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سياسة
المشهد السياسي

عون :ال عودة الى الحكومة
من دون تعيين قائد للجيش
فشلت كل مبادرات تسوية األزمة
السياسية ،فخرج العماد ميشال
عون عن صمتهّ ،
ليسمي األمور
بأسمائها :من ّ
مدد لقائد الجيش
كاذب وسعدان جاهل ،والسنيورة ال
يريد الشراكة إال بالزبالة
يبدو أن «الهدوء النسبي» الذي ساد
خطاب الجنرال ميشال عون في ذكرى
 13ت ـشــريــن االول  ،1990ف ــي بـعـبــدا
االح ــد املــاضــي ،لــم يكن ســوى تمهيد
ل ــرف ــع ال ـس ـقــف ال ـس ـيــاســي ع ــال ـي ــا ،في
املقابلة التي أجراها مع عون الزميل
جان عزيز على قناة «أو تي في» .فليل
أم ــس ،رس ــم عــون مــوقـفــه بــوضــوح :ال
ع ــودة إل ــى الـحـكــومــة مــن دون تعيني
ق ــائ ــد ل ـل ـج ـي ــش ومـ ـجـ ـل ــس ع ـس ـك ــري.
حتى خطة النفايات ،لن يشارك تكتل
التغيير واإلصالح في تغطيتها .رفع
سقف خطابه إلــى حـ ّـد نعته الرئيس
فــؤاد السنيورة بـ»أخو الشليتة» ،في
إط ــار استنكاره مطالبة رئـيــس كتلة

املـسـتـقـبــل ب ـم ـشــاركــة جـمـيــع املـنــاطــق
والـقــوى في حل أزمــة النفايات ،فيما
هــو يــرفــض املـشــاركــة فــي تعيني قائد
للجيش.
ودع ــا ع ــون إل ــى االنـتـقــال مــن الــوضــع
غير الشرعي فــي التعيينات األمنية
إل ـ ــى الـ ــوضـ ــع الـ ـش ــرع ــي ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
امل ـش ـك ـلــة تـ ـط ــورت «ب ـس ـب ــب ال ـت ـمــديــد
ل ـقــائــد ال ـج ـيــش مـ ــرة ث ــان ـي ــة» .ونـعــت
عــون من مـ ّـدد لقهوجي بـ»السعدان».
ووص ـ ــف وزي ـ ــر ال ــدف ــاع س ـم ـيــر مقبل
بأنه «ال يفهم بالقانون العسكري وال
بكيفية حصول الترقيات العسكرية».
ورأى أن ما فعله مقبل «كذبة كبيرة»،
إذ «ي ـم ـك ــن ت ــأخ ـي ــر ال ـت ـس ــري ــح فـ ــي 3
ح ــاالت ،حــالــة ح ــرب أو حــالــة ط ــوارئ
أو ح ـي ـن ـم ــا ي ـت ـس ـل ــم الـ ـجـ ـي ــش االمـ ــن
عـلــى االراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة» ،موضحًا
أن «مـ ـ ــا ح ـص ــل مـ ـ ـن ـ ــاورة كـ ــاذبـ ــة وال
صــاح ـيــة ل ــوزي ــر ال ــدف ــاع وه ــو لقيط
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة» .ورأى أن «سـلـيـمــان
ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل
ّ
ش ــك ــا ال ــواج ـه ــة املـسـيـحـيــة لتعطيل
الـتـعـيـيـنــات الـعـسـكــريــة أو الـتـســويــة،
نـتـيـجــة ارتـبــاطــاتـهـمــا ب ــال ـخ ــارج ،وال
أحد لديه قرار حر».
وع ــن عــودتــه لـلـمـشــاركــة فــي جلسات
ال ـح ـكــومــة ،أع ـلــن ع ــون أن ال أح ــد من

وزرائـ ــه سـيـشــارك فــي الـجـلـســات قبل
تعيني قائد للجيش وأعضاء املجلس
ال ـع ـس ـك ــري .وأض ـ ـ ــاف« :أن ـ ــا مسيحي
أريد تعيني قائد جيش مسيحي ،وأنا
أتكلم من منطلق حقوقي وواجباتي،
وال أطالب بصالحيات أحد».
وفــي إط ــار حديثه عــن العميد شامل
روك ـ ـ ـ ــز ،قـ ـ ــال رئـ ـي ــس ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
واإلصـ ـ ـ ــاح إن «ال ـج ـم ـي ــع ف ــي لـبـنــان
يـ ـخ ــاف مـ ــن الـ ــرجـ ــل ال ـن ـظ ـي ــف ألن ـهــم
ليسوا أقــويــاء» ،طــارحــا ع ــددًا مــن من
التساؤالت« :معركة عبرا من قام بها
وأنهاها؟ شامل روكــز .من حــارب في
ع ــرس ــال؟ شــامــل روكـ ــز .مــن دخ ــل الــى
ب ــاب ال ـت ـبــانــة وأن ـه ــى األزمـ ـ ــة؟ شــامــل
روكـ ـ ــز .وهـ ــو أي ـض ــا ن ـجــح ف ــي تـهــدئــة
االمور في عكار» .واتهم عون الرئيس
سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري بـ ـمـ ـح ــاول ــة «خ ـل ــق
مـشـكـلــة ب ـي ـنــي وبـ ــن رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه بـ ــري ع ـب ــر م ـس ـت ـشــاره
غطاس خوري الذي قال لي إن املشكلة
هــي عند ب ــري ،فقلت لـخــوري أنــت لم
تكن صادقًا معي».
وطالب بإقرار قانون انتخابي نسبي
ع ـلــى أس ـ ــاس تـقـسـيــم ل ـب ـنــان إلـ ــى 15
دائــرة انتخابية ،الفتًا إلــى أن النائب
ولـيــد جنبالط وح ــزب الـلــه والرئيس
بري يؤيدون النسبية.

ّ
والجميل واجهة لتعطيل التسوية (مروان طحطح)
عون :سليمان

وكـ ـ ــان الفـ ـت ــا ح ــدي ـث ــه ب ــإي ـج ــاب ـي ــة عــن
ع ــاقـ ـت ــه بـ ـك ــل م ـ ــن ب ـ ــري وجـ ـنـ ـب ــاط،
فــي مـقــابــل تــأكـيــده وج ــود تـبــاعــد مع
ّ
حــزب الكتائب ،متهمًا قـيــادة الحزب
ّ
بالتسبب في هذا الجفاء ،إذ «ال تعرف
ماذا يزعجهم وماذا يفرحهم».
ول ـف ــت إل ــى «ان ـن ــا م ــوج ــودون بـحــالــة
استثنائية ،فال يمكن االنسحاب من
الـحـكــومــة ألن ـنــا ال نستطيع ايقافها
كونها تحل محل رئيس الجمهورية».
وأش ــار إلــى «أنـنــا نستطيع أن نعطل

بعض االمور ،واملوضوع نفسه يتعلق
بـمـجـلــس الـ ـن ــواب» ،مـ ـش ـ ّـددًا ع ـلــى أنــه
«محكوم علينا بالبقاء فــي مجلسي
ال ـنــواب والـ ـ ــوزراء» ،ومعتبرًا أنــه «قد
نـصــل ال ــى مــرحـلــة االن ـس ـحــاب ،ولـكــن
عندها العالقة ستتغير على االرض،
وقــد نصل الــى صــدام ،والشيطان في
داخلي سيصحو يومًا مــا ،وال أعرف
ماذا سيفعل».
على صعيد آخر ،يبدو أن كل املبادرات
ّ
ال ـت ـســوويــة ت ـعــط ـلــت .ون ـف ــت م ـصــادر

في الواجهة

ّ
ّ
بري :حل حرب سوريا علـ ـ
بوخارست ـ نقوال ناصيف

منذ مدة تتعرض شركة سوكلين لحمالت من القدح والذم والتشهير واالفتراء بشكل
ممنهج وتحت عنوان الفساد ،فيزج باسمها مع مسؤولين وسياسيين في الحمالت
تلك او في معرض اخبارات او شكاوى قضائية ،كالمراجعة باالمس لدى قاضي االمور
المستعجلة في بيروت ،كأن الشركة هاربة من وجه العدالة او متوارية عن االنظار ،في
حين ان الشركة وضعت نفسها بتصرف القضاء اللبناني لغايات المساءلة عند االقتضاء،
وتتعلق باشغال التلزيم طيلة فترة التعاقد مع الدولة اللبنانية بواسطة مجلس االنماء
واالعمار بموضوع النفايات ،تلك الفترة التي انتهت في  17تموز .2015
لم تسع الشركة الى الدخول في التلزيم المناطقي وال تسأل عن مآله ،اال انها ابقت
بالمقابل على مواردها البشرية ومعداتها على سبيل االحتياط ولفترة زمنية محددة،
وذلك من باب تمكين اي من الملتزمين الجدد او السلطات المحلية االكثر معاناة
او الدولة التي تضطر الى خطة طوارىء ،من االستفادة من هذه القدرات البشرية
واللوجستية عند الحاجة.
ان روح المسؤولية هذه ال يمكن ان تقابل بتصويب اي حراك سهامه عشوائيا على
سوكلين تحت شعار المحاسبة والمساءلة ،وهي خاضعة بالتالي الي مساءلة قضائية
او رقابة لبنانية من اي نوع كانت.
لذلك ،تكتفي الشركة راهنا بما سبق ألن ما يهمها هو الرأي العام ،ذلك ان الشعب
اللبناني لم يشهد يوما ازمة للنفايات طيلة فترة تلزيم سوكلين ،بل شهد المراقبون
اللبنانيون والعالميون من ذوي االختصاص ان العاصمة بيروت والضواحي وجبل لبنان
ونطاق عمل الشركة عامة انما كانت من انظف المدن واالماكن في المنطقة والعالم،
وان سوكلين ليست هي التي تسببت بأزمة النفايات الراهنة والضاغطة التي تعاني منها
هذه المناطق.
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تـ ـح ـ ّـول اقـ ـت ــراح ال ــرئ ـي ــس نـبـيــه بــري
لحل محتمل للحرب الـســوريــة بندًا
رئيسيًا في زيارته رومانيا ،طاغيا
ع ـل ــى م ـن ــاق ـش ــات ــه وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــن فــي
الـعــاقــات الثنائية وسـبــل تعزيزها
وتعاون البرملانني.
ف ـ ـفـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــانـ ــي مـ ـ ــن زي ـ ــارت ـ ــه
لـ ـب ــوخ ــارس ــت ،ال ـت ـق ــى بـ ـ ــري رئ ـيــس
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب فــال ـيــريــو سـتـيـفــان
زاغــونـيــا ورئـيــس الحكومة فيكتور
ب ــون ـت ــا ،ف ــي ج ـل ـســة ع ـم ــل م ـش ـتــركــة،
جرى البحث فيه في الحرب السورية
والحلول املقترحة لها ،وتفاقم ازمة
ال ــاج ـئ ــن ال ـت ــي ال ـق ــت بـثـقـلـهــا على
لبنان ودخلت الى اوروبا ،ما عكسه
محاوراه بالقول ان اوروبا لم تحسن
الـتـعــامــل م ــع تـلــك ال ـح ــرب وم ــا نجم
عنها.
واعتبر بري ،بعدما اورد ارقاما عن
والدة  174الف طفل سوري في لبنان
منذ ان ــدالع الـحــرب هـنــاك ،أن «الحل
ليس في استقبال الالجئني ودعمهم
ومـســاعــدتـهــم ،بــل العمل جــديــا على
حل املشكلة السورية .سوريا اآلن هي

خــارطــة املنطقة .هــل نــريــد ان ّ
نقسم
املقسم ال ــذي هــو املنطقة؟ هــذا خطأ
ك ـب ـيــر» .اضـ ــاف« :امل ـس ــاع ــدات املــالـيــة
تخفف .لكن الحل سياسي .قبل اربع
سنوات كان يمكن الحوار في سوريا
بني النظام ومعارضيه ،وكذلك قبل
ثــاث سـنــوات .لكن لسنتني خلتا لم
يعد ثمة امل في الحوار ألن االطراف

اوروبا هي االقرب
الينا وعليها ان تضغط
لحل سياسي

الذين يمسكون بــاالرض ويحاربون
ك ـث ـي ــرون ،وال ي ــري ــدون الـ ـح ــوار مع
احد ،ال مع النظام وال مع املعارضة.
وب ــن اول ـئــك تنظيم داع ــش وجبهة
النصرة وســواهـمــا ،وكلهم يصبون
في مدرسة واحــدة هي االرهــاب ،وال
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العودة أبغض الحالل :الحريري «راجع»؟
روايتان في تيار المستقبل
حول عودة الرئيس سعد
الحريري إلى لبنان قبل عيد
الميالد .الروايتان ال تؤكدان
«الرجعة» وال تنفيانها.
ثمة من َ
لكن ّ
ينصح الرجل
بالعودة مع «مكرمة»
سعودية أو من دونها
ميسم رزق

«وسطية» أن تكون زيارة النائب وليد
جنبالط (يرافقه ابنه تيمور والوزير
وائل أبو فاعور والنائب نعمة طعمة)
إل ـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة تـ ـه ــدف إل ـ ــى إط ــاق
مـ ـب ــادرة سـيــاسـيــة م ــا ب ـشــأن الــوضــع
الداخلي اللبناني .وأكدت املصادر أن
زيارة جنبالط متصلة بعالقته بحكام
الرياض ،وخاصة بعد االستياء الذي
عـ ّـبــر عنه إثــر االسـتـقـبــال «الــرئــاســي»
ال ــذي حـظــي ب ــه رئ ـيــس ح ــزب ال ـقــوات
اللبنانية سمير جعجع.

ّ
«لكل غيبة عــودة» .بهذا «امل ـ ّـوال» ُيمني
أنصار الرئيس سعد الحريري أنفسهم
مــع كــل ي ــوم إضــافــي يعيشه «قــائــدهــم»
ُ
خ ــارج ال ـبــاد .ال تـفــارقـهــم الــرغـبــات وال
اآلمـ ـ ــال بـ ــأن امل ـس ـت ـق ـبــل أفـ ـض ــل ،وأن ما
يحصل مـنــذ فـتــرة لـيــس ســوى سحابة
صيف عابرة .ليس لدى أي منهم تصور
واض ــح ملــا سـيـكــون عـلـيــه وض ــع الـتـيــار
في املقبل من األيــام .لكنهم يتشاطرون
ال ـه ــواج ــس م ــع م ــا يـ ـت ــردد ع ــن تـجــاهــل
امل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ّـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة لــوضــع
ال ـحــريــري وســنــة ل ـب ـنــان .حـتــى أول من
أم ـ ـ ــس ،ك ــان ــت ال ـ ــروات ـ ــب وامل ـس ـت ـح ـقــات
ّ
(املجمدة منذ سبعة أشهر) هي الحديث
الوحيد الذي يتبادله موظفو مؤسسات
الحريري ،حتى كادت «خنقتهم» املالية
تنسيهم فــرضـيــة «رج ــوع ــه» .ول ـكــن ،ما
إن نقلت صحيفة «األن ـب ــاء» الكويتية،
اإلثـ ـن ــن املـ ــاضـ ــي ،أن «الـ ـح ــري ــري أب ـلــغ
ق ـي ــادات فــي فــريــق  14آذار أن ــه سيعود

قــريـبــا إل ــى ب ـي ــروت ،وس ـت ـكــون ل ــه فيها
ّ
مـحــطــة طــويـلــة قـبــل امل ـيــاد ،وأن األزم ــة
امل ــال ـي ــة تـتـجــه ن ـحــو الـحـلـحـلــة قــري ـبــا»،
حتى استفاقت الحاجة إلى هذا الظهر
ال ـح ــاض ــر ل ـل ــدع ــم ف ــي أي وقـ ـ ــت ،وغ ــاب
ّ
ال ـ ـسـ ــؤال ع ــن م ــوع ــد «الـ ـقـ ـب ــض» ل ـي ـحــل
ّ
محله االستفسار عن موعد العودة! فما
ّ
ه ــي صــحــة امل ـع ـلــومــات ال ـتــي تــداولـتـهــا
ً
الصحيفة؟ وهــل فـعــا ُبـلـغــت الـقـيــادات
اآلذارية بعودة قريبة للحريري؟
رواي ـ ـ ـتـ ـ ــان غـ ـي ــر م ـث ّـب ـت ـتــن داخ ـ ـ ــل ت ـي ــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،ال ت ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدان وال ت ـن ـف ـي ــان
معلومات الصحيفة الكويتية .إحداهما
(ك ـم ــا وص ـل ــت إلـ ــى م ـســامــع ك ـ ــوادر فــي
ّ
يتحدث
التيار) تنقل كالمًا من اململكة
ع ـ ـ ــن «س ـ ـي ـ ــول ـ ــة مـ ــال ـ ـيـ ــة س ـ ـت ـ ـصـ ــل إلـ ــى
املــؤس ـســات ال ــزرق ــاء قـبــل نـهــايــة الشهر
ّ
ال ـ ـجـ ــاري ل ـت ـح ــل م ـع ـهــا األزمـ ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة
املـتـفــاقـمــة مـنــذ أش ـه ــر» .وأخ ـ ــرى ،تـقــول
مصادر بارزة في التيار إنها «الفرضية
األقوى» ،ألن من نقلها شخصيات التقت
الحريري في باريس أخيرًا ،وهي الرواية
املطابقة ملا نقلته الصحيفة الكويتية.
ّ
إذ أكــدت هذه الشخصيات أن الحريري
أكـ ــد أم ــام ـه ــا «وج ـ ــود وع ـ ــود س ـعــوديــة
أكيدة بمساعدته ماليًا ،وأنه عائد بعد
امليالد ،وفي جعبته الكثير من السيولة
الكافية ّ
لسد كل العجز وتغطية النفقات
فــي مــراحــل الحـقــة» .وأش ــارت كــذلــك إلى
ّ
وربما
أن «عودته هذه ستكون طويلة،
دائ ـمــة لــن تقطعها إال س ـفــرات عـمــل أو
دعوات سياسية من الخارج»« .بأمانة»،
تـنـقــل امل ـص ــادر نـفـسـهــا م ــا وصـلـهــا من
أجواء ،من دون نفي أو تأكيد ،وال سيما
أن «ال أحد يضمن ّ
تبدل الظروف األمنية
والسياسية داخل البالد» .وربما ،ألنها

ب ــات ــت ت ـع ـيــش ع ـل ــى ق ــاع ــدة «ال ت ـبــالــغ
ُ
باألمل حتى ال تصاب بالصدمة»!
يدفع ذلك إلى السؤال عن سبب استفاقة
املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـ ـغـ ــارقـ ــة ف ـ ــي وحـ ـ ـ ــول ال ـي ـم ــن
وس ـ ــوري ـ ــا ،فـ ـج ــأة ،ع ـل ــى إع ـ ـ ــادة تـعــويــم
«ط ـف ـل ـهــا املـ ـت ــروك م ـنــذ مـ ـ ـ ّـدة» سـيــاسـيــا
وماليًا؟
ّ
ّ
ك ــل م ــا ي ـت ــردد ع ــن ت ـخــلــي ال ــري ــاض عن
ّ
الـحــريــري ال يــأخــذه مـقــربــون مــن الرجل
ّ
على محمل ّ
الجد .يؤكد هؤالء أن «القرار
ال ـس ـعــودي ي ـعــود إل ــى أن األزمـ ــة املــالـيــة
كبرت إلى حد لم ُيعد ممكنًا تجاهله أو

األزمة ّالمالية كبرت
إلى حد لم يعد ممكنًا
للسعوديين تجاهله

تجاوزه» ،مع يقني اململكة بأن «األخطار
الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت ت ـن ـجــم ع ــن هـ ــذه األزم ـ ـ ــة ال
ُي ـم ـك ــن مـ ــداوات ـ ـهـ ــا بـ ـع ــاج ــات ن ـف ـس ـيــة،
ّ
ّ
ب ــل ب ـح ــل ع ـم ـلــي ي ـش ــكــل ح ــاف ــز ص ـمــود
الحريري األول في وجه خصومه» .وفي
اعتقادهم «ال ينبغي أن تكون مفاجئة
عودة التدخل السعودي على خط امللف
اللبناني» .فاململكة «تخشى اليوم على
نفسها من الساحة اللبنانية املنقسمة
ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا إزاء األزم ـ ـتـ ــن ال ـس ــوري ــة
والـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة» ،وت ـ ـ ــرى أنـ ـه ــا «هـ ـ ــي ال ـتــي
ستدفع الثمن مع الرئيس الحريري على

ّ
السنية ،وبالتالي ال ُيمكنها أن
الساحة
تنسى لبنان أو أن تغلق موقعها فيه».
ومع أن كل املعلومات الواردة حتى اآلن
حول «املكرمة» السعودية القريبة ،تشي
ب ــأن ال ـت ـنــاقــض وال ـغ ـمــوض ه ـمــا سـ ّـيــدا
املوقف ،تستبعد مصادر تيار املستقبل
األن ـ ـبـ ــاء الـ ـت ــي ت ـت ــداول ـه ــا ال ـص ــال ــون ــات
السياسية عن «عدم قدرة الرياض على
دفـ ــع األمـ ـ ـ ــوال ألج ـن ـح ـت ـ ّهــا ف ــي املـنـطـقــة
نتيجة الحرب التي تشنها على اليمن،
ُ ّ
والتي تكلف خزينة الدولة أكالفًا كبيرة،
ً
فضال عن أزمتها نتيجة انخفاض سعر
ّ
ال ـن ـفــط» ،إذ إن ذل ــك ال يـعـنــي «تخليها
عن دعمها للمعارضة السورية وال عن
وقوفها إلى جانب فريقها في لبنان».
مــع ق ــرب ه ــذه املـعـلــومــات مــن الــواقــع أو
ب ـعــدهــا ع ـن ــه ،حـقـيـقــة واحـ ـ ــدة ال ُيـمـكــن
إنـ ـك ــاره ــا ،ه ــي س ـق ــوط ره ـ ــان الــرئ ـيــس
املعارضة السورية
سعد الحريري على
ّ
(امل ـع ـت ــدل ــة) ال ـت ــي ل ــم تـ ُـحــقــق ل ــه أمـنـيـتــه
بــالـعــودة مــن طــريــق مـطــار دم ـشــق ،كما
كان ّ
يروج .هو سيعود حتمًا إلى لبنان،
إن كـ ــان ف ــي املـ ـي ــاد أو ق ـب ـلــه أو ب ـعــده
ب ـف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،ل ـك ــن م ــن ط ــري ــق م ـطــار
ب ـيــروت ال ــدول ــي ،ب ـمــال س ـعــودي أو من
دونــه ،وذلــك ألن ّكل خيار من الخيارات
املتاحة أمامه ُيمثل معضلة أيضًا .طول
غـيــابــه يـقـلــب ال ـش ــارع عـلـيــه .وع ــدم دفــع
املستحقات سـيــؤدي إلــى انـفـجــار كبير
فــي وج ـهــه .وب ـق ــاؤه حـيــث هــو لــم ّ
يغير
ف ــي واقـ ــع ال ـح ــال ش ـي ـئــا .الـ ـع ــودة تبقى
أبغض الحاللّ ،
وثمة من ينصح الشيخ
سعد بالعودة ،بـ «مكرمة» سعودية أو
من دونها ،ألنه «بمكوثه الطويل خارج
ال ـب ــاد يـقـطــع آخ ــر خ ـيــط ات ـص ــال بينه
وبني جماعته».

ــى صورة إتفاق فيينا
عــاقــة لهم بــاالســام .ينبغي فرض
الحل في سوريا ،وهذا يتوقف على
س ــت دول ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـق ــري ــر ه ــذا
الـ ـح ــل» .وس ـ ّـم ــى بـ ــري الـ ـ ــدول الـســت
وهـ ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وروس ـي ــا
واوروبا وايران وتركيا والسعودية.
وق ــال« :عندما يـفــرض الـحــل تنتهي
ال ـ ـحـ ــرب الن ال ـ ـسـ ــاح واالمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات
يتوقفان عن املسلحني واالرهاب».
واستشهد بتجربة اتفاق الطائف في
لبنان «حيث واجهة التسوية نواب
لبنانيون بينما االفــرقــاء الدوليون
س ـهــروا عليها مــن تـحــت ال ـطــاولــة».
وقـ ــال ان ال ـش ــرق االوس ـ ــط «ي ـمــر في
ازم ـ ــات خ ـط ـيــرة جـ ــدا ،وك ــل ال ـب ـلــدان
العربية او معظمها تعيش احداثا
دامية ما عدا لبنان والحمدلله».
ب ـعــد االج ـت ـم ــاع ع ـقــد بـ ــري مــؤت ـمــرا
ص ـح ــاف ـي ــا م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره الـ ــرومـ ــانـ ــي
الـ ــذي رح ــب ب ــه كـ ــ»واح ــد م ــن افـضــل
اصــدقــاء رومــانـيــا» .وقــال ان الــزيــارة
تصادف الذكرى الخمسني للعالقات
الديبلوماسية الرومانية ـ اللبنانية،
مرحبا بــاقـتــراح بــري توقيع مذكرة
ت ـف ــاه ــم بـ ــن الـ ـب ــرمل ــان ــن ال ــروم ــان ــي
واللبناني .وقــال ان الحديث تناول
«ال ـ ـ ـنـ ـ ــواحـ ـ ــي االم ـ ـن ـ ـيـ ــة والـ ــاج ـ ـئـ ــن
السوريني ال سيما في لبنان واالردن
وتركيا ،ولكن يبقى العدد االكبر في
لبنان نسبة الى عدد سكانه».
وتحدث بــري عن التعاون التجاري
واالقتصادي بني البلدين ،ودعا الى
زي ـ ــادة االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي رومــان ـيــا،
وت ـ ـطـ ــرق ال ـ ــى ت ـس ـه ـيــل ال ـت ــأش ـي ــرات
«ال ـ ـتـ ــي ب ـح ـث ـنــا ف ـي ـه ــا فـ ــي م ـنــاس ـبــة
وجـ ــود رئ ـيــس الـحـكــومــة الـ ــذي يعد
مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع عـ ـ ـ ــدة ل ـت ـس ـه ـي ــل اع ـ ـطـ ــاء
التأشيرات للبنانيني .بالنسبة الى
االهـتـمــام بـمــوضــوع الــاجـئــن ،كــان
اي ـض ــا م ــرك ــزا ع ـل ــى ال ـح ــل ال ـن ـهــائــي

وجبات آمنة
لـفــت الــرئـيــس نبيه ب ــري االجـ ــراءات
االم ـ ـن ـ ـيـ ــة امل ـ ـ ـشـ ـ ــددة ال ـ ـتـ ــي اح ــاط ــت
بــزيــارتــه .لــم تقتصر على املواكبة،
وال ع ـل ــى ت ـش ــدي ــد الـ ـح ــراس ــة عـلــى
جناحه وعند باب غرفته حتى ،بل
كــان املـســؤولــون الــرومــان املولجون
تـلــك االجـ ـ ــراءات« ،ي ـتــذوقــون» سلفا
ّ
الوجبات التي تقدم اليه للتحقق من
انها «آمنة» قبل االذن بادخالها الى
جناحه.

الــذي ال يتم اال بالحل السياسي في
سوريا .ورومانيا كانت السباقة الى
فهم حقيقة هــذا املوضوع عندما لم
تقفل سفارتها في دمشق.»،
وردا على ســؤال قــال« :مــا تتحدثون
عـنــه عــن تــدفــق الــاجـئــن الـســوريــن
الــى اوروب ــا ،فــان عــدد هــؤالء اقــل من
م ـئــة ال ـ ــف ،بـيـنـمــا ي ــوج ــد ف ــي لـبـنــان
وحـ ـ ـ ــده اك ـ ـثـ ــر مـ ــن م ـل ـي ــون ــي الجـ ــىء
بــن س ــوري وفلسطيني» .واض ــاف:
«اوروب ـ ــا هــي االق ــرب الـيـنــا ،وعليها
ان ت ـض ـغــط ل ـح ــل س ـي ــاس ــي ،وال ـح ــل
الذي حصل مع ( 1+5االتفاق النووي
االي ــران ــي) ليس بعيدا مــن الـحــل في
سوريا».
ب ـ ـعـ ــد املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ح ـضــر
ب ــري لبعض الــوقــت اح ــدى جلسات
البرملان الروماني التي كان يرئسها
نـظـيــره .ثــم اجـتـمــع بــرئـيــس مجلس
الشيوخ كالني بوسكو.

Banque de l’Industrie et du Travail SAL
and Near East Commercial Bank SAL
Acquisition - Merger

Following Banque du Liban’s approval, Banque de l’Industrie
et du Travail SAL (“BIT”) and Near East Commercial Bank
SAL (“NECB”) have the pleasure to announce that the NECB
shareholders have swapped their shares with shares in BIT,
leading to the creation of one group of shareholders in BIT.
The new group of BIT shareholders comprises the Bustani,
El Khazen families, Mr. Carlos Ghosn, the Mecattaf, Mikati,
Saradar, Shammas, and Wiederkehr families, with the
former NECB shareholders holding in aggregate 51% of BIT.
The new group brings signiﬁcant complementary strengths
and is under the management of Mr. Mario Saradar. With a
consolidated equity base exceeding USD 200 million and
total assets of USD 1.6 billion, the new group will offer an
integrated range of premier ﬁnancial services specializing in
the ﬁelds of Private, Commercial, and Retail Banking.

Press Contact
communication@saradar.com
Phone: +961 1 21 52 52
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مبادرة سياسية لـ«مجلس  14آذار» :البيان رقم 1
المجلس الوطني لمستقلي  14آذار لم
يعقد مؤتمره الثاني رغم مرور ثالثة
أشهر على انتخاب سمير فرنجية رئيسًا له.
«المجلس» الغائب عن المشهد السياسي،
يستعد إلطالق مبادرته السياسية األولى
»من أجل «حماية السلم األهلي
ليا القزي
في مقابلة سابقة مع «األخبار» (العدد
ّ )٢٥١٠
رد الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق سـمـيــر
فــرنـجـيــة عـلــى س ــؤال «أل ــم ت ـيــأس بعد
مــن إع ــداد وثــائــق وم ــؤت ـم ــرات؟» ،بأنه
«إم ــا أن أكـتــب وثــائــق وأع ـ ّـد مؤتمرات
أو أطـ ـل ــب فـ ـي ــزا إلـ ـ ــى كـ ـ ـن ـ ــدا» .يــرفــض
ف ــرن ـج ـي ــة أن يـ ـتـ ـح ــول إلـ ـ ــى س ـيــاســي
«ع ــاط ــل م ــن ال ـع ـمــل» .ال ـخ ـطــوة األول ــى
كانت انتخابه ،في  28حزيران املاضي،
رئ ـي ـســا لـلـمـجـلــس ال ــوط ـن ــي ملستقلي
قوى  14آذار ،بعدما أجهضت األحزاب
اآلذاري ــة مـبــادرة إنشاء مجلس وطني
«ج ــام ــع» .أم ــا أح ــدث ق ــرارات ــه ،فليست
تعيني موعد ملؤتمر «املجلس» الثاني
أو انـ ـتـ ـخ ــاب م ـك ـت ـبــه ال ـت ـن ـف ـي ــذي ،بــل
االس ـت ـع ــداد إلعـ ــان م ـب ــادرة سياسية

جديدة عنوانها :ضمان السلم األهلي.
ّ
اللمسات األخيرة توضع على مبادرة
فرنجية ،وهو سيعلنها قريبًا «لنعيد
األولوية إلى حماية البلد عبر تحديد
اه ـت ـمــامــات مـخـتـلـفــة» ،ك ـمــا ي ـقــول في
اتصال مع «األخبار».
ال ـت ـف ــاص ـي ــل الـ ـت ــي تـ ـن ــدرج ت ـح ــت ه ــذا
ّ
ال ـع ـنــوان «ال ـف ـض ـفــاض» كـثـيــرة ،إال أن
«بيك األمــانــة العامة» ال يــزال يتحفظ
عنها .من بني البنود يكشف عن واحد
هـ ــو ،بــالـنـسـبــة إل ـي ــه ،األسـ ــاسـ ــي :منع
ال ـص ــدام الـسـنــي ـ ـ ـ ـ الـشـيـعــي الــداخ ـلــي.
ّ
«لو أن أعضاء طاولة الحوار وميشال
عــون وسمير جعجع يبحثون خــارج
اهتماماتهم الضيقة ،لكان من املفترض
أن ي ـكــون ه ــذا ه ــو أسـ ــاس نـقــاشـهــم»،
ّ
ي ـقــول فــرنـجـيــة .وه ــو يــؤمــن ب ــأن لجم
«الفتنة» فــي لبنان «يفتح لنا املجال
ً
الستعادة دورنا ونكون مثاال للبلدان
األخـ ــرى» .املـفــارقــة أن انـتـخــاب رئيس
للجمهورية ال ُي ـعـ ّـد أولــويــة بالنسبة
إل ــى رئ ـيــس «امل ـج ـل ــس» .ي ـبــدو قــاطـعــا
وهــو يقول« :أكيد أل» .انتخاب رئيس
جــديــد ال يتحول إلــى ض ــرورة «إذا لم
نـقـطــع ال ـطــريــق عـلــى الـفـتـنــة الشيعية
ـ ـ ـ ـ ال ـس ـن ـيــة .ف ــي ش ــي م ــش طـبـيـعــي عم
بـيـصـيــر» .األزم ــة و«ال ـحــالــة املــرضـيــة»
التي ّ
يمر بها البلد ،ال تحتمل بالنسبة
إلى فرنجية التأجيل« :األمــور تتطور

بنحو خطير ،في حني أن السياسيني
ما زالــوا يبحثون في تفاصيل ضيقة
ويـ ـتـ ـص ــرف ــون وك ـ ـ ــأن ّ ال ش ـ ــيء ي ـحــدث
فــي منطقتنا .سـنـشــق الـبـلــد مــن أجــل
ضــابــط فــي الـجـيــش» .هــذا مــن دون أن
يغفل الدور الذي يلعبه املجتمع املدني
والتحركات الشعبية «هــذه التطورات
كشفت عن مهزلة السياسة على كافة
املستويات».
هذه األسباب ُمجتمعة دفعت فرنجية،
بالتعاون مــع عــدد مــن الــذيــن شــاركــوا
فــي اجـتـمــاعــات مـجـلـســه ،إل ــى انـضــاج
ّ
املـ ـب ــادرة الـسـيــاسـيــة ال ـج ــدي ــدة .إال أن
تجارب األمانة العامة لـ 14آذار وأعضاء
(هيثم الموسوي)

هـ ــذا ال ـف ــري ــق ،مـسـتـقـلــن وأح ـ ــزاب ـ ــا ،ال
ُ
تشجع على عقد اآلمال الكبيرة عليها.
فأدراج مركز األشرفية مليئة باألوراق
ُ
ال ـتــي أج ـه ـضــت ف ــي ســاعـتـهــا .إضــافــة
ُ
ّ
إل ــى أن عــامــات اسـتـفـهــام ع ــدة تـطــرح
ح ــول قـ ــدرة «امل ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي» على
فــرض أجندته وأسلوب عمله ،خاصة
أن والدت ــه كــانــت عـسـيــرة وال يـبــدو أن
مكانه السياسي محفوظ.
«شـ ــريـ ــك» ف ــرن ـج ـي ــة وزمـ ـيـ ـل ــه ،مـنـســق
األم ــان ــة ال ـعــام لـ ــ 14آذار ف ــارس سعيد
ّ
ي ــرف ــض ه ـ ــذا الـ ـ ـك ـ ــام« :املـ ـجـ ـل ــس قــلــع
كتير منيح» .لكن املسؤولية تقع على
التطورات السياسية التي «تتطلب منا
إعادة قراءة روحية املجلس» .كذلك إن
«فــرم ـلــة» انـطــاقـتــه ال تـلـغــي واقـ ــع أن
«قرار إطالقه حتمي ،وتنسيق مهماته
من قبل فرنجية نهائي» .فرنجية أيضًا
يؤكد أن «املجلس لم يختف» .ما حصل
أن األم ــور التنظيمية وال ـت ـعــارف بني
األعضاء «ليس بالسهولة التي يجري
تصويرها .أيضًا ،هناك األحــداث التي
ت ـت ـط ــور وت ـن ـق ـل ـنــا إلـ ــى ح ــال ــة ج ــدي ــدة
ّ
ّ
وخارجيًا ...مكاننا محفوظ في
داخليًا
ّ
ظل الجمود الداخلي».
ف ـ ــي مـ ــركـ ــز األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة يـم ـضــي
فــرن ـج ـيــة وس ـع ـي ــد ن ـه ــارات ـه ـم ــا وه ـمــا
العائدان من زيارة دامت  4أيام لفرنسا.
ّ
«لـقــاء األرب ـع ــاء» اآلذاري ُعــلــق مــع بدء

التحركات فــي ال ـشــارع ،واالهتمامات
تـتــركــز حــالـيــا عـلــى الـضــربــة الــروسـيــة
ع ـل ــى سـ ــوريـ ــا .ي ـض ـح ــك س ـع ـي ــد وه ــو
يـ ـق ــول« :نـ ـح ــن ال ن ـع ـمــل وف ـ ــق مـنـطــق
اآلدم ــي واألزعـ ــر ،بــل مــن يــؤيــدنــا ومــن
ُيعارضنا».
ّ
نائب جبيل السابق يعتقد جديًا بأن
األط ـ ــراف الـسـيــاسـيــة سـتـكــون مهتمة
بــاالسـتـجــابــة لـهــذه امل ـب ــادرة« ،ل ــم يكن
أحد ّ
ليرد علينا لو كان يشعر بالنشوة.
ال ـيــوم كـلـهــم م ـح ـشــورون فــي ال ــزاوي ــة،
بينما املبادرة تبحث في كيفية تثبيت
الـسـلــم واالس ـت ـق ــرار» .واألهـمـيــة تكمن
في أنها «تصدر عن مجلس قادر على
التفاعل والحوار مع األطراف املعنية»،
ّ
علمًا ب ــأن أع ـضــاءه غـيــر قــادريــن على
التفاهم السياسي مع حلفائهم بالحدّ
األدنى.
ُ
ال ـت ـجــارب الـســابـقــة ل ــم تـحـبــط عــزيـمــة
ّ
سعيدُ .يـســوي نــظــارتــه ،وهــو يوضح:
«نحن واكبنا لقاء قرنة شهوان ولقاء
ال ـبــري ـس ـتــول وت ـظ ــاه ــرة  14آذار الـتــي
كــانــت سـبــب إن ـتــاج املـجـلــس الــوطـنــي.
غ ـي ــر ص ـح ـيــح أن ـن ــا ل ــم ن ـص ــل إلـ ــى أي
ً
مكان» .فرنجية أيضًا ما زال ُمتفائال،
ُ
ه ــذه امل ــرح ـل ــة ت ــذك ــره ب ـف ـتــرة الـ ـ ــ.2004
لذلك «الجاهزية هي من األساسيات.
األح ــداث هي التي ستدفع الناس إلى
سماعنا» ،يختم «البيك».
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نواب الكتائب :أسمع كالمك يعجبني!
رلى ابراهيم
منذ دخول النائبة جيلبرت زوين الى
ال ـبــرملــان الـنـيــابــي وال ـن ـكــات تالحقها
حـ ـ ـ ــول غـ ـي ــابـ ـه ــا الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادح وص ـم ـت ـه ــا
املـ ـت ــواص ــل ح ـت ــى ب ــات ــت ص ـف ــة تـطـلــق
عـلــى كــل مــن ال يـعـمــل ،ولـكــن يقتضي
االن ـ ـصـ ــاف االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ـ ــأن ف ــي ح ــزب
الكتائب (وف ــي غـيــره أيـضــا) أكـثــر من
جيلبرت زوين .حال املواطن املتني مع
رئيس الحزب النائب سامي الجميل
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ـيــه املـ ـث ــل« :أسـ ـم ــع كــامــك
يعجبني ،أش ــوف أم ــورك أستعجب»!
ال أثر يذكر ألي من املشاريع االنمائية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة والـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
يتحدث عنها في كل اطاللة :ال أوضاع
املدارس الرسمية في املنت تشهد على
أع ـم ــال ــه ،وال املـ ــزارعـ ــون ف ــي بسكنتا
وبكفيا وم ــا بينهما يــذكــرون خـيــره،
وال مـسـتـشـفـيــات املـنـطـقــة الـحـكــومـيــة
وال ـخ ــاص ــة ،وال أزمـ ــة ال ـس ـيــر الـيــومــي

على طول الساحل املتني .في ما خص
أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات م ـثــا ،يـمـكــن اح ـصــاء
أك ـثــر م ــن  5ت ـصــري ـحــات لـلـجـمـيــل عن
األم ــر مــن دون أن يـسـجــل لــه اجـتـمــاع
واحــد بــرؤســاء بلدياته فــي املــن مثال
ّ
للمساهمة في ايجاد حل يدعم فعليًا
م ـشــروع الــامــركــزيــة ال ــذي ي ـنــادي بــه.
وينبغي الـســؤال هنا عــن مــدى جدية
الشكوى التي رفعها إلى املدعي العام
ال ـت ـم ـي ـيــزي بـ ـش ــأن اخـ ـت ــاس وإهـ ـ ــدار
األم ـ ــوال ال ـع ــام ــة ف ــي م ـلــف ال ـن ـفــايــات،
ف ـي ـمــا كـ ــان الـ ــوزيـ ــر ال ـك ـتــائ ـبــي سـلـيــم
الصايغ أول املصوتني على التمديد
ل ـه ــذا ال ـه ــدر واالخـ ـت ــاس ع ــام .2010
كــل ذلــك دون التطرق الــى حــاجــة املنت
الكبيرة انمائيا إلى التأهيل واضاءة
طــريــق انـطـلـيــاس ـ ـ ـ ـ بكفيا ال ــى انـشــاء
امل ـس ـت ــوص ـف ــات ال ـط ـب ـيــة الـ ــى تـجـهـيــز
وتأهيل املدارس الرسمية الى تنشيط
السياحة فــي الضيع املتنية املنسية،
الـ ـ ــى ت ــأم ــن الـ ــدعـ ــم مل ـ ــزارع ـ ــي الـ ـج ــرد

في كتلة
حزب الكتائب أكثر من
جيلبرت زوين

وضـ ـم ــان ت ـص ــري ــف م ـن ـت ـجــات ـهــم ،ال ــى
قضية واجهة املنت البحرية.
ً
أما نواب الحزب ،فليسوا أفضل حاال
م ــن رئ ـي ّـس ـهــم .ف ــي ال ــوق ــت املـسـتـقـطــع
ب ــن «دق» ب ـل ـي ــاردو وآخـ ـ ــر ،ل ــن يجد
ب ـطــل ل ـب ـنــان ال ـســابــق ف ــي ال ـب ـل ـيــاردو،
الـ ـن ــائ ــب فـ ـ ـ ــادي الـ ـهـ ـب ــر ،وقـ ـت ــا كــاف ـيــا
ملمارسة مهماته التشريعية والرقابية
واإلنمائية .بعد تمديده لنفسه مرتني،
النائب الكتائبي مشغول بــأمــور أهـ ّـم

وأكبر من متابعة أوضــاع قرى قضاء
عاليه الذي يمثله :تحليل استراتيجي
للتدخل العسكري الروسي في سوريا،
وتـنـظـيــر ح ــول الـتـغـيــر الــديـمــوغــرافــي
الذي يلحق بـ «أهل السنة في سوريا»،
مع التأكيد أن «فرنسا تحمينا» .وحني
يـتـنــازل للبحث فــي األم ــور الحياتية
للبنانيني يـقـتــرح «تــرحـيــل النفايات
الى الخارج في أسرع وقت ممكن» ألن
«الحلول الثانية كالتدوير والفرز في
حاجة إلى وقــت» .وطبعا ال وقت لدى
الهبر لذلك .أمــا املــدارس واالستشفاء
وش ــق الـطــرقــات وتعبيدها وشبكات
امل ـ ـيـ ــاه وعـ ـ ـ ــودة مـ ــن لـ ــم ي ـع ــد مـ ــن أه ــل
ّ
املهجرين ،فيمكنها االنتظار كل
القرى
الوقت ...بل وكل العمر.
في طرابلس «فادي الهبر» آخر يدعى
سامر سـعــادة .انشغاالته التشريعية
لم تترك له وقتًا ليثبت للطرابلسيني
ف ــوائ ــد «ان ــزال ــه ب ــال ـب ــاراش ــوت» نــائـبــا
ع ـن ـهــم .أم ــا ال ـنــائــب نــديــم ال ـج ـم ـيــل ،فـ

تقرير

تقرير

األسيريون المتوارون في انتظار التسوية
آمال خليل
ّ
سلم الفلسطيني عبد القدوس شمندر نفسه الى
أحــد حــواجــز الـجـيــش الـلـبـنــانــي عـنــد مــدخــل مخيم
ع ــن ال ـح ـلــوة أم ــس .ش ـم ـنــدر واح ــد م ــن الـلـبـنــانـيــن
والفلسطينيني املطلوبني بمذكرات غيابية في ملف
أحداث عبرا وحركة أحمد األسير ،ممن تواروا في
املـخـيــم .اب ــن شـقـيــق فـضــل شــاكــر هــو كــذلــك واحــد
م ــن ال ـع ـش ــرات ال ــذي ــن ال ي ــزال ــون م ـت ــواري ــن داخ ــل
املخيم من جماعة األسير وجماعة فضل شاكر.
ح ــاول م ــرارًا مــع إخــوانــه الـتــوســط لــدى املرجعيات
اإلس ــام ـي ــة ف ــي ع ــن ال ـح ـل ــوة ل ـت ـســويــة أوضــاع ـهــم
القضائية بعد اإلخفاقات املتالحقة التي أصيبت
بها ظــاهــرة األسـيــر .فــي األشـهــر املــاضـيــةّ ،
وسـعــوا
دائـ ــرة ات ـصــاالت ـهــم ،لـتـشـمــل كـ ــوادر ف ــي الـفـصــائــل

«سابق لزمنه» :هو في زمن «األشرفية
»2020؛ حـ ـي ــث الـ ـحـ ـل ــم ب ـ ـتـ ــرامـ ــواي،
وبطرقات خاصة للدراجات الهوائية،
وبشوارع واسعة ونظيفة .غير أن حل
أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات امل ـكــدســة ف ــي ش ــوارع
األشرفية واملحيطة بها ال يدخل في
هـ ــذا ال ـح ـل ــم .وال ـ ــى ن ـش ــاط ــه ال ـس ـنــوي
ف ــي ذكـ ــرى اسـتـشـهــاد بـشـيــر الجميل
والـ ـتـ ـحـ ـس ــر امل ـ ـمـ ــل عـ ـل ــى «الـ ـقـ ـضـ ـي ــة»
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــ» 10452ك ـ ـلـ ــم ،»2ي ـع ـمــل الـجـمـيــل
الـ ـي ــوم ع ـلــى مـ ـش ــروع اعـ ـ ــادة تصميم
س ــاح ــة س ــاس ــن ب ـ ــدال مـ ــن ال ـ ـبـ ــدء فــي
اعـ ـ ـ ــادة ت ـص ـم ـيــم ك ـ ــرم ال ــزيـ ـت ــون مـثــا
أو حـ ـ ّـي ال ـس ــري ــان أو ال ـ ـشـ ــوارع الـتــي
تحتاج فعليا إلــى ترميم واجهاتها.
ال يختلف املشهد كثيرا من عاليه الى
طرابلس واألشرفية وصوال الى زحلة،
ح ـيــث تـسـجــل لـلـنــائــب اي ـلــي مــارونــي
زيــارتــه للمدرسة الرسمية فــي موعد
االنتخابات النيابية حصرا مــن أجل
االقتراع لالئحة.

الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ال س ـي ـمــا ح ــرك ــة ف ـتــح ومــرج ـع ـيــات
فــي صـيــدا ،خــاصــة النائبة بهية الـحــريــري .إحــدى
الــوســاطــات نفعت مــع أحــد املـشــايــخ الفلسطينيني
الذي لعب دور الوسيط بني عدد منهم واستخبارات
الجيش ،ما أثمر تسليم شمندر نفسه.
في إطار متصل ،لم يتعب أهالي املوقوفني في أحداث
عـبــرا مــن مــراجـعــة النائبة الـحــريــري الـتــي ال تتوقف
بدورها عن إطــاق الوعود بالفرج القريب ألبنائهم.
نقل عنها في آخر لقاء جمع بينها وبني األهالي ،قبيل
موعد الجلسة الثانية ملحاكمة األسير أمــام املحكمة
العسكرية في العشرين من الشهر الجاري ،توقعاتها
بأن يتم إخالء سبيل عدد منهم ،ال سيما من أوقف
(خرج
بعد توقيف األسير ،مثل عبد الرحمن الشامي ّ
األسـيــر مــن منزله فــي ج ــدرا إلــى امل ـطــار) ال ــذي سلم
نفسه بطلب منها.

أبو مازن يطرد أبو العينين من فلسطين
ليل أمس ،عاد سلطان أبو العينني إلى لبنان ،مودعًا
فلسطني املحتلة لـلـمــرة األخ ـيــرة ،بـعــد ق ــرار رئيس
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة م ـح ـمــود ع ـبــاس ب ـط ــرده من
رام الـلــه أول مــن أم ــس ،بحسب مـصــادر فــي حركة
فـتــح .ح ــزم أب ــو الـعـيـنــن حـقــائـبــه م ـغــادرًا إل ــى لبنان
عبر معبر جسر امللك حسني في األردن .سلطات
االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي س ـح ـبــت م ــن أبـ ــو الـعـيـنــن،
مستشار عباس لشؤون املنظمات األهلية ويحمل
صفة وزيــر فــي السلطة الفلسطينية ،البطاقة التي
تمنحه امتياز الدخول إلى األراضي املحتلة ،وأبلغته
بمنع دخوله نهائيًا .التدبير املشترك بني سلطة أبو
م ــازن وال ـع ــدو ،شـمــل قـيــاديــن آخــريــن فــي السلطة
وفتح ممن أطلقوا مواقف داعمة لالنتفاضة الحالية
ولتسليح الفلسطينيني.
ع ــام  ،2013طـلـبــت اإلدارة األمـيــركـيــة مــن السلطة

الفلسطينية فــي رســالــة احـتـجــاج رسـمـيــة ،ترحيل
عضو اللجنة املركزية خــارج األراضــي املحتلة ألنه
يحرض على قتل املستوطنني.
لكن السلطة رفضت حينها الطلب ،ألن عالقة أبو
م ــازن بــأبــو العينني لــم تكن على الـقــدر الـحــالــي من
السوء حيث بات يحسب على الجناح املعارض له.
علمًا ب ــأن أب ــو م ــازن نفسه هــو مــن أقــالــه مــن أمــانــة
سر فتح في لبنان واستدعاه إلى رام الله في مؤتمر
املجلس الثوري األخير عام  ،2009علمًا بأنه منذ ذلك
الحني ،لم ينقطع عن تفقد منزله في صيدا وعرينه
السابق في مخيم الرشيدية .استقراره مجددًا في
لبنان من املنتظر أن يشكل رافعة لجبهة املعارضة
ضد سياسة عباس والسفارة الفلسطينية وقيادة
فتح الحالية.
آمال...
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ديك اليرزة يصيح:
أنا أقوى رجل في العالم!

شكرًا شامل روكز
ميشال ألفتريادس
ُ َّ
ّ
الـيــوم تـ َـعــلــق الـبــزة املــرقــطــة امل ـغــوارة على
ال ـح ــائ ــط الـ ـ ـب ـ ــارد ،ويـ ـ ــدا ال ـق ــائ ــد وع ـي ـنــاه
الدافئتان ترفعانها بعناية األم بطفلها.
إنه الــوداع األصعب ،لـ  35عامًا من توأمة
ث ـي ــاب الـ ـح ــرب وال ـق ـل ــب ال ـش ـج ــاع وال ــزن ــد
الصلب وأخالق الفرسان .البزة العسكرية
للعميد الركن املغوار شامل روكز ،حفرت
عـلـيـهــا ال ـس ـنــن خ ـط ــوط الـ ـع ــرق وال ـت ـعــب
والـعـ ّـز والعنفوان ّ
ولونتها دمــاء مقدسة،
دم ــاء الــرفــاق الـشـهــداء الــذيــن سقطوا إلى
ج ــان ـب ــه ،وم ـن ـه ــم م ــن ك ـ ــان ق ــد رس ـ ــم اس ــم
شامل روكز وشمًا على زنده ،كاملالزم أول
الشهيد جورج بو صعب.
غـ ـدًا تـبـقــى ال ـب ــزة وح ـي ــدة .ل ــن تــذهــب إلــى
روم ـي ــة إل ــى ورشـ ــة ال ـف ــوج ال ــدائ ـم ــة ،فــوج
أعاد شامل إحياءه وبعض املالزمني منذ
 30عــامــا وأم ـضــى فـيــه سـنــن طــويـلــة قبل
أن يستلم قيادته عــام  2008ويجعل منه
أحد أهم أفواج القوات الخاصة في العالم.
غ ـدًا لــن ت ــزور الـبــزة أط ــراف لبنان بآليات
ّ
ّ
عسكرية ،برفقة زميالتها بزات الحزوري
وأمني وغيرهم .البزة على الحائط بينما
ش ــام ــل ف ــي ث ـي ــاب م ــدن ـي ــة ،ي ــرس ــم طــريـقــا
جديدًا ،ملسيرة ثابتة على العهد في ّ
حب
لبنان.
ً
سهال ّ
علي أن أكتب عــن شــامــل ،في
ليس
لـحـظــة وداع ـ ــه ل ـحـ ّـبــه األك ـب ــر (بـ ـ ــاإلذن من
ك ـلــوديــن) .أح ــار مــن أي ــن أب ــدأ ،وأي املــآثــر
عن القائد والصديق والوالد واألخ واالبن
ُ
َســأخـ ّـبــر .هــل أب ــدأ بما سمعته مــن أهالي
تـنــوريــن وشيتني والـلـقـلــوق ومــا سمعته
من سعاد وسركيس وغسان عن يوسف
الجد أو رشيد األب؟ هل أخبركم عن رجال
ترتجف الصخور إن مشوا عليها ،رحمهم
ّ
الـلــه ،و«يللي خــلــف متل شــامــل مــا مــات».
أو أخبركم عن أم شامل ،الست أليدا أطال
الله بعمرها ،مــدرســة فــي ال ــذوق والرفعة
وحـســن الـتــربـيــة؟ هــل أخـبــركــم عــن تلميذ
ضــابــط متميز بكل املعايير ،عــن قصص
أخ ـب ــرن ــي إي ــاه ــا «والد» دورت ـ ــه (،)1983
و«دي ِدي» ون ــزي ــه وال ـ َـب ـ َّـس ـ َـام ــن
ج ـ ــورج ِ
العيسى وال ـخــوري ،وغــابــي وحـيــدر ،وما
أخبرني إياه النقيب الشهيد عماد عبود،
عن شامل في ليلة ســوداء من ليالي قهر
الـ ،1991قبل أيام من استشهاده؟
رأيت من بعيد املالزم أول روكز يجول على
م ـحــور ال ـ ــدوار فــي  ،1989وك ــان الـضـبــاط
األعلى منه رتبًا يعاملونه كعميد ،ورأيت
العميد الركن روكز في عرسال ،وفي عينيه
شعلة انــدفــاع ونـخــوة م ــازم أول مـغــوار.
شــامــل روك ــز «ض ــاب ــط الـ ــرأس واألرج ـ ــل»،
أرجله أبقته في مقدمة الجنود والضباط
ّ
تحت الــرصــاص والقذائف في كــل معارك
الجيش اللبناني منذ  ،1983فنال أقدميات
قتالية ميدانية وهو برتبة عميد ،ورأسه
يـفـهــم الـسـيــاســة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــا ،كقائد
ي ــرى ال ـج ـيــوش وس ـي ـلــة ل ـحــريــة األوطـ ــان
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ّ
وعزتها وقوتها وحافظة سلمها األهلي
ومواطنيها وحقوقهم.
ـري امل ـح ـب ــوب بــن
ـ
ك
ش ــام ــل ال ـق ـَـائ ــد ال ـع ـ ُس ـ ِّ
جـ ـن ــوده ،املـ ـ َـهـ ــاب وامل ـ َـح ــف ــز وال ـ ـقـ ــدوة فــي
الـشـجــاعــة .شــا ّمــل ،ي ـعــرف مـعـنــى األوام ــر
العسكرية ،فينفذها بحذافيرها ويــؤدي
م ـه ـمــاتــه ع ـل ــى أكـ ـم ــل وجـ ـ ــه ،وعـ ـل ــى ت ـمــام
ال ـ ــواج ـ ــب ،ح ـت ــى ل ــم ي ـن ــل ع ـق ــوب ــة واح ـ ــدة
ـرة خــدمـتــه .وشــامــل
فــي الـجـيــش ط ــوال فـتـ ّ
اإلن ـســان ،ال ــذي لــم تـلــوثــه أم ــراض العصر
ك ــالـ ـغ ــرور وال ـخ ـف ــة واالنـ ـصـ ـي ــاع األع ـم ــى
والتعصب الطائفي وانعدام القيم ،فبقي
متواضعًا متماسكًا مليئًا بالحق.
ّ
ي ـت ــرف ــع دائـ ـم ــا ع ــن ص ـغ ــائ ــر األمـ ـ ـ ــور ،وال
َ ََ
ّ
يتناول أحدًا في غيابه ،وال «يتكبر» على
أحد ،والناس عنده سواء من أبسط إنسان
ّ
ّ
إل ــى أرف ــع ش ــأن .فــي ب ـلـ ٍـد ،ال ـكــل فـيــه ينظر
ّ
ويدعي املعرفة في كل شيء ،ال يقول شامل
ما ال يمأل يده منه ،وال يعطي رأيًا من دون
داع ،وال يدعي معرفة ما يغيب عنه ،ألنه
ٍ
يـحـتــرف الـصـمــت .مــع أن ــه واس ــع الثقافة
واالط ــاع ،مجاز في التاريخ وحائز على
مــاج ـس ـت ـيــر ف ــي الـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة مــن
الجامعة اللبنانية ،وخبر الحياة.
فـ ــي بـ ـل ـ ٍـد غـ ـ ــارق ب ــالـ ـف ــوض ــى والـ ـشـ ـت ــات،
ّ
ينظم شامل كل شــيء ،حياته عمله وقته
ق ــراءات ــه ط ـع ــام ــه ...ف ــي بـلــد املـحـســوبـيــات
و«الواسطة» ،ال أحد ،حتى أقرب املقربني،
ي ـجــرؤ ع ـلــى ن ـقــاش الـعـمـيــد ف ــي إمـكــانـيــة
اس ـت ـع ـم ــال ن ـ ـفـ ــوذه أو ع ـم ـل ــه فـ ــي سـبـيــل
«خدمة» من هنا ،أو «دفشة» من هناك.
في البلد الذي «يدبر حاله» الجميع فيه،
ُ
ويـ َّـجـ ِـم ـعــون م ـص ــادر الـ ــرزق ف ــي أك ـثــر من
مهنة و«تزبيطة» و«دعمة» ،أمضى شامل
روك ــز  35عــامــا ضـمــن ال ـح ــدود الـقـصــوى
ّ
ملهنته ،ضابطًا ال يعتاش إل على راتــب
املــؤسـســة العسكرية ،بــا وال «ن ـكــزة» من
زعيم أو متنفذ أو رجل أعمال.
كـنــت أس ـمــع بـكـلـمــات ك ــ«ربــاطــة ال ـجــأش»
واالنـ ـضـ ـب ــاط ...ول ــم أف ـه ـم ـهــا ح ـتــى رأي ــت

شــامــل ثــابـتــا واث ـق ــا ال يـتـخـبــط ف ــي أحـلــك
الظروف.
في املعارك ،حكايات شامل روكز تناقلها
ال ـج ـن ــود وال ـض ـب ــاط ع ـلــى األلـ ـس ــن بـفـخـ ٍـر
وغ ـ ـيـ ــرة الـ ــزمـ ــالـ ــة امل ـح ـب ــوك ــة بـ ــاإلق ـ ـتـ ــداء.
والسيرة ليست عــن الـقــوة والـشــراســة في
الـقـتــال والـشـجــاعــة فـحـســب .م ــرة ،فوجئ
ال ـع ـم ـيــد ش ــام ــل ب ـم ـج ـمــوعــة م ــن ال ـج ـنــود
الـغــاضـبــن ي ـضــربــون إرهــاب ـيــا م ــن «فـتــح
اإلس ـ ـ ـ ــام» ،وهـ ــم ال ــذي ــن فـ ـق ــدوا زم ــاء ه ــم
عـلــى أرض امل ـعــركــة ب ــرص ــاص ال ـغ ــدر من
الحاقدين اإلرهابيني .فما كان من العميد
ّ
إل أن أمــر بمعاقبة الجنود ،ألن الحقد ال
ّ
يبرر الحقد ،وضــرب السجني ال يتناسب
مع األخالق ومع قوانني الشرف العسكرية
وم ـب ــادئ االن ـســان ـيــة وال ـقــوانــن الــدول ـيــة.
هزم شامل املجرم باالنسانية.
قد تبدو سيرة شامل كاألساطير .لكنها
بــالـنـسـبــة لـعــارفـيــه ورفـ ــاق دربـ ــه ،حقيقة
ن ــاصـ ـع ــة مـ ـلـ ـم ــوس ــة مل ـ ــس ال ـ ـيـ ــد واألي ـ ـ ـ ــام
وال ـت ـج ــارب .أص ـيــب شــامــل خـمــس م ــرات،
فكان وسام الجرحى محفورًا على جسمه،
ونجا من املوت مرات كثيرة ،أحدها حني
ّ
دس الـحــاقــدون ســم الــزرنـيــخ فــي جسده،
ّ
بجرعة تقتل حصانًا ،إل أن العميد تحدى
الوهن ،وأكمل عالجه بالركض والتمرين
اليومي ،حتى تغلبت اإلرادة على السم.
غ ـدًا سـنـقــدم «ش ـك ـرًا» م ـتــواض ـعــة ،للرجل
ال ــذي ن ــرى فـيــه ص ــورة الـقــائــد الحقيقة ـ ـ
األس ـ ـطـ ــورة ،ف ــي وق ـف ــة رم ــزي ــة ف ــي ســاحــة
ً
مساء .إنــه تعبير
الشهداء عند السادسة
بـسـيــط ع ــن الــرغ ـبــة ف ــي م ـكــافــأة الـعـمـيــد،
لكونه القائد الذي نتعطش إليه ،النظيف
فــي زمــن «الــوسـخــن» ،والـشـجــاع فــي زمن
ال ـخ ــائ ـف ــن .س ـت ـب ـقــى الـ ـب ــزة امل ـع ـل ـقــة عـلــى
حائط شامل روكــز كتابًا ناصعًا بتاريخ
الجيش ولبنان ،لكن شامل لن يخرج من
ّ
الصورة إل ليعود إليها ،سياسيًا متألقًا
يكمل نضاله بالفكر والفعل.
شكرًا «سيدنا»...

يعاني أهــل الـيــرزة منذ أسابيع مــن رائـحــة نتنة تنبعث فــي منطقتهم.
مصدر الرائحة ليس أحد مكبات النفايات املحيطة بالطرقات ،بل بناية.
البناية شيدت فوق عقار .تكلفة شق الطريق إلى العقار وتعبيده تبلغ
نحو مليون دوالر .سعر العقار يتجاوز عشرة ماليني دوالر .تكلفة
بناء البناية تتجاوز أربعة ماليني دوالر .الديكور نصف مليون .الفرش
نـصــف م ـل ـيــون .س ـي ــارات املــرس ـيــدس املـصـفـحــة وال ـس ـي ــارات الخمس
ّ
الرباعية الدفع والـ»نيسان» والــ»فــورد» املتوقفة تحت البيت كلفت أكثر
من مليون .أما املرافقون و»الجماهير» واملستشارون والطباخ والخدم
فتقدر كلفتهم بمئتي ألف دوالر سنويًا ،وهو مبلغ يتجاوز بدل تقاعد
قاطن البناية عن كل سنوات عمله .إال أن سبب الرائحة ليس هذا كله،
فقد اعتادت اليرزة كغيرها من املناطق أن يفد إليها ثري جديد تسبق
جرافات الدولة واملتعهدين موكبه بالوصول ،فتشق له الطريق وتهديه
الحفر ثم الخرائط ثم الباطون ثم البويا ـ ـ وهو يحب البويا ـ ـ ثم الفرش
وأخيرًا الزهور .هدايا ،يمكن الهدية أن تكون ساعة أو مجموعة تعهدات
لألصهرة واألحباء أو مجموعة قروض مصرفية تعلم إدارات املصارف
أنها خرجت ولــن تعود .تأقلم أهــل املنطقة مع هــذه املظاهر ومــا عادت
تقلق راحتهم .ما يزعجهم هي األصــوات التي تخرج من هــذه البناية.
ظنوا أن مأساتهم ستنتهي خالل بضعة أشهر ،إال أن الكابوس لم ينته.
يــروي هــؤالء أن شاغل البناية يمشي ويصرخ وهو نائم .يخرج بعيد
منتصف الليل من كل مساء إلى شرفة مبناه ويبدأ الهتاف« :أعيدوني،
أخرجوني ،أعيدوني ،أعيدوني»ّ .
أعيدوني ،بالقوة َ
يقض صوته مضجع
أهالي املنطقة الهادئة .في الصيف كان يصلهم الصوت منخفضًا بحكم
إقفال النوافذ وتشغيل املكيفات ،أما اآلن فال شيء يحجب الصوت الذي
تزداد هستيريته« :أعيدوني أعيدوني ،أنا الخشب أنا ،حتى ابتسامتي
خشبية ،أنا غطاء  14آذار وتهريب شاكر العبسي ،أنا محطات البنزين
وعاشق الكازينو والفيلل وكتب اإلنجازات وتاجر الجنسيات».
«يتكرر األمر كل ليلة .وال نكاد ننام حتى يوقظنا من جديد قبل طلوع
ً
الضو ،متخيال نفسه ديك الحي» .يخرج إلى الشرفة نفسها بكامل قواه
العقلية هذه املــرة ،يشغل مكبرات الصوت ويلتقط مذياعًا ويبدأ تالوة
البيان« :أنــا أزقــزق إذًا أنا موجود .أنا أسمع صوتي إذًا أنا موجود .أنا
ال أمثل أكبر خرق فاضح للدستور ،أنا حارس الدستور .أنا لم أختبئ
تحت السرير العسكري في  13تشرين .أنا لم أهرب .أنا أرى نفسي على
التلفزيون .إذًا أنا موجود».
ّ
النفسي يـقــول إن الـحــالــة مـفــروغ منها .عائلته ومحبوه
طبيب الـحـ ّـي
يــواصـلــون رفــع معنوياته :يتوسطون لــدى بعض الصحف واملـجــات
الفنية والتلفزيونات لتشير إلى عظمة إنجازاته بني خبر وآخر .ينسبون
إليه قصصًا ال تخطر على بال .تارة يقولون إنه تصدى وحده للقرار
األممي – اإلقليمي – املحلي بترقية فالن وعدم التمديد لعلتان ،وطورًا
يشيرون إلى اتخاذ أحد ممثليه قرارًا من رأسه .يطبعون كتبًا خصيصًا
لــه تـسـتـعــرض إن ـج ــازات ــه ،ويـتـكـبــدون تكلفة إعـ ــداد وثــائ ـقـ ّـي تـلــو آخــر.
ويستعينون بممثلني مبتدئني يلبسونهم بذالت رسمية إليهامه بأنهم
مستشاروه .يطيب له القول إن لديه حركة سياسية ومؤيدين ووزراء،
فيطيبون له مطبطبني .يبرمجون التلفزيون والفيديو ليرى نفسه كيفما
ّ
تنقل بني املحطات ،عل مرض العظمة يعالج .يراعون أنه يكذب الكذبة
ويصدقها .ينادونه في البيت أقوى رجل في العالم .يقرصونه في وجهه
حــن يــرونــه يلعب طــاولــة مــع أحــد أصــدقــائــه ّ
العجز ويسعون جاهدين
ّ
مستدرين عطفهم أو شفقتهم.
لتبرير حالته للجيران،

«تاتش» و «زين» :قرار الوزارة في شأن مبنى قصابيان يتنافى مع المصلحة العامة
ّ
أصــدرت شركة «تــاتــش» و«مجموعة زيــن» املشغلة إلحــدى شبكتي الهاتف
الخلوي بيانًا ّ
ردت فيه على وزارة االتصاالت ،واضعة الــرد في إطــار "ما تم
تداوله مؤخرًا في الصحافة املحلية في شأن انتقال املركز الرئيسي لشركة
«تاتش» .وأبرز ما ورد في البيان أن شركة "تاتش" ومجموعة "زين" ترفضان
رفضًا مطلقًا اإلي ـحــاءات التي تــم تداولها فــي شــأن انتقال املــركــز الرئيسي
للشركة الــى مبنى قصابيان .وقـ ّـدمــت الشركة الــى وزارة االتـصــاالت فــي 7
ّ ً
مفصال حــول هــذا املــوضــوع ،يظهر
تشرين االول من العام الـجــاري تقريرًا
بوضوح دور الوزارة األساسي وتوجيهاتها لجهة استئجار املبنى عام 2012
طلب فسخ عقد االيجار عامني  2014و.2015
ثم بعد ذلك لجهة ّ
ً
وفي التفاصيل ،تولت الــوزارة مباشرة التفاوض مع مالك املبنى على كامل
أحكام وبنود العقد .علمًا ان استئجار املبنى كان وال يزال يشكل حاجة حيوية
ّ
للشركة .فاستئجار مبنى قصابيان وفــر للشركة مساحات إضافية تزيد
على  1200م.م .لقاء بدالت إيجار سنوية تقارب البدالت العائدة ملبنى املركز
ّ
الرئيسي الحالي ،ووفر للموظفني مساحات عمل أفضل ،كما انه يلغي أزمة
مواقف السيارات العائدة للمستخدمني والزوار واملشتركني وغيرهم .وانتقال
ّ
الشركة الى مبنى آخر ما زال يمثل حاجة تشغيلية حيوية للشركة ،ووزارة
ّ
االتصاالت على دراية بذلك منذ زمن بعيد وهي مقرة به .كما أنها كانت وال
تــزال على علم كامل بحالة املبنى وبـضــرورة توفير امليزانية إلجــراء أعمال
إلزامية لتأهيله لجهة أعمال عادية كهربائية وميكانيكية وفنية ومعمارية

تتوافق مع إشغال املبنى من قبل عدد كبير من املوظفني ،باالضافة الى مركز
بيانات ومركز لتشغيل الشبكة الخلوية وتركيب مـعـ ّـدات ثقيلة على سطح
املبنى ،وغير ذلك مما يرتبط بنشاطات تشغيل شبكة خلوية.
ً
بناء عليه طلبت الشركة من وزارة االتـصــاالت منحها ميزانية أولية بقيمة
خمسة ماليني دوالر ،بالتزامن مع توقيع عقد االيـجــار في أيلول من العام
 .2012وافقت الوزارة في كانون الثاني  2013على منح الشركة ميزانية بقيمة
 1,8مليون دوالر لتغطية اعمال الترميم فقط ،وذلك بعد توقيع عقد االيجار
بما يقارب الـ  15شهرًا .والوزارة تعلم تمامًا ان الشركة لن ّ
تتكبد فعليًا أية كلفة
ألعمال الترميم ،اذ ان مالك املبنى وافق على دفع  700الف دوالر ،كما وافق
على تمديد مدة العقد ستة أشهر إضافية مجانية .وبذلك ،يكون املالك قد قدم
تبلغ قيمته نحو  2,2مليون دوالر الى الشركة ،وهذا ما نصت عليه
فعليًا ما ّ
االتفاقية املوقعة مع املالك بتاريخ .2013/9/24
وفــي شباط  ،2014طلبت الشركة من ال ــوزارة منحها ميزانية بقيمة 10,9
مليون دوالر لتغطية كلفة االعمال الكهربائية وامليكانيكية والفنية واملعمارية
االلزامية واملرتبطة بانتقال الشركة الى املبنى الجديد .وهــذه الكلفة طبيعية
ومنطقية وواقـعـيــة ،فانتقال الـشــركــة الــى اي مبنى جــديــد س ــواء كــان مبنى
قصابيان او غيره يستوجب كلفة مماثلة بالنظر الى الحجم والطبيعة التقنية
والفنية لنشاط الشركة وعملياتها .وعند احتساب قيمة استهالك هذه الكلفة
وقيمة ما يتم توفيره من كلفة الصيانة للمبنى الرئيسي الحالي ،يكون تأثير

هذه األكالف على النتائج املالية للشركة في ّ
حده األدنى.
منذ اللحظة االول ــى الـتــي تــم فيها اختيار مبنى قصابيان ،لــم تـبــادر وزارة
االت ـصــاالت يــومــا الــى التحفظ على مسألة استئجار املبنى او على مسألة
قدمه او كونه غير مناسب الــخ ،ولــم تبد فــي أي وقــت رفضها ،بــل بالعكس
ً
وافقت على دفع بدالت االيجار عمال بهذا العقد .وقد أهملت الوزارة كل مطالب
ّ
الشركة بتزويدها بامليزانيات الالزمة واملناسبة التي تمكن الشركة من إشغال
بناية قصابيان فعليًا .وعلى هذا االســاس ،اضطرت الشركة الى دفع بدالت
ايجار مضاعفة خــال السنوات الثالث املاضية ،اي بــدالت االيـجــار للمبنى
الذي تشغله حاليًا وبدالت ايجار املبنى الجديد وهذا ما يمكن اعتباره منافيًا
للمصلحة العامة .والوزارة ،بفعل طلبها من الشركة أن تفسخ عقد االيجار وما
يلي ذلك من دفع تعويضات ملالك املبنى ،تكون قد تسببت في زيادة بصرف
االموال ،وهذا ما يمكن تفاديه في حال مضي الشركة في تنفيذ عقد االيجار
واالنتقال الى املأجور وإشغاله.
لقد أوعــزت وزارة االتـصــاالت الــى الشركة بــأن تبحث عن مبنى جديد ،مما
سيؤدي الى بذل وقت ومصاريف إضافية .وهذا أيضًا يتنافى مع مصلحة
الشركة ومصلحة موظفي «تاتش» واملصلحة العامة.
إن التحقيق في امللف من قبل النائب العام املالي في لبنان أمر جوهري لضمان
بيان الوقائع وطي هذا امللف بطريقة عادلة وشفافة بالنسبة لجميع املعنيني
فيه.
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مجتمع وإقتصاد
َّ
تحقيق ّماذا ُيخطط لجبل النفايات في برج حمود المهمل منذ عقدين من الزمن؟ بحسب قرار مجلس الوزراء األخير
الذي يحمل عنوان «تأهيل مكب برج
المتعلق
بالمرحلة االنتقالية ّ
لمعالجة أزمة تراكم النفايات ،وملحقه رقم ّ 2
ّ
َّ
يتأكد أن العقلية المافيوية ما زالت هي المتحكمة ،إذ بحجة مطالبة الناس برفع
حمود ـ ُمسودة المشروع»ُ ،
النفايات أعيد طرح ردم البحر ،بل أعيد أيضًا طرح مشروع «لينور» السيئ الذكر ،الذي يستهدف استحداث عقارات
جديدة على البحر تمهيدًا للسطو عليها كما حصل في ضبية ووسط بيروت ،وسيحصل في صيدا

ّ
تأهيل مكب برج حمود :الشهية مفتوحة لـــ
هديل فرفور
ع ـن ــدم ــا واف ـ ــق م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
ع ـن ــاوي ــن وت ــوج ـه ــات خ ـطــة مـعــالـجــة
وضـ ــع الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،ف ــي ال ـ ـقـ ــرار رقـ ــم 1
تاريخ  ،2015/9/9كان الفتًا أن ُي َد ّس
الـبـنــد الـثــانــي فــي ال ـق ــرار ال ــذي ينص
على «استكمال دراسة استخدام مكب
برج ّ
حمود في املرحلة املقبلة في إطار
خطة تأهيلية بما يخدم إنماء املنطقة
( .»)...وفـيـمــا غــابــت اآلل ـيــة الــواضـحــة
لتنفيذ معظم ما ورد في القرار املذكر،
حضرت «مخططات» تأهيل مكب برج
ّ
حمود بـ»قوة» ،عبر «ملحق  »2يشرح
اآللية املقترحة ،وينص على إمكانية
«االسـتـفــادة مــن هــذا املـشــروع إلطــاق
دينامية للبدء بمشروع لينور» ،وهو
امل ـ ـشـ ــروع الـ ـ ــذي س ـق ــط م ـن ــذ س ـن ــوات
طــوي ـلــة ن ـظ ـرًا إل ــى م ـخــاطــره البيئية
والـعـمــرانـيــة وامل ـخ ــاوف مــن أن يــؤدي
اسـتـحــداث ع ـقــارات إلــى زي ــادة شهية
أص ـحــاب الـنـفــوذ للسطو عـلــى املــزيــد
من األمالك العامة واستثمارها ملنافع
خاصة وشخصية.
ّ
مكب
يجري التسويق لعملية تأهيل
ب ــرج ح ـمــود عـلــى أن ـهــا سـتـكــون على
غ ــرار تــأهـيــل مـكــب ص ـيــدا ،إال أن هــذه
املقاربة مرفوضة من قبل بلدية برج
حـ ّـمــود وأهــالــي املنطقة الــذيــن أعلنوا
رف ـض ـهــم اس ـت ـق ـبــال ال ـن ـفــايــات بحجة
إعـ ـ ــادة تــأه ـيــل املـ ـك ــب ،واصـ ـف ــن هــذه
الخطوة بـ»االبتزازية».
يقول نائب رئيس بلدية بــرج ّ
حمود
ج ــورج كــري ـكــوريــان ،إن امل ـقــاربــة بني
تأهيل مكب صيدا ومكب برج ّ
حمود
ال تصلح ،انطالقًا من ّأن األخير ُ
«مقفل
م ـن ــذ  17ع ــام ــا ،وال ـن ـف ــاي ــات امل ـغ ـطــاة
بطبقات مــن األتــربــة السميكة كانت
كفيلة بــالـقـضــاء عـلــى الــرائ ـحــة ،الفتًا
ّ
إلــى أن الــرائـحــة املنبعثة مــن املنطقة
مصدرها الكثير من املوبقات املحيطة
ً
ّ
بــامل ـكــان ،ف ـضــا ع ــن أن األثـ ــر البيئي
املترتب عنه أقل بكثير ّ
عما كان عليه
ّ
مكب صيدا املفتوح في الهواء الطلق».
ُيحيل األمــن العام لحزب الطاشناق
ال ـنــائــب هــاغ ــوب ب ـقــرادون ـيــان مــوقــف
ال ـ ـح ـ ــزب م ـ ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع إل ـ ـ ــى م ــوق ــف
الـبـلــديــة ،وبــالـتــالــي إل ــى كــريـكــوريــان،
الذي ّ
عبر صراحة عن مخاوف البلدية

وقلقها من القرار الوزاري ،ملمحًا إلى
عــدم وج ــود ثقة مــع السلطة استنادًا
إل ــى الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـجــارب املـشــابـهــة،
ّ
الفتًا إلى أن ما ُيثار حول السعي إلى
تنفيذ مشروع «لينور» ليس مطمئنًا.
ينطلق كريكوريان من هذه الخالصة
ليشير إلى أن عملية الفرز التي ينص
عليها الـقــرار ال ــوزاري لهذه النفايات
ً
«املـتـحـلـلــة أص ـ ــا» ال ت ـبــدو منطقية.
وبحسب قرار مجلس الــوزراء ،يجري
خالل األشهر الستة األولى من املرحلة
االنـتـقــالـيــة الـعـمــل عـلــى إن ـشــاء حاجز
بـ ـح ــري ل ـح ـم ــاي ــة امل ـن ـط ـق ــة امل ـ ـجـ ــاورة
ل ـل ـع ـمــل ،ويـ ـب ــدأ فـ ــرز ج ـب ــل ال ـن ـفــايــات
واس ـ ـت ـ ـح ـ ــداث خـ ـلـ ـي ــة لـ ـطـ ـم ــر امل ـ ـ ــواد
املـ ـف ــروزة م ــن ال ـج ـبــل ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
البدء بردم املساحة املائية املستحدثة
بـ ــاملـ ــواد امل ـن ــاس ـب ــة امل ـس ـت ـخ ــرج ــة مــن
ال ـج ـب ــل .ب ـعــد األشـ ـه ــر ال ـس ـتــة األولـ ــى
ت ـب ــدأ ال ـخ ـل ـيــة ال ـص ـح ـيــة املـسـتـحــدثــة
باستيعاب قسم من النفايات املنتجة
م ــن م ـن ـط ـقــة بـ ــرج ح ـم ــود وجـ ــوارهـ ــا،
وذلــك كمساهمة في الحل خــال هذه
املرحلة ( )..وإن استقبال النفايات من
خــارج جبل النفايات محصور بمدة
زمنية ال تتعدى  12شهرًا وبكمية ال
تتعدى  350ألف طن.
ّ
يرى كريكوريان أن النفايات الجديدة
التي سنستقبلها هي التي ستؤثر في
الصحة العامة ،ال النفايات املتحللة
منذ زمــن .وتطالب بلدية بــرج ّ
حمود
بـ»توحيد املعايير مع مطمر الناعمة»،
ع ـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر ك ــري ـك ــوري ــان ،ال ــذي
يقول« :قبل نقل النفايات إلــى مطمر
الناعمة ،كانت تمر هذه النفايات إلى
مـعــامــل ال ـفــرز فــي الـكــرنـتـيـنــا ،إضــافــة
ً
إلى مستودع النفايات الكبيرة ،فضال
عــن تخميرها فــي معمل بــرج حمود،
ومــا يــرافــق هــذه العمليات مــن ّ
تلوث
وانبعاث غازات ّ
سامة» ،ليخلص إلى
ّ
ّ
أن أه ــال ــي ب ــرج ح ـ ّـم ــود أدوا قسطهم
و»عانوا بقدر ما عانى أهالي الناعمة
مـ ــن ال ـ ـت ـ ـلـ ـ ّـوث وال ـ ـ ـ ــروائ ـ ـ ـ ــح» .ويـ ـش ــرح
أن ــه ق ـبــل  18ع ــام ــا( ،ق ـبــل ف ـتــح مطمر
ال ـنــاع ـمــة) «عــان ـي ـنــا ب ــدورن ــا ملـ ــدة 20
سنة من هذا املكب الذي كان يستقبل
نفايات بيروت وجزء كبير من نفايات
جبل لبنان» ّ .وبالتالي يغدو توحيد
املعايير يتمثل ،وفق «معادلة» أهالي

بــرج حـ ّـمــود ،برفض إعــادة فتح املكب
بحجة تأهيله أسوة بمطمر الناعمة،
«فقد سبق أن دفعنا الثمن».
تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
املـ ـكـ ـلـ ـف ــة وض ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة ،إن طـ ــول
السنسول املنوية إقامته هو مضاعف
ل ـل ـس ـن ـســول املـ ـق ــام ف ــي ص ـي ــدا ويـبـلــغ
نحو  2100متر ،ويبلغ متوسط عمق
املـيــاه  10أم ـتــار« ،وبــالـتــالــي املساحة
ُ
امل ـس ـت ـحــدثــة م ــن ال ـ ــردم تـ ـق ـ ّـدر بـنـحــو
م ـل ـي ــون و 50ألـ ــف م ـت ــر مـ ــربـ ــع» .ه ــذا
األم ــر يـشـيــر إل ــى أن امل ــدة املخصصة
( 6أشهر) إلنشاء السنسول البحري
وفرز جبل النفايات واستحداث خلية
ص ـح ـيــة الس ـت ـي ـعــاب املـ ـ ــواد املـ ـف ــروزة
من الجبل ،باإلضافة إلــى البدء بردم
املساحة املائية املستحدثة« ،ستكون
م ـضــاع ـفــة ،ك ــذل ــك ال ـك ـل ـف ــة» ،ع ـلــى حـ ّـد
ت ـع ـب ـي ــر امل ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـي ــر إل ــى
«اس ـت ـحــالــة إن ـج ــاز امل ـش ــروع ف ــي هــذه
الفترة».

