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سياسة
على الغالف

رئيس الجمهورية مستعد لضمان التزام «النأي بالنفس»

وساطة مصرية – فرنسية إلبقاء الحريري في منصبه
إبراهيم األمين
ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» م ـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر
دب ـلــومــاس ـيــة أن فــرن ـســا ت ـس ـعــى مــع
ُ
مصر لــوســاطــة مــع الـسـعــوديــة تبقي
الرئيس سعد الحريري في منصبه.
وقالت املصادر إن اجتماعات مكثفة
ُع ـ ـقـ ــدت مـ ـس ــاء أم ـ ــس فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
الـقـبــرصـيــة بــن مـســؤولــن فرنسيني
وم ـص ــري ــن ي ــرافـ ـق ــون ال ــرئ ـي ــس عـبــد
الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ــاس ــي إلـ ـ ــى ن ـي ـقــوس ـيــا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـمـ ــة املـ ـص ــري ــة
القبرصية اليونانية.
وح ـ ـس ـ ــب املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ،ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـج ــان ــب
الفرنسي ّ
يلح على بقاء الحريري في
منصبه ،وإنــه يمكن إدخ ــال تعديالت
تعزز وضعه داخل الصيغة اللبنانية،
وتبدي خشية كبيرة من حصول فراغ
ح ـكــومــي ي ــؤث ــر ب ـق ــوة ف ــي االس ـت ـق ــرار
السياسي واألم ـنــي واالق ـت ـصــادي في
لبنان.
وق ــال ــت امل ـ ـصـ ــادر إن ال ـس ـي ـســي ال ــذي
سيستقبل الحريري غدًا في القاهرة،
ي ــدع ــم ه ــذا ال ـت ــوج ــه ،وإن م ـفــاوضــات
تجري بني القاهرة واإلمارات العربية
امل ـت ـح ــدة وال ـس ـع ــودي ــة ل ـه ــذه ال ـغــايــة،
وإن الـقــاهــرة تـعـ ّـول على استثمار ما
صــدر أول من أمــس عن مجلس وزراء
ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة إلقـ ـن ــاع ال ـجــانــب
الـسـعــودي بــأنــه ال بــديــل مــن التسوية
القائمة في لبنان ،وأن اللبنانيني ،كما

حزب اهلل يساعد عون
 ...ويرفض إخراجه من
الحكومة
الـعــواصــم العربية والــدولـيــة ،أظـهــروا
ت ـم ـس ـكــا ك ـب ـي ـرًا ب ـب ـق ــاء الـ ـح ــري ــري فــي
منصبه.
وبانتظار ما ستؤول إليه املحادثات،
ال يزال االلتباس مسيطرًا على موقف
ال ـح ــري ــري ،حـيــث يـنـقــل املـتـصـلــون به
وب ـف ــري ـق ــه ف ــي بـ ــاريـ ــس ،أن ـ ــه مـتـمـســك
بـبـقــائــه ف ــي الـسـلـطــة ،لـكــن ه ـنــاك رأي
يجزم بأنه مضطر لتثبيت االستقالة
ومـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة فـ ـ ـ ــرض شـ ـ ـ ـ ــروط جـ ــديـ ــدة
لـتـشـكـيــل ح ـكــومــة ج ــدي ــدة .أم ــا ال ــرأي
اآلخ ـ ـ ـ ــر ،فـ ـيـ ـق ــول إن ال ـ ـحـ ــريـ ــري الـ ــذي
سيجتمع بالرئيس ميشال عون بعد
احتفاالت عيد االستقالل ،قد ال يخرج
من االجتماع بقرار نهائي ،وبالتالي
سيفتح الـبــاب أم ــام مـحــاولــة معاجلة
املشكلة .ويــرى أصحاب الــرأي الثاني
أنه يمكن االستفادة من املناخات التي
ظهرت ألجــل تعزيز ُشــروط الحريري
ضمن التسوية التي أبــرمــت مــع عون
والـحــزب ،وأن عــون يقدر على ضمان
توفير هذه الشروط.
ومـ ــن ج ـه ــة ب ـع ـب ــدا ،بـ ــات واضـ ـح ــا أن
رئيس الجمهورية يبذل كــل الجهود
إلع ـ ـ ــادة إطـ ـ ــاق ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ــدس ـت ــوري ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،وأن يـقــود
م ـفــاوضــات جــديــة بـعـيـدًا ع ــن اإلع ــام
ل ـت ــوف ـي ــر مـ ـن ــاخ ي ـب ـقــي الـ ـح ــري ــري فــي
م ـن ـص ـب ــه .وت ـ ـقـ ــول م ـ ـصـ ــادر م ــواك ـب ــة
إن ال ــرئـ ـي ــس ع ـ ــون أبـ ـل ــغ ال ـفــرن ـس ـيــن
والحريري أن كل ما حصل حتى اآلن
يشير إل ــى أن الـتـســويــة السياسية ال
تـ ــزال قــائ ـمــة ،وأنـ ــه (عـ ــون) ي ـقــدر على
ضمان الـتــزام لبنان سياسسة النأي
بالنفس ،وأن يحصل على موقف من
حزب الله بهذا الخصوص.
ُ
وعلم أن التواصل بني عون وحزب الله
ّ
شمل هــذه النقطة ،وقــد عــبــرت قيادة
الـحــزب عــن انفتاحها على كــل مــا من
شــأنــه اح ـت ـضــان ال ـح ــري ــري وتسهيل

(أ ف ب)

ب ـقــائــه ف ــي مـنـصـبــه ،وامل ـس ــاع ــدة على
سـ ـح ــب الـ ـ ــذرائـ ـ ــع الـ ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم ـهــا
ّ
الـ ـسـ ـع ــودي ــة بـ ـه ــدف ه ـ ــز االسـ ـتـ ـق ــرار.
ولفتت املصادر إلــى أن خطاب السيد
حـســن نـصــرالـلــه أم ــس ،ونـفـيــه رسميًا
أي نشاط تسليحي للحزب في اليمن
أو دول الخليج يخدم هذا الهدف.
الءات حزب الله
بعيدًا عــن اإلع ــام ،سمع «ح ــزب الله»
شـ ـكـ ـرًا ك ـب ـي ـرًا ع ـل ــى م ــوق ـف ــه امل ـس ــاع ــد
إلخ ـ ـ ــراج الـ ـح ــري ــري م ــن س ـج ـن ــه .لـكــن
ح ــزب ال ـلــه سـمــع أي ـضــا أسـئـلــة كثيرة
ع ـ ّـم ــا يـمـكــن ال ـق ـي ــام ب ــه مل ـعــال ـجــة جــذر

األزمــة التي تواجه الحريري ولبنان.
كذلك وصلت إلى حزب الله نسخة عن
املقترحات التي ّ
تخص املرحلة املقبلة،
والعالقة املباشرة مع الحريري.
وبحسب مصادر موثوقة ،فإن الحزب
كـ ــان ع ـل ــى خ ــط م ـف ـت ــوح م ــع الــرئ ـيــس
عـ ــون ومـ ــع ج ـه ــات ل ـب ـنــان ـيــة وعــرب ـيــة
ودول ـي ــة خ ــال أزم ــة ال ـحــريــري ،وكــان
ّ
ً
ي ــط ـل ــع أوال ب ـ ــأول ع ـل ــى ك ــل تـفـصـيــل.
وكــان املطلوب منه في املرحلة األولى
املساعدة على تثبيت التهدئة ،وهو ما
اقتضى إطاللتني لألمني العام لحزب
الـلــه السيد حسن نصرالله ،ساهمتا

بقوة فــي تنفيس الـبــالــون السعودي،
وأف ـس ـح ـتــا ف ــي املـ ـج ــال أم ـ ــام ال ـج ـهــود
الرسمية القائمة.
لكن الحزب قــال في الغرف املغلقة ما
أكده السيد نصرالله في خطابه ،وهو
أنه لن يدخل في أي نقاش حول أزمة
الحريري حتى عودته إلى بيروت ،وأن
الحزب يحدد موقفه باآلتي:
ً
أوال :إن حــزب الله يريد قبل كل شيء
آخر ،عودة الحريري إلى بيروت ،ولن
يكون الحزب معنيًا بعدها بما يطلقه
الحريري من مواقف ،وليفعل ما يشاء
وليقرر ما يشاء.

ثــان ـيــا :إن ال ـح ــزب ل ــن ي ـعـ ّـلــق ع ـلــى ّ
أي
موقف يصدر عن الحريري ،سواء كان
سلبيًا أو إيجابيًا ،وإن الرئيس عون
تبلغ تعهد الحزب بعدم االنجرار إلى
أي توتر سياسي ،ال مع الحريري وال
مع اآلخرين.
ثالثًا :إن الحزب متمسك بمواقفه من
الجاري في املنطقة واإلقليم ،لكنه لن
ّ
يبادر إلى شن أي حملة على أي جهة.
لكنه لن يصمت عن أي هجوم أو إجراء
يتعرض له من هذه الدولة او تلك.
راب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا :إن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ي ـ ــؤي ـ ــد بـ ـق ــاء
الحكومة الحالية ،وإذا تقرر تأليف

ليالي الرياض الحزينة :عنف لفظي وأكثر!
االبتسامات العريضة التي يستقبل بها الرئيس
سعد الحريري زواره في باريس ،يستخدمها
أيضًا في اإلجابة عن األسئلة املحرجة أمام
الضيوف كافة .لكنه في الحلقة املغلقة التي لم
يظهر بعد من ستضم ،يناقش الخطوات املقبلة
في ضوء ما جرى معه في السعودية .علمًا أن
الحريري ّ
تشدد في الطلب إلى جميع من كانوا
معه في السعودية ،من مرافقني ومساعدين،
بعدم التطرق مطلقًا إلى ما واجهوه في الرياض،
ال أمام مسؤولني في «املستقبل» وال حتى أمام
عائالتهم ،وبالتأكيد ليس أمام وسائل اإلعالم.
أما لوائح األسئلة التي ترد إلى منزله في باريس
من مسؤولني في التيار من بيروت ،فعنده جواب
واحد عليها :عندما أعود نتحدث في كل شيء!
لكن مشكلة الرئيس هناّ ،أن بيروت ـ كما باريس
األسرار .وما يضيف إلى
ـ مدينة ال تعيش فيها
ُ
هذه املشكلة ،أن الفرنسيني أتيح لهم االطالع
على جوانب كثيرة من أزمة الحريري في
السعودية .كذلك ّ
فإن املسؤولني السعوديني الذين
خاب ظنهم من نتائج الجولة األولى من حربهم
املفتوحة على لبنان ،يكثرون هم أيضًا من
الكالم ،وإن كان هدفهم رفع معنويات رجاالتهم
في لبنان الذين يخشون على مواقعهم ،علمًا بأن
للسعودية هدفًا آخر ،وهو إفهام الحريري ،أنه
لن يقدر على التصرف وكأن شيئًا لم يحصل.
ويعد وزير الحرب السعودي على لبنان ثامر
السبهان رجاله داخل «املستقبل» وبقايا 14
آذار ،بأن مواقعهم ستتعزز بينما سيخرج

من املشهد كل الذين كانوا إلى جانب الحريري
سابقًا.
أما «الثرثرات» حول ما ّ
مر به رئيس الحكومة
أثناء فترة احتجازه في السعودية ،فتثبت كل
ما سبق أن نشر حول «اإلقامة الجبرية» ،لكنها
تضيف عناصر ّ
مشوقة حول بعض التفاصيل،
خصوصًا مسلسل املفاجآت التي واجهها
الحريري من تاريخ دعوته إلى وصوله إلى حني
تالوته بيان االستقالة ونقله إلى ّ
مقر إقامة
خاصة في فيال تتبع ملجمع «ريتز ـ كارلتون»
قبل العودة إلى منزله الخاضع لرقابة وإجراءات
أمنية خاصة.
املحزن في التفاصيل ،أن املسؤولني السعوديني
الذين التقاهم الحريري ،بمن فيهم رجال األمن،
كانوا قساة في التعامل معه ،ويبدو أن األمر
لم يقتصر على العنف اللفظي ،وأن النقاش
– التحقيق معه ،لم يكن يقتصر على امللف
ً
اللبناني ،بل تركز طويال على ملف سعودي،
وال سيما أن الجانب السعودي عاد وأبلغ
جهات غربية بوجود ملف قضائي ضد رئيس
الحكومة حيال تعثر شركة «سعودي أوجيه»
ومسائل أخرى تتصل بأعماله ُفي السعودية
وعالقته ببعض املسؤولني الذين أوقفوا بشبهة
الفساد.
املقربون من الحريري يرفضون تقديم أي
تفصيل من شأنه تعقيد موقف الحريري
الحالي .إال أن زوار باريس سمعوا تكرارًا
عبارات الشكر الخاص للرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون الذي «أنقذ الشيخ من املوت»
على حد تعبير أحدهم .وتحكي الروايات عن
معاناة يومية تتعلق بالطلبات االستنسابية
التي ترد إلى الحريري ،لجهة قرار استقباله
هذا الضيف أو ذلك ،والسفر إلى هذا البلد أو
ً
ذاك ،وصوال إلى رحلته إلى باريس ،التي كانت
مقررة بعد ظهر يوم الجمعة املاضي ،لكن
الديوان الخاص ّ
بولي العهد محمد بن سلمان
ّ
أخرها إلى الليل ،ألن السعوديني يريدون إلغاء
أي مشهد احتفالي في املطار الفرنسي لحظة
وصول الحريري ،بعدما علمت الرياض ّأن فريقًا
كبيرًا من الصحافيني الفرنسيني واللبنانيني
والعرب واألجانب قد وفدوا إلى املطار لتغطية
الحدث .والسعودية كانت ترغب أيضًا في أن
يقوم الحريري بجولة عربية قبل أن يعود إلى
بيروت ،لوال إبالغ الرئيس ميشال عون الجانب
الفرنسي ،بأنه سيلغي احتفاالت االستقالل،
وسيدعو إلى تحويل املناسبة إلى يوم ُّ
تجمع
شعبي للمطالبة بتحرير رئيس الحكومة .إلى
جانب عامل آخر ،هو خشية السعودية من
تحرك شعبي عفوي تشهده بيروت إن عاد
سريعًا ،وهو ما دفع أيضًا قيادة «املستقبل»
إلى التدخل وعقد اجتماعات مكثفة خالل
اليومني املاضيني ،ومع محاولة جادة لحصر
التجمع بأنصار الحريري فقط ،من دون
املشاركة التي تريدها قوى أخرى ،وال سيما
فريق «القوات اللبنانية» وقوى أخرى من بقايا
 14آذار.
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نصراهلل ُيعلن االنتصار على «داعش»:
أي نقاش
ننتظر الحريري ...ومنفتحون على ّ
ح ـكــومــة ج ــدي ــدة ،فــإنــه س ـي ـكــون مع
بقاء الحريري رئيسًا لها.
خــام ـســا :إن ال ـح ــزب ي ــرف ــض ب ـصــورة
مـطـلـقــة أي حـكــومــة ت ـك ـنــوقــراط ،وهــو
أبـلــغ إل ــى الــرئـيــس ع ــون ،وإل ــى جميع
ال ـقــوى فــي لـبـنــان ،بــأنــه لــن يقبل بــأي
حكومة غير سياسية.
سـ ــادسـ ــا :إن الـ ـح ــزب ُيـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى أن
يتمثل في أي حكومة من خالل أعضاء
حــزب ـيــن ك ـمــا ه ــو ال ـح ــال الـ ـي ــوم ،ولــن
يقبل بــأي تمثيل مــوارب أو من خالل
أصــدقــاء ،وأنــه ال يريد خــوض معركة
ع ـلــى ال ـح ـق ــائ ــب ،ل ـك ـنــه ل ــن ي ـق ـبــل بــأي
محاولة تهميش.

حريري جديد؟
وبــانـتـظــار عــودتــه إل ــى ب ـيــروت ،يشير
امل ـت ــاب ـع ــون إلـ ــى أن ال ـح ــري ــري يـعـطــي
إشـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـ ـت ـ ـضـ ــاربـ ــة .ل ـك ـن ــه ي ــواج ــه
ص ـع ــوب ــة ك ـب ـي ــرة ألن ي ــواج ــه ال ـخ ـطــة
السعودية في لبنان .واألمــر ال يتعلق
حصرًا بالضغوط السعودية املباشرة
عـ ـلـ ـي ــه ،بـ ــل أي ـ ـضـ ــا ،ب ـ ـكـ ــون الـ ـع ــواص ــم
الغربية ال تريد منه االنتقال إلى ضفة
أخرى .لكن معاناة الحريري ،كما يقول
املتابعون ،في أن خياراته باتت ضيقة:
 إذا قـ ـ ــرر الـ ـح ــري ــري ت ـب ـن ــي خ ـطــاباالستقالة وليس مــا قاله فــي املقابلة
التلفزيونية ،فهذا يعني أنــه سيكون
فــي مــواجـهــة ال ـقــوى وامل ــواق ــع املحلية
ال ـتــي وق ـ ّفــت إل ــى جــان ـبــه ف ــي محنته،
وال ـتــي وفـ ــرت لــه التغطية األســاسـيــة
لـقــرار إخــراجــه «بــالـقــوة» مــن الــريــاض.
وه ــذا سينعكس سلبًا عـلــى عالقاته
مع الشركاء في الحكم ،كذلك سيكون
م ــن الـصـعــب تـســويـقــه أم ــام جـمـهــوره
الذي بات يعرف حقيقة ما ّ
تعرض له
في السعودية.
 إذا قـ ــرر ال ـح ــري ــري ت ـلـبـيــة امل ـطــالــبالسعودية ،فهذا يعني أنــه سيضطر
إل ــى إجـ ــراء تـغـيـيــرات ف ــي فــري ـقــه ،بما
يـجـعـلــه يـبـعــد امل ـق ــرب ــن ال ــذي ــن قـ ــادوا
معركة إعادته إلى بيروت ،وإلى تقديم
ال ـع ـنــاصــر والـ ـقـ ـي ــادات ال ـت ــي وص ـفــت
ب ــ«جــواس ـيــس الـ ــديـ ــوان» وع ـم ـلــت مع
وزي ــر ال ـحــرب الـسـعــوديــة عـلــى لبنان
ث ـ ــام ـ ــر ال ـ ـس ـ ـب ـ ـهـ ــان ،وب ـ ـق ـ ـيـ ــة خـ ـص ــوم
الحريري لبنانيًا وسعوديًا.
ـ إذا قرر الحريري مخالفة التوجهات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ف ـس ـي ـج ــد نـ ـفـ ـس ــه أم ـ ــام
ت ـحــديــات غ ـيــر مـسـبــوقــة ل ــن تنحصر
فــي خـصــومــة كـبـيــرة مــع ال ــري ــاض ،بل
ستمتد إلى تعريض عالقاته العربية
والــدولـيــة النتكاسة كبيرة .وسيعود
ال ـح ــري ــري ل ـي ـكــون زع ـي ـمــا مـحـلـيــا بال
غطاء إقليمي وبال دور إقليمي أيضًا،
ع ــدا عــن كــونــه ي ـعــرف أن الـسـعــوديــن
سـ ـيـ ـلـ ـج ــأون إل ـ ــى أب ـ ـشـ ــع الـ ـ ـط ـ ــرق فــي
مــواجـهـتــه ،وه ــو يعلم عـلــم الـيـقــن أن
مشروع تولية شقيقه بهاء املسؤولية
لــم يسقط مــن ال ـتــداول بعد ،وأن بهاء
طـلــب أخ ـي ـرًا مــن مـســاعــديــن وأصــدقــاء
وم ـس ـت ـشــاريــن ف ــي ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
دراسـ ــة مـتـطـلـبــات وجـ ــدوى ومـخــاطــر
ق ــدوم ــه إل ــى ل ـب ـنــان وم ـب ــاش ــرة الـعـمــل
السياسي.
م ـ ـ ــا س ـ ـبـ ــق يـ ـعـ ـن ــي أن الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن
س ـ ـيـ ــواج ـ ـهـ ــون نـ ـسـ ـخ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة مــن
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري ،ومـ ـصـ ـلـ ـحـ ـت ــه ه ـ ـ ــي ف ــي
التوصل إلى تسوية توفر له أرضية
ت ـب ـق ـيــه ف ــي ال ـح ـك ــم ،وتـ ـس ــاع ــده عـلــى
خ ــوض ان ـت ـخــابــات نـيــابـيــة نــاجـحــة،
س ــواء مـبـكــرة كـمــا يــؤي ــده الــرئـيـســان
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون ونـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ــري ،أو فــي
مــوعــدهــا امل ـقــرر ،خصوصا أن فريقه
امل ـح ـل ــي ن ـق ــل ل ــه ح ـج ــم ال ـت ـع ــاظ ــم فــي
شعبيته خالل املحنة .وهذا يزيد من
حــراجــة الـحــريــري إزاء ج ــدول أعـمــال
الـنـقــاش املـتــوقــع بينه وبــن الرئيس
عــون وبقية األفــرقــاء اللبنانيني ،وال
سيما حزب الله.

السيد
خ ـطــاب األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه
ّ
حـســن ن ـصــرال ـلــه ،أمـ ــس ،يــاقــي ف ــي شــق
كبير منه الجهود الرامية إلــى «طمأنة»
ٍ
رئيس الحكومة سعد الحريري ،وتشكيل
ّ
سد داخلي بوجه التدخالت والتهديدات

ـاب لـ ــ«الـ ـن ــأي
الـ ـسـ ـع ــودي ــة .أكـ ـث ــر مـ ــن بـ ـ ـ ـ ٍ
وال ّ
سيما في
بالنفس» فتحه نصرالله،
إع ــان قــرب مــوعــد خ ــروج ك ــوادر الحزب
من العراق بعد االنتصار على «داعــش»،
وفي تأكيده أن الحزب لم يرسل أي سالح
إلــى أي دولــة عربية ،باستثناء فلسطني
ّ
املـحـتـلــة .إال أن ذل ــك ،لــم يــؤثــر فــي لهجة
ّ
حــزب الله ضــد اململكة الوهابية «راعية
داعش».
ِّ
ظ ـه ــر ن ـص ــرال ـل ــه أم ـ ــس ك ـم ــن ُ«ي ـس ــل ــف»
ال ـحــريــري مــوقـفــا ف ــي م ــا خ ـ ّـص «ال ـنــأي
ُ
ب ــال ـن ـف ــس»ّ .وقـ ــد ت ــرج ــم ذل ـ ــك ،ح ــن قــال
ن ـصــرال ـلــه إنـ ــه ب ـعــد ت ـحــريــر راوة ،آخــر
م ــدي ـن ــة وآخ ـ ـ ــر قـ ـض ــاء فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق مــن
ُ
«داع ــش» ،وبانتظار أن تعلن الحكومة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة الـ ـنـ ـص ــر الـ ـنـ ـه ــائ ــي« ،وعـ ـل ــى
ضـ ـ ـ ــوء ال ـ ـت ـ ـطـ ــور املـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي ال ـ ـعـ ــراقـ ــي،
سنقوم ُبمراجعة للموقف .إذا وجدنا
ّ
أن األم ــر أن ـج ــز ،ول ــم يـعــد ه ـنــاك حــاجــة
ل ـل ـقــادة وامل ــدرب ــن وال ـخ ـب ــراء م ــن حــزب
ال ـلــه ،س ـي ـعــودون لــاتـحــاق ب ــأي ساحة
أخ ــرى» .وأض ــاف« :بالنسبة إلــى حزب
ال ـل ــه ،ف ــإن املـهـمــة أن ـ ِـج ــزت ف ــي ال ـع ــراق».
ّ
وك ــان نـصــرالـلــه واضـحــا ب ــأن كــامــه «ال
عالقة له ببيان وزراء الخارجية العرب.
داعش لحقت بها الهزيمة املطلوبة وال
حاجة لوجود هذا العدد من املجاهدين
والكوادر».
ّ
النقطة الثانية التي شكلت بابًا للحوار
ّ
مــع ال ـحــريــري ،هــي املــلــف الـيـمـنــي .فقد
ّ
رد نـ ـص ــرالـ ـل ــه عـ ـل ــى ات ـ ـهـ ــامـ ــات وزراء
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــرب ،ب ــال ـن ـف ــي «ب ـش ـكــل
قــاطـ ٍـع أي عــاقــة ،ل ـحــزب ال ـلــه اللبناني
ب ــال ـص ــاروخ الـبــالـيـسـتــي ،وال ـص ــواري ــخ
ُ
ال ـســاب ـقــة ،والـ ـص ــواري ــخ ال ـت ــي ســتـطـلــق
الح ـقــا» .وتحميل حــزب الـلــه مسؤولية
دعــم اإلره ــاب فــي الــدول العربية« ،كــام
ت ــاف ــه وضـ ـعـ ـي ــف ّ،وال ي ـس ُـت ـنــد إل ـ ــى أي
دلـ ـي ــل» ،م ــؤكـ ـدًا أن ـ ــه «لـ ــم ن ــرس ــل ال إلــى
اليمن أو البحرين أو الكويت أو العراق،
ال ص ـ ــواري ـ ــخ ب ــال ـي ـس ـت ـي ــة وال أس ـل ـحــة

)هيثم الموسوي(

متطورة ،وال حتى ُمسدسًا .هناك بلدان
أرسلنا أسلحة إليها :فلسطني املحتلة
ال ـت ــي ل ـنــا ش ــرف ن ـقــل ص ــواري ــخ إلـيـهــا،
ك ـصــواريــخ الـكــورنـيــت إل ــى ق ـطــاع غــزة،
ُ
ـدان بتقصيره .وفي
ومــن يديننا هــو م ـ ُ
سوريا ،السالح الذي نقاتل به».
ُمن املفترض أن ُيخفف نصرالله اإلحراج
من قبل السعودية،
على الحريري ّ
امللقى ّ
خاصة أنــه كـ ّـرر قوله بأنه «ننتظر عودة
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ال ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ــزال غـيــر
مستقيل بالنسبة إلينا .ونحن منفتحون
ّ
على كل حوار ونقاش».
ّ
وع ــل ــق ن ـصــرال ـلــه ع ـلــى اج ـت ـم ــاع وزراء
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـع ــرب ال ــذي ــن «اج ـت ـم ـعــوا
ليدينوا إطالق صاروخ على السعودية.
ولكن أسأل :أليس اليمن وشعبه عربيًا؟
أل ــم يخطر فــي ب ــال أح ــد  ،بـمـعــزل ّ
عمن
ّ
ي ـت ـح ـمــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،أن هـ ـن ــاك حــربــا
ش ـ ـعـ ــواء عـ ـل ــى دول ـ ـ ــة ع ــربـ ـي ــة .الـ ـس ــاح
وال ـ ـقـ ــذائـ ــف وال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ـس ـع ــودي ــة
تقصف الـيـمــن يــومـيــا .وه ـنــاك عـشــرات
آالف الـشـهــداء ،ومـئــات اآلالف مصابني
ب ــال ـك ــول ـي ــرا ،وخ ـ ــال أس ــاب ـي ــع سـيـكــون

املاليني عرضة للموت ،مع انتهاء املؤن.
هؤالء ليسوا عربًا؟ أنتم لستم بشرًا؟».
وف ــي نـظــره« ،ك ــان الفـتــا توقيت اجتماع
القاهرة في الوقت نفسه الذي نطرد فيه
البوكمال ،فيأتي هؤالء لوصف
داعش من ّ
حــزب الله بــأنــه منظمة إرهــابـيــة ،وإيــران
بأنها راعية اإلرهاب .ماذا فعلتم أنتم في
ّ
الحرب ّ
ضد داعش؟ في الحقيقة ،إن مسار
االتهام لحزب الله وألنصار الله وإليران
ّ
هــو أمـيــركــي .كــل الــذيــن أفـشـلــوا املـشــروع

مهمة حزب اهلل
ُأ ِنجزت في العراق...
وال نرسل أي سالح
إلى اليمن

عون ألبو الغيط:
اللبنانيون حرروا أرضهم بفضل المقاومة
يصل رئيس مجلس الــوزراء سعد الحريري اليوم إلى مصر للقاء
الرئيس عبد الفتاح السيسيُ ،ويرافقه في زيارته فريقه االستشاري
األساسي ،كالوزير غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري ،على
الرغم ّ
مما ُيحكى عن «غضب سعودي» على الرجلني .ستقتصر
زيارة الحريري ملصر على خلو ٍة بينه وبني السيسي ،يعود بعدها
إلى بيروت ،للمشاركة في احتفاالت عيد االستقالل .ثم التوجه الى
ً
ُ ّ
تيار املستقبل احتفاال له طابع شعبيُ ،ويفترض أن
ُمنزله حيث يعد ً
ُ
ّ
يلقي الحريري كلمة يكرر فيها املواقف السياسية التي أطلقها في
مقابلته التلفزيونية من الرياضّ .
وتــؤكــد امل ـصــادر ّأن الـحــريــري سـيــوقــع فــور عــودتــه املــراسـيــم التي
سبق أن أصدر مجلس الــوزراء قراراتها وتعرقل إصدارها بسبب
غياب الحريري .وأبرز هذه القرارات :مرسوم املجلس االقتصادي ـ
االجتماعي ،تعيني عضوين في الهيئة العليا للتأديب ،وما بقي من
الدبلوماسية والتعيينات اإلداريــة في وزارة الخارجية
التشكيالت
ً
واملـغـتــربــن ،إضــافــة إلــى مــرســوم تعيينات الفئة الثانية فــي وزارة
الخارجية.
من ناحي ٍة أخرى ،وصل األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو
الغيط أمس إلى لبنان حيث التقى عون و ّبـ ّـري .وبحسب معلومات
«األخبار»ّ ،
فإن أبو الغيط قال لعون ّإن «كل العرب دعموا حزب الله
حني كان مقاومة ،ولكن من غير املقبول أن يتدخل في شؤون الدول
العربية ويـكــون لــه وج ــود عسكري فــي ســوريــا والـيـمــن وال ـعــراق».
وحمل أبو الغيط رسالتني متناقضتني لرئيس الجمهورية ،األولى
تطمينية ّ
بأن اجتماع القاهرة كان موجهًا ضد إيران وأنه كان هناك

حرص من مختلف األطراف على عدم اإلضرار بلبنان وتفهم عميق
ّ
للوضع اللبناني وتوازناته الدقيقة .لكنه ،في املقابل ،أكد أن األطراف
ً
ّ
ّ
مصرة على املضي قدمًا في هــذا امللف وصــوال إلــى األمم
العربية
املتحدة لـ«مواجهة إيران وجماعاتها» .وفي املقابل ،سمع أبو الغيط
ّ
من رئيس الجمهورية عتبًا شديدًا .إذ ذكر عون بكل النيات واألفعال
العدوانية اإلسرائيلية ضـ ّـد لبنان من دون أن يجد مساندة فعلية
من العرب .ولفته إلى أن اللبنانيني حـ ّـرروا أرضهم وحدهم بفضل
املقاومة.
أما رئيس مجلس النواب ،فذكر أبو الغيط «بالقرارات الصادرة عن
الجامعة العربية ،التي تؤكد حق املقاومة بالتحرير وتدعم  لبنان
بمقاومة الكيان اإلسرائيلي .وبمقدمة القرار «العتيد» الــذي يؤكد
أهمية أن تكون العالقات بني الدول العربية وإيــران قائمة على مبدأ
حسن الـجــوار ...البيان (وزراء الخارجية العرب) بعنوان الحكومة
أقل يسيء في ظرف التموج
اللبنانية غير موفق على اإلطالق إن لم ّ
الـحـكــومــي ال ـحــاصــل» .وك ــان ب ـ ّـري قــد عــلــق عـلــى ق ــرار «الـجــامـعــة»
ّ
تصنيف حــزب الله منظمة إرهابية بالقول« :ع ــذرًا ،إننا في لبنان
قاتلنا إسرائيل».
على صعيد آخر ،وصل السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب إلى
بيروت ،حيث استقبله في املطار غالبية السفراء العرب .في املقابل،
ال تــزال السعودية تمتنع عن قبول أوراق اعتماد السفير اللبناني
الجديد لديها فوزي ّ
كبارة ،وقد انقضت ُمهلة الثالثة أشهرُ ،العرفية،
حتى توافق الدولة املعنية على قبول السفير الجديد لديها.
(األخبار)

األميركي في املنطقة ُ
سيعاقبون.
وأكـ ـ ـ ــد أن امل ـ ـقـ ــاومـ ــة «عـ ــامـ ــل أس ــاس ــي
ل ــأم ــن واالس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار .إذا ح ــري ـص ــون
ّ
عليهُ ،يمكنكم أن تساعدوا بأن تحلوا
ع ــن ل ـب ـن ــان .ال ت ـتــدخ ـلــوا ف ــي ش ــؤون ــه،
ّ
كالتدخل الفظ والسافر قبل أسبوعني،
وال ت ــرس ـل ــوا الـ ـق ــاع ــدة وغ ـي ــره ــا مـمــن
رب ـي ـت ـم ــوه ــم فـ ــي م ـ ـ ـ ــدارس ال ــوه ــاب ـي ــة،
ُ
وال تـ ـح ـ ّـرض ــوا إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى ض ــرب
لبنان .هـنــاك فــي لبنان دول ــة ،ورئيس
جمهورية ،ورئيس مجلس نــواب ،وإن
شاء الله ستبقى هناك حكومة ،وإرادة
شعبية بعدم الـعــودة إلــى أي شكل من
أشكال التقاتل الداخلي» .ووجه الشكر
إلى «الدولة اللبنانية ،والجهد الخاص
الـ ــذي ق ــام ب ــه ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل،
ّ
ومــوقــف اإلخـ ــوة فــي ال ـع ــراق ،وك ــل من
ُيدافع عن املدافعني عن كرامة العرب».
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـنـ ــاول ن ـص ــرال ـّل ــه
معركة البوكمال فــي ســوريــا ،فـقــال إننا
ّ
«أم ــام إنـجــاز عسكري كبير ج ـدًا فــي كل
ّ
املعايير .أهمية املــوضــوع ،أن البوكمال
ُ
ه ــي آخ ــر مــديـنــة تـسـيـطــر عـلـيـهــا داع ــش
فــي ســوريــا وال ـع ــراق .ومنطقة حــدوديــة،
ومعبر الوصل بني سوريا والعراق» .بعد
البوكمال ،بــات باإلمكان إعــان «انتهاء
دولـ ــة ال ـخ ــراف ــة امل ــزع ــوم ــة ،كـبـنـيــة .ولـكــن
كـفـكــر وج ـمــاعــات وهــاب ـيــة ل ــداع ــش ،فهم
معلومات
م ــوج ــودون» .وق ـ ّـدم نصرالله
ٍ
ً
عن تأمني القوات األميركية «غطاء جويًا
لــداعــش فــي منطقة شــرقــي نـهــر ال ـفــرات،
وتسهيالت لهروب العناصر».
وبعد الشائعات األميركية واإلسرائيلية
عن اتفاق على انسحاب إيران وحلفائها
من ســوريــا ،كــان الفتًا كــام نصرالله عن
ّ
كـ ــل الـ ـق ــوات ال ـت ــي ســاه ـمــت ف ــي تـحــريــر
الـبــوكـمــال ال ـســوريــة مــن سـيـطــرة تنظيم
«داعش» ،وخص بالذكر «الجيش العربي
السوري والتشكيالت الشعبية السورية،
وفصائل املقاومة العراقية ،واإلخــوة في
لواء فاطميون وزينبيون ،وحرس الثورة
اإلي ــران ــي» ،إضــافــة إل ــى ال ـق ــوات الـجــويــة
ال ــروسـ ـي ــة .أضـ ـ ــاف ن ـص ــرال ـل ــه« :أت ــوج ــه
بالشكر الجزيل إلى قائد قوة القدس في
حرس الثورة اإلسالمية اإليرانية اللواء
قاسم سليماني» ،الذي كان موجودًا «في
الكثير من املعارك» .وفي آخر هذه املعارك
ف ــي ال ـب ــوك ـم ــال ،ح ـضــر س ـل ـي ـمــانــي« ،فــي
الـخـطــوط األمــام ـيــة ،وك ــان يـ ّ
ـوجــه الـقــادة
ّ
ويتابع ّكل التفاصيل»ّ .
وأكد نصرالله أن
«مــن واجبنا نحن شعوب هــذه املنطقة،
أن نتوجه بالشكر إلى اإلخــوة في إيران،
وإل ـ ــى ال ـ ـحـ ــاج ق ــاس ــم س ـل ـي ـم ــان ــي ،الـ ــذي
ُ
سيسجل التاريخ اسمه .هذا أقل الواجب،
ّ
ألن الجمهورية اإلسالمية هي التي وقفت
إلــى جانب الـعــراق وســوريــا ولـبـنــان ،في
مواجهة داعش».
(األخبار)
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سياسة
في الواجهة

حكومة بال حزب اهلل ...حكومة ال يرأسها الحريري؟
كان ينقص االنقسام الداخلي قرار وزراء الخارجية العرب حيال حزب اهلل كي يصبح الخوض في اي حكومة جديدة عصيًا
على االفرقاء المعنيين .ال حكومة من دون الحزب ،وال حكومة معه .هي ايضًا مشكلة الرئيس سعد الحريري
نقوال ناصيف
رغــم مـحــاولــة االم ــن الـعــام للجامعة
العربية احمد ابو الغيط تخفيف وقع
قرار اجتماع القاهرة االحــد ،وفصله
م ــا ب ــن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة وح ــزب
ال ـ ـلـ ــه ،وم ـ ــن ثـ ــم االي ـ ـحـ ــاء لـلــرئـيـســن
ميشال عون ونبيه ّ
بري بأنه توخى
لفت انتباه لبنان الى الدور االقليمي
السلبي للحزب لثنيه عنه ،فإن قرار
وزراء ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـع ــرب ه ـبــط في
الوثائق املرجعية الرسمية للجامعة،
ناعتًا حزب الله بـ«االرهابي».
م ــا ت ـض ـم ـن ـتــه ال ـف ـق ــرة ال ـت ــاس ـع ــة فــي
الـقــرار تحميل الحزب ـ «الشريك في
الحكومة اللبنانية» ـ مسؤولية دعم
االرهـ ـ ـ ـ ــاب ،ال يـ ـب ــرىء ف ــي مـضـمــونــه
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ،ويـجـهــر تاليًا
ب ــأن الـشــريــك اآلخ ــر يــدعــم ال ـحــزب او
ّ
يسلم بأفعاله .قــرار كهذا مرشح ألن
يقيم من اآلن فصاعدًا في كل اجتماع
يعقده وزراء الخارجية العرب ،وفي
مسوداتهم ،سيفًا مصلتًا على الدولة
اللبنانية.
امل ـش ـك ـل ــة ال ـف ـع ـل ـيــة الـ ـت ــي سـيـتـسـبــب
فيها القرار تكمن في ّ
تحوله جزءًا ال
يتجزأ من الجدل السياسي ،املتوقع

قرار الجامعة يحمل
السعودية الى مواجهة حزب اهلل
على االرض اللبنانية
م ــع عـ ــودة الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
ال ــى بـ ـي ــروت ،ف ــي ال ـس ــاع ــات املـقـبـلــة،
وتقديمه استقالته رسميًا الى رئيس
الجمهورية بعد احتفال االستقالل.
يكتف قرار اجتماع القاهرة
بذلك لم
ِ
بتسجيل موقف حاد غير مسبوق اذ
يوجه اصابع اتهام ،ايضًا ومباشرة،
الى الدولة اللبنانية ،بل يؤكد مضي
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ـ ــى فـ ـص ــل جـ ــديـ ــد فــي
املواجهة مع حزب الله .لكن هذه املرة
على االرض اللبنانية.
ّ
تعزز هذه الوجهة بضعة معطيات:
اولها ،االنتقال باالزمة الناشبة منذ
 4تشرين الثاني من االقامة الغامضة
وامللتبسة للحريري في الرياض الى
مــرح ـلــة مـخـتـلـفــة ت ـمــامــا ،تـضـعــه في

وضع قرار اجتماع القاهرة سقفًا اعلى من سقف بيان استقالة الحريري (أ ف ب)

ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي وج ـه ــا ل ــوج ــه مع
ح ــزب ال ـل ــه .تــال ـيــا اع ـ ــادة ال ـب ــاد الــى
ان ـق ـســام ـهــا ال ــدائ ــم ع ـلــى امل ــوق ــف من
الحزب وسالحه ودوره العسكري في
سوريا واليمن.

