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المشهد السياسي

ّ
إيران تجدد عرضها بالمساعدة ...هل يقبل لبنان؟

سعر الصرف بال قيود
منذ أكثر من ثمانية أشهر يشهد سعر صرف الليرة مسارًا انحداريًا ،انتهى أمس إلى انخفاض بقيمة الليرة مقابل الدوالر بلغت
نسبته  %62.5مقارنة بالسعر الرسمي ،ما يعني مزيدًا من الفقر والبطالة ،فيما ينتظر ّلبنان وصول فريق صندوق النقد
الدولي لتقديم مساعدة تقنية تتيح له اتخاذ قرار بشأن االستمرار في سداد الديون أو التخلف عنها وإعادة هيكلتها
محمد وهبة
«ال داعـ ــي لـلـهـلــع ال ـل ـيــرة ب ـخ ـيــر» .هي
الـ ـعـ ـب ــارة األك ـ ـثـ ــر شـ ـه ــرة ال ـ ـيـ ــوم عـلــى
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي وعـلــى
طـ ـ ــاوالت امل ـق ــاه ــي وفـ ــي ال ـص ــال ــون ــات.
ّ
تستخدم للتهكم على حــاكــم مصرف
لبنان ريــاض سالمة ورئـيــس جمعية
امل ـصــارف سليم صفير ،وكــل مسؤول
آخــر ّادع ــى أو مــا زال يـ ّـدعــي أن الليرة
بخير .فال أحــد ينسى كيف أن سالمة
اجتمع بالصرافني قبل بضعة أسابيع
وفرض عليهم ّ
التقيد بسعر  2000ليرة
لكل دوالر .يومها ضــرب برجله أرض
الـطــابــق ال ـس ــادس فــي م ـصــرف لـبـنــان.
خرج أعضاء نقابة الصرافني من مكتب
سالمة يضحكون في ّ
سرهم .في اليوم
ّ
ال ـت ــال ــي ان ـش ــق ــت ع ــن الـ ـس ــوق امل ــوازي ــة
ل ـ ــدى ال ـ ـصـ ــرافـ ــن ،س ـ ــوق جـ ــديـ ــدة هــي
”السوق السوداء“ فأصبح لدينا ثالث

األموال الموجودة لدى
مصرف لبنان بالدوالر باتت
أقل من التزاماته تجاه المصارف
بأكثر من  40مليار دوالر
تسعيرات لليرة :السوق النظامية (بني
مـصــرف لـبـنــان واملـ ـص ــارف) ،والـســوق
املـ ــوازيـ ــة (ع ـن ــد الـ ـص ــراف ــن) وال ـس ــوق
الـســوداء حيث كل شخص يمكنه بيع
الدوالر وشراؤه ،سواء كان موظفًا في
مصرف أم صاحب محل صرافة أم فردًا
ّ
عاديًا أم صاحب شركة… لعل سالمة
اع ـت ـقــد أن ال ـس ـي ــاس ــات ال ـن ـقــديــة ت ــدار
ّ
ب ـضــربــات األرجـ ــل فــي األرض ،ولـعــلــه
ّ
تصدق
أيضًا اعتقد أن الناس ال تــزال
م ــا ق ــال ــه ف ــي م ـق ــاب ـل ــة م ـت ـل ـف ــزة عـشـيــة
التجديد له في حاكمية مصرف لبنان:
«طــاملــا أنــا مــوجــود الليرة بخير» .هل
ً
هي فعال بخير؟
فــي الــواقــع ،هـنــاك الكثير مــن املــواقــع
الـ ـت ــي ت ـن ـش ــر ي ــوم ـي ــا ت ـق ـل ـب ــات سـعــر
ص ــرف ال ـل ـيــرة ف ــي ال ـس ــوق ّال ـس ــوداء،
ل ـك ــن أبـ ــرزهـ ــا وأكـ ـث ــره ــا دق ـ ـ ــة مــوقــع
« »Lebaneselira.orgالــذي يستخرج

ارتفعت معدالت الدولرة من  %69.8في نهاية  2018إلى  %75في نهاية ( 2019هيثم الموسوي)

البنك الدولي :هذه شروطي
أكد كبير مسؤولي البنك الدولي لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
فريد بلحاج ،أن «السياسيني يحتاجون إلى التوقف واإلنصات ،ويجب
على الحكومة اللبنانية معالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة ،وتحسني
إمدادات الكهرباء وتحرير قطاع االتصاالت وإصالح التعليم» ،معتبرًا أنها
«كلها أمور ضرورية» .وقال بلحاج إن مبلغ املليار دوالر الذي سبق أن ّ
تعهد
به البنك الدولي كقرض للبنان ،يمكن استخدامه لدعم التقديمات االجتماعية
واالستثمار في الكهرباء ،مشترطًا أن تنفذ الحكومة برنامج «إصالحات»،
كالكهرباء «الذي نحكي فيه منذ سنوات وسنوات» ،و«توجيه إنفاق املوازنة
تنموية ،والحماية االجتماعية وموضوع املياه .كل
إلى مشاريع ذات جدوى ُ َ
ّ
وشدد بلحاج ،في حديث
هذه املواضيع يجب أن [تعالج] بصورة سريعة».
إلى قناة «العربية» السعودية ،على ضرورة «جلوس شركاء لبنان حول
الطاولة للتفاعل مع الحكومة اللبنانية ،ال أن يكون البنك الدولي وحيدًا في
هذا األمر».
(األخبار)

يــومـيــا وف ــي أوقـ ــات مختلفة أسـعــار
م ـب ـي ــع ال ـ ـ ـ ــدوالر وش ـ ــرائ ـ ــه ع ـن ــد ع ــدد
مــن الـصــرافــن فــي مختلف املـنــاطــق.
يعرض هذا املوقع ثالثة أسعار لليرة
مقابل ال ــدوالر :في السوق النظامية
سعر الدوالر ثابت عند  1507.5ليرات
وس ـط ـيــا ،وف ــي ال ـســوق امل ــوازي ــة عند
الصرافني ّ
يحدد املوقع سعر الشراء
بـ 2000ليرة من دون ذكر سعر املبيع،
والسعر الثالث فــي الـســوق الـســوداء
حـيــث الـسـعــر ي ــوم أم ــس ب ــدا كــاآلتــي:
ع ـن ــد الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ك ـ ــان سـعــر
شــراء ال ــدوالر  2375ليرة وكــان سعر
مـبـيـعــه  2450ل ـي ــرة ،وع ـنــد ال ــواح ــدة
والـ ـنـ ـص ــف ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ص ـ ــار سـعــر
الشراء  2450ليرة وسعر املبيع 2525
ل ـي ــرة .عـمـلـيــا ،ف ــإن ال ـس ـعــر الــوسـطــي
ً
وشراء ،يبلغ 2450
ليوم أمس مبيعًا
ليرة مقابل الــدوالر الواحد ،أي أعلى
بقيمة  942.5ليرات مقارنة مع السعر
الـنـظــامــي امل ـحـ ّـدد مــن مـصــرف لبنان
ب ـن ـحــو  1507.5لـ ـي ــرات وس ـط ـي ــا ،أو

بنسبة زيادة تبلغ .%62.5
إذًا ،ك ـمــا ي ـظ ـهــر ،ف ــإن ال ـل ـي ــرة ليست
بخير أبـدًا .عمليًا ،هذه التقلبات في
السعر ال تشغل بــال املتابعني الذين
ب ــات واض ـح ــا لــدي ـهــم م ـنــذ منتصف
السنة املاضية أن املسار االنـحــداري
لـسـعــر ال ـل ـي ــرة سـيـطــر ع ـلــى ال ـس ــوق.
ويـ ـشـ ـي ــر ه ـ ـ ـ ــؤالء إل ـ ـ ــى أن األح ـ ـ ـ ــداث
املترابطة مع سعر الليرة هي السبب
املباشر لهذه التقلبات ،كالذي حصل
منذ يومني بعد إعــان شركة طيران
الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ب ـيــع ت ــذاك ــر الـسـفــر
بــالــدوالر األمـيــركــي (قبل أن تتراجع
ّ
فــي الـيــوم نفسه) ،لكن هناك أسبابًا
بـنـيــويــة تــدفــع فــي ه ــذا االت ـج ــاه منذ
فترة طويلة؛
ّ
ف ـم ــع ت ـق ــل ــص اح ـت ـي ــاط ـي ــات م ـصــرف
لبنان بالعمالت األجنبية مــن 35.5
م ـل ـيــار دوالر ف ــي ن ـهــايــة  2018إلــى
 ّ 29.5مـلـيــار دوالر ف ــي نـهــايــة 2019
وتدخل مصرف لبنان بائعًا للدوالر
بقيمة  3مليارات دوالر بني حزيران

ً
 2019وأي ـ ـلـ ــول  ،2019وص ـ ـ ــوال إل ــى
فـقــدانــه نـحــو  500مـلـيــون دوالر بني
أول ش ـب ــاط  2020وال ـخ ــام ــس عشر
م ـن ــه ،ورغـ ــم اح ـت ـســاب  5.7م ـل ـيــارات
دوالر من سندات اليوروبوندز التي
يحملها مصرف لبنان في محفظته
ض ـمــن اح ـت ـيــاط ـيــات م ـص ــرف لـبـنــان
بــال ـع ـمــات األج ـن ـب ـي ــة ،ومـ ــع ازدي ـ ــاد
الـتــزامــات مـصــرف لبنان بقيمة 800
مـ ـلـ ـي ــون دوالر فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة…
بـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـتـ ـكـ ـش ــف ظـ ـ ــواهـ ـ ــر م ـت ـص ـلــة
ب ـس ـعــر الـ ـص ــرف نــاج ـمــة ع ــن ضعف
ق ــدرة مـصــرف لـبـنــان فــي ال ــدف ــاع عن
السعر املدعوم ،أي السعر املعلن منه
ومعمول به فقط لــدى املـصــارف ،من
أب ــرزه ــا ن ـشــوء ثــاثــة أس ـ ــواق لسعر
ال ـ ـصـ ــرف ،وفـ ـ ــرض امل ـ ـصـ ــارف ق ـي ــودًا
وضــوابــط على حرية سحب األمــوال
وت ـحــوي ـل ـهــا… ك ــل ذل ــك زاد م ــن هلع
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات املـ ـص ــرفـ ـي ــة
ول ـ ـجـ ــأوا إلـ ــى ت ـح ــوي ــل أم ــوالـ ـه ــم مــن
الليرة إلى الدوالر ،فارتفعت معدالت
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الــدولــرة مــن  %69.8فــي نهاية 2018
إلى  %75في نهاية .2019
عمليًا ،لم يعد هناك استقرار في سعر
صرف الليرة .وبات السعر ينخفض
ويـ ــرت ـ ـفـ ــع ربـ ـ ـط ـ ــا ب ـ ـ ــأح ـ ـ ــداث ي ــوم ـي ــة
ل ـي ــس ب ــالـ ـض ــرورة أن تـ ـك ــون مــال ـيــة
واقتصادية ،وإن كان تأثير األحداث
املالية أكبر ،مثل إعالن شركة طيران
الشرق األوســط اململوكة من مصرف
ل ـب ـن ــان أنـ ـه ــا س ـت ـب ـيــع ت ــذاك ــر الـسـفــر
بالدوالر ،ومثل الحديث عن التوقف
عــن س ــداد س ـنــدات ال ـيــوروبــونــدز أو
االستمرار في دفعها.
األم ــر األخ ـيــر ،أي الـتــوقــف عــن الدفع
أو االس ـت ـم ــرار ف ـي ــه ،ي ـس ـت ـحــوذ على
ن ـقــاش واسـ ــع ب ــن مــؤيــد وم ـع ــارض.
حــاكــم مـصــرف لبنان ري ــاض سالمة
واملـ ـص ــارف ي ــري ــدون االس ـت ـم ــرار في
ال ـ ــدف ـ ــع ،ول ـ ــو مـ ــن حـ ـس ــاب امل ــودع ــن
أن ـف ـس ـه ــم .فـ ــاألمـ ــوال املـ ـت ــواف ــرة ل ــدى
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـن ـ ــان بـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،أي
احتياطياته ،هــي أقــل مــن التزاماته
تـجــاه امل ـصــارف بأكثر مــن  40مليار
دوالر ،وامل ـصــارف لــم يعد بإمكانها
ال ــدف ــع ل ـل ـمــودعــن ب ــال ــدوالر ،وب ــدأت
تخفض سقف السحوبات املمنوحة
لـهــم إل ــى أدن ــى ال ـح ــدود ( 200دوالر
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا) .تـ ـقـ ـنـ ـي ــا ،ه ـ ـنـ ــاك ح ــال ــة
إف ـ ــاس واس ـع ــة ب ــن م ـص ــرف لـبـنــان
واملـصــارف من دون أن ّيضاف إليها
ح ـج ــم ال ـ ـقـ ــروض امل ـت ـع ــث ــرة وال ـس ـعــر
السوقي لسندات اليوروبوندز التي
تحملها امل ـص ــارف ،وبــاتــت قيمتها
أقــل من قيمة االستثمار فيها بنحو
 9مليارات دوالر.
رغم ذلــك ،ال يــزال النقاش دائـرًا حول
ال ــدف ــع أو ال ـت ـخ ـلــف ع ـن ــه .وقـ ــد طلب
لـبـنــان مـســاعــدة تقنية مــن صـنــدوق
النقد الدولي ،ووافق هذا األخير على
إرسـ ــال رئ ـيــس مـهـمــة ي ـعــاونــه اثـنــان
من أجــل تقديم هــذه املساعدة .فريق
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد ي ـص ــل إلـ ــى ب ـي ــروت
مساء األربعاء ،ويبدأ اجتماعاته في
لبنان يوم الخميس .يتوقع أن ّ
يقدم
الصندوق املساعدة من خالل تحليل
استدامة الدين العام الــذي يظهر أن
هــذا الــديــن بــات خ ــارج الـسـيـطــرة ،ما
يــوجــب إع ــادة هيكلته .ستكون هذه
ّ
سيقرر على أساسها
النتيجة التي
لبنان التوقف عن الدفع أو االستمرار
ف ـيــه .ال ـخ ــوف م ــن أن ص ـن ــدوق النقد
سـيـقــدم نـصـيـحــة لـلـحـكــومــة بــزيــادة
ال ـضــرائــب ،وأن يـقـتــرح خـفــض سعر
الليرة بشكل رسمي ،ما يعني كارثة
اجتماعية واقتصادية.

ّ
جدد رئيس مجلس الشورى
في إيران علي الريجاني،
في محادثاته أمس مع
الرؤساء الثالثة ،العرض
اإليراني بتقديم المساعدة
الى لبنان للخروج من أزمته
االقتصادية ،ال سيما في
ملف الكهرباء .فهل تتحررّ
الحكومة اللبنانية من
اإلمالءات الغربية وتتخذ قرارًا
جريئًا بقبول الدعم؟
الريجاني :مستعدون لدعم لبنان في المجاالت الصناعية والزراعية واالقتصادية كافة (مروان بو حيدر)

ت ـ ـتـ ـ َ
ـاه ــر ال ـق ـلــق
ـزايـ ــد فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت مـ ـظُ ـ ِ
ّ
الناجم من دخول البالد املربع األحمر
َِ
قـ ـب ــل ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا ع ـل ــى اس ـت ـح ـقــاق
الـ ـ ـي ـ ــوروب ـ ــون ـ ــد ( 9آذار) ،فـ ـيـ ـم ــا ب ــدأ
ال ـل ـب ـنــان ـيــون ي ـف ـ ِق ــدون ش ـب ـكــات األم ــان
ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ل ـح ـظــة اش ـ ـتـ ــداد األزمـ ــة
امل ــال ـي ــة  -االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .وف ـي ـم ــا ت ـبــدو
ّ
السلطة محشورة بني فكي َخيار الدفع
أو عدمه ،في ظل تهويل بلغ مستويات
«الـ ـتـ ـه ــدي ــد» ،ت ـت ـ ّـجــه غــال ـب ـيــة م ـكــونــات
ال ـفــريــق ال ــداع ــم لـلـحـكــومــة إل ــى تثبيت
«الءاتـ ـه ــا» فــي وج ــه تـســديــد الــدفـعــات،
ُ
سينجم عــن االجتماعات
بانتظار مــا
التي ستجريها بعثة خـبــراء صندوق
ـصــل فــي اليومني
النقد الــدولــي الـتــي تـ ِ
املـقـبـلــن ال ــى ب ـي ــروت لـتـقــديــم م ـشــورة
ّ
بالغ
للحكومة ،وذلك في مــوازاة تطور ِ
األه ـم ـيــة ت ـمـ ّـثــل ف ــي ال ــزي ــارة ال ـت ــي ق ــامَ
بها رئـيــس مجلس الـشــورى فــي إيــران
ع ـل ــي الريـ ـج ــان ــي ،آتـ ـي ــا م ــن ال ـعــاص ـمــة
الـســوريــة دم ـشــق ،إذ ج ـ ّـدد فــي لـقــاءاتــه
ال ـتــي ع ـقــدهــا ،وال سـيـمــا م ــع ال ــرؤس ــاء
الـثــاثــة ،اسـتـعــداد إي ــران ملـ ّـد يــد الـعــون
إلى البنان في مجاالت عديدة (التجارة
والكهرباء واملاء والغاز وكذلك القطاع
الــزراعــي والـنـفــط والـبـتــروكـيـمــاويــات)،
ُ
ومـ ـس ــاع ــدت ــه ع ـل ــى ت ـح ـس ــن أوض ــاع ــه
االق ـت ـص ــادي ــة .وه ــو م ــا أشـ ــار إل ـي ــه في
مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة
اإليرانية في بيروت ،حيث أكد أن «كل
ال ـط ــروح ــات االي ــران ـي ــة ت ـجــاه ل ـب ـنــان ال
تــزال مطروحة ،ونحن ال نخفي دعمنا
للمقاومة ،ونحن بحثنا الـيــوم جميع
م ـ ـجـ ــاالت الـ ــدعـ ــم ل ـل ـب ـن ــان ،خ ـ ــال ل ـقــاء
املـ ـس ــؤول ــن ،ف ــي املـ ـج ــاالت الـصـنــاعـيــة
واالقـتـصــاديــة والــزراع ـيــة» .وأش ــار إلى
أن «لبنان ّ
يمر بمرحلة حساسة ،ونحن
ّ
نأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة من

قضية الفاخوري...
الضغوط األميركية مستمرة
ُ
علمت «األخبار» أن مساعي حثيثة ال تزال تبذل داخل لبنان لإلفراج عن ُ العميل عامر
الفاخوري ،بذريعة وضعه الصحي ،إثر إجراء فحوص طبية له قيل إنها تظهر إصابته
بمرض السرطان .وقالت مصادر مطلعة على القضية إن األميركيني ال يتوقفون عن
الضغط على املسؤولني اللبنانيني ،وتوجيه رسائل التهديد لهم ،بضرورة اإلفراج عن
الفاخوري وتركه يغادر إلى الواليات املتحدة االميركية ،وإال فإن عقوبات شديدة ستنزل
على لبنانّ .
ونبهت املصادر إلى ضرورة متابعة القضية ،ألن الضغوط األميركية في السر
أكبر من تلك املعلنة ،والتي ّ
عبر عنها أعضاء في الكونغرس لوسائل إعالم أميركية .ورأت
املصادر أن بعض القوى السياسية مستعد ملقايضة الفاخوري برضى الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،فيما قال سياسي واسع االطالع إن االهتمام األميركي بالفاخوري يكاد يكون
غير مسبوق ،ويوحي بأن العميل االسرائيلي تربطه صالت قوية باألجهزة األميركية .وقال
السياسي إنه لم يسبق أن زار لبنان مسؤول بمستوى وكيل وزير الخارجية ،ديفيد هيل،
وعلى جدول أعماله بند وحيد ،وهو املطالبة باإلفراج عن الفاخوري.
(األخبار) (تصوير مروان بو حيدر)

ّ
تخطي الـصـعــوبــات كــافــة ،ونـحــن على
كامل االستعداد للتعاون في املجاالت
كافة».
ال ـعــرض اإلي ــران ــي املـتـجـ ّـدد يــأتــي فيما
تــزداد حاجة لبنان إلــى الدعم على كل
الـصـعــد ،مــا يـطـ َـرح ال ـســؤال حــول قــدرة
ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس ح ـ ّـس ــان دي ـ ــاب عـلــى
ت ـح ـ ّـدي ال ـف ـي ـتــوات ال ـغــرب ـيــة ،وتـحــديـدًا
األمـيــركـيــة والخليجية ،الـتــي رضخت
لـ ـه ــا ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،إذ ك ــان
ب ـعــض مـكــونــاتـهــا يـخـضــع ل ــإم ــاءات
األميركية ،إما بسبب الجنب السياسي
أو االنـصـيــاع لسياسات واشـنـطــن في
املـنـطـقــة .وان ـع ـكــس ذل ــك رف ـَضــا ُمطلقًا
ألي عرض إيراني مهما بلغ حجمه أو
فائدته ،مــع اإلص ــرار على حصر قبول
املـســاعــدات مــن جـهــات ُم ـحــددة ،وإبـقــاء
َ
تحت وصاية الغرب .بمعنى آخر،
لبنان
ف ــإن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة وامل ـســؤولــن
اللبنانيني هم اليوم أمام اختبار جرأة
التخاذ قرار بقبول العرض اإليراني من
دون التنسيق مع الغرب.
َ
الري ـجــانــي ال ــذي وص ــل م ـســاء أول من
أم ــس ،بــدأ لـقــاءاتــه الرسمية باجتماع
مــع رئيس الجمهورية العماد ميشال
ً
ع ـ ــون ،ن ــاق ــا إل ـي ــه رس ــال ــة م ــن نـظـيــره
اإليــرانــي الشيخ حسن روحــانــي بشأن
العالقات الثنائية وتطويرها ،متمنيًا
للحكومة اللبنانية الـجــديــدة النجاح
في مهمتها ،وتضمنت تجديد الدعوة
االي ــرانـ ـي ــة ل ـل ــرئ ـي ــس ع ـ ــون ال ـ ــى زي ـ ــارة
طـ ـه ــران .ك ـمــا ال ـت ـقــى رئ ـي ــس الـحـكــومــة
ح ـس ــان دي ـ ــاب ،وتـ ـ ّـم ع ــرض ال ـت ـطــورات
اإلقليمية ،إضافة الى العالقات الثنائية
بني لبنان وإيران .الريجاني زار والوفد
املرافق له مقر الرئاسة الثانية في عني
ال ـت ـي ـن ــة ،ح ـي ــث ال ـت ـق ــى رئ ـي ــس مـجـلــس
النواب نبيه بريّ ،
وتم عرض العالقات

ال ـث ـن ــائ ـي ــة بـ ــن ل ـب ـن ــان وال ـج ـم ـه ــوري ــة
اإلسالمية اإليــرانـيــة .وفــي خــال اللقاء
الــذي استغرق أكثر من ساعة ونصف
ّ
س ــاع ــة ،ت ـخــل ـل ـتــه م ــأدب ــة غ ـ ــداء أقــام ـهــا
الرئيس بــري على شــرف ضيوفه ،قال
بــري لضيفه إن «فــي الــوحــدة ق ــوة ،وال
خ ـيــار أم ــام الـلـبـنــانـيــن وأمـ ــام شـعــوب
املنطقة واألمـتــن العربية واإلسالمية
سـ ــوى االح ـت ـك ــام الـ ــى م ـن ـطــق ال ــوح ــدة
والـتــاقــي وال ـح ــوار» .وفــي هــذا اإلط ــار،
لفت الرئيس بـ ّـري إلى أن «اللقاء جرى
خالله البحث في تطورات املنطقة ،وفي

بري :األولوية اليوم
ّ
لملفي «اليوروبوند»
والكهرباء

ملفات عــديــدة» ،مشيرًا أمــام زواره إلى
أن «الري ـج ــان ــي جـ ـ ّـدد اس ـت ـع ــداد إي ــران
ملـســاعــدة لـبـنــان فــي م ـجــاالت مختلفة،
من الكهرباء الى األدويــة الى املشتقات
ً
ـا« :فــي انتظار أن َ
يقبل
النفطية» ،قــائـ
اللبنانيون بــذلــك» .بــري ،وفــي معرض
حــدي ـثــه ع ــن األزمـ ـ ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،أك ــد أن
ه ـنــاك أولــوي ـتــن ال ـي ــوم بــالـنـسـبــة إلـيــه
«األولـ ــى س ـنــدات الـيــوروبــونــد حـيــث ال
ي ــزال الـعـمــل ج ــاري ــا عـلــى تـكــويــن ملف
كامل في هذا الشأن ،وأمامنا أسبوعان
ّ
لبته ،والثاني هو ملف الكهرباء الذي
يستنزف مالية الدولة بملياري دوالر
س ـن ــوي ــا» ،مـ ـج ــددًا الـ ـق ــول إن «امل ـعــركــة

املقبلة ستكون معركة الكهرباء وإيجاد
ّ
حل جذري ،ألنها واحدة من اإلنجازات
يجب أن نحققها».
التي ِ
واس ـت ـق ـب ــل األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـح ــزب ال ـلــه
ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــر الـ ـل ــه الري ـج ــان ــي
وال ــوف ــد امل ــراف ــق ،ف ــي ح ـض ــور الـسـفـيــر
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي م ـح ـم ــد جـ ـ ــال ف ـ ـيـ ــروز ن ـيــا،
ح ـيــث «ت ــم اس ـت ـع ــراض آخ ــر األوضـ ــاع
فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات الـ ـج ــاري ــة
وسـبــل مواجهة التحديات السياسية
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة» ،بـحـســب
بـيــان لـلـعــاقــات االعــامـيــة فــي الـحــزب.
وكـ ـ ــان الريـ ـج ــان ــي ق ــد ال ـت ـق ــى ف ــي مـقــر
السفارة االيرانية ممثلني عن الفصائل
الفلسطينية أش ــادوا بالدعم اإليــرانــي
املستمر للقضية الفلسطينية ورفض
صفقة الـقــرن ،واعتبارها فرصة جدية
ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ــوحـ ــدة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فــي
وج ــه االحـ ـت ــال واملـ ــؤامـ ــرة األم ـيــرك ـيــة.
وخالل لقائه مجموعة من الشخصيات
السياسية اللبنانية في مقر إقامته في
بـيــروت ،أكــد أن صفقة القرن قد ماتت،
الفتًا الى ُم ّ
ضي الجمهورية اإلسالمية
فــي مـســار االكـتـفــاء الــذاتــي واالقـتـصــاد
العقوبات القاسية
املقاوم في مواجهة
ِ
ُ
وال ــا إنـســانـيــة الـتــي تـفــرضـهــا االدارة
االمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـشـ ـع ــب االي ـ ــران ـ ــي.
ورأى «أننا لسنا بحاجة إلــى أن نقوم
بزيارات رسمية لتحقيق انسجام بني
قــوى مـحــور املـقــاومــة ،وال ــزي ــارات التي
قمت بها إلى سوريا ولبنان أتاحت لي
فرصة لقاء قادة املقاومة في البلدين».
وتــابــع« :حــزب الله ليس إرهــابـيــا ،ولن
نسمح ألي دولة بتصنيفه على قائمة
ّ
وتصدى
اإلرهاب ،والحزب سند للبنان
لـلـعــدوان اإلســرائ ـي ـلــي ،وه ــو رأس مــال
كبير للبنان الشقيق».
(األخبار)
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لبنان

لبنان
تقرير
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(هيثم
الموسوي)

ّ
ّ
أوجيرو تحذر من توقف الصيانة

 11مليار ليرة فارق قيمة العقد بين الوزارة والهيئة
فتحت النيابة العامة في ديوان
المحاسبة التحقيق في ملف العقد
ّ
الموقع بين وزارة االتصاالت وأوجيرو.
وأول الغيث فارق بقيمة  11مليار
ليرة بين النفقات التقديرية التي حازت
موافقة الديوان ،بالرغم ّمن تنفيذ ً
العقد ،وبين النفقات المحققة فعال،
التي كان يفترض الموافقة عليها لو
تحول العقد إلى عقد مصالحة .لكن إلى
حين انتهاء التحقيق ،فإن رئيس أوجيرو
راسل وزير االتصاالت طالل حواط ليعلمه
أن الهيئة لم تعد قادرة على القيام
بأعمالها نتيجة عدم صرف األموال لها
إيلي الفرزلي
لم يقفل ملف ّموافقة ديوان املحاسبة
على العقد املوقع بني ّوزارة االتصاالت
وأوجيرو .جديده تلقي املدعي العام
لدى الديوان فوزي خميس رسالتني
مــن وزي ــري االت ـص ــاالت ط ــال حــواط
واملالية غــازي وزنــي ،يؤكدان فيهما
االلتزام بعدم صرف قيمة العقد إلى
حني انتهاء التحقيق القضائي الذي
فتحته النيابة العامة لــدى الــديــوان.
التحقيق مــرتـبــط بــأمــريــن ،أحدهما

ّ
عقد الصيانة والتشغيل املــوقــع بني
وزارة االتـ ـص ــاالت وأوج ـ ـيـ ــرو ،ال ــذي
ق ــررت الـغــرفــة الـســابـعــة فــي الــديــوان
إعطاءه املوافقة املسبقة ،بالرغم من
انتهاء السنة ،وبالرغم من املطالعتني
اللتني ّ
قدمهما كل من رئيس الديوان
محمد بدران وخميس ،وطلبا فيهما
إعادة النظر في القرار ،ملا يحتويه من
مخالفات قانونية ،أبرزها عدم جواز
املوافقة املسبقة بمفعول رجعي ،على
ُّ
عقد نفذ بكامله.
ال ـت ـح ـق ـي ــق ب ـ ـ ــدأ ب ــالـ ـفـ ـع ــل .ال ـن ـي ــاب ــة
العامة طلبت املستندات ذات الصلة
م ــن أوج ـ ـيـ ــرو ،ك ـمــا اس ـت ــدع ــت مــديــر
املــال ـيــة ف ــي الـهـيـئــة مـحـمــد محيدلي
السـ ـتـ ـيـ ـض ــاح ــه ع ـ ــن قـ ـيـ ـم ــة املـ ـب ــال ــغ
امل ــدف ــوع ــة ف ــي ال ـع ــام  .2019ك ـمــا تـ ّـم
التواصل مع مديرة املحاسبة العامة
في وزارة املالية رجاء الشريف ،التي
أوضـ ـح ــت أن ال ـه ـي ـئــة تـ ـص ــرف ،منذ
سنوات ،من دون موازنة.
ف ــي ال ـ ـقـ ــراءة األولـ ــويـ ــة لـلـمـسـتـنــدات
املـ ـق ــدم ــة مـ ــن أوج ـ ـ ـيـ ـ ــرو ،تـ ـب ـ ّـن أن ـهــا
صرفت ،خالل العام  53 ،2019مليار
ليرة ،في حني أن ما طلبته في العقد
ال ـ ــذي واف ـ ــق عـلـيــه الـ ــديـ ــوان كـ ــان 64
مـلـيــار ل ـيــرة .ف ــارق الـ ــ 11مـلـيــار ليرة
ه ــو أس ــاس املـشـكـلــة .ف ــال ــدي ــوان ،في
مــوافـقـتــه املـسـبـقــة ،واف ــق عـلــى املبلغ
ال ـت ـق ــدي ــري ،ألن ال ــرق ــاب ــة امل ـس ـب ـقــة ال
تفرض التدقيق فــي طريقة الصرف
وال ـف ــوات ـي ــر أو ال ـع ـق ــود امل ـب ــرم ــة مــع
املـ ّ
ـورديــن ،بل يتم خاللها التأكد من

وج ــود االع ـت ـمــاد والـسـنــد الـقــانــونــي
للصرف .وعليه ،فقد وافـقــت الغرفة
التي ترأستها القاضية زينب حمود
ع ـل ــى ال ـع ـق ــد ،ب ـع ــد ت ـع ــدي ــل عـ ــدد مــن
بـ ـن ــوده ،ب ـح ـجــة اس ـت ـم ــراري ــة املــرفــق
ال ـعــام .وه ــي بــذلــك أص ـ ّـرت عـلــى عــدم
إلى املوافقة
التمييز بني عقد بحاجة ّ
املسبقة لينفذ وبني عقد نفذ بأكمله
قـبــل ال ـح ـصــول عـلــى امل ــواف ـق ــة ،علمًا
بــأن مــا يصح فــي الحالة األول ــى ،أي
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ت ـق ــدي ــرات ال ـص ــرف،
ال يـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ـص ــح فـ ــي ال ـح ــال ــة
ّ
وتحول
الثانية ،أي بعد تنفيذ العقد
ً
ال ـت ـقــديــرات إل ــى أرقـ ــام مـنـفــذة فـعــا.
وه ـ ـ ــو الـ ـسـ ـب ــب الـ ـ ـ ــذي جـ ـع ــل ب ـ ـ ــدران
وخميس يطلبان تحويل امللف إلى
ع ـقــد م ـصــال ـحــة ي ـع ــرض ع ـلــى هيئة
االس ـت ـش ــارات وال ـت ـشــريــع ف ــي وزارة
الـعــدل قبل املــوافـقــة عليه .لــو حصل
ذل ــك ،لكن ســار العقد نحو التنفيذ،
بعد التدقيق في املصاريف ،وألمكن
املــوافـقــة على النفقات املحققة فقط
ال على تقديرات لن تسهم سوى في
زي ـ ــادة ال ـع ـجــز ف ــي امل ــوازن ــة .وعـلـيــه،
ف ــإن ال ـخــاف ال ــذي ظـهــر إل ــى العلن،
ُ
وعـ ـ ّـبـ ــر ع ـن ــه فـ ــي ل ـج ـن ــة االت ـ ـصـ ــاالت
ال ـ ـن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ل ـ ـيـ ــس خ ـ ــاف ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
ب ــاالج ـت ـه ــاد ال ـق ــان ــون ــي ك ـم ــا ح ــاول
البعض تـصــويــره ،بــل هــو خــاف له
تأثير مباشر على املال العام ،لكونه
أدى ،أو كـ ــاد ي ـ ــؤدي (لـ ــو ل ــم يـطـلــب
خميس وقــف التنفيذ) إلــى خسارة
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة  11مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة لـيـســت

أوجيرو بحاجة إليها ،وهي بالتالي
ُ
س ــت ـض ــاف إلـ ــى فــائ ـض ـهــا م ـب ــاش ــرة.
وهــذا الهدر تتضاعف خطورته في
ظ ــل األزمـ ـ ــة ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي يعيشها
ّ
ل ـب ـنــان ،خــاصــة أن ــه ي ـشــكــل مـحــاولــة
إلك ـس ــاب ال ـغ ـيــر رب ـحــا غ ـيــر م ـشــروع
على حساب اإلدارة ،إذ تشير املــادة
 57مــن قــانــون دي ــوان املحاسبة إلى
أن ــه يـعــاقــب بــال ـغــرامــة وبــالـعـقــوبــات
ال ـج ــزائ ـي ــة وامل ـس ـل ـك ـي ــة الـ ـت ــي يـمـكــن
أن ت ـق ـضــي ب ـه ــا املـ ــراجـ ــع املـخـتـصــة
كــل مــن اكـتـســب أو ح ــاول أن ّ
يكسب
األش ـ ـخـ ــاص الـ ــذيـ ــن ي ـت ـع ــاق ــدون مــع
اإلدارة ربحًا غير مشروع ،علمًا بأن
العقوبات نفسها تنطبق على «من
أهـمــل ع ــرض إح ــدى املـعــامــات على
الــرقــابــة املـسـبـقــة ل ــدي ــوان املـحــاسـبــة
أو وضع موضع التنفيذ معاملة لم
تعرض على هذه الرقابة».
ً
لـ ـك ــن ب ـ ـ ــدال مـ ــن تـ ـح ــوي ــل املـ ـل ــف إل ــى
ع ـقــد م ـصــال ـحــة ت ــواف ــق ع ـل ـيــه هيئة
االستشارات والتشريع ويخلص إلى
ً
إع ـطــاء أوج ـي ــرو مــا صــرفـتــه ف ـعــا ال
ما افترضت أنها ستصرفه ،أصـ ّـرت
الغرفة املعنية في الديوان على إعفاء
الهيئة من موجب الذهاب إلى هيئة
االستشارات وتوقيع عقد مصالحة
مـ ــع وزارة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
خميس أش ــار فــي كتابه إلــى رئيس
ه ـي ـئــة أوجـ ـي ــرو ع ـم ــاد ك ــري ــدي ــة إلــى
أنــه «لحفظ حقوق أوجـيــرو وحقوق
الغير املترتبة في حال ثبوت تنفيذ
خــدمــات وأع ـم ــال صـيــانــة اقتضتها

يتحمل
من ّ
المسؤولية هو وزارة
االتصاالت التي تتأخر
في توقيع العقود

ضـ ــرورة تسيير املــرفــق ال ـع ــام ،فإنه
يـ ـمـ ـك ــن ت ـط ـب ـي ـق ــا مل ـ ـبـ ــدأ ع ـ ـ ــدم إث ـ ـ ــراء
اإلدارة عـلــى ح ـســاب ال ـغ ـيــر ،توقيع
عقود مصالحة في هــذا الخصوص
وع ــرض ـه ــا ع ـلــى هـيـئــة ال ـت ـشــريــع ثم
على رقابة ديــوان املحاسبة بحسب
األص ـ ـ ـ ــول .بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى أوجـ ـي ــرو،
عقد املصالحة يعني تأخير قبض
املستحقات إلى أجل بعيد .وهذا قد
يـخـلــق مـشـكـلــة ف ــي الـسـيــولــة وق ــدرة
الهيئة على القيام باألعمال املطلوبة
ً
م ـن ـهــا .م ــن يـتـحـ ّـمــل امل ـســؤول ـيــة أوال
وأخيرًا ،بحسب مصادر مطلعة ،هو
وزارة االتـ ـص ــاالت ،ال ـتــي تـتــأخــر في
توقيع العقود .هذا ما فعلته في العام
 ،2017وهذا ما فعلته في العام 2019
(انـتـظــرت حتى  2019/11/27حتى
ترسل العقد إلــى دي ــوان املحاسبة)،
بحجة تأخر إقرار املوازنة ّ
(أقرت في
شهر ت ـمــوز) .ويـبــدو أن األم ــر نفسه
يتكرر اليوم .فأوجيرو التي أرسلت

ّ
ُ َ
محاضر التحقيق في ملف «النافعة» :لهذه األسبــاب س ِجنت هدى سلوم!

ع ـق ــد  2020إل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي شـهــر
تشرين االول ،ال تزال تنتظر تنفيذه،
ع ـل ـمــا ب ــأن ــه ل ــم يـ ـح ـ ّـول إلـ ــى ال ــدي ــوان
للحصول على موافقته املسبقة عليه
قـبــل تــألـيــف الـحـكــومــة الـحــالـيــة .أمــا
بعد تأليفها ،فقد طلب وزيــر املالية
الجديد تعديلها لناحية اســم وزير
االتصاالت وتوقيعها من قبل الوزير
الجديد .وبالفعل ،حصل ذلك ،لكنها
لم ّ
تحول إلى الديوان بعد.
ل ــم يـنـتــه األم ـ ــر ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد ،فقد
بدأت أوجيرو بالتهديد بالتوقف عن
الصيانة ،بحجة عــدم توافر األمــوال.
وتأكيدًا لذلك ،راســل رئيس أوجيرو
عماد كريدية وزيــر االتـصــاالت طالل
ح ــواط فــي  6شـبــاط الـحــالــي ،ليعلمه
ب ـ ــأن وق ـ ــف ص ـ ــرف ق ـي ـمــة ع ـق ــد 2019
ّ
سـيـعــطــل ع ـمــل ال ـه ـي ـئــة ،وسينعكس
سلبًا على نوعية الخدمات وجودتها،
ويمنعها مــن تــأديــة مهامها املوكلة
إلـيـهــا ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ب ـنــود ع ـقــدي 2019
و ،2020خ ــاص ــة أن ـه ــا بـنـتـيـجــة عــدم
تنفيذ العقد لــم تدفع أي مستحقات
للغير مــن ج ـ ّـراء األع ـمــال الـتــي قاموا
بـ ـه ــا مل ـص ـل ـح ــة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة .وب ــالـ ـفـ ـع ــل،
تفيد املـعـلــومــات ب ــأن أوج ـي ــرو بــدأت
بإجراءات تقشفية جدية ،حيث أوقفت
أغلب املـصــاريــف االستثمارية ،فيما
تنفذ أعـمــال الصيانة بالحد األدنــى
امل ـم ـكــن ،ان ـطــاقــا م ــن أن احتياطيها
ّ
محملة
مــن األمـ ــوال قــد نـفــد بـكــامـلــه،
املسؤولية لوزارة االتصاالت ،الطرف
األول فــي العقد ،وطالبة منها «أخــذ
العلم والتوجيه».

