا
مع اإلشــارة إلى أن أهمية مواقف إلكني تنبع أيضًا ،من كونه رئيسًا
مشاركًا للجنة الحكومية الروسية – اإلسرائيلية املشتركة ،وكــان
مترجمًا خالل لقاءات بني نتنياهو وبوتني .وذهب زميله وزير األمن

الــداخـلــي غلعاد أردان إلــى الــدعــوة إلــى «ض ــرورة مواصلة استهداف
الوجود اإليراني في سوريا ،حتى لو أدى ذلك بثمن نشوب مواجهة
على الجبهة الشمالية» .وأكد أن إسرائيل ستواصل هذا الخيار «ألن
ّ
التمركز اإليــرانــي في سوريا يشكل خطرًا وجوديًا مستقبليًا على
دولة إسرائيل».
مع ذلك ،وبعيدًا من مدى جدية الرسائل اإلسرائيلية في التعبير عن
االستعداد لخوض مواجهة عسكرية واسعة ،واالصطدام بالروسي
مباشرة ،لــم يعد أمــام تــل أبيب ســوى االستعانة بــالــواليــات املتحدة،
لتبني موقفها بشكل أكثر جدية وحزمًا في مقابل موسكو .وهو
ِّ
ويحول هذه القضية إلى ورقة
ما قد ينطوي على مزيد من التعقيد
ابـتــزاز روسـيــة فــي مواجهة واشـنـطــن .ومــع أن دعــوة مبعوث اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة إل ــى س ــوري ــا ،جـيـمــس ج ـي ـفــري ،مــوس ـكــو إل ــى «ال ـس ـمــاح
إلسرائيل بمواصلة هجماتها على الساحة السورية» ،كما كانت تفعل
ذلــك سابقًا ،تعكس املــوقــف السياسي األمـيــركــي املــؤيــد لــاعـتــداءات
اإلسرائيلية ،لكن تل أبيب تحتاج إلى ما هو أبعد من ذلــك .وفي ظل
انـتـصــارات محور املـقــاومــة ،وتـطــور قــدراتــه ،لــم تعد تــل أبيب تكتفي
بتصدي الواليات املتحدة للدفاع عن أمنها ومصالحها ،عبر فرض
عـقــوبــات اقـتـصــاديــة على إي ــران ،وال بمطالبة واشـنـطــن عــدم إخــراج
قواتها من سوريا حتى ال يتكرس التواصل الجغرافي ملحور املقاومة،
وال بحمايتها في املؤسسات الدولية من أي قرارات تحد من إجرامها
بحق الشعب الفلسطيني ،وال بمساعيها لشرعنة احتاللها ...بل باتت
اآلن أيضًا أحوج لحمايتها من مفاعيل املوقف الروسي املتصلب ،وما
يمكن أن يترتب عليه من تداعيات تصب في مصلحة محور املقاومة،
وفي الساحة السورية تحديدًا.
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فلسطين

شهر على مطاردة نعالوة :اإلخفاق اإلسرائيلي مستمر
على رغم السيطرة اإلسرائيلية القوية في
الضفة المحتلة ،وعلى رغم التنسيق األمني
المفتوح مع «السلطة» ،وشبكة العمالء،
وإجراءات القمع واالعتقال بحق العائلة ،مرّ
شهر على مطاردة المقاوم أشرف نعالوة ،من
دون أن تصل إسرائيل إلى طرف خيط في شأنه
سلفيت ـــ عبد القادر عقل
ضمن حملة مستمرة منذ أكثر من شهر ،دهمت قوات كبيرة من
جيش العدو اإلسرائيلي ظهر أمــس منزل عائلة املطارد أشرف
وليد نعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم ،شمال الضفة
املحتلة ،وذلك بعد ساعات من اعتقال والده (فجرًا) ،فيما يواصل
العدو اعتقال والدته وشقيقه أمجد ،وأيضًا شقيقته املحاضرة
الجامعية فيروز.
وبينما رافقت الجنود طائرة تصويرّ ،
فجروا بداية الباب الرئيسي
للمنزل الخالي من ساكنيه ،بقذيفة صاروخية ثم شرعوا بإلقاء
قنابل الصوت داخله بكثافة .وملا تبني لهم خلو البيت ،اعتلى ٌ
عدد
من ضباط استخبارات العدو سطح املنزل ،فيما استجوب الجنود
ميدانيًا الشقيقة الوحيدة املتبقية للعائلة في ّ
الحي وأحد أقارب
أشرف .ولم يسلم أقرباء العائلة من تهديدات العدو ومضايقاته،
وحتى املتزوجات خارج بيت العائلة ،إذ الحقهم في منازل خارج
حي النعالوة ،ضمن إطــار الترهيب والعقاب الجماعي والضغط
على أشرف إلرهاقه ودفعه إلى تسليم نفسه.
مــن جـهــة أخ ــرى ،شـ ّـنــت ق ــوات ال ـعــدو تــرافـقـهــا ك ـ ٌ
ـاب بوليسية
حملة تمشيط وتفتيش داخل عدد من األبنية املحيطة وبعض

الـحـقــول واألراض ـ ــي الــزراع ـيــة ،وذل ــك فــي أع ـقــاب ق ــرار محكمة
العدو النهائي قبل يومني بإنفاذ هدم منزل العائلة ،بعد رفض
االعتراض املقدم من العائلة .وهي املرة األولى التي يتقرر فيها
هــدم املـنــزل قبل قتل املـطــارد أو اعتقاله .ومنذ أكثر مــن أربعة
أسابيع ،تواصل قوات العدو اقتحام ضاحية شويكة واملناطق
القريبة منها على نحو شبه يومي ،وتنصب الحواجز املفاجئة
على مداخل طولكرم ،في سعي حثيث للوصول إلى منفذ عملية
«بــركــان» الـتــي ّأدت إلــى مقتل مستوطنني وإصــابــة آخــر قــرب
سلفيت ،وسط الضفة.
وبينما ألغى وزيــر األمــن اإلســرائـيـلــي ،أفيغدور ليبرمان ،أمــس،
اجتماعًا مع عائلتي املستوطنني املقتولني في عملية «بــركــان»،
قــالــت الـقـنــاة « »20الـعـبــريــة إن الـجـيــش أخـفــق فــي اعـتـقــال منفذ
العملية بعد ساعتني من محاصرة منزل عائلته .وعلل ليبرمان
قراره بأنه لم يعد من املمكن إجراء «حوار مفتوح» بعد تسريب
محادثة هاتفية بني ممثل عن وزارة األمن ووالــد املستوطن كيم
ليفنغرود يحزكيل للصحافة.
وجاء في التسريب على لسان الوالد« :إذًا ،باختصار لن تفعلوا
شيئًا .اسمع ،لقد دمروا عائلتي ،ملاذا ال تأخذون ذلك باالعتبار؟…
بالنسبة إلي ،إذا كنتم ستهدمون ركنًا من املنزل ،فال تهدموه على
اإلطــاق ،أبقوه واقفًا» ،في إشــارة إلى كون أشــرف يمتلك طابقًا
واحدًا من البيت فقط .وأول من أمس ،تظاهر مئات املستوطنني في
«بركان» ،طالبني باتخاذ إجراءات أشد ضد منفذ الهجوم وعائلته،
كما ن ــادوا بــإعــدام بنعالوة وهــدم املـنــزل الــذي أقــام فيه بالكامل،
وترحيل عائلته من الضفة وإعالن مزيد من البناء االستيطاني.
وفي ظل اإلخفاق األمني اإلسرائيلي ،والتكاليف البشرية واملالية
حمل
العالية للمطاردة ،وصلت اإلج ــراءات اإلسرائيلية إلــى حـ ّـد
ِ
جنود إسرائيليني صــورة املـطــارد نعالوة على حواجز طولكرم
قبل أيام ،حيث استجوبوا الفلسطينيني في املركبات ّ
واملارة حول
هل يعرفون الشخص في الصورة أو شاهدوه!

العراق

مهلة إضافية لعبد المهدي:
«منح الثقة» إلى األسبوع المقبل
على الرغم من أن ال
بأن عادل عبد
شيء يشي ّ
المهدي تمكن من حلحلة
العقد الحائلة دون اكتمال
حكومته ،بل إن عقدًا أخرى ً
أضيفت إليها ،إال أن ثمة تفاؤال
بالتصويت على الحقائب
الشاغرة مطلع األسبوع
المقبل ،قبيل انعقاد الجلسة
األسبوعية لمجلس الوزراء
ّ
أج ّل البرملان العراقي ،أمس ،منح الثقة
ملــرشـحــي الـحـقــائــب الـثـمــانــي الـبــاقـيــة.
ت ــأج ـي ــل ج ــدي ــد ح ـ ــال دون اس ـت ـك ـمــال
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـ ــادل ع ـبــد امل ـه ــدي،
ّ
«كــاب ـي ـن ـتــه» الـ ــوزاريـ ــة ،ف ــي ظ ــل تــأكـيــد
م ـ ـصـ ــادر «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن ال ـت ـص ــوي ــت
سيجري مطلع األسبوع املقبل .مهلة
ّ
يــؤمــل أن يتمكن خاللها عبد املهدي
مــن تــذلـ ّيــل الـعـقـبــات ،وتحقيق تــوافــق
على مرشحي حقائب الداخلية (فالح
ال ـف ـيــاض) وال ــدف ــاع (فـيـصــل الـجــربــا/
هـ ـش ــام الـ ـ ــدراجـ ـ ــي) والـ ـثـ ـق ــاف ــة (ح ـســن
الــربـيـعــي) والـتــربـيــة (ص ـبــا الـطــائــي)،
ّ
الـتــي بــاتــت هــي األخ ــرى مـحــل خـ ّـاف،
ب ـعــدمــا أب ـ ــدت ك ـتــل «امل ـ ـكـ ـ ّـون ال ـســنــي»
امل ـ ـن ـ ـضـ ــويـ ــة فـ ـ ــي « ّت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء»
امتعاضها من تسنم الطائي للوزارة،
بينما ّ
تمسك األمــن العام لـ«املشروع
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» ،خ ـم ـي ــس الـ ـخـ ـنـ ـج ــر ،ب ـه ــا،
لـ«كفاءتها ونزاهتها».
وخ ـ ــا ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ال ـج ـل ـس ــة ال ـ ــ11
لـ ـلـ ـب ــرمل ــان ،املـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـررة ا ّل ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،م ـ ــن ب ـنــد
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى امل ــرشـ ـح ــنُ ،
وح ـصــر

ال ـت ـصــويــت ف ـي ـهــا ف ــي «ت ـش ـك ـيــل لجنة
تحقيقية فــي قضية انـتـخــاب محافظ
بــابــل (إذ ُيـتـهــم املـحــافــظ الـجــديــد كــرار
ال ـع ـب ــادي ،اب ــن شـقـيـقــة مـحــافــظ البنك
املركزي العراقي علي العالق ،بتوزيع
م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة ع ـل ــى أع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
ً
املـحــافـظــة بـغـيــة انـت ـخــابــه) ،فـضــا عن
م ـن ــاق ـش ــة مـ ــوضـ ــوع ن ـ ـفـ ــوق األس ـ ـمـ ــاك
ب ـح ـض ــور وزيـ ـ ـ ـ َـري الـ ــزراعـ ــة وال ـص ـحــة
وال ـب ـي ـئــة ،وتـشـكـيــل ال ـل ـجــان الـنـيــابـيــة
ال ــدائ ـم ــة لـلـمـجـلــس» .وم ــع ذلـ ــك ،أمـلــت
ب ـع ــض الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة أن تـشـهــد
جلسة اليوم تصويتًا على «الكابينة»،
لكن مصادر مطلعة نفت ،في حديثها
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إمـكــانـيــة ح ــدوث ذلــك،
قــائـلــة إن «ال ـت ـصــويــت سـيـكــون مطلع
األسبوع املقبل ،وقبيل انعقاد الجلسة
األسبوعية ملجلس الوزراء».
وبـعــدمــا رفـضــت كتلة «س ــائ ــرون» في
مــا مضى التصريح بأسباب رفضها
ّ
تولي الفياض حقيبة الداخلية ،خرج
عضو الكتلة عن «الحزب الشيوعي»،
رائـ ــد فـهـمــي ،أمـ ــس ،لـيـقــول إن «زعـيــم
التيار الصدري ،مقتدى الصدر ،وضع
فـيـتــو عـلــى ال ـف ـيــاض» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«الرفض ينبع من كونه (الفياض) قد
ُج ـ ّـرب سابقًا فــي مناصب أمنية عــدة،
وهو ما يتماشى ُمع ما نادى به املرجع
ال ـس ـي ـس ـتــانــي (املـ ـ ـج ـ ـ َّـرب ال ُي ـ ـجـ ــرب)».
وأض ـ ـ ــاف أن «هـ ـ ــذه امل ـن ــاص ــب امل ـهـمــة
ُ
يجب أن تـنــاط بشخصيات مستقلة،
بعيدة عن االنتماءات الحزبية ،وغير
خ ــاض ـع ــة ل ــوص ــاي ــة أط ـ ـ ــراف م ـع ـي ـنــة».
ورأى النائب عن «عصائب أهل الحق»
(املنضوية في «تحالف الفتح») عدي
ع ـ ـ ــواد ،م ــن ج ـه ـت ــه ،أن «ال ـض ـغ ــوط ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ُت ـ ـمـ ـ َ
ـارس ع ـلــى عبد
املـ ـه ــدي ه ــي س ـبــب تــأخ ـيــر اسـتـكـمــال
الكابينة الحكومية»ّ ،
مبينًا أن «بعض

الكتل السياسية غير مقتنعة ببعض
املرشحني للوزارات الباقية (في إشارة
إلى «سائرون») ،لكن جهات سياسية
تـ ـضـ ـغ ــط م ـ ــن أج ـ ـ ــل حـ ـص ــولـ ـه ــم ع ـلــى
حقائب وزاري ــة (فــي إشــارة أخــرى إلى
«الفتح»)».
وإلـ ـ ــى ج ــان ــب تـ ـح ـ ّـدي ح ـل ـح ـلــة الـعـقــد
الـ ـح ــائـ ـل ــة دون اك ـ ـت ـ ـمـ ــال الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
يـخـضــع عـبــد امل ـهــدي الخـتـبــار نيابي
ه ــدف ــه تـثـبـيــت ح ـض ــوره ف ــي الـعـمـلـيــة
السياسية ،وتــأكـيــد قــدرتــه فــي تنفيذ
ّ
منهاجه ال ـ ــوزاري ،خـصــوصــا فــي ظــل
ربط قوى سياسية متعددة بني دعمها
له وبــن مهل زمنية .وفــي هــذا اإلطــار،
أكـ ــدت الـنــائـبــة ع ــن «ت ـحــالــف ال ـب ـنــاء»،
أمس ،زهرة البجاري ،أن «البناء يدعم
عبد املهدي ،ويمنحه الحرية الكاملة
ّ
الختيار وزرائه» ،مستدركة بأن «الكتل
الـسـيــاسـيــة مـنـحـتــه م ــدة ثــاثــة أشـهــر
إلظ ـه ــار ق ــدرت ــه ع ـلــى إدارة الـحـكــومــة
بـنـحــو صـحـيــح ،وإن أخ ـفــق فــي إدارة
حكومته ومحاسبة املقصرين ،فإننا
سنتراجع عــن دعـمــه ،وسيكون هناك
حراك برملاني لسحب الثقة منه».
على خط مواز ،كانت الفتة أمس زيارة
نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء وزي ــر الخارجية
ال ـق ـط ــري ،مـحـمــد ب ــن ع ـبــد الــرح ـمــن آل
ُ
ث ــان ــي ،ل ـل ـعــاص ـمــة بـ ـغ ــداد ،ال ـت ــي ت ـعـ ّـد
األولى ملسؤول عربي يزور العراق منذ
ّ
تولي عبد املهدي رئاسة الوزراء مطلع
الـشـهــر امل ــاض ــي .وخ ــال ل ـقــاءاتــه ّالتي
جـمـعـتــه ب ــال ــرؤس ــاء ال ـثــاثــة ومـمــثـلــي
القوى السياسية في املنطقة الخضراء،
عـ ّـبــر ال ــوزي ــر الـقـطــري عــن «دع ــم بــاده
مختلف األفــرقــاء العراقيني ،والوقوف
ـادي ــة في
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـح ـكــومــة االتـ ـح ـ ُ
عملية إع ــادة إعـمــار» املناطق املـحـ ّـررة
من تنظيم «داعش».
(األخبار)
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العالم

العالم
الحدث

ّ
«تقطيع األوصال» تعطل «غزوة» الحديدة:
ميليشيات «التحالف» بال إمدادات

اليمن

ّ
تمكنت قوات الجيش واللجان
الشعبية أمس من تخفيف الضغوط
العسكرية على محيط مدينة الحديدة،
عبر نجاحها مجددًا في نقل المعركة إلى
غرب المحافظة وجنوبها .وعلى رغم
بعض االختراقات التي حققتها ميليشيات
«التحالف» في األيام الماضية ،إال أنه
«ال قلق» بحسب تأكيدات زعيم
«أنصار الله» ،الذي ّ
حمل األميركيين
مسؤولية التصعيد األخير
دخ ـل ــت ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـت ـج ــددة ل ـل ـقــوات
املوالية لـ«التحالف» في محيط مدينة
ال ـحــديــدة أسـ ِّبــوعـهــا ال ـثــانــي ،مــن دون
ّ
أن يتمكن ُمـنــفــذوهــا مــن قلب املعادلة
امليدانية على جبهة الساحل الغربي،
والتي ال تزال إلى اآلن ـ ـ على رغم بعض
االختراقات ـ ـ ملصلحة الجيش اليمني
وال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة .تـ ـط ــورات ال ـيــوم
السادس من املواجهات جاءت ،أيضًا،
في غير مصلحة امليليشيات املدعومة
ّ
إم ــارات ـي ــا وس ـع ــودي ــا ،ب ـعــدمــا تـمــكـنــت

استعادت القوات المشتركة
المواقع التي خسرتها في
محيط جامعة الحديدة
الـقــوات املشتركة مــن قطع طــرق إمــداد
تلك امليليشيات مــن جنوب الحديدة.
نتيجة ش ـ ّـدد قــائــد «أنـصــار الـلــه» عبد
ّ
املضي في
امللك الحوثي على ضــرورة
ت ـعــزيــزهــا ،م ــؤك ـدًا أن «االس ـت ـس ــام ال

ُس ّجلت ،عقب قطع خطوط اإلمداد ،نداءات إلى مقاتلي الميليشيات باالنسحاب (أ ف ب)

ً
يكون ولــن يـكــون»ُ ،
ومـحـ ِّـمــا الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة املـ ـس ــؤولـ ـي ــة عـ ــن ال ـت ـص ـع ـيــد
األخير.
ّ
وت ـمــكــن الـجـيــش وال ـل ـج ــان ،أم ــس ،من
سـ ـ ّـد خ ـط ــوط إم ـ ـ ــداد ال ـ ـقـ ــوات امل ــوال ـي ــة
ل ـ ــ«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» م ـ ــن جـ ـه ــة م ــدي ــري ـت ــي
الـتـحـيـتــا والــدري ـه ـمــي ( ُج ـنــوب مدينة
الـ ـح ــدي ــدة) ف ــي ع ـم ـل ـيــة أطـ ـل ــق عـلـيـهــا
«تقطيع األوص ــال» ،وفقًا ملا أفــادت به
«األخبار» مصادر عسكرية من «أنصار
ال ـلــه» ،الفـتــة إلــى ّ أنــه بعد انـقـطــاع تلك
املهاجمني من
الخطوط لم يتبق أمــام
ِ
ّ
ممر إلجــاء قتالهم وجرحاهم سوى
البحر .وبذلك ،تكون القوات املشتركة
ق ــد اس ـت ـطــاعــت ،مـ ـج ــددًا ،ن ـقــل املـعــركــة

إل ــى غ ــرب املـحــافـظــة وجـنــوبـهــا بهدف
تخفيف الـضـغــط عــن مـحـيــط املــديـنــة.
وه ــو مــا ظـهــرت مــؤشــراتــه ســريـعــا مع
تراجع ّ
حدة املواجهات بحلول ساعات
امل ـ ـسـ ــاء ،وت ـس ـج ـي ــل ن ـ ـ ـ ــداءات مل ـقــات ـلــي
امليليشيات بــاالنـسـحــاب مــن مختلف
مـ ـن ــاط ــق االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات ،ب ـح ـس ــب مــا
تحدثت به املصادر نفسها.
ولليوم السادس على التوالي ،عجزت
الـ ـ ـق ـ ــوات امل ــوالـ ـي ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» عــن
ّ
الوصول إلى «خط الشام» الذي يربط
الـعــاصـمــة صـنـعــاء بـمــديـنــة الـحــديــدة،
وال ــذي أك ــدت مـصــادر ميدانية أنــه «ال
يــزال مفتوحًا حتى اآلن» .وكانت تلك
ال ـ ـقـ ــوات اس ـت ـط ــاع ــت ،األح ـ ــد امل ــاض ــي،

