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على الغالف

واشنطن تسحب قواتها من سوريا

«مفاجأة» استراتيجية
ُيتقن دونالد ترامب لعبة شغل بال المراقبين .باألمس أشغل كل دوائر القرار في العالم .أعلن ما ّلوح به منذ أشهر :سحب ُالقوات األميركية من سوريا .ال تقديرات
«البنتاغون» أو النصائح اإلسرائيلية واألوروبية ّ
األرشيف أيضًا .القرار السريع
في
ضعت
و
اإليرانية»
انسحاب
رهن
األميركية
القوات
«انسحاب
جملة
الرجل.
بقرار
ت
أثر
ّ
و«المفاجئ» في انتظار ترجمة ملموسة على األرض .ترجمة قد يبدأ صداها ببدء ّ
تحرك القوات التركية نحو منبج« .البيت األبيض» يشيع أن في ذلك اتفاقًا مع
أنقرة ،والفراغ الذي سيحدثه انسحابنا سيملؤه حليف من «األطلسي» ،ال حلفاء دمشق .هؤالء األخيرون كانوا أمس في صدد تقييم القرار األميركي وبحث
شرقي الفرات .فشريكة موسكو في «أستانا» ّ
ّ
تتوجه نحو «خيار أميركي» في الشمال السوري .خيار سيظهر تأثيره على عالقة
تداعياته والمآالت التي ستظهر
الطرفين وتنسيقهما ،وخاصة في ملف إدلب .تبقى القيادة الكردية المسلحة الخاسرة الوحيدة ،والتي بدأت تلمس هزيمتها المقبلة بعد حرق األميركيين لما
يعتبرونه «ورقة» فيما هم بكل سذاجة يرونه «تحالفًا استراتيجيًا»

ّ
ّ
كلنا متفقين إنو من حق كل مواطن يحصل على الدوا األفضل لصحته .ومن حقه كمان يحصل عليه بأفضل سعر ممكن .هيدا
ّ
المنطق يلي ما مفروض اتنين يختلفوا عليه.
ّ
ّ
ّ
حكومية ،بتهتم بأموره .ألن بالمجمل ،أمور البلد منها بأفضل أحوالها،
بمؤسسات ،خاصة أو
من الطبيعي إنو المواطن بلبنان يشكك
ّ
ّ
ّ
مهنيين ما بيقبلوا إال
إذا مش بأسوأها .بس بصراحة ،في أشيا بالبلد ماشية ألنو انبنت على أسس شفافة ،وألنو بعد فيه ناس بهالبلد
الصح حتى لو تحقيقه صعب .ومن الطبيعي كمان نعرف إنو لبنان بالمرتبة  32بين دول العالم من حيث األداء في مجال الصحة.
ّ
وصحة الناس .الدوا مش لعبة ،وجودة الدوا وضمانة الجودة خط أحمر مش
مش واردة أبدًا نتهاون بموضوع مهم متل موضوع الدوا
ّ
ّ
الصحة ،من أواخر التسعينات ،وضعت قوانين صارمة إلستيراد األدوية وأسس تسجيل وتسعير مدروسة تم
مسموح حدا يتخطاه .وزارة
ّ
تحديثها باستمرار من وقتها لليوم ،والنتيجة إنو  % 88من األدوية المستهلكة في لبنان سعرا أقل من  16دوالر.
ّ
المواطن عم يحصل على آخر ما ّ
ّ
العالمية ،مع العلم إنو أسعار األدوية بلبنان مماثلة ألرخص األسعار في
توصلت له أهم شركات الدوا
ّ
بلدان المقارنة المعتمدة .وإذا تواجدت أدوية غالية ،فبالمقابل بيتوفر العديد من األدوية الشبيهة والـ  genericبأسعار منخفضة،
ّ
والطبيب والصيدلي بيعرفوا هالشي وهني قادرين يرشدوا المريض .وبيبقى القرار النهائي باالختيار راجع للمريض وعيلتو.
ّ
وإنو ّ
وأكبر برهان على ّ
معدل استهالك لبنان لألدوية هي
أهمية أسعار األدوية إنها انخفضت بدون انقطاع خالل السنين الماضية
 $244للفرد سنويًا مقابل ّ
معدل  $515لـ  29دولة بمنظمة التعاون االقتصادي (.)OECD
ّ
ّ
بس مهما انخفض السعر بيبقى غالي ألنو الدوا ضرورة مش خيار .ولهالسبب ما في اال التغطية االجتماعية الصحية الشاملة يللي
ّ
الصحة ّ
قدمت مؤخرًا للمجلس النيابي مشروع قانون للتغطية ّ
الطب ّية الشاملة للمواطن ،بما فيها الدوا.
بتحمينا .وما ننسى إنو وزارة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالصحة ،المنطق إنو يكون عنا ثقة بقدرتنا على إنو يبقى لبنان رائد في االستحصال
وللمهتمين
للصحة،
بالنهاية ،وبالمختصر المفيد
ّ
على األدوية المبتكرة والحديثة ذات جودة مضمونة بأدنى سعر ممكن ،لوقت ما نوصل إلى التغطية الشاملة .والمنطق إنو ما حدا
ّ
ّ
ّ ّ
يتدنى ،بالعكس ،الكل بيطمح ّإنو ّ
ّ
يتحسن.
يكمل
يفكر إنو عندو عصا سحرية ،وإنو ما حدا منا بيقبل مستوى الصحة بلبنان
ّ
ّ
المنطق إنو كلنا ،مش البعض منا ،للوطن.
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«ه ــزم ـن ــا داع ـ ــش ف ــي س ــوري ــا ،امل ـبــرر
الوحيد (بالنسبة إلـ ّـي) للبقاء هناك
خـ ــال رئ ــاس ــة تـ ــرامـ ــب»؛ ه ـك ــذا فـ ّـســر
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب،
إع ــان إدارت ـ ــه (مـ ـج ــددًا) ق ــرار سحب
ال ـ ـق ـ ــوات األمـ ـي ـ َـركـ ـي ــة املـ ـنـ ـتـ ـش ــرة فــي
س ــوري ــا ،امل ـنــاقــض (ف ــي الـشـكــل) لكل
الحجج التي ساقها مسؤولو وزارتي
ـان «خ ـطــأ»
ال ـخــارج ـيــة وال ــدف ــاع ل ـب ـيـ ِ
هذه الخطوة .طوال أشهر مضت ،لم
يـفـ ّـوت معظم املـســؤولــن األميركيني

أي فــرصــة للحديث عــن أهـمـيــة بقاء
ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة هـ ـن ــاك ،لـضـمــان
«مــرحـلــة مــا بعد داع ــش» و«تحجيم
النفوذ اإليراني» و«تحقيق التوازن»
م ـ ــع ال ـ ــوج ـ ــود الـ ـعـ ـسـ ـك ــري الـ ــروسـ ــي
و«ح ـ ـمـ ــايـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل والـ ـحـ ـلـ ـف ــاء»،
وغيرها من املـبــررات املفترضة التي
تلت مرحلة «إقـنــاع» ترامب بتمديد
مهمة ال ـق ــوات عـلــى نفقة «الـحـلـفــاء»
الذين دفعوا مبالغ طائلة تحت بند
«ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار» ف ــي امل ـنــاطــق
«امل ـحــررة حــديـثــا» مــن «داعـ ــش» .هذا
اإلعالن الذي سيحمل تغييرات كبيرة
ملنطقة شرق الفرات ،خاصة في ضوء
الـتـهــديــدات الـتــركـيــة املتنامية خلف
ال ـح ــدود الـشـمــالـيــة ،ج ــاء بــدايــة عبر
تسريبات مــن مـســؤولــن حكوميني،
قبل أن يخرج عبر القنوات الرسمية
مــن الـبـيــت األب ـيــض ووزارة الــدفــاع،
ليظهر وكأنه قــرار «توافقي» .ووفق
تصريحات عدة مصادر داخــل إدارة
ت ـ ــرام ـ ــب ،ت ـن ــاق ـل ـت ـه ــا وسـ ــائـ ــل إعـ ــام
ّ
أميركية ،فــإن ق ــرار االنـسـحــاب اتخذ
قبل مدة ،وكان يجري اإلعداد إلعالنه
بنحو ّ
منسق ،غير أن ترامب ّ
أصر على
الكشف عنه سريعًا في هذا التوقيت.
وزارة ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة ،بصفتها
املعنية األول ــى بتنفيذ ال ـقــرار ،أكــدت
فــي تصريحات للمتحدثة باسمها،
دانا وايت ،أن «التحالف الدولي حرر
مناطق سيطرة داعش ،ولكن الحملة
على التنظيم لم تنتهِ بعد» ،مضيفة
أنــه «يـجــري إعــادة الـقــوات األميركية
إلــى الــديــار ،مع انتقالنا إلــى املرحلة
الـجــديــدة مــن الحملة» .ولفتت وايــت
إلى أن تفاصيل االنسحاب لن تعلن
ألسـبــاب عملياتية مرتبطة بحماية
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن ب ــاده ــا
ستواصل العمل مع الحلفاء لهزيمة
«داع ـ ـ ــش» إي ـن ـمــا ن ـش ــط .وع ـق ــب هــذا
التصريح الرسمي من ال ــوزارةّ ،
كرت
سـبـحــة الـتـصــريـحــات مــن مـســؤولــن
ع ـس ـك ــري ــن ودي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــن ،ال ـتــي
تتحدث عن بدء سحب موظفي وزارة
ال ـخــارج ـيــة م ــن م ـنــاطــق ش ــرق ـ ّـي نهر
الفرات ،وعن جدول زمني لالنسحاب
أن
يـمـتــد ب ــن  60و 100يـ ــوم .ورغـ ــم ً
التصريح الرسمي لم يذكر صراحة
أن االنسحاب سيكون لكل القوات ،إال
ُ
أن عددًا من املسؤولني (ممن لم تذكر
أسـمــاؤهــم) أكــد أن الـقــرار املتخذ هو
إجراء «انسحاب كامل».
وإل ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب ح ـ ـسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـق ـ ــرار
ّ
شرقي
بالنسبة إلى مستقبل منطقة

الفرات وسوريا ،فقد زاد توقيته من
التساؤالت التي يسوقها إلى املشهد.
إذ أعلنه بعد أيام قليلة على اتصال
هــاتـفــي بــن تــرامــب ونـظـيــره التركي
رجب طيب أردوغ ــان ،وعقب ساعات
ف ـق ــط ع ـل ــى إق ـ ـ ـ ــرار ص ـف ـق ــة م ـن ـظــومــة
«باتريوت» للدفاع الجوي بقيمة 3.5
مليارات دوالر بني تركيا وواشنطن.
وع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ــاف م ـ ــا تـ ـح ــدث ــت ب ـعــض
األوســاط ،فقد نقلت وكالة «رويترز»
عن مسؤول في الخارجية األميركية
قوله إن القرار جاء بعد اتصال ترامب
وأردوغان و«كل شيء حدث بعد ذلك
هو في إطار تنفيذ االتفاق الذي جرى
التوصل إليه في تلك املكاملة» ،لتعود
وكالة «رويـتــرز» وتنقل عن مسؤول
أمـيــركــي رف ـيــع تــأكـيــده أن تــرامــب لم
يناقش االنسحاب مع أردوغ ــان قبل
اتخاذ القرار ،لكنه أبلغه بذلك ،وهو
م ــا ي ـت ـس ــاوق م ــع م ــا ق ــال ــه الــرئ ـيــس
التركي سابقًا عــن «ال ــرد اإليجابي»
الذي سمعه من ترامب حول العملية
العسكرية املرتقبة.
وبينما التزمت أنقرة الصمت (حتى
مـســاء أمــس) تـجــاه الـقــرار األميركي،
ك ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أن ردود فـ ـع ــل الـ ـق ــوى
السياسية والعسكرية التي ترعاها
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
شـمــال شــرقــي س ــوري ــا ،أظ ـهــرت أنها
لم تكن على علم مسبق بنية اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة .وه ــو م ــا خـفــف م ــن زخــم
تـصــريـحــاتـهــا اإلع ــام ـي ــة .وم ــع بـقــاء
ت ـفــاص ـيــل االن ـس ـح ــاب امل ــرت ـق ــب رهــن
األي ــام القليلة املقبلة ،نقلت وسائل
إعالم أميركية تأكيدات من مسؤولني
مطلعني ،أن قرار االنسحاب سيشمل
ال ـق ــوات الـعــامـلــة فــي منطقة الـتـنــف،
ق ــرب الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة ـ ـ ـ ـ األردن ـي ــة
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،وه ـ ــو ت ـف ـص ـيــل ي ـطــرح
تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت عـ ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر ال ـف ـص ــائ ــل
امل ـس ـل ـح ــة ال ـع ــام ـل ــة هـ ـن ــاك ومــدن ـيــي
م ـخ ـي ــم ال ـ ــركـ ـ ـب ـ ــان ،ويـ ـعـ ـي ــد تـسـلـيــط
ال ـض ــوء عـلــى مـقـتــرحــات ســابـقــة (لــم
ت ـن ـفــذ) تـقـضــي بـنـقـلـهــم إل ــى مـنــاطــق
«قوات سوريا الديموقراطية» أو إلى
مناطق النفوذ التركي.
وكـمــا بــدا ال ـقــرار مربكًا للمؤسسات
الــرس ـم ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ل ــم ي ـخ ــرج أي
تـ ـص ــريـ ـح ــات واضـ ـ ـح ـ ــة م ـ ــن ح ـل ـف ــاء
واشنطن تشير إلى مستقبل القوات
الـ ـع ــامـ ـل ــة ضـ ـم ــن إطـ ـ ـ ــار «الـ ـتـ ـح ــال ــف
الدولي» .وخرج موقف يتيم من وزير
الدولة في وزارة الدفاع البريطانية،
ت ــوبـ ـي ــاس إل ـ ـ ـ ـ ــوود ،ي ـ ـعـ ــرب فـ ـي ــه عــن
مخالفته ترامب في افتراض «هزيمة
ّ
داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» .وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ش ــكـ ـك ــت ب ـعــض
التصريحات الرسمية الروسية في
الـنـيــات األمـيــركـيــة بــإجــراء انسحاب
عـسـكــري ك ــام ــل ،وذه ـب ــت أخـ ــرى إلــى
اعـ ـتـ ـب ــاره «مـ ـس ــاعـ ـدًا ل ــدف ــع الـعـمـلـيــة
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة» ،ل ــم ت ـعــلــق دم ـشــق على
الـتـصــريـحــات األمـيــركـيــة حـتــى وقــت
م ـتــأخــر م ــن ل ـيــل أمـ ــس .وب ــال ـت ــوازي،
تــواف ـقــت تـعـلـيـقــات مـعـظــم الـبــاحـثــن
في أبــرز مراكز البحث األميركية مع

رأى باحثون ومسؤولون
أميركيون أن القرار
«تكرار خطأ» سابق في
الشرق األوسط
أثارت الخطة األميركية
تساؤالت عن مصير
الفصائل المسلحة
في التنف

ع ـ ــدد م ــن أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
وامل ـســؤولــن الـحـكــومـيــن الـســابـقــن،
على أن االنسحاب هو «تكرار خطأ»
ارتكب مرارًا في الشرق األوسط.
وم ـ ــن امل ــؤك ــد أن ال ـن ـت ــائ ــج املــرت ـق ـبــة
لــانـسـحــاب األمـيــركــي ـ ـ إن حـصــل ـ ـ
مرتبطة بآلية تنفيذه ،كــذلــك فإنها
ره ـ ــن خ ـط ــط وتـ ـف ــاهـ ـم ــات ال ــاع ـب ــن
املنخرطني في امللف السوري .وبدت
التحركات الديبلوماسية األميركية
األخيرة التي شملت جيران سوريا،
وكــأن ـهــا «إشـ ـه ــار» لـنـيــة االن ـس ـحــاب
املـبـ ّـيـتــة ل ــدى تــرامــب ،ليفتح اإلع ــان
ال ـ ـسـ ــؤال ع ــن م ـق ــارب ــة ت ـل ــك األط ـ ــراف
لـ ـل ــواق ــع الـ ـج ــدي ــد امل ــرتـ ـق ــب .فــأن ـقــرة

ال ـت ــي ت ـع ــد الـ ـع ــدة ل ــدخ ــول امل ـنــاطــق
الحدودية بني نهري دجلة والفرات،
تـ ـب ــدو أب ـ ـ ــرز امل ــرشـ ـح ــن الس ـت ـث ـمــار
الـّخـطــوة األمـيــركـيــة ،وال سيما وإن
نفذت بالتنسيق معها ،بشكل يتيح
ل ـل ـقــوات ال ـتــرك ـيــة م ــلء الـ ـف ــراغ ال ــذي
ستتركه نظيرتها األميركية تباعًا.
كذلك ،أكدت دمشق وحلفاؤها مرارًا
ض ــرورة عــودة كــل املناطق السورية
إلى سلطة الدولة ،وفي الوقت نفسه
لم يغلقوا قنوات االتصال مع «قوات
سوريا الديموقراطية» ،رغم التعثر
الـ ــذي اع ـت ــرض امل ـح ــادث ــات أك ـثــر من
مرة.
(األخبار)

عندما ُيبنى

النمو على األمان
قدما في الحياة ونبني مستقبلنا ،نبحث عن
فيما نمضي
ً
وسائل لحمايته .نسعى لالتحاد بشركاء أقوياء يمكننا االعتماد
عليهم والنمو معهم كي نضمن ألنفسنا األمان المالي.
للسنة الرابعة على التوالي ،صنّ فت مجلة غلوبال فايننس
بنك عوده المصرف األكثر أمانً ا في لبنان.
bankaudi.com.lb
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سوريا

سوريا
ّ
ً
على الغالف
«انسحاب أميركي من سوريا» ،هذا ليس مآال مفاجئًا إال في ما يتعلق بتوقيته ،وكيفيته .هل هو
مناورة؟ أم جزء من صفقة؟ سيلزم بعض الوقت لتظهير المعطيات في
تفضيل للحل األقل تكلفة؟ أم هو ّ
ُ
ّ
ّ
شكل أوضح وتقديم اإلجابات .الثابت أن الخطوة تعد بتغيرات جوهرية في مستقبل الملف السوري ،وتضع
ّ
الديمقراطية» أمام الحقيقة العارية« :الرهان على األميركي ليس خيارًا حكيمًا»
«قوات سوريا

خيبة في تل أبيب:
الموعود
يأتي االنسحاب
ّ
ضربة جديدة تتلقاها
بمثابة
ٍ
«قسد» في ُسياق صعوبات
غير معلنة (أ ف ب)

تصميم
سنان عيسى

الشرق السوري أمام منعطــف جديد
«باتريوت» أميركي إلى أنقرة
قبيل الكشف عن قرار االنسحاب األميركي بساعات قليلة ،أعلنت
واشنطن أنها وافقت على بيع تركيا صواريخ «باتريوت» بقيمة 3.5
مليارات دوالر ،لتعود وزارة الخارجية وتؤكد الصفقة التي تشتمل على
 80صاروخ باتريوت عقب إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن متحدث باسم وزارة الخارجية األميركية
قولهّ :
«وجهنا تحذيرًا واضحًا إلى تركيا من أن احتمال شراء منظومة
(إس  )400الروسية قد يؤدي إلى التراجع» عن بيع أنقرة مقاتالت «إف
 »35األميركية ،وقد يعرضها لعقوبات من جانب واشنطن.
وبالتوازي ،قال املتحدث باسم «الكرملني» ديمتري بيسكوف ،إن «صفقة
باتريوت» لن تؤثر بصفقة بيع منظومة «إس  »400الصاروخية الروسية
ألنقرة.

صهيب عنجريني
أثـ ــارت اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة زوب ـع ـ ًـة ال
ُ
ـوق ــع ل ـهــا أن ت ـه ــدأ ســري ـعــا ،عقب
ي ـت ـ ّ
ال ـك ـش ــف ع ــن قـ ـ ــرار م ـف ــاج ــئ بـسـحــب
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـ ّـي ــة م ــن س ــوري ــا في

مـهـلــة ت ـ ــراوح «ب ــن  60و 100ي ــوم».
ورغـ ــم صـعــوبــة ال ـج ــزم بـتـنـفـيــذ هــذا
االن ـس ـحــاب فــي م ــوع ــده ،ف ــإن تــوافــق
ّ
الـتـصــريـحــات ال ـص ــادرة عــن «البيت
األب ـيــض» و«الـبـنـتــاغــون» فــي شأنه،
ي ـج ـعــل إن ـ ـجـ ــازه م ـس ــأل ــة وق ـ ــت عـلــى
األرجـ ــح .وسـ ــواء انـتـهــت األيـ ــام املئة
بــانـسـحــاب ك ـلـ ّـي أو ج ــزئ ـ ّـي ،الـثــابــت
أن امل ـش ـه ــد ف ــي «ش ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات» قــد
ضــرب مــوع ـدًا مــع تـغـ ّـيــرات جوهرية
ّ
ُ
هيكلية
تبدل
ينتظر أن ُتفضي إلــى ّ
الـ ـق ــوى امل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـجـغــرافـيــا
ف ــي الـ ـح ـ ّـد األدنـ ـ ـ ــى ،أو إلـ ــى ارت ـس ــام
خ ــري ـط ــة س ـي ـط ــرة م ـغ ــاي ــرة تـحـتــوي
ـات ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة .وت ـك ـت ـس ــب
ع ـ ـلـ ــى راي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ّ
أهمية خاصة في
املعطيات األخيرة
ظــل تصاعد الوعيد الـتــركـ ّـي بتكرار
سيناريو «عـفــريــن» ،وهــو أمـ ٌـر سبق
ّ
تركية لـ«األخبار»
أن أكــدت مصادر
ّأن ــه مـبــرمــج فــي «إطـ ــار خـطــة بعيدة
امل ــدى» (راج ــع «األخ ـب ــار» 8 ،تشرين
الثاني) .وبرغم أن معطيات األمس
ّ
ت ـب ــدو م ـس ـ ّـخ ــرة ل ـخــدمــة أنـ ـق ــرة ،ف ــإن
ّ
ال ـخــوض فــي الـتـفــاصـيــل يــوضــح أن
ّ
األمور قد تكون أعقد مما تبدو عليه.
ترقب ردود فعل بقية الدول
وينبغي ّ
امل ـن ـض ــوي ــة ت ـح ــت راي ـ ـ ــة «ال ـت ـح ــال ــف

ال ــدول ــي» وم ــدى اسـتـعــدادهــا للسير
فــي ِرك ــاب واشـنـطــن ،وخــاصــة الــدول
األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة ال ـح ــاض ــرة ع ـلــى األرض
ّ
ّ
ومخابراتيًا (تبرز في هذا
عسكريًا
اإلطــار فرنسا وبريطانيا على وجه
الخصوص).
ـوق ــع أن ت ـت ـنـ ّـطــع دول
ـ
ت
ـ
مل
وم ــن غ ـيــر ا
ّ
«التحالف» مللء الفراغ الذي سينشأ
فــي حــال تنفيذ االنسحاب املــوعــود،
حققته
لكن
ّ
التخلي عن النفوذ ّالذي ّ
ّ
«شرقي الفرات» ال
بعض تلك الــدول
ُ
يبدو خـيــارًا يمكن حسمه بسهولة.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـ ـب ـ ــرز سـ ـيـ ـن ــاري ــوات
مـحـتـمـلـ ٌـة عـ ـ ّـدة ،م ــن بـيـنـهــا الــوصــول
إلــى اتـفــاق يسمح بــدخــول ق ـ ّـوات من
«الـبـيـشـمــركــة ال ـسـ ّ
ـوريــة» إل ــى «شــرق

الـ ـف ــرات» ،أو حـ ــدوث ات ـف ــاق مـفــاجــئ
ُيفضي إلى انتشار الجيش السوري
عـلــى ال ـح ــدود ال ـش ـمــالـ ّـيــة .ويـنـطــوي
كل من السيناريوات املطروحة على
ّ
ت ـع ـق ـيــدات ك ـث ـيــرة تـجـعــل اح ـت ـمــاالت
تحققه مساوية الحتماالت فشله في
ّ
أفضل األحوال .ووسط هذه الزوبعة
ّ
تـبــرز «قـ ــوات ســوريــا الــديـمـقــراطـ ّـيــة»

ب ــوص ـف ـه ــا «الـ ـخ ــاس ــر األك ـ ـب ـ ــر» ،فــي
ظـ ــل تـمـ ّـسـكـهــا ب ـخ ـيــار ال ــره ــان على
ّ
واشـنـطــن ط ــوال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة.
ومـ ــن امل ـس ـ ّـل ــم ب ــه أن ن ـج ــاح «ق ـس ــد»
ّ
ف ــي فـ ــرض هـيـمـنـتـهــا ع ـلــى مـســاحــة
ّ
تـقــارب ثلث الجغرافيا الـســوريــة ما
ّ
ليتم من دون الغطاء األميركي.
كان

وعلى امتداد األيــام الثالثة املاضية
حـ ــاولـ ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» الـ ـت ــواص ــل مــع

مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي «قـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد» الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن
وناطقيها لـلــوقــوف عـلــى تفسيرات
لـقـضـيــة ان ـت ـشــار «ال ـب ـي ـش ـمــركــة» في
مناطق «شــرقـ ّـي ال ـفــرات» ّأول األمــر،
وتقييم ملسألة االنسحاب األميركي
ت ــالـ ـي ــا ،ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـتـ ــواصـ ــل تـ ـ ـع ـ ـ ّـذر مــع
ّ
ب ـع ـض ـهــم ،وام ـت ـن ــع ب ـع ـض ـهــم اآلخ ــر
عــن الـخــوض فــي أي تفصيل .ويــرى

«قوات سوريا
تبرز ّ
الديمقراطية»
ّ
بوصفها الخاسر األكبر

«ال ــرئ ـي ــس امل ـش ـتــرك ملـجـلــس ســوريــا
ّ
الديمقراطية» رياض درار أن «وجود
ّ ّ
القوات األميركية شرقي الفرات ،آخر
أوراقـ ـه ــا ،وإذا خ ـســرت ه ــذه الــورقــة
فـسـيـنـتـصــر ح ـل ــف ال ـ ـشـ ــرق :روس ـي ــا
وإيــران وتركيا» .ويقول لـ«األخبار»
إن «وجـ ـ ـ ــود األمـ ـي ــركـ ـي ــن أو عــدمــه
ّ
ل ـي ــس ف ــي ي ــدن ــا .ن ـح ــن ل ــم نـطـلـبـهــم،
جـ ـ ــاؤوا ل ـق ـتــال داعـ ـ ــش ،وصـ ـ ــادف أن
كنا نقاتله فتحالفنا معًا» .ويضيف:
ّ
«لـ ـي ــس ب ـي ـن ـن ــا وب ـي ـن ـه ــم أي أوراق
سياسية متفق عليها ،هم أحرار في
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ق ــرارات ـه ــم ،ون ـحــن أحـ ــرار فــي الــدفــاع
عــن أرض ـنــا الـتــي سيسجل الـتــاريــخ
أننا رفعنا رايتها ،واآلخ ــرون كانوا
يـ ـبـ ـحـ ـث ــون عـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاصـ ــب ل ـ ـهـ ــم فــي
أحضان اآلخرين» .ويأتي االنسحاب
األم ـي ــرك ــي امل ــوع ــود ب ـم ـثــابــة ضــربـ ٍـة
جــديــدة تـتـلـ ّـقــاهــا «ق ـســد» فــي سياق
صعوبات غير ُمعلنة يواجهها هذا
املحلي .وتكشف معلومات
التحالف
ّ
متقاطعة حصلت عليها «األخـبــار»
من مصادر عـ ّـدة عن وجــود خالفات
ـادة داخ ـ ــل «قـ ـس ــد» حـ ــول قـضــايــا
حـ ـ ـ ّ
تـتـعـ ّـلــق بــ«مـسـتـقـبــل ش ــرق ال ـف ــرات».
وتأتي على رأس تلك القضايا فكرة
انتشار ّ
ّ
السورية»
قوات «البيشمركة
ّ
ّ
ف ــي امل ـنــاطــق ال ـح ــدودي ــة الـشـمــالــيــة،

وه ــي ف ـكــرة تـتـبـ ّـنــاهــا أط ـ ــراف داخ ــل
«ق ـس ــد» وت ـعــارض ـهــا أط ـ ــراف أخ ــرى
ب ـ ـشـ ـ ّـدة .وال ي ـق ـت ـصــر االنـ ـقـ ـس ــام فــي
امل ــوق ــف ع ـلــى م ـك ـ ّـون ــات «قـ ـس ــد» ،بل
ي ـت ـع ـ ّـداه إل ــى داخـ ــل املـ ـك ـ ّـون ال ـك ــردي
ّ
ُ
فاعلية في
عد العنصر األشد
الذي ي ّ
ّ
ّ
التركيبتني الـعـسـكــريــة و«اإلداري ـ ــة»
ّ
شرقي الفرات.
وت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرز فـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ط ـ ـ ــروح ـ ـ ــات
أخ ـ ــرى تـ ــرى إم ـكــان ـيــة إح ـ ــال ق ــوات
«عـشــائـ ّ
ـريــة» مــن خ ــارج «قـســد» على
لكنها
امـ ـت ــداد ال ـشــريــط ال ـ ـحـ ــدوديّ ،
ـاف من
كسابقتها ال تحظى بـحـ ّـد ك ـ ٍ
الـتــوافــق .وي ــرى «الــرئـيــس املشترك»
ريــاض درار أن الـعـ ّـراب الفعلي لهذه
ّ
األفكار هو «رئيس تيار الغد» أحمد
الجربا .ويـقــول« :هــذه لعبة ،وأحمد

الجربا يصبح طرفًا فيها من جديد،
هو طــرف يسعى للتخريب أكثر من
ال ـع ـم ــل ل ـتــوح ـيــد امل ـ ـس ـ ــارات» .يــؤكــد
درار أن «ع ـن ــاص ــر ال ـب ـي ـش ـمــركــة لــم
ّ
خطط بدأت
يدخلوا مناطقنا ،هناك
ٌ
ُترسم منذ زيــارة الجربا لكردستان
الـعــراق ،ثم عودته إلــى أنـقــرة» .يقول
إن «ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة لـ ــم تـ ــدافـ ــع حـتــى
ّ
عــن مـنــاطـقـهــا ،هــي ق ــوات ُد ِّر َب ـ ــت في
أرب ـي ــل وت ـخ ـضــع ل ـل ـطــرف املـحـســوب
على املجلس الوطني الكردي ،وهي
عدة فقط إلثــارة املشكالت» .ووفقًا
ُم َّ
ل ـل ـم ـصــدر ن ـف ـســه ،ف ــ«ال ـب ـي ـش ـمــركــة ال
تــرغــب ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن املـنـطـقــة ضـ ّـد
إره ــاب داع ــش ،هــي بالعكس ال ترى
أن قتال داعش أولوية كردية ،وتتهم
القوات الكردية التي قاتلت التنظيم
بأنها أثــارتــه على األك ــراد» .يحرص
درار على ترك الباب مفتوحًا أمام كل
االحتماالت ،فـ«إذا جاءت البيشمركة
ـوحـ ــدة مــع
ل ـت ـن ـض ــوي فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة مـ ـ ّ
قـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،يمكن
التفاهم بشأن ذلك ،ألنه يخدم وحدة
الـ ـص ـ ّـف ال ـ ـكـ ــردي ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـخــدم
املنطقة واملشروع الوطني السوري».
وي ـض ـي ــف« :ال ي ــوج ــد شـ ــيء يـفــرض
فرضًا ،يمكن أن نقيم تفاهمًا ،سواء
مع البيشمركة ،أو مع قوات العشائر
الـتــي يـتـحــدث الـجــربــا عــن وجــودهــا
وقــدرتـهــا على حماية ال ـحــدود ،وإن
ك ـ ّـن ــا ال نـ ـ ــدري م ــن أيـ ــن جـ ـ ــاءت ه ــذه
الـ ـق ــوات ،فـنـحــن ن ـعــرف األرض ومــن
عليها».

ترامب تركنا وحدنا
علي حيدر
ّأي ـ ـ ــا ك ــان ــت ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ال ـب ــدي ـل ــة ال ـتــي
سـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ـ ّـدمـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة،
واالسـتــراتـيـجـيــة الـتــي ستعتمدها في
الـســاحــة الـســوريــة بـعــد خ ــروج قواتها
ال ـع ـس ـك ــري ــة م ـن ـه ــا ،الـ ـق ــدر امل ـت ـي ـ ّـق ــن أن
ّ
م ــؤس ـس ــة الـ ـ ـق ـ ــرار اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي تـلـقــت
صــدمــة قــاسـيــة ج ـدًا نتيجة ق ــرار إدارة
دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـك ــون لــه
مفاعيله الـتــي تـطــاول مكانة إسرائيل
االسـتــراتـيـجـيــة .فـفــي مـحــاولــة لتفادي
الــواقــع ال ــذي تشهده إســرائـيــل اآلن في
بيئتها اإلقليمية ،عبر البوابة السورية،
ب ــذل رئ ـي ــس ح ـكــومــة الـ ـع ــدو ،بـنـيــامــن
ن ـت ـن ـيــاهــو ،جـ ـه ــودًا اس ـت ـث ـنــائ ـيــة خــال
املرحلة املاضية من أجــل ثني الرئيس
ّ
األم ـيــركــي ع ــن ه ــذا ال ـق ــرار ال ــذي تعهد
ب ــه خ ــال حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة ،وسـعــى
إلـ ــى ربـ ــط ق ـ ــرار االن ـس ـح ــاب األم ـيــركــي
ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي .ومـ ـ ــن ضـمــن
األهـ ـ ــداف ال ـت ــي س ـعــى نـتـنـيــاهــو إلـيـهــا
آن ــذاك ،محاولة إنـتــاج قــدر مــن الـتــوازن
م ـقــابــل ال ـت ـحــالــف ال ــروس ــي واإلي ــران ــي
والسوري.
مــع ذل ــك ،لــم تنجح تــل أبـيــب فــي تنفيذ
مـ ــا ت ـط ـم ــح إلـ ـي ــه ل ـج ـه ــة مـ ـح ــاول ــة دف ــع
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إل ـ ــى اإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـلــى
قواتها وتوسيع انتشارها فــي سوريا
كي تشكل حاجزًا ماديًا وعسكريًا يحول
دون الـتــواصــل الـجـغــرافــي ل ــدول محور
امل ـقــاومــة م ــن إيـ ــران حـتــى لـبـنــان م ــرورًا
بالعراق وسوريا .ومهما كانت الدوافع
الكامنة وراء الـقــرار األمـيــركــي ،وبغض
ّ
النظر عن اللغة الدبلوماسية املعتمدة
في التعبير عن املوقف الرسمي في تل
أبيب ،فمن الصعب تفهمها إسرائيليًا.
مـ ــن أكـ ـث ــر مـ ــا يـ ـه ـ ّـم تـ ــل أبـ ـي ــب فـ ــي ه ــذا
امل ـس ـت ـجــد امل ـف ـص ـلــي الـ ـ ــذي س ـي ـك ــون لــه
ت ــداع ـي ــات ــه ف ــي االتـ ـج ــاه ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والـ ــدول ـ ـيـ ــة ،م ـفــاع ـيــل ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار عـلــى
النفوذ األميركي في املعادلتني السورية
واإلقـلـيـمـيــة ،وك ـيــف سـيــؤثــر ف ــي بـلــورة
مستقبل الوضع السياسي في الساحة
ال ـس ــوري ــة .س ـتــراقــب إســرائ ـيــل ع ــن كثب
امل ــدى ال ــذي ستبلغه مــوسـكــو وطـهــران
ودمشق في االستفادة من هذا التحول
ذي األبعاد االستراتيجية ،الذي سيكون
مـحـطــة تــأسـيـسـيــة إضــاف ـيــة ف ــي ب ـلــورة
مـسـتـقـبــل س ــوري ــا وم ـ ـعـ ــادالت املـنـطـقــة.
ـواز ،م ــن أك ـثــر م ــا يـقـلــق تل
عـلــى خ ــط م ـ ـ ٍ
أبيب ،الرسائل التي ينطوي عليها هذا
القرار املفصلي ،وكيف ستفهمه الجهات
املعادية للواليات املتحدة وإســرائـيــل...

وف ـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ك ـي ــف س ـي ـن ـع ـكــس عـلــى
امل ـكــانــة االسـتــراتـيـجـيــة إلســرائ ـيــل على
املديني القريب والبعيد.
صحيح أن واشـنـطــن هــي الـتــي بـلــورت
مـضـمــون ق ــرار االن ـس ـحــاب م ــن ســوريــا،
وحددت توقيته ،لكن ساحة تنفيذه هي
فــي البيئة اإلقليمية املحيطة بالكيان
اإلســرائ ـي ـلــي ،ولــذلــك ال يـقــل اهـتـمــام تل
ّ
أبيب بهذا القرار عن اهتمام واشنطن،
إن ل ــم ن ـقــل أكـ ـث ــر ،وهـ ــو م ــا بـ ــرز ف ــي مــا
نـقـلـتــه ال ـق ـنــاة ال ـعــاشــرة ف ــي الـتـلـفــزيــون
اإلســرائـيـلــي عــن مـســؤولــن قــالــوا إن ما
جرى «ضربة قاسية جدًا» إلسرائيل .في
هذا اإلطــار ،بــادر نتنياهو إلى التعليق
بــالـقــول إن «اإلدارة األمـيــركـيــة أطلعته
مـسـبـقــا عـلــى نـيـتـهــا سـحــب ال ـق ــوات من
ســوريــا» .وإدراك ــا منه أن األسئلة التي
ستحضر بـقــوة فــي إســرائ ـيــل تتمحور
ح ــول تــداع ـيــات ه ــذا ال ـق ــرار عـلــى األم ــن
الـقــومــي ،حــرص نتنياهو عـلــى توجيه
ـا إن إس ــرائ ـي ــل
رس ــال ــة ت ـق ـل ـي ــدي ــة ،ق ــائ ـ ً
«ستعمل للحفاظ على أمنها والــدفــاع

القناة «العاشرة» عن
مسؤولين :ما جرى
«ضربة قاسية جدًا»

عن نفسها من هذه الساحة».
وف ــي مـحــاولــة لــإجــابــة عــن مــروحــة من
ال ـت ـســاؤالت ذات الـصـلــة بــالـيــوم التالي
لــانـسـحــاب ،تـبــرع بــاملـبــادرة إلــى إعــان
أن املـســؤولــن األمـيــركـيــن أوض ـحــوا له
أنــه «توجد لديهم طــرق أخــرى للتعبير
عن تأثيرهم في هذه املنطقة» .وتعبيرًا
عن جانب من األصــداء التي تركها قرار
ذكرت قناة «كان»
االنسحاب من سورياّ ،
اإلســرائـيـلـيــة بــأنــه هــو نفسه ق ــال خــال
زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة مل ــوس ـك ــو ،ف ــي ت ـمــوز/
يوليو املاضي ،عن الوجود األميركي في
سوريا وسياسة إسرائيل حياله« ،كما
أف ـهــم املــوقــف األم ـيــركــي ،وق ـيــل بـصــورة
عـلـنـيــة ،فــإن ـهــا (الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة) لن
ت ـن ـس ـح ــب مـ ــن سـ ــوريـ ــا قـ ـب ــل ان ـس ـح ــاب
إيران» من هناك.
ون ـت ـي ـج ــة ال ـ ـح ـ ـضـ ــور الـ ـ ـق ـ ــوي مل ـفــاع ـيــل
قـ ــرار االن ـس ـحــاب الـ ــذي م ــا زالـ ــت تـتــردد
أص ــداؤه فــي الــداخــل اإلســرائـيـلــي ،جرى

ّ
تبرع نتنياهو بإعالن أن المسؤولين األميركيين طمأنوه إلى طرق عمل أخرى (أ ف ب)

تناول هذه املسألة على ألسنة عدد من
املـســؤولــن بتعبيرات مختلفة .إذ رأى
السفير اإلســرائـيـلــي فــي األم ــم املتحدة،
دان ــي دانـ ــون ،أن «لــديـنــا قلقنا الـخــاص
ّ
حـيــال اإليــرانـيــن فــي ســوريــا ،وسنفعل
م ــا يـنـبـغــي م ــن أج ــل ح ـمــايــة عـنــاصــرنــا
مــع األمـيــركـيــن أو الـ ــروس ،وسنستمر
في هذه السياسة» .أما عضو «املجلس
الوزاري املصغر» ،وزير التعليم ،نفتالي
بينت ،فــأكــد أن إســرائـيــل «دافـعــت دومــا
ع ــن ن ـف ـس ـهــا ب ـن ـف ـس ـهــا وهـ ـك ــذا سـتـفـعــل
اآلن» ،فيما رأى عضو «لجنة الخارجية
واألمـ ـ ــن» ع ــوف ــر ش ـي ـلــح ،أن «(ال ــرئ ـي ــس
الروسي فالديمير) بوتني يلتقط الصور
مع نتنياهو ،وينظم سوريا مع (الرئيس
الـتــركــي رج ــب طـيــب) أردوغ ـ ــان» .أيـضــا،
أكد رئيس كتلة «يوجد مستقبل» ،يائير
البيد ،أن االنسحاب من سوريا «يشكل
ف ـش ـ ًـا ل ـس ـيــاســة ن ـتـن ـيــاهــو ال ـخــارج ـيــة،
ّ
وسيعبد الطريق أمام التمركز اإليراني
ويـقـلــص ق ــدرات املـســاومــة اإلسرائيلية
أمام روسيا».
ع ـل ــى وق ـ ــع ال ـت ـف ــاع ــل ال ـ ـفـ ــوري م ــع ق ــرار
االن ـس ـحــاب ،رأت «ال ـق ـنــاة ال ـعــاشــرة» أن
ال ـق ــرار «ل ــه أهـمـيــة اسـتــراتـيـجـيــة قطعًا،
وه ــو ت ـطــور درامــات ـي ـكــي عـلــى املـسـتــوى
ال ـ ــدول ـ ــي ،ودرام ــاتـ ـيـ ـك ــي ج ـ ـدًا ه ـن ــا فــي
إس ــرائ ـي ــل» .وت ـنــاولــت أي ـضــا جــانـبــا من
األبـعــاد بالنسبة إلــى إســرائـيــل ،مشيرة
إل ـ ـ ــى مـ ـف ــاعـ ـي ــل ذل ـ ـ ــك مل ـ ـحـ ــور امل ـ ـقـ ــاومـ ــة،
بالقول إن «القاعدة األميركية الرئيسية
مــوجــودة فــي الـتـنــف ،وهــي املـكــان الــذي
يمنع اإليرانيني ...حني خروج األميركيني
من هذه القاعدة كل هذه الطريق تصبح
مـفـتــوحــة ،وتـصـبــح أوتــوس ـتــرادًا إليــران
مــن أجــل نقل مــا تــريــد ،ولــن يكون هناك
خــوف من مهاجمة طائراتهم في مطار
دمـ ـش ــق ،واآلن بـ ــات ك ــل شـ ــيء س ـه ـ ًـا».
كذلك ،قالت القناة إن للوجود األميركي
في سوريا تأثيرًا أكبر من تأييد الغارات
ال ـجــويــة اإلســرائـيـلـيــة ه ـن ــاك ،وخلصت
إلى أن االنسحاب يشكل رسالة للروس:
«اسمعوا ،بصراحة ،ال يعنينا ،افعلوا ما
تشاؤون».
فــي الـسـيــاق نفسه ،رأت «الـقـنــاة الـ ـ »12
أن إس ــرائ ـي ــل ب ــذل ــت ج ـه ــودًا ك ـب ـيــرة من
أج ــل إق ـنــاع تــرامــب وم ــن حــولــه بالبقاء
فـ ــي سـ ــوريـ ــا وعـ ـ ـ ــدم إبـ ـق ــائـ ـه ــا وح ــده ــا
مقابل اإليرانيني وروسيا« ....كان يبدو
أن األم ــر يـعـمــل ،وكــانــت ه ـنــاك إش ــارات
إلــى أن الــواليــات املـتـحــدة ستبقى ،لكن
الرئيس تــرامــب قــرر الـخــروج مــن هناك.
في النهاية ،بقيت إسرائيل مع صاحب
البيت الوحيد في سوريا ،وهو روسيا».
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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

ُ
نهاية األحادية الحريرية

نبرة إسرائيلية عالية في مجلس األمن...
والتوقعات محدودة

اللقاء التشاوري يواجه تحدي الصمود
بالرغم من الحذر الذي صار واجبًا ،إال أن التفاؤل باقتراب تشكيل الحكومة بدأ يتحول إلى واقع ملموس ،من خالل إيجاد الحل
للعقدة السنية والبدء بالبحث ّ
عما بعد التشكيل .لكن ذلك ال يلغي أن النتيجة لم تكن مرضية ألعضاء اللقاء التشاوري
إن كان جــواد عــدرا هو الوزير ُّ
السني
السادس ،أو ّ
غيرت الساعات األخيرة
ّ
االسمُ ،فإن النتيجة صارت ثابتة :ولى
زم ــن األح ــادي ــة الـ ُّـسـنـيــة .لـكــن تحقيق
ه ــذا «اإلنـ ـج ــاز» ل ــم ي ـكــن لـيـتـحـقــق لو
ل ــم يـقـتـنــع ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـحــريــري
بأنه لــم يعد بــاإلمـكــان تخطي نتائج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ولـ ــو ل ــم ُي ـ ـقـ ـ ِّـدم رئ ـيــس
الجمهورية املـخــرج مــن ّ
حصته ،ولو
لم يتنازل اللقاء التشاوري عن شرط
توزير أحد أعضائه حصرًا.
لـكــن فــي الـطــريــق إل ــى ه ــذه الـتـســويــة،
ص ــار الـ ـس ــؤال ع ــن م ــدى قـ ــدرة الـلـقــاء
الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاوري عـ ـل ــى الـ ـصـ ـم ــود كـكـتـلــة
واحـ ـ ـ ـ ــدة ،م ـ ـشـ ــروعـ ــا .فـ ـع ــدم ت ـض ـ ُ
ـام ــن
أع ـ ّضــائــه وات ـفــاق ـهــم ع ـلــى اس ــم واح ــد
يمثلهم ،جعلهم ينتقلون مــع الـلــواء
عـ ـب ــاس إبـ ــراه ـ ـيـ ــم إلـ ـ ــى الـ ـخـ ـط ــة بـ ــاء،
فيسلمه كل منهم االسم الذي يرشحه،
ع ـلــى أن ي ـخ ـتــار رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة

ّ
العقدة األرمنية تحل...
وماروني القوات
يخضع للنقاش
م ــن األسـ ـم ــاء امل ـق ـتــرحــة .وع ـل ـي ــه ،فــإن
الـسـيــر ب ـهــذه الـخـطــة يـسـتــدعــي ّ
تقبل
نـتــائـجـهــا ،وه ــو م ــا ل ــم يـحـصــل بـعــد،
لكن من دون أن يحصل عكسه أيضًا.
وع ـم ـل ـي ــا ،إن اسـ ــم جـ ـ ــواد عـ ـ ــدرا إن ـمــا
خرج من بينهم ،إذ أقدم النائب قاسم
هــاشــم عـلــى تسليم اس ـمــه إلبــراه ـيــم،
فتبني أنه االسم الرابح ،لكونه يراعي
كــل املـعــايـيــر ال ـتــي ات ـفــق عـلـيـهــا ،فهو
ليس مستفزًا للحريري ويوافق عليه
رئيس الجمهورية.
ع ـن ــد ه ـ ــذا الـ ـح ــد لـ ــم ي ـع ــد م ـه ـم ــا ،فــي
الشكل على األق ــل ،ملــاذا اقـتــرح هاشم
هذا االســم تحديدًا ،لكن األهــم أن آلية
االختيار لم تتغير .وهم لذلك تحديدًا
ل ــم ي ـخ ــرج ــوا ب ـمــوقــف ع ـل ـنــي رافـ ــض،
وأب ـق ــوا ع ـلــى اجـتـمــاعــاتـهــم مفتوحة

بري :طرحنا هذا الحل منذ  4أشهر ،ولكن أن تأتي متأخرًا خير من أال تأتي أبدًا (هيثم الموسوي)

طوال يوم أمس ،على أن يستكملوها
اليوم.
مــن جهة حــزب الـلــه ،ظــل املــوقــف على
حاله :املوافقة على أي اسم أو مخرج
ي ـس ـي ــرون ف ـي ــه .م ـقــدمــة ن ـش ــرة أخ ـبــار
املـ ـن ــار ك ــان ــت ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،إذ
أش ـ ــارت إلـ ــى أن «ال ـل ـق ــاء ال ـت ـش ـ ّ
ـاوري
َّ
سلمَ
ساهم في ًإشاعة التفاؤل بعدما
ً
للتوزير
أسماء
مؤلفة من أربعةِ
ٍ
ِ
الئحة َ
ال مشكلة عليها» .عـبــارة «ال مشكلة
عـلـيـهــا» ،تـعـنــي بـصــريــح ال ـع ـبــارة أن
ال مشكلة فــي تــوزيــر ع ــدرا .وهــذا كان

