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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

في الواجهة

ساترفيلد في لبنان« ...سرًا»!
فيماتنهمك القوى المشاركة في الحكومة بمحاصصة التعيينات ،رسم مفتي الجمهورية خطًا أحمر يحول دون محاسبة
الرئيس األسبق للحكومة فؤاد السنيورة في ّ
أي ملف متصل بعمله السابق في وزارة المال أو في رئاسة مجلس الوزراء،
ّ
مانحًا إياه صك براءة شاملة!
ّ
م ــن دون إع ـ ــان ُم ـس ـ َّـب ــق ،حـ ــط نــائــب
ُم ـســاعــد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ديـ ـفـ ـي ــد
س ــات ــرف ـي ـل ــد فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،فـ ــي زي ـ ــارة
تستمر يــومــن ،على ج ــدول أعمالها
لقاءات ستجمعه برئيسي الجمهورية
والحكومة ووزير الخارجية وعدد من
امل ـســؤولــن الـلـبـنــانـيــن .وق ــد استهل
امل ــوف ــد األم ـي ــرك ــي ن ـشــاطــاتــه بـعـشــاء
ّ
اللبنانية
مساء أمس مع وزراء القوات
األرب ـعــة (غ ـســان حــاصـبــانــي وريـشــار
قيومجيان وكميل بوسليمان ومي
ش ـ ــدي ـ ــاق) ،وال ـ ــوزي ـ ــرة ف ـيــول ـيــت خـيــر
الـلــه وزوج ـهــا الــوزيــر الـســابــق محمد
الصفدي وسفيري الــواليــات املتحدة
إليزابيت رتـشــارد وبريطانيا كريس
رامـبـلـيـنــغ واملـنـسـقــة ال ـخــاصــة لــامــم
امل ـت ـح ــدة ب ــاالن ــاب ــة ف ــي ل ـب ـنــان بــرنـيــل
كـ ـ ـ ـ ــاردل ،واألم ـ ـي ـ ـنـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوات
ش ــان ـت ــال س ــرك ـي ــس .وق ــال ــت م ـص ــادر

لـ«األخبار»:
مصادر القوات
ُ
زيارة ساترفيلد لم يعلن
عنها بسبب التدابير األمنية
الـ ـق ــوات لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «ال ــزي ــارة لم
ُيعلن عنها بسبب التدابير األمنية»،
م ـش ـيــرة إل ــى أن «ال ـع ـش ــاء يــأتــي على
هامش جــدول األعـمــال الرسمي الذي
سـيـبــدأه ســاتــرفـيـلــد ال ـي ــوم» .وبسبب
انطالقة الحكومة الجديدة أتى «هذا
الـعـشــاء بـهــدف الـتـعــرف على ال ــوزراء
القواتيني الـجــدد ،والـنـقــاش فــي آفــاق
امل ــرح ـل ــة الـ ـج ــدي ــدة ،ف ــي ظ ــل امل ـش ـهــد
ال ـجــديــد ف ــي املـنـطـقــة ،بــاإلضــافــة الــى
ملفات سياسية ومالية ،وكذلك قضية
النازحني السوريني».
ـظــر ال ـك ـث ـيــر من
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ت ـن ـتـ
ِ
ّ
امللفات طاولة مجلس الــوزراء لبتها،
م ــن املـ ــوازنـ ــة إلـ ــى ال ـك ـه ــرب ــاء واملـ ـي ــاه
ً
وال ـن ـفــايــات وال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة ،فضال
عــن االزم ــة املالية واالقـتـصــاديــة التي
تحكم البالد منذ سنوات .لكن القوى
املشاركة في الحكومة ارتــأت أن تبدأ

دريان :السنيورة خط أحمر (مروان طحطح)

العمل مــن املحاصصة ،وتـحــديـدًا في
الـتـعـيـيـنــات األمـنـيــة واإلداري ـ ــة .وأول
جولة محاصصة ستكون في املجلس
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي الـ ـجـ ـي ــش ،م ــع تــرق ـيــة
أربعة عمداء إلى رتبة لواء ،هم:
العميد أمــن الـعــرم (سيتولى رئاسة
األركان)
ال ـع ـم ـي ــد م ـ ـيـ ــاد إس ـ ـحـ ــق (س ـي ـت ــول ــى

املفتشية العامة)
العميد إلياس شامية (عضو متفرغ)
العميد محمود األسمر (األمــن العام
للمجلس االعلى للدفاع).
وبـ ـع ــد امل ـج ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ي ـجــري
ال ـب ـحــث ع ــن خـلـيـفــة لــرئ ـيــس مجلس
شــورى الدولة القاضي هنري خوري
الذي أحيل على التقاعد قبل أسابيع.

ّ
ول ــم ُيـحـســم بـعــد إذا مــا ك ــان املــرشــح
ل ـخ ــاف ــة خـ ـ ــوري س ـي ـك ــون م ــن ق ـضــاة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــورى أو م ـ ــن ال ـق ـض ــاء
ال ـع ــدل ــيُ .
وي ـب ـح ــث م ـلــف الـتـعـيـيـنــات
بـصــورة حثيثة (وســريــة) بــن رئيس
ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري وال ــوزي ــر
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل .وإذا ك ــان ــت ال ـق ــوى
املشاركة في الحكومة تعد اللبنانيني

بـتـغـيـيــر س ـلــوك ـهــا وس ـيــاســات ـهــا في
ش ـت ــى املـ ـ ـج ـ ــاالت ،ف ـ ــإن ط ــري ـق ــة إدارة
التعيينات ال توحي سوى باستمرار
ال ـس ـبــل نـفـسـهــا :مـحــاصـصــة طائفية
وم ــذه ـب ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة ،م ــن دون أي
اعـ ـتـ ـب ــار مل ـع ـي ــار الـ ـكـ ـف ــاءة ،ط ـب ـعــا مــع
اإلص ـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى م ـخ ــال ـف ــة ال ــدسـ ـت ــور
م ــن خ ــال تـثـبـيــت ال ـتــوزيــع الـطــائـفــي

من السنيورة  1999إلى السنيورة  :2019التسوية آتية
واملــذه ـبــي ملــراكــز الـفـئــة االولـ ــى ،فيما
يـنــص الــدسـتــور عـلــى امل ـ ــداورة .كذلك
تثبيت مبدأ الفدرالية املذهبية،
يجري ّ
إذ ال ي ـتــدخــل أي فــريــق سـيــاســي في
تعيينات املوظفني الــذيــن ال ينتمون
إلى مذهبه.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،وت ـع ـق ـي ـبــا ع ـل ــى مــا
أث ـيــر ب ـشــأن ح ـســابــات ال ــدول ــة املــالـيــة
وتـ ـب ـ ُّـرع ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق لـلـحـكــومــة
ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة ل ـل ــدف ــاع ع ــن نـفـســه،
رغ ــم أن أحـ ـدًا ل ــم يــوجــه ل ــه ّ
أي ات ـهــام،
وب ـ ـعـ ــد إعـ ـ ـ ــان ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل عـبــر
ش ــاش ــة ق ـنــاتــه ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة أول من
أم ــس أن «ال ـس ـن ـي ــورة ه ــو ال ـطــائ ـفــة»،
قــرر التيار تأكيد الحصانة املذهبية
للسنيورة ،من خالل استقبال الرئيس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري م ـف ـتــي ال ـج ـم ـهــوريــة
الـ ـشـ ـي ــخ عـ ـب ــد الـ ـلـ ـطـ ـي ــف دري ـ ـ ـ ـ ــان فــي
الـســراي الحكومي ،وإعــان األخير أن
«السنيورة خــط أحـمــر» .وقــال املفتي:
«ه ــذه رســالــة واض ـحــة مـنــي ،إن دولــة
ال ــرئـ ـي ــس ف ـ ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة هـ ــو خــط
أحـمــر ،ألنــه رجــل دول ــة بامتياز ،وهو
الــذي أعــاد الى مالية الدولة الشفافية
والـصــدقـيــة ،وهــو قيمة وقــامــة كبيرة
نعتز بها وندافع عنها ضد أي افتراء».
وفـ ــي اإلط ـ ـ ــار ع ـي ـن ــه ،م ــن امل ـن ـت ـظــر أن
يـعـقــد وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خليل
مؤتمرًا صحافيًا يعلن فيه نتائج ما
توصلت إليه دوائــر وزارة املال بشأن
ق ـط ــع ال ـح ـس ــاب (ج ـ ـ ــردة ب ـم ــا أنـفـقـتــه
الــدولــة ومــا ورد إليها مــن أم ــوال ،في
كل سنة على حدة) .وأكد خليل لقناة
«أم ت ــي ف ــي» أم ــس أن «وزارة املــالـيــة
أنجزت قطع الحساب وحساب املهمة
ُ
نتيجة التدقيق ،وسيتم تحويلهما
الى ديوان املحاسبة ومجلس الوزراء
ب ــن ل ـح ـظــة وأخـ ـ ـ ــرى ،وع ـل ــى مـجـلــس
َ
ال ـ ـ ـ ــوزراء أن ي ـح ـ ّـول ـه ـم ــا الـ ــى مـجـلــس
ّ
ال ـ ـنـ ــواب بـ ـمـ ـش ــروع ق ـ ــان ـ ــون» .وش ـ ــدد
عـلــى أن «م ــوازن ــة ع ــام  2019جــاهــزة
وأحلتها على مجلس ال ــوزراء في آب
 ،2018لكنها لــم تناقش لـعــدم وجــود
حـكــومــة» .وق ــال« :سـيـصــار ال ــى إق ــرار
ق ـطــع ال ـح ـســاب واملـ ــوازنـ ــة بــال ـتــزامــن،
االم ــر ال ــذي لــم يـحـصــل مـنــذ س ـنــوات،
ويجب إقرار املوازنة اليوم قبل الغد».
ولـفــت خليل ال ــى أن ــه «غـيــر راض عن
املوازنة ،ألن ّفي املوازنة مبالغ كبيرة
ُ
يجب أن تخفض بشكل ملحوظ ،كما
ي ـجــب أن تـتـضـمــن ب ـن ــودًا إصــاحـيــة
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،واإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات ل ـ ــن ت ـش ـمــل
ضرائب على املواطنني».
(األخبار)

تقرير

نقوال ناصيف
مــا حــدث فــي  2كــانــون األول  2006أن
رسم املفتي الشيخ محمد رشيد قباني
م ــن ح ــول الــرئ ـيــس فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة،
رئيس الحكومة آنــذاك ،والسرايا أول
«خــط أح ـمــر» .مــا قــالــه قباني آن ــذاك -
بعدما أقفلت قوى  8آذار وسط بيروت
ونصبت خيامها فيه على بعد أمتار
مـ ــن الـ ـس ــراي ــا  -رفـ ـض ــه مـ ــا ش ـ ــاع عــن
اح ـت ـمــال اج ـت ـيــاح ـهــا ،ك ــي يـ ّضـيــف أن
إسقاط رئيس الحكومة السني بالقوة
ّ
محظر .وهــو مغزى «الـخــط األحـمــر».
فــي مــا أدل ــى بــه خـلــف قـبــانــي ،املفتي
عبد اللطيف دريان البارحة عن «خط
أحمر» على الرجل نفسه ،من دون أن
يكون هذه املــرة رئيسًا للحكومة ،هو
نفسه الذي ال يكتفي بوقوف الطائفة
أم ــام الـشـخــص ّ ،بــل يـنــذر ب ــأن البديل
منه اشتباك ســنــي  -شيعي مــن فوق
السطوح.
ّ
تــوقــف االشتباك عند هــذا الـحــد ،لكن
ّ
ال ـس ــاب ـق ــة رسـ ـخ ــت وت ـ ـ ـكـ ـ ــررت .أمـ ــس،
االث ـن ــن ،اسـتـعـيــدت بــرســالــة مماثلة
بقوتها مصدرها السرايا التي يقيم
فيها رئيس الحكومة سعد الحريري
ودار اإلفتاء التي زارتها .ما يقتضي
اسـتـخــاصــه م ــن املــؤت ـمــر الـصـحــافــي
لـلـسـنـيــورة (األول مــن آذار) واملــوقــف

ّ
الـســنــي «الـشــرعــي» الـبــارحــة ،أن ملف
مـكــافـحــة ال ـ ُف ـس ــاد ،ع ـنــد أول امـتـحــان
َ
جـ ـ ـ ّـدي ،إمـ ــا أقـ ـ ِـفـ ــل أو ه ــو ع ـلــى وشــك
ختمه .املضي فيه ،وتحديدًا الــدوران
م ــن ح ـ ــول الـ ـ ـ ــ 11م ـل ـي ــار دوالر ودور
السنيورة وحكومته فيه ،من شأنه أن
يضع االستقرار السياسي على املحك.
ليست املرة األولى أيضًا تثار عاصفة
م ــن ح ــول ــه .ال يـ ــزال ال ــرج ــل ،مـنــذ عقد
ونـ ـص ــف ع ـق ــد مـ ــن الـ ــزمـ ــن ّب ـص ـع ــوده
وهـبــوطــه ،الشخصية السنية األكثر
إثارة للجدل والخالف على تقييمها:
عندما يكون رئيسًا للحكومة يصبح
ه ــو  -ال رئ ـيــس حــزبــه  -ال ــرق ــم واح ــد
في طائفته .ما إن يخرج من السرايا
يمسي أيضًا الرقم واحد في طائفته،
وإن ترأس الحكومة رئيس حزبه.
عندما عزم الرئيس إميل لحود ،في
مطلع عهده ،على فتح ملف مكافحة
الفساد بذريعة اكتشاف إه ــدار مال
ّ
عام ،في عز املواجهة بينه والرئيس
رفـيــق الـحــريــري ال ــذي آثــر االنضمام
إلــى املعارضة ،كانت صدمة توقيف
الــوزيــر الـســابــق شــاهــي برصوميان
فــي آذار  1999فــي ملف بيع رواســب
ن ـف ـط ـيــة .م ــن ث ــم ف ـت ــح م ـل ــف مـحــرقــة
النفايات فــي بــرج حـمــود ،وقـيــل عن
مسؤولية السنيورة عــن إه ــدار مال
عــام بسببها .حـيـنــذاك ،رغــم مــا قيل
عـ ــن ت ـس ـي ـي ــس الـ ـت ــوقـ ـي ــف وت ــوخ ـي ــه
تـصـفـيــة ح ـس ــاب ــات ،أب ـقــى ال ـحــريــري
األب االشتباك بينه ولحود في نطاق
سـيــاســي ب ـحــت ،دون ـم ــا أي إش ــارات
استثمار مذهبي ،ســواء باستهداف
الــوزيــر الـســابــق لـلـمــال ،أو الحريري
نفسه املعني املباشر باملواجهة مع
رئـيــس الـجـمـهــوريــة .هــو ال ـعــارف أن
دمشق  -حليفة الرجلني  -وهــي في
ذروة نفوذها في لبنان ،ليست على
الحياد بينهما .حينذاك تدحرجت
كــرة ثلج املحاسبة واملــاحـقــة وفتح
امللفات التي اقتصرت على الحريري
ورج ـ ـ ــاالت ح ـكــومــاتــه وفـ ــي اإلدارة،
كـبــاســم الـسـبــع وآغـ ــوب ديـمــرجـيــان،
ون ــواب كحبيب حكيم (ص ـ ّـوب عليه
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة آنـ ـ ــذاك م ـي ـشــال امل ـ ّـر
ل ـت ـص ـف ـيــة حـ ـس ــاب شـ ـخـ ـص ــي) ،إل ــى
م ــدي ــري ــن ع ــام ــن لـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ال ـب ـي ـئــة
واآلثار واالتصاالت وموظفني كبار،
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Something
Priceless.

اقتراحا قانونين للسيد :رفع السرية المصرفية وال حصانة لمسؤول في الخض ــوع للتحقيق
«ألن أغ ـن ـيــة ال ـف ـس ــاد ه ــي ال ـضــاربــة
ف ــي ال ـس ــوق الـ ـي ــوم» ،و«ألن ال ــدول ــة
ب ــات ــت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـح ـص ــان ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي وجـ ــه الـ ـق ــان ــون مــن
أعـ ـل ــى م ـس ـتــويــات ـهــا إلـ ــى أدنـ ــاهـ ــا»،
اع ـ ـلـ ــن الـ ـن ــائ ــب ج ـم ـي ــل الـ ـسـ ـي ــد أن ــه
س ـي ـت ـقــدم ف ــي ال ـج ـل ـســة الـتـشــريـعـيــة
التي تعقد غـدًا باقتراحي قانونني
مـعـجـلــن م ـك ــرري ــن ،أح ــده ـم ــا بــرفــع
السرية املصرفية عن املسؤولني في
الدولة ،والثاني برفع الحصانة عن
الخضوع للتحقيق.
وأوضح السيد ،في مؤتمر صحافي
أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح رفـ ـ ـ ــع الـ ـس ــري ــة
املـ ـص ــرفـ ـي ــة ي ـش ـم ــل كـ ــل املـ ـس ــؤول ــن
فــي الــدولــة «مــن رئـيــس الجمهورية

ليست المرة األولى التي
تحمي فيها دار اإلفتاء
الرئيس فؤاد السنيورة.
في  2كانون األول 2006
حضر المفتي الشيخ محمد
رشيد قباني إلى السراياّ ،
وأم
المصلين في قاعتها
الكبرى بحضور السنيورة
الذي اعتاد في األحوال
العادية التوجه ،كل
جمعة ،مشيًا إلى الجامع
العمري الكبير ألداء الصالة

Start

إل ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــاجـ ــب» وك ـ ـ ــل املـ ـس ــؤول ــن
فـ ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ـ ـمـ ـ ّـولـ ــة ك ـل ـي ــا أو
جــزئ ـيــا م ــن ال ــدول ــة ،ع ـلــى أن يشمل
«امل ـس ــؤول ــن وأزواج ـ ـهـ ــم وأوالده ـ ــم
وأح ـ ـ ـفـ ـ ــادهـ ـ ــم وأص ـ ـه ـ ــرت ـ ـه ـ ــم» ،وأن
«تـ ـطـ ـب ــق عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــن تـ ــولـ ــى ه ــذه
امل ـس ــؤول ـي ـُـات م ـنــذ عـ ــام  1991بـمــن
فـيـهــم مــن أح ـي ـلــوا عـلــى الـتـقــاعــد أو
أص ـب ـحــوا خـ ــارج ال ـخــدمــة أو كــانــوا
م ـتــوفــن» ،الفـتــا إل ــى أن التنفيعات
ال ـس ـيــاس ـيــة ح ـ ّـول ــت ّوظ ــائ ــف كـثـيــرة
ف ــي ال ــدول ــة إل ــى «ج ــن ــات وظـيـفـيــة»
بــاتــت حـكـرًا على األق ــارب واملـعــارف
واألزالم ،مسميًا على سبيل املثال
م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان وكـ ــازي ـ ـنـ ــو ل ـب ـن ــان
وهيئة «أوجيرو» والـ «ميدل إيست»

و«إنـ ـت ــرا» وغ ـي ــره ــا .وأش ـ ــار إل ــى أن
االقـتــراح يعتبر «املـســؤول املنتخب
ً
أو امل ـعـ ّـن مـسـتـقـيــا حـكـمــا فــي حــال
الرفض الصريح لهذه الشروط».
ّ
وعــلــل السيد اقـتــراح رفــع الحصانة
عــن الخضوع للتحقيق بــأن مقدمة
الــدسـتــور تشير إل ــى أن اللبنانيني
سواسية أمام القانون ،وبالتالي إن
«التفسير املوسع للحصانة مخالف
للدستور ،والــدولــة بــاتــت مجموعة
من الحصانات .إذ ال يمكن استدعاء
وزير أو نائب أو مدير عام أو موظف
ـام أو مـهـنــدس أو طـبـيــب أو
أو م ـح ـ ٍ
غيرهم من دون طلب رفع حصانة أو
إذن مسبق» .وأوضــح أن حصانات
ال ــرؤس ــاء وال ـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب يجب

أن تـســري فقط فــي مــراحــل املالحقة
واالدعــاء والتوقيف واملحاكمة ،وال
ينبغي أن تـســري على «االسـتــدعــاء
للتحقيق الــذي يجب أن يخضع له
ال ـج ـم ـيــع ب ــا ح ـصــانــة وال إذن مــن
أحــد» .وينص اقـتــراح القانون على
أن ـ ــه «ي ـع ـت ـب ــر الـ ـخـ ـض ــوع لـلـتـحـقـيــق
ـاض م ــن اإلج ـ ـ ــراء ات ال ـتــي ال
أمـ ــام قـ ـ ٍ
تـشـمـلـهــا ال ـح ـصــان ــة وال تـسـتــدعــي
االسـ ـتـ ـئ ــذان امل ـس ـبــق م ــن أي سـلـطــة
تــرات ـب ـيــة أو وظـيـفـيــة ف ــي ال ــدع ــاوى
املــدنـيــة واألف ـعــال الـجــرمـيــة ،بما في
ذلك جرائم الفساد التي يرتكبها من
يتولون مسؤولية عامة من مختلف
املستويات» ،وفــي مختلف األســاك
ً
والــوظــائــف ال ـعــامــة« .وع ـم ــا بمبدأ

امل ـس ــاواة تعتبر الـحـصــانــة ساقطة
تـ ـلـ ـق ــائـ ـي ــا عـ ـن ــدم ــا يـ ـتـ ـخ ــذ ص ــاح ــب
الحصانة صفة االدعاء ضد شخص
غير مشمول بالحصانة».
ً
إلى ذلك ،أعلن السيد أنه وجه سؤاال
إل ــى الـحـكــومــة عـلــى خلفية تـصـ ّـرف
وزي ــر اإلعـ ــام ج ـمــال ال ـج ــراح خــال
ج ـل ـس ــة م ـن ــاق ـش ــة الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ـ ــوزاري
خـ ـ ــال جـ ـلـ ـس ــات الـ ـثـ ـق ــة ،الف ـ ـتـ ــا إل ــى
أن ال ـج ــراح لـيــس نــائ ـبــا« ،وق ــد تــرك
خــال السجال مــع رئـيــس الحكومة
مقاعد الــوزراء وتوجه نحو النائب
ال ـس ـيــد ب ـق ـصــد ال ـش ـج ــار ال ـج ـســدي،
وهـ ــو ي ـ ــردد ك ـل ـم ــات ن ــابـ ـي ــة» .وب ـمــا
أن ه ـ ــذا «الـ ـسـ ـل ــوك م ــن م ــوظ ــف فــي
الــدولــة مفوض مــن الـنــواب ،يتنافى

3

م ــع ال ــدس ـت ــور وي ـش ـكــل ت ـعــديــا على
الـنــائــب وع ـلــى الـشـعــب ال ــذي يمثله
ً
وعلى كرامة املجلس ،وتطاوال على
السلطة التي منحته هذا التفويض،
ويشبه تصرف بــادي غــارد لرئيس
ّ
ويعبر عــن جهله ملوقعه
الحكومة،
ودوره بما يجعله غير مؤهل ليكون
فـ ــي أي م ــوق ــع فـ ــي خ ــدم ــة ال ـش ـعــب
ومصلحته» ،ســأل السيد الحكومة
إذا مــا كانت ستدعوه إلــى االعـتــذار
أو تعتذر عنه في أول جلسة نيابية
عـلــى هــذا الـتـطــاول ،محتفظًا بحقه
فــي تحويل ال ـســؤال إلــى استجواب
ً
وص ـ ــوال إل ــى ط ــرح ال ـث ـقــة بــال ـجــراح
تبعًا لجواب الحكومة.
(األخبار)
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أوقفوا ثم أطلقوا.
مـ ـ ــن دون أن يـ ـصـ ـي ــر إلـ ـ ـ ــى ت ــوق ـي ــف
السنيورة ،شقت التسوية السياسية
طريقها إلى إقفال ملف فتحه لحود،
ّ
فتحول إلــى مــأزقــه ،وأول كبوة لعهد
بالكاد بدأ.
ب ـس ـبــب وضـ ــع م ـل ــف ب ــرص ــوم ـي ــان فــي
ع ـ ـهـ ــدة الـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـع ـ ــادي وال ـت ـل ــوي ــح
بتوقيف السنيورة لديه ،وكان منتظرًا
توقيفه فــي  10شـبــاط  2000على ذمة
الـتـحـقـيــق عـلــى أن يـصـيــر إل ــى إص ــدار
مذكرة توقيف وجاهية في حقه وفق ما
ُر ِسم له ،من دون املرور باملجلس األعلى
ملـحــاكـمــة ال ــرؤس ــاء وال ـ ـ ــوزراء ،تصاعد
الـ ـسـ ـج ــاالن ال ـس ـي ــاس ــي وال ــدسـ ـت ــوري
بإزاء صالحية املجلس األعلى ،وتبادل
االنتقادات حيال تخلي مجلس النواب
لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء الـ ـ ـع ـ ــادي وض ـ ـ ــع ي ـ ـ ــده ع ـلــى

األحمر»
«الخط
ّ
يبشر بطيّ
المذهبي
مكافحة الفساد إال إذا...

ملفات مرتبطة ب ــوزراء سابقني ،يقول
قانون املجلس األعلى أنهم يحاكمون
أمـ ــامـ ــه فـ ــي ح ـ ــال الـ ـخـ ـي ــان ــة ال ـع ـظ ـمــى
وخــرق الدستور واإلخــال بالواجبات
الوظيفية .وقف رئيس الجمهورية في
طــريــق الـتـئــام مجلس ال ـنــواب لتفسير
املــادتــن  70و 71لحسم ال ـجــدل ،ب ــإزاء
الـ ـجـ ـه ــة ص ــاحـ ـب ــة االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص فــي
م ـحــاك ـمــة الـ ــوزيـ ــر ،م ـج ـلــس الـ ـن ــواب أم
القضاء العادي ،وكان لحود يصر على
إبقاء الصالحية  -وتاليًا امللفات  -بني
يدي القضاء العادي.
ما سيق من اتهامات إلى برصوميان
كـ ـ ــوزيـ ـ ــر لـ ـلـ ـنـ ـ ُف ــط وإلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة
كــوزيــر امل ــال ،أدرج فــي نـطــاق اإلخــال
بـ ــالـ ــواج ـ ـبـ ــات ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة .ح ـي ـن ــذاك
ارتـ ـفـ ـع ــت ت ــدريـ ـج ــا نـ ـب ــرة االع ـ ـتـ ــراض
على صالحية القضاء العادي النظر

فــي مـلـفــي الــوزيــريــن الـســابـقــن ،فقاد
الحريري وحليفه وليد جنبالط مطلع
ش ـبــاط  2000حـمـلــة تــوقـيــع عــريـضــة،
أمـكــن الـحـصــول على تأييد  44نائبًا
م ـه ــروه ــا ،تـقـضــي بــاج ـت ـمــاع مجلس
الـنــواب السـتــرداد صالحية املحاكمة
وإع ـ ــادت ـ ـه ـ ــا إل ـ ـ ــى املـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـلـ ــى،
و«ت ـص ـح ـيــح» خـطــأ مــواف ـقــة الـبــرملــان
آنـ ـ ـ ــذاك ع ـل ــى ان ـت ـق ــال ـه ــا إل ـ ــى ال ـق ـضــاء
ال ـ ـعـ ــادي .ت ـف ــادي ــا ل ـل ــوص ــول إلـ ــى هــذا
الهدف ،إذ يعني في ذلك الحني نكسة
مباشرة لرئيس الجمهورية ووضعه
وج ـه ــا ل ــوج ــه أم ـ ــام م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
ارتـ ـ ــؤي صـ ــرف ال ـن ـظــر ع ــن الـعــريـضــة
فــي مـقــابــل ص ــرف الـنـظــر عــن توقيف
السنيورة الذي كان املوضوع الفعلي
والوحيد الذي عنيت به العريضة.
ل ــم ي ـطــل ال ـخ ــوض ف ــي م ـلــف مـكــافـحــة
الفساد قبل أن ُيطوى تمامًا .بإجراء
االنتخابات النيابية عام  2000تبخر
ن ـهــائ ـيــا ب ــان ـت ـص ــار ك ـب ـيــر ل ـل ـحــريــري
وحـلـيـفــه جـنـبــاط فــي ب ـيــروت وجبل
ل ـب ـن ــان ال ـج ـن ــوب ــي .ع ـن ــدم ــا ع ـ ــاد إل ــى
ال ـس ــراي ــا ،ك ــان ال ـس ـن ـيــورة وزيـ ــر امل ــال
في حكومتي عامي  2000و 2003كأن
ً
شيئًا لم يحصل قبال.
ما شهدته األيام األخيرة حيال إهدار
 11مـلـيــار دوالر ،تــوجـيــه املـســؤولـيــة
إلى السنيورة كرئيس لحكومة 2005
  ،2008إال أن له شركاء مؤثرين فيهاه ــم أقـ ـط ــاب قـ ــوى  14آذار ح ـي ـن ــذاك،
ل ـك ـن ـهــم الـ ـي ــوم أرك ـ ـ ــان رئ ـي ـس ـي ــون فــي
حـكــومــة الـحــريــري االب ــن .مــا يقتضي
ان ـت ـظــار الـتـســويــة ال ـتــي س ـت ــؤول إلــى
إق ـفــال ه ــذا املـلــف بــرمـتــه ،وخصوصًا
بعد إلباسه العباءة املذهبية.
ل ـع ــل الـ ـعـ ـب ــرة ال ــوحـ ـي ــدة امل ـس ـت ــوح ــاة
م ــن ت ـجــربــة ل ـح ــود ،أن ال ـع ـهــد ال ـقــوي
امل ـس ـت ـمــد م ــن رئ ـي ــس قـ ــوي  -وك ــان ــت
للرئيس السابق عضالت سوريا  -أيًا
تـكــن م ـصــادر ق ــدرات ــه ،سـيـظــل عــاجـزًا
ع ــن م ــاح ـق ــة ع ـه ــد س ـل ـفــه ورج ــاالت ــه
واقتياد رموزه إلى السجن ،وسيكون
أم ــام أحــد خـيــاريــن :إمــا يـبــدأ ويسقط
سريعًا ،أو ال يبدأ أبدًا .فكيف إذا كان
ه ــؤالء شــركــاءه فــي الـحـكــم ،وج ــزءًا ال
يتجزأ من السلطات الحالية املالكة؟
واقع األمر ،اآلن ،أن األعجوبة ال تسقط
في زمن الشياطني .إال إذا...

4

الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

سياسة

سياسة

ّ
«رنات» الخلوي ومسابقاته

5

على الغالف

المسابقات
ّعبر الهاتف:
«غش» للمشترك؟

كيف تربح الماليين من دون مجهود!

 60مليون دوالر ،هي قيمة إيرادات
الخدمات غير األساسية (أو خدمات
«القيمة المضافة») في قطاع
الهاتف الخلوي .أكثر من نصف
المبلغ (نحو  35مليون دوالر) يذهب
إلى الدولة .أما الجزء الثاني (نحو 25
مليون دوالر سنويًا) فتتقاسمه ثالث
شركات تكاد «تحتكر» السوق اللبنانية.
ُ َ
توصيف
الخدمات
هذه
على
ق
طل
ي
ّ
ُ
«خدمات القيمة المضافة» ،ولكنها
في الحقيقة «تكاليف ُمضافة» على
فاتورة ُ
المشترك بالخلوي ،غالبًا من
دون الحصول على موافقته
ليا القزي
«رصـ ـي ــدك ق ـل ـيــل .وض ـع ـنــا بـتـصـ ّـرفــك
 $3م ــن «زيـ ــد رصـ ـي ــدك» ،الت ـصــاالتــك
ّ
امل ـحــل ـيــة بـ ـ ـ ـ ــ /$0.325دق ـي ـقــة (ه ــي في
األص ــل  /$0.25دق ـي ـقــة) ،ولــإنـتــرنــت
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ /$0.20مـ ـيـ ـغ ــابـ ـي ــت ،ولـ ـل ــرس ــائ ــل
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ /$0.065رس ـ ــال ـ ــة (ه ـ ـ ــي ب ــاألص ــل
 .)$0.05إذا اخ ـ ـتـ ــرت ت ـس ـت ـع ـمــل مــن
هاملبلغ ،بينحسم  $3من رصيدك بس
ّ
تشرج .لتلغي هامليزة ،بعات  Dمجانًا
ع ــالـ ــ ،1331أو اط ـلــب  .»*13#ع ــدد من
أصـحــاب البطاقات الخلوية املسبقة

شقير:
سأراجع كل
الخدمات اإلضافية
في
ي ـقــول وزيـ ــر االتـ ـص ـ
ـاالت مـحـمــد شـقـيــر ّ
ّ
اتصال مع «األخبار» إنه ُيجري مراجعة كل
ُ
الـخــدمــات الـتــي ت ـقـ ّـدم فــي قـطــاع االت ـصــاالت،
«م ـ ــن أج ـ ــل رف ـ ــع حـ ـ ّـصـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـن ـه ــا».
فـبــالـنـسـبــة إل ــى شـقـيــر ،ثـمــة خــدمــات «يـجــب
أن ُتـلـغــى ّ
ألن مــردودهــا قـلـيــل .أمــا الـخــدمــات
األخ ــرى الـتــي تـ ّ
ـدر نسبة كبيرة مــن األرب ــاح،
ّ
فيجب أن ُت ّ
ُ
عدل حصة الدولة منها» ،مشددًا
على ّأنه «لن ّ
يتم إلحاق الظلم بأحد» .ثمة أمر
آخــر ُ
سيثيره وزيــر االتـصــاالت ،وهــو تفعيل
ال ـخــدمــات بـشـكــل تـلـقــائــي م ــن دون مــوافـقــة
ّ
ّ
املشترك .يؤكد شقير أنه «ممنوع إجبار أي
ٌ
أحرار في
مواطن على أي خدمة .املشتركون
تفعيل ع ــدد الـخــدمــات الـتــي ي ــري ــدون ،شــرط
ُ
أن ال تفرض عليهم» .ويقول في هذا اإلطار
ّإن «املشتركني الذين ُسحب منهم  ُ $ 4لقاء
االشـتــراك بـ«أنغامي» ،من دون إذنـهــم ،أعيد
ل ـهــم امل ـب ـل ــغ» .ه ــات ــان الـنـقـطـتــان سيبحثهما
شقير خــال «اجتماع ُيعقد نهاية األسبوع
الُـحــالــي ،بــن وزارة االت ـص ــاالت والـشــركـتــن
املشغلتني للخلوي».

الدفع ،املشتركني مع «ألفا» ،قرأوا هذه
ّ
الرسالة ُمسبقًا .وصلتهم كلما شارف
رصيدهم على االنتهاء ،أو لم يعودوا
يـمـلـكــون م ــا يـكـفــي م ــن «ا ُلـ ـ ـ ــدوالرات».
واض ـ ـ ٌـح م ـ ّـن ال ـل ـغــة ال ـتــي ن ـ ّ ّـص ــت فيها
الرسالة ،أنه ُي َ
بادر إلى ضخ دوالرات
إضافية في البطاقة الخلوية ،من دون
أن ي ـكــون امل ـش ـتــرك ق ــد اخ ـت ــار ذل ــك أو
اشترك بالخدمة (التي ُت ّ
قدمها شركة
«ُ )»LibanCallم ـس ـب ـقــا .األمـ ــر نفسه
ي ـت ـكـ ّـرر م ــع ش ــرك ــة «ت ــات ــش» ،بـخــدمــة
ُيطلق عليها اسم «»Advanced Credit
ُ
ُ(ت ّ
قدمها شركة « ،)»Numbaseوتشبه
ّ
إل ــى ح ــد كـبـيــر ال ـخــدمــة «امل ـفــروضــة»
على ُمستخدمي «ألفا» .لدى «تاتش»
ّخ ــدم ــة أخـ ــرى م ــن الـفـصـيـلــة نـفـسـهــا،
ُإنـمــا بـمـيــزات مختلفة .يـجــري إطــاع
املشترك «العزيز» ّعلى الرصيد الباقي
ُ َّ
و«يـ َـبــلــغ» بأنه مع خدمة «SOS
لديه،
ُ
ّ
( »Airtimeتقدمها شركة «،»Mobinext
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ«ُ ،)»InMobilesي ـم ـك ـنــه
االس ـت ـف ــادة م ــن مـبـلــغ دوالريـ ـ ــن ُي ــزاد
ع ـلــى رصـ ـي ــده« ،الس ـت ــرج ــاع ــه مـجــانــا
عند إعادة شحن البطاقة .خدمة SOS
ُ ،Airtimeم ّ
فعلة تلقائيًا» .كما في حالة
ُ
«ألـ ـف ــا» ،ك ــذل ــك ُ م ــع «ت ــات ــش» ،ت ـف ـ َـرض
الخدمة ُعلى املشترك ،ولكن «األسوأ»
ّبحالة املشتركني مع الشركة الثانية،
َ
أن ــه ال ُيـعــلـمــون بكيفة إلـغــاء الـ ــ«SOS
 .»Airtimeفـحـتــى ل ــو كــانــت الـخــدمــة
ُم ـق ـ ّـدم ــة «م ـج ــان ــا» ،بـمـعـنــى ال يــوجــد
بــدل اشـتــراك فيهاُ ،
ويـعــاد استرجاع
ُ
الدوالرين من املشترك من ّدون فرض
ُ
فائدة عليهما ،ولكن من حقه أن ي ّ
قرر
وج ــود الـ ّخــدمــة عـلــى شــريـحـتــه أو ال،
خــاصــة أن ــه «إذا استخدمنا أكـثــر من
دوالرين ُ
فيسترد منا مبلغ الدين ،مع
ّ
فائدة» ،على حد قول أحد املشتركني
الـ ــذي اخ ـت ـبــر األمـ ـ ــر .ه ــذه ال ـخ ــدم ــات،
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد نـمـ ُـوذجــا عـ ّـمــا ُيـسـ ّـمــى «خــدمــات
الـقـيـمــة امل ـض ــاف ــة» ف ــي ق ـطــاع الـهــاتــف
الخلوي ،أو ما ُيعرف بـ«Value Added
( »Servicesاخ ـت ـص ـ ّـارًا  ،)VASالـتــي
ُ ّ
ُيـنـظــر إلـيـهــا عـلــى أن ـه ــا ت ـشــكــل قيمة
إضــاف ـيــة ل ـل ـخــدمــات ُاألس ــاس ـي ــة الـتــي
تــوفــرهــا ال ـشــركــات املـشـغـلــة للهاتف
ّ
شـخــص حــامــل لجهاز
الـخـلــوي .فـكــل ٌ
هاتف ،هو «هــدف» ملقدمي الخدمات
اإلضافية غير األساسية ،تتدرج من
الــدفــع لـقــاء كشف هــويــة املـتـصــل ،إلى
وض ــع املــوسـيـقــى عـلــى ال ـهــاتــف ،بيع
الرسائل القصيرة بالجملة فتتحول
الـ ـه ــوات ــف إلـ ــى صـ ـن ــدوق ب ــري ــد ،بـيــع
ً
األرقام الرباعية ،وصوال إلى االشتراك
ب ـخــدمــة تـتـيــح أن يـتـصــل ب ــك ال ـنــاس
م ــن دون م ـعــرفــة رقـ ـم ــك .ال ـع ـ ّـدي ــد من
املشتركني ،فوجئوا بوجود رنــة على
ّ
هاتفهم يسمعها كل من يتصل بهم،
مــن دون أن يـسـبــق لـهــم طـلــب تفعيل
الخدمة .ويكون إنهاء االشـتــراك غير
ّ
املجاني ،أشبه بحل األحجية .وهناك
ّ
م ــن وج ــد نـفـســه ف ـجــأة ي ـت ـبــرع ملــراكــز
صـحـيــة أو يـتـكـ ّـبــد دوالرات إضــافـيــة
لـقــاء اتـصـ ُـالــه بــأحــد املـحــامــن ،بسبب
اشـ ـت ــراك امل ـت ـ َـص ــل ب ــه ب ـه ــذه ال ـخــدمــة.
خدمات إضافية أخرى ،يشكو العديد
مــن اللبنانيني مــن «تــوريـطـهــم» بها.
ّ
القصيرة التي يتلقاها
وألن الرسائل
ُ
الناس عن الخدمات املضافة تصلهم
َ
بــاســم شــركــتــي «أل ـف ــا» و«ت ــات ــش» ،ال
ّ
معهم «العب
يعلمون بأن من يتواصل ُ
ث ــال ــث» ،ولـيــس الـشــركـتــن املشغلتني
للخلوي.
« ُيـ ـحـ ـتـ ـك ــر» قـ ـط ــاع خـ ــدمـ ــات ال ـق ـي ـمــة
امل ـض ــاف ــة ف ــي ل ـب ـنــان ثـ ــاث ش ــرك ــات:
« »LibanCallلنجيب أبــو حمزة (من

أوئــل العاملني في قطاع « »VASفي
ل ـب ـن ــان) »Numbase« ،ألي ـم ــن زكــريــا
ج ـم ـعــة (كـ ـ ــان ي ـع ـمــل ف ــي ش ــرك ــة أب ــو
ّ
حـمــزة قـبــل أن يـسـتـقــل فــي الـ ـ ــ،)2008
« »InMobilesل ـ ـه ـ ـشـ ــام ع ـي ـت ــان ــي
وش ــرب ــل ل ـي ـطــانــي وم ــوري ــس ال ـف ــرن.
ّ
كـ ــل واح ـ ـ ــدة م ــن الـ ـث ــاث م ـك ــون ــة مــن
ش ــرك ــات عـ ـ ـ ّـدة وم ـس ــاه ـم ــن آخ ــري ــن،
وفي بعض األحيان يكونون شركاء
مـ ـع ــا فـ ــي خـ ــدمـ ــات ُمـ ـعـ ـيـ ـن ــة ،ك ـحــالــة
ن ـج ـي ــب أبـ ـ ــو ح ـ ـمـ ــزة وأي ـ ـمـ ــن جـمـعــة
(شــركــات «Arbooster International
 ،»/Holdings Limitedو«Numcall
 ،»Limitedو«،»Ringback Tone
ك ـمــا ورد ف ــي وث ــائ ــق ب ـن ـم ــا) .تــوجــد
ُ
شــركــات أخ ــرى ،تـقـ ّـدم الـخــدمــات غير
األســاسـيــة كــ«أنـغــامــي» للموسيقى،
ولـ ـك ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـ ـثـ ــاث املـ ــذكـ ــورة
هــي األس ــاس فــي امل ـي ــدانُ ،مستفيدة
مــن «ام ـت ـيــاز» تـقــديــم ال ـخــدمــات غير
األس ــاس ـي ــة ،م ــن دون ال ـخ ـضــوع ّ
ألي
مـنــاقـصــة ،و ُبـ ُـم ـجـ ّـرد تــوقـيــع عـقــد مع
ال ـشــرك ـتــن امل ـش ـغ ـل ـتــن ،ع ـلــى الــرغــم
مــن أن الـعـقــود تمنحها ال ـقــدرة على
ت ـق ــاس ــم أرب ـ ـ ــاح األمـ ـ ـ ــوال الـ ـع ـ ّ
ـام ــة مــع
ال ــدول ــة .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يــزيــد أحــد
ال ـع ــام ـل ــن فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع (م ـ ــن خـ ــارج
ّ
اللوبي الثالثي) أن «الخدمات التي
ُي ُـقـ ّـدم ـهــا ه ـ ــؤالء ،بــإم ـكــان الـشــركـتــن
املشغلتني أن ُت ّ
قدمها ،فتدخل حينئذ
كلفتها ف ــي ال ـف ــات ــورة ال ـتــي ندفعها
للدولة عبر «ألفا» و«تاتش» .فتكون
ال ـشــرك ـتــان ب ــذل ــك ،ق ــد اس ـت ـفــادتــا من
الخبرات البشرية لديها ،ولم تتشارك
داتا املشتركني مع فريق ثالث».

