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تتمات

محور ردود أفعال وتداعيات
كحدث يشغل العالم والمنطقة،
كانت موسكو تشهد قمة ثالثية
روس���ي���ة ـ أل��م��ان��ي��ة ـ فرنسية
ض ّمت الرئيس فالديمير بوتين
وال��م��س��ت��ش��ارة أن��ج��ي�لا ميركل
والرئيس فرنسوا هوالند.
وف�����ي خ���ت���ام ال���ل���ق���اء ال����ذي
استغرق أكثر من خمس ساعات
ق��ال المتحدث ب��اس��م الرئاسة
ال��روس��ي��ة دي��م��ت��ري بيسكوف
إنّ ال��ع��م��ل ي��ج��ري ح��ال��ي��ا ً على
وضع وثيقة مشتركة محتملة
ف��ي ش��أن آلية تطبيق اتفاقات
مينسك في شأن التسوية في
أوكرانيا.
وأش�����ار ب��ي��س��ك��وف إل����ى أنّ
ال���ح���دي���ث ي�����دور ح����ول وثيقة
«ت����ض���� ّم م���ق���ت���رح���ات ال��رئ��ي��س
األوكراني بيترو بوروشينكو
وال����م����ق����ت����رح����ات ال����ت����ي ت��� ّم���ت
ب��ل��ورت��ه��ا ال���ي���وم ،وت��ل��ك التي
أض���اف���ه���ا ال���رئ���ي���س فالديمير
بوتين» .وأوض��ح أنّ مشروع
الوثيقة سيعرض ف��ي م��ا بعد
على جميع األطراف للمصادقة
عليه.
وأف��اد بيسكوف ب��أنّ زعماء
دول «مجموعة النورماندي»
(روس���ي���ا ،أوك��ران��ي��ا ،ألمانيا،
ف��رن��س��ا) س��ي��ج��رون محادثات
ه����ات����ف����ي����ة األح�����������د ال���م���ق���ب���ل
الس���ت���خ�ل�اص ن���ت���ائ���ج ال��ق��م��ة
الثالثية في موسكو.
وكان هوالند وميركل أجريا
الخميس  5ش��ب��اط محادثات
م��ع الرئيس األوك��ران��ي بيترو
بوروشينكو ف��ي كييف حول
ال���وض���ع ف���ي ج���ن���وب شرقي
أوك��ران��ي��ا وسبل التوصل إلى
وقف إطالق النار في المنطقة.
أوك�����ران�����ي�����ا ت���س���ل���ك ط���ري���ق
التسوية بعد استنفاد طريق
ال�������ح�������رب ،وال�������ره�������ان ع��ل��ى
اس���ت���ن���زاف روس���ي���ا ،واليمن
ي���س���ل���ك ط����ري����ق ال�����ث�����ورة بعد
اس���ت���ن���ف���اد ط������رق ال��م��م��اط��ل��ة
وال��ره��ان على التعطيل ودفع
البالد نحو التآكل والفوضى.
ف���ي ل��ب��ن��ان ب��ي��ن اإلن��ج��ازي��ن
اليمني والروسي في أوكرانيا،
وقبلهما إن��ج��از المقاومة بعد
عملية مزارع شبعا ،التي تعادل
حربا ً كاملة ،احتفل حزب الله
والتيار الوطني الح ّر بالذكرى
ال���ت���اس���ع���ة ل��ت��ف��اه��م ال���س���ادس
من شباط بينهما ،بما ب��دا أنه
إعالن معادلة الرئاسة للجنرال
أو انتظروا ما شئتم االنتظار،
بينما ك��ان المبعوث الفرنسي
ج���ان ف��رن��س��وا ج��ي��رو يتحدث
ف��ي مجالسه ع��ن رئ��اس��ة بين
جنرالين ،قاصدا ً ما أوحى أنه
ترشيح تيار المستقبل لقائد
ال��ج��ي��ش ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي
وت��رش��ي��ح ح���زب ال��ل��ه للعماد
ميشال عون.
في طريق الحفاظ على فرص
الترشيح للعماد قهوجي ،يرتبك
تيار المستقبل ،بين رغبتين،
التمديد للضباط الكبار ،ليكون

حزب اهلل ( ...تتمة �ص)1
قهوجي بينهم ،ف��ي المقابل،
ع���دم ال��رغ��ب��ة ب��ال��ت��م��دي��د للواء
إب��راه��ي��م بصبوص م��دي��ر عام
ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي ،لرغبته
ب��ع��ق��د ص��ف��ق��ة ت���ؤ ّم���ن وص���ول
ال��ع��م��ي��د ع���م���اد ع��ث��م��ان رئيس
ف���رع ال��م��ع��ل��وم��ات إل���ى منصب
مدير عام قوى األمن الداخلي،
وم���ق���اب���ل���ه���ا وص������ول العميد
شامل روك��ز إل��ى منصب قائد
الجيش.بينما تواصل فرنسا
ع��ب��ر م��وف��ده��ا ج���ان فرانسوا
جيرو سعيها الحثيث ،لبنانيا ً
وإقليمياً ،إلقصاء رئيس تكتل
ال��ت��غ��ي��ي��ر واإلص���ل���اح النائب
م���ي���ش���ال ع�����ون ع����ن ال��ت��رش��ح
لرئاسة الجمهورية ،أطل حزب
الله من الرابية بموقف حاسم
وربما هو األقوى في المجال،
معلنا ً تمسكه ب��ع��ون للرئاسة
األولى وال أحد غيره.

