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تتمات

تأمين الثلثين سيكون سببا ً ل��ي��دوخ مرشحو الرابع
عشر م��ن آذار بحثا ً ع��ن كيفية إح���داث االخ��ت��راق ،ليبدأ
المرشح بالبحث عن تسلسله الترقيمي كمرشح معتمد،
وينتهي بمن حضر ال��س��وق ب��اع واش��ت��رى ،والحضور
والبيع والشراء هو مال وسياسة وحق فيتو على المرشح
التوافقي ،بحسب حجم المرشح المفترض.
ما يصح في حالة جعجع يصح في حالة الرئيس السابق
أمين الجميل المتحمس رئاسيا ً منذ أيام ،ليتمركز القرار
بيد من يدفع سياسة ومال ووعودا ً وهو تيار المستقبل،
بعد إبراء الذمة مع المرشحين من داخل الصف.
مقابل ال توازن العرض والطلب على ضفة الرابع عشر
من آذار ،تتصرف قوى الثامن من آذار بهدوء واطمئنان،
فلديها مرشح واحد هو العماد ميشال عون إن أراد ومتى
أراد ،وإال فهي تفضل تلقي العروض ال تقديمها.
هكذا األرب��ع��اء الرئاسي سلة فارغة وم��ا بعده مواعيد
ضبابية ح��ت��ى تحين س��اع��ة ال��ت��واف��ق وه���ي س��اع��ة تبدو
خارجية أكثر مما هي داخلية.

حماوة االنتخابات الرئاسية

وسط هذه األجواء ،دخل االستحقاق الرئاسي مرحلة «تجميع
األوراق» قبل حسم المواقف من تأييد هذا المرشح أو ذاك ،بعد
أن كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد حدّد الجلسة األولى
لالنتخاب في  23ال��ج��اري ،األم��ر ال��ذي دف��ع األط��راف لتكثيف
اتصاالتها ومشاوراتها لكي تتمكن من حسم خياراتها في موضوع
المرشحين قبل الجلسة ،وإن كانت الجلسة األولى ليست أكثر من
«بروفه» ،بينما كل التوقعات تشير إلى أن النصاب سيطيّر في
الجلسة الثانية.

ّ
المرشحين غير ناضجة
طبخة

وبذلك أصبح االستحقاق الرئاسي شبه الوحيد في دائرة
الحركة واالهتمام ،على رغم ذلك فإن األجواء والمناخات المحيطة
بما يجري تؤكد أن طبخة الرئاسة لم تنضج ،وبالتالي فإن جلسة
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وه ْل ( ...تتمة �ص)1
الحريري ِ

ال رئي�س الأربعاء ( ...تتمة �ص)1
األربعاء لن تلد رئيسا ً جديداً .ومن المؤكد أن يدعو الرئيس بري
إلى جلسة ثانية تليها بعد أيام وربما أسبوع.
وقد ُنقل عن الرئيس بري أمس أنه ال توجد أجواء ناضجة حتى
اآلن ،ولكن من اليوم إلى األربعاء قد تحصل بعض التطورات.
والحظ أن هناك مرشحا ً في  8آذار وهو ميشال عون ،بينما في
ّ
مرشح وتتعدد السيناريوات التي يمكن
 14آذار هناك أكثر من
ُرجح حتى اآلن انعقادها
أن تحصل في جلسة األربعاء ،حيث ي ّ
ّ
المرشحين أكثرية
بنصاب الثلثين من دون أن يحتل أحد من
الثلثين في ال��دورة األول��ى .وبالتالي ،فإن ال��دورة الثانية لن
تحصل ،إما بسبب انفراط النصاب أو بسبب طلب التأجيل ،وفي
هذه الحال يختم الرئيس بري الجلسة ويدعو إلى جلسة أخرى
التي يبقى نصابها الثلثين ،مع اإلشارة إلى أن فوز المرشح في
الدورة الثانية يحسب على أساس النصف زائدا ً واحداً.

