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المشهد السياسي

تحالف الحريري ـ جعجع ـ باسيل ينسف مبادرة بري

ّ
الفراغ يهدد لبنان

ّ
ُ ّ
تتأزم ،ما ُي ّ
ويحتم فتح
صعب االتفاق على قانون جديد خالل الدورة العادية لمجلس النواب
المفاوضات في قانون االنتخاب
دورة استثنائية .ليل أمس ،سحب الرئيس نبيه بري مشروعه ،بعدما أتاه رئيس الحكومة والنائب جورج عدوان بتعديالت
ّ
تفرغ االقتراح من مضمونه
انتهت ليل أمس املهلة التي كان قد
ّ
حددها رئيس مجلس النواب نبيه
ب ـ ّـري لالتفاق على مـشــروع قانون
االنتخابات الــذي ّ
قدمه ،والقاضي
بانتخاب «مجلس ن ــواب وطـنــي»،
بــاع ـت ـمــاد ال ـن ـس ـب ـيــة ف ــي  6دوائ ـ ــر،
وبــإن ـشــاء مـجـلــس لـلـشـيــوخ .وبـمــا
أن امل ـه ـلــة ان ـت ـهــت م ــن دون ات ـف ــاق،
سحب بــري مشروعه مــن الـتــداول،
ليعود النقاش إلى النقطة الصفر،
وتصبح الـبــاد أم ــام خـيــار وحيد:
ال ـفــراغ ال ــذي يـهــدد كــل املــؤسـســات،
ال املجلس النيابي وح ــده .ومــا لم
يتم ت ــدارك هــذا الخطر ،فــإن البالد
تتجه نحو أزم ــة كـبــرى ،ستنتهي

سحب بري اقتراحه من
التداول وأرجأ «جلسة التمديد»
إلى  29أيار
فــي أفـضــل الـسـيـنــاريــوات بالعودة
إلى قانون الستني.
رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس ،ح ـســب تـعـبـيــره،
ّ
ق ـ ّـدم ك ــل مــا لــديــه ،ثــم أرج ــأ رسميًا
ُ
الجلسة النيابية التي كانت م ّ
قررة
الـيــوم ،وعلى رأس جــدول أعمالها
للمجلس النيابي ،إلى 29
التمديد
ُ
أيار ،على أن تعقد بجدول األعمال
نفسه .الالفت في البيان الصادر عن
عني التينة أمس ،تشديد ّ
بري على
ّ
هــذه النقطة ،ما يعني أن التمديد
ُ
ال ي ـ ــزال ورق ـ ــة ض ـغــط ســتـسـتـعـمــل
في حال عرقلة االتفاق على قانون
ّ
جديد ،وأن األمور تتجه إلى املزيد
من التعقيد.
حـتــى ال ـســاعــة ،ال يـ ــزال الـفـشــل في
يؤمن صحة
وضع قانون عصريُ ،
التمثيل ،هــو املسيطر .تـعــزز هذه
الـخــاصــة ،نتيجة االجـتـمــاع الــذي
ُعقد أمس في عني التينة بني ّ
بري
ورئـيــس الحكومة سعد الحريري

ّ
بأن محاوريه ّ
عدلوا مشروعه جذريًا (علي فواز)
فوجئ ّبري أمس

قاووق :لبنان لن ينصاع لإلمالءات السعودية
محور سعودي ،ولن يكون منصاعًا
«لبنان لن يكون جزءًا من محور أميركي أو ّ
لإلمالءات السعودية والوصاية األميركية» .هكذا علق عضو املجلس املركزي في حزب
ُ
الله الشيخ نبيل قاووق على ّ
القمة العربية ـ ـ األميركية التي ستعقد في السعودية في
 21أيار ،مؤكدًا ّأن لبنان «ال يستفيد من هذه القمة بشيء ال من قريب وال من بعيد.
فلبنان عنوان االنتصار والتحرير على العدو اإلسرائيلي والتكفيري ،وال سيما أنه
يزداد قوة وانتصارًا عليه ،بينما تزداد إسرائيل خوفًا من املقاومة» .في حني أنه في هذه
مجددًا للعروبة ،ألنها تخذل فلسطني والقدس ،وتغطي العدوان السعودي
القمة ُ«يساء
ً
على اليمن ،فضال عن التكفير الذي يفتك باألمة» .وتناول قاووق ،خالل احتفال ديني،
اختراق إسرائيل شبكة االتصاالت الهاتفية في لبنان خالل إلقاء األمني العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله كلمته .فوصف األمر بـ«أحد أشكال العدوان اإلسرائيلي على كل
السيادة اللبنانية .وهذا االختراق يؤكد استباحة إسرائيل لشبكة االتصاالت ،وينسف
أسس املحكمة الدولية وركائزها».
(األخبار)

والـنــائــب ج ــورج عـ ــدوان ،بحضور
ال ــوزي ــر ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل ومــديــر
مـكـتــب ال ـحــريــري ،ن ــادر ال ـحــريــري.
زوار بـ ــري ل ــم ي ـك ــون ــوا ي ـت ـحـ ّـدثــون
باسمهم وحسب ،بل كانوا ممثلني
ً
لـتـحــالــف ي ـضـ ّـم ك ــا م ــن ال ـحــريــري
ورئ ـي ــس ح ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـت ـي ــار
الوطني الحر جبران باسيل.
وخ ــاف ــا ل ــأج ــواء اإلي ـجــاب ـيــة الـتــي
حـ ــاول زوار ع ــن الـتـيـنــة ال ـتــرويــج
ّ ّ
تبي أن االجتماع
لها قبل اللقاء،
لم ُيــراكــم ســوى السلبيات ،أبرزها
ّ
تضييع الـفــرصــة /ال ـحــل ،املتمثلة
باقتراح ّ
بري االنتخابي.
بنى رئيس مجلس الـنــواب طرحه
على أســاس تحقيق أمــريــن :إنشاء
مجلس شيوخ تتمثل فيه املذاهب
ُ
ويـ ـنـ ـتـ ـخ ــب وفـ ـ ــق م ـ ـشـ ــروع ال ـل ـق ــاء
األرثوذكسي ،ليتم حصر التمثيل
امل ــذهـ ـب ــي ف ـ ـيـ ــه .واالن ـ ـ ـطـ ـ ــاق نـحــو

انتخاب مجلس نــواب على أساس
وطني .وحولّ هذه النقطة األخيرة،
يعتبر بـ ّـري أنــه قـ ّـدم تـنــازلــن .فهو
ً
أوال ،تـنــازل عــن بعض صالحيات
مجلس النواب ملصلحة «الشيوخ».
والـ ـث ــان ــي ،ت ـخ ـف ـي ـفــه م ــن ه ــواج ــس
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض مـ ـ ــن إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة
السياسية عبر إيجاد «فـتــوى» ملا
ورد في اتفاق الطائف عن انتخاب
مجلس نواب ُ خارج القيد الطائفي،
تقضي ب ــأن تـلـغــى املــذهـبـيــة .فيتم
ان ـت ـخــاب  64نــائ ـبــا مـسـيـحـيــا و64
ن ــائ ـب ــا م ـس ـل ـم ــا ،مـ ــن دون م ــراع ــاة
ال ـ ـح ـ ـصـ ــص امل ـ ــذهـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة .أم ـ ـ ـ ــا ع ــن
ّ
الست ،فيعتقد
النسبية في الدوائر
ّ
بـ ـ ّـري أن ه ــذا الـتـقـسـيــم يـ ــؤدي إلــى
ارتفاع نسبة تفاعل أبناء الطوائف
امل ـخ ـ ّت ـل ـفــة ب ــن ب ـع ـض ـهــم ال ـب ـعــض،
ويخفف من ّ
حدة املذهبيةُ ،
ُ
ويفسح
امل ـ ـجـ ــال أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ـل ـمــان ـيــة
والـ ــاطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة ب ـت ـح ـس ــن ف ــرص ــة

ّ
تمثيلها .إال أن بـ ّـري فوجئ ،خالل
ّ
اللقاء أمس وفي املشاورات املمهدة
ّ
ل ــه ،ب ــأن مـحــاوريــه يــريــدون تفريغ
املشروع من مضمونه.
فالطرح الذي حمله تيار املستقبل
والـقــوات اللبنانية إلــى ب ـ ّـري ،وفقًا
مل ـع ـلــومــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ق ــائ ــم على
إن ـشــاء مجلس الـشـيــوخ وانـتـخــاب
مجلس النواب وفق النظام املذهبي
املعمول به .ويعني ذلك أنه عوض
البدء بخطوات نحو تخفيف حدة
املذهبية ،يخطو ممثلو هذه القوى
خـ ـط ــوات إلـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراء ،ع ـب ــر وض ــع
تصور ملجلسني مذهبيني .النقطة
ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـح ــدث ــوا ب ـه ــا هــي
تصغير الــدوائــرُ ،
بمعدل قضاءين
ّ
ل ـك ــل دائـ ـ ــرة ان ـت ـخــاب ـيــة ،م ــع حصر
ال ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي ف ــي ال ـق ـضــاء،
ما يعني تعزيز االقـتــراع املذهبي.
وإضــافــة إلــى تحفظاته األساسية
على نسف مشروعه ،يتوجس ّ
بري
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تقرير

مفتوح :قرار حاسم لديوان المحاسبة
الحرة
السوق
ملف
ُ

سويسرا تتحرك لحماية شركة طردت من أفريقيا بعد اتهامها برشوة سياسيين

مــن طــريـقــة تقسيم بـعــض الــدوائــر
ً
(ال ـش ـمــال م ـثــا ،وتـقـسـيــم الـجـنــوب
إل ــى ث ــاث دوائ ـ ـ ــر) ،فـتـظـهــر كــأنـهــا
تستهدف قــوى معينة .مــن األمــور
ح ـهــا ال ــوف ــد ع ـلــى رئـيــس
ال ـت ــي طــر ُ
وت ّ
عد من الخطوط الحمر
املجلس،
لــديــه ،نقل أربـعــة مقاعد مسيحية
من قضاء الــى آخــر ومــن دائــرة الى
أخرى (املقعد املاروني في طرابلس
ال ــى ال ـب ـتــرون ،املـقـعــد امل ــارون ــي في
البقاع الشمالي الــى جبيل ،املقعد
امل ــارون ــي ف ــي ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي الــى
املنت الشمالي واملقعد اإلنجيلي في
بيروت الثالثة الى األشرفية) .كذلك
ّ
أصر ممثلو املستقبل والقوات على
أن تـكــون رئــاســة مـجـلــس الـشـيــوخ
م ـ ــن ن ـص ـي ــب مـ ـسـ ـيـ ـح ـ ّـي ،وهـ ـ ــو مــا
يرفضه بري أيضًا.
وكان الحريري قد طلب موعدًا من
ب ــري قـبــل قــرابــة خـمـســة أيـ ــام ،لكن
رئ ـيــس املـجـلــس طـلــب الـتــريــث إلــى
ما بعد عــودة رئيس الحكومة من
قطرّ .
ثم طلب عدوان لقاء بريّ ،
فقرر
األخير ُأمس أن يكون اللقاء ثالثيًا،
ّ
ب ـعــدمــا أبـ ـل ــغ ب ـ ــأن لـ ــدى املـسـتـقـبــل
والـقــوات تـطــورات إيجابية .وبناءً
عـلــى ذل ــك ،تــريــث فــي إع ــان إرج ــاء
ج ـل ـس ــة ال ـ ـيـ ــوم حـ ـت ــى ي ـب ـن ــي عـلــى
الشيء مقتضاه.
وخالفًا ملا جــرى الـتــداول به أمس،
ن ـفــت م ـص ــادر ف ــي تـكـتــل اإلص ــاح
والتغيير أن يـكــون الــوزيــر جبران
باسيل قد حضر ً
لقاء مع الحريري
وع ــدوان قبل اجـتـمــاع عــن التينة.
وق ــال ــت املـ ـص ــادر لـ ــ«األخـ ـب ــار» ردًا
على ســؤال إن كان عــدوان ُيفاوض
باسم التيار الوطني ُ الحر« ،نحن
والـحــريــري وع ــدوان ن ّ
نسق سويًا.
وهما نقال االقـتــراح الــذي توصلت
إل ـي ــه ن ـقــاشــات ـنــا :م ـج ـلــس ش ـيــوخ،
ونـ ـسـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي دوائ ـ ـ ـ ـ ــر م ـت ــوس ـط ــة
وال ـصــوت التفضيلي فــي القضاء.
هذا الطرح ُمتقدم على سواه ولكن
ّ
ال يعني أن التأهيلي سقط».
العام
في املقابل ،قــال نائب األمــن ّ
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنه
«ب ـع ــدم ــا س ـق ــط مـ ـش ــروع ال ـت ـمــديــد
ب ــاإلج ـم ــاع ،ل ــم ي ـبــق أمــام ـنــا ســوى
خـ ـيـ ــاريـ ــن :إمـ ـ ــا ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـج ــدي ــد
املبني على النسبية وإمــا الفراغ».
ّ
وب ـ ـمـ ــا أن «ال ـ ـ ـفـ ـ ــراغ كـ ـم ــا سـمـعـنــا
ال ـج ـم ـيــع ي ـس ـت ـن ـكــره ،وه ـ ــذا إن ـجــاز
أي ـ ـض ـ ــا ،إذًا ل ـ ــم يـ ـب ــق أمـ ــام ـ ـنـ ــا إال
ّ
ال ـن ـس ـب ـيــة .ل ـعــل ال ـب ـعــض ي ـق ــول إن
النسبية ال تــائـمـنــا ،هــل تعلمون
أن النسبية فيها عشرة وعشرون
خيارًا كلها اسمها نسبية؟ فلنتفق
كأطراف على واحــد من الخيارات،
ويمكن أن نـ ّ
ـدور الــزوايــا وأن نتفق
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـض ــاي ــا مـ ـح ــل االخ ـ ـتـ ــاف
س ــم م ـش ـتــرك
حـ ـت ــى نـ ـص ــل إلـ ـ ــى ق ــا ُ
نجتمع فيه من أجل أن نقرر قانونًا
ُيحقق ثالثة أمــور :اإلنصات ،سعة
الـتـمـثـيــل وإم ـكــان ـيــة ال ـتــوافــق على
ال ـص ـي ـغ ــة امل ـ ـطـ ــروحـ ــة» .ف ــاالت ـف ــاق
ع ـلــى ق ــان ــون ج ــدي ــد ،وف ـقــا لـقــاســم،
«يـ ــؤدي إل ــى االس ـت ـقــرار السياسي
وي ـح ـق ــق ن ـج ــاح ــا جـ ــدي ـ ـدًا لـلـعـهــد،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى نـ ـج ــاح ــات ــه ،وي ـ ــؤدي
أيضًا إلــى أن ننصرف إلــى قضايا
ال ـ ـنـ ــاس وش ــؤونـ ـه ــم االج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية».
(األخبار)

بــان ـت ـظــار قـ ــرار دي ـ ــوان امل ـحــاس ـبــة حــول
ن ـتــائــج امل ــزاي ــدة الـعـمــومـيــة ال ـت ــي جــرت
أواخ ـ ــر ال ـش ـهــر امل ــاض ــي لـتـلــزيــم ال ـســوق
الحرة في مطار بيروت الدولي ،يواصل
مجلس شــورى الدولة النظر في الطعن
امل ـقــدم مــن شــركــة «وورل ــد ديــوتــي فــري»
املعترضة على استبعادها من املزايدة
بـحـجــة ع ــدم اك ـت ـمــال أوراقـ ـه ــا للتأهيل.
كذلك تقدمت الشركة بدعوى أمام قضاء
الـعـجـلــة لــوقــف تـنـفـيــذ ن ـتــائــج امل ــزاي ــدة،
فـيـمــا تـنـشــط ال ـس ـفــارة الـســويـســريــة في
بيروت على خط االتـصــاالت مع القصر
الجمهوري ووزارة العدل ألجل دعم ملف
الشركة السويسرية.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،يـسـتـمــر وزيـ ــر ال ـعــدل
ب ـم ـطــال ـبــة ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة الـتـمـيـيــزيــة
بمالحقة شركة «بــاك» ورئيسها محمد
زي ـ ــدان ،رغ ــم أن الـتـحـقـيـقــات الـقــانــونـيــة
ال ـتــي ج ــرت الـشـهــر املــاضــي انـتـهــت الــى
قرار القاضي سمير حمود بحفظ امللف
لعدم تــوافــر عناصر شبهة بحق زيــدان
واملــؤسـســة الـتــي يترأسها والـتــي فــازت
بــاملــزايــدة العمومية .ومــع ذل ــك ،تستمر
بـعـيـدًا ع ــن األض ـ ــواء امل ـعــركــة ب ــن فــريــق
الرئيس ميشال عون الــوزاري من جهة،
ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير
األشـ ـغ ــال ي ــوس ــف ف ـن ـيــانــوس م ــن جـهــة
ثانية ،على خلفية املوضوع نفسه .ذلك
أن وزيــر الـعــدل سليم جريصاتي يهدد
بمالحقة مــوظـفــن ومــديــريــن فــي وزارة
األش ـغ ــال للتحقيق فــي دورهـ ــم بالتهم
املـتـعـلـقــة ب ـه ــدر املـ ــال ال ـع ــام ف ــي ال ـســوق
الحرة في الفترة السابقة.
على أن الجديد هو الحديث عن تحقيقات
سرية تجرى حول عملية تسرب مللفات
تتعلق باملزايدة قبل حصولها وبعده.
وي ـ ـجـ ــري الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ــاع ــب ي ـهــدف
الــى إدخــال أرقــام الــى مغلفات الشركات
املـسـتـبـعــدة ت ـفــوق املـبـلــغ ال ــذي عرضته
شركة «بــاك» والتي جرى على أساسها
تلزيمها املشروع.
وبانتظار أن ّ
يبت الوزير فنيانوس قراره
النهائي ربطًا بأجوبة ديــوان املحاسبة
ومجلس شورى الدولة ،تتداول األوساط
املعنية معلومات متضاربة حول هوية
املــالــك الحقيقي لشركة «وورل ــد ديوتي
ف ـ ــري» ال ـس ــوي ـس ــري ــة ال ـت ــي ت ـقــدم ــت الــى
املزايدة بعدما تعذر على شركة «دوفري»
الـ ـتـ ـق ــدم ال ـ ــى امل ـ ــزاي ـ ــدة ب ـس ـبــب خ ــاف ــات
م ــع وس ـط ــاء لـبـنــانـيــن ع ـلـ َـى الـحـصــص
واألسـ ـ ـه ـ ــم .وت ــاح ــق ش ــرك ــة «دوف ـ ـ ــري»
السويسرية ٌ
تهم بالتدخل ،باعتبار أن
غالبية املعنيني بامللف قانونيًا وتجاريًا
يعتبرونها املالك الفعلي لشركة «وورلد
ديوتي فــري» ،علمًا بأن آخرين قالوا إن
شــركــة «بـنـيـتــون» املنتجة للملبوسات
هي املالكة لـ«وورلد ديوتي فري» .وجاء

ت ـض ــارب امل ـع ـلــومــات بـعــد ورود أسـمــاء
أكثر مــن رجــل أعـمــال لبناني كـ«وسيط
يقدم خدماته لتسهيل حصول الشركة
السويسرية على التلزيم ،مقابل أسهم
وعـمــوالت مــالـيــة» .وبــن هــؤالء األسماء
من كان له عالقة واضحة بشركة «وورلد
ديوتي فري».
وت ـبــن أن االه ـت ـمــام الـفـعـلــي مــن جانب
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ،ومـ ـ ــن ج ــان ــب
امل ـكــاتــب الــدول ـيــة لـلـشــركــة الـســويـســريــة
ال ـع ـمــاقــة ،سـبـبــه ال ـخ ـش ـيــة م ــن انـتـقــال
ال ـش ـكــوك ح ــول عـمـلـهــا فــي لـبـنــان ربـطــا
بما تعرضت له قبل عامني في أفريقيا،
إذ ت ـب ــن أن الـ ـش ــرك ــة امل ـ ــذك ـ ــورة« ،دي ــو
ف ــري» ،أب ـعــدت فــي ع ــام  2015عــن تولي
السوق الحرة في موريشيوس ،بعدما
أظ ـهــرت تـحـقـيـقــات قــامــت بـهــا الـجـهــات
الرسمية أنـهــا متورطة فــي ملف فساد
ورش ـ ـ ــى .وفـ ــي  3حـ ــزيـ ــران  ،2015نـشــر
ت ـقــريــر ف ــي صـحـيـفــة «ل ــو مــوري ـس ـيــان»
امل ــوري ـش ـي ــوس ـي ــة ي ـت ـح ــدث ع ــن «ت ــوج ــه
رئ ـي ــس وزراء م ــوري ـش ـي ــوس ال ـس ــاب ــق،
نافني رامغوالم ،للمرة الرابعة إلى شعبة
الـتـحـقـيـقــات امل ــرك ــزي ــة املـتـخـصـصــة في
القضايا الحساسة والـتــي تطال الــرأي
العام ،حيث تم توقيفه والتحقيق معه
بشأن عموالت دفعت في إطار عقد عمل
ّ
وتوفير منتجات رفاهية ملحال تجارية
ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـ ـح ــرة ف ــي مــوري ـش ـيــوس
فــي مـطــار سـيــر سـيــوســاغــور رام ـغــوالم
الــدولــي وفــي مطار سير غايتان دوفــال
املحلي» .وتــابــع التقرير أنــه فــي صباح
 3ح ــزي ــران وج ـهــت تـهـمـتــان مــؤقـتـتــان،
األول ـ ـ ــى م ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ــرش ــوة ،وال ـثــان ـيــة
بتبييض األم ــوال ،بحق رئيس الــوزراء
السابق .وفق التقرير ،فإن امللف يتناول
«فضيحة» االموال التي دفعت ملؤسسة
«فـ ــريـ ــدو» ف ــي س ــوي ـس ــرا ال ـت ــي يملكها
رجل يدعى نانداني سورناك .من جهة
ثانية ،ذكــر التقرير أنــه ،فــي وقــت خالل
إت ـم ــام ت ـلــك ال ـص ـف ـقــة ،ت ــم ت ـبــديــل شــركــة
«ف ــري ــدو» بـشــركــة أخ ــرى تــدعــى «ويـغــام
هولدينغ» مرتبطة بأسماء أخرى «على
املـسـتــوى الــدولــي» ،مثل ل ــوران أوبــاديــا
وألكسندر شوارتز .ووفــق التقرير ،فإن
ســت دفــوعــات تمت مــا بــن عامي 2012
وّ ،2015
حولت إلى مصرف «في بي» في
زوريخ في سويسرا ،ولالتحاد املصرفي
ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي ج ـن ـي ــف ،ب ــاس ــم ال ـس ـي ــدة
نانداني سورناك.
وتـ ـ ـح ـ ــدث الـ ـتـ ـق ــري ــر كـ ــذلـ ــك ع ـ ــن راك ـ ــش
غ ـ ـ ــول ـ ـ ــوج ـ ـ ــوري ،امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـس ــاب ــق
ل ــرامـ ـغ ــوالم ،ح ـيــث إن ت ــأس ـي ــس شــركــة
«فريدو» تم بشراكة ما بني غولوجوري
وسورناك .وتنقل الصحيفة عن رئيس
الــوزراء آنــرود جوغنوث قوله إنه تلقى
معلومة تفيد بــأن «راك ــس غــولـجــوري،

فرصة عمل براتب مغري
مدير إنتاج مبصنع للحديد يف نيجرييا
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ينتظر فنيانوس أجوبة ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة (مروان طحطح)

وفـ ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـع ـقــد آخ ـ ــر ،وقـ ــع بــن
الـ ـش ــرك ــة امل ـ ـ ـ ـ ــزودة «دوفـ ـ ـ ـ ـ ــري» وش ــرك ــة
ت ــدع ــى ف ــري ــدو ،مــدم ـجــة ف ــي ســوي ـســرا.
الـ ـسـ ـي ــد غ ـ ــول ـ ــوج ـ ــوري زودنـ ـ ـ ـ ــا ب ـب ـضــع
رس ــائ ــل إلـكـتــرونـيــة بـيـنــه وب ــن اإلدارة
العليا لشركة دوفــري ،السيدة نانداني
ومحام
سورناك ،السيد لــوران أوباديا،
ٍ
في سويسرا يدعى ألكسندر شورارتز،
مرتبطة بمفاوضات لوضع أسس دفع
عموالت عبر خلق وكالة مبيعات».
( http://www.lemauricien.com/
article/echange-poignee-mains-quirestera-les-annales-des-affaires-et-la)politique
أمــا صحيفة «لــو مــاتـيـنــال» فكتبت في
 4ح ــزي ــران « :2015إن شــركــة «ف ــري ــدو»
ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون م ـ ـجـ ــرد اس ـ ـ ــم ألن ال ـش ـك ــوك
ت ـت ـم ـح ــور حـ ـ ــول ش ــرك ــة أخ ـ ـ ــرى ت ــدع ــى

تداولت وسائل إعالم
معلومات عن تورط
«دوفري» عموالت
لسياسيين
«ويغام هولدينغ» حيث تبني من بريد
إلـكـتــرونــي مــرســل فــي  30أي ـلــول ،2013
كتب لــوران أوبــاديــا ،املستشار السابق
ل ـنــافــن رام ـ ـغـ ــوالم ،ألل ـك ـس ـنــدر شــوارتــز
طــال ـبــا م ــن ش ــرك ــة «دوف ـ ـ ــري» أن تــوقــف
كل عمليات الدفع لشركة فريدو وتبدأ
بــالــدفــع لشركة ويـغــام هــولــديـنــغ ،وهي
م ــؤس ـس ــة م ـنــدم ـجــة ف ــي ن ـي ـقــوس ـيــا فــي
قبرص».
ويتحدث التقرير كذلك عن أن الناشطة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ف ـ ـ ــي «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــي»
وسـ ـي ــدة األع ـ ـمـ ــال ،ن ــان ــدان ــي س ــورن ــاك،
تـلـقــت أوام ـ ــر ،ه ــي وراكـ ــش غــول ـجــوري،
م ــن رام ـ ـغـ ــوالم ،بــامل ـطــال ـبــة بــال ـع ـمــوالت
لشركة «دوف ــري»« :تقدر التحقيقات أن
الناشطة السابقة فــي الـحــزب العمالي
تـلـقــت م ـبــالــغ مــال ـيــة نـتـيـجــة ات ـف ــاق مع
دوف ــري ،املــزود الحصري لجنة املنطقة
الـحــرة فــي مــوريـشـيــوس ،عـبــر شركتها
فريدو ،املدمجة في سويسرا .وعبر آلية
لتقاسم األرب ــاح 51 ،في املئة تصل إلى
خزائن دوفــري ،املساهم األساسي فيها
هــي نانداني ســورنــاك ،والـ ـ  49فــي املئة
الباقية تذهب إلى شركة فريدو».
(https://issuu.com/le_matinal/docs/
)20150604_lm
ك ــذل ــك نـ ـش ــرت ص ـح ـي ـفــة «اكـ ـس ــرب ــرس»
املوريشوسية ،بتاريخ  2حزيران 2015
أن ن ــاف ــن رامـ ـغ ــوالم أع ـط ــى تــوجـيـهــات
لـ ـ ـن ـ ــان ـ ــدان ـ ــي سـ ـ ـ ــورنـ ـ ـ ــاك وإل ـ ـ ـ ـ ــى راك ـ ـ ــش
غ ــول ـج ــوري (رئ ـي ــس ال ـح ــزب الـعـمــالــي)
للمطالبة بعموالت من شركة «دوفري».
وتلك الشركة اختيرت في تشرين األول
 2012مــن قبل «جنة املنطقة الـحــرة في

مــوريـشـيــوس» مــن أجــل تــزويــد املتاجر
ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـ ـح ــرة .ي ـض ـيــف ال ـت ـقــريــر:
«وبعد استدعاء رئيس الوزراء السابق،
سيسافر محققون إلى سويسرا بهدف
الـحـصــول على تفاصيل بـشــأن دوفــري
ح ـ ــول االتـ ـ ـف ـ ــاق املـ ـعـ ـق ــود مـ ــع ن ــان ــدان ــي
سورناك وراكش غولجوري».
https://www.lexpress.mu/ .
affaire-dufry- /263482 /article
ramgoolam-arrete-une-nouvelle-fois
أما صحيفة «ال سانتينيل» ،فنشرت في
حــزيــران  2015أن الشبهة تـطــال رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء بــاس ـت ـغــال مـنـصـبــه م ــن أجــل
توفير املـنــاخ املــائــم السـتـبــدال الشركة
األملـ ــان ـ ـيـ ــة «غـ ـيـ ـب ــر هـ ـي ــانـ ـم ــان» ب ـشــركــة
«دوفــري السويسرية» كمزود للمنطقة
ال ـح ــرة .تــابــع ال ـت ـقــريــر« :ف ــري ــق مـفــوض
ال ـشــرطــة هـيـمــان غــانـجــي يـضــع املــامــة
على نافني رامغوالم لكونه فاوض شركة
دوفري بالقدوم إلى موريشيوس حتى
قـبــل أن تـطـلــق جـنــة املـنـطـقــة ال ـحــرة في
موريشيوس طلبات ال ـعــروض .وكذلك
حـ ــول الـ ـعـ ـم ــوالت امل ــدف ــوع ــة لـصــديـقـتــه
نانداني سورناك وكاتم أسراره السابق
راكـ ــس غ ــول ـج ــوري ع ـبــر ش ــرك ــة أسـســت
خـصـيـصــا ف ــي ســوي ـســرا ل ـهــذا ال ـغــرض
باسم فريدو».
ووفـ ــق ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـت ــي قــدم ـهــا راك ــش
غولجوري لغانجي ،فإن «رئيس الوزراء
ّ
األسـبــق خطط شخصيًا لـقــدوم دوفــري
إلـ ـ ــى م ــوريـ ـشـ ـي ــوس .وي ـض ـي ــف رئ ـيــس
ف ــاش ـي ــون س ـتــايــل أن ن ــاف ــن رامـ ـغ ــوالم
ط ـلــب ك ــذل ــك م ــن ن ــان ــدان ــي س ــورن ــاك أن
ت ـت ـص ــرف ب ـم ـث ــاب ــة واج ـ ـه ـ ــة» .وأض ـ ــاف
التقرير أن غولجوري ّ
عبر عن اعتقاده
بأن رامغوالم استخدم الفرنسي لوران
أوباديا الذي سمي مستشارًا اقتصاديًا
في السفارة املوريشيوسية في باريس،
من أجل القيام بمفاوضات مع دوفــري.
وشـ ــرح غــول ـجــوري كــذلــك أن رام ـغ ــوالم
الـتـقــى فــي بــاريــس ممثلني عــن دوف ــري
برفقة ســورنــاك ،التي رافقته إلــى لندن،
حـ ـي ــث ال ـت ـق ـي ــا أشـ ـخ ــاص ــا م ـ ــن م ـحـيــط
أوب ــادي ــا .ولـكــن االع ـتــراف األخـطــر الــذي
قــدمــه غــولـجــوري هــو أن الـعــرض املقدم
كــان مصممًا على قـيــاس «دوفـ ــري» ،إذ
إن املبالغ املالية دفعت تباعًا لسورناك
وغــول ـجــوري ،عبر «ف ــري ــدو» ،بــن 2012
و ،2013علمًا بأن هذه املبالغ تمثل 4.2
في املئة من األرباح السنوية لـ«دوفري»
في موريشيوس.
ع ـل ــى أن األم ـ ـ ــر لـ ــم ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ه ــذا
الحد ،إذ ظهر الحقًا في كينيا أن هناك
محاولة إلدخــال دوفــري مباشرة أو من
خالل شركات وسيطة .وقد أثار «اتحاد
املستهلكني في كينيا» األمر لدى الرأي
ال ـعــام ،مستندًا الــى نـتــائــج التحقيقات
في موريشيوس ،حيث واجهت الشركة
ال ـســوي ـســريــة ض ـغــوطــا ف ــي كـيـنـيــا بعد
إث ـ ـ ــارة ال ـش ـب ـه ــات حـ ــول ك ـي ـف ـيــة عـقــدهــا
الصفقة في املطار الدولي في نيروبي.
(http://www.cofek.co.ke/index.php/
jkia-duty-free--1459/news-and-media
)firm-dufry-kicked-out-of-mauritius
(األخبار)
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أين ّاختفى
سلفيو طرابلس؟
من ينسى عمر بكري فستق
أو بالل دقماق؟ ومن ال يعرف داعي
اإلسالم الشهال أو سالم الرافعي أو آخرين
من سلفيي طرابلس ،سواء كان حافظًا
ألسمائهم أو أ ِلف وجوههم من كثرة
ظهورهم في البرامج الحوارية .هؤالء
ّ
احتلوا شاشات التلفزة لسنوات قبل أن
يغيبوا .السؤال األبرز :أين هؤالء الذين
ارتضوا أن يكونوا وقود المعركة؟
لماذا انكفأوا عن الساحة؟ وما هو دور
تيار المستقبل؟
رضوان مرتضى
لـ ــم تـ ـع ــد ط ــرابـ ـل ــس عـ ـل ــى الـ ـخ ــارط ــة
التي
اإلعالمية« .قلعة املسلمني» ،تلك ً
لبرهةٍ من الزمن عاصمة
استحالت َ َ
لـلـسـلـفـيــن ،خ ــف ـ َـت وه ـج ـهــا بـغـيــاب
س ـل ـف ـي ـي ـهــا عـ ــن شـ ــاشـ ــات ال ـت ـل ـف ــزة،
ّ
بـعــدمــا احـتــلــوا عـلــى م ــدى الـسـنــوات
ال ـخ ـمــس امل ــاض ـي ــة م ـقــاعــد ال ـبــرامــج
ال ـحــواريــة .فهل انتفى الـظــرف الــذي
ّ
حتم ظهورهم في الفترة املاضية؟ أم
كــان الــوضــع السياسي مؤاتيًا لكنه
انضبط الـيــوم ليصدر أمــر تواريهم
عـ ــن األن ـ ـظ ـ ــار؟ م ـ ـ ــاذا عـ ــن ّ دور ت ـيــار
ّ
املستقبل ال ــذي ُيــتـهــم بــأنــه يستغل
السلفيني كــأداة في صــراعــه ،في ظل
وجـ ــود فــرض ـيــة يـطــرحـهــا خـصــومــه
ّ
تقول إن املستقبل عندما كان خارج
ُ
ّ
السلطة ،كــان ي ـحــرك السلفيني ضد
أخصامه لـ ُـيـهـ ّـدد بــالـشــارع ،لكنه مع
عودته إلــى السلطة لإلمساك بزمام
ّ
ال ـق ـي ــادة ،ه ــز عـصــا امل ـل ـفــات األمـنـيــة
لــرمــوز السلفيني ليختبئوا أو يـ ّ
ـزج
بهم في السجون ،وهم الذين اعتادوا
أن ي ـكــونــوا وقـ ــود امل ـع ــارك مـنــذ عــام

2005؟ أم هل بلغ الصراع الدائر بني
ال ــرئ ـي ـس ــن ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي وس ـعــد
الـ ـح ــري ــري وال ـ ـ ـلـ ـ ــواء أش ـ ـ ــرف أوجـ ـ ــه،
ل ـي ـكــون ال ـح ــاض ــر األبـ ـ ــرز وال ــوح ـي ــد،
ويطغى على مــا ع ــداه على الساحة
الطرابلسية؟
من ال يذكر الشيخ عمر بكري فستق
ّ
ســامـيــة
ال ــذي تــوعــد بــرفــع الــرايــة اإل ُ
َّ
ع ـلــى ق ـصــر ب ـع ـب ــدا؟ ف ـس ـتــق امل ــرح ــل
ُّ
قسرًا من بريطانيا ،والذي كان يطل
ك ـخ ـب ـيــر ف ــي ّال ـج ـم ــاع ــات ال ـج ـهــاديــة
م ـج ــاه ـرًا ب ــأن ــه ي ـح ـمــل ف ـك ــر تـنـظـيــم
«القاعدة» ،كاد ينافس في نجوميته
ّ
انة هيفا وهبي في تلك الحقبة.
الفن ّ
غير أنــه غاب اليوم ،لكونه يقبع في
لحكم يقضي بسجنه
السجن ،إنفاذًا
ًٍ
 12عامًا .يليه شهرة رئيس جمعية
إقـ ــرأ ال ـش ـيــخ ب ــال دقـ ـم ــاق ،الـ ــذي لم
ي ـكــن ُي ــزح ــزح ع ــن ال ـش ــاش ــات صبح
مساء .الرجل الــذي َبـ َـرع في التعامل
ّ ً
مع وسائل اإلعالم متكال على قاعدة
َّ
«عــلــي وخــود جمهور» ،اختفى أثره
أي ـضــا .لــم يـعــد ُيـسـمــع لــه ص ــوت ،ما
خــا بـيــانــات م ـعــدودة ُيــرسـلـهــا عبر
حال يقول:
تطبيق الواتساب بلسان
ٍ
«أن ـ ــا مـ ــوجـ ــود» .دقـ ـم ــاق كـ ــان مـقـ ّـربــا
من اللواء أشــرف ريفي ،ومن كل ذي
منصب أو مسؤول في دائــرة القرار.
أم ــا أب ـن ــاء جـلــدتــه ال ــذي ــن يحسبونه
ع ـل ــى األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ،فـ ـي ــرون أن
غ ـيــابــه ال ـي ــوم ع ــن ال ـســاحــة ب ـق ــرار ال
يـمـلـكــه هـ ــو .بـ ــال دقـ ـم ــاق ال ـ ــذي مأل
ط ــراب ـل ــس وش ـغ ــل أه ـل ـهــا ب ــأخ ـب ــاره،
اختفى العام املــاضــي ،قبل أن يظهر
على قـنــاة «الـجــديــد» مــع تـ ّـمــام بليق
نهاية كــانــون الثاني  ،2017ومــن ثم
يعاود االختفاء .تارة ُي ّ
هدد العلويني
ً
ب ـس ـب ــي نـ ـس ــائـ ـه ــم ،ومـ ـ ـ ـ ــرة ي ـح ـت ـجــز
شـخـصــا فــي ص ـنــدوق س ـيــارتــه بعد
ضربه قبل أن يسلمه إلى مخفر قوى
األمن ،ومرة ثانية يأتي ليطرح نفسه
وس ـي ـطــا ف ــي أحـ ــد امل ـل ـف ــات األم ـن ـيــة.
ّ
فجأة ،اختفى .ربما ألن املسار العام

«إلى الشارع»ّ :
ضد التمديد ومن أجل النسبية
ّ
قد ال يملك الحزب الشيوعي اللبناني واألحزاب املدنية والقوى املستقلة،
القدرة على التغيير في البلد .فمنطق املحاصصات الطائفية فرض نفسه
ّ
وال يزال األقوى .ولكن ُيحسب لهذه القوى أنها ال تمل من رفع الصوت
مشروع بديل للسلطة السياسية .أحد عناوين املعركة هو منع التمديد
لطرح
ٍ
للمجلس النيابي ،ومحاولة فرض قانون انتخابي قائم على النسبية خارج
القيد الطائفي وفق لبنان دائرة واحدة .انطالقًا من ذلك ،شهدت بيروت أمس
اعتصامني عنوانهما منع التمديد ورفض مشاريع
القوانني التقسيمية.
البداية كانت من أمام مبنى بلدية بيروت ،مع
اعتصام مجموعات سياسية وجمعيات وقوى
شبابية وعدد من مجموعات الحراك املدني ،كانت
قد أعلنت قيام «جبهة موحدة» ملواجهة التمديد
ورفض القوانني الطائفية .وكانت الفتة مشاركة
منظمة الطالب في حزب الكتائب في االعتصام
الذي ألقي في نهايته بيان يدعو إلى اعتماد
إصالحات
«النسبية» في دوائر كبرى وإدخال
ّ
قانون االنتخاباتُ .ووجهت دعوة إلى كل
على ّ
اللبنانيني «األحد في  21أيار وكل أحد حتى  20حزيران إلى االعتصام
في املكان نفسه» .ثم انتقل الجميع (باستثناء الكتائب) إلى اعتصام
«الشيوعي» في ساحة رياض الصلح .نجحت األحزاب الوطنية واملجموعات
السياسية هذه املرة في توحيد خطابها .العمل ُ
سيستكمل من أجل أن
ّ
تكون الخطوات املقبلة مشتركة ،فيكون للضغط على السلطة فعالية.
(األخبار)

دقماق «مقصوص
الجناح» والشهال
«منفي» والرافعي
تحت رحمة الملفات
(هيثم الموسوي )

لم يعد يتطلب وجوده.
ال ـث ـنــائــي فـسـتــق ودق ـم ــاق ل ــم يـكــونــا
وحــدهـمــا الـحــاضــريــن عـلــى الساحة
ال ـس ـل ـف ـيــة .ول ـئ ــن ارت ـب ـط ــت ال ـف ـكــاهــة
وال ــدع ــاب ــة بــاس ـم ـي ـه ـمــا ،فــإن ـه ـمــا ال
يملكان حـضــورًا شعبيًا ُيــذكــر على
ال ـس ــاح ــة ال ـس ـل ـف ـيــة .ف ـه ـنــاك مـشــايــخ
ب ـ ـ ــارزون ل ـهــم ثـقـلـهــم ف ــي طــراب ـلــس،
ال ـت ـح ـق ــوا ب ـقــاف ـلــة وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام،
قـبــل أن ي ـت ــواروا أخ ـي ـرًا .أح ــد هــؤالء
«م ـ ّ
ـؤس ــس ال ـت ـيــار ال ـس ـل ـفــي» الـشـيــخ
ّ
ُ
ِّ
داع ــي اإلس ــام الـشــهــال ال ــذي يحمل
نفسه عبء رفع لواء «مظلومية أهل
ّ
الـســنــة» .ابـ ُـن «أمـيــر طــرابـلــس» سالم
الـ ـش ـ ّـه ــال ،ض ـب ــط م ـس ـت ــودع أسـلـحــة
يعود له في تشرين االول  ،2014أثناء
ّ
فاضطر مكرهًا
سفره إلى السعودية،
إلى أن يبقى هناك بعد تعميم اسمه
بـصـفـتــه مـطـلــوبــا لــأج ـهــزة األمـنـيــة
ّ
الشهال عرضًا بأن
اللبنانية .رفض
يعود إلى بيروت ،على أن يتم توقيفه
شكليًا ،لساعات قليلة ،لدى وصوله
إلى املطار .غاب الرجل الثالث أيضًا
ّ
عن الشاشة ،لكن حضوره بقي على
ال ـس ــاح ــة االف ـت ــراض ـي ــة ع ـبــر حـســابــه
ع ـل ــى ت ــويـ ـت ــر .وهـ ـك ــذا ب ـ ــات ال ـثــاثــة
ب ــن م ـس ـجــون وم ـق ـصــوص الـجـنــاح
ٍّ
و«منفي» في الحجاز.
ً
رغ ــم أن ــه أكـثــرهــم ح ـضــورًا وتمثيال،
ّ
يحل في املرتبة الرابعة إمام مسجد
التقوى الشيخ سالم الرافعي .الشيخ
ال ـس ـل ـف ــي الـ ـ ـ ــذي نـ ـج ــا م ـ ــن م ـح ــاول ــة
اغـتـيــال أث ـنــاء تفجير املـسـجــد الــذي
يـ ّ
ـؤم ــه ف ــي ط ــراب ـل ــس ف ــي آب ،2013
ُ
وأطـلـقــت عليه الـنــار فــي عــرســال في
ّ
آب  ،2014وت ــوس ــط إلط ـ ــاق س ــراح
املخطوفني اللبنانيني في أعزاز ،كان
الــرقــم واح ــد فــي أوسـ ــاط السلفيني،
ّ
ال سـيـمــا أن هـيـئــة عـلـمــاء املسلمني
التي ترأسها كانت تعيش مرحلتها
ال ــذهـ ـبـ ـي ــة ل ـك ــون ـه ــا حـ ـ ـ ــازت م ـف ـت ــاح
الـ ـ ـش ـ ــارع ،مـ ــن الـ ـشـ ـم ــال إل ـ ــى ال ـب ـقــاع
ومـ ــن بـ ـي ــروت إلـ ــى صـ ـي ــدا .الــراف ـعــي
ال ــذي ورد اسـمــه ع ـشــرات املـ ـ ّـرات في
إفـ ـ ـ ـ ــادات املـ ــوقـ ــوفـ ــن لـ ـ ــدى امل ـح ـك ـمــة
العسكرية كأحد ُ
«ملهمي» الراغبني
فــي االنضمام إلــى «جبهة النصرة»
وأخ ــواتـ ـه ــا ،وك ـم ـســاعــد ل ـه ــم ،حــالــت
امل ـظ ـلــة ال ـس ـيــاس ـيــة دون اسـتــدعــائــه
ل ــاسـ ـتـ ـم ــاع إلـ ـ ـي ـ ــه .حـ ــالـ ــه م ـ ــن ح ــال
املستشار األمني (السابق) للرئيس
سعد الحريري العقيد املتقاعد عميد
حمود الذي انكفأ في الفترة األخيرة
بعدما كان أحد الالعبني األساسيني
ّ
بــأمــن طــرابـلــس .وفيما قيل إن وفــاة
ابن الرافعي األصغر لعبت دورًا في
ّ
الساحة ،إال أن مصادر
ابتعاده عن ّ
أم ـن ـيــة ت ـق ــول إن ـ ــه اس ـت ـش ـعــر الـخـطــر
ّبعد توقيف الشيخ أحمد األسير ،إذ
إنه كان ّ
يخبئ بطل أحــداث عبرا في
ّ
منزله .وتـقــول املـصــادر إن التسوية
ال ـتــي أج ــراه ــا ت ـيــار املـسـتـقـبــل مـعــه،
وكــان ّ
عرابها الوزير نهاد املشنوق،
قضت بابتعاده عــن الساحة مقابل
«تنييم» املـلــف .لكن أيــن هــو الـيــوم؟
يقضي أوقاته بني لبنان وتركيا التي
ال ّ
يمر شهر من دون أن يقصدها.
الرافعي ليس األخير ،بل يحضر إلى
ّ
الصباغ .الرجل
جانبه الحاج حسام
ّ
امل ـ ّح ـبــوب فــي مـنـطـقـتــه ،رغ ــم اتـهــامــه
ب ــأن ــه أح ــد ق ـي ــادات تـنـظـيــم ال ـقــاعــدة،
ً
ّ
ك ــان اس ـمــه ل ـف ـتــرة خ ـلــت ك ـف ـيــا بـبــث
ال ــرع ــب ،ال سيما أث ـنــاء االشـتـبــاكــات
التي كانت تستعر بني جبل محسن
وبـ ـ ــاب ال ـت ـب ــان ــة .أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،فـحـتــى
اس ــم ال ـص ـ ّـب ــاغ ل ــم ي ـ ُـع ــد ُي ـس ـمــع ،رغــم

ّ
أن األخ ـي ــر ،عـلــى عـكــس رفـ ــاق درب ــه،
ك ــان حــاسـمــا فــي ق ــراره االبـتـعــاد عن
اإلع ــام .استثناء وحيد ُي ّ
سجل هنا
هو للشيخ نبيل رحيم الــذي لم يكن
رأس حربة أيضًا ولعب دور األطفائي
في أحداث طرابلس .وهو رغم غيابه
لفترة طويلة ،عاد إلى الظهور مؤخرًا
في قضية السجناء اإلسالميني.
مــن اتخذ قــرار ابتعاد السلفيني عن
الساحة اإلعالمية؟ هل هم السلفيون
أنفسهم أم جهة قادرة على ضبطهم؟
أحــد املشايخ السلفيني سطع نجمه
إع ــام ـي ــا ق ـبــل أن ي ـفــرمــل ظ ـه ــورات ــه،
ّ
يـقــول« :إن لكل شخص أسبابه .وال
يوجد أحداث تبرر خروج السلفيني.
ّ
ك ــذل ــك فـ ـ ــإن اإلعـ ـ ـ ــام لـ ــم ي ـع ــد ي ـطــرق
بابنا» .لكن مصادر طرابلسية تجزم
بأن مفتاح السلفيني في جيب وزير
ّ
الداخلية نهاد مشنوق «ال ــذي وطــد
عــاقــة استثنائية معهم ونـجــح في
إقناعهم بالتهدئة» .من جهته ،يقول
ّ
املشنوق لـ«األخبار» إن عالقة جيدة
تــربـطــه بــاملـشــايــخ الـسـلـفـيــن بسبب
االتصال الدائم ،لكنه يمنح «انعطافة
السلفيني» أسـبــابــا محلية ،وأخ ــرى
غير محلية مرتبطة بمسار األحداث
ّ
اإلقـلـيـمـيــة .ي ـقــول ج ــازم ــا إن الخطة
األمنية في طرابلس (نيسان )2014
كانت بمثابة الحدث املفصلي الذي
انـكـفــأ بـمــوجـبــه امل ـشــايــخ ،وتـحــديـدًا
فــي هيئة ّ علماء املسلمني .ويضيف
ال ــوزي ــر أن ـ ــه ل ـعــب دور امل ـس ــاع ــد في
ت ـح ــري ــك أم ـ ــور ع ــال ـق ــة فـ ــي ع ـ ــدد مــن
املـ ـلـ ـف ــات ت ـت ـع ـل ــق ب ــامل ــوق ــوف ــن ل ــدى
ّ
املحكمة العسكرية .غير أن مصادر
مـ ـع ــارض ــة لـ ـتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ت ـق ــول
ّ
إن «املـ ـل ــف ال ـس ـيــاســي ـ ـ ـ األمـ ـن ــي في
ّ
تيار املستقبل يـتــوله الـيــوم حصرًا

الــوزيــر املـشـنــوق ،بعدما كــان فــي يد
اللواء وسام الحسن قبل عام .»2012
املستقبل
وتضيف املصادر« ،إن تيار
ّ
ّ
استغل اإلسالميني» ،مشيرة إلى أنه
ّ
«كــان يلجأ إليهم عند كل ملمة .فقد
ّ
شكل التيار اللقاء الوطني اإلسالمي
ّ
بعد أحــداث السابع من أيــار .غير أن
اللقاء هذا ُج ِّمد ّ بعد الـ«سني سني»،
ُ
ل ـي ـع ــود وتـ ـ ـض ـ ــخ ف ـي ــه الـ ـحـ ـي ــاة بـعــد
سـقــوط حكومة سعد الـحــريــري عام
 .»2010كــذلــك تـتـحــدث امل ـص ــادر عن
فالشيخ الرافعي الذي
ثمن للصمت.
ّ
ُ ِّ
تستر على األسير وغطي ملفه بثمن،
ال يمكنه الخروج اليوم بموقف ضد
ت ـيــار املـسـتـقـبــل .ه ــذا ال ـك ــام تــؤكــده
م ـ ـصـ ــادر ال ـ ّـرئـ ـي ــس ن ـج ـيــب مـيـقــاتــي
ال ـتــي ت ــرى أن ــه «ك ــان املـتـضــرر األول

تراجع السلفيين
تزامن مع استعادة
الجيش السوري
وحلفائه زمام المبادرة
مـ ّـمــا ج ــرى» .وت ـقــول م ـصــادر رئيس
ّ
الحكومة األسبق لـ«األخبار» إن «من
نفسه
أبعد
السلفيني عن الساحة هو ّ
الذي كان ُي ِّ
جيشهم» ،مشيرة إلى أنه
بعد سقوط حكومة ميقاتي وعودة
الـ ـح ــري ــري ــن إلـ ـ ــى ال ـس ـل ـط ــة ان ـت ـهــى
التجييش.
ّ
ل ـك ــن ل ــوزي ــر ال ـع ــدل ال ـســابــق أش ــرف
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ٌ
الحرب األهلية :تاريخ من الرعب
عامر محسن
ً
« ...نغني أنشودة عن شعب ّ
جبار ،يضرب أحشاءه بسيفه،
ٍ
عن القريب يواجه قريبه،
ّ
مصطفة في املعركة ّ
ضد بيارق،
بيارق
عن الذنب الجماعي ،عن
ً
ّ
حربة تهدد حربة مثلها،
نسور تواجه نسورًا ،عن
عن
ٍ
ٍ
ّ
أي جنون كان ذلك ،أيها املواطنون؟»
الشاعر الروماني لوكان
ٌ
خصلة ّ
مميزة أســوأ من باقي أشكال الحرب،
«فــي الحروب األهلية
ً ّ
وهي أنها تجبر كال منا على تحويل منزله الى حصن»
ميشال دو مونتني
ٌ
«السياسة هي استكمال للحرب األهلية»
ميشال فوكو
بحسب كتاب دايفيد آرميتاج ـ أستاذ تاريخ الفكر في هارفارد ـ عن الحرب
األهلية (مـنـشــورات ييل ،)2017 ،فـ ّ
ـإن «الـحــرب األهلية» فــي الفكر السياسي
ٌ
ّ
روماني بامتياز .في اليونان القديمة ،كان التعبير املستخدم
تقليد
الغربي هي
مدن
للحرب (بوليموس) يعني حصرًا الحروب بني «األجانب» ،ولو
كانت بني ٍ
يونانية مختلفةّ .أما املشاكل بني املواطنني أو الفتنة داخل املدينةّ ،
فإن لها جذرًا
لغويًا مختلفًا بالكامل (ستاسيس) ال يفيد معنى الحرب .في روما فقط ،ومنذ
رومــاّ ،
ّ
ّ
ومتكرر من الحرب،
وعنيف
رسمي
شكل
تحولت الحرب األهلية الــى
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ً
ليس أقل ضراوة أو خطرًا على الدولة من الحروب ضد األعداء الخارجيني .كل
من كتب عن الحرب األهلية في أوروبا ،حتى فتر ٍة قريبة ،كان يبدأ من التاريخ
ّ
الروماني وقصيدة لوكان الشهيرة عن القتال املرير بني الرومان ،لينظر للحرب
األهلية ،ويبحث في أسبابها ،ويناقش في الوقاية منها.
املؤرخ الروماني القديم ،تايتوس البيينوسّ ،
أوصى ّ
بأن «النسيان» هو الدفاع
الحقيقي الذي يمتلكه املجتمع السياسي في وجه فظاعات الحرب األهلية .فكان
منذ ذلك الزمان صوتًا يعارض النظرية «الحديثة» ،التي خرجت من األكاديميا
ّ
دليل تجريبي)
واملؤسسات الغربية في العقود املاضية ،وهي تصر (من غير ٍ
على ّأن العنف واملجازر بني الناس يمكن أن نتجاوزها اذا استمررنا في الكالم
ّ
ّ
ّ
بكل تفاصيلها ّ
ورسخناها في ذاكرة الناس
عنها بال توقف ،ووثقنا فظاعاتها
ّ
كنوع من «تطهر» (في مسلسل أميركي جديد ،تقول إحــدى الشخصيات،
ـ ّ ٍ
ّ
برأي في نقاشنا هذا ،ما معناه« :الجميع في عالم اليوم يقول لك إنه
تدلي
كأنها
ّ ٍ
عن مشاعرك ،وأن ال تتركها دفينة .في الحقيقة ،هناك الكثير ّ
مما
يجب أن تعبر
يجب أن ُيقال عن مزايا كبت املشاعر وتعليبها وعدم تفجيرها في نفسك وفي
اآلخرين») .كتاب آرميتاج هو ليس تأريخًا للحروب األهلية على ّ
مر العصور،
ٌ
تأريخ لألفكار عن الحرب األهلية ،وكيف ّ
تغيرت مع الزمن ،وكيف ننظر
بل هو
ٌ
ّ
بعدسة جديدة .فكما يقول مثل روسـ ّـي،
ـ في كل حقبة ـ الى حــروب املاضي
ٍ
اقتبسه آرميتاج في نهاية كتابه« ،إن املاضي غير قابل ّ
للتنبؤ».
ٍ
ريفي رأيًا آخر .ريفي الذي ال يوافق
ع ـلــى م ـقــولــة ت ـحــريــك الـسـلـفـيــن من
ق ـب ـلــه أو م ــن ق ـب ــل تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل،
ّ
يرى أن «ضعف التيار أفرغ الساحة
الطرابلسية أمام املتشددين» .يقول
امل ــدي ــر ال ـع ــام ال ـس ــاب ــق ل ـق ــوى األم ّــن
الــداخـلــي لـ ـ «األخ ـب ــار»« :نـحــن نمثل
االعتدال القوي ،بينما تيار املستقبل
ه ــو اعـ ـت ــدال ال ـض ـع ـيــف» .ويـضـيــف:
«ك ـ ــان ـ ــت طـ ــراب ـ ـلـ ــس مـ ـخـ ـط ــوف ــة ألن
املعتدلني كانوا منكفئني وجالسني
في بيوتهم ،ونحن أعدناهم اليوم»،
ّ
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «ك ـ ــل اس ـت ـط ــاع ــات
الــرأي ،ال سيما األمنية منها ،تؤكد
ّ
أن ال ـجـ ّـو املـتـشــدد ال يـتـجــاوز  ٦في
املـ ـئ ــة م ــن أه ـ ــل ط ــرابـ ـل ــس» .وي ـل ـفــت
ريـ ـف ـ ّـي إلـ ــى أن «ط ــرابـ ـل ــس عــاص ـمــة
السنة تمثل الجماعة اإلسالمية من
سـكــانـهــا  ١فــي امل ـئــة مـقــابــل  ٣.٧في
املـئــة للسلفيني .أمــا البقية الباقية
فمعتدلة ،كــان يسيطر عليها تيار
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ل ـك ـن ــه خـ ـس ــر مـعـظـمـهــا
اليوم».
وف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ت ــرى م ـصــادر
ط ــراب ـل ـس ـي ــة أن ال ـس ـل ـف ـي ــن «ك ــان ــوا
أداة ضـمــن األج ـنــدة اإلقليمية التي
يـ ـق ــوده ــا تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل وريـ ـف ــي،
ل ـيــس ف ـقـ ّـط ف ــي وج ــه ح ــزب ال ـل ــه ،بل
ضد السني الخصم أيضًا» .أما ملاذا
ّ
ان ـك ـفــأوا ،ف ـتــرى أن «الــوظـيـفــة كانت
وظ ـي ـفــة أم ـن ـيــة مــرت ـب ـطــة ب ـس ــوري ــا».
ص ـعــود السلفيني فــي لـبـنــان تــرافــق
م ــع ت ـق ـ ّـدم امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة على
ك ــل ال ـج ـب ـه ــات ،وت ــراج ـع ـه ــم ت ــزام ــن
م ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
وحلفائه زمام املبادرة« .وعندما قرر
األم ـيــرك ـيــون ض ــرب جـبـهــة الـنـصــرة
وداعش أخفض الكل رأسه».