عبر تنفيذها عملية التفاف من جهة
الـصـحــراء ،الــوصــول ّ إلــى قبالة مدينة
ال ـصــالــح ،لـكـنـهــا تــوق ـفــت ه ـنــاك بفعل
امل ـقــاومــة الـشــرســة الـتــي ووج ـهــت بها
ّ
م ــن ِق ـ َـب ــل الـجـيــش وال ـل ـ ّج ــان .وف ــي ظــل
الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة امل ـكــث ـفــة ،خـصــوصــا
على محور كيلو  ،16تواصلت املعارك
فــي منطقة كيلو  ،10ومحيط منطقة
كيلو  ،7ومحيط قوس النصر ،من دون
ّ
أن تـتـمــكــن املـيـلـيـشـيــات م ــن الــوصــول
إل ـ ــى ط ـ ــرق إمـ ـ ــداد ال ـ ـقـ ــوات امل ـش ـتــركــة.
وف ــي ش ــرق املــدي ـنــة ،اسـتـطــاع الجيش
وال ـل ـجــان اس ـت ـعــادة امل ــواق ــع ال ـتــي كــان
ـاجـمــون فــي محيط
سيطر عليها املـهـ ِ
جامعة الحديدة وهيئة تطوير تهامة،

ل ـي ـتــراجــع هـ ــؤالء إل ــى مـحـيــط ال ـبــوابــة
الغربية للجامعة.
ت ــراج ــع ب ــدا زع ـيــم «أن ـص ــار ال ـل ـ ّـه» ،في
خطابه أمــس ،مطمئنًا إلــى تحققه؛ إذ
ّ
إن «تمكن العدو من (تحقيق) اختراق
هـنــا أو هـنــاك ال يعني نـهــايــة املعركة
أبدًا ،بل يعني أن القتال أوجب والدافع
أك ـب ــر» ،وف ـقــا مل ــا ش ـ ّـدد عـلـيــه الـحــوثــي،
واصفًا «املسار العسكري اليوم» بأنه
«ف ــاص ــل وأسـ ــا ُسـ ــي» ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أن
«فرصة جديدة أعطيت لهذا التصعيد
هــي شـهــر واحـ ــد» ،وفـقــا ملــا ُي ـقــرأ ـ ـ ـ من
وجهة نظر «أنصار الله» ـ ـ في الدعوة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة إلـ ـ ــى وقـ ـ ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار
والجلوس إلى طاولة التفاوض خالل

ّ
توعد أميركي بموقف «أقوى»:
قمة ترامب ـ ـ أردوغان تحسم قضية خاشقجي؟

 30يــومــا .وه ــي دع ــوة عـ ّـدهــا الحوثي
ً
استكماال للنهج األميركي منذ بداية
الـعــدوان ،معتبرًا «نغمة السالم أشبه
م ــا ت ـك ــون ب ـش ـي ـفــرة» ي ـت ـ ّـم م ــن خــالـهــا
ّ
«تدشني التصعيد» في كل مرة .وأشار
إلــى أن «اسـتـمــراريــة ال ـعــدوان مرهونة
باملوقف األميركي ،ولو أراد األميركي
أن ي ـتــوقــف ه ــذا الـ ـع ــدوان فـسـيـتــوقــف
فورًا» .وأكد الحوثي أنه «ال قلق مهما
كانت إمكانات العدو واختراقاته طاملا
ه ـن ــاك إرادة وت ـح ـ ّـم ــل ل ـل ـم ـســؤول ـيــة»،
منبهًا إلــى «(أنـنــا) معنيون بالتحرك
ال ـجـ ّـاد فــي الـســاحــل وال ـح ــدود وســائــر
ال ـج ـب ـه ــات وامل ـ ـح ـ ــاور» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
«م ـ ـعـ ــركـ ــة ال ـ ـسـ ــاحـ ــل مـ ـع ــرك ــة م ـه ـم ــة،
وتحتاج إلى زخم بشري ،ألن امتدادها
هو بأكثر من  200كيلومتر».
وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم ت ـ ـشـ ــاؤم «أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»
ب ـ ــ«م ـ ـسـ ــار الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام» ،بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى أن
«ط ـب ـي ـعــة االسـ ـتـ ـع ــدادات وال ـتــرت ـي ـبــات
عـلــى امل ـس ـتــوى امل ـيــدانــي ال تـشـيــر إلــى
أي اس ـت ـعــداد لـلـســام وال ل ـلـحــوار من
أجـ ــل الـ ـس ــام وال لــال ـت ـفــات إلـ ــى هــذا
ً
املوضوع أصال» وفق حديث الحوثي،
يــواصــل امل ـب ـعــوث األم ـمــي إل ــى الـيـمــن،
مــارتــن غــريـفـيــث ،تحضيراته للجولة
التفاوضية املقبلة ،املنتظر انعقادها
ف ــي ال ـس ــوي ــد أواخـ ـ ــر ال ـش ـهــر ال ـج ــاري.
والتقى غريفيث ،أمــس ،فــي العاصمة
األردن ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ّـم ـ ــان ،ع ـ ـ ــددًا مـ ــن قـ ـي ــادات
«مــؤتـمــر حـضــرمــوت ال ـجــامــع» ـ ـ ـ وهــو
أح ــد امل ـكـ ّـونــات الـسـيــاسـيــة فــي جنوب
ال ـي ـمــن ـ ـ ـ ـ وت ـب ــاح ــث م ـع ـهــم ف ــي جـهــود
استئناف املـفــاوضــات ،فــي وقــت جـ ّـدد
األمــن الـعــام لألمم املتحدة ،أنطونيو
غوتيريش ،دعــوتــه إلــى «وقــف العنف
ف ــورًا» ،الفتًا إلــى أن «اتـصــاالت تجري
م ـ ــع األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ك ـ ــاف ـ ــة ،وع ـ ـلـ ــى ج ـم ـيــع
املستويات ،من أجل إنهاء القتال الذي
تصاعد في اليومني املاضيني».
(األخبار)

مصر
ّ
مدعو،
 500أجنبي من أصل  5آالف
هم فقط «شباب العالم» في الدورة
الثانية من المنتدى المقام في شرم
هؤالء الـ500
الشيخ .العشرات من ً
مقيمون في مصر أصال ،والغالبية
منهم من أفريقيا ،مع غياب حضور
هي
رسمي وتغطية إعالمية جيدةً ،
الخالصة التي خرج بها المنتدى ،فضال
عن أحاديث طويلة ومتكررة لعبد
الفتاح السيسي
القاهرة ـــ جالل خيرت
ل ـل ـع ــام ال ـث ــان ــي ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،يـقـيــم
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري ،ع ـ ـبـ ــد الـ ـفـ ـت ــاح
الـسـيـســي ،مـنـتــدى يجمع فـيــه شباب
العالم ،أو هكذا يقول اإلعــام املحلي،
لـ ـكـ ـن ــه ع ـم ـل ـي ــا مـ ـنـ ـت ــدى ال ت ـس ـت ـف ـيــد
م ـنــه ال ــدول ــة إال بــال ـح ـضــور امل ـحــدود
ل ــأج ــان ــب ف ــي شـ ــرم ال ـش ـي ــخ ،ف ـه ــو ال
يـخــرج بــأي نتائج يمكن أن يلمسها
املواطن الذي لم يشاهد على شاشات
التلفزيون سوى جلسات ومناقشات،
ب ـع ــدم ــا غ ـ ّـي ـب ــت ع ــدس ــات ال ـك ــام ـي ــرات

أماكن الطعام الفارهة والهدايا التي
حـصــل عليها بـعــض ال ـض ـيــوف ،رغــم
أن الــرئ ـيــس ي ـطــالــب الـطـلـبــة بخفض
وزن ـ ـهـ ــم ح ـت ــى يـ ـك ــون ــوا أكـ ـث ــر ل ـيــاقــة،
وي ـطــالــب امل ــواط ـن ــن بــاالق ـت ـصــاد في
ّ
وتحمل الظروف الصعبة!
النفقات
ّ
املـ ـنـ ـت ــدى ن ــظ ـم ــه جـ ـه ــاز «املـ ـخ ــاب ــرات
العامة» ،برئاسة الـلــواء عباس كامل
الــذي حــرص شخصيًا على استقبال
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ل ـ ـ ــدى وص ـ ــول ـ ــه ،فـ ـيـ ـم ــا لــم
يـحـضــره عـلــى مـسـتــوى ال ـقــادة ســوى
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود
عـ ـب ــاس ،خـ ــال االفـ ـتـ ـت ــاح ،وال ــرئ ـي ــس
السوداني عمر البشير خالل الختام،
وج ـ ــرى االح ـت ـف ــاء بــالـبـشـيــر م ـثــل كل
زياراته ،إذ سبق االحتفاء به بمناسبة
«عيد األســرة املصرية» .لذلك ،حرص
ـون ع ـل ــى أرق ـ ـ ــام م ـب ــال ــغ فـيـهــا
امل ـن ـظ ـم ـ ّ
ملنتدى مثل فيه عدد كبير من الشباب
ً
األفــري ـق ـيــن ب ــاده ــم ،م ــع أن ـهــم أص ــا
مقيمون في «املحروسة» ،فيما كانت
اإلحـصــائـيــة  500أجـنـبــي مــن أص ــل 5
آالف ضيف ُدعوا إلى «مدينة السالم».
ورغـ ــم أن غــال ـب ـيــة ف ـعــال ـيــات املـنـتــدى
خصصت للحديث عــن أفــريـقـيــا ،فلم
يحضر ٌّ
أي من ممثليها على املستوى
الــرس ـمــي ،إن ـمــا كــانــت الـغــالـبـيــة على
امل ـس ـت ــوى ال ـش ـع ـب ــي ،وهـ ــو م ــا كـشــف
ع ــن خ ـل ــل ف ــي الـ ـت ــواص ــل والـتـنـسـيــق
مع الــدول املعنية ،باستثناء حضور

رمزي لحفيد نيلسون مانديال.
واملؤكد لغالبية من تابع املنتدى أن
ه ــذه ال ـ ــدورة تـشـبــه ســابـقـتـهــا ،إذ لم
تـحـقــق أه ـ ــداف ال ـت ـقــريــب ب ــن شـبــاب
َ
مصر والعالم كما ُيعلن ،ليس لغياب
شباب العالم واالكتفاء بعدد محدود
م ــن األف ــارق ــة أو ال ــوف ــود الخليجية
التي جاءت على منت رحالت خاصة
من البحرين والسعودية واإلمــارات،
بـ ــل ألن مـ ــن ق ـ ــدم إل ـ ــى ش ـ ــرم ال ـش ـيــخ

لم يكد ُيذكر المنتدى في الصحافة العالمية لوال تمثال محمد صالح (أ ف ب)

ّ
عزز دونالد ترامب ،أمس،
التوقعات من لقائه المنتظر
مع نظيره التركي في
ّ
العاصمة الفرنسية ،بتوعده
بموقف «أقوى» من قضية
جمال خاشقجيُ ،يفترض
أن يتبلور األسبوع المقبل.
ّ
توعد «غامض» ال يبدو أنه
إطاحة محمد
ينحو في اتجاه ّ
بن سلمان ،في ظل استمرار
األخير وأبيه في العمل على
إعادة ترتيب البيت الداخلي
السعودي

يبدو أن القمة املنتظرة السبت املقبل في
باريس ،بني الرئيسني ،األميركي دونالد
تــرامــب ،والـتــركــي رجــب طيب أردوغ ــان،
ستكون حاسمة في مسار قضية مقتل
الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
هذا ما أوحى به أمس ـ ـ بعد التسريبات
التركية ـ ـ حديث ترامب نفسه عن «رأي
قــوي للغاية» ُ
سيعلنه األسبوع القادم.
لــم يــوضــح الــرئـيــس ،الـخــارج مــن نصف
خسارة في انتخابات التجديد النصفي
ل ـل ـكــون ـغــرس ،ق ـص ــده م ــن اإلش ـ ـ ــارة إلــى
تـلــك ال ـقــوة ،لـكــن تــوقـيـتــه إلعــانـهــا بعد
لـقــائــه أردوغ ـ ــان يـشــي ب ــأن قـمــة بــاريــس
ستساهم فــي بـلــورة «الكلمة األخـيــرة»
للواليات املتحدة في هذه القضية .كلمة
ال شيء ينبئ ـ ـ إلى اآلن ـ ـ بأنها ستصل
إلــى حـ ّـد الــدفــع نحو إطــاحــة ولـ ّـي العهد
محمد بــن سـلـمــان ،ال ــذي يــواصــل وأبــاه
حملتهما الدعائية لتظهير قــوة العهد
الجديد ،وااللتفاف الشعبي حوله.
وقال ترامب ،أمس ،في مؤتمر صحافي
فــي الـبـيــت األب ـيــض عـقــب إع ــان نتائج
االن ـت ـخــابــات« :لـ ـ ّ
ـدي رأي أق ــوى فــي هــذا

ّ
ّ
والسيئ جدًا» (أ ف ب)
جدد دونالد ترامب وصفه مقتل خاشقجي بـ«المحزن

امل ـ ــوض ـ ــوع خـ ـ ــال األس ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـق ـ ــادم»،
الفـتــا إلــى أنــه يعمل «بشكل وثـيــق» مع
ال ـك ــون ـغ ــرس وت ــرك ـي ــا وال ـس ـع ــودي ــة مــن
أجل بلورة موقف إزاء مقتل خاشقجي
ّ
والسيئ جـدًا» على حـ ّـد وصف
«املحزن
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي .وكـ ـ ــان ت ــرام ــب قــد
أعـ ـل ــن فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــ 20مـ ــن الـ ـشـ ـه ــر امل ــاض ــي،
أن ــه «س ـي ـشــرك ال ـكــون ـغــرس ب ـجــديــة في
تحديد مــا يجب فعله» .وتــوحــي إعــادة
إشــراكــه الـكــونـغــرس ،ال ــذي خـســر حزبه
(الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري) أغ ـل ـب ـيــة أحـ ــد مـجـلـ َـسـيــه
(ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب) ،م ـ ــع م ـ ــا ي ـع ـن ـي ــه األمـ ـ ـ ــر مــن
مـحــاوالت لتشديد السياسة األميركية
إزاء السعودية ،بــأن الرئيس بــات أكثر
اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـخ ـط ــوات م ــن شــأن ـهــا كـبــح
جـمــاح اب ــن سـلـمــان .وه ــي خ ـطــوات كــان
التلميح إليها قد بدأ مبكرًا منذ ما قبل
َ
وزيري خارجية الواليات املتحدة
دعوة
ودفــاع ـهــا إل ــى وق ــف ال ـحــرب فــي الـيـمــن،
لكن من غير املعلوم ما إذا كانت ستؤدي
إلــى إرض ــاء تــركـيــا ،الـتــي يظهر أن لقاء
رئ ـي ـس ـهــا ب ـن ـظ ـيــره األمـ ـي ــرك ــي سـيـفـتــح
الباب على ّ
بت األمــرً ،
بناء على األوراق
ّ
«التفاوضية» الـتــي تتسلح بها أنـقــرة،
والتي أصبحت مكشوفة لواشنطن.
وع ـلــى رغ ــم أن ال ـل ـقــاء ق ــد ال ي ـخــرج بما
يشتهيه ابن سلمان من تبرئة لساحته،
إال أن ال ــرج ــل ووالـ ـ ــده ي ـت ـصـ ّـرفــان على
أساس أن مسار إعادة الضبط األميركي،

عـلــى املـسـتــويــن الــداخ ـلــي وال ـخــارجــي،
لن يبلغ درجــة تبديد كل الجهود التي
ُبذلت لتمكني األمير الشاب من السلطة،
ّ
وت ـع ـب ـي ــد ط ــري ـق ــه إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــرش .ول ـع ــل
الـخـطــوات الـتــي تـتــوالــى فــي ات ـجــاه سـ ّـد
أي منافذ للغضب الشعبي ،واسترضاء
األم ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ــذي ـ ــن ك ـ ــان اب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان قــد
أقصاهم واسـتــولــى على أمــوالـهــمُ ،ت ّ
عد
ّ
مــؤشـرًا على ذلــك «االطـمـئـنــان» .ودشــن
امل ـلــك س ـل ـمــان ،أمـ ــس ،ف ــي قـصــر الـ ــوادي
بمنطقة القصيم (وســط) ،أكثر من 600
مـشــروع بقيمة  16مليار ( 4.3مليارات
دوالر) ،ف ــي وق ــت زار ف ـيــه ول ــي الـعـهــد
الـخـطــوط الـحــديــديــة فــي مــديـنــة بــريــدة،
ُ ّ
«محفزًا
حيث التقى الطالب السعوديني

ّ
دشن الملك سلمان
في القصيم مشاريع
متنوعة بأكثر من 4
مليارات دوالر

إياهم على االستمرار في بــذل الجهود
التي ت ــوازي تطلعات الــوطــن» .وسبقت
َ
زيــارة ابن سلمان لبريدة زيارته ،األحد
املـ ــاضـ ــي ،ج ــرح ــى ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة
ف ــي امل ــواج ـه ــات ال ـح ــدودي ــة م ــع الـيـمــن،
ُ
حـيــث الــتـقـطــت ل ــه مـقــاطــع م ـص ـ ّـورة مع
بعض هــؤالء .ويــرى معارضون أن تلك
ال ـخ ـط ــوات م ــا ه ــي إال م ــن ب ــاب «زيـ ــادة
جرعة النفاق االجتماعي» املطلوب من
ولي العهد بهدف «تنفيس االحتقان».
خـ ـط ــوات يـ ـن ــدرج ف ــي إط ـ ــاره ـ ــا ،أي ـض ــا،
االن ـف ـت ــاح ع ـلــى ال ــوج ــوه ال ـت ــي ك ــان ابــن
سـ ـلـ ـم ــان ق ـ ــد ه ـ ّـمـ ـشـ ـه ــا ،وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
اسـتــرضــائـهــا وتـخـفـيــف ال ـق ـيــود عنها.
وب ـع ــد أي ـ ــام ع ـلــى إط ـ ــاق س ـ ــراح األم ـيــر
خالد بن طالل (شقيق الوليد بن طالل)
الــذي كــان مــن ضمن «معتقلي الريتز»،
انـتـشــرت أمــس صــور ومـقــاطــع مـصــورة
ل ــأم ـي ــر ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز ب ــن ف ـه ــد (أص ـغ ــر
أنـجــال املـلــك فـهــد) مــع ابنتيه الجوهرة
ولـطـيـفــة .وك ــان عـبــد الـعــزيــز قــد اختفى
ق ـب ــل أك ـث ــر م ــن عـ ــام ون ـص ــف عـ ــام عـقــب
أدائ ــه فريضة الـحــج ،وقــد ســرت حينها
م ـع ـل ــوم ــات ع ــن وضـ ـع ــه ت ـح ــت اإلق ــام ــة
الجبرية بسبب خالفه مــع ابــن سلمان.
وعـلــى رغــم أن كثيرين اعـتـبــروا الصور
ً
الحديثة دليال على إطالق سراح األمير
ُ ّ
ّ
املـلــقــب ب ــ«ع ــزوز» ،إال أن املـغـ ّـرد الشهير
«مجتهد» نفى اإلف ــراج عنه ،مــؤكـدًا في
الوقت نفسه أن السماح لعمه نواف بن
فيصل بــزيــارتــه ،مقدمة لتلك الخطوة.
وإذا كــان املـلــك ونجله يــأمــان مــن وراء
اإلف ــراج عــن «معتقلي الريتز» إع ــادة ّ
لم
شمل العائلة من حولهما ،إال أن ذلك قد
ّ
ال يكون من دون ثمن ،خصوصًا في ظل
تسريبات جديدة عن أن األمير أحمد بن
عبد العزيز ،العائد حديثًا إلى اململكة،
ّ
ال ي ــري ــد ت ـكــويــن ت ـكــتــل ض ــد اب ــن أخ ـيــه،
لكنه يشترط «السماح لكل األم ــراء بأن
يقوموا بدور ّ
فعال في نهضة اململكة».
(األخبار)

ليبيا

منتدى «شباب العالم  ...»2بال شباب من العالم!
قـضــوا أوقــاتـهــم على البحر األحـمــر،
خــاصــة ُأن غــالـبـيــة الـجـلـســات كــانــت
رمزية ،وأقحم فيها حديث للسيسي.
حتى نماذج املحاكاة للقمة العربية
األفــري ـق ـيــة ظ ـهــرت هــزيـلــة ومـعـتـمــدة
على شباب «البرنامج الرئاسي» دون
غيرهم ،الــذيــن بــات السيسي يعتمد
عليهم ،ليس لضمانه والء ه ــم فقط،
بــل لـلـمــزايــا الـكـبـيــرة ال ـتــي يـشـعــرون
بأنهم حصلوا عليها بسبب قربهم
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اشتباكات ليلية في طرابلس :حرب التصفيات مستمرة
من دائرة الرئاسة.
بعيدًا عن أحاديث السيسي التقليدية
وامل ـ ـت ـ ـكـ ــررة فـ ــي غ ــال ـب ـي ــة ال ـج ـل ـس ــات،
كانت املالحظة الكبرى على مضمون
الجلسات تـكــرار مــوضــوعــات طرحت
سابقًا ،وبات النقاش فيها شكليًا ،بل
ظهر في البرنامج تكرار كلمات لبعض
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ،خـ ــاصـ ــة املـ ـس ــؤول ــن
امل ـصــريــن امل ــوج ــودي ــن ه ـن ــاك ،بحكم
مناصبهم الــوزاريــة والقيادية .كذلك،
ج ـ ـ ــدد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـص ـط ـفــى
مــدبــولــي ظ ـهــوره الـشــرفــي إل ــى جــوار
الرئيس كسكرتير لــه بعدما عــاد من
ال ـصــن لـيـحـضــر ح ـفــل ال ـخ ـتــام فـقــط،
ويعود بعد ذلك إلى القاهرة ملباشرة
اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وت ـن ـف ـيــذ
ال ـتــوص ـيــات ال ـتــي أعـلـنـهــا الـسـيـســي،
دون أن يكون له أي دور في املشهد.
أمــا على املستوى اإلعــامــي ،فلم يكن
للمنتدى أي وجود في وسائل اإلعالم
العاملية إال بإعالن مدفوع في إحدى
ال ـص ـحــف األج ـن ـب ـي ــة ،وب ـخ ــاف ـه ــا ،لم
يــذكــر اس ــم امل ـن ـتــدى إال ب ـعــد الـضـجــة
التي أثـيــرت عــن تمثال محمد صالح
املوجود فيه بعدما ّ
تعرض للتشويه
عـقــب إج ـب ــار مـصـمـمـتــه ال ـتــي نحتته
عـلــى صـ ّـبــه بــالـبــرونــز ،وه ــو مــا أفسد
هـيـئـتــه وغ ـ ّـي ــر شـكــل ال ــاع ــب الشهير
بدرجة كبيرة.
وتقول مصادر إن «شباب العالم» الذي

قرر السيسي
إضافة مؤتمر جديد
للشباب األفارقة
العام المقبل

لــم يسمع بــه الـعــالــم يـعــانــي «الـتــرهــل
واالس ـت ـس ـه ــال» ،مـضـيـفــن أنـ ــه خــرج
ب ـصــورة م ـه ــزوزة بـسـبــب ال ـصــراعــات
حول تبعيته واملسؤولية عنه ،خاصة
بعد انتقال عباس من مكتب الرئيس
إل ــى «امل ـخــابــرات ال ـعــامــة» ،مصطحبًا
مـ ـع ــه فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ،ف ـكــانــت
ال ـن ـت ـي ـج ــة ت ـن ـظ ـي ـمــا دق ـي ـق ــا ل ــرح ــات
ال ـط ـيــران واإلق ــام ــات مـقــابــل مضمون
م ـكــرر وت ـق ـل ـيــدي .رغ ــم ك ــل ذلـ ــك ،وعــد
الـسـيـســي ال ـش ـبــاب بــاالل ـت ـقــاء مـجــددًا
الـعــام املقبل فــي النسخة الثالثة من
املنتدى مع إقامة مؤتمر أفريقي في
أسوان التي أكد أنها ستكون عاصمة
للشباب األفــارقــة فــي  ،2019ليضيف
بــذلــك مــؤت ـم ـرًا ج ــدي ـدًا يـحـ ّـمــل الــدولــة
ً
أعباء مالية أخرى.