تـلـتـقــي « »Numbaseو«»InMobiles
على إنـكــار مــا ُيـقــال عــن خرقهما (مع
« )»Liban Callلبيانات املستخدمني
وم ــراق ـب ــة حــرك ـت ـهــم ،م ــن أج ــل مـعــرفــة
كـيـفـيــة تـفـعـيــل ال ـخ ــدم ــات ل ـهــم .يـقــول
ّ
عــام ـلــون ف ــي ال ـشــرك ـتــن إن دوره ـم ــا
يقتصر على «وضع الخادم (سيرفر)
في «ألفا» أو «تاتش» ،من أجل تشغيل
الخدمة ،ولكن ليس لدينا اطالع على
ال ــدات ــا» .تـمــامــا كـمــا يـنـفـيــان احـتـكــار
الشركات الثالث للسوق« ،بإمكان ٍّ
أي
ك ــان الـعـمــل ،ولـكــن الـقـصــة ال تقتصر
فقط على تقديم األف ـكــار .الـعــديــد من
الشركات الصغيرة تسقط في اختبار
األمـ ـ ـ ــان أو لـ ـع ــدم تـ ــوافـ ــر ال ـ ـشـ ــروط».
مل ــاذا ال ت ـجــري مـنــاقـصــات؟ ه ــذا غير
وارد بالنسبة إلــى ُمقدمي الخدمات
اإلضافية« .أيــن قيمة االبتكار؟ هناك
ب ــراءة اخ ـت ــراع ،وخــدمــات نـحــن نقوم
ب ـتــوف ـيــرهــا .ال ُي ـم ـكــن ق ـتــل اإلب ـ ـ ــداع»،
يـقــول مـســؤول فــي « .»Numbaseوفي
اإلط ـ ـ ـ ــار نـ ـفـ ـس ـ ّـه ،ي ـ ـقـ ــول م ـ ـسـ ــؤول فــي
« »InMobilesإنه حني «أبتكر ُمنتجًا،
مل ــاذا عـلـ ّـي أن أدخ ــل فــي مـنــاقـصــة مع
غ ـ ـيـ ــري؟ خ ــاف ــا لـ ـش ــرك ــات ال ـخ ــدم ــات
اإلضــافـيــة األخ ــرى العاملة فــي لبنان
ال ـتــي ت ـش ـتــري ال ـب ــرام ــج م ــن ال ـخ ــارج،
نـ ُحــن لــديـنــا  174مـهـنــدس برمجيات
ونطور برامجنا الخاصة» .ولكن أنتم
تستفيدون من األموال العامة من أجل
أرباح كبيرة؟ ال ينفي مسؤول
تحقيق
ٍ
فـ ّـي إح ــدى الـشــركــات ال ـثــاث« ،وجــود
غــش فــي الـقـطــاع ،واسـتـفــادة مــن املــال
ّ
العام ،تحديدًا منذ عام  .»2017إال أن
ّ
« »Numbaseو«ُ ،»InMobilesيدافع كل

ّ
منهما عــن نفسه ،ب ــأن شركتهما «ال
ّ
تمس باملال العام».
فــي ع ــدد «األخـ ـب ــار» ال ـص ــادر ي ــوم 11
ح ــزي ــران https://al-akhbar.( 2018
ّ
 ،)251876/com/Capitalورد أن أرقام
ُ
وزارة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ت ـظ ـه ــر حـجــم
م ـب ـي ـع ــات الـ ـخ ــدم ــات اإلض ــافـ ـي ــة فــي
ا ّل ـخ ـطــوط املـسـبـقــة ال ــدف ــع« ،ف ــي حني
ُ ّ
أنـهــا تشكل  %16مــن مجمل إي ــرادات
ال ـخ ـط ــوط ال ـثــاب ـتــة .وه ــي ع ـب ــارة عن
مبالغ يدفعها املـسـتـخــدم» .وبحسب
مـصــادر فــي وزارة االت ـصــاالت ،بلغت
إي ـ ــرادات « »VASف ــي ع ــام  ،2018في
َ
شــركــتــي «أل ـف ــا» و«ت ــات ــش» ،نـحــو 60
م ـل ـيــون دوالر ،ك ــان ــت ح ـصــة مـقــدمــي
الـخــدمــات غير األســاسـيــة منها نحو
 25مليون دوالر .تــوزيــع األرب ــاح بني
الدولة ُ
ومقدمي الخدمات اإلضافية،
ي ـت ـف ــاوت ب ــن خ ــدم ــةٍ وأخ ـ ـ ــرى ،ولـكــن
ً
هــي إج ـم ــاال نـحــو  %60لـلــدولــة (عبر
«أل ـ ـفـ ــا» أو «تـ ـ ــاتـ ـ ــش») ،ونـ ـح ــو %40
ملقدمي الـخــدمــات .وبحسب مسؤول
«سي َّ
فــي إحــدى الشركات الـثــاث ُ
غير
ُ
توزيع نسبة األرباح ،لتصبح 30 /70
ّ
ملصلحة الدولة» .ويكشف أن الحصة
األكبر «تتقاسمها شركتا نجيب أبو
حمزة وأيمن جمعة ،في حني ّأن ّ
حصة
شركة هشام عيتاني وشربل ليطاني
ال تـتـعـ ّـدى  .»%20حــاولــت «األخ ـبــار»
ســؤال الشركات الثالث عن اإلي ــرادات
الـتــي تجنيها مــن مبيعات الخدمات
اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة ،»LibanCall« .رف ـضــت
ال ـحــديــث ع ــن امل ــوض ــوع م ــن أس ــاس ــه.
ّأم ــا م ـصــادر ال ـ ـ ـ ـ ــ« ،»Numbaseفـ ّ
ـادعــت
ّ
عدم املعرفة بقيمة املبيعُ ،مضيفة أن

ّ
كبيرة.
أرباح كل قطاع « »VASليست ّ
من جهتها ،كشفت « »InMobilesأنها
تـجـنــي « 23أل ــف دوالر /ال ـش ـهــر من
شركة ألفا ،و 175ألــف دوالر /الشهر
ّ
من تاتش» .علمًا أن خبراء في مجال
ّ
االتصاالت ،يؤكدون أن «أصغر خدمة
ُ
تــؤمــن أربــاحــا بقيمة  150ألــف دوالر
في الشهر الواحد».

ع ـلــى م ــا ب ــن  10و ٪15م ــن األرب ـ ــاح،
وه ــم ي ـت ـحــولــون إل ــى ش ــرك ــاء لـلــدولــة
ُ
في سعر دقيقة التخابر التي تصبح
ّ
أغ ـلــى ثـمـنــا .عـمـلـيــاُ ،يـســلـفــون الـنــاس
م ــن امل ـ ــال ال ـ ـعـ ــام» .ال ـش ــرك ـت ــان ال ـل ـتــان
ُ
ت ـق ـ ّـدم ــان ه ــذه ال ـخ ــدم ــة ه ـمــا «Liban
 »Callف ــي «ألـ ـف ــا» ،و« »Numbaseفي
«ت ــات ــش» .تـنـفــي م ـصــادر األخ ـي ــرة ما

أموال بال مجهود

ُ
خدمات القيمة املضافة «سوق مفتوح
وقطاع ُمميز لجني نسبة كبيرة من
األرب ـ ـ ـ ــاح مـ ــن دون مـ ـجـ ـه ــود»ّ ،ي ـقــول
خـبــراء فــي مـجــال االت ـصــاالت فضلوا
ع ــدم ال ـك ـشــف ع ــن هــوي ـت ـهــم .فطبيعة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة« ،وعـ ـ ـ ـ ــدم وج ـ ــود
تكاليف باهظةُ ،ت ّ
سهالن ذلــك .معظم
شــركــات ال ـ ـ ــ« ،»VASتـشـتــري الـ ّبــرامــج
م ــن م ــؤس ـس ــات أج ـن ـب ـيــة ،أي إنـ ـه ــا ال
تـخـتــرع املـنـصــات .والــدلـيــل عـل ُــى ذلــك
أنــه ال توجد خدمات للقيمة املضافة
ُ
ت ـقـ ّـدم فــي لـبـنــان ،وغـيــر مــوجــودة في
تطبيقها
الــدول األخــرى» .ال بل جرى
ّ
«ب ـط ــري ـق ــة س ـي ـئ ــة ،ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى غ ــش
امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن» .فـ ـف ــي م ـع ـظ ــم الـ ـبـ ـل ــدان،
«ي ـل ـتــزم مـقــدمــو ال ـخــدمــات ُالـحـصــول
ع ـلــى مــواف ـقــة مـسـبـقــة م ــن املـسـتـخــدم
قـبــل تـفـعـيــل ال ـخــدمــة .وي ـل ـتــزم إعـطــاء
الحق للمشترك بإنهاء الخدمة ساعة
ـي لبنان،
يـشـ
ـاء» .ليست هــذه الـحــال فـ ُ
ُ
حـيــث ت ـفــرض الـخــدمــة عـلــى املـشـتــرك
وبـ ـع ــده ــا ُ
«ي ـ ـس ـ ـمـ ــح» ل ـ ــه ب ــإل ـغ ــائ ـه ــا،
كـمــوضــوع تسليف الـ ـ ــدوالرات .يقول
ّ
أح ــد الـخـبــراء فــي الـقـطــاع إن ُمقدمي
الخدمات في هذه الحالة« ،يحصلون

خدمات القيمة
ُ
المضافة «سوق
مفتوح لجني نسبة
كبيرة من األرباح
من دون مجهود»
ُ
ُتـ ـق ـ ّـدم« ،ف ـن ـحــن ن ــرس ــل إلـ ــى امل ـش ـتــرك
ّ
نـخـبــره أن رص ـيــده انـتـهــى وبإمكانه
االش ـت ــراك بــالـخــد ّمــة ،مــع ذك ــر السعر
بشفافية .كذلك فإننا أنشأنا حسابًا
م ـص ــرف ـ ُي ــا ،ل ـل ــدف ــع ل ـت ــات ــش فـ ــي ح ــال
ُّ
ّتخلف ُاملشترك عن تسديد املبلغ ،أي
ّ
إنـنــا ال نـكــلــف ال ــدول ــة» .ومـ ّـن جهتها،
تقول شركة « »InMobilesإنها أيضًا
أنشأت حسابًا للدفع لـ«تاتش» إذا لم
ّ ُ
ـرد املشترك املبلغ ،ولكن «الفرق ّبني
يـ
خدمة « »SOS Airtimeواآلخرين ،أننا
ال نقوم بإقراض رصيد لقاء فوائد ،بل

ُ
شغلة للخلوي
نشتري من الشركة امل ُ
الدوالرات ونضخها لدى املشترك من
دون بدل» .الخدمة الثانية التي تدور
حولها «الشبهات» ،هي الـ«Ringback
ُ »Toneأي ال ـن ـغ ـم ــة الـ ـت ــي يـسـمـعـهــا
ّ
املتصل باملشتركّ .الغالبية لم تعلم أن
الخدمة ُم ّ
فعلة ،أو أنه كان ُيقتطع منه
ٌ
مبلغ لقاء االشتراك .وقد أوقف الوزير
ال ـس ــاب ــق ب ـط ــرس حـ ــرب ال ـخ ــدم ــة فــي
الـ ،2015قبل أن يلغي قرار اإليقاف بعد
اتفاق مع نجيب أبو حمزة على وضع
رقم بخدمة املواطنني إللغائها ساعة
خدمتا ال ـ ـ ــ« »Araboosterأو
يـشــاؤون.
ّ
« ،»CashInال تشذان عن قاعدة سحب
املـ ــال م ــن ال ـن ــاس «بـ ــاإلكـ ــراه» .أس ــاس
الفكرة دفع مبلغ إضافي لقاء االتصال
ـام ،ب ـح ـجــة «اس ـت ـي ـف ــاء أت ـعــابــه
بـ ـمـ ـح ـ ٍ
االسـتـشــاريــة على الـهــاتــف» .ال ُيمكن
مشتركًا بالخط األرضــي أن يتواصل
مع محام ّ
فعل الخدمة« ،بعد أن فشلت
ٍ
وهيئة
املفاوضات بني ال ـ ــArabooster
ُّ
أوجـيــرو ألسـبــاب تقنية» .وقــد غلفت
الخدمة بطابع إنسانيُ ،
فعقد اتفاق

بــن الـشــركــة ومــركــز ســرطــان األطـفــال
(«س ـ ــان ـ ــت جـ ـ ـ ـ ــود») .االتـ ـ ـص ـ ــال بــأحــد
املـشـتــركــن بــال ـخــدمــة ،يـعـنــي الـتـبـ ّـرع
ّ
ل ــ«س ــان ــت ج ـ ــود» .ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
املـعـنـيــن فــي ال ـ ـ ـ ــ« »CashInيـنـفــون أي
ّ
اط ـ ــاع ع ـلــى دات ـ ــا امل ـع ـل ــوم ــات ،إال أن
م ـس ــؤول ــن س ــاب ـق ــن ف ــي االتـ ـص ــاالت
ّ
الخدمة «تسمح بمعرفة
يــؤكــدون أن
ّ
ُبيانات الناس ،ألنها ال تقتصر على
املشتركني بها ،بل ّكل من ّ
يتصل بهم
ُ
وي ـس ـح ــب م ــن رصـ ـي ــده ث ـمــن إضــافــي
ُ
لالتصال» .تدافع الشركة عن نفسها

ّ
ّ
ب ــال ـق ــول إن ـ ــه «ال غـ ــش ل ـل ـم ــواط ــن ،إذ
ّ
بإمكانه قطع االتصال ما إن يسمع أن
كلفة الدقيقة ستكون أغلى».
يـجـمــع ق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت ب ــن كــونــه
م ــوردًا أســاسـيــا مــن إي ـ ــرادات الــدولــة،
ّ
وب ــاب ــا رئـيـسـيــا ل ـشــتــى امل ـل ـفــات الـتــي
ً
تـحــوم حولها شبهات فـســاد ،فضال
عن أنه عرضة لكل أنواع االختراقات.
الــوضــع الـسـ ّـيــئ ينعكس ُحـكـمــا على
امل ــواطـ ـن ــن ،ال ــذي ــن يـ ـج ــدون أنـفـسـهــم
ي ــدف ـع ــون واح ـ ـ ــدة م ــن أغ ـل ــى فــوات ـيــر
االتـ ـص ــاالت ف ــي املـنـطـقــة (ورب ـم ــا في
الـعــالــم) ّ ،لقاء خــدمــات دون املستوى.
وكـ ـم ــا أن ـ ـ ــه ال ي ـك ـف ـي ـهــم ذل ـ ـ ــك ،ل ـتــأتــي
ُ
خــدمــات «الـقـيـمــة اإلضــاف ـيــة» ،لتثقل
ك ُــاه ـل ـهــم أك ـث ــر ف ــأك ـث ــر .ح ــن اش ـتــرى
ّ
امل ـش ـتــرك شــريـ ّحــة ال ـخ ــط ،لــم يــوضــح
ل ــه ب ـش ـفــاف ـيــة أنـ ـ ــه ق ــد ي ــواج ــه أم ـ ــورًا
مشابهة ،فـلـمــاذا عليه أن يــدفــع لقاء
م ــا ل ــم ي ـط ـل ـبــه؟ م ــن يـحـمـيــه ف ــي هــذه
الحاالت؟ املفترض ،بحسب الخبراء،
أن «ت ـ ـ ــؤدي وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت دور
ال ـح ــام ــي» .ق ـطــاع ال ـ ـ ـ ــ«ُ »VASي ـضــاف
إل ــى غـيــره مــن الـقـطــاعــات ،حـيــث قـ ّـرر
أش ـخ ــاص «ب ـشــراك ـت ـهــم» م ــع الـقـطــاع
العام ،جني األربــاح الكثيرة من دون
ّ
ضوابط .سيقول هــؤالء إن الخدمات
ّ
غير األساسية موجودة في كل الدول،
ّ
ّ
وإن شركاتهم «عــاملـيــة» .صحيح أن
األم ـ ــر ل ـيــس اخ ـت ــراع ــا ل ـب ـنــان ـيــا ،لكن
ال ـف ــوض ــى امل ـح ـل ـيــة وغـ ـي ــاب ال ــرق ــاب ــة
اإلداري ـ ـ ــة وال ـتــدق ـيــق امل ــال ــي وحـمــايــة
ُ
م ـص ــال ــح ال ـ ـنـ ــاس ،ال ـت ـّـي تـ ــرافـ ــق ه ــذه
األع ـمــال ،تــدفــع إلــى دق الـنــاقــوس من
أجل تنظيمه.

شركات الخدمات
غير األساسية:
«أعدقاء الكار»

ّ
ال ينفي مسؤول في إحدى الشركات الثالث ،وجود غش واستفادة من المال العام (هيثم الموسوي)

أبرز الخدمات اإلضافية
ّ
«رنــات» التي ُت ّ
قدمها شركة
● خدمة
« »LibanCallملستخدمي «تــاتــش»،
ُ
وخ ــدم ــة «س ـ ّـم ـع ـن ــي» ال ـت ــي ت ـقـ ّـدم ـهــا
ش ــرك ــة « »Numbaseملـسـتـخــدمــي
«ألـفــا» .الخدمتان هما من فصيلة الـ
ُ ،RingBack Toneويمكن املستخدم
ّ
أن يختار الرنة التي يريد أن يسمعها
ُ
ّ
من يتصل به .فعلت هذه الخدمة على
ال ـشــرائــح م ــن دون عـلــم املـشـتــركــن،
وألنــه ال ُيمكن سماعها إال مــن قبل
ا ُمل ـت ـص ــل ،ل ــم ي ـع ـلــم ب ـه ــا ال ـع ــدي ــد مــن
املـ ـت ـ َـص ــل ب ـه ــم إال ص ــدف ــة .ال ـخــدمــة
ليست مجانية ،وإنهاء االشتراك بها
غير واض ــح لـلـنــاس .قيمة االشـتــراك
قرابة الـ ،$0.70في حني أنه يجب دفع
 $0.90إللغائها.
● خ ــدم ــة «أن ـ ـغـ ــامـ ــي» ل ـل ـمــوس ـي ـقــى،
ُ
وتـقــدم إلــى مستخدمي «ألـفــا» بكلفة
 $3.9ش ـهــريــا ،وملـشـتــركــي «تــاتــش»
ُ
الـتــي تـقــدم باقتني MB 200 :بكلفة
 /$1.5الشهر ،أو  GB 1بكلفة /$4.99
الـشـهــر .تصل رســالــة مــن «أنـغــامــي»
من أجل «االستفادة» من «MB 750
مجانًا مخصصة لالستماع وتنزيل

األغــانــي» ،من دون التوضيح كم هي
مــدة الــ«مـجــانــا» ،وكــم يــدفــع املشترك
لقاء االشتراك بالخدمة الحقًا.
 خــدمــة «زي ــد رص ـيــدك» ،مــن شركة« ،»LibanCallملـسـتـخــدمــي «أل ـفــا»،
قائم على وضع دوالرات في الخطوط
امل ـس ـب ـق ــة الـ ــدفـ ــع ،مـ ــن دون مــواف ـقــة
امل ـش ـت ــرك ،ب ـعــد أن ي ـكــون ق ــد انـتـهــى
الرصيد ،وبكلفة دقيقة أغلى .وبعد
أن يـعـيــد امل ـش ـتــرك «ت ـشــريــج» خـطــه،
ُي ـس ـح ــب م ـن ــه «الـ ـ ـ َّـديـ ـ ــن» ،م ــع ف ــائ ــدة.
ف ــي «ت ــات ــش» خــدمــة مـمــاثـلــة اسمها
ُ
 ،Advanced Creditتقدمها شركة
«.»Numbase
● خــدمــة  SOS Creditم ــن شــركــة
«ّ ،»Mobinext
مفعلة تلقائيًا ومجانًا
ملشتركي «تــاتــش» ،وهــي قائمة على
إق ــراض دوالرات للمشترك ،تسحب
مـنــه م ــن دون ف ــائ ــدة بـعــد أن ُيـشــرج
خطه.
● خـ ـ ــدمـ ـ ــة  CashInم ـ ـ ــن ش ــرك ــة
( Araboosterتــابـعــة لـ ـ ــ)Numbase

بـ ــدايـ ــة «ال ـ ـخـ ــدمـ ــات غ ـي ــر األسـ ــاس ـ ـيـ ــة» فــي
لـ ـبـ ـن ــان ك ـ ّـان ــت مـ ــع خ ــدم ــة األبـ ـ ـ ـ ــراج بـكـلـفــة
دوالر ل ـكــل ات ـص ــال« ،ك ــان ه ــذا أول VAS
ُيـ ـ ــدرج ع ـلــى ف ــات ــورة امل ـس ـت ـه ـلــك» ،بـحـســب
أحـ ــد امل ـس ـت ـش ــاري ــن ال ـس ــاب ـق ــن ف ــي وزارة
االتـ ـص ــاالت .بـعــدهــا ب ــدأت تـتـطــور خــدمــات
 Ringbackمع
أخ ـ ــرى« ،ف ـكــانــت الـ ـ ـ ـ ــTone
نجيب أبــو حـمــزة» .عمل الشركات ُامل ّ
قدمة
للخدمات غير األســاسـيــة ،لــم ينحصر في
ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ف ــأدخ ـل ــوا األلـ ـع ــاب أي ـض ــا إلــى
ال ـه ــات ــف« ،ه ـن ــاك امل ـس ــاب ـق ــات ،أو الــرســائــل
التي ُتـبــارك للمشترك ّ
ألن خطه فــاز بمبلغ
ما وعليه االتصال لتحصيله .املــردود هنا
كـبـيــر وغ ـيــر م ــراق ــب» .ف ــي الـ ـ ـ ــ ،2015ب ــدأت
لعبة «العب واربــح مع ألفا وتاتش» .الخدمة
ليست ُمـقـ ّـدمــة منهما مـبــاشــرة ،بــل ُمطورة
م ــن ال ـشــركــة ال ـخــاصــة « ،»Numbaseهي
ع ـب ــارة ع ــن إرس ـ ــال «رس ــال ــة ق ـص ـيــرة إلــى
**** م ــن دون أي كـلـفــة إضــاف ـيــة لــأيــام
بلد ُيعاني فيه املواطنون
الثالثة األولى» .في ٍ
مــن أزمــة اقتصادية ح ـ ّـادةُ ،ت ّ
عمق مــن عدم
قدرتهم على تأمني حاجاتهم األساسية ،لن
يكون صعبًا «إغــراؤهــم» باالشتراك بلعبة
ُ
تعطيهم فرصة الفوز بألف دوالر في اليوم
ُ
الواحد .الرسالة ال تفيد بأكثر من ذلك ،وال
تــوضــح لـلـنــاس كـلـفــة االش ـت ــراك بـعــد األي ــام
الـثــاثــة املـجــانـيــة .املـعـلــومــات مــوجــودة على
املــوقــع اإللـكـتــرونــي للعبة .لكن َمــن وصلته
رسالة على هاتفه تعطيه فرصة الفوز بألف
دوالر يومًا ،وفي زمن يريد فيه املواطن أن
يتلقى كل املعلومات بسهولة وسرعة ،فهل
ُ ّ
سيفكر في زيارة املوقع اإللكتروني ،حيث
يجب عليه النقر ثماني مرات قبل الوصول
خانة «األسئلة الشائعة»
إلى النقطة  28في ّ
حتى يعرف ّأن كلفة كل رسالة هي $1.30؟

وتقدم إلى مشتركي «ألفا» و«تاتش».
يدفع املتصل دوالرات إضافية لقاء
اتـصــالــه بــأحــد املـشـتــركــن بالخدمة،
كاملحامني ومركز سرطان األطفال.
●  Nametagمن شركة «»Numbase
ملستخدمي «أل ـف ــا» و«ت ــات ــش» .يدفع
املشترك قرابة  $60من أجل الحصول
على اسم أو رقم ُيستخدم لالتصال
به إذا لم يرد إعطاء رقمه ألحد ما.
● ّ ،MegaPromoملشتركي «ألـفــا»
ُ
و«ت ــات ــش» ،ال ـتــي ت ـبــشــر املـشـتــركــن
بــأنـهــم أمـ ــام فــرصــة ال ـف ــوز ب ــ«واح ــد
من الشيكات ال ــ 120املذهلة» ،بآالف
الـ ــدوالرات يــومـيــاُ ...يــدعــى الشخص
إلــى إرســال رسالة قصيرة إلــى أحد
األرقـ ـ ـ ــام ال ــرب ــاع ـي ــة ل ــاشـ ـت ــراك «م ــن
دون أي كلفة إضافية لأليام الثالثة
األولـ ــى» .ال أح ــد ُيـخـبــر املـشـتــرك أنــه
مـجـ َـبــر عـلــى دف ــع  $0.16يــومـيــا ،وال
ي ــرد كيفية ال ـخــروج مــن الـخــدمــة إال
ع ـل ــى املـ ــوقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ال ـخ ــاص
بالخدمة!

أك ـب ــر شــرك ـتــن ل ـل ـخــدمــات غ ـيــر األســاس ـيــة
(أو «خــدمــات القيمة امل ـضــافــة») فــي لبنان،
ُيـمـثـلـهـمــا نـجـيــب أب ــو ح ـمــزة وأي ـم ــن جمعة.
هما «ابنا الكار» منذ سنوات ،القادران على
فــرض شروطهما على الـســوقُ ،
«في ّ
قسمان
الخدمات والحصص بينهما» ،بحسب أحد
العاملني فــي قـطــاع االت ـص ــاالت .يضيف ّأن
الــرج ـلــن ح ـ ــاوال ،ف ــي ال ـ ـ ـ ــ« ،2017الـتـضـيـيــق
على عمل هـشــام عيتاني (الـشــريــك األكبر
ف ــي « )»InMobilesوعـ ــدم إب ـ ّـرام ــه ع ـقــودًا
َ
مــع شــركــتــي الـخـلــوي ،ولـكــن ُح ــل األم ــر بعد
ّ
تدخل من نادر الحريري»ُ .ي ّ
فسر ذلك حصة
عيتاني وشــربــل ليطاني غـيــر الـكـبـيــرة في
سوق « ،»VASعلمًا بأن شركتهما حاولت
أن تـعــرض عـلــى جمعة ش ــراء الـبــرامــج التي
ت ـط ــوره ــا ،ووضـ ــع «اس ـتـ ُـرات ـي ـج ـيــة م ــوح ــدة»
لفرضها على الشركتني املشغلتني للخلوي،
من دون نتيجة ،في حني ّأن مصادر أخرى،
تـعـتـبــر ّأن رف ــع جـمـعــة ال ـص ــوت م ــع «أل ـف ــا»
و«ت ــات ــش» ك ــان ال ـه ــدف م ـنــه «عـ ــدم تـشــويــه
صورة القطاع من خالل املمارسات الخاطئة.
ّ
فـهــو دائ ـم ــا م ــا ي ـقــول إنـ ــه مـسـتـعــد لتكليف
شــركــة حـســابــات إج ــراء تــدقـيــق فــي القطاع
واألرب ــاح التي تجنيها الـشــركــات» .يصدف
ّأن االستعداد للتدقيق في الحسابات ُي ّ
عبر
ع ـنــه م ـع ـظــم ال ـعــام ـلــن ف ــي «الـ ـخ ــدم ــات غير
األساسية».
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مجتمع

مجتمع
قضية هل يستحضر معيار التوازن الطائفي لتعطيل ملف درجات المتمرنين على غرار ملفات الناجحين في
مباريات مجلس الخدمة المدنية؟ وما صحة الكالم على امكانية تجميد الملف في انتظار التوافق بين القوى
السياسية على سلة واحدة لهذه الملفات تراعي التوزيع الطائفي؟

مقالة

«فتوى» رئيس التفتيش :عفا الله ّ
عما مضى!

ّ
ّ
األساتذة لوحوا بإنهاء العام الدراسي في حال رد المرسوم

محمد نزال

«التهويل» على المتمرنين« :القطبة» قانونية أم طائفية؟
فاتن الحاج
مـنــذ الـلـحـظــة األولـ ــى إلقـ ــرار مجلس
الــوزراء الدرجات الست االستثنائية
ل ـل ـم ـت ـم ــرن ــن املـ ـلـ ـحـ ـق ــن ب ــال ـت ـع ـل ـي ــم
ال ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ،ص ـ ـ ـ ـ ّـوب وزراء ون ـ ـ ــواب
ينتمون إلــى كتل سياسية تحفظت
عــن ال ـق ــرار ،ال سيما الـتـيــار الوطني
الحر والقوات اللبنانية وتيار املردة،
بأن رئيس الجمهورية ،ميشال عون،
يـسـتـطـيــع أن يـسـتـخــدم صــاحـيــاتــه
الدستورية برد املرسوم إلى مجلس
الوزراء.
ووســط تصويب املهاجمني لحقوق
املتمرنني على عــدم مــراعــاة الــوعــود
املقطوعة للمجتمع الــدولــي بخفض
اإلن ـ ـفـ ــاق م ــن ج ـه ــة ،وعـ ـ ــدم قــانــون ـيــة
الدرجات من جهة ثانية لعدم وجود
نــص قــانــونــي خ ــاص بـهــا ،أوضـحــت
ّ
ّ
مـصــادر نيابية مطلعة أن «درج ــات
األساتذة طرحت على طاولة مجلس
ال ـ ــوزراء بـعــد نـيــل امل ــوض ــوع مــوافـقــة
رئيس الجمهورية ،وكان هناك توجه
لدى الرئيس إلدراجها ضمن ملحق
جدول األعمال ،قبل أن يجري االتفاق
مــع رئـيــس الحكومة سعد الحريري
عـ ـل ــى ط ــرحـ ـه ــا مـ ــن خ ـ ـ ــارج الـ ـج ــدول
والتوافق مسبقًا على إقراره».
امل ـص ــادر اسـتـغــربــت «االل ـت ـفــاف على
الـ ـتـ ـص ــوي ــت» فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
مبدية خشيتها من أن تكون أسباب
االع ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى املـ ـل ــف ط ــائ ـف ـي ــة ال
م ــال ـي ــة وق ــان ــون ـي ــة ك ـم ــا ه ــي مـعـلـنــة،
ّ
وأن يعطل معيار ال ـتــوازن الطائفي
ّ
امللف تمامًا كما عطل سابقًا ملفات
نحو  900ناجح في مجلس الخدمة
املدنية للتوظيف في اإلدارات العامة.
وتـ ـح ــدث ــت ع ـ ــن «مـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ـش ــأن
مـ ـق ــايـ ـض ــات سـ ـتـ ـج ــري ب ـ ــن الـ ـق ــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة ع ـل ــى م ـل ـفــات

جعجع ال يعرف
بدا غريبًا أن يخرج رئيس حزب القوات
اللبنانية ،سمير جعجع ،بعد اجتماع
تكتل «الجمهورية القوية» ،أمس ،ليقول
ّ
إنــه ال يعرف َم«ن ِمــن هــؤالء األساتذة
املتمرنني الذين نالوا الــدرجــات الست،
ق ـشــة ل ـف ــة ،بــأك ـثــريــة أص ـ ــوات أع ـضــاء
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء نـجــح وم ــن ل ــم ينجح
لعدم وجود وثائق تثبت ذلك»! في حني
أن املتمرنني نجحوا في مباراة ملجلس
الخدمة املدنية واج ـتــازوا دورة إعــداد
في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

املوظفني العالقة بغية التوافق عليها
ً
سـلــة واحـ ــدة ،وم ــن ضمنها مــأمــورو
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج وامل ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون ال ـ ـجـ ــويـ ــون
وامل ـف ـت ـشــون ال ـتــربــويــون واملــوظ ـفــون
لصالح وزارة املال ووزارة االقتصاد
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم» .وسـ ــألـ ــت مـ ــا إذا ك ــان ــت
درجات املتمرنني ستدخل ضمن هذه
السلة؟
وكان جدل قانوني رافق اإلقرار لجهة
ّ
أن مجلس ال ــوزراء لم يطبق املــادة 9
مـ ــن قـ ــانـ ــون ال ـس ـل ـس ـل ــة ب ـس ـب ــب ع ــدم
إق ـ ــراره امل ـف ـعــول الــرج ـعــي ل ـلــدرجــات،
وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ــإن أي ان ـ ـفـ ــاق إض ــاف ــي
يحتاج إلى قانون في مجلس النواب.

درجات األساتذة
طرحت بعد نيلها
موافقة مسبقة من
رئيس الجمهورية

بصرف النظر عن ّأن رئيس التفتيش املركزي ،جورج
ّ
عطية ،بات ُينافس على مركز «بطل العالم» في عدد
ّ
ّ
اإلطالالت اإلعالمية ،وبصرف النظر ،مرة أخرى ،عن
ُ ّ
ّ
ـ«يفتش» ...وبعيدًا عن
كيفية إيجاده الوقت الــازم ل
ّ
ّ
ّ
ّأي مالحظة أخرى ،فإن ثمة «فظاعة» تفوه بها أخيرًا
ومرت مرور «العادي» .قال ّ
ّ
عطية في إحدى إطالالته
ّ
فاسد
الـتـلـفــزيــونــيــة« :أن ــا بـقــول للشخص يـلــي ك ــان ّ
ومستغل وظيفته ،بنصحك هلق تكون ذكي وتوقف،
ّ
هـلــق آخــديــن ق ــرار إن ــو كــل شـخــص منفتحله ملف
عن جديد فــرح نكون عن ننكش املاضي ،ألن هيدا
اإلنـســان بكون ّ
مقرر إنــو يكون متمادي» .ما الذي
يعنيه هذا؟ هذا جواب واضح للسؤال التاريخي في
لبنان :ما الــذي يفعله التفتيش املركزي؟ هذا جواب
ّ
ُي َ
ترجم كاآلتي :لدينا ملفات الفاسدين ِمن املوظفني،
ّ
ِمــن الكبار والصغار ،ولكننا لم نكن نفتحها وكنا
نكدسها ،أللــف «واس ـطــة» وس ـبــبّ ...ولـكــن اآلن َمن
ُي ــري ــد أن يـسـتـمــر ف ــي ف ـس ــاده ،ك ـمــوظــف حـكــومــي،
سنقبض عليه فــي جرمه الحالي ثــم «سننبش» له
ملفاته القديمة ّ
«املنيمة» .ما يقوله رئيس التفتيش

املركزي اليوم ،بهذه الكلمات ،هو تطبيق تام ملقولة:
«عفا الله ّ
عما مضى» .أكثر ِمن قانونيِ ،من قضاة
ومـحــامــن ،ســألــوا بـعــد تـصــريــح عـطـيــة«ِ :م ــن أي ــن له
ُ
الحق بــأن يعفو على ذوقــه؟ هل األم ــوال التي نهبت
ً
فــي ال ـســابــق ،وصـ ــوال إل ــى الـسـنــة ال ـتــي نـحــن فيها،
ُيتسامح فيها هكذا؟ هل هذه سياسة الدولة العليا،
ّ
تجاه ملفات الفسادّ ،أم أنـهــا شطحة ِمــن شطحات
ّ
ر ّئـيــس الـتـفـتـيــش؟» .كــأنــه يـقــول نـعــرف الـفــاســديــن،
كلهم ،ولكننا نتركهم كما تركهم أسالفنا في هذا
املــوقــع .األخـطــر ّأن رئـيــس التفتيش يقبل أن يبقى
املوظف الفاسد ،الذي سرق على مدى سنوات ّ
وربما
ّ
عقود ِمن الزمن ،في موقعه الوظيفي نفسه حاليًا،
شــرط أن ينجح بــأن يكون «ذكـ ّـيــا» في هــذه املرحلة.
ّ
يتحدث عن مكافحة الفساد ،هــذه هي
اآلن الجميع
األغنية «الضاربة» على ألسن السياسيني ّ
ّ
حاليًا ،لكن
غ ـدًا ،أو بعد غــد ،ستنتهي هــذه «الهمروجة» ويعود
ً
الجميع إلى ما كانوا عليه .أصــا كيف تكون هناك
ثقة ،مـجــددًا ،بموظف كهذا ويؤتمن على معامالت
ّ
الحكومية؟
الناس
ُ
عـلــى أح ــد مــا أن يـحــاســب رئـيــس التفتيش املــذكــور
ّ
على «فـتــواه» األخـيــرة .لكن َمــن يفتش خلف رئيس

ً
ّ
ـا عــن كونها
التفتيش؟ هــذه ح ــزورة قانونية (فـضـ ّ
س ـي ــاس ـ ّـي ــة) .ه ــو ف ــي ن ـهــايــة األم ـ ــر م ــوظ ــف ،يــرتـبــط
مباشرة برئاسة مجلس النواب ،واألخيرة هي الجهة
ُ
التي ُيمكنها أن تحيله إلى «التأديب» لو شــاءت .هذا
ّ
نظريًا .على أحد ما ّ،ووفقًا للقانون ،أن «يفتح» لرئيس
ومـنـهــا ،عـلــى سبيل املـثــال،
التفتيش ملفاته كــلـهــاِ ،
ّ
تمنعه عن إحالة قضايا إلــى الهيئة العليا للتأديب.
هذه الهيئة التي باتت ،تقريبًا ،بال عمل ألن التفتيش
ّ
البالد ال يوجد
رسل إليها ّأي موظف
ال ُي ِ
لتعاقبه .كأن ّ
ّ
فيها فــاســدون؟ هناك َمــن يتندر على قلة الـقــرارات
ّ
ّ
سنويًاُ ،ويـقــارن بني عددها
التي يتخذها التفتيش،
واملبلغ الذي ُيدفع له بحسب املوازنة .نحو  11مليار
ُ
العام
ليرة تدفع للتفتيش ،في حني أن قراراته ،خالل ّ
املاضيّ ،لم تتجاوز العشرين فقط .هذا يعني أن ّكل
ق ــرار ُيـكــلــف الــدولــة مليار لـيــرة .فــاســد واح ــد ُيكلف
ً
الخزينة أكثر ِمما سرق اصال .هكذا تخسر الخزينة
بفعل ســرقــة املــوظــف ،خـ ّ
ـاصــة إذا كــان «كـبـيـرًا» في
ً
موقعه ،ثم تخسر بدفعها أمواال للجهاز الرقابي الذي
ُي ّ
مول ِمن أجل معاقبته ...ثم ال ُيعاقبه .باختصار ،ما
ّ
سلف يعني أنه لو ألغي التفتيش ِمن أصله ،وفق هذه
املعادلة ،ستكون املسألة أربح للدولة.

تقرير

هل يتخلى عثمان عن «امتياز» رخص اآلبار؟
ايلده الغصين

ّ
ّ
إال أن املصادر النيابية أشارت إلى أن
مجلس الــوزراء استند إلى معطيات
قــانــون ـيــة تـتـعـلــق بــال ـن ـقــاشــات الـتــي
حصلت في مجلس النواب ومجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـل ـج ـن ــة ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة ،وم ــا
فعله مجلس ال ـ ــوزراء هــو اسـتـخــدام
ص ــاحـ ـيـ ـت ــه امل ـ ـن ـ ـصـ ــوص ع ـن ـه ــا فــي
املـ ـ ــادة  97م ــن امل ــرس ــوم االش ـت ــراع ــي
 ،1959/ 112والتي تجيز له البت في
خالف الرأي بني وزارة التربية وهي
ال ـ ـ ــوزارة املـعـنـيــة ال ـتــي أكـ ــدت أحـقـيــة
الـ ـ ــدرجـ ـ ــات ،وبـ ـ ــن م ـج ـل ــس ال ـخ ــدم ــة
ّ
املــدنـيــة ال ــذي أكــد أن إضــافــة أوضــاع
ف ـئــات ل ــم يـشـمـلـهــا ق ــان ــون السلسلة
تحتاج إلى نص تشريعي.
أم ـ ـ ــا امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر فـ ـتـ ـح ــدث ــت ع ـ ــن س ـنــد
قــانــونــي ألحـقـيــة اس ـت ـفــادة األســاتــذة
ال ـث ــان ــوي ــن امل ـت ـمــرنــن م ــن ال ــدرج ــات
الست االستثنائية املنصوص عنها
في قانون السلسلة يتضمن:
 م ـح ـض ــر ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواباملـتـعـلـقــة بـمـنــاقـشــة قــانــون السلسلة
ومـ ـ ــادتـ ـ ــه الـ ـت ــاسـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي ُصـ ـ ِّـدقـ ــت
وتـ ـثـ ـب ــت أن نـ ـي ــة امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـرع ت ــوج ـه ــت
إلعطاء األساتذة الثانويني املتمرنني
الدرجات الست.
 املـ ـ ــادتـ ـ ــان الـ ـخ ــامـ ـس ــة مـ ــن م ــرس ــومال ـت ـع ـي ــن  2017/ 89والـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
م ــرس ــوم اإلل ـ ـحـ ــاق ف ــي ش ـب ــاط 2019
ُ
ّ
اللتان تثبتان أن مدة دراسة األساتذة
الثانويني املتمرنني في كلية التربية
ُ
تحسب مــن أصــل خدماتهم الفعلية
في الوظيفة العامة.
 تــاريــخ مـبــاشــرة الـعـمــل بـتــاريــخ 17تموز  2017الصادرة عن كلية التربية
يثبت أنـهــم فــي الخدمة الفعلية قبل
إقرار قانون السلسلة في  21آب .2017
 البند الثاني من املادة السادسة منالقانون  ...« 2001/ 644وإن املتمرن
في وظيفة معينة يكون من العاملني
فـ ــي الـ ـخ ــدم ــة ال ـف ـع ـل ـي ــة ط ـي ـل ــة ف ـت ــرة
تمرينه».
 إن رأي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ه ــواس ـت ـش ــاري غ ـيــر م ـل ــزم وامل ـج ـل ــس ال
يمارس دور الرقابة على السلطتني
التشريعية والتنفيذية ،وإذا حصل
خالف بني مجلس الخدمة والــوزارة
املختصة ُيعرض األمــر على مجلس
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سلة واحدة (مروان طحطح)
معلومات عن مقايضات بين القوى السياسية على ملفات الموظفين العالقة ً

الوزراء للبت فيه.
أول امل ـه ــاج ـم ــن ملـ ــرسـ ــوم الـ ــدرجـ ــات
كــان وزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران باسيل
ّ
الذي رأى أن تصويت أكثرية مجلس
ال ــوزراء على الــدرجــات ال يستند إلى
أي خ ـطــة أو دراس ـ ـ ــة ،واص ـف ــا ال ـق ــرار
بـ«الشعبوي» .وســأل املجتمعني في
مجلس الــوزراء ما إذا كانوا يعرفون
ّ
أن ال ــدرج ــات تـكــلــف خــزيـنــة الــدولــة 4
مـلـيــارات ليرة سنويًا ،ومــا إذا كانت
ال ـح ـك ــوم ــة ق ـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ــأم ــن ه ــذا
املبلغ؟» .وأكــد أن «فريقنا السياسي
ل ــن ي ـق ــف م ـت ـف ــرجــا ول ـ ــن يـ ـش ــارك فــي
ّ
مـ ـس ــرحـ ـي ــة خـ ـبـ ـيـ ـث ــة ،بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن
االستمرار في اتخاذ قرارات شعبوية
كـسـلـسـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب وزيـ ــادة
الــرواتــب والــدرجــات قد يرضي قسمًا
من الناس لبعض الوقت ،لكنه يهدد
مـصـيــر ك ــل ال ـن ــاس ،واالس ـت ـم ــرار في
نهج تقديم املصالح االنتخابية على
املصلحة الـعــامــة س ـيــؤدي إل ــى مزيد
من التدهور».
بـعــدهــا ،تــولــى الــوزيــر الـســابــق سليم
جريصاتي استكمال الحملة بتقديم
«ال ـح ـجــة» الـقــانــونـيــة ل ـلــرفــض ،وقــال
ّ
فــي حــديــث تلفزيوني إن «الــدرجــات
الست لطالب الكفاءة في كلية التربية
تحتاج إلــى قــانــون خــاص والـقــانــون

غير مــوجــود ،فــي حــن أن أسـبــاب رد
املرسوم إلى مجلس الوزراء موجودة،
وال ـق ــرار م ـتــروك لــرئـيــس الجمهورية
ليقرر ذل ــك ،وإذا كــانــت النائبة بهية
ال ـح ــري ــري ق ــد أع ـ ــدت اقـ ـت ــراح قــانــون
بالدرجات الست إلقــراره في املجلس
ال ـن ـي ــاب ــي ،ف ـه ــذا ي ـع ـنــي أن ـه ــا م ــدرك ــة

تمامًا أنه يدور في دائرة االختصاص
ّ
في مجلس النواب» .وذكر جريصاتي
بــأن رئـيــس الجمهورية لــه صالحية
دس ـت ــوري ــة أي ـض ــا ب ــإع ــادة ال ـن ـظــر في
ال ـ ـقـ ــانـ ــون إذا م ـ ــا أق ـ ـ ــر ف ـ ــي امل ـج ـل ــس
النيابي!
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ل ـ ـج ـ ـنـ ــة م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ق ـض ـي ــة

إضراب في «اللبنانية»
تزامنًا مــع انعقاد الجلسة التشريعية غـدًا وبعد غــد ،تبدأ الـيــوم الهيئة
التنفيذية لرابطة األساتذة املتفرغني في الجامعة اللبنانية إضرابًا ملدة
ثالثة أيام ،من أجل إدراج مشروعي قانونني على جدول أعمال الجلسة:
األول :القاضي بإضافة  5سنوات على خدمة األستاذ الذي ال تصل خدمته
ألربعني عامًا بسبب خصوصيته املتعلقة بطول سنوات دراسة الدكتوراه
وبصعوبات التعاقد والتفرغ والدخول إلى املالك بعد طول انتظار ،والثاني
معجل مكرر إلعطاء األســاتــذة ثــاث درج ــات .قــرار اإلض ــراب جــاء بعد
اجتماع عقدته الرابطة مع وزير التربية أكرم شهيب ،وأعلنت أنها ستعقد
اليوم مؤتمرا صحافيًا ،على أن تنفذ اعتصامًا غـدًا في ساحة رياض
الصلح ،للمطالبة بإقرار القانونني وإحقاق باقي املطالب ال سيما إدخال
املتفرغني إلى املالك واملتعاقدين املستوفني الشروط إلى التفرغ.

امل ـت ـم ــرن ــن ت ـم ـن ــت أن ت ـق ـت ـصــر ه ــذه
الحملة على «التهويل» وأن ال تكون
ج ــدي ــة ف ـع ــا ،م ـل ــوح ــة ب ــإن ـه ــاء ال ـع ــام
الـ ـ ــدراسـ ـ ــي ،فـ ــي مـ ــا لـ ــو ّ
رد امل ــرس ــوم
ً
فـ ـع ــا .واس ـت ـغ ــرب ــت املـ ـص ــادر حــديــث
ّ
جــري ـصــاتــي ع ــن أن ال ـح ــري ــري أع ــدت
اق ـتــراح الـقــانــون إلدراك ـهــا أن امل ــادة 9
مــن قــانــون السلسلة ال تنطبق على
املتمرنني ،مشيرة إلــى أن «الحريري
أبلغتنا شخصيًا أن اقتراح القانون
كـ ــان ك ـخ ـطــة ب تـحـسـبــا ل ـع ــدم إقـ ــرار
الدرجات في مجلس الوزراء» .وكانت
لجنة التربية النيابية قد وافقت على
اق ـتــراح الـقــانــون املـعـجــل امل ـكــرر الــذي
أعـ ــده ال ـنــائ ـبــان ع ـلــي ف ـي ــاض وبـهـيــة
الحريري.
مــن جـهـتـهــا ،نــاشــدت راب ـطــة أســاتــذة
التعليم الثانوي رئيس الجمهورية
أن ال يضيع حق األساتذة ،خصوصًا
أن الـ ــدرجـ ــات ه ــي تـطـبـيــق لـلـقــانــون
ولـ ـيـ ـس ــت م ـط ـل ـب ــا ج ـ ــديـ ـ ـدًا ب ـ ــزي ـ ــادات
جـ ــديـ ــدة ول ـ ــن تـ ـك ــون ذري ـ ـعـ ــة ل ـبــاقــي
الـ ـقـ ـط ــاع ــات .ودعـ ـ ــت إلـ ــى اتـ ـم ــام ع ــام
دراسي بشكل طبيعي من دون العودة
إل ــى اإلض ــراب ــات واقـ ـف ــال ال ـثــانــويــات
م ـجــددًا .يــذكــر أن الـثــانــويــات تعطلت
خالل إضراب املتمرنني األخير ،إذ أن
بعضها يضم  35أستاذًا متمرنًا.

