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حمليات � /إعالنات

ندوة لـ «المرابطون» عن دور ال�شباب في مكافحة الف�ساد �أجواء هادئة ومريحة في اليوم الأول المتحانات «البريفيه»

مشاركون في الندوة
عقدت إدارة الشباب والرياضة في «حركة الناصريين
المستقلين -المرابطون» ،ن��دوة فكرية بعنوان «دور
الشباب في مكافحة الفساد» ،أم��ام تمثال جمال عبد
الناصر في عين المريسة.
ش��ارك في ال��ن��دوة ع��دد من الشبّان والشابات من
مختلف الشرائح االجتماعية ،وتض ّمن اللقاء حلقات
مناقشة متعدّدة عن الفساد ،واستعراضا ً لوجهات
نظر وآراء الشباب حول رؤيتهم لالنتخابات البلدية
ومتطلّباتهم من المجالس البلدية المنتخبة.
وأ ّك��د الشباب «أنّ االنتخابات البلدية هي معركة

إنمائيّة ال سياسية» ،ودعوا «بلدية بيروت والمعنيّين
إلى وجوب العمل الجدّي من أجل تطبيق قانون اإليجار
والتملّك للشباب الصادر عام .»2000
وش���دّدوا «على وج��وب بناء ه��رم سياسي يتح ّمل
مسؤولية بناء وطن للجميع ،بعيدا ً عن االنقسامات
المذهبية والطائفية» ،وناشدوا «المغتربين العودة إلى
وطنهم».
وفي الختام ،أجمع الشباب على «ض��رورة تطبيق
ق��ان��ون «م���ن أي���ن ل��ك ه���ذا ؟» ع��ل��ى جميع الساسة
اللبنانيين».

ن�شاطات
{ بحث رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد
السنيورة مع سفير بريطانيا هيوغو شورتر المستجدات
واألوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية.
{ عرض وزير الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس مع
وفد من المنظمة الدولية للهجرة برئاسة نائب المدير العام
للمنظمة السفيرة لورا طومسون شؤونا ً إنسانية ومواضيع
ت��ه��دف إل��ى توثيق ال��ع�لاق��ات وال��ش��راك��ة بين المنظمة
والوزارة.
{ غادر ظهر أمس وفد برلماني ،ض ّم النائبين قاسم هاشم
واسطفان الدويهي إلى العاصمة األردنية عمان للمشاركة

في اجتماعات اللجنة السياسية للبرلمانات اآلسيوية.
{ التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم على رأس
وفد من النقابة .ثم استقبل مفتي فنلندا الشيخ وليد ح ّمود.
{ استقبل رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين
السفير ال��روس��ي ألكسندر زاسيبكين في دارت��ه في تلة
الخياط ،وت ّم بحث األوضاع السياسية في ضوء التطورات
اإلقليمية.
وبعد اللقاء ،أولم تقي الدين على شرف ضيفه.