اندلعت اشتباكات في وسط
طرابلس وشرقها ،مساء أمس ،أدت
إلى حالة حشد عسكري وهدوء هش
في العاصمة الليبية ً ،على رغم عدم
استمرارها وقتًا طويال
ّ
تشهد طرابلس مخاضًا أمنيًا تولد عن قرار حكومة
«الــوفــاق الــوطـنــي» بتطبيق ترتيبات أمنية جــديــدة،
ُ
تحل من خاللها امليليشياتُ ،ويدمج عناصرها في
األجهزة النظامية .تقتضي املرحلة األولى من هذه
الترتيبات ،نزع مظاهر التسليح ،وإخــراج األسلحة
الثقيلة خــارج املدينة .ضمن هــذا املنطق ،عــاد آمر
«كتيبة ثوار طرابلس» ،هيثم التاجوري ،من اإلمارات
قبل بضعة أسابيع ،حيث كان ُمحتجزًا طوال أحداث
طرابلس األخيرة ،وبــدأ في االمتثال لقرارات
حرب
ّ
الحكومة .ســلــم الـتــاجــوري بعض مـقــراتــه الحيوية
لـقــوات الشرطة ،على رغــم رفــض بعض رفــاقــه في
الـكـتـيـبــة ،الــذيــن اعـتـبــرهــم «م ــارق ــن عــن ال ـقــانــون».
فــي م ــوازاة ذل ــك ،هــدمــت ميليشيات «الـقــوة الثامنة
–ال ـن ــواص ــي» ،أح ــد أه ــم مــراكــزهــا ،ال ــذي ك ــان مقر
«الكلية العسكرية للبنات» ،وتعتبر هذه القوة إحدى

حاولت «قوة الردع الخاصة» القبض على أحد قادة
«كتيبة ثوار طرابلس» (عن الويب)

أهــم التشكيالت العسكرية فــي طرابلس .لكن ،مع
ذلــك ،بــدأت تظهر منذ بــدايــة الشهر املــاضــي ،حرب
تصفيات ،إذ قتل ثــاثــة ق ــادة ميليشيويني خالل
مــدة قـصـيــرة .وال يـخــرج مــا حصل أول مــن أمــس،

عن هذا السياق ،حني حاولت «قوة الردع الخاصة»،
وهي ميليشيات سلفية مدخلية تسيطر على مطار
معيتيقة الدولي وقاعدة عسكرية وسجن مجاورين
لــه ،القبض على أحــد قــادة «كتيبة ثــوار طرابلس»،
ُويــدعــى زيــاد كــافــو .اقتحمت «ال ـقــوة» مـنــزل كافو،
لكنه لم يكن موجودًا داخله ،ما أفشل العملية (نشر
الرجل الحقًا صورة له على حسابه في «فيسبوك»
لتأكيد ســامـتــه) .وك ـ ّ
ـرد على مــا ج ــرى ،اشتبكت
«كـتـيـبــة ثـ ــوار ط ــراب ـل ــس» م ــع امل ـهــاج ـمــن ،وشـمـلــت
االشـتـبــاكــات إخ ــراج أسـلـحــة ثقيلة ونـشــرهــا على
محاور عدة ،وهو أيضًا ما قامت به «القوة الثامنة
–النواصي» ،خوفًا من تفاقم القتال وانتشاره إلى
منطقتها التي تشمل مقار حكومية مهمة.
ّ
يبدو أن وساطات قد تدخلت لتطويق االنفالت ،ما
أبقى االشتباكات في حدود الحشد وإطالق نيران
تهديدية فــي الـهــواء .على رغــم ذلــك ،ال يشي تكرر
مـحــاوالت االعتقال والتصفية املتبادلة ،بــأن األمــر
سيتوقف عند ذلك الحد ،بل ُي ّ
رجح أن تشهد الفترة
املقبلة محاوالت انتقام أو تقدم ملد نفوذ عسكري،
على غــرار مــا حصل فــي العامني املــاضـيــن ،حيث
توسعت امليليشيات الكبرى على حساب تشكيالت
مسلحة أصغر.
(األخبار)
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العالم

العالم

على الغالف

الرضا هو ّأول ما ّ
عبر عنه الرئيس دونالد ترامب في تعقيبه على نتيجة انتخابات التجديد النصفي
الممكن إعطاء الرئيس الفضل في حفاظ الجمهوريين
للكونغرس .في الواقع ،قد يكون من
َ
على األغلبية في مجلس الشيوخ ،وهو ما لم يتوان عن إبرازه ،شاكرًا نفسه في تغريدة وفي مؤتمر
صحافيّ .ترامب أظهر أنه رئيس قادر على جذب نسبة كبيرة من األصوات ،وهو من وراء كل ذلك ّثبت
نفسه مرشحًا عن الحزب الجمهوري لالنتخابات الرئاسية عام  ،2020معتمدًا االستراتيجية ذاتها التي
اعتمدها في االنتخابات الرئاسية السابقة .ولكنه ،باإلضافة إلى الحزبين الجمهوري والديموقراطي،
سيكون أمام واقع مختلف خالل السنتين ُ
جهة ،سيعمل الديموقراطيون على
من
قبلتين.
الم
ّ
اعتماد الحرب الناعمة من خالل استثمار االنتصار الناقص الذي حققوه (أغلبية في مجلس النواب)،
من دون أن يدخلوا في مواجهات صعبة وخاسرة معه .ومن جهة أخرى ،سيكافئ ترامب نفسه،
ّ
ّ
والتحدي
بالتصدي
بالمثابرة على تمرير أجندته ،تارة بالتسوية وطورًا

ّ
ترامب مرشحًا قويًا
في رئاسيات 2020
ما بعد «انتخابات الكونغرس»:

نادين شلق
ّ
«األمر كله يتعلق بعقد صفقات» ،من
العبارات «املأثورة» للرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب ،التي طاملا ّ
ردده ــا في
ّ
م ـح ــط ــات س ـيــاس ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،وب ــدت
الحل األمثل بالنسبة لــه ،في معرض
ّ
رده ،أمس ،على أسئلة الصحافيني في
شــأن تعامله ّاملرتقب مع «كونغرس»
مـ ـنـ ـقـ ـس ــم ت ـ ـمـ ــخـ ــض عـ ـ ــن انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التجديد النصفي.
ّ
رج ــل ال ـص ـف ـقــات ،الـ ــذي ه ــل ــل لـنـفـســه،
ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ،ف ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة عـ ـب ــر م ــوق ــع
«تويتر» على أنه العامل األول املساعد
فـ ــي ف ـ ــوز ال ـج ـم ـه ــوري ــن فـ ــي مـجـلــس
ً
مساء رضوخًا واقعيًا
الشيوخ ،أبــدى
لفكرة أن استمرار سياساته وواليته
ّ
بــأقــل أض ــرار مـمـكـنــة ،قــد يـتـطــلــب منه

ت ـن ــازالت وت ـســويــات ،بــوجــود غالبية
دي ـم ــوق ــراط ـي ــة تـسـيـطــر ع ـلــى مجلس
ال ـن ــواب .تــرامــب أش ــار ،خ ــال مؤتمره
الصحافي ،إلى إمكان التعاون في إطار
إقرار قانون الرعاية الصحية والبنية
الـتـحـتـيــة .ف ــي ال ـثــان ـيــة ،ه ــو مـ ــدرك أن
القواسم مشتركة مع الديموقراطيني،
فـيـمــا يـبـقــى ال ـت ـعــارض بـيـنــه وبينهم
ّ
قائمًا فــي مــا يتعلق بــاألولــى ،إضافة
إلى غيرها من املسائل ،مثل الهجرة.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ت ـب ـق ــى امل ـ ـعـ ــادلـ ــة واضـ ـح ــة:
الديموقراطيون حصلوا على الغالبية
فــي مـجـلــس ال ـن ــواب ،فــي الــوقــت الــذي
حصل فيه الجمهوريون على الغالبية
في مجلس الشيوخ ،ما يعطي الحزب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ق ـ ـ ــدرة ض ـئ ـي ـلــة عـلــى
القيام باألمور وحــده ،بينما سيكون
ترامب مضطرًا إلى اجتراع حلول ،ولو

مؤشر على تغييرات في اإلدارة؟
ّ
أعلن وزير العدل األميركي جيف سيشنز ،أمس ،استقالته من منصبه ،موضحًا أنه قام
بهذه الخطوة ً
بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب .وقال ،في كتاب االستقالة الذي أرسله
ّ
إلى رئيسهً :
«بناء على طلبكم أتقدم منكم باستقالتي» .من جهته ،كتب ترامب في تغريدة
ّ
ّ
على «تويتر»« :نشكر املدعي العام جيف سيشنز على خدمته ونتمنى له التوفيق!» ،مشيرًا
إلى ّأن ماثيو ويتاكر ّ املسؤول في الوزارة سيتولى املنصب باإلنابة في انتظار تعيني بديل
دائم .وكان من املتوقع أن يقوم ترامب بتغيير حكومي ،بعد االنتخابات النصفية ،وفيما
ظهر أول معالم هذا التغيير باستقالة سيشنز ،من املرتقب أن يتبعه مسؤولون آخرون ،قد
يكون من بينهم وزير الدفاع جايمس ماتيس.

جزئية ،لبعض املـســائــل ،فــي محاولة
للتقليل من تداعيات هذه االنتخابات.
وبــاالس ـت ـنــاد إل ــى ه ــذه امل ـع ــادل ــة ،فقد
أنتجت هــذه االنتخابات وقــائــع عـ ّـدة،
يمكن الركون إليها:
ً
أوال ،ف ـي ـم ــا ق ـ ــد ي ـل ـج ــأ ت ـ ــرام ـ ــب إل ــى
األوامـ ــر الـتـنـفـيــذيــة ،ربـطــا بالقضايا
ّ
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــن يـ ـتـ ـم ــك ــن فـ ـيـ ـه ــا م ـ ــن ج ـعــل
«الكونغرس» يتعاون معه ،فقد يجد
حافزًا في العمل مع ّ الديموقراطيني،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـج ــن ــب س ـل ـس ـل ــة مــن
ّ
التحقيقات املتعلقة بالرقابة ،وفق ما
يرى عدد كبير من الخبراء .الرئيس،
واملـ ـس ــؤول ــون ف ــي إدارت ـ ـ ــه ،م ـتــأكــدون
م ـ ـ ــن أن ـ ـه ـ ــم س ـ ـي ـ ـكـ ــونـ ــون خ ــاضـ ـع ــن
ملـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ال ـت ــي
سـيـقــودهــا خـصــومـهــم .وفـيـمــا وضــع
رؤس ـ ـ ــاء ال ـل ـج ــان ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون،
الئحة بمذكرات االستدعاء وطلبات
لـلـحـصــول ع ـلــى وث ــائ ــق ،دع ــا ال ـجــزء
األك ـثــر ح ـ ّـدة بـيـنـهــم إل ــى الـعـمــل على
عزل ترامب ،األمر الذي يبقى مرتبطًا
ّ
يتوصل إليها
بالخالصات التي قــد
التحقيق الذي يقوم به روبرت مولر.
زعـيـمــة الــدي ـمــوقــراط ـيــن ف ــي مجلس
ّ
ال ـن ــواب نــان ـســي بـيـلــوســي قــل ـلــت من
ه ــذا االح ـت ـمــال ،قــائـلــة إن «ه ــذا ليس
مــا نـهــدف إل ـيــه» .ولـكــن ذل ــك ال يعني
أن األم ـ ـ ّـر سـيـنـتـهــي ع ـنــد هـ ــذا ال ـحــد،
ب ــل ي ــؤش ــر إل ــى م ـعــركــة سيخوضها
ق ــادة ال ـحــزب ب ـهــدف اح ـت ــواء مطالب
ق ــاع ــدت ــه بـ ـع ــزل تـ ــرامـ ــب ،األمـ ـ ــر ال ــذي
يرون أنه سيؤدي إلى نتائج عكسية،
خصوصًا أنهم لن يتمكنوا من حشد
تصويت ثلثي مجلس الشيوخ الالزم
إلقالته من منصبه.

ثــان ـيــا ،ي ــدرك الــدي ـمــوقــراط ـيــون ،كما
الرئيس ،أن الرغبة شيء والواقع شيء
آخــر .قد يـنــاورون في إطــار القضايا
ال ـص ـع ـب ــة ،م ـث ــل الـ ـتـ ـج ــارة وال ـه ـج ــرة
ّ
الحد األدنى
والضرائب ،على أساس
الـ ــذي يـمـكـنـهــم تـحـقـيـقــه ف ــي شــأنـهــا
وه ــو إي ـصــال وجـهــة نـظــرهــمّ ،
وربـمــا
ي ــذه ـب ــون إلـ ــى أب ـع ــد م ــا ي ـك ــون بـنــاء
عـلــى الـحــد األق ـصــى ،وه ــو عرقلتها.
ولكن تحضر في ذهن هؤالء ،كما في
ذهــن تــرامــب ،االنـتـخــابــات الرئاسية
لعام  ،2020وقــد يبدو الحل األنسب
إظ ـ ـهـ ــار بـ ـع ــض مـ ــرونـ ــة مـ ــن ق ـب ـل ـهــم،
قـبــل ه ــذا االس ـت ـح ـقــاق .وإن ك ــان من
داللــة على مــا تـقـ ّـدم ،فتكمن فــي كالم
ب ـي ـلــوســي ،ال ـت ــي ق ــال ــت« :لـ ــن نسعى
وراء ال ـج ـم ـهــوريــن بــالـطــريـقــة الـتــي
سعوا فيها وراء ن ــا» ،فــي إش ــارة إلى
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي قـ ــام ب ـهــا ال ـن ــواب
ال ـج ـم ـه ــوري ــون ض ــد إدارة الــرئ ـيــس
السابق ب ــاراك أوبــامــا ،والـتــي ارتـ ّـدت
ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ع ـل ـي ـهــم« .نـحــن
لسنا هم .نحن ديموقراطيون ،يعني
ذلك السعي من أجل تعاون الحزبني،
ـدة»،
ي ـع ـنــي ذلـ ــك ال ـس ـع ــي إلـ ــى الـ ــوحـ ـ ّ
خلصت بيلوسي ،فــي عـبــارة تؤشر
إلى الحد الذي قد يذهب فيه حزبها
في إطار التسويات ،من أجل تحسني
صورته أمــام الناخبني املتأرجحني،
على أقل تقدير .بناء عليه ،سيحاول
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــون االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مــن

قد يجد ترامب
حافزًا في العمل
مع الديموقراطيين
في محاولة
ّ
لتجنب ّ التحقيقات
المتعلقة بالرقابة

ّ
النصر الــذي حققوه ،إلبــداء رؤيتهم
ً
ونظرتهم لــأمــور والـقـضــايــا ،فضال
عــن اع ـت ـبــاره نـقـطــة ان ـطــاق مــن أجــل
التعامل بذكاء ،ملحاولة القضاء على
فرص ترامب في انتخابات عام .2020
بيلوسي وغيرها من الديموقراطيني
تشريعات
نــاق ـشــوا ،بــالـفـعــل ،تـمــريــر
ّ
تهدف إلى توسيع املراقبة والتحقق،
منها مــا يتعلق بإلغاء االقتطاعات
الـضــريـبـيــة ع ـلــى األغ ـن ـي ــاء ،وتـمــديــد
العمل بــ«أوبــامــاكـيــر» .ولـكــن زعيمة
ال ـ ــدي ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ـي ـ ــن وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا م ــن
املسؤولني في الحزب يعرفون أن هذه
امل ـشــاريــع لــن تصبح ق ــوان ــن ،بينما
ي ـب ـقــى الـ ـه ــدف م ـن ـهــا خ ـل ــق ج ـ ـ ّـو مــن
التناقض الحاد مع سياسات ترامب،
ومـ ـن ــح ال ـن ــاخ ـب ــن ص ـ ـ ــورة واض ـح ــة
عـ ّـمــا قــد يفعله الــديـمــوقــراطـيــون في

مقالة

المساجلة األميركية الكبرى
عبدالله السناوي*

«زعيمة الديموقراطيين» :لن نسعى وراء الجمهوريين
بالطريقة التي سعوا فيها وراءنا (أ ف ب)

ح ــال ح ـص ـلــوا ع ـلــى ال ـب ـيــت األب ـيــض
وم ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ ف ــي االن ـت ـخــابــات
ّ
امل ـق ـب ـلــة .وم ــا ي ـع ــزز فــرضـ ّـيـتـهــم هــذه
ّ
محبة
وجــود شخصية مثل تــرامــب،
ل ـل ـم ــواج ـه ــة وال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدي ،خ ـصــوصــا
إذا م ــا ق ــوب ـل ــت ب ــاس ـت ـف ــزاز م ــن قـبــل
خصومها.
ث ــال ـث ــا ،وب ـع ـي ـدًا م ــن ث ـنــائ ـيــة ت ـّـرام ــب
والـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ،ت ـ ـكـ ــش ـ ـفـ ــت
االنتخابات النصفية عن عيوب لدى
الـحــزبــن عـلــى ح ـ ّـد س ــواء .فــي الــوقــت
الـ ـ ــذي س ـع ــى ف ـي ــه ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون
إل ــى اإلط ــاح ــة بـمــرشـحــن محافظني
ّ
كانوا على توافق تام مع ترامب ،عزز
الجمهوريون سيطرتهم على مجلس
الشيوخ ،على مدى السنتني املقبلتني،
وتـمــوضـعــوا ضمن غالبية محافظة
أكثر مــن الـســابــق .بلغة أخ ــرى ،خسر
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــون عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــر مــن
م ـس ـت ــوى ،خ ـصــوصــا ف ــي ال ـس ـبــاقــات
التي جرت في واليات مهمة بالنسبة
إليهم ،مثل نورث داكوتا ،حيث يعني
انتصار الجمهوري كيفني كرامر على
الــديـمــوقــراطــي هــايــدي هيتكامب ،أن
واحدًا من الديموقراطيني الوسطيني
ُ
القالئل في مجلس الشيوخ ،استبدل
بــأحــد أق ــرب الـحـلـفــاء ل ـتــرامــب .كــذلــك