اسـ ـتـ ـع ــادة «مـ ـن ــح ال ـت ــراخ ـي ــص ل ــآب ــار
األرت ــوازي ــة» مــن يــد املــديــر ال ـعــام لقوى
األمــن الداخلي الـلــواء عماد عثمان إلى
م ـكــانــه «ال ـط ـب ـي ـعــي» ف ــي وزارة الـطــاقــة
واملـ ـ ـي ـ ــاه ،أشـ ـب ــه ب ــا ّنـ ـت ــزاع «ال ـل ـق ـم ــة مــن
ف ــم األس ـ ـ ــد» .إذ ي ــوف ــر ه ــذا «االم ـت ـي ــاز»
للمدير العام ،منذ سنوات ،صالحيات
«إم ـب ــراط ــوري ــة» غــالـبــا م ــا يـسـ ّـيـلـهــا في
االستحقاقات السياسية خدمة للخط
ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي يـنـتـمــي إلـ ـي ــه ،أو في
س ـ ـيـ ــاق سـ ـي ــاس ــة تـ ـ ـب ـ ــادل املـ ـن ــاف ــع بــن
األطراف املختلفة.
ك ـ ـتـ ــاب وزيـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاه ن ــدى
ّ
الداخلية
البستاني ،أمــس ،إلــى وزي ــرة
والـبـلــديــات ريــا الـحـســن ،بـشــأن «حصر
ت ــرخ ـي ــص اآلبـ ـ ـ ــار األرت ـ ــوازي ـ ــة بــاآلل ـيــة
القانونية املعتمدة في وزارة الطاقة»،
جاء بعدما كان هذا األمر موضع بحث
خ ــال ل ـق ــاء ع ـث ـمــان ووزي ـ ــر الـخــارجـيــة
واملغتربني جبران باسيل في ّ
مقر التيار
الــوطـنــي الـحــر (فــي ميرنا الشالوحي)
في  21شباط املاضيُ ،
وعلم أن عثمان
أبدى «تجاوبًا واستعدادًا للتعاون».
إثـ ــارة قـضـيــة مـنــح ال ـتــراخ ـيــص لــآبــار
األرتـ ــوازيـ ــة ي ـعــود ل ـعــام  ،2010حينما
ّ
سـ ـع ــى ب ــاسـ ـي ــل لـ ـ ــدى ت ـس ــل ـم ــه حـقـيـبــة

الطاقة إلى ضبط حفر اآلبــار من خالل
«آلية تقوم على حصر تقديم الطلبات
ّ
عـبــر «لـيـبــان بــوســت» ،وتـكــلــف شــركــات
خاصة متعاقدة مــع ال ــوزارة النظر في
املـسـتـنــدات وإج ــراء الـكـشــوفــات الــازمــة
ّ
ثم رفــع تقاريرها ،بعد أن تعلق عليها
ّ
املعنية ،لينتهي القرار
مؤسسات املياه
ب ــال ــوزي ــر ن ـف ـســه» وف ــق ال ــدك ـت ــور خــالــد
نـخـلــة (مـسـتـشــار وزي ــر ال ـطــاقــة سـيــزار
أبــي خليل ســابـقــا) فــي تـصــريــح سابق
لـ«األخبار».
ّ
الداخلية
كتاب البستاني طالب وزيــرة
بـ ــ«اتـ ـخ ــاذ م ــا ي ـل ــزم م ــن إجـ ـ ـ ــراءات ملنع
إعـطــاء أي أذون ــات خــاصــة لحفر اآلبــار
من أي إدارة أو مؤسسة تابعة لوزارتكم
ّ
لعدم قانونيتها ،وملــا تشكله من ضرر
ع ـل ــى امل ـ ـيـ ــاه الـ ـج ــوف ـ ّـي ــة» ،و«ت ــزوي ــدن ــا
ب ـ ـج ـ ــدول بـ ـ ـ ــاألذونـ ـ ـ ــات املـ ـمـ ـن ــوح ــة فــي
ُ
بد مصادر
الفترة السابقة» .وفيما لم ت ِ
ّ
«الداخلية» أي انزعاج من الكتاب ،مقرة
ّ
بــأن وزارة الطاقة «هــي الجهة املخولة
منح التراخيص» ،نفت في الوقت عينه
«أن تكون الــوزيــرة الحسن قــد أصــدرت
أي تعميم أو ق ــرار داخ ـلــي مـ ّ
ـوجــه إلــى
قيادة قوى األمن بهذا الخصوص».
كتاب البستاني ارتكز على «البند الرابع
م ــن ال ـب ـي ــان الـ ـ ـ ـ ــوزاري ل ـل ـح ـكــومــة ح ــول
حصر التراخيص بالوزارات واملجالس

ّ
والهيئات املعنية» ،واعتبر أن «كل ما هو
خارج هذا اإلطــار يرتدي طابع املخالفة
الـصــريـحــة لـلـقــانــون وال يمنح صاحبه
أي شــرعـ ّـيــة أو ح ــق لـحـفــر أو استثمار
اآلب ـ ـ ـ ـ ــار» .واسـ ـتـ ـن ــد أيـ ـض ــا إل ـ ــى «اآللـ ـي ــة
املحدثة والصادرة بالقرار رقم /118ق.و
تــاريــخ  ،2010/9/13التي تـ ّـم بموجبها
تعديل بعض الشروط واعتماد شركات
ّ
متخصصة إلص ــدار تقارير
استشارية
ّ
ّ
فنية تساعد على اتخاذ الـقــرار املتعلق
بـ ـج ــواز إعـ ـط ــاء ال ـت ــراخ ـي ــص أو عــدمــه،
بهدف تشكيل شبكة أمان للثروة املائية
الجوفية ورفع تأثير اآلبار الخاصة عن
الينابيع واآلب ــار العامة املستثمرة من
قبل مؤسسات املياه».

طلب جدول باألذونات
الممنوحة سابقًا يطرح
السؤال عن إمكان
إعادة النظر فيها

فــي ال ـس ـيــاق ،يـلـفــت مــديــر األب ـح ــاث في
امل ــرك ــز الــوط ـنــي لــاس ـت ـش ـعــار ع ــن بعد
ال ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـبـحــوث
العلمية الدكتور أمني شعبان إلى «أنه
ّ
فــي السابق كــان طالب الرخصة يكلف
ّ
ّ
بالصدقية
خبيرًا جيولوجيًا يتحلى
إلعــداد دراســة جيولوجية ملكان البئر،
تـتـضـ ّـمــن دراسـ ــة األث ــر الـبـيـئــي ،يـتـقـ ّـدم
ب ـمــوج ـب ـهــا ب ـط ـلــب رخـ ـص ــة م ــن وزارة
ّ
شكلية» .واعتبر أن
الطاقة تكون شبه ّ
ّ
املسألة األبــرز تتمثل «فــي آلية اختيار
الـشــركــات الـخــاصــة وع ــدم ّ
تحولها إلى
ش ــرك ــات تـ ـج ــاري ــة ،ت ـن ـظــر ف ــي امل ـل ـفــات
مــن جـهــة وت ـقــوم هــي نفسها بالتنفيذ
الحـ ـ ـق ـ ــا» ،خ ـص ــوص ــا أن «ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ّ
الجيولوجيني املعتمدين من
الـخـبــراء
قبل الدولة يمكنهم القيام بهذه املهمة
ً
بدال من الشركات».
ً
ط ـل ــب ال ـب ـس ـت ــان ــي جـ ـ ـ ــدوال بـ ــاألذونـ ــات
املمنوحة سابقًا ،يطرح الـســؤال حيال
مصير اآلبــار غير القانونية وإمكانية
إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ـي ـهــا ،وي ــوض ــح شـعـبــان
أن ــه «يـمـكــن إعـ ــادة الـكـشــف عـلــى اآلب ــار
املحفورة سابقًا ،لتحديد مدى تأثيرها
وض ــرره ــا ع ـلــى امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة حيث
يمكن إيقافها عن العمل في هذه الحالة
أو السماح لها باالستمرار في حال كان
وضعها سليمًا».

تقرير

فيضان القرعون :المياه ملوثة؟ غير ملوثة؟
ب ـلــوغ مـنـســوب بـحـيــرة ال ـقــرعــون أعلى
مـ ـسـ ـت ــوي ــاتـ ـه ــا ،وت ـ ـحـ ــويـ ــل امل ـص ـل ـح ــة
الوطنية لنهر الليطاني املياه الفائضة
إل ــى امل ـج ــرى الـطـبـيـعــي لـلـنـهــر ،ت ـحـ ّـول
م ـ ــادة سـ ـج ــال ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي وس ـ ــط مـ ـخ ــاوف م ــن نـقــل
الـ ـتـ ـل ــوث ال ـ ــذي ت ـع ــان ــي م ـن ــه ال ـب ـح ـيــرة
إلــى مناطق الـحــوض األدن ــى .وزاد في
امل ـخ ــاوف إعـ ــان مــؤسـســة م ـيــاه لـبـنــان
الجنوبي ،أمس ،بأنها «ستضطر آسفة
حرصًا على صحة وسالمة املواطنني»
الـ ــى وقـ ــف ال ـض ــخ م ــن ك ــاف ــة مـنـشــآتـهــا
ف ــي الـ ـح ــوض األدن ـ ـ ــى ب ـس ـبــب فـيـضــان

بحيرة القرعون التي تؤكد الفحوصات
الرسمية «وجــود تلوث عالي النسبة»
في مياهها ،وخشية انتقال التلوث الى
مـجــرى الـنـهــر ،وف ــي انـتـظــار الـتــأكــد من
جودة املياه.
مصلحة الليطاني ،من جهتها ،وجهت
كتبًا ال ــى كــل مــن مــؤسـســة مـيــاه لبنان
ال ـج ـنــوبــي وم ـج ـلــس ال ـج ـنــوب وبـلــديــة
ّ
سحمر ،أكــدت فيه انها «بــاشــرت بأخذ
العينات للمياه املتدفقة الــى البحيرة
والخارجة من املفيض ،وستباشر بأخذ
العينات من املياه املتدفقة في الحوض
األدنى فور وصول املياه املصرفة اليها،

وفحصها بالتنسيق مع املركز الوطني
ل ـج ــودة ال ـ ــدواء والـ ـغ ــذاء واملـ ــاء واملـ ــواد
الكيميائية في الجامعة اللبنانية.
وكان رئيس املصلحة سامي علوية أكد
لـ«األخبار» أن «التصريف عبر املفيض
س ـيــأخــذ امل ـي ــاه م ــن س ـطــح ال ـب ـح ـيــرة ال
قعرها ،ولذلك ال خطورة في أن تختلط
ّ
م ــع م ـي ــاه أخـ ـ ـ ــرى» .ك ـم ــا أكـ ـ ــد بــاح ـثــون
متخصصون أن املياه النظيفة نتيجة
ّ
املصرف من املياه
املتساقطات تعني أن
عبر السطح سيكون نظيفًا إلى حد ما.
ّ
فــي امل ـقــابــل ،يـشــكــك خ ـبــراء آخ ــرون بــأن
ت ـك ــون املـ ـي ــاه ال ـس ـط ـح ـيــة ف ــي الـبـحـيــرة

اقــل تلوثا من مياه القعر ،إذ أن «هناك
م ـل ــوث ــات أخـ ــف م ــن امل ـ ــاء وت ـب ـق ــى عـلــى
ال ـس ـط ــح» ،نــاه ـيــك ع ــن أن ك ـم ـيــة امل ـيــاه
امل ـتــدف ـقــة وســرع ـت ـهــا سـتـحـتــم اخ ـتــاط
م ـي ــاه ال ـب ـح ـي ــرة .وت ـس ــاء ل ــت ع ــن سبب
ع ــدم فـحــص امل ـيــاه قـبــل املـفـيــض ملعرفة
امللوثات التي يفترض التعامل معها،
وملــاذا لم ترسل املياه الفائضة لتوليد
الطاقة لتصب الحقا باتجاه بركة انان
(امللوثة ايضًا) وليس مجرى الليطاني
األقل تلوثًا ،بدال من التخلص منها عبر
املفيض.
(األخبار)
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مصارف

 Springمن بنك عوده لدعم التثقيف المالي

ّ
ّ
املدرسية» ،وذلك في محاولة منه
نظم بنك عوده مسابقة بني املدارس باسم «مسابقة Spring
ّ
لدعم التثقيف والشمول َّ
والتميز األكاديمي بهدف
وتعزيز روح االبتكار
املاليني عند الشباب
ّ
ّ
ّ
واع في الشؤون املالية وبناء مجتمع مطلع على املعطيات واملقتضيات االقتصادية.
تنشئة
ٍ
شباب ٍ
تـ ّـم إط ــاق املـســابـقــة ،الـتــي جمعت  12مــدرســة مــن منطقة امل ــن ،بمناسبة ّاالحـتـفــال بالذكرى
المتحان خطي تناول مواضيع
الخامسة والسبعني الستقالل لبنان .خضع حوالى  650تلميذًا
ٍ
ّ
ّ
ّ
املصرفية ،والشعراء
الرياضيات والتفكير النقدي ،والتكنولوجيا واالبتكار ،والخدمات
عدة ،منها
ّ
.2018
ّاللبنانيون ،وأحداث عام ّ
ّ
تم اختيار ثالثة تالميذ من كل مدرسة للمشاركة في التحدي الكبير الذي جرى في املركز الرئيس
لبنك عــوده في بــاب إدري ــسّ .أما
الــدورة الثالثة واألخيرة ،فقضت
ب ـمــواج ـهــة ب ــن ه ـ ــؤالء الـتــامـيــذ
ّ
النهائية التي
تمهيدًا للتصفية
فازت بها ثالث مــدارس ،كاآلتي:
ثالثة تالميذ فــي املرتبة األولــى،
ثالثة تالميذ في املرتبة الثانية،
وثالثة تالميذ في املرتبة الثالثة.
ه ــذا وم ـنــح بـنــك عـ ــوده املـ ــدارس
الثالث الفائزة – مدرسة اإلخوة
املــري ـمـ ّـيــن شــان ـف ـيــل ،وم ــدرس ــة
ّ
ّ
َ
َ
اإلنجيلية ،ومــدرســة القلبني األقــدســن عــن نجم – كــؤوســا تقديرية ملشاركتها في
بـيــروت
ّ
ّ
ّ
«مسابقة  Springاملدرسية» .أما التالمذة الفائزون باملرتبة األولى – حنا جدعون ،وموريال أبو
ًّ
كل منهم جائزة ّ
نقدية قدرها  1500د.أ ،.فيما حصل
عماد ،ويوسف شدياق – فمنح املصرف
َ
باملرتبتني الثانية والثالثة على جوائز ّ
نقدية بقيمة  1000د.أ .و 500د.أ .على التوالي.
الفائزون

فرع جديد لـ  BBACفي كوسبا

المصارف اللبنانية في سوريا ...أرباح بعد خسائر؟
ّ
في مؤشر الفت ،حققت المصارف السورية ذات المساهمات من مصارف لبنانية أرباحًا
عام  2018بعد تسجيلها خسائر ملحوظة عام ّ .2017األرقام قد ال تحتمل المبالغة في
االستنتاج والتأويل كما تفيد مصادر مصرفية مطلعة ،إال أنه أيضًا ال يمكن غض النظر عنها،
تبين ّ
كونها ّ
تحسنًا واستقرارًا في الظروف األمنية واالقتصادية في سوريا
فـ ــي املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ف ـق ــد ب ـل ـغ ــت أرب ـ ــاح
املـصــارف السورية ذات املساهمات
م ــن مـ ـص ــارف ل ـب ـنــان ـيــة ،وهـ ــي بـنــك
عودة سوريا وبنك سورية واملهجر
وبنك بيبلوس سورية وبنك بيمو
الـ ـسـ ـع ــودي ال ـف ــرن ـس ــي وفــرن ـس ـب ـنــك
ســوريــة وبنك الـشــرق وبنك سورية
والـخـلـيــج ،نحو  15.3مليون دوالر
أميركي عــام  2018بعد أن كانت قد
ّ
تكبدت خسائر بقيمة  27.72مليون
دوالر أميركي عام .2017
ّ
وقـ ــد احـ ـت ــل ب ـن ــك ب ـي ـمــو ال ـس ـع ــودي
الفرنسي املرتبة األولى بني نظرائه
م ــن ح ـي ــث ال ــرب ـح ـي ــة ( 6.41مـلـيــون
دوالر) ،مـتـفــوقــا ع ـلــى ب ـنــك ســوريــة
واملهجر ( 4.43مليون دوالر) وبنك
ب ـي ـب ـل ــوس سـ ــوريـ ــة ( 2.83م ـل ـيــون
دوالر) وب ـنــك ع ــودة س ــوري ــا (2.63
مـلـيــون دوالر) وبـنــك ال ـشــرق (1.16

مـلـيــون دوالر) وفــرنـسـبـنــك ســوريــة
( 0.52م ـل ـي ــون دوالر) ،ف ـي ـم ــا ك ــان
بنك سورية والخليج الوحيد الذي
سـ ّـجــل خـســائــر بـلـغــت  2.69مـلـيــون
دوالر.
ّ
املجمعة
ّأم ــا عـلــى صعيد املـيــزانـيــة

 15.3مليون دوالر أرباح
المصارف عام 2018
بعد خسائر 27.72
مليون دوالر عام 2017

فـ ـق ــد زادت مـ ـ ــوجـ ـ ــودات امل ـ ـصـ ــارف
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ذات امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــات مــن
م ـصــارف لـبـنــانـيــة بـنـسـبــة %12.42
خـ ــال عـ ــام  2018إلـ ــى  2.09مـلـيــار
ّ
دوالر ،تـ ـش ــك ــل حـ ـص ــة بـ ـن ــك ب ـي ـمــو
الـسـعــودي الفرنسي  %33.51منها
وبـ ـن ــك سـ ــوريـ ــة واملـ ـهـ ـج ــر %18.68
وب ـ ـ ـنـ ـ ــك ع ـ ـ ـ ـ ــودة س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا %13.22
وفرنسبنك ســوريــة  %13.03وبنك
بيبلوس ســوريــة  %9وبـنــك الشرق
 %7.34وبـ ـن ــك سـ ــوريـ ــة وال ـخ ـل ـي ــج
.%5.22
ّ
املجمعة
كذلك نمت األموال الخاصة
للمصارف السورية ذات املساهمات
من مصارف لبنانية بنسبة  %5عام
 ،2018حـيــث ً بـلـغــت  314.20مليون
دوالر مقارنة بمبلغ  253.29مليون
دوالر عام .2017
ت ـف ـ ّـس ــر مـ ـص ــادر م ـصــرف ـيــة مـتــابـعــة

السورية التابعة لمصارف ّ
ّ
ّ
لبنانية
المجمع للمصارف
األداء المالي
ّ
ّ
ّ
الميزانية (مليون نهاية العام  2017نهاية العام  2018نسبة التغير (محتسبة إستنادًا
أهم مؤشرات
ّ
السورية)
إلى األرقام بالليرة
(مليون دوالر)
(مليون دوالر)
دوالر)
%12.42
2.090.28
1.573.80
املوجودات
%5
314.20
253.29
األموال الخاصة
%146.71
15.30
27.72صافي األرباح ( /الخسائر)

ّ
ّ
ّ
اإلقتصادية في بنك اإلعتماد اللبناني
السورية ,وحدة األبحاث
المالية
المصدر :هيئة األوراق واألسواق

افتتح ( BBACبنك بـيــروت والـبــاد العربية) فرعًا جــديـدًا فــي منطقة كوسبا فــي قضاء
ّ
ّ
التوسعية التي تهدف إلى تعزيز
استراتيجية املصرف
الكورة ،محافظة الشمال ،وذلك ضمن
ّ
ّ
استراتيجية في لبنان ،ال سيما في منطقة الشمال ،باإلضافة
انتشاره الجغرافي في مناطق
إلى تلبية متطلبات عمالئه أينما ُوجــدوا واستقطاب عمالء جدد من خالل تقديم خدمات
ّ
ومنتجات عالية الجودة .يتمتع الفرع الجديد بموقعه املتميز وبتصميمه العصري والذي
يعكس الهوية الجديدة التي أطلقها  BBACمؤخرًا ،كذلك ّ
زود الفرع بالتجهيزات والتقنيات
الحديثة كافة ملنح العمالء تجربة مصرفية مميزة .مع افتتاح فرع كوسبا ،يكون  BBACقد
ّ
ّ
اللبنانية ،باإلضافة إلى  4فروع دولية في قبرص والعراق
محليًا ّ عبر املناطق
بلغ الـ  41فرعًا
ومكتب تمثيلي في كل من اإلمارات العربية املتحدة ونيجيريا.

مفكرة إقتصادية

معرض «هوريكا» في نسخته الـ 26
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة
«هوسبيتالتي سرفسيز»
ف ـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر صـ ـح ــاف ــي
إطــاق النسخة ال ـ  26من
مـ ـع ــرض ولـ ـق ــاء هــوري ـكــا
ل ـب ـن ــان ،الـ ـح ــدث اإلقـلـيـمــي
املـ ـتـ ـخ ـ ّـص ــص ف ـ ــي ق ـط ــاع
ال ـ ـض ـ ـيـ ــافـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
الغذائية ،والذي ُ
سيقام في
واج ـه ــة ب ـي ــروت الـبـحــريــة،
مجمع ،Seaside Arena
من  2إلى  5نيسان املقبل.
ستقام هذه النسخة من هوريكا لهذا العام تحت شعار «من أجل قطاع أفضل» ،وذلك تكريمًا
ّ
الخاصة التي ينفرد بها لبنان بعد أن اكتسبت شعبية عاملية ،وجعلت مدينة بيروت
للنكهات
تتصدر قائمة «أفضل املدن العاملية للمأكوالت» في مجلة  .Travel + Leisureوسيقدم معرض
هذا العام الفرصة الكتشاف أكثر من  2500عالمة تجارية تابعة لـ 300شركة عارضة محلية
ودولية تشمل أستراليا ،فرنسا ،اليونان ،إندونيسسا ،إيطاليا ،الكويت ،لبنان ،تركيا ،بولندا،
اإلمارات العربية املتحدة ،والواليات املتحدة األميركية.
وسيتميز املعرض واللقاء الذي ّ
ّ
يمتد على مدى أربعة أيام ،ببرنامج ّ
غني يضم أكثر من عشرة
نشاطات يومية تشمل عــروض الطهي واملنتديات والجلسات الـحــواريــة .وسيحضر املعرض
أكثر من  70من الطهاة العامليني ،وخبراء عالم الطهي واملشروبات والضيافة ،ملشاركة خبراتهم
واإلشراف على مجموعة متنوعة من املسابقات.

لبنان ينتج طاقة نظيفة في 2020؟

¶ سوشيل ميديا

«أقوى صانع محتوى» لعام 2019؟

انطلق منذ أيــام املــوســم الثاني مــن برنامج «ســديــم» لعام 2019
ّ
وذلك في مسعى إليجاد أفضل صناع محتوى في العالم العربي
وتزويدهم بأحدث التقنيات والخبرات ليصل تأثيرهم إلى أقصى
الحدود.
ُ
مــن املــرتـقــب أن يتنافس  20مشتركًا على لقب أكبر شخصية
ّ
مؤثرة في العالم العربي والفرصة بربح جائزة مليون ريال وإنتاج
برنامجهم الخاص على مواقع التواصل االجتماعي .وسيتميز
ّ
كل ُمشترك بنوع محتوى مختلف كمواضيع عن السفر واملغامرة
واملــوضــة والجمال والكوميديا والترفيه والتعليم وتطوير (نمط
الحياة) والراب والشعر وأصدقاء للبيئة.

هــذا النمو فــي األرب ــاح بأنه مرتبط
ّ
بتحسن سعر صــرف الليرة
حصرًا
ال ـســوريــة مـقــابــل الـ ــدوالر األمـيــركــي
خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي ،حـيــث اسـتـقــر
ع ـ ـلـ ــى  436لـ ـ ـي ـ ــرة سـ ـ ــوريـ ـ ــة م ـق ــاب ــل
الـ ــدوالر ،فيما ك ــان ع ــام  2017يبلغ
 508ل ـيــرات ســوريــة مـقــابــل ال ــدوالر.
وت ـع ـت ـب ــر أن املـ ـ ـص ـ ــارف ال ـل ـب ـنــان ـيــة
العاملة فــي ســوريــا فــي حــالــة إدارة
املـ ـخ ــاط ــر ،وج ـم ـي ـع ـهــا ب ــان ـت ـظ ــار مــا
ستؤول إليه األوضاع في املستقبل
وهو ما ّ
يفسر عدم خــروج أي منها
من السوق السورية.
وف ـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاالس ـت ـث ـم ــار فــي
ّ
سوريا في ظــل العقوبات األميركية
واألوروبية ،شددت املصادر على أن
ّ
خطوة كهذه مرتبطة بكل مستثمر

ً
ومدى استعداده للمخاطرة ،مؤكدة
أنه ورغم محاوالت البعض الدخول
إلى السوق السورية وحفظ حصته
م ــن م ـلــف إعـ ـ ــادة اإلعـ ـم ــار إال أن أي
خ ـطــوة ج ـ ّ
ـدي ــة وشــام ـلــة ال يـمـكــن إال
أن تـ ـك ــون م ــرت ـب ـط ــة ب ـح ــل س ـيــاســي
ش ــام ــل .فـكـلـفــة إع ـ ــادة اإلعـ ـم ــار وفــق
ّ
ً
أكـثــر الـتـقــديــرات ت ـفــاؤال لــن تـقــل عن
 200مليار دوالر وهــو مبلغ ضخم
التكفل
يصعب على أي دولة منفردة
ً
بـ ـ ــه ،وي ـت ـط ـل ــب ب ــالـ ـت ــال ــي م ـس ــاه ـم ــة
مــن الـبـنــك ال ــدول ــي وص ـن ــدوق النقد
وال ـب ـن ــك األوروبـ ـ ـ ــي إلعـ ـ ــادة اإلع ـم ــار
والـتـنـمـيــة وغ ـيــرهــا م ــن الـصـنــاديــق
والـ ـت ــي بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ل ــن تـســاهــم
ّ
بدوالر واحد قبل تبلور حل متكامل.
(األخبار)

ُ
البصري واملدني ،نظام الحياة األيكولوجية ،السماد ،تلوث الهواء ،التلوث الناتج من مياه
الصرف الصحي ،التلوث الناتج من الحرق غير املنضبط.

¶ طاقة
ّ
ّ
ّ
اللزمة
يستعد ّمشروع «هوا عكار» بعد الحصول على الرخص ّ
وإتمام الدراسات املطلوبة ،إلنتاج حوالى  68ميغاوات من الطاقة،
التي ستكون كافية لتزويد حوالى  100,000منزل باحتياجاتها
من الكهرباء .وستقوم الشركة بربط املشروع بالشبكة اململوكة
م ــن مــؤس ـســة ك ـه ــربـًـاء ل ـب ـن ــان ،ال ـت ــي س ـت ـش ـتــري ال ـط ــاق ــة بسعر
األسعار التي تدفعها املؤسسة لشراء
منخفض جدًا مقارنة مع ّ
الطاقة من البواخر ّأو التي تولدها عن طريق النفط الغالي الثمن.
ّ
الكهربائية
نذكر ّأن لبنان يخطط للحصول على  %12من طاقته
ّ
متجددة بحلول .2020
من مصادر
ّ
و«هــوا عكار» هي شركة لبنانية تأسست عام  2008بهدف أن
تكون ّأول مشروع إلنتاج الطاقة النظيفة الرخيصة السعر ،من
الــريــاح فــي لبنان .وقــد وقــع االخـتـيــار على منطقة عـكــار ،لجودة
الـ ّـريــاح التي تجري فــي هــذه املنطقة بسرعة  9أمـتــار فــي الثانية
ّ
الواحدة ،ما يجعلها ّ
الهوائية .سيبدأ تركيب
مثالية لتوليد الطاقة
ّأول ت ــورب ــن ه ــوائ ـ ّـي ف ــي مـنـتـصــف ع ــام  ،2020وس ـي ـكــون عــدد
ّ
ّ
سيضمها املشروع  16توربينًا ،وارتفاع كل منها
التوربينات التي
يصل إلى  125مترًا.

النمو في األرباح مرتبط ّ
بتحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر األميركي

¶ سيارات

«ميني» أفضل سيارات  ...2019بتصويت ّ
القراء

يهدف «سديم» إلى بناء ثقة املشتركني بأنفسهم وإحداث فرق في
مجتمعاتهم ،ونشر رسالة األمــل ُواإليجابية عبر العالم العربي.
ّ
وستهتم لجنة التحكيم بتوجيه املتسابقني وتطوير مهاراتهم
من خالل إعطائهم دروسًا تحفيزية ونصائح وتدريبات وورش
ُ
أسبوعية ،أما املعايير التي ستعتمد لتقييم
وتحديات
عمل يومية
ٍ
املشتركني فهي نوعية ُاملحتوى الذي ّ
يقدمونه وتأثيره اإليجابي
على املجتمع من حولهم.
يمكن مشاهدة الحلقات الجديدة يومي السبت واألحــد عبر قناة
«سديم» على يوتيوب وفيسبوك وعبر املوقع اإللكتروني sadeem.
 comوإنستغرام وتويتر.

¶ جامعات
«أسبوع اليسوعيين والعلم» في جامعة
ّ
القديس يوسف
ّ

َّ
املرشدية ّ
العامة في جامعة القديس يوسف في بيروت
احتفلت
دورته الثانية ،وقد حمل هذا العام
في
اليسوعيني
أسبوع
باختتام
ّ
عـنــوان «اليسوعيون والـعـلــم» وســلــط الـضــوء على رهـبــان علماء
ّ
الرهبانية وعلومهم،
خدموا املجتمع اللبناني انطالقًا من رسالتهم
ّ
فساهموا في إنمائه وتطويره في مجاالت كــان لبنان في أمس
ّ
وأكــد على متابعة جامعة ّ
القديس يوسف لرسالة
الحاجة إليها،
اآلباء األوائل ،من خالل االهتمام بمشاكل العصر الحاضر.
ّ
وش ـ ــارك ال ـط ــاب ف ــي الـنـسـخــة ال ـثــان ـيــة م ــن أس ـب ــوع الـيـســوعـيــن
مــن خــال مـجـمــوعــات عملت عـلــى سبعة مــواضـيــع وت ـبــارت في
مشاريعها إليـجــاد حلول ّ
علمية ملشاكل يعاني منها املجتمع،
وتوزعت املوضوعات حول :التلوث الناتج من وسائل النقل ،التلوث

فــازت سـيــارة «مـيـنــي» فــي تصويت الـقــراء الــذي أجــرتــه مجلة الـسـيــارات األملانية
« »auto، motor und sportبلقب جديد ،حيث ّتوجت من بني الفائزين في مسابقة
«أفضل سيارات  »2019لهذا العام.
ّ
ويعد تصويت القراء الذي تنظمه املجلة واحـدًا من أعرق االستطالعات العامة في قطاع
َّ
السيارات ،والذي يتم إجراؤه هذا العام للمرة الثالثة واألربعني .وهذا العام صوت املشاركون،
من إجمالي  385طرازًا ،لصالح مركباتهم املفضلة في إحدى عشرة فئة للسيارات ،حيث
قاموا باختيار «أفضل السيارات  ،»2019سواء في الفئة العامة أو في فئة االستيراد.
فازت «ميني» باللقب في فئة االستيراد ضمن مجموعتها ،حيث حصل الطراز البريطاني
على نسبة  %30.1من األص ــوات املدلى بها ،ضامنًا بذلك تفوقًا واضحًا في فئته من
املركبات.
ويعكس نجاح «ميني» الجاذبية ّ
املعززة للعالمة ،نظرًا إلى آخر تحديث للطراز ،الذي يظهر
جليًا عبر «ميني» ذات الثالثة أبــواب و«ميني» ذات الخمسة أبــواب و«ميني» املكشوفة
يبي أسلوبها الواضح التصميم ّ
التي ّ
املعدل بدقة ،من ضمنها املصابيح األمامية LED
الجديدة ،واملصابيح الخلفية  LEDمع رسم علم االتحاد البريطاني ،والتصميم الداخلي
املصقول وخيارات التخصيص الجديدة.

معادلة الكلفة المنخفضة
والجودة العالية
لتذوق النجاح
التفكير األولي عند إطالق أي مشروع يفترض أن ينصب
على البحث عن كيفية التقليل من التكاليف قبل التفكير
في حجم األموال التي يمكن جنيها ،هذا إضافة إلى
الحرص الدائم على تقديم منتج ذي جودة عالية .هذه
هي خالصة الخبرة التي عاشها فراس حاطوم في مشروع
صناعة الحلوى الذي أطلقه

فراس حاطوم ،ترك أوروبا ليفتتح متجر حلوى في عاليه

فـفــي صـنــاعــة قــوالــب الـحـلــوى درس مفيد لـكــل طامح لكن غياب السيولة املطلوبة لم تقف عائقًا أمــام فراس
بتأسيس مشروع تجاري مثمر ،ألن القالب الناجح كما ول ــم تحبط مــن عــزيـمـتــه وإص ـ ــراره .ل ــذا ب ــدأ مــع والــدتــه
الشركة الناجحة يتطلب جهدًا ومثابرة وتكرار املحاولة بتحضير الحلويات في املنزل ومن ثم عرضها وبيعها
واحتساب املكونات واملعايير بدقة قبل الــوصــول إلى في املتجر.
النتيجة املرجوة ،التي ال يمكن تأمني استمراريتها من وســائــل التواصل االجتماعي بــدورهــا ســاعــدت فــراس
دون استراتيجية واضحة .وبالنسبة إلى فراس ،كانت فــي التسويق ملتجره بكلفة زهـيــدة ولكن ّفعالة ،حيث
االستراتيجية تقوم على الحد من النفقات قدر املستطاع أجـ ــاد االس ـت ـف ــادة م ــن الـبـعــد ال ـت ـجــاري والـعـمـلــي لـهــذه
وتوفير املال حيث أمكن ،وفي الوقت عينه تقديم منتج الوسائل والتي باتت تشكل ركيزة أساسية في عالم
اإللكترونية.
اليوم وخاصة في مجال األعمال والتجارة
ذي جودة عالية وخدمة ممتازة.
ّ
كذلك عــرف فــراس كيف يستغل
ق ـ ــرر فـ ـ ــراس أن ي ـف ـت ـتــح م ـت ـج ـرًا
املـهــرجــانــات والـنـشــاطــات املحلية
للحلوى في عاليه .الخطوة ليست
ّ
وامل ـن ــاط ـق ـي ــة ح ـي ــث ي ـك ــون إق ـب ــال
سـهـلــة ،وت ـفــرض دراس ــة متأنية
الـ ـن ــاس كـثـيـفــا ل ـع ــرض حـلــويــاتــه
ج ـ ـدًا ال س ـي ـمــا ل ـج ـهــة الـتـكــالـيــف
قالب الحلوى اللذيذ
وتعريف الناس بها وبأنواعها.
واملـكــان والــزبــائــن ....الشاب ليس
أثمرت خطة فراس وأتت بالنتائج
م ــن أصـ ـح ــاب رؤوس األم ـ ـ ــوال،
كالشركة الناجحة
وال يملك وف ـرًا مــن امل ــال ويتمتع يتطلب احتساب المقادير التي كان يتوخاها .فقد نجح في
تـحـقـيــق وف ــر م ـ ــادي ،م ــا ســاعــده
برفاهية التجربة والتبذير،
لذلك والمكونات بدقة قبل
وبـ ـع ــد مـ ـ ــرور ع ــام ــن ف ـق ــط عـلــى
فــالـحــد مــن املـخــاطــر يـعــد أولــويــة
الوصول إلى النجاح
تجهيز مطبخ حديث ومتخصص
بالنسبة إلـيــه .لحسن حظه فإن
يتمتع بكافة التجهيزات املتطورة،
والــده يملك متجرًا ،ما خفف عن
األمر الذي شجعه على التخطيط
كــاهـلــه ع ــبء اإلي ـج ــار الـشـهــري.
لتوسعة املتجر وتكبيره خاصة
وكما استفاد مــن وال ــده بطريقة
أن األع ـمــال ازده ــرت والـطـلــب زاد
غير مباشرة ،فكان لوالدته أيضًا
دور مـحــوري فــي مخططه ،باعتبار أنــه قــرر االعتماد بشكل الفت على ما يصنعه.
عليها والتعاون معها إلدارة املتجر وصنع الحلويات ،نصيحة فراس لكل شاب وصبية ،استنادًا إلى تجربته
وبالتالي توفير املــال الــذي كان من املفترض أن يدفعه ال ـخــاصــة ال ـتــي خــاضـهــا ه ــي اإلي ـم ــان بــأحــامـهــم وأن
يسعوا لتقديم أفضل الخدمات واملنتجات مع الحد قدر
كراتب ألي شخص قد يوظفه في هذا املنصب.
وج ــود متجر حـلــوى يـفـتــرض بطبيعة ال ـحــال تجهيز املستطاع من التكاليف لكي يتمكنوا من وضع ركائز
مطبخ تتوافر فيه معدات حديثة ،وهو أمر باهظ الكلفة .ثابتة للعمل واالنطالق نحو األمام...
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رياضة

رياضة

دوري أبطال أوروبا

حمالت
متتالية

أبناء الكرة الشاملة في مدريد

غيمة الكالسيكو تحوم فوق البيرنابيو
حسن رمضان
س ـ ـ ـيـ ـ ــواجـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي
أي ــاك ــس أمـ ـسـ ـت ــردام ،م ـض ـي ـفــه ري ــال
م ـ ــدري ـ ــد ف ـ ــي مـ ـعـ ـقـ ـل ــه س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو
ب ـيــرنــاب ـيــوّ ،
ربـ ـم ــا ف ــي أس ـ ــوأ ف ـتــرات
الــ«مـيــريـنـغــي» ه ــذا املــوســم (الليلة
 22:00بـتــوقـيــت ب ـي ــروت) .عـلــى رغــم
أن مدريد بــدأ املوسم الحالي بداية
سـيـئــةّ ،أدت إلق ــال ــة املـ ــدرب الـســابــق
غــولــن لــوبـيـتـيـغــي ،وتـعـيــن امل ــدرب
األرج ـن ـت ـي ـنــي ســان ـت ـيــاغــو سـ ــوالري
مكانه ،إال أنه استعاد شيئًا من أدائه
في الفترات املاضية .لكن األمــور لم
ت ـس ــر ع ـل ــى ال ـش ـك ــل ال ـص ـح ـي ــح مـ ـ ّـرة
أخــرى ،بل إن مدريد ،عــادت لتعيش
مـ ـ ـ ّـرة جـ ــديـ ــدة حـ ـ ــاالت مـ ــن ال ـت ـخـ ّـبــط
ف ــي األداء ،ون ـت ــائ ــج سـلـبـيــة كـثـيــرة
ومـتـتــالـيــة .مـنــذ ال ـف ــوز الـصـعــب في
مـبــاراة الــذهــاب على ملعب «يوهان
ك ــروي ــف» ال ـخ ــاص ب ـن ــادي أي ــاك ــس،
لم يقدم ريــال مدريد أوراق اعتماده
ب ــال ـص ــورة امل ـط ـلــوبــة ،ب ــل أن ــه تـكـ ّـبــد
خ ـس ــارات عـ ـ ّـدة ،وف ــي ح ــاالت ال ـفــوز،
كان االنتصار يأتي في شق األنفس
(ف ــوز عـلــى أشـبـيـلـيــة ب ـهــدف وحـيــد،
وفــوز صعب أمــام ليفانتي بنتيجة
 ،1-2خـ ـس ــارت ــان م ـت ـت ــال ـي ـت ــان أمـ ــام
ال ـغ ــري ــم ال ـت ـق ـل ـيــدي بــرش ـلــون ــة وف ــي
معقله البيرنابيو ،وخـســارة أخــرى
فــي الـ ــدوري مــن ال ـن ــادي الـكــاتـلــونــي
اآلخـ ــر ج ـي ــرون ــا ،وف ــي الـســانـتـيــاغــو
أيضًا).
من حسن حظ النادي الهولندي ،انه
سيواجه مــدريــد فــي فـتــرة ال يحسد
عليها أبـنــاء س ــوالري ،على رغــم كل
هــذا ،سيفتقد الــريــال خدمات نجمه
وق ــائ ــده امل ــداف ــع سـيــرجـيــو رام ــوس،
بـسـبــب اإليـ ـق ــاف الـ ــذي فــرضــه عليه
االتـحــاد األوروب ــي لـكــرة الـقــدم ،بعد

تـ ـع ـ ّـم ــده ت ـل ـق ــي ب ـط ــاق ــة ص ـ ـفـ ــراء فــي
مباراة الذهاب .كل األمور واملعطيات
ّ
تذهب إلى أن ّ
سيقدم مباراة
الريال
سيئة اليوم أمام أياكس ،خصوصًا
أن الفريق خــرج من كــأس ّامللك على
ي ــد مـيـســي ورف ــاق ــه ،وت ـب ــخ ــرت بعد
ثالثة أيام فقط أحالم املنافسة على
لقب الدوري بسبب برشلونة أيضًا.
الحالة النفسية واملعنوية في أدنى
درجاتها ،خصوصًا أن العالقة بني
سـ ــوالري والــاع ـبــن ب ــدأت تـتــدهــور
أيـ ـض ــا (عـ ــاقـ ــة س ـي ـئ ــة بـ ــن إي ـس ـكــو
وس ـ ـ ــوالري ،وب ــن ال ــوي ـل ــزي غــاريــث
بايل أيضًا الغائب الحاضر في كل
مباريات الريال هذا املوسم) .معركة

غرفة املالبس ،من املمكن أن يخسرها
سوالري كليًا اليوم ،في حال حدوث
املـ ـف ــاج ــأة ،وي ـق ـصــى الـ ـن ــادي املـلـكــي
ع ـلــى ي ــد أي ــاك ــس ف ــي دور ال ـ ـ ــ 16من

يستفيد نادي أياكس من حالة
عدم االستقرار الفني والنفسي
التي يعيشها نجوم مدريد
دوري األبـطــال ،وبالتالي ،سيخسر
امل ــدرب بطبيعة الـحــال منصبه بكل
تأكيد.
لـقـطــة إي ـس ـكــو ف ــي املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة

وهــو «يـ ــدردش» مــع لـيــو ميسي في
آخر الدقائق ،مع مالحظة االبتسامة
على وجه الـ«فنان» اإلسباني ،أثارت
الكثير من الجدل ،حيث ذكرت بعض
ّ
املـصــادر ،بــأن إيسكو كــان يتكلم مع
م ـي ـســي ع ــن وض ـع ـي ـتــه ف ــي م ــدري ــد،
وأن ــه يطلب مــن ميسي أن يساعده
على الخروج من هذا املأزق .كل هذه
ّ
املـعـطـيــات ،تــؤكــد أن ال ــري ــال يعيش
فترة صعبة ،ولكن هل ستبقى هذه
الفترة لوقت طويل؟
ل ـطــاملــا اعـ ـت ــاد ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى مـثــل
هذه الحاالت في غرفة مالبس ريال
مــدريــد على مــدى املــواســم السابقة،
ولـكــن ســرعــان مــا ك ــان «املـيــريـنـغــي»

غرف مالبس مدريد غير مستقرة (خافيير سوريانو ـ أ ف ب)

يـتـخـ ّـلــص م ـن ـهــا ،وي ـق ـ ّـدم ً
أداء جـ ّـي ـدًا
ّ
ف ــي بـطــولـتــه امل ـفــض ـلــة ،وه ــي دوري
األب ـط ــال .بالنسبة ألي ــاك ــس ،فــاألمــر
م ـخ ـت ـل ــف ،هـ ــو ف ــري ــق غ ـي ــر م ـطــالــب
بالفوز باللقب ،وال حتى في املضي
ق ــدم ــا ف ــي ال ـب ـط ــول ــة .سـيـلـعــب رف ــاق
امل ـغ ــرب ــي حـكـيــم ّ
زي ـ ــاش املـ ـب ــاراة من
دون أي ض ـغــوطــات ،الـعـكــس تمامًا
ب ــال ـن ـس ـب ــة ملـ ـ ــدريـ ـ ــد ،ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ــذي
ستنهال عليه االن ـت ـقــادات فــي حــال
ّ
ع ــدم تـمــكـنــه م ــن ال ـتــأهــل إل ــى ال ــدور
املقبل .أيــاكــس يعتمد على الشباب
ويلعب بـهــدوء ،فــا شــيء ليخسره،
س ـي ـل ـع ــب ل ـع ـب ــه الـ ـهـ ـج ــوم ــي ،وه ــي
الطريقة التي ال ّ
يغيرها هذا الفريق،
هــي ثـقــافــة بالنسبة ل ــه ،وسـيـحــاول
إقـصــاء مــدريــد مــن الـبـطــولــة ،لتكون
املـفــاجــأة األك ـبــر ه ــذا املــوســم .ولـكــن،
فـنـيــا ،لــن يـكــون األم ــر مـفــاجـئــا ج ـدًا،
فــأيــاكــس ،كــان هــو األق ــرب للفوز في
مباراة الذهاب ،ويملك فريقًا مميزًا
يعتمد فـيــه عـلــى أحــد أب ــرز املــواهــب
ف ــي الـ ـع ــال ــم ح ــالـ ـي ــا ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــم
زي ـ ـ ــاش ،فـ ــان دي ـب ـي ــك ،م ــات ـي ــاس دي
ليخت وفرنكي دي يونغ.
م ـب ــاراة الـلـيـلــة تـحـمــل مـعـهــا الكثير
مـ ــن الـ ـعـ ـب ــر ،ح ـي ــث سـ ـي ــواج ــه فــريــق
خـبـيــر فــي بـطــولــة كـ ــدوري األب ـطــال،
ّ
فريقًا يعتمد على شبابه ويتسلح
بـتــاريـخــه الـكـبـيــر فــي ه ــذه البطولة
الـ ـع ــريـ ـق ــة ،ومـ ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب ال ـت ـك ـ ّـه ــن
بـنـتـيـجــة ال ـل ـق ــاء ،ن ـظ ـرًا لـلـمـعـطـيــات
ال ـص ـع ـبــة الـ ـت ــي ب ـن ـيــت ع ـل ـي ـهــا ه ــذه
املباراة .من جهة ،الريال ليس جاهزًا
ولـكـنــه ي ـقـ ّـدم دائ ـمــا ص ــورة مختلفة
في دوري األبطال ،ومن جهة ثانية،
أب ـن ــاء ال ـك ــرة ال ـشــام ـلــة ،سـيـحــاولــون
إق ـن ــاع ال ـعــالــم ب ــأن ه ــذه ال ـث ـقــافــة لم
تنتهِ بعد ،وتستطيع تقديم الكثير
في قادم األيام.