انتهى اليوم األول لالمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة
البريفيه ،في مادتي الجغرافيا والرياضيات ،في أج��واء هادئة
ومريحة والتزم الطالب والمراقبون بالقوانين المحددة.
وج��ال وزي��ر التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على
مراكز االمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ،في ثانوية ضهور
الشوير الرسمية ،ثانوية جديدة المتن الرسمية للبنات ،ثانوية
الشهيد عبد الكريم الخليل في الغبيري ،ثانوية خالد بن الوليد
التابعة لـ «جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية» في البربير.
وأبدى ارتياحه «للهدوء الذي ساد مراكز االمتحانات» ،الفتا ً إلى أن
التدابير اإلدارية واللوجستية والمعلوماتية الجديدة ت ّم تطبيقها
بنسبة .»%95
وقد رافق الوزير في جولته كل من المدير العام للتربية رئيس
اللجان الفاحصة ف��ادي ي��رق ورئيسة دائ��رة االمتحانات هيلدا
الخوري ورئيس منطقة بيروت التربوية محمد الجمل ،والمستشار
اإلعالمي البير شمعون.
وقال الوزير بو صعب« :إن األهالي والطالب الذين كانوا مرتبكين
قبيل االمتحان نتيجة لحديثنا عن التدابير الجديدة ،قد عبروا عن
ارتياحهم للهدوء السائد ولطبيعة األسئلة غير التعجيزية والتي
تعتمد على الفهم».
وأكد «الرضى العام من أجواء االنضباط التي تسمح للمرشح
بالتفكير بصورة أكثر فائدة» ،كاشفا ً «أن  %98من التالمذة الذين
تحدّث إليهم قد عبروا عن رضاهم وارتياحهم لألجواء واألسئلة».
وأشاد بو صعب برؤساء المراكز «الذين يطبقون التعليمات من
دون ضغط نفسي ،والذين يرون أن الشهادة الرسمية بدأت تستعيد
مستواها الراقي وأهميتها من دون رعب أو خوف وقد ص ّرحوا بذلك
لوسائل اإلع�لام» ،مؤكدا ً «أنها الخطوة األولى في طريق اإلصالح
الطويلة».
وقال ردا ً على سؤال عن إمكان إلغاء الشهادة المتوسطة« :إن
هذا األمر لم يكن دقيقا ً في اإلعالم ،فقد تقدّم نائبان باقتراح قانون
وأحيل إلى وزارة التربية إلبداء الرأي كما أحيل إلى هيئة التشريع
واالستشارات ،وهذه التدابير تأخذ مجراها ولم يكن هناك نية إللغاء
الشهادة».
أضاف« :أما اليوم ،فإن الجولة هي للوقوف على كيفية تطبيق
اإلجراءات الجديدة وقد رأينا أنها ناجحة بنسبة  % 95واالمتحانات
ليست صعبة ،وكان الهدف التخفيف من الغش وليس أن تصبح
االمتحانات صعبة .وأول اإلجراءات هو تخفيض عدد المرشحين في
المركز الواحد إلى حدود  150مرشحاً .والبطاقات الجديدة الملونة
التي ترمز إلى مدرسة المرشح .وتظهر صورته ،وال يجلس مرشحان
من مدرسة واحدة الواحد قرب اآلخر ،علما أن المسابقة ليست سهلة،
ولكنها ليست معقدة».
وتابع« :أما المشاكل ،فكانت بسيطة جدا ً هذه السنة وتم حلها
في النصف األول من ساعة االمتحانات ،وقد تلقت غرفة العمليات
اتصاالت وأجابت عنها .أما المشاكل فهي أقل بكثير مما توقعنا ،وال
سيما أن لدينا اليوم نحو ستين ألف مرشح للمتوسطة يتوزعون
على نحو  400مركز لالمتحان».

بوصعب في أحد مراكز اإلمتحانات

(رانيا العشي)

جمهور من االهالي أمام متوسطة مرجعيون الرسمية

بدء معركة �إدلب ( ...تتمة �ص)1
التي أعلن النائب جنبالط قبولها ،فيصير االتجاه الحريري نحو سلة
متكاملة رئاسية نيابية تتض ّمن القانون والتحالفات والحكومة ،استباقا ً
لخطر الخسارة الكاملة لتوظيف امتالك كتلة كبرى نيابياً ،في المقايضة
للحصول من الخصوم على بوليصة تأمين.
مصرفيا ً تابع مصرف لبنان وحزب الله الحوار حول قانون العقوبات
األم��ي��رك��ي ،وتداعياته اللبنانية وكيفية تشكيل مصرف لبنان سقفا ً
ل�لإج��راءات المصرفية اللبنانية التي ب��دا أنّ مقايضات بين أصحاب
وم��دراء أحد المصارف الكبرى مع جهات دولية تتصل بوعود حول
رئاسة الحكومة السورية المقبلة في التسوية السياسية ،تقف وراء
استنساب مؤ ٍذ في تحويل القانون األميركي ذريعة لعقوبات جماعية
لرجال أعمال وشركات وخلق ذعر مالي في البيئة الحاضنة بالمقاومة.
وفي هذا السياق أكدت مصادر في مصرف لبنان لـ»البناء» أنّ التعميم
أي عقوبات لحسابات مصرفية
األخير لمصرف لبنان حول إلزامية ربط ّ
بإحالته إلى هيئة التحقيق المصرفية لقول كلمتها الفصل خالل ثالثين
يوماً ،ألحق بإبالغ المصارف أنّ مهلة الثالثين يوما ً قابلة للتمديد ما لم
ألي استنساب.
تنه الهيئة تحقيقاتها ،منعا ً ّ

«الستين» والتوازن القائم

بعد النتائج غير المتوقعة التي أفرزتها االنتخابات البلدية ،باشرت القوى
السياسية مراجعة ذاتية ألسلوبها السياسي وأدائها ،وعلى ضوء هذه المراجعة

