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المشهد السياسي

اجتماع بري ـ الحريري ـ جنبالط:

هواجس الضغط السعودي
بعيدًا عن ملف السلسلة ،وقانون الضرائب الذي شغل الرأي العام ،برزت سياسيًا صورة الثالثي نبيه ّبري وسعد الحريري
ظل توجس جنبالط من
ووليد جنبالط .االجتماع الثالثي ،أول من أمسُ ،عقد تحت عنوان رئيسي «حفظ االستقرار» ،في ّ
انعكاس الضغوط السعودية محليًا ،واستفادة إسرائيل منها

مصادر
«المستقبل»:
لن نلجأ ُإلى أي
خطوة تشعل
ً
إرضاء ألي
البلد
طرف (داالتي
ونهرا)

الموسوي :السعودية ستراقب مأساة اللبنانيين
ّ
تحدث النائب نواف املوسوي خالل االحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد محمد علي
نعيم ،عن طريقة تعامل اإلدارة األميركية «ومعها الكيان الصهيوني ،والنظام السعودي عندما ال
ّ
يستطيعون أن يسيطروا على بلد ،فيعملون على تدميره وتقسيمه»ُ ،معتبرًا أنه في لبنان «نواجه
خطرًا عبر السياسة األميركية ـ السعودية ـ الصهيونية ،الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية
فيه من خالل توطني النازحني السوريني ،واتخاذ ذلك ذريعة لتقسيم لبنان على أساس طائفي
ومذهبي».
ّ
وأشار املوسوي إلى أنه «واجهنا التقسيم في سوريا وسنواجهه في لبنان .ولكن نقول لشركائنا،
إياكم واالستماع إلى النصائح السعودية التي ال تريد خيرًا للبنان ،فهي تريد أن تتخذ منه
هراوة لضرب سوريا والوحدة السورية ـ اللبنانية ،وضرب اللبنانيني بعضهم ببعض .ولن يفعل
َ
«تواجه األوامر
السعوديون شيئًا سوى أن يراقبوا املأساة التي تصيب ّاللبنانيني» .ونصح بأن
توجه إلى بعض املسؤولني في لبنان بتعقل وبما ّ
السعودية التي ّ
يتكيف مع املصلحة اللبنانية،
املتمثلة أساسًا باالستقرار واألمان وتكريس الوحدة الوطنية ورفض التوطني والتقسيم ،فهذا
ما نوجهه لشركائنا من موقع التضامن التام معهم في محاولة االستخدام السعودي لبعض
اللبنانيني كأداة لتقسيم اللبنانيني».

باستثناء االجتماعات البروتوكولية
التي يفرضها الدستور واألع ــراف في
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة واالس ـت ـشــارات
ال ـن ـيــاب ـيــة ،ل ــم يـسـبــق لــرئ ـيــس مجلس
النواب نبيه ّ
بري ،طوال السنوات العشر
املــاض ـيــة ،أن انـتـقــل م ــن م ـق ـ ّـره ف ــي عني
التينة ،بغية عقد اجتماعات علنية في
أقله أن الذاكرة
مقار سياسيني آخرين.
ّ ّ
الـسـيــاسـيــة ت ـكــاد ال تـحـفــظ أي ح ــادث
مشابه ،طوال العقد األخيرّ .
سجل ّ
بري
ُ
أحد االستثناءات ليل األحد ،بمشاركته
فــي اللقاء ال ــذي جمع رئيس الحكومة
سعد الحريري بالنائب وليد جنبالط،
في كليمنصو .يأتي ذلك في إطار اقتناع
ّ
بري وتأييده لرغبة جنبالط في عودة
األخـيــر إلــى لعب دور «صـمــام األم ــان»،
فــي ضــوء الضغوط العربية والدولية
ُامل ـم ــارس ــة ض ـ ّـد ل ـب ـنــان .إض ــاف ــة إل ــى أن
ّ
التوازنات املحلية ،منذ ما قبل التسوية
وصوال إلى تشكيل الحكومة
الرئاسية،
ً
الحالية ،ساهمت في «إقصاء» جنبالط
عــن ممارسة لعبته املفضلة كـ«بيضة
ال ـق ـبــان» ،وه ــو يــريــد أن يستعيد هــذه
«املـهـمــة» .لكن ب ـ ّـري وجنبالط ُيــدركــان

يتعذر تحقيق ذلك من دون وجود
ّأنــه
ّ
عــاقــة جـيــدة تجمع نــائــب ال ـشــوف مع
الحريري .التقت مصلحة جنبالط مع
مصلحة رئيس الحكومة الذي ال يريد
أن يفقد التنسيق مــع السعودية ،لكن
في الوقت نفسه من دون أن يؤثر ذلك

بدأ التنسيق الثنائي
بين الحزب االشتراكي
وتيار المستقبل في
التفاصيل االنتخابية

على الـهــدوء الداخلي ،فكانت النتيجة
ال ـل ـقــاء ال ـثــاثــي أول م ــن أمـ ــس ،بعدما
ق ـط ـعــت ال ـع ــاق ــة ب ــن تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل
وال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي مرحلة
ال ـخ ـطــر ،وب ـ ــدأ الـتـنـسـيــق ال ـث ـنــائــي في

التفاصيل االنتخابية .تقول املصادر
االشـتــراكـيــة إن «االت ـفــاق مــع الحريري
ّ
حول التحالف في دائرة الشوف ـ عاليه
ت ـ ّـم خ ــال الـجـلـســة ف ــي بـيــت ال ــوس ــط».
وبـ ـم ــا خـ ـ ـ ّ
ـص الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ـط ــرف ــن،
الـ ـخ ــاف ــات «أص ـب ـح ــت وراء نـ ـ ـ ـ ــا ،فـلـكــل
مرحلة أولوياتها .الهدف اآلن معالجة
كل األمور على الساحة املحلية».
ّ ٌ
أسباب أخرى ،دفعت جنبالط إلى فتح
ّ
دارت ــه أم ــام ب ــري وال ـحــريــري ،قــد يكون
أبرزها توجسه من التطورات اإلقليمية،
وطريقة التعامل مع لبنان .في الحزب
ٌ
التقدمي االشتراكي رأي ،ليس جنبالط
بعيدًا عـنــه ،يعتبر أن خـطــورة املوقف
ّ
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي مـ ــن حـ ـ ــزب الـ ـل ــه وت ـخ ـي ـيــر
الـلـبـنــانـيــن ب ــن مــواج ـه ـتــه أو تـحـ ّـمــل
عواقب الوقوف إلى جانبه ،يتجاوزان
الخالفات الداخلية ليصب في مصلحة
العدو اإلسرائيلي الذي بات لديه غطاء
ّ
عربي لحربه ُاملقبلة بأنه «ال فــرق بني
لبنان والحكومة واملؤسسات املحلية».
ومــا كــان راسـيــا خــال حــرب تموز وما
قـبـلــه ،بتحييد إســرائ ـيــل للمؤسسات
اللبنانية والعاصمة عــن االستهداف،
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في الواجهة

لقاء كليمنصو :تبريد محسوب ينتظر انتخابات 2018
«سـ ـق ــط ب ـف ـض ــل ت ــرسـ ـي ــخ ال ـس ـع ــودي ــة
ووزيرها ثامر السبهان لهذا املنطق».
ال أحد يعلم أين تنطلق شــرارة الحرب
املقبلة ،ومـتــى« .ولـكــن نـعــرف أن حزب
ّ
ال ـلــه والـ ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي يـتـحـ ّـضــران
لها ،ولــو ّأنهما ال يريدانها» .التشاؤم
ـرده أيـضــا «ع ــدم وجــود
الجنبالطي م ـ ّ
سـلـطــة مـتـكــاتـفــة ُت ـنــاقــش ه ــذا الـخـطــر
وكيفية مواجهته».
خــال االجـتـمــاع الـثــاثــي ،جــرى تناول
م ـع ـظ ــم املـ ـلـ ـف ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،وال ـت ــوت ــر
ال ـس ـعــودي تـجــاه ح ــزب الـلــه وإمكانية
ان ـع ـكــاس ذل ــك عـلــى ال ــوض ــع الــداخ ـلــي،
والــدور الــذي من املمكن أن يقوم به كل
ّ
من بـ ّـري والحريري وجنبالط للحفاظ
على التهدئة في البلدّ .
مروا بسرعة على
املـلــف االنـتـخــابــي ،مــن دون أن يبحثوا
فــي آلـيــات تطبيق قــانــون االنتخابات.
وبحسب املصادر املعنية« ،كانت جلسة
املجلس النيابي أمس ُاملخصصة إلقرار
جتمعني
الضرائب مادة للنقاش بني ُامل ّ
الثالثة» .وفــي خالصة اللقاء ،تبي أن
ّ
ّ
هم الحريري األول «صون االستقرار»،
ّ
ويتالقى مع نظرة بــري وجنبالط بأن
«ال تــؤثــر الـتـشـنـجــات اإلقـلـيـمـيــة على
همة جدًا
الوضع اللبناني .هذه مسألة ُم ّ
وجامعة ،ليس فقط ثالثية».
في اإلطــار نفسه ،تؤكد مصادر رفيعة
املستوى في تيار املستقبل أن الحريري
ّ
«ل ــن يـلـجــأ إل ــى أي خ ـطــوة م ــن شأنها
أن ُت ـش ـعــل ال ـب ـل ــد ،إرضـ ـ ـ ـ ًـاء ألي ط ــرف.
وق ــد أثـبـتــت ال ـت ـجــارب أن األمـ ــور التي
ّ
ال ُتـقـنـعـنــا ،ال ن ـقــوم ب ـه ــا» ،ف ــي إش ــارة
إلــى محاولة السعودية تشكيل جبهة
معادية لحزب الله .وتقول املصادر ّإنه
«داخل اململكة هناك تفهم ملوقفنا ،الذي
بأنه يخدم مصلحة البلد».
نعتقد
وفي ما ّ ّ
خص االنتخابات النيابية ،أكد
رئـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون أمــام
أعضاء هيئة اإلشراف على االنتخابات
الذين أقسموا اليمني ،بحضور الوزير
نهاد املشنوق ،أن «االنتخابات النيابية
ّ
سـتـجــرى ف ــي مــواع ـيــدهــا عـلــى أس ــاس
ُ
ال ـق ــان ــون الـنـسـبــي ،وك ــل م ــا ي ـق ــال غير
ذلـ ــك ال ي ـم ـكــن االع ـ ـتـ ــداد ب ـ ــه» .واع ـت ـبــر
ع ــون أن «ال ـت ـجــارب الـســابـقــة فــي عمل
ّ
هيئة اإلش ـ ــراف اعـتــرتـهــا شــوائــب كــان
يمكن تفاديها لــو الـتــزم الجميع املهل
القانونية واألنـظـمــة املرعية اإلج ــراء»،
بقسم
داعيًا أعضاء الهيئة الى «الوفاء َ
ال ـي ـمــن ل ـض ـمــان ن ـجــاح ـهــم وح ـيــادهــم
في ممارسة عملهم» .في اإلطــار نفسه،
اعتبر املشنوق أن «وجــود هــذه الهيئة
ّ
ال ـي ــوم وقـ َـسـمـهــا الـيـمــن أم ــام فخامته
يــؤكــدان أن ك ــل الـحــديــث عــن تمديد أو
ّ ّ
تــأج ـيــل لــان ـت ـخــابــات غ ـيــر وارد ،وأن
ّ
االن ـت ـخ ــاب ــات س ـت ـجــرى ف ــي مــوعــدهــا،
وبـ ــاإلم ـ ـكـ ــانـ ــات املـ ـت ــاح ــة ل ـ ــدى وزارة
الداخلية لتطبيقها ،وفي أول مناسبة
سنرسل مرسومًا الــى مجلس ال ــوزراء
ُ
م ـجــددًا ح ــول قــراء تـنــا لتطبيق قــانــون
االن ـت ـخ ــاب ب ـعــد املـ ـش ــروع األول ال ــذي
عرضناه وال ــذي لم نتمكن من تحقيق
التفاهم حوله ،وهذا ما يمكن تسميته
ال ـخ ـط ــة «ب» مل ـنــاق ـش ـت ـهــا ف ــي مجلس
ال ـ ــوزراء ،وب ــداي ــة فــي الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة
التي ُتمثل كل القوى السياسية املعنية
بالتفاهم على هذه الخطة».
وبعد ما حكي عن ّ
توجه تيار املستقبل،
ُ
والـ ـح ــري ــري ،لـلـعـمــل م ــن أجـ ــل تــأجـيــل
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،أكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر األخ ـي ــر
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن االس ـت ـح ـق ــاق «سـيـتــم
ّ
في موعده ،وفــق القانون الحالي ومن
دون تـ ـع ــدي ــات ،مـ ــع االسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء عــن
التسجيل املسبق والبطاقة املمغنطة أو
البيومترية».
(األخبار)

اكثر من تفسير يصح في
االجتماع الثالثي مساء االحد
بين الرئيسين نبيه بري وسعد
الحريري والنائب وليد جنبالط
في كليمنصو .اكثر من
مصالحة واقل من تحالف
مغلق او محور جديد .اقرب
ما يكون الى االستعداد
لمواجهات محسوبة
نقوال ناصيف
ي ـص ــح ف ــي ل ـق ــاء ال ــرئ ـي ـس ــن ن ـب ـيــه ب ــري
وسعد الحريري والنائب وليد جنبالط
ف ــي كـلـيـمـنـصــو انـ ــه ت ـح ـض ـيــر ل ـل ــزي ــارة
امل ـتــوق ـعــة لـجـنـبــاط وال ـح ــري ــري تـبــاعــا
ً
ل ـل ــري ــاض ،اس ـت ـك ـمــاال لـسـلـسـلــة دع ــوات
رسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـ ــى ه ـ ـنـ ــاك تـ ـشـ ـم ــل ق ـ ـيـ ــادات
وشـخـصـيــات اخ ــرى بـعــد رئ ـيــس حــزب
الكتائب ســامــي الجميل ورئـيــس حزب
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر جـعـجــع .وقــد
يـ ـص ــح ان ـ ـهـ ــا فـ ــي صـ ـل ــب الـ ـتـ ـح ــوط مــن
تداعيات حمالت االتهامات والتشهير
امل ـت ـب ــادل ــة واملـ ـب ــاش ــرة ب ــن ال ـس ـعــوديــة
وحزب الله ،اآلخذة في تصعيد بال سقف
حتى اآلن ،وتجنيب االستقرار الداخلي
التأثر بها .يصح انها خطوة اولى على
طريق استعداد االقطاب الثالثة لخوض
ان ـت ـخ ــاب ــات  2018ب ـعــد ت ــزاي ــد اش ـ ــارات
ايجابية مشجعة على انـهــا واقـعــة في
م ــوع ــده ــا .وه ــم ف ــي ال ــواق ــع يـحـتــاجــون
الى هذا االستحقاق في سبيل تصويب
توازن سياسي داخلي ناجم عن تسوية
انتخاب الرئيس ميشال عون ،وقد ذهب
اليها كل منهم على طريقته :ترأس ّبري
الجلسة فلم يقاطعها ولم يقترع وكتلته
للرئيس الجديد ،وذهب اليها الحريري
ع ـلــى م ـضــض ك ـطــريــق مـثـلــى ووح ـي ــدة
تعيده الــى السرايا وتعيد اليه قدراته،
وذه ـ ـ ــب ال ـي ـه ــا ج ـن ـب ــاط ألن اآلخ ــري ــن
جميعًا مشوا فيها وألن حزب الله يريد
عون بالذات رئيسًا للجمهورية.
تصح ايـضــا تفسيرات اخ ــرى محتملة.
ل ـك ــن م ــا ي ـص ــح ف ــي ع ـش ــاء كـلـيـمـنـصــو،
النادر الحصول اذ يجمع هؤالء بالذات
ف ــي لـ ـق ــاء واحـ ـ ــد وحـ ـ ــول جـ ـ ــدول اع ـم ــال
مـشـتــرك ،ان بــري والـحــريــري وجنبالط
ي ـ ـت ـ ـم ـ ـس ـ ـكـ ــون ب ـ ــاس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار الـ ـتـ ـس ــوي ــة
السياسية تـلــك ،لسنة خـلــت ،على انها
هي الضامن الفعلي لالستقرار الداخلي
وسـ ـ ــط ال ـ ـعـ ــواصـ ــف االقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة .اال ان
الزعماء الثالثة هم اكثر املتضررين من

الطريقة التي اديــر بها الحكم وال يزال
في االشهر املنصرمة من عمره ،من غير
ان يخفوا ـ ـ واحدًا بعد آخر ـ ـ امتعاضهم
وتحفظهم عــن هــذا الــواقــع ،ولكل منهم
اكـثــر مــن سـبــب لـلـخــاف ام ــا مــع رئيس
الجمهورية او مع بعض املحيطني به.
ومع ان رئيس مجلس النواب اقل الثالثة
تـ ـع ـ ّـرض ــا ل ـل ـس ـه ــام ،بـ ـ ـ ــازاء م ــا يــواج ـهــه
الـ ـح ــري ــري م ــن طــائ ـف ـتــه خ ـص ــوص ــا مــن
اتهام بالتراخي والتخلي مرة عن دوره
واخــرى عن الشراكة في الحكم كرئيس
ل ـل ـح ـكــومــة ،او م ــا ي ـس ــاق ال ــى جـنـبــاط
ّ
ان ـك ـف ــاؤه ك ـمــا ل ــو ان ــه ب ــك ــر ف ــي تـقــاعــده
ال ـس ـي ــاس ــي م ـك ـت ـف ـيــا ب ـن ــاف ــذة «ت ــوي ـت ــر»
وسيلة وحـيــدة للتواصل مــع االح ــداث،
اال ان لقاء كليمنصو ـ ـ من حيث رمى او
ـرم ـ ـ فتح بابًا على مقاربة مختلفة
لم يـ ِ
للمرحلة املقبلة تبعًا لبضعة معطيات،
منها:
 1ـ ـ تأكيد توافق االقطاب الثالثة مع ما
اتى على ذكره اخيرًا االمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله من ان اي ّ
مس
بالتسوية السياسية من شأنه تقويض
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار .اال ان ذل ـ ــك ي ـع ـن ــي اي ـضــا
التوافق على ضــرورة تفادي االنخراط
في لعبة املواجهة السياسية واالعالمية
ب ــن ال ــري ــاض وحـ ــزب ال ـل ــه ،او الــدخــول
طــرفــا فــي تسعيرها على غ ــرار حمالت
مـشــابـهــة غــالـبــا م ــا تــوسـلـهــا الـحــريــري
وحـلـفــاؤه فــي كــل مــرة هــاجــم حــزب الله
الـسـعــوديــة بـعـنــف ،او عـلــى نـحــو ردود
الفعل االخيرة الناجمة عن تصريحات
ال ــوزي ــر ال ـس ـع ــودي ث ــام ــر ال ـس ـب ـهــان ثم
تغريداته العنيفة ايضًا ضد حزب الله.

لــم يـعــد ثـمــة م ـكــان لـلــوسـطــاء املحليني
فــي تغذية الـنــزاع السعودي ـ ـ االيــرانــي
ب ـع ــدم ــا مـ ـ ـ ّـدت امل ـم ـل ـكــة وال ـ ـحـ ــزب جـســر
املواجهة العلنية واملباشرة.
ّ
 2ـ ـ يذكر لقاء كليمنصو االحــد بآخر
مماثل سبقه قبل  16عامًا ،جمع بري
وج ـن ـب ــاط وال ــرئـ ـي ــس الـ ــراحـ ــل رف ـيــق
ال ـحــريــري ردًا عـلــى اع ــان «ل ـقــاء قرنة
ش ـه ــوان» ف ــي نـيـســان  .2001حـيـنــذاك
تــوخــى اللقاء الثالثي تبريد الخالف
بني الحريري وجنبالط مع دمشق في
مـقــابــل الــدخــول فــي مــواجـهــة مــع عهد
الــرئ ـيــس ام ـيــل ل ـح ــود ،وكـ ــان الــزعـمــاء
الثالثة اضحوا في املقلب املناقض له.
على نحو قد يكون مشابهًا في داللته
اكثر منه مضمونه ،وأحد مغازي لقاء
االحـ ــد امل ـن ـص ــرم ،ت ـبــريــد ال ـخ ــاف بني
ال ـحــريــري وح ــزب الـلــه بـ ــازاء مواجهة
محسوبة مــع العهد على نحو يــؤدي
ال ـ ــى ت ـص ــوي ــب ادارة ال ـح ـك ــم بـ ـت ــوازن
افضل .يكفي ان يكون رئيس املجلس

ّ
يذكر لقاء كليمنصو
ُبآخر مماثل عام 2001
ع ِقد ردًا على إعالن
«لقاء قرنة شهوان»

حاضرًا كي يتيقن الشريكان اآلخــران
من ان مالئكة حزب الله حاضرة ايضًا،
ويكفي ان يبدي جنبالط اصــرارًا تلو
آخ ــر عـلــى مــراضــاة ال ـحــزب ومـجــاراتــه
وعدم االشتباك مع رئيس الجمهورية،
كي ينجدا الحريري للخروج من مأزق
تــأثــره بـصــراع الـسـعــوديــة مــع الـحــزب.
فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع يـ ـق ــف زعـ ـيـ ـم ــا ال ـش ـي ـ ّعــة
والــدروز الى جانبه ـ ـ هو زعيم السنة
ـ ـ كــي يضفيا عليه مــا يشبه االجماع
االســامــي ،فــي وســع رئـيــس الحكومة
اظ ـه ــار مــزيــد م ــن الـتـمـســك بالتسوية
الـسـيــاسـيــة والـتـخـلــص مــن الـضـغــوط
ال ـت ــي تـ ـم ــارس ع ـل ـيــه لـلـتـنـصــل مـنـهــا،
او فـ ــي احـ ـس ــن االحـ ـ ـ ـ ــوال ت ـعــري ـض ـهــا
ً
ل ــاه ـت ــزاز .بــالـتــأكـيــد اوال ان ــه ال ي ــزال
ح ـل ـي ـفــا ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ،وإن لـ ــم ت ـع ــد هــي
تـبـصــره حليفها الــوحـيــد .وبالتأكيد
ثــانـيــا ان ــه ال يـكــف عــن الـتـشـبــث بربط
نـ ــزاع ـ ـ ـ ـ وإن ظ ــاه ــري وهــام ـشــي ـ ـ ـ ـ مع
ح ــزب الـلــه مــن غـيــر ان يتسبب فــي ان
تـنـفـجــر حـكــومـتــه م ــن ال ــداخ ــل ـ ـ ـ ـ وهــو
م ــا ال ي ــري ــده او يـفـكــر ف ـيــه ح ـتــى ـ ـ ـ ـ او
يشتبك مع رئيس الجمهورية الذي ال
يحتاج الــى َمــن يمتحنه في املفاضلة
ب ــن تـحــالـفــه م ــع ح ــزب ال ـلــه وتـحــالـفــه
مع سواه .لكن ما هو بالتأكيد ثالثًا ـ ـ
وقد يكون مثار شكوى بري وجنبالط
فــي آن ـ ـ ان الـحــريــري يــديــر بالتفاهم
م ــع ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل م ــن خــال
واسطة العقد ابن عمته نادر الحريري
الطريقة املشكو منها في ادارة الحكم
ف ــي ت ـق ــاس ــم ال ـح ـص ــص وال ـت ـع ـي ـي ـنــات
والتلزيمات.

لقاء االحدّ :
تمسك بالتسوية السياسية ضمانًا لالستقرار (هيثم الموسوي)

علم
و خبر
«تيار زحلة» :لن نستقيل
أكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر ف ــي ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن هـيـئــة
ق ـضــاء زح ـلــة ف ــي ال ـت ـيــار اجـتـمـعــت أم ــس وقـ ــررت أن ـهــا ل ــن تستقيل
مــن مهماتها .وتـعـ ّـمــدت الهيئة تسريب خبر يفيد بأنها «ال تــزال
موجودة ومتضامنة ،وستستكمل عملها واستعداداتها للمعركة
االنتخابية» .وأتى االجتماع ،ثم تسريب الخبر ردًا على املعلومات
التي جرى تداولها طوال يوم أمس ،عن أنها قررت االستقالة ،بعد
االج ـت ـمــاع ال ــذي عـقــده رئـيــس الـتـيــار ال ــوزي ــر ج ـبــران بــاسـيــل األحــد
املاضي ،وحضره أركــان الهيئة ونحو  20عضوًا من كــوادر التيار،
لبحث مشاكل الحزب في القضاء.
وفــي الـسـيــاق نفسه ،يـجــري الـحــديــث فــي املــن الشمالي عــن إمكان
اسـتـقــالــة هـيـئــة ال ـق ـضــاء ال ـتــي يــرأس ـهــا امل ـنـ ّـســق ه ـشــام ك ـنــج .ويـتــم
التسويق لهذه املعلومات بصفتها قرارًا ينوي رئيس التيار اتخاذه،
لتعيني املختار أمني خوري منسقًا للقضاء عوضًا عن كنج ،ومديرًا
للماكينة االنتخابية بوصفه العوني الوحيد القادر على التواصل
مع جميع األفرقاء العونيني.

اإلمارات تقبل السفير
ّ
ّ
علمت «األخبار» أن وزارة الخارجية تسلمت يوم أمس رسميًا كتاب
موافقة دولة اإلمارات على تعيني السفير اللبناني في أبو ظبي فؤاد
دن ــدن ،وسـجـلـتــه فــي سـجــاتـهــا .أم ــا الـسـعــوديــة ،فــا ت ــزال تمتنع عن
املوافقة على تعيني السفير اللبناني لديها فوزي كبارة ،كما أنها لم
ترفضه ،رغــم أن مهلة املوافقة دخلت أيامها األخـيــرة .وبعد انقضاء
ُ
املهلة ( 3أشهر تنتهي في غضون  10أيام) ،تعتبر الرياض قد رفضت
التعيني.

المستقبل :لسنا كلتة ّ
سنية
ّ
قالت مصادر رسمية في تيار املستقبل ل ـ «األخـبــار» إن السقف التي
تـلـتــزم بــه لـنــاحـيــة الـتـحــالـفــات مــع األحـ ــزاب ذات األغـلـبـيــة املسيحية،
بالتحول
والقوات اللبنانية ،هو «عدم قبولنا
ّ
كالتيار الوطني الحر ّ
إلى كتلة سنية .بمعنى أننا سنرفض عرض أي حليف سيطلب منا
ّ
الحصول على كل املقاعد املسيحية قبل انطالق املفاوضات بيننا».
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سياسة

ّ
الحريري في القبة:
تقرير

إنعاش «مصطنع» لتيار المستقبل في طرابلس
لن ينتظر تيار المستقبل هجوم الوزير
السابق أشرف ريفي عليه في بيروت
والبقاع وصيدا ،بل قرر الهجوم في
طرابلس ،التي تعني الكثير لجميع
ّالطامحين إلى حمل لقب «زعيم
سني» .بداية الهجوم من «القبة»
عبد الكافي الصمد
لــم يـكــن اخ ـت ـيــار األم ــن ال ـعــام لتيار
امل ـس ـت ـق ـبــل ،أح ـم ــد ال ـح ــري ــري ،محلة
الـقـبــة فــي طــرابـلــس إلقــامــة مهرجان
شـعـبــي السـتـقـبــالــه نـهــايــة األس ـبــوع
امل ــاض ــي ،نــابـعــا مــن فـ ــراغ .إذ أع ــادت
ً
زي ـ ــارت ـ ــه الـ ـ ـ ــروح ق ـل ـي ــا إل ـ ــى ال ـت ـي ــار
األزرق فــي املدينة ،وجعلت قياداته
ومناصريه يتنفسون الصعداء ،ولو
آنيًا.
االرتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاح امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي ي ـ ـعـ ــود إل ــى
الحشد الشعبي ،بمعزل عن حجمه،
الذي ّ
تجمع الستقبال الحريري ،بعد
نـكـســات تـعــرض لـهــا الـتـيــار األزرق،
ك ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا االس ـت ـق ـب ــال ال ـخ ـجــول
الــذي كــان في انتظار «زعيم» التيار
ال ــرئ ـي ــس س ـعــد الـ ـح ــري ــري ،ف ــي آخــر
زيارتني له للمدينة.
فالقبة التي تعتبر ثالث أكبر ّ
تجمع
س ـكــانــي ف ــي عــاص ـمــة ال ـش ـم ــال ،بعد
ب ــاب الـتـبــانــة وال ـح ــدادي ــن (املـعــروفــة

بأبي سمراء) ،بعدد سكان يقارب 35
ألــف نسمةّ ،
تعد واحــدة من املناطق
التي يغلب عليها الطابع الشعبي،
وت ـ ـسـ ــودهـ ــا ف ــوض ــى وعـ ـش ــوائـ ـي ــات
ن ـت ـي ـج ــة إه ـ ـم ـ ــال بـ ـل ــدي ــة ط ــرابـ ـل ــس
لـ ـه ــا ،وأغـ ـل ــب س ـكــان ـهــا م ــن ال ـف ـق ــراء
ومتوسطي الحال الذين يستقطبهم
السياسيون في حمالتهم االنتخابية
الـبـلــديــة أو الـنـيــابـيــة ،فـتــرتـفــع فــوق
ب ـيــوت ـهــم ال ـب ــائ ـس ــة واملـ ـع ــدم ــة ص ــور
سياسيني بكامل أناقتهم.
وال ـق ـب ــة ش ـك ـلــت م ـنــذ ع ـق ــود مـقـصـدًا
لـسـكــان األقـضـيــة الشمالية الريفية
املـ ـج ــاورة ،لـلـسـكــن أو ال ـع ـمــل ،وب ــات
أغلب سكانها اليوم من مناطق عكار
والضنية واملنية.
وبــرغــم أن شعبية التيار األزرق في
طــرابـلــس تــراجـعــت أخـيـرًا على نحو
واضــح ،وخصوصًا في بــاب التبانة
التي كان تيار املستقبل ينظر إليها
على أنها خزانه الشعبي األكبر ،بعد
تمدد نفوذ الرئيس نجيب ميقاتي
والوزير السابق أشرف ريفي إليها،
حــاف ـظــت ال ـق ـبــة ع ـلــى شـعـبـيــة الفـتــة
ل ـت ـيــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،وإن غ ـيــر طــاغـيــة
م ـق ــاب ــل وج ـ ـ ــود نـ ـف ــوذ آخـ ــريـ ــن مـثــل
م ـي ـقــاتــي وريـ ـف ــي والـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
ف ـي ـص ــل كـ ــرامـ ــي وال ـ ـح ـ ــزب ال ـع ــرب ــي
الديموقراطي والجماعة اإلسالمية
وج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة
اإلسالمية وسواهم.
لـ ـك ــن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل اسـ ـتـ ـف ــاد مــن
ً
عــوامــل عــدة لبقائه فــاعــا فــي القبة،
أب ــرزه ــا ت ـحــول مـنــاصــريــن م ــن قــوى

سياسية أخرى إليه بعد استمالتهم
ماليًا ،ووجــود كثافة سكانية تعود
أصولها الى عكار والضنية واملنية،
حيث ال ي ــزال «الـعـصــب» املستقبلي
ً
قائمًا ،فضال عن عودة التيار األزرق
إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي وجـ ــده
ً
أهالي املنطقة مدخال لتأمني بعض
الخدمات امللحة.
ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس تـ ـعـ ـن ــي ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر لـ ـتـ ـي ــار
املستقبل .فزعامة الحريري الطائفية
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــددة ب ـ ـق ـ ـيـ ــادات
سـيــاسـيــة طــرابـلـسـيــة ت ـحــدي ـدًا ،على
رأسها ميقاتي وريفي .ويبدو األخير
األك ـثــر إقــاقــا لــراحــة ق ـي ــادات الـتـيــار
األزرق ،ألنه يصوب سهام نقده دائمًا
ب ــات ـج ــاه ال ـح ــري ــري وت ـ ـيـ ــاره .وأع ـلــن
الوزير السابق للعدل أنه سيخوض
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ب ـم ــواج ـه ــة
«املستقبل» في كل املناطق ،بما فيها
ال ـع ــاص ـم ــة ب ـ ـيـ ــروت ،م ــا ف ـ ــرض عـلــى
الحريري مواجهة ريفي في طرابلس
ً
أوال ،وفـ ـ ــي م ـن ــاط ـق ـه ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة ـ ـ
وم ـن ـه ــا ال ـق ـب ــة ـ ـ ـ الـ ـت ــي ت ـم ـثــل ق ــاع ــدة
ريـفــي الرئيسية فــي املــديـنــة ،قبل أن
يدهمه خطره في مناطق نفوذ تيار
املستقبل في بقية املناطق.
غير أن تثبيت تيار املستقبل حضوره
فــي القبة لــم يمر بــا تــداعـيــات .فهذه
املنطقة املـتـنــوعــة ّطائفيًا ومذهبيًا،
ح ـيــث يـشـكــل ال ـس ــنــة ثـلـثــي سـكــانـهــا
ونـ ــاخ ـ ـب ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وي ـ ـش ـ ـكـ ــل الـ ـعـ ـل ــوي ــون
واملسيحيون (املوارنة واألرثوذكس)
الـثـلــث اآلخـ ــر ،وه ــم ن ــزح ــوا بأغلبهم
مـنـهــا خ ــال س ـن ــوات ال ـح ــرب تـبــاعــا،

يبدو ريفي األكثر إقالقًا لراحة التيار األزرق (مروان طحطح)

شهدت في األشهر األخيرة إشكاالت
عــدة بني مناصري القوى السياسية
على خلفية تعليق صور سياسيني،
وخـصــوصــا بــن مـنــاصــري املستقبل

الحريري ّ
قرر مواجهة
ريفي في مناطق
نفوذه الرئيسية

وريـفــي .وهــذه اإلشـكــاالت تـكــررت في
ال ـســاعــات ال ـ ـ  48ال ـتــي سـبـقــت زي ــارة
ال ـح ــري ــري ل ـه ــا ،ل ـكــن ت ــدخ ــل الـجـيــش
وال ـقــوى واألمـنـيــة بـســرعــة ح ــال دون
ت ـفــاق ـم ـهــا ،وج ـع ــل ق ـط ــوع امل ـه ــرج ــان
الشعبي للتيار األزرق في القبة ّ
يمر
على خير.
فــي ذلــك املـهــرجــان ،قــال األم ــن العام
لتيار املستقبل« :لــم نــأت إلــى القبة
لنتحدى أحدًا» ،من دون أن يحدد من
كان يقصد بكالمه .وقــال مصدر في
«املستقبل» لــ«األخـبــار» إن «الــزيــارة
ت ـهــدف إل ــى ال ـتــواصــل مــع مـنــاصــري
التيار في كل املناطق ،ولندعو فيها
اآلخرين إلى التنافس من أجل تأمني
خدمات الناس ومصالحهم».

تقرير

المنية ـ ـ الضنية :معركة رئاسة الحكومة
محمد خالد ملص

يسعى
ميقاتي ّ إلى
طرح مرش ّحين
غير مستفزين
(هيثم
الموسوي )

عـ ـ ــام ُ 1993
«ولـ ـ ـ ـ ــد» قـ ـض ــاء املـ ـنـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ
ض ـن ـيــة الـ ـ ــذي ح ـظ ــي ب ـث ــاث ــة ن ــواب
ال ـ ّ
(ســنــة)ُ لتمثيله فــي املجلس النيابي.
عــرفــا ،أعـطــي نــائـبــان للضنية وواحــد
ُ
للمنية .لكن هــذا الـعــرف كسر مرتني:
األولــى عام ( 1968عندما كان القضاء
يضم نائبني فقط) ملصلحة الضنية،
وال ـثــان ـيــة ع ــام  1992ملـصـلـحــة املـنـيــة
(بـعــد زي ــادة ع ــدد ال ـنــواب إل ــى ثــاثــة).
وم ـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ــدور ق ـ ــان ـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الجديد ،قــرر الرئيس سعد الحريري

تـحــويــل ال ـعــرف إل ــى ق ــان ــون ،بتثبيت
مقعد واحــد للمنية ،واثنني للضنية.
وب ــالـ ـت ــال ــي أص ـب ـح ــت امل ـن ـي ــة امل ــدي ـن ــة
الــوح ـيــدة ف ــي لـبـنــان املـتـمـثـلــة بنائب
واح ــد ،وبــالـتــالــي لــن يـحــق ملقترعيها
إعطاء صوت تفضيلي.
ف ـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،زار
الـ ـح ــري ــري م ـن ـط ـقــة املـ ـنـ ـي ــة ،وأك ـ ـ ــد أن
مقعد املنية «محفوظ مهما كان شكل
القانون االنتخابي ،ولن يستطيع أحد
سرقته» .إال أن أحدًا لم يكن يعتقد أن
رئيس تيار املستقبل يفكر جديًا في
فصل املنية عــن الضنية فــي القانون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،مـ ـق ــدم ــا ه ــذا
التقسيم بأنه «ضمانة ملقعد املنطقة».
ال تـفـسـيــر لـفـصــل املـنـيــة ع ــن ُالضنية
فــي قــانــون انـتـخــابــات ( 2018فصلتا
في انتخابات  2000و ،2005وألحقت
كل منهما بــدائــرة انتخابية مختلفة،
أمــا اليوم فهما مفصولتان في دائــرة
واحـ ـ ــدة) ،إال أن ت ـي ــار املـسـتـقـبــل أراد
أن ي ـض ـم ــن ن ــائـ ـب ــا ف ـي ـه ــا حـ ـت ــى قـبــل
االنتخابات ،بمنع ابن املنية من إعطاء
صـ ـ ــوت ت ـف ـض ـي ـلــي مل ــرش ــح ال ـض ـن ـي ــة،
والـ ـعـ ـك ــس ص ـح ـي ــح .ه ـ ــذه «ال ـص ـي ـغــة
ّ
املشوهة» ،بحسب الباحث الدستوري
خالد الخير ،تعني أن املستقبل «نجح
ف ــي ق ــون ـن ــة ع ـم ـل ـيــة ت ـه ــري ــب ال ـص ــوت
الـتـفـضـيـلــي ف ــي امل ـن ـيــة ،لـخـشـيـتــه من
نتائج النسبية على املـعــركــة املقبلة،
ولـضـمــان الـفــوز بمقعدين عـلــى األقــل
ّ
املخصصة للقضاء».
من الثالثة
الـ ـن ــائ ــب عـ ــن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ك ــاظ ــم
الـخـيــر ،مــن جـهـتــه ،يــؤكــد ل ــ«األخ ـبــار»
أن ف ـصــل مـقـعــد امل ـن ـيــة ج ــاء لتثبيته
واعتباره حقًا ألبناء املنطقة« ،ولــوال
هذا التقسيم ،لكان من املؤكد أننا لن
نحظى بمقعد نيابي ملنطقتنا» ،الفتًا

إلى الفارق في حجم القوة االنتخابية
بــن جـنــاحــي ال ـق ـضــاء ،إذ ينتخب 48
ألـ ــف م ـق ـتــرع ف ــي ال ـض ـن ـيــة ف ــي مـقــابــل
 16ألـفــا فــي املـنـيــة .كــذلــك فــإن القانون
الـجــديــد ،فــي رأي الخير« ،سيدفع كل
فــريــق إل ــى تشكيل الئـحـتــه الـخــاصــة،
وهـ ــو م ــا س ـي ـج ـبــر ك ــل الـ ـل ــوائ ــح عـلــى
اخـتـيــار مــرشــح مــن املـنـيــة ،مــا يعطي
قوة إضافية ملرشحي املنطقة للتأثير
فــي نتائج االنـتـخــابــات» ضمن دائــرة
طرابلس ـ املنية ـ الضنية.
ّ
ورغـ ــم أن ال ـخ ـيــر ي ــرى أن «م ــن املـبـكــر
الحديث عن االنتخابات وتحالفاتها»،
إال أن املــؤكــد أن هــذه الــدائــرة ستشهد
أكثر املعارك االنتخابية حماوة ،لكون
ال ـه ــاج ــس ال ــرئ ـي ــس لـ ــدى املـتـنــافـســن
هو كسب الشارع السني ،حتى أطلق
عـلـيـهــا «م ـع ــرك ــة رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة»!
وبالتالي فــإن كــل األفــرقــاء مضطرون
إلــى إنـشــاء تحالفات انتخابية قوية.
ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ك ـ ـيـ ــف س ـ ـي ـ ـكـ ــون ش ـكــل
الـتـحــالـفــات ،وم ــا هــي خ ـيــارات الـقــوى
السياسية في هذه الدائرة؟
مـ ــا ي ـض ـفــي مـ ـي ــزة ع ـل ــى االن ـت ـخ ــاب ــات
املقبلة ،دخول تيارات سياسية جديدة
إلى املنية ،كـ«تيار العزم» وتيار الوزير
الـســابــق أش ــرف ريـفــي .مـصــادر مقربة
ّ
من األخير أكدت لـ«األخبار» أنه يسعى
إل ــى نـســج عــاقــات انتخابية مــع أحــد
امل ـك ــون ــات األس ــاسـ ـي ــة ف ــي امل ـن ـي ــة ،مــن
دون أن ي ــدخ ــل ف ــي ت ـحــديــد األس ـم ــاء.
وجزمت بأنه «لــن يتراجع عن تسمية
مــرشـحــه فــي ه ــذه املـنـطـقــة» .وبحسب
امل ـع ـل ــوم ــات ،ث ـمــة لـ ـق ــاءات عـ ــدة تـعـقــد
بعيدًا من األضواء بني ريفي وعدد من
املــرشـحــن ،أبــرزهــم عثمان علم الدين
ورئيس البلدية السابق مصطفى عقل،
«ولكن ال تحالفات أكيدة حتى اليوم».