توتنهام يرحل إلى ألمانيا

ورقة التأهل بيد دورتموند
حسين فحص
يـسـتـقـبــل ن ـ ــادي دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي
فريق توتنهام اإلنكليزي على ملعب
السيغنال أدون ــا ب ــارك ،فــي إيــاب دور
ال ــ 16من دوري أبطال أوروب ــا (10:00
بتوقيت بيروت).
رغـ ـ ــم خ ـ ـسـ ــارة دورت ـ ـمـ ــونـ ــد ب ـثــاثـ ّـيــة
ن ـظ ـي ـفــة ف ــي م ـ ـبـ ــاراة ال ـ ــذه ـ ــاب ،يـبـقــى
ملـبــاراة اإليــاب حسابات أخــرى تحول
دون ضمان أي فريق حتى اآلن تأهله
إلى الدور ربع النهائي .املهمة صعبة
لألملان ،واستسالمهم أصعب .ترافق
ه ـب ــوط م ـس ـتــوى ب ــاي ــرن م ـيــونــخ هــذا
امل ــوس ــم م ــع ت ـط ـ ّـور مـسـتـ ٌـوى منافسه
املباشر في أملانيا .انطالقة قوية دون
تلقي أي هزيمة ،جعلت املارد األصفر
ي ـت ـ ّ
ـرب ــع ع ـلــى عـ ــرش صـ ـ ــدارة ال ـ ــدوري
األملاني في أغلب فترات املوسم .أخيرًا،
ّ
تغير كل شيء ،وتمكن بايرن ميونخ
من معادلة عدد نقاط دورتموند ،مع
فارق األهداف لألخير.
الع ـ ـبـ ــون كـ ـجـ ـي ــدان س ــانـ ـش ــو وب ــاك ــو
ألكاسير حملوا الفريق على أكتافهم،
دون إغفال األداء االستثنائي للقائد
ماركو رويس .مع توالي الجوالت ،بدأ
الفريق بالتعثر إثر تراجع أداء أعمدة
الفريق ،على غرار املهاجم اإلسباني،
الذي يعاني أخيرًا في ترجمة الفرص
املتاحة إلى أهداف.

ٌ
إضافة كبيرة قدمها املــدرب لوسيان
فــافــر ف ــي مــوس ـمــه األول ،إذ انـعـكــس
أس ـلــوبــه إي ـجــابــا ع ـلــى صـعـيــد األداء
وال ـن ـت ــائ ــج .رغ ــم ق ـلــة امل ـ ـ ــوارد املــال ـيــة،
تـمـكــن فــافــر مــن ب ـنــاء مـنـظــومــة شابة
أعادت الفريق إلى مصاف الكبار .رغم
كون النقطة األخيرة أحد أبرز ما ميز
املدرب هذا املوسم ،غير أن اإلفراط في
االعتماد على الشباب انعكس سلبًا
على الفريق مع الوقت.
ّ
ساهمت قلة خبرة الالعبني الشباب
ب ـخ ـس ــارة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـق ــاط ،كــان
آخـ ــرهـ ــا فـ ــي امل ـ ـب ـ ــاراة الـ ـت ــي جـمـعــت
الفريق بــأوغـسـبــورغ ،والـتــي انتهت
بفوز هــذا األخير بهدفني لهدف من
توقيع مهاجم الـفــريــق الـســابــق جي
دونــغ وون .رغــم سيطرة دورتموند
على أغـلــب فـتــرات الـلـقــاء ،لــم يتمكن
من تحقيق نتيجةٍ إيجابية بعد أن
ظـهــر جـلـيــا هـشــاشــة ال ــدف ــاع بغياب
عناصر الخبرة على غــرار شميلزر،
توباك وفايغل ما أدى إلى الخسارة
في نهاية املطاف .الخروج من دوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،ق ــد ي ـن ـهــي م ـشــروع
دورتموند الجديد قبل بدايته حتى.
فـ ــي فـ ـت ــرة املـ ـ ـ ــدرب األس ـ ـبـ ــق ي ــورغ ــن
ك ـلــوب ،نـجــح الـفــريــق عـلــى الصعيد
املـحـلــي ،غـيــر أن ــه فـشــل فــي التتويج
بدوري أبطال أوروبا عام  .2013بعد
تلك املوقعة ،خرج أغلب نجوم الفريق

يمتلك
دورتموند
أفضلية
األرض
(كريستوف
ستاش)

لخوض تحديات جديدة .رحل ثالثة
العبني إلــى الغريم التقليدي بايرن
مـ ـي ــون ــخ ،ك ـ ــان م ـن ـه ــم ق ــائ ــد ال ـف ــري ــق
السابق ماتس هاملز ،في حني تفرق
باقي الالعبني في مختلف الدوريات
األوروب ـي ــة .بـعــد سلسلة اإلخـفــاقــات
عـلــى صـعـيــد ال ـ ــدوري وال ـخ ــروج من
ك ــأس أملــانـيــا ،يــأمــل امل ــدرب لوسيان
فافر بوضع حد للمشاكل املتذبذبة،
عن طريق كسب بطاقة التأهل للدور

ربع النهائي.
الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـسـ ـي ــئ فـ ـ ــي دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد،
يفتح بابًا ضيقًا للتأهل أمــام ضيفه
اللندني فــي ظــل تــراجــع توتنهام هو
اآلخــر فــي املـبــاريــات القليلة املاضية.
تعثرات في الدوري جاءت أمام
ثالثة
ٍ
ّ
بيرنلي وتشيلسي وآرسـنــال قلصت
الهوة بني الثالث وأقرب مالحقيه إلى
ثــاث نـقــاط ،مــع احتمالية تقليصها
إل ـ ــى ن ـق ـط ـتــن إذا م ــا ف ـ ــاز تـشـيـلـســي

بمباراته املــؤجـلــة .رغــم بــدايــة مثالية
ت ـم ـث ـل ــت بـ ــاالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ب ـ ــن الـ ـث ــاث ــة
األوائ ـ ـ ــل م ـنــذ ب ــداي ــة امل ــوس ــم ،ظـهــرت
االن ـع ـكــاســات الـسـلـبـيــة لـشــح الـفــريــق
ف ــي س ــوق ــي االنـ ـتـ ـق ــاالت أخـ ـيـ ـرًا ،بـعــد
إصــابــة ع ــدد مــن الـنـجــوم األســاسـيــن
دون وجود ّ
معوض مالئم على مقاعد
الـبــدالء .فــي ظــل بناء امللعب الجديد،
انكمشت ميزانية النادي ُ
فحرم املدرب
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو
من إبــرام أي صفقات .رغم ذلك ،تمكن
األرج ـن ـت ـي ـن ــي م ــن ال ـب ـق ــاء ف ــي امل ــرك ــز
الثالث في الــدوري اإلنكليزي وإنهاء
مباراة الذهاب أمام دورتموند بثالثة
أهداف نظيفة.
نتائج الفريقني السيئة أخـيـرًا تبقي
ورقــة التأهل على الـطــاولــة ،رغــم ميل
ً
ال ـك ـفــة ق ـل ـيــا ل ـل ـفــريــق ال ـل ـن ــدن ــي ،غير
أن انـتـفــاضــة ال ـفــريــق األمل ــان ــي واردة
ف ــي ظ ــل إق ــام ــة املـ ـ ـب ـ ــاراة ع ـل ــى أرض ــه
وب ــن ج ـمــاه ـيــره .الـنـتـيـجــة الـســاحـقــة
لتوتنهام في مباراة الذهاب ال تعكس
عـلــو كـعـبــه ،إذ إن هــدفــن مــن الـثــاثــة
ُسـ ّـجــا فــي الــدقــائــق الـعـشــر األخ ـيــرة.
في تلك املـبــاراة ،ساهم غياب مهاجم
الفريق باكو ألكاسير والقائد ماركو
رويس بفقدان الكثير من قوة الفريق،
في حني ستشكل عودتهما إلى مباراة
اإليــاب إضافة كبيرة .لم يحسم شيء
بعد ،الكلمة النهائية في امليدان.
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ال توفر فرنسا فرصة للتصويب
على اإلسالم واملسلمني .فعندما
أطلقت شركة «نايكي» في
ديسمبر/كانون األول  2017حجابًا
للسباق ،وكذلك عندما أظهر إعالن
تسويقي لشركة « »Gapللمالبس
ً
فتاة صغيرة ترتدي الحجاب أيضًا،
أثيرت ضجة كبيرة في فرنسا،
وخرجت أصوات رافضة ومنددة.
وقت سابق ظهور
كما أثار في ٍ
فتاة محجبة تدعى منال ابتسام
في برنامج «ذا فويس» بنسخته
ً
الفرنسية ،جدال كبيرًا في الوسط
الفرنسي ،وقد تعرضت النتقادات
واسعة وتصويب إعالمي وسياسي
بسبب حجابها ،ما اضطرها إلى
االنسحاب من املسابقة رغم
إعجاب لجنة التحكيم بصوتها.
رفض الحجاب والتصويب على
اإلسالم يتم بطريقة ممنهجة في
فرنسا ،حتى بات جزءًا من سياسة
البالد هناك ،بخالف ما ّتدعي.
العنصرية الفرنسية ليست جديدة ضد المسلمين والمهاجرين (أرشيف)

مرصد العنصريّة

حملة مسعورة في فرنسا ضد حجاب رياضي

اليمين يهدد المسلمين بالمحرقة!
زهراء ّرمال
عــاد الـجــدل حــول الحجاب ليتصدر
املـشـهــد ف ــي فــرنـســا م ــن ج ــدي ــد ،بعد
ّ
الفرنسية،
إعالن شركة «ديكاثلون»
امل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ف ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــع الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوازم
الــريــاضـ ّـيــة عــزمـهــا تـســويــق حـجــاب
ري ـ ــاض ـ ــي لـ ـلـ ـنـ ـس ــاء املـ ـحـ ـجـ ـب ــات فــي
ّ
األس ـ ــواق الـفــرنـسـ ّـيــة .إال أن الـشــركــة
الـفــرنـسـيــة تــراجـعــت عــن ق ــراره ــا في
طرح املنتج ،بعد ظهور موجة كبيرة
ّ
سياسية
من االعتراضات من جهات
ّ
وإعالمية داخل البلد ،وهجوم واسع
من أوساط املعادين لإلسالم.
خطوة «ديكاثلون» أتت «للمساعدة
ّ
ع ـلــى ض ـم ــان أن ك ــل امـ ـ ــرأة سـتـكــون
قـ ــادرة عـلــى الــركــض بـحــريــة فــي كل
مــدي ـنــة وف ــي ك ــل ب ـلــد ،ب ـغــض الـنـظــر
ع ــن م ـس ـتــواهــا ال ــري ــاض ــي وشـكـلـهــا
وديانتها» ،بحسب مــا أشــارت إليه
أنجليك تيبو املسؤولة عن العالمة
التجارية الخاصة بالشركة .لذلك،
ص ـ ـم ـ ـمـ ــت ح ـ ـجـ ــابـ ــا م ـ ـص ـ ـنـ ــوعـ ــا م ــن
ّ
الـبــولـيـسـتــر ،ألن ال ـح ـجــاب القطني
العادي ال يصلح ملمارسة الرياضة.
األك ـي ــد أن ه ــدف ال ـشــركــة األول كــان
ال ــرب ــح املـ ـ ـ ّ
ـادي ،ول ـيــس تــأمــن منتج
خ ـ ــدم ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـجـ ـب ــات .تـ ـ ــم إطـ ـ ــاق
ً
الـ ـحـ ـج ــاب أوال فـ ــي امل ـ ـغـ ــرب والقـ ــى
نجاحًا كبيرًا وحـقــق أربــاحــا هائلة
هـ ـن ــاك ،ل ـي ـتــم ب ـع ــده ــا إدراجـ ـ ـ ــه عـلــى
النسخة الفرنسية من موقع العالمة
التجارية ،إال أنــه لم يعد من املمكن
الحصول عليه ألن الكمية املوجودة
ّ
منه قد نفدت .إال أن مدير االتصاالت
ّ
الخارجية للشركة اكزافييه ريفوار
لـفــت إل ــى أن ــه ال يـنـبـغــي ع ــرض هــذا
املـنـتــج للبيع فــي فــرنـســا فــي الــوقــت
الراهن ،واعترف بأنه كان من الخطأ
ع ــرض ــه عـ ـل ــى ال ـن ـس ـخ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
ّ
م ــن امل ــوق ــع ،ك ـمــا أكـ ــد أن امل ـن ـتــج قد
تــم إن ـشــاؤه لـلـســوق املـغــربـيــة .وهنا
يــوضــح ك ــام مــديــر االتـ ـص ــاالت في
ال ـش ــرك ــة أن األخ ـ ـيـ ــرة ل ـي ــس هــدفـهــا

تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم خـ ـ ــدمـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـجـ ـب ــات أو
امل ـس ـل ـمــن ،ب ــل رب ـم ــا ال ـقـ ّـي ـمــون على
املــوضــوع تقترب وجهة نظرهم من
وجـهــة نظر املعترضني فــي فرنسا،
ّ
الهدف،
إل أن الكسب املادي كان هو
ً
ُ
ولذلك طرح املنتج في املغرب بداية.
ت ــراجـ ـع ــت «دي ـ ـكـ ــاث ـ ـلـ ــون» عـ ــن ط ــرح
ّ
املـ ـنـ ـت ــج ف ـ ــي فـ ــرن ـ ـسـ ــا ،ال س ـي ـم ــا أن
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة تـ ـلـ ـق ــت 500
اتصال ورسالة إلكترونية تتضمن
اع ـ ـتـ ــراضـ ــات وت ـ ــذم ـ ــرات مـ ــن امل ـن ـتــج
ال ـجــديــد ،إل ــى جــانــب ت ـعـ ّـرض بعض
مــوظـفـيـهــا فــي املـتــاجــر لــإهــانــة ،بل
وتهديد بعضهم بالضرب واالعتداء
الجسدي .ونشرت الشركة في وقت
س ــاب ــق مـ ــن ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي قـسـمــا
مــن الــرســائــل االحـتـجــاجـيــة وأخ ــرى
الـقـمـعـيــة ال ـت ــي وص ـل ـت ـهــا ،إذ ّادع ــى
ّ
امل ـح ـت ـجــون أن امل ـن ـتــج ال ـج ــدي ــد هو
«م ـســاه ـمــة ف ــي م ـعــانــاة امل ـنــاضــات
ضـ ــد ال ـ ـح ـ ـجـ ــاب» ،فـ ــي حـ ــن ت ـس ــاءل
فرنسيون آخ ــرون ،قــائـلــن« :الـســام
عليكم ،هل تبيعون أحزمة ناسفة؟»،
بينما هــدد آخــرون بالقتل ،بالقول:
«أيـهــا األن ـجــاس أنـتــم تـخــونــون قيم
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وت ـ ـس ــاهـ ـم ــون ب ـغ ــزو
اإلسالم لنا ،سينتهي بكم األمر أنتم
وت ـل ــك ال ـح ـثــالــة ف ــي أف ـ ــران بــول ـنــدا»!
ومـ ـ ــن خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ــرس ــائ ــل يـظـهــر
ب ـش ـكــل واض ـ ــح ك ـي ــف ي ـن ـظــر الـيـمــن
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي وامل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادون ل ـ ــإس ـ ــام،
للمسلمني فــي فــرن ـســا ،حـتــى تصل
األمور إلى التهديد باملحرقة والقتل.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار ي ـم ـكــن ربـ ــط ه ــذه
الحملة امل ـسـعــورة ،بـصـعــود اليمني
ف ــي فــرنـســا وأوروبـ ـ ــا ع ـمــومــا ،حتى
يمكن ربطه بكالم الرئيس الفرنسي
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ،ع ــن أن ب ــاده
ســوف تتبنى فــي قوانينها تعريفًا
ملـ ـع ــاداة ال ـســام ـيــة ،ت ـحــت ع ـن ــوان أن
معاداة الصهيونية هي شكل حديث
من أشكال مـعــاداة السامية بحسب
تعبيره.
ال ـح ـم ـلــة امل ـس ـع ــورة ،أو الـهـسـتـيــريــا

ال ـفــرن ـس ـيــة غ ـي ــر امل ـ ـبـ ــررة اس ـت ـم ــرت،
واع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن
ّ
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن أن ارت ـ ـ ـ ـ ــداء ال ـح ـج ــاب
ي ـت ـنــاقــض م ــع «ال ـق ـي ــم ال ـع ـل ـمــان ـيــة»
لفرنسا ،في الوقت الــذي اقترح فيه
ب ـع ــض أع ـ ـضـ ــاء الـ ـب ــرمل ــان م ـقــاط ـعــة
ّ
ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة .واسـ ـتـ ـه ــل ــت

ورفض
ظهرت العنصرية
واضح رسميًاّ
اآلخر ّبشكل
ُ
وشعبيًا عندما تم طرح المنتج
في السوق الفرنسية
املتحدثة بــاســم الـحــزب الجمهوري
لـ ـي ــدي ــا غـ ـي ــرو م ــوج ــة ال ـ ـجـ ــدل عـلــى
الـحـجــاب الــريــاضــي ،بـعــدمــا اتهمت
ال ـشــركــة بــ«خـضــوعـهــا لــإســامـيــن
الذين يفرضون على النساء تغطية
ّ
رؤوسـهــن ،لتأكيد انتمائهن لألمة،
ّ
وإخـ ـض ــاعـ ـه ــن ل ـ ـلـ ــرجـ ــال» .فـ ــي حــن

اق ـت ــرح ــت ال ـن ــائ ـب ــة االش ـت ــراك ـي ــة فــي
الـبــرملــان األوروبـ ــي فــالـيــري رابــولــت
م ـقــاط ـعــة «دي ـك ــاث ـل ــون» ف ــي فــرنـســا،
ً
مؤيدة بذلك ما ورد في بيان لرابطة
القانون الــدولــي للمرأة الــذي ينتقد
الـحـجــاب بــاعـتـبــاره مــؤش ـرًا عـلــى أن
الشركة الفرنسية ّ
تروج للفصل بني
ال ـج ـن ـســن .م ــن ج ــان ـب ــه ،ات ـه ــم حــزب
«التجمع الــوطـنــي» ،املحسوب على
ال ـي ـم ــن ال ـف ــرن ـس ــي وال ـ ـ ــذي تـتــزعـمــه
مـ ــاريـ ــن لـ ــوبـ ــان ،الـ ـش ــرك ــة «ب ــإق ـح ــام
جـ ــديـ ــد ل ـل ـط ــائ ـف ـي ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فــي
املجتمع الـفــرنـســي» .وف ــي تعليقها
عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدث ،ص ــرح ــت امل ـت ـح ــدث ــة
الــرس ـم ـيــة ب ــاس ــم الـ ـح ــزب ًالـفــرنـســي
الحاكم ،أورورا بيرج ،قائلة« :كامرأة
ومواطنة ،لن أضع ثقتي بعد اليوم
فــي أيــدي شركة تبتعد عــن قيمنا».
الـكــام الــرسـمــي الفرنسي يــدل على
حـجــم األزمـ ــة الـكـبـيــرة ه ـنــاك ،وعلى
ارت ـفــاع مــؤشــرات ال ـعــداء والـكــراهـيــة
لـ ــإسـ ــام ،وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ُيـظـهــر

منع الـ«بوركيني» وشتم صالح
ّ
سجال حاد في فرنسا صيف عام  2016وطال
تحول «البوركيني» إلى موضوع
ٍ
عدة بلدان أوروبية .والبوركيني هو لباس يتيح للمرأة السباحة مع تغطية كامل
عدد من الشواطئ
جسمها باستثناء
الوجه والكفني والقدمني ،إال أنه ُمنع ً في ً ٍ
الفرنسية بحجة أنه ٌ
رمز ديني .وقد ّ
سبب األمر ضجة كبيرة بعدما أجبرت
الشرطة الفرنسية امرأة مسلمة على خلع البوركيني أثناء جلوسها على شاطئ
مدينة نيس الفرنسية .ووقف أكثر من  4عناصر من الشرطة بجانب املرأة
وطلبوا منها خلع لباسها ،وهو ما حصل بالفعلّ ،
وحرر أحد الضباط غرامة
مالية بحقها .إال ّأن قرار حظر البوركيني تم تعليقه الحقًا ،بعد قرار من مجلس
الدولة الفرنسي.
وتجدر اإلشارة إلى ّأن فرنسا ليست البلد األوروبي الوحيد الذي يتعرض
فيه املسلمون للمضايقات ،إذ كان نجم ليفربول محمد صالح آخر ضحايا
عنصرية املدرجات اإلنكليزية ،بعدما تعرض الشهر الفائت للشتائم على خلفية
دينية ،والهتافات العنصرية من قبل جماهير ويستهام.

ط ـب ـي ـعــة ك ـ ــام ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي،
وتبنيه للمطالب الصهيونية .كما
أن ه ــذا ال ـكــام يـنـســف كــل مــا كــانــت
تنادي به فرنسا على مدى السنوات
م ــن ان ـف ـتــاح وق ـب ــول ل ــآخ ــر ،رغ ــم أن
ه ــذا األم ــر ك ــان لــوقــت طــويــل مـجـ ّـرد
شعارات ،فالعمل من تحت الطاولة
ك ــان مـخـتـلـفــا ت ـمــامــا ،وال ـع ـمــل على
مــواج ـهــة اإلسـ ــام وامل ـهــاجــريــن كــان
دائ ـمــا فــي صـلــب اهـتـمــامــات الــدولــة
هناك ،وهو ما انعكس على املجتمع
بـشـكــل واض ـ ــح .الـعـنـصــريــة ورف ــض
اآلخ ــر ظـهــر عـلــى املـسـتــوى الرسمي
بشكل فاضح.
ّ
ورأى ال ـب ـعــض أن صـ ـ ّـب «املـجـتـمــع
العلماني» جام غضبه على الشركة
ومـنـتـجـهــا الــريــاضــي ،يـســاهــم أكـثــر
ف ــي تــأج ـيــج اإلس ــام ــوف ــوب ـي ــا داخ ــل
ّ
امل ـج ـت ـم ــع الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ال س ـي ـم ــا أن
هـ ـ ـن ـ ــاك ج ـ ـنـ ــوحـ ــا مـ ـ ــن ِقـ ـ ـب ـ ــل ال ـي ـم ــن
ن ـحــو «رهـ ـ ــاب األجـ ــانـ ــب» وت ـحــدي ـدًا
ّ
امل ـس ـل ـمــن م ـن ـه ــم ،وهـ ــم ال ي ـن ـفــكــون
ي ـع ـل ـنــون ع ــن ان ــزع ــاج ـه ــم م ـن ـهــم في
ك ــل م ـن ــاس ـب ــة .ف ــرن ـس ــا ال ـت ــي تـسـعــى
لتحقيق العدل واملـســاواة ،ال تراعي
ه ــذه الـقـيــم الـتــي تــدعـيـهــا ،مــن خــال
ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى مــواط ـن ـي ـهــا وع ــدم
احـتــرامـهــا لـلـخـصــوصـيــات الدينية
والثقافية املتعلقة بهم .فهي تحظر
ال ـح ـج ــاب ف ــي املـ ـ ـ ــدارس ال ـح ـكــوم ـيــة
وبـ ـع ــض امل ـب ــان ــي ال ـع ــام ــة م ـن ــذ ع ــام
ً ّ
 ،2004م ـع ـت ـبــرة أن أي رمـ ــز دي ـنــي،
م ـ ـثـ ــل الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــاب ،ال ي ـ ـحـ ــافـ ــظ ع ـلــى
مظهر الـحـيــاد املـطـلــوب مــن الطالب
والعاملني في القطاع العام بموجب
قــوانــن ال ـبــاد .هــذا ّ
االدعـ ــاء ال يبرر
ّ
العنصرية ضــد املسلمني وغيرهم،
مــن قـبــل أوس ــاط املـعــاديــن لــإســام،
وال ـ ُـذي ــن ُي ـح ـس ـبــون ع ـلــى م ــا يـسـ ّـمــى
بالنخب ،الذين هم بعيدون كل البعد
ّ
الفرنسي
عن هذه التسمية .رد الفعل
ل ــم يـعـكــس أي دف ــاع ع ــن ال ـحــريــة أو
املـ ـس ــاواة ،إن ـمــا أظ ـهــر ت ـشــددًا وعــدم
احترام للتنوع الثقافي.
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العالم

العالم
فلسطين

سوريا

تقرير

ّ
قمة «البرلماني العربي»:
السعودية تفشل في
إسقاط «رفض التطبيع»

تحرك برلماني لمنع «سيناريو االسكندرون» في الشمال!
ال دعوات لسحب الجنسية ّ
السورية من السوريين المجنسين
في تركيا ،وفق ما ذكرته مصادر
برلمانية في حديث إلى «األخبار».
غير أن تحركًا برلمانيًا انطلق لنقاش
ّ
ملفهم في مجلس الشعب ،وسط
مخاوف من إسكانهم «المنطقة
اآلمنة» المفترضة

دمشق ــ مرح ماشي
ت ـبــرز قـضـيــة تـجـنـيــس ال ـس ــوري ــن في
تركيا فــي واجـهــة األح ــداث السياسية
أخـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـرًا ،وال س ـ ـي ـ ـمـ ــا مـ ـ ـ ــع اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب
االن ـت ـخــابــات املـحـلـيــة الـتــركـيــة امل ـقــررة
ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر الـ ـح ــال ــي .وفـ ــي ت ـحــرك
رسـمــي س ــوري ـ ـ هــو ُاألول مــن نــوعــه ـ ـ
للتفاعل مع القضية ،ق ّدم طلب رسمي
إل ــى مـجـلــس ال ـش ـعــب ي ـط ــرح نـقــاشـهــا
ف ـ ــي لـ ـجـ ـن ــة األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ب ـه ــدف
ـراءات احـتــرازيــة بخصوص
اتـخــاذ إج ـ ّ
الالجئني املجنسني واملرتهنني ملشيئة
أنقرة ،وفــق ُم ِّ
قدم الطلب النائب نبيل
صــالــح .الــدافــع الــرئـيــس لـهــذا النقاش
هو التخوف من وجود «نوايا ّ
مبيتة»
ت ــراه ــن ع ـلــى إس ـك ــان آالف ال ـســوريــن

ّ
املـ ـج ــنـ ـس ــن ف ـ ــي «املـ ـنـ ـطـ ـق ــة اآلمـ ـ ـن ـ ــة»،
بـهــدف اسـتـخــدام أصــواتـهــم الحـقــا في
«اس ـتـف ـتــاء دولـ ــي» لـتـحــديــد تبعيتهم
ومناطق سكنهم بني سوريا أو تركيا،
في سيناريو مشابه لقضية سلخ لواء
اسكندرون من ِق َبل تركيا مطلع القرن
ّ
املاضي .ويتضح حجم التهديد بتكرار
هذا السيناريو ،بالنظر إلى تزايد عدد
الـســوريــن الـحــاصـلــن عـلــى الجنسية
و820
التركية ،والذي وصل إلى  79ألفًا
ّ
شخصًا ،منهم  53ألفًا و 99فقط يحق
لهم التصويت في االنتخابات املحلية
امل ـق ـبـلــة ،بـحـســب إعـ ــان ســابــق لــوزيــر
الداخلية التركي سليمان صويلو.
وف ـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،يـنـفــي
ال ـنــائــب صــالــح م ــا أش ـيــع ع ــن دع ــوات
بـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــة ل ـ ـس ـ ـحـ ــب الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة م ــن

الـســوريــن الـحــاصـلــن عـلــى الجنسية
التركية ،ولـكــن املـطـلــوب بحسب قوله
«إقــرار إجــراءات ّ
جدية بعد اجتماعات
م ــع ال ـق ــان ــون ـي ــن ،وفـ ــق م ــا ي ـس ـمــح بــه
الـ ـق ــان ــون ال ـ ـس ـ ــوري» .ويـ ـ ــرى ضـ ــرورة
اتخاذ «اإلجراءات الالزمة» في وجه أي
نيات أو تدابير ّ
عبر عنها بيان «جماعة
اإلخ ــوان املسلمني فــي ســوريــا» ،الــذي
طــالــب ب ـس ـيــادة تــركـيــا ع ـلــى «املـنـطـقــة
اآلمنة» .وطالب البيان الذي صدر قبل
أيــام بــإشــراف تركيا على تلك املنطقة
املـفـتــرضــة ،بـمــا يتيح «ض ـمــان حقوق
مــواطـنـيـهــا ومـسـتـقـبــل أمـنـهــا الـقــومــي
واملجتمعي» ،واصفًا تركيا بـ«جوارنا
التاريخي الجيوسياسي».
وفي السياق ذاته ،لفتت مصادر أهلية
ف ــي ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري إلـ ــى أن إم ـكــان

ّ
أولوية «اللجنة الدستورية»
د
تؤك
موسكو
ّ

ّ
إسكان السوريني املجنسني على طول
الشريط الشمالي الحدودي مع تركيا
ليس باألمر السهل ،وسط ازدياد نسبة
ً
الـنــازحــن واملـهـ ّـجــريــن إلــى إدلــب مثال،
ب ــأض ـع ــاف عـ ــدد س ـكــان ـهــا األص ـل ـي ــن.
وت ـش ـيــر املـ ـص ــادر إلـ ــى أن إس ـك ــان من
ت ــم تــرحـيـلـهــم ب ـمــوجــب «ال ـت ـســويــات»
خــال الـسـنــوات املــاضـيــة ،فــي املناطق
ال ـسـ ّـاخ ـنــة ،أمـ ـ ٌـر وارد .ورغـ ــم أن أغـلــب
املـجــنـســن ال ـجــدد فــي تــركـيــا مقيمون
ويـعـمـلــون ،وال سبيل إلجـبــارهــم على
ن ـقــل إقــام ـت ـهــم إل ــى «امل ـن ـط ـقــة اآلم ـن ــة»،
ف ـ ــإن الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــرك ــي يـ ـق ـ ّـدم الـكـثـيــر
مــن اإلغـ ـ ــراءات والـتـسـهـيــات ،بـمــا في
ُ
ذل ــك تــأمــن ف ــرص ع ـمــل ،تــدفــع روات ــب
م ـع ـظ ـم ـهــا ب ــال ـل ـي ــرة ال ـت ــرك ـي ــة (راج ـ ــع
«األخبار»  12تشرين األول .)2017

أكد وزير الخارجية الروسي ،في مطلع
جولة خليجية طويلة ،أن طرح «بدائل»
عن «اللجنة الدستورية» من ِق َبل
بلدان «عرقلت عملها» ال يخدم مسار
ّ
المرعية أمميًا» ،مشددًا على
«التسوية
أنه «ال حاجة إلى منصة تنسيق جديدة»
بوجود «أستانا» ،في تعقيب على
التصريحات اإلسرائيلية عن «مجموعة
العمل المشتركة»
فــي م ــوازاة اجـتـمــاع عسكري روس ــي ـ
ـت اسـتـضــافـتــه العاصمة
أمـيــركــي الف ـ ٍ
النمساوية فيينا ،بدأ وزير الخارجية
ال ـ ــروس ـ ــي ،س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف ،جــولــة
ديبلوماسية تشمل السعودية وقطر
ّ
وال ـك ــوي ــت واإلم ـ ـ ـ ــارات ،وي ـح ـتــل املـلــف
السوري جزءًا مهمًا من أجندتها .وفي
ّ
تصريحاته من الدوحة والرياض ،ركز
الفروف (في ما ّ
خص الشأن السوري)
على أهمية دعم مسار تشكيل «اللجنة
الدستورية»ّ ،
ملمحًا ـ من جديد ـ إلى
احتمال توسعة طاولة «املراقبني» في
اجـتـمــاعــات «أس ـتــانــا» لـتـضـ ّـم ممثلي
دول جديدة .وكان أبرز ما رشح أمس
ع ــن ت ـل ــك الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،ت ــوض ـي ــح ال ــوزي ــر
ّ
الــروســي لـعـ ّـدة نـقــاط احـتــلــت مساحة
م ـه ـم ــة م ـ ــن املـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـس ـ ــوري خ ــال
األي ــام القليلة املــاضـيــة .فبعد حديث
رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني
ن ـت ـن ـيــاهــو ع ــن «ت ـ ــواف ـ ــق» م ــع ن ـظ ـيــره
الروسي فالديمير بوتني على تشكيل
بإخراج القوات
«مجموعة عمل تعنى ّ
األجنبية» من سوريا ،فند الفروف ما
طرحه نتنياهو ،مؤكدًا خــال مؤتمر
صحافي في الدوحة أن «ال حاجة إلى
إنـشــاء مثل هــذه املجموعات ،بوجود
عـمـلـيــة أس ـت ــان ــا ال ـت ــي ش ـه ــدت حـ ــوارًا
ن ــاج ـح ــا بـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة واملـ ـع ــارض ــة
بوساطة روسيا وتركيا وإيران» .ومع
اإلشارة إلى «النتائج امللموسة» التي
حققتها «أستانا» ،لم يستبعد الوزير
الروسي «انضمام مراقبني جدد» إلى
اجـتـمــا ُعــاتـهــا املـقـبـلــة .وي ـت ـســاوق ذلــك
مع ما أعلن سابقًا عن بحث انضمام
لـبـنــان وال ـع ــراق بـصـفــة «م ــراق ــب» إلــى
املحادثات في العاصمة الكازاخية.
ّ
وذك ـ ــر الف ـ ــروف بــات ـصــاالت بـ ــاده مع
أع ـضــاء «املـجـمــوعــة امل ـص ـغــرة» ضمن
ص ـي ـغ ــة «رب ــاعـ ـي ــة اسـ ـطـ ـنـ ـب ــول» ،إل ــى
جــانــب ق ـنــاة االتـ ـص ــال ب ــن الـجـيـشــن
َ
الروسي واألميركي ووزارتي خارجية
ال ـب ـل ــدي ــن ،ل ـي ــؤك ــد أن ـ ــه «ال ي ــوج ــد أي

من القصف الذي استهدف بلدة الباغوز أول من أمس (أ ف ب)

نقص في آليات التنسيق والتعاون».
التوضيح الالفت من الوزير الروسي
ج ـ ـ ــاء بـ ـع ــد ت ــوجـ ـي ــه ك ـ ـ ــام ن ـت ـن ـيــاهــو
إع ــامـ ـي ــا وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ل ـل ـت ـش ـك ـيــك فــي
الـتـفــاهـمــات الــروس ـيــة ـ ـ اإليــران ـيــة في
امللف السوري .وهو ما خرجت وزارة
الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة ،أم ــس ،للحديث
ع ـ ـنـ ــه ،وال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد أن ال ـت ـص ــري ـح ــات
اإلســرائـيـلـيــة «مـثــال آخــر على الحرب
النفسية» ،مع اإلشارة إلى أن «عالقات
إي ـ ــران بــروس ـيــا م ـت ـي ـنــة ...والـتـنـسـيــق
والتشاور مستمران».
وف ـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،اس ـت ـغ ــل الف ـ ــروف
املــؤت ـمــر الـصـحــافــي م ــع وزيـ ــر الــدولــة
للشؤون الخارجية السعودية ،عادل
ال ـج ـب ـيــر ،لـتــوضـيــح م ـقــاربــة مــوسـكــو
بشأن ما طرحته باريس عن «تعديل
الدستور الـســوري وإج ــراء انتخابات
مـ ـبـ ـك ــرة»َ ،إذ أكـ ــد أن «هـ ـن ــاك تـفــاهـمــا
واضحًاُ ،مق ّرًا بني الالعبني الرئيسيني
بطريقة أو بــأخــرى ،على أن األولــويــة
هي إلنشاء لجنة دستورية» ،موضحًا

أن ـ ــه «ف ـ ــي ح ـ ــال ك ــان ــت الـ ـبـ ـل ــدان ال ـتــي
حــاولــت إبـطــاء أو عرقلة تلك العملية
تقترح اآلن أفكارًا بديلة ،يجب تركها
ل ـض ـم ـي ــره ــا ...وأن ـ ــا ال أع ـت ـقــد أن ذلــك
ّ
ويمهد
يخدم مصالح الشعب السوري
إلطــاق عملية سياسية شاملة تحت
إش ـ ـ ــراف األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة» .ولـ ــم يـغـفــل
الف ــروف شكر السعودية على دورهــا
املهم في إقناع قوى املعارضة السورية
امل ــوج ــودة عـلــى أراض ـي ـهــا بــاالنـخــراط
في محادثات «التسوية» .وفي املقابل،

إعادة بناء
الجبير:
ّ
سوريا ال تتم إال بعد
أن تنتهي الحرب

خــرج الــوزيــر الـسـعــودي ليؤكد أن «ال
تغيير في موقف اململكة في ما يتعلق
بفتح السفارة في دمشق» ،معتبرًا أن
«إع ــادة ســوريــا ملقعدها فــي الجامعة
ال ـع ــرب ـي ــة مــرت ـب ـطــة ب ـت ـط ــور الـعـمـلـيــة
السياسية ،وهذا لم يحدث ،ومن املبكر
(الـ ـح ــدي ــث عـ ـن ــه) ،وه ـ ــذه وج ـه ــة نـظــر
ال ـجــام ـعــة» .وبـعــدمــا لـفــت إل ــى حــرص
بــاده على وحــدة سوريا وسيادتها،
قال إن «إعــادة بناء سوريا» ال ّ
تتم إال
«ب ـعــد أن تـنـتـهــي ال ـح ــرب ،ونستطيع
ضمان االستقرار واألمن».
الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ال ـ ــاف ـ ــت ال ـ ــذي
سـ ُـيـسـتـكـمــل ف ــي اإلم ـ ـ ــارات وال ـكــويــت،
وازاه ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس
هـ ـيـ ـئ ــة األركـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ــروس ـ ـيـ ــة ف ــالـ ـي ــري
غـ ـي ــراسـ ـيـ ـم ــوف ،ونـ ـظـ ـي ــره األم ـي ــرك ــي
جوزف دانفورد ،في فيينا .ولم يخرج
م ــا يـشـيــر إل ــى تـفــاصـيــل م ــا ت ــم بحثه
ف ــي الـ ـش ــأن ال ـ ـسـ ــوري ،غ ـيــر أن وزارة
الــدفــاع األميركية أكــدت أنــه تــم نقاش
«منع التصادم» بني القوات الروسية

بينما أفاقت الضفة
استشهاد شابين
على خبر
ُ
في حادث لم تعرف
تفاصيله الدقيقة بعد،
ّ
حذرت األجهزة األمنية
اإلسرائيلية حكومتها من
«استفزاز الضفة» ،مشيرة
أيضًا إلى احتمال نشوب
حرب في غزة التي يحاول
االحتالل ترسيخ معادلة
جديدة فيها

ّ
عمان ــ فراس الشوفي

المكان الذي وقع فيه حادث رام الله صعب من ناحية التضاريس الطبيعية (أ ف ب)

شهيدان في رام الله
إسرائيل تخشى الضفة

الفروف من الخليج :ال حاجة إلى «منصة» غير «أستانا»

وقـ ـ ـ ــوات «الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» .وم ــن
ّ
يتظهر خالل األيام القليلة
املتوقع أن
املقبلة إذا ما تمكن اللقاء من الخروج
ب ـت ـف ــاه ـم ــات حـ ـ ــول م ـخ ـي ــم ال ــركـ ـب ــان،
بعدما عرقل الجانب األميركي مبادرة
م ــن دم ـش ــق وم ــوس ـك ــو ت ـت ـيــح خ ــروج
الحكومة
قاطنيه إلى مناطق سيطرة
ّ
الـ ـس ــوري ــة .وب ــالـ ـت ــوازي ،ح ـضــر مـلــفــا
منبج و«املـنـطـقــة اآلم ـنــة» فــي لـقــاءات
املـبـعــوث األمـيــركــي ل ـشــؤون التسوية
السورية ،جايمس جيفري ،في أنقرة
التي وصلها أمس ،من دون أن ترشح
أي تفاصيل عــن ّ اجـتـمــاعــاتــه .أم ــا في
املـ ـي ــدان ،فـقــد خــفــت وت ـي ــرة العمليات
العسكرية الـتــي يـقــودهــا «الـتـحــالــف»
فــي محيط الـبــاغــوز ،نـهــار أم ــس ،بعد
ليلة قصف عنيف ،إلتاحة املجال أمام
إج ــاء م ـئــات املــدن ـيــن وامل ـقــات ـلــن في
صفوف «داعــش» ِم َّمن قـ ّـرروا الخروج
وفــق الصفقة املـبــرمــة مــع «التحالف»
و«قوات سوريا الديموقراطية».
(األخبار)
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«االنتقام االنتقام ،يا سرايا ويا ّ
قسام».
بهذا الـ ُـهـتــاف تـ ّ
ـوجــه أهــالــي قرية كفر
نعمة في قضاء رام الله (وسط الضفة
املـحـتـلــة) إل ــى امل ـقــاومــة الفلسطينية،
بـعــدمــا اسـتـشـهــد فلسطينيان اثـنــان
أمــس ،وأصـيــب ثــالــث بـجــروح خطرة،
في حادث سيارة مع جنود من العدو،
تــزام ـنــا م ــع تـحــذيــر أطـلـقـتــه األج ـهــزة
األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة إل ــى حكومتها
من «مغبة القرارات» التي تتخذها في
إطار الحملة االنتخابية .ففي الرابعة
من فجر أمس ،اصطدمت سيارة كانت
ّ
تقل ثالثة فلسطينيني ،جميعهم في
العشرينيات ،بــآلـيــات لجنود العدو
ك ــان ــت ق ــد اق ـت ـح ـمــت ق ــري ــة ك ـفــر نعمة
العتقال عدد من الشبان.
ووفق اإلعــام العبري ،نفذ الشهيدان
أم ـي ــر م ـح ـمــود ّ
دراج ،وي ــوس ــف رائ ــد
عنقاوي ،والجريح هيثم باسم جمعة،
«عـمـلـيــة ده ــس اسـتـهــدفــت ال ـج ـنــود».
لـكــن رئـيــس املـجـلــس ال ـقــروي فــي كفر
نعمة ،نعمة خلدون ،قال في تصريح
ص ـحــافــي إن «املـ ـك ــان الـ ــذي وق ــع فيه
الحادث صعب من ناحية التضاريس
ً
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ف ـض ــا ع ــن أن املـنـعـطــف
خـطـيــر ومـ ـع ــروف أن ح ـ ــوادث كـثـيــرة
ت ـح ـصــل ع ـ ـنـ ــدهُ ...يـسـتـبـعــد أن يـكــون
ُالشبان الثالثة قد نفذوا عملية ،ومن
املرجح أنهم أعدموا بالرصاص بعد
اصطدام سيارتهم دون قصد».