التقليد الروماني
ّ
يرى بعض املؤرخني أن الرومان قد رفعوا السيوف بعضهم ضد بعض منذ
لحظة إنـشــاء مدينتهم ،حــن قتل املـ ّ
ـؤســس روميليس أخــاه ريـمــوس ،وأعطى
ّ
ّ
ّ
حتى ّإن أحــد املـ ّ
ـؤرخــن املتأخرين حكم بــأن «أســوار رومــا قد
اسمه للمدينة،
ّ
الرومانية
ُجبلت بالدماء» .في الحقيقةّ ،إن السلسلة الطويلة للحروب األهلية
ّ
وتوسع سلطة رومــا في
مرحلة مـحـ ّـددة ،بعد سقوط قرطاجة
قد ابتدأت في
ٍ
ّ
ّ
ّ
واستمرت بال توقف تقريبًا ُملا يقارب قرنًا ونصف قرن من الزمن،
املتوسط،
ّ
ّ
ّ
حني حلت الجمهورية في نهاية األمر وأسس عهد «السالم االمبراطوري» في
روما مع االمبراطور أوغسطني وأسالفه.
ُ ّ
الرومان ّ
يؤرخون لعهد الحرب األهلية مع دخول سل الى روما ،للمرة األولى،
ّ
على رأس جيشه ( 87ق .م ).وأخذ املدينة بالقوة .وقد تبعه في ذلك يوليوس
حروب
قيصر ،بعد أربعني سنة ،حني عبر جيشه نهر «روبيكون» وأطلق موجة
ٍ
ّ
مرعبة جعلت الحرب السابقة بني ُسل وماريوس تبدو اشتباكًا وديعًا باملقارنة
ً
ُ
حرب
(إذ لم يقتل خاللها سوى مئات ،أو آالف ،الرومان بدال من مئات اآلالف في ٍ
ّ
ّ
رومانية «عاملية» ،دارت معاركها بني إيطاليا وسواحل قصية في املتوسط).
ّ
في الحقيقةّ ،
فإن العقود التي سبقت دخول ُسل الى روما يمكن أيضًا اعتبارها
سنوات حــرب ّ
أهلية ،وإن أعطاها الــرومــان املعاصرون أسـمـ ًـاء مختلفة (كما
ٍ
ّ
يكتب آرميتاج ،حتى يوليوس قيصر كان يتجنب ،في كتبه الكثيرة ،توصيف
صــراعــاتــه على أنها «حــرب أهـلـيــة») .فقد كانت هناك «الـحــرب االجتماعية»،
بــن رومــا وحلفائها االيطاليني الــذيــن طالبوا باملواطنة املتساوية وبالحقوق
السياسيةّ ،ثم تبعتها «حروب العبيد» التي ّتوجتها ثورة سبارتاكوس والحملة
ّ
ضده ،قبل أن تنطلق املعارك الكبرى بني الفصائل الرومانية النبيلة.
ّ
حتى السياسة في تلك املرحلة اكتست طابع الحرب األهلية .يــروي آرميتاج
ّ
سياسيان
كيف ّتم قتل تبيريوس غراتشوس وأخيه األصغر غايوس ،وهما
ّ
كانا يمثالن الجناح «الشعبوي» في السياسة الرومانية .حــاول غراتشوس
ً
األكبر أن ّ
يمرر قوانني تعطي الفئات الشعبية ـ عمليًا ـ سيطرة على القرار
ّ
ّ
األراضي والثروة التي يحق للنبالء امتالكها ،وقد
السياسي ،وتحد من حجم
ً
حازت أفكاره اإلصالحية شعبية كبيرة بني الطبقات الدنيا في العاصمة .قام
ُالجناح االرستقراطي عبر ميليشياته بقتل غراتشوس مع  350من أتباعه،
ّ
وألقيت جثته في نهر التيبرّ .ثم القى أخوه األصغر غايوس مصيرًا مشابهًا
ُ
ـدر أكبر مــن القسوة الــرمــزيــة ،إذ قطع
حــن حــاول استكمال درب أخـيــه ،مــع قـ ٍ
ّ
رأســه وتـ ّـم ملء جمجمته بالرصاص الذائب ،قبل أن ُيلقى بجثته ـ هو اآلخر
ـ ـ فــي التيبر ،وهـكــذا انتهت الـحــركــة «االشـتــراكـيــة» فــي روم ــا وأعـلــن الفصيل

االرستقراطي انتصاره واحتكاره السياسة.
املفهوم الــذي نملكه اليوم عن «الـحــرب األهلية» يجد مثاله في رومــا :املعارك
جيوش ترفع األعالم ذاتها ،وعشرات الفيالق والنسور
الكالسيكية الكبرى بني
ٍ
يواجه بعضها بعضًا .العنف الالمحدود ضد املقاتلني واألنصار .الحرب داخل
العائلة نفسها؛ بل ّإن طرفي الحرب األهلية الكبرى في بداياتها ،يوليوس قيصر
زوج ابنته لبومبي قبل أن يصبح عـ ّ
وبومبي ،كانا قريبني ،إذ إن قيصر ّ
ـدوه
بنصر أهلي عبر
اللدود .في تلك الفترة ّتم رفع الحظر التاريخي عن االحتفال
ٍ
نصر» في قلب املدينة (إذ كان املوكب والعرض العسكري وإكليل الغار
«موكب
ٍ
ّ
عدو أجنبي) ،حني ّ
يسجل نصرًا على ّ
ّ
سير يوليوس قيصر
تحق حصرًا ملن
بموكب مشابه إثر
موكبًا عظيمًا لالحتفال بقهره ألعدائه ،ليتبعه أوكتافيوس
ٍ
ّ
االنتصار على آخر منافسيه ،مــارك أنطوني ،واعتالئه عرش رومــا .وقد ظل
ّ
ّ
إعــدام أشهر ّ
وسياسييها ،سيسرو (وتعليق رأسه
مفوهي رومــا ومثقفيها
ً
املقطوع ويديه ،أليام ،على منبر الـ«فوروم» الروماني حيث كان يخطب) تمثيال
رمزيًا لقسوة الحرب بني املواطنني وعنفها الفائق.
معنى الحرب األهلية
«أنماط» لتفسير الحرب األهلية داخل
منذ روما ،يقول آرميتاج ،خرجت ثالثة
ٍ
ّ
ً
نقاش عن املوضوع اليوم .التفسير
كل
صدى لها في
مجتمع سياسي ،نجد
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
األهلية هي نتيجة «طبيعية» لتطور املدينة وثرائها وتعقد
األول هو ّأن الحرب
ّ
مصالحها؛ «ضريبة الحضارة» بمعنى مــا ،وقـ ٌ
ـدر ال يمكن تجنبه أو تالفيه
(على نسق نظريات حديثة تقول إن العوملة واالقتصاد الرأسمالي يخلقان حالة
حرب أهلية كونية ،أو قول فوكو وآغامبني إن الحوكمة والسياسة اليومية ما
ٍّ
ٌ
هما إل شكل مخفف من الحرب األهلية) .التفسير الثاني هو أن انهيار الجسد
السياسي سببه تضارب املصالح وغياب مركز واحد لـ«السيادة» ،والدليل هو
انتهاء دورة الـحــرب فــي رومــا مــع إنـشــاء االمـبــراطــوريــة وتكريس االمبراطور
ّ
حاكمًا أوح ــد .والتفسير الـثــالــث (مــثـلــه ،فــي حينها ،الـقــديــس أوغـسـطــن) هو
ّأن الـحــرب األهلية هــي نتيجة الطمع البشري ومحاولة بناء «مدينة أرضية»
واالبـتـعــاد عــن القيم الــروحـيــة اإللـهـيــة (وه ــو ي ــوازي التفسيرات الحديثة عن
االنـحــراف االيــديــولــوجــي ،أو «انـحــراف الـثــورة عــن ثوريتها» ،كسردية للعنف
والحرب واالنهيار).
ّ
بمعنى آخــر ،وهــذا ال ــدرس األســاســي مــن كـتــاب آرمـيـتــاج ،فــإن فــي وسـعــك أن
تستخلص مــن هــذا التعبير املــرعــب «الـحــرب األهـلـيــة» ال ــدروس الـتــي تريدها.
استخدم مفكرون كهوبس أو غروتيوس شبح الحرب األهلية لتبرير الحكم
ّ
حكم ـ في رأي املنظر القانوني الهولندي غروتيوس ـ هو أفضل
املطلق ،فأي ٍ
ّ
من حكم الحرب الداخلية .أما الليبراليون كجون لوك والغرنون سيدني ،فقد
استخدموا املنطلق ذاته للقطع بضرورة إنهاء الحكم املطلق .سيدني حاجج ّ
بأن
الحرب األهلية تأتي من امللكيات وصراعات الخالفة ،فالحكم الشعبي ـ إذًا ـ هو
الضمانة الوحيدة ضد االقتتال ،فيصبح عزل امللك ،أو قتله حتى ،واجبًا لحماية
يطبق ّ
البلد من دورات العنف (حاول سيدني أن ّ
نظريته على أرض الواقع ،فحكم
عليه باإلعدام عام  1683بتهمة التآمر على حياة امللك).
ّأما الوهم األكبر ،بحساب كتاب آرميتاج ،فهو محاولة التفريق بني «الحرب
ٌ
تعبير حداثي ،تقول حنا أرندت ،خرج ليستبدل
األهلية» و«الثورة»« .الثورة»
ـار «ت ـقــدمــي» و«إي ـجــابــي» وتـغـيـيــري ،ولكنه
ـ
ع
ـ
ش
ـ
ب
مـفـهـ ٌـوم «ال ـح ــرب األه ـل ـيــة»
ٍ
جملة ايــديــولــوجـيــة وقيمية ،مــن املستحيل تفريقها فــي الــواقــع عــن الحرب
األهـلـيــة« .الـثــورة األميركية» كــانــت ،مــن وجهة نظر الكثير مــن معاصريها،
عرق وثقافة (وعائالت) واحدة ،بعضهم
حربًا أهلية بني إنكليز ينتمون الى ٍ
يسكن املستعمرات والبعض اآلخر في املتروبول« .الثورة الفرنسية» تصبح
ثــورة جميلة فقط إذا مــا تناسينا مظاهر «الـحــرب األهـلـيــة» فيها ـ ـ وهــذا ال
يقتصر على مرحلة «الــرعــب» ،بل القمع العسكري ضـ ّـد «أعــداء الـثــورة» في
ً
ّ
للتمرد فــي غرب
الفترة الــاحـقــة ،فيذكر آرمـيـتــاج مـثــا ّأن القمع «ال ـثــوري»
فرنسا كـ ّـلــف أكـثــر مــن  150ألــف ضحية .بمعنى آخ ــر« ،ال ـثــورة» هــي حـ ٌ
ـرب
أهلية تنتصر فيها وتـ ّ
ّ
فتسمي املــاضــي مــا تشاء (من
ـؤســس لعهد جــديــد،
هنا ،االنقالب العسكري ،السريع والناجح ،غالبًا ما يطلق على نفسه اسم
مهم ّ
«ثــورة») .هذا ٌ
درس ٌّ
ملحبي «التثوير» ،وملن يعتقد أن الثورة هي «الحل
ّ
السهل» .قبل أن تعلن ثورتك ،انظر الى املجتمع وموازين القوى ،وفكر في
حرب أهلية ،وهل أنت ٌ
املسألة على ّأنها ٌ
قادر على الفوز فيها قبل أن تشعلها؟
(في فلسفة األميركي جون راولز ،الشرعية الوحيدة في الحرب األهلية هي
للطرف الــذي يعتمد أجندة تقدمية تحتوي جميع املواطنني وتساويهم ،وال
تفرق وال ّ
ّ
تميز وال تقصي أحدًا).
خاتمة
ً
في كتاب آرميتاج مشاكل عديدة ،ال مجال لذكرها هنا ،فهو ـ مثال ـ يكتب
ّ
تأريخًا عن الحرب األهلية في الفكر الغربي فحسب ّ
ويقدمه على أنــه تأريخ
يصر آرميتاج ّ
ّ
عاملي.
بشدة على أهمية التعريفات والتصنيفات ،ألنها ـ في
ّ
رأيه ـ ّ
تحدد «الحقوق القانونية» للناس في حالة الحرب ،وحق التدخل والحماية
ّ
وإنقاذ املدنينيّ ،
كأن هذه «الحقوق» هي ٌ
ولكن هناك
واقع قائم في عالم اليوم.
ّ
أيضًا أمثوالت ّ
مهمة ،إذ يقول آرميتاج إن الحروب األهلية تختلف عن تلك بني
ً
ّ
الدول في جانبني :هي أطول إجماال ،تستغرق ما معدله عشر سنوات ،وهي ال
ّ
لطرف على آخر (على عكس الحروب الدولية
ساحق
انتصار
تنتهي إل عبر
ٍ
ٍ
ٍ
التي تختم أكثرها معاهدات وتسويات) .هذه النتيجة ،التي تدعمها أمثلة التاريخ،
ُ
ّ
تبطل املقولة األخالقوية عن أنه «ال يوجد رابح في الحرب األهلية» .على العكس
يقول آرميتاج ،فإن الحروب الداخلية التي انتهت الى «تسوية» وضمانات دولية
غالبًا ما تعود الى االندالع ما إن يغيب دور الضامن الخارجي .من الساذج ،إذًا،
ّ
تستخف بالحرب األهلية وبرعبها وأهوالهاّ ،
ولكن من الخطير ،في اآلن ذاته،
أن
ّ
تصدق بأنها غير قابلة للكسب.
أن
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مشروع

محاكاة الفروق الفردية في التعليم :مدارس
حتى اآلن ،ال يزال معلمون كثر
يتعاملون مع تالمذتهم باعتبارهم كتلة
متجانسة ،في حين تبرز فروق فردية بين
التالمذة في الصف الواحد تقتضي التدخل
لمعالجتها إلبقائهم في المسار التعليمي.
«المعالجة التربوية» مشروع استدراكي
اعتمدته مدارس المهدي منذ أربع سنوات
غير
لردم ّالثغر في
األهداف والكفايات ِ
ّ
قة لدى المتعلمين ،في ضوء
المحق ِ
وتحديد أسبابها
تشخيص أخطا ِئهم
ِ
ِ
ومصادرها
فــي الـغــالــبُ ،ي َ
لصق الخطأ باملتعلم
وحـ ــده فـ ُـيـهـمــش ويـقـصــى ويـعــاقــب،
ف ـ ــي ح ـ ــن أن امل ـ ـشـ ــاكـ ــل الـ ــدراس ـ ـيـ ــة،
صـ ـغـ ـي ــرة ك ــان ــت أم كـ ـبـ ـي ــرة ،لـيـســت
ذاتية فحسب وال تتعلق فقط ببنية
املتعلم
التلميذ املعرفية .فأن ُيخطئ
ّ
أو يــرســب ال يـعـنــي ب ــال ـض ــرورة أن ــه
«كـ ـ ـس ـ ــول» ،أو«م ـ ـ ــش دارس» أو«م ـ ــا

معالجة التأخر المدرسي بإعادة
الصف ليست وسيلة ناجعة
بـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــدر يـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــي» أو«أهـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــو م ــش
م ـه ـت ـمــن» ،ب ــل ث ـمــة م ــروح ــة واس ـعــة
مــن األس ـبــاب الشخصية والنفسية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة امل ـت ـص ـلــة ل ـيــس فقط
ب ــأداء املتعلم بــل أيـضــا ب ــأداء املعلم
والـ ـنـ ـظ ــام ال ـت ـع ـل ـي ـمــي فـ ــي امل ــدرس ــة
وال ـب ـل ــد ،وال ـت ــي ق ــد ت ـع ـتــرض سبيل
ب ـ ـعـ ــض املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـم ــن وت ـ ـ ـحـ ـ ــول دون
تمكنهم من متابعة دروسهم.
املـتـعـلـمــون ل ـي ـســوا كـتـلــة متجانسة
مــن حيث الــذكــاء أو مــن حيث وتيرة
التعلم أو هذا ما ّ
نبه إليه عالم النفس
األمـ ـي ــرك ــي جـ ـي ــروم ب ــرون ــر ف ــي ع ــام
 1971حــن قــال« :ال يوجد متعلمان
يـتـقــدمــان بــالـســرعــة ذات ـهــا ولديهما
االس ـت ـعــداد للتعلم فــي الــوقــت ذات ــه،
ويـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــان تـ ـق ـن ـي ــات ال ـ ــدراس ـ ــة
ذاتـ ـه ــا ...وي ـع ـب ــران ع ــن االه ـت ـمــامــات
ذاتها.»...

نظام تعليمي أكثر إنصافًا
من هنا كانت ضرورة تصميم «تعليم
فارقي» ،وهو طريقة تربوية تستخدم
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــوس ــائ ــل الـتـعـلـيـمـيــة
بقصد مـســاعــدة املتعلمني املختلفني
فــي ال ـقــدرات والـسـلــوكـيــات ،واملنتمني
إلى صف واحد ،للوصول إلى األهداف
واملعارف األساسية نفسها.
ي ـقــول الـخـبـيــر ف ــي ال ـع ـلــوم ال ـتــربــويــة،
الباحث البلجيكي جان ماري دوكتيل،
ّ
إن أشكال التعليم الفارقي تطورت في
الـعــالــم وتـفــاوتــت آثــارهــا عـلــى صعيد
الفعالية والعدالة ،ومن أهم مزايا هذا
التعليم هــو تمكني الـنـظــام التعليمي
من أن يصبح أكثر إنصافًا ومواجهة
الفروق بني التالمذة إيجابيًا بمنحهم
الثقة بأنفسهم.
كيف؟ يشير دوكتيل إلى أن «املطلوب
ال ـت ـفــريــق م ــن خ ــال اإلشـ ـ ــراك وال ــدم ــج
ول ـي ــس م ــن خ ــال اإلقـ ـص ــاء وال ـف ـصــل،
وذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـلـ ـج ــوء املـ ـعـ ـل ــم إلـ ـ ـ ــى دراسـ ـ ـ ــة
وت ـش ـخ ـي ــص املـ ـ ـي ـ ــزات الـ ـخ ــاص ــة بـكــل
تلميذ من حيث االهتمامات والتركيز
وتـ ـمـ ـكـ ـيـ ـن ــه مـ ـ ــن ت ـ ـطـ ــويـ ــر إم ـ ـكـ ــانـ ــاتـ ــه.
فــال ـت ـل ـم ـيــذ ال ي ـش ـكــل ت ـح ــدي ــا لـلـمـعـلــم
بـ ــل م ـ ـصـ ــدرًا ل ـل ـت ـع ـلــم (إذا لـ ــم يـتـعـلــم
املـعـلــم مــن التلميذ ال يعلمه شـيـئــا)».
وي ـ ـ ــرى دوكـ ـتـ ـي ــل أن ف ـص ــل ال ـت ــام ــذة
ب ـح ـس ــب ق ــدراتـ ـه ــم وخ ـصــوص ـيــات ـهــم
فــي صـفــوف أو مجموعات عمل قوية
وأخ ــرى ضعيفة هــي طــريـقــة مستترة
ل ــوض ــع وص ـم ــة مـعـيـنــة ع ـلــى التلميذ
ال ـض ـع ـي ــف ،وق ـ ــد يـ ـك ــون مـ ــن س ـخــريــة
ال ـن ـظ ــام ال ـت ـع ـل ـي ـمــي هـ ـ ــروب املـعـلـمــن
الــذيــن يـتـمـتـعــون بـمــؤهــات أع ـلــى من
ح ـيــث ال ـت ــدري ــب وال ـت ـكــويــن ال ــدراس ــي
إلى الصفوف القوية .الالفت ما يقوله
ّ
ل ـج ـه ــة أن انـ ـتـ ـق ــاء األه ـ ــل لـلـمــؤسـســة
الـ ـت ــرب ــوي ــة األك ـ ـثـ ــر رقـ ـي ــا قـ ــد ال ي ـكــون
بـ ــال ـ ـضـ ــرورة الـ ـخـ ـي ــار األف ـ ـضـ ــل دائ ـم ــا
ألوالده ـ ــم ،ال سـيـمــا إذا ك ــان التلميذ
حـســاســا لـلـمـقــارنــات االجـتـمــاعـيــة ،ما
سـيـنـعـكــس عـلــى تـحـصـيـلــه ال ــدراس ــي.
دوك ـت ـي ــل ي ــوض ــح أي ـض ــا أن األب ـح ــاث
ّ
التربوية أفضت إلى أن معالجة التأخر
املدرسي بإعادة الصف ليست وسيلة
ناجعة نظرًا إلى آثارها السلبية على
األداء ال ــدراس ــي واملـتـغـيــرات النفسية
واالجـتـمــاعـيــة .ويـشـيــر إل ــى أن فرنسا
هـ ــي مـ ــن الـ ـبـ ـل ــدان الـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد ه ــذه

أدوات
التشخيص
ال يـ ـقـ ـتـ ـص ــر نـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ُ
ـوذج "امل ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة
ّ
ال ـت ــرب ــوي ــة"ع ـل ــى مـ ــؤشـ ــر الـ ـع ــام ــة أو
االخ ـت ـبــارات والـتـقــويـمــات ال ـعـ ّ
ـاديــة ،بل
هـ ـن ــاك ال ـت ـق ـي ـيــم ال ـت ـش ـخ ـي ـصــي ال ــذي
يـسـبــق الـتـعـلـيـ َـم ،والـتـقـيـيــم التكويني
ّ
ّ
الجزئية َ
عملي ِة
أثناء
العادي لألهداف
ّ
التعليم ،والتقييم التكويني امل ـتــدرج
ّ
الجزئية التي ترتبط
ملجموعة األهداف
ببعضها فــي سـيــاق تكوين األه ــداف
ال ـب ـن ــائ ـ ّـي ــة ،واالخـ ـتـ ـب ــار الـتـشـخـيـصــي
ّ
ّ
ّ
البنائية بعد
املقنن واملــرمــز لــأهــداف ّ
االن ـت ـه ــاء م ــن تـعـلـ ًيـمـهــا وتـعــلـمـهــا ّإذا
تــم اكتشاف ثـغــرة ح ـ ّـادة عند املتعلم
ّ
ّ
التطبيقية لهذه
وضعياته
فــي تقييم
ً
األه ـ ـ ــداف ،ه ــذا ف ـض ــا ّ ع ــن املــاحـظــة
الــدقـيـقــة لـلـسـلــوك الـتـعــلـمــي ،واملـقــابـلـ ِـة
الـتـشـخـيـصـ ّـيــة الــدق ـي ـقــة (ال ـع ـي ـ ّ
ـادي ــة)،
ّ
ـف ال ـت ـعــل ـمــي لـلـتـلـمـيــذ (الـ ـب ــورت
واملـ ـل ـ ِ
ـارات ،وغـيـ ِـر ذلــك من
فوليو) ،واالخ ـت ـبـ
ِّ
األدوات الدقيقة واملقن ِنة باالستعانة
ّ
املختصة عند الـحــاالت التي
باملراكز
ّ
ّ
تتطلب تشخيصًا متقدمًا .يعني ذلك
أن املعالجة تسلك مسارًا قبل الحكم
بأن التلميذ يعاني صعوبة تعلمية.

الــوسـيـلــة بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة ،ف ــي ح ــن أن
فنلندا تتجنبها بشكل كبير لكونها
تؤثر على ثقة التلميذ بنفسه.
دوكتيل كان يشارك في مؤتمر نظمته
«املؤسسة اإلسالمية للتربية والتعليم
ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ــدارس امل ـ ـه ـ ــدي» ل ـ ـعـ ــرض م ــام ــح
مشروع بدأت املؤسسة باعتماده منذ
عام .2012
ف ـك ــرة املـ ـش ــروع ان ـط ـل ـقــت ،ك ـمــا يـشــرح
مدير اإلش ــراف التربوي غالب العلي،
مـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـ ـت ـ ــام ـ ــذة وتـ ـعـ ـث ــره ــم
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي وم ـ ـ ــن ح ـ ــاج ـ ــات امل ـج ـت ـم ــع
َ
سب
وإح ـصــاءات تــؤكــد دومــا وج ــود ِن ِ

ُ
ـوب وت ـس ـ ّـر ٍب مــدرســي ال يستهان
رس ـ ٍ
بـ ـه ــا ( %19.7مـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرون و% 6.2
راسـ ـ ـب ـ ــون فـ ــي  ،2016-2015بـحـســب
النشرة اإلحصائية الصادرة عن املركز
التربوي للبحوث واإلنماء).

الدعم المدرسي ال يكفي
بـ ـ ـ ــرأي الـ ـعـ ـل ــي ،ال ـ ــرس ـ ـ ٌـوب والـ ـتـ ـس ـ ّـرب
ّ
املــدرسـ ّـيــان هما نتيجة ملـســار تعلمي
طـ ــويـ ــل ،وي ـص ـع ــب ال ـت ـع ــام ــل مـعـهـمــا
ّ
العادية من خالل ما اصطلح
بالطرق
عـلــى تـسـمـيـتــه ال ــد ّع ــم امل ــدرس ــي ،ال ــذي
ُ
ي ـص ــل ع ـ ــادة م ـت ــأخ ـرًا م ــن خ ــال طــرق

اإلعــادة واإلكمال والتصحيح وإخراج
الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــذ مـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــف وت ـخ ـص ـي ــص
ســاعــات إضــاف ـيــة بـعــد الـ ـ ــدوام ،والـتــي
غــال ـبــا م ــا ت ــول ــد إح ـب ــاط ــا لـ ــدى املـعـلــم
وامل ـت ـع ـلــم ع ـلــى ال ـ ـسـ ــواء .ي ـح ـصــل ذلــك
باألسباب واملصادر
من دون العناية
ُ
ال ـتــي يـنـتــج عـنـهــا اإلخ ـف ــاق ال ــدراس ــي،
ُ
وغــال ـبــا مــا ي ـكــون ال ـج ـهـ ُـد امل ـب ــذول في
الـ ــدعـ ــم املـ ــدرسـ ــي غـ ـي ـ َـر م ـت ـن ــاس ــب مــع
ّ
املحصلةِ منه ،وهــذا ما يفتح
النتائج
َ
َ
النقاش ُعلى مصراعيه :على مــن تقع
ّ
املسؤولية على املدرسة ،أم على األهل،
أم على التلميذ ،أم على املجتمع؟ هل

برنامج

ّ
الدمج التربوي في المبرات نحو المأسسة
فاروق رزق *
أسـبــوع امل ـبــرات فــي أي ــار مــن كــل عام
بـ ــات ،م ـنــذ سـ ـن ــوات ،تـقـلـيـدًا سـنــويــا
في مــدارس جمعية املبرات الخيرية
للتركيز على عـنــوان تــربــوي محدد
وتنظيم أنشطة متنوعة بشأنه.
هذا العام ،يطل األسبوع على الدمج
ال ـتــربــوي ال ــذي يـتـيــح ال ـفــرصــة أمــام
ّ
ذوي الصعوبات التعلمية لتحسني
تـحـصـيـلـهــم األك ــاديـ ـم ــي ،وتــأقـلـمـهــم
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ش ـع ــوره ــم
بــامل ـســؤول ـيــة ال ــذاتـ ـي ــة ،واإلحـ ـس ــاس
املتزايد بتقدير الذات.
تـ ـج ــرب ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة فـ ــي دمـ ـ ــج ذوي
االحتياجات الخاصة تعود إلى عام
 1995حيث دأبت ّ
املبرات على تطوير
بــرنــامــج لـلــدمــج ب ــدأت بتطبيقه في
ثــانــويــة الـكــوثــر ،ثــم امـتــدت التجربة
لـ ـتـ ـط ــال م ـ ـ ـ ـ ــدارس املـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ّـرات ال ـ ـ ـ ـ ،15

وم ـعــاهــدهــا املـهـنـيــة ال ـ ـ  ،6وه ــا هي
ّ
تتنوع
اليوم تحتضن  1456تلميذًا،
حاالتهم بــن الصعوبات التعلمية،
عسر ال ـقــراءة والـكـتــابــة ،اضطرابات
ال ـل ـغ ــة ،اضـ ـط ــراب اإلف ـ ـ ــراط ال ـحــركــي
وت ـش ـتــت االن ـت ـب ــاه ،اضـ ـط ــراب طيف
ال ـتــوحــد ،م ـتــازمــة "داون" ،والـشـلــل
الــدمــاغــي ،وي ـتــوزعــون عـلــى صفوف
متعددة ،من مرحلة ريــاض األطفال
حتى املرحلة الثانوية.
حاليًا ،تسعى الجمعية إلى مأسسة
ال ـت ـج ــرب ــة ل ـت ـض ـمــن ل ـل ـت ــام ــذة ذوي
ّ
الـ ـصـ ـع ــوب ــات ال ـت ـع ــل ـم ـي ــة االن ـ ـخـ ــراط
الـطـبـيـعــي ف ــي الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة
بما يتوافق مع قدراتهم وإمكاناتهم
وح ــاج ــات ـه ــم الـ ـخ ــاص ــة ،وقـ ــد أعـ ـ ّـدت
لذلك آلـيــات عمل ،اب ـتـ ً
ـداء مــن مرحلة
إج ـ ـ ــراءات ال ـق ـبــول وال ـت ـس ـج ـيــل ،إلــى
البرنامج التربوي الـفــردي ،وتقديم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــة ،ك ـت ـق ــوي ــم

الـنـطــق ،الـعــاج الـحـســي ـ ـ ـ الـحــركــي/
االنـ ـشـ ـغ ــال ــي ،ال ـ ـعـ ــاج ال ـف ـي ــزي ــائ ــي،
الـ ـع ــاج ال ـن ـف ـســي ،خ ــدم ــات الـصـحــة
املـ ــدرس ـ ـيـ ــة ،الـ ـخ ــدم ــات اإلرش ـ ــادي ـ ــة،
ً
وصــوال إلى التقييم املستمر للتقدم
امل ـ ـ ـحـ ـ ــرز ع ـ ـنـ ــد ذوي ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات،
وق ـيــاس م ــؤش ــرات ج ــودة العمليات
املرتبطة بالدمج التربوي وتفسير
وتحليل النتائج.
لـقــد اح ـتــاج تطبيق بــرنــامــج الــدمــج
داخ ــل الصفوف فــي م ــدارس املـبـ ّـرات
إل ـ ـ ـ ــى اع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوذج ال ـت ـع ـل ـي ــم
ال ـت ـش ــارك ــي ( ،)Co-Teachingوهــو
أس ـل ــوب ي ـق ــوم ع ـلــى ت ـش ــارك ك ــل من
ّ
ّ
م ـع ــل ـم ــة الـ ـص ــف وم ـع ــل ـم ــة ال ـتــرب ـيــة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـع ـم ــل مـ ـع ــا ف ـ ــي صــف
ّ
منتظم ،وتكون املعلمتان مسؤولتني
ع ــن :تـخـطـيــط س ـيــر الـ ـ ــدرس ،إع ـطــاء
اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ،ت ـح ـص ـي ــل الـ ـت ــام ــذة،
التقييم واالنـضـبــاط؛ وذلــك للتقليل

م ـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاكـ ــل تـ ـخـ ـطـ ـي ــط ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
والستدامة التواصل ّ
الفعال بينهما.
ّ
ك ــذل ــك ت ـح ـل ــل املـ ـع ــلـ ـمـ ـت ــان م ـح ـتــوى
املنهاج ،وتحددان الحاجات الخاصة
غـيــر األكــاديـمـيــة ولـكــن املــؤثــرة على
نجاح التلميذ في املدرسة ،مثل الثقة
بالنفس والتفاعل االجتماعي.
ّ
ويتضمن البرنامج ،إضافة إلى املواد
ّ
ّ
ّ
التعليمية الـنـظــامــيــة امل ـعــدلــة ،مــادة

توجيه األهل باتجاه
تجنب اإلنكار والرفض
وإلقاء اللوم

تقرير املصير ()Self-Determination
ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى ت ـع ـل ـيــم ال ـت ــام ــذة
ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة كيفية
اإلدارة الذاتية لحياتهم .وهذه ّ
املادة
ه ــي م ــزي ــج م ــن امل ـ ـهـ ــارات واملـ ـع ــارف
ّ
وامل ــواق ــف الـتــي تـمــكــن الـشـخــص من
االنخراط في سلوك ذي هدف ّ
موجه،
ّ
م ـنــظــم ذات ـي ــا وم ـس ـت ـقــل ،إل ــى جــانــب
إيمانه بنفسه أنه قادر ،فاعل ومدرك
ألهمية العالقة بني الجهد والنتيجة.
ّ
وفــي م ــوازاة ذلــك شكل التواصل مع
ّ
األه ــل مـكـ ّـونــا أســاسـيــا مــن مـكــونــات
بــرنــامــج الــدمــج ال ـتــربــوي ،إذ يجري
تزويدهم بالتدابير التي من شأنها
ح ـم ــاي ــة ط ـف ـل ـه ــم ،وت ــوع ـي ـت ـه ــم عـلــى
مـ ـع ــرف ــة ال ـ ـنـ ــواحـ ــي ال ـص ـح ـي ــة ال ـت ــي
ت ــرت ـب ــط ب ـح ــال ـت ــه ،وال ـت ـث ـق ـيــف ح ــول
أهمية الكشف والـتـعـ ّـرف املبكر إلى
ّ
حاالت الصعوبات التعلمية ،وكذلك
ّ
ت ـب ـن ــي ات ـ ـجـ ــاهـ ــات سـ ــويـ ــة وت ـج ـنــب
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إعداد فاتن الحاج

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

المهدي نموذجًا

مظاهر الفساد في الجامعات
أحمد ّ
الجمال *

ُ
ُ
وق ــد أف ـض ــت الـ ــدراسـ ــة االس ـت ـطــاعـ ّـيــة
ل ـ ـ ـ ـ ــأدب ال ـ ـ ـتـ ـ ــربـ ـ ــوي الـ ـف ــرنـ ـك ــوف ــون ــي
واألن ـ ـغ ـ ـلـ ــوسـ ــاك ـ ـسـ ــونـ ــي والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ـ ُ
ـرات
ال ـت ــرب ـ ّ
ـوي ــة ل ـل ـك ــادر ف ــي امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة إلــى
ـوان
وض ــع م ـشــروع مـتـ ّكــامــل تـحــت ع ـنـ ِ
ـوي ــة» .وه ـ ّنــا يــوضــح
«امل ـعــال ـجــة ال ـت ــرب ـ
نموذج
ي
تبن
إلى
نسارع
العلي أننا «لم
ِ
ّ
كيفما
إلسقاطه
جاهز
ة
تربوي
معالجةٍ
ٍ
ّ َ
منهجية
كان على مدارسنا ،بل اتبعنا

وتجاربهم
املقارنةِ بني أفكار اآلخرين
ّ ِ
ـات ــه
والـ ــواقـ ــع ف ــي ل ـب ـن ــان وخ ـص ــوص ــيـ ِ
وظروفهِ ».
مــاذا تعني ٌاملعالجة التربوية؟ يقول:
«ه ــي عـمـلـ ّـيــة اس ـتــدراكـ ّـيــة ل ــردم الثغر
ّ
الـتـعـ ّـلـمـ ّـيــة ل ــأه ــداف وال ـك ـفــايــات غـيـ ِـر
ّ
ُ
امل ـحــق ـقــةِ ل ــدى امل ـت ـعــل ـمــن ،وت ـب ـنــى في
ـائ ـهــم وتـحــديـ ِـد
ـص أخ ـطـ ِ
ض ــوء تـشـخـيـ ِ
أسبابها ومصادرها».

مشروع يحاكي المدرسة العادية

َ
ّ
العاديةِ أن تأخذ على
بمقدور
املدرسةِ
َ
عاتقها معالجة املشاكل والصعوبات
ّ
ّ
املتعلمني على ّ
التعل ّ
تنوعها
ميةِ لدى
ُّ
ّ
واتساعها وانتشارها؟ أم ُي ُ
ترك املتعلم
لـ ـق ــدره؟ وك ـي ــف ن ـســاعــد ال ـت ــام ــذة في
إكمال مسارهم التعليمي بالشكل الذي
يتناسب مــع استعداداتهم وقدراتهم
ومواهبهم الخاصة بحيث يصبح كل
تلميذ حالة بحد ذاتها؟.
ه ـ ــذه األسـ ـئـ ـل ــة دفـ ـع ــت امل ــؤسـ ـس ــة إل ــى
الـبـحــث فــي م ـجــال مـعــالـجــة املـشـكــات
ّ
ّ
التعل ّ
يمية لــدى املتعلمني ،وبالتالي
ت ــأم ــن ب ـي ـئــةٍ م ــؤات ـي ــة الحـتـيــاجــاتـهــم،

الهدف
هو إعطاء
التلميذ
فرصة
االستمرار
في
المسار
التعليمي
وليس
إنجاحه

ّ
يشرح أن النموذج يتعامل مع األهداف
ّ
في
الـبـنــائـيــة أي املـ ــواد الـتــأسـيـســيــة ّ ً
ضرورية
مسارات التعليم والتي تعد
ّ
ّ
التعليمية ،وقد
لتعلم مختلف املــواد
ُ
النموذج
تـ ّـم تحديدها فــي إطــار هــذا
ِ
ب ـمــواد الـلـغــات (ف ــي الـحـلـقــات الـثــاث
من التعليم األساسي من األول حتى
التاسع أساسي) ومـ ّ
ّ
الرياضيات
ـاد ِة
ّ
(اب ـتــداء مــن الـصــف الثالث األســاســي
ّ
وح ــت ــى ال ـت ــاس ــع) ،إض ــاف ــة إل ــى م ــواد
العلوم في الحلقة الثالثة (من السابع
حـتــى ال ـتــاســع أس ــاس ــي) بــاعـتـبــارهــا
ّ
ّ
الثانوية.
تأسيسية للمرحلة
لـ ـك ــن اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــوذج
ّ
التعل ّ
ّ
مية
الوضعيات
ـرات
ينتج عـشـ ِ
ّ
الـتــي تحتاج إلــى املـعــالـجــة ،وفــي كل
ّ
ـاط
وض ـع ــي ــة هـ ـن ــاك ح ــا ّج ــة إل ـ ــى أنـ ـم ـ ِ
ـداف
تختلف
بحسب املتعلمني واألهـ ِ
ُّ
ّ
التعليمية،
املطلوب تحققها والحلقةِ
ّم ــا ُّي ــوح ــي ب ـص ـعــوبــة ه ــذه الـعـمـلـ ّـيــةِ
ّ
وتـ ــش ـ ـعـ ــب ـ ـهـ ــاُ ،
ويـ ـ ـش ـ ــك ـ ــك ب ــإمـ ـك ــان ـ ّـي ــة
ِ
ّ
تطبيقها في املدرسة العادية ،فكيف
عمليًا؟
طبق املشروع
ُ
ش ـ ّـك ـل ــت املـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــة ،ب ـح ـســب ال ـع ـلــي،
َ
ّ
فريق عمل من املتخصصني في املواد
ودربت ّ
الداخلة في املشروعّ ،
املنسقني
ّ
َ
ِّ
ّ
وامل ـ ـعـ ــل ـ ـمـ ــن وك ـ ـ ـ ــل املـ ـعـ ـ ًن ــي ــن ًداخّ ـ ـ ـ ًـل
ّ
ّ
ّ
املدرسة ،ورسمت هيكلية إدارية فنية
ْ
فــي مــدارسـهــا الـ ــ 17وربـطــتـهــا بفريق
ّ
ـات
ال ـع ـم ــل املـ ــركـ ــزي ،ون ــظ ـم ــت ع ـم ـل ـيـ ِ
املـتــابـعــةِ واملــواكـبــة للتقييم املستمرِّ

مل ـ ـسـ ــارات ال ـت ـط ـب ـي ــق ،وأجـ ـ ـ ــرت عـ ــددًا
ً
ّ
التجريبيةِ فـضــا عن
مــن الــدراســات
ّ
التقويمية ،وأقــامــت عــددًا
الــدراســات
مــن ال ـل ـقــاءات وامل ــؤت ـم ــرات الــداخ ـلـ ّـيــةِ
لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى ح ـس ــن س ـي ــر األم ـ ــور
وملـ ـع ــا َلـ ـج ــةِ امل ـ ـعـ ـ َ ّـوقـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـعـيــق
التنفيذ والتطبيق السليم.
ومن التحديات التي واجهت املشروع
الـ ـت ـ ـف ــاوت فـ ــي ت ـف ــاع ــل امل ـع ـل ـم ــن مــع
الـ ـنـ ـم ــوذج وت ـق ـب ــل تـطـبـيـقــه وتــوف ـيــر
ـوارد
الـ ــوقـ ــت املـ ـ ـت ـ ـ
ـاح ل ـل ـع ـم ـل ـيــة واملـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـويــةِ مـنـهــا والـبـشـ ّ
املـطـلــوبــةِ امل ـع ـنـِ ّ
ـريــة
ّ
ّ
والتربوية.
واملادية

أنماط معالجة متدرجة

ّ
َ
ُ
النموذج يتبنى أربعة أنماط معالجة
ّ
مـ ـت ـ ّ
ـدرج ــة ،ت ـب ــدأ بــامل ـعــال ـجــة ال ـف ــوري ــة
ّ
ّ
املدمجةِ في العملية التعليمية ،وهي
ٌ
ـراءات عــاجـ ّـيــةٍ مباشرة
عـبــارة عــن إجـ ـ
ٍ
ّ
ـاء
وف ـّ ـ ــوري ـ ـ ــةٍ ملـ ـشـ ـك ـ ٍ
ـات ّوثـ ـغ ــر ّ وأخ ـ ـطـ ـ ٍ ُ
تعل ّ
ّ
مية ُ خاصة ومـحــددةّ .ثم املعالجة
ّ
ّ
وضعف
املوجهة التي تعب ًر عن تعث ٍر
ّ ًٍ
ّ ً
ّ
ّ
ُ
ومحضرة
مــا يتطل ّب معالجة ُ مــركــزة ّ ُ
مسبقًا .أما املعالجة املؤسساتية فهي
ُ
ّ
تـهــدف إلــى تصويب تعلم مجموعات
ّ
ُ
ّ
املتعلمني .والنمط
كـبـيــر ٍ ُة نسبيًا مــن ُ
ّ
ال ــراب ــع ه ــو امل ـعــال ـجــة امل ـخ ـتــصــة الـتــي
ّ
ت ـه ـتـ ّـم ب ـ ــذوي ال ـص ـع ــوب ــات الـتـعــلـمـ ّـيــة
ال ــذي ــن ي ـح ـتــاجــون إل ــى املـتـخـ ّـصـصــن
ب ــال ـت ــرب ـي ــة الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة وامل ـت ـخـ ّـص ـصــن
ّ
ّ
النفسيني واالجتماعيني.
َ
ّ
ّ
ي ـب ــدو ال ـع ـلــي مـقـتـنـعــا ب ـ ــأن امل ــؤس ـس ــة
اس ـت ـط َــاع ــت مـ ــن خ ـ ــال ت ـجــرب ـت ـه ــا أن
ّ
تطبيقيًا للمعالجة
ت ـصــوغ نـمــوذجــا
ّ
التربوية صالحًا لالعتماد والتطبيق
ـاف أنــواع ـهــا،
ف ــي ا ّملـ ـ ــدارس ع ـلـ ُـى اخ ـت ـ ّ ُ
ـادي ــة بــاعـتـبــاره
ال ســيـمــا امل ــدرس ــة ال ـع ـ
ً
قــابــا للتعامل مــع مختلف املشكالت
ّ
ّ
ّ
ّ
يتعرض لها املتعلمون
التعلمية التي
ّ
في سياق تعلمهم.
لكنه يستدرك« :ال يمكن قياس نتائج
املشروع في املدى القريب .فالهدف هو
إعـطــاء التلميذ فــرصــة االسـتـمــرار في
املسار التعليمي وليس إنجاحه وهنا
تكونت لدينا انطباعات ال أرقام ،تظهر
من خالل التغذية الراجعة وردود فعل
األه ــل والتغيير ال ــذي طــرأ على نظرة
املعلم إلى املتعلم وعالقته به وتطوير
املـ ـعـ ـل ــم ألدائـ ـ ـ ـ ــه ب ـح ـي ــث أص ـ ـبـ ــح أك ـث ــر
تخصصًا بالعملية التعليمية وليس
فقط بمادته».

ّرد

عماد األشقر مؤتمن
على التعليم الخاص
اإلن ـ ـ ـكـ ـ ــار ،الـ ــرفـ ــض واألسـ ـ ـ ـ ــى ،إلـ ـق ــاء
الـ ـل ــوم وت ــدن ــي م ـس ـتــوى ال ـتــوق ـعــات
ً
الــوالــديــة مــن االب ــن أو االب ـنــة ،فضال
ع ــن تـعــريـفـهــم بطبيعة الـصـعــوبــات
وخصائصها النفسية واالجتماعية
والجسمية والفكرية.
إن تبني ّ
املبرات للدمج التربوي أتاح
العديد من الشراكات مع مؤسسات
املجتمع والدولة ،وال سيما الشراكة
مــع وزارة الـتــربـيــة لتسهيل الـتـقــدم
ل ــام ـت ـح ــان ــات ال ــرس ـم ـي ــة وت ـج ـه ـيــز
ال ـقــاعــات وتــأمــن األدوات املـســانــدة
لـ ــذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة على
تنوعها واملشاركة في اللجنة املكلفة
من املركز التربوي للبحوث واإلنماء
لـتـعــديــل امل ـنــاهــج ووضـ ــع تــوصـيــف
لالمتحانات الرسمية للتالمذة ذوي
االحتياجات الخاصة.
*مدير قسم اإلعالم في جمعية املبرات
الخيرية

رأي

تعليقًا على مقال الرأي الذي نشر في عدد "األخبار" في األول من أيار الجاري بعنوان:
"من هو عماد األشقر؟ ومن يمثل؟" (.)http://www.al-akhbar.com/node/276528
وردنا بيان موقع من نقابة أصحاب املدارس األكاديمية الخاصة في لبنان وموضوع
في مغلف ممهور بعبارة" :الجمهورية اللبنانية ،وزارة التربية والتعليم العالي ،املديرية
العامة للتربية" ،ومما جاء فيه:
"نقول للذين تساءلوا من هو عماد األشقر ومن يمثل ،إذا كنتم ال تعرفون من هو عماد
األشقر وما يقوم به في الوزارة من توسط ملصلحة األهالي مع مدارس أوالدهم فتلك
مصيبة ،وإذا كنتم تعرفون عن حق من هو فاملصيبة أعظم ،إن ما أكد عليه األشقر في
ما يتعلق باملوازنات املدرسية والتزام املدارس كافة بالقانون الرقم هو صحيح بامتياز،
وإذا كــان كاتب املقال ناشطًا تربويًا في الـحــراك املــدنــي ،فهو يــدرك تمامًا أن األقلية
من األهالي متعسرون ماديًا! ولكن األكثرية منهم يحاولون التهرب من دفع األقساط
املتوجبة على أوالدهم حتى أصبحنا في مدارسنا ال نميز بني املحتاج واملحتال".
الخاص في لبنان ويسهر
وطمأنت النقابة السائلني بأن "األشقر مؤتمن على التعليم ّ
على مصالح جميع الناس ،فنحن كمدارس من هؤالء الناس ،إل إذا كنتم تعتقدون أننا
من كوكب آخر".

ّ
مع الحاجة املطردة إلى توسيع قطاع التعليم العالي وتمكني معظم
الطالب من االنتساب إليه ،ظهرت على املستوى العاملي ممارسات
يمكن وضعها في خانة الفساد ،ملا لها من انعكاسات سلبية على
النظام التعليمي واملجتمع ككل .إن املمارسات السيئة ،التي يشار
إليها عــادة كسوء سلوك أو تحريفّ ،
تقوض جــودة التعليم العالي
ّ
ـوء اإلدارة وعــدم
وصــدقـيـتــه فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم .كــذلــك ،إن سـ َ
الكفاءة يصبحان لونًا مــن أل ــوان الفساد إذا لــم ُيعالجا .وينعكس
ذلك على نمو أي بلد وقدراته ،ويؤدي إلى انهياره في ظل املنافسة
العاملية.
ُ
شاركت في اجتماع للخبراء في واشنطن،
ففي  31/30آذار ،2016
انـضــم إلـيــه معهد الـيــونـسـكــو الــدولــي للتخطيط الـتــربــوي ()IIEP
واملـجـمــوعــة الــدول ـيــة لـلـجــودة الـتــابـعــة للمجلس األم ـيــركــي العتماد
التعليم العالي ( ،)CHEA / CIQGوقد وضعنا تقريرًا استرشاديًا
كدعوة من أجل مكافحة الفساد األكاديمي في التعليم العالي ،على
أن يـكــون لهيئات ضـمــان ال ـجــودة ،وكــذلــك للمؤسسات الحكومية
أهال وطالب) دور في
ومؤسسات املجتمع املدني
(جمعيات ،إعالمٍ ،
هذا اإلطار ،وخصوصًا بعدما ّ
تبي ّأن الدور الحاسم الذي ينبغي أن
يؤديه ضمان الجودة في مكافحة الفساد ليس كافيًا .والفساد الذي
يؤثر بنزاهة العمليات األكاديمية للجامعات قد يحدث عند املنبع
(الترخيص للمؤسسات) أو املصب (إعطاء الشهادات واملؤهالت)
بعيدًا من عمل هيئات ضمان الجودة.
التقرير يقدم أمثلة على مظاهر الفساد في التعليم العالي ُوضعت
كـمـبــادئ تــوجـيـهـيــة .ويـمـكــن الـعـثــور عـلــى مـعـلــومــات إضــافـيــة عن
املمارسات الفاسدة في قطاع التعليم على املوقعhttp://etico.iiep. :
.unesco.org
ومــن مظاهر الفساد الـتــي يشير إليها التقرير فــي تطبيق أنظمة
التعليم العالي السهولة في ترخيص املؤسسات ،وتعيني أشخاص
غير مؤهلني أو مــن لديهم تـضــارب مصالح فــي الهيئات الناظمة،
وتعینی املسؤولني األكاديميني والتنفیذینی ملؤسسات التعلیم العالي
مــن دون مــراعــاة األص ــول الـقــانــونـیــة التنظيمية ومـجــالــس التعليم
العالي ،والتدخل السياسي أو التجاري في قرارات الهيئات.
وعلى مستوى الــدور التربوي/التعليمي ملؤسسات التعليم العالي،
يتحدث التقرير عــن املـيــول التجارية لبعض املــؤسـســات ،والتحيز
في تعيني هيئات التدريس ،واختيار املوظفني األكاديميني وغيرهم
مــن املوظفني على أســاس الــرشــى أو املحسوبية أو النفوذ ،وغياب
األســاتــذة وع ــدم إيفائهم بــااللـتــزامــات امل ـقــررة لـهــم ،وتعيني هيئات
تــدريــس غير ملتزمة (غـيــاب – تـقــاعــس) ،وتغيير عــامــات الطالب
في مقابل امتيازات معينة (شخصية أو مالية) ،واستغالل الطالب
وأولياء األمور ملصالح شخصية ،إلخ.
وبالنسبة إلى قبول الطالب ،قد يجري في بعض املؤسسات تجاوز
ش ــروط التسجيل الـتــي وضـعـتـهــا الـحـكــومــات والـهـيـئــات الـنــاظـمــة،
والتحيز في االلتحاق والقبول ،ونشر معلومات كاذبة عن القبول،
وتقديم الرشى ملوظفي القبول ،وتقديم شهادات مزورة و/أو رسائل
توصية م ـ ّ
ـزورة ،والتحيز في السكن الجامعي ،وقيام أفــراد الهيئة
التعليمية بإسداء الدروس الخصوصية.
ويـلـفــت الـتـقــريــر إل ــى بـعــض املـظــاهــر فــي تـقــويــم ال ـطــاب والـتــاعــب
بالنتائج وبيع أسئلة االمتحان أو املــواد ذات الصلة بــه واستخدام
طواحني املقاالت ورشــوة املؤلفني واملصححني وانتحال شخصية
املرشحني والكتابة عنهم واالنـتـحــال والـغــش فــي التقويم املستمر
والواجبات واالمتحانات واملحسوبية في وضع الدرجات والتحيز
في توزيع املنح الدراسية والبعثات.
وبالنسبة إلى وثائق الشهادات ،تستخدم في بعض األحيان طواحني
الدرجات واالعتماد (انظر منشورات اليونسكو السابقة UNESCO
َ
ُ ،)IIEP / CHEQويكشف تزوير العالمات والشهادات أو الدرجات،
وتقديم بيانات خاطئة عن املؤهالت على السير الذاتية والتطبيقات
الوظيفية ،وتـمــارس الضغوط السياسية على مؤسسات التعليم
العالي ملنح درجات لبعض الشخصيات العامة وبيع الدرجات العلمية.
وفي مجال األطروحات واملنشورات البحثية ،ال يتردد البعض بطرح
األطروحات املترجمة من لغات أخرى كعمل أصلي ،ونشر املشرفني
على أبـحــاث طــاب الــدراســات العليا لنتائج األبـحــاث مــن دون ذكر
أسماء الطالب ،ورفــض املراجعني لألبحاث في املجالت ملنشورات
منافسيهم ،وفبركة البيانات أو النتائج ،وسرقة األبـحــاث العلمية،
وتأثير الهيئات الداعمة في اتجاهات هذه األبحاث.
ومن مظاهر الفساد أيضًا أن تقمع إدارات الجامعات وسائل اإلعالم
وتمنعها مــن نشر املعلومات عــن ســوء الـسـلــوك ،وتنشر هــي في
املقابل معلومات مضللة.
التقرير يـقـ ّـدم آلـيــات لـعــاج هــذه املـظــاهــر ،لعل أبــرزهــا تطبيق نظم
ال ـجــودة والـتـقــويــم ال ـخــارجــي ملــؤسـســات التعليم ال ـعــالــي ،ومـكــافــأه
النماذج التي حققت مـعــدالت عالية مــن الشفافية ،ونشر قصص
النجاح للتوعية ،وتحفيز املجتمع.
إن الفساد األكاديمي مشكلة دولية تصيب الــدول الغنية والفقيرة
على السواء .لذا ،من الضروري إنشاء روابط وشبكات بني املنظمات
التي تحارب الفساد لتبادل املعلومات بشأن الجامعات واملؤهالت،
وزيادة التعاون في مجال بناء القدرات.
يمكن االطالع على التقرير على الرابط اآلتيhttps://www.chea. :
org/userfiles/PDFs/advisory-statement-unesco-iiep.pdf
*املدير العام للتعليم العالي
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على الغالف
تفشي المخدرات ،تعاطيًا وترويجًا ،لم يعد حكرًا على البيئات المتحررة والمدينية .ولم تعد الفئات الريفية أو
نستيقظ على كارثة
الملتزمة دينيًا محصنة أمام هذه اآلفة« .عدد المدمنين مرعب واألرقام في تصاعد ،وقد
ّ
عظيمة جدًا» ،كما قال األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في تشرين األول الماضي ،محذرًا من أن ّهذا
الخطر ليس أقل أهمية من الخطر األمني ،و«هناك من يريد تدمير مجتمعنا وكل الخطوط الخلفية» .تفشي
الظاهرة وتسللها إلى األطراف ،فرضا النفير العام ضد «العدوان» الجديد

«في بيتنا مدمن»!