تطرح شخصية
فاعلة تشكيل
الئحة تضم كرامي
والصمد والخير

المستقبل يترقب التحالفات
الـ ـث ــاب ــت ال ــوحـ ـي ــد أن امل ـس ـت ـق ـب ــل لــن
ي ـج ــرؤ ع ـلــى ط ــرح اس ــم ب ــدي ــل لـنــائـبــه
الـحــالــي كــاظــم الـخـيــر ،ولــن يفتح بابًا
للمناحرات االنتخابية داخل صفوفه،
لـكــون الـطــامـحــن ك ـث ـرًا ،فيما معركته
األســاس ـيــة ه ــي ال ـق ـضــاء عـلــى ظــاهــرة
ً
ريـ ـف ــي أوال ،والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى م ـق ـعــده
النيابي ثانيًا .وهو يحسب بدقة لكل
خ ـطــوة ،لـكــونــه لــم يـعــد املسيطر على
األكثرية الناخبة في املنية ،بل بات له
خصوم عنيدون ،بدءًا من ريفي ،مرورًا
بالنائب السابق جهاد الصمد وكمال
ً
الخير ،ووصــوال إلى رئيس الحكومة
السابق نجيب ميقاتي .ما يفتح الباب
على عدة احتماالت ،من بينها:

1ــ ريفي ـــ الخير
ال ـت ـح ــال ــف ب ــن ريـ ـف ــي وكـ ـم ــال ال ـخ ـيــر
املـعــروف بقربه الشديد مــن حــزب الله
وسوريا يبدو من املستحيالت .لكن ال
ٌ
شيء مضمون في السياسة ،خصوصًا
أن معلومات تشير إلــى أن «التواصل
بني الفريقني مفتوح ،وقد يتمكنان من

نسج تحالف الساعات األخيرة».
وي ــؤك ــد ال ـخ ـي ــر ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «ك ــل
االحتماالت واردة ومفتوحة ،وال شيء
يمنع حدوث مفاجآت في التحالفات.
ن ـ ـ ـ ــدرس ك ـ ــل ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ،بـ ـم ــا ف ـي ـهــا
ال ـت ـحــالــف م ــع ري ـف ــي ،ح ـتــى إن لــديـنــا
طرحًا لتشكيل الئحة خاصة لنخوض
على أساسها االنتخابات».

2ــ ميقاتي ـــ الصمد؟
ال شــك فــي أن قــرار الرئيس ميقاتي
تبني مرشحني في املنية والضنية
لن يكون باألمر السهل ،وهو مضطر
إلى البحث عن وجوه جديدة يخوض
بـهــا مـعــركـتــه فــي هــاتــن املنطقتني،
ك ــذل ــك ف ــإن ــه يـنـتـظــر ح ـســم الــرئ ـيــس
الـ ـح ــري ــري اس ـ ــم م ــرش ـح ـي ــه ل ـيــرســم
عـلــى أسـ ــاس ذل ــك خ ـطــوط مـعــركـتــه.
ُ
وي َ
عرف عن ميقاتي مراعاته للشارع
السني ،وهو الذي قرر االستقالة من
رئاسة الحكومة كرمى لعيون ريفي.
لــذلــك ،سيسعى إلــى طــرح مرشحني
غ ـيــر م ـس ـت ـفــزيــن ع ـبــر وج ـ ــوه ت ـكــون
قــري ـبــة م ــن ط ــرح ــه ال ـس ـي ــاس ــي ،وإال
فسيضطر إلى «استيراد» مرشحني
م ــن تـ ـي ــارات أخ ـ ــرى تــرب ـط ـهــا عــاقــة
ج ـيــدة مــع مـعـظــم امل ـعــارضــن لتيار
املستقبل ،من دون أن يؤثر ذلــك في
عالقته باململكة العربية السعودية
الـتــي يـحــرص ميقاتي عـلــى مــراعــاة
أجوائها.
لكن معلومات شبه مــؤكــدة تتحدث
عن تحالف بينه وبني جهاد الصمد
وم ـح ـمــد ال ـف ــاض ــل .ال ـص ـمــد الـ ــذي لم
ينف هذه املعلومات ،قال لـ«األخبار»:
ِّ
«بــكـيــر بـعــد الـحــديــث عــن تـحــالـفــات.
ولكن هناك أقل من تحالف وأكثر من
تفاهم ،وبيننا مصلحة مشتركة».
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ّ
ّ
الجذرية والعدو
عن
عامر محسن
«انتم ،ايها الرفاق ،قد بنيتم برجوازيةّ .اياكم أن تنسوا :البرجوازية ال
ترغب باالشتراكية ،بل هي دومًا تريد الرأسمالية»
(ماو تسي تونغ متحدثًا الى كوادر الحزب الشيوعي الصيني عام .1963
مقتبس في كتاب سمير أمين «روسيا واالنتقال الطويل من الرأسمالية الى
االشتراكية» ص.)35.

االستحقاق

وردًا على س ــؤال أيــن كــانــت مصالح
ال ـ ـنـ ــاس وخ ــدم ــاتـ ـه ــم فـ ــي ال ـق ـب ــة فــي
ّ
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،ومل ـ ــاذا تــذكــرهــا
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ال ـي ــوم ،ب ــرر املـصــدر
ذلـ ــك «بـ ـج ــوالت ال ـع ـنــف الـ ـ ـ  22الـتــي
شهدتها املـنــاطــق املحيطة بمنطقة
ج ـبــل م ـح ـســن ،وال ـق ـبــة م ـن ـهــا ،ط ــوال
أربع سنوات».
ومــع أن املـصــادر الــزرقــاء أوحــت بأن
زي ـ ـ ــارة الـ ـح ــري ــري ل ـل ـق ـبــة «طـبـيـعـيــة
ول ـ ـي ـ ـسـ ــت طـ ـ ــارئـ ـ ــة وغـ ـ ـي ـ ــر م ــرت ـب ـط ــة
باالنتخابات النيابية املقبلة» ،فإنها
أكدت باملقابل أن القبة «عبرت خالل
الزيارة عن هويتها السياسية ،وهي
زيارة ناجحة بكل املعايير ،سياسيًا
وشعبيًا».

3ــ كرامي ـــ الخير ـــ الصمد
م ــن امل ــؤك ــد أن ت ـحــال ـفــا ب ــن مـيـقــاتــي
وال ـص ـمــد سـيـثـيــر حـفـيـظــة مـعــارضــي
املـسـتـقـبــل األســاس ـيــن ورأسـ ــي حربة
 8آذار كمال الخير والشيخ مصطفى
م ـل ــص وغ ـي ــره ـم ــا فـ ــي املـ ـنـ ـي ــة ،ل ـكــون
ال ـص ـمــد م ـح ـســوبــا ع ـلــى  8آذار الـتــي
تشير أوســاط ـهــا إل ــى امـتـعــاضـهــا من
مثل هــذا التحالف .وبحسب مصادر
هؤالء« ،فإن العتب كبير إذا ما تخلى
الـصـمــد عـنــا ،بـعــدمــا وقـفـنــا مـعــه حني
تـخـلــى الـجـمـيــع ع ـنــه ،وشـكـلـنــا رافـعــة
أساسية له» .وتختم املصادر« :نعتبر
أنفسنا ملزمني به بنفس القدر الذي
يلزم نفسه تجاهنا».
ال ـع ـت ــب ع ـل ــى ال ـص ـم ــد ي ــأت ــي م ــن ب ــاب
الـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى مـ ــواج ـ ـهـ ــة امل ـس ـت ـق ـبــل
واالس ـت ـفــادة مــن ال ـصــراع الــدائــر بينه
وبني ريفي .وبحسب معلومات حصلت
ع ـل ـي ـه ــا «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،فـ ـ ــإن ش ـخ ـص ـيــة
شمالية فاعلة ب ــدأت مـحــاوالت جدية
لتقريب وج ـهــات الـنـظــر بــن أفــرقــاء 8
آذار لطرح تشكيل الئحة تضم الوزير
فيصل كــرامــي والصمد والـخـيــر ،وإذا
لــم تنجح تلك امل ـح ــاوالت ،فمن املؤكد
نـشــوء تـحــالــف لتشكيل الئـحــة رابـعــة
أو خامسة تضم كمال الخير وعلويي
طــرابـلــس (ال ـحــزب ال ـعــربــي) ومرشحًا
عن حزب البعث في طرابلس والضنية
ومرشحًا عن الحزب السوري القومي.
ال شيء مؤكد حتى اليوم في تحالفات
ال ــدائ ــرة األص ـعــب سـنـيــا .لـكــن مــا بــات
أك ـي ـدًا ،أن مـعــركــة املـنـيــة ـ ـ الضنية لن
ت ـك ــون ن ــزه ــة ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،وه ــي
سترتب عليه العديد من االحتماالت،
أولها خسارته مقعدًا نيابيًا من أصل
ثالثة ...إال إذا وقعت املفاجأة.

ّ
أساسيتني من كالم سمير أمني
لغايات نقاشنا هنا ،يجب أن نحتفظ بفكرتني
ّ
عن روسيا .الفكرة األولى هي ّأن «االستحقاق» ،أو السبب الذي يجعلنا نطرح
ٌ
ٌ
جديد نشأ منذ سنواتّ ،
وغير نظرة الشعوب
هذه األسئلة أساسًا ،هو سياق
ّ
الى واقعها واحتماالت املستقبل .ما حصل ،يقول أمني ،هو أن الناس قد فهمت
ّ
الشرقية (وهذا ينطبق ايضًا على شعوب الشرق األوسط،
في روسيا واوروبا
ّ
وأكثر أقاليم العالم الثالث التي «تحولت» الــى الليبرالية واالنــدمــاج في النظام
ّ
العاملي) ّأن حالة اإلفقار والتقشف ،والتضحيات التي اختبرتها منذ سقوط
حر مزدهر وثـ ّ
اقتصاد ٍّ
ّ
ـري ،أو
«ثمن» لالنتقال الى
ٍ
االشتراكية ،لم تكن مجرد ّ ٍ
مرحلة «اصالحات» مؤملة ال بد منها ،بل هي طبيعة عاملهم ّالجديد وواقعهم
ـال» مــؤقــت ،االنـتـقــال قد
ال ــذي يجب أن يـعـتــادوا عليه ـ ـ ولسنا فــي حــالــة «انـتـقـ ٍ
حصل بالفعل .هذا يشبه ،بمعنى ما ،ما جرى في مصر في مرحلة مبارك أو
ّ
ّ
تدريجيًا ،من «الحلم
التسعينيات،
في لبنان ،حيث استفاق املواطنون في أواخر
ّ
ّ
أعاد ترتيب البلد واالقتصاد بعد الحرب األهلية .وفهموا أنه ال
الحريري» الذي َّ
ّ
سحري ،بل ّإن وضعية الركود والبطالة واالنحدار ،مضافًا
ازدهار قادم وال حل
اليها ٌ
ّ
ّ
سيتعي عليهم أن يتعايشوا معه
املديونية ،هي الواقع الذي
قيد ثقيل من
ويدفعوا أكالفه طوال حياتهم.
ّ
ّ
هذا ّ
وتسيدها
التسعينيات ،مرحلة صعود الهيمنة
السقوط لبروباغاندا ووعود
ّ
الكوكب ،ال يضمن في ذاتــه شيئًا ،فهو سينتج ردود فعل متنوعة ومتناقضة:
هناك من سيطالب بتغيير هــذا النظام بعد أن اختبره وهناك من سيقاتل من
ّ
السعودي
أجــل اإلبـقــاء عليه وتكريسه (ه ــذا ،باملعنى السياسي ،يمثله الخيار
ّ
ً
ّ
ّ
«مستقرة» تعيش في ظل
يتخيلون االقليم دوال
ـ االمــاراتــي في االقليم الـيــوم:
ّ
للتمرد ،وتديرها قواعد
«باكس اميريكانا» مطلقة ،يحكمها طغاة وال مكان فيها
ّ
ّ
ّ
االقتصادية
السوق العاملي) .هناك من سيطالب بإعادة النظر في وعود الليبرالية
ّ
ّ
ُ
مزيد من الليبرالية ،ويزعم أن املشكلة كانت
وأسسها ،وهناك من سيدعو ّالى
ٍ
حلول
صوب
سيذهب
من
هناك
يجب.
وكما
ًا»
في عدم تطبيقها في بالدنا «حق
ٍ
ّ
غيبية وهناك من سيبحث عن الخالص الفردي والهروب والهجرة؛ أو ّالدخول الى
ّ
بحيث يتم تجنيبه ـ على األقل
مصاف هذه النخبة املعوملة املحظية بصفة ّ«وكيل»ّ ،
ّ
انضم إليهم» هو
ـ املصير البائس لغالبية شعبه («ان لم تتمكن من التغلب عليهم،
ّ
مر التاريخ) .هذا ،باختصار ،هو ّ
الشعار الحقيقي للطبقة الوسطى على ّ
السياق
الذي نجد أنفسنا أمامه اليوم.
كيف ال تبني االشتراكية
ّ
الفكرة الثانية التي نستعيرها مــن سمير أمــن هــي عــن التعلم مــن أخـطــاء من
سبقنا .نظرة أمــن الــى سقوط االتـحــاد السوفياتي ،بتبسيط ،هي ّأن ما جرى
في التسعينيات من تفكيك لالشتراكية ،وتخصيص ونهب للثروة ّ
وهدم
العامة
ٍ
ٍ
ٍ ّ
ملنجزات املاضي ،لم يكن «انقالبًا» على النظام السوفياتي املتأخر بقدر ما كان
ّ
ّ
الستينيات ،وهي كانت ستنتهي
لعملية
«تسريعًا»
ابتدأها الحكام السوفيات منذ ً
ّ
رأسمالية تقوم على امللكيةّ
ّ
ـ على ّأي حال ـ واالتحاد السوفياتي قد أصبح دولة
ّ
ّ
هذا
الخاصة .بسبب غورباتشوف وسقوط االتحاد السوفياتي،
الفردية
جرى ّ
ّ
ّ
وعنيف ومدمر ،ولكن الخط
سريع
ٍ
التخصيص و«االنقالب اليميني» على ٍ
نحو ّ ٍ
العريض للتاريخ كان يشير الى ذلك االتجاه في كل األحوال .يكتب أمني أن النخبة
ّ
السوفياتية بعد ستالني كان أمامها خيارانّ :اما أن تميل يسارًا ،صوب تعميق
ً
التجربة االشتراكية (أو محاولة تحقيقها والسعي اليها فعال) ،عبر التأسيس
ملـشــاركــة شعبية وتسييس ال ـنــاس ،أو أن «تنحو يمينًا» ،فتعتمد ايديولوجيا
ّ
شرعية النظام عبر أدائه االقتصادي ،وتسعى الى
نخبوية «تكنوقراطية» تقيس
تنمية تقارن نفسها بالنمط الرأسمالي الغربي ،وتنكفىء في السياسة الدولية
ٍّ
وتتجنب ّ
الصدام مع الغرب .هذا ما حصل وختم ،في رأي أمني ،مصير التجربة
ّ
االشتراكية في روسيا (مثل االن باديو ،يعتبر سمير أمني ّأن هناك «مقياسًا»
ّ
ّ
ّ
لتقييم التجربة االشتراكية ،أو مدى اشتراكيتها ،وهو ليس النجاح االقتصادي أو
ّ
ما ّيدعيه النظام «االشتراكي» عن نفسه .ولكن ،فيما املعيار عند باديو هو النجاح
ّ
ّ
ّ
ّ
سياسي في
الفردية ،فإنه لدى سمير أمني
امللكية
مجتمع ال يقوم على
في بناء
ّ
ّ
ٍ ّ
ٌ
فاالشتراكية لديه هي «الديمقراطية الحقيقية» ،أي أن يتمكن شعب من
العمق،
جماعي ّ
ٍّ
وحر  -ومن هذه الزاوية ،فإن
بشكل
ومستقبله
معاشه
أسلوب
اختيار
ٍ
ّ
التكنوقراطية االقتصادية في االتحاد السوفياتي املتأخر ال تختلف جوهريًا عن
السوق الرأسمالي الحاكم في أميركا).
ّ
ّ
ّ
«الفوقية» ،في رأي سمير أمني ،هي أنها تنزع
االشتراكية
قلب املشكلة في التجارب
ّ
الى اخراج ّالناس من ّ
السياسة ( )de-politicizationبسبب طابعها السلطوي.
ّ
هــذا ينطبق على النظام السوفياتي كما ينطبق على عبد الناصر ،يكتب أمني،
ّ
ّ
ّ
حتى لو ّ
مثالية ،وكانت لها
اشتراكية
طبقت سياسات
بمعنى ّأن هذه األنظمة،
ُ
ّ
شرعية ثورية وشعبية وتأييد ،فهي  -بطبيعتها السلطوية  -ستخرج الجماهير
ّ
تصبح نقابات العمال  -كما
من السياسة وتحصرها في النخبة الحاكمة .حني
ّ
ّ
شبه أمــن حالتها أيــام االتحاد السوفياتي ّ -
مجرد منظمات ل»تسيير العمل»
ّ
والتأكد من تطبيق القانون ،وحني يصبح الدفاع ّ
ّ
نظامي
جيش
والسالح في يد
ٍ
استظهار
«مـحـتــرف» ،وحــن تضحي االيديولوجيا والعقيدة والـحــزب محض
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
سياق كهذا،
شعبيًا ولو ّادعى أنه
اداري» ،ال يعود النظام
و»واجب
ٍ
اشتراكي .في ّ ٍ
ّ
رقم،
أو
ف
موظ
د
مجر
واملواطن
والفعل،
السياسة
خارج
الجماهير
تصبح
حني
ٍ
ٍ
ال عالقة له بالقرار ،تصبح ّ
أولويتك هي في االهتمام بنفسك وعائلتك ،واملناورة
حول هذا النظام البيروقراطي واستخالص ما أمكن منه .وأنت لن تشعر تجاهه
ّ
عقائدي ،ولــن تنهض للدفاع عنه حني ّ
ّ
يتم تهديده .هــذا ،يقول
بملكية أو رابـ ٍـط
ّ
سمير أمــن ،هو ما جعل هدم النظام السوفياتي يسيرًا ،فالجماهير الطيعة لم
تخرج ّ
ّ
وصبر مدهشني .لهذا
بخضوع
االشتراكية وراقبت تفكيكها
للدفاع عن
ٍ
ٍ

السبب ايـضــا ،لــم تـقــاوم الطبقات املـصـ ّ
ّ
ـريــة الشعبية ،فــي السبعينيات ،انقالب
ّ
ّ
السادات (وهذا ممكن الحصول ّفي أي نظام عربي) ،حيث ّتم أخذ البلد من ضف ٍة
ً
ّ
الى أخرى بسالسة وسهولة ،وظلت املعركة محصورة أساسًا بني النخب  -وهو
يشبه تمامًا ما حصل في االتحاد السوفياتي ّ
السابق.

ّ
الحليف والعدو

ّ
واملهمشني هم القاعدة الوحيدة ّ
حني ّ
تغيير ،وأن
ألي مشروع
نكرر ّأن الفقراء
ٍ
ّ
ّ
الهدف الشرعي الوحيد في السياسة هو تنظيمهم وتسليحهم حتى يتحرروا
ّ
ويرثوا األرضّ ،
فإن املسألة ال عالقة لها برومانسية تجاه ّ
«العمال والفلحني»
ّ
والطبقات الدنيا ،وال بفكرة أن الفقير ـ بسبب فقره ـ يعرف أفضل من غيره ما
ّ
ّ
ّ
العربي
الجذرية الوحيدة املمكنة في سياقنا
هو الحل ملشاكلنا .املسألة هي ّأن
ّ
ّ
ّ
هي عبر هؤالء الناس ،وإن ضحايا النظام القائم ـ تحديدًا ـ هم من لهم مصلحة
ٌ ّ
ّ
ّ
العربية من يدعو الى االعتدال في
في هدمه .طريف أنه ما زال هناك بني النخب
ّ
ّ
استقرار ونبني
«وسطية» كأننا في اوروبــا ،نعيش في
حلول
السياسة والــى
ٍ
ٍ
ُ
ّ
ونراكم .الواقع العربي العنيف ،والنظام الفاسد الذي تم فرضه على شعوبنا،
يستدعي ّ
ّ
الجذرية والعنفّ ،
خيارات أخرى هي
وأي
ردًا على املستوى ذاته من
ٍ
ّ
متعددة توصل الى ّنقطة نهاية واحدة .هذا االحتمال ال يمكن أن تضطلع
طرق
ٍ
ّ
ّ
ّ
حركة شعبية مسلحة ،واملهمة الضرورية في املرحلة القادمة هي الهدم
به غير
ٍ
ّ
وليس البناء .ال يمكن أن ّ
و«الوسطية»
تحرر وطنًا من االستعمار بالتسويات،
ّ
ُ
ّ
لن تنتزع اقتصادًا سرقه التخصيص ونهبت فيه امللكية العامة؛ انت لن تتمكن
مــن تغيير عالقتك مــع الـســوق املـعــولــم عبر «االع ـت ــدال» ولــن تجعل املـصــارف
ُ
سنة ـ مشروعًا إلعادة التوزيع داخل
وطنية عبر التفاوض .ولن تطلق ـ في ألف ٍ
ٌ
املجتمع ولبناء املنطقة من جديد فيما النخب املستحكمة سعيدة وراضية.
كـمــا شــرحـنــا ف ــي امل ـق ــال ال ـســابــق ،ف ـ ّ
ـإن الـنـخـبــة هـنــا ه ــي الـ ـع ـ ّ
ـدو ،واألصـ ــل في
ّ
الكومبرادورية ـ التي كانت موجودة تاريخيًاّ
ّ
الرأسمالية املعوملة اليوم ّأن الطبقة
ّ
وقوية في بالد الجنوب ،ولكنها كانت صغيرة وهزيلة وتنافسها برجوازيات
ّ
محلية م ـضـ ّـادة ـ ـ أصـبـحــت أكـبــر بـمــا ال يـقــاس مــن املــاضــي ،ولـيــس لـهــا «عــدوٌّ
طبيعي» مــن بيئتها كما فــي املــاضــي« :بــرجــوازيــة وطنية» منافسة تتناقض
مصالحها مع الرأسمالية املعوملة وتعادي االمبريالية والتغريب .هذه الشبكة
«التكنوقراطية» ّ في املجتمع ،واملثقفني والفنانني
تدريجيًا أكثر الفئة
تستوعب ّ
ّ
ّ
وستضم قريبًا كــل مــن يتلقى راتـبــا جـ ّـيـدًا فــي هــذه الـبــاد.
واالع ــام بالطبع،
ّ
فئة كاملة من النخب ٌ لصالح املشروع
النتيجة ال تتلخص فحسب في «تجنيد» ٍ
مصالحها
الـغــربــي (أو تــابـعــه الـخـلـيـجــي) ،بـحـيــث ال يـعــود هـنــاك ارت ـب ــاط بــن ً
ّ
ومصلحة مجتمعها (بل تضحي الحروب واألزمات والتهجير «فرصة» لتدفق
االستثمار األجنبي وخلق الوظائف في املنظمات الدولية) ،النتيجة األهـ ّـم هي
ّ
ّ
فــي «تحييد» القسم األكـبــر مــن الــنـخــب والفاعلني واملــؤثــريــن ،وإخــراجـهــم من
شركة ّ
ّ
عاملية ،أو الى
عمل في
ٍ
السياسة ّ واالحتماالت الجذرية ـ لو كنت أطمح الى ٍ
منح غربية وتمويل ،وهذه أصبحت وقود املبادرات الجديدة في الثقافة والفن
ٍ
والسياسة ،فهل سأقول ّ
بأن اميركا هي ّ
ومقاومتها واجبة؟ هل سأطالب
العدو
ٌ
ّ
ّ
منطقية هنا ،تلزمني
بتحرير فلسطني وأدعم املقاومة املسلحة؟ هناك استحالة
ّ
ّ
ّ
متحمسًا.
بالصمت حتى ولو لم أكن «غرباويًا»
ّ
ّ
ّ
بنية الحوافز واضحة ،ومن الصعب أن تتغير في ظل فشل وتقزيم الدولة الوطنية؛
ٍّ
وهــي تجعل املعركة داخــل الطبقة العليا ،بالنسبة ّ
سيادي مقاوم،
مشروع
ألي
ٍ
ّ
عالم جديد ،باملعنى الفعلي األعمق ،يبدأ من هدم عالم
خاسرة
سلفًا .بل إن بناء ٍ
ّ
ّ
هؤالء .هذه النخب ال تكتفي بلعب دورها الخارجي فحسب ،بل هي وصلت الى
مرحلة تصارح فيها مجتمعها بالكراهية واالنفصال ،فهي ال تحتاجه .أصبح
ّ
اعتياديًا أن يقوم هؤالء ـ الذين يحظون بأفضل ما في بالدنا ،وينالون التقدير
ّ
ـ«احتفاالت» حني يرسلون أبناءهم الى
عمل وجهد ـ ب
بال استحقاق ،ويرفهون بال
ٍ
ّ
مؤكدين فرحتهم ّ
الغرب ،للدراسة في جامعاته ٍ ّ
بأن أوالدهم قد خرجوا ـ
الخاصة،
ّ
ّ
أخيرًا ـ من هذه البالد ،وتخلصوا من برم الحياة معنا ،في مشاهد تذكر باحدى
ّ
شخصيات الروائي في .اس .نايبول ،الذي كان أقصى طموحه ومنتهى نضاله
ٌ
أن يولد له في آخر األمرٌ ،في بريطانيا ،حفيد أشقر .نظرة «النخبة املعوملة» في
باهظ:
بثمن
بالدنا ّ الى شعبها هي دليل على املعادلة التي اكتشفها السوفيات
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
البرجوازية وفضلتها ،فهي ال تكتفي وتشعر باالمتنان والحظ،
كلما دللت الطبقة
ّ
وفوقية.
بل تزداد جشعًا

خاتمة

ّ
يذكر سمير أمني ّ
ّ
ودعم وهيمنة،
الكمبرادورية ،مهما حازت من موارد
بأن النخب
ٍ
ّ
ّ
تتسرب الى وعي الغالبية أو أن يتبعها الشعب أو تنشئ حركات
فهي ال يمكن أن
ّ
ّ
هؤالء الناس ليست قضاياهم ،وأنهم
قضايا
أن
بسرعة
تفهم
فاألكثرية
جماهيرية.
ّ
ً
ال ّ
ّ
ملشاكلهم الحقيقية .لهذا تظل العالقة بني النخب ومجتمعها،
يقدمون حلوال
ًّ
ّ
ّ
يسودها النفور ـ أو ،في أحسن األحوال ،فإن املجتمع
في ّدول الجنوب ،خارجية
ٌ
ُ
ّ
املحلي في نظر هؤالء هو مجال لتطبيق نظرياتهم ومثلهم :ذكــوري يحتاج الى
ٌ
وتائه ينقصه قاد ٍة مثلهم .هذا ال ّ
يغير حقيقة
التوعية ،جاهل يحتاج الى التنوير،
ّ
بديل ،والبديل ال يمكن أن يأتي من هذه النخبة ،فهم سيحكمون في
أنه في غياب ٍ
نهاية األمــرّ .
املهمشون اليوم ،أبناء األريــاف في العراق وسوريا ولبنان واليمن،
أبناء األحياء الفقيرة ومدينة الصدر والضاحية ،يقاتلون ويستشهدون ويهدون
شعبهم تحريرًا ونـصـرًا .ولكن ّ ،حني تنتهي الـحــرب ،ويحني وقــت إعــادة البناء،
ويجلس القادة ويستدعون املخططني ،فمن الذي سيستعينون به لتقديم الخطط
ّ
والخبرة واإلدارة؟ هذه النخبة ذاتها ،ومعارف البنك الدولي واملنظمات الغربية،
ومن املمكن التنبؤ بمسار األمور من هنا.
ّ
ويضحي اليوم من السياسة
البديل ،ببساطة ،يعني أمرين :أن ال يخرج من يقاتل
ّ ّ
ّ
ّ
لغالبية الشعب حتى تضمن ذلــك .واذا ما
سياديًا
والـقــرار ،وأن تبني مشروعًا
ٍّ
ّ
نخبوي فوقي ،متصالح مع الرأسمالية والنظام العاملي،
أساس
بنيت
السلطة على ّ ٍ
ّ
ال يعود ّ
ديمقراطية ،فهي لن
سمت نفسها اشتراكية أو اسالمية أو
مهمًا ان
ّ
لوصفة قديمةّ .أمــا الفئة التي يخدمها النظام
تكرار بأسماء جديدة
تكون غير
ٍ
ٍ
برلني أو واشنطن،
في
واألخرى
بالدنا
(على)
في
قدمًا
وتضع
وتخدمه،
العاملي
ّ
فإن عاملها وثقافته يجب أن ينتهيا ،وال أحد أقدر من الفقير املسلح على «ثورة
ثقافية».
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مجتمع وإقتصاد
مرر مجلس النواب قانون الضرائب ّ
ّ
تقرير
مرة ثانية ،بأقل التعديالت واالعتراضات ،مراعيًا بالشكل قرار المجلس الدستوري الذي أبطل القانون السابق ،فجرى التصويت
ّ
ّ
على القانون بالمناداة ،وأضيفت إليه مادة تجيز للحكومة الجباية في ظل عدم وجود الموازنة العامة ،وحذف البند المتعلق بالمهن الحرة بحجة «االزدواج
الضريبي»ّ ،
وتم أيضًا «ترتيب» صياغة المادة المتعلقة بالغرامات على األمالك البحرية ...في المقابل ،لم يستجب مجلس النواب لضغوط المصارف الرامية إلى
عدم تكليفها بضريبة الفوائد ،لكنه لم يستمع أيضًا إلى أصوات الناس الرافضة زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورسم فواتير االتصاالت

ّ
يقر الضرائب مجددًا
النواب
مجلس
ّ
السلسلة لم تعلق والمصارف تخسر معركتها
فيفيان عقيقي
من جديد ،أقر مجلس النواب قانون
ال ـضــرائــب ،وبــالـتــالــي بقيت سلسلة
ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب ق ـيــد الـتـنـفـيــذ ولــم
ّ
تعلق ،فيما مشروع القانون الثالث
امل ـط ــروح عـلــى الـجـلـســة التشريعية،
وال ـ ـ ــرام ـ ـ ــي ال ـ ـ ــى إض ـ ــاف ـ ــة م ـ ـ ـ ــادة ال ــى
مـ ـش ــروع ق ــان ــون م ــوازن ــة عـ ــام 2017
تجيز نشرها قبل قطع الحساب ،لم
ُي ـطــرح ول ــم يــذكــره أح ــد .وف ــي نهاية
الـجـلـســة أم ــس ،ح ــدد رئـيــس مجلس
ال ـنــواب نبيه ب ــري جـلـســات متتالية
أي ــام ال ـثــاثــاء واألربـ ـع ــاء والخميس
من األسبوع املقبل النتخاب اللجان
الـنـيــابـيــة ومـنــاقـشــة م ـش ــروع قــانــون
املوازنة.
ف ــي ال ـح ـص ـي ـلــة ،ل ــم ت ـف ـلــح ال ـض ـغــوط
الـك ـث ـي ـفــة ال ـت ــي مــارس ـت ـهــا امل ـص ــارف
بـتـطـيـيــر ق ــان ــون الـ ـض ــرائ ــب ،ك ـمــا لم
تفلح بتعديله بما يتيح لها البقاء
معفاة مــن مــوجــب تسديد الضريبة
على الفوائد ،وكان الفتا ّ
جدًا أن املادة
التي تعارضها املصارف لم يجر أي
نـقــاش بشأنها ول ــم يـعـتــرض عليها
أحـ ـ ــد ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ج ـم ـع ـيــة امل ـص ــارف
تـ ـق ـ ّـدم ــت بـ ــاق ـ ـتـ ــراح ي ــرم ــي الـ ـ ــى رف ــع
الـضــريـبــة عـلــى أرب ــاح ال ـشــركــات الــى
ً
 %20ب ـ ــدال م ــن  ،%17ف ــي م ـقــابــل أن
تبقى املـصــارف معفاة مــن الضريبة
على الـفــوائــد ،وه ــذا االق ـتــراح طرحه
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري
على وزير الخارجية جبران باسيل،
فيما رفــض الــرئـيــس بــري أي نقاش
فيه ...كذلك لم تفلح اعتراضات حزب
الله وحــزب الكتائب في إلغاء زيــادة
الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة من
 %10إلى  ،%11ولكن جرى تخفيض
الرسم على بطاقات الخلوي املسبقة
الــدفــع مــن  2500لـيــرة إل ــى  250ليرة
وبقي الــرســم بقيمة  2500ليرة على
فــوات ـيــر االتـ ـص ــاالت األخ ـ ــرى ،وتـمــت
إعــادة رســم املـغــادرة عبر املطار على
الدرجة السياحية الى قيمته السابقة
ً
من دون تعديل ،اي  50ألف ليرة بدال
مــن  60ألــف لـيــرة وردت فــي القانون
املبطل.

اعترض السنيورة على زيادة الضريبة على أرباح الشركات وطالب بفرض ضريبة  %10على االتصاالت (هيثم الموسوي)

إذًا ،أق ـ ـ ـ ـ ّـر م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ق ــان ــون
ال ـ ـضـ ــرائـ ــب لـ ـلـ ـم ـ ّـرة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ول ـك ــن
ب ـص ـخــب أقـ ـ ــل ،وب ـت ـع ــدي ــات طـفـيـفــة
ت ـ ـ ــراع ـ ـ ــي بـ ــال ـ ـش ـ ـكـ ــل ق ـ ـ ـ ـ ــرار املـ ـجـ ـل ــس
الدستوري الرقم  ،2017/5وال سيما
تعديل املــادة ( 17إلغاء تكليف املهن
ّ
الحرة بالضريبة على الفوائد بذريعة
االزدواج الضريبي) ،وتنقيح صياغة
ّ
املادة ( 11املتعلقة بمعالجة اإلشغال
ّ
غ ـي ــر الـ ـق ــان ــون ــي لـ ــأمـ ــاك ال ـب ـح ــري ــة
ّ
العمومية) ،علمًا بأن التنقيح لم يزل

اإلبهام وال احتماالت االستنسابية،
ف ـي ـم ــا ب ـق ـي ــت ال ـ ـغـ ــرامـ ــات امل ـف ــروض ــة
متدنية ّ
جدًا وتراعي مصالح محتلي
هذه األمالك.
ً
إقـ ــرار ال ـقــانــون م ـج ـ ّـددًا ،ول ــو م ـع ـ ّـدال،
ّ
شـ ــكـ ــل انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارًا ل ــرئـ ـي ــس م ـج ـلــس
ّ
ّ
ال ـ ـنـ ــواب ،إذ ي ــؤك ــد ع ـلــى صــاحــيــات
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي بــالـتـشــريــع املــالــي
والضريبي ،بمعزل عن املــوازنــة ،ردًا
على قرار املجلس الدستوري.

كــذلــكُ ،رف ـعــت الـضــريـبــة عـلــى فــوائــد
املـ ـص ــارف م ــن  %5إلـ ــى  ،%7ومـ ـ ّـرت
بسالسة من دون أي اعتراض يذكر.
ورفعت أيضًا ضريبة أرباح الشركات
م ــن  %15إلـ ــى  ،%17وهـ ــو م ــا القــى
اعتراض السنيورة ،مطالبًا بإبقائها
عـلــى حــالـهــا بـحـ ّـجــة ت ـفــادي الـتـهـ ّـرب
الضريبي ،في حني اعترض النائب
نـ ـ ــواف املـ ــوسـ ــوي ،م ـطــال ـبــا بــرفـعـهــا

ما هي الضرائب الجديدة؟
ش ـ ـ ـ ـ ّـرع مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ب ـم ــواف ـق ــة
أعـ ـض ــائ ــه ،ال ـت ـع ــدي ــات ع ـل ــى األمـ ــاك
ال ـب ـحـ ّ
ـريــة ،بــاسـتـثـنــاء ال ـنــائــب نـقــوال
ف ـ ـ ـتـ ـ ــوش ال ـ ـ ـ ـ ــذي طـ ـ ــالـ ـ ــب ب ـم ـن ــاق ـش ــة
امل ــوض ــوع ب ـقــانــون مـنـفـصــل .وفيما
اع ـت ـب ــر وزيـ ـ ــر امل ــال ـ ّـي ــة أن «ال ـص ـي ـغــة
الراهنة للمادة تتوافق مع مالحظات
امل ـج ـلــس ال ــدس ـت ــوري لـنــاحـيــة إزال ــة
ال ـغ ـم ــوض ع ـب ــر ت ـب ـس ـيــط ال ـص ـيــاغــة
ّ
وإل ـ ـ ـحـ ـ ــاق ك ـ ــل حـ ــالـ ــة ت ـ ـعـ ـ ّـد بـ ـج ــدول
ّ
احـتـســاب ال ـغــرامــة املـتـعــلــق بـهــا ،مع
التأكيد على عدم إعطاء شاغلي هذه
األمــاك أي حق فيها» ،عـ ّـدل املجلس
ً
ال ـص ـيــاغــة م ـس ـت ـبــدال عـ ـب ــارة رس ــوم
بغرامة سنوية ،بـنـ ً
ـاء على اعتراض
النائب غسان مخيبر.
ص ـ ـ ـ ّـدق م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب عـ ـل ــى رف ــع
الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة من
 %10إلى  ،%11بعدما ُرفض اقتراح
ال ـن ــائ ــب اب ــراهـ ـي ــم ك ـن ـع ــان ال ـقــاضــي
ب ـت ـع ـل ـيــق إق ـ ــراره ـ ــا إل ـ ــى حـ ــن إق ـ ــرار
باالستفادة من
املــوازنــة ،بما يسمح ّ
ال ــوف ــر ال ـ ــذي ق ــد ي ـت ـحــقــق .وص ـ ّـوت ــت
عـلـيـهــا ال ـك ـتــل ال ـن ـيــابـ ّـيــة األس ــاس ـ ّـيــة،
بــاسـتـثـنــاء كـتـلـتــي الـكـتــائــب وح ــزب
الله ،والنائب نقوال فتوش.

