 24صفحة

الخميس  24تشرين الثاني 2016

العدد  3041السنة الحادية عشرة
jeudi 24 novembre 2016 n o 3041 11ème année

 1000ليرة

تكنولوجيا
نصف مليار دوالر
قيمة سوق
المعلومات
في لبنان
108

عون يمهل القوى السياسية حتى آخر الشهر لتشكيل الحكومة

االنذار األخير

[]2

ّ
روسيا وحزب الله

التنسيق المباشر
بدأ في حلب
[ 10ـ ]11
شهدت حلب االسبوع الماضي أول لقاء مباشر بين قادة ميدانيين من حزب الله وضباط من الجيش الروسي (أ ف ب)

سوريا

طوق
دمشق
ّ
يتوس ًع
شماال
11

تقرير

العراق

ثقافة

عين الحلوة
الجدار مقابل
المطلوبين

رغم معارضة العبادي
«الحشد» نحو
الموصل وتلعفر

معرض «الخريف »32
ّ
الفن اللبناني
اآلن وهنا

04

12

22

2

الخميس  24تشرين الثاني  2016العدد 3041

سياسة
المشهد السياسي

ّ
العونيون يهددون:
الحكومة قبل نهاية الشهر ...وإال
تراجع قواتي جديد :األشغال من حصة بري

ّ
دق الرئيس ميشال عون جرس اإلنذار األخير قبل إعالن التشكيلة الحكومية دون الرجوع إلى ٍّ
أي من القوى
السياسية األخرى ،في مهلة أقصاها أسبوع واحد .كالم الرئيس أتى بعد أن راوحت العقد الحكومية مكانها،
خاصة لجهة «الفيتو» العوني على منح تيار المردة حقيبة غير وزارة الثقافة

ّ
يعول العونيون
على الحريري
لتجاوز عقبة
المردة،
حقيبة
وفرنجية ّ
مصر
على رفض
التربية
(مروان طحطح)

تظهر بعد نتائج جــرعــات األمــل
لــم
ّ
ّ
ال ـت ــي بــث ـهــا ك ــل م ــن رئ ـي ــس املـجـلــس
الـنـيــابــي نبيه ب ــري ،ورئ ـيــس التيار
الوطني الحر الوزير جبران باسيل،
ّ
أم ـ ــس وإيـ ـح ــاؤهـ ـم ــا ب ـ ـ ــأن ال ـع ـق ـبــات

مصادر «الوطني الحر» :إذا أراد بري
المردة حقيبة وازنة ،فليعطه
منح
ّ
من حصته ال من حصص اآلخرين
ّ
ترى مصادر عين التينة أن الخطاب
السياسي الوحيد للعهد هو
االنفتاح على السعودية
ُاألساسية أمــام تشكيل الحكومة قد
ّ
ذل ـل ــت .لـكــن ت ـطـ ّـورًا كـبـيـرًا حـصــل في
م ـفـ ّـاوضــات تــألـيــف الـحـكــومــة أمــس،
تمثل بتراجع جديد للقوات اللبنانية
عــن مطالبها .فبعدما كانت حقيبة
األشـ ـ ـغ ـ ــال ونـ ـي ــاب ــة رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ــوزراء جــائــزة ترضية للقوات بعد

الفيتو الذي واجه مطالبتها بحقيبة
سـيــاديــةُ ،د ِف ـعــت ال ـقــوات مـجــددًا إلى
التراجع عن حقيبة األشغال ،في ظل
إص ــرار الرئيس بــري على املحافظة
عليها ،أسوة بـ»مبدأ» إبقاء الحقائب
م ـ ــوزع ـ ــة وفـ ـ ــق م ـ ــا كـ ــانـ ــت ع ـل ـي ــه فــي
حكومة الــرئـيــس تـمــام س ــام ،وعلى
ق ــاع ــدة أن «امل ـت ـفــاه ـمــن م ــع ال ـق ــوات
َ
ملزمون بتلبية مطالبها من كيسهم
ال مـ ــن حـ ـص ــص غ ـ ـيـ ــرهـ ــم» ،بـحـســب
م ــا ت ـق ــول مـ ـص ــادر رئ ـي ــس امل ـج ـلــس.
ل ـك ــن اسـ ـتـ ـب ــدال األش ـ ـغـ ــال بــالـصـحــة
أو ب ـغ ـيــرهــا م ــن ال ـح ـقــائــب ل ـل ـقــوات،
لــم ي ـ ّ
ـؤد إلــى تذليل كــافــة العقد التي
تحول دون تأليف الحكومة ،ما دفع
رئ ـي ـســي ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عــون
والرئيس املكلف سعد الحريري إلى
التهديد بأن «أمام القوى السياسية
أسـ ـب ــوع ــا واح ـ ـ ـ ـدًا ل ــاتـ ـف ــاق وإع ـ ــان
الـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة» ،اس ـت ـن ــادًا إلــى
مصادر التيار الوطني الحر .وإذا ما
انقضت مهلة السبعة أيــام مــن دون
ّ
فسيتصرف الرئيسان ،ومن
نتيجة،
ضمن الخيارات فرض تشكيلة وفق
الصيغة التي يريانها مناسبة .لكن

مصادر قريبة من الرئيس الحريري
تنفي الحديث عن ُم َهل.
الـ ـعـ ـق ــدة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ب ــات ــت مـتـصـلــة
بحقيبة تيار املردة .وعلى الرغم من
ك ــام ال ــوزي ــر بــاس ـيــل ع ـقــب اجـتـمــاع
تكتل التغيير واإلصالح بأنه يرفض
وض ــع فيتو عـلــى أح ــد ،إن ك ــان على
مستوى التمثيل أو نــوع الحقائب،
ّ
فـ ــإن م ـص ــادر ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
أكدت أنه «ال إمكانية إلعطاء النائب
س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة سـ ـ ــوى حـقـيـبــة
ال ـث ـق ــاف ــة ،ف ـه ــذه ه ــي ح ـص ـت ــه» ،على
ق ــاع ــدة «إبـ ـق ــاء ال ـقــديــم ع ـلــى ق ــدم ــه».
وترى املصادر نفسها أن كل «حقوق
الرئيس بــري ومطالبه تأمنت .وإذا
أراد أن يـمـنــح املـ ــردة حقيبة وازن ــة،
فـلـيـمـنـحــه إي ــاه ــا م ــن حـصـتــه ال من
حصص اآلخرين» .وقالت املصادر»:
سـنـمـنــح ب ــري امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت من
دون أن نضغط على أحد ،لكن الوقت
ل ـي ــس م ـفـ ـت ــوح ــا» .وت ـ ـعـ ـ ّـول م ـص ــادر
«ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» عـ ـل ــى دور
سيؤديه الرئيس الحريري لتجاوز
عقبة حقيبة املـ ــردة .وبالنسبة إلــى
ت ـي ــار املـسـتـقـبــل «يـ ـح ــاول ال ـحــريــري

إس ـن ــاد ال ـتــرب ـيــة إل ــى فــرنـجـيــة ال ــذي
يــرفـضـهــا ،إض ــاف ــة إل ــى رف ــض قــاطــع
م ــن ال ـت ـي ــار وال ـ ـق ـ ــوات» .ف ـي ـمــا تـقــول
مـ ـص ــادر «ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر» إن عــون
أبـ ـل ــغ الـ ـح ــري ــري ب ـ ــأن «ال ـت ــرب ـي ــة مــن
حـصــة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة أو تكتل
التغيير واإلصـ ــاح» .وك ــان ُعــون قد
ّ
ت ـلــقــى رس ــال ــة م ــن ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف،
مـضـمــونـهــا أن ــه «ال م ـجــال القـتـطــاع
ح ـقــائــب م ــن ح ـصــة ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
وإسنادها إلى أي فريق آخر».
أم ــا ع ـلــى ال ـط ــرف اآلخـ ـ ــر ،ف ـلــن تقبل
حركة أمــل بأقل من حقيبة أساسية
لـلـمــردة ال ــذي يعتبر أن املـفــاوضــات
ح ــول الـتــربـيــة أصـبـحــت وراءه ،وقــد
ج ــزم ــت م ـ ـصـ ــادره ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» ب ــأن
حقيبة األش ـغــال ُحسمت ملصلحته.
ّ
ف ـ ــي ح ـ ــن أن مـ ـ ـص ـ ــادر بـ ـ ـ ـ ّـري ت ــؤك ــد
ّ
أن «األش ـ ـ ـغـ ـ ــال س ـت ـك ــون مـ ــن ضـمــن
حصتنا» .وبــرأي مصادر بــري ،فإنه
بعد تذليل عقبة حقيبة تيار املــردة
«ي ـبــدأ الـبـحــث بيننا ح ــول إمكانية
تبادل الحقائب بيننا وبني فرنجية».
رئيس الجمهورية على
وسيحصل
ّ
مقعد وزاري سني ،يحاول حزب الله

«إق ـنــاع ع ــون بــإسـنــاد ه ــذه الحقيبة
إلـ ــى الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ع ـب ــد الــرح ـيــم
مـ ــراد» ،بحسب م ـصــادر ب ــري .إال أن
مـصــادر أخــرى فــي  8آذار استبعدت
أن يـخـتــار ع ــون مـ ــراد .أم ــا بالنسبة
إل ــى ع ــدم ح ـص ــول ع ــون ع ـلــى مقعد
مصادر
من
الحصة الشيعية ،فتقول َ
ّ
الـتـيــار إن رئـيــس الـجـمـهــوريــة «قـ ِـبــل
آسفًا بذلك».
في ما ّ
خص الحزب السوري القومي
االجتماعي الذي كان من املتوقع أن
يـتـمـثــل ف ــي ال ـح ـكــومــة ع ـبــر ال ـنــائــب
أسعد حردان ،فقد أبلغه باسيل على
هامش التهاني في عيد االستقالل
ّ
في بعبدا أن «بقاء الحكومة على ما
كــانــت عليه حــال دون إسـنــاد مقعد
مسيحي للقومي» ،بحسب مصادر
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ال ــذي يعتقد
بإمكانية «إعطاء القومي مقعدًا من
حـصــة الـطــائـفــة الـشـيـعـيــة» .ويرتكز
التيار في اعتقاده هذا إلى «إلحاح
حــزب الـلــه على الــرئـيــس بــري بترك
املقعد الشيعي الخامس للقومي».
لكن مصادر رئيس املجلس النيابي
لـ ــم ت ـح ـس ــم حـ ـص ــول الـ ـق ــوم ــي عـلــى
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ُ
عون «الذي ال يتوقع»
لن يصبر على عرقلة التأليف
تقرير

املقعد الشيعي الخامس ،مستبعدة
ً
ح ــدوث ذلــك أص ــا «ألن مطلب بري
ي ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع م ـط ـل ــب ال ـ ـقـ ــومـ ــي فــي
ح ـص ــول ــه ع ـل ــى م ـق ـع ــد م ــن ال ـح ـصــة
املسيحية» .قيادة الحزب القومي لم
تتبلغ أي شيء له عالقة بالحكومة
ُبعد ،وهي بانتظار اتصال من بري
املـ ـكـ ـل ــف إج ـ ـ ــراء املـ ـف ــاوض ــات بــاســم
فريقه السياسي.
ّ
أم ـ ــام كـ ــل هـ ــذه ال ـت ـع ـق ـي ــدات ،ال تجد
ّ
مصادر  8آذار من حل سوى «اعتماد
صـيـغــة ال ـ ــ 30وزيـ ـ ـرًا ،ال ـتــي يرفضها
الـحــريــري ألن ــه لــن يـنــال منها ســوى
ال ـف ـت ــات» .وامل ـف ــاج ــئ ،بــالـنـسـبــة إلــى
حركة أمل ،أن يرفض التيار العوني
تشكيلة من  30وزيرًا ،رغم أنها «ترفع
من حصته وحصص حلفائه».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،نـقــل ال ـن ــواب الــذيــن
ش ــارك ــوا فــي لـقــاء األرب ـع ــاء عــن بــري
ّ
ق ــول ــه إن «األجـ ـ ـ ـ ــواء بـ ـش ــأن تـشـكـيــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــو ي ــأم ــل
تـفـكـيــك ال ـع ـقــد ال ـص ـغ ـيــرة لـتــألـيـفـهــا
فــي أســرع وقــت ممكن» .وفــي اإلطــار
نفسه ،أكد باسيل بعد اجتماع تكتل
ّ
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح أن االت ـف ــاق في
م ــا خ ــص تـشـكـيــل ح ـكــومــة الــرئـيــس
س ـعــد ال ـح ــري ــري «ت ـ ـ ّـم ع ـلــى األج ـ ــزاء
األساسية والكبيرة وال سبب فعليًا
لتأخر إعالن الحكومة ما عدا بعض
ّ
الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل» .وك ـ ـشـ ــف ب ــاسـ ـي ــل أن
«مطلبنا أن تكون الحكومة حكومة
وح ــدة وطنية تشمل الجميع ،لذلك
ل ـي ــس هـ ـن ــاك أي رف ـ ــض ألي م ـكــون
ويمكن أن تتسع للجميع وإن كانت
حكومة  24وزيرًا ( )...نرفض الفيتو
عـ ـل ــى أحـ ـ ــد إن كـ ـ ــان عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
التمثيل أو نوع الحقيبة».
وق ــد أع ــاد وزي ــر الـخــارجـيــة التذكير
ّ
بـ ـ ـ ـ ـ ــأن هـ ـ ـ ـ ــذه «ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة مـ ـ ـح ـ ــددة
بـ ــالـ ــوقـ ــت وب ــاملـ ـهـ ـم ــة وه ـ ـ ــي إج ـ ـ ــراء
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـي ــاب ـي ــة فـ ــي م ــوع ــده ــا.
لذلك مسؤوليتنا جميعًا هــي إقــرار
ق ــان ــون ان ـت ـخــابــات جــديــد وسـيـكــون
ذل ــك إن ـجــازًا كـبـيـرًا للبنانيني ،لذلك
نريدها (الحكومة) أن تتألف بسرعة
كي ننكب على إنجاز قانون انتخاب
ج ــدي ــد ول ـن ـب ــدأ م ــن ال ـص ـفــر ف ــي هــذا
ّ
املـ ـل ــف» .وق ــد «س ــل ــف» بــاس ـيــل بــري
موقفًا ،بالتنويه بدوره «الكبير» في
ّ
ه ــذا امل ـلــف ،ألن «ال ـقــانــون ال ُينتجه
اتفاق ثنائي أو رباعي».
ّ
وع ــل ـق ــت مـ ـص ــادر ع ــن ال ـت ـي ـنــة عـلــى
ك ــام بــاس ـيــل ب ــال ـع ــودة إل ــى خـطــابــه
خــال عـشــاء هيئة جــزيــن فــي التيار
ق ـبــل أربـ ـع ــة أي ـ ــام ح ــن اع ـت ـبــر وزي ــر
الخارجية أنــه «ال للخالف مع حزب
الله من أجل قوة لبنان وال للخالف
مــع تيار املستقبل مــن أجــل الشراكة
فــي لـبـنــان ،وال لـلـخــاف مــع ال ـقــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة مـ ــن أج ـ ــل ق ـ ــوة املـجـتـمــع
امل ـس ـي ـحــي ف ــي الـ ـ ـش ـ ــرق» ،فــاع ـت ـبــرت
ّ
امل ـ ـصـ ــادر أن ب ــاس ـي ــل «ح ـ ـ ــاول أم ــس
اسـتـلـحــاق نـفـســه بـعــد أن استثنانا
سابقًا ،حني حصر الشراكة الوطنية
مــع تـيــار املستقبل .كــذلــك فــإنــه يريد
طرح خطاب سياسي داخلي بعد أن
كان خطاب عيد االستقالل خاليًا من
أي مضمون سياسي» .وترى مصادر
ّ
ع ــن ال ـت ـي ـنــة أن «ال ـخ ـط ــاب الــوح ـيــد
للعهد ال ــذي ظهر حتى الـســاعــة هو
االنفتاح على السعودية».
(األخبار)

ال يمكن لرئيس الجمهورية
ان يصبر على عرقلة
تأليف الحكومة ،ولو ان
هذه الحكومة ال تشبه
ما كان يتمناه فعليا لها،
ألن التحدي الكبير الذي
يريده من العهد وقانون
االنتخاب قد يتأثر بمطبات
التأخير المتكررة
هيام القصيفي
ال يـ ـمـ ـك ــن فـ ـه ــم الـ ـهـ ـجـ ـم ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة
«االي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة» عـ ـل ــى الـ ـعـ ـه ــد الـ ـج ــدي ــد،
وال ـتــرح ـيــب الـ ـع ــارم م ــن دول خليجية
عـ ــدة ب ــان ـت ـخ ــاب ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون
رئيسا للجمهورية وبتكليف الرئيس
س ـعــد ال ـحــريــري تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،اال
م ــن خ ــال اع ـ ــادة ق ـ ــراءة ال ـتــرت ـيــب ال ــذي
ج ــاء بـعــون ال ــى قـصــر بـعـبــدا ،والـ ــذي ال
يبدو انــه قــارب بعد التسوية الشاملة.
ورغم محاوالت استثمار خليجية لهذا
الـتــرتـيــب ،واس ـت ـعــادة كــل ط ــرف حيوية
مصالحه في لبنان ليتحرك في اطارها،
من خالل ّ
شد العهد الجديد في اتجاهه،
اال ان الوضع ال يــزال مبهمًا ،وال يبشر
ب ـت ـس ــوي ــة س ــري ـع ــة وش ــامـ ـل ــة ،وف ـ ــق مــا
يتضح .علمًا ان هــذا الترتيب ال أم وال
أب له معلنان ،وليس له مندرجات يعول
عليها في رسم خريطة العهد ،كما كانت
حــال الــدوحــة ،التي كــانــت ،رغــم عالتها،
تـســويــة شــامـلــة ،لكنها تـعــرضــت م ــرارا
لــاهـتــزاز وتخلى عنها اكـثــر مــن طرف
حني سنحت له الفرصة.
وب ـح ـس ــب اوس ـ ـ ــاط س ـيــاس ـيــة م ـتــاب ـعــة،
ف ــان ثـمــة اسـبــابــا مــوجـبــة كـثـيــرة ،يمكن
ال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــا ب ـم ــوض ــوع ـي ــة لـ ـق ــراءة
التأخير في تأليف الحكومة ،بعدما بدا
ان الصفقة كانت متكاملة الى الحد الذي
ل ــم ي ـتــرك م ـجــاال لـلـشـكــوك ح ــول ســرعــة
التكليف والتأليف .لكن مشكلة بعض
الــدوائــر السياسية انها استعجلت في
رسم صورة ايجابية متكاملة النطالقة
العهد ،من دون احتساب عوامل محلية
بـ ـح ــت ،تـ ـ ـت ـ ــراوح بـ ــن ش ـه ـي ــة الـ ـت ــوزي ــر
وتقاسم املغانم ،وعامل اساسي يتعلق
بـقــانــون االنـتـخــاب واج ــراء االنتخابات
النيابية ،وعـقــد اقليمية لــم يظهر انها

ُحـلــت تمامًا بما يكفي لــافــراج سريعا
عـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة .االم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن ان
يحصل فــي اي وق ــت ،لكن وفــق اسلوب
«ال ـق ـط ــارة» فـتـعـطــى ال ـح ـلــول الــداخـلـيــة
الشاملة قطرة قطرة.
وامل ـفــارقــة ان سـلــة ال ـشــروط الـتــي كانت
مطلوبة قبل االنتخاب ولم يجر العمل
ب ـه ــا ف ــي ش ـك ــل م ـت ـكــامــل وجـ ـل ــي ،بــاتــت
تنفذ باملمارسة يومًا بعد آخر .وها هي
شــروط التأليف والتشكيلة الحكومية
امل ـت ـع ـث ــرة ،ت ـص ـبــح تـلـقــائـيــا احـ ــد بـنــود
الـسـلــة فـتـتـحــول شــروطــا تـعـجـيــزيــة ،لم
يـعــد اي مــراقــب سـيــاســي يقتنع بانها
اس ـبــاب كــافـيــة لـعــرقـلــة الـتــألـيــف ،فضال
عـ ــن ال ـت ـل ـم ـي ــح إلـ ـ ــى قـ ــانـ ــون االن ـت ـخ ــاب
واحتماالت التمديد «التقني» للمجلس
النيابي ،التي أصبحت بدورها عناوين
السجال السياسي والـشــروط املتبادلة
لتأليف الحكومة ،على قــاعــدة انها ّ
لب
الـصــراع االســاســي بــن مــن ّأيــد انتخاب
عون ومن عارضه.
قد يحلو لسياسيني وفق ذلك استذكار
مــرح ـلــة تــأل ـيــف ح ـكــومــة الــرئ ـيــس تـمــام
سـ ـ ـ ــام الـ ـ ـت ـ ــي اس ـ ـت ـ ـغـ ــرقـ ــت  11ش ـ ـه ـ ـرًا،
وتداخلت فيها عوامل ايجابية وسلبية،
مـحـلـيــة واق ـل ـيـم ـيــة ،جـعـلــت م ــن املـتـعــذر
تأليف الحكومة ،ألشـهــر .وحــاملــا صدر
القرار استدعي الجميع من منازلهم ،في
ساعات قليلة ،واعلنت مراسيم التأليف.

وه ـ ــذا م ــا ق ــد ي ـت ـكــرر الـ ـي ــوم اذا اسـتـمــر
التجاذب املحلي واالقليمي على حاله.
لـكــن ثـمــة عــامــل اســاســي قــد يـغـفــل عنه
ال ـب ـع ــض ،وهـ ــو ان م ــن ان ـت ـخــب رئـيـســا
لـلـجـمـهــوريــة ه ــو ال ـع ـمــاد مـيـشــال عــون
ال ــذي يـقــول هــو عــن نـفـســه ان ــه ال يمكن
ألح ــد ان يـتــوقــع مــا ي ـقــوم ب ــه .وبحسب
احــد السياسيني املطلعني ،فــان العامل
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــذي دخ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـلـ ــى امل ـش ـه ــد
السياسي هــو شخصية عــون الــذي من
الصعب التكهن بما يتصرف به ،بغض
النظر عما اذا كان هذا التصرف ايجابيا
او سـلـبـيــا .فـعــون لــن يـكــون شــاهــد زور
على حكومة يوقع مراسيمها وهو ابدى
مالحظات ليس على الحقائب الوزارية
فحسب ،بل حتى على االسماء املرشحة،

سلة الشروط التي
كانت مطلوبة قبل
االنتخاب باتت اليوم
تنفذ بالممارسة

العامل الجديد في المشهد السياسي هو شخصية عون
التي يصعب التكهن بما قد تقوم به (هيثم الموسوي)

اذ ت ـح ـفــظ والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ع ــن اس ــم
احــدى الشخصيات التي اقترحها تيار
امل ــردة للتوزير .وهــو لــن يقبل التأخير
اكـثــر ،واجـنــدتــه بــاتــت مليئة باملواعيد
واالسـتـحـقــاقــات الداخلية والخارجية،
وال سيما ان االنظار موجهة اليه اليوم،
اكـثــر مـمــا هــي مــوجـهــة نـحــو الـحــريــري.
واذا ظـلــت الـعـقــدة «الـشـيـعـيــة» عـلــى ما
هي عليه ،فانه ال احد يمكن ان يقدر رد
فعل عون ،الذي لن يقبل عملية االبتزاز
لفترة طويلة تتعدى املعقول التقليدي،
وقد يقلب الطاولة على الجميع ،ويدفع
فــي اتـجــاه اص ــدار مراسيم حكومة بما
ي ــراه وال ـح ــري ــري مـنــاسـبــا ،وخـصــوصــا
ان عامل شخصية عــون يرتبط ،ايضا،
ب ـعــامــل اض ــاف ــي ،كـ ــون عـ ــون ف ــي بــدايــة
عهده وليس فــي آخ ــره ،كما كانت حال
الــرئـيــس مـيـشــال سـلـيـمــان عـنــد تكليف
سالم .وهو وفق ذلك لن يقبل ان تفرمل
انــدفــاعــة ال ـع ـهــد ،اســاب ـيــع اضــاف ـيــة ،الن
ذلــك سيسرق وهــج انتخابه ،وال سيما
في ظل االحاطة االقليمية والدولية به،
وب ـمــا يــؤمــل مـنــه ان يـحـقـقــه .الن هـنــاك
فارقا بني من انتظر طويال للوصول الى
بعبدا ،ومن ال يمكنه ان ينتظر اسبوعا
اضــاف ـيــا لـتــألـيــف حـكــومــة يـطـلــق معها
عجلة العمل املؤسساتي ،وال سيما انه
بات متحررا من قيود كثيرة.
ف ـص ـح ـيــح ان عـ ــون يـ ــرى ان ال ـح ـكــومــة
حكومة مجلس عام  2009وهو بدأ يردد
ذلــك جهارا ،اال انــه ال يمكن ان يتساهل
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ض ـ ــرب اول ـ ـ ــى م ـح ــاوالت ــه
الـ ـج ــدي ــة فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا ،وخـ ـص ــوص ــا ان
امــامــه مرحلة اساسية ،تتعلق بقانون
االن ـت ـخــاب واالن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة .الن
العمل الحقيقي ،بحسب هذه االوساط،
سـ ـيـ ـك ــون م ـن ـص ـب ــا عـ ـل ــى ان ـ ـج ـ ــاز ه ــذا
االس ـت ـح ـقــاق الـ ــذي ي ـع ــول عـلـيــه رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،كـمـحـطــة اســاس ـيــة تــؤشــر
فعليا ملا يرسم لــه ،في قانون انتخاب،
وخ ــري ـط ــة ت ـح ــال ـف ــات وم ـج ـل ــس ج ــدي ــد،
تـنـبـثــق عـنـهــا حـكــومــة الـعـهــد «االولـ ــى»
الفعلية التي يــراهــن عليها .وهــذا عمل
ف ــي حـ ـ ّـد ذات ـ ــه ي ـح ـتــاج الـ ــى ج ـهــد كبير
واستثمار اكبر في السياسة وفي ربط
مجموعة مــن الـعــوامــل وفــك الكثير من
العقد .وكلما استغرقت مرحلة التأليف
وقـتــا اضــافـيــا ،وف ـقــدت ف ــرص التسريع
فــي الــوصــول الــى االه ــداف املــرجــوة في
االشهر الستة االولى ،راكم عون اسبابا
موجبة اكـثــر ،تــدفــع بعض عــارفـيــه الى
الـخـشـيــة مـمــا يـضـمــره ،الن ــه لــن ينتظر
طويال قبل ان يقول كلمته النهائية.

علم
و خبر
ليس في قوات كسروان إال خليل
بعد صــدور قــرار قبول استقالة منسق منطقة كسروان في القوات
اللبنانية ج ــوزف خليل فــي الـســابــع مــن تـمــوز وتــأخــر ص ــدور قــرار
ّ
تعيني منسق جــديــد ،علمت «األخ ـب ــار» أن االت ـجــاه حــالـيــا هــو إلــى
إعــادة تعيني خليل من جديد في مركزه بحجة نيله تأييد أكثرية
قواتيي كسروانُ .
ويعزز هذا التوجه بحث خليل عن مكتب يستأجره
ُ
في جونية من أجل متابعة األعمال السياسية ،وهو ما يعد رسالة
سلبية ملرشح القوات إلى االنتخابات النيابية في كسروان شوقي
الدكاش لكون العالقة بني األخير وخليل يحكمها دومًا التوترُ .يذكر
أن التنافس كان على أشده لخالفة خليل بني مسؤول قطاع جونية
الـســابــق شــربــل نـخــول ،ومنسق منطقة ك ـســروان ـ ـ الـفـتــوح السابق
برنارد رزق.

قلة حماسة
رغم انطالق استطالعات الرأي الهادفة إلى تحديد شعبية مرشحي
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر املـفـتــرضــن إل ــى االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ،تبدو
حماسة املرشحني والناخبني باردة جدًا مقارنة باملرحلة األولى من

االنتخابات التمهيدية .فرغم انطالق عملية االستطالع في مختلف
األقضية ،يبدو وكأن أحدًا من املرشحني والناشطني ال يبالي فعليًا
بالخطوة التي ُينتظر أن يكون لها تأثير كبير في رأي قيادة التيار
عند اختيار مرشحيه إلى االنتخابات املقبلة.

«عصبة األنصار» مستاءة
اعـتـكـفــت ق ـي ــادات «عـصـبــة ّاالن ـص ــار» عــن ال ـخ ــروج مــن املـخـيــم على
ُ
خلفية توقيف من اشتهر أنــه «أمير داعــش» في مخيم عني الحلوة
عـمــاد يــاســن .وقــد أبلغت قـيــادات أكـبــر فصيل إســامــي فــي املخيم
القيادات األمنية اللبنانية استياءها من «سحب» املطلوب ياسني
ّ
حي الطوارئ الذي ّ
من ّ
يعد عرين «العصبة» ،رغم أن قياداتها كانوا
قد وعدوا سابقًا بـ«معالجة قضية ياسني» ،لكن شيئًا لم يحصل.

إيجابيون تجاه الحريري
يـضـغــط بـعــض أع ـض ــاء بـلــديــة طــراب ـلــس لـلـقـيــام بـخـطــوة إيـجــابـيــة
بــات ـجــاه الــرئ ـيــس سـعــد ال ـح ــري ــري ،إن ك ــان مـسـتـعـدًا ملــاقــاتـهــم في
منتصف الطريق.
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األجهزة األمنية لفصائل عين الحلوة:
ِّ

ُ َسلموا المطلوبين
يزل الجدار

ّ
استفز منظر الجدار اإلسمنتي الذي
ُ َّ
حول مخيم عين الحلوة كثيرين.
يشيد ّ
وال سيما أن تجربة جدران الفصل عالميًا
كان لها مفعول عكسيُ .لماذا اختير
«عين الحلوة» ُلي َّ
سور ،فيما ت ِرك مخيما
المية ّ
ّ
ومية والرشيدية على حالهما؟
وكيف أسهمت فصائل أكبر مخيمات
الشتات في بناء الجدار اإلسمنتي؟
رضوان مرتضى
ُ
تق جدران ّالفصل التي ش ِّيدت بني
لم ِ
مـنــاطــق الـ ُـســنــة والـشـيـعــة الـعــراقـيــن
م ـ ــن الـ ـهـ ـجـ ـم ــات االنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاري ـ ــة ،ول ــم
يــوقــف جـ ــدار الـفـصــل الـعـنـصــري في
أراضـ ـ ــي فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة امل ـقــاومــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،بـ ــل زادهـ ـ ـ ــا إصـ ـ ـ ــرارًا.
ّ
تحل الجدران التي ّ
شيدتها
كذلك لم
بــريـطــانـيــا ف ــي إي ــرل ـن ــدا ،لـلـفـصــل بني
الكاثوليك والبروتستانت ،النزاع بني
ُ
املـتـحــاربــن .لــم تثبت ج ــدران الفصل
ّ
في العالم كله جدواها في الفصل أو
العزل الحقيقي ،بل كانت تزيد الشرخ
ُ
وت ّ
عمق ِّالهوة بني الفئات املتناحرة.
ُ
مل ـ ـ ـ ــاذا زنـ ـ ـ ـ ــر م ـخ ـي ــم «ع ـ ـ ــن الـ ـحـ ـل ــوة»
ّ
بجدار إسمنتي ُمسلح؟ وملــاذا تلجأ
ثبت
الحكومة ُ
اللبنانية إلــى خـطــوة ّ
فشلها؟ هل ش ِّيد الجدار حديثًا أم أنه
ً
ك ــان م ــوج ــودًا أص ــا وج ــرى ترميمه
وتحديثه؟ ما الغاية من بناء الجدار:
هــل هــو للفصل أم لـلـحـمــايــة؟ وم ــاذا
ُاختلف على أهل املخيم قبله وبعده:
ّ
ض ِّيق الخناق عليهم أم أن أثره نفسي
فـحـســب؟ ومل ـ ــاذا ل ــم ي ـصــدر اسـ ُتـنـكــار
رسمي واضــح من الفصائل ونسبت
امل ــواق ــف املـعـتــرضــة إل ــى م ـص ــادر في
عصبة األنصار أو غيرها ،باستثناء

ح ــرك ــة ح ـم ــاس ال ـت ــي أع ـل ــن عـ ــدد مــن
مسؤوليها مـعــارضــة إقــامــة الـجــدار؟
أكـ ـث ــر م ــن ذلـ ـ ــك ،م ــا ه ــو ال ـ ـ ــدور ال ــذي
لعبته هذه الفصائل في بناء الجدار؟
ّ
ملــاذا ارتفعت الصرخة اآلن ،علمًا أن
عملية بـنـ ُـاء ال ـج ــدار ب ــدأت مـنــذ أكثر
م ــن ع ــام وأن ـج ــز ال ـق ـســم األك ـب ــر مـنــه؟
ومن املتضرر من بنائه :أهل املخيم أم
الفصائل أم املطلوبون؟ وهل صحيح
ّ
أن ال ـج ـيــش ُيـ ـع ـ ّـد لـعـمـلـيــة عـسـكــريــة
تستهدف عمق املخيم؟
اإلجابة عن هذه التساؤالت قد ّ
تقدم
صــورة أوض ــح ،بالتزامن مــع الحملة
التي ُانطلقت للتنديد ببناء الجدار
الــذي ش ِّبه بالجدار اإلسرائيلي .فما
هي الحقيقة؟
ّ
ال ش ـ ـ ـ ّـك ف ـ ــي أن املـ ـطـ ـل ــب ال ــرئ ـي ـس ــي
ّ
للجميع يركز على ضــرورة التعامل
مـ ـ ــع املـ ـخـ ـيـ ـم ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة مــن
مـنـظــار اجـتـمــاعــي وت ـن ـمــوي ،ويـنــدد
ب ــال ـخ ـي ــار األمـ ـن ــي ف ــي ال ـت ـع ــاط ــي مــع
الج ـئ ــي مـخـيـمــات ال ـش ـت ــات .وال شـ ّـك
ّ
ّ
تتحمل
ف ــي أن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة
امل ـســؤول ـيــة األك ـب ــر ع ــن تـ ـ ّ
ـردي أح ــوال
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنــن ،لـكــونـهــا لم
تـ ـب ــذل جـ ـهـ ـدًا ُي ــذك ــر ل ــاس ـت ـف ــادة مــن
ّ
طاقات شبابهم .وال ّ
شك في أن غياب
ّ
العدالة االجتماعية والقضائية عزز
ُ
ظـلــم وقـهــر شـبــاب كـثــر داخ ــل املخيم
وخ ـ ـ ــارج ـ ـ ــه .لـ ـك ــن ك ـ ــل ذل ـ ـ ــك ال ي ـن ـفــي
ّ
تتحملها الفصائل
املـســؤولـيــة الـتــي
الفلسطينية ،بعدما أسهم هؤالء في
ت ـحــويــل مـخـ ّـيـمـهــم إل ــى بـ ــؤرة أمـنـيــة.
ومن هنا ،كانت البداية ،بحسب رؤية
األجهزة األمنية اللبنانية.
«جــدار عني الحلوة ّ
شيدته الفصائل
ٌ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة بـ ـت ـخ ــاذلـ ـه ــا» .عـ ـب ــارة
ت ــرد عـلــى لـســان م ـســؤول أمـنــي رفيع
ف ــي م ـعــرض اإلج ــاب ــة ع ــن سـبــب بـنــاء
ال ـجــدار ،ال ــذي تـعــددت تسمياته :من
«ج ــدار الـفـصــل» و«جـ ــدار ال ـعــار» إلــى
«جدار العنصرية» و«جدار ّالحماية».
والتسمية األخيرة هي املفضلة لدى

ّ
األجـهــزة األمـنـيــة ،باعتبار أن الغاية
مــن بـنــائــه «حـمــايــة املـخـيــم مــن تسلل
اإلرهابيني» .ويخلص املسؤول نفسه
ّ
إلــى أن األوضــاع األمنية املتردية في
املخيم أدت إلــى املضي في قــرار بناء
ال ـس ــور ،وبــالـتــالــي ي ـكــون املـطـلــوبــون
ه ــم ال ــداف ــع الــرئ ـي ـســي  .ي ـقــول مــرجــع
أم ـنــي لـ ــ«األخـ ـب ــار»« :امل ـع ــادل ــة سهلة
ِّ
أم ــام الفصائل الفلسطينية :سلموا
َ
اإلرهــاب ـيــنُ ،ي ــزل ال ـس ــور» .ويضيف:
ـن ســورًا لتسييج مخيمي
«ملــاذا لم نـ ِ

ال يعبأ ممثلو الفصائل
إال ببطاقات تسهيل
المرور والرعاية األمنية
التي يحظون بها
ّ
املـيــة ومـ ّـيــة والــرشـيــديــة؟ ألن اللجان
ُ ّ
األمـنـيــة تسلمنا أي مطلوب يتورط
في عمل أمني» .وسأل« :هل القيادات
الفلسطينية فــي عــن الـحـلــوة ق ــادرة
ّعـلــى ضـبــط امل ـخ ـيــم؟ ُالـتـجــربــة تـقــول
إن ـ ـهـ ــم ع ـ ــاج ـ ــزون إن أح ـ ـ ِـس ـ ــن الـ ـظ ــن،
ومتواطئون في أســوأ األحــوال .بل ال
ّ
شــك فــي أن مـعـظــم ممثلي الفصائل
ال ي ـع ـب ــأون بـ ـح ــال أهـ ــل امل ـخ ـي ــم .وال
يكترثون ،ربما ،إال ببطاقات تسهيل
امل ــرور أو التسهيالت الـتــي يحظون
بها جراء تعاطيهم مع ضباط األمن.
ول ــو كــانــوا صــادقــن فــي اعـتــراضـهــم،
وحـ ــرصـ ــاء ع ـل ــى عـ ــدم خ ـن ــق امل ـخ ـيــم،
ً
فـلـمــاذا رض ــوا أص ــا بــإقــامـتــه ،ومل ــاذا
ّ
يتملصون الـيــوم مــن املـســؤولـيــة عن
املوافقة .ألم يكن هناك خيار آخر قبل
بناء الجدار؟».
وتكشف املصادر ّأن املشروع ُأ ّ
قر منذ

هل ُيعقل أن يؤخذ مئة ألف إنسان بجريرة عشرات المطلوبين فقط؟ (هيثم الموسوي)

عــام  ،٢٠١٠لكنه بقي حبرًا على ورق
حتى العام املــاضــي ،تاريخ املباشرة
ّ
ب ـب ـنــاء الـ ـس ــور .وت ـض ـيــف أن ال ـج ــدار
ً
موجود أصــا ،ليس بشكله الحالي،

بل على هيئة جــدران تقابلها شباك
ُ
مـتــآكـلــة كــانــت ت ـسـ ِّـيــج امل ـخ ـيــم .وع ــزز
ّ
امل ـض ــي ف ــي ت ـش ـي ـيــده ت ـ ـ ــردي ال ـحــالــة
األمنية في املخيم على وقع األحداث

تقرير

ُ ّ
ّ
طرابلس :كيف يسلم البلد للقوات وخصمها ربح؟
عبد الكافي الصمد
ت ــراجـ ـع ــت «طـ ـحـ ـش ــة» ال ـ ـتـ ــوزيـ ــر فــي
طرابلس إلــى النقطة الصفر تقريبًا،
وأط ـ ـفـ ــأ الـ ـط ــامـ ـح ــون فـ ــي ح ـم ــل لـقــب
ص ــاح ــب امل ـع ــال ــي م ـح ــرك ــات ـه ــم ،ول ــو
م ــؤق ـت ــا ،ب ـعــد ال ـت ـع ـق ـيــدات ال ـك ـث ـيــرات
التي طرأت ،والتجاذبات والسجاالت
السياسية الـتــي تـقـ ّـدمــت معالجتها
على تأليف الحكومة.
ف ـب ـعــد ان ـف ـج ــار ال ـق ـل ــوب امل ــآن ــة بــن
الــرئـيـســن مـيـشــال ع ــون ونـبـيــه بــري
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،وم ـ ــا راف ـ ـقـ ــه مــن
س ـجــال غ ـيــر م ـبــاشــر ب ــن الـبـطــريــرك
املـ ـ ــارونـ ـ ــي ب ـ ـشـ ــارة ال ـ ــراع ـ ــي ون ــائ ــب
رئ ـيــس املـجـلــس اإلس ــام ــي الشيعي
األعـ ـل ــى ال ـش ـيــخ ع ـبــد األمـ ـي ــر ق ـبــان،
أيقن كثيرون في عاصمة الشمال أن

«الحكومة قد أصبحت فعليًا في خبر
ك ـ ــان» ،ك ـمــا قــالــت م ـص ــادر سياسية
مطلعة.
هــذه األج ــواء املتشائمة تسود أغلب
األوساط السياسية في طرابلس بال
استثناء ،إذ يؤكد أغلبها أن «العقبات
التي تعترض سبيل تأليف الحكومة
فعلية ّ
وجدية ،وستؤخر والدتها».
ف ــي أوسـ ـ ــاط ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل تـســود
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء يـ ـخـ ـتـ ـل ــط ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ال ـ ـت ـ ـفـ ــاؤل
ب ــال ـت ـش ــاؤم .ف ـب ـعــد تـكـلـيــف الــرئ ـيــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ت ــأل ـي ــف ال ـح ـكــومــة،
بـ ـم ــا ُي ـ ـمـ ـ ّـهـ ــد ع ـ ــودت ـ ــه إل ـ ـ ــى الـ ـس ــراي ــا
الـحـكــومـيــة ،ويـعـيــد م ــن جــديــد ضخ
الــدم فــي شــرايــن التيار األزرق ،ترى
أوساط فيه أن الحريري «وجد نفسه
مـحــاصـرًا ب ـشــروط وش ــروط مـضــادة
مـ ــن ال ـح ـل ـف ــاء والـ ـخـ ـص ــوم ع ـل ــى حــد

كيف ستحكم
الحكومة من دون
فرنجية وحركة أمل
وحزب الله؟
سواء ،وبمطالبهم التي تفوق قدرته
وق ـ ــدرة ال ــواق ــع ال ـس ـيــاســي ف ــي الـبـلــد
على تلبيتها».
فـ ــي مـ ـق ــاب ــل ذلـ ـ ـ ــك ،ت ــوقـ ـف ــت مـ ـص ــادر
س ـيــاس ـيــة م ـق ــرب ــة م ــن ف ــري ــق  8آذار
عند مــا وصفته ب ــ»م ـحــاوالت بعض

ال ـ ـقـ ــوى إلثـ ـ ـ ــارة ح ـس ــاس ـي ــة طــائ ـف ـيــة
ب ــال ـغ ــة الـ ـخـ ـط ــورة ،بـ ـ ــرزت م ــن خ ــال
سعيها إلــى احتكار تمثيل الطائفة
املـسـيـحـيــة ملـصـلـحــة فــري ـقــن ف ـقــط ال
غـيــر ،فــي مسعى منها ،وفــق قولها،
السـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة م ـ ــا أم ـ ـكـ ــن م ـ ــن الـ ـنـ ـف ــوذ
السياسي للمسيحيني الذي كان قبل
الحرب األهلية ،وبهدف ّ
شد العصب
املسيحي حولها».
وتــوضــح ه ــذه امل ـصــادر أن «املشكلة
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـعـ ـت ــرض تــأل ـيــف
ال ـح ـكــومــة تـكـمــن ف ــي أن فــري ـقــا يــرى
نـفـســه أن ــه ان ـت ـصــر ،أو ه ـك ــذا ُيـخـ ّـيــل
إلـيــه ،وأن ــه ق ــادم ليأخذ كــل ش ــيء ،أو
كما يـقــول ليستعيد كــل مــا يــرى أنه
كـ ــان ح ـقــا ل ــه وج ـ ــرى س ـل ـبــه م ـنــه في
ظرف تاريخي معني ،وهــذا أمر بالغ
الخطورة».