األم ـ ــر ف ــي إن ــدي ــان ــا ،ح ـيــث فـ ــاز مــايــك
ب ــراون عـلــى الــديـمــوقــراطــي الوسطي
جو دونيلي.
ً
فضال عن ذلك ،فشل الديموقراطيون
في اإلطــاحــة بشخصيات جمهورية
كـ ــانـ ــوا يـ ـنـ ـظ ــرون إل ـي ـه ــا ع ـل ــى أن ـهــا
«م ـ ـك ـ ــروه ـ ــة وب ـ ـغ ـ ـي ـ ـضـ ــة» ،وك ـ ــان ـ ــوا
ّ
يـعـ ّـولــون على التخلص منها .ومن
هؤالء ،السيناتور تيد كروز والنائب
عن أيوا ستيف كينغ« ،الــذي يعيش
ّ
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ــرؤيـ ـت ــه امل ـت ـع ــل ـق ــة
بالهجرة والقومية البيضاء» على
ح ـ ّـد تعبير رئ ـيــس تـحــريــر صحيفة
«بوليتيكو» جون هاريس وشارلي
ماهتيسيان .هذان االثنان أشارا ،في
مقال ،إلى أن انتصارات الجمهوريني
فــي فـلــوريــدا ،والـحـصــول على مقعد
أوهايو ،والخسارة
الحاكم في والية ّ
ب ـفــارق بـسـيــط لـلـمــرشــح عـلــى مقعد
ّ
حاكم والية ويسكونسن ،كلها نتائج
ُ
تلمح إلى أن املسار االنتخابي الذي
سار فيه ترامب إلى الرئاسة في عام
 ،2016سيبقى قائمًا في عام .2020
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ،م ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــون
ل ـي ـس ــوا فـ ــي أفـ ـض ــل أحـ ــوال ـ ـهـ ــم ،وق ــد
ق ــدم ــت االن ـت ـخ ــاب ـ ّـات ال ـن ـص ـف ـيــة أدل ــة
عـلــى ذل ــك .ومــا تــوقــف عـنــده هــاريــس

ومــاهـتـيـسـيــان ،ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،هو
ّ
تتوسع
األق ــرب إلــى الــواقــع« ،فــي بلد
فيه املناطق الحضرية والـضــواحــي،
بـيـنـمــا ق ــاع ــدة ال ـح ــزب ف ــي معظمها
ريـ ـفـ ـي ــة»ُ .ي ـن ـظ ــر إل ـ ــى ه ـ ــذه الـحـقـيـقــة
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع أخـ ـ ـ ــرى مـ ـف ــاده ــا أن
«الـ ـق ــاع ــدة االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـج ـم ـهــوريــة
غــال ـب ـي ـت ـهــا مـ ــن ال ـب ـي ــض امل ـحــاف ـظــن
ثقافيًا ،فــي بلد ينمو أكـثــر اختالطًا
ً
وتحمال لثقافات مختلفة».
بـ ـن ــاء ع ـل ـي ــه ،تـ ـس ــاءل الـ ـك ــاتـ ـب ــان :هــل
ً
يـظــن الـجـمـهــوريــون فـعــا أن خـســارة
غــال ـب ـيــة ال ـنــاخ ـبــن ـ ـ ـ ك ـمــا ح ـصــل في
عـ ـ ــام  2016ـ ـ ـ والـ ـتـ ـم ـ ّـس ــك بــال ـس ـل ـطــة
مـ ــن خ ـ ــال م ــؤسـ ـس ــات م ـث ــل مـجـلــس
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ وامل ـ ـج ـ ـ ّـم ـ ــع االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي،
ي ـ ـعـ ـ ّـدان اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ح ـك ـي ـمــة عـلــى
امل ـ ــدى ال ـب ـع ـيــد؟ يـبـقــى الـ ـج ــواب على
ه ــذا ال ـت ـس ــاؤل مـفـتــوحــا ع ـلــى نـتــائــج
ان ـت ـخ ــاب ــات عـ ــام  .2020ل ـكــن ذلـ ــك لم
ي ـم ـن ــع الـ ـك ــاتـ ـب ــان مـ ــن ال ـت ـح ــذي ــر مــن
ّ
أن الـ ـض ــواح ــي ،الـ ـت ــي ش ــك ـل ــت حـجــر
األس ـ ـ ــاس ل ـل ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري عـلــى
م ــدى نـصــف قـ ــرن ،ت ـت ـحـ ّـول ف ــي شكل
م ـت ــزاي ــد إلـ ــى م ـنــاطــق دي ـمــوقــراط ـيــة،
فـيـمــا ي ـت ـســارع خ ــروج ـه ــا ،م ــن تحت
جناح الحزب الجمهوري.

تقرير

عقوبات أميركية جديدة ...وموسكو تدرس «بدائل» الدوالر
ّلوحت الواليات المتحدة األميركية
بفرض حزمة جديدة من العقوبات،
بعدما انتهت مهلة التسعين يومًا
التي أعطتها لموسكو كي تثبت أنها ً
لن تستخدم أسلحة كيميائية مستقبال،
وتسمح بإجراء تفتيش أممي
بـ ـ ـع ـ ــد ثـ ـ ــاثـ ـ ــة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى اتـ ـ ـه ـ ــام
الــواليــات املتحدة ،روسـيــا بانتهاك
قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي يـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ملـ ـن ــع
األسلحة الكيميائية والبيولوجية،
أبـلـغــت وزارة الـخــارجـيــة األميركية

«الكونغرس» في متابعة بتفويض
ق ــان ــون ــي ،أن م ــوس ـك ــو «لـ ــم ت ـل ـتــزم»
ب ــامل ـه ـل ــة املـ ـمـ ـن ــوح ــة لـ ـه ــا فـ ــي ش ــأن
اسـ ـتـ ـخ ــدام األس ـلـ ـح ــة ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـنـ ــاط ـ ـقـ ــة بـ ـ ــاسـ ـ ــم وزارة
الـخــارجـيــة هـيــذر نــويــرت فــي بـيــان:
«نـعـتــزم املـضــي وفــق بـنــود القانون
(ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة
والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــة) والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ــوج ــه
بتطبيق عقوبات إضافية» ،مشيرة
إلـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة أج ـ ــرت م ـح ــادث ــات
مـ ـ ــع «ال ـ ـ ـكـ ـ ــون ـ ـ ـغـ ـ ــرس» أف ـ ـض ـ ــت إلـ ــى
ال ــدف ــع مل ـعــاق ـبــة روسـ ـي ــا .وب ـمــوجــب
ال ـ ـقـ ــانـ ــون األم ـ ـيـ ــركـ ــي ي ـت ـع ــن ع ـلــى
وزارة ال ـخــارج ـيــة ف ــرض م ــزي ــد من
ال ـع ـق ــوب ــات ب ـعــد ث ــاث ــة أش ـه ــر عـلــى

قـ ــرارهـ ــا األول ،م ــا ل ــم ت ـث ـبــت دول ــة
م ــا أن ـه ــا غ ـ ّـي ــرت م ـس ــاره ــا ف ــي شــأن
األسلحة الكيميائية والبيولوجية،
ً
بأن تدعو مثال خبراء دوليني.
الرد الروسي أتى سريعًا على لسان
ال ـنــاطــق بــاســم ال ــرئ ــاس ــة الــروس ـيــة،
دي ـم ـي ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،الـ ــذي أك ــد أن
بــاده ستعتبر العقوبات الجديدة
املحتملة «غير شرعية» .كذلك ،رأت
وزارة املــالـيــة الــروس ـيــة أن موسكو
ســوف تنجح فــي تـجــاوز العقوبات
«ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــال ف ـ ــرض ـ ــت» عـ ـل ــى ال ــدي ــن
ال ـح ـكــومــي ال ــروس ــي ،وذلـ ــك بفضل
االحتياطيات املالية املتراكمة.
وبـ ـ ـع ـ ــد انـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاع ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب

األميركي أمس ،قالت روسيا إنها ال
تــرى «أي أفــق لتطبيع فــي العالقات
مــع واش ـن ـطــن» .وأضـ ــاف بيسكوف،
أنه «يمكننا أن نؤكد بثقة كبيرة أننا

روسيا :ال نرى أي
أفق لتطبيع العالقات
مع واشنطن
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ال نشهد أي آف ــاق إيجابية لتطبيع
الـعــاقــات الــروسـيــة ـ ـ األمـيــركـيــة في
املستقبل القريب .لكن ذلــك ال يعني
أننا ال نسعى للحوار وال نريده ،إذ
ي ــوج ــد ه ـن ــاك الـكـثـيــر م ــن املـشـكــات
التي تتطلب التعاون بني البلدين».
وفي حني أن العالقات مع واشنطن
تـ ـشـ ـه ــد ت ـ ـ ــوت ـ ـ ــرات كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ،ت ـك ـث ــف
م ــوس ـك ــو ج ـه ــوده ــا ل ــوق ــف اع ـت ـمــاد
ـت
اقـتـصــادهــا عـلــى ال ـ ــدوالر ،فــي وقـ ٍ
تـسـعــى واش ـن ـطــن ل ـفــرض مــزيــد من
العقوبات الشديدة التي من شأنها
ح ــرم ــان روسـ ـي ــا م ــن ال ــوص ــول إلــى
أس ـ ـ ــواق ال ــدي ــن األج ـن ـب ـي ــة .ووس ــط
مخاوف أوســاط اقتصادية روسية
مـ ــن ج ــول ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـت ـص ـع ـيــد

األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ،يـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن تـ ـع ــرض
وزارة املــال ـيــة وال ـب ـنــك امل ــرك ــزي في
ـت ق ــري ــب ع ـلــى رئ ـي ــس الـحـكــومــة
وقـ ـ ٍ
دي ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــري م ـ ــدفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــف ،ت ــدابـ ـي ــر
لــزيــادة اسـتـخــدام عـمــات أخــرى في
املـ ــداوالت الـتـجــاريــة الــدول ـيــة .وكــان
الــرئـيــس الــروســي فــاديـمـيــر بوتني
قـ ــد قـ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ــاض ـ ــي« :سـ ــوف
ن ـم ـضــي ح ـت ـمــا ف ــي هـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه...
لـيــس ألن ـنــا نــريــد تـقــويــض ال ــدوالر
بــل ألنـنــا نــريــد ضـمــان أمـنـنــا ،ألنهم
يفرضون باستمرار عقوبات علينا
وي ـح ــرم ــون ـن ــا ب ـب ـســاطــة م ــن فــرصــة
استخدام الدوالر».
في هذا السياق ،قالت شركة تأمني
الـقــروض «يولر هيرمس» ،ومقرها

فرنسا ،في تقرير مؤخرًا إن «وقف
االع ـت ـمــاد عـلــى ال ـ ــدوالر عـلــى نـطــاق
واسـ ــع سـيـسـتـغــرق وق ـتــا ي ـق ـ ّـدر بني
س ـن ــة ونـ ـص ــف وخـ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات»،
مضيفة أن «مساعي روسـيــا لوقف
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوالر ق ــد ت ـكــون
أسـ ـه ــل اآلن ف ــي ع ــال ــم م ــن ت ـصــاعــد
الحمائية األميركية» .ولفت التقرير
إلى أن تعامالت روسيا مع االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي والـ ـص ــن ـ ـ ـ ـ الـ ـت ــي تـمـثــل
ن ـحــو  %60م ــن ال ـت ـج ــارة الــروس ـيــة
الخارجية ـ ـ يمكن نقلها إلى اليورو
وال ـي ــوان ،فيما الـتـعــامــات مــع دول
االتـحــاد السوفياتي السابق يمكن
أن تجرى بالروبل.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

حدث ما كان متوقعًا في االنتخابات النصفية ملجلسي
الكونغرس األميركي .بدا األمــر كله كما لو أنه استفتاء
على دونالد ترامب وسياساته وخياراته بعد عامني من
رئــاسـتــه ،ومــا إذا كــان ممكنًا أن يبقى على مقعده في
االنتخابات الرئاسية املقبلة عام .2020
بالحصاد االنتخابي سيطر الديمقراطيون على مجلس
النواب وحافظ الجمهوريون على أغلبيتهم في مجلس
الشيوخ.
وبالحصاد السياسي ّ
تعرض ترامب لهزيمة سياسية
ف ــي ال ـغــرفــة األولـ ــى تــربــك أج ـنــدتــه وخـطـطــه التشريعية
ّ
وتقوض فرصه في إعادة انتخابه ،وقد ّ
تعرضه للمساءلة
ّ
واحـتـمــاالت الـعــزل على خلفية التحقيقات فــي التدخل
الروسي باالنتخابات الرئاسية التي صعدت به إلى البيت
األبيض ،غير أن الهزيمة لم تكن كاملة بالنظر إلى نتائج
الغرفة الثانية .في أحــوال أنصاف وثالثة أربــاع الهزائم
تتباين القراءات واالستنتاجات وفق املواقع املختلفة.
بنظر الديمقراطيني فـ«إنها صفحة جديدة في التاريخ
األميركي ،حسب تعبير نانسي بيلوسي ،أقوى املرشحني
لرئاسة مجلس النواب .هذه إشارة مبكرة لحجم القيود
املتوقعة التي ســوف تفرض على إدارة ترامب تشريعًا
وم ـســاءلــة نـيــابـيــة .وبـنـظــر ال ـجـم ـهــوريــن ،فــإنـهــا «نـجــاح
ه ــائ ــل» ،حـســب تــدويـنــة لـتــرامــب نـفـســه .رب ـمــا اعـتـبــر أن
اإلف ـ ــات م ــن «م ــوج ــة زرقـ ـ ــاء» (ن ـس ـبــة إل ــى ل ــون ال ـحــزب
الديمقراطي) ،تكتسح املجلسني معًا ،بذاته انتصار هائل.
ما حدث بحجمه وأثــره يتجاوز مثل هذه االستنتاجات
املـبــاشــرة .لــم تكن مـصــادفــة نسبة اإلق ـبــال العالية على
صناديق االقتراع ،خاصة من النساء والشباب واألقليات،
وال مدى االهتمام الدولي بما تسفر عنه من نتائج تؤثر
على مــوازيــن الـقــوى فــي رســم السياسة األمـيــركـيــة ،وال
دخــول الرئيس بنفسه ألول مــرة فــي التاريخ األميركي
طرفًا مباشرًا في انتخابات التجديد النصفي ،وال دخول
سلفه بــاراك أوباما طرفًا مواجهًا في الحشد والتعبئة.
تلك مظاهر تشير إلى ما تمثله االنتخابات النصفية من
أهمية في تقرير املستقبل السياسي األميركي ،غير أنها
تكشف في الوقت نفسه ما تحت السطح السياسي من
تفاعالت أعمق وصدامات أوسع.
بترجمة أخ ــرى ،فإنها تعكس مساجلة كـبــرى تتفاعل
حقائقها وتتمدد بالضرورة إلى ما بعد االنتخابات حول
نظرة أميركا لنفسها ودورها ومستقبلها ،والصورة التي
تود أن تبدو عليها .نحن أمــام مجتمع منقسم تتنازعه
أزماته ،ال يعرف إلى أين يتجه ولديه مشكلة في تعريف
نـفـســه .ه ـنــاك أزمـ ــة الـتـمـيـيــز الـعـنـصــري ض ــد األقـلـيــات
السوداء والالتينية واملسلمة ،تجلت في تعبيرات رئاسية
وأزمـ ــة فــي الـنـظــر إل ــى الــاج ـئــن ،رغ ــم أن طبيعة نشأة
املجتمع األميركي ّ
تأسست على فكرة اللجوء إلى أرض
الفرص ،أخذت مداها في تهديد ترامب بإطالق الرصاص
الحي على قافلة مهاجرين قادمة من املكسيك ،وأزمات
أخرى زادت حدتها في السجال السياسي الداخلي ،مثل
إباحة شــراء السالح بال قيود والرعاية الصحية وإدارة
االقتصاد.
ّ
تسود تقليديًا القضايا الداخلية أي انتخابات أميركية،
غير أنــه ـ ـ هــذه امل ــرة ـ ـ ألـقــت السياسة الخارجية بظالل
كثيفة على املشهد املنقسم حول الطريقة التي تنظر بها
أميركا إلى دورها في عاملها ومدى احترامها لنفسها.
هـنــاك صــدامــات استراتيجية واقـتـصــاديــة مـتـكــررة مع
الـحـلـفــاء األوروبـ ـي ــن ف ــي مـلـفــات ع ــدي ــدة ،وص ـلــت ذروة
تداعياتها بــدعــوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
االتـحــاد األوروب ــي إلــى البحث عــن استراتيجية دفاعية
جــديــدة بـعـيـدًا عــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وحـ ــروب تـجــاريــة
مفتوحة مــع الـصــن ودول آسـيــويــة حليفة مثل اليابان
وكوريا الجنوبية ،باإلضافة إلى كندا ،من دون ّ
تقيد ّ
بأي
ّ
اتفاقيات موقعة.
من العدو؟ ومن الحليف؟
غابت ّأي إجابة ،ألول مرة منذ نهاية الحرب العاملية الثانية
التي انقسم العالم بعدها إلى معسكرين كبيرين ،أحدهما
تقوده الواليات املتحدة واآلخر يقوده االتحاد السوفياتي،
ً
وك ـ ــان االن ـق ـس ــام ش ــام ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا وأيــديــولــوج ـيــا
واقتصاديًا وعسكريًا.

فرضت الواليات املتحدة قيادتها على املعسكر الغربي
بالدور الجوهري الذي لعبته في حسم النتائج العسكرية
للحرب العاملية الثانية وبقدرتها االقتصادية الفائقة التي
ساعدت في إعــادة إعمار أوروبــا املهدمة والصورة التي
صنعتها ومضات الكاميرات في هوليوود.
الحقيقة الكامنة في التفاعالت األميركية ،التي صاحبت
انتخابات التجديد النصفية ،أن النظام الدولي الذي تولد
بعد الحرب العاملية الثانية يلفظ أنفاسه األخيرة ،من دون
أن تتضح صــورة النظام الجديد .فــي املسافة بــن قديم
ّ
تهدم وجديد لم يعلن عن نفسه ،تأخذ املساجلة األميركية
الجارية قيمتها التي تتجاوز ترامب ومستقبله.
في ذروة الصعود بعد الحرب العاملية الثانية ،بدا الرئيس
ه ــاري تــرومــان مــأخــوذًا بحجم مــا يملكه مــن قــوة غير
مسبوقة في التاريخ« :لم أكن أتصور أن الرئيس األميركي
لديه من السلطة أكثر مما كان لإلسكندر األكبر ولقيصر
وجنكيز خان ونابليون ولويس الرابع عشر مجتمعني»
(كما كتب في يومياته).
كانت تلك مبالغة استندت إلــى شــيء حقيقي استدعى
اإلق ــرار الغربي بالزعامة األميركية فــي سـنــوات الحرب
ال ـ ـبـ ــاردة .ع ـنــد س ـق ــوط سـ ــور ب ــرل ــن وان ـه ـي ــار االت ـح ــاد
السوفياتي ،انـفــردت الــواليــات املتحدة بحسابات القوة،
وشاعت أفكار «نهاية التاريخ» كأنه استقر على شاطئ
أخ ـيــر .كــانــت تـلــك مــرحـلــة مـضـطــربــة لــم يـتـ ّ
ـأســس فيها
نـظــام دول ــي جــديــد ،غـيــر أن الـحـقــائــق أك ــدت فــي النهاية
أنــه يستحيل أن تنفرد قــوة واح ــدة بمصائر الــدنـيــا ،أو
أن تكون للتاريخ نهاية .اتسع ذلــك االضـطــراب بتدهور
الطبقة السياسية األميركية وارتفاع منسوب الشعبوية
فــي املجتمع نفسه .كــان تــرامــب بخلفيته وتكوينه أحد
تـعـبـيــرات االض ـط ــراب الـسـيــاســي األمـيــركــي الـطــويــل في
عالم ما بعد الحرب الباردة .لم ينشأ من فراغ وال اكتسب
ّ
شعبيته في األوساط البيضاء املتطرفة بمصادفة .مثلت
شخصيته مادة صدام شبه يومية مع «امليديا» في بالده
والــديـمـقــراطـيــن وأط ـيــاف سياسية واجـتـمــاعـيــة عــديــدة،
فهو يفتقد مقومات الشخصية الرئاسية ،عشوائي في
تصريحاته ومتناقض مع ما هو مستقر من قيم حديثة.
تنص تدوينة كتبها في أعقاب إعالن نتائج االنتخابات
النصفية« :كنت أتمنى أن تكون لغتي أقل حدة في العامني
املــاضـيــن» .كــان ذلــك اعترافًا بمدى عشوائيته ،لكنه لم
يكن محض اختيار .العشوائية من طبائع الشعبوية.
مشكلة أميركا أن نخبها اإلعالمية واألكاديمية والثقافية
والفنية تجد نفسها اآلن أمام املــرآة قبيحة وسوقية وال
تقدر على احـتــرام نفسها .من امللفت أن سنتي ترامب
في البيت األبيض شهدتا ّ
تحسنًا كبيرًا في املؤشرات
االق ـت ـصــاديــة (ارتـ ـف ــاع ف ــي م ـعــدل الـنـمــو وفـ ــرص العمل
وانخفاض في نسب البطالة والتضخم) ،وكان ذلك سنده
الرئيسي في الحمالت االنتخابية التي جرت ،غير أنه لم
يكن كافيًا لطمأنة قطاعات واسعة من األميركيني بأنهم
على الطريق الصحيح ،أو أن بلدًا في حجم أميركا يليق به
أن يحكمه رجل بمواصفات ترامب .فقدت القوة األميركية
هيبتها واستحالت إلى ابتزاز صريح للحلفاء ،فللحماية
أثمانها املــدفــوعــة .كــان ذلــك مباشرًا وفـ ّـجــا فــي أحــاديــث
تــرامــب املـتــواتــرة عــن حماية الـسـعــوديــة ،وس ــوف ترتفع
نبرة ابتزازه ثمنًا مضافًا على فاتورة مقتل الصحافي
السعودي جمال خاشقجي .الهزيمة االنتخابية لترامب
رغم مكابرته ال تعني أن دفة الحوادث في الشرق األوسط
سوف تأخذ اتجاهًا آخر في أي مدى منظور .األغلب أن
يبحث عن مهرب ما من أزماته الداخلية املرشحة للتفاقم،
وأنه سوف يكون هنا عندنا.
«صفقة القرن» عنوان أول ،وتطبيع العالقات العربية مع
إســرائـيــل مجانًا عـنــوان ثــان ،والسعي إلــى بناء تحالف
استراتيجي عربي يضم إسرائيل ضد «العدو اإليراني
املشترك» عنوان ثالث .العناوين املاثلة تنطوي على رهان
أن الحزب الديمقراطي لن يمانع فيها ،حتى لو دعا خطابه
الرسمي إلى حل الدولتني واحترام االتفاقيات الدولية ،أو
خطأ إلغاء االتفاق النووي مع إيران من طرف واحد .إذا
لــم نــدرك حقائق الـقــوة فــي املساجلة األميركية الكبرى
التي انعكست في االنتخابات النصفية فسوف نكون من
ضحاياها.
* كاتب وصحافي مصري
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إعالنات
◄ وفيات ►