َ
ثانيها ،وضـ َـع قــرار وزراء الخارجية
العرب امام رئيس الحكومة املستقيل
س ـق ـفــا اعـ ـل ــى م ــن ذاك الـ ـ ــذي وض ـعــه
بـيــان استقالته ،حينما ادل ــى بــه في
الــريــاض .يــومــذاك ص ـ ّـوب على حزب

ّ
الـ ـل ــه ب ــذريـ ـع ــة ا ّن ـ ــه اخ ـ ــل بــال ـت ـســويــة
السياسية وتدخله في شؤون الدول
العربية وتــوريــط لبنان فيها .تحت
السقف الـعــالــي الـجــديــد ال ــذي يمثله
قــرار اجتماع القاهرة ،بات في وسع

ال ـحــريــري ال ـت ــذرع ان م ــن الـصـعــوبــة
بمكان ترؤس حكومة هي مثار طعن
وتشكيك لدى دول الجامعة العربية
كلها .اذ تفتقد عندئذ الــى الشرعية
ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي يـقـتـضــي ان تـتـحــدث

تقرير

دور جنبالط في إطاحة االنقالب السعودي
فراس الشوفي
ال ش ـ ـ ّـك فـ ــي أن ال ـت ـض ــام ــن ال ـل ـب ـنــانــي
ال ــذي ب ــدأ مـنــذ اللحظة األول ــى إلعــان
ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري اسـتـقــالـتــه،
ّ
السعودية،
ُمجبرًا وتحت التهديد في
أسقط مفاعيل االنقالب السعودي على
االستقرار والسلم األهلي في لبنان.
فالتنسيق العالي املستوى واملتواصل
بني الرئيسني ميشال عون ونبيه ّبري
الحريري والعاقلني في ّتيار
مع عائلة ّ
املستقبل ،جنب لبنان أحــداثــا خطرة،
كــان الـجـنــون الـسـعــودي ـ ـ اإلسرائيلي
يراهن عليها ،لقلب املعادلة في البلد
الصغير.
غير أن الجزء الظاهر من الحكاية ،ال
ُيلغي الــدور الكبير الــذي قــام رئيس
الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي النائب
ولـيــد جـنـبــاط فــي الـخـفــاء ،إلحـبــاط
االن ـ ـقـ ــاب الـ ـسـ ـع ــودي ،م ـن ــذ م ــا قـبــل

إجبار الحريري على االستقالة.
ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة م ــن ش ـهــر آب ،زار
وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج
ثــامــر ال ـس ـب ـهــان ل ـب ـنــان ،وع ـلــى أج ـنــدة
عـمـلــه إع ـ ــادة إح ـي ــاء فــريــق « 14آذار»،
انطالقًا من دعــوة مجموعة سياسيني
لبنانيني لزيارة ّ
الرياض ،على رأسهم
الـ ـح ــري ــري وج ـن ـب ــاط ورئـ ـي ــس ح ــزب
ال ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة س ـم ـي ــر ج ـع ـجــع،
وإطـ ــاق م ــواق ــف م ــن ه ـنــاك ت ـصـ ّـب في
ات ـ ـجـ ــاه خـ ـط ــاب « 14آذار» الـ ـق ــدي ــم/
ّ
الـجــديــد .غير أن الـحــريــري وجنبالط،
ّ
ّ
بعد التشاور ،قررا التهرب من الزيارة،
إلدراك ـه ـم ــا ان ـع ـكــاس ـهــا ع ـلــى امل ـعــادلــة
الداخلية التي نشأت مع تسوية رئاسة
الجمهوريةّ .
وقرر ّالثنائي اللجوء إلى
ّ
حجة «الشكل» لتجنب الزيارة ،وأنهما
ّ
يفضالن أن ال تحصل في سياق زيارة
ج ـع ـجــع وس ـيــاس ـيــن آخـ ــريـ ــن ،بينهم
ُ
ّ
الجميل ،حتى ال تفهم
النائب سامي

ّ
تحديًا لعون وضربًا للتسوية.
الزيارة
ّ
وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر س ـي ــا ّس ــيــة تــابـعــت
تفاصيل تلك املرحلة ،تكفل الحريري
بإجراء سلسلة اتصاالت لشرح املوقف
لـلـسـعــوديــن ولــولــي الـعـهــد محمد بن
ّ
سلمان ،الذي أكد لرئيس الحكومة أنه
لــم يـكــن عـلــى عـلــم بتفاصيل الــدعــوات
وأجواء الزيارات ،وطلب منه الحريري
تــأج ـيــل زي ــارت ــه وزيـ ـ ــارة ج ـن ـبــاط إلــى
وقـ ــت الحـ ـ ــق ،ثـ ـ ّـم أب ـل ــغ ج ـن ـب ــاط بــأنــه
سيعمل على تأمني موعد الحق له مع
ابن سلمان .وطلب الحريري أيضًا من
الــرئ ـيــس ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،ع ــدم تلبية
ال ــدع ــوة ،وانـتـظــار تـحــديــد مــوعــد آخــر.
وبـعــد زي ــارة جعجع والـجـمـ ّـيــل ،حــاول
ال ــوزي ــر وائ ــل أب ــو ف ــاع ــور عـبــر عالقته
بالسبهان الحصول على موعد جديد
ّ
سلمان ،إل أنه فشل.
من ابن ّ
ل ـ ــم ي ـ ـتـ ــوقـ ــف ضـ ـغ ــط الـ ـسـ ـبـ ـه ــان ع ـلــى
ّ
الحريري وجنبالط .ما هي إل أيام بعد

التهرب من ّ
ّ
قصة الــزيــارات ،حتى طلع
السعودي في بيروت
القائم باألعمال
ِّ
وليد الـبـخــاري ،الــذي ُرق ــي قبيل زيــارة
الـسـبـهــان إل ــى رت ـبــة وزي ــر م ـفــوض في
وزارة الخارجية السعودية ،بفكرة إقامة
عشاء في السفارة السعودية يدعى إليه
ق ــادة  14آذار ورم ــوزه ــا .م ـ ّـرة جــديــدة،
ّ
التهرب من
نجح الحريري وجنبالط في
هذا «الفخ» الذي كان السبهان ورجاله
ف ــي بـ ـي ــروت يـ ـع ـ ّـدون ــه ل ـه ـم ــا .واقـ ـت ــرح
جنبالط على الـحــريــري أن يقف خلف
ـف جنبالط
مــوقـفــه ال ــراف ــض .ول ــم يـكـتـ ِ
بــإبــاغ الـسـعــوديــن رف ـضــه وبتشكيل
ّ
بالتهرب من هذا
غطاء ملوقف الحريري
الـلـقــاء ال ــذي يحمل اتـجــاهــا تصعيديًاّ
واضحًا ضد عهد عون وحزب الله ،بل
ّ
رتب مع ّبري والحريري ً
لقاء في منزله
ف ــي كـلـيـمـنـصــو ،وات ـف ــق ال ـثــاثــي على
ّ
االستمرار بهذه الخطة ،حماية ملوقف
الحريري.

وبـ ـع ــد ،ت ـن ـ ّـبــه ج ـن ـب ــاط ســري ـع ــا قبيل
استقالة الحريري إلى أن شيئًا ما ُيعد
في الخفاء لتسليم زعامة آل الحريري
لبهاء ،شقيق رئيس الحكومة ،فلم يكن
ّ
منه إل أن انسحب من اللقاء مع موفد
بهاء الحريري صافي كالو ،بالذريعة
ً
ذاتـ ـه ــا ال ـت ــي اس ـت ـخــدم ـهــا ق ـب ــا حـيــال
ّ
الصحي واآلالم التي يعانيها
وضعه
بسبب العملية التي أجــراهــا في كتفه
وحاجته إلى الراحة.
هـ ــذا ال ي ـع ـنــي أن ج ـن ـبــاط كـ ــان يــريــد
الـصــدام مع السعودية .فهو في زيــارة
ال ـح ــري ــري م ــا ق ـبــل األخ ـي ــرة ل ـلــريــاض،
كـ ــان يـنـتـظــر م ـنــه ج ــواب ــا ع ـلــى مــوعــد
وع ـ ــده ال ـح ــري ــري ب ــه م ــع ابـ ــن سـلـمــان،
ع ـلــى أن ي ـق ــوم ج ـن ـبــاط ب ــوض ــع ولــي
العهد برؤيته للوضع اللبناني .وبقي
السبهان ورجاله في بيروت يراهنون
على ّ
تغير موقف جنبالط ّحتى تقديم
الـ ـح ــري ــري اس ـت ـق ــال ـت ــه ،ظ ــن ــا م ـن ـهــم أن
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م ـع ـه ــا .م ــؤش ــر كـ ـه ــذا ي ـع ـنــي تــألـيــف
حكومة عاجزة في الداخل ،ومنبوذة
من الخارج.
ثالثها ،رسم قرار الجامعة العربية،
وم ــن خــالــه املـمـلـكــة ،حـ ّـديــن ملزمني
الحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري الـ ــى
الـســرايــا :ادنــى هــو خــروج حــزب الله
م ــن ال ـح ـكــومــة امل ـق ـب ـلــة ،واق ـص ــى هو
خــروجــه مــن حــربــي اليمن وســوريــا.
كالهما تعجيزي بالنسبة الى حزب
الله ،ال مفر من رفضه اياهما .من غير
املؤكد ان ما شاع ،ابان االحتجاز في
ال ــري ــاض ،عــن ارغـ ــام ال ـحــريــري على
الـ ـخ ــروج م ــن الـسـلـطــة واالع ـ ـتـ ــزال ال
يــزال ساريًا .قد يكون االصــح ،ربما،
انــه هــو سهم التصويب فــي املرحلة
املقبلة.
منذ انـسـحــاب الجيش ال ـســوري من
لبنان عام  2005باتت مشاركة حزب
الله في الحكومات املتعاقبة حتمية،
فــي مـعــزل عــن اهمية الحقائب التي
يحوزها .هو بذلك انقلب على مبدأ
اخ ـت ـل ــف الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون ع ـل ــى ت ـف ـس ـيــره
وتـ ـب ــري ــره ب ــن ب ـع ــدي ــن س ـي ــاس ــي او
عقائدي ،حينما درج مذ قرر الدخول
ال ــى ال ـبــرملــان ع ــام  1992عـلــى حجب
ال ـث ـقــة ع ــن ك ــل ال ـح ـكــومــات املـتـتــالـيــة
مــذذاك ،الــى حني تمثله غير املباشر
فــي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
عام  .2005بل غالى الحزب في مقاربة
هــذا الـجــانــب فــي السلطة االجــرائـيــة
بعد اتـفــاق الــدوحــة.
منذ عــام ّ ،2008
لم يعد يكتفي بتمثله فيها ،انما راح
يتمسك بحصوله ـ مع حلفائه ـ على
الثلث املعطل كــي يتساوى ورئيس
الحكومة في امتالك صالحية اسقاط
الحكومة .وهو ما اختبره فعليًا عام
.2011
رابعهاَ ،من يتوقع ان يكون حزب الله
خارج الحكومة الجديدة ،يقتضي ان
يـتــوقــع رئـيـســا لـهــا ســوى الـحــريــري.
منذ اتفاق الدوحة بات تيار املستقبل
وح ــزب الـلــه الشريكني ّ الفعليني في
معادلة االستقرار السني ـ الشيعي
فــي السلطة وال ـشــارع .سابقتان في
توقيتني مختلفني ،فــي مرحلتي ما
قبل اتفاق الدوحة وما بعده ،ابرزتا
صدقية هذا التوازن والحاجة امللحة
اليه :عندما استقال الــوزراء الشيعة
من حكومة الرئيس فــؤاد السنيورة
ع ـ ــام  2006ف ـف ـق ــدت م ـق ــدرت ـه ــا عـلــى
الـحـكــم ،وحينما آثــر تـيــار املستقبل
عدم املشاركة في حكومة ميقاتي عام
 2011ف ــإذا هــي تفتقر ال ــى الشرعية
ّ
السنية التمثيلية.

نتنياهو لماكرون:
مصالحنا قبل االستقرار في لبنان
علي حيدر
قد ال تكون هناك حاجة للكثير من التأمل
ومتابعة اإلعالم العبري الكتشاف حجم تطابق
املصالح اإلسرائيلية مع مفاعيل األزمة التي
أدخلت السعودية لبنان فيها .مع ذلك ،فإن األداء
السياسي واإلعالمي للمسؤولني اإلسرائيليني،
ً
يشكل عامال إضافيًا للكشف عن الخدمة التي
يوفرها نظام آل سعود ،من خالل تصويب
نيرانهم السياسية واإلعالمية على سالح
املقاومة في لبنان.
في املقابل ،ال يكتفي العدو اإلسرائيلي بالبقاء
مكتوف األيدي ،في انتظار استثمار الفرصة
التي يحاول النظام السعودي إيجادها ،بل يجهد
املسؤولون اإلسرائيليون ،وعلى رأسهم رئيس
الوزراء بنيامني نتنياهو ،في املشاركة في صنعها
ومحاولة البناء عليها .وهنا تكمن الخطورة
املزدوجة في استهداف لبنان من قبل الكيانني
ٌّ
السعودي واإلسرائيلي ،على حد سواء ،كل
بحسب إمكاناته وموقعه ودوره في هذا املخطط.
في ضوء ما ورد ،يصبح في اإلمكان فهم الدقة
التي تميز بها اختيار نتنياهو مفرداته خالل
وصفه للمحادثة الهاتفية بينه وبني الرئيس
الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ،حول الوضع في
لبنان .كشفت املفردات موقع إسرائيل واهتمامها
ُبما يتعلق باملرحلة السياسية الجديدة ،التي
أقحم فيها لبنان ،من دون أن يخفي قرار تل أبيب
الدخول على الخط ،مراعاة ملصالحها في الداخل
اللبناني ،وتحديدًا ما يتعلق بتعاظم قدرات
املقاومة الدفاعية والردعية ،التي تعد التهديد
األول إلسرائيل.
ّ
لفت نتنياهو إلى أن الرئيس الفرنسي أطلعه
«على محادثاته مع رئيس الحكومة اللبنانية
املستقيل (سعد) الحريري» ،وتابع أنه «تحدث
ً
ّ
إلي طويال عن أفكاره حول استقرار الوضع
في لبنان» .هذا التعبير ،كما ورد على لسان
نتنياهو ،أشار إلى أن مفاهيم الرئيس الفرنسي
حول االستقرار في لبنان ال تتطابق بالضرورة
مع النظرة اإلسرائيلية ،األمر الذي أكده نتنياهو

ً
الحقًا بقوله« :قلت له ما هي مصالحنا .أوال
وقبل كل شيء التهديد املوجه إلينا من لبنان.»...
بعبارة أخرى ،أراد نتنياهو أن يشير إلى أن
االستقرار الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي،
ليس االستقرار الذي ترضى عنه تل أبيب ،ما
لم يأخذ باالعتبار مصالح إسرائيل .وتحديدًا
ما يتعلق بسالح املقاومة ،الذي ترى تل أبيب أن
التطورات األخيرة في لبنان ،قد تفضي إلى إعادة
ّ
بث األمل أمام إسرائيل لتقييده ،وربما أيضًا من
ناحية نظرية على األقل ،نزعه كما يتردد على
ألسنة املسؤولني السعوديني.
إلى ذلك ،كشف نتنياهو أنه والرئيس الفرنسي
سيواصالن التحادث في األيام املقبلة ،ومن
ثم اللقاء في باريس خالل الشهر املقبل ،مع
التشديد على أن االتصاالت واللقاء يأتيان «من

هآرتس :ضباط الجيش
أقل خبرة وكوادر حزب اهلل
أكثر تمرسًا

أجل أن نرى إن كان بإمكاننا أن نتبنى توجهات
مشتركة قدر اإلمكان ،بخصوص هذا التهديد»،
في إشارة منه إلى سالح املقاومة.
ال يخفى أن كليهما ،نتنياهو وماكرون ،مهتمان
بالواقع السياسي واألمني في لبنان .من جهة،
يبدو من خالل املواقف الفرنسية املعلنة ،أن
باريس تسعى إلى ضبط املسار السياسي
املرتقب بما ال يؤدي إلى زعزعة االستقرار
في لبنان ،ملا قد يترتب عن ذلك من نتائج
وتداعيات قد تطاول في بعض منها ،أوروبا
عامة ،وفرنسا خاصة ،من بوابة التداعيات على
الالجئني السوريني في لبنان .في املقابل ،يخشى
اإلسرائيلي استمرار االستقرار في لبنان في ظل
املعادلة املحلية واإلقليمية ،التي يرى فيها تقييدًا

لخيارات إسرائيل العدوانية .ومن هنا ،يحاول
اإلسرائيلي أن يوجه هذا الحراك الذي تشارك
فيه فرنسا ،باتجاه يلبي مصالح إسرائيل
الحيوية في الداخل اللبناني ،أي مواجهة تعاظم
قدرات الردع والدفاع لدى املقاومة ،بعدما فشلت
رهاناتها السابقة من خالل البوابة السورية
واإلقليمية ،طوال السنوات املاضية.
على هذه الخلفية ،أكد نتنياهو خالل جلسة
مع مسؤولني في حزبه الليكود ،أن املحاولة مع
الجانب الفرنسي ستتبعها محاوالت أخرى في
القارة األوروبية ،للوصول إلى الهدف املنشود،
ً
إذ أوضح قائال« :ومن هناك سأسافر لالجتماع
مع وزراء خارجية االتحاد األوروبي ،وسأبحث
معهم أيضًا هذه املسائل».
في سياق متصل ،كشفت صحيفة هآرتس
جانبًا من االهتمامات االستثنائية في الساحة
اإلسرائيلية للتعيينات الرفيعة املستوى الجديدة
في جيش العدو ،وذكرت أن «أخطر ٍّ
تحد أمني
محتمل» سيواجهه الجيش خالل العامني
القادمني ،وأنه «قد يواجه ليس فقط ضباطًا
مخضرمني من الحرس الثوري اإليراني ...بل
وأيضًا الجيل الجديد من كوادر حزب الله الذين
خاضوا معارك شرسة ومعقدة في الحرب
السورية على مدى السنوات الخمس املاضية».
ولفتت الصحيفة إلى النظرة اإلسرائيلية لهذا
الجيل الجديد من مقاتلي حزب الله بالقول
إنه «جيل حربجي ،واثق بنفسه» وقدرته على
مواجهة الجيش اإلسرائيلي على قدم املساواة
في ساحة املعركة.
في املقابل ،لفتت هآرتس إلى أن «التجربة القتالية
األساسية لقادة الجيش اإلسرائيلي خالل العقد
املاضي كانت في غزة ،في عمليات محدودة».
وأوضحت أنه تسرح خالل السنوات املاضية
وألسباب متعددة مجموعة من كبار القادة في
الجيش اإلسرائيلي الذين راكموا خبرة عملية
طويلة ومهمة خالل سنوات القتال في لبنان
وفي املناطق [الفلسطينية] ،وهو ما أدى إلى بقاء
عدد قليل جدًا في الجيش ،من الضباط من ذوي
الخبرة والتجربة.

تقرير

مصروفو «أوجيه» :لالعتصام أمام السفارة السعودية
الزعيم االشتراكي سيالقي جعجع في
ّ
موقفه .إل أنــه فاجأهم بما كتبه على
«تــوي ـتــر» بـعــد وق ــت قـصـيــر مــن إعــان
ال ـح ــري ــري اس ـت ـقــال ـتــه ،وق ــول ــه« :مـهـمــا
ك ــان ــت الـ ـصـ ـع ــوب ــات ،ف ـ ــإن الـتـضـحـيــة
مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ـحـ ـ ّـد األدن ـ ـ ـ ــى مـ ــن ال ــوف ــاق
وال ـح ــوار يـجــب أن تـكــون األسـ ــاس من
أج ــل لـبـنــان .أم ــا حـيــاة امل ــرء فمرهونة
بــاألقــدار» .وبحسب املـصــادر املتابعة،
ّ
فـ ـ ــإن الـ ـسـ ـع ــودي ــن ي ـل ـق ــون ال ـ ــل ـ ــوم فــي
ّ
إفشال انقالبهم على ثالث شخصيات
م ــن ال ـف ــري ــق «املـ ـحـ ـس ــوب ع ـل ـي ـهــم» في
لـبـنــان بــالـتــدريــج :مستشار الـحــريــري
ن ــادر الـحــريــري ،ولـيــد جنبالط ووزيــر
الداخلية نهاد املشنوق.
وعلى الرغم من أن جنبالط كان دائمًا
صــاحــب ره ــان ــات خ ــاس ــرة ،عـلــى األقــل
مـنــذ ع ــام  ،2000ي ـكـ ّـرر رئـيــس املجلس
ً
ً
ال ـن ـي ــاب ــي ع ـ ـبـ ــارة شـ ـهـ ـي ــرة« ،ولـ ـي ــد مــا
ّ
بيغلط».

آمال خليل
ل ــم ي ـك ــن ي ـن ـقــص م ــوظ ـف ــي «سـ ـع ــودي
أوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه» وامل ـ ـ ـصـ ـ ــروفـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،إال
احـ ـتـ ـج ــاز م ــال ـك ـه ــا رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
سعد الـحــريــري فــي الـسـعــوديــة ،حيث
مقرها الرئيسي ،وما أشيع عن تنازله
للدولة عن ممتلكاته في اململكة ،ومن
ضـمـنـهــا ال ـشــركــة وش ـم ــول ال ـحــريــري
القضاء على الفساد ومصادره
بحملة ّ
ال ـتــي يـشــنـهــا ولـ ـ ّـي ال ـع ـهــد مـحـمــد بن
سلمان .فــاأليــام املاضية كــانــت أطــول
عـلــى أول ـئــك اآلالف أك ـثــر مــن الـعــامــن
املــاض ـيــن ال ـتــي ل ــم يـقـبـضــوا خــالـهــا
مستحقاتهم وتعويضاتهم« ،ال أحد
يعرف شيئًا» .إجابة موحدة بني من
بقي مــن املوظفني واإلداري ــن فــي مقر
الـشــركــة فــي الــريــاض وبــن مــن صرف
منها وعــاد إلــى لبنان .ال يعرفون إن
ك ــان ال ـحــريــري بــالـفـعــل قــد ت ـنــازل عن

«أوج ـي ــه» ،وال يـعــرفــون مــا تخطط له
الدولة بشأنهم .إذ أفــادت مصادر من
داخــل الشركة بــأن القضاء السعودي
كان قد استدعى للتحقيق في ملفات
فساد واخـتــاس أمــوال عامة ،ثمانية
مـ ــديـ ــريـ ــن وم ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــن ،ثـ ــاثـ ــة م ـن ـهــم
م ــوج ــودون ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،وخمسة
خارجها ،وهــم ممن انتقل للعمل في
ش ــرك ــة ثــان ـيــة ب ـعــد إف ــاس ـه ــا ،ومـنـهــم
م ــن ال ي ـ ــزال ف ـي ـه ــا .وس ـ ــرت شــائ ـعــات
عــن مـغــادرة مديرين وموظفني جنوا
ث ــروات خــال عملهم فــي الشركة ،إلى
خارج السعودية .بالنسبة إلى مصير
حـقــوق املــوظـفــن وامل ـصــروفــن ،أكــدت
املـ ـص ــادر أن مـكـتــب ال ـع ـمــل ف ــي إم ــارة
الــريــاض الـتــي كلفها املـلــك السعودي
س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز ق ـبــل عــامــن
َ
تسجيل أسماء املستحقني ،لم يرسل
ب ـي ــان ــات ـه ــم بـ ـع ــد إلـ ـ ــى وزارة امل ــال ـي ــة
لـتـصــرف لـهــم روات ـب ـهــم امل ـتــأخــرة كما

ك ــان قــد وع ــد األخ ـيــر فــي رم ـضــان من
الـ ـع ــام الـ ـف ــائ ــت .ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ب ــداي ــة
أزم ـ ـ ــة احـ ـتـ ـج ــاز ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ت ـنــاق ـلــت
مواقع سعودية أن وزارة العمل قررت
«إنـهــاء تكليف سعد الــدوســري مدير
لجنة إدارة األزم ــات فــي مكتب العمل
امل ـك ـلــف ت ـســويــة أوضـ ـ ــاع امل ـصــروفــن
واملوظفني الــذيــن يبلغون نحو 2500
موظف لبناني و 40ألف موظف عربي
وأجنبي».
ّ
إزاء الـ ـغـ ـم ــوض ال ـ ـ ــذي يـ ـل ــف مـصـيــر
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ،ت ـس ـت ـع ــد ل ـج ـن ــة تـحـصـيــل
ح ـ ـقـ ــوق امل ـ ـصـ ــروفـ ــن م ـ ــن «س ـ ـعـ ــودي
أوج ـي ــه» إل ــى ال ـت ـحــرك م ـج ــددًا ،وه ــذه
امل ــرة أم ــام الـسـفــارة الـسـعــوديــة .عضو
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة جـ ـ ـم ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــي أوضـ ـ ــح
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن امل ـم ـل ـكــة «ب ـق ـص ــد أو
مــن غير قصد ،تــواطــأت مــع الحريري
لتجميد قضيتنا ،علمًا بــأن القانون
الـ ـسـ ـع ــودي ي ـع ـط ــي الـ ـش ــرك ــات مـهـلــة

خمسة أيام فقط كحد أقصى من بداية
ال ـش ـه ــر ل ـت ـص ــرف رواتـ ـ ـ ــب امل ــوظ ـف ــن،
وإال فــإنـهــا تـتـعــرض لـعـقــوبــات تصل
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـجـ ــز ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا» .عـ ـلـ ـم ــا بـ ــأن
عـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن املـ ــوظ ـ ـفـ ــن وامل ـ ـصـ ــروفـ ــن،
م ــن ال ـس ـع ــودي ــن خـ ـص ــوص ــا ،رف ـع ــوا
دعـ ــاوى ض ــد ال ـحــريــري أم ــام الـقـضــاء
السعودي الذي عني جلسات محاكمة
ل ــم يـحـضــرهــا مــالــك ال ـشــركــة .بحسب
ال ـعــاصــي «س ـت ـحــاول الـلـجـنــة مقابلة
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد فــي
ب ـي ــروت ول ـيــد ال ـي ـع ـقــوب لــاسـتـفـســار
ع ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ـع ــالـ ـق ــة فــي
مكتب الـعـمــل .وإذا لــم يحصلوا على
ـاف ،فـسـيـنـفــذون اعـتـصــامــا
جـ ــواب شـ ـ ٍ
أم ــام ال ـس ـفــارة» .إش ــارة إلــى أن القائم
بــاألعـمــال الـسـعــودي ولـيــد الـبـخــاري،
استقبل وف ـدًا مــن اللجنة قبل أشهر،
وقال أمامهم إن اململكة «ال عالقة لها
بالقضية».
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مجتمع وإقتصاد
تقرير انتهت عملية استبدال السندات التي نفذتها وزارة المال أمس ،إلى حصول مصرف لبنان على سندات «يوروبوندز» بقيمة
ينفذ هندسات الستقطاب الدوالرات من الخارج
 1.7مليار دوالر ،ما دفع بعض المصرفيين إلى االستنتاج ّأن «المركزي» قد ّ
وسجل خروج  1.2مليار
تدخل بائعًا للدوالر بمبلغ  3مليارات دوالر
وتعويض النزف في احتياطاته بالعمالت األجنبية بعدما ّ
ّ
ينصب على «الوقوف في وجه الطلب على
تبلغت من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أن التركيز
من لبنان .لكن المصارف ّ
ّ
الدوالر» بما يتطلبه األمر من «إغراء الزبائن بفائدة أعلى»

سالمة يطلق معركة «الوقوف في وجه الطلب على الدوالر»

أسعار الفائدة إلى ارتفاع
محمد وهبة
أط ـلــق حــاكــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
س ــام ــة ،م ـعــركــة «ال ــوق ــوف ف ــي وجــه
ال ـط ـل ــب ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر» ،ط ــال ـب ــا مــن
املـ ـ ـص ـ ــارف رف ـ ــع الـ ـف ــائ ــدة إل ـ ــى %10
ً
و %11وص ـ ــوال إل ــى  %15إذا أمـكــن
(وص ـلــت الـفــائــدة عـلــى ال ــودائ ــع على
الليرة إلــى  %15في األيــام التي تلت
اغ ـت ـي ــال ال ــرئ ـي ــس رف ـي ــق ال ـح ــري ــري).
وبحسب مـصــادر مصرفية مطلعة،
فـ ـ ـ ــإن مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات دفـ ـع ــت
ال ـحــاكــم ن ـحــو ه ــذا ال ـخ ـيــار الـ ــذي قد
تكون له تبعات سوقية خطيرة ،مع
تسجيل مجمل الطلب على ال ــدوالر
م ــا مـجـمــوعــه  3م ـل ـيــارات دوالر بني
 4تشرين الـثــانــي ال ـجــاري و 20منه،
واستمرار الطلب بوتيرة مقلقة رغم
كل اإلجراءات التي بدأ مصرف لبنان
تـنـفـيــذهــا م ـنــذ ال ـي ــوم األول لــأزمــة.
إذ ع ــاد ال ـط ـلــب أم ــس إل ــى االرتـ ـف ــاع،
ً
مسجال  300مليون دوالر ،فيما ّ
تبي
أن  1.2مليار دوالر خرجت من لبنان.
ط ـلــب س ــام ــة جـ ــاء أمـ ــس ف ــي ال ـل ـقــاء
ال ـش ـهــري م ــع مـجـلــس إدارة جمعية
امل ـص ــارف ،ال ــذي أبلغهم فـيــه أن ــه «ال
يـجــب تشتيت ال ـج ـهــود» ،وأن هناك
أول ــوي ــة «ل ـل ــوق ــوف ف ــي وج ــه الـطـلــب
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر» ،ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو ت ـط ـلــب
األم ــر «إغ ـ ــراء الــزبــائــن ب ـفــائــدة أعـلــى
عـلــى ال ـل ـيــرة» .وت ـحـ ّـدث عــن مواصلة
سياسة االمتناع عن حسم السندات
واالمتناع عن تعويم السوق بالليرة
حتى ال تستعمل لتمويل الطلب على
الـ ـ ـ ــدوالر ،وب ــال ـت ــال ــي ع ـلــى امل ـص ــارف
أن ت ـق ــوم ب ـمــا ي ـل ــزم ل ـل ـح ـصــول على
الـسـيــولــة ال ــازم ــة .وبـحـســب مـصــادر
ً
ّ
وامتد
مصرفية ،فإن اللقاء كان طويال
ل ـثــاث س ــاع ــات .وح ــاول ــت امل ـصــارف
أن ت ـنــاقــش م ـخــاطــر ت ـعــويــم ال ـســوق
بالليرة مــع ارتـفــاع فــائــدة اإلنتربنك
إلــى  ،%120لكن سالمة كــان حاسمًا
وع ـ ــرض تـنـفـيــذ ه ـن ــدس ــات تتضمن
اس ـت ـب ــدال س ـن ــدات ال ــ«ي ــوروب ــون ــدز»
ال ـتــي ح ـصــل عـلـيـهــا م ــن وزارة امل ــال
في العمليات األخيرة ،وهي سندات
ت ـس ـت ـحــق ب ـع ــد  10س ـ ـنـ ــوات ،م ـقــابــل
استقطاب دوالرات طــازجــة وتقديم
ال ـس ـي ــول ــة ب ــال ـل ـي ــرة لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف .إال
أن امل ـص ــارف لــم ت ـبـ ِـد اهـتـمــامــا بهذه
الهندسة ،باستثناء مصرف واحد.
وب ـح ـســب امل ـ ـصـ ــادر ،تـ ـح ـ ّـدث ســامــة
ع ـ ــن سـ ـب ــب نـ ـق ــص الـ ـسـ ـي ــول ــة ال ـ ــذي
أصــاب غالبية املـصــارف ،مشيرًا إلى
ّ
أن امل ـصــارف وظ ـفــت ج ــزءًا كـبـيـرًا من
س ـيــول ـت ـهــا ب ــال ـل ـي ــرة بـ ـ ـ ــأدوات مــالـيــة
طــويـلــة األمـ ــد ،رغ ــم أن لــديـهــا ودائ ــع
واستحقاقات قصيرة األمــد ،منتقدًا
مــا قــامــت بــه ي ــوم تنفيذ الـهـنــدســات
امل ــال ـي ــة وانـ ـج ــرافـ ـه ــا ن ـح ــو م ـغــريــات
األرباح .إذ رفعت أسعار الفوائد على
الودائع بالدوالر بصورة غير ّ
مبررة
لتوسيع استفادتها من التوظيفات
ّ
لديه بالليرة .سلوك املصارف قلص
ال ـه ــام ــش ب ــن الـ ـف ــائ ــدة ع ـل ــى ال ـل ـيــرة
وال ـف ــائ ــدة ع ـلــى الـ ـ ــدوالر إل ــى ح ـ ّـد أن
الـفــائــدة على ال ــدوالر ص ــارت مغرية
أك ـث ــر .عـنــدهــا ّ
رد بـعــض املـصــرفـيــن
ّ
بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى أن امل ـب ــال ــغ الـنــاشـئــة
عــن تـحــويــل ال ــودائ ــع مــن الـلـيــرة إلــى
ال ــدوالر بسبب األزمــة الحالية تعود
إلـ ــى م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،وب ــال ـت ــال ــي فال

داعي لهذه اإلجراءات القاسية .إال أن
ســامــة أص ـ ّـر عـلــى أن ــه يـجــب «ضبط
التصرفات».
ون ـ ـقـ ــل سـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف أج ـ ـ ــواء
اتصاالته باملؤسسات املالية العاملية
التي أبلغته أن االستقرار في لبنان
ّ
خ ــط أحـمــر أكـثــر مــن أي وق ــت مضى
بسبب «وجود مليون ونصف مليون
ن ــازح سـ ــوري» ،مـشـيـرًا إل ــى أن حجم
األزمة الحالية «ليس كما يبدو على
وجوهكم».
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان قـ ـ ــد اتـ ـخ ــذ
إجــراءات لضبط الطلب على الــدوالر
ومـ ـن ــع حـ ـس ــم ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ،وت ـح ــري ــك
ّ
املجمدة قبل االستحقاق،
الحسابات
ويـفــرض تسديد املـبــالــغ ف ــورًا لشراء
ال ـ ـ ـ ــدوالرات .ع ـنــدهــا ل ــم ي ـعــد بــإمـكــان

ّ
املجمدة
أي مــودع تحريك حساباته
قـبــل اسـتـحـقــاقــات ال ــودائ ــع املـجـ ّـمــدة
ال ـتــي تــأتــي ب ـم ـعـ ّـدل مـ ـ ّـرة ك ــل خمسة
أيـ ــام ت ـقــري ـبــا ،وه ــو م ــا ج ـعــل الـطـلــب

وزارة المال
استبدلت سندات مع
مصرف لبنان
بـ 1.7مليار دوالر

يحث المصارف على رفع الفائدة إلى ( %15هيثم الموسوي)
رياض سالمة ّ

ّ
ّ
منظمًا عـلــى ف ـتــرات متقطعة .وعند
ّ
استحقاق الوديعة املجمدة ،لم يكن
أمــام املـصــارف ســوى خيارين :قبول
طلب التحويل على ال ــدوالر وتنفيذ
الـعـمـلـيــة لـحـســاب ال ــزب ــون ،أو إغ ــراء
الـ ــزبـ ــون ب ـف ــوائ ــد أع ـل ــى م ــن ال ـفــوائ ــد
الرائجة بهدف إبقاء وديعته بالليرة،
وه ـ ــو مـ ــا ّأدى إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع أس ـع ــار
الفائدة إلى .%9
وب ـس ـب ــب م ــا ف ــرض ــه م ـص ــرف لـبـنــان
لجهة تـســديــد ثـمــن ش ــراء الـ ــدوالرات
فورًا ،فإن املصارف كانت تحتاج إلى
الـسـيــولــة لتنفيذ عمليات التحويل
من الليرة إلــى الــدوالر .لكن السيولة
املطلوبة في السوق لم تكن متوافرة
لدى املصارف ،ما ّأدى إلى رفع فائدة
اإلن ـتــرب ـنــك م ــن  %4إل ــى  ،%120وقــد

ً
ان ـخ ـف ـضــت ق ـل ـيــا أمـ ــس إلـ ــى .%105
وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــادر مـ ـص ــرفـ ـي ــة ،ف ــإن
ع ـ ـ ــددًا مـ ـ ـح ـ ــدودًا مـ ــن املـ ـ ـص ـ ــارف ك ــان
لـ ــديـ ــه سـ ـي ــول ــة إلقـ ـ ـ ـ ــراض امل ـ ـصـ ــارف
األخرى بفوائد باهظة ،وال يتوقع أن
تنخفض فائدة اإلنتربنك قريبًا.
ه ــذه الـحـصـيـلــة ي ـعـ ّـدهــا املـصــرفـيــون
«مقبولة» ،أي إن معدل الطلب اليومي
على الــدوالر في ظل أزمة كهذه يبلغ
 273مليون دوالر ،إال أن املقلق يكمن
في استمرار هذه الوتيرة من الطلب
واستنزاف احتياطات مصرف لبنان.
وق ـ ـبـ ــل س ـ ــاع ـ ــات عـ ـل ــى ل ـ ـقـ ــاء س ــام ــة
بــامل ـصــارف وتـشـجـيــع رف ــع ال ـفــائــدة،
كــانــت وزارة امل ــال قــد أعـلـنــت انتهاء
العمليات املالية مــع مصرف لبنان،
وهــي عملية مماثلة ملــا نفذ فــي آذار
املـ ــاضـ ــي ،وق ـ ــد اس ـت ـع ـم ـل ـهــا م ـصــرف
لبنان لتنفيذ هندسات مالية واسعة
مع املصارف ومنحها أرباحًا إضافية
بقيمة  5مليارات دوالر.
وزارة املـ ـ ــال أع ـل ـن ــت أنـ ـه ــا أص ـ ــدرت
س ـن ــدات «ي ــوروب ــون ــدز» بـقـيـمــة 1,7
مليار دوالر اكتتب بها كلها مصرف
لبنان ويدفع ثمن االكتتاب فيها من
خ ــال إط ـفــاء س ـنــدات خــزيـنــة بقيمة
 2562مليار ليرة.
سـنــدات الخزينة التي كــان ُ يحملها
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ك ــان ــت ق ــد أصـ ـ ــدرت
بـ ـ ــن ّعـ ــامـ ــي  2011و ،2017وه ــي
و،2025
تستحق بــن العامني 2018
ّ
بـيـنـهــا ن ـحــو  2000م ـل ـيــار تـسـتـحــق
في السنتني املقبلتني .وفــي املقابل،
ّ
ت ــوزع ــت سـ ـن ــدات الـ ــ«ي ــوروب ــون ــدز»
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى شـ ـط ــري ــن :سـ ـن ــدات
ب ـق ـي ـمــة م ـل ـي ــار دوالر ت ـس ـت ـحــق ع ــام
 2031بفائدة  ،%7,15وسندات بقيمة
 700مليون دوالر أميركي تستحق
عــام  2028بـفــائــدة « .%7وق ــد جــاءت
الفائدة مماثلة لعوائد اليوروبوندز
اللبنانية املتداولة عامليًا في األشهر
امل ــاض ـي ــة وق ــري ـب ــة ل ـف ــوائ ــد اإلص ـ ــدار
ال ـ ــذي أن ـج ــزت ــه وزارة امل ـ ــال ف ــي آذار
املاضي».
وب ـه ــذه الـعـمـلـيــة ،ت ـكــون وزارة امل ــال
ق ــد م ـ ـ ّـددت آجـ ــال اس ـت ـح ـقــاق  %2من
إج ـمــالــي ال ــدي ــن ال ـع ــام ب ـ ـ ــ 10.27سنة
ل ـي ـص ـبــح إجـ ـم ــال ــي الـ ــديـ ــن بــالـعـمـلــة
األجنبية  %40مقابل  %60بالعملة
املحلية ،وهــو التوزيع الــذيــن تطمح
إليه الــوزارة من خالل استراتجيتها
إلدارة الـ ـ ــديـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام .عـ ـلـ ـم ــا بـ ــأن
االسـ ـتـ ـب ــدال ال ي ـن ـتــج ان ـت ـق ــال أمـ ــوال
نقدية بني وزارة املال ومصرف لبنان،
وال ّ
الدين العام ،بل
يسبب ارتفاعًا في
ّ
ّ
يغير فقط في تكوينه ،ويوفر ملصرف
لـبـنــان احـتـيــاطــات إضــافـيــة بالعملة
األجـنـبـيــة مــن خ ــال س ـنــدات جــديــدة
إلدارة السيولة في السوق املحلية.
ما لم تقله ال ــوزارة في بيانها أمس،
أن عملية االستبدال تتضمن مرحلة
ثانية .إذ إنـهــا فــرضــت على مصرف
ل ـب ـنــان أن يـكـتـتــب ب ـس ـن ــدات خــزيـنــة
ت ـص ــدره ــا ال ـ ـ ــوزارة بـقـيـمــة إجـمــالـيــة
ت ـب ـلــغ  3000م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة وب ـف ــائ ــدة
 .%1الوفر املحقق من هــذه العملية،
بحسب مصادر مطلعة ،يبلغ  6نقاط
مئوية ،أي ما يوازي  180مليار ليرة،
وإذا احتسبنا أجــل السند الوسطي
الذي يمتد على  7سنوات ،فإن الوفر
اإلجـمــالــي املـتــوقــع مــن ه ــذه العملية
يصل إلى  1130مليار ليرة.
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الخليجيون في لبنان بعد التحذيرات

 15ألفًا و %45سعوديون
هديل فرفور
نحو سبعة آالف ُمقيم سـعــودي في
لبنان لم ُيغادروا البلد بعد ،بحسب
إح ـ ـصـ ــاءات األمـ ـ ــن الـ ـع ــام الـلـبـنــانــي
(ل ـغــايــة  .)2017/11/13ووف ــق هــذه
اإلحصاءات ،يبلغ عدد رعايا مجلس
التعاون الخليجي في لبنان  15ألفًا
وُ 462مقيمًا ،نحو  45في املئة منهم
سعوديون ( 7071سعوديًا).
ّ
وتتوزع البقية على النحو اآلتي407 :
ُ
إماراتيني 897 ،قطريًا 710 ،عمانيني،
 5011كويتيًا ،و 1366بحرانيًا.
وبحسب املكتب اإلعالمي لألمن العام
الـلـبـنــانــي ،تـشـمــل ه ــذه اإلح ـص ــاءات
ُ
عـ ــدد امل ـق ـي ـمــن ف ــي ل ـب ـنــان ال ـقــادمــن
مـ ــن رعـ ــايـ ــا دول م ـج ـل ــس ال ـت ـع ــاون
الـخـلـيـجــي ال ــذي ــن ل ــم ي ـ ـغـ ــادروا بعد
لغاية  ،2017/11/13أي بعد انــدالع
األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـق ــب اس ـت ـقــالــة
رئيس الحكومة سعد الحريري في
الرابع من الشهر الجاريّ ،وما تالها
مــن تصعيد س ـعــودي تـمــثــل بــدعــوة
ال ــرع ــاي ــا ال ـس ـع ــودي ــن إلـ ــى م ـغ ــادرة
لـبـنــان فـ ــورًا ف ــي ال ـتــاســع م ــن الشهر
َ
الـجــاري .كــذلــكُ ،س ِّجلت هــذه األرقــام
ب ـع ــد دعـ ـ ــوة ال ـك ــوي ــت رع ــاي ــاه ــا إل ــى
م ـغــادرة لـبـنــان ف ــورًا فــي الـتــاســع من
ال ـج ــاري أي ـضــا .عـلـمــا أن الكويتيني
املقيمني في لبنان ُيمثلون نحو 32
في املئة من مجمل رعايا دول مجلس
التعاون الخليجي (ثاني أكبر نسبة
من عدد الرعايا).
وكانت البحرين قد سبقت السعودية

والـ ـك ــوي ــت ف ــي دع ـ ــوة رع ــاي ــاه ــا إل ــى
مغادرة لبنان في الخامس من الشهر
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري .وبـ ـحـ ـس ــب اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات،
ّ
ي ـشــكــل ال ــرع ــاي ــا ال ـب ـح ــران ـي ــون نحو
 8فــي امل ـئــة مــن مـجـمــل ع ــدد الــرعــايــا
الخليجيني.
ول ـي ــس م ـع ـلــومــا م ــا إذا ك ــان ــت ه ــذه
الـنـســب ق ــد انـخـفـضــت ف ــي األس ـبــوع
ال ــذي تــا ه ــذه اإلح ـصــائ ـيــات .كــذلــك
لـ ـي ــس واض ـ ـحـ ــا إذا مـ ــا ك ــان ــت ه ــذه
ُ
األرقام تشمل الرعايا املقيمني دائمًا
ف ــي لـبـنــان أو ال ـ ــزوار «املــوس ـم ـيــن»،
ّ
تتضمن
إذ إن ه ــذه اإلحـ ـص ــاءات ال
تفاصيل عن طبيعة تأشيرة الدخول
التي ُمنحت لهؤالء.
ُ
وتمنح لرعايا دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي (الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ال ـك ــوي ــت،
اإلمـ ـ ـ ــارات ،ال ـب ـحــريــن ،ق ـطــر ُ
وع ـم ــان)
تــأشـيــرة دخ ــول وإقــامــة مجانية في
ُ
مطار رفيق الحريري الــدولــي ،حيث
ّ
تــوشــح ج ـ ــوازات سـفــرهــم (م ــع أف ــراد
ع ــائ ــات ـه ــم وال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ـخــدمــة
املنزلية والسائقني املــرافـقــن ،شرط
أن ي ـكــون ال ـعــام ـلــون حــائــزيــن إقــامــة
ص ــالـ ـح ــة ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــد الـ ـ ـ ــذي يـنـتـمــي
إلـيــه رب العمل) بخاتم الــدخــول مع
عـ ـب ــارة «س ـت ــة أش ـ ـهـ ــر» ،م ـج ــان ــا ،فــي
املـطــار والــدوائــر واملــراكــز الحدودية.
وبحسب املوقع الرسمي لألمن العام
اللبنانيُ ،يمكن تمديد هــذه الفترة
حـتــى ال ـس ـنــة ،م ـجــانــا ،ل ــدى املــديــريــة
ال ـعــامــة لــأمــن ال ـع ــام (دائـ ـ ــرة الـعــرب
واألجـ ــانـ ــب) وف ـق ــا ل ــأص ــول املــرعـيــة
اإلجراء.