وف ـي ـم ــا ت ـ ــرى امل ـ ـصـ ــادر أن «فــري ـق ـنــا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ان ـ ـت ـ ـصـ ــر فـ ـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل
بانتخاب املــرشــح االستراتيجي له،
وه ــو ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال عـ ــون ،رئـيـســا
للجمهورية ،ومحورنا يحقق تقدمًا
ويـ ـحـ ـص ــن م ــواقـ ـع ــه فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة»،
فــإنـهــا ت ـت ـســاءل« :أي ــن خـســر فريقنا
الـسـيــاســي حـتــى نضطر إل ــى إعـطــاء
ال ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أربـ ـ ـ ــع ح ـقــائــب
وزاريـ ـ ــة ،ورب ـمــا أك ـثــر ،ونـسـلــم البلد
ل ـهــا ت ـحــت ش ـع ــار اس ـت ـع ــادة حـقــوق
املسيحيني؟».
وأكدت املصادر أن «وقوف حزب الله
وحركة أمل خلف رئيس تيار املردة
النائب سليمان فرنجية ،ودعمهما
له في الحصول على حقيبة وزاريــة
وازنـ ــة ،هــو مــوقــف ثــابــت ،ونــابــع من
قناعات سياسية ،ولــن يتغير مهما
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ّ
فــي ســوريــا .وتكشف املـصــادر أن كل
ُ
ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة اســت ـش ـيــرت
قبل الشروع في بناء السور ،مشيرة
ّ
إل ــى أن اس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش أخــذت

هـ ــواجـ ــس ال ـف ـص ــائ ــل فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار،
وأجـ ــرت تـعــديــات ع ــدة أث ـنــاء عملية
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ل ـ ـتـ ــراعـ ــي خـ ـص ــوصـ ـي ــة أه ــل
املـ ـخـ ـي ــم .وتـ ــوضـ ــح« :ل ـ ــم ن ـق ـت ــرب مــن
امل ـخ ـي ــم .ل ــم ي ـت ـغـ ّـيــر شـ ــيء ع ـل ــى أه ــل
املـخـيــم ،فاملخيم كــان ُّ َمـطـ ّـوقــا سابقًا،
إنـمــا الـجــديــد س ـ ّـد الــثــغــر الـتــي كانت
ُ
تـسـتـخــدم لـلـُتـهــريــب ف ــي الـبـســاتــن».
وت ـض ـي ــف« :أن ـ ـجـ ــز بـ ـن ــاء الـ ـس ــور فــي
ً
ال ـجــانــب ال ـشــرقــي للمخيم ك ــام ــا ثم
ُبـ ـ ـ ِـدئ بــال ـج ـهــة ال ـغــرب ـيــة امل ـط ـلــة على
أوتــوس ـتــراد الــزهــرانــي .لكن فوجئنا
ّ
بــالـحـمـلــة ،رغ ــم أن جـمـيــع الـفـصــائــل
ك ــان ــت ع ـلــى دراي ـ ــة كــام ـلــة بـتـفــاصـيــل
املـشــروع» .وتضيف« :كافة الفصائل
الـفـلـسـطـيـنـيــة اجـتـمـعــت ب ـمــديــر فــرع
اسـتـخـبــارات الجنوب العميد خضر
حـ ـم ــود ،وال س ـي ـمــا امل ـت ـح ــدث بــاســم
ع ـص ـب ــة األن ـ ـصـ ــار أب ـ ــو ش ــري ــف عـقــل
ورئيس الحركة اإلسالمية املجاهدة
ال ـش ـي ــخ جـ ـم ــال خـ ـط ــاب وأبـ ـ ــو ط ــارق
السعدي ومنير املقدح وآخــرون .وقد
ُع ـ ِـرض ــت عـلـيـهــم خ ــرائ ــط ع ــن ال ـجــدار
ّ
واألب ـ ـ ـ ـ ــراج ،ف ـل ــم ي ـع ـت ــرض ــوا إال عـلــى
ق ــرب مــوقــع أح ــد األبـ ــراج مــن البيوت
ّ
السكنية .واعتبروا أن بعض األبراج
تكشف بعض البيوت وتعرقل حركة
ســاكـنـيـهــا ،فـجــرى إب ـعــادهــا وتعديل
أمــاك ـن ـهــا ب ــرض ــى قـ ـي ــادات الـفـصــائــل
وإشرافهم» .لكن ،هل ُيعقل أن يؤخذ
م ـئ ــة أل ـ ــف إنـ ـس ــان ب ـج ــري ــرة ع ـش ــرات
املـ ـطـ ـل ــوب ــن فـ ـق ـ ّـط؟ ت ـج ـي ــب املـ ـص ــادر
بــال ـقــول« :ل ــم يــؤثــر ال ـج ــدار عـلــى أهــل
املخيم .لم يكن املخيم يومًا من دون
سياج».
ّ
ّ
وتــذكــر امل ـصــادر األمـنـيــة ب ــأن الـجــدار
ج ـ ــزء م ــن مـ ـش ــروع م ـت ـك ــام ــل لـضـبــط
الوضع ُ األمني في املخيم ،كاشفة عن
اقتراح ق ِّدم إلى وزارة الداخلية لوقف
العمل ببطاقة التعريف الزرقاء التي
يـمـكــن ت ــزوي ــره ــا ب ـس ـهــولــة ،وإصـ ــدار
بطاقات ممغنطة بديلة منها .ورأت
ّ
ّ
امل ـ ـصـ ــادر األمـ ـنـ ـي ــة أن «سـ ــكـ ــة ال ـحــل
تـبــدأ بتسليم املـطـلــوبــن» .وأضــافــت:
«امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب م ـ ــن الـ ـفـ ـص ــائ ــل وال ـ ـقـ ــوة
األمـنـيــة حـمــايــة املـخـيــم بالعمل على
ف ـك ـف ـكــة املـ ـلـ ـف ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة» ،م ـش ـيــرة
ّ
إلــى أن «العمليات األمـنـيــة الخاصة
ال ـش ـب ـي ـه ــة ب ـع ـم ـل ـي ــة ت ــوقـ ـي ــف ع ـم ــاد
يــاســن واردة فــي كــل لحظة لحماية
أهل املخيم والسيادة اللبنانية متى
ّ
ّ
ت ـطــلــب األمـ ـ ــر» .وخ ـت ـمــت بـ ــأن «امل ـلــف
ُ
االجـتـمــاعــي وامل ـلــف اإلن ـمــائــي يعمل
عليهما بعد إنهاء امللف األمني».
وعلمت «األخبار» ّأن اجتماعًا ُ
سيعقد
ال ـي ــوم وغـ ـ ـدًا .األول ب ــن مـمـثـلــن عن
حـمــاس مــع رئـيــس ف ــرع اسـتـخـبــارات
ال ـج ـن ــوب ال ـع ـم ـيــد حـ ـم ــود ،وال ـث ــان ــي
ف ــي ال ـس ـفــارة الفلسطينية بحضور
مـمـثـلــن ع ــن الـفـصــائــل الفلسطينية
واسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات الـ ـجـ ـي ــش مل ـن ــاق ـش ــة
األوضاع األمنية في املخيم.
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تقرير

«مستقبليو» ّالبقاع:
توزير الجراح ال يحل أزمتنا!
أسامة القادري

ارتفاع أسهم توزير النائب املستقبلي جمال الجراح،
في الحكومة املقبلة ،لم ينعكس ارتياحًا لدى جزء
كبير من قاعدة تيار املستقبل في البقاعني الغربي
واألوســط ،ممن يــرون أن الجراح بعيد عن القاعدة
الشعبية البقاعية ،و»تسميته وزيـرًا عن البقاع لن
تخدم التيار املأزوم».
«إذا بـقـيـنــا نـعـمــل بــالــذهـنـيــة نـفـسـهــا الـبـعـيــدة عن
مــراج ـعــة أس ـب ــاب إخ ـفــاقــات ـنــا ،ف ـهــذا يـعـنــي أن ـنــا لم
نتعلم من كل أخطاء املرحلة السابقة» ،يقول أحد
ق ــادة املستقبل فــي املـنـطـقــة .ويـضـيــف« :أب ـنــاء كل
منطقة أدرى بشعابها .كــان يفترض بالقيادة أن
تناقش األسماء املطروحة مع الحزبيني وتشركهم
في اتخاذ القرار ،ال اإلمالء عليهم بما يشبه األمر
العسكري».
في رأي مصادر مستقبلية بقاعية ،أن معالجة أزمة
تيار املستقبل وترهل شعبيته «تحتاج الى أكثر من
الديمقراطية الشكلية» التي عرفها محازبو التيار
وم ـنــاصــروه ،لـلـمــرة األولـ ــى ،فــي انـتـخــاب مندوبني
لهم الــى املؤتمر الـعــام« .وض ــع االصـبــع على جرح
املستقبل» ّيلزمه أكثر من إعــادة هيكلة تنظيمية،
وإن ـم ــا يـتـطــلــب تـفـعـيــل امل ـحــاس ـبــة ع ــن ك ــل الـفـتــرة
املاضية وما شابها من إخفاقات ،وإفساح املجال
أمام املحازبني إلبداء آرائهم.
وبـحـســب أح ــد ق ــادة ال ـت ـيــار الـســابـقــن فــي الـبـقــاع،
فإن إعادة الهيكلة التنظيمية توازيها أهمية نقاش
املواقف السياسية مع املحازبني ،الفتًا ،على سبيل
املـثــال ،إلــى أنــه «فيما كنا فــي خضم معالجة ازمــة

الـتـيــار والـتـهـيــؤ للمؤتمر ال ـعــام وان ـجــاز انتخابات
املندوبني ،قــررت قيادة التيار ،بمعزل عن قاعدته
الـشـعـبـيــة ،تــرشـيــح ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون لــرئــاســة
الـجـمـهــوريــة قـبــل أي مصالحة مــع الـتـيــار الوطني
الحر .وهذا ما جرى سابقًا لدى قرار الرئيس سعد
ال ـحــريــري زيـ ــارة س ــوري ــا ،ول ــدى تــرشـيـحــه الـنــائــب
سليمان فرنجية للرئاسة» .فيما «خلق حالة من
الحوار والنقاش الداخلي ،قبل اتخاذ خطوات كهذه،
ستكون له بالتأكيد ارتدادات ايجابية على الشارع،
ويعزز عمل الخاليا الحزبية التي يكاد يكون عملها
اليوم ّمحصورًا برفع االعالم والصور».
ً
ال يـعــلــق املـتـشــائـمــون آمـ ــاال كـبـيــرة عـلــى «ال ـحــراك
االنتخابي» للخروج من أزمة املستقبل ،رغم ورود
أنباء من «بيت الوسط» تفيد بأن الرئيس الحريري
قــرر تعيني  10أعـضــاء فــي املكتب السياسي من
حصته ،غالبيتهم مــن عنصر الـشـبــاب ممن لهم
نفوذ في املناطق .وبحسب هــؤالء ،فإن الهدف من
هــذا التعيني ليس فقط ضــخ دم جــديــد فــي املكتب
السياسي ،وإنما االعتماد على القدرات االستقطابية
ّ
للمعينني القفال الباب أمام أي نقاش يطاول قرارات
غير شعبية يتخذها الرئيس».
ومن بني االسماء التي قـ ّـرر الحريري تعيينها في
املكتب السياسي رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد
يــاســن ،إلرض ــاء بلدته مجدل عنجر ملــا تمثل من
ثـقــل شعبي وانـتـخــابــي لـلـتـيــار .كـمــا ج ــرى اقـتــراح
اسمني في البقاع الغربي ،أحدهما من بلدة كامد
اللوز وآخــر من بلدة القرعون ،سيختار الحريري
أحدهما لتعييينه عضو مكتب سياسي.

توزير الجراح يعني عدم التعلم من أخطاء المرحلة السابقة (مروان طحطح)

تقرير

السيد :البعض يريد تفصيل الميثاقية على هواه
كـلــف األم ــر ،وألن الــرجــل مستهدف،
وه ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت ع ـ ـ ــدة إللـ ـغ ــائ ــه
وشطبه من املعادلة السياسية».
ورأت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن ـ ـ ــه «وسـ ـ ـ ــط ه ــذه
األجـ ــواء مــن األف ـضــل تــأخـيــر تأليف
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـع ـض ــا مـ ــن ال ـ ــوق ـ ــت ،ألن
تــألـيـفـهــا ،ول ــو م ـتــأخــرة ،عـلــى أســس
سليمة ،أفضل من تشكيلها سريعًا،
وأن ي ــؤدي ذلــك ُإلــى انـقـســام وتــوتــر،
خ ـص ــوص ــا إذا أب ـ ـعـ ــد ف ــرن ـج ـي ــة عــن
الـحـكــومــة ،وتـضــامــن معه بالخروج
مـنـهــا حــركــة أم ــل وتــال ـيــا ح ــزب الـلــه
وبـقـيــة الـحـلـفــاء أي ـضــا ،عـنــدهــا كيف
ستحكم الـحـكــومــة ،وكـيــف ستجري
انتخابات نيابية ،وكيف ستحتوي
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــر والـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــج ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي
والطائفي الــذي سيخيم فــوق البلد
في أولى أيام العهد؟».

رأى املــديــر ال ـعــام الـســابــق لــأمــن الـعــام،
ّ
ال ـلــواء جميل الـسـيــد ،أن ال ـنــزاع الحالي
ّ
ح ــول تــألـيــف الـحـكــومــة يختلف عــن كــل
سابقاته منذ اتفاق الطائف إلــى اليوم،
ل ـج ـهــة ك ــون ــه ال ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ال ـخ ــاف
حــول الحصص الــوزاريــة بقدر مــا ّ
يعبر
ع ــن إعـ ــادة رس ــم ل ـل ـتــوازنــات ب ــن الـقــوى
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة والـ ـط ــوائ ــف واملـ ــذاهـ ــب ،في
ض ـ ـ ــوء ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة امل ـح ـي ـطــة
بلبنان واالنـقـســامــات الــداخـلـيــة الـحــادة
ف ـي ــه ،وف ــي ض ــوء ال ــدع ــوة ال ـت ــي أطـلـقـهــا
الــرئ ـيــس مـيـشــال ع ــون ت ـك ــرارًا بــالـعــودة
إلــى امليثاقية ،بمعنى املـشــاركــة العادلة
فــي الـسـلـطــة ،بـمــا فـيـهــا إعـ ــادة االعـتـبــار
للتمثيل املسيحي املـنـقــوص فـيـهــا ،وال
سـ ّـيـمــا بـعــد الـتـفــاهــم املـعـقــود أخ ـي ـرًا بني
التيار الوطني ّ
الحر والقوات اللبنانية.
ّ
وأوضح السيد أن ما يدعو إلى هذا الكالم

عون والحريري
في منصبيهما بناءً
على قاعدة ال غالب
وال مغلوب

عن التوازنات هو أن لبنان االستراتيجي
ال ـ ـيـ ــوم هـ ــو لـ ـبـ ـن ــان ــان ،أح ــدهـ ـم ــا ي ــوال ــي
محور املقاومة واملمانعة ،واآلخــر يوالي
ّ
ال ـس ـعــوديــة وح ـل ـف ــاء ه ــا ،وأن الــرئـيـســن
عــون والحريري أصبحا في مناصبهما
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى زواج سـ ـي ــاس ـ ّـي بـ ــن هــذيــن

ْ
املحورين على قاعدة ال غالب وال مغلوب
ّ
ب ــن ال ـف ــرق ــاء ال ـل ـب ـنــان ـيــن .وبــال ـت ــال ــي إن
ّ
السياسية
مسألة امليثاقية والـتــوازنــات
ّ
املتنوعة ينبغي أن تقوم على
والطائفية
ه ــذه الـقــاعــدة نفسها ّفــي حـكــومــة العهد
األولــى بما ال ّ
يرجح كفة فريق على آخر،
وبما يتناسب مع حجم التمثيل الطائفي
والسياسي الحالي للكتل النيابية الكبرى
والصغرى في املجلس النيابي بإعتباره
هو وحده فقط الذي يعكس ّ
حاليًا صورة
ّ
دستوريًا.
ذلك النسيج
ول ـف ــت ال ـس ـيــد إل ــى أن م ــن يـطـمــح ال ـيــوم
إلــى تفصيل تلك امليثاقية على هــواه أو
عـلــى أك ـبــر م ــن ق ـيــاســه ،عـلـيــه أن ينتظر
االنتخابات النيابية املقبلة وأن يحصل
كاف من املقاعد النيابية
عدد ٍ
فيها على ٍ
الـتــي تـخـ ّـولــه ف ــرض سـيــاسـتــه أو تكبير
حجمه في حكومة ما بعد االنتخابات.

ّ
مؤكدًا باملقابل أنه بمقدار ما أن التوازن
ال ـط ــائ ـف ــي وال ـس ـي ــاس ــي ف ــي أي حـكــومــة
ه ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ــرورة وطـ ـن ـ ّـي ــة لـ ـقـ ـي ــام ال ـ ــدول ـ ــة،
ّ
ف ـ ــإن ال ـ ـتـ ــوازن ال ـق ــائ ــم ع ـلــى املـحــاصـصــة
الطائفية والسياسية هــو ضــرر وطني
يـلـغــي ال ــدول ــة وامل ــؤس ـس ــات ،بـمـعـنــى أن
الشراكة يجب أن تقوم على مبدأ الكفاءة
والنظافة ،وبحيث يجب أن ترتكز على
قيام الفرقاء بتسمية األشـخــاص األكفأ
واألص ـلــح لـلــدولــة ،ال األش ـخــاص األســوأ
لتمثيل سياستهم وطــوائـفـهــم ،هــذا مع
أفضلية أن تكون وزارات الـعــدل واألمــن
ف ــي ع ـه ــدة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة وخ ــارج
املـحــاصـصــة ب ــن ّمـخـتـلــف األف ــرق ــاء بما
يحميها من التدخالت واالنـحــراف لهذا
الفريق أو ذاك في هــذه الظروف البالغة
ّ
ّ
والحساسية في البلد.
الدقة
(األخبار)
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مجتمع وإقتصاد
تقرير  %57من العلماء في سويسرا هم من المهاجرين .أكثر
من ثلث الجسم الطبي في الواليات المتحدة مولودون
البرمجيات في
خارج البالد ،وهي حال  %70من مهندسي
ّ
وادي السيليكون .في المملكة المتحدة ،ربع موظفي
إدارة النظام الصحي لم يولدوا بريطانيين ،هناك أيضًا َي ُع ّد
الــدوري الممتاز لكرة القدم ،وهو األكثر شعبية وربحية
في العالم ،العبين من أكثر ّ من مئة جنسية مختلفة .هذه
بعض المعطيات التي تسلط الضوء على أهمية حركة

ّ
المواهب عبر حدود الدول ،وتكفي االشارة إلى أن أربعة
بلدان فقط تعتمد اإلنكليزية لغة رسمية ،هي الواليات
المتحدة ،كندا ،أستراليا والمملكة المتحدة ،تجذب نحو
 %70من كل المهاجرين أصحاب المهارات المتدفقين إلى
وعددهم  28مليونًا .وفيما ليس خافيًا
البلدان الصناعيةُ ،
ّ
أن البلدان الصناعية تعد قبلة المواهب ،تعاني مناطق
أخــرى ،وتحديدًا الشرق األوســط وبلدانه العربية ،على
مستوى االحتفاظ بالمهارات

أربعة بلدان تجذب  %70من المهاجرين المهرة
حسن شقراني
بقدر ما ُي ّ
عد التصنيف مغريًا ،إال أن
 B-H1لـيــس أح ــد أن ــواع الـفـيــروســات
ُ
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـسـ ـ ّـبـ ــب حـ ـ ّـمـ ــى قـ ــات ـ ـلـ ــة؛ إن ـه ــا
التسمية املعتمدة لبرنامج تأشيرات
ال ــدخ ــول الـقــائــم عـلــى امل ـه ــارات الــذي
ّ
ّ
تطبقه الواليات املتحدة.
ه ــو ب ــرن ــام ــج ف ــري ــد م ــن ن ــوع ــه كــونــه
يربط سياسة الحكومة على مستوى
ال ـه ـج ــرة م ــع اح ـت ـي ــاج ــات ال ـش ــرك ــات
وتطلعاتها لـجــذب املــواهــب .العمال
امل ـ ـهـ ــرة ،الـ ــذيـ ــن ي ـح ـم ـل ــون فـ ــي ال ـحــد
األدن ــى إج ــازة جــامـعـيــة ،يستفيدون
م ـن ــه ،ك ــون ــه ي ـف ـتــح ل ـه ــم الـ ـب ــاب أم ــام
اإلقــامــة الدائمة ،التي عــادة ما تكون
بــرعــايــة امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي جـلـبـتـهــم.
والشركات بدورها تستفيد من جذب
أمل ـ ــع األدم ـ ـغـ ــة ل ـت ـعــزيــز تـنــافـسـيـتـهــا
ف ــي اق ـت ـص ــاد ُيـ ـع ـ ّـد األول عــامل ـيــا في
إنـتــاج املعرفة واستثمارها .تتحكم

نما عدد المهاجرين
الذين يحملون شهادات جامعية
بنسبة %130
الدولة الفدرالية في مفاصل األمــور،
وبهدف "حماية" العمال املوجودين
أسـ ــاسـ ــا فـ ــي س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،ت ـفــرض
عـلــى ال ـشــركــات كــوتــا عــالـيــة تدفعها
ملــن تستحضره؛ فــي عــام  ،2014كان
ّ
معدل الدخل السنوي للعامل املاهر
ال ـ ـ ــذي ق ـ ــدم إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
ف ــي إط ـ ــار ال ـب ــرن ــام ــج املـ ــذكـ ــور ،ي ـبــدأ
ّ
بحد أدنــى هــو  75ألــف دوالر .وعلى
ّ
ال ــرغ ــم م ــن أن الـ ـب ــاد مـق ـب ـلــة حــالـيــا
ع ـل ــى م ــرح ـل ــة م ــن ال ـت ـق ـي ـيــد واملـ ـي ــول
االنعزالية ،وربـمــا بعض الشطحات
العنصرية في تقويم أحوال الوافدين
إل ـي ـهــا ف ــي سـبـيــل ال ـس ـي ــاح ــة ،الـعـمــل
ً
أو العلم ،يبقى هــذا البرنامج مثاال
على الفعالية في إدارة عالقة البالد
م ـ ــع امل ـ ــواه ـ ــب وأص ـ ـح ـ ــاب املـ ـ ـه ـ ــارات
املـنـتـشــريــن عـلــى ه ــذه األرض ،وهــي
ع ـ ــاق ـ ــة جـ ـ ـ ــذب تـ ـحـ ـف ــزه ــا م ـن ــاف ـس ــة
متزايدة على املهارات بني الدول.

ّ
تركز شديد في  4بلدان

ب ــن ع ــام ــي  1990و 2010ن ـم ــا ع ــدد
املهاجرين الــذيــن يحملون شـهــادات
جامعية بنسبة  ،%130بحسب تقرير
حــديــث للبنك ال ــدول ــي ،ص ــدر أخـيـرًا،

بـعـنــوان "حــركــة املــواهــب فــي الـعــالــم".
وفــي املـقــابــل ،سـ ّـجـلــت هـجــرة الفئات
األق ـ ــل مـ ـه ــارة ن ـم ـوًا بـنـسـبــة أضـعــف
بكثير لم تتجاوز .%40
ّ
يــؤكــد الـتـقــريــر ال ـعــرف ال ـقــائــم ،الــذي
ً
ّ
ُيـ ـفـ ـي ــد أن هـ ـن ــاك تـ ـكـ ـت ــا مـ ــن الـ ـ ــدول
ي ـج ــذب امل ـ ـهـ ــارات ،م ـكـ ّـونــا م ــن ب ـلــدان
صناعية هي أعضاء نادي األغنياء،
أي مـجـمــوعــة ال ـت ـع ــاون االق ـت ـصــادي
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ( ،)OECDف ـ ــي م ـق ــاب ــل
ُ
م ـج ـم ــوع ــة بـ ـل ــدان ت ـ ـصـ ـ ّـدر األدمـ ـغ ــة.
ّ
غير أن التقرير ُيـحــدد أكثر مستوى
ّ
ّ
التركز في هــذا املجال ،إذ يوضح أن
أربـعــة بـلــدان فقط مــن تلك املجموعة

تعتمد اإلنـكـلـيــزيــة لـغــة رسـمـيــة هي
ّ
ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة ،ك ـن ــدا ،أسـتــرالـيــا
واململكة املتحدة ،تجذب نحو %70
مــن كــل املهاجرين أصـحــاب املـهــارات
امل ـتــدف ـقــن إل ــى ال ـب ـل ــدان الـصـنــاعـيــة،
وعددهم  28مليونًا.
ّ
ال ــوالي ــات املــت ـحــدة ت ـت ـبـ ّـوأ ال ـص ــدارة،
إذ إن ّ
حصتها تبلغ نصف املــواهــب
املتدفقة إلى البلدان الصناعية ،وثلث
أص ـح ــاب املـ ـه ــارات امل ـهــاجــريــن حــول
ال ـع ــال ــم .وف ــي ع ــام  ،2010وه ــو آخــر
األعوام التي يقوم عليها مسح البنك
ال ــدول ــي ،كــانــت ال ـب ــاد ت ـحــوي 11.4
مـلـيــون مـهــاجــر مــاهــر ،أي مــا يـعــادل

 %3.5من عدد سكانها اإلجمالي.
امل ـعــاي ـيــر ال ـت ــي تـعـتـمــدهــا ال ــوالي ــات
املتحدة لـجــذب املــواهــب تختلف عن
بــرنــامــج الـنـقــاط ال ــذي تعتمده كندا
ً
مـثــا .هـنــا ،على الـعــامــل املــاهــر الــذي
ي ــرغ ــب فـ ــي الـ ـهـ ـج ــرة إل ـ ــى األراض ـ ـ ــي
الـكـنــديــة أن يجمع أســاســا  67نقطة
ّ
مــؤه ـلــة يــراكـمـهــا عـبــر  6مجموعات
ً
تصنيف؛ مثال ،في مجال التحصيل
الـعـلـمــي ،يـحـصــل عـلــى  15نـقـطــة إذا
ك ـ ــان قـ ــد أت ـ ـ ّـم ب ــرن ــام ــج دب ـ ـلـ ــوم ل ـعــام
واحــد فقط بعد املــدرســة .أمــا عمليًا،
ّ
بمجرد إتمامه
فيحصل على  9نقاط
ً
عامًا كامال من الخبرة العملية.

هجرة النساء الماهرات

خيارات المهاجر اللبناني :فرنسا وأميركا
قرابة  500ألف مهاجر لبناني ّ
موزعون على خمسة بلدان هي
ّ
الواليات املتحدة بنسبة الربع تقريبًا ،تليها أستراليا فكندا وأملانيا
ثـ ّـم السعودية .هــذا مــا تفيد بــه بيانات األمــم املتحدة ،وتحديدًا
ً
برنامج اليونيسف ،والتي ُت ّ
عد إجماال تقديرات محافظة .فهي
فــي عــام  2013لــم تكن ترصد ســوى  21411مهاجرًا سوريًا
إلى لبنان مقابل نحو  550ألف مهاجر/الجئ فلسطيني .غير
أن الــافــت فــي الـحــالــة اللبنانية ـ ـ طبعًا بـغـ ّـض الـنـظــر عــن كــون
جيش املهاجرين اللبنانيني اإلجمالي ُي ّ
عد حوالى مليون ـ هو
ّ
ما ُي ّ
سجل على مستوى هجرة الطالب ،ويؤكد فرنكوفونية هذا

ّ
املسجل على هذا الصعيد .ففي عام
البلد ،مخالفًا النمط العاملي
ّ
تصدرت فرنسا الئحة البلدان التي تجذب الطالب
 2013أيضًا،
الـجــامـعـيــن الـلـبـنــايــن ب ـفــارق كبير عــن الـبـلــدان الــاحـقــة ،وهــي
الواليات املتحدة واإلمــارات العربية املتحدة وإيطاليا وأملانيا .إن
عدد الطالب اللبنانيني في بالد االفرنج هو أكبر منه في البلدان
األخــرى مجتمعة .فهل ينقلب امليزان ملصلحة كندا ،في عصر
ُ ّ
يعود فيه اليمني بقوة إلى الساحة السياسية الفرنسية ،وتشكل
ُ ّ
أوتوا العاصمة الوحيدة ربما في العالم التي تبشر بالتعايش ما
ُ
وت ّ
شرع أبواب هجرتها؟
بني األديان واألعراق،

ي ـع ــود جـ ــزء م ـهــم م ــن ت ـنــامــي حــركــة
ّ
املهارات وتركز أصحاب املواهب في
البلدان الصناعية إلى الدور املتعاظم
ّللمرأة ،إذ يقول تقرير البنك الدولي
إنه بني عامي  1990و ،2010نما عدد
النساء املهرة املهاجرات في البلدان
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ب ـن ـس ـب ــة  ،%152وب ـل ــغ
ّ
 14.4م ـل ـيــون امـ ـ ــرأة ،لـيـتـخــطــى عــدد
املهاجرين الذكور أصحاب املهارات.
ّ
وعلى الرغم من أن األسباب الكامنة
ّ
وراء هــذا النمط من الهجرة وتركزه
أكـ ـث ــر فـ ــي أوسـ ـ ـ ــاط الـ ـنـ ـس ــاء ال تـ ــزال
بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى مـ ــزيـ ــد م ـ ــن ال ـ ــدراس ـ ــة
ّ
والتدقيق ،إال أن "هناك أدلة متراكمة
ّ
تفيد بــأن االختالف في مدى احترام

حقوق املرأة بني بلدان املصدر وبلدان
االستقرار تلعب الــدور األساسي في
حركة التدفقات هذه".
وبالفعل ،لدى مقاربة أوضاع البلدان
ً
العربية مـثــا (راج ــع ال ـكــادر املــرفــق)
على مستوى تسهيل انــدمــاج املــرأة
ف ـ ــي س ـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ت ـت ـض ــح ب ـعــض
األسـبــاب التي تدفع النساء اللواتي
ّ
يتمتعن بمهارات علمية وعملية إلى
الهجرة من بلدانهن األصلية.

تسهيل هجرة الكفاءات
غير أن العمل واالنعتاق من التنميط
ّ
االج ـت ـم ــاع ــي والـ ـجـ ـن ــدري ل ـي ـســا ك ــل
الحكاية في هجرة املهارات الدولية،
ّ
إذ ُي ـف ـيــد ت ـقــريــر ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ب ــأن
البلدان األربـعــة الرئيسية التي ُت ّ
عد
ً
ّ
ك ـ ــل م ـن ـهــا ق ـب ـل ــة ل ـل ـه ـج ــرة ال ــدولـ ـي ــة،
ّ
ت ـح ــوي  18م ــن أه ـ ــم  20جــام ـعــة في
ال ـعــالــم وأك ـث ــر م ــن ثـلـثــي الـجــامـعــات
املـ ـئ ــة األول ـ ـ ــى ب ـح ـســب ه ـ ــذا امل ــؤش ــر.
هــذا الــواقــع معطوفًا على رغبة لدى
الطالب املهاجرين في االستقرار في
ال ـب ـلــدان الـصـنــاعـيــة ال ـتــي يـهــاجــرون
ً
إل ـي ـه ــا ،ي ـ ـ ـ ّ
ـؤدي مـ ـث ــا إلـ ــى ن ـم ــو ع ــدد
ال ـ ـطـ ــاب األج ـ ــان ـ ــب فـ ــي ال ـج ــام ـع ــات
ّ
األسترالية ُليشكل ربــع عــدد الطالب
اإلج ـمــالــي .وتـلـعــب سـهــولــة ان ـخــراط
الـطــاب فــي ســوق العمل دورًا مهمًا
فــي ج ــذب امل ـه ــارات إل ــى ه ــذه الـســوق
تحديدًا.
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تسديد رسوم السير
من دون معاينة ميكانيكية!
المرأة العربية
في ّ
الهوة
ُ
تظهر البيانات الدولية أن حركة املرأة
صاحبة املهارات واملوهوبة تلعب دورًا
أســاسـيــا فــي آل ـيــات اإلن ـت ــاج الـعــاملــي.
وكما يوضح تقرير البنك الدوليّ ،
فإن
املهاجرات الالتي يتمتعن
عدد النساء
ّ
بمهارات عملية تخطى عــدد الذكور
في بلدان مجلس التعاون االقتصادي
والتنمية .رغــم ذل ــك ،تبقى امل ــرأة في
الـعــالــم الـعــربــي مقموعة فــي تحقيق
ُ
تـطـلـعــاتـهــا الـعـمـلـيــة .ه ــذا م ــا تـظـهــره
بيانات ملنظمة العمل الدولية (،)2015
ّ
وتحديدًا مؤشر الهوة الجندرية في
أوساط الشباب ،الذي يقيس ،بالنقاط
املئوية ،الفرق بني ّ
معدالت التشغيل
فــي صفوف الــذكــور واإلن ــاث .ففيما
ي ـن ـخ ـفــض ه ـ ــذا املـ ــؤشـ ــر إل ـ ــى نـقـطــة
واحدة على املستوى العامليُ ،ويصبح
سلبيًا في بلدان شرق آسيا (أي إن
التشغيل في أوساط اإلناث أكبر منه
ّ
فــي أوس ــاط الــذكــور) يتضخم الفرق
إل ــى  27.6نـقـطــة مـئــويــة ف ــي الـبـلــدان
ال ـع ــرب ـي ــة ،وه ـ ــو امل ـ ـعـ ـ ّـدل األعـ ـل ــى بــن
مناطق العالم على اإلط ــاق .األنكى،
ُ
هــو ّأن ه ــذه ال ـهــوة الـتــي تـظـهــر حجم
ال ـق ـمــع وال ـت ـن ـم ـيــط الـ ــذي ت ـت ـع ـ ّـرض له
امل ــرأة ،تــزايــدت على نحو مقلق منذ
ع ــام  ،1991حــن كــانــت  22.5نقطة
مئوية .لذاّ ،
ّ
استمر ركود البلدان
فإن
العربية على املستوى الجندري ،فإنّ
"هجرة األدمغة" ُستصبح أكثر فأكثر
اهتمامًا نسائيًا عربيًا.

ً
ك ـنــدا م ـثــا تـعـمــد حــالـيــا إل ــى تعديل
ّ
ً
ق ــان ــون ال ـه ـج ــرة ب ـن ــاء ع ـلــى م ـس ــودة
ّ
قدمتها الحكومة الليبرالية تهدف
منها عكس مفاعيل التعديالت التي
كانت قد ّ
مررتها الحكومة املحافظة
السابقة ُعـ ّـدت "معادية للمهاجرين"
ّ
وت ـصــنــف املــواط ـنــن "ك ـنــديــن درجــة
أولـ ـ ــى وث ــانـ ـي ــة" م ــن خـ ــال تـصـعـيــب
الحصول على الجنسية عبر زيــادة
شــروط اإلقــامــة ،وفــي املقابل تسهيل
ع ـم ـل ـيــة انـ ـت ــزاعـ ـه ــا .والـ ــافـ ــت أن مــن
ب ـ ــن الـ ـبـ ـن ــود ال ـ ـجـ ــديـ ــدة املـ ـط ــروح ــة
ت ـي ـس ـيــر حـ ـص ــول الـ ـط ــاب األج ــان ــب
عـلــى الـجـنـسـيــة ،مــن خ ــال احـتـســاب
ّ
ّ
(وبحد
نصف وقــت إقامتهم كطلب
أقصى ال يتجاوز  365يومًا) باتجاه
ح ـص ــول ـه ــم عـ ـل ــى اإلق ـ ــام ـ ــة ال ــدائـ ـم ــة
ّ
وب ـعــدهــا الـجـنـسـيــة ،ال ـتــي تـتـطــلــب ـ
بـحـســب ال ـق ــان ــون ال ـجــديــد املـنـتـظــر ـ
املكوث بصفة مقيم دائم لفترة 1095
يومًا خالل فترة خمس سنوات.
وفـ ــي م ـع ــرض اإلعـ ـ ــان ع ــن م ـســودة
قانون الهجرة الجديدّ ،
تعهد وزير
ال ـه ـج ــرة الـ ـكـ ـن ــدي ،جـ ــون م ــاك ــال ــوم،
بتسهيل الهجرة للطالب األجانب،
ّ
وق ـ ـ ـ ــال" :إن ال ـ ـطـ ــاب األج ـ ــان ـ ــب هــم
امل ـص ــدر األف ـض ــل ل ـل ـم ـهــاجــريــن ،مــن
حيث مستواهم التعليمي ،وإتقانهم
ال ـل ـغ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة أو ال ـف ــرن ـس ـي ــة،
ومعرفتهم النسبية بشؤون البالد"،
ّ
مـشـ ّـددًا على أنــه "يجب أن نعمل كل

ما في وسعنا الستمالتهم".
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ن ـف ـس ـه ــا ،ال ـت ــي
تـعـيــش ال ـيــوم بـعــد ان ـت ـخــاب دونــالــد
تــرامــب رئـيـســا لـحـظــات درامــاتـيـكـيــة
ّ
يخص عالقتها باملهاجرين،
فــي مــا
ملست فعليًا تأثير تعقيد معامالت
تأشيرات املهارات على تدفق الطالب.
فمنذ أن ت ـ ّـم خـفــض أع ــداد تــأشـيــرات
ال ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــول امل ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ألصـ ـ ـح ـ ــاب
ُ
امل ـهــارات ـ ـ حيث كبحث عند  85ألفًا
سنويًا منذ عــام  20 ،2004ألفًا منها
لـحــامـلــي ال ـش ـهــادات الـعـلـيــا ـ ـ تــراجــع
تدفق الطالب األجانب إلى الجامعات
األميركية ،وكذلك ُس ّجل اختالف في
املـسـتــوى التعليمي ال ــذي يتمتعون
بـ ـ ــه ،مـ ــا يـ ــوضـ ــح ال ـ ـتـ ــرابـ ــط امل ـب ــاش ــر
ب ــن ال ــرغ ـب ــة ف ــي ت ـعــزيــز املـكـتـسـبــات
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وم ـ ــن ب ـع ــده ــا م ـبــاشــرة
االسـتـقــرار فــي البلد املـنـشــود بصفة
إقامة دائمة.

الهجرة بالعكس

ّ
ولـ ـك ــن ح ــت ــى ع ـن ــدم ــا تـ ـك ــون أس ـ ــواق
العمل في البلدان الصناعية مالئمة
ألصحاب املهارات املهاجرين ،يوضح
ّ
تقرير البنك الدولي أن الهجرة ُيمكن
ً
ُ
أن تنعكس وتصبح عودة إلى الوطن
األص ـل ــي .وبــال ـف ـعــل ي ـتــوصــل إل ــى أن
"م ــا بــن  %20و %50مــن املـهــاجــريــن
ي ـغ ــادرون خ ــال ف ـتــرة خـمـســة أع ــوام
ع ـلــى وص ــولـ ـه ــم ...م ــع امل ــاح ـظ ــة من
خ ــال ب ـعــض امل ـع ـط ـيــات أن احـتـمــال
ع ـ ـ ـ ـ ــودة املـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ـ ــن م ـ ــن أص ـ ـحـ ــاب
املـ ـه ــارات ه ــو أك ـبــر م ــن ذل ــك املـسـ ّـجــل
لدى أصحاب املهارات األدنى".
ّ
يستقروا
أن يـعــود املـهــاجــرون أو أن
ف ــي ب ــاده ــم ال ـج ــدي ــدة ه ــي خ ـي ــارات
تختلف بــاخـتــاف ق ــدرة املجتمعات
على الــدمــج وق ــدرة الـبـلــدان األصلية
على جــذب أبنائها لـلـعــودة .غير أن
شـيـئــا اواحـ ـ ـدًا مــؤك ـدًا هــو أن "هـجــرة
املـ ـ ـه ـ ــارات وان ـ ــدم ـ ــاج أس ـ ـ ــواق ال ـع ـمــل
العاملية للمهن التي تتطلب مهارات
ع ــالـ ـي ــة س ـت ـس ـت ـم ـ ّـر ب ــالـ ـنـ ـم ــو" ي ـق ــول
ُ
البنك الــدولــي .قد تـقـ ّـرب تكنولوجيا
امل ـع ـلــومــات واالت ـ ـصـ ــاالت امل ـســافــات،
ُ
ّ
غير أنــه لــم تثبت حــتــى اآلن قدرتها
للعب دور الـبــديــل عــن ح ــزم األمتعة
وإعداد الشنط للرحيل.