الخوف أكبر في الضفة
ـواز ،ك ـ ـشـ ــف امل ـ ــراس ـ ــل
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ل ـص ـح ـي ـف ــة «هـ ـ ــآرتـ ـ ــس»
الـ ـعـ ـب ــري ــة ،ي ــان ـي ــف ك ــوب ــوف ـي ـت ــش ،أن
«قـ ـ ـ ـ ـ ــادة األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة حـ ـ ـ ــذروا
ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة م ــن احـتـمــال
تصعيد األوضــاع في الضفة الغربية
ُّ
بسبب ال ـق ــرارات الـتــي ات ـخــذت أخـيـرًا
خ ــدم ــة ألج ـ ـنـ ــدات ان ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وع ـلــى
رأس ـهــا ال ـق ــرارات االق ـت ـصــاديــة» .وفــي
التفاصيل ،أكــدت األجهزة األمنية أن
قـ ــرار ال ـح ـكــومــة خ ـصــم ن ـصــف مـلـيــار
شيكل (نـحــو  138مـلـيــون دوالر) من
عائدات الضرائب املستحقة للسلطة
ُّ
الفلسطينية «اتخذ لدوافع سياسية
وحــزبـيــة ذات عــاقــة بــاالنـتـخــابــات»،
فــي إش ــارة إلــى خصم مــا قيمته %20
مــن ميزانية السلطة ،بحجة أن هذه
األمـ ـ ــوال ت ـس ــاوي م ــا دف ـع ـتــه األخ ـيــرة
ل ــأس ــرى وعـ ــائـ ــات الـ ـشـ ـه ــداء خ ــال
.2018

وأش ــارت «هــآرتــس» إلــى أن االعـتـقــاد
الـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــد لـ ـ ـ ــدى األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة،
أن «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة لـ ــن تـ ـت ــوق ــف عـ ــن دف ــع
املخصصات ،خشية أن يثير ذلك نقمة
األسرى عليها» ،وهو يطابق ما ّ
صرح
ب ــه رئ ـي ــس ح ـكــومــة تـسـيـيــر األع ـم ــال،
رام ال ـح ـمــدال ـلــه ،قـبــل ي ــوم ــن .ونـقـلــت
ال ـص ـح ـي ـفــة ع ــن مـ ـص ــادر ف ــي أج ـه ــزة
األمــن قولها إنــه «قــد يـحــدث تصعيد
أمني في الضفة ألن القيادة الحالية
(للسلطة) ضعيفة ،وال تقوم بخطوات
ف ـع ـل ـيــة ضـ ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،األم ـ ـ ــر الـ ــذي
سـ ّـبــب أزم ــة ثـقــة فــي الـضـفــة يمكن أن
تقود إلى انقالب في السلطة واندالع
احتجاجات».
وم ــن ال ـس ـي ـن ــاري ــوات ال ـت ــي عــرضـتـهــا
األجهزة األمنية أخيرًا أمام «املجلس
املـ ـصـ ـغ ــر» (الـ ـك ــابـ ـيـ ـنـ ـي ــت) ،أن ي ـق ــود
«حدث أمني أو مواجهات على خلفية
دينية ،أو أحــداث داخل األقصى» إلى
س ـق ــوط أع ـ ــداد م ــن ال ـش ـه ــداء ،ث ــم إلــى
«اح ـت ـج ــاج ــات ع ـن ـي ـفــة» ،ق ــد يـسـ ّـبـبـهــا
ُ
«استياء الفلسطينيني من طرح
أيضًا
صفقة القرن» .كذلك ،ذكرت الصحيفة
ن ـف ـس ـه ــا أن األج ـ ـه ـ ــزة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
تــرى أن ان ــدالع احتجاجات يمكن أن

لن تتوقف السلطة
عن دفع المخصصات
خشية نقمة
األسرى عليها
ُي ـع ــزز م ــوق ــف م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،ال ــذي
«ق ـ ــد ي ـس ـت ـخ ــدم ورق ـ ــة س ـ ــوء ال ــوض ــع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي إلث ـ ـ ـ ــارة الـ ـغـ ـلـ ـي ــان ل ــدى
الفلسطينيني ضـ ّـد إســرائـيــل وحركة
حماس على ّ
حد سواء».
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ن ـق ـلــت «ه ــآرت ــس»
عــن مـصــدر أمـنــي إســرائـيـلــي أن ــه «قــد
ال ي ـخ ــرج الـفـلـسـطـيـنـيــون بـجـمــاهـيــر
غـ ـفـ ـي ــرة م ـ ــن أج ـ ـ ــل أم ـ ـ ـ ــور س ـي ــاس ـي ــة،
ولـكـنـهــم سـيـخــرجــون حـتـمــا مــن أجــل
وض ـع ـه ــم االقـ ـتـ ـص ــادي ،وال ــدلـ ـي ــل مــا
ح ـصــل ع ـنــدمــا ج ــرى ت ـعــديــل قــوانــن
التقاعد والـضـمــان االجـتـمــاعــي» .من
ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أوردت ال ـص ـح ـي ـفــة أن

التماس قانوني لـ«أسرى شاليط»
ّ
تقدم  31أسيرًا فلسطينيًا أفرج عنهم
في «صفقة شاليط» ،وأعيد اعتقالهم
بعدها ،بالتماس إلى «املحكمة العليا»
اإلسرائيلية أمس ،للمطالبة باإلفراج
ّ
عنهم .وقد وكل هؤالء محاميًا إسرائيليًا
يدعى أفيغدور فيلدمان ،قال بدوره
إن إسرائيل أعادت اعتقالهم ألسباب
سياسية ،رغم أنهم «لم يرتكبوا أي
مخالفة أمنية ،ولم ّ
يعرضوا أمن الدولة
للخطر» ،مشيرًا إلى تصريح سابق لوزيرة القضاء اإلسرائيلية ،أيليت شاكيد ،قالت
فيه إن الهدف من االعتقال «إيالم اإلرهابيني والضغط على أسرهم» ،في إشارة إلى
خطف ثالثة مستوطنني في الخليل عام .2014
ويربط كثيرون بني توقيت هذا االلتماس ،واجتماع أخير لجهاز «الشاباك» مع هؤالء
األسرى ،على أنه «مخرج قانوني» ينهي الشرط األساسي من شروط «حماس»
لبدء الحديث في تبادل جديد ،أي اإلفراج عنهم ،خاصة أن هذا الحراك يأتي بعد
مرور خمس سنوات على حرب غزة األخيرة ،حينما فقد العدو عددًا من جنوده،
وهي املدة نفسها التي كانت بني أسر جلعاد شاليط وإتمام صفقة ّ
تخصه.
(األخبار)

«ج ـه ــاز األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي» (ال ـش ــاب ــاك)
طلب تخفيف القيود املفروضة على
نحو  100ألف عامل فلسطيني داخل
أراضـ ـ ـ ــي  ،1948واملـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات فــي
 ،1967لتجنب تصعيد األوض ــاع .أما
بالنسبة إلى غزة ،فإن الوضع األمني
«مــرجــح لــاشـتـعــال» ،بــل لــم تستبعد
األجـهــزة األمنية نشوب حــرب هناك،
خاصة بعد تصريحات رئيس هيئة
أركــان الجيش ،أفيف كوخافي ،حول
االسـتـعــداد فــي األم ــد الـقــريــب للحرب
عـلــى الجبهة الـجـنــوبـيــة ،وأن ــه صـ ّـدق
على خطة لشن حرب على القطاع.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ن ـق ـلــت الـصـحـيـفــة
عــن دائ ــرة الـبـحــوث الـتــابـعــة لـ«شعبة
االس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة» (أمـ ــان) أن
«حـ ـم ــاس» ق ــد «ت ـس ـعــى إلـ ــى تـصـعـيــد
ً
األمـ ــور وصـ ــوال إل ــى ال ـح ــرب ،مــن أجــل
إع ــادة الـحــديــث عــن الــوضــع اإلنساني
ال ـص ـعــب ف ــي ال ـق ـط ــاع ،ب ـعــدمــا وصـلــت
ه ــذه الـقـضـيــة إل ــى أف ــق مـ ـس ــدود» .مع
ذل ـ ــك ،ت ـخ ـشــى األجـ ـه ــزة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
أكـثــر مــن تـفـ ّـجــر األوضـ ــاع فــي الضفة،
ألن ـه ــا ت ـح ـتــاج إلـ ــى عـ ــدد ج ـن ــود أكـبــر
لحماية املستوطنات والسيطرة على
املواجهات واالشتباكات.
ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن آخ ـ ـ ـ ــر ،ص ـ ـ ّـدق ـ ــت «امل ـح ـك ـم ــة
ال ـع ـل ـي ــا» اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،عـلــى
األم ــر الـعـسـكــري الـقــاضــي بـهــدم منزل
األسير عاصم البرغوثي ،منفذ عملية
بلدة
«غفعات أس ــاف» قبل شهور فــي َّ
كــوبــر (قـضــاء رام ال ـلــه) ،على أن ُينفذ
ال ـهــدم خ ــال أي ــام .يــأتــي ه ــذا فــي وقــت
قــال فيه «ن ــادي األسـيــر الفلسطيني»،
ُّ
أم ـ ـ ــس ،إن قـ ـ ـ ـ ــرارًا إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ات ـخ ــذ
باإلفراج عن األسيرة سهير البرغوثي
( 59عــامــا) ،وهــي والــدة األسير عاصم
(والشهيد صالح وزوجة األسير عمر)،
بعد اعتقال لنحو شهر.

معادلة جديدة في غزة
في غــزة ،استهدف العدو اإلسرائيلي،
َ
ع ـصــر أم ـ ــس ،ن ـق ـطــتــي رصـ ــد تـتـبـعــان
لـلـمـقــاومــة وس ــط قـطــاع غ ــزة وجـنــوبــه
مــن دون وق ــوع إص ــاب ــات ،وذل ــك عقب
يوم من قصف طائرة إسرائيلية نقطة
للمقاومة شرقي بيت حانون (شمال).
ويـقــول مــراقـبــون مـيــدانـيــون إن العدو
يحاول ترسيخ قاعدة جديدة استباقًا
لحدوث موجة إضافية من البالونات
مــع تحسن األح ــوال الـجــويــة ،علمًا أن
مستوطنني كـثـرًا ســارعــوا إلــى قطاف
جـ ــزء م ــن مـحــاصـيـلـهــم ق ـبــل نضجها
خوفًا من احتراقها ،وخاصة القمح.
هذه املعادلة تقوم على ّ
الرد املوضعي
والـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع ،لـ ـي ــس عـ ـل ــى ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
فحسب ،بل على البالونات التي تحدث
ان ـف ـجــارات وخ ــراب ــا فــي املـسـتــوطـنــات،
وهو ما لم ّ
ترد عليه املقاومة بعد ،في
وقت وصلت فيه رسائل من الوسطاء،
األمـ ـمـ ـي ــن وامل ـ ـصـ ــريـ ــن والـ ـقـ ـط ــري ــن،
ب ـ ـضـ ــرورة وق ـ ــف ظـ ــاهـ ــرة ال ـب ــال ــون ــات
مقابل عدد من التسهيالت.

أحبطت املواقف اللبنانية والسورية واألردنية
املساعي السعودية واإلماراتية والبحرينية
إلسقاط بند رفض التطبيع مع العدو
اإلسرائيلي من البيان الختامي للمؤتمر الـ29
لالتحاد البرملاني العربي ،الذي اختتم أعماله
في العاصمة األردنية ّ
عمان عصر أمس.
بكل وقاحة ،لم يخجل رئيس مجلس الشورى
السعودي عبد الله آل الشيخ ،مدعومًا من
رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل،
ورئيسة املجلس الوطني االتحادي اإلماراتي
أمل القبيسي ،من االعتراض على البيان
الختاميّ ،
متذرعًا بأن هذا املوقف مسؤولية
الحكومات ،ال البرملانات!
لكن «برملانات» الدول الخليجية الثالث ،التي
ال تعرف مبدأ االنتخاب من األصلّ ،
تعينها
ً
صدى لسياساتها تحت
أنظمتها لتكون
ّ
عنوان برملاني .ومن هنا ،تمسك ممثل مجلس
الشورى السعودي بموقف بالده الرسمي
تجاه العدو الصهيوني ،الذي تجلى بأوضح
صوره في لقاء وزراء الخارجية الخليجيني،
رئيس وزراء العدو بنيامني نتنياهو ،في مؤتمر
وارسو قبل أسابيع.
إال أن رئيس البرملان األردني عاطف الطراونة،
وعلى الرغم من اتفاقية السالم املوقعة بني
األردن وإسرائيل في وادي عربة ،كان رأس
الحربة مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه
بري ،ورئيس مجلس الشعب السوري حمودة
صباغ ،في الدفاع عن بند رفض التطبيع
والتصدي للموقف الخليجي ،عاكسًا حالة
التمايز في أوساط البرملان األردني عن املوقف
الرسمي ،ومطالبات النواب بطرد السفير
اإلسرائيلي من ّ
عمان ،ومزاج الشارع الذي لم
يهضم بعد اتفاقية السالم مع العدو.
أما بريّ ،
فحصل إنجازًا مهمًا في بيان
املؤتمر ،بعد اعتراضه على إدراج مصطلح
«القدس الشرقية» فيه .وأثناء قراءة البيان،
اعترض بري ،بحضور رؤساء الوفود ،على
استخدام تعبير «القدس الشرقية» ،مطالبًا
باستبدال «القدس الشريف» به ،ملقيًا
ّ
الحجة على الحاضرين بأن هذا املوقف
تنازل مجاني للعدو ،الذي ال يزال يستبيح
األراضي العربية ويعتدي على الفلسطينيني.
كالم بري حاز تأييدًا واسعًا من غالبية
الوفود ،وال سيما السوري واألردني ،ما
أضعف املوقف الخليجي ،وأدى إلى تبني
اعتماد مصطلح «القدس الشريف» في
الصيغة النهائية.
ومما ال شك فيه ،أن موقف االتحاد البرملاني
األخير رفع سقف الخطاب البرملاني العربي،
خصوصًا بعد تأكيد الطراونة أن الشعوب
العربية ترفض التطبيع مع إسرائيل ،األمر الذي
يؤسس لخطاب يعاكس النشاط اإلسرائيلي
ـ الخليجي الحثيث لفرض التطبيع أمرًا
واقعًا كمقدمة التفاقيات السالم ،على عكس
السياسة اإلسرائيلية القديمة التي كانت تحاول
تقديم اتفاقيات السالم على التطبيع مع العرب.
ويمكن القول إن مؤتمر أمس حقق شيئًا من
استعادة ماء الوجه في ما ّ
خص استمرارية
الصراع مع العدو اإلسرائيلي على مستوى
ً
املوقف (فضال عن موقف قوى املقاومة
املسلحة طبعًا) ،على الرغم من كل اإلحباطات
التي يوجهها النظام الرسمي العربي إلى
فلسطني والفلسطينيني ،وال سيما بعد
ً
فضيحة وارسو ،فضال عن أن مشاركة
أعادت إلى االتحاد البرملاني
سوريا في املؤتمر ّ
العربي اعتباره ،في ظل استمرار األنظمة
الخليجية في االنصياع لإلرادة األميركية،
والتباطؤ في قرار وقف تجميد عضوية
سوريا في الجامعة العربية.
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العالم

العالم
فنزويال

التعهدات
الجزائر رفضت المعارضة الجزائرية تصديق
ّ
التي ّ
تقدم بها الرئيس بوتفليقة في رسالة ترشحه،
وأبرزها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة .كذلك ،لم ينتظر
أول من أمس ،طلوع الشمس للتعبير
كثير من الجزائريينّ ،
سخطهم من ترشح الرئيس ،وخرجوا في مظاهرات
َ
عن ً
مباشرة بعد إعالن ذلك رسميًا

«رسالة» بوتفليقة ال تطوي األزمة

الشارع ال يثق
بالسلطة
الجزائر ــــ محمد العيد
ّ
تــوالــت ردود الفعل الــرافـضــة لترشح
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،شعبيًا
وسياسيًا وقانونيًا ،في وقت بدا فيه
أنـ ـص ــار ال ــرئ ـي ــس ف ــي وضـ ــع م ـع ــزول،
ي ـن ـت ـظ ــرون ك ـي ــف س ـي ـت ـل ـقــى الـ ـش ــارع
الـ ـتـ ـن ــازالت األخ ـ ـيـ ــرة .ل ـكــن الــراف ـضــن
لــرســالــة بــوتـفـلـيـقــة ،ال ـتــي نـ ّـصــت على
تعهدات بتغيير جــذري فــي منظومة

تعتقد المعارضة أن السلطة
تراهن على عامل الوقت
إلضعاف الحراك وتقسيمه
الحكم ،لم يتأخروا في إبداء موقفهم،
إذ خــرجــوا فــي م ـظــاهــرات لـيـلـيــة ،أول
مــن أم ــس ،شـمـلــت كــل واليـ ــات الـشــرق
والوسط الجزائري تقريبًا ،في تأكيد
ل ــرف ــض اس ـت ـم ــرار ال ــرئ ـي ــس ت ـحــت أي
ظرف من الظروف.
ّ
واسـتـمــرت الـتـظــاهــرات الـتــي نشطها
الطلبة في العديد من جامعات البالد،
أم ـ ــس ،ف ــي وقـ ــت أع ـل ـنــت ف ـيــه ن ـقــابــات
املحامني فــي والي ــات قسنطينة شرق
البالد ،واألغــواط الواقعة في الجنوب
الغربي ،االمتناع عن حضور جلسات

من العصيان املدني،
املحاكمة ،في نوع ّ
احـتـجــاجــا عـلــى تــرشــح الــرئ ـيــس .كما
أعلن رئيسا َ
حزبي «جبهة املستقبل»
و«حــركــة الـبـنــاء» ،عبد العزيز بلعيد،
وعبد القادر بن قرينة ،أنهما يستعدان
السباق الرئاسي إذا لم
لالنسحاب من
ّ
ملفه ،علمًا
ح
املترش
الرئيس
يسحب
ّ
أنـهـمــا قــد تـقــدمــا رسـمـيــا بترشحهما
ّ
للمجلس الدستوري .وولدت الطريقة
ّ
ً
التي ترشح بها الرئيس استياء كبيرًا
في صفوف املعارضة ،ألن بوتفليقة،
ب ـ ـخـ ــاف م ـ ــا يـ ـن ــص عـ ـلـ ـي ــه الـ ـق ــان ــون
الداخلي للمجلس الدستوري ،لم ّ
يقدم
ّ
مـلـفــه بـنـفـســه ،ب ــل كــلــف مــديــر حملته
االنتخابية بذلك ،فيما ال تزال األنباء
مـتـضــاربــة عــن مـكــان وج ــود الــرئـيــس،
الــذي لــم ُيعلن بعد دخــولــه الـبــاد إثر
ال ــرح ـل ــة ال ـع ــاج ـي ــة ال ـت ــي ق ــادت ــه إل ــى
أحــد املستشفيات الـســويـســريــة .وزاد
غياب الرئيس ،حتى عــن تقديم ملف
ّ
ترشحه ،من حدة الجدل حول حقيقة
ظروفه الصحية ،حيث رأى معارضوه
أن ال ـس ـل ـطــة تـ ـم ــادت ف ــي ت ـك ـي ـيــف كــل
الـ ـق ــوان ــن ع ـل ــى م ـق ـ ّـاس رجـ ــل مــريــض
غير قادر على الترشح بنفسه ،فكيف
بتسيير شؤون البالد؟
وان ـط ـل ـق ــت زع ـي ـم ــة ح ـ ــزب «الـ ـعـ ـم ــال»
املحسوب على اليسار ،لويزة حنون،
م ــن هـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ،ل ـت ـنــاشــد املـجـلــس
الــدسـتــوري عــدم قـبــول ملف الرئيس،

أخبار

غوايدو يعود ...بحماية السفراء
والتهديدات األميركية

َ
دخلت نقابات المحامين في واليتي قسنطينة واألغواط في عصيان مدني (أ ف ب)

ألن ظـ ــروفـ ــه ال ـص ـح ـي ــة ال ت ـس ـم ــح لــه
بـمــزاولــة مـهـمــاتــه .والــافــت أنـهــا املــرة
األولى التي تتحدث فيها حنون بهذا
الشكل ،وهي املعروف عنها تعاطفها
م ــع ال ــرئـ ـي ــس .ولـ ــم ي ـخ ــرج االج ـت ـم ــاع
الذي عقدته أمس شخصيات وأحزاب
معارضة عن هذا املوقف ،إذ طالبت في
بيان بتفعيل املادة  102من الدستور،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـن ــص عـ ـل ــى ش ـ ـغـ ــور م ـن ـصــب
الــرئ ـيــس ب ـعــد إث ـب ــات امل ــان ــع الـصـحــي
عليه .ودعــت إلــى تأجيل االنتخابات
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة ب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ف ـي ـمــا
استقبلت بالرفض رســالــة بوتفليقة،
ّ
وشككت في حقيقة أن يكون الرئيس
هو من كتبها أو أمر بها ،واعتبرت ما
جــاء فــي مضمونها «مـجــرد مـنــاورات
إلجهاض الحراك الشعبي ،وااللتفاف

عـلــى أه ــداف ــه وتـضـحـيــاتــه ،ومـحــاولــة
لتمديد عمر هذا النظام».
وي ـ ـ ـسـ ـ ــود ان ـ ـط ـ ـبـ ــاع لـ ـ ـ ــدى ّ املـ ـع ــارض ــة
واملواطنني الرافضني لترشح الرئيس
ُ
علن هو محاولة فقط إلسكات
بأن ما أ ِ
ال ـح ــراك الـشـعـبــي ،بـتـقــديــم وع ــود بــأن
بوتفليقة لن يمكث على األكثر سوى
عــام إضــافــي بعد االنتخابات املقبلة،
ثــم االن ـقــاب عـلــى ذل ــك بـعــد أن يخمد
هذا الغضب ،بمعنى أن السلطة تراهن
عـلــى عــامــل ال ــوق ــت إلض ـع ــاف ال ـحــراك
وتقسيمه .ويستشهد املـشـكـكــون في
نيات الرئيس الحقيقية بما جرى في
سـنــة  ،2011عـنــدمــا تـعـهــد ف ــي خضم
أحـ ــداث م ــا يـسـمــى «الــرب ـيــع الـعــربــي»
ب ـ ــإص ـ ــاح ـ ــات ج ـ ـ ــذري ـ ـ ــة ،ثـ ـ ــم ت ـن ـ ّـص ــل
م ــن ذلـ ــك ف ــي م ــا ب ـع ــد ،مـ ـع ــززًا مــوقـفــه

بــال ـن ـهــايــات امل ــأس ــاوي ــة ال ـتــي انــزلـقــت
إليها بعض الــدول العربية بفعل هذا
«الربيع» .ويـقـ ّـوي تلك الشكوك غياب
ال ـض ـم ــان ــات امل ـل ـم ــوس ــة الـ ـت ــي تـجـعــل
وع ــود الــرئـيــس تتحقق بــالـفـعــل على
ّ
األرض ،خصوصًا في ظل عدم قدرته
على التواصل املباشر مع املعارضة،
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـع ــل االرت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاب فــي
تعهداته مشروعًا .وهــذا مــا ّ
عبر عنه
رئـيــس الحكومة الـســابــق ،وأح ــد أبــرز
منافسي الرئيس في انتخابات 2004
و ،2014ع ـلــي ب ــن ف ـل ـيــس ،بــالـحــديــث
عــن أن الــرســالــة األخ ـيــرة هــي محاولة
من القوى غير الدستورية للبقاء في
الحكم .واملقصود بهذه القوى عائلة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ،خ ــاص ــة ش ـق ـي ـق ــه األصـ ـغ ــر
ومستشاره السعيد بوتفليقة ،وعدد

من كبار رجال األعمال املحيطني به.
وعـلــى ال ـطــرف امل ـقــابــل ،ح ــاول أنـصــار
ال ــرئ ـي ــس اس ـت ـغ ــال «الـ ـتـ ـن ــازالت» في
الـ ـظـ ـه ــور مـ ــن ج ــدي ــد ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة،
ول ـكــن ب ـحــذر شــديــد مـخــافــة اسـتـفــزاز
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن .ورأى ال ـ ــوزي ـ ــر األول
الحالي ،أحمد أويحيى ،الــذي يواجه
ح ـم ـلــة شـعـبـيــة ع ــاص ـف ــة ،أن «رس ــال ــة
بوتفليقة تحمل أجوبة شافية ملطالب
ُ
التغيير» ،معربًا عن أمله في أن تسهم
ف ــي «ب ـســط الـسـكـيـنــة م ــن أج ــل تمكني
ّ
املضي في هدوء واستقرار
بالدنا من
نـ ـح ــو املـ ــوعـ ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي لـ ـي ــوم 18
ن ـي ـســان /أب ــري ــل امل ـق ـبــل ،الـ ــذي يعتبر
محطة تعبيد املسلك نحو اإلصالحات
والتغيير ،مــع الـحـفــاظ على استقرار
البالد ووجودها».

ف ـ ّـوت ــت ك ــاراك ــاس ،أمـ ــس ،فــرصــة
عـ ـ ـل ـ ــى واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ل ـل ـت ـص ـع ـي ــد
واسـ ـتـ ـغ ــال إح ــال ــة ُ
رجـ ـلـ ـه ــا فــي
الـبــاد إلــى الـقـضــاء ،عبر ّاتخاذ
اإلجـ ــراءات القانونية بـحــقــه ،ما
س ـح ــب الـ ــذرا ّئـ ــع األم ـي ــرك ـي ــة مــن
إمكانية التدخل وفق التهديدات
التي توالت من واشنطن .وعلى
ع ـكــس خ ــروج ــه ال ـغ ــام ــض ،عــاد
رئـ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان ــي ال ـف ـنــزوي ـلــي،
االن ـق ــاب ــي خـ ــوان غ ــواي ــدو ،إلــى
ك ـ ـ ــاراك ـ ـ ــاس ،أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـب ــر م ـط ــار
س ـي ـم ــون ب ــول ـي ـف ــار الـ ــدولـ ــي فــي
ال ـعــاص ـمــة ،بـعــد جــولــة إقليمية
لـتـحـشـيــد ال ــدع ــم الن ـق ــاب ــه على
ح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس نـ ـيـ ـك ــوالس
م ــادورو .وع ــاد غــوايــدو املــدعــوم
أمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا ،بـ ــرف ـ ـقـ ــة ت ـ ـهـ ــديـ ــدات
خــرجــت مــن واشـنـطــن بالتزامن
م ــع ه ـب ــوط طــائــرتــه ف ــي امل ـط ــار،
ت ـح ــدي ــا لـ ـق ــرار ال ـس ـل ـط ــات ال ـتــي
أص ـ ــدرت ف ــي وق ــت س ــاب ــق ق ــرارًا
بـمـنـعــه م ــن ال ـس ـفــر .ال ـت ـهــديــدات
األميركية تولى توجيهها نائب
الرئيس ،مايك بنس ،الذي ّ
توعد
ب ـ ــ«رد ســريــع» فــي ح ــال تـعـ ّـرض
غوايدو لـ«تهديدات» ،مضيفًا أن
ّ
«الــواليــات املتحدة تعلق أهمية
كـبـيــرة عـلــى ع ــودة غ ــواي ــدو إلــى
فنزويال بكل أمان» .وكتب بنس
على «تويتر»« :لن يتم التسامح
م ــع تـ ـه ــدي ــدات أو أعـ ـم ــال عـنــف
أو تــرهـيــب ضـ ــده ،وسـيـتــم ال ــرد
عـلـيـهــا ب ـســرعــة .ال ـعــالــم ي ــراق ــب.
يجب السماح للرئيس بالوكالة
غ ــواي ــدو بــال ـعــودة إل ــى فـنــزويــا
بأمان».
وب ـ ـ ـ ــدت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة
م ـت ـم ـس ـك ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــام ــل بـ ـص ــورة
واقـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ــودة غ ــريـ ـمـ ـه ــا،
وتفويت أي ذريعة تحتاج إليها
واشنطن لخلط األوراق ،إذ انتقل
غـ ــوايـ ــدو ع ـب ــر امل ـ ـطـ ــار ب ـس ــاس ــة،
وه ــو ال ــذي غ ــادر ال ـبــاد بطريقة
غامضة قبل  10أيام متوجهًا إلى

كولومبيا ،حيث قاد حملة إدخال
املساعدات األميركية عبر الحدود
ُ
البرية واستقبل كرئيس في أربع
دول الت ـي ـن ـي ــة .وظـ ـه ــر غـ ــوايـ ــدو،
أمس ،بني حشد من أنصاره قرب
املطار ،حيث اعتلى سطح سيارة
أمــام مبنى املـطــار وأطـلــق خطابًا
عاطفيًا قال فيه« :نعرف املخاطر

طلب غوايدو
النزول إلى الشارع
السبت المقبل
التي تحدق بنا ،إال أننا لم نخف،
وهــا نحن هنا أقــوى مــن أي وقت
م ـضــى» .وك ــان فــي اسـتـقـبــالــه في
امل ـ ـطـ ــار عـ ـ ــدد مـ ــن س ـ ـفـ ــراء الـ ـ ــدول
الغربية والالتينية ،فــي محاولة
لـحـمــايــة الــرجــل وتــزخـيــم تحركه
امل ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدي لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة .وتـ ـ ّ
ـوجـ ــه

غــوايــدو ،الــذي أعلن نفسه رئيسًا
م ــؤق ـت ــا ل ـل ـب ــاد واعـ ـت ــرف ــت ب ــه 50
دولة ،ألنصاره بالقول« :من يقف
أم ــامـ ـك ــم هـ ــو رئـ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة
فـ ـ ـن ـ ــزوي ـ ــا» ،زاعـ ـ ـم ـ ــا أن م ــوظ ـف ــي
الـ ـهـ ـج ــرة فـ ــي امل ـ ـطـ ــار ّ
رحـ ـ ـب ـ ــوا بــه
ً
بالقول «أهال بك حضرة الرئيس».
وأكد غوايدو عزمه على مواصلة
تحركاته االنقالبية املدعومة من
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،مـطـلـقــا دع ــوة
جديدة للنزول إلى الشارع .وحدد
السبت املقبل موعدًا لالحتجاج،
ّ
حاثًا على «البقاء في حالة تعبئة
في كل شــوارع فنزويال» ملواجهة
«ديكتاتورية لن تتخلى طوعًا عن
السلطة».
ّ
وكـ ـ ـ ــان غـ ـ ــوايـ ـ ــدو الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـمــتــع
بحصانة كونه رئيس الجمعية
الوطنية (البرملان) ،أطلق مواقف
مـتـحــديــة ل ـت ـهــديــدات الـسـلـطــات
بإحالته إلى القضاء فور عودته
إلى البالد .وقال في وقت سابق
إن ـ ــه إذا ح ـ ـ ــاول نـ ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس
ّ
نـيـكــوالس مـ ــادورو خطفه «ف ــإن
هــذا سيكون واح ـدًا من األخطاء
األخيرة» لهذا النظام.
(األخبار)

ّ
متمسكة بالتعامل بصورة واقعية مع عودة غريمها (أ ف ب)
بدت الحكومة

تقرير

زيارة جيرمي هانت لعدن :نذير باشتداد الحرب مجددًا
حملت زيارة جيريمي هانت لعدن
رسالة تهديد مباشرة إلى «أنصار الله»،
باالستعداد الستئناف العمليات العسكرية
وإعادة تشديد الحصار ،ما لم تبادر الحركة
بتسليم الحديدة «في غضون أسابيع».
وهو تهديد سرعان ما ّردت عليه الحركة
بتصعيد موقفها ضد األمم المتحدة
ومبعوثها إلى اليمن ،متحدثة عن
«كذب وخداع» واضحين
لقمان عبد الله
أثـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة املـ ـف ــاجـ ـئ ــة ل ــوزي ــر
خارجية بريطانيا ،جيريمي هانت،
ملــدي ـنــة عـ ــدن وم ـي ـنــائ ـهــا يـ ــوم األح ــد
ال ـ ـف ـ ــائ ـ ــت ،اغـ ـتـ ـب ــاط ــا ف ـ ــي األوس ـ ـ ـ ــاط
اليمنية والخليجية املوالية لتحالف
العدوان .إذ اعتبرت املواقف الصادرة
ف ــي خــال ـهــا نــوعــا م ــن الـقـطـيـعــة مع
س ـعــي ل ـنــدن إل ــى تـطـبـيــق تـفــاهـمــات
السويد وفق تفسيرات األمم املتحدة،

والـ ـق ــريـ ـب ــة مـ ــن ت ـف ـس ـي ــرات «أنـ ـص ــار
ال ـلــه» .وبـلــغ األم ــر برئيس «املجلس
االنـتـقــالــي ال ـج ـنــوبــي» ،امل ــوال ــي ألبــو
ظ ـ ـبـ ــي ،ع ـ ـ ـيـ ـ ــدروس ال ـ ــزب ـ ـي ـ ــدي ،ح ـ ّـد
اعتباره االحتالل البريطاني لجنوب
الـيـمــن قـبــل ع ــام « 1967ش ــراك ــة بني
جنوب اليمن وبريطانيا».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ن ـ ّـب ـه ــت «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
إل ــى أن ـهــا ال تـتـعــامــل م ــع بــريـطــانـيــا
ك ــوس ـي ــط ،ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن املـمـلـكــة
املـتـحــدة شــريـكــة فــي الـ ـع ــدوان ،وفقًا
ملـ ــا أك ـ ـ ــده الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم الـ ـح ــرك ــة،
رئ ـي ــس وف ــده ــا ال ـت ـف ــاوض ــي مـحـمــد
عبد السالم .لكن املستغرب ـ ـ بحسب
ع ـبــد ال ـس ــام ـ ـ ـ ـ أن امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
إل ــى ال ـي ـمــن ،م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،يـبــدو
«مبعوثًا إنجليزيًا يمثل بريطانيا،
خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة أهـ ــداف ـ ـهـ ــا وم ــوق ـف ـه ــا
ب ــوض ــوح ،ال ــذي يـنـسـجــم م ــع عرقلة
االتـ ـ ـف ـ ــاق» .ومـ ــن ه ـن ــا ،جـ ــاء االت ـه ــام
لبريطانيا بأنها «تدير عملية عرقلة
االتـ ـف ــاق ع ـبــر مـبـعــوثـهــا إلـ ــى الـيـمــن
تحت غطاء األمم املتحدة» ،التي «ال
تتحرك وفقًا ملصالح الحل ،وبعيدًا
عن حسابات دول االستكبار» ،مثلما

قال الناطق باسم «أنصار الله».
تنظر صنعاء إلى تصريحات هانت
م ــن عـ ــدن ع ـلــى أن ـه ــا رس ــال ــة تـهــديــد
م ـب ــاش ــرة م ــن الـ ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة ،بــأنــه
ب ــات بــاإلمـكــان اسـتـئـنــاف العمليات
العسكرية الـتــي ُجـ ّـمــدت نسبيًا بعد
اتـ ـف ــاق ــات اس ـت ــوك ـه ــول ــم فـ ــي ك ــان ــون
األول /دي ـس ـم ـب ــر امل ـ ــاض ـ ــي ،إن لــم
تـ ـب ــادر «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،ف ــي غـضــون
أسابيع معدودة ،طوعًا ،إلى تسليم
م ــا عـ ـج ــزت اآللـ ـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ط ــوال
السنوات األربع الفائتة عن انتزاعه.
وهو تهديد يندرج في إطار تصعيد
الضغوط املتواصلة على صنعاء من
أج ــل حملها عـلــى االس ـت ـســام ،بعد
ّ
تلمس تمسكها بمواقفها وثوابتها
عـلــى م ــدار الـثـمــانــن يــومــا األخ ـيــرة.
لكن تلك امل ـحــاوالت ســرعــان مــا جاء
الــرد عليها على لسان عبد السالم،
الذي شدد على أنه «لو كان املطلوب
تسليم ميناء الحديدة للطرف اآلخر،
ملــا كــانــت هـنــاك حــاجــة لــوجــود األمــم
ً
املـتـحــدة أصـ ــا» .وقـبـلــه ،نـ ّـبــه رئيس
«الـلـجـنــة ال ـثــوريــة الـعـلـيــا» ،التابعة
لـ«أنصار الله» ،محمد علي الحوثي،
إلى أنه «لو كان اتفاق السويد ّ
ينص

من وقفة في صنعاء ضد استمرار العدوان (أ ف ب)

على تسليم الحديدة ،ملا كانت هناك
ضـ ـ ــرورة لـبـنــد إعـ ـ ــادة االن ـت ـش ــار من
الطرفني».
ل ـك ــن الـ ـ ـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـس ـع ــودي ــة
واإلمارات راهنت ،منذ إعالن اتفاقات
السويد ،على إمكانية حصد مكاسب
م ــن ط ــري ــق ال ـت ـح ــاي ــل ،وت ـف ــري ــغ تلك
االتفاقات من مضامينها ،بما يرغم
«أن ـص ــار ال ـلــه» عـلــى تـقــديــم تـنــازالت
مجانية .وهو رهان ثبت فشله ،تمامًا
كما ثبت فشل الرهانات العسكرية،
األمر الذي حمل هانت على التصريح
بما كانت بالده تبطنه ،بحديثه عن
ضــرورة االنسحاب من طــرف واحــد.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ج ــاء رد «أن ـصــار
الله» واضحًا وحازمًا بوصفها ذلك
بأنه «ليس انحيازًا فحسب ،بل كذب
وخداع ومغالطة التفاق معلن» ،كما
قال عبد السالم.
وإلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـتـ ـل ــوي ــح ب ــالـ ـع ــودة
بــال ـحــرب إل ــى امل ـس ـتــوى الـ ــذي كــانــت
عليه قبيل كــانــون األول /ديسمبر
امل ــاض ــي ،تـثـيــر زي ـ ــارة ه ــان ــت ملـيـنــاء
عـ ــدن ،الـ ــذي يـعــانــي تـسـ ّـيـبــا وف ـســادًا
كـبـيـرًا وفــوضــى أمـنـيــة ،م ـخــاوف من
إعادة إشهار ورقة تحويل املساعدات

مـ ــن م ـي ـن ــاء الـ ـح ــدي ــدة الـ ـغ ــرب ــي إل ــى
امليناء الجنوبي .وهو مخطط ،إذا ما
ً
لجئ إليه بالفعل ،فسيكون الهدف
الــرئـيــس مـنــه تــرهـيــب بيئة «أنـصــار
الـلــه» ،وتشديد الحصار عليها ،من
أج ــل تــألـيـبـهــا ع ـلــى ال ـح ــرك ــة .وعـلــى
أي ح ــال ،يـبــدو أن مــا قــد ُيلجأ إليه،
فــي مــرحـلــة أولـ ــى ،هــو إعـ ــادة تنفيد
هجمات موضعية ،تستهدف إيصال
رس ــال ــة ل ـق ـيــادة ص ـن ـعــاء م ـفــادهــا أن
ح ــال ــة ال ـت ــوث ــب الس ـت ـئ ـن ــاف ال ـح ــرب
بوتيرتها السابقة مستمرة ،وأن هذا
الـسـيـنــاريــو مـســألــة وق ــت ال أكـثــر إذا
ّ
استمر التصلب في موقف «أنصار
الله».
والجدير ذكره ،هنا ،أن الدول الغربية
الراعية للعدوان تنظر إلى الحديدة
بوصفها ورقة قوة رئيسة ،سواء في
العمل على إبعاد «أنـصــار الله» عن
املواقع الساحلية االستراتيجية ،أو
ضمان ارتباط تلك املواقع بمصالح
ً
الغرب وإرادت ــه مستقبال بما يسلب
ال ـي ـم ــن ع ـن ــاص ــر ق ــوت ــه وي ـم ـن ـعــه مــن
الـتـحـكــم فـيـهــا ،أو تـحـجـيــم «أن ـصــار
ال ـل ــه» ف ــي أي ت ـســويــة سـيــاسـيــة من
شأنها رسم مستقبل هذا البلد.
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«أنصار الله» :ال ّ
نص على جهات
محايدة في اتفاق الحديدة
أكد الناطق باسم «أنصار الله» ،رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد
الـســام ،أن «اتـفــاق استوكهولم لــم يشر بــأي شكل مــن األشـكــال إلى
وجود جهات محايدة ،ال في ميناء الحديدة ،وال في غيرها» ،مضيفًا
ً
أن َ«من يخالف االتفاق شكال ومضمونًا هو دول العدوان» .وأوضح،
في بيان تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي
هانت من عدن ،أن «قبولنا في األساس بدور رقابي لألمم املتحدة في
ميناء الحديدة هو إلنهاء ذرائع الطرف اآلخر ومن يقف خلفه ،وليس
على أساس تسليمه للطرف املعتدي ،فهذا ال يسمى حوارًا وال نقاشًا».
ولفت إلى «(أننا) أكدنا مرارًا أننا مستعدون لتنفيذ املرحلة األولى من
إعــادة االنتشار من طــرف واحــد ،ولكن هم من يرفض التنفيذ ألنهم
يريدون أن ينكشف الطرف اآلخر ويصبح في موقف محرج ،ومن
ال ّ
أجل أل يفقدوا مبررات استمرار العدوان على الساحل الغربي» .وأشار
إلى أن «الطرف اآلخر يحاول عرقلة الحل في الحديدة بادعاء ضرورة
االتفاق على القوات املحلية ،وبالرغم أن هذا مخالف لالتفاق ،إال أننا
أكدنا استعدادنا لتنفيذ الخطوات األولى ،لكونها إنسانية بحتة ،ومن ثم
».ال نمانع أن نذهب لنقاش أي تفصيل أو تفسير لالتفاق إذا لزم ذلك
)األخبار(

روسيا خارج «معاهدة
القوى النووية» رسميًا

قـ ـ ّـرر ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي ،فــادي ـم ـيــر بــوتــن،
رس ـم ـيــا ،أمـ ــس ،تـعـلـيــق م ـشــاركــة بـ ــاده في
معاهدة الصواريخ النووية املتوسطة املــدى،
ال ـتــي ت ـعــود إل ــى حـقـبــة ال ـحــرب الـ ـب ــاردة ،بعد
مماثلة لـلــواليــات املتحدة فــي شباط/
خطوة
ّ
ف ـب ــراي ــر .ووقـ ـ ــع ب ــوت ــن «م ــرس ــوم ــا بتعليق
مـشــاركــة روسـيــا فــي االتـفــاقـيــة بــن االتـحــاد
السوفياتي والواليات املتحدة» ،بحسب بيان
للكرملني .وأض ــاف البيان أن التعليق يأتي
عـقــب «خ ــرق ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة اللـتــزامــاتـهــا
بموجب املعاهدة».
وواش ـن ـط ــن االت ـه ــام ــات
ـو
ـ
ك
وت ـب ــادل ــت م ــوس ـ
ُ
بانتهاك املـعــاهــدة الـتــي أبـ ِـر َمــت بــن الــواليــات
املتحدة واالتحاد السوفياتي السابق في عام
 .1987وف ــي ش ـبــاط /فـبــرايــر املــاضــي ،أعلن
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،أن واشنطن
ستبدأ عملية االنسحاب من املعاهدة خالل
سـتــة أش ـهــرّ .
ورد بــوتــن بــإعــان أن روسـيــا
ستعلق مشاركتها في املعاهدة كذلك .وقال
إن روس ـيــا ستسعى إل ــى تـطــويــر صــواريــخ
متوسطة املدى ،ردًا على ما قال إنها مشاريع
مماثلة تـقــوم بها الــواليــات املـتـ ّحــدة ،وهــو ما
أثار احتمال نشوب سباق تسلح.
(أ ف ب)

هولندا تستدعي سفيرها
لدى إيران
م ـ ّـرة جــديــدة ،تـجــد إي ــران نفسها أم ــام نــزاع
دبـلــومــاســي عـلــى خلفية ات ـهــامــات باغتيال
مـعــارضــن إيــرانـيــن فــي ال ـخــارج ،تصاعدت
فــي أوروب ــا منذ خــروج الــواليــات املتحدة من
االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي .وأعـ ـل ــن وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـه ــول ـن ــدي ،سـتـيــف ب ـل ــوك ،أم ـ ــس ،أن ب ــاده
استدعت سفيرها لدى طهران ،ردًا على طرد
األخيرة اثنني من موظفي السفارة الهولندية.
وك ـت ــب ب ـل ــوك ،ف ــي رس ــال ــة إل ــى ال ـب ــرمل ــان ،أن
«ال ـح ـكــومــة ق ــررت اس ـتــدعــاء سـفـيــر هــولـنــدا
لدى طهران للتشاور» ،مضيفًا أن قرار طرد
الــدبـلــومــاسـيــن ك ــان «غ ـيــر مـقـبــول وسلبيًا
بالنسبة إلى تعزيز العالقات الثنائية».
الـ ـتـ ـح ـ ّـرك اإلي ـ ــران ـ ــي لـ ـط ــرد ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن
الهولنديني ،والذي لم يكشف عنه سابقًا ،كان
قــد أتــى لـلـ ّ
ـرد على طــرد هولندا موظفني في
السفارة اإليرانية في حزيران /يونيو ،2018
وذلــك لـ«املؤشرات القوية من (االستخبارات
َ
الهولندية) على أن إيران تورطت في عمليتي
تصفية جـســديــة عـلــى األراض ـ ــي الـهــولـنــديــة
استهدفتا شخصني هــولـنــديــن مــن أصــول
إيرانية» .وبحسب توضيح وزيــر الخارجية
الـ ـه ــولـ ـن ــدي ،فـ ـ ــإن الـ ـ ـق ـ ــرار اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ب ـط ــرد
الدبلوماسيني كــانــت طـهــران قــد أبلغته إلى
السلطات الهولندية فــي  20شـبــاط /فبراير،
وقد جرى ترحيلهما األحد املاضي .باملوازاة،
أفــاد بلوك ،كذلك ،بأنه جــرى أمــس استدعاء
السفير اإليراني على خلفية القضية ذاتها.
(األخبار ،أ ف ب)

«الديموقراطيون» يالحقون
ّ
مقربين من ترامب
أطلقت اللجنة القضائية فــي مجلس النواب
األميركي ،أمس ،تحقيقًا جديدًا واسعًا يطاول
الــدائــرة املحيطة بالرئيس األمـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب ،بـسـبــب مــزاعــم عــن س ــوء اسـتـخــدام
السلطة .وطالبت بالحصول على وثائق من
ع ـشــرات األش ـخ ــاص ،بينهم ن ـجــاه دونــالــد
جونيور وإيــريــك ،وصـهــره جــاريــد كوشنر،
األمر الذي ّ
رد عليه ترامب بأنه «فارغ» ،مؤكدًا
في الوقت ذاته أنه سيتعاون مع التحقيق.
وأرسل رئيس اللجنة ،الديموقراطي جيرولد
نــادلــر ،رســائــل إلــى  81شخصًا وكـيــانــا في
َ
دائرتي ترامب الحالية والسابقة ،وأشخاص
قد يكون لديهم معلومات تتعلق بالتحقيق.
(أ ف ب)
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العالم

العالم

َ
خطاب البابا فرنسيس لم يلق إجماعًا من منظمات معنية بحماية الضحايا ،ومن مؤسسات قريبة من الكنيسة ،وحتى وسائل إعالم كاثوليكية (أ ف ب)

قضية
«قمة االعتداءات الجنسية» التي ترأسها البابا فرنسيس نهاية الشهر الفائت ،هي
تكريس رسمي لقرار المواجهة التي يخوضها الفاتيكان ضد االنهيار األخالقي
الــذي ّتوجته أخيرًا إدانــة وزيــر االقتصاد في الفاتيكان ،الكاردينال األسترالي
جورج بيل ،بانتهاكات جنسية .لم يعد سرًا أن أعلى المرجعيات الكاثوليكية
في العالم تواجه أكبر أزمــة في تاريخها الحديث ،بسبب مسلسل الفضائح
المتواصل منذ سنوات ،حول االنتهاكات الجنسية ضد األطفال والمراهقين.
كماتشهدالمؤسسة نقاشًا هواألول من نوعه داخلها ،حول المثلية الجنسية
التي تكاثرت التقارير والكتب والشهادات التي تكشف انتشارها في صفوف
رجال الدين ،من أعلى المراتب الكنسية إلى الكهنة

الفاتيكان والجنس

التحديات الكبرى واإلصالح الحتمي
هيام القصيفي

ال ـص ـح ــوة ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا الـكـنـيـســة
ً
ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ،وق ــد ازدادت تـفــاعــا
مـنــذ أش ـهــر ،قــد تـكــون ال ـحــدث األب ــرز
ف ــي تــاري ـخـهــا امل ـعــاصــر .وق ــد أخ ــذت
تـ ـتـ ـبـ ـل ــور حـ ــركـ ــة إصـ ــاح ـ ـيـ ــة داخ ـ ــل
الكنيسة ،هدفها معالجة أخطر ملف
تــواجـهــه مـنــذ ع ـقــود ،أي االع ـت ــداءات
ال ـج ـن ـس ـي ــة املـ ــزم ـ ـنـ ــة عـ ـل ــى األط ـ ـفـ ــال
واملــراهـقــن مــن ِقـ َـبــل كهنة وأســاقـفــة،
واستغالل القاصرين جنسيًا ،إضافة
إلــى ظــاهــرة الـتـعــدي على الــراهـبــات،
وإجـ ـب ــاره ــن ع ـل ُــى اإلجـ ـ ـه ـ ــاض .وم ــن
ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـ ـت ـ ــح م ـ ـلـ ــف امل ـث ـل ـي ــة
الجنسية داخ ــل الفاتيكان ،بصورة
خ ــاص ــة ،وفـ ــي مـخـتـلــف األب ــرش ـي ــات
ح ــول الـعــالــم ،طــارحــا أسـئـلــة جــديــدة
ح ـ ــول ال ـع ـف ــة والـ ـحـ ـق ــوق ال ـج ـن ـس ـيــة.
وال ـخ ـط ــوة اإلص ــاح ـي ــة ال ـت ــي ب ــدأت
دوائـ ـ ـ ــر ال ـف ــات ـي ـك ــان ت ـك ـس ــر ال ـص ـمــت
ُ
حــولـهــا ت ـعـ ّـد األهـ ــم ،ألن ـهــا تـمـثــل في
ع ـم ـق ـه ــا الـ ـ ـت ـ ـصـ ــادم ال ـح ـق ـي ـق ــي بــن
ال ـت ـعــال ـيــم ال ــروح ـي ــة لـلـكـنـيـســة الـتــي
تعطي اإلنسان األولــويــة ،والهيكلية
الـكـنـسـيــة اإلداريـ ـ ــة ال ـتــي تـعـلــي شــأن
ّ
رجال الكنيسة ،وتعظم دورهم ،على
حـســاب الـفـئــات األض ـعــف مــن أطـفــال