تصميم:
رامي عليان
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إغراق علوم «اللبنانية» بـأكثر من  120أستاذًا جديدًا؟
فاتن الحاج
الـحــديــث الــدائــر الـيــوم فــي أروق ــة كلية
ال ـع ـل ــوم ف ــي ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة هو
إغ ــراق الكلية بــأســاتــذة يـفــوق عددهم
حاجاتها األكــاديـمـيــة بكثير .بورصة
األع ــداد ترتفع يومًا بعد آخــر ،إذ قيل
ً
أوال إن عــدد املتعاقدين الجدد هو 90
أس ـ ـتـ ــاذًا ،وب ـع ــده ــا ت ـس ــرب ال ــرق ــم 101
أستاذ ،وباألمس صار العدد أكثر من
ّ ّ
 120أستاذًا .إل أن كل هذه األرقام بقيت

غير رسمية وغير موثقة ،لعدم إعالن
مجلس الوحدة نتائج اللجان العلمية
التي درســت ملفات املتعاقدين وعــدم
مرور امللف على مجلس الجامعة حتى
اآلن.
ل ـكــن ه ــذا األمـ ــر ل ــم يـمـنــع الـ ـت ــداول في
أن ال ـت ـع ــاق ــد م ــع «امل ـح ـظ ـي ــن ال ـج ــدد»
ً
ح ـص ــل فـ ـع ــا ،ك ـم ــا قـ ــال ل ـن ــا أك ـث ــر مــن
ّ
مـصــدر أكــادي ـمــي ،بــاعـتـبــار أن «عميد
الـكـلـيــة ب ـســام ب ـ ــدران أع ـطــى املــديــريــن
ال ـ ـضـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر لـ ــدعـ ــوة األسـ ــاتـ ــذة

تشخص األنظار إلى مجلس الجامعة إلسقاط الصفقة قبل أن تسقط الكلية (أرشيف)

املنوي التعاقد معهم ،والبدء بتوزيع
الساعات التدريسية عليهم».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،اس ـت ـغــرب ب ـعــض أع ـضــاء
مجلس الوحدة ومنهم محمد صميلي،
رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ــراب ـط ــة
األســاتــذة املتفرغني ،هــذه «الشوشرة»
ال ـت ــي ت ـث ــار حـ ــول امل ـل ــف ق ـبــل إن ـج ــازه
نهائيًا وعرضه على مجلس الجامعة
ل ـن ـيــل امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ـيــه وف ـ ــق ال ـق ــوان ــن
املرعية اإلجراء ،ال سيما املرسوم 9084
ال ــذي يـحــدد أص ــول الـتـعــاقــد .صميلي
ق ــال لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن امل ـلــف سـيـعــرض
حتمًا على مجلس الجامعة ...وقريبًا،
التصريح بأي رقم «فهذا ليس
رافضًا
ّ
من حقي» .إال أنه سأل الذين يتداولون
ب ــاألم ــر« :م ــن ق ــال لـكــم إن مــا تقولونه
صحيح؟ وهل لديكم مستند موقع من
مجلس الوحدة يثبت التعاقد مع هذا
العدد من األساتذة؟».
أس ــات ــذة مـتــابـعــون للملف لـفـتــوا إلــى
ّ
أن م ـج ـلــس ال ــوح ــدة اك ـت ـفــى ب ــدراس ــة
األس ـمــاء ول ــم يـنــاقــش تـقــاريــر اللجان
الـعـلـمـيــة املـتـعـلـقــة بــاملــرش ـحــن سلبًا
أو إي ـجــابــا ،بـمــا يـخــالــف امل ـ ــادة  6من
املـ ــرسـ ــوم  9084وال ـ ـتـ ــي تـ ـل ــزم عـمـيــد
الكلية بـعــرض التقارير على مجلس
الــوحــدة الت ـخــاذ الـتــوصـيــة النهائية،
بل إن العميد يجب أن يحيل ،بحسب
املرسوم نفسه ،التقارير املرفوعة من
ال ـل ـج ــان بـ ـج ــدول تــرت ـيــب وم ـفــاض ـلــة.
وه ــذا لــم يحصل ،كما أك ــدوا ،أو على
األقل فإن االتصاالت التي أجروها مع
أعضاء في مجلس الوحدة لم تفدهم
ّ
بذلك ،بل أكثر قيل لهم إن اجتماعات
ال ـل ـجــان الـعـلـمـيــة ف ــي ك ــل اخـتـصــاص
ل ــم تـنـعـقــد ب ـح ـضــور ثـلـثــي األع ـض ــاء،

ب ـح ـســب م ــا ت ـنــص ع ـل ـيــه املـ ـ ــادة  4من
املرسوم .9084
هؤالء األساتذة أبدوا خشيتهم من أن
يــؤدي اعتماد هــذا األسلوب إلــى جعل
التعاقد الجديد أمـرًا واقعًا تمامًا كما
جرى ،العام املاضي ،مع  17أستاذًا في
الفرع الرابع و 3في الفرع األول و 5في
الفرع الخامس.
اس ـت ـفــز هـ ــذا الـ ـك ــام صـمـيـلــي ف ـســارع
ً
لـشــرح حيثيات املـلــف قــائــا« :اإلع ــان
عــن الشواغر حصل فــي الـعــام املاضي

العميد أوعز إلى
المديرين إلدخال األساتذة
الجدد إلى القاعات
السابق حسن زين
أي في عهد العميد ّ
ً
الذي فوجئنا أنه كان مستعجال
الدين ّ
لدرجة أنه لم يشكل لجانًا علمية وفق
األصول القانونية أي بموافقة مجلس
ال ــوح ــدة ،وح ـصــل ن ـقــاش ج ــدي داخ ــل
املـجـلــس وج ــرى االت ـف ــاق عـلــى تطعيم
ّ
هذه اللجان بأساتذة آخرين ،إل أن زين
الــديــن لــم يـســر بــاالق ـتــراح ول ــم يعتمد
ال ـل ـجــان الـعـلـمـيــة املـنـقـحــة ب ــل الـلـجــان
األســاسـيــة الـتــي لــم تجتمع بحضور
ثلثي األعـضــاء ،ومــن ثــم نشر النتائج
التي تتضمن األسماء واالختصاصات
وال ـع ــام ــات ع ـلــى امل ــوق ــع االل ـك ـتــرونــي
لـلـكـلـيــة ،م ــا دف ــع مـجـلــس ال ــوح ــدة إلــى
إلـغــائـهــا ،أمــا مــا حصل أخـيـرًا فهو أن

ال ـل ـج ــان امل ـن ـق ـحــة ن ـف ـس ـهــا اسـتـكـمـلــت
دراسـ ــة املـلـفــات واخ ـت ــارت االش ـخــاص
امل ـنــوي الـتـعــاقــد مـعـهــم وفـقــا لــأصــول
القانونية والعلمية».
أحد املسؤولني في الجامعة برر تضخم
األع ـ ــداد ،بــالـحــاجــة إل ــى اخـتـصــاصــات
ن ــادرة وإل ــى خ ــروج ع ــدد مــن األســاتــذة
إلـ ــى ال ـت ـق ــاع ــد؛ ف ـي ـمــا ط ــال ــب األس ــات ــذة
املتضررون من "الصفقة" التحاصصية
بني القوى الحزبية بالكشف عن طبيعة
االخ ـت ـص ــاص ــات الـ ـن ــادرة وع ــن دراس ــة
إحصائية تظهر عدد املتقاعدين ،ورأوا
أن كـ ــام املـ ـس ــؤول ال ي ـع ــدو ك ــون ــه ذرًا
لـلــرمــاد فــي الـعـيــون إن لــم يـكــن لتبرير
م ـشــارك ـتــه ف ــي "ال ـص ـف ـق ــة" ال ـت ــي تــأخــذ
مسارها نحو التنفيذ لكونها حظيت
بإجماع أعضاء مجلس الكلية.
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة س ـ ــأل ـ ــوا« :هـ ـ ــل ي ــأت ــي قـ ــرار
مجلس الوحدة بعلم ومباركة مجلس
ال ـج ــام ـع ــة ورئ ـي ـس ـه ــا ،وب ـم ـشــارك ـت ـهــم
فــي الـخـفــاء؟ أم أن موقع الــرئــاســة بات
ضـعـيـفــا ل ــدرج ــة ي ـجــري مـعـهــا تخطي
كل التعاميم التي صدرت عن الرئيس
فـ ــؤاد أيـ ــوب مـنــذ ال ـع ــام امل ــاض ــي وإل ــى
اليوم ال سيما التعميم  39الذي يدعو
فيه إلى احترام آليات التعاقد الجديد
بـحـســب أح ـك ــام امل ــرس ــوم 9084؟ وهــل
مواجهة الفساد والعمل على اإلصالح
فــي الجامعة هــو مـجــرد شـعــار يرفعه
الــرئ ـيــس وق ــد سـبـقــه إل ـيــه ال ـعــديــد من
رؤساء الجامعة السابقني؟».
أسئلة كثيرة يطرحها أساتذة الجامعة
اليوم وتبقى اإلجابة عليها رهن األيام
امل ـق ـب ـلــة ،ح ـيــث تـشـخــص األنـ ـظ ــار إلــى
مجلس الجامعة إلسقاط الصفقة قبل
أن تسقط الكلية.
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مصارف

حوار مصرفي عربي  -صيني

ينظم املؤتمر املصرفي العربي السنوي لعام  2017بــدورتــه الثالثة والعشرين وتحت
عنوان "توأمة اإلعمار والتنمية :معًا ملواجهة التحديات االقتصادية" طاولة مستديرة حول
"الحوار املصرفي العربي الصيني :الشراكة االستراتيجية للتنمية املتبادلة" وذلــك يوم
الخميس  23تشرين الثاني في فندق فينيسيا بيروت من الساعة  5حتى .6.30

 ...BLC Bankاإلنجاز لمدى الحياة

ف ــاز م ـصــرف « »BLC Bankبـجــائــزة
اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز مل ـ ـ ــدى ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة Lifetime
 Achievement Awardمل ـس ـيــرتــه
املهنية ،مــن التحالف املصرفي العاملي
ل ـل ـم ــرأة  ،GBAوذلـ ـ ــك ت ـق ــدي ـرًا ل ـ ــدوره
ومساهمته الفاعلة في دعم املرأة.
و« »GBAهي منظمة دولية تضم أكثر
من  35مصرفًا ومؤسسة مالية قيادية
عاملية و« »BLCهو املصرف األول في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
الذي ينضم إليه.
وقد منحت الرئيسة التنفيذية للتحالف
إيناز مــوراي الجائزة الى نائب رئيس مجلس اإلدارة ،املدير العام للبنك ،نديم القصار،
في حفل عشاء أقيم في لندن يوم األربعاء  15تشرين الثاني  .2017وقد شكر القصار
التحالف على ثقته باملصرف ،مستعرضًا تجربته في التدريب وتقديم املشورة والخبرات
ملصارف أخــرى مهتمة في ّهــذا املـجــال .وأكــد أن هــذه الجائزة كما تسمية املدير العام
املساعد للمصرف تانيا مسلم لترؤس التحالف تعكس انخراط املصرف في هذا الهدف
والتزامه املرأة في سوق العمل.

«التميز في دور المرأة لبنك الموارد»

َ ّ ّ
للعمليات في بنك املوارد نهال ّ
ّ
ّ
ّ
خداج
التنفيذية
العربية» الرئيسة
َمن َح «اتحاد املصارف
ّ
«التميز في دور املرأة في القيادة املصرفية في لبنان» ،تقديرًا ملوقع املرأة
بودياب جائزة
األســاســي فــي إدارتـ ــه .وتسلمت بــوديــاب
الجائزة خالل حفل تكريمي أقامه االتحاد
فــي الـعــاصـمــة األردن ـ ّـي ــة ع ـ ّـمــان ،بــالـتـعــاون
م ــع «م ـ ّ
ـؤس ـس ــة األمـ ـي ــرة ت ـغــريــد للتنمية
والتدريب».
ُ
ي ـشــار إل ــى أن ب ــودي ــاب كــانــت ق ــد ك ـ ّـر َم ــت
عــام  2015مــن اتـحــاد املصرفيني العرب
ّ
العربيات األكثر تأثيرًا
كواحدة من النساء
في االقتصاد والقطاع املصرفي ،علمًا بأن
لها أكثر من  32سنة خبرة في اإلدارة وفي إعادة هيكلة مؤسسات ّ
عدة ،وال ّ
سيما في
املصرف املركزي في كندا.
سيارات

...Continental GT3
سيارة سباق جديدة من Bentley

كشفت شركة  Bentley Motorsportعن سيارة السباق الجديدة كليًا Continental
 GT3التي يجري تطويرها حاليًا ملوسم  2018من سباقات السيارات.
ُت ّ
ّ
مخصصة لسباقات السيارة
عد  Continental GT3من الجيل الثاني أحــدث سيارة
ضمن مجموعة  Bentleyالبارزة في مجال رياضة السيارات والتي تضم طرازي Speed
ّ
بمحرك سعة  4.5ليترات والفائزتني في سباق «لو مان» الشهير .وكانت
 Sixو8 Speed
ّ
أثبتت قدرتها العالية في الفوز بسباقات التحمل،
 Continental GT3من الجيل
األول قد ّ
حيث اعتلت ّ
وحققت الفوز ّ 45
منصة التتويج ّ 120
مرة في  528سباقًا حول العالم
مرة
حتى هذا التاريخ.
وج ــرى تصميم  Continental GT3الـجــديــدة بــاالرت ـكــاز عـلــى س ـيــارة Continental
ّ
املخصصة للطرقات العادية ،حيث استفادت من بنيتها املصنوعة
 GTالجديدة كليًا
بمعظمها مــن األمل ـن ـيــوم كــأســاس
إلتــاحــة الــوصــول إلــى وزن خــاص
بسيارة سباق يبلغ أقل من 1,300
ك ـي ـل ــوغ ــرام واملـ ـس ــاع ــدة بتحقيق
توزيع مثالي للوزن في السباقات.
أم ــا امل ـح ـ ّـرك ف ـهــو نـسـخــة م ـطـ َّـورة
من ّ
محرك  Bentleyالشهير نوع
 V8سعة  4.0ليترات مــع شاحن
توربيني توأمي َ
واملثبتة فعاليته في السباقات ،وهو يشتمل على نظام حوض جاف معاد
َّ
ّ
تصميمه بالكامل وأنظمة جديدة كليًا للمأخذ والعادم .وتبلغ القوة غير املحددة أكثر من
 550حصانًا.
وقد تم تطوير األسطح اإليروديناميكية الخارجية عبر اعتماد تقنية أنبوب الهواء ،وترتكز
هذه األسطح على شكل سيارة الطرقات العاديةِّ ،
معززة األلواح الخارجية ذات التصميم
القوي عبر أدوات إيروديناميكية لتحقيق املزيد من ّ
القوة الضاغطة سفليًا .أما أنظمة
َّ
ومطورة ّ
خصيصًا لسيارة .Continental GT3
التعليق والكبح فهي جديدة

شركات

الكهرباء في زحلة« ...مسؤولة اجتماعيًا»
عـ ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ش ــرك ــة «كـ ـه ــرب ــاء
زحـ ـل ــة» ،ت ـت ـب ــادر إل ــى أذه ـ ــان كـثـيــريــن
ف ـكــرة «ال ـك ـهــربــاء  .»24/24لـكــن خلف
هــذا اإلنـجــاز هناك «عائلة كبيرة» من
إداريـ ـ ــن ومــوظ ـفــن تـجـمـعـهــم الــرغـبــة
في التغيير ،وتقديم األفضل ملدينتهم
ومـنـطـقـتـهــم وأه ـل ـه ــا .بـعـضـهــم خلف
املـ ـك ــات ــب وآخـ ـ ـ ـ ــرون ُي ـ ـشـ ــاهـ ــدون عـلــى
أعـمــدة اإلن ــارة وفــي الطرقات يقومون
ب ـم ـهــام ـهــم .م ـس ــؤول ـي ــة ك ـب ـي ــرة مـلـقــاة
ع ـلــى عــات ـق ـهــم ،ت ـهــون ـهــا «امل ـســؤول ـيــة
االجتماعية» للشركة تجاههم.
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـشــركــات
( ،)CSRامل ـع ــروف ــة أي ـض ــا بـمـســؤولـيــة
الشركات ومواطنة الشركات ،أو العمل
املـ ـ ـس ـ ــؤول ،ت ــم إدم ــاجـ ـه ــا ف ــي ن ـم ــوذج
األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة الـ ـ ــذي م ــن شــأنــه
ضـ ـم ــان ال ـ ـتـ ــزام الـ ـش ــرك ــات ب ــال ـق ــان ــون
واملعايير األخالقية والدولية ووضع
ال ـق ــواع ــد ع ــن طــريــق تــأث ـيــر أنشطتها
على البيئة واملستهلكني والعاملني،
وامل ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة وأصـ ـ ـح ـ ــاب
املصلحة وجميع األعضاء اآلخرين في
املجال العام.
ف ـ ــي كـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء زح ـ ـل ـ ــة «املـ ـ ــوظـ ـ ــف هــو
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس» ،ي ـ ـشـ ــدد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة ال ـشــركــة أس ـعــد ن ـكــد .وف ــي وقــت
نشهد تراجعًا لالنسان في الكثير من
املجاالت لصالح اآللة ،تبرهن التجربة
في كهرباء زحلة أن املولدات والكابالت
وغيرها من املعدات ال فائدة منها من
دون أشخاص يحبون ما يقومون به.

عقلية ألمانية
إدارة ال ـشــركــات ثـقــافــة فــي حــد ذاتـهــا.
بحسب نـكــد ،اعـتـمــدت شــركــة كهرباء
زحلة منذ تأسيسها الطريقة األملانية
في العمل واإلدارة .وهي «تستند الى
ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـب ـع ـيــد امل ـ ــدى وال ـت ـع ــاون
وال ـت ـكــاتــف .فـ ـ ــاإلدارات وال ـن ـقــابــات في
أمل ــانـ ـي ــا ت ـت ـف ــق عـ ـل ــى وضـ ـ ــع ب ــرن ــام ــج
لعدد ّ
معي من السنوات وتحدد آلية
تطبيقه وشـ ــروط وم ـطــالــب كــل فــريــق
لتجنب املشاكل ،ولهذا فإن اإلضرابات
واملشاكل في أملانيا قليلة جدًا .ونحن
ه ـك ــذا نـسـتـبــق األمـ ـ ــور .فـمــوظـفــونــا ال
ي ـح ـتــاجــون ل ــاض ــراب لــاسـتـحـصــال
على مطالب معينة كوننا نؤمنها لهم
مسبقًا».
بــالـنـسـبــة ل ـن ـكــد ،ف ــإن إدارة ال ـشــركــات
تـبــدلــت عـمــا كــانــت عـلـيــه فــي الـســابــق،
والــرابــط بني املوظف والشركة لم يعد
يقتصر على إنجاز العمل والحصول
ع ـلــى رات ـ ــب ف ــي امل ـق ــاب ــل« .الـ ــراتـ ــب في
يــومـنــا هــذا ال يشكل إال ج ــزءًا بسيطًا
مما يبحث عنه املــوظــف .فاإلحساس
بالتقدير والـثـنــاء وال ـجــو الـ ــودود في

الـعـمــل تـعــد مــن األول ــوي ــات» .ولـيــربــط
ف ـك ــرت ــه ب ــال ــواق ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي ،يــوضــح
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ك ـه ــرب ــاء زحـلــة
أنــه «فــي ظل الوضع املعيشي الحالي
ف ــي ل ـب ـنــان ،مـهـمــا ك ــان راتـ ــب املــوظــف
ً
س ـي ـجــده ق ـل ـيــا وي ــرك ــض لــاق ـتــراض
مــن املـصــارف واالسـتــدانــة .وهنا تبرز
أهمية التقديمات والخدمات األخــرى
التي توفرها الشركة».

جو عائلي
فــي شــركــة كـهــربــاء زحـلــة  250موظفًا،
جميعهم لبنانيون من زحلة وجوارها
ومــن مختلف األطياف دون أي تمييز
سـ ـي ــاس ــي أو دي ـ ـنـ ــي أو م ــذهـ ـب ــي أو
اج ـت ـم ــاع ــي ،وف ـق ــا ل ـن ـكــد .وإل ـ ــى جــانــب
تـقــاضـيـهــم روات ـ ــب  14ش ـه ـرًا سـنــويــا،

يحافظ المتقاعد
على التقديمات نفسها
التي كان يحصل عليها
قبل التقاعد
تــؤمــن الـشــركــة لـهــؤالء ضمانًا صحيًا
ً
ش ــام ــا ب ـن ـس ـبــة  ،%100إض ــاف ــة إل ــى
الـكـهــربــاء املـجــانـيــة .وإن كــان مــا سبق
ـ ـ عـلــى أهميته ـ ـ ال يـبــدو مـبـهـرًا ج ـدًا،
فعناية الـشــركــة بموظفيها ال تنتهي
ب ــال ــوص ــول إلـ ــى س ــن ال ـت ـق ــاع ــد .وهـنــا
تبرز معاني العائلة بأبرز تجلياتها.
فكما أن األوالد ال يتخلون عن أهلهم
عـنــدمــا يـشـيـخــون ويــواك ـبــون ـهــم مــدى
ال ـح ـي ــاة ،ه ـك ــذا ه ــي ال ـح ــال ف ــي شــركــة
كهرباء زحلة .فمن يبلغ من املوظفني
سن التقاعد يذهب إلــى املنزل ّ
مكرمًا،
إذ يــواصــل االسـتـفــادة مــن التقديمات
نـفـسـهــا ح ـتــى ال ــوف ــاة (الـ ــراتـ ــب عـيـنــه
ملـ ــدة  14ش ـه ـرًا وال ـك ـه ــرب ــاء امل ـجــان ـيــة

والضمان الشامل) .وتحرص الشركة
على تطوير أداء موظفيها وتحسني
إنتاجيتهم وكفاءتهم عبر إخضاعهم
لدورات تدريب متواصلة ودورات ،ISO
مــا يضمن الـعـمــل فــي أفـضــل الـظــروف
املـطــابـقــة لـلـمـعــايـيــر ال ــدول ـي ــة .وتـنـظــم
ال ـش ــرك ــة دورات دائـ ـم ــة م ــع الـصـلـيــب
األح ـم ــر وال ــدف ــاع امل ــدن ــي .وألن العمل
بدون محبة وترابط بني املوظفني يظل
نــاق ـصــا وب ــا روح وح ـيــويــة تـحــرص
ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء زحـ ـل ــة ع ـل ــى ال ـح ـفــاظ
على العالقة املتينة بني موظفيها من
خــال جمعهم فــي مخيمات ترفيهية
تتضمن نشاطات متعددة ،تسمح لهم
ب ــاإلف ـص ــاح ع ــن نـفـسـهــم وت ـك ـشــف في
الكثير من األحيان عن مواهب مخفية
كما يقول نكد.
في سياق آخر ،فإن تأمني الكهرباء ليس
ً
إال تفصيال بسيطًا في املسؤولية التي
ارتأتها شركة كهرباء زحلة ملجتمعها.
إذ تولي الشركة أهمية كبيرة للطالب
ً
وتسعى جــاهــدة أال يـكــون امل ــال عائقًا
أم ـ ــام ال ـت ـح ـص ـيــل ال ـع ـل ـم ــي مـ ــن خ ــال
ت ــأم ــن م ــا أم ـك ــن م ــن م ـســاعــدة مل ــن هم
بحاجة لتسديد أقساطهم .ولليتامى
مكانة خاصة في وجدان الشركة ،لذلك
تخصص يــومــا فــي السنة خــال فترة
عيد امليالد لتنظيم نشاطات لليتامى
ومنحهم الهدايا وغيرها...
كما تهتم الشركة باملناسبات الدينية
وأبرزها إضاءة تمثال السيدة العذراء
في زحلة ،وتنظيم حفل تراتيل سنوي
في عيد التجلي وهي مناسبة تنظمها
مـنــذ  10س ـنــوات .وال ـحــدث األك ـبــر هو
ع ـيــد ال ـقــدي ـســة ري ـتــا الـ ــذي يـحـتـفــل به
فــي  22أيــار مــن كــل عــام بحضور أكثر
مــن  6000شـخــص ،وقــد شـ ّـيــد لها نكد
كنيسة بالقرب من تمثال الـعــذراء في
زح ـل ــة وحـ ــرص ع ـلــى ج ـلــب ذخــائــرهــا
خـصـيـصــا م ــن إي ـطــال ـيــا .أم ــا الجيش
الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـت ـف ــل وعـ ـ ـم ـ ــوم ال ـل ـب ـنــان ـيــن
بـعـيــد االس ـت ـق ــال ي ــوم غ ــد ف ـقــد كــانــت
آخــر مساهمات الـشــركــة دعـمــه بقافلة
مساعدات خالل معركة تحرير الجرود.
(األخبار)

أخبار
 2تريليون دوالر...
حجم سوق البناء في الخليج

أظ ـه ــر ت ـقــريــر ح ــدي ــث ص ـ ــادر ع ــن ش ــرك ــة ك ــن ري ـسـيــرش
لدراسات األســواق أن من املتوقع أن يبلغ حجم سوق البناء
والتشييد في دول الخليج العربي  2تريليون دوالر بحلول
عام  2020وذلك بحكم احتضان املنطقة للعديد من املشاريع
ال ـع ـمــاقــة وال ـف ـعــال ـيــات
ال ــدول ـي ــة ال ـك ـب ــرى ،مثل
معرض إكسبو 2020
دب ـ ـ ـ ــي وم ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة نـ ـي ــوم
املستقبلية القائمة على
التكنولوجيا املـتـطــورة
ف ـ ــي امل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السعودية التي ستدفع
املؤسسات إلــى توجيه
اسـتـثـمــاراتـهــا ،بــوتـيــرة

متنامية نـحــو الـحـلــول السمعية والـبـصــريــة املتخصصة،
التي تستخدم في املطارات ،والفنادق ،واملنتجعات ،ومواقع
األحداث والفعاليات العمالقة.
وعلى الصعيد اإلقليمي ملنطقة الشرق األوســط وأفريقيا،
سيرتفع معدل اإلنفاق على التجهيزات السمعية والبصرية
املتخصصة بنسبة  50باملئة ليصل إلــى  12مليار دوالر
فــي عــام  ،2022وفقًا لنتائج أحــدث التقارير الـصــادرة عن
جمعية صناعة التقنيات السمعية والبصرية املتخصصة
 ،AVIXAالجهة املشاركة في تنظيم قمة إنفوكوم الشرق
األوسط وأفريقيا .2017

إصدار محدود لـ«بريتلينغ»
في الشرق األوسط

ط ــرح ــت ش ــرك ــة «بــري ـت ـل ـي ـنــغ» ( ،)Breitlingالـســويـســريــة
ّ
واملتخصصة بساعات
العريقة لتصنيع الساعات الفاخرة
الكرونوغراف لقطاع الطيران ،طرازها الجديد «سوبر أفنجر
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صناعة

«نيير» ...مدينة صناعية
لبنانية جديدة

قيمة المشروع تقدر بحوالى  100مليون دوالر

في خطوة من شأنها دعم الصناعة في
لبنان وتطويرها ومـنــح الصناعيني
فرصة للعمل في بيئة متميزة بعيدًا
ع ــن امل ـنــاطــق الـسـكـنـيــة وال ـع ـشــوائ ـيــة،
أطلقت شركة "صقر" العقارية مشروع
"نـيـيــر" الصناعي ّ
األول مــن نــوعــه في
ل ـب ـن ــان الـ ـ ــذي ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن مــدي ـنــة
صناعية تقع في منطقة نهر ابراهيم
وتمتد على مساحة  100ألف متر مربع
تضم مـسـتــودعــات وم ـخــازن ومكاتب
أراض
ومـصــانــع جــاهــزة إضــافــة إل ــى
ٍ
ش ــاغ ــرة مل ــن ي ــرغ ــب م ــن املـسـتـثـمــريــن
ببناء مصنعه الخاص وفق متطلباته
ورغباته.
مــوقــع امل ـشــروع فــي منتصف الطريق
بــن بـيــروت وطــرابـلــس وعـلــى مسافة
 2.5كلم فقط عن األوتوستراد الدولي
ي ـم ـن ـحــه ط ــاب ـع ــا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ن ـظ ـرًا
الستقالليته عن التجمعات السكنية
ما يضمن من ناحية تجنيب السكان
أي إزع ـ ــاج ،وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى يتيح
للمصانع العمل بأريحية وللشاحنات
الضخمة التنقل بسالسة خــاصــة أن
هندسة املشروع ركــزت على الطرقات
ّ
بشكل خاص ومنحتها متسعًا كافيًا
يضمن الحركة بسهولة .كما أن "نيير"
حــددت مناطق تحميل وتفريغ لكافة
أن ـ ــواع عـمـلـيــات ال ـش ـحــن وامل ـســاحــات
الــداخـلـيــة لــركــن س ـي ــارات الـعـمــال بما
ي ـس ـم ــح بـ ـتـ ـف ــادي أي ازدح ـ ـ ـ ــام يـعـيــق
سيرورة العمل.
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة املـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع تـ ـ ـق ـ ــدر ب ـ ـحـ ــوالـ ــى
 100مـ ـلـ ـي ــون دوالر ب ـح ـس ــب امل ــدي ــر
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة "صـ ـق ــر" ال ـع ـقــاريــة
ف ــادي جريصاتي ال ــذي أكــد أن العمل
ب ــامل ـش ــروع س ـي ـبــدأ مـطـلــع ع ــام ،2018
على أن يكون جاهزًا خــال مــدة ثالث
سنوات ،مشددًا على أن "ننير" ستبنى
وفق أرقى وأحدث املواصفات الدولية
لتكون مدينة نموذجية للصناعيني.

فــإضــافــة إل ــى املـسـتــودعــات واملـصــانــع
ال ـص ـغ ـيــرة ال ـت ــي تـ ـت ــراوح مـســاحـتـهــا
مــا بــن  150مـتـرًا مربعًا و  7000متر
م ــرب ــع بـ ـه ــدف ت ـل ـب ـيــة حـ ــاجـ ــات كــافــة
ال ـص ـنــاعــات م ــن الـصـغـيــرة وال ـيــدويــة
م ـن ـه ــا حـ ـت ــى الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،فـ ـ ــإن امل ــدي ـن ــة
الـصـنــاعـيــة املــرتـقـبــة سـتــوفــر كـهــربــاء
ومياهًا وأمنًا على مدار الساعة ودون
انـقـطــاع .وإضــافــة إلــى هــذه الخدمات
األس ــاس ـي ــة س ـتــؤمــن "ن ـي ـيــر" مـحـطــات
ل ـل ـصــرف ال ـص ـح ــي ،وخ ــدم ــة ان ـتــرنــت
فائقة السرعة من خالل شبكة األليف
ال ـب ـصــريــة ،وص ــال ــة عـ ــرض مـشـتــركــة،
وماكينة للصراف اآللي ،وكذلك مركزًا
تجاريًا وخدمات مخصصة للتسويق
واملبيعات واملوارد البشرية.
وألن م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ص ـ ـ ـنـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـ ـه ـ ــذه
الـ ـضـ ـخ ــام ــة س ـت ـض ــم أع ـ ـ ـ ـ ــدادًا ك ـب ـيــرة
م ــن ال ـع ـم ــال وامل ــوظـ ـف ــن واإلداري ـ ـ ـ ــن،
ف ــإن تــوفـيــر وس ــائ ــل ال ــراح ــة لـهــم يـعـ ّـد
مـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري ـ ــات ،ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه فـمــن
ّ
الـتـسـهـيــات ال ـب ــارزة الـتــي ستؤمنها
"نيير" هي مساكن للعمال بما يجنب
الـكـثـيــريــن مـنـهــم مـشـقــة ال ـت ـن ـقــل ،كما
خدمات نقل متواصلة داخل املشروع
وطبعًا بيئة مريحة وهادئة من خالل
املـســاحــات الـخـضــراء ومــركــز ترفيهي
ومتاجر للخدمة السريعة...
وفـيـمــا يختص بـطــرق وكيفية الــدفــع
ي ـ ــوض ـ ــح جـ ــري ـ ـصـ ــاتـ ــي ع ـ ــن "وج ـ ـ ـ ــود
ت ـس ـه ـي ــات ك ـب ـي ــرة فـ ــي الـ ــدفـ ــع ومـ ــدة
س ــداد تـصــل إل ــى  10س ـنــوات .والــدفــع
والتقسيط يمكن أن يكونا مــن خالل
املصارف أو من خالل الشركة مباشرة.
ف ـفــي ح ــال ك ــان ب ـعــض امل ـه ـت ـمــن غير
قــادريــن على االق ـتــراض مــن املـصــارف
لــوجــود دي ــون ســابـقــة عليهم يمكننا
ً
أن نـجــد ح ــا لـهــم مــن خ ــال التعاطي
املباشر مع الشركة".
(األخبار)

ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء أو اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﻨﺰل
إﺳﺄل ﻧﻔﺴﻚ
اﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻫﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻚ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺰل؟
ﻫﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اوﻟﻰ؟
ﻫﻞ ﺳﺘﺆﺛﺮ دﻓﻌﺘﻚ اوﻟﻰ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻚ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻌﻤﺮ :ﻫﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ اﻟﺸﻘﺔ ﺣﺪﻳﺚ أو ﻗﺪﻳﻢ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ؟
اﻟﺘﻬﻮﺋﺔ واﺿﺎءة :ﻫﻞ ﻳﺤﻮي اﻟﻤﻨﺰل ﺷﺮﻓﺔ؟
ﻛﺎف ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺪﺧﻠﻪ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ؟
ﻫﻞ ﻋﺪد اﻟﻨﻮاﻓﺬ
ٍ
ّ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺒﺮﻳﺪ و/أو ﺗﺪﻓﺌﺔ؟
اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ :ﻫﻞ ﻫﻮ
ﻣﺰود ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات؟
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات :ﻫﻞ ﻫﻮ
ّ

 01بــوت ـيــك إديـ ـش ــن» (Super
Boutique 01 Avenger
 )Editionفــي أسـ ــواق الـشــرق
األوسـ ـ ــط .وم ــن أص ــل سلسلة
إص ـ ـ ــدار مـ ـح ــدود ت ـض ــم 100
س ـ ــاع ـ ــة ف ـ ـق ـ ــط ،ت ـ ـتـ ــوفـ ــر اآلن
مـنـهــا  20ســاعــة ل ــدى مـتــاجــر
«بــريـتـلـيـنــغ بــوت ـيــك» ال ـ ـ  12في
الشرق األوسط.
ّ
ّ
يتضمن عـ ّـدادات باللون ذاته
يتميز الطراز الجديد من خالل املينا األسود الذي
ّ
مزين بعبارة «( »Edition Limitéeنسخة محدودة) باللون األحمر ،إضافة إلى
ّ
احتوائه على مؤشرات ساعات وعقارب كبيرة ومنيرة تضمن القراءة املمتازة
ّ
«محركها» العالي األداء الحاصل على مصادقة «املعهد
للوقت .وإضــافــة إلــى
السويسري الرسمي الختبار كرونومتر الساعات» ( ،)COSCفإن «سوبر أفنجر
 01بوتيك إديشن» ساعة مقاومة للماء حتى عمق  300متر ( 1,000قدم) بفضل
بنيتها الفائقة املتانة .ولضمان ّ
التميز الحصري ،يشتمل الغطاء الخلفي الخاص
على نقش فريد مع عبارة «( »Special Deliveryتوصيل خاص).

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ :ﻫﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻨﺰل ﺗﻨﺎﺳﺒﻚ إن ﻛﻨﺖ ﻋﺎزﺑ® أو ﻣﺘﺰوﺟ®
وﻟﺪﻳﻚ أوﻻد

اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻫﻞ ﻳﻘﻊ اﻟﻤﻨﺰل ﻓﻲ ﺣﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻚ
وﻋﻤﻞ زوﺟﺘﻚ وﻣﺪرﺳﺔ أﻃﻔﺎﻟﻚ؟
ﻫﻞ اﻟﻤﻨﺰل ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮ،
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ،اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت...؟
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سوريا

تحضيرات «جنيف» السعودية:
موحد؟
إطاحة «الهيئة» لحساب وفد ّ
كما فرضت معادالت
الميدان واقعًا جديدًا ،بات
على واشنطن وحلفائها
التعامل معه ،يبدو المسار
السياسي المربوط بالقرار
األممي  ،2254طريقًا شائكًا
لهياكل المعارضة العالقة
قبل «جنيف  .»1ومن
المحتمل أن يقود التوافق
الروسي ـ األميركي على
مرجعية «الحل» األممية،
إلى إطاحة تلك الهياكل،
وعلى رأسها «هيئة
التفاوض العليا»
تطرأ تغيرات كثيرة ومتسارعة على
امل ـش ـهــد الـ ـس ــوري ،بـشـقـيــه امل ـيــدانــي
والسياسي ،تشير في معظمها إلى
بدء مرحلة جديدة من عمر الحرب.
وم ـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ت ـ ـكـ ــون امل ـ ـعـ ــارك
املستقبلية فيها محدودة وواضحة،
بعد تثبيت خـطــوط «مـنــع تـصــادم»
وات ـفــاقــات «تـخـفـيــف تـصـعـيــد» على
طـ ــول ال ـج ـغ ــراف ـي ــا الـ ـس ــوري ــة .ول ـكــن
هـ ــذا «االسـ ـتـ ـق ــرار» مــرت ـبــط بـقــونـنــة
تـ ـل ــك االت ـ ـف ـ ــاق ـ ــات عـ ـب ــر ت ـ ـقـ ــدم ع ـلــى
امل ـس ــار ال ـس ـي ــاس ــي .ومـ ــع ال ـت ـغ ـيــرات
التي طــرأت على طريقة إدارة الدول
الداعمة للمعارضة السورية ـ وعلى
رأسها الواليات املتحدة األميركية ـ
للمحور املعارض ،يمكن التطلع إلى
جولة محادثات جنيف املقبلة ،على
أنها ستشكل نقطة مهمة في مسار
الحل السياسي ،بمعزل عن نجاحها
فــي تحقيق اخ ـت ــراق عــن سابقاتها

مــن الـجــوالت .بواكير مــا قــد تشهده
جنيف ب ــدأت مــن أروق ــة اجـتـمــاعــات
ال ــري ــاض ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن تنطلق
غ ـدًا .إذ خ ــرج ع ــدد كبير مــن صقور
«هيئة التفاوض العليا» املعارضة
ب ــاس ـت ـق ــاالت «اعـ ـت ــراضـ ـي ــة» ،أم ــس،
وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم ك ـ ــان امل ـن ـس ــق ال ـع ــام
رياض حجاب.
االستقاالت التي صـ ّـورت كاعتراض
ع ـل ــى ال ـس ـق ــف املـ ـت ــدن ــي ،ل ـط ــروح ــات
ت ــوح ـي ــد الـ ــوفـ ــد امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ،والـ ـ ــذي
ال ت ـش ـت ــرط رحـ ـي ــل ال ــرئـ ـي ــس ب ـشــار
األس ـ ـ ــد ،أتـ ــت ب ـع ــد ث ــاث ــة أش ـه ــر مــن
ن ـف ــي «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة» م ـم ـث ـلــة بـمـنـسـقـهــا
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام أي ض ـ ـغـ ــوطـ ــات سـ ـع ــودي ــة
ب ـهــذا ال ـخ ـصــوص ،وض ـمــت عناصر
م ــن ال ـج ـن ــاح امل ـح ـس ــوب ع ـل ــى ق ـطــر.
يــومـهــا ،خــرجــت أخ ـبــار تـتـحــدث عن
طلب الرياض اجتماع الغد ،بسقف
مطالب ضمن الـقــرار الــدولــي .2254
وجاءت هذه االستقاالت بعد حديث
م ـط ـ ّـول ف ــي كــوال ـيــس امل ـع ــارض ــة عن
قـ ــرب ت ـن ـح ـيــة ح ـج ــاب م ــن مـنـصـبــه،
إل ــى ج ــان ــب ع ــدد كـبـيــر م ــن شــاغـلــي
املناصب في «الهيئة»ُ .وهــذا ضمن
تفاهم روسي ـ أميركي ،أشركت فيه
الـسـعــوديــة كــراعـيــة ل ـحــوار منصات
املعارضة ،وتم البت فيه خالل زيارة
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سيرغي
الف ــروف ،املـطـ ّـولــة إلــى دول الخليج.
االن ــزي ــاح ال ـس ـع ــودي لـتـشـكـيــل وفــد
مـ ّ
ـوحــد ال يـخــرج عــن فـحــوى الـبـيــان
امل ـش ـت ــرك ال ـ ــذي خـ ــرج ق ـبــل أي ـ ــام عن
الرئيسني األميركي دونــالــد ترامب،
ونـظـيــره الــروســي فالديمير بوتني.
هذا البيان طلب بوضوح من جميع
األط ـ ـ ــراف ،االنـ ـخ ــراط ال ـفــاعــل ضمن
مـ ـح ــادث ــات ج ـن ـي ــف ،مـ ـح ــددًا الـ ـق ــرار
الـ ــدولـ ــي  2254ك ـمــرج ـع ـيــة وح ـي ــدة
ّ ّ
ألي ح ــل سـيــاســي .وه ــو ق ــرار يؤكد
أن االن ـت ـقــال الـسـيــاســي ي ـجــري عبر

حـ ـ ــوار ب ــن املـ ـع ــارض ــة وال ـح ـك ــوم ــة.
ويـمـكــن اإلش ـ ــارة هـنــا إل ــى أن وكـيــل
وزارة الخارجية السعودية للشؤون
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة ع ــادل بن
سـ ــراج م ـ ــرداد ،ك ــان ق ــد اسـتـقـبــل في
ال ــري ــاض ق ـبــل ثــاثــة أي ـ ــام ،املـبـعــوث
الـ ـ ـخ ـ ــاص لـ ـل ــرئـ ـي ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي إل ــى
ســوريــا ألـكـسـنــدر الفــريـنـتـيــف ،وهــو
ّ
املكلف التنسيق مع القوى اإلقليمية
ب ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات مـ ـ ـس ـ ــار «الـ ـتـ ـس ــوي ــة
السورية».
وشـهــدت بعض األوس ــاط املعارضة
أمس ،حمالت تضامن مع املستقيلني
م ــن «ال ـه ـي ـئ ــة» ،ف ــي وق ــت نـقـلــت فيه
مصادر معارضة أنه يجري اإلعداد

لتحرك في عــدد من الــدول ،تضامنًا
مــع حـجــاب ،وغـيــره مــن املستقيلني،
وم ـ ـن ـ ـهـ ــم سـ ـهـ ـي ــر األت ـ ـ ــاس ـ ـ ــي وعـ ـب ــد

شن بعض المعارضين
ّ
حملة ضد «منصة موسكو»
لموقفها من «إزاحة األسد»
ال ـح ـك ـي ــم ب ـ ـشـ ــار .وت ــرافـ ـق ــت بـحـمـلــة
م ـضــادة ضــد منصة مــوسـكــو ،التي
ج ــددت تــأكـيــدهــا أن مـطـلــب «إزاح ــة
األس ـ ــد» ع ــن ال ـح ـكــم ك ـش ــرط مـسـبــق،

من معارك قرية عرفه في ريف حماه أمس (أ ف ب)

م ـ ــرف ـ ــوض بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل .ويـ ـنـ ـتـ ـظ ــر مــا
سيخرج عن اجتماع الــريــاض الذي
يـفـتــرض أن يـمـتــد عـلــى ي ــوم ــن ،في
ض ـ ــوء االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ــواسـ ـع ــة ال ـتــي
أجــراهــا أعـضــاء مــن «الـهـيـئــة» خالل
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،ف ــي م ـحــاولــة لضم
أكبر طيف من الشخصيات املستقلة
املقربة منها ،لضمان تمثيل أوسع
ض ـمــن ال ــوف ــد امل ـ ّ
ـوح ــد ،ع ـلــى حـســاب
منصتي القاهرة وموسكو.
وفــي مقابل الخالفات الداخلية بني
املعارضات ،تخوض موسكو وأنقرة
تحديًا خالفيًا جديدًا ،حول مشاركة
«حـ ـ ـ ــزب االت ـ ـح ـ ــاد ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي»
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــردي ف ـ ـ ــي م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار
الوطني» الذي تعد له روسيا .وأكد
وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروس ــي ،سيرغي
الف ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،ض ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـمـ ـثـ ـي ــل ك ــاف ــة
مـكــونــات املجتمع ال ـســوري .ب ــدوره،
أشــار مستشار السياسة الخارجية
في الكرملني ،يــوري أوشاكوف ،إلى
أن موضوع مشاركة القوى الكردية
فــي املــؤتـمــر ،سـ ُـيـتـنـ َ
ـاول خ ــال القمة
الثالثية املرتقبة بني الرئيس التركي
رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،والـ ــروسـ ــي
فــاديـمـيــر بــوتــن ،واإلي ــران ــي حسن
روحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة س ــوت ـش ــي
الروسية.
وف ــي م ـ ــوازاة اإلص ـ ــرار ال ـتــركــي على
تـحـيـيــد «االتـ ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي»،
شـ ـه ــد ري ـ ـ ــف حـ ـل ــب ال ـ ـغـ ــربـ ــي أم ـ ــس،
تـصـعـيـدًا ج ــدي ـدًا ،بـعــد إع ــان تركي
عــن تـعــرض إح ــدى «ن ـقــاط املــراقـبــة»
التي يشغلها هناك ،لقصف بقذائف
ال ـه ــاون م ــن ط ــرف «وح ـ ــدات حماية
الـ ـشـ ـع ــب» ال ـ ـكـ ــرديـ ــة .وقـ ــالـ ــت وك ــال ــة
«األن ــاض ــول» إن الـقـصــف لــم ّ
يسبب
إصــابــة أي مــن الجنود األت ــراك ،وإن
وح ــدات الـجـيــش الـتــركــي ّ
ردت على
مواقع إطالق تلك القذائف.
(األخبار)

العراق

يبت حكمه« :استفتاء كردستان» باطل
القضاء العراقي ّ
قضت المحكمة االتحادية
العليا في العراق ،أمس،
بعدم دستورية االستفتاء
الذي أجراه إقليم كردستان
على االستقالل يوم 25
أيلول ،وببطالن نتيجة
التصويت
بغداد ــ محمد شفيق
ان ـت ـظــرت املـحـكـمــة االت ـح ــادي ــة الـعـلـيــا
(أع ـل ــى سـلـطــة ق ـضــائ ـيــة ف ــي ال ـع ــراق)
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن شـ ـه ــري ــن لـ ـلـ ـب ـ ّـت ف ـ ــي ع ــدم
دس ـت ــوريــة االس ـت ـف ـتــاء ُع ـلــى اسـتـقــال
إقـلـيــم كــردس ـتــان ،ال ــذي أج ــري فــي 25
أي ـلــول املــاضــي ،لتقطع بــذلــك «شـعــرة
معاوية» التي ّ
تمسك بها األكراد بشأن
اسـتـفـتــائـهــم ،عـلــى الــرغــم مــن املــواقــف
التي أجمعت على رفض االستفتاء.
ً
وج ــاء ق ــرار املحكمة ،أم ــس ،استكماال
ل ــ«األم ــر ال ــوالئ ــي» ال ــذي أص ــدرت ــه في
 18أيلول ،بإيقاف إجراءات االستفتاء
ل ـحــن الـ ـب ـ ّـت بــدس ـتــوري ـتــه بـ ـن ـ ً
ـاء على
الدعاوى املقامة ضده ،وهو ما رفضته
أربـيــل وق ـ ّـررت املـضــي بــإجــرائــه ،ومنذ
ذلك التاريخ أرجأت املحكمة ألكثر من
مرة ّ
البت بدستورية االستفتاء.