تقرير

قاضي التحقيق جورج رزق رئيسة هيئة إدارة السير
ترك ّ
ّ
هدى سلوم ُالمدعى عليها بجرم اإلثراء غير المشروع
إقامة .وأخلي سبيل أبرز السماسرة في الملف مع
بسند ّ
سائق سلوم ،قبل أن يخرج تباعًا باقي الموظفين الذين
جرى استجوابهم بشبهات فساد .في ما يأتي مضمون
التحقيقات التي أجراها جهاز أمن ّالدولة مع موظفي
«النافعة» ،والتي تسببت بتوقيف سلوم واآلخرين.
تحقيقات اولية قابلة للنقض ،وال تزال عرضة لتمحيص
القاضي ،قبل أن يصدر قراره االتهامي
رضوان مرتضى

(مروان طحطح)

ّ
ّ
يــت ـفــق ك ـث ـي ــرون ع ـلــى أن ه ـي ـئــة إدارة
الـسـيــر واآلل ـي ــات واملــرك ـبــات املـعــروفــة
باسم «النافعة» واحدة من أكبر أوكار
الـ ـه ــدر والـ ـفـ ـس ــاد ف ــي ل ـب ـن ــان .ق ـصـ ٌـص
ُ
كثيرة تــروى عن «تسعيرة» ،من تحت
ال ـطــاولــة ،لـكــل خــدمــة ُيـقــدمـهــا موظف
أو سمسار ،وعــن «رس ــوم» يتقاضاها
هــؤالء لوضع إشــارة على دفتر السير
تسمح لحامله بقيادة دراجة نارية من
دون امـتـحــان ،وعــن فــوضــى الحصول
ع ـل ــى دف ــات ــر قـ ـي ــادة دولـ ـي ــة وص ـك ــوك
بـيــع س ـي ــارات وال ـتــاعــب بالتسعيرة
ال ـج ـمــرك ـيــة ...ه ـكــذا كــانــت «ال ـنــاف ـعــة»،
دائمًا وعلى مدى سنوات طوال ،منجمًا
يـ ُّ
ـدر ذهـبــا على املوظفني والسماسرة
وعلى ّ
القيمني عليها.

في حزيران املاضي .دهمت ّ
قوة من أمن
الدولة ّ
مقر هيئة إدارة السير وأوقفت
ال ـس ـم ـســار ج ــوزي ــف ح .ب ـعــدمــا عـثــرت
ف ــي ح ــوزت ــه عـلــى ع ـش ــرات م ــن صـكــوك
بـيــع ال ـس ـيــارات بـطــريـقــة مـخــالـفــة .كما
ُع ـثــر فــي هــاتـفــه عـ ّلــى رس ــائــل صوتية
واتصاالت ّبينت أنه كان يدفع ماليني
الليرات إلــى سائق رئيسة هيئة إدارة
ّ
السير هــدى سلوم العسكري املتقاعد
جورج ح ،.وإلى عدد من املوظفني .مكث
السمسار أيــامــا قبل أن ُيخلى سبيله
بإشارة ّ
املدعية العامة في جبل لبنان
غ ــادة ع ــون ،بعدما واف ــق على تسوية
ُ
قــانــونـيــة تـعـفــي ال ــراش ــي م ــن الـعـقــوبــة
إذا اعـتــرف بــإعـطــاء الــرشــوة وبأسماء
املرتشني .وبـنـ ً
ـاء على هــذه االعترافات
وع ـلــى الـتـسـجـيــات الـصــوتـيــة ،طلبت
ع ـ ـ ــون م ــاحـ ـق ــة ع ـ ـشـ ــرة م ــوظـ ـف ــن فــي

ّ
الهيئة .إال أن وزيــرة الداخلية السابقة
ُ
ّ
عط اإلذن بمالحقتهم.
ريا ُ الحسن لم ت ِ
اختطف السمسار بعد أيام من خروجه
م ــن الـسـجــن قـبــل أن ُيـطـلــق بـعــد نحو
مالية قدرها 200
شهر إثر دفعه فدية
ُ
مـلـيــون ل ـي ــرة .ف ــي األث ـن ــاء أح ـي ــل املـلــف
إلى فرع املعلومات ،قبل أن تطلب عون
اسـ ـت ــرداده ،وأشـ ــارت عـل ُــى أم ــن الــدولــة
ّ
بالتوسع في التحقيق .أعيد استدعاء
ُ
هاتفه
السمسار والسائق الذي عثر ُ في ّ
ع ـل ــى ت ـس ـج ـي ــات ص ــوت ـي ــة ت ـ ـبـ ـ ّـن أنـ ــه
السمسار باسم
كـ ّـان يطلب هــدايــا مــن ّ
ســلــوم .وأق ـ ّـر السمسار بــأنــه كــان يدفع
بني  100و 200ألف ليرة للموظفني عن
َ
كـ ّـل معاملةً .
بناء على إفــادتــي السائق
ّ
والـ ـسـ ـمـ ـس ــار ،ول ـي ـق ـي ـن ـهــا ب ـ ــأن وزي ـ ــرة
ُ
الــداخ ـل ـيــة ل ــن ت ـع ـطــي اإلذن بـمــاحـقــة
رئيسة هيئة إدارة السير ،طلبت عون
ّ
االسـ ـتـ ـم ــاع إل ـ ــى إفـ ـ ــادة س ــل ــوم بـصـفــة
ش ــاه ــدةّ ،
وادعـ ــت عليها بـجــرم اإلث ــراء
غير املشروع (ال يحتاج إلى إذن مسبق
مــن الــداخ ـل ـيــة) ،وأحــالـتـهــا إل ــى قاضي
التحقيق األول في بيروت على خلفية
اتهامها بقبول هدايا من سمسار عبر
سائقهاّ .
وقسمت عــون امللف إلــى عدة
أق ـس ــام ك ــي ت ـح ــول دون إخـ ــاء سبيل
س ـلــوم بـسـبــب ال ـتــدخــات الـسـيــاسـيــة.
ُ
ب ـعــد تــوق ـيـ ِّـف األخ ـ ـيـ ــرة ،اس ــت ــدع ــي 24
موظفًا ومعقب معامالت يعملون في
الهيئة (اتـضــح أن املفاتيح األساسية
واملوظف
بينهم هم السمسار والسائق
ُ
املـتـقــاعــد مــن «ال ـنــاف ـعــة» ن .ب ).وفـتــح
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق مـ ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ــع م ـ ـع ـ ـهـ ــم .م ـح ــاض ــر

ّ
التحقيق التي اطلعت عليها «األخبار»
ت ـبـ ّـن أن الـسـمـســار ك ــان «املــاي ـس ـتــرو»
الرئيس في مراكز الهيئة في الدكوانة
وجونيه والشمال ،بمباركة من سلوم
ال ـتــي طـلـبــت شـفـهـيــا م ــن رؤس ـ ــاء هــذه
املراكز تكليفه بنقل البريد بني املصالح
رغــم عــدم وجــود صفة رسمية لــه .كما
بـ ّـي ـنــت الـتـحـقـيـقــات ت ـقــاضــي مــوظـفــن
رش ـ ـ ـ ـ ـ ــاوى بـ ـشـ ـك ــل دوري وح ـ ـصـ ــول
مخالفات ّ
تسببت بهدر املال العام.
ّ
وكـ ـشـ ـف ــت الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات أن امل ــوظ ــف
املـتـقــاعــد مــن الـنــافـعــة ن .ب( ،مــن بلدة
زوج سـ ـل ــوم ُ وك ـ ـ ــان ي ـع ـم ــل فـ ــي مــركــز
ال ــدك ــوان ــة وأحـ ـي ــل ع ـلــى ال ـت ـقــاعــد فــي
حزيران ّ )2019
نجح املحامي س .ص.
رغـ ــم رس ــوب ــه ف ــي االمـ ـتـ ـح ــان الـعـمـلــي
ل ـل ـق ـي ــادة ،إذ أعـ ـ ــاد االمـ ـتـ ـح ــان ل ــه فــي
اليوم نفسه ،فيما ينص القانون على

التحقيقات،
بحسب ّ
منحت سلوم صالحيات
استثنائية لسمسار
ّ
اعترف بأنه رشا معظم
موظفي النافعة

االنتظار  15يومًا قبل إعادة االختبار.
وأف ــاد املـحــامــي ال ــذي ّادع ــى فــي مخفر
ّ
ال ــدك ــوان ــة أن امل ــوظ ــف امل ـت ـقــاعــد طلب
منه  200دوالر لقاء ضمان نجاحه في
االخ ـت ـبــار .كـمــا اع ـتــرف أح ــد املــوظـفــن
ّ
ب ـ ــأن ن .ب .ك ـ ــان ي ـس ــاع ــد املـمـتـحـنــن
أث ـنــاء إجـ ــراء ّاالم ـت ـحــان الـشـفـهــي على
الكمبيوتر ،وأنــه كــان غالبًا ما يتلقى
ّ
اتـ ـص ــاالت ع ـبــر ال ــوات ـس ــآب م ــن ســلــوم
أث ـ ّنــاء إجـ ــراء االخ ـت ـب ــارات ،األم ــر الــذي
وثقته كاميرات املــراقـبــة .كما ُعثر في
هاتفه على تسجيالت صوتية ،يطلب
ف ــي أح ــده ــا م ــن م ــوظ ــف ف ــي ال ـنــاف ـعــة
مدان بتلقي رشى ،مبلغ  20ألف دوالر
لتأمني ا ّلـبــراءة لــه .وفــي تسجيل آخــر،
ي ــؤك ــد أنـ ـ ــه دف ـ ــع  50دوالرًا إل ـ ــى أح ــد
العاملني في األرشيف للحصول على
ملف جرى التالعب بمستنداته خالفًا
للقانون.
واس ـت ـمــع امل ـح ـق ـقــون إل ــى إف ـ ــادة خ .ح.
القسم نفسه مع املوظف
الذي يعمل في ّ
املـتـقــاعــد ،فــأقــر بــأنــه أعـطــى السمسار
 12ملفًا مخالفًا ُعثر عليها في مكتب
ً
األخـيــر «تسهيال لسير العمل وأمــور
املواطنني ّ ...ومن دون مقابل» ،فيما أكد
السمسار أنه كان ينقده مبلغ  100ألف
بشكل دوري .كما اعترف
ليرة وطوابع ّ
موظف آخــر بــأنــه أعطى السمسار 41
م ـل ـفــا ب ـش ـكــل غ ـيــر ق ــان ــون ــي «مـ ــن دون
أي مبالغ مالية أو إكــرامـيــات» .وفيما
ُع ـث ــر ف ـ ّـي ه ــات ـف ــه ع ـل ــى رس ــال ــة نـصـيــة
تفيد بأنه تقاضى من السمسار ستة
م ــاي ــن ون ـص ــف م ـل ـيــون لـ ـي ــرةّ ،ادعـ ــى

بأن ّ املال يعود إلى شقيقه الذي يعمل
مـعــقــب مـعــامــات فــي زح ـلــة ويتعامل
ُ
مع السمسار نفسه .كذلك استمع إلى
إفادات عدد من املوظفني كان بعضهم
ُيسلم السمسار نفسه صكوكًا جديدة،
ّ
وأك ــد األخـيــر أنـهــم كــانــوا يتلقون منه
مبالغ مالية دوريــا أو ما ُيعادلها من
الهدايا أو الطوابع.
واستجوب عناصر أمن الدولة رئيس
قسم تسجيل الـسـيــارات واآلل ـيــات ّفي
الـشـمــال فـهــد ال ـح ــزوري ال ــذي ذك ــر أنــه
ّ
ن ـ ّـظ ــم ،ب ـن ـ ً
ـاء لـطـلــب شـفـهــي م ــن ســلــوم،
ّ
تـكـلـيـفــا ل ـل ـس ـم ـســار ب ــاس ـت ــام وت ـســلــم
ال ـبــريــد الـ ـص ــادر وال ـ ـ ــوارد إل ــى الـقـســم
ّ
مــن املصلحة فــي الــدكــوانــة .وتـبــن أن
السمسار كان يرسل البريد الوارد الى
الحزوري ويتسلم منه البريد الصادر
ّ
عبر معقب معامالت كانت قد ُسحبت
مـنــه رخـصـتــه .واألم ــر نفسه تـكــرر مع
رئـ ـي ــس فـ ــرع ت ـس ـج ـيــل الـ ـسـ ـي ــارات فــي
ّ
جــونـيــه ج ــوزف ال ـهــارونــي ال ــذي نظم
كـتــابــا ،ب ـنـ ً
ـاء لطلب شفهي مــن سـلــوم،
ّ
يطلب فيه الـسـمــاح للسمسار بتسلم
وتسليم البريد الخاص للفرع.
وأفاد رئيس قسم امليكانيك السياحي
وسـ ـ ــام غــاي ـي ـنــي ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق مـعــه
ّ ّ
أن ســلــوم سـمـحــت لخمسة أشـخــاص
مـ ــدن ـ ـيـ ــن غ ـ ـيـ ــر مـ ــوظ ـ ـفـ ــن ب ـت ـص ــوي ــر
الشاسيه على صك ّ البيع ،مخالفة بذلك
التعليمات ،علمًا أنه ّ
مدون على الصك
ّ
ّ
استعماله
بأنه نموذج رسمي يحظر
ّ
لـغـيــر امل ــوظ ـف ــن .وذك ـ ــر غــاي ـي ـنــي أن ــه
ب ـعــد ك ـشــف هـيـئــة الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي

ّ
«مخطط لفبركة ملف لهدى سلوم»!
ّ
َ
ُ
نفت أوســاط رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم كل ما ن ِسب إليها في التحقيقات
ّ
متحدثة عن «مخطط لفبركة ملف لها» ّ
وأن امللف فارغ.
األولية لدى جهاز أمن الدولة،
ـاط عــن وج ــود تسجيل صــوتــي مــدتــه  62دقيقة بــن السمسار
وتـحــدثــت هــذه ّاألوس ـ ُ
ّ
جوزيف ح .وسلوم يخلص إلى أن السمسار حاول إنذارها بعد خروجه من التوقيف
بوجود ّنية ّ
مبيتة ضدها ،مؤكدة ّأن سلوم تعرضت لكمني من قبل مدعي عام جبل
ّ
لبنان القاضية غــادة عون التي استدرجتها بصفة شاهدة مع تقديم ضمانات بأنها
ّ
لن توقفها ،ثم نكثت بعهدها ّ
املشروع ،رغم أنها ليست
وادعت عليها
بجرم اإلثراء غير ّ
ّ
ّ
الجهة الصالحة لالدعاء بحسب القانون .وإذ أكــدت أوســاط سلوم أن السمسار لديه
تراخيص من وزير الداخلية لتعقيب املعامالت منذ ما قبل تعيني سلوم في هيئة إدارة
ّ
السير ،نفت ما تردد في إفادات املوقوفني عن أنها توسطت شخصيًا لتسهيل أموره.
أمام قاضي التحقيق في بيروت جورج
واستشهدت هذه األوســاط بإفادات املوقوفني ّ
ّ
ّ
رزق الذين أكدوا عدم وجود أي عالقة مباشرة بسلوم على اعتبار أنها لم تكن تتواصل
ّ
معهم مباشرة من دون الحرص على التسلسل اإلداري .ووصفت األوساط االدعاء بأنه
ّ
كان ثمنه ال
باطل ،كاشفة أن عناصر أمن الدولة كشفوا على منزل سلوم لفضح إن ّ
يتناسب مع راتبها الشهري .وتعليقًا على إفادات السمسار ،قالت أوساط سلوم« :في
البدء قال إنه اشترى لها بـ ّـرادا ،ثم تراجع عن إفادته ليقول ّإنه اشترى ّ
البراد وأعطاه
ّ ّ
ّ
املكان الذي
لسائقها الذي أعطاها إياه بدوره» .وأضافت
املصادر أن السمسار حدد بأن ّ
ّ
اشترى منه ّ
البراد هو «خوري هوم» ،الفتة إلى أنه لم ُيعثر على فاتورة باسم سلوم ،إنما
فاتورة باسم والدها يعود تاريخها إلى عشر سنوات.

على هيئة إدارة السيرُ ،م ِنع هؤالء من
االسـتـمــرار ،لكنهم ع ــادوا بتغطية من
ّ
س ـلــوم .وق ــد تـبــن أن غــايـيـنــي أعطى
ّ
إف ــادات متناقضة ّ ،علمًا أن السمسار
ذك ــر ف ــي إف ــادت ــه أنـ ــه ك ــان ي ـن ـقــده مئة
دوالر كل بضعة أيام.
ّ
كـمــا بـ ّـيـنــت التحقيقات أن مــوظـفــا في
فرع تسجيل جونيه كان يتسلم شهريًا
ّ 2000
صك بيع جديد ،وهو عدد كبير

ج ـدًا بالنسبة إل ــى ال ـفــرع ،مــن دون أن
ُّ
يـقــدم تـبــريـرًا لــذلــك .وق ــد كــلــف هاتفيًا
ّ
من سلوم بتصديق وقطع اإليصاالت
املــال ـيــة وتــوق ـيــع االس ـت ـم ــارة الـخــاصــة
ّ
باستالم رخص السير ،أي أنها كلفته
ّ
توقيع الكشف
بكل التواقيع باستثناء
ّ
على السيارة .وهــذا يعني أنــه متروك
لضميره لجهة تصديق املعامالت في
حضور البائع والشاري.
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لبنان

لبنان

ّ
غابة محال السوبرماركت:
«كل مين سعرو إلو»

ّ
رئيس «اللبنانية»ّ :سددنا رسوم التسجيل
لمعظم المستحقين

قضية

رضا صوايا

(مروان
طحطح)

أسعار بعض المنتجات في عدد من السوبرماركات

(مالحظة :أخذت ّ
العينة َ
يومي الثالثاء واألربعاء  11و  12شباط)
املنتج

Le Charcutier Aoun

Spinneys

Carrefour

ديتول األصلي غسول الجسم  500مل

19865

17999

12990

صابونة ديتول  120غرام

3265

2999

2990

فيري 450
مل Fairy
بريل  350مل Pril 5 in 1
ميموزا  500غرام
Mimosa Tissues
آرييل  4كلغ خصم %20
Ariel Automatic
آرييل داوني  4كلغ
(مع هدية آرييل  1ليتر)
Ariel Downy
سبيرتو أبيض نقي إنتاج شركة عون  500مل
Killing Bac
حفاضات Happies
Medium (5-9 kg) 54 diapers 3
فازلني  100مل
Vaseline
تونة
Maxim’s
()White Tongol Tuna Meat In Olive Oil
200غرام
بازالء ّ
حبة صغيرة مع جزر صغير كامل الوادي
األخضر  800غرام
بازالء حبة اكسترا صغيرة الوادي األخضر 400
غرام
شامبو Pert Plus
 400مل
شامبو
()Vatika Dandruff Guard
 700مل
غسول للجسم
()amatoury Oriental Velvet Musk 114
 750مل

3985
2075

2250

1850

1995

20995

20990

21950

28750
3495

3999

20560
5205

3250

3880

3655

4890

13495

3795

3190

26250

Coop

19950
4750

4705

7740

3250

4500

6750

4430

4750

6615

4550

9995

5950

Broumana
market

5995

6250
6450

6250

5750

ّ
على
تتنافس مـحــال السوبرماركت ّ
ن ـهــش الـلـبـنــانـيــن وق ـضــم م ــا تـبــقــى
م ــن روات ـب ـهــم املـتــآكـلــة (إذا ك ــان ــوا ال
ّ
ينصب
يــزالــون يـعـمـلــون) .وب ــدل أن
تفكير هؤالء ،في هذه الظروف ،على
كيفية تأمني ما يأكلونه ،بات همهم
ّ
تجنب أن يؤكلوا أحياء في مسالخ
املتاجر .األمــر لم يعد مرتبطًا بغالء
األس ـعــار باملطلق وال ــذي ب ــات «أم ـرًا
واقـعــا» ،بل بفرق سعر املنتج نفسه
ب ــن ســوبــرمــاركــت وآخ ـ ــر ،وب ـف ــوارق
هــائـلــة ق ــد تـصــل إل ــى آالف ال ـل ـيــرات،
في ظل ضعف الرقابة وشلل القضاء
املتقاعس عن القيام بواجباته.
في أحد محال السوبرماركت الكبرى،
اعترض أحد املسؤولني على تصوير
بعض املنتجات بذريعة أن «بعض
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات املـ ـن ــافـ ـس ــة ت ـع ـم ــد إل ــى
إرس ــال مــوظـفــن لتصوير أسـعــارنــا
ومقارنتها بأسعارهم» .وهذا وحده
كاف الكتشاف أن تحديد األسعار ال
ّ
علمية
يــرتـبــط بــال ـضــرورة ب ـشــروط
وحـ ـس ــابـ ـي ــة ب ــاملـ ـطـ ـل ــق ،بـ ــل يـخـضــع
لألهواء أيضًا .وهو ما تؤكده املديرة
العامة لوزارة االقتصاد عليا عباس
بالقول إن «احتساب األسـعــار ليس
باألمر السهل» .وبحجة «أننا لسنا
ب ـل ـدًا اش ـت ــراك ـي ــا ،ف ــا ص ــاح ـي ــة لـنــا
كـ ـ ــوزارة ف ــي الـتـسـعـيــر م ــا ع ــدا سعر
رب ـ ـطـ ــة الـ ـخـ ـب ــز والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروج» بـحـســب
عـ ـب ــاس ،ي ـس ــرح ال ـت ـج ــار وي ـمــرحــون
ويـسـ ّـعــر كــل مـنـهــم عـلــى هـ ــواه .فيما
دور ال ـ ــوزارة يقتصر عـلــى «مــراقـبــة
هــوامــش األربـ ــاح .ونـحــن لــم نحصر
أنفسنا فــي ه ــذا امل ـجــال بمرحلة ما
ب ـع ــد االن ـت ـف ــاض ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي 17
ت ـش ــري ــن األول ،ب ــل نـ ـق ــوم ب ـمــراق ـبــة
هوامش األربــاح على املنتجات منذ
ما قبل تموز .»2019
«نـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــش ف ـ ـ ــي م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـفـ ــوضـ ــى
ال ـ ـشـ ــام ـ ـلـ ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــار يـ ـتـ ـص ـ ّـي ــدون
الناس» وفقًا لرئيس جمعية حماية
املستهلك زهير بــرو ،وهــذا «نتيجة
طبيعية للنظام االقتصادي اللبناني
املافيوي ،ولرفض التجار واألحــزاب
الطوائفية لقانون املنافسة».
أمـ ــا ال ـح ـّـل ب ـح ـســب ع ـب ــاس ف ـهــو في
«أال يتبضع الناس من املتاجر التي
تبيع بأسعار مرتفعة ،وليبحثوا عن
األرخــص» .لكن املشكلة تكمن في أن
البحث عن األرخص مهمة شاقة ّ
بحد
ذات ـهــا .إذ ال يمكن ال ـقــول إن أسـعــار
ســوبــرمــاركــت مــا أعـلــى بــاملـطـلــق من
أسـعــار ســوبــرمــاركــت آخ ــر .وبحسب
جولة ل ــ«األخ ـبــار» ،يجب النظر إلى
األم ـ ـ ــور ب ــامل ـف ــرق ولـ ـي ــس بــال ـج ـم ـلــة،
وب ـح ـســب ك ــل م ـن ـتــج ع ـلــى ح ـ ــدة ،ما
يفرض القيام بمهمات استقصائية
«اللقطة».
للبحث عن األوفر والسعر ّ
وه ـ ــذه م ـه ـمــة وإن ك ــان ــت ش ــاق ــة ،إال
وخصوصًا للمشتريات
أنها مثمرة
ّ
الـكـثـيــرة كــالـتـبــضــع أول الـشـهــر ألن
ال ـف ــروق ــات ق ــد ت ـكــون ب ـع ـشــرات آالف
ال ـل ـيــرات .فعلى سبيل امل ـث ــال ،يصل
ال ـف ــارق ف ــي سـعــر عـلـبــة ب ـ ــازالء حبة
اكسترا صغيرة مع جزر صغير حجم
 800غرام من «الوادي األخضر» ،بني
سوبرماركت وآخ ــر ،إلــى ثالثة آالف
ليرة! ويبلغ الفارق في سعر غسول
ل ـل ـج ـســم «ديـ ـ ـت ـ ــول» ح ـج ــم  500إل ــى
 6500ليرة لبنانية (انظر الجدول).
هــذه وغيرها ّ
تبينها جولة سريعة
على عــدد مــن مـحــال السوبرماركت
ف ــي م ـحــاولــة مل ـقــارنــة أس ـع ــار بعض

متابعة

املـنـتـجــات ،علمًا بــأن اخـتـيــار املحال
واملـ ـنـ ـتـ ـج ــات كـ ـ ــان ع ـش ــوائ ـي ــا وغ ـيــر
مستند إلى أي معلومات مسبقة أو
شـكــاوى ،مــع الـحــرص على التدقيق
في وزن املنتج وحجمه ،وخصوصًا
أن ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروق ـ ـ ــات ال ـط ـف ـي ـف ــة
أحـيــانــا قــد تــؤثــر بشكل ج ــذري على
ً
ال ـ ـخـ ــاصـ ــات (مـ ـ ـث ـ ــا صـ ــابـ ــونـ ــة مــن
ال ـع ــام ــة ال ـت ـجــاريــة نـفـسـهــا تـتــوافــر
ب ـح ـج ــم  120غ ـ ــرام ـ ــا و 125غ ــرام ــا
وه ــو أم ــر يستحيل تمييزه بالعني
املجردة).
الالفت في هــذا اإلطــار إشــارة عباس
إلــى أن «بعض محال السوبرماركت
تـ ـبـ ـي ــع بـ ـسـ ـع ــر ال ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة ،مـ ـ ــا يـ ـط ــرح
تـ ـس ــاؤالت ح ــول م ــدى جـ ــودة املـنـتــج
وهل هناك من عمليات تهريب تتم؟»
وب ـح ـس ــب امل ـ ــدي ـ ــرة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـ ــوزارة
االق ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاد ،تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف مـ ـ ـح ـ ــال
السوبرماركت على قاعدة «يا عنتر
مني عنترك؟ عنترت وما حدا ّ
ردني».
فــا نظام الرقابة فـعــال ،وال القضاء
يقوم بواجباته ،مشيرة الى أنه «عام
 ،2019ح ـ ّـرر مــراقـبــو الـ ــوزارة حوالى
 1600مـ ـخ ــالـ ـف ــة ،ذهـ ـ ــب م ـن ـه ــا 600

ّ
حرر مراقبو وزارة
االقتصاد حوالى 1600
مخالفة ذهب منها
إلى القضاء
محضر
600
ّ
ّ
الذي لم يبت أيًا منها

مـحـضــر إل ــى ال ـق ـضــاء الـ ــذي ل ــم يـبـ ّـت
ّ
أي واحــد منها» .وتشكو عباس من
غياب صالحيات الوزارة ومراقبيها،
«ف ــإرس ــال ـن ــا امل ـح ــاض ــر إلـ ــى ال ـق ـضــاء
أش ـبــه بـتــرهـيــب املـخــالـفــن بمسدس
مـ ـي ــاه .إذ ت ـن ــام امل ـل ـف ــات ب ــن عــامــن
و 3أع ــوام أو تـمــوت ب ـمــرور الــزمــن».
أمـ ــا ال ـح ــل فـ ــأن «يـ ـك ــون ل ـنــا ك ـ ــوزارة
ص ــاح ـي ــة ت ـح ــري ــر غـ ــرامـ ــات ف ــوري ــة
ب ـحــق امل ـخ ــال ـف ــن» ،وهـ ــو م ــا بحثته
سابقًا لجنة اإلدارة والعدل برئاسة
الـنــائــب ال ــراح ــل روب ـيــر غــانــم والقــى
موافقة أغلب الكتل النيابية ،إال أن
امل ـفــارقــة كــانــت ب ــاع ـتــراض الـقـضــاء،
ب ـح ـس ــب ع ـ ـبـ ــاس .أم ـ ــا الـ ـح ــدي ــث عــن
زي ــادة عــدد املــراقـبــن لتفعيل العمل
ـاف .مــا نحتاج إلـيــه هــو أن
«فغير ك ـ ٍ
يكون لدينا عمل جماعي وعلى مدار
الساعة ألن املراقبني يعملون ضمن
الدوام الرسمي»
ورغم شكواه من القضاء «الــذي ّ
يعد
جـ ـ ــزءًا م ــن امل ــؤسـ ـس ــات الـ ـت ــي فـشـلــت
فــي الــدفــاع عــن املــواطـنــن وهــو تابع
لألحزاب ولسياساتها االقتصادية»،
ي ـشـ ّـدد ب ــرو عـلــى ضـ ــرورة «مــواصـلــة
ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـق ـض ــاء ألداء دوره،
وإال فـ ــإن ش ــري ـع ــة الـ ـغ ــاب ه ــي ال ـتــي
ّ
ّ
بحل ّ
قدمته الجمعية
ستسود» .وذكر
ويــرتـكــز عـلــى  4ن ـقــاط ،ه ــي :توسيع
األمــن االجتماعي والـغــذائــي ليشمل
اللحوم واألجبان واأللبان والحبوب،
ّ
تــولــي الــدولــة مـســؤولـيــة االسـتـيــراد،
استخدام الليرة في جميع املعامالت
الداخلية ووقف االحتكارات وتعزيز
املنافسة.

فاتن الحاج
للمرة الخامسةّ ،
مدد رئيس الجامعة
الـلـبـنــانـيــة فـ ــؤاد أيـ ــوب ،أمـ ــس ،مهلة
الـتـسـجـيــل ف ــي ك ـل ـيــات ال ـجــام ـعــة في
م ــرحـ ـل ــة اإلجـ ـ ـ ـ ــازة حـ ـت ــى  21ش ـب ــاط
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل .وأوّضـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ــي اتـ ـ ـص ـ ــال مــع
«األخ ـبــار» أنــه سيجري خــال األيــام
املـقـبـلــة تسجيل  14طــالـبــا إضــا ّفـيــا،
ي ـ ـكـ ــون مـ ـعـ ـه ــا الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق املـ ــوقـ ــت
(اسـ ـتـ ـح ــدث ب ـم ــوج ــب ال ـ ـقـ ــرار 3558
بـ ـت ــاري ــخ  6كـ ــانـ ــون األول امل ــاض ــي)
ّ
ق ــد غ ــط ــى ن ـحــو  %40م ــن املـتـقــدمــن
ب ـط ـل ـبــات لــاس ـت ـفــادة م ــن امل ـســاعــدة
( 500ألف ليرة للطالب تتضمن رسم
التسجيل ورســم الضمان) وعددهم
 860ط ــال ـب ــا م ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـك ـل ـيــات.
أيــوب أصـ ّـر على أن نصف املتقدمني
قــادرون على الدفع وغير مستحقني
ب ـح ـس ــب أب ـ ـحـ ــاث ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـم ـيــة
امل ـشــرفــة ع ـلــى ال ـص ـن ــدوق بــدل ـيــل أن
ّ
وتعهد
معظمهم ع ــادوا وتـسـ ّـجـلــوا،
بنشر كل املعلومات املتعلقة بأعداد
املستفيدين من التبرعات للصندوق
وامل ـب ــال ــغ ال ـت ــي ح ـصــل ع ـل ـي ـهــا ،على
امل ــوق ــع االل ـك ـت ــرون ــي ل ـل ـجــام ـعــة ،مــع
انتهاء املهلة األخيرة للتسجيل.
وف ــي ان ـت ـظــار تـفـعـيــل ال ـع ـمــل بـنـظــام
امل ـنــح االجـتـمــاعـيــة ل ـطــاب الجامعة
أو إدراج بند املـســاعــدة االجتماعية
ضمن قانون موازنتها ،ال يــزال أهل
ال ـجــام ـعــة ي ـن ـت ـظــرون م ــن رئــاسـتـهــا
مـخــاطـبــة رئ ــاس ــة الـحـكــومــة وتــأمــن
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب ّومـ ـن ــع
ّ ّ
ّ
تسربهم .إال أن أيوب بدا متيقنًا من
«أنـنــا استطعنا تغطية تسجيل كل
املستحقني تقريبًا ،وأن الحل الجذري
يكون بأن ّ
يزود الطالب غير القادرين
على دفع رســوم التسجيل ببطاقات

من وزارة الشؤون االجتماعية».
تكتل طــاب الجامعة اللبنانية نقل
ح ـ ّـراك ــه أم ـ ــس إل ـ ــى وزارة ال ـت ــرب ـي ــة،
ون ــف ــذ اعـتـصــامــا ف ــي ال ـن ـهــار األخـيــر
ق ـ ـبـ ــل أن يـ ـ ـع ـ ــود رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـج ــامـ ـع ــة
ويـ ـم ـ ّـدد الـتـسـجـيــل ل ـف ـتــرة إضــاف ـيــة.
وق ـ ــال ال ـط ــال ــب ح ـســن ش ـه ــاب بــاســم
ّ
امل ـع ـت ـص ـمــن إن م ـ ًص ـيــر املـ ـئ ــات مــن
ّ
ّ
الطلب ال يزال معلقا ،وخصوصًا أن
«أنصاف الحلول التي ابتدعتها إدارة
الجامعة تبقى رهينة للبيروقراطية
ً
طابعا غير
اإلداري ــة ،وهــي إذ تحمل
م ــؤسـ ـس ــات ــي ت ـب ـق ــى م ـف ـت ــوح ــة عـلــى
اح ـت ـمــاالت االس ـت ـن ـســاب ـيــة» .وطــالــب
ّ
بــإعـفــاء ال ـط ــاب غـيــر ال ـقــادريــن على
ت ـس ــدي ــد ال ـ ــرس ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـي ـل ـيــة مــن
الدفع للعام الجامعي ،2020 - 2019
وفقًا للمادة  34من النظام الداخلي
ُ
للجامعة الـتــي تعفي مــن التسجيل
َ
بعض الـحــاالت الخاصة فــي كليتي
اآلداب والـ ـحـ ـق ــوق ،وت ـف ـع ـيــل الـعـمــل
ب ـن ـظ ــام املـ ـن ــح االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـطــاب
الجامعة بمختلف املراحل الدراسية.

الطالب في الخارج مخنوقون
دخل الطالب اللبنانيون الذين يدرسون في الخارج في املحظور،
مع استمرار القيود املفروضة على التحويالت املصرفية وارتفاع
ّ
املتوجبة على هؤالء في الجامعات
سعر صرف الدوالر .فاألقساط
باتت تخنق أهاليهم ،وال سيما من ال يملك منهم حسابًا مصرفيًا
بــالــدوالر ،وأدى ذلك إلى خسارة بعض الطالب مقاعدهم تباعًا،
باعتبار أن «اإلج ـ ــراءات اآلن ـيــة» الـتــي تـعـ ّـهــدت إدارات الجامعات
باتخاذها بــاالتـفــاق مــع سـفــارات لبنان وقنصلياته ،ســواء عبر
تمديد مهلة ســداد القسط أم عــدم فــرض غــرامــات ،ال يبدو أنها
ً
ستستمر طويال.
عيسى متيرك ،الطالب فــي السنة الـســادســة فــي كلية الـطــب في
جامعة بيالروسيا ال يعرف ما إذا كانت الجامعة بــدأت تفرض

عليه غرامات نتيجة التأخير في دفع القسط ،وخصوصًا أن املهلة
املعلنة لتسديده انتهت فــي  15ال ـجــاري ،مشيرًا إلــى أن الطالب
ّ
سمعوا ،بالتواتر وبشكل غير رسمي ،أنــه جرى تمديد إضافي
حتى  16آذار املقبل «لكن ال شيء مضمونًا هنا ،بما أنها جامعة
رسمية واألموال ّ
تحول إلى الخزينة العامة للدولة» .ولفت متيرك
إلى أن قوانني الجامعة تمنع الطالب من العمل الذي يساعدهم على
َّ
يتسن ألهاليهم تحويلها.
تعويض املبالغ التي لم
ُيذكر أن الطالب الذين يتابعون دراستهم في الخارج طالبوا ،مع
بداية أزمــة الــدوالر ،الحكومة باتخاذ إجــراءات استثنائية خاصة
بهم ،مثل دعم تحويل املبالغ املالية التي يحتاجون إليها ،بحسب
سعر الصرف الرسمي ،باالتفاق مع مصرف لبنان أو وزارة املال.