ففي الذكرى التاسعة لتوقيع
ورق���ة ال��ت��ف��اه��م ب��ي��ن ح���زب الله
والتيار الوطني الحر في كنيسة
م��ار مخائيل ف��ي ال��ش��ي��اح ف��ي 6
شباط ع��ام  ،2006زار وف��د من
الحزب ضم نائب رئيس المجلس
السياسي محمود قماطي ،عضو
المجلس غالب أبو زينب ومسؤول
وح����دة األن��ش��ط��ة اإلع�لام��ي��ة في
الحزب الشيخ علي ضاهر ،عون
في الرابية حيث ج��دد الجانبان
التحالف بينهما ،معتبرين «أن
ورق����ة ال��ت��ف��اه��م ت��ص��ل��ح لتكون
مسودة ح��وار للبنانيين ومدخالً
مهما ً للتفاهم اللبناني – اللبناني».
وأك��د قماطي «أن موقفنا واضح
ف��ي م��وض��وع ال��رئ��اس��ة» ،وعبر
عنه ب��أه��زوج��ة «رح نبقى هون
مهما العالم قالوا ما منترك عون
وما منرضى بدالو» ،متحدثا ً عن
«إش��ارات وأج��واء إيجابية توحي
بإمكان إنجاز االستحقاق».
م���ن ج��ه��ت��ه ،أع����رب ع���ون عن
ارتياحه لما حققته ورقة التفاهم
وقال« :مر لبنان بمطبات وتقلبات
قاسية ،والثقة المبنية بين طرفي
االتفاق جنبته الهزات األمنية».
ورأى ع���ون ف���ي ح��دي��ث عبر
تلفزيون الـ «أو تي في»« ،أن كل
األح���داث الداخلية ك��ان يمكن أن
تهز الوضع الداخلي ،ولكن التفاهم
ساعد في الحفاظ على االستقرار،
والمصلحة الوطنية كانت تتطلب
الحفاظ على االستقرار واألم��ن»،
قائالً« :يمكن لمن يريد أن ينضم
إلى االتفاقية».
وأشار إلى أن «االتفاقية تخطت
أح��ي��ان��ا ً مضمونها إل��ى مضمون
أقوى وأصلب ،ألن األحداث فرضت
التضامن» ،الفتا ً إلى أن «التضامن
بين فريقين لبنانيين م��ن أصل
ث�لاث��ة ،س��ج��ل ن��ج��اح��ات كبيرة
وخلّص لبنان من الهزات األمنية
وض��رب االس��ت��ق��رار» ،معتبرا ً أنه
«إذا كان هناك إجماع على رؤية
موحدة ،لبنان سيكون أقوى بكثير
وتكون النتائج أفضل».
وق��ب��ل ل��ق��اء ج��ي��رو البطريرك
ال��م��ارون��ي ب��ش��ارة ال���راع���ي في
الفاتيكان ي��وم االثنين المقبل،
زار الراعي أمس البابا فرنسيس
ف���ي م��ق��ر ال��ك��رس��ي ال��رس��ول��ي،
وعرض معه األحداث الجارية في
الشرق األوس��ط ولبنان وأوض��اع
المسيحيين بنتيجة الصراعات
ال��م��ح��ل��ي��ة ،واألزم�����ة السياسية
ف��ي لبنان وع��دم انتخاب رئيس
ج��دي��د للجمهورية بسبب ربط
هذا االنتخاب باألوضاع القائمة.
من دون أن يصدر موقف للبابا في

هذا الشأن.

إجهاض مخطط
«داعش»
البقاعي -الجنوبي

في األثناء ،استمرت السخونة
في جرود عرسال إذ تابع الجيش
ق��ص��ف م���واق���ع ال��م��س��ل��ح��ي��ن في
المنطقة بالقذائف الصاروخية
والمدفعية مستخدما ً ط��ائ��رات
«سيسنا» في تحديد اإلحداثيات
ل��ض��رب م��واق��ع المسلحين .كما
اس��ت��ق��دم ت���ع���زي���زات ع��س��ك��ري��ة
ولوجستية للواء الثامن والفوج
الرابع و»المجوقل» المنتشرة في
المنطقة .فيما استبعدت مصادر
أمنية تم ّكن اإلرهابيين من تحقيق
مخططهم في المنطقة.
وأوضحت المصادر لـ «البناء»
أن الخطة ال��ت��ي ي��ح��اول تنظيم
«داع����ش» تنفيذها ف��ي م��ا خص
لبنان ،تهدف إل��ى إق��ام��ة شريط
عازل بين لبنان وسورية من رأس
بعلبك ،إل��ى جنوب المصنع في
مرحلة أولى ليصل إلى العرقوب
في مرحلة ثانية ،ويكون بعمق
ي��ت��راوح بين  3و 10كلم داخ��ل
األراض��ي اللبنانية ،ومن  2إلى 7
كلم داخل األراضي السورية.
وأشارت المصادر إلى «أن الخطة
تهدف إلى إقامة منطقة عسكرية
ت��ش��ك��ل ل��ه��ا ق��اع��دة لوجستية،
ومالذا ً آمنا ً وساحة لتلقي األسلحة
والذخائر والتجهيزات ،وإقامة سد
يحول دون انتقال المقاومة من
لبنان إلى سورية».
وشددت المصادر على أنه «من
أجل تنفيذ الخطة ،فإن اإلرهابيين
يحتاجون إلى متابعة استنزاف
الجيش حتى ينكفئ ،وه���ذا بدأ
منذ شهر أو أكثر ،وإل��ى الضغط
على المقاومة لتنكفئ في المحور
األوسط بين بريتال وقوسايا ،وإلى
تجهيز وتنشيط الخاليا النائمة
وتحضير البيئة الحاضنة لها في
مخيمات النازحين في السلسلة
الشرقية والبقاع األوسط».
في مقابل ذلك ،أكدت المصادر
األمنية لـ»البناء» أن رد الفعل التي
أبداها الجيش من إعادة االنتشار،
ودف���ع ق���وات محترفة ك��ـ (ف��وج
المجوقل وال��ل��واء ال��ث��ام��ن) إلى
الميدان ،ووضع منظومة دفاعية،
منعت اإلرهابيين من اختراقها ،هذا
فضالً عن أن المقاومة وبالتعاون
مع الجيش السوري أسقطت أحالم
اإلرهابيين في السيطرة على طريق
دمشق بيروت ،باإلضافة إلى «أن
المخابرات ضربت ضربة قاسية
عندما أجهضت الخاليا النائمة في
مخيمات النازحين».
وإذ أش��ارت المصادر إل��ى «أن
خطة «داع���ش» سقطت ،قبل أن
تنطلق جدياً ،أكدت أن الحذر من
تكرار المحاوالت ال بد منه».