إيران

واشنطن تعفي «ميناء تشابهار» من العقوبات ...والنفط يستقرّ
أضافت واشنطن مشروع ميناء
تشابهار الحيوي إلى قائمة استثناء
اتها من العقوبات على إيران .وفي
وقت عادت أسعار النفط إلى االستقرار
العقوبات ومستفيدة
متجاوزة تأثير ّ
من اإلعفاءات ،توقعت مصادر
عودة البلدان المنتجة للنفط إلى
سياسة تخفيض اإلنتاج
منحت الــواليــات املتحدة استثناء
على عقوباتها ضد إيــران ،ملشروع
م ـي ـنــاء ت ـشــاب ـهــار اإليـ ــرانـ ــي .وي ـعـ ّـد
املـ ـش ــروع أح ــد امل ـش ــاري ــع الـحـيــويــة
ف ـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،تـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر الـ ـهـ ـن ــد
ف ـ ــي ت ـ ـطـ ــويـ ــره إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب إي ـ ـ ــران
وأف ـغــان ـس ـتــان ،ويـشـمــل ب ـنــاء سكة
ح ــدي ــد ت ــرب ــط أف ـغ ــان ـس ـت ــان بـبـحــر
عمان وتمنحها منفذًا على املحيط
الهندي لتجارتها يكسر االعتماد
على ميناء كــراتـشــي الباكستاني.
ويـ ـع ــود امل ـ ـشـ ــروع بــال ـن ـفــع الـكـبـيــر
على نيودلهي وخططها التجارية
امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة لـ ـلـ ـص ــن وبـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان،
ويمنح إيــران قنوات أسهل لتوريد
ن ـف ـط ـه ــا .وبـ ـع ــد إع ـ ـطـ ــاء واش ـن ـط ــن
اسـتـثـنــاءات لثماني دول تستورد
النفط اإليــرانــي ،أشــارت الخارجية
األميركية إلى أنها منحت استثناء
آخـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ل ـع ـم ـل ـي ــات
ت ـط ــوي ــر م ـي ـن ــاء تـ ـش ــابـ ـه ــار ،وذلـ ــك
دعـ ـم ــا ألف ـغ ــان ـس ـت ــان و«كـ ـ ـ ــون ه ــذه
األن ـش ـطــة ح ـيــويــة ف ــي إطـ ــار الــدعــم
املستمر للنمو واإلغ ــاث ــة» فــي هــذا

الـبـلــد .ويـسـمــح االسـتـثـنــاء لكابول
بمد خــط سكك الـحــديــد مــن امليناء
إلــى األراضــي األفغانية ،ومواصلة
استيراد منتجات البترول اإليرانية
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى شـ ـح ــن الـ ـسـ ـل ــع غ ـيــر
الخاضعة للعقوبات مثل األغذية
واألدوي ــة .وذكــر بيان لناطق باسم
ال ـخــارج ـيــة أن ال ـه ــدف م ــن اإلع ـفــاء
ه ــو ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات األم ـي ــرك ـي ــة
مــع أفـغــانـسـتــان والـهـنــد «ف ــي إطــار
ت ـن ـف ـيــذ س ـي ــاس ــة مـ ـم ــارس ــة أق ـصــى
ض ـغــط لـتـغـيـيــر س ـيــاســات الـنـظــام
اإلي ـ ــران ـ ــي الـ ـت ــي تـ ـه ــدد االسـ ـتـ ـق ــرار

توقعت مصادر
عودة «أوبك» إلى
تخفيض اإلنتاج
في 2019

فــي املنطقة وخــارجـهــا» .ويـبــدو أن
الـهــدف الرئيسي لتجنب اإلض ــرار
باملشروع هو عــدم عرقلة األنشطة
التي تعزز االقتصاد األفغاني من
أجل تقليص املساعدات الخارجية
وأه ـم ـهــا ال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي ،إضــافــة
إلى عدم اإلضرار بمصالح الحليف
الهندي ،خصوصًا تلك التي تصب
في إطار منافسة الصني تجاريًا.
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ــواج ـ ـهـ ــة طـ ـه ــران
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ن ـق ـل ــت
وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـك ــوري ــة الـجـنــوبـيــة
«يــونـهــاب» أن سـيــول أبــرمــت اتفاقًا

االستثناء يسمح ألفغانستان بمواصلة استيراد منتجات البترول اإليرانية (األناضول)

م ــع إي ـ ـ ــران ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام الـعـمـلــة
الــوطـنـيــة فــي الـتـبــادل الـتـجــاري بني
الـ ـبـ ـل ــدي ــن .وانـ ـعـ ـكـ ـس ــت اإلع ـ ـف ـ ــاءات
األميركية للدول الثماني املستوردة
ل ـل ـن ـف ــط اإلي ـ ــران ـ ــي عـ ـل ــى األسـ ـ ـع ـ ــار،
اس ـت ـقــرارًا ملحوظًا عـنــد حــوالــى 72
دوالرًا ل ـل ـبــرم ـيــل .ورأى امل ـح ـلــل في
«بتروماتركس» أوليفييه جاكوب،
أن «اإلعـ ـ ـف ـ ــاءات ف ــاق ــت امل ـت ــوق ــع مــن
السوق» ،مضيفًا« :في الوقت نفسه،
ما زال هناك ضغط على السعودية
للمحافظة على ص ــادرات مرتفعة».
وخ ــرج ــت أم ــس أن ـب ــاء ع ــن إمـكــانـيــة
ع ــودة ب ـلــدان «أوب ـ ــك» إل ــى تخفيض
اإلنـتــاج لتفادي تخمة محتملة في
املـ ـع ــروض ت ـه ــوي ب ــاألسـ ـع ــار ،وهــو
مــا يعاكس رغبة الــواليــات املتحدة.
وذك ــرت وكــالــة «ت ــاس» الــروسـيــة أن
السعودية وروسيا بدأتا محادثات
حــول تخفيض محتمل لإلنتاج في
عــام  .2019ونقلت وكــالــة «رويـتــرز»
ع ـ ــن م ـ ـصـ ــدريـ ــن ف ـ ــي «أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك» ع ــدم
اس ـت ـب ـعــاده ـمــا هـ ــذا ال ـت ــوج ــه ،ال ــذي
س ـي ـحــدده اج ـت ـمــاع املـنـظـمــة الـشـهــر
امل ـق ـب ــل .وقـ ـ ــال م ـح ــاف ــظ إيـ ـ ــران ل ــدى
«أوب ـ ــك» حـســن كــاظــم أردب ـي ـل ــي ،إن
مــوس ـكــو وال ــري ــاض ت ـح ـتــاجــان إلــى
خفض اإلنتاج و«ليس هناك سبيل
آخـ ــر» أمــام ـه ـمــا .وأضـ ــاف أردب ـي ـلــي:
«ل ـ ـقـ ــد دف ـ ـع ـ ــوا األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ل ـل ـه ـب ــوط
بــواقــع  15دوالرًا للبرميل فــي شهر
واح ـ ــد ،ول ــم يـفـعـلــوا إال أن خـفـضــوا
سعر البنزين فــي الــواليــات املتحدة
ملصلحة (الرئيس األميركي دونالد)
تــرامــب» ،مشيرًا إلــى أن نتيجة ذلك
«فقدوا إيرادات باملليارات ،وتسببوا
ف ــي خـســائــر للمنتجني ال ـف ـقــراء في
أفريقيا وأميركا الجنوبية».
(األخبار ،رويترز)

انتقل الى رحمة الله تعالى املرحوم
الدكتور سمير عقيل فرحات
زوجته :رندلى نور الدين
اوالده :امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس نـ ــديـ ــم زوجـ ـت ــه
الدكتورة ملى فرشوخ
املهندس عالء زوجته كرستني فستر
غارد
ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــورة رود زوج ـ ـ ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور
ابراهيم ّ
حماد
اش ـقــاؤه :االس ـتــاذ عفيف – االسـتــاذ
احمد واملرحوم زهير
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة سـ ـمـ ـي ــرة –
امل ــرح ــوم ــة ن ـب ـي ـهــة زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
العميد رمـضــان فــرحــات واملرحومة
الحاجة وصال زوجة املرحوم الحاج
محمود قبيسي
ي ــوارى ال ـثــرى فــي جـبــانــة الـشـيــاح –
حي الجامع اليوم الخميس الواقع
في  8/11/2018الساعة الثانية بعد
الظهر
تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية
الشياح – حــي الجامع وبعد الدفن
فـ ــي م ـ ـنـ ــزل ال ـف ـق ـي ــد فـ ــي الـ ـشـ ـي ــاح –
الـ ـج ــوار وي ــوم ــي الـج ـم ـعــة والـسـبــت
فــي  9/11/2018و 10/11/2018في
حـسـيـنـيــة ال ـش ـي ــاح – ح ــي ال ـجــامــع
م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة لـغــايــة الـســاعــة
الخامسة.
تـقــام ذك ــرى الـثــالــث  /االس ـبــوع يوم
االحد في  11/11/2018في حسينية
ال ـش ـي ــاح ح ــي ال ـج ــام ــع م ــن ال ـســاعــة
ال ـع ــاش ــرة ل ـغــايــة ال ـس ــاع ــة ال ـحــاديــة
عشرة والنصف.
اآلسـفــون آل فرحات وقبيسي ونور
الدين وفرشوح وفستر غارد ّ
وحماد
والخليل وعموم أهالي ساحل املنت
الجنوبي

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

خبراء إسرائيل والعقوبات :تراجع إيران بعيد المنال
يحيى دبوق
ّ
رحـبــت تــل أبـيــب الرسمية باستئناف العقوبات
األميركية على إيــران ،معلنة عن تقديرات جاءت
مفرطة جـدًا وصلت إلــى حد الحديث عن سقوط
النظام في طهران .في املقابل ،لم يخف املعلقون
والخبراء تشكيكهم بجدوى العقوبات وإمكانات
تأثيرها الفعلي ،على نقيض الرواية الرسمية.
ّ
الواقع أن تداعيات العقوبات حلت على اإليرانيني
ّ
وبحدها األقصى املمكن قبل أن تدخل العقوبات
حـ ّـيــز التنفيذ ،إن لجهة تــراجــع قيمة العملة أو
انسحاب عــدد مــن الـشــركــات واملستثمرين ،أو
لجهة رفع األسعار ،وكذلك ،وهو األهم من جهة
األم ـيــرك ـيــن واإلســرائ ـي ـل ـيــن ،رد فـعــل ال ـشــارع
اإليـ ــرانـ ــي وان ـت ـف ــاض ـت ــه ع ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــام .املـشـهــد
اإليــرانــي ،ال ــذي تفاعل مــع التبعات منذ أشهر،
بــات حاليًا يتساوق معها ،فيما يسير الروتني
اليومي على حاله بال تغييرات كبيرة ،وخاصة
أن الصدمة النفسية التي ّ
تعد أهــم عامل مؤثر
فــي العقوبات الحالية وجــرائـهــا ،انتهت قبل أن
تبدأ مسبباتها الفعلية.
مع ذلــك ،تبدو تل أبيب في حالة إنكار رسمية
وم ـكــابــرة .لـيــس ألن ـهــا تــرفــض اإلقـ ــرار بــالــواقــع
وال ـت ـقــديــر ب ـنــاء عـلـيــه ،ب ــل ألن ـهــا ال ت ـقــوى على
التصريح بالتقديرات كما هــي مــع مــا يستتبع
منها التمسك باملعلن ،إذ إن خـيــار العقوبات
ً
فــي الــواقــع هــو خيار بديل وليس أصـيــا ،فيما

األصـيــل ،وهــو الخيار العسكري ،متعذر وبات
ّ
أكثر تـعــذرًا فــي ظــل انكفاء الجهة الـقــادرة على
خ ــوض ــه ،أي اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،رغ ــم ص ــورة
االق ـ ـتـ ــدار ال ـت ــي ي ــري ــد ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد تــرامــب
التمظهر بـهــا تـجــاه اإلقـلـيــم .مــن ش ــأن ذل ــك ،أن
يدفع إسرائيل إلــى التمسك بالخيارات البديلة
غير العسكرية ،أي خـيــار العقوبات والضغط
االقـتـصــادي :ما لم يكن باتجاه إسقاط النظام
أو تغيير سـيــاسـتــه ال ـخــارج ـيــة ،فــالـحــد األدن ــى
إزعاجه ووضعه إن أمكن في تموضع دفاعي،
وإن من ناحية اقتصادية.
مــع ذل ــك ،لــم يتماش املعلقون والـخـبــراء فــي تل
أبيب مع الرواية الرسمية ،كما أعلن عنها على
لسان رئيس حكومة الـعــدو ،بنيامني نتنياهو،
وكذلك االستخبارات العسكرية .الرئيس السابق
لشعبة االسـتـخـبــارات العسكرية فــي الجيش،
الرئيس الحالي ملعهد أبحاث األمن القومي ،اللواء
ّ
عاموس يدلني ،أشار في تعليق مشكك بفاعلية
العقوبات ،أن من الصعب تقدير تغيير النظام
في إيــران جــراء العقوبات ،إذ «لــدى هــذا النظام
الوسائل التي تكفل له عدم السقوط ،وخاصة أن
الجيش اإليــرانــي وكذلك الحرس الثوري يقفان
إلــى جــانـبــه ،مــع تأييد كبير ج ـدًا مــن املؤسسة
الدينية ،ولديه من األموال واملوارد االقتصادية ما
يكفيه مدة خمس سنوات تحت حصار مطبق».
وأضاف إن «العقوبات املقررة حاليًا غير كاملة،
وهي تأتي من جانب واحد وهو الواليات املتحدة

األميركية ،على خــاف العقوبات السابقة التي
شاركت فيها مجموعة دول مؤثرة إلــى جانب
األميركيني ،ما يعني أنها ستكون أقل فاعلية،
وإن أدت عمليًا إل ــى صـعــوبــات فــي االقـتـصــاد
اإليراني».
القناة العاشرة العبرية ،في تقرير لها ،وافقت
ّ
يــدلــن ،وشــكـكــت بفاعلية الـعـقــوبــات وتأثيرها
الـكــامــل كـمــا ي ــراد لـهــا .بحسب الـتـقــريــر ،الشك
قــائــم وال لبس فـيــه ،ذلــك أن تــرامــب يقف حاليًا
وحـيـدًا فــي وجــه إي ــران مــع عقوباته وإن كانت
واسـعــة ج ـدًا ،قياسًا بعقوبات الرئيس السابق
ب ــاراك أوبــامــا ،ال ــذي دعـمــه تحالف دول شــددت
ونـفــذت إلــى جانبه بشكل كــامــل كــل العقوبات
التي كانت مفروضة على إيــران .وذكــرت القناة
أن الـعـقــوبــات الحالية تتضمن قـيــودًا ال سابق
ل ـهــا ع ـلــى االق ـت ـص ــاد اإليـ ــرانـ ــي ،ب ــل ه ــي أوس ــع
مــن الـعـقــوبــات السابقة فــي فـتــرة إدارة أوبــامــا،
لـكــن مـســألــة تنفيذها وفــرضـهــا تثير عــامــات

يدلين :لدى هذا النظام
الوسائل التي تكفل له
عدم السقوط

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الـ ـل ــه وقـ ـ ـ ــدره ي ـن ـع ــي س ـم ـي ــر ع ـبــاس
حـ ــاوي وعــائ ـل ـتــه ال ـح ـب ـيــب الـغــالــي
اب ــن شقيقته املــأســوف عـلــى شبابه
املرحوم
مازن سميح حالوي
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه
فسيح جنانه
إنا لله وإنا إليه راجعون

◄ ذكرى ►
بمناسبة مــرور أسـبــوع على وفــاة
املرحوم
علي محمد جعفر
(أبو أحمد)
ستتلى آيات من الذكر الحكيم عن
روحـ ــه ال ـط ــاه ــرة ف ــي م ـنــزل يــاســن
عـ ـل ــي حـ ـم ــد جـ ـعـ ـف ــر فـ ـ ــي الـ ـجـ ـن ــاح
م ـقــابــل اوت ـي ــل الـ ـك ــورال الـبـيـتــش -
بناية الكورال الطابق االول يومي
ال ـخ ـم ـيــس وال ـج ـم ـع ــة املـ ــوافـ ــق فــي
 8و 9ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي  2018مــن
الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية
ً
مساء للرجال والنساء.
السادسة

تقرير

استفهام ،وخاصة أن هناك ثماني دول حصلت
على إعفاء مؤقت ،لشراء النفط اإليراني.
وطلبت صحيفة «إسرائيل اليوم» خفض سقف
التوقعات ،وشددت على أن املرحلة الحالية وما
فيها من عقوبات ،هي مرحلة حيوية في نضال
طويل جدًا في مواجهة إيران وتطلعاتها النووية
واإلقليمية والدينية .وأشارت إلى أن الهدف من
العقوبات هــو حشر القيادة اإليــرانـيــة ودفعها
إلــى اتـخــاذ ق ــرارات مختلفة عما هــي عليه اآلن
«وه ـنــاك أم ــل فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة وإســرائـيــل
بــأن الضغط االقتصادي سيؤدي إلــى إسقاط
الـسـلـطــة ف ــي إي ـ ــران ،لـكــن ه ــذه الـنـتـيـجــة بعيدة
امل ـنــال ،رغــم كــل مــا يـجــري فــي إي ــران ،فالنظام
قوي كفاية ،وال يوجد ما هو متراكم في وجهه،
وقادر على تقويضه».
من جهته ،شـ ّـدد املـســؤول السابق عن الساحة
اإليرانية في االستخبارات العسكرية ،الباحث
الـحــالــي فــي مــركــز ال ـقــدس ل ـلــدراســات ،ميكي
سيغل ،على ّأن «العقوبات كما ترد من الواليات
املتحدة ،لن تكسر إرادة القيادة اإليرانية ولن
تــدفـعـهــا إل ــى ال ـت ــراج ــع ول ــن ت ــوق ــف الـبــرنــامــج
الـنــووي» .وأضــاف إن «طهران استعدت جيدًا
في الفترة األخيرة ملواجهة العقوبات وتفعيل
اقـتـصــاد ح ــرب ،مـنــذ والي ــة اإلدارة األميركية
ال ـســاب ـقــة ،وض ـم ــن ف ــرض ـي ــات وس ـي ـنــاريــوات
اسـتـعــداد مسبق فــي حــال عــدم توقيع أوبــامــا
على اتفاق نووي ،يتماشى مع مصالحهم».