قوى  8آذار مرتاحة لوضعها

وبحسب مصادر سياسية في قوى  8آذار ،فإن هذا الفريق
مرتاح لوضعه ،خصوصا ً أن مرشح هذه القوى أصبح محسوماً،
وهو العماد ميشال عون ،ومن الواضح أن مسألة التصويت له
في الدورة األولى متروكة للقرار الذي سيتخذه عون نفسه وما إذا
زجه في لعبة التصويت التي يسعى
كان سيتطلب هذا األمر عدم ّ
إليها رئيس «القوات» سمير جعجع .باإلضافة إلى حسابات
أخرى تتعلق بنظرة عون للمسار االنتخابي ،وما يمكن أن تسير
به األمور في المرحلة الالحقة.

إرباك داخل  14آذار

وفي المقابل ،تبدو حالة اإلرباك كبيرة داخل فريق  14آذار ومر ّد
هذا اإلرباك ،تعيدها مصادر متابعة إلى جملة اعتبارات أهمها:
 1ـ إن الموقف العام لهذا الفريق يبدو ضعيفا ً بالمقارنة مع
موقف قوى  8آذار ،واالعتبار األول لذلك يعود إلى ضعف الحلفاء
اإلقليميين للفريق «اآلذاري» ،خصوصا ً ما يتعلق بمسار األزمة
في سورية.
 2ـ لقد أدّى ّ
ترشح جعجع إلى مزيد من الضعف واالنقسام
داخل هذا الفريق ،ولن تغيّر في ذلك مكابرة البعض حول تفسير
ّ
الترشح ،وتقول المصادر إن عدم إعالن أي من الكتل النيابية
هذا
داخل هذا الفريق دعمها ترشح جعجع ّ
مؤشر كبير على ذلك.

 3ـ إن اتجاه رئيس حزب الكتائب أمين الجميل إلى تقديم
ّ
ترشحه وربما إعالن ذلك رسمياً ،سيفاقم من اإلرباك داخل هذا
الفريق .وتقول المصادر إن إعالن حزب الكتائب ترشح الجميل
وسع الخالف بين الكتائب
هو قضية جدية وال تراجع عنها ،وقد ّ
و«القوات» اللبنانية ألن مجرد هذا اإلعالن من الجميل والكتائب
إشارة الى تفاقم الخالف داخل هذا الفريق ،خصوصا ً أن قيادات
عدة في الكتائب تعتبر أن الجميل هو األوفر حظا ً من بين ّ
مرشحي
 14آذار .ولذلك ترجح المصادر حصول تش ّتت في الجلسة األولى
التوصل إلى مرشح
من االنتخابات داخل قوى  14آذار لصعوبة
ّ
واحد.

مصادر الكتائب :ال تراجع
عن ّ
ترشح الجم ّيل

وأوضحت مصادر قيادية في الكتائب لـ«البناء» أنه ليس من
الضروري أن يعلن الجميل عن ّ
ترشحه رسمياً ،فهذا الموضوع
ال يتوقف على إعالن كهذا .وقالت إن المكتب السياسي للكتائب
سيعقد اجتماعات خالل عطلة الفصح لمناقشة األمر ،لكن األكيد
ّ
الترشح سيستمر .وأوضحت أيضا ً أن
بحسب المصادر أن هذا
حزب الكتائب سيجري اتصاالت باتجاهات مختلفة ليس داخل
فريق  14آذار فقط ،بل باتجاه القوى األخرى وباألخص الرئيس
بري والنائب وليد جنبالط.
وبحسب المصادر ،فإن اتصال النائب سعد الحريري قبل
أيام برئيس الكتائب أمين الجميل ولقاء األخير مع رئيس كتلة
«المستقبل» فؤاد السنيورة ،ر ّكزا على كيفية الدفع عند وصول
الكتل إلى رئيس توافقي ألن قوى  14آذار على دراية تامة بأنها لن
تتم ّكن من إيصال أي اسم من دون توافقات مع قوى  8آذار.