كافيًا لخلط أوراق اللقاء التشاوري،
وإعالن
فمن يود الخروج عن االتفاق
ّ
رفضه اســم عــدرا أو اعتباره ال يمثل
الـلـقــاء ،إنـمــا ي ــدرك أن ــه يـحــرج حليفه
الذي وقف معه على طول الخط .وهذا
الحرج يطاول اللقاء أيضًا ،فحتى لو
عاد معظم أعضائه واتفقوا على اسم
واحــد ،فإنه يتوقع أن ال يحصل على
اإلجماع .علمًا أن ذلك ال يلغي اقتناع
كـثــر فــي  8آذار ب ــأن إخـ ــراج التسوية
ج ـ ــاء س ـي ـئ ــا ،وعـ ـل ــى حـ ـس ــاب أع ـض ــاء
ال ـل ـق ــاء ،ال ــذي ــن وج ـ ــدوا أنـفـسـهــم أم ــام

خيارات محدودة ،أفضت إلى مرشح
لـيــس مــن  8آذار ،وإن ك ــان مـقــربــا من
معظم أطرافها.
إلى جانب االجتماعات املتكررة التي
ع ـقــدهــا ال ـل ـقــاء الـ ـتـ ـش ــاوري ،اسـتـكـمــل
الـ ـ ـل ـ ــواء عـ ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم وس ــاط ـت ــه،
فــانـتـقــل إل ــى وزارة الـخــارجـيــة ،حيث
ال ـت ـقــى ال ــوزي ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،قبل
أن يـنـتـقــل األخ ـي ــر إل ــى بـيــت الــوســط،
ً
آمـ ــا ب ـعــد ل ـقــائــه ال ـح ــري ــري «أن تــرى
الحكومة النور في اليومني املقبلني،
وبـ ــذلـ ــك ي ـع ـ ّـي ــد ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون فـ ــي ظــل

وج ـ ــود ح ـكــومــة جـ ــديـ ــدة» .وق ـ ــال إنــه
«ال ي ـ ـ ــزال هـ ـن ــاك ال ـق ـل ـي ــل مـ ــن ال ـع ـمــل
إلنجازه ،سيتابعه ويقوم به الرئيس
الحريري».
ويبقى بحسب التسلسل ال ــذي اتفق
عليه أن يلتقي رئيس الحكومة املكلف
أعـ ـض ــاء ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري ،ع ـلــى أن
يحدد الحريري مكان اللقاء ،سواء في
قصر بعبدا أو في السرايا الحكومية.
وك ــان ال ـن ــواب قــد نـقـلــوا عــن الــرئـيــس
نبيه بري ،بعد لقاء األربعاء النيابي،
ق ــول ــه« :إن ـن ــا أصـبـحـنــا عـلــى مـشــارف

تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،رغ ــم أن ـنــا كـنــا قد
طرحنا هذا الحل منذ ما يقارب أربعة
أشهر ،ولكن أن تأتي متأخرًا خير من
ّ
أل تأتي أبدًا».
وأكــد أن «تشكيل الحكومة مهم ،لكن
األهـ ــم أن ت ـكــون حـكــومــة مـتــآلـفــة كما
عبرت مرارًا ،من أجل أن تنجز األعمال
وت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات وت ـت ـخ ــذ
ال ـ ـقـ ــرارات ف ــي ك ــل ال ـت ـحــديــات ،أكــانــت
إص ــاح ـي ــة أم اق ـت ـص ــادي ــة أم تتعلق
بمعالجة أزمات الوطن واملواطن».
مواز ،كان إبراهيم يستكمل
وعلى خط ٍ
مـ ـس ــاع ــي إزال ـ ـ ـ ــة الـ ـعـ ـقـ ـب ــات ال ـب ــاق ـي ــة،
فاستقبل وفـ ـدًا مــن ح ــزب الطاشناق
برئاسة النائب هاغوب بقرادونيان،
الـ ــذي ًي ـع ـتــرض ع ـلــى ح ــرم ــان ال ـحــزب
حـقـيـبــة وزاريـ ـ ــة ،واالك ـت ـف ــاء بــإعـطــائــه
وزارة دولـ ــة ،بــالــرغــم م ــن أن ــه الـحــزب
األكبر على الساحة األرمنية.
وكـ ــانـ ــت ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة ال ـ ـتـ ــي سـ ـب ــق أن
أع ـل ـنــت ،ق ــد تـضـمـنــت ح ـص ــول ممثل
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ريـ ـ ـش ـ ــار قـ ـي ــومـ ـجـ ـي ــان ع ـلــى
ح ـق ـي ـبــة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،بـمــا
يبقي للطاشناق وزارة دولة (الحصة
األرمنية فــي الحكومة وزيــر بحقيبة
ووزيـ ـ ـ ــر دولـ ـ ـ ـ ــة) .وعـ ـلـ ـي ــه ،ف ـق ــد أكـ ــدت
م ـص ــادر مـتــابـعــة أن ه ــذه ال ـع ـقــدة لن
يكون حلها صعبًا ،وأحد االحتماالت
أن ي ـصــار إل ــى اإلب ـق ــاء عـلــى ال ـشــؤون
االجـتـمــاعـيــة مــن حـصــة ال ـق ــوات ،على
أن تؤول إلى الوزير غسان حاصباني
(إلــى جانب نيابة رئــاســة الحكومة).
وبذلك ،يحصل قيومجيان على وزارة
دولة ،مقابل بقاء حقيبة السياحة مع
الطاشناق.
وإل ــى ذل ــك ،كــانــت ق َــد بـقـيــت إشكالية
وح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدة لـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ـ ــرق إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
ال ـع ـق ــدة ،وتـمـثـلــت ب ــاع ـت ــراض الـتـيــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ع ـل ــى ح ـص ــول ــه عـلــى
ح ـصــة م ــارون ـي ــة م ــن وزي ــري ــن أس ــوة
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ،بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــل وزي ـ ـ ــر
مــارونــي إلــى الحصة الحريرية ربطًا
ب ـ ــاالعـ ـ ـت ـ ــراض األرثـ ـ ــوذوك ـ ـ ـسـ ـ ــي ع ـلــى
توزير زوجــة الــوزيــر محمد الصفدي
فـيــولـيــت خـيــرالـلــه عــن أح ــد املقعدين
األرث ــوذوك ـس ـي ــن .وق ــد طــالــب الـتـيــار
بــاسـتـبــدال ال ـقــوات مـقـعـدًا كاثوليكيًا
باملقعد امل ــارون ــي الـثــانــي ،إال أن هــذا
األمر لم يكن قد ُحسم بعد.
(األخبار)

ُ
إسرائيل تريد ِمن مجلس
األمن أقصى ما ُيمكن
الحصول عليه إلضعاف
حزب الله ،وذلك في جلسة
المداوالت المتعلقة باألنفاق
المنسوبة إلى حزب الله،
حيث ّ
تعرض العدو أيضًا لما
ال يروقه ِمن الجيش اللبناني،
بل وحتى «اليونيفيل».
وفيما كان بنيامين نتنياهو
يعرض «إنجازاته» إعالميًا ،برز
موقف مندوب الكويت في
مجلس األمن الذي استغرب
عدم عقد جلسات طارئة
في المجلس بشأن الخروق
اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية
يحيى دبوق
ت ـع ـم ــل إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى إبـ ـ ـق ـ ــاء ق ـض ـيــة
األن ـفــاق ،املنسوبة إلــى حــزب الـلــهّ ،
حية
لدى اإلعالم العاملي بعد مالحظة تراجع
التغطية الــدولـيــة حــولــه .يــأتــي ذل ــك في
مـ ــوازاة «م ـ ــداوالت األن ـف ــاق» فــي مجلس
األم ــن ،التي جــاءت مشبعة باالتهامات
والتهديدات ،دون توقع الكثير منها.
رئيس حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو،
اسـ ـتـ ـب ــق أمـ ـ ــس ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن،
وك ـج ــزء م ــن امل ـل ــف امل ـح ـضــر إســرائـيـلـيــا
لـلـتــأثـيــر فــي املـ ـ ــداوالت ،الف ـتــا إل ــى خطر
حزب الله على إسرائيل وعموم املنطقة،
وكذلك التصويب على الجيش اللبناني
الــذي ال يتصدى للمقاومة ،مــع إشارته
إلــى ضــرورة وســم حــزب الله باإلرهابي
وفرض عقوبات عليه ،إضافة إلى تأكيد
حق إسرائيل في املـبــادرة و«الــدفــاع عن
النفس».
حديث ُنتنياهو ورد أمس في مناسبتني:
األولى خ ّصصت للتحريض قبل جلسة
ُمجلس األمن ،وذلك في مؤتمر صحافي
خ ّصص ملراسلي اإلعالم األجنبي وخال
مــن الـلـغــة الـعـبــريــة .أم ــا الـثــانـيــة ،فكانت
ً
مــوجـهــة أوال إل ــى ال ــداخ ــل اإلســرائـيـلــي،
حـ ـي ــث راح ي ـ ـعـ ــرض «إن ـ ـ ـجـ ـ ــازاتـ ـ ــه» فــي
مــواج ـهــة ت ـهــديــد ح ــزب ال ـل ــه الـعـسـكــري

ومنع سرعة تعاظمه وتطويره.
فـ ــي الـ ـج ــان ــب ال ـت ـح ــري ـض ــي األول ،ق ــال
نتنياهو لـلـمــراسـلــن :إن حـفــر «األن ـفــاق
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ال ي ـم ـكــن اعـ ـتـ ـب ــاره خ ـطــوة
ً
اعتداء سافرًا ,مضيفًا أن كل
دفاعية ،بل
الخطوات واألنشطة التي ينفذها الجيش
اإلسرائيلي ال يمكن موازنتها ومعادلتها
بـمــا يــرتـكـبــه ح ــزب الـلــه مــن خ ــرق للقرار
ُ .1701ي ـ َـع ـ ّـد ك ــام نـتـنـيــاهــو ه ــذا خـطــوة
استباقية وقائية ،وتعبيرًا عن خشية من
ضـيــاع فــرصــة األن ـفــاق فــي مجلس األمــن
دون تحقيق أقصى فــائــدة ممكنة ،األمــر
ِّ
يفسر العمل من قبله على الحؤول
الذي ّ
دون ت ـب ــن ــي ع ـ ــدد م ــن أعـ ـض ــاء املـجـلــس
مقاربة تربط بني خرق إسرائيل للسيادة
الـلـبـنــانـيــة وم ـســألــة األنـ ـف ــاق .كــذلــك ُيـعـ ّـد
عمله هذا خطوة استباقية ّ
ألي تأويل قد
يربط بني األنفاق والوظيفة الدفاعية لها،
وإن ج ــاءت فــي تشكيل هجومي ظاهر،
خاصة أن معركة السيطرة على الجليل،
ّ
من ناحية عملية ،مرتبطة بشن إسرائيل
ً
لـلـحــرب املـقـبـلــة الـتــي تـهــدد لـيــا ونـهــارًا
بها وبال انقطاع ،مع إعالنها مــرارًا أنها
ستستهدف املدنيني والبنى التحتية في
لبنان ،ما يستأهل بذاته انعقاد مجلس
األم ــن ل ـل ـتــداول .اسـتـغــرب نتنياهو رفــع
ج ـنــود ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي ســاح ـهــم في
وجــه إســرائـيــل ،فيما عليهم العمل ،كما
ق ــال ،ملــواجـهــة ح ــزب ال ـلــه .أوض ــح موقفه
أكثر بقوله إن هذا الجيش اللبناني أخفق
فــي الــدفــاع عــن لبنان وحـمــايــة األراض ــي
اللبنانية ،مستنكرًا دعم الشعب اللبناني
لحزب الله وتغطيته وعــدم مباالته إزاء
نشاطاته العسكرية.
في عرض «إنجازاته» ،قال نتنياهو في
الكلمة الثانية التي ألقاها أمــس ،ضمن
مؤتمر لصحيفة غلوبوس االقتصادية
فــي الـقــدس املـحـتـلــة ،إن إســرائـيــل تعمل

على تجريد حزب الله من سالح األنفاق،
وكـ ــذلـ ــك أس ـل ـح ـت ــه امل ـ ـت ـ ـطـ ــورة ال ــدق ـي ـق ــة
بوسائل مختلفة ،مشددًا على أن حزب
ال ـلــه أغ ـلــق مـصــانــع ال ـصــواريــخ بــالـقــرب
مــن م ـطــار ب ـيــروت ال ــدول ــي بـعــد كشفها
إسرائيليًا ،وهو اآلن (حزب الله) يبحث
ً
عن أماكن أخرى تكون محال للتصنيع!
فــي الـتـســريـبــات ،أع ــرب اإلع ــام العبري
ومـ ـعـ ـلـ ـق ــوه ،وكـ ــذلـ ــك أح ـ ــادي ـ ــث م ـص ــادر
مطلعة على نقاشات ما وراء الكواليس،
أن ترقب قــرار حاسم يصدر عن مجلس
األم ــن ،يلبي كــل مــا ي ــرد مــن مـطــالــب تل
أب ـيــب ،هــي مـجــرد تمنيات وجــرعــة أمــل
زائـ ـ ـ ــدة ،ل ـك ــن م ــع ك ــل ذلـ ـ ــك ،ي ــأم ـل ــون فــي
إســرائ ـيــل (صـحـيـفــة «إســرائ ـيــل ال ـيــوم»)
أن يصدر قــرار يكون بداية طريق ،وهم
يدركون أيضًا أن املسألة تتعلق بعملية
ً
طــويـلــة وص ــوال إل ــى تحقيق تغيير في
الـ ـق ــرار  .1701ك ــذل ــك أش ـ ــاروا إل ــى أنـهــم
اآلن يـكـتـفــون بــاس ـت ـخــدام ضـغــط دول ــي
ع ـلــى ح ـكــومــة ل ـب ـنــان ،ع ـلــى أم ــل تفعيل
ضغط على حزب الله يؤدي إلى تأجيل
نشاطاته العسكرية أو تغييرها.

ّ
أعلن نتنياهو أنه
يعمل على تجريد
حزب الله من أسلحته
الدقيقة والمتطورة
بوسائل مختلفة

ّ
اإلسرائيلية على
االعتداءات
أدان مندوب الكويت
ّ
السيادة اللبنانية ،مؤكدًا حق المقاومة (أرشيف)

هل يتحقق إلسرائيل ذلــك؟ دائــرة الشك
ُكبيرة جـدًا ،رغم كل النبرة الحادة التي
أس ـم ـع ــت ،أم ـ ــس ،م ــن ق ـبــل اإلســرائ ـي ـلــي
واألمـيــركــي فــي م ــداوالت مجلس األمــن.
مـ ـن ــدوب إس ــرائ ـي ــل لـ ــدى األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
دان ـ ـ ــي دان ـ ـ ـ ــون ،ق ـ ــال إن ـ ــه آن األوان ألن
يعمل مجلس األم ــن بشتى السبل ضد
«ب ـن ــى ح ــزب ال ـل ــه اإلره ــابـ ـي ــة»» ب ـعــد أن
أكـ ــدت ق ـي ــادة «ال ـيــون ـي ـف ـيــل» األم ـم ـيــة أن
ُ
أنفاق الحزب ت َع ّد انتهاكًا سافرًا للقرار
يأت ذكره في بيان
( 1701األمــر الذي لم ِ
«ال ـيــون ـي ـف ـيــل») .ه ــاج ــم دان ـ ــون الـجـيــش
الـلـبـنــانــي وال ـقــوة الــدول ـيــة ،تماشيًا مع
سردية التعاون والخضوع لحزب الله،
ً
ق ــائ ــا« :يـعـمــل أفـ ــراد الـجـيــش اللبناني
ل ـح ـس ــاب ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ب ـي ـن ـمــا ال تـعـمــل
الـيــونـيـفـيــل عـلــى تنفيذ مــا أوك ــل إليها
ف ــي املـنـطـقــة بــالـطــري ـقــة الـ ــازمـ ــة» .وفــي
سياق حديث إذاعي ،كان دانون قد شدد
ع ـلــى م ـطــالــب إس ــرائ ـي ــل ك ـمــا تـتــوقـعـهــا
م ــن م ـج ّـلــس األم ـ ـ ــن« :ت ـت ــوق ــع إس ــرائ ـي ــل
أن يـصــنــف ح ــزب الـلــه كتنظيم إرهــابــي
وت ـ ـفـ ــرض عـ ـق ــوب ــات عـ ـلـ ـي ــه ،وأن ت ـق ــوم
اليونيفيل بمهماتها كما يجب» ،قاصدًا
التصدي العسكري املباشر.
وف ـي ـمــا أكـ ــد وك ـي ــل األم ـ ــن الـ ـع ــام لــأمــم
امل ـت ـحــدة لـعـمـلـيــات ح ـفــظ الـ ـس ــام ،جــان
بـيـيــر الك ـ ــروا ،أن «ال ـيــون ـي ـف ـيــل» نـشــرت
ق ــوات إضــافـيــة عـلــى ط ــول الـخــط األزرق
بــن الجانبني ملنع إمـكــانــات التصعيد،
أكد نائب املندوب األميركي لدى املجلس
أن الوقت حان لحظر حزب الله ،مشددًا
على أنه «يمثل تهديدًا حقيقيًا إلسرائيل
ولبنان واملنطقة كلها» ،مطالبًا رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ـي ـش ــال ع ــون
ورئيس الحكومة بالتصدي ألنفاق حزب
الـلــه .فــي الجلسة نفسها ،أبــدى مندوب
الكويت لدى املجلس ،منصور العتيبي،
موقفًا داعمًا للبنان في وجه االدعــاءات
اإلســرائـيـلـيــة ،مـشـيـدًا بالتفاعل املتميز
للحكومة اللبنانية مع أزمة األنفاق منذ
ظ ـهــورهــا ،والف ـتــا إل ــى أن لـبـنــان يعيش
ل ـع ـقــود وسـ ــط اسـ ـتـ ـف ــزازات وت ـه ــدي ــدات
إســرائـيـلـيــة .أض ــاف الـعـتـيـبــي« :ل ــم نجد
مطالب عقد جلسات طارئة ملجلس األمن
ب ـشــأن الـ ـخ ــروق اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة» ،م ـجــددًا
إدان ـ ــة بـ ــاده ل ــاعـ ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة
على السيادة اللبنانية ،مع تأكيده حق
لبنان املشروع في استعادة مزارع شبعا
وك ـفــرشــوبــا وإنـ ـه ــاء اح ـتــال ـه ـمــا ،وحــق
لبنان فــي املـقــاومــة لتحرير أرضــه التي
تحتلها إسرائيل ،داعيًا إلى التفريق بني
اإلرهاب واملقاومة.

تقرير

ّ
أزمة الكتائب :هل يهرب سامي الجميل إلى الفيدرالية؟
رلى إبراهيم
لم يكد رئيس حــزب الكتائب ،النائب
ســامــي الـجـمـ ّـيــل ،يـعـلــن تـقــديــم موعد
املــؤت ـمــر ال ـحــزبــي إل ــى ش ـبــاط املـقـبــل،
حتى علت الصرخة من داخــل املكتب
ال ـس ـيــاســي :اس ـت ـقــالــة  3م ــن أعـضــائــه
(شادي معربس وأسعد عميرة وعبد
الله ريشا) ،ومطالعة قانونية للنائب
ن ــدي ــم ال ـج ـم ـ ّـي ــل حـ ــول وضـ ــع ال ـح ــزب
املالي ،تحمل ضمن سطورها اتهامات
بالفساد ومساءلة عن طريقة اإلنفاق
ومـ ـص ــادر ال ـت ـمــويــل وطــري ـقــة تــوزيــع
ّ
الجميل قــد حــاول
األم ــوال .كــان نديم
قبيل ذل ــك تسجيل اعـتــراضــاتــه على
طــاولــة االجتماعات الحزبية وأرســل

عدة مراجعات إلى األمني العام للحزب
من دون أن يلقى ردًا عليها .وفعليًا،
طرح نائب األشرفية مجموعة أسئلة
فــي الــورقــة التي وزعـهــا نهار االثنني
املاضي على أعضاء املكتب السياسي،
تتعلق بـمـســار ال ـحــزب فــي الـسـنــوات
األرب ـ ـ ــع األخ ـ ـيـ ــرة .وت ــوق ـي ــت األس ـئ ـلــة
بنظره مشروع جـدًا ما دامــت القيادة
عـمــدت إل ــى تـقــديــم مــوعــد املــؤتـمــر ،إذ
كيف يمكن عرض حركة الحزب املالية
في املؤتمر إذا كــان املكتب السياسي
لــم يقر مــوازنــة مالية منذ  4سنوات،
وال هو على علم بكيفية إدارتها ،أكان
في ما ّ
خص التوظيفات والرواتب أو
أمــوال املعركة االنتخابية والــوحــدات
الحزبية؟ وبرأيه ،إن السؤال مشروع
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ع ــن كـيـفـيــة صــرف ـهــا م ــن دون رق ــاب ــة،
وال س ـي ـمــا م ــع إش ـ ـ ــارة ال ـب ـع ــض إل ــى
صرف غالبية األمــوال االنتخابية في
املــن الشمالي مقابل «كسر اليد» في
األقـ ّضـيــة األخـ ــرى .وحـتــى الـســاعــة لم
أي ّ
ّ
الجميل ّ
رد على أسئلته.
يتلق
ي ـقــول كـتــائـبـيــون إن مــا ق ــام بــه نــديــم
الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل يـ ـع ـ ّـب ــر ع ـ ــن رأي قـ ـس ــم مــن
أعضاء املكتب السياسي املعترضني
على السياسة التي انتهجها سامي
ال ـج ـمـ ّـيــل ق ـبــل االن ـت ـخــابــات وب ـعــدهــا،
والـ ـ ـت ـ ــي أدت إل ـ ـ ــى خـ ـ ـس ـ ــارة ل ـل ـح ــزب
أخرجته من املعادلة السياسية ومن
الحكومة .فعقب االنـتـخــابــات ،عقدت
خلوة حزبية تقرر على إثرها تعيني
مجموعة مــن الـلـجــان ولجنة تقصي

حقائق للخروج بتقرير عن الحزبيني
الذين عملوا ضد مصلحة الحزب؛ وكل
مــن جـ ّـر الـحــزب إلــى تحالفات فاشلة.
سبعة أشهر مــرت من دون أن يصدر
تقرير واحد في هذا السياق .يضيف
ه ـ ــؤالء« :وع ــدن ــا إل ــى الـنـقـطــة الـصـفــر
ّ
كأن شيئًا لم يكن» .والهدف اليوم من
تـقــريــب املــؤتـمــر لـيــس إال «الـتـغــاضــي
ع ــن هـ ــذه األس ـئ ـل ــة وال ـ ـخـ ــروج بـحــزب
ـال مــن ال ــرأي اآلخــر يصفق لرئيس
خـ ٍ
الـ ـح ــزب م ــن دون م ـن ــاق ـش ــة» .حــديــث
بعض املعترضني على طريقة إدارة
ال ـحــزب والــديـمـقــراطـيــة فـيــه ،يتطابق
مع كالم نديم .إذ يرى األخير أن هناك
صــدق ـيــة م ـف ـق ــودة ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ــذي
يـعـقــد ب ـهــدف الـتـجــديــد لـلـقـيــادة على

أس ــس هـشــة .بــاخـتـصــار« ،مــؤتـمــر ما
إلو لزوم» .أما املخالفة الكبرى للنظام
الـ ـح ــزب ــي ال ــواضـ ـح ــة ب ـ ـنـ ــوده« ،ف ـهــي
بإعفاء كل الحزبيني من االشتراكات».
ال ي ـط ـيــب ل ـن ــائ ــب األش ــرفـ ـي ــة تـسـمـيــة
األمـ ــر «رشـ ـ ــوة» ،ولـكـنــه يـفـتــح أسئلة
عديدة ينبغي ألحدهم ُ اإلجابة عنها.
إش ــارة هنا إلــى أن مــن أعـفــوا مــن دفع
االشتراكات يشكلون الهيئة الناخبة،
أي املكتب السياسي واملجلس املركزي
ورؤســاء األقاليم .لذلك ،سيكمل نديم
ال ـج ـمـ ّـيــل م ــا بـ ــدأه ع ـبــر ع ــدة خ ـطــوات
يحتفظ بها للوقت املناسب ،وطعنه
بطريقة اإلدارة ليس سابقة ،بل سبق
ّ
الجميل أن طعن بها في
للرئيس أمني
عـهــد كــريــم ب ـقــرادونــي .يــومـهــا ،وصــل

َّ
المقربون من
يقول
مجمل األموال
نديم إن
ُ
االنتخابية صرفت في
المتن الشمالي

ّ
بالجميل إلــى االدع ــاء قضائيًا،
األمــر
وط ـل ــب تـعـيــن حـ ــارس ق ـضــائــي على
ال ـحــزب .فــالـحــزب وفـقــا للمقربني من
نديم ،يخضع للقوانني اللبنانية ،وكل
مــا سـيـصــدر فــي املــؤتـمــر مـطـعــون بــه.
النتيجة« :ال يمكن ســامــي التسويق

لنفسه على أنــه رأس حــربــة مكافحة
الفساد في البلد ،وهو ال يكافحه في
حزبه الصغير».
يـ ـ ــوم أول مـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـق ــد اج ـت ـم ــاع
للمجلس املــركــزي فــي حــزب الكتائب
تناول ورقة نديم ومطالعته ،من دون
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى أي ن ـت ـي ـجــة .وبـحـ ّســب
املـ ـص ــادر ،أع ـلــن نــديــم أن ــه ل ــن يــرشــح
أحـ ـدًا إل ــى أي مـنـصــب ،كــذلــك فــإنــه لن
يــدعــم أي فــريــق ف ــي املــؤت ـمــر حـتــى ال
ّ
يصور «مشروعه اإلصالحي املطالب
بــالـشـفــافـيــة وكــأنــه مــرتـبــط بمصالح
حزبية» .املؤيدون لرأي نديم يقولون
إن وضـ ــع الـ ـح ــزب االس ـت ـث ـنــائــي كــان
يـسـتــوجــب ل ـ ّـم الـشـمــل وإش ــاع ــة نفس
إيـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي ع ـ ـبـ ــر إعـ ـ ـ ـ ــان إص ـ ــاح ـ ــات

لتضميد ال ـج ــروح قـبــل ال ــذه ــاب إلــى
مــؤتـمــر .فــالـخـطــورة هـنــا أن يتعرض
ال ـك ـتــائــب لـنـكـســة ج ــدي ــدة ف ــي غـيــاب
ل ــوائ ــح مـنـقـحــة لـلـحــزبـيــن وان ـق ـســام
ع ـمــودي فــي مــا بينهم وح ــرد حزبي
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد ملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ع ـل ـي ـهــم
اعتراضات .وثمة من يذهب أبعد من
ذلك ليقول إن الشيخ سامي عائد إلى
الخطاب الفيدرالي (الذي كان يتبناه
في مجموعة «لبناننا» التي أسسها
قبل انضمامه إلى حزب جده وأبيه)،
ّ
وسيعلن ذلك في املؤتمر ،عله يكسب
الشارع املسيحي مجددًا.
مـصــادر أخ ــرى فــي املـكـتــب السياسي
تنفي ما ّ
تقدم لتقول إن الشيخ سامي
لــن يـعــود إل ــى تبني الـفـيــدرالـيــة ،لكن

«املكتب متعدد اآلراء ،ويؤيد أعضاء
م ـن ــه الـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــة» .ي ـن ـق ــض م ــؤي ــدو
سياسة سامي كل ما سبق ،مشيرين
إل ــى أن «امل ــوازن ــة املــالـيــة م ــوج ــودة ،ال
بل الحزب مجبور بتقديمها سنويًا.
أما في ما ّ
خص صرف األمــوال خالل
االنـتـخــابــات ،فقد قــدم الـحــزب تقريرًا
ً
م ـف ـص ــا إلـ ـ ــى ل ـج ـن ــة اإلشـ ـ ـ ـ ــراف عـلــى
االنتخابات ،دفع اللجنة إلى اعتباره
األكثر وضوحًا وشفافية» .كالم نديم
بالنسبة إلــى ه ــؤالء س ــاذج ومفتعل،
ب ــدل ـي ــل أن ك ــل م ــا ط ــال ــب ب ــه «م ـكــانــه
املــؤت ـمــر وي ـنــاقــش داخ ـل ــه ال خــارجــه،
م ــن الـ ــورقـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة إل ـ ــى املــال ـيــة
والـ ـح ــزبـ ـي ــة .وإظ ـ ـهـ ــار ن ــدي ــم وب ـعــض
األصـ ــوات املـعـتــرضــة الـتــي ال تتعدى

الثالثة من أصل  23على أنها رأي ملزم
لـيــس ف ــي مـحـلــه .ك ــل الـ ـق ــرارات تتخذ
بالتصويت ،وهــذه قمة الديمقراطية
بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن أح ـ ــام ال ـب ـعــض
وت ـم ـن ـيــات ـهــم» .وك ـ ــان م ــن الـ ـض ــروري
«إع ـ ـفـ ــاء ال ـح ــزب ـي ــن م ــن االشـ ـت ــراك ــات
في ظل الوضع االقتصادي الصعب،
وإال مــا ك ــان أح ــد قـ ــادرًا عـلــى تسديد
مستحقاته حتى يتمكن من املشاركة
فــي االن ـت ـخــابــات الـحــزبـيــة .مــا حصل
سـيــؤدي إلــى أوســع مشاركة ،وضمن
اإلط ــار الـقــانــونــي» .ويستغرب هــؤالء
أس ـئ ـلــة ن ــدي ــم ال ـت ــي ي ـع ــرف جــواب ـهــا،
ولكنه طرحها عــن «ســوء نية وبغية
ّ
سترد
اإلضــرار بالحزب .لكن القيادة
عليها تفصيليًا في وقت قريب».
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استجوابات بالجملة واستنفار صناعي
آمال خليل

فيضان الرملة البيضا :تحقيق شكلي!ّ

املمر من الجهة السفلى فــوق شاطئ
الرملة البيضاء ،وتم رمي كميات من
االسمنت الخام».
على املستوى القضائي ،تبدو األمــور،
كما هــي حاليًا ،متجهة نحو اللفلفة.
َ
مهندسني وسائق جبالة
أوقف القضاء
باطون قبل أن يخلي سبيلهم .مصادر
قضائية تــؤكــد أن قــاضــي التحقيق ال
يـمـكـنــه االس ـت ـم ــرار ف ــي تــوقـيـفـهــم ،ألن
النيابة الـعــامــة َادع ــت عليهم بموجب
م ــواد مــن قــانــونــي الـعـقــوبــات والـبـنــاء
تصل عقوباتها القصوى إلى السجن
مـ ــدة س ـن ـتــن .وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن قــاضــي

ال ـت ـح ـق ـيــق ال ي ـم ـك ـنــه اإلب ـ ـقـ ــاء عـلـيـهــم
موقوفني ألكثر من  5أيام.
أول م ــن أم ـ ــس ،ح ـض ــر ال ـق ــاض ــي أبــي
سـمــرا اجـتـمــاع لجنة ال ـعــدل النيابية
التي سألته عما توصل إليه التحقيق.
تقول مصادر اللجنة إن القاضي «أبلغ
الحاضرين مباشرته التحقيقات فور
تسلمه املـلــف وأن ــه اسـتــدعــى صاحب
م ـش ــروع االي ـ ــدن ب ــاي وسـ ــام عــاشــور،
ل ـك ــن األخـ ـي ــر ق ـ ــدم عـ ـ ــذرًا م ــرض ـي ــا ،ثــم
قدمت محاميته دفوعًا شكلية» .لكنه
أكــد نيته تسريع املـلــف ،ففي غضون
أسبوع سينتهي من الدفوع الشكلية،
مشيرًا الــى أنــه أص ــدر ق ــرار منع سفر
ب ـحــق ع ــاش ــور .كـ ــام أبـ ــو س ـم ــرا بقي
ّ
ف ــي اإلط ـ ــار ال ـش ـك ـلــي ،إذ أكـ ــد لـلـنــواب
أنــه ال يمكنه إطــاعـهــم على مضمون
التحقيق ألنه سيبقى سريًا إلى حني
صدور القرار الظني.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،دفـ ــع ت ــأخ ــر نتيجة
التحقيق وزير العدل سليم جريصاتي
الى إرســال كتاب الى رئيس التفتيش
ال ـق ـضــائــي ب ــرك ــان س ـعــد ق ـبــل يــومــن
حمل الرقم  6614يتناول فيه موضوع
الـتـحـقـيــق ال ـس ــري ف ــي امل ـل ــف .إذ «مــع
حــرصـنــا عـلــى ســريـتــه ،لــم تتضح لنا
أوجــه االدعــاء حتى تاريخه والجهات
املـســؤولــة عــن االرت ـكــابــات ومالبسات
امل ـل ــف وتـ ـط ــوره وخ ـل ـف ـيــاتــه وتـحــديــد
املـســؤولـيــات وامل ـس ــؤول ــن» ،كـمــا جــاء
في كتاب جريصاتي.
حـ ـت ــى الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة ،تـ ـب ــدو ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
مـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــورة ف ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب ال ـت ـق ـن ــي
ال ـب ـح ــت ،ل ـج ـهــة ال ـب ـح ــث ع ـم ــن سـ ـ ّـدوا
أوقف سائق
«الريغار» .ولهذا السببِ ،
ّ
«جبالة الباطون» الــذي ُيشتبه في أن
مهندسني مــن شــركــة عــائــدة لعاشور
اس ـت ــأج ــروا خ ــدم ــات ــه ،وال ُيـعـتـقــد أنــه
كــان على دراي ــة بــأن مــا يـقــوم بــه عمل
غـيــر قــانــونــي .ه ــذا امل ـســار التحقيقي
أهمل تحديد املسؤولية اإلداري ــة عما
جرى .فمن املسؤول عن اإلهمال الذي
أدى إلى الطوفان؟ ومن املتورط؟ ثمة
جهات رسمية ،أبرزها محافظ بيروت
ومـجـلـسـهــا ال ـب ـلــدي ومـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلعمار وقــوى األمــن الداخلي ،كانت
مـ ـش ــارك ــة ،ب ـ ـصـ ــورة أو بـ ــأخـ ــرى ،عــن
ّ
املقدمات التي أنتجت طوفان الصرف
الصحي.

الـ ـث ــان ــي .إال أن «ال ـب ـل ــدي ــة ل ــم تـحـســب
حـســاب األم ـطــار ،فتركت الـشــارع على
ّ
علته» .وألن هناك من قرر أن يتعامل
مــع «مـجــاريــر بسمنة وأخ ــرى بــزيــت»،
سلطت األضــواء على الرملة البيضاء
وأسـقــط مـجــرور «بـ ِـلــس» مــن حسابات
الـنــواب وال ــوزراء والجهات القضائية
واإلع ــام ـي ــة ،بــاسـتـثـنــاء االت ـه ــام الــذي
ّ
وجـ ـ ـه ـ ــه صـ ــاحـ ــب «ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـجـ ـن ــوب
ّ
لإلعمار» ،رياض األسعد ،إلى املتعهد
جهاد العرب بالتسبب باألزمة (علمًا
ّ
املتعهد هو جهاد املولى ال جهاد
بأن
العرب) .وبحسب مصادر وزارة العدل،
لم يتم فتح تحقيق بما حصل في ِبلس

«حتى ال يحصل تضارب مع التحقيق
في طوفان الرملة البيضاء الذي يجري
التعامل معه كــأولــويــة .وبعد إتمامه،
سـنـفـتــح تـحـقـيـقــا بــامل ـجــرور ال ـثــانــي».
طبعًا ،كــام امل ـصــادر غير مقنع ،إذ ال
صـلــة للقضيتني إحــداه ـمــا بــاألخــرى،
إال لجهة وجود سلطة بلدية (بشقيها
ال ـت ـقــريــري والـتـنـفـيــذي) وق ــوى أمنية
كاملة قبل هطول
لــم تقم بواجباتها
َ
األمطار وحدوث الفيضانني .وحاولت
«األخ ـبــار» الـتــواصــل مــع رئيس بلدية
بيروت لسؤاله عن أعمال شــارع جان
دارك ومـ ــا جـ ــرى ف ــي «بـ ـ ِـلـ ــس» ،اال أن
األخير لم يجب.

رلى إبراهيم
مـ ّـر شهر على غــرق كــورنـيــش الرملة
البيضاء باملجارير ( 16تشرين الثاني
املاضي) ،نتيجة رمي كمية كبيرة من
االسمنت داخــل الــ«ريـغــار» الرئيسي
بهدف إقفاله .يومها ،وألن الفضيحة
كانت أكبر من أن تلفلف ،طالب كل من
محافظ بيروت زيــاد شبيب ورئيس
بـلــديــة املــدي ـنــة ج ـمــال عـيـتــانــي بفتح
ّ
تحقيق لتحديد املسؤوليات .وتسلم
امل ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي ال ـقــاضــي
سمير حمود التحقيق ،قبل أن ُيحال
ع ـل ــى ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ب ـي ــروت
شربل أبــي سـمــرا .بعد شهر ،ال يــزال
التحقيق مفتوحًا من دون موقوفني
أو مـتـهـمــن أو نـتـيـجــة فـعـلـيــة ،األم ــر
الذي تضعه جهات قضائية في خانة
ّ
«ضب» امللف ونسيانه.
في موازاة التحقيق القضائي ،عقدت
لجنة األشغال النيابية ،بعد البيئية،
جـلـســة دع ــي إل ـي ـهــا ك ــل املـعـنـيــن في
املـ ـل ــف ،ب ـمــن ف ـي ـهــم ال ـق ــاض ــي ح ـمــود.
وتـ ـب ـ ّـن أن املـ ـح ــاف ــظ ،ق ـب ـيــل اف ـت ـتــاح
أوت ـي ــل «ايـ ــدن ب ــاي ريـ ـ ــزورت» بــأيــام،
ط ـلــب ت ـحــويــل املـ ـج ــرور (امل ـت ـف ــرع من
الريغار الذي ُس ّد بالباطون) املحاذي
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ال ـ ــى م ـن ـط ـق ــة ال ـس ـل ـط ــان
اب ــراهـ ـي ــم ح ـي ــث ت ــوج ــد م ـح ـطــة ضــخ
( .)PS2لكن املحطة التي كان يفترض
أن تضخ ما يصل إليها نحو محطة
ثــانـيــة فــي منطقة ال ـغــديــر ،لــم تعمل.
فـفــاضــت املـجــاريــر عـلــى ف ـقــراء الـســان
س ـي ـمــون؛ اع ـتــرضــت بـلــديــة الغبيري
وطلبت إعادة الخط الى ما كان عليه،
فــوجــد امل ـحــافــظ م ـن ـف ـذًا آخ ــر لتجنب
إعــادتــه ال ــى ق ــرب ال ــ«اي ــدن ب ــاي» قبل
أن تفضح األمـطــار مــا جــرى .وعلمت
«األخبار» أن شبيب ،قبيل  10أيام من
الطوفان ،أرسل كتابًا الى قائد شرطة
ب ـي ــروت ب ـت ــاري ــخ  2018/11/6حمل
الرقم ( 23409حصلت «األخبار» على
نسخة منه) يطلب فيه «تأمني املؤازرة
ال ــازم ــة بـشـكــل مستمر لـحــن إع ــادة
ت ـن ـف ـيــذ ووص ـ ــل خ ــط امل ـ ـجـ ــاري ال ــذي
ت ـ ّـم ال ـت ـعـ ّـدي عـلـيــه (امل ــاص ــق لــايــدن
ب ــاي) لـيـعــاد تـصــريــف امل ـي ــاه اآلسـنــة
ك ـمــا كـ ــان س ــاب ـق ــا» .وفـ ــي  12تـشــريــن
الـثــانــي ،أي قبيل  4أي ــام مــن فيضان

امل ـ ـجـ ــاريـ ــر ،ب ـع ـث ــت م ـ ـفـ ــرزة ش ــواط ــئ
ب ـيــروت بـبــرقـيــة (حـصـلــت «األخ ـب ــار»
على نسخة منها) الى الشرطة تقول
فـيـهــا« :ال ـســاعــة الـســابـعــة مــن تــاريــخ
ال ـيــوم ،حـضــر ال ــى محلة االي ــدن بــاي
مجموعة من العمال من بلدية بيروت
برئاسة املهندس عبد الناصر سعد
وعملوا على املباشرة بأعمال الحفر
ل ـل ـج ـه ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة وعـ ـل ــى ال ــرص ـي ــف
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـج ـهــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة .وح ــوال ــى
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة ت ــوق ـف ــت األع ـم ــال
وغادر العمال مع املعدات ،باستثناء
«بــوك ـلــن» كبير الـحـجــم ق ــرب مدخل

االي ــدن ب ــاي .وباستيضاح املهندس
املـســؤول عــن تنفيذ األش ـغــال ،أفــادنــا
بأن األعمال توقفت بأمر من محافظ
مدينة بيروت لحني حضور اجتماع
بـتــاريــخ ال ـيــوم وتـقــريــر الـ ــازم بشأن
هـ ــذه األعـ ـ ـم ـ ــال» .إذًا ،امل ـح ــاف ــظ ال ــذي
«فوجئ» ّ
بسد «الريغار» باالسمنت،
كــان ،فعليًا ،على معرفة تامة باألمر،
لكنه آثر التغطية على املعتدين .قبل
أن ي ـعــود ويـسـمــي صــاحــب ال ــ«اي ــدن
بـ ــاي» ف ــي مــؤت ـمــره ال ـص ـحــافــي (ي ــوم
 18ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي) ،مـشـي ـرًا ال ــى أن
ّ
«القيمني على الفندق عمدوا إلى صب

ّ
فــي  16مــن الشهر الـفــائــت ،سلطت كل
األضواء على املجرور املحاذي ملشروع
وسـ ـ ـ ــام عـ ــاشـ ــور فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ــرم ـل ــة
ال ـب ـي ـضــاء ،ك ــون «فـضـيـحــة ال ـبــاطــون»
كـ ـبـ ـي ــرة .إال أن ك ــارث ــة أخ ـ ــرى حــدثــت
«بلس» ،حيث فاضت
يومها في شارع ِ
امل ـجــاريــر ودخ ـلــت إل ــى ح ــرم الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــن دون أن ي ـل ـقــى األم ــر
ً
صدى مماثال .رغم أن محافظ بيروت
زي ــاد شبيب ،وفــي املؤتمر الصحافي
ال ــذي عـقــده إث ــر الـفـيـضــان ،اتـهــم مالك
«بلس» ،صاحب محطة
أحد املباني في ِ
«ال ـج ــدي ــد» تـحـســن خ ـي ــاط ،بــالـتـعــدي
على شبكة الصرف الصحي املحاذية

للمبنى .وتلك فعليًا نصف الحقيقة،
إذ كشف الحاضرون في جلسة لجنة
األشـغــال العامة أن الخلل هناك ناتج
م ــن أم ــري ــن :األول يـتـعـلــق ب ـت ـعـ ّـد على
الشبكة ،وآخــر متصل بطريقة تمديد
َ
شارعي
شبكات الصرف الصحي في
ْب ِلس وجان دارك وخلط مياه األمطار
باملياه اآلسنة.
وك ــان مجلس بـلــديــة بـيــروت قــد وافــق
ب ـتــاريــخ  2016/10/25ع ـلــى محضر
جـلـســة املـنــاقـصــات ال ـقــاضــي «بــإعــان
العارض املهندس جهاد املولى ملتزمًا
مؤقتًا لتنفيذ أعـمــال تأهيل وتطوير
شارع جان دارك (أحد الشوارع املتصلة

بشارع ِبلس) لقاء مبلغ مليون و536
ألـفــا و 117دوالرًا» (ال ـقــرار الــرقــم .608
حصلت «األخ ـبــار» على نسخة منه).
لـكــن بـعــد م ــرور ع ــام ون ـصــف ع ــام ،أي
بتاريخ  ،2018/4/12طلبت البلدية من
اإلدارة (القرار الرقم  )275عدم املوافقة
ّ
على تسلم األعمال النهائية للمشروع
ن ـظ ـرًا إلـ ــى سـ ــوء األعـ ـم ــال امل ـن ـف ــذة من
امل ـت ـع ـه ــد (ح ـص ـل ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» عـلــى
نسخة م ـنــه) .وت ـقــول م ـصــادر متابعة
للقضية إن ســوء األعـمــال املنجزة في
خ ــط ت ـص ــري ــف املـ ـي ــاه اآلسـ ـن ــة ال ــواق ــع
فــي نـهــايــة ال ـش ــارع هــو ال ــذي أدى الــى
«الـ ـك ــارث ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة» يـ ــوم  16تـشــريــن

بعد شهر ،ال يزال التحقيق مفتوحًا من دون موقوفين أو متهمين أو نتيجة فعلية (مروان بو حيدر)

أبو سمرا :تقدم
عاشور بعذر طبي
ثم قدمت محاميته
دفوعا شكلية

ْ
ال تحقيق في فيضان مجرور «ب ِلس»!

مفكرة

تلويث الليطاني

ُ
قبل شهر ،طافت بيروت بمجاريرها ،وخاصة في الرملة البيضا وشارع «بلس» .يومها فتح تحقيق ،واستنفرت
الدولة .اما اآلن ،فيبدو األمر كـ«مسرحية» .المدعى عليهم هم حصرًا وسام عاشور ،ومهندسان يعمالن معه،
وسائق ّ
جبالة! أما المسؤولون عن المدينة وأشغالها ،من المحافظ والبلدية إلى مجلس اإلنماء واإلعمار ،فلم
يقترب منهم أحد للبحث عن المتورطين والمهملين! ُيضاف إلى ذلك أن أي تحقيق لم ُيفتح في فضيحة
«بلس»!
طوفان شارع ِ

ع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن املـ ــدعـ ــي ال ـ ـعـ ــام امل ــال ــي
القاضي علي إبراهيم ،أنهى التحقيق بتهمة
االعتداء على األمالك العامة مع كل من صاحب
معمل «ميموزا» رئيس بلدية قاع الريم وسام
الـتـنــوري ،واثـنــن مــن أصـحــاب معامل األلبان
واألجبان في املرج ،هما صاحب معمل «زهور
وصاحب معمل «روابي
تعنايل» عمر امللحمُ ،
تعنايل» علي الداهوك .وأحيل الثالثة موقوفني
من مكتب الجرائم املالية في قصر عدل بيروت،
إلى قاضي التحقيق األول في البقاع عماد زين
في قصر عدل زحلة .واستدعى ابراهيم توفيق
سليمان ،وهو صاحب مسلخ في بدنايل ادعت
عليه املصلحة برمي مخلفات املـيــاه العادمة
والدماء في الليطاني من دون معالجة .ووفق
م ـص ــادر ق ـضــائ ـيــة« ،أكـ ــد س ـل ـي ـمــان أن ــه بــاشــر
بتنفيذ إج ــراءات االل ـتــزام البيئي ،وستكشف
املصلحة على املسلخ للتأكد من مزاعمه».
م ـص ــادر امل ـص ـل ـحــة أكـ ــدت أن لــدي ـهــا إث ـبــاتــات
على عدم صحة ادعاءات معمل «ألبان لبنان»
بأنه باشر بمعالجة املياه العادمة ،وقالت إن
الـنـيــابــة الـعــامــة وضـعــت املـعـمــل قـيــد املتابعة
والكشف ال ــدوري .كذلكّ ،ادعــت املصلحة على
إيلي سماحة ،وهو صاحب مسلخ غير مرخص
في سعدنايل ،بتهمة االعتداء على امللك العام
وت ـلــويــث ال ـل ـي ـطــانــي .وأشـ ـ ــارت ف ــي ب ـي ــان إلــى
أن «نـتــائــج املـســح على املـصــانــع فــي الحوض
األعلى لليطاني تظهر ،حتى اآلن ،وجود عدد
كـبـيــر م ــن املــؤس ـســات امل ـلــوثــة غـيــر املــرخـصــة،

التي تشكل إضافة إلى تلويثها للنهر منافسة
غير مشروعة للمؤسسات املرخصة ،ويشكل
وضعها حالة شاذة في حوض نهر الليطاني،
إذ ال تخضع ألي رقابة وال تلتزم أي مواصفات
فــي االل ـتــزام البيئي واإلداري» .وأعـلـنــت أنها
«ستباشر ابـتـ ً
ـداء من األسـبــوع املقبل باتخاذ
صفة االدع ــاء الشخصي على تلك املؤسسات
بعد إيــداع نتائج املسح ،علمًا بأنها مشمولة
باإلخبار املقدم إلى النيابة العامة».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ع ـ ـقـ ــدت ج ـم ـع ـي ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــن
الـلـبـنــانـيــن ،ف ــي م ـقـ ّـرهــا ف ــي ب ـي ــروت ،مــؤتـمـرًا
صحافيًا «لـلــرد عـلــى الحملة الـتــي تستهدف
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة» ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا مـ ـنـ ـع ــت دعـ ـ ـ ـ ـ ــوات إلـ ــى
االحـتـجــاج عـقــده فــي غــرفــة الـتـجــارة والــزراعــة
والـصـنــاعــة فــي زحـلــة االثـنــن املــاضــي .رئيس
الـجـمـعــة ف ــادي الـجـمـ ّـيــل ت ـســاءل عــن «أس ـبــاب
تـ ـح ــري ــك الـ ـقـ ـض ــاء تـ ـج ــاه مـ ـص ــان ــع مــرخ ـصــة
وم ـل ـتــزمــة تـنـفـيــذ ال ــروزن ــام ــة الـبـيـئـيــة بتهمة
تلويث الليطاني ،فيما لــم نــره يتحرك تجاه
املصانع غير الشرعية التي ال تضرب البيئة
فـحـســب ،بــل تـهــدر امل ــال الـعــام وتـضــرب مالية
الــدولــة وخــزيـنـتـهــا» .ونـ ّـبــه إل ــى أن «التشهير
اإلعالمي االعتباطي سينعكس خسائر بمئات
ماليني الدوالرات» .وفي حضور النائب شوقي
الــدكــاش ،ســأل أحــد أعـضــاء الجمعية عــن دور
النواب في ّ
رد الحملة على الصناعيني ،مشيرًا
إلى أن «في املجلس النيابي  15صناعيًا ،ماذا
يفعلون لنا؟» .وللتذكير ،فإن عددًا من النواب
الحاليني والسابقني هم من أصحاب املصانع
املتهمة بتلويث الليطاني.