وقــالــت املـحـكـمــة فــي مـنـطــوق قــرارهــا،
بحسب بـيــان رس ـمــي ،إن «االسـتـفـتــاء
ال ــذي أج ــري فــي يــوم  2017/9/25في
إقليم كردستان وفي املناطق األخرى
خ ــارج ــه ،ووف ـق ــا ل ـل ـهــدف الـ ــذي أج ــري
من أجــل تحقيقه وهــو استقالل إقليم
سـتــان واملـنــاطــق األخ ــرى خــارجــه
كــرد
ُ َ
التي ش ِملت باالستفتاء ،ال سند له من
الدستور ومخالف ألحكامه ...وقررت
عدم دستورية االستفتاء وإلغاء اآلثار
وكافة النتائج املترتبة عنه».
وأك ـ ـ ـ ــدت امل ـح ـك ـم ــة أن ق ـ ــراره ـ ــا ص ــدر
استنادًا إلى أحكام الفقرة (ثالثًا) من
امل ــادة ( )93مــن الــدسـتــور ،الـتــي تنص
ع ـلــى أن «ال ـف ـصــل ف ــي ال ـق ـضــايــا الـتــي
تنشأ عن تطبيق القوانني االتحادية،
والـ ـ ـق ـ ــرارات واألن ـظ ـم ــة وال ـت ـع ـل ـي ـمــات،
واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن الـسـلـطــة
االت ـح ــادي ــة ،وي ـك ـفــل ال ـق ــان ــون ح ــق كل
من مجلس الــوزراء ،وذوي الشأن ،من
األف ــراد وغـيــرهــم ،حــق الطعن املباشر
لدى املحكمة».
وفـيـمــا ل ــم ُي ـب ـ ِـد رئ ـيــس حـكــومــة إقليم
كــردس ـتــان نـجـيــرفــان ال ـبــرزانــي ،الــذي
عـ ـق ــد م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا بـ ـع ــد نـحــو
س ــاعـ ـت ــن م ـ ــن ص ـ ـ ـ ــدور الـ ـحـ ـك ــم ع ـقــب
اج ـت ـم ــاع ل ـح ـكــوم ـتــه ،مــوق ـفــا واض ـحــا
مـ ــن قـ ـ ـ ــرار املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ،وصـ ـ ــف الـ ـح ــزب
«الديموقراطي الكردستاني» بزعامة
ّ
ـ«املسيس».
مسعود البرزاني القرار ب

ال ـب ــرزان ــي ،ال ــذي أك ــد فــي تـصــريـحــات
ســابـقــة أن ــه سيلتزم مــا سـيـصــدر عن
امل ـح ـك ـم ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ،ق ـ ــال إم ـ ــس إن
ق ـ ــرار األخـ ـي ــر ب ـش ــأن عـ ــدم دس ـتــوريــة
االسـتـفـتــاء «ص ــدر مــن ط ــرف واح ــد»،
وأن األكراد يريدون تطبيق كافة مواد
الــدس ـتــور ،مــن دون أن يعلن الـتــزامــه
م ــن ع ــدم ــه ب ــاالس ـت ـف ـت ــاء ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن ــه طــالــب واشـنـطــن بــ«تـفـسـيــر مــواد
الدستور».
مــن جهة أخــرى ،جـ ّـدد الـبــرزانــي ،الــذي
ظ ـه ــر إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـع ـل ـمــن ال ـع ــراق ــي
والكردي ،استعداده لـ«بدء الحوار مع
ب ـغ ــداد» ،مــؤك ـدًا أن «امل ـشــاكــل العالقة
يجب أن تجد طريقها للحل سياسيًا،
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـخ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري» .لكن
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب الـ ـح ــزب ــي ب ـ ــدا امل ــوق ــف
أك ـثــر وض ــوح ــا وص ــراح ــة ،ح ــن قــالــت
الـنــائـبــة عــن «ال ـح ــزب الــديـمــوقــراطــي»
نجيبة نجيب إن «القرار صدر بتأثير
سياسي» ،وإن املحكمة االتحادية لم
ت ــدرس قضية االستفتاء مــن جوانبه
كافة.
ّ
ن ـج ـيــب أك ـ ــدت أن «االس ـت ـف ـت ــاء يـمــثــل
إرادة شـعــب ،ولـيــس مــن حــق املحكمة
االتحادية أو صالحياتها إلغاء إرادة
شعب» ،مشيرة إلى أنه «ال يوجد نص
صــريــح ف ــي الــدس ـتــور ال ـعــراقــي يمنع
إجراء االستفتاء».
لكن «االتحاد الوطني الكردستاني»،

حزب الرئيس الراحل جالل طالباني،
ّ
متحمسًا ل ـقــرار املحكمة،
ب ــدا مــوقـفــه
إذ أكد رئيس الكتلة النيابية التابعة
ل ـل ـح ــزب اريـ ـ ــز ع ـب ــدال ـل ــه ال ـ ـتـ ــزام قـ ــرار
ُ
املـحـكـمــة «ألن ق ــرارات ـه ــا ت ـ َـع ـ ّـد مـلــزمــة
للجميع» ،داعيًا حكومة «اإلقليم» إلى
ّ
ّ
بتعهد سابق
االل ـتــزام ،ومــذكـرًا إيــاهــا
ق ـط ـع ـتــه ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا بـ ـش ــأن الـ ـت ــزام
قرارات املحكمة.
أم ــا فــي ب ـغ ــداد ،فـقــد ّ
رح ـبــت حكومة
رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـ ـيـ ــدر الـ ـعـ ـب ــادي
ب ـ ــال ـ ـق ـ ــرار ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة إي ـ ـ ـ ــاه «م ـ ـعـ ــززًا

فؤاد معصوم من الكويت:
بغض النظر
القرار ملزم للجميع ّ
عن المواقف الفردية
مل ــوق ــف ال ـح ـك ــوم ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوري فــي
ب ـســط ال ـس ـل ـطــة االتـ ـح ــادي ــة ،ورف ــض
االس ـت ـف ـت ــاء وعـ ـ ــدم ال ـت ـع ــام ــل م ـع ــه».
وقــال مكتب الـعـبــادي ،فــي بـيــان ،إنه
يدعو «الجميع إلى احترام الدستور،
والـعـمــل تـحــت سقفه فـ ّـي حــل جميع
املسائل الخالفية ،وتجنب اتخاذ أي
خطوة مخالفة للدستور والقانون».
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،أعـ ـل ــن رئ ـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ف ـ ـ ـ ــؤاد مـ ـعـ ـص ــوم مــن
الـكــويــت ،الـتــي وصلها صـبــاح أمس

في زيارة رسمية هي الثانية لرئيس
ع ــراق ــي م ـنــذ ّ  ،1990أن الـ ـق ــرار مـلــزم
للجميع ب ـغــض الـنـظــر ع ــن املــواقــف
الـ ـف ــردي ــة ،ف ــي إشـ ـ ــارة غ ـيــر م ـبــاشــرة
مل ــوق ــف ح ـ ــزب ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي .م ـع ـصــوم
أك ـ ــد أن «غ ــال ـب ـي ــة ال ــذي ــن ك ــان ــوا مــع
االستفتاء قد غيروا رأيهم ،وامتثلوا
لـقــرار املحكمة االتـحــاديــة» ،مــن دون
ّ
يسمي طرفًا أو شخصية ،كاشفًا
أن
عــن ق ــرب زيـ ــارة وف ــد ك ــردي لـبـغــداد،
لبحث امللفات العالقة.
في مــوازاة ذلــك ،علمت «األخـبــار» أن
بغداد تــدرس التفاوض مع األحــزاب
الكردية األخرى ،غير حزب البرزاني،
إذا ّ
أصر األخير على مواقفه .مصادر
مقربة من الحكومة قالت لـ«األخبار»،
إن «بـغــداد ضاقت ذرعــا بممارسات
حــزب الـبــرزانــي ومــواقـفــه ،وبالتالي
تـتـجــه إل ــى عــزلــه سـيــاسـيــا» .وأك ــدت
امل ـ ـصـ ــادر أن ال ـح ـك ــوم ــة االتـ ـح ــادي ــة
ّ
تتحرك باتجاه بعض األحزاب
بدأت
الـ ـك ــردي ــة امل ـ ــؤث ـ ــرة ،وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا
«االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،من
أجــل الـتـفــاوض معها على «امللفات
ّ
املتعلقة بمصلحة الشعب الكردي»،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن بـ ـ ـغ ـ ــداد «ال ت ــري ــد
بـقــاء األم ــور عالقة إلــى األب ــد ،وأنها
تسعى مــن وراء خـطــواتـهــا تـلــك إلــى
تعرية حزب البرزاني وزيادة النقمة
الشعبية عليه».
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العالم

نهاية «دولة داعش»
ﺗﺮﻛﻴﺎ

توزع السيطرة الحالية للفصائل المسلحة داخل سوريا والعراق
ﺍﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ

ﺩﻫﻮﻙ
ﺇﺭﺑﻴﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ

ﺗﻠﻌﻔﺮ

ﺍﻟﺤﺴﻜﺔ

ﺳﻨﺠﺎﺭ

ﺣﻮﻳﺠﺔ

ﺇﻳﺮﺍﻥ
ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﺍﻟﺮﻗﺔ

ﺇﺩﻟﺐ

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ

ﺣﺪﻳﺜﺔ

ﺣﺪﻻﺕ

ﻣﻌﺒﺮ ﻃﺮﻳﺒﻴﻞ

ﻛﺮﺑﻼﺀ
ﺍﻟﻨﺠﻒ

ﺳﻤﺎﻭﺓ
ﻋﺮﻋﺮ

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ﺑﻴﺮﻭﺕ

ﺩﻣﺸﻖ

ﺍﻟﺘﻨﻒ

ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ

ﻃﺮﻃﻮﺱ

ﺣﻤﺺ

ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻋﺮ

ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ

ﺣﻤﺎﺓ
ﺗﺪﻣﺮ

ﺍﻟﺒﻮﻛﻤﺎﻝ

ﺍﻟﻔﻠﻮﺟﺔ

ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ

ﻟﻮﺍﺀ
ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻭﻥ

ﺍﻟﺴﺨﻨﺔ

ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ

ﻛﻮﺕ

ﺣﻠﺐ

ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺭ

ﺗﻜﺮﻳﺖ
ﺳﺎﻣﺮﺍﺀ

ﻋﻔﺮﻳﻦ

ﺍﻟﺒﺎﺏ

ﺍﻟﺸﺪﺍﺩﻱ

ﻛﺮﻛﻮﻙ

(تصميم :سنان عيسى)

ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﺍﺀ

ﺩﺭﻋﺎ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

ﺍﻟﻤﻔﺮﻕ

ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ

ﺇﺭﺑﺪ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻮﻥ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ

ﺑﻘﻌﺔ ﺳﻴﻄﺮﺓ »ﺩﺍﻋﺶ«

تتيح مقارنة خريطة السيطرة امليدانية في كل من سوريا والعراق ولبنان ،بني اليوم ،وبني نقاط ذروة انتشار املسلحني ــ على اختالف مسمياتهم ــ معرفة حجم
ّ
اإلنجاز الذي تحقق خالل أعوام الحرب .وتوضح أن مخططات تفتيت املنطقة ،وتحويلها إلى كيانات ضعيفة غير قادرة على املقاومة ،لم تعد قابلة للتحقق.
َ
ستترجم محاوالت جديدة عبر أدوات متعددة على األرض ،لخنق هذا الواقع .وهو ما قد يفتح املجال أمام معارك جديدة ...وإن بشكل مختلف
خيبات املحور األميركي
ﺍﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ

ﺩﻫﻮﻙ
ﺇﺭﺑﻴﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ

ﺗﻠﻌﻔﺮ

ﻛﺮﻛﻮﻙ

ﺣﻮﻳﺠﺔ

ﺳﺎﻣﺮﺍﺀ

ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﺳﻨﺠﺎﺭ

ﺍﻟﺤﺴﻜﺔ
ﺍﻟﺮﻗﺔ

ﺣﻠﺐ

ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺭ

ﻟﻮﺍﺀ
ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻭﻥ

ﺇﺩﻟﺐ

ﺗﺪﻣﺮ

ﺍﻟﺒﻮﻛﻤﺎﻝ

ﺣﺪﻳﺜﺔ

ﻛﻮﺕ

ﺍﻟﺮﻃﺒﺔ

ﺍﻟﻨﺠﻒ

ﺳﻤﺎﻭﺓ

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ
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ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺑﻴﺮﻭﺕ

ﺩﻣﺸﻖ

ﺍﻟﺘﻨﻒ

ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﺍﺀ

ﻛﺮﺑﻼﺀ

ﻃﺮﻃﻮﺱ

ﺣﻤﺺ

ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻱ

ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ

ﺣﻤﺎﺓ

ﺍﻟﺴﺨﻨﺔ

ﺍﻟﻔﻠﻮﺟﺔ

ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ

ﻋﻔﺮﻳﻦ

ﺍﻟﺒﺎﺏ

ﺍﻟﺸﺪﺍﺩﻱ

ﺗﻜﺮﻳﺖ

ﺇﻳﺮﺍﻥ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ

ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ

ﺩﺭﻋﺎ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻮﻥ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ

(تصميم :سنان عيسى)
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انتخابات الرئاسة المصرية تنتظر «مفاجأة» ...مس
ال منافس ّ
جديًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الوالية
الثانية التي بدأ العد التنازلي لها ،حتى قبل فتح الباب رسميًا أمام
ّ
إجراءات الترشح .صحيح أن «املشير» لم ّيعلن حتى اآلن ،بشكل
ّ
واضح ،خياراته ،إال أن األمر يبقى من املسلمات في مصر ،ما لم
يحدث ّ
تطور غير متوقع على اإلطالق.
ّ
ّ
تلك املسلمات ال تقتصر على نيات السيسي الترشح مجددًا،

وإنما على فرصه الكاسحة للفوز بالوالية الثانية ،في ظل انسداد
املجال العام أمام مرشحني آخرين ،والحشد املستمر ،الذي تقوم
به أجهزة الدولة املصرية ،عبر اإلعالم ،الذي بات بمعظمه محسوبًا
على النظام الحاليّ .
ولكن العد العكسي لالنتخابات الرئاسية،
املتوقعة بني شهري آذار وأيار عام  ،2018ال يغيب عنه تراجع
شعبية السيسي ،مقارنة بانتخابات عام  ،2014وذلك في ظل

األزمات االقتصادية الحادة التي تواجهها مصر ،والتي ّ
جرت،
بشكل مباشر وحاد ،أزمة معيشية ،باتت الشكوى منها على
لسان كل مواطن .ولم تعد تقتصر تداعياتها على الطبقات األكثر
فقرًا ،وإنما تشمل الطبقة الوسطى ،التي شكلت في السابق أحد
روافد شعبية املشير .ويضاف إلى ما سبق أن ثمة حالة عامة من
اإلحباط ،سواء في صفوف الشباب ،الذين خرجوا إلى شوارع

قضية على عكس التوقعات السابقة ببقاء الرئيس عبد الفتاح
السيسي مرشحًا وحيدًا في االنتخابات الرئاسية ،بدأت مناورة من
الفريق أحمد شفيق بشأن ترشحه ،فيما ينتظر النائب البرلماني
السابق محمد أنور السادات تحديد موعد إلعالن ترشحه

عمرو موسى ينسحب
وأحمد شفيق يناور
القاهرة ــ جالل خيرت
أحــاديــة وجــود الرئيس عبد الفتاح
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــا وحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـدًا ف ــي
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ـ ــام  2018ب ــات ــت غـيــر
واقـ ـعـ ـي ــة .ح ـت ــى ال ـع ـق ـب ــات الـ ـت ــي قــد
تمنع املحامي الحقوقي خالد علي
م ــن تـقــديــم أوراق ـ ــه لـلـتــرشــح ،بسبب
«قضية الفعل الفاضح» ،التي أدين
بها ،لن تجعل من الجنرال املصري
م ــرش ـح ــا وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا ،ف ــال ـف ــري ــق أح ـمــد
وصيف انتخابات عام ،2012
شفيقِ ،
بــدأ مـنــاورة سياسية لجس النبض
فــي ال ـش ــارع ب ـشــأن مـســألــة تــرشـحــه،
في وقت أعلن فيه رئيس لجنة إعداد
ال ــدسـ ـت ــور واملـ ــرشـ ــح ال ــرئ ــاس ــي فــي
انـتـخــابــات ع ــام  2012عـمــرو موسى
عدم ترشحه لالنتخابات.
وقـ ـ ــال م ــوس ــى ف ــي لـ ـق ــاء ف ــي «ح ــزب
الوفد» املصري ،الذي يترأسه شرفيًا،
إن ــه لــن يـخــوض سـبــاق االنـتـخــابــات
التي سيتم تقديم األوراق الخاصة
بـهــا فــي آذار املـقـبــل ،عـلــى أن تجرى
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات فـ ـ ــي ن ـ ـي ـ ـسـ ــان وأيـ ـ ـ ــار
املقبلني ،مؤكدًا أن لديه أسبابه التي
تمنعه من خوض السباق والتي قد
تكون «سياسية».
وأب ــدى مــوســى تــأيـيــده لتصريحات
ال ـس ـي ـس ــي حـ ـ ــول عـ ـ ــدم ت ـع ــدي ــل م ــدة
الرئاسة في الدستور ،والتي تنص

عـ ـل ــى أحـ ـقـ ـي ــة ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي ال ـح ـكــم
لـ ـفـ ـت ــرت ــن فـ ـ ـق ـ ــط ،مـ ـ ـ ــدة كـ ـ ــل م ـن ـه ـمــا
أرب ـ ــع سـ ـن ــوات ل ـت ـكــون االن ـت ـخــابــات
الرئاسية املقبلة هى آخر انتخابات
يـ ـح ــق ل ـل ـس ـي ـس ــي ال ـ ـتـ ــرشـ ــح ف ـي ـه ــا،
وفـقــا للدستور الحالي ال ــذي توقف
الحديث عن املطالبة بتعديله خالل
الـفـتــرة الـحــالـيــة ،بـعــد مـطــالـبــات من
الغالبية البرملانية مدعومة بجهات
سيادية.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،بـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـفـ ــريـ ــق أح ـم ــد
شـفـيــق حـمـلــة «ج ــس ن ـبــض» ملعرفة
االن ـط ـبــاعــات واآلراء ح ــول تــرشـحــه
على املستوى السياسي ،بعدما حل
في املرتبة الثانية في انتخابات عام
 ،2012خ ـلــف الــرئ ـيــس «اإلخ ــوان ــي»
امل ـعــزول محمد مــرســي ،وبـعــد فترة
إقامة طويلة في اإلمارات ،منذ انتهاء
تلك االنتخابات خوفًا من املالحقات
الـقـضــائـيــة ،ال ـتــي بـ ـ ّـرأت ســاحـتــه من
غالبيتهاُ ،
ورفع على أثرها اسمه من
قوائم الترقب والوصول.
وأطلق قياديون من الفريق السياسي
املـ ــؤيـ ــد ل ـش ـف ـيــق ت ـص ــري ـح ــات خ ــال
ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،ت ــؤك ــد مــواف ـقــة
القاعدة الجماهيرية لـ«حزب الحركة
الوطنية» الذي يترأسه من الخارج،
على ترشحه منافسًا للسيسي في
االنتخابات املقبلة .وهي تصريحات
تــأتــي مـتــوافـقــة م ــع حــالــة الـغـمــوض

الـتــي يحيط بـهــا شفيق نفسه منذ
أشهر عدة ،ومواقفه من رفض انتقال
تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى
ال ـس ـع ــودي ــة ،وهـ ــي إح ـ ــدى الـقـضــايــا
الـ ـت ــي ت ـس ـب ـبــت ب ـم ـع ــارض ــة شـعـبـيــة
كبيرة لنظام السيسي.
وع ـل ــى ع ـكــس م ــواق ـف ــه ال ـســاب ـقــة من
تـكــذيــب تـصــريـحــات ق ـي ــادات حــزبــه،
نـ ـق ــل عـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـصـ ـح ــف امل ـص ــري ــة
تصريحات لـنــواب شفيق فــي إدارة
ال ـ ـحـ ــزب ت ــأكـ ـي ــده ــم عـ ــودتـ ــه ال ـش ـهــر
امل ـق ـب ــل إلـ ــى م ـص ــر ،وإقـ ــامـ ــة مــؤتـمــر
صـحــافــي يـعـلــن م ــن خــالــه الـتــرشــح
لالنتخابات ،في وقت يتوقع فيه أن
تثار أزمة داخلية داخل حزبه ،الذي
يؤيد عدد ليس بالقليل من أعضائه
الـسـيـســي ،وب ـخــاصــة أب ـنــاء الـقـبــائــل

يباشر السادات
مراجعة البرنامج
الرئاسي تمهيدًا لعرضه
على الرأي العام

أحادية وجود السيسي منافسًا وحيدًا في انتخابات عام  2018باتت غير واقعية (أ ف ب)

وكبار العائالت في الصعيد.
شفيق ال ــذي ك ــان آخ ــر رئـيــس وزراء
ف ــي ع ـهــد حـسـنــي مـ ـب ــارك ،واس ـت ـقــال
تحت ضغط املتظاهرين فــي ميدان
ال ـت ـحــريــر ،ي ــواج ــه م ـشــاكــل قضائية
م ـت ـع ـل ـقــة ب ـت ـه ــم فـ ـس ــاد م ــال ــي خ ــال
توليه وزارة الطيران على مدار أكثر
من  10سنوات ،إبان حكم مبارك في
الـ ـ ــوزارات املـتـعــاقـبــة ،وق ــد تــم إرج ــاء
ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ع ـ ــدد ل ـي ــس بــالـقـلـيــل
منها ،وحـفــظ بعضها اآلخ ــر ،ولكن
ثـمــة م ــن يـعـتـقــد أن بــاإلم ـكــان إع ــادة
تحريكها بغضون أيام قليلة.

نظريًا ،ال يواجه شفيق أي اتهامات
يـمـكــن أن ت ــزج ب ــه ف ــي ال ـس ـجــن ،لكن
الفريق املتقاعد الذي غاب عن مصر
أكـثــر مــن خمس سـنــوات لــم يعد من
منفاه االخـتـيــاري بسبب خــوفــه من
فتح ملفات قديمة ،في وقت لم يتلق
فيه تطمينات حتى اآلن من النظام
الحالي بأنه آمــن ،على عكس بعض
رم ــوز م ـبــارك الــذيــن عـ ــادوا بالفعل،
بينما يخشى شفيق أن يقضى يومًا
واحدًا في السجن ،وهو ما قد يجعله
يرجئ عودته بالرغم من رفــع اسمه
من قوائم الترقب والوصول.

السعودية
لليوم الثامن عشر على
التوالي ،يستمر األمير محمد
بن سلمان في احتجاز أبناء
عمومته من األمراء ،إلى
جانب رجال أعمال ونافذين
كبار في السعودية ،ضمن
حملته المتواصلة تحت شعار
«مكافحة الفساد» ،التي
تتوسع يومًا بعد يوم ،لتضم
أسماء جديدة ،وقطاعات
جديدة ،وفق أكثر من مصدر

«تسونامي» ابن سلمان ...العرض متواصل
ال شـ ـ ــيء يـ ـق ــف بـ ــوجـ ــه ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
ال ـس ـعــودي ،حـتــى اآلن ،فــي عملياته
الــداخ ـل ـيــة ض ــد املـنــافـســن سـيــاسـيــا،
واملليئني مــالـيــا ،ممن يـجــري عزلهم
أو تجريدهم مــن ثــرواتـهــم .أكـثــر من
أسبوعني مـ ّـر على عملية االحتجاز
لــأمــراء واملسؤولني ورجــال األعمال
وال ـن ــاف ــذي ــن ،ول ــم تـنـتــه األزم ـ ــة بـعــد،
لـيـفـتــح ال ـب ــاب عـلــى ت ـس ــاؤالت بـشــأن
كيفية إقـفــال هــذا املـلــف وأف ــق األزمــة
ّ
وت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت ت ـت ـظــهــر
اقتصاديًا وسياسيًا ،برغم التصعيد
اإلعالمي والسياسي خارجيًا ،الذي
ّأم ـنــه اب ــن سـلـمــان كـغـطــاء إلجــراءاتــه
غير املسبوقة في الداخل.
وتـ ـ ـ ــردد فـ ــي الـ ـس ــاع ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة أن
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة بـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـتـ ــوسـ ــع ل ـت ـش ـمــل

ع ـم ـل ـيــات «ت ـط ـه ـيــر» داخ ـ ــل األج ـه ــزة
األمنية في وزارة الداخلية و«الحرس
الوطني» ،يعتقد أن املستهدفني فيها
ه ــم ال ـض ـب ــاط م ــن امل ـح ـس ــوب ــن عـلــى
األميرين محمد بن نايف ومتعب بن
عبد الله .ونقلت وكالة «بلومبيرغ»

أصول القطاع
الخاص فقدت الكثير
في المدة األخيرة

عــن مـصــدر سـعــودي أن نـطــاق حملة
«التطهير» قد اتسع ليشمل الجيش
وامل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة ،كــاش ـفــا عن
ت ــوق ـي ــف م ــا ال ي ـق ــل ع ــن  14ضــابـطــا
م ـت ـقــاع ـدًا ع ـم ـلــوا ف ــي وزارة ال ــدف ــاع،
إلـ ــى ج ــان ــب ضــاب ـطــن م ــن «ال ـح ــرس
ال ــوطـ ـن ــي» ب ـت ـه ـمــة ص ـف ـق ــات وع ـق ــود
م ــالـ ـي ــة «فـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــدة» ،ون ـ ـفـ ــى املـ ـص ــدر
توقيف ضباط قيد الخدمة الفعلية.
وبحسب ما يتسرب من «املحاكمات
املـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة» فـ ـ ــي فـ ـ ـن ـ ــدق الـ ـ ــ«ريـ ـ ـت ـ ــز
ك ــارل ـت ــون» ،ي ـبــدو أن الـعـمـلـيــة أعـقــد
ب ـك ـث ـيــر م ـم ــا ظ ــن ابـ ــن س ـل ـم ــان .فـمــن
جهة ،ثمة «فضيحة» كشفتها عملية
االحتجاز املتسرعةّ ،
بينت أن أصول
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص الـ ـسـ ـع ــودي ف ـقــدت
الكثير فــي امل ــدة األخ ـي ــرة ،وه ــي اآلن

ف ــي م ـس ـتــوى أق ــل م ــن امل ـت ــوق ــع ،ومــن
ج ـهــة أخـ ــرى ث ـمــة ت ـمــاســك وم ـقــاومــة
يـبــديـهـمــا بـعــض املـحـتـجــزيــن الــذيــن
يـ ــرف ـ ـضـ ــون ال ـ ـت ـ ـنـ ــازل بـ ـسـ ـه ــول ــة عــن
ث ــروات ـه ــم ،مـسـلـحــن بـتـلــويــح بعض
ـوال مالية
الــدول التي تستضيف أصـ ً
لـهــؤالء برفض مـصــادرة حساباتهم
ملصلحة حـمـلــة غـيــر شـفــافــة وغـيــاب
األحكام القضائية الواضحة بحقهم.
لعل ما تقدم يشكل السبب الــذي يقف
خلف لجوء ابن سلمان ،وفق تسريبات
الصحافة األميركية ،إلى مفاوضات مع
املحتجزين لعقد تسويات معهم .وقد
نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مسؤول
س ـعــودي قــولــه إن إج ـ ــراءات التسوية
تـ ـشـ ـم ــل ع ـ ـ ــدم إخ ـ ـض ـ ــاع امل ـح ـت ـج ــزي ــن
للمحاكمة ،لقاء دفعهم مبالغ ،وليس
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ستحيلة!
مصر وميادينها ،قبل سبعة أعوام إلسقاط نظام حسني مبارك
في «ثورة يناير» عام  ،2011وبعدها إلسقاط نظام «اإلخوان
ّ
املسلمني» في «ثورة يونيو» عام  ،2013بالنظر إلى عوامل عدة،
تتراوح بني اإلجراءات األمنية التي خنقت الحياة السياسية ،وفقدان
الثقة باألحزاب والقوى السياسية ،سواء التقليدية أو الحديثة.
وانطالقًا من ذلك الواقعّ ،
فإن االستحقاق الرئاسي املقبل ،قد يأتي

وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع ،فـ ـ ـ ـ ـ ــإن ش ـ ـف ـ ـيـ ــق ق ــد
ّ
ي ـك ــون مـنــافـســا حـقـيـقـيــا لـلـسـيـســي،
العـتـبــارات عــدة ،مــن بينها خلفيته
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـط ـي ـب ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـمـ ـتـ ـلـ ـكـ ـه ــا م ـ ـ ــع عـ ـسـ ـك ــري ــن
حــال ـيــن وس ــاب ـق ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة ال ـش ـع ـب ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـ ّـون ـه ــا
فضال
خ ــال انـتـخــابــات ع ــام ،2012
ً
ع ــن ك ــون ــه أح ــد رمـ ــوز ن ـظ ــام م ـبــارك
الـ ـ ــذي ب ـ ــات املـ ـص ــري ــون ي ـتــرح ـمــون
عـ ـل ــى أيـ ـ ــامـ ـ ــه ،ف ـ ــي ظ ـ ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات
االقتصادية التي اتخذها السيسي،
في آخر عامني ،وال يزال يعد باملزيد
مــع بــدايــة ال ـعــام املــالــي املـقـبــل عقب
االنتخابات الرئاسية.
مناورة شفيق دفعت بإعالم النظام
املـ ـ ـص ـ ــري إل ـ ـ ــى ب ـ ـ ــدء ح ـم ـل ــة ت ـش ــوي ــه
وان ـت ـق ــادات لـلـفــريــق ،ال ــذي سـبــق أن
دع ـم ـتــه وس ــائ ــل إعــام ـيــة عـ ــدة .وقــد
بــدأ بعضها حملة منظمة لتشويه
صــورتــه أم ــام ال ــرأي ال ـعــام ،فــي وقــت
التزم فيه شفيق الصمت الكامل من
دون أي تعليق.
وبـخــاف مـنــاورة شفيق وانسحاب
عمرو موسى ،يبقى النائب البرملاني
الـســابــق مـحـمــد أن ــور ال ـس ــادات أحــد
امل ــرشـ ـح ــن ال ـ ـبـ ــارزيـ ــن فـ ــي ال ـس ـب ــاق
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي ،مـ ـعـ ـتـ ـمـ ـدًا عـ ـل ــى اس ــم
عــائ ـل ـتــه ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـ ـسـ ــادات ال ــذي
يغرد خارج سرب مؤيدي السيسي،
يبحث فــي الــوقــت الــراهــن عــن فندق
إلعالن ترشحه رسميًا خالل مؤتمر
صحافي يدعو إليه وســائــل اإلعــام
ال ـع ــامل ـي ــة واملـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،وي ـ ـعـ ــرض فـيــه
ب ــرن ــام ـج ــه م ـع ـت ـم ـدًا ع ـل ــى دراس ـ ـ ــات
علمية وأرقام من واقع موازنة الدولة
والبيانات التي عرضتها الحكومة
عبر بوابتها اإللكترونية.
ال ـســادات ،الــذي يباشر خــال الفترة
الحالية مراجعة البرنامج الرئاسي
تـمـهـيـدًا لـعــرضــه عـلــى ال ـ ــرأي ال ـعــام،
ي ــواج ــه م ـش ــاك ــل س ـيــاس ـيــة وأم ـن ـيــة
م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــالـ ـتـ ـحـ ـجـ ـي ــم اإلع ـ ــام ـ ــي
وصعوبة الحصول على موافقة من
أج ــل إقــامــة مــؤتـمــر صـحــافــي إلعــان
تــرش ـحــه ،رغ ــم ال ــوع ــود ال ـتــي حصل
عليها بموافقات وشيكة من األجهزة
األمنية.

لقاء كامل ثرواتهم .واملتوقع من هذه
املفاوضات «استرداد» ما بني  50و100
مليار دوالر.
أم ــا صحيفة «ذا فــايـنـنـشــال تايمز»
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ف ـقــد تــوق ـعــت أن تصل
امل ـ ـب ـ ــال ـ ــغ امل ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــة م ـ ـ ــن صـ ـفـ ـق ــات
ال ـت ـفــاوض مــع املـحـتـجــزيــن إل ــى 300
مليار دوالر ،ضمن تسويات تقضي
ب ـت ـن ــازل امل ـع ـت ـق ـلــن ع ــن ن ـس ـبــة %70
مــن ثــروات ـهــم .وف ــي الـحــالـتــن ،يكون
اب ــن س ـل ـمــان ق ــد ق ــدم دل ـي ـ ًـا إضــافـيــا
على عــدم جدية الحملة ،وارتباطها
بـمــا ه ــو أب ـعــد م ــن مـكــافـحــة الـفـســاد،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد ت ـ ــزاي ـ ــد تـ ـح ــذي ــرات
الخبراء االقتصاديني من التأثيرات
السلبية ألسلوب الحملة على قطاع
االستثمار الخاص.

باهتًا ،وقد تكون سمته الغالبة املقاطعة الشعبية ،خالفًا ملا كانت
عليه الحال في أول انتخابات بعد سقوط نظام حسني مبارك،
والتي ربما كانت ّ
املرة األولى ،التي يختبر فيها املصريون عملية
تصويت غير معروفة النتائج قبل الفرز.
وبرغم رتابة املشهد االنتخابي ،إال أن كثيرين يأملون مفاجأة،
تبدو مستحيلة ،لتعيد الزخم إلى ذلك االستحقاق ،وهو ما يجعل

ّ
البعض يترقب بحماسة ممزوجة ببرودة ،الخيارات االنتخابية
ّ
للفريق أحمد شفيق الذي تتزايد احتماالت ترشحه ،ليصبح
بذلك منافسًا ّ
جديًا للسيسي ،أو يجعل البعض اآلخر يراهن على
شخصية أخرى ،مثل خالد علي ،بالنظر إلى ما يحمله من روح
«الثورة املغدورة».
(األخبار)

من سيؤيد شباب « 25يناير»؟
مناخ
بعد االنتكاسات والخيبات التي شهدوها في السنوات السبع الماضية ،وفيما يأتي االستحقاق الرئاسي المقبل وسط ٍ
سياسي شبه مقفل ،وبنتيجة شبه محسومة ،تثار تساؤالت حول من سيؤيد شباب «ثورة يناير» في االنتخابات المقبلة،
خصوصًا بعد ابتعاد كثيرين منهم ،ممن ّأيدوا عبد الفتاح السيسي سابقًا ،نتيجة األزمات األخيرة
القاهرة ــ أحمد فوزي
ستكون مصر خالل الفترة املقبلة مشغولة
باالنتخابات الرئاسية التي ستشهدها بني
شهري نيسان وأيار املقبلني ،وبمن سيترشح
ً
فعال ،وبمن لن يصل به األمر إلى باب اللجنة
العليا لالنتخابات بفعل قضية ما ،أو بفعل عدم
قدرته على جمع توقيعات املواطنني أو نواب
البرملان .وينشغل قطاع كبير أيضًا بمن سينتخب
للرئاسة ،بالرغم من كون النتيجة محسومة
سلفًا ،مع العلم أن الناشط الحقوقي خالد علي
هو الوحيد الذي أعلن عن ترشحه حتى اآلن ،في
وقت لم يعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي
ترشحه الرسمي بعد.
القطاع األكبر الذي تثار حوله أسئلة في هذا املجال،
هو من يحسب نفسه على «ثورة  25يناير» ،وهم
أكثر من يحتار تقريبًا في كل انتخابات رئاسية
أعقبت الثورة ،التي مضى عليها قرابة سبع
سنوات حتى اآلن .وهناك مجموعة من الشباب
محسوبني بالفعل على « 25يناير» ،ومن الذين
لم تبتعد خياراتهم منذ العام  2011حتى اآلن
عن شعارات «عيش ...حرية ...عدالة اجتماعية»،
لكنهم لم يجدوا منذ حينه مرشحًا ّ
بعبر عنهم
بشكل تام ،حتى عندما ترشح حمدين صباحي
ِ
مرتني ،إذ انقسمت اآلراء حوله ،في حني كان هو
األقرب لشعارات « 25يناير» ،وخطته المست
تقريبًا كل ما نادت به الثورة ،إال أن عدم قدرة

إال أن ح ـس ــاب ــات األمـ ـي ــر الـ ـش ــاب قــد
ت ـكــون مختلفة عــن حـســابــات الــربــح
وال ـخ ـس ــارة ل ـلــدولــة ال ـس ـع ــودي ــة ،إذا
م ــا قـيـســت ع ـلــى ط ـم ــوح ول ــي الـعـهــد
الـ ـشـ ـخـ ـص ــي إلـ ـ ـ ــى اع ـ ـ ـتـ ـ ــاء ال ـ ـعـ ــرش
سريعًا .فعلى وقع حملة «التطهير»،
تتصاعد التكهنات حول سيناريوات
ب ـلــوغ اب ــن س ـل ـمــان ه ــدف ــه .تـتـضــارب
الـتـســريـبــات بـشــأن ق ــرب ت ـنــازل امللك
س ـل ـم ــان عـ ــن ال ـ ـعـ ــرش ،بـ ــن م ـص ــادر
سـ ـع ــودي ــة ت ـن ـف ــي ذلـ ـ ــك فـ ــي ال ـق ــري ــب
ال ـع ــاج ــل ،اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى عـ ــدم وج ــود
سابقة مماثلة فــي السعودية ،وبني
م ـتــوقــع ل ـحــدوثــه ف ــي األي ـ ــام املـقـبـلــة،
ـاء ع ـلــى م ـع ـلــومــات تـ ـت ــردد خلف
بـ ـن ـ ً
أسـ ــوار قـصــر الـيـمــامــة ف ــي ال ــري ــاض.
وفــي التحليالت ،يربط البعض بني

هؤالء على الحسم ،ولكثير من العوامل األخرى،
لم يصل صباحي في املرتني إلى مقعد الرئاسة.
ّ
في انتخابات العام  ،2018وفي حال تمكن خالد علي
ً
في الترشح ،سيكون ممثال لشعارات وأحالم «ثورة
يناير» ...ولكن هل سيؤيده شبابها؟
ال يبدو أن هناك من يؤيد الرئيس السيسي ،بني
من يحسبون أنفسهم على الثورة ،والذين ال يزالون
ينادون بتنفيذ أهدافها ،بالرغم من االنتكاسات
وخيبات األمل التي أصيبوا بها في السنوات
املاضية .كذلكّ ،
فإن ال مؤيدين له في أوساط اليسار
املصري ،وال بني الحركات الثورية التي تعمل في
اإلطار نفسه ،وكذلك األمر بالنسبة للشباب الذين
يمارسون السياسية بال غطاء حزبي أو حركي.
وقد تكون قضية تيران وصنافير ،إلى جانب أداء
السلطة وال سيما في ملف االعتقاالت واالختفاء
القسري ،باإلضافة إلى ملفات أخرى ،هي التي أدت
بكثيرين ممن كانوا يجمعون بني تأييدهم للسيسي
ولـ«ثورة يناير» إلى االبتعاد كليًا خيار السيسي في
االنتخابات املقبلة .على سبيل املثالّ ،
فإن الناشطة
ُ
والصحافية إسراء عبد الفتاح التي تهاجم من قبل
إعالم محسوب على النظام املصري بسبب موقفها
من قضية تيران وصنافير ،لن تؤيد الرئيس في
والية ثانية.
بدوره ،أكد الناشط السياسي حازم عبد العظيم
الذي قال عبر «تويتر» إن «أكبر خطيئة كانت قبولي
االنضمام لحملة السيسي» .وبالرغم من أنه لم
يعلن تأييده لخالد علي إال أن عبد العظيم لن يؤيد

حملة اإلقصاء واالعتقاالت املتزامنة
مــع تصعيد خ ــارج ــي ،وق ــرب اعـتــاء
ابــن سلمان للعرش ،لكون ما يجري
ت ـكــرارًا لسيناريو إقـصــاء محمد بن
نــايــف ع ــن واليـ ــة ال ـع ـهــد ،ح ــن جــرى
استخدام األزمة الخارجية (مقاطعة
قطر) كغطاء لالنقالب على األخير.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـ ــرى آخ ـ ـ ـ ــرون أن اب ــن
سـلـمــان قــد يلجأ إل ــى ابـتـكــار مخرج
غير اعـتـيــادي ،لـقــاء االحـتـفــاظ بدعم
والـ ـ ــده ،م ــن طــريــق االس ـت ـح ــواذ على
لقب «امللك» واإلبقاء على لقب «خادم
الحرمني الشريفني» لسلمان بن عبد
العزيز.
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى ح ـم ـلــة االع ـت ـق ــاالت،
فقد كشف الـكــاتــب الـسـعــودي جمال
خ ــاشـ ـقـ ـج ــي أن ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـف ــاوض

والتسوية تشمل أمراء ورجال أعمال
غير موقوفني .وكتب خاشقجي على
حسابه في موقع التواصل «تويتر»
أن ــه «ت ـج ــري اآلن وب ـه ــدوء تـســويــات
مـلـيــاريــة م ــع ع ــدد م ــن ك ـب ــراء األم ــراء
غير املوقوفني يتم بموجبها تسديد
م ـبــالــغ ل ـ ـ ــوزارة امل ــال ـي ــة ون ـق ــل أسـهــم
وأراض لـ ـل ــدول ــة» ،فــي
وم ـم ـت ـل ـك ــات
ٍ
مؤشر على توسع «االبتزاز» ليطاول
غير املعتقلني ،مقابل عدم تعرضهم
لالحتجاز .وفي تغريدة أخرى ،كتب
خــاش ـق ـجــي« :ف ـت ــح م ـلــف امل ـســاعــدات
ال ـخ ــارج ـي ــة امل ـل ـي ــاري ــة ل ـ ــدول شقيقة
خــال العقد املاضي في الحرب على
الفساد ،ما من مليار أعلن إال ونهش
أحدهم حصة منه قبل استالمه».
(األخبار)

السيسي بالتأكيد .وعقب مؤتمر خالد علي كتب
ً
عبد العظيم عبر حسابه قائل« :أتمنى أن يحذو
مرشحون آخرون حذو خالد علي ،معركة الشعب
املصري القادمة مع النظام الفاشل هي الحق في
انتخابات نزيهة غصبًا عنه وإال ثورة قادمة».
يضاف إلى عبد الفتاح وعبد العظيم ،ممدوح حمزة،
أحد أكبر داعمي «الثورة» ،والذي صار يعارض
السيسي ،ويعتبر أن األمن «منع حفل توقيع كتابه
عن الصحراء ،ومنع لقاءه على إحدى القنوات ،وألغى
مشروعاته ،وأوقف مقاالته».
في الوقت ذاته ،سنجد أن حزب «الدستور» ،الذي
يعتبر أغلب أعضائه من مؤيدي «ثورة يناير» ،بما أن
مؤسسه كان نائب رئيس الجمهورية السابق محمد
البرادعي ،يؤيد خالد علي الذي أعلن ترشح من مقر
«الدستور» نفسه.
أما أحزاب مثل «املصريني األحرار» ،و«التجمع»
اليساري ،و«مستقبل وطن» ،و«املؤتمر» ،و«حماة
الوطن» ،و«الوفد» فقد أعلنت جميعها تأييدها
للسيسي لفترة رئاسية ثانية ،وإن كانت هذه األحزاب
بال قاعدة شعبية حقيقية ،وال يمكن أن تضمن أن
من ينتمون إليها في املحافظات سيدعمون السيسي
ويصوتون له.
يبقى أن املواطن املصري العادي الذي يتمنى تنفيذ
شعارات «ثورة يناير» ،قد تكون املقاطعة خياره،
خصوصًا أنه يعتقد أن خالد علي ليس قادرًا على
الوصول فعليًا إلى سدة الرئاسة في هذا الوقت وفي
هذا املناخ السياسي.