على طريقة اصدار افادات
النجاح في الشهادة الرسمية
في ظل اضراب هيئة التنسيق
النقابية ،أصدر وزير الداخلية
نهاد المشنوق قرارًا طلب فيه
استيفاء رسوم الميكانيك من
دون المعاينة الميكانيكية
من السيارات المستعملة
المباعة واللوحات المستبدلة.
أما من استحقت معاينة
آلياتهم أخيرًا وترتبت عليهم
غرامات التأخير فعليهم
انتظار قانون االعفاء من
الغرامات بعد انتهاء اعتصام
اتحادات نقابات النقل البري
يشمل القرار حالتي تسجيل المركبات المستعملة
واستبدال اللوحات فقط (مروان بو حيدر)

فاتن الحاج
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،تـ ـبـ ـلـ ـغ ــت مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ت ـس ـج ـي ــل
الـ ـسـ ـي ــارات واآلل ـ ـيـ ــات ف ــي ه ـي ـئــة إدارة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا مـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
والـبـلــديــات نـهــاد املـشـنــوق حـمــل الــرقــم
 2523ي ـط ـل ــب فـ ـي ــه اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء رسـ ــوم
السير السنوية (امليكانيك) استثنائيًا
وملــدة  3أشهر ،من دون إجــراء املعاينة
امليكانيكية ،وذلــك في حالتي تسجيل
املركبات املستعملة بكل أنواعها املباعة
من صالونات السيارات (املعارض) أو
مــن ف ــرد إل ــى ف ــرد مــن جـهــة ،واسـتـبــدال
اللوحات من جهة ثانية .هذا القرار طرح
تـســاؤالت عن قانونيته ،اذ إن املعاينة
ّ
وتعد شرطا قائما
امليكانيكية إلزامية
لتسديد الــرســوم على السيارات ،علما
ان هناك خالفا حول هذه النقطة ،اذ ان
قرار املشنوق ينحصر بحاالت تسجيل
السيارات وال يشمل تسديد الرسوم من
قبل مالكي السيارات.
يشرح رئيس املصلحة أيمن عبد الغفور
لـ «األخبار» ظروف القرار .يقول انه نابع
من التوصيات واملناقشات التي دارت
خالل الجلسة األخيرة للجنة األشغال
العامة والنقل والطاقة واملياه النيابية
فــي  15ال ـج ــاري .ويـشـيــر ال ــى أن هيئة
إدارة السير وضـعــت اللجنة النيابية
في تفاصيل األزمــة التي بــدأت مع بدء

تنفيذ اعتصام اتحادات ونقابات النقل
البري أمــام مراكز املعاينة امليكانيكية
ف ــي  17ت ـش ــري ــن األول ،ح ـي ــث تــوقـفــت
ك ــل أنـ ــواع امل ـعــامــات املـتـعـلـقــة بــرســوم
امليكانيك ،مــا عــدا الـسـيــارات الجديدة
(عـمــرهــا أقــل مــن  3سـنــوات وال تحتاج
إلى معاينة مسبقة).
يقول عبد الغفور أن «اإلدارة نقلت إلى
أعـضــاء اللجنة صرخة نقابة أصحاب
م ـع ــارض ال ـس ـي ــارات املـسـتـعـمـلــة ،الـتــي

قباني :لم نرفع توصية
إلى الوزير وما حصل كان
تعاونًا بين السلطات

راجعتها م ــرارًا بشأن انخفاض املبيع
لديها بصورة كبيرة بسبب االعتصام
النقابي ،وهــو مــا جعل اللجنة تصدر
توصية بالسماح بتسجيل السيارات
امل ـ ـبـ ــاعـ ــة م ـ ــن ص ـ ــال ـ ــون ـ ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
(املعارض) أو من فرد إلى فرد وانتقال
املـلـكـيــة م ــن دون امل ـ ــرور ع ـلــى املـعــايـنــة
حتى إشعار آخر .وهناك توصية ثانية
مشابهة بـمــوضــوع لــوحــات الـسـيــارات
التي يفترض أن تسجل عليها األرقــام
قبل انقضاء مهلة شهرين».
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى رسـ ــوم ال ـس ـيــر الـتــي
ت ـس ـت ـحــق ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــارات وامل ــرك ـب ــات
اآللية خالل فترة االعتصام ،فيلفت عبد
الغفور إلى أن عددًا من النواب اعترضوا
ف ــي ال ـج ـل ـســة ع ـلــى طـ ــرح دفـ ــع ال ــرس ــوم
استثنائيًا من دون معاينة ميكانيكية،
لكون األمر يضرب مبدأ املعاينة نفسها

وس ــام ــة املــرك ـبــة وال ـس ــام ــة امل ــروري ــة،
وي ـص ـبــح ســاب ـقــة يـبـنــى عـلـيـهــا ف ــي ما
بعد ،لذا كانت التوصية بإعداد اقتراح
قانون اللغاء الغرامات على املواطنني
التي ّ
تمرك تلقائيًا ( %10من قيمة رسم
الـسـيــر الـسـنــوي عــن كــل شـهــر تــأخـيــر)،
فور انتهاء االعتصام».
ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون سـ ـيـ ـشـ ـم ــل ف ـقــط
املتخلفني عــن دفــع الــرســوم خــال فترة
األزمة ،فماذا عن املستفيدين من قانون
خفض الغرامات على متأخرات رسوم
السير وامليكانيك عن السنوات السابقة
ال ـص ــادر ف ــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ف ــي 3
تشرين الثاني املــاضــي ،والــذي تنتهي
مـفــاعـيـلــه ف ــي  27ش ـبــاط  ،2017ف ــي ما
ل ــو ان ـق ـض ــت امل ـه ـل ــة ولـ ــم ي ـت ـم ـك ـنــوا مــن
االستفادة قبل هذا التاريخ؟
النائب
النيابية
رئيس لجنة األشـغــال
ّ
محمد قباني يؤكد ل ـ «األخ ـبــار» أنــه ال
يـمـكــن تـمــديــد مـفــاعـيــل ق ــان ــون اإلع ـفــاء
وه ــؤالء سيدفعون الـغــرامــات املترتبة
عليهم حتمًا في ما لو صح االفتراض،
أم ــا مــا نعمل عليه حــالـيــا فـهــو قــانــون
إلعفاء املواطنني من الغرامات في فترة
األزم ــة فقط ،وهــذا الـقــانــون ال يمكن أن
ن ـت ـقــدم ب ــه الـ ـي ــوم ،ق ـبــل م ـعــرفــة ال ـف ـتــرة
الزمنية الـتــي سيستغرقها اإلض ــراب،
فالقانون ال يكون مفتوحًا زمنيًا».
هل يمكن لوزير أن يستند إلى توصية
لجنة نيابية؟ يقول قباني إنه «ال مانع
في األمر إذا كان هناك ظرف استثنائي،
وإذا اقـ ـتـ ـض ــت ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة وم ـص ـل ـحــة
املــواط ـنــن ذلـ ــك» ،نــافـيــا أن «يـتـعــارض
ذل ـ ــك مـ ــع مـ ـب ــدأ ف ـص ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ،ألن
ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـيــاب ـيــة أصـ ـ ــدرت الـتــوصـيــة
ول ــم تــرسـلـهــا إل ــى ال ــوزي ــر ،إذ ال يحق
ّ
لها أن ترفع التوصية إال إلــى املجلس
ّ
النيابي ،لكن ما حصل أن الوزير املعني
أخــذ بالتوصية مــن بــاب الـتـعــاون بني
السلطات أو تكاملها ال أكثر وال أقل».

Lebanese Republic
Ministry of Public Health
National Competitive Bidding for
Emergency Primary Healthcare Restoration Project
EPHRP– Ref.: P152646
MOPH intends to award a contract with the above title with ﬁnancial
assistance from the World Bank Grant #: TF018845 the main
components of this service contract include
Provision of Computers and Peripherals
Interested Firms may obtain the Bidding Document from
http://www.moph.gov.lb/
http://bit.ly/2g2NPAe
The deadline for submission of bids is before
December 23, 2016 at 14:00 Beirut Local Time.
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مجتمع وإقتصاد

أكثر من  ٪60من شركات البرمجيات موجهة نحو التصدير (مروان بو حيدر)

تكنولوجيا
 436مليون دوالر هو حجم سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان عام  ،2016بحسب
المعطيات التي نشرتهاالمؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان «إيدال» ،في معرض بحثها
عن فرص االستثمار في هذا القطاع .أرقام مفاجئة طرحتها المؤسسة عن حجم هذا القطاع في
لبنان وتأثيره بالناتج المحلي اإلجمالي ،إضافة إلى توقعاتها المستقبلية التي ّ
قدرتها بنسبة نمو
تصل إلى  %9.7بحلول عام  2019ليبلغ حجم هذا السوق في لبنان  543.3مليون دوالر!

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان

سوق بقيمة  436مليون دوالر
إيفا الشوفي
انضمت املــؤسـســة الـعــامــة لتشجيع
االستثمارات في لبنان «إيــدال» إلى
موجة الترويج ملــا يسمى «اقتصاد

املـ ـع ــرف ــة» ع ـب ــر قـ ـط ــاع ت ـك ـنــولــوج ـيــا
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات واالتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت .أع ـ ـ ـ ّـدت
امل ــؤس ـس ــة دراس ـ ـ ــة ب ـع ـن ــوان «ف ــرص
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ق ـط ــاع تـكـنــولــوجـيــا
امل ـع ـل ــوم ــات واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت» ،ب ـهــدف

تشجيع املستثمرين على االستثمار
فــي ه ــذا الـقـطــاع «ال ــواع ــد» ،وتـقــديــم
سلة من الحوافز واإلعـفــاءات املالية
الـ ـع ــام ــة لـ ـه ــم ،م ـث ــل اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات مــن
ضريبة الدخل على الشركات ،التي

ي ـم ـكــن أن ت ـصــل إلـ ــى إعـ ـف ــاء بنسبة
 %100ملــدة  10سـنــوات ،خفض على
رس ـ ــوم تـسـجـيــل األراضـ ـ ـ ــي ،تسهيل
منح املوظفني تصاريح عمل .كذلك
تحل «إيـ ــدال» مـكــان جميع اإلدارات

العامة والهيئات والبلديات في منح
ال ـت ـص ــاري ــح وال ـت ــراخ ـي ــص اإلداريـ ـ ــة
بــاس ـت ـث ـنــاء ت ـلــك امل ـم ـنــوحــة م ــن قبل
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء .س ـبــق لـلـمــؤسـســة
أن سـ ـ ــاعـ ـ ــدت  3شـ ـ ــركـ ـ ــات فـ ـ ــي هـ ــذا
ال ـق ـط ــاع ،هـ ـ ـ ـ ـ ــي،Navigate Lebanon:
و  WavesوMobile Broadband
 ،Wireless Accessوآخرها كــان منذ
ً
وبناء عليه عادت «إيدال»
 6سنوات،
ل ـتــؤكــد ان ـخــراط ـهــا ف ــي ه ــذا الـقـطــاع
بـعــدمــا ت ـحـ ّـول اهـتـمــام الـجـمـيــع ،من
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات وم ـ ـ ـصـ ـ ــارف وشـ ــركـ ــات
ومستثمرين ،نحو هذا االقتصاد في
ّ
تسويق مركز ومتواصل لتصويره
عـلــى أن ــه «مستقبل ال ـب ـلــد» ،لتنجح
أخ ـي ـرًا م ـح ــاوالت ه ــذا «ال ـلــوبــي» في
ال ـض ـغــط م ــن أج ــل إل ـغ ــاء ج ــزء كبير
م ــن ال ـضــرائــب ال ـتــي كــانــت ستشكل
فــرصــة إلدخ ــال املــزيــد مــن الـعــائــدات
إلــى خزينة الــدولــة ،عبر سلة حوافز
«إيـ ـ ــدال» .لـكــن مل ــاذا كــل ه ــذا التركيز
على هذا القطاع؟
تـ ـكـ ـش ــف «إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدال» أن حـ ـج ــم س ــوق
تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت
في لبنان عام  ،2016بلغ  436مليون
دوالر ،وتتوقع أن يصل ّ
نموها إلى
 %9.7بحلول عام  2019ليبلغ حجم
هــذه السوق في لبنان  543.3مليون
دوالر.
ف ـ ـقـ ــد ازدهـ ـ ـ ـ ـ ــر قـ ـ ـط ـ ــاع ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت امل ـح ـل ــي
ب ـم ـعــدل ن ـمــو س ـن ــوي م ــرك ــب بنسبة
 %7بني عامي  2014و ،2016وأسهم
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  %3مـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــاتـ ــج امل ـح ـل ــي
اإلجمالي عام  .2013تتوقع «إيــدال»،
أن يـتـجــاوز تــأثـيــر ه ــذا الـقـطــاع على
الناتج املحلي اإلجمالي الـ  6مليارات
دوالر عــام  ،2017وتـقــدر تــأثـيــره في
س ــوق الـعـمــالــة بـخـلــق  6000وظيفة
جديدة!

واقع سوق تكنولوجيا
المعلومات
يعمل ســوق تكنولوجيا املعلومات
واالتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ع ـ ـبـ ــر 3
مـجــاالت فرعية تتصدرها األجـهــزة
( )hardwareالتي ّ
سجلت أعلى نشاط
في هــذا القطاع ،إذ بلغت مبيعاتها
 262.2مليون دوالر عام  ،2016وهي
تشكل  %60من إجمالي حجم سوق
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـن ـمــو هـ ــذا ال ـف ــرع
بمعدل سـنــوي مــركــب نسبته %8.3
بــن عــامــي  .2019 - 2016أم ــا الـفــرع
ال ـثــانــي ل ـهــذا ال ـق ـطــاع ،فـهــو خــدمــات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
التي شكلت  134.2مليون دوالر من
حجم السوق عام  ،2014أي  %31من
إجـمــالــي اإلن ـف ــاق عـلــى ه ــذا الـقـطــاع.
يتوقع أن ينمو هــذا املـجــال بمعدل
س ـن ــوي م ــرك ــب نـسـبـتــه  %12.3بني
عــامــي  .2019-2016وال ـف ــرع األخـيــر
ّ
هــو تـطــويــر الـبــرمـجـيــات ال ــذي شكل
 40مـلـيــون دوالر م ــن حـجــم الـســوق
عام  ،2014أي ما يعادل  %9من حجم
سوق هذا القطاع ،ويتوقع أن ينمو
بمعدل سنوي مركب نسبته %10.1
بني عامي .2019-2016
تـضــم ه ــذه ال ـســوق وف ــق إح ـصــاءات
«إي ــدال» ،نحو  800شركة غالبيتها
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات صـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة وم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة،
ومعظمها شركات توزيع وبيع .ترى
الدراسة أن هذا القطاع يتجه تدريجًا
والتجزئة
من أنشطة تجارة الجملة
ً
إلى اإلبداع وابتكار املحتوى ،خاصة
أن حصة الشركات التي تعنى بتقديم
الخدمات وتطوير البرمجيات تبلغ
 %40مــن إجمالي الـشــركــات فــي هذا
القطاع ،مع العلم أن فرعي الخدمات
وتطوير البرمجيات يوظفان نحو
 5000فرد ،ويضمان نحو  202شركة
صغيرة ومتوسطة في الغالب .تعمل
هذه الشركات في  3أنشطة رئيسية
هي :تطوير البرمجيات وتحديدًا في
قطاعات الرعاية الصحية والتعليم
وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ،ت ـط ــوي ــر
املواقع اإللكترونية وبشكل أساسي
اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع وال ـت ـص ـم ـي ــم
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والـ ـخ ــدم ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وأخ ـي ـرًا
ت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات ال ـهــات ـف ـيــة وب ـن ــاء
التطبيقات وبشكل أساسي األلعاب
واملصارف والدفع اإللكتروني.
تفيد الدراسة بأن  %58.2من شركات
تـ ـط ــوي ــر الـ ـب ــرمـ ـجـ ـي ــات والـ ـخ ــدم ــات
مــوجــودة فــي بـيــروت ،مقابل %36.3
ف ــي ج ـب ــل ل ـب ـن ــان و %5ف ــي ال ـش ـمــال
و %0.5في الجنوب.
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،يـ ـلـ ـع ــب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان دورًا
رائ ـ ـ ـدًا ك ـم ـص ـ ّـدر أس ــاس ــي لـلـخــدمــات
التكنولوجية وتطوير البرمجيات
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة بـ ـع ــدم ــا ب ـل ـغ ــت نـسـبــة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات امل ــرت ـب ـط ــة ب ــال ـخ ــدم ــات
الـتـكـنــولــوجـيــة  %23.2م ــن إجـمــالــي
حـجــم الـ ـص ــادرات ع ــام  .2015كــذلــك،
إن أك ـ ـث ـ ــر م ـ ـ ــن  ٪60م ـ ـ ــن شـ ــركـ ــات
البرمجيات موجهة نحو التصدير،
بحيث بلغت نسبة تصدير شركات
تـطــويــر الـبــرمـجـيــات  ،%76شــركــات
تطوير املــواقــع اإللـكـتــرونـيــة  %67و

تضم سوق تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
نحو  800شركة
غالبيتها شركات
صغيرة ومتوسطة

وأقـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ  %50مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــر م ـه ـن ــدس
البرمجيات في الــدول املتقدمة .يبلغ
أجــر مهندس البرمجيات فــي لبنان
نحو  20ألــف دوالر سنويًا ،فــي حني
أن أج ـ ــر م ـه ـن ــدس ال ـب ــرم ـج ـي ــات فــي
نيويورك يبلغ  89ألف دوالر سنويًا
وفي االمارات العربية املتحدة  32ألف
دوالر.

كيف ترى «إيدال» فرص االستثمار
في هذا القطاع؟
شركات تطوير التطبيقات الهاتفية
.%66
تـ ـ ــرى «إيـ ـ ـ ـ ـ ــدال» أن انـ ـخـ ـف ــاض كـلـفــة
ال ـع ـمــالــة ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال ف ــي لـبـنــان
مـقــارنــة بكلفة الـعـمــالــة فــي الــواليــات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،أوروبـ ـ ـ ــا ودول
مجلس التعاون الخليجي هو ميزة
تنافسية ،إذ إن متوسط أجر مهندس
البرمجيات أقــل بنحو  %37من أجر
م ـه ـنــدس ال ـبــرم ـج ـيــات ف ــي الـخـلـيــج،

تـتـطـلــع «إيـ ـ ــدال» بـنـحــو رئـيـســي إلــى
تلبية احتياجات دول الخليج ،تمامًا
مثل توجه رواد األعـمــال اللبنانيني،
ً
واس ـ ـت ـ ـك ـ ـم ـ ــاال ل ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة
القائمة على تلبية متطلبات السوق
ً
وبناء عليه فإن تشجيعها
الخارجية،
االسـتـثـمــار فــي ه ــذه امل ـجــاالت يتركز
أس ــاس ــا ع ـلــى دراسـ ـ ــة س ــوق الـخـلـيــج
وح ــاج ــات ــه ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ـق ـب ـلــة ،إذ
ّ ّ
تبي أن اإلنفاق على هذا القطاع في

مستويات األجور في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان (بالدوالر)
الخبرة

متخرج حديث

 5سنوات

سنة

 15سنة

 10سنوات

4.000

محلل نماذج االعمال
business analyst

900 - 750

1.000 - 900

2.000 - 1.700

محلل نظام املعلومات
system analyst

مطلوب خبرة مسبقة كمبرمج
أنظمة

3.100 - 2.100

مطور موقع إلكتروني
web developer

900 - 700

1.000 - 900

1.900 - 1.700

مهندس الشبكة
network engineer

1.000 - 900

1.100 - 1.000

1.800 - 1.700

ٌيرقى إلى موقع كبير مهندس
الشبكة

مطلوب خبرة مسبقة كمهندس
شبكة

1.800 - 1.700

2.500 - 2.200

متخصص دعم فني
technical support

800 - 600

900 - 800

1.700 - 1.400

ٌيرقى الى مدير مشروع او مهندس
شبكة

مطور برامج في نظام
system developer

1.000 - 700

1.200 - 1.000

2.400 - 2.000

2.600 - 2800

كبير مهندسي الشبكة
senior network engineer

3.200 - 2.500

ٌيرقى الى مطور موقع الكتروني
2.600 - 2.000

3.300 - 2.600

المساهمات المتوقعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد المحلي عام :2017
◄ تأثير مباشر في الناتج املحلي اإلجمالي بسبب إنفاق هذا القطاع :بني  3.2مليارات و 3.4مليارات دوالر.
◄ تأثير غير مباشر في الناتج املحلي اإلجمالي بسبب التضافر مع القطاعات االقتصادية الرئيسية :بني 3
مليارات و 3.3مليارات دوالر.
◄ تأثير غير مباشر في الناتج املحلي اإلجمالي من النفقات االستثمارية ،نظرًا إلى تعميق رأس املال وارتفاع
إجمالي عوامل اإلنتاج :بني  0.8مليار و 1مليار دوالر.
◄ تأثير في العمالة :فرص العمل املباشرة وغير املباشرة اإلضافية التي سيخلقها قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والقطاعات االقتصادية الرئيسية ستبلغ  6000فرصة عمل جديدة.
◄ تأثير اجتماعي :ستبلغ الفوائد االجتماعية الناجمة عن اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نسبة
تتجاوز الـ .%4
◄ محصالت الحكومة :ستبلغ عائدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل حصة اإليرادات ،وضريبة
القيمة املضافة وضريبة الشركات ،والخصخصة ،ورسوم املوجات الترددية ،ومدخرات الدين نحو  9مليارات
دوالر.

حجم سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في لبنان حسب القطاعات الفرعية () 2016

¶ األجهزة
¶ خدمات
المعلوماتية
¶ البرمجيات

436.2

هنا عن  7قطاعات فرعية لديها ،وفق
املــؤسـســة ،مستقبل اق ـت ـصــادي ،هــي:
األلعاب اإللكترونية ،الرعاية الصحية
اإللـكـتــرونـيــة ،التسويق اإللـكـتــرونــي،
ال ـبــرم ـج ـيــات ك ـخــدمــة  ،SaaSاإلع ــام
الرقمي ،الخدمات االستهالكية مثل
التطبيقات والـشـبـكــات االجتماعية
وب ـن ــاء امل ـح ـت ــوى ،وأخـ ـيـ ـرًا ال ـخــدمــات
املالية والدفع اإللكتروني.

األلعاب اإللكترونية :نمو
عالمي بقيمة  10مليارات
دوالر

يــوجــد ف ــي ل ـب ـنــان  8ش ــرك ــات متخصصة
بتقديم األل ـعــاب االلـكـتــرونـيــة ،وهــي توظف
 151شـ ـخـ ـص ــا .الـ ـ ـف ـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
تــراهــا املــؤسـســة بــارتـفــاع مبيعات األلـعــاب
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
لتصل إلــى  3.2مـلـيــارات دوالر هــذه السنة
بـسـبــب ال ـف ـئــة ال ـع ـمــريــة ال ـص ـغ ـيــرة لـسـكــان
ال ــدول الـعــربـيــة .كــذلــك ،إن  %78مــن املليار
و 200م ـل ـيــون الع ــب عــامل ـيــا يـلـعـبــون على
هواتفهم الذكية أو األلواح اإللكترونية ،ومن
املتوقع أن تقفل هذا السنة على ّ
نمو سوق
األلعاب املخصصة لأللواح الكترونية بقيمة
 10مليارات دوالر ،أمــا األلعاب املخصصة
للهواتف الذكية ،فمن املتوقع أن تنمو بنسبة
 %34من سوق األلعاب العاملية عام .2017

الرعاية الصحية اإللكترونية:
إنفاق  44مليار دوالر

يعمل في لبنان  5شركات تعنى بالرعاية
الصحية اإللكترونية توظف  123شخصًا،
أبرزها  ETobbو  Sohatiاللتان تحولتا إلى
العبني عامليني .يزدهر هــذا املجال بسرعة
في العالم العربي جــراء الطلب املتزايد على
خــدمــات الــرعــايــة الصحية فــي دول مجلس
التعاون الخليجي ،إذ استقر اإلنـفــاق على
خدمات الرعاية الصحية في هذه الدول على
 44مليار دوالر عام  ،2011ومن املتوقع أن
يـنـمــو بـمـعــدل  %15حـتــى سـنــة  .2018ما
يجعل لـبـنــان العـبــا فــي ه ــذا امل ـجــال بسبب
توافر املهارات واإلمكانات ،إضافة إلى توافر
اإلطار القانوني املناسب وتقاطع هذا املجال
مع أسواق وصناعات أخرى.

التسويق اإللكتروني :مليار
دوالر عام 2017

ب ـلــغ اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى ال ـت ـســويــق اإلل ـك ـتــرونــي
ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط ع ــام ،2013
 300مـلـيــون دوالر ،ويستمر ه ــذا املـجــال
فــي االزده ـ ــار بنسبة  %30سـنــويــا ليبلغ
مليار دوالر عام  ،2017ما يشكل فرصة
م ــوات ـي ــة لـ ـ ــرواد األعـ ـم ــال ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،وفــق
«إيــدال» .فمجال التسويق اإللكتروني عبر
الهاتف سيصبح ثالث أكبر منصة إعالن
على اإلنـتــرنــت فــي الـعــالــم ،فيما ستستمر
مـحــركــات الـبـحــث بــاالسـتـحــواذ عـلــى أكبر
حـصــةُ مــن ع ــائ ــدات اإلع ــان ــات اإلجـمــالـيــة،
حيث ق ـ ِّـدر حجم هــذه الـســوق ب ـ  49مليار
دوالر عام  ،2013ومن املتوقع أن يصل إلى
 74مليار دوالر عام .2018

دوالر على الخدمات السحابية العامة.

اإلعالم الرقمي 3 :شركات
لبنانية فقط

يـ ـب ــرز ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة تـطـبـيـقــي
«أنغامي» و «سينيموز» كالعبني أساسيني
ف ــي م ـج ــال ال ـب ــث ال ــرق ـم ــي .ع ـلــى الـصـعـيــد
املـحـلــي ،يـبــدو أن لـبـنــان ال ي ــزال بـعـيـدًا عن
ه ــذا امل ـج ــال ،حـيــث يــوجــد فـقــط  3شــركــات
ّ
متخصصة بالبث واإلعــام الرقمي تشغل
نحو  65موظفًا .إال أن «إيدال» وضعت هذا
ّ
تسجله األرق ــام
املـجــال ضمن أهــدافـهــا ملــا
عـلــى الـصـعـيــديــن الـعــاملــي واإلقـلـيـمــي .على
الصعيد العاملي ،يتوقع أن تنمو عائدات بث
املــوسـيـقــى الــرقـمـيــة بـمـعــدل سـنــوي مركب
نـسـبـتــه  ،%13وم ـقــاطــع ال ـف ـيــديــو املـنــزلـيــة
بـنـسـبــة  .%28أم ــا ع ـلــى صـعـيــد املـنـطـقــة،
ُ
فــقـ ِّـدر نمو عــائــدات بــث املوسيقى ومقاطع
الفيديو على اإلنترنت بمعدل سنوي مركب
بـ  %60من عام  2011حتى  ،2014ما يتيح
الفرصة أمام رواد األعمال في لبنان.

الخدمات االستهالكية:
 %3فقط من المحتوى
اإللكتروني بالعربية!

ت ـش ـم ــل الـ ـخ ــدم ــات االس ـت ـه ــاك ـي ــة كـ ــل مــا
يتعلق بالشبكات االجتماعية والتطبيقات
ومحركات البحث وبناء املحتوى ،ويبدو أن
هناك طلبًا كبيرًا على بناء املحتوى العربي،
مــا يشكل فرصة لــرواد األعـمــال اللبنانيني
ل ـلــدخــول إل ــى ه ــذا امل ـج ــال ،خــاصــة أن عــدد
مـسـتـخــدمــي اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ال ـعــالــم الـعــربــي
سيبلغ  226مليون مستخدم عــام ،2018
و %60من مستخدمي اإلنترنت في منطقة
الشرق األوســط يفضلون املحتوى العربي،
إال أن فـقــط  %3مــن املـحـتــوى اإللـكـتــرونــي
مـ ــوجـ ــود ب ــال ـل ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة .وقـ ـ ــد أظـ ـه ــرت
اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات أن  %35م ــن امل ـس ـت ـخــدمــن
يبحثون أساسًا باللغة العربية ،مقابل %24
يبحثون أســاســا باللغة اإلنكليزية ،و%19
ال يبحثون إال باللغة اإلنكليزيةً .
بناء عليه،
إن ال ـشــرك ـتــن الــوح ـيــدتــن ال ـل ـتــن خــرجـتــا
م ــن ل ـب ـنــان ح ـتــى اآلن ت ـع ـمــان ف ــي مـجــال
الخدمات االستهالكية :األولى هي «شهية»،
وهــي عبارة عن منصة لوصفات أكــل على
اإلن ـتــرنــت ،اشـتــرتـهــا شــركــة يــابــانـيــة مقابل
 13.5مـلـيــون دوالر ع ــام  .2014والـثــانـيــة
هي «ديــوانــي» ،شركة تعنى ببناء املحتوى،
استحوذت على الحصة األكبر فيها شركة
فــرن ـس ـيــة ت ــدع ــى « »webediaم ـقــابــل 25
مليون دوالر عام .2014

الخدمات المالية والدفع
البرمجيات كخدمة للشركات :اإللكتروني 82 :مليون
الرقم األول في لبنان
مستخدم

31%
9%

املنطقة بلغ  212.9مليار دوالر هذه
الـسـنــة ،مــا يـشـكــل  %6.1مــن اإلن ـفــاق
العاملي على هذا القطاع.
تستهدف «إيــدال» هذا القطاع ألنها،
وف ــق ال ــدراس ــة ،ت ــرى ع ــددًا مــن املــزايــا
الـتـنــافـسـيــة ف ــي ق ـط ــاع تـكـنــولــوجـيــا
املعلومات واالتصاالت املحلي تسفر
ع ــن عـ ــدد م ــن الـ ـف ــرص ال ـت ـج ــاري ــة في
القطاعات الفرعية األساسية .نتحدث

60%

مليون دوالر هو جم سوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان

9

ت ـحــوز خــدمــة بــرمـج ـيــات ال ـشــركــات الـعــدد
األكـبــر مــن الـشــركــات واملــوظـفــن فــي لبنان،
بحيث يعمل في هذا املجال  3098شخصًا
يتوزعون على  94شركة .ترى «إيــدال» في
دراسـتـهــا أن ه ــذا امل ـجــال يعطي الـشــركــات
الـلـبـنــانـيــة إمـكــانـيــة الـتـغـلــب عـلــى حــالــة عــدم
االسـتـقــرار السياسي وإج ــراءات التصدير
ً
الـتــي تــأخــذ وقـتــا طــويــا عبر بيع املنتجات
على شبكة اإلنـتــرنــت .مــن املـتــوقــع أن يبلغ
حجم هذه السوق في الشرق األوسط 307
ماليني دوالر عــام  ،2018وتعتمد «إي ــدال»
على أنه سينفق ما بني عامي  2014و2018
فــي منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط 4.7 ،مـلـيــارات

تسيطر الشركات العاملة في مجال الخدمات
املالية والدفع اإللكتروني على املرتبة الثانية
محليًا من حيث عدد الشركات واملوظفني ،إذ
ّ
يعمل في هذا املجال  11شركة تشغل 648
موظفًا .وعلى الصعيد العاملي ،من املتوقع أن
تصل سوق الدفع اإللكتروني إلى  450مليون
مستخدم عــام  ،2017وفــي الشرق األوســط
سيبلغ عــدد مستخدمي الــدفــع اإللكتروني
عبر الهاتف  82مليون مستخدم عام ،2017
بعدما كــان نحو  20مليون مستخدم عام
 .2013أما حصة منطقة الشرق األوسط من
هذا السوق ،فستبلغ حسب التوقعات 27.6
مليار دوالر عام .2017
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سوريا

على الغالف

أول لقاء رسمي بين حزب الله وضباط روس في حلب
شهدت مدينة حلب قبل أسبوع أول لقاء
مباشر بين قــادة ميدانيين من حــزب الله
ّ
وضباط من الجيش الروسي الموجودين
فــي ســوري ـا .الـلـقــاء جــاء بطلب مــن جانب
موسكو وسببه حـضــور حــزب الـلــه الكبير
في معركة حلب األخيرة ،وسيفضي إلى
تواصل دائم عبر القنوات األمنية في سوريا
إيلي حنا
لم يكن لفشل «غــزوة حلب» األخيرة
(انطلقت في  28تشرين األول) مفاعيل
ميدانية ومعنوية فقط .فبعد الخرق
ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ن ـج ــح امل ـس ـل ـح ــون فــي
تحقيقه في خاصرة األحياء الغربية
عبر السيطرة على «ضاحية األسد»
ومنيان وكامل مشروع « 1070شقة»
ون ـ ـقـ ــاط م ـح ـي ـطــة ووصـ ـ ـ ــول ال ـخ ـطــر
إلـ ــى ت ـخ ــوم األك ــادي ـم ـي ــة الـعـسـكــريــة
(حامية املدينة األساسية) ،استطاع
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري وح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤه قـلــب
املوازين وخلق معادلة جديدة كانت
دول اقليمية تـجــري حـســابــات على
أســاس ـهــا ،كـمــا كــانــت أطـ ــراف حليفة
ُ
ل ــدم ـش ــق ت ـع ــد «ال ـخ ـط ــة ب» لـكـيـفـيــة

الضباط الروس أثنوا على
القدرات الكبيرة التي أبداها
عناصر الحزب في المعركة
ال ـت ـعــامــل م ــع تـغـلـغــل م ــؤث ــر وطــويــل
األمــد للمسلحني داخــل مدينة حلب،
ونقل الجهد اللوجستي والعملياتي
ملكان لم يكن في الحسبان بعد كسب
م ـع ــرك ــة «فـ ــك ال ـح ـص ــار ع ــن األح ـي ــاء
الشرقية» ( 31تموز).
الجيد بالنسبة لروسيا ،كان حضور
ع ـن ــاص ــر ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي اس ـت ـي ـعــاب
املــوجــة األولـ ــى مــن الـهـجــوم ثــم صـ ّـد
املــوجــة الـثــانـيــة ،وبـعــدهــا املساهمة
عـلــى نـحــو كـبـيــر ف ــي إدارة الـهـجــوم
امل ـضــاد (بـعــد قـتــال ش ــرس استخدم
فيه  12مفخخة ،واشتباك من مبنى
إل ــى م ـب ـنــى) م ــا أف ـض ــى ســري ـعــا إلــى
انـهـيــار فــي صـفــوف «جـيــش الفتح»
وإخ ــوان ــه واس ـت ـعــادة جميع النقاط
وع ـ ــودة مـحـيــط حـلــب إل ــى م ــا كــانــت
عليه الوضعية بعد اكمال الطوق من

ّ
ً
جهة طريق الكاستيلو شماال.
ّ
ال ـكــرم ـلــن ال ـ ــذي كـ ــان م ـصــم ـمــا على
قـ ــراره وق ــف الـطـلـعــات ال ـجــويــة فــوق
مــديـنــة ح ـلــب ،وح ـيــث كــانــت امل ـعــارك
ف ــي م ـك ــان ي ـح ـ ّـد م ــن فــاع ـل ـيــة س ــاح
َ
ال ـ ـجـ ــو طـ ـلـ ـب ــت لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى مـنــذ
ً
حــوالــى األسـبــوع لـقــاء مــع مسؤولني
م ـيــدان ـيــن ف ــي حـ ــزب ال ـل ــه ف ــي حلب
عبر القنوات العسكرية املشتركة ،اثر
رؤيتها للنتيجة النهائية لــ«غــزوة
أبو عمر سراقب».
ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي جـ ــرى ف ــي مــدي ـنــة حـلــب
ُيعد اللقاء «الرسمي واملباشر األول»،
ب ـع ــد اقـ ـتـ ـص ــار الـ ـع ــاق ــة س ــاب ـق ــا عـلــى
حضور ممثلني عن الطرفني في «غرفة
عمليات بـغــداد» أو في غــرف عمليات
في سوريا .وكان أي تبادل معلومات
ّ
بشأن جبهة ميدانية ما يجري
متعلق ّ
عبر منسقني من الجيش الـســوري أو
من اإليرانيني.
ال ـل ـق ــاء حـ ـض ــره ضـ ـب ــاط روس ك ـب ــار،
وأثنوا فيه على القدرات الكبيرة التي
أب ــداه ــا ع ـنــاصــر امل ـق ــاوم ــة االســام ـيــة
فــي املعركة وعــن تفاجئهم بميزاتهم
القتالية واالستعالمية ،رغم معرفتهم
ّ
أن التطورات امليدانية السريعة كانت
توحي بخسائر متدحرجة بعد الخرق
ً
الكبير .هــذا الـلـقــاء سـيـكـ ّ
ـرس تــواصــا
دائ ـ ـمـ ــا ع ـب ــر ق ـ ـنـ ــوات م ـش ـت ــرك ــة داخـ ــل
س ــوري ــا ،وهـ ــو م ـت ـصــل ب ــامل ـي ــدان ومــا
ستؤول إليه األمور املتعلقة بالخطط
العسكرية.
وم ـنــذ ال ــدخ ــول ال ــروس ــي إل ــى ســوريــا
آثـ ـ ــرت املـ ـق ــاوم ــة هـ ـن ــاك االبـ ـتـ ـع ــاد عــن
أي تـ ــواصـ ــل مـ ــع الـ ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي،
وك ــان «االح ـت ـك ــاك» فــي ح ـ ّـده األقـصــى
ّ
مترتبا عــن وج ــود الطرفني فــي غرفة
ّ
عمليات سورية كتلك املتعلقة ببعض
العمليات فــي محافظة درعــا (معركة
ال ـش ـي ــخ م ـس ـك ــن ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا) .يــوم ـهــا
ط ـل ــب ال ـ ـ ــروس خ ـط ــة ت ـح ــري ــر املــدي ـنــة
وت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة ،واب ـل ـغ ــوا
مندوب حزب الله أنه ّ
تقرر اعتمادها
للتدريس في كليات الجيش الروسي.
ل ـك ــن ت ــدح ــرج األخ ـ ـطـ ــار ،وخ ـصــوصــا
ف ــي خ ــال م ـي ــدان حـلــب امل ـف ـتــوح على
م ـصــراع ـيــه ،ودور الـ ـح ــزب الــرئـيـســي
ف ــي ج ــوان ــب عـ ــدة م ـت ـع ـل ـقــة بــامل ـعــركــة
وم ـت ـط ـل ـبــات ـهــا ،أف ـض ـيــا إلـ ــى املــواف ـقــة
على اللقاء األخير وتأطيره في شكل
مختلف عن السابق.
ه ــذه ال ـق ـنــاة املـفـتــوحــة ال ـيــوم جــاءت
نتيجة مسألة عملياتية بحتة ،وال
ّ
ت ـت ــرت ــب عـلـيـهــا م ـل ـفــات أو خــافــات

ساهمت المقاومة على نحو كبير في إدارة الهجوم المضاد على تخوم المدينة (أ ف ب)

أســاسـيــة فــي نـظــرة كــل مــن الطرفني
ل ـل ـص ــراع م ــع إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى سبيل
املـ ـ ـث ـ ــال .وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـجــدر
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ملـ ـ ــا ق ـ ــال ـ ــه رئـ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـنــة
الخارجية واألمن التابعة للكنيست
اإلسرائيلي آفــي ديختر بعد زيارته
م ـن ــذ أسـ ـب ــوع ملــوس ـكــو ب ـم ــا يــوضــح

خ ــاف روس ـي ــا م ــع ت ــل أب ـيــب ف ــي ما
ي ـ ـخـ ـ ّـص ت ـف ــاص ـي ــل م ـش ــارك ـت ـه ــا فــي
الحرب السورية.
ديـخـتــر ص ـ ّـرح فــي مقابلة مــع موقع
«والال» العبري بأن «الجانب الروسي
ي ـع ــارض إس ــرائ ـي ــل ف ــي مــوقـفـهــا من
أعدائها ،وتحديدًا ما يتعلق بإيران

ّ
وحزب الله» .وأشــار إلى أن «الروس
أعــربــوا لــه عــن تقديرهم إلســرائـيــل...
لكنهم أضافوا أن من ناحيتنا حزب
الـلــه لـيــس منظمة إرهــاب ـيــة ،وإي ــران
ليست دولة عدوة ،والجانبان (إيران
وحـ ـ ــزب الـ ـل ــه) ش ــرك ــاء ل ــروس ـي ــا فــي
قتالها في سوريا».

العالم

نتنياهو :شعوب عربية تعد إسرائيل حليفًا
يتجنب الثالثي اإلسرائيلي
البارز ،بنيامين نتنياهو
وأفيغدور ليبرمان ونفتالي
بينت ،أن يبدأوا العهد الجديد
دونالد ترامب بأي صدام
مع
ّ
إعالمي ،وخاصة في الملف
اإليراني ،لكنهم يرون أن ثمة
مكسبًا كبيرًا يتحقق اآلن
في مسار آخر ،هو العالقة
بالدول العربية ،التي تقفز
عن اشتراطات السلطة
الفلسطينية

يحيى دبوق
طمأن رئيس حكومة الـعـ ّ
ـدو ،بنيامني
نتنياهو ،اإلسرائيليني إلــى أن املزيد
من الــدول والشعوب العربية ،لم تعد
ترى إسرائيل كيانًا عــدوًا ،بل «حليفًا
ال غ ـن ــى عـ ـن ــه» ،مـ ـك ــررًا ن ـظ ــري ــة «ق ـلــب
مـعــادلــة الـتـســويــة» عـبــر «ال ـســام» مع
ً
الـ ــدول الـعــربـيــة أوال ،ث ــم م ــع الـجــانــب
الفلسطيني.
ّ
نتنياهو أكد أن املواقف والتصريحات
اإلي ـج ــاب ـي ــة ع ــن إس ــرائ ـي ــل ومـكــانـتـهــا
ودورها في العالم العربي ال تأتي من
الـحـكــومــات والـحـكــام الـعــرب فـقــط ،بل
إن «املــزيــد واملــزيــد مــن ال ــدول العربية
وشعوبها تـعــرب عــن مــوقــف إيجابي
من إسرائيل ،ويكفي للداللة على ذلك
ما يرد في مواقع التواصل االجتماعي
واملدونات ،عن نظرة الشعوب العربية
إلى إسرائيل».