تقرير

حراك األطباء :تهديد بـ«شارع مضاد»!
هديل فرفور
األطـ ـ ـب ـ ــاء املـ ـعـ ـت ــرض ــون عـ ـل ــى الـ ــوضـ ــع امل ــال ــي
لنقابتهم ماضون في تحركاتهم اإلحتجاجية
ُ
حـتــى تنفيذ مـطــالـبـهــمّ .ه ــذا مــا خــلـصــت إليه
أجــواء االعتصام الــذي نفذه نحو  150طبيبًا
منتسبًا الى نقابة األطباء في بيروت ،ليل أول
من أمس ،أمام مبنى «بيت الطبيب» ،تزامنًا مع
انعقاد جلسة مجلس النقابة.
املحتجون «اقتحموا» املبنى وهتفوا بشعارات
تطالب بإقالة املديرة العامة وباتخاذ إجراءات
لـلـحـ ّـد مــن «ال ـه ــدر وال ـف ـســاد» وتـحـســن وضــع
النقابة املالي ورفــع راتبهم التقاعدي املحدد
ب ـ  600ألــف لـيــرة لبنانية .كما يشكو األطـبــاء
املـعـتــرضــون مــن ع ــدم حـقـهــم بــاالس ـت ـفــادة من
تـ ـق ــديـ ـم ــات ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـضـ ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي
ب ـع ــد ال ـت ـق ــاع ــد( .راج ـ ـ ــع ت ـق ــري ــر ان ـت ـف ــاض ــة فــي
ن ـق ــاب ــة األطـ ـ ـب ـ ــاء https://al-akhbar.com/
.)263410/Community
االعـتـصــام أتــى تلبية لــدعــوة وجهتها «لجنة
الحراك املطلبي ـ ـ معًا لقرار واحد» منذ أيام ،في

سياق سلسلة تحركات قررت تنظيمها .ووفق
أح ــد األطـ ـب ــاء ال ــذي ــن ش ــارك ــوا ف ــي االع ـت ـصــام،
رفض نقيب األطباء ريمون الصايغ استكمال
الجلسة ّ
وقرر تأجيلها ،ولم يمتثل ملطالب عدد
من أعضاء املجلس الذين اقترحوا التصويت
على مطلب إقالة املديرة العامة .عندهاّ ،
هدد
امل ـع ـت ـص ـمــون ب ـت ـحــركــات س ـت ــراف ــق ك ــل جلسة
يـ ـن ــوي امل ـج ـل ــس ع ـق ــده ــا .هـ ـن ــا ،ووفـ ـ ــق روايـ ــة
املعتصمنيّ ،
هدد النقيب بـ«شارع ُمضاد»!
م ـص ــادر ف ــي لـجـنــة «الـ ـح ــراك» رأت أن تــراجــع
النقيب عــن إقــامــة الـعـشــاء الـسـنــوي ال ــذي كان
مقررًا في  28من الشهر الجاريُ ،ي ّ
عد «اإلنجاز
األول» للمعترضني .إذ سبق أن دعــت اللجنة
إلى مقاطعة العشاء ألن قرار تنظيمه لم يصدر
عن مجلس النقابة ،وألنه يأتي في وقت تعاني
فيه النقابة من ّ
شح في األموال .ويأخذ األطباء
املـ ـع ــارض ــون ع ـل ــى املـ ــديـ ــرة ت ـع ـي ـي ـن ـهــا خــافــا
ً
لـلـقــانــون ،ف ـضــا عــن اتـهــامـهــا ب ـســوء اإلدارة،
مــا ّأدى الــى تــدهــور الــوضــع املــالــي والفوضى
الحاصلة املتمثلة بغياب قطع الحساب منذ
عام .2015

تفرير

البلدية لم تحسب
حساب األمطار
فتركت ّ الشارع
على علته

9

دعوى «وطى المصيطبة» :وكالء جنبالط غابوا
إلى السادس والعشرين من حزيران املقبل ،أرجئت جلسات استجواب املدعى عليهم أمام القاضي
املنفرد الجزائي نيبال محيو ،في الدعوى املقامة بوجههم من قبل «شركة الوطى العقارية» (يملكها
النائب السابق وليد جنبالط ونجاله تيمور وأصــان) بتهمة «اغتصاب العقار في منطقة وطى
املصيطبة  ،»2207سندًا للمادة  738من قانون العقوبات التي تدين بالسجن «من يستولي على
عقار أو جزء منه من دون ّ
مسوغ شرعي (.»)...
أرفقت بالتبليغات التي وصلت إلى أصحاب املحال في العقار املذكور ،والتي
رغم املالحظة التي
ّ
التخلف عن الحضور تحاكم غيابيًا» ،حدث العكس .حضر ّ
املدعى عليهم ،ولم
تقول إنه «في حال
تحضر الجهة املدعية ،ولذلك أرجئت الجلسة .كان ثمة بوادر لحدوث هذا األمر ،إذ تحدث البعض عن
تسريبات وصلت إلى الحي بأن محامي الشركة لن يحضروا .لكنهم لم ينساقوا إلى تلك التسريبات،
ونزلوا أمس إلى املحكمة ،ولم يجدوا أحدًا في مواجهتهم .واعتبروا أن هذا «الغياب» بادرة لحلحلة
لوقت ليس بطويلّ .
يعولون على ما
األمور بطريقة أخرى .يطمئنون إلى ما آلت إليه األمور ،وإن كان ٍ
ّ
سجيتها من دون ضغط» .ال مجال للتكهن
يأتيهم من تسريبات تشير الى «ترك األمور تجري على
هنا .مالك الشركة ،النائب السابق وليد جنبالط ،لم يتراجع قضائيًا ،ولن يتراجع ،لكنه في الوقت
نفسه «لن يضغط ،ما يفعله هو أنه يترك للقضاء أن يأخذ مجراه» ،بحسب بعض ّ
املقربني منه.

دعا اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني إلى
املشاركة في الوقفة اإلحتجاجية أمام مكتب
وزارة الصحة في املستشفى الحكومي
في القبة (طرابلس) ،الحادية عشرة صباح
اليوم ،احتجاجًا على «املوت املجاني أمام
ابواب املستشفيات» ،بعد وفاة الطفل محمد
وهبة أول من أمس لعدم توفر سرير شاغر
في أقسام العناية الفائقة.
¶¶¶
احتفلت ثانوية السفير  -الغازية ،باليوم
العاملي للغة العربية بسلسلة أنشطة
تحت شعار «اللغة العربية هوية وانتماء»،
تخللته عروض لطالب املراحل التعليمية
في الخطابة وإلقاء شعر وتكريم لعميد
كلية اآلداب في الجامعة اللبنانية سابقًا

محمد توفيق أبو علي .مدير الثانوية
الباحث اللغوي سلطان ناصر الدين لفت
إلى أن «عظمة العربية تكمن في ابتداع
مليار كلمة محصية في اللغة حاليًا من 28
حرفًا ،وباتت رابع لغة بالتكلم حول العالم
وبالبحث على شبكات اإلنترنت».
¶¶¶
فازت أماني معلوف ،طالبة الدكتوراه في
الهندسة البيئية في قسم الهندسة املدنية
والبيئية في الجامعة األميركية في بيروت،
بجائزة أفضل ورقة للعام  2018في املؤتمر

للنفايات الذي
الدولي حول اإلدارة املستدامة ُ
عقد في الهند ،من بني  300ورقة ق ّدمت في
املؤتمر.
¶¶¶
أوعزت وزارة االقتصاد والتجارة ،أول
من أمس ،في كتاب صادر عن املديرة
العامة للوزارة عليا عباس ،إلى وزارة
التربية والتعليم ،بوجوب مقاطعة شركتي
 tiny tapو  .wixوذلك ،استنادًا إلى
كتاب صادر عن وزارة الدفاع يفيد بأن
الشركتني إسرائيليتان .وورد في كتاب
«الدفاع» أن شركة  tiny tapهي منصة
إلكترونية تسمح لألشخاص «ال سيما
األساتذة بتصميم ومشاركة وبيع األلعاب
التثقيفية والدروس التفاعلية اإللكترونية
عبر متصفحات اإلنترنت والهواتف الذكية
َ
بنظامي  .Androidو .»IOSأما
التي تعمل
شركة  ،wixفهي منصة لتصميم املواقع
اإللكترونية بطريقة بسيطة ال تتطلب من
املستخدم معرفة معمقة بالبرمجة و«هي
تأتي في املرتبة الثانية من حيث االنتشار،
مقارنة باملنصات األخرى املشابهة
املستخدمة في لبنان».
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الكرة الهولنديّة

بريميرليغ

هولندا تمرض وال تموت

أياكس وآيندهوفين «عكازات» المنتخب

سنوات عن
بعد غياب ّ
المنافسة ،تمكن المدرب
األلماني يورغن كلوب
في غضون ثالثة مواسم
من إعادة هيكلة نادي
ليفربول اإلنكليزي ،ليصبح
وقت مضى
أقرب من أي ٍ
لتحقيق لقب الدوري
اإلنكليزي الممتاز

كما الحال مع المنتخب األلماني الــذي فقد الكثير ّ
مما
كان عليه .يمكن ربط معاناة «المانشافت» بالمستوى
السيئ الذي ّ
يقدمه بايرن ميونيخ في المواسم الماضية.
األمر عينه في برشلونة والمنتخب اإلسباني ،فمنذ رحيل
الثنائي المميز تشافي هيرنانديز وأنــدريــس إنييتسا عن
ّ
اإلسبانية .اليوم ،يرتبط النجاح الذي
برشلونة ،تراجعت الكرة
يعيشه المنتخب الهولندي ،باألداء المميز والصحوة التي
ّ
لمتصدر الدوري
يعيشها نادي أياكس ،األمر عينه بالنسبة
آيندهوفين .خــروج األخير من
الهولندي بي أس في
ً
دليال على ضعفه ،فقد كان
دور المجموعات ،ليس ً
في مجموعة تتضمن كــا من إنتر ميالنو وتوتنهام
وبرشلونة .ها هو المنتخب الهولندي ،يستفيد من بريق
الفرق الهولندية ،والعنوان األبرز :المواهب الشابة!

يبحث النادي
اليوم عن مدرب
يعيد له الروح
(أدريان دينيس -
أ ف ب)

ساوثهامبتون يصنع مجد ليفربول!
حسين فحص
صـ ـفـ ـق ـ ٌ
ـات ع ـ ــدي ـ ــدة أب ــرمـ ـه ــا املـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب
ّ
األملــانــي ،ساهمت في تصدر الفريق
ٌ
أسماء كاملصري
للدوري حتى اآلن.
مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ـ ـ ــاح ،أف ـ ـضـ ــل الع ـ ـ ــب فــي
ال ــ«ب ــري ـم ـي ــرل ـي ــغ» امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
س ــادي ــو مــان ـيــه ،أن ـ ــدرو روبــرت ـســون
ّ
وغـيــرهــم مــن الــاعـبــن ،حــقـقــت نقلة
نــوع ـيــة ف ــي ص ـف ــوف ال ـف ــري ــق ،ال ــذي
تمكن املــوســم املــاضــي مــن الــوصــول
إل ـ ــى ن ـه ــائ ــي دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا
ّ
(حل وصيفًا بعد الخسارة من ريال
مدريد).
في موسمه الثاني ،ظهرت العديد من
نـقــاط الضعف بــن عناصر الفريق،
ُ
حالت دون تتويجه باأللقاب .مشاكل
ّ
جمة ظهرت في الخط الخلفي ،دفعت
كلوب إلى فتح خزائن النادي .مبالغ
ّ
خيالية ُصرفت في الصيف املاضي،

ّ
جـ ــاء ع ـل ــى إث ــره ــا كـ ــل م ــن فــابـيـنـيــو
وألـ ـيـ ـس ــون ب ـي ـك ــر الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــن مــن
موناكو وروما على التوالي .وبفعل
ال ـعــاقــة املـتـيـنــة ال ـتــي تــربــط نــاديــي
ليفربول وســاوثـهــامـبـتــون ،اقتنص
ال ــري ــدز امل ــداف ــع ال ـه ــول ـن ــدي فـيــرجــل
فــان داي ــك ،ليكون أب ــرز الـقــادمــن من
ساوثهامبتون إلى الـ«أنفيلد».
نشأت في السنوات القليلة املاضية
عــاقــة وط ـيــدة بــن الـفــريـقــن ،قضت
بانتقال أبــرز نجوم ساوثهامبتون
إلى ليفربول.
منذ عــام  ،2014صــرف الــريــدز قرابة
ال ـ ـ ــ 173م ـل ـيــون يـ ــورو ل ـش ــراء العـبــن
مـ ــن س ــاوث ـه ــام ـب ـت ــون ،ح ـي ــث ان ـت ـقــل
ثمانية العبني من الساحل الجنوبي
إل ــى الـشـمــال الـغــربــي ،ولـكــن درج ــات
ال ـن ـج ــاح ف ــي مــدي ـنــة الـبـيـتـلــز بقيت
متفاوتة.
شـ ـك ــل نـ ـ ـ ــادي س ــاوثـ ـه ــامـ ـبـ ـت ــون فــي

الفترة األخيرة منجمًا إلدارة الريدز.
اقتصرت آلية ليفربول على اكتشاف
مــدى تأقلم املــواهــب الـتــي يشتريها
ال ــ«قــدي ـســن» مــن األن ــدي ــة املـغـمــورة،
ٌ
مــع ســرعــة الـ«بريميرليغ» .سياسة
أشـ ـبـ ـع ــت ال ـ ـجـ ــانـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ــادي إلدارة

منذ عام  2014صرف الريدز
قرابة الـ 173مليون يورو لشراء
العبين من ساوثهامبتون
ساوثهامبتون ،فيما أخمدت عنصر
املخاطرة في ليفربول.
رغم بيعه أبــرز نجوم الفريق ،تمكن
ســاوثـهــامـبـتــون مــن الـتـتــويــج بلقب
كـ ـ ــأس راب ـ ـطـ ــة األن ـ ــدي ـ ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة
امل ـح ـت ــرف ــة ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي .وي ـع ــود
الـسـبــب فــي ذل ــك لــوفــرة امل ــواه ــب في

النادي ،بفضل السياسة التي رسمها
أسطورة التدريب الوري ميكينيمي
عندما كان ّ
مدربًا لساوثهامبتون.
ّ
درب الوري نـ ــادي ســاوثـهــامـبـتــون
ب ــن ع ــام ــي  1975و ،1987وت ـم ـكــن
م ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق أحـ ـ ــد أك ـ ـبـ ــر إنـ ـ ـج ـ ــازات
ال ـنــادي فــي عــامــه الـتــدريـبــي الثاني،
حيث تــوج برفقة فريقه بلقب كأس
االتـ ـ ـح ـ ــاد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ب ـع ــد أن ه ــزم
مانشستر يونايتد ( .)0-1قام املدرب
أث ـن ــاء تــول ـيــه إدارة ال ـن ــادي بــإنـشــاء
أكــاديـمـيــات فــي ويـلــز وش ـمــال شــرق
إنكلترا .مشاريع ّ
درت املــايــن على
النادي رغم التكلفة القليلة إلدارتها.
ّ
األكاديمية التي أنشأت في
اكتشفت
نيوكاسل املهاجم الدولي آالن شيرر،
أحــد أساطير الـكــرة اإلنكليزية ،كما
ّ
تمكنت أكــاديـمـ ّـيــة بريستول سيتي
مـ ــن اكـ ـتـ ـش ــاف جـ ـن ــاح ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
الحالي الويلزي غارث بيل .استمرت

اليونايتد يستعين بـ«الحرس القديم»
أعلن نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي لكرة القدم تعيني
العـبــه الـنــروجــي الـســابــق أول ــي غــونــار سولسكاير مــدربــا
موقتًا له حتى نهاية املوسم الحالي ،غــداة إقالة البرتغالي
جــوزيــه مورينيو على خلفية النتائج السيئة .ونقل بيان
لـلـنــادي عــن املـهــاجــم الـســابــق ال ــذي ك ــان يـتــولــى حـتــى اآلن
مولده النروجي لكرة القدم ،قوله« :مانشستر
تدريب نادي ِ
يونايتد هو في قلبي والـعــودة بهذا الــدور أمــر رائــع .أتطلع
قدمًا للعمل مع التشكيلة املوهوبة التي لدينا ،الجهاز الفني،
وكل من في النادي» .وسيعاون املدير الفني الجديد البالغ
 45عــامــا ،مــايــك فـيــان كـمــدرب للفريق األول ،إضــافــة إلى
القائد السابق للفريق مايكل كاريك وكيران ماكينا .ونقل
البيان عن نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي إد وودوورد
قوله« :أولــي هو أسطورة في النادي ويتمتع بخبرة هائلة،
أكــان على أرض امللعب أو فــي املـهــام التدريبية» .وأضــاف
«تاريخه في مانشستر يونايتد يعني أنه يعيش ويتنفس
ثقافة املكان هنا ،وكل من في النادي مسرور بعودته وعودة
مايك فيالن (أحد أبرز مساعدي املدرب األسطوري السابق
ّ
سيوحدان
أليكس فـيــرغــوســون) ،نحن واثـقــون مــن أنهما
النصف الثاني من املوسم».
الالعبني واملشجعني مع دخولنا ّ
وكان قرار تعيني سولسكاير متوقعًا إلى حد كبير بعدما
نشر نادي «الشياطني الحمر» عن طريق الخطأ على موقعه
اإللكتروني ليل الثالثاء األربعاء ،شريطًا مصورًا مع تعليق
«سولسكاير يصبح مدربنا املــوقــت» .وعــرض الـنــادي في

مباراة سولسكاير األولى ستكون
ضد كارديف (أندرو ياتس ـ أ ف ب)

الشريط أبرز محطة في مسيرة املهاجم السابق مع الفريق،
أي تسجيله هدف الفوز على بايرن ميونيخ األملاني ()1-2
ّ
النهائية لــدوري أبطال
في الوقت بــدل الضائع من املـبــاراة

أوروب ــا ملــوســم  ،1999-1998مــا منح فريقه اللقب الثاني
ّ
القارية األهم في تاريخه .ويعتبر سولسكاير من
للمسابقة
أبــرز الالعبني الذين دافعوا عن ألــوان يونايتد خالل حقبة
امل ــدرب االسـكـتـلـنــدي الـسـيــر فـيــرغــوســون ،إذ سـجــل 128
هدفًا في  367مباراة خاضها خالل املواسم العشرة التي
أمضاها معهم بعد انتقاله إلى «أولــد ترافورد» عام 1996
مولده.
من ِ
وتــوج النروجي مع يونايتد بعشرة ألـقــاب ،بينها الثالثية
التاريخية (الــدوري املحلي والكأس ودوري أبطال أوروبــا)
عام  .1999كذلك اعتزل الالعب النرويجي اللعب عام 2007
بعدما عانى مــن اإلصــابــات املـتـكــررة ،ال سيما فــي الركبة
ً
ولم يلعب إال قليال في السنوات األربع التي سبقت اعتزاله،
واعتبره املــدرب السير أليكس فيرغوسون أفضل مهاجم
احتياطي في تاريخ النادي وحتى في العالم.
وتــولــى ســولـسـكــايــر تــدريـ ّـب فــريــق الـشـبــاب فــي اليونايتد
بني  2008و ،2010قبل تولي اإلشــراف على مــولـ ِـده مطلع
عام  .2011وفي مطلع  ،2014تولى تدريب فريق كارديف
سيتي الويلزي لبضعة أشهر انتهت بسقوط الفريق إلى
ّ
اإلنكليزية األولــى (تشامبيون شيب) ،قبل العودة
الدرجة
مولده في  .2015وستكون املباراة األولى لسولسكاير
إلى ِ
ك ـمــدرب لـيــونــايـتــد ،مــع فــريـقــه الـســابــق ومضيفه كــارديــف
سيتي السبت ضمن الدوري اإلنكليزي املمتاز.
(األخبار)

هذه األكاديميات باكتشاف املواهب
فـ ــي األلـ ـفـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة دون حـســن
اسـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــا ،إلـ ـ ــى أن جـ ـ ــاء املـ ـ ــدرب
األرجنتيني مــاوريـسـيــو بوكيتينو
عام .2014
رغ ـ ــم ق ـل ــة املـ ـي ــزانـ ـي ــة ،ت ـم ـكــن امل ـ ــدرب
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ـ ــن ب ـ ـنـ ــاء م ـن ـظــومــة
قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى امل ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى مـقـعــد
مؤهل لــدوري األبطال .تمثلت خطة
األرجنتيني بالتركيز على املواهب
ال ـش ــاب ــة وإب ـ ــرازه ـ ــا ث ــم ٌب ـي ـع ـهــا بـعــد
االستفادة منها .سياسة عادت على
ـاح ق ـ ّـدرت بـ ــ 186مليون
ال ـنــادي بــأربـ ٍ
جـنـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي ،م ـنــذ ص ـيــف عــام
.2014
َ
يندرج نادي ساوثهامبتون في إطار
األندية التي تبحث عن الربح املالي
بالدرجة األولى ،حيث يقوم النادي
ب ــاقـ ـتـ ـن ــاص الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن امل ـ ــواه ـ ــب،
بأسعار مضاعفة.
ليبيعها فيما بعد
ٍ
منذ عــام  ،2001خـ ّـرجــت أكاديميات
ســاوث ـهــام ـب ـتــون أك ـثــر م ــن  20العـبــا
ت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن االح ـ ـت ـ ــراف مـ ــع أن ــدي ــة
ع ـمــاقــة ،لـتـشـكــل أس ـم ــاء ك ـب ـيــرة في
عـ ــالـ ــم كـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم .العـ ـب ــون
ك ـغ ــاري ــث ب ــاي ــل ،ت ـيــو وال ـ ـكـ ــوت ،أدام
الالنــا ،أليكس أوكسليد تشامبرلني،
ّ
لـ ـ ــوك شـ ــو وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ،ش ــكـ ـل ــوا أبـ ــرز
األس ـمــاء الـتــي أظـهــرتـهــا األكــاديـمـيــة
ف ــي اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة .ب ـن ـيــت فلسفة
ال ـنــادي على توحيد أسـلــوب اللعب
فــي جـمـيــع الـفـئــات الـعـمــريــة .تكللت
هــذه السياسة بالنجاح ،حيث لعب
نـ ـظ ــام الـ ـشـ ـب ــاب دورًا رئ ـي ـس ـي ــا فــي
إع ــادة بناء الـنــادي بعد الهبوط من
الدوري اإلنجليزي املمتاز عام ،2005
وس ـق ــوط ــه ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة إلـ ــى دوري
الــدرجــة األول ــى ،ليتمكن مــن الـعــودة
مرة أخرى إلى دوري الدرجة املمتازة
عام .2012
بالرغم من سياسة الفريق الناجحة،
يـ ـع ــان ــي س ــاوثـ ـه ــامـ ـبـ ـت ــون األمـ ــريـ ــن
هـ ــذا امل ــوس ــم ح ـيــث يـ ـص ــارع لـلـبـقــاء
ف ـ ــي دوري األض ـ ـ ـ ـ ـ ــواء .بـ ـع ــد رح ـي ــل
امل ـ ــدرب ال ـهــول ـنــدي رون ــال ــد ك ــوم ــان،
فشلت اإلدارة فــي اسـتـقـطــاب مــدرب
يـ ـت ــاءم فـ ـك ــره م ــع ف ـل ـس ـفــة الـ ـن ــادي،
فتوالت بعض األسـمــاء التي فشلت
بتصحيح مسار الفريق ،كان آخرها
م ــارك هـيــوز ،ال ــذي أقـيــل هــذا املوسم
نتيجة التخبط بالنتائج ،حيث قاد
ال ـف ــري ــق ل ـل ـمــركــز ال ـث ــام ــن ع ـشــر بعد
خ ـس ــارت ــه  13مـ ـبـ ــاراة ،وت ـع ــادل ــه في
ثماني من  27مباراة.

حسن رمضان
أوق ـعــت قــرعــة دور ال ـ ــ 16مــن دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ال ـفــريــق ال ـهــول ـنــدي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب أيـ ـ ــاكـ ـ ــس أم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــردام ف ــي
م ــواج ـه ــة ري ـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي.
ّ
يطبق نظرية
مسيرة الفريق الــذي
الـ ـ ـ ّـراحـ ـ ــل ال ـك ـب ـي ــر يـ ــوهـ ــان ك ــروي ــف
فـ ــي «ال ـت ـش ــام ـب ـي ــون ــزل ـي ــغ» ،تـجـعــل
املـ ـت ـ ّـابـ ـع ــن يـ ـت ــوقـ ـف ــون عـ ـن ــده ــا .لــم
يـتــوقــع أح ــد ب ــأن ي ـقـ ّـدم أيــاكــس هــذا
ّ
ّ
املميزة في
الشخصية
األداء وهــذه
الـبـطــولــة .حـيــث أن بــايــرن ميونيخ
لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـفـ ــوز عـلـيــه
ولـ ــو أن امل ـ ـبـ ــاراة ك ــان ــت ف ــي آل ـيــانــز
آريـ ـن ــا .أس ـم ــاء عـ ـ ّـدة يـعـتـمــد عـلـيـهــا
املــدرب إيــرك تن هــاغ ،والتي تعتبر
ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة فـ ـ ــي م ـن ـظ ــوم ــة
الـفــريــق الـهــولـنــدي ،صــانــع األلـعــاب
امل ـ ـغـ ــربـ ــي حـ ـكـ ـي ــم ّ
زي ـ ـ ـ ـ ـ ــاش ،ص ــان ــع
األل ـ ـعـ ــاب اآلخـ ـ ــر ال ـص ــرب ــي دوشـ ــان
ّ
املميز
تاديتش ،العــب خــط الــوســط
الهولندي فرنكي دي يونغ ،إضافة
إلــى الصغير الفائز بجائزة أفضل
الع ـ ـ ــب ش ـ ـ ــاب ف ـ ــي golden« 2018
 »boyامل ــداف ــع مــات ـيــاس دي لـيـخــت.
أس ـ ـمـ ــاء ص ـغ ـي ــرة وش ـ ـ ّ
ـاب ـ ــة ،يـعـتـمــد
عليها أياكس .فريق يعطي الفرص
للشباب على حساب العبي الخبرة،
فـلـطــاملــا أخ ــرج ه ــذا ال ـفــريــق الكثير
مــن األسـمــاء التي ملعت فــي املالعب
األوروب ـ ـيـ ــة ف ــي ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة
(آخ ــر ه ــؤالء ن ـجــل الع ــب بــرشـلــونــة
ال ـســابــق بــاتــريــك ك ـل ـيــوفــرت ،ونـجــم
روما الحالي جاسنت كلويرفت).
ل ـ ـكـ ــن ،هـ ــل االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع فـ ــي م ـس ـت ــوى
الفريق األكبر في هولندا ،أياكس،
يـنـعـكــس وب ـطــري ـقــة إي ـجــاب ـيــة عـلــى
املـنـتـخــب الـهــولـنــدي كـكــل؟ الـجــواب
ّ
س ـي ـكــون ب ـب ـســاطــة ،ن ـع ــم .ي ـك ـفــي أن
«األشـقــريــن» دي ليخت ودي يونغ
ي ـل ـع ـب ــان وبـ ـ ـص ـ ــورة أسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة مــع
منتخب «الطواحني» في املباريات
األخ ـيــرة .ه ــذان االس ـمــان ،تتصارع
ال ـيــوم أك ـبــر ال ـفــرق األوروبـ ـي ــة على
ضـمـهـمــا ،بــرش ـلــونــة ،ب ــاري ــس ســان
ج ــرم ــان ،مــانـشـسـتــر سـيـتــي ،بــايــرن
مـ ـي ــونـ ـي ــخ وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن األن ـ ــدي ـ ــة.
قـيـمــة هــذيــن الــاع ـبـ ّـن عــال ـيــة ج ــدًا،
نـظــرًا إلــى صغر سنهما ،وللجودة
ّ
وال ـق ـي ـمــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي يـتـمــتـعــان
ب ـه ـمــا رغـ ــم أن ـه ـم ــا ل ــم ي ـب ـل ـغــا ال ـ ــ22
ـن العمر .يمتاز فرنكي دي يونغ
مـ ّ
بدقة التمرير ،والثقة العالية التي

يلعب بها ،وتمريراته التي ُيخرج
ب ـهــا ال ـك ــرة م ــن م ـنــاطــق فــري ـقــه إلــى
ّ
ال ـخ ـط ــوط األم ــامـ ـي ــة .الع ــب يـتـمــتــع
بـعـقـلـيــة ال ـن ـج ــوم ال ـك ـب ــار ،ويـمـكـنــه
ّ
تحمل الضغوطات التي من املمكن
أن ت ـف ــرض عـلـيــه ف ــي مـنـطـقــة ج ــزاء
فــري ـقــه .األمـ ــر عـيـنــه بــالـنـسـبــة لــدي
ل ـي ـخــت ،م ــداف ــع ع ـص ــري ،ي ـقــدم أداء
م ـم ـيــزًا م ــع فــري ـقــه وم ـن ـت ـخــب ب ــاده
هولنداُ ،يعد من األعمدة األساسية
إلى جانب أفضل مدافع في العالم
بـ ــرأي ال ـك ـث ـيــريــن ،م ــداف ــع لـيـفــربــول
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فـ ـي ــرجـ ـي ــل فـ ـ ــان دايـ ـ ــك.
ثـنــائـ ّـيــة ف ــان داي ــك ودي لـيـخــت ،من
الـ ـ ـن ـ ــادر أن ت ــوج ــد فـ ــي م ـن ـت ـخ ـبــات
أخرى ،باستثناء املنتخب اإليطالي
ّ
الذي لطاملا اشتهر ّ
بقوة دفاعه .إل
ّ
ّ
أن هذين الــاعـبــن ،يتمتعان بقوة
ج ـس ـمــانـ ّـيــة إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـح ـضــور
الذهني ،والتي تعتبر الحلقة األهم
التي يجب أن يعتمد عليها املدافع.
ّ
ولـعــل أهــم خطني مــن بــن الخطوط

ال ـثــاثــة ف ــي لـعـبــة ك ــرة ال ـق ــدم ،هما
خ ــط الـ ــدفـ ــاع وخـ ــط الـ ــو ّسـ ــط .وف ــي
املنتخب الـهــولـنــدي يـتــوفــر العـبــان
(دي يــونــغ ودي لـيـخــت) مــن طينة
ال ــاعـ ـب ــن الـ ـكـ ـب ــار وق ـ ــد ك ـ ــان لـهـمــا
ت ــأثـ ـي ــر ك ـب ـي ــر عـ ـل ــى أداء امل ـن ـت ـخــب
مـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــرًا .فـ ـ ـق ـ ــد تـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـدر م ـن ـت ـخ ــب
«األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي املـ ـنـ ـخـ ـفـ ـض ــة» امل ـش ـه ــد
ف ــي ال ـب ـطــولــة األوروب ـ ـيـ ــة ال ـجــديــدة
لـلـمـنـتـخـبــات ت ـحــت ع ـن ــوان «دوري
األمم األوروبية».
ليس لفريق أيــاكــس لــوحــده الفضل
فـ ــي مـ ــا يـ ـح ــدث مـ ــن ت ـ ـطـ ــورات عـلــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي،
ف ـه ـن ــال ــك أي ـ ـضـ ــا ،الع ـ ـبـ ــون خ ــرج ــوا
م ــن م ــدرس ــة ف ــري ــق ه ــول ـن ــدي آخ ــر،
ّ
يقدمون أنفسهم بصورة مميزة مع
املنتخب .لطاملا سمعت الجماهير

ممفيس ديباي

تعطي األندية الهولندية
فرصة كبيرة لالعبين صغار السن
على حساب العبي الخبرة

تشكيلة
المنتخب
ّ
تعج بالشباب
(أرشيف)

ّ
املحلية بني
عن املنافسة الهولندية
كل من أياكس أمستردام ،وفريق بي
أس ف ــي آي ـنــدهــوفــن .م ــا ب ــن هــذيــن
الـفــريـقــن لــوحــدهـمــا  46لـقــب دوري
ه ــولـ ـن ــدي « 25( »eredivisieلـقـبــا
ألي ــاك ــس كــأك ـثــر م ــن ت ـ ـ ّـوج بــال ـل ـقــب،
و 21ل ـق ـب ــا آلي ـ ـنـ ــدهـ ــوفـ ــن) .ل ـفــريــق
امل ــدرب والــاعــب السابق الهولندي
م ــارك ف ــان بــومــل ،أس ـمــاء المـعــة في
املنتخب الهولندي الحالي ،خرجت
ّ
مــن مــدرســة ه ــذا ال ـفــريــق .ل ـعــل أبــرز
هذه األسماء ،هداف ليون الفرنسي
والعــب مانشستر يونايتد السابق
ممفيس ديباي .األخير ،والذي ُيعد
م ــن أب ـن ــاء ب ــي أس ف ــي آي ـنــدهــوفــن،
لـعــب دورًا كـبـيـرًا ومــؤث ـرًا فــي تأهل
املنتخب الهولندي إلى الدور نصف
ال ـن ـه ــائ ــي م ــن ب ـط ــول ــة دوري األم ــم
األوروبية .كان ديباي هو من يحمل
عـلــى عــاتـقــه ع ــبء ال ـشــق الـهـجــومــي

جورجينيو فينالدوم

ماتياس دي ليخت

ف ــي امل ـن ـت ـخ ــب ،ك ـم ــا كـ ــان أحـ ــد أك ـثــر
الالعبني الذي يأخذون ّ
حريتهم في
ّ
أرضية امللعب (الالمركزية في األداء
والتحركات) .لديباي ،زميل سابق
كان يتشارك معه غرف املالبس في
بــي أس فــي آي ـنــدهــوفــن ،وه ــو أحــد
الــركــائــز الــذي يعتمد عليها املــدرب
األملــانــي يــورغــن كـلــوب فــي ليفربول
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ج ــورجـ ـيـ ـنـ ـي ــو فـ ـيـ ـن ــال ــدوم،
ّ
الع ــب خ ــط ال ــوس ــط امل ـقــاتــل .يتمتع
بلياقة بدنية عــالـيــة .بــدأ فينالدوم
مسيرته الكروية مع فريق هولندي
آخ ــر ،فــريــق فــايـنــورد روتـ ــردام ،لكن
س ــرع ــان م ــا ان ـت ـقــل إل ــى آيـنــدهــوفــن
لـيـسـتـقــر م ـعــه ملـ ـ ّـدة خ ـمــس س ـنــوات.
ه ــا ه ـم ــا الـ ـي ــوم ،ك ــل م ــن ف ـي ـنــالــدوم
ودي ـبــاي ،يـشـكــان نـقــاط ق ـ ّـوة ّ
مهمة
فــي املنتخب الهولندي ،ويعتبران،
جـنـبــا إل ــى جـنــب مــن أك ـثــر الــاعـبــن
تأثيرًا في أداء الطواحني .خــرج من
الـفــريــق الـهــولـنــدي بــي أس فــي على
مـ ـ ّـر الـ ـت ــاري ــخ ال ـك ـث ـيــر م ــن الــاع ـبــن
امل ـ ـم ـ ـيـ ــزيـ ــن ،ه ــولـ ـن ــدي ــن ك ـ ــان ـ ــوا أو
ّ
م ــن ج ـن ـس ـيــات أخ ـ ـ ــرى ،ولـ ـع ــل أب ــرز
الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــة
رونالدو .هذا في ما يخص الالعبني
الــذيــن خــرجــوا مــن مـتـصـ ّـدر ال ــدوري
الـهــولـنــدي حــالـيــاّ ،أم ــا بالنسبة ملن
ي ـن ـش ـطــون الـ ـي ــوم ف ــي آي ـن ــده ــوف ــن،
ف ـ ــا ي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـغ ــاض ــي ع ـ ــن إح ـ ــدى
أبـ ــرز امل ــواه ــب ال ـهــول ـنـ ّ
ـديــة ال ـت ــي لم
ّ
تأخذ حقها ،وهو الشاب الهولندي
ستيفني بــورجـفــايــن ،صــاحــب ال ــ21
ع ـ ــام ـ ــا ،يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم م ـ ــع ف ــريـ ـق ــه ال ـح ــالّ ــي
مــوسـمــا ج ـي ـدًا قـيــاســا لـصـغــر ســنــه.
وه ــو مــن بــن الــاعـبــن األســاسـيــن
فــي تشكيلة امل ــدرب رونــالــد كــومــان
في املنتخب .الغريب في األمــر ،هو
أن هذا الشاب ،يبتعد كل البعد عن
ّ
األحــاديــث التي تتعلق باالنتقاالت
ّ
وامل ــواه ــب ال ـصــاعــدة .رب ـمــا لــوجــود
املكسيكي ايــرفـيـنــغ ل ــوزان ــو ،وال ــذي
ب ــدوره يـعــد اكـتـشــافــا «آيـنــدهــوفـيــا»
ك ـب ـي ـرًا ف ــي امل ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،كــونــه
ّ
ّ
يتمتع بنضج كروي ّ
مميز ،قد غطى
على موهبة بورجفاين.
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رياضة

رياضة

الكرة اللبنانية

ّ
محلية
أخبار

أندية األطراف تعاني

النجمة من دون جمهور
أمام الراسينغ والصفاء

سفير البقاع إلى الدرجة الثالثة؟

سيخوض فريق النجمة أول مباراتني له في
إياب الدوري اللبناني لكرة القدم من دون
ً
الجمهور ،استكماال للعقوبة االتحادية
التي صدرت بحقه بعد أحداث مباراة
الفريق مع العهد في األسبوع العاشر.
وقضت العقوبة بمنع حضور الجمهور
ثالث مباريات ّ
مر منها واحدة مع الشباب
الغازية .وستكون املباراة األولى للفريق
في اإلياب مع الراسينغ على أرض النجمة،
ما يعني أن الحضور الجماهيري سيكون
ممنوعًا باملطلق وليس كما حصل في
لقاء الغازية .ففي املباراة األخيرة ُسمح
لجمهور الغازية بالحضور كون املباراة
على أرضه .لكن في لقاء الراسينغ لن
يتكرر السيناريو كون املباراة على أرض
النجمة ،كما حصل تمامًا مع األنصار
حني سمح بحضور الجمهور من جانب
السالم زغرتا في املرداشية ،لكنه ُمنع
كليًا في لقاء األنصار وشباب الساحل
على ملعب املدينة الرياضية كون املباراة
على أرض األنصار.
أما لقاء النجمة الثاني ضمن مرحلة اإلياب،
فسيكون مع فريق الصفاء .وتحتسب
املباراة على أرض األخير كون لقاء الذهاب

تسارعت عقارب ساعة نادي البقاع الرياضي (النبي شيت سابقًا) لكرة القدم .وما كان معتادًا أن يحصل مع نهاية كل موسم أو قبل بدايته حصل في منتصفه .انتهى
ّ
فمالية ،وعدم
سينتهي معه .كالم عن انسحاب من الدوري ما يعني الهبوط إلى الدرجة الثالثةّ .أما األسباب
الذهاب ويبدو أن وجود فريق البقاع في الدرجة األولى ُ
اهتمام فاعليات البقاع بناديهم الوحيد في الدرجة األولى .ترك آل الموسوي وحيدين .كل الكالم المعسول والوعود التي تلقوها قبل انطالق الموسم ذهبت
ٌ
وعود في وعود .أصبح ممثل البقاع مهددًا .أربعون يومًا تفصل النادي عن مرحلة اإلياب .قد تكون أيامًا مفصلية في تاريخ النادي .إما أن يستمر أو أن
أدراج الرياح.
يهبط .األيام المقبلة ستكشف مستقبل «سفير البقاع»
قد يسقط الفريق إلى
الدرجة الثالثة في حال
انسحابه في منتصف
الموسم (عدنان الحاج
علي)

عبد القادر سعد
انـتـهــى ذه ــاب ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي لكرة
ُ
ال ـق ــدم 11 .جــولــة ل ـع ـبــت ،ن ــادي الـبـقــاع
الــريــاضــي يقبع فــي املــركــز األخ ـيــر من
ج ــدول الـتــرتـيــب .ســت ن ـقــاط حصدها
الفريق من أصل  33ممكنة .لم يكد ّ
يمر
يــومــان عـلــى نـهــايــة الــذهــاب حـتــى كــان
الخبر ّ
املر .أمني سر نادي البقاع أحمد
علي املوسوي قرر االستقالة والتوقف
ع ــن تـمــويــل ال ـفــريــق .ال ــرج ــل الـ ــذي كــان
ّ
بتحمل
قــد ات ـخــذ قـ ــرارًا مطلع املــوســم
تكاليف الفريق بانتظار أن تتم ترجمة
الــوعــود الـتــي تلقاها إلــى أف ـعــال ،تعب
سريعًا وقــرر التوقف .هو أكمل املهمة
ً
بدال من ابن ّ
عمه أحمد حسني املوسوي
رئيس النادي املستقيل .جميع الظروف
اجتمعت كي يتخذ املوسوي قراره .من
العبء الثقيل ،إلى غياب الدعم وترجمة
ً
الــوعــود ،وص ــوال إلــى النتائج السيئة،
ً
انتهاء بمركز قاع الترتيب الذي
وليس
يـهـبــط صــاح ـبــه إل ــى ال ــدرج ــة الـثــانـيــة.
صـحـيــح أن األم ـ ــور ل ــم ت ـن ـتــهِ ب ـعــد وأن
إمكانية الهروب من الهبوط واردة في
ظل تقارب املراكز .الخامس في الترتيب
يملك  12نقطة .وهناك أربعة فرق تملك
 11ن ـق ـطــة وب ــال ـت ــال ــي ك ــل شـ ــيء ممكن
بشرط أن تتوفر اإلمكانيات .األخيرة لم
يعد باإلمكان توفيرها من آل املوسوي
فقط وتحديدًا أمني السر .أصبح لزامًا
على رجال األعمال الذين قطعوا الوعود
بتنفيذها.
ماليًا ُيعتبر وضع أحمد علي املوسوي
م ـخ ـت ـل ـفــا عـ ــن وضـ ـ ــع ابـ ـ ــن ع ـم ــه أح ـمــد
حسني املوسوي .األول لم يعد بإمكانه
ّ
ّ
وعائلية.
عملية
االستمرار الرتباطات
الثاني أعلن مع انتهاء املوسم املاضي
التوقف عن التمويل في حال استمرت
ّ
االقتصادية.
ال مباالة فاعليات املنطقة
أول من أمس كان من املفترض أن ُيعقد
اجتماع عائلي لبحث مصير النادي .لم
يكن فــي ال ــوارد أن يحضره أمــن السر
الذي حسم أمره .الرئيس ما زال ّ
يتأمل
أن ّ
تتغير األمور .لكن االجتماع لم ُيعقد
لعدم استعداد أطراف أخرى في البحث
فــي مستقبل ال ـنــادي فــي ظــل ال مباالة
أهــالــي املنطقة .خــال «األحـمــديــن» علي
املــوســوي (أب ــو ري ــاض) طلب فـتــرة من
الوقت لكي يجول على فاعليات املنطقة
ملعرفة ما إذا كان باإلمكان إنقاذ النادي
وتنفيذ الوعود .في حال نجح املوسوي
ف ــي م ـس ـعــاه ّ
وأم ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ــوال ،فحينها
س ـي ـعــود ال ــرئ ـي ــس إلـ ــى ال ـت ـمــويــل لكن
بشكل جزئي ،بحيث ّ
يتم تأمني املوازنة
م ـنــه ومـ ــن رج ـ ــال األعـ ـم ــال الـبـقــاعـيــن.
أمــا في حــال كــان ّ
تحرك علي املوسوي
ّ
سلبيًا ،فحينها سيتخذ القرار الصعب
باالنحساب من الدوري.
القانون واضــح في هــذا السياق ،حيث

الموسوي
لم يعد آل
ّ
قادرين على تحمل
موازنة النادي
بمفردهم

أن االنـسـحــاب قـبــل مــرحـلــة الــذهــاب أو
خــال ـهــا يـقـضــي ب ـس ـقــوط ال ـفــريــق إلــى
الدرجة الثانية .أما في حال االنسحاب
في اإلي ــاب فحينها يسقط الفريق إلى
ال ــدرج ــة الـثــالـثــة ،خـصــوصــا أن ــه مهدد
بالهبوط.
اتـ ـح ــادي ــا ،م ــن امل ـم ـكــن أن ي ـتــم تطبيق
روح القانون وعدم إسقاط الفريق إلى
الـثــالـثــة خـصــوصــا أن اإلي ـ ــاب ل ــم يـبــدأ
ب ـع ــد ،وبــال ـتــالــي يـمـكــن اع ـت ـبــار ال ـق ــرار
كــأنــه ف ــي ال ــذه ــاب .لـكــن املـشـكـلــة بـقــرار
االنـسـحــاب بحد ذات ــه وتــداعـيــاتــه على
صورة محافظة البقاع ورجال أعمالها
والنادي وآل املوسوي.
فنيًا ،ترتسم أكثر مــن عالمة استفهام
ع ـلــى ن ـتــائــج ال ـفــريــق واألسـ ـب ــاب الـتــي
أدت إلــى احتالله املركز األخير .البقاع
أح ــرز ســت ن ـقــاط .أرب ـعــة منها فــي أول
أسبوعني ،بعد فوز على الراسينغ في
النبي شيت وتعادل مع السالم زغرتا
في املرداشية.
فاجأ البقاع كثيرين بــأدائــه ونتائجه.
فهو واج ــه العهد فــي األسـبــوع الثالث
وخـســر مـنــه بصعوبة ( )1 - 0بـعــد أن
أح ــرج بـطــل ال ــذه ــاب وك ــاد أن يعرقله.
عاد البقاع وعرقل النجمة في األسبوع
ال ـس ــادس ،عـبــر ت ـعــادل سـلـبــي ،بـعــد أن
ُ
ُحــرم مــن ركلة جــزاء لــو احتسبت لكان
ٌ
م ــن امل ـم ـكــن أن ي ـك ــون ه ـن ــاك كـ ــام آخــر
ويـخــرج البقاع فــائـزًا بالنقاط الثالث.
النقطة الخامسة كسبها مــن الشباب
الـغــازيــة فــي كـفــرجــوز بـعــد الـتـعــادل (3
  .)3أي إن الـبـقــاع خطف نقطتني منمـنــافـســن رئـيـسـيــن عـلــى ال ـه ــروب من
الهبوط على أرضهما.
أداء الـبـقــاع فــي األســابـيــع األول ــى جــاء
ّ
نتيجة تــألــق ع ــدد مــن العـبـيــه كجهاد
أي ـ ــوب وال ـن ـي ـج ـيــري إي ـم ــان ــوي ــل بيللو
وآخرين .ولم تكن املعطيات تشير إلى
أن الـفــريــق سينهي الــذهــاب فــي املركز
األخير .فماذا حصل؟
يـقــول أح ــد املـتــابـعــن للفريق عــن كثب
أن املـشـكـلــة ه ــي داخـ ــل ال ـج ـهــاز الفني
لـ ـلـ ـن ــادي .ث ـن ــائ ـ ّـيــة امل ـ ـ ــدرب ال ـف ـنــزوي ـلــي
غارسيا «كيكي» ومساعده جــان ضو
يـبــدو أنـهــا لــم تـكــن عـلــى مــا يـ ــرام .ضو
خلف كيكي في األسبوع التاسع بعد أن
قـ ّـدم كيكي استقالته لتلقيه عرضًا من
فريق في فنزويال .استقالة كيكي جاءت
بعد الـخـســارة أم ــام مضيفه التضامن
صــور فــي األسـبــوع الثامن .يسأل أحد
البقاعيني املحبني لـلـنــادي م ــاذا جرى
فــي امل ـبــاراة؟ هــل كــان هناك تــواطــؤ بني
بعض الالعبني وامل ــدرب املساعد جان
ضو لتطيير املدرب كيكي؟
أسئلة ليست في إطار االستفهام بقدر
ما هي في إطار الداللة على مشكلة ما.
بــالـنـسـبــة لـلـمـصــدر ال ـب ـقــاعــي املشكلة
في أن أمــن السر أحمد علي املوسوي
م ـق ـت ـن ــع بـ ـ ــاملـ ـ ــدرب ض ـ ـ ــو ،ف ـ ــي ح ـ ــن أن
النتائج واألداء على ّ
مر السنوات التي
ًَ
كان فيها ضو موجودا ،ليست على قدر
الطموحات.
لـكــن فــي الـنـهــايــة مشكلة الـبـقــاع أبعد
من جانب فني أو خطة لتغيير أجانب
أو ت ــدع ـي ــم الـ ـف ــري ــق م ـح ـل ـي ــا .املـشـكـلــة
أع ـمــق بـكـثـيــر وتـتـعـلــق بـغـيــاب الــدعــم.
فحتى مــوازنــة ال ـ ــ 350أل ــف دوالر التي
جــرى وضعها قبل بــدء املوسم لم يعد
باإلمكان تأمينها .فماذا سيكون مصير
البقاع خالل الفترة املقبلة؟

