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حمليات � /إعالنات

زار ال��رئ��ي��س نجيب ميقاتي
مترئسا ً وف��دا ً من «تيار العزم»،
بطريرك إنطاكية وسائر المشرق
للروم األرثوذكس يوحنا العاشر،
ف��ي معهد يوحنا الدمشقي في
البلمند معزيا ً بوفاة والدته.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال ميقاتي
خالل رعايته حفالً دينيا ً نظمته
«ج��م��ع��ي��ة ال���ع���زم وال���س���ع���ادة
االج��ت��م��اع��ي��ة»« :ط��راب��ل��س أم��ام
استحقاق أساسي هو االنتخابات
ال��ب��ل��دي��ة ،ون��ح��ن دائ���م���ا ً نجنح
إل��ى السلم وال��وف��اق لخدمة هذه
المدينة ،والعمل لحسابها وليس
ع��ل��ى ح��س��اب��ه��ا .رب��م��ا ك���ان ق��رار
التوافق أصعب من قرار المعارك
والتحدي ،ولكن مصلحة المدينة
أن تتمكن كل الفاعليات السياسية
من تشكيل مجلس بلدي متناسق
يضم نخبة من الطاقات لخدمة
المدينة ،وسننجح بإذن الله ألنني
متأكد أن النيات الطيبة موجودة
لدى كل األطراف».

افتتاح مركز لنقابة المهند�سين بزحلة

زعيتر ممث ًال بري :التنظيم المدني
ركيزة �أ�سا�سية في النمو

ميقاتي معزيا ً يازجي
وفي لقاء ثانٍ مع «تجار العزم»
في مدينة الميناء ،تطرق ميقاتي
إلى االنتخابات البلدية فقال« :هناك
فرصة جيدة لمدينة الميناء لوضعها
على السكة اإلنمائية الصحيحة،
خاصة مع غياب العمل البلدي منذ

استقالة المجلس البلدي السابق»،
آم�لاً أن «يش َّكل المجلس البلدي
الجديد من فريق عمل متجانس،
يعمل لمصلحة المدينة ،خصوصا ً
أن هناك مشاريع إنمائية كبيرة ،على
غرار الواجهة البحرية وسواها».

«لقاء الفكر العاملي»:
العبث الأميركي بن�سيجنا الوطني مرفو�ض
حذر رئيس «لقاء الفكر العاملي»
السيد علي عبد اللطيف فضل الله
من «خطورة العقوبات األميركية
ال��ت��ي دخ��ل��ت ح � ّي��ز التنفيذ على
مجتمعنا المقاوم وتداعياتها على
نسيجنا ال��وط��ن��ي اللبناني وما
تحققه من رغبات عربية وحاجات
إسرائيلية».
وش���ج���ب ال��س��ي��د ف��ض��ل ال��ل��ه
«ال��ت��دخ��ل األم��ي��رك��ي ال��س��اف��ر في
شؤوننا الداخلية وانعكاساته على
بنية الدولة والهوية الوطنية التي
ال تحتمل أن يرتهن وكيل داخلي
لسيد خارجي على حساب وطنه».
ورأى أنّ «السياسات األميركية

متعددة الوجود ،فهي من ناحية
تغدق السالح والمال سرا ً وعالنية
على الجماعات اإلرهابية في ك ّل
أنحاء العالم ومتعاونة مع النظام
العربي التابع لها؛ وم��ن ناحية
ثانية تدّعي أنها تحارب اإلرهاب
بينما هي تستهدف واقعا ً المقاومة
الشريفة ال��ت��ي تحمي لبنان من
اإلرهاب والتكفير».
من جهة ثانية ،طالب بـ«سياسات
واض��ح��ة وش��ف��اف��ة ف��ي مكافحة
الفساد وفضائحه المجلجلة ،وان
تصل التحقيقات إلى خواتيمها ،فال
تمييع بمرتكبين صغار وبأكباش
ف��داء لحرف األن��ظ��ار عن ال��رؤوس

الكبيرة والمتو ّرطين الفعليين ،ألنّ
من شأن هذه الممارسات إضعاف
المؤسسات وهيبة الدولة وفقدان
المواطن ثقته الكاملة بهما».
وف����ي االس���ت���ح���ق���اق ال��ب��ل��دي
رحب فضل الله بـ«أيّ
واالختياريّ ،
حوار يعقد بين القوى السياسية
والمكونات الحزبية والعائالت
في القرى والمدن ،وان ي��ؤدّي إلى
مجالس توافقية تغلب طابع اإلنماء
المتوازن والخدمة الحقيقية لك ّل
الناس من دون استثناء وبعيدا ً من
الحسابات الشخصية أو الحزبية
أو ال��س��ي��اس��ي��ة أو الحساسيات
العائلية».