مواقف نتنياهو واحتفاؤه بالتحوالت
التي طــرأت على حكام الــدول العربية
وش ـع ــوب ـه ــا ،وردت ف ــي ك ـل ـمــة أل ـقــاهــا
ي ــوم أم ــس ف ــي املــؤت ـمــر الــدبـلــومــاســي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ل ـص ـح ـي ـف ــة «ج ـ ـيـ ــروزال ـ ـيـ ــم
ب ــوس ــت» ،ف ــي الـ ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة .وهــو
واق ــع يــؤكــد ،كـمــا ق ــال« ،ض ـ ــرورة قلب
مـعــادلــة الـتـســويــة مــع الفلسطينيني»
بـ ـع ــد ال ـت ـغ ـي ـي ــر فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي
وانـقــاب املــوقــف مــن إســرائـيــل ،معربًا
عن اعتقاده بأن النموذج الذي يصنع
ً
التسوية سيكون معكوسًا ،فبدال من
العمل على «اخ ـتــراق فــي املـفــاوضــات
مــع الفلسطينيني يــوصــل إل ــى ســام،
علينا الـعـمــل للتوصل إلــى ســام مع
العالم العربي ،الذي من خالله سيأتي
السالم مع الجانب الفلسطيني».
ً
وتابع قائال إن عــددًا من الــدول تطلب
مــن إســرائـيــل تــزويــدهــا بتكنولوجيا
متطورة ومشورة في مسائل مواجهة

ليبرمان :لن نقدم
المشورة لترامب
بشأن التعامل مع
التهديد اإليراني

اإلره ـ ـ ـ ــاب ،م ـض ـي ـفــا« :خـ ـ ــال ل ـق ــاءات ــي
مــع عــدد كبير مــن زعـمــاء ال ــدول أعــرب
عن استعدادي للقاء (رئيس السلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس) أب ــو
م ــازن ،لـكــن عـنــدمــا يـقــابـلــونــه يتلقون
م ـنــه رف ـض ــا ل ـلــرســالــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة».
ك ـمــا قـ ــال إن «يـ ــد إس ــرائ ـي ــل م ـم ــدودة

للسالم ،ونحن ال نشكل عقبة أمامه...
هــذه الــرســالــة اإلســرائـيـلـيــة تصل إلى
الجميع ،وأفضل الــدول التي تتلقاها
بوضوح ،هي الدول العربية».
أيضًا ،كرر نتنياهو اإلعــراب عن أمله
ف ــي «مـسـتـقـبــل أف ـض ــل إلس ــرائ ـي ــل في
محيط لــم يـعــد يــراهــا ع ـ ـ ّ
ـدوة»ّ ،
مبينًا
أن «ه ـن ــاك فــرصــا هــائـلــة لـلــدفــع قــدمــا
بـعــاقــات إســرائ ـيــل فــي املـنـطـقــة ،وأنــا
اآلن مفعم باألمل أكثر من ذي قبل».
فــي غضون ذلــك ،ذكــر اإلع ــام العبري
وم ـع ـل ـقــوه أن كـلـمــة نـتـنـيــاهــو ج ــاءت
م ــدروس ــة ومــوج ـهــة جـ ـدًا ،ومتناسقة
مـ ــع ال ـت ـع ـم ـي ــم ال ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ــدره مـكـتـبــه
ح ـ ــول ض ـ ـ ــرورة االبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن إط ــاق
مواقف علنية اتجاه اإلدارة األميركية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـف ـس ــر خ ـلـ ّـو
ك ـل ـم ـتــه م ــن م ـس ــأل ــة االت ـ ـفـ ــاق ال ـن ــووي
اإليــرانــي واملـقــاربــة اإلسرائيلية حول
مــواجـهــة «مـحــور املـقــاومــة» وض ــرورة
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الحدث

ً
إتمام تسوية خان الشيح ...و«طوق دمشق» يتوسع شماال
تبدو شهية الدولة
السورية مفتوحة
على إنجاز تسويات في
المناطق المشتعلة
حول العاصمة دمشق
باستخدام الضغط
العسكري .إذ تستعد
خان الشيح جنوبًا لتنفيذ
تسويتها خالل الساعات
المقبلة ،في وقت بدأ
الجيش بتصعيد
فيه
ً
جديد شماال ،على محور
مدينة التل ،ومحيط
مدخل دمشق الشمالي
قرب حرستا
مرح ماشي
أث ـ ـمـ ــرت ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـتــي
شـ ـ ـه ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدة خـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـش ـ ـيـ ــح
ومحيطها خ ــال األســاب ـيــع القليلة
املــاضـيــة بــالــدفــع نـحــو الـتــوصــل إلــى
تسوية تنهي العمليات العسكرية
فيها ،بعد التقدم األخير الذي أحرزه
الـجـيــش ال ـســوري داخ ــل الـبـلــدة بعد
إط ـ ـبـ ــاق الـ ـحـ ـص ــار ع ـل ـي ـه ــا .تـ ـس ــارع
العملية العسكرية في محيط البلدة
وقـ ـط ــع اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ع ـن ـه ــا مـ ــن دون
السيطرة العسكرية الكاملة عليها،
ضـغــط عـلــى م ـئــات املـسـلـحــن الــذيــن
أع ـل ـن ــوا ســاب ـقــا رف ـض ـهــم لـلـتـســويــة،
وفق شروط الجيش املطروحة .وبعد
إن ـه ــاء ال ــوج ــود امل ـس ـلــح ف ــي مـنــاطــق
املقيليبة والـطـيـبــة وزاك ـي ــة وم ــزارع
خــان الشيح ،اضطر مسلحو مخيم
خــان الشيح إلــى املوافقة على بنود
التسوية املطروحة.
وت ـ ـنـ ــص الـ ـتـ ـس ــوي ــة ال ـ ـتـ ــي ط ــرح ـه ــا
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ع ـ ـلـ ــى م ـس ـل ـح ــي امل ـن ـط ـق ــة
امل ـقــدريــن ب ـحــدود  1700عـنـصــر ،في
خطوطها العامة على تسليم السالح
الثقيل واملتوسط وخــرائــط األنفاق،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــودع ــات ال ـس ــاح
والعتاد ،وتسوية أوضاع املتخلفني
عــن الـخــدمــة اإللــزام ـيــة ،واملحكومني

ج ـن ــائ ـي ــا وف ـ ــق ادعـ ـ ـ ـ ــاءات شـخـصـيــة
وإح ــالـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ،ل ـي ـبــدأ
بعض املسلحني بتسجيل أسمائهم
لـتـســويــة أوضــاع ـهــم وف ــق ال ـقــوانــن،
فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـه ـي ــأ آخ ـ ـ ـ ـ ــرون مـ ـنـ ـه ــم إل ــى
ً
االنتقال شماال نحو إدلب .وتتضمن
التسوية تشكيل ما يسمى «وحدات
حماية ذاتية» من أبناء املنطقة.
ُّ
ّ
وشــكـلــت الـتـهــدئــة الـتــي ات ـفــق عليها
َ
ِّ
ُ
واستمرت  24ساعة ومــددت ،مقدمة
ل ـت ـن ـف ـيــذ بـ ـن ــود االت ـ ـفـ ــاق ب ـع ــد تـعـثــر
دام أس ــابـ ـي ــع ،ب ـس ـبــب خ ــاف ــات بــن
امل ـس ـل ـحــن حـ ــول وج ـه ــة تــرحـيـلـهــم،
ً
بني إدلب شماال ودرعا أو القنيطرة
ّ
ج ـ ـنـ ــوبـ ــا .وم ـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن تـ ـم ــدد
الهدنة يومًا إضــافـيــا ،بعدما أجــرى
املـسـلـحــون امل ـس ـت ـعــدون لــانـسـحــاب
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا فـ ــي مـ ــا ب ـي ـن ـه ــم ج ـنــوبــي
املخيم ،لترتيب إج ــراءات خروجهم
مــن الـبـلــدة .وبــال ـتــوازي ،تشهد بلدة
ك ـنــاكــر مـ ـح ــاوالت حـثـيـثــة ل ـلــدخــول
ع ـلــى خ ــط امل ـصــال ـحــات ب ـعــد خ ــروج
محيطها من نطاق العمل العسكري.
وتأتي عملية التسوية في مصلحة
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،إذ إن دخ ـ ــول
ّ
البلدة كــان من املمكن أن يولد حالة
م ــن ال ـف ــوض ــى ف ــي ظ ــل وج ـ ــود آالف
املدنيني داخلها .كذلك إن تحييدها

صد الجيش هجومًا
عنيفًا على معان
وصوران في ريف حماه

ع ــن ال ـص ــراع املـسـلــح يـعـنــي خـســارة
م ـس ـل ـحــي ريـ ـف ــي درعـ ـ ــا وال ـق ـن ـي ـطــرة
جـســر ت ــواص ــل حـيــويــا م ــع مسلحي
الغوطة الغربية ،بإشراف البلدة على
أوتوستراد دمشق ـ القنيطرة.

توسيع أمان العاصمة
وت ــأت ــي ب ـ ــوادر ال ـح ــل ف ــي ب ـل ــدة خــان
الشيح ،بالتزامن مع انطالق تنفيذ
خطط عسكرية ،تهدف إلــى توسيع
رقـعــة األم ــان حــول العاصمة إلنهاء
س ـن ــوات م ــن تـصـعـيــد املـسـلـحــن في
م ـح ـي ـط ـهــا .ووف ـ ــق م ـص ــدر م ـيــدانــي،
ف ــإن الــوج ـهــة األول ـ ــى س ـت ـكــون بـلــدة
التل الواقعة إلى الشمال الغربي من

ّ
نتنياهو :عدد من الدول العربية تطلب منا تزويدها
بتكنولوجيا متطورة (أ ف ب)

العاصمة ،التي وصلت إليها حشود
عسكرية تهدف إلى تطويقها بنحو
كـ ــامـ ــل .الـ ـحـ ـش ــود أخ ـ ـ ــذت مــواق ـع ـهــا
خ ــال امل ـع ــارك ال ـتــي شنتها ال ـقــوات
املــوجــودة عـلــى تـلــك الـجـبـهــة ،والـتــي
تمكنت من السيطرة على مواقع عدة
في وادي موسى بدعم ناري مدفعي
وجـ ـ ـ ــوي ،مـ ــا س ـم ــح ب ــال ـض ـغ ــط عـلــى
املسلحني في املنطقة .ومن جانبهم،
منع مسلحو التل األهالي واملوظفني
م ــن مـ ـغ ــادرة امل ــدي ـن ــة مل ـنــع إف ــراغ ـه ــا،
مـ ــا ي ـس ـم ــح ب ـت ـن ـف ـيــذ ع ـم ــل ع ـس ـكــري
ضخم ،فيما تحدثت مصادر محلية
ع ــن تــوجــه وف ــد م ــن وج ـه ــاء املنطقة
للقاء لجان املصالحة والجيش ،في
مسعى للتوصل إلــى تهدئة واتفاق
تسوية.
وب ــال ـت ــوازي ،فـتــح الـجـيــش ال ـســوري
م ـح ــور ع ـم ـل ـيــات ج ــدي ــد ف ــي محيط
املدخل الشمالي للعاصمة السورية
من جهة حرستا .وبدأت االشتباكات
بـ ـع ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف م ــدفـ ـع ــي وج ـ ــوي
مل ـق ـ ّ
ـار املـسـلـحــن وخ ـط ــوط إم ــداده ــم
لتتسارع وتـيــرة املـعــارك فــي محيط
أوت ــوسـ ـت ــراد دم ـش ــق ـ ـ ـ ح ـم ــص ،قــرب
محوري بساتني دوما الشمالية وتلة
أبــو زي ــد .كــذلــك سيطر الجيش على
عدد من كتل األبنية واملــزارع جنوب
بلدة ميدعا في الغوطة الشرقية إثر
مــواج ـهــات مــع املـسـلـحــن ،بــالـتــزامــن
مــع غـ ــارات شـنـهــا س ــاح ال ـجــو على
م ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي بـ ـ ـل ـ ــدات دومـ ـ ـ ــا وس ـق ـب ــا
وع ــرب ــن وال ـن ـشــاب ـيــة والـشـيـفــونـيــة
وحــوش الضواهرة والريحان وعني
ترما ،إضافة إلــى حـ ّـي جوبر ،شمال
شرق العاصمة.
وف ـ ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاه ال ـش ـم ــال ــي تـمـكــن
الجيش مــن صــد هجوم واســع امتد
ع ـل ـ ّـى ج ـب ـهــة بـ ـط ــول  12ك ـي ـلــوم ـت ـرًا،
ش ــن ـت ــه امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة عـلــى
م ـ ـحـ ــوري ب ـل ــدت ــي مـ ـع ــان وصـ ـ ـ ــوران،
ّ
وبــادر إلى تنفيذ هجوم مضاد عزز
مــواقـعــه فــي منطقة الـبـســاتــن غــرب
مـعــان .واستهدفت ال ـغــارات خطوط
املسلحني الخلفية فــي بـلــدات طيبة
االم ـ ـ ــام ،ال ـل ـح ــاي ــا ،س ـك ـيــك ،عـطـشــان،
ً
ومـ ــورك ،وص ــوال إل ــى خ ــان شيخون
في ريف إدلب.
أم ـ ــا فـ ــي ري ـ ــف ال ـق ـن ـي ـط ــرة ،فـسـيـطــر
الجيش في موقع النقار ،في مسعى
لتحقيق أم ــان واس ــع لطريق بلدتي
مــزارع األمــل ـ حضر ،وتفيد مصادر
عـ ـسـ ـك ــري ــة ب ـ ـ ــأن الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة س ـت ـع ــزز
الضغط على مسلحي تــل الحمرية
القريبة.

ت ـل ـي ــن امل ـ ــوق ـ ــف األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـج ــدي ــد
م ــن «حـلـفــائـهــا» ال ـع ــرب مـقــابــل إي ــران
وحلفائها.
يـ ـش ــار إلـ ـ ــى أن ص ـح ـي ـفــة «هـ ــآرتـ ــس»
ك ـش ـفــت ع ــن ل ـق ــاء ج ـمــع رئ ـي ــس حــزب
«ال ـب ـي ــت الـ ـيـ ـه ــودي» امل ـت ـط ــرف ،وزي ــر
التعليم اإلســرائ ـي ـلــي ،نـفـتــالــي بينت،
فــي ن ـيــويــورك قـبــل أي ــام مــع ثــاثــة من
أفراد طاقم الرئيس األميركي املنتخب
دونالد ترامب ،طالبًا منهم عدم تبني
مـبــدأ حــل الــدول ـتــن لشعبني سياسة
رسمية ،بــل دراس ــة بــدائــل أخــرى لهذا
املبدأ.
وفيما أكد مكتب بينت صحة ما نشر
في «هآرتس» ،قالت مصادر إسرائيلية
مطلعة للصحيفة إن بينت «اقترح أن
تبحث اإلدارة الجديدة خطته إلنشاء
حكم ذات ــي للفلسطينيني على أجــزاء
من الضفة الغربية ،إلى جانب اتخاذ
إجراءات لضم مناطق أخرى تدريجيًا

فرنسا تجمع «أصدقاء سوريا» ضد موسكو
م ــع فـشــل ج ـهــود امل ـب ـعــوث األم ـم ــي ستيفان
دي مـيـسـتــورا فــي إق ـنــاع دمـشــق وحلفائها
بصيغته الخاصة بتسوية حلب ،وفي ضوء
غياب ضغط الالعب األميركي خــال الفترة
االنتقالية إلدارة البيت األبيض ،تحاول فرنسا
إع ـ ــادة إن ـت ــاج تـكـتــل «أص ــدق ــاء س ــوري ــا» في
محاولة للضغط على موسكو لوقف العمليات
في حلب ومحيطها .إذ أعلن وزير الخارجية
الفرنسي جان مارك آيرولت ،أن بالده ستنظم
خ ــال «األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة» اج ـت ـمــاعــا ل ـعــدة دول
غربية وعربية من «داعمي املعارضة السورية
امل ـع ـت ــدل ــة» ،م ـش ــددًا ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة وإل ـح ــاح
التحرك في مواجهة قصف حلب».
وأش ــار عقب اجتماع ملجلس ال ــوزراء إلــى أن
«فرنسا وأملانيا وإيطاليا وبريطانيا وكذلك
الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة وال ــدول العربية
م ـثــل ال ـس ـعــوديــة وق ـط ــر واإلمـ ـ ـ ــارات الـعــربـيــة

املتحدة واألردن إلــى جانب تركيا» ستدعى
إل ــى ح ـضــور االج ـت ـم ــاع الـ ــذي سـيـعـقــد على
مستوى ال ــوزراء .وطالب بــأن يتبنى مجلس
األمــن الــدولــي قــرارًا يدين استخدام األسلحة
الكيميائية في سوريا ،وينص على «عقوبات
ضــد هــذه األفـعــال غير اإلنسانية» ،مضيفًا:
«م ـع ــرك ـت ـن ــا لـ ـل ــدف ــاع ع ــن الـ ـسـ ـك ــان املــدن ـيــن
السوريني مستمرة».
ورأى أن ب ـ ــاده «ت ـس ـعــى إلـ ــى امل ـ ـبـ ــادرة في
مــواجـهــة استراتيجية الـحــرب الشاملة التي
يتبعها النظام وحلفاؤه الذين يستفيدون من
حالة عدم اليقني الحالية في الواليات املتحدة».
وكــان دي ميستورا قد أعــرب أول من أمس،
عــن قلقه أيضًا مــن احتمال أن تشن القوات
الحكومية الـســوريــة هـجــومــا لحسم معركة
حلب قبل تنصيب الرئيس األميركي املنتخب
دونالد ترامب.

السيسي :لدعم الجيش الوطني السوري

أعلن الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
دعمه «للجيوش الوطنية» في البالد العربية
ومن ضمنها الجيش السوري ،في تصريح
قد يزيد حدة التوتر بني بالده والسعودية.
وأوض ـ ــح خ ــال مـقــابـلــة م ــع ت ـل ـفــزيــون «ار

إلى السيادة اإلسرائيلية».
وخــال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر
«جيروزاليم بوست» ،أشار بينت إلى
أن ــه يتطلع إل ــى الـلـقــاء ال ــذي سيجمع
نـتـنـيــاهــو ب ـت ــرام ــب ،وأنـ ــه ي ـتــوقــع من
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة (نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو) أن
يـقـنــع األم ـيــرك ـيــن بـمـنــع إق ــام ــة دول ــة
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وخـ ــاصـ ــة أنـ ـ ــه «ت ــوج ــد
فرصة نادرة من نوعها أمام إسرائيل
كي تقول لــإدارة األميركية ما تريده،
ولــديـنــا فـقــط أشـهــر م ـعــدودة للتأثير
عـلــى إدارة تــرامــب وجعلها تنسحب
من نموذج الدولتني ،فمنذ عام 1967
كــانــت ه ـنــاك دائ ـم ــا أس ـب ــاب خــارجـيــة
ت ـم ـنــع إس ــرائ ـي ــل م ــن ال ـق ـي ــام ب ـمــا هــو
حق لها» ،في إشــارة إلــى ضم أراضــي
الضفة إلى إسرائيل.
وأض ـ ـ ــاف الـ ــوزيـ ــر اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي« :أن ــا
مــؤمــن ب ــأن الــرئـيــس تــرامــب سيمتلك
الـ ـشـ ـج ــاع ــة ال ـ ـتـ ــي أب ـ ــداه ـ ــا ال ــرئـ ـي ــس

تــي بــي» البرتغالي بثت أول مــن أمــس ،في
مـعــرض رده على س ــؤال عــن «احـتـمــال أن
توافق مصر على املشاركة في قوة أممية
لحفظ السالم في سوريا» ،أنه «من املفضل
أن تكون الجيوش الوطنية لـلــدول هــي من
ي ـقــوم بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار
ف ــي هـ ــذه األحـ ـ ـ ــوال ح ـت ــى ال ت ـك ــون ه ـنــاك
حساسيات من وجــود قــوات أخــرى تعمل
إلنجاز هذه املهمة» .وأضاف أن «األولى لنا
أن ندعم الجيش الوطني ،على سبيل املثال
فــي ليبيا لفرض السيطرة على األراضــي
الليبية ...والكالم نفسه ينطبق في سوريا
وال ـع ــراق» ،مــؤك ـدًا بــاإليـجــاب عـ ّـمــا إذا كــان
يقصد الجيش الـســوري أيـضــا .وقــد يثير
تصريح السيسي دوام ــة انـتـقــاد خليجي
مل ـصــر ع ـلــى غـ ــرار غ ـضــب ال ـس ـعــوديــة من
ت ـصــويــت م ـصــر ملـصـلـحــة م ـش ــروع ق ــرار
روسي حول حلب في مجلس األمن ،مقابل
التصويت السعودي مع املشروع الفرنسي.
(األخبار ،أ ف ب)

األميركي األسبق ،هــاري ترومان عام
 ،1948ويحول أميركا إلى األمة األولى
التي تعترف بالقدس املوحدة عاصمة
إلسرائيل».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال وزي ـ ـ ــر األمـ ــن
اإلســرائ ـي ـلــي ،أف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان ،إن
إسرائيل تواجه تحديات وتهديدات
أكـثــر مــن أي دول ــة أخ ــرى فــي العالم،
مشددًا على أن إيران هي الجهة التي
ت ـقــف خ ـلــف هـ ــذه الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ،فهي
«أكبر تهديد لالستقرار الدولي».
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،لـ ـف ــت لـ ـيـ ـب ــرم ــان إل ـ ـ ــى أن ــه
ل ــن ي ـت ـح ــدث أو يـ ـق ــدم امل ـ ـشـ ــورة إل ــى
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي امل ـن ـت ـخــب ح ــول
كيفية التعامل مع هذا التهديد ،وهل
ُ
سيلغى االتـفــاق الـنــووي أم ال .لكنه،
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،سـخــر م ــن مــوقــف
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود
عباس ،وإعالنه أنه معني بالتوصل
إلــى اتـفــاق مــع إســرائـيــل ،بــالـقــول« :ال

أعتقد أن في نيته (عباس) التوصل
ال ــى حــل سـلـمــي ،ألن ــه مــن املستحيل
أن نقدم إليه أكثر مما اقترحه عليه
(رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــاب ــق) إي ـه ــود
أومل ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ...ومـ ـ ــن ي ـع ـت ـق ــد أنـ ـ ــه يـمـكــن
الـتــوصــل إلــى اتـفــاق خــال عــامــن أو
ثالثة اعوام ،فهو بالتأكيد يحلم».
وردًا ع ـل ــى س ـ ــؤال م ــراس ــل صـحـيـفــة
«جـ ـي ــروزالـ ـي ــم ب ــوس ــت» حـ ــول وع ــده
الـقــاطــع مــا قبل توليه منصب وزيــر
األمـ ـ ــن ،وق ــول ــه إنـ ــه «لـ ــو ك ـنــت وزيـ ــرا
ل ــأم ــن لـكـنــت مـنـحــت (ن ــائ ــب رئـيــس
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ـحــركــة ح ـمــاس)
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ه ـن ـي ــة  48س ــاع ــة ف ـق ــط،
وأقــول له إمــا أن تعيد جثث الجنود
واملـ ــدن ـ ـيـ ــن ،وإم ـ ـ ــا س ـن ـق ـض ــي عـلـيــك
وعلى قيادة حماس بأكملها» ،أجاب
ليبرمان« :هو ال يزال في هذا العالم،
لـكـنــه لـيــس ف ــي ق ـطــاع غـ ــزة .اســألـنــي
السؤال نفسه العام املقبل».
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العالم

العراق

«الحشد» نحو الموصل وتلعفر:

ندرس الكيفية والتوقيت والشكل

ّ
تتجه قيادة «الحشد الشعبي» لحسم
قرارهافي توسيع رقعة المشاركة في
عمليات «قادمون يا نينوى» .ووفق
معطياتها الميدانية فــإن «الــوضــع
ٌ
خطير ،والتدخل بــات واج ـبــا» ،تحديدًا
فــي الـمـحــوريــن ال ـشــرقــي والـجـنــوبــي
لـمــديـنــة ال ـمــوصــل .ورغ ــم معارضة
الضغوط التي
حيدر العبادي نتيجة
ّ
ّ
يتعرض لها ،فإن «الحشد» تخطى تلك
العقبة ،وبات السؤال كيف ومتى؟
نور أيوب
أن ـ ـهـ ــى «ال ـ ـح ـ ـشـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» أم ـ ــس،
املرحلة الرابعة مــن عمليات الجبهة
الغربية ،في إطــار استعادة محافظة
نـيـنــوى ،مــن قبضة تنظيم «داع ــش».
اإلعــان السريع ،جــاء بعد يــوم واحد
عـلــى إعـ ــان إن ـط ــاق املــرح ـلــة ،وعـلــى

باتت الموصل معزولة ً
عن بقية المناطق وصوال
إلى حدود سوريا
لسان أبــرز قــادة «الحشد» أبو مهدي
ّ
املهندس ،مؤكدًا «انتهاء املرحلة بعد
ّ
وصــول ـنــا إل ــى خــط ص ــد البيشمركة
بــاتـجــاه قـضــاء سـنـجــار» .وأش ــار في
كـلـمــةٍ م ـص ـ ّـورة إل ــى «إغـ ــاق املــوصــل
تمامًا عن جميع املحافظات العراقية»،
الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه «لـ ــم يـتـبــق ل ـلــدواعــش
ســوى طريق تلعفر – املــوصــل ،وهــذا
ما سنعمل على معالجته».
إن ـجــازات «الـحـشــد» تــأتــي مــع تـحـ ّـو ٍل

م ـف ـص ـل ــي سـ ـيـ ـم ـ ّـر ب ـ ــه ف ـ ــي الـ ـي ــوم ــن
املـقـبـلــن .فــأحــد األح ــادي ــث امل ـتــداولــة،
فــي األروقـ ــة السياسية الـعــراقـيــة هو
«ت ـشــريــع ق ــان ــون ال ـح ـشــد الـشـعـبــي»،
أي «شرعنته وتحويله إلى مؤسسة
رسمية من مؤسسات الدولة العراقية
ذات هـيـكـلـيــة ،وم ــوازن ــة ،وشخصية
قانونية» ،األمر الذي يعني إلغاء قرار
رئيس الوزراء حيدر العبادي (الداعي
إلــى تشكيل الحشد الشعبي) ،وعــدم
ّ
إمكانية حل «الحشد» أبدًا.
ووف ـ ـ ــق امل ـع ـط ـي ــات املـ ـسـ ـتـ ـج ـ ّـدة ،ف ــإن
ُ
«الـقــانــون قــد كتب منذ فترة وعــرض
ع ـلــى م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،إال أن بعض
الـقـ ُـوى البرملانية قــد عــارض ـتــه ...إلى
ّ
أن أ ّج ــل إل ــى الـسـبــت املـقـبــل» .وتــؤكــد
امل ـع ـط ـيــات أن «ه ـ ــذه الـ ـق ــوى ل ــم يعد
اع ـ ـتـ ــراض ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـحـ ـج ــم ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،إن ـم ــا
اع ـتــراضــات ـهــا ع ـلــى ف ـق ــرات صـغـيــرة،
والقانون سوف ّ
يمرر».
وبــال ـعــودة إل ــى امل ـي ــدان ،وم ــع إنتهاء
املرحلة الرابعة مــن عمليات الجبهة
الـغــربـيــة وع ــزل املــوصــل وتـلـعـفــر عن
ُ
محيطهما الجغرافي ك ّليًا ،كان الفتًا
تـغـيـيــب اإلعـ ــام الـحـكــومــي ملـنـجــزات
«الـح ـشــد» .ف ـ ّ
ـاألول لــم يهتم كـثـيـرًا ملا
ّ
حققه ّاألخير على هــذه الجبهة ،ولم
يفهِ حقه ،وخصوصًا أن سقوط مدينة
تلعفر «سـيـ ّ
ـؤدي إلــى سقوط الجانب
الـغــربــي ملــديـنــة املــوصــل عـسـكــريــا ،إن
ّ
ّ
صح التعبير» ،وفق مصدر مطلع.
لكن ومــع هــذا اإلن ـجــاز ،فــإن العبادي
ال يــزال راضـخــا للضغوط األميركية
الرافضة لدخول «الحشد» إلى تلعفر،
ح ـي ــث شـ ـ ـ ّـدد أمـ ـ ــس ،ع ـل ــى أن «ق ـ ــوات
ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي ل ــن ت ــدخ ــل ق ـضــاء
ّ
ت ـل ـع ـفــر» ،م ــؤكـ ـدًا أن «قـ ـ ــوات الـجـيــش
والـشــرطــة هــي الـتــي ستحرر القضاء
من داعش».
وإن كان إعالن العبادي أن «الحشد»
ل ــن ي ــدخ ــل إلـ ــى ت ـل ـع ـفــر ،فـ ــإن م ـصــدرا
ّ
مطلعا فــي «الـحـشــد» رف ــض الكشف

لم يهتم اإلعالم الحكومي بإنجازات «الحشد» في قضاء تلعفر (أ ف ب)

ّ
عـ ـ ــن اس ـ ـ ـمـ ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد فـ ـ ــي ح ــديـ ـث ــه إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،أن «قـ ــرار دخ ــول الحشد
إل ــى املــوصــل وتـلـعـفــر ،ب ــات مطروحًا
فــي األيـ ــام الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ،وبشكل
ج ـ ّـدي» ،الفـتــا إلــى أن «الــدخــول هدفه
مساندة ودعــم الـقــوات الرسمية ،في
امل ـح ــور ال ـشــرقــي وال ـج ـنــوبــي ملــديـنــة
امل ــوص ــل ،بــاعـتـبــار أن ال ــوض ــع هـنــاك
بات خطيرًا» .ويتابع أن «استعدادات
الدخول باتت شبه منجزة» موضحًا
أن «الـنـقــاش اآلن فــي الكيفية وشكل

امل ـ ـشـ ــاركـ ــة وال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــت» .وي ـت ـق ــاط ــع
التقييم امليداني لقيادة «الحشد» مع
تقييم «ق ـيــادة العمليات املشتركة»،
غير الراضية عن أداء «جهاز مكافحة
ّ
اإلره ـ ــاب» ،ال ــذي وض ــع خــطــة الـتـقـ ّـدم
هناك ،قائد الجهاز الفريق عبدالغني
األسدي ،باستشارة أميركية.
وتشير املعلومات إلــى أن «الجهاز»
بــات فــي وض ـ ٍـع ال يحسد عليه حيث
إنجاز نوعي.
لم يستطع تحقيق أي
ٍ
وتـتـقــاطــع املـعـلــومــات امل ــوج ــودة مع

قـ ــراءة تـفـيــد أن ال ــدخ ــول مــن املـحــور
الـ ـش ــرق ــي كـ ـ ــان قـ ـ ـ ــرارًا خ ــاطـ ـئ ــا ،وق ــد
ظهرت العقبات في إصــدار «داعش»
األخـ ـ ـي ـ ــر «وعـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ،حـ ـي ــث ب ــدت
من أسلحة
الغنائم الكبيرة للتنظيم ً
وم ـعــدات «ال ـج ـهــاز» ،إضــافــة أن رأيــا
عسكريًا ُيفيد بــأن «املنطقة شعبية
ج ـدًا ذات ش ــوارع ضـ ّـيـقــة ،وعسكريًا
يصعب اختراقها فالدبابات ال يمكن
أن تعبر بسهولة».
وق ـ ــال ال ـع ـب ــادي أم ـ ــس ،إن «الـ ـق ــوات

ً
ّ
ّ
المجاعة تتمدد شماال وجنوبًا ...وال حلول جدية في ظل الحصار
اليمن

بعدما بدأت في األشهر األخيرة تظهر
مالمحها في الساحل الغربي اليمني،
وال سيما محافظة الـحــديــدة ،اتسع
نطاق المجاعة ليطال مناطق عدة
فــي ال ـش ـمــال وال ـج ـنــوب ،فــي وقــت
تغيب فيه أي مـحــاوالت للحكومة
الموالية للرياض أو للمنظمات الدولية
لمعالجة الكارثة
صنعاء ــ رشيد الحداد
فــي ظــل غياب املـســاعــدات اإلنسانية
واإلغاثية للمنظمات الدولية ،وفي
مقدمها تلك التابعة لألمم املتحدة
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،يـ ـتـ ـه ــدد ال ـ ـجـ ــوع ح ـي ــاة
ع ـش ــرات اآلالف م ــن األسـ ــر الـيـمـنـيــة
فــي الـعــاصـمــة صـنـعــاء واملـحــافـظــات
الشمالية والجنوبية معًا.
وفيما اتـســع نـطــاق مظاهر املجاعة
ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـش ـمــال ـيــة ،لـيـمـتــد من
مــديــريــات مـحــافـظــات ال ـحــديــدة إلــى
مــديــريــات مـحــافـظــة إب واملــديــريــات
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي ـ ـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ف ــي
مـحــافـظـتــي ص ـع ــدة وح ـج ــة ،تعيش
آالف األس ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي ع ـ ـ ــدن وع ـ ـ ـ ــدد مــن

امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـخــاض ـعــة
لحكومة الرئيس املستقيل عبد ربه
م ـن ـصــور ه ـ ــادي أوض ــاع ــا إنـســانـيــة
صعبة ،بعدما تنصلت الحكومة من
ص ــرف مــرتـبــات مــوظـفــي ال ــدول ــة في
تلك املحافظات ،متراجعة عن وعود
سابقة .وفيما استبعد محافظ البنك
املركزي املعني من قبل هادي ،منصر
القعيطي ،الذي عاد الى عدن أخيرًا،
صرف املرتبات قبل أقل من شهرين،
ت ـم ـك ـنــت «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» م ــن ص ــرف
ن ـص ــف رات ـ ــب وفـ ــق املـ ـ ـ ــوارد امل ـتــاحــة
ل ــآالف مــن مــوظـفــي ال ــدول ــة مدنيني
وع ـس ـكــريــن ف ــي م ـحــاف ـظ ـتــي شـبــوة
وعــدن خــال األي ــام القليلة املاضية،
وه ــو م ــا أثـ ــار غ ـضــب امل ــواط ـن ــن في
ع ــدن ال ــذي ــن ات ـه ـمــوا ح ـكــومــة ه ــادي
بمصادرة مرتباتهم وتركهم عرضة
للجوع والعوز.
حـكــومــة ه ــادي ال ـتــي غـ ــادرت أواخ ــر
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدن بـ ـ ـص ـ ــورة
عــاج ـلــة ب ـعــدمــا ص ـ ــادرت  20مـلـيــون
دوالر قــدم ـهــا «ال ـت ـح ــال ــف» كــإعــانــة
مالية لتخفيف مـعــانــاة املتقاعدين
املـنـتـظــريــن أم ــام مـكــاتــب ال ـبــريــد في
ع ــدن م ـنــذ أش ـه ــر ،عـ ــادت أخ ـي ـرًا إلــى
محافظة م ــأرب الخاضعة لسيطرة
ح ــزب «اإلص ـ ـ ــاح» ل ـل ـت ـفــاوض حــول
توريد عائدات الغاز والنفط املقدرة
بـ  300مليون ريــال يوميًا إلى البنك

غادرت حكومة
هادي عدن بعدما
صادرت  20مليون دوالر
قدمها «التحالف»

املــركــزي فــي ع ــدن مـقــابــل تخصيص
 %20مـ ــن ع ـ ــائ ـ ــدات ال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز
لـلـمـحــافـظــة ،إال أن م ـص ــادر محلية
أفــادت «األخـبــار» عن رفــض سلطات
«اإلص ـ ــاح» الـحــاكـمــة مل ــأرب مطالب
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة أح ـ ـمـ ــد ب ـ ــن دغ ــر
بتمويل مرتبات موظفي الدولة من
عائدات النفط والغاز التي تتجاوز
ال ـ ـ  250مـلـيــار ري ــال وامل ــوج ــودة في
فــرع البنك فــي املحافظة باعتبارها
خـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ــامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة واملـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود
الحربي .ومع استمرار أزمة السيولة
املــال ـيــة ف ــي ص ـن ـعــاء وع ـ ــدن ،وغ ـيــاب
أي ح ـل ــول لـقـضـيــة ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي،
أكـ ــد م ـص ــدر م ـح ـلــي أن آالف األس ــر
تـعـيــش تـحــت وط ــأة ال ـجــوع مفتقرة
الى أدنى متطلبات الحياة في معظم

مــديــريــات محافظة الـحــديــدة .ولفت
امل ـص ــدر ف ــي حــديـثــه إل ــى «األخ ـب ــار»
إلــى أن معظم الـسـكــان الــذيــن وقعوا
ت ـحــت ت ــأث ـي ــرات ال ـج ــوع م ــن ال ـف ـقــراء
واملـ ـع ــدم ــن وي ـ ـن ـ ـحـ ــدرون إل ـ ــى ري ــف
ت ـه ــام ــة ويـ ـعـ ـتـ ـم ــدون ع ـل ــى م ـص ــادر
دخ ــل غـيــر ثــابـتــة ،ومـعـظـمـهــم يعمل
فــي الـصـيــد الـتـقـلـيــدي وال ــزراع ــة ،إال
أن استهداف «التحالف» للصيادين
وقــوارب ـهــم وأس ـ ــواق صـيــد األس ـمــاك
في سواحل الحديدة ،أدى إلى فقدان

اآلالف م ـص ــادر عـيـشـهــم ونــزوح ـهــم
مــن قــراهــم األصلية إلــى قــرى البكير
وال ـب ـق ـع ــة وامل ـ ـغـ ــرس والـ ـس ــوي ــق فــي
م ــدي ــري ــة ال ـت ـح ـي ـتــا ه ــرب ــا م ــن املـ ــوت.
ولفت املصدر إلى أن املئات من األسر
فــي وادي مــور أكـبــر أودي ــة محافظة
الـحــديــدة الـتــي تساهم فــي  %37من
اإلنتاج املحلي الــزراعــي ال تستطيع
تــوف ـيــر أدن ـ ــى مـتـطـلـبــات ال ـب ـق ــاء من
الـ ـغ ــذاء ب ـس ـبــب ت ــوق ــف أع ـمــال ـهــا في
املــزارع جراء أزمة املشتقات النفطية

تعيش آالف األسر في عدن وعدد من المحافظات أوضاعًا إنسانية صعبة (أ ف ب)
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كيوسك الصحافة
الشرق األوسط لديه بعض
األسئلة لدونالد ترامب
األم ـن ـي ــة ت ــواص ــل ع ـم ـل ـيــات تـحــريــر
ال ـق ــرى واملـ ــدن ف ــي مـخـتـلــف امل ـحــاور
ال ـش ـمــال ـيــة وال ـش ــرق ـي ــة (ل ـل ـمــوصــل)،
ح ـت ــى إن أغـ ـل ــب م ـن ــاط ــق م ـحــاف ـظــة
ن ـ ـي ـ ـنـ ــوى (شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال) أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ب ـيــد
القوات األمنية اآلن» .إال أن املصادر
ّ
امليدانية تــؤكــد أن املـحــور الشمالي
ل ـيــس إال «م ـح ــور إشـ ـغ ــال ،ف ــا ق ــرار
بــالـتـقـ ّـدم مــن ه ـنــاك ،فــي املـقــابــل فــإن
امل ـحــور الـجـنــوبــي ال ــذي تسعى منه
ّ
التقدم ،ذو استحكامات ّ
قوية،
القوى
ّ
ويصعب التقدم فيه».
أمـ ــا ف ــي امل ـح ــور ال ـغ ــرب ــي ف ــي قـضــاء
ّ
تلعفر ،وفــق الـعـبــادي ،فقد «تمكنت
قـ ـ ــوات ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي م ــن ف ــرض
الـسـيـطــرة عـلــى الـطــريــق الــرابــط بني
س ـن ـجــار وت ـل ـع ـفــر ،م ــا ج ـعــل مــديـنــة
املوصل مطوقة ومعزولة تمامًا عن
ً
ب ـق ـيــة امل ـن ــاط ــق وصـ ـ ــوال إلـ ــى ح ــدود
ســوريــا» .وإن كــان الـعـبــادي يرفض
دخ ــول «الـحـشــد» إلــى مــركــز القضاء
أي مدينة تلعفر ،فإن «العراقيل التي
يزرعها ال تزال قائمة» ،وفق املصدر،
ّ
لكنها «ب ــدأت بــالـحــل خـصــوصــا مع
االتـ ـف ــاق ع ـلــى ت ـجــزئــة الـعـمـلـيــة إلــى
م ــراح ــل ع ـ ـ ـ ّـدة ،ع ـل ــى أن ت ـن ــاق ــش كــل
مــرح ـلــة ،واس ـت ـن ــادًا لـلـنـتــائــج ُيتخذ
القرار».
وعن املرحلة الخامسة من العمليات،
فإنها ستنطلق في الساعات املقبلة.
ّ
وإن ســارت العمليات وفــق املخطط،
الـ ــذي يـعـتـمــد عـلــى م ـحــوريــن ،األول
غ ــرب ــي ب ــات ـج ــاه ال ـ ـحـ ــدود ال ـس ــوري ــة
ً
ووص ــوال إلــى صحراء األنـبــار ،فيما
ال ـثــانــي بــات ـجــاه مــديـنــة تـلـعـفــر ،فــإن
املعارك ستصل إلى أحياء تلعفر في
األسبوع املقبل ،التي باتت محاصرة
مـ ــن ث ـ ــاث ج ـ ـهـ ــات ،ل ـك ـن ـهــا مـتـصـلــة
شرقًا مــع املــوصــل ،و«ه ــذا التفصيل
ستجريمعالجته قــريـبــا ،بــالـتــوازي
مــع فتح الـطــرق املـعـ ّـبــدة فــي املناطق
املحررة».

ديفيد إيغناتيوس
م ـ ــاذا يـعـنــي ان ـت ـخ ــاب ــات دون ــال ــد تــرامــب
للشرق األوســط؟ شــارك عدد من وزراء
الخارجية وخـبــراء السياسة ،في نهاية
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ف ــي م ـن ـتــدى «صـيــر
بني ياس» ،الذي يستضيفه وزير خارجية دولة
اإلمــارات ،عبدالله بن زايد آل نهيان ،للحديث عن
تــداع ـيــات ه ــذه االن ـت ـخــابــات عـلــى املـنـطـقــة األكـثــر
اضطرابًا في العالم.
هذا التغيير ّ
مرحب به ،وخصوصًا أن عــددًا من
دول الخليج ال تعجبها جوانب عدة في سياسات
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا ف ــي ال ـشــرق
األوسـ ــط ،ولـّكــن حـتــى الــذيــن ع ـ ّـبــروا عــن دعمهم
لـتــرامــب حـ ــذروا مــن أن «ال أح ــد ي ـعــرف» مــا هي
مواقفه الحقيقية.
رك ــز ع ــدد م ــن امل ـت ـحــدثــن ع ـلــى ص ـف ــات تــرامــب
املشاركني في
الشخصية الواضحة .فجادل أحد
ّ
أن ترامب «رجل مغرور» ،وبالتالي يجب التملق له،
كما فعل العديد من زعماء العالم في اتصاالتهم
بعد ّ انتخابه .وقال متحدث آخر إن ترامب «رجل
متقلب» ،لذلك ال يجوز إحراجه ،وشدد غيره على
أن تــرامــب يعد نفسه «صــانــع الـصـفـقــات» ،لذلك
يـجــب الـبـحــث عــن «الـصـفـقــات» الـتــي مــن شأنها
أن تـخــدم مـصــالــح املـنـطـقــة .أم ــا وزي ــر الخارجية
اإليــرانــي ،فقد دعــا تــرامــب إلــى االل ـتــزام باالتفاق
النووي مع إيران.
م ــن أب ــرز املــواض ـيــع ال ـتــي ج ــرت مـنــاقـشـتـهــا في
املنتدى هي االتفاقية مع إيران ،إذ كان هناك شبه
إجـمــاع على أن تــرامــب يجب أن يقبل االتفاقية
ً
ّ
ويركز بــدال من ذلــك على الحد من سلوك إيــران
«العدواني» في املنطقة ،وأن يكون صارمًا في الرد
على االستفزازات اإليرانية .وكان ترامب قد قال،
خالل الحملة االنتخابية ،إنه إذا ّ
تعرضت الزوارق
الـحــربـيــة اإلي ــران ـي ــة لـلـسـفــن الـبـحــريــة األمـيــركـيــة
ف ــي الـخـلـيــج« ،س ـي ـف ـجــرهــا» .ه ــذه الـلـغــة املـعــاديــة
إليــران هي ما يرغب عــرب الخليج في سماعها.