يواصل منتخب لبنان لكرة القدم تحضيراته ملنافسات كأس آسيا لكرة القدم ،املقررة في اإلمارات العربية املتحدة الشهر املقبل .ويخوض املنتخب
معسكرًا استعداديًا في البحرين حتى  27الجاري يختتم بمباراة مع صاحب الضيافة .وتبدو األمور إيجابية في املعسكر خصوصًا على صعيد االلتزام
ّ
اإليجابية لعمل مدرب اللياقة البدنية الجديد فالديمير كرونيتش،
واالنضباط والشعور العالي لدى الالعبني باملسؤوليةّ .والالفت في املعسكر األصداء
حيث يخضع الالعبون لتمارين لياقة ّ
يومية وبشكل مكثف لرفع منسوب الحضور البدني لديهم( .عدنان الحاج علي)

استراحة
3045 sudoku

كلمات متقاطعة 3 0 4 5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

1

9

2

5

أقيم على أرض النجمة .وعليه ،فمن
املمكن أن يتم السماح بالحضور لجمهور
الصفاء .لكن من محاذير هذا األمر
هو دخول جمهور النجمة كمشجعني
صفاويني وحينها سيتحمل النادي
املضيف املسموح لجمهوره بالدخول
تبعات أي إشكال يحصل في املباراة.
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أفقيا
 -1مدينة أملانية – متشابهان –  -2مدينة مصرية – مدار النجوم –  -3بحر – شارع عريض
معروف في مدينة نيويورك األميركية –  -4مغني بوب كندي الجنسية لبناني املولد – من
ُ
األمراض –  -5تلبس في األقدام – من رجال األمن –  -6خالف تشوي – مدينة برازيلية – -7
عسل – أغنية للفنان الكويتي نبيل شعيل –  -8بئر في مكة في الحرم الشريف قرب الكعبة
ُينسب حفرها الى إسماعيل وأمه هاجر – لون أزرق باألجنبية –  -9رسول من الله – قبيلة
عربية من شعرائها عنترة بن شداد – عكسها سقي – ّ -10
رحالة إيطالي مشهور روى أخبار
رحلته في كتاب ُيعتبر مرجعًا تاريخيًا وجغرافيًا لعلماء الغرب في عصر النهضة

عموديًا

ّ
 -1عاصمة بــربــادوس –  -2خـطــوط ورس ــوم فــي الـيــد – جــل واحـتــرم الشيخ – أغـلــظ أوتــار
العود –  -3شاي باألجنبية – دولة آسيوية –  -4سد لبناني –  -5نوع من أنواع الغناء وأحد
فروع ثقافة الهيب هوب الرئيسية – ّ
شدة خوفك –  -6أرخبيل برتغالي في املحيط األطلسي
– مدينة ومرفأ في كوريا الشمالية –  -7حشرات تعيش أحيانًا في إمعاء اإلنسان – لعن
وشتم –  -8إسم بوذا في الصني – دائم ثابت على وتيرة واحدة –  -9والية إشترتها أميركا
من األمبراطورية الروسية – مدينة فرنسية –  -10سفينة سياحية إختطفها أربع أشخاص
تابعني لجبهة التحرير الفلسطينية عام  1985وقد أثيرت ضجة حول القضية

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
كبيرة وكل مربع كبير ّ
مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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أفقيا
ّ
نط – األندلس –  -2املحراب –  -3فرنك – ّ
مت – قد –  -4ذو الفقار –  -5كبح – حفيف –
-1
 -6او – ين – أمي –  -7الناحبات –  -8قصده – تي –  -9تياترو – برن –  -10من – ماناغوا
عموديًا
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مشاهير 3045

حلول الشبكة السابقة

 -1نافذة – أقتم –  -2رو – الصني –  -3اناكوندا –  -4الكلب – إهتم –  -5لم – فحيح – را – -6
أحمق – نبتون –  -7نرتاح – اي –  -8دا – رفات – بغ –  -9لبق – يم – سرو –  -10دلفني – نا

حل الشبكة 3044

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

وزيــر خاجية فرنسا في حكومة فرنسوا فيون وطبيب فرنسي مؤسس
أطباء بال حدود .جاء الى لبنان ّ
عدة مرات في مهمات خدماتية وإنسانية
 = 3+4+6+2+1جبل نار ■  = 7+9+10+5ماركة سيارات فرنسية ■ 11+8
= خالف خير

حل الشبكة الماضية :أحمد سوكارنو

يواجه املسؤولون في اإلخاء األهلي عاليه
مشكلة على صعيد مباراتهم مع فريق
طرابلس في األسبوع العاشر والتي
اعترض عليها اإلخائيون لوجود مخالفة
بإشراك الالعب أحمد مغربي من قبل
طرابلس قبل أن يحق له ذلك ،نتيجة عودته
من االحتراف في ُعمان .فاالتحاد ّثبت
النتيجة واعتبر في جلسته أن مشاركة
ّ
قانونية استنادًا إلى قرار سابق
ّمغربي
ّ
للجنة التنفيذية في هذا اإلطار .وبالتالي
ّ
التوجه إلى القضاء
أصبح أمام اإلخاء
الذي قد يحكم لصالحه ويقضي بتخسير
طرابلس ثالث نقاط .هذا األمر قد ّ
يسبب
إحراجًا لإلخاء في حال سقط طرابلس
في نهاية املوسم إلى الدرجة الثانية.
فحينها سيقال إن اإلخاء أسقط طرابلس،
(- 1
خصوصًا أن الفريق الجبلي خسر ُ
 )2ولم يكن يستحق الفوز علمًا أنه ظلم
تحكيميًا .هذا اإلحراج قد يدفع اإلخائيني
إلى إعادة النظر بالذهاب إلى القضاء
ّ
سيصرون على
الرياضي أو الفيفا ،لكنهم
تعديل القوانني وإلغاء القرار الذي استند
إليه االتحاد في تشريع مشاركة مغربي
كونه مخالفًا لقانون الفيفا.

تبديل األجانب سيف
ذو ّ
حدين

يتساءل أحد الخبراء بكرة القدم اللبنانية
عن نوعية األجانب الذين سيتم التعاقد
معهم في مرحلة اإلياب .فمن املعروف
أن معظم الالعبني ّ
الجيدين مرتبطون مع
أنديتهم .ما يعني ّأن الالعبني األجانب قد
يكونون أقل مستوى ّ
فنيًا من املوجودين
حاليًا ،وبالتالي فإن قرار تبديل األجانب
قد يكون سيفًا ذي ّ
حدين.
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العالم

العالم

اليمن ينتظر أن يصل الفريق األممي ،الذي
يرأسه الجنرال الهولندي باتريك كامييرت ،السبت
المقبل إلــى مدينة الحديدة ،حيث يفترض
ّ
مهمته في مراقبة تنفيذ اتفاقات
أن يبدأ
ّ
ُ
السويد .مهمة يتوقع أن يصوت مجلس
األمن في غضون ساعات على مشروع قرار
داعم لها ،في وقت تنتقل فيه عملية تبادل
األسرى والمعتقلين إلى مرحلة أكثر تقدمًا،
من شأنها تعزيز التفاؤل بمسار التهدئة

مشروع بريطانيا في طريقه إلى التصويت

الفريق األممي يصل
إلى الحديدة السبت
ل ـل ـيــوم ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،خـ ّـيــم
ال ـ ـهـ ــدوء ع ـل ــى م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـح ــدي ــدة،
عـلــى رغ ــم وق ــوع خ ــروق ــات مـحــدودة
ّ
فــي عــدد مــن مــديــريــاتـهــا .ه ــدوء عــزز
دالالت استمراره انطالق اجتماعات
«ل ـج ـن ــة ت ـن ـس ـيــق إع ـ ـ ــادة االن ـت ـش ــار»

امل ـع ـن ـي ــة ب ـت ـن ـف ـيــذ اتـ ـف ــاق الـ ـح ــدي ــدة،
ف ــي خ ـطــوة تـسـتـبــق وص ــول الـفــريــق
األم ـم ــي الـ ــذي س ـي ــرأس الـلـجـنــة هــذا
األسـ ـب ــوع إل ــى ال ـي ـمــن .وف ـي ـمــا ب ــدأت
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـع ـم ـل ـي ــة ل ـت ـن ـف ـي ــذ أول
تـفــاهـمــات الـســويــد ،املتمثل بصفقة

«التحالف» يستهدف مطار صنعاء
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ اخ ـت ـت ــام مـ ـش ــاورات
ال ـس ــوي ــد ،أغـ ــار ط ـي ــران ت ـحــالــف ال ـع ــدوان،
أمــس ،على مطار صنعاء الــدولــي .وادعــى
«التحالف» ،فــي بـيــان« ،تدمير طــائــرة من
دون طيار ومنصة إطالقها فــي املـطــار»،
متحدثًا عــن «تدمير الـطــائــرة فــي مرحلة
اإلعداد إلطالقها ،وتحييد هجوم إرهابي
وشيك» ،ومتهمًا «أنصار الله» بـ«استخدام
مطار صنعاء كثكنة عسكرية في مخالفة
ل ـل ـقــانــون ال ــدول ــي اإلن ـس ــان ــي» .واسـتـنـكــر

املـتـحــدث بــاســم الـجـيــش اليمني والـلـجــان
الشعبية ،يحيى سريع ،استهداف املطار
«بحجج وذرائ ــع واهـيــة ال أس ــاس لها من
الصحة» ،معتبرًا أن «هذه الجريمة تعكس
نيات العدوان الحقيقية في عرقلة جهود
األمم املتحدة واملجتمع الدولي لفتح مطار
صنعاء» .ودعا سريع ،املنظمة الدولية ،إلى
«تـحـ ّـمــل مسؤوليتها فــي إيـقــاف الـعــدوان
وإنهاء معاناة اليمنيني».
(األخبار)

تـ ـب ــادل األس ـ ـ ــرى ،أع ـل ـنــت بــريـطــانـيــا
أن مشروعها املـطــروح على مجلس
األمــن الــدولــي سـ ُـيـصـ َّـوت عليه خالل
الـ ـس ــاع ــات امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـم ــا مـ ــن شــأنــه
تقوية املسار الذي أطلقته املشاورات
األخيرة.
وأفادت مصادر عسكرية من «أنصار
الـلــه»« ،األخ ـبــار» ،بــأن رئيس «لجنة
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق» ،ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ال ـه ــول ـن ــدي
أمس،
املتقاعد باتريك كامييرت ،عقدّ ،
اجتماعًا عبر اإلنـتــرنــت ،مــع ممثلي
ّ
ك ــل مــن سـلـطــات صـنـعــاء والحكومة
املوالية للرياض .ووصفت املصادر
االج ـت ـم ــاع ب ــ«ال ـن ــاج ــح» ،كــاش ـفــة أن
رئـيــس اللجنة سيصل برفقة فريق
ّ
مكون من عشرين عنصرًا إلى صنعاء
ّ
الـسـبــت املـقـبــل ،عـلــى أن يـتــوجــه إلــى
الحديدة فــي الـيــوم نفسه ،لتبدأ في
اليوم التالي ،أي األحد ،االجتماعات
بني الطرفني برئاسته .وأشــارت إلى
أن الـيــوم الخميس سيشهد انطالق
الـ ـت ــرتـ ـيـ ـب ــات ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة لـ ـش ــروع
الـفــريــق األم ـمــي فــي تنفيذ مهماته،
املتمثلة باإلشراف على عمل «لجنة
التنسيق» ،ورف ــع تـقــاريــر أسبوعية
عن مدى امتثال طرفيها لاللتزامات
املطلوبة منهما.
وجــاء التواصل األول بــن كامييرت
وب ـ ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،ف ـ ــي وق ــت
حــاف ـظــت ف ـيــه ال ـه ــدن ــة ف ــي مـحــافـظــة
الـحــديــدة ،التي دخلت حيز التنفيذ
ليل االثنني ـ ـ الثالثاء ،على تماسكها،
على رغــم وقــوع اخـتــراقــات إضافية.
اخ ـ ـتـ ــراقـ ــات ح ـ ّـم ــل املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الـجـيــش وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة ،يحيى
سريع« ،التحالف» املسؤولية عنها،
ّ
الفتًا إلى أن «الطيران ال يــزال يحلق
ب ـك ـثــافــة ف ــي س ـم ــاء الـ ـح ــدي ــدة ،فيما
ت ـس ـت ـح ــدث الـ ـج ــراف ــات تـحـصـيـنــات
ومـتــاريــس وخ ـن ــادق» ،مـشـيـرًا كذلك
إل ـ ـ ــى وقـ ـ ـ ــوع عـ ـمـ ـلـ ـي ــات قـ ـص ــف ع ـنــد
أط ـ ـ ـ ـ ــراف املـ ــدي ـ ـنـ ــة وفـ ـ ـ ــي م ــدي ــري ـت ــي
ال ــدري ـه ـم ــي وال ـت ـح ـي ـتــا .ل ـكــن ســريــع
أكـ ــد ،ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،أن «قــوات ـنــا
ّ
املـســلـحــة مـلـتــزمــة ق ــرار وق ــف إطــاق
ّ
النار ،وتتحلى بأعلى درجات ضبط
النفس» .وفي املقابل ،اتهم مصدر في
«الـتـحــالــف»« ،أنـصــار الـلــه» ،بـ«أنهم
اخ ـ ـتـ ــاروا أن ي ـت ـجــاه ـلــوا االت ـ ـفـ ــاق»،
معتبرًا أنه «إذا استلزم دخول األمم
املـتـحــدة إلــى مـســرح العمليات وقتًا
ً
طــويــا ،فإنها ستفقد هــذه الفرصة
وسيفشل االتـفــاق» ،في ما بــدا نوعًا
مــن التهويل ال ــذي لــم ينسحب على

مقالة

الحرب في اليمن:
مراجعات الزمة
عبد الله السناوي *

خالل وقفة داعمة للجيش واللجان الشعبية أمس في صنعاء (أ ف ب)

أوســاط املنظمة الدولية ،التي شدد
م ـصــدر مــن داخـلـهــا عـلــى أن الـهــدنــة
«متماسكة» ،معربًا عن «ثقتنا بنية
ال ـطــرفــن الـ ـت ــزام وق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
والعمل على إعادة االنتشار».
ّ
ه ــذه ال ـث ـقــة ت ـجــلــي اطـمـئـنــانــا أمـمـيــا
إل ـ ــى أن ال ـض ـغ ــط الـ ــدولـ ــي امل ـط ـلــوب
لتنفيذ تفاهمات استوكهولم ال يزال
ســاريــا ،وهــو مــا ُيـفـتــرض أن ُيترجم
خــال الـســاعــات الثماني واألربـعــن
املـقـبـلــة ،مــع تـصــويــت مــرتـقــب داخــل
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ع ـل ــى م ـ ـشـ ــروع قـ ــرار
ب ــري ـط ــان ــي داع ـ ــم التـ ـف ــاق ال ـح ــدي ــدة،
وفقًا ملا أعلنه وزير خارجية اململكة
املتحدة جيريمي هانت ،أمس .وقال
هــانــت(« :إن ـنــا) سنطلب مــن مجلس

األمن التصويت على مشروع القرار»
في غضون اليومني القادمني ،داعيًا
جميع األطــراف إلى «التزام الشروط
ُّ
التي اتفق عليها األسبوع املاضي».
وي ــؤي ــد املـ ـش ــروع ال ـبــري ـطــانــي هــدنــة
الحديدة ،التي وصفها هانت بأنها
«ه ـ ـشـ ــة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة ،ول ـك ـن ـه ــا ص ــام ــدة
ح ـتــى اآلن» ،وي ـم ـنــح األمـ ــم املـتـحــدة
ص ــاحـ ـي ــات «مـ ــراق ـ ـبـ ــة ت ـط ـب ـي ـق ـهــا»،
وي ـط ــال ــب أي ـض ــا ب ــات ـخ ــاذ «خ ـط ــوات
عاجلة لتخفيف األزمة اإلنسانية».
ـواز لـتــواصــل خـطــوات
وع ـلــى خــط مـ ـ ٍ
تنفيذ اتـفــاق الـحــديــدةُ ،سـ ّـجــل تقدم
إض ــاف ــي ع ـل ــى ط ــري ــق إتـ ـم ــام صـفـقــة
تـ ـ ـب ـ ــادل األسـ ـ ـ ـ ــرى واملـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــن ،مــع
إع ـ ـ ــان ال ـل ـج ـن ــة ال ــدولـ ـي ــة لـلـصـلـيــب

األحمر أن طرفي النزاع تبادال قوائم
ت ـت ـضـ ّـمــن أسـ ـم ــاء  16ألـ ــف ش ـخــص.
خـ ـط ــوة ُي ـف ـت ــرض أن ي ـع ـق ـب ـهــا ق ـيــام
الطرفني بـ«التأكد من دقة القوائم»،

ّ
يتوقع الصليب األحمر
أن تستغرق عملية
تبادل األسرى  10أيام

بحسب مــا أف ــاد بــه املــديــر اإلقليمي
ملنطقة الشرق األوســط في الصليب
األحمر ،فابريزيو كاربوني .وأوضح
ّ
تضم
كــاربــونــي أن قــائـمــة كــل ط ــرف
ثـ ـم ــانـ ـي ــة آالف اسـ ـ ـ ـ ــم ،مـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــم
«م ـع ـت ـق ـلــون خ ـ ــارج ال ـي ـم ــن ،وبـعــض
األج ــان ــب امل ـح ـت ـجــزيــن ف ــي الـ ـب ــاد»،
ّ
مبينًا أن «البعض قد يكون مــات أو
ُ
ّ
فقدّ ،وقد تكون هناك أسماء مكررة».
وتــوقــع أن تستغرق عملية التبادل
 10أيـ ـ ــام ،مـنـبـهــا إلـ ــى أن «األمـ ـ ــر لن
يـكــون خاليًا مــن الـعــراقـيــل» ،مشددًا
عـلــى ض ــرورة أن «يـضـمــن التحالف
سالمة املجال الجوي للطيران» من
أجل تأمني العملية.
(األخبار)

مقالة تحليلية

تفاهمات السويد:
فاتحة انهزام «التحالف»
لقمان عبد الله
ّ
ح ــقـ ـق ــت م ـ ـ ـ ُشـ ـ ــاورات الـ ـس ــوي ــد الـ ـح ـ ّـد
األقـ ـص ــى املـ ـم ـ ِـك ــن إن ـ ـجـ ــازه ،واألق ـ ــرب
إلـ ــى ان ـع ـك ــاس الـ ـت ــوازن ــات ال ـحــال ـيــة،

إذ ل ــم ي ـك ــن ألي طـ ــرف م ــن األطـ ـ ــراف
ال ـ ـقـ ــدرة ع َـل ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـح ـس ــم عـلــى
األرض ،فــأ ْمـلــت الــواقـعـيــة السياسية
وامليدانية اللجوء إلى االتفاق األخير،
باعتباره األقل تكلفة واألكثر جدوى،

حل مستدام للنفايات يف طرابلس
زار رئيــس بلديــة طرابلــس املهنــدس احمــد قمرالديــن ،عــى رأس وفــد مقــر مجلــس الشــيوخ
الفرنــي يف باريــس ،حيــث عقــد اجتــاع مــع مســاعد األمــن العــام لألمــم املتحــدة لشــؤون
التنميــة الوزيــر األســبق دوســت بالزيــه بحضــور أعضــاء من مجلــس الشــيوخ وخـراء يف البيئة.
دار البحــث حــول فعاليــة التقنيــة املقرتحــة ملعالجــة مســتدامة للنفايــات يف مدينــة طرابلــس،
ومطابقتهــا للمواصفــات البيئيــة العامليــة.
وزار الوفــد منطقــة كلــر مــون فــرون لتفقــد معمــل يســتخدم التقنيــة الجديــدة املتبعــة
للتأكــد مــن مطابقتهــا لواقــع نفايــات طرابلــس.

وبوصفه مخرجًا للقوى الدولية من
تهمة التسبب في املأساة اإلنسانية
ج ــراء دعـمـهــا الـسـيــاســي والـعـسـكــري
ل ـل ـن ـظ ـ َ
ـام ــن الـ ـسـ ـع ــودي واإلم ـ ــارات ـ ــي
فـ ــي ح ــرب ـه ـم ــا ضـ ــد الـ ـيـ ـم ــن .ع ـل ــى أن
االتـ ـف ــاق ي ــواج ــه ع ـق ـبــات مـتـمـثـلــة في
محاولة «الـتـحــالــف» انـتــزاع مكاسب
في عملية تنفيذ قــواعــده التطبيقية
واإلجـ ــرائ ـ ـيـ ــة ،ب ـع ــدم ــا ع ـج ــز ع ــن ذل ــك
بــالــوســائــل الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة.
م ـ ــرد ت ـل ــك املـ ـ ـح ـ ــاوالت أن ت ـفــاه ـمــات
اس ـت ــوك ـه ــول ــم ت ـن ـس ـجــم وط ـم ــوح ــات
س ـل ـطــات ص ـن ـعــاء ف ــي هـ ــذه املــرح ـلــة،
فيما ال تـصـ ّـب ال ـظــروف املوضوعية
الراهنة في مصلحة دول العدوان ،ال
سيما السعودية التي يــدور تجاذب
دول ـ ــي ،وآخـ ــر داخ ـل ــي أم ـي ــرك ــي ،على
ً
سياسات نظامها (الوظيفي) ،فضال
عن أصــل وج ــوده ،في مقابل اعتراف
بنمو القدرات العسكرية والسياسية
ل ـح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» وتـ ـط ـ ّـوره ــا،
وات ـ ـسـ ــاع رق ـع ــة االع ـ ـتـ ــراف ب ـه ــا عـلــى
امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية.
ت ـل ـق ــي نـ ـت ــائ ــج مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات ال ـس ــوي ــد
بظاللها ،وستبقى كذلك في الشهور
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،عـ ـل ــى املـ ـشـ ـه ــدي ــن ال ـي ـم ـن ــي
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واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ،ل ـ ـكـ ــون ن ـت ــائ ـج ـه ــا هــي
ال ـ ـخـ ــرق األول فـ ــي ال ـ ـجـ ــدار الـسـمـيــك
لألفق السياسي ،الــذي بقي مسدودًا
وع ـص ـيــا ع ـلــى االخ ـ ـتـ ــراق ط ـ ــوال عمر
ال ـحــرب عـلــى ال ـي ـمــن .ات ـفــاق الـحــديــدة
ه ــو إق ـ ـ ــرار ب ــامل ـع ــادل ــة الـ ـت ــي فــرض ـهــا
الصمود األسطوري للشعب اليمني،
ف ــي م ـقــابــل ت ــآك ــل م ـن ـظــومــة الـ ـع ــدوان
على املستويات كافة .تآكل ُيتوقع أن
ُي َ
ترجم تراجعًا إضافيًا لـ«التحالف»
فـ ــي ال ـ ـجـ ــوالت ال ـت ـف ــاوض ـي ــة امل ـق ـب ـلــة،
ْ
وإن ب ـخ ـط ـ ًـى ب ـط ـي ـئ ــة .ك ـ ــان ب ــإم ـك ــان
ِ
ُاملـفــاوضــات َّاألخـيــرة إنـجــاز أكثر مما
أن ـجــز فــي مـلــفــي األسـ ــرى وال ـحــديــدة،
ل ـكــن ال ـخ ـش ـيــة م ــن أن ي ـع ـطــي تــوقـيــع
ات ـ ـفـ ــاقـ ــات إض ــافـ ـي ــة ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار
سياسيًا يظهرها بمظهر
الله» دفعًا
َ
املنتصر ،وأنـهــا أ ْمـلــت شروطها على
ال ـط ــرف اآلخ ـ ــر ،حــالــت دون الـتــوقـيــع
عـلــى مـلـفــات شـبــه مـنـجــزة ك ــان قــد تم
االتفاق عليها خالل الزيارات املكوكية
ملبعوث األمم املتحدة مارتن غريفيث
إلى صنعاء والرياض .من هنا ،أرادت
دول الـعــدوان ،ومــن خلفها واشنطن،
التخفيف من وطأة اإلنجاز السياسي،
عبر ترحيل بقية امللفات إلى الجوالت
املقبلة إلمرارها مع الوقت.

مــا حصل فــي الـســويــد لــم يكن مجرد
إك ــرام أو ترضية لــأمــن الـعــام لألمم
املتحدة الذي استحصل على موافقة
ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي م ـح ـم ــد بــن
سـلـمــان ،مــن خــال االت ـصــال الهاتفي
بينهما عشية التوقيع على االتفاق،
بـ ــل هـ ــو ي ـع ـك ــس بـ ــوضـ ــوح ه ـشــاشــة
منظومة ال ـعــدوان بقيادة السعودية
واإلمارات ،ويحمل دالالت عميقة كونه
ّ
املتهورة
يــأتــي بعد فشل السياسات
ال ـتــي أدارتـ ـه ــا ك ــل م ــن ال ــري ــاض وأب ــو
ظـبــي فــي اإلقـلـيــم .وانـطــاقــا مــن ذلــك،
يمكن القول إن املعادلة الجديدة ،أي
سقوط زمن فرض اإلرادات ،لن تكون
يـتـيـمــة ،وسـيـتـبـعـهــا طــريــق سياسي
تـ ـف ــاوض ــي طـ ــويـ ــل وصـ ـ ـع ـ ــب ،ب ـه ــدف
ّ
تثبيت تلك املـعــادلــة ،وهــذا سيتطلب
ََ
ً
نفسًا طويال وحنكة سياسية.
وم ــن املـفـيــد ال ـتــذك ـيــر ،ه ـنــا ،ب ــأن وفــد
ال ــري ــاض ح ـضــر إل ــى ال ـســويــد خــالــي
ال ــوف ــاض ع ـلــى امل ـس ـتــوى الـسـيــاســي،
وح ـت ــى ع ـلــى امل ـس ـتــوى اإلداري ،ولــم
يصطحب مـعــه أي مـلـفــات أو وثــائــق
أو مـسـتـنــدات أو صـ ــور ،وس ـعــى إلــى
املماطلة وكسب الــوقــت إلــى أن جــاءه
االت ـصــال مــن الــريــاض .وبـعــد اإلعــان
عــن االت ـف ــاق ،ان ـهــال عـلــى الــوفــد سيل

سيحاول «التحالف»
انتزاع مكاسب
في عملية تنفيذ
اتفاق الحديدة

مــن االت ـهــامــات بالتفريط واالنـحـيــاز
عـ ــن االه ـ ـ ـ ــداف املـ ــرسـ ــومـ ــة ،وذلـ ـ ــك مــن
ِقـ َـبــل منظومة اإلع ــام والشخصيات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة املـ ـ ـم ـ ـ ّـول ـ ــة مـ ـ ــن ال ـل ـج ـن ــة
الـسـعــوديــة الـخــاصــة بــالـيـمــن ،وكــذلــك
مـنـظــومــة أب ــو ظ ـبــي ع ـلــى ح ــد س ــواء،
ما اضطر الوفد إلى االعتراف بأن ما
حصل يمثل رغبة سعودية ودولية لم
يكن فــي مـقــدوره مواجهتها .وفــي ما
بـعــد ،أطـلــق الــوفــد تفسيرات لالتفاق
مـغــايــرة لـلـنـصــوص الــواض ـحــة ،وهــو
سـ ـيـ ـح ــاول الـ ـت ــذاك ــي فـ ــي ف ـ ــرض تـلــك
الـتـفـسـيــرات عـلــى ال ـقــواعــد اإلجــرائـيــة
والتطبيقية.

ّ
تصر صنعاء على املسار
من جانبها،
السياسي التفاوضي ،بعدما رسمت
خ ـطــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـت ـفــاوض عـ ّـبــر
عنها زعيم حركة «أنصار الله» ،عبد
املـلــك الـحــوثــي ،فــي أكـثــر مــن مناسبة،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـجــاهــزيــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ع ـل ــى الـ ـجـ ـبـ ـه ــات .وتـ ــرى
صنعاء أنـهــا معنية أكـثــر مــن غيرها
ب ــامل ــرون ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ــرف ــع امل ـعــانــاة
ومـعــالـجــة الـقـضــايــا اإلنـســانـيــة جــراء
ال ـ ـحـ ــرب ،وه ـ ــي لـ ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة قــدمــت
وستقدم التنازالت ،مع الحرص على
أن وف ــده ــا ل ــن يـعـطــي بــالـسـيــاســة ما
عجز الـعــدوان عن انتزاعه بالوسائل
ال ـع ـس ـكــريــة .وقـ ــد أب ـل ــغ وفـ ــد صـنـعــاء
سـفــراء دول مجلس األم ــن فــي اليمن،
الــذيــن واكـبــوا املـفــاوضــات ،الجاهزية
الـكــامـلــة لــات ـفــاق عـلــى امل ـل ـفــات كــافــة،
س ـ ـ ـ ـ ــواء ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــامل ــرحـ ـل ــة
االنـتـقــالـيــة ،أم الـتــرتـيـبــات السياسية
واألمـنـيــة وغـيــرهــا .وفــي ّ
رده على ما
ّ
ق ـيــل م ــن أن وف ــد ص ـن ـعــاء ت ـمــتــع هــذه
املرة بالنضج السياسي ،أجاب الوفد
ب ــأن ه ــذه ه ــي طــروحــات ـنــا م ـنــذ أرب ــع
سنوات ،ولو غبتم أربع سنوات أخرى
فستجدون الــرد نفسه ،ولــن ّ
نغير أو
ّ
نبدل فيه شيئًا.

«لقد أغلقت اليمن األبواب على نفسها ألف سنة فلم
يختف منها الشعر ،ولـكــن املشكلة الحقيقية هي
ِ
متى يغزوها العلم؟!» ،كانت تلك صورة بلد عربي
معزول عن العالم وعلمه الحديث كما سجلها نجيب
محفوظ في قصته القصيرة «ثالثة أيام في اليمن»
ال ـت ــي ن ـش ــرت ع ــام  ١٩٦٩ض ـمــن مـجـمــوعــة «تـحــت
املظلة».
«هل ثمة فرصة ألكتب كلمة سريعة؟
أخي العزيز،
ّ
كــم وددت أن أودعـ ــك قـبــل الــرح ـيــل .أذك ــرك بالحب
واإلك ـبــار وأن ــا على وشــك الـعــودة إلــى أرض الــوطــن.
ستعود إليه ذات يوم منتصرًا راضيًا بإذن الله .اهنأ
اآلن بأنك تـحــارب فــي سبيل قضية عــادلــة ،قضية
التقدم لإلنسان العربي .ومهما تكن العوائق ومهما
ت ـكــن ال ـع ــواق ــب ،فــإنــك بـ ــذرت ف ــي األرض بـ ــذرة من
طبيعتها النمو واالزدهار».
كــانــت تـلــك رســالــة الـ ــراوي ـ ـ مـحـفــوظ نفسه ـ ـ إلــى
جندي يحارب في اليمن.
رغم كل ما هو منسوب إلى الدور املصري في حرب
الـيـمــن مــن أخ ـطــاء ،فــإنــه نـقــل ه ــذا الـبـلــد الـعــربــي من
القرون الوسطى إلى العصور الحديثة .هناك عشرات
الشهادات بأقالم مثقفني يمنيني عن مدى الصدمة
التي انتابتهم عند الخروج إلى العالم ومعاينة وسائل
حـيــاة عــاديــة لــم تـكــن تخطر لـهــم عـلــى ب ــال .القيمة
السياسية لشهادة محفوظ أكبر من األدبـيــة ،فهي
ليست من أعماله التي تستوقف النقاد والقراء .املثير
أنــه نشرها بعد أن وقـعــت الهزيمة العسكرية عام
ُ
 1967ونسب إلى حرب اليمن ما نسب.
لم يتردد في نشر نصه كما كتبه حينذاك ،غير أنه
عاد عام  ١٩٨٢عبر إحدى شخصيات رواية «الباقي
من الزمن ساعة» للتعريض بحرب اليمن« :أسمعت
مــا ُيـقــال عــن أغنية أم كلثوم أسيبك لـلــزمــن! يقال
إن األصــل أسيبك لليمن» .عبقريته في قدرته على
التقاط الدراما من قلب الحياة وتحوالتها السياسية
واالجتماعية ال في آرائه السياسية.
من الناحية االستراتيجية ساعد التدخل العسكري
في اليمن على تحرير جنوبه من االحتالل البريطاني
والسيطرة على مضيق باب املندب ،حتى بات البحر
األحمر عربيًا بالكامل .أثناء «حرب أكتوبر» ١٩٧٣
أغلق املضيق في وجه املالحة اإلسرائيلية .نصبت
كمائن سياسية وعسكرية حتى تكون حرب اليمن
مستنقعًا لـلـقــوات املـصــريــة يصعب ال ـخــروج منه.
كانت التجربة قاسية بكل معنى عسكري ،بالنظر
إل ــى الطبيعة الـجـغــرافـيــة لليمن وحـجــم الـتــدخــات
املباشرة :سعودية وأميركية وإسرائيلية.
مــالــت حـســابــات جـمــال عـبــد الـنــاصــر عـنــدمــا أطيح
الحكم اإلمامي عام  ١٩٦٢إلى أنه ال يصح التردد في
الوقوف إلــى جــوار الثورة اليمنية ،وإال فإنه إخالل
جسيم ب ــال ــدور ال ــذي تضطلع بــه ال ـث ــورة املصرية
فــي عاملها الـعــربــي .بالتوقيت ،جــاء الـحــدث اليمني
الكبير بعد انـفـصــال الــوحــدة املـصــريــة ـ ـ السورية
وتــراجــع حركة القومية العربية .كانت تلك فرصة
استراتيجية على البحر األحمر بالقرب من منابع
الـنـفــط ل ــرد الـضــربــة بــأقــوى مـنـهــا .ك ــان تـقــديــره أن
تــدخــل بـعــض ق ــوات ال ـصــاع ـقــة ،وس ــرب واح ــد من
الطائرات يكفي.
وف ـ ــق ش ـ ـهـ ــادة األس ـ ـتـ ــاذ م ـح ـم ــد ح ـس ـنــن ه ـي ـكــل،
الحرب اتسعت «ال ألن هــذا الطرف العربي ،أو ذاك
تــدخــل فـيـهــا ،وإن ـمــا اتـسـعــت حينما تــدخـلــت قــوى
السيطرة العاملية ،وفــي مقدمتها إدارة املخابرات

املــركــزيــة األمـيــركـيــة ،الـتــي جـنــدت للحرب آالف ــا من
الجنود املرتزقة األجانب ،إنكليزًا وأملانًا وفرنسيني
وأمـيــركـيــن .وقـصــة ه ــؤالء ذائ ـعــة مـشـهــورة ،ولكن
ذاكــرت ـنــا ضعيفة ننسى بـسـهــولــة مــا هــو حــق لنا
ونبتلع بسهولة دعاوى اآلخرين علينا ...ننسى أنه
فــي وقــت مــن األوق ــات كــان هـنــاك أكـثــر مــن خمسة
عشر ألفًا من الجنود املرتزقة األجانب في اليمن...
وننسى أن لندن ـ ـ كما حدث في حالة أنجوال ـ ـ كانت
مركز تجنيدهم وتسليحهم وإرسالهم إلى اليمن».
كــان أن ــور ال ـســادات يتولى إدارة الجهد السياسي
امل ـصــري فــي الـيـمــن ،لكنه عـنــدمــا آل ــت إلـيــه مقاليد
ال ــرئ ــاس ــة ،رع ــى ح ـم ــات الـتـشـهـيــر ،ك ــأن ــه ل ــم يكن
املـ ـس ــؤول األول ع ــن امل ـل ــف .صـبـيـحــة  ٥ح ــزي ــران/
يونيو ّ
تبدت مشكلة مستعصية مع بدء العمليات
العسكرية اإلسرائيلية ،هي أن الجيش املصري كان
موزعًا على جبهتني بينهما آالف الكيلومترات.
كان استنزاف الجيش املصري في اليمن مقصودًا
ألهـ ـ ــداف اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ت ـت ـعــدى الـ ـص ــراع ف ــي هــذه
البقعة االستراتيجية إلى انتظار لحظة انتقام عبر
الحدود الشرقية .أسوأ معالجة ممكنة لحرب اليمن
والــدور املصري فيها االنتقائية باألهواء وتصفية
الحسابات ،فال نعرف ما الذي جرى حقًا؟
بأي معيار تاريخي ،موضوعي ومنصف ،فقد كان
ال ــدور املـصــري فــي اليمن تـحــرريــا وسـقــط شهداء
صنع اليمنيون من أجــل تخليدهم نصبًا تذكاريًا
في قلب صنعاء.
عـ ــادت الـ ـق ــوات امل ـصــريــة ب ـعــد «هــزي ـمــة  5يــون ـيــو»،
ونجح النظام الجمهوري الوليد في دحر الحصار
العسكري الــذي فــرض على صنعاء لسبعني يومًا
بدعم سعودي كامل .هكذا انتهت الحرب األولى في
اليمن وجرت مياه كثيرة تحت الجسور.
قصة اليمن تستحق املــراجـعــة :مــا الــذي جــرى فيه
من صراعات على السلطة ،وأدوار الجوار اإلقليمي،
وكيف استحالت أحالمه بوحدة شطريه الشمالي
والجنوبي إلى حرب أخــرى جرت على أرضــه قرب
منتصف تسعينيات ال ـقــرن امل ــاض ــي؟ كــانــت تلك
حربًا ثانية خلفت جراحًا غائرة في النفوس بقدر
ما سقط فيها من آالف القتلى والجرحى .ثم كانت
الـحــرب الثالثة الـتــي أطـلــق عليها «عاصفة الـحــزم»
مأساة كاملة بدت مشاهد ضحاياها ومجاعاتها
ضغطًا ال يحتمل على الضمير اإلنساني ،استدعى
فتح امللف على أوسع نطاق دولي إعالمي وحقوقي
ودبلوماسي.
بــرعــايــة أم ـم ـيــة ،أف ـضــت م ـفــاوضــات فــي الـعــاصـمــة
الـســويــديــة ستوكهولم إلــى تفاهمات بــن الطرفني
امل ـبــاشــريــن ل ـت ـبــادل األس ـ ــرى وأع ــداده ــم بـعـشــرات
اآلالف ،وه ــذه خ ـطــوة أول ـيــة وإنـســانـيــة لـبـنــاء الثقة
املطلوبة فــي اإلجـ ــراءات األصـعــب التالية .ولــم تكن
التفاهمات التي جرى التوصل إليها في ستوكهولم
بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء سوى محاولة
أخرى لتخفيف وطأة املأساة اإلنسانية وبناء قدر
آخر من الثقة على األرض.
السؤال الرئيسي اآلن :ما الصورة السياسية التي
سوف يستقر عليها اليمن؟ أخطر التحديات وحدة
اليمن نفسه .هذه مسألة حياة أو موت .هل يجري
تقسيمه بطريقة أو أخ ــرى؟ وإذا استعاد وحدته،
فـعـلــى أي أسـ ــاس ووفـ ــق أي ص ـي ـغــة؟ أزمـ ــة الـيـمــن
ّ
يتسن له أب ـدًا االنتقال من القبيلة
الحقيقية أنــه لم
إل ــى ال ــدول ــة ،ف ــإذا مــا تــوزعــت الـحـصــص واألنـصـبــة
بغير نظر إلى مصلحته وطبيعة مشكالته ،يصعب
التعويل على وقف مأساته.
* كاتب وصحافي مصري
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العالم

العالم
السودان

العراق

رياح البرلمان تعاكس سفن عبد المهدي

الحكومة لن تكتمل اليوم
ّ
ُ
مرة جديدة ،أ ّجل التصويت على ما تبقى
في حكومة عادل
من حقائب شاغرة ّ
عبد المهدي ،في ظل استمرار الخالفات
بين الكتل السياسية .تأجيل جاء ليكبح رغبة
عبد المهدي في إتمام وزارته في أسرع
وقت ممكن ،وليزيد المضاعفات السلبية
للتأخير على صورة رئيس الوزراء وبرنامجه
لم تطابق حسابات حقل رئيس الوزراء
العراقي ،عــادل عبد املـهــدي ،حسابات
بيدر الكتل السياسية .مراهنته على
ّ
في أقل من 36
إتمام تشكيلته الوزارية ّ
ساعة بقيت في إطار التمنيات ،بفعل
اس ـت ـم ــرار ال ـخ ــاف ــات ب ــن الـتـحــالـفــات
املفترض أن يمنح
البرملانية .كــان من
ّ
البرملان ،اليوم ،ثقته ملرشحي حقائب
التربية ،والهجرة واملهجرين ،والعدل،
َ
على أن َّ
مرشحي
يؤجل التصويت على
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ــدفـ ــاع إلـ ــى وقـ ــت الح ــق
«ح ـت ــى ت ـنـضــج ط ـب ـخــة إم ــرارهـ ـم ــا ،أو
اسـتـبــدالـهـمــا» ،وف ــق م ـصــادر متابعة.
لكن ما جرى في الساعات املاضية فرمل
عجلة التصويت ،بعد إعــان البرملان،
مـســاء أم ــس ،أن ج ــدول أعـمــال جلسته
االعتيادية سيخلو من بند استكمال
«الكابينة» الــوزاريــة ،وسيقتصر على
«ت ــأدي ــة ال ـي ـمــن ال ــدس ـت ــوري ــة ل ـل ــوزراء
ال ـ ـجـ ــدد (ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي وال ـب ـح ــث
الـعـلـمــي ،الـثـقــافــة والـسـيــاحــة واآلثـ ــار،
الـتـخـطـيــط)» ،إضــافــة إل ــى «الـنـظــر في
ُ
الطعون املـقـ ّـدمــة حــول صحة عضوية
بعض النواب».
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى س ـي ــر عـمـلـيــة
ض ـ ــح أن
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ت ـ ــو ّ
«ال ـخ ــاف ــات ال ــدائ ــرة ح ــول املــرش ـحــن
الخمسة املتبقني إنما هــي محصورة
ف ــي اإلطـ ــار الـسـيــاســي ف ـق ــط» ،بالنظر
إلى تمسك تحالف «اإلصالح» بالظفر
َ
بوزارتي التربية والتخطيط ،ومحاولة
«الـحــزب الديموقراطي الكردستاني»
انـ ـت ــزاع حـقـيـبــة الـ ـع ــدل م ــن «االتـ ـح ــاد
ً
ال ــوط ـن ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» َ،ف ـض ــا عــن
الـنــزاع املشتعل بــن ّتحالفي «البناء»
و«اإلصالح» حول املرشح لنيل حقيبة

«الحشد»
في استقبال
سكوت موريسون
ف ــي ح ــدث ُي ـع ـ ّـد األول م ــن نــوعــه،
شاركت قــوات «الحشد الشعبي»
و«ال ـب ـي ـش ـمــركــة» ،ف ــي االسـتـقـبــال
الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي ل ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
األوسـتــرالــي ،سـكـ ّـوت موريسون،
في بغداد .واصطفت مجموعتان
م ــن «الـ ـحـ ـش ــد» و«ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة»،
أمـ ـ ــس ،خـ ــال م ــراس ــم اس ـت ـق ـبــال
موريسون من ِقبل رئيس الوزراء،
عادل عبد املهدي.
وهذه هي املرة األولى التي تشارك
فيها تلك التشكيالت في استقبال
ملسؤول أجنبي رفيع يزور
رسمي ُ
البالد ،ما ف ّسر على أنه رسالة من
بـغــداد بتثبيت حضور «الحشد»
في املؤسسة العسكرية ،والتأكيد
عليه كقوة رسمية
على اعتمادها ّ
غير متحزبة .ولعل ذلك هو ما دفع
بالكثير من السياسيني واملتابعني
إلى اإلشادة بخطوة عبد املهدي.
(األخبار)

أعيد افتتاح مراكز التجميل في مدينة الموصل بعد عام على تحريرها من «داعش» (أ ف ب)

خ ـل ـي ــة ف ــال ــح ال ـف ـي ــاض م ــن ج ـهــة،
ال ــدا ّ
وامل ــرش ــح اآلخـ ــر لـنـيــل حـقـيـبــة الــدفــاع
ّ
فيصل الـجــربــا مــن جهة أخ ــرى .ولعل
ذلك الطابع السياسي يتأكد من خالل
تـصــريـحــات ن ــواب «اإلص ـ ــاح» ،الــذيــن
دائـمــا مــا ي ـكــررون أنــه «مــا مــن مشكلة
في أداء الفياض ،لكن الفيتو املوضوع
عليه هدفه معاقبته على خروجه من
تحالف اإلص ــاح فــي لحظة حساسة،
كــان يمكن أن ترسم املشهد السياسي
وفق منظور قادة التحالف».
وب ــال ـع ــودة إل ــى ح ــدي ــث املـ ـص ــادر إلــى
«األخبار» ،فهي تشير إلى أن الساعات
امل ــاض ـي ــة ل ــم ت ـح ـمــل أي «ب ـ ـشـ ــارة» من
شــأن ـهــا حـلـحـلــة ال ـع ـقــد ال ــراه ـن ــة .عقد
ت ـت ـصـ ّـدرهــا مـســألــة تــرشـيــح الـفـيــاض،
الذي يبدو أن عبد املهدي وتيارًا واسعًا
داخ ــل «ال ـب ـنــاء» يــدفـعــان نـحــو إم ــراره،
فيما يــدور حديث فــي الضفة املقابلة
حــول إمكانية سحب ترشيح الــرجــل،
بـ ـع ــدم ــا أص ـ ـ ـ ــدرت «م ـح ـك ـم ــة ال ـق ـض ــاء
اإلداري» ،األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ق ـ ــرارًا

بــإعــادتــه إلــى مناصبه السابقة .وهــذا
ما ّ
عبر عنه أمس النائب عن «ائتالف
دولــة الـقــانــون» ،عــدنــان األس ــدي ،الــذي
رأى أن «قــرار املحكمة اإلداري ــة بإعادة
الفياض إلــى جميع مناصبه السابقة
ربـ ـم ــا ي ـس ــاع ــد فـ ــي س ـح ــب تــرش ـي ـحــه
لوزارة الداخلية».
وإل ــى أن يتمكن عـبــد امل ـهــدي مــن مــلء
املقاعد الخمسة الشاغرة في حكومته،
ّ
يستمر التأخير فــي االنـعـكــاس سلبًا
ع ـل ــى ص ـ ــورت ـ ــه ،وم ــراكـ ـم ــة ال ـض ـغ ــوط