ّ
الصندوق الموقت
ّ
غطى  %40من
المتقدمين بطلبات
المساعدة

تكتل طالب
الجامعة
وزارة
دعا
التربية ّ
لتحمل
مسؤولياتها
(مروان بو
حيدر)

تقرير

ّ
القرعون مكب الحوض األعلى لليطاني
آمال خليل
رغـ ـ ـ ــم الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــدات الـ ـ ـت ـ ــي ق ـط ـع ـت ـهــا
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات
والهيئات األهلية والشعبية ،يواصل
«أهــل» حوض الليطاني انتهاكاتهم
البيئية للنهر من منبعه في بعلبك
إل ــى مـصـ ّـبــه فــي الـقــاسـمـيــة .ال ـلــوم ال
يقع على املقيمني بـجــوار النهر من
س ـكــان ومـصــانــع فـحـســب ،بــل أيضًا
ع ـل ــى أجـ ـه ــزة الـ ــدولـ ــة الـ ـت ــي ت ـمــاطــل
فــي ردع ـهــم وق ـطــع م ـصــادر الـتـلــوث.
وبـ ـم ــا أن ب ـح ـي ــرة الـ ـق ــرع ــون تـشـكــل
ّ
مصبًا للحوض األعلى ،فقد تكشفت
الفظائع أمس من خالل صور وزعتها
املـصـلـحــة الــوطـنـيــة لـنـهــر الليطاني
خ ــال قـيــامـهــا بــرفــع م ـئــات األط ـنــان
م ــن ال ـن ـف ــاي ــات ال ـت ــي جــرف ـت ـهــا م ـيــاه
األم ـطــار والـسـيــول عـبــر امل ـجــرى إلــى
أن ّ
صبت في القرعون وعلقت ضمن
أسوار السد .بالستيك وعوادم وآثار
مـســالــخ ومـ ــزارع وم ـب ـيــدات وأسـمــدة
زراع ـي ــة عـلــى مـســاحــة مـئــات األمـتــار
ط ـفــت ع ـلــى ال ـس ـطــح وت ـك ـ ّـوم ــت عـنــد
ّ
جــوانــب البحيرة التي عكر صفوها

الصرف الصناعي والصحي .ولفتت
املـصـلـحــة إل ــى أن األك ـ ــوام خـلــت هــذا
ال ـعــام مــن الـنـفــايــات الطبية بخالف
األع ــوام األخـيــرة التي رفعت خاللها
ش ـك ــاوى ض ــد ع ــدد م ــن مستشفيات
ومـ ـسـ ـت ــوصـ ـف ــات م ـن ـط ـق ـت ــي بـعـلـبــك
وزحلة بتهمة رمي نفاياتها في حرم
النهر .وقد شرعت أمس فرق املصلحة
في رفع النفايات ،مستعينة بحفارة
خاصة .وتعهدت املصلحة بأن تقوم
بـفــرز النفايات بعد رفعها وتسليم
ال ـبــاس ـت ـيــك م ـن ـهــا وال ـق ــاب ــل إلعـ ــادة
التدوير إلــى شركات مختصة .وفي
ّ
رده ــا عـلــى اسـتـفـســارات «األخ ـب ــار»،
ّ
اعتبرت املصلحة أن املشهد املـلــوث
ف ــي ال ـب ـح ـي ــرة ي ـت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـي ـتــه
«اإله ـ ـ ـمـ ـ ــال امل ـ ـت ـ ـمـ ــادي فـ ــي ال ـح ــوض
األع ـ ـلـ ــى مـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــات وال ـ ـ ـ ـ ــوزارات
امل ـع ـن ـي ــة وانـ ـ ـع ـ ــدام امل ـس ــؤول ـي ــة ل ــدى
التجمعات السكنية والتجارية على
ط ــول امل ـجــرى مــن منبعه فــي الـعــاق
ال ــى امل ـص ـ ّـب ف ــي ال ـق ــرع ــون» .ورك ــزت
املصلحة في اتهامها على «مجلس
اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار الـ ــذي ي ـتــأخــر في
تنفيذ الشق املتعلق به من القانون

 ،٦٣وال ــذي يشمل النفايات السائلة
والصلبة».
وتشكل بحيرة القرعون أكبر مجمع
مائي في لبنان ،إذ تبلغ مساحتها

 12كيلومترًا مربعًا وتتسع ملخزون
يـصــل إلــى  220مـلـيــون مـتــر مكعب،
وتتلقى سنويًا اكثر من  40مليون
مـتــر مـكـعــب مــن ال ـن ـفــايــات الـســائـلــة

م ــن ال ـص ــرف الـصـحــي والـصـنــاعــي،
الى جانب أطنان النفايات الصلبة
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـحـ ـمـ ـلـ ـه ــا ال ـ ـل ـ ـي ـ ـطـ ــانـ ــي الـ ــى
البحيرة.
(األخبار)

8

الثالثاء  18شباط  2020العدد 3983

الثالثاء  18شباط  2020العدد 3983

رياضة

رياضة

ّ
سي ّدة أوروبا تعود اليوم
دوري أبطال أوروبا

بريميرليغ

باق رغم اإليقاف األوروبي
غوارديوال ٍ

«قمتان كالسيكيتان» في دورتموند ومدريد

ُ
يعود ليفربول إلى الملعب الذي ت ّوج عليه السنة الماضية (ا ف ب)

تعود اليوم عجلة دوري أبطال
أوروبا للدوران من جديد ،وذلك من
خالل بداية مباريات دور الـ 16من
البطولة األعرق أوروبيًا واألغلى على
مستوى القارة العجوز .يستقبل النادي
ّ
المتخبط هذا الموسم أتلتيكو مدريد
ناد في أوروبا
حامل اللقب وأفضل ٍ
حاليًا ليفربول ،وفي مباراة أخرى اليوم
أيضًا ،يستقبل النادي األلماني بوروسيا
دورتموند في معقله «سينغنال
بارك» باريس سان جيرمان في
إيدونا ّ
ّ
مباراة معقدة يصعب التكهن
بنتيجتها
حسن رمضان
يـحـتــل ن ــادي أتـلـتـيـكــو مــدريــد املــركــز
الــرابــع في ترتيب ال ــدوري اإلسباني
هـ ــذا امل ــوس ــم بــرص ـيــد  40ن ـق ـطــة مع
انقضاء الجولة الرابعة والعشرين.
ّ
متخبط يعيشه رجــال املدرب
موسم
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ديـ ـيـ ـغ ــو س ـي ـم ـيــونــي،
فــال ـنــادي ال ــذي خـطــف األض ـ ــواء قبل
بداية الــدوري بسبب اقتحامه سوق
االنتقاالت وتوقيعه مع ّ
عدة العبني،
ّ
كــان مــن املـتــوقــع أن يستفيد الفريق
مـنـهــم ب ـص ــورة م ـب ــاش ــرة ،ن ـظ ـرًا إلــى
قيمتهم الفنية العالية وإلى األسعار
ّ
واألرق ــام الكبيرة التي كلفت خزائن

النادي ما يفوق الــ 240مليون يورو،
ول ـك ــن ذل ــك ل ــم ي ـح ــدث .م ــن ب ــن هــذه
األسماء ،هناك املوهبة الشابة والعب
بـنـفـيـكــا ال ـبــرت ـغــالــي ال ـس ــاب ــق ج ــواو
ّ
فيليكس .األخير ،كلف النادي لوحده
مبلغًا وصــل إلــى  126مليون يــورو،
وذل ــك بسبب زي ــادة الطلب عليه من
ق ـبــل الـكـثـيــر م ــن األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة
الكبرى وعلى رأسها نادي يوفنتوس
الذي نافس الـ«أتلتي» على فيليكس
قبل أن يخطفه «الروخي بالنكوس».
 24مباراة خاضها فيليكس حتى اآلن
هذا املوسم مع فريقه الجديدّ ،
سجل
خــال ـهــا  4أه ـ ــداف ف ـقــط إض ــاف ــة إلــى
تمريرتني حاسمتني .أر ّق ــام خجولة
مــن الع ــب ك ــان مــن امل ـتــوقــع أن يكون
حــديــث ال ـعــالــم ف ــي أتـلـتـيـكــو مــدريــد،
كيف ال وهو من استلم جائزة الكرة
الذهبية ألفضل العب شاب في العالم
عن عام  .2019فيليكس ،تلقى الكثير
مــن االن ـت ـقــادات مـنــذ ارت ــدائ ــه للونني
األب ـيــض واألح ـم ــر ،وه ــذا أق ــل مــا قد
ّ
يتعرض له صاحب الـ 20عامًا بسبب
أدائ ــه املـتــواضــع وال ــذي لــم يصل إلى
نصف ما كان ّ
يقدمه الفرنسي أنطوان
غــريــزمــان مــع الـفــريــق (انـتــدبــت إدارة
«الروخي بالنكوس» جواو فيليكس
بنفس القيمة املالية التي اشترى بها
بــرشـلــونــة أن ـطــوان غــريــزمــان منها).
أداء فـيـلـيــس ه ــو ان ـع ـك ــاس ل ـصــورة
نادي أتلتيكو مدريد هذا املوسم ،إذ
حقق الفريق  10انتصارات من أصل
 24مباراة خاضها في الــدوري فقط،
إضافة إلى أربع هزائم و 10تعادالت.
لـكــن دائ ـم ــا م ــا ت ـكــون حــالــة أتلتيكو
مدريد الفنية متواضعة ،وفي الوقت

عـيـنــه ،ي ـقـ ّـدم الـفــريــق ص ــورة مغايرة
تمامًا فــي دوري األب ـطــال ،وتحديدًا
ّ
عندما تصبح األمور متعلقة بأدوار
خروج املغلوب.
مـ ـن ــاف ــس أت ـل ـت ـي ـك ــو م ـ ــدري ـ ــد الـ ـي ــوم
ه ــو ل ـي ـف ــرب ــول ،أحـ ــد أن ـج ــح األن ــدي ــة
األوروب ـيــة على الصعيدين اإلداري
والفني ،النادي الذي حقق  76نقطة
مـ ــن أصـ ـ ــل  78م ـم ـك ـنــة فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي املمتاز .هي أفضل انطالقة
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ال ـ ــدوري ـ ــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة
الخمس الكبرى ،النادي الذي أصبح
على بعد  7مباريات فقط ،من كسر
رق ـ ــم ن ـ ـ ــادي آرس ـ ـنـ ــال وتـ ـح ــديـ ـدًا فّــي
م ــوس ــم  2005-2004والـ ـ ــذي يـتـمــثــل
بــان ـق ـضــاء  49مـ ـب ــاراة م ـت ـتــال ـيــة من
ّ
التعرض لهزيمة واحــدة (يملك
دون
ل ـي ـف ــرب ــول فـ ــي رص ـ ـيـ ــده  43مـ ـب ــاراة
متتالية مــن دون هزيمة فــي جميع
املسابقات وتحديدًا منذ خسارته في
الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي املــوســم املــاضــي
أمام مانشستر سيتي) .بكل بساطة،
هـ ــو ال ـ ـن ـ ــادي األف ـ ـضـ ــل فـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا
ناد قادر على
حاليًا ،وال وجود ألي ٍ
مجاراة األرقام الكبيرة التي يحققها
امل ــدرب املميز األملــانــي يــورغــن كلوب
مــع فريقه لـيـفــربــول .مــن بــن النقاط
اإليـجــابـيــة لليفربول ،هــي استعادة
مهاجمه السينغالي املميز ساديو
مانيه ،بعد أن غاب لفترة من الوقت
ع ــن ال ـف ــريــق بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،لكنه
ّ
سرعان ما عاد وأكــد على جهوزيته
التامة ّ
لقمة اليوم من خالل تسجيله
هــدف الـفــوز فــي املـبــاراة األخـيــرة في
الـ«بريمرليغ» أمــام نوريتش سيتي
ّ
(سجل ساديو مانيه هدفه الـ 100في
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املالعب اإلنكليزية).
ّ
مهمة أتلتيكو مدريد لن تكون سهلة
ّ
أب ـ ـدًا ،ب ــل يـمـكــن وصـفـهــا بــالــ«مـهــمــة
امل ـس ـت ـح ـي ـل ــة» ،نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى ال ـ ـفـ ــوارق
ال ـف ـن ـيــة ب ــن ال ـف ــري ـق ــن ،وإل ـ ــى ثـبــات
امل ـس ـت ــوى الـ ـ ــذي ي ـم ــر ب ــه ل ـي ـفــربــول،
والذي يقابله تخبط كبير في نتائج
ن ــادي الـعــاصـمــة اإلسـبــانـيــة مــدريــد.
لـكــن تبقى ك ــرة ال ـقــدم تخفي الكثير
م ــن األسـ ـ ـ ــرار ،وال ت ـع ـتــرف ب ــاألرق ــام
ال ـق ـي ــاس ـي ــة والـ ـنـ ـت ــائ ــج اإلي ـج ــاب ـي ــة،

ُ
تلعب المباراتان
الليلة الساعة 22:00
بتوقيت بيروت

وأتلتيكو مدريد من بني أكثر األندية
نجاعة فــي دوري األبـطــال وتحديدًا
في املواسم القليلة املاضية .املباراة
األول ـ ــى س ـت ـكــون ف ــي م ـّـدري ــد ،وعـلــى
ال ــ«أت ـل ـت ــي» أن ال ي ـت ـلــقــى ه ــدف ــا من
ث ــاث ــي لـ ـيـ ـف ــرب ــول الـ ـ ـن ـ ــاري امل ـت ـم ـثــل
بـمـحـمــد صـ ــاح ،روب ـي ــرت ــو فــرمـيـنــو
وســاديــو مانيه إذا مــا أراد التفكير
في فرصه للتأهل.

دورتموند  xباريس سان جيرمان
ف ــي مـ ـبـ ــاراة أخ ـ ــرى ال ـ ـيـ ــوم ،يستقبل
«املارد األصفر» بوروسيا دورتموند

نـ ــادي ال ـعــاص ـمــة الـفــرنـسـيــة بــاريــس
ســان جيرمان .األخير ،وبعد املباراة
األخ ـي ــرة ل ــه أمـ ــام آم ـي ــان ف ــي الـ ــدوري
الـفــرنـســي ،الـتــي انـتـهــت بنتيجة (-4
 ،)4انـهــالــت عليه االن ـت ـقــادات بسبب
خــط الــدفــاع الــذي تلقى  4أه ــداف من
فــريــق يحتل املــركــز ال ـ ــ 19فــي ترتيب
الـ«ليغ  .»1األسماء التي شاركت مع
الــ«بــي أس جــي» فــي الخط الدفاعي،
لم تكن متأقلمة مع بعضها البعض،
ف ــال ــاعـ ـب ــون يـ ـخ ــوض ــون م ـب ــارات ـه ــم
األولى سويًا ،وهذا ما ّأدى إلى انعدام
االن ـس ـجــام فــي مــا بينهم وه ــو األمــر
الذي بدا واضحًا خالل أحداث اللقاء.
املــدرب األملاني توماس توخيل ،أراح
الكثير مــن العـبـيــه لـلـقــاء دورتـمــونــد
ال ـي ــوم ،ف ـكــان ك ــل م ــن كـيـلـيــان مبابي
ون ـي ـم ــار دا س ـي ـل ـفــا خـ ـ ــارج ال ـقــائ ـمــة
املستدعاة للقاء آميان .يبقى الثنائي
البرازيلي املتمثل بتياغو سيلفا قائد
الفريق ومواطنه املميز ماركينيوس
خياران ال يمكن لتوخيل االستغناء
عنهما في ما يتعلق بالشق الدفاعي،
ولهذا السبب ،تمت إراحتهما خالل
مباراة آميان كذلك.
لـ ـق ــاء ال ـ ــذه ـ ــاب ال ـ ـيـ ــوم س ـي ـك ــون فــي
أملــانـيــا ،وتـحــديـدًا بــن أس ــوار ملعب
سـ ـيـ ـغـ ـن ــال إيـ ـ ــدونـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــارك ،امل ـل ـع ــب
الــذي يخوض دورتـمــونــد مبارياته
ف ـي ــه بـ ـص ــورة م ـغ ــاي ــرة ت ـم ــام ــا .أداء
هجومي مهما كانت هوية الخصم،
تركيز عال ومساندة من الجماهير،
يخلقان الكثير من الفرص السانحة
ل ـل ـت ـس ـج ـيــل ،ولـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ،ت ـكــون
مـ ـب ــاري ــات دورتـ ـم ــون ــد ع ـل ــى أرض ــه
وب ــن ج ـمــاه ـيــره مـلـيـئــة ب ــاأله ــداف.
ال يـ ـ ـ ـ ـ ــزال دورت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــد م ـت ـم ـس ـك ــا
بمنافسته عـلــى لـقــب الـ ــدوري ،فهو
يحتل حاليًا املــركــز الثالث وبفارق
 4ن ـق ــاط ف ـقــط ع ــن امل ـت ـص ـ ّـدر بــايــرن
ميونيخ ،وبثالث نقاط عن صاحب
املـ ــركـ ــز الـ ـث ــان ــي اليـ ـ ـب ـ ــزغ .امل ـن ــاف ـس ــة
عـلــى لـقــب «الـبــونــدسـلـيـغــا» ال تــزال
قــائ ـمــة بــالـنـسـبــة إل ــى أب ـن ــاء امل ــدرب
السويسري لوسيان فافرّ .أمــا على
ص ـع ـيــد دوري األبـ ـ ـط ـ ــال ،ف ـق ــد ق ـ ّـدم
دورتموند ً
أداء يمكن وصفه بالجيد
نسبيًا نظرًا إلى صعوبة املجموعة
ً
التي تأهل من خاللها محتال املركز
ال ـث ــان ــي خ ـل ــف امل ـت ـص ـ ّـدر بــرش ـلــونــة
ومتقدمًا على صاحب املركز الثالث
فــي املـجـمــوعــة ،ن ــادي إنـتــر مـيــانــو.
ال ي ـم ـكــن ال ـت ـكـ ّـهــن بـنـتـيـجــة ال ـل ـقــاء،
فكال الفريقني يملكان العـبــن على
مـ ـسـ ـت ــوى ع ـ ـ ــال ،ف ـ ـ ــإذا كـ ـ ــان الـ ـن ــادي
ً
الباريسي يملك في تشكيلته كال من
مبابي وينمار ،فإن النادي األصفر
يـمـلــك ب ـ ــدوره الع ـب ــن ق ــادري ــن على
صناعة الـفــارق كاإلنكليزي الشاب
ج ــاي ــدن س ــان ـش ــو (ي ـع ـت ـبــر ســانـشــو
م ــن ب ــن أفـ ـض ــل ال ــاع ـب ــن ال ـش ـبــاب
حاليًا وهــو مطلوب مــن عــدة أندية
أوروبية على رأسها كل من تشلسي
ومانشستر يوناتيد اإلنكليزيني)،
إيــرلـيـنــغ هــاالنــد الـنــرويـجــي الـشــاب
الـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ـ ّـدم أوراق اع ـ ـت ـ ـمـ ــاده م ـنــذ
الـ ـب ــداي ــة (س ـ ّـج ــل ه ــاالن ــد  8أهـ ــداف
ف ــي أولـ ـ ــى خ ـم ــس مـ ـب ــاري ــات ل ــه فــي
«البوندسليغا» وهو رقم قياسي لم
يحدث مــن قـبــل) .على ال ــورق ،تبدو
امل ـب ــاراة صـعـبــة عـلــى كــا الـفــريـقــن،
ف ـك ــاه ـم ــا ي ـم ـل ـك ــان م ـف ــات ـي ــح ل ـعــب
مميزة وقادرة على تحقيق النتائج
ّ
اإليـجــابـيــة ،وم ــن املـمـكــن أن يتسلح
دورت ـ ـ ـمـ ـ ــونـ ـ ــد بـ ـ ـس ـ ــاح ال ـش ـخ ـص ـي ــة
والجمهور ،اللذين ُيعتبران عاملني
مفقودين لــدى فريق كباريس سان
جيرمان.

ي ـع ـتــزم املـ ـ ــدرب اإلس ـب ــان ــي جــوسـيــب
غــوارديــوال البقاء على رأس الجهاز
الـ ـفـ ـن ــي لـ ـ ـن ـ ــادي م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي
حـتــى ول ــو خـســر ال ـن ــادي اإلنـكـلـيــزي
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــدم ب ـ ــه أم ـ ــام
محكمة التحكيم الرياضية «كــاس»
ب ـش ــأن ع ـقــوبــة إي ـق ــاف ــه ملــوس ـمــن عن
امل ـش ــارك ــة ف ــي م ـســاب ـقــات كـ ــرة ال ـقــدم
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ــك وف ـ ــق مـ ــا أف ـ ــادت
ت ـقــاريــر صـحــافـيــة إنـكـلـيــزيــة .وأعـلــن
االتحاد القاري «ويفا» استبعاد بطل
انـكـلـتــرا فــي املــوسـمــن املــاضـيــن عن
امل ـشــاركــة فــي مـســابـقــاتــه مل ــدة عامني
ب ـس ـبــب «خـ ــروقـ ــات خ ـط ـيــرة ل ـقــواعــد
ال ـل ـعــب امل ــال ــي ال ـن ـظ ـيــف» ب ــن عــامــي
 2012و ،2016إضافة إلى تغريمه 30
مليون ي ــورو ،فــي قــرار ســارع سيتي
لتأكيد استئنافه أمام «كاس».
ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة «ذي ت ــاي ـم ــز» عــن
غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال إبـ ــاغـ ــه م ـج ـل ــس إدارة
الـ ـن ــادي وال ــاع ـب ــن أن ــه سـيـبـقــى في
ملعب االتحاد رغم اإليقاف والتقارير
ال ـتــي ت ـت ـحــدث ع ــن رغ ـبــة يــوفـنـتــوس
بـطــل إيـطــالـيــا فــي امل ــواس ــم الثمانية

املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ـعـ ــه .وأفـ ـ ـ ــادت
الـصـحـيـفــة أن غـ ــوارديـ ــوال امل ـتــواجــد
عـ ـل ــى رأس ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ل ـس ـي ـت ــي م ـنــذ
ص ـيــف  ،2016أب ـل ــغ ن ــواي ــاه لــاعـبــن
خــال اجتماع السبت .ونقلت شبكة
«سـكــاي سـبــورتــس» عــن امل ــدرب قوله
لـهــم« :ان ـظ ــروا ،مهما كــانــت البطولة
ال ـتــي سـنـنــافــس فـيـهــا ،س ــأك ــون هـنــا.
حتى ولو وضعونا في (ليغ تو ـ أدنى
الدرجات املحلية للمحترفني) سأكون
ّ
وشدد على أنه «هذا هو الوقت
هنا».
الذي يجب أن نبقى فيه سويًا».
وأش ـ ـ ــارت صـحـيـفــة «ذي صـ ــن» إلــى
أن املــدرب السابق لفريقي برشلونة
اإلسـبــانــي وبــايــرن ميونيخ األملــانــي
أبلغ أصدقاءه أنه سيبقى مع فريقه
الـحــالــي أقـلــه ال ــى حــن انـتـهــاء عقده
مــع سـيـتــي ع ــام  .2021وق ــال مصدر
مقرب من غــوارديــوال لصحيفة «ذي
تلغراف» إن األخير «ليس من النوع
ً
الذي تراوده أوال فكرة الرحيل عندما
تسوء األمــور» ،مضيفًا أن اإلسباني
«هادئ» حيال قرار االيقاف.
وأوردت ال ـ ـص ـ ـحـ ــف اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة

ارتبط اسم
غوارديوال
بيوفنتوس
اإليطالي
(أ ف ب)

ت ـقــاريــر مـتـضــاربــة ب ـشــأن الــاعـبــن.
بعضها عــن رغبتهم
ففي حــن أفــاد
ّ
بالبقاء مع الفريق بغض النظر عن
ال ـظ ــروف ،أش ــار بعضها اآلخ ــر إلــى
ع ـكــس ذلـ ــك ف ــي حـ ــال خ ـســر ال ـن ــادي
االس ـت ـئ ـنــاف .وارت ـب ــط اس ــم املـهــاجــم
رحيم ستيرلينغ باالنتقال إلى ريال
مدريد اإلسباني الذي يلتقيه سيتي
ف ــي ذهـ ــاب ال ـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي من
دوري أبطال أوروبــا األربعاء املقبل.
ل ـكــن آيـ ــدي وورد وك ـيــل ستيرلينغ
أب ـ ـلـ ــغ ص ـح ـي ـف ــة «ديـ ـ ـل ـ ــي م ـ ــاي ـ ــل» أن
مــوكـلــه «يــركــز فـقــط عـلــى مانشستر
س ـي ـتــي ولـ ــن يـ ـص ــرف ان ـت ـب ــاه ــه إل ــى
أي حــديــث بـشــأن انتقاله فــي الوقت
الــراهــن» .ولفتت «ذي تـلـغــراف» إلى
أن النادي سيعطي الحرية لالعبيه
بالبقاء أو الرحيل ما إن تعلن نتيجة
االستئناف املتوقعة فــي أيار/مايو
املـقـبــل .وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه «ت ــم إبــاغ
الجميع أن عليهم أن يحافظوا على
ْ
احترافيتهم ولكن هناك أيضًا إدراك
أن لديهم قراراتهم الخاصة».
(األخبار)

كل النجوم

جيمس يهزم أنتيتوكونمبو في مباراة «أول ستار»

ُ
ك ّرم األسطورة كوبي براينت خالل األمسية (ا ف ب)

حسم فريق ليبرون جيمس مباراة
ك ــل ال ـن ـجــوم الـتـقـلـيــديــة ال ـتــي تجمع
أف ـ ـضـ ــل الع ـ ـبـ ــي دوري ك ـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ــن ،ب ـت ـغ ـل ـبــه
ع ـ ـلـ ــى فـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ـ ــي ي ــانـ ـي ــس
أن ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو ( )155-157عـلــى
«ملعب يونايتد سنتر» فــي مدينة
شيكاغو في لقاء شهد إثــارة كبيرة
فــي دقــائـقــه األخ ـيــرة وتكريمًا رائعًا

ألسـ ـ ـط ـ ــورة ل ـ ــوس أن ـج ـل ـي ــس ل ـي ـكــرز
كوبي براينت.
ّ
وخصصت النسخة الــ 69من مباراة
«أول سـ ـ ـت ـ ــار» ل ــاحـ ـتـ ـف ــال ب ــذك ــرى
براينت الــذي توفي بشكل مأساوي
في  26كانون الثاني/يناير املاضي
ف ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــوس أن ـ ـج ـ ـل ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــادث
م ــروح ـي ــة ،أس ـف ــر ع ــن وقـ ــوع ثـمــانـيــة
ض ـحــايــا آخ ــري ــن ،م ــن بـيـنـهــم ابـنـتــه

جـيــانــا الـبــالـغــة  13عــامــا .واعـتـمــدت
رابطة الــدوري األميركي للمحترفني
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ،أبـ ــرزهـ ــا
اعـتـمــاد رب ــع أخ ـيــر مــن دون توقيت
مع هدف الوصول إلى رقم معني لكي
يحسم الفوز ألحد الفريقني ،وهو ما
منح نهايتها إثارة وندية كبيرتني.
فـبـعــدمــا ت ـب ــادل ال ـفــري ـقــان الـسـيـطــرة
ع ـلــى ال ــرب ـع ــن األولـ ـ ــن ح ـيــث كسب
فــريــق جـيـمــس األول ( ،)41-53ورد
فريق أنتيتوكونمبو في الثاني (-51
 ،)30فــرض التعادل نفسه في الربع
الثالث (.)41-41
وب ـل ـغــت اإلث ـ ـ ــارة ذروتـ ـه ــا ف ــي الــربــع
األخـ ـي ــر الـ ـ ــذي ش ـه ــد أحـ ــداثـ ــا نـ ــادرة
جـدًا في هــذه املـبــاراة االحتفالية من
ص ـ ّـدات وم ــراوغ ــات بــالـقــوة وأخـطــاء
واحتجاجات على الحكام في رغبة
أك ـيــدة ألفـضــل الــاعـبــن فــي ال ــدوري
األميركي للمحترفني لعدم الخسارة.
وتـ ـق ــدم ف ــري ــق يــان ـيــس ف ــي الــدقــائــق
األولــى من الربع األخير بفارق تسع
ن ـق ــاط ،لـكــن س ــرع ــان م ــا نـجــح فــريــق

جيمس فــي تــذويـبــه بفضل تركيزه
الـ ــدفـ ــاعـ ــي الـ ـجـ ـي ــد ،قـ ـب ــل أن يـحـســم
النتيجة بفضل تألق ليبرون جيمس
وجيمس ه ــاردن وأنـطــونــي ديفيس
صاحب سلة الفوز .ونال العب لوس
أنجليس كليبرز كواهي لينارد الذي
ك ـ ــان ض ـم ــن ف ــري ــق ج ـي ـم ــس ،ج ــائ ــزة

سجل لينارد  30نقطة
في  20دقيقة مع
سبع متابعات
أفضل العب في املباراة والتي باتت
ت ـح ـمــل م ــن اآلن اسـ ــم ب ــراي ـن ــت ال ــذي
خــاض هــذه امل ـبــاراة فــي  18مناسبة
وحصل على جائزة أفضل العب فيها
أربع مرات (رقم قياسي بالتشارك مع
ب ــوب بيتيت نـجــم مـيـلــووكــي سانت
ل ــوي ــس ه ــوك ــس س ــاب ـق ــا ال ـ ـ ــذي ب ــات
يعرف اآلن بأتالنتا هوكس).

وكـ ـ ـ ــان لـ ـيـ ـن ــارد أف ـ ـضـ ــل م ـس ـج ــل فــي
املـ ـ ـب ـ ــاراة ب ــرص ـي ــد  30ن ـق ـطــة ف ــي 20
دقيقة فقط مع سبع متابعات وأربع
تـمــريــرات حــاسـمــة ،وأض ــاف جيمس
 23نقطة في  19دقيقة وكريس بول
 23دق ـي ـقــة  26دق ـي ـقــة ،ودي ـف ـيــس 20
نقطة في  21دقيقة.
في املقابل ،كان يانيس افضل مسجل
في صفوف فريقه برصيد  25نقطة
مع  11متابعة وأضــاف كيمبا ووكر
 23نقطة.
ومـنــذ عــام  ،2018لــم تعد م ـبــاراة كل
ال ـن ـجــوم تـجـمــع أف ـضــل الــاع ـبــن في
املنطقة الشرقية في مواجهة أفضل
العبي املنطقة الغربية ،وإنما أعطيت
الحرية لقائدي الفريقني في االختيار
م ــن ض ـمــن الــاع ـبــن ال ــذي ــن حـصـلــوا
على أكبر نسبة أصوات في االقتراع
الذي يشارك فيه الجمهور ،الصحافة
والالعبون بالنسبة إلى األساسيني،
وم ـ ــدرب ـ ــو أنـ ــديـ ــة دوري امل ـح ـتــرفــن
بالنسبة إلى الالعبني االحتياطيني.
(األخبار)

قضية

إلغاء سباق الهواة في ماراتون طوكيو
ّ
أعـ ـل ــن م ـن ــظ ـم ــو مـ ـ ــاراتـ ـ ــون طــوك ـيــو
أن الـ ـسـ ـب ــاق امل ـ ـقـ ــرر فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
اليابانية في األول من آذار /مارس
امل ـق ـب ــل ،ل ــن يـ ـك ــون م ـت ــاح ــا أمـ ـ ــام مــا
ي ـقــارب  38أل ــف م ـشــارك مــن ال ـهــواة،
بسبب املخاوف من انتشار فيروس
ك ــورون ــا امل ـس ـت ـجـ ّـد .وج ــاء ف ــي بـيــان
مل ــؤس ـس ــة م ـ ــارات ـ ــون ط ــوك ـي ــو «ل ـقــد
تــوصـلـنــا ال ــى اسـتـنـتــاج م ـف ــاده أنــه
سيكون لألسف من الصعب تنظيم
هذا الحدث الذي يشارك فيه الهواة.
ألن العديد من األشخاص أصيبوا»
بفيروس كورونا املستجد في مدينة
طوكيو .وتابع البيان «لذا لن ننظم
املاراتون إال لعدائي النخبة وعدائي
الـنـخـبــة عـلــى ال ـكــراســي املـتـحــركــة»،
حيث أشار مسؤول حكومي الى أن
عددهم يقارب  200شخص.

وج ـ ـ ــاء الـ ـ ـق ـ ــرار قـ ـب ــل ب ـض ـع ــة أش ـه ــر
مـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان لـ ـ ـ ــدورة
األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة ال ـص ـيــف املـقـبــل
ح ـ ـيـ ــث تـ ـسـ ـتـ ـم ــر املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف مـ ـ ــن أن
ي ـل ـقــي فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا املـسـتـجــد

السباق لن يكون
متاحًا أمام ما يقارب
 38ألف مشارك

جاء القرار قبل أشهر على انطالق األلعاب األولمبية (أ ف ب)

بـظــالــه عـلــى االس ـت ـعــدادات للعرس
األومل ـب ــي .وسـجـلــت ال ـيــابــان إصــابــة
مــا ي ـقــارب  65شخصًا بــالـفـيــروس،
فــي حــن ارتـفــع عــدد املـصــابــن على
مــن سفينة «داي ـمــونــد برينسس»
ال ـس ـي ــاح ـي ــة الـ ـت ــي ت ـخ ـض ــع لـحـجــر

ص ـحــي ف ــي م ــرف ــأ ي ــوك ــوه ــام ــا قــرب
طوكيو وعلى متنها  3711شخصًا،
أكثر من  450حالة.
الى ّ
وحـ ـ ـ ـ ــذر وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة ال ـي ــاب ــان ــي
ك ــات ـس ــون ــوب ــو ك ــات ــو مـ ــن أن بـ ــاده
تــدخــل «مــرحـلــة جــديــدة» مــن توسع
انتشار الوباء ،حيث تسجل اليابان
حـ ـ ــاالت ج ــدي ــدة ي ــوم ـي ــا ألش ـخ ــاص
أص ـي ـب ــوا ب ــال ـف ـي ــروس م ــن دون أن
ّ
يـ ـك ــون ــوا قـ ــد زاروا الـ ـص ــن ق ـ ــط أو
تــواصـلــوا مــع أشـخــاص وافــديــن من
الـ ـص ــن .ودع ـ ــا ال ــوزي ــر إلـ ــى ت ـفــادي
الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات واألم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن امل ـك ـت ـظ ــة.
ونـتـيـجــة لــذلــك ،ألـغـيــت االحـتـفــاالت
بعيد ميالد اإلمبراطور التي يتوافد
بمناسبتها إل ــى وس ــط طــوكـيــو كل
عام آالف املحتفني.
(األخبار)
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رياضة

الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

منتخب السلة يعود من األردن بكأس الملك

«المنتخب المشرذم»
ٌ
ألم في رأس تشوبوتاريو
بين الجمود المسيطر على كرة
القدم وبين موعد االستحقاق
المقبل الذي نسيه الجمهور ،ربما
بسبب الفترة الزمنية الطويلة بين
اإلطاللة األخيرة وتلك المقبلة،
يخوض منتخب لبنان تمارين
ّ
متقطعة ،وهي تطرح أسئلة
حول بعض األمور العالقة
مختلفة ّ
التي ينتظر حلها قبل المباراة أمام
المضيف التركماني في  31آذار
المقبل ضمن التصفيات المؤهلة
إلى كأس آسيا
شربل ّ
كريم
ك ـث ــر ال ـح ــدي ــث ع ــن ع ـ ــودة ال ـ ــدوري
اللبناني والنشاط الـكــروي العام،
ونسي الجميع أن املنتخب الوطني
ال يزال على خط التصفيات املؤهلة
إلــى كــأس آسيا  ،2023حيث يبدو
وضعه في املجموعة الثامنة غير
سهل ،وخصوصًا أن خصمه املقبل
أي منتخب تركمانستان يتصدر

11

بـ ــ 9ن ـق ــاط ،أمـ ــام ال ـع ـمــاق ال ـك ــوري
الجنوبي بـفــارق نقطة واح ــدة مع
مباراة أقل لألخير ،بينما يتساوى
م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـكـ ــوري
ٍّ
الشمالي بـ 8نقاط لكل منهما.
امل ـهــم أن ح ـســابــات ال ـن ـقــاط ليست
األمــر الرئيسي في الوقت الحالي،
بل األهم هي حسابات املدير الفني
ال ــروم ــان ــي ل ـي ـف ـيــو ت ـش ــوب ــوت ــاري ــو
الــذي يـحــاول مللمة أف ــراد تشكيلته
ّ
امل ـش ــت ـت ــن بـ ــن العـ ـب ــن يـنـشـطــون
في تمارين جماعية في فترة غير
اعـتـيــاديــة يـخــوضــون فـيـهــا بعض
املباريات الودية أو أخرى رسمية،
ل ـك ــن ف ــي فـ ـت ــرات م ـت ـب ــاع ــدة ،وب ــن
الع ـبــن ي ـت ــدرب ــون ف ـ ّ
ـردي ــا وآخــريــن
يغيبون عن املشهد ّ
كليًا.
من هنا ،ال يخفى أن أوجاع الرأس
تـ ـ ـط ـ ــارد ت ـ ـشـ ــوبـ ــوتـ ــاريـ ــو ،وهـ ـ ــي ال
ترتبط فقط بالحصص التدريبية
املحدودة التي يجمع خاللها قسمًا
م ــن الع ـب ـي ــه ،وأك ـثــري ـت ـهــم م ــن غير
األساسيني حيث يغيب املحترفون
جميعًا ،وهــم الــذيــن ارتـفــع عددهم
أخيرًا بعد توقف البطولة وخروج
بعضهم من لبنان .كذلك ال ترتبط
هـ ـم ــوم ت ـش ــوب ــوت ــاري ــو ب ــإص ــاب ــات
طارئة ّ
تعرض لها باألمس محمد
حيدر ونور منصور خالل الحصة
الـتــدريـبـيــة ،وقــد أف ــادت املعلومات
أنــه رغــم مغادرتهما التدريب هما

مشاكل تشوبوتاريو ال ترتبط فقط بالحصص التدريبية المحدودة (عدنان الحاج علي)

ال يعانيان من إصابتني كبيرتني.
أمــا مــا يشغل بــال امل ــدرب أكـثــر من
أي أمـ ـ ـ ـ ٍـر آخـ ـ ــر فـ ـه ــو وضـ ـ ــع بـعــض
الالعبني الذين اعتمد عليهم غالبًا،
ـاد ،ومــن
لـكـنـهــم الـ ـي ــوم م ــن دون نـ ـ ـ ٍ
دون أي ت ـمــاريــن جـمــاعـيــة ،أمـثــال
ن ــادر مطر وعــدنــان حـيــدر ،وأيضًا
يحيى الهندي الذي دخل حسابات
املنتخب في الفترة األخيرة.
ويـ ـب ــدو ال ـت ـشــابــه ك ـب ـي ـرًا ف ــي قصة
ّ
كـ ــل م ــن م ـطــر وحـ ـي ــدر ،ح ـيــث تــرك
ثـنــائــي الــوســط النجمة واألن ـصــار
ـاب ت ــرت ـب ــط
عـ ـل ــى ال ـ ـ ّتـ ــوالـ ــي ألس ـ ـ ـبـ ـ ـ ٍ
باملستحقات املذكورة في عقديهما،
وم ــن ث ــم غـ ــادرا ل ـب ـنــان .األول وفــي
ط ــري ـق ــه إل ـ ــى مـ ـط ــار بـ ـي ــروت تـلـقــى
ً
ات ـصــاال مــن تـشــوبــوتــاريــو ،وال ــذي
سأله حــول إمكانية إيـجــاده فريقًا
جــدي ـدًا بـشـكـ ٍـل ســريــع ،وخصوصًا
بعدما وصـلــت إلــى مسامع مــدرب
ّ
سيفك ارتباطه
املنتخب بــأن مطر

بــالـنـجـمــة ب ـعــد رف ـعــه ش ـكــوى ضد
األخير إلى االتحاد الدولي للعبة.
ـال مــع الــاعــب املـتــواجــد
وف ــي ات ـصـ ٍ
ف ــي امل ـغ ــرب حــال ـيــا ،ف ـقــد ق ــال مطر
ل ــ«األخ ـب ــار»« :أش ــار تشوبوتاريو
إل ــي بــأنـنــي الع ــب مـهــم للمنتخب،
لذا ّ
علي أن أبقى في جهوزية ،وقد
ـداد تام
ـ
ع
ـ
ت
ـ
س
ا
على
بأنني
ـه
ـ
ل
أكــدت
ٍ
ـت
ـ
ق
و
أي
ـي
ـ
ف
باملنتخب
ـاق
ـ
ح
لــالـتـ
ٍ
كان».

الوضع في لبنان
قد ُيفقد المنتخب
عناصر أساسية

مشكلة الع ــب الــوســط ال ــذي ّ
سجل
هدفني في آخر  7مباريات خاضها
مــع املنتخب أنــه لــم يعد يقطن في
ـزل ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـهــو أش ـ ــار إلــى
مـ ـن ـ ٍ
أن ــه ق ــد دف ــع  3أش ـهــر ك ـبــدل ايـجــار
بعد ّ توقف تلقيه املال من النجمة،
فـ ـف ــض ــل ت ـ ـ ــرك بـ ـ ـي ـ ــروت وال ـ ــذه ـ ــاب
ل ـل ـع ـيــش مـ ــع ع ــائ ـل ـت ــه فـ ــي امل ـغ ــرب
«ل ـ ــذا غ ـيــابــي ع ــن امل ـن ـت ـخــب خ ــارج
عن إرادتــي ولو بقيت في لبنان ملا
ت ــرددت لحظة فــي الـقـيــام بواجبي
ال ــوط ـن ــي ،واألكـ ـي ــد أن ــه م ــع تـجـ ّـمــع
معسكر فإنني سألبي
املنتخب في
ٍ
أي دعوة ّ
توجه إلي».
ً
وي ـن ـت ـظــر م ـطــر اتـ ـص ــاال قــري ـبــا من
ت ـشــوبــوتــاريــو مل ـعــرفــة م ــا إذا كــان
سيحتاج إلـيــه فــي املنتخب خــال
الـفـتــرة املـقـبـلــة ،وه ــو ل ـهــذه الـغــايــة

ي ــواظ ــب ع ـلــى ال ـت ـم ــاري ــن الـيــومـيــة
الفردية .لكن الواقع أن غياب الالعب
ع ــن خـ ــوض املـ ـب ــاري ــات ق ــد يـبـعــده
ع ــن ح ـســابــات املـنـتـخــب ،وه ــو أمــر
طبيعي ،لكن وبحسب املعلومات
الـتــي ال ينفيها الــاعــب فــإنــه دخل
ـاد مـعــروف في
فــي مـحــادثــات مــع نـ ٍ
ّ
سيؤمن
املغرب لالنضمام اليه ،ما
له تمارين منتظمة حتى فتح باب
التواقيع من جديد.
وي ــدرك تـشــوبــوتــاريــو ب ــأن مشكلة
م ـط ــر أو غ ـي ــره ق ــد ت ـك ــون شـبـيـهــة
بمشكلة كــل الــاع ـبــن ،فـهـنــاك من
ال يلعب املـبــاريــات إطــاقــا ،وحتى
العبو العهد واألنصار الناشطون
في مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي
ـرات
ي ـخ ــوض ــون مـ ـب ــاري ــات ف ــي فـ ـت ـ ٍ
م ـت ـبــاعــدة ،ل ـكــن رغ ــم ذل ــك ف ــإن ــه لن
يكون مفاجئًا أن يسعى إلى تسمية
أكـثــر الــاعـبــن جـهــوزيــة بعيدًا عن
أي حـســابــات أخ ــرى ،وهــي املسألة
التي ستضع عالمة استفهام حول
اس ـ َـم ــي م ـطــر وحـ ـي ــدر ف ــي املــرح ـلــة
املقبلة ،وخصوصًا األخير الذي لم
ّ
يتدرب فرديًا أو جماعيًا منذ أكثر
م ــن شـهــر بـحـســب م ــا أفـ ــاد مـصــدر
ّ
مطلع.
ب ــدوره ،شــرح املستشار الفني في
املنتخب يوسف محمد لـ «األخبار»
الـ ـ ــوضـ ـ ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــام حـ ــال ـ ـيـ ــا بـ ـق ــول ــه:
«ال يـ ـخـ ـف ــى أن م ـ ــوض ـ ــوع ت ــوق ــف
الـبـطــوالت ت ــرك أث ــره السلبي على
بشكل كبير ،لذا من املهم
الالعبني
ٍ
أن نجمعهم إلب ـقــاء األل ـفــة بينهم،
حـ ـي ــث ي ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـدرب املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ح ــال ـي ــا
ّ
َ
ويصوب
يومي االثنني والثالثاء».
«دودو» عـلــى نـقـطــةٍ مـهـمــة عندما
يــذكــر دور الفريقني املـشــاركــن في
آسيا «إذ نعتمد عليهما كثيرًا في
بشكل مقبول قبل
تجهيز الالعبني
ٍ
الـتـحــاقـهــم بــاملـنـتـخــب ،وأي ـض ــا من
خالل مشاركة هؤالء في املباريات
ما يبقيهم في أجوائها».
وهــذه النقطة تلتقي مــع مــا يقوله
م ـ ــدي ـ ــر املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب فـ ـ ـ ـ ــؤاد بـ ـلـ ـه ــوان
ال ـ ـ ــذي ي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة خـ ــروج
بـ ـع ــض ال ــاعـ ـب ــن إلـ ـ ــى االح ـ ـتـ ــراف
أخ ـي ـرًا ،والــذيــن ارت ـفــع عــددهــم إلــى
 12العـ ـ ـب ـ ــا ،م ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي أن ن ـصــف
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ي ـن ـش ـط ــون ح ــال ـي ــا فــي
الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم،
أي ب ــن االن ـغ ـم ــاس ف ــي ال ـت ـمــاريــن
وخ ــوض املـبــاريــات «عـلــى أن نرفع
عـ ـ ــدد الـ ـحـ ـص ــص الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة (ق ــد
ت ـص ـب ــح ي ــومـ ـي ــة) بـ ـع ــد اس ـت ـك ـم ــال
العهد واألن ـصــار لواجباتهما في
آسيا ،كونهما يضمان عددًا كبيرًا
م ــن ال ــدولـ ـي ــن ،ومـ ــن ث ــم سـيـقـ ّـصــر
املنتخب الطريق إلى تركمانستان
عـبــر الـبـقــاء فــي تــركـيــا مل ــدة  4أي ــام،
ح ـيــث ي ـت ـ ّـم ال ـع ـمــل ل ـتــأمــن خــوض
م ـبــاراة تحضيرية مــع أح ــد الـفــرق
املحلية».
وت ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب أن
تـ ـش ــوب ــوت ــاري ــو لـ ــم يـ ـتـ ـط ـ ّـرق حـتــى
اآلن إل ـ ــى م ــوض ــوع م ـط ــر وح ـي ــدر
وال ـه ـن ــدي ،وأن الـ ـق ــرار ي ـعــود إلـيــه
في نهاية املطاف ،وذلك بحسب ما
يجمعه من معلومات حول الالعبني
الثالثة ،وهو قرار لن يكون بالسهل
تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا ه ـ ــي ح ـ ـ ــال ال ـ ـظـ ــروف
ّ
املتشعبة التي ال تزال تعرقل عمله
وتــدفـعــه إل ــى تـعــديـ ٍـل مستمر على
خططه واستراتيجياته.