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ممثالً بوزير األشغال العامة
غ��ازي زعيتر م��رك��زا ً ج��دي��دا ً لنقابة
المهندسين ف��ي زح��ل��ة ،بحضور
النائبين عاصم عراجي وأمين وهبي،
النائبين السابقين سليم عون وخليل
الهراوي ،رئيس اتحاد المهندسين
اللبنانيين نقيب المهندسين في
بيروت خالد شهاب ،مديرين عامين،
رجال دين ومهندسين.
وألقى زعيتر كلمة الرئيس بري،
فأكد «أهمية المركز الجديد ،وما
يجسده من مبنى يمثل هيكالً علميا ً
ّ
إداري �ا ً هندسيا ً خدمياً ،في مناسبة
تتعطل فيها اإلرادات نحو إيجاد
الحلول ألزمات البالد الكبرى ،وعلى
كل المستويات .إنها إرادة اللبناني
التي لطالما ابتدعت الحلول ،وأثبتت
حضورها في ه��ذا الوطن الصغير
بمساحته ،الكبير بأبنائه على امتداد
العالم في عطاء مورست فيه المثابرة
واإلتقان والجودة بهندسة وبحرفية
عالية».
وق��ال« :إن الهندسة تشكل أحد
أه��م األع��م��دة لصناعة المعلومات
والتكنولوجيا ف��ي دع��م وترشيد
ووض��ع الخطط واالستراتيجيات
المناسبة ،وإن التنظيم المدني في
لبنان يشكل رك��ي��زة أس��اس��ي��ة في
عملية النمو االقتصادي والعمراني،
بحيث يفرض على اإلدارة العامة
والنقابة المواكبة المستمرة من خالل
مخططات تنظيمية دقيقة وسليمة
تراعى فيها كل شروط السالمة العامة
واالمتداد العمراني العشوائي ،مما
يتيح تجهيز المناطق ،بما يحتاجه
األف����راد وال��م��ؤس��س��ات م��ن عناصر
ومق ّومات لتأمين مستلزمات الحياة
الطبيعية».
أضاف« :التنظيم المدني هدف دائما ً
إلى تأمين المتطلبات العمرانية وخلق

جانب من االحتفال
المناخات المناسبة ،والحرص على
المحافظة على التراث المبني وغير
المبني ،والتعاطي معه حسب أهميته
التاريخية وغناه العمراني لكونه
يشكل الصورة التي تعكس الهوية
الحضارية نسبة لصغر مساحة لبنان
التوسع
وكثافة سكانه المرتفعة ،وهذا
ّ
يطرح أمام لبنان تحديا ً وتأثيرا ً حول
نوعية الموارد والمساحات الطبيعية
والجمالية والزراعية ،وه��ذا واجب
الدولة المدعومة من النقابة لمواجهة
ال��ت��ح��دي ال��دي��م��وغ��راف��ي م��ن خ�لال
اقتراحات تشريعية وتنظيمية بهدف
التنمية».
وخ��ت��م« :ب��اس��م دول���ة الرئيس
الذي ش ّرفني بتمثيله ،أجدد التهنئة
للنقابة بهذا المبنى الجديد ،ناقالً
إليكم تحياته للنقابة وللمهندسين
وللثقافة ولزحلة من أج��ل التغلب
على التحديات التي نطمح إليها على
مستوى لبنان وبقاعنا العزيز».
وأل��ق��ى ش��ه��اب كلمة ق���ال فيها:
«ن��ت � ّوج ال��ي��وم عمالً متميزا ً أرادت
النقابة تعميمه على كل المناطق
اللبنانية ،ألن��ن��ا ل��م نعد مؤسسة

ولد ال�شيخ ( ...تتمة �ص)1
جنبالط يتق ّرب من حزب الله
في لحظة «جنون سعودي»

شكلت اطاللة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
الحدث ،رغم كل تقلباته السياسية ،حيث كانت مواقفه مبنية عن
تشخيص للحظة السياسية وللمعلومات التي في حوزته ،والتي
تأخذ مصلحته الشخصية بعين االعتبار ،فهجومه على قائد
الجيش العماد جان قهوجي هو على خلفية رئاسة الجمهورية،
ومن أجل فتح معركة رئيس األركان ورسم المحددات .أما معركته
َ
ضابط ْين
مع وزير الداخلية نهاد المشنوق فهي لتعيين المشنوق
درزيين محسوبين على الوزير وئام وهاب .والبارز في كالمه
يكمن في تمايز موقفه من حزب الله في ظل الهجوم السعودي
على «الحزب» ،وبالقدر ال��ذي يراعي فيه جنبالط السعودية
يراعي فيه حزب الله.
وتشير مصادر مطلعة في  14آذار لـ«البناء» إلى أن «جنبالط
ي��درك جيدا ً أن أف��ق االنتخابات الرئاسية مسدود ،وأن األمن
ممسوك من الجيش والمقاومة وال خوف عنده من تدهور الوضع
األمني» ،الفتة الى ان جنبالط يعلم ان تقربه من حزب الله في ظل
يخسره وال يربّحه ،لكنه ال يستطيع خوض
الجنون السعودي
ّ
معركة رئاسة االركان والشرطة القضائية وحده من دون أن يكون
حزب الله معه».