ون ـ ـسـ ــاء .وألن ـ ـهـ ــا ق ـض ـي ــة إن ـس ــان ـي ــة،
ال صـ ـل ــة لـ ـه ــا ب ــال ـت ـب ـش ـي ــر وت ـف ـس ـيــر
ال ـع ـق ـيــدة وت ــوس ــع ال ـن ـف ــوذ الـكـنـســي
الكاثوليكي ،وال بـحــوار الحضارات
ومحاربة اإلرث الشيوعي واالنفتاح
ع ـلــى ال ـع ــال ــم اإلس ــام ــي وال ـك ـنــائــس
ال ـش ـق ـي ـق ــة ،ات ـ ـخـ ــذت خ ـ ـطـ ــوة ال ـب ــاب ــا
ف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــس ،بـ ـ ــالـ ـ ــدعـ ـ ــوة إل ـ ـ ـ ــى ق ـم ــة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة م ــوس ـع ــة حـ ــول حـمــايــة
القاصرين ،دالالت تحتاج إلــى وقت
لتبيان حقيقتها وما ستؤول إليه ،ال
سيما أنها تتزامن مع أول إجــراءات
ج ــدي ــة مل ـحــاك ـمــة م ـس ــؤول ــن نــافــذيــن
فـ ــي ال ـك ـن ـي ـســة م ـت ـ َـه ـم ــن بــال ـت ـحــرش
ال ـ ـج ـ ـن ـ ـسـ ــي ،مـ ـ ــن دون أن ت ـت ـب ـل ــور
ب ـع ــد م ــاه ـي ــة اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـك ـن ـس ـيــة
الـحــاسـمــة فــي حـقـهــم ،بـعــدمــا تدخل
القضاء املدني في أملانيا وأستراليا
والواليات املتحدة وفرنسا ملحاكمة
مرتكبني ومتسترين.
لكن هذه الخطوة األولية تحتاج إلى
م ـس ــار ط ــوي ــل ،ي ـب ــدأ بـ ـض ــرورة كشف
األســرار املحيطة بالقضايا الجنسية
امل ـغ ـل ـقــة ،وم ـق ــارب ــة ه ــذا امل ـلــف كنسيًا
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم ،ول ـيــس مـجــرد
التعامل معه كقضية آنـيــة ،وإسـكــات
وسائل اإلعالم من خالل تقديم ّ
عينات
مــن مـئــات املـعـتــديــن ،وت ـفــادي الــذهــاب

ب ـع ـي ـدًا ف ــي م ـعــال ـجــة أص ـ ــول املـشـكـلــة
املـتـفـشـيــة ف ــي أديـ ـ ــرة وأب ــرشـ ـي ــات في
كــل ال ـقــارات ،م ــرورًا بـمــدارس التنشئة
ً
واإلكليريكيات ،وصوال إلى الفاتيكان
نـفـســه .والـقـضـيــة أي ـضــا مـتـشـعـبــة ،إذ
تفتح قضايا أخــرى ،شائكة بدورها،
غـ ـي ــر م ــرتـ ـبـ ـط ــة حـ ـكـ ـم ــا ،كـ ـم ــا ي ــوح ــي
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ،ب ـ ـجـ ــرائـ ــم االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء ع ـلــى
قاصرين ،مثل انتشار املثلية الجنسية
فــي الـكـنـيـســة ،وال ـتــي تـشـمــل نـسـبــة ال
بأس بها من الكهنة واألساقفة ،وهو
مـلــف يــأخــذ حـيـزًا كـبـيـرًا مــن الـنـقــاش،
ت ـض ــاف إل ـي ــه م ـســألــة ع ــزوب ـي ــة رج ــال
الدين.
ً
ال ب ــد م ــن ال ـت ــوق ــف ،أوال ،ع ـنــد حــدث
امل ـكــاش ـفــة ف ــي ح ــد ذاتـ ـ ــه ،وقـ ــد فــرضــه
البابا فرنسيس على األســاقـفــة كأمر
واقـ ـ ــع .ف ـع ـلــى رغـ ــم سـ ـن ــوات الـتـعـتـيــم،
ب ـ ــادرت الـكـنـيـســة ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ،ولــو
متأخرة بفعل هذه األزمــة ،إلى عملية
مواجهة مع النفس ،علمًا أن التركيز
ي ـن ـصـ ّـب ع ـلــى الـكـنـيـســة الـكــاثــولـيـكـيــة
فحسب ،من دون االلتفات إلى كنائس
أخ ــرى ،كـمــا نسمع ون ـقــرأ فــي اإلع ــام
الـ ـغ ــرب ــي .إذ ال ُي ـع ـق ــل ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ارت ـكــابــات تـحـصــل فـقــط فــي الكنيسة
الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،ف ـ ــي ح ـ ــن أن ه ـن ــاك
إحـ ـص ــاءات عـلـمـيــة دقـيـقــة ع ــن جــرائــم

م ـم ــاث ـل ــة ،ت ـح ـص ــل داخ ـ ـ ــل م ــؤس ـس ــات
دينية تابعة لغير هذه الكنيسة ،لكن
هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة ي ـت ــم ت ـجــاه ـل ـهــا ،عـلـمــا
أن تــوســع الـكـنـيـســة الـكــاثــولـيـكـيــة من
خالل مؤسساتها التربوية والصحية
وال ــدي ـن ـي ــة وأدي ــرتـ ـه ــا ف ــي أغ ـل ــب دول
العالم ،وانتشار عشرات الرهبانيات
واإلرســالـيــات ،بخالف كنائس أخــرى،
ساهم أيضًا فــي تسليط الـضــوء على
حجم الجرائم املرتكبة.
وعلينا ،بالدرجة الثانية ،أن نعترف
بــأه ـم ـيــة ال ـ ــدور الـ ــذي لـعـبـتــه وســائــل
اإلعـ ـ ــام ال ــدول ـي ــة ال ـج ــدي ــة ،ع ـلــى رغــم
اتـهــامــات بخلفيات سياسية ودينية
وراءها ،في تسليط الضوء على أهوال
هـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة .ف ـق ــد رف ـض ــت وس ــائ ــل
إع ـ ـ ــام مـ ـع ــروف ــة الـ ــرضـ ــوخ ل ـض ـغــوط
الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان ،أو
في الدول األخرى حيث تتمتع بنفوذ
س ـيــاســي وق ـضــائــي قـ ــوي ،وتـمـ ّـسـكــت
ب ـن ـشــر شـ ـه ــادات ال ـض ـح ــاي ــا .وهـ ــؤالء
ه ــم ال ـي ــوم الـعـصــب الـحـقـيـقــي لـكــل ما
ي ــذه ــب ال ـفــات ـي ـكــان ال ـي ــوم إل ــى كـشـفــه،
بعد سنوات طويلة من التستر خلف
جدران مغلقة.
وفــي الوقت الــذي يدفع الفاتيكان فيه
ه ــذه املـلـفــات إل ــى ال ـنــور ،يـصــدر كتاب
«سودوما» ( )Sodomaللكاتب فريدريك
م ــارت ـي ــل ،ح ــول املـثـلـيــة الـجـنـسـيــة في
الفاتيكان .وقــد بــدأت أص ــوات كنسية
ت ـ ـنـ ــدد ب ـ ــه وتـ ـعـ ـتـ ـب ــره م ـ ـجـ ــرد م ــزاع ــم
وت ـح ـل ـي ــات .ي ـض ـ ّـم ال ـك ـت ــاب ش ـه ــادات
وتـحـقـيـقــات ح ــول الـكـهـنــة واألســاق ـفــة
ّ
املـثـلـيــن ،وارت ـفــاع عــددهــم ،وتسلمهم
مراكز أساسية ،ووجود شبكات دعارة
فـ ــي ت ـص ــرف ـه ــم .ويـ ــركـ ــز ع ـل ــى ال ـح ـيــاة
ال ـس ــري ــة لـ ـه ــؤالء ال ـك ـه ـنــة واألس ــاق ـف ــة،
وال ـت ـك ـتــم حــول ـهــا ول ــو كــانــت مـعــروفــة
داخــل الفاتيكان .ويـعــزو التستر على
جزء من فضائح االعتداءات الجنسية
إلـ ــى إرادة ح ـمــايــة أفـ ـ ــراد ب ــارزي ــن من
اإلكليروس ،وتجنيبهم مغبة اإلفصاح
عن هويتهم الجنسية .كما يستعرض
الكتاب كيفية معالجة هذه األزمــة في
ّ
ظــل ثــاثــة بــابــوات هــم :يــوحـنــا بولس
الـثــانــي ،وبنديكتوس الـســادس عشر،
وفرنسيس.
وك ـ ـت ـ ــاب فـ ـ ــردريـ ـ ــك مـ ــارت ـ ـيـ ــل ،امل ـ ـ ــوزع
ب ــن تـحـقـيـقــات ف ــي أوروب ـ ــا وأم ـيــركــا
الالتينية ،ليس األول مــن نــوعــه .فقد
سبقته كتب عدة ،أبرزها كتاب «جنس
ف ــي ال ـفــات ـي ـكــان» ( )2011لـلـصـحــافــي
اإليطالي كاوميلو أباتيه ،وفيه أيضًا
ت ـح ـق ـي ـقــات م ـف ـص ـلــة ع ــن االع ـ ـتـ ــداءات
الجنسية على راه ـبــات ،واإلج ـهــاض،
وأوالد الكهنة الــذيــن يعيشون حياة
م ـ ــزدوج ـ ــة .وم ـ ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،ك ـثــرت
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـص ـح ــاف ـي ــة امل ـك ـت ــوب ــة
وامل ـت ـل ـف ــزة ع ـلــى مـ ــدى سـ ـن ــوات ،الـتــي
تـسـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى كـهـنــة وأســاق ـفــة
ظ ـل ــوا ي ـم ــارس ــون عـمـلـهــم كـمــرشــديــن
م ــع األط ـ ـفـ ــال ،س ـ ــواء ف ــي األب ــرش ـي ــات
نفسها أو فــي أبــرشـيــات أخ ــرى ،على
رغ ـ ــم ك ــون ـه ــم م ـت ـه ـمــن (أو م ــدان ــن)
ب ــاالع ـت ــداءات الـجـنـسـيــة .هـكــذا نــراهــم
يكررون اعتداءاتهم.
وال بــد مــن اإلشـ ــارة إل ــى األفـ ــام التي
تناولت جرائم االعتداء الجنسي داخل
الكنيسة ،وتضمنت شهادات الضحايا
حول طبيعة االعتداءات التي تعرضوا
لـهــا عـلــى ي ــد كـهـنــة وأســاق ـفــة نــافــذيــن

لوال حملة الضغط اإلعالمية
لبقيت االنتهاكات مدفونة
داخل جدران الفاتيكان
ّ
تتصدى الكنيسة
يجب أن
فعليًا لهذه األزمة بما
يبقي على نزاهتها
وغير نافذين .نشير إلى فيلم فرانسوا
أوزون ال ـجــديــد« ،بـحـمــد ال ـل ــه» ،ال ــذي
ً
أثـ ــار جـ ــدال واس ـع ــا خ ــال األسـبــوعــن
امل ــاضـ ـي ــن ،وانـ ـتـ ـص ــر ق ـض ــائ ـي ــا عـلــى
م ـح ــاوالت مـنـعــه مــن ال ـع ــرض .وقـبـلــه،
فــي الـعــام  ،2015أخــرج األمـيــركــي توم
م ـك ــارث ــي ف ـيـل ـمــه « ،»Spotlightحــول

قضية شهيرة فــي الــواليــات املتحدة،
إذ كشفت صحيفة «بــوسـطــن غلوب»
عن سلسلة اعـتــداءات ارتكبها الكهنة
بحق أطفال ،واملحاوالت التي قام بها
كــرادلــة ومسؤولون ملحاولة التغطية
على تلك الـجــرائــم ،منذ السبعينيات
وحتى العام .2002
إن دور وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــام والـ ـكـ ـت ــب
واألفـ ــام ال ـتــي ُعـنـيــت ب ـهــذا املــوضــوع
ال ـح ـس ــاس ي ــأخ ــذ أه ـم ـيــة ق ـص ــوى في
مواجهة الصمت املــدوي لإلكليروس،
وحـتــى العلمانيني الــذيــن يرضخون
لضغط السلطة الــديـنـيــة .صحيح أن
الـفــاتـيـكــان ك ــان دائ ـم ــا مـحــط األن ـظــار
بفعل ع ــدد مــن الـقـضــايــا واالت ـهــامــات
الـ ـت ــي ت ـح ـي ــط ب ــرج ــال ــه ،م ـث ــل م ـل ـفــات
املـصــارف واألمـ ــوال ،وارت ـبــاط نافذين
ف ـي ــه ب ــامل ــاف ـي ــا اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،وم ـح ــارب ــة
الكنائس األخرى ،والوقوف إلى جانب
الديكتاتوريات والنازية ،لكن مشكلة
الـتـحــرش الجنسي ،وعـمــرهــا سنوات
ُ
طويلة ،لــم تـطــرح جــديــا إال فــي اآلونــة
ً
األخيرة ،وصوال إلى «قمة االعتداءات
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة» ال ـ ـتـ ــي تـ ــرأس ـ ـهـ ــا ال ـب ــاب ــا
فــرنـسـيــس؛ وذل ــك نـظـرًا لحساسيتها
وسـكــوت الـعــدد األكـبــر مــن الضحايا.
ولوال حملة الضغط اإلعالمية الدولية
لبقيت مدفونة داخل جدران الفاتيكان
والكنائس واألديرة ،تمامًا كما حصل
فــي إيــرلـنــدا أوائ ــل ال ـقــرن املــاضــي ،مع
ّ
قضية الــراه ـبــات ال ـلــواتــي ك ــن يسلنب
أوالد األم ـه ــات ال ـعــازبــات لتسويقهم
خارج البالد ،واالعتداءات التي كانت
تحصل أيضًا فــي أمــاكــن التبشير في
أفــري ـق ـيــا وآس ـي ــا وأم ـي ــرك ــا الــاتـيـنـيــة.
واألهـ ـ ــم ،ل ــوال ال ـض ـغــط ال ــدول ــي ،لـكــان
القضاء املدني ال يزال خاضعًا لتأثير
س ـل ـطــة ال ـك ـن ـي ـســة والـ ـن ــاف ــذي ــن ف ـي ـهــا،
عـلـمــا أن األم ــور ال ت ــزال فــي بــدايـتـهــا،
خصوصًا في بالد تدين فيها الطبقة
السياسية بالوالء للكنيسة.
ون ـصــل هـنــا إل ــى خ ـط ــوات الـفــاتـيـكــان
األخ ـي ــرة الـتــي تكتسي دالالت رمــزيــة
مهمة .فمجرد حصول قمة استثنائية
عــن االعـ ـت ــداءات وال ـش ـه ــادات املتلفزة
ال ـت ــي ع ــرض ــت فـيـهــا ح ــدث م ـه ــم .لكن
الـقـمــة الـتــي رأس ـهــا الـبــابــا فرنسيس،
ودعـ ـ ـ ـ ــا فـ ـيـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى م ـ ـعـ ــركـ ــة ش ــام ـل ــة
وم ـف ـتــوحــة م ــع «الـ ــذئـ ــاب امل ـف ـتــرســة»،
تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى ب ــرن ــام ــج عـ ـم ــل واضـ ـ َـح
وشفاف .فخطاب البابا نفسه لم يلق
إجماعًا مــن منظمات معنية بحماية
الـ ـضـ ـح ــاي ــا ،وم ـ ــن م ــؤسـ ـس ــات قــري ـبــة
م ــن ال ـك ـن ـي ـســة ،وح ـت ــى وس ــائ ــل إع ــام
كــاثــولـيـكـيــة .رأت فـيــه ه ــذه املـنـظـمــات
ك ــام ــا ع ــام ــا ومـ ـ ـك ـ ــررًا ،وه ـ ــي ت ـطــالــب
الفاتيكان برفع الغطاء عن املرتكبني،
وتسهيل عمل القضاء املدني ،وتقديم
هــؤالء إلــى العدالة ،خصوصًا أن كثرًا
من املعروفني بانتهاكاتهم ال يزالون
فــي مــراكــزهــم ،أو يــوجــد فيها كــرادلــة
ومطارنة يتسترون على أفعال كهنة
وزمالء لهم.
ل ـك ــن األك ـ ـثـ ــر إلـ ـح ــاح ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ال ــداع ــن إل ــى اإلصـ ــاح الـفـعـلــي ،ليس
فـقــط مـحــاكـمــة املــرتـكـبــن ،واالع ـت ــراف
الـ ـعـ ـلـ ـن ــي ،واالعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــذار عـ ـم ــا ح ـص ــل،
ومـ ـع ــالـ ـج ــة الـ ـضـ ـح ــاي ــا ،واالعـ ـ ـت ـ ــراف
بــآالم ـهــم الـنـفـسـيــة وال ـج ـس ــدي ــة ،إنـمــا
أيضًا درس أسباب املشكالت املتفاقمة،
ً
على مستويني :أوال االعتراف بمشكلة
امل ـث ـل ـيــة ،ل ـيــس م ــن ال ـنــاح ـيــة النفسية
والطبية بطبيعة الـحــال ،بل بالسعي
لـتـبـيــان األس ـب ــاب الـحـقـيـقـيــة الرت ـفــاع
عــدد املثليني في الــدوائــر الفاتيكانية
واألبرشيات ،ودراســة مــدى ارتباطها
ب ــاالعـ ـت ــداءات ع ـلــى األط ـ ـفـ ــال .وثــان ـيــا
كيفية معالجة أسـبــاب التغطية على
االرت ـ ـكـ ــابـ ــات ال ـج ـن ـس ـي ــة ،س ـ ـ ــواء ك ــان
االع ـت ــداء عـلــى األط ـفــال أو الـنـســاء من
راهبات وعلمانيات.
في الجزء األول من « ،»Sodomaيتركز
الـكــام على االع ـتــراف الكنسي أخيرًا
ب ــوج ــود امل ـث ـل ـيــة ك ــأم ــر واقـ ـ ــع .ويـلـقــي
ال ـض ــوء ع ـلــى ارتـ ـف ــاع أعـ ـ ــداد املـثـلـيــن
وتـسـتــرهــم وال ـعــاقــات الجنسية بني
ال ــرؤس ــاء واملـ ــرؤوسـ ــن ،ال سـيـمــا في
مــرح ـلــة ســاب ـقــة ش ـهــدت ل ـجــوء شـبــان
مـثـلـيــن إل ــى الـكـهـنــوت كـمـجــال رحــب
ل ـت ـق ــدم ـه ــم فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع اإليـ ـط ــال ــي،
وتــدريـجــا فــي مجتمعات أخ ــرى ،حني

ل ــم ي ـكــن ف ــي اإلمـ ـك ــان إظ ـه ــار مـيــولـهــم
الـجـنـسـيــة ،ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال ال ـي ــوم ،ال
سيما في أوروب ــا والــواليــات املتحدة.
وي ـ ـ ـطـ ـ ــرح أيـ ـ ـض ـ ــا أسـ ـئـ ـل ــة يـ ـت ــداولـ ـه ــا
م ـع ـن ـيــون ع ـل ـم ــان ـي ــون ف ــي ال ـك ـن ـي ـســة،
وم ـس ــؤول ــون ك ـن ـس ـيــون ،ح ــول معنى
البتولية والعفة التي ينذرها الكهنة.
فانتشار املثلية فــي الــوســط الكنسي
يـثـيــر إش ـك ــاالت ع ــدة .ولـيـســت الـغــايــة
«معالجة املثليني» ،أو الحكم عليهم
كتوجه جنسي ،إنـمــا معالجة توجه
ال ـك ـن ـي ـس ــة ورؤي ـ ـت ـ ـهـ ــا ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع،
وقبولها العلني ال الـســري ـ ـ كما هي
الحال اليوم ـ ـ بوجود كهنة مثليني…
والقبول بوجود حياة جنسية للكهنة
سواء مع الجنس نفسه أو مع الجنس
اآلخر.
والكتاب أيضًا يلفت إلى واقع السلوك
الـجـنـســي ف ــي وس ــط ذك ـ ــوري ح ـص ـرًا،
خصوصًا في اإلكليريكيات ومــدارس
التنشئة ،حيث ًيعيش مئات املراهقني
والشباب سوية ،معزولني عن املحيط
النسائي باملطلق .وفي العام املاضي،
ع ـ ـقـ ــد «س ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــودوس الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب» فــي
الـفــاتـيـكــان .وم ــن بــن املــواض ـيــع التي
طرحت «عزوبية الكهنة» ،وسط تزايد
الدعوات إلى البحث املعمق حولها .إذ
تختلف اآلراء بني قائل بكون العزوبية
تقليدًا يعود فقط إلــى الـقــرن الحادي
عشر ويمكن تغييره ،وبــن قــائــل إنه
عقيدة يفترض االستمرار بتطبيقها،
ألنـهــا تساعد الـكــاهــن على أن يكرس
نفسه أكثر للكنيسة وللمسيح .الالفت
أن م ـس ــؤول ــن رف ـي ـع ــي امل ـس ـت ــوى فــي

الفاتيكان أي ــدوا املــوقــف حــول تغيير
ه ــذا الـتـقـلـيــد .وك ــذل ــك ،ف ــإن الـبـطــريــرك
املــارونــي ،الـكــارديـنــال بـشــارة الــراعــي،
أدل ـ ـ ـ ــى ب ـس ـل ـس ـل ــة أحـ ـ ــاديـ ـ ــث ل ـص ـحــف
ف ــرن ـس ـي ــة ح ـ ـي ـ ـنـ ــذاك ،تـ ــدعـ ــم ال ـت ــوج ــه
الـشــرقــي ال ــذي يسمح ب ــزواج الكهنة،
خالفًا للكنيسة الغربية ،متحدثًا عن
حسناته ،ال سيما بالنسبة إلى كاهن
الرعية ،وحسنات هذا الزواج ،ال سيما
لجهة إبقاء الكاهن في أجــواء عائلية
وعاطفية مريحة.
هــذا النقاش يتجدد اليوم في مــوازاة
ف ـت ــح م ـل ــف امل ـث ـل ـي ــة ال ـج ـن ـس ـي ــة ،وه ــو
ً
أمــر يحتاج أوال إلــى رؤي ــة الفاتيكان
لألمر الــواقــع ،ووضــع حــد الزدواجـيــة
امل ـعــاي ـيــر ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع الـحـقــائــق،
ً
كما حصل مثال حني رفض الفاتيكان
تعيني سفير فرنسي مثلي لديه ،على
رغــم أن املــرشــح نفسه يشغل منصبًا
ديـبـلــومــاسـيــا ف ــي س ـف ــارة بـ ــاده منذ
سنوات من دون أي اعتراض .والنقاش
يأخذ مداه في التمييز بني االعتداءات
كـفـعــل إج ــرام ــي ،وب ــن ال ـحــالــة املثلية
ب ــذاتـ ـه ــا الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا الـ ـك ــاه ــن أو
األس ـق ــف ك ـخ ـيــار جـنـســي خـ ــاص ،من
دون أي أفعال جرمية.
الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي ي ـت ـع ـلــق بـ ـ ـ ــإدارة أزم ــة
االع ـ ـت ـ ــداءات ،ف ــي ظ ــل إخـ ـف ــاء امل ـل ـفــات
وإتـ ــاف ـ ـهـ ــا ،وتـ ـع ـ ّـم ــد إغ ـ ـفـ ــال ال ــوق ــائ ــع
والـتـسـتــر عـلــى امل ـتــورطــن ،سـ ـ ً
ـواء في
اعتداءات ضد األطفال أو النساء .فما
جــرى حتى اآلن ال يصل إلــى مستوى
ك ــرة ال ـث ـل ــج ،ألن ال ـب ــاب ــا نـفـســه أعـطــى
توصيفات مــن دون معالجة جــذريــة.
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¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:1,330,805,889
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,330,805,889 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 63,374,040ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 21 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3,017,811 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 63,374,040ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,321 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 74,974 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 155,432,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19,429 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل333,562,465 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل64,875,590 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1697وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح50810 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 44,966,597 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة44,966,597 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0810 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.810 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.10 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 783
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة006 :
• يومية أربعة3479 :
• يومية خمسة81840 :

ولـ ــم ي ــوض ــح ال ـح ـب ــر األعـ ـظ ــم أس ـبــاب
التغاضي عن املعتدين طوال سنوات،
وم ــن يتحمل املـســؤولـيــة الفعلية عن
ال ـجــرائــم عـلــى رغ ــم انـكـشــافـهــا تـبــاعــا.
ول ــم ي ـت ـنــاول حــالــة الـصـمــت الـطــويـلــة
التي منحت املعتدين نفوذًا أكبر على
ض ـحــايــاهــم ،ف ــي ع ـهــد ث ــاث ــة ب ــاب ــوات
مـتـعــاقـبــن فــي ال ـع ـقــود األخ ـي ــرة .وقــد
ّ
تكون القضية سابقة في ظــل بابوات
آخــريــن ،ألن «الـنـظــام» هــو نفسه الــذي
سمح بالتستر على الجرائم ،على رغم
كل ما أثير حوله كتبًا وإعالمًا وأفالمًا،
وعلى رغم التحرك القضائي وتسمية
األسماء املعروفة في الوسط الكنسي
بتورطها .أضف إلى ذلك وجود دوائر
فــاتـيـكــانـيــة ال تـخـضــع ألي ق ـضــاء أو
أي محاسبة ،مــن أملانيا حيث نشرت
دراس ــة فــي الـعــام  2018أش ــرف عليها
مؤتمر األســاقـفــة األمل ــان ،تحدثت عن
ً
اعتداء على  3677طفال خالل سبعني
عامًا على يد  1670كاهنًا ،إلى فرنسا
ح ـي ــث ي ـح ــاك ــم أسـ ـق ــف لـ ـي ــون فـيـلـيــب
ب ــاب ــاران ،بتهمة الـتـسـتــر عـلــى جــرائــم
مماثلة ،مرورًا بدول أميركا الالتينية
وب ــال ــوالي ــات امل ـتَـحــدة م ــع استقالتني
متتاليتني ألسقفي واشنطن دونالد
ويــرل ،وسلفه ثيودور ماكاريك ،بتهم
ال ـت ـحــرش والـتـسـتــر أي ـض ــا .والـقـضـيــة
ال تـقـتـصــر فـقــط عـلــى اعـ ـت ــداءات على
األط ـف ــال ،إذ إن مــا ح ــدث مــع راه ـبــات
طــوال سنوات خدمتهن في أبرشيات
كان أيضًا معروفًا في الهند وأفريقيا
وال ـت ـش ـي ـل ــي .ل ـك ــن ال ـف ــات ـي ـك ــان اعـتـمــد
دوم ـ ــا س ـيــاســة ال ـس ــري ــة ف ــي مـعــالـجــة

هذه املشكالت والتعمية عليها ،حتى
أصبحت سلوكًا «طبيعيًا» ،وتقليدًا
ال يخرقه حتى البابوات األكثر تقدمًا.
يبقى أمر أخير ،في فيلم «شك» ،حول
حقيقة اعتداء كاهن على أحد األطفال،
ُ
تطرح إشكالية الشك حول االتهامات
الجنسية .وهــو أمــر مـبــرر وض ــروري،
ألن ف ـتــح م ـلــف االن ـت ـه ــاك ــات ال يمكن
أن ي ـطــاول جـمـيــع الـكـهـنــة واألســاق ـفــة
م ــن دون اس ـت ـث ـنــاء ،ك ـمــا ال يـمـكــن أن
يشمل كــل املــؤس ـســات الـكـنـسـيــة .وقــد
سبق أن شهدنا في لبنان وغيره من
الـ ــدول افـ ـت ــراءات مــن ه ــذا ال ـنــوع على
كهنة ،بعدما أصبحت جاهزة وجذابة
إعالميًا .ومــا حصل في بولونيا قبل
اف ـت ـتــاح الـقـمــة أح ــد األم ـث ـلــة :لـقــد أزال
معارضون للكنيسة املحافظة تمثال
امل ــرش ــد الـ ــروحـ ــي ل ـح ــرك ــة ال ـت ـضــامــن
والــذي توفي عام  ،2010بعد اتهامات
ط ــاولـ ـت ــه ب ـ ــاالعـ ـ ـت ـ ــداءات ع ـل ــى ش ـبــان
وشابات ،ثم أعيد التمثال إلى مكانه
ألن االتهامات بحسب املدافعني عنه،
س ـب ـب ـهــا ال ـي ـس ــار امل ـ ـعـ ــارض لـحـضــور
الكنيسة وتــأثـيــرهــا الـسـيــاســي .وهنا
أه ـم ـي ــة ابـ ـتـ ـع ــاد الـ ـقـ ـض ــاء عـ ــن سـلـطــة
الكنيسة واإلعـ ــام عـلــى ال ـس ــواء .كما
ّ
تتصدى الكنيسة فعليًا في
يجب أن
ال ـفــات ـي ـكــان وال ـك ـنــائــس ك ــاف ــة ،ومـنـهــا
ل ـب ـن ــان ،ل ـه ــذه األزم ـ ـ ــة ،م ــا ي ـب ـقــي على
نزاهتها في عدم مساواة األبرياء من
الـكـهـنــة م ــع امل ـج ــرم ــن ،وف ــي الـحـفــاظ
ع ـل ــى اإلرث الـ ـحـ ـض ــاري وال ــدي ـن ــي…
ّ
فــا ُيـلــطــخ الـشــرفــاء بسبب ارتـكــابــات
جرمية وسياسة الصمت غير املجدية.
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األكثر إلحاحًا بالنسبة
إلى الداعين
إلى اإلصالح
الفعلي ،درس
أسباب المشكالت
المتفاقمة (أ ف ب)

استراحة
3104 sudoku
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أفقيا

 -1قائد إيطالي ّ
أسس الحزب الفاشي –  -2حجر منقور من الصخر ُيستعمل في اماكن
مضيق تيران تتبع اداريًا للدولة املصرية حتى اآلن لحني
مدخل
عند
عدة – جزيرة تقع
ّ
إعادتها للمملكة السعودية –  -3رن الجرس – من انواع النسيج – ضمير منفصل – -4
إمتحان مدرسي – رفيق الليل – ّ -5
مزور – مدينة إيرانية – خاصتي وملكي –  -6إبن
ُ
ّ
األسد – مقياس مساحة – متشابهان –  -7خالف مخارج – بقل طيب الرائحة يستعمل
في التوابل ويدخل في صناعة الكحول واألقــراص املفيدة للصدر –  -8قميصي – -9
ّ
الصينية القديمة لكونفوشيوس – غير متعلم يجهل الكتابة والقراءة
مجموع الوثائق
–  -10من أنبياء العهد القديم كان له القدرة على تفسير األحالم

عموديًا

 -1ممثل لبناني –  -2في الدفتر – رغوة ماء البحر – متشابهان –  -3إشترع القوانني
– عائلة ّ
رســام إسباني راحــل لوحاته محفوظة في متحف بــرادو في مدريد – -4
ُ
ّ
جرائد – من فصول السنة –  -5سراق – عائلة مؤسس جمعية األخوان املسلمني في
مصر –  -6يبذر األرض – برد – أعطش –  -7ضمير متصل – مادة قاتلة – عكسها
حرف نصب –  -8يستوعب شرح األستاذ في املدرسة – مناسبات وطنية أو دينية
–  -9ينحرفان عن مسارهما أو يحيدان عن الطريق – نوتة موسيقية –  -10عاصمة
دولة أفريقية – من األحجار الكريمة متعدد األلوان

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1النايلون –  -2بوردو – فالح –  -3نا – ماالبار –  -4انريكي – سا –  -5لدي – بيره – -6
واحد – جو – بل –  -7ا ا ا – مجهر –  -8دزني – باولي –  -9يك – ويل – روا –  -10أبو األبيض

عموديًا
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مشاهير 3104

حلول الشبكة السابقة

 -1ابن الوردي –  -2لواندا – زكا –  -3رن – ريحان –  -4آدمي – دايوو –  -5يواكب – يا – -6
لييج – بلل –  -7وفا – روما –  -8نلبسه – جورب –  -9ا ا ا – بهلوي –  -10جحر – الرياض

حل الشبكة 3103

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثل مصري ( )2013-1937عمل في املسرح والتلفزيون ُ
وعرف بأدواره
الكوميدية خاصة دور صديق البطل واتسم بنمطية األداء مع خفة الظل
إعداد
نعوم
مسعود

 = 10+3+4+2+5شيطان ■  = 9+11+7+8ذو الصوت العالي ■ 1+3+5+6
= سطر باألجنبية

حل الشبكة الماضية :ماركيز دو ساد
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الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
أب ـ ـنـ ــاء ال ـف ـق ـي ــد :ف ـ ـ ــادي ال ـن ــاش ــف
وعائلته
ربيع الناشف وعائلته
املهندس ميشال الناشف وعائلته
أوالد ابنته املرحومة لينا :زينه
وريتا ورامي عزيز
رئيس بلدية مغدوشة وعائالت
الـنــاشــف ،يــونــان ،الـحــايــك ،عزيز،
صليبا ،عطوي ،عمون الناشف،
ط ـنــوس ال ـنــاشــف ،ج ـب ــور ،خليل
وعـ ـم ــوم أه ــال ــي بـ ـل ــدة م ـغــدوشــة
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ان ـت ـق ــال فـقـيــدهــم
ال ـغــالــي كـبـيــر عــائـلــة آل الـنــاشــف
املأسوف عليه املرحوم
إدمون سعيد الناشف
(زوجـتــه املرحومة فـيــروز الياس
يونان)
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء
 5ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة
الـ ـسـ ـي ــدة ،مـ ـغ ــدوش ــة ،اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء مــن
الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا لغاية
الــواحــدة ظـهـرًا ومــن الثالثة بعد
ال ـظ ـه ــر ح ـت ــى الـ ـس ــادس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء،
ويــوم غــد االرب ـعــاء  6الـجــاري في
منزل الفقيد الكائن في مغدوشة.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية االولى في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/624
ب ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ  2018/11/15تـ ـق ــدم ــت
املستدعية فايزة احمد خلوف بوكالة
امل ـ ـحـ ــامـ ــي ول ـ ـيـ ــد زي ـ ـ ـ ـ ــادة ب ــاسـ ـت ــدع ــاء
امـ ــام ه ــذه املـحـكـمــة تـطـلــب ف ـيــه شطب
االشارات التالية:
اشـ ـ ـ ــارة ال ـح ـج ــز والـ ـقـ ـي ــد االح ـت ـي ــاط ــي
فيما خــص الــدعــوى املـقــدمــة مــن ورثــة
خ ــال ــد ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر االحـ ـم ــد املـسـجـلــة
بـ ــدون رق ــم وت ــاري ــخ ال ـي ــوم ــي ،واشـ ــارة
الـقـيــد االحـتـيــاطــي املـسـجـلــة باليومي
رق ــم  ،1955/102واش ـ ــارة اسـتـحـضــار
ال ــدع ــوى امل ـقــدمــة م ــن ورث ــة خــالــد عبد
ال ـقــادر األحـمــد املسجلة باليومي رقم
 1961/473تاريخ  ،1935/1/29واشارة
القيد االحتياطي التي تتعلق باالشارة
املسجلة على العقار رقم  144العريضة
واملـ ـشـ ـط ــوب ــة عـ ـن ــه وال ـ ـغ ـ ـيـ ــر م ـع ــروف ــة
املـ ـص ــدر والـ ــرقـ ــم وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،واشـ ـ ــارة
ح ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة
بــدايــة لبنان الشمالي بــرقــم  52تاريخ
 1933/11/30ملصلحة حسن مصطفى
ع ـلــوش ،واش ـ ــارة دع ــوى تثبيت حجز
اح ـت ـيــاطــي م ـح ــول م ــن مـحـكـمــة بــدايــة
لبنان الشمالي ملصلحة الحاج حسن
ع ـل ــوش امل ـس ـج ـلــة ع ـل ــى ال ـع ـق ــار ب ــدون
اي رقـ ـ ـ ــم ،واش ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـحـ ـج ــز امل ـت ـع ـل ـقــة
بالعقار رقــم  20العريضة واملشطوبة
عـنــه وال ـغ ـيــر م ـعــروفــة امل ـص ــدر والــرقــم
والتاريخ ،واشــارة استحضار الدعوى
املقدمة من محمود عبد القادر االحمد
ورفاقه امــام الحاكم املنفرد املدني في
حلبا بـمــوضــوع تنفيذ صــك مخارجة
واملسجلة باليومي رقم .1955/392
عـ ــن ص ـح ــائ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات رق ـ ــم - 193
202 - 204 - 203 - 201 - 195 - 194
  207 - 206 - 205من منطقة العريضةالعقارية ،وذلك سندًا الحكام املادة 512
أ.م.م.
لذلك فلكل ذي مصلحة ولكل متضرر
ت ـقــديــم مــاح ـظــاتــه الـخـطـيــة ع ـلــى هــذا
االستدعاء خالل مهلة عشرين يومًا من
تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك سوسيته جـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .ب ــامل ـع ــام ـل ــة رقـ ـ ــم 2015/862
بــوجــه كــابــي مــوريــس واك ــد عقد قرض
وع ـقــد تــأمــن وب ـي ــان بـتـســديــد دفـعــات
وكـ ـش ــوف ــات حـ ـس ــاب وشـ ـه ــادت ــي قـيــد
ً
تأمني تحصيال ملبلغ /139529.86/د.أ.
اضافة الى الفوائد واللواحق.
ويـجــري التنفيذ على القسم 12/944
سهيله مساحته  147م.م .وهو بموجب
االفـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة م ــدخ ــل وص ــال ــون
وسفرة ومطبخ وخــاء ومــوزع وثالث
غ ـ ــرف وحـ ـم ــام ــان وغ ـس ـي ــل وش ــرف ــات
وبــالـكـشــف تـبــن ان الـقـســم مــؤلــف من
مـ ــدخـ ــل وصـ ـ ــالـ ـ ــون وسـ ـ ـف ـ ــرة وم ـط ـب ــخ
وحمام ضيوف وممر وثالث غرف نوم
ضـمــن اح ــداه ــا ح ـمــام مــاسـتــر وحـمــام
بني الغرف .البالط رخام وبالط الغرف
م ــوزايـ ـي ــك .امل ـج ـل ــى غ ــران ـي ــت وخ ــزائ ــن
خشبية وشــرفــة املطبخ مقفلة بزجاج
ودرج داخ ـلــي رخ ــام ودراب ــزي ــن خشب
ي ـ ـ ـ ــؤدي ال ـ ـ ــى غـ ــرفـ ــة ج ـ ـلـ ــوس ض ـم ـن ـهــا
شــومـيـنـيــه وح ـم ــام ض ـيــوف وغــرفـتــن
ن ــوم وشــرفـتــن لـلـعـلــوي .ب ــاب خــارجــي
مـسـتـقــل وهـ ــو ش ــاح ــط ب ـم ـســاحــة 147
م.م .ويوجد ديكور جفصني واملنجور
ال ـخ ــارج ــي الــوم ـن ـيــوم م ــع مــونــوب ـلــوك
ودفاعات حديد.
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2016/7/11 :
وتاريخ تسجيله.2016/7/14 :
بدل تخمني القسم  12/944سهيلة مع
الـشــاحــط /399840/د.أ .وب ــدل طرحه
بعد التخفيض /184606.128/د.أ .أو
ما يعادله بالعملة الوطنية.
يجري البيع بيوم الثالثاء الواقع فيه
 2019/5/7الـســاعــة  11.00قبل الظهر

لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء دفـ ـ ــع بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح
بـ ـم ــوج ــب شـ ــك مـ ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ــر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان او
تقديم كفالة وافـيــة مــن احــد املـصــارف
امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويـتـحـمــل رس ــوم
ال ـت ـس ـج ـيــل وال ـ ــدالل ـ ــة وع ـل ـي ــه االط ـ ــاع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للقسم
مــوضــوع املــزايــدة وات ـخــاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاق الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تنفذ تفليسة يوسف طانيوس زغيب
بوجه يوسف طانيوس زغيب باملعاملة
 2017/1209قرار القاضي املشرف على
التفليسة تاريخ .2017/5/9
ويـجــري التنفيذ على القسم 4/3054
حراجل وهو بموجب االفــادة العقارية
سفلي ارضي غرفتان وحمام مساحته
 43م.م .ارضـ ــي ص ــال ــون ودار وط ـعــام
ومـ ـطـ ـب ــخ وم ـ ــدخ ـ ــل وغـ ـسـ ـي ــل وحـ ـم ــام
وبلكونات مساحته  124م.م.
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان الـ ــواقـ ــع م ـطــابــق
ل ـ ــاف ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ال ـس ـف ـل ــي ارض ـ ــي:
ال ـبــاط سـيــرامـيــك والـحـمــام سيراميك
وب ــورس ــان ضـمــن اح ــدى ال ـغــرف ومــن
هــذا القسم الولوج الــى غرفة الشوفاج
التي هي ضمن االقسام املشتركة.
 االرضـ ـ ــي :ال ـب ــاط رخـ ــام يــوجــد درجداخـلــي ي ــؤدي مــن الـصــالــون الــى غرفة
الجلوس التي سقفها خشب وضمنها
م ــدف ــأة ح ــائ ــط امـ ــا ال ـح ـم ــام ب ــورس ــان
وسيراميك واملجلى رخــام رمــادي وله
خزائن وفي املطبخ طاولة رخام ثابتة
فـ ــي االرض وامـ ـ ـ ــام الـ ـص ــال ــون شــرفــة
وامام غرفة الطعام شرفة وامام املطبخ
فسحة.
 االول :ال ـ ـبـ ــاط سـ ـي ــرامـ ـي ــك وض ـم ــناح ــدى الـغــرف حـمــام كما يــوجــد حمام
ب ــن غ ــرف ـت ــن ول ـك ــل غ ــرف ــة نـ ــوم شــرفــة
وف ــي غــرفـتــن خ ــزان ــة حــائــط وغــرفـتــن
من الغرف الثالث سقفها شاحط درج
داخ ـل ــي رخـ ــام ي ـصــل ال ـط ــواب ــق ال ـثــاث
بـعـضـهــا بـبـعــض وال ـب ـنــاء مــن ال ـخــارج
حجر تلبيس.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2018/1/8
وتاريخ تسجيله 2018/1/31
 اش ـ ـ ــارة ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ـ ــى لـصــالــحال ـشــركــة ال ـعــامــة الـلـبـنــانـيــة االوروب ـي ــة
املصرفية بقيمة /200000/د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ت ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم 4/3054
ح ــراج ــل /323225/د.أ .وبـ ــدل طــرحــه
/193935/د.أ.
يجري البيع بيوم الثالثاء الواقع فيه
 2019/4/16الساعة  11.00قبل الظهر
ف ــي ق ــاع ــة م ـح ـك ـمــة ك ـ ـسـ ــروان ل ـلــراغــب
بالشراء دفــع بــدل الطرح بموجب شك
م ـص ــرف ــي م ـن ـظــم المـ ــر ح ـض ــرة رئ ـيــس
دائ ــرة تنفيذ ك ـســروان او تقديم كفالة
واف ـيــة مــن اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة من
ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رس ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة له
ض ـمــن ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال ع ــد قلمها
م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ك ـمــا عـلـيــه االط ــاع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للقسم
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/38
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ح ـســن ع ـبــد الـحـســن
رشيدي بوكالة املحامي بالل حوماني
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :ي ــوس ــف حـ ـس ــن حـســن
بوكالة املحامي بالل الحسيني
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ً
بعبدا رقــم  2013/852تحصيال لدين
طالب التنفيذ البالغ  141000د.أ .عدا
اللواحق والفوائد،
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/4/24 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/1/21 :

ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2013/4/29 :
وتاريخ تسجيله 2013/5/4
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
 2015/2/26وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
2015/3/7
العقار املوصوف :رقبة  2400سهمًا من
القسم  5العقار /430عربصاليم عبارة
عــن شقة سكنية طــابــق اول مــن مبنى
مؤلف مــن طابقني ويقع على الطريق
ّ
ال ـع ــام ف ــي مـحـلــة تـسـمــى ج ــل الـطــويــل
الشقة مؤلفة من غرفة جلوس وصالون
وموزع وغرفتي نوم ومطبخ وحمامني
وشرفتني.
مساحته 225 :م2
التخمني 121500 :د.أ.
الطرح 72900 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مالحظة :يوجد حق استثمار ملصلحة
كــل مــن حـســن عـلــي حـســن وآم ـنــة علي
حـســن بـمـعــدل  1200سـهــم لـكــل منهما
على هذا العقار.
مكان املزايدة وتاريخها نهار الخميس
الواقع فيه  2019/4/18الساعة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
رقـ ـب ــة االسـ ـه ــم ف ــي ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف
اعاله ،فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل
ال ـطــرح فــي قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المر رئيس دائرة تنفيذ
النبطية واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن
نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
على قـيــود الصحيفة العينية للعقار
املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن رقم 189
تعلن ادارة منشآت النفط في الزهراني
عن استدراج عروض لـ :
املـطـلــوب :تــأمــن عــامــل تنظيف عــدد 5
في منشآت النفط في الزهراني ومكتب
االدارة في بيروت.
وف ـق ــا ل ـل ـمــواص ـفــات امل ـب ـي ـنــة ف ــي دفـتــر
ال ـشــروط ،على الــراغـبــن فــي االشـتــراك
فــي اس ـتــدراج الـعــروض املــذكــور تقديم
عروضهم الى قلم املنشآت خالل الدوام
الرسمي من الساعة السابعة صباحًا
وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر على
ان تـنـتـهــي م ــدة تـقــديــم ال ـع ــروض يــوم
االثنني /11آذار 2019/الساعة العاشرة
صباحًا.
الزهراني في2019/03/04 :
املدير العام املعاون
زياد الزين
إعالن مناقصة
اع ـ ــان عـ ــن م ـن ــاق ـص ــة ل ـت ــرك ـي ــب ال ـ ــواح
فوتوفولفية ووحــدات انــارة في بلدية
جديدة الشوف تاريخ شــراء العروض
مــن  2019/3/5حـتــى  2019/3/12في
مبنى بلدية جديدة الشوف من الساعة
ال ـثــام ـنــة ص ـبــاحــا ح ـتــى ال ـثــان ـيــة بعد
الظهر.
رئيس البلدية
املهندس هشام الفطايري
إعالن بيع للمرة الرابعة
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/69