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـقـ ــول كـ ــري ـ ـكـ ــوريـ ــان إن
املعطيات تشير إلى أن كمية النفايات
التي سيستقبلها املكب تفوق ال ــ350
ّ
أل ــف ط ــن« ،ان ـط ــاق ــا م ــن أن املـســاحــة
الـ ـت ــي س ـ ـيـ ــردم ب ـه ــا ال ـب ـح ــر ت ـس ـت ـلــزم
كميات أكبر مــن النفايات» .والــواقــع،
هــذا األمــر سيتطلب استحداث املزيد
م ــن ال ـك ـس ــارات ،وبــال ـتــالــي امل ــزي ــد من

يستهدف مشروع
«لينور» استحداث
 2.280مليون متر مربع
من ردم البحر

الـتـشــوهــات الـبـيـئـيــة لـلـجـبــال لتأمني
حجارة الردم.
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ال ـش ـف ـه ــي الـ ــذي
جرى خالل اللجنة ،ستقسم املساحة
امل ـس ـت ـحــدثــة (امل ـل ـي ــون و 50أل ــف متر
م ــرب ــع) وف ـ ــق اآلتـ ـ ـ ــي 210 :آالف مـتــر
إلنـشــاء حديقة و 80ألــف متر إلنشاء
الـ ـخـ ـلـ ـي ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،فـ ـيـ ـم ــا الـ ـب ــاق ــي
يـ ـخـ ـص ــص لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،وه ـ ـ ـ ــو م ــا
ي ــرد ف ــي قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء تحت
عـ ـن ــوان« :ت ـح ـســن م ـقــاربــة اس ـت ـخــدام
األراضي في الواجهة البحرية ملنطقة
ب ــرج ح ـ ّـم ــود ،م ــا ُي ـس ـهــم ف ــي التنمية
االقتصادية واالجتماعية».
يقول أحد املطلعني على امللف إن من
بــن أس ـبــاب تــوقــف م ـشــروع «لـيـنــور»
ســاب ـقــا ال ـ ــذي ي ـم ـتــد م ــن بـ ــرج ح ـمــود
إلـ ــى ض ـب ـيــة ،كـ ــان «تـ ـ ــردد ال ـك ـث ـيــر من
املـسـتـثـمــريــن نـتـيـجــة الـكـلـفــة الـعــالـيــة
للردم ،نظرًا إلى مستوى املياه املرتفع،
فيما ّ
يقدم قرار مجلس الوزراء ،حاليًا،

تقرير

نقابة المهندسين :ملف أرض الدامور أمام النيابة الـ ـ

ال تزال صفقة شراء نقابة
المهندسين أرضًا في منطقة الدامور
تتفاعل على أكثر من مستوى .النقاش
بين المهندسين انتقل من السجال
داخل هيئات النقابة إلى الشكوى امام
القضاء بهدف إرغام نقيب المهندسين
ومجلس النقابة على نشر وتوزيع محاضر
جلسات هيئة المندوبين التي انعقدت
في آذار  2014وأيلول  ،2014إضافة
إلى عقود البيع

محمد وهبة
عـلــى م ــدى الـسـنــوات ال ـثــاث املاضية
نسج الـعــديــد مــن املهندسني رواي ــات
ب ـ ـشـ ــأن ص ـف ـق ــة أرض ال ـ ـ ــدام ـ ـ ــور .مــن
أب ــرزه ــا أن ه ـنــاك ثــاثــة أع ـض ــاء ادوا
دور ال ـس ـمــاســرة ب ــن مــال ـكــي األرض
والنقابة مقابل عموالت تزيد قيمتها
ع ـلــى  4م ــاي ــن دوالر .الح ـق ــا ت ــداول
املـهـنــدســون بــرمــز « »3Mلـلــداللــة الــى
ّ
املتورطة ،أي أسماء األعضاء
األسماء
الثالثة الــذيــن تـبــدأ اسـمــاء هــم بحرف
الـ ـ ـ ــ«م» .إال أن ــه ف ــي كــوال ـيــس الـنـقــابــة
ك ــان ــت ه ـن ــاك ت ـج ــاذب ــات ك ـب ـيــرة حــول
هذا املوضوع ،وخصوصًا بني ممثلي
الكتائب والنقيب خالد شهاب
حــزب ّ
الــذي يمثل تيار املستقبل .في البدء،
أي ف ــي  31آذار  ،2014ط ـلــب ممثلو

الكتائب من النقيب شهاب إدراج بند
في جلسة املندوبني يتعلق بالصفقة
وهو :طلب تخمني العقارات املشتراة
في الدامور وذلك من الدائرة العقارية
املالية في مصرف لبنان والتحقق من
جدوى عملية الشراء.
يـقــول املـطـلـعــون ،إن شـهــاب عـ ّـد امللف
منتهيًا وال داع ــي إلع ــادة فتحه ،فـ ّ
ـرد
سـلـبــا عـلــى م ـنــدوبــي الـكـتــائــب الــذيــن
عــادوا وكــرروا طلبهم بصورة أوضح
في  23أيلول  2014طالبني من شهاب
«اإليعاز ملن يلزم لتزويدنا نسخة عن
محضر جلسة املندوبني التي انعقدت
في آذار  2014بواسطة رئاسة الديوان
وذلـ ــك ق ـبــل جـلـســة امل ـن ــدوب ــن املـقـبـلــة
متضمنة كافة النقاشات واملقترحات
والتوصيات».
وفيما ك ـ ّـرر شـهــاب رفـضــه تسليم أي

الفارق بين التسجيل
وبيان التخمين يبلغ
 4ماليين دوالر

مستند بتعلق بصفقة الدامور ،كانت
شركة التدقيق الداخلي في النقابة قد
أوردت في تقريرها املتعلق بحسابات
صـنــدوق التقاعد اآلت ــي« :طلبنا ولم
يتم تــزويــدنــا بعقود ش ــراء الـعـقــارات
(عقود البيع املمسوحة) التي اشتريت
سنة  2013في منطقة الدامور بمبلغ

 16.5مليون دوالر وال بتخمني خبراء
عـقــاريــن محلفني (عـلــى األق ــل ثالثة)
لتبيان السعر السوقي لهذه العقارات
بـتــاريــخ شــرائـهــا» .وأضــافــت« :طلبنا
ول ــم نـسـتـلــم إفـ ـ ــادات ع ـقــاريــة حــديـثــة
لجميع العقارات».
حتى هــذا الــوقــت ،كــان شـهــاب يتفاعل
مع مطالب الكتائب على أنها من زاوية
«امل ــاعـ ـب ــة» ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا األح ـ ــزاب
فــي النقابات املهنية والـتــي تستهدف
إبـقــاء الضغط على الخصم .وبما أنه
لم يكن معنيًا مباشرة بهذه الصفقة،
بل كان ّقيمًا على «حفظ» امللف بحكم
كونه نقيبًا للمهندسني ،فقد تعامل مع
األمر على أنه ورقة ضغط على املشتبه
بأخذهم سمسرات ورشى ،ومن بينهم
اثـ ـن ــان ف ــي م ـج ـلــس ال ـن ـق ــاب ــة ،ف ــأرس ــى
مـعــادلــة تـقــوم عـلــى إب ـقــاء املـلــف بعيدًا
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المحكمة العسكرية
تعد بالمزيد من االعتقاالت

ـردم البحر

القضاء العسكري
يمعن في مخالفة
أبسط القواعد القانونية
بهدف ضرب الحراك
الشعبي خدمة للسلطة
السياسية .آخر فصول
هذه المخالفة رد طلبات
اخالء السبيل المقدمة
من المحامين ،واعتقال
احد المدعى عليهم
غيابيا اثناء مشاركته في
االعتصام امام مقر
المحكمة ،على الرغم
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استدعاء سابقا

ترفض بلدية
برج حمود
استقبال
نفايات
جديدة،
وترفض أيضًا
ردم البحر
(مروان
طحطح)

حسين مهدي
رد ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق األول ـ ــي لــدى
املحكمة العسكرية رياض أبو غيدا
طـلـبــات اخ ــاء السبيل للموقوفني
ال ـخ ـم ـس ــة الـ ــذيـ ــن ص ـ ــدرت بـحـقـهــم
م ــذك ــرات تــوقـيــف وجــاه ـيــة ،بعدما
اس ـت ـج ــوب ـه ــم أول م ــن أمـ ـ ــس .ج ــاء
الــرد سريعا ،بعد أقــل مــن ساعتني
مــن ت ـقـ ّـدم املـحــامــن بـهــا ،ومــن دون
تقديم أي تعليل ألسباب التوقيف
أو رفض اخالء السبيل ،على قاعدة
ان املحكمة العسكرية غـيــر ملزمة
بتقديم اي تعليل ألي من قرارتها،
وهذا واحد من مباعث القلق منها.
لــم يتوقف الـقــاضــي أبــو غـيــدا عند
هــذا الحد ،فقد اتصل مكتبه بعدد
مــن الــذيــن صــدرت بحقهم مــذكــرات
ت ــوقـ ـي ــف غ ـي ــاب ـي ــة ل ــدع ــوتـ ـه ــم إل ــى
ح ـضــور جـلـســة اس ـت ـجــواب ال ـيــوم،
ّ
ورجحت مصادر قضائية من داخل
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة أن ي ـصــار الــى
توقيف عــدد اضافي من املشاركني
ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرات ،وخ ــاص ــة بـعــدمــا
اع ـت ـق ــل ع ـن ــاص ــر أمـ ـنـ ـي ــون ب ـل ـبــاس
م ــدن ــي أمـ ــس ال ـن ــاش ــط زيـ ــن نــاصــر
الدين من أمام املحكمة العسكرية،
حـ ـ ـي ـ ــث كـ ـ ـ ـ ــان أهـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي املـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــن
وم ـج ـمــوعــات الـ ـح ــراك يـعـتـصـمــون
ل ـل ـم ـطــال ـبــة بـ ــاالفـ ــراج ال ـ ـفـ ــوري عــن
املـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــن ،ويـ ـعـ ـلـ ـن ــون رف ـض ـه ــم

خدمة للمستثمرين الـجــدد ،إذ ّ
تمهد
الـطــريــق أمــامـهــم عـبــر تحميل الكلفة
على الدولة اللبنانية».
منذ سنة تقريبًا ،كان وزير االقتصاد
والـتـجــارة آالن حكيم يطالب ب ــإدراج
م ـ ـشـ ــروع ل ـي ـن ــورع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال
مـجـلــس ال ـ ــوزراء بــأســرع وق ــت ،وذلــك
ف ــي إطـ ــار ت ـطــويــر الــواج ـهــة الـبـحــريــة
لـلـضــاحـيــة الـشـمــالـيــة ملــديـنــة بـيــروت
املمتدة من نهر بيروت حتى املارينا
الـضـبـيــة .وع ــام  ،2012نــاقـشــت لجنة
األش ـ ـغـ ــال الـ ـع ــام ــة والـ ـنـ ـق ــل وال ـط ــاق ــة
واملياه مشروع لينور ،وحينها أعلن
ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ق ـ ّـب ــان ــي أن امل ـش ــروع
يقوم على ردم نحو مليونني ومئتي
وثـ ـم ــان ــن ألـ ـ ــف مـ ـت ــر مـ ــربـ ــع ،يـتـمـلــك
املـسـتـثـمــر  832أل ــف مـتــر مــربــع منها
بـ ـه ــدف «ت ــوف ـي ــر م ـس ــاح ــات وم ــراف ــق
ج ـ ــدي ـ ــدة ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي ق ـط ــاع ــات
السكن والسياحة والتجارة واملرافئ
السياحية».

ملحاكمتهم امام املحكمة العسكرية.
شتم االدارات العامة ،املس بسمعة
املؤسسة العسكرية ،احداث تخريب
بالعتاد الـعـسـكــري ،اث ــارة الشغب،
ال ـق ــدح وال ـ ــذم والـتـشـهـيــر ،تـخــريــب
أمــاك خــاصــة ،ضــرب موظف أثناء
ممارسته لوظيفته ،اقــاق الــراحــة.
هذه هي الئحة التهم التي ّ
وجهتها
امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـ ــى جـمـيــع
املدعى عليهم وجاهيًا وغيابيًا.
ي ــؤك ــد م ـحــامــو الـ ـح ــراك أن الـتـهـمــة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي اس ـت ـط ــاع قــاضــي
التحقيق األول ــي ري ــاض أب ــو غيدا
اث ـبــات ـهــا ع ـلــى م ــن ُرف ـض ــت طـلـبــات
اخ ــاء سبيلهم ،هــي مـحــاولــة نــزع
الـشــريــط الـشــائــك عـلــى طــريــق عــام،
ال ـت ــي تــدرج ـهــا املـحـكـمــة ف ــي خــانــة
احــداث تخريب بالعتاد العسكري،
وه ـ ــي ت ـه ـم ــة ال ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـبــرر
اصـ ـ ـ ــرار الـ ـقـ ـض ــاء ال ـع ـس ـك ــري عـلــى
اعـ ـتـ ـق ــال ال ـن ــاش ـط ــن ،وخـ ــاصـ ــة أن
الخمسة اآلخــريــن املخلى سبيلهم
مدعى عليهم بالتهم نفسها ومثبت
عليهم الفعل نفسه .تقول املحامية
رانيا غيث لـ»األخبار» إنه حتى في
حــالــة نــزع الـشــريــط الـشــائــك ،هناك
تفسير قانوني ومبدئي يشير الى
ان نزعه ال ّ
ً
اعتداء على العتاد
يعد
ال ـع ـس ـكــري ،م ـش ـيــرة إل ــى أن وضــع
هــذا الشريط فــي األس ــاس ال يرمي
الــى حماية التظاهرة ،بل الــى منع
املــواط ـنــن مــن م ـمــارســة حـقـهــم في
التظاهر فــي ســاحــة عــامــة .وتشير
ال ــى ان املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة تمعن
في مخالفة األصول القانونية عبر
اب ـق ــاء تــوق ـيــف املـعـتـقـلــن الخمسة
ملـ ـ ـ ــدة ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز مـ ـهـ ـل ــة الـ ـت ــوقـ ـي ــف

االحترازي املتمثلة في خمسة أيام،
علما أن جميع التهم املوجهة اليهم
منصوص عليها في مواد جنحية
بسيطة.
ت ــرى غـيــث أن م ـمــارســات املحكمة
ال ـع ـس ـكــريــة ب ـع ـي ــدة ك ــل ال ـب ـع ــد عــن
الـقــانــون ،ومــا يحصل هــو سياسة
واضحة ترمي إلى االقتصاص من
نــاشـطــي ال ـحــراك وتــرهـيــب الـنــاس.
ت ـع ـط ــي غـ ـي ــث م ـ ـثـ ــاال ي ــرتـ ـب ــط بـمــا
حصل مع الشابات اللواتي اعتقلن
ُ
الـخـمـيــس املــاضــي ثــم افـ ــرج عنهن
في صباح اليوم التالي باشارة من
صقر .شابتان منهن جرى االتصال
بهما للمثول أمام قاضي التحقيق
غـ ـ ــدا لـ ـي ــس السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـت ـح ـق ـيــق
م ـع ـه ـمــا ،ب ــل ل ـكــون ـه ـمــا م ــن ضـمــن
املجموعة «الفارة من وجه العدالة».
في هذا التوصيف مخالفة قانونية،
وخاصة أن هؤالء لم يصدر بحقهن
ّ
ّ
أي حكم ،كما أنهن لم يبلغن بادعاء
املحكمة عليهن .وهنا تسأل غيث
ع ـ ــن سـ ـب ــب ت ــركـ ـه ــن ف ـ ــي األس ـ ـ ــاس
ـة»؟ هل
اذا ك ــن «م ـط ـلــوبــات ل ـل ـعــدالـ ً
هربن من املخفر مثال؟ ملمحة الى
فــرض ـيــة تــوقـيـفـهــن م ـج ــددا بسبب
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـ ـتـ ــي أدل ـ ـ ـ ــن ب ـهــا
لالعالم بعد اخالء سبيلهن.
امل ـ ـح ـ ــام ـ ــون س ـ ـي ـ ـقـ ــدمـ ــون ط ـل ـب ــات
ج ــدي ــدة الخ ـ ــاء س ـب ـيــل املــوقــوفــن
غــدا ،فيما يستمر أهالي املوقوفني
ومجموعات الحراك في االعتصام
أمـ ـ ــام امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ،حـيــث
ق ـ ـط ـ ـعـ ــت ال ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــق ،وق ـ ـ ـ ــد وع ـ ـ ــدت
املـ ـجـ ـم ــوع ــات بــال ـت ـص ـع ـيــد ب ـهــدف
ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـق ـض ــاء الـعـسـكــري
لالفراج عن املعتقلني.

وعدت المجموعات بالتصعيد بهدف الضغط على المحكمة (هيثم الموسوي)

ــعامة المالية
ع ــن أيـ ــدي ال ـك ـتــائــب ،مـقــابــل الـحـصــول
على صوتني من خصومه في مجلس
النقابة .وبالفعل هذا ما حصل عندما
ق ـ ّـرر تمرير صفقة تلزيم عقد التأمني
ّ
لشركة تملكها بنك ميد حديثًا .وعندما
أثير األمر مجددًا من قبل عضو مجلس
النقابة أحمد نجم الدينّ ،رد عليه« :كل
من سيتحدث بهذا املــوضــوع سيحال
إلى املجلس التأديبي»!
ّ
متفرجًا ،وخصوصًا
الكتائب لم يقف
أن شـ ـه ــاب س ـي ـط ــر ع ـل ــى م ـم ـث ـلــه فــي
ّ
بالقوة
النقابة ميشال متى وفــرضــه
عـ ـضـ ـوًا فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،لـكـنــه
ق ـب ــل أن يـ ـق ــوم ب ـخ ـطــوتــه ال ـق ـضــائ ـيــة
الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن ت ـق ــدي ــم شـ ـك ــوى ام ــام
الـ ـقـ ـض ــاء امل ـس ـت ـع ـج ــل لــاس ـت ـح ـصــال
ع ـلــى امل ـحــاضــر قـبـيــل ان ـع ـقــاد جلسة
امل ـن ــدوب ــن ،اج ـت ـمــع بــالـنـقـيــب شـهــاب

وطـ ـ ـل ـ ــب م ـ ـنـ ــه ف ـ ـتـ ــح املـ ـ ـل ـ ــف وت ـس ـل ـي ــم
امل ـح ــاض ــر تــاف ـيــا ل ـل ــدخ ــول ف ــي ن ــزاع
قـضــائــي ،إال ان شـهــاب فـقــد أعصابه
ورفــض األمــر نهائيًا ،مــا دفــع ممثلي
الكتائب إلــى إب ــراز عـقــود البيع التي
ل ــم ت ـبــرزهــا الـنـقــابــة لـشــركــة الـتــدقـيــق
والتي استحصلوا عليها من سجالت
الدوائر العقارية.
رغ ـ ــم ذل ـ ــك رف ـ ــض شـ ـه ــاب ف ـت ــح امل ـلــف
ح ـفــاظــا ع ـلــى سـمـعــة ال ـن ـقــابــة ،إال أن
الكتائب كــان مـصـرًا على البحث عن
م ــاي ــن الـ ـ ـ ـ ــدوالرات املـ ـ ـه ـ ــدورة ،ف ـق ـ ّـدم
ال ـش ـكــوى الـقـضــائـيــة ،ث ــم اسـتـنــد إلــى
محاضر الجلسات وإلــى عقود البيع
ال ـت ــي يـحـمـلـهــا ل ـت ـقــديــم إخـ ـب ــار ام ــام
النيابة العامة املالية .اإلخـبــار يشير
إل ــى ان مـحــاضــر الـجـلـســات تظهر أن
االع ـت ــراض ــات الــرسـمـيــة لــم تـ ـ ّ
ـدون في
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امل ـح ـضــر رغ ــم أن ــه م ـسـ ّـجــل ف ــي قـيــود
الـنـقــابــة .وت ـبـ ّـن مــن ه ــذه الــوثــائــق ان
النقابة ّ
سددت مبالغ كبيرة لتسجيل
الـعـقــارات رغــم أنها معفاة مــن رســوم
ال ـت ـس ـج ـي ــل .وت ـ ـبـ ـ ّـن أيـ ـض ــا ان ه ـنــاك
تــاع ـبــا ف ــي اس ـع ــار الـ ـعـ ـق ــارات ،إذ إن
ت ـس ـج ـي ـل ـهــا ج ـ ــاء م ـخ ـت ـل ـفــا عـ ــن ب ـيــان
التخمني ال ـصــادر عــن بلدية الــدامــور
والفرق بينهما يبلغ  4ماليني دوالر،
إذ قالت البلدية أن جزءًا من العقارات
هي زراعية وال تساوي الكثير .ال بل
ّ
تبي أن النقابة احتالت على الدولة،
مثلها مثل أي سمسار ،لخفض قيمة
الرسوم املتوجبة لتسجيل العقارات
املـ ـشـ ـت ــراة ع ـل ــى اسـ ـمـ ـه ــا! ال ـت ـق ــدي ــرات
األولية تشير إلى أن صندوق النقابة
تـكـ ّـبــد أك ـثــر مــن  10مــايــن دوالر من
دون أي ناتج فعلي ،فاالرض املشتراة

هــي عـبــارة عــن  3قطع أرض مختلفة
تساوي مساحتها  29ألف متر مربع
وبينها  4آالف متر مربع على البحر
أراض زراعية بال طريق.
والباقي هي
ٍ
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ك ــان ش ـه ــاب ي ـحــاول
«التالعب» بأعضاء آخرين في مجلس
ال ـن ـقــابــة ،ف ــأص ــدر عـ ــددًا م ــن ال ـق ــرارات
لـتــوظـيــف أش ـخــاص مـحـســوبــن على
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل أو ي ــري ــد م ـن ـه ــم أن
يصبحوا معه .فعلى سبيل املثالّ ،
عي
قريبة النقيب السابق سمير ضومط،
وع ـ ّـن صهر مـســؤولــة املهندسني في
تيار املستقبل جاهدة عيتاني .كذلك
ّ
وظف ابن عضو مجلس النقابة غانم
سليم ،وابنة مسؤول قطاع املهندسني
لـ ــدى حـ ــزب األحـ ـ ـ ــرار ج ـ ــورج ن ـع ـمــان،
وشـق ـيــق م ـس ــؤول ف ــي حــركــة أم ــل في
قطاع بيروت علي بردى.

اتحاد المقعدين
يدقق في «تكييف»
المدارس الرسمية
فاتن الحاج
فــي  18حــزيــران املــاضــي ،أبلغ مستشار وزيــر
التربية غـســان شـكــرون املجتمعني فــي جلسة
اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ملناقشة تطبيق
القانون  2000/220الخاص بحقوق املعوقني،
ّأن ال ـ ـ ــوزارة «ن ـف ــذت ك ــل م ــا ه ــو م ـط ـلــوب منها
م ــن تـجـهـيــز امل ـ ــدارس ودمـ ــج ال ـتــامــذة وإجـ ــراء
االم ـت ـح ــان ــات» .يــوم ـهــا ،اسـتـفــز ال ـك ــام ممثلي
منظمات ذوي االحتياجات الخاصة املشاركني
فــي الجلسة ،وخصوصًا ّأن ممثل الــوزيــر قال
ّ
كلمته ومشى ،أي إنه «غادر من دون سماع رأي
املنظمات» ،بحسب ما أكدت مديرة البرامج في
اتحاد املقعدين اللبنانيني سيلفانا اللقيس.
ّ
االتحاد وقف ،أمس ،أمام وزارة التربية ليقول إنه
لم يتحقق شيء لـ  % 15من اللبنانيني من ذوي
االحتياجات الخاصة طوال  15سنة.
وش ــرح منسق الــوحــدة الهندسية فــي االتـحــاد
ب ـشــار عـبــد الـصـمــد أن ـنــا «م ــا زل ـنــا فــي مرحلة
املطالبة بمعايير الـحــد األدن ــى الـتــي ال تتجاوز
توفير موقف سيارة ومداخل ومصعد وتسهيل
امـكــانـيــة ال ــوص ــول إل ــى ال ـص ـفــوف والـحـمــامــات
وامل ـخ ـت ـبــرات ،وم ــع ذل ــك ف ــإن نـتــائــج املـســح الــذي
أجــري ـنــاه ع ــام  2009عـلــى  % 78مــن امل ــدارس
( 997من أصل  1277مدرسة وثانوية ومهنية
رسمية) ال تــزال ســاريــة املفعول ،وقــد تبني لنا
آنذاك ّأن نسبة املدارس املجهزة ال تتجاوز 0.04
 .»%وقال ّإن «الدولة ووزارة التربية ال تلتزمان
الـقــانــون ،وهـنــاك كــذب وادع ــاء على ال ــرأي العام
ّ
وغياب للشفافية وإال فليقولوا لنا أين صرفوا
املال العام؟».
االتحاد سيرد ،بحسب اللقيس ،بإقامة تدقيق
عشوائي في مدارس بيروت وجبل لبنان ملعرفة
مــدى جاهزيتها الستقبال ذوي االحتياجات
الخاصة ،اعتبارًا من  21الجاري وسينطلق من
أمام الوزارة ،متمنيًا على وزير التربية أال يعرقل
دخوله إلى املدارس ،ما دام ممثله يرى ّأن الدولة
أنجزت ما عليها .بل ّإن اللقيس تطلب من الوزير
التعميم على املدارس استقبال االتحاد وتسهيل
مهمته ،وتدعو اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان
ولجنة التربية النيابية الى انتداب من يمثلهما في
يوم التدقيق على تطبيق التجهيز الهندسي الذي
سينسحب في األسابيع املقبلة إلى محافظات
الجنوب والبقاع والـشـمــال .وســألــت مــا إذا كان
الوزير الحالي ،كما ال ــوزراء السابقون ،يــرى أن
ً
الــدمــج ال ـتــربــوي هــو فـعــا مـجــرد االت ـك ــال على
جمعيات مدنية تـمـ ّـول نـشــاطــات حــول التربية
وتعليم املعوقني ملدة زمنية محددة.
واضافت إننا «جماعة مهمشني مختبئني ليس
في الظل فحسب بل وراء الظل ومش منشافني
في النظام العام ،غبنا عن أجندة النقابات وكنا
وما زلنا خارج خطة الدولة بكل شيء إال بدفع
الضرائب والفقر والحرمان».
ممثلون عن مجموعات الحراك املدني حضروا
أيضًا للتضامن .النقابية بهية بعلبكي سألت
باسم التيار النقابي املستقل ماذا فعلت وزارة
التربية للمعوقني؟ وملــاذا تضيع مجددًا حقوق
ف ـئــة م ــن األطـ ـف ــال واألوالد ف ــي ع ـمــر ال ــدراس ــة
يـنـتـظــرون أن تستقبلهم املـ ــدارس وتـفـتــح لهم
أبوابها؟
وأك ــدت ّأن «الــدولــة لــم تـقــم بــأي م ـبــادرة عملية،
على الرغم من أن جميع القوانني التي أصدرتها
واالتفاقيات التي أقرتها تنص على أن التعليم
حق للجميع».
وقـ ــالـ ــت إن «الـ ـتـ ـي ــار ي ـ ـعـ ــارض ع ـ ــزل امل ـع ــوق ــن
املـمـتـ َـحـنــن فــي مــركــز واح ــد فــي لـبـنــان ويطلب
دمـجـهــم فــي مــراكــز االمـتـحــانــات وتــأمــن غــرف
خـ ّ
ـاصــة مــع عــدد كــاف مــن املعلمني املساعدين،
وإعطاءهم الوقت الكافي لحل املسابقات شرط
أن يكون املركز في منطقتهم وتابعًا للوزارة».
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صناعة المجوهرات في لبنان ...بريق من رحــ
من المفارقات في قطاع
المجوهرات في لبنان أن بريقه يلمع
أو يخفت على وقع المأساة .المأساة
اإلنسانية التي عرفها األرمن خالل الحرب
العالمية األولى شكلت الحجر األساس
في نهضة هذا القطاع وتألقه بفضل
إسهامات الناجين الوافدين إلى لبنان،
فيما المأساة التي يشهدها العالم
العربي منذ «ربيعه» الضائع إلى المأساة
االجتماعية التي يعاني منها السواد
األعظم من اللبنانيين والمتفجرة في
حركات احتجاجية و»أسواق رخوصية»
أدت ،وال تزال ،إلى إصابة أحد أركان
الصناعة اللبنانية في الصميم

رضا صوايا
يحكى أن أحد امللوك أصدر يومًا قرارًا
بـمـنــع الـنـســاء مــن لـبــس املـجــوهــرات
والحلي ،فقوبل بانتفاضة نسائية
ت ـم ـث ـل ــت ب ـع ـص ـي ــان شـ ــامـ ــل ورفـ ــض
للطاعة ،مــع تعمد تحدي الـقــرار من
خالل املبالغة في ارتداء املجوهرات.
أمام هذا الواقع املتأزم ،استعان امللك
ب ــأح ــد ال ـح ـك ـم ــاء ،ف ـن ـص ـحــه بـتـبــريــر
ال ـقــرار عـلــى أس ــاس أن الـجـمـيــات ال
يحتجن للزينة وأن القرار سيسري
ّ
يعد قطاع المجوهرات من الركائز األساسية لالقتصاد اللبناني

مع انطالق الثورات
في العالم العربي عام ،2011
شهد قطاع المجوهرات في
لبنان تراجعًا دراماتيكيًا
ع ـلــى ال ـق ـب ـي ـحــات ف ـق ــط .ومـ ــا ه ــي إال
لحظات حتى تخلت النساء نهائيًا
عن املجوهرات.
ُ
لو كان هذا امللك في لبنان ،ملا اضط ّر
إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ م ـث ــل هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار .فـفــي
ظ ــل ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي امل ـتــدهــور
وت ـ ــراج ـ ــع أع ـ ـ ـ ــداد املـ ـغـ ـت ــرب ــن ال ــذي ــن
يـ ـ ـ ـ ــزورون الـ ـبـ ـل ــد ،مـ ــن ي ـب ــال ــي ب ـهــذه
«التفاهة» ،فيما األولوية للبحث عن
لقمة العيش وتوفير أقساط املدارس
والجامعات؟

ومـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــات نـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــب الـ ـ ـص ـ ــاغ ـ ــة
وال ـج ــوه ــرج ـي ــة أن ـ ـطـ ــوان م ـغ ـنــي إال
أب ـ ــرز دل ـي ــل ع ـلــى م ــأس ــوي ــة ال ــوض ــع،
«فــال ـل ـب ـنــانــي م ـع ـت ــر .م ــن أيـ ــن ل ــه أن
يشتري مجوهرات؟ الله يساعده».

القطاع يتراجع

ي ـعـ ّـد ق ـطــاع امل ـجــوهــرات مــن الــركــائــز
األس ــاسـ ـي ــة ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي،
إذ تـ ـشـ ـك ــل صـ ـ ـ ـ ـ ــادرات امل ـ ـجـ ــوهـ ــرات
وال ـ ــذه ـ ــب ن ـح ــو  %30مـ ــن إج ـم ــال ــي
الـ ـ ـص ـ ــادرات ال ـص ـنــاع ـيــة الـلـبـنــانـيــة.
ويعود تألق صناعة املجوهرات في
لبنان واإلقـبــال املتزايد عليها ،على
امل ـس ـتــويــن ال ـع ــرب ــي والـ ـع ــامل ــي ،إلــى
أسباب عدة ،أبرزها إبداع املصممني
الـلـبـنــانـيــن وتـصــامـيـمـهــم امل ـم ـيــزة،

خصوصًا مع اعتمادهم على أحدث
التقنيات والتكنولوجيا املتطورة،
إضــافــة إلــى رخــص اليد العاملة في
ل ـب ـن ــان م ـق ــارن ــة بـ ــالـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة
وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،م ــا ي ــزي ــد مــن
تـنــافـسـيـتـهــا .وت ـتــربــع دول الخليج
ال ـع ــرب ــي ع ـلــى قــائ ـمــة امل ـس ـت ــوردي ــن،
تليها الدول األوروبية واألميركية.
أمــا فــي مــا يتعلق باملنافسة ،فعلى
الـصـعـيــد ال ـعــربــي ال يــوجــد منافس
ح ـق ـي ـق ــي ل ـل ـب ـن ــان فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـج ــال،
وت ـن ـح ـص ــر امل ـن ــاف ـس ــة ب ــال ـت ــال ــي مــع
األوروبيني.
إال أنـ ـ ــه م ـ ــع انـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـ ـثـ ـ ــورات فــي
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ع ـ ــام  ،2011شـهــد
قطاع املجوهرات في لبنان تراجعًا
درامـ ــات ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــا ،ف ــانـ ـخـ ـفـ ـض ــت ن ـســب

تـصــديــر الـلــؤلــؤ واألح ـج ــار الكريمة
وش ـبــه ال ـكــري ـمــة ،واملـ ـع ــادن الثمينة
(دون امل ــاس الـخــام وسـبــائــك الذهب
والفضة بشكلها الخامي) من نحو
 1.5مليار دوالر عام  ،2011إلى 770
مليون دوالر عام  2013و  542مليونًا
عـ ــام  ،2014ل ـت ـصــل الـ ـي ــوم إلـ ــى 237
مليون دوالر.
بالنسبة إلى السوق املحلية ،االتكال
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي هـ ـ ــو ع ـ ـلـ ــى «املـ ـغـ ـت ــرب ــن
ً
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أوال ،وعـ ـل ــى ال ـس ـي ــاح
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن ث ــان ـي ــا ،ومـ ــن ث ــم بــاقــي
السياح» بحسب بوغوص كورديان،
نـ ـقـ ـي ــب مـ ـعـ ـلـ ـم ــي ص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ــذهـ ــب
واملجوهرات في لبنان.
ل ـكــن بـحـســب نـبـيــل ع ـ ـ ــازار ،صــاحــب
م ـجــوهــرات « ، Azar Gemsالـسـيــاح

واملغتربون تبخروا .انـقــرضــوا .كنا
نبيع فــي لبنان بــاملـقــدار عينه الــذي
كـنــا نـبـيـعــه ف ــي الـ ــدول الـعــربـيــة ،أمــا
اآلن فنبيع فــي لـبـنــان بنسبة %10
مما كنا نبيعه منذ  4و  5سنوات».
باملختصر« ،القطاع واقــف» و»سنة
 2015بدأت متأزمة».

اإلفالس على األبواب
عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ـم ــا ت ـح ـم ـل ــه األعـ ـي ــاد
واملـ ـن ــاسـ ـب ــات الـ ـخ ــاص ــة كـ ــاألعـ ــراس
م ــن ازده ـ ـ ــار وازديـ ـ ـ ــاد ف ــي املـبـيـعــات
«إال أنـ ـه ــا ال ت ـك ـف ــي ل ــاس ـت ـم ــراري ــة
والـ ـصـ ـم ــود» ع ـلــى م ــا ي ـق ــول مصمم
املجوهرات إيلي أنطون ،الذي أسس
عمله ال ـخــاص بتركيب املـجــوهــرات
وتصميمها وبيعها منذ عام ،2003

سيارات

«تيفولي» مفاجأة «سانغ يونغ» الجديدة
«سانغ يونغ»
اليوم رابع
أكبر مصنعي
السيارات في
كوريا الجنوبية

ل ــم ت ــول ــد «س ــان ــغ ي ــون ــغ» لـصـنــاعــة
الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي االم ـ ــس ال ـق ــري ــب ،بل
ان عمرها يناهز  63عــامــا فــي عالم
السيارات .فالشركة الكورية االصل
اعـ ـ ـت ـ ــادت م ـن ــذ ع ـ ــام  1954ص ـنــاعــة
املركبات ذات الدفع الرباعي ،اضافة
الــى الحافالت والشاحنات الكبيرة
الـتــي اتـسـمــت بـمــراعــاتـهــا للمعايير
األوروبية منذ ذلك الوقت.
ق ــد ي ـج ـهــل ك ـث ـي ــرون ت ــاري ــخ شــركــة
«سانغ يونغ» التي تعد رابــع أكبر
م ـص ـن ـع ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ف ـ ــي ك ــوري ــا
الجنوبية ،والـتــي بــرزت عــام 1955
ك ــأعـ ـظ ــم صـ ــانـ ــع س ـ ـ ـيـ ـ ــارات ك ـ ــوري
م ـت ـخ ـصــص ف ــي انـ ـت ــاج الـ ـسـ ـي ــارات
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ذات الـ ـ ــدفـ ـ ــع الـ ــربـ ــاعـ ــي

املعروفة اليوم بـ .SUV
ف ــي ع ــام  1988ج ــرى تــدشــن عائلة
سـ ـ ـي ـ ــارات « »Korandoال ــري ــاض ـي ــة
ُ
ال ـع ـم ـل ـي ــة ،وف ـ ــي ع ـ ــام  1991ط ـ ــورت
سـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــارة « »Mussoامل ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة
امل ــواصـ ـف ــات ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع شــركــة
« »Mercedes Benzبـ ـع ــد تــوق ـيــع
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ـ ـع ـ ــاون ب ـ ــن ال ـش ــرك ـت ــن
لالستفادة من الخبرات والتقنيات
االمل ــان ـي ــة لـتـطــويــر مــرك ـبــات «ســانــغ
يــونــغ» ،ولـتــزويــد الـسـيــارة الجديدة
بمحرك مرسيدس.
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  1996اطـ ـلـ ـق ــت الـ ـش ــرك ــة»
 »2 Korandoل ـت ـح ـقــق ب ـع ــده ــا ع ــام
 1998ارق ـ ـ ـ ـ ـ ــام انـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ومـ ـبـ ـيـ ـع ــات
قياسية ،وذل ــك عندما تــولــت شركة
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قطاع

ــم المأساة

 BATCOـ  ... Itineraتوأمة بين الكفاءة
اللبنانية والتكنولوجيا األوروبية

الـ ـن ــار وت ـع ـ ّـم ــق م ــن جـ ـ ــراح ال ـق ـط ــاع.
واس ـت ـنــادًا إل ــى الـنـقـيــب مـغـنــي ،وقــع
ت ـج ــار ال ــذه ــب ف ــي «س ــول ـي ــدي ــر» بني
مطرقة اإليجارات الباهظة وسندان
االحتجاجات التي قد تدفع الكثيرين
منهم إلــى إغ ــاق متاجرهم ،خاصة
أن املسألة لم تعد مقتصرة على يوم
ويومني.
وتــأكـيـدًا لـهــذا ال ـكــام ،يــؤكــد النقيب
كورديان أن «بعض الشركات أغلقت
بالفعل وانتقلت إلى دبي».

ف ــي خـ ـط ــوة ت ـب ــره ــن ع ـل ــى ن ـجــاحــات
القطاع الخاص اللبناني التي تخطت
حدود الوطن الى املستويني اإلقليمي
والعاملي وتثبت القدرة على منافسة
وجــذب أكبر الشركات العاملية ،شهد
ف ـنــدق «انـتــركــونـتـيـنـنـتــال فينيسيا»
ف ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت ،م ـ ـس ـ ــاء أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ح ـف ــل
ت ــوق ـي ــع ش ــراك ــة ب ــن إح ـ ــدى ش ــرك ــات
«ب ـ ــاتـ ـ ـك ـ ــو» ( )BATCOال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
وشركة «إتينيرا» ( )Itineraاإليطالية
للمقاوالت.
وبـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــب اإلتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق اسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوذت،
«إت ـي ـن ـيــرا» ،وه ــي ج ــزء مــن مجموعة
«غ ــاف ـي ــو» ( )Gavioال ـع ـم ــاق ــة ،عـلــى
 %49مــن أسـهــم شــركــة «فيديريتشي
س ـت ـي ــرل ـي ـن ــغ بـ ــات ـ ـكـ ــو» الـ ـع ــامـ ـل ــة فــي
سـلـطـنــة ع ـم ــان وال ـت ــاب ـع ــة ملـجـمــوعــة
«باتكو» اللبنانية.
وتعتبر «إتينيرا» الشركة اإليطالية
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي م ـج ــال ت ـش ـغ ـيــل ال ـط ــرق
الـســريـعــة ويـصــل حـجــم أعـمــالـهــا الــى
ن ـحــو  3,9م ـل ـيــار ي ـ ــورو ،فـيـمــا تعمل
«باتكو» التي تأسست عام  1973في
 14دولة حول العالم وتوظف ما يزيد
على  4000شخص وهي مسؤولة عن

ما الذي يبحث عنه اللبناني؟

وي ــؤك ــد أن ص ـعــوبــة ال ـع ـمــل ف ــي هــذا
املجال تكمن في أنــه « »Luxeوليس
مــن الـضــروريــات .ومما زاد فــي تــأزم
الــوضــع ارت ـفــاع أسـعــار الــذهــب التي
أثـ ــرت سـلـبــا ع ـلــى الـ ـق ــدرة الـشــرائـيــة
ً
للبنانيني املنهارة أصال».
ُ
ويـسـهــم الـغــش وبـيــع بعض التجار
الـقـطـعــة بـمـبـلــغ ي ـف ــوق بـكـثـيــر سعر
الـكـلـفــة ف ــي زع ــزع ــة ث ـقــة الـلـبـنــانـيــن
بالتاجر اللبناني ،مــا يدفعهم إلى
أن «يـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــدوا م ـص ـم ـم ــن أج ــان ــب
ومــاركــات عاملية ،ولــو تكلفوا مبالغ
إضافية ،هربًا من طمع بعض التجار
وغ ـش ـه ــم» ،بـحـســب املـصـمــم سـيـفــاغ
ديلسيزيان صاحب مجموعة .DAS
وأتـ ـ ــت الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات الـ ـت ــي يـشـهــدهــا
وسـ ــط بـ ـي ــروت ل ـت ـصـ ّـب ال ــزي ــت على

ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـت ـط ـل ــب رغـ ـ ــم الـ ـظ ــروف
امل ـ ـ ــادي ـ ـ ــة الـ ـصـ ـعـ ـب ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـك ــوي ــه.
وخـ ـ ـب ـ ــرة نـ ـبـ ـي ــل عـ ـ ـ ـ ــازار مـ ـفـ ـي ــدة فــي
ه ــذا ال ـس ـي ــاق .فـ ـع ــازار دخ ــل مـعـتــرك
الــذهــب وامل ـجــوهــرات منذ مــا يقارب
نـصــف ق ــرن ،وتـعـلــم «املـصـلـحــة» في
ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن ع ـمــره ،مــن عمه
الــذي تعلمها من اليهود اللبنانيني
قبل أن يصبحوا ذكــرى من املاضي.
وإضافة إلــى عمله في لبنان وبيعه
بالجملة في الدول العربية وأوروبا،
يمتلك عــازار مصنعًا وصالة عرض
في الواليات املتحدة ،وألبس العديد
من املشاهير كليتيسيا كاستا وإيفا
لونغوريا وإيفا هيرزيغوفا .والفرق
بــن املستهلك اللبناني واملستهلك
األم ـ ـيـ ــركـ ــي أن األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،بـحـســب
عـ ــازار ،يحبذ امل ـجــوهــرات البسيطة
والناعمة ،أما اللبناني فيفضل تلك
املبهرة وغير العادية في التصميم.
أما ديلسيزيان الــذي عمل أيضًا في
الــواليــات املتحدة ،فيقول إن الزبون
اللبناني يقيس فــي معظم األحيان
سعر القطعة بحسب وزنـهــا وسعر
غ ـ ـ ــرام الـ ــذهـ ــب ،مـ ــن دون األخ ـ ـ ــذ فــي
االعـ ـتـ ـب ــار الـ ــوقـ ــت واملـ ـجـ ـه ــود الـ ــذي
يبذله املصمم ليخلق القطعة ،على
عكس املستهلك األميركي الذي ّ
يقيم
الـقـطـعــة بـحـســب جـمــالـيـتـهــا الفنية
أكثر من قيمتها املادية.
وال ـس ـع ــر ال ـ ــذي أج ـم ــع ع ـل ـيــه ك ــل من
عازار وأنطون وديلسيزيان على أنه
يـجــذب معظم اللبنانيني ،هــو الــذي
ي ــراوح بــن  500دوالر و 1500دوالر
للقطعة.
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى امل ـ ــأس ـ ــاة ،ف ـ ــإن ق ـطــاع
املـ ـج ــوه ــرات ال ـل ـب ـن ــان ــي ت ـع ـلــم كـيــف
يـ ـخـ ـل ــق مـ ـ ــن الـ ـظـ ـلـ ـم ــة تـ ـحـ ـف ــا ف ـن ـيــة
وتصاميم خالبة منذ بدايات القرن
املـنـصــرم وح ـتــى يــومـنــا ه ــذا ،وهــذه
الـحـقـيـقــة تـبـعــث عـلــى األم ــل وتشير
إل ــى أن ــه ،وع ـلــى الــرغــم مــن الـصـعــاب
التي يعاني منهاالقطاع فإنه قــادر
على البريق ،خاصة أنه يسبق أقرب
منافسيه في املنطقة بأشواط.

« »Daewooاالدارة ،لتعود وتنفصل
الـشــركـتــان مــع تصفية «.»Daewoo
غـيــر ان «س ــان ــغ ي ــون ــغ» نـجـحــت في
تجاوز تلك املحنة وبرزت من جديد
كشركة مستقلة ،ثم قدمت «»Rexton
سـنــة  2011بتقنيات مــرسـيــدس ما
عـ ــزز سـمـعـتـهــا ف ــي سـ ــوق املــرك ـبــات
الــربــاع ـيــة ال ــدف ــع .وف ــي ال ـع ــام نفسه
قدمت «ســانــغ يــونــغ» الجيل الثالث
من « »Korando sportبعد انضمامها
ال ــى مـجـمــوعــة مــاه ـي ـنــدرا الـهـنــديــة.
ولـعــل اب ــرز منتجات «ســانــغ يونغ»
الـ ـت ــي ح ـق ــق ارب ـ ــاح ـ ــا ك ـب ـي ــرة ه ـم ــا»
 »2013 Turismoو «»2015 Tivoli
رغم املدة القصيرة على اطالقها.
طــوال سنوات ،قدمت «سانغ يونغ»

العديد مــن املــوديــات لكنها لــم تكن
متنوعة بقدر شقيقاتها الكوريات.
امـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـي ـب ــدو ان ـه ــا ق ــد غ ـيــرت
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ل ـك ــون ـه ــا ت ـح ــاول
جاهدة ترسيخ مكانتها في السوق
األوروبية والعاملية لتخطو خطوات
اكثر ثباتا .واتخذت الشركة اململوكة
مــن «مـجـمــوعــة مــاهـيـنــدرا» الهندية
قـ ـ ــرارا حــاس ـمــا ل ـت ـتــرســخ ف ــي فئتها
وتوسع نطاق منتجاتها ،التي تبدأ
مع سيارات الدفع الرباعي الصغيرة
نـسـبـيــا ،أي م ــع ن ـمــوذج ـهــا الـجــديــد
تماما تيفولي ،السيارة االكثر تطورا
م ــن م ــودي ــات «س ــان ــغ ي ــون ــغ» ،الـتــي
تمهد الطريق للغة تصميم جديدة
ستطبق على موديالت الشركة.