توقيف أحد أخطر المطلوبين

في السياق األمني ،تم ّكنت مديرية المخابرات من توقيف أحد
أخطر المطلوبين لقيامه بأعمال إرهابية وهو الفلسطيني بالل
كايد كايد .وأعلنت قيادة الجيش أن كايد من ألوية عبدالله عزام
اإلرهابية ،وهو مطلوب بمذكرات توقيف عدة ،الرتكابه جرائم عدة
منها استهداف اليونيفيل وقيامه بأعمال إرهابية وتفجيرات وقتل
ومحاولة قتل.

�أكثر من  19مليون ( ...تتمة �ص)1
جاء ذلك في وقت ،قال السفير األميركي المطرود من دمشق
روب��رت ف��ورد ،أنه على «المعارضة» أن تقنع بعض مكونات
المجتمع السوري التي تؤيد الرئيس األس��د أن لها مشروعا ً
للمستقبل ،معتبرا ً أنه ال حل لألزمة السورية من دون اقتناع
روسيا وإيران بأن الرئيس األسد ال يخدم مصالحها.
فورد الذي كان يمثل مصالح الجناح المتشدد في اإلدارة
األميركية والذي كان يدعو لزيادة دعم اإلرهابيين في سورية
بالسالح واستبعاد الدور اإليراني في أي حل سياسي للوضع
السوري ،قال :إن إيران قوة إقليمية لها مصالح في المشرق
وسيتم إشراكها بحل اﻷزمة السورية ،وكيفية إشراكها ليست
واضحة بعد.
وفي السياق ،دعا المبعوث األممي إلى سورية األخضر اإلبراهيمي
الحكومة السورية و»المعارضة» إلى استئناف المفاوضات من
أجل رفع الحصار عن مدينة حمص القديمة التي تعرضت مجددا ً
للقصف ،وطالب في بيان له أمس جميع الجهات العودة إلى طاولة
المفاوضات وإبرام االتفاق الذي كان على وشك أن يو ّقع.
اإلبراهيمي اعتبر أن «المحادثات كانت تسير بشكل جيد بين
السلطات السورية ولجنة تفاوضية تمثل المدنيين والمقاتلين
الذين ما زالوا محتجزين في مدينة حمص القديمة وكذلك أهالي
حي الوعر» ،وعبّر عن أسفه لتوقف المفاوضات فجأة وعودة
االشتباكات في حين كان االتفاق يبدو في متناول اليد.
تصريحات اإلبراهيمي تزامنت مع بدء مجلس األمن الدولي
مشاورات مغلقة لبحث الوضع اإلنساني في مدينة حمص.
م��ن جهته ،أش��ار رئيس اللجنة القانونية ف��ي «االئ��ت�لاف
المعارض» هيثم المالح رفض االئتالف استئناف أي محادثات
سياسية في إطار جنيف ،نافيا ً وجود أي حوار مع «هيئة التنسيق
المعارضة»« ،ألنه ال وزن لها وال رصيد في الشارع السوري»،
بحسب المالح.
ميدانياً ،صد الجيش السوري هجوما ً لمسلحين على ثكنة
هنانو في حلب وقتل عددا ً منهم ،وبث التلفزيون السوري الرسمي
مشاهد مباشرة من داخل الثكنة العسكرية أظهرت عددا ً من قتلى
المسلحين وانتشار الجيش السوري داخل الثكنة.
وفي السياق ،نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات في
عدد من مناطق حلب وريفها وقتلت أعدادا ً من المسلحين ودمرت