ابن سلمان قد يلجأ إلى ابتكار مخرج غير اعتيادي،
لقاء االحتفاظ بدعم والده (أ ف ب)
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تقرير

مهدد؟
ألمانيا بال حكومة :مصير «المستشارة»
ّ
مصير المستشارة
األلمانية ،أنجيال ميركل،
السياسي بات مهددًا مع
فشل مفاوضات تشكيل
االئتالف الحكومي بعد
شهرين من االنتخابات العامة،
في ما وصفته «دير شبيغل»
األسبوعية األلمانية بـ«لحظة
بريكست ألمانية» ،وضعت
البالد أمام احتماالت عدة،
منها إجراء انتخابات مبكرة
وصـلــت املستشارة األملــانـيــة ،أنجيال
م ـ ـيـ ــركـ ــل ،إل ـ ـ ــى طـ ــريـ ــق م ـ ـس ـ ــدود فــي
مـفــاوضــات تشكيل ائ ـتــاف حكومي
ثـ ــاثـ ــي ،دفـ ـعـ ـه ــا ،أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى إج ـ ــراء
مـشــاورات مع رئيس الـبــاد ،فرانك –
فالتر شتاينماير ،لتفعيل إج ــراءات
دسـ ـت ــوري ــة تـ ـخ ــرج ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن أك ـبــر
أزمــة سياسية تعيشها منذ سنوات.
وفيما كان خيارا االنتخابات املبكرة
وتشكيل حـكــومــة أقـلـيــة ،مـطــروحــن،
أعـلـنــت املـسـتـشــارة ،أم ــس ،تفضيلها
إج ــراء انتخابات جــديــدة على قيادة
حكومة أقلية ،مضيفة أنها مستعدة
ل ـل ـت ــرش ــح مـ ـ ـج ـ ــددًا ف ـ ــي ح ـ ــال إج ـ ــراء
ان ـت ـخــابــات تـشــريـعـيــة م ـب ـ ّكــرة .وعـلــى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن رغ ـب ـت ـه ــا تـ ـج ــن ــب تـ ــرأس
حكومة أقلية ،إال أن تنظيم انتخابات
مـ ـبـ ـك ــرة س ـت ـض ـع ــف مـ ــوقـ ــف أمل ــان ـي ــا
وأوروبـ ـ ــا أك ـثــر بـعــد الـفـشــل تــاريـخــي
فــي مفاوضات تشكيل االئـتــاف .في
األث ـنــاء ،تعهدت ميركل ،مـســاء األول
م ــن أمـ ــس« ،بـ ــذل ك ــل م ــا ف ــي وسـعـهــا
م ــن أجـ ــل قـ ـي ــادة الـ ـب ــاد ج ـي ـدًا خ ــال
األسابيع الصعبة املقبلة».
يــأتــي ذل ــك فـيـمــا رف ــض شـتــايـنـمــايــر،

الــذي يتمتع بحق إطــاق عملية حل
م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،الـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى ه ــذا
اإلجـ ـ ـ ــراء ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ،ألنـ ــه ي ــري ــد أن
ي ـف ـســح املـ ـج ــال أم ـ ــام م ـيــركــل لـعــرض
كــل الـفــرص مــن أجــل تشكيل حكومة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق من
ّ
سيتعي على
أج ــل تشكيل حـكــومــة،
شتاينماير إط ــاق عملية ستنتهي
باقتراع مبكر ،لكن يمكن أن تستغرق
أشـ ـهـ ـرًا ل ـع ــدم وج ـ ــود إط ـ ــار قــانــونــي
لتنظيم جدول زمني.
وفـ ـ ــي ك ـل ـم ــة م ـت ـل ـف ــزة ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
األملــانــي إنــه يتوقع «مــن كــل األح ــزاب
أن تـكــون مستعدة لـلـحــوار لتسهيل
تشكيل حكومة ضمن مهلة معقولة».
ً
وتــابــع قــائــا إن «س ــوء الفهم والقلق
ي ـ ـ ـسـ ـ ــودان ف ـ ــي ب ـ ــادن ـ ــا وأي ـ ـض ـ ــا فــي
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــارج ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدول
ّ
األوروبـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـجـ ــاورة إذا ل ــم تـتـحــل
القوى السياسية لدينا باملسؤولية».
وت ـ ّ
ـوج ــه ب ـنــدائــه ذاك إل ــى املـحــافـظــن
والليبراليني والخضر ،وإلى «الحزب
االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ــذي
ي ــرف ــض ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع م ـي ــرك ــل بـعــد
هزيمته فــي انـتـخــابــات أيـلــول .2017
مــن جـهـتــه ،ك ــرر خـصــم مـيــركــل ،زعيم
الـحــزب «االشـتــراكــي الديموقراطي»،
م ــارت ــن شــول ـتــز ،أمـ ــس ،تــأك ـيــده عــدم
خشيته «خوض انتخابات جديدة».
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي ،بـ ــات
م ـس ـت ـق ـب ــل امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة ال ـس ـي ــاس ــي
ًَ
غامضًا جدًا ،خصوصا أن انتخابات
مـ ـبـ ـك ــرة ق ـ ــد تـ ـص ـ ّـع ــب م ـ ــن إم ـك ــان ـي ــة
حـصــولـهــا عـلــى الـثـقــة مــن جــديــد .كل
ذلك كان نتيجة ذهاب أصوات حزبها
في انتخابات أيلول  2017إلى اليمني
امل ـت ـط ــرف امل ـت ـم ـثــل ب ـ ــ«حـ ــزب ال ـبــديــل
ألجــل أملــانـيــا» ،بعدما واج ــه موقفها
الوسطي وقــرارهــا فتح الـحــدود أمام
أكثر من مليون مهاجر في عام ،2015
اعتراضات متزايدة في الداخل.
ورحــب امل ـســؤوالن فــي حــزب «البديل
ألجل أملانيا» ،أمس ،ألكسندر غوالند
وألـ ـي ــس فـ ـي ــدل« ،بـ ــإجـ ــراء ان ـت ـخــابــات
ج ــدي ــدة م ـح ـت ـم ـلــة» .وتـ ـع ــرض زع ـيــم
الليبراليني ،كريستيان ليندنر ،الذي

انـسـحــب مــن امل ـحــادثــات خ ــال الليل
التـ ـه ــام ــات مـ ــن ب ـع ــض ال ـس ـيــاس ـيــن
وال ـص ـحــاف ـيــن ب ــإف ـش ــال امل ـف ــاوض ــات
لغايات انتخابية.

تختلف األحزاب
األساسية على قضية
استقبال مزيد من
المهاجرين

ويـعــود اإلخ ـفــاق فــي تشكيل حكومة
إل ــى ع ــدة ن ـقــاط خ ــاف أســاس ـيــة بني
الـخـضــر والـلـيـبــرالـيــن واملـحــافـظــن،
أولـ ـه ــا ق ـض ـيــة اس ـت ـق ـبــال امل ـهــاجــريــن
ُ
الـتــي تـ َـعـ ّـد مسألة خالفية فــي أملانيا

م ـن ــذ ع ـ ــام  .2015مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يــريــد
«االت ـح ــاد املسيحي الــديـمــوقــراطــي»،
حــزب املـسـتـشــارة ،وحليفه الـبــافــاري
«االتـ ـ ـح ـ ــاد امل ـس ـي ـحــي االج ـت ـم ــاع ــي»،
بــاإلضــافــة إل ــى الـلـيـبــرالـيــن ،اعـتـمــاد
سياسة أكثر تقييدًا ألعداد املهاجرين
الــذيــن يـجــب عـلــى ال ـبــاد استقبالهم
( 200أل ــف مـهــاجــر فــي ال ـعــام فــي حـ ّـد
أقصى) .في املقابل ،يرغب «الخضر»
ف ــي ت ـخ ـف ـيــف ت ـل ــك الـ ـقـ ـي ــود ،وال ـق ـي ــام
بعملية لـ ّـم شـمــل كــامـلــة الـعــام املقبل
لجميع املهاجرين.
م ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،ت ـخ ـت ـلــف األحـ ـ ــزاب
ال ـث ــاث ــة ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة خ ـف ــض ال ـب ــاد
النبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون
ليصل إلى املستوى املتفق عليه دوليًا.
ويرى «الخضر» أن البالد ال يمكن أن
تفعل ذلك من دون إغــاق  20مصنعًا
للفحم الحجري هي األقدم في أملانيا.
هذه الخطوة يراها «االتحاد املسيحي
االجتماعي» و«الحزب الديموقراطي
الحر» (ليبراليون) عبارة عن «انتحار
صناعي» ألملانيا ،مثلما قــال النائب

في البرملان األوروبي عن الليبراليني،
أل ـك ـس ـن ــدر الم ـ ـب ـ ـسـ ــودورف ،ف ــي وق ــت
سابق.
ّ
خ ــاف آخ ــر مـتـعــلــق بـبـعــض املـســائــل
الـ ـع ــالـ ـق ــة ف ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي،
أول ـه ــا ب ـشــأن طـبـيـعـيــة الـ ــرد األملــانــي
ع ـلــى م ـق ـتــرحــات الــرئ ـيــس الـفــرنـســي،
إي ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون ،ح ـ ــول إصـ ــاح
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .وف ـي ـم ــا يــرفــض
الليبراليون االقتراح املتعلق بإنشاء
ميزانية خاصة ملنطقة اليورو ،وهو
ً
أم ــر يـلـقــى تـقـبــا ل ــدى ح ــزب مـيــركــل،
ّ
ي ـ ــرى «الـ ـخـ ـض ــر» أن م ــن الـ ـض ــروري
عـ ــدم ّ
رد «الـ ـي ــد امل ـف ـت ــوح ــة» لـلــرئـيــس
ال ـفــرن ـســي .وقـ ــال م ــاك ــرون ،أمـ ــس ،إن
«الـتـشـنــج لـيــس فــي مـصـلـحـتـنــا ...أي
يـتـعـ ّـن علينا أن نـتـقــدم» ،مـعــربــا عن
قـلـقــه ،فــي وق ــت ســابــق ،إزاء الـحــائــط
امل ـس ــدود فــي أملــان ـيــا ،لـكـنــه أع ــرب عن
األمل في أن تظل برلني شريكًا «قويًا
ومـسـتـقـرًا» حـتــى يتمكن الـبـلــدان من
«املضي قدمًا معًا».
(األخبار ،أ ف ب)

وصلت أنجيال ميركل إلى طريق مسدود في مفاوضات تشكيل ائتالف حكومي (أ ف ب)
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واشنطن تعيد بيونغ يانغ إلى قائمة «الدول الراعية لإلرهاب»
أعادت الواليات المتحدة
كوريا الشمالية على قائمتها
السوداء «للدول الراعية
لإلرهاب» بعدما كانت قد
ذفت من هذه القائمة في
ُح َ
عهد الرئيس األسبق جورج
دبليو بوش في عام 2008
أعـ ـل ــن ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون ــال ــد
تــرامــب ،أم ــس ،أن ب ــاده ق ــررت إدراج
كوريا الشمالية مجددًا على قائمتها
ال ـســوداء «ل ـلــدول الــراعـيــة لــإرهــاب»،
بهدف زيادة الضغوط على برنامجها
النووي .وقال ترامب« :باإلضافة إلى
تهديدها العالم بالدمار النووي ،فإن
كوريا الشمالية دعمت مرارًا اإلرهاب
الدولي ،بما في ذلك عمليات االغتيال
أراض أجنبية» ،مشيرًا إلى حالة
على
ٍ
الطالب األميركي أوتو وارمبير الذي
اع ـت ـق ـل ـتــه ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ،وت ــوف ــي فــي
حزيران إثر غيبوبة.

وتنضم بيونغ يانغ بذلك إلــى إيــران
وسـ ــوريـ ــا ،والـ ـ ـس ـ ــودان الـ ـ ــذي ي ـع ــاود
عالقاته الجيدة تدريجًا مع ُواشنطن.
وكــانــت كــوريــا الشمالية قــد أدرج ــت،
ب ــال ـف ـع ــل ،ع ـل ــى «ال ـق ــائ ـم ــة ال ـ ـسـ ــوداء»
مــن  1988إل ــى  2008بسبب تـ ّ
ـورطـهــا
امل ـف ـتــرض ف ــي تـفـجـيــر ط ــائ ــرة كــوريــة
جـ ـن ــوبـ ـي ــة ،مـ ــا أدى إلـ ـ ــى م ـق ـت ــل 115
شخصًا عام  .1987وقد سحبتها إدارة
جورج دبليو بوش من أجل املحادثات
الـ ـن ــووي ــة الـ ـت ــي انـ ـ ـه ـ ــارت فـ ــي ن ـهــايــة
املـطــاف .ورأى تــرامــب ،في قــراره الذي
وعد باتخاذه بعد رحلته األخيرة إلى
آسـيــا حـيــث تــركــزت جـهــود واشـنـطــن
على عــزل كــوريــا الشمالية ،أنــه «كــان
يـجــب الـقـيــام بــذلــك مـنــذ وق ــت طــويــل،
ق ـبــل س ـ ـنـ ــوات» .وق ـ ــال إن هـ ــذا ال ـق ــرار
ّ
يمهد لـ«عقوبات جديدة» ضد «كوريا
الـشـمــالـيــة أو األشـ ـخ ــاص املــرتـبـطــن
بـهــا» ،دعمًا «لحملة ضغوط قصوى
ُ
لعزل النظام القاتل» .وستعلن وزارة
الخزانة األميركية عقوبات «مهمة»،
خالل أسبوعني ،للوصول إلى «أعلى
مستوى من العقوبات».
في غضون ذلك ،عاد املبعوث الخاص
لـلــرئـيــس الـصـيـنــي ،ســونــغ تـ ــاو ،إلــى
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ،أمـ ــس ،إل ــى ب ــاده،

بعد زيــارة استمرت أربعة أيــام ،أطلع
فيها مسؤولي كوريا الشمالية على
ن ـتــائــج امل ــؤت ـم ــر ال ـ ــذي ع ـق ــده ال ـحــزب
أخـ ـيـ ـرًا .ووفـ ــق «وك ــال ــة أن ـب ــاء الـصــن
الـجــديــدة» (شـيـنـخــوا) ،تـبــادل سونغ
مــع امل ـســؤولــن ال ـكــوريــن الشماليني
وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر بـ ـش ــأن ق ـض ـيــة شـبــه
الجزيرة الكورية.
كذلك ،أفــادت «وكــالــة األنـبــاء املركزية
الكورية الشمالية» بأن سونغ أجرى
م ـ ـحـ ــادثـ ــات م ـ ــع مـ ـس ــؤول ــن رف ـي ـعــي
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ،وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن الـ ـج ــانـ ـب ــن
الـصـيـنــي وال ـك ــوري الـشـمــالــي تـبــادال
وجهات النظر بشأن الوضع في شبه
الجزيرة الكورية واملنطقة والعالقات

سيول :صواريخ بيونغ
يانغ قد تصل إلى
واشنطن العام الحالي

الثنائية ،وأيضًا تعزيز «االتـصــاالت
بني الحزبني الحاكمني».
وفـيـمــا ك ــان الـعــالــم ال ـخــارجــي يــراقــب
زي ــارة سونغ لبيونغ يانغ بحثًا عن
أي إشـ ــارات بـشــأن احـتـمــال تـقــدم في
القضية النووية الكورية الشمالية،
ل ـ ــم يـ ـت ــأك ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـ ــن املـ ـبـ ـع ــوث
الـصـيـنــي ورئ ـيــس كــوريــا الـشـمــالـيــة،
كيم جونغ أون.
وج ـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي أعـلـنــت
فـيــه وكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات فــي كــوريــا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،أن ك ـ ــوري ـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة
قـ ــد تـ ـج ــري مـ ــزي ـ ـدًا مـ ــن االخـ ـتـ ـب ــارات
الصاروخية هذا العام ،وذلك لتطوير
تكنولوجيا صــواريــخ بـعـيــدة امل ــدى،
وتصعيد التهديد للواليات املتحدة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة أن ـ ـهـ ــا «تـ ــراقـ ــب
ً
التطورات عن كثب ،ألن هناك احتماال
ألن تطلق كوريا الشمالية مجموعة
من الصواريخ الباليستية هذا العام
بحجة إطالق أقمار صناعية وتطوير
سلمي للتكنولوجيا الفضائية».
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،قـ ـ ـ ــال عـ ـض ــو ل ـج ـنــة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ف ـ ــي ب ـ ــرمل ـ ــان ك ــوري ــا
الجنوبية ،يي وان يونغ ،إن «كوريا
الـشـمــالـيــة أج ــرت أخ ـي ـرًا تـجــربــة على
م ـ ـحـ ــرك صـ ـ ـ ـ ـ ــاروخ ،ب ـي ـن ـم ــا ُرص ـ ـ ـ ـ َـدت

ح ــرك ــة نـشـطــة ملــرك ـبــات ق ــرب مـنـشــأة
للصواريخ» .وأضاف يي« :لم نرصد
أي مؤشر على إج ــراء تجربة نووية
قــريـبــا ،رغ ــم أن مجمع بــونـغـيــري في
الشمال يبدو جاهزًا لتفجير آخر في
أي وقت».
ّ
كــذلــك ،ذك ــرت الــوكــالــة أن «مــن املمكن
أن تكون كوريا الشمالية قــادرة على
ت ـطــويــر ص ــواري ــخ بــالـيـسـتـيــة عــابــرة
ل ـل ـقــارات ،يمكنها الــوصــول إل ــى البر
الرئيسي األميركي هذا العام».
فــي امل ـقــابــل ،ص ـ ّـرح سـفـيــر جمهورية
ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ف ــي تــايــانــد ،مــون
سون مو ،بأن «بيونغ يانغ واثقة من
انتصارها على الواليات املتحدة في
ح ــال ن ـشــوب مــواج ـهــة عـسـكــريــة بني
البلدين» .ونقلت صحيفة «ذا نايشن»
ال ـت ــاي ــان ــدي ــة ع ـن ــه ق ــول ــه إن «ك ــوري ــا
تملك قنبلة هيدروجينية ،وإذا بدأت
الحرب فإننا مستعدون لها» ،مشددًا
عـلــى أن ــه «م ــن دون ش ــك سـنـفــوز في
الحرب مع الــواليــات املتحدة» .إال أن
مــون أكــد ،في الوقت ذاتــه ،أن «كوريا
الشمالية ال تريد بــدء حــرب ،ولكنها
ال ترى أيضًا فرصًا إلجراء محادثات
مع ترامب».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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«البنتاغون» يضاعف قواته
في الصومال ...ويتوسع
في الساحل األفريقي
توسيع جديد وطفيف على عديد القوات األميركية
العاملة في أفريقيا ،وتحديدًا في الصومال ،حيث
تشتكي عادة قيادة «أفريكوم» من نقص في الموازنة
الممنوحة لها من البنتاغون ،وذلك في وقت تتزايد فيه
تهديدات المجموعات المسلحة
واشنطن ــ محمد دلبح
كـ ـش ــف مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ع ـس ـك ــري ــون
أمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــون أن وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع
(ال ـب ـن ـت ــاغ ــون) زادت عـ ــدد قــوات ـهــا
العسكرية فــي الـصــومــال إلــى أكثر
مـ ــن ال ـض ـع ــف ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،لـيـصــل
امل ـج ـمــوع إل ــى  500ف ــرد ،معظمهم
مــن ق ــوات الـعـمـلـيــات الـخــاصــة التي
تعمل لتقديم امل ـشــورة إل ــى الـقــوات
ُ
املحلية في املناطق التي تـ َـعـ ّـد مالذًا
للجماعات املسلحة.
وتـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـق ـ ــوات
األمـيــركـيــة فــي الـصــومــال مــع زيــادة
ال ـ ـتـ ــدخـ ــل األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ال ـع ـس ـك ــري
ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـصـ ـح ــراء وال ـس ــاح ــل
األف ــري ـق ــي ال ـت ــي ي ـق ــول امل ـس ــؤول ــون
إنها تفتقر أيضًا إلــى الــدعــم .كذلك
أكد املتحدث باسم القيادة األميركية
ألفريقيا (أفريكوم) ،روبني ماك ،أن
ال ــوج ــود األم ـيــركــي ازداد مــن نحو
 200جندي إلــى أكثر من  500هذا
ال ـع ــام ،وأض ـيــف م ـقــران عسكريان
جديدان.
والـ ـ ـق ـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة فــي
ال ـصــومــال هــي األك ـبــر مـنــذ معركة
ع ـ ـ ــام  1993ال ـ ـتـ ــي عـ ــرفـ ــت ب ــاس ــم
«سقوط مروحيات بالك هوك» التي
أدت إلــى مقتل  18جنديًا أميركيًا
وس ـح ـل ـهــم ف ــي ش ـ ـ ــوارع ال ـعــاص ـمــة
مقديشو .وأيضًا هي مثال آخر على
كيفية توسع عمليات البنتاغون في
أفريقيا مع منح القادة امليدانيني في
تلك البالد سلطة أكبر.
ُيذكر أن هذا القرار يأتي بعد مقتل
أرب ـع ــة ج ـن ــود أم ـيــرك ـيــن ف ــي كمني
نصب فــي النيجر الشهر املــاضــي،
وكذلك في الوقت الــذي تتراجع فيه
بـعـثــة ح ـفــظ ال ـس ــام ال ـت ــي يـقــودهــا
االتـحــاد األفريقي عــن دوره ــا ،وهو
مــا يضع املــزيــد مــن الـضـغــوط على
قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن ال ـص ــوم ــال ـي ــة ال ــول ـي ــدة
ملواجهة «حركة الشباب» ،املتحالفة
مع تنظيم «القاعدة» ،إذ لها دور شبه
حكومي في أجزاء كبيرة من البالد.
وقـ ــال م ـس ــؤول ــون إن ه ــذا الـتـحــول
فــي التعاطي األميركي مــع الساحة
األفــريـقـيــة يــرجــع إل ــى تغيير كبير
ف ــي االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــن االع ـت ـمــاد
األســاســي على الـضــربــات املوجهة
ضد الجماعات املسلحة ،إلى تقديم
املشورة والدعم للقوات الصومالية.
وقــال العميد املتقاعد دون بولدوك،
ال ــذي قــاد ق ــوات العمليات الخاصة
األميركية في أفريقيا حتى حزيران
املاضي« :كــان علينا أن نضع فرقًا
ص ـغ ـيــرة ع ـلــى األرض لـلـمـشــاركــة
م ــع الـحـكــومــة الـصــومــالـيــة بطريقة
إقـلـيـمـيــة» .وأض ــاف فــي مـقــابـلــة مع
صـحـيـفــة «بــول ـي ـت ـي ـكــو» األم ـيــرك ـيــة:
«لقد غيرنا استراتيجيتنا ونهجنا
العملياتي؛ هذا هو السبب في زيادة
عدد القوات».
ووفق املعلومات ،سيشمل التوسيع
الـعـمـلـيــاتــي األم ـي ــرك ــي ن ـشــر أف ــراد

م ــن «ال ـق ـب ـعــات ال ـخ ـض ــراء» وقـ ــوات
البحرية الخاصة فــي مــواقــع بعيدة
الستهداف «حركة الشباب» ،إضافة
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـس ـل ـحــن فــي
بونتالند ،شمالي الـصــومــال ،حيث
أع ـل ــن م ـس ـل ـحــون ّ والءه ـ ـ ــم لـتـنـظـيــم
«داع ــش» .وهنا عقب بــولــدوك« :لقد
ك ــان ــت ب ــون ـت ــان ــد ه ــي املـ ـث ــال ال ــذي
استخدمناه ،وقد قلنا إنه يمكننا أن
نفعل ذلك في املجاالت األخرى».
وفــي خطوة لــم يبلغ عنها مــن قبل،
ُ
نـشــرت وحــدة مقر الـقــوات البحرية
ال ـخــاصــة ف ــي مـقــديـشــو م ــن أملــانـيــا
لتنسيق فرق املستشارين املنتشرة
في أنحاء البلد.
وس ــابـ ـق ــا ،كـ ــان ث ـم ــة وجـ ـ ــود لـبـعـثــة
عـ ـسـ ـك ــري ــة أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة تـ ـعـ ـم ــل فــي
منطقة الـســاحــل فــي غــرب أفريقيا
الوسطى وشمالها ،مقتصرة على
أدوار اسـتـشــاريــة فــي أنـحــاء الـقــارة
ال ـس ـمــراء ،لكنها كــانــت تفتقر إلــى
مستوى الــدعــم الــذي تتلقاه القوات

يوجد  6آالف جندي
أميركي في أفريقيا
موزعين على  53دولة

في أفغانستان والعراق وسوريا.
ووف ــق إفـ ــادة رئ ـيــس هـيـئــة األرك ــان
املشتركة للقوات األميركية ،الجنرال
ج ـ ــوزي ـ ــف دانـ ـ ـ ـف ـ ـ ــورد ،ف ـ ــي ال ـش ـهــر
املاضي ،فــإن «هناك  6آالف جندي
أمـيــركــي فــي أفريقيا مــوزعــن على
 53دولة» ،فيما تتركز غالبيتهم في
الـنـيـجــر ومـعـسـكــر «لـيـمــونـيـيــه» في
جيبوتي.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ق ـ ــال ـ ــت امل ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة ب ــاس ــم
«أف ــريـ ـك ــوم» ،س ـمــان ـثــا ريـ ـه ــو ،إنـنــا
«نـ ـح ــاف ــظ ع ـل ــى  15م ــوق ـع ــا ثــاب ـتــا
(م ــوقـ ـع ــان ل ـل ـم ـه ـمــات ال ـع ـم ـل ـيــات ـيــة
و 13مــوق ـعــا أم ـن ـيــا ت ـعــاون ـيــا)» في
مــدن الـقــارة .وعــزا الجنرال توماس
وال ــدوس ــر ،وه ــو قــائــد «اف ــري ـك ــوم»،
اف ـت ـقــارهــم إل ــى ال ــدع ــم بـسـبــب عــدم
تخصيص ميزانية لهم ،كما سبق
ـان أمــام الكونغرس
أن أشــار فــي بـيـ ٍ
إلى أن «الشركاء األفارقة يفتقرون
إل ــى ال ـق ــدرة واإلم ـكــان ـيــة للمساعدة
فــي املـهـمــات الـخــاصــة بــإنـقــاذ أفــراد
البعثات األميركية».
ومن املنظمات التي تعمل واشنطن
على محاربتها ،كما تقول« ،داعش»
في الصحراء الكبرى ،املتهمة بأنها
وراء كمني النيجر ،فيما تتوزع في
غــرب أفريقيا مجموعات مختلفة،
مــن بينها «بــوكــو ح ــرام» و«نـصــرة
اإلسـ ــام واملـسـلـمــن» ،و«ال ـش ـبــاب»،
و«ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــاد املـ ـ ـغ ـ ــرب
اإلسالمي».
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يا أيتها النفس املطمئنة
ارجـ ـع ــي إلـ ــى ربـ ــك راضـ ـي ــة مــرضـيــة
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
علي شكري حماصني
والدته املرحومة إنعام عويني
زوجته هدى حسن فرغل الجاك
أشقاؤه :الحاج سمير ،الحاج أسامة
واملرحومون محمود ،عدنان وطالل
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ح ـس ــن زوج ـ ـ ــة امل ــرح ــوم
ال ــوزي ــر مـحـمــد غ ــزي ــري واملــرحــومــة
ه ــدى زوج ــة امل ــرح ــوم مـحـيــي الــديــن
شهاب وهناء زوجة القاضي وعضو
املجلس الدستوري عفيف مقدم
أش ـقــاء زوج ـتــه أحـمــد زوج ـتــه مزين
الخليل
محمود زوجـتــه جمانة عبيد ،هبة
زوجة املهندس نبيل محمد غزيري
وهادية
ُص ـ ِّـل ــي ع ـلــى جـثـمــانــه ال ـطــاهــر أمــس
االثـ ـن ــن  2017/11/20ف ــي مسجد
ال ـخ ــاش ـق ـج ــي .ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فــي
ال ـثــانــي وال ـث ــال ــث ل ـلــرجــال وال ـن ـســاء
يــومــي ال ـثــاثــاء واألربـ ـع ــاء  21و22
ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــي ق ــاع ــة ش ـه ــاب غـ ــاردن
الــورديــة ،بناية شـهــاب ،مــن الساعة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة
ـاء ،وي ـ ــوم الـخـمـيــس
ال ـس ــادس ــة مـ ـس ـ ً
 23م ـن ــه ف ــي الـ ـبـ ـق ــاع ،ت ـع ـن ــاي ــل ،دار
ح ـم ــاص ـن ــي ،قـ ــرب م ـع ـمــل دالل ،مــن
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـب ــاح ــا حـتــى
مساء.
السادسة
ً
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ــدره آل:
حماصني ،العويني ،الجاك ،غزيري،
شهاب ،مقدم وأنسباؤهم.

إنتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
فيكتوريا طنوس خليل
أرملة املرحوم دياب سليم بستاني
أوالدها  :الدكتور جان زوجته وفاء
خيرالله وأوالدهما وعائالتهم
املقدم ّ
الطيار املتقاعد أنطوان زوجته
ّ
ليلى زخور وأوالدهما وعائالتهم
ج ـ ـ ـ ـ ــورج زوجـ ـ ـت ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــاري م ـس ـع ــود
وولدهما
بناتها  :تريز زوجة الخوري وديع
مبارك وأوالدهما وعائالتهم
ريتا وأوالدها وعائالتهم
ماري كلير وولدها
ي ـح ـت ـفــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء  21ت ـشــريــن الـثــانــي
 2017ال ـســاعــة الــراب ـعــة بـعــد الظهر
ف ــي ك ـن ـي ـســة س ـي ــدة ال ـ ـخـ ــاص ،عــن
الريحانه.
إبتداء من
الدفن
قبل
التعازي
تقبل
ً
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر،
وغـ ـدًا األرب ـع ــاء  22مـنــه فــي صــالــون
ك ـن ـي ـس ــة سـ ـ ـي ـ ــدة ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص _ عــن
الريحانه إعتبارًا من الساعة الثانية
مساء.
بعد الظهر حتى السابعة
ً

وإنا إليه راجعون
ّإنا لله ّ
انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إل ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
فقيدتنا الغالية
وفاء فريد مطر
والدها املرحوم القاضي فريد مطر
والدتها املرحومة يسرى صفا
أش ـقــاؤهــا امل ـحــامــي مـحـمــد ،زوجـتــه
ميادة كنج وعائلتهما
املـ ـح ــام ــي رابـ ـ ـ ـ ــح ،زوجـ ـ ـت ـ ــه ش ـيــريــن
جوخدار وعائلتهما
املـ ـهـ ـن ــدس رب ـ ـيـ ــع ،زوج ـ ـتـ ــه ك ــاث ــري ــن
سكواير وعائلتهما
ش ـق ـي ـق ـت ـهــا رفـ ـ ـ ــاه ،زوج ـ ــة امل ـه ـن ــدس
رياض مرتضى وعائلتهما
ُصـ ـ ـ ّـلـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى جـ ـثـ ـم ــانـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــر
وووري ـ ـ ـ ــت ال ـ ـثـ ــرى ي ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 20
ت ـشــريــن ال ـثــانــي ع ـنــد ص ــاة الـظـهــر
ف ــي م ـق ـب ــرة روض ـ ــة ال ـش ـه ـيــديــن فــي
الطيونة.
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي يـ ــومـ ــي الـ ـث ــاث ــاء
واألربـ ـ ـع ـ ــاء فـ ــي  21و  22م ـن ــه مــن
الـســاعــة الثالثة بعد الظهر ولغاية
ـاء ،وذل ــك في
ال ـســاعــة الـســابـعــة م ـس ـ ً
فـ ـن ــدق ال ـب ــري ـس ـت ــول – شـ ـ ــارع م ــدام
كوري – فردان.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

أوالد ال ـ ـ ـف ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــدة :جـ ـ ـ ـ ــان وك ـ ــات ـ ــي
بوغوصيان
أوالد ج ــان بــوغــوصـيــان :روبـيــرتــو،
رالف ورونالد
م ـي ــري ب ــوغ ــوص ـي ــان زوج ـ ــة ال ــوزي ــر
السابق غسان سالمة وأوالدها:
هال ليا ،ملى
ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان بـ ــوغـ ــوص ـ ـيـ ــان زوج ـ ــة
نصري شامي وأوالدها:
أنطوني ،أندريه
ألـبـيــر بــوغــوصـيــان زوج ـتــه مشغان
ازماياش وأوالده:
داليا ،نقوال
أوالد شقيقتها املــرحــومــة أوكتافي
أرملة جوزف طمبرجي وعائالتهم
أوالد ش ـق ـي ـق ـه ــا املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ج ـ ــوزف
أسيون وعائالتهم
أوالد شقيقتها املرحومة أورطانس
أرملة رازق عقاد وعائالتهم
وعموم عائالت بوغوصيان ،أسيون،
سالمه ،شامي ،ازمــايــاش ،عبجيان،
مــرشــا ،ص ــواي ــا ،فــرج ـيــان ،شـمـنــدي،
كـ ـل ــوكـ ـسـ ـم ــان ،دي م ـ ــونـ ـ ـف ـ ــران ،دي
سادلير ،خير ،فلغاس وأنسباؤهم
ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر ي ـن ـعــون إلـيـكــم
بمزيد من الحزن واألســى فقيدتهم
املرحومة
جانيت أسيون
أرملة املرحوم روبير بوغوصيان
امل ـن ـت ـق ـلــة إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
الواقع فيه  18تشرين الثاني
السبت
ً
 2017متممة واجباتها الدينية.
ي ـح ـت ـفــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
الساعة الثالثة مــن بعد ظهر اليوم
الـثــاثــاء  21ال ـجــاري فــي كــاتــدرائـيــة
م ــار غــري ـغــوريــوس امل ـن ــور وال ـيــاس
ال ـن ـبــي ل ــأرم ــن ال ـك ــاث ــول ـي ــك ،ســاحــة
ال ـ ـ ــدب ـ ـ ــاس ،ث ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ــوارى ال ـ ـث ـ ــرى فــي
م ــداف ــن األرمـ ـ ــن ال ـكــاثــول ـيــك ،تـقــاطــع
الشيفروليه.
لكم من بعدها طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الكنيسة
ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ،ويـ ــوم األرب ـع ــاء
 22ف ـ ــي ص ـ ــال ـ ــون كـ ــاتـ ــدرائ ـ ـيـ ــة م ــار
غريغوريوس املنور والـيــاس النبي
لــأرمــن الـكــاثــولـيــك ،ســاحــة الــدبــاس
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
ظهرًا ولغاية الساعة السابعة مساءً.
الـ ــرجـ ــاء إبـ ـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بريوت يف 2017/11/20

نقابة الصحافة اللبنانية		
بيان
من نقابة الصحافة اللبنانية
إىل ماليك املطبوعات الصحافية
صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية البيان التايل:
ملا كانت الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية مدعوة لالجتامع
يف شهر كانون األول يف دورتها االنتخابية وفقاً ألحكام قانون املطبوعات
والنظام الداخيل للنقابة.
وباالستناد إىل املادة  79من قانون املطبوعات التي تنص عىل أن يكون
ممثل املطبوعة يف الجمعيات العمومية مسجالً يف الجدول النقايب
للصحافة ويكون متثيله للمطبوعة إما بصفة صحايف مالك أو بصفة مدير
مسؤول أو صحايف رئيس تحرير أو مدير تجاري.
وباالستناد إىل املادة  22من قانون صندوق ضامن أصحاب الصحف
الصحافيني التي تنص عىل وجوب تسديد االشرتاكات السنوية
للمطبوعات وعىل حرمان كل مطبوعة متخلفة عن ذلك من مامرسة
حقوقها النقابية كافة.
لذلك ،تدعو نقابة الصحافة الزمالء الكرام أصحاب املطبوعات السياسية
وغري السياسية إىل:
 .1اإلرساع يف تسديد اشرتاكات مطبوعاتهم.
 .2إبالغ النقابة مبوجب كتاب موقَّع من مالك املطبوعة الصحافية قبل
نهاية ترشين الثاين باسم وصفة الصحايف الذي سيمثل مطبوعته يف
اجتامعات الجمعية العمومية ضمن مهلة ال تتعدى نهاية شهر ترشين
الثاين .2017
مع اإلشارة إىل أن كل مطبوعة ال ترسل الكتاب املطلوب سيكون ممثلها
يف الجول النقايب هو املدير املسؤول املسجل اسمه يف وزارة اإلعالم ونقابة
الصحافة ،علامً بأن قانون املطبوعات ،وال سيام املادة  35منه يفرض
وجود مدير مسؤول لكل مطبوعة.
نقيب الصحافة اللبنانية
عوين الكعيك
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إعالنات

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة الفليبينية
norkesa tato sadtugan
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/147569
غادر العمال البنغالدشيون
Md atiqul islam
Md faysal
Abu kalam
Raju sardar
Mohammad lablu bepari
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
71/212172
غادر العمال البنغالدشيون
RASHED
MIRAN HOSSAIN
MOHAMMAD RAYHAN
DALOAR HOSSAIN
RAFIQUL ISLAM
WASIM
MD SOMON MIAH MONSHI
ARMAN
RAHOM ALI
SAIDUL
MOHAMMAD ENTAJ ALI
GEASH UDDIN
JIHADUL ISLAM
ASADULLAH
RAKIBUL ISLAM
MOHAMMED SOBUJ SIKDER
NAZRUL MRIDHA
MOHAMAMD JAMAL MIA
KAYUM MIAH
YOUSUF
MOHAMMAD YEAR HOSSAIN
UMAR FARUK
MOHAMAMD RAFIQ
MOHAMMAD ARIFUR RAHMAN
JAMAL
MOHAMMAD MAMUN KHAN
MOHAMMAD ARIF
SHAHEEN
SOHEL
MOHAMAMD RAIHAN MIAH
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
71/279193
غادر العمال البنغالدشيون
ONIK MOLLA
KAZI JOYNAL ABEDIN
MOHAMMAD MAMUN
SUJON DEWAN
MOHAMMAD ABDUL MAZID
MOMEN MIAH
JAMAL MERDA
AMAN ULLAH BEPARI
MAHATAP FOKIR
ARIF MIAH
MD SOHEL
HALAN BEPARI
MD ASIKUR RAHMAN
MD RASEL MONDAL
DIN ISLAM KAZI
MAHAFUJ ALAM SIKDER
AKTER HOSSAIN HOSSAIN
HASAM ULLAH
MOHAMMAD SARIF
MD ZASIM UDDIN
MOHAMMAD ALI NOOR
SUJON SHEKE
MOHAMMAD HANNAN
MONIR HOSSAIN
JAKIR HOSSAIN
HABIBUR RAHMAN
SATTER
MOSLEM UDDIN MOJUMDER
SOZAN MIAH
MD ASADUL ISLAM
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
71/053574