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
ننعى إليكم الفقيد الغالي املأسوف
على شبابه املرحوم
مازن سميح حالوي
والدته :نجاة عباس حالوي
زوجته :مايا عبد املجيد عدرا
شقيقاته :ليلى زوجة الدكتور جمال
جواد حب الله
دنـ ـي ــا زوجـ ـ ــة ال ـس ـي ــد غـ ـي ــاث أس ــام ــة
البرازي
مهى
أعمامه :املرحوم خليل ،املرحوم علي،
املرحوم شوقي واملرحوم غسان
عـمــاتــه :املــرحــومــة عــزيــزة ،املرحومة
سميحة ،مي ،نجاة وسلوى
أخواله :سمير ،املرحوم نبيل ،خليل
خاالته :عزيزة ،غزوى ،وفاء ولينا
تــوفــاه الـلــه تـعــالــى ي ــوم الـثــاثــاء في
 .6/11/2018تـقـبــل ال ـت ـعــازي الـيــوم
ال ـخ ـم ـي ــس  8تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي مــن
ً
مساء
الساعة الثالثة الــى السابعة
في  – centre Dunesفردان.
اآلسـ ـف ــون :آل حـ ـ ــاوي ،آل عـ ـ ــدرا ،آل
هــاشــم ،آل حــب ال ـلــه ،آل ال ـب ــرازي ،آل
الـخـلـيــل ،آل ك ـس ـبــار ،آل شـعـيـتــو ،آل
الــدجــانــي ،آل يحيى ،وعـمــوم أهالي
صور.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء م ـحــوالت
ش ــدة ل ــزوم مـجـمــوعــات الـ ـ  BBCفي
م ـع ـمــل ال ـج ـيــة ال ـ ـحـ ــراري ،م ــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د8037/
تاريخ  ،2018/8/13قد مددت لغاية
يوم الجمعة  2018/12/7عند نهاية
ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ـ ــي االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك
بــاسـتــدراج ال ـعــروض املــذكــور اعــاه
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة مـ ــن دف ـت ــر
ال ـ ـشـ ــروط م ــن م ـص ـل ـحــة ال ـ ــدي ـ ــوان ـ ـ ـ
ام ــان ــة الـ ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق ( 12غ ــرف ــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ ق ــدره 000/
 /100ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
بها بعض املــورديــن ال ت ــزال سارية
امل ـ ـف ـ ـعـ ــول وم ـ ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن ف ـ ــي م ـط ـلــق
االحوال تقديم عروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/11/3
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2265
اعالن
تدعو نقابة املعالجني االنشغاليني
فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان النـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاد ج ـم ـع ـي ـت ـه ــا
العمومية للمرة الثانية للمصادقة
ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام االس ـ ــاس ـ ــي
وال ـن ـظ ــام ال ــداخ ـل ــي ،وت ــدع ــو جميع
املنتسبني للحضور واملـشــاركــة في
الجمعية عند تمام الساعة السابعة
والـ ـنـ ـص ــف م ــن مـ ـس ــاء ال ـج ـم ـع ــة فــي
 ٢٠١٨/١١/٢٣وذلك في مركز النقابة
ال ـك ــائ ــن ف ــي االش ــرف ـي ــة-١٤٥ ،شـ ـ ــارع
حبيب باشا السعد.
ي ـكــون ال ـن ـصــاب ال ـقــانــونــي النـعـقــاد
اجتماع هذه الجمعية متوفرا بمن
حضر.
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
لشركة املشرف ش.م.ل.
تدعو شركة املشرف ش.م.ل .جميع
املساهمني لديها لحضور اجتماع
الجمعية العمومية العادية السنوية
في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم
االثـنــن املــوافــق  2018/12/03م في
م ــرك ــز ال ـش ــرك ــة ال ـف ـع ـلــي ف ــي منطقة
امل ـ ـشـ ــرف والـ ـحـ ـض ــور ش ـخ ـص ـيــا أو
بموجب تفويض وذلــك للبحث في
االمور التالية:
 - 1االس ـت ـم ــاع الـ ــى ت ـقــريــر مـجـلــس
االدارة وتـ ـق ــري ــر مـ ـف ــوض امل ــراق ـب ــة
حول اعمال وحسابات السنة املالية
املقفلة في 2017/12/31م.
 - 2امل ـ ـ ـصـ ـ ــادقـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـسـ ــابـ ــات
ومـيــزانـيــة الـسـنــة املــالـيــة املقفلة في
 2017/12/31م واب ــراء ذم ــة رئيس
واعضاء مجلس االدارة عن االعمال
خالل السنة.
 - 3االسـتـمــاع الــى التقرير الخاص
ملـجـلــس االدارة وال ـت ـقــريــر ال ـخــاص
ً
ملـ ـف ــوض املـ ــراق ـ ـبـ ــة امل ـن ـظ ـم ــن ع ـم ــا
ب ــاح ـك ــام املـ ـ ــادة  /158/م ــن ق ــان ــون
ال ـت ـجــارة ح ــول ال ـت ـعــامــل م ــع بعض
اعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ادارة ال ـش ــرك ــة او
مــع مــؤسـســات اخ ــرى يـشـتــرك فيها
بعض اعضاء املجلس.
 - 4اع ـ ـطـ ــاء الـ ـت ــراخـ ـي ــص العـ ـض ــاء
م ـج ـل ــس االدارة س ـ ـن ـ ـدًا ل ـل ـم ــادت ــن
 /158/و /159/من قانون التجارة.
 - 5ت ـجــديــد واليـ ــة اع ـض ــاء مجلس
االدارة مع الصالحيات.
 - 6تجديد العقد مع مفوض مراقبة

ملراقبة حسابات الشركة عن السنة
املالية  2018م.
 - 7االطــاع من املستشار القانوني
عن مراحل الدعاوى.
2018/10/31
فؤاد إميل صالحة
املدير العام املساعد
إعالن
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ص ـي ــدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/732
غرفة الرئيس القاضي راني صادق
لـ ـبـ ـي ــع اسـ ـ ـه ـ ــم امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــم فــي
ال ـع ـقــاريــن رق ــم  1018و/33ب ـق ـس ـطــا
باملزاد العلني.
املنفذ :بيت التمويل العربي ش.م.ل.
وكـ ـ ــاؤه امل ـح ــام ــون ع ـ ــارف ال ـع ــارف
وكاتيا ضو ومحمد رمضان
املـنـفــذ عـلـيـهــم :عـطــا سـلـيــم شــريـتــح
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد وابـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم وم ـص ـط ـف ــى
عطالله شريتح
السند التنفيذي :سندات دين وعقد
ت ــأم ــن وك ـ ـفـ ــاالت ش ـخ ـص ـيــة بـقـيـمــة
/1.050.56449/د.أ .ع ــدا الـلــواحــق
والفوائد والرسوم.
ت ــاري ــخ ت ـب ـل ـيــغ االن ــذارال ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :
 2017/10/19و 2017/10/30
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز2017/10/11 :
تاريخ تسجيله  20و 2017/10/30
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ــف:
 2017/11/30تاريخ تسجيله  6و 8
و2018/2/12
محتويات العقار رقم  1018بقسطا:
ه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض مشيد
ع ـل ـي ـهــا ف ـي ــا م ــؤل ـف ــة م ــن  3ط ــواب ــق
سفلي وارضــي واول وثكنة قرميد.
السفلي مؤلف من مدخل وموزع و3
نــوم ومطبخ و 3حمامات وصالون
وم ـ ـخـ ــزن وغـ ــرفـ ــة خـ ــدمـ ــات وش ــرف ــة
وتـ ــراس ومـسـبــح وغــرفــة مـيـكــانـيــك.
طـ ــابـ ــق ارضـ ـ ـ ــي مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن م ــدخ ــل
وص ـ ــال ـ ــون وغ ـ ــرف ـ ــة ط ـ ـعـ ــام ومـ ـ ــوزع
ومـطـبــخ وغــرفــة مـخــزن وغــرفــة نــوم
وح ـم ــام وغ ــرف ــة ج ـلــوس وشــرف ـتــن.
طابق اول مؤلف من مدخل وصالون
وخـمــس غــرف نــوم و 4حمامات و3
شـ ــرفـ ــات .ث ـك ـنــة ق ــرم ـي ــد م ــؤل ـف ــة مــن
غرفة غسيل وصالة للتخزين.
مساحته/ 1004 :م2
بـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــن 2400 :سـ ـهـ ـم ــا:
 /1.756.550د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرح 2400 :س ـ ـه ـ ـمـ ــا:
 /1.053.930د.أ.
ً
حـ ـ ــدوده  :شـ ـم ــاال :ط ــري ــق ج ـن ــوب ــا :
حدود منطقة عبرا
ش ــرق ــا :ال ـع ـق ــار  1019غ ــرب ــا ال ـع ـقــار
1017
مـحـتــويــات الـعـقــار رق ــم  33بقسطا:
ه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض مشيد
عليها عدة ابنية:
االبنية رقــم  1و 2و 3و 4و 5و 6و7
و 8و 9و 10و 11و 15مؤلفة من ثالث
طــوابــق سفلي وارض ــي ودوبــاكــس
كل طابق مؤلف من شقتني:
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء رقـ ـ ــم  7مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن س ـف ـلــي
وارضي
الـبـنــاء رقــم  8مــؤلــف مــن سفلي اول
وسفلي ثاني وارضي ودوبالكس
الـ ـبـ ـن ــاء  12و 13م ــؤل ــف م ــن طــابــق
سفلي
البناء  13مؤلف من طابقني سفلي
وارضي
مساحته/23793 :م2
بـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــن 2400 :سـ ـهـ ـم ــا:
 /9725725د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهمًا/5835435 :
د.أ.
ً
ح ـ ـ ـ ــدوده :ش ـ ـمـ ــاال :طـ ــريـ ــق .ج ـن ــوب ــا:
العقار 683
شـ ــرقـ ــا :الـ ـعـ ـق ــار  675و .676غ ــرب ــا:
مجرى مياه
مكان وتاريخ البيع :لقد تحدد نهار

الخميس الــواقــع فــي 2018/12/13
ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا مــوع ـدًا
لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي أم ــام رئـيــس
دائرة التنفيذ في صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء
ان يــودع باسم رئيس دائــرة التنفيذ
قبل املباشرة بــاملــزايــدة فــي صندوق
الخزينة او في أحد املصارف املقبولة
من الدولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح
أو أن ي ـقــدم كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن
هذا املبلغ وعليه ان يتخذ محل اقامة
ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة اذا ل ــم يـكــن له
مقام فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا
مختارًا له وعلى املشتري ايداع كامل
الثمن ورسم الداللة خالل مهلة ثالثة
أي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة
واال ت ـع ــاد املـ ــزايـ ــدة بــال ـع ـشــر وعـلــى
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ص ـي ــدا
ب ــامل ـع ــام ـل ــة رق ـ ــم  2017/802غــرفــة
الرئيس القاضي راني صادق لبيع
اسهم املنفذ عليها في القسم رقم 9
 /1117 /A/قناريت باملزاد العلني.
امل ـن ـف ــذ :ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي ل ـل ـت ـجــارة
ش.م.ل .وك ـ ـي ـ ـلـ ــه امل ـ ـحـ ــامـ ــي ل ـب ـيــب
حرفوش
املنفذ عليها :سارة رجب بكة
السند التنفيذي :عقد قرض بقيمة
 /4603.51/د.أ .ع ـ ـ ــدا الـ ـل ــواح ــق
والفوائد والرسوم.
تاريخ تبليغ االنذار 2017/11/8 :
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـج ــز2018/2/27 :
تاريخ تسجيله 2018/3/2
تاريخ محضر الوصف2018/7/25 :
تاريخ تسجيله 2018/9/3
م ـح ـت ــوي ــات ال ـق ـس ــم /1117 /A/ 9
قناريت :هو عبارة عن شقة سكنية
مؤلفة مــن مــدخــل وصــالــون وطعام
ومطبخ وممر و 3نوم وحمامني و3
شرفات.
مساحته/ 124 :م2
ب ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــن 1200 :س ـ ـهـ ــم:
 /43400/.1د.أ.
بــدل ال ـطــرح 1200 :سـهــم/26040/ :
د.أ.
حـ ــدود ال ـع ـق ــار رق ــم /1117 /A/ 9
قناريت:
ً
شماال :طريق .جنوبًا  :العقار 251
ش ــرق ــا :ال ـع ـق ــار  1326و .256غــربــا:
العقار 116
تاريخ ومكان البيع :لقد تحدد نهار
الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ــي 2018/12/6
ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا مــوع ـدًا
لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي أم ــام رئـيــس
دائرة تنفيذ صيدا.
ش ـ ـ ــروط الـ ـبـ ـي ــع :عـ ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب فــي
الشراء ان يــودع باسم رئيس دائرة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ص ـي ــدا ق ـبــل امل ـبــاشــرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق ال ـخــزي ـنــة
أو ف ــي أح ــد امل ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الدولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو
أن يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا
املـبـلــغ وعـلـيــه ان يتخذ مـحــل اقــامــة
مـخـتــارًا لــه ضمن نـطــاق الــدائــرة اذا
لــم يكن لــه مقام فيه واال اعتبر قلم
ال ـ ــدائ ـ ــرة م ـق ــام ــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه وع ـلــى
املـشـتــري اي ــداع كــامــل الـثـمــن ورســم
ال ــدالل ــة خ ــال مـهـلــة ثــاثــة أيـ ــام من
تاريخ صدور قرار االحالة واال تعاد
املزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
أرض ل ـل ـب ـي ــع – ب ـط ـش ــاي (م ـن ـط ـقــة
املــرداســة العقارية) – مصنفة - A1
مساحتها  30450م – 2غير مصابة
بأي تخطيط – مميزة – سعر مغري
– تلفون70/919829 :
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي غريس ناضر)
ي ـن ـف ــذ االع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاد املـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ش.م.ل.
ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة رق ـ ـ ــم  582/2016ب ــوج ــه
غــالــب سـمـيــر ب ـجــالــي وايـ ـف ــات ج ــوزف
بـ ــابـ ــاس س ـ ـنـ ــدات ديـ ـ ــن م ــوثـ ـق ــة بـعـقــد
ً
تــأمــن تـحـصـيــا ملـبـلــغ /610400/د.أ.
عـ ـ ــدا ال ـفــوائــد والـ ـ ـلـ ـ ــواحـ ـ ــق وي ـجــري
الـتـنـفـيــذ ع ـلــى ال ـع ـق ــار  / 387زي ـتــون
مـســاحـتــه /1515/م.م .وه ــو بـمــوجــب
االف ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ارض ب ـعــل سليخ
ت ــزرع حـبــوب مـفــرز عــن الـعـقــار /194/
وبالكشف تبني ان العقار يقع في اول
ال ـقــريــة ع ـبــر م ـفــرق ج ـهــة ال ـي ـمــني من
االوتـ ــوس ـ ـتـ ــراد وض ـم ـنــه بـ ـن ــاء م ــؤل ــف
مــن أرب ـعــة طــوابــق سفلي أول وسفلي
وأرضي وطابق أول.
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ـ ــؤل ـ ـ ـ ـ ــف
م ــن ش ـق ـتــني غ ـيــر أن ال ـ ـطـ ــاب ـ ـقـ ــني
األرض ـ ـ ـ ـ ــي واألول كـ ـ ــل ش ـقــة مقسومة
إلى ثالثة أقسام.
 ال ـط ــاب ــق األول م ـل ـبــط أم ـ ــا األرض ـ ــيوالسفلي والسفلي اول قيد اإلنجاز.
 أمـ ـ ـ ــا ت ـحــت الـسـفـلــي لـجـهــة ال ـغــربيوجد مسبح.
والعقار يقع في حي كعب الطروح.
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـجـ ـ ــز1/4/2016 :
وتــاريــخ تسجيله16/4/2016 :
ب ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــني ال ـ ـع ـ ـقـ ــار /387/
زيـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــون /573.500/ :د.أ .وب ـ ـ ـ ــدل
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض
 /251545.702/د.أ .أو مـ ــا ي ـعــادلــه
بالعملة الوطنية.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ب ـيــوم الثالثاء ال ــواق ــع
فيه  11/12/2018ال ـســاعــة 11ظـ ـهـ ـرًا
ف ــي قــاعــة محكمة كسروان.
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء دفـ ـ ــع بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح
ب ـم ــوج ــب شـ ـ ـ ــك م ـص ــرف ــي م ـن ـظــم المـ ـ ــر
ح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرة رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ــذ
كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم ك ـفــالــة واف ـ ـيـ ــة
مـ ــن اح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف املـ ـقـ ـب ــول ــة مــن
ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رس ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة له
ضـمــن نـطــاق الـ ـ ــدائـ ـ ــرة واال عــد قلمها
مقامًا م ـخ ـتــارًا لــه كما عليه االط ــالع
على ق ـيــود الصحيفة العينية العائدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2018/9/26ع ـلــى امل ـت ـهــم ع ـلــي مـنــذر
زعيتر جنسيته لبناني محل اقامته
الـ ـفـ ـن ــار ال ــزعـ ـيـ ـت ــري ــة قـ ـ ــرب مـسـتـشـفــى
ال ـب ـي ـطــار وال ــدت ــه اعـ ـت ــدال ع ـم ــره 1980
اوقـ ـ ــف غ ـيــاب ـيــا ب ـت ــاري ــخ 2018/4/12
بالعقوبة التالية اشغال شاقة مؤبدة
وخمسني مليون ليرة غرامة.
وفـقــا لـلـمــواد  125م ـخــدرات مــن قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2018/9/26
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2280
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2018/10/17على املتهم محمود احمد
رسـتــم تــاريــخ املحضر  2014/3/7رقم
 .469جـنـسـيـتــه س ـ ــوري م ـحــل اقــام ـتــه
مفرزة بيروت القضائية االولى والدته
وردة عمره  1930اوقف غيابيًا بتاريخ
فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية
ثالث سنوات اشغال شاقة بعد االدغام.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  /454/459و454 /463
عقوبات من قانون العقوبات.

الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وقـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2018/10/22
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2280
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2018/10/10على املتهم احمد حسني
ال ـطــوز جنسيته س ــوري مـحــل اقــامـتــه
ال ـكــوال بـنــايــة جــوجــو الـحـلـبــي والــدتــه
مـتـعــوبــة ع ـمــره  1979اوق ــف احـتــرازيــا
بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  2015/1/24ووجـ ــاه ـ ـيـ ــا
فـ ــي  2015/2/4واخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـلــه فــي
 2016/1/18بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة عشر
س ـنــوات اعـتـقــال ومــايـتــي مـلـيــون ليرة
لبنانية غرامة .وفقًا للمواد 1/586فقرة
 - 4ب و3/586فـقــرة  2و  213/463و89
و 454 /463عـقــوبــات و 32أجــانــب من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تسهيل دعارة واتجار
بالبشر
وقـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2018/10/12
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2280
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2018/10/17على املتهم خضر نايف
مـثـنــى جـنـسـيـتــه سـ ــوري مـحــل اقــامـتــه
طريق الجديدة شــارع الفاكهاني ملك
اسكندراني والــدتــه نايفة عمره 1961
اوق ـ ــف غ ـيــاب ـيــا ب ـت ــاري ــخ فـ ــار م ــن وجــه
العدالة .بالعقوبة التالية ثالث سنوات
اشغال شاقة بعد االدغام .وفقًا للمواد
 /454/459و 454 /463ع ـقــوبــات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وقـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2018/10/22
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2280
إعالن
تعلن وزارة املــالـيــة انـهــا وضـعــت قيد
التحصيل جــداول التكليف األساسية
ل ـضــري ـبــة األم ـ ـ ــاك امل ـب ـن ـي ــة ،الـ ـص ــادرة
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ال ـن ـب ـط ـيــة عـ ــن إيـ ـ ـ ــرادات
ع ــام  2014تكليف ع ــام  ،2018وتــدعــو
جميع املكلفني لتسديد هذه الضرائب،
م ــع االش ـ ــارة ال ــى أن املـكـلـفــن ال ــذي ــن ال
ي ـس ــددون الـضــريـبــة املـتــوجـبــة عليهم
ي ـت ـعــرضــون ل ـغــرامــة بـنـسـبــة م ـقــدارهــا
 %1شهريًا (ويعتبر كسر الشهر شهرًا
ً
كامال) لغاية تاريخ التسديد ،وتسري
هذه الغرامة إعتبارًا من:
ـ ـ انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا
االعـ ـ ــان ف ــي عـ ــدد ال ـج ــري ــدة الــرسـمـيــة
ال ــذي سـيـصــدر بـتــاريــخ 2018/11/08
لـلـعـقــارات الـتــي ال تــزيــد إيــرادات ـهــا عن
 20.000.000ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إعـ ـتـ ـب ــار مـ ــن تـ ــاريـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األســاس ـيــة لـلـتـصــريــح لـلـعـقــارات التي
تــزيــد إيــرادات ـهــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
ت ـبــدأ مـهـلــة االع ـت ــراض عـلــى الضريبة
املــذكــورة املحددة بشهرين اعتبارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن
أي في  09تشرين الثاني  2018وتنتهي
في  09كانون الثاني  2019ضمنًا.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2236
إعالن
ع ــن مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم تقديم
عبوات حبر عن العام 2019
ي ـج ــري ال ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فـ ــي مـ ـبـ ـن ــاه الـ ـك ــائ ــن فــي
ب ـ ـيـ ــروت ـ ـ ـ ـ شـ ـ ــارع ب ـ ـغـ ــداد ـ ـ ـ ـ ـ كــورن ـيــش
املــزرعــة فــي تمام الساعة الـعــاشــرة من
يوم االربعاء الواقع فيه 2018/11/28
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ب ـط ــري ـق ــة ال ـظ ــرف
املختوم لتلزيم تقديم عبوات حبر عن
العام .2019
ي ـم ـك ــن االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
امل ـ ــوض ـ ــوع لـ ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة فـ ــي م ـكــاتــب
امل ــدي ــري ــة االداريـ ـ ـ ـ ــة ل ـل ـص ـن ــدوق خ ــال
اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي ظ ـ ــرف م ـخ ـتــوم
وتسلم باليد الى بريد املديرية االدارية
لـ ـق ــاء اي ـ ـصـ ــال ب ــرق ــم وتـ ــاريـ ــخ وصـ ــول
الـ ـع ــرض ع ـل ــى أن ت ـص ــل ق ـب ــل ال ـســاعــة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
املـ ــذكـ ــورة اع ـ ـ ــاه ،او ي ـص ــل ب ـع ــد امل ــدة
املحددة.
بيروت في 2 :تشرين الثاني 2018
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2274
إعالن للمرة الثانية
يـ ـعـ ـل ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ب ـ ـلـ ــديـ ــة ان ـط ـل ـي ــاس
والـ ـنـ ـق ــاش ع ـ ـ ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـ ـنـ ـ ــاقـ ـ ـصـ ـ ــة
ع ـمــوم ـيــة ب ـطــري ـقــة تـقــديــم اسـعــار
عائد لتلزيم شراء سيارات دفع رباعي
عدد  5لزوم الشرطة البلدية في بلدية
انطلياس  -النقاش.
سـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــروض فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز
ال ـب ـلــديــة عـنــد ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة من
قـ ـب ــل ظـ ـه ــر يـ ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
.26/11/2018
 املــؤس ـســات أو ال ـشــركــات امل ـخ ـت ـصــةاو الــوكــاء امل ـم ـث ـلــن ال ـت ـجــاريــني فــي
لبنان للشركات املصنعة :التي تتعاطى
تجارة هـ ــذه االل ـ ـيـ ــات ول ــديـ ـه ــا م ــراك ــز
ل ـص ـيــانــة االل ـيــات وتــأمــن قطع غيار
لها.
 الـ ـضـ ـم ــان املـ ــؤقـ ــت/10.000.000. :ل.عشرة ماليني ليرة لبنانية.
 قيمة دفـتــر ال ـش ــروط/150.000 :ل.ل.ماية وخمسون الف ليرة لبنانية.
 أخ ــر مهلة ل ـشــراء واس ـتـلـام امل ـلــف:هي قبل ثالثة ايام من تاريخ املناقصة.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض م ـخ ـت ــوم ــة ب ــواس ـط ــة
البريد املضمون املغفل او تودع باليد
مـبــاشــرة ع ـلــى ان ت ـصــل الـ ــى م ــرك ــز
ال ـب ـلــديــة قبل الـســاعــة الثانية عشرة
ظهرًا مــن اخــر يــوم عمل يسبق املوعد
املحدد لهذه املناقصة.
يمكن االطــالع على دفتر الشروط طيلة
اوقات الدوام الرسمي.
انطلياس في 1/11/2018
رئيس البلدية
ايلي ابو جوده
التكليف 2252
إعالن عن استدراج عروض
يجري في وزارة الداخلية والبلديات -
املديرية العامة للدفاع املدني استدراج
عروض لتلزيم - :مواد تنظيف
 قرطاسية.عـلــى الــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك ب ــأي من