م ـشــاريــع ي ـفــوق حـجـمـهــا  3مـلـيــارات
دوالر.
جرى حفل التوقيع في حضور رئيس
م ـج ـل ــس إدارة م ـج ـم ــوع ــة «ب ــات ـك ــو»
أنطوان أزعــور ورئيس مجلس إدارة
«إيتينيرا» ألبرتو روبجني.
وتــأتــي ه ــذه اإلتـفــاقـيــة الـتــي تبلورت
بعد سنة من املفاوضات بني الطرفني
لـتــؤكــد عـلــى ق ــدرة وإمـكــانـيــة القطاع
ال ـخ ــاص الـلـبـنــانــي « ع ـلــى املـنــافـســة
واإلرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ال ـ ــى م ـس ـت ــوى ال ـش ــرك ــات
العاملية « بحسب أزعور.
وت ــؤك ــد ه ـ ــذه الـ ـش ــراك ــة ع ـل ــى ت ـمــايــز
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة وقـ ــدرات ـ ـهـ ــا،
وتـ ـس ــاه ــم فـ ــي ضـ ــخ ج ــرع ــة أم ـ ــل فــي
نفوس الشباب اللبناني بأن القطاع
ال ـ ـخـ ــاص ال ـل ـب ـن ــان ــي العـ ـ ــب ف ــاع ــل ال
يـمـكــن ت ـجــاه ـلــه وت ـخ ـط ـيــه بـبـســاطــة،
وأنــه قــادر على جــذب أكبر الشركات
ال ـعــامل ـيــة وإب ـه ــاره ــا وع ـلــى أن يـكــون
حجر األساس إلنطالقتها في املنطقة
العربية.
والشراكة بني «فيدريتشي ستيرلينغ
باتكو» و»إتينيرا» تتخطى العالقة
بـ ــن ش ــرك ـت ــن ل ـت ـج ـســد شـ ــراكـ ــة بــن

الخبرة األوروبية واملوهبة اللبنانية
ب ـم ــا ي ـج ـعــل مـ ــن الـ ـش ــرك ــة أح ـ ــد أبـ ــرز
ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــن اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــن فـ ـ ــي قـ ـط ــاع
املقاوالت والبوابة األساسية للسوق
اإلقليمية.
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ن ـصــت اإلت ـفــاق ـيــة
على تــوزيــع األدوار بــن الطرفني في
إدارة الشركة ،حيث ستقدم «باتكو»
الـخـبــرات املحلية واملـعــرفــة بالسوق،
فيما تقدم «إتينيرا» الخبرات العاملية
والتكنولوجيا.
وشــدد املــديــر التنفيذي فــي «باتكو»
س ــركـ ـي ــس أزع ـ ـ ـ ــور عـ ـل ــى أن ال ـش ــرك ــة
تعتبر من الالعبني الكبار في السوق
العمانية ومــن أبــرز املـقــاولــن ،وعلى
أن الشراكة مع «إتينيرا» ستزيد من
تـنــافـسـيـتـهــا وق ــوت ـه ــا ف ــي الـسـلـطـنــة
بما يشكل منصة لتوسيع أعمالها
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ضـ ـخـ ـم ــة ع ـلــى
املستوى اإلقليمي.
وللكفاءات اللبنانية حصة مهمة في
وجــدان رئيس مجلس إدارة «باتكو»
أنـ ـط ــوان أزع ـ ــور الـ ــذي ال يـنـكــر فضل
ه ــذه ال ـط ــاق ــات ال ـشــابــة ف ــي «إي ـص ــال
الشركة الى ما هي عليه اليوم».

من حفل
التوقيع بين
الشركتين
(مروان بو
حيدر)

اتبعت الشركة في
تصميمها الجديد أفضل
المعايير العالمية
لـ ـ ــم تـ ـخـ ـت ــر س ـ ــان ـ ــغ ي ـ ــون ـ ــغ ت ـس ـم ـيــة
سـ ـي ــارتـ ـه ــا الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة «تـ ـيـ ـف ــول ــي»
صدفة ،بل في ذلك داللة على جمال
السيارة الجديدة تماما مثل املدينة
االيـ ـط ــالـ ـي ــة الـ ـع ــريـ ـق ــة الـ ـت ــي تـحـمــل
االسم نفسه .من هنا ،سعت الشركة
م ــن خ ــال تـصـمـيـمـهــا ال ـجــديــد إلــى
تحقيق أفضل املعايير املطبقة في
أوروبــا والعالم ،مستخدمة محركًا
بسعة  1.6لـتــر م ــزودًا بـنــاقــل حركة

أوت ــوم ــاتـ ـي ــك ،ك ـم ــا ت ــأت ــي ال ـس ـي ــارة
ضـ ـم ــن خ ـ ـيـ ــاريـ ــن ،دف ـ ـ ــع ثـ ـن ــائ ــي أو
رباعي.
بات من املمكن القول ان في استطاعة
هــذه الـسـيــارة تغيير املفاهيم حول
ال ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـك ــوري ــة النـهــا
ت ـس ـت ـط ـي ــع أن تـ ـض ــع سـ ــانـ ــغ ي ــون ــغ
ب ـ ـجـ ــديـ ــة ع ـ ـلـ ــى خـ ــري ـ ـطـ ــة املـ ــرك ـ ـبـ ــات
الرباعية الدفع برغم صعوبة تأكيد
م ـكــان ـت ـهــا ف ــي م ــا ي ـخ ــص م ــوض ــوع
الضمان واملوثوقية .لكن كل ما يمكن
قــولــه هــو ان الـسـيــارة تــأتــي بضمان
لخمسة أع ــوام مــن دون حــد أقصى
لـعــدد األم ـيــال ،وبــذلــك تـكــون «سانغ
يـ ــونـ ــغ» قـ ــد ت ـغ ـل ـبــت ع ـل ــى عـ ـ ــدد مــن
الـسـيــارات األخ ــرى فــي هــذه النقطة.

م ــن ج ـهــة اخ ـ ــرى ،إذا م ــا ك ــان ش ــراء
ً
السيارة عن طريق دفع املبلغ كامال
أو حتى عن طريق نظام للتقسيط،
ف ــإن «تـيـفــولــي» ت ـقــدم ج ــودة جـيــدة،
مقارنة بثمنها املنخفض ،وبالتالي
تتفوق على منافساتها فــي القيمة
مقابل السعر نفسه.
لـقــد ق ـفــزت ســانــغ يــونــغ نـحــو ســوق
تـنــافـسـيــة ل ـس ـي ــارات الـ ـك ــروس أوف ــر
ذات الصلة من الــدرجــة  ،Bوتمكنت
م ـ ــن ف ـ ـ ــرض ن ـف ـس ـه ــا كـ ـخـ ـي ــار ج ــدي
ل ـل ـم ـش ـت ــري .ويـ ـبـ ـق ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال :هــل
تكتسب ســانــغ يــونــغ مـكــانــة أفضل
ف ـ ــي االس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،وت ـص ـب ــح
فريسة صعبة ملنافساتها؟
(األخبار)
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سوريا

مشهد ميداني

ّ
تقدم حذر في «سلمى» وسهل الغاب

الجيش لحماية طريق خناصر و«جيش الفتح» يطلق «غزوة حماة»
يواصل الجيش السوري
عملياته العسكرية في
ريفي حماة والالذقية وسط
تقدم بطيء وحذر ،مع
استمرار الطائرات الروسية
في استهداف تجمعات
التنظيمات المسلحة
وآلياتهم ،في حين أطلق
«جيش الفتح» «المرحلة
الثانية» من «غزوة حماة»
لمنع تقدم الجيش السوري

بعد اطــاق فصائل املعارضة معركة
ّ
«وبشر الصابرين» في ريف القنيطرة
ال ـش ـمــالــي لـلـسـيـطــرة ع ـلــى ن ـقــاط عــدة
أساسية للجيش السوري وسيطرتهم
على بعضها ،استطاع الجيش السوري
و«اللجان الشعبية» خالل األيام الثالثة
املــاض ـيــة ،ف ــرض سـيـطــرتـهــم عـلــى تل
ال ـق ـب ــع وت ـ ــل األح ـ ـمـ ــر االس ـت ــرات ـي ـج ــي
وم ــزرع ــة االم ــل ومـعـمــل الـحـلـيــب ،بعد
معارك عنيفة مع املجموعات املسلحة
أدت إلــى مقتل  45مسلحًا وجــرح 75
آخــريــن ،وتــدمـيــر  3دبــابــات و 8آلـيــات
ً
تحمل رشــاشــات ثقيلة فـضــا عــن 6
سيارات.
(األخبار)

سائر اسليم
ي ـت ـقــدم ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ب ـبــطء في
ريفي حماة الشمالي والالذقية ،حيث
يخوض معارك عنيفة مع املسلحني
داخ ــل بـلــدة كـفــرنـبــودة بعد تراجعه
إل ـ ــى م ـن ـط ـقــة خ ـ ـ ــزان امل ـ ـيـ ــاه ،نـتـيـجــة
ه ـج ــوم م ـض ــاد لـلـمـسـلـحــن تـمـكـنــوا
خالله من اقتحام البلدة والسيطرة
عـلــى أجـ ــزاء مـنـهــا .وتـسـتـمــر عملية
تقدم للجيش باتجاه بلدة التمانعة،
جنوبي إدلب ،من محور بلدة سكيك،
حيث ما زالــت االشتباكات مستمرة
قــرب إحــدى الـتــال القريبة مــن بلدة
التمانعة.
وإلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق مـ ـ ــن ح ـ ـ ـمـ ـ ــاة ،أطـ ـل ــق
الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ،ص ـ ـب ـ ــاح أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـم ـل ـيــة
ع ـس ـكــريــة ب ــات ـج ــاه ب ـل ــدة ال ـت ـي ـنــة من
م ـح ــور ب ـل ــدة ال ـس ـع ــن ،ح ـي ــث ب ــدأه ــا
بـتـمـهـيــد مــدف ـعــي وض ــرب ــات جــويــة.
ّ
وقــال مصدر ميداني لـ«األخبار» إن
العملية تأتي في إطار تأمني طريق
خناصر ،حيث يتم استخدام القرية
مــن قـبــل املسلحني إلط ــاق الـقــذائــف
بــاتـجــاه الـطــريــق ،وم ــا زال ــت املـعــارك
دائ ـ ــرة ف ــي مـحـيــط ال ـب ـل ــدة ،ول ــم يتم
اقتحامها بعد حيث يتحصن فيها
امل ـس ـل ـح ــون ،وي ـع ـم ــل س ــاح ــا ال ـجــو
واملدفعية على تدمير التحصينات
لبدء عملية االقتحام.
وف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـلـ ــن «ج ـي ــش
الـ ـفـ ـت ــح» ،ف ــي بـ ـي ــان ،إطـ ـ ــاق مـعــركــة
«غـ ـ ــزوة ت ـحــريــر حـ ـم ــاة» ،ح ـيــث دعــا
ف ــي بـيــانــه جـمـيــع «امل ـجــاهــديــن» في
طريق حماة واملحاصرين من داخل
حماة أن يشعلوا الجبهات من داخل
مـ ـح ــاوره ــم .وهـ ـ ـ ّـدد «ج ـي ــش ال ـف ـتــح»
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ،ف ــي حـ ــال تــدخــل
إلف ـ ـشـ ــال املـ ـع ــرك ــة ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار«أن أي
فـئــة تـعـتــرض طــريـقــه مــن النصيرية
أو ال ــراف ـض ــة أو داعـ ــش ف ــإن ــه سيتم
قتالها».
ّ
ورأى ناشطون معارضون أن معركة
غ ــزوة حـمــاة صعبة جـ ـدًا ،وستكون
مـ ـع ــرك ــة ط ــويـ ـل ــة ،لـ ــوجـ ــود عـ ـش ــرات
القطع العسكرية قبل الــوصــول إلى
مدينة حماة أو مطارها ،والتي تمتد
على مساحة عـشــرات الكيلومترات،
وتحتاج إلى كمية كبيرة من السالح
والذخيرة واملقاتلني لتغطية جميع
ال ـج ـب ـه ــات ف ــي آن واحـ ـ ـ ــد ،وخ ــاص ــة
مــع وج ــود الـطــائــرات الــروسـيــة التي
بإمكانها قلب موازين املعركة ،بينما
رآهــا آخــرون فرصة لعرقلة عمليات
الجيش للتقدم نحو ريف إدلب.
وف ـ ـ ـ ــي ري ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ــاذقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــا زال ـ ـ ــت
امل ـعــارك ت ــدور بــن الجيش الـســوري
واملـسـلـحــن داخـ ــل ضــاحـيــة سلمى،

من تظاهرة أمام السفارة الروسية في دمشق ،أمس ،لـ«شكر روسيا على دعمها الجوي» (أ ف ب)

حـ ـي ــث ت ـم ـك ــن الـ ـجـ ـي ــش مـ ــن تـثـبـيــت
مواقعه في الكتل التي سيطر عليها
بالتزامن مع استهداف ســاح الجو
الروسي لتحصينات املسلحني داخل
ال ـب ـل ــدة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـمـهـيــد ســاح
املدفعية للمجموعات البرية للتقدم
داخــل الضاحية ،فيما ّ
ثبت الجيش
موقعه في إحــدى التالل القريبة من
جب األحمر بعد انسحابه من البلدة
ن ـت ـي ـجــة ال ـق ـص ــف ال ـع ـن ـيــف م ــن قـبــل
املسلحني.
وأعـلـنــت وزارة ال ــدف ــاع الــروس ـيــة أن
مقاتالتها قصفت  86موقعًا لتنظيم
«داعش» في محافظات الرقة وحماة
وإدل ـ ـ ـ ــب والـ ــاذق ـ ـيـ ــة وح ـ ـلـ ــب .ول ـف ــت
امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ال ـ ـ ــوزارة،
الجنرال إيـغــور كوناشينكوف ،إلى
أن طــائــرات «ســو  34وســو  24وسو
 25نفذت خــال ال ــ 24ساعة املاضية
 88طلعة قتالية وضربت  86موقعًا

للبنية التحتية التابعة لإلرهابيني،
مـشـيـرًا إل ــى انـضـمــام مـقــاتــات «ســو
(سـ ـ ــوخـ ـ ــوي)  »30إلـ ـ ــى م ـج ـمــوعــات
القوات الجوية الروسية في سوريا.
وأع ـل ـن ــت «ت ـن ـس ـي ـق ـي ــات» امل ـع ــارض ــة
مقتل عــدد مــن القياديني فــي معارك
ري ــف ح ـم ــاة ،م ــن بـيـنـهــم أب ــو الـلـيــث

يعمل الجيش
التركي على بناء جدار
عازل في بلدة أطمة
«منعًا للتهريب»

الـحـمـصــي ،أب ــرز ال ـق ــادة العسكريني
لـ ـ ــ«جـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــة الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرة» ،والـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــد
الـعـسـكــري فــي «ل ــواء أن ـصــار الــديــن»
التابع لـ«حركة أحرار الشام» ،حمدو
السليم.

تركيا تستولي على أراض سورية
من جهة أخرى ،قالت مصادر محلية
ّ
ف ــي ري ــف إدلـ ــب إن ال ـج ـيــش الـتــركــي
اق ـت ـحــم الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة الـتــركـيــة
عند بلدة أطمة شمالي إدلب ،معززًا
بـ ــالـ ــدبـ ــابـ ــات واملـ ـ ـ ــدرعـ ـ ـ ــات ،ووقـ ـع ــت
مــواجـهــات بينه وب ــن محتجني من
األهالي.
وأش ـ ـ ـ ــارت امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن ـ ــه طــالــب
أهــالــي املنطقة بإخالئها على عمق
 100م ـتــر ب ـح ـجــة ب ـن ــاء ج ـ ــدار ع ــازل
يمنع التهريب ،معلنة أن املواجهات
تـجــددت أمــس عندما ع ــاود الجيش
التركي اقتحام املنطقة ،حيث حاول

تحقيق

«الهوب هوب» :سفرة رابحة وعودة خانقة!
دمشق ــ عمر الشيخ
انتشرت اخيرًا صورة لثالثة باصات
على رأسها
قديمة تنتصب طوليا ّ
في أحد شوارع حلب ،لتمثل سواتر
م ــن ق ـن ــاص أح ــد الـ ـش ــوارع امل ــدم ــرة،
لـكــن فــي دم ـشــق ،تــراهــا عـلــى األرض
تسير وتستعيد حـضــورهــا .تغطي
ه ــذه ال ـب ــاص ــات إل ــى ج ــان ــب حــوالــى
 365ب ــاص ــا ح ــدي ـث ــا ،خ ـط ــوط الـنـقــل
فــي مـحــافـظــات ال ـبــاد ،بينما يخدم
 65م ـن ـهــا خ ـط ــوط س ـيــر ف ــي دمـشــق

وض ــواح ـي ـه ــا ،وتـ ـع ــادل ف ــي ربـحـهــا
الـيــوم ( 50لـيــرة) عـشــرة أضـعــاف ما
كانت تربحه سابقًا ( 5ليرة) كأجرة
للركاب ،ووقــودهــا من مــادة املــازوت
م ــؤم ــن ض ـم ــن م ـخ ـص ـص ــات ال ــدول ــة
الرسمية.
معظم الـبــاصــات الـقــديـمــة «خــدمــت»
في املؤسسات الرسمية ،واقتصرت
مـ ـهـ ـمـ ـتـ ـه ــا عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـ ـق ـ ــل امل ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــن،
والـجــديــدة (الصينية) الـخـضــراء أو
الزرقاء اللون تخدم في خطوط النقل
في دمشق .هكذا ملع نجم أشهر أنواع

الباصات القديمة في دمشق وريفها،
باص «هــوب هــوب» نوع «سكانيا»،
بنوعيه  32مقعدًا و 18مقعدًا ،لتدخل
كـ ـم ــا املـ ـيـ ـك ــرو ب ـ ـ ــاص ،خـ ـط ــوط نـقــل
العاصمة وريفها الباقي.
أبـ ـ ــرز خـ ـط ــوط ت ـل ــك الـ ـب ــاص ــات هــي
جـ ــرمـ ــانـ ــا – ك ـ ــراج ـ ــات ،وكـ ـ ـس ـ ــوة –
كـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــات ،وق ـ ــدس ـ ـي ـ ــا ،والـ ـ ـه ـ ــام ـ ــة،
وصـحـنــايــا ،ومـعـظـمـهــا يـعـمــل على
ن ـق ــل الـ ـن ــاس م ــن وسـ ــط ال ـعــاص ـمــة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـكـ ـ ــاراجـ ـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة فــي
ال ـع ـب ــاس ـي ــن ونـ ـه ــر ع ـي ـش ــة وت ـحــت

جسر الرئيس وسط دمشق.
ك ــان ــت ت ـع ـم ــل تـ ـل ــك ال ـ ـبـ ــاصـ ــات قـبــل
األحـ ـ ـ ــداث ع ـل ــى خ ـط ــوط ال ـس ـف ــر بــن
امل ـحــاف ـظــات والـ ـق ــرى امل ـح ـي ـطــة بـهــا.
أبـ ـ ــو سـ ـهـ ـي ــل ،سـ ــائـ ــق بـ ـ ــاص «هـ ــوب
هـ ــوب» ك ــان ي ـقــل ال ــرك ــاب م ــن ك ــاراج
ال ـس ــوم ــري ــة ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف املـ ـ ــزة إل ــى
بلدة النبك في الريف الدمشقيّ ،أما
اآلن ،فهو يعمل على خــط جرمانا-
كـ ــراجـ ــات« :ي ـك ـف ــي أن ن ـح ـ ّـم ــل رك ــاب ــا
مــن جــرمــانــا إل ــى ال ـكــراجــات دون أن
تصطادنا دوريــة مــرور!» ،يــروي أبو

سهيل لـ«األخبار» ،ويشير إلى حجم
الـضـغــوط الـتــي تتعرض لــه مركبته
بـمـنـعـهــا م ــن الـ ــدخـ ــول إلـ ــى مـنــاطــق
كثيرة وســط املدينة ألنها «ال تمثل
وجـ ـه ــا حـ ـض ــاري ــا ل ـل ـن ـقــل ال ــداخـ ـل ــي،
فالباصات الخضراء األنيقة (أوجب)
وهي للحكومة».
بينما ال يثبت عمل نــاجــي يوسف
عـ ـل ــى خـ ــط سـ ـي ــر واح ـ ـ ـ ــد .لـ ـق ــد طـبــع
هــذا السائق أكثر مــن الفتة ألسماء
املـ ـن ــاط ــق والـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط ،واتـ ـ ـف ـ ــق مــع
دوريـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ــرور عـ ـ ــدة ل ـي ـع ـب ــر عـلــى
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الفروف :واشنطن تعمل على موجة
أخرى وأسلحتها في أيدي اإلرهابيين
موسكو ــ أحمد الحاج علي

األه ــال ــي م ـنــع دخ ـ ــول آلـ ـي ــات الـحـفــر
والجرافات ،ما دفع العناصر التركية
إلــى إط ــاق الـنــار لتفريق املحتجني
والبدء بعمليات الحفر.

مقتل ضابط سعودي في
معركة الفوعة األخيرة
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ــر ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ــواقـ ــع
«جهادية» مقتل املــازم أول السابق
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،ص ـخــر
الـ ـسـ ـلـ ـم ــي ،مـ ـت ــأثـ ـرًا بـ ـج ــراح ــه ال ـت ــي
أصيب خالل معركة الفوعة األخيرة.
وأشارت هذه املواقع إلى أن السلمي
ه ــو م ــن س ــاع ــد ع ـبــدال ـلــه املحيسني
(«ال ـقــاضــي ال ـعــام فــي جـيــش الفتح»
ح ــالـ ـي ــا) فـ ــي ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـ ــى س ــوري ــا
واستقبله والزمــه ،مضيفة أنه «كان
من بني املحاصرين في أحياء حمص
ال ـق ــدي ـم ــة ،وخـ ـ ــرج خ ـ ــال ال ـت ـســويــة،
ّ
وتوجه بعدها إلى ريف إدلب».

الطرق دون تدقيق على ّ
تغير خطه.
ي ـقــول« :أح ـيــانــا ي ـكــون خــط ك ـســوة ـ
ً
كــراجــات طويال ومليئًا بالحواجز،
ف ـ ـ ــأح ـ ـ ـ ّـول خ ـ ـطـ ــي ع ـ ـلـ ــى ج ـ ــرم ـ ــان ـ ــا ـ ـ
ك ـ ـ ــراج ـ ـ ــات ،وأح ـ ـيـ ــانـ ــا أب ـ ـقـ ــى ض ـمــن
ّ
منطقة صحنايا أقــل ركابها ضمن
ضواحيها فقط.
ي ـم ـل ــك ن ــاج ــي ث ــاث ــة بـ ــاصـ ــات ن ــوع
«س ـكــان ـيــا» ،الـكـبـيــر مـنـهــا يـعـمــل مع
أحد مؤسسات الدولة لنقل املوظفني،
ّأمـ ـ ــا اإلث ـ ـنـ ــان الـ ـب ــاقـ ـي ــان ،فــأحــده ـمــا
يعمل على خــط نقل جسر الرئيس

ّ
وظ ـ ـ ـفـ ـ ــت روس ـ ـ ـيـ ـ ــا «إن ـ ـجـ ــازات ـ ـهـ ــا
ّ
املـيــدانـيــة» ســوريــا فــي السياسة،
ُم ـ ـكـ ــررة دع ــوتـ ـه ــا ال ـ ــى واش ـن ـطــن
وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـش ـج ـيــع
األطـ ـ ــراف ال ـس ــوري ــة ع ـلــى ال ـحــوار
بـ ـغـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل إل ـ ـ ـ ــى ت ـس ــوي ــة
سياسية.
فكما ح ـ ّـددت الـطــائــرات الروسية
بالتنسيق مــع الـجـيــش الـســوري
وأطـ ــراف «م ـحــور امل ـقــاومــة» على
األرض مـسـتـقـبــل خ ــارط ــة األم ــن
ّ
الدبلوماسية
الجغرافي ،رسمت
الــروسـ ّـيــة خـطــوطـهــا الـحـمــر على
خارطة مسار التسوية السياسية
امل ـتــزام ـنــة م ــع «اإلنـ ـج ــاز» املنسق
على الجبهات.
وف ــي ه ــذا االط ـ ــار ،ت ـن ــدرج زي ــارة
ولي ولي العهد السعودي محمد
بن سلمان الى سوتشي ،إذ تشير
ّ
مصادر مطلعة على الزيارة الى أن
«اململكة» باتت تبحث عن مخارج
لـ«تورطها في الـصــراع اليمني».
ّ
وت ـض ـي ــف أن بـ ــن س ـل ـم ــان وافـ ــق
على خطة الوساطة الروسية في
الـيـمــن «شـ ــرط ال ـح ـفــاظ عـلــى مــاء
وج ــه املـمـلـكــة» .أم ــا بالنسبة الــى
ّ
سوريا ،فقد تبدل موقف الرياض
مـ ــن رف ـ ــض مـ ـش ــارك ــة ال ـح ـك ــم مــع
الرئيس السوري بشار األسد ،إلى
«رف ــض مـشــاركـتــه فــي مــرحـلــة ما
بعد الحكومة االنتقالية».
زيـ ــارة املـب ـعــوث األم ـمــي ستيفان
دي مـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــورا إلـ ـ ـ ـ ــى روسـ ـ ـي ـ ــا
ولـقــاؤه وزيــر الخارجية الروسي
س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف ،أمـ ـ ــس ،حـمــا
أي ـض ــا «دالالت إي ـج ــاب ـي ــة ت ـصـ ّـب
ف ــي م ـص ـل ـحــة املـ ـس ــار ال ـس ـيــاســي
الــروســي» ،وذلــك على العكس من
ُ
االنتقادات التي تسجلها وسائل
االع ـ ـ ــام امل ـع ـت ــرض ــة ع ـل ــى تـعــزيــز
النشاط الروسي ودخول موسكو
«قلب املعركة» من خالل ضرباتها
الجوية التي «أسهمت في تسريع
عـجـلــة ال ـحــل س ـيــاســي» ،اسـتـنــادًا
الى املراقبني.
وشدد دي ميستورا ،عقب لقائه
الفــروف ،على «استحالة تسوية
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزاع فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا وإطـ ـ ـ ــاق
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ع ــن طــريــق
الـتــدخــل الـعـسـكــري» ،كــاشـفــا أنــه
ُيـخـطــط «لـلـتــوجــه إل ــى واشنطن
ّ
لـ ـح ــث ال ـج ــان ــب األمـ ـي ــرك ــي عـلــى
االن ـض ـم ــام إل ــى ه ــذه ال ـج ـهــود».
أم ـ ــا عـ ــن مـ ـح ــادث ــات ــه فـ ــي وزارة
الخارجية ،فتركزت «على سبل
إعـ ـط ــاء دف ـع ــة ج ــدي ــدة لـلـعـمـلـيــة

– كراجات السومرية وأحيانًا يمتد
إل ــى جــديــدة عــرطــوز .واآلخ ــر يـقــوده
ً
بنفسه ،وه ــو األك ـثــر حـظــوة ودخ ــا
لـت ـنــوع خ ـطــوط س ـيــره ب ــن املـنــاطــق
املحيطة بالعاصمة.
ً
ال يقبل أحد من هؤالء السائقني دخال
أق ــل مــن «ع ـشــريــن أل ــف ل ـيــرة ســوريــة
يــومـيــا» ،بمعدل ســاعــات عمل يصل
الثنتي عشر ساعة يوميًا .وتزدحم
مــراكـبـهــم املـتــوسـطــة ذات  18مقعدًا
لتستوعب نحو خمسة وثالثني راكبًا.
وأجرة الركوب تبدأ من خمسني ليرة

السياسية على املسار السوري».
ّ
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ـ ـ ّـد الف ـ ـ ـ ـ ـ ــروف أن
«إط ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
ال ــروسـ ـي ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا ال يـعـنــي
الـتـخـلــي عــن الـعـمـلـيــة السياسية
لـتـســويــة الـ ـن ــزاع ...دع ــم جـهــودكــم
(األمــم املتحدة) ُيصبح أمـرًا أكثر
إلحاحًا» .وأعرب عن قلق موسكو
م ــن «م ـ ـحـ ــاوالت ب ـعــض األط ـ ــراف
ع ــرق ـل ــة ت ـش ـك ـيــل ج ـب ـه ــة م ــوح ــدة
اإلرهاب» ،خاصة أن هذه
ملكافحة ّ
املرحلة تتطلب «توحيد الجهود
من أجل مكافحة تنظيمي الدولة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة وجـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة،
واآلخــريــن» .كــذلــك ،اتـهــم األطــراف
امل ـعــرق ـلــة ل ـج ـهــود تـشـكـيــل جبهة
ملكافحة اإلره ــاب بأنها «تستغل
ف ـ ــي ج ـ ـهـ ــودهـ ــا هـ ـ ـ ــذه بـ ـعـ ـث ــة دي
ميستورا».
وفي تصريحات لوسائل إعالمية
روسـيــة ،تناول الفــروف موضوع
ت ـس ـل ـي ــح واشـ ـنـ ـط ــن ل ـل ـم ـعــارضــة
السورية ،معتبرًا أن بــاده «تشك
ّ
اإلرهابيي»،
في أنها تقع في أيدي
ّ
وم ّ
ُ
رجحًا أن يكون هدف عمليات
التحالف الدولي بقيادة واشنطن
«إضعاف الجيش السوري» .كذلك
ط ــرح تـ ـس ــاؤالت ح ــول الـبــرنــامــج
األميركي الجديد لدعم املعارضة
ً
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،ق ـ ــائ ـ ــا« :ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة ق ــررت إس ـق ــاط الــذخـيــرة
ً
لهم (املعارضة) بدال من تدريبهم.
ل ـكــن إلـ ــى أيـ ــن س ـتــذهــب ك ــل هــذه
الــذخـيــرة؟ ألــن تلحق بالسيارات
ال ـتــي وق ـعــت ف ــي أيـ ــدي داعـ ــش؟».
وقـ ــد أع ـ ــرب ع ــن خـيـبــة ب ـ ــاده من
«عـجــز األمـيــركـيــن حـتــى اآلن عن
توحيد جميع األط ــراف السورية
امل ـع ـن ـيــة ف ــي م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ــاب...
نحن نطلب من شركائنا الغربيني
املساعدة فــي فتح قـنــوات اتصال
ب ــامل ـع ــارض ــة ال ـس ّــوري ــة امل ـع ـتــدلــة،
ل ـك ـن ـن ــا لـ ــم نـ ـتـ ـل ــق حـ ـت ــى اآلن أي
مـعـلــومــات دق ـي ـقــة» .أم ــا بالنسبة
إلى ما ُيثار حول تشكيل تحالف
«ق ـ ــوى سـ ــوريـ ــا ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة»،
فكشف أن موسكو درســت قائمة
املـشــاركــن فيه «والحـظـنــا وجــود
تـنـظـيـمــات سـبــق أن تـعــاونــت مع
داعش» .وزير الخارجية الروسي
أك ـ ـ ـ ــد «ان ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــاح مـ ــوس ـ ـكـ ــو ع ـل ــى
التعاون مع واشنطن والتنسيق
ّ
الدولية في املجالني
مع الجهات
العسكري واالنساني».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،أعـ ـل ــن وزي ـ ــرا
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ع ـ ــادل
ال ـ ـج ـ ـب ـ ـيـ ــر والـ ـ ـف ـ ــرن ـ ـس ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــوران
فــابـيــوس« ،تــوافــق بلديهما على

حتى املئة ليرة بحسب طــول الخط،
وندرة وجود «امليكروباصات» عليه
ح ـت ــى س ــاع ــات م ـت ـق ــدم ــة م ــن ال ـل ـيــل.
ت ـت ـعــامــل م ـع ـهــا ال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة
ك ــأنـ ـه ــا «م ـ ـي ـ ـكـ ــروبـ ــاصـ ــات» ذات 14
راكبًا ،وتكتفي بمخالفتها شكليًا اذا
ّ
لعدد
«حملت» أكثر من املسموح به ُ ّ
الــركــاب ،لكن ذلــك سريعًا مــا «يغض
عنه البصر بوجود اإلكرامية للدورية
املناوبة» ،بحسب أحد السائقني.
على الجهة املقابلة من املشهد ،يبدو
ال ــراك ــب املـسـتـهـلــك األن ـش ــط الـ ــذي ال

الفروف :هدف عمليات التحالف الدولي إضعاف الجيش السوري (أ ف ب)

إي ـجــاد ح ـلــول سـيــاسـيــة لقضايا
املنطقة :سوريا واليمن والعراق،
إضــافــة ال ــى دع ــم عملية الـســام»
في هذه الدول .
ّ
إال أن ذل ــك ل ــم يـمـنــع الـجـبـيــر من
إعادة تكرار موقف بالده لناحية
«عــدم وجــود مستقبل لألسد في
ّ
أي حـلــول لــأزمــة ال ـســوريــة» ،ألن
الرئيس الـســوري «سبب رئيسي
فــي مــا لـحــق ب ـســوريــا مــن تدمير
وخ ـ ــراب وس ـفــك دم ـ ــاء ،وال يمكن
أن يـكــون ضـمــن أي حــل سياسي

ً
لألزمة مستقبال».
ك ـ ــام ال ـج ـب ـي ــر أت ـ ــى فـ ــي امل ــؤت ـم ــر
الصحافي الــذي عقده مع نظيره
ّ
ال ـف ــرن ـس ــي ،وق ـ ــال خ ــال ــه إن ح ــل
األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ي ـت ــم م ــن خ ــال
خيارين :سياسي عبر «التوصل
ّ
ال ــى ح ــل بتشكيل مـجـلــس لفترة
انـتـقــالـيــة إلدارة ش ــؤون ال ـبــاد»،
ّ
وال ـ ـح ـ ــل الـ ـث ــان ــي عـ ـسـ ـك ــري «م ــن
خـ ــال دعـ ــم املـ ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة
امل ـع ـت ــدل ــة» ...وف ــي ال ـحــال ـتــن« :ال
وجود لألسد».

تقرير

العدناني ّ
يتوعد الجميع:
«فصائل العمالة» ...وموسكو وواشنطن
تـ ّ
ـوعــد تنظيم «داع ــش» روسـيــا بالهزيمة
في سوريا ،بحسب ما جاء في تسجيل
صــوتــي بـعـنــوان «ستغلبني ب ــإذن الـلــه يا
روس ـي ــا» ،لـلـمـتـحــدث بــاســم الـتـنـظـيــم ابــو
محمد العدناني .وق ــال« :هـبــوا يــا شباب
االســام في كل مكان الــى جهاد الــروس
واالمـ ــري ـ ـكـ ــان .انـ ـه ــا ح ـ ــرب الـصـلـيـبـيــن
ع ـل ــى امل ـس ـل ـم ــن ،حـ ــرب امل ـش ــرك ــن عـلــى
املؤمنني» .ووصف الواليات املتحدة بأنها
«ضـعـيـفــة» و«ع ــاج ــزة» ،مـشـيـرًا ال ــى انها
تستعني بروسيا وإيران لتعزيز وضعها
فــي ســوريــا .وأك ــد فــي املـقــابــل أن «الــدولــة
االســامـيــة الـيــوم اقــوى مــن كــل يــوم ،وما
زال ــت تسير مــن ق ــوة ال ــى ق ــوة» .وتباهى
الـعــدنــانــي ب ــأن «امل ـجــاهــديــن» اسـتــدرجــوا

يــوفــر وسـيـلــة نـقــل حــديـثــة كــانــت أم
قديمة إال يستعني بها .طلبة وعمال
وأطـ ـف ــال ون ـ ـسـ ــاء ...ت ــراه ــم يـحـمـلــون
حــاج ـيــات ـهــم وي ـت ـع ـل ـقــون ب ــ«ال ـه ــوب
هوب» دون اكتراث بالزحام.
خــالــد عـ ــودة ،ش ــاب يـعـمــل فــي ســوق
ساروجا ،يقضي يوميًا بني الساعة
والساعتني في نقل قطع الثياب من
ورش جــرمــانــا إل ــى ب ـعــض بـسـطــات
ال ـث ـيــاب ف ــي دم ـش ــق ،ويـتـخـلــص من
زحـ ــام ال ـطــريــق والـتـفـتـيــش بــركــوبــه
ل ـب ــاص ج ــرم ــان ــا – كـ ــرجـ ــات .ي ـق ــول:

الــواليــات املتحدة في السابق الــى حربني
في افغانستان والعراق ،معتبرًا ّأن «هذه
حرب ثالثة تمتد الى الشام وفيها دمارك
وزوالك بإذن الله» .وحذر الفصائل املقاتلة
ضــد الـتـنـظـيــم فــي س ــوري ــا ،مــن مـحــاربــة
«ال ـخ ــاف ــة» ،ووص ـف ـهــا بــ«فـصــائــل ال ــردة
والـعـمــالــة ...فـصــائــل الـعــار فــي كــل مكان
أيتها الحثالة».
كذلك ،اكد العدناني مقتل الرجل الثاني في
التنظيم «ابــي معتز القرشي» ،واملعروف
باسم «ابــو مسلم التركماني» على أيدي
االميركيني .وقال« :فرحت امريكا وطارت
بقتل الشيخ ابي معتز القرشي رحمه الله
واوهمت نفسها بأن ذلك نصر كبير».
(أ ف ب)

«أنـ ـق ــل ك ـي ـســن ك ـب ـيــريــن ي ــوم ـي ــا مــن
الـ ـثـ ـي ــاب وأتـ ـجـ ـن ــب إظ ـ ـهـ ــار ف ــوات ـي ــر
وت ــوق ـي ــف الـ ـح ــواج ــز» .يـ ـح ــاول عــدم
تضييع الــوقــت ،ومــع «سـفــرة الهوب
هوب الطويلة أجدها أكثر أمنًا».
ه ـ ــي س ـ ـفـ ــرة رابـ ـ ـح ـ ــة بـ ـض ــرائ ــب أق ــل
ألص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ــ«س ـ ـك ـ ــان ـ ـي ـ ــا» .زحـ ـ ــام
الـعــاصـمــة ال يـخـيـفـهــم ،وق ـطــع غـيــار
مركباتهم العتيقة متوافرة« .معالجة
حوادثها أبسط من سقاية الزهور»،
نظرًا لقسوة بنيانها وخــوف معظم
السيارات من مزاحمتها!
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العالم

ّ
الحدث
تبدل كل شــيء في األراض ــي المحتلة عــام .48
مشهد ع ــام  2000ي ـعــود إل ــى الــواج ـهــة .ش ـبــان لم
بدالء مليئة
يجدوا حزبًا ينظمهم انطلقوا إلى الشوارع ٍ
بالحجارة يرشقون بها عــدوهــم ،متنقلين مــن خط
مواجهة إلى آخر

الغطاء الذي توفره
إسرائيل للمعتدين
ليس إال عقابًا
لفلسطينيي الـ 48
على تالحمهم مع
إخوتهم (أ ف ب)

فلسطينيو الـ 48

نحن هنا
بيروت حمود

البدايات شائكة ،خصوصًا ملن يعيش
داخــل أراضــي عام  .48يعرف ذلك جيدًا
محتله ،ليل نـهــار ،في
كــل مــن يـصــادف
ّ
ّ
العمل أو الجامعة أو ال ـشــارع .صــارت
األم ــاك ــن تحمل كـ ّـلـهــا أس ـم ـ ًـاء عـبــريــة ال
تشبه وجهه الفلسطيني ،دونما قدرة
على مقاومة أو فعل شيء ضد املحتل،
خوفًا من االعتقال ...أو حرمانه حقوق
الدرجة الخامسة!
لكن ،يوم أمس ،انتفض الشارع .عشرات

اآلالف لبوا النداء متوجهني إلى مدينة
سخنني (الجليل األسفل) للمشاركة في
أكبر تظاهرة شهدتها األراضي املحتلة
عـ ــام  ،1948ب ـع ــدم ــا ال ـت ــزم ــت مختلف
املناطق اإلضراب العام ،مغلقة املدارس
واملحالت التجارية.
التراكم الطويل لالعتداءات العنصرية
ـوث ــق
ال ـي ــوم ـي ــة ل ــاحـ ـت ــال ،الـ ـت ــي لـ ــم ت ـ ّ
إع ــامـ ـي ــا ،وث ـق ـه ــا ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــو ال ـ ـ ـ 48
ف ــي ذاك ــرت ـه ــم ال ـج ـم ـع ـيــة .ال ـق ـشــة الـتــي
قصمت ظهر البعير كــانــت اقتحامات
املستوطنني األخيرة للمسجد األقصى،

القدس تتصدر المواجهة ...والغزيون على الحدود
ّ
مقدسيان ،صباح أمس ،عملية مزدوجة .أطلق أولهما ،وهو بهاء عليان ،النار
نفذ
في حافلة إسرائيلية في القدس قبل أن يسقط شهيدًا ،فيما طعن بالل أسعد
َّ
إسرائيلي ْي وجرح ستة عشر آخرين،
(اعتقل الحقًا) الركاب ،ما أدى إلى مقتل
بينهم ثمانية في حال الخطر .كذلك جرت عملية أخرى في
املدينة ،نفذها املقدسي عالء أبو جمل ،على مقربة من محطة
الحافالت في القدس ،حيث دهس خمسة مشاة ،قتل أحدهم
وأصيب أربعة بإصابات خطيرة .وأيضًا في باب العامود
في البلدة القديمة ،استشهد مقدسي بنيران العدو ،بعدما
نفذ عملية طعن أصيب فيها إسرائيلي .وفي رعنانا ،بالقرب
من تل أبيب ،نفذ الشاب طارق دويك ( 22سنة) عملية طعن،
أصيب خاللها بجروح خطرة ،فيما أصيب إسرائيلي بجراح
متوسطة .وفق وزارة الصحة الفلسطينية ،بلغ عدد الشهداء
منذ بدء االنتفاضة الشعبية مطلع الجاري 30 ،شهيدًا ،من
بينهم سبعة أطفال ،فيما بلغ عدد املصابني بالرصاص الحي
ً
واملطاطي أكثر من  ،1400فضال عن أربعة آالف مصاب
باالختناق جراء الغاز ّ
املسيل للدموع .وأمس فقط جرح نحو  329في الضفة ،و
 42في غزة ،ومن بني الحاالت  20بالرصاص الحي.
(األخبار)

وسـقــوط الـشـهــداء فــي الضفة املحتلة،
وق ـطــاع غ ــزة ،وال ـق ــدس .أيـضــا محاولة
إعدام إسراء عابد ،قبل بضعة أيام ،في
الـعـفــولــة مل ـجــرد كــونـهــا محجبة وذات
مالمح عربية ،شكلت هي األخرى نقطة
فاصلة بالنسبة إليهم.
أمـ ـ ــا الـ ـغـ ـط ــاء ال ـ ـ ــذي تـ ــوفـ ــره امل ــؤس ـس ــة
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة وج ـ ـهـ ــازهـ ــا
القضائي للمعتدين ،مــن مستوطنني
ورج ـ ـ ـ ــال ش ــرط ــة وج ـ ـن ـ ــود ،ف ـل ـي ــس إال
عقابًا لفلسطينيي الــ 48على تالحمهم
ووحدتهم مع إخوتهم في باقي مناطق
فـلـسـطــن .فـفــي الـشـهــر األخ ـي ــر ،وقعت
م ـئ ــات م ــن ح ـ ــاالت االع ـ ـتـ ــداء الـجـســدي
واللفظي ،والـطــرد من العمل .معظمها
لم يوثق ولــم تقدم شكوى فيه ،هــذا ما
شــرحــه األمـ ــن ال ـع ــام لـحــركــة «ك ـف ــاح»،
أيمن حاج يحيى ،لـ«األخبار».
ف ـف ــي ال ـك ــرم ــل ـ ـ ـ ح ـي ـف ــا ،ط ـع ــن ي ـه ــودي
مـتـطــرف فلسطينيًا ف ــي بـطـنــه ،مـســاء
أمس .استطاع الهرب إلى محطة وقود
قــريـبــة وطـلــب ال ـن ـجــدة .وأي ـضــا اعـتــدى
م ـس ـتــوط ـنــون م ـت ـط ــرف ــون ع ـل ــى سـيــدة
فلسطينية من مدينة الطيبة (املثلث)
أص ـي ـبــت إثـ ــر ذلـ ــك بـ ـج ــراح مـتــوسـطــة،
وتلقى فلسطيني يملك دكانًا في مجمع
ت ـج ــاري ف ــي «ك ــري ــات آتـ ــا» بــال ـقــرب من
حيفا ،تهديدًا مــن متطرفني يـهــود ،ما
استدعى طلب حماية شخصية ،بعدما
رف ــض املـجـمــع ال ـت ـجــاري تــوفـيــرهــا لــه.
كذلك في تل أبيب حدث شجار بني فتاة
فلسطينية مــن حـيـفــا ،وش ــاب يـهــودي
داخل سيارة أجرة ،ما دفعه إلى الصراخ
وطلب النجدة ،زاعمًا أن الفتاة حاولت
طعنه .كذلك وثق شريط مصور اعتداء
متطرفني يهود على عامل فلسطيني
في بلدية ديمونا.
مــن املــؤكــد أن ه ــذه االعـ ـت ــداءات ليست