بقيت الغرامات
على األمالك البحرية
منخفضة جدًا من
دون تعديل

ح ـتــى  .%20وأق ـ ــرت امل ـ ــادة املتعلقة
بــالـسـمــاح لـلـشــركــات ب ــإع ــادة تقييم
أصولها استثنائيًا ملــدة  5سـنــوات،
عـ ـل ــى ان ت ـخ ـف ــض الـ ـض ــريـ ـب ــة ع ـلــى
األرباح الناتجة من هذه العملية الى
 ،%10فيما فــرضــت ضــريـبــة بنسبة
ّ
التفرغ عن العقارات،
 %15على أرباح
ما عدا أرباح التفرغ عن أمكنة السكن
األساسية للشخص الطبيعي ،على
أن ال تتجاوز املسكنني.
ّ
وف ــي مــا يـتـعــلــق بــرفــع ال ــرس ــوم على
ّ
اسـ ـتـ ـه ــاك امل ـ ـشـ ــروبـ ــات ال ـك ـح ــول ــي ــة
املـ ـسـ ـت ــوردة ب ــن  15إلـ ــى  %30على
السعر النهائي ،اعترض نواب تكتل
التغيير واإلص ــاح عليها مطالبني

ب ــإل ـغ ــائ ـه ــاّ ،
وأي ـ ــده ـ ــم ب ــذل ــك ال ـنــائــب
ّ
سامي الجميل باعتبار أنها «تمس
بنمط حياة مجموعة من اللبنانيني،
ّ
فرد النائب وائل أبو فاعور ممازحًا
ّ
بـ«فرض ضريبة على املتة والجالب
حفاظًا على العيش املـشـتــرك» ،قبل
أن يقترح وزيــر املــالـ ّـيــة رفــع الرسوم
خمسة أضـعــاف الــرســم الـحــالــي ،أي
ّ
مــن  60لـيــرة إل ــى  300لـيــرة عـلــى كــل
ليتر مــن البيرة ،ومــن  200ليرة إلى
أل ــف ل ـيــرة عـلــى الـنـبـيــذ ومـشـتـقــاتــه،
ومــن  400لـيــرة إلــى  2000لـيــرة على
الويسكي والـفــودكــا ،فـصـ ّـدق عليها
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـص ـب ــاح ـ ّـي ــة ،لـيـعـيــد
ب ــري طــرحـهــا عـلــى الـتـصــويــت خــال
الجلسة املـســائـ ّـيــة بـنـ ً
ـاء على اقـتــراح
الـنــائــب سـيـمــون أب ــي رم ـيــا ،فخفض
ً
الرسم حتى ثالثة أضعاف بــدال من
خمسة.
كذلك ّ
صدق املجلس على زيادة 250
ّ
ليرة على كل علبة سجائر ،في حني
اعترض النائب نواف املوسوي على
زيــادة  250ليرة فقط على السيجار،
مطالبًا برفعها إلى  5آالف ليرة ،قبل
أن ّ
يتم التصديق على اقـتــراح وزيــر
املالية علي حسن خليل بزيادة 2500
ّ
املعسل
ليرة على سعر كيلوغرام تبغ
ّ
ً
بـ ــدال م ــن  250ل ـي ــرة ع ـلــى ك ــل عـلـبــة،
و %10ع ـلــى س ـعــر ش ـ ــراء الـسـيـجــار
ً
الفاخر بدال من  250ليرة.
أيضًا ،فرض رسم بقيمة  2500ليرة
ع ـل ــى ف ــواتـ ـي ــر الـ ـه ــات ــف واإلنـ ـت ــرن ــت
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ـ ــن وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
وشـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـ ـخ ـ ـلـ ــوي واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
ّ
اإللكترونية .في حني خفض الرسم
ع ـلــى ب ـطــاقــات ال ـخ ـلــوي واإلن ـتــرنــت
املسبقة الدفع من  2500إلى  250ليرة
ّ
ً
بناء على اقتراح خليل ،كحل وسط،
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تجميد دعم القروض بانتظار اآللية الجديدة
مصرف لبنان يشجع التسليف بالدوالر بحجة ضبط السيولة
األسواق،
أثار توقف مصرف لبنان عن دعم القروض المصرفية اعتبارًا من نهاية األسبوع الماضي ،بلبلة واسعة في
ّ
وال سيما في ضوء تضارب األنباء عن األهداف وراء هذا التوقف والقطاعات التي سيطاولها .إذ إن القروض السكنية كانت تشكل أكثر من
 %60من القروض المدعومة .إال أن مصادر في مصرف لبنان قالت لـ «األخبار» إن هناك تعميمًا سيصدر في األسبوع المقبل يوضح اآللية
ّ
سيتحول من
الجديدة لدعم القروض ،وأوضحت أن دعم القروض السكنية سيبقى على حاله ،في حين أن دعم القروض للمؤسسات
الليرة إلى الدوالر بغرض ضبط الكتلة النقدية ،أي تخفيف الطلب على الدوالر
محمد وهبة

حزب الله
بثالثة آراء!
ّ ً
ّ
معدال ،بأصوات
أقر قانون الضرائب
ّ
 71نائبًا من الكتل األساسية وهي:
التنمية والتحرير ،املستقبل ،التغيير
واإلصـ ـ ـ ــاح ،ال ـل ـق ــاء ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي،
املـ ـ ـ ــردة ،ال ـق ــوم ــي والـ ـبـ ـع ــث .وصـ ـ ّـوت
خـمـســة نـ ــواب ض ـ ّـد ال ـق ــان ــون ،وه ــم:
علي عـ ّـمــار مـنـفــردًا مــن كتلة الــوفــاء
لـلـمـقــاومــة ،ســامــي الـجـمـيــل وســامــر
س ـ ـعـ ــادة (ك ـ ـتـ ــائـ ــب) ،بـ ـط ــرس ح ــرب
وخــالــد الـضــاهــر ،فيما امـتـنــع نقوال
فـ ـت ــوش وث ـم ــان ـي ــة ن ـ ـ ــواب مـ ــن كـتـلــة
الوفاء للمقاومة عن التصويت على
االعتراض على زيادة
القانون نتيجة
ُ
الضريبة على القيمة املضافة وهم:
بـ ــال فـ ــرحـ ــات ،ح ـس ــن ف ـض ــل ال ـل ــه،
مـحـمــد رعـ ــد ،ع ـلــي ف ـي ــاض ،حسني
املوسوي ،نوار الساحلي ،علي ّاملقداد
والوليد سكرية .فيما ّ
صوت كل من
وزيـ ـ ــري حـ ــزب الـ ـل ــه ،م ـح ـمــد فنيش
وحسني الحاج حسن ،على القانون،
مع تأكيد اعتراضهما على الضريبة
على القيمة املضافة.

ب ـع ــد م ـطــال ـبــة ال ـن ــائ ــب ح ـس ــن فـضــل
الله بإلغائها ،واقـتــراح النائب فؤاد
ّ
السنيورة فرض نسبة  %10على كل
فــواتـيــر الـهــاتــف واإلن ـتــرنــت الثابتة
واملسبقة الدفع.
ف ــرض رس ــم دخ ــول عـلــى املـســافــريــن
غير اللبنانيني بطريق الـبـ ّـر بقيمة
 5آالف ليرة ،فيما بقي رسم الخروج
م ــن األراض ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة بــالــدرجــة
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة ب ـ ـطـ ــريـ ــق الـ ـ ـج ـ ــو ع ـلــى
ال ــرح ــات ال ـت ــي ت ـت ـع ـ ّـدى مـســافـتـهــا
 1250كـيـلــومـتـرًا م ـح ـ ّـددًا بـ ـ  50ألــف
ل ـيــرة ،ف ــرض رس ــم بقيمة  110آالف
لـ ـي ــرة ع ـل ــى درجـ ـ ــة رجـ ـ ــال األعـ ـم ــال،
و 150أل ـ ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة عـ ـل ــى مـ ـس ــاف ــري
الدرجة األولى ،و 400ألف ليرة على
كل مسافر على منت طائرة خاصة.
ومن ضمن الضرائب والرسوم التي
ّ
صدق عليها مجلس النواب تعديل
ّ
رس ــوم الـكــتــاب ال ـعــدل ،وف ــرض رسم
إنتاج على اإلسمنت بقيمة  6آالف
لـ ـي ــرة ع ـل ــى ك ــل طـ ــن ،ورسـ ـ ــم بـقـيـمــة
 %2عـلــى عـقــد الـبـيــع الـعـقــاري الــذي
يـ ـح ــرر ل ـ ــدى الـ ـك ــات ــب الـ ـ ـع ـ ــدل ،عـلــى
أن ي ـح ـســم م ــن رس ــم الـتـسـجـيــل في
ح ــال تـسـجـيــل ال ـع ـقــد ل ــدى ال ــدوائ ــر
العقارية في غضون سنة .كما ّ
حدد
م ـع ـ ّـدل رس ــم ال ـطــابــع امل ــال ــي بنسبة
 4ب ــاألل ــف ،وت ـع ــرف ــات رس ــم الـطــابــع
ل ـل ـم ـعــامــات ب ـ ـ  250لـ ـي ــرة .وف ــرض
رس ــم م ـق ـطــوع بـقـيـمــة  80أل ــف لـيــرة
ّ
ع ـلــى كـ ــل امل ـس ـتــوع ـبــات امل ـس ـت ــوردة
بقياس  20قــدمــا ،وبقيمة  120ألف
لـيــرة للمستوعب بـقـيــاس  40قدمًا
ومــا فــوق ،وفــرض رســم على جوائز
اليانصيب الـتــي تـفــوق قيمتها 10
آالف ل ـي ــرة بـنـسـبــة  %20م ــن قـيـمــة
الجائزة.

كــان يفترض أن تتوقف املـصــارف في  2017/10/15عن املوافقة على
منح أي قرض مدعوم باالستناد إلى ما ُيعرف بـ«حوافز مصرف لبنان»
املنصوص عليها في القرار  6116الذي يشير إلى أنه «يمكن املصارف أن
تستفيد من تسليفات بقيمة  1500مليار ليرة مقابل قروض للعمالء...
قبل تاريخ  ،»2017/10/15إال أنه في نهاية األسبوع املاضي ،أي قبل أيام
من املهلة النهائية لالستفادة من التعميم ،تبلغت املصارف قرارًا شفهيًا
مفاجئًا من الــدوائــر املعنية في مصرف لبنان يطلب منها وقــف العمل
بآلية الدعم هــذه ،في انتظار تعميم جديد سيصدر قريبًا عن مصرف
لبنان ّ
يعدل آلية الدعم للسنة املقبلة .واملفاجئ أيضًا ،أن عددًا كبيرًا من
رؤساء مجالس إدارات املصارف ّ
قرر أيضًا وقف منح القروض املدعومة
وفق آلية دعم مختلفة منصوص عليها في القرار األساسي رقم 7835
الــذي يسمح للمصارف بــأن ّ
تحرر مبالغ من االحتياط اإللــزامــي مقابل
الـقــروض الـتــي تمنحها للزبائن ،على أال تستعمل أكـثــر مــن  %90من
االحتياط اإللزامي.
هذا التوقف املفاجئ ،كان له أثر واسع في السوق ،إذ إن دوائر التسليف
ً
في املصارف تتلقى سيال من مراجعات العمالء وأسئلتهم ،من دون أن
تملك األجوبة عنها ،ما أثار بلبلة ّ
وأدى إلى انتشار القلق وسط غموض
وتضارب في اإلجــابــات .حتى إن توضيح حاكم مصرف لبنان رياض
ســامــة ،فــي برنامج تلفزيوني مـســاء الجمعة املــاضــي ،كــان لــه مفعول
عكسيّ ،
وأدى إلى تضخيم موجة األسئلة املقلقة ّ
عما يحصل في السوق
املالية وخلفياته ،إذ اكتفى سالمة بــاإلشــارة إلــى أن «املــوازنــة الخاصة
بالقروض املدعومة لعام  2017قد انتهت ،ومصرف لبنان بصدد إعداد
موازنة عام  2018بقيمة مليار دوالر ليعاد العمل بها من جديد»؛ وفي
ضوء عدم وضوح األسباب املوجبة لهذا القرار ،برزت األسئلة اآلتية :ملاذا
اتخذ مصرف لبنان قرارًا كهذا قبل تسعة أيام من انتهاء املهلة تلقائيًا؟
ً
هل فعال استنفد مصرف لبنان كل التمويل املرصود للقروض املدعومة،
رغم الحديث املتزايد خالل السنوات األخيرة عن ضعف ّ
نمو التسليفات؟
هل استنفدت أيضًا آلية الدعم بواسطة االحتياط اإللزامي؟ أليس مفاجئًا
استنفاد سقوف آلـيــات التمويل فــي الــوقــت نفسه؟ مــا هــي آلـيــات الدعم
الجديدة التي سيطلقها مصرف لبنان خالل الفترة املقبلة؟ هل تكمن
إجراءات نقدية وراء هذا القرار؟
ً
توضح مصادر في مصرف لبنان لـ«األخبار» قائلة إن آليتي دعم القروض
وفق القرارين  6116و 7835لم تستنفد بشكل كامل ،بل شارفت على
استنفاد السقوف املرسومة لها ،في وقت كان مصرف لبنان ينوي فيه
اتخاذ قــرار يتعلق بــإجــراءات تــؤدي إلــى املزيد من ضبط الكتلة النقدية
بالليرة والــدوالر ،وهي إجراءات تأتي بعدما واظب مصرف لبنان خالل
السنوات املاضية على دراسة تقلباتها واتجاهاتها ارتقابًا ألي سلوك أو
مسارات معاكسة لسياسته النقدية .وما ّ
تبي ملصرف لبنان ،أن جزءًا
ّ
من كتلة القروض بالليرة بدأت تؤثر في الطلب على الــدوالر ،أي إن لها
أثـرًا معاكسًا على السياسة النقدية الساعية إلى االحتفاظ بالدوالرات
وتكوين احتياط بالعمالت األجنبية ّ
يعزز ما ُيعرف بـ«الثقة» ،لــذا كان
ّ
التوجه اآلتي:
ال ّبد من اإلمساك أكثر بالكتلة النقدية بالليرة من خالل
سيتوقف مصرف لبنان عن الدعم املنصوص عليه في اآللية  ،7853أي
ّ
وسيكرس العملة املحلية للقروض السكنية،
تحرير االحتياط اإللزامي،
ً
ّ
وسيعدل في عملة إقراض املؤسسة اإلنتاجية لتصبح الدوالر بدال من
الليرة .كل قــرض غير سكني سيكون بــالــدوالر ،أمــا القروض السكنية
على أنواعها فستكون بالليرة .مــا لــم تقله مـصــادر مصرف لبنان أنه
ّ
خــال السنتني األخيرتني نفذ مصرف لبنان هندسات مالية ّأدت إلى
ّ
خلق سيولة هائلة بيد املصارف ،ولم يتمكن مصرف لبنان من استيعاب
جزء مهم من هذه السيولة ،ما دفع املصارف إلى تسليفها في األسواق
حيث ّ
تحولت إلى الدوالر تلقائيًا لتمويل االستيراد.

ويكمن تفسير هذا املسار في أمرين :آليات التمويل املنصوص عنها في
القرارين  6116و ،7853والبنية االقتصادية في لبنان.
ـ بالنسبة إلى آليات التمويلّ ،
ينص القرار  6116على أن مصرف لبنان،
ً
بناء على قانون النقد والتسليف ،وال سيما املواد  70و 79و 99و،174
ّ
سيقدم إلــى املـصــارف مبالغ مالية بالليرة بفائدة  ،%1مقابل أن تقوم
املصارف املستفيدة بإقراضها للزبائن بفائدة ال تتجاوز ( %5جرى
الحقًا خفض هذه الفائدة إلى أقل من  .)%4وبحسب املعطيات الــواردة
في تقرير صــادر عن مصرف لبنان بعنوان «حــوافــز مصرف لبنان»،
فإنه في عام  2013خصص مبلغ  2210مليارات ليرة ،وفي عام 2014
أضيف مبلغ  1400مليار ليرة ،ثم مبلغ  1500مليار ليرة في ،2015
و 1500مليار ليرة في  2016و 1500مليار ليرة في  .2017وبالتالي إن
استنفاد السقوف يعني أن مصرف لبنان ّ
ضخ  8110مليارات ليرة منذ
عام  2013إلى اليوم ،وأن السوق استوعبها بكاملها ،أو بغالبيتها ،علمًا
بأنها حققت للمصارف أرباحًا صافية تبلغ  250مليار ليرة.
ـ اآللية الثانية املنصوص عليها في القرار  ،7835تشير إلى أن مصرف
لبنان يعفي املصارف من  %90من االحتياط اإللزامي املفروض عليها
بموجب قانون النقد والتسليف مقابل كل مبلغ تقرضه للزبائن .وقانون
ينص على أنه يجب على املصارف أن ّ
النقد والتسليف ّ
تكون احتياطًا
الــزامـيــا تضعه لــدى مـصــرف لبنان بنسبة  %20مــن ودائـعـهــا بالليرة
وبنسبة  %15مــن ودائـعـهــا بــالــدوالر ،علمًا بــأن ودائ ــع املـصــارف زادت
من  2013حتى نهاية آب  2017بما قيمته  14048مليار ليرة و58.77
مليار دوالر ،أي إن املبالغ التي استعملت تبلغ  2528مليار ليرة (1.67
مليار دوالر) و 7.9مليارات دوالر ،أو ما مجموعه  9.57مليارات دوالر.
ّ
أما األرباح املحققة من هذا املبلغ ،فهي ال تقل عن  ،%3علمًا بأن تحرير
املبالغ من االحتياط اإللــزامــي ليس بالنسبة نفسها لكل فئة من فئات
التسليف ،سواء كانت تسليفًا سكنيًا أو بيئيًا أو للقطاعات اإلنتاجية...
ّ
لكن األرباح ال تقل عن  280مليون دوالر.
ـ أمــا طبيعة االقتصاد اللبناني ،فهي قائمة على اآلتــي :اقتصاد مدولر
ّ
بنسبة  ،%77وتمثل فيه التسليفات املصرفية للقطاع الخاص %105
ّ
من الناتج املحلي اإلجمالي ،فيما تمثل الواردات نحو  %80من استهالك
ّ
تضخ في السوق
األسر .هذا يعني ّأن ـ بشكل تلقائي ـ َّأي مبالغ بالليرة
ستدور في العجلة االقتصادية ّ
لتمول في النهاية استهالك األسر املقيمة
في لبنان واملستورد من الـخــارج واملــدفــوع ثمنه بالعملة األجنبية .هذا
التحويل من الليرة إلى الدوالر يجري تلقائيًا في السوقُ ،وي َع ّد عنصرًا
تقنيًا «اعتياديًا» في بنية االقتصاد الحالية التي «تعتمد على استيراد
السلع من الخارج والتي ندفع ثمنها بالعمالت األجنبية ،سواء الدوالر أو
اليورو أو غيرهما» ،يقول أحد املصرفيني ،مضيفًا أنه «في ظل سياسة
تثبيت سـعــر صــرف الـلـيــرة ال يمكن اتـبــاع سـيــاســة االن ـفــاش بالعملة
ّ
املحلية ،ألن ّأي تضخم في الكتلة النقدية بالعملة املحلية سيكون له أثر
واضح على الطلب على الدوالر من دون أن يعني هذا أن هناك رغبة في
املضاربة على الدوالر».
إذًا ،ما الذي يسعى إليه سالمة من قرار كهذا؟ هذا املسار في آليات الدعم
وبنية االقتصاد ،يشير إلى أنه في ظل وجود سيولة كبيرة بالليرة بيد
املصارف بعد تنفيذ مصرف لبنان هندسات متتالية الهدف املعلن منها
اجـتــذاب ال ــدوالرات مــن الـخــارج لتكوين احتياطات بالعمالت األجنبية،
وفــي ظــل اسـتـمــرار العجز فــي مـيــزان املــدفــوعــات ،وهــو مــؤشــر على أن
اجتذاب الدوالر ال يغطي الحاجات املطلوبة ،وفي ظل الحديث املتزايد عن
مؤسسات تحصل على تسليفات مدعومة رغــم أنها قــادرة ،باملواربة،
على إع ــادة توظيفها بسندات الخزينة بفوائد أعلى بنقطتني أو ثالث
نقاط مئوية من كلفة التسليف ،وفي ظل حقيقة أن أي قناة للدعم فيها
مزاريب كبيرة للهدر والفساد ،فإن مصرف لبنان لم يعد يتحمل ترف
إبقاء املزراب مفتوحًا للجميع باملستوى نفسه ،لذا ّ
قرر أن يوقف جزءًا
من هذا الهدر وأن ينقل مخاطر االقتراض بالدوالر إلى املؤسسات.
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صفقات

هل ينافس «آل البساتنة» «كارادينيز»؟

قبل يومني فقط من موعد ّ
فض العروض (الخميس املقبل) التي تقدمت بها
الشركات املشاركة في املناقصة الجديدة ملعامل توليد الطاقة ،ذكرت مصادر
مطلعة أن ما يكثر الحديث عنه أخيرًا ،عن وجــوب دفــع الشركة الفائزة مبلغ
يحصل بعد  90يومًا
 50مليون دوالر ككفالة عن أي تأخير في التسليم قد ً
أو  180يومًا ،أمر غير منصوص عليه بوضوح ومباشرة في بنود املناقصة
التي أطلقتها وزارة الطاقة أخيرًا ،بل إنه غير قابل للتطبيق من الناحية العملية.
وكـشـفــت امل ـصــادر أن الـتــرويــج ملـثــل ه ــذا ال ـشــرط قــد يـكــون هــدفــه فـتــح املـجــال
لدخول شركات منافسة .لكن الواضح ،بحسب املتابعني ،ان الشركة القادرة
على تحقيق هذا الشرط ،هي شركة  BBE Powerالتابعة آلل البساتنة ،العائلة
الناشطة في تجارة بيع النفط ونقله في العالم ،نظرًا إلى ضخامة املبلغ املطلوب
(يصل إلى  100مليون دوالر على املوقعني).
واكدت مصادر في شركة  ،BBE Powerانها تعمل على املشاركة ،وانها اجرت
اتـصــاالت مع شركات عاملية متخصصة في مجال تجهيز معامل الكهرباء
على اليابسة ،بغية البحث معها في إمكانيات الشراكة املزمعة ملعمل في منطقة
الزهراني .ويبدو انه تم التوافق بينها وبني شركة مصرية تعود الى «مجموعة
السويدي» العاملة في هذا القطاع.
(االخبار)

شركات

«عوده» يعتمد أكثر  ATMابتكارًا
أعلنت شــركــة  NCRالــرائــدة في
ح ـلــول ال ـق ـنــاة الـشــامـلــة (omni-
ّ )channelأن بنك عوده سيكون
ّأول مصرف في الشرق األوسط
وأف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــا يـ ـعـ ـتـ ـم ــد س ـل ـس ـل ــة
أجـ ـه ــزة ال ـ ـصـ ـ ّـراف اآلل ـ ــي ATM
األك ـثــر ابـتـكــارًا فــي ال ـعــالــمNCR:
ُ
 80 SelfServال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــدث
ً
ّ
تـ ـح ـ ّـوال ف ــي ال ـت ـجــربــة املـصــرفــيــة
وفي طريقة تفاعل العمالء مع هذه األجهزة .وسيضيف عوده عددًا من األجهزة
الحاليةّ ،
ّ
مقدمة مزيجًا فريدًا من االبتكارات يشمل
الجديدة إلــى شبكة أجهزته
ّ
ّ
ّ
ّ
واملعدات والخدمات للمستقبل ،ويجمع بني القنوات املادية والرقمية.
البرمجيات

«دي إتش أل» ...أفضل موقع للعمل
حــازت شركة «دي إتــش أل إكسبرس» الــرائــدة عامليًا في قطاع خدمات الشحن
السريع الدولي جائزة «أون هيويت ألفضل موقع للعمل للعام  2017في لبنان،
وذلــك فــي حفل جــوائــز أفضل مــواقــع للعمل فــي الـشــرق األوس ــط  2017ومؤتمر
التعليم الذي أقيم في دبي .وحصلت الشركة على الجائزة للعام الثالث على التوالي،
ُ
كذلك حازت جوائز مماثلة في ستة بلدان أخرى .وتمنح جائزة أون هيويت ألفضل
ّ
ّ
املستمر بالدعم املعنوي ال ــذي تقدمه
مــوقــع للعمل للشركات تقديرًا اللتزامها
ملوظفيها من حيث التقدير والتمكني وضمان رضاهم بوظيفتهم في الشركة.

«لوريال-يونسكو» َّ
تكرم باحثات عربيات

أقام برنامج لوريال – يونسكو «من أجل املرأة في العلم» لبالد املشرق العربي
ً
ومصر احتفاال تكريميًا لسبع باحثات عربيات مــن لبنان ومصر واألردن
وسوريا والعراق ،وذلك يوم الخميس  5تشرين األول في املعهد العالي لألعمال
ُ
– كليمنصو ،بيروت .كـ ِّـرم خالل الحفل سبع باحثات فائزات بزمالة برنامج
«لــوريــال – يونسكو مــن أجــل امل ــرأة فــي العلم» ألبحاثهن املـتـطــورة فــي شتى
مجاالت البحوث ،منها املتعلقة بهندسة الحاسبات ،والبيئة امليكروبية ،وعلوم
َ
اختيرت الفائزات بمنح
األدوية واألحياء املجهرية والبيولوجيا الجزيئية .وقد
لوريال  -يونسكو لعام  2017من قبل لجنة تحكيم تتألف من علماء بارزين من
جميع أنحاء املنطقة ،ومتميزين في مجاالت تخصصهم برئاسة البرفيسور
معني حمزة.

أسواق

 Kirin 970من «هواوي»...
تتحضر «هواوي» من خالل شريحة  Kirin 970التي ّ
ستتوافر في سلسلة هواتف  Mate 10لخلق ثورة بكل
معنى الكلمة في عالم االتصاالت تتخطى إطار الهواتف
لتطال مفهوم «الذكاء» ّ
بحد ذاته .فإذا كانت الهواتف التي
بين أيدينا «ذكية» ،كيف سنصف مولود «هواوي» الجديد؟
ّ
تتحدى «هواوي» بأحدث إصداراتها المصطلحات القائمة،
والتعريفات المعتمدة .حتى الحديث عن «آلة» بالمطلق
بات موضع شك .فاآللة بتعريفها األعم جهاز ّ
مجرد من
األحاسيس .لكن مع ّ«هواوي»  ،Mate 10تضيق المسافة
بين اإلنسان واآللة ،وكأنك في حضرة إنسان في هاتف
ُ
ت ـتــرجــم كـلـمـتــا  SmartوIntelligent
من اإلنجليزية إلــى العربية بمعنى
ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ـ ــدون تـ ـمـ ـيـ ـي ــز .ل ـ ـكـ ــن كــا
الكلمتني وإن كانتا باملعنى األشمل
تـعـنـيــان ال ــذك ــاء ،إال أن ــه يــوجــد فــرق
بينهما .باملطلق ترتبط Intelligent
املوروث ،فيما ترتبط Smart
بالذكاء ُ
بالذكاء املكتسب وكيفية االستفادة
واستخدام الذكاء املوروث في حاالت
عملية ّ
معينة .من هــذا املنطلق وإذا
أردنــا اعتماد تسمية Smart Phones
الـشــائـعــة ،يصبح مــن الـجــائــز الـقــول
إن هاتف  Mate 10من "ه ــواوي" هو
.Smart and Intelligent Phone

ما هي Kirin 970؟

الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـور الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارز ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـت ــوف ــره
"هـ ـ ــواوي" ف ــي سـلـسـلــة أج ـه ــزة Mate
 10ه ــو امل ـع ــال ــج  ،Kirin 970ال ــذي
ه ــو ع ـب ــارة ع ــن شــري ـحــة ()Chipset
كشفت عنها الـشــركــة خــال معرض
 2017 IFAف ــي ب ــرل ــن أوائ ـ ـ ــل شـهــر
أيـلــول املنصرم وتحتوي على ذكــاء
ّ
اصـطـنــاعــي  AIم ـع ــزز .وع ـلــى الــرغــم

مــن أن ــه يــوجــد فــي األسـ ــواق هــواتــف
ذكية تدعم الذكاء االصطناعي ،إال أن
الثورة التي قدمتها "ه ــواوي" تكمن
فــي أن الـتـقـنـيــات الـتــي تــدعــم الــذكــاء
االصطناعي في جهاز  Mate 10تكمن
في أنها من صلب الهاتف ،موجودة
بداخله من خالل شريحة Kirin 970
وليست مجرد خوارزميات برمجية
ُوضـ ـ ـع ـ ــت داخـ ـ ـ ــل ن ـ ـظـ ــام ال ـت ـش ـغ ـي ــل.
بمعنى آخــر بــإمـكــان هــذه التقنيات
أن تـعـمــل بـ ــدون ال ـح ــاج ــة لــاتـصــال
باالنترنت.
ُب َ
نيت شريحة  Kirin 970باستخدام
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـت ـص ـن ـيــع امل ـت ـط ــورة
( ،)10nmوه ـ ــي ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى 5.5
م ـل ـي ــار ت ــران ــزسـ ـت ــور فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال
تتجاوز مساحتها سنتيمترًا مربعًا
ّ
وتقدم هندسة الحوسبة غير
واحدًا!
املـتـجــانـســة ال ـج ــدي ــدة مل ـعــالــج Kirin
ً 970
أداء مضاعفًا حتى  25مــرة مع
ّ
كفاءة معززة  50مرة .وبالتالي يمكن
ل ــرق ــاق ــة  Kirin 970أن تـ ــؤدي نفس
مهمات حوسبة الذكاء االصطناعي
بوتيرة أســرع وبـقــدر أقــل بكثير من

¶ سيارات

عيادة خاصة لمرسيدس لدى ت .غرغور

َ
تقديم أفضل خدمة ما بعد البيع لزبائنها،
تماشيًا مع التزامها
املتخصص
استقبلت شركة ت .غرغور وأوالده الطبيب التقني ّ
«مــايــك هــاكــل» املعتمد مــن مرسيدس-بنز ،وال ــذي نظم عيادة
خــاصــة داخـ ــل ال ـشــركــة لـتـقــديــم الـتـشـخـيــص ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
املـشــورة التقنية املتخصصة لفريق ت .غرغور وأوالده .وقد
شارك «هاكل» خبرة مرسيدس-بنز مع الفنيني ومستشاري
الخدمة فــي شــركــة ت .غــرغــور وأوالدهّ ،
ودرب ـهــم على تطبيق
تقنيات جديدة من أجل ضمان أفضل أداء لزبائنهم عند قيادة
سياراتهم من مرسيدس-بنز.
في املناسبة ،قــال املدير العام ملرسيدس -بنز وسـمــارت لدى
ت .غرغور وأوالده سيزار عون« :نحن نسعى دائمًا ّ
لنقدم إلى
زبائننا تجربة سلسة ما بعد البيع من خــال برامج مبتكرة
تعكس سعينا املستمر إلى التميز».
مماثلة ِ

الـ ـط ــاق ــة .وف ـ ــي االخـ ـتـ ـب ــار ال ـق ـيــاســي
للتعرف إلى الصور ،نجح Kirin 970
بمعالجة  2000صــورة فــي الدقيقة،

التقنيات التي تدعم
الذكاء االصطناعي
في «هواوي» هي
من صلب الهاتف

استخدام مواد خفيفة الوزن مثل األلياف الكربونية من نسبة
القوة إلى الوزن في السيارة ،كذلك فإن التوزيع املتوازن للوزن
يؤدي إلى التمتع بالشعور النموذجي ّ go-kart feeling
املميز
لسيارات ميني.
وتهيمن مسارب الهواء الكبيرة ومغيرات اتجاه الهواء املصقولة
ّ
بــدقــة عـلــى الــواج ـهــة األمــام ـيــة ،مــا يـقــلــل مــن نـسـبــة انـخـفــاض
ّ
السيارة بالنسبة إلى الطريق .وتؤطر العناصر اإلضافية التي
ُص ِّم َمت بإتقان ،الصورة الظلية األنيقة لسيارة ميني ،وتسلط
الضوء على تركيز ميني جون كوبر وركــس  GPاالختبارية
على ميدان السباق عند رؤيتها من الواجهة .وتظهر تناقضات
األلوان املألوفة لدى طرازات جون كوبر وركس في شكل الطالء
الخارجي من لون يراوح بني األسود ورمادي اإلنتراسيت ّ
البراق
ولون أحمر معدني غير المع .كذلك يتمتع القسم السفلي من

ميني جون كوبر وركس...GP
الروح الحديثة للسباقات

ق ــدم ــت مـجـمــوعــة ب ــي أم دب ـل ـيــو خ ــال م ـع ــرض فــران ـك ـفــورت
الدولي للسيارات  2017سيارة ميني جون كوبر وركس GP
االختبارية ،التي تهدف إلــى تقديم ال ــروح الحديثة للسباقات
التي تتحلى بها سيارة ميني .وتمثل هذه الدراسة التصميمية
املـسـتــوحــاة مــن االنـتـصــار األس ـطــوري لصانع الـسـيــارات في
رالــي مونت كارلو قبل  50عامًا بالضبط ،الطابع الديناميكي
واألسمى في القيادة.
ُيولي تصميم ميني جون كوبر وركس  GPاالختبارية االهتمام
بالنقاوة والثراء العاطفي .وتظهر هذه السيارة التصميمية التي
هي أوسع بكثير من ميني الحالية ،الديناميكية والقوة ،وتخلق
األغطية الواقية األمامية والخلفية الكبيرة ،والحواف الجانبية
وم ـع ـ ّـوق ال ـه ــواء ال ـب ــارز ف ــي الـسـقــف مـظـهـرًا واث ـق ــا .ويـحـ ّـســن

السيارة بتصميم دقيق وديناميكي للغاية ،مثله مثل الواجهة
األمامية والجوانب .وقد ُو َ
ضعت فتحات الهواء ومغيرات اتجاه
الهواء من األلياف الكربونية في األماكن املثلى.
وفــي هــذه النسخة االختبارية ُصـ ِّـو َبــت جميع عناصر القسم
ً
الداخلي مباشرة على السائق ،بحيث يتيح تصميم العرض
وال ـت ـح ـكــم م ــع مـجـمــوعــة األج ـه ــزة الــرق ـم ـيــة وش ــاش ــة ال ـعــرض
الراسية الحفاظ على التركيز املطلق على الطريق .وانطالقًا مما
تمليه التقنية الرقمية ،يجري العرض هنا اآلن في شكل شاشة
كبيرة.
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إنسان في هاتف

تحتوي الشريحة على  5.5مليار
ترانزستور في سنتيمترًا مربعًا واحدًا!

وه ــو أس ــرع بــاملـقــارنــة مــع الــرقــاقــات
األخرى في السوق.

هاتف ّ
حي

ي ـج ــد امل ـ ــرء فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األحـ ـي ــان
صعوبة في التواصل مع الغير وفهم
مـقــاصــدهــم وم ــا يــري ــدون ــه .وإن حــدث
وأدرك أحــدهــم مــا نــرمــي إلـيــه بسرعة
وب ــدون عناء نـبــادر إلــى الـقــول "فهمتا
عـلــى الـطــايــر"! وه ــذا هــو تـحــديـدًا حــال
ج ـه ــاز  Mate 10م ــن ه ـ ـ ــواوي .هــاتــف
"بيفهمك على الطاير".
ت ـج ـي ــب الـ ــرقـ ــاقـ ــة  Kirin 970بـشـكــل
منهجي على  3أسئلة مهمة هــي :من
هــو املـسـتـخــدم؟ مـكــان وج ــوده؟ ومــاذا
ً
وبناء عليه فإن هاتف Mate 10
يفعل؟

ال ــذي سيطلق عامليًا فــي األس ــواق في
 16تشرين األول ،وكما تفيد مصادرنا،
ُصـ ـ ّـمـ ــم ل ـي ـع ــرف م ـس ـت ـخ ــدم ــه ،وي ـ ــدرك
احـتـيــاجــاتــه ،مــا يــزيــد مــن خصوصية
التجربة وفرادتها.
تشبيه اإلص ــدار الجديد مــن "ه ــواوي"
ب ــاإلنـ ـس ــان ف ــي ه ــات ــف ،ل ـي ــس مـبــالـغــا
فـ ـي ــه .فــامل ـس ـت ـخــدم س ـي ـجــد ن ـف ـســه فــي
حضرة جهاز قادر على التعلم ،وربط
ّ
املجمعة بخالصات منطقية
البيانات
ّ
تمكنه مــن التفكير واسـتـبــاق طلبات
مستخدمه ،كما لو أنــك في أحــد أفالم
ّ
التجسس حيث يراقبك شخص بشكل
ّ ّ
متواصل وعلى مدار الساعة ويدون كل
تحركاتك ومواعيدك الروتينية بحيث
يصبح قادرًا على التنبؤ بتصرفاتك.
وعلى الرغم من أن شركة "ه ــواوي" لم
تكشف تفاصيل عــن الـهــاتــف الجديد
بــانـتـظــار اإلع ــان الــرسـمــي عـنــه إال أن
املـعـلــومــات املـتــوافــرة تفيد بــأن سرعة
"االستيعاب" التي سيتمتع بها هاتف
 Mate 10ت ـت ــراف ــق ح ـك ـمــا م ــع ســرعــة
فــي األداء وعمر أطــول للبطارية .ففي
عـصــرنــا ه ــذا حـيــث ب ــات الــزمــن ُيـقــاس
بالثانية ال بل بجزئيات الثانية ،فإن
أداء ال ـهــاتــف وع ـمــر ال ـب ـطــاريــة ال تعد
ّ
مجرد أمور تقنية عادية ،ال بل تعتبر
من األساسيات التي تطال نمط الحياة
بكامله وم ــدى فعالية اسـتـثـمــار املــرء
لوقته .وفي هذا اإلطار وكما ذكرنا فإن
هاتف  Mate 10وبفضل رقــاقــة Kirin
 970يقدم ً
أداء مضاعفًا حتى  25مرة
مع كفاءة معززة  50مرة.
أما في ما يتعلق باألمان وهو الضلع
الثالث من أقنوم السرعة واألداء ،فإن
تقنية الذكاء االصطناعي ستزيد من
الـخـصــوصـيــة وح ـمــايــة ال ـب ـيــانــات ،ما
يمنح املستخدم تجربة سريعة ،فعالة
وذكـيــة ،تتخطى الــذكــاء الــذي اعتدناه
حتى اآلن في الهواتف النقالة.
(األخبار)

التحضير المالي ...للعام الدراسي
مع بداية كل عام دراسي يجد األهل أنفسهم أمام معضلة شائكة ترهقهم
ماديًا ونفسيًا ،أال وهي كيفية تأمين أكالف األقساط الدراسية .وفيما تشكل
أي زيادة على األقساط عبئًا كبيرًا على األهالي ،في ظل الظروف االقتصادية
واالجتماعية التي يعاني منها لبنان ،إال أنها وحدها ال تكفي لتوصيف
المشكلة .غياب الثقافة المالية عند الغالبية العظمى من اللبنانيين ،تساهم
في تفاقم األزمة .فالمعرفة األساسية ببديهيات الشؤون المالية وكيفية
التعاطي مع المال بحكمة ً
وبناء على تخطيط مسبق يمكنها إن وجدت أن
ّ
تحد من مشكلة األقساط وتجعلها أخف وطأة على ميزانية العائلة .بالتالي
وفيما المطلوب من األوالد االجتهاد في الدرس ،فاألهل كذلك األمر يجب
عليهم التعلم من التجارب وأخذ العبر.
في ظل هذه املعطيات ،يبقى بإمكان األهالي اتباع بعض
الخطوات الكفيلة بجعلهم أكثر استعدادًا الستقبال العام
الدراسي.

التحضير المسبق:

َ
ُّ
كما ُيطلب من الطالب التحضر نفسيًا قبل بداية العام
الــدراســي من خــال النوم في توقيت أبكر ،ومطالعة
بـعــض الـكـتــب املــدرس ـيــة ،كــذلــك يـجــب عـلــى األه ــل أن
يتجهزوا ماليًا للعام الــدراســي ،وذلــك قبل أشهر من
حلول شهر أيلول .فالتحضير املالي املسبق يساعد
على التخطيط الطويل األمد ،بما يخفف من ضغوطات
اللحظات األخـيــرة ،وخاصة إذا طــرأت زيــادة مفاجئة
على األقساط ،ما يسمح بالتعامل معها لحني بروز
نـتــائــج أي م ـفــاوضــات قــد ت ـجــري الح ـقــا بــن اإلدارة
ولجان األهل .ومن أبرز وسائل التحضير املسبق:
 إعــداد موازنة لحصر ال ــواردات والنفقات ،وبالتاليالقدرة على وقف أي مصاريف ثانوية غير ضرورية
واالس ـت ـف ــادة م ــن امل ــال ال ــذي ج ــرى تــوف ـيــره لتسديد
تكاليف الدراسة .ومن املهم معرفة أن أي مبلغ ،وإن بدا
بسيطًا للوهلة األولى ،إال أنه إذا ُحسب على مدة طويلة
يمكنه أن يخلق فارقًا كبيرًا.
 االدخـ ــار عـبــر حـســاب الــوديـعــة ألج ــل فــي املـصــرفامل ـعــروف بحساب التوفير واالس ـت ـفــادة مــن الـفــوائــد.
ف ــاالدخ ــار صـمــام أم ــان للمستقبل وبـمـثــابــة الـقــرش
األبيض ألي يوم أسود ،وهو يساعد على التعامل مع
أي طارئ والتحضير له.