الجنوب في وجه «عدوان جديد»
آمال خليل
خـلــف ال ـق ـصــور الـفـخـمــة ،يــرســم بــال
حـلـمــه الـصـغـيــر ف ــوق ت ـلــة نــائ ـيــة في
م ـس ـت ـش ـفــى ج ــوي ــا ال ــرع ــائ ــي (ق ـض ــاء
صـ ـ ـ ــور) .ب ـع ــد أن ي ـن ـه ــي ع ــاج ــه مــن

اإلدم ـ ـ ــان ع ـلــى امل ـ ـخـ ــدرات ،سـيــؤســس
لبداية جديدة« .أنا مريض وضحية».
ي ـ ـعـ ـ ّـرف عـ ــن نـ ـفـ ـس ــه .يـ ـع ــي األسـ ـب ــاب
التي جعلته مدمنًا ،أو «مجرمًا» في
ُنظر الـبـعــض .فــي الثامنة مــن عمره،
قتلت والدته بطلق نــاري أمامه .فقد

القدرة على النطق .قبل وفاتها ،شهد
انـفـصــالـهــا ع ــن وال ـ ــده ث ــم زواج ـ ــه من
أخ ـ ــرى .مـعـهـمــا ع ــاش ب ــال وشقيقه
بعيدًا عن والــدتــه .في الثالثة عشرة،
ع ــرض عليه فـتــى فــي حـ ّـمــام املــدرســة
أن ّ
يجرب سيجارة حشيشة« .عملت

مـعــي عـجـيـبــة .خلتني أن ـطــق»! حفظ
ال ـف ـتــى «ف ـض ــل» الـحـشـيـشــة ،لـكـنــه لم
ي ـك ـت ــف بـ ـه ــا .ج ـ ـ ـ ّـرب أخ ــواتـ ـه ــا حـتــى
ال ـه ـي ــروي ــن و«ال ـ ـفـ ــراولـ ــة» بــأنــواع ـهــا
«األصلية واملـضــروبــة» .كما «تكتكت
ع ـل ــى الـ ـك ــوك (الـ ـك ــوك ــاي ــن) وج ــرب ــت

المواد
المخدرة تصل
«ديليفري»
إلى مكان
السكن ولو
في المناطق
النائية

رعاية فإحياء فمعافاة
مستشفى جويا الرعائي كان أساسًا
م ــركـ ـزًا ل ـل ـع ــاج ال ـف ـي ــزي ــائ ــي .إال أن
تفشي ظاهرة تعاطي املــواد املخدرة
وازديـ ــاد ح ــاالت اإلنـتـحــار والـجــرائــم
في القرىّ ،
حولت وجهة استخدامه.
أخيرًا ،نال املركز ترخيصًا حكوميًا
ك ـم ـس ـت ـش ـفــى لـ ــأمـ ــراض الـنـفـسـيــة
ومعالجة اإلدمــان .نــزالء القسمني ال
يلتقون ببعضهم علمًا أن اإلدم ــان
مصنف علميًا من ضمن األمــراض
النفسية.
املــدمــن الــذي يقصد الهيئة الصحية
االسالمية للعالج يتوجه إلى إحدى
ال ـع ـي ــادات ال ـخــارج ـيــة امل ـن ـت ـشــرة في
ص ــور وال ـن ـب ـط ـيــة وبـ ـي ــروت وبـعـلـبــك
ح ـيــث ت ـج ــرى امل ـق ــاب ــات الـتـقـيـيـمـيــة
لحالته .وفــق الــدكـتــور أحـمــد كحيل،
أح ــد امل ـســؤولــن فــي «حـمـلــة الــوقــايــة
مــن املـ ـخ ــدرات» ،ي ـحـ ّـول املــريــض إلــى
مستشفى جويا الرعائي للخضوع
ل ـل ـمــرح ـلــة األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـع ــاج ال ـتــي
ت ـت ـضـ ّـمــن :ال ـف ـط ــام وال ـس ـح ــب اآلم ــن
للسم مــن الـجـســم واإلن ـق ـطــاع الكلي
ع ــن املـ ـ ــواد امل ـ ـخـ ــدرة .هـ ــذا اإلن ـق ـطــاع

يتسبب بمضاعفات جسدية منها
نــوبــات (نـفـضــات بتعبير املــدمـنــن)
وآالم مبرحة يتوالها الـكــادر الطبي
امل ـج ـهــز ب ـق ـســم ال ـ ـطـ ــوارئ وال ـع ـنــايــة
املركزة .يقيم املدمن في املستشفى
بــن أسـبــوعــن وثــاثــة أســابـيــع كحد
أق ـص ــى ،يـحـظــى خــال ـهــا بـعــاجــات
طبية ورعــايــة تمريضية وعــاجــات
نـ ـفـ ـسـ ـي ــة مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة وخ ـ ــدم ـ ــات
استجمامية كالسباحة والــريــاضــة
وألعاب التسلية والترفيه والسينما...
ثــم ُينقل إلــى مركز «إحـيــاء» (افتتح
عـ ـ ـ ــام  )2012فـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوق ال ـ ـغـ ــرب
للخضوع للمرحلة الثانية من العالج:
الـتــأهـيــل والـتـمـهـيــد إلع ــادة اإلنــدمــاج
في املجتمع لفترة ال تقل عن تسعة
أشـ ـه ــر .ي ــوض ــح ك ـح ـيــل أن ال ـع ــاج
النفسي يركز على األسباب التي أدت
إلى اإلدمــان« .في كثير من األحيان،
ال يكون اإلدمان هدفًا ،بل تغطية على
املشكلة األساس التي تكون نفسية،
منها ره ــاب اجتماعي أو صــدمــة أو
مشاكل أسرية أو اضطرابات نفسية
وغيرها .فيما يؤدي اإلدمــان أحيانًا

أخرى إلى مرض نفسي».
ف ــي سـ ــوق الـ ـغ ــرب (قـ ـض ــاء عــال ـيــه)
وس ــط ف ــي غ ــاب ــة م ـتــرام ـيــة ،يخضع
املريض لنظام حياة .دورة نومه تعاد
إل ــى طـبـيـعـتـهــا ب ـعــد أن ك ــان يسهر
ً
ليال وينام نهارًا .يشارك في أنشطة
زراع ـيــة وريــاضـيــة وحــرفـيــة .عندما
ي ـتــم دورة الـ ـع ــاج ،يـس ـتـمــر الـعـمــل
اإلج ـت ـم ــاع ــي ف ــي ال ـه ـي ـئــة بـمـتــابـعـتــه
فــي منزله ضمن برنامج «معافاة».
يشارك في جلسات استماع فردية
وج ـم ــاع ـي ــة وفـ ــي أن ـش ـط ــة تــرفـيـهـيــة
ً
وتـعـبـيــريــة وم ـســرح ـيــة ،ف ـضــا عن
م ـســاعــدتــه ف ــي مـتــابـعــة دراسـ ـت ــه أو

ع ـم ـلــه ووض ـ ــع هـ ــدف ن ـصــب عينيه
واإلبتعاد عن الفراغ وتعزيز عالقته
بالدين.
ي ـق ــر ك ـح ـيــل ب ـ ــأن «ال ـب ـع ــض يــزحــط
(يـ ـ ـع ـ ــود ل ـ ـ ــإدم ـ ـ ــان) ألن ـ ـهـ ــم ج ـل ـب ــوا
غصبًا عنهم بضغط مــن عائالتهم
وه ــم غـيــر مـقـتـنـعــن ،ال سـيـمــا ذوي
األعـ ـم ــار ال ـص ـغ ـي ــرة» .مـنـعــا لـتـفــاقــم
أوضــاع ـهــم ،اسـتـعــرض كحيل خطة
مواجهة تشمل كافة شرائح املجتمع
وتستهدف مساعدة املدمن من قبل
املحيط على الشفاء من جهة والوقاية
م ــن تـسـجـيــل إص ــاب ــات ج ــدي ــدة من
ج ـهــة أخ ـ ــرى .ه ــدف «ح ـم ـلــة الــوقــايــة
مــن امل ـخــدرات» تشمل رفــع مستوى
املعارف عن املواد املخدرة بني العامة،
ورفـ ــع مـسـتــوى رص ــد املــدم ـنــن في
حال تغير سلوك األفــراد املعتاد من
الشكل إلــى الـنــوم واألك ــل ،وحضانة
املــريــض ودع ـمــه وتــوجـيـهــه وتوجيه
األهــل .في هذا اإلطــار ،أنجزت الهيئة
ت ـ ــدري ـ ــب  300م ـن ـش ــط اج ـت ـم ــاع ــي
مهمتهم تحقيق ه ــذه األه ـ ــداف في
البلدات.

مــاجـيــك م ـشــروم (ح ـبــوب مـهـلــوســة)،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــدت م ـ ــن ت ـ ــزوي ـ ــر وص ـ ـفـ ــات
ألطـبــاء بــدل  10آالف لـيــرة بمساعدة
صيدالنيني ألشتري حبوبًا مهدئة».
وعندما كان ينقطع من أحد األنــواع،
ك ــان يـسـتـعــن بـصــديــق ي ـت ـبــادل معه
«ال ـخ ـب ــرات» حـتــى «ص ــرت مــوســوعــة
كيميائية» .تابع دراسته وتخصص
ف ـ ــي ع ـ ـلـ ــوم الـ ـك ــومـ ـبـ ـي ــوت ــر وت ـ ـ ـ ــزوج.
ف ـشــل ف ــي إي ـج ــاد فــرص ــة ع ـمــل ضمن
اختصاصه ألن سجله العدلي «وسخ
رغم أن معي شهادة قد الحيط» .ظل
ً
ً
ع ــاط ــا ع ــن ال ـع ـمــل ط ــوي ــا وأخ ـف ـقــت
زوج ـتــه بــاالنـجــاب فــوصــل ال ــى ذروة
التعاطي .بني هذا وذاك ،دخل السجن
ثالث سنوات بتهمة التعاطي .هناك
«أتـقـنــت اللعبة وص ــرت مـ ّ
ـروجــا على
أي ــدي السجناء املـخـضــرمــن .لتأمني
مـسـتـلــزمــاتــي ،اشـتـغـلــت وسـيـطــا بني
ال ـ ـت ـ ـجـ ــار خـ ـ ـ ــارج الـ ـسـ ـج ــن والـ ـتـ ـج ــار
املـحـلـيــن حـتــى ت ــدب ــرت امل ــال الـكــافــي
ألدفـ ـ ــع الـ ـغ ــرام ــة امل ـت ــوج ـب ــة وأتـ ـع ــاب
م ـحــام ـي ـتــي وخ ــرج ــت م ــن ال ـس ـج ــن».
خارج السجن ،باع بعض أثاث منزل
عائلته عندما كــان وال ــده يقطع عنه
املال ليشتري املواد املخدرة« .وصلت
إلـ ــى ح ــاف ــة الـ ـي ــأس م ـ ــرات وقـ ـ ــررت أن
أت ـع ــال ــج .م ـك ـثــت أشـ ـهـ ـرًا ب ــن مــراحــل
ال ـعــاج وظـنـنــت أن ــي خــرجــت إنسانًا
ج ـ ــديـ ـ ـدًا .ل ـك ـن ـن ــي ض ـع ـف ــت عـ ـن ــد أول
م ـن ـع ـطــف ،خ ـصــوصــا أن امل ـج ـت ـمــع ال
يحتضن التائب عن اإلدمان».
خلفية وسيم ،زميل بالل في مستشفى
جــويــا الــرعــائــي ،أقــل تعقيدًا .هــي املــرة
األولى التي يحاول فيها الزوج واألب
ل ـثــاثــة اط ـف ــال ( 37ع ــام ــا) ال ـع ــاج من
اإلدم ـ ــان .بـعــد  13عــامــا مــن الـتـعــاطــي،
تعب مــن التستر واتـخــذ ق ــراره« :أريــد
أن أش ـف ــى ق ـبــل أن أن ـف ـض ــح» .الـضـيــق
املادي لألسرة لم يدفعه إلى املخدرات.
«لــم أع ــان مــن مـشــاكــل أســريــة أو فــراغ.
درست اإلخــراج والتمثيل .إنما بلشت
هـيــك ب ـت ـنــاول ال ـك ـحــول وال ـح ـبــوب مع
أصدقائي في الجامعة .قالوا ليّ :
جرب
شو فيها» .ثم تطور األمر إلى الحبوب
املخدرة واملهلوسة« .صــارت تعطيني
قـ ــوة ألع ـم ــل س ــاع ــات أط ـ ــول وتـقـضــي
على الخجل والـتــردد فــي التعامل مع
الناس وتنسيني املشاكل» .بعد الزواج
واإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاب« ،ب ـ ــت أنـ ـ ـ ــزوي وأت ـع ــاط ــى
ً
فــي الـســر خـجــا مما أفـعـلــه .املـخــدرات
تـعـطـيـنــي قـ ــوة .لـكــن ف ــي ح ــال تــأخــرت
عــن موعد تناولها كانت تدمرني فال
أستطيع الوقوف على قدمي».
ّ
تفشي الظاهرة وتسللها إلى األطراف،
واختراقها البيئات املحافظة والقرى
الصغيرة ،كل ذلــك فــرض النفير العام
ضد «الـعــدوان» الجديد .قبل سنوات،
ك ــان اإلرت ـب ــاك ي ــازم مــديــر املستشفى
الــدكـتــور فــادي األط ــرش أثـنــاء تقديمه
محاضرات توعية حــول املـخــدرات في
ال ـقــرى الـجـنــوبـيــة امل ـحــافـظــة« .الـقـصــة
كـ ــانـ ــت بـ ـعـ ـي ــدة ع ـ ـنـ ــا ،لـ ـك ــن ال ـت ــوع ـي ــة
اإلحتياطية واجـبــة» كــان يقول .إال أن
ت ـجــرب ـتــه ف ــي إدارة مـسـتـشـفــى جــويــا
ال ــرع ــائ ــي ،مـنــذ أرب ــع س ـن ــوات ،جعلته
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«تميز لبناني»
مخدرات رقمية
و«موسوعة» بدائل!
يشير الدكتور أحمد كحيل إلى
«تميز لبناني» في عالم املخدرات عبر
تعاطي املدمن أكثر من مادة مخدرة!
أما آخر «موضة» فهي «املخدرات
الرقمية» التي تعطي شعورًا مشابهًا
لتعاطي املخدرات ،وهي عبارة عن
أقراص مدمجة وأشرطة خاصة
وسماعات أذن يتم الحصول عليها
عبر اإلنترنت .ومن «السمات»
اللبنانية أيضًا ،الجرعات الزائدة
و«إبداع» املدمن في إخفاء مظاهر
إدمانه ،وانتشار «موسوعة بدائل»
في حال انقطاع مادة ما.

معرض الطوابع الدائم« :تاريخ العالم» في بلدة تول
لؤي فلحة
ال ـطــوابــع ال ـبــريــديــة ،لـكـثـيــريــن ،مـجــرد
ُ
ق ـصــاصــات ورق تـلـصــق ف ـ ــوق ...ورق.
لـكـنـهــا ،بالنسبة ال ــى خليل بــرجــاوي
وغـ ـي ــره م ــن هـ ـ ــواة ج ـم ـع ـهــا ،ش ـغ ــف ال
نـهــايــة ل ــه .فــ«جـمــع ال ـطــوابــع أك ـثــر من
هواية .الطوابع وثائق رسمية تصدر
ع ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ،وتـ ـنـ ـق ــل أبـ ـ ـ ــرز م ـعــامل ـهــا
ومراحلها وشخصياتها .من يجمعها
ً
يجمع أجزاء مهمة من التاريخ ،فضال
عن أنها وسيلة لنقل ثقافة البلد الى
الخارج كونها عابرة للحدود ويجري
تداولها بني بلدان مختلفة».
وق ــع ب ــرج ــاوي ف ــي غـ ــرام ال ـطــوابــع من

النظرة األولى :األلوان والصور املميزة
ومــا تحمله مــن قصص جــذبــت الفتى
الذي لم يكن يتجاوز العاشرة ،لتنشأ
بينه وبينها عــاقــة لــم تنقطع يــومــا.
أول طابع اقتناه ،في سبعينيات القرن
امل ــاض ــي ،ك ــان مـصــريــا لـلـفــرعــون تــوت
عنخ آم ــون .بـعــده ك ـ ّـرت السبحة حتى
بات مالكًا ملجموعة ضخمة تعود إلى
أغـلــب دول الـعــالــم ،ومـقـصـدًا لكثيرين
ي ـل ـجــأون إل ـيــه لـتـقـيـيــم ال ـط ــواب ــع الـتــي
يملكونها.
وســائــط االتـصــال الحديثة ألـغــت دور
الــرســائــل الـبــريــديــة ،مــا أفـقــد الـطــوابــع
الـكـثـيــر م ــن قـيـمـتـهــا وق ــوت ـه ــا .لكنها،
ّ
في املقابل ،مكنت محبي هذه الهواية

من التواصل بعضهم مع بعض ،ومع
مراكز البريد في العالم« .الطابع عالم
في حد ذاته» ،جملة يكررها برجاوي،
م ــوض ـح ــا أن «ه ـ ـنـ ــاك مـ ــن يـتـخـصــص
ف ــي اق ـت ـن ــاء ط ــواب ــع ب ـلــد مـ ـع ـ ّـن ،فـيـمــا
يـهـتــم آخ ـ ــرون بـتـجـمـيــع ط ــواب ــع حــول
موضوع معني كالسيارات أو الرؤساء
أو العلماء .»...أمــا األسعار «فتتفاوت
بـ ـحـ ـس ــب ن ــوعـ ـي ــة ال ـ ـطـ ــابـ ــع ون ـ ــدرت ـ ــه.
والطوابع النادرة بطبيعة الحال أغلى
ً
ثمنًا والحصول عليها ليس سهال».
مــع تــراكــم خبرته وتـعــاظــم مجموعته،
اف ـت ـت ــح بـ ــرجـ ــاوي عـ ــام  2012مـعــرضــا
فــي ب ـلــدة ت ــول (ق ـضــاء الـنـ ِّبـطـيــة) .على
مساحة  200متر مربعُ ،صنفت عشرات

خليل برجاوي في معرضه (األخبار)

يكتشف أن هــذا «ال ـعــدوان ال يستثني
أحـ ـدًا» .وهــو مــا دفــع الهيئة الصحية
اإلسالمية وجمعية العمل البلدي في
حــزب الـلــه إلــى إط ــاق «حملة الوقاية
من املخدرات».
ي ـش ـي ــر األطـ ـ ـ ـ ــرش إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه عـ ـن ــد ب ــدء
تشغيل املـسـتـشـفــى ،ع ــام  ،2009وهــو
الوحيد املتخصص بمعالجة املدمنني
ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،ك ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــد األقـ ـص ــى
ل ـل ـن ــزالء ف ــي ق ـس ــم م ـعــال ـجــة املــدم ـنــن
ي ـب ـل ــغ ع ـ ـشـ ــرة .ع ـل ــى ن ـح ــو ت ــدري ـج ــي،
أخ ــذ ال ـعــدد ي ــزداد إل ــى أن ف ــاق الطلب
الـقــدرة اإلستيعابية ،ويـجــري البحث
ف ــي تــوس ـع ـتــه الس ـت ـي ـعــاب  60ســري ـرًا
ً
ب ــدال مــن  28حــال ـيــا .بــال ـتــزامــن ،تنجز
ورش ـ ــة ت ـش ـي ـيــد وت ـج ـه ـي ــز مـسـتـشـفــى
مـمــاثــل فــي خـلــدة يتسع لـحــوالــي مئة

الهيرويين يكاد يكون
«مدعومًا» النخفاض
سعره بمقارنة مع
البالد العربية األخرى

سرير ،وقسم خاص ملعالجة املدمنات.
اإلزدي ـ ـ ـ ــاد املـ ـط ــرد ل ـي ــس مـ ـ ــرده تـفـشــي
اإلدمــان فحسب ،بل تطور الوعي لدى
ال ـن ــاس ملــواج ـه ـتــه .بـحـســب األطـ ــرش،
كـ ــان «امل ـب ـت ـل ــون بـ ــاإلدمـ ــان يــواج ـهــون
األم ــر بالكتمان واإلن ـ ــزواء هــروبــا من
وص ـمــة ال ـع ــار ،وق ــد وج ــد ه ــؤالء فينا
متنفسًا لحل مشاكلهم» .استنادًا إلى
ال ـح ــاالت ال ـتــي استقبلها املستشفى،
ت ـتــركــز أع ـم ــار امل ـصــابــن ب ــن  16و35
ع ــام ــا« :ك ـلــن والد ن ــاس وك ـث ـيــر منهم
مــن بيئات محافظة .معظمهم بلشت
معهم بجملة :خدلك سيجارة مش رح
تموت منها» .أمــا أبــرز األسـبــاب التي
دفعتهم لإلدمان فهي البطالة والفراغ
وامل ـشــاكــل األس ــري ــة كــالـتـفـكــك األس ــري
وغياب أحد الوالدين ،خصوصا األب،
والبيئة االجتماعية ورفاق السوء.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،فـ ـ ــي كـ ـ ــل ب ـ ـ ـلـ ـ ــدة ،ب ـ ــات ـ ــت زمـ ــر
ّ
«ال ـح ـشــاشــن» م ـعــروفــة .فــي الـســابــق،
ك ــان امل ـت ـعــاطــي يـجـهــد ل ـل ــوص ــول إلــى
امل ـ ــادة .حــال ـيــا ،امل ـ ــواد امل ـخ ــدرة «تـصــل
دي ـل ـي ـفــري إل ــى م ـك ــان ال ـس ـكــن ول ــو في
املـ ـن ــاط ــق الـ ـن ــائـ ـي ــة» ،ي ــؤك ــد األط ـ ــرش.
«الهيرويني يكاد يكون مدعومًا نظرًا
الن ـخ ـفــاض س ـعــره م ـقــارنــة م ــع ال ـبــاد
ال ـعــرب ـيــة األخ ـ ـ ــرى ،والـ ـت ــروي ــج املـنـظــم
في املــدارس والجامعات وفــي األحياء
املختلفة بات أمرًا واقعًا».

ُ ِّ
ووزعت وفق مواضيعها.
آالف الطوابع
امل ـ ـعـ ــرض أشـ ـب ــه ب ـك ـت ــاب لـ ـلـ ـت ــاري ــخ ،إذ
ي ــروي ،بقصاصاته الصغيرة ،أحــداثــا
ت ــاري ـخ ـي ــة ومـ ـع ــاص ــرة فـ ــي ال ـس ـيــاســة
والثقافة والدين.
«ه ــدف ــي األس ـ ــاس ت ـعــريــف ال ـن ــاس الــى
ث ـقــافــة ال ـط ــواب ــع وأه ـم ـي ـت ـهــا ،وتـغـيـيــر
األف ـ ـكـ ــار ال ـخ ــاط ـئ ــة ل ـ ــدى ال ـب ـع ــض عــن
عــدم جــدواهــا» .لــذلــك ،ال يكتفي الرجل
بـمـعــرضــه امل ـجــانــي ال ـثــابــت ،بــل يجول
بني املدارس والبلديات مقيمًا معارض
وندوات لشرح كل ما له عالقة بالطابع.
يؤكد برجاوي أن معرضه «ال مثيل له
فــي املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة» ،وه ــذا مــا يـمـ ّـده
بــال ـح ـمــاســة ل ــاس ـت ـم ــرار ،رغـ ــم تـكـبــده
تكاليف باهظة وغياب الدعم الرسمي.
ّ
فــي نيسان املــاضــي ،نظم بــرجــاوي في
م ــوس ـك ــو م ـع ــرض ــا بـ ـعـ ـن ــوان «ف ـن ــان ــون
روس رسـ ـ ـم ـ ــوا ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،ب ـ ــدع ـ ــوة مــن
«بـ ـي ــت املـ ـغـ ـت ــرب» ال ـ ــروس ـ ــي .وت ـضـ ّـمــن
ً
أعـمــاال ألربعة فنانني (بــول كوروليف،
ف ــادي ـم ـي ــر ب ـل ـي ــس ،م ـي ـخــائ ـيــل بـ ـ ــورادا
وزوجته سابينا) عملوا في لبنان بني
ثالثينيات القرن املاضي وسبعينياته،
وصـمـمــوا حــوالــى  400مــن أص ــل 1600
طــابــع لـبـنــانــي .كــورول ـيــف ال ــذي وصــل
إل ــى لـبـنــان ع ــام  ،1929صـمــم أك ـثــر من
 60مـجـمــوعــة طــوابــع بــريــديــة ومــالـيــة،
م ــن بـيـنـهــا أول طــابــع ح ـمــل رس ــم علم
«الـجـمـهــوريــة اللبنانية املستقلة» في
ذكــرى االستقالل عــام  .1946كما ّ
صمم
األوراق الـنـقــديــة الـلـبـنــانـيــة بــن عامي
 1942و ،1950وت ـ ــذاك ـ ــر ال ـيــان ـص ـيــب
ومـعــامــات الـ ــوزارات املختلفة وأوراق
اعتماد السفراء اللبنانيني في الخارج.
ط ــواب ــع الـفـنــانــن األرب ـع ــة ال ـتــي تمتاز
بــال ـج ـمــال وال ــدق ــة ،ن ـجــح ب ــرج ــاوي في
ام ـت ــاك ـه ــا ج ـم ـي ـع ــا .ل ـك ـن ــه ي ــأس ــف ألن
الدولة اللبنانية نسيت تكريمهم ...ولو
ّ
بطابع يخلد ذكراهم!

شتورا :الداخل إلى «عاصمة الفانات» مفقود!
أسامة القادري
شتورا لم تعد «همزة الوصل» بني لبنان
وسوريا وال بني محافظة البقاع وبقية
املناطق فحسب« .عاصمة الفانات» لقب
آخ ــر ب ــات ُيـطـلــق عـلــى املــدي ـنــة الــواقـعــة
على خط بيروت ـ ـ دمشق الدولي .ورغم
ّ
املسجلة على ّأربعة
أن عــدد «الـفــانــات»
خـ ـط ــوط فـ ــي ث ــاث ــة مـ ــواقـ ــف م ــرخ ـص ــة
(شتورا بيروت؛ شتورا راشيا؛ شتورا
ـ ـ جب جنني ،وشتورا ـ ـ زحلة ـ ـ بعلبك)
ّ
تتعدى « 60فانًا» ،إال أن أكثر من 300
ال
«دوامة الفانات» في ساحة شتورا (األخبار)

«ف ــان» تعمل على هــذه الخطوط ،كثير
منها بلوحات خصوصية أو عمومية
ّ
مزورة ،وكل ذلك تحت أعني رجال الدرك.
«أدف ـ ــع أجـ ــرة ال ـن ـمــرة الـعـمــومـيــة مئتي
دوالر ،وض ــريـ ـب ــة ل ـن ـق ــاب ــة الـ ـس ــواق ــن،
وض ــري ـب ــة ي ــوم ـي ــة ل ـل ـم ــوق ــف .ال ـش ـكــوى
لـ ـ ـل ـ ــدرك ض ـ ــد امل ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــن وأص ـ ـح ـ ــاب
ّ
واملزورة ال تنفع،
اللوحات الخصوصية
ألن من يدفع أكثر هو الشرعي» ،يقول
أحد السائقني «الشرعيني».
الداخل الى «دوامــة الفانات» في ساحة
ش ـت ــورا م ـف ـقــود .وال ـع ـث ــور ع ـلــى مــوقــف

للسيارة أمام ّ
أي من محالها التجارية،
م ــن دون إش ـك ــال ،أش ـبــه بــال ـفــوز بــورقــة
«لوتو».
وألن ال ـح ــاج ــة أم االخـ ـ ـت ـ ــراع« ،اب ـت ـك ــر»
ع ـل ــي املـ ـص ــري ط ــري ـق ــة «ح ــديـ ـث ــة» ملـنــع
اح ـتــال ال ـفــانــات الــرص ـيــف أم ــام محله
لـبـيــع ال ـهــواتــف الـخـلــويــة ف ــي الـســاحــة.
ع ـبــر م ـكـ ّـبــر ل ـل ـصــوت ،ي ـن ــادي امل ـص ــري،
مــن داخــل محله ،لــدى وقــوف ّ
أي «فــان»
بما يعيق توقف قاصديه من الزبائن.
يقول إن «الفكرة» أتته بعد تضارب بني
ّ
شابني ،وظفهما ملنع وقــوف السيارات

العمومية وال ـفــانــات ،وأح ــد السائقني:
«الـلــه وكيلك ،صــار الــزبــون يكره يدخل
شتورا بسببهم» .كل ذلك يحدث «تحت
ع ـي ــون الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة ال ـت ــي ال تـحــرك
ساكنًا» .ورغم شكاوى أصحاب املحال
التجارية ومكاتب الصيرفة لدى سرية
سـيــر ش ـتــورا وبـلــديــة املــدي ـنــة« ،ال تــزال
الحال على ما هي عليه .تفاءلنا بقانون
السير الجديد ،لكن مشاكلنا زادت بدل
أن ت ـحــل ،وزادت مـعـهــا ال ــر ّش ــوة .يــدفــع
صاحب الفان املعلوم فيغض الشرطي
النظر»!
ال ـش ـكــوى م ــن «ابـ ـت ــزاز» الـســائـقــن ومــن
تعامل القوى األمنية هي نفسها« .تقع
املخالفات تحت أبصارهم وأسماعهم»
بحسب محمد الشحيمي ،وهو صاحب
م ـحــل ل ـب ـيــع املـ ـج ــوه ــرات ،ف ـي ـمــا يـحـ ّـمــل
امل ـ ــراق ـ ــب فـ ــي م ــوق ــف ش ـ ـتـ ــورا املـ ـ ّ
ـوحـ ــد،
أي ـمــن امل ـيــس ،ال ـقــوى األمـنـيــة والـبـلــديــة
امل ـســؤول ـيــة لـتـقــاعـسـهــا ف ــي وض ــع حـ ّـد
للمخالفات ،فـ«مئات الفانات تعمل هنا
بـلــوحــات م ـ ـ ّ
ـزورة وال يـحـمــل سائقوها
حتى رخص قيادة».
رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ش ـ ـتـ ــورا نـ ـق ــوال عــاصــي
يؤكد أنــه نقل «معاناة أصحاب املحال
من الواقع الفوضوي الــى فصيلة سير
ً
زحلة ،ووعدتنا بأن تجد حال لهذا األمر.
وآمــل مــن القيادة الجديدة لقوى األمــن
ال ــداخ ـل ــي ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ـقــاع ال ـت ـعــاون
م ـع ـنــا إلزال ـ ـ ــة املـ ـخ ــالـ ـف ــات» .أمـ ــا ال ـق ــوى
األمنية ،فشكواها األبدية جاهزة دائمًا:
«ن ـق ــص ال ـعــديــد يـ ــؤدي إل ــى اسـتـفـحــال
ّ
املشكلة» .وحتى حل هذه املشكلة ،على
أص ـح ــاب امل ـح ــال ف ــي ش ـت ــورا «اب ـت ـكــار»
حلولهم املؤقتة!
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«الحشد» يحاصر القيراون:
سنمسك بالحدود مع سوريا
ّ
تصب جميع العمليات التي
يشهدها الجانب الغربي من محافظة
نينوى في اإلعداد لمعركة شرسة،
عنوانها :من سيمسك الحدود العراقية
ـ السورية؟ السؤال المطروح ّ
بقوة في
األروقة السياسية والعملياتية العراقية
ال تزال إجابته مبهمة ،وسط حديث
«الحشد» عن نيته ّ
التوجه إلى غرب
األنبار ،واإلمساك بالحدود

ّ ً
ّ
«الـ ـحـ ـش ــد» خ ــط ــة ت ــؤك ــد أن امل ـعــركــة
ال ـق ــائ ـم ــة فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا هــي
مـ ـع ــرك ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة« .م ـ ـسـ ــك الـ ـ ـح ـ ــدود»
الــذي ّ
يعد اليوم أهــم األهــداف لم يكن
ٌ
«وليدًا» ملعركة املوصل ،بل قرار اتخذ
م ـنــذ تــأس ـيــس «ال ـح ـش ــد» ع ــام ،2014
ـدد من قــادتــه .ويضيف
وفــق تعبير عـ ٍ
ه ـ ــؤالء أن ط ــري ــق «هـ ـج ــرة» مسلحي
«داعش» نحو «عاصمة الخالفة» كان
يمر عبر الحدود ،لذا «كان لزامًا علينا
ّ
للحد من
أن نفصل العراق عن سوريا
ّ
تدفق املسلحني».
وي ـص ــف امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ال ـح ـش ــد»،
ال ـنــائــب أح ـم ــد األس ـ ــديّ ،أن «الـنـصــر
األكبر على (داعــش) يتحقق بإمساك
ّ
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود» ،م ـ ــؤكـ ـ ـدًا فـ ــي ح ــديـ ـث ــه مــع
سباق
«األخبار» أن «الحشد ليس في
ٍ
م ــع أحـ ــد ،وسـيـنـجــز مـهـمـتــه بــإمـســاك
الحدود وفق الخطط املرسومة».
وي ــرى أح ــد ق ــادة «ال ـح ـشــد» أن قــواتــه
س ـت ـث ـ ّـب ــت مـ ــواقـ ــع ون ـ ـقـ ــاط لـ ـه ــا عـلــى
الـ ـح ــدود م ــع س ــوري ــا ،ق ـبــل أن تـصــل

تل عبطة ــ نور أيوب
لـلـيــوم ال ــراب ــع عـلــى ال ـتــوالــي ،تــواصــل
قـ ــوات «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي» عمليتها
العسكرية التي تهدف للوصول إلى
ال ـح ــدود ال ـعــراق ـيــة ـ ـ ال ـس ــوري ــة .فبعد
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ق ــواتـ ـه ــا مل ــدي ـن ــة ال ـح ـضــر
(جـ ـن ــوب ــي امل ـ ــوص ـ ــل) ،رسـ ـم ــت ق ـي ــادة

تحرير ّ
حي االقتصاديين في الموصل
ّ
أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن القوات تمكنت من «تحرير حي االقتصاديني» في مدينة
املوصل .وقال الرائد علي عبدالله األسود ،في جهاز «الرد السريع» التابع لوزارة الداخلية ،في
تصريح لوكالة «األناضول» ،إن «قوات اللواء األول أنهت تحرير آخر أزقة حي االقتصاديني
شمال غرب املوصل بعد  4أيام على اقتحام الحي» ،مضيفًا أن «القوات استولت على مئات قطع
السالح املختلفة التي تركها عناصر التنظيم قبل فرارهم إلى األحياء األخرى» .وفيما لفت إلى
ّ
أنه «تم إحصاء  27جثة لعناصر التنظيم ،قتلوا جميعهم خالل الساعات املاضية» ،أضاف أن
ً
«مجمل الخسائر (من طرفهم) منذ اقتحام الحي ولغاية تحريره بلغت مقتل  11مقاتال ،وإصابة
 5آخرين» .وأوضح أن «القوات العراقية املشتركة أصبحت اآلن على تماس مع بعضها البعض
اآلخر في أحياء االقتصاديني والهرمات و 30تموز ،واإلصالح الزراعي ،شمال غرب املدينة،
األمر الذي يمنحها قوة إضافية في التوغل نحو ما تبقى من أحياء خاضعة لسيطرة (داعش)».

الـقــوات األميركية إلــى هناك .ويشرح
أن األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـ ــن يـ ـث ـ ُـب ـ َـت ف ـ ــي عـمــق
ال ـص ـحــراء ،بــل سـيــوكــل إل ــى «أدواتـ ــه»
مــن ِكــا الـبـلــديــن الـقـيــام بتلك املهمة،
غـيــر أن ه ــذه «األدوات» تـ ــدرك جـ ّـيـدًا
أن «الحشد لن يسمح لها بذلك» ،من
دون أن يستبعد إمكانية االشتباك أو
االحتكاك معهم ،في املراحل املقبلة.
وتـ ـضـ ـي ــف م ـ ـص ـ ــادر «الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــد» أن ــه
بـعــد الــوصــول إلــى ال ـحــدود الـســوريــة
س ــاكـ ـه ــا ،ف ـ ــإن الـ ـخـ ـط ــوة ال ـتــال ـيــة
وإمـ ـ ّ
امل ـت ــوق ـع ــة س ـت ـك ــون إط ـ ــاق «مـ ـع ــارك
الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــوب» ،أي املـ ـحـ ـي ــط ال ـج ـن ــوب ــي
ل ـل ـق ـيــروان وب ــادي ــة ال ـب ـعــاج وص ـحــراء
القائم ،في إشارة إلى أن غربي األنبار
(ع ـنــه ،راوه ،ال ـقــائــم) ،ومنطقة التقاء
م ـحــاف ـظــات ن ـي ـنــوى ـ ـ ـ ص ــاح ال ــدي ــن ـ
األن ـب ــار ،سـتـكــون هــدفــا مــرتـقـبــا لتلك
ّ
املتقدمة ،فال يمكن أن «نمسك
القوى
ـدود ونـ ـت ــرك ب ـع ـضــا آخـ ــر»،
ب ـعــض حـ ـ ـ ٍ
بـتـعـبـيــر أح ــد قـ ــادة «ال ـح ـش ــد» ،ال ــذي
ٌ
ّ
ي ــؤك ــد أن األمـ ــر م ــره ــون ف ــي الـنـهــايــة
بيد «القائد الـعــام للقوات املسلحة»،
رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وصوله إلى
وسيواجه «الحشد» عقب ً
املـنـطـقــة ال ـحــدوديــة مـســاحــة تتجاوز
 55ألـ ـ ــف كـ ـل ــم مـ ــربـ ــع ،وهـ ـ ــي مـنـطـقــة
صحراوية ذات جيوب ّ
عدة (بمساحة
 8آالف كلم مربع) تستعيدها القوات
الـبـ ّ
ـريــة .أمــا املـســاحــة املتبقية فتكون
تحت السيطرة النارية واملسح الجويّ
املستمر مــن قـبــل ال ـطــائــرات املـسـ ّـيــرة،
وفق تعبير أحد قادة «الحشد».

عن ّ«القيادة والسيطرة»...
والخطة
فــي تــل عـبـطــة ،جـنــوب غ ــرب املــوصــل،
حـيــث تبلغ درج ــة ال ـح ــرارة  40درجــة
مئوية ،اتخذت قيادة «الحشد» ّ
مقرًا
ل ـل ـق ـي ــادة والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة .ل ـك ــل ت ـش ـك ـيـ ٍـل
ُّ
وفصيل هناك ّ
مقره الخاصُ ،يستدل
ٍ
ُ
عـلـيــه م ــن راي ـ ــةٍ أو إشـ ـ ــار ٍة زرع ـ ــت في

المرحلة الثانية تهدف إلى استعادة مدينة البعاج (األخبار)

ٌ
ٌ
ٌ
متعب
وحارس
املحيط .بوابة بسيطة
مــن لهيب الـشـمــس ،وزح ـمــة سـيــارات
رباعية الدفع وأعمدة إرسال السلكي،
ّ
ّ
الحجي» .بهذا اللفظ،
«مقر
تشير إلى
يقصد املـقــاتـلــون نــائــب رئـيــس هيئة
«الحشد» أبو مهدي املهندس .الرجل
ً
الستيني ،يبدأ نهاره مستقبال ضيوفًا
ومـ ّ
ـودعــا آخــريــن ومتابعًا للمجريات
ّ
ّ
امليدانية ،لكن ليله مخصص لجلسة
ت ـق ـي ـيــم ال ـع ـم ـل ـي ــات ودراس ـ ـ ـ ــة امل ــوق ــف
امليداني ،واتخاذ القرار بالتوافق مع
قادة التشكيالت والفصائل املختلفة.
هـ ـن ــاك فـ ــي املـ ـق ــر ت ـن ـت ـشــر ال ـخ ــرائ ــط
ّ
الجوية للموصل ومحافظة نينوى،
ـدد مـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــرائـ ــط
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـع ـس ـكــريــة األخ ـ ـ ــرى ،امل ـل ـص ـقــة على
ط ــول ال ـ ـجـ ــدارن .خــري ـطــة الـعـمـلـيــات
الـ ـق ــائـ ـم ــة ك ــان ــت واضـ ـ ـح ـ ــة .مـ ـح ــاور
ّ
التقدم ،ومناطق املسؤولية للقطعات
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ،ي ـش ــرح ـه ــا ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
أحـ ــد ق ـ ــادة «الـ ـحـ ـش ــد» ،م ــوض ـح ــا أن
العمليات ّ
مقسمة على ثالث مراحل؛

ّ
فاستعادة القيروان ستشكل ختامًا
للمرحلة األولــى ،وانطالقًا للمرحلة
الـثــانـيــة .وم ــن املـتــوقــع فــي الـســاعــات
القليلة املقبلة بدء الهجوم الستعادة
املدينة من تنظيم «داع ــش» ،بعد أن
أطبقت القوات حصارها حولها من
ثالث جهات ،وسط تفاؤل يبديه ٌ
عدد
ٍ
من القادة بإمكان انسحاب املسلحني
م ـن ـهــا ،وال ــدخ ــول إل ــى املــدي ـنــة بــأقــل

اتخذت قيادة
«الحشد» قرار
اإلمساك بالحدود
في عام 2014

ّ
النفط يحرك خطط الميدان السوري 12 :مليار دوالر إلعادة بناء
قضية

على وقع المكاسب
الميدانية التي يحققها
الجيش السوري
وحلفاؤه منذ عدة
أشهر ،تأمل دمشق
أن يكون العام الحالي
بداية المشوار نحو
استعادة البالد تدريجيًا
لكامل إنتاجها النفطي
ّ
والغازي ،وهو أمر لن
يتحقق قبل عام
 2022وفق التقديرات
الرسمية

رجل يبيع «وقودًا منتجًا
من البالستيك» في
مدينة دوما
في ريف دمشق
(أرشيف ــ أ ف ب)

دمشق ــ زياد غصن
ّ
مع أن البعض يعارض فكرة أن تكون
الثروة النفطية السورية سببًا مباشرًا
لتورط الغرب في الحرب السورية من
منطلق مـحــدوديــة اإلن ـتــاج الـســوري،
مـ ـق ــارن ــة ب ـ ـ ــدول امل ـن ـط ـق ــة ،إال أن مــن
الثابت أن الورقة النفطية كانت إحدى
األدوات الرئيسية الـتــي استخدمها
الـغــرب للضغط على «الـنـظــام» بغية
إج ـ ـبـ ــاره ع ـل ــى ت ـ ــرك ال ـس ـل ـط ــة .وم ـنــذ
األس ــابـ ـي ــع األول ـ ـ ــى ل ـل ـح ــرب ،فــرضــت
الــدول الغربية عقوبات مباشرة على
ال ـق ـطــاع ال ـن ـف ـطــي ،ت ـط ــورت تــدريـجـيــا
ل ـت ـص ــل إل ـ ــى درجـ ـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـصـ ــار .ه ــذا
ً
ف ـض ــا ع ــن تـشـجـيــع امل ـس ـل ـحــن على
مهاجمة املنشآت النفطية وسرقتها
وتخريبها ،األمــر الــذي تــرك تأثيراته
السلبية العميقة على حياة املواطنني
واق ـت ـص ــاد ب ــاده ــم .ووفـ ــق م ــا تــؤكــد
بيانات وزارة النفط والثروة املعدنية
الـتــي حصلت عليها «األخ ـب ــار» ،فإن
إن ـ ـتـ ــاج ال ـ ـبـ ــاد ح ــال ـي ــا مـ ــن ال ـن ـف ــط ال
ي ـت ـجــاوز يــومـيــا نـحــو  3آالف برميل
نفط خفيف ،في حني أن إنتاج ما قبل
األزمة كان يبلغ نحو  385ألف برميل.
وكـ ــذلـ ــك األم ـ ـ ــر بــال ـن ـس ـب ــة ال ـ ــى ال ـغ ــاز
الطبيعي الذي كانت تنتج البالد منه

نـحــو  21مـلـيــون مـتــر مـكـعــب يــومـيــا،
وأصبحت اليوم غير قادرة سوى على
إنـتــاج  8.7ماليني متر مكعب ،بينما
تــوقــف إنتاجها مــن م ــادة الفوسفات
بشكل كامل ،مقارنة بنحو  3.5ماليني
طن كانت تنتج سنويًا قبل األزمة.
والعبرة ليست فقط بتراجع اإلنتاج
السوري من النفط والثروات املعدنية
إل ــى مـسـتــويــات مـتــدنـيــة جـ ـدًا ،وإنـمــا
فــي الـخـســائــر الـتــي لحقت باملنشآت
ال ـن ـف ـط ـيــة والـ ـغ ــازي ــة جـ ـ ــراء عـمـلـيــات
الـتـخــريــب واالس ـت ـنــزاف الـجــائــر التي
تـ ـع ــرض ــت ل ـ ــه ال ـ ـح ـ ـقـ ــول ،وه ـ ـ ــي وف ــق
م ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع الـ ـنـ ـف ــط خ ـس ــائ ــر
ي ـص ـعــب إحـ ـص ــاؤه ــا ح ــال ـي ــا نـتـيـجــة
استمرار سيطرة مجموعات مسلحة
وتـنـظـيـمــات إرهــاب ـيــة عـلــى كـثـيــر من
ه ـ ــذه الـ ـحـ ـق ــول .ل ـك ــن ت ـك ـفــي اإلش ـ ــارة
ً
م ـثــا إل ــى أن ــه مــن بــن سـبـعــة معامل
لـ ـلـ ـغ ــاز ال ـن ـظ ـي ــف كـ ــانـ ــت ت ـع ـم ــل قـبــل
األزمـ ــة ،ثـمــة ال ـيــوم معمل واح ــد فقط
قيد االستثمار ،وآخــر خــارج سيطرة
الحكومة ،وخمسة معامل باتت خارج
ال ـخ ــدم ــة ،وبـعـضـهــا ت ـع ــرض لـتــدمـيــر
واس ـ ـ ــع ك ـم ـع ـمــل حـ ـي ــان غـ ـ ــرب ت ــدم ــر،
وال ــذي جــرى تفجيره مــن قبل تنظيم
«داعش» أثناء سيطرة التنظيم للمرة
الثانية على مدينة تدمر ومحيطها.

من بين سبعة
معامل للغاز ،ثمة
اليوم معمل واحد
فقط قيد االستثمار

آمال التعافي
ل ــم ت ـت ــرك أزم ـ ــة ال ـط ــاق ــة ال ـخــان ـقــة الـتــي
عانتها الـبــاد ،خــال األسابيع األولــى
من العام الحالي ،خيارًا أمام الحكومة
ســوى العمل على استعادة سيطرتها
ت ــدري ـج ـي ــا ع ـل ــى ح ـق ــول إنـ ـت ــاج الـنـفــط
والـ ـغ ــاز .وال ـب ــداي ــة م ــع ح ـق ــول املنطقة
الوسطى التي سيطر عليها «داعــش»
خـ ــال فـ ـت ــرات زم ـن ـيــة م ـت ـبــاي ـنــة ،حيث
أطلقت وح ــدات الجيش حملة واسعة
مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي ت ــوج ــت
بــاس ـت ـعــادة مــدي ـنــة ت ــدم ــر ومـحـيـطـهــا،
وهـ ــي م ـس ـت ـمــرة ح ـت ــى ت ـح ــري ــر ح ـقــول
املنطقة بالكامل ،ومن ثم التوجه نحو
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القابون دخلت دائرة التسويات:
دمشق أكثر أمنًا
بعد تحييدها عن
«مناطق تخفيف
اتفاق ّ
التوتر» الموقع في أستانا،
شهدت منطقة القابون
تسوية مع الدولة السورية،
بعد تصعيد الجيش عملياته
العسكرية ونجاحه في
عزلها عن الغوطة الشرقية

تكلفةٍ ممكنة.
أمـ ــا امل ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ف ـت ـهــدف إلــى
استعادة مدينة البعاج ،فيما املرحلة
الثالثة ستكون الوصول إلى الحدود
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة .وي ـ ــأ ّم ـ ــل عـ ـ ــدد م ـ ــن ق ـ ــادة
«الحشد» أن تحقق العمليات كامل
أهدافها ،وتصل القوات إلى الحدود،
قبل أن «يقفز فيتو» ـ إقليمي أو دولي
ّ
التقدم ،ويحيل الهجوم إلى
ـ يعيق
تـثـبـيــت ،وإن ـش ــاء قــواعــد ثــابـتــة على
غرار ما حصل في محيط تلعفر.
في املقابلّ ،
حصن «داعــش» مواقعه
ف ــي م ـن ـط ـقــة ج ـن ــوب غـ ــرب امل ــوص ــل،
ّ
وتحديدًا عند محاور
التقدم للقوات
املـهــاجـمــة ،حيث أنـشــأ قــواعــد نارية
عديدة استخدم فيها مختلف أنواع
األسلحة الصاروخية.
وك ــان ــت ق ـ ــوات «ال ـح ـش ــد» ق ــد عــزلــت
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــروان عـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـق ــة سـ ـنـ ـج ــار،
واسـ ـتـ ـع ــادت قــري ـتــي خ ـي ـلــو ،ش ـمــال
القيروان ،وتل قصب ،شرقها.

بـعــد أش ـهــر مــن امل ـ ّع ــارك العنيفة التي
تخللتها هــدن مــؤقـتــة ،دخـلــت منطقة
القابون على غــرار بــرزة وحــي تشرين
في إطار التسويات ،عقب اندفاعة قوية
للجيش على أطــراف الحي وسيطرته
عـلــى األن ـفــاق الرئيسية الــواصـلــة إلــى
غوطة دمشق الشرقية .االنهيار الذي
أص ــاب املجموعات املسلحة جــاء بعد
سيطرة الجيش على أحد أهم األنفاق
القليلة التي كانت ّ
تمدها بالسالح من
الغوطة .ويصل هذا النفق بني القابون
ومنطقة عــربــن فــي الغوطة الشرقية.
ووفق ما أعلنت مصادر ميدانية ،فإن
هذا النفق هو واحد مما يزيد على 10
أنفاق تم اكتشافها بعد تقدم الجيش
األخير.
االتفاق جاء تنفيذه سريعًا ،لكون الجزء
األكـبــر مــن تفاصيله كــانــت قــد درســت
على مراحل املفاوضات السابقة التي
ّ
تعثرت حتى أول من أمس .وخالل يوم
واحد ،تم االنتهاء من مرحلة التسوية
األولــى ،بخروج  2289شخصًا؛ بينهم
 1058مسلحًا ،وف ــق األرقـ ــام الرسمية
التي أعلنتها دمشق ،إلى ريف مدينة
إدلـ ـ ـ ــب .واس ـت ـك ـم ـل ــت الـ ــدف ـ ـعـ ــات خ ــال
ّ
اليوم األول بنجاح ،برغم التوتر الذي
وقــع ج ــراء إط ــاق أحــد ق ــادة الفصائل

امل ـ ـعـ ــارضـ ــة الـ ـ ـن ـ ــار ب ــاتـ ـج ــاه ع ـ ــدد مــن
املسلحني املغادرين وعوائلهم ،والذي
أسـفــر عــن مقتل  3أش ـخــاص وإصــابــة
عــدد آخــر .ولــم يتم الكشف عن أسباب
الحادثة ومالبساتها ،غير أن صفحات
معارضة قالت إن إطالق النار جاء على
خلفية عبور عدد من عائالت املسلحني
من أبناء الغوطة الشرقية عبر عدد من
األنفاق باتجاه القابونّ ،
بنية الخروج
ضمن اتفاق التسوية نحو ريف إدلب.
وبالتوازي ّمع انطالق تسوية القابون
ال ـتــي سـتـنــفــذ عـلــى م ــراح ــل ،تــواصـلــت
عـمـلـيــات خـ ــروج املــدن ـيــن واملـسـلـحــن
ال ــراغ ـب ــن ف ــي املـ ـغ ــادرة م ــن ح ــي ب ــرزة
امل ـجــاور نحو ريــف إدل ــب .واستكملت
أمــس الــدفـعــة الثالثة بحسب االتـفــاق،
على أن تخرج خمس دفعات إضافية
من الحي ،قبل إعالنه خاليًا من السالح،
وبـ ـ ـ ــدء عـ ـ ـ ــودة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
بالتوازي مع تسوية أوضاع الراغبني
فــي الـبـقــاء .وعـقــب االنـتـهــاء مــن تنفيذ
االت ـفــاقــن ف ــي ب ــرزة وال ـق ــاب ــون ،ســوف
ي ـت ـم ـكــن ال ـج ـي ــش م ــن ت ــرك ـي ــز ج ـه ــوده
ع ـلــى امل ـن ــاط ــق امل ـ ـجـ ــاورة لــدم ـشــق من
الـجــانــب الـشــرقــي ،ب ــدءًا مــن حــي جوبر
ً
وشماال حتى زملكا وعربني وحرستا،
املالصقة لطرق دمشق ـ ـ حمص الدولي.
كما سيخفف خروج القابون وبرزة من
مـعــادلــة الـســاح ،الضغط على مشفى
ت ـشــريــن ال ـع ـس ـكــري املـ ـج ــاور لـلـحـيــن،
كما عن ضاحية األسد ومدخل دمشق
الشمالي البديل الذي يعبر من منطقة
التل نحو عش الورور وبرزة.
وبــال ـتــوازي مــع ال ـت ـطــورات فــي محيط
دمشق ،شهدت معظم جبهات امليدان
ه ـ ـ ــدوءًا واض ـ ـحـ ــا ،ش ــاب ـت ــه اش ـت ـبــاكــات
متفرقة وم ـحــدودة فــي ريـفــي الالذقية
وغ ــوط ــة دم ـشــق الـغــربـيــة والـقـنـيـطــرة.
وبدا الفتًا ما تناقلته مواقع معارضة
عن قصف قوات الجيش مواقع فصيل
«أسود الشرقية» في محيط منطقة بئر
القصب فــي ريــف دمـشــق .وفيما ّ
ثبت
الجيش نقاطه على طريق البادية ،في

محيط مثلث دمـشــق ـ ـ بـغــداد ـ ـ تدمر،
ش ـهــدت مـنـطـقــة ج ـبــال ال ـشــومــريــة في
ري ــف حـمــص الـشــرقــي اشـتـبــاكــات بني
وحـ ـ ــدات ال ـج ـيــش وت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ــش»،
إثــر محاولة األخير التقدم واستعادة
عدد من النقاط التي خسرها األسبوع

تنطلق غدًا جولة
جديدة من محادثات
«جنيف» تستمر ثالثة أيام

املاضي ،من دون أن يسفر الهجوم عن
تغيير في خريطة السيطرة هناك.
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـس ـي ــاس ــي ،يـنـتـظــر أن
تصل اليوم الوفود املشاركة في جولة
املحادثات املقبلة إلــى مقر إقامتها في
جنيف ،للمشاركة في االجتماعات التي
سـتـنـطـلــق غ ـ ـدًا ،وسـتـمـتــد ل ـثــاثــة أي ــام
فقط لتختتم يوم الجمعة املقبل .وعقب
إعــان نائب املبعوث األممي رمــزي عز
الــديــن رمــزي ،مــن دمشق أول مــن أمــس،
ت ـ ّف ــاؤل ــه بـ ــأن «م ــوق ــف دم ـش ــق سـيـكــون
ب ــن ـ ً
ـاء خـ ــال االج ـت ـم ــاع امل ـق ـب ــل» ،أك ــدت
«الهيئة العليا للمفاوضات» املعارضة
حـ ـض ــوره ــا ل ـج ــول ــة امل ـ ـحـ ــادثـ ــات عـقــب
اج ـت ـمــاع ـهــا ف ــي ال ــري ــاض ول ـقــائ ـهــا مع
عــدد من املسؤولني السعوديني ،وعلى
رأسهم وزير الخارجية عادل الجبير.
(األخبار)

طلب المسلحون التسوية بعد سيطرة الجيش على نفق رئيسي كان يصل إلى عربين (أ ف ب)

منشآته
محافظة دير الــزور حيث حقول النفط
األكثر إنتاجًا في ريف املحافظة.
وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى أول ـ ــوي ـ ــة ت ـح ــري ــر ح ـقــول
الـنـفــط وال ـغ ــاز ،فـقــد بـنــت وزارة النفط
ت ــوق ـع ــات ـه ــا حـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـبــل اإلنـ ـت ــاج
ال ـن ـف ـطــي وال ـ ـغـ ــازي ل ـغــايــة عـ ــام ،2035
وي ــاح ــظ م ــن ال ـب ـيــانــات ال ـتــي حصلت
عليها «األخـ ـب ــار» أن اإلن ـت ــاج النفطي
والغازي يبدأ باالرتفاع تدريجيًا بدءًا
من العام الحالي ،ويستمر كذلك حتى
عام  2022بالنسبة إلى اإلنتاج النفطي،
وعام  2020لإلنتاج الغازي ،حيث يبدأ
إنتاج كلتا املادتني بالتراجع تدريجيًا،
ليستقر عند مستوى  200ألــف برميل
نفط يوميًا في عــام  ،2032ونحو 16.6
مـلـيــون مـتــر مكعب مــن ال ـغــاز النظيف
يوميًا في العام نفسه.
وتـظـهــر ال ـب ـيــانــات امل ــذك ــورة أن إنـتــاج
ســوري ــا سـيـصــل فــي نـهــايــة ه ــذا الـعــام
إل ــى نـحــو  68أل ــف بــرمـيــل نـفــط يوميًا،
ليرتفع في العام املقبل ليصل إلى 105
آالف برميل ،وإلــى  221ألــف برميل في
عــام  ،2019ثــم إلــى  263ألــف برميل في
ع ــام  ،2020وإل ــى  308آالف برميل في
عام  ،2021وليحقق في عام  2022أعلى
مـعــدل إنـتــاج وق ــدره  310آالف برميل،
أي ما نسبته  %80.5من إجمالي إنتاج
البالد ما قبل األزمة.