ع ـ ـفـ ــويـ ــة ،ب ـ ــل ه ـ ــي م ـخ ـط ـط ــة وتـ ـج ــري
ضـ ـم ــن دعـ ـ ـ ــوة ت ـح ــري ـض ـي ــة ع ـن ـصــريــة
على فلسطيني  .48كما انتشرت على
وس ــائ ــل االتـ ـص ــال االج ـت ـمــاعــي داع ـيــة
اليهود إلى االبتعاد عن العرب وتبليغ
الشرطة لتفتيشهم .وج ــاء فــي الــدعــوة
أي ـضــا أن «م ــن املـمـكــن أن ي ـكــون هــؤالء
ّ
العرب أصدقاءك في العمل أو املدرسة
منذ  10سنوات .هذا ال يهم .فكل شيء
ت ـغ ـيــر ب ـس ـبــب الـ ــدعـ ــوات الـتـحــريـضـيــة
ف ــي امل ـس ــاج ــد وامل ـ ـ ـ ــدارس ال ـت ــي تجعل
اهتمامهم يتركز على الشهادة فقط».
أيضًا ،ثمة هوس إسرائيلي كبير دخل
أروقـ ـ ــة امل ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة .ف ـقــد أص ــدر
الجيش ،أمس ،تعليمات ملجنديه بمنع
الـنــوم فــي وســائــل الـنـقــل ،الـحــافــات أو

مشاهد تتكرر للمرة
األولى منذ  2000في
مدن الداخل المحتل

إجراءات إسرائيلية جديدة :الجيش إلى الشوارع وتطويق القــ
ضـ ـ ـ ـ َّـيـ ـ ـ ــق اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرار ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات
ض ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــن وال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــود
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن ،الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات أم ـ ــام
قـ ـي ــادتـ ـه ــم ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـنـ ـف ــدت ع ـ ــددًا
مــن الــوســائــل اإلجــرائ ـيــة واألم ـن ـيــة.
وبرزت مفاعيل زخم هذه العمليات
على املواطن اإلسرائيلي الذي بات

ينوون تقليص المدة
الفاصلة لتدمير منازل
المشاركين في العمليات
ي ـش ـع ــر بـ ـفـ ـق ــدان أمـ ـن ــه ال ـش ـخ ـص ــي،
وعـلــى رأس ال ـهــرم الـسـيــاســي الــذي
اضـ ـط ــر إل ـ ــى مـ ـق ــارب ــة ال ـق ـض ـي ــة مــن
زاويـ ـ ـ ـ ــة أن ـ ـهـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار لـ ـلـ ـص ــراع
ال ـ ــدائ ـ ــر ع ـل ــى أرض ف ـل ـس ـط ــن مـنــذ
ً
نـ ـح ــو مـ ـئ ــة عـ ـ ـ ــام ،م ـ ـ ـحـ ـ ــاوال ت ـب ــرئ ــة
سياساته الحكومية ،على مستوى
االس ـ ـت ـ ـي ـ ـط ـ ــان وم ـ ـسـ ــاع ـ ـيـ ــه لـ ـف ــرض
وق ــائ ــع ت ـت ـصــل بــامل ـس ـجــد األق ـص ــى،

ً
فضال عن املجازر التي ارتكبها في
غزة وسائر فلسطني.
وت ـ ـ ـبـ ـ ــرز أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ــذي
شهدته فلسطني أمــس ،بسلسلة من
الـعـمـلـيــات املـتـتــالـيــة ،أن ــه يــأتــي بعد
نحو أسـبــوعــن مــن بــدء هــذا املـســار،
األمر الذي عنى بالنسبة إلى القيادة
والجمهور في إسرائيل ،أن الغضب
الفلسطيني ال ي ــزال وسيبقى ّ
يعبر
عــن نفسه بما تــوافــر لــه مــن وســائــل.
وم ــن أه ــم مــا ان ـطــوى عليه اسـتـمــرار
الـ ـ ــزخـ ـ ــم ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي أنـ ـ ـ ــه أسـ ـق ــط
الرهان على اإلجراءات الردعية التي
سارعت إليها حكومة العدو ،ولهجة
الـتـحــدي الـتــي طبعت كلمة رئيسها
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،أمـ ــام الكنيست
خــاصــة عـنــدمــا أك ــد ضـ ــرورة هزيمة
«اإلره ـ ــاب» ،وأن «أع ــداء إســرائـيــل لم
يتعلموا أن اإلرهاب لن يخضعنا».
بــرغــم ذلـ ــك ،وم ـنــذ الـلـحـظــات األول ــى
الن ـ ـطـ ــاق ه ـ ــذا امل ـ ـسـ ــار ال ـع ـم ـل ـيــاتــي،
اكـ ـتـ ـف ــى نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ب ــالـ ـح ــدي ــث عــن
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ــردعـ ـ ـي ـ ــة

والـعـقــابـيــة ،فــي مـحــاولــة لـلـقــول إنــه
أمــام أعمال «ارهابية» تأتي امتدادًا
ملا يشهده الشرق األوسط ،وال عالقة
له ،بطريقة أو بأخرى ،بالسياسات
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ومـ ـجـ ـم ــل امل ـ ـشـ ــروع
الصهيوني في فلسطني.
وم ـ ـ ــع اش ـ ـ ـتـ ـ ــداد مـ ــوجـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات
أم ـ ــس ،ووقـ ـ ــوع ق ـت ـلــى إســرائ ـي ـل ـيــن،
قرر نتنياهو ،كما ذكر موقع القناة
الثانية فــي التلفزيون االسرائيلي،
خالل مشاورات أمنية ،ضم وحدات
م ــن ال ـج ـيــش إل ــى ال ـش ــرط ــة م ــن أجــل
ضمان األمــن في املــدن اإلسرائيلية.
ووفـ ـق ــا لـ ـلـ ـق ــرار ،س ـي ــوض ــع ال ـج ـنــود
فــي أمــاكــن مثل املفترقات الرئيسية
والتجمعات ،وستعزز الشرطة بقوة
بـشــريــة مــن الـجـيــش ملـســاعــدتـهــا في
«م ـكــاف ـحــة ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي يشنها
الفلسطينيون».
ضمن إطــار الخطة ،طــرح نتنياهو
عـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة،
لـ ـك ــن «ن ـ ـقـ ــاشـ ــا دار ب ـ ـشـ ــأن ت ـن ـف ـيــذ
هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوات ،مـ ـ ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا

ال ـغ ـط ــاء ال ـق ــان ــون ــي لـ ـه ــا» .وإح ـ ــدى
ه ــذه ال ـخ ـط ــوات ال ـتــي ت ـحــدث عنها
نـتـنـيــاهــو ،تـطــويــق األح ـي ــاء شــرقــي

ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدس« ،الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي يـ ـنـ ـطـ ـل ــق م ـن ـه ــا
الفلسطينيون لتنفيذ عملياتهم»،
إض ــاف ــة إلـ ــى خ ـط ــوة أخ ـ ــرى تـتـصــل
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ال ـق ـط ــارات .كــذلــك عـلـيـهــم أال يـنـتـظــروا
طويال في محطات الحافالت لقدومها،
ً
إضــافــة إلــى أنــه جــرى التشديد عليهم
بمنع التواصل عبر «واتــس أب» ونقل
أخ ـبــار العمليات كــي ال يـســاهـمــوا في
حالة البلبلة .وال تزال شرطة االحتالل
تتلقى آالف االتصاالت يوميًا ،فحواها
االشتباه في أحد أو في حقيبة ما على
ال ـط ــري ــق .ك ــذل ــك ت ــزاي ــدت ن ـس ـبــة ش ــراء
اإلســرائ ـي ـل ـيــن ل ـل ـســاح الـشـخـصــي أو
الرشاشات ،وصلت إلــى  ،%500ونحو
ثــاثــة أربـ ــاع ه ــذه النسبة فــي الـقــدس،
فيما أعرب  73في املئة من اإلسرائيليني
عن أنهم يشعرون بأنهم غير آمنني.
إن م ــا ي ـحــدث لـيــس ج ــديـ ـدًا ،ل ـكــن هــذه
البقعة الفلسطينية بالتحديد غابت

عن مشهد الرصاص والقنابل املسيلة
ل ـلــدمــوع مـنــذ  15ع ــام ــا .م ــا الـ ــذي أع ــاد
الـشــريــط إل ــى ع ــام  2000ه ــذه امل ــرة إذًا؟
ال ـش ـبــاب وال ـنــاش ـطــون الفلسطينيون
يـقــولــون إن ال أحــد يحركهم ،ال أحــزاب
وال قادة سياسيني وال رؤساء بلديات،
بل هؤالء القادة السياسيون لعبوا دورًا
في لجم الشبان عام  .2000يفعلون ذلك
اليوم أيضًا ،فهم يتلقون اتصاالت من
رئـيــس السلطة الفلسطينية ،محمود
عـ ـب ــاس ،ي ــدع ــوه ــم ف ـي ـهــا إلـ ــى الـتـهــدئــة
واح ـتــواء املشهد قبل االنـفـجــار الكبير
املرتقب.
أم ـ ــس ،ت ـع ــرض أبـ ـن ــاء سـخـنــن لـكـمــن،
وذل ــك بعدما توجهوا لالعتصام على
مـفـتــرق م ـس ـغــاف ،ف ــوج ــدوا أن البلدية
ـاال يـتـبـعــون لشركة
ق ــد اس ـتــأجــرت رجـ ـ ً
أمــن خــاصــة بـهــدف صـ ّـدهــم وتفريقهم.
ه ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة أجـ ـ ـب ـ ــرت امل ـع ـت ـص ـمــن
عـلــى ال ـع ــودة إل ــى داخ ــل الـقــريــة تالفيًا
لوقوع صدام واشتباك مع أمن الشركة
«حرقتهم»
الخاصة .يقول الناشطون إن ُ
على أبناء القدس ومشاهد اإلعــدامــات
امليدانية هناك ،هي وحدها ما دفعهم
إلـ ــى ال ـت ـف ـك ـيــر بـ ــأن عـلـيـهــم أن يـفـعـلــوا
ْ
عما
شيئًا مــا ،فهم لــم ي ـعــودوا بمنأى ّ
ي ـج ــري ،وال ــرص ــاص الـ ــذي ان ـط ـلــق من
بنادق الجنود اإلسرائيليني في محطة
ال ـحــافــات ف ــي الـعـفــولــة بــات ـجــاه شابة
محجبة مــن الـنــاصــرة ،يمكن أن يتجه
إلـيـهــم فــي أي لحظة بسبب مالمحهم
العربية.
فــي كـفــر مـنــدا (الـجـلـيــل األس ـف ــل) ،أغلق
ال ـش ـبــان ال ـش ــارع الــرئـيـســي ب ــاإلط ــارات
امل ـش ـت ـع ـلــة .حـ ـض ــرت ج ـي ـب ــات الـجـيــش
اإلسرائيلي إلى املكان ،ومن الفور ،بدأ
الجنود بــإطــاق واب ــل مــن قنابل الغاز
ـرد ال ـش ـبــان
وال ـ ــرص ـ ــاص املـ ـط ــاط ــي ،ف ـ ـ ـ ّ
برشقهم بالحجارة .مشهد تكرر للمرة
األولـ ــى فــي ط ـمــرة ،وحـيـفــا ،وي ــاف ــا ،وأم
ال ـف ـح ــم وال ـط ـي ـب ــة وغـ ـي ــره ــا ،م ـن ــذ ع ــام
 .2000األخ ــوان عبيدة ومحمد بشناق
يــرويــان لــ«األخـبــار» حــادثــة اعتقالهما
مــن م ـكــان تـظــاهــرة كـفــر م ـنــدا .ي ـقــوالن:
«هاجمنا الجنود ،أمسكوا بنا ،وبدأوا
بــركـلـنــا وضــرب ـنــا ب ـك ـعــاب ال ـب ـن ــادق .ال
ت ـ ــزال آث ـ ــار ال ـض ــرب ــات ع ـلــى أج ـس ــادن ــا.
كانوا يشتموننا ويتهموننا باإلرهاب،
ثــم كبلوا أيــديـنــا واق ـتــادونــا إل ــى مركز
التحقيق ،ومعنا إيهاب زيدان ومحمود
زعـ ـ ـ ـ ــرور وه ـ ـمـ ــا قـ ـي ــد االع ـ ـت ـ ـقـ ــال ح ـ ّـت ــى
اللحظة».
يرى يحيى أن أحدًا لم ينجح في معرفة
توقيت االنـفـجــار ،وأن مــا أجبر الناس
على التحرك في املناطق ،هو الدفاع عن
وجودهم ،بعدما شعروا بالخطر الذي
بات يهدد حياتهم ومصالحهم ،لذلك،
فإنه «إذا استمر الوضع على هذا النحو،
فلن تستطيع الـقـيــادات السياسية وال
األحزاب جر الشارع إلى التهدئة».

ــدس
بـتـقـلـيــص امل ـ ــدة الــزم ـن ـيــة ال ـفــاص ـلــة
ل ـ ـتـ ــدم ـ ـيـ ــر مـ ـ ـن ـ ــازل امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــن ف ــي
العمليات ب ــدءًا مــن لحظة التنفيذ،
بـ ـج ــان ــب إمـ ـك ــانـ ـي ــة حـ ــرمـ ــان عــائ ـلــة
املـقــاومــن املـشــاركــن فــي العمليات،
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدس ،وس ـ ـحـ ــب
ج ـن ـس ـي ـت ـه ــم إن ك ـ ــان ـ ــوا م ـ ــن ح ـم ـلــة
الجنسية اإلسرائيلية.
ك ــذل ــك ،ذك ــر م ــوق ــع ال ـق ـن ــاة ال ـعــاشــرة
أن ه ــذه الـ ـق ــرارات جـ ــاءت ب ـن ـ ً
ـاء على
املـ ـش ــاورات ال ـطــارئــة ال ـتــي حضرها
«ق ــائـ ـمـ ـق ــام ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ،ومـ ـس ــؤول ــون
رف ـ ـي ـ ـعـ ــو املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى م ـ ـ ــن األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
األمـنـيــة» .وه ــؤالء قــدمــوا للمستوى
الـسـيــاســي خـطـطــا ملــواج ـهــة الــوضــع
القائم.
وســط ذلــك ،لم تنته االنتقادات التي
توجهها الصحافة اإلسرائيلية إلى
نتنياهو .وق ــد كـتــب يــوســي فــورتــر،
ً
متسائال ّ
عما «يبقى
في «هــآرتــس»،
ل ــزع ـي ــم اعـ ـت ــاد الـ ـث ــرث ــرة ب ــأن ــه خ ــال
سـ ـن ــوات ح ـك ـمــه ال ـك ـث ـي ــرة ،وبـفـضــل
س ـي ــاس ـت ــه ،اخ ـت ـف ــت ال ـع ـم ـل ـي ــات مــن

املشهد ،واآلن ،لسخرية الـقــدر ،كتب
عـلـيــه ال ــوق ــوف أم ــام ممثلي الشعب
وإلقاء خطاب على مسافة كيلومترات
م ـ ـع ـ ــدودة مـ ــن ح ـل ـب ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب غـيــر
امل ـت ــوق ــف» .وأض ـ ــاف« :ع ـنــدمــا يـكــون
ك ــل ش ــيء ح ـم ـي ـدًا ،يـنـســب نتنياهو
ذل ــك إل ــى سـيــاسـتــه ،وع ـنــدمــا ينهار
ك ــل ش ـ ــيء ،يـتـهــم ال ـج ـن ــاح الـشـمــالــي
(للحركة اإلســامـيــة) وحـنــن زعبي
وباسل غطاس».
أم ـ ـ ــا ع ـ ــام ـ ــوس هـ ــرئ ـ ـيـ ــل ،ف ـك ـت ــب فــي
«ه ـ ــآرت ـ ــس»« :أكـ ـث ــر م ــن ن ـصــف هــذه
العمليات (الطعن) وقــع في القدس،
وبروفايل (سيرة) الطاعنني يصبح
اكـ ـث ــر وضـ ــوحـ ــا .ك ـل ـه ــم ،ت ـقــري ـبــا مــن
الشبان الصغار ،بينهم أربــع نساء،
وكلهم ليست لديهم سوابق أمنية».
وقال محرضًا« :هناك عامل مشترك
آخــر لغالبيتهم :إنهم سكان القدس
الشرقية ويحملون الهويات الزرقاء
ال ـتــي تـسـمــح لـهــم بــالـتـحــرك بحرية
شبه تامة بني أجزاء املدينة».
(األخبار)
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«حرب استباقية» ضد جيل نجا من التدجين
والـخـســارة ودراس ــة الـظــروف وم ــدى مالءمتها ،أي إن
معز كراجة
تحركهم يمكن وصفه بـ«الجنون الجميل» ،الذي بغيره
ّ
والتفوق على الــذات وواقعها
لو كتبت هذه السطور قبل أيــام قليلة لكانت مقدمتها ال يمكن صنع املعجزات
مختلفة ،ولكان يجب أن نركز على استشراف مستقبل البائس.
هذه االنتفاضة في فلسطني ،ومستقبل املواقف املختلفة ه ــو جـيــل ف ــي س ــن ال ـ ــورد ،وت ـف ـ ّـوق عـلــى نـفـســه وعـلــى
منها .لكن موجة اإلعــدامــات البطيئة بحق األطفال في واقع شعبه وقياداته البائسة ،فركل برجله أسوار تلك
القدس ،والرقصة السادية حول الطفل أحمد مناصرة املــزرعــة السعيدة بما فيها مــن ذل ،وقــد اعتقد القادة
وهو يصارع املــوت ،وتصوير ذلك وتسهيل نشره ،قد أنـهــم أدخ ـلــوا الـشـعــب بأكمله إلـيـهــا ،لتنحصر حياته
أوضــح الـصــورة وجعل مستقبل االنتفاضة واملواقف بــن ال ـخــروج صـبــاحــا سعيًا وراء رزق ــه ،ثــم يـعــود في
منها واق ـعــا ،وأع ــاد تركيب املـشـهــد ،كما فــرض جملة املساء يثرثر وينام محتضنًا هزيمته ومنسجمًا مع
ّ
اعتبارات جديدة ،وفرض كلمة خاصة بحق هذا الجسم ذل ــه .هــذا الـجـيــل رقــع الـثـقــوب الـتــي أحــدثــوهــا فــي وعــي
الـهــامــي املسمى «السلطة الفلسطينية» ،وبـحــق بقية الـنــاس وأسـقــط الـثـقــافــة الــاوطـنـيــة الـتــي ب ــدأت تتغلغل
التركيبة الفلسطينية الحزبية التي أصابها عفن أوسلو فــي إعــامـنــا وم ـقــاالت جــزء كبير مــن مثقفينا ،وهــو
بال استثناء.
ّ ال ـج ـيــل الـ ــذي ب ـع ـشــرة أيـ ــام ف ـقــط أخــرج ـنــا م ــن فـقــاعــة
ر
تعب
ال
ًا،
د
تحدي
والفتيان
األطفال،
بحق
اإلعدامات
هذه
الوهم ووضــع حـدًا لغسل األدمـغــة .خــرج هــؤالء الفتية
ع ــن م ـجــرد حـقــد وم ـحــاولــة قـمــع النـتـفــاضــة سالحها والشباب ليقولوا إن قضيتنا األساسية وطــن محتل
الحجر وما تيسر في املنزل من أدوات ،بل هي سياسة نريد استرداده ،وليس بحثًا عن دولة في الفراغ .وربما
م ــدروس ــة ومـتـعـمــدة ات ـخــذت بـعــد أن تــابـعــت الـحـكــومــة هي سخرية القدر أن تترافق اإلعدامات بحق أبناء هذا
اإلسرائيلية األحداث في األيام العشرة األخيرة وخرجت الجيل مــع صــور محمود عباس وهــو يفتتح شركات
ّ
باستنتاجاتها .هذه الحكومة حتى األمس القريب ظنت اقـتـصــاديــة ويــوقــع اتـفــاقــات تـجــاريــة .ليس هـنــاك أكثر
أن انطالق انتفاضة ثالثة شاملة تربط الضفة املحتلة من هذا املشهد وضوحًا وتلخيصًا للحالة السياسية
ب ـق ـطــاع غ ــزة وب ــال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي اح ـت ـمــال صعب الفلسطينية الراهنة .ليس في األمر مبالغة لو قلنا إن
وبـعـيــد .بــل إن بنيامني نتنياهو ب ــدأ يـقــدم نفسه إلــى هذه االنتفاضة تستحق أن تسمى عن جدارة «انتفاضة
جمهوره وهــو مطمئن إلــى أنــه الذي
الوعي» ،الوعي الذي يخيف االحتالل
استطاع أخيرًا تطبيق فكرة «السالم
أكـثــر مــن امل ــوت .لــذلــك فــإن نتنياهو
االقـتـصــادي» ،على اعتبار أن هناك
ه ــاج ــم واحـ ـت ــج ع ـن ــد ال ـس ـل ـطــة عـلــى
«استقرارًا أمنيًا» لم يسبق له مثيل،
إعــادة بث أغاني االنتفاضة األولــى،
هذا التحرك يمكن
رغــم استمرار االستيطان وتعطيل
وعلى ما يقال في مواقع التواصل
وصفه بـ«الجنون
ما يسمى «عملية السالم».
االجتماعي ،قبل أن يوجعه الحجر
ّ
ـا
ـ
ه
ـ
ن
ـ
ع
ـر
ـ
ـب
هـ ــي ال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة الـ ـت ــي ع ـ
الجميل» الذي يصنع
والسكني ،ألنه ال يريد لهذا الوعي أن
تصاعد عمليات املستوطنني بالقتل
المعجزات
يعود .ربما الساسة اإلسرائيليون
والحرق واإلهانة للفلسطينيني دون
ال ـيــوم يـفـكــرون فــي أن ــه كـيــف لجيل
خشية من رد فعل مقابلّ ،
وعبرت
لم يعاصر حتى االنتفاضة الثانية
ع ـن ـه ــا املـ ـح ــاول ــة الـ ـج ــدي ــة لـتـقـسـيــم
أن ي ـس ـت ـل ـهــم ب ـك ــل ه ـ ــذه ال ـب ـســاطــة
املـسـجــد األق ـص ــى زمـنـيــا ومـكــانـيــا.
روح االنتفاضة األول ــى ويتخذ من
االعتقاد.
هذا
العدو
وقيادة السلطة نفسها كانت تشارك
وســائـلـهــا وســائــل ل ــه ،وه ــو االسـتـلـهــام ال ــذي يمكن أن
فمحمود عباس عندما كرر أكثر من مرة أنه «لن تكون نالحظ آثاره في حديث الفلسطينيني اليوم وانفعاالتهم
هنالك انتفاضة ثالثة وأنــا على رأس السلطة» ،لم يكن وروح التضامن بينهم.
ّ
يعبر عن مجرد موقف سياسي أو أمنية شخصية ،بل ل ـه ــذا ك ـل ــه ،يـسـتـهــدف ال ـع ــدو ه ــذه ال ـف ـئــة وهـ ــذا الـجـيــل،
كان يعطي تقديرًا عمليًا مستندًا إلى نتائج سياساته ويمارس ضده حربًا استباقية قبل أن ينجح في إدارة
منذ عام  2005حتى اليوم.
البوصلة الوطنية إلــى مـســارهــا الصحيح ،لــذلــك يأتي
أيضًا ،ساد تقدير أمني اسرائيلي في السنتني املاضيتني تـصــويــر الـفـيــديــوات لعمليات اإلع ــدام ونـشــرهــا كعمل
ّ
عبر عنه التقرير االستراتيجي ملا يسمى «معهد أبحاث غير عـفــوي ،بــل هــي سياسة موجهة فــي األســاس إلى
األم ــن الـقــومــي» لعامي  2014ـ ـ  ،2015يصف منفذي األم ـهــات واآلبـ ــاء حـتــى يجبرهم ال ـخــوف والــرعــب على
العمليات الـفــرديــة بــ«الــذئــاب املـنـفــردة» ،وكلمة منفردة سجن أبنائهم في البيوت.
هـنــا لـهــا دالل ــة سياسية وأمـنـيــة ،أي إن هــذه العمليات على الصعيد الــداخـلــي ،يجب الـحــذر مــن الــوقــوع تحت
تنفذ بــدافــع فــردي غير منظم .ورغــم صعوبة التعامل وصاية األحزاب السياسية أو برامجها الكالحة ،بل إن
االسـتـخـبــاري معها ،فإنها تبقى غير شــامـلــة ،وكذلك استمرار االنتفاضة وتـنـ ّـوع أساليبها واتـســاع الفئات
تبقى تداعياتها بسيطة .هنا تحديدًا تمثلت املفاجأة املشاركة فيها هو الكفيل بإفراز واقع سياسي جديد،
بالنسبة إلى نتنياهو ،فهذا الفعل الفردي استطاع في وق ـي ــادة محلية ج ــدي ــدة .هـنــا عـلــى األحـ ــزاب وقـيــادتـهــا
ّ
النهاية تحريك الـشــارع لينتقل من الفردية إلــى العمل التقليدية السير خلف هؤالء الشباب وتبني برنامجهم
الجماعي ،وليشمل بقية الضفة ويمتد إلى غزة وحيفا بعيدًا عن منطق الوصاية ،فهي االنتفاضة التي عليها
والناصرة .عنصر املفاجأة األقوى بالنسبة إلى العدو ،أن تسقط أوسلو ثقافيًا ،ثم إعــادة االعتبار لألولويات
وال ــذي دفـعــه إلــى مـمــارســة اإلع ــدام املـيــدانــي وتصويره الوطنية ولثقافة التضامن واالنسجام بني الفلسطينيني.
وبثه ،تمثل في طبيعة الفئة العمرية الفلسطينية التي قلنا في مقالة سابقة في صفحات «األخبار» ،قبل أن
كانت خلف مراكمة هذا الفعل الذي تحول إلى انفجار تنفجر األحداث بهذا الشكل ،إنه تبقى املراهنة على ما
شامل ،وهي بني  15ـ  20عامًا.
بدأ في القدس ،وعلى مبدأ تراكم الوعي والفعل .اآلن ها
هذه الفئة باملفهوم السوسيولجي ال تــزال خــارج إطار هي دائرة الفعل والوعي تتوسع وتتجاوز أسوار القدس،
الـهـمــوم املعيشية واالقـتـصــاديــة ،أي إنـهــا على هامش لــذا يجب املحافظة على هــذه االستمرارية .االنتفاضة
الـنـظــام االجـتـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي ال ــذي تــم ب ـنــاؤه في الحالية لــن تـحــرر فلسطني ولـيــس املـطـلــوب منها ذلــك،
السنوات العشر األخيرة ،والتغيير باملفهوم السياسي ولكن عليها أن تعيد الفلسطيني إلى نفسه وتعيد إليه
غالبًا يأتي ممن يسكنون هذه الهوامش ،ألنهم يتبعون وعـيــه ال ــذي عملوا على تشويهه ،ثــم ترتيب أولــويــاتــه.
ّ
فطرتهم وعفويتهم النقية ،بعيدًا عــن حسابات الربح عليها أن تهدم سياج «املزرعة السعيدة» وذلها.
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االستعداد للمعركة بدعم «تخصصي» من حزب الله والحرس الثوري

معركة بيجي خالل ساعات

وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني
ُإلى بيجي قبل يومين ثم انتقل إلى سوريا ّ .استراح في الغرفة التي
أ ّ
عدت مسبقًا الستقباله ،داخل معسكر يشكل غرفة عمليات أمنية
واستخبارية بقيادة عراقية ،تضم خبراء من الحرس الثوري وحزب
الله .أما المعلومات الميدانية ،فتكشف أن المعركة ستستعر خالل
الساعات القليلة المقبلة الستعادة بيجي كاملة

ّ
األنظار متجهة إلى بيجي ،العقدة التي تتوسط الطريق المؤدي إلى أرض «الخالفة» (األخبار)

قاسم سليماني في بيجي (األخبار)

رضوان مرتضى
كـ ـ ـ ــان الـ ـ ــوقـ ـ ــت وقـ ـ ـ ــت صـ ـ ـ ـ ــاة .ت ــوق ــف
امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــون ألداء صـ ــاتـ ــي املـ ـغ ــرب
والـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــاء .ط ـ ـلـ ــب أح ـ ـ ـ ــد املـ ــراف ـ ـقـ ــن
تــأج ـيــل ال ـص ــاة إل ــى ح ــن ال ــوص ــول
إل ــى ال ـقــاعــدة الـعـسـكــريــة الـتــي نتجه
إل ـي ـهــا ،فــال ـطــريــق ل ــن تـسـتـهـلــك أكـثــر
مــن ثلث ســاعــة ،لكن قــائــد املجموعة
لــم ُيـ ـ ِـرد تــأخـيــر ال ـصــاة أك ـثــرُ .ر ِكـنــت
السيارة عند نقطة للجيش العراقي
ع ـلــى أعـ ـت ــاب م ـص ـفــاة ب ـي ـجــي ،حيث
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــزء األك ـ ـبـ ــر مــن
اإلسالمية».
األرض لتنظيم «الــدولــة ّ
دق ــائ ــق قـلـيـلــة م ـض ــت ،ت ــوض ــأ فيها

كاميرات نهارية وحرارية
ّ
متطورة تراقب تحركات
وليلية
المعسكر المقابل
الجميع ليشرعوا فــي الـصــاة .أفطر
قــائــد املـجـمــوعــة الـصــائــم عـلــى شربة
ماء ثم انطلقنا في طريق العودة إلى
ال ــدرب الــواص ـلــة بــن املـصـفــاة وأحــد
املعسكرات التي يتمركز فيها خبراء
لبنانيون وإيــرانـيــون ُيـشــرفــون على
سير املعارك في تلك البقعة املشتعلة
من ّالعراق .على هذه الطرقُ ،يصبح
ً
التنقل خطرًا ليال .يـتــداول العساكر
هـ ـن ــاك أخ ـ ـبـ ــارًا عـ ــن ك ـم ــائ ــن وت ـس ـلــل
ل ــ«الــدواعــش» نـتــج منها اشتباكات
جــرت عــن ُبعد عـشــرات األمـتــار فقط،
فاملنطقة شبه ّ
مطوقة من جهات ثالث
ّ
من أكثر التنظيمات تشددًا في العالم.
فــي تـلــك الـلـيـلــة ،ك ــان ال ـظــام دام ـســا،
فيما يـخـ ّـيــم ه ــدوء ال تخترقه ســوى
ّ
محركات السيارات الرباعية
أصوات
ّ
الدفع ،التي تقلنا ،إضافة إلى بعض
أصـ ــوات االن ـف ـج ــارات الـعـمـيـقــة الـتــي
تخرق صمت املكان .لم يــدم السكون
ً
ط ـ ــوي ـ ــا .لـ ــم ت ـك ــد ت ـم ــر دقـ ــائـ ــق عـلــى

ينهمر
انطالقنا حتى بدأ الرصاص
ّ
باتجاهنا مضيئًا عتمة الـلـيــل .كنا
نتعرض الستهداف برصاص مدفع
ّ
رشـ ـ ــاش م ــن ع ـي ــار  ٢٣م ـل ــم ،بحسب
قول أحد الراكبني في السيارة .أوقف
السائق السيارة وأطفأ االضواء .كان
ال ـســاتــر ال ـتــرابــي عـلــى ي ـســارنــا ،لكن
الــرصــاص استمر ُيطلق باتجاهنا.
دع ــا «ال ـح ــاج» الـجـمـيــع إل ــى م ـغــادرة
ال ـس ـيــارة ،فانسحبنا مـنـهــا .افـتــرش
الـ ـبـ ـع ــض األرض ،ف ـي ـم ــا بـ ـق ــي أح ــد
ِّ
الـ ـشـ ـب ــان املـ ــراف ـ ـقـ ــن مـ ـت ـ ّـأهـ ـب ــا خـلــف
الـ ـسـ ـي ــارة ب ـس ــاح ــه الـ ـ ــرشـ ـ ــاش .كـنــا
ّ
خمسة ركــاب في السيارة ،ضابطان
عراقيان وآخــران من حــزب الله وأنــا.
ظللنا على مقربة من السيارة ننتظر.
ف ــي ت ـل ــك األث ـ ـنـ ــاء ،ش ــوه ــدت أضـ ــواء
سيارة قادمة من بعيدّ .
تعرضت هي
ّ
األخ ـ ــرى إلطـ ــاق نـ ــار ،لـ ّكــنـهــا أكملت
طــري ـق ـهــا ل ـكــون ـهــا م ـص ــف ـح ــة .مـضــت
دقائق بدت طويلة انتظرنا فيها ً
بناء
ّ
بالتريث إلى حني
على أمر «الحاج»،
يتوقف إطالق الرصاص .كنا نسمع
ـوات تكبيرات قريبة ،قال
حينها أصـ ّ
أحد مرافقينا إنها «أصوات تكبيرات
الــدواعــش» ،فيما ّ
رد آخــر بــأن بينها
«تـكـبـيــرات ون ـ ــداءات جـمــاعـتـنــا» ،أي
ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي .تـ ــا ذل ـ ــك ت ـب ــادل
ّ
اشتد
إلطــاق النار من كال الطرفني.
ّ
إط ــاق الـنــار وتخلله صــوت انفجار
ً
هــدأ بعدها قليال إط ــاق الــرصــاص.
في حمأة تلك املعمعة ،رفع «الحاج»
ً
ن ـظ ــره إلـ ــى ال ـس ـم ــاء ق ــائ ــا« :كـ ــم هي
جـمـيـلــة ال ـ ـيـ ــوم ...ي ــا س ـب ـحــان ال ـل ــه»،
فـ ـ ّ
ـرد آخـ ــر «م ـل ـي ـئــة ب ــال ـن ـج ــوم» .هـنــا
ّ
ّ ً
ضـ ـح ــك ثـ ــالـ ــث ه ـ ـ ـ ــازًا رأس ـ ـ ـ ــه ،م ـع ــل ــا
ضحكه بـ«يا عيني ...حسيت صرنا
ب ـ ّـأج ــواء ش ـ ـهـ ــادة ...ال ـح ـمــد ل ـلــه الـلــي
ّ
ك ــن ــا ص ــل ـي ـنــا» .ه ـنــا أش ـ ــار «الـ ـح ــاج»
بـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة ل ـت ـن ـط ـلــق
كالسهم على الطريق نفسها .أطلقت
بضع رصاصات باتجاهنا ،لكنها لم
ُ
تصب لنتجاوز الخطر.
تـلــك هــي ح ــال الـشـبــاب امل ــراب ــط على

ٌ
جبهة القتال هذه .روتني يكاد ُيصبح
اعتياديًا بالنسبة إليهم ،وال سيما أن
بيجي ،الواقعة ضمن محافظة صالح
ال ــدي ــن والـ ـت ــي ت ـب ـعــد ع ــن ال ـعــاص ـمــة
العراقية بغداد نحو  ۲۱۰كيلومترات
في الطريق املؤدي إلى املوصل ،معقل
«أرض خ ــاف ــة ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة»،
ّ
احتلها مقاتلو التنظيم املتشدد أول
م ــرة ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ق ـبــل أن يتمكن
«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» م ــن اس ـت ــرج ــاع
 ٪٨٠مـنـهــا ،ث ــم سـقـطــت م ـج ــددًا بيد
«الــدولــة اإلسالمية» قبل أن ُيستعاد
ن ـ ـحـ ــو  ٪٢٠م ـ ـن ـ ـهـ ــا .ه ـ ـ ـ ــذه ال ـب ـق ـع ــة

ّ
تحولت إلى نقطة انطالق
الصغيرة
ُ
ملـعــركــة اس ـت ـعــادة بـيـجــي ال ـتــي تـقــرع
طـبــولـهــا ال ـي ــوم .وع ـلــى ه ــذه البقعة،
ُ
ّ
ئذن أهلها
تحولت بضعة منازل ،است ِ
الس ـت ـع ـم ــال ـه ــا ،إل ـ ــى غ ــرف ــة عـمـلـيــات
استخباراتية .مجموعة ضـبــاط من
الـ ـح ــرس الـ ـثـ ــوري وح ـ ــزب الـ ـل ــه ،لـهــم
بــ ٌ
ـاع ط ــوي ــل ف ــي ال ـق ـت ــال ،ي ـســاعــدون
الجيش العراقي و«الحشد» بالعمل
عـلــى ُحـســن سـيــر الـعـمـلـيــات .يتولى
هؤالء التنسيق بني مختلف فصائل
ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي ،وي ـن ـس ـق ــون إل ــى
جــانــب ض ـبــاط مــن الـجـيــش الـعــراقــي

بدء التنسيق مع «مركز بغداد المعلوماتي»
أعـلــن رئـيــس لجنة الــدفــاع واألم ــن فــي الـبــرملــان الـعــراقــي ،أمــس ،أن الـعــراق بدأ
بقصف أهــداف لتنظيم «داعــش» ،بمساعدة مركز استخبارات جديد يضم
ممثلني عن روسيا وإيران وسوريا .وقال حاكم الزاملي ،لوكالة «رويترز» ،إن
املركز االستخباري («مركز بغداد املعلوماتي») الذي يضم ستة أعضاء من
كل دولة ،بدأ العمل منذ أسبوع تقريبًا .وأضاف أنه «اعتمادًا على معلومات من
ّ
املركز قصف سالح الجو العراقي قافلة ،األسبوع الحالي ،كان يعتقد أنها تقل
زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي» .ورأى الزاملي أن من املمكن االستفادة
كثيرًا من املعلومات االستخبارية الروسية ،حتى لو لم ينفذوا ضربات جوية.
فــي غضون ذلــك ،أفــاد مصدر فــي شرطة محافظة صــاح الــديــن بــأن قــوات
مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» تمكنت ،مساء االثنني ،من
السيطرة على مجمع القصور الرئاسية (غربي قضاء بيجي) .وأشار املصدر
إل ــى أن ال ـقــوات املـشـتــركــة تـقـتــرب من
ناحية الصينية (شمالي املحافظة)،
أحـ ــد أهـ ــم م ـع ــاق ــل ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»،
مضيفًا أن «تنظيم داع ــش استخدم
س ـيــارتــن مـفـخـخـتــن ،إال أن ال ـقــوات
املشتركة تمكنت من تدميرهما قبل
الــوصــول إلــى القطعات األمنية غربي
قضاء بيجي» .كذلك ،أكــد املصدر أن
«داعــش» بدأ بحرق كميات كبيرة من
النفط إلعاقة تقدم القوات املشتركة.
(األخبار ،رويترز)

وفـ ـص ــائ ــل املـ ـق ــاوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،فــي
سبيل وضع خطة املعركة وإدارتها.
كذلك يبذلون جهدًا جهيدًا في العمل
االس ـت ـخ ـبــاري لـجـمــع املـعـلــومــات عن
معسكر الـعــدو وا ُسـتـعــداداتــه .يدخل
على هذا الخط «امل ّ
سيرات» ،طائرات
اسـ ـتـ ـط ــاع ومـ ــراق ـ ـبـ ــة ،الـ ـت ــي ت ـجــوب
سـ ـم ــاء ب ـي ـج ــي ،راص ـ ـ ـ ــدة كـ ــل ك ـب ـيــرة
وصـ ـغـ ـي ــرة .إل ـ ــى ج ــان ــب امل ـع ـل ــوم ــات
امل ـس ـت ـقــاة م ــن ال ـه ــارب ــن م ــن مـنــاطــق
سيطرة «داعش» ،ومعطيات ُيحصل
ع ـل ـي ـهــا م ــن إفـ ـ ـ ــادات األس ـ ـ ــرى ال ــذي ــن
ً
ـة ،فـضــا عن
اعتقلتهم أكـثــر مــن جـهـ ّ
رص ـ ــد االتـ ـ ـص ـ ــاالت وت ـع ــق ـب ـه ــا .وك ــل
ه ـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات ي ـس ـل ـم ـهــا «ض ـب ــاط
امل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات» ،ب ـ ـعـ ــد أن «ت ـ ـسـ ـ ّـيـ ــل»
ع ـل ــى الـ ـخ ــرائ ــط ع ـل ــى ه ـي ـئــة أه ـ ــداف
وإح ـ ــداثـ ـ ـي ـ ــات ،إل ـ ــى ك ـت ــائ ــب ال ـح ـشــد
الشعبي.
م ــن ال ـق ــاع ــدة ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي شـمــال
بـيـجــي ،إل ــى ت ــل ب ــوج ــراد م ــن الجهة
ً
الغربية ،وصــوال إلــى مصفاة بيجي
(املـصـفــاة األكـبــر فــي ال ـعــراق) تنتشر
املراصد التي تراقب «خطوط العدو».
كــام ـيــرات ن ـهــاريــة وح ــراري ــة وليلية
م ـت ـط ـ ّـورة ت ــراق ــب ت ـحــركــات املـعـسـكــر
امل ـق ــاب ــل .ح ـشــودهــم واس ـت ـعــدادات ـهــم
وت ـح ـص ـي ـنــات ـهــا وح ـت ــى م ـعــالــم تــدل
على خنادق حفروها أو شرعوا في
حـفــرهــا .فــي ال ـطــرقــات الــواص ـلــة بني
ّ
املــراصــد امل ــوزع ــة ،حـكــايــات متعددة.
«صهريج مفخخ انفجر هنا» ،ال تزال
ب ـق ــايــاه مـعـلـمــا ف ــي ال ـط ــري ــق؛ «ش ــاب
م ــن ال ـح ـشــد قـنـصــه داعـ ــش ع ــن ُبـعــد
ً
 ٤٠٠مـ ـت ــر» ،وث ــال ــث اك ـت ـشــف تـسـلــا
لـلــدواعــش الــذيــن يــأتــون تـحــت جنح
الظالم.
أما أصوات إطالق النار واالنفجارات
فـ ـتـ ـك ــاد ت ـص ـب ــح خ ـل ـف ـي ــة مــوس ـي ـق ـيــة
ألـفـهــا ُحـ ـ ّـراس ه ــذه الجبهة هـنــا .في
تـلــك األثـ ـن ــاءُ ،يـسـمــع أصـ ــوات إط ــاق
ن ـ ــار ،ي ـق ــول م ــراف ـق ـن ــا إن ـه ــا آت ـي ــة مــن
شمال شــرق مصفاة بيجي ،علمًا أن
شـمــال وش ــرق ووس ــط وغ ــرب مدينة
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مصير «ضباط االنقالب» بيد وزير الدفاع
تفاصيل التحقيقات التي
أجراها القضاء العسكري
المصري خالل الشهور
الماضية في قضية
محاكمة  26ضابطًا ،اتهموا
بالتخطيط لقلب نظام الحكم
باالشتراك مع اثنين من
قيادات «اإلخوان المسلمين»،
خرجت للنور .لكن مصدرًا
عسكريًا أكد تأجيل التصديق
على األحكام لدراستها
القاهرة ــ األخبار