التوفير:

¶ نشاطات

«مسيرة وطن» 600 ...كم لبناء دولة

ان ـط ـل ـقــت «م ـس ـي ــرة وط ــن»
ن ـهــار األحـ ــد ال ــواق ــع فـيــه 1
تشرين األول عند الساعة
التاسعة صباحًا من ساحة
ال ـش ـهــداء فــي ب ـيــروت نحو
الشويفات ،لتسلك بعدها
م ـ ـسـ ــارًا رمـ ــزيـ ــا ب ـم ـح ــاذاة
ال ـح ــدود مــن ج ـهــات لبنان
األرب ــع ،لتعود وتنتهي في
بيروت في ساحة الشهداء
بتاريخ  22تشرين الثاني،
يوم عيد االستقالل.
يذكر أن «مسيرة وطن» هي
م ـب ــادرة وطـنـيــة سـيــاسـيــة،
ونــداء لكل لبنانية ولبناني
لـلـمـشــاركــة ف ــي ب ـنــاء دول ــة
ترتقي إلى مستوى الوطن الذي نصبو إليه اعتمادًا على الديموقراطية التشاركية.
وستجتاز املسيرة مسافة تقارب  600كلم خالل فترة زمنية تناهز  52يومًا،
ّ
وستمر بعدد مــن الـقــرى والـبـلــدات وامل ــدن مــع توقف فــي محطات يومية ،حيث
يجري التواصل واللقاء مع األهالي والهيئات.

 120امرأة يدعمن السالم ...على الدراجات

ُ
اخت ِت َمت بعد ظهر السبت  7تشرين األول الجاري حملة « »Pedal For Peaceالتي
ّ
شاركت فيها  120امرأة من  15دولة ُج َ
بدراجاتهن الهوائية على مدى أسبوع
لن
في مختلف مناطق لبنان ،دعمًا للسالم في الشرق األوسط ،وكانت بيروت املحطة
األخـيــرة للجولة التي نظمتها شركة  Beirut By Bikeومنظمة Follow The
 Womenالدولية بالشراكة مع «مؤسسة مخزومي» وجمعية بيروتيات وغرفة
الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي.

باستطاعة األهــالــي توفير مبالغ مهمة مــن امل ــال من
خ ــال ت ـبــادل الـكـتــب الــدراس ـيــة املستعملة أو بيعها
وشراء كتب مستعملة تكون أرخص .فمن املعلوم أن
الكتب الدراسية ،وخاصة في امل ــدارس الخاصة التي
قد تلزم الطالب بكتب أجنبية مـحــددة ،باهظة الثمن
ولـيــس مــن اليسير تحمل ثمنها ،وخــاصــة فــي حال
تعدد األوالد.
فــي الـسـيــاق عينه ،يمكن تجنب ش ــراء قرطاسية أو
حقيبة مدرسية مرتفعة الثمن لكونها من الكماليات،
إذ يالحظ رغبة الكثير من األوالد في تبديل حقائبهم
ال ــدراس ـي ــة ك ــل عـ ــام ،فـيـمــا ال تـ ــزال الـحـقـيـبــة صالحة
لالستخدام وفي حالة ممتازة.

مداخيل إضافية:
يمكن تــأمــن مــداخـيــل إضــافـيــة تساعد على الـحــد من
النفقات الدراسية من خالل تشجيع األوالد على العمل
خ ــال ال ـص ـيــف لـلـمـســاهـمــة بـبـعــض امل ـص ــاري ــف .ومــن
أبــرز ما يمكن القيام به هو إعطاء دروس خصوصية

ُ
للتالميذ األصغر سنًا ،التي ت َع ّد مصدر دخل مهمًا ،أو
العمل فــي املطاعم وغيرها مــن املؤسسات التي تؤمن
وظائف موسمية.

تسهيالت من المدرسة
توجد خدمات عدة تقدمها املدارس في مجال الرعاية
االجتماعية لطالبها في محاولة منها ملساعدتهم قدر
املستطاع ،وال يجب على األهالي ّ
غض النظر عنها أو
إهمالها لكونها تساهم فــي توفير مبالغ مهمة من
امل ــال ،وجـعــل تسديد األق ـســاط مــريـحــا .فعلى سبيل
املثال ،تقدم املــدارس حسومات مهمة في حال ُّ
تعدد
األخوة في املدرسة نفسها .كذلك هنالك قسم مساعدة
الـتــامــذة املحتاجني فــي املــدرســة ال ــذي ي ــدرس الحالة
االجتماعية لكل طالب ويقدم له التسهيالت الالزمة
ً
بناء على حالته .لذلك ال يجب الخجل من اللجوء إلى
هذا القسم ،خاصة أن أكثر من  %50من الطالب في
املدارس والجامعات يستفيدون من خدماته.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،إن تشجيع األوالد عـلــى االجـتـهــاد
وال ــدرس قــد ُيثمر مــالـيــا ،فــي ظــل وج ــود منح كاملة أو
جزئية تقدمها املدارس للطالب املتفوقني.

التشارك
التنقل املشترك من وإلى املدرسة /الجامعة مع تالميذ
الحي ،أو التالمذة في الصف نفسه الذين يقطنون في
نـفــس املـنـطـقــة يـســاعــد عـلــى ال ـحــد مــن تـكــالـيــف التنقل
الشهرية ،وعلى تجنب زحمة السير من خالل الحد من
اآلليات على الطرقات ،وبالتالي الوصول على الدوام إلى
الصف.

االقتراض:
وهــو مـتــاح لـطــاب الـجــامـعــات فـقــط .قــد تختلف بعض
ش ــروط ق ــروض التعليم مــن مـصــرف إل ــى آخ ــر ،لكنها
بمجملها تقوم على فكرة أن القرض ال يسدد إال بعد
مضي عام على تخرج الطالب وأال تتعدى مدة تسديد
القرض عشر سنوات من بــدء تسديد األصــل .أمــا من
أب ــرز متطلبات ق ــروض التعليم ،فهو الـنـجــاح ،وهــو ما
يـمـكــن ع ـ ّـده مـحـفـزًا لـلـطــالــب لـلـعـطــاء واالج ـت ـه ــاد ،حيث
يسمح للطالب بــاإلجـمــال بــالــرســوب سنة واح ــدة فقط
خالل فترة دراسته ،على أن ّ
يقدم الطالب للمصرف إفادة
َّ
مصدقة من الجامعة بعالماته.

تسهيالت أخرى:
 يجب الـتــأكــد مــن التسهيالت الـتــي تقدمها مؤسسةالضمان االجتماعي أو املؤسسة التي تعمل فيها .والتي
قد تغطي جزءًا من األقساط املدرسية.
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سوريا

«داعش» يدخل حدود «تخفيف التصعيد»

تركيا تبدأ تحركها في إدلب« ...ضمن اتفاق أستانا»
ّ
مع اإلعالن الرسمي التركي عن بدء الجيش نشاطه األولي
في منطقة «تخفيف التصعيد» ّ
المقرة في إدلب ومحيطها ،دخل
«داعش» ،في تطور الفت ،على خط إدلب ومحيطها ،بعد سيطرته على
محيط منطقة الرهجان في ريف حماة الشمالي الشرقي ،على حساب
«هيئة تحرير الشام»
ب ـ ـ ــدا مـ ـشـ ـه ــد امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة
غ ــرب مـحــافـظـتــي إدلـ ــب وح ـل ــب ،في
الـ ـ ـي ـ ــوم األول بـ ـع ــد إعـ ـ ـ ــان رئ ــاس ــة
الـجـيــش الـتــركــي ان ـطــاق أنشطتها
االسـتـطــاعـيــة بـشـكــل رس ـم ــي ،أكـثــر
هـ ـ ـ ــدوءًا مـ ـق ــارن ــة بـ ــاأليـ ــام ال ـس ــاب ـق ــة.
ورغـ ـ ــم اس ـت ـك ـم ــال وح ـ ـ ــدات الـجـيــش
التركي استقدامها للتعزيزات إلى
مـحـيــط امل ـعــابــر ن ـحــو إدلـ ــب وح ـلــب،
لم يكن هناك نشاط جديد لها على
الـجـهــة املـقــابـلــة مــن ال ـح ــدود ،عكس
ّ
م ــا ج ــرى ف ــي دارة ع ــزة غ ــرب حـلــب،
أول م ــن أمـ ـ ــس .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،كــانــت
حــدود منطقة «تخفيف التصعيد»
املـحــاذيــة ملناطق سيطرة الحكومة

اعالن تشكيل «كيان
جهادي» جديد في إدلب
تحت اسم «أنصار الفرقان»
الـ ـس ــوري ــة فـ ــي أقـ ـص ــى ري ـ ــف ح ـمــاة
ّ
متغير جديد،
الشمالي الغربي أمام
ّ
تمثل بدخول «داعــش» إلــى املناطق
املحيطة بناحية الرهجان .التحرك
الجديد للتنظيم ضد «هيئة تحرير
الشام» جاء من املنطقة نفسها التي
تــم ترحيل «جند األقـصــى» (املبايع
لـ ـ ــداعـ ـ ــش) ع ـ ـبـ ــرهـ ــا ،أواخـ ـ ـ ـ ــر ش ـب ــاط
املــاضــي ،نحو ريــف حـمــاة الشرقي،

اإلمارات ّ
ترحل عائالت
سورية بتهمة
«التعامل مع قطر»
كشــفت مواقــع إخباريــة قطريــة ترحيــل الســلطات
اإلماراتيــة «أكثــر مــن  70عائلــة ســورية بتهمــة التعامــل
والتواصــل مــع الدوحــة» ،مشــيرة إلــى أن القــرار جــاء
عقــب قيــام عــدد مــن تجــار التجزئــة والجملــة الســوريني
بتصديــر البضائــع إلــى قطــر.
ونقلــت التقاريــر عــن «مصــادر» اســتدعاء أبــو ظبــي
لســوريني منحدريــن مــن مدينــة درعــا ،وإبالغهــم بأنهــم
«أشخاص غير ّ
مرحب فيهم» على األراضي اإلماراتية،
ّ
وبالتالــي عليهــم املغــادرة «خــال مــدة أقصاهــا 24
ســاعة» .وفيمــا لــم تقـ ّـدم الســلطات أي توضيــح ألســباب
ّ
أو دوافــع الطــرد الســريع ،أكــدت «املصــادر» أن الســبب
هــو «تصديــر عــدد مــن تجــار الجملــة الســوريني بضائــع
ومأكــوالت غذائيــة مــن دبــي إلــى قطــر ،مــرورًا بالكويــت
ً
وعمان» ،مشــيرة إلى أن الســلطات رأت في ذلك «تعامال
مــع قطــر ،فأمرتهــم بالرحيــل علــى الفــور ،تاركــن خلفهــم
أموالهــم وعقاراتهــم».
ووفــق التقاريــر ،فــإن اإلمــارات لــم تقــم بـ«إلغــاء أو إبطــال»
أي مــن جــوازات الســفر لهــذه لعائــات «حتــى يبــدو وكأن
هــؤالء غــادروا بمــلء إرادتهــم».
وقبــل عامــن ،أعلنــت اإلمــارات اســتقبالها ألكثــر مــن
 100ألــف ســوري منــذ  ،2011وأنهــا منحتهــم تأشــيرات
إقامــة ليصــل عــدد املقيمــن الســوريني فــي الدولــة إلــى مــا
يقــارب  250ألــف ســوري.
(األخبار)

وع ـلــى يــد «الـهـيـئــة» نـفـسـهــا .وأعـلــن
«داعش» أنه استطاع السيطرة على
أك ـثــر مــن  10ب ـلــدات وم ـ ــزارع ،شمال
طــريــق السلمية ـ ـ إثــريــا ،فــي مـحــاذاة
منطقة الشيخ ه ــال .ودخـلــت قــوات
التنظيم بلدة الرهجان ووصلت إلى
قصر ابن وردان غربًا وخربة األندرين
ً
شـمــاال ،قبل أن تتمكن «الهيئة» من
احـتــواء هجومها واستعادة محيط
البلدتني األخيرتني.
ونظرًا إلــى حساسية التوقيت الذي
ً
جاء فيه الهجوم ،فقد أطلق سيال من
االتهامات املتبادلة حــول مسؤولية
وص ــول مسلحي «داعـ ــش» إل ــى تلك
ً
املنطقة ،إذ اتهمت «الهيئة» كــا من
«النظام وروسـيــا» بالسماح بعبور
مقاتلي التنظيم عبر منطقة الشيخ
ً
هــال ،وصــوال إلــى محيط الرهجان.
غـ ـي ــر أن تـ ـس ــريـ ـب ــا ص ــوتـ ـي ــا ل ـق ــائ ــد
«الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـش ــرق ــي» ف ــي «ال ـه ـي ـئ ــة»،
ّ
نشره عــدد من املطلعني على نشاط
األخيرة ،كشف أنه تم استقبال أعداد
مــن املــدنـيــن واملسلحني مــن مناطق
التنظيم ،وتقديم املساعدة للجرحى
منهم ،على أساس أن يقوم املسلحون
ب ـت ـس ـل ـيــم س ــاح ـه ــم إل ـ ــى «ال ـه ـي ـئ ــة».
وهــو ما لم يلتزم به «داع ــش» ،وقام
ب ــاس ـت ـخ ــدام أس ـل ـح ـتــه ل ـخ ـلــق جـيــب
جــديــد ل ــه ف ــي ري ــف ح ـمــاة الـشـمــالــي
الشرقي .ومــن غير املـ ّ
ـرجــح أن يتخذ
ً
تحرك «داعش» هناك منحى خطيرًا،
ي ـه ــدد ب ـع ــودت ــه الحـ ـت ــال م ـســاحــات
واس ـعــة مــن األراض ـ ــي وال ـب ـل ــدات ،إال

ّ
وسعت «قوات سوريا الديموقراطية» سيطرتها جنوب شرق حقل الجفرة في ريف دير الزور الشرقي (أ ف ب)

فــي حــال رهــانــه على مبايعة بعض
الفصائل املسلحة ّ
املقربة من نهجه
لــه .غير أنــه يفرض تحديات جديدة
لـفــرض وق ــف إط ــاق ال ـنــار فــي كامل
منطقة إدلــب ومحيطها ،ويــزيــد من
ت ـش ـتــت قـ ــوة «ال ـه ـي ـئ ــة» ال ـع ـس ـكــريــة،
التي أبدت اهتمامًا ملحوظًا بتعزيز
ق ــواتـ ـه ــا ع ـل ــى ال ـج ـب ـه ــات امل ـش ـتــركــة
مــع الـجـيــش ال ـس ــوري وحـلـفــائــه ،في
ظــل أنـبــاء تـتـحــدث عــن تفاهمها مع
الطرف التركي على «عدم االشتباك»،
خ ــال تـثـبـيــت األخ ـي ــر ن ـقــاط مــراقـبــة
ورصد في إدلب وريف حلب الغربي.
وض ـم ــن ال ـت ـح ــوالت ال ــداخ ـل ـي ــة الـتــي

تـ ـط ــال إدل ـ ــب وجـ ـ ــوارهـ ـ ــا ،ب ـ ــدا الف ـتــا
أم ــس ف ــرض «هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام»
س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى بـ ـل ــدة أرم ـ ـنـ ــاز فــي
ري ـ ــف إدل ـ ـ ــب ،الـ ـت ــي تـ ـع ـ ّـد ق ــري ـب ــة مــن
الـ ـح ــدود م ــع إق ـل ـيــم ه ــات ــاي الـتــركــي
(لواء اسكندرون) ،بعد اشتباكها مع
«حركة أحــرار الـشــام» ،عقب اشتباك
األخ ـ ـيـ ــرة م ــع ع ـن ــاص ــر م ــن «ال ـح ــزب
ال ـتــرك ـس ـتــانــي» ف ــي ال ـب ـل ــدة ،وقـتـلـهــا
اثـنــن منهم .كــذلــك ،بــرز أمــس إعــان
ت ـش ـك ـيــل ف ـص ـي ــل ج ــدي ــد ت ـح ــت اس ــم
«أن ـص ــار ال ـف ــرق ــان ف ــي ب ــاد ال ـش ــام».
وع ـ ّـرف التشكيل الجديد نفسه ،في
أول ب ـي ــان ل ــه ،ب ــأن ــه «ك ـي ــان ج ـهــادي

ّ
ســنــي مـسـلــم ي ـت ـكــون م ــن مـهــاجــريــن
وأنصار» .كذلك نشرت عدة حسابات
ملـ ـع ــارض ــن ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» صـ ــورة
ّ
تتوعد
منسوبة لـ«أنصار الفرقان»،
فـيـهــا بـقـتــال «الـجـيــش الـتــركــي ومــن
دخل معه من املرتدين».
وب ـي ـن ـم ــا ي ـن ـت ـظــر أن ت ـت ـض ــح خ ــال
األيــام القليلة املقبلة املالمح األولــى
الن ـت ـشــار ن ـق ــاط امل ــراق ـب ــة الـعـسـكــريــة
ال ـت ــرك ـي ــة داخـ ـ ــل إدلـ ـ ــب وريـ ـ ــف حـلــب
الـ ـغ ــرب ــي ،أوضـ ـ ــح ال ـج ـي ــش ال ـتــركــي
فــي بـيــان رسـمــي أمــس أن «األنشطة
االسـتـطــاعـيــة (ال ـتــي بــدأهــا) تـنــدرج
ف ــي إط ـ ــار ال ـت ـح ــرك ال ـع ـس ـكــري ال ــذي

ّ
رفض شعبي وبرلماني لعمير بيريتس  ...لكن الدولة
المغرب

اح ـت ـمــى وزيـ ــر ال ـح ــرب اإلســرائ ـي ـلــي
األسبق عمير بيريتس ،بـ«العالقات
املتميزة» مع املغرب وبـ«االعتذارات»
الـتــي وصـلـتــه عـقــب رف ــض حـضــوره
ف ـ ــي ف ـع ــال ـي ــة دولـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي الـ ـب ــرمل ــان
امل ـ ـغـ ــربـ ــي ،أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،لـيـصــف
مناهضي حـضــوره بــ«املـتـطــرفــن»،
ولـ ـي ــواص ــل م ـش ــارك ـت ــه فـ ــي مــؤت ـمــر
دولي انتهت أعماله أمس.
واحتج ،أول من أمس ،نواب مغاربة،
داخـ ــل ال ـب ــرمل ــان ،ع ـلــى ح ـض ــور وفــد
إسرائيلي ملؤتمر تنظمه «الجمعية
البرملانية للبحر األبيض املتوسط»
وامل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة.
وتظاهر البرملانيون ،داخــل القاعة
امل ـخ ـص ـصــة ل ـل ـمــؤت ـمــر ،ب ـعــد ظـهــور
الوفد اإلسرائيلي ،ما جعل املؤتمر
ي ـتــوقــف مل ــدة طــوي ـلــة .وت ـ ّ
ـوج ــه عبد
ال ـح ــق ح ـي ـس ــان ،وهـ ــو ب ــرمل ــان ــي عن
نقابة «الكونفدرالية الديموقراطية
ً
ل ـل ـش ـغــل» ،إل ــى ب ـيــري ـتــس ،ق ــائ ــا لــه:
«أنــت مجرم حــرب ،ويجب أن تغادر
امل ـغــرب» ،مضيفًا« :أن ــت مـجــرم ضد
اإلنسانية قتلت األطـفــال واألبــريــاء،
وي ـج ــب أن ت ـغ ــادر ال ـب ــرمل ــان ،ونـحــن
ن ــرف ــض حـ ـض ــورك وحـ ـض ــور الــوفــد
املرافق لك».
وبـيـنـمــا ك ــان ال ـبــرملــان ـيــون املـغــاربــة
يرفعون العلم الفلسطيني والفتات

زار بيريتس المغرب عام  2006واستقبله حينها الملك محمد السادس

داخ ــل ال ـقــاعــة املـخـصـصــة للمؤتمر
تطالب بـطــرد الــوفــد ،كــان مـئــات من
الناشطني املغاربة قد تجمعوا أمام
مبنى البرملان في العاصمة الرباط
تعبيرًا عــن رفـضـهــم حـضــور الــوفــد
اإلسرائيلي .وطالب املحتجون خالل
الوقفة االحتجاجية التي دعا إليها
«االئتالف املغربي من أجل فلسطني
وم ـن ــاه ـض ــة ال ـت ـط ـب ـي ــع» (يـ ـض ــم 14
ج ـم ـع ـيــة م ـغــرب ـيــة غ ـي ــر ح ـكــوم ـيــة)،

بـ ــ«ط ــرد ال ــوف ــد» م ــن امل ــؤت ـم ــر ال ــذي
ي ـس ـت ـض ـي ـفــه م ـج ـلــس امل ـس ـت ـشــاريــن
(الـغــرفــة الـثــانـيــة لـلـبــرملــان املـغــربــي)
و«وق ـ ـ ــف االس ـت ـي ـط ــان وكـ ــل أش ـك ــال
التطبيع مع الكيان الصهيوني».
وسـ ـ ـب ـ ــق ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات إعـ ـ ــان
ث ـ ــاث كـ ـت ــل ب ــرمل ــانـ ـي ــة ف ـ ــي م ـج ـلــس
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــن رف ـ ـض ـ ـهـ ــا مـ ـش ــارك ــة
ـذي يـ ـض ــم ب ـي ــري ـت ــس فــي
الـ ــوفـ ــد الـ ـ ـ ـ ّ
ص ـف ــوف ــه .ووق ـ ـ ــع ع ـل ــى ذلـ ــك ال ـب ـيــان

كتل «حزب العدالة والتنمية» الذي
ي ـقــود ال ـح ـكــومــة ،ون ـقــابــة «االت ـح ــاد
امل ـ ـغـ ــربـ ــي لـ ـلـ ـشـ ـغ ــل» (أك ـ ـب ـ ــر ن ـق ــاب ــة
ب ــالـ ـب ــاد) ،ون ـق ــاب ــة «ال ـكــون ـفــدرال ـيــة
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة لـ ـلـ ـشـ ـغ ــل» .وج ـ ــاء
ّ
ف ــي ال ـب ـي ــان أن ت ـل ــك ال ـك ـت ــل «تـلـقــت
باستهجان كبير خبر حضور وزير
الدفاع الصهيوني السابق ،ومجرم
الحرب بيريتس إلى جانب صهاينة
أعضاء في الكنسيت ،للمشاركة في
أعمال املناظرة الدولية» التي تجري
تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ت ـس ـه ـي ــل الـ ـتـ ـج ــارة
واالستثمارات في منطقة املتوسط
وأفريقيا».
ّ
وبـيـنـمــا أك ـ ــدت ت ـلــك ال ـك ـتــل أن «ه ــذا
الـ ـحـ ـض ــور جـ ـ ــرى الـ ـت ــرتـ ـي ــب لـ ــه فــي
سـ ّ
ـري ــة تــامــة خـ ــارج أج ـه ــزة مجلس
املستشارين ومؤسساته التقريرية»،
أثــار هــذا األمــر مزيدًا من الجدال في
ال ـ ـبـ ــاد ،وه ـ ــو دف ـ ــع رئـ ـي ــس مـجـلــس
املـسـتـشــاريــن حـكـيــم بـنـشـمــاش ،إلــى
ال ـن ـفــي ع ـبــر ب ـيــان سـ ــارع إل ــى نـشــره
عـبــر صفحته عـلــى مــوقــع الـتــواصــل
االجتماعي «فايسبوك».
ّ
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ب ــرغ ــم أن مـســألــة
«ا ّل ـع ــاق ــات ع ـبــر امل ـت ــوس ــط» لـطــاملــا
مثلت ثغرة تدخل عبرها إسرائيل
لـلـعـمــل عـلــى تــوسـيــع عــاقــاتـهــا في
ّ
م ـح ـي ـط ـه ــا ،فـ ـلـ ـع ــل تـ ـص ــري ــح عـمـيــر
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فلسطين

«حماس» و«فتح» إلى القاهرة مجددًا:

ملف الموظفين على طاولة البحث
ستجريه الـقــوات التركية فــي إدلــب،
بــالـتـنـسـيــق م ــع ق ـ ــوات ب ــاق ــي الـ ــدول
الضامنة ملحادثات أستانا (روسيا
ّ
وإيران)» .وأوضح البيان أن «الجيش
ي ــواص ــل مـهـمـتــه ف ــي إدلـ ــب ف ــي إط ــار
قــواعــد االش ـت ـبــاك املـتـفــق عليها بني
ال ــدول الـضــامـنــة فــي أس ـتــانــا» .وبــدا
الفتًا أن موعد التحرك التركي ترافق
واإلعـ ـ ـ ــان ع ــن قـ ــرب ان ـت ـه ــاء مـعــركــة
ّ
الــرقــة .وهــو مــا يتسق مــع تسريبات
كــانــت نقلتها ع ــدة تـقــاريــر أميركية
عــن ضـغــط مــارسـتــه واشـنـطــن تجاه
أنـقــرة ،لتأجيل ّ
أي عمل عسكري في
محيط عـفــريــن حـتــى انـتـهــاء معركة
الــرقــة ،ملــا قــد يحمله مــن انعكاسات
على نشاط «وحدات حماية الشعب»
الكردية.
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــر مـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــد ت ـح ـم ـل ــه
ت ـط ــورات تـلــك الـجـبـهــة م ــن تــأثـيــرات
عـ ـل ــى جـ ـبـ ـه ــات الـ ـ ـش ـ ــرق ،خ ــاص ــة أن
«الـ ـ ــوحـ ـ ــدات» م ـن ـخــرطــة ف ــي م ـع ــارك
الـ ــريـ ــف ال ـش ـم ــال ــي والـ ـش ــرق ــي لــديــر
الزور ،حيث تمكنت أمس من التقدم
هـ ـن ــاك ع ـل ــى ع ـ ــدة م ـ ـحـ ــاور .وبـيـنـمــا
وصـلــت قواتها فــي الــريــف الشمالي
الغربي على ضفة الفرات الشمالية،
ً
وصـ ــوال إل ــى املـنـطـقــة املـقــابـلــة لبلدة
ّ
عياش ،وسعت سيطرتها في الريف
الـشـمــالــي ال ـشــرقــي فــي مـحـيــط حقل
الـجـفــرة النفطي ،لتصل إلــى أطــراف
بلدة السبخة .وهو ما يضعها على
بـعــد ق ــراب ــة  8كـيـلــومـتــرات م ــن بـلــدة
البصيرة املهمة ،الواقعة على ملتقى
الخابور مع الفرات.
وبــالـتــوازي ،سيطرت قــوات الجيش
الـســوري وحلفائه على قــريــة حطلة
الشرقية ،على الضفة الشمالية لنهر
الفرات ،في وقت ّ
ثبتت فيه مواقعها
عـلــى امل ـحــوريــن الـغــربــي والـجـنــوبــي
ملدينة امليادين.
(األخبار)

موافقة
بيريتس ،الــذي أصــدره عقب الحراك
املـنــاهــض ل ــه ،مــن شــأنــه أن يثير في
إح ـ ــدى ن ـق ــاط ــه مـ ــزي ـ ـدًا مـ ــن ال ـ ـجـ ــدال،
خـ ــاصـ ــة إذا ُرب ـ ـ ـ ــط ب ـ ــواق ـ ــع ارت ـ ـفـ ــاع
الحديث راهنًا عن دخول دول عربية
جــديــدة على خــط التطبيع مــع كيان
ال ـ ـعـ ــدو ،بـ ـص ــورة س ـ ّ
ـري ــة ح ـت ــى اآلن.
ِّ
وق ــال بـيــريـتــس« :ل ــن أغــيــر مـســاراتــي
وس ـ ـ ــأواص ـ ـ ــل ف ـ ــي إق ـ ــام ـ ــة ات ـ ـصـ ــاالت
ح ـيــويــة م ــع الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،وعـلــى
رأسها املغرب».
ّ
وجدير بالذكر أن بيريتس زار املغرب
ف ــي شـهــر ش ـب ــاط /فـيـفــري ع ــام 2006
(ق ـب ــل ت ـس ـلـ ّـمــه وزارة الـ ـح ــرب بـنـحــو
شهرين) ،وقد استقبله في ذلك الوقت
امللك محمد السادس في قصر فاس،
فيما ذكر ناشطون مغاربة في اليوم
ّ
امل ــاض ـي ــن ،أن املـ ـس ــؤول اإلســرائ ـي ـلــي
السابق «يهودي من أصول مغربية».
ّ
ولـعــل الــافــت فــي مجمل هــذا الحدث
الـ ـ ـ ــذي ش ـ ـهـ ــده امل ـ ـغـ ــرب فـ ــي ال ـي ــوم ــن
ّ
امل ــاضـ ـي ــن ،أن الـ ــوزيـ ــر اإلس ــرائ ـي ـل ــي
أيــوب قــراّ ،
رد على مناهضي حضور
ً
بيريتس في املـغــرب ،قائال للبرملاني
ع ـبــد ال ـحــق ح ـي ـســان أث ـن ــاء امل ـش ــادات
الكالمية التي شهدها البرملان« :أنت
لست امللك ،والقافلة تسيرّ ،
وكمل من
عندك».
(األخبار ،األناضول)

استقبلت القاهرة وفدي
«فتح» و«حماس» كخطوة
تالية الستكمال المصالحة
وبحث الملفات الخالفية،
خاصة قضية موظفي
حكومة غزة السابقة ،مع
إجماع على استثناء ملف
سالح المقاومة الذي ترفض
«حماس» ًالنقاش فيه حاضرًا...
أو مستقبال

ف ــي م ـســاع ـي ـهــا إلنـ ـج ــاز ج ـم ـيــع م ـل ـفــات
املصالحة في القاهرة» ،مشددًا خالل لقاء
مع الفصائل الفلسطينية ،أول من أمس،
على أنه «لن نعود إلى االنقسام بأي حال
من األحوال» .كذلك ،أعلن نائب السنوار،
خليل الحية ،أن «حـمــاس شكلت لجانًا
متعددة لوضع تـصــورات لتنفيذ ما تم
االتفاق عليه في ملفات املصالحة ،وهي
منسجمة مع ما تم االتفاق عليه سابقًا»،
في إشارة إلى اتفاق القاهرة عام ،2011
الــذي ينص على تشكيل حكومة وحدة
وطنية واإلعداد لالنتخابات التشريعية
والرئاسية.
فــي امل ـقــابــل ،ق ــال رئ ـيــس وف ــد «ف ـتــح» إن
ال ـحــركــة «ذاه ـب ــة إل ــى ح ـ ــوارات الـقــاهــرة
بـقـلــب وع ـقــل مـفـتــوحــن وإرادة وطـنـيــة
صــادقــة ،دون لف أو دوران ،حتى تصل

غ ـ ــادر وف ــد م ــن ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» قـطــاع
غ ــزة أم ــس ،بـعــد فـتــح مـعـبــر رف ــح الـبــري
بصورة استثنائية ملغادرته حصرًا إلى
ال ـعــاص ـمــة امل ـصــريــة ال ـق ــاه ــرة ،ف ــي وقــت
أع ـل ــن ف ـي ــه امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «حـ ـم ــاس»،
فوزي برهوم ،أن وفدًا حركيًا (من الداخل
وال ـخــارج) برئاسة نائب رئيس املكتب
ال ـس ـي ــاس ــي ،ص ــال ــح ال ـ ـ ـعـ ـ ــاروري ،وص ــل
إلــى هناك بالتزامن ،وذلــك لبدء لقاءات
املصالحة مع «فتح» التي يترأس وفدها
عـ ـ ــزام األح ـ ـمـ ــد ،امل ـت ـف ــق ع ـل ـي ـهــا ســاب ـقــا،
برعاية جهاز «املخابرات املصرية».
وتـتـنــاول هــذه الجلسة عــدة ملفات ،من
«أه ـم ـهــا مـلــف امل ــوظ ـف ــن» ،وف ــق بــرهــوم
الـ ــذي أوضـ ــح أن ال ـخــافــات ح ــول إدارة
معبر رفــح املغلق حاليًا ال ت ــزال قائمة،
مضيفًا أنه «سيتم نقاش القضايا التي
ّ
ترتبت على قــرارات أبو مازن العقابية»
ُ
املقرر أن تزال قريبًا .لكن املتحدث باسم
«حماس» شدد على أن «ســاح املقاومة
لن يطرح في اللقاءات الثنائية (الجارية)
أو فــي ال ـحــوارات الوطنية الشاملة ،وال
ً
مستقبال».
فــي ه ــذا ال ـسـيــاق ،أك ــد رئـيــس «حـمــاس»
ّ
«جدية الحركة
في غزة ،يحيى السنوار،

ال تزال الخالفات قائمة على إدارة معبر رفح (األناضول)

غزة ــ األخبار

إل ــى ات ـفــاق كــامــل مــع ح ـم ــاس» ،مضيفًا
أنه «ال داعي للحديث عن أشياء ال لزوم
ل ـهــا ،مـثــل س ــاح امل ـقــاومــة واملــوظ ـفــن».
وأض ـ ــاف األحـ ـم ــد« :امل ـط ـل ــوب أن نـطـ ّـبــق

منعت إسرائيل
قيادات حمساوية من
مغادرة الضفة رغم
ّ
توسط القاهرة

ك ــام ــل االتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات ...م ـش ـك ـلــة امل ــوظ ـف ــن
ً
م ـثــا االت ـف ــاق واض ــح فـيـهــا ،والـحـكــومــة
ستحلها خالل أربعة أشهر» ،مشيرًا إلى
أن «ال ـهــدف مــن املصالحة هــو الــوصــول
إلى سلطة واحدة وسالح وقانون واحد
في القطاع والضفة».
ل ـ ـكـ ــن األح ـ ـ ـمـ ـ ــد شـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن «قـ ـ ـ ــرار
شـكــل امل ـقــاومــة هــو ق ــرار وط ـنــي ولـيــس
فصائليًا ...ليس مــن حــق أي فصيل أن
يتخذ قرار الحرب بمفرده ،فنحن جميعًا
يجب أن نكون شركاء في هذا القرار ،وأن
يـكــون ذلــك محل إجـمــاع وطـنــي ،واألمــر
نـفـســه ينطبق عـلــى امل ـقــاومــة الشعبية
وشكلها وأساليبها وحــدودهــا» ،الفتًا
إل ــى أن ال ـشــراكــة يـجــب أن ت ـكــون أيـضــا
في قرار املفاوضات وشروطها وآفاقها.
وحـ ـ ــول م ـس ــأل ــة س ـ ــاح املـ ـق ــاوم ــة ،ق ــال:
«الـ ـس ــاح الـفـلـسـطـيـنــي ك ـلــه لـلـمـقــاومــة،
لكن تبقى مسألة كيفية مـمــارســة هذه
امل ـق ــاوم ــة ...أم ــا مـســألــة تـسـلـيــم الـســاح
وغـيــره ،فهذه لــم نطرحها ال سابقًا وال
اآلن».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فــي
«ح ـ ـم ـ ــاس» حـ ـس ــن يـ ــوسـ ــف ،أمـ ـ ـ ــس ،إن
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل مـ ـنـ ـع ــت سـ ـف ــر ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات مــن
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ف ـ ــي الـ ـضـ ـف ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة إل ــى
ال ـق ــاه ــرة ،وذل ـ ــك ب ـعــدمــا ح ــاول ــت مصر
ال ـتــوســط ل ــدى ال ـع ــدو م ــن أج ــل منحهم
تصاريح خــاصــة للسفر واملـشــاركــة مع
وفــد املـصــالـحــة .وأبـلـغــت مصر رفضها
منح تصاريح السفر.
يشار إلى أن الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي شدد في لقاء أول من أمس ،مع
مدير املخابرات العامة خالد فوزي ،على
ض ــرورة اإلسـ ــراع فــي تنفيذ املصالحة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ألنـ ـه ــا ت ـم ـثــل «ت ـم ـه ـي ـدًا
ل ـبــدايــة م ـفــاوضــات س ــام م ـبــاشــرة بني
الفلسطينيني واإلسرائيليني فــي أقــرب
ف ــرص ــة» .وب ـع ــدم ــا ط ـلــب ال ـس ـي ـســي مــن
فــوزي تقديم تقرير بشأن زيــارة األخير
ل ـغ ــزة ،ن ـ ّـب ــه إل ــى ض ـ ــرورة ال ـت ــواص ــل مع
األميركيني وإطالعهم على املستجدات
في هذا الشأن.