لم تحمل الساعات
الماضية أي «بشارة»
بحلحلة العقد الراهنة

ع ـل ـيــه م ــن ج ــان ــب ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة،
سـ ـ ــواء ال ـص ـغ ـي ــرة م ـن ـهــا أو ال ـك ـب ـيــرة.
وفي هذا اإلطار ،أعلن رئيس «الجبهة
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة» ،أرش ـ ـ ـ ــد الـ ـص ــالـ ـح ــي،
أمـ ـ ــس ،أن «ال ـج ـب ـه ــة س ـت ـس ـلــك طــريــق
املعارضة» ،معتبرًا أن «جميع أطــراف
كابينة عبد املـهــدي مسيسة ...واألداء
السياسي للحكومة ال يبشر بخير».
وفــي السياق نفسه ،يــواصــل «تحالف
س ــائ ــرون» ،املــدعــوم مــن زعـيــم «الـتـيــار
الـ ـص ــدري» م ـق ـتــدى الـ ـص ــدر ،الـتـلــويــح
ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى صـ ـف ــوف املـ ـع ــارض ــة.
إذ وص ـ ــف الـ ـن ــائ ــب عـ ــن «س ـ ــائ ـ ــرون»،
جاسم الحلفي ،األداء السياسي لعبد
امل ـ ـهـ ــدي بـ ــ«غـ ـي ــر امل ـ ــرض ـ ــي» ،وه ـ ــو مــا
يـجـ ّـدد انـتـقــادات لــ«الـصــدريــن» بأنهم
يــدعـمــون الحكومة فــي بــدايــة عمرها،
ً
احتماء
ومن ثم ينتقلون إلى املعارضة
بالشارع ضدها.
وم ــا ب ــن ال ـض ـغ ــوط ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
تـمـ َـارس على رئيس ال ــوزراء من جهة،
وت ـل ــك ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـغ ــاض ـب ــة م ــن س ــوء

األداء الـخــدمــي مــن جـهــة أخـ ــرى ،وفــي
ّ
ظــل سعي رئيس ال ــوزراء إلــى تحقيق
أي إنجاز في الفترة املنظورة ،يحاول
عبد املهدي مضاعفة احتكاكه املباشر
بالشرائح الشعبية ،فــي محاولة منه
لكسر الصورة النمطية عن أن «حاكم
تماس مع املواطنني
بغداد» ليس على
ٍ
ودرايــة بأحوالهم .ويــوم أمــس ،أعلنت
«ت ـن ـس ـي ـق ـيــة تـ ـظ ــاه ــرات م ـن ـط ـقــة ب ــوب
ّ
الـ ـش ــام» ف ــي ال ـعــاص ـمــة ب ـغ ــداد فــضـهــا
ّ
االعـتـصــام ال ــذي ينظمه األهــالــي منذ
ّ
أي ـ ـ ــام ،ب ـع ــد ت ـلــق ـي ـهــم وع ـ ـ ــودًا م ــن عـبــد
املهدي بتلبية مطالبهم .وأضاف بيان
املتظاهرين إنه «تم االتفاق مع رئيس
الوزراء على أهمية تحديد سقف زمني
ّ
لتنفيذ املطالب ،التي تتمثل في توفير
املـ ـي ــاه ال ـص ــال ـح ــة ل ـل ـش ــرب ،وتـحـســن
ً
واق ــع ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة ،ف ـضــا عن
رفع املستوى الصحي ،وتأهيل البنى
التحتية في القضاء».
(األخبار)

مصر

البشير يخرق الدستور:

ّ
نحو حكم إلى أجل غير مسمى!
يسعى الرئيس عمر البشير
إلى إعطاء صبغة دستورية
من خالل البرلمان ،لما كان
قد بدأه في حزبه الحاكم،
في التمهيد لعدد مفتوح
من الدورات الرئاسية ،من
خالل تعديل بعض مواد
الدستور
الخرطوم  -مي علي
مستندًا إلى األغلبية التي يتمتع بها
حزبه «املؤتمر الوطني» في البرملان،
يسعى الرئيس عمر البشير ،إلعطاء
ترشحه في دورة رئاسية جديدة في
انتخابات  ،2020مشروعية دستورية،
م ــن خ ــال ت ـعــديــل ال ــدس ـت ــور الـ ــذي ال
ي ـ ــزال ي ـح ـمــل ص ـفــة «ان ـت ـق ــال ــي» ،منذ
توقيع اتفاقية سالم جنوب السودان
فــي عــام  .2005غير أن التعديل الــذي
ي ـ ـن ـ ـشـ ــده الـ ـبـ ـشـ ـي ــر ومـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــروه ،ال
ّ
يـمــكـنــه مــن إع ــادة تــرشـيـحــه لــدورتــن
جــديــدتــن فـحـســب ،بــل ل ـعــدد مفتوح
من الــدورات .كذلك يسعى الحزب إلى
توسيع صالحيات الرئيس في الفترة
الرئاسية املقبلة ،وإعطائه حق إعفاء
الـ ــوالة وتـقـيـيــد سـلـطــاتـهــم ،وإن أت ــوا
عبر صناديق االقتراع ،كما أقـ ّـر بذلك
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات املـ ـج ــاز حــدي ـثــا.
ي ـس ــود اع ـت ـق ــاد واس ـ ــع ف ــي األوس ـ ــاط
السياسية ،بأن تمسك البشير برئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة يــرجــع إل ــى خـشـيـتــه من
امل ـح ـك ـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة ال ــدولـ ـي ــة ،حـتــى
يبقى محتميًا خلف كرسي الرئاسة،
ظنًا منه أنــه سيحميه مــن املطالبات
املستمرة للمدعية الـعــامــة للمحكمة
الدولية ،فاتو بن سودا ،التي ما فتئت
ّ
تــذكــر بـمــذكــرة االعـتـقــال ال ـصــادرة في
حقه ،وتناشد الدول مساعدة املحكمة
وتسليمها إياه.
ّ
وفي هذا السياق ،شكل رئيس البرملان،
إب ــراهـ ـي ــم أحـ ـم ــد عـ ـم ــر ،ل ـج ـنــة ضـ ّـمــت
رؤســاء اللجان الدائمة في املجلسني،
الــوط ـنــي والـ ــواليـ ــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
قانونيني ،وأوكل رئاستها إلى نائبة
رئـ ـي ــس ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،بـ ــدريـ ــة س ـل ـي ـمــان،
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نائبًا إلى رئاسة البرملان .أهم ما ورد
فــي امل ــذك ــرة ،ال ـتــي تــا ب ـنــودهــا إنــابــة
عــن بقية الـنــواب ،رئيس حــزب «األمــة
الــوط ـنــي» ،عـبــد ال ـلــه م ـســار ،املطالبة
بـتـعــديــل املـ ــادة رق ــم  ،57ال ـتــي تسمح
ل ـلــرئ ـيــس ب ــال ـت ــرش ــح لـ ــدورتـ ــن ف ـقــط،
ّ
لتعدل بحيث تكون الدورات مفتوحة.
وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة
لــرئ ـيــس امل ـج ـلــس ،أن ف ـحــوى املــذكــرة
س ـت ـجــد اآلذان ال ـص ــاغ ـي ــة ،وال ـت ــأم ــل
والـ ـت ــدب ــر مـ ــن كـ ــل أع ـ ـضـ ــاء الـ ـب ــرمل ــان،
ممتدحًا ما ورد في املذكرة ،ومعتبرًا
إيــاهــا ذات تأثير واضــح على صــورة
الحكم في السودان.
وح ـ ــدد رئ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان ،ال ـث ــام ــن من
نـيـســان /أبــريــل املـقـبــل ،مــوعـدًا للنظر
ف ــي م ــا تــوص ـلــت إل ـي ــه ال ـل ـج ـنــة ،فيما
ب ــرر رئ ـيــس كـتـلــة «املــؤت ـمــر الــوطـنــي»
ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،ال ـخ ـطــوة ،ب ــأن الــرئـيــس
الـبـشـيــر هــو ال ـعــاصــم أله ــل ال ـســودان
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .م ـ ــن نــاح ـيــة
قــانــونـيــة ،يـعــد مـقـتــرح تـعــديــل بعض
مواد الدستور من قبل نواب البرملان،
أمرًا غير جائز بنص دستور السودان
االنتقالي لسنة  .2005يوضح الخبير
القانوني نبيل أديــب ،في حديث إلى
«األخ ـب ــار» ،أن «الــدسـتــور ال يتضمن
نصًا يجيز ألعضاء املجلس الوطني
املطالبة بتعديل أيــا من م ــواده» .غير

مقترح تعديل
المواد من قبل
النواب أمر غير جائز
ّ
بنص دستور السودان

أن الئـحــة «املـجـلــس الــوط ـنــي» ،كفلت
ه ـ ــذا الـ ـح ــق ل ـن ــواب ـه ــا ،ف ـي ـمــا اش ـت ــرط
الدستور أن يبادر رئيس الجمهورية
الـتـعــديــل فــي م ــواده ،بـشــرط أن يــودع
مقترحاته للتعديل فــي الـبــرملــان قبل
شـهــريــن مــن تــداولـهــا« ،وب ـهــذا ،يكون
التعديل املقترح من قبل بعض نواب
الـبــرملــان ،ال يتفق مــع الدستور » كما
يؤكد أديب.
يـ ـ ــرى مـ ــراق ـ ـبـ ــون أن مـ ـقـ ـت ــرح ت ـعــديــل
الـ ــدس ـ ـتـ ــور لـ ـضـ ـم ــان دي ـ ـمـ ــومـ ــة ح ـكــم
البشير ،يجهض أي محاولة للتداول
الـسـلـمــي لـلـسـلـطــة ،ال ــذي نــص عليها
الدستور ،مثلما كانت أبرز مخرجات
«ال ـحــوار الــوطـنــي» ،ال ــذي رع ــاه حــزب
«املؤتمر ّالوطني» الحاكم .في اتجاه
ـواز ،وق ـ ـ ــع  250مـ ــن ك ـ ـ ـ ــوادر ح ــزب
مـ ـ ـ ـ ـ ٍ

«امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي» املـ ـع ــارض ،على
مــذكــرة لـلـضـغــط عـلــى رئ ـيــس الـحــزب
عـلــي ال ـحــاج ،ليتخذ ال ـحــزب املـشــارك
بعدد من النواب في املجلس الوطني
وم ـج ـلــس الـ ــواليـ ــات ،مــوق ـفــا واض ـحــا
تـ ـج ــاه م ـق ـت ــرح ــات ت ـع ــدي ــل ال ــدس ـت ــور
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـ ـ ـ ــدورات ت ــرش ـي ــح رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة« ،ول ـت ـحـ ّـمــل امل ـســؤول ـيــة
ف ــي وج ــه االن ـه ـي ــار ال ـع ـب ـثــي ،وإع ــان
مــوقــف رافـ ــض ،ب ــل م ـنــاهــض ،إلع ــادة
ترشيح البشير» .وقــاد تيار «ســودان
امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،ال ـ ـ ــذي أعـ ـل ــن م ـن ــذ وق ــت
مبكر خوض االنتخابات املقبلة على
م ـس ـت ــوى رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،عـبــر
مــرش ـحــه عـ ــادل ع ـبــد ال ـع ــاط ــي ،حملة
لجمع مـلـيــون تــوقـيــع فــي مــدة زمنية
ال تتعدى شهرًا ،ملناهضة املقترحات
ال ـخ ــاص ــة ب ـت ـعــديــل ال ــدسـ ـت ــور ،ال ـتــي
يتبناها «املؤتمر الوطني» ،وتكوين
كتلة من املواطنني الداعمني للتغيير
في السودان ،رافعني شعار «ال لتعديل
الدستور لترشيح البشير».
وسـبــق هــذه الـتـعــديــات املتوقعة في
دسـتــور الـبــاد ،تعديالت داخلية في
ال ـن ـظ ــام األسـ ــاسـ ــي لـ ـح ــزب «امل ــؤت ـم ــر
الوطني» الحاكم ،خالل مؤتمر شورى
الحزب ،الــذي التأم في آب /أغسطس
امل ــاض ــي ،ت ـهــدف إل ــى الـسـمــاح للرجل
بالترشح ل ــدورة رئاسية جــديــدة في
انتخابات .2020

يسعى الحزب الحاكم ،أيضًا ،إلى توسيع صالحيات الرئيس (أ ف ب)

تونس

الحكومة في مواجهة النقابات :تصعيد مفتوح
ّ
تجمع آالف أساتذة
التعليم الثانوي في الشارع
الرئيسي في العاصمة
تونس ،أمسّ ،
منددين
برفض وزارة التربية زيادة
ومنحهم .ويأتي
رواتبهم ِ
ذلك ضمن زخم نقابي
شامل ،إذ يهدد االتحاد
العام للشغل ،بشن إضراب
عام بداية العام المقبل
يطرح الجانب الحكومي
حتى اآلن خفض نسبة
الضرائب على الرواتب
(األناضول)

ف ـ ـ ــي األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة،
ّ
شكلت األزم ــات املتتالية بــن نقابة
الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي ووزارة الـتــربـيــة،
أبـ ــرز ال ـخــافــات ف ــي ال ـب ــاد .ال يـكــاد
ي ـخ ـلــو ع ـ ــام دراس ـ ـ ــي م ــن إض ــراب ــات
واحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات وصـ ـ ـل ـ ــت إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ّـد
التخلي ،كما فــي الـعــام املــاضــي ،عن
وزير التعليم السابق ،ناجي جلول،
بطلب من النقابة.
ه ــذا ال ـع ــام ل ــم ي ـكــن اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء ،فــرغــم
ّ
تـ ـح ــق ــق عـ ـ ــدد م ـ ــن امل ـ ـطـ ــالـ ــب ،ص ـ ـ ّـرح
ال ـك ــات ــب الـ ـع ــام ل ــ«ال ـج ــام ـع ــة ال ـعــامــة
للتعليم الثانوي» ،أسعد اليعقوبي،
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـص ـ ـيـ ــف ،ب ـ ـ ــأن ال ـس ـن ــة
ال ــدراس ـي ــة «س ـت ـكــون س ــاخ ـن ــة» .كــان
األمــر كذلك ،فعقب جلسات تفاوض
ف ــاشـ ـل ــة ،ط ــالـ ـب ــت خ ــالـ ـه ــا ال ـن ـق ــاب ــة
ّ
بمضاعفة بعض املنح وخفض سن
اإلحالة على التقاعد من  60عامًا إلى
( 57بشرط ُتحقق  35عامًا من العمل
ال ـف ـع ـل ــي) ،ن ـف ــذ إضـ ـ ــراب خـ ــال ي ــوم،

وأع ـلــن الـيـعـقــوبــي أن جـمـيــع أشـكــال
ال ـت ـص ـع ـيــد مـ ـط ــروح ــة ،و ُم ـ ــن بـيـنـهــا
«عام دراسي أبيض» ،ثم نفذ إضراب
ـان شمل أيضًا قطاعات أخــرى من
ثـ ٍ
الــوظ ـي ـفــة ال ـع ـمــوم ـيــة ،ض ـمــن تـحــرك
أوسع ّالتحاد الشغل.
لــم يـخــف الـضـغــط كـثـيـرًا ،وبــاقـتــراب
مــوعــد امـتـحــانــات «ال ـثــاثــي األول»،
ق ــررت الـنـقــابــة مـقــاطـعـتـهــا ،وه ــو ما
حـصــل بنسبة كـبـيــرة ،رغ ــم أن عــددًا
آخـ ــر م ــن األسـ ــاتـ ــذة ل ــم يـسـتـجـيـبــوا
لـ ـل ــدع ــوة ال ـ ـتـ ــي اعـ ـتـ ـب ــروه ــا خ ـط ــوة
م ـب ــال ـغ ــا ف ـي ـه ــا .رغ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،ت ــواص ــل
الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد ،حـ ـي ــث دخ ـ ـ ــل ع ـ ـ ــدد مــن
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة فـ ــي اعـ ـتـ ـص ــام ــات داخـ ــل
«املندوبيات الجهوية للتربية» التي
تنظم التعليم.
فــي األث ـن ــاء ،يــواص ــل االت ـح ــاد الـعــام
ال ـت ــون ـس ــي ل ـل ـش ـغــل م ـف ــاوض ــات ــه مــع
ال ـح ـكــومــة ح ــول رف ــع امل ـع ــاش ــات في
ال ــوظ ـي ـف ــة ال ـع ـمــوم ـيــة ك ـك ــل ،وي ـه ـ ّـدد

ّ
ب ـش ــن إضـ ـ ــراب عـ ــام يـ ــوم  17كــانــون
ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر امل ـق ـبــل ،إن ل ــم يـجـ ِـر
ّ
ال ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى ح ــل ي ـعــوض خ ـســارة
املوظفني التي سببها التضخم .إذن،
ي ـبــدو امل ـس ــار ال ـت ـفــاوضــي م ــزدوج ــا،
بــن نقابة التعليم الـثــانــوي ووزارة
التربية من جهة ،واملركزية النقابية
وال ـح ـك ــوم ــة ،م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة .ه ــذه
االزدواجـ ـ ـي ـ ــة خ ـل ـقــت ش ــرخ ــا بـ ــدأ في
األع ـ ـ ــوام امل ــاض ـي ــة ،وي ـت ـش ــدد ال ـي ــوم،
بني املكتب التنفيذي التحاد الشغل
ّ
كـكــل ومـكـتــب الـنـقــابــة .قـبــل أســابـيــع،
رف ــض األمـ ــن ال ـع ــام لـلـمـنـظـمــة ،نــور
الــديــن الطبوبي ،فتح أب ــواب املقرات
ال ـج ـهــويــة لــات ـحــاد أمـ ــام األس ــات ــذة،
حـتــى ي ـن ـفــذوا اع ـت ـصــامــات داخـلـهــا،
كــذلــك رف ــض تــوفـيــر دع ــم لوجستي
لهم ،لحشد األنصار من كامل البالد.
أدى كــل ذل ــك إل ــى تـ ّ
ـوجــه متظاهرين
ّ
يوم أمس إلى ّ
املقر املركزي للمنظمة
في العاصمة ،حيث رفعوا شعارات
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يهدد «االتحاد العام
للشغل» بإضراب عام
الشهر المقبل

ن ــددت بـمــواقــف األم ــن ال ـعــام ،وعــدم
دعمه لهم على النحو الذي يطلبونه.
من جهتها ،تدافع وزارة التربية عن
قراراتها بحجة الوضع االقتصادي
ال ـص ـع ــب الـ ـ ــذي تـ ـم ـ ّـر بـ ــه ال ـ ـبـ ــاد ،إذ
ترفض رفع أجــور األساتذة بالشكل
الــذي تطلبه النقابة ،وتـهــدد بحسم
أيـ ـ ــام اإلض ـ ـ ـ ــراب .أمـ ــا ف ــي م ــا يـخــص
ّ
مطلب خـفــض س ــن الـتـقــاعــد ،فتقول
إن امل ـ ـسـ ــألـ ــة ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوزهـ ــا وت ـش ـم ــل

وزارات أخــرى .ويجدر التنويه هنا،
إلــى أن الحكومة قدمت إلــى البرملان
ّ
مشروعًا لرفع ســن التقاعد بعامني
إج ـب ــاري ــا وث ــاث ــة أعـ ـ ــوام اخ ـت ـيــاريــا،
ويمكن أن يصل التمديد إلى خمسة
ّ
أعوام أخرى (أي إلى سن السبعني)،
وذلك ضمن خطة إلصالح صندوقي
ّ
االجتماعي اللذين
التقاعد والضمان
يعانيان من عجز مزمن ونقص في
السيولة.
أما الحكومة ككل ،فقد وجــدت نفسها
ف ــي م ـ ــأزق ،إذ ال يـمـكـنـهــا ـ ـ م ــن ج ـهــة ـ
رفــع أجــور املوظفني العموميني ،نظرًا
اللتزامها ـ تجاه صندوق النقد الدولي
(املـ ـق ــرض الــرئ ـي ـســي ل ـل ـبــاد) ـ ـ خفض
الـنـفـقــات الـعــامــة ،وال تــريــد مــن ناحية
ثانية خلق حالة عداء مع االتحاد العام
التونسي للشغل .ما يطرحه الجانب
الحكومي حتى اآلن هــو الخفض في
ن ـس ـبــة الـ ـض ــرائ ــب ع ـل ــى ال ـ ــروات ـ ــب ،مــا
يعني رفعها عمليًا ،لكن يرفض اتحاد

الشغل هذا اإلجــراء ألنه ال تترتب عنه
زيادة يقع احتسابها في التقاعد.
ورغــم أن املطالبات في القطاع العام
هــي أب ــرز الـتـحــديــات الـتــي تواجهها
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،إال أنـ ـ ـ ــه ت ـ ــوج ـ ــد أي ـض ــا
احتجاجات في قطاعات حرة .يطالب
املحامون و«ع ــدول اإلش ـهــاد» ،وعــدد
آخ ــر م ــن ال ـق ـطــاعــات املــرتـبـطــة بهما،
بــالـتـخـلــي عــن فـصــل ورد فــي قــانــون
املالية للعام املقبل ،إذ يقول هؤالء إنه
يـهـ ّـدد السر املهني الــذي ُيـ َـعـ ّـد إحــدى
أهـ ــم خ ـصــائــص ع ـم ـل ـهــم ،ويـ ـه ــددون
بتصعيد احـتـجــاجـهــم .مــن جهتها،
ت ـق ــول ال ـح ـكــومــة وك ـت ــل بــرملــان ـيــة إن
ال ـف ـصــل امل ـع ـنــي ي ـه ــدف إلـ ــى إض ـفــاء
ش ـفــاف ـيــة أكـ ـب ــر ع ـل ــى م ـع ــام ــات تـلــك
القطاعات ،التي تشهد تهربًا ضريبيًا
معتبرًا ،وال ّ
يمس السر املهني ،حيث
ينص على حماية محتوى املعامالت
بني املهنيني وزبائنهم.
(األخبار)

حبس اإلسكندراني
 10سنوات
بسبب تحقيق
في «األخبار»!
أدانـ ـ ـ ـ ــت املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
مـصــر الـكــاتــب وال ـبــاحــث إسماعيل
اإلسكندراني في القضية املعروفة
باسم «لـجــان اإلخ ــوان اإللكترونية»
جـ ّـراء موضوع نشره في «األخبار»
قـ ـب ــل س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،يـ ـتـ ـح ــدث فـ ـي ــه عــن
األوضـ ــاع فــي شـبــه جــزيــرة سيناء.
وأودعت «العسكرية» حيثيات الحكم
الـ ـص ــادر ف ــي أيـ ـ ــار /م ــاي ــو امل ــاض ــي،
بحبس اإلسـكـنــدرانــي  10سـنــوات،
بـ ــدعـ ــوى أن ـ ــه ك ـت ــب فـ ــي «األخ ـ ـبـ ــار»
مستعرضًا وقائع «نسب ارتكابها
إلـ ــى ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــةَ ،
وصـ ـ َّـو َرهـ ــا
كمعتدية على أهالي شمال سيناء،
ب ــادع ــاء ارت ـك ــاب ـه ــا ج ــرائ ــم ضــدهــم
كاالستيالء على ممتلكات وأمــوال،
ووص ـ ـف ـ ـهـ ــا ب ـ ـع ـ ـبـ ــارة «اسـ ـتـ ـب ــاح ــة
الـ ـق ــوات ال ـن ـظــام ـيــة ل ـب ـيــوت ال ـس ـكــان
وأم ــوالـ ـه ــم» ،وه ــو م ــا رأتـ ــه املحكمة
م ـخ ــال ـف ــا ل ـل ـح ـق ـي ـقــة .وج ـ ـ ــاء ضـمــن
ُ
الالئحة
اتهام إسماعيل باالنضمام
إل ــى ج ـمــاعــة «اإلخ ـ ـ ــوان املـسـلـمــون»
املـحـظــورة ،وأن ــه «اش ـتــرك فــي اتفاق
جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات
تـخــريــب املمتلكات الـعــامــة ،وتأليف
ع ـص ــاب ــة ق ــاوم ــت ب ــال ـس ــاح رج ــال
السلطة الـعــامــة فــي تنفيذ الـقــوانــن،
بـ ــأن اتـ ـح ــدت وانـ ـصـ ـه ــرت إرادتـ ـه ــم
جميعًا ،واتفقوا في ما بينهم على
ن ـش ــر م ـن ــاط ــق ت ـم ــرك ــز وت ـح ــرك ــات
ال ـقــوات املسلحة فــي منطقة سيناء
عـلــى مــوقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي».
أي ـضــا ،ورد فــي حيثيات الـحـكــم أن
تحريات جهاز األمن الوطني («أمن
ال ــدول ــة» ســاب ـقــا) أث ـب ـتــت مـشــاركـتــه
ف ــي «ال ـل ـج ــان اإلل ـك ـتــرون ـيــة لتنظيم
اإلخ ـ ــوان فــي غ ـضــون يـنــايــر 2012
على موقع فايسبوك ،لترويج بعض
املزاعم واألخبار املغلوطة التي تشير
إلــى قيام الـقــوات املسلحة بعمليات
عـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـ ــي س ـ ـي ـ ـنـ ــاء بـ ـغ ــرض
اس ـت ـه ــداف أهــال ـي ـهــا ،ون ـش ــر صــور
بـعــض امل ـنــازل الـخــاصــة بالعناصر
ال ـج ـهــاديــة بـعــد تــدمـيــرهــا واالدع ـ ــاء
أنها منازل أهالي سيناء الرافضني
واملـ ـن ــاهـ ـض ــن ل ـس ـي ــاس ــات الـ ـق ــوات
املسلحة».
وقــالــت املحكمة إنــه ُعـثــر فــي هاتف
اإلس ـك ـنــدرانــي عـلــى رســائــل نصية
مـ ـتـ ـب ــادل ــة ب ـي ـن ــه وبـ ـ ــن ع ــامـ ـل ــن فــي
قناة «الـجــزيــرة» تــدور حــول إجرائه
م ـقــابــات تـلـفــزيــونـيــة مـقــابــل مبالغ
مــال ـيــة ،كـمــا ح ــوى ج ـهــاز الــابـتــوب
الـخــاص بــه خــرائــط تفصيلية لشبه
ج ــزي ــرة س ـي ـنــاء ،ومـقـطـعــا م ـصــورًا
ل ـ ـنـ ــدوة ألـ ـق ــاه ــا بـ ـعـ ـن ــوان «الـ ـجـ ـه ــاد
ب ــن خ ـطــاب ال ـج ـيــش وأيــد َيــولــوج ـيــة
تنظيم الــدولــة» ،قــالــت إنــه ثـبــت فيها
اسـتـعــراض املتهم كيفية استخدام
الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ـخ ـط ــاب الــدي ـنــي
«املتطرف».
(األخبار)
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قضية

إن ذل ــك ق ــد يـعـنــي بـبـســاطــة احـتـمــال
خسارة دولة أخرى كبيرة ثانية بعد
بريطانيا من سجل عضوية االتحاد
املحتم ّأنه
األوروب ـ ّـي ،األمــر الــذي من
ّ
سيتسبب فــي تشجيع آخــريــن على
الـقـفــز مــن السفينة وف ــرط «السبحة
الــزرقــاء» بالكامل ،وتلك مخاطرة لن
تـقــدم بــرلــن أو بــاريــس ـ ـ وهـمــا قـ ّـوة
االتحاد الدافعة ـ ـ على أخذها في ظل
ّ
الـتـحــديــات الــداخ ـلـ ّـيــة الـصـعـبــة التي
ّ
الليبرالية الحاكمة
تعيشها األحزاب
ّ
فيهما ،والـتــي أنـهــت عمليًا إمكانية
ّ
األملانية أنجيال
استمرار املستشارة
ـا ،وتـكــاد
ـ
ب
ـ
ق
ـ
ت
ـ
س
ـ
م
مـيــركــل فــي الـحـكــم
ً
تـطـيــح إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون م ــن س ـ ّـدة
ّ
الفرنسية في مدى قريب.
الرئاسة

«القوميون» ّ
يؤجلون معركة مواجهة مصاعب البالد ويغرقونها في مزيد من الديون وااللتزامات (أ ف ب)

بروكسل لمصلحتهم نتيجة «بريكست»
يراهن حكام
إيطاليا الجدد على اختالل الميزان التفاوضي مع ّ
ّ
البريطاني ،ويستمرون في تأجيل اإلصالحات االقتصادية المستحقة ،لكنهم بسياساتهم المتهورة
ّ
يقودون البالد نحو ّ
مستقبلية تامة للدائنين على النسق الذي انتهت إليه الجارة أثينا منذ مدة
تبعية

ّ
جولة أوروبية من الشراب المر :من أثينا إلى روما

ّ
ّ
عن إيطاليا وقومية المتسولين
لندن ــ سعيد محمد
أشعلت رواية جديدة تروي تفاصيل
موثقة عن حياة بينيتو موسوليني
( )1945 – 1883زع ـ ـيـ ــم ال ـت ـج ــرب ــة
اإليطالية في النصف ّ
ّ
األول
الفاشية
م ــن الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن أج ـ ــواء ال ـجــدل
ّ
ّ
اإليطالية،
الجمهورية
السياسي في
قمة قائمة
منافس
دون
وتسلقت من
ّ
ّ
أكثر الكتب مبيعًا منذ بضعة أسابيع
وال تــزال ،فــي حــن ســارعــت دور نشر
ّ
عاملية عـ ّـدة الــى شــراء حقوق نشرها
ب ـع ـ ّـدة ل ـغــات وأي ـض ــا لـتـحــويـلـهــا إلــى
فيلم سينمائي .وعـلــى الــرغــم مــن أن
الــروايــة ،الـتــي كتبها أسـتــاذ جامعي
إيـطــالـ ّـي غير مـعــروف خ ــارج الــدوائــر
األكـ ــادي ـ ـمـ ـ ّـيـ ــة ،م ـت ـخ ـمــة ب ـم ـق ــاط ــع مــن
نـصــوص تــاريـخـ ّـيــة وثــائـقـ ّـيــة الطابع
نقاد كثيرون بأنها ضعيفة
ووصفها ّ
أدبيًا وليست دقيقة في سرد األحداث،
إال أنـهــا تنجح فــي تسجيل األج ــواء
املضطربة التي كانت تعصف بالبالد
عشرينيات القرن املاضي وقت بداية
ص ـ ـعـ ــود «ال ـ ــدوتـ ـ ـش ـ ــي» ومـ ـح ــاوالت ــه
الـحـثـيـثــة لـبـعــث إي ـطــال ـيــا م ــن جــديــد
ّ
إمبراطوري ًة تهيمن على إقليم البحر

األبـ ـي ــض امل ـت ــوس ــط ك ـ ّـل ــه ،وتـسـتـعـيــد
أمـجــاد الـ ّـرومــان الـقــدمــاء .وال شـ ّـك أن
كثيرًا من ّ
القراء اقتنوا الرواية إعجابًا
ّ
بشخصية الزعيم الــراحــل ،وال
منهم
سـ ّـي ـمــا ف ــي ظ ــل أج ـ ــواء ع ـ ــودة املـ ــزاج
ّ
الفاشي إلــى البالد ومشاركة اليمني
املتطرف للسلطة فيها .لكن ربما وهم
يستكشفون تـفــاصـيــل حـيــاة الزعيم
ـاال إلــى حقيقة أن الـ ّـروايــة
لــن يلقوا بـ ً
ّ
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ت ـس ـج ــل بـ ــأمـ ــانـ ــة ال ـج ـه ــد
الخارق الــذي بذله «الدوتشي» أثناء
تــول ـيــه م ـنــاصــب ق ـي ـ ّ
ـادي ــة ف ــي ال ــدول ــة
ّ
ّ
اإليطالية لتسوية األوضاع الكارثية
ّ
ال ـتــي كــانــت تعيشها الـبـيــروقــراطــيــة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ـ ّـيـ ــة ،وبـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ل ـن ــاح ـي ــة
ّ
ـام ــة
ت ـص ـح ـيــح وض ـ ــع املـ ـي ــزان ــي ــة ال ـع ـ ّ
كلي ودائــم ومتوارث.
املصابة بعجز ّ
موسولوني كان مدركًا تمامًا لحقيقة
ّ
اإلمبراطوريات يحتاج وقبل
أن بناء

كل شيء إلى استقالل اقتصادي ألن
املتسولني بالطبع ال يمتلكون قرارهم
ّ
السياسي ،وعليهم دائمًا أن يتقبلوا
ما يطرحه عليهم املحسنون من دون
نقاش.
هـ ـ ــذه ال ـح ـق ـي ـق ــة يـ ـب ــدو ّأن ـ ـهـ ــا غــائ ـبــة
تمامًا عن أذهــان سياسيي التحالف

الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـك ــم إي ـط ــال ـي ــا
ه ــذه ّ
األي ـ ــام (حــركــة الـخـمــس نـجــوم)
وش ــري ـك ــه ح ـ ــزب ال ـ ّـرابـ ـط ــة الـيـمـيـنــي
املتطرف ،إذ إن سياسة هذا التحالف
االق ـت ـصــاديــة ـ ـ ـ ـ ورغـ ــم ك ــل الـقــرقـعــات
ال ـق ــوم ـ ّـيــة ال ـصــاخ ـبــة غ ـيــر امل ـع ـهــودة
ّ
جمهورية  1946ـ ـ متجه وبشكل
منذ
ّ
متزايد نحو تــوريــط ميزانية البالد
بمزيد من العجز والتزامات اإلنفاق
ال ــزائ ــد إلرض ـ ــاء جـمـهــور ناخبيهما

سلوك حكام روما المراوغ
في ظالل «بريكست» يعكس
قصر نظر استراتيجيًا
ّ
باملسؤولية
دونما إظهار أي إحساس
تجاه مهمة وضع إيطاليا على سكة
االس ـت ـقــرار االق ـت ـص ــادي ،األم ــر الــذي
وص ـفــه ب ـعــض امل ــراق ـب ــن بــأنــه أشـبــه
ّ
بقومية متسولني.
هـ ــذا ال ـس ـل ــوك امل ـت ـه ــور وال ـ ـ ــذي عـلــى
نحو مــا يتحدى توجيهات االتحاد
األوروب ــي الـصــارمــة لـلــدول األعـضــاء

بتقليص عجز ميزانياتها إلــى أقل
ّ
ـأت م ــن قـنــاعــة
م ــن  %2.5س ـنــويــا م ـت ـ ّ
ّ
هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـسـ ــاسـ ــة بـ ـ ـ ــأن املـ ـف ــوض ــي ــة
األوروب ـ ّـي ــة لــن تسمح بـسـقــوط دولــة
مـهـ ّـمــة مـثــل إيـطــالـيــا بـسـبــب عجزها
املــالـ ّـي فحسب ،وأنها ال بـ ّـد ستندفع
ف ــي ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب إلنـ ـع ــاش رجــل
أوروبا املريض وإمداده باملساعدات.
التحالف الحاكم في روما في رهانه
هذا يغمض أعينه تمامًا عن التجربة
املذلة التي عاشتها جارتهم اليونان
ّ
في السنوات القليلة املاضية والتي
ان ـت ـهــت ب ــال ــدول ــة ال ـي ــون ــان ـ ّـي ــة م ـجـ ّـرد
ق ـشــرة خــارجـ ّـيــة ملـسـتـعـمــرة مملوكة

بالكامل مــن قبل االت ـحــاد األوروب ــي
(أمل ــان ـي ــا تـ ـح ــديـ ـدًا) ،وذل ـ ــك م ــن خــال
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن الـ ـ ــزاويـ ـ ــة ال ـح ــرج ــة
ال ـت ــي ت ـج ــد ب ــروك ـس ــل ف ـي ـهــا نـفـسـهــا
ب ـع ــد قـ ـ ــرار ب ــري ـط ــان ـي ــا ال ـت ـخ ـ ّـل ــي عــن
عضويتها في االتـحــاد إثــر استفتاء
«ب ــري ـك ـس ــت» واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـعـمـلـ ّـيــة
التي تقوم بها لندن في هذا االتجاه،
ّ
املفوضية أو بغير
ســواء باتفاق مع
اتـفــاق .فــا أحــد عــاقــل فــي كــل أوروبــا
الـ ـي ــوم ي ـجــد أن ال ــوق ــت م ـنــاســب في
هــذه اللحظة لتأديب اإليطاليني ،إذ

ال أح ـ ــد ي ـع ـلــم ب ــال ـت ــأك ـي ــد ف ــي م ــا إذا
ك ــان ســاســة إيـطــالـيــا ال ـجــدد مــدركــن
ل ـ ـخ ـ ـطـ ــورة تـ ـج ــاهـ ـلـ ـه ــم ل ـل ـم ـص ــاع ــب
الـبـنـيــويــة الـتــي تعانيها ال ـبــاد منذ
عقدين أو أكثر ،إذ إن سلوكهم املراوغ
ف ــي ظ ــال «بــري ـك ـســت» يـعـكــس قصر
نـظــر اسـتــراتـيـجـيــا ،وسـعـيــا مـتـهـ ّـورًا
ّ
قومية
مــن تـحــالــف متبجحني ب ـعــزة
فــارغــة للتمسك بــالـسـلـطــة ّمــن خــال
تــأجـيــل األزمـ ــات عـبــر ضــخ مــزيــد من
األمـ ــوال الـتــي ال يمتلكونها ،ودائـمــا
ّ
املستقبلية التي
على حساب األجيال
ستجد بعد فــوات الــوقــت أنها ورثــت
جباال من الديون التي تترجم أساسًا
ً
ـازال عــن الـ ّـس ـيــادة لـحـكــم الــدائـنــن
ت ـن ـ ً
وخ ـضــوعــا أله ــوائ ـه ــم .فــ«بــريـكـســت»
سينتهي بشكل أو بآخر خالل العام
الـحــالــي ،وستبقى سـيــاســات ميركل
على ما هي لبعض الوقت حتى وإن
خلفها سياسي صغير من أجوائها.
ّ
الفرنسية مع
السلطة
كما أن صــدام ّ
فقراء البالد سيحسم غالبًا ملصلحة
النخبة ذاتها ،سواء بوجود ماكرون
أو غ ـي ــاب ــه ،وه ـ ــذا يـعـنــي ب ــال ـض ــرورة
اح ـت ـمــال أن تستعيد بــروك ـســل روح
املـ ـب ــادرة م ـج ــددًا وت ــذي ــق اإليـطــالـيــن
بـعـضــا م ــن ال ـش ــراب املـ ـ ّـر الـ ــذي سقته
ّ
ّ
األوروبية ال
فاملفوضية
لليونانيني.
تتعاطى األوهام التي يعتاش عليها
اإليـ ـط ــالـ ـي ــون وي ـ ـب ـ ــررون مـ ــن أج ـل ـهــا
مـصــاعـبـهــم امل ــال ـ ّـي ــة امل ـت ـفــاق ـمــة ،وهــي
ل ــم ت ـعــد ت ـجــد ف ــي تـحـمـيــل «الـ ـي ــورو»
ـوال
وزر ع ـجــز امل ـي ــزان ـي ــات عـ ــذرًا مـقـبـ ً
مــن روم ــا ،إذ إن عـشــريــن عــامــا كانت
أك ـثــر م ــن كــاف ـيــة لـلـقـيــام بــإصــاحــات
ّ
ّ
ّ
منهجية لتجاوز أي آثار
اقتصادية
ّ
ّ
تخلي الجمهورية
سلبية
نشأت جراء ّ
ّ
اإلي ـط ــال ــي ــة ع ــن ل ـيــرت ـهــا وال ـت ـحــاق ـهــا
بالعملة األوروب ـ ّـي ــة املــوحــدة .كما أن

ادعاءات اإليطاليني بأن أوروبا تخلت
عـنـهــم فــي مــواجـهــة مــوجــة الــاجـئــن
ّ
القارة
األخـيــرة التي اجتاحت أرجــاء
ل ــم ت ـعــد تـقـنــع ب ــدوره ــا أح ـ ـدًا بـعــدمــا
ن ـج ـحــت ال ـس ـي ــاس ــات ال ـقــاس ـيــة الـتــي
اتخذتها الحكومة اإليـطــالـ ّـيــة أخيرًا
في تقليص الهجرة إلى حدود دنيا،
وهـ ــو ن ـج ــاح ق ــرأت ــه ب ــرل ــن وب ــاري ــس
على ّأنــه داللــة على التقصير الفادح
ّ
اإليطالية في مهمتها
من قبل الدولة
ّ
حماية ح ــدود أوروب ــا الجنوبية من

هجوم فقراء العالم الثالث البائسني.
إذًا ،هــؤالء القوميون املزيفون الذين
يتاجرون بإيطاليا عظيمة من جديد
ويدعون استدعاء تراث موسوليني
ليسوا في حقيقتهم مختلفني جذريًا
ّ
الليبرالية التي سبقتهم
عن النخبة
ف ــي الـسـلـطــة ،وه ــم بـشــرائـهــم الــوقــت
مستفيدين مــن ال ـت ـحـ ّـول املــؤقــت في
توازن القوى التفاوضي مع بروكسل
نـتـيـجــة «بــري ـك ـســت» ّإن ـم ــا يــؤجـلــون
م ـع ــرك ــة م ــواجـ ـه ــة م ـص ــاع ــب ال ـب ــاد
ّ
الحقيقية ويغرقونها فــي مــزيــد من

الديون وااللتزامات على نحو يسير
في اتجاه معاكس تمامًا ملا يبيعونه
لـلـجـمـهــور اإلي ـط ــال ـ ّـي م ــن م ـعــزوفــات
الـسـيــادة واالسـتـقــال .ومــا لــم تتنبه
الطبقات املهمشة لحقيقة ادع ــاءات
هـ ــذه ال ـف ـئ ــة م ــن ال ـن ـخ ـبــة اإلي ـط ــال ـ ّـي ــة
وتولت إدارة دولتهم
التي خدعتهم
ّ
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة ب ـن ـث ــره ــا وع ـ ــود
ال ـت ـغ ـي ـي ــر والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ال ـف ـس ــاد،
ف ــإن حـلــم إم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة مــوســولـيـنــي
ال ـق ــدي ــم ك ـمــا آم ـ ــال ج ـيــل اإلي ـطــال ـيــن
ال ـش ـبــاب سـيـنـتـهـيــان كــاه ـمــا حتمًا
كتراجيديات إغريقيّة حزينة أخرى.
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رشيد
الخالدي

ً
• إدارة دونالد ترامب أضعف كثيرا من السابق
• فقدت السعودية موقعها كقطب
إقليمي ودولي في المدى المنظور
إدارة دونالد ترامب واقعة تحت ضغوط
متزايدة في الواليات املتحدة ،وهي
باتت ،حسب رشيد الخالدي« ،أضعف
بكثير من السابق لعدة أسباب؛ أولها،
التحقيقات التي ال تقتصر على ما
ّ
سمي التدخل الروسي في االنتخابات،
بل تجاوزته الى التمويل غير القانوني
لحملة ترامب االنتخابية من قبل جهات مختلفة ،بينها
على ما يبدو أطراف عربية وإسرائيلية ،وإلى فضائح
أخرى ال عالقة لها بالشأن السياسي لكنها غير قانونية،
ً
ألن أمواال مخصصة للحملة االنتخابية استخدمت
ملغامرات نسائية خاصة للرئيس األميركي .هذا يضع
اإلدارة في موقع ضعف على املستوى الداخلي .حذفت
نيويورك تايمز املعلومة املتعلقة بالتمويل اإلسرائيلي،
لكن وسائل إعالم أخرى أوردته واألشخاص الذين قاموا
بالتمويل معروفون وارتباطهم بإسرائيل علني .سبب
آخر لضعف اإلدارة هو نتائج االنتخابات النصفية التي
أدت إلى خسارتها ملجلس النواب واحتفاظها بأغلبية
في مجلس الشيوخ نتيجة طبيعة النظام االنتخابي
األميركي وليس نتيجة حصولها على أغلبية بني أصوات
الناخبني .فمن أصل املئة مليون ناخب 55% ،صوتوا
ملصلحة الديموقراطيني و 45%ملصلحة الجمهوريني.
هذا دليل جديد على استياء الشعب من ترامب .هو ال
يزال يتمتع بقاعدة موالية قوية ،ما بني  40الى  ،42%الى
أن األغلبية معارضة له .العالقة الشخصية التي تربطه
وصهره وعائلته بامللك سلمان وابنه عامل وهن إضافي
بالنسبة إليه ازداد أهمية بعد اغتيال خاشقجي وحرب
اليمن .الغريب هو أن أهم اللوبيات في الواليات املتحدة،
لوبيات الطيران والسالح وشركات النفط ،التي كانت في
املاضي تتجاهل مثل هذه األحداث ،لم تعد تتدخل للدفاع
عن السعودية لعدم قدرتها أو عدم رغبتها ،وهو أمر
غير واضح حتى اآلن .تصدر اليوم مقاالت وتصريحات
تتعلق بنظام الحكم في السعودية وبأوضاعه الداخلية
وسياسته الخارجية ال سابق لها منذ بداية العالقات مع
السعودية سنة  ،1933أول حليف للواليات املتحدة قبل
إنشاء الكيان الصهيوني وقبل تركيا».
الكثير من املواقف األميركية حيال السعودية يكتنفه
الغموض وتتعدد حوله التأويالت« .جميع دوائر صنع
القرار واألقطاب االقتصاديني يريدون استمرار العالقات
مع السعودية ،وهناك إجماع على ضرورة بقاء النظام
امللكي بقيادة آل سعود .التحول الذي طرأ على طبيعة
الحكم بعد تسلم امللك سلمان للسلطة أزعج الكثيرين
ً
في الدولة العميقة األميركية ،مثال في وزارة الدفاع
وأجهزة االستخبارات ،بسبب تفرد امللك وولي العهد في
الحكم ،وهو تطور مستجد في هذا البلد منذ تأسيس
اململكة من قبل امللك عبد العزيز .بعد وفاته عام ،1953
أضحى أقطاب العائلة شركاء في الحكم وصناعة القرار
الذي كان جماعيًا عائليًا .منذ تسلم امللك سلمان ،غدا
القرار فرديًا وتم تحجيم جميع أقطاب العائلة اآلخرين
بعد إزاحتهم من جميع املناصب الحساسة كالدفاع
واالستخبارات ووزارتي الداخلية والخارجية .آل نايف
وفيصل وسلطان وعبد الله وفهد ،أي أبناء ُ امللوك
الذين احتلوا مواقع مهمة في تركيبة السلطة ،أبعدوا

أجراها وليد شرارة
تجري الرياح بما ال يشتهيه الرئيس دونالد ترامب .احتدام الصراع الداخلي األميركي بينه
وبين الدولة العميقة ،وما ينجم عنه من تحقيقات وفضائح تتعلق به ،واالنتكاسة
التي تعرض لها في انتخابات الكونغرس ،وأخيرًا «قضية خاشقجي» ،و«اكتشاف» جريمة
حرب اليمن من قبل الرأي العام األميركي والعالمي ،وتداعياتهما على موقع حليفه
السعودي محمد بن سلمان ،جميعها تطورات أدى تضافرها إلى إضعاف إدارته بقوة
وبسرعة .خطابه الناري في القضايا الدولية وتهديداته ضد الصين أو إيــران ،التي يزعم
فريقه أنه بلور االستراتيجية المالئمة «الحتوائها» ال تغير من هذا الواقع في شيء .لكن
ضعف اإلدارة األميركية ،وانهيار مخطط رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو ،الضعيف أيضًا،
النشاء تحالف إسرائيلي ـ ـ أميركي ـ ـ خليجي لمواجهة إيران وإعادة صياغة اإلقليم هي
عوامل قد تدفع األخير إلى خطأ في الحسابات وقرارات غير عقالنية بالهروب الى الحرب.
المؤرخ والمفكر الفلسطيني رشيد الخالدي ،األميركي المولد واللبناني المنشأ حتى االجتياح
اإلسرائيلي عام  ،1982الحائز كرسي إدوار سعيد للدراسات العربية المعاصرة في جامعة
كولومبيا ومدير مجلة الدراسات الفلسطينية في الواليات المتحدةّ ،
قدم لـ«األخبار» قراءته
لخلفيات هذه التطورات ومآالتها المحتملة