الحريري يتراجع

ومع عودته من الرياض وتبلّغه أن السعودية لن تفرج عن
االستحقاق الرئاسي ،تراجع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
عن كالمه أنه سيضغط النتخاب رئيس وسينزل الى كل جلسة
يحددها الرئيس نبيه بري ،وبعد أن غاب عن جلسة  18نيسان
الحالي ،اكد الحريري أمس انه اذا تأمن النصاب فسينزل إلى
مجلس النواب لينتخب رئيسا ً وإذا فاز عون فسيكون أول المهنئين
ألن وصول أي شخص إلى سدة الرئاسة أفضل من الفراغ.
وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن
«انتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنة واحدة أو سنتين لم يُطرح
مع الجنرال ميشال عون ال من قريب وال من بعيد ،ال من تيار
المستقبل وال من غيره» ،مشيرة الى أن الجنرال ممكن أن يبحث
في األمر وهذا ال يعني الموافقة ،شرط ان ال يكون االقتراح محكوما ً
بعدم الترشح لوالية ثانية ،وباالتفاق على اقرار قانون انتخابي،
لكن إذا تم تقييده بعدم الترشح لوالية ثانية ومن دون قانون
انتخاب ،فلن يكون قابالً للنقاش أو للبحث.

تساؤالت عن ّ
تدخالت للتالعب باألدلة

وفي جديد ملف االنترنت غير الشرعي ،والتحقيق مع مدير عام
اوجيرو عبد المنعم يوسف قالت مصادر مواكبة لهذا الملف إن
«التحقيقات القضائية تتركز حول تصرف هيئة أوجيرو بطريقة
غير قانونية وغير شرعية بخدمة غوغل كاش التي تعود حصرية
ملكيتها وتشغيلها واستثمارها إلى وزارة االتصاالت ،وذلك بعدما
أعطت اوجيرو هذه الخدمة بقرار من مديرها عبد المنعم يوسف
الى شركة توفيق حيسو من دون أي مقابل مادي وب��دوره قام

ببيع هذه الخدمة الى شركات ومؤسسات وأفراد مقابل بدالت
مالية باهظة .وبالتالي لم يعُ د باستطاعة وزارة االتصاالت
تشغيل هذه الخدمة لمصلحتها ما سبب هدرا ً للمال العام وحرم
الخزينة جزءا ً كبيرا ً من موارد قطاع االتصاالت».
وأوضحت المصادر أن «غوغل كاش هي خدمة رديفة لخدمات
اإلنترنت العادي ويمكن الحصول من خاللها على أي معلومة
في العالم .وهي عبارة عن سيرفير إلكتروني مجهز بالتقنيات
والتطبيقات والبرامج التي تسمح بالحصول على هذه المعلومة.
وهذا السيرفير موجود في وزارة االتصاالت وأجيرو تملك الحق
بالتصرف به وتأمينه للمشتركين ذوي الحاجات الواسعة
للدخول على اإلنترنت كالمؤسسات وال���وزارات والشركات
الكبيرة».
وأضافت أن «التحقيقات تتركز أيضا ً حول كيفية دخول معدات
وأجهزة الشبكات غير الشرعية الى لبنان ،حيث ثبت تزوير في
البيانات الجمركية لهذه المعدات وبالتالي المسؤولية تقع على
الجمارك وقوى األمن الداخلي وال عالقة للجيش اللبناني البعيد
عن قطاع االتصاالت».
وتمنى وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور أن «يؤشر التحقيق
مع مدير عام االتصاالت وإخ�لاء سبيله بسند اقامة الى مسار
قضائي ج��دي» ،معتبرا ً أن يوسف هو رأس جبل الجليد في
منظومة الفساد في وزارة االتصاالت.
ونفت مصادر مقربة من الرئيس فؤاد السنيورة لـ«البناء» ما
تردد عن ان «الرئيس السنيورة بدأ ُيعِ ّد العدة لتعيين مسؤول
المعلوماتية السابق في وزارة المالية نبيل يموت مديرا ً عاما ً
ألوجيرو مكان عبد المنعم يوسف ،مشيرة الى أن تيار المستقبل
لن يتخلى عن عبد المنعم ،بغض النظر عن االسماء التي طرحت
واالجتهادات التي صدرت» .وشدّدت المصادر على «أن الحملة
من قبل النائب وليد جنبالط على عبد المنعم يوسف معروفة
بسبب عدم وقوفه على رأي جنبالط في تعيينات الموظفين
الدروز في أوجيرو والمديرية العامة لالستثمار والصيانة .أما
هجوم القوى السياسية األخرى بهدف التغطية على الرؤوس
الكبيرة المتورطة في فضيحة االنترنت غير الشرعي».
وعلقت مصادر متابعة لـ«البناء» آماال ً على وجود النائب حسن
فضل الله كرئيس للجنة االتصاالت للوصول الى الحقيقة الكاملة،
لكنها الحظت مماطلة في التحقيقات القضائية مردّه الى أمرين:
األول جهل األجهزة القضائية ببعض المعلومات والمعطيات
التقنية والفنية ،فهناك تساؤالت عن تدخالت للتالعب باألدلة
وإخفاء بعضها ،أما الثاني فهو عدم توفر قرار سياسي جدي حتى
اآلن بكشف الحقيقة كلها ،بل هناك محاوالت لحصر الفساد بعبد
المنعم يوسف وإخفاء الكثير من المتورطين ،وهذا نصف الحقيقة
وليس كلها».
وأش��ارت إلى أن «سيطرة يوسف على قطاع االتصاالت منذ
عهد الرئيس رفيق الحريري حتى اآلن ،هو ما أدى الى تراكم هذا
الفساد في وزارة االتصاالت ،واستغربت دفاع وزير االتصاالت
بطرس حرب عن يوسف متناسيا ً مسؤوليته عن هذه الفضيحة
كوزير لالتصاالت».
وأعطى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود اإلشارة
بختم التحقيق المنظم من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية

