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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
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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.
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