م ــن املــواض ـيــع الـ ـب ــارزة أي ـض ــا ،اس ـت ـعــداد تــرامــب
للتحالف مع روسيا في سوريا .فأكثر التعليقات
االستفزازية جاءت على لسان املشاركني الروس،
الذين قالوا إن سياسات هيالري كلينتون كانت
ستدفع بالواليات املتحدة إلى «الهاوية» ،وستؤدي
إلى «تصادم في سوريا».
(«ذي واشنطن بوست» األميركية)

ترامب محق في االنسحاب
من االتفاقيات التجارية
يوسف الجنجيهي
فــي فيديو على مــوقــع «يــوتـيــوب» صدر
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس املـنـتـخــب
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،أن ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
سـتـنـسـحــب م ــن «اتـ ـف ــاق ال ـش ــراك ــة عبر
املـحـيــط ال ـه ــادئ» .يشمل ه ــذا االت ـف ــاق الـتـجــاري
االقتصادات الرئيسية في منطقة املحيط الهادي،
ما عدا الصني.
ً
على الليبراليني أن يسألوا أنفسهم سؤاال رئيسيًا:
ملـ ــاذا تـنـتـشــر الـقــومـيــة ف ــي كــافــة أن ـح ــاء ال ـغــرب؟

ال ـجــواب بسيط نسبيًا .إن الـعــوملــة النيوليبرالية
أهملت املــايــن فــي بـلــدان االقـتـصــادات املتقدمة
وبلدان النصف الجنوبي من الكرة األرضية على
مدى عقود عدة .وقد أدت التداعيات االقتصادي،
بـعــد ع ــام  ،2008إل ــى ات ـســاع ال ـهــوة بــن األغـنـيــاء
والـ ـفـ ـق ــراء وزادت م ــن ع ـ ــدم املـ ـ ـس ـ ــاواة ودف ـع ــت
بالكثيرين إلــى تحت خــط الـفـقــر .أمــا سياسات
التقشف في جنوب أوروب ــا ،فقد ّأدت إلــى كارثة
الديموقراطية
اجتماعية حقيقية .وباتت األحزاب ّ
الليبرالية واالجتماعية ـ التي كانت تمثل الطبقة
ال ـعــام ـلــة ســاب ـقــا ـ ـ ـ ف ــي الـسـلـطــة وت ـح ــت سـيـطــرة
ال ـشــركــات .وبــال ـتــالــي ،ق ــرر مــايــن الـنــاخـبــن أن
ّ
يتحولوا إلى معارضة مناهضة للسلطة ،ما ّأدى
إلى نجاح «الحزب الوطني االسكتلندي» ،و«حزب
االستقالل» ،و«بريكست» ،وترامب.
( )...تــرامــب عـ ّـبــر أكـثــر مــن م ـ ّـرة عــن معارضته
ل ـ ــ«ات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة األط ـ ـلـ ـسـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـج ــارة
واإلستثمار» ،و«اتفاقية التجارة الحرة ألميركا
الشمالية».
كثير من الناس ال يفهمون معنى ومضمون هذه
االتفاقيات التجارية ،لذا اسمحوا لي بأن أوضح
ذلكّ .
تعزز هذه االتفاقيات مفهوم التجارة ّ
الحرة،
مــا يعني وض ــع الـخــدمــات الـعــامــة تـحــت سيطرة
الشركات ال الدولة .كذلك تحد هذه االتفاقيات من
قدرة البلدان على تنظيم البنوك ،وفرض ضوابط
على رؤوس األم ــوال .أمــا بنود تسوية النزاعات
بني املستثمرين والــدولــة ،فهي تسمح للشركات
األج ـن ـب ـي ــة املـ ـتـ ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـيــات بـ ــأن تـقــاضــي
الحكومة إذا اتـخــذت تــدابـيــر تــؤثــر فــي أربــاحـهــا،
ً
وذلك من خالل محاكمات سرية خاصة بدال من
املحاكم العادية)...( .
ال ـعــوملــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة لـيـســت ق ــوة ال نستطيع
م ـق ــاوم ـت ـه ــا .ال ـح ـم ــائ ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وت ـق ـي ـيــد
التجارة بني الــدول قد ال تكون سياسة تقدمية،
ولكن الوضع الراهن ،من الركود في األجــور إلى
ان ـخ ـفــاض مـسـتــوى املـعـيـشــة ،ال يـمـكــن تـحـ ّـمـلــه.
ُ َ
إذا ل ــم ت ـتــخــذ خ ـط ــوات ملـعــالـجــة اآلثـ ــار الـخـطـيــرة
رد الفعل عنيفا ّ
لليبرالية الجديدة ،فسيكون ّ
جدًا،
ومــن املــرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى انتشار القومية
والفاشية والصراع العاملي.
(«ذي اندبندنت» البريطانية)

مصر

«العيش» بال دعم حكومي ...والجيش سيراقب
ِ
الناتجة مــن الحصار وتـعــرض تلك
املــزارع لالستهداف املباشر من قبل
طيران «التحالف».
ف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،أكـ ــدت الـسـلـطــات
امل ـح ـل ـي ــة فـ ــي م ــدي ــري ــة فـ ـ ــرع ال ـع ــدي ــن
الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية
من محافظة إب والبالغ عدد سكانها
 120549نسمة ،تصاعد مظاهر الجوع
وسـ ــوء الـتـغــذيــة ال ـح ــاد ف ــي املــديــريــة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة فــي
املحافظة أن مناطق املسيلة والعاقبة
العليا والسفلى والــوزيــرة واألهـمــول
والتي تضم  36تجمعًا سكانيًا تعيش
أوضاعًا إنسانية في غاية الصعوبة
وهــي بــأمـ ّـس الـحــاجــة الــى املـســاعــدات
اإلنـســان ـيــة امل ـن ـقــذة لـلـحـيــاة .وأوض ــح
مصدر طبي في املديرية أن هناك ما
ي ـقــرب مــن  2750مــا بــن طـفــل وام ــرأة
حامل ومرضع وصلت بهم الحال إلى
مـسـتــويــات حــرجــة مــن س ــوء التغذية
الـحــاد والــوخـيــم ،مــا يتطلب تدخالت
إغ ــاثـ ـي ــة ع ــاجـ ـل ــة .وأعـ ـ ـ ـ ــادت املـ ـص ــادر
أس ـ ـبـ ــاب ت ـف ـش ــي املـ ـج ــاع ــة وت ـص ــاع ــد
ض ـحــايــا س ــوء ال ـت ـغــذيــة م ــن األط ـف ــال
إلــى اتـســاع نطاق الفقر والبطالة في
أوس ــاط السكان نتيجة فـقــدان اآلالف
م ــن أبـ ـن ــاء امل ــدي ــري ــة فـ ــرص أع ـمــال ـهــم
جراء الحرب والحصار ،باإلضافة إلى
تصاعد أعــداد النازحني من القادمني
من املدن الى املديرية النائية.

القاهرة ــ جالل خيرت
ُ ّ
تدور في أروقة الحكومة املصرية أوراق خطة جديدة
للتخلص من الدعم بمساندة برملانية ستنتهي إلى
غــاء سعر الخبز بدرجة أولــى بجانب سلع أخــرى،
فيما تنقل مصادر مطلعة أن تنفيذ الخطة قد يتطلب
 18شهرًا ُ
سيرفع خاللها الدعم الحكومي عن الخبز.
هذا املصير سوف يواجه قرابة  70مليون مصري
اعتادوا ثبات سعر الخبز ألكثر من أربعة عقود لم
يجرؤ فيها أي نظام حكم على تغيير سعره ،وهو ما
يشعر الحكومة بخطورة هــذه الخطوة ،التي تراهن
ّ
عـلــى ّأن ط ــول وق ــت الـتـنـفـيــذ سـيـجــنـبـهــا اعـتــراضــا
مجتمعيًا كبيرًا.
ويساند موقف الحكومة نواب البرملان الذين انتخبهم
هــؤالء الـنــاس ،في وقــت تجري فيه إعــادة النظر في
هوية مستحقي دعم السلع التموينية ،علمًا بأن هذا
الدعم مـقــداره  21جنيهًا ( 1.3دوالر أميركي) لكل
فرد شهريًا عن السلع التموينية ،باإلضافة إلى 60
جنيهًا ( 3.5دوالرات) للخبز ال ــذي يـتــاح للفرد أن
يستفيد من خمسة أرغفة منه يوميًا ،مع السماح له
باستبدال «فارق عدم الشراء» للخبز بسلع مدعومة
بشرط أن تكون موجودة لدى التجار.
بـخــاف زي ــادة وزارة الـتـمــويــن خ ــال آخ ــر شهرين
ّ
أسـعــار جميع السلع األســاسـيــة ،األمــر الــذي خفض
عمليًا قيمة الدعم رغــم زيــادة األخيرة مرتني خالل

ستة أشهر بتوجيهات رئاسية ،فإن مجلس النواب
يـسـعــى راه ـن ــا إل ــى إقـ ـ ــرار ق ــان ــون ي ـج ــري بـمــوجـبــه
تخفيض عدد األشخاص الذين يحصلون على السلع
والخبز املدعم ،ويــراوح عددهم بني  73و 83مليونًا.
الهدف من هــذه الخطوة تخفيض عــدد املستفيدين
إلى النصف عبر تحديد الحد األقصى بخمسة آالف
جنيه (أقــل من  300دوالر) كدخل شهري العتبار
ً
األس ــرة ال تستحق دعـمــا ،فضال على إزال ــة أسماء
املسافرين خارج البالد ،وهو ما يحقق رفعًا للدعم
سيطاول  30مليون شخص على األقل.
في املرحلة األولى من هذا املشروع ،سيشمل القرار
املـســافــريــن فــي ال ـخــارج الــذيــن تستفيد أســرهــم من
مخصصاتهم التموينية (مجموع هذه األسر قرابة
عشرة ماليني) ،علمًا بأن «التموين» ّ
قررت فتح باب
الحذف واإلضافة من الشهر املقبل ملدة ثالثة أشهر
على أن يكون اكتشاف التالعب باألسماء بعد ذلك
ّ
مقيدًا بغرامة أو الحبس.
الالفت أن مهمة خفض أعداد الحاصلني على الدعم
التي يــروج لها مجلس النواب باعتبارها تستهدف
ُزي ـ ــادة ال ــدع ــم املـخـصــص لــأســر األك ـث ــر احـتـيــاجــا،
أسندت إلى وزارة اإلنتاج الحربي ،واألخيرة ستطلب
من الحاصلني على السلع التموينية توقيع إقــرارات
بدخل األســرة الشهري ،وهو ما يصاحبه تعليمات
شفهية للبنوك بالتأكد من أي تحويالت مالية تدخل
إلى هؤالء ومعرفة سببها عن طريق البنك املرسل،

ثــم سـيـجــري إع ــداد قــائـمــة بـمــن يعلمون مــع جهات
ف ــي ال ـخ ــارج لـحــذفـهــم أي ـضــا م ــن ب ـطــاقــات الـتـمــويــن
ومـطــالـبـتـهــم ب ـس ــداد ض ــرائ ــب ع ــن عـمـلـهــم الـ ــذي ال
تحصل مصلحة الضرائب على نسبتها القانونية
منه.
بالعودة إلى الخبز ،فإن الحكومة ستحذف أكثر من
 35مليون شخص ،على األقل ،من الذين يحصلون
على الخبز املدعوم ،وهــؤالء سيصير واجبًا عليهم
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ــرغ ـي ــف ب ـس ـتــة أضـ ـع ــاف س ـعــره
األصلي ،وهــو السعر ّ
الحر في الوقت الحالي ،علمًا
بأن إلغاء دعم الخبز ربما يكون الخطوة التالية بعد
إلغاء السلع التموينية أو في التوقيت نفسه ،وهذا ما
ستقرره القيادة السياسية لحظة التنفيذ النهائي
بناء على مدى تحمل املواطنني هذا القرار الذي تقرر
أن ُيـسـ ّـوق إعالميًا على أنــه ملصلحة الفئات األكثر
احتياجًا.
وتقول مصادر في الحكومة إن خفض الدعم املوجه
إل ــى الـخـبــز وال ـس ـلــع الـتـمــويـنـيــة سـيـصــل إل ــى نسبة
الـنـصــف خ ــال ال ـعــام املــالــي املـقـبــل ،عـلـمــا ب ــأن هــذه
ً
الخطوة التي يتوقع أن تثير جدال كبيرًا في املناطق
الــريـفـيــة وامل ــدن خ ــارج الـعــاصـمــة بــاعـتـبــارهــا األكـثــر
استفادة ،رغم أن جهات أمنية ترى أن هذا االعتراض
لن يؤدي إلى احتجاجات على غرار ما شهدته مصر
في انتفاضة ّ 1977إبــان عهد الرئيس الراحل أنور
السادات.
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◄مبوب ►

كولومبيا

◄خرج ولم يعد ►

اتفاق سالم جديد بين الحكومة و«فارك»
تنوي الحكومة
الكولومبية و«فارك»
توقيع اتفاق جديد للسالم
اليومعلى الرغم من رفض
المعارضة ،وذلك بعدما
األول في
أخفق االتفاق ّ
وضع حد النزاع المسلح

االتفاق الجديد «في أسرع وقت ممكن»،
نـظـرًا الــى «هـشــاشــة» وقــف إط ــاق النار
بــن الجانبني ،الــذي دخــل ّ
حيز التنفيذ
ّ
منذ نهاية آب ،لكن تخلله مقتل اثنني
م ــن م ـقــات ـلــي «فـ ـ ـ ــارك» هـ ــذا ال ـش ـه ــر ،فــي
ظ ــروف غير مـعــروفــة تحقق فيها األمــم
املتحدة .من جهتها ،تحدثت «فارك» عن
«إبادة جديدة جارية ضد قادة للمجتمع
وفــاحــن» ،معتبرة أن الوضع «مقلق».
ّ
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت بـ ــاالغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي ن ـفــذت ـهــا
ميليشيات يمينية متطرفة ضــد ثالثة
آالف ناشط في «حــزب االتحاد الوطني
اليساري» في تسعينيات القرن املاضي.
ومــن املتوقع أن يـكــون احتفال التوقيع
ال ـي ــوم خــاف ـتــا أك ـثــر م ــن االح ـت ـف ــال ال ــذي
جــرى فــي أيـلــول عند توقيع أول اتـفــاق،

ب ـع ــدم ــا أخـ ـف ــق االت ـ ـفـ ــاق األول ف ــي نـيــل
األغلبية الشعبية في استفتاء أجري قبل
شهرين ،تستعد الحكومة الكولومبية
لتوقيع اتـفــاق ســام جديد مــع «الـقــوات
ّ
املسلحة الـثــوريــة الكولومبية» (ف ــارك)،
ال ـي ــوم ،فــي الـعــاصـمــة بــوغــوتــا ،وف ــق ما
أعلن الرئيس خوان مانويل سانتوس.
كذلك ،أعلن مفاوضو الحكومة و«فارك»،
ف ــي بـ ـي ــان م ـش ـت ــرك ،أن م ــراس ــم تــوقـيــع
االت ـف ــاق ال ــذي ت ـ ّـم ال ـتــوصــل إل ـيــه ف ــي 12
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ،س ـت ـبــدأ ع ـنــد ال ـســاعــة
الـ ـح ــادي ــة ع ـ ـشـ ــرة .وس ـ ـ ــوف ت ـت ــم إح ــال ــة
االت ـفــاق إل ــى مجلس ال ـنــواب للتصديق
ً
عـلـيــه ،ب ــدال مــن عــرضــه عـلــى االسـتـفـتــاء
الشعبي كما ترغب املعارضة.
وأك ــد سانتوس أنــه «ال بــد» مــن تطبيق

ّ
كرر المعارضون التأكيد
على ضرورة إدراج بعض
مطالبهم في االتفاق

غادرت العاملة البنغالدشية
ANITA
منزل مخدومها .الرجاء ممن يعرف عنها
شيئًا االتصال على الرقم 03/060007

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات عبر الواتس أب
ً
سيحال االتفاق إلى مجلس النواب بدال من عرضه على االستفتاء (أ ف ب)

انعكاسًا للمزاج الداكن في البالد نتيجة
الخشية من عودة أعمال العنف.
وقــد تقرر توقيع االتـفــاق الجديد ،بعد
اجتماع طويل بني الحكومة و«ف ــارك»،
أمـ ــس ،ت ــا اجـتـمــاعــا آخ ــر عـقــد أول من
أمـ ـ ــس ،ودام ل ـس ـبــع سـ ــاعـ ــات ،ح ــاول ــت
خالله الحكومة إقناع املعارضة بقبول
االت ـ ـفـ ــاق .ل ـكــن امل ـع ــارض ــة الـكــولــومـبـيــة
رفـضــت اإلط ــار الـجــديــد التـفــاق الـســام.

وفــي تصريح صـحــافــي ،شــدد الرئيس
الـ ـس ــاب ــق ألـ ـ ـف ـ ــارو أوري ـ ـ ـبـ ـ ــي ،املـ ـع ــارض
ال ـشــديــد ل ـل ـم ـفــاوضــات ،ع ـلــى «ضـ ــرورة
إدخ ـ ـ ــال ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ــذي
ّ
أعـ ــدتـ ــه ال ـح ـك ــوم ــة والـ ـ ـق ـ ــوات امل ـســل ـحــة
ال ـثــوريــة فــي كــولــومـبـيــا ،وق ــد عــارضــت
الحكومة هذه التعديالت التي تتمحور
حول مواضيع جوهرية».
(األخبار ،أ ف ب)
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أفقيا

 -1مؤلف موسيقي نمساوي شهير –  -2أجهزة صوت إيطالية مشهورة –  -3جزيرة
في الخليج تابعة إلمارة أبو ظبي – ماركة سيارات –  -4عملة آسيوية – من فارق
الحياة – ّ -5
مقددات معروفة في املطبخ اللبناني – نفي الجواب –  -6مدينة أردنية
ّ
قرب الحدود السورية – متشابهان – قلب الثمرة –  -7كتلة جبلية في سلسلة لبنان
ّ ُ
الغربية تشرف على جزين – من الحيوانات –  -8ما كان موضوعه تمثيل الجمال
كاملوسيقى والتصوير والنحت والشعر والرقص – حرف جزم – رفيق الليل –  -9ما
يكسو جلد بعض الحيوانات – الهيئة الحكومية املعنية حصريًا بتوفير خدمات
الهاتف الثابت في لبنان –  -10صفة كبير العلماء لدى الطائفة الدرزية

عموديًا

 -1مــارشــال فرنسي قــاد جيوش الحلفاء الــى النصر النهائي فــي الـحــرب العاملية
األولى –  -2أحفر الحجر والخشب بواسطة آلة – رسول الله –  -3قبل اليوم – ولد
ّ
يتمسح به من العرق –  -5كافر
ذكر – طائر وهمي كبير –  -4عاصفة بحرية – نسيج
ّ
ّ
املتفرق واملبعثر – إسم موصول – من
مع التظاهر باإليمان – عتال –  -6صفة الشعب
ّ
أسماء ابن آوى –  -7مهندس اسكتلندي أدخل عدة تحسينات على اآللة البخارية –
في القميص – مقددات معروفة حارة –  -8ماركة مسحوق غسيل – إحسان ومعروف
–  -9مرض صدري – مسكن الرهبان –  -10دولة عربية – عاصمة عربية

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.
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 -1القامشلي –  -2دغفل – كابول –  -3يمامة – دينا –  -4را – كاد –  -5حك – نما – هزت – -6
دوري – مخملي –  -7ال – أنيس – از –  -8دير – فل – إال –  -9زين – يشذ –  -10آه – األجنبي
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مشاهير 2445

حلول الشبكة السابقة

ّ
 -1أديب حداد –  -2لغم – كوليزه –  -3قفار – ري –  -4أملانيا – نا –  -5نف –  -6شك –
كاميليا –  -7الدا – خس – شج –  -8يبيدهم – أذن –  -9ون – زالل –  -10صالح تيزاني

حل الشبكة 2444

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعرة أميركية ( )1967-1893وكاتبة قصص قصيرة .إشتهرت أيضًا
بـحــوارهــا الـطــريــف ونـقــدهــا الـفـ ّـنــيّ .
تعبر أشـعــارهــا عــن مشاعر هزلية
ونظرة تشاؤمية
 = 1+2+3+4أزهار ■  = 7+8+6+5مالبس ■  = 11+8+9+10بيت املؤن

حل الشبكة الماضية :شحادة الخوري

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

الخميس  24تشرين الثاني  2016العدد 3041

إعالنات
◄ وفيات ►
إنا لله وإنا إليه لراجعون
باألسى واللوعة وبالتسليم لقضاء
الله وقدره
ت ـن ـعــى م ــؤسـ ـس ــات اإلمـ ـ ـ ــام ال ـص ــدر
املأسوف على شبابه
األستاذ محمد حمود
مديرها املالي واإلداري
ت ـف ـت ـق ــد أسـ ـ ـ ــرة م ــؤسـ ـس ــات اإلم ـ ــام
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـدا م ـ ـ ــن املـ ـتـ ـف ــان ــن
واملـ ـخـ ـلـ ـص ــن ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة ق ـض ــاي ــا
اإلن ـس ــان ،وت ـت ـقـ ّـدم بـخــالــص الـعــزاء
إلى أهله وأسرته وذويه،
ن ـســأل امل ــول ــى أن يـتـغـمـ ّـده بــواســع
رح ـم ـت ــه وأن ي ــدخ ـل ــه ال ـف ـس ـيــح مــن
جناته،
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء.

زوجته :نيللي جورج عيسى
ابناه :طارق
زياد
شقيقه :ريمون
شقيقتاه :بــرنــاديــت زوج ــة جــوزف
خليل وابنهما وعائلته
اندره
وأنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
األستاذ الياس طانيوس سالمه
رئيس مصلحة االبحاث والدراسات
ف ـ ــي الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـص ـن ــدوق
الوطني للضمان االجتماعي
احتفل بالصالة لراحة نفسه أمس
االربعاء  23تشرين الثاني  2016في
كنيسة مار شليطا الرعائية ،فاريا.
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الخميس 24
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة مــار
شليطا الرعائية ،فاريا ،اعتبارًا من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ً
مساء.
حتى السابعة

◄ذكرى ►
ذكرى إسبوع
تصادف غدًا الجمعة الواقع فيه 25
تشرين الثاني الجاري ،ذكرى مرور
إسبوع على وفاة فقيدتنا الغالية
املرحومة:
سالم عبد الحميد غندور
إخــوت ـهــا :امل ـه ـنــدس ع ــزت ،املــرحــوم
ال ــدك ـت ــور تــوف ـيــق ،ال ــدك ـت ــور ع ــادل،
الـ ــدك ـ ـتـ ــور أحـ ـ ـم ـ ــد ،الـ ــدك ـ ـتـ ــور ع ـلــي
واملـ ــرحـ ــوم ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـم ــد ،نـهــا
زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــور ع ـ ـ ـلـ ـ ــي ح ـس ــن
غندور(أبوحسن) ،هال زوجة عميد
امل ـغ ـت ــرب ــن ال ـس ـف ـي ــر ف ـ ـ ــؤاد غ ـن ــدور
واألستاذة فاطمة.
وب ـه ــذه املـنــاسـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
عــن روح ـهــا الـطــاهــرة آي مــن الــذكــر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في
حسينية بـلــدتـهــا الـنـبـطـيــة الـفــوقــا
الساعة الثالثة بعد الظهر.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب.
اآلسـفــون :آل غـنــدور وعـمــوم أهالي
النبطية الفوقا.

ت ـصــادف ي ــوم غــد الـجـمـعــة املــوافــق
فيه  25تشرين الثاني  2016ذكرى
م ــرور اس ـب ــوع عـلــى وف ــاة فقيدتنا
ال ـغ ــال ـي ــة امل ـ ــأس ـ ــوف ع ـل ــى ص ـبــاهــا
املرحومة
إسراء كحيل
وولدها
جمال علي صباح
زوجة علي جمال صباح
وال ــده ــا :امل ـف ـتــش االداري االس ـتــاذ
محمود كحيل
وف ـ ــي ه ـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـل ــى آيـ ــات
م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم وم ـج ـلــس ع ــزاء
حسيني عن روحيهما الطاهرتني
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي مل ــدي ـن ــة
الـنـبـطـيــة (ل ـلــرجــال ول ـل ـن ـســاء) عند
الساعة العاشرة صباحًا.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدان ال ــرحـ ـم ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب.
اآلس ـف ــون :آل كـحـيــل ،آل ص ـبــاح ،آل
ح ـ ـجـ ــازي ،وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي مــدي ـنــة
النبطية
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغه
حـ ـم ــزه م ـح ـم ــد فـ ــرحـ ــات مـ ـجـ ـه ــول مـحــل
االقامة
ً
ع ـمــا بــاح ـكــام املـ ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
هذه الدائرة بأنه لديها في ملف املعاملة
التنفيذية رقم  2016/1689انذارًا تنفيذيًا
مــوجـهــا الـيـكــم مــن طــالــب التنفيذ البنك
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـس ــوي ـس ــري ش.م.ل .وكـيـلــه
املـ ـح ــام ــي م ـ ـ ـ ــروان ال ـج ـم ـي ــل ن ــاتـ ـج ــا عــن
طـلــب تنفيذ عـقــد ق ــرض وتــأمــن وكشف
ً
حساب تحصيال ملبلغ /396725.40/د.أ.
و/292944/ل.ل .واللواحق.
ل ــذل ــك ت ــدع ــوك ــم هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم اشعار تبليغ بالحجز واالوراق
املرفقة بــه علمًا بــأن التبليغ يتم قانونًا
بانقضاء مهلة عشرين يــومــا على نشر
هذا االعالن وعلى تعليق نسخة عنه وعن
االشعار املذكور على لوحة االعالنات لدى
دائرة تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء
هذه املهلة ومهلة االشعار البالغة عشرة
ً
ايــام الــى متابعة التنفيذ بحقكم اصــوال
حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــالـ ـي ــة أنـ ـه ــا وضـ ـع ــت قـيــد
ال ـت ـح ـص ـيــل جـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـيــف األســاس ـيــة
ل ـضــري ـبــة األمـ ـ ــاك امل ـب ـن ـيــة ،ال ـ ـصـ ــادرة في
محافظة النبطية عن إيرادات  2012تكليف
 ،2016وت ــدع ــو ج ـم ـيــع امل ـك ـل ـفــن لـتـســديــد
هذه الضرائب ،مع اإلشارة إلى ان املكلفني
ال ــذي ــن ال ي ـ ـسـ ــددون ال ـض ــري ـب ــة امل ـتــوج ـبــة
عليهم يتعرضون لغرامة بنسبة مقدارها
 %1شـهــريــا (ويـعـتـبــر كـســر الـشـهــر شـهـرًا
ً
ك ــام ــا) لـغــايــة تــاريــخ الـتـســديــد ،وتـســري
هذه الغرامة اعتبارًا من:
ـ ـ انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا االعالن
ف ــي ع ــدد ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ال ــذي سيصدر
بتاريخ  2016/11/24للعقارات التي ال تزيد
إيراداتها عن  20.000.000ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ انـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
االساسية للتصريح للعقارات التي تزيد
إيراداتها عن  20.000.000ليرة لبنانية.
تـ ـب ــدأ م ـه ـلــة االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  25تشرين الثاني  2016وتنتهي في
 25كانون الثاني  2017ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2315
إعالن قضائي
ق ــررت محكمة اي ـجــارات بـيــروت برئاسة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاضـ ـ ــي ف ـ ــاطـ ـ ـم ـ ــة جـ ـ ــون ـ ــي ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2016/11/18بـ ــالـ ــدعـ ــوى 2016/527
املـ ـق ــام ــة مـ ــن ج ــاك ـل ــن وقـ ـل ــوري ــا وم ـ ــاري
ل ــوي ــز أغ ــوبـ ـي ــان ن ـش ــر م ـض ـم ــون الـ ـق ــرار
 2016/11/16والــرامــي الــى تعيني ممثل
خ ــاص لـلـمــدعــى عليها كــاتــريــن انــدونــي
نوشهرلي سندًا ألحـكــام املــادة /15أ.م.م.
كل من له الحق باالعتراض أن يتقدم به
أمــام هــذه املحكمة ضمن مهلة الشهرين
تحت طائلة اتخاذ القرار املناسب.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم

بدل عن ضائع باسمه
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ريشار سعيد كرم بوكالته عن وداد
عبد الحسني يونس وكيلة ئه فراز وجيه
جميل بالطه مالك العقار  /1721/ساقية
املـســك وبـحــرصــاف سند تمليك بــدل عن
ضائع باسم املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ب ـط ــرس جـ ــورج ال ــرم ــوز امل ــال ــك في
العقارين  /785/و /788/نابية سندي
تمليك بدل عن ضائع بحصتيه
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب م ـح ـمــود ح ـم ــزه ب ـل ــوط احـ ــد ورث ــة
ح ـم ــزة الـ ـح ــاج ف ـي ــاض ب ـل ــوط امل ــال ــك فــي
العقار  /741/سن الفيل سند تمليك بدل
عن ضائع بحصة املورث
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب مروان فؤاد مظلوم بوكالته عن جرجس
اســد كركي مالك العقار  /89/القعقور سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت بوليت الـيــاس روحــانــا بوكالتها
عن حبوبه الياس نجم إحدى ورثة حليم
الـ ـي ــاس ض ــاه ــر م ــال ــك ال ـق ـس ــم  /15/مــن
العقار  /1239/بــرج حمود سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املورث
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ال ـ ـيـ ــاس س ـل ـي ــم م ـظ ـل ــوم املـ ــالـ ــك فــي
العقارات  /736/و /883/و /896/القعقور
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصته
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جــورج ابراهيم القرى بوكالته عن
نقوال منصور قربان وكيل اديب منصور
ق ــرب ــان مــالــك ال ـع ـق ــارات  /730/و/192/
و /740/و /742/عني السنديانة سندات
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
تعلن بلدية مجدل عنجر عن رغبتها في
إجــراء مباراة لوظيفة شرطي بلدي عدد
ثــاثــة مــركــز شــاغــر وح ـ ــارس لـيـلــي عــدد
ثالثة مركز شاغر.
عـلــى الــراغـبــن بــالـتــرشــح لـهــذه الوظيفة
التقدم الــى بلدية مجدل عنجر لالطالع
على الشروط املطلوبة لكل وظيفة ضمن
اوقات الدوام الرسمي.
ع ـلــى أن تـقـبــل ط ـل ـبــات امل ـش ـتــركــن خــال
مـ ـ ــدة خ ـم ـس ــة عـ ـش ــر يـ ــومـ ــا اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مــن
 2016/11/24حتى الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم في املهلة املذكورة.
رئيس بلدية مجدل عنجر
سعيد حسني ياسني

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ان ـطــوان ف ــارس مـتــري بــوكــالـتــه عن
ماجد نافع مجيد زيونه وكيل رينه اميل
جـبــرائـيــل زي ــون ــه مــالـكــة الـقـســم  /7/من
العقار  /768/املطيلب سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املالكة
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب كابي توفيق سعاده مالك العقارين
 /3634/القسم  /7/البوشرية و/170/
القسم  /A 18/عني سعادة سندي تمليك

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب عبد الفتاح زكريا البكداش بوكالته
ع ــن ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ب ــن ع ـلــي ب ــن سـلـيـمــان
ال ـع ـط ـيــه م ــال ــك ال ـق ـســم  /13/م ــن الـعـقــار

 /1600/الــدكــوانــة سـنــد تمليك ب ــدل عن
ضائع باسم املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ضــاهــر ف ــارس ضــاهــر بــوكــالـتــه عن
شكيب وديع قرطباوي وكيل ادلني اميل
فرام املالكة في العقار  /40/برمانا سند
تمليك بدل عن ضائع بحصة املالكة
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت ريــا ان ـطــوان ابــي حـيــدر بوكالتها
عن انطوان يوسف ابي حيدر مالك العقار
 /5287/بـسـكـنـتــا سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع باسم املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب شمعون مخايل مخول وكيل جورج
سليم طـبــال املــالــك فــي ال ـع ـقــارات /369/
و /249/و /368/ســن الـفـيــل و/2095/
و /2109/و /2080/و /2113/و/2097/
عني سعادة و /1186/املنصورية سندات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي بعلبك
الهرمل
طلبت فـيــرا ايليا شــريــم بصفتها وكيلة
ع ــن ج ــورجـ ـي ــت ج ــرج ــي ش ــري ــم س ـن ــدات
تمليك بدل عن ضائع ملوكل املوكلة انطون
جرجي شريم بحصصه بالعقارات رقم
 194و 178و 1021جميعها مــن منطقة
الفاكهة العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعلبك
الهرمل
مايا شريف
إعالن
عن وضع جداول التكليف
األساسية قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية فالوي عن وضع جداول
التكليف األساسية لكافة الرسوم البلدية
ً
عــن عــام  2016قيد التحصيل عـمــا بنص
املــادة  104مــن قــانــون الــرســوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
أوال :ب ـنـ ً
ـاء عـلــى املـ ــادة  106مــن الـقــانــون
املذكور اعــاه على املكلفني املـبــادرة فورًا
الـ ــى ت ـســديــد ال ــرس ــوم امل ـتــوج ـبــة عليهم
خ ــال م ــدة شـهــريــن مــن تــاريــخ نـشــر هــذا
االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عـمــا بنص امل ــادة  109مــن قانون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة ت ـفــرض غ ــرام ــة تــأخـيــر
وقدرها ( ٪2اثنان باملائة) عن كل شهر
تــأخـيــر ع ــن امل ـبــالــغ ال ـتــي ال ت ـســدد خــال
املهلة املبينة في البند األول ويعتبر كسر
ً
الشهر شهرًا كامال.
ثــالـثــا :يعتبر ه ــذا االع ــان بمثابة ان ــذار
شخصي لكل مكلف وقاطع ملــرور الزمن
لـلــذيــن ل ــم ي ـس ــددوا م ــا تــرتــب عـلـيـهــم من
ً
رس ــوم بـلــديــة عــن االع ــوام الـســابـقــة عمال
بأحكام املادة  109من نفس القانون.
في 2016/11/12
رئيس بلدية فالوي
املهندس علي يوسف السبالني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعلبك الهرمل
طلبت فـيــرا ايليا شــريــم بصفتها وكيلة
عن جورجيت جرجي شريم سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع مل ــوك ــل امل ــوك ـل ــة ان ـط ــون
جرجي شريم بحصته بالعقار رقم 2814
الفاكهة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعلبك
الهرمل
مايا شريف
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
غرفة الرئيس احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2013/254
طالب التنفيذ :البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل .بوكالة املحامي لبيب حرفوش
املـنـفــذ عـلـيــه :عـبــاس عـلــي جــابــر ـ ـ يحمر
النبطية
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
بيروت رقم 2013/1207
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة ع ـلــى اسـ ــاس ستني
ب ــامل ــاي ــة م ــن ض ـمــن ت ـخ ـمــن امل ـح ـج ــوزات
التالية خاصة املنفذ عليه:
صـ ــالـ ــون ارب ـ ــع ق ـط ــع ل ـ ــون ب ـن ــي ()$850
ول ــوح ــة ح ــائ ــط ك ـب ـي ــرة ( )$60وبـ ـ ــرادي
الـصــالــون بني وعسلي ( )$300وطــاولــة
لـلـصــالــون ( )$100وق ـعــدة عــربـيــة زاوي ــة
لــون بــاج وبـنــي ( )$400وطــاولــة للقعدة
خـشــب وزج ـ ــاج ( )$60وت ـل ـفــزيــون مـلــون
ماركة Kyoto
( )$150وط ــاول ــة ت ـل ـفــزيــون ل ــون خشبي
( )$200وفازة عدد  )$80( 1وقعدة عربية
اس ـف ـنــج ( )$250وط ــاول ــة بــاس ـت ـيــك مع
ك ــراس ــي ل ــون اح ـمــر ( )$60وبـ ــراد مــاركــة
شــارب ( )$450وفــرن غاز انكليزي ماركة
Terin
( )$200وغـســالــة فــول اوتــومــاتـيــك ماركة
ELBA
( )$200وعاء بالستيك (سل) ( )$5وساعة
ح ــائ ــط ( )$10وم ـك ـيــف م ــارك ــة General
Acean
( )$200وطـقــم طــراب ـيــزات ( .)$30وعليه
ي ـ ـكـ ــون مـ ـجـ ـم ــوع تـ ـخـ ـم ــن امل ـ ـح ـ ـجـ ــوزات
()$3606
وذل ـ ـ ـ ـ ــك ن ـ ـه ـ ــار الـ ـخـ ـمـ ـي ــس الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ـيــه
 2016/12/8الـ ـس ــاع ــة  2:30ظـ ـهـ ـرًا فــي
مكان وجــود املحجوزات في منزل املنفذ
عليه عـبــاس علي جــابــر الكائن فــي بلدة
ً
يحمر ـ ـ النبطية حي شوشبا ،تحصيال
لــديــن املـنـفــذ الـبــالــغ  14799643ل.ل .عــدا
الفوائد واللواحق فعلى الراغب بالشراء
ال ـح ـضــور ف ــي امل ــوع ــد امل ـح ــدد مصطحبًا
معه بدل الطرح اضافة الى خمسة باملاية
رسم داللة.
مأمور التنفيذ
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  200علبة طرف نوع خارجي لكابل
 3×120مـ ـل ــم ،2وذلـ ـ ــك وف ـ ــق امل ــواص ـف ــات
الـفـنـيــة والـ ـش ــروط االداري ـ ــة امل ـح ــددة في
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـصــول
على نسخة عنه لـقــاء خمسني ألــف ليرة
لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن قسم الشراء
فــي املصلحة اإلداريـ ــة فــي مــركــز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  20كانون االول  2016الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2298
إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي
املعاملة التنفيذية رقم2013/772 :
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :املـ ـق ــرر اح ــال ـه ــا شــركــة
عـقــاريــة  /1114/االشــرفـيــة ش.م.ل .محل
ج ـ ــورج وم ــاج ــد وم ـن ــى وم ـي ــران ــدا نـقــوال
مسلم.
وكيلهم املحامي عبده لحود
املنفذ عليها :مي نقوال مسلم
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر عــن
الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الـخــامـســة فــي بـيــروت
اســاس  2009/477قــرار  2013/25تاريخ
 2013/1/17ازالة شيوع.
املعاملة التنفيذية:
تاريخ التنفيذ2013/4/10 :
تــاريــخ تبلغ االن ــذار التنفيذي مــن املنفذ
عليها2015/2/20 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/3/19 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2015/4/25
بيان بالعقار املحجوز ومشتمالته:

كامل العقار رقم /1108االشرفية العقارية
البناء القائم على هذا العقار قد هدم ولم
ي ـعــد ل ــه م ــن أثـ ــر واص ـب ـح ــت مـحـتــويــاتــه
قطعة ارض بور ال بناء عليها وبالكشف
الحسي تبني أنه مطابق لالفادة العقارية.
مساحته/470/ :م2
حـ ـ ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /1108االشـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة
العقارية:
الغرب العقارات .1114 ،1113 ،1110
الشرق :امالك عامة والعقار رقم .5502
الـ ـشـ ـم ــال :الـ ـعـ ـق ــارات رق ـ ــم  1113و1107
و.5533
الجنوب :الـعـقــاران 1110 :و 1109وامــاك
عامة.
وق ــد خـمــن ال ـع ـقــار رق ــم /1108االش ــرف ـي ــة
العقارية /5.655.000/د.أ .وان بدل الطرح
لـلـعـقــار امل ــذك ــور امل ـح ــدد م ــن ق ـبــل رئـيــس
دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت ب ـع ــد الـتـخـفـيــض
بمبلغ /4.326.075/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم االرب ـع ــاء
ال ــواق ــع فـيــه  2016/12/14ت ـمــام الـســاعــة
العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء تـنـفـيـذًا الح ـكــام
املواد  973و 978و 983أ.م.م .ان يودع باسم
رئيس دائــرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
ال ـطــرح او ي ـقــدم كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن
ه ــذا امل ـب ـلــغ وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ م ـق ــام مـخـتــار
لــه فــي نـطــاق ال ــدائ ــرة ان لــم يـكــن لــه مقام
مختار فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مختارًا فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعليه ايـضــا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو اح ــد املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة خمسة باملئة دون حاجة الى انذار
او ط ـلــب وذلـ ــك خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة ،لـلــراغــب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـت ـق ـصــاء اسـ ـع ــار لـتـكـلـيــف اس ـت ـشــاري
العـ ـ ــداد وت ـح ـض ـيــر دف ـت ــر ش ـ ــروط خــاص
بتجهيز خاليا توتر متوسط وخاليا 66
ك.ف .في محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اس ـ ـعـ ــار املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2016/12/30
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/11/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2310
إعالن تلزيم
ت ـج ــري لـجـنــة امل ـنــاق ـصــات ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية مناقصة عــامــة لتلزيم تقديم
اعمال تنظيف لزوم كلية اآلداب والعلوم
االن ـســان ـيــة ـ ـ ـ ـ ال ـف ــرع ال ـثــالــث عـلــى أس ــاس
س ـعــر ي ـقــدمــه الـ ـع ــارض وذلـ ــك ف ــي مبنى
اإلدارة امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ـ ـ
املتحف.
الـيــوم االربـعــاء الــواقــع فيه 2016/12/14
الساعة  /15/الخامسة عشرة مــن شهر
كانون االول سنة 2016
لصالح كلية االداب والعلوم االنسانية ـ ـ
الفرع الثالث
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه لـ ــدى أم ــان ــة س ــر كلية
االداب والعلوم االنسانية ـ ـ الفرع الثالث

العنوان :طرابلس ـ ـ القبة ـ ـ شارع الجيش
مكتب الـسـيــد :عــاء الــديــن الشبيب امني
س ــر كـلـيــة اآلداب وال ـع ـل ــوم االن ـســان ـيــة ـ ـ
الفرع الثالث.
ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض وطـ ـلـ ـب ــات
االش ـت ــراك فــي املـنــاقـصــة إل ــى قـلــم الــدائــرة
اإلدارة املشتركة في رئاسة الجامعة وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  2016/12/13وذلــك
أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في /17 :تشرين الثاني 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 2314
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/933
املنفذ :بــال زي ــدان وكيله املحامي فــادي
بيضون املقرر احالله بدل عباس الشيخ
علي.
املنفذ عليه :علي يوسف نجم  /صور.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائرة تنفيذ صيدا.
تاريخ التنفيذ2006/4/24 :
تاريخ تبلغ االنذار2006/5/19 :
ب ــدل الــديــن امل ـطــالــب ب ــه 290.000 :دوالر
أميركي عدا اللواحق والفوائد.
املعروض للبيع :املؤسسة املسماة "زهرة
لبنان"
عناصر املؤسسة:
االسم التجاري والشعار.
ثمن بدل االيجار والخلو.
خـ ـس ــارة زب ــائ ــن وم ــوق ــع وت ــوق ــف اع ـمــال
وغيرها.
نوع املؤسسة تجارة أحذية.
مــوقــع املــؤس ـســة :تـقــع املــؤسـســة فــي قلب
ال ـســوق الـتـجــاري بـعــد خمسني مـتـرًا من
بوابة املدينة.
 .1ب ــدل خـلــو مـحــل مـســاحـتــه  124م 2مع
متخت مساحة  80م 2يبلغ$ 828.640 :
 .2بدل االيجار.$ 30.000 :
 .3بدل زبائن.$ 165.728 :
 .4اسم تجاري.$ 25.000 :
 .5قيمة تجهيزات مكتبية.$ 5.000 :
 .6قيمة البضائع في املستودع.$8460 :
وبــالـتــالــي فــإن سعر املــؤسـســة االجمالي
مع املوجودات.$1.062.828 :
* بدل الطرح املخفض$ 575.521.36 :
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ي ــوم الجمعة
الــواقــع فيه  2016/12/2الساعة الثانية
عشرة ظهرًا امــام مركز املؤسسة الكائن
في صور ـ ـ السوق التجاري ،على الراغب
بالشراء قبل الدخول في املزايدة ان يقدم
ثمن الـطــرح نـقـدًا او تقديم شــك او كفالة
م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا
م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وعـلـيــه خ ــال مـهـلــة عشرين
يومًا دفع رسم الداللة .%5
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2016/439
املنفذ :عباس صفي الدين بوكالة املحامي
حسن فحص.
املنفذ عليهم :ورث ــة رقـيــة فـيــاض حسني
حـيــدر ممثلهم القانوني املختار محمد
علي عنيسي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :ال ـ ـح ـ ـكـ ــم الـ ـ ـص ـ ــادر
ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة ب ـ ــداي ـ ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ت ــاري ــخ
 2016/10/28رقم  2014/96واملنتهي الى
اع ــان ع ــدم قــابـلـيــة ال ـع ـقــار /687قــاقـعـيــة
الجسر للقسمة العينية وطــرحــه للبيع
بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ع ـل ــى اسـ ـ ــاس الـتـخـمــن
وتوزيع الثمن وفق الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/10/19 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/10/24 :
الـعـقــار امل ـط ــروح 2400 :سـهــم مــن العقار
/687ق ــاق ـع ـي ــة ال ـج ـســر عـ ـب ــارة ع ــن ارض
بعل سليخ تــزرع حبوب ضمنها بعض
االشجار.
مساحته 1197 :م2
التخمني 29925 :د.أ.