في قوى االمن الداخلي في شأن قضية غوغل كاش» ،مشيرا ً إلى
أنه و«بنتيجة التحقيق ت ّم توقيف شخصين ،واالستماع الى أفادة
موظفين».

مجلس الوزراء األربعاء المقبل
وأمن الدولة الى حزيران

الى ذلك ،يرأس رئيس الحكومة تمام سالم بعد عودته من
نيويورك جلسة عادية لمجلس ال��وزراء األربعاء المقبل ،على
جدول اعمالها  165بنداً .وعلمت «البناء» من مصادر وزارية
أن الجلسة لن تتطرق الى أمن الدولة ال من قريب وال من بعيد
بعد أن كلف رئيس الحكومة بمتابعة هذا الملف .فيما لفتت
مصادر وزارية أخرى لـ«البناء» الى أن ما يجري ال يتعدّى عملية
تقطيع الوقت من قبل المعترضين على ايجاد حل لهذا الجهاز
ألن العميد محمد طفيلي سيُحال الى التقاعد في حزيران المقبل
واللواء قرعة في مطلع العام  .2017ورجحت المصادر أن ال يبت
مجلس الوزراء بالملف قبل أن يُحال الطفيلي على التقاعد .ولفتت
المصادر الى ان هذه الطريقة لن توصل الى النتيجة المرجوة ،ألن
األزمة ليست بين قرعة والطفيلي انما هي ازمة صالحيات يجب
البت بها وفق القانون.
وأك��د سالم في كلمة في حفل توقيع اتفاقية باريس لتغير
المناخ ،في نيويورك» أن منطقتنا تشهد مرحلة من عدم االستقرار
نتيجة االضطرابات التي تعصف بها .وعدم االستقرار هذا قد
يكون العقبة األكبر في طريقنا لتحقيق اهدافنا المناخية .لكن
لبنان ملتزم التزاما ً كامالً باالنضمام الى جهود األسرة الدولية
إلزال��ة الفقر ،وتحسين الصحة العامة ومستويات التعليم،
وتطوير فاعلية البنى التحتية ومصادر الثروة .ولقد حققنا الكثير
حتى اآلن على الرغم من شح الموارد والتحديات الهائلة التي
تواجهها البالد حاليا ً نتيجة استضافتها اكثر من مليون ومئتي
ألف نازح .إن التصدّي لهذه التحديات يتطلّب بالضرورة تضامنا ً
دولياً».

مقبل إلى موسكو

يتوجه وزير الدفاع سمير مقبل يوم الثلثاء الى موسكو يرافقه
ّ
وفد عسكري تلبية لدعوة من نظيره سيرغي شويغو للمشاركة
في المؤتمر الخامس لألمن الدولي في  26و 27الحالي الى
جانب عشرين من نظرائه في دول العالم من بينهم اإليراني
حسين دهقان وخمسة عشر رئيسا ً لهيئات األركان العامة إضافة
إلى الخبراء غير الحكوميين لمناقشة قضايا الحرب والسالم
والتعاون العسكري الدولي.
ومن المنتظر أن يعقد وزير الدفاع لقاءات مع مسؤولين بدءا ً من
تخص
نظيره شويغو حيث يبحثان في شؤون أمنية وعسكرية
ّ
البلدين على أن يثير مقبل مسألة المساعدات العسكرية الروسية
للجيش اللبناني لمساعدته على االستمرار في مهمة مواجهة
االرهاب .وسيلتقي مقبل بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل
يحضره نائب وزي��ر الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
باعتباره مسؤوال ً عن ملف لبنان والمنطقة وسيتركز النقاش
خالله على الوضع اللبناني عموما ً والمسيحي خصوصاً.