مياه غزة الملوثة ...تنتظر المصالحة!
بعدما أصاب التلوث شاطئ قطاع
غزة بنسبة فاقت  %95في معظم
المناطق ،لحق الضرر بمخزون المياه
الجوفية ،الذي يمثل المصدر الوحيد
لمياه الشرب .ورغم سير المصالحة
السياسية عمليًا ،فإن ملفات الطاقة
والمياه ال تزال معلقة دون حلول أو
مشاريع تطويرية مقابل ملفات مثل
الموظفين واألمن
غزة ــ إيناس رمضان
وص ـل ــت ن ـس ـبــة ال ـت ـل ــوث ف ــي م ـي ــاه الـ ـش ــرب الـتــي
يستفيد منها سكان قطاع غزة ،الذين يعتمدون
على الخزان الجوفي ،إلى مستويات عالية تتخطى
نـسـبــة  ،%97وذل ــك بـسـبــب الـسـحــب الـكـبـيــر من
املخزون بكميات تتراوح ما بني  55ـ  60مليون
متر مكعب ،وهي أرقام تتجاوز الحد املسموح به
وفق املعايير الدولية .هذا التجاوز أدى إلى زحف
مياه البحر نحو الخزان الجوفي ،ومن ثم ارتفاع
نسبة الكلورايد في املياه.
كذلكُ ،سجل ارتفاع في نسبة النيترات التي تزيد
تلوث تلك املياه ،وهذا له عالقة بمنظومة الصرف

الـصـحــي الـتــي تـحـتــاج إل ــى تــأهـيــل كــامــل ،وتـقــول
الجهات املسؤولة إنها عملية تنتظر إنجاز ثالث
محطات من املفترض االنتهاء منها عــام ،2019
لكنها حاليًا قيد االنتظار .كما أن محطات تكرير
املـيــاه الـعــادمــة تعمل على الكهرباء الـتــي قلصت
إسرائيل إمداد غزة بها أخيرًا ،في ظل عجز عام
في الطاقة وصل إلى نسبة .%70
رغــم هــذا الــوضــع الـكــارثــي ،ال ي ــزال إنـقــاذ القطاع
املائي والشواطئ ،التي حاصرتها املياه العادمة
مـنــذ ش ـه ــور ،يـنـتـظــر ن ـضــوج ال ـحــالــة الـسـيــاسـيــة
فــي ظــل املـصــالـحــة ال ـجــاريــة بــن حــركـتــي «فـتــح»
و«ح ـم ــاس» ،فــي وقــت تـقــول فيه الـجـهــات املعنية
بهذا امللف إنها ستتقدم به بصورة طارئة أمام
األط ـ ـ ــراف ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـم ـجــرد االسـ ـتـ ـق ــرار على
تشكيلة حكومية .وفي هذا السياق ،يقول عضو
الـلـجـنــة املــركــزيــة لـحــركــة «ف ـت ــح» ،مـحـمــد اشـتـيــه،
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن «الـ ـ ــدول املــان ـحــة ب ـصــدد تــوفـيــر
نصف مليار دوالر إلنشاء محطة تحلية مياه...
االنقسام كان سببًا في تردد املانحني».
وكــانــت مــؤسـســات حكومية فلسطينية ودولـيــة
قــد وص ـفــت ،فــي مــؤتـمــر عـقــدتــه مــؤسـســة «بيت
الصحافة» في غزة أول من أمس ،الوضع املائي في
القطاع بـ«الكارثي» جراء استمرار أزمة الكهرباء.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد الـ ـحـ ـل ــول امل ـق ـت ــرح ــة ،يـ ـق ــول امل ــدي ــر
ال ـعــام لـ«مصلحة امل ـيــاه» فــي غ ــزة ،مـنــذر شـبــاق،
لـ«األخبار» ،إن من الضروري االتجاه إلى املصادر

ً
البديلة مثل مـشــاريــع التحلية ب ــدال مــن االعتماد
الـكـلــي عـلــى ال ـخــزان ال ـجــوفــي .وأضـ ــاف« :الـحــديــث
ي ــدور اآلن ح ــول م ـشــروع محطة تحلية مركزية
ملياه البحر في املنطقة الوسطى ستنتج حوالى 55
مليون متر مكعب ،ستضخ إلــى خــزانــات وتخلط
بكمية مساوية لها من الخزان الجوفي من اآلبار
ذات الجودة املعقولة ،حتى يصير الناتج  100ـ 110
ماليني متر مكعب من املياه الصالحة لالستخدام».
ووف ــق اإلحـ ـص ــاءات ،يـحـتــاج قـطــاع غ ــزة إل ــى نحو
 90ـ ـ  100مـلـيــون مـتــر مـكـعــب سـنــويــا مــن املـيــاه
لالستعمال املنزلي ،فيما يحتاج القطاع الزراعي
إلــى  80ـ  90مليون متر مكعب في العام الواحد.
أما عن «وكالة غوث وتشغيل الالجئني ـ األونروا»،
فقال مدير عملياتها في غزة ،بو شاك ،إن الوكالة
تعمل فــي مـخـيـمــات الــاجـئــن عـلــى تشغيل آبــار
مياه خاصة بها ،وإنها زودت مدارسها بوحدات
لتصفية امل ـي ــاه .أي ـضــا ،تـسـتــورد غ ــزة مــا يـقــارب
عـشــرة مــايــن متر مكعب مــن املـيــاه مــن الجانب
اإلسرائيلي.
وبالنسبة إلــى مياه الـشــرب ،يلجأ سكان القطاع
إلى املياه التي يبيعها القطاع الخاص رغم ضعف
الــرقــابــة عـلـيــه ،وخ ــاص ــة م ــع إشـ ــارة ش ـبــاق إلــى
اكـتـشــافـهــم م ـيــاه ش ــرب مـلــوثــة بـكـتـيــريــا .ووف ــق
بعض اإلحصاءات ،يوجد ما يقارب  300شركة
صغيرة ومتوسطة إلنتاج مياه الـشــرب ،ثالثون
منها غير مرخصة.
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العالم

على الغالف
ّ
سيتسمر العالم أمام الشاشات لمشاهدة أحد أهم الخطابات التي يلقيها دونالد
ألول مرة،
ترامب .قريبًا ،سيعلن هذا األخير قراره بشأن التزام بالده باالتفاق النووي مع إيران .وفيما
تفيد التسريبات بأنه سيرفض التصديق عليه ،هذه المرة ،إال أن ذلك ال يعني خروج بالده ،نهائيًا
وبهذه السهولة ،من االتفاق التاريخي

ترامب أمام امتحان «النووي»:

ّ
ُ
سيناريو الجنون مرجح
إعداد :نادين شلق
ه ــا ه ــو الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ّ
ترامب يشحذ سكينه ،للبدء بتنفيذ
إحــدى أحب املهمات إلى قلبه .خالل
األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة ( 15تـشــريــن
األول) ،سيلقي على مسامع الجميع
خطابًا ّ
ربما يكون األكثر إثــارة بني
ّ
خطاباته ،التي قلما نالت اهتمامًا
مـنــذ تــولـيــه مـنـصـبــه .سيتلو حكمه
ع ـلــى االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،وق ــد يــؤشــر
بــذلــك إل ــى ن ــوع جــديــد مــن السياسة
األم ـيــرك ـيــة ال ـخــارج ـيــة ،وخـصــوصــا
أن خطوته املرتقبة دفـعــت ،بالفعل،
م ـخ ـت ـل ــف األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف املـ ــوق ـ ـعـ ــة ع ـلــى
االتفاق ،إن كانوا حلفاء أو أعداء ،إلى
ّ
دق ناقوس الخطر.
ّ
وفيما ال يزال هناك من يعول على أن
يكتنف عقله نــوع من الحكمة ،التي
يمكن أن تــردعــه عــن تحقيق رغبته
الـ ـت ــي ت ـم ـتــد إل ـ ــى م ــا ق ـب ــل ان ـت ـخــابــه
رئـيـســا ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ،يتحدث
آخـ ـ ـ ــرون م ـم ــن هـ ــم ع ـل ــى درايـ ـ ـ ــة بـمــا
ي ـجــول فــي ذه ـنــه ،عــن إص ـ ــراره على
إيقاف العمل بهذا االتفاق.
لذا ،يبقى وصف ترامب لالتفاق بأنه
«األسـ ـ ــوأ ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق» ،و«م ـص ــدر
إحـ ــراج ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة» ،ووع ــده
بتمزيقه ،الكلمات املفتاح ألي مقاربة
أميركية حالية لهذا امللف .ولكن هل
سيتمكن من تحقيق وعده بسهولة؟
تشير كــل الــدالئــل إلــى أنــه إذا قــررت

ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج مــن
االتـفــاق ال ـنــووي ،فهي ستفعل ذلك
وحــدهــا .وتذهب معظم التحليالت
إلـ ــى خ ــاص ــة م ـن ـط ـقـيــة ت ـت ـم ـثــل فــي
عدم نية اإلدارة األميركية أن تكون
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي تـ ـخ ــاط ــر ،فـ ــي ه ــذا
امل ـ ـجـ ــال ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن اإللـ ـح ــاح
الذي يظهره ترامب ،والذي يناقض
الواقع واملنطق.
بداية ،من املتوقع أن يرفض الرئيس
ال ـت ـص ــدي ــق ع ـل ــى االت ـ ـف ـ ــاق ،فـ ــي 15
ّ
يحوله إلى
الشهر الحالي ،على أن
الكونغرس ،الذي سيكون أمامه 60
يــومــا كــي يـطــرح تشريعًا يمكن من
خالله أن «يعيد» العقوبات النووية
على إي ــران .خطوة لــن ّ
تعد انتهاكًا
م ـبــاش ـرًا لــات ـفــاق ،إل ــى ح ــن خ ــروج
الكونغرس ب ـقــراره ،وهــو ُ أمــر دونــه
عقبات كثيرة ،حتى ولــو أخــذت في
الحسبان سيطرة الجمهوريني على
مجلسي النواب والشيوخ.
كل ما يحتاج إليه الرئيس األميركي
هـ ــو ت ـص ــوي ــت ب ـس ـي ــط ب ــاألغ ـل ـب ـي ــة،
م ــا يـعـنــي أن ال ـج ـم ـهــوريــن (الــذيــن
يشغلون  52مقعدًا من  100مقعد في
مجلس الـشـيــوخ) يمكنهم وحدهم
ت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ـصـ ـي ــر االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق .ول ـك ــن
يـبــدو أنـهــم ال يـمـلـكــون الــدعــم الــذي
يحتاجون إليه .وبحسب ما ذكرته
صـحـيـفــة «واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» ،فقد
أكد زعيم الغالبية ميتش ماكونيل
أن ــه ال يــريــد إض ــاف ــة مـســائــل مثيرة

ل ـل ـجــدل ع ـلــى األجـ ـن ــدة الـتـشــريـعـيــة،
وخـصــوصــا مــع اق ـتــراب االنتخابات
النصفية.
ح ـتــى إن عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الــداع ـمــن
لـ ـع ــدم الـ ـتـ ـص ــدي ــق عـ ـل ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق ال
يظنون بأن الواليات املتحدة بحاجة
إلــى إع ــادة فــرض الـعـقــوبــات ،ومنهم
ال ـس ـي ـنــاتــورات ال ـج ـم ـهــوريــون جيف
فليك وجون ماكني وسوزان كولينز،
الذين أعلنوا أنهم غير متأكدين من
تصويتهم على العقوبات ،في حني
ص ـ ّـرح كــل مــن السيناتور ران ــد بــول،
ورئ ـيــس لجنة الـعــاقــات الخارجية
فــي مجلس ال ـنــواب إي ـ ــدوارد رويــس
بــأن ـه ـمــا ال ي ـظ ـنــان ب ــأن ــه ي ـجــب على
ترامب االنسحاب من االتفاق.
ع ـ ــاوة ع ـل ــى ه ـ ـ ــؤالء ،أكـ ــد أحـ ــد أب ــرز

قد يحاول األوروبيون
مساعدة ترامب عبر تشديد
القيود ضمن االتفاق الحالي
ال ـص ـق ــور ال ـج ـم ـهــوريــن امل ـعــارضــن
إلي ــران ،أي الـسـيـنــاتــور تــوم كــوتــون،
أنه على الرغم من دعوته إلى القيام
بـعـمــل ق ــوي ض ــد ط ـه ــران ،إال أن ــه لن
ي ــدف ــع قـ ـي ــادة م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ إل ــى
ال ـق ـيــام بــالـخـطــوة األولـ ــى فــي اتـجــاه
إل ـ ـغـ ــاء االتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي .كـ ــوتـ ــون،

كل ما يحتاج إليه الرئيس األميركي هو تصويت بسيط باألغلبية (أ ف ب)
وغ ـ ـي ـ ــره م ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــن ل ــاتـ ـف ــاق
الـنــووي ،يعتقدون بــأن إدارة ترامب
يمكنها استخدام مناوراتها إلقناع
الحلفاء األوروبـيــن باالنضمام إلى
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ف ــي ال ــدع ــوة إلــى
اتـفــاق أقــوى مــع إي ــران .وهــو فــي هذا
املجال ،أشار في خطاب أمام مجلس
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،األس ـ ـبـ ــوع
املــاضــي ،إلــى مـشــروع قــرار قــد يلغي
بنود السنوات األخيرة من االتفاق،
أي رفـ ــع ال ـق ـي ــود ن ـهــائ ـيــا ع ــن بـعــض
ال ـن ـشــاطــات ال ـن ــووي ــة اإلي ــران ـي ــة ،في
عام  ،2025مشيرًا إلى وجــوب إجراء
تفتيش أقـســى للمنشآت اإليــرانـيــة،
وإضافة قيود جديدة على البرنامج
الصاروخي.
وفـيـمــا مــن املـتــوقــع أن يبقى االتـفــاق
ّ
يتحدث كثيرون عن
على ما هو عليه،
أن اإلدارة األميركية تسعى إلى إقناع
ال ـكــون ـغــرس ب ــوض ــع ت ـشــريــع جــديــد،
أو تعديل للقانون السابق ،يتضمن
ع ــدم إج ـب ــار ت ــرام ــب ع ـلــى الـتـصــديــق

على اتفاق يكرهه ،بشكل منتظم .وقد
أشــار كــل مــن وزيــر الخارجية ريكس
تـيـلــرســون ومـسـتـشــار األم ــن القومي
اتش آر ماكماستر ،إلى هذا التعديل،
على هامش جلسات الجمعية العامة
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،م ــوض ـح ــن أن ـ ــه قــد
ّ
يتضمن تمديد فـتــرة التصديق إلى
أكثر من  90يومًا.
في غضون ذلك ،يبقى الديموقراطيون
معارضني ،بشكل جماعي ،لعقوبات
نــوويــة جــديــدة عـلــى إي ـ ــران .أم ــا هــذه
األخيرة ،التي من املؤكد أنها لن تقبل
بــأي مــن االقـتــراحــات املــذكــورة أعــاه،
ّ
فتتسلح بالدعم األوروبي لالتفاق.
ولكن ،إلى أي مدى يمكنها أن تعتمد
عليه؟
الدول األوروبية املوقعة على االتفاق،
أي ف ــرنـ ـس ــا وأملـ ــان ـ ـيـ ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا،
كانت تضغط على اإلدارة األميركية
وال ـك ــون ـغ ــرس ب ـه ــدف ال ـح ـف ــاظ عـلــى
االتـ ـف ــاق .وه ــي مـثــل إي ـ ــران ،ت ـقــول إن
االت ـ ـفـ ــاق ص ـل ــب وال ي ـم ـكــن ت ـغ ـي ـيــره،

الحدث

ّ
ّ
بغداد تصعد من دون تنفيذ قمة إيرانية ــ عراقية ــ تركية لمواجــ

يقابل التهويالت البغدادية «برود» كردي ،ودعوات
البرزاني إلى حل األزمة بالحوار (أ ف ب)

يبدو حيدر العبادي
غير حاسم في مواقفه
إزاء أزمة «كردستان»،
فهو يواصل إصدار
قرارات تصعيدية ضد
ٍ
حكومة «اإلقليم» دون
التماس الطبقة السياسية
العراقية والعراقيين أي
أثر حقيقي لها .المراوحة
ٍّ
سيدة الموقف اليوم،
تقابلها برودة مسعود
البرزاني في استيعاب
غضب الساسة العراقيين،
وإلزامهم على الحوار
وفق شروطه

ب ــن خـ ـط ــوات ال ـت ـص ـع ـيــد وم ـســاعــي
االس ـت ـي ـع ــاب ،تـ ـ ــراوح بـ ـغ ــداد ـ ـ ـ حتى
اآلن ـ ـ مـكــانـهــا ف ــي مـعــالـجــة أزمـتـهــا
امل ـس ـت ـجــدة م ــع أربـ ـي ــل ،ع ـقــب إجـ ــراء
األخ ـ ـيـ ــرة اس ـت ـف ـت ـ ً
ـاء ل ــان ـف ـص ــال عــن
الـ ـع ــراق ،الـشـهــر امل ــاض ــي .فــالـحــديــث
خطوات تصعيدية ،والتي يذهب
عن
ٍ
ب ـع ـض ـهــا إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد وقـ ـ ــوع م ــواج ـه ــةٍ
م ـس ـل ـحــةٍ ب ــن الـ ـق ــوات ال ـع ــراق ـي ــة من
ج ـ ـهـ ــة ،وق ـ ـ ـ ـ ــوات «ال ـ ـب ـ ـش ـ ـمـ ــركـ ــة» مــن
ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ف ــي امل ـن ــاط ــق امل ـت ـنــازع
ع ـل ـي ـهــا ،يــرت ـبــط ب ـش ـكـ ٍـل م ـبــاشــر في
سياق التنسيق الثالثي بــن بغداد
وط ـ ـهـ ــران وأنـ ـ ـق ـ ــرة ،ب ــاع ـت ـب ــار أن أي
غطاء
مواجهةٍ محتملة بحاجةٍ إلى
ٍ
إق ـل ـي ـمــي يــؤم ـنــه «جـ ـي ــران اإلق ـل ـي ــم».
ه ــذا الـتـنـسـيــق ،الـ ــذي يـسـلــك م ـســارًا
ت ـص ــاع ــدي ــا ب ـش ـك ـ ٍـل ي ــوم ــي ـ ـ ـ م ــا ك ــان
ليحدث لوال خطوة رئيس «اإلقليم»
مـ ـسـ ـع ــود الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي االن ـف ـص ــال ـي ــة،
سـيـكــون أم ــام مــرحـلــة مـفـصـلـيــة ،في
تسريب لصحيفة
األيــام املقبلة ،مع
ٍ
ّ
«ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح» ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،يـ ــؤكـ ــد أن
اجـتـمــاعــا ثــاثـيــا مــرتـقـبــا ستشهده

العاصمة العراقية بغداد».
وملواجهة االستفتاء ،تداعى «جيران
اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم» إلـ ـ ــى ق ـ ّـم ــة ع ــاج ـل ــة تـجـمــع
الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي ح ـســن روح ــان ــي،
والـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي رج ـ ـ ـ ــب ط ـي ــب
أردوغ ـ ــان ،ورئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـعــراقــي
حيدر العبادي ،على أن يكون بندها
ال ــرئ ـي ـس ــي «م ــواجـ ـه ــة االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء».
ّ
هـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ـ ّـمـ ــة ،الـ ـت ــي تـ ــؤكـ ــد مـ ـص ــادر
مطلعة فــي حــديـثـهــا إل ــى «األخ ـب ــار»
انعقادها في بغداد في األيام املقبلة،
ُيـنـتـظــر فــي بـيــانـهــا الـخـتــامــي ُحــزمــة
مــن الـ ـق ــرارات ال ــرادع ــة ل ـل ـبــرزانــي ،إال
أن ع ـ ــددًا م ــن امل ـط ـل ـعــن ع ـلــى ال ــواق ــع
ّ
العراقي ،يؤكدون أن العبادي ـ حتى
اآلن« ،يـ ـ ـن ـ ــاور فـ ــي م ـن ـط ـق ــةٍ م ـي ـت ــة»،
بحيث لــم يتخذ أي خـطــوة حاسمة
فــي سـيــاق ضــرب مـشّــروع الـبــرزانــي،
ـ«شعارات رنانة تخرج بها
مكتفيًا ب
ٍ
حكومته كمحاولة لتخدير الـشــارع
املنتظر ألي خـطــو ٍة تــوقــف البرزاني
عند ّ
حده».
وي ـبــدو أن حـكــومــة ال ـع ـبــادي عــاجــزة
حـ ـت ــى اآلن ع ـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ أي خـ ـط ــو ٍة

«م ــوج ـع ــةٍ » ألربـ ـي ــل ،ع ــدا ع ــن الـحـظــر
ال ـ ـجـ ــوي وال ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـري الـ ـ ـس ـ ــاري ح ــال ـي ــا،
وأعلنت أمس ،عقب اجتماع «املجلس
الــوزاري لألمن الوطني» عن سلسلة
إجراءات «عقابية» ضد حكومة إقليم
ٍ
كردستان ،أبــرزهــا إصــدار «قــرار بأن
ت ـكــون شـبـكــات االت ـص ــاالت الخلوية
ف ــي اإلق ـل ـي ــم ت ـحــت سـلـطــة الـحـكــومــة
االت ـحــاديــة ،ونقلها الــى ب ـغــداد» ،من
دون أن ّ
تحدد آلية تنفيذ هذا القرار،
ّ
سقف زمني له حتى.
أو وضع
ٍ
وأضاف البيان الصادر عن االجتماع
أن امل ـج ـل ــس ت ــاب ــع «رف ـ ـ ــع الـ ــدعـ ــاوى
ملالحقة موظفي الدولة ضمن اإلقليم،
من الذين نفذوا إج ــراءات االستفتاء
املخالفة لقرارات املحكمة االتحادية»،
مشيرًا إلى أن «املجلس يتابع أيضًا،
اإلجــراءات التي تم اتخاذها من ِقبل
ف ــري ــق اسـ ـ ـت ـ ــرداد األم ـ ـ ـ ــوال ال ـعــراق ـيــة
بمتابعة حسابات اإلقليم ،وحسابات
ُ
مسؤوليه ،ممن تــودع أمــوال تصدير
النفط في حساباتهم».
ّ
وأكـ ـ ــد ال ـب ـي ــان أن «ال ـح ـك ــوم ــة طلبت
رسميًا من إيران وتركيا التعامل مع
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حـتــى إن س ـفــراء هــا جــالــوا فــي أروق ــة
الكونغرس إلقناع أعضائه بأهميته.
ومن هذا املنطلق ،يؤكد سفير االتحاد

األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ــدى واش ـ ـن ـ ـطـ ــن دي ـف ـي ــد
ســول ـي ـفــان ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع صحيفة
«ذي أت ــان ـت ــك» أن «رف ـ ــض الــرئ ـيــس

األم ـي ــرك ــي ال ـت ـصــديــق ع ـلــى االت ـف ــاق،
سـ ـيـ ـك ــون لـ ــه ت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ــراءات
الواليات املتحدة املتعلقة به ،وليس
على االتفاق بحد ذاتــه» .ويضيف أن
«االتحاد األوروبــي ،وأعضاءه الـ ،28
ملتزمون بشكل كامل باالتفاق ،وذلك
ط ــامل ــا أن إي ـ ــران ت ـل ـتــزم ب ـمــا يـتـ ّ
ـوجــب
عليها».
ب ــال ــرغ ــم م ـ ّـم ــا تـ ـق ــدم ،تـش ـيــر صحيفة
«فايننشل تــايـمــز» البريطانية ،إلى
أن األوروبيني قد يحاولون مساعدة
ترامب ،ويسعون إلى تشديد القيود
ض ـ ـمـ ــن االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ال ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،ورب ـ ـمـ ــا
يــدف ـعــون بــات ـجــاه إج ـ ــراء مـفــاوضــات
نـ ــوويـ ــة خ ـ ــارج االتـ ـ ـف ـ ــاق .بــري ـطــان ـيــا
تحدثت عن أساليب تسمح بتطبيق
االتـ ـف ــاق بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى ن ـهــج أكـثــر
قـســاوة ،بينما اقترحت فرنسا البدء
بمفاوضات تابعة لــاتـفــاق ،فــي عام
 ،2025أي عندما يحني تطبيق آخر
بـ ـن ــوده ،وبــال ـتــالــي إحـ ــال إي ـ ــران من
بقية القيود.
أمـ ـ ــا االح ـ ـت ـ ـمـ ــال اآلخ ـ ـ ــر األك ـ ـثـ ــر ق ــرب ــا
للواقع ،حاليًا ،فيمكن رسمه ً
بناء على
نـظــريــة أن األوروبـ ـي ــن ق ــد ي ـت ــرددون
في اإلقــدام على أي خطوة ،ذلــك أنهم
أع ـل ـنــوا عــن ت ـحـ ّـرك وج ـهــود للحفاظ
ع ـلــى ت ـجــارت ـهــم ف ــي إي ـ ــران ،ف ــي حــال
قيام الــواليــات املتحدة بــإعــادة فرض
عقوبات يمكن أن تؤثر عليهم .وأكدوا
أنهم سيتابعون العمل باالتفاق مع
مــوس ـكــو وب ـك ــن وط ـ ـهـ ــران ،ف ــي حــال
انسحاب واشنطن.

ّ
برلين :سياسات ترامب تشكل خطرًا كبيرًا
ّ
رجح وزير الخارجية األملاني ،سيغمار غابرييل ،انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي مع إيران ،األسبوع
ّ
املقبل ،معتبرًا أن سياسات الرئيس دونالد ترامب تشكل خطرًا كبيرًا .وفي فعالية لحزبه االشتراكي الديموقراطي
قال غابرييل« :من املحتمل أن تعلن الواليات املتحدة انسحابها من االتفاق النووي مع إيران األسبوع املقبل ،وهذا
يمثل لي قلقًا كبيرًا» .وتابع أن الحكومة األملانية ستبذل قصارى جهدها حتى تبقى الواليات املتحدة ملتزمة
باالتفاق النووي .ووصف غابرييل سياسة ترامب بـ«الخطر الكبير» ،موضحًا أن هذا األخير «واملحيطني به يرون
العالم ساحة قتال ،البقاء فيها لألقوى» .وقال إن «هذا يعني أنهم استبدلوا سيادة القانون بقانون األقوى ،ما يمثل
خطرًا بالنسبة إلى أملانيا ،ألنه ّ
يغير العالم».
(األخبار)

وبــال ـف ـعــل ،ات ـخــذ االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
خطوات لحماية أعماله من أي خطوة
أميركية ،ذلــك أن مسؤوليه يدرسون
ُ
إجراءات استخدمت في عام  1990من
أجــل تحصني الـشــركــات واألفـ ــراد من
العقوبات األميركية« .ليس ّ
لدي شك
بأنه إذا أصبح هذا السيناريو واقعًا،
ف ـ ــإن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي س ـي ـت ـحــرك
لحماية املصالح الشرعية لشركاته»،
قـ ــال سـفـيــر االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي لــدى
واشنطن ديفيد سوليفان.
أم ــا مــا يحضر فــي ذهــن ه ــؤالء ،فهو
أن ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ق ــد تجعل
م ــن الـسـهــل بــالـنـسـبــة إل ــى شــركــاتـهــم
الـتـنــافــس ف ــي إي ـ ــران« .عـ ــدم تصديق
ال ــوالي ــات املـتـحــدة لــن يـنـهــي االتـفــاق
بــال ـضــرورة ،فـقــط ،ال ــوالي ــات املتحدة
لـ ــن تـ ـك ــون ج ـ ـ ــزءًا م ـن ــه ف ـ ـقـ ــط» ،ي ـقــول
روبـ ـ ـ ـ ـ ــرت ل ـ ـي ـ ـت ـ ــواك ،ع ـ ـضـ ــو م ـج ـلــس
األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ف ـ ــي عـ ـه ــد ال ــرئ ـي ــس
األس ـبــق بـيــل كلينتون والـخـبـيــر في
األم ــن ال ــدول ــي فــي معهد «وودوورد
وي ـل ـس ــون» لـشـبـكــة «س ــي ان اس بي
س ــي» .ويـضـيــف أن «األوروبـ ـي ــن لن
يعودوا إلى العقوبات بهذه السرعة»،
موضحًا أنــه «إذا كــان ذلــك يعني أن
تتمكن إيرباص من دحر بوينغ ،فهم
سيكونون مسرورين بذلك».
مــع ذلــك ،لــن يعدم الرئيس األميركي
وس ـي ـلــة ،وس ـي ــواص ــل ط ــرق األب ـ ــواب،
ً
انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن الـ ـك ــونـ ـغ ــرس وص ـ ــوال
إل ــى األمـ ــم امل ـت ـح ــدة .وف ـي ـمــا م ــن غير
املتوقع أن ينال األجــوبــة التي يريد،
يـبـقــى م ــن امل ــؤك ــد أن خ ـطــوتــه ،مهما
ك ــان ــت ،سـتــؤتــي م ــزي ـدًا م ــن الـفــوضــى
فــي الـعــاقــة مــع إيـ ــران ،وم ــع حلفائه
األوروبيني.
وبـ ـ ـم ـ ــا أن ع ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــه،
ب ـمــن فـيـهــم وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ريـكــس
ت ـي ـلــرســون ووزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع جــايـمــس
مــاتـيــس وغـيــرهـمــا ،يــدعـمــون اإلبـقــاء
على االتفاق ،فقد نصحوه بالتصديق
عـلـيــه ،طــاملــا أن املــراج ـعــة السياسية
تجاه إيران ال تزال سارية.
من هنا ،تنقل صحيفة «وول ستريت
ج ـ ــورن ـ ــال» ع ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول ك ـب ـي ــر فــي
اإلدارة األميركية قــولــه إن تــرامــب لم
يتخذ قــرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كان
ّ
سيصدق على التزام إيــران باالتفاق
ّ
النووي ،لكنه قرر اتباع استراتيجية
ملواجهة برنامج إي ــران الـصــاروخــي،
والحرس الثوري.

ـهة االستفتاء
الـحـكــومــة االت ـح ــادي ــة ح ـص ـرًا ف ــي ما
يتعلق باملنافذ ال ـحــدوديــة ،وإغــاق
جميع املنافذ مع هاتني الدولتني إلى
ّ
حني تسلم إدارتها من قبل الحكومة
ـاف «كــل
االت ـح ــادي ــة» ،إل ــى جــانــب إي ـ ّقـ ً
ـاصــة التي
التعامالت التجارية ،وخـ
تتعلق بـتـصــديــر الـنـفــط وبـيـعــه ،مع
اإلقليم ،على أن يتم التعامل في هذا
امللف مع الحكومة االتحادية حصرًا».
ويقابل التهويالت الـبـغــداديــة بــرود
كردي ،ودعوات البرزاني إلى ضرورة
حل األزمة عن طريق الحوار ،إذ أعرب
أمـ ــس ،ع ــن «ج ــاه ــزي ــة أرب ـي ــل إلط ــاق
ـدات مفتوحة
ح ــوار مــع بـغــداد بــأجـنـ ٍ
وم ــن دون ش ــروط مـسـبـقــة» ،م ـشـ ّـددًا
ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة م ـنــح ال ــوق ــت الـكــافــي
لذلك.
تراجع البرزاني ،قد يوحي بأنه بدأ
بمراجعة حساباته ،إال أن معطيات
عدد من السياسيني العراقيني تشير
ٍ
الى أن الرجل يعمل على ّ«استيعاب
ف ـ ـ ــورة بـ ـ ـغ ـ ــداد ،ب ـع ــدم ــا ح ــق ــق هــدفــه
بـ ــإجـ ــراء االس ـت ـف ـت ــاء م ـل ـ ّـوح ــا بـعـصــا

االن ـف ـص ــال س ــاع ــة م ــا يـ ـش ــاء» .وق ــال

معركة غربي األنبار
ستكون آخر مواجهات
العراق ضد «داعش»

ال ـب ــرزان ــي خ ــال اسـتـقـبــالــه وفـ ـدًا من
«االتحاد األوروبــي» برئاسة سفيره
الـجــديــد ل ــدى ال ـع ــراق رامـ ــون بليكو،
إن «ال ـحــوار وح ــده قــد يحل املشاكل
القائمة بــن أربـيــل وب ـغــداد» ،واصفًا
االس ـت ـف ـتــاء ب ــأن ــه «ت ـع ـب ـيــر ع ــن إرادة
الشعب».
الحوار ،الذي يرفضه العبادي
خيار
َ
م ـ ــا ل ـ ــم ُيـ ـ ـل ـ ــغ االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء ،ي ـ ـبـ ــدو أن
ب ـع ــض ال ـس ـي ــاس ـي ــن ي ـع ـم ـل ــون عـلــى
تعبيده ،وذلك بتأكيد رئيس البرملان
العراقي سليم الجبوري ،العائد من

لـقــاء الـبــرزانــي ،الفـتــا إلــى أن «نتائج
إي ـجــاب ـيــة تـتـعـلــق ب ــزي ــارت ــه لــإقـلـيــم
ستكشف قريبًا» .وأضاف «سنكشف
ل ـكــم قــري ـبــا ع ــن ال ـن ـتــائــج اإلي ـجــاب ـيــة
عــن كــل الـتـفــاصـيــل ،لكني أريــدكــم أن
تطمئنوا الــى أنــه ال مساومة مطلقًا
ع ـل ــى وحـ ـ ــدة ال ـ ـعـ ــراق م ـه ـمــا حـ ــدث»،
متابعًا «سنحصد نتائج هذا الحوار
عما قريب بطريقة تجنبنا االحتراب
الداخلي ،وتضعنا على جــادة الحل
الناجز».
أمــا مــواقــف األم ــن الـعــام لـ«عصائب
أهل الحق» قيس الخزعلي ،النارية،
فإنها انـعـكـ ٌ
ـاس لتوجهات «الـحــرس
ال ـثــوري» اإليــرانــي فــي معالجة أزمــة
ّ
كردستان ،إذ أكد رفض «العصائب»
ّ
القاطع لالستفتاء ،مؤكدًا أن «الحشد
لن يمنعه أحــد من دخــول أي منطقة
عــراق ـيــة ،وسـيــأتــي ي ــوم قــريــب يدخل
كركوك مع الجيش واملناطق املتنازع
ع ـل ـي ـهــا» .ودافـ ـ ــع ال ـخــزع ـلــي ع ــن حق
الـحـكــومــة املــركــزيــة فــي إرس ــال قــوات
عسكرية إلى املناطق املتنازع عليها،
مبينًا أن «من حق الحكومة االتحادية

نشر قواتها بحسب الــدسـتــور ،وأي
ق ـ ّـو ٍة تقف فــي وجــه ال ـقــوات العراقية
تواجه بالضرب».
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،ومـ ـ ــع اس ـت ـك ـم ــال الـ ـق ــوات
األمنية العراقية و«الحشد» عمليات
«تطهير قـضــاء الـحــويـجــة» ،تمهيدًا
لعودة النازحني إليها ،فــإن الوجهة
امل ـق ـب ـلــة ل ـل ـق ــوات س ـت ـكــون ال ـص ـحــراء
ال ـغ ــرب ـي ــة والـ ـش ــري ــط الـ ـ ـح ـ ــدودي مــع
س ـ ــوري ـ ــا ،عـ ـل ــى أن تـ ـك ــون «املـ ـع ــرك ــة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة» ،ب ــوص ــف الـ ـقـ ـي ــادي فــي
قـ ـ ــوات «الـ ـحـ ـش ــد» واملـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
«العصائب» جواد الطليباوي.
وقال الطليباوي في حديث صحافي
إن «قـ ـ ــوات ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي ،وبـعــد
تحريرها مع القوات األمنية لقضاء
بشكل
الحويجة مــن سيطرة داعــش
ٍ
ّ
ك ــام ــل ،س ـتــت ـجــه إلـ ــى ق ـض ــاء ال ـقــائــم،
غــربــي األن ـب ــار وال ـشــريــط ال ـح ــدودي
مع سوريا» ،معتبرًا أن «معركة غرب
األنبار هي آخــر املعارك ضد داعــش،
ل ـي ـك ــون ب ـع ــده ــا ال ـ ـعـ ــراق خ ــال ـي ــا مــن
التنظيم تمامًا».
(األخبار)

األزمة بين أنقرة
وواشنطن تتدحرج:
تعليق متبادل
للتأشيرات
في فصل جديد من فصول األزمة
الدبلوماسية التي عصفت بالعالقات
األميركية  -التركية ،طالبت أنقرة واشنطن
بإعادة النظر في قرارها وقف منح التأشيرات
للمواطنني األتراك ،على خلفية توقيف موظف
في القنصلية األميركية في اسطنبول.
وبعد يوم من إعالن السفارة التركية في
واشنطن تعليق إجراءات منح التأشيرات
للمواطنني األميركينيّ ،
ردًا على قرار أميركي
مماثل ،استدعت وزارة الخارجية التركية،
أمس ،مستشار السفارة األميركية في أنقرة
فيليب كوسنت ،وأبلغته «تطلعها إلى تراجع
واشنطن عن قرار التعليق».
وأعلنت السفارة التركية في واشنطن ،أول
من أمس ،تعليق إجراءات منح التأشيرات
للمواطنني األميركيني «في جميع بعثاتنا
في الواليات املتحدة بشكل فوري ،بهدف
تقليص عدد الزوار إلى أدنى حد في سفارتنا
وقنصلياتنا» ،مشيرة إلى أن «األحداث التي
وقعت مؤخرًا دفعت الحكومة التركية إلعادة
تقييم تعهدات حكومة الواليات املتحدة تجاه
أمن موظفي ومقار البعثات الدبلوماسية
التركية».
وجاء بيان السفارة التركية كنسخة طبق
األصل عن بيان كانت قد أصدرته سفارة
املتحدة في تركيا قبل ساعات ،قالت
الواليات
ّ
فيه إنها ستعلق منح التأشيرات في مقرها
وجميع القنصليات في البالد ،بعدما «دفعت
األحداث األخيرة الحكومة األميركية إلعادة
تقييم التزام أنقرة بأمن البعثة األميركية
وأفرادها».
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من صدور
حكم قضائي تركي باعتقال وتوقيف موظف
يعمل في قنصلية الواليات املتحدة في أنقرة،
ّ
«التجسس،
ُيدعى متني طوبوز ،بتهمة
والسعي إلطاحة الحكومة التركية ،والتعامل»
مع مجموعة الداعية االسالمي املقيم في
الواليات املتحدة فتح الله غولن ،الذي تتهمه
أنقرة بتدبير االنقالب الفاشل.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش
ّ
أوغلو قد أكد «وجود أدلة خطيرة ضد موظف
القنصلية األميركية» ،في حني كشفت
وسائل اإلعالم التركية أنه «بعد التحقيقات،
تبي للنيابة العامة ارتباط طوبوز ّ
ّ
باملدعي
العام السابق الفار زكريا أوز ،ومديري شرطة
سابقني ،يشتبه في انتمائهم إلى منظمة فتح
اإلرهابية».
الله غولن
ّ
من جهتها ،حذرت واشنطن من تداعيات
االعتقال على «العالقة املستمرة منذ وقت
طويل» بني الحليفني في حلف شمال
االطلسي (الناتو) ،مؤكدة أن التهم املوجهة
للموظف «ال أساس لها».
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)
جاء بيان السفارة التركية كنسخة طبق األصل
عن بيان سفارة واشنطن (أ ف ب)
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إعالنات

العالم

◄ وفيات ►
إسبانيا

مدريد لكاتالونيا:
«ال تقفزوا عن الحافة!»
حكومة كاتالونيا ،كارليس
يلقي رئيس
ً
بيغديمونت ،كلمة أمام برلمان اإلقليم عصر
اليوم ،ومن المتوقع أن يطلب من النواب إطالق
عملية استقالل كاتالونيا ،وسط ضغوط إسبانية لمنع
التوجه نحو الخطوة التي ستترك البالد ،في
حال إجرائها ،أمام مصير مجهول
م ـ ـ ــن املـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض أن تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ف ــي
كاتالونيا ،ال ـيــوم ،عملية تستمر
سـتــة أش ـهــر تـشـمــل م ـحــادثــات مع
م ـ ــدري ـ ــد حـ ـ ــول انـ ـفـ ـص ــال اإلق ـل ـي ــم
ع ـ ــن إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـم ــوج ــب
نـ ـت ــائ ــج االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء الـ ـ ـ ــذي ج ــرى
ق ـبــل أسـ ـب ــوع .ه ــذا اإلجـ ـ ــراء ينص
عـ ـلـ ـي ــه ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون االسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاء ف ــي
كــاتــالــون ـيــا الـ ــذي تـعـتـبــره مــدريــد
غير دسـتــوري ،وال ــذي ّ
ينص بعد
ان ـت ـهــاء امل ـح ــادث ــات م ــع الـحـكــومــة
االس ـبــان ـيــة ح ــول االن ـف ـص ــال على
إجراء انتخابات إقليمية ،ثم إتمام
االستقالل بصور ٍة نهائية.
كاتالونيا،
ويلقي رئيس حكومة
ً
كارليس بيغديمونت ،كلمة عصر
ال ـيــوم ،أم ــام بــرملــان اإلقـلـيــم ،وسط
توقعات بأن يعلن الرجل استقالل
كاتالونيا قبل أن تنطلق العملية
االج ــرائـ ـي ــة الـ ـت ــي ال ت ـع ـت ــرف بـهــا
مدريد.
ّ
وك ـ ـ ــان ب ـي ـغ ــدي ـم ــون ــت قـ ــد مل ـ ــح فــي
مقابلة تلفزيونية ،أول من أمس،
إلى إمكانية أن يطلب من املجلس
إع ـ ـ ـ ــان االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ،إذ قـ ـ ـ ــال إن
قانون االستفتاء يدعو إلى إعالن
االس ـت ـق ــال ف ــي ح ــال ــة الـتـصــويــت
بنعم ،مؤكدًا أنه «سينفذ ما يقوله
القانون».
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـ ـ ـ ــزداد ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـلــى
بـ ـيـ ـغ ــديـ ـم ــون ــت لـ ـثـ ـنـ ـي ــه عـ ـ ــن هـ ــذا
اإلع ـ ـ ـ ــان ،نـ ــاشـ ــدت ن ــائ ـب ــة رئ ـيــس
وزراء إسـ ـب ــانـ ـي ــا ،ثـ ــريـ ــا ســاي ـنــز

دي ســانـتــا م ــاري ــا« ،ال ـع ـق ـ ًـاء» في
حكومة كاتالونيا ،متوجهة إليهم
ب ــال ـق ــول« :ال ت ـق ـف ــزوا ع ــن ال ـحــافــة
ألنـكــم س ـتــأخــذون ال ـنــاس معكم».
وأض ــاف ــت دي ســان ـتــا م ــاري ــا ،في
حديث إلى إذاعــة «كادينا كوبي»:
ٍ
«إذ ص ـ ـ ـ ــدر إعـ ـ ـ ـ ـ ــان االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ف ـس ـت ـت ـخ ــذ
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات الس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة ال ـ ـقـ ــانـ ــون
والديموقراطية».
ول ـ ـ ــم ي ـس ـت ـب ـع ــد رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي م ـ ــاري ـ ــان ـ ــو راخـ ـ ـ ـ ــوي،
ـت سـ ــابـ ــق ،إقـ ــالـ ــة ح ـكــومــة
فـ ــي وقـ ـ ـ ٍ

باريس :استقالل
كاتالونيا يعني
خروجها من
االتحاد األوروبي

كاتالونيا والدعوة إلى انتخابات
إقليمية جــديــدة إذا أعـلــن اإلقليم
االستقالل .وفي ما بدا كأنه غطاء
س ـيــاســي ل ـخ ـطــوة م ـمــاث ـلــة ،أعـلــن
الزعيم االشتراكي بيدرو سانشيز،
في برشلونة ،أنه «يدعم الرد بحكم
القانون في وجه أي محاولة لكسر

خالل تظاهرة في مدينة فالنسيا رفضًا الستقالل كاتالونيا (أ ف ب)

التجانس االجتماعي».
ف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،بـ ـ ـ ــدأت ال ـه ـي ـئــة
القضائية اإلسـبــانـيــة تحقيقًا في
التهديدات املوجهة إلى سياسيني
ي ـع ــارض ــون اس ـت ـقــال كــاتــالــونـيــا،
إذ ذكـ ــرت صـحـيـفــة «إل م ــون ــدو»،
يــوم أمــس ،أن الحديث يــدور حول
تـهــديــدات وجـهــت إلــى رئـيــس فرع
ح ـ ــزب «الـ ـشـ ـع ــب» ف ــي كــاتــالــون ـيــا
خــافـيـيــر غــارسـيــا أل ـب ـيــول ،وزعـيــم
حــزب «املــواطـنــن» الوسطي ألبير
ريـ ـفـ ـي ــرا ،وم ـم ـث ـل ـت ــه فـ ــي ال ـب ــرمل ــان
املحلي إينيس أريماداس.
وي ـ ـش ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن أل ـ ـب ـ ـيـ ــول ت ـل ـقــى
تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــدات مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــواق ـ ــع
التواصل االجتماعي ،فيما ظهرت
تهديدات بقتل أريماداس وريفيرا
على الجدران في مدينة غرندة في
كاتالونيا.
على املستوى اإلقليمي ،وفيما لم
ُي ـب ـ ِـد االت ـح ــاد األوروب ـ ــي اهـتـمــامــا
باستقالل كاتالونيا رغم مناشدة
ب ـي ـغ ــدي ـم ــون ــت لـ ــه لـ ـل ــوس ــاط ــة فــي
األزمة ،أكدت فرنسا يوم أمس أنها
لــن تعترف بــإعــان االسـتـقــال من
جانب واحــد .جــاء ذلــك على لسان
وزيـ ــرة ش ــؤون االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ن ـتــالــي
ل ــوازو ،فــي تصريحات إلــى إحــدى
القنوات التلفزيونية .وفيما دعت
ال ــوزي ــرة الـفــرنـسـيــة كــافــة األط ــراف
إلــى ال ـحــوار ،أك ــدت أن أول نتيجة
ستحدث فــي حــال إعــان استقالل
كاتالونيا هــي خ ــروج اإلقـلـيــم من
االتحاد األوروبي.
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ن ـ ـف ـ ـس ـ ــه ،أبـ ـلـ ـغ ــت
املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة األملـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة أن ـج ـي ــا
ميركل رئيس الحكومة اإلسبانية
«دعـمـهــا لــوحــدة إس ـبــان ـيــا» .وقــال
متحدث باسمها إنـهــا بحثت مع
راخوي سبل دعم الحوار الداخلي
في إسبانيا بالشكل الــذي يسمح
به الدستور.