وتمت إعادة هيكلة لبنية النظام ً
بناء على تصور امللك
وولي العهد وفريقهما املقرب .وعلى األغلب ،فإن مثل
هذا التصور ،وما سبقه من تغييرات ،تم التخطيط له
منذ زمن ليس بقريب .أزعجت هذه التحوالت أوساطًا
وازنة في الواليات املتحدة ألن النظام في السعودية بات
ّ
مسن ،يعاني مشكالت صحية ،وعلى
يرتكز على ملك
ابنه املفضل واملدلل ،العديم الخبرة في شؤون السياسة
والحكم وفي أوضاع العالم ،وامليال إلى املغامرات ،وهو
األمر األخطر .حسب معلوماتي ،فان ولي العهد ،قبل
شن الحرب على اليمن ،طلب من هيئة األركان السعودية
إعداد خطة للتدخل في هذا البلد .وعندما قدمت له
خطتها ،التي افترضت أن الحرب ستكون شديدة
الصعوبة وعالية الكلفة ،قرر تنحية بعض أعضائها
من مناصبهم واستبدلهم برجاالته للمباشرة بالحرب
مهما كان الثمن .هذا مثال على التفرد والرعونة
ً
واستعداد للمغامرة لم نر له مثيال منذ أيام امللك عبد
العزيز .السمة الغالبة للملوك السعوديني السابقني كانت
الحذر الشديد في قراراتهم وتصرفاتهم .حصار قطر
واغتيال خاشقجي أمثلة أخرى على التفرد وامليل
إلى املغامرة .أثارت هذه التطورات انزعاج بعض دوائر
الحكومة األميركية ،كوكالة االستخبارات املركزية ،التي
أدت شهادة مديرتها أمام مجلسي النواب والشيوخ إلى
هزة سياسية في أميركا .مداخلتها كانت سرية ،لكنها
سربت للرأي العام من خالل النواب والشيوخ الذين
تناولوا مضمونها املتناقض تمامًا مع مواقف اإلدارة
والرواية السعودية عن االغتيال ،وتشير الى وقائع
كانت خافية عن الجميع .اختار ترامب املديرة الحالية،
جينا هاسبل ،على عجل ألنه كان يريد إزاحة ريكس
تيلرسون من منصب وزير الخارجية وتعيني مايك
بومبيو ،مدير (سي آي ايه) السابق ،في مكانه .جميع
هذه الوقائع ،والشكوك واملخاوف التي تثيرها ،تشير
الى أن هناك إعادة تفكير داخل دوائر صنع القرار في
النظام األميركي بطبيعة العالقة مع السعودية من دون
الذهاب إلى حد إعادة النظر بالتحالف معها .وقد يكون
لعملية إعادة التفكير بداية تأثير ،مجرد بداية ،على
العداء إليران ،الذي كان محط إجماع في املرحلة السابقة.
ال يزال اإلجماع موجودًا لدى الجمهوريني ،ولدى الذين
يمكن تسميتهم الجناح املؤيد إلسرائيل داخل الحزب
الديموقراطي ،أي قيادة الحزب ،لكننا نسمع اليوم
أصواتًا أخرى ترفض أن تقود السعودية أو إسرائيل
السياسة األميركية تجاه إيران .األصوات املذكورة ّ
توجه
سهام نقدها املباشرة للسعودية ،لكن املستهدفة ضمنًا
هي إسرائيل أيضًا».
ألم تذهب إسرائيل بعيدًا في تماهيها مع ترامب داخليًا
وخارجيًا؟ يقول الخالدي« :هي ذهبت بعيدًا وربما
سنكتشف في تحقيقات مولر أنها ذهبت أبعد من الالزم
قانونيًا .إذا ثبت أن هناك تبرعات غير قانونية من أطراف
مرتبطة بإسرائيل ،فسيكون لهذا األمر تداعيات كبرى.
ّ
تدخل أجنبي في السياسة األميركية ّ
يمس
الحديث عن
من؟ هل يمس الروس؟ التدخل الروسي طرفي إن صح
التعبير .الصينيون وغيرهم يحاولون أيضًا .اإلمارات
والسعودية يسعيان لشراء نفوذ في واشنطن مثل جميع
الدول ،وهما لديهما كتلة مصالح وازنة على السياسة

األميركية .إنما الدولة التي لديها نفوذ هائل في الواليات
املتحدة ال يتم الحديث عنها هي إسرائيل .اقتربنا من
فتح هذا امللف ،وهناك أكثر من عشرة استطالعات
للرأي ،نظمتها مراكز مثل (بيو) و(بروكنغز) ،تعتبر
أن إلسرائيل نفوذًا زائدًا عن املقبول في أميركا .أغلبية
في الحزب الديموقراطي تجهر بهذا املوقف .وهناك اليوم
مجموعة منتخبة من هذا الحزب في مجلس النواب
مستعدة للكالم على هذا املوضوع .هذا ال يعني أننا
سنشهد تغييرًا سريعًا للسياسات األميركية ألن قيادات
األحزاب مؤيدة إلسرائيل وأنصارها كثر في وسائل

انهيار حلم نتنياهو
بحلف أميركي ــ إسرائيلي ــ
خليجي قد يدفعه
إلى الحرب

اإلعالم ،إال أننا نشهد اليوم ارتفاعًا لألصوات الناقدة
إلسرائيل في الوسط السياسي واإلعالمي وهو تطور
جديد».
الفريق األميركي الحالي متطابق مع املوقف اإلسرائيلي
من إيران ،لكنه سيعزف عن أي مغامرة عسكرية
ً
مباشرة ضدها ،أوال نتيجة معارضة الجيش األميركي
لها .خشي البعض من خطر إقدام ترامب على محاوالت
تبديل لقيادات عسكرية وما قد ينجم عنه بالنسبة إلى
احتماالت قرارات غير محسوبة قد تفضي إلى الحرب.
«حتى اآلن ،لم يجرؤ ترامب على فرض تغييرات في

ً
جنراالّ .
عي مسؤولة
هيئة األركان .وزير الدفاع ال يزال
عن االستخبارات ورأينا النتيجة ،وهي أنها اليوم من
ّألد أعدائه .لم ينجح في املؤسستني األمنية والعسكرية
مستوى وزارة الخارجية.
على عكس ما أنجز على
ًَ
الجيش األميركي ال يزال معارضا ألي مواجهة عسكرية
مباشرة مع إيران .االستراتيجية املعتمدة حاليًا ضد
إيران ،رغم كل املزاعم عن أنها تستلهم استراتيجية
ريغان ضد االتحاد السوفياتي ،هي جديدة ـ ـ قديمة .ما
يقدم على أنه الجديد هو تشديد العقوبات والضغوط
االقتصادية وعمليات تخريب وزعزعة استقرار وحرب
سيبرانية ،وجميعها أدوات الستراتيجية قديمة لن تنجح
في تحقيق أهدافها برأيي .الضغط االقتصادي قد يكون
له بعض التأثير ،لكنه لن يسقط النظام في إيران .ليست
الضغوط االقتصادية التي مارسها ريغان ما أسقطت
االتحاد السوفياتي ،بل تراكم املشكالت منذ أيام ستالني،
أي ملدة خمسة عقود .سبب من أسباب التركيز على
لبنان وسوريا هو استحالة الهجوم على إيران وصعوبة
نجاح االستراتيجية املذكورة».
ما مدى إمكانية تشجيع الواليات املتحدة إسرائيل على
القيام بحرب على لبنان وسوريا كجزء من استراتيجية
احتواء إيران في اإلقليم؟ «إسرائيل لم تحارب في املاضي،
وال تحارب في املستقبل إال بإذن من الواليات املتحدة.
الوثائق أمامنا عن َ
حربي  1967و .1982ترامب انتخب
على قاعدة رفض تورط الواليات املتحدة في حروب في
الشرق األوسط ،وهي القاعدة نفسها التي انتخب عليها
ياراك أوباما .الشعب األميركي ال يؤيد التورط في مثل
هذه الحروب منذ انتخابات  2004حسب استطالعات
ً
الرأي .من غير الوارد أن تحارب أميركا في سوريا مثال.
أما املوافقة على حروب غير مباشرة وعمليات عسكرية
إسرائيلية ،ليس في سوريا حيث يوجد غطاء روسي،
ولكن في غزة أو في لبنان أمر محتمل .بني العوامل التي
قد تدفع إسرائيل إلى شن الحرب هو عدم االستقرار
الحكومي فيها ومزايدة اليمني على رئيس وزرائها.
معركة غزة األخيرة ونتائج القصف املتبادل أحرجت
الحكومة ونتنياهو واملؤسسة العسكرية .ال يتمتع
نتنياهو اليوم بأغلبية أكيدة ،وهناك انتخابات في األفق.
هذه بعض العوامل التي قد تفضي إلى اتخاذ قرار ،غير
منطقي ،بالحرب .املؤسسة العسكرية تدفع في هذا
االتجاه مع إدراكها للنتائج املخيفة لهذا القرار .نتنياهو
ليس مغامرًا ،وهو ال يتمنى الحرب ،لكن ضعفه السياسي
وضغط الجيش ممكن أن يدفع إليها .هناك عامل آخر
هو اقتناع نتنياهو بحتمية قيام تحالف أميركي ـ ـ
إسرائيلي ـ ـ خليجي وبدخول العالقات اإلسرائيلية
الخليجية مرحلة جديدة ونوعية وبدعم أميركي مطلق
لجميع مطالبه املتعلقة بالضم والتهويد ،ما يفسر قانون
القومية الذي تم التصويت عليه .لكن املنحى الذي أخذته
العالقات السعودية ـ ـ األميركية بعد قضية خاشقجي
وانتصار الديموقراطيني في انتخابات مجلس النواب
عرقل حساباته .لقد ضعف املوقع اإلقليمي والدولي
للسعودية بشكل كبير جدًا .خابت آمال نتنياهو بإعادة
رسم خريطة املنطقة مع ترامب وابن سلمان وابن زايد
وباحتواء إيران .قد تدفع هذه الحقائق أيضًا إلى قرارات
غير عقالنية».
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►
السيد محمد سعيد الزين وعائلته
وعــائ ـلــة امل ــرح ــوم إب ــراه ـي ــم الـشـيــخ
محمد رضا الزين ينعون
املرحوم محمد رضا إبراهيم
الشيخ محمد رضا الزين
املتوفي في الواليات املتحدة
ويـتـقـبـلــون ال ـت ـعــازي ي ــوم الجمعة
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  ، 2018/12/21مــن
الساعة  3حتى  6في منزل والــده –
دوحة عرمون – بناية اكرم الخليل
– بعد صيدلية الدوحة – ط.2

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
بيع سـيــارة صــادر عــن محكمة تنفيذ
عقود السيارات في بيروت
عدد 2018/344
تـ ـ ـب ـ ــاع ب ـ ـ ــامل ـ ـ ــزاد الـ ـعـ ـلـ ـن ــي ال ـخ ـم ـي ــس
 2019/1/3الـســاعــة  3:30بـعــد الظهر
سـ ـي ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا ن ــان ـس ــي ام ـيــر
جـ ـ ـ ـ ــورج دمـ ـ ـ ــر مـ ـ ــاركـ ـ ــة ج ـ ـيـ ــب غـ ــرانـ ــد
ش ـي ــروك ــي الريـ ـ ــدو رقـ ــم /470499/ج
م ــودي ــل  2006ل ــون كـحـلــي املـحـجــوزة
ً
ت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــا لـ ـ ــديـ ـ ــن بـ ـ ـن ـ ــك االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد
امل ـص ــرف ــي ش.م.ل .وك ـي ـل ـتــه املـحــامـيــة
مــاري شـهــوان البالغ /8076/د.أ .عدا
اللواحق واملخمنة بمبلغ /5500/د.أ.
واملـطــروحــة بمبلغ /3800/د.أ .أو ما
يـعــادلــه بالعملة الوطنية وان رســوم
امليكانيك تبلغ  /425/د.أ.
ف ـع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
ب ــامل ــوع ــد امل ـح ــدد الـ ــى م ـ ــرآب سـيــريــاك
الكرنتينا خلف فوج االطفاء مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مقبول و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
تعلن بلدية بكيفا عن حاجتها لتلزيم
تشغيل املــولــد الكهربائي التابع لها
عــن الـعــام  2019ملــن يرغب التقدم الى
مــركــز الـبـلــديــة ضـمــن الـ ــدوام الرسمي
للحصول على دفتر الـشــروط ملــدة 15
ي ــوم ــا اع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر في
الجريدة الرسمية.
بكيفا2018/12/10 :
رئيس بلدية بكيفا
فاضل فياض
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض العائد للقيام بصب أرضية
خ ـ ــزان ـ ــات الـ ـفـ ـي ــول فـ ــي م ـع ـم ــل ال ـ ــذوق
الحراري ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 9162/تاريخ  ،2018/9/18قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2019/1/25
عـنــد نـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /100 000/ل.ل.
علما بــأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2590

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض العائد لتدمير جورتي فصل
واستحداث جورتي فصل في مناطق
الـخــزانــات فــي معمل ال ــذوق الـحــراري،
مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض رق ــم
ث4د 9161/ت ــاري ــخ  ،2018/9/18قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2019/1/18
عـنــد نـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /150 000/ل.ل.
علما بــأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة

املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2591
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد لصيانة واستثمار
الخط البحري الحالي في معمل الجية
الحراري ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 4070/تاريخ  ،2018/4/18قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2019/1/25
عـنــد نـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /50 000/ل.ل.
علما بــأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2617
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان عــن رغـبـتـهــا في
إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض السـتـئـجــار
مركز جديد لدائرة النبيطة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
/20 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد إل ــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في 2019/01/25
عـنــد نـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في 2018/12/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2593
إنذار عام
ان رئيس دائرة التحصيل في مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ،يدعو
ج ـم ـيــع ال ـخ ــاض ـع ــن لـ ـه ــذه ال ـضــري ـبــة
الـ ــى ت ـســديــد م ــا ي ـتــوجــب عـلـيـهــم من
ضريبة على القيمة املضافة وغرامات
م ـل ـح ـقــة ب ـه ــا ن ــات ـج ــة ع ــن ال ـت ـصــاريــح
الدورية املقدمة قبل  2009/1/1وكذلك
ال ـت ـك ــال ـي ــف االضـ ــاف ـ ـيـ ــة وال ـت ـك ـم ـي ـل ـيــة
الصادرة قبل هذا التاريخ ،وذلك خالل
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا
االنذار العام في الجريدة الرسمية مع
مــراعــاة الـنـصــوص القانونية املرعية
االجراء بتاريخ النشر.
يعتبر هذا االنذار العام بمثابة تبليغ
شخصي لكل خاضع ،وقاطعًا لعامل
مرور الزمن.
بيروت في  29تشرين الثاني 2018
رئيس دائرة التحصيل
كلوديا غنيمة

التكليف 2493
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ب ـنــك بـ ـي ــروت والـ ـب ــاد الـعــربـيــة
ش.م.ل .الــذي حــل محل بنك بيبلوس
ش.م.ل .باملعاملة  99/398بوجه روالن
وجـ ـي ــه ح ـن ــن وجـ ـ ـ ــوزف ن ـخ ـل ــه يـمــن
ً
تحصيال لــديــن طــالــب التنفيذ البالغ
/38808/د.أ .ولــديــن الـحــال بالتنفيذ
الـبــالــغ /1.200.000/د.أ .عــدا الفوائد
واللواحق.
وي ـجــري التنفيذ عـلــى ال ـع ـقــارات 652
و /765ن ـه ــر الـ ــذهـ ــب و/1317وط ـ ـ ـ ـ ــى
الجوز
 ال ـع ـقــار /652نـ ـه ــر ال ــذه ــب مساحته 850م.م .وهو بموجب االفادة العقارية
قـطـعــة ارض حــرجـيــة م ـف ــرزة ع ــن 166
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان الـ ــواقـ ــع مـطــابــق
لــافــادة الـعـقــاريــة وطبيعته منحدرة
وتصل اليه عبر طريق شحتول جورة
مهاد مشروع البدوي.
 ال ـع ـقــار /765نـ ـه ــر ال ــذه ــب مساحته 820م.م/وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ب ـ ـمـ ــوجـ ــب االفـ ـ ـ ـ ــادة
الـعـقــاريــة قطعة ارض حرجية مفرزة
ع ــن  166وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ــواق ــع
م ـط ــاب ــق لـ ــافـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة طـبـيـعـتــه
حــرجـيــة شــديــدة االن ـح ــدار تـصــل اليه
عبر شحتول جــورة مهاد نهر الذهب
عبر طريق افراز غير مزفت.
 العقار /1317وط ــى الجوز مساحته 1175م.م .وه ـ ـ ــو بـ ـم ــوج ــب االفـ ـ ـ ــادة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ارض ب ـع ــل م ـش ـج ــرة ك ــرم
عريش مفرز عن  368وبالكشف تبني
ان ال ــواق ــع مـطــابــق ل ــاف ــادة الـعـقــاريــة
وتـصــل الـيــه عـبــر طــريــق وط ــى الـجــوز
ب ـق ـعــاتــة ع ـش ـق ــوت ع ـب ــر ط ــري ــق اف ـ ــراز
مصاب بخط كهرباء.
 تاريخ قرار الحجز  99/5/31وتاريختسجيله في  99/6/18وفي 99/9/18
 بدل تخمني العقار /652نهر الذهب/21250/د.أ .وبدل طرحه /12750/د.أ.
 بدل تخمني العقار /765نهر الذهب/16400/د.أ .وبدل طرحه /9840/د.أ.
 ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار /1317وط ـ ـ ـ ــىالـ ـج ــوز /146875/د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
/88125/د.أ.
يجري البيع يــوم الثالثاء الــواقــع فيه
 2019/1/29الـســاعــة ال ـحــاديــة عشرة
قبل الظهر في قاعة محكمة كسروان.
لـ ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء دف ـ ــع ب ـ ــدل ال ـط ــرح
ب ـم ــوج ــب شـ ــك م ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ــر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان او
تقديم كفالة وافـيــة مــن احــد املصارف
املـقـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويـتـحـمــل رس ــوم
ال ـت ـس ـج ـي ــل والـ ـ ــداللـ ـ ــة وع ـل ـي ــه ات ـخ ــاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للعقارات موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/536
طـ ــالـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ :الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي
الـســويـســري ش.م.ل .بــوكــالــة املحامي
ّ
الجميل.
مروان
املنفذ عليه :حسن محمد درويش
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ً
بيروت رقم  2016/984تحصيال لدين
ال ـج ـهــة امل ـن ـف ــذة وال ـب ــال ــغ 12.643.91
دوالر اميركي عدا الرسوم واملصاريف
والفوائد.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/4/20 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/7/13 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2016/8/2 :
وتاريخ تسجيله في السجل العقاري
2016/9/17
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وصـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:
 2016/12/25وتـ ـ ــاريـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه:
2017/5/3
العقار املوصوف 2400 :سهم من القسم
 12مــن الـعـقــار /4109مـنـطـقــة حبوش
العقارية وهو عبارة عن شقة سكنية

تقع في الطابق الثاني لناحية الشمال
مــؤل ـفــة م ــن ص ــال ــون وس ـف ــرة ومـطـبــخ
وغرفتي نوم وحمامان ومــوزع وممر
وتراس وشرفتني.
مساحة177 :م2
التخمني 123900 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 74340 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا :ن ـه ــار
ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه 2019/1/10
الساعة  11.00ظهرًا امام رئيس دائرة
النبطية.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي ال ـع ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة اع ــاه،
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
في قلم الدائرة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاقها
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له ما لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة لـلـعـقــارات
املطروحة ودفع الثمن والرسوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن
تعلن وزارة املــالـيــة انـهــا وضـعــت قيد
التحصيل جداول التكليف األساسية
ل ـضــري ـبــة األمـ ـ ــاك امل ـب ـن ـيــة ،الـ ـص ــادرة
في محافظة لبنان الجنوبي (أقضية
ص ـيــدا  -ص ــور  -ج ــزي ــن) ع ــن إيـ ــرادات
ال ـع ــام ــن  2015و 2016ت ـك ـل ـيــف ع ــام
 ،2018وتدعو جميع املكلفني لتسديد
هـ ــذه ال ـض ــرائ ــب ،م ــع االش ـ ـ ــارة الـ ــى أن
املكلفني الــذيــن ال ي ـســددون الضريبة
املـتــوجـبــة عليهم يـتـعــرضــون لـغــرامــة
بنسبة مقدارها  %1شهريًا (ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كامال) لغاية تاريخ
التسديد ،وتسري هذه الغرامة إعتبارًا
من:
ـ ـ انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا
االع ـ ــان ف ــي ع ــدد ال ـج ــري ــدة الــرسـمـيــة
ال ــذي سيصدر بتاريخ 2018/12/20
للعقارات الـتــي ال تــزيــد إيــراداتـهــا عن
 20.000.000ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
األســاسـيــة للتصريح لـلـعـقــارات التي
تزيد إيــراداتـهــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
تـبــدأ مهلة االع ـت ــراض عـلــى الضريبة
املذكورة املحددة بشهرين اعتبارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن
أي في  21كانون االول  2018وتنتهي
في  21شباط  2019ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2568
إعالن

تعلن وزارة املــالـيــة انـهــا وضـعــت قيد
التحصيل جــداول التكليف األساسية
لضريبة األمــاك املبنية ،الـصــادرة في
مـحــافـظــة جـبــل ل ـب ـنــان (ق ـض ــاء عــالـيــه)
ع ــن إيـ ـ ــرادات ال ـع ــام  2016تـكـلـيــف عــام
 ،2018وتدعو جميع املكلفني لتسديد
هـ ــذه الـ ـض ــرائ ــب ،م ــع االشـ ـ ـ ــارة الـ ــى أن
املـكـلـفــن ال ــذي ــن ال ي ـس ــددون الـضــريـبــة
امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــم ي ـت ـعــرضــون لـغــرامــة
بنسبة مـقــدارهــا  %1شهريًا (ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كامال) لغاية تاريخ
التسديد ،وتسري هذه الغرامة إعتبارًا
من:
ـ ـ انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا
االع ـ ــان ف ــي ع ــدد ال ـج ــري ــدة الــرسـمـيــة
ال ــذي سيصدر بتاريخ 2018/12/20
للعقارات الـتــي ال تــزيــد إيــراداتـهــا عن
 20.000.000ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
األســاسـيــة للتصريح لـلـعـقــارات التي
تزيد إيــراداتـهــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
تـبــدأ مهلة االع ـت ــراض عـلــى الضريبة
املذكورة املحددة بشهرين اعتبارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن
أي في  21كانون االول  2018وتنتهي
في  21شباط  2019ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2566
إعالن
ع ــن مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم ش ــراء
ل ـ ـ ــوازم واج ـ ـهـ ــزة خ ــاص ــة ب ـت ـج ـه ـيــزات
املكننة
ي ـجــري ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي للضمان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فـ ــي م ـب ـن ــاه الـ ـك ــائ ــن فــي
بـ ـي ــروت ـ ـ ـ ـ شـ ـ ــارع بـ ـغ ــداد ـ ـ ـ ـ كــورن ـيــش
املزرعة في تمام الساعة العاشرة من
يوم الثالثاء الواقع فيه 2019/01/08
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ب ـطــري ـقــة ال ـظ ــرف
املـخـتــوم لتلزيم ش ــراء ل ــوازم واجـهــزة
خاصة بتجهيزات املكننة للعام .2019
ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
املـ ــوضـ ــوع لـ ـه ــذه ال ـغ ــاي ــة ف ــي مـكــاتــب
امل ــدي ــري ــة االداري ـ ـ ـ ــة ل ـل ـص ـن ــدوق خ ــال
اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل ال ـ ـعـ ــروض ف ــي ظ ـ ــرف مـخـتــوم
وتسلم باليد الى بريد املديرية االدارية
لـ ـق ــاء ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وتـ ــاريـ ــخ وص ــول
ال ـع ــرض ع ـلــى أن ت ـصــل ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
يـ ـهـ ـم ــل ال ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــدم ب ـغ ـيــر
الطريقة املذكورة اعــاه ،او يصل بعد
املدة املحددة.
بيروت في2018/12/18 :
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2629

توزيع جوائز سيتي غروب
ألصحاب املشاريع الصغرى يف لبنان
برعايــة معــايل وزيــر الشــؤون اإلجتامعيــة األســتاذ بيــار بــو عــايص املحــرم،
إحتفلــت جمعيــة الشــبان املســيحية ومجموعــة ســيتي غــروب املرصفيــة بتوزيــع
جوائــز ماليــة عــى الفائزيــن يف إدارة املشــاريع الصغــرى والتــي كانــت قــد م ّولــت
بقــروض ميــرة مــن إثنــي عــرة مؤسســة إقراضية يف لبنــان ،يف حضور مســؤولني
مــن الجمعيــة ومجموعــة ســيتي غــروب وفاعليــات مــن املجتمــع املــدين.
برنامــج الجوائــز مــن ســيتي غــروب هــو يف ســنته الثالثــة عــر وقــد بلــغ عــدد
املســتفيدين منــه  457رابحـاً بــن األعــوام  2018 – 2005ومــن مختلــف املناطــق
اللبنانيــة ،منهــم  39فائـزا ً للعــام .2018
يعتــر هــذا املــروع مــن أهــم املشــاريع التــي تلقــي الضــوء عــى ريــادة األعــال
يف لبنــان ،املرتبطــة بالبعديــن اإلجتامعــي واإلقتصــادي وخاصــة انهــا تضــم ذوي
اإلحتياجــات الخاصــة ومختلــف قطاعــات الخدمــات والصناعــات الحرفيــة
والزراعيــة وغريهــا.

إنذار عام
إن رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ت ـح ـص ـيــل ب ـي ــروت
ورؤساء دوائر التحصيل في املصالح
املالية االقليمية في املحافظات يدعون
جميع املكلفني الى تسديد ما يتوجب
عـلـيـهــم م ــن ض ــرائ ــب ورس ـ ــوم ص ــادرة
وغ ـيــر م ـس ــددة لـغــايــة تــاري ـخــه ،وذل ــك
خ ـ ــال م ـه ـلــة خ ـم ـســة ع ـش ــر ي ــوم ــا مــن
تــاريــخ نشر هــذا االع ــان فــي الجريدة
الرسمية.
يعتبر هذا االعالن ،فيما يتعلق بكافة
الـتـكــالـيــف الـ ـص ــادرة قـبــل 2009/1/1
ب ـم ـثــابــة تـبـلـيــغ شـخـصــي ل ـكــل مكلف
ً
وق ــاط ـع ــا ل ـع ــام ــل مـ ـ ــرور ال ــزم ــن ع ـمــا
ب ــاحـ ـك ــام الـ ـفـ ـق ــرة ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن امل ـ ــادة
 56م ــن ق ــان ــون االج ـ ـ ــراءات الضريبية
وتعديالتها.
رئيس دائرة تحصيل بيروت
ورؤساء دوائر التحصيل في املصالح
املالية االقليمية في املحافظات
التكليف 2623
إنذار
إن رئـ ـ ـي ـ ــس دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل فــي
املصلحة املالية االقليمية في محافظة
جبل لبنان يدعو جميع املكلفني:
 بضريبة الــدخــل على اس ــاس الربحاملقدر،
 وامل ـك ـل ـفــن بـضــريـبــة ال ــدخ ــل حـصـرًابالحد االدنى لغرامات التحقق،
 واملـكـلـفــن بـضــريـبــة االمـ ــاك املبنيةغير امللزمني قانونًا بالتكليف الذاتي،
الـ ــى ت ـســديــد م ــا ي ـتــوجــب عـلـيـهــم من
ضرائب ورسوم صادرة وغير مسددة
لغاية تاريخه ،وذلك خالل مهلة شهر
من اليوم التالي لنشر هذا االعالن في
الجريدة الرسمية.
يعتبر هذا االعالن ،فيما يتعلق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبينني
اعاله ،والصادرة لغاية ،2013/12/31
ً
ق ــاطـ ـع ــا لـ ـع ــام ــل مـ ـ ـ ــرور ال ـ ــزم ـ ــن ع ـم ــا
بــاح ـكــام ال ـف ـقــرة ال ـس ــادس ــة م ــن امل ــادة
 27م ــن ق ــان ــون االج ـ ـ ــراءات الضريبية
وتعديالتها.
رئيس دائ ــرة التحصيل فــي املصلحة
املالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
عالء املولى
التكليف 2569
إنذار
ان رئيس دائرة تحصيل بيروت يدعو
جميع املكلفني
 بضريبة الــدخــل عـلــى اس ــاس الــربــحاملقدر،
 وامل ـك ـل ـفــن بـضــريـبــة ال ــدخ ــل حـصـرًابالحد االدنى لغرامات التحقق،
 واملـكـلـفــن بـضــريـبــة االمـ ــاك املبنيةغير امللزمني قانونًا بالتكليف الذاتي،
الـ ــى ت ـســديــد م ــا ي ـتــوجــب عـلـيـهــم من
ضرائب ورسوم صادرة وغير مسددة
لغاية تاريخه ،وذلك خالل مهلة شهر
من اليوم التالي لنشر هذا االعالن في
الجريدة الرسمية.
يعتبر هذا االعالن ،فيما يتعلق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبينني
اعاله ،والصادرة لغاية ،2013/12/31
ً
ق ــاطـ ـع ــا لـ ـع ــام ــل مـ ـ ـ ــرور ال ـ ــزم ـ ــن ع ـم ــا
بــاح ـكــام ال ـف ـقــرة ال ـس ــادس ــة م ــن امل ــادة
 27م ــن ق ــان ــون االج ـ ـ ــراءات الضريبية
وتعديالتها.
رئيس دائرة تحصيل بيروت
أيمن رضا

التكليف 2624
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الــى املنفذ عليه :احمد يوسف
احمد مهدي املجهول محل االقامة
تـنــذركــم هــذه الــدائــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2018/2543املتكونة بينك وبني فاطمه
عبد العاطف السيد بخالل /25/يومًا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مختارًا تتبلغون بواسطته كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
ثان
إعالن ٍ
صادر عن بلدية نهرابراهيم
تـعـلــن ب ـلــديــة ن ـهــرابــراه ـيــم ع ــن اج ــراء
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم اش ـغ ــال
غــب الـطـلــب الن ـشــاء ارص ـفــة وحـيـطــان
وتـعـبـيــد ايــديــال ـيــت لـلـطــرقــات الـعــامــة
ضـ ـم ــن نـ ـط ــاق الـ ـبـ ـل ــدي ــة وفـ ـق ــا لــدف ـتــر
شروط خاص.
يـمـكــن ال ـح ـصــول عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام الـ ــرس ـ ـمـ ــي ف ـ ــي م ـب ـنــى
البلدية.
ان اخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم الـ ـع ــروض هي
يــوم االثـنــن الــواقــع فــي 2018/12/24
الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظـهـرًا فــي قلم
ُالبلدية.
تفض الـعــروض يــوم الخميس الواقع
فــي  2018/12/27الساعة الثانية من
بعد الظهر في مركز البلدية.
نهرابراهيم في 2018/12/10
رئيس بلدية نهرابراهيم
طوني ديب مطر
اعالن قضائي
ل ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فـ ــي جـبــل
لبنان ،املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة
ب ـ ــال ـ ــدع ـ ــاوى ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،امل ــؤلـ ـف ــة مــن
الــرئـيـســة ال ـقــاضــي سـيـلـفــر أب ــو شـقــرا
والـقــاضـيــن محمد فــرحــات واوجينا
نصير ،تقدم املستدعي جوزاف مخايل
ابـ ــي ن ـجــم ب ــواس ـط ــة وك ـي ـلــه امل ـحــامــي
اي ـلــي م ـتــى بــاس ـتــدعــاء س ـجــل بــالــرقــم
 2018/2205بوجه املستدعى ضدها
ص ــوف ـي ــا بـ ـط ــرس مـ ـع ــوض امل ـج ـهــولــة
محل االقامة يطلب فيه ازالــة الشيوع
ف ــي ال ـع ـق ــار  279اده ال ـع ـق ــاري ــة ،على
املـسـتــدعــى ضــدهــا الـحـضــور ال ــى قلم
املحكمة لتبلغ االس ـتــدعــاء وف ــي حــال
ً
تخلفها يعتبر التبليغ حاصال ويعد
كل تبليغ اليها بواسطة رئيس القلم
صحيحًا بــاسـتـثـنــاء الـحـكــم النهائي
مـهـلــة امل ــاح ـظ ــات واالع ـ ـتـ ــراض خــال
خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب االس ـت ــاذ قـيـصــر سـعــد ال ـخــوري
ح ـن ــا ب ــوك ــال ـت ــه عـ ــن ن ــاص ـي ــف ال ـي ــاس
سالمه احــد ورثــة الياس داود سالمه
م ــال ــك  960س ـه ــم ف ــي ال ـع ـق ــار /489/
انطلياس سند تمليك بدل عن ضائع
بحصة املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

يدعو مجلس ادارة
الجمعية التعاونية االنتاجية يف عامطور
جميــع األعضــاء للمشــاركة يف الجمعيــة العموميــة العاديــة وذلــك نهار
األحــد  20كانــون الثــاين  2019الســاعة الثانيــة عــرة يف دار البلــدة.
جدول األعامل :مناقشة املوازنة وإنتخاب مجلس ادارة جديد.

إعالن
شطب مؤسسة تجارية
صــادر عن أمانة السجل التجاري في
جبل لبنان
بـتــاريــخ  2018/12/12وب ـنــاء للطلب
تـ ـق ــرر شـ ـط ــب قـ ـي ــد م ــؤسـ ـس ــة ب ــروم ــو
باتيمان من السجل التجاري والكائنة
في ساحل علما واملسجلة برقم خاص
 13699بعبدا ألصحابها السادة ورثة
املرحوم سركيس جرجس برمو.
فـ ـعـ ـل ــى كـ ـ ــل ذي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ان يـ ـق ــدم
اعـ ـت ــراض ــه وم ــاح ـظ ــات ــه خ ـ ــال مـهـلــة
عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
تبليغ قضائي
مــن محكمة ال ــدرج ــة االولـ ــى فــي جبل
لبنان  -بعبدا الغرفة الثالثة برئاسة
القاضي محمد وســام املرتضى تقدم
املـ ـسـ ـت ــدع ــي سـ ـلـ ـم ــان م ـح ـم ــد ض ــاه ــر
ب ــاالسـ ـت ــدع ــاء  2018/57ي ـط ـلــب فـيــه
االس ـت ـح ـصــال عـلــى سـنــد تـمـلـيــك بــدل
عن ضائع للقسم  18من العقار 1349
حارة حريك.
لكل ذي مصلحة ابداء موقفه امام قلم
هذه املحكمة ضمن مهلة  15يومًا تلي
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـب ــاس مـحـمــد ج ـشــي بــوكــالـتــه
عــن طلعت يــوســف يتيم ملــوكـلــه رامــز
يوسف يتيم سندي تمليك بدل ضائع
للعقارين رقم  1090و  1128من منطقة
جويا العقارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
انذار
ت ــدع ــو م ـص ـل ـح ــة االبـ ـ ـح ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة
الزراعية جميع املستفيدين والكفالء
وجميع الــذيــن يتوجب عليهم مبالغ
مالية ناتجة عــن الـعـقــود املــوقـعــة مع
وزارة الـ ــزراعـ ــة الـلـب ـنــانـيــة  -م ـشــروع
انعاش االنتاج الحيواني ،ان يبادروا
الــى تسديد هــذه املـبــالــغ مــع فوائدها
ل ــدى امــانــة ص ـنــدوق املصلحة فــي تل
عـمــارة  -ري ــاق فــي مهلة خمسة عشر
ً
يــومــا مــن تــاري ـخــه ،وذل ــك ع ـمــا بـقــرار
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء رقـ ـ ــم  / 90ت ــاري ــخ
 2007/11/10ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ـت ـك ـل ـيــف
م ـص ـل ـح ــة االب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ت ـح ـص ـي ــل ه ــذه
االموال لصالح وزارة املالية ،وفي حال
التخلف فاننا سوف نباشر االجراءات
ال ـق ـضــائ ـيــة وال ـقــانــون ـيــة ال ــازم ــة ،مع
اعـتـبــار هــذا االن ــذار العمومي بمثابة
التبليغ القانوني الشخصي وقاطعًا
ملرور الزمن ومع حفظ حقوق املصلحة
كافة.
بالوكالة
املحامي جان بالش
إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صــادر عن امانة السجل التجاري في
جبل لبنان
بـتــاريــخ  2018/12/10وب ـنــاء للطلب
تقرر شطب قيد شركة الشرق االوسط
للمصاعد ش.م.م من السجل التجاري
وال ـكــائ ـنــة ف ــي امل ـن ـصــوريــة واملـسـجـلــة
بــرقــم ع ــام  35869ب ـع ـبــدا ألصـحــابـهــا
ال ـســادة عــزيــز حنا صقر وج ــاك عزيز
صـقــر وجـ ــوزف عــزيــز صـقــر وك ــادس
عزيز صقر وشارلوت عزيز صقر.
فـ ـعـ ـل ــى كـ ـ ــل ذي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ان يـ ـق ــدم
اعـ ـت ــراض ــه وم ــاح ـظ ــات ــه خ ـ ــال مـهـلــة
عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليـــــــغ
املوضوع:تبليغ ضرائب متوجبة –
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان – دائــرة التحصيل -املكلفني ،ال ــواردة أسماؤهم
في الجدول أدناه ،املجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليًا للحضور
شخصيًا أو مــن ينوب عنهم قانونًا خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تاريخ
 2018/12/20الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا– شــارع سوق بعبدا –
مبنى الحلو – الطابق األول لتبلغ بريدهم خــال مهلة ثالثني يومًا من
ً
تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم
على املوقع اإللكتروني.

مؤسسة فاميلي مني ماركت  /اميل نجيب هالل

231474

شركة مجمع بشامون السياحي ش م م

2302400

كمال امني العنداري

276667

شركة راف للتجارة والصناعة واملقاوالت

1312027

سونا دي مودا ش.م.م

2172259

جميل يوسف جوهري

256519

.عقول ش.م.م

2538617

توفيق مجيد زحالن

278754

شركة الغدير للمرطبات ش.م.ل

1374379

.ش.م.م HILL & VALLEY

2195558

 Fresh N Readyفراش ان رادي ش.م.م

266283

اللبنانية للقماش غير املنسوج ش.م.م

2575544

امني رشيد شرف الدين (ورثة(

300356

محمد وفيق فليفل

1392030

املجد للتجارة والحدمات (توصية بسيطة(

2198324

دار زايد الخير للطباعة والنشر والتوزيع
) حمود وعليق (

268041

ش.م.م M&K COUTURE

2608770

سعيد فؤاد شهيب

363131

شركة شوكومون ش.م.م

1394925

شركة دوماني تريدنغ ش.م.م

2223165

.ش.م.م  F.M.TAXIشركة

270815

.شركة دانيلز ش.م.م

2609527

شركة قانصون ومشموشي ش.م.م

582145

شركة الساحلي ليدرز غروب ش.م.م

1720084

شركة امالك للمقاوالت العامة ش.م.م

2326971

.شركة طوس اوفرسيز برستيج ش .م .م

277989

 UNI - MEDشركة فوزي ذيب وشركاه

84304

محمد محمد حسن حلمي

707069

بسام حسني عبدالله

1800164

شركة مفروشات هويلو-توصية بسيطة

2432816

اسم املكلف

رقم املكلف

.شركة منتزه الريم ش .م .م

281405

شركة ليبان بل للتجارة والصناعة انترناشيونال

145680

يوسف عمر كلش

819983

.شركة آية للمفروشات ش.م.م

1911109

الغيداء للمواد الغذائية

2444449

شركة الجبل االخضر للصناعة والتجارة ش.م.م

9235

زياد داود شهيب

326636

حمزة نعيم الفقيه

147244

ايهاب شوقي عوده

839519

علي محمد الجوهري

1927037

شركة عشي اخوان ش.م.م

10257

كمال عبدالله منذر

348332

اوملبيك OLYMPIC 2000 INTERNETIONAL 2000
الدولية

244127

جولي فاروق الجردي

895860

.شركة جوبيتر ش.م.م

1989540

شركة سبكترا للخدمات العامة ش.م.م

1179066

.الكايان اوتوبارتس ش.م.م

2069834

الشركة املتحدة لالعمال الفنية ش.م.م

10259

علي زكي عواضه

397642

.جميرا انترناشيونال ش.م.م

1264137

ماجاد للبناء ش م م

2202315

شركة سمر سي ش.م.م

10318

شركة اميال تريدنغ ش.م.م

521606

شركة التقدم للصناعة والتجارة واملقاوالت ش.م.م

11813

انتر تريد (امنة شبقلو وشريكها(

530205

سبليني للبناء واملقاوالت

277790

مازن سهيل مسعود

1487538

ساركو اند نوراك

2318959

"شركة االعمال املالية والخدمات "بفيكو

11831

جمال هاني ناجي

1212377

زهران حسني الزهران

298899

عماد عبد الرحمن الرواس

1747457

عابد للهندسة واملقاوالت ش.م.م

2358223

شركة تامكو

96647

دبليو اي تي التجارية

1321923

داني محمد زهير مياسي

492750

شركة الجابر  008ش م م

1829587

.شركة احمد ومحمد نائل ش.م.م

2411707

فؤاد احمد العرب

115603

.فلوتك ش.م.م

1336908

شركة تللس ش.م.م

564319

النابلسي للتجارة (كمال طالل النابلسي(

1849076

شركة مياه الروابي ش.م.م

116651

MONTE VERDE

1816183

عبد الحليم اسعد الجردي

635860

شركة ايتمز اند كو ش م م

1977757

. HAYDAR FORشركة حيدر للتجارة والبناء ش.م.م
TRADING & CONSTRUCTION SARL

2423755

شركة الوالية للتجارة العامة

119603

.كونسالتنس ش.م.م  PMCCSشركة

1928592

سامي شوقي الجوهري

636696

شركة ترينيتي ش.م.م

2001737

فاروق عادل ابو حسن

133012

شركة بروجكت فوروردينغ ش م م

1979078

عدنان موسى ياغي

739443

سعيد محمد سعيد

2001872

رجاء سليم غريزي

138744

الشركة اللبنانية الخليجية لإلستثمار

2001958

بيال كازا ش.م.م

979217

Kad Cars And Equipments

2009812

شركة سافكو ش.م.م

146758

شركة ار.اس للتجارة ش.م.م

2005439

شريف نسيب حسن

1371090

.شركة هالل غروب ش.م.م

2121011

عبد الحميد احمد الشعار

168678

شركة نورث ساوث ش م م

2035339

شركة ايليت سيتي للتجارة العامة ش.م.م

1435830

السوسن العاملية للتجارة العامة واملقاوالت ش م م

2310865

شركة صامد ش م م

215877

شركة فيرست الين غالس للصناعة والتجارة ش.م.م

2329376

فراس فادي يونس

1908252

ب-اش ش.م.م

2397254

محي الدين مرعي مصمص

279027

علي احمد املولى

2214001

شركة اي ان اتش جنرال تريدينغ ش م م

2491530

شركة فيناس-توصية بسيطة

2454099

مروان يوسف حسني

944997

رولون جرجس الحويك

2330188

بروفشنال برودكاستيغ سوليوشنز ش.م.م

2656951

شركة سبالي التجارية

11824

شركة آيس غروب ش.م.م

1168444

دوحة كونتري كلوب ش.م.م

2361440

كاناليز ش.م.م

2658393

الشركة اللبنانيه االسكندينافيه للسكاكر

97582

شركة العني للخدمات (الخالد وشركاه(

1216196

شركة داد سي كومباني ش م م

2385055

شفيق اسعد الجردي

2721906

مبارك محمد عبدالله

1277322

فايز محمد الكردي

101639

شركة ازوريت ش م م

2409054

جميل رشيد العياص

2896401

DELANO TOBACO

1745402

شركة سيميتار

103648

فالكون ش.م.م

2438235

شركة االستشارات الهندسية الصناعية ش.م.م

8585

شركة ابولو فيالبست ش.م.م

1762634

 SPECTRAسبكترا ش.م.م

104567

.شركة جي-اي دي ذد ش.م.م

2522431

شركة مركز تسويق الصناعات ش.م.ل

9552

شركة غولدن الين لالملنيوم ش م م

1805189

شركة املبنى الحديث ش.م.م

105933

جناح وفيق سعيد

2581207

كومبيوتر ماكس

72336

الشركة الدولية للتجارة والتنفيذ الصناعي ش م ل

1978402

شركة سباشااليزد سايلز سرفيسز ش.م.م

108961

شركة سيلينا فور كيترينغ اند سيرفيسيز ش م م

2792203

يوسف سالم القنطار

85668

جيليو برزيوسه لبنان ش.م.م

1996617

ايكوبمنت بارتس اند سرفيس ليمتد ش.م.م

116810

CHARME VIEW SARL

2843185

جاي اس التجارية ش م م

104319

شركة عيسى للتجارة واملقاوالت ش م ل

2135848

عباس عبد الكريم حسن

121662

CELENA GROUP sarl

2914396

شركة كارات لبنان

104880

.سيرفيس انجينيرينغ ش.م.م

2279882

محمد سعيد ضو

143130

احمد عدنان العلبي

2987008

مؤسسة فيصل اسعد صعب

106316

.شركة بالنيت انفست ش.م.م

2319803

مروان بهجت ابو شقرا

165053

شركة كينقز للتجارة والصناعة ش.م.م

فريش فود ش.م.م

130926

.شركة جيم-بو كلوب ش.م.م

2444044

نيفادا ايس ش.م.م

218084

الشركة الهندسية للتجارة واملقاوالت ش.م.م

 U. B. Cيو .بي .سي

135575

قلبي ومفتاحو ش م م

2483295

.شركة سنو وايت غروب ش .م .م

219141

شركة املنى ش.م.م

مرمرة العاملية

183531

شركة ابيليتي يونيون غروب ش م م

2485868

وجدي بهيج شيا

219145

براندن انترناسيونال كومباني ش.م.م

شركة علي حسني زعتر وشريكته للصيرفة

197624

الحيدري ش.م.م

2535710

شركة سبيد بيور اليف ش.م.م

237225

شركة االعمال الحديدية

T.R. RAINBOW S.A.R.L

201516

.ماس سرفيس كومباني ش.م.م

2567956

شركة ناصر للصيرفة  /ناصر ناصر وشريكه

245091

اسماعيل نعيم رمال

جي اي تي مركز التوجيه والتربية والتدريب ش.م.م

201745

علي حسني غادر

2682809

العاملية للتجارة ش.م.م M.N.F

249785

شركة افران مرحبا

شركة ايفل الدولية للتجارة العامة والصناعة
واملقاوالت ش.م.م

202739

حسن محمد منصور

2876661

.شركة رومار ش .م .م

273426

حسن سعيد علم الدين

جمال هاني ناجي

2896337

تضامن  JERYشركة جيري

شركة احمد رشيد واوالده للتجارة والصناعة العامة 257360
RAMAR S.A.R.L

8688
9327
9458
9628
10333
57778
80334
94340

كريستيل ش.م.م

273954

ROLY AND RASH SARL
ناجي مزيد ابو فخر
اي ان سي اوتوبارتس ش.م.م
مصطفى زهير الحيدري
شركة دانتيلتكس
شركة فوتو وان ش.م.م
شركة التعاون التجارية
اكرم سالم القنطار
مؤسسة الباش ابو رشيد التجارية
شركة دانيال ماركت
سالم كميل جابر
ميديكال اند تكنيكال سرفيس ش.م.م
جابر حسني شهيب
) مؤسسة خالد صعب ( خالد نديم صعب
يحي محمد شهاب
آد ليبانون دوت كوم ش.م.م
شركة مجوهرات راجح
شركة فيري بيرسوني ش.م.م
مايا حسن قصب
شفيق اسعد الجردي
شوكت سليم اشتي
فريد سعيد املهتار
وعد ماجد وهبي
زينا جهاد املغربي
فادي احمد الدندل
.شركة مقداد التجارية ش.م.م
سعيد حسان مومنه

2495872

شركة كرم كومباني ش م م
وسيم فهد بو غنام

2891851

علي تامر زعيتر

2902189

الهام توفيق عيدو

2918734

شركة الوبكو ش.م.م

8882

شركة د.د.ر لالعمار ش.م.م

11244

بيروت انترناشيونال غروب

57587

علي محمد امني قباني

73584

2473451

شركة اطلس ش.م.ل

100680

2752896

شركة الدمعة ش.م.م

123535

وجيه فارس البعيني

127956

احمد رامز جميل اللبابيدي

146713

منير سليم جابر

147206

جيماس للصيانة والخدمات ش.م.م

154377

امني نسيب شهيب

157039

كابل نت ورك ش.م.م

206605

الشركة اللبنانية للزيوت املعدنية-الغزال-شركة رين
التجارية

247364

2772352
2913258
9413
12089
85662
85671
104238
113709
218120
231726
256616
298507
326277
401378
611998
650125
779109
946427
1119178
1190848
1219506
1289891
1385663
1399807
1446330

علي محمد حطيط

292871

شركة راني غروب ش.م.م

312892

محمد فريد عبد الله

421442

بدر الدين محمد خضر سكرية

530172

شركة ام.جي.سي للخدمات الهندسية

593232

رشيد حسني العياص

692613

بودي كيتشن اند ترادينغ ش.م.م

768070

يوسف بهجت زاكي

1239065

شركة التضامن للمواشي ش م م

1321475

جنرال تكنيكال سيرفيسز ش.م.م

1527122

BEIRUT TRADE GROUP B.T.G S.A.R.L

1798193

نبال عصام الحوري

2014529

.شركة فياض العاملية للتجارة العامة ش.م.م

2115555
2130725

ناديا فوزي رمضان

2239818

واترلينك ش م م

2261863

.كولكشن بريفة ش.م.م

308424

شركة االستشارات الهندسية الصناعية ش.م.ل

123787

.بال حدود ش .م .م

279205

.ملك الكعك ش.م.م

1477962

شركو تور زون ش.م.م

2416613

علي فوزي مزهر

2901818

سامر فاروق الجردي

895858

امني محمد غنام (ورثة(

138779

شركة املثلث للتجارة ش.م.م

313915

عماد الرواس لبيع السيارات وتأجيرها

1747461

ايلينا نقوال ربتشوك

49154

سمر علي فياض

1039420

الشركة اللبنانية االملانية للتجارة

146333

فادي نديم املشرفيه

376848

شركة رئبال

1782353

شركة اوكتاغون -العرزال للتجارة واملقاوالت -مروان
نجم الدين وشركاه

2455032

سرايا للخادمات ش.م.م

1308073

شوقي وهيب شهيب

151879

شركة حسان للصناعة والتجارة ش.م.م

461448

ساري محمد وهبه

1827205

.شركة وركس ش.م.م

2520434

ميكوراد

106276

شركة الصيفي للمياه املعدنية واملرطبات ش.م.م

1451137

مازن بديع جمال الدين

173220

شركة راين ش.م.م

467933

البركات للتجارة والتسويق

1836179

ايغن فارما ش م ل

2845543

شركة سوبر ماركت الساحة الجديد ش.م.م

142807

منيف محمد شوقي

1591284

رمزي نسيب ابو فرج

207831

شركة الترا برايت كلرز ش.م.م

703144

كلوبل انفستمنت اند ريل استيت كومباني ش م م

1930366

نضال مصطفى عربي

3009755

رجا اسعد عمرو

143125

عامر حسن الشيخ

1978914

سبيد

217760

 FERTI LANDفيرتي الند

766709

.رو كو كو ش.م.م

1951908

عبد الله محمد حسني األطرش

143789

مكرم خالد الينطاني

2006333

مؤسسة حالوي للزراعة (مفيد حالوي(

228067

فريد خالد ياسني

1073729

تمارا سعيد الخشن

2103550

شركة الباسم للخدمات الفنية السريعة

180998

شركة كليننغ اند بروتكشن ش م م

2121960

ملحم عجاج رضوان وغالب تلحوق

231446

.شركة بالزا للخدمات ش.م.م

1266692

شركة دقدوق للمقاوالت والتجارة العامة  -تضامن

2131018

.B.G.INTERNATIONALبي.جي.انترناسيونال ش.م.م 102759

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية

في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
إرسالية  /2018/21بريد مرتجع/تحصيل
التكليف 2541
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إعالنات

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

468034

RR190807630LB

2018/08/20

2018/10/22

شركة هارتكو ش.م.م 477544 HARTCO
S.A.R.L

RR190807745LB

2018/08/20

2018/10/24

ماهر عدنان عضاضة

541852

RR190807816LB

2018/08/24

2018/10/22

الو ترانسبورت

شركة حلويات زينة ش.م.م

615397

RR190808025LB

2018/08/24

2018/10/22

RR190808215LB

2018/08/24

2018/10/22

منشورات الشرق االوســط ش.م.ل 189430
EDITIONS DU MOYENORIENT s.a.l

ش ـ ــرك ـ ــة ن ـ ــاج ـ ــي جـ ـ ـ ـ ــورج ش ـ ـهـ ــوان 754506
للتجارة العامة

RR190797019LB

2018/08/20

2018/10/22

مارسيل سليم الرمادي

35166

RR190808290LB

2018/08/20

2018/10/23

مــؤس ـســة ه ـ ــادي ظ ــاه ــر لـلـتـجــارة 1444408
العامة (قاسم محمد ظاهر)

RR190800614LB

2018/08/18

2018/10/22

مؤسسة ماركو التجارية للمعدات 78703
الصناعية

RR190808326LB

2018/08/20

2018/10/23

1969374

RR190802120LB

2018/08/17

2018/10/24

م ــؤسـ ـس ــة بـ ـلـ ـجـ ـي ــوم ل ـص ــاح ـب ـه ــا 119325
انطوان بو عز

ش ــرك ــة سـ ـت ــار ل ـل ـب ـت ــرول -ل ـب ـنــان2020883 -
ش.م.م

RR190804465LB

2018/08/20

2018/10/23

صيدلية الفياضية

1960323

RR190804681LB

2018/08/17

2018/10/22

طانيوس مالك كرم

2474697

RR190804810LB

2018/08/20

2018/10/22

LE GALET

2053399

RR190805435LB

2018/08/20

2018/10/23

صيدلية خوري

1787400

RR190805599LB

2018/08/20

2018/10/22

محطة الريجي

260092

RR190805832LB

2018/08/20

2018/10/23

مــؤسـســة زغ ـلــول اخـ ــوان للتجارة 208304
العامة  -وليد محمود زغلول

RR190806081LB

2018/08/20

2018/10/22

شركة كابل سات ت  .ف

212815

RR190806152LB

2018/08/20

2018/10/22

مصطفى وليد محمود

2539103

RR190806166LB

2018/08/20

2018/10/22

رقم املكلف

اسم املكلف

شركة كرملو ش م م

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST

رناد تورز ش.م.م.