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مـحـضــري االنـتـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  334تــاريــخ
2017/10/4
وبـ ـن ــاء ع ـلــى الـ ـق ــرار االداري رقـ ــم 431
تاريخ  2017/11/16والقاضي بتقصير
املهل.
يعلن ما يلي:
مـ ـ ـ ــادة اولـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــه
م ـن ــاق ـص ــة ع ــام ــة ل ـت ـل ــزي ــم شـ ـ ـ ــراء قـطــع
جديدة لزينة امليالد وراس السنة للعام
 2017وذلــك ملنطقة صربا ضمن مبلغ
/80.000.000/ل.ل .فقط ثمانون مليون
ليرة لبنانية وفقًا لدفتر الشروط املعد
لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :على الــراغـبــن بــاالشـتــراك
التقدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الساعة الحادية عشر صباحًا من نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
م ـ ـ ـ ــادة ثـ ــال ـ ـثـ ــة :تـ ـف ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  2017/12/1الساعة
العاشرة صباحًا في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دفـتــر الـشــروط
بقيمة /500.000/ل.ل .فقط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
ملــزيــد مــن املـعـلــومــات مــراج ـعــة الــدائــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مـحـضــري االنـتـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  333تــاريــخ
2017/10/4
وبـ ـن ــاء ع ـلــى الـ ـق ــرار االداري رقـ ــم 433
تاريخ  2017/11/16والقاضي بتقصير
املهل.
يعلن ما يلي:
مـ ـ ـ ــادة اولـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــه
م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة ل ـت ـلــزيــم ص ـيــانــة زيـنــة
امليالد ورأس السنة وذلــك ضمن مبلغ
/80.000.000/ل.ل .فقط ثمانون مليون
ليرة لبنانية وفقًا لدفتر الشروط املعد
لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :على الــراغـبــن بــاالشـتــراك
التقدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الساعة الحادية عشر صباحًا من نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
م ـ ـ ـ ــادة ثـ ــال ـ ـثـ ــة :تـ ـف ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  2017/12/1الساعة
العاشرة صباحًا في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دفـتــر الـشــروط
بقيمة /500.000/ل.ل .فقط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
ملــزيــد مــن املـعـلــومــات مــراج ـعــة الــدائــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مـحـضــري االنـتـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  302تــاريــخ
2017/09/20
يعلن ما يلي:
مـ ـ ـ ــادة اولـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــه
م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة ل ـت ـلــزيــم ان ـش ــاء طــريــق
داخ ـل ــي ف ــي مـنـطـقــة غ ــادي ــر م ــن الـعـقــار
رقـ ــم  /797/ح ـت ــى ال ـع ـق ــار رقـ ــم /842
ضـمــن مـبـلــغ /80.000.000/ل.ل .فقط
ثمانون مليون ليرة لبنانية وفقًا لدفتر
الشروط املعد لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :على الــراغـبــن بــاالشـتــراك
التقدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الساعة الحادية عشر صباحًا من نهار
الخميس الواقع فيه .2017/12/14
مادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  2017/12/15ال ـس ــاع ــة
العاشرة صباحًا في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دفـتــر الـشــروط
بقيمة /500.000/ل.ل .فقط خمسماية

الف ليرة لبنانية.
ملــزيــد مــن املـعـلــومــات مــراج ـعــة الــدائــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش

وسندات تمليك بدل ضائع لالقسام – 1
 4 – 3 – 2من العقار  2140انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

تمليك ضائع للقسم  B 4/7من العقار
 1878العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

اعالن قضائي
لـ ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة فـ ــي جـبــل
لبنان ،املــن ،الغرفة التاسعة ،الناظرة
بــالــدعــاوى العقارية ،برئاسة القاضي
سيلفر اب ــو ش ـقــرا ،والـقــاضـيــن محمد
فـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــات واوجـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ن ـ ـص ـ ـيـ ــر ت ـ ـقـ ــدم
امل ـس ـتــدعــون ع ـلــي وم ــري ــم م ـح ـمــود ابــو
شــاهــن وسـيـهـلــه مـحـمــد رح ــال ومــالــك
ومـحـمــد وم ــاج ــده وفــاطـمــة حـســن ابــو
ش ــاه ــن وحـ ـمـ ـي ــدي ح ـس ــن الـ ــوردانـ ــي
ومحمد وغسان وعدنان ومريم وعائده
وه ــدى علي ابــو يــاســن وسـمـيــرة علي
ياسني وعائشه علي الورداني وسعيد
وطالل وسامي وكمال وخديجه وشما
ونــورا وتيسير محمد الــوردانــي ومها
ق ــاس ــم ال ـخ ـط ـي ــب وريـ ـ ـ ــاض وس ـل ـي ـمــان
وس ــاره وسـحــر وغ ــاده خــالــد الــوردانــي
وابـ ــراه ـ ـيـ ــم ح ـس ــن الـ ـ ــوردانـ ـ ــي واي ـم ــن
وغسان وحسني وحسان وعدنان وهال
اب ــراه ـي ــم الـ ــوردانـ ــي بــواس ـطــة وكـيـلـهــم
امل ـح ــام ــي ش ــرب ــل مـ ـع ــوض بــاس ـتــدعــاء
سـ ـج ــل بـ ــالـ ــرقـ ــم  2017/1958ب ــوج ــه
امل ـس ـت ــدع ــي ض ــده ـم ــا م ـح ـمــد م ـح ـمــود
اب ــو شــاهــن وفــاطـمــه حـســن الــوردانــي
يطلبون فيه ازال ــة الـشـيــوع فــي العقار
 2504ب ـ ـ ــرج ح ـ ـمـ ــود ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،ع ـلــى
املـسـتــدعــى ضــدهـمــا الـحـضــور ال ــى قلم
املـحـكـمــة لـتـبـلــغ االس ـت ــدع ــاء وف ــي حــال
ً
تخلفهما يعتبر التبليغ حاصال ويعد
كل تبليغ اليهما بواسطة رئيس القلم
صـحـيـحــا بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـكــم الـنـهــائــي
م ـه ـلــة امل ــاحـ ـظ ــات واالعـ ـ ـت ـ ــراض خ ــال
خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عباس احمد هاشم ملوكله سعيد
اسعد فخري سندي تمليك بدل ضائع
للعقارين  249 – 231انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب احـمــد سليمان عــزالــديــن ملوكليه
هـنـيــة ع ـبــد ال ـح ـســن بـ ــدوي وع ــن عبد
الرحمن حبيب ســرور ملوكليه عواضه
وزكـ ـي ــة ع ـب ــد ال ـح ـس ــن بـ ـ ــدوي س ـن ــدات
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع ال ـع ـق ــار  280دي ــر
قانون راس العني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـ ـلـ ــب ش ـ ــوق ـ ــي ع ـ ـلـ ــي الـ ـ ــزيـ ـ ــن ب ـص ـف ـتــه
الـشـخـصـيــة وملــوك ـلــه ام ــن ع ـلــي الــزيــن
ش ـهــادتــي ق ـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 67
حميله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ابراهيم عــواضــه عاصي شهادة
قيد بدل ضائع للعقار  2902دوير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـلــي رائـ ــف غ ـن ــدور بــوكــالـتــه عن
زيـنــب محمد الــزيــن واوالدهـ ــا ملورثها
حـيــدر محمد جــواد نــور الــديــن شهادة
قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار  1577نبطية
الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب م ـح ـمــد ح ـســن جــزي ـنــي بــوكــالـتــه
ع ــن مــاهــر جـمـيــل كــركــي ملــوكـلــه محمد
عبدالله شحاده شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  2174جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت هــالــة مـحـمــود عــاصــي بصفتها
م ــن ورث ـ ــة م ـح ـمــود ف ـضــل ال ـل ــه عــاصــي
ملورثه فضل الله محمود عاصي سند
تمليك بدل ضائع للعقار  2136انصار

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن مـحـمــود االخـ ــرس ملــورثــه
مـحـمــود ع ـبــاس االخ ـ ــرس ش ـه ــادة قيد
بدل ضائع للعقار  1312كفرتبنيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت تفاحة حسن طفيلي شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1082دير الزهراني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن عـلــي جـمــول بــوكــالـتــه عن
حمزه محمد بلوط ملوكله محمد حمزه
بلوط شهادة قيد بدل ضائع للعقار 45
حومني التحتا .
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب ب ــال حـســن اسـمــاعـيــل بــوكــالـتــه
عن نهاد محمد ابراهيم ملورثها محمد
علي ابراهيم شهادتي قيد بدل ضائع
للعقارين  654 – 1615كفرفيال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب احمد سليمان عزالدين بوكالته
ع ــن هـثـيــم س ـل ـي ـمــان اس ـمــاع ـيــل ملــوكـلــه
كامل ابراهيم بدوي وعن عبد الرحمن
حبيب ســرور ملوكليه عواضه وفاطمة
وحسنا وزكـيــه ورسمية عبد الحسني
بــدوي وعــن غسان حسن بــدوي ملورثه
ح ـس ــن ع ـب ــد ال ـح ـس ــن ب ـ ـ ــدوي س ـن ــدات
تمليك بدل ضائع العقار  314بتوليه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب قاسم احمد حجازي ملوكله حسن
م ـح ـم ــود ح ـ ـجـ ــازي س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع العقار  477الخرايب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ــب ي ـح ــي ع ـب ــدال ـل ــه ال ـخ ـن ـســا ملــوكـلــه
حسني محمد ارزوني املدون اسمه على
الصحيفة حسني محمد يونس ارزوني
س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ض ــائ ــع ال ـع ـقــار 321
شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ماجد حسن بعلبكي سند تمليك
بــدل ضائع للقسم  15من العقار 1499
تول.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب مصطفى علي عليان ملورثه علي
مصطفى عليان شهادة قيد بدل ضائع
العقار  150شمع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ع ـلــي ح ـســن زب ـي ــب بــوكــال ـتــه عن
عباس زين زبيب ملورثته صفيه عبدو
مـهــدي شـهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار
 103النميرية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت هنيه محمد جواد ملوكلها سامي
خليل عزالدين سند تمليك بدل ضائع
للقسم  7من العقار  498باريش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب ادي ــب مصطفى فـحــص بوكالته
عــن ســوســن حــافــظ الــدجــانــي بصفتها
م ــن ورثـ ــة ع ـص ــام جـمـيــل ح ــرب ملــورثــه
جميل محمد حــرب شـهــادتــي قيد بلد
ضائع للعقارين  516 – 49جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ــب ح ـس ــن م ـح ـم ــود سـ ـ ــرور ملــوكـلـيــه
محمد وحيدر ومهدي حسن الرز سند

إعالن
رقــم الـصــادر2017/946 :
تبليغ مجهول محل االقامة
املــرجــع
ف ــي 2017/11/02
محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية
ورقــة دعــوة ص ــادرة عــن محكمة بعبدا
الـ ـش ــرعـ ـي ــة الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ــة م ــوجـ ـه ــة ال ــى
ذوالـفـقــار عـبــاس صــالــح مجهول محل
االق ــام ــة فــي ال ــدع ــوى امل ـقــامــة عـلـيــك من
هبه سمير عــامــة بـمــادة نفقة زوجية
اساس  1171تعني موعد الجلسة فيها
يوم الثالثاء في  2017/12/19فيقتضي
حضورك او ارســال من ينوب عنك الى
قلم املحكمة قبل موعد الجلسة الستالم
ن ـس ـخــة ع ــن اس ـت ـح ـضــار ال ــدع ــوى واال
اعـتـبــرت مبلغا حسب االص ــول وجــرت

املوضوع
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إعالنات

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلــى املـنـفــذ عليهم نـهــدى وهــا ونــدى
وف ــادي ــة مـنـيــر الـصـلــح وع ـبــد الـنــاصــر
وم ـه ــى وم ـح ـمــد نـبـيــل وس ـن ــى ومـنــى
فـ ـهـ ـم ــي ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــداوي وول ـ ـ ـيـ ـ ــد وع ـب ــد
الرحمن وجمانة ومروان محمد انسي
ومهى وسامية محمود الزين ومحمد
م ـ ـمـ ــدوح الـ ــزيـ ــن وم ـ ـمـ ــدوحـ ــة وه ـن ـيــة
واحمد باسل وخديجة وبهية وملوكة
عثمان الزين واحمد معني محمد بهاء
الدين الزين وليلى محمد بهاء الدين
الــزيــن وه ـشــام ومـحـمــود ورل ــى احمد
س ــام ــي ال ــزي ــن وم ـن ـيــرة ع ـبــد الـبــاســط
ال ــزي ــن وع ـلــي جـمـيــل ح ـج ــازي ون ــازك
خليل الـعـكــاوي وسلمى محي الدين
الـ ـج ــوه ــري مـ ــن حـ ـب ــوش وم ـج ـهــولــي
محل االقامة .وعمال بأحكام املادة 409
أ.م .م تنبئكم هــذه الــدائــرة بــأن لديها
باملعاملة التنفيذية رق ــم 2017/405
وامل ـت ـك ــون ــة ب ــن م ـح ـمــد ج ـم ـيــل نـعـمــة
وبينكم انذارا تنفيذيا موضوع الحكم
الصادر عن محكمة االستئناف املدنية
ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــة رق ـ ــم  2017/24ت ــاري ــخ
 2017/4/1واملصدق الحكم املستأنف
وال ـصــادر عــن محكمة الــدرجــة االولــى
ف ــي الـنـبـطـيــة رق ــم  2009/135تــاريــخ
 2009/10/20م ـ ــع تـ ـع ــديـ ـل ــه ل ـج ـهــة
قيمة تخمني الحصص فــي العقارات
وبــإعــان عــدم قابلية العقار رقــم /57
ح ـب ــوش ال ـع ـق ــاري ــة لـلـقـسـمــة الـعـيـنـيــة

بحقك املعامالت القانونية وكل تبليغ
لــك عـلــى لــوحــة االع ــان ــات فــي املحكمة
ح ـت ــى ت ـب ـل ـيــغ ال ـح ـك ــم ال ـق ـط ـع ــي ي ـكــون
صحيحًا.
رئيس القلم
حسني علي أمهز
القاضي األول
الشيخ موسى سموري
رئيس محكمة بعبدا الشرعية
الجعفرية األولى
اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ناصر موسى زعــرور وكيل ليلى
ح ـس ــن م ـ ــوس ـ ــوري س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ــدل
ضائع للعقار  41B/704حارة حريك
للمعترض املراجعة خالل  15يوما
امني السجل العقاري في بعبدا
بالتكليف
يوسف شكر
اعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب عـ ـص ــام عـ ـس ــاف االس ـ ـمـ ــر وك ـي ــل
حــاتــم نسيب الـتـيـمــانــي ملــورثـتــه عذبه
عباس التيماني سند ملكية بدل ضائع
لحصتها في العقار  630بليبل
للمعترض املراجعة خالل  15يوما
امني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

ادخـ ـ ــال ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا ملـ ـ ـي ـ ــاء ومـ ـ ـن ـ ــى الـ ـصـ ـل ــح
واملجهولي محل االقامة الحضور اليه
الستالم اوراق الدعوى رقم 2017/364
ب ـمــوضــوع ح ــق مـ ــرور وعـلـيـكــم ات ـخــاذ
محل اقامة لكم ضمن نطاق املحكمة ما
لــم تكونوا ممثلني بمحام يعد مكتبه
مقاما مـخـتــارا واال جــاز ابــاغـكــم بقية
االوراق وموعد الجلسة بواسطة رئيس
القلم والتعليق على لــوحــة االعــانــات
ضمن املهلة القانونية من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي

وطرحه بالتالي للبيع باملزاد العلني
على اساس سعر الطرح البالغ 23,390
د.أ .واعـ ـ ـ ــان ق ــاب ـل ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــن رق ــم
38و/109حـ ـ ـب ـ ــوش ال ـع ـقــاريــة للقسمة
العينية وفقا ملا جاء في تقرير الخبير
وتـ ـضـ ـم ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي واملـ ـسـ ـت ــدع ــى
بوجههم كافة النفقات القانونية كل
بمقدار حصته في امللكية.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور
ال ـ ـي ـ ـهـ ــا شـ ـخـ ـصـ ـي ــا بـ ــواس ـ ـطـ ــة وكـ ـ ــاء
قــانــونـيــن الس ـتــام االنـ ــذار ومرفقاته
والـ ـت ــي ه ــي عـ ـب ــارة ع ــن ص ــورت ــن عن
حـ ـك ــم م ـح ـك ـم ــة اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـن ـب ـط ـيــة
املـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـ ــاري ـ ـ ـخـ ـ ــي 2017/1/31
و 2017/4/1وص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ع ـ ـ ــن ح ـك ــم
مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة تـ ــاريـ ــخ
 2009/10/30وص ـ ــورت ـ ــي ت ـق ــري ــري
لـلـخـبـيــر مـصـطـفــى جـ ـ ــرادي تــاري ـخــي
 2009/6/16و 2009/8/24وص ــورة
عن تقرير الخبير حسني جابر تاريخ
 2017/2/10ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة م ـتــاب ـعــة
التنفيذ بحقكم اص ــوال بــانـقـضــاء 20
يــومــا تلي النشر مضافا اليها مهلة
االنذار.
مأمور التنفيذ مريم قبيسي

اعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طلب عياد محفوظ البعيني وكيل وليد
م ـح ـمــود ب ــو كـ ــروم اح ــد ورثـ ــة مـحـمــود
سـلـمــان بــو ك ــروم سـنــد ملكية ب ــدل عن
ض ــائ ــع ع ــن ح ـص ــة م ــورث ــه ف ــي ال ـع ـقــار
 4017مزرعة الشوف
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يوما
امني السجل العقاري بالتكليف في
الشوف
محمد طراف

تبيلغ
ص ــادر عــن محكمة النبطية املــدنـيــة /
عقاري
غرفة الرئيس مزهر
يـ ــدعـ ــو قـ ـل ــم ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة املـ ـطـ ـل ــوب

اعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طلب صــاح الــديــن عــاء الــديــن قزعون
وك ـي ــل ط ــال ق ــاس ــم ق ــزع ــون اح ــد ورث ــة
ان ـع ــام ايـ ــوب ق ــزع ــون سـنــد مـلـكـيــة بــدل

اعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب رفـيــق عـبــد ال ـعــال عــويــدات وكيل
كــل مــن احـمــد محمد عبد الـلــه وشفيق
محمد عبد الله سندي ملكية بــدل عن
ضــائــع عــن حصتهما فــي العقار 1707
شحيم
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يوما
امني السجل العقاري بالتكليف في
الشوف
محمد طراف
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جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب ال ـل ــوت ــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1563وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 39 - 38 - 31 - 21 - 19 - 8 :الرقم
اإلضافي25 :
■ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :■ المرتبة الثانية (خمسة أرقـــام مــع الرقم
اإلضافي):
 ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة: 128,064,870ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة128,064,870 :ل .ل.
■ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة: 52,186,860ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3,727,633 :ل .ل.■ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـم ــة الـ ـج ــوائ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 52,186,860ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 805 :شبكات. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 64,828 :ل .ل.■ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة: 106,776,000ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13,347 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل .ل. املـبــالــغ املـتــراكـمــة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1,227,464,683 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
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أفقيا
 -1يجري في العروق – منطقة معروفة في مدينة طرابلس –  -2أمل ورجاء باألجنبية
ّ
وهمي كبير –  -3للندبة – حاك الثوب – دولة عربية –  -4وكالة أنباء عربية
– طائر
– مــاركــة سـيــارات –  -5طــرقــات ومـســالــك – مملكة قديمة فــي آسـيــا الــوسـطــى كانت
عاصمتها سارديس قضى عليها الفرس كان آخر ملوكها كريزوس –  -6أدام النظر
إلـيــه بسكون الـطــرف – إســم حمله سبعة مــن أبــاطــرة جرمانيا والنمسا –  -7من
الخضر – ّ
طي الحائط – أذاع الخبر في كل مكان –  -8نروم – سرب من الطيور – إسم
بوذا في الصني –  -9مدينة ليبية –  -10مدينة سورية مركز قضاء بمحافظة الالذقية

عموديًا

التنور ّ
ّ
ّ
معد ألن
وقتي – أتون النار أو بيت غير
 -1والد سليمان الحكيم –  -2مهاجر
ُيخبز فيه –  -3سياسي نيكاراغوي رئيس جمهورية سابق –  -4أقرع الجرس – من
الحبوب – حــرف أبجدي –  -5مدينة بوذية مقدسة عاصمة التبت شمالي جبال
الطائر بمنقاره فرخه –  -6عاصمة غامبيا – شاعر
الهماليا – أصل البناء – أطعم
ّ
أموي ّ
كون مع األخطل والفرزدق املثلث األموي –  -7شعور – ذكر الدجاج –  -8ساحة
وأنظم الصفوف – ّ
ّ
ّ
يمص بشفتيه املاء –  -10من
أضم
الخيل – إسم موصول – -9
معالم لبنان السياحية املشهورة

أفقيا

اعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب ف ــؤاد ادي ــب حــاطــوم وكـيــل غسان
مـحـمــد جــابــر سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  4410كفرنبرخ
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يوما
امني السجل العقاري بالتكليف في
الشوف
محمد طراف

25 39 38 31 21 19 8

2733 sudoku

كلمات متقاطعة 2 7 3 3
1

عــن ضــائــع عــن حصتها فــي الـعـقــار 87
الناعمه
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يوما
امني السجل العقاري بالتكليف في
الشوف
محمد طراف

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

17

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 2733

حلول الشبكة السابقة

1

 -1رامز عليا –  -2اندمان – خزف –  -3جد – رز – كريت –  -4يسر – وارسو –  -5ماركس – نب – -6
شمام – ريم –  -7قاد – او – صمغ –  -8وريد – بوردو –  -9تي – نقوط – لت –  -10يوغوسالفيا

عموديًا

 -1راجي عشقوتي –  -2آندس – ماريو –  -3مد – رمادي – ّ -4زمر – ام – دنو –  -5عازور – قس –
 -6لن – اكروبول –  -7كرسي – وطأ –  -8أخرس – مصر – ّ -9زيون – مدلي –  -10جفت – بوغوتا

حل الشبكة 2732

إعداد
نعوم
مسعود
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كاتب ومتحدث أميركي له عــدة كتب وبــرامــج في مجال تطوير الــذات.
ذكرته مجلة فوربس عام  2007في قائمة « املشاهير املائة « في العالم.
من أبرز كتبه « خطوات عمالقة «
 = 6+1+2+4+7+9سلطنة آسيوية ■  = 9+8+5+3تحل محل ■ 7+1+10+11
= حزام الخصر

حل الشبكة الماضية :صالح السعدني

نتائج زيد
جــرى مساء أمــس سحب زيــد رقــم  31وجــاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح93243 :
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :■ األوراق التي تنتهي بالرقم3243 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل .ل.■ األوراق التي تنتهي بالرقم243 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل .ل.■ األوراق التي تنتهي بالرقم43 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل .ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل .ل.
نتائج يومية
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 468
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة812 :
• يومية أربعة6664 :
• يومية خمسة75723 :
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إعالنات

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس ـت ــدراج ع ــروض للتخلص مــن الـتـلــوث
ب ــامل ــواد النفطية فــي االقـنـيــة وف ــي بعض
املواقع في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان  -أمــانــة الـســر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50.000/ل.ل.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان  -طريق النهر -الطابق ""12
 املبنى املركزي.علمًا ان اخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2017/12/29عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/11/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2328
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض لـتـنـفـيــذ اعـ ـم ــال ن ـقــل م ـحــوالت
ال ـقــدرة فــي محطات التحويل الرئيسية،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ــم
ث4د 8705/تاريخ  2017/8/19قد مددت
ل ـغــايــة ي ــوم ال ـج ـم ـعــة  2017/12/22عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان  -أمــانــة الـســر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50.000/ل.ل.
ّ
ع ـل ـمــا ب ـ ــان الـ ـع ــروض ال ـت ــي س ـبــق وت ـقــدم
بها املوردين ال تــزال سارية املفعول ومن
املمكن فــي مطلق االح ــوال تقديم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان  -طريق النهر -الطابق ""12
 املبنى املركزي.بيروت في 2017/11/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2314
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء وتــركـيــب طــابــات
ت ـح ــذي ــر ل ـ ــزوم خـ ـط ــوط الـ ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ــم
ث4د 5871/تــاريــخ  2017/6/2قــد مــددت
ل ـغــايــة ي ــوم ال ـج ـم ـعــة  2017/12/29عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان  -أمــانــة الـســر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  100.000ل.ل.
ّ
ع ـل ـمــا ب ـ ــان الـ ـع ــروض ال ـت ــي س ـبــق وت ـقــدم
بها املوردين ال تــزال سارية املفعول ومن
املمكن فــي مطلق االح ــوال تقديم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان  -طريق النهر -الطابق ""12
 املبنى املركزي.بيروت في 2017/11/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2304
تبليغ قضائي
مــن محكمة بــدايــة جبل لبنان الثالثة في
ب ـع ـب ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي م ـح ـمــد وس ــام
املرتضى تقدم املستأنفون الشيوخ سعيد
وع ـبــدال ـلــه عـمــر الـعـيـســائــي ومـحـمــد عمر
قاسم العيسائي ومحمد محسن عبد الرب
الحريبي باالستئناف  2017/7538يطلب
فيه االستحصال على سندات تمليك بدل
عن ضائع للعقارات  4755و 4038و4754
و 4753و/4746عرمون و/2479القبة.
لكل ذي مصلحة ابداء مالحظاته ضمن
مهلة  15يومًا تلي النشر امام قلم هذه
املحكمة
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بـ ـم ــوج ــب م ـح ـض ــر ج ـم ـع ـي ــة غـ ـي ــر ع ــادي ــة
مـنـعـقــدة ف ــي  2017/11/6ت ـق ــرر بـتــاريــخ
 2017/11/14ش ـط ــب ق ـي ــد ش ــرك ــة م ـيــدل
ايست تكنولوجي لينك اوف شور ش.م.ل.
امل ـس ـج ـلــة ت ـح ــت ال ــرق ــم  1806155رئ ـيــس
مجلس ادارتها السيد كامل حسني بالن،
من قيود السجل التجاري في بيروت.
الرقم املالي 2710554
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
او اعتراضه خالل مهلة عشرة ايام من اخر
تاريخ نشر.
رئيس قلم السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة اسـتـئـنــاف الـجـنــح في
جبل لبنان ـ ـ الغرفة الثالثة
بـ ـت ــاري ــخ  2014/12/18ص ـ ــدر عـ ــن ه ــذه
املحكمة بحق دان ــي ف ــارس جـبــور والــدتــه
مـ ـ ـ ــاري ،م ــوالـ ـي ــد  1970رق ـ ــم س ـج ـلــه 153
الحازمية لبناني ،ق ــرارًا قضى بتصديق
الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـص ـ ــادر عـ ــن الـ ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد
ال ـجــزائــي فــي بـعـبــدا ال ــذي قـضــى بــإدانـتــه
بالجنحتني املنصوص عنهما في املادتني
 702و 714من قانون العقوبات وبتغريمه
مبلغ مليوني لـيــرة لبنانية والــزامــه بان
يدفع لشركة لوغران فرانس بمبلغ ثالثة
مــايــن لـيــرة لبنانية عـلــى سبيل العطل
والـضــرر ،كما قضى الحكم ايضًا باتالف
ال ـب ـضــاعــة امل ـق ـل ــدة ال ـت ــي ت ـح ـمــل ال ـعــامــة
ال ـف ــارق ــة " "LEGRANDامل ـض ـبــوطــة لــديــه
وب ــال ـص ــاق ص ـ ــورة ع ــن ال ـح ـكــم ع ـلــى بــاب
مــؤسـسـتــه "مــؤسـســة د .جـبــور الـتـجــاريــة"
الـ ـك ــائـ ـن ــة ف ـ ــي م ـح ـل ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــاح – ش ـ ــارع
غاريوس – ملك بشارة ابو شديد وبنشره
في جرديتي النهار واالخبار.
بعبدا في 2017/11/14
رئيس الغرفة الثالثة الجزائية
لدى محكمة استئناف جبل لبنان
القاضي كارول جوزف غنطوس
اعالن عن مزايدة للمرة الثانية
في تمام الساعة العاشرة من نهار الثالثاء
ال ــواق ــع ف ـيــه  2017/12/5ي ـج ــري ات ـحــاد
بلديات كـســروان – الفتوح في مركزه في
مبنى ستيال ماريز الطابق االول مزايدة
لـلـمــرة الـثــانـيــة بـطــريـقــة ال ـظ ــرف املـخـتــوم
لبيع اليات مستعملة وفقًا لدفتر الشروط
املوضوع لهذه الغاية.
ت ــرس ــل ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ع ـل ــى ان تـصــل
الـيــه قبل الساعة الثانية عـشــرة مــن ظهر
يــوم االثـنــن الــواقــع فــي  2017/12/4وفقًا
لـ ـلـ ـنـ ـم ــوذج امل ـ ــوض ـ ــوع مـ ــن قـ ـب ــل ال ـج ـه ــاز
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــي فـ ـ ــي االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـكــن
االستحصال عليه لدى امانة سر االتحاد
خالل الدوام الرسمي.
رئيس مجلس اتحاد بلديات كسروان -
الفتوح
جوان حبيش
اعالن تلزيم اشغال طرش ودهان وتركيب
باركيه
ل ــأرض ـي ــات ف ــي م ـكــاتــب امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للنقل الـبــريــد والـبـحــري ومـكــاتــب رئــاســة
مرفأ بيروت
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه الـحــادي والـعـشــرون مــن شهر كانون
االول  ،2017تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــائــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
املــديــريــة الـعــامــة للنقل ال ـبــري والـبـحــري،
م ـنــاق ـصــة ت ـل ــزي ــم اشـ ـغ ــال ط ـ ــرش وده ـ ــان
وتــرك ـيــب بــارك ـيــه لــأرض ـيــات فــي مكاتب
املــديــريــة الـعــامــة للنقل الـبــريــد والـبـحــري
ومكاتب رئاسة مرفأ بيروت.
ــالتأمني املــؤقــت/3.000.000/ :ل.ل .فقط
ثالثة ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ــطريقة التلزيم :تقديم اسعار.
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من املديرية العامة للنقل
البري والبحري.
ي ـ ـجـ ــب ان ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ــى ادارة
املناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من
اخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2334

إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـح ـضــري االن ـت ـخ ــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  303ت ــاري ــخ
2017/9/20
وبناء على القرار االداري رقم  427تاريخ
 2017/11/16والقاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
مادة اولى :تجري بلدية جونيه مناقصة
ع ــام ــة ل ـت ـل ــزي ــم ت ــأه ـي ــل م ـم ــر بـ ـح ــري مــع
ردميات بني العقارين رقم  /129/و/130/
مــن منطقة غــاديــر الـعـقــاريــة ضـمــن مبلغ
/80.000.000/ل.ل .فقط ثـمــانــون مليون
لـيــرة لبنانية وفـقــا لدفتر ال ـشــروط املعد
لهذه الغاية.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
الـســاعــة الـحــاديــة عشر صباحًا مــن نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/1الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بـقـيـمــة /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
مل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات م ــراج ـع ــة ال ــدائ ــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـح ـضــري االن ـت ـخ ــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  317ت ــاري ــخ
2017/9/20
وبناء على القرار االداري رقم  428تاريخ
 2017/11/16والقاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
مادة اولى :تجري بلدية جونيه مناقصة
عامة لتلزيم ترميم منزل الوقف في رعية
كـنـيـســة م ــار جــرجــس ف ــي مـنـطـقــة صــربــا
العقارية ضمن مبلغ /80.000.000/ل.ل.
فـقــط ثـمــانــون مـلـيــون لـيــرة لبنانية وفقًا
لدفتر الشروط املعد لهذه الغاية.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
الـســاعــة الـحــاديــة عشر صباحًا مــن نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/1الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بـقـيـمــة /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
مل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات م ــراج ـع ــة ال ــدائ ــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـح ـضــري االن ـت ـخ ــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  394ت ــاري ــخ
2017/11/8
وبناء على القرار االداري رقم  429تاريخ
 2017/11/16والقاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـج ـ ــري ب ـ ـلـ ــديـ ــة ج ــون ـي ــه
مناقصة عامة لتلزيم شــراء قطع جديدة
لــزيـنــة امل ـيــاد وراس الـسـنــة لـلـعــام 2017
وذلـ ــك ملـنـطـقــة حـ ــارة ص ـخــر ض ـمــن مبلغ
/80.000.000/ل.ل .فقط ثـمــانــون مليون
لـيــرة لبنانية وفـقــا لدفتر ال ـشــروط املعد
لهذه الغاية.

شقة للبيع -
بناء جديد 135م2
املزرعة  -خلف جامع
عبد النارص  -طابق أول
لإلستعالم70/738618 :

مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
الـســاعــة الـحــاديــة عشر صباحًا مــن نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/1الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بـقـيـمــة /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
مل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات م ــراج ـع ــة ال ــدائ ــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـح ـضــري االن ـت ـخ ــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  393ت ــاري ــخ
2017/11/8
وبناء على القرار االداري رقم  430تاريخ
 2017/11/16والقاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـج ـ ــري ب ـ ـلـ ــديـ ــة ج ــون ـي ــه
مناقصة عامة لتلزيم شــراء قطع جديدة
لــزيـنــة امل ـيــاد وراس الـسـنــة لـلـعــام 2017
وذلـ ــك ملـنـطـقــة ســاحــل عـلـمــا ض ـمــن مبلغ
/80.000.000/ل.ل .فقط ثـمــانــون مليون
لـيــرة لبنانية وفـقــا لدفتر ال ـشــروط املعد
لهذه الغاية.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
الـســاعــة الـحــاديــة عشر صباحًا مــن نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/1الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بـقـيـمــة /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
مل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات م ــراج ـع ــة ال ــدائ ــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـح ـضــري االن ـت ـخ ــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  395ت ــاري ــخ
2017/11/8
وبناء على القرار االداري رقم  434تاريخ
 2017/11/16والقاضي بتقصير املهل.

يعلن ما يلي:
مادة اولى :تجري بلدية جونيه مناقصة
عامة عائدة لتلزيم استئجار آليات لنقل
زينة االعياد لعام  2018 – 2017وتركيبها
وفكها واعــادتـهــا الــى مستودعات بلدية
جــونـيــه ضـمــن مبلغ /80.000.000/ل.ل.
فـقــط ثـمــانــون مـلـيــون لـيــرة لبنانية وفقًا
لدفتر الشروط املعد لهذه الغاية.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
الـســاعــة الـحــاديــة عشر صباحًا مــن نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/1الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بـقـيـمــة /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
مل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات م ــراج ـع ــة ال ــدائ ــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ـح ـضــري االن ـت ـخ ــاب تــاريــخ
 2016/5/15و 2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  335ت ــاري ــخ
2017/10/4
وبناء على القرار االداري رقم  432تاريخ
 2017/11/16والقاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـج ـ ــري ب ـ ـلـ ــديـ ــة ج ــون ـي ــه
مـ ـن ــاقـ ـص ــة ع ـ ــام ـ ــة لـ ـتـ ـل ــزي ــم شـ ـ ـ ـ ــراء ق ـطــع
جــديــدة لزينة املـيــاد وراس السنة للعام
 2017وذلـ ــك ملـنـطـقــة غ ــادي ــر ض ـمــن مبلغ
/80.000.000/ل.ل .فقط ثـمــانــون مليون
لـيــرة لبنانية وفـقــا لدفتر ال ـشــروط املعد
لهذه الغاية.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
الـســاعــة الـحــاديــة عشر صباحًا مــن نهار
االربعاء الواقع فيه .2017/11/29
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/1الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بـقـيـمــة /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
مل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات م ــراج ـع ــة ال ــدائ ــرة
االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش

دعوة حضور
اجتامع الجمعية العمومية العادية السنوية
ملساهمي رشكة “أو يت يف” (هولدنغ) ش.م.ل.
بعد التحية،
رف رئيــس مجلــس ادارة رشكــة “أو يت يف” (هولدنــغ) ش.م.ل .بدعــوة الســادة املســاهمني لحضــور
يت ـ ّ
اجتــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوية ملســاهمي الرشكــة املدعــوة لالنعقــاد يــوم الخميــس
الواقــع يف  2017/12/07يف متــام الســاعة العــارشة صباحـاً يف مبنــى محطــة الـــ  OTVالتلفزيونيــة يف ســن
الفيــل – جــر الباشــا – شــارع الورديــة ،وذلــك للبحــث والتــداول واملناقشــة يف جــدول االعــال التــايل:
 تالوة تقارير مدققي حسابات الرشكة ومجلس االدارة0 املصادقــة عــى حســابات الســنة املاليــة  2016كذلــك عــى امليزانيــة العموميــة والبيانــات املاليــةوحســاب االربــاح والخســائر واملوافقــة عــى جميــع االعــال التــي قامــت بهــا الرشكــة خــال الســنة
املاليــة املذكــورة0
 تخصيص االرباح الناتجة عن اعامل الرشكة للسنة املالية 2016؛ ابـراء ذمــة رئيــس واعضــاء مجلــس االدارة عــن جميــع االعــال التــي قامــوا بهــا خــال الســنة املاليــة0 2016
 انتخاب مجلس ادارة جديد للرشكة0 اعطاء الرتاخيص املنصوص عنها مبوجب املادتني  /158/و /159/من قانون التجارة اللبناين0 التجديد ملفوض املراقبة ومحامي الرشكة0 امور اخرى متفرقة و/او متفرعة عن عملية املصادقة عىل الحسابات0عــى املســاهمني الراغبــن بالرتشــح لعضويــة مجلــس ادارة الرشكــة ،التوجــه اىل مكاتــب الرشكــة الخاصــة
الكائنــة يف مبنــى محطــة الـــ  OTVالتلفزيونيــة ،لالســتحصال عــى طلــب الرتشــح ومنــاذج عن املســتندات
والترصيحــات والتعهــدات املك ّملــة للطلــب ،وذلــك بــن الســاعة العــارشة صباحـاً والســاعة الرابعــة بعــد
الظهــر ابتــدا ًء مــن تاريــخ نــر الدعــوة الحــارضة ولغايــة تاريــخ  2017/12/ 06ظهـرا ً.
كــا ميكــن لــكل مســاهم ان يطلــع يف مكاتــب الرشكــة الخاصــة عــى املســتندات امللحوظــة يف املــادة
 /197/مــن قانــون التجــارة وذلــك بــن الســاعة العــارشة صباح ـاً والســاعة الرابعــة بعــد الظهــر.
كــا ميكــن للمســاهمني الحائزيــن عــى اســهم بالتينــوم اســمية حضــور اجتــاع الجمعيــة شــخصياً او
توكيــل احــد اعضــاء مجلــس االدارة او احــد املســاهمني يف الرشكــة للحضــور عنهــم مصحوب ـاً بالتوكيــل
وفق ـاً لالمنــوذج املتوفــر يف مركــز الرشكــة أو عــى املوقــع االلكــروين للرشكــة . www.otv.com.lb
آملني تلبية الدعوة لالهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول االحرتام
رئيس مجلس االدارة – املدير العام
روي هاشم
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إعالنات
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة تحصيل بيروت املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت  -شــارع بشارة الخوري  -مبنى فيعاني -
الطابق الثاني ,لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نشر هذا االعالم,
واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ,علما انه سيتم نشر
هذا االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املاليةhttp://www.finance.gov.lb .
رقم املكلف
354
101633
1134
453386
491963
530208
147451
499931
1056011
301588
306557
503426
667620
67567
645546
619788
607176
2615210
2757930
2715960
2690241
2676393
2640710
1766153
620333
507442
1572891
2671512
1173164
2741523
2455145
2754088
1259943
2759821
578890
1518243
1592166
1594048
1556779
1577949
1583599
2105
2807658
562478
1413037
322050
1422759
2783
241538
1374036
1180430
2001341
2634062
2178999
1942948
2001341
2254797
242112
2480092
242099
2563826
2612330
2705475
2759807

رقم االنذار
2017 /5860
2017 /6078
2017 /6067
2017 /6024
2017 /6026
2017 /6030
2017 /6068
2017 /6073
2017 /6041
2017 /6010
2017 /6012
2017 /6028
2017 /6427
2017 /6455
2017 /6444
2017 /6188
2017 /6481
2017 /7117
2017 /6781
2017 /7271
2017 /7265
2017 /7256
2017 /7058
2017 /7064
2017 /6562
2017 /7186
2017 /8466
2017 /8473
2017 /8475
2017 /7665
2017 /7667
2017 /7668
2017 /9681
2017 /6593
2017 /8575
2017 /4761
2017 /5023
2017 /5029
2017 /4959
2017 /4997
2017 /5012
2017 /8403
2017 /8407
2017 /8416
2017 /6452
2017 /6801
2017 /6818
2017 /6829
2017 /6857
2015 /5474
2017/8205
2017/8197
2017/8181
2017/8194
2017/8195
2017/8197
2017/8176
2017/8173
2017/8166
2017/8163
2017/7889
2017/8046
2017/7702
2017/7695

رقم البريد املضمون
RT000119025LB
RT000119679LB
RT000119666LB
RT000119595LB
RT000119597LB
RT000119600LB
RT000119667LB
RT000119672LB
RT000119611LB
RT000119581LB
RT000119583LB
RT000119598LB
RT000119961LB
RT000120085LB
RT000119984LB
RT000119799LB
RT000120222LB
RT000122267LB
RT000122249LB
RT000122339LB
RT000122334LB
RT000122328LB
RT000122227LB
RT000122234LB
RT000121985LB
RT000122284LB
RT000123498LB
RT000123527LB
RT000123531LB
RT000122992LB
RT000122994LB
RT000122995LB
RT000123008LB
RT000122315LB
RT000123777LB
RT000115653LB
RT000116342LB
RT000116346LB
RT000116311LB
RT000116326LB
RT000116330LB
RT000123363LB
RT000123367LB
RT000123376LB
RT000120064LB
RT000122530LB
RT000122552LB
RT000122558LB
RT000122673LB
RT00069637LB
RT000123409LB
RT000123359LB
RT000123343LB
RT000123356LB
RT000123357LB
RT000123359LB
RT000123340LB
RT000123335LB
RT000123328LB
RT000123325LB
RT000123025LB
RT0000123029LB
RT000122881LB
RT000122870LB

اسم املكلف
شركة تتراكوم ش.م.ل
محمود محمد الكردي
شركة الخريف ش.م.م
النجوم لالتصاالت ش.م.م
كابي جرجي ملكي
ماهر وجيه حطيط
حسيب ملحم الريس
مؤسسة اندر غراوند -ادارة حرة
ميريام حسني فواز
بسام سهيل علي حسن
روزيت انطوان جبور
مارون ادوار العشقوتي
منيرة مصطفى حطب
علي محمد نصر الله
سعد الدين عبد الرحمن قاروط
شمس سعيد الزين
فوزي كامل ابو غالي
جي.اي.تي ش.م.ل
تكنيكال سوليوشنز ش.م.ل (اوف شور)
 SOFTMARKش.م.ل اوف شور
كبيكو ش م ل اوف شور
بايتي ش.م.ل اوف شور
ديبرا بوتيك ش.م.م
بالن اي ش.م.ل
جمانة اديب شهاب
ندى موسى كرم
شركة  Brico Plusش.م.ل اوف شور
شركة غاريت ام.اي .ش.م.ل (اوف شور)
ميدل ايست لكجري غروب فاشن ش.م.ل اوف شور
مومانتوم ش.م.ل اوف شور
WEST LINE GROUP OFF_SHORE S.A.L
جي غروب ش م ل اوف شور
اوبتيمايز ش.م.ل اوف شور
توفيق سمير عمار
هادي احمد عساف
حيدر جواد دنش
نهاد الياس الحتي
منال صالح الدين الداعوق
ريما رامز نجدي
مها احمد الغزاوي
اسيا جميل كنعان
شركة حبتراكو ش.م.م HABTRACO S.A.R.L
كور تكنولوجيز اند سوليوشنز ش.م.ل
ريما يوسف خشاب
علي محمود احمد
فريد نديم مطرجي -جينيال
هال خليل خليل
شركة التبريد الحديث  -موريكو ش.م.ل.
شركة هارموني هدايا ش.م.م.
REAL ESTATE CONSTRUCTION Co sal
سامر عقل خليفة
كوسميك كودس ش م ل اوف شور
غلوكل بوكس ش.م.ل اوف شور
شركة FAR AND WIDE OFF SHORE S A L
الشركة اللبنانية لالستيراد والتصدير ش.م.ل
كوسميك كودس ش م ل اوف شور
غاليريا ميديكال انفيستمنتس ش م ل اوف شور
جيفي فيليب اوف شور ش.م.ل.
نيحا لالنشاءات اوف شور ش م ل
اتش اتش دبليو وليم اوف شور ش.م.ل.
أي.أم.سي غلوبال ش.م.ل (اوف شور)
TELINFRA OFF SHORE S.A.L
ديجيتال ش.م.ل أوف شور
زيموس فود ش م ل اوف شور