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
بشارة فيليب القرقفي
رئيس بلدية الغابات والرويس
زوجته :ماريا اثنائيل سورو
أوالده :ريما زوجة رئيس تيار املردة
النائب سليمان فرنجية
وعائلتهما
فـ ــادي وزوجـ ـت ــه آم ـن ــدا نــزيــه ال ـيــاس
وعائلتهما:
فيليب وزوجته دانيال ادوين جيمس
وعائلتهما:
ريتا زوجة ادغار فوزي بو ضاهر:
يحتفل بــالـصــاة لــراحــة نفسه يــوم
االربـعــاء  11الجاري الساعة الثانية
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ف ــي م ـط ــران ـي ــة جــونـيــه
امل ــارون ـي ــة ـ ـ ادمـ ــا ،ث ــم يـنـقــل جثمانه
الى مسقط رأسه بلدة الغابات حيث
يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الــدفــن ابـتـ ً
ـداء من
الساعة الـعــاشــرة ،ويــوم الثالثاء 10
الـ ـج ــاري م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة بعد
الظهر حتى الساعة السابعة مساء،
ويـ ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس  12ال ـ ـج ـ ــاري مــن
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قـبــل الظهر
ح ـتــى ال ـس ــاع ــة ال ـســاب ـعــة م ـس ــاء في
صالون املطرانية ـ ادما.
قــداس املرافقة الخميس  12الجاري
الساعة السادسة مساء.

يــا ّأيـتـهــا الـنـفــس املـطـمـئـنــة ،ارجـعــي
إلى ّربك راضية مرضية ،فادخلي في
عبادى وادخلي جنتي
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة
الله تعالى
انتقلت الــى رحمته تعالى املأسوف
على شبابها
املرحومة دنيا حسني الحاج علي
زوجة املرحوم غسان ونسة
والدتها وفاء بيطار
ب ـنــات ـهــا :غ ـنــى زوج ـ ــة ح ـســن شــرف
الدين ،شذا وأسيل
ش ـق ـي ـقــاهــا :املـ ــرحـ ــوم ع ـل ــي وغ ـس ــان
الحاج علي
شقيقتاها :مــاري زوجــة حسني ّعبد
الغني وس ــام زوج ــة الــدكـتــور ســام
فران
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـمــان ـهــا ال ـطــاهــر
ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء امل ــواف ــق  ١٠تشرين
األول  ٢٠١٧ع ـنــد ال ـســاعــة ال ــواح ــدة
والـ ـنـ ـص ــف ب ـع ــد صـ ـ ــاة ال ـظ ـه ــر فــي
روضة الشهيدين ،الغبيري.
تقبل التعازي طيلة أيام األسبوع في
منزل املرحومة الكائن في مار الياس
خلف سنتر املقاصد ،بناية األسماء،
الطابق الثامن للرجال والنساء.
ونهار السبت املوافق في  ١٤تشرين
األول فـ ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة
للتخصص والتوجيه العلمي ،الرملة
البيضاء ،قرب أمن الدولة ،من الساعة
ً
مساء.
الثالثة إلى الساعة السابعة
اآلس ـ ـفـ ــون :آل الـ ـح ــاج ع ـل ــي ،ون ـســة،
شــرف الــديــن ،بـيـطــار ،ح ـجــازي ،عبد
الغني ،فــران وعموم أهالي النبطية
ودبني وصور والجالية اللبنانية في
فريتاون (سيراليون).
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بـ ـم ــزي ــد مـ ــن األسـ ـ ـ ـ ــى ،ن ـن ـع ــى إل ـي ـكــم
فقيدتنا الغالية
املرحومة
مريم محمود عبود
زوجــة العقيد املتقاعد جميل أحمد
عيسى
وال ــده ــا امل ــرح ــوم مـحـمــود مصطفى
عبود
والدتها املرحومة وهيبة علي عطوي
أوالدها :غادة وجهاد وإياد وعماد
أشـقــاؤهــا :املــرحــوم أحـمــد واملــرحــوم
محمد وفوزي وحسن
شقيقتاها :مي واملرحومة سعاد
ُصهرها حسيب عطوي
ت َ
قبل الـتـعــازي عــن روحـهــا الطاهرة
ي ــوم ال ـث ــاثــاء ف ــي  10تـشــريــن األول
 2017ف ـ ـ ــي جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
والتوجيه العلمي ـ الرملة البيضاء،
مــن الـســاعــة الثالثة حتى السادسة
ً
مساء.
وت ـ ـقـ ــام ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع عـلــى
وفــات ـهــا ي ــوم األحـ ــد ف ــي  15تـشــريــن
األول  2017ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
العاشرة صباحًا في حسينية بالط
قضاء مرجعيون.
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول
البقاء
اآلسفون :آل عيسى وعبود وعطوي
وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي ب ـ ـ ـ ــاط وع ـ ــدل ـ ــون
والغسانية

نتائج اللوتو اللبناني
24 38 23 21 20 16 11
جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1551وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة38 - 23 - 21 - 20 - 16 - 11 :
الرقم اإلضافي24 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 187.659.158ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة93.847.584 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 58.351.860ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2.917.593 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 58.351.860ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.012 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 57.660 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 133.856.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16.732 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1.898.998.026 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1551
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح70853 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 34.093.727 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0853 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.853 :
 الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.53 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.امل ـ ـب ـ ــال ـ ــغ املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75.000.000ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب "يومية" رقم 438
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة163 :
• يومية أربعة2116 :
• يومية خمسة45864 :
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إعالنات

15

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب عبد الكريم حسن البلولي ملورثته
مارية علي الديماسي سندي تمليك بدل
ضائع للقسمني  15من العقار  1447و17
من العقار  1441الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن

آل كحالة وآل الــزعـتــري وآل الطاهر
وآل السمان وآل فورست وآل بركات
ينعون إليكم وفــاة فقيدهم الغالي
املرحوم بإذن الله
الحاج ماجد تيسير كحالة
زوجته سحر الطاهر
الذي توفاه الله األحد  8تشرين األول
 2017في الواليات املتحدة األميركية
وال ــد مــاجــدة كـحــالــة زوج ــة الــدكـتــور
بالل الزعتري
شقيق إبتسام كحالة زوجة الدكتور
هاني الزعتري
زوجته  :سحر الطاهر كحالة
أوالده  :ح ـس ــان – ه ـي ـثــم – لـ ــؤي –
سامي ومازن
شقيقه هشام
شقيقتاه  :املــرحــومــة ب ـشــرى زوجــة
ب ـ ـ ــروس فـ ــورسـ ــت  ،س ـم ـي ــرة زوجـ ــة
طريف السمان
تقبل التعازي للرجال وللنساء في
صيدا من بعد صالة العصر يومي
الـثــاثــاء واألرب ـع ــاء  10و 11تشرين
األول الجاري وذلك في منزل الدكتور
بالل الزعتري – صيدا شــارع حسام
الــديــن الـحــريــري – بـنــايــة الــزعـتــري(
بجانب  – )Paindorالطابق الثاني.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب بشير الـجــردلــي بوكالته عــن اسعد
راشــد عسيران ملوكله مــروان علي بركات
الـ ـش ــام ــي سـ ـ ـن ـ ــدات ت ـم ـل ـي ــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع
العقارات  275و 276و 277و 280برامية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـ ـلـ ـب ــت امل ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــة مـ ــري ـ ـفـ ــون الـ ـ ـخ ـ ــوري
ب ــوك ــال ـت ـه ــا عـ ــن ف ـ ــادي ونـ ــاديـ ــن انـ ـط ــوان
خلوف بصفتهما من ورثــة ليلى جوزف
س ـعــادة سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضــائــع عن
حصة مورثتهما  /ليلى جــوزف سعادة
بالعقار  552صيفي.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا

طالب التنفيذ :أحمد عبدالله كحيل
املنفذ عليهم :حسني محمد كحيل ورفاقه
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة الـبــدايــة
ف ـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة رقـ ـ ــم  2015/97ب ـت ــاري ــخ
 2015/10/13واملـنـتـهــي ال ــى اع ــان عــدم
قــابـلـيــة ال ـع ـقــار  /444ح ـ ــاروف الـعـقــاريــة
للقسمة العينية وطرحها للبيع بــاملــزاد
ال ـع ـل ـن ــي عـ ـل ــى اسـ ـ ـ ــاس ال ـ ـطـ ــرح امل ـع ـت ـمــد
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/2/15 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/5/16 :
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
 /444ح ــاروف يقع فــي الجهة الجنوبية
الغربية من البلدة ضمن منطقة سكنية
متوسطة الكثافة والعقار عبارة عن ارض
بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته 4117 :م2
التخمني$ 205850 :
الطرح$ 205850 :
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2017/12/12الـســاعــة 11:00
ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
اسـ ـه ــم ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اع ـ ـ ــاه ،فـعـلــى
الراغب بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم
الدائرة بموجب شيك مصرفي منظم المر
رئيس دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل
اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قلمها
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام،

أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إشعار تبليغ حجز تنفيذي
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ً
موجه للسيد خليل بولس املقيم أصال في
زوق مكايل حارة املير بناية فارس خليل
ال ـطــابــق األرضـ ــي وحــال ـيــا مـجـهــول محل
اإلقامة.
ت ــدع ــوك ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـح ـضــور إل ـي ـهــا
بالذات أو بواسطة وكيلك القانوني لتبلغ
قرار الحجز التنفيذي تاريخ 2016/12/7
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2016/1078
وال ـ ــذي ق ـضــى بــال ـقــاء ال ـح ـجــز الـتـنـفـيــذي
على القسم  4من العقار /553زوق مكايل
وعلى سيارة نيسان رقــم /132491ب مع
ً
إشـ ـع ــار ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي وذل ـ ــك تـحـصـيــا
للدين املطالب به لطالب التنفيذ فرست
ناشيونال بنك ش.م.ل
عـلـيــك ال ـح ـضــور ضـمــن املـهـلــة الـقــانــونـيــة
وإال ي ـس ـقــط ح ـقــك ب ــاإلعـ ـت ــراض وي ـتــابــع
التنفيذ بوجهك حتى آخــر الــدرجــات كما
ع ـل ـيــك إتـ ـخ ــاذ م ـحــل إق ــام ــة ض ـمــن نـطــاق
الدائرة وإال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/65

استراحة
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أفقيا
 -1تسمية للكوفية في بعض البلدان العربية – الجرائد –  -2من األزهار – حيوان بحري
–  -3خوف وذعر – عائلة العب تنس أميركي سابق كان يلعب بيده اليسرى –  -4مدينة
ّ
السكر – ضــاع – سعل –  -5جــرذ باألجنبية – شركة عاملية
مصرية شهيرة بمعامل
للنفط – مصرف باألجنبية –  -6إسم ألرخبيل بركاني في نيوزيلندا أو إسم ملدينة
أميركية في كاليفورنيا على خليج سان فرنسيسكو –  -7أحد كبار أنبياء اليهود –
ّ
شرقي حمص –  -8ولد الفأرة والهرة واألرنب – هارب
الصحراء السورية
مدينة في قلب ّ
من السجن – للتمني –  -9بائع الزيت – دولة أفريقية –  -10ملك إنكليزي

عموديًا
 -1عائلة سياسي سوفياتي راح ــل ووزي ــر الـخــارجـيــة ورئـيــس جــورجـيــا مــن عام
 1995حتى استقالته عام  2003كنتيجة لثورة الزهور –  -2ماركة سيارات – بلدة
لبنانية بقضاء املنت –  -3أساعد وأعاون – عاصفة مرعبة –  -4حزن وكرب – ابن آوى
باألجنبية –  -5بحر – صانع األحذية –  -6شبه جزيرة جبلية في
بالعامية – شاي
غرب آسيا التركية ُتعرف بآسيا الصغرى – ّ
لس الطعام –  -7تعب وأعيا – نتماهل
ّ
ّ
نؤخر ونؤجل –  -8قصعة من زجــاج أو فخار – فـ ّـرق وبعثر – ضمير متصل – -9
إشتهرت بزراعة القمح منذ العصور القديمة – من القطع
سورية
بركانية
هضبة
ُ
النقدية الصغيرة –  -10تسمية تطلق على املنطقة الجبلية من قضاء كسروان

حل الشبكة 2696

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2697

حلول الشبكة السابقة
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إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـلــب مـحــي الــديــن ب ــارود ملــورثـيــه محمد
نور بارود وفاطمة هيام الرواس سندات
تمليك ب ــدل ضــائــع للعقار  11و518/14
امل ـي ـنــاء  12و 538/14امل ـي ـنــاء  11و/A 7
 6533زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب خالد عبوش بصفته شاري بموجب
عقد بيع حصص احمد عبدالستار التوم
وعبد الستار ونبيل وامني وسارة وندى
اوالد احمد التوم سند تمليك بدل ضائع
للعقار  608/15امليناء .13
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

7

2

7

إعالن
بـتــاريــخ  2017/9/28ق ــرر رئـيــس الغرفة
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ب ـع ـل ـب ــك نـ ـش ــر خ ــاص ــة
االس ـتــدعــاء امل ـقــدم مــن مــالــك عـلــي صــالــح
املوسوي بوكالة املحامي علي املوسوي
واملسجل برقم اســاس  2017/493والــذي
يـطـلــب ب ـمــوج ـبــه ش ـطــب اشـ ـ ــارة ال ــدع ــوى
امل ـق ــام ــة م ــن ح ـســن وس ـل ـم ــان ش ـكــر ضــد
امـيــل روفــائـيــل ورفـيـقـيــه واملـسـجـلــة برقم
يومي  /1155/تاريخ  1948/11/9واشارة
الدعوتني املقامتني من حسن محمد شكر
ورف ـي ـق ــه ض ــد امـ ـي ــل روف ــائـ ـي ــل ورف ـي ـق ـيــه
واملسجلة بــرقــم يــومــي  /1154/و/155/
تاريخ  1948/11/9عن العقار رقم /3596/
ال ـن ـبــي ش ـيــت س ـن ـدًا ل ـل ـم ــادة  512اص ــول
محاكمات مدنية.
فـ ـعـ ـل ــى م ـ ــن لـ ــديـ ــه اعـ ـ ـت ـ ــراض ان ي ـت ـق ــدم
بـمــاحـظــاتــه خـطـيــا خ ــال مـهـلــة عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
وفاء الرفاعي

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب عبد الرحمن املصول بصفته مفوض
مــن بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر ش.م.ل .شـهــادة
تــأمــن ب ــدل عــن ضــائــع لـلـعـقــار 1603/16
و 2505/5منطقة بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

10

3

وع ـل ـي ــه االطـ ـ ــاع ع ـل ــى قـ ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة الس ـه ــم ال ـع ـقــار املـ ـط ــروح ودف ــع
الـثـمــن وال ــرس ــوم ضـمــن املـهـلــة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
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تصحيح إعالن
نشر في جريدة األخبار االثنني  9تشرين
االول  2017اع ــان بـيــع ص ــادر عــن دائ ــرة
تنفيذ كسروان باملعاملة رقم 2006/345
املـ ـ ـج ـ ــددة ب ــال ــرق ــم  2002/191ملـصـلـحــة
املنفذ ميشال سمعان البايع بوجه املنفذ
ضــده خليل جــرجــي عيسى وقــد ورد في
بند التخمني وال ـطــرح خطأ مطبعي في
رقــم احــد الـعـقــارات املـطــروح حصة املنفذ
ع ـل ـيــه لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ح ـيــث ورد
 554الكفور بينما الصح هو العقار 454
الكفور فاقتضى التصحيح.
رئيس القلم
ناديا صليبي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►

أفقيا

 -1فيليب بيتان –  -2نفور – ثلج –  -3نادر – ّ
القوي –  -4ولنغتون – رب ُ–  -5سم – هي – كندا –
 -6تر – سنوي –  -7بدوي – فل – رس –  -8كالور – نمير –  -9يريدنا – هنا –  -10نكت – املروج

عموديًا
 -1فينوس – بكني –  -2املتدارك –  -3لندن – روليت –  -4يفرغه – يود –  -5بو – تيس – رنا –
 -6ب ر ا و – نف – ال –  -7لنكولن –  -8تثق – ني – مهر –  -9الورد – رينو –  -10نجيب ّ
السراج

إعداد
نعوم
مسعود

روائــي وكاتب درامــا فرنسي ( )1917-1848عرف شهرة شعبية واسعة.
ترجمت أعماله الــى  30لغة .من أعماله املهمة « يوميات خادمة « و «
التجارة هي التجارة «
 = 2+10+1+9+8+7خطيب الثورة الفرنسية ■  = 3+4+6بطش وقتل ■
 = 5+11للندبة

حل الشبكة الماضية :لطفية النادي

غادرت العاملة الفيليبينية
CHELA MAE PUMARES
منزل مخدومها ،الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
71/117685
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لإلشراف على تشغيل
وصيانة معملي ديــر عمار والــزهــرانــي
مل ــدة ث ــاث س ـنــوات ،مــوضــوع اس ـتــدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 2340/تـ ــاريـ ــخ
 ،2017/3/8قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/11/10عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /750 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/10/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1900
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـعــروض لتقديم وتركيب بوابتني مع
محركني كهربائيني على املــدخـلــن R1
و  ،E1مـ ــوضـ ــوع اس ـت ـق ـص ــاء االسـ ـع ــار
رقــم ث4د 9448/تاريخ  ،2017/9/12قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2017/10/13
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/10/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1898
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـع ــروض النـ ـش ــاء خ ــط ج ــدي ــد مـ ــزدوج
رش ـم ـي ــا ـ ـ ـ ـ ب ـي ــت ال ــدي ــن  66ك.ف .م ـكــان
ال ـخــط ال ـقــديــم رشـمـيــا ـ ـ ـ بـيــت الــديــن 33
ك.ف ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض رقم
ث4د 8685/ت ــاري ــخ  ،2017/8/18قــد
مددت لغاية يوم الجمعة 2017/11/17
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره 000 000/
 /1ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/10/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1896
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد منير محفوظ ملورث موكلته
ع ـب ــد الـ ــرسـ ــول م ـح ـم ــود م ـح ـف ــوظ سـنــد
تمليك بــدل ضائع بحصته بالعقارات
،2444 ،2424

،2438 ،2422 ،2610 ،249 ،2446 ،2445
2880 ،2858 ،2857 ،2443 ،2440
وملورثة موكلته منيرة محمود محفوظ
بحصتها بالعقارات ،2445 ،2444 ،2424
،2857 ،2443 ،2440 ،2438 ،2422 ،2446
 2880 ،2858الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلبت يمامة علي رضــا عمرو لنفسها
سند تمليك بــدل ضــائــع بالعقار 1147
بيت شاما.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب غسان هاني فرحات ملوكلته دنيا
جـ ــورج ع ـج ــرم وامل ـع ــروف ــة دن ـي ــا ج ــورج
عجرم جــورج وليم عجرم سند تمليك
بــدل ضائع بالعقار  1139رأس-بعلبك
ووادي-فعره
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ي ـع ـقــوب ب ـط ــرس ال ـح ـك ـيــم ملــوكـلــه
كميل نديم مراد سند تمليك بدل ضائع
بالعقار 30حلبتا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلبت سحر انور جرجس لنفسها سند
تمليك ب ــدل ضــائــع بــالـعـقــار  97قـســم 4
بلوك  Bدورس
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب حـســن عـلــي الـحــاج حـســن سندي
تمليك بــدل ضــائــع ملــوكــل موكله محمد
راش ـ ــد ص ـب ــري حـ ـم ــاده ومل ــورث ــة م ــورث
مـ ــوكـ ــل م ــوكـ ـل ــه س ـ ـعـ ــاد ت ـ ـنـ ــال حـ ـم ــاده
بحصيتهما بالعقار 38حزين.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ح ــرب ح ـســن ص ـقــر لـنـفـســه سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  2186دورس.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في

الشمال
بالدعوى رقم 2015/927
م ــوج ــه الـ ـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ـ ـ ــده :حـمـيــد
هكتور فرنجية ،مقيم سابقًا في امليناء،
شــارع املئتني ،بناية الشهال ،ومجهول
محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املــرفــوع ضــدك مــن املستدعي
سامر سايد يمني بوكالة املحامي جهاد
العريجي ،بدعوى ازالــة الشيوع املقامة
عـلــى الـع ـقــاريــن رق ــم  125و 478منطقة
اجبع العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن واتخاذ
مقامًا لك يقع ضمن نطاق هذه املحكمة
وابداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لك لصقًا
على بــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/2
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ضـ ــده :مــوريــس
ً
ب ـ ــدوي عـ ـل ــوان ،م ــن ب ـل ــدة اي ـط ــو أصـ ــا،
ومجهول محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى املـقــدمــة ض ــدك مــن املستدعي
مـيـشــال حــامــاتــي بــواليـتــه الـجـبــريــة عن
ولديه موسى وكبريال وكيله املحامي
ع ـب ــدال ـل ــه حـ ـن ــا ،ت ــدع ــوك ه ـ ــذه املـحـكـمــة
السـتــام الحكم الـصــادر عنها بــرقــم 58
بـتــاريــخ  2017/7/10املـتـضـمــن اعتبار
العقار رقم  1616منطقة ايطو العقارية
غـيــر قــابــل لـلـقـسـمــة عـيـنــا ب ــن الـشــركــاء
وازالـ ـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع ف ـيــه ع ــن ط ــري ــق بـيـعــه
بــاملــزاد العلني للعموم لصالحهم امــام
دائــرة التنفيذ املختصة ،وتــوزيــع ناتج
الثمن والنفقات على الشركاء كل بنسبة
حـصـتــه ف ــي امل ـل ـك ـيــة ،وذلـ ــك خ ــال مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/50
م ــوج ــه ال ـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــا :روزا
ضــوم ـيــط شـعـنــن ـ ـ ـ م ــن ب ـل ــدة رشــدبــن
سابقًا ومجهولة محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى املـقــدمــة ض ــدك مــن املستدعي
ش ـل ـي ـطــا ص ـل ـي ـبــا ان ـط ــون ـي ــوس بــوكــالــة
امل ـ ـحـ ــامـ ــي كـ ــريـ ــم حـ ـ ـ ــرب ،ت ـ ــدع ـ ــوك ه ــذه
املحكمة السـتــام الحكم ال ـصــادر عنها
برقم  62بتاريخ  2017/9/14املتضمن
ازالة الشيوع في العقار رقم  782منطقة
رشدبني العقارية عن طريق بيعه باملزاد
الـعـلـنــي لـلـعـمــوم لـصــالــح ال ـشــركــاء امــام
دائــرة التنفيذ املختصة ،وتــوزيــع ناتج
كل 12:00
الثمن والرسوم بني الشركاء PM
بنسبة

حصته فــي امللكية ،وذل ــك خــال ثالثني
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/105
مــوجــه الــى املستدعى ضــدهــم :ياسمني
اسـ ـع ــد رزق ال ـك ـع ــدو وم ــات ـي ـل ــدا أرم ـل ــة
شفيق يــوســف كـعــدو وادم ــون وسعدى
ومرشا شفيق يوسف كعدو ،من زغرتا
ً
أصال ،ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االس ـت ــدع ــاء ومــرف ـقــاتــه امل ــرف ــوع ضــدكــم
مــن املستدعية الشيخة نسرين الشيخ
بطرس الغزال معوض بوكالة املحامي
الشيخ بطرس الـغــزال معوض ،بدعوى
ازالـ ــة الـشـيــوع املـقــامــة عـلــى الـعـقــار رقــم
 1770مـنـطـقــة زغ ــرت ــا ال ـع ـق ــاري ــة ،وذل ــك
خـ ــال م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
ن ـشــر ه ــذا االعـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ م ـقــامــا لكم
يـقــع ضـمــن نـطــاق ه ــذه املـحـكـمــة واب ــداء
مالحظاتكم الخطية على الدعوى خالل
م ـه ـل ــة خ ـم ـس ــة ع ـش ــر ي ــوم ــا مـ ــن ت ــاري ــخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكم لصقًا
على بــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تبليغ قضائي
م ــن رئ ـي ــس مـحـكـمــة ب ــداي ــة ج ـبــل لـبـنــان
الرابعة في بعبدا القاضي رين مطر تقدم
املستدعي طالل احمد مطر باالستدعاء
 2017/7782يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب اش ــارة
يومي  2336تاريخ  1966/8/4دعوى من
محمد نايف عديه ضد احمد محمد مطر
بموجب استحضار الى الحاكم املنفرد
في عاليه الناظر في القضايا العقارية
تاريخ  66/8/3واشارة يومي  600تاريخ
 1994/4/20اسـتـحـضــار دع ــوى صــادر
عــن محكمة عاليه املدنية رقــم 94/678
مــن محمد احـمــد مـطــر ضــد احـمــد مطر
جهة الــدعــوى ال ــزام بالتسجيل الطابق
االول عـلــى اس ــم املــدعــي واشـ ــارة يومي
 529ت ــاري ــخ  1998/5/21اس ـت ـح ـضــار
دعوى مقدم لجانب املحكمة االبتدائية
االول ـ ــى ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان رق ــم 98/3539
من نهاد محمد عذبه ضد طالل وادهم
احمد مطر لجهة الغاء اتفاقية بيع عن
القسم  3من العقار /4589عاليه.
ك ــل م ــن ل ــه اعـ ـت ــراض يـسـتـطـيــع ال ـت ـقــدم
ب ــه امـ ــام قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة خ ــال مهلة
عشرون يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

هويدا عزت رحال لتبلغ أوراق االستدعاء
 2016/1045املقدم من املستدعي غسان
نــاصــر وال ــرام ــي ال ــى ازالـ ــة ال ـش ـيــوع عن
العقار /783برج البراجنة.
يـجــب ح ـض ــورك ال ــى قـلــم ه ــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرون يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لك في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
عن القاضي العقاري في النبطية طلب
املـ ـح ــام ــي م ـح ـم ــد س ـع ــد ب ــال ــوك ــال ــة عــن
محمد علي عيسى غندور تصحيح اسم
املــالــك مــاهــر عـلــي غ ـنــدور عـلــى محضر
الـعـقــار رقــم  989نبطية الـفــوقــا على ان
ً
يـكــون مــاهــره ب ــدال مــن مــاهــر النــه مكرر
وتـصـحـيــح االس ـه ــم ال ـع ــائ ــدة للمالكني
املـ ـفـ ـت ــرض ــن لـ ـلـ ـعـ ـق ــار اعـ ـ ـ ــاه اسـ ـتـ ـن ــادًا
للتحقيق والتقرير املفصل واملنظم من
قـبــل رئ ـيــس الـقـلــم مـحـمــد جـمـعــة بملفه
وعلى كل ذي مصلحة الحضور الى قلم
املحكمة العقارية فــي النبطية مركزها
صيدا لالطالع وابداء الرأي وذلك خالل
م ـه ـل ــة خ ـم ـس ــة ع ـش ــر ي ــوم ــا مـ ــن ت ــاري ــخ
النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ق ـ ــرر الـ ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي ال ـج ـن ــوب
اعــادة تكوين الصحيفة املؤقتة للعقار
رقم  1327املجيدل بالطريقه القضائية
وتـعـيــن ي ــوم ال ـثــاثــاء فــي 2017/11/7
م ــوعـ ـدًا الج ـ ـ ــراء ال ـك ـش ــف ال ـح ـس ــي عـلــى
الـعـقــار اع ــاه وتـعـيــن ي ــوم الـثــاثــاء في
 2017/12/5م ــوع ـدًا الج ـ ــراء املـحــاكـمــة
الع ــادة التكوين وعلى كــل صاحب حق
ان يتقدم بطلبه امام هذه املحكمة معززًا
باملستندات املؤيده له.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن قضائي
تدعو املحكمة املنفردة املدنية في صيدا
الناظرة بقضايا االيجارات املدعى عليه
فتحي محمود عــزام للحضور الــى قلم
املحكمة الستالم نسخة عن استحضار
الدعوى ومربوطاتها املقدمة من املدعية
مريم احمد الزين بموضوع اسقاط من
حــق الـتـمــديــد وردت ال ــى الـقـلــم بـتــاريــخ
 2017/5/24م ـس ـج ـل ــة بـ ــرقـ ــم أس ـ ــاس
 2017/287مــع مــوعــد الجلسة بتاريخ
 2017/11/6واال يصار الى ابالغك كافة
أوراق الــدعــوى بــواسـطــة التعليق على
لوحة اعالنات املحكمة باستثناء الحكم
تبليغ مجهول مقام
محكمة بــدايــة جـبــل لـبـنــان الـثــالـثــة في النهائي.
رئيس القلم
بـعـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
UNHCR - Tender Notice_18x10_ENG
حسني حمود
(9-10-2017).pdfـى بــوجـهـهــا
10/9/17ـض ـ1ـى ت ــدع ــو امل ـس ـت ــدع ـ
امل ــرت
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إعالنات

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الــواردات املصلحة املالية
اإلقليمية في محافظة عكار -الدائرة اإلداريــة املكلفني الــواردة أسماؤهم في 29
الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكارـحلبا
خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم ً
حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء 30
نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
31
28

رقم
متسلسل

اسم املكلف

الرقم
الضريبي

رقم البريد املضمون

1

شركة امير بتروليوم 309681
 شركة عامر املصريوشركاه

LB

RT000 110374

2

م ـ ــروان ش ـكــري داود 320080
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوري ج ــرج ــس
الراسي

LB

RT000 109932

3

عامر محمد طالب

1383024

LB

RT000 110407

4

طوني انيس االشقر

815779

LB

RT000 110408

5

س ـم ـي ــر رامـ ـ ـ ــز اس ـعــد 1630424
درغام

LB

RT000 110419

6

ع ـبــد ال ــرح ـم ــن احـمــد 1244920
عياش

LB

RT000 110421

7

خ ـل ـيــل ع ـب ــد الــرح ـيــم 193438
مسالخي فرشوخ

LB

RT000 110430

8

حنا الياس طعوم

180006

LB

RT000 110436

9

حنا سالم عبد الله

184226

LB

RT000 110438

10

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــود 186157
شدراوي

LB

RT000 110440

11

ع ـ ـ ــام ـ ـ ــر س ـ ـع ـ ــد ال ـ ـلـ ــه 247712
املصري

LB

RT000 110457

12

علي محمد سالم ابو 247715
عدس

LB

RT000 110458

13

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد 281100
عيدالغنى

LB

RT000 110459

14

نـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى 819149
الشعار

LB

RT000 110467

15

جـ ــرجـ ــس عـ ـب ــد ال ـل ــه 829234
سمعان

LB

RT000 110470

16

فؤاد نخلة سعود

1206372

LB

RT000 110511

17

ف ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــور ابـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم 1443423
الضهر

LB

RT000 110513

منى محمد املولى

17

2216038

LB

RT000 110547

63

خضر حسن دنهش

130554

LB

RT000 110653

عـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـح ـ ـمـ ــد 2209591
منصور

LB

RT000 110548

64

لور حنا حنا

130557

LB

RT000 110655

1513536

LB

RT000 110549

65

احمد حسني جابر

130569

LB

RT000 110657

مـ ـحـ ـم ــود مـصـطـفــى 2355613
حسني

LB

RT000 110550

66

خضر علي طالب

130573

LB

RT000 110658

67

32

خالد على نعمان

341974

LB

RT000 110552

عـ ـ ـل ـ ــي عـ ـب ــدالـ ـطـ ـي ــف 130583
العبد

LB

RT000 110660

33

كفاح محمد األحمد

1909279

LB

RT000 110562

34

خضر احمد شخيدم 2744983

LB

RT000 110563

35

علي عبود عبود

2443358

LB

RT000 110565

36

ملكي رشاد نعيم

137283

LB

RT000 110567

37

تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل لـ ــاغـ ــاثـ ــة 2787247
واالنماء

LB

RT000 110574

38

مــروان احمد رضوان 177199
الزعبي

خالد احمد قرحاني

2513786

39

خالد جمال حسني

40

ابـ ـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــم حـ ـس ــن 241673
الرفاعي

68

عبود محمود حمود 130587

LB

RT000 110661

69

محمود حمد الجمل

130594

LB

RT000 110663

70

محمد عبدو ضاهر

130611

LB

RT000 110665

71

احمد محمد حيدر

130618

LB

RT000 110666

72

ضحى احمد مشمش 130623

LB

RT000 110667

73

سعيد محمد سعيد

130626

LB

RT000 110668

LB

RT000 110578

74

س ـم ـيــح ع ـب ــد الـ ـق ــادر 130652
الزعبي

LB

RT000 110669

LB

RT000 110580

75

عبدو خضر الدريعي 130672

LB

RT000 110671

LB

RT000 110619

76

عـ ـب ــود خ ـض ــر ع ـبــود 130685
طالب

LB

RT000 110672

77

عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن دي ــب 130686
سليمان

41

حسني يوسف بندر 2183037

LB

RT000 110620

42

نبيل مدحت البوبلي 2343022

LB

RT000 110623

43

خالد أحمد رجبيه

2966107

LB

RT000 110624

44

ح ـك ــم م ـح ـم ــد خـضــر 1206058
عمري

LB

RT000 110625

45

م ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـكـ ـ ــري 137973
الخوري

LB

RT000 110626

46

عـ ـب ــد ال ـ ـق ـ ــادر ح ــام ــد 650037
الزيلع

47

م ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــود هـ ـ ـ ـ ــال 2334746
الفياض

LB
LB

78
79

وليد احمد الحولي
محمد احمد عبدو

130693
130699

LB
LB
LB

RT000 110673
RT000 110674
RT000 110675

80

احمد خالد رجبية

130709

LB

RT000 110676

81

طالل محمود هزيم

130724

LB

RT000 110678

82

احمد محمد غنوم

130727

LB

RT000 110679

RT000 110628

83

اسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل عـ ـل ــي 130733
العجل

LB

RT000 110680

RT000 110629

84

احمد عبدو عثمان

130739

LB

RT000 110681

85

عمار احمد املصري

134796

LB

RT000 110683

86

محمود خضر عبدو 134924
زعيتر

LB

RT000 110685

87

م ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــود مـ ـحـ ـم ــد 134931
العجل

LB

RT000 110686

88

سـ ـي ــف الـ ـ ــديـ ـ ــن ع ـلــي 136596
فخر الدين

48

ش ـف ـيــق ع ـب ــد ال ـكــريــم 1647040
غنيم

LB

RT000 110630

49

حسني ابراهيم حسن 1360766

LB

RT000 110631

50

م ـح ـمــد ح ـس ــن ســالــم 3215619
املصري

LB

RT000 110632

18

عـبــد الـحـمـيــد محمد 1655527
السعيد

LB

RT000 110521

51

أحمد محمد عصمت 2200459
اليوسف

LB

RT000 110633

19

ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر مـحـمــد 1664643
محمد

LB

RT000 110523

52

اح ـ ـمـ ــد م ـح ـم ــد دي ــب 44377
هاشم

LB

RT000 110637

LB

RT000 110688

89

حسني نور ضناوي

136618

LB

RT000 110689

90

خضر علي خضر

136650

LB

RT000 110690

20

سـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان داود 1692249
سمعان

LB

RT000 110524

53

عبد الـعــزيــز محمود 51289
عتر

LB

RT000 110639

91

اح ـ ـمـ ــد عـ ـب ــد ال ـغ ـن ــي 136668
رضوان الزعبي

LB

RT000 110691

21

رامي جرجس سامي 1723529
عبد الله

LB

RT000 110529

54

نجال يعقوب حنا

53809

LB

RT000 110642

92

22

ق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــة ح ـ ـس ـ ــن 1925511
حمداش

LB

RT000 110533

55

عفيف جميل ساسني 62076

LB

RT000 110643

مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود 136697
العجل

LB

RT000 110693

56

حسن خالد املحمود 84698

LB

RT000 110644

93

احمد حسن الفتاح

136729

LB

RT000 110694

23

زهـ ــرالـ ــديـ ــن ش ـح ــادة 2156672
السيد

LB

RT000 110536

57

وسام زيدان زيدان

129679

LB

RT000 110646

94

م ـ ـح ـ ـمـ ــد عـ ـ ـل ـ ــي ع ـب ــد 136896
الحي

LB

RT000 110695

24

علي محسن حسني.

2405390

LB

RT000 110537

58

احمد محمود خالد

130511

LB

RT000 110647

95

وجيه مهدي فتفت

136913

LB

RT000 110696

25

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاس ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق 2667101
شلهوب.