عــادت بعثة منتخب لبنان للرجال
بـكــرة الـسـلــة أم ــس اإلث ـنــن ،آتـيــة من
األردن ،ب ـعــدمــا أح ـ ــرزت ل ـقــب دورة
املـلــك عبد الـلــه الثاني فــي نسختها
ال ـت ــاس ـع ــة بـ ـ ـج ـ ــدارة ،وم ـ ــن دون أي
خسارة ،وبمشاركة خمسة منتخبات
عربية .وبـمـبــادرة تكريمية ،فتحت
وزيــرة الشباب والرياضة فارتينيه
أوه ـ ــانـ ـ ـي ـ ــان كـ ـيـ ـف ــوركـ ـي ــان ص ــال ــون
الشرف التابع ملطار رفيق الحريري
الدولي ،بحضور املدير العام لوزارة
ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة زيـ ــد خ ـيــامــي،
ّ
ورئيس اللجنة األوملبية جان همام،
والـ ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس االتـ ـح ــاد
اآلسيوي ورئيس االتحاد اللبناني
ل ـك ــرة ال ـس ـلــة أك ـ ــرم ح ـل ـبــي ،واألمـ ــن
العام للجنة األوملبية العميد حسان
رسـ ـت ــم ،ون ــائ ــب رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد كــرة
ّ
السلة ضومط ك ــاب ،واألمــن العام
املحامي شربل ميشال رزق ،وعضوا
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ج ـ ـ ـ ـ ــورج ص ــاب ــونـ ـجـ ـي ــان
وتـ ّـمــام جـ ــارودي ،وحـشــد مــن رجــال
الصحافة واالعالم.

اتحاد كرة السلة على اإلنجاز التي
تحقق في األردن ،والذي يضاف الى
سـلـسـلــة اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي حققتها
ك ــرة الـسـلــة الـلـبـنــانـيــة ،مـشـيــرة الــى
أن ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي ف ـخ ــور بـهــذا
اإلنجاز ،وموجهة تحية الى رئيس
االت ـح ــاد وأع ـضــائــه عـلــى جـهــودهــم
ل ـت ـط ــوي ــر ال ـل ـع ـب ــة وعـ ـل ــى الـنـتـيـجــة

دعت أوهانيان الشعب اللبناني
الى مواكبة مباراتي منتخب لبنان
أمام العراق والبحرين
املـمـيــزة املحققة فــي االردن .ودعــت
أوه ــانـ ـي ــان ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي الــى
مواكبة مباراتي منتخب لبنان ضد
ال ـع ــراق الـجـمـعــة املـقـبــل ال ــواق ــع في
 21شباط الـجــاري ،وضــد البحرين
اإلثنني املقبل الــواقــع في  24شباط
الـ ـج ــاري ع ـلــى مـلـعــب م ـجـ ّـمــع نـهــاد

العبو المنتخب مع المسؤولين في صالون الشرف (سركيس يريتيسيان)

وبعيد هبوط الطائرة ،صعد حلبي
ورزق عـلــى مــن الـطــائــرة وصافحا
أف ـ ــراد الـبـعـثــة ال ـت ــي تــرأس ـهــا مــديــر
املنتخبات الوطنية غازي بستاني.

ثم دخل الجميع الى صالون الشرف،
وسط تصفيق الحاضرين ،ليصافح
ـن .وأل ـ ـقـ ــت
ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ـ ّ
الوزيرة أوهانيان كلمة هنأت فيها

استراحة

نتائج اللوتو اللبناني
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أفقيا

-1أحد أنهار سورية ينبع من جبل الشيخ –  -2ضعيف – لقب أجنبي –  -3جزيرة
ّ
معلم التالميذ –  -4حرف نصب – كشف واستخرج الكنز من األرض – أحد
سورية –
سب ولعن – جنرال فرنسي شارك في الحرب العاملية األولى ّ
أبناء نوح – ّ -5
وعي
ّ
مقسمة –  -7سلسلة
مندوبًا ساميًا لسورية ولبنان –  -6شريان – دولــة آسيوية
ّ
ّ
جنوبي تركيا – من الحبوب –  -8حرف جر – من أيام
كلسية في األناضول
جبال
األسبوع –  -9فنانة إستعراضية ومغنية أ أميركية من أصول إيطالية – حصل على
مكافأة –  -10رواية شهيرة للكاتب القصصي الروسي ليون تولستوي

عموديًا

-1عاصمة أفريقية – إسم موصول –  -2رئيس جمهورية أميركي راحل –  -3نوع من الطيور –
مشروبات غازية –  -4عائلة أمني عام سابق لألمم املتحدة – نوتة موسيقية – ثالثة أرباع
ماركة ّ
وكر –  -5لي وعالج جلد الحيوانات بمادة كيميائية وأزال ما به من رطوبة وننت – وكالة أنباء
عربية –  -6أمر فظيع – ما يخرج من النبات شبيهًا باإلبر – مدينة إيرانية –  -7سباحة – جزيرة
جبلية يونانية في بحر إيجه –  -8مدينة بريطانية على التايمز فيها قصر األسرة املالكة – من
األلــوان –  -9جرذ باألجنبية – يؤكدان إنجاز األمــر –  -10فنانة سورية مصرية راحلة – نوتة
موسيقية

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3382

حلول الشبكة السابقة

-1ابو ظبي – ّربي –  -2ال – ّ
نواب – رو  -3 -فرس – تونس –  -4ريدا بطرس –  -5يسوق – اوليس
نك – علو – كال –  -8قال – رنح – طل –  -9أنغلس – آكاي –  -10شتوتغارت
–  -6مراحل – آت – ّ -7

حل الشبكة 3381

شروط اللعبة

1

ّ
ظن – أقرع – ّ
لت – ّ -5
بواب – الرسغ
-1ألفريد نقاش –  -2باريس – كانت –  -3سدوم – لغو – -4
–  -6يا – طاحون –  -7بترول – حار –  -8وسل – ّ
كت –  -9برن – يالطا –  -10يوسف ستالني

عموديًا

نوفل (زوق مكايل) ،ضمن «النافذة
األولــى» لتصفيات كأس آسيا التي
ستقام نهائياتها فــي الـعــام .2021
ـدوره ،تحدث الرئيس حلبي فقال
بـ ّ
«أهنئ البعثة على إنجازها املحقق
في األردن وكرة السلة اللبنانية ما
زالت ترفع العلم اللبناني عاليًا في
املحافل الخارجيةَ ،وأتمنى التوفيق
للمنتخب في مبارات ْيه ضد العراق
والـ ـبـ ـح ــري ــن .وسـ ـي ــواص ــل االتـ ـح ــاد
رعايته للمنتخبات الوطنية ،ولن
َ
تطوير اللعبة.
نألو أي جهد من أجل
ّ
ّ
وأود أن أش ـك ــر ك ــل م ــن ه ــن ــأ بـهــذا
اإلن ـ ـجـ ــاز ،م ــن م ـس ــؤول ــن رسـمـيــن
ورياضيني وعائلة اللعبة».
ّ
ك ـمــا هــنــأ رئ ـيــس الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة
جـ ـ ـ ــان هـ ـ ـم ـ ــام ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد كـ ـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة
«برئاسة الصديق أكرم حلبي على
ً
إحراز لقب الــدورة األردنية ،آمال أن
السلة إنجازاتها
تواصل لعبة كرة ّ
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،وتـ ـ ـم ـ ــن ـ ــى الـ ـت ــوفـ ـي ــق
للرياضة اللبنانية».
(األخبار)

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثل ومـغـنــي وط ـيــار أمـيــركــي ب ــدأت شـهــرتــه فــي أواخ ــر السبعينات .رش ــح لنيل
األوس ـكــار عــن دوره فــي فيلم «حمى ليلة الـسـبــت» .نجح فــي هــولـيــوود وتــألــق في
أفالمه
 = 5+4+11+7+9+6بــن الـحــار وال ـبــارد ■  = 8+3+2+1عاصمة أالسـكــا ■ = 10+5
خنزير بري

حل الشبكة الماضية :جون ترافولتا

ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1794وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة41 - 27 - 26 - 23 - 20 - 18 :
الرقم اإلضافي19 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل..¶ املــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة (خـم ـســة أرق ـ ــام م ــع الــرقــم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 52,447,600ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 18 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,913,750 :ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 52,447,600ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 898 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 58,405 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 115,720,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,465 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 2,161,096,755 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 209,740,940 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1794
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح19499 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 37,598,508 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية 18,799,254 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9499 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .499
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.99 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جــرى مساء أمــس سحب «يومية» رقــم 1005
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة283 :
• يومية أربعة8586 :
• يومية خمسة94808 :
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العالم

واصــل الجيش السوري ّ
سوريا
تقدمه في ريــف حلب
ّ
الغربي ،بعدما أمن مدينة حلب بالكامل في اليومين
األخيرين .وفي كلمة له بالمناسبة ،وصف الرئيس بشار
األســد التهديدات التركية بأنها ليست ســوى «فقاعات
صوتية فارغة» ،لن توقف «عمليات التحرير» .في هذا
الوقت ،تتابع أنقرة وموسكو محادثاتهما الثنائية ،من
دون ّ
التوصل إلى تفاهم حتى اآلن ،لكن ما بدا الفتًا مساء
أمس هو إعالن وزارة الدفاع الروسية استئناف الدوريات
المشتركة مع تركيا في شمال ســوريـا ،بعد تعليقها
ألسبوعين ،في ما يمكن عـ ّـده مؤشرًا «إيجابيًا» على
إمكانية إعادة إرساء توافق بين الجانبين

أعلن املجلس األوروبي إدراج  8رجال أعمال سوريني وشركتني اثنتني في
سماه «أنشطة تستفيد منها
قائمة العقوبات الخاصة بسوريا ،بسبب ما ّ
الحكومة السورية» ،ليرتفع بذلك عدد األشخاص والشركات املدرجني في هذه
القائمة إلى  277شخصًا ،و 71مؤسسة .وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد
َ
املمارسة عليها.
الحصار على سوريا ،وضمن سياسة «الضغوط القصوى»
كما تأتي قبيل أشهر من تفعيل قانون «قيصر» األميركي (حزيران /يونيو
املقبل) ،والذي سيؤدي دخوله ّ
حيز التنفيذ إلى مضاعفة أثر العقوبات على
الحكومة والشعب السوريني.

(األخبار)

األسد :تهديدات
أنقرة فقاعات

ّ
انتصار حلب يعبد
الطريق إلى إدلب
«بـغــض النظر عــن بعض الفقاعات
الصوتية الفارغة اآلتية من الشمال
(ت ــرك ـي ــا)» ،بـحـســب تـعـبـيــر الــرئـيــس
ال ـ ـسـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،فـ ــي كـلـمــة
م ـت ـل ـفــزة أمـ ــس ب ـم ـنــاس ـبــة ال ـت ـحــريــر
الكامل ملدينة حـلــبُ ،يكمل الجيش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري وحـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــاؤه ع ـم ـل ـي ــات ـه ــم
الـعـسـكــريــة ض ـ ّـد الـفـصــائــل املسلحة
امل ــدع ــوم ــة م ــن أن ـ ـقـ ــرة .وي ـ ــوم أم ــس،
واسعة
بدأت قواته عمليات تمشيط
َ
لـلـمـنــاطــق ال ـتــي حـ ّـررت ـهــا ف ــي ريــفــي

ح ـلــب ال ـغــربــي وال ـش ـمــالــي ال ـغــربــي،
ح ـيــث ع ـث ــرت ع ـلــى أن ـف ــاق وخ ـن ــادق
ومـ ـق ـ ّـرات م ـحـ ّـص ـنــة لـلـمـسـلـحــن في
ضهرة عبد ربه ،واملحلق الجنوبي،
فــي الــريــف الحلبي الـغــربــي املتاخم
ل ـ ـل ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة .كـ ـ ـم ـ ــا بـ ـ ـس ـ ــط الـ ـجـ ـي ــش
سيطرته على قرية ومنطقة الشيخ
عـ ـقـ ـي ــل الـ ـجـ ـبـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف ح ـلــب
َ
الشمالي الغربي ،إضافة إلى بلدتي
ع ـن ـجــارة وق ـب ـتــان ،وق ــرى بـســرطــون
وح ــور والـقــاسـمـيــة وال ـس ـلــوم وبــاال

تقرير

عقوبات أوروبية جديدة

تابع الجيش السوري تقدّمه في أقصى الريف الحلبي الغربي ليصل الى مشارف دارة عزة (أ ف ب)

وجبل قبتان فــي أقصى ريــف حلب
الغربي .وبحسب «املرصد السوري
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان» امل ـ ـعـ ــارض ،فـقــد
وص ـل ــت حـصـيـ َلــة ق ـت ـلــى املـسـلـحــن،
خالل معارك ريفي إدلب وحلب منذ
الـ 24من الشهر الفائت ،إلى .659
وأك ـ ــد األس ـ ـ ــد ،ف ــي ك ـل ـم ـتــه أم ـ ــس ،أن
«م ـعــركــة تـحــريــر ري ــف حـلــب وإدل ــب
مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة» ،م ـ ـشـ ــددًا ع ـل ــى أن «هـ ــذا
ال ـت ـح ــري ــر ال ي ـع ـنــي ن ـه ــاي ــة ال ـح ــرب،
ّ
وال ي ـع ـنــي س ـق ــوط امل ـخ ــط ـط ــات ،وال

«التحرير ال يعني
نهاية الحرب ،لكنه
ّ
بكل تأكيد تمريغ
ألنوفهم بالتراب»

زوال اإلرهـ ــاب ،وال يعني استسالم
ّ
األعـ ـ ـ ـ ــداء ،ل ـك ـن ــه ي ـع ـن ــي بـ ـك ــل تــأك ـيــد
ت ـم ــري ــغ أن ــوف ـه ــم ب ــالـ ـت ــراب كـمـقــدمــة
ً
ً
لـلـهــزيـمــة ال ـكــام ـلــة ع ــاج ــا أم أج ــا،
ّ
وه ـ ُـو ي ّـعـنــي أي ـضــا أل نـسـتـكــن ،بل
أن نحضر ملا هو قــادم من املعارك».
وف ــي حــن يـتــابــع الـجـيــش عملياته،
افـ ـتـ ـت ــح أم ـ ـ ــس م ـ ـم ـ ـرًا إنـ ـس ــانـ ـي ــا فــي
م ـج ـي ــرز غ ــرب ــي م ــدي ـن ــة س ــراق ــب فــي
ري ـ ـ ــف إدل ـ ـ ـ ــب الـ ـجـ ـن ــوب ــي الـ ـش ــرق ــي،
لـتــأمــن خ ــروج املــدنـيــن مــن مناطق

ان ـت ـش ــار امل ـس ـل ـحــن ف ــي إدلـ ـ ــب .وفــي
املقابل ،أنشأ الجيش التركي نقطة
عسكرية جديدة في قرية البردقلي
ال ـتــي تـقــع بــن مــديـنــة ال ــدان ــا وبـلــدة
س ــرم ــدا ف ــي ري ـ ــف إدلـ ـ ــب ال ـش ـم ــال ــي.
ك ـمــا أن ـش ــأ ن ـق ـطــة م ــراق ـب ــة عـسـكــريــة
جــديــدة لــه بــالـقــرب مــن قــريــة نحليا
شمالي مدينة أريحا في ريف إدلب
الـجـنــوبــي .وه ــو مــا ت ـعــزوه مـصــادر
مـيــدانـيــة إل ــى أن األت ـ ــراك يـتــوقـعــون
مــزيـدًا مــن الـتـقـ ّـدم للجيش الـســوري

فـ ــي ع ـم ــق م ـح ــاف ـظ ــة إدلـ ـ ـ ــب ،بـحـيــث
يصبح خط التماس هو نفسه الخط
ّ
تمتد عليه الـنـقــاط العسكرية
الــذي
التركية حاليًا ،بدءًا من دير سمعان
ً
ً
ودارة عزة شماال ،وصوال إلى أريحا
وك ـفــرن ـبــل ج ـنــوبــا .وتـ ـح ــاول أن ـق ــرة،
من خالل تثبيت نقاطها العسكرية
واسـتـحــداث أخ ــرى على هــذا الخط،
إرغـ ـ ــام ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وحـلـفــائــه
ع ـلــى ال ـتــوقــف ع ـن ــده ،وت ـث ـب ـيــت ذلــك
ً
فــي ّ
أي تـفــاهــم تــركــي  -روس ــي ،بــدال
مــن تحقيق مطلب االنـسـحــاب الــذي
رفعته تركيا أخيرًا.
ّ
تستمر
وع ـلــى رغ ــم تـعـثــرهــا م ـ ــرارًا،
محاوالت التوصل إلى تفاهم جديد
ح ـ ــول إدل ـ ـ ــب بـ ــن روس ـ ـيـ ــا وت ــرك ـي ــا.
وقالت الخارجية التركية ،أمــس ،إن
«وفدًا برئاسة نائب وزير الخارجية
ال ـتــركــي ب ـحــث م ــع م ـســؤولــن روس
ف ــي مــوس ـكــو األوض ـ ـ ــاع ف ــي إدل ـ ــب».
وأض ــاف ــت أن «ت ــرك ـي ــا شـ ـ ـ ّـددت عـلــى
ضـ ـ ـ ـ ــرورة خـ ـف ــض ال ـ ـتـ ــوتـ ــر» هـ ـن ــاك،
ّ
ستستمر
مشيرة إلى أن «املحادثات
يوم الثالثاء (اليوم)» .وأوضحت أن
املسؤولني األتراك والروس «ناقشوا
االح ـت ـيــاطــات ال ـتــي يـمـكــن اتـخــاذهــا
م ــن أج ـ ــل ت ـن ـف ـيــذ االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ال ـتــي
ت ـ ّـم ال ـتــوصــل إلـيـهــا ف ــي وق ــت ســابــق
ب ـش ـك ــل ك ــام ــل ،ووقـ ـ ــف االن ـت ـه ــاك ــات
ف ــي إدلـ ـ ــب» .وكـ ــان وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الروسي ،سيرغي الفروف ،أعلن ،في
وقت سابق ،أن «العسكريني الروس

واألتراك املوجودين على األرض في
سوريا على تواصل دائم ،ويبحثون
ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــم ت ـغ ـي ــرات األوض ـ ـ ــاع،
وي ــوج ــد بـيـنـهــم تـفــاهــم ك ــام ــل» .كما
ّ
عـ ّـبــر عــن أم ـلــه فــي أن «يـتـمــكـنــوا من
ت ـقــديــم أف ـك ــار م ــن شــأن ـهــا أن ت ــؤدي
إلــى خفض التوتر فــي الــوضــع على
أس ــاس االتـفــاقــات الـتــي تـ ّـم التوصل
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا بـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــن ال ـ ــروس ـ ــي
والتركي».
فــي هــذا الــوقــت ،تـتــواصــل مـحــاوالت
واش ـن ـط ــن االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـخ ــاف
الــروســي  -الـتــركــي حــول إدل ــب ،عبر
تأكيدها تضامنها مع أنقرة بوجه
دمشق وموسكو ،واستعدادها لدعم
جـ ـه ــوده ــا .وأعـ ـل ــن امل ـت ـح ــدث بــاســم
البيت األبـيــض ،جــود ديــر ،أمــس ،أن
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب
أعــرب فــي اتـصــال هاتفي مــع نظيره
ال ـتــركــي ،رج ــب ط ـيــب أردوغ ـ ـ ــان ،عن
رغ ـب ـتــه ف ــي أن ت ـتــوقــف روسـ ـي ــا عــن
تقديم املساعدة للحكومة السورية.
ك ـمــا أعـ ــرب ت ــرام ــب ع ــن «ق ـل ـقــه» إزاء
ال ــوض ــع ف ــي مـحــافـظــة إدلـ ــب ،وشـكــر
«جـ ـه ــود ت ــرك ـي ــا مل ـن ــع وقـ ـ ــوع ك ــارث ــة
إن ـس ــان ـي ــة» هـ ـن ــاك .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أكــد
املـتـحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروسـيــة،
دي ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــري ب ـ ـي ـ ـس ـ ـكـ ــوفّ ،
ردًا ع ـلــى
ت ـص ــري ـح ــات تـ ــرامـ ــب ،أن «مــوس ـكــو
ستواصل دعمها لعمليات الجيش
السوري ضد اإلرهابيني».
(األخبار)

فلسطين

ّ
َ َّ
فخر أبو زايد شهيدًا ...دوخ العدو في كيلومتر مربع واحد!
مرة أخرىّ ،
يقدم
المقاومون في الضفة
نموذجًا جديدًا منّ
في ظل
المواجهة ّ
المعقدة التي
الظروف
ّ
يعيشونها ،خاطين ً
في الوقت نفسه مثاال
ُيحتذى من أنفسهم.
منفذ العملية في
األخيرة في رام الله،
سابق في
وهو ضابط
ّ
وتخطى
أمن السلطة
ُ
عامه الخمسين ،وجد
مستشهدًا متأثرًا بجروحه
بعد عشرة أيام على
مالحقته

ُ
وجدت بجانب الشهيد بندقية «إم  »16ومسدس (أ ف ب)

رام الله  -عبد القادر عقل
لم تتوقع مخابرات العدو اإلسرائيلي
ُ
أن «تغلق الـحـســاب» أخـيـرًا مــع منفذ
عـمـلـيــة رأس ك ــرك ــر ف ــي امل ـك ــان نفسه
ال ـ ــذي ب ـ ــدأت ال ـب ـحــث ف ـي ــه ،إذ أعـلـنــت
سـلـطــات االح ـتــال الـعـثــور عـلــى جثة
ال ـش ـه ـي ــد فـ ـخ ــر أبـ ـ ــو زاي ـ ـ ــد قـ ـ ــرط (53
عــامــا) بـعــد ع ـشــرة أي ــام عـلــى تنفيذه
ع ـم ـل ـي ــة فـ ــدائ ـ ـيـ ــة أدت إل ـ ـ ــى إص ــاب ــة
ج ـن ــدي إس ــرائ ـي ـل ــي ،وم ــن ث ـ ّـم ت ــواري ــه
ع ــن األنـ ـظ ــار م ـنــذ ذل ــك ال ـح ــن .فبعد
أسبوع على إعــان الــواليــات املتحدة
«صفقة القرن» ،وفي وضح النهار في
الـســادس من الشهر الـجــاري ،امتشق
َ
أبــو زايــد ســاحــه ،وكـ َـمــن لـقــوة راجلة
م ــن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي محيط
وادي ال ــدل ــب قـ ــرب ق ــري ــة رأس كــركــر
ش ـمــال غ ــرب رام ال ـلــه (وس ــط الـضـفــة
املحتلة) ،ليصيب جنديًا وينجح في
االنسحاب من املكان.
الـ ـع ــدو ن ـجــح «ب ــاملـ ـص ــادف ــة» ،بـعــدمــا
أخـ ـف ــق فـ ــي ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ال ـش ـه ـيــد
طــوال عشرة أيــام مــن البحث الدقيق
ّ
املشددة التي فرض
والقبضة األمنية
خ ــال ـه ــا ط ــوق ــا ع ـس ـك ــري ــا ع ـل ــى ق ــرى
ش ـمــال وش ـم ــال غ ــرب رام ال ـلــه كــافــة،

ُ
ُ
فأغلقت مداخلها ونصبت الحواجز،
فـيـمــا لــم ت ـفــارق ط ــائ ــرات االسـتـطــاع
س ـم ــاء هـ ــذه امل ـن ــاط ــق ،وفـ ــي الـنـهــايــة
ُوج ـ ــد ج ـث ـم ـ ُـان ال ـش ـه ـيــد ف ــي ال ـ ــوادي
نفسه الــذي نفذت فيه العملية ،على
ُبعد كيلومتر واحد فقط .هذا الفشل
أق ـ ـ ـ ّـرت ب ــه «الـ ـقـ ـن ــاة ال ـ ـ ـ ــ »12ال ـع ـبــريــة،
ووص ـف ـتــه ب ــ«ال ــذري ــع ل ـج ـنــود جيش
العدو ومخابراته» ،إذ أن الشهيد أبو
زايد أصيب بعشر رصاصات أطلقها
جـنــود ال ـعــدو بـعــد تـنـفـيــذه العملية،
لـ ـكـ ـن ــه نـ ـج ــح ف ـ ــي االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ح ـتــى
العثور عليه أسفل شجرة فــي وادي
الدلب قرب مكان العملية ،وبحوزته
بندقية «إم  »16 -ومسدس.
وتقول مصادر محلية ،لـ «األخبار»،
إن الشهيد فـخــر مــن بـلــدة بيتونيا
غــرب رام الـلــه ،وك ــان يقطن فــي حي
الـ ـطـ ـي ــرة ،ك ـم ــا أن ـ ــه ي ـم ـت ـلــك م ـن ـجــرة
ق ـ ـ ــرب حـ ــاجـ ــز بـ ـيـ ـت ــونـ ـي ــا ،عـ ـلـ ـم ــا أن
العدو اعتقل قبل أيــام نجليه هيثم
ومـ ـحـ ـم ــد ،واسـ ـت ــول ــى ع ـل ــى مــرك ـبــة
ت ـعــود إل ـي ــه .وف ــق امل ـص ــادر نفسها،
سـبــق أن الح ــق ال ـعــدو أب ــو زاي ــد في
عام  2014على خلفية نشر كاميرات
م ـن ـج ــرت ــه ل ـف ـي ــدي ــو يـ ــوثـ ــق ج ــري ـم ــة
بـحــق ش ـه ـيـ َـدي الـنـكـبــة نــديــم ن ــوارة

وأح ـمــد ســامــة فــي منتصف أي ــار/
مايو من ذلك العام ،إذ ّ
هدده ضابط
إسرائيلي يدعى «الكابنت صبري»
بإحراق منجرته« .مني مفكر حالك،
بــدعــس ع ـلــى راس ـ ــك» ،ه ـكــذا تـحــدث
م ـع ــه ط ــال ـب ــا م ـن ــه أن ي ـخ ــرج لـيـقــول
إن فيديو قتل نــوارة وســامــة ليس
حقيقيًا ،لـكــن الـتـهــديــد لــم يـثـمــر ،إذ
نـجـحــت عــائـلــة نـ ــوارة ف ــي الــوصــول
إل ــى مـحـكـمــة دول ـي ــة ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى هــذا
التوثيق .وتضيف املصادر نفسها
أن أبـ ـ ــو زاي ـ ـ ــد «ضـ ــابـ ــط س ــاب ــق فــي
أجهزة أمن السلطة ،لكن ليس له ّ
أي
نشاط سياسي منذ سنوات طويلة،

عمل الشهيد
ضابطًا سابقًا في
أجهزة أمن السلطة
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بل ُيصنف في األوســاط املجتمعية
كرجل أعمال في بيتونيا».
وع ـم ـل ـ ُي ــة رأس ك ــرك ــر ه ــي ال ــراب ـع ــة
الـ ـت ــي ن ـ ـفـ ــذت بـ ـع ــد إع ـ ـ ــان «ص َـ ّف ـقــة
ال ـقــرن» ،إذ سبقها إطــاق نــار نــفــذه
الـشـهـيــد ش ــادي بـنــا مــن حـيـفــا عند
ب ــاب األس ـبــاط فــي ال ـقــدس ،وعملية
ده ـ ــس أصـ ـي ــب ف ـي ـه ــا أكـ ـث ــر مـ ــن 14
جـنــديــا فــي املــديـنــة نـفـسـهــا ،إضــافــة
إلى اشتباك مسلح في جنني تزامنًا
مــع هــدم مـنــزل األسـيــر أحـمــد جمال
الـقـنـبــع ،وه ــو رف ـيــق الـشـهـيــد أحـمــد
جـ ـ ــرار .وخ ـ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة،
شـ ـه ــدت رام الـ ـل ــه (ش ـ ـمـ ــال وش ـم ــال
غــرب املدينة) موجة متدحرجة من
ـات امل ـق ــاوم ــة ،بـعـضـهــا ف ــردي
ع ـم ـل ـيـ ُ
واآلخــر نفذ بأيدي أكثر من مقاوم،
إضــافــة إلــى عملية العبوة الناسفة
ً
ف ــي ع ــن ب ــوب ــن ،ف ـض ــا ع ــن إط ــاق
الـنــار على مستوطنات قريبة .كما
تشهد املدينة وقراها مواجهات منذ
س ـنــوات أسـهـمــت عـمـلـيــات املـقــاومــة
ف ــي تــأج ـي ـج ـهــا وت ــوس ـي ــع رق ـع ـت ـهــا،
فــا ي ـمـ ّـر اق ـت ـحــام لـلـمــديـنــة مــن دون
اشـتـبــاك ع ـشــرات الـشـبــان مــع آلـيــات
جيش الـعــدو بــالــزجــاجــات الحارقة
والحجارة.

ٌ
تمهيد إلرسال البشير إلى الهاي

الطيران اإلسرائيلي
في سماء السودان
يواصل السودان سيره على
طريق استرضاء الواليات
المتحدة ،توازيًا مع تصعيده
التطبيع مع إسرائيل
خطوات
ّ
التي باتت تتكفًل بنفسها
إعالن أخباره أوال بأول.
وباستثناء وجود انتقادات
حزبية لهذا المسار ،لم يظهر
تحركًا ّ
بعد أن ثمة ّ
جادًا لمنع
ّ
المضي فيه
السلطة من
في حلقة جديدة من سلسلة التقديمات
السودانية السترضاء الواليات املتحدة،
أعلنت الحكومة االنتقالية ،أمــس ،أنها
قد ترسل الرئيس املعزول عمر البشير
وم ـش ـت ـب ـه ــا ف ـي ـه ــم آخـ ــريـ ــن إلـ ـ ــى الهـ ــاي
ملـحــاكـمـتـهــم أم ـ ــام «امل ـح ـك ـمــة الـجـنــائـيــة
الدولية» ،على أن يكون ذلك «بموافقة من
الحكام العسكريني واملــدنـيــن» .ونقلت
وكالة «رويترز» عن وزير اإلعالم ،فيصل
صالح ،حديثه عن احتماالت أخــرى من
بينها «أن تأتي الجنائية الــدولـيــة إلى
هنا ،ثم يمثلون (أمامها) في الخرطوم،
أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة،
أو ربما يجري نقلهم إلــى اله ــاي ...هذا
سـيـتـ ّـم بـحـثــه م ــع ال ـج ـنــائ ـيــة» .وال ي ــزال
القضاء املحلي يواصل محاكمة البشير،
إذ اس ـتــدع ـتــه «ن ـيــابــة مـكــافـحــة الـفـســاد
وال ـت ـح ـق ـي ـقــات امل ــالـ ـي ــة» أول م ــن أم ــس،
الستجوابه في بالغ «غسل أموال وثراء
حــرام ومـشـبــوه» .وأوضـحــت النيابة أن
االس ـت ـجــواب ك ــان يتعلق بـ ــ«إج ــراءات...
حول تصرف إدارته في شركة اتصاالت،
وبيعها لشركة كويتية ،ومنح ترخيص
مـشـغــل الـشـبـكــة ال ـثــان ـيــة ل ـشــركــة إم تي
إن» ،إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـجــوابــه ف ــي شــأن
«عالقة بعض النافذين بأموال الحركة
اإلسالمية وارتباطها ببعض العناصر
اإلرهــاب ـيــة الــدول ـيــة» مــن دون تفاصيل
ً
«بناء
إضافية ،علمًا أن هذا البالغ فتح
على تقارير واردة من جهاز املخابرات
العامة».
بالتوازي مع ذلك ،يواصل رئيس حكومة
الـعــدو اإلســرائـيـلــي ،بنيامني نتنياهو،
ّ
بـ ـ ـ ــث الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـت ـط ـب ـيــع
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن تـ ــل أبـ ـي ــب والـ ـخ ــرط ــوم
ّ
تباعًا ،في ظل صمت سوداني هو أقرب
إل ــى الـتــأكـيــد .إذ أعـلــن نـتـنـيــاهــو ،أمــس،
ّ
أن «طـ ــائـ ــرة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ح ــل ـق ــت لـلـمــرة
األولى فوق السودان»ّ ،
عادًا هذا التطور
«ن ـم ــوذج ــا لـتـحـ ّـســن ال ـع ــاق ــات م ــع دول
معادية تاريخيًا» .ولم يذكر ّ
أي تفاصيل
عن هذه الرحلة ،لكن صحيفة «هآرتس»
نقلت عــن م ـســؤول فــي الـحـكــومــة ،طلب
ع ــدم كـشــف هــويـتــه ،قــولــه إن ـهــا «طــائــرة
خ ــاص ــة» ول ـي ـســت رح ـلــة تــاب ـعــة لـشــركــة

«ال ـ ـعـ ــال» .وق ـ ــال ن ـت ـن ـيــاهــو« :مـ ــا تــرونــه
(تطيبع الـعــاقــات) ليس ســوى حوالى
عشرة باملئة .ستأتي تغييرات كبيرة»،
مضيفًا« :أسـتـطـيــع أن أخـبــركــم أن عــدد
الـ ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة أو ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي ال
تربطنا بها عالقات عميقة ،هو دولتان
أو ثالث».
وإلى اآلن ،لم تشهد ّ
فعاليات االعتراض
على التطبيع في السودان تطورًا الفتًا،
بخالف بعض االحتجاجات الصغيرة
ومـ ــواقـ ــف ب ـع ــض األح ـ ـ ـ ــزاب ،وال سـيـمــا
«الشيوعي» و«األمة القومي» ،الذي ّ
نبه
أمـيـنــه ال ـع ــام ،ال ـص ــادق امل ـه ــدي ،إل ــى أن
«التطبيع ...لن يحقق مصالح السودان،
ولــن يساعد ال ـســودان ماليًا ،ولــن يزيل
الـعـقــوبــات املـفــروضــة عـلـيــه» ،مستدركًا
ّ
بأن «التعامل مع إسرائيل في ظل سالم
ّ
عادل وارد ،ولكن التعامل معها في ظل
الصفقة (صـفـقــة ال ـقــرن) خـيــانــة وطنية
وقومية وإسالمية» .أما حزب «املؤتمر
الشعبي» ،فاتهم القيادي املفصول من
حركة «فتح» ،محمد دحالن ،بـ«التنسيق
م ــع إســرائ ـيــل لـتـفـكـيــك ال ـب ــاد وتحقيق
ّ
مـخــطــط انـفـصــال إقـلـيــم دارفـ ــور وشــرق
السودان واالستيالء على البحر األحمر
ملصلحة اإلم ــارات» .وأشــار األمــن العام
ب ــاإلن ــاب ــة ل ـل ـحــزب الـ ــذي ّأس ـس ــه ال ــراح ــل
ح ـســن ال ـت ــراب ــي ،بـشـيــر آدم رح ـم ــة ،في
مؤتمر أمــس ،إلــى أن «تطبيع الـســودان
مع إسرائيل يحقق ما يريده الصهاينة
ب ـت ـف ـك ـيــك الـ ـ ـب ـ ــاد» ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى «(أنـ ـه ــم)
يعملون على انفصال دارف ــور والشرق
لالستيالء على البحر األحمر ،ويساعد
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك دحـ ـ ـ ــان مل ـص ـل ـحــة
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات» .وط ـ ــال ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
«السيادة» ،عبد الفتاح البرهان ،بـ«وقف
إقــامــة عــاقــات مــع إســرائـيــل .نحن لسنا
ب ـحــاجــة إل ــى م ــن ي ــرف ـ ّـع ع ـنــا الـعـقــوبــات
األم ـيــرك ـيــة إذا أح ـســنــا إدارة شــؤونـنــا
الــداخ ـل ـيــة ...االعـتـمــاد عـلــى الــذهــب فقط
ّ
ي ـم ـكــن أن ي ـح ــل أزم ــات ـن ــا االق ـت ـص ــادي ــة،
وسيعود بعوائد بقيمة عشرة مليارات
دوالر سنويًا( ،لـكــن) اإلم ــارات تستفيد
من تهريب ذهب البالد إليها في أسواق
دبي».
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ــر ،مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت الـ ـحـ ـك ــوم ــة
االنتقالية ،ومعها تحالف من الحركات
امل ـعــارضــة مـسـ ّـمــى «الـجـبـهــة ال ـثــوريــة»،
أم ــس ،مـحــادثــات الـســام ثــاثــة أسابيع
إضــافـيــة بعدما ت ـجــاوزا املهلة األخـيــرة
لـلـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق نـهــائــي ،فـيـمــا قــال
نـ ــائـ ــب األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـج ـب ـه ــة ،ي ــاس ــر
آخر تمديد
عرمان« :نأمل أن يكون هذا ّ
ل ـل ـم ـحــادثــات» .لـكــن رح ـمــة حـ ــذر م ــن أن
مفاوضات السالم «ستؤدي إلى تمزيق
البالد بعد اعتمادها لطريقة التفاوض
عبر خمسة مسارات» ،معربًا عن رفض
حــزبــه« ،املــؤت ـمــر الـشـعـبــي»« ،الــوصــايــة
األم ـم ـي ــة وت ـم ــزي ــق ال ـ ـسـ ــودان م ــن خــال
املخططات الخارجية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)
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العالم

العالم

َّ
قضية لم يستطع الحزب الديموقراطي فرض مرشحه
التقليدي جو بايدن وســط نــدرة البدائل لديه .األخطاء
اقترفها الحزب ،منذ بداية رئاسة دونالد ترامب ،أكثر
التي ُ
َّ
ِمن أن تفصل .رغم ذلــك ،ال يــزال يرفض إجــراء مراجعة
األخيرة ،أو
جدية آلليات عمله على مدى السنوات الثالث َّ
االعتراف بأن مزاجًا جديدًا في الشارع قد بدأ يتشكل

يرفض الحزب
الديموقراطي إجراء
مراجعة لكيفية
تعامله مع رئاسة
ترامب (أ ف ب)