اإلعدام لـ 22إرهابيا ً

في غضون ذلك ،أصدر المجلس
العدلي حكما ً قضى فيه بإنزال
عقوبة اإلع��دام باثنين وعشرين
متهما ً من تنظيم «فتح اإلس�لام»
لقيامهم «ب��أع��م��ال إره��اب��ي��ة من
تفجيرات وقتل وسلب وغيرها من
الجرائم بهدف إض��ع��اف الدولة
اللبنانية ،وزعزعة الثقة فيها وفي
مؤسساتها ،وفي طليعتها الجيش
اللبناني ،تمهيدا ً لتحقيق مشروع
إنشاء إمارة أصولية تكفيرية في
لبنان الشمالي أوالً ،ومن ثم االمتداد
إل��ى مجمل المناطق اللبنانية.
كذلك أق��دم��وا على االش��ت��راك في
القتال ضد الجيش اللبناني وقوى
األم��ن الداخلي ،س��واء عن طريق

إط�ل�اق ال��رص��اص وال��ص��واري��خ
أو ب��اس��ت��خ��دام ال��م��ت��ف��ج��رات».
والمحكومون هم :محمود إبراهيم
منصور وبالل عبد المناف الخضر
وعلي محمد مصطفى وعبد العزيز
أحمد المصري وأحمد عمار عثمان
شواط وبالل ضرار بدر ومحمد عبد
القادر قدور وعبد الكريم علي البطل
ومحمد محمود مصطفى ووفيق
شريف عقل ويوسف حسن خليل
ويوسف عبد الله شديد وابراهيم
محمد زياد الطرمان وموسى خالد
العملة ومحمود حسن بسيوني
ورأفت فؤاد خليل ونادر عبد القادر
حلواني وأحمد علي الدقس وهيثم
محمود مصطفى وش��ادي سعيد
مكاوي وع��ادل محمد عويد وعلي
محمد إب��راه��ي��م ودح����ام شريف
اإلبراهيم).
وعقوبة األشغال الشاقة الموقتة
لمدة خمس عشرة سنة بالمتهم
رأفت فؤاد خليل وعقوبة األشغال
الشاقة الموقتة لمدة سبع سنوات
بالمتهم خضر سليمان مرعي .كما
أح��ال المجلس ملف القاصر ع.
م .إل��ى محكمة جنايات األح��داث
لتوقيع العقوبة المناسبة بحقه
في حين أطلق سراح المتهم فادي
غسان إبراهيم.

وجومانة حم ّيد
أمام المحكمة
العسكرية

وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،مثلت
جومانة حسن حميّد أمام المحكمة
العسكرية التي التأمت برئاسة
العميد الركن الطيار خليل إبراهيم
أمس ،وادع��ت انه ليس لها عالقة
بالسيارة المفخخة التي ضبطت
ع��ل��ى أح���د ح��واج��ز ال��ج��ي��ش في
ع��رس��ال في 12ش��ب��اط .2013
وتوجهت إلى المتهم نعيم عباس
بالسؤال إن كان يعرفها ،فلم تلق
جوابا ً وع��ادت لتؤكد م��رة أخرى
أنها ال تعرف محتوى السيارة
وقد أحضر إلى جانب المتهمين
جمال دفتردار والثالثة متهمون
م��ع  20آخ��ري��ن بالقيام بأعمال
إرهابية .وبعد استجواب المتهمين
ومواجهتهم بعضهم م��ع بعض
أرجئت الجلسة إلى الثامن عشر
من شباط الجاري للمرافعة.

بين التمديد للضباط
والحوافز

على خط آخر ،أثارت معلومات
عن االتجاه إلى إقرار قانون تمديد
س��ن ال��ت��ق��اع��د ل��ل��ض��ب��اط ف��ي كل
األسالك ،االستغراب في األوساط
السياسية والعسكرية ،علما ً أن
«هذا األمر يتطلب عقد جلسة عامة
للمجلس النيابي ،وبما أن المجلس
خارج االنعقاد العادي ،يجب على
مجلس ال��وزراء أن يوقع مجتمعا ً
مرسوم فتح دورة استثنائية».
وأش�������ارت م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة
لـ»البناء» إل��ى «أن ه��ذا القانون
إذا طبق سيوجه ضربة للجيش
بشكل عام ،متسائلة« :كيف يوفق
من يسوق لهذا القرار ،بين إعطاء
الحوافز لدفع الضباط لالستقالة
قبل بلوغهم سن التقاعد ،وبين
ال��ع��م��ل ع��ل��ى إق���رار ق��ان��ون يمدد
للضباط ثالث سنوات»؟ ولفتت
إلى «أن هذا يعني أن قانون الحوافز
ل��م يكن ض���روري���اً ،وأن أسبابه
الموجبة لم تكن صحيحة».
إل���ى ذل����ك ،ب���دأ ال��ح��دي��ث عن
اإلح���االت إل��ى التقاعد التي تبدأ
ف��ي  20ال���ج���اري م��وع��د إح��ال��ة
األم��ي��ن ال��ع��ام للمجلس األع��ل��ى
للدفاع اللواء محمد خير ثم مدير