أم ــا بالنسبة إل ــى ال ـغــاز الـنـظـيــف ،فــإن
الـتـقــديــرات تشير إلــى أن إنـتــاج البالد
هذا العام سيصل إلى  10.5ماليني متر
مكعب ،يرتفع فــي الـعــام الـقــادم ليصل
إل ــى  15.5مـلـيــون مـتــر مـكـعــب ،ث ــم إلــى
 23.3مليون متر مكعب في عام ،2019
وليحقق فــي الـعــام التالي أعلى معدل
ل ــه  24.8م ـل ـيــون م ـتــر م ـك ـعــب ،ب ــزي ــادة
قدرها  %16.6عن إنتاج ما قبل األزمة،
وهـ ــذه زي ـ ــادة ت ـع ــود إل ــى االك ـت ـشــافــات

ال ـجــديــدة الـتــي تحققت خ ــال سـنــوات
األزمــة ،والتي كان معظمها في املنطقة
الوسطى.
وتأسيسًا على هذه التقديرات ،تتوقع
وزارة النفط أن يكون وسطي اإلنتاج
ال ـســوري خــال الـفـتــرة املـمـتــدة مــن عام
 2019ولغاية عــام  2035نحو  265ألف
بــرم ـيــل يــوم ـيــا م ــن ال ـن ـف ــط ،ون ـح ــو 21
مـلـيــون مـتــر مكعب مــن ال ـغــاز النظيف
يوميًا ،وهذه كميات من شأنها تحقيق

واقع إنتاج النفط

ّ
توقف إنتاج سوريا من النفط الخفيف منذ النصف الثاني لعام  ،2012فيما
ّ
تــوقــف إن ـتــاج الـنـفــط الثقيل اعـتـبــارًا مــن الـشـهــر الـثــالــث مــن ع ــام  2013نتيجة
للتخريب الذي طال منظومة النقل.
بالتوازي ،انخفضت معدالت إنتاج الغاز بــدءًا من النصف الثاني لعام .2012
كذلك ،تقع حقول النفط والغاز ومحطات النقل والتحويل في محافظة الحسكة
حاليًا ،تحت سيطرة «وح ــدات حماية الشعب» الـكــرديــة ،وعـلــى رأسـهــا حقول
الجبسة وكوكب ومعمل غاز الجبسة .وبدورها ،تخضع حقول النفط والغاز في
دير الزور والبوكمال والرشيد ،وعلى رأسها حقل عمر النفطي ،لسيطرة تنظيم
«داعش» .فيما يتقاسم األخير السيطرة على حقول ومحطات ومعامل الغاز في
املنطقة الوسطى.

إيرادات تصل إلى نحو  82مليار دوالر
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا ،أي م ــا مـعــدلــه
سنويًا نحو  4.8مـلـيــارات دوالر ،فهل
هذه العوائد تشكل سببًا لتدخل كثير
م ــن ال ـ ــدول ف ــي ال ـش ــأن الـ ـس ــوري؟ أم أن
«الكعكة» هي في االكتشافات املنتظرة
التي كثر الحديث عنها ،وال سيما في
امل ـي ــاه اإلقـلـيـمـيــة؟ م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن
إعــادة تأهيل املنشآت النفطية القائمة
وإصالحها وبناء منشآت جديدة ،بدءًا
من الحقول إلى خطوط النقل فاملعامل
واملـصــافــي ،تحتاج إلــى مبالغ ضخمة
تقدر بنحو  12مليار دوالر.

االستهالك إلى ارتفاع أيضًا
مـ ـق ــاب ــل «ت ـ ـعـ ــافـ ــي» اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـن ـف ـطــي
الوطني ،فإن معدالت االستهالك املحلي
ستشهد هــي األخ ــرى زي ــادة ملحوظة
بدءًا من العام الحالي أيضًا ،لكن يالحظ
أن البالد ستحتاج إلى ثماني سنوات
قبل أن يعود استهالكها من املشتقات
النفطية إلــى مــا كــان عليه قبل األزم ــة،
ً
ف ـم ـثــا وب ـح ـســب ال ـت ـق ــدي ــرات األخ ـي ــرة
فــإن استهالك الـبــاد مــن م ــادة امل ــازوت
سيرتفع من  1.9مليون متر مكعب هذا
العام إلى  2.3مليون متر مكعب في العام
املقبل ،ثم سيقفز سنويًا بمعدل وسطي
ق ــدره  500أل ــف مـتــر مكعب ليصل في

عــام  2025إلــى  6.5ماليني متر مكعب،
وهو حجم االستهالك املتحقق في عام
 .2010كــذلــك األم ــر بالنسبة ال ــى مــادة
الـفـيــول الـضــروريــة لقطاعي الصناعة
والكهرباء ،فاالستهالك املحلي من هذه
املادة يتوقع له أن يرتفع من  1.8مليون
طــن فــي الـعــام املــاضــي إلــى  3.3ماليني
طن هذا العام ،ويواصل االرتفاع ليصل
في عام  2025إلى الكمية املستهلكة في
سنوات ما قبل األزمة والبالغة نحو 5.1
ماليني طن سنويًا.
زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك تـ ـف ــرضـ ـه ــا عـ ــدة
متغيرات سيكون الزمــا على الحكومة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ــا ب ـطــري ـقــة
مختلفة عن السابق ،فكثير من السكان
لم يستطيعوا خالل السنوات السابقة
الحصول على احتياجاتهم الضرورية
مــن املشتقات النفطية ،ســواء ألغــراض
الـتــدفـئــة أو ال ــزراع ــة أو الـصـنــاعــة .كما
أن ع ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـنـ ــازحـ ــن واملـ ـص ــالـ ـح ــات
الجارية ستزيد من معدالت استهالك
امل ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة ،ه ــذا إض ــاف ــة إلــى
أن اهـ ـتـ ـم ــام ال ـح ـك ــوم ــة بـ ــزيـ ــادة حـجــم
اإلن ـ ـتـ ــاج امل ـح ـل ــي لـتـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات
الـ ـس ــوق امل ـح ـل ـيــة وت ـخ ـف ـيــض ف ــات ــورة
املـسـتــوردات سيتطلب دون شك زيــادة
ليست بالقليلة في استهالك املشتقات
النفطية.
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قضية
ُ َ
علنت «إقامة دولة إسرائيل» على أرض فلسطين.
في مثل هذا اليوم من عام  ،1948أ ِ
المواجهة بين الشعب الفلسطيني والحركة الصهيونية
شكل هذا اإلعالن تتويجًا لمراحل من ً
المدعومة من االحتالل البريطاني ،فضال عن أنها بداية مرحلة جديدة من ًالعدوان والتوسع
من موقع الدولة التي سلكت مسارًا تصاعديًا على المستويات كافة ،وصوال إلى المحطات التي
كبحت التوسع الصهيوني وقيدت الدور الوظيفي للكيان اإلسرائيلي

النكبة
ذكرى
خيانة «األنظمة» نفسها تتكرر...
والمقاومة أكثر نضجًا وقدرة
علي حيدر
في خالل نحو سبعة عقود على إعالن
«دولة إسرائيل» ،مرت املنطقة العربية
بسلسلة مــن املتغيرات الـتــي خلصت
ح ـتــى اآلن إلـ ــى حـقـيـقــة أن إســرائ ـيــل
ب ــات ــت ت ـت ـم ـتــع ب ـب ـي ـئــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة

ال يعني تكرار مشهد
التخاذل والخيانة،
بالضرورة ،تكرار النكبة
تراجع فيها تهديد الجيوش النظامية
ب ـف ـع ــل ات ـ ـفـ ــاقـ ــات الـ ـتـ ـس ــوي ــة ،ك ـحــال ــة
مصر واألردن ،وبفعل الـحــروب التي
اس ـت ـنــزفــت ال ــدول ــة ،ف ــي حــالــة ســوريــا
وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق .فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،بــاتــت
إسرائيل تواجه على صعيد جبهتها
الداخلية تهديدًا لم يسبق أن شهدته
طوال تاريخها بفعل صواريخ محور
املـقــاومــة .كــذلــك تــواجــه على حــدودهــا

تـ ـه ــديـ ـدًا دفـ ـ ــع قـ ـي ــادتـ ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة
والـعـسـكــريــة إل ــى تـبـنــي استراتيجية
الـتـخـنــدق خـلــف األس ـي ـجــة وال ـج ــدران
ملواجهة ما تمثله حركات املقاومة في
لبنان وفلسطني (غزة والضفة).
مهما قيل عــن ظــروف دولـيــة وعوامل
صهيونية ذاتية ،كان لها دور أساسي
ف ـ ــي ن ـ ـجـ ــاح املـ ـخـ ـط ــط الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ـ ـ
ال ــدول ــي ع ـلــى أرض ف ـل ـس ـطــن .تبقى
حقيقة مــوازيــة ،هي أن حالة التخاذل
وال ـخ ـي ــان ــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي ذلـ ــك ال ـحــن،
شكلت العامل األهم في توفير األرضية
لنجاح مشروع إقامة إسرائيل .يكفي
ل ـل ــدالل ــة ع ـلــى هـ ــذه الـحـقـيـقــة أن عــدد
سكان إسرائيل من اليهود عام ،1948
كــان نحو  650ألــف شـخــص ،ولــم يكد
يتجاوز أو يبلغ عــدد مقاتليها نحو
 100أل ــف ،وذل ــك فــي مــواجـهــة محيط
عـ ــربـ ــي كـ ـ ــان ي ـب ـل ــغ ت ـ ـع ـ ــداده عـ ـش ــرات
املــايــن .املشهد نفسه يتكرر اآلن في
ما تشهده البيئة اإلقليمية والدولية
مــن حــراك سياسي يستهدف تصفية
الـقـضـيــة الفلسطينية ،أو تهميشها
إلــى الـحــد ال ــذي تتحول فيه إسرائيل

إلـ ــى «كـ ـي ــان ط ـب ـي ـعــي» ،ي ـم ـكــن أنـظـمــة
االعتدال العربي االنتقال في ظله إلى
مــرح ـلــة ال ـت ـحــالــف ال ـع ـل ـنــي م ـعــه على
امل ـس ـتــويــات ك ــاف ــة ،وذلـ ــك ع ـلــى قــاعــدة
مــواج ـهــة الـتـهــديــد امل ـش ـتــرك واملـصـيــر
املشترك.
فــي مــا يتعلق بمناسبة نكبة «إعــان
دول ـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ،الـ ـت ــي ق ــام ــت عـلــى
أرض ف ـل ـس ـط ــن وحـ ـ ـس ـ ــاب ش ـع ـب ـهــا،
ينبغي الـتــذكـيــر بحقيقة أن الحديث
ع ــن مـ ـش ــروع ص ـه ـيــونــي اسـتـيـطــانــي
تـ ـه ــوي ــدي لـ ـ ـ ــأرض ،ال يـ ـتـ ـع ــارض مــع
الحديث عن الدور الوظيفي إلسرائيل،
َّ
ال ــذي شــكــل الخلفية األه ــم للحصول
ع ـلــى ال ــدع ــم االس ـت ـع ـمــاري الـسـيــاســي
واملادي والعسكري .كذلك ،ال يتعارض
ال ـحــديــث ع ــن دور وظـيـفــي إلســرائـيــل
م ــع وج ـ ــود مـ ـش ــروع ص ـه ـيــونــي قــائــم
ب ــذات ــه ،فــاألخ ـيــر ل ــم ي ـكــن يـتـمـتــع بــأي
أف ــق للتحقق والـتـقــدم دون احتضان
كامل من بريطانيا والواليات املتحدة؛
الدول العظمى الغربية كانت أحوج ما
تكون إلــى قــاعــدة متقدمة فــي املنطقة
كجزء من استراتيجيتها الشاملة في

الخيانة العربية شكلت العامل األهم في توفير األرضية لنجاح مشروع إقامة إسرائيل (آي بي ايه)

مواجهة الشعوب العربية.
مـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ال ي ـه ــم
ك ـث ـي ـرًا أي ـه ـمــا س ـبــق اآلخـ ـ ــر :الـتـنـظـيــر
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ل ـل ـح ــاج ــة إل ـ ــى «ك ـي ــان
صـهـيــونــي (تـ ـح ــديـ ـدًا)» ف ــي املـنـطـقــة ـ
يؤدي دورًا وظيفيًا (مع تأكيد بديهية
أسبقية األطماع االستعمارية الغربية

فــي املنطقة لـلـمـشــروع الـصـهـيــونــي) ـ
أم تبلور الفكر الصهيوني الــذي ّ
روج
لـفـكــرة «ال ـب ـيــت ال ـقــومــي لـلـيـهــود» في
ِّ
فلسطني؟ في كل األحوال ،أدرك منظرو
املشروع الصهيوني وقادته أن شرط
تحققه وبقائه وتطوره مرهون بدوره
الوظيفي ،وكان وجود هذا الدور ،وما

انتخابات ضواحي القدس :مجالس محلية تحت حراب االحتالل

المجلس
المحلي في
القدس يختلف
عن الضفة
ألنه ال يخضع
لسيطرة
السلطة كليًا
(آي بي ايه)

القدس المحتلة
محمد عبد الفتاح
ال يـعـيــش الـفـلـسـطـيـنـيــون ف ــي مـنــاخ
ّ
ديـ ـم ــوق ــراط ــي ط ـب ـي ـعــي م ـن ــذ ت ـســلــم
«ال ـس ـل ـطــة» زمـ ــام األم ـ ــور ف ــي الـضـفــة
امل ـح ـت ـلــة ،رغ ــم أن ـهــا ب ـنــت دس ـتــورهــا

ع ـلــى ذل ــك ك ـمــا ي ـب ــدو م ــن نـصــوصــه.
ً
م ـ ـ ـثـ ـ ــا ،رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة م ـح ـم ــود
عـبــاس ي ـتــرأس الـحـكــم مـنــذ أكـثــر من
ع ـشــر سـ ـن ــوات ،رغ ــم أن ــه ال يـفـتــرض
أن ي ـج ـل ــس عـ ـل ــى مـ ـقـ ـع ــده أكـ ـث ــر مــن
أرب ـ ــع سـ ـن ــوات قــاب ـلــة لـلـتـجــديــد ملــرة
واح ــدة إذا فــاز ب ــدورة جــديــدة .وهــذه

األجـ ـ ـ ــواء ،بـيـنـمــا ي ـغ ـيــب ع ــن املـشـهــد
ً
معنى االنتخابات الحقيقية ،فضال
عــن مـفـهــوم «ال ـس ـي ــادة» تـحــت رحمة
االحتالل ،انشغلت الضفة ،وعلى خط
مواز القدس ،في انتخابات املجالس
ٍ
املحلية ،وقبلها انتخابات مجالس
الطلبة في الجامعات ،وذلك من دون
ق ـط ــاع غ ــزة الـ ــذي ح ــرم االن ـت ـخــابــات
بقرار قضائي للسلطة.
رغ ــم اخ ـت ــاف ض ــواح ــي ال ـق ــدس عن
غــال ـب ـيــة امل ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ج ـ ــرت فـيـهــا
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـ ـج ــال ــس امل ـح ـل ـي ــة فــي
ال ـ ـض ـ ـفـ ــة ،لـ ـجـ ـه ــة ت ـب ـع ـي ــة األراض ـ ـ ـ ــي
(ال ـس ـي ـطــرة والـ ـسـ ـي ــادة) ،ألن ـه ــا وفــق
اتفاقية أوسلو تقع ضمن القسم «ج»
الـ ــذي يـخـضــع بـشـكــل ك ــام ــل لـ ــإدارة
االسرائيلية ،فإنها خاضت مع باقي
ال ـ ـقـ ــرى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات
الــرابـعــة للمجالس املحلية مــن بعد
ّ
تسلم السلطة زمام الحكم في الضفة،
إذ تـتـنــوع مـنــاطــق األخ ـي ــرة ب ــن «أ»
و«ب» و«ج».
املقدسي محمد رمان ( 69عامًا) لفت
الحضور في مركز االقتراع في بلدة
أب ــو ديـ ــس ،ش ــرق ــي املــدي ـنــة املـحـتـلــة.
ب ـعــد ال ـت ـصــويــت ،أخ ــذ ي ـحــث ال ـنــاس
ع ـلــى االقـ ـت ــراع ،وف ــي رأيـ ــه أن إع ـمــار
بلدته الصغيرة ال يكون إال باختيار
الـشـخــص املـنــاســب ،مــع أنــه وآخــريــن

ي ـع ـل ـم ــون بـ ـمـ ـح ــدودي ــة ص ــاح ـي ــات
امل ـج ــال ــس امل ـح ـل ـيــة ال ـت ــي ت ـقــع ضمن
حــدود مناطق «ج» ،وكــذلــك صعوبة
ت ـح ــدي ال ــذي ــن سـيـنـتـخـبـهــم ال ـن ــاس
ّ
للمعوقات اإلسرائيلية.
وأب ــو دي ــس واحـ ــدة مــن ســت هيئات
مـ ـق ــدسـ ـي ــة ج ـ ـ ــرت ف ـي ـه ــا انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
تنافسية بــن ال ـقــوائــم .أم ــا الهيئات
امل ـق ــدس ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى ،ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــا
 ،22ف ـفــي  21م ـن ـهــا ف ـ ــازت امل ـجــالــس
بــال ـتــزك ـيــة ،ف ــي ح ــن أن ق ــري ــة جـبــع،
ال ــواقـ ـع ــة إل ـ ــى ال ـش ـم ــال م ــن الـ ـق ــدس،
امتنعت عن املشاركة في االنتخابات.
فــي الـنـتــائــج ،حـصــدت حــركــة «فـتــح»
غالبية األصـ ــوات ،إذ ف ــازت برئاسة
 17مجلسًا محليًا 15 ،منها حازتها
بالتزكية ،فيما فازت في االنتخابات

فازت حركة «فتح»
بغالبية مجالس ضواحي
القدس بالتزكية

التنافسية برئاسة مجلسني اثنني من
أصل ستة .أما باقي املجالس الستة،
فـ ـت ــوزع ــت ع ـل ــى امل ـس ـت ـق ـلــن وق ــوائ ــم
االئ ـتــاف و«الـجـبـهــة الــديـمــوقــراطـيــة
ل ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن» و«ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة
الشعبية لتحرير فلسطني».
ولــم تشارك «حـمــاس» في انتخابات
القدس ،لكن بعض املنتمني إليها قد
ترشحوا بقوائم مستقلة ،مــا حصر
امل ـنــاف ـســة ب ــن «ف ـت ــح» والـتـنـظـيـمــات
األخـ ــرى ال ـتــي شعبيتها مـحـصــورة
ب ـ ـع ـ ــدد قـ ـلـ ـي ــل م ـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن
باملقارنة مع «حماس».
امل ـش ـهــد نـفـســه ت ـك ــرر ف ــي ال ـض ـفــة ،إذ
إن «ح ـ ـم ـ ــاس» ش ـ ــارك ـ ــت ف ـ ــي بـعــض
ال ـقــوائــم االنـتـخــابـيــة ب ـصــورة فــرديــة
تحت إط ــار «منظمة الـتـحــريــر» ،كما
حدث في نابلس ،شمالي الضفة ،إذ
يـتــرأس القائمة املــوحــدة فــي املدينة
عدلي يعيش املحسوب على الحركة
ورئ ـ ـيـ ــس ق ــائ ـم ـت ـه ــا فـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات
 ،2006باإلضافة إلى الخليل ،جنوبي
ال ـض ـف ــة ،ح ـي ــث ل ــم ت ـغ ــب ال ـش ـخــوص
املحسوبة على «حماس» عن القوائم
األربع املتنافسة ،بل جمع عدد منها
بني مرشحني من «فتح» و«حماس»،
إذ ي ـل ـعــب ال ـب ـع ــد ال ـع ـش ــائ ــري دوره
ف ــي عـمـلـيــة تـشـكـيــل ال ـق ــوائ ــم ،وكــذلــك
التصويت.
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العالم

زال ،هو الشرط األساسي لالحتضان
الكامل من الدول العظمى.
مـ ــع ذل ـ ــك ،ال ي ـل ـغــي مـ ــا تـ ـق ــدم أه ـم ـيــة
الـ ـغ ــوص ف ــي ت ـفــاص ـيــل ت ـلــك املــرح ـلــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا أوروبـ ـ ــا،
ل ـ ـج ـ ـهـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـفـ ــاع ـ ـل ـ ـيـ ــة ب ــن
املشروعني الصهيوني واالستعماري،

وخاصة أنها شكلت محطة تأسيسية
مل ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي ح ـ ـيـ ــاة ش ـعــوب
امل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة ومـسـتـقـبـلـهــا .لكن
َّ
املسلم به أنه في كل السيناريوهات،
ل ــوال املـخـطــط االس ـت ـع ـمــاري الـغــربــي،
بكل عناوينه القديمة والحديثة وما
ب ـعــدهــا ،لـبـقــي امل ـش ــروع الـصـهـيــونــي
مـ ـج ــرد فـ ـك ــرة راودت م ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـن ـخ ــب ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة .وف ـ ــي أق ـصــى
األحـ ـ ـ ـ ــوال ،ت ـ ــرك ب ـع ــض ب ـص ـمــاتــه فــي
ه ــذه املــرح ـلــة أو تـلــك قـبــل إجـهــاضــه.
ـاض
ول ـ ـيـ ــس فـ ــي ذلـ ـ ــك إع ـ ـفـ ــاء أو تـ ـغ ـ ٍ
عـ ــن امل ـس ــؤول ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـش ــام ـل ــة،
ف ــي امل ــاض ــي والـ ـح ــاض ــر ،إزاء ك ــل ما
بلغه «الكيان االسرائيلي» كمشروع
ص ـه ـيــونــي ت ــوس ـع ــي أو أدواتـ ـ ـ ــي فــي
س ـيــاق ال ـص ــراع ب ــن ش ـعــوب املنطقة
والدول االستعمارية.
ّ
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـن ـب ـغ ــي أل ي ـغ ـي ــب أن
ال ـت ــوس ــع ال ـص ـه ـيــونــي ق ـب ــل أن يـبـلــغ
ذروت ـ ـ ــه ف ــي اج ـت ـي ــاح عـ ــام  ،1982م ـ ّـر
ب ـم ــراح ــل م ـت ـع ــددة أخ ـ ــذت بــاإلج ـمــال
م ـســارًا تـصــاعــديــا ،ثــم ان ـحــدر مـســاره
ال ـت ـصــاعــدي عـلــى األرض الـلـبـنــانـيــة،
ً
وص ــوال إل ــى تـحــريــر  ،2000وم ــا تــاه
على أرض فلسطني.
أيضًا ،تجسد الــدور الوظيفي للكيان
اإلسرائيلي في أصل إقامته عام 1948
وما ترتب عنه من نتائج وتداعيات،
وف ــي أك ـث ــر م ــن مـحـطــة مـفـصـلـيــة هي
نفسها مــراحــل الـتــوســع ،إضــافــة إلــى
عدد من األدوار واملهمات واالعتداءات
التي نفذها على مستوى املنطقة .لكن
مـحــور املـقــاومــة نـجــح فــي تقييد هــذا
الدور الوظيفي ،تحديدًا منذ انتصار
 .2006وت ـج ـلــت م ـفــاع ـيــل هـ ــذا الـقـيــد
فــي أكـثــر مــن محطة ،أي فــي مواجهة
إي ـ ــران ول ـب ـنــان وح ـتــى س ــوري ــا ،الـتــي
يكشف التدخل األمـيــركــي واإلقليمي
والـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،فـ ـ ــي بـ ـع ــض ج ــوانـ ـب ــه
داخلها ،عن محدودية إسرائيلية في
الـقــدرة فــي التأثير الـجــذري على هذا
املسار .ونتيجة ذلك ،انتقد املسؤولون
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون سـ ـي ــاس ــة االنـ ـكـ ـف ــاء
األمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ــن الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري
َّ
وحملوها مسؤولية ما آلت
املباشر،
إل ـيــه األوض ـ ـ ــاع ،واألداء اإلســرائ ـي ـلــي
مـ ـق ــاب ــل م ــوسـ ـك ــو ي ــؤك ــد أيـ ـض ــا ه ــذه
الحقيقة.
ـواز ،ال ي ـت ـعــارض مفهوم
عـلــى خــط م ـ ـ ٍ
تقييد هذا الدور الوظيفي ،مع حقيقة
ك ــون إســرائ ـيــل دول ــة عـظـمــى إقليمية
اسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى م ــا ت ـم ـل ـكــه م ــن قـ ــدرات
ع ـس ـكــريــة وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة .وال ـت ـج ـلــي
األبـ ــرز لـلـمـســار االنـ ـح ــداري ،بوجهيه

الـ ـت ــوسـ ـع ــي والـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــي ،ت ـم ـث ــل فــي
الـتـبــدل الـجــوهــري ال ــذي استجد على
العقيدة العسكرية اإلسرائيلية ،رغم
الفرص التي وفرتها اتفاقات التسوية
والحروب التي تشهدها دول املنطقة.
ف ــال ــدالل ــة األهـ ــم ال ـتــي ت ـن ـطــوي عليها
«منظومات االع ـتــراض» الصاروخي،
و«االعتراض» الجغرافي (بناء الجدر
واألس ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــة) ،أن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا
العسكرية الـتــي تبنتها ط ــوال عقود،
وق ــام ــت ع ـلــى ثــاث ـيــة ال ـ ــردع واإلن ـ ــذار
وال ـ ـح ـ ـسـ ــم ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب عـ ـقـ ـي ــدة نـقــل
املعركة إلى أرض العدو ،لم تعد تجدي
في مواجهة تهديد املقاومة.
اآلن ،بـ ـع ــدم ــا ن ـج ـح ــت امل ـ ـقـ ــاومـ ــة فــي
لبنان وفلسطني ،في إسقاط مشروع
ال ـتــوســع الـصـهـيــونــي ،ون ـجــح مـحــور

امل ـ ـق ــاوم ــة فـ ــي فـ ـ ــرض مـ ـ ـع ـ ــادالت ردع
َّ
قيدت الــدور الوظيفي إلسرائيل على
املستوى اإلقليمي ،أتت «النجدة» (من
ب ـع ــض) ال ـعــرب ـيــة م ــن خ ــال ال ـح ــروب
ال ـت ــي ي ـت ـعــرض ل ـهــا م ـح ــور امل ـقــاومــة،
مقرونة بخطاب سياسي متطابق مع
أولويات تل أبيب االقليمية ،وذلك في
تحديد األعداء وكيفية مواجهتهم ،بل
إن هذا التطابق امتد ليشمل الخطاب
الدعائي حتى على مستوى املفردات
و«ال ـف ـب ــرك ــات» ف ــي م ـقــابــل ح ــزب الـلــه
والجمهورية اإلسالمية في إيران.
مـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ال يـ ـعـ ـن ــي ت ـ ـ ـكـ ـ ــرار م ـش ـهــد
التخاذل والخيانة ،بالضرورة ،تكرار
النكبة ،ال ألن إسرائيل باتت أضعف
عـسـكــريــا ،ب ــل الـعـكــس ه ــو الـصـحـيــح،
وذل ـ ــك ل ـن ــوع ــن م ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب :األول
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يتصل بالبيئة اإلقليمية التي ال يزال
التخاذل والتآمر حاضرين فيها بقوة
ك ـمــا ك ــان ــت ال ـح ــال ق ـبــل ن ـحــو سبعني
ع ــام ــا ،ل ـكــن ي ــوج ــد م ـقــابــل ذلـ ــك عـمــق
استراتيجي للمقاومة يتمثل بمحور
يمتد إل ــى دول ــة إقليمية عـظـمــى ،هي
الجمهورية اإلسالمية في إيران ،التي
تنطلق من موقفها من قضية فلسطني
مــن منطلقات عقائدية ،وتــوفــر لــه كل
م ــا ت ـق ــدر عـلـيــه م ــن ق ـ ــدرات ووس ــائ ــل،
والثاني ألن الشعب الفلسطيني بات
أكـثــر نضجًا وخ ـبــرة وتصميمًا على
امل ـق ــاوم ــة ،وه ــو م ــا ب ــرز ف ــي أك ـث ــر من
م ـح ـطــة ح ـ ــاول ف ـي ــه اآلخـ ـ ـ ــرون إط ـب ــاق
الـ ـخـ ـن ــاق ع ـل ـي ــه ،ل ـك ـنــه ك ـ ــان يـقــابـلـهــم
ب ــإب ــداع ــه واب ـت ـك ــاره وس ــائ ــل الـنـضــال
واملقاومة.

ّ
إضراب األسرى يتصدر فعاليات إحياء النكبة
يتزامن إحياء النكبة هذا العام مع إضراب األسرى الفلسطينيني املستمر لليوم التاسع والعشرين على التوالي ،وهو ما
أعطى زخمًا للفعاليات الفلسطينية واملسيرات املواجهة لالحتالل على نقاط التماس في الضفة املحتلة بخالل األيام
املاضية .وبينما كان عدد من أهالي األسرى يحاولون دخول مقر الرئاسة في املقاطعة في رام الله ،اعتدى عليهم عناصر
من «أمن الرئاسة» .وكان هدف األهالي ،وفق إفادات بعضهم ،إيصال رسالة إلى قيادة السلطة تطالبهم بالتحرك العاجل
لحل قضية أبنائهم ،لكن األمن اعتدى عليهم وكذلك على بعض الصحافيني ،في محاولة هي الثانية لالعتصام أمام مقر
املقاطعة .في غضون ذلك ،نشرت مواقع إعالم محلية أمس ،رسالة من القيادي األسير مروان البرغوثي ،دعا فيها إلى
ً
«التحام إحياء ذكرى النكبة مع التضامن مع األسرى ،وصوال إلى عصيان مدني ووطني شامل».
(األخبار)

مصر

ّ
القبائل تواجه «والية سيناء» ...والجيش يسهل لوجستيًا
وم ـن ـط ـقــة ض ــواح ــي الـ ـق ــدس تـحـيــط
باملدينة من الشمال والشرق ،لكنها
جميها معزولة عنها بفعل الجدار
ال ـع ــازل ال ــذي أق ــام ــه االح ـت ــال حــول
ال ـض ـفــة م ـنــذ  .2003ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال
يـسـتـطـيــع جـمـيــع امل ـقــدس ـيــن الــذيــن
ي ـ ـس ـ ـك ـ ـنـ ــون داخ ـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـ ــدود بـ ـل ــدي ــة
االحـتــال (البالغ عــددهــم  315ألفًا)،
امل ـشــاركــة ف ــي االن ـت ـخــابــات املـحـلـيــة،
وال يحق لهم تكوين مجلس بلدي
خاص بهم.
هذه املجالس املحلية تقدم خدماتها
إلـ ـ ــى املـ ـق ــدسـ ـي ــن عـ ـل ــى ص ـ ـ ــورة شــق
الطرق وتعبيدها ،باإلضافة إلى مد
خطوط الكهرباء والصرف الصحي
وتــوصـيــل امل ـيــاه إل ــى ال ـب ـيــوت .كذلك
يـمـكـنـهــا أن ت ـع ـمــل ع ـلــى اس ـت ـصــدار
رخ ـ ــص املـ ـه ــن والـ ـ ـح ـ ــرف ،ع ـل ـمــا ب ــأن
املجلس املحلي فــي الـقــدس يختلف
ً
قـ ـلـ ـي ــا عـ ــن بـ ــاقـ ــي مـ ـج ــال ــس ال ـح ـكــم
املحلي في الضفة ،لكونها ال تخضع
لسيطرة السلطة كليًا.
يشار إلى أن هذه االنتخابات عقدت
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ع ــام  ،2005ث ــم جــرت
تباعًا كل أربع سنوات ،لكنها تأخرت
عـ ــن االنـ ـعـ ـق ــاد فـ ــي ال ـس ـن ــة امل ــاض ـي ــة
العـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات قـ ــدمـ ــت إلـ ـ ــى م ـح ـك ـمــة
فلسطينية بسبب استثناء القدس
وغزة من املشاركة في االنتخابات.

لـ ــأس ـ ـبـ ــوع ال ـ ـثـ ــالـ ــث عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي،
ّ
تستعر حــرب متكتم عليها فــي شبه
جــزيــرة سـيـنــاء بــن الـقـبــائــل وتنظيم
«والي ـ ــة س ـي ـنــاء» امل ـبــايــع ل ـ ـ «داع ــش»،
ب ـع ــد مـ ـح ــاول ــة األخـ ـي ــر م ـن ــع ت ـهــريــب
ال ـق ـب ــائ ــل ل ـل ـس ـجــائــر إلـ ــى غ ـ ــزة ،وه ــي
معركة أنهت حالة الهدوء بني هذين
ال ـ ـطـ ــرفـ ــن بـ ـع ــد سـ ـ ـن ـ ــوات نـ ـ ــأت ف ـي ـهــا
القبائل بنفسها عن االشتباكات بني
التنظيم والجيش املصري ،علمًا بأن
األخ ـي ــر حـ ــاول م ـ ــرارًا إق ـن ــاع الـقـبــائــل
بخوض هذه املواجهة.
َ
وتتصدر «الترابني» القبائل في هذه
الحرب التي ّأدت إلى تدمير عدد كبير
من مواقع «والية سيناء» في املنطقة
ً
الـشــرقـيــة لـشـبــه ال ـج ــزي ــرة ،ف ـضــا عن
«مطاردة فعالة» من القبائل لقيادات
التنظيم ،وفق مصادر قبلية.
واشتعل فتيل املعركة بعد استهداف
«ال ـ ــوالي ـ ــة» ع ـ ــددًا م ــن ت ـج ــار ال ـق ـبــائــل
بذريعة تهريبهم مــواد ممنوعة مثل
ال ـس ـجــائــر ،ل ـت ـبــدأ امل ـعــركــة ال ـت ــي فـتــح
بــوابـتـهــا الـتـنـظـيــم بتفخيخ مــركـبــات
وتـفـجـيــرهــا ب ــن أب ـن ــاء ال ـق ـبــائــل .بعد
ذل ـ ــكّ ،
رد أبـ ـن ــاء ال ـق ـب ــائ ــل بــاخ ـت ـطــاف
ث ــاث ــة م ــن ع ـن ــاص ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم وح ــرق
أح ــد مـسـلـحـيــه ،فـيـمــا س ـمــح الـجـيــش
امل ـص ــري لـهــم ب ــإدخ ــال م ــا يـحـتــاجــون
إليه من مركبات وأسلحة.

أحبط تفجير انتحاري
في القبائل جهود
الوساطة مع «داعش»

املتحدث باسم «قبائل اتحاد سيناء»
موسى الدلح ،وهو أحد شيوخ قبيلة
الترابني ،قــال ل ـ «األخـبــار» إن القبائل
ت ـم ـك ـن ــت م ـ ــن دحـ ـ ــر عـ ـن ــاص ــر «واليـ ـ ــة
سيناء» من جبل الحالل ،وهي منطقة
ك ــان ــت األك ـث ــر ت ـع ـق ـيــدًا ع ـلــى ال ـج ـيــش.
وذك ــر أن الـقـبــائــل ف ــي مـنــاطــق أخ ــرى
كــال ـجــورة وامل ـهــديــة والـشـبــانــة تعمل
على مالحقة التنظيم في أحراج رفح
وال ـش ـيــخ زوي ــد وغ ـيــرهــا مــن املـنــاطــق
الشرقية الشمالية لسيناء.
ال ــدل ــح ات ـه ــم «والي ـ ــة س ـي ـن ــاء» ب ــإراق ــة
دماء أبناء القبائل ،وتحويل املناطق
ال ـت ــي ي ـس ـك ـنــون فـيـهــا إل ــى «ج ـح ـيــم»،
وذل ــك «ب ـعــد تـهـجـيــر ال ـنــاس وتــدمـيــر
مـنــازلـهــم وتـشــريــد جـيــل بكامله حــرم
ال ـت ـع ـل ـي ــم وت ــوفـ ـي ــر أبـ ـس ــط ح ـق ــوق ــه».
ك ــذل ــك أع ـل ــن ال ـت ـح ــاق عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
القبائل بالترابني في قتال «داعش»،
من بينها السواركة وغيرها.
وردًا على سؤال حول وجود مفاوضات
مــع «والي ــة سـيـنــاء» لتهدئة األوض ــاع،
أج ـ ّــاب« :ه ـ ــؤالء ع ـصــابــة ال ي ــوج ــد من
يمثلهم كي تتفاوض معه» ،مضيفًا أن
من يتحكم في «واليــة سيناء» هم من
جنسيات غير مصرية.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ب ـ ّـي ـن ــت مـ ـص ــادر أن
القبائل ك ــادت تتوصل إلــى اتـفــاق مع
«والي ـ ـ ــة سـ ـيـ ـن ــاء» ،ل ـك ــن األخـ ـي ــر أرس ــل

سيارة مفخخة ضد «الترابني» ،مشيرة
إلى اعتقال مسلحي القبائل «القيادي
أس ـعــد ع ـمــاريــن ،وه ــو صـهــر الـقـيــادي
ف ــي واليـ ـ ــة س ـي ـن ــاء شـ ـ ــادي امل ـن ـي ـعــي»،
رغ ــم إن ـكــار التنظيم ك ــون عـمــاريــن من
أعضائه.
مع استمرار االشتباكات ،امتدت رقعة
الحرب في سيناء إلى قطاع غزة ،وذلك
ب ـعــد ت ــوج ــه ال ـع ــدي ــد م ــن أبـ ـن ــاء قبيلة
ال ـت ــراب ــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
املواجهات .ووفق املعلومات ،قتل على
جــانــب «واليـ ــة سـيـنــاء» مـحـمــود زغــرة
امللقب بـ«توتا» ،وهو مسؤول التدريب
في التنظيم ،وكان قد هرب من القطاع
قـبــل س ـنــوات ع ــدة ولـجــأ إل ــى «داع ــش»
صفوفه.
للقتال في ُ
فــي املـقــابــل ،قـتــل ال ـشــاب تــامــر الشاعر
وهو يحارب إلى جانب الترابني ،وكان
ق ــد ق ـتــل م ــع أح ــد قـ ــادة ال ـق ـب ـي ـلــة ،وهــو
سالم أبو الفي ،خالل إحدى املواجهات،
ف ـي ـمــا ت ــذك ــر مـ ـص ــادر أن عـ ــدد الـقـتـلــى
إل ــى جــانــب الـقـبــائــل مــن الـقـطــاع وصــل
إلــى خمسة شـبــاب ،مــن دون املــزيــد من
التفاصيل عنهم .لكن مشاركة عدد من
الـغــزيــن ت ـعــود إل ــى أن ال ـتــرابــن تضم
مـجـمــوعــة م ــن الـعـشــائــر يـمـتــد نسبها
داخل القطاع ،علمًا بأنه تم نقل جثمان
الشاعر إلى غزة.
(األخبار)
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اإلمارات «تسحب» يدها من «المجلس الجنوبي»:

ملتزمون بقيادة الرياض

لم ّ
تمر أيام قليلة على
إعالن «المجلس االنتقالي
الجنوبي» نفسه حتى
صدرت مواقف داخلية
وخارجية عدة ضده،
حتى إن اإلمارات العربية
التي يحسب عليها
مسؤولو هذا المجلس
(الموجودون حاليًا في
السعودية) أعلنت فتح
«خط رجعة» عنه

خ ــال ال ـيــومــن املــاض ـيــن ،أعـلـنــت
مـ ـج ــال ــس م ـح ـل ـي ــة ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
ع ـ ــدن ت ــأي ـي ــده ــا الـ ـبـ ـي ــان الـ ـص ــادر
ع ــن اج ـت ـم ــاع ال ــرئ ـي ــس املـسـتـقـيــل
ع ـ ـبـ ــد رب ـ ـ ـ ــه م ـ ـن ـ ـصـ ــور هـ ـ ـ ـ ــادي م ــع
هـيـئــة مـسـتـشــاريــه ،ف ــي الـعــاصـمــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،الـ ــرافـ ــض
ل ـ ـ «املـ ـجـ ـل ــس االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي» إلدارة
جنوب اليمن.
وسـ ـ ّـج ـ ـلـ ــت ان ـ ـس ـ ـحـ ــابـ ــات ع ـ ـ ــدة مــن
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ،م ـن ـه ــا م ـ ــا ف ـع ـل ــه وزي ـ ــر
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت فـ ــي حـ ـك ــوم ــة هـ ـ ــادي،
لطفي بــاشــريــف ،ال ــذي قــال إنــه «ال
عالقة له باملجلس» ،مؤكدًا «وقوفه
م ــع ال ـشــرع ـيــة مـمـثـلــة ف ــي ه ـ ــادي».
كذلك ،أعلن رئيس «املجلس العام
ألب ـنــاء سـقـطــرى وامل ـه ــرة» عبدالله
بــن ع ـفــرار ،انسحابه مــن «املجلس
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــالـ ـ ــي» ،وأصـ ـ ـ ـ ـ ــدر م ـح ــاف ــظ
سقطرى الـلــواء عبدالله السقطري
بيانًا مشابهًا.
أيـضــا ،ظهر الـتـضــارب فــي املوقف
ب ـ ــن مـ ـح ــاف ــظ ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت أح ـم ــد
سعيد بن بريك ،الذي ّأيد املجلس،
ونــائ ـبــه ع ـمــرو ب ــن ح ـبــريــش ،وهــو
رئيس «حلف قبائل حضرموت»،
الذي رفض موقف بن بريك.
وه ـك ــذا ،يـسـتـعـيــد هـ ــادي متنفسه
داخليًا بعد سلسلة املواقف املؤيدة
لـ ــ«ش ــرعـ ـيـ ـت ــه» ،ل ـك ــن ذلـ ـ ــك لـ ــم ي ـلـ ِـغ
األزم ــة الـقــائـمــة .أم ــا عـلــى الصعيد
الـ ـخ ــارج ــي ،ف ـق ــد أصـ ـ ــدر «م ـج ـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي» ب ـي ــان ــا دع ــا
فيه «اليمنيني إلــى االلتفاف حول
ال ـشــرع ـيــة ل ـب ـســط سـ ـي ــادة ال ــدول ــة،
ونـبــذ دع ــوات الفرقة واالنـفـصــال».
واملـ ــوقـ ــف ن ـف ـســه ات ـخ ــذت ــه جــامـعــة
الــدول العربية التي أكــدت «دعمها
ال ـكــامــل ل ــوح ــدة الـ ـت ــراب الـيـمـنــي»،
داعية إلى «تجنيب البالد مخاطر
ال ـفــرقــة واالنـ ـقـ ـس ــام» .ك ــذل ــك ،قــالــت
جـمــاعــة «اإلخـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن» ،في
بيان ،إنها ترفض «املساس بوحدة
اليمن ،ومحاوالت فصل جنوبه عن
ش ـمــالــه» ،م ـح ــذرة م ــن «مـخـطـطــات
بـ ــاتـ ــت تـ ـط ــل ب ــرأسـ ـه ــا م ـس ـت ـهــدفــة
تقسيم دول املنطقة ،وإشعال الفنت
بني شعوبها ،بغية إضعافها».
ت ــزام ــن ذل ــك م ــع سـلـسـلــة تـغــريــدات
أط ـل ـق ـه ــا وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة ل ـل ـش ــؤون
الخارجية اإلمــاراتــي أنــور قرقاش،
شرح فيها أن دور بالده في اليمن
«م ـســانــد ل ـل ـس ـعــوديــة» ال ـتــي تـقــود
تـحــالــف ال ـع ــدوان ،مضيفًا أن «مــن
ي ـ ـ ّـدع ـ ــي مـ ـص ــال ــح ض ـ ّـيـ ـق ــة لـ ـن ــا فــي
ميناء أو قــاعــدة أو منطقة ،حزبي
جاحد ال يدرك ّ
توجهنا وموقفنا».
وت ــاب ــع ق ــرق ــاش« :ال ـت ــزام ـن ــا ضمن
التحالف العربي ،بقيادة الرياض،
ّ
يقض مضجع ثوار الثرثرة» ،لكنه
ّ
تجنب تحديد موقفه بوضوح من

رفــض مجلس الـتـعــاون والجامعة
العربية تشكيل مجلس «سياسي
انتقالي» إلدارة الجنوب ،علمًا بأنه
ونائب رئيس شرطة دبي ،ضاحي
خلفان ،كانا قد انتقدا قــرار هادي
إقالة اللواء عيدروس الزبيدي من
منصب محافظ عدن ،وإعفاء وزير
الدولة هاني بن بريك من منصبه،
وه ـم ــا الـ ـل ــذان ع ـمــا ع ـلــى تشكيل
ّ
املجلس .وكل من الزبيدي وبن بريك
مــوجــود فــي اململكة منذ األسـبــوع
املــاضــي «تلبية لــدعــوة رسمية من
السلطات السعودية» ،وذلك ضمن
«ضمانات من اإلمارات».
وكـ ـ ـ ـ ــان الفـ ـ ـت ـ ــا أيـ ـ ـض ـ ــا أن ت ـن ـظ ـيــم
«قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاد ف ـ ـ ــي جـ ــزيـ ــرة
الـ ـع ــرب» ه ــاج ــم ت ـش ـك ـيــل «ال ـك ـي ــان
السياسي الجنوبي» ،واصفًا إياه
بـ «املشروع اإلماراتي ـ األميركي».
نشر على اإلنترنت،
وقال في بيان
ّ
إن «القاعدة قد حذرت قبل غيرها
م ـ ـب ـ ـك ـ ـرًا مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي
التوسعي في الجنوب».

م ـقــاتــات «ال ـت ـحــالــف» ف ــي منطقة
البرح غرب تعز.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذ الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ،أق ـ ـ ـ ـ ـ ّـر الـ ـجـ ـي ــش
السوداني بمقتل اثنني من جنوده
امل ـشــاركــن ف ــي ح ــرب ال ـي ـمــن ،علمًا
بـ ــأنـ ــه كـ ـ ــان ق ـ ــد أع ـ ـلـ ــن ف ـ ــي ن ـي ـســان
امل ــاض ــي م ـق ـتــل خ ـم ـســة وج ـ ــرح 22
آخ ـ ــري ـ ــن ف ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــارك ف ـ ــي ال ـي ـم ــن،
ليرتفع بذلك عدد قتاله منذ اندالع
الحرب إلى ثمانية ،وفق االعتراف
الرسمي.
إلـ ــى ذل ـ ــكُ ،س ـ ّـج ـل ــت ف ــي مستشفى
الصداقة في عــدن ،أمــس ،أول حالة
وفـ ــاة مل ــري ــض م ـص ــاب بــال ـكــول ـيــرا،
فـيـمــا نـقـلــت م ـص ــادر طـبـيــة وج ــود
عـشــرات الـحــاالت املصابة باملرض
فــي املستشفى نـفـســه ،م ـحــذرة من
خ ـط ــورة ان ـت ـشــار املـ ــرض وت ـحـ ّـولــه
إلى وبــاء ،وذلك بعد اإلفــادة بموت
ط ـف ـل ــة ومـ ـ ــواطـ ـ ــن ف ـ ــي م ـحــاف ـظ ـتــي
ل ـحــج وأب ـ ــن ،أول م ــن أمـ ــس ،ج ــراء
إصابتهما بالكوليرا.
(األخبار)

سجلت حالة
وفاة جديدة
أمس في عدن
لمريض بالكوليرا
بعد حالتين في
محافظتين
أخريين
(أ ف ب)

انسحابات بالجملة من
«المجلس» و«اإلخوان»
و«القاعدة» يدينان إنشاءه
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـتـ ــواصـ ــل ه ـ ـ ــذه األزم ـ ـ ــة
وتفاعالتها ،تسير تظاهرة كبيرة
بعنوان «البطون الخاوية» من تعز

نحو عدن ،للمطالبة بصرف رواتب
املــوظ ـفــن ف ــي ت ـع ــز ،امل ـت ــأخ ــرة منذ
أكثر من ستة أشهر.
مـيــدانـيــا ،شـهــدت الجبهة الغربية
فــي تعز مـعــارك عنيفة بــن القوات
املوالية لهادي من جهة ،والجيش
اليمني وجماعة «أنصار الله» من
جهة أخ ــرى ،أدت فــي مجملها إلى
مقتل ستة من قوات هادي وإصابة
ال ـع ـش ــرات ،تـلـتـهــا غـ ـ ــارات نـفــذتـهــا
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أفقيا

 -1بناء رديف للقصر الحكومي في بيروت –  -2بكاء شديد – مدينة عراقية –  -3محمل
ّ
امليت – مواطن يعيش حياة التنقل والترحال يقيم عادة في الخيام وله عادات وتقاليد
ّ
خاصة –  -4سلسلة جبال تمتد في فرنسا وسويسرا وغربي أملانيا – آلة أهم أجزائها
ُ
ّ
مؤخر السفينة إلمالتها من جهة الى أخــرى –  -5إحسان
خشبة عريضة تجعل في
– عاصمة توغو – نوتة موسيقية –  -6ينبح الكلب بالعامية – بلدة لبنانية بقضاء
ّ
البندقية عن األدرياتيك – نبات مائي
بنت جبيل –  -7جزيرة ايطالية صغيرة تفصل
ينتشر على ضفاف املستنقعات –  -8خاصم ّ
أشد الخصومة – أخبار باألجنبية – -9
ّ
عدد محاسن الشخص – من الحيوانات – متشابهان –  -10سكنهم لبنان
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ويكالم عبر شاشات
ّ
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ّ
ّ
فرعوني
جبار في مصر لصنم
فك العقدة –  -4نصب
ّ
ّ
هائل –  -5متشابهان – روض وطوع الحيوان –  -6للندبة – عاصمة عربية – نعم
بالروسية –  -7ابتلعه – من جبال لبنان املكللة بالثلوج –  -8مدينة مغربية على
مضيق جبل طارق – إحدى اإلمارات العربية املتحدة –  -9سحب العربة من وسط
الشارع – قلب الثمرة – من حروف األبجدية –  -10رئيس حكومة لبناني راحل
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شروط اللعبة
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ّ
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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مشاهير 2578

حلول الشبكة السابقة

 -1وادي الحجير –  -2يلب – بسترما –  -3كادونا – زلغ –  -4يهبه – ّ
نبي –  -5لو – نفير – رع
حم –  -9جاموس – ّ
–  -6يال – بالل –  -7كزاز – روسيا –  -8سابور – ّ
حية –  -10شوال كوهني

حل الشبكة 2577
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شاعر وكاتب ســوري راحــل .بدأ الكتابة في سن مبكرة واتسم أسلوبه
الكتابي بحس الفكاهة وطــرحــه للنقد بطريقة كــومـيــديــة .مــن أعماله
«شيطان ام مالك»
 = 3+5+7+1+6+2النافذة ■  = 11+4+9+8عالمة ■  = 7+10إله

حل الشبكة الماضية :دونالد كانوث

اإلثنين  15أيار  2017العدد 3175

العالم
تقرير

ُّ
تعثر مفاوضات حفتر والسراج والجيش المصري يتدخل
القاهرة ــ جالل خيرت
تـ ـعـ ـق ــدت امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ــن الـ ـف ــرق ــاء
الليبيني مجددًا ،إذ إنه بخالف ما كان
متفقًا عليه خالل لقاء املشير خليفة
حفتر ورئ ـيــس حـكــومــة الــوفــاق فائز
ال ـســراج فــي أبــو ظبي قبل أسبوعني،
تــأجــل إع ــان نتائج الصلح وخريطة
طــريــق تـجـمــع بــن ات ـفــاق الـصـخـيــرات
واتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ب ــرع ــاي ــة ال ـج ـيــش
املصري .وارتبط تأجيل هذا اإلعالن
ب ـع ــدم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـن ـق ــاط،
ومن بينها الرغبة غير املعلنة لحفتر
ف ــي الـ ـت ــرش ــح ل ـل ــرئ ــاس ــة ال ـل ـي ـب ـيــة فــي
أول انـتـخــابــات سيتم إج ــراؤه ــا وفــق
االتفاقات الجديدة ،وهو املوقف الذي
يجد معارضة واضحة من السراج في
مــواجـهــة رغـبــة مصرية بتأجيل هذه
النقطة الخالفية حتى إشعار آخر.
وتسببت الـخــافــات ،بــالــرغــم مــن لقاء
ح ـف ـتــر وال ـ ـسـ ــراج ف ــي أبـ ــو ظ ـب ــي قـبــل
أس ـبــوعــن ،بـتــأجـيــل ال ـل ـقــاء ال ــذي كــان
يـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ـت ــم بـ ـحـ ـض ــور رئ ـي ــس
مجلس ال ـنــواب الليبي عقيلة صــالــح،
ف ـي ـمــا اك ـت ـف ــى ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــد ال ـف ـتــاح

السيسي بلقاء منفرد مــع حفتر في
قصر االتحادية في القاهرة ،في خطوة
تـهــدف إلــى تعزيز موقفه فــي الــداخــل
الليبي ،علمًا بأن دعوة مماثلة ُوجهت
إلى السراج لزيارة القاهرة مع إمكانية
الترتيب للقاء املشترك في أقرب فرصة
بحسب املواقف التي يتخذها الطرفان.
وال تزال القاهرة تدافع عن وجهة نظر
حفتر بأحقية أي شخص في الترشح
لالنتخابات الرئاسية من دون قيود أو
شــروط مــع استقالته مــن أي منصب،
ب ـج ــان ــب ض ـ ـ ــرورة أن ي ـك ــون ال ـس ــاح
فــي يــد الـجـيــش الـلـيـبــي امل ـس ــؤول عنه
حفتر ،مع ضمانات بعدم إقصائه عن
منصبه وقبول استقالته إذا ما اتخذ
هو القرار بذلك من دون ضغوط .وقد
أبدى السراج موافقة على طلب السالح
لـيـكــون تـحــت يــد حفتر ولـيــس مــع أي
ميليشيات أخ ــرى ،شريطة ضمانات
أخرى لم تكشف مصر تفاصيلها.
وبــرغــم تـعـقــد امل ــوق ــف ،أج ــرى رئيس
أرك ـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش امل ـ ـصـ ــري م ـح ـمــود
حـجــازي ،اتـصــاالت مكثفة مع حفتر
وال ـ ـسـ ــراج وص ــال ــح خـ ــال ال ـســاعــات
امل ــاض ـي ــة .وركـ ـ ــزت االت ـ ـصـ ــاالت على

ض ــرورة أن يـكــون هـنــاك حــل لألزمة
لدعم ليبيا بشكل كــامــل ،فيما أبــدت
مـ ـص ــر رغـ ـبـ ـتـ ـه ــا ب ـت ـق ـل ـي ــص ج ـه ــود
ال ــوس ــاط ــة ل ـت ـكــون م ـصــريــة ـ ـ ـ ـ عــربـيــة
خــال ـصــة م ــن دون ت ــدخ ــل م ــن األم ــم
امل ـت ـحــدة أو أي جـهــة أخـ ــرى ،حـتــى ال
يزيد تعقيد األمور.
َّ
ولم تتلق القاهرة حتى مساء أمس أي
تأكيدات بإمكانية عقد اللقاء الثالثي
قــريـبــا وال ـتــوافــق عـلــى خــريـطــة طريق
جديدة بدعم من القبائل الليبية التي
أجـ ــرت م ـبــاح ـثــات ف ــي ال ـق ــاه ــرة بــدايــة
العام الجاري ،علمًا بأن هناك توجهًا
لتعديل مواعيد خريطة الطريق ولعب
دور أك ـبــر للجامعة الـعــربـيــة فــي هــذا
الشأن.
وبحسب مصادر مصرية لـ«األخبار»،
ف ــإن الـ ـس ــراج أب ـل ــغ ال ـق ـي ــادة املـصــريــة
«استحالة» إجــراء انتخابات برملانية
ورئاسية قبل شهر شباط من العام
املقبل بسبب ضيق الوقت وصعوبة
تأمني جميع املدن داخل ليبيا ،مؤكدًا
أن االن ـت ـخ ــاب ــات س ـت ـكــون مـحـســومــة
مسبقًا إذا جرت قبل هذا املوعد ،في
إشارة إلى توقعه فوز املشير حفتر.