امل ـ ـ ــواد املـ ــذكـ ــورة اعـ ـ ــاه اسـ ـت ــام دف ـتــر
ال ـشــروط واملــواص ـفــات الفنية العائدة
له من املديرية العامة للدفاع املدني -
عــن الــرمــانــة  -مبنى بيضا  -الــوحــدة
االداريــة  -الطابق السابع ،وذلك ضمن
اوقات الدوام الرسمي.
تــرســل ال ـع ــروض ال ــى املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــدفــاع امل ــدن ــي بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد حتى يوم الخميس الواقع
فـيــه  2018/11/15وذل ــك قـبــل الـســاعــة
الثالثة عشر.
يتم فض العروض في املديرية العامة
للدفاع املدني  -لجنة الشراء  -الطابق
الـ ـع ــاش ــر ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـيــه
 2018/11/16وفقًا للتوقيت التالي:
 - 1م ـ ــواد تـنـظـيــف ال ـس ــاع ــة الـتــاسـعــة
صباحًا.
 - 2قرطاسية الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
صباحًا.
مدير عام الدفاع املدني
العميد ريمون خطار
التكليف 2242
إعالن بيع باملعاملة التنفيذية 2017/1321
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات في
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار الـجـمـعــة
ف ــي  2018/11/16ال ـس ــاع ــة ال ــواح ــدة
وال ـن ـص ــف ظ ـه ـرًا سـ ـي ــارة امل ـن ـفــذ عليه
ي ــوس ــف مـ ـ ــارون غ ــان ــم م ــارك ــة ب ام ف
 X5.3.0موديل  2003رقم /274453/ج
ً
ال ـخ ـصــوص ـيــة ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن طــالــب
التنفيذ بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي جـيـمــي كـ ــرم الـبــالــغ
 $/7.959.20/عــدا الـلــواحــق واملخمنة
بـمـبـلــغ  $/5390/واملـ ـط ــروح ــة بسعر
 $/3700/أو مـ ــا ي ـع ــادل ـه ــا بــالـعـمـلــة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة .وي ـ ـتـ ــرتـ ــب ع ـل ـي ـه ــا رس ـ ــوم
ميكانيك منذ العام .2015
فـ ـعـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء الـ ـحـ ـض ــور
باملوعد املـحــدد الــى امل ــراب ســريــاك في
ب ـيــروت الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي كابي شاهني
يبلغ الــى املنفذ عليه مصطفى حسن
السبع املجهول املقام
ً
عمال باحكام املادة  409أ.م.م .تخطركم
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت بـ ــأن لــدي ـهــا في
املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2017/1297
انذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالبة
ال ـت ـن ـف ـي ــذ شـ ــركـ ــة ك ــابـ ـيـ ـت ــال ف ـي ـنــانــس
كــوم ـبــانــي ش.م.ل .ون ــات ـج ــا ع ــن طلب
تنفيذ سـنــد دي ــن بقيمة /21004/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم واملصاريف.
وعليه تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االن ـ ـ ـ ــذار واالوراق
املرفقة به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا
ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا عـلــى
نشر هــذا االعــان وعلى تعليق نسخة
عـنــه وع ــن االن ـ ــذار امل ــذك ــور عـلــى لوحة
االع ــان ــات ل ــدى دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـيــروت
ليصار بعد انقضاء هذه املهلة ومهلة
االنــذار البالغة عشرة ايــام الى متابعة
ً
التنفيذ بحقكم اص ــوال حـتــى الــدرجــة
األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم

اعالن تلزيم
تـجــري مؤسسة مـيــاه لبنان الشمالي
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـش ــرة
صـبــاحــا مــن ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/11/27مـ ـن ــاقـ ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة
لتقديم م ــواد ولـ ــوازم مخبرية الج ــراء
الفحوصات الكيميائية والجرثومية
لزوم املختبرات التابعة ملؤسسة مياه
لبنان الشمالي.
فـعـلــى م ــن يــرغــب ب ــاالش ـت ــراك ف ــي هــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املعد لهذه الغاية من مكاتب املؤسسة
الــواقـعــة فــي الطابق الـحــادي عشر من
مبنى كـبــارة الـكــائــن فــي ش ــارع صالح
ال ـ ــدي ـ ــن كـ ـ ـب ـ ــارة – طـ ــراب ـ ـلـ ــس (هـ ــاتـ ــف:
.)06/626742
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي م ـه ـل ــة اق ـص ــاه ــا
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــر ظ ـه ـرًا م ــن اخــر
يوم عمل يسبق موعد اجراء املناقصة،
ويـ ــرفـ ــض كـ ــل ع ـ ــرض ي ـص ــل ب ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
رئيس مجلس االدارة املدير العام
خالد بركات عبيد
اعالن تلزيم
تـجــري مؤسسة مـيــاه لبنان الشمالي
في تمام الساعة العاشرة صباحًا من
يــوم الثالثاء الــواقــع فيه 2018/11/27
مناقصة عمومية تتعلق بتنفيذ اعمال
إع ــادة تزفيت طــرقــات وتبليط ارصفة
ومـمــرات ضمن نطاق مدينة طرابلس
وجوارها ملدة عام لزوم مؤسسة مياه
لبنان الشمالي.
فـعـلــى م ــن يــرغــب ب ــاالش ـت ــراك ف ــي هــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املعد لهذه الغاية من مكاتب املؤسسة
الــواقـعــة فــي الطابق الـحــادي عشر من
مبنى كـبــارة الـكــائــن فــي ش ــارع صالح
ال ـ ــدي ـ ــن كـ ـ ـب ـ ــارة – طـ ــراب ـ ـلـ ــس (هـ ــاتـ ــف:
.)06/626742
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي م ـه ـل ــة اق ـص ــاه ــا
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق موعد اجراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة املدير العام
خالد بركات عبيد
إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صــادر عــن امــانــة السجل الـتـجــاري في
جبل لبنان
ب ـتــاريــخ  2018/10/31وب ـن ــاء للطلب
تقرر شطب قيد شركة تلفن ش.م.م .في
الـسـجــل ال ـت ـجــاري والـكــائـنــة فــي ســوق
ال ـغــرب واملـسـجـلــة بــرقــم ع ــام 2026462
بعبدا ألصحابها ال ـســادة ايـلــي كميل
ابـ ــو فـ ـ ــارس وس ــام ــر ح ـب ـيــب م ـع ـمــاري
ورلى سامي خيرالله.
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم اعتراضه
ومالحظاته خالل مهلة عشرة ايام من
تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن
ان محكمة املنيه الشرعيه السنيه تطرح
للبيع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي حـصــة الـقــاصــر
ريم احمد غمراوي يفي العقار /370/
مـنـطـقــة امل ـح ـم ــره ال ـع ـق ــاري ــة وال ـبــال ـغــه
ح ـص ـت ـهــا  45.5625س ـه ـمــا مـ ــن اص ــل
 2400سهمًا وذلــك بقيمة 34.348.509
فقط اربعة وثالثون مليونًا وثالثماية
وث ـمــان ـيــه واربـ ـع ــون ال ــف وخـمـسـمــائــة
وتسع ليرات لبنانيه فعلى من يرغب
ال ـشــراء حـضــور مجلس امل ــزاد العلني
يوم االربعاء في  2018/11/14الساعه
الثانيه عشره ظهرًا مصحوبًا بالقيمه
الشرائيه املذكوره.
رئيس قلم محكمه املنيه الشرعيه
السنيه
الشيخ طارق الخير
إعالن قضائي
تـعـلــن املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدنـيــة في
النبطية
برئاسة القاضي مايا فواز
ً
وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ــادة /35االرث ل ـغ ـي ــر

امل ـح ـم ــدي ــن وبـ ـت ــاري ــخ 2018/10/30
ت ـقــرر نـشــر خــاصــة االس ـتــدعــاء املـقــدم
م ــن امل ـس ـت ــدع ــي :ه ـ ــادي س ـم ـيــر هــاشــم
وكيله املحامي جــوزف يزبك الــرمــادي
سـ ـج ــل املـ ـل ــف ب ــرق ــم اس ـ ـ ــاس 2017/4
م ـ ـ ــدور  2018 /28احـ ـ ـ ــوال شـخـصـيــة
ت ــاري ــخ  .2017/11/23وم ـف ــاده اثـبــات
وفــاة موسى مسعود الـحــداد من بلدة
ابـ ــل ال ـس ـق ــي ال ق ـي ــود ل ــه ف ــي االحـ ـ ــوال
الشخصية.
من له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
بمهلة شهرين من تاريخ النشر.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب مـ ـ ـ ـ ــارون الـ ـ ـي ـ ــاس الـ ـ ـغ ـ ــول وك ـي ــل
فـيـصــل جـمـيــل سـعـيــد م ــرف ــق املــواف ـقــة
م ــن ام ــن ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي عــالـيــه
بــاالسـتـحـصــال عـلــى سـنــد تمليك بــدل
ض ــائ ــع ع ــن ح ـص ـتــه ف ــي ال ـع ـق ــار 2843
عرمون وعقار  3582العبادية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ع ــام ــر م ـح ـمــد زيـ ــن ال ــدي ــن وكـيــل
حاتم جابر زين الدين سند ملكية بدل
ض ــائ ــع ع ــن ح ـص ـتــه ف ــي ال ـع ـق ــار 2310
قبيع.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت روزي ــن عبدالله االف ــاس وكيلة
زيـنــه سليمان بــك علي االسـعــد العلي
املرعبي سندي ملكية بــدل ضائع عن
حـصـتـهــا ف ــي ال ـع ـق ــار  24/2650و 25
بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ج ــوزي ــف م ـي ـشــال ي ــون ــس وكـيــل
غيزال مخول حجار بصفتها احد ورثة
فـيــولـيــت نـعـمــه ف ــزع س ـنــد مـلـكـيــة بــدل
ضــائــع عــن حصتها فــي الـعـقــار 2212
بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب محمد عبد الـكــريــم هــاشــم وكيل
محمد ديــاب ديــاب بوكالته عن جمال
الــديــن فخر الــديــن مــاضــي سند ملكية
بدل ضائع للعقار  B 4 /845الشبانية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب محمد مهدي صــوان وكيل كالني
شاكر الرامي بوكالتها عن بيار الياس
جــرمــانــي سـنــد ملكية ب ــدل ضــائــع عن
حصته في العقار  1866بزبدين.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب رمزي عبد القادر هالل احد ورثة
ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر هـ ــال سـنــد
ملكية بدل ضائع للعقار  2090قبيع.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب املـحــامــي مـ ــروان جـ ــودات ضاهر
وكيل مشلني شارل عبيد بصفته احد
ورث ـ ــة ش ـ ــارل ن ــاص ـي ــف ع ـب ـيــد س ـن ــدات
ملكية بدل ضائع للعقارات  2 /2512و
 5 /2544بعبدا و عقارات ،1499 ،1982
،1981 ،1919 ،1917 ،1385 ،1413 ،1471
،1680 ،1880 ،1882 ،1913 ،1914 ،1983
 1916 ،2089بزبدين.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـلـ ـب ــت بـ ـ ــدريـ ـ ــه بـ ـط ــى سـ ــالـ ــم خ ـل ـي ـفــه
بصفتها الشخصية سند تمليك بدل
ضائع للعقار  6 /4183مجدلبعنا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت املحامية اخــاص سلمان جابر
وكـ ـيـ ـل ــة عـ ـل ــي حـ ـس ــن عـ ـ ــوض وحـ ـن ــان
عـلــي ن ــادر س ـنــدات تمليك ب ــدل ضائع
لـلـعـقــارات  3500 ،1551 ،1550عــرمــون
وعـ ــن ح ـصــة ح ـن ــان ف ــي ال ـع ـق ــار 3408
عرمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب هادي طانيوس ابو ناضر وكيل
فيصل جميل سعيد سند تمليك بدل
ضائع للعقار  3336بحمدون القرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعلبك -
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
(رقم ضريبي  )1473123بصفته وكيال
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصص
فاطمة عباس الحاج ديب املولى وعلي
وحسني ومحمد وخيرية وزكية وست
البنات ابناء حسن ابراهيم الحاج ديب
املولى بالعقارات رقم  301و 412و224
و 463من منطقة حربتا العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعلبك -
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ب ـص ـف ـتــه م ـف ــوض ــا ب ـع ـق ــد ال ـب ـي ــع سـنــد
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بحصة البائع
احمد نعمه ناصر الــديــن بالعقار رقم
 3379الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت املحامية رانيا باسيل اسطفان
بــالــوكــالــه عــن ام ــل سليم الــدمـعــه سند
بدل ضائع للعقار  1359انفه.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه.
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي مالك مصباح تاج الدين
بــالــوكــالــه عــن محمد واحـمــد الصفدي
سند بدل ضائع للعقار  800راسمسقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه.
امني السجل العقاري

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
رق ـ ــم امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذيــة2015/31 :
استنابة
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل.
بوكالة االستاذ رامي باسيل
املنفذ عليه :محسن عباس طاها
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقـيـمــة ال ــدي ــن :عقد
قرض وسند دين مجدول وعقد ادخال
وشهادة قيد تأمني بقيمة مئة واربعة
وث ـم ــان ــون م ـل ـيــون ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة عــدا
اللواحق والفوائد.
تاريخ التنفيذ في دائرة تنفيذ بيروت:
2014/12/16
تاريخ التنفيذ في دائرة تنفيذ بعلبك:
2015/5/26
تاريخ تبلغ االنذار2015/1/2 :
تاريخ تحويل الحجز االحتياطي الى
حجز تنفيذي2015/2/10 :
تاريخ تسجيله2015/3/4 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
2015/6/6
تاريخ تسجيله2015/6/27 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 الـقـســم  9م ــن ال ـع ـقــار  - 863ام ـي ــري -دورس محلة شعت القبة  2400سهم.
والقسم عبارة عن شقة سكنية صالحة
للسكن مؤلفة من غرفة صالون وغرفة
ج ـ ـلـ ــوس وثـ ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف نـ ـ ــوم وم ـط ـبــخ
وح ـم ــام ــن وش ــرف ــة ج ـنــوب ـيــة وثــان ـيــة
شمالية مع موقف سيارة .والشقة تقع
في الطابق الثاني من البناء املؤلف من
اربعة طوابق .كما ان االقسام املشتركة
للطوابق هي الــدرج واملــوقــف واملدخل
ال ـش ـمــالــي وال ـج ـن ــوب ــي وال ـح ــدي ـق ــة مع
االشــارة الى ان مساحة العقار  863من
منطقة دروس تبلغ  600متر مربع.
مساحتها 179 :متر مربع.
ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ال ـع ـقــار رق ــم 862
ً
وشرقًا العقار رقم  864وشماال العقار
رقم  896وطريق خاص وجنوبًا طريق
عام عني بورضاي.
الحقوق العينية:
حــق انـتـفــاع وارت ـف ــاق يـشـتــرك بملكية
القسمني  Iو  IIIاشتراك في امللكية.
يومي تأمني رضائي درجــة اولــى على
كامل العقار الدائن بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل.
املدين محسن عباس طه  2400سهم.
قـيـمــة ال ـتــأمــن  /103.500.000/لـيــرة
لبنانية.
تعهد املدين بعدم البيع او التأمني او
الـتــأجـيــر أو تــرتـيــب اي ح ــق عـيـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن.
 ي ــوم ــي  4483ت ــاري ــخ 2014/12/30حجز احتياطي رقم  2014/1074صادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بـيــروت الـحــاجــز بنك
لبنان واملهجر ش.ل.م .املحجوز عليه
محسن عباس طاها.
يــومــي  2015 / 4-516تـحــويــل الحجز
االحتياطي رقم  2014/1074الى حجز
ً
ت ـن ـف ـيــذي رقـ ــم  2014/2652تـحـصـيــا
لــديــن املـنـفــذ بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر على
حـصــة املـنـفــذ عليه محسن طــه وصــف
العقار صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعلبك
قــرار رقم  2015/31على حصة محسن
عـ ـب ــاس ط ــاه ــا مـ ـص ــدر ال ـح ـج ــز دائ ـ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـج ــر
ش.ل.م .املحجوز عليه محسن عباس
طه.
الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــن بـ ـ ــال ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة:
/402.750.000/ل.ل.
ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة
بـ ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـع ــاش ــرة=
/96.253.290/ل.ل.
م ــوع ــد ج ـل ـســة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
ومكان اجرائها :نهار الخميس الواقع
في  2019/1/10الساعة الثانية عشرة
والـنـصــف ظـهـرًا ام ــام حـضــرة القاضي
املنفرد املدني في بعلبك رئيس دائــرة
التنفيذ.
ش ــروط ال ـب ـيــع :ال ـن ـف ـقــات امل ـتــوجــب
دف ـع ـهــا ع ــاوة عـلــى ثـ ـم ــن طـ ــوابـ ــع
االحـ ــالـ ــة ورسـ ـ ــم ال ــدالل ــة للبلدية %5
وعلى راغب الشراء الحضور بــاملــوعــد
امل ـعــني وان ي ــودع بــاســم رئيس دائ ـ ــرة

ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
ل ـ ـ ـ ـ ــدى صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـخ ــزيـ ـن ــة أو أحـ ـ ـ ــد
املصارف املـ ـقـ ـب ــول ــة م ـب ـل ـغــًا م ـ ــوازي ـ ــًا
ل ـ ـبـ ــدل الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة
م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هــذا املبلغ لتخوله
هــذه الــدائــرة الدخول باملزايدة وعليه
ً
ان يـخـتــار مـحــا القــامـتــه ضـمــن نطاق
هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة واال عـ ـ ــد قـلـمـهــا مقامًا
مختارًا له وعليه خــال ثالثة ايــام من
صــدور قــرار االحالة ايــداع الثمن تحت
ً
طائلة اعـتـبــاره نــاكــا واع ــادة املــزايــدة
عـ ـل ــى عـ ـه ــدت ــه ف ـي ـض ـم ــن الـ ـنـ ـق ــص وال
يستفيد مــن الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة وع ـل ـيــه خــال
ع ـشــريــن يــومــًا مــن ت ــاري ــخ صـ ــدور
قـ ــرار االح ــال ــة دف ــع املـبـلــغ والــرســوم
والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2018/307غرفة الرئيس
القاضي داني صادق.
البـ ـ ــاغ امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه احـ ـم ــد مـصـطـفــى
وهبي مجهول محل االقامة الحضور
بالذات او بواسطة وكيله القانوني الى
هذه الدائرة الستالم االنــذار التنفيذي
ومربوطاته باملعاملة املقدمة من املنفذ
بنك بـيــروت ش.م.ل .وكيلته املحامية
نـ ـض ــال ال ـط ـف ـي ـل ــي بـ ـم ــوض ــوع تـنـفـيــذ
عقد قــرض سكني وتــأمــن مــن الدرجة
االولى ،وعليه اتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال فــان اي
تبليغ اخر له بعد انقضاء مهلة النشر
واالنـ ـ ـ ــذار ي ـتــم ب ــواس ـط ــة رئ ـي ــس الـقـلــم
والتعليق على لوحة اعــانــات الدائرة
يعتبر قانوني.
رئيس القلم
احمد عبد الله
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االبـتــدائـيــة املــدنـيــة في
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج
عـ ـل ــي وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودنـ ـ ــي
داكسيان وريشار السمرا كل من عفيفة
وحنه ولطيفة يعقوب املبيض ومرتا
جـ ــرجـ ــس جـ ـح ــا وج ـ ــرج ـ ــس وي ــوس ــف
وح ـن ــه وم ــرت ــا ح ـن ــا ب ـط ــرس ال ـنــاشــف
واملجهولي محل االقامة الحضور الى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن الحكم