ب ـي ـجــي م ـس ـي ـطـ ٌـر عـلـيـهــا م ــن تنظيم
«الــدولــة اإلســامـيــة» ،فيما «جــزء من
شمال املدينة معنا» .وفي ما يتعلق
بــاملـصـفــاةُ ،يسيطر الحشد الشعبي
عـلــى الـجـهــة الـغــربـيــة مـنـهــا .أم ــا خط
ال ـت ـم ــاس ال ـف ــاص ــل ب ــن امل ـع ـس ـكــريــن
فـ ـي ــراوح ب ــن  ٨٠٠م ـتــر و ١٥٠٠متر
في الحد األقصى .وفي هذا السياق،
تكشف مصادر ميدانية لـ«األخبار»
أن س ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة ت ـف ـصــل ع ــن ب ــدء
مـعــركــة اس ـت ـعــادة بـيـجــي ،مــؤكــدة أن
م ـق ــات ـل ــي الـ ـحـ ـش ــد س ـي ـت ـم ـك ـن ــون مــن
استرجاع املدينة خالل فترة قصيرة
بعد بــدء املعركة .وتشير املعلومات
ّ
إل ــى أن ق ـي ــادة الـتـنـظـيــم امل ـت ـشــدد لم
تستقدم حشودًا كبيرة من املقاتلني
عـ ـل ــى غـ ـي ــر عـ ــادت ـ ـهـ ــا ألسـ ـ ـب ـ ــاب غ ـيــر
مـ ـ ـح ـ ــددة ،ع ـل ـم ــا ب ــأن ــه لـ ـي ــس لــدي ـهــم
القدرة على الصمود في وجه هجوم
ّ
«الحشد» ،بل يتكلون على الهجمات
ّ
ّ
االرتدادية ،أي الكر بعد الفر .وهذا ما
يـطــرح تحديًا فشل فيه الحشد غير
م ـ ّـرة ،لجهة «تثبيت املـكــان امل ـحـ ّـرر».
وتعتبر املصادر أن «انطالق املعركة
مسألة ساعات» ،وال سيما أن «الحاج
قاسم» سليماني ،قائد فيلق القدس،
وص ـ ـ ــل قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون مــع
ـراف على
الـقـيــادة الـعــراقـيــة فــي االشـ ـ ّ
امل ـعــركــة .وكـشـفــت امل ـص ــادر أن ــه عقد
ّ
الضباط لالطالع
اجتماعات مع كبار
على االسـتـعــدادات الـجــاريــة .األنظار
ّ
كلها متجهة إلى بيجي ،العقدة التي
تـتــوســط ال ـطــريــق املـ ــؤدي إل ــى أرض
«ال ـخ ــاف ــة اإلس ــام ـي ــة» ف ــي املــوصــل.
ُ
ُ
«ع ـق ــدة» تـجـمــع امل ـص ــادر العسكرية
ُ
على أنها ستستعاد قريبًا جدًا .فهل
تكون الفلوجة ،الواقعة في محافظة
األنبار ،على الالئحة بعد بيجي ،وال
ّ
املسربة تتحدث
سيما أن املعلومات
عن دور أميركي يدفع إلــى استبعاد
ّ
اقتحام «الحشد» للفلوجة بإشراف
إيـ ــرانـ ــي مـ ــع ع ـل ـم ــه ب ـ ـقـ ــدرة ال ـح ـش ــد،
فينجح اإليراني حيث فشل األميركي
سابقًا؟

بـعــد أك ـثــر م ــن سـتــة أش ـهــر عـلــى إع ــان
إحـبــاط محاولة انـقــاب ضـبــاط جيش
سابقني وآخرين في الخدمة بالتعاون
مــع ق ـيــادات إخــوانـيــة ،كشفت تفاصيل
الئحة االتهام الخاصة باملتهمني الذين
يصل عددهم إلى  26ضابطًا من القوات
املصرية املسلحة باإلضافة إلــى اثنني
من قيادات جماعة «اإلخوان املسلمني»
املحظورة .فوفقًا ألمــر اإلحالة الصادر
ف ــي ال ـق ـض ـيــة رقـ ــم  2015/3ع ــن إدارة
املدعي العام العسكري ،من بني املتهمني
أربـعــة ضباط متقاعدين هــاربــن ُحكم
عليهم غيابيًا ،أحدهم برتبة عقيد .أما
بــاقــي املتهمني الـبــالــغ عــددهــم  ،22فإن
من بينهم ضابطني متقاعدين أحدهما
برتبة عميد ،فيما قبض على عشرين
من املتهمني أثناء خدمتهم في القوات
املسلحة ،ومن بينهم عميد وعقيدان.
ه ــذه امل ـع ـلــومــات أورده ـ ــا مــوقــع «م ــدى
مـ ـص ــر» اإلخ ـ ـ ـبـ ـ ــاري ،ع ـق ــب ت ـم ـك ـنــه مــن
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ق ـ ــرار إح ــال ــة املـتـهـمــن
إلــى املحكمة العسكرية الـتــي أصــدرت
حكمًا في آب املاضي لم تعلن تفاصيله
ول ــم يـسـمــح ب ـت ــداول أوراق ـ ــه ،عـلـمــا بــأن
امل ـت ـه ـم ــن ق ـب ــض ع ـل ـي ـهــم فـ ــي ن ـي ـســان
املاضي.
وشملت القضية القياديني اإلخوانيني
حـلـمــي الـ ـج ــزار وم ـح ـمــد ع ـبــد الــرحـمــن
رمـ ـ ـض ـ ــان ،وص ـ ـ ـ ــدر ب ـح ـق ـه ـم ــا أحـ ـك ــام
بــال ـس ـجــن امل ــؤب ــد غ ـيــاب ـيــا ،وهـ ــي امل ــدة

نفسها التي حكم بها خمسة ضباط،
ف ـي ـمــا راوحـ ـ ــت أحـ ـك ــام ب ــاق ــي املـتـهـمــن
بــال ـس ـجــن ملـ ــدد م ــا ب ــن  10و 15سـنــة.
لـكــن األح ـكــام لــم تصبح واجـبــة النفاذ
حـتــى اآلن ،بسبب ع ــدم تـصــديــق وزيــر
الدفاع عليها .لكن املتهمني يخضعون
للحبس في السجن الحربي ،وال يسمح
ب ـ ــزي ـ ــارات ذويـ ـه ــم ل ـه ــم إال ب ـضــوابــط
وإجراءات شديدة.
التحقيقات مع املتهمني جرت داخل مقر
«امل ـخــابــرات الـحــربـيــة» حـيــث خضعوا
لالحتجاز ملــدة قبل نقلهم إلــى السجن
ال ـحــربــي وف ـق ــا لـلـمـعـلــومــات امل ـتــوافــرة
عــن القضية ،مقابل نفي وزارة الدفاع
وجـ ــود ه ــذه الـقـضـيــة ف ــي وق ــت ســابــق
لرغبتها عن نشر معلومات عنها.
مصدر عسكري تحدث إلى «األخبار»
ً
قــائــا إن «ع ــدم تصديق وزي ــر الــدفــاع
ع ـلــى ال ـح ـكــم ح ـتــى اآلن يـعـنــي أن ــه لم
يـتـخــذ قـ ــرار ن ـهــائــي ب ـش ــأن ال ـض ـبــاط،
خ ــاص ــة أن ال ـق ـض ـيــة ت ـل ـقــى اه ـت ـمــامــا
خــاصــا م ــن ك ــل ق ـي ــادات ال ـج ـيــش ،ولــم
تـكــن ه ـنــاك رغ ـبــة فــي اإلف ـص ــاح عنها
ل ــوس ــائ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــام» ،ل ـك ـن ــه ل ـف ــت إل ــى
أن ال ـق ــرار الـنـهــائــي بــالـتـصــديــق على
األحكام قد يصدر في أي وقت .املصدر

الـ ـ ــذي تـ ـح ــدث بـ ـش ــرط إخ ـ ـفـ ــاء اس ـم ــه،
ق ـ ــال إن غـ ـي ــاب ح ـك ــم ب ـ ــاإلع ـ ــدام عـلــى
أي مــن املتهمني يــؤكــد أنــه ال ضــرورة
السـتـعـجــال تطبيق الـحـكــم ،نــافـيــا ما
تردد عن تعرض الضباط للتعذيب أو
تلفيق القضية لهم «كما حاول بعض
أقربائهم الترويج».
حــاولــت «األخ ـبــار» االتـصــال بأكثر من
مـســؤول ســابــق فــي الـقـضــاء العسكري
ل ـك ـن ـهــم رفـ ـض ــوا ج ـم ـي ـعــا ال ـت ـط ــرق إلــى
الـقـضـيــة ،مــؤكــديــن أن هـنــاك تعليمات
عليا بمنع الـحــديــث عــن ه ــذه القضية
مـ ــن م ـك ـت ــب وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ،نـ ـظـ ـرًا إل ــى
حساسيتها ،وألنــه ال توجد معلومات

القرار النهائي
بالتصديق على األحكام
قد يصدر في أي وقت

من جلسة أمس لمحاكمة متهمين باالنتماء إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» (آي بي ايه)

كافية حولها باستثناء الــدائــرة التي
نظرت فيها.
ب ــرغ ــم ذل ـ ــك ،ت ـظ ـهــر ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـتــي
أجرتها النيابة العسكرية أن املتهمني
اشتركوا منذ كانون الثانير  2011حتى
القبض عليهم في اتفاق جنائي بغرض
ارتـكــاب جريمة «املـحــاولــة بالقوة قلب
وت ـغ ـي ـي ــر دس ـ ـتـ ــور ال ـ ــدول ـ ــة ون ـظــام ـهــا
الجمهوري وشكل الحكومة» ،وجريمة
«املـ ـح ــاول ــة ب ــال ـق ــوة احـ ـت ــال شـ ــيء مــن
املـبــانــي الـعــامــة أو املخصصة ملصالح
حكومية أو ملــرافــق عامة أو ملؤسسات
ذات نفع عام» ،وهي :مقر األمانة العامة
لـ ــوزارة ال ــدف ــاع ومـقــرهــا ال ـع ــام ،وإدارة
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ـح ــربـ ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـطـ ــاع،
واإلذاعــة والتلفزيون املصري ،ومدينة
اإلنـ ـت ــاج اإلع ــام ــي ،ووزارة الــداخـلـيــة
قـطــاع األم ــن الــوطـنــي ،والـبـنــك املــركــزي
املصري .ويعاقب قانون العقوبات على
الجريمتني املذكورتني بالسجن املؤبد
أو املشدد.
واتهمت النيابة الضباط باالتفاق على
الخروج على «طاعة رئيس الجمهورية
وم ـن ــاه ـض ــة ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـت ــي تـتـبـعـهــا
الــدولــة فــي املـجــال الــداخـلــي ،والترويج
ل ــذل ــك ف ــي أوسـ ـ ــاط الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة».
ك ــذل ــك ات ـه ــم امل ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـع ـس ـكــري
املتهم السابع (الرائد مصطفى محمد
مصطفى) بتهمة إضافية هي مخالفة
امل ـ ــادة ( 80ب) م ــن ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات،
الـ ـت ــي ت ـع ــاق ــب «ب ــال ـس ـج ــن ك ــل مــوظــف
ع ــام أفـشــى س ـرًا مــن أسـ ــرار ال ــدف ــاع عن
ال ـب ــاد» ،وذل ــك لـتـقــديـمــه إل ــى الـقـيــادي
اإلخ ــوان ــي ،حـلـمــي الـ ـج ــزار ،مـعـلــومــات
تتعلق بالقوات املسلحة وتشكيالتها
وع ــن طـبـيـعــة ال ـت ــدري ــب داخـ ــل ال ـق ــوات
املسلحة والتسليح والصالحية الفنية
لـلـمــركـبــات وامل ــدرع ــات وع ــاق ــة ال ـقــادة
وغيرها من املعلومات.
وي ـ ــواج ـ ــه امل ـت ـه ـم ــون ج ـم ـي ـعــا تـهـمـتــي
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب واالنـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام إل ـ ـ ــى ج ـم ــاع ــة
إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة «م ـ ـ ــع ع ـل ـم ـه ــم ب ــأغ ــراضـ ـه ــا
املتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام
الــدسـتــور والـقــوانــن ،ومـنــع مؤسسات
الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة
مهماتها ،واإلضــرار بالوحدة الوطنية
وال ـســام االجـتـمــاعــي» .ويـنــص قــانــون
العقوبات على تشديد عقوبة التهمتني
«إذا كـ ــان ال ـج ــان ــي م ــن أف ـ ـ ــراد ال ـق ــوات
املسلحة».

«تفريعة» السويس لم تنجح
في زيادة اإليرادات؟
سيناء ــ زياد سالمة
ف ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــادرة غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة ،ت ــوق ــف
«مـ ـ ــركـ ـ ــز املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات» فـ ـ ــي م ـج ـلــس
الـ ـ ــوزراء امل ـص ــري ع ــن إصـ ــدار الـبـيــان
الشهري إليرادات قناة السويس منذ
ثــاثــة أش ـهــر م ـتــواص ـلــة ،بـعــدمــا كــان
ه ــذا ال ـب ـيــان ي ـصــدر ب ـص ــورة شهرية
منتظمة ،ويوزع على وسائل اإلعالم،
على مدار عشرات السنوات.
مسؤولون في املركز ذكــروا أن «قسم
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة واإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» فــي
«هيئة قـنــاة الـســويــس» هــو املـســؤول
عــن الـتــواصــل مــع الـصـحــافـيــن ،ومــن
مـهـمــاتــه إرسـ ــال الـبـيــان الـشـهــري عن
إيـ ــرادات قـنــاة الـســويــس .فــي املـقــابــل،
يـقــول رئـيــس الـقـســم ،ط ــارق حسنني،
إن الهيئة مهمتها أن تــرســل شهريًا
بيان اإلي ــرادات إلــى مركز املعلومات
فــي الـحـكــومــة ،وهــو الجهة املسؤولة
عن نشره.
في ظل تحميل املسؤوليات والتقاذف
غ ـي ــر املـ ـفـ ـه ــوم ،أش ـ ـ ــارت مـ ـص ــادر إل ــى
أنــه فــي بيان حركة املــاحــة لشهر آب

املاضي ،تبني وجود تراجع في حجم
الحموالت التي بلغت  89مليونًا و55
ألف طن ،مقابل  89مليونًا و 144ألف
طــن قـبــل بـشـهــر ،فـيـمــا حـقـقــت الـقـنــاة
ارتـ ـف ــاع ــا ط ـف ـي ـفــا فـ ــي أعـ ـ ـ ــداد ال ـس ـفــن
العابرة بلغ  0.5في املئة.
ي ـشــرح م ـس ــؤول اإلع ـ ــام األس ـب ــق في
قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس ،يـ ـس ــري أح ـ ـمـ ــد ،أن
«بـ ـي ــان اإلي ـ ـ ـ ــرادات ي ـخ ــرج م ــن امل ــرك ــز
اإلعـ ــامـ ــي ل ـه ـي ـئــة قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس»،
مضيفًا« :كنت أراجعه بنفسي نهاية
ك ــل ش ـه ــر ق ـب ــل إرسـ ــالـ ــه إلـ ــى وس ــائ ــل
ال ـص ـح ــاف ــة واإلع ـ ـ ـ ـ ــام .املـ ـطـ ـل ــوب مــن
إدارة ق ـن ــاة ال ـســويــس الـشـفــافـيــة في
إعالن األرقــام ومصارحة الــرأي العام
ب ـمــا ي ـج ــري» .وط ــال ــب أح ـمــد بــإعــان
اإلي ـ ـ ـ ــرادات ش ـه ــري ــا ك ـم ــا كـ ــان ي ـحــدث
على مدار عشرات السنوات املاضية،
خاصة «أننا دخلنا في مرحلة تراجع
الـ ـ ـح ـ ـم ـ ــوالت ،وهـ ـ ــو م ـن ـح ـن ــى خـطـيــر
اقتصاديًا».
وقـ ـ ــد ك ـش ـف ــت بـ ـي ــان ــات «هـ ـيـ ـئ ــة ق ـن ــاة
ال ـســويــس» عــن تــراجــع إيــرادت ـهــا من
رسوم عبور السفن خالل آب املاضي

كانت الحكومة
قد استثمرت  4مليارات
دوالر لشق التفريعة
الجديدة

بنحو  %9.4مقارنة بآب  .2014كذلك
سجلت إيــرادات آب املاضي تحصيل
 462.1مليون دوالر مقابل  510ماليني
ف ــي امل ـ ــدة امل ـق ــاب ـل ــة ،أي بـ ـف ــارق 47.9
مليون دوالر .لكن ارتفع عــدد السفن
املارة في قناة السويس بمعدل ثماني
سفن فقط خالل آب ،مقارنة بمعدالت
العبور في املدة من العام املاضي ،فقد
عبرت  1585سفينة ،مقابل  ،1577أي
بزيادة  %0.5فقط.
تأتي هذه النتائج في ظل بدء تشغيل
الـقـنــاة الـجــديــدة فــي ال ـســادس مــن آب

املاضي ،علمًا بأن الحكومة املصرية
استثمرت أربعة مليارات دوالر لشق
قـنــاة مــوازيــة للممر املــاحــي الحالي
على طول  72كلم.
وت ـع ــرض ــت ال ـق ـن ــاة مل ــؤش ــرات سلبية
على مستوى نوعيات السفن العابرة،
م ـن ـه ــا انـ ـخـ ـف ــاض سـ ـف ــن الـ ـح ــاوي ــات
بـنـسـبــة  ،%10وس ـفــن ال ـصــب ،%1.8
وسفن  ،2.9% BULK CARRوناقالت
السيارات  .%13.2أما أبــرز املؤشرات
اإلي ـجــاب ـيــة لـشـهــر آب امل ــاض ــي ،فـكــان
عـ ـب ــور  39س ـف ـي ـنــة «رورو» ب ــزي ــادة
 %116عن آب .2014
يعلق الخبير االقـتـصــادي مصطفى
ال ـق ــرق ــاري ب ــأن غ ـي ــاب ال ـش ـفــاف ـيــة من
إدارة ق ـن ــاة ال ـســويــس وإخـ ـف ــاء بـيــان
اإليـ ـ ــرادات ال ـش ـهــري ،وكــذلــك املــواربــة
ب ـش ــأن إظـ ـه ــار أسـ ـب ــاب الـ ـت ــراج ــع فــي
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات «الـ ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــدأ مـ ـن ــذ ش ـهــر
نيسان املــاضــي» ،كلها عــوامــل تؤكد
أن اإليـ ــرادات قــد انخفضت «بـصــورة
خ ـط ـي ــرة» ب ــرغ ــم أن م ــن امل ـف ـت ــرض أن
يـحــدث الـعـكــس ،خــاصــة بـعــد افتتاح
التفريعة الجديدة.
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شبر في اليمن
الحوثي :سنطرد الغزاة من كل ٍ
في الذكرى الثانية
والخمسين لثورة جنوب اليمن
على االستعمار البريطانيّ ،
شدد
السيد عبد الملك الحوثي على طرد
الغزاة الحاليين مثلما طرد اليمنيون
الغزو البريطاني في السابق ،مجددًا
الدعوة إلى التعبئة على كل الصعد
لمواجهة االحتالل ودحره من كل شبر
في اليمن

أع ـل ــن زع ـي ــم ح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»،
السيد عبد امللك الحوثي ،أن الشعب
اليمني قادر على طرد الغزاة من كل
شـبــر ف ــي األراض ـ ــي الـيـمـنـيــة ،مثلما
ط ــرد ف ــي ال ـســابــق ال ـغ ــزو الـعـثـمــانــي
وال ـب ــري ـط ــان ــي .وأك ـ ــد أن ك ــل منطقة
احتلوها «سيخرجهم شعبنا منها»،
م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه إذا ك ـ ــان امل ـس ـت ـع ـمــران
ال ـع ـث ـم ــان ــي وال ـب ــري ـط ــان ــي ق ــد مـكـثــا
لفترات طويلة في اليمن ،فإن «الواقع
هذه املرة سيكون مختلفًا».
وفي الذكرى الـ  52لثورة « 14أكتوبر»
على االستعمار البريطاني وملناسبة
ح ـل ــول رأس ال ـس ـنــة ال ـه ـجــري ــة ،أق ــام
الـحــوثــي س ــردًا ديـنـيــا تــاريـخـيــا ،أكــد
خالله أن النظام السعودي يشبه
من ً ّ
أوال «كفار مكة» و«الجاهلية األولى».
ووص ــف الـحــوثــي الـنـظــام السعودي
ً
قائال إنه يشبه مجتمع قريش الذي
َ
والكبر والبطر»،
يتسم بـ «الهمجية ِ

مقابل الصورة التي يمثلها مجتمع
«األن ـ ـصـ ــار» الـيـمـنــي الـ ــذي يـتـمـ ّـيــز بـ
«اإلي ـثــار والـصـبــر وال ـبــذل والـعـطــاء».
وأكد أن هذا النظام الذي «يقدم نفسه
ع ـلــى أن ــه ن ـظ ــام دي ـن ــي يـمـثــل حقيقة
اإلس ــام وجــوهــره» ،هــو فــي الحقيقة
«الـ ـ ـي ـ ــد األقـ ـ ـ ـ ــذر واألب ـ ـ ـطـ ـ ــش ألم ـي ــرك ــا
وإسرائيل».
وش ــدد الـحــوثــي عـلــى أن لــذكــرى «14
أك ـت ــوب ــر» دالالت م ـه ـمــة أب ــرزه ــا أنــه
مهما كــانــت قــوة املعتدي وإمكاناته
يمكن هزيمته وطــرده ،داعيًا الشعب
الـيـمـنــي إل ــى وع ــي حقيقة أن بلدهم
م ـح ــط أط ـ ـمـ ــاع ،وأن ـ ــه فـ ــي املـسـتـقـبــل
س ـي ـكــون ه ـن ــاك م ــن يـطـمــع بــاحـتــال
ه ــذا الـبـلــد أي ـضــا .وأك ــد أن اليمنيني
بـفـطــرتـهــم اإلن ـســان ـيــة ال يـمـكـنـهــم أن
يقبلوا باستباحة أرضهم ،معتبرًا في
سياق متصل أن «عمالء الغزو أعطوا
العدوان أكثر بكثير مما كسبوا».

واسـ ـتـ ـع ــاد ال ـح ــوث ــي ت ــاري ــخ تـعــامــل
ً
بــري ـطــان ـيــا م ــع امل ـن ـط ـق ــة ،م ـت ـســائــا:
«مــن الــذي مــزق املنطقة العربية الى
دوي ـ ـ ــات؟ ومـ ــن ال ـ ــذي ص ـنــع ال ـك ـيــان
اإلســرائـيـلــي فــي املنطقة؟ ومــن الــذي
ان ـ ـشـ ــأ الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي وج ـع ـلــه
ً
كيانًا ينشر آف ــات فــي األم ــة» ،قــائــا:
«البريطاني هــو مــن صنع إسرائيل
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدد املـ ـ ـق ـ ــدس ـ ــات وت ـح ـظ ــى
بتحالف مع بعض دول املنطقة».
وق ـ ـ ــال الـ ـح ــوث ــي« :عـ ـب ــر االسـ ـتـ ـف ــادة
مـ ــن ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،ش ـع ـب ـن ــا قـ ـ ـ ــادر عـلــى
ط ــرد ال ـغ ــزاة وع ـلــى كـســر واملـحـتـلــن
ودح ــره ــم م ــن ك ــل شـبــر م ــن ال ـب ــاد»،
مـتــابـعــا أن املـهــم لتحقيق ذل ــك «هــو
التحرك والتصدي ملحاوالت االعداء،
وأن يـتـحــرك الـ ـق ــادرون عـلــى الـقـتــال
إلى معسكرات التدريب والجبهات».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن رفـ ــض ال ـس ـعــوديــن
مبادرة «النقاط السبع» ،يكشف أنهم

يريدون فقط احتالل اليمن.
وفيما دعا قطاعات الشعب املختلفة
إلـ ـ ــى م ــواصـ ـل ــة ال ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
واملعنوية واملادية ملواجهة االحتالل،
قـ ـ ـ ــال« :سـ ـنـ ـق ــات ــل ون ـ ــواج ـ ــه ونـ ــدافـ ــع
ع ـ ــن ح ــري ـت ـن ــا وعـ ـ ــن ك ــرامـ ـتـ ـن ــا وع ــن
أرضـنــا وعرضنا وشــرفـنــا ،هــذه هي
مسؤوليتنا».
وأشـ ــار الـحــوثــي إل ــى مــا تـشـهــده في
فلسطني في الوقت الراهن ،مؤكدًا أن
للنظام الـسـعــودي إسـهــامــا أساسيًا
فـ ــي مـ ــا ت ـف ـع ـلــه إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .وق ـ ـ ــال إن
إسرائيل ونـظــام آل سعود يتبادالن
ال ـخ ــدم ــات ،إذ إن إس ــرائ ـي ــل شــاركــت
ف ــي الـ ـع ــدوان ون ـق ـلــت ق ـبــل أيـ ــام فقط
أسلحة إلى قاعدة خميس مشيط في
ً
السعودية ،مؤكدًا أن كال ًمنهما يمثل
«يدًا قذرة إجرامية خدمة ألميركا في
املنطقة».
(األخبار)

ولد الشيخ :العودة إلى محادثات السالم أو تفاقم األزمة

أنباء عن انسحاب قوات الغزو من باب المندب
وقت جددت فيه
في ٍ
السعودية رفضها المضي في محادثات
السالم التي دعا المبعوث الدولي
اسماعيل ولد الشيخ إلى العودة إليها
سريعًا «وإال فاألوضاع ستزداد خطورة»،
أفادت أنباء بانسحاب قوات التحالف
والمجموعات المسلحة من باب المندب
إلى لحج جنوبًا
ّ
ي ـس ـت ـمـ ّـر ال ـت ـع ــن ــت الـ ـسـ ـع ــودي ت ـجــاه
ّ
ال ـت ـق ــدم ف ــي أي مـسـعــى ل ـب ـل ــورة حــل
لـ ــأزمـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ،ح ـي ــث أك ـ ــد وزيـ ــر
الخارجية الـسـعــودي ع ــادل الجبير،
أم ـ ـ ــس ،أن وق ـ ــف الـ ـقـ ـت ــال فـ ــي ال ـي ـمــن
«بـيــد الـحــوثـيــن و(الــرئ ـيــس السابق
ع ـل ــي ع ـب ــدال ـل ــه) ص ــال ــح» ف ــي تــأكـيــد
عـلــى م ـضـ ّـي ال ـس ـعــوديــة ف ــي تجاهل
نتائج املحادثات السابقة واملـبــادرة
االخيرة لحركة «أنصار الله» وحزب
«امل ــؤت ـم ــر» ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـعـمــانـيــة
مسقط .وقد حذر املبعوث الدولي إلى
اليمن ،اسماعيل ولــد الشيخ ،أمــس،
مــن «خ ـط ــورة االوض ـ ــاع فــي الـيـمــن»،
داعـ ـي ــا إلـ ــى ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى م ـح ــادث ــات
السالم.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـد ول ـ ـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـي ـ ــخ ،عـ ـ ـب ـ ــر م ــوق ــع
«فـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» ،م ـ ـحـ ــادثـ ــات الـ ـس ــام
«ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار الـ ــوح ـ ـيـ ــد إلنـ ـ ـق ـ ــاذ ال ـي ـم ــن
والـشـعــب» ،مشيرًا إلــى أن «االوضــاع
ف ــي ال ـي ـم ــن م ــرش ـح ــة ل ـب ـل ــوغ م ــراح ــل
ال ـخ ـط ــورة خـ ــال ف ـت ــرة ق ـيــاس ـيــة ،ما
لــم تـتــم ال ـعــودة الـســريـعــة ال ــى سبيل
م ـ ـحـ ــادثـ ــات الـ ـ ـس ـ ــام كـ ـخـ ـي ــار ب ــدي ــل
ووحيد إلنقاذ هذا البلد وشعبه».
م ــن ج ـه ـتــه ،جـ ــدد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـي ـم ـنــي ب ــال ــوك ــال ــة ،ري ـ ــاض يــاســن،
أمس ،رفضه للحوار مع «أنصار الله»
وحــزب «املؤتمر»« ،قبل تطبيق قرار
مـجـلــس األمـ ــن  2216بـشـكــل كــامــل».
وقال ياسني ،في مؤتمر صحافي في
الــريــاض ،إن صــالــح «سـيـبــدأ مرحلة
جديدة بتحريك الجماعات اإلرهابية
لتهديد البالد كآخر ورقة له لتنفيذ
االغ ـت ـي ــاالت وال ـه ـج ـمــات امل ـس ـل ـحــة»،
مضيفًا أن الرئيس السابق «سيحرك
املـنـظـمــات اإلرهــاب ـيــة ،مـثــل تنظيمي
داع ـ ــش والـ ـق ــاع ــدة ،ل ـي ـب ــدأوا مــرحـلــة

أطلق الجيش و«اللجان الشعبية» أربعة صواريخ كاتيوشا على معسكر كوفل في مأرب (أ ف ب)
أخيرة داخــل عــدن» ،الفتًا إلــى أنــه تم
رصد الكثير من تحركات صالح هذه،
«لكن محاوالته ستبوء بالفشل».
ووردت أنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء ،يـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــس ،عــن
انسحاب ق ــوات الـغــزو واملجموعات
املسلحة ُمــن املناطق املحيطة بباب
املـنــدب وذبـ ــاب ،وســط غ ــارات ّ
جوية
كثيفة .وبـحـســب م ـصــادر عسكرية،
عــادت قــوات التحالف مــع املسلحني
املـ ــؤيـ ــديـ ــن لـ ـه ــا إل ـ ــى مـ ـن ــاط ــق رأس
العارة وخور عميرة في لحج .وعلى
ال ـ ـ ّخـ ــط الـ ـس ــاحـ ـل ــي الـ ـغ ــرب ــي أيـ ـض ــا،
شــنــت طــائــرات التحالف غ ــارات هي
األع ـ ـنـ ــف ع ـل ــى م ــدي ـن ــة امل ـ ـخـ ــا ،فـيـمــا
اسـ ـتـ ـه ــدف م ـي ـن ــاء امل ــديـ ـن ــة وأحـ ـي ــاء
سكنية ومناطق متفرقة فيها تحت

غ ـ ـطـ ــاء جـ ـ ـ ـ ّـوي ك ـث ـي ــف م ـ ــن طـ ــائـ ــرات
التحالف .وكانت املعارك التي دارت
ف ــي االي ـ ــام املــاض ـيــة لـلـسـيـطــرة على
باب املندبّ ،أدت إلى سقوط عشرات
ال ـق ـت ـلــى والـ ـج ــرح ــى ف ــي م ــواج ـه ــات
دارت فــي مدينة ذب ــاب ،حيث أفــادت
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر عـ ـسـ ـك ــري ــة بـ ـ ـ ــأن وحـ ـ ـ ــدات
ال ـج ـي ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» ك ـ ّـب ــدت ق ــوات
الغزو واملسلحني خسائر كبيرة في
األرواح والعتاد.
ُ
وعـ ـ ـل ـ ــى جـ ـبـ ـه ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــأرب ،قـ ـ ـت ـ ــل س ـتــة
أشـ ـخ ــاص م ــن امل ـس ـل ـحــن امل ــؤي ــدي ــن
ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ـف ــار ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـصــور
ه ـ ــادي ،بـيـنـهــم ق ـي ــادي يــدعــى ســالــم
الغويدي ،فيما دارت معارك في ثالث
جـبـهــات مختلفة ،فــي ظــل اسـتـمــرار

عادل الجبير:
إنهاء القتال بأيدي
الحوثيين وصالح

ال ـق ـصــف ال ـج ــوي ل ـط ــائ ــرات تـحــالــف
ال ـع ــدوان .وسـقـطــت أرب ـعــة صــواريــخ
كاتيوشا على معسكر كوفل.
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرت املـ ــواج ـ ـهـ ــات فـ ــي ش ــرق
ص ــرواح فــي املـحــافـظــة ،بــن وح ــدات

ال ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» من
جـهــة ،ومسلحني مــوالــن لـهــادي من
جهة أخرى .ووفقًا للمصادر ،شهدت
الـجـهــة الـشـمــالـيــة الـشــرقـيــة ملعسكر
ّ
كوفل مواجهات بني الطرفني ،في ظل
قصف مدفعي متبادل من منطقتي
مـ ـط ــار سـ ـ ــوق ص ـ ـ ـ ــرواح وامل ـع ـس ـك ــر،
وس ــط أن ـبــاء عــن سـقــوط جــرحــى من
طرف املسلحني جراء القصف.
في سياق متصل ،تواصلت العمليات
اليمنية في الداخل السعودي ،حيث
سيطر الجيش و«اللجان الشعبية»
على القرية الرابطة بني موقع كعب
الجابري وقرية حامضة في جيزان.
ون ـق ـل ــت وك ــال ــة «سـ ـب ــأ» ع ــن م ـصــدر
ع ـس ـكــري ق ــول ــه إن الـ ـق ــوات الـيـمـنـيــة
تـمـكـنــت م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـقــريــة
ودمـ ــرت اآلل ـي ــات الـعـسـكــريــة ،مشيرًا
إل ــى أن ال ـقــوة الـصــاروخـيــة للجيش
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» اس ـت ـهــدفــت
تـجـمـعــات عـسـكــريــة س ـعــوديــة خلف
موقع الخورمة في محافظة عسير.
وواص ــل الـتـحــالــف عملياته الجوية
ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ي ـ ــوم أمـ ـ ــس ،ح ـي ــث قـتــل
خمسة مواطنني وأصيب  18آخرين
ف ــي ح ـص ـي ـلــة أولـ ـي ــة ل ـق ـصــف م ـن ــازل
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ــوخ ــة ف ــي مـحــافـظــة
الحديدة.
كـ ــذلـ ــك ن ـ ـفـ ــذت طـ ـ ــائـ ـ ــرات ال ـت ـح ــال ــف
سـلـسـلــة م ــن ال ـ ـغـ ــارات ع ـلــى مـنــاطــق
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة ص ـ ـعـ ــدة.
وأوضح مصدر محلي أن «الطائرات
ّ
شنت أربع غــارات على جبل الصمع
ف ــي م ــدي ــري ــة سـ ـح ــار ،وث ــاث ــا مـنـهــا
اس ـت ـه ــدف ــت ش ـب ـك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت فــي
م ـن ـط ـقــة ولـ ـ ّـد م ـس ـع ــود ف ــي امل ــدي ــري ــة
ذات ـهــا» .ونــفــذت غ ــارات على مناطق
املليل في البقع ووادي آل أبو جبارة
ف ــي م ــدي ــري ــة كـ ـت ــاف ،وع ـل ــى مـنـطـقــة
املرقب في مديرية حيدان وغارة على
منطقة بني بحر في مديرية ساقني.
وتعرضت منطقة الغور في مديرية
غ ـم ــر ل ـق ـصــف صـ ــاروخـ ــي ومــدف ـعــي
س ـ ـ ـعـ ـ ــودي .ك ـ ــذل ـ ــك ،ن ـ ـفـ ــذت طـ ــائـ ــرات
التحالف ست غــارات على مديريتي
م ـك ـيــراس وال ـس ــوادي ــة ف ــي مـحــافـظــة
البيضاء .وفــي الـســواديــة ،استهدف
التحالف معسكر ال ـلــواء « 26مشاة
مـ ـيـ ـك ــا» .وط ـ ـ ـ ــاول الـ ـقـ ـص ــف الـ ـج ــوي
مـنـطـقـتــي ك ــري ــش ورأس ع ـق ـبــة ثــرة
االستراتيجية في مديرية مكيراس
التي تتمركز فيها قوات من الجيش
و«اللجان الشعبية».
(األخبار)
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إيران

مجلس الشورى يصادق على تفاصيل االتفاق النووي
حاز االتفاق النووي
الموافقة النهائية
لمجلس الشورى
اإليراني ،ولكن بشروط
على الحكومة ،منها
مواجهة أي ضغط أو
تهديد بإعادة النظر في
التعاون مع الدول الست
صــادق مجلس الـشــورى اإليــرانــي،
بشكل نهائي ،على االتفاق النووي
ّ
امل ــوقــع مــع مـجـمــوعــة دول «،»1+5
ما يمهد الطريق أمام بدء تطبيقه
واحتمال رفع العقوبات عن إيران.
وبحسب ما أفــادت وكــاالت األنباء
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،فـ ـق ــد سـ ـم ــح ال ـ ـنـ ــواب
ل ـل ـح ـكــومــة ب ـت ـن ـف ـيــذ االتـ ـ ـف ـ ــاق ،إذا
الـتــزمــت بــال ـشــروط ال ـتــي وضعها
م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى .وي ـن ــص الـبـنــد
ال ـثــانــي مــن ه ــذا ال ـش ــروط عـلــى أن
«أي ض ـغ ــط وت ـه ــدي ــد ي ــوج ــه إل ــى
إي ــران سيجابه بــإعــادة النظر في
تعاونها مــع ال ــدول الـســت ،فــي ما
يـتـعـلــق ب ــاالت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،وذل ــك
بــات ـخــاذ خ ـط ــوات ف ــي مـقــابــل ّهــذه
الضغوط والتهديدات» .كذلك كلف
النواب الحكومة برصد دقيق ألي
حالة من حاالت عدم التزام الطرف
املقابل بإلغاء العقوبات ،أو إعادة
فــرض العقوبات امللغاة ،أو فرض
أي عـ ـق ــوب ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ــن خ ــال
اتخاذ خطوات مقابلة ،إضافة إلى
وقف التعاون الطوعي مع الطرف
اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،وال ـ ـتـ ــوسـ ــع ال ـ ـسـ ــريـ ــع فــي
الـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،لكي
تبلغ الـقــدرة على التخصيب 190
أل ــف «س ــو» (وحـ ــدة عـمــل فــاصـلــة)
خالل عامني.
وج ـ ــاء ال ـت ـص ــوي ــت ،ب ـعــد ن ـقــاشــات
صاخبة بني النواب ،بغالبية 161
صوتًا ومعارضة  ،59فيما امتنع
 13آخرون عن التصويت .وال شيء
يـحــول ،اآلن ،دون تطبيق االتـفــاق
من قبل جميع األط ــراف .وفــي هذا
الـ ـسـ ـي ــاق ،ص ـ ـ ـ ّـرح رئـ ـي ــس مـنـظـمــة
الطاقة الذرية اإليرانية ،علي أكبر
ص ــالـ ـح ــي ،ب ـ ــأن ال ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـك ــام ــل
لالتفاق النووي سيتم في غضون
الـشـهــريــن املـقـبـلــن .وأش ــار إل ــى أن
«ال ـب ــدء ب ـهــذه اإلج ـ ـ ــراءات سيكون
ً
بموافقة رئيس الجمهورية» ،قائال
إنه «يمكن القول إنه في منتصف
كانون األول ،سنشهد التنفيذ التام
لـخـطــة الـعـمــل امل ـش ـتــرك» .وأوض ــح
صــال ـحــي أن «االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
سيعلن رسـمـيــا إل ـغــاء الـعـقــوبــات،
ولكن موعد تنفيذها سيرجأ إلى
الــوقــت ال ــذي ننفذ فـيــه إجــراءاتـنــا
ال ـع ـم ـل ـيــة» ،مـضـيـفــا أن «الــرئ ـيــس
األم ـي ــرك ــي س ـي ـصــدر ب ـيــانــا أيـضــا
يعلن فـيــه أن ــه سـيــرفــع الـعـقــوبــات،
وسـ ـيـ ـق ــوم األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون بـ ــإرجـ ــاء
تنفيذ التزاماتهم إلى الوقت الذي
ننفذ فيه التزاماتنا العملية».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
ال ـح ـكــومــة ،مـحـمــد ب ــاق ــر نــوبـخــت،
أن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدت الـ ـخـ ـط ــط
الــازمــة لفترة مــا بعد رفــع الحظر
وتمضي بالعمل وفقها .وأوضــح
أن روحاني ال ينوي إجــراء تعديل
وزاري ،ال س ـي ـم ــا عـ ـل ــى ال ـف ــري ــق
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،م ــؤكـ ـدًا
أنـ ــه ي ـجــب ال ـت ــرك ـي ــز ،ح ــال ـي ــا ،على
دف ـ ــع الـ ـب ــرام ــج االقـ ـتـ ـص ــادي ــة إل ــى

األمــام ،ومشيرًا إلى وجود تنسيق
م ـت ــزاي ــد ب ــن ال ـف ــري ــق االق ـت ـص ــادي
الحكومي واملصرف املركزي وبقية
املؤسسات.
في غضون ذلــك ،أكــد أمــن املجلس
األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــی ل ـ ــأم ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــي ،ع ـل ــي
شـ ـمـ ـخ ــان ــي ،أن إي ـ ـ ـ ـ ــران ،بــدع ـم ـهــا
للحكومتني الشرعيتني في سوريا
وال ـع ــراق ،منعت تـقــدم اإلرهــابـيــن
وإب ـ ـ ـ ـ ــادة ش ـع ـب ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــن .وقـ ــال
شمخاني ،خالل لقائه نائب األمني
العام لألمم املتحدة ،يان إلياسون،
إن «ع ـ ـ ــدم م ـ ـبـ ــاالة األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
وعـ ـ ـ ــدم ات ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـح ــاس ــم
إلن ـه ــاء امل ـم ــارس ــات الــام ـشــروعــة،
کــال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة وت ــزوي ــد
اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن بـ ــاألس ـ ـل ـ ـحـ ــة واملـ ـ ـ ــال
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب وق ـ ـمـ ــع امل ـس ـل ـم ــن فــي
األراضـ ـ ـ ــی الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة،
أس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ـط ـ ــرح م ـ ـ ــن ق ـب ــل
الـحـكــومــات والـ ــرأي ال ـعــام عــن أداء
هذه املنظمة الدولية».
وأک ـ ــد ش ـم ـخــانــي ضـ ـ ــرورة ال ـح ــوار
بني األحــزات اليمنية إلنهاء األزمة
الحالية في اليمن ،وقــال «مــن غير

املقبول عــدم اتخاذ موقف حقيقي
من قبل األمم املتحدة تجاه التدخل
الخارجي في اليمن وتدمير البنية
التحتية واملوارد ّالبشرية».
من جهة أخــرى ،دشنت إيــران خط
ّ
املتطور
اإلنتاج الواسع للطوربيد
«والفجر» .وأكد قائد القوة البحرية
ف ــي ال ـج ـي ــش اإليـ ــرانـ ــي األدم ـ ـيـ ــرال
حـبـيــب ال ـلــه س ـيــاري أن الـطــوربـيــد
ي ـت ـم ـيــز ع ــن م ـث ـيــاتــه املـسـتـخــدمــة
بمدى ودقة وقدرة تدمير أكبر.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أع ـل ــن نــائــب

جاء التصويت بغالبية  161صوتًا ومعارضة ( 59األناضول)

موسكو :استكمال
مرحلة التحضيرات
لتسليم إيران منظومات
صواريخ «إس »300

ذكر موعد بدء تسليمها .وأوضح
ريـبــاكــوف أن امل ـفــاوضــات مــن أجــل
إع ــادة هيكلة املـحـطــة الـنــوويــة في
منطقة «فــوردو» اإليرانية من قبل
بـ ــاده سـتـبــدأ بـعــد بـضـعــة أشـهــر،
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ت ـت ـط ـلــب
مرحلة إعداد حساسة للغاية.
(األخبار)

وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي،
سـ ـي ــرغ ــي ريـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــوف ،اس ـت ـك ـم ــال
م ــرحـ ـل ــة الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ل ـت ـس ـل ـيــم
إيـ ـ ــران م ـن ـظــومــات ص ــواري ــخ «إس
 »300الدفاعية .وقــال فــي تصريح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي إن «ك ـ ـ ــاف ـ ـ ــة امل ـ ـشـ ــاكـ ــل
الـبـيــروقــراطـيــة بـخـصــوص إرس ــال
املنظومات قد جرى حلها» ،من دون

استراحة
2121 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 2 1

أفقيا
 -1فنانة لبنانية راحلة – عائلة رئيس جمهورية فرنسي سابق –  -2ضمير متصل – نعم
باللغة الروسية – أكبر وأهم مدن فلسطني التاريخية –  -3عاصمتها يريفان وهي دولة سابقة
من اإلتحاد السوفياتي – برد –  -4نوتة موسيقية – سياسي وقائد تاريخي فرنسي راحل –
ّ
تنفس – كوكب من الكواكب – حرف عطف –  -6قصة وسيرة – نهر أميركي
 -5يشرب املاء بدون
يجتاز مدينة نيويورك –  -7أحفر البئر – هر باألجنبية – أصل البناء –  -8خالف حضورهم
– ّ
لي –  -9في الطليعة – بعد باألجنبية –  -10مدينة لبنانية – من الطيور

عموديًا
 -1جزيرة سعودية في البحر األحمر تحت إدارة جمهورية مصر العربية وقد حولتها الى
محمية طبيعية – خــاف صح –  -2دولــة في القارة األميركية عاصمتها أسونسيون – -3
والية برازيلية تشتهر بكونها أكبر منتج بن في البالد –  -4أحد أقدم املعادن اكتشافًا وهو
رابــع العناصر تواجدًا في القشرة األرضية – يلعن ويشتم –  -5صفة من تختار مالبسها
بعناية وذوق – حبوب تعطي القهوة نكهة خاصة – ُ -6يحزن – جمع شمس –  -7يكاملها
وجهًا لوجه عبر الشاشة –  -8سقي النبات –  -9ما ظهر من نواحي الفلك ّ
ماسًا األرض –
محاسن الوجه –  -10مدينة أميركية وعاصمة والية نيفادا

أفقيا

شروط اللعبة

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

مشاهير 2121

حلول الشبكة السابقة

1

 -1تشارلستون –  -2شمشون – وا –  -3رس – مدغشقري –  -4سان جيل –  -5وزين – القبر – -6
ّ
بوليفيا – ّ
وب –  -7ين – إال – جزر –  -8أتلي –  -9مشمش – ازرو –  -10فريتاون – زن

عموديًا

 -1تشرنوبيل –  -2شمس – زون – مر –  -3اش – ْ
سيل – وشي –  -4رومانيا – مت –  -5لندن – فالشا
–  -6غجريات –  -7توشيبا – الن –  -8قلق – جيز –  -9نور – لوز – رز –  -10ايڤا براون

حل الشبكة 2120

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتب وباحث وروائي إنكليزي ( )1994-1904عاش فترة من عمره في الصني
حـيــث تــرجــم ع ـ ّـدة مــؤل ـفــات صـيـنـيــة .ع ـ ّـن ف ــارس ــا وق ــائ ـدًا ف ــي األم ـبــراطــوريــة
البريطانية
 = 11+4+9+3+8+5+2الورق ّ
املقوى ■  = 6+1هدم الحائط ■  = 7+10للندبة

حل الشبكة الماضية :حبيب أبو شهال

18

إعالنات

األربعاء  14تشرين األول  2015العدد 2715

◄ وفيات ►

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
عبر الواتس أب

03/662991
أو االتصال
على الرقم :

01/759500
فاكس:
01/759597

انتقل إلى رحمته تعالى املأسوف
عليه
األستاذ حسني علي نصرالله
أوالده :جنى ،بشار ،غــادي ،نامي،
جاد
صهره :سمير رزق
أحفاده :نور ،جود ،نايا
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ب ـعــد ال ــدف ــن ال ـيــوم
األربـ ـع ــاء  14ت ـشــريــن األول 2015
ويومي الخميس والجمعة في 15
و 16مـنــه فــي مـسـقــط رأس ــه حــوال،
ويـ ـ ــوم ال ـس ـب ــت  17م ـن ــه ف ــي قــاعــة
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي فــي بئر حسن،
من الثانية بعد الظهر إلى السابعة
مساء.
اآلسفون :آل نصرالله ودياب ورزق
وعبدالله وعموم أهالي حوال.