منظومة العيون ( ...تتمة �ص)1
على صناعة التاريخ واالرت��ق��اء
باألمم إلى سدة الحضارة والتطور
والسيادة والريادة.
ل��ك��ن ذل���ك ال��رج��ل الثمانيني
الوقور والحكيم والزاهد في الدنيا
والفقير إلى الله ،لكنه الغني بدينه
وث��ب��ات��ه وتصميمه والمتمسك
بعقيدته وعزيمته الراسخة على
أنه األقوى وأنه األعز وأنه األرقى
ما دام معتصما ً بحبل الله المتين
ومؤمنا ً بمقولة« :إن ينصركم الله
فال غالب لكم» ،استطاع أن يبزهم
جميعا ً وفرادى ويثبت لهم بطالن
ما ر ّوجوا له ،عنيت به اإلمام روح
الله الموسوي الخميني.
في مثل هذه األيام من عام 1979
استطاع رجل االحتجاج والرفض
والثورة والحكم أن يضع حدا ً لكل
محاوالتهم اليائسة والبائسة.
بعبارة واحدة اعتمدها منهجاً،
استطاع أن يبزهم جميعا ً يوم
وج��ه ن��داءه الشهير« :ي��ا شعبنا
ّ
العظيم ويا شعوب العالم أجمع،
لقنوا أنفسكم أنكم تستطيعون،
ستستطيعون بالفعل».
وبمنهج واضح ومنير ومستنير،
استطاع أن يعرض أفكاره ملخصا ً
ك ّل ما أراد قوله أو فعله على مدى
حياته قدم معادلته البديلة :الدين
يساوي الحياة.
نعم الحياة كلها من ألفها إلى
يائها وهمزها والحروف كلها.
وهكذا كانت المبارزة في ميادين
الغيب كما في ساحات الشهادة،
أيّ في ميادين ادّع��اءات خصومه
من حيث روجوا لخروج الدين من
دورة الحياة ،كما في تلك الميادين
التي ظنوا أنهم الوحيدون الفاعلون

فيها أي امتالك الصدارة في شؤون
العلم والعقل ،استطاع قائد الثورة
وحكيمها وحاكم دولتها الفتية
وم��ن ب��ع��ده تالمذته الملتزمون
بخطه ون��ه��ج��ه ،أن ي��ب��زوا ذل��ك
الغربي المتعجرف واالستعالئي
واألن���ان���ي ،ع��ن��دم��ا أط��ل��ق نظرية
العيون األربع.
وذل���ك ي��وم دع��ا شعبه وعمل
معه على رس��م معالم أول دولة
دينية حديثة ومعاصرة تقوم على
مبدأ الجمع والمزج المدروسين
والمتقنين والمحكمين بين العقيدة
والعزيمة والعلم والعقل .وهكذا
كان .وبهت الذي كفر.
انظروا اآلن إلى إي��ران وقارنوا
أنتم بأنفسكم ماذا كانوا يريدون
لها وم���اذا خططوا ضدها وم��اذا
فكروا لها وم��اذا روج��وا عنها وما
آلت إليه اآلن فعالً؟
لم يتركوا وسيلة للتآمر عليها
وال م��ح��اول��ة إلس���ق���اط ث��ورت��ه��ا
ودولتها إال وقد فعلوا والشواهد
واألدلة والقرائن بالمئات.
ل���م ي��ت��رك��وا ب���اب���ا ً أو ن��اف��ذة
يعرفونها إال وأغلقوها عليها ،ولم
يتركوا أحدا من ضعاف النفوس
إال واش��ت��روه ليعمل ضدها ،ولم
يتركوا جماعة أو دويلة أو إمارة
أو حكومة أو ملكا ً أو رئيسا ً إال
وجندوه ضدها بالحرب الصلدة
كما بالحرب الناعمة.
حاولوا حصارها كما فعلوا بج ّد
ذلك الرجل الثمانيني العجوز عنيت
به محمد بن عبد الله ،واستمروا
من بعده مع وريثه الحق اإلمام
السيد علي خامنئي ،حتى قيل
عن طهران على لسان معانديها