ال�شيخ علي �سلمان ( ...تتمة �ص)1
سلطة ال تريد ضجيجا ً في الشوارع ،وال وجهات نظر في المنتديات ،وال آراء
متعددة في الصحف ،وال نقدا ً في وسائل التواصل االجتماعي ،وإال ستكون
هناك إدانة جماعية و ُتهم بتلقي األموال والتوجيهات من جهات خارجية.
السلطة تريد أن تبقى إلى األبد مرتاحة البال على حالها حتى لو كان الشعب
يرسف في أغالل التمييز والتهميش والحرمان والدونية.
سلطة ملكية غارقة في الترف والبذخ واالنحطاط ،مبتورة عن الحاضر وما
يحصل من تط ّورات ثقافية وسياسية في العالم.
ال تستسيغ المفاهيم التي تتحدث عن حقوق اإلنسان ،وال المواثيق الدولية
التي تصون الحق بالتظاهر والتعبير عن الرأي ،وتص ّد ك ّل محاولة للتغيير
السلمي الديمقراطي.
وعليه جاءت التهمة إلى الشيخ علي سلمان لتقول للشعب البحريني« :ال
نقبل بإنتاج سلطة جديدة .ال نقبل بصيغة دستورية يصبح فيها الشعب
مصدر السلطات».
ليس هناك طريقة لح ّل األزمة سوى بالرضوخ واإلذع��ان! أما الشيخ علي
سلمان فمن سجنه يه ّز زمن السلطة الغاشمة ومقعدها .يقول لهم« :حتى
لو بقيتُ في السجن مدى الحياة ،فإنّ مصيركم إلى زوال وإنّ عمر الطغاة
قصير!».
الشيخ علي سلمان أيها البطل الصادق .أنت الكبير عند ربك وعند شعبك،
وهم الصغار البلهاء الذين ال يدرون ما يفعلون .أما الله ج ّل وعال فيقول عنهم:
ِين َظلَ ُموا أ َ َّي ُمن َقلَ ٍب يَن َقلِب َ
َسيَعْ لَ ُم ا َّلذ َ
ُون»...
«و َ

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

بمزيد من األسى والحزن
ننعى إليكم السيدة الفاضلة المرحومة

مي داوود تلحوق
		
زوجة
		
ابناها:
		
بناتها:
		
		
		
شقيقاها:
		
شقيقتها:
		
أسالفها:

الرفيق المرحوم فايز حسين عبد الخالق
الرفيق المفقود رمزي والرفيق حسام
الرفيقة ديما زوجة األمين بيار معلوف
سوزان زوجة نادر أبو شقرا
روال وعائلتها
زينة زوجة المهندس وجدي األحمدية
المرحوم الشيخ مصطفى وعائلته
الشيخ مروان وعائلته
نبيلة
المرحومون قاسم ،محمود ،توفيق وشفيق.

صلّي على جثمانها الطاهر الجمعة  2016/5/27في مجدلبعنا
ُ
ووريت الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي اليوم األربعاء  2016/6/1في دار الطائفة الدرزية ـ
بيروت من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة السادسة مساء.
لكم من بعدها طول البقاء.
اآلسفون :آل عبد الخالق ،تلحوق ،معلوف ،أبو شقرا واألحمدية.