املنفذ :بنك االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وكيله املحامي خالد لطفي.
املنفذ عليه :اسماعيل سمير ب ــواب /
برج الشمالي.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :ال ـق ــرار ال ـص ــادر عن
اللجنة القضائية الناظرة في الخالفات
الناشئة عــن تطبيق قــوانــن االسـكــان،
ت ــاري ــخ  2015/10/6رق ــم /1648ل ق/
 2014الـقــاضــي بفسخ العقد موضوع
الــدعــوى وال ــزام املدعى عليه اسماعيل
سمير بــواب بتسليم كامل القسم رقم
 15من العقار رقم  1825من منطقة برج
الـشـمــالــي ال ـع ـقــاريــة ش ــاغ ـرًا للمصرف
ً
املـ ــدعـ ــي ،ل ـب ـي ـعــه ع ـم ــا ب ــأح ـك ــام املـ ــادة
 12ف ـقــرة ( )1مــن قــانــون اإلس ـك ــان رقــم
 65/58بــواس ـطــة دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ على
مـســؤولـيــة املــدعــى عـلـيــه وح ـســابــه عن
ً
طريق املزايدة العلنية عمال باملادة 13
الجديدة من القانون املذكور وتسديد
الـثـمــن ال ــى املــدعــي لـحـســاب ديـنــه على
املــدعــى عليه ،كما وال ــزام املــدعــى عليه
بأن يدفع للمصرف مبلغ /2.000.000/
ل.ل .بمثابة غرامة.
تاريخ التنفيذ.2016/3/9 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار :ب ــالـ ـنـ ـش ــر
2016/11/25
تاريخ قرار الحجز.2017/1/16 :
تاريخ تسجيله .2017/2/16 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
.2017/5/30
تاريخ تسجيله.2017/11/8 :
املطروح للبيع:
ك ــام ــل ال ـق ـســم رق ــم  15م ــن ال ـع ـق ــار رقــم
 1825من منطقة برج الشمالي العقارية
مساحته 125م 2وهــو عـبــارة عــن شقة
سـكـنـيــة ت ـتــألــف م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون
وم ـ ـ ـ ــوزع وثـ ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف نـ ـ ــوم وم ـط ـبــخ
وحمامني وشرفتني.
قيمة التخمني /93.750/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض /49.751/ :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه  2019/3/21الـ ـس ــاع ــة
الواحدة ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ
صــور .للراغب بالشراء وقبل املباشرة
باملزايدة ايداع بدل الطرح في صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو مـ ـص ــرف م ـق ـب ــول بــاســم
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور ،أو تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كما
عليه وخالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحــالــة إي ــداع بــدل الثمن تحت طائلة
إع ـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر عـلــى
مسؤوليته وخ ــال عشرين يــومــا تلي
اإلحــالــة دفــع الـثـمــن ورس ــم الــداللــة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/165
املنفذ :بنك االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وكيله املحامي خالد لطفي.
املنفذ عليه :عباس علي نجم  /معركة.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :ال ـق ــرار ال ـص ــادر عن
اللجنة القضائية الناظرة في الخالفات
الناشئة عــن تطبيق قــوانــن االسـكــان،
ت ــاري ــخ  2016/3/8رقـ ــم /1712ل ق/
 2014الـقــاضــي بفسخ العقد موضوع
الدعوى والزام املدعى عليه عباس علي
نـجــم بتسليم كــامــل الـعـقــار رق ــم 1502
م ــن مـنـطـقــة م ـعــركــة ال ـع ـق ــاري ــة شــاغ ـرًا

ً
للمصرف املــدعــي لبيعه عمال بأحكام
املــادة  12فقرة ( )1من قانون اإلسكان
رقم  65/58بواسطة دائرة التنفيذ على
مـســؤولـيــة املــدعــى عـلـيــه وح ـســابــه عن
ً
طريق املزايدة العلنية عمال باملادة 13
الجديدة من القانون املذكور وتسديد
ال ـث ـمــن ال ــى امل ــدع ــي ل ـح ـســاب دي ـنــه عن
املــدعــى عليه ،كما وال ــزام املــدعــى عليه
بأن يدفع للمصرف مبلغ /1.700.000/
ل.ل .بمثابة غرامة.
تاريخ التنفيذ.2016/6/7 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/6/14 :
تاريخ قرار الحجز.2016/6/27 :
تاريخ تسجيله .2016/6/29 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
.2017/3/28
تاريخ تسجيله.2017/3/28 :
املطروح للبيع:
العقار رقم  1502منطقة معركة العقارية
مساحته  1867م 2يحده مــن الجهتني
الشمالية والغربية الطريق العام ومن
الجهة الجنوبية العقار رقم  1503ومن
الجهة الشرقية العقار رقم  1501وهو
عـ ـب ــارة ع ــن ارض م ـن ـب ـس ـطــة م ــزروع ــة
باشجار الزيتون وضمنه مبنى سكني
يتألف من طابق ارضي واحد مساحته
 235م 2يتألف من صالون وثالث غرف
ن ــوم وثـ ــاث ح ـمــامــات وثـ ــاث شــرفــات
ومطبخ درج وهو بحالة فنية جيدة.
قيمة التخمني /187.350/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض /112.410/ :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه  2019/3/21الـ ـس ــاع ــة
الواحدة ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ
صــور .للراغب بالشراء وقبل املباشرة
باملزايدة ايداع بدل الطرح في صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو مـ ـص ــرف م ـق ـب ــول بــاســم
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور ،أو تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كما
عليه وخالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحــالــة إي ــداع بــدل الثمن تحت طائلة
إع ـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر عـلــى
مسؤوليته وخ ــال عشرين يــومــا تلي
اإلحــالــة دفــع الـثـمــن ورس ــم الــداللــة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/70
املنفذ :بنك االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وكيله املحامي خالد لطفي.
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ ع ـ ـل ـ ـيـ ــه :ح ـ ـسـ ــن ديـ ـ ـ ــب شـ ـ ـ ــور /
العباسية.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـص ــادر
ع ــن ال ـل ـج ـنــة ال ـق ـضــائ ـيــة الـ ـن ــاظ ــرة فــي
الخالفات الناشئة عن تطبيق قوانني
االس ـ ـ ـكـ ـ ــان ،تـ ــاريـ ــخ  2015/10/6رق ــم
/1647ل ق 2014 /الـ ـق ــاض ــي بـفـســخ
العقد موضوع الــدعــوى وال ــزام املدعى
عليه حـســن دي ــب ش ــور بتسليم كامل
ال ـق ـســم رق ــم  E4م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 1302
مــن منطقة العباسية العقارية شاغرًا
ً
للمصرف املــدعــي لبيعه عمال بأحكام
املــادة  12فقرة ( )1من قانون اإلسكان
رقم  65/58بواسطة دائرة التنفيذ على
مـســؤولـيــة املــدعــى عـلـيــه وح ـســابــه عن
ً
طريق املزايدة العلنية عمال باملادة 13
الجديدة من القانون املذكور وتسديد
ال ـث ـمــن ال ــى امل ــدع ــي ل ـح ـســاب دي ـنــه عن
املــدعــى عليه ،كما وال ــزام املــدعــى عليه
بأن يدفع للمصرف مبلغ /3.000.000/
ل.ل .بمثابة غرامة.
تاريخ التنفيذ.2016/3/9 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/3/15 :
تاريخ قرار الحجز.2016/6/25 :
تاريخ تسجيله .2016/6/29 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
.2017/3/13
تاريخ تسجيله.2017/3/22 :
املطروح للبيع:
ك ــام ــل ال ـق ـســم رق ــم  E4م ــن ال ـع ـقــار رقــم
 1302مــن منطقة العباسية العقارية

مساحته  108م 2وهــو عبارة عن شقة
سكنية تتألف مــن مــدخــل مــع صالون
وطعام مفتوحني وغرفتي نوم ومطبخ
وحمامان مع شرفتان وهو بحالة فنية
جيدة.
قيمة التخمني /86.400/ :د.أ.
بدل الطرح املخفض /46.785.6/ :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2019/3/21الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صــور .للراغب بالشراء وقبل املباشرة
باملزايدة ايداع بدل الطرح في صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو مـ ـص ــرف م ـق ـب ــول بــاســم
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور ،أو تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كما
عليه وخالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحــالــة إي ــداع بــدل الثمن تحت طائلة
إع ـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر عـلــى
مسؤوليته وخ ــال عشرين يــومــا تلي
اإلحــالــة دفــع الـثـمــن ورس ــم الــداللــة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2017/52
املتكونه فيما بني:
املنفذ :مهنا مهنا وكيله املحامي عامر
أبو خليل
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :ب ــدري ــة وع ـلــي وفــاطـمــة
الجمل وبنني وزيـنــب وهنية وخيرية
وه ــدى ون ــور ال ـهــدى وأس ـعــد ويــوســف
س ـع ـي ــد امل ـ ـغـ ــربـ ــي وغـ ـ ـس ـ ــان وس ـم ـي ــرة
وسـمـيــر وأم ــل ومـنـيــر وخـلـيــل يوسف
درويش /العباسية
السند التنفيذي :استنابة صــادرة عن
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ـي ــدا رقـ ــم 2016/371
ت ــاري ــخ  2017/1/3املـتـضـمـنــة تنفيذ
حـكــم ازال ــة شـيــوع ص ــادر عــن املحكمة
االب ـتــدائ ـيــة املــدنـيــة فــي ص ـيــدا بـتــاريــخ
 2015/10/27فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم 349
منطقة العباسية العقارية.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي:
2016/11/18
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
2016/12/10
ت ــاري ــخ وض ــع مـحـضــر وص ــف الـعـقــار:
.2017/3/31
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
.2017/4/18
العقار املطروح للبيع:
كامل العقار رقم  - 349منطقة العباسية
ال ـع ـقــاريــة ،هــو ع ـبــارة عــن قـطـعــة ارض
سليخ مساحتها  3353م ،2يحده غربًا
العقار رقم  348وشرقًا العقار رقم 350
ً
وشـمــاال امــاك عامة والـعـقــار رقــم 348
وجنوبًا امالك عامة.
الـتـخـمــن وب ــدل ال ـط ــرح 201.180 :د.أ.
(مـئـتــان وأل ــف ومــائــة وث ـمــانــون دوالر
أمريكي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2019/3/21الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صـ ـ ــور .ل ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء اي ـ ـ ــداع ب ــدل
الطرح في صندوق الخزينة أو بموجب
شيك او كفالة مصرفيني باسم رئيس
دائــرة تنفيذ صور ،وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة
ايام تلي قرار االحالة عليه ايداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبخالل عشرين يومًا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع للمرة الرابعة
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة الرئيس القاضي محمد مازح
بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2015/308
املتكونه فيما بني:
املنفذ :بنك سوسيته جنرال في لبنان
ش.م.ل .وكياله املحاميان نجيب السعد

وآالن بوضاهر
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :احـ ـم ــد م ــوس ــى س ـع ــد /
حنويه.
السند التنفيذي :استنابة صــادرة عن
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم 2014/532
ت ـ ــاري ـ ــخ  2015/10/5ت ـن ـف ـي ـذًا ل ـع ـقــد
تـ ــأمـ ــن وك ـ ـشـ ــف ح ـ ـسـ ــاب ب ـق ـي ـم ــة دي ــن
 /280.544.47/دوالر ام ـ ـيـ ــركـ ــي
و /171.143.304/ل ـيــرة لـبـنــانـيــة عــدا
اللواحق والفوائد القانونية.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي:
2015/6/30
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
2015/7/27
ت ــاري ــخ وض ــع مـحـضــر وص ــف الـعـقــار:
.2015/10/19
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
.2017/10/30
العقار املطروح للبيع:
ال ـق ـســم رق ــم  16م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 1202
منطقة عني بعال العقارية ،هو عبارة
عــن شقة سكنية تتألف مــن صالونني
وغ ــرف ــة ط ـعــام ومـ ــوزع رئـيـســي وث ــاث
غ ــرف ن ــوم م ــع م ـ ــوزع وم ـط ـبــخ وث ــاث
حـمــامــات مــع ث ــاث شــرفــات ،مساحته
197م.2
التخمني 118.200 :د.أ.
بدل الطرح املخفض  60.636.6 :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2019/4/4الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صـ ـ ــور .ل ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء اي ـ ـ ــداع ب ــدل
الطرح في صندوق الخزينة أو بموجب
شيك او كفالة مصرفيني باسم رئيس
دائــرة تنفيذ صور ،وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة
ايام تلي قرار االحالة عليه ايداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبخالل عشرين يومًا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/143
امل ـن ـف ــذ :فـ ـ ــادي جـ ـ ــوزف غ ــان ــم  -وكـيـلــه
املحامي وديع يزبك.
املنفذ عليه :املحامي لــويــس ادوار بو
فرح  -الجديدة بملكه القسم 1036/22
الجديدة.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي /13/ :س ـن ــد دي ــن
ً
ت ـح ـص ـي ــا مل ـب ـل ــغ  /233000/دوالر
أم ـيــركــي مــوثــوقــة بـعـقــد ت ــأم ــن درج ــة
اول ــى عـلــى الـقـســم  1036/22الـجــديــدة
عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2015/4/20 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه لـ ــدى أم ــان ــة الـسـجــل
العقاري.2015/4/30 :
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـقـســم /22/
مــن الـعـقــار  /1036/الـجــديــدة يحتوي
عـلــى مــدخــل وغ ــرف ــة سـكــرتـيــر ومكتب
ك ـب ـي ــر واربـ ـ ـ ــع غ ـ ــرف م ـك ــات ــب ص ـغ ـيــرة
ومطبخ صغير وحـمــام وشــرفــة مقفلة
زجــاج واملينيوم هذا القسم هو مكتب
املـ ـح ــام ــي ل ــوي ــس بـ ــو ف ـ ــرح .م ـســاح ـتــه
 /136/م .2م ـن ـت ـف ــع بـ ـح ــق الـ ـ ـ ــري مــن
م ـي ــاه ق ـن ــاة ال ـج ــدي ــدة مــرت ـفــق بفسحة
شباك على مساحة ذراع كامل للعقار
 /53/بـيــع .بــاعــت وداد زوج ــة انـطــوان
خليل اسحق حق الــري العائد لها في
االربعماية سهم من االستاذ جبرائيل
نـ ـص ــار م ــال ــك الـ ـعـ ـق ــار  /12/ي ـش ـتــرك
بـمـلـكـيــة ال ـحــق املـخـتـلــف رق ــم  ./1/ان
هذا الحق خاضع لنظام الطوابق ورد
تـعـهــد ال رجـ ــوع ع ـنــه ب ــازال ــة املـخــالـفــة
ف ــي ال ـق ـســم  /1/راج ـ ــع ال ـق ـســم /xiv/
مخالفة بناء راجع القسم  ./1/مخالفة
بناء بموجب كتاب البلدية تحت رقم
 1/1211تاريخ  2006/6/28تعهد من
املالك عبود بوغوص يفوض بموجبه
ال ـس ـل ـطــات ال ـعــامــة ب ـهــدم امل ـخــال ـفــة في
القسم املشترك منظم لدى الكاتب العدل
فــايــز الـحــاج عــدد  .2010/14272تعهد
مــن املحامي لويس بــو فــرح بتفويض

ال ـب ـلــديــة وال ـس ـل ـط ــات الــرس ـم ـيــة بـهــدم
وازالـ ـ ــة امل ـخــال ـفــة ب ــاالق ـس ــام املـشـتــركــة.
تعهد عدد  2011/12694الجديدة فايز
الـحــاج يمنع ترتيب اي حــق عيني اال
بموافقة الدائن.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /258400/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح  /155040/ :دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري يــوم الجمعة الواقع
فـ ـي ــه  2019/5/3الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا امام رئيس دائرة التنفيذ وفي
محكمة املنت.
ف ـع ـل ــى راغ ـ ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــراء ان ي ـ ـ ــودع قـبــل
املباشرة باملزاد قيمة الطرح او تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة وخ ــال ثــاثــة اي ــام تلي
االحــالــة ،عليه ايــداع كامل الثمن تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال ف ـع ـلــى ع ـه ــدت ــه ف ـي ـض ـمــن الـنـقــص
وال يستفيد مــن الــزيــادة وعـلـيــه خــال
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا دفـ ــع ال ـث ـم ــن وال ــرس ــوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .% 5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2018/250
املتكونه فيما بني:
املنفذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيله املحامي
مازن صفية
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :رب ـ ـيـ ــع خـ ــالـ ــد ح ـس ــن/
املنصوري
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي :ع ـ ـ ـقـ ـ ــد قـ ـ ــرض
ش ـخ ـص ــي وج ـ ـ ـ ـ ــداول سـ ـ ـن ـ ــدات ب ـق ـي ـمــة
/19826000/ل.ل.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي:
2018/6/21
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
2018/6/26
ت ــاري ــخ وض ــع مـحـضــر وص ــف الـعـقــار:
.2018/12/26
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
.2018/12/26
العقار املطروح للبيع:
 600سهم من العقار رقم  - 788منطقة
يارين العقارية وهو عقار أميري عبارة
عــن قـطـعــة أرض بـعــل مـشـجــرة زيـتــون
ومؤلفة من  4جاللي وال يوجد عليها
اية ابنية او انشاءات مساحته 4677م2
ً
ي ـحــده غــربــا ال ـع ـقــار رق ــم  450وش ـمــاال
العقار رقم  480وشرقًا طريق وجنوبًا
ال ـع ـقــارات رق ــم  481و 442و 444و446
و 447و.448
التخمني17539 :د.أ( .سبعة عشر الفًا
وخـمـسـمــايــة وت ـس ـعــة وث ــاث ــون دوالر
أمريكي).
ب ــدل الـ ـط ــرح10534 :د.أ( .ع ـش ــرة االف
وخـمـسـمــايــة واربـ ـع ــة وث ــاث ــون دوالر
أمريكي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2019/4/4الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صور.
للراغب بالشراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
صندوق الخزينة أو بموجب شيك او
كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ صور ،وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا مـخـتــارًا لــه ،وبـخــال ثــاثــة ايــام
ت ـلــي قـ ــرار االح ــال ــة عـلـيــه اي ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبخالل عشرين يومًا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2018/404
املتكونه فيما بني:
املنفذ :علي أحمد الحاج زريــق ،وكيله
املحامي حسن عليان
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :ورث ـ ــة امل ــرح ــوم محمد

مصطفى خليل وهــم مصطفى محمد
خـ ـلـ ـي ــل وعـ ـ ـ ــا رضـ ـ ـ ــا عـ ـ ـب ـ ــاس وحـ ـس ــن
ومصطفى وربــاب علي محمد خليل/
دير قانون النهر
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :ح ـ ـكـ ــم م ـح ـك ـمــة
االستئناف املدنية في الجنوب تاريخ
 2018/6/13اسـ ــاس  2018/943ق ــرار
 2018/215والــذي صــدق حكم محكمة
الـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى ف ــي ال ـج ـن ــوب ت ــاري ــخ
 2017/11/21اســاس  2017/1605قرار
 2017/260والقاضي بازالة الشيوع.
تاريخ التنفيذ2018/7/9 :
ت ــاري ــخ وض ــع مـحـضــر وص ــف الـعـقــار:
.2018/11/1
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
.2018/11/5
العقار املطروح للبيع:
 2400س ـه ــم م ــن ال ـع ـق ــار رق ـ ــم - 1317
م ـن ـط ـقــة ديـ ــر ق ــان ــون ال ـن ـه ــر ال ـع ـقــاريــة
وهو عقار اميري يقع في محلة قطعة
ح ــواء ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض شكلها
مستطيل مــاصـقــة للطريق ال ـعــام من
الجهة الشمالية ولـعـقــارات اخ ــرى من
بــاقــي ال ـج ـهــات عـلـيــه ه ـن ـغــار ي ـقــع الــى
جانب الطريق الـعــام املــؤديــة الــى بلدة
دير قانون النهر يبلغ يمينا طوله 57
مترًا وعرضه  21مترًا يستخدم كــاراج
لتصليح السيارات .مساحته  1228م2
ً
يـحــده غــربــا الـعـقــار رقــم  1316وشـمــاال
الـطــريــق ال ـعــام وشــرقــا الـعـقــار رق ــم 69
وجنوبًا العقار رقم .68
ال ـت ـخ ـم ــن 527200 :د.أ( .خ ـم ـس ـم ـئــة
وس ـب ـعــة وعـ ـش ــرون ال ـف ــا وم ـئ ـتــا دوالر
أمريكي).
ب ــدل الـ ـط ــرح 527200 :د.أ( .خمسمئة
وس ـب ـعــة وعـ ـش ــرون ال ـف ــا وم ـئ ـتــا دوالر
أمريكي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2019/3/21الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صور.
للراغب بالشراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
صندوق الخزينة أو بموجب شيك او
كـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ صور ،وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا مـخـتــارًا لــه ،وبـخــال ثــاثــة ايــام
ت ـلــي قـ ــرار االح ــال ــة عـلـيــه اي ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبخالل عشرين يومًا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
بموجب عـقــدي تـفــرغ فــي 2019/1/30
تفرغ الشريك سامي هــال الشيخ عن
ك ــام ــل ح ـص ـتــه ف ــي ش ــرك ــة م ـي ــد واي ــف
ش ـي ـن ـنــغ (تـ ـض ــام ــن) ال ـش ـي ــخ وش ــرك ــاه
املسجلة برقم  1020728وانسحب منها
كما وتفرغ خالد هالل الشيخ عن 200
حصة ملصلحة سمير محمد البزري.
فـ ـعـ ـل ــى ك ـ ـ ــل ذي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ان يـ ـق ــدم
مــاح ـظــاتــه أو اع ـت ــراض ــه خـ ــال مهلة
عشرة ايام من آخر تاريخ نشر.
الرقم املالي 3167697
امني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
إعالن
بـ ـت ــاري ــخ  2019/2/26ق ـ ــرر ال ـق ــاض ــي
الـ ـعـ ـق ــاري ف ــي ال ـش ـم ــال اع ـ ـ ــادة تـكــويــن
خريطة تحديد العقار رقــم 732 – 728
من منطقة بشري العقارية.
لـلــراغــب بتقديم اع ـتــراض عـلــى عملية
اع ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن وف ـق ــا مل ــا تـ ـق ــدم ،اداء
مــاح ـظــاتــه خـطـيــا لـ ــدى ق ـلــم الـقــاضــي
العقاري في الشمال وذلك حتى تاريخ
ان ـجــاز الـعـنـصــر امل ـق ــرر اعـ ــادة تكوينه
وفـ ــي ف ـت ــرة ال ـث ــاث ــن ي ــوم ــا ال ـت ــي تلي
لصق قرار االختتام االولــي على ايوان
املحكمة.
طرابلس في 2019/2/26
القاضي العقاري في الشمال
تراز غسان ّ
مقوم

20

الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

إعالنات

إعالنات

21

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء  50ال ـ ــة لـعــد
ال ـن ـقــود وك ـشــف املـ ــزور مـنـهــا ،مــوضــوع
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم ث4د12246/
تــاريــخ  ،2018/11/26قــد م ــددت لغاية
ي ــوم الـجـمـعــة  2019/3/29عـنــد نهاية
الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة  11:00قـبــل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 352
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ل ـتــأه ـيــل م ــؤش ــرات
قـ ـي ــاس م ـس ـت ــوى خـ ــزانـ ــات امل ـح ــروق ــات
واملياه في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة كهرباء
لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق " "12ـ ـ
املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/4/5عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2019/2/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 353
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لشراء  /250/الف ليتر
مــن م ــادة الـبـنــزيــن  95اوك ـت ــان و/250/
الـ ــف ل ـي ـتــر م ــن م ـ ــادة امل ـ ـ ــازوت االخ ـضــر
لزوم اليات املؤسسة ،موضوع استدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 12247/ت ــاري ــخ
 ،2018/11/26ق ــد مـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2019/3/29عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 342
إعالن
تعلن نقابة عمال ومستخدمي الجامعة
االمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت عـ ـ ــن اجـ ـ ـ ــراء
ان ـت ـخــابــات عــامــة ي ــوم االربـ ـع ــاء الــواقــع
في  20أذار  2019في قاعة عصام فارس
اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الـســابـعــة والـنـصــف
صباحًا وحتى الرابعة بعد الظهر وذلك

النتخاب مجلس تنفيذي جديد ،سبعة
اع ـض ــاء ع ــن م ـقــاعــد املــوظ ـفــن وخـمـســة
اع ـض ــاء ع ــن مـقــاعــد ال ـع ـمــال ،وف ــي حــال
ع ــدم اكـتـمــال الـنـصــاب الـقــانــونــي ،تعقد
جلسة االنتخابات الثانية بحضور ثلث
االعضاء على االقل وذلك نهار االربعاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  27آذار  2019فـ ــي نـفــس
التوقيت واملكان.
امني السر
عباس حريري
الرئيس
جورج الجردي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطيه
املعاملة التنفيذية رقم 2017/267
ّ
املـنـفــذ  :بـنــك ب ـيــروت ش.م.ل ،.بصفته
ً
الشخصية وبصفته وك ـيــا عــن شركة
كـفــاالت ش.م.ل ،.بوكالة املحامي شــارل
عيروط.
املـشـتــرك  :بنك بـيــروت ش.م.ل ،.بوكالة
املحامية نضال الطفيلي.
املـ ـنـ ـفـ ــذ عـلـ ـيـ ـهــم  :ش ــرك ــة ص ـب ــاح ف ــوود
ترايدينغ ش.م.م .وأنور وطاهر صباح.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقيمته  :عـقــد قــرض
ّ
وكشفي حساب موثوقة
مدعوم وملحقه
ً
ب ـتــأمــن م ّــن ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى تـحـصـيــا
لــديــن املـنــفــذ الـبــالــغ بصفته الشخصية
ً
أص ـ ـ ــا وفـ ــائـ ــدة بـ ـت ــاري ــخ 2017/5/31
ُ
 /25176157/ل.ل .تـضــاف إليه الفائدة
إب ـت ـ ً
ـداء مــن  2017/6/1وفـقــا للمعدالت
امللحوظة في عقد القرض ولغاية الدفع
ً
الفعلي والبالغ بصفته وكيال عن شركة
ً
ك ـفــاالت ش.م.ل .أص ــا وف ــائ ــدة بـتــاريــخ
ُ
 /69172587/ 2017/5/31ل.ل .تضاف
ً
إبتداء من  2017/6/1وفقًا
إليه الفائدة
ل ـل ـم ـعــدالت امل ـل ـحــوظــة ف ــي ع ـقــد ال ـقــرض
ولـغــايــة الــدفــع الفعلي وتـضـمــن املنفذ
عليهم الرسوم واملصاريف.
دين املشترك  /59793/د.أ .عدا اللواحق
والفوائد.
الـمـعــامــالت :
قــرار الحجز  :تاريخ ُ 2018/3/19
وس ِّجل
بتاريخ .2018/3/21
م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـق ــار 2018/5/30 :
ُ
وس ِّجل بتاريخ .2018/7/6
األقسام املوصوفة املطروحة للبيع :
 /700.001/ -1سهم مــن القسم  4من
ال ـع ـقــار  /23/الـنـبـطـيــه الـتـحـتــا .عـبــارة
عــن مـحــل تـحــت درج الـبـنــاء مــن الجهة
الشمالية للبناء وليس له واجهة على
ال ـش ــارع ال ـع ــام ول ــه ب ــاب جـ ــرار مـقـفــل ال
يشغله أحد كونه كان سابقًا مدخل إلى
البناء ويقع في محله مخازن الساحة.
مساحـتــه  /12/ :م.2
التـخـمـيـن ( $ /2800/ :ألفان وثمانماية
دوالر أميركي).
الـطـ ــرح بعد التخفيض $ /1562.4/ :
(ألفًا وخمسماية وإثنان وستون دوالرًا
أميركيًا وأربعة سنتات).
 /700.001/ -2سهم مــن القسم  6من
ال ـع ـقــار  /23/الـنـبـطـيــه الـتـحـتــا .عـبــارة
عن محل سندويشات طــاووق ويشغله
السيد حسن فخر الدين.
مساحـتــه  /14/ :م.2
التـخـمـيـن ( $ /6125/ :ستة آالف وماية
وخمسة وعشرون دوالر أميركي).
الـطـ ــرح بـعــد التخفيض /3417.75/ :
( $ثالثة آالف وأربعماية وسبعة عشر
دوالرًا أمـ ـي ــركـ ـي ــا وخـ ـمـ ـس ــة وس ـب ـع ــون
سنتًا).
 /700.001/ -3سهم مــن القسم  7من
العقار  /23/النبطيه التحتا .عبارة عن
ّ
مخصص لبيع املسابح والخواتم
محل
يشغله محمد أمني حسني.
مساحـتــه  /13/ :م.2
الـتـ ـخـ ـمـ ـيـ ــن ( $ /5688/ :خ ـم ـســة آالف
وس ـت ـم ــاي ــة وث ـم ــان ـي ــة وثـ ـم ــان ــون دوالر
أميركي).
الـطـ ــرح بـعــد التخفيض /3174.09/ :
( $ثــاثــة آالف ومــايــة وأربـعــة وسبعون
دوالرًا أميركيًا وتسعة سنتات).
 /700.001/ -4سهم مــن القسم  8من
العقار  /23/النبطيه التحتا .عبارة عن
محل مخصص لبيع الخضار والفواكه
ي ـقــع ع ـلــى زاوي ـ ــة ال ـب ـنــاء ويـشـغـلــه عــزو
الصبوري.
مساحـتــه  /15/ :م.2
التـخـمـيـن ( $ /10938/ :ع ـش ــرة آالف
وت ـس ـع ـمــايــة وث ـمــان ـيــة وث ــاث ــون دوالر

أميركي).
الـطـ ــرح بـعــد التخفيض /6103.59/ :
( $س ـت ــة آالف وم ــاي ــة وث ــاث ــة دوالرات
أميركية وتسعة وخمسون سنتًا).
 /700.001/ -5سهم مــن القسم  9من
العقار  /23/النبطيه التحتا .عبارة عن
محل تجاري كان يشغله علي حلي لبيع
الهواتف الخليوية وهو مقفل.
مساحـتــه  /13/ :م.2
الـتـ ـخـ ـمـ ـيـ ــن ( $ /8342/ :ث ـمــان ـيــة آالف
وث ــاثـ ـم ــاي ــة وإث ـ ـن ـ ــان وأربـ ـ ـع ـ ــون دوالر
أميركي).
الـطـ ــرح بعد التخفيض $ /4654.65/ :
(أربعة آالف وستماية وأربعة وخمسون
دوالرًا أميركيًا وخمسة وستون سنتًا).
 /700.001/ -6سهم من القسم  10من
العقار  /23/النبطيه التحتا .عبارة عن
صــالــة وم ـخ ــزن لـبـيــع األدوات املـنــزلـيــة
واألوان ـ ــي ويـشـغـلــه عـلــي عـبــد الـحـســن
بيطار.
مساحـتــه  /85/ :م.2
التـخـمـيـن ( $ /37188/ :سبعة وثالثون
أل ـف ــا وم ــاي ــة وث ـمــان ـيــة وث ـم ــان ــون دوالر
أميركي).
الـطـ ــرح بعد التخفيض /20751.09/ :
( $ع ـ ـشـ ــرون ألـ ـف ــا وس ـب ـع ـم ــاي ــة وواح ـ ــد
وخـ ـمـ ـس ــون دوالرًا أمـ ـي ــركـ ـي ــا وت ـس ـعــة
سنتات).
 /2400/ -7سهم من القسم  7من العقار
 /2216/النبطيه التحتا .عبارة عن شقة
تقع في الطابق األول مؤلفة من صالون
وطـ ـ ـعـ ـ ــام وث ـ ـ ـ ــاث غ ـ ـ ــرف ن ـ ـ ــوم وم ــدخ ــل
ومطبخ وخمسة حمامات وممر وأربع
شرفات .حالتها جيدة جدًا.
مساحـتــه  /177/ :م.2
التـخـمـيـن ( $ /212400/ :مايتان وإثنا
عشر ألفًا وأربعماية دوالر أميركي).
الـطـ ــرح بعد التخفيض /118519.20/ :
( $ماية وثمانية عشر ألفًا وخمسماية
وتسعة عشر دوالرًا أميركيًا وعشرون
سنتًا).
 /2400/ -8س ـهــم م ــن ال ـق ـســم  36من
العقار  /3131/النبطيه التحتا .عبارة
عن شقة تقع في الطابق الثالث مؤلفة
من كــوريــدور ومطبخ وحمام وصالون
وسفرة وممر وثالث غرف نوم وحمامني
وشرفتني .حالتها جيدة.
مساحـتــه  /148/ :م.2
التـخـمـيـن ( $ /133200/ :مــايــة وثالثة
وثالثون ألفًا ومايتا دوالر أميركي).
الـطـ ــرح بعد التخفيض $ /74325.60/ :
(أربعة وسبعون ألفًا وثالثماية وخمسة
وعشرون دوالرًا أميركيًا وستون سنتًا).
ّ
املتوجبة  :رسم الداللة والفراغ.
الرسوم
مكان املزايدة وتاريخها :
نـهــار الـخـمـيــس الــواقــع فـيــه 2019/4/4
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة مــن قبل الظهر
أمــام رئيس دائ ــرة التنفيذ قصر العدل
النبطيه.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
األقسام املوصوفة أعــاه ،فعلى الراغب
بالشراء ،إيداع ثمن الطرح نقدًا لدى قلم
هذه الدائرة ،وإما تقديم كفالة مصرفية
واف ـي ــة م ــن أح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
ال ـ ــدول ـ ــة م ـص ــدق ــة مـ ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان،
وعليه إتخاذ محل إقامة له ضمن نطاق
الدائرة وإال عد ّ قلمها مقامًا مختارًا له
ً
مــا لــم يكن ممثال بمحام ،وعليه أيضًا
ّ
دفع الثمن ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/136
ينفذ بنك االعتماد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .بــوجــه املـنـفــذ عـلـيــه ج ـهــاد علي
برق جدول رصيد قرض عدد  2وسندات
ً
دي ــن تـحـصـيــا ملـبـلــغ  /87536.85/د.أ.
اضافة الى الفوائد والرسوم واللواحق.
ويجري التنفيذ على االقسام  9و 13و14
مــن الـعـقــار /1044ج ـب ـيــل خــاصــة املنفذ
عليه جـهــاد علي ب ــرق ،وحــدودهــا غربًا
ً
العقار  1043وشرقًا امالك عامة وشماال
العقارين  1045و 1014وجنوبًا العقار
.1043
 ال ـق ـس ــم  9مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار /1044جـ ـبـ ـي ــلم ـس ــاح ـت ــه  40م.م .وه ـ ــو وف ـ ــق االفـ ـ ــادة

العقارية محل ،وبالكشف تبني انه يقع
في الطابق االرضي وهو غرفة كناية عن
مكتب ارضــه فو باركيه بابه الومنيوم
وزجاج مع جرار.
 ال ـق ـســم  13م ــن ال ـع ـق ــار /1044ج ـب ـي ــلم ـســاح ـتــه  170م.م .وه ــو وف ــق االف ـ ــادة
الـعـقــاريــة دار ومـطـبــخ وحـمــامــن وممر
و 3غ ـ ــرف ومـ ــدخـ ــل ويـ ـق ــع فـ ــي ال ـطــابــق
الثالث وبالكشف تبني انه يحتوي على
غرفتي نــوم وحمامني ومطبخ ومدخل
ودار وغــرفــة جلوس وطـعــام وشرفتني،
املـ ـطـ ـب ــخ بـ ـ ــاط سـ ـي ــرامـ ـي ــك فـ ــي االرض
والـحـيـطــان ومـجـلــى رازيـ ــن ول ــه واجـهــة
الــوم ـن ـيــوم وزجـ ــاج ب ــاط ارض املــدخــل
والصالون والطعام والجلوس وشرفة
الدار صخري ،ديكور جفصني في سقف
املدخل والدار.
 ال ـق ـســم  14م ــن ال ـع ـق ــار /1044ج ـب ـي ــلم ـس ــاح ـت ــه  73م.م .ويـ ـق ــع فـ ــي ال ـط ــاب ــق
الرابع وهو وفق االفادة العقارية مدخل
وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام وغ ــرف ـت ــن وبــالـكـشــف
ت ـب ــن ان ـ ــه ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى غ ــرف ـت ــن ن ــوم
وممر وغــرفــة وشــرفــة وفسحة سماوية
وحمامني االبواب الداخلية خشب عادي
والشبابيك زجاج والومنيوم.
يـ ــوجـ ــد اشـ ـ ـ ـ ــارة تـ ــأمـ ــن مل ـص ـل ـح ــة ب ـنــك
االعـتـمــاد اللبناني لالستثمار ش.م.ل.
درجة اولى بقيمة /130500/د.أ .تاريخ
تسجيلها .2006/2/25
تاريخ قرار الحجز  2016/11/9وتاريخ
تسجيله 2016/11/25
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2017/1/31
وتاريخ تسجيله 2017/3/8
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـع ـق ــار  1044/9جبيل/60000/د.أ .وق ـي ـمــة ب ــدل ال ـط ــرح بعد
التخفيض /34221/د.أ.
 ب ــدل تـخـمــن ال ـع ـقــار  1044/13جبيل/204000/د.أ .وقـيـمــة ب ــدل ال ـطــرح بعد
التخفيض /116353/د.أ.
 ب ــدل تـخـمــن ال ـع ـقــار  1044/14جبيل/87600/د.أ .وق ـي ـمــة ب ــدل ال ـط ــرح بعد
التخفيض /49964/د.أ.
ويجري البيع يوم الخميس الواقع في
 2019/3/28بتمام الساعة  12ظهرًا في
مكتب الرئاسة في محكمة جبيل للراغب
بالشراء دفــع بــدل الطرح بموجب شيك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ جبيل او تقديم كفالة وافـيــة من
احد املصارف املقبولة من الدولة وعليه
تحمل رسم التسجيل ورسم الداللة كما
عليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االطــاع على قيود الصحيفة
العينية للعقارات موضوع البيع.
رئيس قلم التنفيذ
ارنست بيار سالمة
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض للتخلص من
ال ــرواس ــب الصلبة الـنــاجـمــة عــن عملية
غسل املراجل في معملي الذوق والجية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /250 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة  2019/4/12عـنــد نهاية
الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة  11:00قـبــل
الظهر.
بيروت في  1آذار 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 369
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ل ـتــأمــن قطع
غ ـي ــار وسـ ـك ــورة ض ــروري ــة لـلـمـجـمــوعــة
الرابعة في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة

 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/4/5عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في  1آذار 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 368
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد الجـ ــراء م ــزاي ــدة لبيع
م ـ ـ ــواد غـ ـي ــر ص ــالـ ـح ــة ل ــاس ـت ـع ـم ــال فــي
م ــدي ــري ــة الـ ـت ــوزي ــع فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت وج ـبــل
لبنان ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 13339/تــاريــخ  ،2018/12/20قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2019/3/29
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /20 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  1آذار 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 366
إعالن بيع سيارة عدد 2013/587
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
تباع باملزاد العلني الثالثاء 2019/3/19
الـســاعــة  2:30بعد الظهر سـيــارة املنفذ
عليه جو طوني حداد ماركة اينفينيتي
 G35مـ ــوديـ ــل  2003ل ـ ــون رمـ ـ ـ ــادي رق ــم
ً
/310525/ب املحجوزة تحصيال لدين
فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته املحامية ماري
شـهــوان الـبــالــغ /27.144.921/ل.ل .عدا
الـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ /3100/د.أ.
وامل ـط ــروح ــة بـمـبـلــغ /2100/د.أ .أو ما
ي ـعــادلــه بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان رس ــوم
امليكانيك بلغت /109.000/ل.ل .فعلى
ال ـ ــراغ ـ ــب ب ــالـ ـش ــراء الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد
املحدد الــى مــرآب فرنسبنك مقابل بيت
املحامي قرب العدلية مصحوبًا بالثمن
نقدًا او شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
دعوة
يـ ـتـ ـش ــرف رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـع ــاون ـي ــة
للتوفير والتسليف والـسـكــن واالن ـمــاء
العقارية م.م( .اشاد) بدعوتكم لحضور
الجمعية العمومية الـعــاديــة للجمعية
التعاونية الـتــي ستعقد نـهــار االربـعــاء
بـتــاريــخ  2019/3/20الـســاعــة الــواحــدة
ظ ـه ـرًا .فــي مــركــز الجمعية ح ــارة حريك
بناية صعب لبحث جدول اعمال التالي:
الـتـصــديــق عـلــى املـيــزانـيــة الـعــامــة لسنة
 2018وابراء ذمة أعضاء مجلس ادارة.
رئيس برهان قطايا
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـل ـب ــت نـ ــاديـ ــا ع ـب ــد ال ـح ـف ـي ــظ ش ــوم ــان
ملوكلها محمد ع ــادل سليم الــريـحــاوي
سند تمليك بــدل عن ضائع عن حصته
بالعقار  3576منطقة املصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب علي حميد عكاشه رمضان الــوارد
اسـ ـم ــه ع ـل ــى ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـق ــاري ــة عـلــي
حميد رم ـضــان ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضائع
للعقار  464يارين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ع ـبــاس حـســن قــاســم بــوكــالـتــه عن
هـ ـن ــري بـ ـش ــاره ص ــال ـح ــه مل ــورث ــه ب ـش ــاره
ق ـس ـط ـن ـط ــن صـ ــال ـ ـحـ ــه وبـ ــوكـ ــال ـ ـتـ ــه عــن
مــارسـيــل نـجـيــب صــالـحــه ملــورثــه نجيب
قسطنطني صــالـحــه س ـنــدي تمليك بــدل
ضائع للعقار  198محيليب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ع ـبــاس حـســن قــاســم بــوكــالـتــه عن
ري ـم ــون فـيـلـيــب صــال ـحــه مل ــورث ــه فيليب
ق ـس ـط ـن ـطــن ص ــال ـح ــه س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع للعقار  198محيليب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ـبــت ش ــادي ــة ي ــوس ــف ه ـس ــي ملــورث ـهــا
مـحـمــود حـســن هـســي سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع للقسم  1من العقار  785صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ــب ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ع ـب ــدال ـل ــه ح ـس ــن ال ــزي ــن
ملوكلته وفاء ابراهيم الزين سندي تمليك
بدل ضائع للعقارين 1073و 1074شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب نــاظــم محمد س ــرور ملــوكـلــه محمد
ام ـ ــن س ـ ـ ــرور س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  1793معركة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد اسماعيل عيسى اسماعيل
بوكالته عن علي محمد زهر الدين ملورثه
محمد العبد زهر الدين سند تمليك بدل
ضائع للعقار  493شعيتيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت عليا جـمــال سعيد بوكالتها عن
جهاد سليم بو شبكه ملوكله رمزي نقوال
مشنتف سند بدل ضائع للعقار  77عبرا
.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن بيع
صادر عن دائرة التنفيذ في بعبدا
باملعاملة التنفيذية 2015/1040
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :علي عبد الكريم محي الدين
املريجة  -خلف الدفاع املدني
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة ص ــادرة عن
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ب ــرق ــم 2015/524
بقيمة /48105881/ل.ل .عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2015/4/17 :تاريخ

تسجيله2015/4/22 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم رق ــم  4من
العقار رقم  - 414تحويطة الغدير:
طابق سفلي اول مستودع ولدى الكشف
تبني ان هــذا القسم عـبــارة عــن مستودع
في الطابق السفلي له نزلة كميون وغير
مـجـهــز ارض ــه بــاطــون وحـيـطــانــه مطلية
فقط وهو يستعمل لبيع االدوات الصحية
 حـ ــق م ـخ ـت ـلــف خ ــاض ــع ل ـن ـظ ــام مـلـكـيــةالطوابق والخرائط والعقد  -يشترك في
ملكية الـطــوابــق والـخــرائــط والعقد وفي
الحقني رقم  1و 3وما ورد عليهما  -تأمني
رضــائــي درج ــة اول ــى مــع حــق التحويل -
حق وفائدة حسب شروط العقد  -الدائن:
ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي ال ـســوي ـســري ش.م.ل- .
املدين :علي عبد الكريم محي الدين 2400
سهم  -قيمة التأمني /70.000000/ل.ل.
 حجز تنفيذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذبيروت برقم  2015/524ومحضر وصف
صــادر عن دائــرة تنفيذ بعبدا تحت رقم
 2015/1040ال ـح ــاج ــز ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي
السويسري ش.م.ل - .املحجوز عليه علي
عبد الكريم محي الدين.
مساحته/170/ :م2
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/119000/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح:
/71400/د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان امل ــزاي ــدة :ت ـجــري امل ــزاي ــدة
ن ـهــار ال ـثــاثــاء فــي  2019/3/19الـســاعــة
الحادية عشرة صباحًا أمام رئيس دائرة
تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى
الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كـمــا عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املزايدة بزيادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد حسني الغربي بوكالته عن
ع ـلــي ح ـس ـنــي ح ـب ـيــش بـصـفـتــه مـشـتــري
سندي بدل ضائع للعقار  5/64الدكرمان
باسم خليل سعد الدين الصفدي ونادر
احمد فؤاد عزام.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب وس ــام احـمــد عــويــدات بوكالته عن
ع ـف ـيــف اح ـم ــد ش ـع ـب ــان مل ــورث ـت ــه م ــاج ــده
محمد رفـقــي ابــو ظـهــر سـنــد بــدل ضائع
للعقار  1112الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طـ ـل ــب ان ـ ـط ـ ــوان س ـل ـي ـم ــان ان ـط ــون ـي ــوس
بــوكــالـتــه ع ــن س ـنــاء عــاطــف عـبــد الـبــاقــي
احد ورثة عاطف قاسم عبد الباقي الذي
هو نفسه عاطف قاسم جمول عبد الباقي
سـنــدي ملكية بــدل عــن ضــائــع للعقارين
 850و 948عينبال.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ط ـلــب ي ــوس ــف ح ـســن مـسـلـمــانــي ملــوكـلــه
محمد يوسف ذيــاب شـهــادة قيد مؤقتة
بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــاريــن رقـ ــم 248 - 198
منطقة شمع العقارية.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار  -الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار  -حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل
ً
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها
اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم االنذار

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

1377

محمد ضاهر حسني ضاهر

1670161

RT000119749LB

1378

خالد خضر شريتح

1654623

RT000119750LB

1381

رشيدة عثمان عدوية

1654611

RT000119787LB

1389

خالديه خضر شريتح

2409908

RT000119882LB

1391

عيشة ضاهر ضاهر حسن

2941009

RT000119884LB

1392

زهير خضر شريتح

2125273

RT000119885LB

1394

محمد خضر شريتح

779085

RT000119887LB

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية

في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 302

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار  -الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار  -حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل
ً
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها
اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم االنذار