فرنسا

ماكرون في خطاب التنصيب:
إعادة صياغة ألوروبا
ّ
تسلم إيمانويل ماكرون رسميًا ،يوم
أم ــس ،منصب رئــاســة الجمهورية
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ل ـي ـك ــون ث ــام ــن رؤس ـ ــاء
ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،وأص ـغ ــر
رئ ـيــس ف ــي تــاري ـخ ـهــا .وف ــي خـطــاب
التنصيب في قصر اإلليزيهّ ،
تعهد
الــرئـيــس بـ ــ«إع ــادة صـيــاغــة أوروب ــا
وإعــادة الثقة بالنفس للفرنسيني».
وأض ـ ــاف ف ــي خ ـط ــاب ــه ،أم ـ ــام م ـئــات
املدعوين لحفل تنصيبه ،أنه مقابل
«حاالت الغلو» في العالم «سنكون
ب ـحــاجــة إل ــى أوروب ـ ــا أك ـث ــر نـجــاعــة
وأك ـثــر سـيــاسـيــة ،ألنـهــا أداة قوتنا
وسيادتنا» ،في إشارة إلى النزعات
الغربية الرافضة استمرار االتحاد
األوروبي.
وقـ ـ ــال مـ ــاكـ ــرون الـ ـ ــذي ف ـ ــاز بـنـسـبــة
كـبـيــرة فــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة،
رغ ــم الـنـتـيـجــة الـتــاريـخـيــة لزعيمة
الـيـمــن املـتـطــرف مــاريــن لــوبــن ،إنــه
«ال بد من حماية أفضل للفرنسيات
والفرنسيني الذين يشعرون بأنهم
مـنـسـيــون ف ــي ه ــذا ال ـح ــراك الـعــاملــي
الواسع».
وأك ـ ــد أنـ ــه ل ــن يـتـخـلــى ع ــن شـ ــيء من
التعهدات التي قطعها ،وذلك في وقت
ي ـط ـلــب ف ـيــه ال ـب ـع ــض ،خ ـصــوصــا من
اليمني ،ضمانات قبل االنضمام الى
املعسكر الرئاسي .كذلك وعد ماكرون
بـ«إصالح عميق للحياة السياسية»
في فرنسا املنقسمة مع بطالة مزمنة
( ،)%10والتي ال تــزال تخضع لحالة
الطوارئ بسبب التهديدات االرهابية.
وم ــن امل ـق ــرر أن يـشـهــد ال ـي ــوم تعيني
رئـيــس الـ ــوزراء الـجــديــد ،مــا سيشكل
اخ ـت ـب ــارًا ك ـب ـي ـرًا لــرغ ـبــة م ــاك ــرون في
إع ـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة امل ـش ـه ــد ال ـس ـيــاســي.
ّ
وبقي الرئيس متكتمًا على هوية من
اخ ـت ــاره لـلـمـنـصــب ،تــاركــا اإلشــاعــات
تتواتر بني السياسيني وفــي وسائل
االعالم .لكن اسم إدوار فيليب ،النائب
ّ
واملقرب من رئيس
عن اليمني واملعتدل
الـ ـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـب ــق آالن ج ــوب ـي ــه ،هــو
ً
األكثر ت ــداوال .ويتجه مــاكــرون اليوم
أي ـضــا إل ــى أملــان ـيــا ل ـل ـقــاء املـسـتـشــارة

وعد بـ«إصالح
عميق للحياة
السياسية»

األمل ــان ـي ــة أن ـج ـيــا م ــرك ــل ،مـثـلـمــا فعل
س ـل ـفــه االشـ ـت ــراك ــي ف ــرن ـس ــوا ه ــوالن ــد
ف ـ ــور ت ـس ـل ـمــه م ـن ـص ــب ال ــرئ ــاس ــة ع ــام
 .2012وفي السياق نفسه ،وفي مؤشر
على رغبته فــي دفــع املـحــور الفرنسي
األمل ــان ــي ف ــي أوروب ـ ــا امل ـت ــأزم ــة ،اخـتــار
ماكرون السفير الفرنسي الحالي في
أملــانـيــا فيليب إيـتـيــان ( 61عــامــا) في
منصب مستشاره الدبلوماسي.
(أ ف ب)
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◄ وفيات ►
بمزيد من الرضى والتسليم ملشيئة
ال ـلــه تـعــالــى نـنـعــى إلـيـكــم املــأســوف
عليها املرحومة
سحر محمد محمود أبو شقرة
والـ ـ ــدة ت ــام ــر غ ــزال ــة زوجـ ـت ــه لــولــوه
فاروق العارف
مهند غزالة زوجته شيرين جرار
زيد غزالة
ُرشا غزالة زوجة عمر درويش
ش ـ ـ ـ ِّـي ـ ـ ـ َـع جـ ـثـ ـم ــانـ ـه ــا ال ـ ـطـ ــاهـ ــر يـ ــوم
الخميس  11أي ــار  2017فــي جامع
الـكــالــوتــي فــي الــراب ـيــة ،األردن بعد
صالة الظهر.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت غـ ـدًا
ال ـث ــاث ــاء  16الـ ـج ــاري م ــن ال ـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
الـ ـس ــابـ ـع ــة م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي فـ ـن ــدق four
 seasonsميناء الحصن.
لـلـفـقـيــدة الــرح ـمــة ول ـكــم مــن بعدها
طول البقاء.
رقدت على رجاء القيامة
َ
املربية لوريس مخايل اسطفان
زوجة اميل فريد سليمان
إبنها الدكتور فريد وزوجته ماري-
ران فارس لحود
ابنتاها وفــاء زوجــة الرئيس ميشال
سليمان
روزي زوجة انطوان َ
الد َرزي
وأوالدهم وعائالتهم ينعونها إليكم
يحتفل بالصالة عن نفسها الساعة
ال ــراب ـع ــة م ــن ب ـعــد ظ ـهــر ال ـث ــاث ــاء 16
الجاري في كنيسة السيدة الرعائية
– عمشيت.
تقبل التعازي ايام االثنني والثالثاء
واالرب ـ ـعـ ــاء  15و  16و  17ال ـج ــاري
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة ال ـحــاديــة عشرة
صباحًا لغاية الساعة السابعة مساءً
في دار رعية السيدة – عمشيت.
ويـ ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس  18ال ـ ـج ـ ــاري فــي
صـ ــالـ ــون ك ــات ــدرائـ ـي ــة م ـ ــار جــرجــس
املـ ــارون ـ ـيـ ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء مــن
الـ ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة ص ـبــاحــا
ً
مساء.
ولغاية الساعة السابعة

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
هرب العامالن البنغالدشيان
mohamad ebrahim
saiful islam
م ــن عـنــد مـخــدومـهـمــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عنهما شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 71212172
هربت العاملة االثيوبية
hiwel hagos kahsay
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئًا االتصال على الرقم
03828301

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملعاملة 2012/557
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
تـ ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي نـ ـه ــار االث ـ ـنـ ــن فــي
 2017/5/29الساعة  1:30ظهرًا سيارة املنفذ
عـلـيـهــا كـ ــارال ريـ ــاض ك ـمــال م ــارك ــة نـيـســان
 TIIDAم ــودي ــل  2009رقـ ــم /327566/ج
ً
الخصوصية تحصيال لدين طالبة التنفيذ
شــركــة رســامـنــي يــونــس لـلـسـيــارات ش.م.ل.
وكـيـلـهــا امل ـحــام ـيــن ب ـس ــام الـحـلـبــي واي ـلــي
بـ ــازرلـ ــي ال ـب ــال ــغ  $/9384/عـ ــدا ال ـل ــواح ــق
واملخمنة بمبلغ  $/7118/واملطروحة للمرة
ال ـثــان ـيــة بـسـعــر  $/4500/او م ــا يـعــادلـهــا
بالعملة الوطنية ويتوجب عليها ميكانيك
منذ العام .2009
فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد
املحدد الى مرآب الشركة في بيروت املتحف
مقابل شركة الفولفو مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

◄شكر على تعزية►
يتقدم البروفسور رائــف رضــا رئيس
التجمع الطبي االجتماعي اللبناني
وعائلته بالشكر الجزيل ملن واساهم
وشــاركـهــم فــي ذك ــرى أس ـبــوع والــدهــم
الـحــاج خليل رض ــا ،س ــواء بالحضور
ال ـش ـخ ـص ــي أو عـ ـب ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت أو
البرقيات ،ويخصون بالشكر:
ف ـخــامــة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد
ميشال عون
دول ــة رئـيــس مجلس ال ـنــواب األسـتــاذ
نبيه بري
دول ــة رئـيــس مجلس ال ـنــواب السابق
حسني الحسيني
دول ــة رئـيــس مجلس الـ ــوزراء السابق
اللواء عصام أبو جمرة
ّ
مـمــثــل آي ــة الـلــه املــرجــع األع ـلــى السيد
ع ـلــي الـسـيـسـتــانــي ف ــي ل ـب ـنــان ال ـحــاج
حامد الخفاف
نائب األمــن العام لحزب الله سماحة
الشيخ نعيم قاسم
نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس اإلسـ ــامـ ــي
الشيعي األعلى الشيخ علي الخطيب
سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
في لبنان الدكتور محمد فتحعلي
النواب :علي بزي ،ياسني جابر ،فادي
األعور ،عمار حوري ،قاسم هاشم ،عبد
اللطيف الــزيــن ،عـلــي عـسـيــران ،نــواف
املوسوي
الوزير السابق عدنان منصور والوزير
أسعد رزق
املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم
محافظ جبل لبنان السابق األسـتــاذ
عدنان دمياطي
نــائــب حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان الــدكـتــور
رائد شرف الدين
رئيس ديوان املحاسبة الرئيس أحمد
حمدان
رئـيــس املـكـتــب الـسـيــاســي لـحــركــة أمــل
الحاج جميل حايك
ن ـق ـيــب األط ـ ـبـ ــاء ال ـب ــروف ـس ــور ري ـم ــون
الصايغ
نقيب املحررين األستاذ الياس عون
عـضــو الـهـيـئــة الـشــرعـيــة ف ــي املجلس
اإلسـ ــامـ ــي ال ـش ـي ـعــي األعـ ـل ــى الـشـيــخ
قاسم قبيسي
م ــدي ــر ع ــام جـمـعـيــة املـ ـب ــرات الـخـيــريــة
الدكتور محمد باقر فضل الله
س ـ ـمـ ــاحـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ع ـف ـيــف
النابلسي ،والعالمة الشيخ حسن طراد
م ــدي ــر عـ ــام جـمـعـيــة الـتـعـلـيــم الــديـنــي
اإلسالمي الشيخ علي سنان
رئ ـيــس امل ـحــاكــم ال ـشــرع ـيــة الـجـعـفــريــة
س ــاب ـق ــا س ـم ــاح ــة ال ـش ـي ــخ ح ـس ــن عـبــد
الساتر
رئـيــس املحكمة الشرعية السنية في
ج ـب ــل ل ـب ـن ــان س ــاب ـق ــا ال ـش ـي ــخ يـحـيــى
الرافعي
إمام بلدة طلوسة الشيخ أمني ترمس
رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات
وامل ـ ـخـ ــات ـ ـيـ ــر وأس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة الـ ـج ــامـ ـع ــات
واألط ـ ـبـ ــاء وامل ـه ـن ــدس ــن وال ـص ـي ــادل ــة
وأطـبــاء األسـنــان واملحامني والعلماء
وال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــريــن ورج ـ ــال الــديــن
وق ـ ـيـ ــاديـ ــي ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وح ـ ــرك ـ ــة أم ــل
والفاعليات السياسية واالقتصادية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة وقـ ـن ــاة
تلفزيون " "NBNوكافة من واسانا من
داخل وخارج لبنان.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
شركة مودرن ماركتس ش.م.م

رقــــــــــــــم رقم البريد املضمون
املكلف

2017/01/07 RR165470006LB

2017/01/24

الشركة الشرقية للسياحة والسفر 2937
ش.م.م

2017/01/05 RR165477432LB

2017/01/26

4399

2017/01/05 RR165477653LB

2017/01/23

الـشــركــة اللبنانية النـمــاء الـعـقــارات 9109
“سوليبريم” ش.م.ل

2017/01/09 RR165477945LB

2017/01/23

2558453

2017/01/06 RR165479169LB

2017/01/25

( PERFECTIONول ـ ـ ـيـ ـ ــد ال ـ ـيـ ــاس 1202700
بجاني)

شركة حيدر ترايدنغ كومباني

2759787

تاريخ الزيارة الثانية

تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST

يوسف قزيلي

585770

2017/01/04 RR169181185LB

2017/01/23

ريماكو ش.م.م

601303

2017/01/03 RR169181282LB

2017/01/23

ال ـ ـشـ ــركـ ــة االح ـ ـم ـ ــدي ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوالت 601473
والتجارة -فرع لبنان

2017/01/05 RR169181296LB

2017/01/23

هيبر ميديا ش.م.م

605495

2017/01/03 RR169181367LB

2017/01/23

- ESTILOجوزيف انطوان عطية

605702

2017/01/03 RR169181384LB

2017/01/27

غ ــاالكـ ـس ــي س ـت ــاي ــل  -صـ ــاونـ ــد ان ــد 610402
ايماج ش.م.م

2017/01/10 RR169181441LB

2017/01/23

619768

2017/01/04 RR169181557LB

2017/01/23

شركة سيدرز روز للخدمات الدولية 622322
(انطون ومليا وميشال مسعد)

2017/01/03 RR169181605LB

2017/01/23

بروداتا تل انجنييرينغ ش.م.م

سـ ــام ج ـي ــم ش.م.م ب ــواس ـط ــة وك ـيــل 639658
التفليسة املحامي يوسف شقي

2017/01/04 RR169181676LB

2017/01/26

645456

2017/01/03 RR169181693LB

2017/01/23

2017/01/05 RR169180018LB

2017/01/23

معوض لقطع غيار السيارات (نزيه 652249
فرنسيس معوض)

2017/01/05 RR169181778LB

2017/01/24

رأفت حسني ظروف

924153

2017/01/05 RR169180070LB

2017/01/25

شركة ميرال للصياغة واملجوهرات 654081
ش.م.م

2016/12/31 RR169181781LB

2017/01/24

كافيه بالن ش.م.ل

930298

2017/01/09 RR169180106LB

2017/01/23

عزام مصطفى خالد

655248

2017/01/03 RR169181821LB

2017/01/23

2016/12/30 RR169180145LB

2017/01/23

سامر فؤاد املقدسي  -مطعم سامز

655975

2017/01/09 RR169181852LB

2017/01/25

853803

2017/01/09 RR169180171LB

2017/01/23

شـ ــركـ ــة فـ ـ ــرح لـ ـتـ ـعـ ـه ــدات ال ـه ـن ــدس ــة 894776
وامليكانيك ش.م.م

2017/01/05 RR169180208LB

2017/01/25

مطبعة ومعمل علب كرتون يوسف 183220
بيضون

2016/12/30 RR169181866LB

2017/01/23

ام .اتش ام ميتال ش.م.م

1298243

2017/01/03 RR169180256LB

2017/01/24

الوستار للتجارة العامة والتعهدات 656726
ش.م.م

الشركة الوطنية للترفيه ش.م.م.

نايس برايس (احمد موسى طفيلي) 1098159
شركة تيليبكو لبنان ش.م.ل

مؤسسة كاري فتال التجارية

2017/01/03 RR169181906LB

2017/01/23

جوزف حليم واكد

1285840

2016/12/30 RR169180295LB

2017/01/23

اكسبرس كار سرفيس ش.م.م

665586

2017/01/03 RR169181954LB

2017/01/24

شركة طارا ش.م.م

1282915

2017/01/03 RR169180327LB

2017/01/23

شركة دويهي بور لو بوا ش.م.م.

1280873

2017/01/04 RR169180344LB

2017/01/25

م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة دوم ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــة 668313
والـ ـتـ ـج ــارة ( D.I.Tان ـ ـطـ ــوان ان ـيــس
دوماني)

2017/01/03 RR169182019LB

2017/01/23

سـ ـم ــار ت ـك ـنــولــوجــي ش.م.ل 1273354 smart
technology sal

2017/01/04 RR169180375LB

2017/01/27

1274572

2017/01/03 RR169180389LB

2017/01/24

شركة عبد الرضى بربيش وشركاه 1277412

2017/01/03 RR169180401LB

2017/01/24

شركة كاليمكس ش0م0م0

671052

2017/01/03 RR169182036LB

2017/01/23

شركة دي اند ايتش ش.م.ل

685294

2017/01/03 RR169182141LB

2017/01/25

بيطار سـتــورز  -حسن عبد الكريم 697914
بيطار

2017/01/09 RR169182265LB

2017/01/23

EXACTOS

1272141

2017/01/09 RR169180446LB

2017/01/23

مورستيفنس طبال املحدودة

305853

2017/01/03 RR169182314LB

2017/01/23

شركة مجموعة الفريج ش.م.م

1258944

2017/01/05 RR169180485LB

2017/01/27

شركة اورينت لينك انتربريز ش.م.م1349794 .

2017/01/05 RR169180565LB

2017/01/23

الشركة الشرقية للمطاعم والسياحة 180569
ش.م.ل

2017/01/05 RR169182328LB

2017/01/26

ش ــرك ــة م ـي ـتــال ص ــن (ح ـس ــن شــاعــر 1351764
وشركاه)

2017/01/03 RR169180582LB

2017/01/24

703566

2016/12/30 RR169182380LB

2017/01/23

سـ ـمـ ـي ــر ي ـ ــوس ـ ــف وهـ ـ ـب ـ ــي امل ـ ـصـ ــري 841144
لتجارة السيارات املستعملة

2017/01/10 RR169180619LB

2017/01/23

كـمـبــر بــرودكـشـنــز -جـ ــوزف ان ـطــوان 704033
سركون

2017/01/04 RR169182393LB

2017/01/30

723379

2016/12/30 RR169182464LB

2017/01/23

845291

2017/01/03 RR169180636LB

2017/01/24

رايــت كليك ش.م.ل 1093181 RIGHT CLICK
SAL

2017/01/03 RR169180640LB

2017/01/24

شــركــة فــوكــس تليكوم ش.م.م 729536 FOX
TELECOM SARL

2016/12/30 RR169182518LB

2017/01/23

م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة خ ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــادن و 1329299
البالستيك و الخردة

2017/01/04 RR169180653LB

2017/01/23

1333498

2017/01/03 RR169180667LB

2017/01/24

ديـ ـ ـ ـ ـ ــارا م ـ ـ ـيـ ـ ــوزك ب ـ ــرودك ـ ـش ـ ــن انـ ــد 546981
ببليشنغ ش.م.م

2017/01/03 RR169180715LB

2017/01/25

555671

2016/12/29 RR169180772LB

2017/01/23

شركة ب.م.ت 80

ال .سي .دي غروب ش.م.ل

حسني عباس الدر

شركة فواز للتجارة العامة ش.م.م

شركة ميركوري للسياحة ش.م.م

غلوبل انجييرنغ غروب ش.م.م

الكترونيك بالس ش.م.ل

735778

2017/01/03 RR169182597LB

2017/01/23

طاريليكو ش.م.م

750164

2017/01/05 RR169182637LB

2017/01/24

رومني ترايدنغ كومباني ش.م.م

757872

2017/01/04 RR169182671LB

2017/01/23

جورج حنا صدقة

761321

2017/01/03 RR169182708LB

2017/01/24

الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة لـ ـلـ ـخ ــدم ــات 766663
السياحة ش.م.م

2017/01/03 RR169182711LB

2017/01/24

مــؤس ـســة صـلـيـبــا لـلـطـبــاعــة (نــاجــي 564753
نقوال صليبا)

2017/01/10 RR169180874LB

2017/01/23

فرادكو

771673

2017/01/05 RR169182742LB

2017/01/25

خليل محمد ملحم

566462

2017/01/03 RR169180888LB

2017/01/23

ف ــايـ ـب ــر اوف لـ ـيـ ـب ــان ــون 782626 Fiber of
Lebanon

2017/01/05 RR169182795LB

2017/01/24

بدوي سمعان برمو

567097

2017/01/04 RR169180914LB

2017/01/27

شركة فيندي ش م م

570660

2016/12/30 RR169180993LB

2017/01/23

شركة بروبراندز ش.م.م

571765

2017/01/04 RR169181013LB

2017/01/23

جي ار انترتاينمنت ش.م.م

574242

2017/01/05 RR169181061LB

2017/01/23

جمال علي ناصر

575268

2017/01/05 RR169181089LB

2017/02/07

ال ـت ـي ـمــايــت كــريــات ـف ـي ـتــي كــوم ـبــانــي 791007
ش.م.م ()U.C.C

2017/01/04 RR169182858LB

2017/01/23

اركي زون ARCHI-ZONE

792027

2017/01/09 RR169182875LB

2017/02/02

شركة سركيس لالخشاب ش.م.م

794318

2017/01/03 RR169182901LB

2017/01/24

كاريلي ستوديو ش.م.م 802400 CARRELLI
STUDIO S.A.R.L

2016/12/30 RR169182977LB

2017/01/23
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816556

2017/01/03 RR169183028LB

2017/01/23

822533 GEAGEA
PLAY
(EQUIPMENTج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزف ب ـط ــرس
جعجع )

2017/01/09 RR169183080LB

2017/01/23

عبد الرزاق محمود الحاج

824612

2017/01/03 RR169183116LB

2017/01/23

شركة فيز هاوس ش.م.م

864737

2017/01/04 RR169183147LB

2017/01/23

الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــة جـ ـ ـ ــات 874972 JAT-
- AIRWAYSفرع لشركة اجنبية

2017/01/03 RR169183178LB

2017/01/24

879961

2017/01/04 RR169183181LB

2017/01/23

معتوق غروب مانجمنت ش.م.ل

ر.ا.س ل ـل ـه ـن ــدس ــة ش.م.م 887639 R.A.S
ENGINEERING S.A.R.L

2017/01/05 RR169183218LB

2017/01/30

شركة يلال للتجارة واالنتاج ش.م.م 1049130

2017/01/03 RR169184479LB

891707 MASS MEDIA CORPORATION
S.A.R.L

2017/01/04 RR169183221LB

2017/01/24

1058017

2017/01/03 RR169184540LB

2017/01/24

شركة االساس للتواصل ش.م.م

1395299

2016/12/29 RR169183249LB

2017/01/23

ميكو شــايــد مـيــديـتـيــرانـيــان ش.م.ل 1058573
اوف شور

2017/01/04 RR169184567LB

2017/01/23

شركة برايم ريفيرنس ش.م.م.

1402893

2017/01/03 RR169183270LB

2017/01/24

شركة I. V. E. S.A.R.L

1074065

2017/01/03 RR169184641LB

2017/01/24

ليبانيز ميل دليفيري ش.م.م.

1410503

2017/01/04 RR169183283LB

2017/01/23

النسر التجارية

1074400

2016/12/30 RR169184655LB

2017/01/23

رامي سليم حداد

1381961

2017/01/02 RR169183297LB

2017/01/23

 ( Vital Plastنشاة حسن فياض )

1082789

2017/01/03 RR169184709LB

2017/01/23

ب ــاك تــولـيــب تكنولوجية الطباعة 1382618
الرقمية ش.م.م

2017/01/09 RR169183310LB

2017/01/25

كمال عبد السالم مرعب

1086604

2017/01/03 RR169184757LB

2017/01/27

سيمون اميل اسحق

1388406

2017/01/03 RR169183354LB

2017/01/23

الف ـ ـ ــوا رومـ ـ ـ ــان ش.م.م 1091285 LA VOIE
ROMAINE SARL

2017/01/05 RR169184788LB

2017/01/25

موود ش م م

1388814

2017/01/10 RR169183368LB

2017/01/24

1096183

2017/01/04 RR169184814LB

2017/01/23

شركة اخشاب العالم ش.م.م

824845

2017/01/03 RR169183399LB

2017/02/10

نايس برايس (احمد موسى طفيلي) 1098159

2016/12/30 RR169184831LB

2017/01/23

تروبيكانا فودز ش.م.م

824856

2017/01/05 RR169183408LB

2017/01/23

ســوسـيـتـيــه دوغـ ــران ري ـس ـتــوران اي 1109061
دولوازير ش.م.م

2017/01/09 RR169184920LB

2017/01/23

يولكا باالس (بيار الياس مدلج)

825106

2017/01/03 RR169183411LB

2017/01/25

تو فو - TOO FOUميشال ابو زيد

832899

2017/01/03 RR169183439LB

2017/01/24

ريف دروات ش.م.ل 247077 RIVE DROITE
S.A.L

2017/01/03 RR169185151LB

2017/01/25

THE LIVING ROOM SARL

839423

2016/12/30 RR169183473LB

2017/01/27

كامب هوسبيتاليتي انفستمنتس 2746996
هولدنغ ش.م.ل

2017/01/09 RR169185182LB

2017/01/27

 FASHION POST SARLفــاشــن 840105
بوست ش.م.م

2016/12/31 RR169183495LB

2017/01/23

شركة اكسترام غروب ش.م.م

1127222

2017/01/03 RR169185222LB

2017/01/23

سـ ـمـ ـي ــر ي ـ ــوس ـ ــف وهـ ـ ـب ـ ــي امل ـ ـصـ ــري 841144
لتجارة السيارات املستعملة

2017/01/10 RR169183513LB

2017/01/23

مايكر MAKER -

1128832

2017/01/04 RR169185253LB

2017/01/23

كرييتيف امباكت ش.م.م

1132075

2017/01/10 RR169185298LB

2017/01/24

شـ ــركـ ــة فـ ــورت ـ ـشـ ــن ك ــوكـ ـي ــز ش.م.م 842222
Fortune Cookies sarl

2017/01/09 RR169183527LB

2017/01/23

عـلـيــان غ ــروب (م ـف ــروش ــات دي ـكــور) 1133021
عبدالله عليان وشركاه

2017/01/03 RR169185307LB

2017/01/23

845637

2017/01/03 RR169183558LB

2017/01/23

دوم توريست ش.م.م

1133181

2017/01/04 RR169185315LB

2017/01/23

اكـ ــوز لــان ـتــاج (انـ ـط ــوان س ـعــد الـلــه 851073
زوين)

2017/01/09 RR169183575LB

2017/02/20

جورج الياس كيروز

1134484

2017/01/05 RR169185338LB

2017/01/24

ارابـ ـ ـي ـ ــان ان ـف ـس ـت ـم ـنــت ان ـ ــد ت ــوري ــزم 896812
ش.م.م

2017/01/09 RR169183615LB

2017/01/23

شركة بيتش مديكال ش.م.ل

1139995

2017/01/03 RR169185386LB

2017/01/23

رحالت للسياحة والسفر ش.م.م

1153723

2017/01/03 RR169185559LB

2017/01/25

بروكس ش.م.م

898495

2017/01/04 RR169183646LB

2017/01/24

براند اي .دي ش.م.م

1155239

2017/01/04 RR169185580LB

2017/01/27

لينكس نت ش.م.م

899716

2017/01/05 RR169183663LB

2017/01/23

آفاق  /سوماك

1155715

2017/01/09 RR169185602LB

2017/01/23

شركة سنتر ابو جخ للكهربائيات

914219

2017/01/04 RR169183734LB

2017/01/25

فاست توسورف ش.م.ل

1158064

2017/01/03 RR169185620LB

2017/02/01

رأفت حسني ظروف

924153

2017/01/05 RR169183805LB

2017/01/25

شركة حكيم اخوان وشركائهم اش946644 .
اش .اش .ش.م.ل

2017/01/04 RR169183884LB

2017/01/23

شركة عــازاركــو للتجارة واملقاوالت 1164335
ش.م.م

2017/01/03 RR169185664LB

2017/01/24

دكاش كار ش.م.م

947747

2017/01/03 RR169183898LB

2017/01/25

كوكس ش.م.م COOKS SARL

شركة الجنوب للنفط ش0م0م0

ش ــرك ــة اروك ـ ـ ــون (الـ ـش ــرق االوس ـ ــط) 1000139
ش.م.م

2017/01/04 RR169184200LB

2017/02/16

 247ش.م.م

1002907

2017/01/03 RR169184235LB

2017/01/23

باستا دي كازا ش.م.م

1008665

2017/01/03 RR169184289LB

2017/01/25

اليوس ش.م.م

1011789

2017/01/10 RR169184301LB

2017/01/24

شركة ميد ياتس ش.م.م

1017905

2017/01/04 RR169184332LB

2017/01/23

شركة بلو بلوغا ش.م.م

1019164

2017/01/03 RR169184363LB

2017/01/25

1040355

2017/01/03 RR169184434LB

2017/01/23
2017/01/23

الشركة االميركية لالدارة

نديم كريم الحايك

اي ام اي غروب ش م م

1164377

2017/01/05 RR169185681LB

2017/01/24

كيو لنغ ش.م.م

1169786

2017/01/04 RR169185749LB

2017/01/23

صدقة ميكانيكس

961773

2017/01/03 RR169183972LB

2017/01/23

شركة ملتي براندز ش.م.م

962053

2017/01/04 RR169183986LB

2017/01/23

ص ـيــدل ـيــة وائ ـ ــل (وائـ ـ ــل رجـ ــا بــريــش 1171390
سلمان)

2017/01/03 RR169185810LB

2017/01/24

سركيس نظرت سانتوريان

962812

2017/01/10 RR169183990LB

2017/01/23

( RO-TIAكلودين قبالن منصور)

1171722

2017/01/04 RR169185823LB

2017/01/23

الشركة املتحدة  A.N.Nش.م.ل

964382

2017/01/03 RR169184006LB

2017/01/25

سيمون قبالن مسعد فارس

1178694

2017/01/04 RR169185908LB

2017/01/27

شركة سمك للتجارة ش.م.م

966349

2016/12/29 RR169184023LB

2017/01/23

استشارات للشرق االوسط ش .م.ل

1179698

2017/01/03 RR169185911LB

2017/01/23

شركة ابو املنى ملواد البناء ش.م.م

977092

2017/01/03 RR169184068LB

2017/01/23

سهيل بشاره شرابيه

1188087

2017/01/05 RR169185987LB

2017/01/23

وان تو وان ش.م.م SARL 121

977240

2016/12/29 RR169184071LB

2017/01/27

شركة كالسيك ش.م.م 1193973 classic s.a.r.l

2017/01/03 RR169186143LB

2017/01/23

بولس جرجس القصيفي

999351

2017/01/04 RR169184187LB

2017/01/23

مؤسسة ب ــدران الـتـجــاريــة (ج ــوزاف 999990
فؤاد بدران)

2016/12/31 RR169184195LB

2017/01/23

ادفــانــس ميديا ش.م.م 1195301 ADVANCE
MEDIA SARL

2017/01/03 RR169186174LB

2017/01/23

شركة كرمه اند كو اوف شور ش.م.ل 1199812

2017/01/03 RR169186228LB

2017/01/24
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اسم املكلف
الينز للهندسة واملقاوالت ش.م.م
شركة متري ش.م.م

تاريخ الزيارة الثانية

رقــــــــــــــم رقم البريد املضمون
املكلف
2017/01/04 RR169186231LB 1200048

تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
2017/01/23

شركة اي تــي كونسالتنتس غــروب 1323505
ش.م.م

2017/01/04 RR169187912LB

2017/01/26

شركة ميديا لــوغ اكسيسيبيليتيز 1335552
ش.م.ل

2017/01/05 RR169187957LB

2017/02/02

شركة انك بالس ش م م

1336878

2017/01/05 RR169187991LB

2017/01/23

شركة سي آر سكوير ش.م.م

1342754

2017/01/04 RR169188056LB

2017/02/03

1343387

2017/01/04 RR169188095LB

2017/01/23
2017/01/23

1200440

2017/01/09 RR169186245LB

2017/02/13

 Healthy Food Expertل ـل ـت ـجــارة 1200808
العامة ش.م.م

2017/01/03 RR169186259LB

2017/01/23

زيرو ج ش.م.م

1200859

2017/01/03 RR169186262LB

2017/01/25

شركة باورتك ليميتد ش.م.م

اكال ش.م.م ACCAL S.A.R.L

1202131

2017/01/03 RR169186276LB

2017/01/24

شركة كول ميد ش.م.ل

1204256

2017/01/05 RR169186302LB

2017/01/25

شــركــة شــوكــوال دراج ـيــه وكومباني 1345368
شمم

2017/01/05 RR169188113LB

كولدج فود سرفيسز لبنان ش.م.م

1205336

2016/12/30 RR169186347LB

2017/01/26

جوزاف ريمون مرزا

1346878

2017/01/09 RR169188127LB

2017/01/25

محمد علي أسعد

1206771

2017/01/03 RR169186364LB

2017/01/23

عبر البحار للمعادن ليمتد ش.م.م

1208422

2016/12/30 RR169186404LB

2017/01/23

( JAKO TEXTILESجاكلني انطوان 1347896
تفنكجي)

2017/01/03 RR169188144LB

2017/01/23

اية -ليلى منير سمهون

1208640

2017/01/03 RR169186421LB

2017/01/23

احمد علي عزالدين

1348182

2017/01/05 RR169188158LB

2017/01/23

س كوميونيكيشن ش.م.م

1229500

2017/01/03 RR169186452LB

2017/01/25

رضا ستورز ش.م.م

1357019

2017/01/09 RR169188192LB

2017/01/23

اسـتـثـمــار مـلـهــى غــرانــديــوز (ف ــارس 1231875
ميشال ابو رجيلي)

2017/01/02 RR169186466LB

2017/01/25

شركة مجد للمحروقات ش.م.م

1364719

2016/12/31 RR169188317LB

2017/01/24

مؤسسةمالك للتجارة و التعهدات 1220381
(عباس حسني حيدر)

2017/01/03 RR169186483LB

2017/01/23

م ــؤس ـس ــة س ـ ــارة ل ـل ـت ـج ــارة ال ـع ــام ــة 1369367
(مازن مصطفى عيد)

2017/01/04 RR169188334LB

2017/01/23

 - F&B s.a.r.lاف اند بي ش.م.م

1369626

2017/01/09 RR169188348LB

2017/01/25

ش ــرك ــة املـ ــركـ ــز االوروب ـ ـ ـ ـ ــي ل ــاع ــان 1220637
والنشر والتوزيع ش.م.ل

2017/01/03 RR169186506LB

2017/01/23

شركة أكوا الونج ش.م.م

1371088

2017/01/04 RR169188379LB

2017/01/23

عمدكو (وجدي ذياب بو عماد)

1222195

2017/01/04 RR169186554LB

2017/01/24

رامي مصطفى مقدم

1371325

2017/01/03 RR169188382LB

2017/01/23

شركة رينغز ش.م.م

1222465

2016/12/29 RR169186568LB

2017/01/23

البوق لخدمات الشحن ش.م.م

1375281

2017/01/10 RR169188436LB

2017/01/23

املها ش.م.م AL-MAHA SARL

1214382

2017/01/03 RR169186599LB

2017/01/24

اكواج ستورم

1375295

2017/01/03 RR169188440LB

2017/01/25

الشركة اللبنانية العاملية للبترول 1214717
ش.م.م

2017/01/04 RR169186608LB

2017/01/25

ب ــاك تــولـيــب تكنولوجية الطباعة 1382618
الرقمية ش.م.م

2017/01/07 RR169188569LB

2017/01/25

طوني جورج يعقوب

1218718

2017/01/05 RR169186656LB

2017/01/25

درجاني غروب ش.م.م.

1383292

2017/01/03 RR169188586LB

2017/01/24

جورج جوزف مغني

1192637

2016/12/30 RR169186727LB

2017/01/23

موود ش م م

1388814

2017/01/10 RR169188674LB

2017/01/24

ك ــونـ ـه ــان ارك امل ـ ـح ـ ــدودة ل ــأن ـت ــاج 1235658
والتنقيب والصب واملقاوالت

2017/01/04 RR169186815LB

2017/01/23

C.S ELECTRIC

1394828

2017/01/03 RR169188762LB

2017/01/23

شركة windsorSARL

1395528

2017/01/04 RR169188802LB

2017/01/24

شركة سيدر روز للخدمات الدولية 1241702
ش.م.م

2017/01/03 RR169186877LB

2017/01/23

ش ـ ــرك ـ ــة سـ ـ ـك ـ ــاي هـ ــولـ ــدنـ ــغ ش.م.ل 1397420
(هولدنغ)

2017/01/03 RR169188816LB

2017/01/26

شركة لوغريل ش.م.م

1242969

2017/01/10 RR169186885LB

2017/01/23

بالك ش م ل

1402214

2017/01/04 RR169188847LB

2017/01/23

الياس فارس صليبا

1254435

2017/01/10 RR169186979LB

2017/01/23

ليبانيز ميل دليفيري ش.م.م.

1410503

2017/01/04 RR169188881LB

2017/01/23

 Sab Clothingش.م.م.

1261309

2017/01/10 RR169187104LB

2017/01/23

شركة بيسي  -تك ش.م.م

1423939

2017/01/04 RR169188952LB

2017/01/23

عبداللطيف مصطفى عبدالكريم 1261860 -
تجارة خردة و سكراب

2017/01/03 RR169187121LB

2017/01/23

شركة انفنتي (رضوان الحسيني و 1424026
شركاه)

2017/01/03 RR169188966LB

2017/01/23

شركة مارشيه الساحة ش.م.م.

1263479

2017/01/05 RR169187149LB

2017/01/24

سام تريدينغ ش.م.م

1424256

2017/01/04 RR169188970LB

2017/01/31

فردان استاتيك سنتر ش.م.م.

1265876

2017/01/09 RR169187197LB

2017/01/23

حسان علي العبد الله

1428202

2017/01/03 RR169188997LB

2017/01/23

مؤسسة غانم للصناعة والتعهدات 1266518

2017/01/05 RR169187206LB

2017/01/24

شركة شاغوري ش.م.م

1428404

2017/01/03 RR169189003LB

2017/01/23

مؤسسة فور كلورز

1291009

2017/01/03 RR169187237LB

2017/01/23

تارودا غروب ش.م.م

1445162

2016/12/30 RR169189096LB

2017/01/25

ايلي سركيس سمعان

1269025

2017/01/03 RR169187245LB

2017/01/24

احمد جمعه للتجارة

1445444

2017/01/04 RR169189105LB

2017/01/23

شركة ريــوســي للسياحة والتجارة 1269615
والخدمات ش.م.م

2017/01/03 RR169187268LB

2017/01/24

كارول اسعد حداد 1456485 GOLDEN LINE

2016/12/30 RR169189167LB

2017/01/23

1271836

2017/01/03 RR169187285LB

2017/01/23

1464685 RANJELLA DESIGN BERDAYTI
SARL

2017/01/09 RR169189215LB

2017/01/23

سـ ـم ــار ت ـك ـنــولــوجــي ش.م.ل 1273354 smart
technology sal

2017/01/04 RR169187311LB

2017/01/27

زي ــد .ام .ك ــاي .النــدسـكـيــب اركيتكت 1465214
ش.م.م

2017/01/09 RR169189238LB

2017/02/01

العربية للعود -عبد العزيز سليمان 1274408
الجاسر الضويحي

2017/01/07 RR169187325LB

2017/01/23

الشركة العامة للمقاوالت والتجارة 1472094
ش.م.م

2017/01/04 RR169189290LB

2017/01/23

شركة هوم غودز ش.م.م

1275823

2017/01/07 RR169187356LB

2017/01/23

ساوا غروب ش.م.م.

1473897

2017/01/09 RR169189312LB

2017/02/01

شركة ريش ش.م.م

1278583

2017/01/04 RR169187387LB

2017/01/24

شركة  J&O GROUPش.م.م

1481212

2017/01/03 RR169189374LB

2017/01/23

شركة دويهي بور لو بوا ش.م.م.

1280873

2017/01/04 RR169187427LB

2017/01/25

اوفيس الكترو اوتوميشن ش.م.م.

1485995

2017/01/03 RR169189405LB

2017/02/01

سوليوشنز كومبيوتر تكنولوجي 1282445
( برنار نقوال الحاج )

2017/01/05 RR169187461LB

2017/01/24

ماديفا ش.م.م

1494236

2017/01/03 RR169189502LB

2017/01/25

س  -سايد ش.م.ل

1284743

2017/01/09 RR169187515LB

2017/01/23

لوريساك ش.م.ل

1494824

2017/01/04 RR169189516LB

2017/01/23

جوزف حليم واكد

1285840

2017/01/07 RR169187529LB

2017/01/23

احمد داود منصور بواسطة وكيل 1497094
التفليسة املحامي دنيا سليمان

2017/01/05 RR169189555LB

2017/01/23

فاستراك هولدنغ ش.م.ل

1286136

2017/01/04 RR169187546LB

2017/01/23

البرق للتجارة والنقل

1717854

2017/01/03 RR169189706LB

2017/01/25

شركة وايد شات ش.م.م

1289574

2017/01/05 RR169187585LB

2017/01/23

محمد ابراهيم صالح

1298333

2017/01/10 RR169187651LB

2017/01/31

شركة املهندس روبير الحاج شاهني 2385551
وشركاه ش.م.ل

2017/01/04 RR169189799LB

2017/01/23

ان دي ار فاينانس ش.م.ل هولدنغ

1299423

2017/01/04 RR169187679LB

2017/01/27

سعيد حميد عرابي

2387519

2017/01/03 RR169189842LB

2017/02/03

شركة اي .موتيف ش.م.م

1300354

2017/01/09 RR169187705LB

2017/01/25

استثمار هولدنغ ش م ل

2389735

2017/01/10 RR169189873LB

2017/01/23

جي تك سيكيرتي ليمتد ش.م.م

1302811

2017/01/10 RR169187736LB

2017/01/24

شركة ميكسماستر ش م ل

2393537

2017/01/10 RR169189895LB

2017/01/24

اكوان ترايدنغ اند اندستريز ش.م.م 1305090

2017/01/03 RR169187753LB

2017/01/24

شركة ميرا  -كليه ش.م.م.

2399730

2017/01/04 RR169189944LB

2017/01/25

دي دي بي ليفنت ش.م.ل.

1308560

2017/01/04 RR169187807LB

2017/01/23

فان روم ش.م.م.

2401045

2017/01/05 RR169189958LB

2017/01/23

ان دي ار ش.م.ل

1309542

2017/01/04 RR169187815LB

2017/01/27

مروى غروب ش.م.م

1420148

2017/01/04 RR169189961LB

2017/01/23

كحول للتجارة (علي احمد شحرور) 1312722

2017/01/03 RR169187841LB

2017/01/24

احمد جمعه للتجارة

1445444

2017/01/04 RR169190029LB

2017/01/23

( TOOLS STUFFميثم عبد الواحد 1320318
غافل)

2017/01/03 RR169187886LB

2017/01/23

شركة غايت واي ش.م.م

1446642

2017/01/10 RR169190046LB

2017/01/24

حايك غروب ش.م.م.

2404153

2017/01/04 RR169190094LB

2017/01/23

FASHION BOX S.A.R.L
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إعالنات
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سيدرس مابل لالستثمار ش م م

1356130

2017/01/04 RR169190205LB

2017/01/23

ورثة الياس جرجي برجي

2433196

2017/01/03 RR169190240LB

2017/01/24

شركة غلوبال ترايد ش م م 2214231 Global
Trade sarl

2017/01/09 RR169192308LB

2017/01/25

بوتيك كايترينغ ش.م.ل

2436935

2017/01/03 RR169190253LB

2017/01/24

شــركــة ادارة وخــدمــات الضيافه ش 2445168
مم

2017/01/03 RR169190341LB

2017/01/27

 CHARLIE AUTOلصاحبها شربل 1784019
غطاس بولس

2017/01/05 RR169192360LB

2017/01/23

اي اون انترتاينمينت ش م م

1784542

2017/01/04 RR169192387LB

2017/01/24

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــداقـ ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـعـ ــارض 2456682
واملؤتمرات ش م م

2017/01/04 RR169190412LB

2017/01/24

سلكشنز ش م م

1798536

2017/01/04 RR169192550LB

2017/01/23

2461790

2017/01/03 RR169190443LB

2017/01/24

 ( AUTO TARHINIابــراهـيــم احمد 1803357
ترحيني )

2017/01/04 RR169192585LB

2017/01/24

ش ـ ــرك ـ ــة وك ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـش ـ ــرق االوس ـ ـ ـ ــط 2472119
للتخليص والشحن ش م م

2017/01/03 RR169190505LB

2017/01/24

سكوب ارت اوف كومينيكيشن ش 1805149
مم

2016/12/30 RR169192625LB

2017/01/23

شركة غوبو ش م م

2472339

2017/01/09 RR169190514LB

2017/01/25

تريبولس فارما ش.م.م

1806089

2017/01/05 RR169192634LB

2017/01/23

اي ار ايفنتس ش م م

2478199

2017/01/03 RR169190576LB

2017/01/24

ان واي اي ش.م.م.

1806441

2017/01/04 RR169192651LB

2017/01/23

افريقيا انترناشونال غروب ش.م.م

2488739

2017/01/03 RR169190647LB

2017/01/23

عواضة تريدينغ كومباني ش.م.م

1815931

2017/01/03 RR169192736LB

2017/01/24

NOBEL Petroleum Gas Oil

2489418

2017/01/03 RR169190655LB

2017/01/23

تولز .كو TOOLS.CO

1815973

2017/01/05 RR169192740LB

2017/01/25

سـ ـ ـم ـ ــارت ـ ــك تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــز ش.م.ل 1724977
SMARTEC Technologies s.a.l

2017/01/04 RR169190704LB

2017/01/24

شركة اوول بالكس ش.م.ل

1820762

2017/01/03 RR169192798LB

2017/01/23

شركة لفل تو ش.م.م.

1821588

2017/01/03 RR169192815LB

2017/01/23

ايلي باسيل للتعهدات

1727672

2017/01/03 RR169190770LB

2017/01/27

ليف اليف ش م م

1835977

2017/01/03 RR169192886LB

2017/01/27

حسني محمد تلجه

1730096

2017/01/03 RR169190797LB

2017/01/23

مراسينا ش م م

1838562

2017/01/03 RR169192909LB

2017/01/23

نهرا اينفستمنت ش.م.ل.

1732780

2017/01/03 RR169190845LB

2017/01/31

ماريليني ش.م.م.

1840538

2017/01/05 RR169192930LB

2017/01/24

Q Entertainment SARL

1733113

2017/01/05 RR169190868LB

2017/01/23

IMCO SECS

1848998

2017/01/03 RR169192974LB

2017/01/27

محطة الزهراني للمحروقات(حسني 1734729
جمعة)

2017/01/04 RR169190942LB

2017/01/26

اوريغامي ش م ل

1861729

2017/01/09 RR169193113LB

2017/01/23

انغام للسهر ش م م

1861839

2017/01/03 RR169193127LB

2017/01/24

شـ ــركـ ــة ال ـ ـشـ ــرق االوس ـ ـ ـ ــط ل ــان ـت ــاج 1744193
ش.م.م.

2017/01/10 RR169191038LB

2017/02/01

شركة ك & ك ش.م.م.

باسم احمد غانم

1746265

2017/01/03 RR169191055LB

2017/01/23

شركة شوارتز اوتو بارتز ش.م.م

1863626

2017/01/03 RR169193158LB

2017/02/07

شركة اس ار ام يونايتد ش م م

1868635

2017/01/10 RR169193201LB

2017/01/23

عامر عبد الله صبح

1747903

2017/01/04 RR169191072LB

2017/01/24

شركة مطعم مقهى الصيفي ش م ل 1871120

2017/01/03 RR169193229LB

2017/01/23

مودرن ترايدنغ اند سرفيسز

1754442

2017/01/03 RR169191143LB

2017/01/27

الورا لتأجير السيارات ش.م.م

1876244

2016/12/31 RR169193317LB

2017/01/25

يو اس اوكشونز ش.م.م.

1757189

2017/01/04 RR169191165LB

2017/01/23

concrete for construction

1759640

2017/01/10 RR169191188LB

2017/01/25

شــركــة س ــوق الـبــركــة ابــراهـيــم احمد 1879514
كعكي وشركاه توصية بسيطة

2017/01/03 RR169193365LB

2017/01/27

لؤلؤة الشرق للتجارة العامة ش.م.م 1763348

2016/12/30 RR169191231LB

2017/01/24

الـخــدمــات الهندسية الفنية ش.م.ل 1764158
اوف شور

2017/01/04 RR169191245LB

2017/01/24

مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز س ـ ـعـ ــادة 1884105
وشركاه

2017/01/05 RR169193419LB

2017/01/23

1890592

2017/01/04 RR169193422LB

2017/01/26

1974373

2017/01/04 RR169191280LB

2017/01/24

رويال سرفيز انترناسيونال ش م م 1890616

2017/01/03 RR169193436LB

2017/01/23

اوول بالكس ليبانون اوف شور ش 1980447
مل

2017/01/04 RR169191333LB

2017/01/31

1891726

2017/01/04 RR169193440LB

2017/01/24

شركة كنبايه ش.م.ل

1770884

2017/01/10 RR169191395LB

2017/01/23

ج ـ ـ ــان م ـ ـخـ ــول وشـ ـ ــركـ ـ ــاه (ت ــوصـ ـي ــة 1891814
بسيطة)

2017/01/09 RR169193453LB

2017/01/31

مجموعة السبع التجارية ش.م.م

1773308

2017/01/03 RR169191449LB

2017/01/23

بزنس بالتفورم ش م م

1891929

2017/01/04 RR169193467LB

2017/01/30

نورمان الكس لبنان ش.م.م

1781232

2017/01/03 RR169191483LB

2017/01/27

شركة كيوتك ش.م.م

1903071

2017/01/03 RR169193498LB

2017/01/23

2371924 leather house trading general
 internationalمحمد عقيل مروة

2017/01/03 RR169191523LB

2017/01/24

حايك كايترنغ ش.م.م.

1946179

2017/01/03 RR169193555LB

2017/01/24

DIBRA AUTO SALES

1949549

2017/01/03 RR169193586LB

2017/01/24

كيرو ش م ل

2375157

2016/12/30 RR169191568LB

2017/01/24

ليبانون اورينت بالس ش.م.ل

1951563

2017/01/09 RR169193609LB

2017/01/23

مازسكاي انوفيرا غروب ش م م

2375210

2017/01/03 RR169191571LB

2017/01/23

جتوما اندكو  -توصية بسيطة -

1953518

2017/01/03 RR169193612LB

2017/01/27

سي سي دي ش.م.ل

2376829

2017/01/04 RR169191599LB

2017/01/28

شــركــة اتــانـتـيــك م ــاري ــن ســارفـيـســز 2379791
ش.م.م.

2017/01/03 RR169191639LB

2017/02/01

ش ــرك ــة امل ـج ـم ــوع ــة ال ــدولـ ـي ــة الدارة 1954439
النوادي ش م ل

2017/01/03 RR169193626LB

2017/01/23

آي آر ديزاين ش.م.م

1956453

2017/01/03 RR169193657LB

2017/01/24

2263419

2017/01/04 RR169191761LB

2017/01/23

تيرا اليت ش م م

1912486

2017/01/03 RR169193705LB

2017/01/23

ال ـت ــوري ــدات وال ـخ ــدم ــات ال ـخ ـضــراء2267837 -
عباس فرحات وشركاه

2017/01/04 RR169191792LB

2017/01/25

محمد نمر مرعي

1920953

2017/01/03 RR169193728LB

2017/02/03

شركة سمبلي ريد ش.م.م

1925373

2017/01/05 RR169193776LB

2017/01/23

2268754

2017/01/09 RR169191801LB

2017/01/23

ريل كلينينغ سرفيسز 2274906 real cleaning
services

2017/01/03 RR169191832LB

2017/01/23

س ــام ــر حـ ـم ــود الـ ـتـ ـج ــاري ــة ( ســامــر 1933901
حسن حمود )

2017/01/03 RR169193802LB

2017/01/23

2277672

2017/01/04 RR169191850LB

2017/01/25

شركة انترناشونال بيليغ غروب اي 1938123
بي جي ش م ل

2017/01/03 RR169193855LB

2017/01/25

جورج قزحيا جنيور جورج موسى 2245443

2017/01/09 RR169191894LB

2017/01/23

1941951

2017/01/03 RR169193878LB

2017/01/25

اكارد ش.م.ل.