هدفها العمل النقابي الهندسي فقط،
إنما أكاديمية عالمية متميزة بكل
تفاعالتها ،ألنها تدخل في كل شيء
في حياتنا ،وقد خرجنا إلى الرحاب
الواسعة في تطلعات مستقبلية،
وه��ذا ما حصل عبر أكثر من محطة
كان أبرزها تنظيم مهرجان جائزة
العمارة للدول العربية ودول حوض
البحر المتوسط ،الذي افتتحه معالي
ال��وزي��ر زع��ي��ت��ر ،ف��ض�لاً ع��ن تنظيم
مؤتمر التعليم الهندسي الدولي
العاشر الذي وضع أفكارا ً لتطوير هذا
التعليم وتبادل الخبرات مع كبرى
األكاديميات العالمية».
م��ن ج��ه��ت��ه ،أوض���ح أم��ي��ن ال��م��ال
في نقابة مهندسي بيروت ميشال
م��ت��ى« :إن المركز سيكون صرحا ً
للمهندسين والبقاعيين ،وعامل تطور
في رؤى مستقبلية لألجيال الصاعدة
ولكل اللبنانيين ،خصوصا ً أصحاب
االخ��ت��ص��اص��ات ال��ح��رة ،المبدعين
في هندستهم ،وتجارتهم وأعمالهم
ودراساتهم».
وفي الختام ،أزيحت الستارة عن
لوحة االفتتاح.

حمود ختم
ّ
التحقيق في
«غوغل كا�ش»
لتحريك الدعوى
كشف المدعي العام التمييزي
القاضي سمير ح ّمود لـ «الوكالة
الوطنية ل�لإع�لام» أن��ه أعطى
«اإلش�������ارة ب��خ��ت��م ال��ت��ح��ق��ي��ق
ّ
المنظم من قبل مكتب مكافحة
ج��رائ��م المعلوماتية ف��ي قوى
األم��ن الداخلي في شأن قضية
غوغل ك��اش» ،مشيرا ً إلى «انه
وبنتيجة التحقيق تم توقيف
شخصين ،واالستماع إلى إفادة
موظفين».
وردا ً على سؤال عن اإلجراءات
التي ستتخذ الحقاً ،لفت ح ّمود
إل��ى ان��ه «سيصار إل��ى اإلدع��اء
وتحريك الدعوى العامة بشأن
هذا الملف ،كما سيتم طلب اإلذن
بمالحقة موظفين».
وأوض��ح «ان قسم المباحث
ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال��م��رك��زي��ة يتابع
التحقيقات في شأن استجرار
اإلنترنت من الخارج ،بصورة
غير شرعية ،على ضوء محضر
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��م��ج��رى م���ن قبل
مخابرات الجيش ،وذلك تحت
إشرافه شخصياً».
أض�������اف« :ك���م���ا أن ق��س��م
المباحث الجنائية ،سيتابع
أي��ض�اً ،التوسع في التحقيق،
وب���إش���راف���ي ش��خ��ص��ي �اً ،على
ّ
المنظم من قبل
ضوء المحضر
م��خ��اب��رات ال��ج��ي��ش ،ف��ي ش��أن
كيفية إدخال المعدّات من دون
ترخيص إلى لبنان ،الستخدامها
في اإلنترنت غير الشرعي».
وردا ً ع��ل��ى س������ؤال ،لفت
القاضي حمود الى «ان المعدات
التي ضبطت ونظم فيها محضر
من قبل مكتب مكافحة جرائم
المعلوماتية ف��ي ق��وى االم��ن
ال��داخ��ل��ي ،ق��د ت��م حجزها بناء
على إشارة مني ،الن لها عالقة
بالتحقيق الجاري».

وا�شنطن ومحور ( ...تتمة �ص)1
واليمن يلملم أوراقه المبعثرة وسط حربين مزدوجتين
ض��دّه ...خشنة من جار السوء زاد عمرها على العام
وأخرى ناعمة أخذت عنوان المساعدات والح ّل السياسي
والكويت اختبار الكياسة والفطنة!...
والشام يطوفون من حولها محاولين اختراق القلعة
وأخذها من الداخل باسم المصالحات والهدنة والحالة
اإلنسانية مرة ،وباسم ضرورات األمن والسالم العالميين
مرة أخرى ،و«إسرائيل» هي الذريعة والعنوان والمقصد
دوماً!...
من جهة أخرى فإنّ ك ّل التقارير الواردة من صالونات
ودهاليز السياسة والدبلوماسية تفيد ب��أنّ االتفاق
النووي لن يطبّق ،وأنه سيت ّم نقضه من جانب واشنطن
بشكل أكثر وضوحا ً مع ك ّل يوم يم ّر ،ما يدفع باتجاه
تدحرج حالة الالسلم والالحرب بين أميركا وإيران إلى
توتر اإلقليم في المياه الدافئة ،ما قد يعيد العالقات بين
البلدين إلى حالة حافة الهاوية من جديد كما كانت في
زمن أحمدي نجاد وجورج بوش االبن!...
وبينما تسعى اإلدارة األميركية المنكفئة عن بالدنا في
موسم هجرتها إلى المحيط الهادئ ،إلى إحداث انقالب
في المطبخ اإليراني (تخطط له بحرص وتكتم شديدين)
بهدف إعادة العالقات الطبيعية مع طهران مع نهاية عهد
أوباما كما تترقب وتشتهي ،فإنّ ثمة من أقسم أيمانا ً في