آلياتهم في أحياء الليرمون والشيخ سعيد والعامرية والراشدين
وبعيدين والصاخور ،ومناطق أورم والمنصورة وخان العسل
وخ��ان طومان واألت���ارب والشويحنة وقبتان الجبل وق��دراة
ومحيط جامعة الخليج والراموسة وكويرس وجديدة وعربيد
وحميمة والمنطقة الصناعية.
وف��ي ح��م��ص ،واص���ل الجيش ال��س��وري وال��ق��وات الرديفة
تقدمها في أحياء المدينة القديمة واستهدفت وحداته تج ّمعات
للمسلحين في باب هود وج��ورة الشياح والقصور والورشة
والحميدية والقرابيص ،ونفذت وحدات عسكرية أخرى عمليات
في مناطق الدار الكبيرة والغنطو وعين حسين وأبو حواديت

وجرود البريج وتلبيسة وسالم شرقي والوضيحي والتدمرية
والرستن بريف المحافظة.
وفي ريف الالذقية الشمالي ،تمكنت وحدات الجيش السوري
والقوات الرديفة من قتل عدد من المسلحين وتدمير آلياتهم في
مناطق الزويك وعين الدلبة وجبل اللوز وخان الجوز وبرج القصب
ومحمية الفرلق ومخفر النبعين ومجمع دبسة وبرج سيرياتيل.
ف��ي وق��ت واص��ل الجيش عملياته العسكرية ف��ي ال��م��زارع
الشمالية لبلدة المليحة في الغوطة الشرقية لدمشق ،ومناطق
عين ترما وزبدين ودير العصافير ودوما وعدرا وداريا والزبداني
وعدد من بلدات الريف الغربي و الشرقي للعاصمة.

وفي حال حاول عون كسر جدار الصمت وبادر لفتح
موضوع ترشحه مجددا ً مع سعد الحريري قبيل جلسة
 23نيسان ،فإنه سيسمع إجابة مقتضبة وال تخلو من
تطبيقات سياسة الغموض الب ّناء :ال زلنا عند موقفنا
العام وهو دعم مرشح تتوحد عليه  14آذار إن وجد؛
ولكن باألساس من السابق ألوانه النقاش بشكل جدي
اآلن .فجميعنا يعرف أن جلسة  23نيسان مصممة لفرز
المواقف وليس النتخاب الرئيس العتيد.
وأغلب الظن بحسب مصادر مقربة من تيار المستقبل،
أن عون لن يفتح موضوع ترشحه اآلن مع المستقبل
لعلمه أن جلسة  23نيسان ستسفر فعليا ً عن إخراج
سمير جعجع كمرشح جدي من المنافسة .وسيكتفي
عون بعدم ترشحه في الدورة األولى خالل الجلسة ،ثم
يبادر للترشح في ال��دورة الثانية التي ستشهد تطيير
النصاب.
تقول المصادر عينها إنه خالل آخر لقاء بين الحريري
وعون ،تم الحديث مواربة .فال الجنرال طلب أو حصل
على وعد بالتأييد من الحريري ،واألخير لم يقفل الباب
بالكامل .ختم اللقاء على عنوان «لنرى» ،وعلى أساس
أن التطورات المتالحقة في المنطقة قد تجعل ما هو
غير متوقع قائماً ،وما هو متوقع بمثابة س��راب .ولكن
الكاردينال بشارة الراعي  -تستدرك المصادر عينها -
أنه تلقى من الحريري وعدا ً خالل لقائه به الشهر الماضي
بأنه سيعمد مع حلفائه في  14آذار لحسم اسم مرشحهم،
وانه سيبلغه به قبل نهايته (أي آذار) .وعلى ما يبدو فإن
الحريري أعاد حساباته تجاه وعده للراعي ،وذلك تحت
تأثير إعطاء األولوية لممارسة سياسة الغموض الب ّناء
مع قضية ترشح عون.
وبحسب مصادر من المستقبل ،فإنّ السفير األميركي
في بيروت ديفيد هِ ل يكرر خالل هذه اآلونة الدور نفسه
الذي مارسه بعد إبرام الطائف ،حينما كان مسؤوال ً عن
الصالت السياسية في السفارة .آن��ذاك غطى لبنانياً،
وبخاصة مسيحياً ،إدخ��ال جعجع إلى السجن وذلك
تحت عنوان أن الحكيم لم يجد قراءة المرحلة الجديدة
ودول��ي�ا ً وإقليمياً ،ولذلك فهو يدفع ثمن قصور نظره
االستراتيجي .اليوم يشاع ،بل صار مسموعا ً همس هِ ل
في األروق��ة السياسية اللبنانية ،وبخاصة المسيحية
المغلقة ،بخصوص أن إيصال عون للرئاسة هو خيار
قائم وليس مزحة أميركية أو حتى عربية.
في آخر لقاء بين هِ ل والنائب وليد جنبالط قال له
األخير لست مع وصول عون أو جعجع إلى الرئاسة .ومن
سياق كالم جنبالط يتضح أن هِ ل سأله عن رأيه بترشح
ع��ون ،وبالتأكيد لم يسأله عن رأي��ه بترشح جعجع.
لكن المختارة صاغت إجابتها على السؤال األميركي
على نحو يريد وضع معادلة االستحالتين (أي عون