2250550

2017/01/03 RR169191917LB

2017/01/27

1943073 Atlantic...Ventilation,Heating&Coo
(lingنعيمه سامي جابر)

2017/01/03 RR169193904LB

2017/01/23

شركة يوباكو ش.م.م Youbaco sarl

2251522

2017/01/03 RR169191925LB

2017/01/23

صيدلية الفياضية

1960323

2017/01/05 RR169193952LB

2017/01/23

شركة أ ف ب غروب ش.م.م.

2252222

2017/01/03 RR169191948LB

2017/01/27

ت.س.م وك ترايد

1963760

2017/01/10 RR169193997LB

2017/01/24

ذي ي ـع ـقــوب غ ـ ــروب كــونـسـلـتـنـســي 2261091
ش.م.م.

2017/01/03 RR169191979LB

2017/01/24

M.A.K.S. and Partners s.a.r.l

1965025

2017/01/04 RR169194003LB

2017/01/23

اسامة معروف فاضل

2263357

2017/01/04 RR169191996LB

2017/01/23

مؤسسة نور للتجارة ( بسام امني 1974064
مراد )

2017/01/03 RR169194051LB

2017/01/24

حسني حسن زهري

2237042

2017/01/03 RR169192033LB

2017/01/23

1453415

2017/01/09 RR169195009LB

2017/01/23

رياض خالد املحمود

2238579

2017/01/03 RR169192095LB

2017/01/23

الشركة الدولية للصناعة والتجارة 2218581
 /IC2/ش.م.م

2016/12/31 RR169192121LB

2017/01/25

شركة اس.تــي.ســي الشاعر للتجارة 1775414
العامة ش.م.م.

2017/01/04 RR169195012LB

2017/01/24

شركة ايشي بان غروب ش.م.م

1457535

2017/01/04 RR169195030LB

2017/01/23

شركة بي كاي انترتيمنت ش م م

2229438

2017/01/04 RR169192223LB

2017/01/27

سي ميديا ش.م.ل

1795134

2017/01/05 RR169195131LB

2017/01/26

الرايات للسياحة والسفر ش م م

2231272

2016/12/30 RR169192237LB

2017/01/23

ياز  -كو ش.م.م.

2209833

2017/01/07 RR169192254LB

2017/01/23

ش ــرك ــة األرز وال ـن ـخ ـي ــل لـلـسـيــاحــة 1811006
وال ـس ـف ــر ش.م.مCEDARS AND .
PALMS - tourism & travel S.A.R.l

2017/01/09 RR169195247LB

2017/01/23

احمد جمال الشويخ

رتايل كوم ش م ل

بيبر رستو كلوب ش م م

محل احمد علي ياسني التجاري

لوستيريا ش م م
برفيكت ش.م.م

بزنس كود ش.م.ل

اكسبو سانت انطوان
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رقــــــــــــــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
املكلف
RR169195255LB 1824241
شركة اي زي ام ش.م.م
RR169195295LB 1835977
ليف اليف ش م م
RR169195335LB 1848799
غلوبال اوتو بيروت (ش م م)
RR169195349LB 1849923
سيتي غريل ش م م
RR169195366LB 1861167
مؤسسة ياسر محمود جبر
RR169195370LB 1864367
ام اس تك للهندسة ش م م
RR169195437LB 1885982
يلو انرجي ش م م
RR169195445LB 1888430
جي كوميونيكايشنز ش م م
RR169195468LB 1894493
الحجر االصيل
RR169195508LB 1920953
محمد نمر مرعي
RR169195511LB 1921949
شركة ز.م.س .موتورز ش م م
RR169195525LB 1922494
ساراسو ش.م.ل
شركة ابناء عبد القادر الحالب ش.م.م RR169195539LB 1923632
RR169195587LB 1928220
شركة اكسبو مرعب ش.م.م.
RR169195627LB 1936774
شركة ب.س.ج ليدرز ش.م.م.
RR169195635LB 1939553
MY BAKERY SAL
شركة زغيب للصناعة والتجارة ش م م RR169195689LB 1958616
RR169195692LB 1960464
KALDA S.A.R.L
RR169195701LB 1965224
برافدا كورب ش.م.ل.
RR169195715LB 1965532
ايت وال ش.م.م
ش ــرك ــة ف ــرح ــات ل ـت ـج ــارة ال ـس ـي ــارات RR169195732LB 1966716
ش.م.م
RR169195785LB 1974373
احمد جمال الشويخ
ش ــرك ــة ع ـط ــوي و ع ـب ــاس ل ـل ـت ـجــارة RR169195817LB 1984804
ش.م.م
RR169195953LB 2015452
شركة ال جيرول ش م ل
RR169196066LB 2029351
اينولوجيا ش م ل
شركة دبانة للزراعة هولدنغ ش م ل RR169196070LB 2032220
RR169196083LB 1734218
ميشال جورج سعد
RR169196106LB 1739264
شركة اف اند ب برو ش.م.ل
RR169196168LB 1753629
جنى للسيارات ش.م.م.
RR169196256LB 1499022
PRIME TRADING
شـ ــركـ ــة اح ـ ـمـ ــد امل ـ ـص ـ ــري وشـ ــركـ ــاه RR169196273LB 1501800
للتجارة و املعادن
RR169196300LB 1508628
L.H. BECHARA
RR169196361LB 1558870
ماكيا ش.م.م
RR169196375LB 1562523
حايك للطباعة والنشر ش.م.م
ش ــرك ــة ع ــزال ــدي ــن ل ـل ـت ـج ــارة ال ـعــامــة RR169196446LB 1591388
ش.م.م0
RR169196450LB 1601838
يو -فرم ش.م.م
RR169196463LB 1613643
ال رانشو انترتاينمنت ش.م.ل
RR169196477LB 1616003
غالستيكو ش.م.م
مؤسسة يونيبالست (بتول احمد قميحة ) RR169196485LB 1622084
RR169196494LB 1626348
هاي اون ويلز ش.م.ل
RR169196548LB 1630468
سمير رامز اسعد درغام
RR169196619LB 1639926
شركة ديليشوز وورلد ش.م.م
RR169196622LB 1642164
جمال احمد الذقاني
RR169196636LB 1649436
نعمة الله بيكري ش.م.م
RR169196684LB 1664656
 J.F. Carsش.م.م.
RR169196724LB 1691286
أبو زناد أندستري ش.م.م
RR169196772LB 1716473
ستايل اوف ذي تايم ش.م.م.
RR169196857LB 1728101
آر.تي.اوتوبارتس ش.م.م.
شركة فاميكس املجموعة الدولية ش.م.مRR169196914LB 1731653 .
RR169197185LB 1826934
بازلت ش.م.م.
واندر بوكس انترتاينمنت ش.م.م RR169197248LB 2084144
ش ـ ــرك ـ ــة سـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــان ت ـ ـ ــراي ـ ـ ــدن ـ ـ ــغ ان ـ ــد RR169197322LB 2506083
انفستمنت ش م ل
RR169197353LB 2507884
عباس حسني جوهر
RR169197367LB 2511331
خالد عبد الله الفضل
RR169197424LB 1476982
كابري دي كارلو ش.م.ل.
RR169197441LB 1485401
سمارتك (فريد علي عاصي)
RR169197469LB 1487591
يوني فود انفستنمت ش.م.م
الوجيه ترايدينغ كومباني ش.م.مRR169197486LB 1490441 .
RR169197490LB 1494824
لوريساك ش.م.ل
RR169197526LB
اوش ـ ـن ـ ـي ـ ـي ـ ــر ان ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــاش ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــال 246127 /
لصاحبها عدنان عوض فاضل

تاريخ الزيارة الثانية

تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
2017/01/23
2017/01/27
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/25
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/25
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/26
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/25
2017/01/23
2017/01/25
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/23

2017/01/04
2017/01/09

2017/01/24
2017/01/23

2017/01/04
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/05
2017/01/04
2017/01/03
2017/01/03
2017/01/05

2017/01/31
2017/01/31
2017/01/26
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23

2017/01/03
2017/01/10
2017/01/09
2017/01/03

2017/01/24
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/23

2017/01/04
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/03
2017/01/04
2017/01/09
2017/01/03
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/07
2017/01/03
2017/01/09
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/05
2017/01/09
2017/01/10

2017/01/24
2017/01/31
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/25
2017/01/24
2017/01/23
2017/02/01
2017/01/23

2017/01/09
2017/01/09
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/10
2017/01/09

2017/01/24
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/25

2017/01/03
2017/01/09
2017/01/06
2017/01/05
2016/12/31
2017/01/05
2017/01/04
2017/01/10
2017/01/05
2017/01/03
2017/01/09
2017/01/04
2017/01/10
2017/01/03
2017/01/03
2017/01/04
2017/01/03
2017/01/04
2017/01/10
2017/01/03
2017/01/04

2017/01/03 RR169197662LB

2017/01/23

مــالـتــي-تــاسـكــرز(ابــراهـيــم اسماعيل 2247958
رضا)
2251398
شركة آمآر ش.م.م.
2263590
فرانك اوتو سيلز ش م م
2402214
ليمو اتو بارتس ش.م.م
م ـي ـكــروالي ـتــس ل ـب ـنــان (فـ ــرع لـشــركــة 2265999
اجنبية)
2275289
غسان مارون ناصيف
2286459
ار سي سي ش م م
2105787
شركة هيا فاشني غروب ش.م.م
آر سكوير سي فــور جنرال ترايدنغ 2114379
ش.م.م.
فــاشــون ان ــد س ـتــراي غ ــروب (اف اي 2121942
جي ) ش م ل
2140734
شركة ثري آي شينينغ ش.م.م
ش ــرك ــة ف ــوك ــس مــاي ـنــدز ســولــوشـنــز 2146708
ش.م.م
2156101
فود سرفيسز Food services
2162349
نيوتورك
2411798
AMIR PRINTS SARL
ش ــركــة ش ـهــاب ه ــوم سـنـتــر 2443581 chehab
 home centerش.م.م
2450508
براندز بوكس ش.م.م.
2459683
جي ايتش جي غروب ش م م
2464852
TJB CO SARL
2491788
أحيا غروب ش.م.ل
2505356
Blenz
2507490
شركة روت  69برودكشن ش م ل
2507628
راديانت ش.م.ل
شـ ــركـ ــة انـ ــدس ـ ـتـ ــريـ ــال انـ ـ ــد جـ ـن ــرال 2515924
سرفسز ش م م
سيكيورتي فالش كونترول ش.م.ل2162510 .
2176890
شركة فانيزيا اوتو سايل ش.م.م.
2179997
كوول اكسبرتس ش.م.م
2202590
وليد حسن حمدان

RR169197693LB
RR169197702LB
RR169197716LB
RR169197733LB

2017/01/03
2017/01/10
2017/01/04
2017/01/05

2017/01/23
2017/01/30
2017/01/23
2017/02/02

RR169197764LB
RR169197781LB
RR169198005LB
RR169198022LB

2017/01/03
2017/01/09
2017/01/04
2017/01/03

2017/01/27
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23

2017/01/10 RR169198053LB

2017/01/23

2017/01/06 RR169198169LB
2017/01/09 RR169198172LB

2017/01/23
2017/01/23

RR169198212LB
RR169198230LB
RR169198288LB
RR169198393LB

2017/01/05
2017/01/05
2017/01/09
2017/01/05

2017/01/23
2017/01/23
2017/01/26
2017/01/23

RR169198455LB
RR169198481LB
RR169198495LB
RR169198549LB
RR169198597LB
RR169198610LB
RR169198623LB
RR169198654LB

2017/01/09
2017/01/04
2017/01/05
2017/01/05
2017/01/05
2017/01/09
2017/01/04
2017/01/04

2017/02/07
2017/01/23
2017/01/26
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/31
2017/01/23
2017/02/01

RR169198685LB
RR169198711LB
RR169198725LB
RR169198835LB

2017/01/04
2017/01/09
2017/01/09
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23

دي بي اي برينتينغ هاوس ش م ل

2204478

2017/01/10 RR169198858LB

2017/01/24

ياز  -كو ش.م.م.

2209833

2017/01/07 RR169198875LB

2017/01/23

شركة مالتي تاسكرز ش.م.م

2544492

2017/01/05 RR169198994LB

2017/01/23

ميالد انطون الحاج

2552099

2017/01/09 RR169199014LB

2017/01/23

فواصل ش.م.م

2559052

2017/01/03 RR169199031LB

2017/02/03

اند ذن ش.م.م

2582232

2017/01/03 RR169199080LB

2017/01/24

بالنتيرا  Plantera -ش.م.م

2610552

2017/01/10 RR169199164LB

2017/01/23

م.ي.للمفروشات ش.م.م.

2632457

2017/01/09 RR169199181LB

2017/01/24

شركة تجهيزات املشرق ش.م.ل بواسطة 7979
وكيل التفليسة املحامي عيد حسون

2017/01/07 RR169199345LB

2017/01/23

8190

2017/01/04 RR169199354LB

2017/02/01

شركة عون للتجارة ش.م.م بواسطة 11676
وك ـي ــل الـتـفـلـيـســة امل ـح ــام ــي مـخــايــل
يزبك

2017/01/09 RR169199368LB

2017/01/23

شركة مرزوق منصور واوالده

80272

2017/01/03 RR169199425LB

2017/01/25

قزيلي اخوان

183905

2017/01/09 RR169199439LB

2017/01/26

شيدو ش .م .مSHEDO S.A.R.L .

274531

2017/01/03 RR169199442LB

2017/01/23

شــركــة بــاتـيــر مـحـمــود الـحـسـيـنــي و 1353524
شمس عز الدين

2017/01/04 RR169199460LB

2017/01/23

ان ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال ك ـل ـي ـبــر كــوم ـبــانــي 2528237
للمصارين والجلود ش.م.م.

2017/01/10 RR169199513LB

2017/01/23

شركة نت اسي للهندسة و التجارة 2538176
املحدودة في لبنان

2017/01/05 RR169199575LB

2017/01/23

شركة ديتال لالتصاالت والتعهدات 2538204
االن ـ ـشـ ــائ ـ ـيـ ــة ص ـ ـنـ ــاعـ ــة والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
املحدودة في لبنان

2017/01/05 RR169199589LB

2017/01/23

تنير ترايدنغ ش.م.م

2539781

2017/01/04 RR169199592LB

2017/02/02

كلي خليل

2550295

2017/01/05 RR169199646LB

2017/01/23

(gedeon for tradingنعيم جدعون)

2553081

2017/01/04 RR169199663LB

2017/01/23

فواصل ش.م.م

2559052

2017/01/03 RR169199677LB

2017/02/03

ادشتاين ش.م.م

2577077

2017/01/05 RR169199748LB

2017/01/23

نورا حكيم ش.م.م

2603446

2017/01/04 RR169199836LB

2017/01/24

بــرج ـي ـن ـيــا  -ل ـل ـص ـنــاعــة والـ ـتـ ـج ــارة 2616712
والتسويق ش.م.م.

2017/01/05 RR169199898LB

2017/01/23

2632484

2017/01/03 RR169199938LB

2017/01/23

مون اليت ش.م.م

اكتل للتجارة العام ش.م.م.
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2638726
فؤاد جورج جبور
2640269
كاراج وسيم للسيارات
2646250
هاموغس ش.م.م.
داني مراد وشريكه توصية بسيطة 2653686
فينكس كونتراكتينغ اند ترايدينغ 2669505
ش.م.م
2673240
الين ديزاين ش.م.م
2677800
تراست هاوس ش.م.م
2678248
نحاس تريدينغ ش.م.م.
(MARMAR General Tradeمحمود 2685557
علي مرمر)
2691712
هوملوكس ميدل ايست ش.م.م
2714572
شنجي كونسالتينغ ش.م.م
2723990
نيون عماد
2773520
سامر احمد الصياح
2776936
سوبر ماركت خالد احمد
2807181
أم.أي.أم .ش.م.م
2811020
Rosemary For General Trading

RR169199972LB
RR169199986LB
RR169200018LB
RR169200035LB
RR169200097LB

2017/01/09
2017/01/04
2017/01/05
2017/01/09
2017/01/03

2017/02/13
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/25
2017/01/27

RR169200106LB
RR169200123LB
RR169200137LB
RR169200168LB

2017/01/09
2017/01/05
2017/01/09
2017/01/05

2017/01/24
2017/01/24
2017/01/25
2017/01/23

RR169200171LB
RR169200256LB
RR169200273LB
RR169200361LB
RR169200375LB
RR169200446LB
RR169200477LB

2017/01/03
2017/01/09
2017/01/09
2017/01/05
2017/01/10
2017/01/05
2017/01/03

2017/01/27
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/31
2017/01/23
2017/01/25

شركة برايم للتجهيزات الطبية ش.م.م2837367 .
2841827
كايتر  360ش م ل
2845337
سوسيا تاغ ش.م.ل
2856034
ابو عجرم غروب ش م م
شركة ماجستي للمفروشات ش.م.ل 2862978
2866126
اوتو كالسيك ش.م.ل
2889771
سمار ريزورت ش.م.ل
2895407
طليع شاهني االعور
2931590
Basic Services SARL
2947550
مؤسسة عماد الدين التجارية

RR169200525LB
RR169200534LB
RR169200548LB
RR169200582LB
RR169200596LB
RR169200684LB
RR169200707LB
RR169200738LB
RR169200865LB
RR169200914LB

2017/01/03
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/03
2017/01/09
2017/01/09
2017/01/09
2017/01/03
2017/01/04
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/25
2017/01/25
2017/01/25
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23

2949846 Outsourcing and management (O & M) LLC
2958166
ADAM TRADING
2961962
Pharma Rabih
2992691
فالي بيوند ش م م
3006924
اديت انك ش.م.ل.
3048687
تل تايل ش.م.ل.
3084849
حسن فوزي فواز
2528864
شركة سبيد ترايد ش م م
72178
عادل شرباتي للتجارة
2057414 MACHINE
TECHNOLOGY
SARL
2063932
شركة ايكوسـ ــايف ش.م.م
2049451
سكاي وايف ش.م.م.
شـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــورت 2050495
انترناسيونال ش م م
1779591
بويكر للصحة العامة ش.م.ل
شركة البتول التجارية (علي ناصر 1333158
برجاوي وشركاه)
1275762
محمد عطيه املصطفى
قبرصلي لتاجير السيارات ش.م.م 194581
150160
محمد مصطفى قدوح
33622
عثمان مصباح املصري
مــؤس ـســة مـصـطـفــى ن ـجــم لـلـتـجــارة 78376
والصناعة
223477
محطة الزهراء  -القبة
221690
حسن عبد الله بدران
214275
هانتر ستور
1058559
ميكو شايد ليبانون ش.م.م
1188721
منى عبد الحسني كلش
ش ــرك ــة امل ـس ـي ــر ل ـل ـت ـج ــارة (م ـح ـمــود 197359
الخضر واوالده) ش.م.م
209465
صناعات البشعالني ش.م.م
247480
محمد زهير عبد الله بغدادي
242938
عبد الله صالح يوسف
فؤاد بهجت شعبان مخلص بضائع 237553
مرخص
م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــذوب ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة 237122
واملقاوالت (سليمان مجذوب)
100893
شركة سوناتا ش.م.ل
618258
الصيانة واالدارة العامة

RR169200928LB
RR169200962LB
RR169200993LB
RR169201146LB
RR169201203LB
RR169201322LB
RR169201367LB
RR169201720LB
RR169202019LB
RR169202685LB

2017/01/09
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/10
2017/01/09
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/10
2017/01/09
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/24
2017/02/01
2017/01/23
2017/01/25

2017/01/09 RR169202708LB
2017/01/09 RR169202773LB
2017/01/05 RR169202787LB

2017/01/25
2017/01/25
2017/01/24

2017/01/10 RR169202901LB
2017/01/09 RR169203028LB

2017/01/23
2017/01/23

RR169203059LB
RR169203345LB
RR169203460LB
RR169203677LB
RR169203751LB

2017/01/09
2017/01/06
2017/01/09
2017/01/05
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/02/02
2017/01/23

RR169203915LB
RR169203941LB
RR169203969LB
RR169204006LB
RR169204010LB
RR169204045LB

2017/01/09
2017/01/06
2017/01/04
2017/01/10
2017/01/06
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/26
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/24

RR169204108LB
RR169204160LB
RR169204227LB
RR169204258LB

2017/01/09
2017/01/10
2017/01/10
2017/01/06

2017/01/23
2017/02/03
2017/01/23
2017/01/23

2017/01/10 RR169204275LB

2017/01/31

2017/01/06 RR169204346LB
2017/01/09 RR169204465LB

2017/01/24
2017/01/23

265977
سيتي كومرشل للتصدير
1179160
ارسال  -خدمات االتصال ش.م.ل
246018
شركة نخول كوربوريشن ش.م.م
1313418
KALINA S.A.R.L
شركة يونيتك للهندسة واملقاوالت 110123
ش.م.م
1183879
WORLD EXPORT S.A.L
ضاهر للتجارة والتعهدات العامة 1186393
(يوسف الياس ضاهر)
1179160
ارسال  -خدمات االتصال ش.م.ل
ان ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال ديـ ـك ــور لـلـصـنــاعــة 2440350
والتجارة العامة
ش ــركــة ش ـهــاب ه ــوم سـنـتــر 2443581 chehab
 home centerش.م.م
ف ـ ــودذ أرت ش.م.م 221141 FOODS ART
limited
1215699
ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل
2371101
لو سيركل كالسيك ش م ل
1650062
عهد محمد بوله
810505
سيفكو هولدنغ ش.م.ل
شركة 2384523 N HAJJAR & PARTNERS
CONSTRUCTION
&
ENGINEERING S A R L
190422
مسك  MISCش.م.ل
194393
منيب صيقلي
166817
جوزف ايليا ابو خليل
اس وث ش ـ ـ ــامـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان 266606 S & C
CHAMELIAN
304370
لني للتجارة العاملية ش.م.م.
299505
وسام حسني شرف
شــركــة خــالــد الـحـســن لـتـجــارة مــواد 399137
البناء ش م م
ح ـن ــوش كــون ـس ـتــراك ـشــن كــومـبــانــي 1173530
HANNOUCH
Construction
Company

2017/01/10
2017/01/10
2017/01/09
2017/01/10
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/24
2017/01/31
2017/01/25
2017/01/23

2017/01/09 RR169205117LB
2017/01/10 RR169205125LB

2017/02/02
2017/01/24

2017/01/10 RR169205165LB
2017/01/06 RR169205236LB

2017/01/24
2017/01/26

2017/01/09 RR169205240LB

2017/01/23

2017/01/10 RR169205369LB

2017/01/25

RR169205426LB
RR169205465LB
RR169205559LB
RR169205633LB
RR169205752LB

2017/01/05
2017/01/10
2017/01/05
2017/01/10
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/25
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/26

RR169205845LB
RR169205854LB
RR169205973LB
RR169206072LB

2017/01/09
2017/01/05
2017/01/10
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/26
2017/01/23
2017/02/02

2017/01/10 RR169206506LB
2017/01/10 RR169206523LB
2017/01/10 RR169206639LB

2017/01/23
2017/01/24
2017/01/23

2017/01/05 RR169206801LB

2017/01/21

2017/01/09 RR169207166LB

2017/01/25

2017/01/09 RR169207271LB

2017/02/02

ناصيف سليم الهاشم

1450021

2017/01/09 RR169207395LB

2017/01/23

النسر التجارية

1074400

2017/01/05 RR169207594LB

2017/01/23

عزام مصطفى خالد

655248

2017/01/10 RR169207722LB

2017/01/23

شركة ميرال للصياغة واملجوهرات 654081
ش.م.م

2017/01/10 RR169207736LB

2017/01/24

مكتبة سعيد -محمد سعيد احمد 607872
منيمنة

2017/01/09 RR169207767LB

2017/01/23

ليماكس للتمويل والتجارة (اسعد 781018
نمر قانصو)

2017/01/05 RR169207841LB

2017/01/23

2017/01/09 RR169208113LB

2017/01/27

 ytl power services sdn bhdفــرع 2552629
لشركة اجنبية

2017/01/09 RR169208158LB

2017/01/25

ال ـفــراس لـلـتـعـهــدات والـتـجــارة(عـلــي 2522861
حسني السيد)

2017/01/05 RR169208161LB

2017/01/23

1491023

2017/01/10 RR169208229LB

2017/01/31

برسونا برودكشنز ش.م.ل3029644 Persona .
Productions S.A.L

2017/01/10 RR169208277LB

2017/01/25

شركة املجموعة العربية -لبنان

1113206

2017/01/09 RR169208436LB

2017/01/27

يوسف راضي للتجارة العامة

1410439

2017/01/09 RR169208590LB

2017/01/24

الشركة العامة للهندسة و التجارة

101114

2017/01/09 RR169208643LB

2017/01/24

انتراكوم برودكتس ليمتد ش.م.م

100234

2017/01/10 RR169208657LB

2017/01/24

يحي محمود الرفاعي

1364089

2017/01/10 RR169208881LB

2017/01/23

مسايا تي في

2439496

2017/01/09 RR169208904LB

2017/01/27

وضاح ضاهر الطالب

1272669

2017/01/10 RR169209105LB

2017/01/23

ولفكو ش.م.م

2201589

2017/01/09 RR171980547LB

2017/01/23

مؤسسة تريانغل جــون لصاحبها 38622
باتريك شاهني

2017/01/09 RR171980900LB

2017/01/23

الشركة اللبنانية الفرنسية للسجاد 7490
ش.م.ل

2017/01/03 RR171981468LB

2017/01/26

ش ـ ــرك ـ ــة االت املـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب والـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوازم 7939
والخدمات “اوماس” الشرق االوسط

2017/01/04 RR171981560LB

2017/01/23

8746

2017/01/04 RR171981701LB

2017/01/23

كمال عبد السالم مرعب

1086604

شركة الشاهد للنشر املحدودة (فرع 270869
لشركة اجنبية)

شركة الحرف الفنية ش.م.ل

لوفييل ش.م.م

كويك برنت ش.م.م

3947

RR169204669LB
RR169204726LB
RR169204828LB
RR169204862LB
RR169204995LB
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
تاريخ الزيارة الثانية

تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/25
2017/01/26
2017/01/23

رقــــــــــــــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
املكلف
RR171981746LB
8872
شركة مرفاي ش.م.م
RR171982375LB
92577
انترناشيونال اوفيس سباليرز
RR171982415LB
95303
ديتا تيليكوم (ديتا كوم)
RR171982857LB
101347
شركة تسرا للتجارة العامة
RR171982874LB
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــدق ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـي ــاح ــة 101964
والتسويق ش.م.م
RR171982914LB
شركة البير القارح وشركاه ش.م.م 102207
RR171983044LB
نو انتويسيون 103931 NOS INTUITIONS
RR171983340LB
111936
توب مان
RR171983557LB
شركة عريضة للتجارة والصناعة 122743
ش.م.م
RR171983781LB
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــات 130766
واالتصال ش.م.م
RR171983945LB
138193
ملهى غولد راش -احمد الفليطي
RR171984464LB
11102
جي اي ام سي تو ش .م .ل
RR171984583LB
11659
مقاييس ش.م.م
RR171984610LB
شــركــة شـ ــارل خــريــاطــي الـكـتــريـكــال 11772
ترايدنغ اند كنتركتنغ ش.م.م
RR171984685LB
شركة رنيه ساروفيم وولده ش.م.م 11986
RR171984708LB
12035
شركة الدان ش.م.م
RR171985411LB
18129
صيدلية جديدة
RR171985495LB
25425
مؤسسة نجم توفيق صليبا
RR171985898LB
شـ ــركـ ــة ب ـ ـ ــاب ـ ـ ــارازي ش.م.م 45782 PAPA
RAZZI SARL
RR171986111LB
ب ـل ـي ـكــان ان ـت ــرن ــاس ـي ــون ــال ســرفـيــس 53959
pelican international services
RR171986160LB
56361
شركة شي سامي غروب ش.م.م
RR171987125LB
70086
شركة الشحرور للمطاعم
RR171987240LB
72705
اوتو دبغي
RR171987531LB
76328
ايرادات
RR171987735LB
80467
فور فن ش.م.م

2016/12/30
2017/01/04
2017/01/09
2017/01/04

2017/01/25
2017/01/24
2017/01/25
2017/01/25

2017/01/09

2017/01/25

2017/01/05
2016/12/30
2017/01/09
2017/01/09

2017/01/27
2017/01/23
2017/01/25
2017/02/02

2016/12/30
2017/01/04
2017/01/09
2017/01/09
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/25

2016/12/28

2017/01/24

2017/01/09
2017/01/05
2017/01/04
2017/01/03
2017/01/09

2017/01/26
2017/01/30
2017/01/25
2017/01/26
2017/01/25

2016/12/29 RR171988038LB

2017/01/23

مــؤس ـســة ب ـس ــام ال ـت ـجــاريــة  /بـســام 233512
علي بدير

2017/01/04 RR171988205LB

2017/01/23

س ــاي ــد طـ ـن ــوس الـ ـ ـخ ـ ــوري مـخـلــص 236700
بضائع مرخص

2017/01/04 RR171988320LB

2017/01/23

امبرس IMPRESS

237039

2017/01/04 RR171988378LB

2017/01/23

نوري محمد محمد

244067

2016/12/28 RR171988885LB

2017/01/25

م ــؤسـ ـس ــة م ـح ـم ــد سـ ـن ــو ل ـل ـت ـج ــارة 244214
العامة

2017/01/03 RR171988894LB

2017/01/23

شركة بريموال ش.م.م

248082

2017/01/03 RR171989373LB

2017/01/23

فريغو ادم

155266

2017/01/09 RR171989886LB

2017/01/24

نيو سيتي سبورت

179747

2017/01/03 RR171990558LB

2017/01/23

احمد محمد عاتكة

180522

2017/01/03 RR171990592LB

2017/01/23

مؤسسة شرباتي للكلسات بواسطة 182724
وكـ ـي ــل ال ـت ـف ـل ـي ـســة املـ ـح ــام ــي هــانــي
سليمان

2017/01/03 RR171990748LB

2017/01/23

183905

2017/01/04 RR171990782LB

2017/01/24

ش ــرك ــة ابـ ـن ــاء ام ـي ــل ع ـقــل لـلـصـنــاعــة 184525
والتجارة

2017/01/04 RR171990805LB

2017/01/24

جزيرة االطفال ش.م.ل

188908

2016/12/28 RR171991037LB

2017/01/24

نيكاس ليبانون ش.م.ل

189415

2016/12/30 RR171991068LB

2017/01/23

بـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــرادي وال ـ ـخ ـ ـي ـ ــم 190271
ومستلزماتها

2017/01/03 RR171991187LB

2017/01/25

 PRO P.O.S sarlشــركــة م ـحــدودة 198452
املسؤولية

2016/12/29 RR171991709LB

2017/01/23

201407

2017/01/03 RR171991845LB

2017/01/23

بــريـمـيــر ان ـفــورمــاي ـشــن تـكـنــولــوجــي 199288
ش.م.م

2017/01/03 RR171991955LB

2017/01/24

ش ــرك ــة ه ـش ــام وم ـح ــي ال ــدي ــن سـنــو 150841
وشركاهلتجارة والصناعة

2017/01/03 RR171992103LB

2017/01/23

اي ـت ـي ـك ــو بـ ـ ـي ـ ــروت ش.م.م 208711 ITECO
BEIRUT SARL

2016/12/31 RR171992372LB

2017/01/23

بـ ــولـ ــد-تـ ــوزيـ ــع ب ـ ـطـ ــاريـ ــات وزيـ ـ ــوت 219786
معدنية

2016/12/29 RR171992783LB

2017/01/23

شركة برومو كــوم ش م م 220901 PROMO
COM S.A.R.L

2017/01/04 RR171992871LB

2017/01/23

م ـط ـعــم ن ــاب ــول ـي ـت ــان ـي ــا ل ـصــاح ـبــاهــا 226462
طوروس وجانو سيرانوسيان

2016/12/29 RR171993333LB

2017/01/24

جي اند لو

قزيلي اخوان

اي.اكس.آي (لبنان) ش.م.ل

88288

2016/12/23
2017/01/04
2017/01/09
2017/01/03
2017/01/04

فيتينغز ش.م.م 250315 FITTINGS S.A.R.L
مــؤسـســة ب ــان ــدا اي اس تــي/مـحـمــد 253151
كمال ابراهيم لطفي
كــومـبـيــوتــر انـفــورمـيـشــن سيستمز 875
ش.م.ل
اع ـنــاب لـلـمــواد الـغــذائـيــة والـتـجــارة 256073
العامة-جهاد شماعة
256231
فاسيلتيز منجمنت ش.م.م
259679
دي.في.دي بايس ش.م.م
اي.بي.دي غروب ش.م.ل-.هولدينغ 260830
263867
مؤسسة شاتو  -امبكس
276111
مؤسسة ابراهيم محمد رضوان
288956
بارسار ش.م.م
289665
جانوس تكنولوجي ش.م.ل
291192
مطانيوس جرجس صليبا
294668
ثري ايش-اوشني اكسشنج ش.م.م
294953
شركة آيتك
ايتكس الهندسية للمعدات الفنية 296475
ش.م م ETECHS TECHNICAL
ENGINEE
421806
شركة املنتوجات العربية ش.م.م
323451
نبيل الياس شلهوب
345609
بي ار كوم ش.م.م
البيت بيتك لصاحبها سعود عبد 349578
العزيز حسن ابو الجدايل
الشركة اللبنانية للعقارات املتحدة 358890
489093
الشركة االحمدية ش.م.ل
ش ـ ــرك ـ ــة فـ ـي ــدلـ ـيـ ـت ــي كـ ــوربـ ــوري ـ ـشـ ــن 507199
انترناشيونال هولدنغ ش.م.ل
شركة روبكو ش.م.م 11572 ROBCO SARL
م ـ ــزراح ـ ــي ش.م.ل ب ــواسـ ـط ــة وك ـيــل 11960
التفليسة املحامي عبده لحود
شــركــة الكتروميكانيكل انـتــربــرايــز 6099
للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م
6340
شركة سيلفر روك ش.م.ل
6465
شركة انظمة ش.م.ل ANZIMA
ال ـش ــرك ــة ال ـع ـقــاريــة الــوط ـن ـيــة سينا 6963
ش.م.ل
7617
لي سيركل حتي  -حتي غروب
س ــي ان ــد س ــي غـ ــروب ش.م.م 231716 C&C
GROUP SARL
236210
شركة املطاعم العربية
شركة املخازن الكبرى للبنان ش.م.ل 237082
اورس ـ ـ ــوغ ـ ـ ــري ـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـشـ ــرق االوس ـ ـ ـ ــط 242837
لصاحبها جالل خليل القوزي
244067
نوري محمد محمد
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد وورل ـ ـ ـ ـ ـ ــد ان ـف ـس ـت ـم ــان ــت 247343
كومباني ش.م.م
شركة كــار زون ش.م.م 254981 CAR ZONE
S.A.R.L
ش ـ ــرك ـ ــة اون ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــن ان ـ ـفـ ــورم ـ ـي ـ ـشـ ــن 255203
تكنولوجي كونسالتنتس ش.م.م
262781
في  .دي  .كوم ش.م.م
الوغيت  -احمد حميداني وشركاه 263664
269194
 C.C.Tش.م.م
270866
( SYSCOشادي بطرس بدر)
اك ـ ـ ـسـ ـ ــول ه ـ ــول ـ ــدن ـ ــغ ش.م.ل299675 XOL.
HOLDING SAL
شركة فيجون غروب ش.م.م 307594 VISION
GROUP sarl
313845
ساسني كونتراكتينغ غروب
316068
محل اسماعيل شحرور التجاري
320726
اكتيف مانيا ش.م.ل
342077
شركة تاما فود ش.م.ل
343339
حسني علي طهماز
370144
كار  -برو ش.م.م
علي موسى شومر للتجارة العامة 399342
شـ ــركـ ــة س ـ ـعـ ــاده بـ ـ ــرو وود ش.م.م 412309
SAADE PRO WOOD S.A.R.L
754672
رودريك جوزف الخوند
763266
كريم كنيدر وشركاه ش.م.ل

2016/12/30 RR171993846LB
2017/01/10 RR171994016LB

2017/01/23
2017/01/26

2017/01/03 RR171994095LB

2017/01/24

2017/01/10 RR171994342LB

2017/01/24

RR171994373LB
RR171994617LB
RR171994722LB
RR171994824LB
RR171995175LB
RR171995422LB
RR171995453LB
RR171995498LB
RR171995714LB
RR171995745LB
RR171995820LB

2017/01/04
2017/01/05
2017/01/03
2017/01/05
2017/01/03
2017/01/03
2017/01/04
2017/01/10
2016/12/28
2017/01/04
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/27
2017/01/25
2017/01/25
2017/02/02
2017/02/13
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/23

RR171996768LB
RR171998874LB
RR171998962LB
RR171998993LB

2017/01/03
2017/01/03
2017/01/05
2017/01/05

2017/01/23
2017/01/23
2017/02/02
2017/01/30

2017/01/03 RR171999058LB
2017/01/05 RR171999384LB
2017/01/05 RR171999490LB

2017/01/24
2017/01/23
2017/01/24

2017/01/03 RR171999870LB
2017/01/04 RR171999897LB

2017/01/23
2017/01/23

2017/01/05 RR172000135LB

2017/02/15

2017/01/03 RR172000175LB
2017/01/04 RR172000189LB
2017/01/03 RR172000348LB

2017/01/23
2017/01/31
2017/01/23

2017/01/04 RR172000467LB
2017/01/10 RR172001480LB

2017/01/25
2017/01/23

2017/01/03 RR172001564LB
2017/01/04 RR172001578LB
2016/12/29 RR172001745LB

2017/01/25
2017/01/24
2017/01/26

2016/12/28 RR172001799LB
2017/01/03 RR172001935LB

2017/01/25
2017/01/24

2017/01/05 RR172002145LB

2017/01/23

2017/01/05 RR172002159LB

2017/01/23

2017/01/04
2017/01/03
2017/01/03
2017/01/05
2017/01/03

2017/01/24
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23

2017/01/03 RR172002834LB

2017/01/24

2017/01/03
2017/01/03
2017/01/03
2017/01/09
2017/01/03
2017/01/05
2017/01/03
2017/01/04

2017/01/23
2017/01/24
2017/01/26
2017/01/24
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/25

2017/01/09 RR172003463LB
2017/01/04 RR172003503LB

2017/01/23
2017/01/24

RR172002349LB
RR172002352LB
RR172002423LB
RR172002437LB
RR172002701LB

RR172002922LB
RR172002998LB
RR172003004LB
RR172003035LB
RR172003052LB
RR172003137LB
RR172003239LB
RR172003287LB
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إعالنات

2017/01/03 RR172003582LB
2017/01/07 RR172003596LB

2017/01/24
2017/01/23

770900
محمد علي طهماز
دب ـل ـي ــو.ج ــي.آر لـلــدعــايــة والـتـســويــق 789035
ش.م.م
85574
جبران متني وشركاه
93188
ستار روك ش.م.ل
579977
شركة اتكو انفست غروب ش.م.م
ايلي معوض ألعمال خشب الديكور 2001259
2387044
شركة وادي فينان ش م م
غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش.م.ل 7130
سيدر كوم ش.م.ل 53466 Cedarcom SAL
1347070
برودباند بالس ش.م.ل
645858
فيزيون غروب ش.م.م
646059 Escort Computer Electronik Sanayï
Ve Ticart Anonim Sirketi
673322
روني رامز ابو عياش
مؤسسة الخدمات العامة واملقاوالت 700316
(ميالد قيصر نمر فارس)
71323
حنا دعيبس
68058
عازار اخون وشركاهم
72590
محالت ابو رجيلي التجارية
73686
مشارف صغبني
ال ـشــركــة الـتـقـنـيــة للتكييف (قــرنـفــل 61697
وشركاه)
65153
مؤسسة عمر املهتدي للتجارة
18129
صيدلية جديدة
10406
شركة باتا ش.م.ل
الشركة املتفوقة لالنماء ش.م.ل 10888 SAL
.CO DEVELOPMENT TOP
ال سي اش هولدنغ ش.م.ل (هولدنغ) 77621
يوسف أبي راشد  -تعهدات عامة 3019103 -
964
الياس بو رعد وشركاه ش.م.م
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ال ـ ـط ـ ـبـ ــاع ـ ـيـ ــة 104364
املتخصصة ش.م.م
104689
قبالن امبكس كومباني ش.م.م
106179
جيمخا انك
وايت واتر ليبانون ش.م.م بواسطة 107251
وكيل التفليسة املحامي عبده لحود
119073
ايبيرديست -لبنان ش.م.ل
مـعــامــل ج ــورج تــوفـيــق اب ــو ج ــودة ( 67708
نينكس)
132344
شركة مديمكس ش.م.م
134679
شركة اي .بي.ال ش.م.م
149076
فينكس كار
شركة مهران عربيان واوالده ش.م.م 157440
158152
وانيس قرة بتيان
مــؤس ـســة ابـ ــو ط ــون ــي ال ـت ـج ــاري ــة ( 161072
شوقي انطون )
163650
محل حيدر طهماز
شركة آفاق مقاولون عامون ش.م.م 165552

2017/01/09
2017/01/03
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/05
2017/01/03
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/03
2017/01/04

2017/02/02
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/27
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23

2017/01/05 RR172004279LB
2017/01/03 RR172004296LB

2017/02/15
2017/01/23

RR172004375LB
RR172004415LB
RR172004486LB
RR172004530LB
RR172004588LB

2016/12/28
2017/01/09
2017/01/04
2017/01/04
2017/01/10

2017/01/25
2017/01/23
2017/01/25
2017/01/23
2017/01/23

RR172004659LB
RR172004716LB
RR172005036LB
RR172005138LB

2016/12/27
2017/01/09
2017/01/09
2017/01/03

2017/01/24
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/23

RR172005274LB
RR172005455LB
RR172005521LB
RR172005685LB

2017/01/04
2017/01/04
2017/01/05
2017/01/04

2017/01/25
2017/01/24
2017/01/23
2017/02/16

2017/01/03 RR172005699LB
2017/01/04 RR172005711LB
2017/01/04 RR172005739LB

2017/01/25
2017/01/23
2017/01/23

2017/01/03 RR172005861LB
2017/01/04 RR172005932LB

2017/01/24
2017/01/25

2017/01/04
2017/01/03
2017/01/07
2017/01/04
2017/01/09
2017/01/03

2017/01/24
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/27

2017/01/03 RR172006218LB
2017/01/09 RR172006221LB

2017/01/24
2017/01/23

180844

2017/01/04 RR172006408LB

2017/01/25

جينينكوللتجارة ش.م.ل بواسطة 181222
وكيل التفليسة املحامي عبده لحود
املحترم

2017/01/04 RR172006411LB

2017/01/23

كيلي ش.م.م

RR172003636LB
RR172003891LB
RR172003976LB
RR172004027LB
RR172004058LB
RR172004075LB
RR172004092LB
RR172004101LB
RR172004225LB
RR172004248LB

RR172005994LB
RR172006005LB
RR172006093LB
RR172006133LB
RR172006147LB
RR172006181LB

1998287
(CAR KINGالياس انطوان ضو)
1999481
جمعية هاي فود
روك ان سول كلوذنغ دستربيوشن 2011831
ش.م.م
2027852
جفرسون للمقاوالت ش.م.ل
2028638
نور بالس ش.م.م.
2043248
اي ار عبيد ش م م
2047694
اجينور تجار للنبيذ ش م ل
2125504
ايلي سكاف انتريورز ش.م.ل.
2129004
ماتر كاريه ش.م.م
2129912
 LEGEND PHOENIXش م ل
2132365
تيرغو ش م م
2144149
جوهرتي  .كوم ش.م.م
2144660
سيريل صروف
2145529
شركة ترايدينغ غات ش.م.م.
2156101
فود سرفيسز Food services
2179808
شركة غران  -با  gran pa -ش.م.م.
2199746
تورن تايبل ش م ل
1514589
ريد روز (ملهى ليلي)
1534295 EXPORT BUSINESS SYSTEMS
S.A.R.L
شــركــة غــرافـيــك امـبــريـشــونــز ش.م.ل 1550818
بــواسـطــة وكـيــل التفليسة املـحــامــي
يوسف شقير
1556374
شركة اتش اتش حمود وحايك
1571287
سنافارم ش.م.م
1572150
ال .ال .تي .سرفيسيز ش.م.م
فــان ـت ـشــور 5ش.م.ل بــواس ـطــة وكـيــل 1592476
التفليسة املحامي وسيم الرجي
كاترانس كار سيلز ش.م.م بواسطة 1593760
وكـ ـي ــل ال ـت ـف ـل ـي ـســة املـ ـح ــام ــي وس ـيــم
الرجي
1607856
ETHNIC SAL
1627782
شركة مياه يانوح ش.م.م
1627846
شركة اي  .نت ش.م.م
شركة ج.ج.س.ايليت موتورز ش.م.م1632886 .
م ـ ـ ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ع ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوش 1648190
التجارية(حيدر عباس عكوش)
1659817
االن جورج زهر
1686063
LINKS s.a.r.l
1169619
مونديو ماركيتنغ غروب ش.م.م
1180579
ال روزا غروب ش.م.م
ب ـل ـك ـســي كـ ــو ش.م.م 966830 PLEXI CO
S.A.R.L
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2017/01/03 RR172007258LB
2017/01/09 RR172007289LB
2017/01/03 RR172007315LB

2017/01/26
2017/02/13
2017/01/23

2017/01/03
2017/01/04
2017/01/04
2016/12/30
2017/01/04
2017/01/09
2016/12/31
2017/01/04
2017/01/10
2017/01/09
2017/01/03
2017/01/05
2016/12/29
2017/01/03
2017/01/09
2017/01/09

2017/01/23
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/24
2017/02/07
2017/01/23
2017/01/31
2017/02/02
2017/01/23
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/24
2017/01/24
2017/01/25
2017/01/25

2017/01/04 RR172008885LB

2017/01/26

RR172007479LB
RR172007496LB
RR172007615LB
RR172007641LB
RR172008050LB
RR172008077LB
RR172008094LB
RR172008134LB
RR172008222LB
RR172008236LB
RR172008253LB
RR172008338LB
RR172008505LB
RR172008602LB
RR172008749LB
RR172008845LB

2017/01/03
2016/12/30
2017/01/10
2017/01/04

2017/01/24
2017/01/23
2017/02/06
2017/02/02

2017/01/04 RR172009055LB

2017/02/01

RR172009126LB
RR172009293LB
RR172009302LB
RR172009355LB
RR172009506LB

2017/01/09
2017/01/04
2017/01/05
2017/01/04
2017/01/03

2017/02/01
2017/01/25
2017/01/23
2017/01/25
2017/01/24

RR172009727LB
RR172009832LB
RR172010019LB
RR172010067LB
RR172010169LB

2017/01/09
2017/01/05
2017/01/04
2016/12/27
2016/12/30

2017/01/25
2017/01/25
2017/01/27
2017/01/23
2017/01/27

طوني جورج يعقوب

1218718

2017/01/04 RR172010393LB

2017/01/25

الباريال ارجنتينا ش.م.م

1378171

2017/01/04 RR172010447LB

2017/01/24

شركة  GALVA SQUAREDش.م.م 1245744

2017/01/04 RR172010464LB

2017/01/31

1209467

2016/12/29 RR172010481LB

2017/01/23

2017/01/04 RR172010549LB

2017/01/23

شركة اتش بي برو ش.م.م

ش ــرك ــة تـجـمـيــع ال ـ ـصـ ــادرات ش.م.ل 795202
Export Consolidation Company
S.A.L

RR172008908LB
RR172008960LB
RR172008973LB
RR172009038LB

مؤسسة وسام ناظم مسعد

1361530

2017/01/04 RR172010570LB

2017/01/23

درسيرز ش.م.م

1365984

2017/01/05 RR172010645LB

2017/01/23

قزيلي اخوان

183905

2017/01/04 RR172006460LB

2017/01/24

لنكو بيطار ش م م

1368230

2017/01/03 RR172010654LB

2017/01/23

اكوامانا للتجارة

186830

2017/01/05 RR172006527LB

2017/01/23

بيوتي كاير ش.م.م

1187382

2016/12/30 RR172010711LB

2017/01/23

انترنت فاسيليتز ش.م.ل

191516

2017/01/03 RR172006650LB

2017/01/26

شركة زوي ش.م.م

1103806

2017/01/03 RR172010760LB

2017/01/24

شركة ميدي ش.م.ل

192180

2017/01/03 RR172006685LB

2017/01/23

عون انيس عون

1312628

2017/01/09 RR172010800LB

2017/01/24

يوسف علي طهماز للتجارة

192950

2017/01/03 RR172006703LB

2017/01/24

جمعية مركز التنمية والتخطيط

1319900

2017/01/04 RR172010813LB

2017/01/23

اينكاي اكسبرس ش.م.ل

195419

2017/01/03 RR172006751LB

2017/01/25

بابيل ترايدنغ

195602

2017/01/05 RR172006765LB

2017/01/23

ن ـخ ـلــة ل ـل ـت ـجــارة و االسـ ـتـ ـش ــارات و 1320831
الخدمات ش.م.م

2017/01/03 RR172010835LB

2017/01/24

شركة علي الشاعر واخوانه

95016

2017/01/03 RR172006941LB

2017/01/24

جان ميشال الحداد

997630

2017/01/03 RR172010889LB

2017/01/24

ال  .سي  .اتش ش.م.ل

96506

2017/01/04 RR172006986LB

2017/01/25

صدقة ميكانيكس

961773

2017/01/03 RR172010950LB

2017/01/23

س ــي ان ــد س ــي ن ـج ــار ش.م.م 98388 C&C
NAJJAR

2017/01/03 RR172007010LB

2017/01/24

مــؤسـســة نـجــدي لـلـتـجــارة الـعــامــة ( 1143001
لصاحبهاعلي خليل نجدي)

2017/01/03 RR172010977LB

2017/01/24

98619

2017/01/05 RR172007037LB

2017/01/23

فاروق محمد محمد

1147716

2017/01/04 RR172010994LB

2017/01/23

شــركــة ف أ للتجاره انترنيك قوجا 99265
اواكيان وشركاه

2017/01/09 RR172007045LB

كرييتيف امباكت ش.م.م

1132075

2017/02/03
عـلـيــان غ ــروب (م ـف ــروش ــات دي ـكــور) 1133021
عبدالله عليان وشركاه
2017/01/23
				
2017/01/23

2017/01/10 RR172011045LB

2017/01/24

2017/01/03 RR172011059LB

2017/01/23

H . M.G

عمار عمر سعد الدين

1982365

2017/01/04 RR172007125LB

V EIGHT

1989804

2017/01/10 RR172007173LB
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

سلطان ابراهيم الحسن

656298

RR169181897LB

سلطان ابراهيم الحسن

656298

RR169208612LB

حسن ياسر احمد

660316

RR170270625LB

ابراهيم حمود احمد

689284

RR169207912LB

مؤسسة الصداقة الزراعية التجارية

693798

RR170272547LB

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

شركة حانيوز التجارية ش.م.م

716436

RR169182420LB

الشركة الفنية للتجارة والصناعة ش.م.م

628

RR169206191LB

كزايمتا  /م ــورج ب.ب.ت .مينا للشرق االوس ــط وشمالي افريقيا 729689
ش.م.ل

RR169182535LB

شركة اتليير 755ش.م.م

2450

RR169204139LB

ج اند ج للسياحة ش.م.م

736290

RR172004384LB

شركة فيليب كامل ش.م.م

2686

RR169199310LB

مخايل ضاهر للتجارة

807602

RR170272578LB

شركة سيرتي ش.م.ل (فرع لشركة اجنبية)

4686

RR169204567LB

الياس طوني رزق

821950

RR169183062LB

مجموعة الشرق االوسط للمباني ش.م.ل (ج.م.ب)

5568

RR169203592LB

شركة الفروج الطيب ش.م.م

1851990

RR169195352LB

كارلوس بشارة للتجارة العامة والتعهدات

42005

RR170272595LB

مالتي بزنسز اند سورفسز ش.م.م.

1866612

RR169193189LB

محمود عبد القادر قبطان

61434

RR169203819LB

اجرشمم AJRSARL

1872339

RR169195410LB

بن حسان الداعوق  -فرع ثالث

83859

RR169203694LB

cuisine sante internationale liban sarl

1876951

RR169193325LB

شركة وود اند وود

84267

RR172005393LB

شركة كابيتال ميديا ش م ل

1896998

RR169195471LB

مطبعة حبيب

88674

RR172003741LB

باي كاميكالز ش م م

1907718

RR169195556LB

شركة الرحاب للتجارة واملقاوالت ش.م.م

100712

RR169204350LB

شركة الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات ش.م.م

101008

RR169204332LB

نيت أند وير ش.م.م.

1927252

RR169195573LB

بارتنرز للطباعة والتجارة ش.م.م

102777

RR169205868LB

سيتي بار ش.م.ل

1954779

RR169193643LB

دانسكيان ش.م.ل

103393

RR169205823LB

شركة مصاعد كي.جي .توصية بسيطة

1957601

RR169193665LB

شركة االرز لتأجير السيارات

108406

RR169204054LB

دولوكس ش م م

1977069

RR169195794LB

مؤسسة دياب العقارية

109190

RR170270634LB

 R-Mللتجارة العامة(لوأي رياض املشرفية)

1997353

RR169195879LB

شركة ابناء فريحة

124271

RR169203513LB

ام -تي ش.م.م.

2017251

RR169195940LB

مؤسسة االمان التجارية/احمد امهز

139932

RR170272785LB

تراميزيني ش.م.ل

2027623

RR169196052LB

ابراهيم مصطفى ياسني

160966

RR169206069LB

شارل نقوال صوان

2069228

RR169197279LB

مؤسسة اليسر

161245

RR169203442LB

شركة اف .اس.ام .ش.م.م.

2092555

RR169197217LB

شركة مظلوم التجارية

181532

RR170272017LB

عبد املجيد احمد شيخ حسن

2118973

RR169198036LB

مصنع الفا

185570

RR172006513LB

قصي محمد السالم

2118995

RR169198040LB

كروستي بان

191639

RR171991292LB

شادي صالح ركاب

2129670

RR169198084LB

زنتا للسياحة والسفر ش.م.ل

235225

RR169204289LB

طوني الياس العاقوري

2137532

RR172008182LB

 TOP ELECTRONICS & GAMESلصاحبها عبد الرحمن كعكاني 241948

RR169204814LB

سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

2196171

RR169198773LB

مؤسسة الغدير لتجارة السيارات لصاحبها ابراهيم حدرج

244711

RR169204200LB

شركة فيزوفيو ش م ل

2198265

RR172008593LB

مؤسسة حسني طالب بعلبكي

245872

RR169204187LB

عباس خضر حيدر أحمد  -تجارة سيارات -

2210972

RR169192271LB

احمد مصطفى كنيفاتي

250699

RR169207016LB

وسيم علي الجيم

2216453

RR169197565LB

اسماعيل محمد فاعور

255249

RR172002162LB

شركة وسام wissam corp -

2222016

RR169192135LB

عبد الله محمد عبد الله حيدر

260918

RR169206466LB

شركة س.أ.س ش.م.م.

2223345

RR169192152LB

مروان ادمون حاتم

296587

RR170272555LB

مؤسسة خير الدين للتجارة العامة

2242177

RR169197645LB

فاشني ف ش.م.م

297764

RR169206537LB

شركة جورج صايغ الكتريك جي.اس.اي .ش.م.م.

2391874

RR169197937LB

فايف ستارز (حمدان علي حمدان )

298745

RR169205647LB

ستورم ادفرتيسنغ اند ماركيتنغ ش م م

2398737

RR169189935LB

احمد رشيد ملص

314475

RR172002953LB

ال كانتينا ش.م.ل

2423527

RR169198328LB

جورج خليل راجي

315260

RR171998772LB

الخدمات االولى (نايف سعيد ابو شكر)

2431699

RR169198345LB

بانو بالس ش.م.م Panô-Plus S.A.R.L

315623

RR169204757LB

ريفيوم انترناشيونال

2475420

RR169190531LB

مكرمة اسعد نقوال

496588

RR169206608LB

كلير فيجني ش.م.م.