وبعض المرجفين في المدينة من
أبناء جلدتها بأنها باتت في «عصر
شعب أبي طالب».
ولكن ماذا حصل بفعل العيون
األرب��ع ،وماذا حصل بفعل منهج،
لقنوا أنفسكم بأنكم تستطيعون،
وستستطيعون.
ليس فقط لم يتمكنوا منها ولم
يستطيعوا حشرها في شعب أبي
طالب ،بل إنها أصبحت اليوم في
عصر بدر وخيبر.
نعم إنها تصعد إل��ى الفضاء
متعملقة بأقمارها وصواريخها،
وتجوب البحار على مدى األفق من
هرمز إلى خليج عدن وباب المندب
إل��ى مضيق جبل ط��ارق وإل��ى ما
بعد بعد جبل طارق ،والقادم أبعد
وأبعد.
وف��ي ال��ع��ل��وم ،تتصدر ال��دول
العشر األول��ى في العالم في أكثر
م���ن ص��ع��ي��د وم��س��ت��وى وح��ق��ل،
والمقبل من األيام يشي بمفاجآت
كبيرة وأكبر وأكبر.
وفي ميادين السياسة والموقع
غ��دت ع��ض��وا ً أس��اس��ي��ا ً ف��ي ن��ادي
الدول النووية في العالم ،ناهيك
عن كونها الدولة اإلقليمية العظمى
األهم فيه.
وف��وق ه��ذا وقبله وبعده ترى
س��ي��د ه���ذا ال��ع��ال��م المستعلي
والمتجبر والمستكبر يجد نفسه
م��ض��ط��را ً وم��ج��ب��را ً وم��ك��ره��ا ً على
اإلذع��ان بضرورة مفاوضتها بأي
ملف من ملفات المنطقة ،معترفا ً
لها بذلك بأنها أفلتت من حصاره،
وموقنا ً أكثر فأكثر ومع كل يوم يمر
بأن ال فكاك من التعايش معها ولو
على مضض.

إن����ه����ا ع�������زة ال���ص���اب���ري���ن
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ي��ن وال��م��ت��ق��ن��ي��ن
لدبلوماسية ح��ي��اك��ة ال��س��ج��اد،
ب��ف��ض��ل ج��م��ع��ه��م ل��ع��ال��م الغيب
والشهادة في منظومة ينبغي أن
تسجل ل��ذل��ك ال��رج��ل الثمانيني
العجوز :منظومة العيون األربع.
ال��رج��ل ال���ذي ه���زم فوكوياما
«ن��ه��اي��ة ال���ت���اري���خ» وم���ن قبله
هنتنغتون «ص��راع الحضارات»،
يؤسس تالمذته األوفياء
وال��ذي
ّ
اليوم وفي مقدمهم السيد القائد
اإلم�����ام ال��س��ي��د ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي،
لنظام عالم جديد ،وقواعد تعامل
واشتباك سياسي أمني عسكري
وف��ك��ري وث��ق��اف��ي م��ع ال��خ��ص��وم،
يستطيع معها القول :بأن العالم
ال��ذي جمع له يوما ً ليهزمه ليس
فقط يفشل اليوم في كل حشده
المتوالي على مدى أكثر من ثالثة
عقود.
ب��ل ب��ات ل��ه رج��ال مثل السيد
حسن نصر الله وقاسم سليماني
وع��ب��د ال��م��ل��ك ال��ح��وث��ي ي��ق��درون
أن يهزموا م��ا تبقى م��ن معادلة
المنتصرين في الحرب العالمية
الثانية ،والتي من أه�� ّم ركائزها
دوي��ل��ة «إس��رائ��ي��ل» ،ذل��ك الكيان
السرطاني الذي بات أقرب ما يكون
إلى التفكك والتصدّع واقترابه من
نقطة الزوال.
إنهم سالطين البحر المتوسط
وال��ب��ح��ر األح��م��ر وس���ادة جزيرة
العرب وورثة ممالك فارس وفينيق
وبلقيس وم��أرب ورج��ال الله يوم
الفتح األكبر في فلسطين ،ما بعد
الجليل.

محمد صادق الحسيني

المخابرات العميد الركن ادمون
فاضل يليه مدير عام قوى األمن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
ف��ي  5ح��زي��ران المقبل ث��م قائد
الدرك العميد الياس سعادة ،فقائد
الجيش العماد جان قهوجي في
أيلول وقبله رئيس األركان اللواء
وليد سلمان ،إضافة إلى عدد من
العمداء في مراكز مهمة في اإلدارة
وجهاز اإلسكان.
وفي حين رأت المصادر استحالة
ف��ي ال��ت��م��دي��د ل��ل��واء ب��ص��ب��وص،
أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء»
إلى سابقة في هذا الموضوع يمكن
الرجوع إليها ،تتعلق باللواء رفيق
الحسن ال��ذي أحيل إلى التقاعد،
ثم مدد له  3سنوات ،السنة تلو
األخ���رى» .وإذ رفضت المصادر
ما يحكى عن استدعاء االحتياط،
اعتبرت أن التمديد للواء بصبوص
أفضل من استدعاء االحتياط».
ف���ي م���ج���ال آخ�����ر ،اس��ت��م��رت
حملة إزال��ة ال��ش��ع��ارات واألع�لام
واليافطات والصور الحزبية في
ب��ي��روت وص��ي��دا وط��راب��ل��س ،فيما
بقيت ع��ك��ار خ���ارج ه��ذه الحملة
لعدم شمولها بقرار وزير الداخلية
نهاد المشنوق في هذا الشأن .علما ً
أن محافظ عكار عماد لبكي تقدم
بطلب من وزي��ر الداخلية يلتمس
فيه موافقته على رفع الشعارات
واألع�ل�ام الحزبية م��ن ال��ش��وارع
وال ي��زال ينتظر ال��رد والموافقة

للمباشرة برفعها من الشوارع.