2722828
2115617
2737047
2722290

2017/7689
2017/8920
2017/8991
2017/7688

RT000122862LB
RT000124129LB
RT000124202LB
RT000122861LB

2676454
2671797
2667698
2654841
2588318
556177
1355409
1422084
56945
1520328
1000101
1006362
250032
1529401
2671793
2679985
2743179
818284
664058
317342
10412
1658110
2389295
1166557
31980
1515075
105322
1138948
848379
136404
43255
1709763
578374
248573
1057003
63283
62807
2241666
2653138
2254877
2306054
2681046
2760750
1438081
2701222
2682760
2673120
1938579
2627191
2515879
1166543
2683262
779979
2722235
2682763
1938572
2707842
2707840
2654433
1453782
95685
37268

2017/7661
2017/7659
2017/7657
2017/7656
2017/7633
2017/6706
2017/6690
2017/6646
2017/6642
2017/6597
2017/6603
2017/6590
2017/6711
2017/6751
2017/8353
2017/8360
2017/8379
2017/7799
2017/7795
2017/7789
2017/7787
2017/7654
2017/7630
2017/7629
2017/7620
2017/8359
2017/8350
2017/8349
2017/8318
2017/8293
2017/8255
2017/8254
2017/8252
2017/8250
2017/8243
2017/8238
2017/8231
2017/8229
2017/8790
2017/8768
2017/8734
2017/8729
2017/8722
2017/8717
2017/8715
2017/8694
2017/8697
2017/8695
2017/8692
2017/8104
2017/8103
2017/8101
2017/8303
2017/8097
2017/8090
2017/8089
2017/8087
2017/8086
2017/8082
2017/7843
2017/7818
2017/7842

RT000122812LB
RT000122778LB
RT000122804LB
RT000122803LB
RT000122796LB
RT000122594LB
RT000122590LB
RT000122577LB
RT000122576LB
RT000122565LB
RT000122571LB
RT000122289LB
RT000122650LB
RT000122706LB
RT000123293LB
RT000123297LB
RT000123319LB
RT000124465LB
RT000124463LB
RT000124345LB
RT000124344LB
RT000124332LB
RT000124313LB
RT000124312LB
RT000124305LB
RT000123660LB
RT000123642LB
RT000123641LB
RT000123581LB
RT000123570LB
RT000123523LB
RT000123520LB
RT000123517LB
RT000123513LB
RT000123505LB
RT000123499LB
RT000123490LB
RT000123488LB
RT000124635LB
RT000124612LB
RT000124578LB
RT000124573LB
RT000124566LB
RT000124561LB
RT000124559LB
RT000124538LB
RT000124541LB
RT000124539LB
RT000124536LB
RT000124528LB
RT000124527LB
RT000124525LB
RT000123574LB
RT000124521LB
RT000124515LB
RT000124514LB
RT000124512LB
RT000124511LB
RT000124507LB
RT000124483LB
RT000124472LB
RT000124482LB
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بيزنس تراندز اوف شور ش.م.ل
ا.ب.ك كاتاليست غروب ش.م.ل **اوف شور*
انترناشيونال ديزاين اند مانجمنت كومباني ش م ل اوف شور
ساستينبل انجينيرينغ انفايرومنت اند
اركيتكتشورال سرفسيز ش م ل اوف شور
ادفانس انتربرايزس ش.م.ل اوف شور
مونريال اوف شور ش.م.ل
ZAD S.A.L.off Shore
غلوبل سيستم ش.م.ل اوف شور
وايت هول بروبرتيس ش.م.ل اوف شور
سامي جورج صليبي
جوزيف بيير متى
هيام اسبريدون املر
خليل عبد الرحمن سنو
نضال جواد امني
ايلي سركيس خليفة
فانسان هنري بطرس
ج.كبي وخوري ش.م.ل اوف شور
مرلني يعقوب صليبي
ايباك انترناشونال ش.م.ل (اوف شور)
نيم ايستيت ش.م.ل (اوف شور)
سيلكس كوربوريشن اوف شور ش.م.ل
الهيئة العليا لالغاثة
مينا كابيتل ش.م.م MENA CAPITAL SARL
فدى منير جدايل
انر غروب ش.م.م
بشرى جبور الشيخا الدويهي
شركة سيجينيوس غروب هولدنغ ش م ل
QR INVESTMENT HOLDING S.A.L
بدري امني فريحة
وداد جوزيف عون
احمد حسني حسني
املؤسسة الدولية لالدارة والتدريب -شركة مدنية
كوتور دور ش.م.ل
ربيع محمد املكاري
ميشال جورج سكر
منى محمود محمود
رشا فرنسوا الحاج
ايلي موريس بالن
نيقول اميل خوام
جهاد كريم باقرادوني
يوسف جورج طعمة
كارول طانيوس االحمر
GREEN SHIELD CONSULTANTS S.A.R.L
شركة كاي ديفلوبمنت ش م ل القابضة
كولنكو هولدينغ ش م ل
غلوبال انفستمنتز هولدنغ ش م ل
شركة ترايدينج ويذ لوكجري ش م ل (القابضة)
انتراكتيف تي.في.ش.م.ل(هولدنغ)
روما  100هولدنغ ش.م.ل
تاورالين (هولدنغ)ش.م.ل
اسياد لبنان هولدنغ ش.م.ل شركة قابضة
شركة تايم هولدينغ ش م م
سوكوديل هولدنغ ش.م.ل شركة قابضة
شركة كويتي انفست ش م ل قابضة
AZADEA MODA HOLDING S.A.L
بشارة فرحات هولدنغ ش.م.ل
ذي منجمنت هاوس ش.م.ل
ا  -حرب ش.م.ل هولدنغ
كابالين (هولدنغ)ش.م.ل
شركة ريل هولدينغ ش م ل
غاس .ن هولدنغ ش.م.ل
دبليو فودز هولدنغ ش.م.ل
فوزيولينكس ش.م.ل هولدنغ
نزار محمد املصري
يوسف علي شاتيال
نرمني ايلي منه
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2294
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رياضة

دوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو :انفصام الشخصية
لم يعد خافيًا أن النجم البرتغالي كريستيانو
يمر بمرحلة جفاف تهديفي،
رونالدو ّ
يقدمه
يحير في ما ّ
رغم أن هناك ما ّ
هداف ريال مدريد بين الساحتين المحلية
واألوروبية ،إذ يبدو وكأنه ُأصيب بانفصام
الشخصية
كريم
شربل ّ
ح ـس ـن ــا ،ل ــم ي ـع ــد ب ــاإلمـ ـك ــان االن ـت ـظ ــار
والـ ـ ـق ـ ــول إنـ ـ ــه س ـي ـس ـج ــل فـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة
املقبلة .هذا ليس كريستيانو رونالدو
الــذي يعرف قــدراتــه التهديفية العالم
أجمع ،وهذا ليس كريستيانو رونالدو
َّ
املتوج بجائزة أفضل العب في العالم
قـبــل أســاب ـيــع قـلـيـلــة .ه ــو كريستيانو
رونــالــدو الــذي يعرف رغــم كــل الحجج
ال ـت ــي خ ــرج ــت م ـن ــه ب ــأن ــه ي ـم ـ ّـر ب ــأزم ــةٍ
تهديفية.
أمسية جديدة في دوري أبطال أوروبا
تـعـطــي «س ــي آر  »7فــرصــة السـتـعــادة
صــورتــه الحقيقية أمــام العالم أجمع،
وفــرصــة مــواتـيــة مــن دون ش ــك ،لكونه
س ـيــواجــه خـصـمــا ضـعـيـفــا ه ــو أبــويــل
نيقوسيا الـقـبــرصــي .كــذلــك إن ساحة
األب ـ ـطـ ــال ت ـح ـمــل ف ـ ــأل خ ـي ــر بــالـنـسـبــة
ّ
إل ـي ــه ،لـكــونــه ه ــز ال ـش ـبــاك  6مـ ــرات في
ـدف ي ـت ـيــم فــي
 4مـ ـب ــاري ــات ،م ـق ــاب ــل ه ـ ـ ٍ
 8مـ ـب ــاري ــات خ ــاض ـه ــا فـ ــي «ال ـل ـي ـغ ــا»
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة حـ ـت ــى اآلن ،وه ـ ـنـ ــا ت ـقــع
املشكلة...
ه ـ ــي أس ـ ـ ـ ــوأ ف ـ ـتـ ــرة ت ـه ــدي ـف ـي ــة ل ـل ـن ـجــم
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي م ـ ــع ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد م ـنــذ
وصوله إليه عام  .2009ففي  720دقيقة
ّ
ه ــز ش ـب ــاك خـيـتــافــي امل ـت ــواض ــع فـقــط،

يعيش رونالدو أسوأ
فترة تهديفية منذ وصوله
إلى ريال مدريد
ليعود بالذاكرة إلــى نقطة البداية في
الـعــاصـمــة اإلسـبــانـيــة عـنــدمــا انـتـظــر 8
م ـب ــاري ــات مـتـتــالـيــة ف ــي إحـ ــدى ف ـتــرات
موسمه األول ،ليصل إلى املرمى ،لكن
وق ـت ــذاك غ ــاب ع ــن  6م ـب ــاري ــات بسبب
اإلصابة ال كما هو الحال عليه اآلن.
لكن مــا هــي األسـبــاب التي تكمن وراء
فـ ـت ــرة الـ ـجـ ـف ــاف الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا نـجــم
متعطش دائمًا لتسجيل األهداف؟
رون ــال ــدو ب ـ ّـرره ــا عـنــدمــا أل ـقــى بــالـلــوم
على الحكام ،لكونه أوقف في مستهل
املــوســم  5مـبــاريــات 4 ،منها كــانــت في

سجّل رونالدو هدفًا واحدًا من  57كرة سدّدها في الدوري اإلسباني (بيار  -فيليب ماركو  -أ ف ب)

«ال ـل ـي ـغ ــا» ،وه ــو أم ــر اع ـت ـبــر أن ــه كسر
النمط التصاعدي ملستواه التهديفي،
حـيــث كــان ينتظر أن يــواصــل تشغيل
ماكينته التي ال ترحم حراس املرمى.
قــد يـبــدو تبرير رونــالــدو منطقيًا إلى
ٍّ
حد ما ،لكن األرقام تدحض أيضًا هذه
ّ
الذريعة ،لكون البرتغالي ال يمر بفترة
طبيعية نفسيًا وفـنـيــا ،فهو س ـ ّـدد 57
م ــرة عـلــى مــرمــى ال ـفــرق الـتــي واجهها
ريـ ــال م ــدري ــد ف ــي الـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي،
ولم يسجل إال في مناسبةٍ واحــدة ،ما
يـعـنــي أن ــه ال يـعـيــش ف ــي ف ـت ــر ٍة تــركـيـ ٍـز
كــامـلــة تـجـعـلــه يـصـيــب املــرم ــى مــن ِّ
أي
مكان كما جرت عليه العادة.
لـكــن أيـضــا هـنــاك أس ـبــاب أكـثــر إقناعًا
ليعيش رونــالــدو الحياة الصحراوية
ف ــي امل ــاع ــب ال ـخ ـض ــراء ،وه ــي انـهـيــار
بشكل
منظومة ال ـ « »BBCالتي أثــرت
ٍ
أو بآخر فيه .وهنا الكالم على ابتعاد
ال ـف ــرن ـس ــي ك ــري ــم ب ـن ــزي ـم ــا وال ــوي ـل ــزي
غـ ــاريـ ــث بـ ــايـ ــل ،إمـ ـ ــا عـ ــن م ـس ـتــواه ـمــا
املطلوب ،وإما بسبب اإلصابة.
ص ـح ـي ــح أن ال ــاع ـ َـب ــن املـ ــذكـ ــوريـ ــن ال
ي ـم ـ ّـوالن رون ــال ــدو بــال ـكــرات عـلــى غــرار
م ــا يـفـعــل الع ــب غ ــائ ــب آخ ــر ق ــد يـكــون
غيابه مــؤثــر أكـثــر على صعيد عملية
اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات ،أي دان ـ ــي ك ــارف ــاخ ــال ،إال
أن ب ـنــزي ـمــا وب ــاي ــل ي ـش ـغــان مــدافـعــي
الـفــرق الـخـصــوم ،مــا يخلق املساحات
ّ
للبرتغالي أو يعزز من فرص تسجيله

األه ـ ـ ـ ــداف مـ ــن خ ـ ــال ال ـض ـغ ــط األك ـب ــر
الــذي يمارسه الــريــال بــوجــود النجوم
ال ـث ــاث ــة م ـعــا ع ـلــى أرض امل ـل ـع ــب ،فــي
وقت ال ّ
يؤمن فيه العبون مثل إيسكو
ٍ

أو مـ ــاركـ ــو أس ـي ـن ـس ـي ــو ه ـ ــذه املـ ـي ــزات
َ
صاحبي مبادرة
لــرونــالــدو ،لكونهما
َّ
ومحبني ألخذ األمور على عاتقهما.
أمـ ـ ٌـر آخ ــر ق ــد ي ـكــون أظ ـهــر الشخصية

برنامج دوري أبطال أوروبا
 الثالثاء: املجموعة الخامسة:سـبــارتــاك مــوسـكــو الــروســي  -مــاريـبــور
السلوفيني ()19,00
إشبيلية اإلسباني  -ليفربول اإلنكليزي
()21,45
 املجموعة السادسة:نــابــولــي اإلي ـطــالــي  -شــاخـتــار دونيتسك
األوكراني ()21,45
مانشستر سيتي اإلنكليزي  -فيينورد
الهولندي ()21,45
 املجموعة السابعة:شـيـكـطــاش ال ـتــركــي  -ب ــورت ــو الـبــرتـغــالــي
()19,00
م ــون ــاك ــو ال ـفــرن ـســي  -الي ـب ــزي ــغ األمل ــان ــي
()21,45
 املجموعة الثامنة:أبويل القبرصي  -ريال مدريد اإلسباني
()21,45
بــوروسـيــا دورتـمــونــد األملــانــي  -توتنهام
هوتسبر اإلنكليزي ()21,45

 األربعاء: املجموعة األولى:س ـس ـك ــا م ــوس ـك ــو الـ ــروسـ ــي  -بـنـفـيـكــا
البرتغالي ()19,00
بــازل السويسري  -مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ()21,45
 املجموعة الثانية:أن ــدرل ـخ ــت الـبـلـجـيـكــي  -ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األملاني ()21,45
باريس سان جيرمان الفرنسي  -سلتيك
اإلسكوتلندي ()21,45
 املجموعة الثالثة:ق ـ ـ ــره ب ـ ـ ــاخ األذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان ـ ــي  -ت ـش ـل ـســي
اإلنكليزي ()19,00
أتلتيكو مدريد اإلسباني  -روما اإليطالي
()21,45
 املجموعة الرابعة:يوفنتوس اإليطالي  -برشلونة اإلسباني
()21,45
س ـب ــورت ـن ــغ ال ـب ــرت ـغ ــال ــي  -أومل ـب ـي ــاك ــوس
اليوناني ()21,45

االنفصامية لرونالدو هذا املوسم بني
ال ــدوري اإلسـبــانــي حيث انـطـفــأ ،وبني
دوري األبطال حيث ملع أحيانًا ،وهي
ام ـت ـعــاضــه م ــن س ـيــاســة إدارة نــاديــه
فــي س ــوق االن ـت ـقــاالت الصيفية ،وهــي
امل ـش ـك ـلــة ال ـت ــي أظ ـه ــرت ــه م ــزاج ـي ــا على
ـات ع ــدة ،حيث
أرض امللعب فــي مـحـطـ ٍ
إنه لم يظهر ابتسامة مرات كثيرة لدى
تسجيل فــريـقــه هــدفــا أو حـتــى عندما
مرر كرة حاسمة إلى إيسكو في إحدى
املباريات!
ب ـ ــا ش ـ ــك ،ي ـع ـي ــش رون ـ ــال ـ ــدو وض ـع ــا
نفسيًا غـيــر طبيعي فــي مــدريــد ،وهــو
أم ــر ثـبــت مــن خ ــال م ـشــاداتــه العلنية
عبر الصحافة مــع قائد «امليرينغيز»
ـت زاد فيه
سـيــرجـيــو رام ـ ــوس ،فــي وق ـ ٍ
اإلع ـ ــام ال ـض ـغــوط أي ـض ــا ع ـبــر ت ـنــاول
مسألة إعــداد النادي امللكي ملرحلة ما
بعد رونــالــدو مــن خــال الـتــواصــل مع
البرازيلي نيمار ،وهي أنباء بالتأكيد
كافية إلصــابــة البرتغالي بــاإلحـبــاط،
لكونها تشعره بأنه دخــل فــي مرحلة
خريف العمر الكروي.
ً
هــل دخ ــل ه ــذه املــرحـلــة ف ـعــا؟ تصعب
اإلج ــاب ــة ع ــن ه ــذا الـ ـس ــؤال ،ل ـكــن لقطة
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن م ـ ـبـ ــاراة «الـ ـ ــدربـ ـ ــي» أمـ ــام
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد تـخـتـصــر الـكـثـيــر من
ال ـكــام واألس ـئ ـلــة ،وذل ــك عـنــدمــا خسر
رونالدو (السريع) سباقًا إلى الكرة مع
خوانفران بنحو غير معهود.

الكرة اإليطالية

تافيكيو يستقيل من رئاسة االتحاد اإليطالي
انتخب تافيكيو
ُ
رئيسًا لالتحاد
اإليطالي في
آب ( 2014ألبرتو
بيتزولي ــ أ ف ب)

وصلت ترددات فشل منتخب إيطاليا
بالتأهل إلــى مــونــديــال روسـيــا 2018
إل ــى رئ ـيــس االت ـح ــاد اإلي ـطــالــي لـكــرة
ال ـق ــدم ،ك ــارل ــو تــافـيـكـيــو ،حـيــث تـقـ ّـدم
باستقالته ،وذلك بحسب مسؤول في
االتحاد.
وقال رئيس نقابة الالعبني اإليطاليني
داميانو تــومــازي للصحافيني خالل
م ـغــادرتــه مـقــر االت ـح ــاد" :ل ـقــد أبلغنا
باستقالته".
كـمــا ق ــال جــان ـكــارلــو أبـيـتــي الــرئـيــس
السابق لالتحاد االيـطــالــي والعضو
أيضًا في املجلس الفدرالي" :تافيكيو
أخذ قرارًا بتغيير السيناريو ،وحقيقة
أن بعض املكونات التي كانت تسانده
في املاضي ،وجدت بعض الصعوبات

في تجديد هذه الثقة".
ُ
وانتخب تافيكيو البالغ من العمر 74
عــامــا ،رئـيـســا لــاتـحــاد اإليـطــالــي في
آب  .2014واخ ـت ـيــاره ع ــدم االستقالة
مباشرة بعد فشل املنتخب اإليطالي
ف ــي ال ـت ــأه ــل األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي أم ــام
الـســويــد ،أدى ال ــى ان ـت ـقــادات مــن قبل
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـفــاع ـلــن ف ــي ع ــال ــم كــرة
الـقــدم ولكن أيضًا مــن رئيس اللجنة
األوملبية اإليطالية جوفاني ماالغو.
ّ
ويتعي إجــراء انتخابات جديدة في
غضون  90يومًا لتعيني رئيس جديد
لالتحاد اإليطالي.
وب ـ ــات ال ـع ــال ــم الـ ـك ــروي ف ــي إيـطــالـيــا
مــن دون رئيس لالتحاد وال رئيسي
رابـطـتــي الــدرج ـتــن االول ــى والـثــانـيــة

وبال مدرب للمنتخب.
وك ـ ـ ــان االتـ ـ ـح ـ ــاد اإليـ ـط ــال ــي قـ ــد أقـ ــال
م ــدرب املنتخب جــانـبـيـيــرو فينتورا
ـاء املــاضــي ،في أعقاب اجتماع
األربـعـ ُ
ط ــارئ خـ ّـصــص للبحث فــي مستقبل
املـنـتـخــب بـعــد الـصــدمــة ال ـتــي تسبب
ب ـهــا ع ــدم ال ـتــأهــل إل ــى ك ــأس ال ـعــالــم،
علمًا بأن إيطاليا أحرزت اللقب أربع
مرات آخرها في أملانيا .2006
وفـشــل "اآلزوري" فــي بـلــوغ نهائيات
مونديال  2018فــي روسـيــا ،على إثر
خوضه ملحقًا أوروبيًا ضد املنتخب
ال ـســويــدي .وف ــاز األخ ـيــر عـلــى أرضــه
 0-1ذهــابــا ،وتـعــادل سلبًا فــي اإليــاب
عـلــى ملعب "س ــان س ـيــرو" فــي مدينة
ميالنو االثنني املاضي.
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رياضة
سوق اإلنتقاالت

أصداء عالمية

مدافع جديد على أجندة غوارديوال
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي ج ــوسـ ـي ــب
غــوارديــوال مــدرب مانشستر سيتي
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ــزي ل ـ ـ ــم ي ـ ـك ـ ـتـ ــف الـ ـصـ ـي ــف
املــاضــي بضم املــدافـعــن كــايــل ووكــر
وال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي دان ـ ـي ـ ـلـ ــو وال ـف ــرن ـس ــي
بـ ـنـ ـج ــام ــان مـ ـ ـن ـ ــدي ،حـ ـي ــث ال ي ـ ــزال
يسعى لتعزيز خط دفاعه في سوق
االنتقاالت الشتوية املقبلة خصوصًا
بعد أن ّ
تعرض جون ستونز إلصابة
ستبعده بني  4و 6أسابيع.
لهذا ،فــإن غــوارديــوال يبدي اهتمامًا
بـضــم الـهــولـنــدي فـيــرغـيــل ف ــان ديــك،
م ــداف ــع ســاوث ـم ـب ـتــون ،الـ ــذي ي ـحــاول
لـيـفــربــول بـ ــدوره الـتـعــاقــد مـعــه منذ
الصيف املاضي.
ونقلت صحيفة "ذا تايمز" اإلنكليزية
ع ـ ــن غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال ق ـ ــول ـ ــه" :م ـ ـ ــن أج ــل
املـنــافـســة فــي كــافــة املـســابـقــات فأنت
بحاجة إلى عدد كبير (من الالعبني).
اآلن مــع إصــابــة جــون ستونز فإننا
نعاني من مشكل في هذا املركز".
ح ـت ــى أن غ ـ ــواردي ـ ــوال أش ـ ــار إلـ ــى أن
مفاوضات قد أجريت من أجل قدوم
فان ديك.
وع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـط ـ ــرف اآلخ ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
مــان ـش ـس ـتــر وعـ ـ ــدت إدارة يــونــاي ـتــد

يسعى غوارديوال لضم فيرغيل فان ديك (أرشيف)

مـ ـ ــدرب ال ـف ــري ــق ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مــوريـنـيــو بــإتـمــام  3صـفـقــات نــاريــة،
خ ـ ــال فـ ـت ــرة االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـص ـي ـف ـيــة
املقبلة.
وذكرت صحيفة "سبورت" اإلسبانية
أن إدارة يــونــايـتــد وعـ ــدت مــوريـنـيــو
بإتمام صفقتني من الدوري اإلسباني،
بالتعاقد مــع الــويـلــزي غــاريــث بايل،

نجم ريال مدريد ،والفرنسي أنطوان
غريزمان ،نجم أتلتيكو مدريد.
مــن جهتها ،أشــارت صحيفة "مترو"
اإلنكليزية إلى أنه لم يتم اإلعالن عن
اسم الالعب الثالث إال أنه من املتوقع
أن يكون الكرواتي إيفان بيريسيتش،
العــب إنـتــر مـيــانــو اإليـطــالــي وال ــذي
يرغب مورينيو في التعاقد معه.

وأعـ ـل ــن غ ــري ــزم ــان ،ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق،
أن ــه بــالـفـعــل ك ــان سينضم ملانشستر
يونايتد بقوله" :استمريت في أتلتيكو
بسبب الحرمان من التعاقدات ،ألنهم
يحتاجونني أكثر من أي وقت مضى،
وسيكون األمر سيئًا حال الرحيل".
وسـبــق وص ــرح مورينيو برغبته في
إتـمــام التعاقد مــع بــايــل ،أثـنــاء مباراة
ال ـس ــوب ــر األوروب ـ ـيـ ــة ف ــي آب امل ــاض ــي،
عندما قال" :إن أراد ريال مدريد بيعه،
فسأكون في طابور الفرق التي ترغب
في التعاقد معه".
وف ــي املــاعــب اإلنـكـلـيــزيــة أي ـضــا ،أقــال
وست بروميتش ألبيون مدربه طوني
ب ــول ـي ــس إثـ ــر ال ـن ـت ــائ ــج ال ـس ـي ـئــة ال ـتــي
حـقـقـهــا ال ـفــريــق بــإشــرافــه مـنــذ مطلع
املوسم الحالي وآخرها سقوطه على
أرض ـ ـ ــه ال ـس ـب ــت أم ـ ـ ــام ت ـش ـل ـســي بـطــل
املوسم املاضي .4-0
وقـ ــال رئ ـيــس ال ـن ــادي ج ــون ولـيــامــس
ف ــي ب ـي ــان أص ـ ــدره وس ــت بــرومـيـتــش:
ُ
"ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ال تـ ـتـ ـخ ــذ ع ـم ــوم ــا
بسهولة لكنها دائمًا ملصلحة النادي"،
وأض ــاف" :الـنـتــائــج هــي املـقـيــاس وفي
نهاية املــوســم ومطلع الحالي جــاءت
النتائج مخيبة جدًا لنا".

الدوري األميركي للمحترفين

كوري يحمل غولدن ستايت بغياب دورانت
ت ـع ـم ـلــق س ـت ـي ـفــن كـ ـ ــوري بـتـسـجـيـلــه
 39نقطة ،بــاإلضــافــة إلــى  11متابعة
و 7تـمــريــرات حاسمة ليقود غولدن
س ـتــايــت ووري ـ ـ ــرز ح ــام ــل ال ـل ـقــب إلــى
ال ـف ــوز عـلــى مـضـيـفــه بــروك ـلــن نتس
 111-118ض ـمــن دوري كـ ــرة الـسـلــة
األميركي الشمالي للمحترفني.
ورفع غولدن ستايت ووريرز رصيده
إل ــى  13ف ـ ــوزًا ،بـيـنـهــا  9ف ــي آخ ــر 10
مباريات مقابل  4هزائم.
يــذكــر أن نـجــم غــولــدن سـتــايــت كيفن
دورانـ ـ ـ ـ ــت غـ ـ ــاب عـ ــن صـ ـف ــوف فــري ـقــه
إلص ـ ــاب ـ ــة ف ـ ــي ك ــاحـ ـل ــه ت ـ ـعـ ــرض ل ـهــا
السبت املاضي ضد فيالدلفيا ،وكان
ً
يسجل معدال مقداره  24‚9نقطة و7
متابعات و 4‚9تمريرات حاسمة في
املباراة الواحدة.
ي ــذك ــر أن غ ــول ــدن س ـتــايــت سـيــواجــه
أوك ـ ــاه ـ ــوم ـ ــا س ـي ـت ــي ث ـ ــان ـ ــدر ف ــري ــق
دورانت السابق بعد يومني.

وأض ـ ــاف ك ــاي طــوم ـســون  23نقطة
و 10متابعات للفائز ،فــي حــن كان
آلن كرابي أفضل مسجل في صفوف
نتس مع  25نقطة.
وتــألــق دي ـمــار دي ـ ــروزان فــي صفوف
تورونتو رابتورز بتسجيله  33نقطة
و 8مـتــابـعــات و 6ت ـمــريــرات حاسمة
ل ـي ـق ــوده إلـ ــى الـ ـف ــوز ع ـل ــى واش ـن ـطــن
ويزاردز .91-100
والـفــوز هــو الــرابــع تواليًا لتورونتو
رافـعــا رصـيــده إلــى  11ف ــوزًا مقابل 5
هزائم.
وف ــي امل ـب ــاري ــات األخ ـ ـ ــرى ،ف ــاز لــوس
أنـجـلــس الي ـك ــرز عـلــى دن ـفــر ناغتس
 ،109-127وف ـي ـن ـي ـك ــس صـ ـن ــز عـلــى
شيكاغو بولز  ،105-113وديترويت
بيستونز على مينيسوتا تمبروولفز
 ،97-100وإنـ ــديـ ــانـ ــا ب ــايـ ـس ــرز عـلــى
ميامي هيت .95-120
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:

أورالن ــدو ماجيك  -إنديانا بايسرز،
ديـ ـت ــروي ــت ب ـي ـس ـت ــون ــز  -ك ـل ـي ـفــانــد
كـ ــافـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــرز ،فـ ـي ــادلـ ـفـ ـي ــا س ـف ـن ـتــي
س ـي ـك ـســرز  -ي ــوت ــا ج ـ ــاز ،ت ـش ــارل ــوت
هورنتس  -مينيسوتا تمبروولفز،
نـ ـي ــوي ــورك ن ـي ـكــس  -لـ ــوس أنـجـلــس
كـلـيـبــرز ،نـيــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز -
أوكالهوما سيتي ثاندر ،ميلووكي
باكس  -واشنطن وي ــزاردز ،ممفيس
غـ ــريـ ــزل ـ ـيـ ــس  -بـ ـ ــورتـ ـ ــانـ ـ ــد تـ ــرايـ ــل
باليزرز ،داالس مافريكس  -بوسطن
سـلـتـيـكــس ،س ــان انـطــونـيــو س ـبــرز -
أتالنتا هــوكــس ،ساكرامنتو كينغز
 -دنفر ناغتس.

سجل كوري 39
نقطة في سلة
بروكلين (أ ف ب)

مرحلة «تصريف أعمال» في النجمة بعد استقالة الحاج
عبد القادر سعد

سيبقى الحاج مدربًا حتى ايجاد البديل
(هيثم الموسوي)

ولـيــس بطلب مــن اإلدارة ،حيث أشــار
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس صـ ــاح ع ـس ـي ــران الــى
أن إدارة ال ـنــادي حريصة على كرامة
م ــدربـ ـه ــا وال ي ـم ـك ــن أن ت ـط ـل ــب مـنــه
االسـتـقــالــة إال إذا أراد هــو ذل ــك ،وهــذا
مــا حصل .لكن جمال لــن يغلق الباب
خلفه ويرحل عن الـنــادي ،إذ حتى لو
ّ
قدم استقالته وجرى قبولها ،فسيكون
له مهمات فنية أخرى في الفريق.
وهـنــاك تـ ّ
ـوجــه محسوم بالنسبة إلى
اإلدارة للتعاقد مع مدرب غير لبناني،
ً
مقفلة الباب أمام عودة املدرب موسى
ّ
ح ـج ـيــج الـ ــى ال ـف ــري ــق ،ح ـيــث ت ــأك ــد أن
اس ــم ال ـكــابــن مــوســى غـيــر م ـطــروح ال
مــن قــريــب وال مــن بعيد ،رغــم أنــه كان
العنوان الرئيسي على مواقع التواصل
االجتماعي ليل األحد  -االثنني .فعودة
حجيج الــى النجمة صعبة ج ـدًا جـدًا
إن لم تكن مستحيلة العتبارات عدة،
أبــرزهــا رغبة كبيرة بــأن يكون مــدرب
ال ـن ـج ـمــة م ــن ج ـن ـس ـيــة غ ـي ــر لـبـنــانـيــة،

ديمبيلي يقترب من العودة
إلى المالعب

يقترب الفرنسي عثمان ديمبيلي ،نجم
برشلونة اإلسباني ،من العودة إلى املالعب
خالل الفترة املقبلة.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن
العملية الجراحية التي أجراها ديمبيلي في
فنلندا أكدت أن الالعب في حالة بدنية جيدة
ويمكنه أن يشارك في املباريات بداية من
منتصف تشرين الثاني الجاري ،لكنه لم
يتدرب على الكرة حتى اآلن.
وأوضحت الصحيفة ،أن ديمبيلي سيبدأ
قريبًا التدرب بالكرة ،إذ يستهدف الالعب
املشاركة في "كالسيكو" الدوري اإلسباني
أمام ريال مدريد على ملعب "سانتياغو
برنابيو" ،في  23كانون األول املقبل.
وأكدت الصحيفة أن األطباء ال يقبلون
املخاطرة بالالعب ،ولذلك لن يسمحوا بعودته
للمباريات قبل التأكد من سالمته البدنية.
وتعرض ديمبلي إلصابة في مباراة خيتافي
في "الليغا" خالل أيلول املاضي أبعدته عن
املالعب حتى اآلن.

رحيل نوفوتنا بطلة
ويمبلدون السابقة

فارقت بطلة ويمبلدون السابقة التشيكية
يانا نوفوتنا الحياة عن  49عامًا بسبب
إصابتها بالسرطان ،بحسب ما أعلنت
رابطة الالعبات املحترفات لكرة املضرب.
وأشارت رابطة الالعبات إلى أن نوفوتنا
"توفيت في مسقط رأسها تشيكيا محاطة
بأفراد عائلتها".
وكانت نوفوتنا قد ِّتوجت ببطولة ويمبلدون
عام  1998بفوزها على الفرنسية ناتالي
توزيا في املباراة النهائية.
كما خاضت املباراة النهائية للبطولة
اإلنكليزية مرتني أيضًا ،وخسرت أمام
األملانية شتيفي غراف عام  1993وأمام
السويسرية مارتينا هينغيس عام .1997
ِّ
وتوجت نوفوتنا بطلة لويمبلدون في فئة
الزوجي مع مواطنتها هيلينا سوكوفا
عام  1898و 1990ومع اإلسبانية أرانتشا
سانشيز عام  1995ومع هينغيس عام
.1998
وأحرزت نوفوتنا املولودة في  2تشرين
األول عام  24 ،1968دورة في فئة الفردي،
و 76في فئة الزوجي .كما ِّتوجت بكأس
االتحاد مع تشيكوسلوفاكيا عام .1988

بطال للماسترز
ديميتروف ً
وثالث التصنيف العالمي

الكرة اللبنانية

دخـ ـ ـ ــل ف ـ ــري ـ ــق الـ ـنـ ـجـ ـم ــة فـ ـ ــي م ــرح ـل ــة
"تصريف" أعمال فنية بعد االجتماع
الـ ـ ــذي ُعـ ـق ــد أمـ ــس ب ــن إدارة الـ ـن ــادي
واملدير الفني جمال الحاج والذي ّ
قدم
فيه األخير استقالته بعد النتائج التي
حـقـقـهــا ال ـفــريــق ف ــي ال ـ ــدوري .ووض ــع
الحاج استقالته بتصرف اإلدارة ،التي
طلبت مـنــه الـعـمــل بشكل طبيعي في
هــذه الفترة لحني إيـجــاد مــدرب بديل
م ــن امل ـف ـتــرض أن يـتـسـلــم مـهـمــاتــه في
املــرحـلــة بــن الــذهــاب واإليـ ــاب .فهناك
ث ــاث م ـبــاريــات متبقية للنجمة قبل
فـتــرة الــراحــة مــع الـشـبــاب الـعــربــي في
األس ـب ــوع ال ـتــاســع وم ــع طــراب ـلــس في
ال ـعــاشــر وم ــع الــراس ـي ـنــغ ف ــي ال ـحــادي
ع ـش ــر .ال ــوق ــت ض ـ ّـي ــق إليـ ـج ــاد مـ ــدرب،
وخصوصًا أن الخيار يجب أن يكون
مدروسًا بعناية.
وجـ ــاء قـ ــرار ال ـح ــاج ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى رغبته
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طبعًا وفــق إمـكــانـيــات اإلدارة املــاديــة،
وخصوصًا في ظل االلتزامات املادية
الـكـبـيــرة الـتــي تنتظرها بـعــد سلسلة
ال ـت ـعــاقــدات ال ـتــي عـقــدتـهــا قـبــل بــدايــة
املــوســم .فـلــو ك ــان تـ ّ
ـوجــه اإلدارة نحو
املـ ـ ــدرب ال ـل ـب ـنــانــي ،ل ـك ــان ال ـب ـق ــاء على
ال ـحــاج هــو الـخـيــار الــوحـيــد كــونــه من
أفضل املدربني اللبنانيني بحسب رأي
املسؤولني في النادي.
أما على صعيد مكتب الجمهور ،فقد
جـ ــرى تـسـلـيــم امل ـل ــف ل ـع ـس ـيــران ال ــذي
ي ـع ـمــل ع ـل ــى م ـن ـظــومــة م ـت ـكــام ـلــة بــن
املكتب الرئيسي ومكاتب املناطق من
امل ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون ق ــد اك ـت ـم ـلــت بني
مــرحـلـتــي ال ــذه ــاب واإلي ـ ـ ــاب .وم ــا هو
ّ
م ــؤك ــد أن م ـك ـتــب ال ـج ـم ـهــور سـيـكــون
ص ــورة عــن ال ـنــادي أي جــامــع لجميع
ال ـ ـطـ ــوائـ ــف كـ ـم ــا هـ ــو ال ـن ـج ـم ــة نـ ــادي
ال ــوط ــن ،وال يـمـكــن أن ي ـكــون م ــن لــون
واحــد وهــو أمــر أكــده أمــن السر سعد
الدين عيتاني أيضًا.

ِّتوج البلغاري غريغور ديميتروف املصنف
سادسًا بلقب بطولة املاسترز التي تشكل
خاتمة موسم كرة املضرب ،بفوزه في
النهائي على ملعب "أو  "2في لندن على
البلجيكي دافيد غوفن الثامن  5-7و6-4
و.3-6
واحتاج البلغاري البالغ من العمر 26
عامًا إلى ساعتني و 30دقيقة لكي يجدد
الفوز على غوفان ،بعدما تغلب أيضًا على
البلجيكي في دور املجموعات ،ويتوج
بأهم لقب في مسيرته االحترافية ومن أول
مشاركة له في بطولة املاسترز.
وأنهى ديميتروف ،الذي كان إنجازه األكبر
تتويجه بلقب دورة سينسيناتي للماسترز
(ألف نقطة) هذا املوسم ،البطولة من دون أي
هزيمة بعد فوزه في دور املجموعات على
النمسوي دومينيك تييم وغوفان واإلسباني
ً
بابلو كارينو بوستا الذي حل بدال من
اإلسباني رافايل نادال بعد انسحاب األخير،
ثم تخلص في نصف النهائي من األميركي
جاك سوك.
ّ
وتقدم ديميتروف إلى املركز الثالث في
التصنيف العاملي لالعبني املحترفني الصادر
أمس.
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ثقافة وناس تلفزيون

زيارة خاصة
في قالب غني
بالكوميديا
والشخصيات المبتكرة،
وبين الواقع والخيال،
تحاول أحداث
المسلسل الذي كتبه
ممدوح حمادة
وأخرجه الليث حجو
اإلجابة عن مدى
قدرتنا كشعوب عالم
ثالث على إعادة بناء
مجتمعاتنا بصيغة
جديدة إذا تس ّنى لنا
ذلك...