في الرؤى بينها وبني الرئيس ،وما
اغـتـيــال جـمــال ُ خاشقجي إال مـثــال.
إذًا ،التماهي املطلق أو العداء هما
ّ
سـمـتــان ل ـهــذه ال ـعــاقــة ال ـتــي تشكل
قلقًا ملؤسسة الحزب الديموقراطي
الـتـقـلـيــديــة ،فـهــي تخشى مــن تـطـ ُّـور
مفهوم «الرئيس اإلمبراطوري» إلى
مستويات يمكن أن تـهـ ّـدد «املـيــزة»
األميركية املطلقة :الديموقراطية!
ص ـح ـيـ ٌـح أن ج ــو ب ــاي ــدن أم ـض ــى في
ال ـس ـيــاســة م ــا ي ــزي ــد ّع ـلــى  35عــامــا،
ل ـ ـكـ ــن وجـ ـ ـ ـ ـ ــوده كـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــح م ـح ـ َت ـ َمــل
مرتبط في املقام ّ
األول بكونه شغل
منصب نائب باراك أوباما لواليتني
متتاليتني .ال فكاك لبايدن ِمن صفة
ّ
نائب الرئيس السابق ،فهذا جــل ما
ّ
يميزه في املفهوم الشعبي األميركي.
كــانــت ن ـهــايــة  2016ت ـق ـتــرب ،بـعــدمــا
ً
أحدث فوز ترامب زلزاال في واشنطن
ال يـ ـ ــزال ال ـع ــال ــم ي ـع ـيــش ارت ـ ــدادات ـ ــه.
ُفــي مـقــابـلــة مــع شـبـكــة «س ــي إن إن»
أذي ـع ــت فــي كــانــون األول /ديسمبر
ّ
الرئيس،
من َّذلك العام ،تحدث نائب ُّ
لـلـمــرة األولـ ــى ،عــن احـتـمــال ترشحه
ل ــرئ ــاسـ ـي ــات  .2020ك ــان ــت أح ـج ـيــة
َّ
امل ــؤام ــرة الــروسـيــة قــد ب ــدأت تتشكل
ف ــي ال ــذه ــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ،وكــذلــك
«ع ـم ــال ــة» ت ــرام ــب املـحـتـمـلــة ل ـلــروس
ال ـتــي راودت خ ـيــال ال ـح ــزب الـحــالــم
َ
استخدم بايدن
بــإزاحــة هــذا الـعــبء.
آخر خطاباته بصفته نائبًا ألوباما
لـ ـي ـ ِّ
ـوج ــه تـ ـح ــذيـ ـرًا بـ ـش ــأن «ت ـه ــدي ــد»
روسيا ألوروب ــا والــواليــات املتحدة.
متحدثًا أم ــام «املـنـتــدى االقـتـصــادي
الـعــاملــي» ،قــال إن موسكو كــانــت في
ّ
ط ـل ـي ـعــة ال ـج ـه ــود ال ــرامـ ـي ــة إلـ ــى ح ــل
مجتمع الديموقراطيات باستخدام
كل األدوات املتاحة« :الهدف واضح:
انهيار النظام الدولي الليبرالي».
بهذا الخطاب األمـيــركــي «األصـيــل»،
مـ َّـهــد ب ــاي ــدن ل ـجــذب االن ـت ـب ــاه .حــدث
ذل ــك بــال ـف ـعــل ،ب ـعــدمــا أط ـل ــق حملته
االنتخابية باعتبار أنــه «يقاتل من
أج ــل روح ّ
األمـ ـ ــة» .ت ـصـ َّـدر «الــرئـيــس
ّ
األكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر ت ـ ـقـ ــدم ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ»
األم ـي ــرك ــي ،ك ـمــا ي ـصــف ن ـف ـســه ،على

جو بايدن على هامش السباق:

ّ
حين يتبدل المزاج
األميركي
مالك حمود
لــم يـكــن جــو بــايــدن ،ط ــوال مسيرته
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،إال ع ـلــى هــام ـش ـه ّــا؛
ّ
كــل ـمــا اش ـت ـغــل ل ـفــرض ن ـف ـســه ،تـعــثــر
ّ
أكثر ،وكلما جرى تسويقه منافسًا
وحيدًا في مواجهة دونالد ترامب،
سقط سقوطًا مدويًا .لثالث سنوات
ُ ّ
ِم ــن عـمــر رئــاســة ت ــرام ــب ،لــم تـشــكــك
طغمة الحزب الديموقراطي ّفي أن
َمــن ّ تتعامل معه بصفته مرشحها
املفضل وشـبــه املضمون قــادر على
املـ ـن ــافـ ـس ــة ،رغـ ـ ــم أن أح ـ ـ ـ ـدًا غ ـي ــره ــا
ل ــم ي ـق ـت ٌـنــع ي ــوم ــا بـ ـه ــذه ال ـف ــرض ـي ـ ُـة.
فــرضـ ّـيــة بـ ّـيـنــت هشاشتها انـطــاقــة
ت ـم ـه ـي ــدي ــات ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن فــي
ّ
َ
واليــتــي آي ــوا ونـيــوهــامـبـشــر ،ليحل
ِّ
متصدر السباق سابقًا في املرتبتني
الرابعة والخامسة على التوالي .لم
تفهم مـ ّ
ـؤسـســة «الــديـمــوقــراطــي» أن
مزاجًا ما َقد بدأ يتبلور في الشارع
الــذي ضــاق ّذرعــا بسياسات ترامب
ّ
وك ــل مــا ّ يمثله األخ ـيــر ،وب ــات يجد
فـ ــي م ــرشـ ـح ــن ِمـ ـ ــن أم ـ ـثـ ــال ب ـيــرنــي
ساندرز أو بيت بوتيدجيدج خيارًا
ً
ً
ِّ
ـا .م ـ ٌ
ـزاج قــد ال ُيـشــكــل تحوال
ُمـحـتـمـ

ٌ
تصطدم رهانات
«الديموقراطي» بمراجعات
هيكلية يرفض الحزب إجراءها
ّ
فـ ــي مـ ــا ت ـم ــث ـل ــه ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
لـعـ ّـالــم ب ــدأت تـخـســر هيمنتها فيه،
لـكــنــه ي ـ ِّ
ـؤس ــس لـنـقــاش حـقـيـقــي بني
األم ـي ــرك ـي ــن س ـي ـش ـمــل ف ــي وقـ ــت مــا
الدور ّ
وربما الهوية.
ُ
ه ـ ــذا ب ــاخ ـت ـص ــار م ــا ي ـق ـل ــق أح ـ ــزاب
امل ـ ـ َّ
ـؤسـ ـ ـس ـ ــات .عـ ـل ــى ذك ـ ـ ِـره ـ ــا ،تـمـيــل
إح ـ ـ ــدى الـ ـنـ ـظ ــري ــات الـ ـش ــائـ ـع ــة إل ــى
االعتقاد بأن التماهي بني الرئاسة
و«امل ـ ـ ـ ـ َّ
ـؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة» ي ـ ـع ـ ـنـ ــي م ـ ـبـ ــاركـ ــة
ّ
األخ ـي ــرة ك ــل قـ ــرار ات ـخ ــذه ويـتـخــذه
ت ــرام ــب ،وف ــي ذلـ ــك ،إن صـ ـ ّـح ،دالل ــة
م ـهـ ّـمــة ع ـلــى ك ــون الــرئ ـيــس الـحــالــي
َّ
ـات .لـ ـك ــن فــي
هـ ــو رئـ ـي ــس امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ٌ
ه ـ ـ ــذا االعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاد مـ ـبـ ــالـ ـغـ ــة ت ـج ــاف ــي
الــواقــع كـثـيـرًا ،إذ تــوجــد فــي أميركا
ّ
املؤسسات،
مستويات مختلفة من
مثل مجلس االحتياطي الفيدرالي
(امل ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــزي األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي) ،وه ـ ـنـ ــاك
املحكمة العليا ،األقــوى فــي العالم،
ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـم ـيــل كـفـتـهــا ف ــي عـهــد
تــرامــب إل ــى املـحــافـظــن بـعــدمــا عـ َّـن

َ
الــرئ ـيــس قــاضـ َـيــن م ـحــافــظــن ملــدى
الـ ـحـ ـي ــاة م ــن أص ـ ــل ث ـم ــان ـي ــة (ث ــاث ــة
صـ ّـدق
منهم ِمــن غـيــر مـحــافـظــن) ،و َ
ال ـكــون ـغــرس ع ـلــى تـثـبـيـتـهـمــا .فـتــح
ترامب حربًا على األولى رغم كونها
ّ
م ـ َّ
ـؤس ـس ــة مـسـتـقــلــة ال ت ـخ ـضــع بــأي
ح ــال لسلطة الــرئـيــس ،عـلــى خلفية
م ـط ــال ـب ـت ــه ب ـخ ـف ــض أكـ ـب ــر ألسـ ـع ــار
ال ـ ـفـ ــائـ ــدة .ب ــال ـ ُن ـس ـب ــة إل ـ ــى ال ـث ــان ـي ــة،
وتوصف بـ «امل ِّ
فسر األخير للقانون
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري» (لـ ـه ــا س ـل ـط ــة إب ـط ــال
ّ
أي ق ــان ــون أو ق ـ ــرار ال ي ـت ــواف ــق مــع

ال ـح ــري ــات ال ــدس ـت ـ ّ
ـوري ــة األســاس ـيــة)
ّ
نظريًا على خير ما
تجري عالقتها
يرام مع الرئيس.
املستويات األخ ــرى ،مثل السياسة
الخارجية والــدفــاع ،باتت تتطابق
ع ـم ـل ـيــا م ــع رؤى ال ــرئ ــاس ــة ،بـعــدمــا
اس ـت ـب ــدل ت ــرام ــب وزراء ومــوظ ـفــن
وإداري ـ ـ ــن وتـ ــرك م ـنــاصــب ش ــاغ ــرة.
ملجمع االسـتـخـبــارات ،وعـلــى رأســه
«وكـ ــالـ ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات امل ــرك ــزي ــة»
(س ــي آي إي ـ ــه) ،ق ـصـ ّـة أخـ ــرى تـعـ ّـبــر
عنها العداوة املتجذرة واالختالف

ّ
ّ
«النخبوية» الديموقراطية تتالشى :مرشحو «اليسار» يؤرقون المؤسسة
نادين شلق
ك ـي ــف س ـي ـك ــون ش ـك ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
التمهيدية لـلـحــزب الــديـمــوقــراطــي،
خــال األشـهــر املقبلة ،انـتـهـ ً
ـاء بآخر
استحقاق فــي الثاني مــن حــزيــران/
يونيو؟ ســؤال مــن الصعب اإلجابة
عنه في وجود حشد من املتنافسني
ي ـصــل ع ــدده ــم إل ــى ث ـمــان ـيــة ،أرب ـعــة
ّ
منهم على األقــل يتمتعون بحيثية
ت ـم ـ ّـي ــزه ــم ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى الــوط ـنــي
عمومًا ،والواليات خصوصًا .بيرني
ً
ســانــدرز ،مـثــا ،يبدو كأنه املنافس
ّ
األبـ ــرز بـعــدمــا تـمــكــن م ــن ال ـف ــوز في
واليـ ــة نـيــوهــامـبـشــر ،مـعـتـمـدًا على
الــزخــم ال ــذي حققه فــي آي ــوا قبلها.
أم ــا ب ـيــت بــوت ـيــدج ـيــدج ،الـ ــذي بــات
ً
اسـمــه م ـت ــداوال بـقــوة بعد ف ــوزه في
ّ
ّ
آيـ ــوا ،فتمكن حــتــى اآلن مــن إرس ــال
إشــارات عديدة إلى فئة ال بأس بها
من الشعب األميركي ،معتمدًا خطابًا
ً
مـعـتــدال ووسـطـيــا ،مثله مـثــل آيمي
كلوبوشار التي برزت في انتخابات
نـيــوهــامـبـشــر ب ـعــد حـصــولـهــا على
املرتبة الثالثة.
يبقى األبرز من بني هؤالء إليزابيث
وارن وجـ ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن .س ـي ـن ــات ــوران
ي ـ ـ ـع ـ ـ ـك ـ ـ ـسـ ـ ــان ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ب ــأب ــرز تـجـلـيــاتـهــا،
ّ
وال يّ ـح ـي ــدان ع ــن خ ــط ـه ــا ،ب ــل هما
امل ـف ــض ــان ل ــدي ـه ــا ،بــان ـت ـظــار عـمــدة
نيويورك السابق مايكل بلومبرغ،
ّ
ال ــذي ُيــؤمــل أن يـغــطــي ال ـفــراغ الــذي
قد يتركه فشلهما املتعاقب ،عندما
ي ــدخ ــل الـ ـسـ ـب ــاق خ ـ ــال ان ـت ـخــابــات
«ال ـث ــاث ــاء ال ـك ـب ـيــر» ،ف ــي ال ـثــالــث من
ّ
ال ـش ـهــر امل ـق ـب ــل .امل ـح ــط ــات املــرتـقـبــة

كثيرة ولــن تـكــون معاملها واضحة
ما دامت ستتأثر بالنظام االنتخابي
الخاص بـ«الديموقراطي» من جهة،
وبــال ـت ـنـ ّـوع الــدي ـمــوغــرافــي وال ــواق ــع
االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي مــن جهة
ثانية .بني هذا وذاك ،تحمل املؤسسة
ً
الديموقراطية آم ــاال فــي أال يحصل
س ــان ــدرز عـلــى تــرشـيــح ال ـح ــزب ،في
املؤتمر الوطني الــذي سينعقد بني
ّ 13و 16ت ـمــوز/يــول ـيــو .وف ـي ـمــا من
ّ
املتوقع أن تعمل هــذه املؤسسة كل
مــا ّفــي وسـعـهــا كــي ي ـجــري اخـتـيــار
مرشح على صورتها ،تذهب األمور
ّ
فــي ات ـج ــاه أكـثــر س ــوداوي ــة لـهــا ،مع
احـتـمــال ف ـ ُـوز س ــان ــدرز فــي ع ــدد من
ال ــوالي ــات امل ـق ـب ـلــة ،بــاالع ـت ـمــاد على
ع ــوام ــل ع ــدي ــدة ،ت ـب ــدأ م ــن حـصــولــه
على قـبــول شعبي وال تنتهي ّ أمــام
التراجع الحاد للمرشحني املفضلني
ل ـ ـ ــدى املـ ــؤس ـ ـسـ ــة .م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،يـمـكــن
تحويل ّ السؤال إلى :كيف يتموضع
ّ
ك ــل مــرشــح دي ـمــوقــراطــي ،إل ــى اآلن؟
وما املتوقع على املدى القريب؟
يمكن البدء من ساندرز الذي تموضع
ّ
في موقع املنافس األوفر حظًا حتى
بعد انتخابات آي ــوا ،إذ ربما يكون
بوتيدجيدج الفائز األكبر هناك من
ّ
حيث عــدد املـنــدوبــن ،لـكــن ســانــدرز
كان الفائز بأكبر عدد على مستوى
«التصويت الشعبي» في املؤتمرات
الحزبية كــافــة فــي ال ــوالي ــة .انطالقًا
من هذا الواقع ،اعتمدت حملته على
ّ
لتحوله إلى
زخــم ذلــك االستحقاق،
فــوز فــي نيوهامبشر ،ولــو بهامش
ّ
ضيق ،على بوتيدجيدج الذي تلته
ّ
كلوبوشار ،ثم وارن ،وبعدها بايدن.
تـ ــراتـ ـ ٌـب ي ـع ـطــي دفـ ـع ــا لـلـمــرشـحــن

الثالثة األوائــل ،وال يمنع بايدن من
التعويل على العودة إلــى الواجهة،
خصوصًا في تمهيديات كارولينا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،امل ّــرت ـق ـبــة ب ـعــد ن ـي ـفــادا،
عـلــى اعـتـبــار أن ــه قــد يـحــوز أص ــوات
الوالية.
األميركيني
السود في تلك ّ
ّ
م ــع ذلـ ــك ،ف ــي ظ ــل ت ـقـ ّـيــد املــرش ـحــن
ب ـ ـجـ ــدول زمـ ـن ــي ضـ ـ ّـيـ ــق ،ب ـ ــات عـلــى
ّ
ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن وك ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــه هـ ـض ـ ُـم
ّ
امل ـت ـغ ـ ّـي ــرات ف ــي ك ــل اس ـت ـح ـقــاق ،من
ّ
دون إغـفــال االلتفات إلــى متطلبات
ّ
لخصها جــون كــاسـيــدي ،فــي مجلة
بأربع صفات يجب
«ذي
نيويوركر»ّ ،
ّ
أن ي ـت ـمــتــع بَّـهــا امل ــرش ــح ك ــي يـكــون
ً
ً
مقبوال ومفضال :الرسالة الواضحة،
الكثير من املال (للدفع للعاملني معه
واإلع ــان ــات) ،شبكة مــن املناصرين
ع ـلــى م ـس ـتــوى وطـ ـن ــي ،ومـجـمــوعــة
مـتـنــوعــة م ــن ال ـنــاخ ـبــن .حـتــى هــذه
املــرح ـلـ ّـة ،لـيــس مــن ال ــواض ــح هــل أي
من املرشحني الرئيسيني يجيب عن
ّ
ّ
هــذه املتطلبات األربـعــة ،لكن ذلــك ال
يمنع مــن اإلشـ ــارة إل ــى أن ســانــدرز
يـبــدو األقـ ــرب المـتــاكـهــا .فكثيرون
ُيـجـمـعــون عـلــى أن ــه الــديـمــوقــراطــي
ّ
ال ــذي يتمتع بـحــركــة شعبية قوية
على مستوى الـبــاد .كما أنــه جمع
 34.5مليون دوالر في الربع األخير
ً
م ــن  ،2019ف ـض ــا ع ــن أن ّ رســال ـتــه
واض ـح ــة ج ـ ـدًا ،وه ــي تـتـلــخــص بما
قــالــه ف ــي خ ـطــابــه ،ع ــن أن ــه يــريــد أن
يـخـلــق «اق ـت ـص ــادًا وح ـكــومــة تعمل
ّ
لـ ـن ــا كـ ــل ـ ـنـ ــا ،ول ـ ـيـ ــس ل ـل ـم ـســاه ـمــن
األغـنـيــاء فــي الـحـمـلــة»ّ .أم ــا الـســؤال
األس ــاس ــي :كـيــف يـمـكـنــه أن يـ ّ
ـوســع
قاعدة مناصريه لتصل إلى أكثر من
ّ
والتقدميني ذوي
الناخبني الشباب

امليول اليسارية؟ ّربما يكون الجواب
فــي نيفادا ،أو كارولينا الجنوبية،
ّ
للتنوع السكاني واألميركيني
حيث
ال ـس ــود وم ــن أصـ ــول التـيـنـيــة كلمة
فصل.
رغ ـ ــم م ــا ت ـ ـقـ ـ ّـدم ،ت ـب ـقــى ال ـت ـحــديــات
ال ـت ــي يــواج ـه ـهــا س ــان ــدرز صـغـيــرة
م ـق ــارن ــة م ــع غ ـي ــره م ــن املــرش ـحــن.
ً
ف ـبــوت ـيــدج ـيــدج ،مـ ـث ــا ،ي ـم ـلــك امل ــال
والرسالة التي تتمثل في كونه شابًا
ّ
يتعرض لإلفساد في واشنطن،
لم
ومقبول لــدى أصـنــاف مختلفة من

تبقى التحديات
التي يواجهها ساندرز
صغيرة مقارنة مع
غيره من المرشحين

الناخبني .وفي نيوهامبشر ،جذب
األخير الناخبني من فئات مختلفة،
ب ـح ـســب اس ـت ـط ـ ّـاع ــات ل ـ ـلـ ــرأي .أم ــا
فــي آي ــوا ،فبدا أنــه حصل على دعم
املـعـتــدلــن .أم ــا كـلــوبــوشــار ،فـبــرزت
ف ـ ــي ن ـي ــوه ــام ـب ـش ــر بـ ـع ــد م ـن ــاظ ــرة
قوية ساعدتها على جذب عدد من
الناخبني املعتدلني ،خصوصًا من
كــانــوا يـحـ ّـبــذون بــايــدن ،لكن ذلــك ال
يعني أنـهــا ّأمـنــت تـقـ ّـدمــا ولــو شبه

ّ
مؤكد ،في الــواليــات القليلة املقبلة.
ّ
ّأكثر من ذلك ،يبدو مع تقدم الوقت
أنــه ال بوتيدجيدج وال كلوبوشار
يـمـلـكــان الـكـثـيــر مــن امل ـقـ ّـومــات على
م ـس ـتــوى ال ـش ـب ـكــة ال ــوط ـن ـي ــة ،األم ــر
ً
الــذي يعني عمال مضاعفًا من أجل
جذب الناخبني السود واألميركيني
مــن أص ــول التـيـنـيــة الــذيــن ستلعب
أص ــوات ـه ــم دورًا م ـهـ ّـمــا ف ــي نـيـفــادا
وك ــارول ـي ـن ــا الـجـنــوبـيــة وال ــوالي ــات
الــاح ـقــة ،حـيــث األق ـل ـيــات الـنــاخـ ّبــة،
ّ
ال ـتــي كــانــت حــتــى اآلن غـيــر مــؤثــرة
فعليًا فــي النتائج ،ستحصل على
فرصتها لتقول كلمتها ،بعدما كان
الناخبون البيض يملكون الثقل في
أول واليتني.
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ل ـي ـس ــت بـ ـسـ ـيـ ـط ــة ،إذ
مـ ــن الـ ـسـ ـه ــل ال ـ ـقـ ــول إن إل ـي ــزاب ـي ــث
وارن سـتـخــرج مــن الـسـبــاق بسبب
فشلها امل ـت ـكـ ّـرر الـنــاتــج عــن أخـطــاء
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ف ــادح ــة ارت ـك ـب ـت ـهــا،
عـبــر املـبــالـغــة فــي تـقــديــر الحماسة
للسياسة االقـتـصــاديــة ،واالعـتـمــاد
ّ
الضيق للغاية على ضــرورة الفوز
ب ـ ــأص ـ ــوات ال ـ ـسـ ــود أو مـ ــن أصـ ــول
ً
التينية ،فضال عن انتهاجها خطابًا
أكـ ـث ــر ن ـخ ـب ــوي ــة بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن ف ـئ ــات
كـثـيــرة .وأيـضــا مــن السهل اإلش ــارة
ّ
إلــى أن مناصريها سينتقلون إلى
ّ
سـ ــانـ ــدرز ،ب ـعــد س ـقــوط ـهــا امل ـت ـك ــرر،
أو أن ج ـ ّــزءًا م ــن م ـن ــاص ــري بــايــدن
سيصطفون وراء بــوتـيــدجـيــدج أو
كـلـ ّـوبــوشــار .وبينما ال ي ــزال مبكرًا
ً
توقع ما ستؤول إليه األمــور فعال،
ّ
ّ
يتحول إلى
فإن ساندرز ال يلبث أن
الرقم الصعب ،على األقــل في املدى
املنظور.

ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
المتبدية في كل استحقاق (أ ف ب)
المتغيرات
هضم
بات على بايدن وكل منافسيه

م ـ ــدى أشـ ـه ــر ط ــوي ـل ــة ،اس ـت ـطــاعــات
الديموقراطيني،
الرأي بني الناخبني
ّ
وكــان حتى وقــت قريب ُيـعـ ُّـد املرشح
ّ
األوفر حظًا في مواجهة ترامب .لكن
َ
نكستي آيوا ونيوهامبشر ،وحلوله
ف ــي املــرت ـب ـتــن ال ــراب ـع ــة وال ـخــام ـســة،
ّ
بينت أن «األوفر حظًا» لم يعد كذلك،
وأن حملته أمام مخاطر حقيقية قد
تخرجه مــن الـسـبــاق .بالنسبة إليه،
«األمر لم ينتهِ بعد ،لقد بدأنا للتو».
ك ـ ــان ي ـس ـع ــى إل ـ ــى إق ـ ـنـ ــاع ج ـم ـه ــوره
بـ ــأن ال ـ ـ ــ %8ال ـت ــي ح ـصــل عـلـيـهــا في
نـيــوهــامـبـشــر لـيـســت سـ ــوى مـعــركــة
في حرب طويلة ،رغم أنها أتت بعد
ّ
ثـمــانـيــة أي ــام م ــن حـصــولــه عـلــى أق ــل
من  %16في آيوا .ال ّ
شك في أن األمر
ّ
بديناميات االنتخابات
بات مرتبطًا
وقــدرتــه على محو هاتني النكستني
املتتاليتني ،وسط رهانه على الفوز
َ
ف ــي واليـ ــتـ ــي ن ـي ـف ــادا ( 22الـ ـج ــاري)
وساوث كاروالينا في الـ ،29مستفيدًا
من الدعم القوي الذي سيمنحه إياه
ٌ
رهانات تصطدم بمراجعات
السود.
ه ـي ـك ـل ـيــة ي ــرف ــض «ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي»
إجراءها ،وأبرزها كيفية تعامله مع
ً
رئاسة ترامب وصــوال إلــى مهرجان
عزله ّالذي أسهم في إضعاف الحزب
ومـ ــرش ـ ـحـ ــه «األوفـ ـ ـ ـ ــر ح ـ ـظـ ــا» ،وذلـ ــك
ل ـس ـب ـ َـب ــن :مـ ـح ــاول ــة الـ ـظـ ـه ــور بـ ــدور
ً
ال ـض ـح ـيــة أوال ،ورف ـ ــض اس ـتــدعــائــه
لالستماع إلى إفادته في الكونغرس
ثانيًا.
بالعودة إلــى املــزاج األميركي ،يقول
أحد الناخبني« :يريد بايدن أن يعود
بنا إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل
عهد ترامب ،لكن الوضع لم يكن جيدًا
ّ
ـال حينها .ساندرز راديكالي
بــأي حـ ٍ
بعض الشيء ،لكن الواليات املتحدة
تحتاج إلــى تـحـ ِّـول ج ــذري» .وتشير
أخــرى إلــى «تعب الناس من الوضع
ال ـق ــائ ــم .س ــان ــدرز ي ـس ــاري م ـت ـطـ ّـرف،
ً
ل ـكــن بـ ــدال م ــن إخ ــاف ــة ال ـنــاخ ـبــن في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات قـ ــد ي ـع ـط ــي تــرش ـي ـحــه
واقـ ـت ــراح ــات ــه ال ـت ـق ـ ُّـدم ـي ــة ال ـط ـمــوحــة
ُ
ّ
فتتجدد
نتيجة تـخــالــف الـتــوقـعــات
حماسة الناس».
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تقرير

ّ
ّ
ّ
دحض ادعاءات ابن فرحان :سياح إسرائيليون في السعودية
يحيى دبوق
ّ
أحرونوت»،
نوهت صحيفة «يديعوت
ّ
أمس ،بـ«املعاملة املمتازة» التي تلقاها
س ــائ ــح إس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة،
ب ـع ــدم ــا ك ـش ــف ه ـ ّ
ـوي ـت ــه ل ـل ـش ــرط ــة ،مــا
ّ
َم ــك ـن ــه م ــن دخ ـ ــول امل ـم ـل ـكــة .ويــدحــض
ّ
هــذا الـتـطــور تصريحات ص ــدرت قبل
أســاب ـيــع ع ــن وزيـ ــر خــارج ـيــة املـمـلـكــة،
ف ـي ـصــل بـ ــن فـ ــرحـ ــان ،أك ـ ــد ف ـي ـهــا مـنــع
دخول اإلسرائيليني إلى بالده.
ال ـ ـض ـ ـيـ ــف اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،املـ ـقـ ـص ــود
بـ ـ ــه املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدون أل ـ ـي ـ ـكـ ــس لـ ـيـ ـبـ ـش ــن ،هــو
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـح ـس ــب ت ـق ــري ــر ال ـص ـح ـي ـفــة ـ ـ ـ ـ ـ مــن
أوائ ـ ــل اإلســرائ ـي ـل ـيــن ال ــذي ــن يـ ــزورون
ال ـس ـع ــودي ــة ،ب ـع ــدم ــا بـ ــات بــإم ـكــانـهــم
ذلـ ــك ب ـف ـعــل ق ـ ــرار ص ـ ــادر ع ــن حـكــومــة
ّ
التوجه
االحتالل يجيز للمستوطنني
إلــى اململكة ،وإن بــواسـطــة جــوازاتـهــم
اإلسرائيلية .وقال ليبشني عن زيارته
إن «ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن ودودون ب ـش ـكــل
ً
ـاال ون ـ ـس ـ ـ ً
ـاء» ،م ـس ـتــدركــا
خـ ـ ــاص ،رج ـ ـ ـ
بأنهم «غير معتادين على السائحني
النـ ـغ ــاق ال ـس ـع ــودي ــة أم ـ ــام الـسـيــاحــة
األج ـن ـب ـي ــة س ـ ـنـ ــوات ط ــويـ ـل ــة» .وكـ ــان
املـ ّ
ـدون اإلسرائيلي ينوي الدخول إلى
اململكة بـجــواز سـفــره الــروســي (كونه
يحمل الجنسية الروسية إضافة إلى
اإلســرائ ـي ـل ـيــة) ،إال أن رجـ ــال الـشــرطــة

الـسـعــوديــن لــم ي ـجــدوا خـ َتــم م ـغــادرة
م ــن ق ـب ــرص ،الـجـهــة ال ـتــي ق ـ ـ ِـدم مـنـهــا،
ع ـل ــى ج ـ ــواز سـ ـف ــره ال ـ ــروس ـ ــي .ولـ ــدى
اس ـت ـف ـس ــاره ــم عـ ــن امل ـ ــوض ـ ــوع ،أظ ـهــر
لهم ج ــواز سـفــره اإلســرائـيـلــي ،فكانت
ّ
ّ
التبسم في وجهه والقول
ردة فعلهم
ّ
ل ــه« :ه ــذه املـ ــرة ،إن ش ــاء ال ـلــه ،سـتــزور
ال ـس ـع ــودي ــة ب ـهــوي ـتــك اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة».
ُ
وأضــاف ليبشني إن َ
«مــن قابلتهم من
السعوديني وعــرفــوا أنني إسرائيلي،
ّ
بتطور
أظهروا اهتمامهم وسعادتهم
ال ـع ــاق ــات ب ــن ب ــاده ــم وإس ــرائـ ـي ــل»،
وتــابــع إنـهــم أك ــدوا لــه أن «حلمهم هو
زيارة إسرائيل».
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه ج ــال ف ــي الـسـعــوديــة
ً
طــويــا ،ووص ــل إلــى ال ـحــدود اليمنية
ً
جـنــوبــا وإل ــى األردن ش ـم ــاال ،وقـضــى
«وقـ ـت ــا ط ـ ّـي ـب ــا» هـ ـن ــاك ب ـع ــدم ــا شــاهــد
اآلالف من القرود ّ
البرية في السعودية.
ورأى أن «املـمـلـكــة ضخمة ومختلفة،
وه ــي تـشـبــه أم ـيــركــا أك ـثــر م ــن الـشــرق
األوس ـ ــط» ،الف ـتــا إل ــى أن «عـ ــددًا كبيرًا
م ــن األوروبـ ـي ــن واألم ـيــرك ـيــن يــأتــون
إلــى العمل هناك؛ إذ إن الــرواتــب التي
يحصلون عليها مرتفعة ج ـدًا وتبدأ
مـ ــن  10000دوالر ش ـ ـهـ ــريـ ــا» .وذكـ ــر
أن «ال ـس ـعــوديــة ب ـلــد رخ ـيــص لـلـغــايــة
مقارنة بإسرائيل» ،موضحًا أن «ثمن
الوقود  2شيكل لليتر (الدوالر حوالى

كان وزير الخارجية السعودية قد أكد أن ليس بإمكان اإلسرائيليين زيارة المملكة (أ ف ب)

ّ
ليبشين :كل
أليكس ّ
شيء يتعلق بالسياحة
ّ
متعثر في المملكة

 3.5ش ــواك ــل) ،وس ـنــدويــش الـشــاورمــا
 10شيكل .أما تعرفة التاكسي فشيكل
ّ
واحد لكل كيلومتر ،وعلى السائح أن
يــدفــع ثــاثــن دوالرًا مـقــابــل غــرفــة في
فندق متوسط املستوى والخدمات».
ّ
لكنه أض ــاف إن «اململكة متخلفة في
ّ
ك ــل مــا يتعلق بــاملــواصــات ووســائــل
ً
النقل ال ـعــام» ،قــائــا «(إن ـنــي) ُصدمت
لعدم وجود حافالت أو قطارات تصل
العاصمة الــريــاض بمطارها الــدولــي،

َ
لكن ُ لحسن الحظ ،يقابل هذه السلبية
ل ـطــف الـس ـعــوديــن واس ـت ـعــدادهــم كي
ّ
يقلوا ّ
السياح بسياراتهم الخاصة».
ولفت ليبشني إلى أن «امللك السعودي
يكافح من أجل فتح أبــواب بالده أمام
ّ
الـ ـع ــال ــم» ،م ـس ـت ــدرك ــا بـ ـ ّـأن «كـ ـ ــل ش ــيء
ّ
يتعلق بالسياحة متعثر في اململكة،
فال مكاتب لالستعالم السياحي ،وال
ّ
يتقن ُم ِّ
التحدث باللغة
قدمو الخدمات
اإلنكليزية بشكل جيد ،ومــن الصعب
ل ـل ـغ ــاي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع امل ـ ـتـ ــاحـ ــف أو
ّ
املتنزهات أو مناطق الجذب السياحي،
ألن معظمها مغلق ألسباب مجهولة»،
مـتــابـعــا إن «واح ـ ـ ـدًا م ــن امل ـع ـ ّـوق ــات أن
هناك خمس صلوات يوميًا ،لذلك إذا
ّ
ك ـنــت ف ــي مـطـعــم وحـ ــل وق ــت ال ـصــاة،
ُ
فيطلب منك املغادرة ،ألن املطعم يغلق
أبــوابــه نصف ســاعــة ،ويمكنك بعدها
العودة والدخول إليه».
ي ـ ـش ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ،ف ـي ـصــل ب ــن ف ــرح ــان ،كــان
قد أكــد أن ليس بإمكان اإلسرائيليني
زيــارة اململكة ،وذلــك تعقيبًا منه على
«ق ـ ــرار إس ــرائ ـي ــل ال ـس ـمــاح ملــواطـنـيـهــا
ً
بــال ـس ـفــر إلـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة» ،ق ــائ ــا إن
«سـيــاسـتـنــا ثــاب ـتــة ،ال ع ــاق ــات لدينا
مع دولــة إسرائيل ،وال يمكن لحاملي
الجواز اإلسرائيلي زيارة اململكة ...في
الوقت الراهن».

تقرير

الصين تختبر عالجًا لكورونا :النفق لم يعد مظلمًا؟
علي عواد
بعد االستناد إلى التجارب السريرية،
خ ـلــص ال ـخ ـب ــراء ال ـص ـي ـن ـيــون إلـ ــى أن
ف ــوسـ ـف ــات الـ ـكـ ـل ــوروك ــن ،وه ـ ــو دواء
ّ
مضاد للمالريا ،له تأثير عالجي معني
عـلــى مــرض ف ـيــروس كــورونــا الجديد
( .)19-COVIDواق ـ ـت ـ ــرح الـ ـخـ ـب ــراء،
بــاإلجـمــاع ،إدراج ال ــدواء فــي اإلص ــدار
التالي من إرشــادات العالج ،وتطبيقه
فــي تـجــارب سريرية أوس ــع فــي أســرع
وقـ ـ ــت م ـم ـك ــن .وقـ ــالـ ــت ن ــائ ـب ــة رئ ـيــس
«املـ ــركـ ــز ال ــوط ـن ــي ال ـص ـي ـنــي لـتـطــويــر
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـحـ ـي ــوي ــة» ال ـت ــاب ــع
ل ــوزارة الـعـلــوم والتكنولوجيا ،سون
يــان رونــغ ،إنــه «تـ ّـم اختيار كلوروكني
ُ
الفوسفات ،الذي استخدم ألكثر من 70
عامًا ،من بني عشرات اآلالف من األدوية
امل ــوج ــودة ب ـعــد جـ ــوالت م ـت ـع ـ ّـددة من

الفحص» .ووفقًا ليان رونــغ ،يخضع
ال ــدواء لتجارب سريرية فــي أكـثــر من
 10م ـس ـت ـش ـف ـيــات فـ ــي بـ ـك ــن ،وك ــذل ــك
َ
فــي مـقــاطـعــتــي قــوان ـغــدونــغ (ج ـنــوب)
وهــونــان (وسـ ــط) ،وق ــد أظـهــر ّ
فعالية
جيدة إلى ّ
ّ
حد ما .وأضافت أن املرضى
الــذيــن يـتـنــاولــون ال ـ ــدواء يستغرقون
أيضًا وقتًا أقصر للتعافيّ .
وتم تقديم
مـثــال عــن مــريـ ُـض يبلغ مــن الـعـمــر 54
عامًا في بكني ،نقل إلى املستشفى بعد
أربـعــة أيــام مــن ظهور األع ــراض عليه.
وعلى إثــر تناوله ال ــدواء ملــدة أسبوع،
ت ـبـ ّـن أن كــل امل ــؤش ــرات تـتـحـ ّـســن ،وأن
الـ ـحـ ـم ــض ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي أص ـ ـبـ ــح س ــال ـب ــا.
وأكـ ـ ـ ــدت أن ـ ــه لـ ــم يـ ـت ـ ّـم الـ ـعـ ـث ــور ،حـتــى
اآلن ،عـلــى ردود فـعــل سلبية خطيرة
ذات صـلــة بــالـعـقــار ،مــن بــن أكـثــر من
 100مــريــض مـسـ ّـجـلــن ف ــي ال ـت ـجــارب
السريرية .وأعلنت أن فريق الخبراء،

طلبت الدولة الصينية من مواطنيها الذين تعالجوا وخرجوا من المستشفيات ّ
التبرع بدمائهم (أ ف ب)

بــرئــاســة أخـصــائــي الـجـهــاز التنفسي
الـشـهـيــر (مـكـتـشــف ف ـيــروس ال ـســارس
 )2003-2002تـشــونــغ نــان ـشــان ،وافــق
عـلــى أن ــه يـمـكــن اس ـت ـخــدام كـلــوروكــن
الـفــوسـفــات ل ـعــاج املــزيــد مــن مرضى
« .»19-COVIDكما أظـهــرت التجارب
السابقة في املختبر أنــه يمكن العقار
أن يمنع العدوى بالفيروس عن طريق
تغيير الحموضة وقيمة األساسيات
داخل الخلية والتداخل في مستقبالت
فيروس كورونا الجديد .بمعنى آخر،
إن ت ـن ــاول ه ــذا ال ـ ــدواء يـمـنــع فـيــروس
ك ــورون ــا ال ـجــديــد م ــن ال ـس ـي ـطــرة على
خــايــا امل ـصــابــن ب ــه وتـحــويـلـهــم إلــى
مصانع إلنتاج املزيد منه.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،طـ ـلـ ـب ــت ال ـ ــدول ـ ــة
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ــن م ــواطـ ـنـ ـيـ ـه ــا الـ ــذيـ ــن
تـعــالـجــوا وخ ــرج ــوا مــن املستشفيات
الـ ـتـ ـب ـ ّـرع ب ــدم ــائ ـه ــم السـ ـتـ ـخ ــراج م ــادة

العدد الكلي
لإلصابات  71ألف شخص
فيما عدد الوفيات
 1771شخصًا

البالزما منها ،بهدف معالجة مرضى
ال يزالون في حالة الخطر ،إذ يحتوي
بالزما املصابني السابقني بالفيروس
على أجسام مضادة يمكن استخدامها
لخفض عــدد الـفـيــروســات فــي أجسام
َم ـ ــن هـ ــم فـ ــي ح ـ ــال خـ ـطـ ـي ــرة ،وف ـ ــق مــا
أفــاد بــه مـســؤول فــي اللجنة الصحية
الصينية في مؤتمر صحافي .الالفت
أن ه ــذا الـخـبــر بــالــغ األه ـم ـيــة ،وال ــذي
ن ـشــرتــه وك ــال ــة أنـ ـب ــاء «ش ـي ـن ـخ ــوا» أو
وك ـ ــال ـ ــة «أن ـ ـب ـ ــاء ال ـ ـصـ ــن ال ـ ـجـ ــديـ ــدة»،
وهــي وكــالــة الصحافة الرسمية التي
تــديــرهــا جـمـهــوريــة الـصــن الشعبية،
لــم يـتـ ّـم تناقله مــن ِقـ َـبــل أغـلــب وكــاالت
األنباء العاملية ،التي اكتفت بذكر طلب
ّ
التبرع بالبالزما من
الدولة الصينية
املواطنني الذين تعالجوا.
مواز ،أعلنت «منظمة الصحة
على خط ٍ
ال ـعــامل ـيــة» أن ــه لـيــس ض ــروري ــا تعليق
رحـ ـ ــات ال ـس ـف ــن ال ـس ـي ــاح ـي ــة ،م ــؤك ــدة
ّ
م ـعــارض ـت ـهــا كـ ــل «ت ــداب ـي ــر (م ـمــاث ـلــة)
على نطاق عــام» في مواجهة فيروس
«كوفيد .»19-وقال مدير دائرة الحاالت
الصحية الطارئة في املنظمة ،مايكل
راي ـ ـ ــن ،إنـ ــه خـ ـ ــارج م ـقــاط ـعــة ه ــوب ــاي،
«ي ـص ـيــب ه ــذا ال ــوب ــاء نـسـبــة صـغـيــرة
ج ـ ـدًا م ــن ال ـ ـنـ ــاس ،وإذا وجـ ــب عـلـيـنــا
ّ
وقف كل رحالت السفن السياحية في
العالم ّ
تحسبًا الحتمال حصول تفاعل
م ــع م ـسـ ّـب ـبــات م ــرض مـحـتـمـلــة ،فــأيــن
س ـن ـت ــوق ــف؟» .وب ـح ـســب امل ــدي ــر ال ـعــام
للمنظمة ،يبدو أن «فيروس كوفيد19-
ً
ل ـي ــس ق ــات ــا ك ـف ـي ــروس ــات أخـ ـ ــرى مــن

نـ ــوع كـ ــورونـ ــا وخ ـص ــوص ــا ال ـس ــارس
ـرس» .ونـ ـق ــل ع ــن دراسـ ـ ـ ــة ح ــول
وامل ـ ـ ـيـ ـ ـ ُ
الــوبــاء ،نشرت في الصني وتشمل 44
ألف حالة ،أن أكثر من  %80من املرضى
لديهم مرض حميد ويتعافون .أيضًا،
وف ــق ه ــذه ال ــدراس ــة ،حــوالــى  %14من
املــرضــى يـعــانــون مــن أم ــراض خطيرة
ّ
يتطور
مـثــل االل ـت ـهــاب ال ــرئ ــوي ،فيما
ن ـحــو  %5م ــن الـ ـح ــاالت إلـ ــى أمـ ــراض
خطيرة ج ـدًا مثل الفشل التنفسي أو
ال ـصــدمــة اإلن ـتــان ـيــة .وي ـعـ ّـد الـفـيــروس
مميتًا فــي  %2مــن ال ـح ــاالت ،ويرتفع
ّ
خـطــر الــوفــاة مــع ال ـســن .وم ــا زال عــدد
ّ
مستقرًا
اإلصــابــات الـجــديــدة اليومية
على مستوى منخفض ،حيث بلغ 71
ألف شخص ،فيما وصل عدد الوفيات
إلى  1771شخصًا.
ي ـع ــرض م ــوق ــع « »shen yunلـلـفـنــون
ً
امل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة م ـ ــدخ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى الـ ـثـ ـق ــاف ــة
ً
ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،قـ ــائـ ــا« :م ـنــذ
العصور القديمةُ ،عرفت الصني باسم
اإلمبراطورية السماوية .هذا ال يشير
فقط إلى قوة الصني وموقعها كمملكة
شـ ـ ــرق آسـ ـي ــا الـ ــوس ـ ـطـ ــى ،بـ ــل ي ـجـ ّـســد
أيـ ـض ــا م ـع ـن ــى أكـ ـث ــر عـ ـمـ ـق ــا ،وي ـص ــف
أرضًا تعايش فيها اإلنسان مع املوت
ال ـب ـشــري م ــرة واح ـ ــدة .إن ــه يـشـيــر إلــى
االعـتـقــاد بــأن اإلل ــه ،مــن خــال ســاالت
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ن ـق ــل ث ـق ــاف ــة غ ـن ـي ــة وف ـي ــرة
ُ
لـلـشـعــب الـصـيـنــي .وبــال ـتــالــي ،تـعــرف
الثقافة الصينية بأنها ُم َ
لهمة إلهيًا،
وهي الثقافة الوحيدة في العالم التي
لها تاريخ ُم ّ
ّ
مستمر يبلغ  5آالف
سجل
ُ
عام .لقد تركت وراءها عددًا ال يحصى
مــن الـكــاسـيـكـيــات األدب ـي ــة والــوثــائــق
التاريخية واآلثار الثقافية والسجالت
الوطنية التي تعكس نطاقها الهائل».
ّ
يمكن القول إن هناك
بعد كل ما سبقّ ،
نـتــائــج جــديــدة تـبــشــر بـنـجــاح الصني
فــي الـسـيـطــرة عـلــى ال ـف ـيــروس ،بعدما
بــذلــت ال ــدول ــة ج ـه ــودًا هــائـلــة لخفض
ّ
ّ
عــدد اإلصــابــات الـجــديــدة ،ورك ــزت كل
ّ
التوصل إلــى عــاج في
خبراتها على
ٌ
أسرع وقت ممكن .عالج سيكون ،وهذا
ّ
صينيني
األهـ ّـم ،على أيــدي خبراء
هو ّ
بال منة من أحد.