وجعجع) بمقابل بعضهما البعض ،لضمان تطيّر حظوظ
الجنرال المعقولة عبر إنشاء صلة لها مع حظوظ جعجع
المعدومة.
ويسأل مصدر دبلوماسي عربي في لبنان :هل فعالً هِ ل
جاد في تسويق خيار عون رئيساً .وإذا كان األمر كذلك،
فما هو الثمن الذي يطمح األميركيون لجنيه؟
يجيب المصدر نفسه قائالً« :هناك نوعان من اإلجابات
سمعتها في لبنان وخارجه عن هذا السؤال بما يفيد أن
هناك لعبة إيحاءات تجاه عون يقوم بها كل من الحريري
والسفارة األميركية ولكن كل منهما على حدة وألسباب
مغايرة.
وتقول اإلجابة األولى« :إن هل هو الذي رتب اجتماع
عون والحريري الشهير ،وانه هو صاحب نظرية تسود
اآلن أوساطا ً مسيحية ،ومفادها أن جعجع خارج حلبة
المنافسة ألنه مرة أخ��رى يخطئ بتشخيص المرحلة
ويتحدى إرادة دولية وإقليمية تريد وص��ول رئيس
قوي إلى بعبدا يحمل أمالً لتوطيد الشراكة اإلسالمية
المسيحية اللبنانية كنموذج ورسالة ل��دول المنطقة.
ومثل هذه الرسالة ال تصل من خالل جعجع الذي لديه
إرث معاكس لهذا المعنى المطلوب .وتضيف الرواية
نفسها أن الرئيس األميركي باراك أوباما خالل زيارته
للفاتيكان ناقش مع البابا بواعث القلق السائدة حيال
مستقبل الوضع المسيحي في الشرق ،وأنهما اتفقا على
اإلتيان برئيس مسيحي قوي في لبنان -البلد المتبقي
للمعنى المسيحي الحر -وذلك من أجل بعث الرجاء من
جديد لدى مسيحيي لبنان والمشرق بشكل عام !!
أما اإلجابة الثانية التي سمعها المصدر العربي ،فتفيد
بأن أميركا لن تمانع بوصول عون ولكنها لن تعمل من
أجل فرضه .أما الحريري والرياض فهما غير جديتين
باالنفتاح عليه لدرجة اإلتيان به رئيسا ً للجمهورية .ما
يريدانه هو إدارة مناورة مع قصة ترشح عون تجري
على أطراف أعصاب حزب الله .ومن هنا يطلق البعض
على تكتيكات الحريري تجاه عون بأنها تطبيقات أمينة
لسياسة الغموض الب ّناء .كما أن الحريري يريد اإلفادة من
ترشح عون لنسف ترشح جعجع من دون أن يتكلف ثمنا ً
لذلك إحراج عالقته به ضمن تحالف  14آذار الواسع.
يختم المصدر باالعتقاد أن سياسة الغموض البناء
والتسويق األميركي اإليحائي لعون من دون ممارسة
فعل عملي إليصاله إل��ى بعبدا ،سيظالن هما حالة
كواليس استحقاق رئاسة الجمهورية لغاية الخامس
والعشرين من أيار المقبل .وبعد ذلك سيدخل البلد في
فترة ربع الساعة الدولية األخير إلنجاز هذا االستحقاق،
وحينها سيكون المرشحون الكبار قد تعبوا ما يفسح
المجال أمام بدء ترتيب أسماء المرشحين اآلخرين النتقاء
رئيسا ً توافقيا ً من بينهم.