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

4

جورج سلوم شديد

841564

RT000125333LB

8

سعيد الياس ادم

340738

RT000125338LB

15

خالد حسني ديب تليجة

2655447

RT000125345LB

33

يمن طاهر عبد القادر االحمد

3309079

RT000125363LB

44

توفيق جميل ضاهر

834428

RT000125374LB

56

خالد عبده ثليجة

758778

RT000125387LB

61

سمير ايليا خبازي

838188

RT000125392LB

84

محمد ديب احمد تليجه

3388383

RT000125415LB

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية

في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 302

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل  -دائرة خدمات املكلفني الواردة
أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

محمود حسني عودي

260217

RR192508409LB

زين العابدين علي الضيقه

3509496

RR192507828LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 300
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ثقافة وناس

ثقافة وناس
وثائقي

سينما

عبد اللطيف عبد الحميد« :عزف منفرد» على هامش الحرب
خليل صويلح
بعد إنـجــازه نحو عشرة أفــام روائية
طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،ب ـ ـ ــات ب ــإمـ ـك ــانـ ـن ــا أن ن ـق ــول
باطمئنان :سينما عبد اللطيف عبد
الحميد ( .)1954بمعنى آخــر ،سينما
البهجة ،فنحن بالكاد نجد انقطاعات
ح ـ ــادة ب ــن فـيـلـمــه األول «ل ـي ــال ــي ابــن
آوى» ( )1989وفـيـلـمــه األخ ـيــر «عــزف
منفرد» ( )2018الــذي شاهدناه أخيرًا
ف ـ ــي «سـ ـيـ ـنـ ـم ــا سـ ـيـ ـت ــي» ف ـ ــي دمـ ـش ــق.
هـ ـن ــاك ت ـق ــاط ـع ــات واض ـ ـحـ ــة فـ ــي ب ـنــاء
الحبكة ،واالشتغال على ثيمة بسيطة
وشحنها بجرعات كوميدية مشبعة،
مراهنًا على مهارة البساطة ال مهارة
التعقيد ،فــي س ــرده الـبـصــري امل ــوازي
لـصـنــاعــة امل ـفــارقــة ال ـتــي تـنـطــوي على
حـ ـ ّـس ري ـف ــي أص ـي ــل ف ــي املـ ـق ــام األول.
حتى فــي حــال اشتبكت بعض أفالمه
ً
بموضوعات مدينية (العاشق) مثال.
هكذا اختط عبد اللطيف عبد الحميد،
فيلمًا ً وراء آخ ــر ،بصمته الشخصية
ك ـتــابــة وإخ ــراج ــا .لـكــن مــا يـجـمــع هــذه
األف ــام هــو االشـتـغــال عـلــى موضوعة
الحب التي ّ
تتكرر بتنويعات مختلفة.
ه ـ ـكـ ــذا يـ ـن ــاف ــح صـ ــاحـ ــب «م ـ ـ ــا ي ـط ـل ـبــه
امل ـس ـت ـم ـع ــون» ،و«رس ـ ــائ ـ ــل ش ـف ـه ـيــة»،
و«نسيم ال ــروح» عــن شـخــوص أفالمه
حتى الرمق األخير ،بنوع من النبالة،
متكئًا على مخزون ثري من املفارقات
الحياتية عن بشر مهملني ومنسيني،
بــال ـكــاد نـلـتـفــت إل ــى م ـكــابــدات ـهــم .لكن
ع ــدس ــة مـ ـك ـ ّـب ــرة س ـت ـض ــيء ح ـيــوات ـهــم
م ــن ال ــداخ ــل م ــن دون م ــراوغ ــة .ليست
ال ــذاك ــرة الشخصية وحــدهــا مــا يعيد
ال ـبــريــق إل ــى ه ــؤالء الـهــامـشـيــن ،إنـمــا
تـلــك ال ـجــرعــات الـكــومـيــديــة املـمــزوجــة

بألم شفيف يرغمنا على التضامن مع
قضاياهم .وتاليًا فإن تلك السخريات
ّ
الصغيرة تتعلق باملواقف الحرجة ال
بالشخصية نفسها .وبـشـكـ ٍـل مــا ،فإن
أف ــام مـخــرجـنــا ،هــي مـتــوالـيــة ســرديــة
ب ـخ ــط ب ـي ــان ــي مـ ـتـ ـع ـ ّـرج ال ي ـخ ـل ــو مــن
شريط وآخــر.
مطبات في املسافة بني
ٍ
ذلك أن ّ
حس النكتة يغلب على ما عداه
فــي البناء الحكائي ملصلحة الضحك
املـ ّـر وهزليات الحياة املضطربة التي
ت ـط ـي ــح األح ـ ـ ـ ــام الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة بــأق ـصــى
درج ـ ـ ــات الـ ـقـ ـس ــوة .وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذل ــك،
ف ــإن ه ــذه السينما مـشـغــولــة بــإيـصــال
املعنى أكثر من عنايتها بالجماليات
ّ
البرانية للكادر ،في رهان على الصدق
والبساطة والنقاء.
ش ــريـ ـط ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــد «ع ـ ـ ـ ــزف مـ ـنـ ـف ــرد»
(املؤسسة العامة للسينما في سوريا)
ّ
يصب في املجرى نفسه ،لجهة تمجيد
الـهــامــش ،واالش ـت ـبــاك مــع شخصيات
وجـ ـ ـ ــدت ن ـف ـس ـه ــا فـ ــي أتـ ـ ـ ــون ال ـ ـحـ ــرب،
تتلقى صفعاتها ،من دون أن تنخرط
بـ ـه ــا ،ل ـك ـن ـهــا ه ــي م ــن دف ـ ــع ال ـف ــات ــورة
الباهظة ،إذ عصفت بمشاريعها رياح
ّ
املتغيرات ،فخضعت مرغمة لضغوط
قيم وافــدة ال تشبهها .أربعة أصدقاء
درس ــوا املوسيقى والـغـنــاء أكاديميًا،
لكن مـفــرزات الـحــرب لفظتهم خارجًا.
سـ ــوف يـضـطــر ع ـ ــازف ال ـكــون ـتــربــاص
(ف ـ ـ ـ ــادي صـ ـبـ ـي ــح) ل ـل ـع ـم ــل فـ ــي مـلـهــى
لـيـلــي بـمـســاعــدة أح ــد أصــدقــائــه (كــرم
الـ ـشـ ـع ــران ــي) ،ف ـي ـمــا س ـت ـع ـمــل زوج ـت ــه
(رنا شميس) في مخزن لبيع الثياب،
وس ـت ـج ـم ـعــه امل ـص ــادف ــة بــزم ـيــل قــديــم
كــان يظن بأنه تــوفــي ،وفقًا لشائعات
تداولتها مواقع التواصل االجتماعي،
ف ـي ـخ ـبــره ال ـص ــدي ــق ب ــأن ــه ان ـت ـهــى إلــى

بسطة لبيع الخضر في حارة شعبية،
وسيلتقي بزميلة أخــرى (أمــل عرفة)،
ً
كــانــت حبيبته ق ـبــا ،وق ــد هـجــرت آلــة
الكمان لتعمل سائقة تاكسي للنساء،
بعد زواج فاشل مــن رجــل ثــري .هكذا
ً
سـيـنـضــم صــديـقــه لـلـعـمــل مـعــه طـ ّـبــاال
في امللهى بعد احتجاج زبائن امللهى
ع ـل ــى ع ــزف ــه املـ ـنـ ـف ــرد ل ـل ـكــون ـتــربــاص،
فقد بــدت هــذه اآللــة الضخمة في غير
م ـكــان ـهــا ،ك ـمــا ال يـمـكـنـهــا أن ت ـجــاور
الـطـبــل ف ــوق مـنـ ّـصــة واحـ ــدة ،إال بفعل

شخصيات وجدت نفسها
في أتون الحرب ،تتلقى صفعاتها،
من دون أن تنخرط فيها

ّ
ذائ ـقــة مـنـحــطــة ،فــرضــت مــزاجـهــا على
املناخ العام .على األرجــح ،فــإن مقولة
الشريط األساسية تكمن هنا ،في هذا
الـ ــزواج الـقـســري بــن اآلل ـت ــن ،ككشف
حـســاب نـهــائــي لـفــوضــى الـحــرب التي
زعزعت املقاييس الصحيحةّ ،
وغيبت
النوتة األصلية ملصلحة االرتـجــاالت
الشعبوية ،وضغط الحاجة ،وتفاهة
ّ
اللحظة ،على عكس مقولة نيتشه «إن
ال ـح ـيــاة ب ــدون مــوسـيـقــى خـطــأ ف ــادح،
عزلة ومنفى».
ي ـع ـي ــش ه ـ ـ ــؤالء ع ــزل ـت ـه ــم وم ـن ـف ــاه ــم،
ّ
مـ ــن دون أن ي ـت ـخ ــل ــوا عـ ــن م ـبــادئ ـهــم
وقـيـمـهــم ال ـقــدي ـمــة .ه ـكــذا ي ـجــد ع ــازف
ّ
الكونترباص «ط ــال الـســكــري» نفسه
ـان إن ـس ــان ــي ص ـع ــب ،حني
أم ـ ــام ام ـت ـح ـ ٍ

أمل عرفة
وفادي صبيح
في مشهد
من الشريط

يلفته -أث ـنــاء دخــولــه تــوالـيــت املقهى-
صــوت عجوز يتألم ،لعدم قدرته على
ال ـت ـبـ ّـول ،فــا ي ـتـ ّ
ـردد فــي إن ـقــاذه ونقله
ّ
إلى املستشفى مورطًا نفسه ومن معه
ف ــي إجـ ــراء عـمـلـيــة جــراح ـيــة ل ــه ،ودف ــع
كلفة عالجه ،ومن ثم رعايته مباشرة،
رغ ـ ــم تـ ـ ّ
ـذمـ ــر زوج ـ ـتـ ــه واب ـ ـنـ ــه املـ ــراهـ ــق،
لـكــن الــزوجــة الـتــي اع ـتــادت طيشه في
مواقف مشابهة تضطر إلــى مجاراته
في العناية بمصير العجوز .قد تبدو
هذه املبادرة درسًا في اإليثار ،وضربًا
مــن الالمعقول فــي مثل هــذه الـظــروف.
لكن عبد اللطيف عبد الحميد أراد أن
ّ
يبث رسالة واضحة :إذا لم يكن طالل
ّ
السكري موجودًا في الواقع ،ينبغي أن
نوجده في الشاشة ،ونوقظ ما هو نائم
في دواخلنا ملواجهة الالمباالة حيال
أوجــاع اآلخرين وآالمـهــم .لكن هل كان
عليه أن يكمل الحكاية بــورطــة أكبر؟
س ـي ـعــود ال ـع ـج ــوز (ج ــرج ــس ب ـش ــارة)
إلى بيته ّ
املهدم السترجاع مصوغات
ون ـقــود ك ــان خـبــأهــا داخ ــل ج ــدار ،قبل
هــروبــه مــن الـقـصــف ال ــذي ط ــال الـحـ ّـي،
فـتـخـطـفــه ع ـصــابــة ت ـك ـف ـيــريــة وتـطـلــب
فـ ّ
ـدي ــة م ــن الـ ـع ــازف أو ح ـ ــارس األمـ ــل،
فيضطر الستدانة املبلغ من صديقته
س ــائـ ـق ــة الـ ـت ــاكـ ـس ــي ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـح ـ ّـم ــس
ملساعدته مــدفــوعــة بحبها الـقــديــم له،
ّ
فـيـمــا ي ـكــون ال ـع ـجــوز ق ــد ت ـخــلــص من
مختطفيه واستعاد ثروته املخبوءة،
ـوع مــن
ل ـ ّي ـهــدي ـهــا أخـ ـيـ ـرًا ل ـل ـع ــازف كـ ـن ـ ٍ
رد ال ـج ـم ـيــل .بـ ــدا هـ ــذا ال ـخ ــط فــائـضــا
ّ
عــن حــاجــة الـسـيـنــاريــو ،ومـغــلـفــا ببعد
قـ ــدري ،وبـمـيـلــودرامــا أثـقـلــت الـشــريــط
بمسوغات إضافية ال يحتاجها بمثل
هـ ــذه ال ـج ــرع ــة ال ــروح ـي ــة م ــن الـبـســالــة
والفضيلة.

في الصاالت

«دمشق ...حلب» إلى أين؟
نوار عكاشة
ّ
ً
عـ ــلـ ــق امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــون آم ـ ـ ـ ـ ــاال عـ ـل ــى ف ـي ـلــم
«دم ـ ـ ـشـ ـ ــق ...حـ ـل ــب» ( 2018ـ ـ ـ  120د)
ل ـل ـم ـخ ــرج بـ ــاسـ ــل ال ـخ ـط ـي ــب ()1962
ع ــن ن ــص كـتـبــه بــال ـشــراكــة م ــع شقيقه
الكاتب تليد الخطيب ( ،)1979وإنتاج
«املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـس ـي ـن ـم ــا» فــي
ســوريــا .دري ــد لـحــام ،صـبــاح جــزائــري،
عبد املنعم عمايري ،سلمى املصري...
األس ـمــاء املـشــاركــة فــي صـنــاعــة الفيلم
لـهــا قيمتها والــدعــايــة الـتــي استبقت
ط ــرح ــه فـ ــي الـ ـ ـص ـ ــاالت ضـ ـخـ ـم ــة ،لـكــن
وحــدهــا الـشــاشــة الـكـبـيــرة تعطي تلك
ال ـق ـي ـمــة وت ـ ـحـ ـ ّـدد املـ ـسـ ـت ــوى ،وع ـنــدهــا
كــانــت ال ـص ــدم ــة ،والـ ـس ــؤال الـطـبـيـعــي:
«دمشق ...حلب» إلى أين؟
بـ ـع ــد عـ ــرضـ ــه ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي دمـ ـش ــق،
وع ــرض ــه الـ ــدولـ ــي األول ف ــي اف ـت ـتــاح
ال ـ ــدورة  34لـ ـ «م ـهــرجــان االسـكـنــدريــة
الـسـيـنـمــائــي لـ ــدول ال ـب ـحــر امل ـتــوســط»
وتـتــويـجــه هـنــاك بـجــائــزة أفـضــل فيلم
وجائزة التمثيل الكبرى لدريد لحام،
ُع ــرض الفيلم جماهيريًا فــي ســوريــا،
ً
والقى إقباال واسعًا مأل الصاالت .وال
ّ
شــك فــي أن العمل اسـتـطــاع الحصول
على تفاعل جيد مع الجمهور املحلي،
محققًا نجاحًا جماهيريًا ُيحتسب له،
كما استطاع تسويق نفسه في عواصم
عربية هي بيروت وبغداد وعمان .لكن
كل ما سبق ال ُيعتبر معيارًا للتقييم
وال يـكـســب الـفـيـلــم ج ــودت ــه ،ليقتصر
تصنيفه عـلــى فـئــة األفـ ــام الـتـجــاريــة،
وه ــو أم ــر ُم ـ ــدان تـبـعــا لـجـهــة إن ـتــاجــه،
فـ«املؤسسة العامة للسينما» التابعة
لـ ــوزارة الـثـقــافــة ال ـســوريــة ،عملت منذ
تــأسـيـسـهــا ( )1963وب ـح ـســب بيانها
َ
الداخلي؛ على إنتاج األفالم كمؤسسة
ثقافية (رسمية) غير ربحية.
يـتـنــاول الـفـيـلــم رحـلــة املــذيــع السابق
ع ـي ـســى ع ـب ــد الـ ـل ــه (دريـ ـ ــد لـ ـح ــام) مــن
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دمشق إلى حلب .نجم اإلعالم اإلذاعي
فــي املــاضــي أمـســى وحـيـدًا بعد فقدان
أح ـب ـت ــه وت ـغ ـيــر أح ـ ــوال الـ ـب ــاد .ي ـبــدو
ال ـيــوم أح ــوج مــن ذي قـبــل إل ــى األم ــان
الذي تهبه العائلة بطبيعتها الفطرية،
فيقرر السفر إلــى حلب بعد تحريرها
ربيع  ،2017لرؤية ابنته الوحيدة دينا
(ك ـنــدة ح ـنــا) ال ـتــي عــانــت مــع طفليها
تــداعـيــات الـحــرب والـحـصــار والغياب
ّ
املـجـهــول لــزوجـهــا .تشكل تلك الرحلة
مـ ــوضـ ــوع ال ـف ـي ـل ــم بـ ـم ــا احـ ـت ــوت ــه مــن
تفاعالت وأح ــداث جمعت شخصيات
املـســافــريـ ًـن عـلــى تنوعها وتناقضها،
مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ت ـ ـقـ ــديـ ــم صـ ـ ـ ـ ــورة م ـص ـغ ــرة
للمجتمع الـســوري ،لكن تلك املحاولة
ال ـف ـن ـي ــة ب ـ ــدت أض ـ ـعـ ــف مـ ــن أن تـصــل
لنتيجة ،وأوهن من تحقيق فيلم يقدم
وثيقة سينمائية.
امل ـش ـك ـلــة الــرئ ـي ـســة لـلـفـيـلــم ف ــي لبنته
ُ
األساسية املبهمة .فــاألفــام تقام على
ُ
فكرة أو قضية تشكل أرضية واضحة
للبناء الدرامي ،وهو ما يفتقده الفيلم.
غ ـي ــاب األس ـ ــاس حـتـمــا سـ ُـيـفـضــي إلــى
ض ـي ــاع وت ـش ـتــت ع ـن ــاص ــره ،وه ـ ــذا مــا
كان في بنائه الدرامي الهش وضعف
بنيته الفيلمية ،وإهماله ثيمات القوة
وال ـتــأث ـيــر ال ـف ـنــي ،لـيـنـعـكــس ذل ــك على
ض ـعــف واض ـ ــح ف ــي ال ـح ـب ـكــة واف ـت ـقــار
للسرد املوظف ،وليقتصر السيناريو
ع ـل ــى ت ــرك ـي ــب وت ــرت ـي ــب م ـش ــاه ــد غـيــر
م ــرت ـب ـط ــة ب ـه ـي ـك ـل ـيــة س ـ ــرد وم ـض ـمــون
مــؤثــرة .لم تستطع شاعرية ومحاولة
اسـتـعـطــاف وإض ـحــاك املتلقي تـجــاوز
ذلك الفراغ ،فالتأثر العاطفي اللحظي
ال يمكنه التستر على معضلة الفراغ
امل ــوج ــود فــي تــركـيـبــة الـفـيـلــم .كـمــا من
املعروف أن الدالالت ال تتشكل انفراديًا،
بل ضمن سياقات الفيلم وموضع كل
ـراع لخلفية املتلقي
داللــة وفــق نسق مـ ٍ
ّ
ِبــدقــة وذك ــاء ،بـعـيـدًا عــن تـكــلــف الـطــرح
امل ـب ــاش ــر ال ـظ ــاه ــر ف ــي ال ـف ـي ـل ــم .يغيب

دريد لحام
في العمل

عــن الفيلم أس ــاس ال ـقــوام السينمائي
(الـ ـص ــراع)؛ يتبعه أيـضــا غـيــاب حــدث
مـ ـح ــرك واض ـ ــح وم ـق ـن ــع لـشـخـصـيــات
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ــم ،ف ـ ـ ـج ـ ـ ــاءت ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات
سطحية ،فقيرة في تكوينها الداخلي
وت ـفــاعــات ـهــا ال ـخــارج ـيــة ،شخصيات
ـاض أو حــاضــر يرتقي
م ـب ـتــورة بــا م ـ ٍ
لـتـبــريــر مـسـبـبــات أفـعــالـهــا وسـلــوكـهــا
ضمن سياق الفيلم .كما جاءت بعض
تـلــك الشخصيات دخـيـلــة عـلــى الفيلم

تميل حركة الكاميرا وحجم إطار
صورتها نحو الطابع التلفزيوني
ب ــا م ـن ـطــق أو ه ـ ــدف ،ل ــم ت ـق ــدم ســوى
ظهور ال معنى وال غــرض لــه ،وكثرت
املشاهد االنتقالية الفائضة ،وأصبح
امل ــون ـت ــاج ع ــاج ـزًا أمـ ــام غ ـيــاب سلسلة
درامية بصرية واضحة لربط محاور
الفيلم.

يقول الكاتب سيد فيلد في كتابه The
( screenwriter problem›s solverحل
مشكالت كاتب السيناريو)« :إذا أردت
أن تتعرف على مشكلة أي سيناريو،
ستجد بالتأكيد أساسها فــي الفصل
األول وباألخص في الصفحات العشر
األول ـ ـ ـ ــى .إن ال ـس ـي ـن ــاري ــو ال ـج ـي ــد يـتــم
تأسيسه من الصفحة األولى ،والفصل
األول ه ــو وح ـ ــدة األحـ ـ ــداث ال ــدرام ـي ــة
التي تبدأ من املشهد االفتتاحي حتى
نقطة الحبكة األولى في نهاية الفصل.
وكـقــاعــدة عــامــة إن أس ــاس أي مشكلة
يـ ـب ــدأ مـ ــن ال ـص ـف ـح ــة األول ـ ـ ـ ــى ،ال ـك ـل ـمــة
ً
األول ــى ،ستالحظ مثال وجــود العديد
م ــن الـشـخـصـيــات أك ـثــر م ــن ال ـ ــازم ،أو
أنــك لــن تتعرف على بطل السيناريو،
أو سـتـجــد أن الـسـيـنــاريــو ثــرثــار أكثر
مــن ال ــازم ،وأن األح ــداث يتم وصفها
مــن خ ــال ال ـح ــوار ال الـ ـص ــورة .»...هــذا
م ــا بـ ــدا واضـ ـح ــا ف ــي ال ـف ـي ـلــم ،وس ـيــره
ضـ ـم ــن س ـ ـيـ ــاق مـ ـضـ ـط ــرب ،ف ــامل ـق ــدم ــة
الـ ـت ــي ُيـ ـفـ ـت ــرض ب ـه ــا  -ح ـس ــب أص ــول
كـتــابــة الـسـيـنــاريــو  -تـهـيـئــة وتـعــريــف
املـتـلـقــي بـخـلـفـيــة وح ـي ـث ـيــات وأحـ ــوال
الشخصيات  -أو الشخصية الرئيسية
ع ـلــى األق ـ ــل -ض ـمــن م ـشــاهــد مــدروس ــة
قبل وصــولـهــا إلــى ذروة الفيلم؛ بدت
مفككة عن مرحلة العرض بشخصياته
الجديدة باستثناء البطل وابنته .هنا
يبدو املطب الذي وضع الفيلم نفسه بهِ
حــن ك ـ ّـرس الـنــص بعيدًا عــن الحرفية
ً
نـحــو شخصيته الرئيسية متجاهال
َضرورة التعمق في باقي شخصياته،
فـسـقــط أمـ ــام مـطـبــه بـتـجــاهـلــه ج ــدوى
وقـيـمــة الـتــوظـيــف وال ـتــوالــف الـثــانــوي
إلغ ـ ـنـ ــاء ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،وارتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــازه عـلــى
نجومية املمثل لحمل النص.
ل ـل ـم ـخ ــرج ب ـص ـم ـت ــه الـ ـخ ــاص ــة ال ـت ــي
اع ـ ـتـ ــادهـ ــا املـ ـت ــاب ــع ألف ـ ــام ـ ــه :ت ـن ــاول ــه
ال ــدرام ــي لـلـقـضــايــا ال ـك ـبــرى وتـقــديـمــه
لـلـشـخـصـيــات ب ـص ــورة أي ـقــون ـيــة ،كما

اع ـت ـمــاده مـنــاخــا بـصــريــا مـ ّـيــز أفــامــه.
ل ـك ـنــه ه ـن ــا ل ــم ي ــوف ــق ف ــي رؤي ـ ـتـ ــه ،فــا
ُ
قـضـيــة واض ـحــة فــي الـفـيـلــم .لــم تـطــرح
ُ
تـ ـ ـس ـ ــاؤالت ت ـث ـي ــر امل ـخ ـي ـل ــة وتـ ـح ــرض
ال ــوج ــدان ،ول ــم تـحــرك عــاطـفــة أو مبدأ
فكري .ذلك نتيجة حتمية لبناء درامي
م ـف ـكــك اع ـت ـم ــد غ ــال ـب ــا ع ـل ــى م ـح ــاوالت
اإلضحاك وخبرة البطل في الكوميديا،
ضــى إل ــى هـبــوط اإلي ـقــاع الـعــام
مـمــا أفـ َ
للفيلم ،فـجــاءت االنعكاسات الحسية
آنـيــة التأثير باستنادها إلــى الـحــوار
واب ـت ـع ــاده ــا ع ــن املـ ـف ــارق ــات ،فــانـتـهــت
صالحيتها بانتهاء مدة عرض الفيلم.
ّ
كـمــا أن ال جــديــد يـضــاف للمخرج في
رؤي ـتــه الـبـصــريــة ،بــل جــاء أضـعــف من
أفــامــه الـســابـقــة فــي قــواعــد التصوير
السينمائي ،فتندر اللقطة السينمائية
امل ـك ــرس ــة مل ــاء م ــة ال ـح ــال ــة ف ــي بـعــض
امل ـ ـشـ ــاهـ ــد ،وتـ ـمـ ـي ــل حـ ــركـ ــة ال ـك ــام ـي ــرا
وح ـجــم إطـ ــار صــورت ـهــا ن ـحــو الـطــابــع
ال ـت ـل ـفــزيــونــي .وت ـظ ـهــر ب ــوض ـ َـوح عــدم
مالءمة املناخ البصري للفيلم ،فتكوين
ال ـكــوادر امل ـجــردة أفـضــى إلــى ف ــراغ في
غياب أبعاد حسية درامية له ،واللون
الداكن جاء مبالغًا ِبه لم يناسب حالة
الشخصيات كما ظهرت في الفيلم .ال
مشكلة فــي تصنيف «دم ـشــق ...حلب»
َ
كفيلم تجاري ،فاألفالم التجارية ذات
أهمية اقتصادية تسهم في خلق إنتاج
سينمائي قــد يشجع على االستثمار
فــي هــذا املـجــال وتـطــويــره ،ليعيد إلى
الـصــاالت السورية جمهورها املفتقد.
مشكلة الـشــريــط فــي أســاســه الفيلمي
وافـ ـتـ ـق ــاده ألثـ ــر ي ـتــركــه لـ ــدى املـتـلـقــي،
فـكــان صــادمــا حـتــى فــي استهالكيته.
أض ـح ـك ـن ــا وأبـ ـك ــان ــا ع ـل ــى س ـي ـن ـمــانــا،
ِّ
وأطـ ــاح ب ــاآلم ــال الـكـبـيــرة ال ـتــي ُعــلـقــت
عليه .وعـلــى عكس نهايته السعيدة،
جــاء الفيلم بائسًا ِبسويته لكل حالم
بنهضة سينمائية سورية.
«دمشق ...حلب» حاليًا في الصاالت اللبنانية

شريط يعيد اكتشاف الفنانة المنسية

ّ
مي قاسم بحثت في صندوق جدتها عن «نورهان»
من أربعينيات القرن
الماضي إلى منتصف
الستينيات سطع نجم
«نورهان» ،وذاع صيتها
من بيروت إلى العراق مرورًا
بسوريا وفلسطين ومصر.
بملء إرادتها ،ابتعدت عن
األضواء ّ
وحولت حياتها إلى
ما يشبه ّ
السر الذي أخفته
حتى عن أقرب الناس .مساء
اليوم ،تستضيف «دار النمر»
«نورهان ،حلم طفلة»
عرضًا لـ ّ
ّ
الذي يشكل لقطة مقربة
على الفنانة وما جرى...
نادين كنعان
ُعــرفــت «ن ــوره ــان» ( )1922فــي الفترة
املمتدة من أربعينيات القرن املاضي
ً
وصوال إلى بداية الستينيات كمطربة
وممثلة .شهرتها امـتــدت مــن بيروت
إلــى الـعــراق مــرورًا بسوريا وفلسطني
وم ـصــر .فـجــأة مــن دون ســابــق إن ــذار،
قـ ّـررت الفنانة التي ّ
يعد اسمها الفني
مزيجًا بني نور الهدى وأسمهان ،ترك
ه ــذا ال ـعــالــم واالب ـت ـع ــاد ع ــن األض ـ ــواء.
قرار صارم ،عاشت من بعده «خيرية»
(اسـ ـمـ ـه ــا ال ـح ـق ـي ـق ــي ـ ـ ـ م ـ ــول ـ ــودة ألب
س ـ ــوري ش ــرك ـس ــي وأم شــرك ـس ـيــة مــن
األنـ ــاضـ ــول ف ــي ت ــرك ـي ــا) ح ـي ــاة عــاديــة
ّ
إلـ ــى أب ـع ــد ال ـ ـحـ ــدود ،ح ـتــى إن بعض
أقـ ــرب ال ـن ــاس إل ـي ـهــا ك ــان ــوا يـجـهـلــون
تاريخها الحافل .األمــر ينسحب على
حفيدتها املخرجة اللبنانية مي قاسم
( )1975التي اكتشفت األمــر مصادفة
ح ــن اصـطـحـبـتـهــا ج ـ ّـدت ـه ــا ذات م ـ ّـرة

من العمل

وهـ ــي ف ــي س ــن الـ ـ ـ  21ل ــزي ــارة ال ـف ـنــان
السوري الكبير دريد ّ
لحام في الشام.
ّ
االستقبال الحافل واألحاديث َاملطولة
وغـ ــزارة الــذكــريــات ،فتحت عـيــنـ ْـي مي
على عالم خفي لطاملا فتنها وأرادت
احترافه ،ودفعها إلى النبش في ذاكرة
ّ
جدتها لوالدها .أسئلة ال تنتهي تدور
ف ــي رأس ال ـص ـب ـي ــة امل ـت ـخ ـص ـصــة فــي
سيميائية الـفــن وكـتــابــة السيناريو،
س ـت ـح ــاول خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات الــاح ـقــة
العثور على إجــابــات لها .الــوقــت كان
ّ
ملـصـلـحـتـهــا ،إذ إن «ن ــوره ــان» رغـبــت
ّ
ّ
فــي كسر الصمت مــرة بعد م ــرة ،وفق
م ــا ت ـق ــول م ــي ق ــاس ــم ف ــي اتـ ـص ــال مــع
«األخ ـ ـبـ ــار» .ه ـك ــذا ،بـ ــدأت الـعـمــل على
وثائقي في عــام  ،2008فيما استغرق
األمــر حوالي خمس سنوات تخللتها
زيارات كثيرة إلى دمشق حيث تسكن
ال ـ ـجـ ـ ّـدة ـ ـ ـ ال ـن ـج ـم ــة .رحـ ـل ــة شـخـصـيــة
وإبداعية ،قادتها مي في هذا املشروع
ال ّت ـه ــدف ف ـق ــط إلـ ــى ك ـش ــف امل ـس ـت ــور،
وإن ـمــا تــرمــي أيـضــا إلــى تفسير وفهم
«ك ـيــف نـقـلــت إلـ ـ ّـي ال ـش ـغــف بــال ـفــن من
حيث ال تــدري… فأنا اتجهت لدراسة

اإلخراج وأحببت الفن منذ الصغر من
دون أن أع ــرف َمــن هــي «ن ــوره ــان».»...
أثمر تعاون الثنائي شريطًا تسجيليًا
بعنوان «نــورهــان ،حلم طفلة» (2016
ـ  72د)ُ ،يعرض الليلة في «دار النمر
لـلـفــن وال ـث ـقــافــة» (كـلـيـمـنـصــو) ضمن
«مساء األفالم» .يلي العرض نقاش مع
صاحبة العمل املتمحور حول الشغف
والحب وتــزاح فيه الستارة أيضًا عن

عمل متمحور حول الشغف
والحب ،يظهر قصصًا عبر
صوتية
مقابالت ومقاطع
ّ
ّ
ومصورة ورسوم متحركة
م ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ـق ـصــص عـبــر
ّ
ومصورة،
مقابالت ،ومقاطع صوتية
ً
ورس ــوم مـتـحـ ّـركــة ،فـضــا عــن أغنيات
ال ت ــزال مــوجــودة فــي أرشـيــف اإلذاع ــة
اللبنانية حيث ّ
«نورهان» قبل
تعرفت
ُ
عقود على حليم الرومي الذي أعجب

مشاركات دولية
في  22شباط (فبراير) املاضيُ ،عرض
«ن ـ ــوره ـ ــان ،ح ـلــم ط ـف ـلــة» ف ــي سـيـنـمــا
«إشبيلية» في صيدا (جنوب لبنان).
قبل ذلك ،جال منذ إطالقه قبل حوالي
ثــاث سنوات على مهرجانات عربية
وأوروب ـيــة ع ـ ّـدة ،مــن بينها« :مهرجان
فـيـنـيـسـيــان الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي» في
مــديـنــة ل ـيــون الـفــرنـسـيــة ،و«امل ـهــرجــان
الـ ــدولـ ــي ل ـل ـفــن ال ـن ـس ــوي ف ــي ت ــون ــس»
( Chouftouhonnaـ ـ ح ــاز الـجــائــزة
ً
األولى) ،فضال عن «مهرجان القاهرة
ال ــدول ــي لـسـيـنـمــا املـ ـ ـ ــرأة» ،وم ـهــرجــان
 True Docل ــأف ــام الــوثــائ ـق ـيــة فــي
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،و«م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان س ـي ــدن ــي
السينمائي ال ــدول ــي» ،ومـهــرجــان Art
 Houseالسينمائي في هونغ كونغ ،و
 CineFestفي لوس أنجليس.

بصوتها ،وهي« :بلد الجمال» ،و«مالك
ومالي» ،و«مــن ّأول ما لقيته» ،و«مني
ّ
قلك حــب» (تأليف عبد الجليل وهبة
وألـحــان فيلمون وهبي ـ ـ تسجيل من
على باخرة السودان في ،)1954
حفلة ّ
دمعكم» (ألحان محمد
صني
مرخ
و«يا
ّ
ّ
محسن) .علمًا بأنه من الصعب التأكد
من كل املعلومات املرتبطة بجزء كبير
مــن هــذه األع ـمــال وغـيــرهــا .بــاإلضــافــة
إلى النوستالجيا لهذا الزمن وقصص
م ـح ـم ــد ع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب وم ـح ـم ــد عـبــد
املـطـلــب وغـيــرهـمــا ،مـشــاهــد مــن أفــام
بــاألب ـيــض واألس ـ ــود« :ش ـهــر الـعـســل»
( 1945ـ ـ إخ ــراج أحـمــد ب ــدرخ ــان112 /
د ـ ـ ب ـطــولــة ف ــري ــد األط ـ ــرش ومــدي ـحــة
ي ـ ـسـ ــري ،)...و«أم ــري ـك ــان ــي م ــن طـنـطــا»
( 1954ـ ـ إخـ ــراج أحـمــد كــامــل مــرســي ـ
 105د) ،و«ليلى فــي ال ـعــراق» ( 1947ـ
إخراج أحمد كامل مرسي ـ  95د).
يلقي «نــورهــان ،حلم طفلة» الضوء
ك ــذل ــك ع ـل ــى وجـ ـه ــة ن ـظ ــر «خ ـي ــري ــة»
حـ ــول ح ـيــات ـهــا ورأيـ ـه ــا ف ــي قـضــايــا
ع ـ ّـدة ،كما سنعرف تفاصيل خاصة
جدًا (زواجها ّ
األول وابنها وزواجها
الثاني من املخرج واملمثل اللبناني
محمد سلمان ( 1922ـ .)…)1997
ال يشبه هــذا الشريط ّأيــا مــن أعمال
مي قاسم السابقة («لقطة معاكسة:
يوميات حــراك» أو «األم ــواج الحرة»
ً
م ـث ــا) ،كــونــه ي ـعـ ّـد تـجــربــة غــايــة في
ّ
الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة «تـ ـع ــلـ ـم ــت خ ــال ـه ــا
الكثير مــن جـ ّـدتــي وعـنـهــا» ،وأيقنت
ّ
ّ
أن الـصــور املعلقة على ج ــدران ذلك
امل ـ ـنـ ــزل ال تـ ـع ــود إل ـ ــى امـ ـ ـ ــرأة ت ـهــوى
ج ـل ـســات ال ـت ـصــويــر ال ـفــوتــوغــراف ـيــة،
بل لنجمة حقيقية أرادت لبريقها أن
يخفت!
*«ن ــوره ــان ،حـلــم طـفـلــة» :ال ـيــوم ـ ـ الساعة
ً
مساء ـ «دار النمر للفن
السادسة والنصف
والـثـقــافــة» (قــاعــة املـســرح ـ ـ ش ــارع أميركا
ـ ـ كليمنصو /ب ـيــروت ـ ـ الـطـبـقــة الـثــانـيــة).
الدخول مجاني .لالستعالم01/367013 :

فالش

برنامج «المهرجان اللبناني للكتاب ــ أنطلياس»
ندوات

الجمعة  8آذار

الثالثاء  5آذار
س :16:00 :ندوة حول البيئة والنفايات بمشاركة:
ناجي قديح ،سمير سكاف ،زياد ابي شاكر ـ إدارة
حياة هاشم طعمة

األربعاء  6آذار:
س 16:00 :ن ـ ــدوة حـ ــول ك ـت ــاب «إدارة املـمـتـلـكــات
الكنسية بحسب شرع الكنيسة الكاثوليكية» لألب
ريمون جرجس الفرنسيسكاني بمشاركة :املطران
ّ
إيلي حداد ،املطران جهاد البطاح ،األباتي أنطوان
راجح بإدارة عصام خليفة
س :18:00 :تـكــريــم جـمــانــة أب ــو الـ ــروس م ـفــرج في
مناسبة يوم املرأة العاملي بمشاركة :ليلى عازوري
جمهوري وإدارة جورج اسطفان

الخميس  7آذار:
س :10:00 :ل ـق ــاء م ــع ال ــري ــاض ـي ــن رودريـ ـ ـ ــغ عـقــل
وري ـب ـي ـكــا ع ـقــل ب ـع ـن ــوان «ال ــري ــاض ــة ب ــن املــوه ـبــة
واالحتراف» بإدارة برنار حاتم
س :16:00 :ندوة حول أعالم ثالثة في علم االجتماع
م ــن ق ـض ــاء ج ــزي ــن (س ـل ـيــم ن ـص ــر ،وم ـي ـش ــال ع ــواد،
وب ـه ـجــت رزق) ب ـم ـشــاركــة مـلـحــم ش ـ ــاوول ،هـنــري
ّ
كريمونا ،جوزيف الحاج ،بإدارة الياس القطار

نـ ــدوة ح ــول ك ـت ــاب «رف ـع ــت ال ـس ـت ــارة» لـلـمـســرحــي
رفعت طربيه (الصورة) بمشاركة األب مارون عطا
الله ،والشاعر طالل حيدر ،واملمثلة جوليا قصار،
بإدارة الياس ّ
كساب

تواقيع
الثالثاء  5آذار
س :14:00 :ليلى الــداهــوك «شـهــوة الــريــح» (جناح
جمعية تجاوز)
س :15:00 :جــورج قسيس «يوميات شاهدة :وفاء
ألبطال املقاومة وأمانة للحقيقة» (ج 1ـ جناح دار
سائر املشرق)

األربعاء  6آذار
س :14:00 :مـيـشـلــن ت ـن ــوري «ن ـب ــض ب ــا ق ــواف»

(جناح جمعية تجاوز)
س 15:00 :األب ري ـمــون جــرجــس الفرنسيسكاني
«إدارة املمتلكات الكنسية بحسب شــرع الكنيسة
الكاثوليكية» (جناح جامعة الحكمة)
س :16:00 :ال ـع ـم ـي ــد الـ ــركـ ــن املـ ـتـ ـق ــاع ــد ج ــوزي ــف
عـبـيــد «االسـتــراتـيـجـيــة الـشــامـلــة :م ـقــاربــة علمية»
و«سيكولوجية القيادة وفن اإلدارة» (جناح نقابلة
املحامني)
س :16:00 :روي أبو زيد «االعتراف األخير» (جناح
دار سائر املشرق)

الخميس  7آذار
س :16:00 :مارلني مسعد «نحو الحداثة السابعة»
(جناح دار سائر املشرق)
س :18:00 :ال ـيــاس الـقـطــار « أع ــام ثــاثــة فــي علم
االج ـت ـمــاع م ــن ق ـضــاء ج ــزي ــن» (ج ـن ــاح امل ـن ـف ــردون ـ
منصة الحركة)

الجمعة  8آذار:
س :14:00 :األب يــوســف مــونــس «أنــاش ـيــد حـيــاة»
(جناح دار سائر املشرق)
س :14:00 :آم ــال خليف «حـيــاكــة الـسـنــن» (جناح
جمعية تجاوز)
س 14:00 :سمية تكجي «بني أنا وعيوني البعيدة»
(جناح جمعية تجاوز)

س :15:00 :ع ـصــام خليفة (الـ ـص ــورة) «لـبـنــان في
مواجهة مفاوضات التسوية» (جناح املنفردون ـ
منصة الحركة)
س :15:00 :مـيـشــال خليل جـحــا «أوراق مــن كتاب
العمر ...سيرة ذاتية» (جناح دار صادر)
س :15:00 :مـحـمــد أب ــو الـحـمــايــل «ت ــاري ــخ بـيــروت
الحديث» (جناح دار صادر)
س :16:00 :حـ ــارث بـسـتــانــي «ديـ ــر ال ـق ـمــر :مــديـنــة
الثقافة والفن والتاريخ» (جناح دار سائر املشرق)
س :16:00 :القاضي غسان رباح «البنوك اإلسالمية:
واقع وتحديات ،دراسة مقارنة» و«املستأجر واملالك
وقــانــون اإلي ـجــارات الجديد :النصوص ،التحليل،
اجتهادات املحاكم» (جناح نقابة املحامني)
س :18:00:رفعت طربيه «رفـعــت الـسـتــارة» (جناح
دار صادر)
«املهرجان اللبناني للكتاب» :من  2حتى  17آذار (مارس) ـ ـ
دير مار الياس (أنطلياس) ـ ـ لالستعالم04/404510 :

الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

صورة
وخبر

بـدءًا مـن اليـوم لغايـة ّ 19أيـار (مايـو) المقبـل ،يحتضـن متحـف «بوشـكين» الوطنـي للفنـون الجميلـة فـي موسـكو معرضـا بعنـوان «فرانسـيس
ّ
التعـرف
البريطانـي» .الحـدث الروسـي ،يمنـح الجمهـور فرصـة
بيكـون ،لوسـيان فرويـد ومدرسـة لنـدن» الـذي يضـم ثمانيـن لوحـة مـن متحـف «تيـت َ
ْ
ّ
للمـرة األولـى إلـى فصـل مهـم مـن تاريـخ الفـن البريطانـي الحديـث ،واستكشـاف تـراث فنانيـن يسـتخدمان الرسـم التصويـري للتعبيـر عـن تجربتهمـا
الحسـية والشـخصية والمكثفـة (ملادن أنطونـوف ـــ أ ف ب)

ّ
من غزة إلى بيروت :نحو مواجهة التطبيع!

«منوال» تنقل «البرزخ»
إلى «زيكو هاوس»
بعد عروض أقيمت قبل عامني،
تطلق فرقة «منوال» يوم السبت
املقبل مسرحية «البرزخ» (إخراج
وسينوغرافيا :جاد حكواتي ـ
فيديو أنطوان مايير ـ إضاءة
هاغوب ديرغوغاسيان ـ تصميم
صوت وموسيقى ساري موسى
وربيع سالمة) في «استديو لنب»
(الصنائع) في سياق مهرجان
«سطوح الوصل»ّ .
تجسد رؤى
بزيع في هذا العمل حادثة عاشتها
بالفعل عبر انتقالها إلى زمن آخر
خالل خضوعها لعملية إنعاش
قلب بعد توقفه ملدة  35دقيقة،
نتيجة حادث سير .تطرح أسئلة
كثيرة حول فكرة الوجود ،الخلق،
املوت ،وتحديد هذه املفاهيم ،ضمن
إطار اختبار اإلنسان لتجارب
الثابت فيها الوقت الذي ال
مختلفةّ ،
يتوقف بتوقف قلب اإلنسان.

«مسلمون ومسيحيون في مواجهة
التطبيع» :اليوم ـ من الساعة  16:30حتى
 18:30ـ كاتدرائية مار يعقوب السروجي
للسريان األورثوذكس في البوشرية (طلعة
السبتية ـ شارع الفردوس /املنت الشمالي).
لالستعالم03/603737 :
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السبت  9آذار (مارس) الحالي ـ  20:30ـ
«استديو لنب» («زيكو هاوس» ـ الصنائع ـ
بيروت) .لالستعالم71/880564 :

ّ
«ألن التطبيع خيانة وتأكيدًا
ملسؤولية املثقفني والعلماء ورجال
الدين عن قضية فلسطني ،ودفاعًا
عن الحق والعدل» ،تدعو «الحملة
العاملية للعودة إلى فلسطني» ،اليوم
الثالثاء إلى املشاركة في اللقاء
الدولي« :مسلمون ومسيحيون في
مواجهة التطبيع» .يشتمل النشاط
على جلستني متزامنتني بني بيروت
وغزة .في العاصمة اللبنانية ،تقام
الفعاليات في كاتدرائية مار يعقوب
السروجي للسريان األورثوذكس في
البوشرية ،بمشاركة عدد كبير من
الشخصيات ،من بينهم :مطران جبل
لبنان وطرابلس للسريان األرثوذكس
ّ
«تجمع
األب جورج صليبا ،ورئيس
العلماء املسلمني في لبنان» الشيخ
حسان عبد الله ،ورئيس «االتحاد
العاملي لعلماء املقاومة» الشيخ ماهر

حمود .على أن تكون هناك مداخالت
بالصوت والصورة من فلسطني لكل
من :رئيس أساقفة سبسطية للروم
األورثوذكس املطران عطالله حنا،
ورئيس «الهيئة الشعبية العاملية
لعدالة وسالم القدس» األب منويل
ّ
مسلم ،باإلضافة إلى منسق الهيئة
الوطنية العليا ملسيرة العودة
الكبرى والقيادي في «حركة الجهاد
اإلسالمي» خالد البطش ،وخطيب
املسجد األقصى الشيخ عكرمة
صبري ،وغيرهم.