سيق ّرر كل طرف مصالحه في قانون االنتخاب.
وبينما تلتئم اللجان المشتركة اليوم برئاسة النائب فريد مكاري للبحث في
االقتراحين المختلطين المقدَّمين من الرئيس بري من جهة ،والثالثي (االشتراكي
والمستقبل والقوات) من جهة أخرى ال يزال قانون الستين هو األبرز العتماده
السيما أنه ال ي��زال نافذاً ،لكن السؤال ال��ذي يطرح هل ال زال قانون الستين
يصلح كقاعدة عمل تحافظ على التوازن القائم في البلد وعلى الوضع المشلول
الذي يعيشه لبنان منذ عام 2009؟ أم أن رسائل االنتخابات البلدية المطلوب
أن تحدث صدمة تجاه كل األطراف لإلطاحة بالستين وفرض قانون ما يشكل
قاسما ً مشتركا ً بين الجميع أو يسقط من األعلى على الواقع ،كما فرضت نتائج
االنتخابات البلدية نفسها؟
هل الثنائي المسيحي ال يمانع باإلبقاء على الستين من منطلق النتائج التي
أفرزتها االنتخابات البلدية؟ وأين الثنائي الشيعي من هذا القانون؟ وما هي
مصلحة تيار المستقبل االنتخابية على ضوء وقائع طرابلس والمناطق البلدية
كافة؟ وهل يكفي أن يتمسك النائب وليد جنبالط بالستين لكي يبقى مقدساً؟
والى اين ستأخذ اللعبة اإلقليمية والدولية لبنان ،السيما ان على أساس المكان
الذي سيذهب اليه لبنان ربطا ً بالمنطقة يتقرر ما اذا كانت االنتخابات ستجري
في موعدها؟ أم أن لبنان قادم على تغيير في قانون االنتخاب يغيّر في الواقع
السياسي والتوازنات وينسجم مع الحلول الموعودة ولو أنها ال زالت بعيدة؟
ونقل النائب جورج ع��دوان عن الرئيس نبيه بري تأكيده أنه سيقوم بكل
الوسائل التي لديه أوال ً على مستوى المجلس ،وثانيا ً على هيئة الحوار للدفع
باتجاه إق��رار قانون انتخابات جدي ،ولفت ع��دوان إلى انه علينا في اللجان
المشتركة أن ندفع أيضا ً في االتجاه نفسه ،ألن��ه من غير المسموح إج��راء
االنتخابات على قانون الستين ،وعلينا إنجاز قانون جديد وعدم العودة إلى
القانون الحالي ولن نمدّد للمجلس.

التيار الوطني وتقييم شامل لالنتخابات

وأك��د تكتل التغيير واإلص�لاح عقب اجتماعه األسبوعي برئاسة العماد
ميشال عون أن ال شيء يمنع إجراء االنتخابات النيابية وهي واجب دستوري
وديمقراطي .وعلى الجميع عدم المراهنة في هذا السياق على تسويات أو اتفاقات
ال تأخذ باالعتبار الميثاقية والحقوق بالشراكة واإلصالحات المطلوبة بما يضمن
التوجه
نزاهة االنتخابات .وأكد «المشاركة اليوم في جلسات اللجان غدا ً بهذا
ّ
والتصدي ألي محاولة للتمييع لإلبقاء على قانون الستين .فحقوق الناس ال
تنازل عنها وسنقف سدا ً منيعا ً أمام أي محاولة لجعل النقاش لتمرير الوقت».
ويتجه التيار الوطني الحر إلى إجراء لتقييم شامل لالنتخابات ومراجعة
ونقد ،وتأسيس لمؤتمر بلدي عام في  6حزيران المقبل ،إلطالق عمل بلدي لـ 6
سنوات على مستوى كل لبنان .ورأى رئيسه الوزير جبران باسيل في مؤتمر
صحافي «أن ما حصل في االنتخابات البلدية في طرابلس سببه ذهنية الغطرسة
والهيمنة ،والنتيجة تخطي الميثاق .وإحدى نتائج غطرستهم كانت العملية غير
الميثاقية التي ادت إلى ابعاد المسيحيين والعلويين عن بلدية طرابلس».
وذكر ان النائب أحمد فتفت «خسر في بلدته سير الضنية بفارق كبير تخطى
الـ  600صوت» ،اما في بشري فإن «القوات لم ترغب في التفاهم معنا ،والمعارك
كانت معبرة ،ألننا عملنا في  7بلدات وفزنا».
وأشار إلى ان زغرتا القضاء الوحيد ،حيث سجلنا تراجعا ً وكان بقرار خطأ من
قبل التيار الوطني الحر ،ووصلتنا الرسالة وأوصلناها إلى مناصرينا ،وسنعمل
على معالجة المسألة» .ولفت إلى ان «البترون أكدت ان لونها برتقالي ،وكرست
سياسيا ً انها تستحق ان تكون المدخل إلى الشمال ،وال احد يستطيع ان يضع يده
عليها من خارجها».
ولفت إلى «ان معدل الفرق بيننا وبين وزير االتصاالت بطرس حرب في تنورين
هو  800صوت فقط ،وانا أعلن ان هذا االنتخابات هي بداية النهاية ونذكر بعضنا
خص
في االنتخابات النيابية المقبلة ،واالنتخابات البلدية التي ستأتي» .وفي ما ّ

رئاسة االتحاد ،أعلن انه «من أصل  25بلدية ،هناك  10بلديات ملتزمة مع التيار
و 5بلديات تناصر التيار ،اما للقوات فهناك  4بلديات ،ولخصومنا  6بلديات،
ولدينا أكبر عدد من المخاتير ،وتحسن ملحوظ في ملف المخاتير».