◄ إعالنات رسمية ►

أفغانستان

واشنطن « -طالبان»
على طريق «السالم»:
العبر في التطبيق
ِ

ّ
ُيـتــوقــع أن تشهد نهاية شهر شباط/
ف ـبــرايــر الـ ـج ــاري تــوق ـيـ َـع ات ـف ــاق ســام
بـ ـ ــن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن و«ط ـ ـ ــالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان»ُ ،ي ـ ـعـ ـ ّـد
يمثابة خطوة أولــى تخطوها الحركة
األفغانية على طــريــق إنـهــاء االحـتــال
األم ـيــركــي األط ــول فــي تــاريــخ «ح ــروب
اإلرهـ ـ ـ ــاب» ال ـت ــي ت ـخــوض ـهــا ال ــوالي ــات
املـتـحــدة فــي املـنـطـقــة .وإن ك ــان لحدث
الـتــوقـيــع نفسه ال ــذي تستضيفه قطر
أهـمـيــة فــي الـشـكــل ،إال أن الـ ِـعـ َـبــر تبقى
فــي الـتـطـبـيــق ،وم ــدى ال ـتــزام الــواليــات
ّ
كمقدمة
املتحدة بخفض عديد قواتها،
النسحاب شامل ال يــزال يبدو بعيدًا.
ّ
وأيًا تكن نتيجة االنتخابات األميركية
املرتقبة فــي تشرين الـثــانــي /نوفمبر
ُ
املقبل ،فإن من شأنها أن تعيد ترتيب
ُ
ِّ
أولويات الرئاسة في املنطقة ،وتحرر
دونالد ترامب ،في حال إعادة انتخابه،
ِمن «وعود» لن يكون مضطرًا لاللتزام
بها بعد الفوز.
وبعدما أعلن الرئيس األميركي ،أخيرًا،
أن ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق بـ ــات «قــري ـبــا
ّ
ج ـ ـدًا» ،أكـ ــدت الـحــركــة األف ـغــان ـيــة ،على
لسان نائب رئيس مكتبها السياسي
فــي قـطــر مــولــوي عـبــد ال ـســام حنفي،
ّ
سيتم توقيعه
أمــس ،أن اتفاق السالم
ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر ّال ـ ـجـ ــاري ف ــي ال ــدوح ــة
بـ ـحـ ـض ــور مـ ـم ــثـ ـل ــن ع ـ ــن دول ج ـ ــوار
أفغانستان واألم ــم املتحدة و«منظمة
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون اإلسـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــي» واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
األوروب ـ ــي .و«ب ـم ـجـ ّـرد تــوقـيــع االت ـفــاق،
ُ
ســتـفــرج الــواليــات املـتـحــدة عــن خمسة
آالف م ــن أسـ ــرانـ ــا وس ـن ـف ــرج ع ــن أل ــف
مـ ــن أسـ ـ ــراهـ ـ ــم» ،كـ ـش ــرط رئـ ـي ــس ل ـبــدء
مفاوضات مباشرة مع حكومة كابول.
م ــن ج ـه ـت ــه ،دع ـ ــا امل ـب ـع ــوث األم ـي ــرك ــي
الـخــاص إلــى أفغانستان ،زملــاي خليل
زاد ،الــذي قاد على مدى أكثر من سنة
م ـحــادثــات بــن «طــال ـبــان» وواشـنـطــن،
إل ـ ـ ــى «تـ ـقـ ـيـ ـي ــم ه ـ ـ ــذه ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ب ـش ـكــل
ّ
ّ
جيد» ،و«العمل معًا من أجل أن يتكلل
مـســار ال ـســام مــع طــالـبــان بــالـنـجــاح»،
مؤكدًا بــدء التحضير ملحادثات سالم
مرتقبة بــن الـحـكــومــة والـحــركــة .وفــي
حال سلكت آلياته التنفيذية طريقها،
ِّ
سيمهد االتفاق الطريق أمام مزيد من
الـخـفــض فــي عــديــد ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،تـنـفـيـذًا ألح ــد وع ــود
ت ــرام ــب ل ـنــاخ ـب ـيــه ،ب ـي ـن ـمــا ي ـت ـجــه إل ــى
َ
خالي الوفاض
معركة إعــادة انتخابه
من ّ
أي إنجاز خارجي .لكن الطريق ال
ً
ّ
يــزال طويال أمــام التوصل إلــى تسوية
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تنهي االحتالل العسكري األميركي في
البالد ،وخصوصًا أن واشنطن أعلنت
فــي غير مناسبة عزمها خفض عديد
الـ ـق ــوات ال ـبــال ــغ ق ــوام ـهــا  13أل ـف ــا ،إلــى
حــوالــى  8600ه ــذا ال ـع ــام ،س ــواء جــرى
ذلـ ــك ب ــات ـف ــاق ع ـلــى االن ـس ـح ــاب أم من
دونه.
ّ
ومهد األميركيون لالتفاق باإلعالن عن
موافقة «طالبان» على «خفض للعنف
ملدة سبعة أيام» يسبق التوقيع .وتأتي
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ض ـم ــن إج ـ ـ ـ ــراءات ب ـنــاء
الثقة قبل اإلع ــان عــن اتـفــاق شــامــل ال
تزال تفاصيله ّ
طي الكتمان .ويفترض
بتعبير «خفض» أن يترك هامشًا أمام
ملواصلة املـعــارك .وإذا نجحت
الحركة ُ ِّ
ووق ـ ـ ــع اتـ ـف ــاق ب ــن «ط ــال ـب ــان»
ال ـه ــدن ــة
والــواليــات املتحدة ،فــإن ذلــك لن يكون
سوى خطوة على طريق السالم برأي
الدبلوماسية السابقة والـخـبـيــرة في
«مـجـمــوعــة األزم ـ ــات ال ــدول ـي ــة» لــوريــل
مـيـلــر ،ال ـتــي أوض ـحــت أن االت ـف ــاق بني
ّ
الـ ـط ــرف ــن «لـ ـي ــس ات ـ ـفـ ــاق س ـ ـ ــام ،ل ـكــن
حــوارًا داخليًا أفغانيًا يمكن أن يؤدي
إلــى إب ــرام اتـفــاق لـلـســام» ،مضيفة أن
«الجانب املهم في االتفاق هو أنه يخلق
فرصة لبدء ّحوار داخلي أفغاني» .من
ّ
جـهـتـهــا ،تــوق ـعــت املـحــلـلــة ل ــدى معهد
«ب ــروك ـي ـن ـغ ــز» ،ف ــان ــدا فـ ـلـ ـب ــاب-ب ــراون،
ً
تواصال بل ارتفاعًا في العنف ،إذ رأت
أن ــه «يـمـكــن أن ي ـبــدأ ال ـح ــوار الــداخـلــي
األفغاني ،لكن تاريخ أفغانستان حافل
بمحادثات طويلة ومعارك متواصلة»،
داعـيــة إلــى االنـتـظــار «بضعة أسابيع.
سأفاجأ إذا بقيت املعارك عند املستوى
املتوقع خالل فترة خفض التصعيد».
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،أك ــد رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
الـبــاكـسـتــانــي ،ع ـمــران خ ــان ،أن ب ــاده،
ال ـت ــي يـعـتـبــر دوره ـ ــا أســاس ـيــا ف ــي ّ
أي
ات ـ ـفـ ــاق م ــرتـ ـق ــب ،ت ــدع ــم ب ـش ـك ــل كــامــل
عملية السالم األفغانية .وقال خان ،في
مؤتمر ملناسبة الذكرى الـ 40الستقبال
سـ ـت ــان فــي
ب ـ ـ ــاده الجـ ـئ ــن مـ ــن أفـ ـغ ــانـ ـ ّ
الـعــاصـمــة إس ــام آب ــاد« :ب ـغــض النظر
ع ـ ّـمــا ك ــان عـلـيــه ال ــوض ــع ف ــي ال ـســابــق،
اآلن يمكنني أن أق ــول لـكــم إن ـنــا نريد
شيئًا واح ـدًا :السالم في أفغانستان».
َ
املؤتمر أيضًا خليل زاد ،الذي
وحضر
ّ
أعـ ــرب ع ــن«ت ـف ــاؤل حـ ــذر» إزاء ال ـت ـقــدم
نحو اتفاق محتمل ،الفتًا إلــى أن لدى
الــواليــات املتحدة «تـعـ ّـهــدات مــن حركة
طالبان حول أمور أمنية».
(األخبار)

تعتزم واشنطن خفض عديد قواتها ِمن  13ألفًا إلى حوالى ( 8600أ ف ب)

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـ ـل ــب املـ ـح ــام ــي ن ــدي ــم م ـص ـط ـف ــى ق ــوب ــر
ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن ح ـي ــاه اب ــراهـ ـي ــم االوت ــان ــي
ب ـص ـف ـت ـهــا اح ـ ــدى ورث ـ ــة ت ــوف ـي ــق مـحـمــد
عمران سندي تمليك بــدل عن ضائع عن
ح ـصــة مــورث ـهــا /تــوف ـيــق مـحـمــد ع ـمــران
بالقسمني  16من العقار  2358مصيطبة
والقسم  4من العقار  512راس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
بتاريخ  2016/11/31تقدم السيد بسام
ان ـ ـطـ ــوان بـ ــازرلـ ــي ب ـط ـلــب س ـج ــل بــالــرقــم
ّ 1342
ودور بــالــرقــم  2019/23ل ــدى قلم
م ـح ـك ـمــة األحـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي امل ــن
طـ ـل ــب ب ـم ــوج ـب ــه اعـ ـ ـ ــان وفـ ـ ـ ــاة املـ ــرحـ ــوم
انطوان جورج بازرلي بتاريخ 2016/1/5
وانحصار ارثــه بأرملته لوريت جورجي
قوقو وأوالده بسام وكارمن وكرم أنطوان
بازرلي.
مهلة املالحظات شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
بيار حبيب

فقرة حكمية
تــدعــو مـحـكـمــة ب ــداي ــة الـنـبـطـيــة بــرئــاســة
الرئيسة
مايا فواز
وع ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن ج ـس ـي ـكــا ش ـحــود
واحمد عيسى
املستدعى ضده :حسن جواد علي احمد
ومـجـهــول مـحــل االقــامــة الس ـتــام صــورة
ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ 2020/1/28
بــرقــم  2020/21وال ـقــاضــي ب ــإع ــان عــدم
قابلية العقار رقم  /296منطقة كفررمان
العقارية للقسمة العينية وطرحه باملزاد
العلني على اس ــاس سعر الـطــرح البالغ
/671520/د.أ .أو م ــا ي ـع ــادل ــه بــال ـل ـيــرة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وتـ ــوزيـ ــع ن ــات ــج ال ـث ـم ــن فـيـمــا
بــن الـشــركــاء  -تضمني الـفــرقــاء الــرســوم
والنفقات كل بحسب حصته االستدعاء
مقدم من املستدعي :وليد دخللله فرحات
ورفاقه بوكالة املحامي علي جابر.
رقـ ــم االسـ ـت ــدع ــاء /2019/203ش م ــدور
/119ش2020/
مهلة االستئناف  30يومًا
رئيس القلم
فاطمة فحص

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
ط ـلــب غ ـســان ال ـي ــاس غ ـصــن س ـنــد ملكية
ً
بــدال عن ضائع في العقار رقــم  2239من
منطقة املنصف العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

إعالن
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقــم  2018/400غرفة الرئيس
القاضي رانــي صــادق لبيع أسـهــم املنفذ
عليه في العقار رقم  /298مجدليون.
امل ـن ـفــذة :أم ـيــرة ب ــوث وكـيـلـتـهــا املـحــامـيــة
ريتا بولس
املنفذ عليه :هادي عيسى دلول
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ت ــأم ــن بـقـيـمــة
 40.000/د.أ /.عدا النفقات.
تاريخ تبليغ االنذار2018/5/22 :
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز 2018/7/6 :تــاريــخ
تسجيله2018/7/20 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2018/10/1 :
تاريخ تسجيله2019/9/17 :
مـحـتــويــات الـعـقــار :هــو ع ـبــارة عــن قطعة
أرض ّ
مشيد عليها بناء مؤلف من طابق
سفلي يحتوي على مستودعني وممشى
ودرج داخلي ،طابق أرضي يحتوي على
 3غ ــرف ن ــوم وص ــال ــون وس ـف ــرة ومـطـبــخ
وموزع و 3حمامات و 4شرفات وهو قيد
اإلنجاز طابق أول وثاني نفس مواصفات
الطابق االرضــي منجزين بالكامل طابق
ثــالــث نـفــس مــواصـفــات الـطــابــق االرض ــي
غير منجز.
مساحته/55 :م2
ً
ح ــدود ال ـع ـقــار :ش ـم ــاال :الـعـقــار رق ــم ،296
جـنــوبــا :طــريــق ،شــرقــا :الـعـقــار رق ــم ،299
غربًا :العقار رقم 297
بدل التخمني 600 :سهم /150150/ :د.أ.
بدل الطرح 600 :سهم /90090/ :د.أ.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فــي  2020/4/7الـســاعــة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا م ــوع ـدًا لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او فــي أحــد املـصــارف املقبولة مــن الدولة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ان يـتـخــذ مـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه وإال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايداع كامل الثمن ورسم الداللة
خــال مهلة ثالثة أيــام من تاريخ صدور
ق ــرار اإلحــالــة وإال تـعــاد املــزايــدة بالعشر
وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب كرمن بدران شكيبان بصفتها احد
ورثة املرحوم حبيب بدران شكيبان سند
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع عــن سـنــد تمليك
بدل عن ضائع صــادر في  2018/1/2في
العقار رقم  992القسم  11من منطقة ذوق
مصبح العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

ً
مساحته 364/ :م /2يحده شماال– 615 :
 625 – 601 – 636شرقًا642 – 625 :
جنوبًا 617 :غربًا601 :
التخمني/7280/ :د.أ .الطرح/7280/ :د.أ.
مــوعــد املــزايــدة ومكانها :نـهــار الخميس
الــواقــع فــي  2020/3/12الساعة الــواحــدة
من بعد الظهر امام رئيسة دائرة التنفيذ
في محكمة البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بالليرة اللبنانية امــا نـقـدًا فــي صندوق
الخزينة أو تقديم شك او كفالة مصرفيني
باسم رئيسة دائرة تنفيذ البترون وعليه
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة واال
عد قلمها مختارًا له .وعليه ان يدفع رسم
 %5داللة اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب املحامي ايلي جورج خليل بصفته
وكيل مكرم انـطــوان الحايك سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم 8181
م ــن مـنـطـقــة ك ـفــردب ـيــان ال ـع ـقــاريــة قـضــاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طـلــب الـقــاضــي روك ــس ان ـطــون رزق سند
تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ف ــي ال ـع ـقــار رقــم
 2861القسم  7من منطقة غزير العقارية
قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طـلـبــت نــانـســي بــاصـيــل م ــدري ـ ـ ـ ـ ســوريــة
سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضــائــع فــي الـعـقــار
رقم  914القسم  8من منطقة ساحل علما
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2018/136 :
امل ـن ـف ــذ :جـ ـ ــورج م ـي ـش ــال ص ـق ــر وم ـي ـشــال
جورج صقر بوكالة املحامي وليد زعيتر
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :م ـي ـل ـيــا ح ـن ــا اب ـ ــي ك ــرم
ومحمد الشيخ علي غزال بواسطة رئيس
دائرة تنفيذ طرابلس.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
طــراب ـلــس املـنـفــذ بـمــوجـبـهــا حـكــم بــازالــة
ال ـش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /616/وج ــه
الحجر.
تاريخ الحكم2017/3/30 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2017/12/14 :
امل ـطــروح للبيع الـعـقــار :رقــم  616منطقة
وجه الحجر.
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل مـشـجــرة زيـتــون
وتني.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

18

الثالثاء  18شباط  2020العدد 3983

الثالثاء  18شباط  2020العدد 3983

إعالنات

إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن قضائي
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة/
عقاري
غرفة الرئيس أحمد مزهر
يدعو قلم هذه املحكمة املطلوب ادخالهم
ورثــة املــرحــوم مهدي عبد الحسني نور
ال ــدي ــن امل ــوس ــوي وهـ ــم م ــي ع ـبــد الـنـبــي
الـ ـحـ ــر وزه ـ ـ ـ ــرة وم ـ ـه ــى واح ـ ـمـ ــد م ـه ــدي
ن ــور الــديــن املــوســوي واملـجـهــولــي محل
االقــامــة الـحـضــور اليها السـتــام اوراق
ال ــدع ــوى وم ــوع ــد ال ـج ـل ـســة 2020/3/5
من املدعي مروان عباس غندور بوكالة
املحامي علي جابر بموضوع حق مرور
واملسجلة تحت رقم  2020/397وعليكم
اتخاذ محل االقامة ضمن نطاق املحكمة
بمحام ُيعد مكتبه
ما لم تكونوا ممثلني
ٍ
مقامًا مختارًا وإال جاز ابالغكم االوراق
ومــوعــد الجلسة بــواسـطــة رئـيــس القلم
والتعليق على لــوحــة االعــانــات ضمن
املهلة القانونية من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن
صادر عن محكمة جبيل املدنية
فــي الــدعــوى رق ــم  2017/803املفصولة
بــالـقــرار املعجل التنفيذ رقــم 2018/17
تاريخ  2018/12/13واملقدمة من املدعية
شــركــة محمصة الـهــاشــم ش.م.م بوجه
املــدعــى عليهما روب ـيــر بـطــرس العتيق
بصفته الشخصية ،وبصفته املفوض
بــال ـتــوق ـيــع ع ــن ش ــرك ــة ب ــاول ــو ان ــد روزا
ش.م.م .والقاضي بإلزام املدعى عليهما
بالتكافل والتضامن بينهما أن يدفعا
للمدعية مبلغًا وقدره  /8217,21/دوالر
أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية
بتاريخ التسديد باإلضافة الى الفائدة
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة عـ ـل ــى املـ ـبـ ـل ــغ املـ ـحـ ـك ــوم بــه
محسوبة اعتبارًا من  2017/6/5ولغاية
تاريخ الدفع الفعلي.
ت ــدع ــو م ـح ـك ـمــة ج ـب ـيــل امل ــدن ـي ــه ـ ـ ـ ـ قـســم
ال ـقــاضــي سـمــر يــاســن امل ــدع ــى عليهما
روب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرس ال ـ ـع ـ ـت ـ ـيـ ــق ب ـص ـف ـت ــه
الشخصية وبصفته املفوض بالتوقيع
عـ ــن شـ ــركـ ــة بـ ــاولـ ــو انـ ـ ــد روزا ش.م.م.
الحضور الى قلم محكمة جبيل املدنية
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني اثناء
الدوام الرسمي ،لتبلغ الحكم املشار اليه
اع ــاه وإال يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ ق ــد ت ــم وفــق
األصول القانونية.
جبيل في 2020/2/17
رئيس القلم بالتكليف
حنه الحويك
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
غرفة الرئيس باسم نصر
رقم التنفيذ2012/569 :
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال  -لـبـنــان
ش.م.ل .وكـيـلــه الـنـقـيــب امل ـحــامــي بـســام
الداية ،املنفذ ضدها :إيمان محمد علي
وكيلها املحامي عرين حسن.
م ــوض ــوع الـ ـبـ ـي ــع :ك ــام ــل امل ـق ـس ــم /18/
الـعـقــار  /4060/زي ـتــون طــرابـلــس وهــو
ش ـقــة بــال ـطــابــق ال ـع ـل ــوي ال ـخ ــام ــس في
جـبــل مـحـســن  -ش ــارع الـتـعــاونـيــة بـنــاء
ق ــدي ــم ت ـع ــود مـلـكـيـتـهــا لـلـمـنـفــذ ضــدهــا
زوجـ ـ ــة ش ـع ـب ــان ع ـي ـســى ص ــال ــح مــؤلـفــة
مـ ــن دار وصـ ــالـ ــون وغ ــرفـ ـت ــن وم ـط ـبــخ
ودريبة وحمام يعلوه متخت وبلكونني
مـشـغــولــة م ــن امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا وعــائـلـتـهــا
مساحتها 74 :م.2
تـ ــاريـ ــخ الـ ـحـ ـج ــز 2013/3/28 :ت ــاري ــخ
تسجيله2013/4/1 :
قـيـمــة الـتـخـمــن $44.400 :ب ــدل ال ـطــرح:
$26.640
م ـك ــان وتـ ــاريـ ــخ امل ـ ــزاي ـ ــدة :ق ـص ــر ال ـع ــدل
طــرابـلــس  -طــابــق عـلــوي ثــالــث  -مكتب
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس بـ ـ ــاسـ ـ ــم ن ـ ـ ـصـ ـ ــر ،الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
 2020/4/2الساعة  12:00ظهرًا للراغب
االش ـ ـتـ ــراك ب ــامل ــزاي ــدة اتـ ـخ ــاذ م ـق ــام ــا لــه
ضمن نـطــاق الــدائــرة ودف ــع بــدل الطرح
قـبــل م ـبــاشــرة جـلـســة امل ــزاي ــدة بموجب
شيك مسحوب على مصرف لبنان باسم
رئـيــس دائ ــرة التنفيذ طــرابـلــس وعليه
زي ــادة عــن الثمن دفــع رس ــوم التسجيل
والداللة.
مأمور التنفيذ
عبد املنعم الرشيد

دعوة
يــدعــو مجلس االدارة اعـضــاء الجمعية
التعاونية لـصـيــادي االس ـمــاك فــي شكا
لـحـضــور اجـتـمــاع الجمعية العمومية
التي ستعقد األحد  2020/3/15الساعة
 5بمركز التعاونية ميناء شكا لدراسة
جدول االعمال التالي:
 - 1االطــاع على تقريري لجنة املراقبة
ومـجـلــس االدارة واملـيــزانـيــة العمومية
املـ ـ ــوقـ ـ ــوفـ ـ ــة ب ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ 2019/12/31
والتصديق عليها.
 - 2تبرئة ذمة مجلس االدارة.
واذا ل ــم يـكـتـمــل ال ـن ـصــاب تـعـقــد جلسة
ثانية الخميس  2020/12/31الساعة 6
بنفس املكان.
رئس مجلس االدارة
عصام العتيق
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريشار السمرا املدعى عليهم
اس ـ ـعـ ــاف ووائ ـ ـ ـ ــل وخـ ــالـ ــد عـ ـل ــي ح ـم ــود
واملجهولي محل االقــامــة الحضور الى
قلم املحكمة السـتــام نسخة عــن اوراق
الــدعــوى رق ــم  2020/1390وامل ـقــامــة من
ورث ــة مــوســى مـحـمــد ح ـمــود بـمــوضــوع
إل ــزام بالتسجيل وتنفيذ عقد مقاسمة
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  1256م ـ ــن مـنـطـقــة
ك ـفــرم ـل ـكــي ال ـع ـق ــاري ــة والـ ـ ـج ـ ــواب خ ــال
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـش ــر وإال
ي ـتــم إبــاغ ـكــم بـقـيــة االوراق والـ ـق ــرارات
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي بــواس ـطــة
التعليق على لوحة إعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريـشــار السمرا املــدعــى عليه
اح ـمــد مـصـطـفــى اب ــو مــرعــي وامل ـج ـهــول
م ـ ـح ـ ــل االقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـض ـ ــور ال ـ ـ ـ ــى ق ـل ــم
املحكمة الستالم نسخة عن الحكم رقم
 2019/167تاريخ  2019/11/21واملقامة
مــن زاه ــر مـحـمــد ش ـحــادة والـ ــذي قضى
ب ــإل ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا س ـم ـيــح الــزيــن
وأحمد أبو مرعي بالتكافل والتضامن
بتسجيل القسمني ذوي الرقمني /10/
و /11/مــن الـعـقــار  /1472/مــن منطقة
حارة صيدا العقارية ،وذلك خالل شهر
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريـشــار السمرا املــدعــى عليه
زي ـ ــاد الـ ـي ــاس كـ ـف ــوري وامل ـج ـه ــول محل
االق ـ ــام ـ ــة الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
السـتــام نسخة عــن اوراق الــدعــوى رقم
 2020/921املقامة من الياس جرمانوس
جــرمــانــوس بـمــوضــوع إب ـطــال عـقــد بيع
والجواب خالل عشرين يومًا من تاريخ
ال ـن ـشــر وإال ي ـتــم اب ــاغ ــك بـقـيــة االوراق
وال ـ ـقـ ــرارات بــاسـتـثـنــاء الـحـكــم الـنـهــائــي
بــواسـطــة التعليق على لــوحــة إعــانــات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داك ـس ـيــان وري ـش ــار ال ـس ـمــرا ورثـ ــة عــزت
حسن يــونــس واملجهولي محل االقــامــة
والـ ـه ــوي ــة ال ـح ـض ــور الـ ــى ق ـل ــم املـحـكـمــة
السـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام نـ ـسـ ـخ ــة ع ـ ـ ــن األوراق رقـ ــم
 2020/559امل ـق ــام ــة م ــن اح ـم ــد يــونــس
ورفـ ــاقـ ــه ب ـم ــوض ــوع إل ـ ـ ــزام بــالـتـسـجـيــل
عـلــى ال ـع ـقــارات رق ــم  /1410/و/1417/
و /1203/و /1247/و /1248/و/1327/
و /1282/من منطقة عرمتى العقارية،
واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ب ـن ـطــاق املـحـكـمــة
والجواب خالل شهرين من تاريخ النشر

واال يصار الى تعيني ممثل خاص سندًا
للمادة  15أ.م.م .ويبلغ املمثل كافة اوراق
املحاكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريشار السمرا ورثــة طنوس
نــوفــل ع ــازوري واملـجـهــول محل االقــامــة
والـ ـه ــوي ــة ال ـح ـض ــور الـ ــى ق ـل ــم املـحـكـمــة
السـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام نـ ـسـ ـخ ــة ع ـ ـ ــن االوراق رقـ ــم
 2020/1346املقامة من ناصيف الياس
ن ــاص ـي ــف ب ـم ــوض ــوع ق ـس ـمــة ال ـع ـقــاريــن
رق ــم  /135/و /49/م ــن مـنـطـقــة ع ــازور
ال ـع ـقــاريــة واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة بـنـطــاق
امل ـح ـك ـمــة وال ـ ـجـ ــواب خـ ــال ش ـهــريــن من
ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر واال ي ـص ــار الـ ــى تعيني
م ـم ـثــل خـ ــاص س ـن ـدًا ل ـل ـم ــادة  15أ.م.م.
ويبلغ املمثل كافة أوراق املحاكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
قرر القاضي العقاري في الجنوب إعادة
تـكــويــن الـصـحـيـفــة املــؤق ـتــة لـلـعـقــار رقــم
 /1171/املـجـيــدل بــالـصــورة القضائية
وتـ ـعـ ـي ــن يـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء 2020/3/3
مــوع ـدًا للكشف مــن قـبــل الـخـبـيــر بسام
مزيحم وتعيني يوم الثالثاء الواقع في
 2020/4/21م ــوع ـدًا لـجـلـســة املـحــاكـمــة
وعلى كل صاحب حق ان يعترض معززًا
اعتراضه باملستندات املؤيدة.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ مرجعيون
باملعاملة التنفيذية رقم  2018/34تاريخ
2018/8/24
طـ ــالـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ :أح ـ ـمـ ــد أس ـ ـعـ ــد ن ـ ــورا
ورفيقته
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :ح ـس ــن ع ـل ــي عـيـســى
ورفيقه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
تنفيذ النبطية رق ــم  2018/200تــاريــخ
2018/7/3
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2018/5/8 :تاريخ
تسجيله2018/5/9 :
تاريخ محضر الوصف2019/9/28 :
العقار املطروح للبيع :كامل  2400سهم
في القسم  6من العقار رقم  993من منطقة
بـ ــاط ال ـع ـق ــاري ــة وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن شقة
سكنية مؤلفة من غرفة جلوس وغرفتي
نوم وصالون ومطبخ وحمامني وثالث
شرفات وتراس ومطلع درج وكوريدور.
املساحة 204 :م2
قيمة التخمني 72100 :دوالر أميركي.
قيمة الطرح 43260 :دوالر أميركي
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :يــوم األربـعــاء
الواقع فيه  2020/3/4الساعة الواحدة
ظهرًا امام دائرة تنفيذ مرجعيون.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف أع ــاه فـعـلــى الــراغــب
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بـ ـم ــوج ــب شـ ـي ــك مـ ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم ألم ــر
رئيس دائــرة تنفيذ مرجعيون واتخاذ
مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا وإال ُعــد
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الثمن
وال ــرس ــوم ضـمــن املـهــل الـقــانــونـيــة تحت
طائلة متابعة التنفيذ في عهدته.
مأمور التنفيذ
خليل رمضان
إعالن
بتاريخ  2020/2/11وبموجب محضر
جـمـعـيــة ال ـش ــرك ــاء غ ـيــر ال ـع ــادي ــة تــاريــخ
 2018/12/26لشركة التقنيات العاملية
للطاقة املتجددة النظيفة (غريت) تقرر
حــل الـشــركــة وتصفيتها وشـطـبـهــا من
قيود السجل التجاري في صيدا وهي
مــن نــوع مـحــدودة املسؤولية ومسجلة
برقم /5004389عام ومركزها في صيدا
سهل الصباغ في العقار رقم  1423ملك
وفيق حمود ورقمها املالي .2809287

ول ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة االع ـ ـتـ ــراض ضـمــن
مهلة عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونية
ب ـنــاء عـلــى مـحـضــري االن ـت ـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  248ت ــاري ــخ
2020/12/2
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــة
مناقصة عامة لتلزيم اشغال غب الطلب
ضمن نطاق مدينة جونية وضمن مبلغ
/500.000.000/ل.ل .ف ـقــط خمسماية
مليون ليرة لبنانية وفقًا لدفتر الشروط
املعد لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :عـلــى الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
الـتـقــدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن نهار
االثنني الواقع فيه .2020/3/9
مادة ثالثة :تفض العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2020/3/10الساعة الحادية
صباحًا في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دف ـتــر ال ـشــروط
بقيمة  /1.500.000/ل.ل .فـقــط مليون
وخمسماية الف ليرة لبنانية.
ملزيد من املعلومات مراجعة الدائرة
االدارية
رئيس بلدية جونية
جوان حبيش
إعالن قضائي
ل ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ج ـبــل
لـبـنــان ،امل ــن ،الـغــرفــة الـتــاسـعــة الـنــاظــرة
بالدعاوى العقارية ،املؤلفة من الرئيسة
القاضي سيلفر أبــو شـقــرا ،والقاضيني
محمد فرحات وأوجينا نصير تقدمت
املستدعية ايكات جميل سعاده بو عون
بواسطة وكيلها املحامي انطوان طعمه
بــاس ـتــدعــاء سـجــل بــالــرقــم 2016/1908
بوجه املستدعى ضدهم ليلى وشلبيه
ومها وعزيز وفؤاد وهال وبرباره ولور
بــو عــون املجهولي محل االقــامــة تطلب
فيه ازالــة الشيوع في العقارات  16و50
و 51املغيرة العقارية و 179و 181و190
و 193يــانــوح العقارية ،على املستدعى
ض ــده ــم الـ ـحـ ـض ــور إلـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
لـتـبـلــغ االس ـت ــدع ــاء وف ــي ح ــال تخلفهم
ً
ّ
ويعد كل تبليغ
يعتبر التبليغ حاصال
الـيـهــم بــواسـطــة رئ ـيــس الـقـلــم صحيحًا
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي .م ـه ـلــة
امل ــاح ـظ ــات واالع ـ ـتـ ــراض خ ــال خمسة
عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2018/127 :
املـنـفــذ :ج ــورج وأنـيــس والـيـنــار وأميمة
س ـل ـيــم أبـ ــي كـ ــرم بـصـفـتـهــم الـشـخـصـيــة
وبصفتهم ورثة فيكتوريا سليم الحاج
وكيلهم املحامي عدنان الجسر.
املنفذ عليها :مارغريت جرجس أبي كرم
بصفتها الـشـخـصـيــة وبـصـفـتـهــا ورث ــة
فيكتوريا سليم الحاج وكيلها النقيب
ميشال خطار.
السند التنفيذي :حكم إزالة شيوع برقم
 2012/74ص ــادر عــن الغرفة االبتدائية
في الشمال.
تاريخ الحكم2012/4/23 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2018/10/22 :
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 209
منطقة وجه الحجر
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ تـ ــزرع
حـبــوب قسم منها مشجر تــن وعريش
وخرنوب.
مساحته 4641 :م2
ً
يحده :شـمــاال 205 :و 210جنوبًا2019 :
و 220و 222و218
غربًا 210 :و 218شرقًا 208 :و 2019و220
و222
التخمني/232050/ :د.أ.
بدل الطرح/232050/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 211
منطقة وجه الحجر
مـحـتــويــاتــه :ارض سـلـيــخ ت ــزرع حبوب

ضمنها شجر تني وخرنوب.
مساحته 1920 :م2
ً
يحده :شماال 183 :جنوبًا212 - 210 :
غربًا 212 :شرقًا210 :
التخمني/67200/ :د.أ.
بدل الطرح/67200/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 454
منطقة وجه الحجر
محتوياته :أرض بعل مشجرة زيتون
وتوت وعريش وفواكه مختلفة.
مساحته 3773 :م2
ً
يحده :شماال 453 - 525 :جنوبًا- 457 :
 - 458 - 455 - 456طريق عام
غربًا 525 - 455 - 456 - 457 - 458 :شرقًا:
 453وطريق عام
التخمني/377300/ :د.أ.
بدل الطرح/377300/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 482
منطقة وجه الحجر
محتوياته :أرض بعل مشجرة زيتون
وتوت.
مساحته 1407 :م2
ً
يحده :شماال :طريق عام و 467جنوبًا:
 483وطريق عام
غربًا :طريق عام شرقًا469 - 480 :
التخمني/211050/ :د.أ.
بدل الطرح/211050/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 491
منطقة وجه الحجر
م ـح ـتــويــاتــه :أرض ب ـعــل م ـش ـجــرة تــوت
وحاليًا أرض بعل سليخ.
مساحته 333 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال 494 - 495 :وطــريــق عــام
جنوبًا492 :
غربًا 492 - 494 :شرقًا - 495 :طريق عام
التخمني/49950/ :د.أ.
بدل الطرح/49950/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار رقــم  316منطقة
وجه الحجر
محتوياته :أرض بعل مشجرة زيتون
وعريش وسفرجل وشجرة خرنوب.
مساحته 2233 :م2
ً
يحده :شـمــاال 3040 - 318 :جنوبًا315 :
 317غربًا 317 - 318 :شرقًا304 - 315 :
التخمني/111650/ :د.أ.
بدل الطرح/111650/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 617
منطقة وجه الحجر
محتوياته :ارض بعل مشجرة زيتون
وتني وعريش.
مساحته 326 :م2
ً
يحده :شماال 619 - 616 - 601 :جنوبًا:
624 - 618
غربًا 619 - 618 :شرقًا624 - 616 :
التخمني/9780/ :د.أ.
بدل الطرح/9780/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 615
منطقة وجه الحجر
محتوياته :أرض بعل مشجرة زيتون
وتني وعريش
مساحته 505 :م2
ً
يحده :شماال 601 - 614 :جنوبًا- 616 :
636
غربًا 601 - 616 :شرقًا636 - 614 :
التخمني/17675/ :د.أ.
بدل الطرح/17675/ :د.أ.
 املطروح للبيع العقار :العقار رقم 604منطقة وجه الحجر
محتوياته :ارض بعل مشجرة زيتون.
مساحته 160 :م2
ً
يحده :شماال 606 - 608 :جنوبًا- 605 :
634
غربًا 605 - 606 :شرقًا634 - 608 :
التخمني/4800/ :د.أ.
بدل الطرح/4800/ :د.أ.
 املطروح للبيع العقار :العقار رقم 179منطقة وجه الحجر
م ـح ـت ــوي ــات ــه :أرض ب ـع ــل س ـل ـيــخ تـ ــزرع
حبوب.
مساحته 2876 :م2
ً
يحده :شماال 272 :جنوبًا215 - 213 :
غربًا 215 - 178 :شرقًا92 :
التخمني/100660/ :د.أ.
بدل الطرح/100660/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
فــي  2020/3/12الساعة الثانية عشرة
ظ ـه ـرًا أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء

وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا في
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو ت ـق ــدي ــم ش ــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ البترون وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ البترون وإال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ان
يدفع رســم  %5داللــة اضــافــة الــى رســوم
التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية 2018/1271
طالب التنفيذ :بنك االعـتـمــاد اللبناني
لالستثمار ش.م.ل .وكيله املحامية ندى
رزق الله
املـنـفــذ عليهما :ه ـنــادي حـســن حـمــدان
وم ـح ـمــد ك ـم ــال ب ــرك ــات ال ـج ـن ــاح مـقــابــل
م ـس ـب ــح كـ ـ ـ ـ ــورال ب ـي ـت ــش بـ ـن ــاي ــة ش ــرك ــة
الشاعر ط .2
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد دي ـ ــن مـقـســط
وسند دين وكفالة موثقة بتأمني بقيمة
/437826.59/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2018/9/21 :تاريخ
تسجيله2018/10/9 :
املـطــروح للبيع 2400 :سهم للعقار رقم
 13A/6516الشياح:
طابق ثاني يتألف من مدخل وصالون
وطـ ـ ـع ـ ــام وجـ ـ ـل ـ ــوس وثـ ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف ن ــوم
وم ـ ـط ـ ـبـ ــخ وارب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة حـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات ومـ ـم ــر
وشرفتني وله موقف سيارة رقم - 13A
حق مختلف خاضع لنظام ادارة العقار
يشترك بملكية القسمني رقم  1و 3وكل
م ــا ورد عـلـيـهـمــا  -ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ــى
بــدون مزاحم رضائي مع حق التحويل
وشهادة قيد تأمني الدائن :بنك االعتماد
ال ـل ـب ـنــانــي لــاس ـت ـث ـمــار ش.م.ل .امل ــدي ــن:
هـ ـن ــادي ح ـســن حـ ـم ــدان ق ـي ـمــة ال ـتــأمــن
 /563/ال ــف د .أم ـيــركــي  -ح ــق وفــائــدة
حسب شروط العقد.
مساحته/205/ :م/216/ = /11/ + 2م2
الـتـخـمــن/702000/ :د.أ - .ال ـطــرح بعد
التخفيض /397080/ :%10د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الجمعة
الــواقــع في  2020/3/6الساعة العاشرة
صباحًا أمــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ــروط الـبـيــع :فـعـلــى الــراغــب بــالـشــراء
وقـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة إي ــداع مبلغ
مـ ـ ـ ـ ــواز ل ـ ـث ـ ـمـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ف ـ ـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة أو مـ ـص ــرف مـ ـقـ ـب ــول ب ــاس ــم
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـبــدا أو تـقــديــم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـ ـح ــل إق ـ ــام ـ ــة ضـ ـم ــن ن ـ ـطـ ــاق ال ـ ــدائ ـ ــرة
كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة أي ــام مــن قــرار
االحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة
إعـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة بــالـعـشــر على
مـســؤولـيـتــه كـمــا عليه وخ ــال عشرين
يــومــا ت ـلــي االح ــال ــة دف ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/1/16ع ـلــى امل ـت ـهــم ع ـلــي محمد
نــاصــر ال ــدي ــن جـنـسـيـتــه لـبـنــانــي سجل
 /18سجل  -جزين محل اقامته املرتجة
كنيسة مار الياس بملفه ط  -أول والدته
خديجة عمره  1973أوقف أوليًا بتاريخ
 2012/2/9ووج ــاه ـي ــا ف ــي 2012/2/9
وأخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـلــه فـ ــي  2012/3/10ثــم
أدخ ــل السجن فــي  2016/11/29انـفــاذًا
لخالصة الحكم الغيابي الصادر بحقه
وأخ ـل ــي سـبـيـلــه ف ــي  2016/12/2وهــو
فار .بالعقوبة التالية خمسة عشر سنة
أشغال شاقة.
وفقًا للمواد  459و 454/459من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/17
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار
التكليف 218
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/1/21ع ـلــى امل ـت ـه ـمــة لـيـبــي عمر
شـ ـ ـ ـ ـ ــوردا LIBI OMAR CHORDA
جنسيتها بـنـغــادشـيــة مـحــل اقــامـتـهــا
امل ــديـ ـن ــة ال ــري ــاض ـي ــة  -صـ ـب ــرا وال ــدت ـه ــا
ح ـس ـن ــارا ع ـمــرهــا  1991أوقـ ـف ــت إداري ـ ــا
بتاريخ  2015/6/16وأخلي سبيلها في
 2016/5/18وهي فارة من وجه العدالة
بــال ـع ـقــوبــة ال ـت ــال ـي ــة اع ـت ـق ــال ملـ ــدة عـشــر
سنوات وغرامة ماية وخمسة وعشرون
مليون ليرة.
وفقًا للمواد  586ف 3و 770عقوبات و36
أجانب من قانون العقوبات.
الرتكابها جناية اتجار بالبشر واقامة
غير مشروعة.
وقـ ــررت اسـقــاطـهــا مــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت لها قيمًا إلدارة أمــوالـهــا طيلة
مدة فرارها.
في 2020/1/24
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 218
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/1/21على املتهمة ميسر أحمد
الشنتف جنسيتها لبنانية سجل 4/21
تـبـنــن  -حــي الـتـحـتــانــي مـحــل اقامتها
ال ـغــازيــة والــدت ـهــا تـغــريــد عـمــرهــا 1985
أوقفت غيابيًا بتاريخ  2015/7/7وهي
فارة من وجه العدالة .بالعقوبة التالية
اع ـت ـقــال مل ــدة ع ـشــر س ـن ــوات وتـغــريـمـهــا
ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة.
وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد  586ف 3مـ ـ ــن قـ ــانـ ــون
العقوبات.
الرتكابها جناية اتجار بالبشر.
وقـ ــررت اسـقــاطـهــا مــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت لها قيمًا إلدارة أمــوالـهــا طيلة
مدة فرارها.
في 2020/1/24
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 218
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/1/16ع ـلــى امل ـت ـهــم أح ـمــد حسن
ال ـع ـف ــي ج ـن ـس ـي ـتــه ل ـب ـنــانــي س ـج ــل /52
بــري ـتــال مـحــل اقــام ـتــه بـعـلـبــك  -الـ ــوادي
الـغـمـيــق  -الـطـيـبــة وال ــدت ــه غ ــزال ــة عـمــره
 1959أوق ــف أولـيــا بـتــاريــخ 2015/4/7
ووجـ ــاه ـ ـيـ ــا فـ ــي  2015/4/16وأخـ ـل ــي
سبيله في  2015/5/21وهو فار.
وفقًا للمواد  640/639ع .و 72أسلحة من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سلب وتهديد بالسالح.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/17
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 218
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/1/16ع ـل ــى امل ـت ـه ــم ع ـل ــي م ـنــذر
زعيتر جنسيته لبناني سجل /24ريحا
مـحــل اقــامـتــه الـفـنــار  -الــزعـيـتــريــة قــرب
مستشفى البيطار والدته اعتدال عمره
 1980اوقف غيابيًاَ بتاريخ 2019/1/17
وهو فار.
بالعقوبة التالية اشـغــال شــاقــة مؤبدة
وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة

وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/17
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 218
إعالن تلزيم تقديم طوابع ّ
مالية لزوم وزارة
املالية ّ
ّ
ّ
العامة
املالية  -مديرية
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ي ــوم
االث ـنــن ال ــواق ــع فـيــه ال ـس ــادس عـشــر من
شهر آذار  ،2020تجري ادارة املناقصات
ـ ـ في مركزها الكائن في بناية بيضون
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة املالية  -مناقصة تلزيم
ّ
تقديم طوابع ّ
املالية -
مالية لزوم وزارة
ّ
ّ
العامة.
املالية
مديرية
ـ ـ التأمني املــؤقــت :فقط خمسون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن وزارة امل ــال ـ ّـي ــة -
ّ
ّ
العامة  -مديرية الشؤون
املالية
مديرية
ّ
اإلدارية  -دائرة شؤون املوظفني واللوازم
واملحاسبة  -رياض الصلح  -بيروت.
يجب ان تصل ال ـعــروض الــى قلم ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 223
دعوة
ت ـ ـجـ ــري م ـص ـل ـح ــة األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة
ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــزاي ـ ــدة ب ــواسـ ـط ــة الـ ـظ ــرف
املختوم لبيع ست سـيــارات أنقاض في
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية.
امل ـك ــان :مـحـطــة ت ــل ال ـع ـمــارة ال ــزراع ـي ــة ـ ـ
رياق ـ ـ البقاع.
الزمان :الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
يوم الثالثاء الواقع بتاريخ 2020/3/10
فـعـلــى م ــن يـهـمــه األم ـ ــر ال ـح ـص ــول على
دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه
فــي محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ري ــاق ـ ـ البقاع
لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار
ـ ـ ـ جــديــدة امل ــن ل ــدى الـسـيــد غ ــي ق ــاروط
ضمن اوق ــات ال ــدوام الرسمي علمًا بأن
ثـمــن كــل نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ّ
تـســلــم ال ـع ــروض بــالـيــد مـبــاشــرة إلدارة
املصلحة في محطة تل العمارة ـ ـ رياق
خـ ــال الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ع ـل ــى ان تـصــل
العروض قبل الساعة الثالثة عشرة من
آخــر يــوم عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه
املزايدة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا التاريخ والتي ترسل بغير الوسيلة
املذكورة أعاله علمًا بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة
لبنانية.
تل العمارة في 2020 FEB 12
رئيس مجلس اإلدارة ـ ـ املدير العام

ميشال انطوان افرام
التكليف 220
إعالن
ت ـ ـجـ ــري م ـص ـل ـح ــة األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
امل ـخ ـتــوم لـتـلــزيــم ت ـقــديــم ل ـ ــوازم وأدويـ ــة
تعقيم لزوم فرع إكثار البذار في محطة
تل العمارة.
امل ـك ــان :مـحـطــة ت ــل ال ـع ـمــارة ال ــزراع ـي ــة ـ ـ
رياق ـ ـ البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ 2020/3/10
فـعـلــى م ــن يـهـمــه األم ـ ــر ال ـح ـص ــول على
دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه
فــي محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ري ــاق ـ ـ البقاع
لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار
ـ ـ ـ جــديــدة امل ــن ل ــدى الـسـيــد غ ــي ق ــاروط
ضمن اوق ــات ال ــدوام الرسمي علمًا بأن
ثـمــن كــل نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ّ
ت ـس ــل ــم ال ـ ـعـ ــروض م ـب ــاش ــرة ب ــال ـي ــد ال ــى
ادارة مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة في
محطة تل العمارة  -ريــاق البقاع خالل
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض
قبل الساعة الثالثة عشرة من آخــر يوم
عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه املناقصة
وتـهـمــل ال ـعــروض الـتــي تـصــل بـعــد هــذا
املوعد.
تل العمارة في 2020 FEB 12
رئيس مجلس اإلدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 219
إعالن ّ
للمرة الثانية
إسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج ع ـ ـ ـ ــروض ل ـ ـشـ ـ ــراء مـ ــولـ ــدات
كهربائية ل ــزوم معهدي شـهــداء البقاع
الـغــربــي  -سحمر ومـعـهــد جـبــاع الفني
ومدرسة شهداء الزرارية  -صير الغربية
الفنية.
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه 2020/02/27
تـجــري املــديــريــة العامة للتعليم املهني
والـ ـتـ ـقـ ـن ــي اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ــروض لـ ـش ــراء
مولدات كهربائية لزوم معهدي شهداء
الـبـقــاع الـغــربــي  -سحمر ومعهد جباع
الفني ومدرسة شهداء الــزراريــة  -صير
الغربية الفنية.
ُ
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض خ ـ ــال أوق ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي إلى قلم املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني الــدكــوانــة وفقًا ملــا ّ
نص
عليه دفـتــر ال ـشــروط الـخــاص املــوضــوع
ل ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة ،ع ـل ــى ان ي ـص ــل ال ـع ــرض
قـبــل ال ـســاعــة الـخــامـســة ع ـشــرة م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـح ــدد الج ــراء
االستدراج ُ
ويرفض كل عرض يقدم بعد
هذا التاريخ.
الدكوانة في2020/2/11 :
املديرة العامة للتعليم املهني والتقني
بالتكليف
د .هنادي بري
التكليف 215

إعالن مناقصة
يـعـلــن مـسـتـشـفــى تـبـنــن ال ـح ـكــومــي عن
إجـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ل ـ ــزوم ش ــراء
مستلزمات االدويــة  -مستلزمات طبية
 مستلزمات عمليات العيون  -معداتومـسـتـلــزمــات طـبـيــة ل ـجــراحــة امل ـن ـظــار -
مستلزمات عمليات العظم  -مستلزمات
عمليات املـســالــك البولية  -مستلزمات
عمليات العمود الفقري والدماغ.
آخـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـســاعــة
ـرة مــن تــاريــخ 2020/03/6
الـثــانـيــة عـشـ ّ
ع ـ ـلـ ــى ان تـ ـ ـف ـ ــض الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض بـ ـت ــاري ــخ
 2020/03/7الساعة الثانية عشرة في
مبنى املستشفى.
رئيس مجلس اإلدارة
د .محمد علي حمادي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2019/432
املتكونة فيما بني:
املنفذ :هادي فران
املنفذ عليه :جميل محمد بــدوي  -برج
الشمالي
بـتــاريــخ  2020/2/13تـقــرر اب ــاغ املنفذ
عـ ـلـ ـي ــه جـ ـمـ ـي ــل ب ـ ـ ـ ــدوي امل ـ ـج ـ ـهـ ــول م ـحــل
االقامة بوجوب الحضور الى قلم دائرة
تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات امل ــرفـ ـق ــة بـ ـه ــذه امل ـعــام ـلــة
والجواب خالل عشرين يومًا من تاريخ
النشر وإال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم
الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس مريانا عناني
ي ـب ـلــغ ال ـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :دانـ ـ ــي مـحـمــد
حجازي املجهول محل االقامة
ً
عمال بأحكام املادة  409أصول محاكمات
مــدن ـيــة تـعـلـمـكــم دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـيــروت
ب ــأن لــديـهــا فــي املـعــامـلــة التنفيذية رقــم
 2019/355إنذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم
مــن طالب التنفيذ بنك بـيــروت والبالد
العربية ش.م.ل ،.وناتجًا عن طلب تنفيذ
كتاب عقد بالشروط الخاصة بالكفاالت
وك ـت ــاب ع ـقــد ب ـش ــروط ال ـت ـفــاعــل الـعــامــة
وكشف حساب بقيمة  16077442دوالر
أمـيــركــي ع ــدا ال ـلــواحــق ،وعـلـيــه تدعوكم
هذه الدائرة للحضور اليها شخصيًا أو
بواسطة وكيل قانوني الستالم االنــذار
ال ـت ـن ـف ـيــذي واالوراق امل ــرف ـق ــة ب ــه ،علمًا
بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن يــومــا ع ـلــى ن ـشــر ه ــذا االعـ ــان،
وعـلــى تعليق نسخة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ،ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن ــذار التنفيذي البالغة
عشرة أيــام ،الى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
أحمد كلوت

دعوة

إن مجلس ادارة الصندوق التعاضدي لجمعية تعاون لبنان Olivier
يدعو الجمعية العمومية للصندوق لالنعقاد يف مركز الصندوق
الرئييس ،يف متام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع
فيه  2020/3/27ويف حال مل يكتمل النصاب تؤجل الجلسة اىل متام
الساعة الخامسة من نفس التاريخ ويف نفس املكان وتكون املناقشات
قانونية مبن حرض وعىل أن يتضمن جدول االعامل النقاط التالية:
 .1تالوة تقارير مجلس االدارة ومراجعة الحسابات ولجنة املراقبة
وتصديقها واملوافقة عليها.
 .2تالوة امليزانية املوقوفة بتاريخ  2019/12/31ومصادقتها واملوافقة
عليها.
 .3إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة ولجنة املراقبة عن الفرتة املمتدة
لغاية .2019/12/31
أمني رس مجلس االدارة
املحامي فيليب معلوف

◄ مطلوب ►
تعلن مستشفى بهمن عن حاجتها
ملــديــر(ة) تمريض ب ــدوام كــامــل من
حملة شـهــادة ماجستير تمريض
أو ب ـ ـ ـكـ ـ ــالـ ـ ــوريـ ـ ــوس ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
الـتـمــريـضـيــة مــع خ ـبــرة ال تـقــل عن
خ ـم ــس سـ ـن ــوات ف ــي مـ ـج ــال إدارة
التمريض.
ل ـل ـمــراج ـعــة :االتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
 01/544000مقسم .2398 - 2352
ترسل السيرة الذاتية إلى:
humanresource@bahmanhospital.com
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◄ إعالنات رسمية ►
اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الــواردات – دائرة
الضريبة على الرواتب واالجور– املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول
املــرفــق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن فــي بـيــروت – شــارع بشارة
ال ـخــوري الـطــابــق االرض ــي لتبلغ الـبــريــد املــذكــور تـجــاه إســم كــل منهم
خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علمًا أنه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة
املالية		.

رامي نخله رحمه

1844723

RR197852783LB

محمد عبد الغني خضر

789544

RR197854798LB

محمد اسماعيل صالح

826039

RR197856079LB

انطوانيت رئيف جرجس

1470848

RR197857065LB

اكرم يوسف الجلبوط

1536207

RR197858137LB

مريم خضر حمود

1613546

RR197852806LB

بالل اسعد الطفيلي

2890735

RR197854824LB

جورج خليل صليبا

843064

RR197856082LB

امال جوزف صفر

1482629

RR197857088LB

ثريا احمد فياض

1537438

RR197858145LB

نقوال ميشال ميشال عساف

1691483

RR197852810LB

علي فهد طليس

977858

RR197854838LB

حسني احمد الخطيب

847282

RR197856096LB

محمود علي قاضي

1488884

RR197857091LB

خالد محمد الالدقي

1539042

RR197858154LB

فادي اليـاس معلوف

497063

RR197852823LB

محمد توفيق البهلوان

351990

RR197854841LB

طوني جميل هليط

856580

RR197856119LB

مارون فؤاد ملحم خير

1508351

RR197857105LB

عفاف يوسف مفوض

1539259

RR197858171LB

وديع علي رسالن

575366

RR197852837LB

محمد عثمان عمر

390735

RR197854869LB

يوسف ابراهيم الخوري

894572

RR197856136LB

احمد حمد خضر

1514978

RR197857128LB

حنا طانوس حداد

1540697

RR197858199LB

محمود علي محمد فقيه

2195566

RR197852868LB

نجوى عصام زيدان بزري

393621

RR197854872LB

احمد محمد سليمان

898067

RR197856140LB

جورج جوفن صهيون

1515025

RR197857131LB

عامر محمد غالب االمني

1540726

RR197858208LB

ربيع داود نخله

1400882

RR197852908LB

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

خالد محمد حسن الجارودي

500198

RR197852911LB

انـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــدس 1325
سيكيوريتيس ش.م.ل

RR197854926LB

مريم محمد فياض

909196

RR197856153LB

غازي رامز نادر

1515172

RR197857159LB

ميشال انيس ابو نقول

1540755

RR197858211LB

الياس فؤاد الفغالي

608763

RR197856184LB

وليد حمد غزال

1515620

RR197857162LB

خضر محمد عثمان

1541898

RR197858239LB

ريم احمد عوض االيوبي

1104441

RR197851690LB

حسن علي ياسـني

2921226

RR197851726LB

ديامون روز -عبد الرحمن وفيق 684165
حرب

RR197852942LB

امل سعد الدين الشدياق

618255

RR197856215LB

حسني حسن ذباح

1515788

RR197857180LB

ميشال روفايل مخايل

1542325

RR197858260LB

سعد الدين عبد الرحمن قاروط 645546

RR197856224LB

جود خليل عبود

1516016

RR197857202LB

نقوال الياس جرجس

1542380

RR197858287LB

علي كمال فارس

3056360

RR197851757LB

حنان احمد عانوتي

659325

RR197856238LB

محمود احمد نعمه

1516122

RR197857216LB

ميشال حنا صليبا

1543026

RR197858300LB

علي احمد عبـاس

2807319

RR197851765LB

ايالن عبد الله الشماس

793258

RR197856272LB

فرح عبد العزيز شريف

1517121

RR197857220LB

يوسف ابراهيم الحاج

1543176

RR197858313LB

سابني سليمان سليمان

2466627

RR197851791LB

علي عبد املنعم شعيب

901160

RR197856286LB

منيف قاسم كركي

1517213

RR197857233LB

ايلي جوزف الحاج

1544031

RR197858358LB

موسى خضر الديراني

2774266

RR197851805LB

مرسال عبدو الخوري

408595

RR197856309LB

وسام بسام عراجي

1517239

RR197857247LB

علي محمد حماده

1544347

RR197858361LB

احمد خالد املصـري

2765268

RR197851814LB

قاسم محمد املصـري

1977469

RR197856330LB

ابراهيم يوسف ابو خليل

1517849

RR197857278LB

احمد علي الحسيني

1544426

RR197858375LB

لينا زياد منيمنه

2682532

RR197851828LB

محمد احمد الحسيـني

2508691

RR197856343LB

نزيه ميشال مطر

1518198

RR197857295LB

احمد خالد الشيخ شرف الدين

1547515

RR197858389LB

نانسي سعد سعد

2647022

RR197851831LB

عمر غازي حسـني

1564176

RR197856357LB

هنري انطوان انطونيوس

1518222

RR197857304LB

ليال سليم ابو عقل

1550424

RR197858392LB

محمد سعد توفيق حسامي

2820473

RR197851845LB

علي عفيف رمال

1195357

RR197856365LB

نبيل فوزي حرفوش

1519021

RR197857321LB

جورج يوسف زيدان

1552440

RR197858415LB

محمد نور الدين علي

2921248

RR197851859LB

علي محمـد حاوي

913422

RR197856374LB

رضا حسني طفلي

1519457

RR197857352LB

هدى اسبر داود البيطار

2474986

RR197858432LB

مارتني انطوان نفاع

2927805

RR197851862LB

ناديا سليمان خلف

2798713

RR197856388LB

محمد علي ابو احمد

1520579

RR197857406LB

ام.او.اف.هولدنغ ش.م.ل

2550278

RR197858477LB

طانيوس خليل االسمر

1130514

RR197851893LB

جنى سمير الحج

2624362

RR197856391LB

اويديس سركيس جوالقيان

1520622

RR197857410LB

ربيع محمد الشيخ علي

1346056

RR197851902LB

علي محمد طالل املقداد

2046605

RR197856405LB

غنام فؤاد رباح

1520744

RR197857423LB

هارتالند االينس لالحتياجات 2607906
االنسانية وحقوق االنسان

RR197858485LB

سامر ناجي ابي خليل

1695085

RR197851916LB

رنيم محمد الخطيب

2016972

RR197856414LB

علي مصطفى احمد

1521322

RR197857445LB

2460677

RR197858551LB

احمد محمد رباح

1809577

RR197851933LB

سيلفانا سامي فتوش

1823310

RR197856431LB

باسم محمد صالح

1521925

RR197857468LB

احمد محمد ابو علي

2371233

RR197851947LB

ميساء فياض شقير

1797340

RR197856445LB

مي حسن شمس الدين

1303023

RR197856476LB

ف ـي ـصــل غ ـ ــازي الـ ـح ــاج سـلـيـمــان 1523441
حيدر

RR197857485LB

يوسف علي بعلبـكي

1188098

RR197856480LB

كمال سعد سعد

1523574

RR197857508LB

نيكول نقوال االسعد

1071120

RR197856516LB

سعاده ابراهيم حنا

1523832

RR197857511LB

رياض محمد سليم شومان

2429753

RR197856520LB

فؤاد انطوان مشاطي

1524238

RR197857525LB

حنان طوني معلوف

2901959

RR197856547LB

كارين حسني عاكوم

2718438

RR197856564LB

مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـسـ ــن ع ـ ـبـ ــد ال ــرحـ ـم ــن 1524418
حسون

RR197857539LB

رامي انور حماده

2728290

RR197856578LB

حنان احمد يونس

1524423

RR197857542LB

سماح باسم الخالد

2787268

RR197856581LB

محمد طعان خليل ياغي

1524434

RR197857556LB

برينو ادوار الياس جبرايل

2430737

RR197856604LB

مارو اواديس شوالكيان

1524773

RR197857587LB

علي شمص الغويل

2261449

RR197856618LB

هدى عادل رمضان

1524978

RR197857600LB

احمد محمد نوري

2054235

RR197856621LB

سالم شبل حاج سليمان

1525510

RR197857627LB

كامل انيس بدر

526174

RR197856649LB

هدى جوزف ابي شديد

1525882

RR197857675LB

محمد رستم مصطفى الحافي

527716

RR197856652LB

باتي الياس صليبا

1525907

RR197857689LB

احمد معروف جباعي

529981

RR197856666LB

راجي طانيوس صقر

1526195

RR197857692LB

اكرم نور الدين سعد

546766

RR197856697LB

ريمونا طانيوس ابو زيد

1526257

RR197857715LB

ميشال نعيم سيدي

548212

RR197856706LB

سهام اسعد عيد

1526357

RR197857732LB

وليد مصطفى عبده

551269

RR197856723LB

حنا حبيب جوان

1526366

RR197857746LB

محمد حسني قشوع

561993

RR197856737LB

نجاة معروف شقير

1526599

RR197857763LB

غازي محمد حسن

589321

RR197856754LB

شربل نقوال كـرم

2683338

RR197854943LB

مايا مشهور خضره

2634871

RR197854957LB

محمد فيصل عبدو

1590663

RR197852995LB

فادي بطرس سمعان

582512

RR197854974LB

ايفا احمد الحاج شحاده

1422156

RR197853007LB

ربيع رياض زرقطة

483080

RR197854991LB

محمد مصطفى طحـان

1337629

RR197853024LB

كاتيا جرجس حبيب

586992

RR197855025LB

شركة أ  +منجمنت ش م ل

2402666

RR197853109LB

جوزيف جبور العقيقي

330150

RR197855073LB

م ـ ـ ــاك ـ ـ ــس ك ـ ـ ـلـ ـ ــن ف ــاسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـتـ ـي ــز 2863516
مانجمنت ش.م.ل

RR197853143LB

ديان انطوان القسيس

2761742

RR197855095LB

شركة بيطون كريت ش.م.م

3006373

RR197853157LB

لوريس نبيل الصياح

1698623

RR197855158LB

سمير قاسم موسى

1620863

RR197853165LB

يوسف جرجي بو خليل

1196053

RR197855161LB

سعاد كريم حجار

346469

RR197853205LB

شركة برونوبيس ش م ل

2416202

RR197855192LB

اندريه يوسف حداد

190941

RR197853228LB

مها الوليد حكم

2624366

RR197855325LB

جوزيف الياس خرما

570802

RR197853276LB

هاني رفيق حمزة

2916205

RR197855334LB

باسم الياس كامل

1265096

RR197853355LB

كـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا اوه ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــس ارت ـ ـ ـ ـ ــن 3036727
باغداصاريان

RR197855348LB

ريما حسني ياسني

1136401

RR197853364LB

نها نجيب مالعب

2548873

RR197855351LB

بسام انطوان الخويري

470790

RR197853497LB

ريم محمد كباره

2261477

RR197855365LB

م ـح ـم ــد ع ـ ــزت اب ــراهـ ـي ــم ال ـش ـيــخ 2540772
سليمان

RR197853523LB

مروان عفيف الجردي

948590

RR197855382LB

شربل سميح فرنسيس

1923413

RR197851955LB

محمد مهدي ناصر الدين

1201674

RR197853537LB

ناتالي عدنان نخول فرح

1904476

RR197855396LB

خليفه بطرس خليفه

1127728

RR197851978LB

صبرين حبيب سعد

2627205

RR197853545LB

كارال ميشال السروجي

375154

RR197855405LB

روال جورج نهرا

591020

RR197851981LB

احمد زكريا يموت

2765804

RR197853554LB

باسكال انطوان حجار

2634320

RR197855436LB

مدلني ابراهيم حجازي

779097

RR197852001LB

اربي سركيس كازنجيان

2773008

RR197853568LB

ريتا جوزف افرام

344527

RR197855475LB

خالد علي طفيلي

860936

RR197852015LB

اليسار الياس الحـايك

3021297

RR197853571LB

علي خليل فران

912967

RR197855515LB

نادين ديب نعمة

371832

RR197852029LB

زينه ايلي يونس

2892014

RR197853585LB

احمد علي بيطار

920447

RR197855541LB

نجيب جواد جابر

2921221

RR197852063LB

حسن حسني قطـيش

2816168

RR197853599LB

جميل خليل حوحو

935086

RR197855555LB

مليس حبيب حبيب

3031752

RR197852077LB

جيسي ماسيس بيصال

2629651

RR197853611LB

امني احمد غزاوي

141689

RR197855586LB

اسماعيل علي حجازي

3037134

RR197852085LB

خالد عبد الرحمن حمندي

2603610

RR197853625LB

سعديه مصطفى الكبي

306327

RR197855626LB

رشا كمال غصن

3056347

RR197852094LB

فراس جهاد بو زين الدين

2977658

RR197853639LB

يوسف خليل محسن

421682

RR197855630LB

يمنى ميشال عيسى

2948454

RR197852103LB

كارول مخايل داود

434734

RR197853642LB

احمد علي حميه

441627

RR197855643LB

كريستيان فؤاد حاويال

2569503

RR197852117LB

توفيق جورج كرباج

403536

RR197853660LB

نقوال سليمان املر

516572

RR197855674LB

حسني طارق غازي

2413137

RR197852134LB

الرا حسن املرعبي

330568

RR197853687LB

سليمان رياض حنكش

1182662

RR197855688LB

رانا جميل ناصيف

2908525

RR197852151LB

ناتاليا فالديمير تكتشاينكو

576044

RR197853700LB

اسماعيل احمد عجوز

1188617

RR197855691LB

روالند اليف الخوري

1389637

RR197852182LB

ابراهيم اسماعيل اسماعيل

640933

RR197853713LB

سامي سليمان كعدي

1195639

RR197855705LB

ناديا غبريال انور بهويان

1906662

RR197852196LB

يوسف حسني السيد احمد

2402519

RR197853789LB

توني مخايل صعب

1197346

RR197855714LB

مروان انطوان عازوري

3055651

RR197852240LB

سالي عبد الرؤوف مسالخي

2466952

RR197853792LB

يوسف امني الخوري جوان

1208651

RR197855728LB

جان بول جوزف يونس

1920135

RR197852253LB

نورا بو الندا عبد الكريم قزعون 1372386

RR197853815LB

هيام ابراهيم انور شومان

1241318

RR197855731LB

نانسي جرجس الحاوي

2975158

RR197852298LB

سعيد علي حسني

1095641

RR197853829LB

عزت محمد كمال كالكش

1278486

RR197855745LB

عال رفيق االشقر

962970

RR197852315LB

ستيفاني الياس الخوند

2392356

RR197853850LB

لينا يوسف سعد

1297683

RR197855759LB

كارول منير نعمه

544449

RR197852372LB

جيليو عبدو زينون

2243040

RR197853863LB

مدالن مارون فرحات

1297775

RR197855762LB

يروانت البير خاناميريان

94950

RR197852465LB

مي الياس واكد

461951

RR197853894LB

جانيت سمعان رزق

1297905

RR197855776LB

احمد سعد الدين راجح

84599

RR197852474LB

غسان الياس غزال

1350376

RR197853925LB

شربل اميل عبود

1302923

خالد محمد منصور

56491

RR197852491LB

هبه طالل سالم

3052913

RR197853951LB

حسان احمد نصرالدين

295074

RR197852559LB

عامر محمود شقاع

2673390

RR197853982LB

لويس جرجس اندراوس

1696997

RR197852562LB

زياد طوني غصن

431625

RR197853996LB

انترناشونال اليرت لبنان

شـ ــركـ ــة الـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة 228769
للتسويق

RR197858605LB

191516

RR197858636LB

انترنت فاسيليتز ش.م.ل

شـ ــركـ ــة اس ـ ـ ـ ــاس ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات 1779
الهندسية واملقاوالت
شركة اواسكوO.E.S.C

192372

مؤسسة ميشال عــواد التجارية 30201
للمقاوالت والصناعة

RR197858684LB
RR197858698LB
RR197858812LB

فندق سيدرالند

232519

RR197858945LB

جورج يوسف الغزال

440033

RR197859013LB

شركة فيلم بودينغ ش م ل

1911742

RR197859177LB

شركة سي .كير ش.م.م.

2172243

RR197859203LB

شـ ــركـ ــة اك ـ ـسـ ــو غـ ـ ـ ــروب تــوص ـيــة 1058121
بـ ـسـ ـيـ ـط ــة -زاهـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج ع ـمــر
وشريكته

RR197859225LB

الـحـكـمــة ل ـل ـم ـقــاوالت والـتـطــويــر 2137189
العقاري ش.م.م

RR197859336LB

اما انطوان الحلو

2626929

RR197859530LB

خواتم ش.م.ل

2684982

RR197859662LB

غرين تارا ش.م.م

2630929

RR197859716LB

لــان ـت ـشــار ل ـل ـحــوار االل ـك ـتــرونــي 2686960
شمم

RR197859733LB

ان ـطــوان ـيــت تــوف ـيــق نـخـلــه تــومــا 1526611
متى

RR197857777LB

نسرين

34655

RR197859778LB

وليم يوسف مزهر

1353984

RR197856768LB

الهام حسن حكيم

1526688

RR197857794LB

جوزف جميل البعلبكي

1396368

RR197856799LB

سالم ابراهيم يعقوب

1526762

RR197857803LB

امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ـل ـن ـقــل 68754
والتجارة

RR197859795LB

RR197855793LB

عبد البديع نعمان غندور

1405414

RR197856808LB

نهى ميشال خير الله

1526813

RR197857825LB

دولي طانيوس صليبا

1410941

RR197856825LB

بشارة بطرس الخوري حنا

1086108

RR197855802LB

حسان كمال ابو شقرا

1526822

RR197857834LB

جمال يوسف غزاوي

1421888

RR197856839LB

هشام راجي صوايا

1099032

RR197855816LB

نفيسه محمد شفيق صناديقي 1526836

RR197857848LB

صندوق تعاضد القضاة

نجاح محمد قعدان

1421909

RR197856842LB

وداد فؤاد صقر

1106480

RR197855833LB

محمد محمود الشيخ

1526906

RR197857851LB

جنفياف ميكال سالمه

1422079

RR197856856LB

ماهره شكر الله الهاشم

1526950

RR197857865LB

اول زونز  -اول ديستينيشنز ش 2036382
ممازاد

انطوان البدوي حبشي

400956

RR197852580LB

هبة اميل كيالني

403767

RR197854016LB

انطوان فواد لطيف

1112364

RR197855847LB

صونيا فيليب صليبا

1422126

RR197856860LB

هنري الياس متى صالح

1527473

RR197857896LB

ربيع عاطف العلم

1194387

RR197852593LB

جمال احمد ناصر

390891

RR197854055LB

عادل فهد بحنيني

1115833

RR197855855LB

فاطمة حسني رماني

1422235

RR197856873LB

ماري اميل عازار

1527496

RR197857905LB

امل محمود شاتيال

410283

RR197852616LB

حسني علي خير الدين

474762

RR197854064LB

حبيب يوسف سلفاني

950383

RR197855921LB

ريدان جميل صبح

1422285

RR197856887LB

حبيب بطرس الخواجة

1528976

RR197857919LB

فيكتور ادكار الداية

883417

RR197852655LB

حسام حسن رمضان

992617

RR197854149LB

حسان علي زبد

1009464

RR197855952LB

مسعود نعيم مصلح

1422487

RR197856895LB

سعد جرجس االسمر

1529029

RR197857922LB

صباح ظافر ايوب

1351717

RR197852664LB

شادي غسان طويل

1336190

RR197854152LB

سامي جان عقيقي

1019359

RR197855983LB

فاروق احمد القصعه

1522243

RR197856900LB

مرشه بشير يعقوب بشارة

1529143

RR197857940LB

مازن سبع الدرزي

2184939

RR197852678LB

ماريا كريكور كاساردجيان

3395559

RR197854532LB

كالر يوسف الفغالي

1023852

RR197855997LB

نصار جنبالط بو شقره

1422530

RR197856913LB

صباح حنا ابو عديلي

1531217

RR197857975LB

جوسلني فؤاد خرياطي

319322

RR197852681LB

خضر علي خليـل

2625038

RR197854603LB

يوسف نادر بركات

1040541

RR197856003LB

منى الياس غاوي

1529452

RR197856944LB

ساره عبد الله جزيني

1531300

RR197858004LB

رانيه جودات ابو عني

384562

RR197852718LB

احمد جمال شعـيب

2881612

RR197854617LB

اسطفان طنوس البدوي

1040705

RR197856017LB

نقوال سمعان خرياطي

1529466

RR197856958LB

احمد عبد الحسن مصطفى

1531596

رضوان عبد الحق صالح

393759

RR197852721LB

درويش خالد عميرات

2932489

RR197854625LB

فريدة يوسف صليبا

1078963

RR197856034LB

مروان عبد الحفيظ دوغان

1523210

RR197856992LB

عادل جان شرفان

1533223

وائل حسن الدبيسي

394295

RR197852735LB

طارق شربل عساف

2548547

RR197854634LB

عاطف طنوس نصر

800682

RR197856048LB

فولوديا نقوال صليبا

1422840

RR197857009LB

جوزيف الياس املالح

1533420

ريان زياد بحصلي

1889149

RR197852766LB

مها منذر زاويل

2784290

RR197854665LB

ميالد حميد كرم

802671

RR197856051LB

حسن علي اسماعيل بدواكي

1423237

RR197857026LB

نوال توفيق نحاس

1535251

محمد سعد الدين شكري

2049503

RR197852770LB

بالل بديع منال

247969

RR197854753LB

محمد حسن خليل الخير

810941

RR197856065LB

علي حسني شومان

1448918

RR197857043LB

سهام بديع خطار شبلي

1536002

RR197858035LB
مايا سمير ملع
		
RR197858052LB
ت ـب ــدأ مـ ــدة االع ـ ـتـ ــراض املـ ـح ــددة ب ـش ـهــريــن م ــن الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ل ـتــاريــخ
 RR197858070LBالتبليغ
مدير الواردات
RR197858106LB
لؤي الحاج شحادة
RR197858123LB
التكليف 184

صالون الجامعة العربية

154734

سينتكس للتجارة ش.م.ل (اوف 1818
شور)

ابناء محمد علي البابا

91360

173577

RR197859852LB
RR208623687LB
RR208623727LB
RR208623951LB
RR208623996LB

املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز ال ـ ـط ـ ـب ـ ــي ال ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــانـ ــي 3034745
والتربوي -سمدب-

RR208624064LB

بيروت رستوراسيون ش م ل

2767093

RR208624095LB

SIGN PLUS

2780671

RR208624118LB

شركة االخوة املتحدون

92848

RR208624268LB

ELEN

2609741

RR208624413LB

سحر فيصل شراره

1163258

RR208624444LB

2930271

RR208624529LB
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ثقافة وناس

ثقافة وناس
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ّ
ّ
عش َاق «لودفيغ»
يا
قوا
صف
الليلة
ينطلق
البستان»
«مهرجان
َّ