2488886

RR169202053LB

جان قره بت انازويان

512607

RR169206599LB

بروفنير ش.م.ل

2541472

RR169198985LB

زياد حنا الحداد

544910

RR171999795LB

بنوت للمحروقات(علي حسن بنوت)

2562626

RR169199062LB

وليد محمد بوبو

555475

RR169206571LB

جي اش بتروليوم

2573248

RR169199725LB

ورثة عبد الحميد العلمي السبع

569739

RR169180962LB

جوزف نوفل بتروليوم(جوزف جميل نوفل)

2575604

RR169199734LB

شركة ترك باك ش.م.م

573748

RR169204377LB

Aluminium & Glass s a r l (A&G

2643473

RR169199195LB

كوالتي سرفيسز نتورك ش.م.م

596718

RR169204394LB

بروفاشينال ميد ش.م.م.

2696300

RR169200199LB

حسن محمد صالح

600062

RR169207784LB

الكمال التجارية

2743325

RR169200287LB

شوقي اسعد صوايا

603954

RR169181322LB

ميني ماركت الرضوان للتجارة العامة -توصية بسيطة

2929106

RR169200830LB

املتحدة للبالستيك (كميل ابراهيم اجريس)

620365

RR169181565LB

شركة علي عبدالله و شركاه

2959426

RR169200976LB

شادي جمال حسن

635511

RR169204482LB

التكليف 871
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إعالنات

إعالم تبليغ انذارات
176421
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة االقليمية في محافظة
الـبـقــاع ـ ـ دائ ــرة التحصيل املكلفني الـ ــواردة اسـمــاء هــم فــي ال ـجــدول ادنــاه 176595
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة ـ ـ البولفار خلف السرايا ـ ـ مبنى
املالية الجديد ـ ـ الطابق االول ـ ـ هاتف.801003/08 :
176597
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
176598
ً
نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار اليها اعــاه ،علمًا انــه سيتم نشر هــذا االعــام على 176599
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
176689
رقم املكلف اسم املكلف
60925
61090
61108
61203
61812
73409
84249
84253
84257
91609
96656
98873
101707
113519
113522
113543
117164
117247
125860
125951
126008
126032
126095
126107
126111
126268
126322
142222
146746
147268
147657
154122
157609
157621
157622
160211
160816
160822
160824
160826
160828
162395
162739
162916
164776
164779
164989
167008
172733
174982
176039
176074

رقم االنذار RT

642
روبير عيسى كوريه
غنطوس نجيب الحداد 646
647
سهير علي منذر
649
دانيال قزحيا سيال
توفيقة خليل الراسي (ورثة) 650
651
مسرة يوسف ناصر
657
حسام محمد غزالي
658
عصام محمد غزالي
659
ربيع محمد غزالي
662
هبر رست
666
محمد علي عميري
انطوان جورج دواليبي 669
671
فدوى جميل طراق

RT 000082916 LB
RT 000082937 LB
RT 000082938 LB
RT 000082940 LB
RT 000083002 LB
RT 000083003 LB
RT 000083009 LB
RT 000083010 LB
RT 000083011 LB
RT 000083014 LB
RT 000083019 LB
RT 000083022 LB
RT 000083024 LB

674
675
676
678
679
680
681
683
684
686
687
688
689
690
692
694
695
696
704
705

RT 000083027 LB
RT 000083028 LB
RT 000083029 LB
RT 000083031 LB
RT 000083032 LB
RT 000083033LB
RT 000083034 LB
RT 000083036 LB
RT 000083037 LB
RT 000083039 LB
RT 000083040 LB
RT 000083041 LB
RT 000083042 LB
RT 000083043 LB
RT 000083045 LB
RT 000083047 LB
RT 000083048 LB
RT 000083049 LB
RT 000083057 LB
RT 000083058 LB

706
707

RT 000083059 LB
RT 000083060 LB

709
710
711
713
714
715
914
916
917

RT 000083062 LB
RT 000083063 LB
RT 000083064 LB
RT 000083065 LB
RT 000083066 LB
RT 000083067 LB
RT 000083070 LB
RT 000083072 LB
RT 000083073 LB

920
921

RT 000083076 LB
RT 000083077 LB

عبد الله شهاب الدلباني 923
يسرى فجر خلف احمد 926
الراشد
927
حمد محمد رباح
929
سليم سعيد حوكو
932
حسن علي اللويس
امـيـغــو انـتــرنــاشـيــونــال 933
علي غيث وشركاه

RT 000083079 LB
RT 000083082 LB

محمد نبيل احمد خاشوف
احمد محمود القادري
وليد ميشال شويري
لوميكو ترايدنغ ش.م.م
شركة نيو زحلة
هوديفكو
شركة نرسيس للتجارة
ديبو محمد حاجو
روبير جوزف مبارك
عامر نواف الحسني
انطوان حبيب ايوب
زياد مخول رميلي
رامي عبد الرحيم الرفاعي
عدنان ابراهيم العجمي
احمد عباس ابو حمدان
خليل مراد مينا
علي ملحم املكحل
جورج جوزف كفوري
علي حسني دياب
شركة السعادة للصناعة
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة/مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد
الشاغوري وشركاه
جمال مصطفى الحسيني
مـحـمــد سـعـيــد محمود
الشاغوري
نصار طانوس الريس
جورج ابراهيم سماحة
ميشال كعدي كعدي
جميل نجيب كعدي
كعدي ميشال كعدي
ايلي كعدي كعدي
جورج جوزف سابا
روان عفيف القاسم
ش ــرك ــة اغـ ــرو ب ــاس ــت -
جهاد مسلم وشركاه
علي محمود قبالن
عـ ـ ـف ـ ــاف س ـ ـيـ ــف الـ ــديـ ــن
قبالن

RT 000083083 LB
RT 000083084 LB
RT 000083087 LB
RT 000083088 LB

176693
176726
176757
177459
180474
181513
181532
181864
183737
183758
184899
184912
184947
189932
190713
193072
193305
193361
193994
200180
205834
205908
206061
206063
206714
206774
206819
207421
207478
207983
208049
208055
208457
208809
208951
209236
209240
209333
209446
209574
209628
209677
209753
209818
209819
209825
210000
210044
210078
210129
210146
210194
210344

فارس يوسف مشعالني 934
شركة عبد اسحق عبد 935
الحمزة
936
عبد اسحق الحمزة
محمد اسحق الحمزة 937
938
مازن اسحق الحمزة
939
احمد ذيب دقماق
حسن حسني رشيدي 940
941
محمد عمر صالح
943
وجيه خالد دقماق
945
انطوان جورج عكي
947
علي نمر حمورة

RT 000083089 LB
RT 000083090 LB
RT 000083091 LB
RT 000083092 LB
RT 000083093 LB
RT 000083094 LB
RT 000083095 LB
RT 000083102 LB
RT 000083104 LB
RT 000083111 LB
RT 000083119 LB
RT 000083130 LB
RT 000083131 LB
RT 000083133 LB
RT 000083137 LB

محمد قاسم عبد الرحمن 953
شركة مظلوم التجارية 954
956
بسام ناظم يوسف
شـ ــركـ ــة عـ ــامـ ــر وم ـ ـ ــازن 960
شيخ السوق
م ـ ـ ـ ـ ـ ــازن ص ـ ـ ـ ـ ــاح ش ـي ــخ 961
السوق
هاني عبد الله زراقط 964
965
محمد سعيد ضاهر
966
جورج مايك ليان
شركة ترا فردي ش.م.م 969
970
عدنان محمد امامه
البركة للتجارة العامة 977
والخدمات
979
احمد حميد محمد
ش ــرك ــة اس ـي ــا لـلـتـجــارة 980
ش.م.م.
نقوال فارس السكاف 981
985
البير خليل خاطر
جورج بشارة صليبا 986
988
محمد علي ضاهر
ي ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوب يـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــف 991
اليوسف
انطوان الياس حجيج 992
نقوال سمير الشويري 996
نورما الياس مشعالني 997
رياشي
جوزف بطرس شماس 998
1003
جوزف مخايل ملو
1005
اسماعيل علي دياب
محمد حسني البرجي 1006
1008
غانم فوزي غانم
جورج عوض الخليل 1009
اح ـ ـم ـ ــد ع ـ ـبـ ــد الـ ـحـ ـس ــن 1012
غضبان
1016
سامر سليمان عازار
1017
شفيق نجيب حداد
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن اب ـ ـ ــو 1024
حمدان
1025
زياد سامي غره
رضوان محمد يوسف 1026
1028
همام ملحم درويش
1029
هشام علي رعد
طوني الياس القسيس 1030
1031
علي محمد الهيبي
1033
جان قزحيا سعاده
نبيل عبد املسيح عزو 1034
1035
ميشال شفيق حداد
1036
احمد احمد عامر
توفيق يوسف سعيد 1038

RT 000083457LB
RT 000083458LB
RT 000083460LB
RT 000083461LB
RT 000083462LB
RT 000083463LB
RT 000083915LB
RT 000083917LB
RT 000083920LB
RT 000084084LB
RT 000084090LB

ابراهيم محمد ابو شاهني 1039
1041
انطوان فريد قيامه
طعمة احمد الطعيمي 1042
رافي ميساك اندونيان 1043
1044
ربيع حسن البرجي
1046
شركة الدبش

RT 000084093LB
RT 000084099LB
RT 000084102LB
RT 000084105LB
RT 000084117LB
RT 000084121LB

RT 000083139 LB
RT 000083146 LB
RT 000083147 LB
RT 000083148 LB
RT 000083151 LB
RT 000083152 LB
RT 000083160 LB
RT 000083162 LB
RT 000083163 LB
RT 000083164 LB
RT 000083168 LB
RT 000083169 LB
RT 000083171 LB
RT 000083423 LB
RT 000083424 LB
RT 000083428LB
RT 000083429LB
RT 000083430LB
RT 000083435LB
RT 000083437LB
RT 000083438LB
RT 000083440LB
RT 000083441LB
RT 000083444LB
RT 000083448LB
RT 000083449LB
RT 000083456LB

25

210347
210350
210353
210422
210424
210427
210477
210505
210569
210585
210596
210668
210735
210827
210923
210951
211077
211153
211256
211441

احمد صالح الدبش
صالح احمد الدبش
محمد صالح الدبش
رشيد احمد الحشيمي
مريم موسى الحشيمي
غازي محمد غازي
وليد محمد عبد الغني
احمد عبد اللطيف بدران
جورج ميشال شديد
يوسف حسني الحاراتي
علي حسني املصري
نمر فوزي القاصوف
صبحية سعيد مراد
فادي ابراهيم قازان
سليم جورج الصباغ
اندريه جورج رحمة
الياس فرح فرح
نقوال الياس الزوقي
بسام قاسم حمد
محمد رضوان ابراهيم
الشحيمي

1047
1048
1049
1050
1051
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1061
1062
1063
1064
1065
1067
1068
1070
1071

RT 000084126LB
RT 000084129LB
RT 000084140LB
RT 000084143LB
RT 000084151LB
RT 000084156LB
RT 000084169LB
RT 000084174LB
RT 000084175LB
RT 000084176LB
RT 000084177LB
RT 000084180LB
RT 000084181LB
RT 000084182LB
RT 000084183LB
RT 000084184LB
RT 000084186LB
RT 000084187LB
RT 000084189LB
RT 000084190LB

211451

عصام عثمان ابو ناصيف 1072
1073
قبالن احمد الشقيف
1074
انطون يوسف فرحة
عبد الكريم علي جبارة 1075
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ج ـ ـ ـ ـ ـ ــان 1076
خوزريان
فيكني ستراك حبشيان 1078
1083
شحادة يوسف رعد
1084
الياس توفيق خاطر
1085
رويدا رزق الله سابا
1086
فؤاد خليل الكركي
1087
بسام حسن سلوم
جوزف عبدو املعلوف 1088
1089
احمد علي غضية
وازك ــن مانوئيل كعكه 1091
جيان

RT 000084191LB
RT 000084193LB
RT 000084194LB
RT 000084195LB
RT 000084592LB

212555

رمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ـ ــورج اب ـ ــو 1092
يقظان خلف

212660

دولي توفيق دمرجيان 1093

RT 000084610LB

212709

زخيا يوسف زخيا

1094

RT 000084611LB

212794

سعد الدين عقلي النمر 1095

RT 000084612LB

212892

جوزف الياس ساروفيم

1096

RT 000084613LB

213071

ع ـ ـ ـصـ ـ ــام م ـ ـح ـ ـمـ ــد ع ـب ــد 1098
الحميد

RT 000084615LB

213087

رفيق ناصيف سركيس 1099

RT 000084616LB

213124

نبيل جوزف نخلة

1100

RT 000084617LB

213174

محمد علي املوسوي

1102

RT 000084619LB

213197

بـ ـ ـ ــوغـ ـ ـ ــوص اوهـ ـ ــانـ ـ ــس 1103
زيتليان

RT 000084620LB

213447

علي محمد ديب منذر

1105

RT 000084622LB

213477

مارلني وديع قيماز

1106

RT 000084623LB

213502

جورج الياس زغيب

1109

RT 000084626LB

213514

مكرديج موسى كندرجيان 1110

RT 000084627LB

213977

وليد مفيد دولباني

1111

RT 000084628LB

214154

رضا احمد ابو حمدان 1113

RT 000084630LB

214196

سميح جدعون ساسني 1114

RT 000084631LB

214478

زياد جوزف سعاده

1115

RT 000084632LB

214754

علي سليمان الجركسي

1116

RT 000084633LB

214908

سمير توما شرو

1117

RT 000084634LB

215102

جاد ايوب سلوم

1118

RT 000084635LB

215263

علي صادق الفقيه

1119

RT 000084636LB

215448

وف ـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـح ـ ـمـ ــد ك ـ ـمـ ــال 1120
رمضان

RT 000084637LB

215500

راضي حسن ملدان

1121

RT 000084638LB

215775

امني الياس ابو عسلي 1123

RT 000084640LB

215781

1124

RT 000084641LB

211455
211456
211471
211495
211573
211877
211980
212067
212076
212113
212117
212226
212521

منير فؤاد الشقيه

RT 000084594LB
RT 000084599LB
RT 000084600LB
RT 000084602LB
RT 000084603LB
RT 000084604LB
RT 000084605LB
RT 000084606LB
RT 000084608LB
RT 000084609LB
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◄ إعالنات رسمية ►

رقم املكلف اسم املكلف

رقم االنذار RT

254131

راشد يوسف املحمد

1624

RT 000085231LB

233293

عايدة مخائيل
البستاني ابو فرح

1542

RT 000085134LB

256606

جورج ديكران عرب

1626

RT 000085233LB

233891

قاسم محمد الشوم

1545

RT 000085137LB

257017

سوكيما SOQEMA

1627

RT 000085234LB

259385

احمد حسن املوسوي

1629

RT 000085236LB

233898

حسن احمد الشحيمي 1546

RT 000085138LB

محمد احمد عبد
الغني

1630

RT 000085237LB

233940

محمد عطا املحنطو

1547

RT 000085139LB

235240

موسى الياس ابو نجم 1548

RT 000085140LB

259404

1634

RT 000085241LB

236270

اندره ابراهيم طعمه

1549

RT 000085141LB

260227

خالد علي الديدي

1637

RT 000085244LB

عماد عبد الحفيظ
شاتيال

1550

RT 000085142LB

261526

رشيد عبد الكريم
سيف الدين

1552

RT 000085144LB

261832

حسن محمد بدر الدين 1638

RT 000085245LB

RT 000085145LB

263529

محمد نبيل سعيد
زربو

1639

RT 000085246LB

264137

مروان محمد حمود

1640

RT 000085247LB

توفيق رجب دني

1641

RT 000085248LB

1642

RT 000085249LB
RT 000085250LB

215834

شركة الوفاء العربي
لالعمال الصحافية
والثقافية

1125

RT 000084642LB

215878

سالم علي حاطوم

1126

RT 000084643LB

215891

احمد حسني فرحات

1127

RT 000084644LB

215925

يوسف جورج كرم

1128

RT 000084645LB

215935

حسني حسن الخطيب

1129

RT 000084965LB

215944

سمير جورج الزوقي

1130

RT 000084966LB

236333

216027

حسني علي املذبوح

1131

RT 000084967LB

237106

بشاره عزيز اوبا

216294

سليمان كلش ملو

1132

RT 000084968LB

237395

216426

نجيب لويس ديب

1133

RT 000084969LB

الياس طانيوس
عشقوتي

1553

216632

تاكا ش.م.م

1135

RT 000084971LB

237396

زينة عويدا الكالس

1554

RT 000085146LB

216643

احمد علي الترشيشي

1136

RT 000084972LB

237978

محمود احمد الديدي

1556

RT 000085161LB

264204

216695

قربت جانيك
اسطنبوليان

1137

RT 000084973LB

238514

264752

رضا حسني حمود

1643

216937

عبد الجليل قاسم
الحشيمي

1139

RT 000084975LB

الشركة االردنية
اللبنانية للتجارة
العامة ش.م.م

1559

RT 000085164LB

264631

بالل علي ابو ديه

238555

216982

فريد جرجس غنطوس 1140

RT 000084976LB

جهاد عبد الكريم
القادري

1560

RT 000085165LB

264832

علي حسني القطان

1644

RT 000085251LB

264867

جلبر فوزي الزرقا

1645

RT 000085252LB

216988

انطوان اسكندر
جبيلي

1141

RT 000084977LB

241742

شركة املصباح
للتجارة ش.م.م

1565

RT 000085170LB

266728

جان روكس حريقة

1646

RT 000085253LB

216994

لويس جرجس
غنطوس

1142

RT 000084978LB

241889

اديب خليل ابو شعيا

1566

RT 000085171LB

266733

علي هولو طليس

1647

RT 000085254LB

241988

منى حسن فرحات

1567

RT 000085172LB

266742

موسى راجي رميلي

1648

RT 000085255LB

217209

عبد القادر حسني
دياب

1143

RT 000084979LB

242034

محمد فهد عراجي
عادل ّ
شواق عمر آغا

1568

RT 000085173LB

267271

الهام احمد بيرم

1650

RT 000085257LB

1570

RT 000085175LB

267627

عبدو جان جريجيري

1651

RT 000085258LB

218000

احمد عبد الله دياب

1145

RT 000084981LB

242675

عدنان حسني حسنني

1571

RT 000085176LB

267659

حليم ابراهيم ابو زيد

1652

RT 000085259LB

218237

محمد حسني ابو
خضر

1146

RT 000084982LB

242888

مالك علي ابو نوح

1572

RT 000085177LB

267878

سمير سليمان الحداد

1653

RT 000085260LB

218630

مريم السيد احمد
املوسوي

1148

RT 000084984LB

242891

مؤسسة مالك ابو نوح 1573
التجارية

RT 000085178LB

267986

طوني جرجس مينا

1654

RT 000085261LB

268052

ديبو محمد حاجو

1655

RT 000085262LB

218637

ايلي مخايل عنبر

1149

RT 000084985LB

243445

محمد فضل رعد

1574

RT 000085179LB

268382

218649

داني جورج املر

1150

RT 000084986LB

243511

خالد حسني يوسف

1575

RT 000085180LB

محمود اسماغيل
الهندي

1657

RT 000085264LB

219448

عادل سليم الحاج

1152

RT 000084988LB

243818

ممتاز وصفي محاسن 1576

RT 000085181LB

268415

ابراهيم اسماعيل
شيحا

1658

RT 000085265LB

219706

حسني عبد االمير
السيد قاسم

1153

RT 000084989LB

244028

خالد احمد عدي

1577

RT 000085182LB

268901

عادل قاسم ابو حسن

1659

RT 000085266LB

244135

220476

وود اند ستايل ش.م.ل 1154

RT 000084991LB

سعد طوني كنج
شعنني

1579

RT 000085184LB

269071

ايلي لويس لحود

1660

RT 000085267LB

221172

محمد درويش خنجر

1155

RT 000085032LB

244231

شبيبكو

1580

RT 000085185LB

269310

صالح علي قطان

1661

RT 000085268LB

221175

عمر سالم املعربوني

1505

RT 000085040LB

244507

ميشال بطرس شربل

1586

RT 000085192LB

269331

ربيع انيس كامل

1662

RT 000085269LB

221182

عثمان يوسف العشي

1506

RT 000085041LB

244704

محمد عبد الله ابو
حمدان

1587

RT 000085193LB

269374

جوزف موسى
معكرون

1663

RT 000085270LB

221192

نقوال وديع العبسي

1507

RT 000085042LB

244807

نبيل موفق الحموي

1588

RT 000085194LB

269438

غطاس لويس سماحة 1664

RT 000085271LB

221419

الياس يوسف ابو
شعيا

1509

RT 000085044LB

244909

طوني حنا غاريوس

1589

RT 000085195LB

269466

محمد زاهر محمد
سمير جوخدار

1665

RT 000085272LB

221427

ابراهيم مصطفى
محي الدين

1510

RT 000085045LB

244969

املؤسسة العربية
للشحن والترانزيت (
محمد فهد عراجي)

1590

RT 000085196LB

270257

كابي طانوس
الشنتيري

1667

RT 000085274LB

221512

الياس يوسف زيني

1511

RT 000085046LB

246505

223027

يسرى سعيد الخطيب 1514

RT 000085049LB

محمد طالب
الشوباصي

1592

RT 000085199LB

270431

الياس غنام طالب

1670

RT 000085277LB

270450

ادوار خليل شمعون

1671

RT 000085278LB

223031

شركة التوضيب
والشحن السريع
FAST

1515

RT 000085051LB

246654

ايلي فوزي ابو نعوم

1593

RT 000085200LB

270454

اسماعيل خليل طالب

1672

RT 000085279LB

247145

كابي جورج عقل

1594

RT 000085201LB

270458

خليل وديع جريجيري 1673

RT 000085280LB

223100

محمد حسني الخطيب 1517

RT 000085053LB

247151

مايز علي الشحيمي

1595

RT 000085202LB

270982

جان ميشال بعقليني

1677

RT 000085284LB

223110

جان يوسف الزغت

1518

RT 000085054LB

247387

ابراهيم محمد
الشحيمي

1596

RT 000085203LB

271023

ميشال نجيب رزق

1678

RT 000085285LB

271030

ايلي جميل ابو حمره

1679

RT 000085286LB

223192

موسى منير قبالن

1520

RT 000085056LB

248488

علي احمد سلوم

1597

RT 000085204LB

271369

223246

امني سليم معلوف

1521

RT 000085057LB

248718

227757

ندى مصطفى صوان
عياد

1524

RT 000085060LB

شركة السنابل
الخضراء للتجارة
العامة والنقل ش.م.م

1598

RT 000085205LB

عبد الرحمن طالل
املسعود

1680

RT 000085287LB

271951

جورج بالت الحلو

1681

RT 000085289LB

273071

عمار عباس بدره

1684

RT 000085291LB

227921

هنري عزيز زعتر

1526

RT 000085062LB

274659

227995

حمد ديب مشيك

1528

RT 000085064LB

جوزف بشارة
مصروعة

1686

RT 000085293LB

228068

سناء علي غزال

1529

RT 000085068LB

275588

232969

سنتر شتورا لصناعة
وتجارة االلبان
واالجبان ش.م.م

1531

RT 000085071LB

جرجي انطوان
السكاف

233045

جمال محمد زريق

1532

RT 000085072LB

242606

249005

هفال الياس حسكو

1599

RT 000085206LB

250588

جوزف حنا غاريوس

1600

RT 000085207LB

250879

ايلي جورج مسلم

1602

RT 000085209LB

251072

بشارة فرسان مقصود 1604

RT 000085211LB

252342

طوني سليمان املر

1610

RT 000085217LB

252615

عدنان اسعد سويدان

1613

RT 000085220LB

252661

طعان فرح العاللي

1614

RT 000085221LB

1687

RT 000085294LB

276409

يوسف انطوان
قرطباوي

1688

RT 000085295LB

276605

انطوان كريم الحايك

1689

RT 000085296LB

233070

خالد احمد صبرا

1535

RT 000085079LB

233083

هيربا فارما ش م م

1536

RT 000085125LB

253043

رياض عبد االحد
اصالن

1618

RT 000085225LB

280559

ريتا طانس تنوري

1692

RT 000085299LB

282327

233142

ايلي يوسف قسيس

1537

RT 000085127LB

253514

233156

مخايل ناصيف كرباج 1538

RT 000085128LB

محمد وليد عبد
الحميد الحشيمي

1619

RT 000085226LB

ابراهيم حسني
درويش

1694

RT 000085301LB

282357

ابراهيم حسني عباس

1695

RT 000085302LB

233204

1539

RT 000085130LB

254127

فارس نعمه لحود

1623

RT 000085230LB

282369

ابراهيم متري العقل

1696

RT 000085303LB

282386

ابراهيم موسى قرقوع

1697

RT 000085304LB

وائل حسني البرجي
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282396

احسان محي الدين
دباح

1698

RT 000085305LB

282415

احمد علي هاشم

1699

RT 000085306LB

282436

ادمون جميل كفوري

1700

RT 000085307LB

282532

هاكوب سيروب
بربريان

1701

RT 000085308LB

282546

الياس ابراهيم غية

1702

RT 000085309LB

282553

الياس جوزف ناصيف 1703

RT 000085310LB

284583

282723

محمد حسني املستراح 1704

RT 000085311LB

284587

282778

الياس يوسف نعمة

1705

RT 000085312LB

مرسيل عزيز ابو
مرعي

282812

اميل حبيب ابو زيد

1706

RT 000085313LB

284608

282827

انطوان اوهانس
شلفانيان

1707

RT 000085314LB

ملحم حسني سيف
الدين

1762

284647

ايلي ابراهيم الطباع

1765

RT000083643LB

282857

انطوان فهد عبود

1708

RT 000085315LB

284656

ايلي ابراهيم جحا

1766

RT000083644LB

282949

انيس ناصيف
املعلوف

1709

RT 000085316LB

284695

نبيه مخايل سيدي

1767

RT000083645LB

284704

ايلي عساف شلهوب

1769

RT000083647LB

283231

ابراهام ارام سرسميان 1710

RT 000085317LB

284712

ايليا جوزف الحايك

1770

RT000083648LB

283299

رياض محمود بو
مرعي

1711

RT 000085318LB

284726

نزيه اميل السرغاني

1771

RT000083649LB

283438

ازاد صوغون
قصارجيان

1712

RT 000085420LB

284733

نزيه مخايل الحاج
موسى

1772

RT000083650LB

283467

اسامة حسني حاراتي

1713

RT 000085421LB

284751

براونت كركور
زيتونليان

1773

RT000083651LB

283624

انطوان روكس ابيض

1714

RT 000085422LB

284802

283651

طوني عبدو صهيون

1715

RT 000085423LB

وهبي حسني
الشحيمي

1774

RT000083652LB

283710

جميل توما شرو

1716

RT 000085424LB

284811

يعقوب يوسف شاهو

1775

RT000083653LB

283712

جميل ديب كالس

1717

RT 000085425LB

285025

نزيه انطوان مشعالني 1778

RT000083656LB

283719

جودت حسن محمود
الدلنك

1718

RT 000085426LB

285043

جميل محمد شرف
الدين

1779

RT000083657LB

283769

بهية فارس انجي

1720

RT 000085427LB

285102

جورج عزيز الرومي

1781

RT000083659LB

283802

بيار جبرا سابا

1721

RT 000085428LB

285234

جوزف عساف شربل

1782

RT000083660LB

283814

بيار جوزف بابايان

1722

RT 000085429LB

285300

جان لويس عبود

1784

RT000083662LB

286659
286662
286669
286678
286698
286703
286720
286723
286962
286979
286992
287111

283818

بيار سليم زرزور

1723

RT 000085430LB

285328

جرجس نقوال زبيدي

1785

RT000083663LB

284072

جوزف ناصيف بشير

1724

RT 000085431LB

285439

جوزف ابراهيم عيسى 1787

RT000083665LB

284098

سمير الياس قاليلي

1725

RT 000085432LB

285459

خليل علي الزمار

1788

RT000083666LB

287117
287132

284152

صالح طانيوس
اسطنبولي

1728

RT 000085434LB

285470

خيرو عبد الوهاب
عبد الله

1789

RT000083667LB

287227

210901

لؤي ابراهيم حسني

2,631

RT 000106311 LB

285602

ايليا نقوال فرج

1791

RT000083669LB

287423

2806822

محمد عدنان احمد
صوان

1

RT 000106332 LB

285603

سليم احمد الحلبي

1792

RT000083670LB

285612

شكري الياس مارون

1793

RT000083671LB

1279976

جان سليم قبالن

2

RT 000106333 LB

285667

1279977

انطوان سليم قبالن

3

RT 000106334 LB

جانيت مخايل
شمعون

1794

RT000083672LB

284164

حسام محمود درويش 1729

RT000083473LB

285671

حسني محمد شحادي 1795

RT000083673LB

284179

طوني عساف شلهوب 1731

RT000083586LB

285697

خليل حبيب فريجي

1796

RT000083674LB

284202

طوني نقوال صليبا

1732

RT000083588LB

285790

ديب مخايل التنوري

1798

RT000083676LB

287492
287504

284224

عبد الكريم سليمان
عباس

1733

RT000083598LB

285830

ابراهيم محمد زينة

1799

RT000083677LB

287535

285858

جوزف عبد الله ملو

1801

RT000083679LB

284237

عبد الله سعيد حوكو

1736

RT000083615LB

285873

سامي قاسم السيد

1802

RT000083680LB

284242

حسن محمد جراح

1737

RT000083616LB

285882

284250

ابراهيم حسني
الشوباصي

1738

RT000083617LB

سركيس بابكيان
كازجيان

1804

RT000083682LB

285915

ناجي حسني حمود

1806

RT000083687LB

284261

عدنان علي عوض

1739

RT000083618LB

285928

سمعان مخايل رزوق

1807

RT000083688LB

284274

عدنان نور الدين ابو
حمدان

1740

RT000083619LB

286000

عزيز جورج نعمة

1809

RT000083690LB

284291

ابراهيم محمود
الشوباصي

1741

RT000083620LB

286024

خليل جورج لطيف

1810

RT000083691LB

286064

سامي عيد القاصوف

1811

RT000083692LB

284305

علي حسني وطفة

1742

RT000083621LB

286152

284326

علي محمد الحاج عمر 1743

RT000083622LB

سليم يوسف عبد
الغني

1812

RT000083693LB

284331

علي محمد الحمصي

1744

RT000083623LB

286171

علي علي خالد

1813

RT000083694LB

284348

حمود محمد امليس

1745

RT000085013LB

286188

سمير موسى بري

1814

RT000083695LB

284367

غازي فياض جلول

1746

RT000083624LB

286331

فؤاد نقوال املعلوف

1816

RT000083697LB

284374

خاتشيك يعقوب بو
شكجيان

1747

RT000083625LB

286345

امال ميشال حوراني

1817

RT000083698LB

286374

احمد اسماعيل املكحل 1819

RT000083700LB

284386

خالد احمد الزمار

1748

RT000083626LB

286378

احمد سليم جمعة

1820

RT000083701LB

284422

قاسم محمد الحاج
عمر

1749

RT000083627LB

286412

الياس علم العلم

1822

RT000083703LB

286439

284477

مانوك كيراكوس
كوداالزيان

1751

RT000083629LB

طالل يوسف امليس
(ورثة)

1823

RT000083704LB

286441

فوزي جميل غنطوس

1824

RT000083705LB
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284483

محمد حسني عبدوني 1752

RT000083630LB

286457

طوني جوزف مبارك

1827

RT000083708LB

284489

احمد محمد سرور

1753

RT000083631LB

286481

عادل رفيق الغصني

1828

RT000083710LB

284494

محمد خير الترشيشي 1754

RT000083632LB

286500

284505

محمد عبد الرحمن
الرحيمي

1755

RT000083633LB

قرة بت ديكران
شنشنيان

1829

RT000083711LB

284560

الياس سبع نصار

1757

RT000083635LB

انطوان جورج قزي
(ورثة)

1759

RT000083637LB

286517
286530
286543

1760

RT000083638LB
RT000083640LB

ايلي ميشال سالمة
بطرس نعيم مراد
عبد الرحمن علي
شعبان
جان بطرس حمادة
عبد العزيز محمد
فؤاد الدردري
جانيت توماس
يوسف
لحود لويس لحود
جميلة خليل جبرا
جوزف شحادة
قاصوف
حسني محمد ديب
املذبوح
حنا سليم الغصان
حنا عبدو مخول
خالد ملحم البيطار
خليل عباس طالب
ريمون نقوال غرة
زكي صعب املعلوف
سمير علي ملدان
سهيل وديع الطباع
عمر محي الدين جابر
غازي ايلي زخيا
غسان سامي املستراح
فتح الله جورج فتح
الله
فرسان ادمون كفوري
فوزي ميشال ابو
الجلد (ورثة)
كمال طانوس ابو
شمعون
طوني ابراهيم
شمعون
محمد زكي ابو حمدان
عادل حسني العريبي
محمد محمود
الساحلي
عزيز نقوال جروج
علي حسني قاسم
البرجي
علي عباس خليل
طالب
علي محمد جمعة
علي محمد فياض
ايوب
علي مصطفى
الدلباني
منى نقوال لطيف
فايز عجاج ابو فرح
قاسم عادل العريبي
قاسم فوزي ابو زيد
موسى ابراهيم قريو
محمد ابراهيم
الفوعاني
محمد عبد الحسني
دلول
محمد علي الفقيه
ميشال سمعان ابي
هيال
محمد علي الفوعاني

286549
286559
286563
286576
286584
286632
286655

287432
287449
287491

287562
287565
287570
287647
287657
287669
287671
287689
287700
287710
287715
287718
287724

1830
1831
1832

RT000083714LB
RT000083715LB
RT000083716LB

1833
1834

RT000083719LB
RT000083720LB

1835

RT000083721LB

1836
1837
1839

RT000083723LB
RT000083724LB
RT000083726LB

1840

RT000083727LB

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1849
1848
1850
1852
1853
1855

RT000083728LB
RT000083729LB
RT000083730LB
RT000083731LB
RT000083732LB
RT000083733LB
RT000083735LB
RT000083736LB
RT000083737LB
RT000083739LB
RT000083740LB
RT000083742LB

1856
2273

RT000083743LB
RT000083744LB

1857

RT000083745LB

1858

RT000083747LB

1859
1860
1861

RT000083748LB
RT000083749LB
RT000083750LB

1862
1863

RT000083751LB
RT000083753LB

1864

RT000083754LB

1867
1868

RT000083757LB
RT000083758LB

1869

RT000083759LB

1870
1871
1872
1873
1874
1876

RT000083760LB
RT000083761LB
RT000085344LB
RT000083762LB
RT000083763LB
RT000083765LB

1878

RT000083767LB

1879
1880

RT000083768LB
RT000083769LB

1881

RT000083770LB
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رياضة

ً
المنطق قال كلمته ...تشلسي بطال
البطوالت األوروبية الوطنية

ُحسمت األمور في إنكلترا،
فوصل تشلسي إلى منصة التتويج .عاد
الفريق اللندني زعيمًا للكرة اإلنكليزية
عن جدارة واستحقاق بعد موسم
ّ
كارثي ،نجح المدرب أنطونيو
سابق
كونتي في تغيير شكله تمامًا ،راسمًا
الطريق نحو االنتصار الكبير
حسن زين الدين

ال يـمـكــن ال ـق ــول ف ــي ت ـتــويــج تشلسي
بلقب ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
ال ـق ــدم إال أن امل ـن ـطــق ف ــرض ن ـف ـســه .ال
يـمـكــن ال ـق ــول إال أن ال ـف ــري ــق األف ـضــل
استحق اللقب ،والفريق األكـثــر ثباتًا
واستقرارًا وقوة كان األجدر بالوصول
إلى منصة التتويج في نهاية املطاف.
الفريق اللندني أصاب بلقبه نجاحات
فــي عــدة اتـجــاهــات .إذ ليس خافيًا أن
امل ـه ـمــة كــانــت دون ـه ــا ص ـعــوبــات عند

تمكن كونتي من صناعة
فريق متماسك وعرف إدارة
اللعبة اإلعالمية

ً
كونتي محتفال بالتتويج بعد الفوز على وست بروميتش ألبيون (أنطوني ديفلين ــ أ ف ب)

قــراءة املشهد في بداية املوسم ،حيث
إن ال ـف ــرق ال ـك ـبــرى األخ ـ ــرى اسـتـعــدت
بقوة لخوض غماره ،وتحديدًا قطبي
مانشستر ،يونايتد وسـيـتــي ،بقدوم
املــدربــن البرتغالي جــوزيــه مورينيو
واإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ج ــوسـ ـي ــب غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال
ُّ
لتسلم املهمة في الفريقني مع تعاقدات
مـلـيــونـيــة ومـهـمــة ل ــدى ال ـطــرفــن مثل
ال ـف ــرن ـس ــي ب ـ ــول ب ــوغ ـب ــا والـ ـس ــوي ــدي
زالت ـ ــان إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش واألرم ـي ـنــي
هنريك مخيتاريان فــي األول ،وجــون
س ـت ــون ــز واألمل ــانـ ـي ــان لـ ـي ــروي ســانـيــه

وإي ـ ـل ـ ـكـ ــاي غـ ــونـ ــدوغـ ــان فـ ــي ال ـث ــان ــي.
كــذلــك ،حافظ أرسـنــال وتوتنهام على
مجموعتيهما ،فيما أعـطــى ليفربول
بقيادة مــدربــه األملــانــي يــورغــن كلوب،
انطباعًا في النصف الثاني من املوسم
املــاضــي بأنه سيكون منافسًا شرسًا
على اللقب.
هــذا كــان املشهد اإلنكليزي فــي بداية
املـ ــوسـ ــم .مـ ــدربـ ــون ك ـب ــار ونـ ـج ــوم مــن
الـطــراز الرفيع جــدد على «البريميير
ل ـيــغ» .ره ــان تـشـلـســي ك ــان عـلــى رجــل
اس ـ ـمـ ــه أنـ ـط ــونـ ـي ــو كـ ــون ـ ـتـ ــي .امل ـ ـ ــدرب

اإليطالي حضر إلــى لندن أمــام مهمة
غير سهلة بعد مــوســم ســابــق كــارثـ ّـي
شـهــد اح ـتــال الـفــريــق املــركــز الـعــاشــر.
كـ ـ ــان الـ ـتـ ـح ــدي ص ـع ـب ــا أمـ ـ ـ ــام املـ ـ ــدرب
ال ـســابــق للمنتخب اإلي ـط ــال ــي ،وســط
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـش ـك ــوك حـ ــول إم ـكــان ـيــة
نـ ـ ـج ـ ــاح ـ ــه ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ـ ـ ـ ــه ل ـ ــم ي ـك ــن
متطلبًا عند قدومه ،بل اكتفى بإعادة
البرازيلي دافيد لويز وشراء الفرنسي
نغولو كانتي.
وب ــالـ ـفـ ـع ــل ،كـ ــانـ ــت ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ص ـع ـبــة،
وتـحــديـدًا عندما سقط تشلسي أمــام

أرس ـنــال  .3-0لـكــن كــونـتــي ســرعــان ما
قـلــب األمـ ــور وأحـ ــدث «ث ـ ــورة» ل ــم تكن
م ـتــوق ـعــة .ه ــذه الـ ـث ــورة ك ــان عـنــوانـهــا
ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـخ ـط ـط ــي ب ــاع ـت ـم ــاد خـطــة
 3-4-3الـ ـت ــي القـ ـ ــت نـ ـج ــاح ــا مـنـقـطــع
ال ـن ـظ ـي ــر ،ح ـي ــث راح الـ ـف ــري ــق يـحـقــق
االن ـت ـصــارات املـتـتــالـيــة الـتــي وضعته
فــي الـقـمــة .كــونـتــي ّ
رس ــخ ل ــدى العبيه
شعار «العمل فالعمل ثم العمل» ،من
دون االلتفات إلى الضجيج اإلعالمي،
ف ـت ـح ـ ّـول ال ــاع ـب ــون إلـ ــى «مــاك ـي ـنــات»
ال تـهــدأ مفعمة بالحماسة واملـثــابــرة

ّ
التي بثها اإليطالي في أرجــاء ملعب
«سـتــامـفــورد بــريــدج» والـتــي تظهرها
اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالتـ ــه ال ـ ـصـ ــاخ ـ ـبـ ــة بـ ـ ــاألهـ ـ ــداف
واالنـ ـتـ ـص ــارات وتـحـفـيــزه العـبـيــه في
أثناء املباريات.
ومـ ــن ثـ ــم ،تـمـكــن كــون ـتــي م ــن صـنــاعــة
فــريــق مـتـمــاســك ،وع ــرف إدارة اللعبة
اإلع ــام ـي ــة ،ف ـك ــان ذك ـي ــا ف ــي إط ــاالت ــه
وتعامله مع اإلعــام ،وتحديدًا عندما
بـ ــدأ األخـ ـي ــر َيـ ـح ــوك ق ـصــة خ ــاف ــه مع
ه ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـفـ ــريـ ــق اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي دي ـي ـغ ــو
ك ــوسـ ـت ــا .ل ـ ــذا ،إن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن لـقــب
تشلسي يــرجــع بــالــدرجــة األول ــى إلــى
م ــدرب ــه كــون ـتــي الـ ــذي ح ـقــق ان ـت ـصــارًا
ّ
بتفوقه
للمجموعة ،وكذلك شخصيًا
ع ـلــى مـجـمــوعــة م ــن أه ــم امل ــدرب ــن في
العالم.
ل ـكــن هـ ــذا ال ي ـم ـنــع م ــن أن أفـ ـ ــرادًا فــي
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ك ـ ـ ــان لـ ـه ــم دور مـ ــؤثـ ــر ه ــذا
املــوســم ،بمساعدة طبعًا مــن كونتي،
وف ـ ــي م ـق ــدم ـه ــم ك ــانـ ـت ــي الـ ـ ـ ــذي ن ـجــح
امل ـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي ف ــي ر َه ــان ــه عـلـيــه،
ف ـح ـمــل ال ـف ــري ــق ع ـل ــى ك ـت ــف ـي ــه ،مـقــدمــا
مـجـهــودًا وافـ ـرًا فــي خــدمــة املـجـمــوعــة،
وهــذا ما يتأكد بحصوله على جائزة
أف ـضــل الع ــب ف ــي امل ــوس ــم .كــذلــك أع ــاد
ك ــون ـت ــي اك ـت ـش ــاف اإلسـ ـب ــان ــي س ـي ــزار
أزبيليكويتا في خطة  ،3-4-3حيث لم
يغب عن أي مباراة للفريق .وبطبيعة
الحال ،فإن دورًا كبيرًا لعبه البلجيكي
إيدين هازار الساحر في وسط امللعب
وصاحب الحلول الذي سجل  15هدفًا
وصنع  5أهــداف ،ومثله كوستا الذي
أسهمت أهــدافــه الحاسمة فــي الكثير
مــن امل ـبــاريــات بــالـتـتــويــج ،وق ــد وصــل
ع ــدده ــا إل ــى  20ه ــدف ــا ،كــذلــك صـنــع 6
أهداف.
ً
إذًا ،تشلسي بطال للدوري اإلنكليزي.
ال ـفــريــق الـلـنــدنــي اسـتـحــق ال ـل ـقــب .من
حق كونتي والعبيه أن يحتفلوا اآلن
ً
طــويــا .من حقهم أن يستريحوا بعد
كل هذا التعب.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )37
وست بروميتش  -تشلسي 1-0
البلجيكي ميتشي باتشواي (.)82
توتنهام  -مانشستر يونايتد 1-2
الكيني فيكتور وانياما ( )6وهــاري كاين ()48
لتوتنهام ،وواين روني ( )71ليونايتد.
وست هام  -ليفربول 4-0
ال ـب ــرازي ـل ــي فـيـلـيـبــي كــوتـيـنـيــو ( 35و 57و)61
والبلجيكي ديفوك اوريجي (.)76
مانشستر سيتي  -ليستر سيتي 1-2
االسباني دافيد سيلفا ( )29والبرازيلي غابريال
جيسوس ( )36ملانشستر ،والياباني شينجي
اوكازاكي ( )42لليستر.
ستوك سيتي  -ارسنال 4-1
بيتر كراوتش ( )67لستوك ،والفرنسي اوليفييه
جيرو ( 42و )80واالملــانــي مسعود اوزيــل ()55
والتشيلياني أليكسيس سانشيز ( )76ألرسنال.
إفرتون  -واتفورد 0-1
ميدلسبره  -ساوثمبتون 2-1
سندرالند  -سوانزي سيتي 2-0
بورنموث  -بيرنلي 1-2
كريستال باالس  -هال سيتي 0-4
 ترتيب فرق الصدارة: -1تشلسي  87نقطة من  36مباراة
 -2توتنهام  80من 36
 -3ليفربول  73من 37
 -4مانشستر سيتي  72من 36
 -5ارسنال  69من 36

إسبانيا (المرحلة )37

إيطاليا (المرحلة )36

ألمانيا (المرحلة )33

فرنسا (المرحلة )37

الس باملاس  -برشلونة 4-1
بـيــدرو بيغاس ( )63لباملاس ،والبرازيلي نيمار
( 25و 67و )71واألوروغــويــانــي لويس سواريز
( )27لبرشلونة.

روما  -يوفنتوس 1-3
دانييلي دي روسي ( )25وستيفان الشعراوي
( )56والبلجيكي رادجا ناينغوالن ( )65لروما،
والغابوني ماريو ليمينا ( )21ليوفنتوس.

ريال مدريد  -اشبيلية 1-4
ناتشو ( )10والـبــرتـغــالــي كريستيانو رونــالــدو
( 23و )78واالملــانــي طوني كــروس ( )84ملدريد،
وامل ــون ـت ـي ـن ـي ـغ ــري س ـت ـي ـفــان يــوف ـي ـت ـي ـتــش ()49
الشبيلية.

تورينو  -نابولي 5-0
اإلسباني خوسيه كاييخون ( 7و )76ولورنزو
انسينيي ( )60والبلجيكي درايس مرتنز ()72
والبولوني بيوتر زييلينسكي (.)78

اليبزيغ  -بايرن ميونيخ 5-4
مارسيل سابيتسر ( )2وتيمو فيرنر ( 29و)65
وال ــدنـ ـم ــارك ــي ي ــوس ــف بــول ـســن ( )47لــاي ـبــزيــغ،
والبولوني روبرت ليفاندوفسكي ( ،17من ركلة جزاء
و )84واالسباني تياغو الكانتارا ( )60والنمسوي
دافيد االبا ( )89والهولندي اريني روبن ( )90لبايرن.

موناكو  -ليل 0-4
الكولومبي رادامـيــل فالكاو ( 6و )69والبرتغالي
ب ــرن ــاردو سيلفا ( )45والـبــاراغــويــانــي جونيور
ألونسو ( 88هدف في مرماه).

ريال بيتيس  -اتلتيكو مدريد 1-1
دانــي سيبايوس ( )57لبيتيس ،واملونتينيغري
ستيفان سافيتش ( )66التلتيكو.
اسبانيول  -فالنسيا 1-0
خوسيه غايا (.)75
فياريال  -ديبورتيفو ال كورونيا 0-0
اوساسونا  -غرناطة 1-2
االفيس  -سلتا فيغو 1-3
ريال سوسييداد  -ملقة 2-2
ايبار  -سبورتينغ خيخون 1-0
اتلتيك بلباو  -ليغانيس 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  87نقطة من  37مباراة
 -2ريال مدريد  87من 36
 -3اتلتيكو مدريد  75من 37
 -4اشبيلية  69من 37
 -5فياريال  64من 37

فيورنتينا  -التسيو 2-3
السنغالي اآلخــر خوما بابكر ( )67والكرواتي
نيكوال كالينيتش ( )73وكريستيانو لومباردي
( 76خطأ في مرماه) لفيورنتينا ،والسنغالي
بــالــدي دي ــاو كيتا ( )55والـيـســانــدرو مورغيا
( )81لالتسيو.
اتاالنتا  -ميالن 1-1
اندريا كونتي ( )44التاالنتا ،واالسباني جيرار
ديلوفيو ( )88مليالن.
انتر  -ساسوولو 2-1
بولونيا  -بيسكارا 1-3
سمبدوريا  -كييفو 1-1
باليرمو  -جنوى 0-1
كالياري  -امبولي 2-3
كروتوني  -اودينيزي 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  85نقطة من  36مباراة
 -2روما  81من 36
 -3نابولي  80من 36
 -4التسيو  70من 36
 -5أتاالنتا  66من 36

اوغسبورغ  -بوروسيا دورتموند 1-1
االي ـ ـس ـ ـل ـ ـنـ ــدي أل ـ ـفـ ــريـ ــد فـ ـيـ ـنـ ـب ــوغ ــاس ــون ()29
الوغسبورغ ،والغابوني بيار ايميريك اوباميانغ
( )32لدورتموند.
فيردر بريمن  -هوفنهايم 5-3
التشيكي ث ـيــودور جبريسيالسي ( )59وفيليب
بارغفريدي()86وروبرتباور()90لبريمن،واملجري
آدم تساالي ( )7والكرواتي أنــدري كراماريتش (11
و )49والسويسري ستيفن تسوبر ( )40والبوسني
ارمنيبيساكسيتش()52لهوفنهايم.
دارمشتات  -هيرتا برلني 2-0
الـ ـع ــاج ــي سـ ــالـ ــومـ ــون كـ ــالـ ــو ( )14وجـ ـ ـ ـ ــوردان
توروناريغا (.)28
فولسبورغ  -بوروسيا مونشنغالدباخ 1-1
باير ليفركوزن  -كولن 2-2
شالكه  -هامبورغ 1-1
ماينتس  -اينتراخت فرانكفورت 2-4
فرايبورغ  -اينغولشتات 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  79نقطة من  33مباراة
(أحرز اللقب)
 -2اليبزيغ  66من 33
 -3بوروسيا دورتموند  61من 33
 -4هوفنهايم  61من 33
 -5هرتا برلني  49من 33

سانت اتيان  -باريس سان جيرمان 5-0
األوروغـ ــويـ ــانـ ــي اديـ ـنـ ـس ــون ك ــاف ــان ــي ( 2و)72
وال ـبــرازي ـلــي لــوكــاس م ــورا ( 38و )78واألملــانــي
جوليان دراكسلر (.)90
نيس  -انجيه 2-0
السنغالي الشيخ ندوي ( )35والكاميروني كارل
ايكامبي (.)90
مونبلييه  -ليون 3-1
ستيف موني ( )35ملونبلييه ،ونبيل فقير ()17
وألكسندر الكازيتي ( 22و )90لليون.
باستيا  -لوريان 0-2
بوردو  -مرسيليا 1-1
كاين  -رين 1-0
ديجون  -نانسي 0-2
متز  -تولوز 1-1
نانت  -غانغان 1-4
 ترتيب فرق الصدارة: -1موناكو  89نقطة من  36مباراة
 -2باريس سان جيرمان  86من 37
 -3نيس  77من 37
 -4ليون  64من 37
 -5مرسيليا  59من 37
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سوق االنتقاالت

هاميلتون يخطف نصرًا «بسرعة القطار»
«ليس لــدي فــرصــة ،ليس لــدي فرصة.
كـ ـ ـ ــان (س ـ ــريـ ـ ـع ـ ــا) ك ـ ــالـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــار» .بـ ـه ــذه
العبارة ّ
توجه سائق فيراري األملاني
سيباستيان فيتيل إلى فريقه بعدما
تخطاه البريطاني لويس هاميلتون
في اللفة  ،44ليذهب نحو إحراز املركز
األول ف ــي ج ــائ ــزة إس ـب ــان ـي ــا ال ـك ـبــرى
عـلــى حلبة كــاتــالــونـيــا ،وه ــي املرحلة
الخامسة من بطولة العالم لسباقات
سيارات الفورموال .1
وج ــاء فــوز ســائــق مــرسـيــدس ليترجم
سيطرته انطالقًا من التجارب الحرة،
وم ـ ـ ــرورًا بــال ـت ـجــارب الــرس ـم ـيــة ،الـتــي
أع ـط ـت ــه ف ــرص ــة االن ـ ـطـ ــاق م ــن امل ــرك ــز
األول الذي خسره ملصلحة فيتيل قبل
املنعطف األول ،ليتبادال الصدارة أكثر
من مرة ،حتى حسمها هاميلتون أمام
األملــانــي ،بينما جــاء سائق «ريــد ُبــل»
األوسترالي دانيال ريكياردو.
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــاق خ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج سـ ــائـ ــق
مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس
ب ـس ـبــب ع ـطــل ف ــي املـ ـح ــرك ،ومــواط ـنــه
ســائــق ف ـي ــراري كـيـمــي راي ـك ــون ــن بعد
ت ـض ــرر ج ـه ــاز الـتـعـلـيــق األم ــام ــي في
سـ ـي ــارت ــه عـ ـن ــد امل ـن ـع ـط ــف األول مــن

اللفة األولــى ،علمًا أن بوتاس كــان قد
اص ـطــدم بـسـيــارة «ري ــد ُب ــل» الخاصة
بالهولندي ماكس فيرشتابن.
وبعد خسارته الصدارة عند االنطالق،
اع ـت ـمــد هــامـيـلـتــون وم ــرس ـي ــدس على
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة خ ــاص ــة فـ ــي ال ـت ــوق ــف

واختيار نوعية اإلط ــارات ،الستعادة
املركز األول ،وال سيما في ظل الفارق
ال ــذي تـمـكــن فيتيل مــن خـلـقــه ،وال ــذي
تـجــاوز الثانيتني بعد اللفة الثانية.
األخير دخــل باكرًا إلــى حظيرة فريقه
(ف ــي الـلـفــة  15مــن أص ــل  ،)66ليخرج

هاميلتون بعد تتويجه بكأس المركز األول (لويس جينيه  -أ ف ب)

رابعًا خلف بوتاس الثالث ،ويستعيد
هاميلتون الصدارة.
إال أن الـبــريـطــانــي دخ ــل بـعــد منافسه
املـبــاشــر بـســت ل ـفــات ،وع ــاد فــي املــركــز
ال ـثــالــث خ ـلــف فـيـتـيــل الـ ــذي تـمـكــن في
اللفة  25من تجاوز بوتاس والتصدر،
ل ـك ــن ب ـع ــدم ــا أبـ ـق ــاه ال ـف ـن ـل ـن ــدي خـلـفــه
لبعض الوقت ،مانحًا زميله هاميلتون
ب ـعــض ال ـث ــوان ــي الـثـمـيـنــة ال ـت ــي كــانــت
مؤثرة في املراحل الالحقة من السباق.
وم ـ ــع دخـ ـ ـ ــول ب ـ ــوت ـ ــاس إل ـ ــى ح ـظ ـيــرة
فــريـقــه ف ــي الـلـفــة  ،27ع ــاد هاميلتون
إل ــى املــركــز الـثــانــي خـلــف فيتيل الــذي
ّ
ـوان،
وســع الـفــارق إلــى أكثر مــن ســت ثـ ٍ
ليدخل مجددًا إلــى حظيرة فريقه في
اللفة  38ويخرج على مسافة موازية
من هاميلتون الذي حاول التقدم إلى
املــركــز األول ،إال أن السائقني تنافسا
بـشــدة عـنــد املـنـعـطــف ،وكــانــت الكلمة
الفصل لفيتيل ،حتى جــاءت اللفة 44
التي أنهى في خاللها السائق األسمر
ال ـ ـصـ ــراع ،لـيـحـقــق ف ـ ــوزه ال ـث ــان ــي هــذا
امل ــوس ــم بـعــد ج ــائ ــزة ال ـصــن الـكـبــرى،
ليقلص ال ـفــارق مــع األملــانــي إل ــى ست
نقاط على الئحة الترتيب العام.