الطرح 29925 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/1/12الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية2015/314 :
املـ ـنـ ـف ــذ :زهـ ـي ــر سـ ـن ــان ورف ـ ــاق ـ ــه ب ــوك ــال ــة
املحامية فاطمة بركات
املنفذ عليهم :حسني حسن محمد قاسم
ورفاقه
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة الـبــدايــة
ف ــي الـنـبـطـيــة ب ـتــاريــخ  2015/3/16رقــم
 2015/44املنتهي الــى اعــان عــدم قابلية
ال ـع ـقــارات  902و 907و 898و 464و466
و/463انـصــار للقسمة العينية وطرحها
للبيع باملزاد العلني على اســاس الطرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/8/13 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/11/24 :
الـ ـعـ ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :س ـه ــم مــن
العقار /902انصار عبارة عن قطعة ارض
في محلة وادي كريم مشجرة حمضيات
ويــوجــد عليها اسـتـمــاك لـصــالــح وزارة
االشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة ،ذات ش ـكــل مستطيل،
يستثمره سمير يونس واجهته عريضة
على طريق انصار ـ ـ ابو االسود
مساحته 14044 :م2
التخمني 2.106.600.000 :ل.ل.
الطرح بعد التخفيض 1.895.940.000 :ل.ل.
 2400سهم من العقار /907انصار يقع في
محلة وادي كريم يتصل بطريق داخلي
مساحته 3791 :م2
التخمني 758.200.000 :ل.ل.
الطرح بعد التخفيض 682.380.000 :ل.ل.
 2400سهم مــن الـعـقــار /898ان ـص ــار يقع
فــي محلة وادي كــريــم لــه حــق م ــرور على
الـ ـعـ ـق ــار  902ي ـس ـت ـث ـمــره س ـم ـي ــر يــونــس
ب ــال ــزراع ــة وف ـي ــه غ ــرف ــة زراعـ ـي ــة صـغـيــرة
بمحاذاة الطريق املنفذ فوق ارض العقار
وله منفذ مباشر على طريق عام انصار ـ ـ
ابو االسود يقسمه طريق داخلي
مساحته 15736 :م2
التخمني 2.360.400.000 :ل.ل.
الـطــرح بعد التخفيض2.124.360.000 :
ل.ل.
 2400سهم مــن الـعـقــار /464ان ـص ــار يقع
في محلة ّ
سيار املسارب ارض بعل يوجد
عليها استمالك بمساحة 10م 2ملصلحة
وزارة االش ـغــال يستثمره زراع ـيــا سمير
حسن يونس
مساحته 10424 :م2
التخمني 1.563.600.000 :ل.ل.
الـطــرح بعد التخفيض1.407.240.000 :
ل.ل.
 2400سهم مــن الـعـقــار /466ان ـص ــار يقع
ف ــي م ـح ـلــة س ـي ــار م ــوس ــى ص ــال ــح ،ارض
يستثمره زراعيًا سمير يونس
مساحته 2822 :م2
التخمني 564.400.000 :ل.ل.
الطرح بعد التخفيض 507.960.000 :ل.ل.
 2400سهم مــن الـعـقــار /463ان ـص ــار يقع
ف ــي مـحـلــة س ـيــار مــوســى ص ــال ــح ،يــوجــد
عليها استمالك بمساحة 10م 2ملصلحة
وزارة االش ـغــال يستثمره زراع ـيــا سمير
يونس
مساحته 11.842 :م2
التخمني 1.776.300.000 :ل.ل.
ال ـطــرح بـعــد الـتـخـفـيــض1.598.670.000 :
ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس

ال ــواق ــع فـيــه  2017/1/26الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
اسـهــم ال ـع ـقــارات املــوصــوفــة اع ــاه ،فعلى
الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم
الدائرة بموجب شيك مصرفي منظم المر
رئيس دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل
اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ــد قلمها
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام،
وع ـل ـي ــه االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية السهم العقارات املطروحة ودفع
الثمن والــرســوم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء مـكـيـفــات ه ــواء
لـ ـ ـ ــزوم مـ ـحـ ـط ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــل ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
املبنى املــركــزي ومعمل ال ــذوق ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 7498/تاريخ
 ،2016/8/5قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/12/16عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/11/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2316
إعالن
جمعية البر واالحسان االسالمية ألبناء
جباع
ً
عـ ـم ــا بـ ــاملـ ــادة  46مـ ــن نـ ـظ ــام الـجـمـعـيــة
الداخلي
ي ـ ــدع ـ ــو رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــن
اعضاء الهيئة العامة الى انتخاب هيئة
اداري ــة جــديــدة لـلــدورة الثالثة والثالثني
 2019/2017وذلــك بــن الساعة العاشرة
والـســاعــة الثالثة مــن يــوم االح ــد بتاريخ
 2016/12/11في مركز الجمعية بيروت.
ً
وعـ ـم ــا ب ــامل ــواد  47و 48و 57م ــن نـظــام
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ايـ ـض ــا ي ـط ـل ــب مــن
امل ـن ـت ـس ـبــن ال ـي ـه ــا ت ـس ــدي ــد مـ ــا ي ـتــوجــب
عليهم من اشتراكات في مركز الجمعية
فــي ب ـيــروت او مــركــزهــا فــي ج ـبــاع خــال
ال ــدوم الــرسـمــي وذل ــك فــي مهلة أقصاها
.2016/11/30
مــع الـتــذكـيــر ب ــأن ع ــدم تـســديــد االش ـتــراك
في املهلة املحدده يفقد املنتسب حقه في
االنتخاب والترشيح.
ت ـق ـبــل ط ـل ـب ــات ال ـت ــرش ـي ــح خ ـ ــال ال ـ ــدوام
الرسمي ايام الخميس والجمعة والسبت
الواقع فيه  1و 2و 3من كانون االول .2016
ملــزيــد م ــن االي ـض ــاح يـمـكــن االطـ ــاع على
ش ـ ــروط االن ـت ـخ ــاب وال ـت ــرش ـي ــح امل ــدرج ــة
ف ــي ال ـب ـيــانــات املـلـصـقــه ع ـلــى ب ــاب مــركــز
الجمعية في بيروت.
رئيس الجمعية
املحامي محمد عيسى
اعالن
بتاريخ  2016/11/1وبـنـ ً
ـاء للطلب تقرر
شطب قيد التاجر سلمان محمد الحاج
سـلـمــان م ــن ق ـيــود الـسـجــل ال ـت ـجــاري في
ص ـيــدا وه ــو مـسـجــل بــرقــم  /١٠٧٥٤عــام
تـحــت االس ــم ال ـت ـجــاري مــؤسـســة سلمان
س ـل ـمــان ال ـت ـجــاريــة وم ــرك ــزه ــا الـشـهــابـيــة
الـشــارع الـعــام ملك حسن سلمان ورقمه
املالي ٠٢٩٠٠٥٦٩
للمعترض عشرة ايام
امني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
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إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني ,املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التدقيق امليداني في مديرية
ً
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم التسجيل

اسم املكلف

الفترات الضريبية

العنوان

رقم البريد

188549

الفي الكتريك

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

236700

ســايــد طـنــوس ال ـخــوري مخلص  2009/1/1لغاية 2009/12/31
بضائع مرخص

تاريخ ارسال البريد

جبل لبنان-جبيل -حي مار يوسف-الشارع العام –مبنى فيكنور باسيل

LB

161437353

RR

2016/11/15

بيروت-الصيفي – شارع االرز – ط – 8هاتف 446317/01

LB

161437305

RR

2016/11/15

1731858

حنا ميالد الراعي

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -كسروان – العقيبة -حي نهر ابراهيم -الشارع العام -مبنى LB
الراعي

161437336

RR

2016/11/15

665586

اكسبرس كار سرفيس ش.م.م.

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -املنت -بياقوت -اوتوستراد نهر املوت -مبنى السمراني -ط1

LB

161437340

RR

2016/11/15

182628

مؤسسة حسن مرجي التجارية

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -بعبدا -املريجة -شارع السياد -مبنى رحال

LB

161437375

RR

2016/11/15

222736

معرض مونتانا لالزهار

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -بعبدا -برج البراجنة -عني السكة -الشارع العام -مبنى السبع LB

161437438

RR

2016/11/15

235717

مؤسسة الخنسا نورهان (حسن  2009/1/1لغاية 2009/12/31
احمد الخنسا)

جبل لبنان -بعبدا -حارة حريك -شارع عبد النور -مبنى العرب -ط1

LB

161437441

RR

2016/11/15

378621

مؤسسة خاتون التجارية(فاطمة  2009/1/1لغاية 2009/12/31
محمد خاتون)

جبل لبنان -بعبدا -حارة حريك-حي االبيض -شارع هادي نصرالله

LB

161437398

RR

2016/11/15

1009370

رمزي يوسف فيصل

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -عاليه -الشارع العام -مبنى يوسف فيصل

LB

161437367

RR

2016/11/15

1524786

V.S.D. QUATRO

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -املــن -البوشرية -شــارع مستشفى مار يوسف -مبنى شهيد LB
سبع الحكيم -ط0

161437424

RR

2016/11/15

1767655

مؤسسة احمد خطار السقا سانا  2009/1/1لغاية 2009/12/31
اكسبرس

جبل لبنان -بعبدا -الـحــدث -حي الجاموس -الـشــارع الـعــام -مبنى بناية LB
حمزة

161437407

RR

2016/11/15

2705661

محمود حسني شبلي

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -بعبدا -الحدث -حي الليلكي -شارع االمام علي -مبنى الهاللLB -
ط2

161437415

RR

2016/11/15

959515

كـ ـ ـ ـ ــاراج ع ـ ـسـ ــاف ن ـع ـي ــم ع ـطــال ـلــه  2009/1/1لغاية 2009/12/31
ATACO

جبل لبنان -املنت -النبعة -حي كوالباس -مبنى نعيم عطالله -ط0

LB

161437702

RR

2016/11/15

276481

ام جي محمد علي العثمان

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -الشوف -الناعمة -شارع الجسر -مبنى وفيق مزهر -ط0

LB

161437818

RR

2016/11/15

77854

رنا سويس كار

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -الشوف -الدامور -الشارع العام -مبنى يوسف فاضل

LB

161437821

RR

2016/11/15

1493469

خضر معروف رباح

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

بعلبك -الهرمل -منطقة بعلبك -حي وادي املشمشة -الشارع العام -مبنى LB
رباح -ط0

161437693

RR

2016/11/15

725685

جورج انطوان نخول

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -املنت -منطقة الجديدة -شارع معمل العسيلي -مبنى بنبوكLB -
ط1-

161437716

RR

2016/11/15

8746

كويك برنت ش.م.م.

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -املــن -الدكوانة -شــارع الساحة – مبنى سليم واكيم -منطقة LB
سن الفيل

161437614

RR

2016/11/15

114772

السبع والسعد للتجارة العامة  2009/1/1لغاية 2009/12/31
والبناء (محمد علي سعد)

جبل لبنان -الـشــوف -الناعمة -حــي البعل -طــريــق صـيــدا القديمة -ورثــة LB
يوسف السبع

161437631

RR

2016/11/15

244897

شركة نيو شيخ موسى

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -الشوف -الدامور -شارع عام -مبنى شيخ موسى

LB

161437680

RR

2016/11/15

1381330

عبد اللطيف نبهان نبهان

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -بعبدا -الحدث -حي الجامعة -شارع العام -مبنى نبهان

LB

161437676

RR

2016/11/15

1391768

يوسف علي قطايا

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -املنت -بياقوت -شارع العني -مبنى قطايا

LB

161437659

RR

2016/11/15

1649178

حارس يوسف القزي

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان-منت-جل الديب-شارع عام-مبنى نقوالنصار

LB

161437662

RR

2016/11/15

2893124

جناح وفيق سعيد

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -عاليه -عني داره -عقار 4608

LB

161437645

RR

2016/11/15

2896130

وهيب فارس سعيد

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -عاليه -عني داره -عقار 4729

LB

161437605

RR

2016/11/15

955429

كريم عبد الستار كفروني

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان -كسروان -جونية -الشارع العام -هاتف 927360/03

LB

161437835

RR

2016/11/15

2441156

جوزف جورج العيراني

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان-بعبدا-عاريا

LB

RR 234 437 161

2016/11/14

1800008

تنوري تريدينغ غروب

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان-امنت-بسكنتا-مار يوسف-شارع الداخلي-مبنى التنوري -ط1

LB

RR 279 437 161

2016/11/14

721614

designer outlet

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان-كسروان-ذوق مكايل-اسباس -2000شارع اسباس -2000مبنى LB
انطوان سلفون -ط0

RR 282 437 161

2016/11/14

603954

شوقي احمد صوايا

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان-بعبدا-الشياح-شارع بوليفار كميل شمعون-مبنى اسكندر LB
الشويري -ط1

RR 225 437 161

2016/11/14

270324

سـ ـن ــدوي ــش اب ـ ــو ص ــاك ــو(ص ــاك ــو  2009/1/1لغاية 2009/12/31
وفيكني بابالك كازانجيان)

جبل لبنان-املنت-الدكوانه-الحايك-شارع الحايك-مبنى انطوان عجمي-

LB

RR 322 437 161

2016/11/15

123694

ريزوس/رعد هيلت كومباني

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان-بعبدا-الحدث-شارع اديب شدياق-مبنى رعد

LB

RR 319 437 161

2016/11/15

75907

سمير مرعي صفير

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان-املنت-البوشرية-شارع مار يوحنا-مبنى كالديس ابي عاد -طLB 6

RR 296 437 161

2016/11/14

8250

شركة الشرق االوسط للتجهيزات  2009/1/1لغاية 2009/12/31
الصناعية

جبل لبنان-بعبدا-الحازمية-شارع هنري صعب-مبنى كيروز

LB

RR 248 437 161

2016/11/14

215642

مانو

 2009/1/1لغاية 2010/12/31

جبل لبنان  -املنت -برج حمود  -شارع ارمينيا

LB

161437469

RR

2016/11/15

817031

مؤسسة فادي مهدي دياب

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان – بعبدا – حارة حريك الشارع العام مبنى دياب

LB

161437574

RR

2016/11/15

18
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تاريخ ارسال البريد

رقم البريد

239431

جميلة يوسف كنعان

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان املــن البوشرية حــي مــار م ــارون ش ــارع مــار م ــارون رقم LB
 1653مبنى ديب بسترس

161437557

RR

2016/11/15

620365

امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ل ـل ـب ــاس ـت ـي ــك (كـ ـمـ ـي ــل اب ــراهـ ـي ــم  2009/1/1لغاية 2009/12/31
اجريس)

جبل لبنان املنت منطقة الجديدة شارع الرئيسي مبنى ملكه طابق LB
صفر

161437628

RR

2016/11/15

1459100

امني محمد شهيل

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان بعبدا حــارة حريك شــارع مدرسة بيروت االهلية مبنى LB
العيسائي

161437591

RR

2016/11/15

313912

دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان بعبدا حارة حريك شارع تجاه البنك الفرنسي مبنى فواز LB
طابق االول

161437588

RR

2016/11/15

898285

مؤسسة وليد وديع ناصيف

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان املنت منطقة املتني حي عني ام موسى شارع عني ام موسى LB
مبنى رقم العقار  3141طابق صفر

161437543

RR

2016/11/15

636506

بايبس (انطوان نخول فدعوس )

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان كسروان منطقة غادير حي الساحة شارع الساحة مبنى LB
العضم طابق 1

161437565

RR

2016/11/15

2768104

سيمون جرجس الحصري

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان ,كـســروان ,املــراديــه ,حــي السنترال,الشارع الـعــام ,مبنى LB
بملكه ,الطابق صفر

150 437 161

RR

2016/11/14

35856

مــؤس ـســة جـ ــورج جـمـيــل س ـعــد لـلـتـعـهــدات  2009/1/1لغاية 2009/12/31
واملقاوالت العامة

جـبــل لـبـنــان ,بـعـبــدا ,حـمــانــا ,الغميق ,ش ــارع الـغـمـيــق ,مبنى سعدLB ,
الطابق صفر.

163 437 161

RR

2016/11/14

1631287

اميرة مصطفى غنيم

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان ,بعبدا ,حــارة حريك ,طريق املطار ,شــارع طريق املطارLB ,
مبنى عيد ,الطابق صفر.

177 437 161

RR

2016/11/14

78558

مـطـعــم اب ــو جــوزيــف (ورثـ ــة جــوزيــف داود  2009/1/1لغاية 2009/12/31
الخوري)

جـ ـ ـب ـ ــل ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان ,املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ,جـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــب ,شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع ات ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرادLB ,
م ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــى ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ,الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ــق صـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــر.

185 437 161

RR

2016/11/14

1085561

 FAMILY HOME LINEفاميلي هوم الين  2009/1/1لغاية 2009/12/31
ش.م.م

جبل لبنان ,املــن ,سد البوشرية ,سد البوشرية ,الشارع الرئيسيLB ,
جانب معمل العسيلي,مبنى سنتر نور .

194 437 161

RR

2016/11/14

110721

شركة سنتر أوتو ش.م.م

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان ,بعبدا ,عني الرمانة ,بويز ومطر ,الـشــارع الـعــام ,مبنى LB
فرحات ,الطابق

203 437 161

RR

2016/11/14

1263944

حسني علي الزين

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان ,بعبدا ,برج البراجنة ,تحويطة الغدير ,شارع تحويطة LB
الغدير ,مبنى حيدر.

217 437 161

RR

2016/11/14

417013

معمل فؤاد توفيق مارون

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

دير شمرا  -مبنى فؤاد مارون

LB

161437265

RR

2016/11/14

1171722

( RO-TIAكلودين قبالن منصور)

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

بعبدا  -فوبور سان جان

LB

161437384

RR

2016/11/15

2406888

ناعورة الرومية (ناجي وهنري صفير)

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

القليعات  -الرومية

LB

161437132

RR

2016/11/10

221462

فيرست لوك

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

غادير -شارع العام -مبنى معوض

LB

161437146

RR

2016/11/10

8100

الشركة التجارية الدولية املحدودة (لبنان)  2009/1/1لغاية 2009/12/31
شمم

جبل لبنان ،املنت ،الفنار ،املوتور ،شارع العام ،مبنى حداد ،الطابقLB 0
هاتف888712/01:

161437486

RR

2016/11/15

244631

داني جوزف ضو

 2009/1/1لغاية 2015/12/31

جبل لبنان ،جبيل ،حــاالت الضيعة ،الشارع العام ،مبنى ،الطابقLB 2
هاتف307110/03 – 477524/09 :

161437530

RR

2016/11/15

612198

فارما-فيو ش.م.م

 2009/1/1لغاية 2015/12/31

جبل لبنان ،جبيل ،شــارع طريق عــام ،مبنى نوفل ،الطابق 1هاتفLB :
457608/09

161437526

RR

2016/11/15

1352718

ختشيك كالوسه ابتيان

 2009/1/1لغاية 2015/12/31

جـبــل لـبـنــان ،امل ــن ،ال ــدك ــوان ــة ،ش ــارع ع ــام ،مـبـنــى عـقـيـقــي ،الـطــابــقLB 1
هاتف142152/70 – 780313/03:

161437512

RR

2016/11/15

475971

العاملية (بسام حسني حمود)

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان ،بعبدا ،الشياح ،الطيونة ،شارع صيدا القديم ،مبنى برج LB
الطيونة ،الطابق 5هاتف849985/03:

161437509

RR

2016/11/15

11572

شركة روبكو ش.م.م

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان ،املــن ،البوشرية ،ال ــدورة ،شــارع مستشفى مــار يوسفLB ،
مبنى  ،DORA GATEالطابق 7هاتف575959/01:

161437490

RR

2016/11/15

1282445

سوليوشنز كومبيوتر تكنولوجي ( برنار  2009/1/1لغاية 2010/12/31
نقوال الحاج )

املــن  -املـنـصــوريــة – االوتــوس ـتــراد الـجــديــد – مبنى سنتر غصن – LB
الطابق األول

158709175

RR

2016/11/15

1343290

عائدة ديب رزق

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

املــن  -الجديدة – قــرب سنترال الجديدة -الشارع العام – عقار رقم LB
 58قسم 15

158709184

RR

2016/11/15

477048

BUSINESS
AND
DEVELOPMENT S.A.R.L

 2009/1/1 GENERALلغاية 2009/12/31

بيروت – الصنائع – جــورع عاصي – مبنى غرين غــاردن – الطابق LB
الثاني

9974691

RR

2016/11/15

63243

مستودع ادوية الرضا

 2011/1/1لغاية 2015/12/31

جبل لبنان ،بعبدا ،حارة حريك ،شارع القسيس ،مبنى ايتسام رعدLB ،
الطابق1

136822261

RR

2016/11/15

65035

مؤسسة منير رضا التجارية(ف)1

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان ،بعبدا ،برج البراجنة ،شارع العام ،مبنى احمد املصريLB ،
الطابق0

136822244

RR

2016/11/15

305909

مــؤسـســة رك ــن ال ـت ـجــاريــة ( مـحـمــد جميل  2011/1/1لغاية 2013/12/31
ركني )

جـبــل ل ـب ـنــان ،ب ـع ـبــدا ،حـ ــارة ح ــري ــك ،االب ـي ــض ،شـ ــارع ال ـقــائــم ،مبنى LB
مصطفى فواز ،الطابق0

136822275

RR

2016/11/15

2895407

طليع شاهني االعور

 2009/1/1لغاية 2010/12/31

جبل لبنان – بعبدا – فالوغا – حي العام

LB

136822213

RR

2016/11/15

82094

هاي واي ترايدنغ كومباني

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

عــالـيــه -خـلــده – ال ـشــارع الـعــام – مبنى ملك بـســام ال ـجــردي – طابق LB
ارضي

158709224

RR

2016/11/15

96954

سعيد امني بو غنام

 2010/1/1لغاية 2011/12/31

عاليه – الشويفات – حي القبة – الشارع العام  -بملكه

LB

136822289

RR

2016/11/15

927

الشركة اللبنانية لصناعة االخشاب ش.م.ل  2011/1/1لغاية 2013/12/31
 -ليبانبوا -

بيروت – شارع الظريف – يعقوب الصروف – مبنى جلول

LB

136822235

RR

2016/11/15

8585

شــركــة االسـتـشــارات الهندسية الصناعية  2011/1/1لغاية 2013/12/31
ش.م.م

جبل لبنان ،عاليه ،الشويفات ،االم ــراء ،شــارع تينول/حي االم ــراءLB ،
مبنى شفيق صعب ،الطابق0

136822315

RR

2016/11/15
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158201

محل فيصل القعسماني

 2013/1/1لغاية 2015/12/31

جبل لبنان ،عاليه ،الـشــويـفــات ،القبة ،شــارع الـعــام ،مبنى شعبانLB ،
الطابق0

136822258

RR

2016/11/15

631816

شارلوت ترايدنغ ش.م.م

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

عاليه – الشويفات – حي القبة – شارع الضمان االجتماعي – مبنى LB
محمد كنعان – طابق 0

136822301

RR

2016/11/15

1701602

طوكيو سنتر (طارق مجيد عزاقير)

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

عاليه -بشامون – اليهودية -الشارع العام – مبنى حميداني – طابق LB
ارضي

136822227

RR

2016/11/15

11817

االمبراطور ش.م.م

 2009/1/1لغاية 2011/12/31

كـســروان – غــاديــر – اوتــوسـتــراد جونيه – مبنى خــوري وب ــارود LB -
الطابق األول

158709198

RR

2016/11/15

74183

ا.س مستر دوالر

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

ذوق مكايل – اوتوستراد طرابلس – ملك يونس – الطابق األرضي

LB

158709215

RR

2016/11/15

555407

نايت الين (ايلي جرجس عيد)

 2009/1/1لغاية 2011/12/31

كسروان – غزير – مقابل اوتيل رزيدانس – مبنى بو ديوان  -الطابق LB
األول

158709238

RR

2016/11/15

71980

معرض ايلي ابو خاطر للسيارات

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

كسروان – صربا – جونيه – الشارع العام – مبنى ايلي ابو خاطر

LB

9974690

RR

2016/11/15

77418

شركة ميغا هوتز

 2011/1/1لغاية 2015/12/31

كسروان – صربا – الكسليك – مبنى رشيد الخازن

LB

158709207

RR

2016/11/15

2897874

مروان سمعان عطالله (وايت الين)

 2009/1/1لغاية 2010/12/31

كسروان – طبرجا – الطريق البحرية – مبنى وايت الين  -دميان LB -
الطابق األرضي

158709167

RR

2016/11/15

730864

جورج ملحم نجم

 2009/1/1لغاية 2015/12/31

جبل لبنان  -املنت  -سن الفيل  -الغزال  -ابو محمد  -ط LB 367697/03 - 4

161437035

RR

2016/11/15

220459

مؤسسة انطوان عبدو خليل

 2009/1/1لغاية 2015/12/31

جبل لبنان -كسروان  -فيطرون  -الساحة  -العام  -خليل  -ط ارضي LB
700721/03 -

161437075

RR

2016/11/15

794036

زياد اسعد عواد

 2009/1/1لغاية 2015/12/31

جبل لبنان كسروان -عجلتون  -بويز  -عواد  -ط أرضي LB 231401/09 -

161437089

RR

2016/11/15

1216525

النجاة للتجارة (نجاة غانم ابو طربوش)

 2009/1/1لغاية 2015/12/31

جبل لبنان  -كـســروان  -ذوق مصبح  -كنيسة مــار الياس  -العام LB -
شربل نجم  -ط ارضي 871337/03 -

161437101

RR

2016/11/15

215393

مؤسسة روكسيم ets roc-yium

 2009/1/1لغاية 2015/12/31

جبل لبنان  -كـســروان  -سهيله  -محطة جـلــوان  -شــارع  - 29واكــد LB
رحمه  -ط 234742/09 - 1

161437092

RR

2016/11/15

275238

همبرسوم اكوب جنباشيان

 2009/1/1لغاية 2015/12/31

جبل لبنان  -املنت  -برج حمود  -كمب مرعش  -اراكس -برج حمود LB -
ارضي 678078/03 -

161437013

RR

2016/11/15

56384

مؤسسة الياس عبدو ابو نادر

 2009/1/1لغاية 2015/12/31

جـبــل لـبـنــان  -امل ــن  -جـســر الـبــاشــا  -غـيــر مـعــرف  -ج ــون كينيدي LB -
سماح اندراوس  -ط ارضي 495498/03 -

161437027

RR

2016/11/15

1747461

عماد الرواس لبيع السيارات وتأجيرها

 2009/1/1لغاية 2015/12/31

ج ـبــل ل ـب ـنــان  -ب ـش ــام ــون  -ال ـس ــاح ــة  -ال ـع ــام  -حـلـبــي  -ط ارضـ ــي LB -
281118/03

161437061

RR

2016/11/15

266780

الشركة العاملية للشحن والتصدير جــواد  2009/1/1لغاية 2015/12/31
وسيرميني ش.م.م

جبل لبنان  -بعبدا  -الشياح  -اسعد االسـعــد  -حمزة -ط ارضــي LB -
734059/76

161437058

RR

2016/11/15

259912

محل محمد احمد املوسوي التجاري

 2009/1/1لغاية 2015/12/31

جبل لبنان  -برج البراجنة  -االوزاعي  -املرامل  -احمد املوسوي -ط LB
ارضي 672003/03 -

161437044

RR

2016/11/15

1539661

مؤسسة سحر التجارية

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان –بعبدا-حارة حريك-شارع مكرول مبنى شاهني

LB

161437781

RR

2016/11/15

77907

زياد ابو الحسن

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان –بعبدا-حمانا-شارع العام -مبنى بدور اخوان

LB

161437778

RR

2016/11/15

166917

زياد غنيمة

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان –املنت-بيت الشعار-مار مخايل-شارع مار الياس -مبنى LB
غنيمة

161437747

RR

2016/11/15

209838

محطة كنج الكبرى

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان –الشياح -شارع االسعد -مبنى كنج

LB

161437755

RR

2016/11/15

298718

جام – جميل نسيب ضو

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جـبــل لـبـنــان –كـ ـ ـس ـ ــروان-ذوق م ـكــايــل-ال ـخ ـنــدق-شــارع ال ـع ــام -مبنى LB
الجميل ط3

161437764

RR

2016/11/15

1820787

فضل محمد شكر

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

ج ـبــل ل ـب ـنــان –ب ـع ـبــدا-ال ـل ـي ـل ـكــي-حــي ال ـج ــام ـع ــة-ش ــارع الـ ـع ــام -مبنى LB
شحرور ط1

161437733

RR

2016/11/15

190238

مؤسسة ميشال جورج جبور

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جـبــل لـبـنــان –املــن-ضـبـيــه-سـفــن اب-شـ ــارع سـفــن اب -مبنى جــوزف LB
عبود ط5

161437795

RR

2016/11/15

8326

شركة تاج التجارية

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان –بعبدا -شارع سان شارل -مبنى سالم ط4

LB

161437804

RR

2016/11/15

759248

م ــؤس ـس ــة ح ـس ــن مـ ـن ــذر ل ـب ـيــع امل ـح ــروق ــات  2009/1/1لغاية 2009/12/31
واملازوت

جبل لبنان –برج البراجنة -منذر -شارع العام -مبنى عمار

LB

161437720

RR

2016/11/15

744809

م ــؤس ـس ــة ج ـب ــق ل ـل ـت ـج ــارة (ح ـس ــن مـحـمــد  2009/1/1لغاية 2009/12/31
جبق)

جبل لبنان –عــالـيــه -العمروسية – حــي السلم  -شــارع الحسينيةLB -
مبنى محمد جبق ط .

161437849

RR

2016/11/16

241461

عبد الله محمد شمس الدين

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان –بعبدا -شارع عبد الكريم الخليل -مبنى نايف طالب طLB 1

161437852

RR

2016/11/16

163502

rachelle

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان –بعبدا-الشياح-عبد الكريم الخليل  -شارع عبد الكريم LB
الخليل -مبنى كنج ط.

161437866

RR

2016/11/16

83789

حسني حيدر

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

ج ـبــل ل ـب ـنــان –ب ـع ـب ــدا-ال ـغ ـب ـي ــري -ج ـ ــادة االس ـت ـق ــال  -ش ـ ــارع ج ــادة LB
االستقالل  -مبنى ملك عالمة

161437897

RR

2016/11/16

139778

مؤسسة حسني محمد سليمان

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان –بعبدا-برج البراجنة -جامع العرب  -شارع جامع العرب LB
 -مبنى برجي وحيدر -ط.

161437883

RR

2016/11/16

139932

مؤسسة االمان التجارية(احمد امهز)

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان –املنت-سن الفيل -القلعة – شارع العام  -مبنى امهز -ط.

LB

161437870

RR

2016/11/16

118810

عصمت عدنان حميد

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

ج ـبــل ل ـب ـنــان –ب ـع ـب ــدا-ح ــارة ح ــري ــك -حـ ــارة ح ــري ــك  -شـ ــارع  -مبنى LB
الصباح -ط.

161437923

RR

2016/11/16

75615

شركة محمود يونس وشركاه

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان–بعبدا-حارة حريك -بئر العبد -شــارع الــرويــس -مبنى LB
يونس -ط.

161437910

RR

2016/11/16

2228950

بالل ونضال الجردي

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان–عاليه-الشويفات -القبة -شارع العام -مبنى االمريكان

LB

161437937

RR

2016/11/16

197726

فريدلي فاشون

 2009/1/1لغاية 2009/12/31

جبل لبنان–املنت-انطلياس -شارع املير ابي اللمع -مبنى الكيان-ط6

LB

161437906

RR

2016/11/16
التكليف 2321
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

كبار اوروبا في أمان
التحقت فرق جديدة بركب المتأهلين الى
دور الـ  16في دوري أبطال أوروبا ،اذ بعدما
كــان أرسـنــال وبــاريــس ســان جيرمان وبايرن
مـيــونـيــخ واتـلـتـيـكــو مــدريــد قــد حسموا
تأهلهم في الجولة الرابعة ،انضم اليهم
ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي في
الجولة الخامسة
اق ـتــرب عـقــد ال ــدور الـثــانــي فــي دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا م ــن االك ـت ـم ــال بـعــدمــا
أس ـ ــدل ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــارة ع ـ ـلـ ــى الـ ـج ــول ــة
الخامسة ما قبل األخيرة فيها .وبني
ليلة الثالثاء وليلة األرب ـعــاء ،أعلنت
الـ ـف ــرق ال ـك ـب ـيــرة ح ـس ـم ـهــا تــواج ــدهــا
فــي دور الـ ـ  ،16مـتـصــدرة بغالبيتها
مجموعاتها .امــا فــرق املــركــز الثاني
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـح ـس ــم ت ــأه ـل ـه ــا فـتـنـتـظــر
الجولة السادسة بداية الشهر املقبل.
وب ـعــدمــا ك ــان ب ــاري ــس س ــان جـيــرمــان
قــد حسم تأهله وأرسـنــال فــي الجولة
السابقة ،انتهى الصراع بينهما أمس
بتعادل إيجابي  2-2ضمن منافسات
املـجـمــوعــة االول ـ ــى .وس ـجــل ألرس ـنــال،
ال ـفــرن ـس ــي أول ـي ـف ـي ـيــه ج ـي ــرو ( 45مــن
ركلة جــزاء) وااليطالي ماركو فيراتي
( 60خطأ في مرماه) ،ولسان جيرمان
األوروغوياني ادينسون كافاني ()18
والبرازيلي لوكاس مورا (.)77
وصـ ـ ــار رص ـي ــد ك ــل م ــن ال ـف ــري ـق ــن 11
نـ ـقـ ـط ــة ،ي ـل ـي ـه ـم ــا بـ ـ ـ ــازل ال ـس ــوي ـس ــري
ولــودوغــوريـتــس البلغاري بنقطتني،
بعد أن تعادال .2-2
وفـ ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ،ل ــم يـحـســم
نــابــولــي االي ـط ــال ــي تــأه ـلــه ال ــى ال ــدور
امل ـق ـب ــل ب ـس ـبــب تـ ـع ــادل ــه ال ـس ـل ـب ــي مــع
ضيفه دينامو كييف االوكراني .0-0
أخ ــر بشيكطاش التركي تأهل
كــذلــكَّ ،
بنفيكا البرتغالي بتعادله معه ،3-3
حيث ارتفع رصيد نابولي مع بنفيكا
الـ ــى  8ن ـق ــاط م ـقــابــل  7لـبـشـيـكـطــاش،
ونقطة لدينامو كييف .وبقي الحسم
للجولة السادسة واألخيرة.
وفـ ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـث ــال ـث ــة ،وك ـم ــا كــان
م ـت ــوق ـع ــا ،ت ــأه ــل ب ــرش ـل ــون ــة الـ ــى دور
ال ـ ـ  ،16ب ـف ــوزه ع ـلــى مـضـيـفــه سلتيك
االس ـ ـ ـكـ ـ ــوت ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــدي  ،0-2س ـج ـل ـه ـم ــا
االرجنتيني ليونيل ميسي ( 24و55
مــن ركلة ج ــزاء) .كما نجح مانشستر
سيتي بــالـلـحــاق ب ــه ،رغ ــم تـعــادلــه مع
مـضـيـفــه ب ــوروس ـي ــا مــونـشـنـغــادبــاخ
االملــانــي  .1-1وتـقــدم مونشنغالدباخ
بواسطة البرازيلي رافــايــل ( ،)23لكن
س ـي ـتــي عـ ـ ــادل ع ــن ط ــري ــق اإلس ـب ــان ــي
دافيد سيلفا (.)45

سجل ميسي هدفي التأهل لبرشلونة (أ ف ب)
وتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة املـ ـجـ ـم ــوع ــة
ب ـ ـ  12ن ـق ـط ــة ،ي ـل ـيــه س ـي ـتــي ب ـ ـ  ،8ثــم
مونشنغالدباخ بــ ،5وأخيرًا سلتيك
بنقطتني.
وفــي املجموعة الرابعة ،كــان االسمان
الكبيران فيه أتلتيكو مدريد وبايرن
م ـي ــون ـي ــخ قـ ــد ح ـس ـم ــا ت ــأه ـل ـه ـم ــا مــن
الـ ـج ــول ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة .مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،حــافــظ
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ع ـلــى ص ــدارت ــه الـتــي

ثأر روستوف من
بايرن ميونيخ وتغلب
عليه 2-3

ضمنها وتغلب على ضيفه إيندهوفن
الهولندي  ،0-2سجلهما الفرنسيان
كيفن غاميرو ( )55وأنطوان غريزمان
( .)66أما بايرن ،فخسر أمام روستوف
الــروســي ال ــذي ث ــأر مـنــه وتـغـلــب عليه
 .2-3وسـ ـج ــل ل ــروسـ ـت ــوف اإليـ ــرانـ ــي
س ــردار ازم ــون ( )44وديـمـيـتــر بــولــوز
( 50م ــن ركـ ـل ــة ج ـ ـ ــزاء) واالكـ ـ ـ ـ ــوادوري
ك ــري ـس ـت ـي ــان نـ ــوبـ ــوا ( ،)67ول ـب ــاي ــرن

الـ ـب ــرازيـ ـل ــي دوغـ ـ ـ ــاس ك ــوس ـت ــا ()34
واالسباني خوان برنات (.)52
وتصدر اتلتيكو املجموعة بـ  15نقطة
ي ـل ـيــه ب ــاي ــرن ب ـ ـ  ،9ث ــم روسـ ـت ــوف بـ ــ،4
وأخيرًا ايندهوفن بنقطة.
من جهة أخرى ،لعبت باقي املجموعات
ليل الثالثاء.
ففي املجموعة الخامسة ،تأهل موناكو
بفوزه على ضيفه توتنهام االنكليزي
 ،0-1ولحق به باير ليفركوزن األملاني
رغ ـ ـ ــم ت ـ ـعـ ــادلـ ــه م ـ ــع م ـض ـي ـف ــه س ـس ـكــا
موسكو الروسي  ،1-1ليرفع موناكو
رص ـي ــده ال ــى  11نـقـطــة ف ــي ال ـص ــدارة،
مقابل  7نقاط لليفركوزن الثاني الذي
ضمن تأهله بغض النظر عن نتيجته
فــي الـجــولــة االخ ـيــرة كــونــه ت ـعــادل مع
توتنهام الثالث برصيد  4نقاط سلبًا
ذهابًا وفاز عليه  0-1ايابًا.
وفــي املجموعة السادسة ،حسم ريال
مـ ــدريـ ــد ت ــأهـ ـل ــه ب ـ ـفـ ــوزه عـ ـل ــى ضـيـفــه
سـ ـب ــورتـ ـيـ ـن ــغ لـ ـشـ ـب ــون ــة ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
 .1-2وض ـمــن املـجـمــوعــة ذات ـه ــا ،جــدد
بوروسيا دورتموند االملاني الذي كان
ضــامـنــا تــأهـلــه مـنــذ ال ـجــولــة املــاضـيــة
ف ـ ـ ــوزه الـ ـك ــاس ــح ع ـل ــى ض ـي ـف ــه لـيـجـيــا
وارسو البولوني .4-8
وعــزز دورتموند صدارته للمجموعة
رافعًا رصيده الى  13نقطة ،مقابل 11
نقطة لريال مدريد ،وخرج سبورتينغ
ب ـ ـ  3ن ـق ــاط وس ـس ـكــا مــوس ـكــو بنقطة
واحدة من الدور االول.
وفي املجموعة السابعة ،دخل ليستر
س ـي ـت ــي الـ ـ ـ ــذي يـ ـع ــان ــي األم ـ ـ َّـري ـ ــن فــي
الدوري االنكليزي املمتاز هذا املوسم،
الى مباراته مع كلوب بروج البلجيكي
وه ــو ب ـحــاجــة ال ــى ال ـت ـع ــادل م ــن أجــل
ضـمــان بطاقته الــى ال ــدور الثاني في
أول مشاركة له ،لكنه لم يكتف بنقطة
وح ـســم مــواجـهـتــه م ــع ضـيـفــه بــالـفــوز
عليه  .1-2ورفع ليستر رصيده الى 13
نقطة في الـصــدارة بفارق  5نقاط عن
بورتو البرتغالي الثاني الــذي تعادل
م ــع مـضـيـفــه كــوب ـن ـهــاغــن الــدن ـمــاركــي
الثالث ( 6نقاط) .0-0
وفـ ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ال ـ ـ ـثـ ـ ــام ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ع ـ ــاد
يوفنتوس من األنــدلــس ببطاقته الى
الدور الثاني بعدما حول تأخره أمام
مضيفه إشبيلية الــى فــوز  .1-3ورفــع
يــوفـنـتــوس رصـيــده الــى  11نقطة في
ال ـص ــدارة ب ـفــارق نقطة أم ــام اشبيلية
ال ـ ــذي كـ ــان ب ـحــاجــة الـ ــى ال ـت ـع ــادل من
أجــل ضمان تأهله .لكن عليه انتظار
ال ـجــولــة االخ ـي ــرة ض ــد مـضـيـفــه لـيــون
ال ـفــرن ـســي الـ ــذي ان ـعــش آم ــال ــه بـعــدمــا
أصبح على بعد ثالث نقاط من النادي
االندلسي بفوزه الغالي على مضيفه
دينامو زغرب الكرواتي .0-1