رق ــم  2018/201تــاريــخ 2018/10/11
واملقام من عباس موسى خليفة والذي
قضى باعتبار العقار رقــم  /745/من
مـنـطـقــة ال ـغــازي ــة ال ـع ـقــاريــة غ ـيــر قــابـلــة
للقسمة العينية وطرحه للبيع باملزاد
العلني امام العموم امام دائرة التنفيذ
املختصة وذلــك خــال شهر مــن تاريخ
النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب فيليب امني فرج احد ورثــة اديب
امـ ـ ــن فـ ـ ــرج س ـن ــد م ـل ـك ـيــة بـ ـ ــدل ضــائــع
للعقار  984الزعرورية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب رات ــب توفيق مــزهــر وكـيــل فايزه
محمد عـلــي ش ـحــاده سـنــد ملكية بــدل
ض ــائ ــع لـلـقـســم رق ــم  5م ــن ال ـع ـقــار رقــم
 1700الناعمه.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
EMEBT OGETO SENBETO
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/252924
غادرت العاملة االثيوبية
RABIYA JIHAD JEMAL
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــا ش ـي ـئــا
االتصال على الرقم ٧٠٩٢٦٦٧٠
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الزمن الرقمي

التمويل الجماعي بارقة أمل أمام صناعة الموسيقى العربية؟
تأثيرات الفورة الرقمية
على الفن واإلبداع لم تعد
خافية على أحد وال ّقابلة
ظل صبّ
للنقاش .لكن في
ّ
االهتمام على تحليل تبدل
واقع صناعة الموسيقى
في زمن الـ «ستريمينغ» ،ال
يحظى الـ crowd-funding
باالهتمام الكافي ،خصوصًا
في العالم العربي
نادين كنعان
ت ــرك الـعـصــر الــرق ـمــي أثـ ـرًا بــالـغــا على
صناعة املوسيقى حــول الـعــالــم .يكثر
ال ـح ــدي ــث ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة عــن
ّ
ّ
التحول باتجاه
تبدل هذا املجال بفعل
األش ـكــال املختلفة مــن االسـتـمــاع عبر
اإلن ـتــرنــت (أهـ ّـم ـهــا ال ـ ـ «سـتــريـمـيـنــغ»)،
فيما ُيستثنى التمويل الجماعي عبر
امل ـنـ ّـصــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ـ ـ بــإيـجــابـيــاتــه
ّ
وسلبياته ـ من املعادلة!
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،دخـ ـ ـل ـ ــت امل ـغ ـن ـي ــة
السورية الشابة فايا يونان ( 1992إلى
موسوعة «غينيس» لألرقام القياسية
ً
كـ ّ
«أول فنانة تنتج عمال ّأول بواسطة
التمويل الجماعي» .جــاء ذلــك ،بعدما
لجأت الصبية الحلبية إلى الـ crowd-
ُ fundingإلنـ ـج ــاز أغ ـن ـي ـت ـهــا امل ـن ـفــردة
األول ــى «أ ِح ـ ـ ّـب يــديــك» (كـلـمــات مهدي
منصور ،ولحن وتــوزيــع ريــان الهبر)
ف ــي ع ــام  2015ع ـبــر مــوقــع ّ«ذومـ ـ ــال».
ّ
األسلوب حقق نتيجة
صحيح أن هذا ّ
الفـتــة لـفــايــا ،إال أنـهــا ليست الوحيدة
الـ ـت ــي اع ـت ـم ــدت ــه بـ ــن ف ـن ــان ــي ال ـع ــال ــم
ال ـع ــرب ــي .ف ـقــد سـبـقـتـهــا إل ـي ــه الـفـنــانــة

صعوبة في العالم العربي
بسبب هموم الناس والنظر
إلى الفن كعنصر ثانوي

لجأت تانيا صالح
إلى هذه الطريقة
ألبومها
إلنتاج
ّ
«شوية ُص َو ْر»

اللبنانية تــانـيــا صــالــح ( )1969التي
مولت ألبومها «شوية َ
ّ
صو ْر» في عام
ّ
 2014عبر املنصة نفسها ،وكذلك فعلت
م ـنــذ سـ ـن ــوات ف ــرق ــة «مـ ـش ــروع لـيـلــى»
الـلـبـنــانـيــة ،وفــرقــة «امل ـ ّ
ـرب ــع» األردن ـيــة،
واألورك ـس ـتــرا الفلسطينية «خـلــص»،
بــاإلضــافــة إل ــى فــرقــة  47Soulاملــؤلـفــة
م ــن شـ ـب ــاب فـلـسـطـيـنـيــن وأردن ـ ـيـ ــن،
واملغنية واملــؤلـفــة املوسيقية وعازفة
األكورديون املصرية يسرا الهواري.
ال ـت ـم ــوي ــل ال ـج ـم ــاع ــي ل ـي ــس م ـف ـهــومــا
جديدًا ،بل يعود إلى عام  .2008ومنذ
ذلـ ــك الـ ـح ــن ،صـ ــار م ــن ش ــأن ــه تـبـ ّـديــل
ق ــواع ــد الـلـعـبــة بـتـحـ ّـولــه إل ــى متنفس
للمبدعني املستقلني والفنانني ّ
ورواد
األع ـم ــال وال ـح ـمــات اإلنـســانـيــة .فهذا
املفهوم أسهم فــي تأمني ّ هامش أكبر
ّ
الحرية املالية ،كما أنــه ساعد في
من
تـقـلـيــص س ـل ـطــة امل ـس ـت ـث ـمــريــن .امل ـبــدأ
بسيط للغاية وقــائــم على تـبـ ّـرع عدد
مــن األش ـخ ــاص بـمـبــالــغ مـتـفــاوتــة من
أج ــل بـلــوغ سـقــف مــالــي مـعـ ّـن يضعه
صــاحــب امل ـشــروع ،ضمن فـتــرة زمنية
مـحـ ّـددة .أمــا أنــواع ال ـ ،crowd-funding
ف ـت ـن ـق ـســم عـ ـم ــوم ــا إلـ ـ ــى أربـ ـ ـ ــع فـ ـئ ــات:
«نظام الجوائز» (بعد نجاح املشروع،
ي ـق ـ ّـدم صــاح ـبــه ج ــوائ ــز لـلـمـتـبـ ّـرعــن)،
و«الـ ـق ــروض» (ي ـتـ ّ
ـوجــب عـلــى صاحب
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع إعـ ـ ـ ـ ــادة أمـ ـ ـ ـ ــوال امل ـت ـب ــرع ــن

ّ
بـ ـع ــد مـ ـ ـ ـ ّـدة م ـع ـي ـن ــة م ــتـ ـف ــق ع ـل ـي ـه ــا)،
ّ
و«االسـتـثـمــار» (يلجأ إليه عــادة رواد
األع ـمــال الــراغـبــن فــي جمع رأس مال
ل ـت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة ن ــاشـ ـئ ــة) ،و«دون
م ـق ــاب ــل» ح ـيــث ال يـنـتـظــر امل ـت ـبـ ّـرعــون
شيئًا من الشخص الذي يحصل على
األم ــوال .هــذا النوع األخير هو األكثر
شيوعًا في أوساط الفنانني واملبدعني،
كما يتم اللجوء إليه في حالة الكوارث
ّ
والـ ـح ــروب وال ـن ــزاع ــات امل ـســل ـحــة .أمــا
ّ
الئحة املواقع اإللكترونية املتخصصة
في التمويل الجماعي فطويلة ،نذكر
م ـن ـه ــا ،Indiegogo :و،Kickstarter
و ،GoFundMeو ،Rockethubو
 ،Peerbackersو«ذوم ـ ــال» ،و،Eureeca
وغيرها.
في ظل سيطرة شركات اإلنتاج الكبرى
ّ
وتـحــكــم رأس امل ــال فــي س ــوق صناعة
املوسيقى إلــى جانب عقود االحتكار،
ّ
يجد الفنانون الراغبون بتقديم أعمال
ّ
م ـس ـت ـقــلــة أو غ ـي ــر تـ ـج ــاري ــة مـخـتـلـفــة
ع ــن ال ـس ــائ ــد ف ــي الـ ـ ـ crowd-funding
وسيلة ُمثلى لوضع مشاريعهم على
ّ
سكة التنفيذ .رأي توافق عليه تمامًا
الفنانتان تانيا صــالــح وفــايــا يــونــان.
في حديث مع «األخبار»ّ ،
تشدد األولى
ّ
َ
ّ
ُ
«شوية ص ــو ْر» لم
على أنــه عند إعــداد
يكن أمامها ســوى التمويل الجماعي
ّ
في ظل «افتقاري إلى األمــوال الطائلة،
وغياب املــوارد األخــرى ،وعــدم تجاوب
أي ج ـه ــة ق ـصــدت ـهــا لـ ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة ،ال
ً
ّ
ّ
سيما أن الشركات تدعم عادة الفنانني
ّ
الـشـبــاب وعـمــري ربـمــا ليس مناسبًا،
ّ
ناهيك عــن أن امل ـصــارف ال تــأبــه لنوع
ّ
املوسيقى الــذي أقــدمــه» .وضــع يونان
ّ
مشابه إلى ّ
حد بعيد ،إذ إن اللجوء إلى
ّ
الـ ـ  crowd-fundingكـ ّـان الـحــل الوحيد
ّ
ألن العروض التي تلقتها لم ُترق لها:
ّ
«أردت أن أش ـت ــري ح ــري ـت ــي ،وبـعــدمــا
اقـتــرح عـلـ ّـي مــديــر أعمالي حـســام عبد

ال ـخ ــال ــق املـ ــوضـ ــوع ،أع ـج ـب ـنــي ال ـف ـكــرة
ُ
ورح ـن ــا ن ــدرس امل ــوض ــوع واحـتـمــاالت
ال ـن ـج ــاح والـ ـفـ ـش ــل» .ت ــوض ــح صــاحـبــة
ّ
أغـنـيــة «ف ــي الـطــريــق إل ـيــك» أن خــوض
هذه التجربة في بداية رحلتها املهنية
كان «صرخة» حقيقية في وجه مقولة
ّ
«الجمهور عــاوز كــده» بما أن «الناس
الـحـلــويــن مـ ّـولــوا الـ ـ ّ«سـيـنـغــل»… 120
شـخـصــا ت ـحــدي ـدًا .إن ـه ــا فــرصــة ّ
مهمة
للناس ليقولوا ماذا يريدون ويشعروا
ّ
بــأن ـهــم مـنـخــرطــون أك ـثــر ف ــي العملية
الفنية».
ّ
ال ش ـ ـ ّـك فـ ــي أن ل ـل ـت ـمــويــل ال ـج ـمــاعــي
ّ
إي ـجــاب ـيــات ،ل ـكــن ال يـمـكـنــه أن يـشــكــل
ال ـع ـم ــود ال ـف ـق ــري ل ـن ـش ــاط ال ـف ـنــانــن،
خصوصًا العرب منهم.

ّ
«ال أخفي أن الشعور أقــرب إلــى شحذ
املـ ـ ــال .ف ــي م ـق ــاب ــل تـ ـج ــاوب ك ـث ـيــريــن،
ه ـن ــاك ردود ف ـعــل سـمـجــة ُ
ومـحـبـطــة.
ّ
ّ
ّربـمــا يتعلق األم ــر ب ــأن املـفـهــوم ليس
شائعًا في العالم العربي بقدر ما هو
ف ــي الـ ـ ّغ ــرب» ،ت ـقــول تــانـيــا ص ــال ــح .ثم
ً
تؤكد أنها لن ّ
تكرر التجربة مستقبال
مل ــا يـنـجــم عـنـهــا م ــن «إره ـ ــاق وضـغــط
وإجـهــاد نفسي وعاطفي ،مــن دون أن
نـنـســى ال ـق ـلــق م ــن اإلخـ ـف ــاق ف ــي جمع
امل ـب ـل ــغ امل ـط ـل ــوب ف ــي ال ــوق ــت املـ ـح ـ ّـدد،
ّ
أو م ــن ف ـش ــل امل ـ ـشـ ــروع ب ـع ــد ال ـت ـمــكــن
م ــن اإلنـ ـ ـت ـ ــاج» .وع ـل ــى أي ح ـ ــال ،ت ــرى
ّ
ّ
تانيا أن املنطق يقول إن على الفنان
أو امل ـب ــدع أن ي ـكــون قـ ــادرًا «ع ـلــى شق
طريقه بمفرده بعد هذه الخطوة ،وأن

تجارب إيجابية

أمـثـلــة ع ـ ّـدة يـمـكــن ذك ــره ــا ف ــي س ـيــاق ال ـحــديــث عن
تجارب إيجابية والفتة مرتبطة بالتمويل الجماعي.
فبعد صراعات طويلة ومنهكة مع شركات اإلنتاج
ّ
وقــلــة املـ ــوارد املــال ـيــة ،واج ـهــت فــرقــة ال ــ«ه ـيــب هــوب»
األميركية ( De La Soulالصورة) مصاعب إلنتاج
أع ـمــال ج ــدي ــدة .فــي ظــل ه ــذا ال ــواق ــع ،ل ـجــأت الـفــرقــة
الـتــي تأسست فــي لــونــغ آيــانــد فــي عــام  1987إلى
موقع  Kickstarterفي بداية  2015لتمويل أللبوم
جــديــد .وبـعــد فـتــرة وج ـيــزة ،أبـصــر Anonymous
 …Nobodyالنور بعد الحصول على أكثر من 600
ألف دوالر أميركي في وقت قياسي.
وفي سياق منفصل ،لجأ املعجبون بـ Foo Fighters
فــي ريتشموند فــي واليــة فيرجينيا األميركية في
ع ــام  2014إل ــى مــوقــع  Crowdtiltلـبـيــع بـطــاقــات

يمتلك األدوات التي تساعده على ذلك،
كــاالن ـت ـشــار األوسـ ــع بـسـبــب الـحـفــات
واملهرجانات…».
ال يختلف مــوقــف فــايــا عــن زميلتها.
ـذه ال ـحــالــة»،
«ال ـت ـك ــرار ال يـنـفــع ف ــي ه ـ ّ
ت ـقــول ضــاح ـكــة .وت ـش ــرح أنـ ــه «نـطـلــب
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة ملـ ـ ـ ـ ّـرة واحـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ــي س ـب ـيــل
االن ـطــا ّقــة .فـفــي مــا ب ـعــدُ ،يـفـتــرض أن
ّ
يـكــون فــنــي م ـصــدرًا لــرزقــي .أعـتـقــد أن
ط ـل ــب امل ـ ــال مـ ـج ـ ّـددًا ُي ـع ـط ــي ان ـط ـبــاعــا
ّ
ُ
غير
بـ ــأن أع ـمــالــي لـيـســت مــرب ـحــة أو ُ ّ
قادرة على العيش ،األمر الذي سينفر
كـ ـثـ ـي ــري ــن» .فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،تـلـفــت
الصبية الـتــي عــاشــت ج ــز ّءًا كبيرًا من
ّ
حياتها في السويد إلــى أنــه نظرًا ألن
أساسيات العيش مفقودة في بالدنا

ً
أمال منهم في ّ
حث
لحفلة لم تكن موجودة أساسًا،
أعضاء الفرقة على الرضوخ لألمر الواقع بعد بيع
كل التذاكر .وهذا ما حدث بالفعل ،لتكون ّأول حفلة
لها في هذه املنطقة منذ  16عامًا.

ّ
مولت فايا
املـنـكـهــة بـشـ ّـتــى أنـ ــواع امل ـشــاكــل ،وبما يونان أغنيتها
المنفردة األولى
حب َ
ّأن ال ـف ـ ّـن ف ــي مـجـتـمـعــاتـنــا «ل ــأس ــف» ُ«أ ّ
يد ْيك» عبر
ّ
ثــانــوي مقارنة بالهموم األخ ــرى ،قلة
«ذومال»

تفهم ال ــدور املـهـ ّـم ال ــذي يمكن تأديته
وتتابع صاحبة أغنية
في حيواتهم.
ً ّ
«بـ ـغ ــداد» مــوض ـحــة أن «م ــن الـصـعــب
مستعدين
ج ـدًا إق ـنــاع أش ـخــاص غـيــر
ّ
إلن ـف ــاق املـ ــال ل ـش ــراء أل ـب ــوم ،مفضلني
ً
القرصنة مثال ،بدفع املــال للمساعدة
في والدة مشروع فني» .ألن التمويل
الـجـمــاعــي يتيح للفنانني كـســب املــال
من موسيقاهم حتى قبل أن يصنعوا
ت ـلــك امل ــوس ـي ـق ــى ،ج ـ ــادل ال ـب ـعــض بــأن
املــوسـيـقـيــن ال ـش ـبــاب يستخدمونها
لتخطي الـعـمــل ال ـشــاق ال ــذي يتطلبه
تطوير مهنة في الصناعة.
ـواز ،تـشـيــر ب ـعــض اآلراء
ع ـلــى خ ـ ٍ
ـط م ـ ـ ٍ
إلـ ــى أثـ ــر س ـل ـبــي ل ـلـ ـ crowd-funding
ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة امل ــوس ـي ـق ــى ال ـ ـيـ ــوم .فــي
مقال نشره قبل أربــع سـنــواتّ ،
تحدث
مــوقــع  Noiseyالـتــابــع ملجلة «فــايــس»
ّ
األميركية ـ الكندية عن مشكلة تتعلق
بلجوء فنانني شباب إلى هذه الوسيلة
إلطالق أعمال ضخمة في الوقت الذي
ال يــزالــون فيه بحاجة إلــى الكثير من
«ال ـت ـم ــري ــن َ والـ ـثـ ـق ــاف ــة» ،وك ــذل ــك األم ــر
بــالـنـسـبــة مل ــن ي ــري ــدون إق ــام ــة حـفــات
فـ ــي ف ـ ـضـ ــاءات ض ـخ ـم ــة ل ـل ـغ ــاي ــة وه ــم
ي ـف ـت ـفــرون إلـ ــى ال ـخ ـب ــرة .امل ــوق ــع ال ــذي
تــأســس ف ــي ع ــام  ،2011ت ـخ ـ ّـوف كــذلــك
مــن اس ـت ـخــدام الـتـمــويــل الـجـمــاعــي من
قـبــل ع ــدد ال يستهان بــه مــن الفنانني
فـ ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـت ـ ــروي ـ ــج والـ ـتـ ـس ــوي ــق
حـ ـصـ ـرًا مـ ــن دون ال ـت ــرك ـي ــز أو ت ـكـ ّـبــد
غير
عّ ـنــاء صـنــاعــة املــوسـيـقــى وال ـف ــنّ .
أن  Noiseyش ـ ّـدد فــي النهاية على أنــه
ّ
طاملا أن هــذا األسـلــوب ُيستثمر لدعم
ّ
الفنانني املستقلني وعالمات التسجيل
ال ـص ـغ ـي ــرة ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار وإنـ ـت ــاج
أعمال ّ
جيدة ،فـ «ال يمكننا االعتراض»!
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صورة
وخبر

لمناسـبة مـرور نصـف قـرن علـى بدايـة مشـواره الفنـي ،حصـل النجـم األميركـي مايـكل دوغلاس ( )1944أخيـرًا علـى نجمـة فـي ّ
ممـر الشـهرة فـي
الذي حضـر االحتفـال .ورافقـت دوغالس إلى الحـدث أيضـا زوجته النجمـة كاثرين
هوليـوود ،بالقـرب مـن نجمـة والـده الممثـل الشـهير كيـرك
دوغلاس ّ
زيتـا جونـز والممثلـة جيـن فونـدا .فـي تصريـح للصحافيينّ ،
أكـد دوغالس أنه «كنـت محظوظًا بمعاصـرة هوليوود الكالسـيكية وهوليـوود الجديدة»،
ّ
ّ
الممـر( .فاليـري ماكون ـــ أ ف ب)
معبـرًا عـن «فخـره» النضمامـه إلـى أكثـر مـن  2600فنـان وفنانـة علـى هـذا

جورج ّ
حجار:
ّ
هيا إلى «الثورة»
غد السبت ،يدعو «منتدى
بعد ٍ
العروبة للدراسات االشتراكية» إلى
حضور ندوة في ّ
مقره في القرعون،
حول كتاب «الثوري التائه في عالم
ّ
متحول» (دار الفارابي) لألكاديمي
ّ
والباحث اللبناني جورج حجار.
إلى جانب صاحب اإلصدار ،يشارك
في اللقاء :حسن حمادة ،فرح فرزلي
ّ
وميخائيل عوض ،ويتولى محمد
نجم الدين ّ
مهمة إدارة الندوة.
ّ
ً
ّ
يوجه املؤلف نداء إلى «رفاق
ّ
دربه» ،داعيًا إلى التحول الذاتي
واالنعتاق من االستشراق .ويضيف:
«نحن هنا بالسالح إلسقاط
الجبروت اإلمبراطوري األميركي
ّ
ومحمياته العربية...
ـ ـ الصهيوني
ولبناء الجسور إلى الوحدة العربية
التي ال مستقبل لألمة بدونها».
غد السبت ـ ـ  15:00ـ ـ ّ
مقر «منتدى
بعد ٍ
العروبة للدراسات االشتراكية» (القرعون
ـ ـ قضاء البقاع الغربي).
لالستعالم08/630246 :