ملفات لبنانية
في ميونيخ

ف��ي م��ي��ون��ي��خ اس��ت��ق��ب��ل رئيس
مجلس ال���وزراء تمام س�لام على
ه��ام��ش أع���م���ال م��ؤت��م��ر األم����ن،
وزي���ر خ��ارج��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن خالد
ب��ن أح��م��د ب��ن محمد آل خليفة.
ونقل الوزير البحريني للرئيس
سالم حرص بالده على وحدة لبنان
واستقراره ،معلنا ً أن «اللبنانيين
في البحرين هم في بلدهم وبين
أه��ل��ه��م ول���ن يضيمهم ش���يء».
وعرض سالم مع وزير الخارجية
القطري خالد العطية للتطورات
في لبنان ،خصوصا ً المعركة التي
يخوضها الجيش والقوى األمنية
مع اإلره���اب ،وملف العسكريين
اللبنانيين ال��م��ح��ت��ج��زي��ن ل��دى
«داع�����ش» و»ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة».
وف��ي كلمته أم��ام مؤتمر ميونيخ
ل�لأم��ن اع��ت��ب��ر س�ل�ام أن وج���ود
النازحين في لبنان ال يمكن وصفه
فقط ب��أن��ه وج���ود م��وق��ت ،وق��ال:
«ح��ت��ى ل��و ك��ان م��وق��ت��ا ً ف��إن��ه في
بلد هش مثل لبنان يعتبر قنبلة
موقوتة تهدد أمننا واستقرارنا
في كل األوق��ات» .وأك��د أن «الحل
الوحيد لهذه المأساة يكمن في حل
سياسي في سورية ،ومع مرور كل
يوم هناك انهيار لكل أوج��ه هذه
األزمة».

�أول ثورة ( ...تتمة �ص)1
م��ض��اف ألع��ض��اء ال��ب��رل��م��ان ل��م��ن رغ���ب م��ن��ه��م ،يعني إط���ارا ً
تمثيليا ً واسعا ً سينتخب مجلسا ً رئاسيا ً من خمسة ويشكل
حكومة كفاءات ،والخطوة األول��ى ،لجنة أمنية تتولى حفظ
األم���ن ،وينفجر ال��غ��ي��ظ ال��س��ع��ودي ،ي��ت��ح��دث المستجلبون
إل��ى الفضائيات ع��ن االنقالبية كتهمة ،وك��أنّ ال��ث��ورة كانت
ي��وم��ا ً غير انقالبية ،ويتفلسف بعضهم ع��ن الديمقراطية،
ك����أنّ ك�لام��ه��م ال��س��اب��ق ع��ن األن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ك���ان ُيس ّمي
برلماناتها التي حلت أولها الثورة اليمنية ،أطرا ً ديمقراطية،
أو ك���أنّ الصحف وال��م��ن��اب��ر ال��ت��ي تستضيفهم ويمتدحون
حكمة مم ّوليها ،ت��رف��ل بفائض م��ن الديمقراطية ،ويختتم
ال��ع��ق�لاء ذوي ال��م��ه��اب��ة ،ب��رط��ان��ة ال��ص��وت ورص��ان��ة النبرة،
نناشد الملك السعودي «ح���ارس الديمقراطية» ،ليتحرك.
 لو يعلمون أنّ الملك ال ح��ول له وال ق��وة لصمتوا منذزمن ،كما صمت الذي ال يعلمون أنّ «إسرائيل» التي يريدون
للمقاومة أن تخشاها ال حول لها وال قوة ،إنْ علموا!
 المه ّم اليوم أن نقول لقادة التيار الحوثي ،بعد التحيةوال��ت��ب��ري��ك وال��ش�� ّد ع��ل��ى األي����دي ،االن��ت��ب��اه إل���ى األم���ن أوالً،
وال��ت��س��ام��ح وس��ع��ة ال��ص��در ث��ان��ي��اً ،وم���ؤام���رات االنشقاقات
القبلية والجغرافية ثالثاً ،وإيجاد صيغ مرنة تتسع الستيعاب
الجميع ،خ��ص��وص��ا ً أص��ح��اب ال��م��ص��ال��ح ،ف��ال��م��ب��ادئ تح ّرك
أصحابها ،لكن المصالح قانون السياسة ،واأله�� ّم االنفتاح
الدائم على فرص التسويات ،من النقطة التي تكون الثورة
قد بلغتها لمراكمة اإلنجاز على اإلنجاز ،طالما القرار أوالً
وأخيرا ً في أي صيغة حكم ،سيبقى لصناديق االقتراع وإرادة
الشعب ،ومن كان الشعب والله معه منتصر ال محالة.
ناصر قنديل

�أيها العرب ( ...تتمة �ص)1
 68-37ميالدي كان قد أحرق روما
في عام  64ميالدي ،وها هم تالمذته
الداعشيون يكررون المشهد نفسه
بعد حوالى ألفين من السنين .أما
أهلنا من عشيرة الشعيطات في دير
ال��زور الذين قتلت قطعان «داعش»
أكثر من أل��ف منهم وبنفس الطرق
المشينة ،فإنها مرت مرور الكرام أمام
أهل «الحضارة والنخوة من العرب
والغرب» من دون أن تنبس شفاههم
بكلمة واح���دة وم��ن دون أن يصدر
مجلس األمن بياناته التي أصبحت
مملة ومكررة ،ضد هذه الجرائم.
ال يختلف ع��اق�لان ع��ل��ى أن ما
يطلق عليه تسمية التحالف الدولي
لمحاربة اإلره����اب وال���ذي تقوده
الواليات المتحدة األميركية يحتوي
على ع��وام��ل فشله ف��ي داخ��ل��ه وفي
أهدافه ،فكيف يمكن لنا أن نصدق أن
هذا التحالف سيحارب «داعش» وفيه
دول مثل السعودية وتركيا تتحالفان
مع داعش في السر بالنسبة لألولى
وفي العلن بالنسبة للثانية .واألكثر
من ذلك ،الوثائق التي يطالعنا بها
اإلعالم الغربي وغيره والتي تؤكد أن
البغدادي ،زعيم «داع��ش» ،قد تربى
على اإلره��اب في معتقالت الواليات
المتحدة األميركية في العراق .وكيف
يمكن لنا أن نصدق أن هذا التحالف
يخوض معركة ج��ادة ضد اإلره��اب
وه��و ي��دف��ع بقطعان «داع���ش» من
ال��ع��راق وتشجيعها على ممارسة
القتل والدمار في سورية؟ واألكثر من
ذلك هو كيف لشعبنا في السعودية
وقطر واإلمارات واألردن وليبيا التي
يشارك بعضها في التحالف وتوقفت
إحداها عن ذل��ك أن يصدق أن هذه
حرب على اإلرهاب وهي ال تنسق هذه
الحرب في شكل مخلص مع العراق
ومع سورية ،البلدان اللذان ذاقا مرارة
اإلره��اب ال��ذي يقوم حكام الرياض
واسطنبول والدول الغربية بتمويله