إعداد بشير صفير

موسيقى

لوحة تنظيمية فنية باهرة ...وتسعيرة تناسب «كل الناس»
ينطلق «مهرجان البستان» غدًا ويختتم في 22
عنوان الدورة «لودفيغ» (اسم
آذار (مارس) املقبلّ .
بيتهوفن) وهو متوقع نظرًا للمناسبة العاملية
هذا العام ،إذ يصادف مرور ربع ألفية على والدة
املــؤلــف األملــانــي الشهير .منذ انطالقه ،لــم يمنح
ّ
املهرجان الشتوي شرف عنوان دورة ّ
برمتها إل
لثالثة مؤلفني :باخ (دورة عام ّ ،2018ذكرى 333
عامًا على والدته واليوبيل الفضي للمهرجان)،
م ــوزار (دورة ع ــام  ،2006ذك ــرى رب ــع ألـفـيــة على
والدة املؤلف النمساوي) واليوم بيتهوفن .هكذا
كان ،وهكذا يجب أن يكون.
إذًا ،ع ـ ـنـ ــوان ال ـ ـ ـ ــدورة ّوت ــركـ ـي ــزه ــا امل ـط ـل ــق عـلــى
بيتهوفن هو أمر متوقع وبديهي .لكن املفاجأة
تكمن في مكان آخر .بقدر ما كان محورها الفني
متوقعًا ،كان إلغاؤها متوقعًا أيضًا .ففي الحاالت
الطبيعية ،تركيب برنامج بهذه الــدقــة واألنــاقــة
هو مسألة نظرية ،يمكن أن نتمناها أو نضعها
ً
على الورق ،لكن تنفيذها ليس مكفوال .فكيف في
ّ
ظل هذه األحوال التي أدت ،منذ ثالثة أشهر ،إلى
إلغاء أنشطة ذات إطــار تنظيمي أسهل وأصغر
ب ـمــا ال ي ـق ــاس م ــع ح ـجــم ال ـت ـح ــدي ــات والـتـعـقـيــد
ً
ف ــي بــرنــامــج «ال ـب ـس ـت ــان» .إن ــه أمـ ـ ٌـر مــذهــل ف ـعــا.
فتخصيص دورة كــامـلــة لبيتهوفن هــو عملية
دقيقة ،يصبح فيها هامش املراوغة في الخيارات
واالحتماالت ،بني األعمال واملوسيقيني ،لتركيب
األمسيات وبرامجهاّ ،
ضيق جدًا .رغم ذلك ،نحن
أم ـ ــام ل ــوح ــةٍ تـنـظـيـمـيــة فـنـيــة ب ــاه ــرة ،تـسـتــدعــي
ت ـح ـيــة م ــوض ــوع ـي ــة ل ـل ـج ـنــة امل ـن ـظ ـم ــة… وتـحـيــة

ثانية لوضع تسعيرة منخفضة واحــدة لجميع
الحفالت 30 :ألف ليرة لبنانية فقط!
ما هي مـ ّـيــزات هــذه «الـلــوحــة»؟ نبدأ من مروحة
األع ـمــال املــدرجــة فــي األمـسـيــات ،واأله ــم ،كيفية
ً
إدراج ـه ــا .أوال ،إذا استثنينا الـعـمــل األوبــرالــي
الـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـتـ ـب ــه بـ ـيـ ـتـ ـه ــوف ــن (ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان
«فيديليو») ،وهو عمل ذو أهمية ثانوية على أي
حال (في فئته وعند بيتهوفن أيضًا) ،ال تغيب
أي فئة أســاسـيــة مــن ريـبــرتــوار املــؤلــف األملــانــي.
واأله ــم ،أن بعض الفئات حــاضــرة بشكل كامل:
الـسـمـفــونـيــات الـتـســع وكــونـشــرتــوهــات البيانو
الـخـمـســة وكــون ـشــرتــو ال ـك ـمــان الــوح ـيــد (يـغـيــب
فـقــط الـكــونـشــرتــو الـثــاثــي فــي فـئــة الكونشرتو
ّ
عمومًا) ،وسوناتات التشيلو والبيانو الخمس
وس ــون ــات ــات ال ـك ـم ــان وال ـ ّب ـي ــان ــو ال ـع ـش ــر .الـفـئــة
ـزء صغير هي
املهمة والكبيرة ،لكن املمثلة بـجـ ٍ
فئة ربــاعــي الــوتــريــات ،إذ تــم تخصيص أمسية
واحــدة لها ( ،)3/14نسمع فيها ثالثة رباعيات
(مــن أصــل  .)16لكنها ،من جهة ثانية مطروحة
في إطار ّ
مميز ،هو الظالم (عنوانها Beethoven
ّ
سيقدم
ّ in the Darkأي بيتهوفن في الظالم) ،إذ ّ
«رباعي ساكوني» (مجموعة مغمورة ،توقعنا
اس ـمــا أب ــرز فــي ه ــذا اإلطـ ــار) بــرنــامـجــه مــن دون
أنــوار ،وهو ٌ
أمر مناسب ،ال بل مفيد للسمع ،في
هذا النوع من األعمال .من جهة ثانية ،أكبر ثغرة
ّ
ال تغتفر فــي ال ــدورة هــي التهميش شبه الكلي
ألهــم فئة فــي ريـبــرتــوار بيتهوفن ،وهــي «العهد
املنفرد
الجديد للبيانو» ،أي سوناتات البيانو
ِ

عندما ُت َّ
خصص الدورة السم كبير ،مثل باخ أو موزار
أو بيتهوفن ،يسهل خيار األسـمــاء املــرمــوقــة لدعوتها
إلــى املهرجان ،كما هي الحال السنة ،إذ تكثر األسماء
املتخصصة فــي أح ــد الـثــاثــة أو بــالـثــاثــة مـعــا أحـيــانــا.
توقعاتنا «غير الواقعية» كانت كبيرة جدًا لهذه الدورة.
ّ
ّ
ومكرسة،
متوسطة ،أو مهمة
غير أن األسماء املشاركة،
أو ن ـجــوم شــابــة ص ــاع ــدة ،ال أك ـث ــر ،نــاهـيـكــم بــالـتـكــرار
الــذي يطال أكثر من اســم .بعبارة أخــرى ،ال قنابل من
الـعـيــار املـتــوســط أو الـثـقـيــل .ه ــذا أم ــل تــاشــى تدريجًا
في السنوات األخـيــرة ،قبل أن ينعدم نهائيًا هــذا العام.
ً
ونقصد ،مثال ،األمل في أن يشارك في دورة «بيتهوفن»
اسـ ـ ٌـم ك ــري ـك ــاردو شــايــي (ق ــائ ــد أورك ـس ـت ــرا) أو زميله
اإلسـتــونــي بــافــو يــارفــي أو فــي أن يتحقق الـحـلــم الــذي
سمعنا أنه كان مطروحًا على طاولة «البستان» ،بدعوة
الــروســي /اليوناني الرهيب تيودور كورانتسيس على

الــ .32كان يجب إدراج ثالث أمسيات على األقل،
لتستوعب  10إلى  12من التحف الكبيرة في هذه
ّ
الفئة ،بالحد األدنــى .كل ما يخص هذا الجانب
ّ
ه ــو أم ـس ـيــة هـجـيـنــة ،ي ـح ــل فـيـهــا ع ـبــد الــرحـمــن
سمعناه في
الـبــاشــا (وه ــو مـمـتــاز ،لكن كــم مــرة ّ
لـبـنــان ف ــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة؟ م ــن حــقـنــا أن ال
َ
َ
نـتـحـ ّـمــس) صــاحــب الـتـسـجـيــلــن الـكــامــلــن لهذا
العمل (األول صدر على مراحل بني  1984و1993
والثاني صدر عام  ،)2013ولكن برفقة نصوص
بعنوان «اعـتــرافــات بيتهوفن» كتبها ألكسندر
ّ
نـ ّـجــار .مقابل كــل نــص لـنـ ّـجــار ،ســونــاتــة مالئمة

ال تغيب أي فئة أساسية من ريبرتوار
المؤلف األلماني عن برنامج المهرجان
ّ
يؤديها الباشا ،كما فهمنا من تعريف األمسية.
ّ
ً
ّ
فـعــا إنـهــا خـســارة كبيرة أل يــزيــن ال ــدورة اسم
كبير (أو نجم صاعد ،وما أكثرهم) في مجال أداء
سوناتات بيتهوفن العظيمة .وإذا أردنا التدقيق
أك ـثــر ف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــه ،تـغـيــب ف ـئــة الـثــاثـيــات
ّ
(بـيــانــو/كـمــان/تـشـيــلــو وثــاث ـيــات ال ــوت ــري ــات)،
ال ـت ــي كـ ــان ب ــاإلم ـك ــان اق ـت ـص ــار ح ـض ــوره ــا َعلى
أهــم عملني فيها ،أي الـلــذان يحمالن العنوانني
التاليني« :األرش ـيــدوق» و«األرواح»ّ .أمــا املهارة
العالية فــي تركيب الـبــرنــامــج ،فتكمن فــي لعبة
األرق ـ ـ ـ ــام بـ ــن ف ـئ ـت ــن أس ــاس ـ ّـيـ ـت ــن ع ـن ــد امل ــؤل ــف

الموسيقيون بين الواقعية والحلم
رأس أوركـسـتــراه طبعًا ( .)MusicAeternaإذ يجول
ّ
الـعــالــم حــالـيــا لـتـقــديــم بيتهوفن (ويـتـحــضــر لتسجيل
سمفونياته) .يمكن إضافة عشرات األسماء إلى هؤالء،
لكن نذكرهم هنا على سبيل املثال والداللة عن فئة من
الـقــادة العامليني .فــي هــذا الـسـيــاق ،الضيف الوحيد هو
الفرنسي الشاب جيريمي رورير ،وهو خيار مقبول ال
مختلف.
معدن
شك ،لكن األسماء الثالثة اآلنفة هي من
ٍ
ّ
م ـعــدن األس ــاط ـي ــر .امل ـســألــة ق ــد ت ـكــون مـكـلـفــة ومـعــقــدة
لوجستيًا بالنسبة إلى قادة األوركسترا ،إذا ما اشترط
القائد املـشــاركــة إلــى جانب األوركـسـتــرا ًالتي يديرها.
األسـهــل لوجستيًا واألق ــل كلفة هــي عازفو
لكن الفئة ّ
البيانو ،إذ ولــى زمــن األســاطـيــر التي ال تسافر إال مع
آالتها (مثل الراحلني هوروفيتز ،غولد ،ميكلنجلي…،
أو األحياء ،مثل زيمرمان) .يكفي ،في هذا الزمن ،تأمني
«شـتــايـنــواي» محترم لكي تكتمل التحضيرات لدعوة

الحفالت األساسية

شخص واح ــد مــع حقيبته الصغيرة .فــي هــذا املـجــال،
ثـمــة وف ــرة فــي األس ـمــاء األجـنـبـيــة امل ــدع ـ ّـوة ه ــذه السنة،
بحكم تركيبة البرنامج وإدراج كونشرتوهات البيانو
وغيرها مــن األعـمــال الـتــي يشكل البيانو ج ــزءًا منها.
نجمه
نذكر اإليطالي فيليبو غوريني ( )2/21الذي سطع ّ
السنة املاضية بعد تسجيله املمتاز لـ«تنويعات ديابيلي»
(عـمــل ضـخــم للبيانو لبيتهوفن) وألـحـقــه ه ــذه السنة
َ
بديسك خصصه للسوناتتني رقم ( 29األصعب) و32
(األكـثــر رؤيــويــة ،إذ نسمع في حركتها الثانية مقطعًا
ً
كامال من الـ ــ ،Boogie-Woogieأحد جذور الجاز ،قبل
نحو نصف قــرن مــن والدت ــه فــي مـكــان بعيد ج ـدًا عن
ّ
الـنـمـســا!) .بمعنى آخ ــر ،اخـتـيــاره مــوفــق ،لكن ع ــوده ال
يزال طريًا .كذلك بالنسبة إلى ألكسندر رومانوفسكي
( )3/11وجيوزيبيه غواريرا ( )3/19وفيتالي بيسارنكو
(الحفلة الختامية) ،وإلى ّ
حد ما ،مع نتاج ديسكوغرافي

االفتتاح مع الرقم 5

َ
أمسيتا الثنائي «كيت  /رونو»

فندق البستان ـ هذا المساء

فندق البستان ـ  28و29/2

يمكن القول إن كل الحفالت مهمة وأساسية في هذه الــدورة .لكن مع
ذلــك سنختار ستة مواعيد لــإضــاءة عليها ،بــدءًا مــن االفتتاح الــذي
ّ َ
يضم عملني :األول هو السمفونية الخامسة ،التي قد تكون األشهر
في تاريخ فئتها .تؤدي العمل «األوركسترا الفلهارمونية اللبنانية»
بـقـيــادة اإليـطــالــي جيانلوقا مــرتـشـيــانــو ،قـبــل أن تنضم إل ــى املـســرح
مواطنته غلوريا كامبانر (الصورة) في كونشرتو البيانو رقم .5

ّ
قبل عامني ،في الــدورة التي خصصها «البستان» ملعلم األملاني باخ،
كـنــا مــن امل ـفـتــرض أن ي ـشــارك ع ــازف الـبـيــانــو األم ـيــركــي ال ـشــاب كيت
ّ
املصور لـ«تنويعات غولدبرغ» .اعتذر
أرمسترونغ بعدما برز تسجيله
ّ
عن عدم املشاركة ،لكنه لبى الدعوة هذه املرة لتقديم سوناتات الكمان
والبيانو العشر ،مــع الفرنسي الغني عــن التعريف رونــو كابوسون
َ
َ
(الصورة) ،على مدى ليلتني متتاليتني (خمس سوناتات في كل ليلة!).

األملــانــي :السمفونيات التسع وكونشرتوهات
البيانو الخمسة .فقد تــم تأليف بــرامــج خمس
أمـسـيــات مــن الـكــونـشــرتــو والـسـمـفــونـيــة اللذين
ً
يحمالن نفس الــرقــم :مـثــا ،السمفونية األولــى
والكونشرتو رقم  ،1الثانية مع الكونشرتو رقم
َ
 ،2إلخ… فيما ُح ِجز االفتتاح للثنائي األهم في
هذه اللعبة :السمفونية الخامسة والكونشرتو
رق ــم ( 5اإلمـ ـب ــراط ــور) .اف ـت ـتــاح ق ــوي ،كالسيكي
صحيح ،لكنه ذو رمزية عالية مطلوبة في دورة
تـحـمــل اس ــم «ل ــودف ـي ــغ» .أم ــا بـعــد ال ــرق ــم خمسة
(حـيــث تـتــواصــل السمفونيات مــن دون مــرادف
رقـمــي فــي كــونـشــرتــوهــات الـبـيــانــو) ،فـتـ ّـم أيضًا
جمع السمفونيات رقم  7 ،6و 8مع أعمال مهمة
ومــائ ـمــة .إذ ،مــع ال ـســادســة نـسـمــع «إغ ـمــونــت»
ً
ك ــام ــا (أي امل ـق ـت ـط ـفــات ال ـغ ـنــائ ـيــة ال ـت ــي لحنها
بيتهوفن لهذه املسرحية ،وليس فقط ّ
مقدمتها
ال ـش ـه ـي ــرة) ومـ ــع ال ـســاب ـعــة ال ـ ـ ـ ـ ــChoral Fantasy
(عمل ذو تركيبة فــريــدة ،للبيانو واألوركـسـتــرا
وال ـ ـ ـكـ ـ ــورس) ف ــي خـ ـت ــام املـ ـه ــرج ــان ،وال ـث ــام ـن ــة،
بطبيعة الحال ،مع كونشرتو الكمان الوحيد…
وال ـت ــاس ـع ــة؟ نـسـمـعـهــا وح ــده ــا ،ال ش ــري ــك لـهــا!
وكــذلــك ال ـقـ ّـداس االحتفالي ،وهــو أضخم أعمال
بـيـتـهــوفــن ال ـكــورال ـيــة (الـفـئــة ال ـتــي لــم يـهـتــم بها
كثيرًا) وأصعبها ً
أداء وتلقيًا.
مـهــرجــان البستان الــدولــي للموسيقى :ب ــدءًا مــن اليوم
 20:30حتى  22آذار (م ــارس) ـ ـ فـنــدق البستان ،بيت
مري ـ ـ 04/972980

ّ
أكبر ،اإليطالية فانيسا بينيلي موزيل ( )2/23وزميلتها
غلوريا كامبانر (االفتتاح) ،علمًا أنهما سبق أن شاركتا
في «البستان» .هذا في حني كنا ننتظر التركي فازيل
ســاي أو األميركي جوناثن بيس أو الــروســي /األملاني
إيـغــور ليفيت ،والـثــاثــي أص ــدر فــي األســابـيــع األخـيــرة
نسخته من سوناتات بيتهوفن الكاملة (سجلوها على
مراحل ونالت ترحيب النقاد في السنوات األخيرة) ،ما
يعني أنهم جاهزون تمامًا للمشاركة في هــذه الــدورة،
واأله ــم ،ســد ثـغــرة أمـسـيــات البيانو املـنـفــرد .حتى في
فئة ربــاعــي الــوتــريــات ،ملــاذا ليس  Artemisأو Belcea
أو  The Lindsayأو Prazak؟ لكن ،نعود إلى الظروف
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـص ـع ـب ــة ،ف ـي ـص ـبــح ك ــل ن ـق ــص مـ ـب ـ ّـررًا،
ّ
ومرحبًا بها ،بــل مشكورة على
وكــل األسـمــاء مقبولة
ّ
متحركة ،تحكمها
مشاركتها في حدث يقام على رمال
ٌ
رسوم مثلها!

بيتهوفن ...الرجل الذي ركع القدر

هـ ــذا الـ ـع ــام تـ ـص ــادف ذك ـ ــرى ربـ ــع أل ـف ـي ــة عـلــى
والدة املؤلف األملاني بيتهوفن .العالم بأسره
ٌّ
يحتفل باملناسبة ،كل على طريقته ،وفي لبنان
ً
خصص لــه «مهرجان البستان» دورة كاملة.
بـ ـ ّ
ـف
ـأي دافـ ــع يـمـكــن ل ـل ـمــرء أن يـعـمــل ع ـلــى مـلـ ٍ
عــن هــذا الــرجــل ،الـيــوم ،وفــي يومية سياسية،
وف ــي بـ ـي ــروت؟ م ــن ي ـه ـتـ ّـم ،والـ ـج ــوع ي ـل ــوح في
يكترث ،والغالبية الساحقة
األفق القريب؟ من
ِ
جرفتها التفاهة نحو سلع فنية من نوع آخر؟
ّ
للحد من
من يقرأ ،والعالم يبحث عن عالجات

املوسيقى .ما زلنا نذكر ورود ثالثة أسماء فيه:
بــاخ ،م ــوزار وبيتهوفن .رغــم غـيــاب أي عالقة
لنا باملوسيقى الكالسيكية آنذاك ،ال من خالل
العائلة وال عبر املحيط القريب واملجتمع ،لم
نشعر أنها أسماء غريبة .مع مــرور السنوات
والغوص في هذا العالم الشاسع ،فهمنا ملاذا

ُ
ّ
ذ ِك َرت هذه األسماء دون سواها ،قبل أن نتأك ًد
ً
بأنفسنا ،أن هذا الثالثي هو فعال ،ال صدفة،
ثــالــوث مـقـ ّـدس ،يـتـ ّ
ـربــع على عــرش املوسيقى،
ال الغربية فقط وال الكالسيكية فحسب .إنهم
عالم آخــر ،رغــم وجــود سواهم من
عمالقة من
ٍ
األدم ـغ ــة املــوسـيـقـيــة فــي ال ـغــرب وال ـش ــرق ،في

برادلي تيودور ــــ «سمفونية بيتهوفن» (طباعة بالشاشة الحريرية ــــ  30 × 40سنتم ـــ )2018

تفشي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة؟
ِم ــن أي ــن نشحذ الــرغـبــة فــي الـكـتــابــة؟ يـبــدو أن
الـشـغــف فــي مـشــاركــة األش ـيــاء الجميلة ونقل
امل ـعــرفــة امل ـف ـيــدة ب ــات شـحـيـحــا ،وكــذلــك األم ــل.
يـبـقــى لـنــا امل ـج ـهــول .املـجـهــول هــو ال ــذي يدفع
إل ــى ف ـعــل األشـ ـي ــاء .طــاملــا أن الـضـمـيــر املـهـنــي
وال ـف ـن ــي ُت ـج ــاه اإلنـ ـس ــان وامل ـج ـت ـم ــع م ـت ــواف ــر،
علينا أن ننجز هذا امللف ونرميه في املجهول.
يكترث لبيتهوفن؟ ال
َمــن يـقــرأ؟ ال نـعــرفَ .مــن
ِ
نعرفَ .من يهتم للموسيقى؟ ال نعرف .صحيح
أن بيتهوفن َ
فقد السمع ،لكن الصمم أصابنا

نحن!
ّ
ب ـعــد ت ـخــطــي ه ــذه ال ـع ـق ـبــة ،ن ـص ـطــدم بــواحــدة
أخرى .إن ّ
كم املعلومات عن بيتهوفن وحياته
وأعماله وتاريخه الذي يبدأ قبله ولن ينتهي
اليوم ،يستحيل حشرها في هذه املساحة :من
عائلته إلى مدينته وأصدقائه وثورات عصره
الـسـيــاسـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـف ـكــريــة والـفـنـيــة
واملوسيقية (حتى في الشق امليكانيكي ،مثل
تطوير البيانو واخ ـتــراع املـيـتــرونــوم) وعمله
وصحته ويومياته التي ترك فيها معاصروه
ً
كتابات كثيرة ،وصــوال إلى اكتئابه ومشروع
إن ـهــاء حـيــاتــه بـعــد فـقــدانــه الـسـمــع وغــرقــه في
ظلمات الـصـمــت ،وهــو ّ
رب َمــن أض ــاء الــوجــود
ب ـج ـم ــال ال ـ ـصـ ــوت .ث ــم ِمـ ــن ت ــرك ـت ــه املــوسـيـقـيــة
ً
الضخمة وانتشار مؤلفاته في العالم ،وصوال
إل ــى ب ــدء عـصــر التسجيل ووالدة لعبة األداء
ألعـمــالــه منذ مطلع الـقــرن املــاضــي ،باإلضافة
إل ــى أثـ ــره ف ــي الـسـيـنـمــا واألدب وت ــأث ـي ــره في
امل ــوس ـي ـق ــى ،وغ ـي ــر ذل ـ ــك… م ـ ــاذا ن ـه ـمــل؟ م ــاذا
ّ
نختار؟ ارتأينا أن نركز اليوم على بيتهوفن
من زاويــة «مهرجان البستان» ،على أن نعود
إليه على مراحل ،كل مرة من زاوية نعتقد أنها
ّ
مهمة ،خالل هذه السنة .سنتناول في ما يلي
بيتهوفن بـشـكــل ع ــام ،مــن دون الـتــركـيــز على
ّ
محدد .ثم نتناول «مهرجان البستان»،
جانب
ـاب ـلــة)،
ـ
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ّ
باإلضافة إلى ملحة عن أهم محطاتها ،وأخرى
املوسيقيني (من حضر ومن غاب).
عن
ّ
عـ ـن ــدم ــا ك ــن ــا فـ ــي الـ ـصـ ـف ــوف االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فــي
املدرسة ،كان هناك ٌّ
نص في كتاب القراء ة عن

ال ـكــاس ـيــك ك ـمــا ف ــي جـمـيــع األنـ ـم ــاط ،شعبية
كــانــت أم نـخـبــويــة .صحيح أن  2020هــو عــام
بيتهوفن ،لكنه ،على مــدى سـنــوات ،وبحسب
اإلح ـصــاء ات السنوية آلالف الـعــروض الحية
ع ـلــى َم ـس ـتــوى ال ـك ــرة األرضـ ـي ــة ،ي ـت ـقــا ُســم مــع
َّ
الجرماني ْي ،املراتب الثالث األول من
مواطنيه
حيث ورود أعماله في برامج الحفالت.
إنــه لــودفـيــغ فــان بيتهوفن املــولــود فــي مدينة
بـ ـ ــون األملـ ــان ـ ـيـ ــة عـ ـ ــام  1770فـ ــي كـ ـن ــف عــائ ـلــة
مـتــوسـطــة ال ـح ــال .والـ ــده ك ــان مـغـنـيــا وم ـ ّ
ـدرس
موسيقى ،وأراد أن يجعل مــن ابـنــه ،املــوهــوب
جـدًا« ،م ــوزارًا» ثانيًا .تلقى دروســه املوسيقية
مــع عــدة أســاتــذة ،لكنه لــم يكن الطفل املعجزة
ال ــذي كــانــه م ــوزار (يـكـبــره ب ــ 14سـنــة) .فــي سن
ال ــ ،17سافر إلــى فيينا ،عاصمة املوسيقى في
أوروبا آنذاك والتقى موزار وعزف أمامه للمرة
األول ــى… واألخـيــرة .فـمــوزار رحــل عن  39عامًا
بعد نحو أربــع سـنــوات على هــذه اللقاء الــذي
َ
همس خالله للحضور هذه الكلمات« :انتبهوا
ّ
لهذا الفتى ،سيتكلم عنه العالم بــأســره» .بعد
رحيل والدته ،املرأة القديرة والهادئة التي كان
يعشقها ،عــاد إلــى فيينا الـغــارقــة فــي حدادها
على مــوزار ،لكن هذه املـ ّـرة ليتتلمذ ،ملدة سنة،
على يد املؤلف العتيق هايدن.
بيتهوفن كان قد بدأ بالتأليف حتى قبل لقائه
بموزار ،لكن مسيرته لم تنطلق بشكل ّ
جدي إال
عند بلوغه الـ 25من عمره تقريبًا ،عندما نشر
أول أعماله (ثالثة أعمال من فئة التريو وثالث
سوناتات للبيانو) .وكلمة «نشر العمل» إلى
جــانــب التعليم هــي مـصــدر الـعـيــش بالنسبة
إل ــى بـيـتـهــوفــن ،الـ ــذي ك ــان أول مــؤلــف يـخــرج
ّ
عــن قــاعــدة «امل ــوظ ــف» عـنــد الـسـلـطــات الدينية
أو األرسطقراطيني .في تلك الفترة أيضًا ،بدأ
يشعر بــأن أذنـيــه ليستا على مــا ي ــرام ،ليفقد
سـمـعــه تــدري ـجــا مــع م ــرور ال ـس ـنــن ،حـتــى بلغ
ال ـص ـمــم ال ـت ــام ق ـبــل ع ـشــر س ـن ــوات تـقــريـبــا من
رحـيـلــه ع ــام  .1827رغ ــم ذل ــك ،أمـســك ال ـقــدر من
َّ
رأسه ورك َعه.
ّ
َّ
بعد التخلي عن فكرة االنتحار (املبرر في هذه
الـحــالــة!) الـتــي راودت ــه ووضـعـهــا قيد التنفيذ
قبل ذلــك بكثير (كتب وصيته املعروفة باسم
«وص ـي ــة هــايـلـيـغـنـشـتــات» ع ــام  ،)1802تــابــع
ال ـتــأل ـيــف ،ب ــل ك ـتــب أع ـظ ــم أع ـ ّم ــال ــه ،م ــن بينها
ال ـس ـم ـفــون ـيــة ال ـت ــاس ـ ّع ــة امل ـص ــن ـف ــة أهـ ــم إن ـج ــاز
مــوسـيـقــي (ورب ـمــا فــنــي) فــي تــاريــخ الـبـشــريــة.
ال ـيــوم ،بـعــد نـحــو قــرنــن عـلــى رحـيـلــه ،ربـمــا ال
تمر ثانية على الكرة األرضية ّإل وهناك ٌ
ّ
بشر
ّ
ّ
ي ـصــف ـقــون لـبـيـتـهــوفــن ،كــأن ـهــم بــذلــك ي ـنــفــذون
بـشـكــل م ـتــواصــل وصـ ّـي ـتــه عـلــى فـ ــراش امل ــوت،
عندما تمتم قبل أن يغمض عينيه إلــى األبــد:
«صفقوا يا أصدقائي… انتهت املسرحية».

الثنائي «دوكرو /غوتييه»

«الرعوية» و«إغمونت»

«نشيد الفرح»

الختام

فندق البستان ـ 2/3

فندق البستان ـ 6/3

كنيسة القديس يوسف  /مونو ـ 13/3

22/3

يسافر رونو كابوسون بعد تقديم مساهمته ّ
القيمة إلى جانب كيت
أرمسترونغ في دورة «بيتهوفن» ،ويحط بعده بيومني شقيقه األصغر
غوتيه كابوسون (الصورة) ،عازف التشيلو املرموق الذي نسمع أداءه
لسوناتات التشيلو الخمس برفقة مواطنه جيروم دوك ــرو .علمًا أن
َ
الــرجــلــن سـبــق أن ح ـضــرا إل ــى «ال ـب ـس ـتــان» ،وه ــذه امل ـشــاركــة الــرابـعــة
لغوتييه والثالثة لجيروم.

في سمفونيته السادسة ،أراد بيتهوفن محاكاة الطبيعة .من هنا يأتي
اسمها« :الرعوية» .يتولى قيادتها الفرنسي الشاب جيريمي رورير
معروف بريبرتوار الحقبة
على رأس «كاميراتا ســالــزبــورغ» .الرجل َ
الكالسيكية (أعمال أوركسترالية وأوبرا) وبنفسه األصيل (أي يحترم
«الصوت األصلي» للعمل) ،لكن سادسة بيتهوفن ليست بعيدة كثيرًا
عن هــذه األج ــواء .في الجزء الثاني من البرنامج ،نسمع «إغمونت»،
أي االفتتاحية (فائقة الـشـهــرة) واملـقــاطــع الغنائية امللحنة (تؤديها
كريستينا غانش) التي وضعها بيتهوفن ملسرحية صديقه األديــب
األملاني غوته.

مساء الجمعة  13الشهر املقبل ،ورغم دالالته التشاؤمية في املوروث
ٌ
ال ـش ـع ـبــي ،م ـح ـج ــوز ل ـل ـف ــرح! إن ـه ــا ال ـس ـم ـفــون ـيــة ال ـتــاس ـعــة واألخـ ـي ــرة
لبيتهوفن ،وفـيـهــا ســابـقــة فــي تــاريــخ الـكـتــابــة السمفونية تكمن في
الغناء املنفرد والكورالي الذي يتخلل حركتها الرابعة ،والنص يحمل
عنوان «نشيد الفرح» لألديب األملاني شيلر .يقود شيخة السمفونيات
جيانلوقا مارتشيانو (على رأس «الفلهارمونية اللبنانية») ويشارك
في تنفيذها مغنون/يات أجانب باإلضافة إلى جوقة إيطالية وجوقة
«جامعة القديس يوسف».

الختتام الــدورة ،اختار املنظمون «السابعة» .كثيرون يعتبرون هذه
السمفونية األهم في فئتها ،وهو أمر غير مستغرب كثيرًا! أما العمل
الـثــانــي ،فـهــو ذو تركيبة فــريــدة ،ون ــص جميل (يحتفي باملوسيقى
والـحـيــاة) ومــن يسمعه ي ــدرك أن مـشــروع السمفونية التاسعة بــدأه
بيتهوفن مع هــذه التجربة الكورالية ،التي يلعب فيها البيانو دورًا
ب ــارزًا (بــاألخــص فــي مطلعها) والـضـيــف هنا هــو األوك ــران ــي فيتالي
بيسارنكو (بيانو /الصورة) ،كما تشارك في األمسية جوقة «الجامعة
األنـطــونـيــة» (بـقـيــادة األب تــوفـيــق مـعـتــوق) و«األورك ـس ـت ــرا األرمـنـيــة
ملوسيقى ُ
الحجرة» (بقيادة مارتشيانو).

الثالثاء  18شباط  2020العدد 3983

ّ
يوجه الفنان اللبناني تحية إلى فلسطين (ميالد لمع)

سامي ّ
حو ّاط في «المدينة»:
ّ
كوع زحط عاليمين!

صورة
وخبر

ّ
فـي البلاد بمشـاركة 60
اسـتضافت فيتنـام أخيـرًا أول ّمهرجـان للقطـط ّ
ّ
قطـة أصيلـة تحمـل أسـماء منوعـة .الحدث الـذي ينظمـه «االتحـاد العالمي
األليفـة.
للقطـط» ،ضـم نحـو  12سلالة مختلفـة مـن
هـذه الحيوانـات ّ
ّ
ّ
وتحسسـوا فراءهـا وملسـوا
وعلـى مـدار اليـوم ،ربـت الحـكام علـى القطـط
ّ
وتفحصـوا أسـنانها واختبـروا رشـاقتها ،لتفـوز فـي النهايـة سـبع
ذيولهـا
سلالتها» .وكانـت هانـوي قـد فرضـت فـي 2018
منهـا بلقـب «األفضـل فـي ّ
حظـرًا علـى أكل القطـط ،لكنهـا ال تـزال تـؤكل فـي مناطق أخرى مـن البالد.
(مانام فاتسيايانا ــ أ ف ب)

«ك ـ ّـوع ّ
زح ــط عاليمني» هــو الـعـنــوان الــذي
ّ
اختاره سامي حــواط (الـصــورة) للحفلة
الـتــي سيحييها ي ــوم الجمعة املـقـبــل في
«مسرح املدينة» (الحمرا ـ ـ بيروت) .حني
صعد في شهر كانون ّ
األول (ديسمبر)
ّ
امل ــاض ــي ع ـلــى الـخـشـبــة نـفـسـهــا ،فــضــل
الـفـنــان اللبناني أن ّيـكــون وحـيـدًا برفقه
ً
عـ ــوده ،آم ــا ف ــي ظ ــل األوض ـ ــاع الصعبة
الـتــي تـخـ ّـيــم عـلــى ال ـبــاد أن تـســاهــم تلك
األمسية في بث بعض «املعنويات واألمل
في نفوس الناس» .غير ّأن املوعد املرتقب
سيكون مختلفًا ،إذ سترافقه مجموعة
م ــن املــوس ـي ـق ـيــن ،هـ ــم :س ـم ــاح ب ــو املـنــى
(أكـ ــورديـ ــون) ،أح ـمــد الـخـطـيــب (إي ـق ــاع)،
وفـ ــاء الـبـيـطــار (ق ــان ــون) وض ـي ــاء حـمــزة
(ه ــارم ــون ـي ـك ــا) ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى جــولـيــا
ساموتي (كورال).
هـ ــذا م ــا ي ــؤك ــده حـ ـ ـ ّـواط ف ــي اتـ ـص ــال مع
«األخبار» ،موضحًا ّأن البرنامج سيكون
ّ
مستمدًا من األجواء العامة ،على أن يجمع

بــي�وتانــ�بــي�ن�
ﻣــــــــﻬﺮﺟﺎن اﳌــــــﻮﺳــــــــــﻴﻘﻰ اﻟــــــــﺪوﱄ

Paolo Fresu
”“Tempo di Chet
A tribute to Chet Baker

بعنوان «دور الرؤية الكونية
في بناء املنظومة التربوية»،
يحتضن «معهد املعارف الحكمية
للدراسات الدينية والفلسفية»،
اليوم الثالثاء ،الندوة الثالثة
ضمن األعمال التحضيرية
للمؤتمر الرابع للتجديد
واالجتهاد عند اإلمام الخامنئي
الذي سينعقد بعنوان «التربية
والتعليم ـ ـ جدلية األسلمة
والعلمانية» .يجري النشاط في
ّ
ّ
«مجمع اإلمام
مقر املعهد في
املجتبى» (حي األميركان)،
بمشاركة األكاديمي يوسف أبو
خليل (الصورة).
ندوة «دور الرؤية الكونية في بناء
املنظومة التربوية» :اليوم الثالثاء ـ ـ
الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ـ ـ
ّ
مقر «معهد املعارف الحكمية» (حي
ّ
األميركان ـ ـ مجمع اإلمام املجتبى
ـ ـ الطبقة الرابعة /ضاحية بيروت
الجنوبية) .لالستعالم76/611266 :

*حفلة ّ
«كوع ّ
زحط عاليمني» :الجمعة
 21شباط (فبراير) الحالي ـ الساعة
ال ـث ــام ـن ــة مـ ـس ـ ً
ـاء ـ ـ «مـ ـس ــرح امل ــدي ـن ــة»
(بناية الـســاروال ـ ـ الحمرا /بـيــروت).
لالستعالم01/753010 :

BEIRUT&BEYOND

IN COLLABORATION WITH

ّ
الكونية...
الرؤية
ّ
وبناء المنظومة التربوية

بني أعمال تراثية (على شاكلة «عاللوما
ال ـل ــوم ــا») وأغ ـن ـي ــات خ ــاص ــة ب ــه يـعــرفـهــا
جيدًا ّ
الناس ّ
ويرددونها دائمًا ،من بينها:
«ال ــرأي الـعــام» و«دخـ ِـلــك على شو شايفة
ً
حا ِلك؟» ...فضال عن تحية إلى فلسطني
من خــال تأدية مقطع من أغنية «زهــرة
املدائن».
ال ـل ـقــاء ال ـجــديــد م ــع ال ـج ـم ـهــور ي ــأت ــي من
ال ـحــا ّجــة إل ــى االس ـت ـم ــراري ــة ع ـلــى الــرغــم
من كــل املصاعب .وبما ّأن الناس «طالع
دينن من السياسة والوضع االقتصادي
الضاغط» ،يرغب سامي ّ
حواط في تقديم
ّ
ّ
سهرة «تريحني وتخفف عنهم وتوفر
لهم مساحة من املتعة والفرح».
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28+29 . 02 . 2020
ال�ســـخ� المحلــــ�ي�

THE HOMEGROWN EDITION .

FRI 28 FEB | KARANTINA | 1. ZOUKAK THEATRE: Bachar Mar-Khalifé, Toni Geitani, Tarek Yamani / Liliane Chlela,
DJ Ziad Nawfal | SAT 29 FEB | HAMRA | 2. MEZYAN: Jazzmine Bey | 3. SALON BEIRUT: Donna Khalifeh Trio | 4. METRO
| AL MADINA: Gizzmo, Zeid Hamdan, Gurumiran | GEMMAYZE | 5. DEMO: Escalier 301B | MAR MIKHAEL
6. INTERNAZIONALE: Naar | 7. ANISE: Touffar | 8. RIWAQ BEIRUT: Munma, Mme Chandelier | 9. TOTA: Alan Abi Sleiman
| | ASHRAFIEH | 10. ONOMATOPEIA: Daline Jabbour | SIN EL FIL | 11. BRAZZAVILLE: Pòl, Calamita | KARANTINA
12. THE BALLROOM BLITZ: Postcards, Bunny Tylers, Kid Fourteen, DJ Bel Loge, DJ Essabbagh, DJ MAWADa

TUESDAY FEBRUARY 25
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

اﻟﺠﻤﻌﺔ  28ﺷﺒﺎط | ﻛﺮﻧﺘﻴﻨﺎ |  .1ﻣﴪح زﻗــــﺎق :ﺑﺸﺎر ﻣﺎر ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻃﻮﱐ ﺟﻌﻴﺘﺎﱐ ،ﻃﺎرق ﻳــــﻤﲏ  /ﻟﻴﻠﻴﺎن ﺷﻼﻻ ،د .ج .زﻳﺎد ﻧﻮﻓﻞ |
اﻟﺴـــﺒﺖ  29ﺷـــﺒﺎط | ﺣﻤﺮا |  .2ﻣﺰﻳـــﺎن :ﺟﺎزﻣﲔ ﺑﺎي |  .3ﺻﺎﻟﻮن ﺑـــﲑوت :ﺛﻼﰔ دوﻧﺎ ﺧﻠﻴﻔـــﺔ |  .4ﻣﱰو اﳌﺪﻳﻨـــﺔ :ﻏﻴﺰﻣﻮ ،زﻳﺪ
ﺣﻤـــﺪان ،ﻏﻮروﻣـــﲑان | ﺟﻤﻴﺰة |  .5دﻳﻤﻮ :اﺳـــﻜﺎﻟﻴﻪ 301ب | ﻣـــﺎر ﻣﺨﺎﻳﻞ |  .6إﻧﱰﻧﺎزﻳﻮﻧﺎل :ﻧـــﺎر |  .7أﻧﻴﺲ :اﻟﻄ ّﻔﺎر |  .8رواق
ﺑﲑوت :ﻣﻮﻧﻤﺎ ،ﻣﺪام ﺷﺎﻧﺪﻟﻴﲑ |  .9ﺗﻮﺗﺎ :أﻟﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن | أﴍﻓﻴﺔ |  .10أوﻧﻮﻣﺎﺗﻮﺑﻴﺎ :داﻟﲔ ﺟ ّﺒﻮر | نس اﻟﻔﻴﻞ |  .11ﺑﺮازاﻓﻴﻞ:
ﭘـــﻮل ،ﻛﺎﻻﻣﻴﺘـــﺎ | ﻛﺮﻧﺘﻴﻨـــﺎ |  .12ذا ﺑﺎﻟﺮوم ﺑﻠﻴﺘﺰ :ﺑﻮﺳـــﺘﻜﺎردز ،ﺑـــﻮﱐ ﺗﺎﻳﻠﺮز ،ﻛﻴﺪ ﻓﻮرﺗـــﲔ ،د .ج .ﺑﻞ ﻟـــﻮج ،د .ج .اﻟﺼ ّﺒـــﺎغ ،د .ج .ﻣﻮدّة
 | Instagram: @bbimf | Facebook: Beirut and Beyond International Music Festivalﺟـــﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮوض ﻣﺠّ ﺎﻧﻴﺔ | All concerts are free of charge
ﴍﻛﺎء اﻹﻋﻼم | media partners

اﳌﺴﺎﻫﻤﻮن | sponsors

ﴍﻛﺎء | partners

دﻋﻢ | support

founding partner
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for more information

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