حوار حزب الله – المستقبل:
إلنجاز قانون انتخاب

وأكد حزب الله وتيار المستقبل الحاجة الماسة لإلسراع في انجاز قانون جديد
لالنتخابات النيابية تمهيدا ً إلجرائها .بحسب بيان صادر عنهما عقب جلسة الحوار
الـ  29في عين التينة ،ناقش المجتمعون التطورات السياسية وانعكاساتها،
وق ّوموا مراحل االنتخابات البلدية واألجواء الديمقراطية اإليجابية التي رافقتها،
والتي عززت الثقة بالدولة ومؤسساتها ون ّوه المجتمعون بجهود وزارة الداخلية
واألجهزة األمنية والعسكرية على ما قامت به إلنجاز االستحقاق البلدي.

سالمة يلتقي حزب الله
ومهلة الثالثين يوما ً قابلة للتمديد

إلى ذلك عقد اجتماع أمس ،بين حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ووفد من
حزب الله ض ّم الوزير حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق
امين شري ،لمتابعة البحث في قانون العقوبات األميركية على حزب الله .ويأتي
هذا اللقاء بعد زيارة مساعد وزير الخزانة األميركية دانيال غاليزر األسبوع
الماضي إلى بيروت ولقائه الرئيسين نبيه بري وتمام سالم ووزير المال علي
حسن خليل وحاكم مصرف لبنان.
وأكدت مصادر المجتمعين لـ «البناء» أن «األجواء كانت إيجابية ال سيما أن
البنك المركزي وضع يده على هذا الملف ولم تعد المصارف حرة في تصرفاتها»،
مشيرة إلى «أن سالمة مصر على االلتزام باآللية التي وضعها ،والخطوات العملية
ستظهر في األيام القليلة المقبلة».
ولفتت المصادر إلى «أنه ال يمكن ألي مصرف اتخاذ أي إجراء دون بتّ هيئة
التحقيق الخاصة بالمراجعات ضمن اآللية التي وضعها البنك المركزي ،خاصة
�راخ أو تمييع للوقت في دراسة
أن مصرف لبنان تعهّد بأن ال يكون هناك ت� ٍ
المراجعات ،ويمكنه في حال خالف أي مصرف هذه اآللية إحالته إلى هيئة
التحقيق الخاصة».
ورأت المصادر «أن مهلة الثالثين يوما ً الواردة أعطيت لهيئة التحقيق لدراسة أي
حالة ترسلها إليها من المؤسسات المالية كما ورد في التعميم ،ستكون قابلة للتمديد،
من منطلق أنه يحق للبنوك بالتعاون مع جمعية المصارف طلب تمديد المهلة».

«المستقبل» يطالب بخبراء مستقلين

إل��ى ذل��ك ،حضر ملف االنترنت غير الشرعي أم��س ،أم��ام لجنة اإلع�لام
واالتصاالت النيابية التي اجتمعت برئاسة النائب حسن فضل الله ،وحضور
وزيري االتصاالت بطرس حرب والصحة وائل ابو فاعور.
وقالت مصادر اللجنة لـ «البناء» إن «أجواء جلسة األمس توحي بمحاولة
للفلفة الفضيحة وهذا خطير جداً ،فاللجنة ال تزال تناقش في التفاصيل وتغفل
العنوان الرئيسي للملف وهو محطات اإلنترنت غير الشرعي.
وعلمت «البناء» أن «نواب تيار المستقبل طالبوا خالل الجلسة باالستعانة
بلجنة خبراء مستقلين لبنانيين أو من الخارج ،حيث ال يتع ّرضون لضغوط
سياسية ويقدّمون تقريرا ً فنيا ً وتقنيا ً يستند إليه القضاء في تحقيقاته .وشدّدوا
على أنه الحل األفضل بعد التشكيك بتقارير أوجيرو وتضارب تقارير األجهزة
األمنية الرسمية التي يمكن أن تتعرض لضغوط سياسية» ،كما علمت أن
«نواب كتلة الوفاء للمقاومة أكدوا للجميع رفض كل محاوالت لفلفة القضية
وعدم التراجع عن متابعة الملف حتى كشف كامل الحقيقة» ،وعلمت أيضا ً أن
«استخبارات الجيش أص ّرت خالل الجلسة على أن التحقيقات التي أجرتها حتى