وتسليحه وتدريبه ،وتتجاوزان فيه
سيادة سورية ودور مجلس األمن
كما ينص على دوره ميثاق األم��م
المتحدة ،وتجاهل عشرات ال��دول
األخرى كبيرها وصغيرها التي كان
يمكن أن تقوم ب��دور ه��ام ف��ي هذه
المعركة على اإلرهاب؟
إن أكثر من يعرف طبيعة الهمجية
اإلره��اب��ي��ة ع��ل��ى س��وري��ة وال���دول
الداخلة فيها منذ بدايتها في عام
 2011وحتى اآلن هم من يقوم من
ج��ي��ران س��وري��ة ب��إي��واء المسلحين
اإلرهابيين وتسليحهم وتمويلهم
وتدريبهم ومن ضمن هؤالء ،لألسف،
األردن .ونحن في سورية نعرف غرف
العمليات التي يداوم فيها ممثلون عن
أجهزة االستخبارات «اإلسرائيلية»
واألميركية والسعودية والقطرية
والفرنسية والتركية .نعم ،نحن
نعرفهم باألسماء ،وإذا كان البعض
ال يعترف بذلك ويحاول إنكاره فإنه
ي��ك��ذب على نفسه ف��ق��ط .وف��ي هذا
المجال مارست السلطات السورية
أقصى درج��ات ضبط النفس سواء
في الشمال أو الجنوب انطالقا ً من
حرص سورية على عدم إيذاء أهلنا
وأحبتنا ف��ي األردن وغ��ي��ره��ا ،كما
حذرنا من تسول له نفسه في لبنان
قتل السوريين بأن يتوقف عن تصدير
اإلرهاب وأجهزة القتل إلى السوريين.
وال أب��ال��غ إذا قلت أن��ه ف��ي ك��ل مرة
يقترب فيها انتصار أبطال الجيش
العربي السوري على اإلرهابيين من
«داعشيين» و»نصرة» و»جيش حر»
ومجموعات مسلحة مثل «جيش
اإلسالم» والكتائب التي ال يوجد فيها
من اإلسالم إال اسمها ،فإنني أؤكد أنه
لوال شريان الحياة التي توفره بعض
الدول الغربية والعربية و»إسرائيل»
في شكل خاص للقتلة واإلرهابيين
ل��ك��ان��ت س��وري��ة ق��د ح��س��م��ت ه��ذه
المعركة مع اإلرهابيين منذ األي��ام

األول��ى الندالعها ولكانت قد وفرت
على األردن رحيل واحد من أبنائها
الذي لم ينذر نفسه للقتال في شمال
س��وري��ة وال��ع��راق ،ب��ل للقتال ضد
«إسرائيل» وأدوات��ه��ا في المنطقة.
والسؤال األساسي الذي يحير العرب
هو :كيف لهذه الدول العربية وغيرها
أن تقوم بتنسيق حربها المزعومة
ضد اإلره��اب مع الواليات المتحدة
وفرنسا وكندا وأستراليا وغيرها
من الذين يستهدفون كرامة العرب
واإلسالم ومستقبل أمتنا حيث همهم
األساسي هو حماية أمن «إسرائيل»
واحتاللها ل�لأراض��ي الفلسطينية
وال��س��وري��ة واللبنانية ،وال ينسق
هؤالء «العربان» حربهم هذه مع بلد
عربي شقيق؟ وإذا توصل هؤالء إلى
قناعة بأن العرب لم يعودوا أشقاء
لبعضهم ،فكيف ال يتعاملون مع
بعضهم كدول جارة؟ كما يطرح ذلك
أيضا ً مسألة عزم الواليات المتحدة
التعاون مع آل سعود ونظام رجب
ط��ي��ب أردوغ������ان ع��ل��ى ت��دري��ب ما
يسمونه معارضات مسلحة معتدلة
في السعودية واألردن وتركيا ألن
خريجي هذا التدريب لن يكونوا أفضل
من «داعش» و»جبهة النصرة».
إن اللحظات الحاسمة والحزينة
تملي على الجميع منطق المصارحة،
ك��م��ا تملي عليهم ض����رورة وض��ع
النقاط على الحروف ألن األميركي
ال����ذي ال ي��ع��رف أي���ن ت��ق��ع األردن
وغيرها من البلدان العربية إال إذا
ت��م تحديد موقعه بالمقارنة مع
الخريطة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،ال يمكن
أن يكون قريبا ً من األردن���ي ،وهو،
أي األم��ي��رك��ي ،ي��ح��اول قتل القلب
السوري .وكفانا م��زاودة في إرضاء
األميركيين و»اإلسرائيليين» وحكام
الدول الغربية الحاقدين علينا عربا ً
وإس�لام��ا ً كما هي الحال مع هوالند
ووزي���ر خارجيته المعتوه اللذين