LB

RT000 110540

59

محمد عبدالله دياب 130518

LB

RT000 110648

96

وليد خالد حيدر

137085

LB

RT000 110698

60

26

رئيف سلمان سلمان 2916829
حسن

LB

RT000 110544

احـ ـم ــد خ ـض ــر حـســن 130540
احمد

LB

RT000 110650

97

محمد عثمان طراد

137094

LB

RT000 110699

98

يحيى عـبــد الرحمن 137120
شعبان

LB

RT000 110700

27

اح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل 2922628
السعدي

LB

RT000 110545

99

137144

LB

RT000 110701

61

اديب مخايل عيد

130547

LB

RT000 110651

62

محمود عمر حمود

130552

LB

RT000 110652

رباح احمد علوش

18
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

رقم
متسلسل

اسم املكلف

الرقم
الضريبي

رقم البريد املضمون

143

100

حسن عبد الكريم
قدور

137155

LB

RT000 110702

144

101

ممدوح محمد
ياسني

137293

LB

RT000 110707

145

102

عمر محمد
البعريني

137312

LB

RT000 110709

103

حسني توفيق
بيطار

137323

LB

RT000 110710

146
147

104

بالل عصام الزعبي

137329

LB

RT000 110713

105

حسني علي طعان

137350

LB

RT000 110995

106

عمر عبد القادر
زكريا

137380

LB

RT000 110996

107

علي محمد
اسماعيل

137450

LB

RT000 111000

108

فضيلة عثمان
علوش

137473

LB

RT000 111002

109

محمود عبدالله
طويس

137482

LB

RT000 111003

110

عماد حسني حمدي 137515

LB

RT000 111005

111

عبد الرحيم احمد
املصري

137870

LB

RT000 111007

112

علي عبد الرحمن
شعبان

137877

LB

RT000 111008

113

محمد احمد
النابوش

150916

LB

RT000 111017

114

عبد الرحيم عبد
اللوهاب هزيم

150920

LB

RT000 111018

115

وليد احمد علي

150944

LB

RT000 111021

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

116

محمد سميح طه

151056

LB

RT000 111023

117

عبد الرزاق محمد
ديب سليمان

151067

LB

RT000 111024

118

ميالد توفيق سعد

151139

LB

RT000 111025

119

محمد عبد القادر
الزعبي

151173

LB

RT000 111030

120

عائشة محمد
العجل

151211

LB

RT000 111031

121

احمد محمد
شعبان

151266

LB

RT000 111033

122

ماجد محمد
مصطفى صفر

159182

LB

RT000 111034

123

عبد الكريم
مصطفى حسني

159192

LB

RT000 111035

124

محمد وجيه
حبلص

159210

LB

RT000 111036

125

خالد خالد شحيدة 159238

LB

RT000 111037

126

عامر رشيد الكردي

159400

LB

RT000 111042

127

محمد عمر عمر

159416

LB

RT000 111043

128

مصطفى خضر
عويد

159429

LB

RT000 111044

129

سعيدة عبد العزيز
غنيم

159448

LB

RT000 111045

130

توفيق محمود
العلي

159454

LB

RT000 111046

131

عصام جودت
الزعبي

159919

LB

RT000 111047

132

احمد ناظم طبالن

159925

LB

RT000 111048

133

محمد علي عبدو

159933

LB

RT000 111049

134

محمد علي الراعي

159939

LB

RT000 111050

135

يحي مصطفى
الكيالني

159942

LB

RT000 111051

136

مصطفى حسني
بوالد

159970

LB

RT000 111052

181
182

137

نجاح مدحت عبد
القادر

168652

LB

RT000 111055

183

138

عامر بشير جرجس 168666

LB

RT000 111056

139

حسني علي الشامي 168698

LB

RT000 111057

184

140

محمد احمد عبد
الله

168718

LB

RT000 111058

185

141

محمود دسي
خشان

168871

LB

RT000 111059

142

نجال شحادة
اسكندر

168888

LB

RT000 111060

186
187

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

حسام محمد فوزي 169163
الحسني دندشي
171020
كفاح محمود
الحمد
171423
عبد املجيد خالد
الحلبي(ورثة)
171571
حسني علي ديب
171608
زهير عبد الفتاح
االبرش
محمد احمد محسن 171695
171781
احمد سرور عبد
الله
ربيع مروان شديد 172243
ضياء ابراهيم نقوال 176605
محمد احمد الزعبي 176935
176943
حسن اكمال
الصالح
177037
محمود محمد
زهرمان
177171
احمد سماني
سماني
خالد سهيل طربيه 177186
177209
وليد عبد السالم
حدارة
سعيد نايف بقاعي 177242
177252
مصطفى محي
الدين نعمان
علي محمد الحلبي 177479
177541
ابراهيم محمود
الزعبي
ابراهيم مصلح فايز 177550
177724
معتصم جبرا
معماري
177742
علي اسعد علي
177785
مصطفى محمد
سلمى
غازي علي الشامي 177791
177795
مصطفى احمد
امليناوي
177821
عوض سعيد
عوض
177851
خليل محمود
حسن
177856
محمد شفيق
محمود
177881
عبدو علي قدور
يوسف
ماجد توفيق العلي 177898
179674
خضر خالد
املصطفى الجندي
179927
عبد الحق محمد
الزعبي
محمد حسني ملص 179958
180024
مصطفى محمد
عقل
180051
جميل عبد الله
الحموي
180098
زهير محي الدين
سلوم
180134
ايوب علي السيد
180176
بطرس يوسف
الخوري
180190
خالد مصلح فايز
محمد عبد اللطيف 180196
حدارة
180205
الياس عبد الله
طنوس
وليد احمد شحادة 180224

LB

RT000 112785

LB

RT000 112786

213
214

LB

RT000 112787

215

LB
LB

RT000 112788
RT000 112789

LB

RT000 112790

LB
LB

RT000 112791
RT000 112792

LB

RT000 112793

LB

RT000 112794

LB
LB

RT000 112795
RT000 112796

LB
LB

RT000 112797
RT000 111402

LB

RT000 111404

LB

RT000 111406

229
230

180235

LB

RT000 111408

231

LB
LB

RT000 111411
RT000 111413

232

علي محمد الشيخ
علي
اسعد الياس النشار 180253
محمد قاسم حسن 180289
محمد قاسم اغا
باكير

LB

RT000 111063

188

LB

RT000 111067

189

LB

RT000 111069

190

LB
LB

RT000 111071
RT000 111072

LB
LB

RT000 111073
RT000 111074

191
192
193
194

LB
LB
LB
LB

111075
111079
111080
111081

RT000
RT000
RT000
RT000

LB

RT000 111082

LB

RT000 111084

LB
LB

RT000 111088
RT000 111089

LB
LB

RT000 111090
RT000 111091

LB
LB

RT000 111313
RT000 111315

LB
LB

RT000 111316
RT000 111320

LB
LB

RT000 111321
RT000 111323

LB
LB

RT000 111324
RT000 111355

LB

RT000 112784

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

233

احمد محمد عبد
القادر حسني
صالح الدين يونس
محمد
محمود احمد
النابوش
علي خالد عز الدين
حاتم محمد حسني
حسني محمود عقل
عارف احمد
املصري
حسن محمود
مصطفى
جميل خالد املنير
رفيق نادر حنا
محمد احمد خدوج
علي محمد محسن
محمود احمد
ضاهر
ناديا سعد فرح
رويده محمد مطر
عيلة عبدالله خليل
عبد الله
احمد مصطفى
عبدو
ابراهيم سميح
هاجار
يوسف اسكاف
مخائيل
ماهر قحطان
املرعبي
سميرة ابراهيم
البياض
جرجس ابراهيم
جرجس عبدالله
ابراهيم
حافظ نعيم
منصور
جورج ساسني
سمعان
ميالد عبد الله
القالية
حسن احمد الحسن
محمد محمود
قدور
مصطفى الشيخ
عمر الرفاعي
ربيع فوزي زكريا
اسيا دياب الخوري
حبيب مطانيوس
قحوش
خالد محمد االسمر
كاتيا عيد عيد
شفيق زاكي
سليمان
ميشال رامز بربر
قاسم محمد الترك
احمد محمد االحمد
الياس ديب اسكندر
ديب
مصطفى محمد
خضر
عبد الرحمن سعيد
حدارة
محمد محمود
حسن
ناصر محمد علي
ربيع محمد جمال
املحمد
يوسف صالح
السعدي
حمزة احمد
املصري
مصطفى حمود
احمد حمود

180304

LB

RT000 111419

180311

LB

RT000 111421

180404

LB

RT000 111422

180409
180440
180445
180457

LB
LB
LB
LB

112411
111423
111424
111425

RT000
RT000
RT000
RT000

180485

LB

RT000 111426

180565
181383
183242
183244
183252

LB
LB
LB
LB
LB

111429
111430
111432
111433
111434

RT000
RT000
RT000
RT000
RT000

183378
183400
184239

LB
LB
LB

RT000 111435
RT000 111436
RT000 111437

184600

LB

RT000 111438

184712

LB

RT000 111440

185152

LB

RT000 111442

185170

LB

RT000 111443

185178

LB

RT000 111444

185208

LB

RT000 111445

185751

LB

RT000 111446

185839

LB

RT000 111447

186129

LB

RT000 111448

186189
208757

LB
LB

RT000 111449
RT000 111452

208773

LB

RT000 111453

211131
211650
211726

LB
LB
LB

RT000 111456
RT000 111457
RT000 111459

213055
214057
214777

LB
LB
LB

RT000 111463
RT000 111466
RT000 111467

217348
217575
218395
221629

LB
LB
LB
LB

111470
111472
111509
111511

RT000
RT000
RT000
RT000

231903

LB

RT000 111512

237212

LB

RT000 111519

241815

LB

RT000 111524

244370
244408

LB
LB

RT000 111528
RT000 111530

245704

LB

RT000 111534

249746

LB

RT000 111539

250368

LB

RT000 111540
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إعالنات

234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

جود جرجس
هوشر
محمد دياب عبد
القادر
بالل محمد قدور
رانية عصام الفوال
محمد جهاد احمد
خليل
جاسم محمد
الزوري العيد
رائد علي الحسني
جمال محمد
البعريني
حسن علي قاسم
علي مصطفى
اسماعيل
مصطفى علي
السايس
محمد عبد الكريم
خلف
مطانيوس هيفا
كنعان
محمد درويش
االبراهيم
عبد الرزاق عبد
الكريم محمد خالد
محمد حسن
العباس
خالد احمد قاسم
خالد حسني
الحسني
عمر محمد نعمان
رفاعي
هشام حسن
الرشيدي
شريف رشيد
الشيحان
علي يوسف تامر
محمد علي عثمان
عبدو
ذكريا محمود
السيد
حسني عطى السيد
عمر يوسف البوظ
احمد توفيق عبيد
زياد عفيف عبود
علي عبدالكريم
مصطفى العدة
عمر عارف العارف
احمد عبدالحق
اسماعيل
عبدالوهاب علي
سفر
محمد عبدالله
ناصر
كايد محمود
الصالح
نادر خضر سعد
الدين
مخيبر حنا االشقر
وسيم محم جعفر
ابراهيم مصطفى
البوبلي
احمد محمد سعود
ابوزيد
ماجد حسن املير
محمود محمد طه
اغناطيوس انطون
عبد املسيح
صالح عبدالله ابو
النعاج
حسني صبحي
السيد
ماجد مهدي سيف
الدين

19

254721

LB

RT000 111543

279

محمد تركي
الياسني

749726

LB

RT000 111893

326

خالد محمد وليد
نجيب

LB 1360794

RT000 112272

258228

LB

RT000 111548

280

احمد محمد السيد

752994

LB

RT000 111894

327

حسن احمد صوفان LB 1378063

RT000 112287

258263
258309
259474

LB
LB
LB

RT000 111550
RT000 111554
RT000 111555

281

حسام عبدو
قجاجو

757677

LB

RT000 111896

328

محمد احمد احمد

LB 1426231

RT000 112297

282

حيدر خليل حسن

757717

LB

RT000 111897

329

عثمان احمد
الحميد

LB 1439827

RT000 112302

283

خضر محمود
حسن

757734

LB

RT000 111898

330

260491

LB

RT000 111612

محمود محمد
شهاب

LB 1455212

RT000 112304

284

ربيع محمد يحيى
املصري

765004

LB

RT000 111899

331

260663
261314

LB
LB

RT000 111613
RT000 111616

احمد محمد ديب
الرفاعي

LB 1481143

RT000 112311

285

احمد محمد عاصي 812437
الفاطمة

LB

RT000 111904

332

261877
268263

LB
LB

RT000 111617
RT000 111620

286

احمد عبد الحميد
حدارة

815405

LB

RT000 111905

احمد عبد القادر
عبد القادر محمود

LB 1520985

RT000 112412

333

287

حسني علي
البعريني

818006

LB

RT000 111906

فاطمة محمد
عباس

LB 1539774

RT000 112320

268369

LB

RT000 111622

288

مروان خالد عبد
اللطيف املراد

819054

LB

RT000 111907

268975

LB

RT000 111623

289

علي محمود
السحمراني

837002

LB

RT000 111911

269527

LB

RT000 111749

290

خضر علي الزعبي

850770

LB

RT000 111915

269654

LB

RT000 111626

291

خالد احمد رجبية

852229

LB

RT000 112495

292

محمد علي واكد

868306

LB

277859

LB

RT000 111628

280757

LB

RT000 111630

289717
292811

LB
LB

RT000 111636
RT000 111641

334

سالم محمود قدور

LB 1615155

RT000 112327

335

رفيق عزيز
الشدراوي

LB 1626695

RT000 112328

336

طالل علي الحمود

LB 1632937

RT000 112329

337

عبده كامل سعد
الدين

LB 1635938

RT000 112332

338

ابراهيم محمد
صبحي الحلبي

LB 1727671

RT000 112415

RT000 112512

293

خالد سعيد شرف

875862

LB

RT000 112504

339

فواز محمود
الحسن

LB 1758353

RT000 112418

294

مصطفى ابراهيم
الغفري

877533

LB

RT000 112509

340

حسن محمود ياغي LB 1765746

RT000 112419

295

خالد علي .اسعد

878229

LB

RT000 112506

341

احمد خالد العكاري LB 1794403

RT000 112420

296

نزيه محمد اسعد

878403

LB

RT000 112513

342

اسماء خضر طالب

LB 1807138

RT000 112421

297

حسان احمد حيدر

880151

LB

RT000 112502

343

احمد محمد القاسم LB 1834977

RT000 112423

295693

LB

RT000 111644

298

غسان صالح عوض 962504

LB

RT000 111928

344

خالد محمد حسن.

LB 1945764

RT000 112427

299

307094

LB

RT000 111657

حسان اسماعيل
الصوفى

969779

LB

RT000 111929

345

سهام راشد راشد
طحان

LB 1952479

RT000 112428

300

ماهر حسن املير

LB 1050027

RT000 111934

346

حسني تركي العبيد LB 2022658

RT000 112429

311726

LB

RT000 111661

301

مشهور حنا
يعقوب

LB 1068110

RT000 111939

347

فطوم طالب شاكر

LB 2023084

RT000 112430

348

313469
320102

LB
LB

RT000 111667
RT000 111677

302

نبيل علي الخطيب

LB 1070779

RT000 111944

يونس علي شرف
الدين

LB 2042613

RT000 112431

303

جهاد حسن السيد

LB 1114417

RT000 111949

349

علي هادي عبيد

LB 2139499

RT000 112435

304

نزار سميح عزام

LB 1122396

RT000 111950

350

ايلي اسعد سعد

LB 2151622

RT000 112437

325941

LB

RT000 111684

305

محمد عبدالرزاق
شقرة

LB 1124272

RT000 111951

351

دنيا جميل الكنج

LB 2162987

RT000 112438

352

غيث خالد حمود

LB 2191556

RT000 112441

330107
369096
369645
471623
476026

LB
LB
LB
LB
LB

111689
111709
111713
111722
111782

RT000
RT000
RT000
RT000
RT000

306

سامر عامر عياش

LB 1128624

RT000 111952

353

307

يوسف حسن
موسى

LB 1144212

RT000 112133

مصطفى محمد
محمد

LB 2235634

RT000 112443

354

الياس فريز سعد

LB 2362032

RT000 112446

308

سعد محمد موسى LB 1155988

RT000 112138

355

وائل احمد غيه

LB 2438032

RT000 112449

309

سيمون اسماعيل
اسحق

LB 1158762

RT000 112140

356

عامر محمد
صبحي الحلبي

LB 2443195

RT000 112450

511574
529078

LB
LB

RT000 111786
RT000 111809

310

محمد فخري اشقر

LB 1176525

RT000 112155

357

احمد نصر عبود

LB 2451379

RT000 112451

311

محمد توفيق
توفيق عويك

LB 1181170

RT000 112158

358

خالد .علي املصري

LB 2452098

RT000 112452

539117

LB

RT000 111812

312

احمد شوكت زكريا

LB 1185132

RT000 112160

359

راني رفيق السيد

LB 2452951

RT000 112453

313

ناصر محمد درابي LB 1194253

RT000 112162

360

556501

LB

RT000 111833

مصطفى أحمد
حمود

LB 2461826

RT000 112455

314

طوني ابراهيم
جعلوك

LB 1200827

RT000 112163

361

كفاح عبده الكسار

LB 2519393

RT000 112460

556913

LB

RT000 111845

315

363

560009

LB

316

364

565273
565338
568030

LB
LB
LB

317

عادل علي حويجي

LB 1217979

RT000 112180

خضر أحمد عبد
الله

LB 3109456

RT000 112478

RT000 111871
RT000 111872
RT000 111874

جمال محمد علي
محمد البردوع

LB 1208785

RT000 112177

احمد محمود
عبدالله

LB 3107938

RT000 112477

RT000 111869

بسام محمود
كريدي

LB 1205999

112173

362

علي محمد الحميدLB 2558217 .

RT000 112462

318

خضر محمد
عبدالله

LB 1220376

RT000 112200

365

مهيد احمد طرفه

180414

LB

RT000 112496

366

586563

LB

RT000 111877

319

فخر الدين عمر
الرفاعي

LB 1227312

RT000 112203

سعود حسني
سعود

841545

LB

RT000 112498

367

618586
624424
662444

LB
LB
LB

RT000 111880
RT000 111881
RT000 111882

320

مصطفى محمد
عبد السالم
البعريني

LB 1228862

RT000 112209

فوزي محمد
العثمان

280921

LB

RT000 112504

662566

LB

RT000 111883

RT000

368

سجيع جميل
الجبيلي

340169

LB

RT000 112509

321

احمد عبده قاسم

LB 1274360

RT000 112221

369

أسامة خضر غزيل

LB 2039518

RT000 112510

322

عدنان حسني خضر LB 1274625
املصري

RT000 112223

370

سوسن يوسف
سليمان

LB 2110945

RT000 112511

323

حسام احمد الحسن LB 1280727

RT000 112226

371

فؤاد عبود الشيخ

LB

RT000 112513

683149

LB

RT000 111884

324

احمد محمد توفيق LB 1304907
عطية

RT000 112245

729993

LB

RT000 111889

325

LB 1311865

RT000 112261

سليمان خالد
فاعور

570645

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1856
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رياضة

تصفيات مونديال 2018

هولندا في مرحلة الموت البطيء
تنتظر هولندا الليلة
عيش مأساة عدم
التأهل الى نهائيات
كأس العالم (أرشيف)

هي هولندا مجددًا .تلك البالد التي أنجبت
مواهب فذة بالجملة ،تنتظر الليلة
صفارة نهاية مباراتها مع السويد لتبدأ
ً
فصال جديدًا من البكاء الناتج من عدم
تأهلها إلى المونديال .هو أمر اعتاده
الهولنديون وأسبابه كثيرة
شربل ّ
كريم
لــم يـكــن بــاإلم ـكــان تـصــديــق مــا حصل
مع املنتخب الهولندي في التصفيات
املؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2018
لـكــرة الـقــدم فــي روس ـيــا .ذاك املنتخب
ال ــذي ك ــان فــي فـتــرة مــن الـفـتــرات قبلة
ل ــأن ــدي ــة وك ـش ــاف ـي ـه ــا الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فــي
اصطياد املواهب .وهو املنتخب الذي
قـ ّـدم يوهان كرويف ويوهان نيسكنز
ورود غوليت وفرانك رايكارد وماركو
فـ ـ ــان ب ــاس ــن وديـ ـنـ ـي ــس ب ـيــرغ ـكــامــب
وغ ـي ــره ــم ال ـك ـث ـي ــري ــن .ل ـك ــن م ــع م ــرور
الزمن باتت هولندا مجرد دولة عادية
فــي عــالــم الـفــوتـبــول ،وهــي الـتــي كانت
رائ ــدة فــي اخ ـتــراع فلسفاته ،مـصـ ّـدرة
من أنديتها مواهب محلية واجنبية،
ّ
ومدربني اغنوا اوروبا كلها ،لكن ليس
بعد اآلن...
صحيح ان الهولنديني بلغوا املباراة
الـنـهــائـيــة ملــونــديــال  2010ثــم احـتـلــوا
املركز الثالث في املونديال الذي تاله،
لكن من تابع عن كثب الكرة الهولندية

كرويف أول
كان ّ
من توقع تدهورًا في حال
المنتخب الهولندي
واحوالها في االعــوام الستة االخيرة،
ادرك بــال ـتــأك ـيــد أن م ــرح ـل ــة ال ـه ـبــوط
ُ
آتـيــة ال مـحــالــة ،وق ــد تــرجــم ه ــذا االمــر
في عدم تمكن املنتخب البرتقالي من
ب ـلــوغ نـهــائـيــات ك ــأس اوروب ـ ــا ،2016
ل ـي ـق ــف ال ـ ـيـ ــوم ام ـ ـ ــام امل ـ ــأس ـ ــاة نـفـسـهــا
التي عرفها بــن عامي  1982و،1984
والـتــي للمصادفة تلت بلوغه نهائي
املونديال في عامي  1974و.1976
وقـ ـ ـت ـ ــذاك لـ ــم ت ـن ـت ـظــر ه ــولـ ـن ــدا ك ـث ـي ـرًا
للنهوض مـجــددًا ،اذ رغــم عجزها عن
بـلــوغ مــونــديــال ّ ،1986
بجيل
تنعمت
ٍ
رائع بعد عامني ،لتحمل لقبها الدولي
الوحيد في كأس االمم االوروبية .لكن

بعد فشل حقبة املونديال الحالية ،ال
ُ
يمكن تشبيه تـلــك املــرحـلــة بـمــا تـقـ ِـدم
عـلـيــه ه ــول ـن ــدا ،اذ ال م ــواه ــب جــديــدة
ع ـل ــى صـ ـ ــورة غ ــول ـي ــت وفـ ـ ــان ب ــاس ــن،
وال م ــدرب يحمل اف ـكــارًا عـصــريــة ،وال
انــديــة مــرشـحــة لـلـبــروز عـلــى الـســاحــة
االوروب ـي ــة ه ــذا املــوســم لتعطي دفعة
م ـع ـن ــوي ــة وفـ ـنـ ـي ــة لـ ـلـ ـك ــرة فـ ــي الـ ـب ــاد
املنخفضة.

أما اسباب تدهور املنتخب الهولندي
فهي كثيرة ،وتبدأ من االتحاد املحلي
الــذي يبدو كأنه يــدور في نفس دائرة
االسماء في كل مرة يختار فيها مدربًا
لـ ـت ــدري ــب "األوران ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــي" .ف ـم ــن غ ــوس
هيدينك الــذي استنفد افكاره وسبقه
تطور الكرة ،الى داني بليند الذي كان
ّ
وتحول في ليلة وضحاها
مساعدًا له
ال ــى م ــدرب للمنتخب الــوط ـنــي اثـبــت

فشله عـنــدمــا سـقــط ام ــام بـلـغــاريــا في
التصفيات بعدما اشرك املدافع اليافع
ماتييس دي ليت صــاحــب ال ــ 17عامًا
فـقــط ،فــأخـطــأ االخ ـيــر (رغ ــم موهبته)
ت ـحــت ال ـض ـغ ــوط ،وت ـسـ ّـبــب بــالـهــدفــن
اللذين دخال مرمى بالده ،فتمت اقالة
وقت اعتقد فيه الكل
بليند .لكن ،وفي ٍ
بـ ــأن ال ـبــوص ـلــة سـتـتـجــه الـ ــى رون ــال ــد
كومان الذي ّ
يعد ابرز مدربي هولندا

حــالـيــا ،ك ــادت االدارة تنتحر بتثبيت
مساعد بليند الحارس السابق فريد
غريم في منصب املــدرب ،حتى ذهبت
الــى اعتماد ديــك ادفــوكــات فــي خطوة
ّ
متخلفة ايضًا.
اذًا هــي مشكلة مزمنة عنوانها عدم
اختيار امل ــدرب الصحيح او االتجاه
ـدرب
ال ـ ـ ــى خـ ـط ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـج ـل ــب م ـ ـ ـ ٍ
اجنبي (آخــر مــدرب اجنبي لهولندا
كان النمسوي الشهير إرنست هابل
عام  ،)1978لكن املشكلة اكبر عندما
يرتبط االم ــر بالتشكيلة الهولندية
ال ـ ـتـ ــي شـ ـ ــاخ نـ ـج ــومـ ـه ــا ،مـ ـث ــل اريـ ــن
روب ــن وروب ــن فــان بيرسي وويسلي
سنايدر ،ولم تستطع هولندا ايجاد
مـ ــن ي ـم ـك ـن ـهــم حـ ـم ــل ال ـش ـع ـل ــة خـلــف
ه ـ ـ ــؤالء ،فـ ـك ــان م ــن ت ـ ـ ّـم اس ـت ــدع ــاؤه ــم
مجرد فقاعات هــواء اعالمية ،ولقوا
الفشل الذريع على الساحة الدولية.
وهذا االمر ّ
مرده الى سببني :اولهما
رمي هولندا ملواهبها تحت االضواء
ق ـب ــل ن ـضــوج ـهــا (ت ـم ــام ــا م ـث ــل حــالــة
دي لـيــت) ،وثانيهما ضعف الــدوري
ال ـه ــول ـن ــدي ال ـ ــذي ال يـخـلــق لــاعـبــن
ال ـش ـب ــان ذاك االحـ ـتـ ـك ــاك الـتـنــافـســي
الحقيقي ،مــا يجعلهم غـيــر قــادريــن
على مجاراة خصومهم على الساحة
الخارجية.
كذلك ،يضاف الى هذه املسألة ّ
تسرع
النجوم الصاعدين في االنتقال الى
دوري اقـ ـ ــوى ،ع ـلــى غ ـ ــرار م ــا حصل
مــع ممفيس ديـبــاي الــذي تـحـ ّـول الى
مانشستر يونايتد ،ليظهر بعدها ان
نقلته كانت خطوة سيئة دفع ثمنها
غاليًا املنتخب والالعب شخصيًا.
ه ــول ـن ــدا خ ـ ــارج امل ــون ــدي ــال .ه ــو امــر
يستع ْد تصريح
غير مستغرب ،فمن
ِ
ال ــراح ــل الـكـبـيــر ي ــوه ــان ك ــروي ــف في
 2010ي ـع ــرف ال ـس ـبــب ال ــرئ ـي ــس .هو
توقعها عندما قال :نحن نتخلى عن
انفسنا بتخلينا عن الكرة الشاملة".
مات كرويف ،وها هو منتخب بالده
في مرحلة املوت البطيء بعد تخليه
عن مبادئ ملهمه االول.

نتائج وبرنامج التصفيات األوروبية
 -المجموعة الرابعة:

 -5جورجيا  5من 10
 -6مولدافيا  6من 10

صربيا – جورجيا 0-1
ألكسندر بريوفيتش (.)74

 -المجموعة السابعة:

ويلز – جمهورية إيرلندا 1-0
جيمس ماكالين (.)57

ألبانيا – إيطاليا 1-0
أنطونيو كاندريفا (.)73

مولدافيا – النمسا 1-0
لويس شوب (.)69

مقدونيا  - 0-4ليشتنشتاين
فيسار موسليو ( )36وألكسندر
ترايكوفسكي ( )39وإينيس باردي
( )66وأريان أديمي (.)68

الترتيب: -1ص ــرب ـي ــا  21ن ـق ـط ــة مـ ــن 10
مباريات (تأهلت)
 -2إيرلندا  19من 10
 -3ويلز  17من 10
 -4النمسا  15من 10

إسرائيل – إسبانيا 1-0
أسيير إياراميندي (.)76

الترتيب: -1إس ـبــان ـيــا  28نـقـطــة م ــن 10
مباريات (تأهلت)
 -2إيطاليا  23من 10
 -3ألبانيا  13من 10
 -4إسرائيل  12من 10
 -5مقدونيا  11من 10
 -6ليشتنشتاين  0من 10
 المجموعة التاسعة:أيسلندا – كوسوفو 0-2
جـ ـيـ ـلـ ـف ــي سـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــوردس ـ ــون ()40
ويوهان غودموندسون (.)68
أوكرانيا – كرواتيا 2-0
أندريه كراماريتش ( 62و.)70

فنلندا – تركيا 2-2
بـ ــولـ ــوس أرايـ ـ ـ ـ ــوري ( )76وج ــوي ــل
بــوهــانـبــالــو ( )88لـفـنـلـنــدا ،وسينك
توسون ( 57و )83لتركيا.
الترتيب: -1أي ـس ـل ـنــدا  22ن ـق ـطــة م ــن 10
مباريات (تأهلت)
 -2كرواتيا  20من 10
 -3أوكرانيا  17من 10
 -4تركيا  15من 10
 -5فنلندا  9من 10
 -6كوسوفو  1من 10

برنامج مباريات الليلة
 املجموعة األولى:فرنسا  -بيالروسيا ()21,45
هولندا  -السويد ()21,45
لوكسمبور  -بلغاريا ()21,45
 املجموعة الثانية:املجر  -جزر فارو ()21,45
التفيا  -أندورا ()21,45
البرتغال  -سويسرا ()21,45
 املجموعة الثامنة:بلجيكا  -قبرص ()21,45
اليونان  -جبل طارق ()21,45
إستونيا  -البوسنة ()21,45
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رياضة
كأس اسيا 2019

السلة اللبنانية

منتخب لبنان الكروي أمام تاريخ جديد
ي ــدخ ــل مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ل ـك ــرة ال ـقــدم
ال ـيــوم ال ــى ملعب املــديـنــة الرياضية
مل ــواج ـه ــة ضـيـفــه الـ ـك ــوري الـشـمــالــي
عند الساعة  17.30ضمن تصفيات
كأس آسيا وعينه على نقاط املباراة
كي تكون بطاقة سفره الى اإلمــارات
عام  2019حيث ستقام النهائيات.
يعتبر املــديــر الـفـنــي ملنتخب لبنان
املونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش
أن ال ـ ـيـ ــوم قـ ــد يـ ـك ــون ت ــاري ـخ ـي ــا فــي
سجالت الكرة اللبنانية حني يتأهل
لبنان الــى النهائيات للمرة األولــى
عبر التصفيات فــي حــال ف ــوزه على
الكوري الشمالي.
صـحـيــح أن الـحـســابــات عـلــى ال ــورق
ً
ت ـط ـل ــب ت ـ ـ ـعـ ـ ــادال ب ـ ــن هـ ــونـ ــغ ك ــون ــغ
ّ
وضـ ـيـ ـفـ ـتـ ـه ــا م ــالـ ـي ــزي ــا كـ ـ ــي يـ ـت ــأك ــد
التأهل اللبناني في حال الفوز ،وإال
ً
فسيكون تأهل لبنان ،نظريًا ،مؤجال
بانتظار نتائج املرحلتني األخيرتني.
لـكــن ف ــوز لـبـنــان فــي املـنـطــق الـكــروي
ي ـع ـنــي ت ــأه ـل ــه ال ـ ــى اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ل ـكــون
السيناريو الوحيد الذي يحرم لبنان
حينها هو فوز هونغ كونغ وماليزيا
في جميع مبارياتهما املقبلة ،وهذا
صعب جدًا.

المدربان مع َ
قائدي المنتخبين قبل المؤتمر الصحافي
ب ـن ـ ً
ـاء عـلـيــه ،ف ــي ك ــام رادولــوف ـي ـتــش
الكثير من الواقعية .فاليوم قد يكون
ت ــاري ـخ ـي ــا ،وهـ ــو م ــا يـتـطـلــب وج ــود
«السالح» األول في «معركة» التأهل،
أي الجمهور .أمر يعلمه تمامًا املدرب
رادولوفيتش وقائد منتخبه حسن
مـعـتــوق ،ولــذلــك ّ
وج ـهــا رســالــة أمــس
خ ــال املــؤتـمــر الـصـحــافــي فــي فندق
ري ـف ـي ـيــرا ،ف ـكــان ك ــام رادولــوف ـي ـتــش

مـعـ ِّـبـرًا حــن ق ــال« :ي ـجــب أن تـتـ ّ
ـوحــد
األل ــوان كلها خلف املنتخب .فليكن
لون الجميع لون املنتخب .والعبوه
ي ـس ـت ـح ـق ــون ك ـ ــل ال ـ ــدع ـ ــم وال ـت ـق ــدي ــر
واملؤازرة ،ألنهم صورة الوطن».
معتوق ،من جهته ،طالب الجمهور
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي بـ ــال ـ ـح ـ ـضـ ــور بـ ـكـ ـث ــاف ــة
ّ
بأمس
وتشجيع الالعبني الذين هم
الـحــاجــة لـهــم لتحقيق ال ـفــوز الحلم

والتأهل إلى اإلمارات.
ف ـن ـيــا ،يـتـفــق رادول ــوف ـي ـت ــش وم ــدرب
امل ـن ـت ـخــب ال ـ ـكـ ــوري ي ـ ــورن أن ــدرس ــن،
على صعوبة امل ـب ــاراة .وفيما ّ
يعول
رادولــوف ـي ـتــش عـلــى حـمــاســة العبيه
وتصميمهم ومؤازرة الجمهور لهم،
ّ
يؤكد أندرسن أن عناصره استعدوا
ج ـي ـدًا ل ـل ـق ــاء ،وقـ ــد ت ـخ ـطــوا الـخـيـبــة
مــن ج ــراء خـطــف لـبـنــان الـتـعــادل في
بيونغيانغ في اللحظة األخيرة يوم
 5أيلول املاضي.
مــن جــانـبــه ،لـفــت رادولــوف ـي ـتــش إلــى
أن اللقاء قد يكون تاريخيًا للجميع،
ف ـ ــ«ن ـ ـحـ ــن مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدرون ب ـ ـ ـ ــ 7ن ـ ـقـ ــاط،
وجـ ــاهـ ــزون ع ـلــى رغـ ــم غ ـي ــاب حسن
سـعــد (س ــون ــي) ونـ ــادر مـطــر بــداعــي
اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة ،لـ ـك ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة وح ـ ــدة
متكاملة ،ويـعــرف أفــرادهــا أدواره ــم
ومؤهلون لها .ونضع نصب أعيننا
ال ـ ـتـ ــأهـ ــل لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن خ ــال
التصفيات ،ومــواصـلــة مسيرة عدم
ال ـخ ـســارة املـسـتـمــرة مـنــذ  18شـهـرًا.
كذلك إن كسب النقاط الثالث املؤهلة
ّ
يحسن موقعنا في تصنيف االتحاد
الدولي وخالل قرعة النهائيات».

تصفيات آسيا

سيدني بوابة سوريا نحو المونديال
«ال شك في أن مباراتنا مع أوستراليا
في سيدني صعبة ،ورغم غياب خمسة
العبني (بسبب اإليقاف أو اإلصابات)
فقد اعتدنا ّاللعب خارج أرضنا» .بهذه
ال ـع ـبــارة لــخــص أي ـمــن الـحـكـيــم ،مــدرب
منتخب ســوريــا فــي مقابلة مــع وكالة
«ف ــران ــس ب ــرس» امل ـب ــاراة ال ـتــي ستقام
ال ـي ــوم ال ـســاعــة  12,00ظ ـه ـرًا بتوقيت
بيروت ،أمــام املضيف األوسترالي في
إياب امللحق اآلسيوي ضمن تصفيات
كأس العالم .2018
وانتزع املنتخب السوري بفضل ركلة
جـ ـ ــزاء ل ـع ـمــر الـ ـس ــوم ــة ،الـ ـتـ ـع ــادل 1-1
قبل دقــائــق مــن نهاية م ـبــاراة الــذهــاب
فــي مــالـيــزيــا األس ـبــوع املــاضــي ،وبــات
يحتاج إلــى الفوز أو التعادل بنتيجة
أكـ ـب ــر ل ـع ـب ــور امل ـل ـح ــق اآلس ـ ـيـ ــوي إل ــى
ملحق دول ــي ضــد راب ــع الـكــونـكــاكــاف،
املـحـطــة األخ ـيــرة قـبــل بـلــوغ املــونــديــال
للمرة األولى.
ّ
ً
تصريح الحكيم يبدو فعال في محله،
إذ إن م ـ ـب ـ ــاراة اإلي ـ ـ ـ ــاب ال ت ـخ ـل ــو مــن
صعوبة ،وهذا ما يتطلب من الالعبني
السوريني التركيز التام طوال الدقائق
الـ  ،90وتقديم كل ما يملكونه في هذه

املـ ـب ــاراة الـحــاسـمــة عـلــى غ ــرار م ــا كــان
عليه أداؤه ــم فــي املـنــاسـبــات السابقة
ّ
في التصفيات ،الذي اتسم بالتصميم
واإلرادة والجدية.
أما مسألة الغيابات ولعب املباراة أمام
الجمهور األوسـتــرالــي ،فــإن السوريني
قادرون على تخطيها ،إذ إنهم خاضوا
كــل مـبــاريــاتـهــم خ ــارج أرض ـهــم بسبب
الحرب في بالدهم.
وتـ ـخ ــوض س ــوري ــا اإلي ـ ــاب ف ــي غـيــاب
ثــاثــة العـبــن بسبب تــراكــم اإلن ــذارات،
هم املدافع هادي املصري ،والعب خط
الــوســط خــالــد مبيض ،واملـهــاجــم عمر
خريبني ،إضافة إلى قلب الدفاع أحمد
ال ـصــالــح وع ـم ــرو م ـيــدانــي امل ـصــابــن،
واللذين غابا أيضًا عن مباراة الذهاب.
من جهته ،رأى السومة أن التعادل مع
ً
أوستراليا «كان عادال» ،مشيرًا إلى أن
«مفتاحنا في املباراة الثانية هو الروح
القتالية واإلرادة والكرات الثابتة».
ويبدو البحث عن هــدف مبكر أولوية
سورية ،بحسب فراس الخطيب ،الذي
ً
دخل مباراة الذهاب بديال في الشوط
ال ـث ــان ــي ،وت ـم ـكــن ســري ـعــا م ــن تـحــريــك
خط الهجوم وفتح املجال أمــام فرص

خطرة ،انتهت بحصول السومة على
ركلة الجزاء.
وق ـ ـ ــال ال ـخ ـط ـي ــب لـ ـ ـ «ف ـ ــران ـ ــس ب ـ ــرس»:
«م ـف ـتــاح مـبــاراتـنــا الـثــانـيــة أن نسجل
هــدفــا م ـب ـك ـرًا سـيـسـ ّـهــل عـلـيـنــا ويـغـ ّـيــر

الكثير مــن مـجــريــات امل ـب ــاراة» ،مشيرًا
إلــى أنــه فــي امل ـبــاراة فــي مــالـيــزيــا «كنا
قريبني من الفوز ،خصوصًا أننا قدمنا
م ـبــاراة هجومية بامتياز فــي الشوط
الثاني وصنعنا الكثير من الفرص».