كرة المضرب

نادال يعادل رقم ديوكوفيتش في الماسترز بتتويجه في مدريد
واص ـ ـ ــل اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي راف ـ ــاي ـ ــل نـ ـ ــادال
املصنف رابعًا هيمنته على املالعب
ال ـت ــراب ـي ــة ب ـ ـفـ ــوزه ع ـل ــى ال ـن ـم ـســوي
دوم ـي ـن ـيــك تـيـيــم ال ـثــامــن  6-7و4-6
فــي امل ـبــاراة النهائية ل ــدورة مدريد
ال ــدولـ ـي ــة ،ث ــال ـث ــة دورات امل ــاس ـت ــرز
لأللف نقطة في كرة املضرب.
والفوز هو الخامس عشر من أصل
 15مـبــاراة خاضها اإلسـبــانــي على
املالعب الترابية هذا املوسم ،رافعًا
رصـ ـي ــده ف ــي م ــدري ــد إلـ ــى  5أل ـق ــاب
ب ـعــدمــا س ـبــق ل ــه ال ـت ـتــويــج بــالـلـقــب
أع ــوام  2005و 2010و 2013و2014
(ح ـ ــل وص ـي ـف ــا أيـ ـض ــا أع ـ ـ ــوام 2009
و 2011و.)2015

وك ـ ـ ـ ــان نـ ـ ـ ـ ــادال ت ـخ ـط ــى ف ـ ــي ن ـصــف
ال ـن ـه ــائ ــي ع ـق ـب ــة الـ ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
ديوكوفيتش املصنف ثانيًا وحامل
اللقب  2-6و.4-6
ً
ولــم يكن فــوز اإلسباني سهال على
اإلطالق ،إذ كان تييم منافسًا شرسًا
السيما فــي املجموعة األول ــى التي
ام ـتــدت لـســاعــة و 20دقـيـقــة قـبــل أن
يحسمها نادال بشوط فاصل .8-10
وعلى غرار املجموعة األولى ،عانى
نادال لحسم الثانية وإن كان بدرجة
أقـ ــل ،وكـ ــان فـ ــوزه م ــرة واح ـ ــدة على
ارسـ ــال مـنــافـســه كــافـيــا لـلـتـقــدم 2-5
ث ــم ح ـســم امل ـج ـمــوعــة ع ـلــى ارس ــال ــه
 4-6وامل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة فـ ــي س ــاع ـت ــن و18

دق ـي ـق ــة ،رغـ ــم أن ال ـن ـم ـســوي حصل
عـلــى فــرصـتــن الدراك الـتـعــادل 5-5
على ارسال ابن مايوركا لكن األخير
تدارك املوقف.
وع ـ ــادل ن ـ ــادال ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي من
حـ ـي ــث ع ـ ـ ــدد األل ـ ـ ـقـ ـ ــاب ف ـ ــي دورات
املاسترز بعد أن رفع رصيده إلى 30
لقبًا ،ليصبح على املسافة ذاتها من
ديوكوفيتش.
وأضاف نادال ( 30عامًا) لقب مدريد
ً
الـ ـ ــى ت ـت ــوي ـج ــه هـ ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ب ـطــا
ل ــدورت ــي مــونـتــي ك ــارل ــو الـفــرنـسـيــة
لـلـمــاسـتــرز وبــرش ـلــونــة االسـبــانـيــة
للمرة العاشرة في مسيرته.
ورف ـ ــع ال ــاع ــب اإلس ـب ــان ــي رص ـيــده

ب ــاملـ ـجـ ـم ــل ال ـ ـ ــى  72ل ـق ـب ــا م ـ ــن 107
مباريات نهائية ،حارمًا في الوقت
ذاتــه تييم من إحــراز لقبه األول في
دورات املــاس ـتــرز ،عـلـمــا أن الــاعــب
ال ـن ـم ـســوي كـ ــان ي ـخ ــوض الـنـهــائــي
األول له في هذه الدورات.
ولدى السيدات ،احتفظت الرومانية
س ـي ـمــونــا هــال ـيــب ال ـثــال ـثــة بـلـقـبـهــا
بتغلبها على الفرنسية كريستينا
مالدينوفيتش الــرابـعــة عـشــرة 5-7
و 7-6و.2-6
وه ــذا اللقب ال ــ 15لهاليب املصنفة
ثــام ـنــة عــامل ـيــا (ث ــان ـي ــة س ــاب ـق ــا) في
مسيرتها االحـتــرافـيــة واالول هــذه
السنة.

بايرن يطارد أليكسيس سانشيز
وماركو فيراتي
ال يزال النجمان التشيلياني أليكسيس
سانشيز ،العب أرسنال اإلنكليزي،
واإليطالي ماركو فيراتي ،العب باريس
سان جيرمان الفرنسي ،يدوران بقوة في
فلك بايرن ميونيخ األملاني لتعزيز صفوفه
بالنجوم في الصيف املقبل.
الجديد أن صحيفة «بيلد» األملانية ذكرت أن
البافاري مستعد إلنفاق مبلغ  120مليون
َ
الالعبني بواقع  60مليونًا لكل
يورو لضم
العب .وبجانب العنصر املادي املهم ،فإنّ
نقطة قوة البايرن في الصفقتني تكمن
في أن سانشيز وفيراتي يبديان رغبة
بارتداء قميص بطل أملانيا ،إذ بالنسبة إلى
التشيلياني ،ذكرت صحيفة «لو باريزيان»
ّ
الفرنسية أنه يفضل البافاري على باريس
سان جيرمان املهتم أيضًا بضمه.
أما بالنسبة إلى فيراتي ،فإنه يرحب
باالنتقال إلى بايرن ،حيث يرغب في اللعب
مجددًا تحت إشراف مدربه السابق في
النادي الباريسي مواطنه كارلو أنشيلوتي.
وفي إنكلترا ،أعلن مانشستر سيتي رحيل
العبه األرجنتيني بابلو زاباليتا في نهاية
املوسم .وقال سيتي في بيان« :ينتهي عقد
العب منتخب األرجنتني الذي خاض 58
مباراة دولية في الصيف ،وأبلغ النادي أنه
سينتقل إلى فريق جديد» .من جهته ،لم
يعلن املدافع األرجنتيني البالغ عمره  32عامًا
هوية هذا الفريق.
ومن املتوقع أن يلعب زاباليتا ،الذي انضم
إلى سيتي في  ،2008قادمًا من إسبانيول
اإلسباني ،وخاض  332مباراة ،مباراته
األخيرة في ملعب «االتحاد» أمام وست
غد .وسينشغل
بروميتش ألبيون يوم ٍ
اإلسباني جوسيب غوارديوال مدرب سيتي
في فترة االنتقاالت الصيفية بتدعيم
صفوف الفريق قبل انطالق املوسم الجديد.

أصداء عالمية

السلة اللبنانية

انطالق «معركة» لقب بطولة السلة اليوم
تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم سـ ـلـ ـسـ ـل ــة الـ ـنـ ـه ــائ ــي
امل ـن ـت ـظــر ب ــن هــوم ـن ـت ـمــن وال ــري ــاض ــي
في بطولة لبنان لكرة السلة .سلسلة
مـ ــن س ـب ــع مـ ـب ــاري ــات س ـت ـم ـنــح ال ـل ـقــب
ل ـل ـفــريــق ال ـ ــذي ي ـف ــوز ف ــي أرب ـ ــع مـنـهــا.
فريقان سيتصارعان على مــدى سبع
مواجهات نارية ،حيث سيكون الطرف
األول ف ـي ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم ص ــاح ــب األرض
هــومـنـتـمــن اآلت ــي إل ــى الـنـهــائــي للمرة
األولى بهدف وحيد ،هو إحراز اللقب.
ه ــوم ـن ـت ـم ــن ي ـم ـل ــك ج ـم ـي ــع م ـق ــوم ــات
البطولة ،مــن جهاز فني قدير بقيادة
ج ــو م ـج ــاع ــص ،إل ـ ــى تــول ـي ـفــة الع ـبــن
متجانسة بني لبنانيني بقيادة النجم
التاريخي لكرة السلة اللبنانية فادي
الخطيب ،وثالثي أجنبي هو األفضل
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان م ـ ــع األمـ ـي ــركـ ـي ــن دواي ـ ـ ــن
جاكسون وكيفن غــاالواي والسوداني
آتر ماجوك.
البداية ستكون من ملعب قاعة سنتر
مزهر اليوم عند الساعة  ،20.30حيث
س ـت ـكــون م ــدرج ــات امل ـل ـعــب بــرتـقــالـيــة
اللون والهتاف ،حيث يتوقع أن يقفل
جمهور هومنتمن امللعب قبل ساعات
على بداية اللقاء.
أم ــر يعلمه تـمــامــا الــريــاضــي الضيف
اآلتـ ــي ل ـلــدفــاع ع ــن لـقـبــه ف ــي مـهـمــة قد

ّ
سجلت العبة هومنتمن أينجل ماكاوتري  33نقطة (سركيس يرتيسيان)

ت ـك ــون األصـ ـع ــب لــأص ـفــر ف ــي تــاريــخ
الـ ـن ــادي .فــالــريــاضــي ظ ـهــر ه ــذا ال ـعــام
بصورة الفريق الذي يعاني على أكثر
م ــن ص ـع ـي ــد ،إض ــاف ــة إلـ ــى اإلص ــاب ــات
التي كــان آخــرهــا مــع الصربي برانكو
سفيتكوفيتش الذي غاب عن املباراتني
األخيرتني للرياضي مع بيبلوس في
نصف النهائي .لكن بطل لبنان بقيادة
امل ـ ــدرب الــوط ـنــي أح ـم ــد ف ـ ــران ،يعتمد
ع ـلــى الع ـبــي ال ـخ ـب ــرة ،م ـثــل إسـمــاعـيــل
أحمد ،والقائد جان عبد النور ،وعلي

ّ
حيدر ،واملتألق دائمًا من على مقاعد
االحتياط أمير سعود.
ّ
التكهن بنتيجة
وبالتأكيد من الصعب
أي مباراة من مباريات السلسلة ،لكن
ّ
السلوي ّ
يرجح كفة هومنتمن
املنطق
ّ
فــي ظــل م ـشــواره الـثــابــت فــي البطولة،
لـ ـكـ ـن ــه سـ ـيـ ـصـ ـط ــدم بـ ـف ــري ــق األل ـ ـقـ ــاب
والـخـبــرة العالية ،وبالتالي لــن تكون
مهمته سهلة أبدًا.
ف ـ ــي م ـ ـكـ ــان آخ ـ ـ ـ ــر ،يـ ـتـ ـك ــرر س ـي ـن ــاري ــو
املواجهات بني الرياضي وهومنتمن،

وهذه املرة لدى السيدات حيث تقدمت
سـيــدات هومنتمن  0 - 1فــي السلسلة
النهائية لبطولة لـبـنــان عـلــى حساب
الرياضي بعد فوزهن السبت 68 - 75
( )49 - 52 ،36 - 35 ،23 - 17على ملعب
الرياضي في املنارة.
وك ــان ــت الع ـب ــة هــومـنـتـمــن األم ـيــرك ـيــة
أي ـن ـجــل م ــاك ــاوت ــري األفـ ـض ــل مسجلة
 33نـقـطــة و 9مـتــابـعــات و 8تـمــريــرات
حاسمة و 9سرقات للكرة ،وقدمت ً
أداء
عــال ـيــا ،رغ ــم وصــول ـهــا ق ـبــل  24ســاعــة
فقط إلى لبنان .كذلك سجلت جينتاري
بيترونيت  23نقطة و 9متابعات.
ومـ ــن ال ــري ــاض ــي ،ك ــان ــت ري ـب ـي ـكــا عقل
األفضل بـ 20نقطة و 8تمريرات حاسمة
وملا مقدم بـ 17نقطة .ولم تقدم أجنبيتا
الرياضي أيشا ساذرالند وديانا ديلفا
ما هو مطلوب منهما ،بعكس العبتا
ه ــوم ـن ـت ـم ــن ،ف ـس ـج ـلــت س ـ ــاذرالن ـ ــد 14
نقطة و 11متابعة ،فيما سجلت ديلفا
 8نقاط فقط في  29دقيقة.
ويلتقي الفريقان فــي امل ـبــاراة الثانية
اليوم االثنني عند الساعة  17.30على
ّ
ملعب هومنتمن فــي مــزهــر ،وتـتــألــف
الـسـلـسـلــة م ــن خـمــس م ـبــاريــات يـحــرز
الـلـقــب فـيـهــا ال ـفــريــق ال ـفــائــز ف ــي ثــاث
منها.

جماهير اإلنتر تترك «سان سيرو»
لتناول الغداء!

فاجأت جماهير إنتر ميالنو فريقها بمغادرة
ملعب «سان سيرو» في خالل الشوط األول من
املواجهة أمام ساسوولو ،التي انتهت بالخسارة
 2-1في الدوري اإليطالي أمس ،بداعي الذهاب
لتناول الغداء.
وبعد نحو  25دقيقة حينما كان التعادل السلبي
مسيطرًا ،خرج عدد كبير من الجماهير ،وتركوا
ُ
الفتة كتب عليها« :أنتم ال تستحقون مساندتنا.
حضرنا لنلقي التحية عليكم ،وسنذهب اآلن
لتناول الغداء».

نصيحة «أبوية»
من جاكسون ألنطوني

نصح رئيس نيويورك نيكس في الدوري
األميركي الشمالي للمحترفني في كرة السلة فيل
جاكسون ،نجم الفريق كارميلو أنطوني ،مرة
بالرحيل عن صفوف الفريق إذا كان يريد
جديدة
ّ
تحسني سجله.
وقال النجم واملدرب السابق جاكسون ( 71عامًا):
«إننا نرغب في أن يحرز األلقاب .االحتماالت
تتقلص أمامه ،ولن نكون بمستوى املنافسة
على اللقب في وقت قريب .االحتمال هو أن نلعب
األدوار اإلقصائية (بالي أوف) املوسم املقبل».
وأضاف« :هذا على األقل ما أشعر به ،وال أستطيع
أن أقول شيئًا أفضل من ذلك ،حتى لو لم يعجب
ما أقوله كثيرين».
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ثقافة وناس

سينما

مونيكا ماورير تجمع شتات
السينما النضالية الفلسطينية
المخرجة األلمانية قدمت
إلى لبنان في السبعينيات،
لتعمل مع «وحدة
أفالم فلسطين» التابعة
لـ «منظمة التحرير» .خالل
اللقاء معها في «دار
بيروت قبل أيام،
النمر» في
ّ
كشفت ماورير أنها تعمل
حاليًا في إيطاليا على
رقمنة أكثر من مئة ساعة
ّ
مصورة من األفالم التي
صنعت بكاميرا  16ملم
كي «يراها الفلسطينيون
الشبان اليوم» ضمن شريط
جديد هو «تصوير الثورة»

من فيلم «تل الزعتر» ( )1977لمصطفى أبو علي

روان عز الدين
يصعب أن تتذكر مونيكا ماورير ما
يخلو من حضور فلسطني وأبنائها
ومـ ـق ــاومـ ـتـ ـه ــا .ف ـ ــي رأس امل ـخ ــرج ــة
األملـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ق ــدم ــت إلـ ـ ــى ل ـب ـنــان
فـ ــي ال ـس ـب ـ ّع ـي ـن ـي ــات ،مـ ـئ ــات ال ـص ــور
ال ـتــي تـتـنــقــل ب ــن ذاك ــرت ـه ــا وب ـكــرات
أفالمها .لكن املدن اللبنانية تعبر في
أفالمها على شكل مشاهد للوجود
الـفـلـسـطـيـنــي ف ـي ـهــا ،ال ـ ــذي ســاهـمــت
في صنع صورته منذ السبعينيات
حتى بداية الثمانينيات مع «وحدة
أف ــام فلسطني» الـتــابـعــة ل ـ «منظمة
التحرير الفلسطينية».
اللقاء معها «دار النمر» في بيروت
قـبــل أيـ ــام ،أفـ ــرج ع ــن س ـن ــوات غائبة
مــن النضال الفلسطيني فــي لبنان.
ل ــم ت ـت ــوق ــف امل ـخ ــرج ــة األمل ــانـ ـي ــة عــن
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى امل ـش ــاه ــد ،كــأن ـهــا لم
تبتعد عنها يــومــا .ذل ــك أن مــاوريــر
تعمل في إيطاليا حاليًا على رقمنة
ّ
مصورة بكاميرا
أكثر من مئة ساعة
 16مـلــم ك ــي «ي ــراه ــا الفلسطينيون
الشبان الـيــوم» ضمن شــريــط جديد
هـ ــو «تـ ـص ــوي ــر الـ ـ ـث ـ ــورة» ،ش ــاه ــدن ــا
إعالنه في اللقاء.
قـ ّـدمــت مــاوريــر شـهــادتـهــا البصرية
التوثيقية ملحطة أساسية من تاريخ
الصراع العربي اإلسرائيلي تتوقف
عند تواريخ سياسية متقاطعة بني
لـبـنــان وفـلـسـطــن وال ـعــالــم الـعــربــي.
شاهدنا مقاطع ممنتجة من أفالمها
«ال ـ ـحـ ــرب الـ ـخ ــامـ ـس ــة» ،و«أش ـ ـبـ ــال»،
و«أطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» ،و«ال ـ ـه ـ ــال
األح ـم ــر الـفـلـسـطـيـنــي» ،وأخـ ــرى من
ّ
ت ـل ــك الـ ـت ــي تـ ــولـ ــت إن ـت ــاج ـه ــا أي ـضــا
«م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر الـفـلـسـطـيـنـيــة»
ك ـ ـجـ ــزء م ـ ــن اإله ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ـص ــورت ـه ــا
اإلعالمية« .لدينا أطباء كثر ،ولكن
ليس لدينا مخرجون» ،قال لها أبو
عمار يومًا عندما اجتازت شاشات
ال ـع ــال ــم وج ـ ـ ــاء ت إلـ ــى ل ـب ـن ــان ل ـتــرى
ال ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة بـنـفـسـهــا .في
السبعينيات ،أرادت هذه الصحافية
وامل ـخــرجــة أن تـنـخــرط مـبــاشــرة في
الـحــركــة السينمائية املـقــاومــة التي
أرس ـت ـه ــا «وحـ ـ ــدة أف ـ ــام فـلـسـطــن»،
بعدما التقت ببعض مخرجيها في

المخرجة األلمانية مونيكا ماورير

أحــد املهرجانات الدولية للسينما.
الفلسطينية
جــالــت على املخيمات
ّ
ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة .وثـ ـق ــت
كاميرتها كل تلك الوجوه التي كانت
يومًا جــزءًا من حلم حقيقي .الثورة
امل ـس ـل ـح ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ضـ ــد الـ ـع ــدو
اإلسرائيلي تظهر في أفالمها .لكن
ّ
ذلك ال يتخذ سوى مساحة ضئيلة
م ـق ــاب ــل ال ـت ــوج ــه ال ـتــوث ـي ـقــي لـلـبـنــى
ال ـت ـح ـت ـي ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـص ـح ـيــة
والثقافية واإلجتماعية والرياضية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ «م ـن ـظ ـمــة
التحرير» في املخيمات الفلسطينية
فــي لـبـنــان .إنـهــا «فلسطني الـحـلــم»،
ت ـ ـقـ ــول م ـ ـ ــاوري ـ ـ ــر .ول ـ ـيـ ــس ف ـ ــي ذل ــك
م ـبــال ـغــة ،فـعـنــد مـ ــرور أح ــد مـشــاهــد
ض ـ ـحـ ــايـ ــا ال ـ ـق ـ ـصـ ــف اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي
م ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
وهـ ــم ي ـت ـل ـقــون ع ــاج ــا م ـجــان ـيــا فــي
مستشفيات «املنظمة» ،حينها فقط
ّ
تنبهت واحدة من الحضور ،إلى أن
ما كنا نشاهده هو في لبنان ال في
فلسطني.
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة األحـ ـ ـ ــداث اإلســرائ ـي ـل ـيــة
وال ـ ـضـ ــربـ ــات الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـت ـعـ ّـرض
ل ـهــا امل ـخ ـي ـمــات ،ك ــان ــت ح ـي ــاة أخ ــرى

تـ ـج ــري فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان لـ ـبـ ـن ــاء مـجـتـمــع
ً
ديـمـقــراطــي علماني أم ــا بنقله إلى
فلسطني ل ــدى ال ـعــودة إلـيـهــا .يشرك
ه ــذا املـجـتـمــع ك ــل ال ـف ـئــات الـعـمــريــة؛
الـنـسـبــة الـكـبـيــرة لـلـنـســاء الـعــامــات
ف ــي ال ـت ـمــريــض ،واألطـ ـف ــال ف ــي بيت
أط ـ ـفـ ــال الـ ـصـ ـم ــود ،وف ـ ــي امل ـخ ـي ـمــات
الصيفية ألش ـبــال «ف ـت ــح» ،والـعـمــال
ف ـ ــي مـ ـص ــان ــع األحـ ـ ــذيـ ـ ــة واأللـ ـبـ ـس ــة.
الصورة كما نراها تبدو كما لو أنها
مقتطعة مــن مجتمع إش ـتــراكــي في
أولى مراحل بنائه .وألن فلسطني مع
مرور الوقت ،صارت صورة هالمية،
مـشـبـعــة بــالـنــوسـتــالـجـيــا الـضـحـلــة،
وب ــال ـت ـش ــوي ــه الـ ـغ ــرب ــي ال ـ ـ ــذي أل ـف ـتــه
وملسته ماورير ّ
جيدًا ،فقد أرادت أن
تشارك في صنع صــورة تلك البالد،
بتاريخها وحاضرها ومستقبلها.
ّ
إنـهــا ال ـصــورة الـضــائـعــة الـتــي تــؤكــد
ّ
أن الخسارات الفلسطينية ليست في
النكبة والـنـكـســة وحــدهـمــا .يصعب
اعتبار أن مــا نــراه فــي أفــام ماورير
هو توثيق يتخذ مسافة سينمائية
أو غربية من األح ــداث .الكاميرا هي
الــوجــوه والبيوت واألي ــدي العاملة،
واألع ــراس الفلسطينية ،والخدمات
امل ـت ـقـ ّـدمــة ملـسـتـشـفـيــات ع ـكــا وحـيـفــا
وغيرهما في املخيمات الفلسطينية
م ــن ط ــرابـ ـل ــس إل ـ ــى صـ ـ ــور ،وج ـه ــود
«الهالل األحمر الفلسطيني» طبعًا.
هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ّ
دمـ ـ ــرهـ ـ ــا
اإلج ـت ـيــاح اإلســرائ ـي ـلــي لـلـبـنــان عــام

ّ
مع اجتياح الـ  ،1982تبخر أرشيف
هائل من شقة في الحمرا ،كانت
تحوي معظم األفالم التي
أنتجتها «وحدة أفالم فلسطين»
 ،1982راف ـق ـه ــا ّتــدم ـيــر بـ ـص ــري .في
تلك السنة ،تبخر أرشيف هائل من
شقة في الحمرا ،كانت تحوي معظم
األف ــام الـتــي أنتجتها «وح ــدة أفــام
ف ـل ـس ـطــن» .ال ـج ـمــاعــة الـسـيـنـمــائـيــة
ال ـتــي أطـلـقـهــا امل ـخــرج مصطفى أبــو
ع ـل ــي م ــن األردن عـ ــام  ،1968بــدعــم
مــن «ف ـتــح» ،رافـقــت أحــداثــا مفصلية

ب ـعــدســات ك ـث ـيــرة .الـتــوصـيــف األدق
هو السينما النضالية ،التي جمعت
إلى جانب أبو علي ،سالفة جاد الله،
وهاني جوهرية ،وصالح أبو هنود.
اخـتـفــى ج ــزء كـبـيــر مــن ه ــذه األف ــام،
وع ـثــر عـلــى بـعّــض ال ـب ـكــرات املـهـ ّـربــة
ف ــي روم ـ ــا ،ت ــوث ــق ل ـل ـس ـنــوات األول ــى
للحرب األهلية اللبنانية من بينها
م ـج ــزرة ت ــل ال ــزع ـت ــر ،ق ــام ــت م ــاوري ــر
بجمعها مــع املـخــرجــة الفلسطينية
الشابة املي جاسر قبل سنوات .في
امل ـق ــاب ــل ،ح ــاول ــت ب ـعــض املــؤس ـســات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة تـ ـتـ ـب ــع مـ ـصـ ـي ــر ه ــذا
األرش ـي ــف امل ـف ـتــت ،وح ـفــظ ج ــزء منه
مثل «مؤسسة الفيلم الفلسطيني»،
و«ج ـم ــاع ــة الـسـيـنـمــا الفلسطينية»
التي أعاد أبو علي تأسيسها في رام
الله عام .2004
بطريقة أو بأخرى ،أعادتنا ماورير
إلـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـج ـم ـي ـل ــة ل ـلــرح ـلــة
الـسـيـنـمــائـيــة الـنـضــالـيــة ال ـتــي ب ــدأت
إب ـ ـ ــان ال ـن ـك ـس ــة مـ ــع ف ـي ـل ــم «ال لـلـحــل
السلمي» ملصطفى أبو علي ،قبل أن
تستقطب عــددًا كبيرًا مــن املخرجني
وامل ـخ ــرج ــات ال ـع ــرب .م ــن ب ــن ه ــؤالء
امل ـ ـخـ ــرج ال ـل ـب ـن ــان ــي ج ـ ــان ش ـم ـع ــون،
الــذي كـ ّـرس القسم األكـبــر مــن أفالمه
ل ـل ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ون ـب ـي ـهــة
لطفي ،وقاسم حــول ،ورفيق حجار،
وقيس الزبيدي ،وخديجة أبو علي.
وج ـ ــدت هـ ــذه ال ـح ــرك ــة الـسـيـنـمــائـيــة
أصـ ــداء هـ ــا ف ــي الـ ـغ ــرب أيـ ـض ــا ،ف ــزار
ال ـ ـسـ ـيـ ـنـ ـمـ ــائـ ــي ج ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ــوك غ ـ ـ ـ ــودار
املـخـيـمــات الفلسطينية فــي األردن،
بـ ـه ــدف إنـ ـج ــازش ــري ــط لـ ــم ي ـت ـح ـقــق.
م ــاوري ــر أيـضــا واحـ ــدة مـمــن سمعوا
صوت املقاومة الفلسطينية ،فنقلته
فــي أفــامـهــا بــالـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة إلــى
املشاهد الغربيBorn out of death .
ال ـت ــي أن ـج ــزت ــه مـ ــاوريـ ــر عـ ــام ،1981
هــو أح ــد ه ــذه األش ــرط ــة ال ـتــي تدعو
ال ـعــن الـعــاملـيــة إل ــى رؤيـ ــة الـحـقـيـقــة.
إنــه أشـبــه بقصيدة سياسية بعثت
بها ماورير إلى العالم الغربي ،كما
قالت في اللقاء .وهــذا ما يبرر عنف
الـصــور الـتــي يتضمنها الفيديو (9
د) ملجزرة الفاكهاني في بيروت التي
حـصــدت أرواح حــوالــي  300لبناني
وفلسطيني في يوم واحد.

مناضلة
ً
أوال
ق ـب ــل ال ـت ـح ــاق ـه ــا بــال ـع ـمــل
ف ــي الـسـيـنـمــا ل ـ ـ «مـنـظـمــة
ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة»،
اه ـت ـمــت مــونـيـكــا مــاوريــر
( )1942ب ــالـ ـقـ ـض ــاي ــا
الكبرى التي كانت تشغل
اليسار العاملي ،وحركاته
ال ـن ـض ــال ـي ــة والـ ـتـ ـح ــرري ــة.
عـمـلــت ل ـف ـتــرة كـمـســاعــدة
للمخرج اإليطالي كارميلو
ب ـي ـنــه ،وك ـت ـبــت ف ــي مجلة
 Rampartsاألم ـي ــرك ـي ــة
ال ـي ـس ــاري ــة ،ال ـت ــي داف ـع ــت
عـ ــن «ال ـ ـف ـ ـهـ ــود ال ـ ـسـ ــود»،
أكـثــر الـ ًحــركــات النضالية
راديكالية في أميركا .إلى
ج ــان ــب حـ ـق ــوق األفـ ــارقـ ــة
األميركيني التي صورتها
أي ـ ـضـ ــا فـ ــي ف ـي ـل ــم يـظـهــر
ال ـت ـن ــوع ال ـع ــرق ــي واإلث ـن ــي
في نيويورك الستينيات،
تـتـبـعــت م ــاوري ــر ح ـيــوات
الـ ـعـ ـم ــال املـ ـه ــاج ــري ــن فــي
أملــان ـيــا والـعـنـصــريــة الـتــي
ك ــان ــوا ي ـص ـط ــدم ــون بـهــا
ه ـ ـنـ ــاك .ط ـ ـ ــارت امل ـخ ــرج ــة
والـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة األمل ــانـ ـي ــة
ب ـ ـع ـ ــده ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى ت ـش ـي ـل ــي
لـتـصــويــر ظ ــروف الـعـمــال
في سنتياغو خالل فترة
حكم سـلـفــادور الليندي،
ث ــم إلـ ــى ف ــرن ـس ــا لـتــوثـيــق
إض ـ ـ ــراب ـ ـ ــات ع ـ ـمـ ــال أح ــد
امل ـص ــان ــع هـ ـن ــاك ،لتنتقل
بعدها إلى لبنان منتصف
السبعينيات.
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مرآة الغرب

ّ
 :American Godsصورة أميركا الحقيقية
ضمن خليط من
األمانة المخلصة لرواية
نيل غايمان الملحمية
والخيانة السافرة لها،
يرصد المسلسل الجديد
(برايان فوللر ومايكل
غرين ـ شبكة )Starz
معنى أن يكون المرء
أميركيًا اليوم .فهل نرى
ً
أجزاء جديدة ،ويصبح
«لعبة العروش» ّ
مجرد
ذكرى جميلة؟
لندن ــ سعيد محمد
روايـ ـ ــة ن ـيــل غ ــاي ـم ــان امل ـل ـح ـمـ ّـيــة عــن
رؤيته للواليات املتحدة ،تلك البالد
األش ـب ــه بـفــانـتــازيــا غــريـبــة عـجـيـبــة،
تنتقل إلى الشاشة في إنتاج بصري
مــذهــل ،لتحكي قصة سـقــوط اآللهة
ال ـقــدي ـمــة ال ـت ــي ج ـل ـب ـهــا امل ـه ــاج ــرون
مـ ـعـ ـه ــم فـ ـ ــي حـ ـق ــائـ ـبـ ـه ــم ،مل ـص ـل ـح ــة
صـ ـ ـع ـ ــود آلـ ـ ـه ـ ــة أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة جـ ــديـ ــدة
كالعوملة ،وامليديا ،والتكنولوجيا،
واإلن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت ،واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق املـ ــالـ ـ ّـيـ ــة،
واملـ ـخ ــدرات ،واملـشــاهـيــر ،فــي صــراع
جبابرة يدفع ثمنه البشر البائسون.
إذا ح ـك ـم ـنــا ع ـل ــى إق ـت ـب ــاس ب ــراي ــان
فوللر ومايكل غرين لرواية غايمان
( American Godsآل ـهــة أمـيــركـيــون)
م ــن ال ـح ـل ـقــة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ب ـثــت فــي
 30ن ـي ـس ــان (أبـ ــريـ ــل) امل ــاض ــي عـلــى
«أم ـ ـ ـ ـ ــازون ف ـ ـيـ ــديـ ــو» ،ف ــإ ّنـ ـن ــا ال شــك
م ـق ـب ـل ــون عـ ـل ــى عـ ـم ــل فـ ــنـ ــي س ــاط ــع
ّ
مجرد
سيجعل من«لعبة العروش»
ذك ــرى جـمـيـلــة .م ــن ال ـنــص ال ــروائ ــي
األصـ ـل ــي امل ـت ـس ــم ب ــال ـع ـب ـق ـ ّ
ـري ــة ،إل ــى
الـ ـتـ ـك ــويـ ـن ــات الـ ـبـ ـص ـ ّ
ـري ــة الـ ـخ ــارق ــة
ّ
ملعالم
والتصوير الشديد الشاعرية ّ
أم ـيــرك ـيــة ح ـق ـي ـقـ ّـيــة بـ ــألـ ــوان ،كــأن ـهــا
الكآبة التي تسكن قلب املكان ،مرورًا
بأداء ممثلني يليق بأدوارهم كآلهة،
وإنـتـهـ ً
ـاء بمشاهد العنف والجنس
امل ـ ـج ـ ـنـ ــون .ج ـ ـ ــورج آر .آر .م ــارت ــن
(م ــؤل ــف «ل ـع ـب ــة ال ـ ـع ـ ــروش») حـتـمــا
سيموت غيظًا!
ي ـ ـبـ ــدأ امل ـ ــوس ـ ــم ّ
األول امل ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـون مــن
ثـمــانــي حـلـقــات بـمـقـ ّـدمــة يـحـكــي لنا
الـ ـ ـ ـ ّـراوي ف ـي ـهــا ق ـ ّـص ــة ف ــي عـ ــام ،813
ع ـن ــدم ــا وصـ ـل ــت س ـف ـي ـنــة فــاي ـك ـي ـنــغ
إل ـ ــى شـ ــواطـ ــىء أمـ ـي ــرك ــا ال ـش ـمــالـ ّـيــة
َ
بـ ـع ــد ع ـ ـنـ ــاء ش ـ ــدي ـ ــد .ل ـ ـكـ ــن رج ــال ـه ــا
يعلقون لــدى نــزولـهــم إلــى اليابسة
ب ــن م ـق ــاوم ــة ش ــدي ــدة م ــن ال ـس ـكــان
املحليني ،ورياح ال تهب كي يمكنهم
أن ي ـ ـ ـعـ ـ ــودوا أدراج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم .يـ ـق ــدم ــون
عـنــدئــذ عـلــى إي ـق ــاع األل ــم بأنفسهم
تـضـحـيــة إلل ـه ـهــم ـ ـ ـ رب ك ــل اآلبـ ـ ــاء ـ ـ
ّ
لـكــن اإلل ــه ال يعبأ بـهــم .وألن إلههم
ه ــذا رب ح ــروب ودم ـ ــاء ،يـضـطــرون
ّ
لتنظيم مـعــركــة دمــويــة بينهم لعل
ً
ال ــرب يلتفت إلـيـهــم .وف ـع ــا ،بعدما
فـنــي مـعـظـمـهــم فــي ال ـق ـتــال ،إمـتــأت
األش ــرع ــة ب ــال ــري ــاح ،وص ـ ــار مـمـكـنــا
ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى الـ ــوطـ ــن .ت ـن ـت ـهــي ه ــذه
املـقـ ّـدمــة هنا ،ولــن يكون لها امتداد
في العمل الحقًا ،لكنها قالت لنا في
دقائق قليلة كل شيء تقريبًا :اآللهة
ّ
األسطورية تنتقل إلى
واملخلوقات
ح ـ ّـي ــز الـ ــوجـ ــود ف ـق ــط ع ـن ــدم ــا نــؤمــن
ب ـهــا .وت ـلــك م ــأس ــاة ال ـب ـشـ ّ
ـريــة ،إذ أن
ّ
مجانيًا .فهو يتطلب
اإليـمــان ليس
ت ـض ـح ـي ــات قـ ــد ت ـ ـ ــودي ب ـصــاح ـب ـهــا
إلـ ــى امل ـ ــوت أو ال ـق ـت ــل .األم ـي ــرك ـي ــون
األصـلـيــون ك ــان عـنــدهــم آلـهـتـهــم من
دون شك ،واملهاجرون الذين قدموا

إل ــى أم ـيــركــا جـلـبــوا مـعـهــم آلـهـتـهــم.
واملسلسل
ال ـخــط الـنــاظــم ل ـلــروايــة ـ ـ
ّ
ـ ـ وأبــدعــت فــي قوله املـقـ ّـدمــة هــو أنــك
لن تنجو وتكون أميركيًا قط ،إال إذا
ّ
تخليت عــن آلـهـتــك الـقــديـمــة وقبلت
ح ـكــم آل ـه ــة املـ ـك ــان ال ـج ــدي ــد .وبـلـغــة
الواقع أن تتكلم اإلنكليزية ،وتلبس
ّ
وتتسمى بإسم غربي،
تي ـ شيرت،
وتـ ـش ــاه ــد كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
وت ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــاتـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـبـ ـ ــادة
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واملـ ـي ــدي ــا ال ـحــدي ـثــة
والـ ـعـ ـق ــاقـ ـي ــر والـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــرة ال ـ ـفـ ــارغـ ــة،
وتتناول الهامبرغر ،وتقف وتضع
يــديــك على قلبك عند عــزف النشيد
الوطني األميركي.
 ،American Godsعمل ينفذ إلى قلب
مسألة تكوين الكيان الهجني املسمى
الواليات املتحدة .نيل غايمان نفسه
مـ ـه ــاج ــر إنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي انـ ـتـ ـق ــل لـلـعـيــش
والـ ـكـ ـت ــاب ــة فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة،
فوجدها بالدًا عجيبة غريبة تجمع
تاريخ سكانها الذين ينحدرون في
غالبيتهم الـســاحـقــة مــن مهاجرين،
وت ـع ـي ــد تــرك ـي ـب ـهــم ف ــي ن ـس ــق جــديــد
ال يقبل مــن قديمهم س ــوى عناصر
ً
فولكلور تافهة ،وتخلق لهم مستقبال
ال يشبههم .لكنهم ال يملكون العودة
إلى أوطــان أجدادهم بعدما أغوتهم
اآلل ـهــة الـجــديــدة ال ـبـ ّـراقــة ،فإتبعوها
صاغرين.
يــرفــض غــاي ـمــان ال ــرواي ــة الــرسـمـ ّـيــة
األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة ع ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ امل ـج ـت ـم ــع
األمـيــركــي ،والـتــي تجعل املهاجرين
األوائ ـ ــل أوروبـ ـي ــن مــؤم ـنــن ج ــاء وا
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ت ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــات دي ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ،أم
ّ
بالحرية والنجاح
مهاجرين حاملني
اإلق ـ ـت ـ ـصـ ــادي امل ـ ـحـ ــرومـ ــن مـ ـن ــه فــي
ّ
األصلية ،من دون أن تحكي
أوطانهم
عن عذابات سكان البالد األصليني
أو آالم ماليني العبيد ،وال الحروب
ّ
ّ
ـررة.
األه ـل ــي ــة واإلس ـت ـع ـم ــاري ــة امل ـت ـك ـ ّ
وهــو قــال فــي إح ــدى املـنــاسـبــات إنــه
ُص ـ ـ ــدم ع ـن ــدم ــا س ـم ــع ت ـل ــك الـ ــروايـ ــة
املجتزأة عن تاريخ أميركا من إبنه

ال ـ ــذي ت ـل ـقــاهــا ع ــن مـعـلـمــة ال ـتــاريــخ
فــي املــدرســة اإلبـتــدائـ ّـيــة ،فـعــزم على
كتابة ّ American Gods
ليقدم صورة
أم ـي ــرك ــا ال ـح ـق ـي ـقـ ّـيــة ،وإن م ــن خــال
نص عابق بالفانتازيا والخيال.
روايـ ـ ـ ــة «آل ـ ـهـ ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــون» ظ ـهــرت
ط ـب ـع ـت ـه ــا األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ع ـ ـ ــام ،2001
ّ
تجاريًا كبيرًا ،وأعيد
وحققت نجاحًا
طبعها عـشــر م ــرات ـ ـ األخ ـي ــرة منها
ّ ً
مطوال بـ  12ألف كلمة
تضمنت نصًا
إضــافـ ّـيــة ع ــن ذل ــك ال ــذي نـشــر للمرة
األولى ـ كما ترجمت إلى لغات ّ
عدة،
ّ
للتحول إلى
ما جعلها مرشحة دائمة
عمل تلفزيوني .لكن محاولة HBO
األمـيــركـ ّـيــة إلع ــداد الـنــص للتصوير
ف ـش ـلــت رغـ ــم ال ـج ـه ــود املـ ـتـ ـك ـ ّـررة مــن
ك ـ ـتـ ــاب سـ ـيـ ـن ــاري ــو إسـ ـتـ ـع ــان ــت بـهــم
ّ
معللة
ال ـشــركــة ،فــاع ـتــذرت لـغـ ّـايـمــان ّ
تفردها ،إال أنها
ذلك بأن الرواية على
«ن ــص مستحيل ال يـمـكــن إقـتـبــاســه
ل ـل ـشــاشــة» .وب ـع ــد سـ ـن ــوات ،تـقـ ّـدمــت
ق ـن ــاة ال ـك ــاب ــل األم ـي ــرك ـ ّـي ــة «سـ ـت ــارز»
ّ
بعرض لـشــراء حقوق العمل ،مكلفة
فوللر وغرين ـ الذين عمال معًا قبل
ذلــك على مسلسل  Heroesـ ـ باملهمة
الصعبة.
بطل الــروايــة يدعى Shadow Moon
ّ
(قـمــر ال ـظــل ـ ـ يــؤديــه ريـكــي ويـتـيــل)،
وه ــو لـيــس إل ـهــا ـ ـ عـلــى ك ـثــرة اآللـهــة
ومـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم م ـ ـقـ ــام ـ ـهـ ــم فـ ـ ـ ــي ه ـ ــذه
امل ـل ـح ـمــة األس ـ ـطـ ـ ّ
ـوريـ ــة ـ ـ ـ ب ــل ب ـشــري
ق ـس ــت ع ـل ـيــه األي ـ ـ ــام ،ف ـس ـجــن ل ـثــاث
سـ ـن ــوات ق ـض ــى م ـع ـظــم وق ـت ــه فـيـهــا
بالقراء ة ليكون إنسانًا أفضل يليق
بزوجته الحسناء التي كــان يتطلع
للقياها من جديد .وقبل نفاد فترة
محكوميته بــأيــام ،يستدعيه مدير
ال ـس ـج ــن ل ـي ـع ـل ـمــه ب ــإط ــاق س ــراح ــه
مـبـكـرًا ك ــي يـمـكـنــه ال ـل ـحــاق بـجـنــازة
زوجـتــه الـتــي قتلت فــي ح ــادث سير
بينما كانت تضاجع أعز اصدقائه.
فــي رح ـلــة ال ـع ــودة ،وقـمــرنــا األسـمــر
ه ــذا لــم يتبق لــه ش ــيء لـيـعــود إلـيــه،
ي ـل ـت ـقــي ع ـل ــى مـ ــن الـ ـط ــائ ــرة بــرجــل

غــريــب ُيــدعــى «وي ـن ــزداي» (األربـعــاء
باإلنكليزية ـ يؤديه إيــان ماكشني)
ـدع كـبـيــر ،وإن
ال ــذي يـبــدو أشـبــه ب ـمـ
ًٍ
كان في «الحقيقة» تمثال لـ «أودن»،
كبير اآللـهــة ورب املـعــرفــة والحكمة
ع ـن ــد ال ـف ــاي ـك ـي ـن ــغ اإلس ـك ـن ــدن ــاف ـي ــن
ّ
ال ـ ـقـ ــدمـ ــاء .وي ـن ـت ـه ــي «ق ـ ـمـ ــر الـ ــظـ ــل»
مرافقًا لـ «وينزداي» في رحلته عبر
أم ـي ــرك ــا ،ال ـت ــي يـ ـح ــاول م ــن خــالـهــا
تجميع جهود كل اآللهة القديمة من
أساطير مختلف املهاجرين إلى بالد
ّ
«الحرية» ،لخوض مواجهة نهائية
مـ ــع آلـ ـه ــة أمـ ـي ــرك ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـت ــي

ّ
سوريالية
انتقال سلس من لوحة
مذهلة إلى أخرى ،لتجد نفسك
فجأة في نهاية الحلقة

ريكي ويتل
(shadow
)moon
وإيان
ماكشين
(وينزداي)
في مشهد
من العمل

سحرت عقول الناس وصرفتهم عن
عبادة آلهة اآلبــاء واألج ــداد .فلماذا
ّ
تصلي ل ـ «أودن» أو «أنــوبـيــس» إذا
ّ
كان جل ما تريد الحصول عليه هو
ذلك الـ «آيفون» الجديد؟
يـ ـص ـ ّـور امل ـس ـل ـس ــل اآللـ ـه ــة ال ـقــدي ـمــة
كأنها ّ
مغبرة وصــدئــة ،عفى عليها
الزمن ،وتستجدي إيمان البشر بها
لتستعيد شيئًا مــن الــرونــق ،بينما
تـظـهــر شـخـصـ ّـيــات اآلل ـهــة الـجــديــدة
مصقولة والمعة ومعاصرة ومليئة
ّ
ّ
بالحيوية وتستدعي اإلتباع.
ال يوجد ما هو تقليدي في مشاهد
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل .أن ـ ـ ـ ــت تـ ـنـ ـتـ ـق ــل م ـ ـ ــن ل ــوح ــة
ّ
سوريالية مذهلة إلى أخرى بسالسة
ّ
غ ـيــرعــاديــة ،لـتـجــد نـفـســك ف ـجــأة في
نـهــايــة الـحـلـقــة .لـكــن مشهد الجنس
اإلل ـه ــي ب ــال ــذات ،تـسـبــب ف ــي صــدمــة
لـلـمــراقـبــن .فـ ـ «بـلـقـيــس» مـلـكــة سبأ
ّ
(يقدمها املسلسل كإلهة للخصب)،
إن ـ ـصـ ــرف ال ـ ـنـ ــاس ع ـن ـه ــا ف ــإض ـط ــرت
للعمل كبائعة هوى تصطاد الزبائن
ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت ل ـت ـس ـت ـجــدي إي ـم ــان

الـ ّـرجــال بـهــا .تـقــوم بمضاجعة رجل
هامشي ،تطلب إليه في قلب املشهد
الغرامي أن يعبدها ،وعندما يؤمن،
يحدث األمر العجيب وينزلق الرجل
بكامله داخلها .املشهد على جنونه
بــالـطـبــع ،لـيــس مقحمًا عـلــى الـنــص،
بــل يـطــرح معاني عميقة عــن معنى
اإلي ـ ـ ـمـ ـ ــان ،وف ـ ـكـ ــرة ال ـ ـحـ ـ ّـب وال ـس ـع ــي
ّ
للتوحد مع اآلخر من خالل الجنس،
ّ
وإن ك ــان ق ــدم فــي إط ــار مشهد عــري
كامل.
امل ـس ـل ـس ــل ـ ـ ـ وف ـ ــق ف ــول ـل ــر وغـ ــريـ ــن ـ ـ
هـ ــو خ ـل ـي ــط مـ ــن األمـ ــانـ ــة امل ـخ ـل ـصــة
للعمل الــروائــي والـخـيــانــة السافرة
لــه .فكثير مــن املـشــاهــد هــي بمثابة
ّ
حرفية للنص ،لكن بعضها
ترجمة
ّ
ّ
الشخصية،
تصوراتهما
اآلخــر مــن
وإسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات مـ ـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــال أخـ ـ ــرى
لغايمان نفسه .كما أن أدوار بعض
ال ـش ـخ ـص ـ ّـي ــات ت ــم تــوس ـي ـع ـهــا فـيـمــا
ّ
الزمنية لبعضها
تغيرت البرمجة
اآلخ ــر .لـكــن الــرجـلــن أك ــدا أن العمل
ك ــان دائ ـمــا بالتنسيق مــع غــايـمــان،
وه ــو ب ــدا سـعـيـدًا بــاملـنـتــج الـنـهــائــي
ال ــذي أخــرجــه ديـفـيــد سليد (مـخــرج
«هانيبال» ،و«إكليبس»).
ي ـغ ـطــي امل ــوس ــم ّ
األول ح ــوال ــي ثـلــث
ال ــرواي ــة الـضـخـمــة ،وه ـن ــاك تــوجــه ـ
في حــال نجاحه ـ إلــى إنتاج موسم
ث ــان ورب ـمــا ثــالــث .وي ـبــدو أن إنـتــاج
امل ــوس ــم ّ
األول ق ــد ب ـع ــث م ــوج ــة مــن
الحماس في قلب غايمان الــذي قال
لـلـصـحــافــة إن ــه س ـي ـشــرع ف ــي كـتــابــة
جزء جديد للرواية ،سيكون بمثابة
«آلهة أميركيون ـ .»2
«آلـهــة أمـيــركـيــون» ،أفـضــل مــا يمكن
ق ــراء ت ــه مــن الـنـصــوص لـفـهــم معنى
أن يـكــون امل ــرء أمـيــركـيــا ال ـيــوم .إنها
وإن إنتمت إلــى تلك امليثولوجيات
ال ـق ــدي ـم ــة عـ ــن اآلل ـ ـهـ ــة وامل ـخ ـل ــوق ــات
األس ـط ـ َ
ـوري ــة ،لكنها تـقــول الحقيقة
ت ــام ــة ،ف ــي زم ــن (م ــا ب ـعــد) الـحـقـيـقــة
امل ـلــيء بــالــزيــف وال ـخ ــداع والــزعـمــاء
املنتفخني.
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يوميات ناقصة

ّ
إضافية
حياة

«إلى فاديا الذقاني»...
أرجوكم ،أنتم الذين َح َّـي َـركم حيائي
وصمتي،
أرجوكم:

ٌ
ّ
إضافية.
محتاج لحيا ٍة
أنا
َ
ٌ
ابة الجحيم بهنيهات،
قبل
،
محتاج
بلوغ ّبو ِ
ِ
ً
ْ
ألن أعيش طويال (مثلي مثل البطاركة،

«بيغ باند» :جاز في «قصر الصنوبر»
بشير صفير
ّ
تطل ال ـ  Big Bandالتابعة للكونسرفتوار الوطني ،اليوم اإلثنني ،من
«قصر الصنوبر» (املتحف ـ بيروت) إلحياء أمسية جاز ببرنامج ّ
غني،
عليه أكثر من عشرين مقطوعة من كالسيكيات الريبرتوار العاملي.
تأسست هذه الفرقة في عام  ،2009وتتألف من  22عازفًا (آالت نفخ،
وبيانو ،وإيقاعات) .الفرقة ليست من طراز بعض الفرق األميركية أو
األوروب ـيــة (كــال ــ WDRاألملانية الرهيبة) ،لكن وجــودهــا ض ــروري في
منطقة عربية تفتقر لهذا النوع من املجموعات املوسيقية ،مع املالحظة
ّ
أنها ليست الوحيدة في الشرق األوسط كما ّيدعي التعريف بها على
ً
موقع «املعهد العالي للموسيقى» .ففي سوريا مثال نجد «بيغ باند»،
وهي أقدم من شقيقتها اللبنانية.
لغاية اآلن ،ال شــيء الفتًا فــي الخبر .الفرقة الوطنية تـقـ ّـدم حفالت
دوريــة ،شأنها شأن «األوركسترا الوطنية» و«أوركسترا املوسيقى
الشرق ـ عربية» ،إذ يندرج ذلك ضمن «واجبها» املهني ،تمامًا كأي
موظف رسمي في الدولة اللبنانية .غير أن حضور أمسيتها املرتقبة
مواعيدها االعتيادية ،ليس مجانيًا .فاملوعد من تنظيم
اليوم ،بخالف
«املركز اللبناني ّللعناية التلطيفية» َ
(بلسم) بهدف جمع ّ
التبرعات
من خــال ريــع البطاقات .ما لفت انتباهنا هو هــذه النقطة تحديدًا.
تغطية نشاطات «بلسم» واإلضــاءة على دورها ّ
الطبي واالجتماعي
واإلنساني ليسا من اختصاصنا ،وأمسيات الـ «بيغ باند» الوطنية
ليست من النوع الذي يجب التوقف عنده بشكل منهجي .لكن اجتماع
َ
الجهتني هو بيت القصيد الذي نبني عليه الفكرة التي ّ
نود تعميمها.

ً
فنادرًا جدًا ما نسمع بهذا النوع من األنشطة في ّلبنان .عادة ،تدعو
هذه الفئة من الجمعيات (وغيرها) إلى عشاء تتخلله كلمات فارغة،
ّ
املتبرعون للقائمني على الجمعية ،ربما
وقد ينتهي بشتائم يكيلها
بسبب ســوء الخدمة التي ّ
يقدمها املطعم! والعشاء يبقى بالتأكيد
أفضل من الدعوة إلى حفلة تحييها نجمة من نجمات الزمن الرديء.
ّ
تصدق نيات ناشطني في العمل اإلنساني عندما
إذ ،كيف يمكن أن
ترى أنهم ّ
يسوقون لألغنية التجارية السطحية ويمتطون جوادها
ّ
ّ
في سباق تمويل جمعيتهم؟ أكثر من ذلــك ،أال تعتقدون أن فقدان
طبيب ما ،مرتبط عضويًا بذائقته
الثقة بمهنية وضمير وإنسانية
ٍ
املــوسـيـقـيــة؟ كــذلــك األم ــر بالنسبة إل ــى الـنـجــار وامل ـحــامــي ومـصـ ِّـن
الغساالت ورجل الدين والوزير والنائب وسائق التاكسي واملوسيقي
ّ
سيشيد منزلك تعتبره موثوقًا أكثر إن ملحت في
أيضًا .مهندس
سيارته ألبومًا لتشارلي باركر أو تداعت منها على مسمعك أنغام
أغنية «وطى الـ ّ
َّ
يترجل .هذه حقيقة،
ـدوار» وهو ينتظر نهايتها لكي
ومــن ّيدعي العكس عليه أن يشرح ملــاذا استشرى الفساد في كل
القطاعات ،وملاذا انحدر الضمير املهني في كل املهن ،وملاذا انهارت
األخــاق على كل املستويات ،بالتزامن مع الصعود السريع ملوجة
املنحدر صوب قعر العهر؟
الفن
ِ
باختصار ،هذه ليست تغطية حدث موسيقي ذي هدف ريعي إنساني.
نموذج يجب تعميمه… لضرورات وجودية.
هذه فقط إضاءة على
ٍ

والثعابني ،والسحالي ،وجنراالت الحروب
واملآتم).
َْ
ً
ً
َ
محتاج ْ
ٌ
وأطول
ألن أعيش طويال وطويال...
ُ
ال ِلكي ...وال لكي ...وال ّ
أسباب أخرى
ألي ِة
ٍ
ْ ْ
لكن فقط
َ
َ ّ
(قبل ْأن ُي ْطـب َق ُ
ظالم
كي َيـتسنى لي
ِ
املاخور /الكوكب)
الكراهية على هذا
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
است ُ
حيت ْأن أقول لهم «أ ِح ُّبكم»:
ْأن أقول ملن
َ
«آه ،يا إخوة قلبي،
ُ
لو تعرفون كم أ ِح ّـبكم!».

* أمسية جــاز لـ «بيغ باند» الكونسرفتوار الوطني :اليوم ـ
ً
مساء ـ «قصر الصنوبر» (املتحف ـ بيروت).
الساعة الثامنة
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مهرجان «س»
بحثًا عن المواهب
انطلق أمس مهرجان «س» للثقافة
والفنون من ّ
مخيم «شاتيال» ،على
ّ
أن تستمر الفعاليات الفنية املنوعة
في مناطق بيروتية ّ
عدة ،قبل ختام
رحلة اكتشاف املواهب بيوم احتفالي
مفتوح على الكورنيش البحري في
ّ 21أيار (مايو) الحالي ،يمزج بني
املسرح واملوسيقى .برنامج الحدث
الذي تنظمه جمعية «بسمة وزيتونة»،
غني باملحطات ،منها عرض الحكواتي
«السوبر هيرو /الزير سالم» ،ومسرحية
«جوكينغ» لحنان الحاج (الصورة).
ويضم أيضًا مسابقة لألفالم القصيرة،
ستحتضنها «متروبوليس أمبير
صوفيل» (األشرفية ـ بيروت) في ّ 20أيار.
مهرجان «س» للثقافة والفنون :حتى 21
أيار ـ فضاءات بيروتية عدة .الدخول مجاني.
لالستعالم76/939238 :
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