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة وضحة نعمه صبرا
زوجة املرحوم الحاج أحمد حمود
أوالدها :أسعد وحسن وعلي
أص ـهــرت ـهــا :يـحـيــى ش ــوم ــان ،كــامــل
حمود ،ومحمد بركات
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت ال ـيــوم
األربعاء في  14ـ  10ـ  2015في منزل
ولدها الحاج حسن حمود الكائن
ف ــي مـحـلــة ال ـج ـنــاح ـ ـ شـ ــارع أحـمــد
األس ـعــد ـ ـ بـنــايــة ن ــادر  2طــابــق ،11
من الساعة العاشرة صباحًا لغاية
السادسة عصرًا.
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل حـ ـم ــود وآل ص ـبــرا
وعموم أهالي كفردونني.
ان ـت ـق ـل ــت ال ـ ــى رحـ ـم ــة ربـ ـه ــا ت ـعــالــى
املرحومة
الحاجة ثريا محمد شمعون
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج ح ـســن
شمعون
وال ــدة :سـمـيــر ،محمد عـلــي ،جـمــال،
العميد كميل ،واملــازم اول الشهيد
عصام
تقبل الـتـعــازي طيلة ايــام االسـبــوع
ف ــي م ـنــزل ـهــا ال ـك ــائ ــن ف ــي الـنـبـطـيــة
الفوقا ـ ـ حي العقيدة
ذكـ ـ ـ ــرى االس ـ ـب ـ ــوع تـ ـ ـص ـ ــادف ن ـه ــار
االحــد في  2015/10/18في النادي
الحسيني لبلدتها النبطية الفوقا،
في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

افتتاح مهرجان ومعرض جوائز العامرة
للدول العربية وحوض املتوسط برعاية بري

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا
ً
لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

افتتح رئيس اتحاد املهندسني اللبنانيني النقيب خالد شهاب مهرجان
"جوائز العامرة للدول العربية وحوض البحر املتوسطAwards-
 2015 BeirutArchmarathonبرعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري
وبالتعاون مع رشكة  Publicommااليطالية يف مركز بريوت للمعارض
"بيال".
حرض حفل االفتتاح وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيرت ممثالً الرئيس
نبيه بري ،ورئيس اتحاد املهندسني اللبنانيني النقيب خالد شهاب ،ونقيب
املهندسني يف الشامل ماريوس بعيني ،وممثلون عن رؤساء الحكومات
السابقني ووزراء ونواب حاليون وسابقون ونقباء املهن الحرة حاليون
وسابقون وممثل رئيس االتحاد العاملي للمعامريني فريديرك راغو ورئيس
هيئة املعامريني العرب انطوان رشبل ،رئيس اتحاد املتوسط للمعامريني
الربوفسور اندريه بخعازي ،االمني العام التحاد املهندسني العرب الدكتور
عادل الحديثي .ومدير عام رشكة  Publicommسيمونا فينييس ،ومديرون
عامون ورؤساء مجالس ادارة رشكات ومؤسسات عامة وخاصة ،وممثلون
عن املؤسسات األمنية والعسكرية اللبنانية ووفود معامرية عربية ودولية
وممثلون عن االتحادات واملنظامت الدولية واالقليمية والهيئات الهندسية
واالجتامعية للمعامريني وعمداء كليات العامرة واالكادمييني وطالب العامرة
والهندسة يف الجامعات اللبنانية.
ثم افتتح زعيرت وشهاب املعرض والوفود املشاركة حيث تم زيارة أجنحة
الرشكات الراعية للمهرجان املتخصصة يف الخدمات االقتصادية واملالية
وصناعة مواد البناء والعامرة.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
رئاسة مجلس النواب
رئاسة مجلس الوزراء
امل ـج ـل ــس االع ـ ـلـ ــى ل ـ ـلـ ــروم امل ـل ـك ـيــن
الكاثوليك
حزب الكتلة الشعبية
زوجة الفقيد :ميريم جبران طوق
ولداه :جوزف وجبران
شقيقتاه :ياسمينا
ك ــاريـ ـن ــا زوج ـ ـ ــة تـ ـي ــري عــرق ـت ـن ـجــي
وعائلتها
أرمـلــة املــرحــوم جــوزف بــك السكاف
السيدة شانتال بيكاريه السكاف
اوالد عمه :ميشال ميشال السكاف
وعائلته
ناجي ميشال السكاف وعائلته
زينة ميشال السكاف زوجة ميشال
طراد وعائلته
وع ـم ــوم ع ــائ ــات ال ـس ـك ــاف ـ ـ ـ ـ طــوق
ـ ـ ـ ـ ن ـيــاكــوس ـ ـ ـ ـ يــونــس ال ـب ـجــانــي ـ ـ
عرقتنجي ـ ـ بيكاريه ـ ـ حاج شاهني
ـ ـ مسلم ـ ـ فرحات ـ ـ سالمه ـ ـ ضومط
ـ ـ طــراد ـ ـ داوود وأبــو خالد وأهالي
زحلة والبقاع ينعون اليكم بكثير
من األسف واللوعة فقيدهم الكبير
الوزير والنائب السابق
رئيس الكتلة الشعبية املهندس
الياس جوزف طعمة السكاف
املـنـتـقــل ال ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى عصر
ي ــوم الـسـبــت  2015/10/10متممًا
واج ـب ــات ــه ال ــدي ـن ـي ــة ،ح ـيــث يـحـتـفــل
ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة ن ـف ـســه ف ــي ت ـمــام
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2015/10/14
في كاتدرائية سيدة النجاة ـ ـ زحلة.
ينطلق موكب الجثمان عند الساعة
ال ـت ــاس ـع ــة ص ـب ــاح ــا م ــن مـسـتـشـفــى
الـجــامـعــة االم ـيــرك ـيــة ب ـيــروت حيث
يستقبل عند مدخل زحلة ـ ـ املنارة
الساعة الواحدة ظهرًا.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس
والـ ـجـ ـمـ ـع ــة  15و 16ال ـ ـج ـ ــاري فــي
صــالــون كاتدرائية سيدة النجاة ـ ـ
زح ـلــة ،مــن الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
ً
مساء.
صباحًا حتى السادسة

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بـمـشـيـئــة ال ـلــه تـعــالــى نـنـعــى إلـيـكــم
فقيدتنا الغالية
املرحومة الحاجة نجاة صفا حالل
أرملة املرحوم الحاج حسن حالل
أوالدهـ ــا :العقيد الــركــن بـهــاء حالل
والعميد عالء حالل والدكتور وليد
حالل والدكتور مصطفى حالل
ب ـنــات ـهــا :رجـ ــاء زوجـ ــة ح ـســن حــال
وســوســن زوجــة الــدكـتــور مصطفى
األمني وآمال وسمر زوجة املهندس
باسم حريري
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ــوم ــي األرب ـ ـعـ ــاء
والخميس في  14و 15تشرين األول
2015م للرجال والنساء من الساعة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـصـ ـرًا حـ ـت ــى الـ ـس ــادس ــة
ً
مساء في روضة الشهيدين ـ القاعة
الكبرى.
وتصادف يوم األحــد الواقع في 18
تشرين األول 2015م ذكرى األسبوع،
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى آي ــات من
الــذكــر الحكيم وي ـقــام مجلس عــزاء
ع ــن روح ـه ــا ال ـط ــاه ــرة ل ـلــرجــال في
تمام الساعة العاشرة صباحًا في
حسينية بلدتها حبوش وللنساء
ف ــي حـسـيـنـيــة ـ ـ ال ـن ـس ــاء ف ــي نـفــس
البلدة.
كما تقبل التعازي في بيروت يوم
االثنني الواقع في  19تشرين األول
2015م للرجال والنساء من الثالثة
بـعــد الـظـهــر حـتــى ال ـســادســة مساء
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي ـ الرملة البيضاء
سبينس ـ قرب مديرية أمن الدولة
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلس ـف ــون :آل ح ــال وص ـفــا وعـمــوم
أهالي بلدتي حبوش والكفور

بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله وقدره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج حسني علي طعان
(أبو غالب)
زوجته :الحاجة فاطمة صالح
ابناه :غالب زوجته ريما شمس واملهندس علي زوجته
الدكتورة ياسمني نشابة
ابنتاه :فادية زوجة الدكتور خضر كجك وراغدة زوجة محمد
أحمد كجك
أشقاؤه :الحاج حسن ،ماجد ،الدكتور محمد وأسعد
شقيقاته :الحاجة سعاد زوجة املرحوم محمود فخري ،الحاجة
إنصاف زوجة املرحوم عبدالله صالح ،املرحومة الحاجة
إسعاف زوجة الحاج أحمد كجك ،عطاف زوجة القاضي جميل
بيرم
أشقاء زوجته :املرحوم عبدالله ،الحاج محمد ،الحاج علي،
نجيبة والحاجة مريم صالح
الحاجة ّ
املرحومة ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
تقبل التعازي في بيروت نهار الخميس  15تشرين األول 2015
في مركز جمعية التخصص والتوجيه العلمي ـ ـ بيروت ،قرب
مبنى أمن الدولة من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء.
وتصادف نهار الجمعة  16تشرين األول  2015ذكرى مرور
أسبوع على وفاته ،وبهذه املناسبة ستتلى آيات من الذكر
الحكيم ويقام مجلس عزاء عن روحه الطاهرة عند الساعة
الثالثة بعد الظهر في حسينية بلدة الزرارية.
الراضون بقضاء الله وقدره :آل طعان ،صالح ،كجك ،فخري،
بيرم ،شمس ،نشابة وعموم أهالي الزرارية وصور.
ولكم من بعده طول البقاء
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد الس ـت ـق ـص ــاء االس ـع ــار
ل ـش ــراء قــرطــاس ـيــة ،ل ـ ــوازم مـكـتـبـيــة وورق
تـ ـص ــوي ــر  A4مل ـخ ـت ـل ــف امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــات فــي
املؤسسة ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 8696/تــاريــخ  ،2015/8/5قــد مــددت
ل ـغــايــة ي ــوم ال ـج ـم ـعــة  2015/10/30عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1897
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة أنـ ـه ــا وضـ ـع ــت قـيــد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاس ـيــة،
ل ـضــري ـبــة األم ـ ــاك امل ـب ـن ـيــة ،الـ ـص ــادرة في
محافظة جبل لبنان (أقضية املنت وبعبدا)
ع ــن إيـ ـ ـ ـ ــرادات ع ـ ــام  2012ت ـك ـل ـيــف ،2015
وتـ ــدعـ ــو ج ـم ـي ــع امل ـك ـل ـف ــن ل ـت ـس ــدي ــد ه ــذه
ال ـض ــرائ ــب ،م ــع اإلشـ ـ ــارة إل ــى ان املـكـلـفــن
ال ــذي ــن ال يـ ـس ــددون ال ـضــري ـبــة امل ـتــوج ـبــة
عليهم يتعرضون لغرامة بنسبة مقدارها
 %1شـهــريــا (ويـعـتـبــر كـســر الـشـهــر شهرًا
ً
كامال) لغاية تاريخ التسديد ،وتسري هذه
الغرامة اعتبارًا من:
ـ ـ ـ ـ ان ـق ـضــاء ش ـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
االع ــان فــي عــدد الـجــريــدة الرسمية الــذي
سيصدر بتاريخ  2015/10/15للعقارات
الـتــي ال تــزيــد إيــرادات ـهــا عــن 20.000.000
ليرة لبنانية.
ـ ـ اعتبارًا من تاريخ انتهاء املهلة االساسية
للتصريح للعقارات التي تزيد ايراداتها
عن  20.000.000ليرة لبنانية.
تـ ـب ــدأ م ـه ـل ــة االع ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة املـ ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـب ــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعــان أي
في  16تشرين االول  2015وتنتهي في 16
كانون االول  .2015ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1902
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
تـنـفــذ كـ ــارا طــان ـيــوس بـعـيـنــو بــاملـعــامـلــة
 2014/53بوجه فادي وجورجيت جوزف
ً
بو خليل سند تحصيال ملبلغ /69000/د.أ.
اض ــاف ــة الـ ــى ال ـف ــوائ ــد والـ ــرسـ ــوم وي ـجــري
ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار /1958غـ ــوس ـ ـطـ ــا
وال ـع ـق ــاري ــن  12486و/12493كـ ـف ــردبـ ـي ــان
وعلى رقبة القسم  11/1852ذوق مكايل.
 1ـ ـ العقار /1958غوسطا مساحته  880م.م.
وهو بموجب االفادة العقارية قطعة ارض
بعل حرجية وقسم مشجر وبالكشف تبني
ان طبيعته منحدرة حرجية طريقه غير
منفذة.
 2ـ ـ ـ ـ ال ـع ـقــار /12486ك ـف ــردب ـي ــان مساحته
 1220م.م .مـ ـف ــرز ع ــن ال ـع ـق ــار  184وه ــو
ب ـمــوجــب االف ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ق ـط ـعــة ارض
سليخ حرج.
 3ـ ـ العقار /12493كفردبيان مساحته 890
م.م .وهــو بموجب االفــادة العقارية قطعة
ارض سليخ مشجرة كــرم عنب مـفــرز عن
العقار .184
وبالكشف على العقارين  12493و/12486
كـفــردبـيــان تـبــن انـهـمــا مـطــابـقــان لــافــادة
ال ـع ـقــاريــة طـبـيـعـتـهـمــا م ـن ـح ــدرة حــرجـيــة
ومهمالن ويقعان في حي الزيرة.
 4ـ ـ القسم  11/1852ذوق مكايل مساحته
 173م.م .وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة العقارية
مدخل وغرفتان وصالون وطعام ومطبخ

وح ـم ــام وخـ ــاء وثـ ــاث ش ــرف ــات ـ ـ ـ ـ طــابــق
ث ــانـ ــي ،وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان ـ ــه م ــؤل ــف مــن
مــدخــل وح ـمــام ضـيــوف ومـمــر ي ــؤدي الــى
املطبخ ومطبخ وسطحية مسقوفة بثكنة
قــرمـيــد وص ــال ــون وس ـفــرة وغــرفــة جلوس
ومكتب داخــل غرفة الجلوس وحمام بني
غرف النوم وغرفة نوم مع حمام بداخلها
وغرفة نوم ثانية لها شرفة لناحية الغرب
ارض املــدخــل واملـمــر والـصــالــون والسفرة
سيراميك وب ــاط املطبخ سيراميك بالط
التراس الشمالي املسقوف قرميد صخري
طبيعي ،غــرفــة الـجـلــوس واملـكـتــب وغــرفــة
ال ـنــوم  Faux Parquetتكييف مــركــزي مع
انــارة  Spots indirectحائط املدخل ملبس
بالط ضمنه شالل مياه ،حائط الصالون
مـلـبــس ب ــاط وال ـط ــرش ل ــون بـيــج املجلى
غرانيت وله خزائن ،في غرف النوم خزانة
حائط والقسم مجهز بشوفاج واملنجور
الخارجي الومنيوم والداخلي خشب اما
باب التراس حديد.
ت ــاري ــخ ق ــرار الـحـجــز  2014/3/6وتــاريــخ
تسجيله 2014/3/10
بدل تخمني العقار /1958غوسطا 132000
د.أ .وبدل طرحه  79200د.أ.
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـع ـق ــار /12493كـ ـف ــردبـ ـي ــان
 106800د.أ .وبدل طرحه  64080د.أ.
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـع ـق ــار /12486كـ ـف ــردبـ ـي ــان
 97600د.أ .وبدل طرحه  58560د.أ.
ب ــدل تـخـمــن رق ـبــة الـقـســم  11/1852ذوق
مـ ـك ــاي ــل /220000/د.أ .وبـ ـ ــدل طــرح ـهــا
 132000د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/1/12ال ـســاعــة  11قـبــل الـظـهــر في
قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء دفع
بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي منظم
المــر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ كسروان
او تـقــديــم كـفــالــة وافـيــة مــن احــد املـصــارف
املـ ـقـ ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الــدائــرة واال عـ ّـد قلمها
مقامًا مـخـتــارًا لــه كما عليه االط ــاع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقارات
وللقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي الياس ريشا
يـنـفــذ الـبـنــك الـلـبـنــانــي الـفــرنـســي ش.م.ل.
ّ
ّ
ال ـ ـ ــذي حـ ـ ــل مـ ـح ــل ب ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت والـ ـب ــاد
ال ـعــرب ـيــة ش.م.ل .بــامل ـعــام ـلــة 2012/107
بوجه متري مخايل الخوري قرار محكمة
ال ـت ـجــارة فــي جـبــل لـبـنــان ال ـغــرفــة الثالثة
ً
رق ـ ـ ــم  99/918/1484تـ ـحـ ـصـ ـي ــا مل ـب ـلــغ
/210.191.199.96/ل.ل .ب ــاالض ــاف ــة الــى
الـفــوائــد والـلــواحــق ويـجــري التنفيذ على
 1200س ـه ــم ح ـص ــة مـ ـت ــري ال ـ ـخـ ــوري فــي

العقارين  9548و/9549كفردبيان.
ـ ـ الـعـقــار /9549ك ـفــردب ـيــان وه ــو بموجب
االفادة العقارية قطعة ارض سقي مشجرة
اش ـجــار فــاكـهــة مختلفة وح ــرج مساحته
 1150م.م.
ـ ـ الـعـقــار /9548ك ـفــردب ـيــان وه ــو بموجب
االفادة العقارية قطعة ارض سقي ضمنها
اشجار مختلفة مساحته  995م.م.
وبالكشف تبني ان الـعـقــاريــن م ـفــرزان عن
العقار  1858الــذي يقع في محلة "الــزيــرة"
على طريق كفردبيان بقعتوتة تصل الى
ال ـع ـقــار ع ــن طــري ــق ش ـم ــال نـقـطــة الـجـيــش
مـبــاشــرة الـطــريــق االفـ ــرازي مــا زال ترابيًا
طبيعة العقارين حرجية وضمنهما بقايا
اشجار فاكهة.
تــاريــخ ق ــرار الحجز  2001/5/11وتــاريــخ
تسجيله .2001/5/29
ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن  1200س ـه ــم ح ـص ــة م ـتــري
الـ ـخ ــوري ف ــي ال ـع ـق ــار  /9549ك ـفــردب ـيــان
 /57500/د.أ .وبدل طرحها /31050/د.أ.
بدل تخمني  1200سهم من العقار /9548
كفردبيان حصة متري الخوري /47250/
د.أ .وبدل طرحها /25515/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2015/11/17الساعة  11في قاعة محكمة
كسروان ،للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم المــر حضرة
رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او تـقــديــم
كفالة وافية من احد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن نـطــاق
ّ
واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له كما
الدائرة
عليه االطالع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2012/178
طالب التنفيذ :بنك صادرات ايران
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :م ـح ـمــد م ـح ـم ــود سـلـيــم
وسعاد نمر حوماني
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
بعبدا رقــم  2000/1704بموضوع عقدي
تــأمــن وزيـ ــادة تــأمــن وك ـشــوفــات حساب
بقيمة .$ 1.064.707
املعامالت :تاريخ التنفيذ2012/5/26 :
تاريخ تبليغ االنذار2003/3/26 :
تــاريــخ قــرار الحجز 2003/5/12 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري 2004/1/21
تاريخ محضر وصف العقار2012/9/29 :
وتاريخ تسجيله2013/7/17 :
العقار املــوصــوف 2400 :سهم مــن العقار
/1223ع ـ ـ ـ ــن ق ــان ــا عـ ـب ــارة ع ــن ارض بـعــل
سليخ شديد االنـحــدار تصل اليه بطريق
ترابية داخــل مجرى مياه تبعد حوالي 1

موقع  IPTااللكتروني الجديد ...ينطلق
عمشيت ـ لبنان ـ أعلنت شركة  IPTعن إطالق موقعها
اإللكتروني الجديد ،وذلك خالل احتفال جرى يوم الثالثاء
في  .2015/09/22املوقع اإللكتروني الجديد ّ
صممته وأنشأته
 BornInteractiveبحيث حولت رؤية  IPTإلى موقع حيوي
مصمم بطريقة حديثة ،يسهل على زبائن  IPTاستخدامه
والتنقل بني صفحاته بسهولة ،مستعينة لهذه الغاية بأحدث
التكنولوجيا .جرى االحتفال بحضور ممثلني من الفريقني
تخلله تعريف مسهب من  Bornlnteractiveعن املوقع الجديد
ومميزاته ،إضافة إلى كيفية استخدامه.
هذا اإلنجاز هو خطوة جديدة تضاف إلى الئحة إنجازات
 IPTالتي تهدف إلى تقريب املسافات بني الشركة وزبائنها،
وشركائها واملستثمرين .يقدم هذا املوقع أحدث الخدمات
املتوفرة على شبكة اإلنترنت ،ونذكر منها خريطة لتحديد
مواقع البحث ،قائمة بأسعار املحروقات محليًا وعامليًا ،طلب
خدمة تعبئة الوقود على اإلنترنت ،خدمة إعادة االتصال،
إمكانية الدخول إلى حسابات بطاقات  IPTعلى اإلنترنت
وغيرها .كما يمكن لزوار هذا املوقع أن يطلعوا على أحدث
النشاطات والدراسات التي أجراها مركز  IPTللطاقة (.)IPTEC
لالطالع على أحداث نشاطات  ،IPTزوروا املوقع اإللكتروني
الجديد عبر شبكة االنترنت www.iptgroup.com.lb

كلم عن الطريق العام.
مساحته 6800 :م2
التخمني 102000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 44740 :د.أ.
مالحظة :مــع حفظ حــق مديرية الخزينة
وال ــدي ــن ال ـع ــام وزارة املــال ـيــة (محتسبية
بعبدا) رقم /2394ص تاريخ 2004/9/18
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2015/12/3ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قـلـمـهــا مـقــامــا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودفـ ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم
ضمن املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب قاسم عبد الرحيم رعــد ملــورثــه عبد
الرحيم قاسم رعد سند تمليك بدل ضائع
 1128سير
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين
نشرة اعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولى في
الـبـقــاع املستدعى ضــدهــم ف ــارس سمعان
سعادة وجوزف وجميلة ولوريس ونزهة
والياس وأرزة اوالد فارس سعادة املقيمني
سابقًا في الفرزل واملجهولي محل االقامة
حاليًا .للحضور شخصيًا او بواسطة من
يـنــوب عنهم قــانــونــا الــى قلم املحكمة في
زحـلــة لتبلغ اوراق االس ـتــدعــاء امل ـقــدم من
جورج فايز غصان بوكالة االستاذة أولغا
عـبــدو واملـسـجــل بــرقــم اس ــاس 2015/101
وال ــذي يطلب بموجبه ازال ــة الـشـيــوع في
العقار رقم  186من منطقة الفرزل العقارية.
ول ـل ـم ـس ـتــدعــى ض ــده ــم امل ــذك ــوري ــن مـهـلــة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر البـ ــداء
املــاح ـظــات عـلــى الـطـلــب واال فـكــل تبليغ
لهما لصقًا على باب ردهة املحكمة يعتبر
صحيحًا بما فيه الحكم النهائي.
رئيس الكتبة
جورج أبو فيصل
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طـلــب املـحــامــي ولـيــد زي ــاده بــالــوكــالــه عن
كـمـيــل سـلـيـمــان سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 364الشيخ محمد.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب سالم االسعد بالوكاله عن احد ورثة
حـســن غــانــم سـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 98
كروم عرب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طـلــب ع ــاء الـحـســن بــالــوكــالــه ع ــن محمد
واحـ ـم ــد ورضـ ـ ـ ــوان وم ـص ـط ـفــى وبـهـيـجــه
الــزع ـبــي وخ ــال ــدي ــه ع ـبــدال ـغ ـنــي وخــديـجــه
عبد القادر سند بدل ضائع للعقار 1240
مشحه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
م ــن أم ــان ــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري املــركــزيــة في
زحلة والبقاع الغربي
طلبت السيدة خديجة محمد حيمور سند
تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصــة مــوكـلـهــا
كاظم محمد حيمور بالعقار رقم  729جب
جنني.

للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ليلى الحويك
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبدالله
ً
كـ ــا مـ ــن :ن ــاص ــر ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف الـخـطـيــب
وم ـح ـمــد وع ـل ــي وسـ ـه ــام واسـ ـم ــاء ومـهــى
وحسني وعلية واحمد محي الدين فــواز،
املجهولي محل االقامة الحضور الــى قلم
املحكمة السـتــام نسخة عــن االوراق رقم
 2015/1339امل ـقــامــة م ــن ورث ــة املــرحــومــة
هيفاء محمد فواز ورفاقها بموضوع ازالة
شـيــوع عـلــى الـعـقــار  1045جــويــا واتـخــاذ
محل اقامة بنطاق املحكمة والجواب خالل
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر واال يتم
ابالغكم بقية االوراق والقرارات باستثناء
الـحـكــم الـنـهــائــي بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق على
لوحة اعالنات املحكمة.
رئيسة القلم
سالم الغوش

◄ مبوب ►
مطلوب
مدرسة يف الشياح بحاجة
إىل أستاذة
 Mathانجليزي
االتصال عىل الرقم
343169/03
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رياضة

الكرة اللبنانية

منتخب لبنان يستعيد الروح واألداء الجيد أمام الكويتيين
استمر منتخب لبنان لكرة القدم في لعب
دور «عـقــدة» الكويتيين على أرضهم
حـيــن ت ـعــادل مــع الـكــويـتــي سـلـبــا على
ملعب نــادي الكويت ضمن التصفيات
المزدوجة لكأسي العالم  2108وآسيا
 ،2019لتتضاءل حظوظ المنتخبين في
الـتــأهــل كــواحــد مــن أف ـضــل المنتخبات
األربعة التي احتلت المركز الثاني

لــم يستحقوا الـخـســارة ،وكــانــت لهم
فرص عديدة ،خصوصًا عبر املهاجم
األخطر سيف الحشان ،بعد أن رموا
بجميع أوراقهم الهجومية في اللقاء،
ورغم ذلك لم ينجحوا في الفوز.
املدير الفني مـيــودراغ رادولوفيتش
أدخ ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات ع ـل ــى
التشكيلة األســاس ـيــة ،فـكــانــت هناك
ملستان موفقتان مــن رادولوفيتش،
إح ــداه ـم ــا إش ـ ــراك ن ــور م ـن ـصــور في
وسط امللعب في خطوة بدت جديدة

على الصعيد الرسمي بالنسبة إلى
م ـن ـصــور ،رغ ــم لـعـبــه ف ــي ه ــذا املــركــز
مــع فــريـقــه الـصـفــاء ودي ــا وف ــي كــأس
النخبة .دور لم يقلق منصور ،فبدا
مرتاحًا في الفندق قبل اللقاء ،مؤكدًا
أنه سينجح في هذا املركز.
األجـ ـ ـ ـ ــواء قـ ـب ــل فـ ـت ــرة الـ ـ ـغ ـ ــداء ك ــان ــت
مــري ـحــة ف ــي امل ـع ـس ـكــر ال ـل ـب ـنــانــي مع
تبادل ألخبار االنتقاالت املحلية في
بـيــروت ،والـكــام عــن انضمام حمزة
ســامــة ومـحـمــد غـ ــدار ال ــى الـنـجـمــة.

أمـ ــر ي ـن ـف ـيــه م ـح ـمــد حـ ـي ــدر ،مـعـتـبـرًا
أن الـصـفـقــة لــم تـنـجــز ب ـعــد ،وه ــو ما
حصل الحقًا.
كالم آخر عن ارتفاع سعر انتقال نور
مـنـصــور ال ــى ال ـع ـهــد ،لـيــدخــل حـيــدر
ً
على الخط قائال «لو وصل املبلغ الى
مـلـيــون دوالر ن ــور مـنـصــور ب ــاق في
الصفاء» ،ليضحك األخير موافقًا.
ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـث ــان ــي ل ـل ـم ــدرب ب ــإش ــراك
علي حمام كــان أكثر مــن موفق بعد
الـ ـع ــرض ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ق ــدم ــه حـمــام

الكويت ــ عبد القادر سعد
ت ـ ـعـ ــادل م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان  0 – 0مــع
مـضـيـفــه الـكــويـتــي ضـمــن املـجـمــوعــة
ال ـس ــاب ـع ــة ل ـت ـص ـف ـيــات كـ ــأس ال ـعــالــم
وك ـ ــأس آسـ ـي ــا .س ـي ـنــاريــو م ـك ــرر عن
الـ ـلـ ـق ــاء األخ ـ ـيـ ــر بـ ــن الـ ـف ــريـ ـق ــن فــي
ت ـص ـف ـي ــات كـ ـ ــأس آسـ ـي ــا عـ ـ ــام 2014
فــي عـهــد امل ــدرب اإليـطــالــي جوزيبي
جيانيني .نتيجة حافظت على لقب
اللبنانيني بــأنـهــم عـقــدة الكويتيني
ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــم ،ل ـكــون ـهــم ل ــم ي ـف ــوزوا
على لبنان في الكويت منذ سنوات
طــوي ـلــة .ف ـفــي الـتـصـفـيــات الـســابـقــة،
أقصى منتخب لبنان الكويتيني من
تصفيات كــأس العالم  ،2014وأمس
أقصاه الى حد كبير من التأهل الى
الدور الثاني لتصفيات كأس العالم
 ،2018ل ـك ــن هـ ــذه املـ ـ ــرة ق ــد ي ـكــونــان
خرجا معًا من السباق العاملي.
ورغ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـض ـ ــاؤل ح ـ ـظـ ــوظ م ـن ـت ـخــب
ل ـب ـنــان وح ـص ــر مـنــافـسـتــه بــالـتــأهــل
الى كأس آسيا بعد التعادل السلبي
م ــع الـكــويـتـيــن ،ف ــإن األهـ ــم ف ــي لـقــاء
أم ـ ــس الـ ـع ــرض ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي قــدمــه
الـلـبـنــانـيــون ،وال ــذي يعتبر األفـضــل
منذ عهد املــدرب األملاني ثيو بوكير
في الدور الثالث للتصفيات املاضية.
أداء رج ــول ــي وروح ق ـتــال ـيــة عــالـيــة
وت ـبــادل ممتاز لـلـكــرات ،وخصوصًا
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ف ــك ال ـح ـص ــار ال ـكــوي ـتــي
واإلخراج الناجح والهادئ واملدروس
للكرة من املنطقة اللبنانية ،اضافة
ال ــى ع ــدد مــن ال ـفــرص الـخـطــرة التي
كان من املمكن أن تضع نقاط املباراة
فــي جعبة اللبنانيني .وأثـبــت العبو
مـنـتـخــب ل ـب ـنــان أن ـهــم ي ـقــدمــون ً
أداء
أفضل خارج أرضهم .لكن هذا ال يقلل
م ــن أداء الـكــويـتـيــن ال ــذي ــن بــدورهــم

حسن
معتوق
متخطيًا
ّ
الكويتي
سلطان
العنزي
(عدنان الحاج
علي)

واالس ـت ـب ـســال ف ــي ال ــدف ــاع وامل ـ ــؤازرة
الـهـجــومـيــة .وب ـع ـي ـدًا ع ــن االع ـت ــراض
على شكل عودته الى املنتخب ،بعد
استبعاده ،في ان مضمون الخطوة
كــان صائبًا ،لعب حـمــام دورًا كبيرًا
ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة ،خ ـص ــوص ــا ح ــن أن ـقــذ
املرمى اللبناني من الفرصة األخطر
للكويتيني لسلطان العنزي.
ولــم يفصح رادولــوفـيـتــش عــن حسم
حتى
خياره بني حمام وزيــن طحان ّ
قبل وقــت قليل مــن الـلـقــاء ،لكنه ملح
الــى ذلــك فــي فترة الـغــداء مــع حديثه
عــن اخ ـت ـيــاره الع ـبــا يـتـمـتــع بنوعية
لعب عالية.
ّ
وقد يكون من املجحف حصر التألق
والـ ـنـ ـج ــومـ ـي ــة بـ ـمـ ـنـ ـص ــور وح ـ ـمـ ــام.
فالحارس مهدي خليل كــان حارسًا
فـ ـ ــوق ال ـ ـ ـعـ ـ ــادة ،حـ ــارمـ ــا ال ـك ــوي ـت ـي ــن
الـتـسـجـيــل مـ ـ ــرارًا .أم ــام ــه ك ــان هـنــاك
ص ـخ ــرت ــان :ي ــوس ــف م ـح ـمــد امل ـتــألــق
وج ـ ـ ــوان ال ـع ـم ــري بـ ــأدائـ ــه ال ــدف ــاع ــي
ال ـخ ــراف ــي ،ف ـكــان «كـ ـس ــارة» لبنانية
بمعناها اإليـجــابــي .والــى جانبهما
ك ــان الـثـنــائــي ول ـيــد اسـمــاعـيــل الــذي
أقـ ـف ــل ال ـج ـه ــة ال ـي ـس ــرى وحـ ـم ــام عــن
ال ـج ـهــة ال ـي ـم ـنــى ،فــاس ـت ـحــق ال ــدف ــاع
اللبناني عالمة كاملة.
وامل ـه ــم ف ــي ال ـل ـقــاء عـ ــودة ال ـ ــروح الــى
خــط الــوســط وامل ـبــاراة الكبيرة التي
قدمها القائد رضــا عنتر بتمريراته
الحاسمة لخط الهجوم ،والى جانبه
عـ ــدنـ ــان ح ـ ـيـ ــدر ب ـ ــأدائ ـ ــه ال ــرج ــول ــي،
خصوصًا فــي الـشــوط األول .أمــا في
الخط األمــامــي ،فكان الثنائي حسن
معتوق ومحمد حيدر شعلتني عن
الجهتني اليمنى واليسرى ،في حني
لــم ينجح حـســن شعيتو فــي تقديم
أفضل ما لديه في مركز رأس الحربة،
فــأهــدر الـفــرصــة األخ ـطــر لـلـبـنــان في
بــدايــة ال ـشــوط ال ـثــانــي .ول ــم يستطع
شعيتو التخلص من كماشة عمالقة
الدفاع الكويتيني ،وتحديدًا مساعد
ندا وفهد األنصار وفهد الهاجري.
رادولوفيتش حاول معالجة املشكلة
ً
الهجومية بإشراك هالل الحلوة بدال
من شعيتو ،لكن األول أهدر الفرص
ب ــدوره ولــم يكن مقنعًا فــي الهجوم.
أمــا حسن املحمد فدخل في الدقيقة
ً
 90بــدال مــن معتوق ،ولــم يكن هناك
وقت كي يترك بصمته .تبديل ثالث
أجــراه املــدرب املونتينيغري بإشراك
ً
أحمد مغربي بدال من حيدر لتعزيز
القدرة الدفاعية في وسط امللعب.

سوق االنتقاالت اللبنانية

حركة ناشطة ألندية دوري الدرجة األولى مع إقفال باب التواقيع

أبرم الصفاء
صفقة مهمة
بضمه السنغالي
شيخ ديوك
(عدنان الحاج
علي)

ق ـبــل  72س ــاع ــة ع ـلــى انـ ـط ــاق املــوســم
ال ـج ــدي ــد ف ــي ال ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي لـكــرة
الـ ـق ــدم ،ش ـهــد م ـقــر االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي
لـلـعـبــة حــركــة نــاشـطــة ي ــوم أم ــس على
ص ـع ـي ــد انـ ـتـ ـق ــال ال ــاعـ ـب ــن امل ـح ـل ـيــن
واالجــانــب بني االنــديــة اللبنانية ،وقد
ُس ـ ّـجـ ـل ــت ب ـع ــض االنـ ـتـ ـق ــاالت الـ ـب ــارزة
راوحـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ــن ف ـ ـ ــرق امل ـ ـقـ ــدمـ ــة ووس ـ ــط
الترتيب ،اضافة الى الفريقني العائدين
ال ـ ــى مـ ـص ــاف انـ ــديـ ــة االض ـ ـ ـ ــواء وه ـمــا
الحكمة واالجتماعي طرابلس.
الحكمة كان االكثر نشاطًا مرة جديدة،
وهــو الباحث عن تكوين فريق يمكنه
بشكل يليق باسمه
الــدفــاع عن الــوانــه
ٍ
ال ـع ــري ــق ،فــاس ـت ـعــاد الـ ـن ــادي االخ ـضــر
بخدمات مدافعه القديم قاسم محمود
ّ
ووق ـ ــع اي ـضــا م ــع العـ ـ ٍـب آخ ــر س ـبــق ان
داف ـ ــع ع ــن ال ــوان ــه ه ــو املـ ـص ــري احـمــد
جـ ـ ــرادي ال ـ ــذي س ـي ـكــون ث ــال ــث اجــانــب
ّ
ال ـفــريــق اق ــلــه حـتــى ان ـت ـصــاف املــوســم،
وذلــك بعدما كان «االخضر» قد حاول

التوقيع مــع املــدافــع النيجيري ادييل
بريشوس الــذي اختار الصفاء .كذلك،
ّ
اسم مميز هو الجناح
وقع الحكمة مع ٍ
حـســن ط ـحــان الـ ــذي هـبــط م ــع االخ ــاء
االهلي عاليه في نهاية املوسم املاضي،
ً
اضافة الى مدافع السالم صور السابق
نيازي الشحيمي العائد من االغتراب.
بـ ـ ــدوره ،اس ـت ـعــار االج ـت ـمــاعــي ح ــارس
املرمى نزيه اسعد من النجمة ،والذي
اع ـ ـ ــار ايـ ـض ــا م ــدافـ ـع ــه ش ـ ـ ــادي س ـكــاف
ال ــى الـنـبــي شـيــت .كــذلــك ،اع ــاد الفريق
ال ـش ـمــالــي م ـهــاج ـمــه ال ـس ــاب ــق ال ــدول ــي
فايز شمسني الذي كان قد احترف مع
باندوري الروماني.
ام ــا جـ ــاره طــراب ـلــس ف ـقــد ابـ ــرم صفقة
ت ـب ــادل ـي ــة مـ ــع ال ـ ـسـ ــام زغـ ــرتـ ــا حـصــل
بـ ـم ــوجـ ـبـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى الع ـ ـ ـ ــب ال ـ ــوس ـ ــط -
املهاجم ابو بكر املل الــذي اراد النادي
استبعاده السـبــاب مسلكية .وحصل
الــزغــرتــاويــون مـقــابــل الــاعــب املــذكــور
عـلــى الـثـنــائــي مصطفى خ ــوال وعــامــر

محفوض ،الــى ّ
ضمهم املهاجم شربل
جـ ّ
ـروش ال ــذي داف ــع عــن ال ــوان النجمة
في املوسم املاضي.
ب ـ ـ ــدوره ،ض ــم ال ـص ـف ــاء م ـهــاجــم الـنـبــي
شيت الـســابــق السنغالي شيخ ديــوك
والسييراليوني سامبا عبدو ،وحصل
عـلــى خــدمــات عـلــي هـمــدر مــن النجمة
(ل ـع ــب مـ ـع ــارًا م ــع االخ ـ ــاء ف ــي امل ــوس ــم
املـ ــاضـ ــي) ،ال ـ ــذي ح ـ ــاول خ ـطــف حـمــزة
ســامــة مــن دون ان ينجح بـهــذا االمــر
ف ــي ظ ــل رفـ ــض ال ـص ـف ــاء ال ـت ـخ ـلــي عــن
توقيع االخير .اال ان النجمة ضم امس
حسن العمري شقيق مــدافــع املنتخب
اللبناني جوان العمري.
وواص ـ ـ ــل ال ــراس ـي ـن ــغ ت ـع ــزي ــز ص ـفــوفــه
بالالعبني املحليني ،اذ بعد استعارته
م ـح ـم ــود ك ـج ــك م ــن االن ـ ـصـ ــار وغـ ــازي
حنينة من العهد ،حصل على خدمات
هيثم عطوي من الصفاء ضمن سعي
مدربه يوجني مولدوفان لتعزيز خط
وسطه.
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إلقاء القبض على سيسيه
أعلنت نيابة مدينة فرساي الفرنسية املسؤولة
عن التحقيقات ،أنها ألقت القبض على الالعب
الفرنسي السابق جبريل سيسيه بجانب ثالثة
أشخاص آخرين بتهمة ابتزاز العب وسط ليون
ُ
ماتيو فالبوينا بشريط إباحي .واعتقل سيسيه،
ناد حاليًا ،صباح أمس في
الذي ال يلعب ألي ٍ
منزله ويخضع الستجواب الشرطة القضائية.
وأشارت النيابة في بيانها إلى أن سيسيه متورط
في قضية ابتزاز قد تصل عقوبتها إلى خمس
ُ
سنوات سجن ،وال تعرف هوية الثالثة أشخاص
اآلخرين املعتقلني مع سيسيه.