يوروبا ليغ

مهمة مصيرية إلنتر ميالنو
تنتظر مانشستر يونايتد اإلنكليزي
مــواجـهــة مهمة أم ــام ضيفه فيينورد
روت ـ ـ ـ ـ ـ ــردام ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي ،ف ـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـخــامـســة ق ـبــل األخ ـي ــرة م ــن مسابقة
"يوروبا ليغ" لكرة القدم.
ففي املجموعة األولــى ،يأمل يونايتد
تعويض خسارته في الجولة املاضية
أمام فنربخشه التركي  2-1بفوز على
فيينورد يعزز فرصته في التأهل.
ويتصدر فنربخشه الترتيب برصيد
 7نقاط بفارق األهداف أمام فيينورد،
ويــأتــي مانشستر ثــالـثــا ول ــه  6نقاط
وزوري ـ ــا لــوهــانـســك األوك ــران ــي أخـيـرًا
بنقطتني.
وفي املجموعة الحادية عشرة ،يلعب
إنـتــر مـيــانــو اإلي ـطــالــي خ ــارج ملعبه
أمــام هابويل بئر السبع اإلسرائيلي

ف ــي مـهـمــة ث ــأري ــة بـعــدمــا خـســر أمــامــه
بـشـكــل مـفــاجــئ فــي عـقــر داره  2-0في
الجولة األولى .ويتصدر سبارتا براغ
الـتـشـيـكــي تــرتـيــب املـجـمــوعــة برصيد
 9نقاط ،مقابل  7نقاط لساوثمبتون
اإلنكليزي و 4نقاط لهابويل ،ويأتي
إن ـتــر راب ـع ــا ب ـثــاث ن ـقــاط ف ـقــط .وهـنــا
برنامج املباريات (بتوقيت بيروت):
 املجموعة األولى:فنربخشة (تركيا)  -زوريــا لوهانسك
(أوكرانيا) ()18,00
م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد (إن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا) -
فيينورد (هولندا) ()22,05
 املجموعة الثانية:أس ـ ـتـ ــانـ ــا (كـ ـ ــازاخ ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــان)  -أبـ ــويـ ــل
نيقوسيا (قبرص) ()18,00
أوملـبـيــاكــوس (الـيــونــان)  -يــونــغ بويز

(سويسرا) ()22,05
 املجموعة الثالثة:غ ـ ــاب ـ ــاال (أذربـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان)  -أن ــدرلـ ـخ ــت
(بلجيكا) ()18,00
س ــان ــت إتـ ـي ــان (ف ــرنـ ـس ــا)  -مــايـنـتــس
(أملانيا) ()22,05
 املجموعة الرابعة:زيـنـيــت (روس ـي ــا)  -مــاكــابــي تــل أبيب
(إسرائيل) ()18,00
دوندالك (جمهورية إيرلندا)  -ألكمار
(هولندا) ()22,05
 املجموعة الخامسة:أوس ـت ــري ــا فـيـيـنــا (ال ـن ـم ـس ــا)  -أس ـتــرا
جيورجيو (رومانيا) ()22,05
روم ـ ــا (إي ـط ــال ـي ــا)  -ف ـي ـك ـتــوريــا ب ـلــزن
(تشيكيا) ()22,05
 -املجموعة السادسة:

أتلتيك بلباو (إسبانيا)  -ساسوولو
(إيطاليا) ()22,05
غنك (بلجيكا)  -رابيد فيينا (النمسا)
()22,05
 املجموعة السابعة:أي ـ ـ ــاك ـ ـ ــس أمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــردام (ه ـ ـ ــولـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدا) -
باناثينايكوس (اليونان) ()20,00
سلتا فيغو (إسبانيا)  -ستاندار لياج
(بلجيكا) ()20,00
 املجموعة الثامنة:غ ـنــت (بـلـجـيـكــا)  -ب ــراغ ــا (ال ـبــرت ـغــال)
()20,00
ش ــاخـ ـت ــار دون ـي ـت ـس ــك (أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا) -
قونياسبور (تركيا) ()20,00
 املجموعة التاسعة:ش ــال ـك ــه (أملـ ــان ـ ـيـ ــا)  -ن ـي ــس (ف ــرن ـس ــا)
()20,00

ك ـ ــراسـ ـ ـن ـ ــودار (روس ـ ـ ـيـ ـ ــا)  -ريـ ـ ــد ب ــول
سالزبورغ (النمسا) ()20,00
 املجموعة العاشرة:فـ ـي ــورنـ ـتـ ـيـ ـن ــا (إي ـ ـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا)  -ب ـ ـ ــاوك
سالونيكي (اليونان) ()20,00
سـلــوفــان ليبيريتش (تشيكيا)  -قره
باخ (أذربيجان) ()20,00
 املجموعة الحادية عشرة:هابويل بئر السبع (إسرائيل)  -إنتر
ميالنو (إيطاليا) ()20,00
سبارتا براغ (تشيكيا)  -ساوثمبتون
(إنكلترا)
 املجموعة الثانية عشرة:زي ـ ـ ــوري ـ ـ ــخ (سـ ـ ــوي ـ ـ ـسـ ـ ــرا)  -ف ـ ـيـ ــاريـ ــال
(إسبانيا) ()20,00
شـ ـتـ ـي ــوا بـ ــوخـ ــارسـ ــت (رومـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا) -
عثمانلي سبور (تركيا) (.)20,00
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أصداء عالمية

قضبان السجن تنتظر نيمار لعامين!
ت ـصـ ّـدر الـنـجــم الـبــرازيـلــي الـعـنــاويــن،
أمــس ،لكن بخبر سيئ حيث طالبت
ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة اإلس ـبــان ـيــة بسجنه
سنتني مــع فــرض غــرامــة مالية عليه
قدرها  10ماليني يورو بتهمة الغش
في صفقة انتقاله إلى برشلونة.
وأث ـ ـ ـ ــارت ص ـف ـق ــة انـ ـتـ ـق ــال ن ـي ـم ــار مــن
ســانـتــوس ال ـبــرازي ـلــي إل ــى ُبرشلونة
ً
ع ــام  2013ج ــدال كـبـيـرًا ،إذ أع ـلــن في
حينها أنها بلغت  57,1مليون يورو،
لـكــن الـتـحـقـيـقــات الح ـقــا كـشـفــت أنها
بحدود  83,3مليون يورو ،وأن النادي
اإلسـ ـب ــان ــي وال ــاع ــب أخ ـف ـيــا الـقـيـمــة
الحقيقية للتهرب من الضرائب.
وب ـعــد م ـســار ق ـضــائــي ط ــوي ــل ،ق ــررت
املحكمة العليا في إسبانيا في تموز
املاضي إسقاط تهمة الغش الضريبي
عن نيمار ،معتبرة أنــه لم يرتكب أي
ذنـ ــب ،ل ـكــن ال ـق ـض ــاء اإلس ـب ــان ــي أع ــاد
ف ـتــح ال ـق ـض ـيــة م ــن ج ــدي ــد ف ــي أي ـلــول
ب ـعــدمــا نـجـحــت ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة في
االستئناف.
وكــان "البرسا" قد وافــق في منتصف
حــزيــران عـلــى دف ــع غــرامــة بقيمة 5,5
م ــاي ــن ي ـ ـ ــورو مل ـص ـل ـح ــة الـ ـض ــرائ ــب
اإلس ـبــان ـيــة ف ــي إط ــار صـفـقــة جــزائـيــة

ُ ّ
م ــع ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ت ـج ــن ــب نـيـمــار
امل ــاح ـق ــات ال ـق ـضــائ ـيــة ف ــي مــوضــوع
انتقاله إلى النادي الكاتالوني.
وت ـ ّـم ــت م ــاح ـق ــة ن ـي ـم ــار ووالـ ـ ـ ــده ألن
ال ـق ـض ــاء اإلس ـب ــان ــي اع ـت ـبــر أن قيمة

انـتـقــال الــاعــب إلــى برشلونة ال تقل
عن  83,3مليون يــورو ،في حني أعلن
األخـيــر أن قيمة الصفقة كــانــت 57,1
مليون يــورو؛ بينها  40مليون يورو
لعائلة الالعب.

تتهم المحكمة نيمار بالغش في صفقة انتقاله إلى برشلونة (أ ف ب)

بايل لن يلعب «إل كالسيكو»
وك ــان ــت ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة االس ـبــان ـيــة
ق ــد طــالـبــت ســابـقــا بـمـحــاكـمــة نـيـمــار
ً
ووالـ ــده بسبب االح ـت ـيــال ،فـضــا عن
فتح تحقيق يشمل الرئيس الحالي
لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو
والــرئ ـيــس الـســابــق ســانــدرو روسـيــل
والنادي.
ويواجه نيمار أيضًا مالحقة قضائية
ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل حـ ـي ــث ق ـ ـ ــام ال ـق ـض ــاء
البرازيلي بتجميد جــزء من األصــول
املــال ـيــة لــاعــب وق ــدره ــا  43,5مليون
دوالر بـ ـسـ ـب ــب تـ ـهـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـهـ ــرب مــن
ال ـضــرائــب خ ــال ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة بني
 2011و.2013
وكـ ـ ـ ــان زم ـ ـيـ ــل نـ ـيـ ـم ــار األرج ـن ـت ـي ـن ــي
ً
ليونيل ميسي قد واجه موقفًا مماثال
ب ـع ــدم ــا أص ـ ـ ــدرت م ـح ـك ـمــة إس ـبــان ـيــة
فــي ال ـس ــادس مــن ت ـمــوز  2016حكمًا
بسجنه ملدة  21شهرًا مع تغريمه هو
ووالده (وكيل أعماله أيضًا) مبلغ 3,7
ماليني ي ــورو ،بسبب قضية التهرب
من الضرائب.
يذكر أنه يتم تعليق أي حكم من هذا
الـقـبـيــل كـمــا ه ــو شــائــع ف ــي إسـبــانـيــا
اذا كان الشخص يرتكب جرمه األول
والحكم الصادر بحقه أقل من عامني.

سوق اإلنتقاالت

مورينيو لن يستغني عن إبراهيموفيتش
ط ـم ــأن م ـ ــدرب مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو ،جماهير الفريق بأن ناديه
س ـي ـج ــدد ع ـق ــد املـ ـه ــاج ــم ال ـس ــوي ــدي
امل ـخ ـضــرم زالت ـ ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش
( 35ع ــام ــا) م ــن خ ــال تـطـبـيــق خـيــار
التمديد لعام إضافي.
وقال مورينيو خالل مؤتمر صحافي
ع ـش ـي ــة ل ـ ـقـ ــاء ف ــريـ ـق ــه مـ ــع ف ـي ـي ـن ــورد
روتـ ـ ـ ـ ــردام ال ـه ــولـ ـن ــدي فـ ــي "يـ ــوروبـ ــا
لـيــغ""ّ :وض ــع إبراهيموفيتش سهل
ج ــدا .وق ــع معنا عـقـدًا ملــدة عــام قابل
للتجديد عامًا آخر وسنقوم بذلك".
وج ـ ـ ـ ـ ــاء رد مـ ــوري ـ ـن ـ ـيـ ــو ع ـ ـلـ ــى أحـ ــد
ال ـص ـح ــاف ـي ــن ب ـع ــد ال ـت ـل ـم ـي ــح الـ ــذي
ق ــام بــه إبــراهـيـمــوفـيـتــش إل ــى إحــدى

الـصـحــف ال ـســويــديــة ال ـثــاثــاء حــول
إمـ ـك ــانـ ـي ــة اإلنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدوري
األميركي للمحترفني في املستقبل.
وقال نجم يونايتد الحالي لصحيفة
"اف ـت ــون ـب ــادت" ال ـســويــديــة إث ــر نيله
جــائــزة الـكــرة الذهبية ألفـضــل العب
ســويــدي لـلـمــرة ال ـحــاديــة ع ـشــرة في
مسيرته" :أجد نفسي أغزو الواليات
املتحدة كما غزوت أوروبا".
وأضــاف" :بعض الناس يمكثون في
م ـكــان واح ــد ط ــوال مسيرتهم لكني
تنقلت في أماكن عدة مثل نابوليون
فــي أوروبـ ــا وغ ــزوت كــل دول ــة عشت
ف ـي ـهــا" .وت ــاب ــع" :رب ـم ــا أع ـبــر املـحـيــط
األطـلـســي فــي أح ــد األي ــام لـكــي أغــزو
الواليات املتحدة".

ّلمح زالتان الى امكانية انتقاله الى
الواليات المتحدة (األناضول)

هــذا ،وقــد أمــل البرتغالي ان ال يترك
الـنـجــم االرجـنـتـيـنــي ليونيل ميسي
فــري ـقــه ال ـح ــال ــي ب ــرش ـل ــون ــة ،اذ ق ــال:
"هــي القصة نفسها تكرر في جميع
امل ـ ـ ــواس ـ ـ ــم .ك ـ ــل امل ـ ـ ــواس ـ ـ ــم ،يـ ـج ــب ان
يغادر ،لكنه ال يغادر ،وآمل اال يترك
برشلونة ابدًا".
وت ــأت ــي ت ـص ــري ـح ــات م ــوري ـن ـي ــو اث ــر
الـشــائـعــات الـتــي تـكــررهــا الصحافة
االنـكـلـيــزيــة وتـجـعــل مــن ميسي (29
عـ ــامـ ــا) اح ـ ــد االهـ ـ ـ ـ ــداف املـسـتـقـبـلـيــة
ل ـل ـن ــادي االن ـك ـل ـي ــزي .واوضـ ـ ــح "م ــو"
ان م ـي ـســي "ي ـن ـت ـمــي ال ـ ــى بــرش ـلــونــة
وب ــرش ـل ــون ــة ي ـن ـت ـمــي الـ ـي ــه ،ومـ ــا هــو
جميل في االمر انه يبدأ وينتهي مع
برشلونة".

الكرة اللبنانية

االتحاد يعيد مباراة اإلخاء واألنصار والعهد يقيل جاسبرت
عبد القادر سعد
قـ ـ ــررت ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة لــات ـحــاد
الـلـبـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم اع ـ ــادة م ـب ــاراة
اإلخاء األهلي عاليه واألنصار ضمن
األسبوع السابع من الدوري اللبناني
بعدما توقفت في الدقيقة  69وكانت
النتيجة  .2 - 2وجاء قرار االتحاد بعد
دراســة تقريري مراقب املباراة سعيد
عـبــد ال ـخــالــق وط ــاق ــم ال ـح ـكــام اضــافــة
الــى معطيات املـبــاراة واألح ــداث التي
رافقتها.
واس ـت ـن ــد االتـ ـح ــاد ف ــي قـ ـ ــراره الـ ــى أن
التقريرين لم يتضمنا أي ذكر لتعطيل
الـ ـلـ ـق ــاء مـ ــن قـ ـب ــل أحـ ـ ــد ال ـج ـم ـه ــوري ــن
وتـ ـح ــديـ ـدًا ج ـم ـه ــور اإلخ ـ ـ ـ ــاء األه ـل ــي
عاليه ،وخصوصًا أن شريط الفيديو
ال يـظـهــر دخ ــول الـجـمـهــور ال ــى أرض
املـلـعــب رغ ــم األح ـ ــداث ال ـتــي شهدتها
مدرجات اإلخاء األهلي عاليه .وعلمت
"األخ ـبــار" أن قــرار ايـقــاف املـبــاراة جاء
م ــن ال ـق ــوى األم ـن ـيــة وت ـح ــدي ـدًا امل ـقـ ّـدم
امل ـ ـس ـ ــؤول عـ ــن األمـ ـ ـ ــن داخـ ـ ـ ــل امل ـل ـعــب
ال ـ ــذي س ـعــى ج ــاهـ ـدًا ل ـل ـح ـصــول على
ت ـعــزيــزات قـبــل أن يـبـلــغ حـكــم امل ـبــاراة
جميل رمضان عدم امكانية استكمال
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املباراة لصعوبة ضبط األوضاع على
املدرجات وطلب انهاء اللقاء.
وعـ ـلـ ـي ــه ،ق ـ ـ ــررت ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
اع ـ ـ ـ ــادة امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة مـ ــن ب ــدايـ ـتـ ـه ــا عـلــى
مـلـعــب م ـحــايــد ي ـحــدد الح ـقــا وب ــدون
ج ـم ـهــور ،وبــال ـتــالــي اق ــام ــة مـبــاريــات
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـت ــاس ــع ب ـش ـك ــل طـبـيـعــي
بحيث يلعب األنـصــار مــع الراسينغ
الـجـمـعــة ال ـســاعــة  15.00عـلــى ملعب
بـيــروت الـبـلــدي ،بينما يلعب اإلخــاء

مع السالم زغرتا على ملعب تحدده
ّ
لجنة املسابقات اليوم ،لكن من املؤكد
أنــه ليس فــي بـحـمــدون حتى لــو كان
اللقاء على أرض اإلخاء.
في مكان آخر كان اجتماع مهم أيضًا
ّ
يعقد ،لكنه يتعلق بفريق العهد حيث
اج ـت ـم ـعــت ال ـل ـج ـنــة االداريـ ـ ـ ــة ل ـل ـنــادي
أمـ ـ ــس وق ـ ـ ـ ــررت اقـ ــالـ ــة املـ ــديـ ــر ال ـف ـنــي
ل ـل ـفــريــق األمل ــان ــي روبـ ـ ــرت جــاس ـبــرت
بعدما جــددت الثقة فيه يــوم السبت.

وج ـ ـ ــاء ق ـ ـ ــرار ال ـل ـج ـن ــة االداري ـ ـ ـ ـ ــة بـعــد
ال ـخ ـس ــارة ال ـت ــي لـقـيـهــا ال ـف ــري ــق أول
مــن أم ــس أم ــام شـبــاب الـســاحــل 1 - 0
بـ ـه ــدف رائ ـ ـ ــع ل ـع ـل ــي ح ـ ــوران ـ ــي عـلــى
ملعب صـيــدا فــي م ّـبــاراة مــؤجـلــة من
املرحلة الثانية .ومثلت الخسارة أمام
ال ـســاحــل صــدمــة لـلـعـهــداويــن الــذيــن
ّ
عجزوا عن هز شباك الحارس املتألق
علي حالل رغم سيطرتهم ووصولهم
امل ـت ـكــرر ال ــى مـنـطـقــة ال ـســاحــل ،فـبــدت
ال ـخ ـي ـبــة ع ـلــى وج ـ ــوه ال ــاع ـب ــن ومــن
ً
خلفهم جاسبرت الــذي وقف مذهوال
وم ـس ـت ـغ ــرب ــا عـ ـ ــدم ت ـس ـج ـيــل الع ـب ـيــه
لألهداف رغم عدد املرات التي وصلوا
فيها الى املرمى الساحلي وخصوصًا
ف ــي ظ ــل وجـ ــود الع ـبــن أم ـث ــال حسن
شعيتو وأحمد زريق والقائد عباس
ع ـطــوي وال ـن ـي ـج ـيــري ك ـب ـيــرو مــوســى
وال ـ ـبـ ــدالء م ـح ـمــد ق ـ ــدوح وال ـتــون ـســي
يوسف املويهبي وجاد الزين.
أمـ ـ ــا الـ ـس ــاح ــل فـ ـق ــد اسـ ـتـ ـح ــق الـ ـف ــوز
بــاألسـلــوب ال ــذي لعب بــه لكنه خسر
ج ـهــود ح ــارس ــه ع ـلــي ح ــال ف ــي لـقــاء
الـ ـف ــري ــق مـ ــع ال ـن ـج ـم ــة فـ ــي األسـ ـب ــوع
الـ ـت ــاس ــع مـ ــع ن ـي ــل ح ـ ــال ان ـ ـ ـ ــذارًا هــو
الثالث املتراكم له في البطولة.

لن يلعب الويلزي غاريث بايل مباراة "إل
كالسيكو" بني فريقه ريال مدريد وغريمه
برشلونة في الدوري االسباني لكرة القدم
في نهاية االسبوع املقبل اثر تعرضه الصابة
في كاحله بحسب ما ذكرت الصحف املحلية
االسبانية امس.
الريال كان قد اصدر بيانًا اشار فيه الى ان
"غاريث بايل تعرض لتمزق في احد اوتار
الكاحل" من دون ان يحدد فترة غيابه ،لكن
صحيفتي "آس" و"ماركا" اكدتا ان بايل سيغيب
عن املواجهة الكبرى ،ال بل حددت االولى مدة
غيابه بفترة تراوح بني  3و 4اسابيع.

سيتي يخسر جهود كومباني
أكد املدرب اإلسباني ملانشستر سيتي اإلنكليزي،
جوسيب غوارديوال ،أن قائد الفريق وقلب دفاعه
البلجيكي فنسنت كومباني سيغيب عن املالعب
ألسابيع عدة بسبب إصابة في ركبته.

إقالة كلينسمان
من تدريب أميركا
عاد بروس أرينا لإلشراف على املنتخب
األميركي لكرة القدم خلفًا لألملاني يورغن
كلينسمان ،وذلك بحسب ما أعلن اإلتحاد
األميركي للعبة.
وكان اإلتحاد األميركي قد أقال كلينسمان من
منصبه بسبب نتائج املنتخب األميركي في
الدور األخير من تصفيات الكونكاكاف املؤهلة
إلى مونديال روسيا .2018

أخبار رياضية

افتتاح بطولة السلة األحد

حسم االتحاد اللبناني لكرة السلة أمره ّ
وثبت
يوم االحد موعدًا الطالق بطولة لبنان للدرجة
األولى حيث سيلعب الشانفيل مع ضيفه
الرياضي الساعة  17.00في ديك املحدي .وإذا
كانت املرحلة األولى ستنطلق األحد ،فإنها
ستختتم بعد ثمانية أيام وتحديدًا األحد 4
كانون األول بلقاء التضامن الزوق وضيفه
هوبس على ملعب مجمع نهاد نوفل الساعة
 .17.00وما بني األحدين املقبلني سيلتقي
اللويزة مع هومنتمن الخميس في  1كانون
األول على ملعب املركزية الساعة  ،20.00فيما
يلعب الحكمة مع االتحاد ميروبا ،الجمعة
الساعة  18.00في غزير ،على أن يستضيف
املتحد فريق بيبلوس السبت الساعة ،17.00
على ملعب الصفدي.

تزكية في انتخابات اتحاد األيكيدو
عقدت الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني
لأليكيدو جلستني في نادي مون ال سال
بحضور  6اندية مستوفاة الشروط من اصل
 8اندية .وانعقدت الجلسة االولى العادية حيث
جرى خاللها استعراض البيانني االداري واملالي
لالتحاد لسنة  2016وجرت املوافقة عليهما
باالجماع وابراء ذمة االتحاد .أما الجلسة الثانية
االستثنائيةّ ،
فخصصت النتخاب هيئة ادارية
جديدة لالتحاد حيث ترأس الجلسة جوزف ابو
سمرا ،باعتباره أكبر االعضاء سنًا من غير
املرشحني ،وأعلن اسماء املرشحني الخمسة مللء
املقاعد الخمسة وهم القاضي الدكتور شادي
الحجل ،اوديت ملكون ،وسام سعادة ،ريان
زخور والياس الهاشم .وأعلن فوز املرشحني
الخمسة بالتزكية .بعد ذلك اجتمع الفائزون
وجرى توزيع املناصب االدارية على االعضاء
على الشكل التالي :القاضي الدكتور شادي
الحجل (رئيسًا) ،الياس الهاشم (نائبًا للرئيس)،
وسام سعادة (امينًا للسر) ،ريان زخور (امينًا
للصندوق) ،أوديت ملكون (عضوًا مستشارًا).
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سرسق».
بين قطف الزهور واأللغام ،يبصر «معرض الخريف الثاني والثالثون» النور في «متحف
ً
عند السادسة من مساء اليوم ،يفتتح المعرض ،بعد غياب خمس سنوات ،مقدمًا للجمهور أعماال
ّ
ويصوت
لـ  52فنانًا .هذا الجمهور ستكون له الكلمة الفصل ،فهو من سيختار «أهم» عمل فني
له (على مدار شهر ونصف شهر في «متحف سرسق») إلعطائه الجائزة المعنوية المضافة إلى
الئحة الجائزتين الثابتتين« :جائزة متحف سرسق» ،و«جائزة الفنانين الشباب المبدعين» (تقدمة
هند سنو) .تغييرات كثيرة وتنوع كبير ،يميزان المعرض حيث تتجاور اللوحات الزيتية مع األعمال
الورقية والتقنيات المتعددة ،كما التصوير والفيديو والنحت والخزفيات« .األخبار» زارت المتحف
عشية انطالق المعرض ووضع اللمسات األخيرة
نيكول يونس
ال ي ـق ـطــع «مـ ـع ــرض ال ـخ ــري ــف» هــذا
ال ـعــام الـحـبــل مــع دوراتـ ــه الـســابـقــة،
ل ـك ـنــه أي ـض ــا ال ي ـت ــرك ن ـف ـســه أس ـي ـرًا
ل ـ ـل ـ ـقـ ــديـ ــم .قـ ـ ـف ـ ــزة نـ ــوع ـ ـيـ ــة ل ـن ــاح ـي ــة
ّ
ال ـبــرم ـجــة وال ـت ـح ـض ـيــر ،ت ـبــرهــن أن
ف ــري ــق امل ـت ـحــف بـ ــإدارتـ ــه ال ـج ــدي ــدة،
يتمتع بـطــاقــة مــدهـشــة عـلــى العمل
امل ـن ـظــم امل ـث ـم ــر .س ـن ـتــرقــب امل ـعــرض
ً
الثالث والثالثني بعد عامني .مثال،
هـ ـ ــذا أحـ ـ ــد الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ال ـن ــاض ـج ــة
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـتــوق ـيــت ،فـمـعــرض
الـ ـخ ــري ــف ك ـ ــان يـ ـق ــام سـ ـن ــوي ــا .لـكــن
م ـ ــدي ـ ــرة «مـ ـتـ ـح ــف س ـ ــرس ـ ــق» زي ـن ــة
ع ــري ـض ــة وف ــري ــق ال ـع ـم ــل ال ـج ــدي ــد،
يــدركــان أهـمـيــة الـتـمـ ّـهــل للتحضير
وبرمجة األحداث الفنية الهامة مثل
«معرض الخريف» ،وفق ما ّ
صرحت
ع ــريـ ـض ــة ل ـ ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» .امل ـج ـه ــود
الـضـخــم يستنفد كــل طــاقــات فريق
الـعـمــل املـجـنــد إلتـمــام التحضيرات
ال ـت ـق ـن ـيــة م ـنــذ وق ـ ــت .ل ـ ــذا ،ال ب ــد مــن
إع ـط ــاء امل ـع ــرض وق ـتــه وإقــام ـتــه كل
عامني .كل شيء جديد في ما يخص
الترتيبات التي يقدمها املتحف ،ذو
النظرة الحديثة لبرمجة املعارض
والنشاطات الفنية .حتى إن اللجنة
التحكيمية لن تبقى هي نفسها ،بل
سـتـتـغـيــر بـكــامــل أعـضــائـهــا م ــع كل
خريف جديد ،وهذا أمر هام
معرض
ٍ
وض ــروري بــا شــك .نـجــاح املعرض
ببرمجته هــذه الـ ــدورة ،لــم يستطع
التغطية على األلغام والفخاخ التي

أرادت اللجنة أن تقدم باقة
واحدة موحدة ومتناسقة من
مختلف األعمال المختارة
وق ـع ــت ف ـي ـهــا ال ـل ـج ـنــة الـتـحـكـيـمـيــة.
ل ـج ـنــة ت ـك ـ ّـون ــت م ــن خ ـم ـســة أع ـضــاء
َّ
م ـت ـنــوعــي ال ـخ ـل ـف ـيــات ال ـف ـن ـيــة ،لـكــن
أح ـ ـ ـ ـ ـدًا مـ ـنـ ـه ــم لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن مـ ـ ــن ط ــاق ــم
«مـتـحــف ســرســق» طـبـعــا .بـقــي دور
طــاقــم املتحف تنظيميًا لوجستيًا،
وبعيدًا عن املهمة املباشرة الختيار
األعـمــال والتحكيم .مهمة حساسة
ودقيقة ألقيت بكاملها على عاتق
األعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـخ ـم ـس ــة ح ـ ـص ـ ـرًا (ريـ ــم
فـضــة ،ولـيــد ص ــادق ،رشــا السلطي،
ه ـنــد ال ـصــوفــي وكــاي ـلــن وي ـل ـســون ـ
غولدي).
مـ ــا أن ـ ـقـ ــذ ال ـل ـج ـن ــة ع ـم ـل ـي ــا ،أعـ ـم ــال
متميزة أنجزتها نسبة كبيرة من
املـ ـش ــارك ــن .ال ـف ـن ــان ــون الـ ـ ـ ( 52ك ــان
يصل عدد املختارين سابقًا إلى 120
فـنــانــا أو أك ـث ــر) ق ــدم ــوا بغالبيتهم
ً
أعماال جديدة ،إذا استثنينا بضع
األسـ ـ ـم ـ ــاء املـ ـك ــرس ــة الـ ـت ــي لـ ــم ت ـقــدم
جــدي ـدًا ،لكن تــم اخـتـيــارهــا (والـحــق
ي ـق ــال ،مـثـلـهــا الـكـثـيــر اس ـت ـب ـعــد) ،أو
إذا اس ـت ـث ـن ـي ـن ــا أيـ ـض ــا املـ ـص ــوري ــن

الذين بغالبيتهم غرقوا في املألوف
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ول ـ ـ ـ ــو ك ـ ــان ـ ــت ب ـع ــض
امل ـعــارض الـفــوتــوغــرافـيــة ســابـقــا قد
كرستهم كفنانني /مصورين ،ربما
لقلة املنافسة الجدية في لبنان على
ص ـع ـيــد ف ــن ال ـت ـص ــوي ــر ،فــاسـتـسـهــل
ب ـع ـض ـهــم «امـ ـتـ ـه ــانـ ـه ــا» .ل ـك ــن كـيــف
ت ــم االخـ ـتـ ـي ــار؟ ومـ ــا ه ــي الـعـمـلـيــات
اإلجرائية للجنة التحكيمية؟ وكيف
وضعت أسس هذه الدورة؟

نـتــابــع فــي االت ـج ــاه ال ــذي كـنــا نفكر
ً
ب ــه أو لـنـغـيــر ق ـل ـيــا .وم ــن ال ـق ــرارات
ال ـهــامــة ال ـتــي ات ـخ ــذت ،فـتــح الــدعــوة

املـ ـفـ ـت ــوح ــة عـ ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت .ه ـك ــذا
ن ـصــل إل ــى أك ـبــر ع ــدد م ــن الـفـنــانــن
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ع ـي ـن ــه ن ـس ـ ّـه ــل مـهـمــة
ال ـف ـن ــان ،وخ ــاص ــة ل ـنــاح ـيــة سـهــولــة
إرس ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،مـ ــا كـ ـ ــان ي ـش ـكــل
سابقًا عائقًا حقيقيًا لــدى كثيرين
منهم ،وخاصة عملية نقل األعمال
ال ـض ـخ ـمــة أو ال ـت ـج ـه ـي ــزات» .وه ــذا
ً
ف ـع ــا م ــا ح ـص ــل .اس ـت ـق ـبــل املـتـحــف
ط ـل ـب ــات املـ ـش ــارك ــة م ــن  324ف ـنــانــا،
بعضهم قدم عملني .ثم تم االتصال
ب ــالـ ـع ــدي ــد مـ ـنـ ـه ــم إلتـ ـ ـم ـ ــام ط ـل ـب ـّـات
املشاركة الناقصة .وبعدها ،حضر
طــاقــم امل ـع ــرض ل ــوائ ــح لـكــل أعـضــاء
اللجنة بكل األعـمــال والفنانني مع
بيانهم الفني ،ليساعد اللجنة على
تتبع املسيرة الفنية لكل منهم ،كما
إلعطاء الفنان الفرصة لشرح عمله

التمرين الصعب
قصة «معرض الخريف» الـ  32بدأت
فـعـلـيــا قـبــل إعـ ــادة اف ـت ـتــاح «مـتـحــف
سـ ــرسـ ــق» .تـ ـش ــرح مـ ــديـ ــرة امل ـت ـحــف
لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» ب ــداي ــة ال ـت ـح ـض ـيــرات:
«فــريــق الـعـمــل الـجــديــد وأن ــا ،عملنا
مـ ـن ــذ س ـن ـت ــن عـ ـل ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء
املـتـحــف وق ــد أصـبــح أوس ــع ،يتمتع
ب ـت ـج ـه ـيــزات وم ـ ـعـ ــدات وت ـس ـه ـيــات
أكـثــر مــن الـســابــق .شكل ذلــك فرصة
إلعادة التفكير في البرامج بطريقة
جـ ــديـ ــدة وك ـي ـف ـي ــة ت ـط ـب ـيــق ال ـن ـظ ــرة
الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ـم ـت ـحــف ،واإلف ـ ـ ـ ــادة مــن
البنية الحديثة وكيفية استعمالها.
وكـ ـ ــان مـ ـع ــرض ال ـخ ــري ــف بــالـنـسـبــة
إل ـ ـي ـ ـنـ ــا جـ ــوهـ ــريـ ــا لـ ـن ــاحـ ـي ــة ث ـب ــات ــه
وامل ـض ــي ق ــدم ــا ب ــه .ن ـحــن مـتـعـلـقــون
بـ ـمـ ـع ــرض ال ـ ـخـ ــريـ ــف ،وه ـ ـ ــو ي ـع ـنــي
الكثير ملتحف سرسق بشكل خاص،
كـمــا الـفـنــانــن .ك ــان افـتـتــاح املتحف
عــام  1961عـبــر «صــالــون الـخــريــف»
أو «مـعــرض الـخــريــف» ،إضــافــة إلــى
كـ ــون امل ـج ـمــوعــة ال ــدائ ـم ــة ال ـخــاصــة
بــامل ـت ـحــف ق ــد ن ـمــت بـشـكــل أســاســي
بسببه أيضًا».
عــري ـضــة امل ـط ـل ـعــة ع ـلــى وض ــع الـفــن
ال ـب ـص ــري ف ــي ل ـب ـنــان وامل ـن ـط ـق ــة ،لــم
يفتها أن الـفـنــان فــي الــوقــت الــراهــن
ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ـ ـ ــى شـ ـبـ ـك ــة مـ ـتـ ـيـ ـن ــة م ــن
ال ـعــاقــات كــي ي ـعــرض أع ـمــالــه .كما
أن وجود ّ
منسق فني يختار أعماله
وي ـقــدمــه فــي م ـعــرض أو بـيـنــالــي أو
غاليري ،أصبح من البديهيات .لذا
كانت عريضة وطاقم العمل واعيني
ألهمية الــدعــوة املـفـتــوحــة ،وه ــذا ما
حـصــل ف ــي ه ــذه ال ـ ــدورة ف ــي طــريـقــة
اس ـت ـق ـبــال صـ ــور األعـ ـم ــال وط ـل ـبــات
املـشــاركــة فــي مـعــرض الـخــريــف عبر
ّ
اإلن ـت ــرن ــت .ت ـعــلــق عــري ـضــة« :فـكــرنــا
ك ـث ـي ـرًا ف ــي هـ ــذه األم ـ ـ ــور .ح ـتــى قـبــل
أن ن ـف ـت ـت ــح املـ ـتـ ـح ــف ،ك ــان ــت ه ـن ــاك
طـ ــاولـ ــة م ـس ـت ــدي ــرة ل ـل ـن ـق ــاش ح ــول
مـ ـع ــرض الـ ـخ ــري ــف ب ـ ــال ـ ــذات .أق ـم ـنــا
ج ـل ـس ـتــن أو ثـ ــاثـ ــا ،وف ـ ــي كـ ــل م ــرة
جـمـعـنــا  8إل ــى  9أش ـخ ــاص لـنـقــاش
مفتوح ،مثل الفنان سمير الصايغ
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ط ـ ـ ــوال س ـ ـنـ ــوات ع ـض ـوًا
فــي لجنة مـعــرض الـخــريــف .دعــونــا
أيـضــا الـسـيــدة نايلة كتانة ومــروى
أرسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــوس وكـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــن ط ـع ـمــة
وغـ ـي ــره ــن .ك ـ ــان ل ــدي ـن ــا ال ـك ـث ـي ــر مــن
األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ،وطـ ـبـ ـع ــا س ــاع ــدنـ ـن ــا كــي

عبر هذا البيان إن أحب ،إلى جانب
صور عن أعمال سابقة لهم وسيرة
ذات ـيــة مـخـتـصــرة .أرس ـلــت جميعها
إل ـ ــى ال ـل ـج ـن ــة .وك ـ ـ ــان ع ـل ــى أع ـض ــاء
اللجنة أن يتفحصوها طــوال شهر
مل ـنــاق ـش ـت ـهــا .وت ـض ـي ــف« :خـصـصـنــا
يومني للتداول بني أعضاء اللجنة،
وأول مــا قمنا بــه هــو جمع النتائج
منهم .بــدايــة ،اطلعنا على الفنانني
الذين استبعدهم األعضاء الخمسة.
كــان ذلــك الفرز األول ــي ،مستندًا إلى
نوعية العمل ومــا إلــى ذلــك وكــانــوا
 192فنانًا».
بعدها بــدأت الجولة التالية لقراء ة
األعمال الـ  132املتبقية بعمق أكثر
ومناقشة تفصيلية ،ما أفضى إلى
ّ
اختيار  52فقط .تعلق زينة عريضة:
«أت ـص ـ ّـور أن أع ـضــاء الـلـجـنــة كــانــوا
واعــن جـدًا للمسؤولية امللقاة على
عاتقهم ومدفوعني بضميرهم .كان
هدفهم أن يتفقوا ويوحدوا كلمتهم
أك ـث ــر م ــن أن ي ـف ـك ــروا ف ــي األغ ـل ـب ـيــة.
ك ــان ــوا ي ــري ــدون ال ــوص ــول م ـعــا إلــى
إج ـمــاع ،مــا يفسر بشكل أوض ــح أو
يبرر العدد القليل للمشاركني».
مــع إع ــان النتائج ،أص ــدرت اللجنة
ّ
بيانًا جاء فيه« :إن اللجنة على دراية
كـبـيــرة ب ــأن تقليص ع ــدد املـشــاركــن
في معرض الخريف الحالي إلى أقل
من نصف العدد الــذي كــان عليه في
الدورات السابقة ،يمكن أن ُيرى على
أنه إجراء جذري راديكالي .باإلضافة
إل ـ ــى م ـعــاي ـيــر ال ـ ـجـ ــودة وأه ـم ـي ـت ـهــا،
سـ ـع ــت اخـ ـتـ ـي ــاراتـ ـن ــا ل ـت ـض ـخ ـيــم مــا
ن ـع ـت ـبــره مـ ـج ــاالت الـ ـق ــوة م ــن خ ــال
املـقـتــرحــات بـشـكــل ع ــام ،والـنـظــر في
كـيـفـيــة ت ـقــديــم األع ـم ــال م ــع بعضها
البعض كمعرض موحد».

ألغام وورود
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استبعاد اإلشكاليات الراهنة؟
األلـغــام التقنية فــي املـعــرض كـثـيــرة ،كاختيار أعـمــال مـتـكــررة لــم تتغير منذ
عشرات السنني وبشكل خاص لفنانني مكرسني ،أو اختيار لوحات من الواضح
ّأن تأليفاتها غير مبتكرة ،بل منسوخة بوضوح من رسامني عامليني (ما يدل
على قصور عند اللجنة في التقاط ذبذبات العمل املبتكر وتمييزه عن العمل
ِّ
املقلد الخالي من اإلب ــداع) .لكن األهــم وفــق ما ّ
صرحت لنا زينة عريضة هو
مدروسة بعد في
«استبعاد األعمال التي تعالج إشكاليات راهنة كونها ليست
ّ
العمق وما زالت مستمرة في الزمن» .هنا يظهر سؤال بديهي يتعلق بتجهيز
الفيديو الوحيد املقبول في املعرض الــذي أعطيت له غرفة خاصة .التجهيز
الذي أنجزه الفنان الشاب مروان مجاعص ،كناية عن فيديو للشمس يوم 21
آب (أغسطس)  ،2013طلبه مجاعص من الناسا كي يؤرشف لحظة إشكالية
ّ
«راهنة» من تاريخ الحرب السورية الدائرة .إنها عملية قصف الغوطة الشرقية
بـ«غاز السارين» ،التهمة التي تبادلها النظام والتكفيريون على حد سواء .فهل
اعتبر هذا الفيلم خارج إطار اإلشكاليات الراهنة وفعل البروباغاندا للبشر التي
يستثمرها ّ كال الطرفني املتنازعني في الحرب الدائرة على األراضي السورية؟
نظرًا إلى دقة املوضوع ،اتصلت «األخبار» بالفنان مروان مجاعص الذي شرح
ماهية العمل ،معتبرًا أنــه بعيد كــل البعد عــن السياسة الضيقة .وأوض ــح ّأن
«العمل هو عملية حــداد ما دامــت الشمس تــدور ،وهــذا الحداد مستمر .وهذا
التآكل مستمر .فهنا بداية العمل وهنا نهايته .وهــذا طرح سياسي من نوع
آخر يعالج مشكلة الجسد ومشكلة املوت ومشكلة الحداد ،وكلها في صلب
السياسة».