شـ ــركـ ــة املـ ـصـ ـن ــوع ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة 8703
الحديثة ش.م.ل

RR190808374LB

2018/08/24

2018/10/23

علي امني وهبي

385763

RR190808445LB

2018/08/20

2018/10/23

روجيه ادمون خيرالله

580130

RR190808502LB

2018/08/20

2018/10/22

بروداتا تل انجنييرينغ ش.م.م

619768

RR190808564LB

2018/08/20

2018/10/23

الخليج ش.م.م

621048

RR190808581LB

2018/08/20

2018/10/22

شـ ــركـ ــة سـ ـ ـي ـ ــدرز روز ل ـل ـخ ــدم ــات 622322
ال ــدول ـي ــة (انـ ـط ــون ومل ـي ــا ومـيـشــال
مسعد)

RR190808621LB

2018/08/24

2018/10/22

شـ ــركـ ــة تـ ــومـ ــا ل ـ ـح ـ ـجـ ــارة الـ ـبـ ـن ــاء 171296
الطبيعية
شــركــة واوو للحلويات واالغــذيــة 174084
الخفيفة ش.م.م
شركة ثري آد ش.م.ل

RR190808737LB
RR190808808LB

2018/08/24
2018/08/24

2018/10/26
2018/10/22

RR190808330LB

2018/08/29

2018/10/24

جان قره بت انازونيان

1440336

RR190834621LB

2018/09/27

2018/10/23

شركة النابلسي لتجارة املواشي 99295
واللحوم
شحاذة مخايل الخوري

114642

RR190808365LB

2018/08/31

2018/10/22

شركة املجموعة العربية -لبنان

1113206

RR190834785LB

2018/09/28

2018/10/23

179905

RR190808873LB

2018/08/31

2018/10/24

RR190809114LB

2018/08/30

2018/10/23

شركة الوليد للهندسة والتعهدات 2483887
ش.م.م

RR190834856LB

2018/09/28

2018/10/22

فيزيون غروب ش.م.م

645858

RR190810024LB

2018/08/30

2018/10/22

شركة ميركوري للسياحة ش.م.م

703566

RR190810293LB

2018/08/31

2018/10/22

الـفــؤاد للتجارة والصناعة-حسن 704240
عارف االغر

RR190810316LB

2018/08/31

2018/10/23

شركة الثائر  -املجموعة املتحدة 751669
ش.م.م

RR190810497LB

2018/08/30

2018/10/22

تــو فــور  7ش.م.ل3105512 7 TWO FOUR .
S.A.L

RR190810894LB

2018/08/31

2018/10/29

ب ــاس ـت ـي ــك مـ ـيـ ـت ــال ل ـل ـم ـف ــروش ــات 184503
املعدنية

RR190811020LB

2018/08/30

2018/10/22

شركة نصر لالخشاب ش.م.م

1771041

RR190835012LB

2018/09/28

2018/10/25

احمد جمال الشويخ

1974373

RR190835635LB

2018/09/27

2018/10/23

3114739

عصام حسني خليل
محالت الصباغ للتجارة العامة
علي احمد خليفة

1382194
95449

RR190836517LB
RR190836619LB
RR190836653LB

2018/09/27
2018/09/27
2018/09/28

2018/10/23
2018/10/22
2018/10/23

شركة فينزي  FINZIش.م.م

71356

RR190836675LB

2018/09/26

2018/10/22

شركة ميكانو ترايد ش.م.م

9462

RR190836715LB

2018/09/27

2018/10/22

2117535

RR190811118LB

2018/08/29

2018/10/22

جيمخا انك

106179

RR190836741LB

2018/09/27

2018/10/22

اك ـس ـس ــوار ال ـ ـ ــرواس (لـصــاحـبـهــا 1300839
غسان سعد الدين الرواس)

RR190811435LB

2018/08/29

2018/10/22

مؤسسة محمد عباس الكزما

107422

RR190836755LB

2018/09/27

2018/10/23

زوم ان  -زوم اوت -داود غ ــروب 1130213
ش.م.م

RR190811492LB

2018/08/31

2018/10/23

غسان نمر سعد

149376

RR190836830LB

2018/09/28

2018/10/23

RR190812135LB

2018/08/31

2018/10/23

2556622 PLATFORM MANAGEMENT S.A.L

RR190814397LB

2018/09/27

2018/10/22

فينيش الين كومباني (ترايدنغ اند 180333
كونتراكتنغ ) ش.م.م بواسطة وكيل
التفليسة األستاذة مي الحلو

RR190836891LB

2018/09/27

2018/10/22

هاي دفينيشون ميديا ش.م.ل

2585522

RR190814542LB

2018/09/27

2018/10/22

183633

شركة كنبايه ش.م.ل

1770884

RR190822209LB

2018/09/26

2018/10/22

RR190825222LB

2018/09/28

2018/10/23

2018/09/26

2018/10/22
2018/10/24

شركة النبيل ش.م.م

فردا مودا ش.م.م

242263

174337

RR190808811LB

2018/08/24

2018/10/22

حمد بن علي بن سعود الصقري

1144653

RR190806356LB

2018/08/20

2018/10/22

مؤسسة النخيل للبناء والتجارة 178934
واملقاوالت العامة

RR190808860LB

2018/08/24

2018/10/23

مؤسسة رفيق غدار التجارية

214585

RR190806387LB

2018/08/17

2018/10/22

شركة تشارلز اوتيل ش.م.م

180918

RR190808895LB

2018/08/24

2018/10/22

 2738راس بيروت العقارية ش.م.ل 2774053

مؤسسة روكسيم ets roc-yium

215393

RR190806400LB

2018/08/20

2018/10/23

محمد قاسم يزبك

181363

RR190808900LB

2018/08/20

2018/10/22

صيدلية فارما سيتي

3224348

RR190827311LB

شركة بي.ام.جي

81296

RR190806458LB

2018/08/20

2018/10/22

مؤسسة الكوفير

185209

RR190808992LB

2018/08/20

2018/10/22

يوسف طانيوس فغالي

42152

RR190827634LB

2018/09/26

شركة جي تي مار ش.م.م

7716

RR190806501LB

2018/08/24

2018/10/22

شركة الدويهي لالخشاب ش.م.م

185333

RR190809009LB

2018/08/24

2018/10/22

شركة االنوار ملواد البناء ش م م

12414

RR190827943LB

2018/09/27

2018/10/22

فارمابري PHARMAPRIX

219423

RR190806585LB

2018/08/20

2018/10/22

بالك اند وايت هوم ابالنيسيز

185455

RR190809026LB

2018/08/24

2018/10/24

الياس اميل زعيتر

1343546

شركة برومو كوم ش م م 220901 PROMO
COM S.A.R.L

RR190806665LB

2018/08/20

2018/10/23

الفي الكتريك

188549

RR190809074LB

2018/08/24

2018/10/30

توما لحجارة البناء الطبيعية ش 322882
مم

RR190807025LB

2018/08/24

2018/10/26

جزيرة االطفال ش.م.ل

188908

RR190809091LB

2018/08/24

2018/10/22

م ـعــامــل ج ـم ــال ح ـس ـنــي حــومــانــي 126127
لصناعة املراجل البخارية

345609

RR190807095LB

2018/08/20

2018/10/22

شركة بريتش مديترانني ايرويز 189077
ليمتد

RR190809105LB

2018/08/24

2018/10/22

كـنـعــانـكــو ش.م.م 361578 KANAANCO
S.A.R.L

RR190807144LB

2018/08/20

2018/10/23

اوري ـ ـن ـ ـتـ ــال م ـ ـ ـ ــودرن ت ـك ـنــولــوجــي 190005
ش.م.م.

RR190809159LB

2018/08/20

2018/10/22

1503569

الخالد للتجارة

RR190837044LB

2018/09/28

2018/10/23

ش ـ ــرك ـ ــة ك ـ ــونـ ـ ـس ـ ــري ـ ــا ان ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــو 1514853
للصناعة والتجارة ش.م.م

RR190837058LB

2018/09/27

2018/10/25

3143006 SOME

RR190837150LB

2018/09/28

2018/10/24

TREES
SARL

EXISTING

RR190828351LB

2018/09/26

2018/10/22

بروموميديا نت وركس ش.م.ل

3146015

RR190837163LB

2018/09/28

2018/10/23

RR190829003LB

2018/09/26

2018/10/22

PASHA

3152687

RR190837177LB

2018/09/28

2018/10/22

RR190829034LB

2018/09/26

2018/10/22

شركة تي سكوير ش م م

3176939

RR190837225LB

2018/09/28

2018/10/22

شركة شالال اخوان

48756

RR190829944LB

2018/09/27

2018/10/23

ميترا لوجيستكس ش.م.م.

295868

RR190837319LB

2018/09/27

2018/10/22

شركة اكتيف ايدنتيتي ش.م.م

2043791

RR190830514LB

2018/09/28

2018/10/30

بريد ريببليك ش.م.م

305766

RR190837340LB

2018/09/26

2018/10/23

 D. Vintchiدي فنشي ( كريستني 368875
بيار الجمل )

RR190807175LB

2018/08/20

2018/10/22

ب ـ ـي ـ ـض ـ ــون ل ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــرادي وال ـ ـخ ـ ـيـ ــم 190271
ومستلزماتها

RR190809176LB

2018/08/24

2018/10/24

جوني نخله مدور

662069

RR190830704LB

2018/09/26

2018/10/22

جان قره بت انازويان

512607

RR190837415LB

2018/09/27

2018/10/23

388675

RR190807250LB

2018/08/20

2018/10/22

ق ـ ــدم ـ ــوس لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت 192025
العامة ش.م.م.

RR190809202LB

2018/08/18

2018/10/22

االن اميل درغام

154467

RR190831789LB

2018/09/28

2018/10/23

علي احمد قصيباني

2403706

RR190837588LB

2018/09/26

2018/10/22

مـ ـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ــل غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب 404570
ان ـتــرنــاش ـيــونــال ( ج ـ ــورج مـ ــروان
فاضل )

RR190807396LB

2018/08/20

2018/10/22

192120

RR190809216LB

2018/08/20

2018/10/22

هـ.ك .هاروت كيورقيان

180660

RR190832118LB

2018/09/27

2018/10/22

شانانا ( جاك المارتني خاجيكيان ) 275700

RR190837733LB

2018/09/27

2018/10/23

ش.م.ل 406876

RR190807405LB

2018/08/20

2018/10/25

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو س ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــت ش.م.م 192337
SACROSANCT S.A.R.L

RR190809233LB

2018/08/20

2018/10/22

RR190832223LB

2018/09/27

2018/10/23

البلد ش.م.ل

192511

RR190809247LB

2018/08/24

2018/10/24

كمال عبد السالم مرعب

1086604

RR190832577LB

2018/09/27

2018/10/23

حـنــوش كونستراكشن كومباني 1173530
HANNOUCH
Construction
Company

RR190837778LB

2018/09/28

2018/10/22

415166 PC DATA COMPUTERS AND
TECHNOLOGY

RR190807440LB

2018/08/20

2018/10/23

بهية كرم  -محطة محروقات

193321

RR190809278LB

2018/08/24

2018/10/22

مؤسسة جيلبير الحلو للسياحة

2397115

RR190833436LB

2018/09/27

2018/10/23

م ـح ـم ــد س ـع ـي ــد م ـح ـم ــد س ـح ـلــول 421836
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
سامي عون

RR190807467LB

2018/08/17

2018/10/22

شركة ضاهر للمفروشات املنزلية 654085
و املكتبية (ش.ت.ب )

RR190810090LB

2018/08/24

2018/10/22

665586

RR190810143LB

2018/08/24

2018/10/22

نشاط/بيجو دو بيي ش.م.م

426250

RR190807475LB

2018/08/20

2018/10/23

شيكتوك غروب هولدنغ ش.م.ل

447739

RR190807586LB

2018/08/24

2018/10/22

كمبر برودكشنز -جــوزف انطوان 704033
سركون

RR190810302LB

2018/08/24

2018/10/26

ش ــرك ــة ب.أ.أ.ر (ب ـي ـس ــت اس ـتــايــت 452284
ادفايزوري اند ريسورش) ش.م.ل.

RR190807590LB

2018/08/16

2018/10/25

ش ــرك ــة اف ـ ــران الـ ـت ــاج ب ــواس ـط ــة وك ـيــل 743930
التفليسة املحامي طارق الياس الغري

RR190810452LB

2018/08/24

2018/10/22

ش ــرك ــة ب ـ ــرو س ـن ـت ــرال مـيـنـتـنـنــس 467851
ش.م.م

RR190807626LB

2018/08/17

2018/10/23

شركة جي سي ار حكيم اخوان

75747

RR190807538LB

2018/08/28

2018/10/22

مون اليت ش.م.م

8190

RR190808207LB

2018/08/31

2018/10/23

بي ار كوم ش.م.م

محطة امللولة للمحروقات

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
PARAVISION S.A.L

شركة ليبان غورميه ش.م.م

اكسبرس كار سرفيس ش.م.م

شــركــة ال ـط ـبــع وال ـت ـشــر الـلـبـنــانـيــة 177908
ش.م.م

كومفورت سي.آم.تي ش.م.م

RR190836931LB

2018/09/27

2018/10/22

ش ــرك ــة ب ـ ــاب ـ ــارازي ش.م.م 45782 PAPA
RAZZI SARL

شركة بنوماتيكو ش.م.ل اوف شور 1263017

RR190833691LB

2018/09/26

2018/10/23

1646414

RR190833855LB

2018/09/26

2018/10/22

RR190833970LB

2018/09/28

2018/10/23

ليالن اوتوسيلز ش.م.م

مـعــرض الــزيــن حـســن (ج ـمــال عبد 244744
الله احمد حسن)
محمد محمود قبوط

250179

مؤسسة غصن التجارية (حسني 1266696
فارس غصن)

ش ــرك ــة ال ـش ــرق االوس ـ ــط لـلـمـبــانــي 227773
والتعهدات ش.م.م
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة امل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــذوب لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة 237122
واملقاوالت (سليمان مجذوب)
مــؤس ـســة الـ ـي ــاس ي ــاغ ــي ( ال ـيــاس 312503
طنوس ياغي )
شركة دي -فيوزد غروب ش.م.م

RR190834136LB

2018/09/26

2018/10/22

RR190834516LB

2018/09/26

2018/10/22

بركا ش.م.م

1400753
71723

RR190837910LB
RR190838005LB

2018/09/28
2018/09/28

2018/10/23
2018/10/23

RR190838155LB

2018/09/27

2018/10/23

RR190839164LB

2018/09/26

2018/10/23

RR190839218LB

2018/09/27

2018/10/23
التكليف 2605
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

79622
حاتم كومباني
15234
وكالة خولي للسياحة والسفر
2450805
شركة راديسون بيوتي ش م م
3465190
فارس منصور بدران
3406438
TESSUTI UNO
3425526
اركانا اينرجي ش.م.ل
2452522
مجموعة نوفا تريد للصحة ش.م.م
2513190
شركة برازيليا هيلز ش م م
2646616
 VIE restaurant -clubش.م.ل
1983629
شركة هاربور  119ش م ل
2021029
ميل مودلز كارز ش م م
صيدلية غراند (محمد محي الدين السراج) 2368533
2389458
كوميدا ش م ل
1769812
سيلفر صن سيستمز ش م م
شــركــة  Science Visionمحمد عــدنــان 2834825
الحريري وشركاه
2494620
محمد حسن خشيش
2520303
شركة جينار ش.م.م  JINAREش.م.م
1995746
ريتا ايلي مسلم
2189315
برشيوز مومنتس ش.م.م.
2203227
مؤسسة القصر للصناعة والتجارة
2218188
نتالي فرزلي
91705
شرفان طويل وشركاه
2842083
بي م بي تليكوم ش .م  .ل
شــركــة الـجـهــاد لـلـتـجــارة والـتـعـهــدات 3280105 -
سوريكو ش م ل (جاي في)
2807607
J.A.TRADERS
2676488
شيفون
3111200
AQUA KNOT S.A.R.L
3313346
ستارت تيك ش م م
ش ــرك ــة ف ـي ـن ـي ـس ـيــا ت ـك ـس ـت ــاي ــل ش.م.م 228026
Phoenicia Textile S.A.R.L
1193012
امل بشور ديك
الشركة الهندسية التقنية اللبنانية ش.م.م309284 .
254005
شركة ايف داون تاون
266779
محمد حسني ورداني
3468659
ريتا شحاده كتاني
3351655
ازهار سانت ايلي ش م م
3169287
تريبل ايت بتروليوم ش م م
3326128
شركة بيدر األصيل ش م م
3265890
جمعية األبواب املفتوحة
482520
انطوني كلود رحيل
ميغا تولز(جوزيف طانيوس ابراهيم) 2257124
جاك كمبيوتر (جيمي كسرواني وشريكه) 252466
881602
شركة جورج صوما وشركاه
م ــرك ــز دول ـف ــن ل ـل ـت ـجــارة وال ـت ـســويــق428549 /
احمد عدنان منيمنة
393961
الكونية للمشاريع ش.م.م
الحسام للتجارة والتعهدات لصاحبها 247580
علي دمر املقداد
ال ـش ــرك ــة ال ـعــرب ـيــة ل ـتــاج ـيــر ال ـس ـي ــارات 6742
شركة مساهمة
157815
ضهور بالزا
2117535
شركة النبيل ش.م.م
1374030
محمد ادهم غالب حيدر
1921494
معرض سركيس وشركاه ش.م.م
346582
اليسار زكريا الخوري
2390870
لوكاستل ش.م.ل
3326255
QUEENS SLEEP ABOU RAYA
3765
شركة تطوير البناء ش.م.ل
203618
شركة النا ش.م.م ELNA S.A.R.L
ان ـيــل ب ــرودوزي ــون ــي اس.بـ ـ ــي.اي شركة 247494
مساهمة فرع لبنان
شركة الطبع والتشر اللبنانية ش.م.م 177908
مؤسسة عطا الله للتجارة والتعهدات 231379
(لصاحبتها ايليانا عطا الله)
232025
لوكاستيل

رقم البريد املضمون
RR190818456LB
RR190829754LB
RR193100219LB
RR193100315LB
RR193100545LB
RR193100647LB
RR193101007LB
RR193101069LB
RR193101112LB
RR193101143LB
RR193101174LB
RR193101262LB
RR193101280LB
RR193101364LB
RR193100845LB

تــاريــخ الــزيــارة تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
الثانية
2018/11/13 2018/10/11
2018/11/08 2018/10/12
2018/11/09 2018/10/10
2018/11/08 2018/10/12
2018/11/06 2018/10/12
2018/11/07 2018/10/11
2018/11/06 2018/10/10
2018/11/07 2018/10/11
2018/11/08 2018/10/11
2018/11/06 2018/10/11
2018/11/06 2018/10/11
2018/11/06 2018/10/10
2018/11/07 2018/10/12
2018/11/06 2018/10/11
2018/11/07 2018/10/15

RR193101038LB
RR193101072LB
RR193101165LB
RR193101228LB
RR193101231LB
RR193101245LB
RR193101320LB
RR193102308LB
RR193102489LB

2018/10/15
2018/10/15
2018/10/17
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15

2018/11/07
2018/11/07
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06

RR193102625LB
RR193102719LB
RR193102798LB
RR193102988LB
RR193103011LB

2018/10/17
2018/10/16
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/17

2018/11/07
2018/11/08
2018/11/07
2018/11/08
2018/11/06

RR193103277LB
RR193103515LB
RR193103538LB
RR193103541LB
RR193102458LB
RR193102461LB
RR193102594LB
RR193102705LB
RR193102722LB
RR193102909LB
RR193102943LB
RR193103100LB
RR193103317LB
RR193103475LB

2018/10/17
2018/10/17
2018/10/17
2018/10/17
2018/10/18
2018/10/18
2018/10/18
2018/10/18
2018/10/19
2018/10/17
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/18

2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/07

RR193103498LB
RR193103555LB

2018/10/19
2018/10/19

2018/11/07
2018/11/09

RR193103609LB

2018/10/19

2018/11/06

RR193103630LB
RR193103705LB
RR193103878LB
RR190835471LB
RR190835905LB
RR193101293LB
RR193102427LB
RR193102753LB
RR193103039LB
RR193103095LB

2018/10/19
2018/10/18
2018/10/19
2018/10/24
2018/10/22
2018/10/19
2018/10/23
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/19

2018/11/06
2018/11/07
2018/11/06
2018/11/23
2018/11/28
2018/11/19
2018/11/21
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19

RR193103135LB
RR193103396LB

2018/10/22
2018/10/22

2018/11/19
2018/11/19

RR193103405LB

2018/10/23

2018/11/19

290649
انطوان حنا عودة
كارولني انترناشونال سي فود ش.م.م 245192
1818088
شي فوليي ش.م.م
2368260
محمود سعيد برغل
1894783
الصفا للتجارة والصناعة ش.م.م.
1363038
شركة  ZEEش.م.م
1804106
شركة فما  1105ش.م.ل
1855123
شركة كالود سيفن  7ش م م
 CHARLIE AUTOلصاحبها شربل غطاس بولس 1784019
1736733
 588الهاللية العقارية ش0م0ل0
1633627
شركة k u v capital s.a.r.l
ش ـ ــرك ـ ــة ن ـ ـي ـ ـتـ ــورك ك ــونـ ـس ــالـ ـتـ ـن ــغ انـ ــد 1775565
اوتسورسينغ ش.م.ل
308458
DBMWITSYSTEMS SARL
بيبلوس كابيتال بارتنرز هولدنغ ش.م.ل 238735
2838691
واي في
2945448
كرم وشركاه للتعهدات ش.م.م
2786322
كاتيك  -بيزنس غروب
3470618
غسان خليل الخوري
1599073
ماغنوم ريكوردز ش.م.م
مؤسسة النبيل (لصاحبها نبيل نقوال قساطلي) 231607
شركة ناشونال انسترومنتس ليبانون 781065
املحدودة املسؤولية فرع لبنان
شركة جميل انترناشنل موتورز كو ش.م.م1739403 .
مؤسسة ايلي يوسف جحى للموبيليا والديكور 1729245
286748
غسان طبيعات
نقليات عامة (جوزاف وديع مخلوف) 657497
3217243 Glowbal Lebanon HOLDING S.A.L
3387836
أم & أم ش م م
1846827
ادكار الياس جوجو
3442581
نزيه محمد برغل
3271551
تيم ش.م.م.
 - DAILY USE trading companyوليد 3170939
معلوف وشركاؤه
م ـص ـط ـف ــى نـ ـم ــر حـ ـس ــن عـ ـل ــي م ـح ـســن 244282
للتجارة العامة
2226389
شركة فاين سرف ش م م
كول كولينارى (ش.م.ل) بواسطة وكيل 2664575
التفليسة املحامية ريتا الرج
233733
صيدلية الثناء ( ثناء الحسيني )
241814
ماجد حمود
2584770
سي.كاي.اي .ش.م.م
1366180
رنده جان نمر
ش ــرك ــة ج ــي س ــي اي (لـ ـبـ ـن ــان) ش.م.ل 193936
دراسات واستشارات ماليةشركة غرين غروب ش.م.م 7280 GROUP GREEN
308238
جان شحادة شحادة
مـعــامــل ال ـشــرق ( ه ـشــام زيـ ــدان وورث ــة 225302
كامل زيدان )
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــارس ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق نـ ـع ــوس 1119242
التجارية
تشاريز ( CHERRYSسليم نبيل عيد) 729126
1701252
مؤسسة كابي كرم صليبا
ال ـشــرق االوسـ ــط للتسويق والـتـمــويــن 7938
ش.م.م
48188
بالل عصام الولي
2504516
شركة شظايا ش م م
2701308
البلسم
258520
شركة النيل للصناعة والتجارة
ال ـي ـغ ــان ــت م ـ ــوت ـ ــورز ش.م.م (م ـع ــرض 1623104
جورج روكز)
2676636
رار رزين ش.م.م.
2173089
شادي سعيد غبريس
2457704
اليت فواياج ش.م.م
1815855
شركة  Brainwaveش.م.م
11459
شركة سمراني التجارية ش.م.م
79620
هاني حسني فارس
135560
تكنيكال برودكتس
غرين اند كو (-مارك ايلي روجيه ايلي نعمان) 146376
48563
صيدلية البوليفار
1359398
سليم فؤاد زرزور
2708856
غود للسياحة والسفر ش م م
203459
رائد خليل النجار
شركة او ام جي غروب هولدينغ ش م ل قابضة 1889736
224439
فؤاد توفيق خولي
3489
شركة كلوك ش.م.م

RR193103524LB
RR193103572LB
RR193103665LB
RR193103793LB
RR193103847LB
RR193103864LB
RR193103949LB
RR193103966LB
RR193104272LB
RR193104309LB
RR193104312LB
RR193104343LB

2018/10/22
2018/10/23
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/23
2018/10/23
2018/10/23
2018/10/22

2018/11/21
2018/11/21
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/23
2018/11/19
2018/11/21

RR193104414LB
RR193104462LB
RR193104493LB
RR193104520LB
RR193104581LB
RR193104604LB
RR193104737LB
RR193103025LB
RR193103688LB

2018/10/23
2018/10/22
2018/10/24
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/23
2018/10/24
2018/10/25
2018/10/25

2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/26
2018/11/19
2018/11/21
2018/11/19
2018/11/23
2018/11/19

RR193104003LB
RR193104286LB
RR193104445LB
RR193104502LB
RR193104578LB
RR193104670LB
RR193104723LB
RR193105012LB
RR193105057LB
RR193105281LB

2018/10/25
2018/10/26
2018/10/24
2018/10/25
2018/10/25
2018/10/26
2018/10/25
2018/10/26
2018/10/26
2018/10/26

2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/21
2018/11/19
2018/11/27
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19

RR193105397LB

2018/10/26

2018/11/29

RR193105661LB
RR193105777LB

2018/10/26
2018/10/26

2018/11/19
2018/11/19

RR193104595LB
RR193105220LB
RR193105335LB
RR193105352LB
RR193105406LB

2018/11/01
2018/11/01
2018/11/01
2018/11/01
2018/11/01

2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19

RR193105750LB
RR193105794LB
RR193105851LB

2018/11/05
2018/11/01
2018/11/05

2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19

RR193106300LB

2018/11/05

2018/11/21

RR193106392LB
RR193106401LB
RR193106415LB

2018/11/07
2018/11/05
2018/11/01

2018/11/21
2018/11/23
2018/11/19

RR193106463LB
RR193106755LB
RR193106891LB
RR193106931LB
RR193106959LB

2018/11/01
2018/11/01
2018/11/02
2018/11/02
2018/11/01

2018/11/19
2018/11/21
2018/11/21
2018/11/19
2018/11/19

RR193106962LB
RR193107146LB
RR193107150LB
RR193107177LB
RR193107631LB
RR193107645LB
RR193107662LB
RR193107676LB
RR193107883LB
RR193107968LB
RR193107971LB
RR193108067LB
RR193108098LB
RR193108169LB
RR193108380LB

2018/11/01
2018/11/02
2018/11/06
2018/11/06
2018/11/05
2018/11/02
2018/11/05
2018/11/05
2018/11/06
2018/11/07
2018/11/07
2018/11/07
2018/11/05
2018/11/07
2018/11/07

2018/11/23
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/21
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
2018/11/19
التكليف 2622

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني ال ــواردة أسمائهم في الـجــدول أدنــاه للحضور إلــى دائــرة التحصيل فــي مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد
ً
املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على املوقع
اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

2987464
لوليا فنتشرز ش م ل
2643537
تارت او بوار ش.م.م
ايـ ـت ــاك ــو ل ـل ـه ـن ــدس ــة والـ ـتـ ـعـ ـه ــدات 249724
والتجارة ش.م.م
2501024
شركة برايم بزنس ش م ل
2580798
شركة السمروط للتعهدات
2619295
صيفي كيتيرينغ ش.م.ل
م ـح ـطــة بـ ـي ــروت ال ـك ـب ــرى ( ال ـي ــان 165133
مقدسي )
1286423
سوا ش.م.م
1627416
كومسي كومصاج ش.م.م
شركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م2075431 .
كـنـعــان ك ــار دي ـلــرز ( مـتــى جرجي 2120061
كنعان)
2123639
سكوار كافه ش م م
2162447
شركة برايت انتربرايز ش م ل
شركة خالد عباس ومحمد معتز 126194
اسما وشركاهم
1296053
بوالركوم ش.م.ل
3305272
تري ديزين هوس ش.م.م
1349472
ربيع ربيع جحا
139370
مؤسسة امني غالب التجارية
141040
ب.د.ف ليبان
ه ـ ـشـ ــام مـ ـحـ ـم ــد الـ ـسـ ـب ــع م ـخ ـلــص 150306
بضائع مرخص
1500821
 sourire s.a.lسورير ش.م.ل
1556374
شركة اتش اتش حمود وحايك
1630468
سمير رامز اسعد درغام
ش ــرك ــة ج.ج.س.اي ـ ـل ـ ـي ـ ــت م ــوت ــورز 1632886
ش.م.م.
1669658
بيور ش.م.م
1732780
نهرا اينفستمنت ش.م.ل.
شركة ميداس امبكس ش.م.ل اوف 1732783
شور
1733113
Q Entertainment SARL
ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـيـ ــاح ـ ـيـ ــة 12835
(الناعورة) ش.م.ل
25777
انطوان اميل غصن شالال
90006
شركة لي بوتيك غبريال ش.م.ل
االكسسوار الذهبي  /انطوان جبر 111062
الي ـب ــور  ( LABORن ـج ــات مـيــاد 266126
ناكوزي )
930298
كافيه بالن ش.م.ل
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة لـ ــأع ـ ـمـ ــال 1277085 -
ب.ت.س .فاشن ش.م.م
نخلة لـلـتـجــارة و االس ـت ـشــارات و 1320831
الخدمات ش.م.م
ب ــروم ــوش ـي ــون ــال ك ـ ـ ــارز ( ال ـي ــاس 1613983
موريس الصليبي )
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي 1734729
للمحروقات(حسني جمعة)
شـ ـ ــركـ ـ ــة ديـ ـ ـ ـك ـ ـ ــورام ـ ـ ــا لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة 1734933
والديكور ش م م
شركة جميل انترناشنل موتورز 1739403
كو ش.م.م.
رايـ ـ ــز ت ــراي ــدي ـن ــغ ب ــواس ـط ــة وك ـيــل 152043
التفليسة املحامي كلود حايك
شركة آفاق مقاولون عامون ش.م.م 165552
183905
قزيلي اخوان
232025
لوكاستيل
1357019
رضا ستورز ش.م.م
2845798 MAG PLUS POUR LE
COMMERCE

رقم البريد املضمون
RR190810611LB
RR190812665LB
RR190813184LB

تاريخ الزيارة الثانية تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
2018/10/22
2018/09/17
2018/10/19
2018/09/17
2018/10/19
2018/09/18

RR190814220LB
RR190814525LB
RR190814600LB
RR190815021LB

2018/09/19
2018/09/17
2018/09/17
2018/09/18

2018/10/22
2018/10/19
2018/10/24
2018/10/19

RR190815596LB
RR190815640LB
RR190815755LB
RR190815888LB

2018/09/17
2018/09/17
2018/09/18
2018/09/17

2018/10/22
2018/10/19
2018/10/23
2018/10/19

RR190815905LB
RR190816225LB
RR190816755LB

2018/09/18
2018/09/18
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/23
2018/10/19

RR190816954LB
RR190817036LB
RR190817141LB
RR190817209LB
RR190817243LB
RR190817305LB

2018/09/17
2018/09/18
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/18
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/22
2018/10/19
2018/10/19

RR190817495LB
RR190817645LB
RR190817889LB
RR190817892LB

2018/09/17
2018/09/17
2018/09/19
2018/09/17

2018/10/22
2018/10/19
2018/10/23
2018/10/22

RR190818045LB
RR190818266LB
RR190818270LB

2018/09/19
2018/09/17
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/29
2018/10/19

RR190818283LB
RR190818345LB

2018/09/18
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19

RR190818368LB
RR190818487LB
RR190818561LB
RR190818677LB

2018/09/19
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/22

RR190818822LB
RR190818924LB

2018/09/21
2018/09/12

2018/10/19
2018/10/19

RR190818941LB

2018/09/18

2018/10/24

RR190819010LB

2018/09/19

2018/10/19

RR190819275LB

2018/09/17

2018/10/19

RR190819289LB

2018/09/17

2018/10/19

RR190819292LB

2018/09/18

2018/10/20

RR190819757LB

2018/09/17

2018/10/22

RR190819765LB
RR190819805LB
RR190819862LB
RR190820018LB
RR190820123LB

2018/09/19
2018/09/17
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/22

2879698
Cesar
تي جــاي كونتراكتينغ ش.م.م2942352 TJ .
Contracting s.a.r.l
2947550
مؤسسة عماد الدين التجارية
2950779 LA BOUTIQUE SHOPPING TV
SARL
2493669
أر.إي.بي غروب ش.م.م.
ش ـ ــرك ـ ــة نـ ـ ــت اسـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة و 2538176
التجارة املحدودة في لبنان
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة دي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت 2538204
وال ـت ـع ـه ــدات االن ـش ــائ ـي ــة صـنــاعــة
والتجارة املحدودة في لبنان
2539781
تنير ترايدنغ ش.م.م
(gedeon for tradingنعيم جدعون) 2553081
2559052
فواصل ش.م.م
فـ ـيـ ـنـ ـك ــس كـ ــون ـ ـتـ ــراك ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــغ ان ـ ــد 2669505
ترايدينغ ش.م.م
2673240
الين ديزاين ش.م.م
2700537
شوقي جميل نعيم
2472339
شركة غوبو ش م م
2475007
ج ج ر انترناسيونال ش.م.م
اف ــريـ ـقـ ـي ــا انـ ـت ــرن ــاش ــون ــال غـ ــروب 2488739
ش.م.م
شركة غلوبال ترايد ش م م 2214231 Global
Trade sarl
2250550
اكارد ش.م.ل.
2259169
تكنوفورم ش.م.م.
2271892
فارماغييت ش.م.م
1753612
دي اند كو ش.م.م
1754442
مودرن ترايدنغ اند سرفيسز
ف ـ ــورت ـ ــرس لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة وال ـت ـط ــوي ــر 1762231
ش.م.م
1772624
شركة الفنجان ش.م.م
1808310 SAINT
CHARBEL
SUPERMARKET
1815250
 .G.M.Gطبوش
عواضة تريدينغ كومباني ش.م.م 1815931
فرسان العرب للتجارة والخدمات 1819384
العامة
1820348
يونيفرس ش.م.م.
1838562
مراسينا ش م م
1840538
ماريليني ش.م.م.
شــركــة اب ـنــاء ال ـحــاج محمد حسن 101042
بركه
101347
شركة تسرا للتجارة العامة
ال ـســاراكــو ش.م.م بــواس ـطــة وكيل 102416
التفليسة املحامي جورج الخوري
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ان ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــون 103931 NOS
INTUITIONS
73366
مطعم اسطنبولي
26119
شادي سامي العقل
ش ـ ــرك ـ ــة عـ ـ ـ ــون ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة ش.م.م 11676
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
مخايل يزبك
شــركــة امــونــي الـتـجــاريــة بواسطة 41524
وك ـيــل الـتـفـلـيـســة امل ـحــامــي سعيد
نصر الدي
1487392
الفا ميك للتجارة العامة ش.م.م
1728101
آر.تي.اوتوبارتس ش.م.م.
شركة اون تايم بابليشينغ ش.م.م 2218048
1716473
ستايل اوف ذي تايم ش.م.م.
اب ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــو غـ ـ ـ ـ ـ ــروب دس ـت ـي ـن ـي ـش ــن 1615964
ماركيتينغ كونسالتنت ش.م.م

RR190820154LB
RR190820295LB

2018/09/17
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19

RR190820313LB
RR190820327LB

2018/09/17
2018/09/17

2018/10/22
2018/10/22

RR190820582LB
RR190820741LB

2018/09/18
2018/09/18

2018/10/24
2018/10/22

RR190820755LB

2018/09/18

2018/10/23

RR190820769LB
RR190820826LB
RR190820830LB
RR190821101LB

2018/09/18
2018/09/21
2018/09/17
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/22
2018/10/19
2018/10/19

RR190821115LB
RR190821225LB
RR190821407LB
RR190821424LB
RR190821530LB

2018/09/17
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/21
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/19

RR190821565LB

2018/09/19

2018/10/19

RR190821804LB
RR190821866LB
RR190821968LB
RR190822040LB
RR190822067LB
RR190822098LB

2018/09/18
2018/09/19
2018/09/17
2018/09/18
2018/09/19
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/23
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190822212LB
RR190822380LB

2018/09/17
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19

RR190822420LB
RR190822433LB
RR190822455LB

2018/09/17
2018/09/21
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190822464LB
RR190822521LB
RR190822549LB
RR190822623LB

2018/09/21
2018/09/17
2018/09/17
2018/09/17

2018/10/22
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190822645LB
RR190822708LB

2018/09/17
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/22

RR190822739LB

2018/09/17

2018/10/19

RR190822760LB
RR190822773LB
RR190822795LB

2018/09/18
2018/09/17
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/22
2018/10/22

RR190822827LB

2018/09/18

2018/10/19

RR190822861LB
RR190822875LB
RR190823005LB
RR190823116LB
RR190823178LB

2018/09/18
2018/09/18
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

1558870

RR190823181LB

2018/09/18

2018/10/23

دي بي اي برينتينغ هاوس ش م م 1512564

RR190823195LB

2018/09/19

2018/10/22

رياض فؤاد الحاج لالعمال الفنية 1277776
والكهربائية

RR190823252LB

2018/09/21

2018/10/19

شركة سكراب ميتلز ش.م.م

1212294

RR190823283LB

2018/09/17

2018/10/19

كرييتيف امباكت ش.م.م

1132075

RR190823323LB

2018/09/17

2018/10/19

شركة ميست ش.م.م.

1119056

RR190823337LB

2018/09/17

2018/10/19

رايت كليك ش.م.ل 1093181 RIGHT CLICK
SAL

RR190823371LB

2018/09/17

2018/10/19

ماكيا ش.م.م
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إعالنات

إعالنات

29

◄ إعالنات رسمية ►
اسم املكلف

رقم املكلف

1076383
انتركاترينغ ش.م.م
104356
شاتو  -ش.م.م
107718
شركة سوبرماركت عكار ش.م.م
110721
شركة سنتر اوتو ش.م.م
122768
كاترنس فواياج (ش.م.م)
شركة اس  .اس  .ام بتروليوم ش.م.م 231849
س ـ ـ ـبـ ـ ــازيـ ـ ــو ان ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــي 298653 SPAZIO
/ INTERNIم ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد سـ ـعـ ـي ــد
مصطفى مجذوب
م ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــافـ ـ ــور م ـ ـ ـ ــن رلـ ـ ـ ـ ـ ــى سـ ـ ــويـ ـ ــد300325 -
انكوربوريشن ش.م.م
301758
شركة دوميكو ش.م.م
307126
شركة مدينة يومو ش.م.ل
ميدل ايست غلوبال ترايدينغ ش 2372918
مم
مازسكاي انوفيرا غروب ش م م 2375210
2379067
شركة ساسني غروب
2389735
استثمار هولدنغ ش م ل
2392112
 - A.M.Zجميلة محمود فواز
2396133
برجراك ش.م.ل
2406918
 1188دزاين اوفيس ش م ل
2421545
كت تيك ش.م.م Cutech l.T.D
شركة اوفرسيز اكسبرس ش.م.م2429262 .
2443128
سمير مسره
2445340
 g m gج  -م  -ج ش.م.م
شركة سوباليم ترايدينغ ش م م 2449352
2453592
موديلو ش م م
2459683
جي ايتش جي غروب ش م م
2460236
مالتي ويلدينغ ش.م.م
2463402
J.ART-BETON S.A.R.L
2467140
حنني للتجارة العامة
دولـ ـ ـف ـ ــن م ـ ـيـ ــديـ ــا (ولـ ـ ـي ـ ــد م ـح ـمــد 2490218
النحاس)
شركة باتيتيك ش.م.ل 232154 BATITEC
349698
شركة  YENICERIش.م.ل
شـ ــركـ ــة م ــاج ـس ـت ــي ك ــويـ ـن ــز اوت ـ ــو 58101
ش.م.م
وايـ ـ ـ ـ ــت واتـ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـي ـ ـبـ ــانـ ــون ش.م.م 107251
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
عبده لحود
853803
شركة تيليبكو لبنان ش.م.ل
1821588
شركة لفل تو ش.م.م.
2018490 BLUE FOR TRANSPORT AND
TOURISM BTT SAL
2691712
هوملوكس ميدل ايست ش.م.م
2807181
أم.أي.أم .ش.م.م
1984056
جورج الفراد باسيل للنقل
2191467
جان هاروتيون قرة اوغليان
شركة ميديا سيلز انــد ماركتينغ 2365611
ش م ل ام اس ام
2372390
يونايتد ترافل ايجنسي ش م ل
2402214
ليمو اتو بارتس ش.م.م
2434464
بي سي غايت ش م م
ش ــرك ــة ان ــدسـ ـت ــري ــال انـ ـ ــد ج ـن ــرال 2515924
سرفسز ش م م
2530156
شربل سمير مراد
2537102 HILL
INTERNATIONAL
 middle east LTDفرع لشركة

رقم البريد املضمون
RR190823385LB
RR190823425LB
RR190823473LB
RR190823513LB
RR190823677LB
RR190823748LB
RR190823779LB

تاريخ الزيارة الثانية تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
2018/10/23
2018/09/21
2018/10/19
2018/09/19
2018/10/23
2018/09/21
2018/10/19
2018/09/17
2018/10/19
2018/09/18
2018/10/24
2018/09/17
2018/10/19
2018/09/18

RR190826863LB
RR190826894LB
RR190826951LB

2018/09/17
2018/09/19
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

2172825
نوال الحصني
شركة فانيزيا اوتو سايل ش.م.م2176890 .
ش ــرك ــة م ـطــاعــم الـ ـه ــادي ال ـفــاخــرة 2201563
ش.م.م.
2201589
ولفكو ش.م.م
م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ال ـ ـق ـ ـص ـ ــر لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــة 2203227
والتجارة
ســابــن لـلـتـجــارة (مـحـمــد صبحي 2203969
الشماعة)
2208740
احمد فخري أياس
2228194 WELCOME RENT CAR L.L.C
اوف روود لتاجير الـسـيــارات ش 2228200
مم
2997128
فادي بيطار تريدينغ
3049337
شركة االتحاد للتجارة ش.م.م
الشركة املتحدة الــدولـيــة لألغذية 3064804
ش.م.م
3065466
واي سايد ماركت ش.م.م.
ش ــرك ــة تـ ــرانـ ــس س ـت ــرات ـي ـج ــي كــو 3088068
ش.م.م.
2796163
B M C PLUS ASRL
2812154
ان سي جي ام غروب ش.م.م.
2837271
دمياطي كونسلتنغ بيرو
فــاح لبنان للتجارة و الصناعة 2897937
شمم
188526
ارابيكا نيوز ش.م.ل
شــركــة فــاســت مــونــديــال للسياحة 842
والسفر ش.م.م.
شركة ناصر للتجارة والصناعة 8998
ش.م.م
201454
سبيسيبات ش.م.م
مجموعة الفقيه كونكورد ش.م.م 204297
205731
ستالك ش.م.م
مؤسسة رفيق الصيداني مخلص 211329
بضائع مرخص
217189
حسن رفيق حاوي
3189
شركة محالت السعيد ش.م.م
امل ـك ـت ــب ال ـف ـن ــي ل ـل ـه ـن ــدس ــة( ت ـيــو) 3432
بواسطة وكيل التفليسة املحامية
ريتا ابي شاهي
ش ــرك ــة ال ـت ـع ـه ــدات وال ـج ـس ـت ـيــون 4452
ش.م.م
شركة املستقبل للسياحة والسفر 5646
والشحن ش.م.م
7620
شركة املنار للبترول ش.م.م
عـطــاالـلــه نـيــو الـكـتــريــك كــومـبــانــي 7695
ش.م.م
13245
شركة “الويز” لالغذية ش.م.م
21500
عبده نخلة لحود
32987
ميشال الدهان
41361
جوزيف بطرس كرم
45683
مكرم رياض ابي فاضل
46354
الشركة االتحادية للتجارة
53858
بن حسان الداعوق  -فرع اول
61434
محمود عبد القادر قبطان
63765
ذي غلف تاور
68250
هاني حالل وشركاه
83859
بن حسان الداعوق  -فرع ثالث
نـ ـبـ ـي ــل مـ ـحـ ـم ــد الـ ـخـ ـش ــن م ـخ ـلــص 223140
بضائع مرخص
223205
ا ت دي ش.م.ل
ش ــرك ــة الـ ـبـ ـت ــول ال ـت ـج ــاري ــة (ع ـلــي 1333158
ناصر برجاوي وشركاه)

RR190826965LB
RR190826982LB

2018/09/21
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19

RR190826996LB

2018/09/18

2018/10/19

RR190827002LB
RR190827033LB
RR190827047LB

2018/09/19
2018/09/21
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/23

RR190827121LB
RR190827166LB
RR190827210LB

2018/09/19
2018/09/19
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/23
2018/10/19

RR190827223LB
RR190827268LB

2018/09/17
2018/09/21

2018/10/22
2018/10/19

RR190827395LB
RR190827427LB
RR190827461LB
RR190827501LB

2018/09/18
2018/09/18
2018/09/18
2018/09/17

2018/10/23
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190827532LB
RR190827550LB

2018/09/18
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/19

RR190827617LB

2018/09/18

2018/10/19

RR190827665LB
RR190827682LB
RR190827696LB
RR190827722LB

2018/09/18
2018/09/19
2018/09/19
2018/09/18

2018/10/23
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190827753LB
RR190827784LB
RR190827798LB

2018/09/21
2018/09/21
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190827824LB

2018/09/19

2018/10/19

RR190827855LB

2018/09/17

2018/10/19

RR190827886LB
RR190827890LB

2018/09/19
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/22

RR190827957LB
RR190827974LB
RR190828056LB
RR190828087LB
RR190828095LB
RR190828100LB
RR190828113LB
RR190828144LB
RR190828158LB
RR190828161LB
RR190828232LB
RR190828263LB

2018/09/19
2018/09/17
2018/09/21
2018/09/19
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/21
2018/09/18
2018/09/18
2018/09/19
2018/09/21
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/22
2018/10/24
2018/10/22
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190828277LB
RR190828334LB

2018/09/21
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19

بوجي وجري غروب ش.م.م

1334863

RR190828348LB

2018/09/17

2018/10/19

فؤاد جورج خياط

1353005

RR190828419LB

2018/09/17

2018/10/19

غالب باشا (احمد محمد نايف غالب) 1355659

RR190828436LB

2018/09/18

2018/10/19

علي خالد املحمد

1363835

RR190828453LB

2018/09/21

2018/10/19

تشاينا هسنت ميدل ايست ش.م.م 1373866

RR190828467LB

2018/09/18

2018/10/19

1373952

RR190828475LB

2018/09/18

2018/10/19

RR190828555LB

2018/09/17

2018/10/19

RR190828590LB

2018/09/18

2018/10/19

RR190823805LB

2018/09/18

2018/10/19

RR190823822LB
RR190823990LB
RR190824363LB

2018/09/17
2018/09/17
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190824385LB
RR190824403LB
RR190824553LB
RR190824584LB
RR190824638LB
RR190824712LB
RR190824788LB
RR190824791LB
RR190824862LB
RR190824880LB
RR190824916LB
RR190824920LB
RR190824981LB
RR190824995LB
RR190825046LB
RR190825063LB
RR190825182LB

2018/09/17
2018/09/17
2018/09/17
2018/09/17
2018/09/21
2018/09/17
2018/09/17
2018/09/21
2018/09/17
2018/09/19
2018/09/21
2018/09/17
2018/09/17
2018/09/21
2018/09/18
2018/09/14
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/30
2018/10/19
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/29
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/23
2018/10/19
2018/10/19

RR190825240LB
RR190825275LB
RR190825284LB

2018/09/17
2018/09/17
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/22

RR190825307LB

2018/09/17

2018/10/19

RR190825372LB
RR190825390LB
RR190825426LB

2018/09/17
2018/09/15
2018/09/17

2018/10/19
2018/10/22
2018/10/19

RR190825465LB
RR190825474LB
RR190826055LB
RR190826191LB
RR190826262LB

2018/09/17
2018/09/17
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/24
2018/10/19
2018/10/19

RR190826276LB
RR190826302LB
RR190826355LB
RR190826483LB

2018/09/17
2018/09/19
2018/09/17
2018/09/18

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190826506LB
RR190826523LB

2018/09/19
2018/09/17

2018/10/22
2018/10/19

زياد يوسف حداد

2622742

RR190826611LB

2018/09/17

2018/10/19

غريس ديب مجدالني

2684593

RR190826660LB

2018/09/21

2018/10/19

حسن شريف الشاعر

2734545

RR190826687LB

2018/09/17

2018/10/19

بيار عارف نصار

2781190

RR190826700LB

2018/09/17

2018/10/19

Leb DK.Retail S.A.L

2969559

RR190826735LB

2018/09/17

2018/10/22

انطوان جوزف سرور

2136155

RR190826792LB

2018/09/21

2018/10/19

شـ ــركـ ــة عـ ـ ـ ــراج لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة ال ـع ــام ــة 2148867
ش.م.م.