عساف
رشيد ّ
(المارشال «عرفان
الرقعي») متوسطًا
عددًا من الممثلين

«درة الزبد» يغادر «الواق واق» ...موعدنا في رمضان!
شعب ّ
تونس ــ محمد األزن
ث ــاث عـشــرة ســاعــة سـفــر مــن دمشق
ً
م ــرورًا بـبـيــروت وص ــوال إل ــى طبرقة
في شمال غربي تونس ،ومنها ساعة
ذهابًا وأخرى إيابًا إلى غابات «عني
دراه ـ ـ ــم» الـ ـس ــاح ــرة ،ال ـت ــي اخ ـتــارهــا
املـ ـخ ــرج ال ـ ـسـ ــوري ال ـل ـي ــث ح ـج ــو مــع
«رأس أنجيال» على شواطئ بنزرت؛
كموقعني رئـيـ َـسـ ْـن لتصوير أحــداث
مسلسل «الواق واق» (تأليف ممدوح
ح ـ ـ ـمـ ـ ــادة ،وإن ـ ـ ـتـ ـ ــاج شـ ــركـ ــة «إي ـ ـمـ ــار
الشام») ملوسم دراما .2018
أن ـه ــى ح ـج ـ ّـو ت ـصــويــر املـسـلـســل في
 18تشرين الثاني (نوفمبر) بعد91
يــومــا ،لــم يقطعها ســوى استراحات
قصيرة ،معظمها إلتاحة الوقت أمام
فريق العمل ليتابع مشوار منتخب
س ــوري ــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ف ــي الـتـصـفـيــات
املؤهلة لكأس العالم  ،2018أو بسبب
ت ـق ـل ـبــات ال ـط ـق ــس .وع ـ ــدا ذلـ ــك كــانــت
أي ــام الـتـصــويــر الـفـعـلـيــة ال ـ ــ 75أشبه
بـمـعـسـكــر ح ـق ـي ـقــي ،ض ـم ــن بــرنــامــج
صـ ـ ــارم ي ـم ـتــد ألكـ ـث ــر مـ ــن  12ســاعــة
يــوم ـيــا ،إذ تـتـطـلــب مـعـظــم املـشــاهــد
وج ـ ـ ــود امل ـم ـث ـل ــن ال ـ ـ ـ  17امل ـش ــارك ــن
ّ
ف ــي ال ـع ـم ــل م ـع ــا ،وربـ ـم ــا ش ــك ــل ذل ــك
سببًا إضافيًا الختيار املخرج لهذا
املكان البعيد للتصوير ،بما يحول
ـال أخ ــرى .هــذا
دون ارتـبــاطـهــم بــأعـمـ ٍ
إل ــى جــانــب الـسـبــب األس ــاس ــي ال ــذي
يحقق فرضية املسلسل« :مجموعة
مـ ــن املـ ـه ــاج ــري ــن ت ـ ـغـ ــرق سـفـيـنـتـهــم
قبالة جزير ٍة نائية ،سيبنون عليها
مجتمعهم أو وطنهم الـجــديــد ،بعد
تراجع آمالهم بأن يعثر عليهم أحد
ّ
مادًا إليهم يد املساعدة».
خ ـ ـ ــال زيـ ــارت ـ ـهـ ــا ملـ ــوقـ ــع ال ـت ـص ــوي ــر
فــي «ع ــن دراه ـ ــم» فــي مـطـلــع الشهر
الفائت ،قوبلت «األخ ـبــار» بترحيب
حـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــم الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ال ـ ـ ــذي
ينتشر كخلية الـنـحــل بــن الـعــربــات
امل ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـم ــاب ــس واملـ ــاك ـ ـيـ ــاج
واملـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــخ ،وخ ـ ـي ـ ـم ـ ـتـ ــي الـ ـ ـطـ ـ ـع ـ ــام،
واستراحة املمثلني .استمهل هؤالء
ً
حماسنا قليال لنشرب فنجان قهوة
ساخنة يخفف لسعات برد الخريف
ال ـص ـب ــاح ـي ــة ،ق ـب ــل أن ن ـع ـبــر ش ــارع ــا
هادئًا تمامًا إال من أصــوات املمثلني
على الجهة املقابلة.
ّ
«درة الـ ــزبـ ــد .ت ــرح ــب بـ ـك ــم»؛ ع ـب ــارة

ّ
معلقة على لوح خشبي بني شجرتي
صـنــوبــر بــاسـقـتــن ،تــوقـفـنــا عندها
ً
قليال مخففني من صوت وقع أقدامنا
ع ـل ــى أوراق ال ـخ ــري ــف ال ـت ــي ت ـفــرش
أرض ـيــة ال ـغــابــة .ه ــذه ال ـع ـبــارة كانت
ّ
بوابة العبور بني العاملني الحقيقي
واالفتراضي الذي ولجنا إليه للتو،
حيث تدور أحداث العمل في قرية من
ّ
مخيلة
األكـ ــواخ الخشبية أبــدعـتـهــا
مهندس الديكور عالء صبري.
صمت الوهلة األولى الذي جال بها
ً
بصرنا أرجاء املكان ،كان كفيال بفتح
أب ـ ــواب ذاك ــرت ـن ــا ع ـلــى ذل ــك املـ ــوروث
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــري ل ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــات طـ ـف ــولـ ـتـ ـن ــا:
«ف ـل ــون ــة» ،و«روب ـن ـس ــن كـ ـ ــروزو» في
عزلته ،وطــواحــن «دون كـيـشــوت»...
ل ـكــن حــاملــا ب ــدأن ــا بــال ـت ـقــاط م ـفــردات
الحوار بني شخصيات «الواق واق»،
بدأنا بإدراك هذا التقاطع بني واقعية
مــا يتحدث عنه العمل ،وافتراضية
أح ـ ــداث ـ ــه .أحـ ـ ـ ــداث ت ـ ـحـ ــاول اإلج ــاب ــة
عــن س ــؤال جــوهــري يـطــرحــه الكاتب
م ـم ــدوح ح ـم ــادة ح ــول م ــدى قــدرتـنــا
كشعوب عالم ثالث على إعــادة بناء
مـجـّتـمـعــاتـنــا ب ـص ـي ـغــة جـ ــديـ ــدة ،إذا
تسنى لنا ذلك؟!
تـ ـل ــوح ل ـن ــا اب ـت ـس ــام ــة ال ـل ـي ــث حـجــو
ّ
مرحبًا بنا من وراء املونيتور ،بينما
نستمتع بمراقبة اشتغاله على أدق
الـتـفــاصـيــل مـشـهـدًا تـلــو اآلخـ ــرّ .
تمر
الـســاعــة تـلــو األخـ ــرى وفــريــق العمل
يـسـتـطـيــع ب ــال ـك ــاد ال ـت ـق ــاط أن ـفــاســه،
إلى أن يحني موعد استراحة الغداء،
حيث أصبح باإلمكان بــدء الحديث
م ــع امل ـخ ــرج وامل ـم ـث ـلــن ،ب ـعــد ت ـنــاول
أط ـبــاق مـمـيــزة أش ــرف عـلــى طهوها
ّ
طباخان سوري وتونسي.
افتتحنا حديثنا مــع مخرج «الــواق
واق» ب ــال ـس ــؤال :مل ــاذا يـخـتــار الليث
ح ـجــو األصـ ـع ــب دائـ ـم ــا؟ ف ــي إشـ ــارة
إلــى بعد مـكــان التصوير وصعوبة
الــوصــول إل ـيــه ،وال ـت ـســاؤالت املـثــارة
حــول اختياره لهذه املــواقــع تحديدًا
ب ـتــونــس ،وال ـتــي ت ـبــدو م ـتــوافــرة في
جبال الساحل السوري وغاباته؟!
فــي إجــابـتــه عــن ســؤالـنــا ،قــال الليث:
«العمل الجيد يستحق هــذا الجهد،
وال ـن ــص الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه م ـم ــدوح رائ ــع،
فـتــح أمــام ـنــا ب ــاب ال ـخ ـيــال ،وجعلنا
ّ
مستفزين للبحث عن حلول بصرية
ُ
م ــوازي ــة ،ت ـع ـنــى بـ ــأدق ال ـت ـفــاص ـيــل».

وأعـ ــاد تــأكـيــد تـصــريـحــاتــه الـســابـقــة
ّ
م ـن ــذ ان ـط ــاق ــة ال ـع ـم ــل ،بـ ـ ــأن خ ـي ــاره
مل ــواق ــع الـتـصــويــر أت ــى بـعــد «عملية
استطالع امتدت ألربعة أشهر شملت
الـ ـش ــواط ــئ الـ ـس ــوري ــة وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة،
مــن ص ـيــدا جـنــوبــا إل ــى أنـطــاكـيــا في
أقاصي شمال الساحل السوري».
مــع مغيب الشمس ،يعود حجو مع
املـ ـخ ــرج امل ـن ـفــذ ف ـ ــراس إب ــراه ـي ــم وال ـ ـ
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يجسد
ّ
باسم ياخور
شخصية
«كابتن
طنوس...
سيخ البحر»

الـ ـق ــري ــة ،ل ـل ـب ــدء ب ـت ـح ـض ـيــر امل ـش ـهــد
الليلي التالي ،بينما كنا ننقل نظرنا
بني عربتي املاكياج (تصميم ردينا
ث ــاب ــت) وامل ــاب ــس (تـصـمـيــم حكمت
داوود) ،ن ــراق ــب االشـ ـتـ ـغ ــال امل ـت ـقــن
عـلــى الـتـفــاصـيــل ،ونـنـتـظــر الـفــرصــة
القتناص دردشة قصيرة بحسب ما
يسمح الوقت.
نسمع رنني أوسمة املارشال «عرفان
الرقعي» الـقــادم إلينا بكامل ّأبهته.
يـبــدو الـنـجــم رشـيــد عـســاف مختلفًا
تـ ـم ــام ــا فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــدور عـ ــن كـ ــل مــا
قـ ّـدمــه سابقًا خــال مسيرته الفنية.
يـتـحــدث لـنــا عــن طبيعة شخصيته
ً ّ
بالعمل قــائــا إنـهــا «تــدعــو لتحديد
اتـ ـج ــاه ال ـب ــوص ـل ــة م ــن ج ــدي ــد ،ف ـهــذا

الرجل املكسور الذي وجد نفسه هنا
ف ـج ــأة ،يـسـعــى لـتـحـقـيــق ان ـت ـصــارات
عـلــى مـجـمــوعــة تـبـحــث ع ــن خ ــاص،
أو وسيلة للتعايش ،أو خلق حياة
جــديــدة فيها قــدر كبير مــن الكرامة،
ّ
ولـ ــديـ ــه ن ـ ــوع مـ ــن ال ـي ـق ــن ب ـ ـ ــأن ال ـكــل
ـاوعــي ،وهــذا ما
سيرجع إليه فــي الـ ّ
سـيـحــدث بالفعل ألن ــه يمثل منطق
القوة ...قوة الرمز».
ي ـخ ـت ـص ــر بـ ـط ــل «الـ ـ ـخ ـ ــرب ـ ــة» رؤيـ ـتّ ــه
ّ
للمسلسل بـ ــأن «ال ـكــوم ـيــديــا تغلف
مقوالت «الواق واق» الكبرى .فالعمل
إن ـس ــان ــي ب ــام ـت ـي ــاز ،وي ـح ـم ــل دع ــوة
إلعـ ــادة الـتـفـكـيــر بطبيعة الـعــاقــات
ال ـت ــي تـحـكــم حـ ّيــاتـنــا ع ـلــى مختلف
األصـ ـ ـع ـ ــدة ،ل ـك ــن ــه س ـي ـك ــون مــوج ـعــا
بالنسبة للمشاهد ،وربـ ّـمــا سيشعر
بحجم انتقاص القيمة الــذي عاشه
لفترة طويلة».
بـشــاربـيــه الــدقـيـقــن وبــدلـتــه ناصعة
الـبـيــاض؛ يـطــل علينا بــاســم يــاخــور
ّ
متقمصًا دور «كابنت طنوس ..سيخ
الـبـحــر» الشخصية الـتــي يجسدها
فـ ــي «ال ـ ـ ـ ــواق واق» ،ون ـ ـ ـ ــدردش مـعــه
ب ـس ــرع ــة حـ ــول رؤيـ ـت ــه ل ـل ـع ـمــل ال ــذي
شـ ـه ــد اك ـ ـت ـ ـمـ ــال م ــامـ ـح ــه ب ـ ـ ـ ــدءًا مــن
ال ـن ـس ـخــة األول ـ ـ ــى ل ـل ـس ـي ـنــاريــو قـبــل
ث ــاث س ـنــوات تـقــريـبــا .يــؤكــد النجم
ّ
و«تماسها
ال ـســوري أهمية الـفـكــرة،
الـحـقـيـقــي م ــع ال ــواق ــع ال ـعــربــي ال ــذي
ن ـع ـي ـشــه ال ـ ـيـ ــوم ،إذ ي ــرص ــد مـصــائــر
شخصيات هربت من واقعها بحثًا

عــن مجتمع جــديــد مختلف تـســوده
الـحـ ّ
ـريــات ،أو كـيــان ديـمـقــراطــي ،لكن
ه ــؤالء الـبــاحـثــون عــن الديمقراطية،
يتحولون إلــى شــيء مــا غير متوقع
عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق» .يـ ــرمـ ــز «الـ ـك ــاب ــن
ط ـنــوس» بـحـســب يــاخــور إل ــى حالة
الفساد التي تسود مجتمعاتنا ،فهو
القبطان الذي «أغرق السفينة وهرب
مـنـهــا ،لـيــواصــل سـلــوكــه الـفــاســد في
ّ
املـجـتـمــع ال ـجــديــد ال ــذي تـشــكــل على
هذه الجزيرة الصغيرة».
أما املحامية «سناء زبلطاني» التي
ت ــؤدي ـه ــا ال ـن ـج ـمــة شـ ـك ــران مــرت ـجــى،
فـيـمـكــن أن ت ـشــاهــدهــا ف ــي «ال ـق ـصــر
ال ـعــدلــي ف ــي س ــوري ــا ،أو ف ــي مـجـ ّـمــع
مـيــدان التحرير فــي الـ ّقــاهــرة ،أو في
أي بلد عربي آخر» .لكنها «شخصية
ج ــدي ــدة ت ـم ــام ــا» بــال ـن ـسـبــة ّل ـش ـكــران
التي وصفت نص حمادة بأنه «غني
جـدًا ،ومن العيار الثقيل ،فكل جملة
فـ ــي الـ ـ ـح ـ ــوار م ـح ـس ــوب ــة ،وال م ـكــان
لالرتجال أبدًا ،وحالة الترقب للعمل
تضعنا أمام مسؤولية كبيرة».
نختتم حديثنا السريع مــع شكران
مــرت ـجــى ال ـت ــي قــاب ـل ـت ـنــا بـحـفــاوتـهــا
املـ ـعـ ـت ــادة ،ون ـح ـضــر آخـ ــر مـشـهــديــن
شهدنا تصويرهما في ربوع «الواق
واق» ،قبل أن نرافق فريق العمل إلى
نــزل إقامتهم فــي طـبــرقــة ،بعد عناء
ـوم طــويــل ،بينما تـتــاشــى مالمح
يـ ٍ
«عـ ــن دراهـ ـ ـ ــم» الـ ـغ ــارق ــة ف ــي س ـكــون
الليل.
وتـ ـبـ ـق ــى بـ ـب ــالـ ـن ــا ص ـ ـ ـ ــورة امل ـج ـت ـم ــع
االف ـتــراضــي ال ــذي ب ـنــاه شـعــب ّ
«درة
ال ــزب ــد» ال ـت ــي سـتـكـتـمــل أمـ ــام عـيــون
امل ـ ـشـ ــاهـ ــديـ ــن ف ـ ــي رمـ ـ ـض ـ ــان امل ـق ـب ــل،
ح ـي ــث س ـي ـك ــون ــون ع ـل ــى مـ ــوعـ ـ ٍـد مــع
يوميات «املارشال عرفان» ،و«كابنت
طنوس» ،و«سناء زبلطاني» ،إضافة
إل ــى «وديـ ــع وص ـفــا» (أح ـمــد األحـمــد
وم ـح ـم ــد ح ـ ــداق ـ ــي) ،و«د .س ـمــاهــر»
(رواد ع ـل ـيــو) ،و«م ـع ـيــط» (جــرجــس
جبارة) ،و«أبو دقور» (جمال العلي)،
و«رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» (ش ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي)،
و«ع ـبــدو غــاصــم» (حـســن عـبــاس)،
و«رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» (ش ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي)،
و«س ـ ـ ـ ـ ــوزان وت ـي ـس ـي ــر» (مـ ـ ـ ــرام عـلــي
ومـصـطـفــى امل ـص ـط ـفــى) ،و«وراطـ ـ ــان
وبـ ـ ـت ـ ــول» (أنـ ـ ـ ــس ط ـ ـ ّـي ـ ــارة ون ــان ـس ــي
خـ ـ ــوري) ،و«ال ـط ـ ّـب ــاخ ف ـ ــارس» (وائ ــل
زيدان) ،و«والتو» (طالل الجردي).
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ثقافة وناس تلفزيون
Zoom

مر من هنا
خياطّ ...
باسل ّ
سيد «الكاريزما» ّ

دمشق ــ وسام كنعان

ال ـكــاريــزمــا مصطلح يــونــانــي مشتق
من كلمة نعمة ،أي هبة إلهية تجعل
ً
امل ــرء مفضال بفعل جاذبيته املقنعة
أو السحر الذي يمكن أن يلهم التأثير
العميق في اآلخرين بمجرد الحضور.
ل ــو جــالــت الـكـلـمــة لـلـبـحــث ع ــن أفـضــل
ّ
مــن يتمتع بها فــي ســوريــا ،فستحط
حتمًا على كتف املمثل باسل ّ
خياط
ّ
(ال ـ ـصـ ــورة) ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أنـ ــه ل ـقــب بـ
«نـجــم الـكــاريــزمــا ال ـســوريــة» ،بذريعة
ّ
مـشــوار طــويــل مكنه مــن تــرك مساحة
خ ــاص ــة ل ـن ـف ـســه ال ت ـش ـب ــه اآلخـ ــريـ ــن.
املـ ـمـ ـث ــل ال ــوسـ ـي ــم عـ ـ ــرف بـ ــاك ـ ـرًا طـعــم
الشهرة منذ أولى بطوالته مع املخرج
هشام شربتجي في مسلسل «أســرار
يوسف
املدينة» (تأليف حسن سامي ّ
ونجيب نصير ـ  .)2000يومها ،رشحه
ّ
الصباغ لهذا الدور
املمثل عبد الهادي
ّ
وتوسم فيه خيرًا .في الوقت ذاته ،كان
يـ ـع ــرض م ـس ــرح ـي ــة «أب ـ ـيـ ــض أس ـ ــود»
(إخ ــراج ســامــر امل ـصــري) عـلــى خشبة
مـســرح «رامـيـتــا» فــي دمـشــق .فــي تلك
الليالي ،كــان أمــام اختبار النجومية
األول عندما تجمهرت فتيات جميالت
أمام الصالة ،ليأخذن توقعيه بعد ّأول
مسلسل لــه ،ثم تتابعت حلقات األلق
في حياته من «التغريبة الفلسطينية»
(وليد سيف وحاتم علي) ،إلى «وشاء
الهوى» (أمل حنا واملثنى صبح) ،ثم
«أحالم كبيرة» (أمل حنا وحاتم علي)،
و«ت ـع ــب املـ ـش ــوار» (ف ـ ــادي قــوشـقـجــي
وسـيــف الــديــن السبيعي) ،و«الـظــاهــر
بـ ـيـ ـب ــرس» (غـ ـ ـس ـ ــان زك ـ ــري ـ ــا وم ـح ـمــد
عــزيــزيــة) ،و«ع ـصــر ال ـج ـنــون» (هــانــي
السعدي وم ــروان بــركــات)« ،الغفران»
(حـســن ســامــي يــوســف وحــاتــم علي)،
ف ـ «سـنـعــود بعد قليل» (راف ــي وهبي
ً
والليث حجو) ،وصوال إلى الكثير من
األعمال في سوريا وخارجها.
ربـ ـم ــا يـ ـك ــون لـ ـه ــذا الـ ـحـ ـض ــور ال ـف ـنــي
اآلسـ ـ ـ ــر مـ ـفـ ـع ــول عـ ــاجـ ــي ف ـ ــي ب ـعــض
ّ
األح ـيــان عـنــدمــا يتمكن طـفــل مصاب
ً
بالتوحد مثال من التعاطي والتفاعل
ّ
ّ
للمرة األولى في حياته مع ما يقدمه
ممثل عبر الشاشة .كذلك يمكن للطب
ال ـن ـف ـســي تـفـسـيــر الـ ــدوافـ ــع ال ـغــريــزيــة
للتمثيل ،ويصف الطريقة التي تجعل
االن ـ ـف ـ ـعـ ــاالت ت ـن ـت ـقــل مـ ــن امل ـم ـث ــل إل ــى

امل ـت ـفـ ّـرج بــأفـضــل ح ــال .وف ــي مناسبة
الحديث عــن الطب النفسي ،فــإن آخر
ما حققه نجم «طريقي» (تامر حبيب
ومـحـمــد شــاكــر خـضـيــر) كــان فــي هــذا
اإلطار ،يوم شارك في رمضان املاضي
ب ـطــولــة « 30يـ ــوم» (ك ـتــابــة مصطفى
جـ ـم ــال ه ــاش ــم ت ـح ــت إشـ ـ ـ ــراف أح ـمــد
شوقي ،وإخ ــراج حسام علي ،وإنتاج
«س ـي ـل ـم ـي ــدي ــا» و«ت ــريـ ـل ــر» و«م ــاك ــس
بــرودكـشــن» يـعــاد عــرضــه حاليًا على
« CBCدرام ـ ـ ــا») مـتـقـ ّـمـصــا شخصية
رجــل مضطرب نفسيًا يملك مـقــدرات
خـ ــارقـ ــة ،وي ـب ـح ــث ع ــن إثـ ـب ــات وج ـهــة
ّ
ن ـظ ــره م ـه ـمــا ك ــل ــف األم ـ ــر م ــن ج ــرائــم
ي ــدف ــع اآلخ ــري ــن ت ـجــاه ـهــا .بـ ــدت هــذه
الـشـخـصـيــة املــرك ـبــة كــأنـهــا ّ«فــريـســة»
ّ
ـذي ان ـق ــض عليها
لـلـصــيــاد امل ــاه ــر الـ ـ ّ
بحماسة ،خصوصًا أنه لم تعد تعنيه
األدوار ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ،أو ال ـش ـخ ـص ـيــات
امل ـس ـط ـحــة ال ـت ــي ال ت ـق ــول ش ـي ـئ ــا .فــي
الشخصية الـتــي لعبها أخ ـي ـرًا ،نحن
أمام رجل مهووس بموسيقى الجاز،
يعزف الساكسوفون ببراعة ويستمع
ً
لـيــا ن ـهــارًا لـلــويــس أرم ـس ـتــرونــغ .في
ّ
ه ـ ــذا الـ ـ ـ ــدور ،اح ـت ـف ــظ خ ــي ــاط لـنـفـســه
ب ـفــرصــة إذهـ ـ ــال م ـش ــاه ــدي ــه ،وت ـقــديــم
سوية أدائية متصاعدة ومختلفة عما
ّ
عال
قدمه سابقًا ،بعدما رسم بإتقان ٍ
خ ـطــوط الـشـخـصـيــة ،ب ــدءًا مــن اتـفــاقــه
م ــع مـصـ ّـمـمــة امل ــاب ــس وامل ـخ ــرج على
الشخصية بزي أســود ثابت،
أن ّتطل
ّ
لكنها بسبب ّ
مردها إلى
يمثل الشر،
الـطـفــولــة تــرتــدي ج ــوارب مـلـ ّـونــة ألنــه
ال بــد مــن مساحة للخير مهما طغى

ً
الشر في داخل أي بشري ،وصوال إلى
الضحكة واملشية واإلحساس العميق
بعزف املوسيقى وأدق التفاصيل .لذا،
تـبــدو إج ــادة املـمـثــل ال ـس ــوري للهجة
ّ
مجرد تحصيل حاصل أمام
املصرية
ما هو أهـ ّـم .عندما حقق هــذا النجاح
املشهود ،أحاله بعضهم إلى شخصية
ال ـ «جــوكــر» الـتــي لعبها هيث ليدجر
في فيلم  ،The Dark Knightلكن ّ
خياط
أطـ ــل ف ــي أك ـث ــر م ــن ل ـق ــاء لـيـحـكــي عن
التقاطاته ،وحالة البحث التي تالزمه
من الحياة والفن ،ووضعها في سياق
درامي سليم .العمل كان مفتاح نجاة
هـ ــذا امل ــوس ــم ،ب ـس ـبــب ال ـف ـشــل ال ــذري ــع
ملسلسله السوري «أوركيديا» (عدنان
العودة وحاتم علي) .على أي حال ،في
تاريخ ّ الرجل إشــراقــات مهنية تشفع
لــه بهنة هـنــا ،وع ــدم توفيق هـنــاك .ال
يــزال جمهوره يأخذ عليه ما يوحيه
تعال وغرور ،وحقيقة األمر أن ما
من
ٍ
يـشــي بــه ظــاهــريــا ،ك ــان يسيطر عليه
م ـنــذ ب ــدء مـ ـش ــواره امل ـه ـنــي ،ول ــم يكن
في رصيده ما ّ
يخوله للتعالي .فذلك
ّ
ل ـيــس سـ ــوى ان ـع ـك ــاس لـ ـح ــدة مــزاجــه
ال ـتــي تـطـغــى أح ـيــانــا ع ـلــى شخصية
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان .إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـب ــدو
املـصــادفــة فــي أفـضــل أحــوالـهــا عندما
تتم مقارنته عربيًا بــالــراحــل رشــدي
أب ــاظ ــة .فـفــي بــدايــة ح ـيــاة االث ـن ــن ،لم
تـكــن مهنة التمثيل حلمًا واردًا .أمــا
عامليًا ،فيشبهونه بآل باتشينو الذي
عاش في بيت ّ
جده بسبب فقر الحال،
وهي الخطوة الشبيهة بحياة باسل
الذي عاش في كنف ّ
عماته وعانى من
فقر الـحــال إلــى درج ــة أنــه عمل بائعًا
ً
مـ ـتـ ـج ــوال أي ـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــة! حـســاسـيــة
خـ ّـيــاط املـفــرطــة تـجــاه الـعـنــف ،جعلته
يحزم حقائبه بــاكـرًا ،ويمضي بعيدًا
عن سوريا مع انــدالع شــرارة الحرب،
ليجلس في دبــي من دون عمل ألكثر
ً
مــن ع ــام ،تــاركــا وراءه تــاريـخــا طويال
م ــن ال ـش ـهــرة وال ـن ـج ــاح ،إل ــى أن أع ــاد
انطالقته بمزاج استثنائي .قبل ّأيام،
زار خ ـي ــاط ب ـل ــده ل ـل ـم ـ ّـرة األولـ ـ ــى منذ
سفره قبل حوالى ست سنوات ،حيث
أم ـضــى أرب ـعــة ّأيـ ــام بــالـقــرب مــن أهله
وعاد إلى مقر إقامته في دبي من دون
حتى أن يخبر أحـدًا ،أو يزور األماكن
التي نسج فيها ذكرياته.

على الشاشة

مؤجل
عائلة الحاج نعمان» ...التشويق ّ
زكية الديراني

ّ
ً
ليس سـهــا أن يـطــل تيم حسن بــدور
تمثيلي جديد بعد النجاح الساحق
الذي حققه في «الهيبة» (كتابة هوزان
ع ـكــو وإخـ ـ ــراج س ــام ــر الـ ـب ــرق ــاوي) في
املوسم املاضي .شخصية «جبل» التي
ّأداهـ ـ ــا ب ـكــل حــرف ـيــة ،اع ـت ـبــرت بمثابة
تجديد لشهرته التي بناها في الدراما
السورية منذ سـنــوات طويلة .حاليًا،
ي ـ ـعـ ــرض ل ـل ـن ـج ــم ال ـ ـس ـ ــوري مـسـلـســل
«عائلة الحاج نعمان» (تأليف مجدي
ص ــاب ــر وإخـ ـ ــراج أح ـم ــد ش ـف ـيــق) ال ــذي
تـبـثــه ق ـنــاة  osnحـصــريــا (م ــن اإلثـنــن
إلى الخميس  18:00بتوقيت بيروت).
لم ّ
تمر أشهر على انتهاء الجزء االول
ّ
م ــن «ال ـه ـي ـب ــة» ح ـتــى أط ـ ــل ت ـيــم حسن
بمشروع آخــر .انتظر الجميع عودته
إلــى الـشــاشــة الـصـغـيــرة ،بعمل ضخم
أو أقـلــه ي ــوازي مــا قـ ّـدمــه فــي «الهيبة»
لناحية الـكــاراكـتـيــر ال ــذي جـســده .في
هذا السياق ،حافظ حسن على شكله
الـخــارجــي ال ــذي أطــل بــه فــي مشروعه
الرمضاني ،تحديدًا لحيته الطويلة،
وأط ــل ب ــدور خــالــد فــي «عــائـلــة الـحــاج
ن ـ ـع ـ ـمـ ــان» .لـ ـك ــن امل ـ ـض ـ ـمـ ــون م ـخ ـت ـلــف
كـلـيــا« .عــائ ـلــة ال ـحــاج ن ـع ـمــان» يعالج
ق ـض ـي ــة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ت ـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي ف ـلــك
م ـعــامــل ال ـخ ـشــب ف ــي دمـ ـي ــاط .يـتــألــف
املسلسل من  70حلقة ،ستعرض على

جــزء يــن ،لكنه لــن يكون ضمن الخطة
الــرمـضــانـيــة ل ـعــام  .2018فـقــد وجــدت
شــركــة «ال ـصـ ّـبــاح» املنتجة للعمل ،أن
حسن سيطل فــي شهر الـصــوم املقبل
بـعـمــل واح ــد وه ــو ال ـج ــزء ال ـثــانــي من
«الهيبة» الذي ينطلق تصويره بداية
ع ــام  .2018يـخــرج الـعـمــل الـحــالــي من
ق ـل ــب ق ـص ــة م ـس ـت ــوح ــاة م ــن املـجـتـمــع
املـ ـ ـص ـ ــري ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـخ ـب ــط ب ـم ـشــاك ـلــه
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة .رغ ــم
أنـ ــه ال ي ـ ــزال م ــن امل ـب ـك ــر ال ـح ــدي ــث عــن
ّ
مــدى نـجــاح امل ـشــروع أو فشله ،إال أن

يفتقد الجزء األول من العمل
لعنصر الحركة
متابعة الحلقات التي عرضت لغاية
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ت ـع ـط ــي ص ـ ـ ــورة م ـب ــدئ ـي ــة عــن
االط ــار ال ـعــام .فــي أحــد قـصــور دمياط
املتواضعة ،تــدور القصة حــول عائلة
الـحــاج نعمان (صــاح عبدالله) الــذي
ي ـت ـح ـض ــر وزوج ـ ـت ـ ــه الـ ـث ــانـ ـي ــة نـجـيــه
(ص ـف ــاء ال ـطــوخــي) لـ ــزواج اب ـنــه خــالــد
(ت ـي ــم حـ ـس ــن) .ال ـعــائ ـلــة ت ـتــألــف م ــن 3
ب ـ ـنـ ــات ،وصـ ـب ــي وحـ ـي ــد (م ـ ــن ال ـ ـ ــزواج
ال ـث ــان ــي ل ـل ـحــاج ن ـع ـم ــان) ،وسـ ــط كيد
الوالدة وابنتيها .في الحلقات األولى،
ت ـتــوجــه األنـ ـظ ــار إلـ ــى ال ـع ــري ــس ال ــذي
يعاني من تقلبات نفسية جراء بعض

املشاكل التي سيتعرف إليها املشاهد
في الحلقات املقبلةّ .
يتم إجباره على
ال ــزواج مــن فــوزيــة (هبة مـجــدي) التي
ت ـج ــد ن ـف ـس ـهــا ب ــال ـت ــال ــي ض ـح ـيــة ه ــذا
االرت ـبــاط بسبب طمع والــدهــا بثروة
الـ ـح ــاج ن ـع ـم ــان .ك ــل هـ ــذه الـتـفــاصـيــل
ّ
ل ــم تـكــن م ـشـ ّـوقــة ،ك ــأن امل ـشــاهــد سبق
أن ش ــاه ــده ــا ف ــي ال ـ ــدرام ـ ــا امل ـص ــري ــة.
حلقات يشوبها اإليـقــاع الـبـطــيء ،من
ّ
دون أن يشعر املتابع بالتعلق ملعرفة
تـطــوراتـهــا .مــع العلم أن ال غـبــار على
أداء امل ـم ـث ـلــن ال ــذي ــن ل ـعــب ك ــل واح ــد
منهم مهامه بنجاح .لكن ملن ال يعرف
ّ
تفاصيل العمل ،فــإن حلقاته املشوقة
ً
ستنطلق متأخرة قليال ،ألن تيم حسن
سيظهر الح ـقــا ب ــدور ث ــان .إذ يجسد
شخصيتني :األولــى تكون في الحقبة
الــزمـنـيــة األول ــى مــن الـحـلـقــات (أواخ ــر
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات) ون ـ ــراه ـ ــا ش ـخ ـص ـيــة
ت ـع ــان ــي مـ ــن الـ ـهـ ـل ــوس ــة .أم ـ ــا ال ـح ـق ـبــة
الثانية فهي عندما يموت األب ويظهر
بشخصية االبــن الذي
تيم مــرة أخــرى ّ
يعود للمطالبة بحقه وينتقم لوالدته.
إذًا ،ي ـف ـت ـق ــد الـ ـ ـج ـ ــزء األول ل ـع ـن ـصــر
الـ ـتـ ـش ــوي ــق ،ف ـك ـي ــف س ـي ـخ ــرج ال ـ ّح ــاج
نـعـمــان مــن رك ــوده كــي يمسك ســنــارة
املشاهد ويكمل حلقاته الـ 70؟
«ع ــائ ـل ــة الـ ـح ــاج نـ ـعـ ـم ــان» :م ــن اإلثـ ـن ــن إل ــى
الخميس  18:00بتوقيت بيروت على osn
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وقفة

درس خصوصي
في عشق «المملكة»
فراس خليفة

ُ
ُ ُ
«امل ّطلع» وهو ُمح ّق على األغلبّ .
لكن الجملة
«بــدأت األزمــة اآلن» .جزم الرجل
ِ
َّ
يومني
الـتــالـيــة ّ الـتــيُ ت ـ َّفــوه بـهًــا فــي بـ ّـر ُنــامــج ّ «نـهــاركــن سـعـيــد» عـلــى  lbciقـبــل َ
تستحق أن تخلد فعال .قال الرجل إن األزمة هي «أزمة اللبنانيني مع أنفسهم ِلا
سيجلبون على أنفسهم من مشاكل بسبب غضب استراتيجي عند اآلخرين
في ّ
مقدمهم السعودية».
ّ
بدت كلمات فارس خشان أشبه بتصريح ألحد «جنراالت» الجيوش الكبرى
وليس ُ
لرجل قـ ّـرر أن ينتقل قبل سنة من مهنة الصحافة إلى «عالم الرواية»
َ ً
عـلــى ح ــد قــولــه ف ــي تـصــريــح س ــاب ــق .ول ـكــن م ـه ــا .م ــا ه ــو تـعــريــف «الـغـضــب
االستراتيجي» بلغة السياسة والعسكر؟ في املقابلة التي بدت خاللها املذيعة
«سحر باريس» وبـ «سطوة» الضيف في الوقت ذاته،
ديما صادق مأخوذة بـ ِ
ً
ّ
قـ ّـدم فــارس خشان «مطالعة دفاعية» ّ
«مظلومية السعودية» أوال
مطولة حول
ّ
ّ
ُمركزًا على فكرة رئيسية واحــدة :للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها في
َ َ ُ ّ
ّ
ّ
مواجهة ما أسماها «دينامية التتييس» التي يتبعها حزب الله! يبرع خشان
دائمًا في ابتكار مصطلحات جديدة ،لكن فائض الحماسة و«الغضب» غالبًا
ً
ّ
مثال في مقابلته األخيرةَّ ،
شبه
منطقية .فهو
ما يأخذه إلى استنتاجات غير
السعودية اآلن بحالة إسرائيل غداة حرب تموز  .2006قال إن األخيرة
وضع ّ
وإن لم تحقق اهدافها في تلك الحرب ،إال انها حصلت على ما تريده من خالل
فرض ترتيبات أمنية على الحدود« .السعودية ستحصل في النهاية على ما
كررها أكثر من ّ
تريده»َّ .
مرة .قال أيضًا« :حذار من اللعب في الحديقة الخلفية
للسعودية»« ،مــا حــدا يواخذ اململكة العربية السعودية بــاإلجــراءات اللي بدها
تاخدها»« ،بعد ما صار شي بعدنا مبلشني» وغيرها.
َمن َّفوض ُ
الرجل أن يكون ناطقًا باسم السياسة السعودية الخارجية لدرجة
ّ
َ
«ملكيًا أكثر من امللك» واململكة معًا؟ استفاض ضيف «نهاركن سعيد»
أنه بدا
في الحديث عن «أدوار اململكة اإليجابية جدًا».
قال بثقة كبيرة ّإن «امللفات املطلوبة من اململكة
في املنطقة ومساهماتها االيجابية فيها أكبر
بكثير مــن أن ُي َ
سمح لبعض األجنحة التابعة
لـلـحــرس ال ـث ــوري ال ـعــابــرة لـلــوطـنـيــة ف ــي لـبـنــان
ُوالـعــراق واليمن وســوريــا وأفغانستان مــن أن طغت على
تعرقل كل ذلك»! برأيه ،السعودية داعية
سالم اإلعالم اللبناني
ّ
ومحبة ،واآلخرون هم «األشرار» .لم تسأل ديما
ذهنية عدم
صــادق عما أسماه الضيف أنــه جناح للحرس
ّ
ال ـثــوري فــي لـبـنــان ول ــم تنبس ببنت شـفــة عن
المس
ّ
ماهية «الــدورااليـجــابــي» للسعودية
«المقدس
غيرها.على األقــل بـ
َّ
في اليمن .ال هذه وال تلك وال
تـبـ َّـخــرت أسـئـلــة املــذيـعــة املـشــاكـســة .لكنها مع السعودي»
ذل ــك ،ألـ ّـحــت ال ـســؤال عـلــى ضيفها عــن «أدوات
املواجهة» التي تمتلكها السعوديةّ .
مرة أخرى،
يـضــع خ ـشــان نـفـســه فــي م ـقــام الـنــاطــق باسم
«اإلدارة السعودية»ّ ،
ملوحًا هــذه املـ ّـرة بنموذج
الحصار الخليجي ضد قطر« .ولكن نحنا ما
رح نقدر نواجه أي ضغط اقتصادي ومالي على لبنان» .غريب أمــر الـ ّـر ُجــل.
ّ
يبرر خطوات اآلخــريــن ويجزم باستحالة مواجهتها أيضًا .وهــو بذلك يريد
اللبنانيني التسليم بلعبة االبتزاز التي تمارسها السعودية طاملا أنها في
من ُ
َ
موقع «املعتدى عليه»! يقول في السياق« :حذار من إغضاب املدى االستراتيجي
املالي واالقـتـصــادي للبنان واملتمثل في الخليج» .الغضب إذًا مـ ّـرة أخــرى! لم
ّ
ّ
ّ
املستجدة» لدى الرأي العام
يكتف خشان بذلك ،بل حذر اللبنانيني من «النفرة
ِ
السعودي من لبنان« .بدنا ننتبه .هيدي مملكة وعندها قواعد شعبية كمان .ما
ّ
يفكر انو بس بلبنان في قواعد شعبية» .أضاف بطريقة استعالئيةّ :
«إيانا
حدا
أن ّ
نحول الرأي العام هناك الى إرادة شعبية سعودية».
لم يكن منطق إيجاد األعــذار لسياسات اآلخرين حكرًا على الضيف وحده،
فقامت «املضيفة» بتعزيز الفكرة من خالل إشارتها إلى «ريتويت» ملواطن
اللبناني املقيم فــي السعودية بحبك كتير بس
سـعــودي يـقــول فيها« :أخ ــي ّ ً
أنــا كمان بحاجة للشغل»ُ ،م َعلقة« :هـيــدا املشهد بعمرنا مــا شفناه لبنانيًا
ّ
عقود طويلة ،طغت على معظم
سعوديًا» .يوافقها خشان« :تمامًا تمامًا»ِ .ل ٍ
َّ
اإلعــام اللبناني (والعربي) ّ
«املقد ُس السعودي» في لعبة
ذهنية عدم املـ ّـس بـ
تواطؤ داخل منظومة اإلعالم والسياسة واالقتصاد املسيطرة .حسب أدبيات
املنظومة إياها ،فإن كل األنظمة العربية فاسدة وديكتاتورية .أما السعودية فهي
«مملكة الخير» (من املفيد العودة إلى تحقيق الزميل محمد نزال في «األخبار»
بعنوان :هكذا مألت السعودية أفواه الصحافيني ذهبًا) .حتى ّأن النائب وليد
جنبالط ّ
غرد في بداية األزمة الراهنة بلغة االستعطاف للسعودية (عاد وحذف
التغريدة الحـقــا) عندما قــال «كــم يشعر لبنان واللبنانيون بالوحدة واليتم
في هذا الوقت كون اململكة السعودية غاضبة عليهم وعلى أبنها وابن لبنان
ّ
البار سعد رفيق الحريري»! وال يتسع املقام وال املقال لإلشارة إلى مواقف
سياسيني لبنانيني مــن مـشــارب عــديــدة حــول «ك ـ َـرم» السعودية فــي مراحل
ّ
خطاب «عاشت السعودية» للرئيس السابق ميشال
متفرقة بلغت ذروتها في
ُ
سليمان! الذهنية إياها تريد للبنان أن يبقى دولــة صغيرة وضعيفة تعيش
على موائد وأموال اآلخرين ،وهي ذهنية ّ
تعبر أيضًا عن نهج حاكم سائد ليس
حكرًا على فريق سياسي واحد .في مسرحيته الشهيرة ّ«شي ُ فاشل» ،أشار
زياد الرحباني ساخرًا إلى مشهد «غضب األهالي» الذي كلف املنتج املفترض
عشرة آالف ليرة لبنانية .ترى ما هي كلفة «الغضب االستراتيجي» الذي أشار
ّ
إليه خشان في «نهاركن سعيد»؟
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وزعت ّأول مـن أمس في احتفـال «جوائز الموسـيقى األميركيـة» ،إال ّأن النجمـات خطفن األنظـار بعروضهن
علـى الرغـم مـن سـيطرة المغنيـن الرجـال على معظـم الجوائز التـي ّ
الحيـة علـى مسـرح «مايكروسـوفت» فـي لـوس أنجليـس ،وعلـى رأسـهن بينـك وليـدي غاغـا وكريسـتينا أغيليـرا وكيلـي كالركسـون .حصـد برونـو مـارس جائـزة «فنـان العـام»،
ّ
فيمـا نـال نايـل هـوران ،العضـو السـابق فـي فرقـة «وان دايركشـن» ،جائـزة «أفضـل فنـان جديـد للعـام» ،قبـل أن يفـوز لويـس فونسـي ودادي يانكـي مـن بويرتوريكـو ،والكندي
جاسـتين بيبـر معاً بجائـزة «أفضـل أغنيـة جماعيـة» عـن «ديسباسـيتو» .أمـا جائـزة «أفضـل فريـق روك بديـل» ،فكانـت مـن نصيب فرقـة «لينكيـن بـارك» التـي أهدتها إلـى مغنيها
األساسـي تشسـتر بنينغتـون الـذي انتحـر فـي تمـوز (يوليو) الماضـي .وكان الفتًا حصـول النجمة المخضرمـة ديانا روس علـى جائزة عن مجمـل أعمالها ،وقد أخذت لها عدسـات
المصوّريـن لقطـات عـدّة قبـل انطلاق الحـدث مـع المنتـج بيـري غـوردي (الصـورة)( .ألبيرتـو إي .رودريغيز ـــ أ ف ب)

مرجعيون على أهبة االستعداد للميالد

بين النبطية وبيروت
«م ْع َز ْف»
حفلتان لـ ِ
ضمن النسخة الثانية لـ
«مهرجان املوسيقى األصيلة
للطالب» ،وبعد سلسلة من
التمارين واللقاءات مع املشاركني
وأربع ورش عمل ،تدعو مبادرة
َْ
«م ْعزف» لحضور الحفلة
ِ
ّ
املوسيقية األولى (بدعم من
«صالت :روابط من
مشروع ِ
خالل الفنون») في  25تشرين
الثاني (نوفمبر) الحالي في
«سينما ستارز» (النبطية).
ّ
سيقدم املشاركون ثالث وصالت
ّ
غنائية وعزفية في مقام الراست
ّ
والبياتي والحجاز .يذكر أن
هذه الحفلة تجري ،على أن تقام
السهرة الثانية في  1كانون ّ
األول
(ديسمبر) في قبو «كنيسة مار
يوسف» (األشرفية).
 25تشرين الثاني ـ  19:00ـ «سينما
ستارز» (النبطية ـ حي امليدان ـ
جنوبًا) 1 /كانون ّ
األول ـ  20:00ـ
قبو «كنيسة مار يوسف» (مونو ـ
بيروت) .الدخول مجاني.

هذه السنة ،لبست جديدة مرجعيون ثوب عيد امليالد باكرًا .في ساحة
البوليفار عند املدخل الرئيسي للبلدة اللبنانية الجنوبية ،رفعت
البلدية قبل ّأيام شجرة خضراء ضخمة غطتها الزينة الحمراء الالفتة.
فالطقس املعتمد منذ انتخاب املجلس البلدي برئاسة أمل الحوراني
ّ
يتميز بحجم الشجرة
عام ( 2010الرئيس الحالي لدورة ثانية)،
في ُ
التي تعد من األطول بني تلك املستخدمة في إطار زينة عيد امليالد في
الجنوب عمومًا .منذ عام  ،1998كسرت البلدة قمع االحتالل اإلسرائيلي
ّ
وزينت الشوارع ومداخل
البيوت ،في سابقة الفتة
على الشريط الحدودي
املحتل حينذاك .وبعد
التحرير في عام ،2000
حافظت عاصمة القضاء
على ّ
تميزها .لم يتقصر
ّ
هذا التميز على الزينة
فقط ،إذ تهدف البلدية
ّ
واملعنيون إلى استقطاب
أكبر عدد من أهالي املنطقة
وأبناء مرجعيون ،وهم في
معظمهم إما مهاجرون أو
مقيمون في بيروت ،لقضاء
العيد في ربوع الجديدة.
احتفال إضاءة الزينة،
وعروض الشارع ،وتوزيع
الهدايا على األطفال ،برنامج
احتفالي متواصل وثابت.
زينة مرجعيون تالقيها
زينة البلدات املجاورة بدءًا
من الخيام مرورًا ببالط،
وبرج امللوك ،وكفركال ،التي
تنصهر جميعها في مشهد
(علي حشيشو)
فرح واحد.