نهاية الحريرية ( ...تتمة �ص)1
عن نية تدخل عسكري في سورية إلسقاط رئيسها
بالقوة ،لوزير الخارجية السعودي ع��ادل الجبير
يشبه كالم الرئيس التركي الفارغ عن منطقة الحظر
الجوي ،فيقوالن معا ً نريد ونريد ،وسنفعل ونفعل،
وف��ي خ��ت��ام الجملة لكن نحتاج ق����رارا ً دول��ي��ا ً من
مجلس األمن ،وهما يعلمان أنّ الجنة أقرب إلبليس
من تحقق هذا الشرط.
 ن��ه��اي��ة الحقبة ال��س��ع��ودي��ة ب��ات��ت أم����را ً واقعا ًيصعب على الكثيرين تصديقه ،ألنهم اعتادوا أن
ي��روا جبروت المملكة وغطرستها ،ويتناسوا أن
إمبراطوريات كبرى تزول بال استئذان وال إشارات
مسبقة ،فتسقط وح��س��ب ،كما ق��ال��ت غونداليسا
راي���س ذات ي��وم ع��ن نهاية االت��ح��اد السوفياتي.
وبالتزامن مع نهاية الحقبة السعودية ،يشهد لبنان
سقوط الحريرية كمشروع ورافعة سياسية كبرى
ارتبطت عضويا ً بالصعود السعودي إقليمياً ،وليس
مهما ً أن يكون السقوط في شمال لبنان لحساب
خطاب أش ّد تطرفا ً ض ّد سورية والمقاومة ،أو فريق

أش ّد التصاقا ً بالسعودية ،فاألمر أنّ الخطاب الذي
تتم ّكن البيئة المحيطة بتيار المستقبل حمل أوزاره
في مناطق االختالط السياسي والطائفي كبيروت
والبقاع والجنوب ،بعد فشل الحرب على سورية
وت��راج��ع ال��س��ع��ودي��ة وتقهقرها ،ه��و خ��ط��اب يجد
َمن يعترض عليه في البيئة المغلقة ،كما هو حال
الشمال ،فيصير انقالب ريفي وانشقاقه وفوزه
مجرد موجة ارتدادية للزلزال الذي أنهى المستقبل
كمشروع ورافعة وح ّوله شظايا.
 على العرب أن يعتادوا معادلة إقليمية ال تلعبالسعودية فيها دورا ً حاسماً ،وعلى اللبنانيين أن
يتقبّلوا زمنا ً ليس ببعيد ال يملك فيه تيار المستقبل
دور الالعب الحاسم .ومثلما ستبقى السعودية
العبا ً خليجيا ً محليا ً سيبقى ورثة المستقبل القديم،
بحريرية موضعية ف��ي ب��ي��روت وص��ي��دا وريفية
متطرفة في طرابلس مجرد العبين محليين ،في
مناطقهم.
ناصر قنديل

اآلن لم تثبت حصول تجسس إسرائيلي على شبكات اإلنترنت».

قطبة مخفية في القضية

وتحدّث مصدر في اللجنة لـ «البناء» عن تباطؤ في التحقيقات األمنية حول
كيفية إدخال األجهزة والمعدات إلى لبنان« ،حيث سأل أعضاء اللجنة المدعي
العام المالي القاضي علي إبراهيم ،عن آخر التحقيقات حول هذا األمر؟ فأجاب
إبراهيم بأن النيابة العامة المالية قدمت طلب إذن من وزارة الداخلية ومديرية
قوى األمن الداخلي للتحقيق مع رؤس��اء المخافر في قوى األمن ضمن نطاق
محطات اإلنترنت غير الشرعية ،لكن لم تعط الوزارة وال المديرية اإلذن بالتحقيق
معهم».
واستغرب المصدر إحجام وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير عام قوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص عن حضور جلسات اللجنة ،رغم توجيه اللجنة
أكثر من دعوة لهم للحضور ،متحدثة عن قطبة مخفية في القضية لم تظهر حتى
اآلن».
ولفت المصدر إلى أن «عقود وزارة االتصاالت مع أوجيرو لتركيب شبكة األلياف
الضوئية وافق عليها ديوان المحاسبة منذ ثالثة أشهر على أساس أنها تتجدّد كل
سنة تلقائياً ،لكن الديوان عاد منذ فترة وطلب وقف العمل بهذه العقود للتأكد من
مطابقتها للقوانين واألصول فضالً عن قيمتها البالغة  7مليارات ليرة» ،مشيرة
إلى أن «موضوع العقود أمر تفصيلي نسبة إلى األموال الطائلة التي خسرتها
الخزينة العامة نتيجة التعدي على الشبكات الشرعية».