طهران بأنّ هذا لن يتحقق ما دام على قيد الحياة ولو بلغ
ما بلغ!...
ك��ل ش��يء يتحرك ف��ي المنطقة يشي ب��أنّ واشنطن
ق ّررت بدء «حصارها الثاني» على طهران وأخواتها من
خالل تأليب ال�لات العصبية المذهبية والعرقية لدى
البعض من ممالك الخليج لتكون هي البديل عن الحصار
االقتصادي الذي هزمته إرادة اإليرانيين وحلفائهم في
المقاومة العربية الفوالذية وصبرهم االستراتيجي!...
وإنّ ن��ظ��ام ال��ري��اض ق��� ّرر خ���وض ح���رب مفتوحة
استخبارية أمنية سياسية اقتصادية وإنْ تطلب
لي ذراع حزب الله
عسكرية ض ّد لبنان ،هدفها محاولة ّ
ومنع تف ّوقه النوعي في موازين القوى اإلقليمية ،وهي
حرب بالوكالة لصالح واشنطن وتل أبيب اللتين ق ّررتا
على ما يبدو وقف وتيرة تصاعد القوة الحزب اللهية بأيّ
ثمن كان منعا ً لسقوط الكيان الصهيوني في دائرة الخطر
المحدق كما تقرأ دوائر تل أبيب!...
ما لم يتمكنوا من أخذه في حروب المفخخات واالنتحار
على أبواب المساجد والكنائس بعباءات تكفيرية وألوية
«دولة إسرائيل اإلسالمية» وأخواتها سيحاولون أخذه
من خ�لال حشد جاهلي مقيت ض � ّد إي��ران وح��زب الله
باسم العروبة واإلسالم والبوصلة لديهم باتت معلومة
الحال!...

هي الحروب المبعثرة والمضللة إذن للتقليل من النصر
االستراتيجي المبين الذي تحقق في الميدان السوري بعد
الدخول اإليراني الروسي بقوة على األرض!...
ويسألونك عن فلسطين وغربة الحاج عماد فيها
ورسالة البرغوثي وأيام أبي جهاد الخوالي ...وأنباء
مبعثرة م��ن هنا وه��ن��اك ت��ؤش��ر إل��ى ع��ودة العمليات
االستشهادية واق��ت��راب حسم الجهاديين لمعركتهم
م��ع ث��وار الفنادق واس��ت��راح��ات ال��دوح��ة واسطنبول،
حيث اتجاه الرياح يشي بقرب إبعاد ه��ؤالء عن دفة
القيادة وعودة الروح لعز الدين القسام والقدس عالمة
واختصاراً!...
وأخيرا ً وليس آخراً؛ ال شيء أغلى من الكرامة والموقف
السالح ،فهي أغلى من الحياة والشيخ راغب حرب شاهد
وشهيد!...
هي الحرب الناعمة التي ق ّرر أوباما المغادر للبيت
األب��ي��ض وال��م��ه��اج��ر إل��ى مضيق م��االق��ا أن يفتح ك ّل
مصاريعها علينا من النيل إلى الشام إلى طهران إلى
حارة حريك واليمن والبحرين لسرقة أغلى ما نملك أال
وه��و ثقافة المقاومة واستبدالها بثقافة المفاوضات
والحوار بل ثقافة الصلح واالستسالم!...
ونحن نستع ّد للمرحلة الجديدة نرى من بعيد ،كما
من قريب قفازا ً حريريا ً ناعما ً يحمل الس ّم بين جنباته،

حامالً إلينا الس ّم الذي ج ّرعناه لعدونا على أسوار مدننا
وبلداتنا وعواصمنا وسواحلنا ،ولكن المعركة هذه المرة
قد تخاض من داخل القلعة ما يتطلب الحيطة والحذر
الشديدين واستحضار الحديث الشريف« :اتقوا صفر
الوجوه من غير علة»!...
العارفون بأسرار مطابخ صناعة القرار في جبهة
المقاومة ال ي��زال��ون حتى اللحظة واثقين من تماسك
الجبهات الداخلية ويؤكدون عجز عدوهم عن القدرة في
إحداث أيّ اختراق جدّي في أيّ من عواصم المقاومة أو
حلفائها وإنْ كانوا ال يستبعدون وجود مطبات خطرة!...
وألنّ خطر العبث بأمن األم��ة ف��ي ال��س��اح��ات كلّها
مفتوح على مصاريعه ،لذلك يتوجب علينا التحذير من
المراوغات والتحايالت والخداع والتضليل الذي يتقنه
عدونا!...
وألننا نخوض هذه المعارك الدقيقة مع عدو شرس
ن��ق��ول إي��اك��م والمنطقة ال��رم��ادي��ة ،فالوطنية والقيم
والثوابت ال تعرف مواقف البين بين ،فإما أن نكون مع
الحق وإما مع الباطل ،وال مكان للمنطقة الوسطية ألنّ ما
بينهما باطل!...
بعدنا طيبين قولوا الله.