RR190826815LB

2018/09/18

2018/10/19

2150870

RR190826829LB

2018/09/21

2018/10/19

نيو فجن لالعالنات الخارجية ش.م.م2757784 .

الـشــركــة الـعــامــة للباطون الجاهز 2159883
ش.م.ل

RR190826832LB

2018/09/21

2018/10/19

مركز تقنيات املعلوماتية الرائدة 191208
LCT

داني جرجس معلوف

سامي مصطفى حوسو

RR190828609LB

2018/09/18

2018/10/19

مؤسسة احمد صبيدين للتجارة العامة 194044
والسياحةوالسفروالنقل البحري
قبرصلي لتاجير السيارات ش.م.م 194581
38298
ثروت يوسف حديب
56384
مؤسسة الياس عبدو ابو نادر
محالت عبد الله كحيل للتجارة 61950
ش ــرك ــة اف ـ ـ ـ ــران ش ـم ـس ــن (م ــوس ــى 169835
القادري وشركاه)  -خلدة
الشركة الفندقية اللبنانية ش.م.ل 1338
شركة سولينور فاير سافتي اند 3963
سكوريتي ش.م.م
4703
شركة الروشة سي فيو ش.م.م
ش ــرك ــة ادونـ ـ ـي ـ ــس ال ـك ـت ــروس ـي ـت ــي 10088
ش.م.م
11207
شركة ناماها ش.م.م
جـيـمــي وي ــر لـلـتـجــارة والـصـنــاعــة 66534
بواسطة وكيل التفليسة املحامي
حارس خضر
مــؤس ـســة ع ـم ــاد ص ـب ــاح بــواسـطــة 178805
وكيل التفليسة املحامي عبدالله
سعد
جينينكوللتجارة ش.م.ل بواسطة 181222
وك ـي ــل الـتـفـلـيـســة امل ـح ــام ــي عـبــده
لحود املحترم
ت ـطــويــر االعـ ـم ــار واعـ ـ ــادة االع ـم ــار 195158
ش.م.م
ش ــرك ــة ن ـصــر ل ـتــاج ـيــر ال ـس ـي ــارات 214106
ش.م.م
الشرق االوسط للتطوير والتجارة 266944
العامة-ديناميك موشن ش.م.م.
سيترا للتسويق واالعالن ش.م.ل 303489
986660 GLOBAL
FURNITURE
( SOLUTIONS ESTج ـ ــان حـنــا
حرب)
شــركــة جــابــر وال ـح ـل ـبــي للتموين 85366
وادارة املقاهي
شركة سوديكسو لبنان للخدمات 187066
ش.م.ل
188150
شركة ليان كوزميتكيس ش.م.م
207643
غولد ستاندارد ش.م.م
237175
شركة ليدو ماستر ش.م.ل
269877
توب رينج بروداكتس ش.م.م.
امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات 3023
والدراسات ش.م.م
3133
شركة ايكو كار ش.م.ل
شـ ــركـ ــة تـ ـح ــوي ــل الـ ـ ـ ـ ــورق ل ـل ـش ــرق 7870
االوسط ش.م.ل
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ــاعـ ـم ــار 10627
والتجارة S.L.C.C
م ــؤسـ ـس ــة ج ـ ــان مـ ـخ ــاي ــل ال ـن ـم ـيــر 14170
التجارية
39080
محطة عبيد الجديدة
شركة االنماء للهندسة والتعهدات 1375
شركة االنــوار للتجارة واملقاوالت 9534
ش.م.م
4485
مونسو ترايد ش.م.م
معامل جورج توفيق ابو جودة ( 67708
نينكس)
مـ ـع ــرض زه ـ ـ ــرة ل ـب ـن ــان ل ـل ـت ـج ــارة 48959
والصناعة
كـ ــوزم ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــس م ــانـ ـجـ ـمـ ـن ــت انـ ــد 164073
سرفيسز
محطة شالالت الباروك للمحروقات 194817
(بهجت وعماد فايز محمود)
241376
ارابيسك للطباعة ش.م.م
 ( H.T. ELECTRONICSه ــراج 246243
اكوب جاميجيان )
بايكري اند كو ش.م.ل3032787 BAKERY .
& CO S.A.L
1013070
ام.كا.اس ش.م.م
 R-Mللتجارة العامة(لوأي رياض 1997353
املشرفية)
2004947
سمارت ستايل غروب ش م ل

RR190828612LB
RR190828626LB
RR190828688LB
RR190828714LB
RR190828762LB

2018/09/18
2018/09/21
2018/09/18
2018/09/17
2018/09/19

2018/10/22
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190828793LB
RR190828816LB

2018/09/19
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/19

RR190828833LB
RR190828864LB

2018/09/21
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/19

RR190828881LB
RR190828935LB

2018/09/21
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/19

RR190829048LB

2018/09/19

2018/10/19

RR190829065LB

2018/09/21

2018/10/19

RR190829105LB

2018/09/19

2018/10/19

RR190829122LB

2018/09/19

2018/10/22

RR190829207LB

2018/09/19

2018/10/19

RR190829238LB
RR190829343LB

2018/09/19
2018/09/21

2018/10/26
2018/10/19

RR190829459LB

2018/09/21

2018/10/19

RR190829493LB

2018/09/21

2018/10/19

RR190829502LB
RR190829516LB
RR190829578LB
RR190829604LB
RR190829666LB

2018/09/21
2018/09/21
2018/09/19
2018/09/19
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/24
2018/10/19

RR190829670LB
RR190829697LB

2018/09/19
2018/09/21

2018/10/25
2018/10/19

RR190829710LB

2018/09/21

2018/10/19

RR190829737LB

2018/09/18

2018/10/19

RR190829771LB
RR190829785LB
RR190829860LB

2018/09/21
2018/09/19
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190829913LB
RR190829927LB

2018/09/21
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/19

RR190829958LB

2018/09/18

2018/10/19

RR190829961LB

2018/09/21

2018/10/19

RR190830001LB

2018/09/21

2018/10/20

RR190830046LB
RR190830077LB

2018/09/21
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19

RR190830307LB
RR190830338LB

2018/09/19
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19

RR190830412LB

2018/09/19

2018/10/19

شركة ديزاينرز انتورج ش م ل

2043688

RR190830505LB

2018/09/19

2018/10/19

كوكب بلدنغ

2057539

RR190830545LB

2018/09/21

2018/10/19

RR190830165LB

2018/09/21

2018/10/19

2068680
شركة الكتروسيتي ش م م
اوتو شديد للتجارة و التعهدات 1724112
شركة محمد فيصل خير الدين بك 634361
وشريكه عبد الرزاق بك الحسن
مؤسسة علي عبد الهادي ربابة 645991
776341
ليبانكو سورس ش.م.م
شركة عزت اسد ابو هيكل وشركاه 806759
للتجاره العامه
98998
اي سي تي غروب
83861
بن حسان الداعوق  -فرع رابع
طوماس فرنك بولز  -تي اف بولز 86433
ش.م.م
89169
بينللي
95556
حلويات سعد الدين
97855
مؤسسة ايلي الترك التجارية
101576
شركة طرابلسي وشركاه
زيربه للتجارة /موريس سمعان 104893
زيربه
ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ل ـل ـس ـي ــاحــة 204529
والخدمات (فينوس) ش.م.م
95512
سوبرماركت سميث
ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ل ـل ـت ـع ـه ــدات 62437
والتجارة ش.م.م
74183
ا.س مستر دوالر
4834
تراست ش.م.م
ش ــرك ــة اب ـ ـنـ ــاء م ـح ــي الـ ــديـ ــن ع ــاء 9342
الدين ش.م.ل
100893
شركة سوناتا ش.م.ل
134679
شركة اي .بي.ال ش.م.م
شركة غسان لالنتاج الفني ش.م.م 140574
150160
محمد مصطفى قدوح
169679
روكو ستايل
180884
زين لالزياء
اولتا للصناعة والتجارة ش.م.م 195060
209465
صناعات البشعالني ش.م.م
ش ــرك ــة ن ـق ـل ـي ــات ال ـ ـيـ ــاس م ـي ـشــال 210127
فتوش ش م م
الـشــركــة اللبنانية لـلــزراعــة والــري 13289
الحديث ش.م.ل -الميكو-
شركة ستايل وود ش.م.م
98989
1129491
شركة آد-تك ش.م.م
1153899
ام اند بي ش.م.ل
1208640
اية -ليلى منير سمهون
1074400
النسر التجارية
216369
غولدن بوك
222568
مؤسسة علي محمد جابر
وديـ ــع غ ـصــن  -وج ـي ـتــو بــواسـطــة 211544
وكيل التفليسة
2076508
شركة رانو ش.م.م.
ش ــرك ــة سـ ـم ــا ب ـ ـيـ ــروت ال ـت ـج ــاري ــة 2230411
ش.م.م
فـ ــوك ـ ـسـ ــي م ـ ـي ـ ـتـ ــال (فـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد ح ـســن 1171011
شحرور)
1226269 Hamdar Institute For Technology
- HIT
1275762
محمد عطيه املصطفى
ي ــاس ــر ش ـه ــاب ال ـج ــاس ــم لـلـتـجــارة 1285128
العامة
1646362
توفيق سالم سالم خليل
1650062
عهد محمد بوله
257488
شركة فارمارام ش.م.م
ش ــرك ــة االيـ ـ ــد ان ـف ـس ـت ـم ـنــت غ ــروب 267480
ش.م.م
1989343
شركة بيغ جاك BIG JACK
286200
عمر محمود اغا
عزت ابو هيكل للشحن والترانزيت 314213
496156
BARTER ONE S.A.R.L
غــريــت يــون ـيــون بــزنــس سرفيسز 729611
ش.م.م
غـ ـل ــوب ــل ك ــارمـ ـنـ ـت ــس ان ــدسـ ـت ــري ــز 857925
ش.م.ل

RR190830576LB
RR190830616LB
RR190830678LB

2018/09/21
2018/09/21
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190830681LB
RR190830783LB
RR190830806LB

2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/22
2018/10/19

RR190830899LB
RR190830908LB
RR190830939LB

2018/09/21
2018/09/21
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/26

RR190830960LB
RR190831024LB
RR190831072LB
RR190831109LB
RR190831112LB

2018/09/19
2018/09/21
2018/09/21
2018/09/19
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190831259LB

2018/09/21

2018/10/19

RR190831280LB
RR190831333LB

2018/09/21
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/22

RR190831421LB
RR190831506LB
RR190831537LB

2018/09/21
2018/09/21
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190831599LB
RR190831713LB
RR190831727LB
RR190831744LB
RR190831832LB
RR190831863LB
RR190831903LB
RR190831996LB
RR190832033LB

2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21
2018/09/19
2018/09/21
2018/09/21

2018/10/29
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/22
2018/10/19

RR190832152LB

2018/09/19

2018/10/19

RR190832325LB
RR190832342LB
RR190832356LB
RR190832360LB
RR190832550LB
RR190832872LB
RR190832930LB
RR190833008LB

2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21
2018/09/19
2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/22
2018/10/22
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190833095LB
RR190833285LB

2018/09/19
2018/09/19

2018/10/19
2018/10/23

RR190833538LB

2018/09/19

2018/10/19

RR190833590LB

2018/09/19

2018/10/19

RR190833674LB
RR190833731LB

2018/09/21
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/19

RR190833847LB
RR190833878LB
RR190834312LB
RR190834414LB

2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190835701LB
RR190835732LB
RR190835882LB
RR190836123LB
RR190836295LB

2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21
2018/09/21

2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19
2018/10/19

RR190836344LB

2018/09/21

2018/10/23
التكليف 2602
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موسيقى

مواجهة بين العود والموسيقى االلكترونية في أسطوانتهم الجديدة

اإلخوة جبران« :مسيرة طويلة» تدفع حدود الجرأة
سبع سنوات تفصل ما بين
ألبوم «أسفار» ()2013
وألبوم «تريو جبران» الجديد
 The long marchأو
«المسيرة الطويلة» (كناية
عن تسع مقطوعات
موسيقية استمدت
عناوينها وجذورها من
قصيدة محمود درويش
«خطبة الهندي األحمر ما
قبل األخيرة أمام الرجل
األبيض») .ماذا كان يفعل
التريو كل هذه الفترة؟!
سنجد أكثر من  700عرض،
رقم قياسي ألي فرقة
عربية وربما عالمية ،سنجد
«الماراتون» هذا المشروع
الملهم الذي عزفوا فيه
لـ  12ساعة متواصلة في
رام الله ،وجمعوا فيه
أكثر من مليون دوالر
لمصلحة إحدى المؤسسات
لمكافحة سرطان الثدي.
سنجد موسيقى أعدوها
لبعض األفالم ،وربما األهم
من هذا كله أن اإلخوة كانوا
يفكرون في شكل جديد
للتريو! أربع سنوات هي
المدة التي سيستغرقهم
العمل على األلبوم الجديد.
ألبوم ُيدخل الـ«تريو جبران»
في مرحلة جديدة بل
مفاجئة .مرحلة أكثر انفتاحًا
من كل ما سبقها .ألبوم
تتداخل فيه الموسيقى
اإللكترونية واألوركسترا
مع الصوت الذي صنعوه
بدأب وتأن خالل السنوات
العشر الماضية .يذهب إلى
الشرق مع صوت اإليراني
محمد معتمدي ،وينتقل
إلى الغرب مع فنان الروك
الشهير روجر ووترز ليتقاطع
مع ديناميكية الفتة .هي
ليست انعطافة موسيقية
كما يقول لنا سمير جبران
في هذا الحوار ،لكنها والدة
جديدة كما كان قد أشار لنا
سابقًا في حوار جمعنا به
العام الماضي .ها نحن إذن
مع مرحلة جديدة في
مختبر اإلخوة جبران

ك ــان أب ــي ي ـقــول إن ــه يــريــدنــي كإلفيس
بريسلي .هــو لــم يكن يقصد أن ألبس
معطف جـلــد وأغ ـيــر تسريحة شعري
وأحمل قيثارة بالطبع ،بل كان يقصد
ال ـق ــوة واالنـ ـتـ ـش ــار .ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات
كنت أخجل أن أقــول أنني أعــزف على
ال ـع ــود .ال ـعــود ك ــان م ـجــرد آل ــة مــرافـقــة
فقط للمغني .اليوم عندما أتجول في
رام الله وأرى فتاة تحمل حقيبة عود،
ينتابني شـعــور غــامــر بــالـسـعــادة ،في
فلسطني عــدد البنات اللواتي يدرسن
العود هو عدد لم نكن نتوقعه .نراهن
يوميًا يطفن بــأعــوادهــن فـخــورات .من
ناحية أخ ــرى ،لـ ّ
ـدي شعور بــأن «تريو
جبران» جمع األجيال .ال تتخيل مقدار
ال ـس ـعــادة الـتــي تصيبنا عـنــدمــا نقدم
عــرضــا ون ــرى فيه كــل األج ـيــال ،شبابًا
ويــانـعــن بصحبة آبــائـهــم وأمـهــاتـهــم.
ال ـن ـج ــاح ه ــو أن ت ـق ـنــع أربـ ـع ــة أج ـي ــال
ب ــاالس ـت ـم ــاع إلـ ــى املــوس ـي ـقــى نـفـسـهــا.
الجيل الجديد هو دائمًا في اعتبارات
الـتــريــو وخ ــط أحـمــر أن نـتـجــاهـلــه ،بل
بالعكس.

باريس ـــ طارق حمدان
■ القطعة األول ــى  Time must goيظهر
فيها صوت الشاعر محمود درويــش يقرأ
مقطعًا من قصيدة «خطبة الهندي األحمر»،
كأنكم أردتم لهذه الكلمات أن تكون بمثابة
ال ـب ـي ــان ال ـ ــذي ت ـف ـت ـت ـحــون ب ــه أس ـطــوان ـت ـكــم
الجديدة؟
 سمعت هذه القصيدة للمرة األولىفي العام  .1996كنت أعزف مع محمود
درويش في افتتاح «مهرجان جرش»
فــي األردن ،وك ــان ه ــذا الـلـقــاء الـثــانــي
الذي يجمعنا في عرض .تأثرت كثيرًا
بـهــذه الـقـصـيــدة .عـنــدمــا أعـلــن تــرامــب
أن ال ـقــدس عــاصـمــة لــاحـتــال ،عــادت
ذاكرتي إلى ذاك الوقت وهذه القصيدة
بالتحديد ،كأنها كتبت لليوم ،لتلك
اللحظة ،ولهذه املرحلة التي نعيشها
ك ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وي ـع ـي ـش ـه ــا الـ ـع ــال ــم
بــأســره ،وهــي خير معبر عن جبروت
ال ـ ـقـ ــوة ،والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،والـ ـ ـس ـ ــاح .ه ــذا
الـجـبــروت ال ــذي يتحكم بكل مفاتيح
اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي الـ ـع ــال ــم .هـ ــذا املـقـطــع
مــن صــوت دروي ــش هــو بمثابة بيان
لــ«تــريــو ج ـبــران» ولــأل ـبــوم .بــه نعلن
موقفنا من هذا الجنون الذي نعيشه.
عندما قررت استخدام املقطع ،بحثنا
ع ــن تـسـجـيــات ب ـج ــودة عــال ـيــة لـهــذه
الـقـصـيــدة وعـثــرنــا عـلـيـهــا ،مــن حسن
ال ـح ــظ أن ك ــل ع ــرض ك ـنــت أق ــدم ــه مع
ّ
أسجله ،ولهذا
محمود درويــش كنت
لدي مكتبة واسعة لصوت شاعرنا.
■ محمود درويش حاضر معكم دائمًا ،في
العروض ،في املقابالت الصحافية ،وحتى
َ
ف ــي جـلـســاتـكــم ب ــن األص ــدق ــاء ،أال تـخــش
سطوة الشاعر عليكم أحيانًا؟
 أتـ ـمـ ـن ــى أن ت ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك س ـط ــوةك ـم ـح ـم ــود درويـ ـ ـ ــش ع ـل ــى أي ف ـن ــان،
هــذه سطوة جميلة .فــي هــذا األلـبــوم،
لــديـنــا عـمــل كــامــل فـيــه قـطـعــة واح ــدة
مل ـح ـمــود دروي ـ ــش وه ــي االفـتـتــاحـيــة.
من حقي الطبيعي ،أن أكــون مسكونًا
بــدرويــش ،نحن الــذيــن رافـقـنــاه خالل
جــزء هــام مــن مسيرته ،عشنا سويًا،
وجمعتنا أوقات هي األنقى واألجمل.
ح ـقــي الـطـبـيـعــي أن أس ـت ــذك ــره دائ ـمــا
وأكـ ـم ــل هـ ــذا الـ ـش ــيء الـ ـ ــذي أحـ ــس بــه
يوميًا ،وال أفتعل هذا التأثير .درويش
هـ ــو ج ـ ــزء مـ ــن ه ــويـ ـت ــي ،وم ـ ـكـ ــون مــن
املكونات األساسية للهوية والثقافة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ك ـن ــت م ـح ـظــوظــا ب ــأن
جمعتني صــداقــة وذكــريــات قوية مع
ال ـشــاعــر ،وأنـ ــا مــديــن لـكــل م ــا علمني
إياه ،كيف أكون موسيقيًا من فلسطني
ول ـي ــس مــوسـيـقـيــا فـلـسـطـيـنـيــا ،كيف
ً
أكون فنانًا حرًا ال بطال وال ضحية.
■ بعد حــوالــي خمسة ألـبــومــات ذات طابع
وهوية محددة ،اآلن نفاجأ بألبومكم الجديد
 ،The long marchه ــل ال ـع ـم ــل بـمـثــابــة
انعطافة موسيقية أم مجرد تجربة؟
 ه ــي ل ـي ـســت ان ـع ـط ــاف ــة ب ــل ت ـجــربــة،عندما فكرنا بـهــذا امل ـشــروع ،بــاآلالت
ال ـك ـث ـي ــرة والـ ـنـ ـج ــوم ال ـك ـب ــار وب ـمــديــر
فني هو رونو ليتان ،Renaud Letang
ع ــرف ـن ــا أن األل ـ ـبـ ــوم س ـي ـك ــون تـجــربــة
جــديــدة ومـخـتـلـفــة ،أن ف ـتــرة التلحني
طــوي ـلــة وت ـح ـت ــاج إلـ ــى ص ـبــر وج ـهــد.
فــي األل ـبــومــات الـســابـقــة ،كـنــا نلحن،
نـ ـتـ ـم ـ ّـرن ون ـس ـج ــل ب ـك ــل بـ ـس ــاط ــة .فــي
هـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ،س ـمـع ـنــا مــوسـيـقــانــا
بـ ـ ــأذن ل ـي ـســت أذنـ ـن ــا املــوس ـي ـق ـيــة وال
الشرقية ،أردنا فكرة تصور املوسيقى
ال ـتــي نـصـنـعـهــا بـ ــأذن مـخـتـلـفــة كيف
سـتـسـمـعـهــا ه ــذه األذن ،وال أريـ ــد أن
يسمعني أحــد في العالم من بــاب من
يـبـحــث عــن جـمــل فــي مـتـحــف .الـفـكــرة

في قطعة
Time must
الشرق والغرب ،ال يتغرب وال يتشرق.
 ،goصوت
الشاعر محمود ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ه ــي امل ـ ــرة األولـ ــى
درويش يقرأ
التي يطبع لنا ألبوم بعنوان وأسماء
مقطعًا من
مقطوعات باإلنكليزية .األلبوم يتكلم
قصيدة «خطبة
الهندي األحمر» مع كل العالم في كل تفصيل فيه ،وهذا
جــزء مــن عملنا .غــاف األل ـبــوم يحمل
خ ــط م ـح ـمــود دروي ـ ــش الـ ــذي حصلنا
عليه من مكتبة الناقد صبحي حديدي.
وعلى الغالف الخلفي وضعنا قصيدة
«الـهـنــدي األح ـمــر» بــاإلنـكـلـيــزيــة .آالف
الـنـســخ م ــن ه ــذا األل ـب ــوم سـتـجــول في
أنحاء العالم ،وسيقرأ الناس الكلمات
التي نحاول إيصالها .ستكون لدينا
ع ــروض مستقبلية مــع روج ــر ووت ــرز،
وهـ ـن ــاك أخـ ـب ــار ق ــادم ــة بـ ـه ــذا الـحـجــم
وأكبر.
تريو جبران:
األلبوم يتكلم
مع كل العالم
في كل
تفصيل فيه

■ أصوات إلكترونية ،وآالت كثيرة ظهرت في
األلبوم الجديد ،قد يكون من الصعب جلبها
على املسرح في كل عــرض ،هل ستعزفون
ً
مع قطع مسجلة مثال؟
 ع ــروض األل ـبــوم ستكون مــع رفيقناعازف اإليقاع يوسف حبيش ،وعازف
إيقاع آخر هو اإليراني حبيب مفتاح،
خــافــا لـعــروضـنــا الـســابـقــة م ــع إيـقــاع
واحـ ـ ـ ــد ،س ـي ـك ــون م ـع ـنــا أيـ ـض ــا ع ــازف
ف ــرن ـس ــي ع ـل ــى ال ـك ـي ـب ــورد واألص ـ ـ ــوات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وعـ ـ ــازف ت ـش ـي ـلــو .نحن
سبعة هذه املرة.

كــانــت بتسليم موسيقى الـتــريــو إلى
مدير فني ونقول له أرنا كيف ستعبث
بـهــا ،قبل أن نتفق مــع مــديــرنــا الفني
الجديد .كان هناك ما يشبه االمتحان
ملعظم الفنانني الذين اشتغلوا معنا
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا األل ـ ـ ـبـ ـ ــوم ،زودنـ ـ ــاهـ ـ ــم بـكــل
ألبومات التريو وسألناهم عن هوية
املوسيقى ومواصفاتها ،واألقرب كان
رونو ليتان ،كان هدفنا أن نذهب إلى
م ـكــان مــوسـيـقــي ج ــدي ــد ،بــالـطـبــع مع
ال ـح ـفــاظ عـلــى طــابــع وه ــوي ــة الـتــريــو،
أت ــوق ــع أن ـن ــا صـنـعـنــا ش ـي ـئــا مختلفًا
ّ
مع هــذا األلـبــوم ،ألن األســوأ برأيي أن
يكرر الفنان نفسه ،وبتقديري هذا هو
النجاح في هذا األلبوم.

شارك روجر ووترز في قطعة
من وحي األطفال األربعة الذين
قتلهم االحتالل عندما كانوا
يلعبون على شاطئ غزة
■ هل كان هناك لديكم إحساس بالقلق من
هذه التجربة الجديدة؟
 كـ ــان هـ ــذا اإلحـ ـس ــاس رب ـم ــا ق ـبــل أني ـصــدر األل ـب ــوم ،اآلن أن ــا فــي قـمــة من
املتعة ،حتى اآلن أقمنا عشرة عروض،
ك ـنــت أف ـك ــر ف ـي ـهــا ك ـث ـي ـرًا ق ـبــل ص ــدور

األلبوم ،أن يترجم العمل على املسرح
ويـقــدم فــي عــرض كــان مقلقًا إلــى حد
مــا ،كيف لهذه الضخامة في اإلنتاج
ً
أن تترجم على املسرح؟ كان هذا سؤاال
وتحديًا كبيرًا بالنسبة إلينا ،بإمكاني
ّ
الـ ـق ــول إن ال ـ ـعـ ــروض ال ـت ــي أق ـم ـنــاهــا
ح ـتــى اآلن ه ــي م ــن أج ـم ــل ال ـع ــروض.

ردود الفعل كــانــت جميلة ،مــؤشــرات
املبيعات أيضًا مشجعة جدًا .تحميل
األلبوم عبر املنصات التسويقية كان
غير متوقع ،وخصوصًا قطع معينة
مثل «الشجر الــذي نرتديه» أو قطعة
«طني» أو «املسيرة الطويلة» ،أنا أكثر
راض.
من
ٍ

■ كـثـيــر م ــن املــوس ـي ـق ـيــن م ـمــن يـعـتـمــدون
ع ـل ــى اآلالت ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ،ل ــدي ـه ــم دائ ـم ــا
تخوف وحتى تعال على املؤثرات الصوتية
واملــوسـيـقــى اإللـكـتــرونـيــة ،وكـثـيـرًا مــا ينظر
إلـيـهــا كــدخـيــل ،أل ــم تـكــن لــديـكــم خـشـيــة من
ضياع صوت التريو في زحمة املؤثرات؟
 مـنــذ زمـ ــن ،ك ــان لـ ـ ّـدي ه ــذا الـتـخــوف،
ولكن من منا ال يتغير؟ في هذا العمل،
كـنــا حــريـصــن ج ـدًا وأتـمـنــى أن نكون
وفقنا .األص ــوات اإللكترونية التي تم
اختيارها تخدم عود التريو ،لم نؤلف
املوسيقى اإللكترونية كخط أساسي
ف ــي ال ـت ـل ـحــن ،وإن ـم ــا ح ـضــرت لـتـخــدم
ال ـعــود وت ـقــدم للموسيقى ب ـع ـدًا آخــر،
بعدما سمعنا النتيجة اختفى القلق،
سـعـيــد ب ـش ـعــور الـتـغـيـيــر واالن ـف ـت ــاح،
ن ـم ــرن أن ـف ـس ـنــا دائ ـم ــا أن ال ن ـك ــرر وال

ن ـج ـتــر م ــا ف ـع ـل ـنــاه س ــاب ـق ــا .ك ـنــت آخــر
شخص سيفكر فــي إدخ ــال املوسيقى
ً
اإللكترونية ،ولكن فعال غـ ّـيــرت رأيــي،
وال ـ ـتـ ــدخـ ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة فـ ــي ه ــذا
األل ـب ــوم ج ــاءت مــوفـقــة ،الـعــالــم يتغير
ويـتـطــور بشكل مـتـســارع ونـحــن جــزء
من هذا التغيير الــذي دفعنا إلى عمل
تجربة مختلفة.
■ فنان الروك الشهير روجر ووترز Roger
 watersيشارك معكم في قطعة Carry the
 ،earthكيف نشأت العالقة وكيف كان شكل
التعاون؟
 منذ فترة نشأت بيننا عالقة قوية معروجــر ووتــرز ،وكنا تعاونا سابقًا في
بــدايــة هــذا الـعــام عندما أطلقنا قطعة
 Supremacyوكانت مقطعًا من قصيدة
ملحمود درويش ،قرأها ووترز بصوته،
وأطلقناها عبر اليوتيوب وانتشرت
في مواقع التواصل االجتماعي بشكل
كبير .االنفتاح في هذا األلبوم أتاح لنا
دعوة ووترز ليكون حاضرًا فيه ،وهذا
ش ــرف كـبـيــر ل ـن ــا .طــرح ـنــا عـلـيــه فـكــرة
أننا نود تلحني قطعة من وحي أربعة
أط ـفــال قتلهم االح ـت ــال عـنــدمــا كــانــوا
ي ـل ـع ـبــون ع ـلــى ش ــاط ــئ غ ـ ــزة .وضـعـنــا
ال ـل ـحــن األس ــاس ــي لـلـقـطـعــة ،ه ــو كتب
الكلمات وغناها واشتغلناها سويًا.
مشاركة ووترز في هذا األلبوم تنسجم
تمامًا مع طبيعته .عمل ضد حسابات

■ في قطعة  ،The long marchنفاجأ بغناء
الفنان اإليــرانــي محمد معتمدي .في العالم
ال ـعــربــي ه ـنــاك قـطـيـعــة كـبـيــرة وف ــادح ــة بني
الثقافة العربية والفارسية التي ُيفترض أن
تكون األقرب إلينا ،هل هذا من األسباب التي
دفعتكم إلى إشراك صوت الفنان اإليراني؟

ترامب
عندما أعلن ً
القدس عاصمة لالحتالل،
عادت ذاكرتي إلى قصيدة
«خطبة الهندي األحمر»
 أوافـ ـق ــك بـ ـش ــدة ،ال ـث ـقــافــة ال ـفــارس ـيــةيـفـتــرض أن ت ـكــون أق ــرب إلـيـنــا كـعــرب
م ــن أوروبـ ـ ـ ــا .ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال عمر
العود  4500سنة وهــو أصله فارسي.
لم نسمح ألنفسنا التفكير في الجانب
السياسي الذي يحاصر الثقافتني ،بل
بالجانب الـحـضــاري الـثـقــافــي .ذهبنا
إل ــى ال ـشــرق إل ــى إي ــران الـتــي تشبهنا.
كما ذهبنا إلى روجر ووترز من الغرب.
سعداء ّبالتعاون مع محمد معتمدي
ال ــذي غــنــى بـصــوتــه املــؤثــر كـلـمــات من
التراث الصوفي اإليراني.
■ هـ ــذا ه ــو ال ـع ـم ــل األضـ ـخ ــم لـ ـك ــم ،ورب ـم ــا
ال ـت ـجــربــة األول ـ ــى ال ـت ــي ت ـح ــوي آالت كـثـيــرة
ومــوسـيـقــى إلـكـتــرونـيــة ،كـيــف تـعــامـلـتــم مع
التلحني والتوزيع؟

 التريو طبعًا مــن قــام بالتلحني .أماب ـخ ـصــوص ال ـت ــوزي ــع ،ف ـق ــام ب ــه رون ــو
ل ـي ـت ــان املـ ــديـ ــر الـ ـفـ ـن ــي .أخ ـ ــذ كـ ــل لـحــن
وقدم لنا خيارات متعددة .على سبيل
امل ـثــال ،قطعة «الـشـجــر ال ــذي نــرتــديــه»
التي تظهر إلينا اآلن بنمط قريب من
التانغو ،كنا استمعنا إليها بتوزيع
بـ ـ ــوب ،س ـم ـع ـنــا ك ــل م ـق ـطــوعــة ب ــأل ــوان
مختلفة وك ــان الـقــرار جماعيًا ،سلطة
ال ـل ـحــن األول ت ـف ــرض نـفـسـهــا أحـيــانــا
ولكننا آمنا بسلطة التوزيع أيضًا.
■ السنة املاضية في حوار معك ،سألناك عن
تحد لـ «تريو
األلبوم الجديد وأخبرتنا بأنه ٍ
ج ـب ــران» ،هــل أن ــت راض ومقتنع بالنتيجة
ّ
سيحدد ذلك؟
بشكل كامل ،أم أن الوقت
 سعيد بردود فعل الجمهور واإلعالموال ـ ـ ـعـ ـ ــروض الـ ـت ــي ق ـم ـن ــا بـ ـه ــا .ردود
الفعل إيجابية حتى اآلن وليس لدي
أي مـشـكـلــة بـ ـ ــردود ف ـعــل س ـل ـب ـيــة .هو
م ـج ــرد ع ـمــل ف ـن ــي ،ول ـل ـج ـم ـهــور كــامــل
الحرية باإلعجاب أو الرفض ،ال أقول
بأنه أفضل ألـبــوم ،ألننا نسعى دائمًا
لألفضل ،لكنني متأكد بأنه أفضل من
الـســابــق ،ألنني أشعر دائـمــا بضرورة
تخطي أي عمل سابق كي أتقدم .أشعر
بأننا اآلن في مرحلة والدة ،هذا العمل
هو بمثابة املولود الجديد ،أتركه طبعًا
للمستقبل وللجمهور الذي يحكم.
■ هذا االنفتاح هل هو خطوة نحو االنتشار
أكثر؟ تعتبرون أنفسكم وصلتم إلى العاملية؟
 ح ـق ـق ـن ــا نـ ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي إط ـ ــارمنطقتنا العربية وفــي أوروب ــا أيضًا.
الناس الذين ال يعرفون العود نعرفهم
إلـ ـي ــه ،ول ـك ــن ه ــل هـ ــذا ي ـك ـفــي؟ أقــول ـهــا
ال ط ـب ـعــا ،ع ـش ــرون ع ــام ــا ك ــي أخــاطــب
ماليني في قطعة ،هناك فرق موسيقية
ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
تتبعها مئات املاليني ،صحيح أن هذه
الفئة هي فئة البوب ،لكن ملاذا ال أدخل
إلى تلك الفئة وأقدم إليها موسيقاي؟
يسعدني أن يستمع جمهور البوب في
أي مكان في العالم إلى «تريو جبران».
الـجـمـهــور أذك ــى بكثير مـمــا نـتـصــور،
ال ي ـجــب تـخـيــل أن ج ـم ـهــور ال ـب ــوب ال
يـسـمــع أو ال يـتـقـبــل س ــوى املــوسـيـقــى
الـتــي اعـتــاد عليها .عندما كنت فتيًا،

■ زحـمــة ال ـعــروض إلط ــاق األل ـبــوم الجديد
بدأت بالتأكيد ،أين العالم العربي؟
 فــي األشـهــر الـثــاثــة املقبلة ،ستكونل ــديـ ـن ــا م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــروض فــي
ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ،لـكـنــي ال أخ ـف ـيــك أنــه
لألسف هناك دائـمــا تأخر فــي الحجز
مــن قبل الجهات العربية الـتــي ترغب
فــي استضافة الـتــريــو ،وه ــذا مــا يمنع
أن نعرض دائمًا في مدننا العربية .في
أجندة التريو اآلن بدأنا الحجز للعام
 ،2021واملشكلة الـتــي تواجهنا دائمًا
أن االتصال يتم في وقت متأخر تكون
ف ـيــه م ـه ــرج ــان ــات أخ ـ ــرى ق ــد ت ـعــاقــدت
معنا ،طبعًا سيتم إطــاق األلـبــوم في
فلسطني في مــدن عــدة هي حيفا ورام
الله ونابلس.
■ س ــؤال بعيد مــن املــوسـيـقــى لــو سمحت،
يـعـيــش ال ــراه ــن الـفـلـسـطـيـنــي حــالــة مـعـقــدة،
وي ـع ـي ــش االح ـ ـتـ ــال أفـ ـض ــل أوقـ ــاتـ ــه ،كـيــف
تنظر إلى الحال الفلسطينية اليوم؟ وما هي
األولويات برأيك؟
 ه ـنــاك ي ــأس م ــن ال ـط ــرف الـسـيــاســيالـفـلـسـطـيـنــي ،ه ــذا واضـ ــح ،الـخـطــاب
واألداء بحاجة إلى تجديد .في الوقت
ع ـي ـن ــه ،أع ـ ـ ــول ع ـل ــى ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد
امل ـت ـم ـس ــك ب ــالـ ـه ــوي ــة .ج ـي ــل لـ ــم يـنــس
ال ـح ـي ــاة وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،يعيش
املقاومة ويعتبرها من أولوياته ،وهو
جـيــل يــدفــع إل ــى األم ـ ــل .نـحــن نعيش
في عصر من دون أخــاق ،بلغت فيه
ال ــوق ــاح ــة ذروت ـ ـهـ ــا .ك ـل ـمــا تـغـطــرســت
أميركا وإسرائيل ،كلما ازددنــا وعيًا
وفـهـمــا .على سبيل امل ـثــال ،أنـظــر إلى
الحالة التي نعيشها اليوم في قضية
خاشقجي ،نحن في مرحلة مفصلية
أدواتها القوة والكذب والغطرسة .هل
ستنتصر هــي أم ضمير الـشـعــوب؟!
هـ ــذه ال ـت ـخ ـمــة م ــن ان ـ ـعـ ــدام األخـ ـ ــاق،
سـتــؤدي فــي النهاية إلــى الـ ــزوال .أنا
واثــق مــن ذلــك ،كلما ازدادت القسوة،
ضعفت وسـهــل تكسيرها .أعتقد أن
وقت استغباء الشعوب واالستخفاف
ّ
بها قد ولى .ما يريحني في فلسطني
هــو هــذا الغنى فــي اإلن ـتــاج الثقافي،
ال ثقافة مــن دون وعــي .نحن منطقة
ص ـغ ـيــرة مـحـتـلــة م ــن ال ـع ــال ــم ،لكنها
تـنـتــج مــوسـيـقــى وأف ــام ــا وأدب ـ ــا .وال
أقـ ـ ــول ه ـن ــا ب ـ ــأن الـ ـف ــن ف ـق ــط س ـي ـحــرر
فلسطني ،لكنه أداة رئيسة من أدوات
النضال ومواجهة املحتل .ليس لدينا
مليارات وال أسلحة ،لدينا الصمود
والثقافة وفكر املقاومة الــذي يبقينا
حتى اآلن.
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صورة
وخبر

ّ
ّ
حتـى نهايـة الشـهر الحالـي ،تواصـل  Gingerbread Townاسـتقبال الـزوار الصغـار والكبـار فـي برغـن النرويجيـة .إنهـا أكبـر مدينة مـن نوعها في العالـم ،تحوي
نمـاذج مصغـرة عـن منـازل وقطـارات وسـيارات وسـفن مصنوعـة مـن خبـز الزنجبيـل ،يسـاهم في إنجازهـا طالب المـدارس وريـاض األطفـال كل عام فـي مثل هذا
الوقـت مـن السـنة .يحـاول هـؤالء إعـادة بنـاء برغن بـكل تفاصيلهـا لكن بطعـم الزنجبيـل! (أ ف ب)

«آخر أيام المدينة» ...عرض صيداوي

جبل عامل
منبت الشعراء

سمر سالمة:
أمسية ميالدية

يدعو «املنتدى الثقافي األدبي
الجنوبي» و«مركز البحوث
والدراسات العاملية» ومجموعة
«نسائم اإلبداع» الثقافية ،غدًا الجمعة
لحضور توقيع كتاب «شعراء جبل
عامل املعاصرون» ّ
(قدم له حسن
استراحة «القرية»
عاصي) في
ّ
ّ
(الصرفند) .تتخلل املوعد كلمات لكل
من رئيس ّ
بلدية الصرفند علي خليفة،
والكاتبة مريم فاهمي (عن املنتدى
الثقافي) ،والشاعر عباس كساب (عن
نسائم اإلبداع) ،وحسن عاصي (عن
مركز البحوث) ،وراعي االحتفال ّ
معمر
عالمة ،والشاعر مصطفى سبيتي
(الصورة) باسم شعراء جبل عامل
ّ
املعاصرين ،على أن تتولى اإلعالمية
غدير رمال ّ
مهمة التوقيع.

ضمن فعاليات مهرجان «بيروت
ّ
ّ
املستمرة لغاية يوم األحد
ترنم»
املقبل ،تحيي السوبرانو اللبنانية
ّ
املتمكنة سمر سالمة (الصورة)
أمسية كالسيكية في «كاتدرائية
مار لويس للكبوشيني» في
وسط بيروت ( )20:00بمرافقة
«أوركسترا سينفونييتا بيروت».
اعتاد جمهور هذا الحدث السنوي
ّ
على لقاء الفنانة التي تتخذ من
مقرًا لها .وهذه ّ
باريس ّ
املرة،
اختارت سالمة تقديم  13مقتطفًا
من أعمال غنائية كالسيكية
ودينية وميالدية وأوبرالية من
حقبات مختلفةّ ،
حصة األسد
فيها للباروك (فيفالدي ،وهاندل،
وباخ).

غدًا الجمعة ـ الساعة الخامسة والنصف
ً
مساء – استراحة «القرية» (ضهور
الصرفند – جنوب لبنان).
لالستعالم03/627353 :

أمسية السوبرانو اللبنانية سمر سالمة:
ً
مساء ـ كاتدرائية
اليوم ـ الساعة الثامنة
مار لويس للكبوشيني (وسط بيروت).
لالستعالمbeirutchants.com :

بعد عرضه في أكتر من ثمانني
مهرجانًا حول العالم وحصوله
على أكثر من عشر جوائز دولية
(منها جائزة «كاليغاري» في
«مهرجان برلني السينمائي
الدولي») ،يحط فيلم «آخر أيام
املدينة» ( 118د ـ  /2016سيناريو
وحوار رشا سلطي) للمخرج
املصري تامر سعيد ( ،)1972غدًا
الجمعة في سينما «إشبيلية»
في صيدا (جنوب لبنان). في
هذا العمل ،يختلط التسجيلي
بالروائي ،من خالل قصة املخرج
ّ
يصور
«خالد» الذي يحاول أن
فيلمًا تسجيليًا عن مدينته
وعائلته ووسط البلد .يأخذنا

الشريط في رحلة إلى الذات،
ُ
ويسمعنا نبض القاهرة خالل
2009
الفترة املمتدة بني عامي
ّ
ّ
و .2011علمًا بأن الكاميرا توقفت
عن الدوران قبل أسابيع فقط من
«ثورة يناير»  .2011أما الئحة
ً
األبطال ،فتضم كال من :خالد عبد
الله ،ومريم صالح ،وعلي صبحي،
وحنان يوسف ،وحيدر حلو،
وليلى سامي ،وغيرهم.
* عرض فيلم «آخر أيام املدينة» :غدًا
الجمعة ـ الساعة السابعة والنصف
ً
مساء ـ مسرح وسينما «إشبيلية»
(شارع حسام الدين الحريري ـ صيدا ـ
جنوب لبنان) .لالستعالم76/446199 :

تحية من طالب LIU
إلى األستاذ زياد
ّ
ّ
تنظم مجموعة من طلب الكاتب
واملخرج املسرحي زياد أبو عبسي
( 1956ـ  ،)2018اليوم الخميس
ً
احتفاال تكريميًا ألستاذها في
«الجامعة اللبنانية الدولية» في
صيدا (جنوب لبنان) ،بحضور
عدد من أصدقائه ّ
املقربني وأفراد
ّ
عائلته ،يتخلله عرض بعض
ّ
الشهادات ّاملصورة .وكان ابن بلدة
راشيا الفخار ،قد غادرنا في 18
تشرين الثاني (يناير) املاضي،
وثقافيًا ّ
ّ
تاركًا إرثًا ّ
غنيًا،
فنيًا
ّ
وشخصيات أداها طبعت مرحلة
أساسية من تاريخ لبنان من
«إدوار» إلى «أبو الزلف» و«مستر
هارولد»...
تكريم زياد أبو عبسي :اليوم ـ الساعة
الثانية عشرة ظهرًا ـ قاعة املسرح في
«الجامعة اللبنانية الدولية» (صيدا ـ
جنوب لبنان).
لالستعالم07/750550 :