كيف أدخلت األجهزة؟

وأشارت مصادر تيار المستقبل في لجنة االتصاالت لـ «البناء» إلى «ضغوط
يتعرض لها القضاء للفلفة الملف من ال��رؤوس الكبيرة المتورطة ال سيما من
أصحاب محطة الزعرور» ،وكشفت أن «أحد المتورطين في الفضيحة كان يدخل
المعدات واألجهزة إلحدى المحطات غير الشرعية باسمه الشخصي وبتواطؤ من
الجمارك وال يزال حرا ً طليقاً».
ولفتت المصادر إلى «أن وزير االتصاالت بطرس حرب ال يغطي مدير عام
اوجيرو عبد المنعم يوسف إنما يرفض لفلفلة الملف وحصر الفضيحة بخدمة
الغوغل كاش وجعل يوسف كبش محرقة بعد اختراع فضيحة غوغل كاش
لحرف التحقيق عن القضية الرئيسية».
وأضافت المصادر «أنه خالل التحقيقات تبين أن القسم األكبر من المعدات
واألجهزة المستخدمة في المحطات غير الشرعية أدخلت بطريقة غير شرعية
عبر المعابر على الحدود اللبنانية السورية والقسم اآلخر أدخل بطريقة شرعية
عبر المرافئ بأسماء ألجهزة أخ��رى» ،وش�دّدت على أن «التحقيقات القضائية
تدور حول أمرين :األول هو المرتكبون والثاني هو المقصرون أو المتورطون
من األجهزة األمنية الرسمية من جمارك ومخابرات الجيش وفرع معلومات التي
تتحمل جميعها المسؤولية في التقصير عن الكشف على دخول األجهزة والمعدات
وغض النظر عنها بعد تركيبها».

مف ّوض أوروبي في بيروت اليوم

وف��ي إط��ار ال��زي��ارات الدولية للبحث في مستقبل النازحين السوريين،
ي��زور المف ّوض األوروب��ي للمساعدات اإلنسانية وإدارة األزم��ات خريستوس
ستيليانيدس لبنان اليوم للمشاركة في المنتدى اإلقليمي إلغاثة الالجئين وإعادة
إعمار سورية الذي سينعقد في بيروت.
ويلتقي ستيليانيدس خالل الزيارة رئيس الحكومة تمام سالم ووزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس .وستركز النقاشات على تأثير األزمة السورية على
لبنان ،وأوضاع النازحين السوريين في البالد ،فضالً عن الدعم الشامل لمساعدة
لبنان في التخفيف من وقع األزمة السورية.

جانب وزارة العمل – مصلحة العمل والعالقات المهنية الموقرة
المستدعي :نقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان.
الموضوع :طلب المصادقة على االنتخابات وتويع المهام.
بعد االحترام،
استنادا ً إلى محضر اجتماع المجلس التنفيذي للنقابة بتاريخ  ،2016/5/18والمرفق
نسخة منه ربطا ً ت ّم توزيع المهام على النحو التالي:
فوزي هاشم

رئيسا

جوزف الحداد

نائب رئيس أول

نزيه إسماعيل

نائب رئيس ثاني

كرم كرم

أمين سر أول

جوزف عالم

أمين سر داخلي

غبريال عطية

أمين صندوق

محمد عبد المنعم

محاسب

بيار أغناطيوس

مفوض الداعية والنشر

منعم رعد

مدير أعمال

03/748445
70/996925
70/822192
03/338300
03/274480
70/766256
03/367905
71/722540
03/505785

أعضاء مستشارون
زياد قرنفل

432531/03

بالل عياش

628325/03
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الرئيس
فوزي هاشم

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ع��ن رغبتها في
إجراء استقصاء أسعار ألعمال دهن حائط
األترنيت جنب المجموعة الرابعة عند النفق
إلى المبنى اإلداري في معمل الذوق.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
أسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة الديوان
 أمانة السر -الطابق ( 12غرفة ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  ،2016/6/24عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/5/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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