محمد صادق الحسيني

من الحرب الناعمة ( ...تتمة �ص)1
سيصيرون شركاء ،وتخوض بوجههم حربها األش ّد نعومة ،ألنّ
بقاء الحروب في هذه الجبهات سيمنح الخصوم الشركاء فرص
ف��وز أكيد طالما ت��دور المواجهات الرئيسية ف��ي المالعب التي
تناسبهم وتع ّطل فرص أخذهم إلى المالعب التي تثق واشنطن
بتف ّوقها فيها ،لذلك ال يمكن توقع اكتمال م��س��ارات التسويات
التي ب��دأت بالتفاهم حول الملف النووي اإلي��ران��ي ،وهي تنتقل
ولو ببطء إلى حر َب ْي اليمن وسورية وليبيا والحقا ً لبنان ،لتشكيل
ساحة تناسب الحرب األش�� ّد نعومة ،من دون تسوية للصراع
مع «إسرائيل» ب��دأت مالمحها بالجسر السعودي الواصل إلى
حيفا بعد استرداد جزير َت ْي تيران وصنافير من مصر ،وتحول
السعودية شريكا ً قانونيا ً ثالثا ً في اتفاقيات كامب ديفيد ،وما
يتيحه من ميزات جعل «إسرائيل» النافذة األه�� ّم على المتوسط
لتجار َتي النفط والترانزيت ،بخطوط قطارات سريعة من حيفا
إل��ى السعودية ،وأنابيب نفط بالعكس ،لكن ه��ذا كله يستدعي
تسوية تنهي الصراع على جبهات فلسطين وسورية ولبنان ال
يمكن أن تغيب عن بال واشنطن ،وال يمكن أال تكون قد حازت ما
تستحق في المباحثات الروسية األميركية.
 هذا هو التحدّي الذي تريد واشنطن تحويله إلى فرصة ،ألنهبح ّل الصراعات التي تشكل «إسرائيل» طرفها المقابل ،تسقط
القضايا الكبرى من يد خصومها ،الذين تكون قد تحالفت معهم
في الحرب على اإلرهاب وتنوي العودة لتصفية الحساب معهم
بعد الفوز بهذه الحرب ،والفوز بالتسوية للصراعات التي تمنحهم
قوة القضية ،فإيران وسورية وحزب الله سيكون حال المواجهة
معهم مختلفا ً وهم بال قضية اسمها فلسطين ،أو مواجهة االحتالل
وال��ع��دوان ،وعندها ستكون عناوين ومحاور صناعة السياسة
الداخلية لك ّل من خصومها في ساحاتهم بمحاور جديدة تراهن
واشنطن على تف ّوقها عليهم فيها ،محاور الحرية والديمقراطية
واقتصاد االستهالك ،وال��س�لاح الحاسم هو اإلع�لام وصناعة
الرأي العام ،وهذا ميدان تف ّوقها.
 نقطة الضعف التي تواجهها أميركا في الحروب الدائرة أنهاتملك مصادر القوة االفتراضية ،وخصومها يمتلكون مصادر
قوة األص��ول ،فهم عدد السكان والمساحة والجيوش المقاتلة
والغاز والنفط والصناعة والزراعة ،وهي البورصة والمصارف
واإلعالم واألقمار الصناعية وشبكة اإلنترنت وشبكات التواصل.
وفي الحرب يربح خصوم واشنطن حيث ال تمتلك قدرة بذل الدم
التي يملكونها ،وستح ّول واشنطن نقطة الضعف إلى مصدر قوة
للحرب األش�� ّد نعومة ما بعد التسويات والحرب على اإلرهاب،
وتضع منذ اليوم عناصر التحدّي للخصوم القدامى والشركاء
الجدد ،وال يمكن الفصل بين اإلج���راءات القاسية التي تتخذها
واشنطن في ميادين الحرب الجديدة بحق خصومها ما بعد الغد
وشركاء الغد وخصوم األمس ،وبين استعداد واشنطن لحربها
يفسر مالحقة حزب الله ماليا ً وإعالمياً،
القادمة معهم ،وهذا ما ّ
يفسر اإلجراءات التي ال تق ّل قسوة بحق إيران وسورية.
وما ّ
 المحور الممت ّد من روسيا إلى الصين وإيران وسورية وحزبال��ل��ه ،يحتاج منذ ال��ي��وم إل��ى خطة المواجهة بعد خمس سنوات
في ميادين المصارف والفضاء واألق��م��ار الصناعية وشبكات
التواصل ،وكلها تحت السيطرة األميركية ،وهو فيها ليس أكثر
من زبون ينتظر رحمة مالك المنتدى ليمنحه مقعدا ً شرعياً ،ما لم
يتح ّول إلى صاحب منتداه الخاص ويمتلك القدرة على التفاوض
على المقايضة ،فيضع المنع مقابل المنع ،ويملك مفاتيح خوض
ح��روب صناعة ال��رأي العام ،واالنتخابات المفتوحة للمنافسة،
ول��ه مصارفه العمالقة وأق��م��اره الصناعية المتعدّدة ،وخوادم
المعلوماتية الضخمة ،وشبكات تواصل منافسة مع امتالك عدد
سكان هائل ضمن حيّزه الجغرافي.
 ت��ح��وي��ل ال���ت���ح���دّي إل����ى ف���رص���ة ف���ي ح��ل��ف ال��م��واج��ه��ة معواشنطن يضع الجناح اللبناني في الحلف الذي يمثله حزب الله
أم��ام مسؤولية قيادية ،ففي الحقلين اللذين يشكلهما اإلعالم
والمصارف يشكل لبنان القيمة المضافة بين الحلفاء ،والقضية
ليست قضية ح ّل مشكلة حظر «المنار» ،بل قضية قيادة حلف
كامل من م��دار إلى م��دار ،ب��إدراك أنّ الساحة العسكرية وبعدها
الساحة التفاوضية ،ال تملكان فعل األك��ث��ر ،وأنّ األك��ث��ر صار
يستدعي انتقاالً إلى امتالك أدوات الحرب االفتراضية.
ناصر قنديل
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والمياه  -المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية  -مناقصة تلزيم مشروع
حفر بئر استقصائية لجمعية الراهبات
الباسليات المخلصات لسيدة البشارة دير
المخلص  -قضاء الشوف  -محافظة جبل
لبنان.
التأمين المؤقت :عشرة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهدون
المصنفون وف��ق �ا ً ألح��ك��ام ال��م��رس��وم رقم
 9206تاريخ  1968/1/18وتعديالته في
الدرجة الثانية على األقل من الجدول رقم 5
لتنفيذ صفقات اآلبار والتحري عن المياه
الجوفية بطريقة الروتاري ،على أن ال يكون
في عهدته أكثر من ثالث صفقات مشاريع
حفر آبار أخرى بتاريخ إجراء المناقصة.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
وال��ح��ص��ول عليه م��ن مصلحة ال��دي��وان
ف��ي ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وارد المائية
والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العليّة
التكليف 811
المديرية العامة للطرق والمباني
إع�لان مناقصة تلزيم تقديم وتركيب
مجموعة توليد كهربائية بقوة  500ك.ف.أ.
الساعة التاسعة م��ن ي��وم الخميس
الواقع فيه السادس والعشرون من شهر
أيار ُ ،2016تجري إدارة المناقصات في
مركزها الكائن في بناية بيضون  -شارع
بوردو – الصنايع – بيروت ،لحساب وزارة
األشغال العامة والنقل  -المديرية العامة
للطرق والمباني  -مناقصة تلزيم تقديم