يكرهان س��وري��ة شعبا ً وح��ض��ارة
واالستجابة لطلباتهم والعمل على
إنقاذهم من ورطاتهم وإخراجهم من
أوحالهم وتمويل حمالتهم االنتخابية
شراء لضمائرهم!
إن ال��درس ال��ذي يجب أن يخرج
ب��ه ال��ع��رب م��ن جريمة اإلرهابيين
ال��داع��ش��ي��ي��ن ب��ح��رق ال��ط��ي��ار معاذ
الكساسبة ليس ذرف الدموع فقط،
بل إعادة النظر في كل السياسات التي
قادت إلى مثل هذه الكارثة ،خصوصا ً
أن «جبهة النصرة» التي يدعمونها،
و»الجيش الحر» الذي مولوه وقدموا
له السالح بسخاء ال نظير له هما
اللذان بدآ بحرق الناس أحياء وهما
اللذان أكال القلوب واألكباد ،فهل يجب
انتظار أن يحرق ه��ؤالء قلوب مزيد
م��ن أب��ن��اء الجيش األردن���ي وأهلهم
حتى يصحوا؟ أما إذا بقينا ندور في
فلك الدعاية والتصريحات الغربية
الكاذبة والمملوءة بالحقد والنفاق
والتي رأيناها على تجلياتها مؤخراً،
ف��إن مثل ه��ذه الكارثة ستتكرر في
كل أقطارنا العربية وستنتشر الحقا ً
إلى كل العالم .وعندما حذر الرئيس
بشار األس��د ،الذي التف السوريون
وجيشهم البطل خلف قيادته ،قبل
ع��دة سنوات مما ج��رى في باريس
وعواصم غربية وعربية ،فإنه إنما
ك��ان يستقرئ بحكمته وبصيرته
حتمية انتشار هذا اإلرهاب إلى خارج
سورية ومخاطره على األمن والسلم
الدوليين.
هنالك الكثير مما يمكن أن يقال في
لحظات الحزن والتأثر ،لكن السؤال
ال��ذي لم أجد جوابا ً عليه بعد فهو:
كيف يمكن ألي ن��ظ��ام سياسي أن
يحارب اإلره��اب في شمال سورية،
وي��ق��وم بتسليح وت��دري��ب وتمرير
اإلرهابيين لقتل السوريين وتدمير
بلدهم في جنوب سورية؟

د .فيصل المقداد

�إعالنات ر�سمية
إعادة إعالن
تعلن بلدية الجديدة ـ البوشرية ـ السد
مجددا ً عن إج��راء مناقصة عامة في مركز
البلدية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من يوم األربعاء الواقع في 2015/3/4
وذل��ك بطريقة المناقصة العامة (تقديم
أسعار) لتلزيم أشغال إنشاء المركز الثقافي
الفني الرياضي في حديقة مار أنطونيوس ـ
جديدة المتن ضمن النطاق البلدي.
تقدم العروض بالظرف المختوم أو باليد
إلى بلدية الجديدة ـ البوشرية ـ السد وفقا ً
لدفتر الشروط على أن تصل قبل الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد
االلتزام ويرفض كل عرض يقدم بغير هذه
الطريقة إال أنه يستحسن إيداع العروض
شباك البريد قبل الموعد المحدد لقبولها،
علما ً بأن كل عرض يرد إلى البلدية يجب أن
يتضمن صراحة:
ـ قيمة الصفقة مفقطة بالليرة اللبنانية.
ـ قيمة الضريبة على القيمة المضافة
 10%عشرة بالماية مفقطة أيضا ً بالليرة
اللبنانية.
كل عرض يقدم خالفا ً لذلك يعتبر متضمنا ً
ضمنا ً الضريبة على القيمة المضافة.
يمكن االطالع على دفتر الشروط وملحقاته،
الموضوع لهذه الغاية وذلك طيلة أوقات
ال���دوام الرسمي في مركز البلدية حسب
األصول.
في 2015/2/4
رئيس البلدية
انطون جبارة
التكليف 247
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :مختلفة ل��زوم مكتب معلومات
النبطية ف��ي الطابق الثالث ف��ي مجمع
النبطية.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة

التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/3/18
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في .2015/2/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 235
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال صيانة مختلفة لزوم حمامات مبنى
مجمع الجميزة.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/3/18وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في .2015/2/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 235
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال تقديم وتركيب أربعة محارس من
األلمينيوم لزوم مباني المعهد في مجمع
عرمون.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/3/17

وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في .2015/2/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 235
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :تقديم وتركيب مولد كهربائي
قوة/200/ك.ف .أ .ل���زوم مجمع فرن
الشباك.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/3/17وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في .2015/2/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 235
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال تقديم وتركيب مولد كهربائي
بقوة /10/ك.ف.أ .مع متمماته لزوم مبنى
فصيلة الخيام.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/3/12
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في .2015/2/3

رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 235
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األم��ن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال تقديم وتركيب مولد كهربائي
بقوة /80/ك.ف.أ .لزوم قطعات قوى األمن
الداخلي المتمركزة في سراي الهرمل.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور إلى مصلحة األبنية ـ ثكنة الحلو ـ
شارع مار الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/3/12وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في .2015/2/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 235
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  4قواطع تلقائية  24ك.ف ـ 800
أمبير قطع ف��ي ال��غ��از  ،SF6وذل���ك وفق
المواصفات الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مئتي ألف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال��ش��راء ف��ي المصلحة اإلداري���ة ف��ي مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  2آذار  2015الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 211