إذًا ،أرادت ال ـل ـج ـنــة أن تـ ـق ــدم بــاقــة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــوح ـ ــدة ومـ ـتـ ـن ــاسـ ـق ــة مــن
مختلف األعمال املختارة .فهل كانت
كذلك؟ هل كان تقليص العدد بشكل
ً
جذري يخدم النوعية فعال؟ إذًا ،كيف
نفسر مـشــاركــة بعض األع ـمــال على
ال ـ ــورق (ك ــان ــت لـهــا الـحـصــة الـكـبــرى
ب ـعــد ال ـل ــوح ــات ف ــي االخـ ـتـ ـي ــار) غير
ال ـج ــدي ــرة ب ـم ـعــرض م ـت ـح ـفــي ،وهــي
أشـبــه بــالـبــوسـتــرز؟ أل ــم يـكــن األول ــى
أن تحيلها اللجنة ربما إلى معرض
آخ ـ ــر ك ـم ـع ــرض خ ـ ــاص بــالـتـصـمـيــم
الغرافيكي؟ لكن على الضفة املقابلة،
ه ـنــاك أع ـم ــال ورق ـي ــة أن ـق ــذت املــوقــف
وارت ـقــت بــه إلــى مـصــاف آخ ــر ،كعمل
َّ
واملحيك بمهارة،
هال شقير الدقيق
ّ
لـنــاحـيــة ال ـت ـكــرار «ال ـعــاجــي» لعينة
ب ـص ــري ــة أشـ ـب ــه ب ـح ــرك ــة الـ ـنـ ـم ــل ،أو
ك ـع ـم ـل ــي الـ ـش ــاب ــة أدلـ ـيـ ـت ــا اس ـط ـف ــان
الضخمني املنجزين بقلم الرصاص
عـلــى ورق ،م ــن سـلـسـلــة «دوب ــام ــن»
ال ـتــي كــانــت ال ـف ـنــانــة ق ــد بــدأت ـهــا في
السنوات األخيرة .لم تغرق أدليتا في
مزاج الفنان العاملي سول لويت الذي
ت ـح ــب ،ب ــل اس ـت ــوح ــت م ـنــه هــويـتـهــا
الخاصة ذات الصدقية العالية .ألم
يقل لويت نفسه« :كل شخص يرسم
الخط بطريقة مختلفة ،وكل شخص
يـفـهــم ال ـك ـل ـمــات بـطــريـقــة مـخـتـلـفــة»؟
في أعمالها ،تبحث أدليتا في صلب
التشكيل البصري الخطير الفاصل
بني الفن املفهومي ،والحركة الذهنية
واليدوية للفنان .تحفز املشاهد على
االقتراب واللمس ،أو ببساطة ،تثير
دهشة املتلقي لصبر وأنــاة الفنانة،
الـ ـت ــي اس ـت ـط ــاع ــت ب ـح ــرك ــة بـسـيـطــة
متكررة (على ورقتني بقياس مترين
ً
طـ ـ ــوال ومـ ـت ــر ونـ ـص ــف م ـت ــر ع ــرض ــا)
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الفن اللبناني اآلن وهنا
أن تنشر عصفها الــدقـيــق املتشابك
ـام .وال
وتـشـكــل تأليفًا بـصــريــا مـتـسـ ٍ
ننسى أيضًا عمل عبير املـقـ ّـدم الذي
تميز عــن األع ـمــال الــورقـيــة األخ ــرى،
ف ـ ــي اهـ ـتـ ـم ــام ــه بـ ـمـ ـس ــأل ــة ال ـت ــأل ـي ــف
البصري وتوزيع املساحة املرسومة
فنيًا بالرصاص على ال ــورق .وتبرز
لوحة ماريا كساب «النصر األخير»
بتقنية الحبر الخضابي األرشيفي
ع ـل ــى ورق ق ـط ــن فـ ـن ــي ،م ـث ـبــت عـلــى
دايبوند .تقدم للرائي رحلة بصرية
ف ــري ــدة أقـ ــرب إل ــى ع ــال ــم املـنـمـنـمــات،
لناحية الـتــألـيــف أو ال ـلــون ،أو ربما
تذكرنا بالبحث التشكيلي األيقوني
البيزنطي  enlumiure bysantineالذي
تأثر به فن املنمنمات العثماني.
هــي إذًا زه ــور كـثـيــرة ،وث ـمــار شهية
ناضجة قطفتها اللجنة املحكمة ،من
بــن أل ـغــام كـثـيــرة أي ـضــا ،كــانــت شبه
حتمية للجنة بهذا التنوع ،وألعمال
فنية مفتوحة على كل التقنيات .لكن
الـفــن التشكيلي استنهض مستوى
امل ـعــرض إل ــى حـيــث يـجــب أن يـكــون،
رب ـمــا ألن نـسـبــة التشكيليني الــذيــن
ق ــدم ــوا ل ــوح ــات يـشـكـلــون األك ـثــريــة،
فتميزوا.
تقول عريضة« :لطاملا كان «معرض
ال ـخــريــف» نـشــاطــا ثـقــافـيــا إشـكــالـيــا
جــدل ـيــا ب ــام ـت ـي ــاز .وك ـن ــت أع ـل ــم منذ
بداية تولي إدارة املتحف أن املعرض
سوف يكون تحديًا كبيرًا للمتحف
ولي ولفريق العمل الجديد».
ه ـ ــذا ال ـت ـح ــدي ق ـب ـل ـتــه زيـ ـن ــة وف ــري ــق
العمل ونجحوا فيه ،وكــذلــك الكثير
مـ ــن ال ـف ـن ــان ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــن ال ــذي ــن
غامروا وخاضوا التجربة الجديدة
م ـ ــع املـ ـتـ ـح ــف ،ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـش ـغ ــف
والـ ـعـ ـط ــش ل ـل ـف ــن وإلح ـ ـيـ ــاء ال ـن ـبــض
الـفـنــي فـيــه مــن جــديــد .ه ـكــذا ،قدمت
ً
بـلـســم أب ــو زور ع ـمــا بـعـنــوان «غير
قـ ــابـ ــل لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـق ــب» .ه ـ ــو ع ـ ـب ـ ــارة عــن
لــوحــة ضخت فيها الفنانة طاقتها
التعبيرية التقنية الفذة ،مازجة بني
اللون والفحم على القماش ،مقدمة
خالصة بصرية مدهشة للعني غنية
بالتقميشات ،ودسمة في املضمون.
واخ ـ ـت ـ ــارت لـ ـي ــان رب ـ ـ ــاط أن ت ـش ــارك
ب ـ ـ Artybublble multicolor circle
الــذي هو عمل دائــري متعدد األلــوان
كـمــا تشير تسميته بــالـضـبــط .وفــي
الــرحـلــة داخ ــل امل ـع ــرض ،ال ــذي صمم
السينوغرافيا الخاصة به املهندس
املعماري كريم بـكــداش ،ناحية يطل
م ـن ـهــا ع ـمــل ال ـف ـن ــان ج ـم ـيــل مــاعــب،
فيعيد الــرائــي إلــى تلك اللوحة التي
ِألفها رواد مقهى الـ«ويمبي» للفنان
نفسه هناك .في الناحية عينها ،نرى
عمل ريما أميوني ذا ضربات الريشة
ً
العريضة السميكة الدسمة ،وعمال
لـلـفـنــان ستيليو ســاكــامــانـغــا ،وهــو
لــوحــة تـجــريــديــة زرقـ ــاء مــن النسيج
نـفـســه لـتـلــك ال ـنــاح ـيــة م ــن امل ـع ــرض.
نصل أخـيـرًا إلــى «الحجر األس ــاس»
للسيراميست القديرة سمر مغربل:
عـ ـم ــل فـ ـن ــي مـ ــن خـ ـ ــزف ط ـب ـي ـع ــي مــن
ٌ
األرض م ـ ـج ـ ـبـ ــول ي ـ ــدوي ـ ــا ب ــالـ ـت ــن،
ّ
ومعرض لدرجة حرارة عالية.

شهادات الشباب
خ ــال زي ــارت ـن ــا ،الـتـقـيـنــا كــوكـبــة من
الـ ـفـ ـن ــان ــن الـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ــذي ـ ــن تــأل ـقــت
أع ـم ــال ـه ــم م ــن اتـ ـج ــاه ــات تـشـكـيـلـيــة
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،واخ ـ ـت ـ ـي ـ ــرت ل ــوح ــاتـ ـه ــم
للمشاركة في هذه الــدورة .سألناهم
ع ــن س ـبــب م ـشــارك ـت ـهــم ،إلـ ــى جــانــب
تــوقـعــاتـهــم م ــن «م ـع ــرض ال ـخــريــف»
ه ــذا ال ـع ــام .التشكيلية إلـيـســا رعــد،
ال ـتــي حـ ــازت إحـ ــدى ج ــوائ ــز مـعــرض

الخريف سابقًا ،تقول لنا «مشاركتي
ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ال ـ ـخـ ــريـ ــف مـ ـحـ ـف ــز لــي
ك ـ ــي أت ـ ـ ـشـ ـ ــارك ع ـم ـل ــي م ـ ــع امل ـش ــاه ــد
بتجرد ،داخــل إطــار ومـكــان لــه قيمة
عالية وحيز كبير على ساحة الفن
ال ـت ـش ـك ـي ـلــي والـ ـبـ ـص ــري ف ــي ل ـب ـنــان،
خ ـ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ــوق ومـ ـع ــايـ ـي ــره
وش ــروط ــه» .ه ــذه الجملة اختصرت
دوافـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــن
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي امل ـ ـعـ ــرضً .ف ـه ــل ق ــدم
ً
ً
األخ ـي ــر ف ـع ــا أعـ ـم ــاال ف ـن ـيــة بـصــريــة
«خ ـ ـ ـ ــارج إط ـ ـ ــار ال ـ ـسـ ــوق وم ـع ــاي ـي ــره
وشروطه»؟

وخــاصــة أن ــه لــم تـكــن هـنــاك ثيمة أو
فكرة واضـحــة للمعرض ،ولــم تحدد
الـتـقـنـيــات ،بــل كــانــت مـفـتــوحــة ج ـدًا،
ّ
يصعب األمر ،وال سيما في
وهذا ما
حال تضارب التقنيات بني التصوير
والتجهيز والــرســم ...ما يخلق نوعًا
مــن االستياء عند الفنانني فــي حال
ع ــدم ق ـبــول عـمـلـهــم ،وهـ ــذا غــال ـبــا ما
يـحـصــل ع ـنــدمــا ت ـك ــون ه ـن ــاك دع ــوة
مفتوحة».
ّ
ل ـحــل ه ــذه األزم ـ ـ ــة ،ت ـمــنــى الـ ـق ــادري،
الــذي كــان سابقًا مدير «منصة الفن
املعاصر» في الكويت ،أن يتم تحديد
م ـح ــاور امل ـع ــرض ك ــي ي ـك ــون أوض ــح
وغير مفتوح ،فتحديد املوضوعات
ً
مثال كل عامني يتيح فرصة للفنانني
أن يختاروا من دون حيرة أو قلق إما
بالتقدم بطلب املـشــاركــة أو بعدمه.
كـمــا ك ــان لـلـقــادري اق ـتــراح تفصيلي
أي ـض ــا كـ ــأن ي ـك ــون ل ـل ـم ـعــرض ثــاثــة
أقـســام :قسم للوحة والنحت ،وقسم
لـ ـلـ ـص ــورة ،وقـ ـس ــم ل ـف ـن ــون األداء أو
التجهيز .ولكل جائزته ،ولكل لجنة
خــاصــة متخصصة .وه ــذا باعتقاد
ال ـق ــادري وخـبــرتــه سيخفف الــوطــأة
ع ــن كــاهــل الـلـجـنــة امل ـت ـنــوعــة .يختم
الـقــادري «أتمنى أن يكون للمعرض
حـ ـ ـض ـ ــوره وأهـ ـمـ ـيـ ـتـ ــه ،وخ ـص ــوص ــا
بعد هــذه الفترة الطويلة التي غاب
فيها .كما أتمنى أن تـكــون الجوائز
منصفة بالنسبة ملن سيحصدونها،
فـمـعــرض ال ـخــريــف ال ـيــوم فــي مــوقــع
ح ـســاس ج ـدًا كــي يـثـبــت نـفـســه مــرة

إليسا رعد
س ـي ـكــون لـلـجـمـهــور الـكـلـمــة الـفـصــل
حـتـمــا .إلـيـســا رع ــد مــن التشكيليات
املنافسات بتقنياتهن العالية جدًا،
لناحية التمكن من تكييف الباليت
اللونية ملصلحة الواقعية الصلبة،
أو الـ ـت ــألـ ـي ــف الـ ـبـ ـص ــري املـ ـ ـت ـ ــن ،أو
حتى لناحية املضمون ،إضافة إلى
خــاصـيــة اسـتـثـنــائـيــة ن ــدر وجــودهــا
لـ ـ ــدى ال ـف ـن ــان ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ال ـي ــوم
هـ ــي ف ـع ــل ال ـن ـق ــد ال ـ ــذات ـ ــي وال ـس ـع ــي
إل ــى ال ـت ـطــويــر وال ـت ـحــديــث والـبـحــث
امل ـتــواصــل بــأخـطــر وســائ ـلــه :ال ـثــورة
ع ـل ــى امل ـ ــوروث ـ ــات األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،بـعــد
ّ
التمكن العالي الجودة منه .وهو ما
يـفـســر جـمــع أع ـمــال إلـيـســا رع ــد بني
الـبــراعــة وامل ـه ــارة التقنية مــن جهة،
ثم خيارها في األعمال نفسها على
«الـ ـخ ــرطـ ـش ــة» ف ـ ــوق ال ـع ـم ــل امل ـن ـجــز،
بالفحم أو األقالم ،بشكل طفولي ّ
حر
كــاســر لهيبة ووق ــار الــواقـعـيــة التي
هــي نفسها قــد رسمتها .هنا تجدر
اإلش ــارة إلــى أن فعل إليسا هــذا كان
بـحـثــا تشكيليًا جــديــا قــامــت ب ــه في
مشروع املاجستير في كلية الفنون،
لكن أعضاء اللجنة املحكمة رفضوا
ّ
امل ـشــروع ،معتبرين أن بحث إليسا
التشكيلي والفعلي ينحدر بها من
واقعيتها املتألقة إلــى مـكــان آخــر ال
يتالءم مع ذائقتهم أو ربما موروثهم
األكاديمي.
ع ـن ــدم ــا س ــأل ـن ــا إل ـي ـس ــا عـ ــن عـمـلـهــا
املـخـتــار ملـعــرض الـخــريــف ،أوضحت
بشفافية مطلقة« :هذا العمل توقفت
فيه عند هــذه املرحلة ،لكنه لم ينته
بعد بالنسبة لــي» .البحث الطليعي
ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه رعـ ــد ـ ـ ـ ال ـت ــي تــرفــض
التصنيفات ـ ال يزال مستمرًا آلفاق
أبـعــد مــن الــواقـعـيــة الـتــي اع ـتــادت أن
تقدمها في املعارض السابقة .وهي
ت ـع ـت ـبــر مـ ـع ــرض الـ ـخ ــري ــف «أف ـض ــل
املعارض الجماعية في لبنان ،إن لم
يكن أفضلها .بعد توقف دام خمس
سنوات تقريبًا ،ال أعرف ماذا أتوقع
منه .هناك مشاركون كثر جدد .ليس
ّ
ّ
لدي أدنى فكرة عن أعمالهم .كما أن
الكثير من املشاركني القديمني الذين
أص ـب ـح ــت م ـش ــارك ـت ـه ــم ف ــي م ـعــرض
الخريف «عريقة» (إذا صــح الـقــول)،
لــم يـكــونــوا مــن بــن املـخـتــاريــن لهذا
الـ ـفـ ـص ــل .ط ـب ـع ــا م ـع ــاي ـي ــر االخ ـت ـي ــار
عـ ــديـ ــدة وم ـخ ـت ـل ـف ــة وت ـ ـفـ ــرض عـ ــددًا
وتنوعًا وتجددًا في األعمال .يمكنني
أن أقول ببساطة إني أترقب وأنتظر
الحدث باهتمام كالعادة».

عبد القادري
اه ـت ـمــام شــارك ـهــا فـيــه أي ـضــا الـفـنــان
ال ـش ــاب ع ـبــد الـ ـق ــادري ال ـ ــذي اخـتـيــر
عمله أيضًا للمعرض .هوعمل ضخم
بالفحم واألل ــوان على قماش يقارب
املترين .قبل سفره الى الكويت ،كان
هـنــاك مـعــرض الـخــريــف ،ورغ ــب عبد

عمل إليسا رعد المشارك في الصالون

ال ـق ــادري أن يـشــارك حينها وك ــان ال
ي ــزال فــي الـجــامـعــة .لكن ال ـظــروف لم
تسمح له باملشاركة بسبب مغادرته
لبنان .اليوم بعد عشر سنوات ،عاد
ال ـق ــادري إل ــى وط ـنــه ،وكــانــت عــودتــه
ب ـتــوق ـيــت عـ ـ ــودة «م ـت ـح ــف س ــرس ــق»
بحلته الجديدة إلــى الحياة« .وهــذا
ي ـع ـن ــي لـ ــي ال ـك ـث ـي ــر عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الـشـخـصــي .وتـحـمـســت أكـثــر عندما
علمت أن صــالــون الـخــريــف سيعود
أيـضــا ،ألنني مؤمن بأهمية متحف
س ــرس ــق وب ــأه ـم ـي ــة إق ــام ــة م ـع ــارض
سنوية في لبنان» .وعند سؤاله عن
توقعاته لهذه الــدورة ،يجيب «لست
أدري إن كانت كلمة توقعات مناسبة
للتعبير ،لـكــن يمكنني ال ـقــول إنني
متحمس وأتمنى أن يكون املعرض
ً
ً
شــامــا وقـ ــادرًا فـعــا عـلــى أن يعطي
ص ـ ــورة ع ــن ال ـف ــن الـ ـي ــوم ف ــي ل ـب ـنــان،
وخ ـص ــوص ــا م ــع الـ ـع ــدد ال ـك ـب ـيــر مــن
الـفـنــانــن امل ـشــاركــن .املـتـحــف الـيــوم
تحد كبير هو أن يقول للجمهور
أمام ٍ
ع ـلــى أي أسـ ــاس ت ــم االخ ـت ـي ــار ،ومــا
هـ ــي املـ ـع ــايـ ـي ــر ،وال ـ ـهـ ــدف والـ ــرؤيـ ــة،

الموروثات
الثورة على
ّ
األكاديمية بعد التمكن العالي
منها أمر يختصر أعمال إليسا رعد
جديدة كإحدى أهم املنصات الفنية
ف ــي ل ـب ـنــان ،وأن ي ـكــون ل ــه صــدقـيـتــه،
وي ـعــود مرجعية فنية أســاسـيــة في
ً
لـ ـبـ ـن ــان ،ألن م ـت ـح ــف س ــرس ــق ف ـعــا
مـكــان مـهــم بمقاييس ع ــرض عاملية
وه ـ ــذا م ــدع ــاة ف ـخ ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
عمقه التاريخي والثقافي في بيروت
واملنطقة».

فاطمة مرتضى

الفنانون المختارون
بلسم أبــو زور ،ريـمــا أمـيــونــي ،ريــم عاصي،
م ـح ـمــود ب ـع ـيــون ،ف ـتــاة ب ـح ـمــد ،ت ـم ــارا ب ــراج،
اتيان بسطرمجي ،نفني بويز ،قاسم دبجي،
ج ـي ـمــي دبـ ــاغ وكــري ـس ـتــن ل ـب ــان ،روال دل ــي،
كــريـسـتـيــانــا دي مــاركــي ،مـجـمــوعــة ان ـغــرام،
شــان ـتــال فــاه ـمــي ،ج ــوزف فــالــوغــي ،كــريـمــة
الـجـيــانــي ،ري ـمــون الـجـمـيــل ،س ـعــادة ج ــورة،
جيلبير حــاج ،ديانا الحلبي ،عيسى حلوم،
اي ـم ــي ح ـن ــا ،ع ـبــد ال ـ ـقـ ــادري ،م ــاري ــا ك ـســاب،
نــاتــالــي خ ـي ــاط ،بـتـيـنــا خـ ــوري بـ ــدر ،سـيــرج
اهانس مانوكيان ،ليان ماتس ربــاط ،ادكــار
مــازجــي ،ريــا مــازجــي ،سيمون مهنا ،سمر
م ـغــربــل ،جـمـيــل م ــاع ــب ،فــاط ـمــة مــرتـضــى،
مــروان مجاعص ،عبير املـقــدم ،طــارق مــراد،
داال ناصر ،عليا نويهض نهرا ،اليسا رعد،
جــاكــو رسـتـيـكـيــان ،مـحـمــود ال ـص ـفــدي ،هال
شقير ،ستيليو سكامنغا ،أنـطــوان سويد،
هــان ـي ـبــال س ــروج ــي ،أدل ـي ـت ــا اس ـط ـف ــان ،الرا
تــابــت ،تانيا طرابلسي ،كــارمــن يحشوشي،
حسان زهر الدين وغادة الزغبي.

هــذا مــا تــوافـقــه عليه تمامًا الفنانة
ال ـ ـشـ ــابـ ــة ف ــاطـ ـم ــة مـ ــرت ـ ـضـ ــى« :ل ـق ــد
س ـ ـ ــررت ب ـ ـعـ ــودة مـ ـع ــرض ال ـخ ــري ــف
ك ـ ــأن ق ـط ـع ــة مـ ــن الـ ــزمـ ــن عـ ـ ــادت إل ــى
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،وخ ـ ــاص ـ ــة الرت ـ ـ ـبـ ـ ــاط ذل ــك
بعودة املتحف وانطالقته الجديدة
ه ــذا ال ـع ــام» .لــم تـكــن فــاطـمــة تـعــرف
«مـتـحــف ســرســق» إال عـنــد دخولها
إل ـ ــى م ـع ـه ــد الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـل ــة فــي
ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة (ولـلـمـنــاسـبــة
العدد األكبر من الفنانني املختارين
ه ـ ــم م ـ ــن م ـت ـخ ــرج ــي املـ ـعـ ـه ــد ن ـف ـســه
ّ
أو جــامـعــة ال ـ ـ «أل ـب ــا») .ت ـعــلــق« :ك ــان
م ـعــرض الـخــريــف بــالـنـسـبــة لـنــا هو
الحدث السنوي الــذي نقصده كلنا
ك ـ ـطـ ــاب ل ـ ـنـ ــرى أعـ ـ ـم ـ ــال أس ــات ــذت ـن ــا
أو الـ ـ ـط ـ ــاب الـ ـ ـج ـ ــدد أو ال ـف ـن ــان ــن
ال ـش ـب ــاب امل ـت ـخ ــرج ــن ح ــدي ـث ــا .ك ــأن
م ـت ـحــف س ــرس ــق ي ـع ـيــدنــي إل ــى تلك
الفترة الذهبية لبيروت ،ولألهمية
الـثـقــافـيــة وامل ـع ـنــويــة ل ـهــذا املـتـحــف،
للحدث بذاته».
ت ـقـ ّـدمــت فــاط ـمــة ه ــذه ال ـس ـنــة بطلب
املـشــاركــة فــي املـعــرض عبر لوحتها
«الشهيد األكـبــر» .عمل فريد تدخل
ف ـي ــه ال ـح ـي ــاك ــة وت ـم ــزج ـه ــا بـعـجـيـنــة
واحدة مع التقميشة واللون .تقول:
«سررت أن اللجنة قبلت العمل رغم

أن ـهــا املـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي أت ـق ــدم بها
ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي مـ ـع ــرض ال ـخ ــري ــف.
ً
أتوقع أن أرى أعماال لفنانني شباب
ّ
ج ــدد ،ألن ذلــك ض ــروري ،بــاإلضــافــة
طبعًا إلــى الـفـنــانــن املـخـضــرمــن أو
املكرسني الذين نرى أعمالهم».

غادة الزغبي
الـتـشـكـيـلـيــة ال ـش ــاب ــة غ ـ ــادة الــزغ ـبــي
ت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ب ـع ـم ـل ـه ــا
«فيض» .هو عبارة عن لوحة زيتية
وأكريليكية في آن على خشب ،ذات
هوية مائلة إلى الواقعية ،من منظر
داخ ـ ـلـ ــي .تـ ـب ــرر لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» سـبــب
مـشــاركـتـهــا ف ــي امل ـع ــرض« :شــاركــت
ألنني أعتبر معرض الخريف إحدى
الـطــرق الـتــي لطاملا سلكها فنانون
كـثــر مــن رواد الـفــن فــي لـبـنــان ،ومــن
ّ
األسـ ــاتـ ــذة ال ـك ـب ــار ال ــذي ــن عــل ـمــونــا،
وأغـنــوا اإلرث الفني اللبناني .كما
ّ
أن املعرض يشكل فرصة كي أعرض
ع ـم ـلــي لـلـجـمـهــور ال ـف ـنــي الـلـبـنــانــي
فــي صــرح ثقافي عــريــق ،لطاملا ترك
بصمة في سجل من عرض فيه».

رسالتان من مديرة المتحف
فــي نهاية ال ـحــوار ،وجـهــت عريضة
رس ــال ـت ــن :األول ـ ــى لـلـجـمـهــور ال ــذي
دعـتــه «لـحـ ّضــور املـعــرض وتشجيع
من يعتقد أنه األهم من بني األعمال
املـعــروضــة ،ولـيــس فـقــط ألصــدقــائــه.
وف ــي ك ــل األح ـ ـ ــوال ،ي ـج ــذب املـتـحــف
جمهورًا كبيرًا ،وليس بالضرورة من
هــم على عــاقــة مـبــاشــرة بالفنانني.
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،س ـت ـع ـكــس ال ـن ـت ـي ـجــة مــا
يــريــده أو يـخـتــاره الـجـمـهــور كعمل
م ـت ـم ـ ِّـي ــز ب ـح ـس ــب ذائـ ـقـ ـت ــه ال ـف ـن ـي ــة».
أم ـ ــا ال ــرس ــال ــة ال ـث ــان ـي ــة ،فـتــوجـهـهــا
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ـ ــن ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ت ـ ـقـ ــدمـ ــوا
بـطـلـبــات م ـشــاركــة ف ــي ه ــذه الـ ــدورة
ول ــم يـتــم اخ ـت ـيــار أع ـمــال ـهــم ،وكــذلــك
للفنانني الــذيــن لــم يـتـقــدمــوا بطلب
ً
للمشاركة .تقول« :أوال عدم اختيار
أح ــد األعـ ـم ـ ّـال ه ــذا الـ ـع ــام ،ال يعني
بالضرورة أنه لن يتم اختيار أعمال
ال ـف ـنــان األخ ـ ــرى ف ــي دورات الح ـقــة.
ّ
كما أن ذلك ال يعني ابدًا أن ال يتقدم
ال ـف ـن ــان الحـ ـق ــا ل ـل ـم ـســاب ـقــة .واألهـ ــم
أن ال تـثـبــط عــزيـمـتــه ،ف ـهــذه املنصة
املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ــي «مـ ـتـ ـح ــف س ــرس ــق»
ّ
ربما تناسبه في وقت الحــق .ثم إن
الكثير من الفنانني كانوا مترددين
ً
أصــا في املشاركة في هــذه الــدورة.
كـ ـ ــانـ ـ ــوا ي ـ ـتـ ــرق ـ ـبـ ــون ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ع ـلــى
أن يـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــوا بـ ـع ــد س ـن ـت ــن بـطـلــب
للمشاركة .فمنهم من كان ينتظر أن
يــرى نتيجة التغييرات ليقرر كيف
سيكون عليه معرض الخريف بعد
س ـنــوات مــن الـتــوقــف .وأن ــا أدعــوهــم
أيـ ـض ــا ل ـل ـح ـض ــور ورؤيـ ـ ـ ــة امل ـع ــرض
واملشاركة الحقًا .وفــي كل األحــوال،
ف ــإن م ـع ــرض ال ـخ ــري ــف ل ـح ـظــة حـ ّـيــة
وحيوية فــي متحف ســرســق ،وهــذا
ّ
طبيعي أو بديهي بما أن الفنانني
هم مكون أساسي فيه».
 52فنانًا تشكيليًا يوضعون اليوم
تحت األضــواء ،يعرفون تمامًا أنهم
باتوا يحملون إرث معرض الخريف
الـ ـخـ ـطـ ـي ــر الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـس ــم س ـي ــره ــم
الذاتية ،وسيضم «متحف سرسق»
اسمهم إليه كمشاركني في صنع 56
عــامــا مــن اإلرث الفني الـبـصــري في
«الصالون».
* «مـعــرض الـخــريــف الـثــانــي والـثــاثــون»:
بدءًا من اليوم حتى  27شباط (فبراير) ـ ـ ـ
متحف سرسق ـ ـ
sursock.museum/content/32ndsalon-dautomne
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ّ
بعد مغادرة غسان شربل جريدة «الحياة» إلى أين؟
نادين كنعان
ّ
التطورات التي تشهدها جريدة «الحياة» اللندنية لم
تعد خافية على أحــد .وسط التغييرات الخجولة التي
طرأت في اآلونة األخيرة وكثرة الحديث عن تركيزها
ّ
الورقية،
على النسخة اإللكترونية على حساب الطبعة
ّ
تـشــكــل اسـتـقــالــة غ ـ ّـســان شــربــل م ــن مــوقـعــه رئيسًا
للتحرير ،أول ــى اإلشـ ــارات الــواضـحــة عـلــى الـتـحـ ّـوالت
املقبلة .الصحافي اللبناني الذي أمضى قرابة  13عامًا
ّ
في هذا املنصب ،يستعد لتولي رئاسة تحرير {الشرق
األوسط» خلفًا لإلعالمي السعودي سلمان الدوسري
الــذي غـ ّـرد أمــس األربـعــاء مرحبًا بزميله ،ومتمنيًا له
التوفيق في مهامه الجديدة .عبر موقعها اإللكتروني،
أعلنت «الحياة» في وقت سابق من اليوم نفسه قرار
مالكها ونــاشــرهــا ،األمـيــر خــالــد بــن سلطان بــن عبد
العزيز ،تعيني الصحافي اللبناني زهير قصيباتي،
رئيسًا للتحرير و«إعـفــاء ّ
غسان شربل من مهماته،
ّ
ب ـنـ ًـاء عـلــى طـلـبــه ،ب ــدءًا مــن تــاري ـخــه» .ت ـعــذر االتـصــال
ّ
بقصيباتي الذي كان يشغل حتى اآلن منصب مدير
ّ
التحرير ومــديــر مكتب بـيــروت ،إال أن األج ــواء حوله
تشير إلى عدم وجود تبدالت في السياسة التحريرية
ّ
اللبنانية العريقة التي عــاودت الـصــدور في
للجريدة
ّ
 1988من لندن مع ورثــة كامل مــروة ،قبل أن تصبح
سـعـ ّ
ـوديــة بـعــدمــا اسـتـحــوذ عليها خــالــد بــن سلطان.
ّ
باختصار« :الــرؤيــة التحريرية ثابتة ولــن تتغير ،ما
ّ
دام ــت بــاقـيــة تـحــت مـظــلــة سـمــو ال ـنــاشــر» ،يـنـقــل أحــد
الزمالء عن غرفة التحرير في بيروت.
على ضفة «الـشــرق األوس ــط» ،بــرزت خــال الساعات
املاضية تحليالت صحافية تفيد بـ ّ
ـأن عــودة ّ
غسان
شربل إلى «الشرق األوســط» تأتي في سياق «إخراج
الصحيفة من املأزق الذي تعيشه» وإعادتها إلى سكة
املهنية ،بعيدًا عن البروباغندا املباشرة ،وخصوصًا
ّ
بعد السقطة األخيرة التي تمثلت في نشر مقال بعنوان
«الباسيج ومليونا إيــرانــي لــزيــارة األرب ـعــن ...تحذير
أمـمــي مــن حــاالت الحمل غير الشرعي فــي كــربــاء».
حذفت الصحيفة السعودية الخبر عن موقعها ،إثر
الضجة الكبيرة التي حدثت في العراق على الصعيدين
الرسمي والشعبي استنكارًا ملضمون النص ،قبل أن
تستغني عن خدمات مراسلها في العراق على خلفية
نشره «تقريرًا كاذبًا ومفبركًا».

(خالد البايع ــ
السودان)

ّ
فضل ّ
غسان شربل عدم التعليق لـ«األخبار» على
ّ
ّ
املوضوع .لكن أحد الزمالء ّ
املقربني أكد لـ«األخبار»
ّأن عالقته بناشر «الحياة» خالد بن سلطان «ال تزال
ّ
ّ
جيدة جـدًا .لكنه بــدأ يشعر ،منذ فترة بأنه أمضى
س ـن ــوات طــويـلــة ف ــي املـنـصــب ن ـف ـســه» .ج ــاء شــربــل
إلى «دار الحياة» من جريدة «الشرق األوسط» التي
يعود إليها اليوم ،في عام  ،1993وعمل نائبًا لرئيس
ّ
تحرير مجلة «الوسط» التي كانت تصدرها الدار .ثم
خلف زميله جــورج سمعان في رئاسة تحريرها،
بـعــد انـتـقــال األخ ـيــر إل ــى رئــاســة تـحــريــر «الـحـيــاة».
وعـ ــاد ش ــرب ــل فـخـلــف س ـم ـعــان ع ـلــى رأس جــريــدة
«الحياة» في عام  .2004وقد ّ
أسر شربل ألكثر من
صديق ّ
ّ
بأن «تجربته في «الحياة» استنفدت ،وربما
مــن األفـضــل إفـســاح املـجــال لشاب قــد يحمل رؤيــة
مختلفة وينتمي إلــى مــدرســة مـغــايــرة» .لــم تتحقق
أمنياته تمامًا ،بعد إعالن اسم خلفه في ّ
سدة رئاسة
التحرير ،لكن من يدري؟

طبعًا ،بمعزل عن أجــواء غسان شربل ،ال يستطيع
ّ
ّ
الورقية ،وتحديدًا
املتمهل لوضع الصحافة
املراقب
ّ
العربية الجامعة التي ّ
يمولها الخليج ،أن
املشاريع
يعزل االستقالة عن سياقها :فاملعروف أن «الحياة»
تـعــانــي مـصــاعــب مــالـ ّـيــة مـنــذ س ـن ــوات ،إضــافــة إلــى
ّ
تــراجــع املـكــانــة الـتــي كــانــت تحتلها ه ــذه الصحيفة
ف ــي امل ـش ـهــد اإلع ــام ــي ال ـعــربــي ق ـبــل ع ـقــديــن .ومــع
خ ــروج صاحبها ونــاشــرهــا مــن ال ــدائ ــرة الحاكمة
ّ
السعودية اليوم ،تراجعت حماسته واهتماماته،
في
ّ
ّ
وكــذلــك اسـتـعــداده لتحمل األعـبــاء املــالــيــة الضخمة،
والخسارات املتراكمة لهذا املشروع اإلعالمي ّ
املوزع
بني لندن والرياض وبيروت .وكــان األمير خالد قد
ً
ّ
عي نجله فهد مسؤوال عن الصحيفة ،في تشرين
الثاني (نوفمبر)  ،2013أي فــي الــذكــرى الخامسة
والعشرين النطالقة «الحياة» الثانية .وخرجت وعود
بالتحسني والتطوير… من دون أي نتائج ملموسة،
ّ
حتى إن العاملني في لندن يؤكدون أن رواتبهم لم

تـتـحـ ّـرك ،ول ــو بــالـحــد األدن ــى ال ــذي هــو مــؤشــر غــاء
ّ
البريطانية.
املعيشة حسب القوانني
وف ــي كــانــون ّ
األول (ديـسـمـبــر) مــن ال ـعــام املــاضــي،
ّ
ت ــأك ــدت األن ـب ــاء امل ـت ــداول ــة مـنــذ س ـن ــوات ،ع ــن إغ ــاق
املـقـ ّـر الرئيسي فــي العاصمة البريطانية مــع نهاية
عام  ،2016تمهيدًا لهدمه وبناء برج أو اثنني مكانه
لالستخدام الـتـجــاري .على أن يـتـ ّـم االستغناء عن
ّ
ال ـجــزء األك ـبــر مــن امل ـحــرريــن واملــوظ ـفــن ،فــي لندن
وب ـ ـيـ ــروت ،ب ـع ــد وقـ ــف ص ـ ــدور ال ـن ـس ـخــة ال ــورق ـ ّـي ــة،
واالكـتـفــاء بموقع إلكتروني يحمل اســم «الـحـيــاة»،
وقــد تم تعزيز هــذا املوقع تدريجًا ،ومركزه الحالي
ّ
في دبــي .تأخرت اإلجــراءات املذكورة لفترة ،بسبب
ال ـب ـحــث ع ــن آل ـي ــات ال ـص ــرف وح ـجــم الـتـعــويـضــات،
لكن شبح اإلقفال ال يزال ّ
يخيم على الجميع… ما
يجعل من مـغــادرة شربل مؤشرًا سلبيًا يزيد من
القلق لــدى زميالتنا وزمــائـنــا فــي لـنــدن وبـيــروت.
ويبدو أن ّ
غسان شربل لم يكن مرتاحًا لهذه الخطة،
ّ
ّ
ألنه ال ّ
يحبذ الذهاب إلى دبي ،كما أن دوره رئيسًا
ً
ّ
للتحرير «لــم يعد مضمونًا» ،فضال عــن أن املوقع
اإللكتروني لـ«الحياة» املستحدث في دبي منذ نحو
أرب ــع س ـنــوات ،تــابــع مـبــاشــرة ملكتب رئـيــس مجلس
إدارة شركة َ«م ْك َشف» (الشركة ّ
األم لـ«دار الحياة»)
العميد السعودي املتقاعد عايض الجعيد .وهناك
مقرب ـ ـ طلب عدم ذكر اسمه طبعًا ـ ـ ّ
زميل ّ
عبر عن
ذلك القلق بقوله« :بدهائه االستباقي املعروف ،يقفز
ّ
غسان من السفينة قبل غرقها»! بعدما فقد األمل
بإمكان تحسني مستوى الصحيفة أو تطويرها أو
حتى املحافظة على مستواها الـحــالــي ،فيما أدرك
ّ
أن ـهــا آي ـلــة حـتـمــا إل ــى اإلغـ ــاق أو ال ـت ـحـ ّـول كـلـيــا إلــى
الشبكة العنكبوتية.
في الوقت الــذي يلف فيه الغموض والسرية والقلق
مصير زمالئنا وزميالتنا في «الحياة» (راجع مقال
الزميلة زكية الديراني على املــوقــع) ،هل يسعنا أن
نتفاءل على األقــل بوصول ّ
غسان شربل املعروف
بـكـفــاءتــه ومـهـنـ ّـيـتــه ،إل ــى مــوقــع ق ـيــادي فــي «الـشــرق
األوس ــط»؟ هل نراهن على الــدور الــذي سيلعبه في
ّ
إع ــادة االعـتـبــار إل ــى املـهـنـ ّـيــة ،وتــرجـيــح كفتها على
حـســاب الـبــروبــاغــانــدا والتحريض الطائفي اللذين
أغرقا هذه الجريدة الناطقة باسم النظام السعودي،
وتحديدًا منذ اندالع األزمة السورية؟

«لوريان لوجور» تواصل انحدارها إلى مستنقع التطبيع!
زينب حاوي

«الثقافي الجنوبي»:
ديموغرافية المشرق

الموسيقى والشعر
ً
ودواء!
عالجًا

كما جرت العادة ،وضمن
برنامج أنشطته األسبوعية
الغني ،يدعو «املجلس الثقافي
للبنان الجنوبي» مساء اليوم
الخميس إلى محاضرة بعنوان
«ديموغرافية بلدان املشرق
العربي :الرهانات املستحيلة».
املحاضرة التي سيحتضنها
املجلس في ّ
مقره البيروتي،
سيلقيها األكاديمي أسعد
ّ
األتات ،على أن يتولى تقديمها
نائب األمني العام للمجلس
عبدالله رزق.

تدعو «جمعية سند للعناية
التلطيفية» في  10كانون ّ
األول
(ديسمبر) املقبل إلى حفلة
خيرية تجمع املوسيقى والشعر،
بمشاركة الشاعر واإلعالمي
زاهي وهبي ،واملوسيقي شربل
روحانا (الصورة) ،والشاعر
التونسي أنيس شوشان.
تجري األمسية في قاعة عصام
فارس في «الجامعة األميركية
في بيروت» .يهدف النشاط
إلى مساعدة «سند» في تقديم
الدعم الطبي والنفسي الالزمني
للمرضى وأسرهم ،ورفع
ّ
أهمية هذه
مستوى الوعي حول
العناية.

ّ
«ديموغرافية
محاضرة بعنوان
بلدان املشرق العربي :الرهانات
املستحيلة» :اليوم ـ الساعة
ً
مساء ـ قاعة «املجلس
السادسة
الثقافي للبنان الجنوبي» في بيروت
(نزلة برج أبو حيدر ـ خلف محطة
«توتال»).
لالستعالم 01/703630 :أو
www.althakafi-aljanoubi.com

حفلة خيرية :السبت  10كانون ّ
األول
ً
مساء ـ
ـ الساعة الثامنة والنصف
قاعة عصام فارس في «الجامعة
األميركية في بيروت» (الحمرا).
تباع البطاقات في «مكتبة أنطوان».
لالستعالم71/587941 :

من أنسنة كبير العمالء أنطوان لحد،
الى اعتبار إسرائيل رائدة في مجال
ً
حقوق املثليني ،وصوال الى رثاء شمعون
بيريز رئيس الوزراء األسبق للكيان
العبري بوصفه «آخر األحياء من ضمن
الجيل املؤسس للدولة العبرية»...
هذا الخط التطبيعي باتت تنتهجه
صحيفة «لوريان لوجور» ،ضاربة عرض
الحائط بأي قواعد مهنية وأخالقية
وحتى قانونية .ال تتوانى الصحيفة
الفرنكوفونية عن التحدث عن إسرائيل
ّ
بصورة ملاعة ونظيفة ،من دون حسيب
وال رقيب .آخر «إبداعات» الصحيفة نشر
ّ
مصور على صفحتها األولى يوم
مقال
االثنني املاضي بعنوان «لبنان ،سوريا،
إسرائيل ...جنديات نساء (بالصور)».
في هذه القطعة /التحفة ،التي تتصدرها

صورة إلمرأة إسرائيلية ،تحمل سالحًا
ّ
وتصوب على هدف محدد ،قرأنا تمجيدًا
بالكيان العبري وبجيشه كونه «أكبر
قوة مسلحة في املنطقة» ،ويضم منذ
عقود «نساء يحتللن مكانة مهمة»،
بخالف العالم العربي والشرق األوسط
الذي ما زالت املرأة فيه «مساعدة
للرجل» رغم تطور أحوالها وفق املقال.
وأخذ املقال برأي الخبيرة في «معهد
كارنيغي للشرق األوسط» ،داليا غانم
يزبك ،التي عزت هذا األمر الى «الحواجز
التي يخلقها املجتمع واملؤسسات» ،إذ
ً
تظل «الحرب عمال منوطًا بالرجال».
مع هذا الرأي الحاسم من يزبك ،ال ّ
تعمم
الصحيفة هذا االستنتاج ،بل تعطي
مثال اإلماراتية مريم املنصوري التي
قادت طائرة محاربة ضد «داعش»
عام  ،2014الى جانب أخريات يعملن
في الجيوش اللبنانية والتونسية
والسورية.
ّ
طبعًا هذا املقال املوقع من الصحيفة
عينها ،مضافًا اليها «وكالة الصحافة
الفرنسية» ،ينضم الى املقاالت السابقة
التي تسير على الخط التحريري نفسه
ّ
الذي يرى أن إسرائيل ليست كيانًا
ً
ّ
محتال ،ويدس بني الفينة واألخرى
تمجيدًا لها في مجاالت مختلفة ،كأن
األمر بات طبيعيًا وعاديًا .أما صورة
ّ
تصدرت
الجندية الصهيونية التي
صفحتها األولى كامرأة «رائدة» ،فليست
ّ
سوى واحدة من املجرمات اللواتي يمعن
يوميًا في قتل الشعب الفلسطيني.

ايمي روكو
امرأة العام!
اختار موقع «بي بي سي»
السعودية املعروفة باسم «إيمي
روكو» ( 23عامًا ـ الصورة)
من بني  100امرأة عربية
شكلن مصدر إلهام وتأثير
خالل عام  .2016الفتاة املنقبة
هي السعودية األولى التي
اشتهرت بفيديوات صغيرة
اجتاحت مواقع التواصل .فتاة
متشحة بالسواد يبلغ عدد
متابعيها على انستغرام أكثر
من مليون ،تغني الراب وتسخر
من الذكورية الشرقية ،وتطرح
قضايا التحرش والعنصرية
في املجتمع السعودي وتضحك
من سلطة رجال الدين .تتسابق
القنوات العربية والخليجية
الستضافتها ،آخر ظهور لروكو
كان في برنامج «سوار شعيب»
على قناة «سوار شعيب»
الكويتية في يوتيوب (11
يونيو  ،)2016في حلقة بلغت
مشاهداتها أكثر من  6ماليني.