وتركيب مجموعة توليد كهربائية بقوة
 500ك.ف.أ.
التأمين المؤقت :أربعة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه من قلم مصلحة الصيانة
المركزية  -مديرية الطرق.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العليّة
التكليف 809
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن
إجراء مناقصة عمومية على أساس تنزيل
مئوي على أسعار اإلدارة ح �دّه األقصى
( )10%عشرة في المئة لتقديم خدمات يد
غب الطلب لزوم مؤسسة مياه لبنان
عاملة ّ
الجنوبي لعام  ،2017/2016وفقا ً لدفتر
الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية.
وقد تحدّد موعد إجراء المناقصة الساعة
العاشرة من قبل ظهر يوم الثالثاء الواقع
في  /17آيار.2016 /
يمكن الحصول على نسخة عن دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص بالمناقصة م��ن قلم
المؤسسه في مبنى المؤسسه الرئيسي،
ضمن ال����دوام ال��رس��م��ي وذل���ك بعد دفع
المتوجبة.
الرسوم
ّ
آخ��ر م��وع��د لقبول طلبات االش��ت��راك
بالمناقصة نهاية ال��دوام الرسمي من آخر
يوم عمل يسبق موعد إجراء المناقصة.
الرئيس /المدير العام
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي
المهندس أحمد نظام
التكليف 793
إعالن
من أمانة السجل العقاري المركزية في
زحلة والبقاع الغربي
طلب ايلي نجيب خ��زاق��ه سند تمليك
بدل عن ضائع بحصته بالعقار رقم 2636
جديتا.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري
ليلى الحويك