السومة وزمالؤه في حصة تدريبية استعدادًا للمباراة (سعيد خان ــ أ ف ب)

األرجنتين في موقعة «نكون أو ال نكون»
وت ـب ــدو ال ـح ـســابــات ش ــدي ــدة التعقيد،
ف ــال ـب ــرازي ــل امل ـت ـص ــدرة ه ــي الــوح ـيــدة
الـتــي ضمنت إح ــدى البطاقات األربــع
للتأهل املباشر .أمــا البطاقات الثالث
األخـ ـ ـ ــرى ،وب ـط ــاق ــة امل ـل ـح ــق ،ف ــا ت ــزال
مــوضــع تـنــافــس بــن سـتــة منتخبات،
هــي :األوروغـ ــواي ( 28نقطة) ،تشيلي
وكــولــوم ـب ـيــا ( 26نـقـطــة ف ــي املــركــزيــن
الـ ـث ــان ــي وال ـ ـثـ ــالـ ــث تـ ــوال ـ ـيـ ــا) ،ال ـب ـي ــرو
واألرج ـن ـت ــن ( 25نـقـطــة ف ــي املــركــزيــن
ال ـ ــراب ـ ــع والـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس) ،والـ ـ ـب ـ ــاراغ ـ ــواي
السادسة بـ  24نقطة.
وف ــي ح ــال ف ــوزه ــا ،تضمن األرجـنـتــن
ع ـل ــى األق ـ ــل احـ ـت ــال امل ــرك ــز ال ـخــامــس
وخ ــوض املـلـحــق ،نـظـرًا إلــى أن البيرو
وكــولــوم ـب ـيــا ي ـت ــواج ـه ــان ف ــي ال ـجــولــة

فوز ثالث لسيدات
هومنتمن عربيًا
حققت سيدات فريق هومنتمن لكرة السلة
فوزهن الثالث ضمن بطولة األندية العربية
املقامة في لبنان على ملعب سنتر مزهر
وجاء على حساب فريق فحيص األردني
-96 ،51-74 ،32-43 ،13-27( 71 – 96
 .)71وكانت أفضل مسجلة في هومنتمن
ريبيكا عقل مع  23نقطة و 6تمريرات
حاسمة ،كما سجلت جيسيكا برالند 22
نقطة ،وكاميل ليتل  14نقطة و 14كرة
مرتدة و 8تمريرات حاسمة حيث كانت
تحتاج الى تمريرتني لتحقق "تريبل دوبل"،
والتويا ويليامس  13نقطة و 11كرة مرتدة.
ومن الفحيص ،كانت أليكسي كايري
األفضل بـ 20نقطة.
وفي مباراة ثانية ،حقق فريق الصفاقسي
التونسي فوزه الثاني في مقابل خسارة
وحيدة كانت أمام املضيف ،وجاء الفوز
على حساب فريق حسني داي الجزائري
بفارق  24نقطة ( ،)48 – 72حيث تقلبت
نتائج األرباع تبعًا ملحاوالت مدرب الفريق
التونسي من أجل إشراك جميع الالعبات.
وسجلت العبة الصفاقسي وفاء اللبيري
 16نقطة ،وأضافت سلمى املناصرية 15
نقطة مع  13متابعة ،والتيا ويليامس 10
نقاط مع  8متابعات .ومن الفريق الجزائري
سجلت بيتي كالنغا ٍّ 19نقطة مع 10
متابعات و 7نقاط لكل من عايشة بن عودة
وتيتي أنتومبا.
ُ
إشارة إلى أن البطولة تقام بنظام الدوري
من مرحلة واحدة وتتأهل الفرق األربعة
األولى إلى الدور نصف النهائي ،فيلعب
األول مع الرابع ،والثاني مع الثالث ،والفائزان
يتواجهان على اللقب.

سوق االنتقاالت

قلب هاينكس أعاده إلى بايرن

تصفيات أميركا الجنوبية

سيضبط األرجنتينيون قلوبهم على
تــوقـيــت املـ ـب ــاراة الـحــاسـمــة ملنتخبهم
ب ـق ـي ــادة ن ـج ـمــه ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي أم ــام
املضيفة اإلك ــوادور ،الساعة  2,30فجر
غ ــد ،لتحديد مصيرهم فــي تصفيات
أم ـيــركــا ال ـج ـنــوب ـيــة مل ــون ــدي ــال روس ـيــا
 2018بــن الـتــأهــل مـبــاشــرة أو خــوض
امللحق أو الغياب عــن الـحــدث العاملي
الكبير للمرة األولى منذ عام .1970
وت ـح ـتــاج األرج ـن ـت ــن إل ــى ال ـف ــوز على
اإلكوادور في كيتو ،على ارتفاع يقارب
 2850مترًا عــن سطح البحر ،لتضمن
ع ـل ــى األق ـ ــل احـ ـت ــال امل ــرك ــز ال ـخــامــس
فــي مجموعة أميركا الجنوبية ،الــذي
يؤهل لخوض ملحق ضد نيوزيلندا،
يتأهل الفائز منه إلى كأس العالم.
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األخ ـيــرة الـتــي ستشهد أيـضــا لـقــاءات
بني الباراغواي وفنزويال ،األوروغواي
وبوليفيا ،والبرازيل وتشيلي.
ك ــذل ــك ف ـ ــإن ت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز ل ــن ي ـكــون
ضـمــانــة لـتــأهــل م ـبــاشــر ،إذ ستنتظر
األرجـنـتــن نتيجة املـبــاريــات األخ ــرى،
وال سـ ـيـ ـم ــا م ـ ــا ت ـح ـق ـق ــه ك ــول ــوم ـب ـي ــا
وتشيلي.
ّ
ولخصت صحيفة «ال ناسيون» حال
القلق في األرجنتني ،بقولها إن البالد
«لـيـســت فـقــط عـلــى حــافــة ال ـهــاويــة ،بل
تقف عليها عموديًا».
وتستقبل الـبــرازيــل ضيفتها تشيلي
ف ــي س ــاو ب ــاول ــو ف ــي مـ ـب ــاراة حــاسـمــة
ألب ـط ــال أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة ،املـهــدديــن
أيضًا باحتمال الغياب عن املونديال.

وس ـي ـف ـت ـقــد امل ـن ـت ـخــب ال ـت ـش ـي ـلــي العــب
وس ـط ــه امل ــؤث ــر أرتـ ـ ــورو ف ـي ــدال بسبب
اإليـ ـق ــاف ،م ــع اح ـت ـمــال غ ـيــاب تـشــارلــز
أرانغيز لإلصابة.
ُ
كذلك ت َع ّد املباراة بني البيرو وضيفتها
كولومبيا من األبرز في هذه الجولة.
أما األوروغــواي مضيفة بوليفيا التي
خــرجــت م ــن امل ـنــاف ـســة ،فـضـمـنــت على
األقل خوض امللحق ،وتتأهل مباشرة
في حال الفوز أو التعادل.
وال تـ ـ ـ ـ ــزال الـ ـ ـف ـ ــرص ـ ــة سـ ــان ـ ـحـ ــة أمـ ـ ــام
الباراغواي للتقدم في حال فوزها على
ضيفتها فـنــزويــا الـتــي تـحـتــل املــركــز
األخير في املجموعة.
وتقام جميع املباريات فجر غد الساعة
 2,30بتوقيت بيروت.

ّقدم بايرن ميونيخ األملاني رسميًا مدربه
القديم  -الجديد يوب هاينكس ،في مؤتمر
صحافي استغله األخير ليعترف بأنه وافق
على التحدي الجديد حتى نهاية املوسم
الحالي ،بهدف وحيد ،هو إعادة التوازن إلى
النادي الغالي على قلبه ،موضحًا أنه لم
يكن يرغب «أبدًا» في العودة إلى التدريب.
وقال هاينكس ( 72عامًا)« :لم أكن أريد
ذلك أبدًا ،كان ذلك واضحًا ،واألمر ال يتعلق
بي ،ولكن ببايرن ميونيخ الذي يملك اآلن
الوقت لكي ّيختار بهدوء مدربًا له للموسم
املقبل» .وحذر هاينكس من أنه «ليس ّ
لدي
طموح شخصي ،ليس ّفقط بسبب عمري،
ولكن أيضًا بسبب سجلي بكامله».
وأبرز أنه وافق على رفع التحدي بسبب
«صداقته القوية» مع رئيس بايرن أولي
هونيس ،والعالقات التي حافظ عليها مع
العديد من األشخاص في بايرن ،وبينهم
الالعبون السابقون.
وتابع« :أدين أيضًا بالكثير لبايرن الذي
بدونه لم يكن ممكنًا أن أحظى بمسيرة
دولية مثلما حصل مع ريال مدريد الذي
فزت معه بدوري أبطال أوروبا» عام .1998
من جهة أخرى ،ال يزال برشلونة اإلسباني
مهتمًا بضم البرازيلي فيليبي كوتينيو،
نجم ليفربول اإلنكليزي ،لكن إدارة النادي
الكاتالوني وضعت ديلي آلي نجم توتنهام
ً
هوتسبر االنكليزي بديال له إن لم تحصل
الصفقة .وأوضحت صحيفة «سبورت»
اإلسبانية أنه مع اهتمام ريال مدريد أيضًا
بآلي ،يسعى «السبرز» إلى توقيع عقد
جديد مع العبه سيحصل بموجبه على
ضعف راتبه الحالي تقريبًا ،الذي يصل إلى
 55ألف يورو في األسبوع.
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ثقافة وناس

رحيل

أحد رموز «الجيل الثالث»
في المسرح العراقي

فاضل خليل
أسدل الستارة
عمان ــ حسين دعسة
قد تضع شمس النهار أوزارها على
ّ
مظلة «قهوة طه عطوان» في الكرادة
ّ
في بغداد ،اال أن طلة الفنان املسرحي
واالك ــادي ـم ــي واملـمـثــل فــاضــل خليل،
ل ــن تـ ـع ــود ع ـل ــى م ـ ـسـ ــارات وشـ ـ ــوارع
وخشبات املسرح مرة أخرى .أول من
أمــس ،غــاب الفنان املـعــروف ،وغابت
رؤيـتــه للعرض الكبير ال ــذي يجري
على أرض الرافدين.
غيبه املــوت؛ وكــان هــذا ما يريده في
وقــت غــاب فيه الـعــراق عــن حلم الفن
امل ـس ــرح ــي نـتـيـجــة ت ـ ــردي األوض ـ ــاع
األم ـن ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة.
امل ـســرحــي ال ــذي انـطـفــأ عــن  71عامًا
( 1946ـ مواليد محافظة ميسان) ،ولد
لـعــائـلــة بـسـيـطــة ،ف ــوال ــده ك ــان حالقًا
ووال ــدت ــه خـيــاطــة ع ـب ــاءات نـســائـيــة.
انـ ـتـ ـق ــل مـ ــع ع ــائ ـل ـت ــه إلـ ـ ــى م ـحــاف ـظــة
البصرة ثم إلى العمارة .بعد دراستهِ
في املعهد العالي للعلوم املسرحية
فـ ــي بـ ـلـ ـغ ــاري ــا فـ ــي ص ــوفـ ـي ــا ،حـصــل
على شـهــادة الــدكـتــوراه فــي اإلخــراج
والعلوم املسرحية عام  .1985ترأس
قـســم ال ــدرام ــا ف ــي إذاع ـ ــة ب ـغ ــداد عــام
 1974قـبــل أن يــؤســس كلية الفنون
الـجـمـيـلــة ف ــي جــام ـعــة ال ـح ــدي ــدة في
الـيـمــن ع ــام  1999 - 1998وك ــان أول
عميد لها.
ً
أخرج الراحل ما يقارب عشرين عمال
ً
مسرحيًا منها ما أثــار زوابــع ،حامال
رايـ ـ ــة ال ــوع ــي وال ـت ـن ــوي ــر م ــن بـيـنـهــا:
م ـس ــرح ـي ــة «ت ــأل ــق جـ ــواكـ ــان مــوري ـتــا
وم ـ ـصـ ــرعـ ــه» مـ ــن نـ ـص ــوص ل ـل ـشــاعــر
االسباني بابلو نيرودا ،ثم عمل على
م ـســرح ـيــة «امل ـل ــك ه ــو امل ـل ــك» لـلــراحــل
سعد الله ونوس .ثم جاءت مسرحيته
«مائة عام من املحبة» ببعدها العربي
وال ـق ــوم ــي ال ـت ــي حـ ــازت ث ــاث جــوائــز
فــي «مـهــرجــان قــرطــاج املـســرحــي» في
تونس عام  ،1996بعد عرضها االول

ف ــي ب ـغ ــداد وم ــن ث ــم ف ــي ع ـم ــان .وهــي
ّ
تشكل ثالثية مع مسرحية «في أعالي
الحب» التي تعد من أبرز مسرحياته،
وقـ ـ ــد اكـ ـتـ ـم ــل قـ ـم ــره ــا م ـ ــع م ـســرح ـيــة
«ســدرا» التي فازت بجائزة «التانيت
ال ــذه ـب ــي» ف ــي م ـه ــرج ــان ق ــرط ــاج عــام
 .2001ومـثـلـمــا أحـ ـ ّـب اإلخـ ـ ــراج ،أب ــدع
فــي التمثيل .وكــانــت لــه وقـفــاتــه على
املـ ـس ــارح ال ـج ـمــاه ـيــريــة وم ـشــاركــاتــه
ً
امل ـبــدعــة ف ــي ث ــاث ــن ع ـم ــا مـســرحـيــا،
أبــرزهــا« :النخلة والـجـيــران» ()1969
ال ـت ــي ك ــان ــت ال ـعــامــل األك ـب ــر لـشـهــرتــه
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،إذ اع ـت ـب ــرت امل ـســرح ـيــة
م ــن األعـ ـم ــال الـفـنـيــة ال ـك ـب ـيــرة بسبب
مشاركة عدد كبير من الفنانني الكبار
ف ــي الـ ـع ــراق ف ـي ـهــا وك ــان ــت م ـع ــدة عن
رواي ــة الكاتب الـعــراقــي الــراحــل غائب
طعمة فرمان.
غياب فاضل خليل ،أعاد الى االذهان
أدواره ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـع ــراق ـي ــة ،اذ
م ـث ــل أدوارًا تـ ـ ـ ــراوح بـ ــن ال ـث ــان ــوي ــة
والــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي أفـ ــام مـهـمــة مـنـهــا:
«الـ ـ ـح ـ ــارس» ( )1967ال ـ ــذي أخ ــرج ــه
خليل شــوقــي وكـتــب قصته املـخــرج
الفلسطيني قاسم حــول .كما شارك
ف ــي ب ـطــولــة فـيـلــم «ال ـ ـ ــرأس» ()1976
لـلـمـخــرج فـيـصــل ال ـي ــاس ــري .وكــانــت
لــه صــولــة مــع امل ـخــرج امل ـصــري فــؤاد
التهامي في فيلم «التجربة» (.)1977
وج ـســد شـخـصـيــة وط ـن ـيــة ف ــي فيلم
«األس ـ ــوار» ( )1979للمخرج الكبير
محمد شـكــري جميل ال ــذي يـعــد من
أبرز افالمه.
ينتمي فــاضــل خـلـيــل إل ــى مــا ّ
يسمى
فــي ال ـع ــراق بـ ـ «الـجـيــل ال ـثــالــث» الــذي
ت ــا الـجـيـلــن ال ــري ــادي ــن ال ـهــامــن في
امل ـس ــرح ال ـع ــراق ــي .عــاصــر الـكـثـيــر من
التقلبات السياسية في الـعــراق ،مثل
حرب الخليج األولــى ،وحــرب الخليج
الثانية ،وغزو العراق .2003
حـ ـ ــاول ج ـي ــل ف ــاض ــل خ ـل ـيــل امل ــوازن ــة
ب ــن ال ـن ـهــوض بــالـتـجــربــة املـســرحـيــة

ال ـت ــي ب ــدأه ــا الـ ـ ـ ــرواد ،وبـ ــن ال ـظ ــروف
السياسية فــي ال ـعــراق حـيــث الــرقــابــة
على حرية الرأي والتعبير .هكذا ،لجأ
إل ــى التكثيف مــن اسـتـعـمــال الــرمــوز،
وأخ ـ ــذ املـ ـس ــرح ال ـع ــراق ــي ي ـت ـجــه نحو

أكثر من استعمال الرموز في
مسرحياته ،هربًا من الرقابة
ال ــواق ـع ـي ــة ال ــرم ــزي ــة .ب ــاالض ــاف ــة إل ــى
ه ــذا ،واج ــه ه ــذا الـجـيــل مــا سـ ّـمــي في
العراق بـ «موجة املسرح الهابط» التي
بــدأت بعد الحصار االقتصادي الذي
أعقب حــرب الخليج الثانية .واعتمد

ف ــاض ــل خ ـل ـيــل ف ــي هـ ــذه ال ـف ـت ــرة عـلــى
استعمال أساليب املسرح التجريبي
وال ــواق ـع ـي ــة ال ـس ـح ــري ــة أو الــواق ـع ـيــة
الخيالية وتوظيف املــوروث الشعبي
املحلي الذي استعمله في مسرحيات
«الباب القديم»« ،الشريعة»« ،وخيط
البريسم» ،و«مواويل باب االغا».
أج ـ ـ ـ ــرى فـ ــاضـ ــل خـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ــدراس ــات األكــادي ـم ـيــة ح ــول ظــاهــرة
ت ـ ـ ـ ــردي مـ ـسـ ـت ــوى امل ـ ـس ـ ــرح الـ ـع ــراق ــي
ّ
وال ـعــربــي ،وخـلــص إل ــى أن ذل ــك عائد
إلــى :غياب التخطيط العلمي ،نقص
ال ـك ـف ــاءات ،تــدنــي الـثـقــافــة املـســرحـيــة،
ضـعــف ال ـك ــوادر ،غـيــاب الــريـبـيــرتــوار،
غياب املتفرج املـســاهــم ،غياب الناقد
امل ـت ـخ ـص ــص ،غـ ـي ــاب ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا،
عـ ــدم ت ـف ــرغ ال ـف ـن ــان املـ ـس ــرح ــي ،وق ـلــة

قاعات العرض ذات املواصفات الفنية
العالية.
وك ــان ــت ل ـل ــراح ــل س ـل ـط ـتــه وم ـكــان ـتــه
فــي تــاريــخ امل ـســرح الـجـمــاهـيــري في
العراق من خالل «فرقة املسرح الفني
الـحــديــث» الـتــي تأسست عــام ،1966
ومنها انطلقت أعمال اللجان الفنية
واملـســرحـيــة الـعــراقـيــة الـتــي انتشرت
ً
عــربـيــا ودول ـي ــا وصـ ــوال ال ــى املؤتمر
الـ ـت ــأسـ ـيـ ـس ــي التـ ـ ـح ـ ــاد امل ـس ــرح ـي ــن
 .1976واجترح
العرب في دمشق عام َ
الراحل فكرة «مهرجان أفالم وبرامج
ف ـل ـس ـط ــن» ع ـ ــام  1973ال ـ ـ ــذي بــانــت
رؤاه الـقــومـيــة ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن فـكــرة
املهرجان .فاضل خليل التحق بعربة
خ ـيــال ال ـظ ــل ،ت ــارك ــا غ ـبــار ال ـطــرقــات،
ناعيًا بغداد قبل أن تنعيه.

وقفة

ّ
تبًا ...لقد كان القذافي مسليًا أكثر من أصحاب اللحى!
خليل صويلح
ن ـ ـكـ ــاد ال ن ـ ـعـ ــرف ش ـي ـئ ــا ع ـ ــن األدب
الليبي الجديد! مــاذا ُيكتب في بالد
مـ ــا ب ـع ــد اضـ ـمـ ـح ــال ال ـج ـمــاه ـيــريــة
ال ـع ـظ ـمــى؟ وم ــا ه ــي أب ـ ــرز األص ـ ــوات
هناك؟ وفقًا للمختارات التي ّ
حررها
خ ــال ــد مـ ـط ــاوع (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،ول ـي ـلــى
نعيم املغربي ،تحت عنوان «شمس
على نوافذ مغلقة» (مؤسسة آريتي
للثقافة والفنون /دار دارف للنشر)
س ـن ـقــع ع ـ ـلـ ــى 27ك ــات ـب ــا وك ــاتـ ـب ــة فــي
مختلف األجناس اإلبداعية .تنتمي
ن ـص ــوص م ـع ـظــم ه ـ ــؤالء إلـ ــى لـيـبـيــا
م ــا ب ـعــد ال ـح ـط ــام ،ن ـص ــوص حــائــرة
وخائفة ومرتبكة ،على بعد خطوات
مـ ــن املـ ـ ـ ــوت وال ـ ـف ـ ـقـ ــدان والـ ــذكـ ــريـ ــات
ّ
امل ـحــط ـمــة .تـلـفـتـنــا ن ـصــوص إيـنــاس

فارس في قدرتها على تفسير طبقات
الجحيم ،و«األرواح املطحونة تحت
سيف املــوت» ،فيما ترتطم نصوص
حسام الثني بغبار اللحظة امللتهبة:
«أن ــا كلبة أكـتــم نـبــاح جــرائــي خشية
مدفع هــاوتــزر يمشي فــي شارعنا»،

مختارات تضم نصوص
 27كاتبًا ينتمي معظمهم
إلى ليبيا ما بعد الحطام
و«أن ــا م ــواد اإلغــاثــة ســرقــونــي تحت
جنح انقطاع الكهرباء» .من جهتها،
ترصد راوي ــة الككلي فــي سردياتها
تـ ـ ـح ـ ـ ّـوالت الـ ـ ـش ـ ــارع فـ ــي بـ ـ ــاد بــاتــت
م ـق ـبــرة ج ـمــاع ـيــة« :حـ ـي ــاة بــأكـمـلـهــا،

انـتـهــت .ش ــارع ،وآخـ ــر ،وآخـ ــرُ .ت ّ
عمر
الـشــوارع بمنازل ليموت أصحابها،
هـ ــذه ه ــي امل ـ ـق ـ ـبـ ــرة؟» .ت ـك ـتــب ف ـي ــروز
ال ـع ــوك ـل ــي ال ـش ـع ــر والـ ـقـ ـص ــة ،كــأنـهــا
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـوض م ـ ـ ــا يـ ـنـ ـق ــص قـ ـص ــائ ــده ــا
ال ـك ـث ـي ـف ــة بـ ـفـ ـض ــاء سـ ـ ـ ــردي م ـف ـتــوح
لإلحاطة بكل «هذا الخواء املدهش»،
تـ ـل ــك االن ـ ـع ـ ـطـ ــافـ ــات املـ ـخـ ـيـ ـف ــة ال ـت ــي
فرضتها الجماعات التكفيرية على
هـ ـ ــواء الـ ـب ــاد ُ
«بـ ـعـ ـث ــرت ال ـل ـح ــى فــي
الــوجــوه» .هــذا الجهد األنطولوجي
ال ــرص ــن سـيـخـتــزل الح ـق ــا بفصلني
م ــن رواي ـ ـ ــة «ك ـ ــاش ـ ــان» الـ ـت ــي حـمـلــت
توقيع أحـمــد الـبـخــاري ،وهــو مـ ّ
ـدون
ي ـك ـت ــب ب ــال ـع ــام ـي ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة .ال ـت ـقــط
أحــدهــم عـبــارات مــن الـنــص اعتبرها
«أل ـفــاظــا خــادشــة وش ــوارع ـي ــة» ،قبل
أن يختطفها أحــد الــدعــاة إلــى منبر

الجامع تحت بند الفجور ،و«إفساد
ال ـب ـلــد امل ـس ـلــم وت ـلــوي ـثــه» ،وضـ ــرورة
ال ـ ـضـ ــرب ب ـي ــد مـ ــن ح ــدي ــد ضـ ــد «ك ــل
مــن يتطاول على الــديــن اإلســامــي».
أس ـطــوانــة م ـك ـ ّـررة ل ـح ــاالت مشابهة
جرت وقائعها في جغرافيات عربية
أخ ـ ــرى ،لـكــن املـسـتـغــرب أن يستنفر
هــؤالء ضد عبارة أو نص أدبــي ،في
ّ
بــاد ممزقة مثل ليبيا .نـقــرأ النص
فــا نـجــد مــا هــو مـثـيــر ومـسـتـفــز ،أو
يستحق كل هذا العراك واالتهامات
ضــد مـحـ ّـرر الـكـتــاب ونــاشــره .مجرد
وصـ ـ ــف وتـ ـم ــريـ ـن ــات سـ ــرديـ ــة ل ـحــال
القاع من جهة ،ومشهديات ملا يجري
فــي الـعــالــم ال ـس ـ ّـري لطبقة أث ــرت في
ال ـ ـحـ ــرب ،م ــن ج ـه ــةٍ ث ــان ـي ــة .ت ـ ّـب ــا لـقــد
ّ
مسليًا أكثر من فتاوى
كــان القذافي
أصحاب اللحى!
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برمجة
على القنوات بعد .البداية بطيئة نوعًا ما مقارنة مع باقي
سريع
بشكل
الخريفية
البرمجة
عجلة
تدر
لم
ّ
ّ
السنوات .ومع أن خريطة البرمجة واضحة على الشاشات ،إال أن توقيت العرض ما زال ضبابيًا .بهذه العبارة يمكن اختصار
الوضع في قناتي  nbnو ،mtvبينما ال تزال «المستقبل» تتخبط بغياب السيولة ،وسط غياب تام للبرمجة .هكذا ،ستعيد
ّ
بث المسلسالت والبرامج القديمة باستثناء برنامجي «بال طول سيرة» لزافين قيومجيان و«تيلي ستار» لكارين سالمة
اللذين يعودان بموسم جديد
زكية الديراني

هذا ما ستشاهدونه على شاشات الخريف
otv
لــم تنتظر  otvتشرين االول (أكـتــوبــر) لتطلق برمجتها الـجــديــدة ،بل
بــدأت أعمالها الجديدة قبل شهر تقريبًا .يومها ،أعلنت عن مجموعة
ّ
بــرامــج جــديــدة ستبثها ،لتكون بذلك القناة املحلية االول ــى التي تدخل
فصل الخريف .املحطة البرتقالية اختارت مشاريع تتنوع بني الترفيه
والغناء والسياسة والوثائقي .على هذا املنوال ،تعرض كل اثنني ()20:30

املنافسة في وجــه عــادل كــرم ببرنامج
على إطاللته كل ثالثاء ،ليدخل
ّ
يطل مالك مكتبي مساء األربـعــاء
نفسها،
«هـيــدا حـكــي» .على الضفة
ّ
لتقديم موسم جديد من «أحمر بالخط العريض» ( .)20:45مواضيع
مهمة ومثيرة للجدل ّ
ّ
يقدمها مكتبي بأسلوبه املعروف ،بعدما احتفل
أخيرًا بمرور  10سنوات على والدة «أحمر بالخط العريض» .من جانبه،
ّ
يطل ميشال قزي للمرة األولــى على  lbciكل جمعة ( )21:40ببرنامج
يجمع بني الطبخ والترفيه ويحمل اســم ّ
«إمــي أقــوى من ّإم ــك» .برنامج
ّ
صور في الصيف ،ويحمل في طياته املنافسة بني الطبخ والترفيه وسط
أجواء حماسية يشارك فيها الشيف أنطوان .أما طوني بارود ،فقد حسم
ّ
أمره باإلطاللة في برنامج «َ The Play Listهي غنيتي» (كل سبت) إلى
جانب زينة الراسي .منافسة فنية وسط املوسيقى والحماس.

«المنار»

بــرنــامــج «حـكــي عــاملـكـشــوف» ال ــذي تـقـ ّـدمــه دانـيــا الحسيني وتستقبل
مجموعة فـنــانــن ون ـجــوم تـحــاورهــم بطريقة عـفــويــة .ثــم يليه برنامج
«إسـكــال» ( )21:45لريميال نعمة التي تجوب مختلف الــدول وتتوقف
عند املهاجرين اللبنانينيُ .ويـعــرض الـثــاثــاء برنامج «سـلـ ّـم عالسما»
( )20:30الذي يقدمه عبدو الحلو .أما األربعاء ( )20:30فحافظت otv
على تعاونها مع شــادي مــارون وغابي حويك لتقديم برنامج «شــادي
وغابي كوميدي شــو» ،وهــو أشبه بمحطة أسبوعية ملواقف مضحكة.
ّ
على الضفة نفسها ،تطل ميرنا رضوان في ّأول تجربة تلفزيونية لها
تحمل إسم «بــدا جــرأة» (الخميس ـ  .)20:30تغوص ّ
املقدمة في بعض
امللفات املهمة على الساحة ،وتعالجها على طريقة الوثائقيات .تكمل
 otvبرمجتها الخريفية ،وتعرض مساء الجمعة ( )20:30برنامج «قصة
وقــت» لوسام صباغ (الـصــورة) الــذي يستقبل نجومًا ويقضي معهم
ّ
أوقــاتــا مــرحــة .مــن جانبها ،تطل كريستينا صــوايــا فــي برنامج «loca
 »beachكــل سبت ( .)21:30صـ ّـور العمل على الشاطئ حيث تجري
املنافسة ضمن أجواء مرحة.

lbci
بــدأت  lbciبرمجتها الجديدة أمــس ،وأعلنت أنها عائدة بحزمة أعمال
جديدة وأخرى حافظت على مكانتها .انتظرت املحطة بعض الوقت كي
تعود بأعمال خريفية ،غالبيتها صـ ِّـورت في الصيف املاضي .في هذا
ّ
ّ
الحرية»
السياق ،يطل جو معلوف (الصورة) كل اثنني في برنامج «هوا
( )21:40بمزيد مــن املواضيع االجتماعية واملثيرة للجدل .أمــا مساء
ّ
الثالثاء ( )21:40فيطل هشام حداد في برنامجه الساخر «لهون وبس»
ويستضيف باقة من الفنانني وسط اسكتشات مضحكة .حافظ ّ
املقدم

لــم تبدأ «املـنــار» برمجتها الخريفية بعد ،ألن املحطة عــادت أخـيـرًا إلى
برامجها العادية بعد األعمال التلفزيونية املخصصة لذكرى عاشوراء.
لكن في جعبة القائمني على الشاشة جملة مشاريع ،غالبيتها تدور في
ّ
فلك املقاومة .فقد بدأت الكشف عن بعض البرامج التي تبثها حديثًا لكي
تواكب التطورات الحاصلة على الساحة ،ريثما تكتمل صورة املشاريع
الجديدة أمامها .كما حافظت على عدد قليل من أعمالها القديمة التي
ّ
ستطل في موسم جديد .في هذا السياق ،بــدأت «املنار» مساء السبت
امل ــاض ــي ( )22:30بــثّ
بــرنــامــج «أرض اإلب ــاء»
(إخ ـ ـ ـ ــراج ب ـ ــال ج ـل ــوان
وإع ــداد قاسم فياض).
الـ ـب ــرن ــام ــج ع ـ ـبـ ــارة عــن
حـلـقــات وثــائـقـيــة حــول
امل ـنــاطــق الـبـقــاعـيــة الـتــي
ش ـهــدت مــواج ـهــات بني
ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــاب ـي ــة
و«ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» .الـعـمــل
أشـ ـب ــه ب ـس ـل ـس ـلــة يـبـلــغ
عــددهــا نحو  31حلقة،
وفــي كــل سبت ّ
يتعرف
املـ ـش ــاه ــد إل ـ ــى مـنـطـقــة
بـقــاعـيــة انـتـصــرت على
اإلره ـ ـ ــاب .ك ـمــا تـحــافــظ
«امل ـ ـ ـنـ ـ ــار» عـ ـل ــى ع ــرض
برنامج «بانوراما اليوم»
الذي ّ
تقدمه منار ّ
صباغ
(ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) وس ـه ـي ــل
ّ
دي ــاب (مــن االثـنــن الــى الخميس  )21:30وتحلل الـتـطــورات السياسية
الـحــاصـلــة .وح ـجــز ع ـمــاد مــرمــل مـكــانــا لـبــرنــامـجــه الـسـيــاســي «حــديــث
الساعة» الــذي يعرض كل جمعة .أمــا مساء األحــد ( )21:30فسيكون
املوعد مع برنامج «بني قوسني» ،يليه «هنا بقينا» ( )22:30وهو برنامج
وثائقيات عن املناطق الجنوبية .والسبت سيكون املوعد مع «عني على
العدو» الذي ّ
يقدمه ويشرف عليه القسم العبري في «املنار» ،وينقل ما
يجري في صحافة العدو.

mtv
ّ
لــن تكشف  mtvعــن برمجتها الـجــديــدة دفـعــة واحـ ــدة ،بــل تـفــضــل أن
ّ
تحمس مشاهديها .إذ تكشف كل أسبوع عن برنامج ،لتكتمل البرمجة
أواخر تشرين األول (أكتوبر) الحالي .فقد كشفت  mtvأمس عن املوسم
الجديد مــن برنامج «مـ ّـنــا وج ـ ّـر» (كــل اثنني ـ  )20:45الــذي ّ
يقدمه بيار
ّ
«منا ّ
وجر» بعض التغييرات مع املحافظة على الفقرات
رباط .أدخلت على
ّ
الثابتة التي اعتادها املشاهد .يشارك رباط تقديم الحلقات كل من :دوللي
غــانــم ،حبيب غبريل ،منى صليبا ،جــوزف طــوق ،روال كـعــدي ،غسان
الرحباني وداريوس .أما الثالثاء املقبل ( 24تشرين االول) فمن املتوقع
أن تكون عودة عادل كرم ببرنامج «هيدا حكي» .الالفت أن العمل الساخر
ً
يخرج قليال من إطار الحلقات السابقة ،ويشارك عباس شاهني زميله

ع ــادل فــي تقديم الحلقات
ّ
ليشكال ثنائيًا الفتًا .لكن
ما الذي يعيق عودة mtv؟
القناة حائرة بشأن توقيت
ّ
بث البرامج ،وفي جعبتها
 3أعمال جديدة هي« :ديو
امل ـشــاه ـيــر» الـ ــذي يـحــافــظ
ّ
على بثه كل أحد مباشرة
ب ـ ـع ـ ــد نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرة االخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار
املـســائـيــة وت ـقـ ّـدمــه أنــابـيــا
هالل ،وبرنامج «ملا يحكو
ال ـ ـص ـ ـغـ ــار» الـ ـ ـ ــذي ي ـق ـ ّـدم ــه
م ـح ـمــد ق ـيــس (الـ ـص ــورة)
وهــو النسخة العربية من
ال ـبــرنــامــج ال ـعــاملــي Little
،Kids big Questions
إضافة إلى برنامج «املكتب
الـثــانــي» ال ــذي ي ـتــواله رجــا
ن ــاص ــر ال ــدي ــن ورودول ـ ــف
هــال .على طريقة مكاتب
التحقيقات ،يجري املقدمان تحقيقًا مع النجم الضيف الذي يجد نفسه
في شباك أسئلة جريئة وقوية.

«الجديد»
لم تكتمل صورة البرامج الخريفية بعد أمام قناة «الجديد» .حالة ضياع
تسيطر على املحطة ،ألن القناة تفتش عن استوديوهات جديدة لها .هذا
األمر يقف حاجزًا في وجه االنطالقة املتوقعة .في املقابلّ ،
تتحدث بعض
ّ
تستعد قريبًا لعودة برامج قديمة لها بمواسم
املعلومات عن أن «الجديد»
منتظرةّ .أول املشاريع العائدة هو «بال تشفير» الذي ّ
يقدمه تمام بليق
ّ
«مستفز» .سيجري ّ
املقدم
ويستضيف نجومًا ويـحــاورهــم بأسلوب
بعض التغييرات على عمله التلفزيوني الحواري ،بطريقة يذهب أكثر إلى
إحراج الضيف .على الضفة األخرى ،تعود رابعة الزيات بموسم جديد
من «أحلى ناس» وتفتح الحلقة في  21تشرين األول الحالي بمقابلة مع
ميريام فارس .تحاول الزيات أن تجمع في مقابالتها بعض النجوم في
مشوق ووصالت غنائية ّ
مصر ولبنان ،وسط حوار ّ
تقدم على املسرح.
ّ
تستعد ريما كركي (الصورة) لتصوير املوسم الجديد من
من جانبها،
«للنشر» الــذي يعود بحلقات تلقي الضوء على املواضيع االجتماعية
البارزة على الساحة .أما بالنسبة إلى طوني خليفة ،فإن عودة برنامج
ّ
«العني بالعني» ليس مؤكدًا ،ألن ّ
املقدم يفضل العودة بعمل تلفزيوني
ّ
جديد ،بينما «الجديد» لم تفتح هذه الصفحة بعد ،ولم تتفاوض مع املقدم
ّ
على عودته .إذًا ،تنتظر «الجديد» صفارة انطالق األعمال على شاشتها،
ً
فربما أعلنت فجأة أعماال جديدة عليها ،أو عادت باملشاريع القديمة.
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حمـل الفنـان البريطانـي كايـا مـار أخيـرًا مجموعـة مـن أعمالـه إلـى برليـن ،حيـث قوبـل بـردود أفعـال متباينـة .بالقـرب مـن بوابـة براندنبـورغ فـي العاصمـة
أنغيال ميـركل وغيرهما من السياسـيين ،بينما انقسـمت
األلمانيـة ،عـرض مـار رسـومات سـاخرة مـن الرئيـس األميركي دونالـد ترامب والمستشـارة األلمانيـة ّ
اآلراء حولهـا كالعـادة بيـن مؤيـد رأى فيهـا نفسـا كوميديـا ،ومعـارض وجدهـا «غيـر الئقـة» .يذكـر أن كايـا بـات ُيعـرف باسـم «فنـان البريكسـت» ،وهـو ذائع
الصيـت فـي لنـدن بفضـل انتقاداتـه الالذعـة لالعبيـن السياسـيين( .أود أندرسـون ـــ أ ف ب)
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TRIO JOUBRAN
10 years of live

اكتملت أمس االثنني الئحة
الفائزين بـ «نوبل» .حصد خبير
االقتصاد األميركي ريتشارد
ثالر ( 72عامًا ـ الصورة) هذه
الجائزة في مجال االقتصاد
عن إسهاماته في االقتصاد
السلوكي .قالت «األكاديمية
امللكية السويدية» التي تمنح
الجائزة البالغة قيمتها
 1.1مليون دوالر « :النتائج
التجريبية والرؤى النظرية
التي ّ
توصل إليها أسهمت
في تأسيس مجال االقتصاد
ّ
واملتوسع
السلوكي الجديد
بسرعة والذي كان له أثر
واسع على الكثير من مجاالت
السياسة والبحوث االقتصادية.
كما كشف في أبحاثه عن
التفضيالت االجتماعية
وضوابط النفس التي تؤثر
على القرارات الفردية ونتائج
السوق».

ّ
واملنوعة،
ضمن أنشطته الثابتة
ّ
ينظم «املجلس الثقافي للبنان
غد الخميس
الجنوبي» بعد ٍ
محاضرة بعنوان «الواقع
االقتصادي وسياسة التثبيت
النقدي» ،يلقيها مدير العمليات
املالية في مصرف لبنان يوسف
الخليل (الصورة) .املوعد الذي
ّ
التطورات املتسارعة
يأتي في ظل
التي يشهدها لبنان على الصعيد
االقتصادي ،سيحتضنه ّ
مقر املجلس
ّ
في بيروت ،على أن يتولى تقديمه
نائب أمينه العام عبد الله رزق.

تفتتح مليا جريج ( 1972ـ الصورة)
اليوم معرضها Under-Writing
 Beirutفي غاليري «مرفأ» .في
َّ
املؤلف من فصول ّ
عدة ،تجري
العمل
الفنانة البصرية واملخرجة اللبنانية
تحقيقًا حول مواقع بارزة على
الصعيدين التاريخي والشخصي
في الحاضر البيروتي .يتضمن
املشروع طبقات مختلفة من الزمن
والوجود ،خالقًا روابط بني اآلثار
ّ
تسجل الحقائق السابقة
التي
ّ
لهذه األماكن والحكايات املتخيلة
التي تعيد اختراعها .الفصل ّ
األول
«متحف» ( )2013والثاني «نهر»
( 2013ـ  )2016والثالث «أوزاعي»
ُ
( 2017ـ مستمر) ستعرض جميعها
ّ
للمرة األولى في لبنان ضمن هذا
املعرض املنفرد.

محاضرة بعنوان «الواقع االقتصادي
وسياسة التثبيت النقدي» :الخميس 12
تشرين ّ
األول (أكتوبر) الحالي ـ الساعة
ً
السادسة مساء ـ قاعة «املجلس الثقافي
للبنان الجنوبي» في بيروت (نزلة برج
أبو حيدر ـ خلف محطة «توتال»).
لالستعالم 01/703630 :أو
www.althakafi-aljanoubi.com

افتتاح  :Under-Writing Beirutاليوم ـ
 18:00ـ غاليري «مرفأ» (مرفأ بيروت).
لالستعالم01/571636 :
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«نوبل» االقتصاد:
ثالر آخر العنقود

يوسف الخليل:
التثبيت النقدي محتوم؟

لميا جريج:
أشباح بيروت
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