مارادونا يشارك في مباراة
استعراضية في المغرب

ألكانتارا خالل المباراة ضد أوكرانيا (أ ف ب)

تصفيات يورو 2016

ّ
ألكانتارا مصدر قوة لوسط إسبانيا

ّ
شكلت عودة تياغو
ألكانتارا ًإلى صفوف منتخب
إسبانيا نبأ مفرحًا لإلسبان،
إذ إن العب بايرن ميونيخ
باستطاعته ،أكثر من غيره،
أداء دور شافي هرنانديز
الذي أسهم في إيصال
بالده إلى أعلى المراتب
حسن زين الدين

ليس خافيًا أن املنتخب اإلسباني
ّ
تميز في الفترة التي سيطر فيها
على الـكــرتــن األوروب ـي ــة والعاملية
مـنــذ ع ــام  2008عـنــدمــا ت ـ ِّـوج بلقب
وبعدها بكأس العالم
كأس أوروبا
ً
عام  2010وصوال إلى كأس أوروبا
عــام ّ 2012
بقوته فــي وســط امللعب
بــوجــود ال ـعــديــد مــن ال ـن ـجــوم ،لكن
كــان واضـحــا ط ــوال هــذه الـفـتــرة أن
األهم والدور األكثر فعالية
التأثير
ً
ك ــان مـتـمـثــا بــاعــب اس ـمــه شــافــي
هرنانديز.

ّ
ش ــك ــل ش ــاف ــي ن ـق ـطــة االرتـ ـ ـك ـ ــاز فــي
مـنـتـصــف امل ـل ـع ــب ،وال ــاع ــب ال ــذي
ب ــإم ـك ــان ــه تـ ــأديـ ــة أكـ ـث ــر مـ ــن مـهـمــة
ف ــي الـتـغـطـيــة الــدفــاع ـيـ ّـة وصـنــاعــة
اللعب بلمسة مهارية قل نظيرها.
وبالتأكيد إن ّ
تقدم هذا الالعب في
السن أرخــى بظالله الوخيمة على
الـكـتـيـبــة اإلس ـبــان ـيــة ف ــي مــونــديــال
 ،2014ليكون الخروج منها مدويًا
من الدور األول ،وأعقبه اعتزال هذا
النجم اللعب الدولي.
الحديث عن شافي اآلن؟ بكل
ملــاذا
ّ
بساطة ألن من رأى تياغو ألكانتارا
ب ـق ـم ـي ــص «ال فـ ــوريـ ــا روخ ـ ـ ـ ــا» فــي
املباراة األخيرة من التصفيات التي
أوروبا على أوكرانيا
فاز فيها بطل َ
بـعــد أن ك ــان ق ــد ض ـ ِـم ــن تــأهـلــه إلــى
النهائيات ،وذلــك بعد أن عــاد إلى
التشكيلة بعد غيابه منذ شهر آذار
ع ــام  2014أعـ ــاد الـتــذكـيــر بـصــورة
شافي في املنتخب اإلسباني.
ص ـح ـي ــح أن ت ـش ـك ـي ـلــة «ال روخ ـ ــا»
ال ـحــال ـيــة ال تـخـلــو م ــن ال ـعــديــد من
الالعبني املميزين في وسط امللعب
مـ ـث ــل س ــانـ ـت ــي كـ ـ ـ ـ ـ ــازورال ودي ـف ـي ــد
سيلفا وخ ــوان مــاتــا وفرانسيسك
فــابــريـغــاس وكــوكــي وغـيــرهــم ،لكن

ي ـب ـق ــى ل ـ ــوج ـ ــود أل ـ ـكـ ــان ـ ـتـ ــارا نـكـهــة
مـخـتـلـفــة ،إذ إن ــه الــوح ـيــد اآلن في
إسبانيا الذي باستطاعته أداء دور
شافي.
وال شك هنا في أن ألكانتارا استفاد
مــن وجـ ــوده إل ــى جــانــب شــافــي مع
ب ــرش ـل ــون ــة ل ـي ـك ـت ـســب م ـن ــه الـكـثـيــر
من خصاله ،وهو رغم انتقاله إلى
بايرن ميونيخ األملاني فإنه استفاد
من مدرب البافاري ،مواطنه اآلخر
جــوس ـيــب غـ ــوارديـ ــوال ،الـ ــذي حقق
نجاحًا شهيرًا مع شافي في فترة
إش ــراف ــه ع ـلــى «ال ـب ــرس ــا» وامل ـخ ـ ّـول
أكثر مــن غـيــره ،بطبيعة الـحــال ،أن
ّ
يلقن ألكانتارا ميزات األخير.
في حقيقة األمر من يتابع ألكانتارا

عاد ألكانتارا إلى
تشكيلة إسبانيا للمرة
األولى منذ آذار 2014

في هذا املوسم مع البافاري ،ال شك
ف ــي أن ــه س ـيــاحــظ ت ـطــور مـسـتــوى
هذا الالعب على نحو كبير واألهم
اقترابه الشديد من شافي ،وهذا ما
أعطى وسط بايرن نكهة مهارية ،إذ
إن هذا الالعب باستطاعته بلمسة
فنية أو بتمريرة ساحرة أن يضرب
خــط دف ــاع الخصم بأكمله ويضع
زمـ ـ ـ ـ ــاءه أم ـ ـ ـ ــام امل ـ ــرم ـ ــى ل ـت ـس ـج ـيــل
األهـ ـ ــداف ،وهـ ــذا بــالـضـبــط م ــا كــان
يبرع به شافي ويتقنه جيدًا.
بالتأكيد إن اإلس ـبــان محظوظون
بـ ــوجـ ــود ألـ ـك ــانـ ـت ــارا فـ ــي تـشـكـيـلــة
م ـن ـت ـخ ـب ـهــم ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي تــوق ـيــت
يعتبر قياسيًا بعد اعتزال شافي،
وب ـط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـحـ ــال ف ـ ــإن اس ـت ـم ــرار
ت ـ ـطـ ــوره مـ ــع بـ ــايـ ــرن تـ ـح ــت قـ ـي ــادة
ّ
سيصب في مصلحة «ال
غوارديوال
فوريا روخا» ،مع ابتعاد اإلصابات
طبعًا عن هذا الالعب ،التي أبطأت
نــوعــا مــا انـطــاقـتــه ،خـصــوصــا أنــه
ّ
تعرض إلصابة بالغة ً مع البافاري
غاب على إثرها طويال عن املالعب،
لـكــن األه ــم أن عــودتــه كــانــت قــويــة،
وهذا ما من شأنه أن يترك انطباعًا
جـيـدًا ل ــدى اإلس ـب ــان حـتــى انـطــاق
كأس أوروبا .2016

نتائج وترتيب تصفيات كأس أوروبا 2016
* المجموعة االولى:
هولندا  -تشيكيا 3-2
كالس يان هونتيالر ( )70لهولندا،
وب ــاف ــل ك ــادرب ــاك ( )24وج ــوزف
ســورال ( )35وروبــن فان بيرسي
( 66خطأ في مرماه) لتشيكيا.
التفيا  -كازاخستان 1-0
إسالمبيك كوات (.)65
تركيا  -ايسلندا 0-1
 الترتيب: -1ت ـش ـي ـك ـيــا  22ن ـق ـط ــة مـ ــن 10
مباريات (تأهلت)
 -2أيسلندا  20من ( 10تأهلت)
 -3تركيا  18من 10

 -4هولندا  13من 10
 -5كازاخستان  5من 10
 -6التفيا  5من 10
* المجموعة الثانية:
ويلز  -اندورا 0-2
آرون رامسي ( )50وغاريث بايل
(.)86
قـبــرص  -الـبــوسـنــة والـهــرســك
3-2
كــوس ـتــان ـت ـي ـنــوس شــارامل ـب ـيــديــس
( )32ونيستوراس ميتيديس ()41
ل ـق ـب ــرص ،وه ــاري ــس مـيــدانـجــانــن
( 13و )44وميالن دوريتش ()67
للبوسنة والهرسك.

بلجيكا  -اسرائيل 1-3
 الترتيب: -1ب ـل ـج ـي ـكــا  23ن ـق ـط ــة مـ ــن 10
مباريات (تأهلت)
 -2ويلز  21من ( 10تأهلت)
 -3البوسنة والهرسك  17من 10
 -4اسرائيل  13من 10
 -5قبرص  12من 10
 -6أندورا  0من 10
* المجموعة الثامنة:
ايطاليا  -النروج 1-2
أل ـ ـي ـ ـسـ ــانـ ــدرو فـ ـل ــوريـ ـن ــزي ()73
وغراتزيانو بيللي ( )82إليطاليا،
وألكسندر تيتاي ( )23للنروج.

بلغاريا  -آذربيجان 0-2
م ـي ـخ ــائ ـي ــل ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدروف ()20
وديميتار رانغيلوف (.)56
مالطا  -كرواتيا 1-0
إيفان بيريسيتش (.)25
 الترتيب: -1إيـ ـط ــالـ ـي ــا  24ن ـق ـط ــة مـ ــن 10
مباريات (تأهلت)
 -2كرواتيا  20من ( 10تأهلت)
 -3النروج  19من 10
 -4بلغاريا  11من 10
 -5آذربيجان  6من 10
 -6مالطا  2من .10

سيشارك األسطورة األرجنتيني دييغو أرماندو
مارادونا في مباراة استعراضية أمام نجوم
سابقني يمثلون القارة األفريقية في  6تشرين
الثاني املقبل في املغرب.
ووافق مارادونا على حضور هذه املباراة
االستعراضية الكبيرة بحضور مواطنه كالوديو
كانيغيا والبرازيلي روبرتو كارلوس واإلسباني
فيرناندو هييرو وعدد آخر من النجوم السابقني
للكرة العاملية.
ويحضر من القارة السمراء نجوم كبار مثل
العب ميالن السابق الليبيري جورج وياه
والتونسي الزوبير بية والنجم الغاني عبيدي بيليه
الحائز للكرة الذهبية األفريقية في عدة مناسبات.

كالولو يغيب شهرين عن المالعب
سيغيب العب ليون الدو كالولو ملدة شهرين عن
املالعب بسبب إصابته في كاحله األيسر خالل
التمارين.
وقد اضطر كالولو ( 19عامًا) إلى وضع الجبس
بعدما خضع لعدة فحوصات طبية أظهرت
رضوضًا شديدة وتضررًا في الرباط الداخلي.
وبرز كالولو الذي نشأ مع ليون في الدوري املحلي
منذ بداية هذا املوسم.

السلة اللبنانية

فوز صعب أليك على االتحاد
في دورة الحسام
انطلقت مباريات املجموعة الثانية في دورة
حسام الدين الحريري الـ  25لكرة السلة،
أمس ،حيث حقق بترولينا ايك الرنكا بطل
قبرص فوزه األول على حساب االتحاد
السكندري بفارق  3نقاط ( 71 – 74األرباع
 19 – 11 ،20 – 18 ،13 – 27و.)19 – 18
وكان األميركي تاديوس مكفادين افضل
مسجل للفريق القبرصي بـ  17نقطة،
واضاف الدانماركي جوناثان غيلينغ 14
نقطة ،فيما سجل مهند الصباغ  15نقطة
للفريق املصري ،وأضاف هيثم كمال 13
نقطة.
بدوره ،فاز النجم الساحلي التونسي على
أنترانيك بفارق  13نقطة ( ،62 – 75االرباع
 15 – 26 ،15 – 12 ،19 – 15و.)13 – 22
ً
أنترانيك الذي بدأ تمارينه قبل اسبوع آمال
ايجاد الداعمني لخوض بطولة لبنان ،كانت
الدورة مناسبة له لبدء العودة تدريجًا الى
اجواء املباريات ،فقدم شوطًا اول مميزًا
وأنهاه ملصلحته ( ،)27 – 34واستغل
النجم الساحلي الذي يضم ثالثة العبني من
املنتخب التونسي بدء انخفاض مستوى
اللياقة لدى الفريق اللبناني ليبدأ بتقليص
الفارق تدريجيًا ومعادلة االرقام (،)47 – 47
قبل ان يتقدم في نهاية الربع الثالث (– 53
 ،)49حيث حاول املدرب داني عموس اعادة
الفريق الى اجواء املباراة من خالل بعض
التغييرات ،لكن خبرة الفريق التونسي
حسمت املباراة في النهاية.
مكرم بن رمضان سجل  19نقطة للنجم
الساحلي ،وأضاف رضوان بن سليمان 14
نقطة ،وعمر موحلي  12نقطة ومهدي صياح
 10نقاط ،بينما سجل ألنترانيك كل من
االميركي هيربرت هيل وروي شلهوب 13
نقطة وجان هاغوبيان  11نقطة.

22

األربعاء  14تشرين األول  2015العدد 2715

ثقافة وناس

ميديا

اإلنتفاضة الثالثة

أيقونات الثورة الفلسطينية
ّ
تتصدر المشهد اإلفتراضي
زينب حاوي

إسرائيل
ترتعد من
الفيديوات

مـنــذ أس ـب ــوع ،انــدل ـعــت «االنـتـفــاضــة
ال ـثــال ـثــة» ال ـتــي بـ ــدأت ش ــرارت ـه ــا من
ّ
القدس املحتلة ،ووصلت الــى باقي
املدن الفلسطينية« .ثورة السكاكني»
كما اصطلح على تسميتها جــاء ت
مختلفة عــن «االن ـت ـفــاضــة الـثــانـيــة»
(عام  ،)2000إذ لعبت الثورة الرقمية
ف ــي ه ــذه ال ـح ــال ــة دورًا حــاس ـمــا في
فضح ممارسات االحـتــال الدموية
والـ ـهـ ـمـ ـجـ ـي ــة ،وتـ ـك ــري ــس أيـ ـق ــون ــات
ورموز كثيرة.
ه ـ ـ ـ ــذه االنـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــة الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة
ال ـع ــري ـض ــة الـ ـت ــي ت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـه ــا كــل
الفئات العمرية والجندرية ،خرجت
ب ــأي ـق ــون ــات ج ــدي ــدة ق ــوام ـه ــا أط ـفــال
ص ـغــار ث ــائ ــرون يـحـمـلــون الـحـجــارة
بــأيــديـهــم ال ـطـ ّ
ـريــة ،وآخـ ــرون سقطوا
على مذبح الشهادة .ولعل الشريط
األشـ ـ ــد ب ــاغ ــة ك ـ ــان ف ـي ــدي ــو امل ــراه ــق
ُ
أحمد مناصرة ( 13عامًا) الــذي ترك
يسبح بدمائه بعد إطالق الرصاص

الشرائط املنتشرة على
وسائل التواصل االجتماعي
التي هدف أصحابها
املستوطنون الصهاينة الى
التباهي بأفعالهم الشنيعة
تجاه الفلسطينيني وتوثيق
أبشع الجرائم اإلنسانية
بحقهم ،يبدو أنها لم تفعل
فعلها وتحقق غايتها .لقد
كانت مصدر قلق وانزعاج
للسلطات الصهيونية ألنها
تكشف وجهها املتوحش
واإلجرامي ،مستدرجة ردات
فعل أكثر غضبًا من قبل
الفلسطينيني ،وأكثر تعاطفًا
من قبل مشاهدي هذه
الشرائط .لذا كان من الطبيعي
لجوء الصهاينة الى الطلب
من إدارة يوتيوب حذف هذه
املقاطع املصورة يوم الخميس
املاضي بحجة «تشجيع
الفلسطينيني على العنف ضد
اإلسرائيليني».

صور لشباب يبتسمون وهم
ّ
يتعرضون لالعتقال ...وأخرى لنساء
ثائرات يشاركن في رمي الحجارة
عليه في قرية حزمة (شمال القدس
املحتلة) وتـعــرض لشتائم وأللـفــاظ
نابية من قبل املستوطنني الصهاينة
ّ
يتحينون لحظة لفظه
الــذيــن كــانــوا
الروح.
ّ
ه ـ ــذا ال ـط ـف ــل ل ــق ــب ب ــ»م ـح ـم ــد ال ـ ــدرة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد» ف ـ ـ ــي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة ألب ـ ـ ــرز
أي ـق ــون ــات االن ـت ـفــاضــة ال ـثــان ـيــة عــام
 2000ال ـش ـه ـيــد م ـح ـمــد ال ـ ــدرة ال ــذي
ّ
وث ـق ــت ل ـح ـظــات اس ـت ـش ـهــاده لحظة
بلحظة فــي مشهد أثــار الــرأي العام
ّ
الـ ـع ــامل ــي وقـ ـتـ ـه ــا .ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن
ّ
االنتفاضة الثالثة هي ولدة أبطال
وأيقونات بحق ،رغم قساوة لحظة
االستشهاد.
ش ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة املـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة
الفلسطينية مــرح بكري التي تبلغ
 15ربيعًا بعدما حــوصــرت مــن قبل
الجنود الصهاينة وأطـلـقــوا عليها

ال ـ ـنـ ــار فـ ــي ب ـ ـلـ ــدة «الـ ـشـ ـي ــخ جـ ـ ــراح»
امل ـقــدس ـيــة ،وب ـق ـيــت أرضـ ــا مـضـ ّـرجــة
بدمائها.
وأمس ،انتشرت صورة الشهيد بهاء
ع ـلـ ّـيــان أح ــد م ـن ـفــذي عـمـلـيــة الـطـعــن
في الحافلة اإلسرائيلية في القدس
امل ـح ـت ـلــة .وم ـع ــه تـ ـ ــداول ال ـنــاش ـطــون
منشورًا له يعود الى العام املاضي،
وي ـت ـضـ ّـمــن ع ـشــر وص ــاي ــا لـلـشـهــداء
بعد اسـتـشـهــادهــم .ومــن ضمن هذه
الــوصــايــا أن ال يجعلوا مــن الشهيد
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد رق ـ ـ ــم ي ـن ـســى
س ــريـ ـع ــا ،وع ـ ـ ــدم ن ـش ــر ال ـب ــوس ـت ــرات

عـلــى ال ـج ــدران بـعــد الــرحـيــل ،وإبـقــاء
العني على ما سيجري الحقًا ،وترك
الـ ـح ــزن ج ــان ـب ــا ،وت ـخ ـطــي االن ـق ـســام
الفلسطيني الــداخ ـلــي ،وع ــدم تبني
الفصائل الستشهاده .وصايا عشر
«ستدخل تاريخ الوعي الفلسطيني»
وسـ ـيـ ـتـ ـح ـ ّـول عـ ـل ـ ّـي ــان س ــري ـع ــا «إلـ ــى
أيقونة خاصة جدًا في تاريخ الوعي
الفلسطيني والـعــربــي» وفــق مــا قال
الشاعر والكاتب الفلسطيني زكريا
فايسبوك.
محمد على صفحته على
ّ
شهداء فلسطني األطفال الذين ُوثقت
صورهم وأضحوا أيقونات ّ
مدماة،

قابلتهم ّ
هبة نسائية بطالتها نساء
ثــائــرات عــدن الــى الــواجـهــة الـثــوريــة
من جديد.
ّ
ّ
ســرعــان مــا انـتـشــرت صــورهــن وهــن
ي ـق ــاوم ــن بــأج ـســادهــن وعـنـفــوانـهــن
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ويـ ــرمـ ــن
الحجارة في وجهه.
ه ــذه الـ ـص ــورة امل ـشــرقــة واألي ـقــون ـيــة
لـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـ ـ ــن أشـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوم ـ ـ ــة،
انــزل ـقــت ل ــأس ــف ف ــي ب ـعــض امل ــواق ــع
اإللكترونية والحسابات الشخصية
الــى حفالت غــزل وحصر ما يحصل
بالجانب الجمالي فقط .وبهذا األمر،

ّ
حرفت األنظار عن القضية األساس/
االنتفاضة .على سبيل املثال ،عنون
موقع  mbcالسعودي «فلسطينيات
ي ــداف ـع ــن ع ــن األقـ ـص ــى ،يـخـطـفــن عن
أنـ ـ ـظ ـ ــار الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم» .وب ـ ـ ــن الـ ـحـ ـج ــارة
وال ـ ـس ـ ـكـ ــاكـ ــن وال ـ ـعـ ـ ـي ـ ــون والـ ـقـ ـل ــوب
النابضة ،ثــورة مــن نــوع آخــر أنبتت
على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي.
ث ـ ــورة ق ــوام ـه ــا اب ـت ـس ــام ــة ق ـ ــاوم بـهــا
شباب فلسطني قوات االحتالل وهي
تـكـ ّـبــل أيــدي ـهــم ب ــاألص ـف ــاد .ابـتـســامــة
روح حـ ــرة تـ ـح ــرس أرض فـلـسـطــن
باللحم والدم.

المواقع اإلجتماعية سالحًا لمقاومة «إسرائيل»
نادين كنعان
َ
ال ّ
شك في ّأن «االنتفاضة الثالثة» تختلف كثيرًا عن سابقت ْيها لناحية
االهتمام واملواكبة اإلعالمية .هــذا ما يؤكده مراقبون في مجال امليديا،
ّ
مشددين على أهمية الــدور الــذي تؤديه مواقع التواصل االجتماعي في
تسليط الضوء على الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيني
في األراضــي املحتلة ،إضافة إلى توثيق عمليات ّالطعن وإلقاء الحجارة
ُ
التي تستهدف مستوطنني وجنود صهاينة .ولعل أهــم ما تساهم فيه
السوشال ميديا في هذا املجال هو تعزيز الحماسة في نفوس املقاومني
ً
فــي مختلف أرج ــاء فلسطني ،فضال عــن تأمني طريقة تــواصــل سريعة
ّ
آن معًا.
وفعالة في ّ ٍ
قـبــل ال ـت ـطــورات عـلــى األرض انـطــاقــا مــن ال ـقــدس املـحـتـلــة ،شـهــد الـعــالــم
االفـتــراضــي خــال ّ
األي ــام املاضية بــدايــة «انـتـفــاضــة» بكل مــا للكلمة من
معنى .سيل هائل من الفيديوات والـصــور واألخـبــار العاجلة التي تبيّ
ـدت ه ــذه املـ ــواد طــريـقـهــا إل ــى فــاي ـس ـبــوك وتــويـتــر
حـقـيـقــة األحـ ـ ــداث .وجـ ـ ّ
وإنستغرام ويوتيوب ،وكلها مقرونة بمجموعة واسعة من الهاشتاغات
باللغتني العربية واإلنكليزية .الئحة الهاشاغات طويلة طبعًا ،لكن أبرزها
باإلنكليزية  ،ThirdIntifada#وبــالـعــربـيــة# :االنتفاضة_الفسطينية_
الثالثة ،و#إعدام_طفل_فلسطيني ،و#القدس_تنتفض ،و#االنتفاضة_

هاني عباس ـ فلسطين

انـطـلـقــت .وم ــع ت ـســارع األحـ ــداث ،ص ــارت وســائــل الـتــواصــل اإلجـتـمــاعــي
على خط املواجهة مع املحتل ،والتأثير في مجريات األمور على األرض.
على سبيل املثالّ ،
تحول فايسبوك إلى دليل للمتظاهرين الفلسطينيني

يرصدون من خالله خريطة االشتباكات ،ويحصلون عبره على معلومات
حول طرق الوقاية واألمان خالل املواجهات.
امل ـخــاوف مــن تأثير الـنـشــاط الفلسطيني املـلـحــوظ على مــواقــع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ب ـ ــدت واضـ ـح ــة ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــن وامل ــراقـ ـب ــن
اإلســرائـيـلـيــن .ي ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،شــن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي
بنيامني نتنياهو هجومًا عنيفًا على وسائل اإلعــام ووســائــل التواصل
االجتماعي الفلسطينية ،وقال في مؤتمر صحافي ّإن «معركتنا األساسية
يجب أن تتركز ضــد مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي التحريضية واإلع ــام
الفلسطيني» .ووصف نتنياهو ووزيرا حربه وأمنه الداخلي موشيه يعلون
ويغآل أردان ،هذه املواقع خصوصًا فايسبوك بـ «أهم مصادر التحريض
التي تدفع الفلسطينيني لالنخراط في عمليات الطعن بالسكاكني» .في هذا
السياق ،كشفت إذاع ــة الجيش اإلسرائيلي السبت ّأن تعاونًا سيحصل
بــن «الـشــابــاك» و«أم ــان» والشرطة لرصد مــا ينشره الفلسطينيون على
ّ
ـواز،
السوشال ميديا ،بهدف «اتخاذ خطوات عملية ضدهم» .على ٍ
خط مـ ٍ
ّ
ح ــذرت محللة مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي فــي «مـعـهــد دراسـ ــات األمــن
القومي اإلسرائيلي» أوريت بيرلوف في حديث إلى موقع «املونيتور» من
مخاطر السوشال ميديا بالنسبة إلى اإلسرائيليني .وأوضحت ّأن الحمالت
ّ
ّ
ّ
«تشجع وتكثف ّ الغضب الفلسطيني في الشارع ،ولن يتمكن
االفتراضية
ّ
ّ
أي حزب من التحكم باألمر إل إذا فكرنا بشكل مختلف».

األربعاء  14تشرين األول  2015العدد 2715

ثقافة وناس

ميديا

23

الفضاء المصري

التوك شو يواصل إنحداره ...فينك يا باسم؟
وسط زيادة السقطات
التي ّ
يسجلها إعالميون
في المحروسة ،يعود إلى
الواجهة سؤال أساسي
حول إذا ما كان وجود
«جون ستيوارت العرب»
على الهواء مفيدًا للحد من
مستوى االنحدار؟
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ّ
ك ــلـ ـم ــا سـ ـق ــط اإلع ـ ـ ـ ــام امل ـ ـصـ ــري فــي
منحدر جديد ،عاد السؤال إلى ألسنة
املـ ـص ــدوم ــن مـ ــن رداءة امل ـس ـت ــوى:
هل كــان اإلزع ــاج الــذي ّ
يسببه باسم
يــوســف كــل ليلة جمعة للسياسيني
واإلع ــام ـي ــن مـفـيـدًا ل ـهــم؟ وه ــل كــان
م ــن امل ـم ـكــن أن ُي ـس ـهــم ف ــي ال ـح ــد من
ض ــرب ــات «ال ـش ـتــائــم» و«ال ـخ ــراف ــات»
الـتــي أصــابــت عـقــول املـشــاهــديــن في
مقتل؟
ُ
موجة جديدة من االنتقادات تحاصر
ّ
حاليًا اإلعالم املصري الذي يبدو أن
معظم القائمني عليه في حاجة إلى
صدمة ال يعرف أحد من أين يمكن أن
تأتي ،حتىّ يستعيد هــؤالء رشدهم
ويتذكروا أنهم يجلسون أمام كاميرا
تنقل صــورهــم وكـلـمــاتـهــم للماليني
في املنازل.
ب ـ ـ ـ ــات ال ـ ـك ـ ــل يـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاءل ع ـ ـ ــن املـ ـنـ ـق ــذ
ال ـ ــذي يـمـكـنــه أن ي ـتــدخــل ل ـل ـحــد من
االن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدار املـ ـسـ ـتـ ـم ــر وامل ـ ـص ـ ـحـ ــوب
ّ
متعمدًا على الـنــزول
بــإصــرار يـبــدو
إلــى قــاع املـمــارســات اإلعــامـيــة التي
ّ
ربـ ـم ــا ل ــم ت ـش ـهــدهــا دول أخ ـ ــرى في
ظـ ــروف امل ـح ــروس ــة نـفـسـهــا .ظ ــروف
ّ
ت ـت ـطــلــب إع ــام ــا ي ـج ـمــع وال ي ـف ــرق،
يــزيــد ال ــوع ــي وال ي ـعـ ّـمــق الـغـيـبــوبــة.
هـكــذا ،بــات الـســؤال املـتـكــرر :هــل كان
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــون امل ـن ـف ـل ـت ــون امل ـس ـت ـف ـيــد
األك ـب ــر م ــن اس ـت ـم ــرار ب ــاس ــم يــوســف
وب ــرن ــام ـج ــه «الـ ـب ــرن ــام ــج» امل ـتــوقــف
منذ ّأيار (مايو)  ،2014بحيث كانت
ال ـج ــردة األسـبــوعـيــة ال ـســاخــرة التي
ُ
ي ـج ـ ّـه ــزه ــا ل ـه ــم ول ـج ـم ـه ــوره تـسـهــم
فــي أحـيــان كثيرة فــي إجبارهم على
ّ
االنصياع للنقد والتخلي عن مواقف
تساعد «جون ستيوارت العرب» في
«تعريتهم» أمام الجمهور؟
ّ
ّ
ويــأتــي ذلــك فــي ظــل أج ــواء تــدل على
ّ
أن اإلعـ ــام ـ ـيـ ــن ال يـ ـقـ ـيـ ـم ــون وزن ـ ــا
ل ـل ـم ـشــاهــديــن .ك ــل امل ــاح ـظ ــات الـتــي

أنديل ــ مصر

تحملها مواقع التواصل االجتماعي
ت ــذه ــب هـ ـب ـ ً
ـاء ،ب ـمــا ف ـي ـهــا م ـح ــاوالت
ال ـل ـج ــوء إلـ ــى ال ـق ـض ــاء ال ـت ــي تنتهي
ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراءة! ّ
األي ـ ـ ــام
األخ ـي ــرة شـهــدت املــزيــد مــن الــوقــائــع
املــؤس ـفــة ال ـت ــي دف ـع ــت ب ّـعـضـهــم إلــى
فـ ـ ـق ـ ــدان األمـ ـ ـ ــل ف ـ ــي ت ـ ــدخ ـ ــل ال ـع ـق ــاء
للحفاظ على ما تبقى من حياء في
اإلعالم املصري.
األزم ـ ـ ــة األب ـ ـ ــرز ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق كــانــت
مساء السبت في برنامج «العاشرة
مساء» على قناة «دريم» التي ما زال
صداها مستمرًا حتى اآلن .استضاف
ّ
وائل اإلبراشي أسرة
مقدم البرنامج ّ
وشخصًا ادع ــى أن ــه مـســؤول محلي
فـ ــي الـ ـحـ ــي الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـك ــن فـ ـي ــه ه ــذه
األس ـ ــرة .أم ــا امل ـنــاس ـبــة ،فـهــي فيديو
لطفلة تبلغ خـمــس س ـنــوات ترقص
بالسكني فــي ال ـش ــارع ،وات ـهــام أفــام

مقطع من
لعبة فيديو
عرضه ّ
ّ
أحمد موسى مدعيًا أنه
غارة روسية!

املنتج أحمد السبكي بإفساد الجيل
ّ
ال ـج ــدي ــد .الحـ ـق ــا ،ت ـب ـ ّـن أن الـفـيــديــو
ّ
ّ
مصور عن عمد ،وأن املسؤول املحلي
مـ ـحـ ـت ــرف «تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات» شـ ـ ـ ــارك فــي
م ـس ـيــرات م ــؤي ــدة لـلــرئـيــس امل ـصــري
املـ ـخـ ـل ــوع ح ـس ـن ــي م ـ ـبـ ــارك وأخـ ـ ــرى

معارضة له .لكن هذا الشخص نجح
ف ــي اس ـت ـفــزاز املـنـتــج وامل ـخ ــرج كــريــم
الـسـبـكــي ال ــذي دخ ــل ف ــي ج ــدال معه
ومــع اإلبــراشــي على ال ـهــواء ،قبل أن
يلتقط الهاتف ّوالــده أحمد ويهاجم
اإلبراشي ويتشفى مما جرى له في
ن ـي ــوي ــورك أخـ ـيـ ـرًا ع ـلــى ي ــد اإلخ ـ ــوان
(األخبار .)2015/10/1
لم يتمالك اإلبــراشــي نفسه ،فوصف
أحمد بـ «البلطجي» ،قبل أن ينفلت
«ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاج أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد» ويـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــال ع ـل ــى
اإلعــامــي املصري باأللفاظ النابية.
ب ـعــد ذلـ ــك ،رف ــض اإلب ــراش ــي اع ـت ــذار
ّ«السبكية» ،فيما أعلنت قناة «دريم»
ّ
أن ـه ــا سـتـلـجــأ إل ــى ال ـق ـضــاء .غـيــر أن
ّ
خ ـبــراء ال ـقــانــون قــالــوا إن اإلبــراشــي
ّ
ألن كلمة «بلطجي» تعدّ
مدان أيضًا
س ـ ّـب ــا ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي طــال ـبــت فيه
ج ـهــات إعــام ـيــة بـمـقــاطـعــة السبكي
في البرامج.
سيحدث هذا لفترة ،لكن ال مقاطعة
تصمد فــي مـصــر ،وال قــوائــم ســوداء
ل ـل ـض ـيــوف وتـ ـك ــرار امل ــوق ــف امل ـخــزي
وارد في أقرب فرصة.
ـواز ،أصـ ـ ـب ـ ــح خ ـب ـيــر
ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ــط مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
اسـتــراتـيـجــي ُي ــدع ــى ح ـســام سويلم
محط سخرية كثيرين عندما خرج
ّ
بـتـصــريــح م ـف ــاده أن «سـ ـ ّـد النهضة
ّ
ه ـ ُـي ـق ــع لـ ــوحـ ــده» .وهـ ــو الـ ـس ــد ال ــذي
تـ ـشـ ـي ــده أثـ ـي ــوبـ ـي ــا ح ــالـ ـي ــا وي ـس ـبــب
إزعــاجــا كبيرًا للمصريني .لــم تكتف
الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات بـ ـتـ ـص ــري ــح م ـ ـمـ ــاثـ ــل ،بــل
واصلت االستعانة بسويلم هاتفيًا.
ً
مثال ،سألته املذيعة روال خرسا على
قناة  LTCعن رأيــه في فوز «رباعية
بجائزة نوبل للسالم ،ليرد
تونس»
ّ
بكل عفوية بأنه ال يعرفها لكن «لو
كــانــت سـ ّـيــدة (أي الــربــاعـيــة) خدمت
بـ ـل ــده ــا فـ ـه ــي ت ـس ـت ـح ــق ال ـ ـجـ ــائـ ــزة».
هـ ــذا ال ـخ ـب ـيــر «االس ـت ــرات ـي ـج ــي» هو
نفسه الــذي أطلق قبل شهر أكذوبة
«امل ـ ـج ـ ـلـ ــس األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـع ــال ــم» ال ـ ــذي
ً
اع ـ ـت ـ ـبـ ــره «مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤوال ع ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوارث
والزالزل الطبيعية من أجل السيطرة
على الكرة األرضية».
مع ذلك ،لن تدفع تلك املواقف القائمني
عـلــى كــوالـيــس صـنــاعــة الـبــرامــج إلــى
منعه من الظهور .أمــا أحمد موسى
م ـق ـ ّـدم بــرنــامــج «ع ـلــى مـســؤولـيـتــي»
عـلــى قـنــاة «ص ــدى الـبـلــد» ،فـعــاد من
إجــازة امتدت أسبوعًا ليبرهن على
تفعله القوات الروسية في
أهمية ما ّ
ســوريــا ،وأن ـهــا «م ــا ب ـت ـهــزرش» ،كما
فعلت ق ــوات التحالف مــع «داع ــش».
ف ـع ــل ذلـ ــك م ــن خـ ــال عـ ــرض فـيــديـ ّـو
للغارات الروسية ،اتضح سريعًا أنه
مقطع من لعبة فيديو!

… وانطلق الرصاص
ّ
وقع املخرج السوري سمير حسني مع
شركة اإلنتاج اللبنانية «إيغل فيلمز»
عقد إخراج مسلسل «أطلقوا الرصاص»
للكاتب سامر رضوان .وكشفت مصادر
ّ
مطلعة على كواليس االستعدادات للعمل
ّ
لـ «األخبار» أن التصوير سينطلق في
منتصف كانون ّ
األول (ديسبمر) ،2015
ّ
وتشمل قائمة الترشيحات األولية ألبطاله
ً
إلى جانب النجم السوري عابد فهد ،كال
من ظافر عابدين ،وماغي بوغصن ،ودانا
مارديني ،وقاسم ملحو.

جون ليدجند «حامل»!
بعد حديثهما عن صعوبات الخصوبة
التي يواجهانها ،أعلنت عارضة األزياء
األميركية كريسي تيغن ( 29عامًا ــ
الصورة) وزوجها نجم البوب األميركي

ليدجند ( 36عامًا) ّأول من أمس عبر
جون
ّ
إنستغرام أنهما ينتظران مولودهما
ّ
األول .اإلعالن جاء عبر جملة طريفة
نشرتها تيغن على إنستغرامّ :
«يسرني أنا
ّ
وجون أن نعلن أننا حامل!».

هيفا متهمة بنشر
«الفسق»
ّ
ذكرت جريدة «األهرام» املصرية أن
املحامي العام لنيابات شمال الجيزة أحمد
البقلي ّقرر التحقيق في بالغ ّ
مقدم منذ
أشهر ضد الفنانة اللبنانية هيفا وهبي
بتهمة «نشر الفسق والفجور» .وفي حال
تحويل القضية إلى املحكمة وصدور
حكم ضد وهبي ،فإن ذلك قد يحول ضد
بقاء صاحبة «رجب» في املحروسة.

برمجة «عاشوراء»
بدءًا من الليلةّ ،
تعدل قناة «املنار»
في برمجتها املعتادة ملناسبة ذكرى
«عاشوراء» عبر سلسلة برامج ّ
تتنوع ما
بني الدرامي ،مع املسلسل اإليراني «الليلة
العاشرة» املدبلج إلى العربية ،واملؤلف
من ( 15حلقة) ،والوثائقي مع السلسلة
التسجيلية «درب الحنني» (تحقيق وإخراج
حياة الرهاوي)ّ .
تقدم هذه السلسلة
التجربة السياسية والعسكرية لإلمام
الحسني (يوميًا ما عدا الجمعة .)22:15
ّ
سيكون
وتقفي مسيرة اإلمام وأصحابهُ ،
حاضرًا مع «الصبح قريب» ،على أن تعرض
ّ
تتطرقان
حلقتان بعنوان «مصباح الهدى»،
إلى لقاءات مع ّزوار الحسني في كربالء،
املسيحيون منهم والصابئون .وضمن
هذه البرمجة يستمر برنامج «أحياء
عند ّربهم» ،الذي يحكي سيرة الشهداء
وتضحياتهم من خالل مقابلة ذويهم.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
مسيح الضجر

صورة
وخبر

ْ
ُ ُ
شفق على قات َّ ُ ُ
أقل« :إنني ُأ ُّ
الع ِن َّي
حب أعدائي ،وأ
إذا لم
لي ،وأبارك ِ
ِ
ّ
وس َّـراقي ُ
ُ
وصن َاع هزائمي ويأسي»...
ُْ
ْ
إذا لم أقل ذلك (إذا لم أقل ُه صادقًا)
ُ
َ
َ
كوابيس حياتي بدون أن
من
بقي
ما
مضي
أ
فكيف يمكنني أن
ِ
َ
َيت َص ّد َع قلبي من الضجر
َوي َ
فقدان التسلية؟!...
هذيانات
نهار دماغي ِمن
ِ
ِ
..
ْ
الحاجب!
أيها
َ
ُ
أيها الحاجب العطوف:
َّ
برؤوسهم!
إلي
ِ
2015/2/15

ّ
مصمم األزياء
حضر
األلماني الشهير
كارل الغرفيلد أخيرًا
افتتاح معرض
Mademoiselle
ّ
 Privéالذي ينظمه
بالتعاون مع دار
«شانيل» الفرنسية
التي يرأس قسم
اإلبداع فيها .المعرض
الذي تحتضنه صالة
«ساتشي» في لندن
ّ
حتى األول من تشرين
الثاني (نوفمبر)
المقبل ،يتمحور حول
حياة وتراث ِّ
مؤسسة
كوكو
دار األزياء ّ
شانيل ،ويتخلله عرض
فيلم قصير ّ
أعده
الغرفيلدّ ،
وتخيل فيه
ّ
أنه يلتقيها( .نيكالس
هالين ــ أ ف ب)

ُ
معجزة القا ِنط

ِمن األسرار التي طاملا شغلت بالي ولم أجد لها تفسيرًا شافيًا:
َ ْ َُ
املسيح على املاء.
ة
مشي
ِ
ّ
ّ
اقتراف
عاء قدر ِت ِه على
في ظني أنه لم يفعل ذلك لإلبهار ،وال الد ِ
ِ
معجزة.
ّ
قنوط شامخة،
كل ما في األمر أنه ،في لحظ ِة
ٍ
َ ْ َ
وأركان عقيدت ِه ،وأعدائه:
ملريديه،
يقول
أراد أن
ْ ُ
ْ َِ َ
«هذه ُ
األرض التي احتملت قباحتكم بدون أن تصاب بالجنون...
ّ
ُت ُ
صيب َق َد َّ
بالتقزز».
مي
2015/2/15

ندوة في «الثقافي الجنوبي»
أي قيادة ألي حراك؟

مستقبل «بالي بوي»
في الحشمة اإليروسية

كيف كان العالم
قبل التواصل «الذكي»؟

ّ
التحركات
تزامنًا مع استمرار
الشعبية في الشارع اللبناني
على خلفية تفاقم أزمة النفايات،
ّ
ينظم «املجلس الثقافي للبنان
الجنوبي» غدًا الخميس ندوة
تتناول الحراك املدني من زوايا
ّ
عدة .الندوة ستكون بعنوان
«قراءة نقدية للحراك املدني»،
ّ
وستتحدث فيها أسماء بارزة
من مجموعات مختلفة ،وهم
الناشطون نعمت بدر الدين
(الصورة) ،وبول أبي راشد،
ّ
بزي .أما ّ
مهمة التقديم،
وعماد
ُ
فستلقى على عاتق العضو في
املجلس سلوى سعد.

أعلن رئيس مجلس إدارة «بالي
ّ
بوي» سكوت فالندرز أن املجلة
اإلباحية الشهيرة ستتوقف عن
نشر صور لنساء عاريات تمامًا،
ّ
ألن اإلنترنت جعلت هذا األمر باليًا،
ً
قائال« :أصبحنا على مسافة ضغطة
زر واحدة من أي مشاهد جنسية
يمكن ّ
تخيلها مجانًا» .وفي حديث
إلى «نيويورك تايمز» ،قال فالندرز
إن مؤسس «بالي بوي» هيو هيفنر
( 89سنة ـ الصورة) وافق على
البدء بهذه الخطوة اعتبارًا من
آذار (مارس)  ،2016فيما لفت إلى
ّ
أن املجالت اإلباحية «لم تعد تلقى
ً
رواجًا تجاريًا قابال للنمو» .ويبدو
ّ
أن القرار اتخذ الشهر املاضي ،إذ
أوضح املسؤولون التنفيذيون
أن املجلة التي تأسست عام 1953
«تجاوزتها كل التغييرات التي
ّ
كانت هي رائدة فيها» .يذكر أن
توزيع «بالي بوي» تراجع من 5.6
مليون نسخة في السبعينيات إلى
 800ألف نسخة اليوم.

في الوقت الذي يغرق فيه العالم
ّ ّ
ّ
شك أن
التطور التكنولوجي ،ال
في
البشر أصبحوا على عالقة وثيقة
بهواتفهم وألواحهم الذكية ،في
مقابل ضعف شديد في العالقات
االجتماعية والتواصل .هذا ما حاول
ّ
املصور الفوتوغرافي األميركي
إيريك بيكرزغيل إظهاره في أحدث
جلسات التصوير التي نشرها
أخيرًا على موقعه اإللكتروني.
املشروع الذي حمل اسم ،Removed
يضم  34لقطة مختلفة باألسود
واألبيض من الحياة اليومية
أماكن
لعائالت وأشخاص في
ّ
ّ
منوعة ،مع اختالف بسيط يتمثل
ّ
بإزالة كل األجهزة اإللكترونية
منها .غياب التواصل بني الناس،
وال ّ
سيما بني األطفال وذويهم،
اإلقدام على
دفع بيكرزغيل إلى ّ
هذه الخطوة ،علمًا بأنه استوحاها
أساسًا من مشاهداته اليومية أثناء
وجوده في مقهى  illiumفي مدينة
نيويورك األميركية.

ندوة «قراءة نقدية للحراك املدني»:
ً
مساء ـ قاعة «املجلس
غدًا ـ السادسة
بيروت
في
الجنوبي»
الثقافي للبنان
ّ
(نزلة برج أبي حيدر ـ خلف محطة
«توتال») .لالستعالم 01/703630 :أو
 01/815519أو
www.althakafi-aljanoubi.com