محادثات جنيف ( ...تتمة �ص)1
وفي الوقت ذاته ،اعترف بوتين
للمرة األول���ى ب��أن ال��ق��وات التي
اجتاحت شبه جزيرة القرم قبل أن
تضمها موسكو إلى أراضيها ،كانت
تضم جنودا ً روسيين.
وص�����رح ب����أن روس���ي���ا س��وف
«تستخدم جميع الوسائل» لمساعدة
األوك��ران��ي��ي��ن ال��ن��اط��ق��ي��ن باللغة
الروسية في شرق وجنوب شرقي
أوكرانيا على «تقرير مصيرهم».
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي أع��ق��اب العملية
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا ق��وات
ح��ك��وم��ي��ة ف����ي أوك����ران����ي����ا ض��د
انفصاليين في شرق البالد ،مساء
أول أمس ،والتي قالت الحكومة إنها
أدت إلى مقتل ثالثة من االنفصاليين
وإصابة  13آخرين.

لقاء

ف��ي األث��ن��اء ،توصلت ال��والي��ات
المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي
وأوك��ران��ي��ا إل��ى اتفاق على اتخاذ
خطوات من شأنها تهدئة األزم��ة
األوكرانية .جاء ذلك خالل اجتماع
ل��وزراء األط��راف األربعة في مدينة

جنيف السويسرية.
ويقول محللون إن االتفاق العام
ق��د يوقف العقوبات االقتصادية
ال��ت��ي ك��ان��ت دول غربية تستعد
لفرضها على روسيا.
وعقب انتهاء محادثات جنيف،
أع��ل��ن وزي�����را خ��ارج��ي��ة روس��ي��ا
وال��والي��ات المتحدة ،مع مسؤولة
ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة ب��االت��ح��اد
األوروب��ي« ،التوصل إلى أن هناك
اتفاقا ً على تفكيك كل التشكيالت
ال��ع��س��ك��ري��ة غ��ي��ر ال��ق��ان��ون��ي��ة في
أوكرانيا» .كما اتفق المجتمعون
على ض��رورة أن يلقي المسلحون
الذين يحتلون المباني الحكومية
س�لاح��ه��م ،وأن ي����غ����ادروا ه��ذه
المباني.
ومن المقرر كذلك العفو عن كل
المتظاهرين المناوئين للحكومة
بموجب االت��ف��اق .وس��وف تتولى
منظمة األمن والتعاون في أوروبا
اإلشراف على تنفيذ االتفاق.
وقال وزير الخارجية الروسي،
سيرغي الف��روف ،إن األزم��ة يجب
أن يتم حلها بواسطة األوكرانيين

أن��ف��س��ه��م ،وأن���ه ال ب��د م��ن إدخ���ال
إصالحات دستورية طويلة األمد.
من جهته ،قال وزي��ر الخارجية
األم��ي��رك��ي ج��ون ك��ي��ري ،إن حجم
األزم��ة اتضح خ�لال األي��ام القليلة
الماضية من خالل بعث رسائل على
نحو «غريب» إلى اليهود في شرق
أوكرانيا تطالبهم بتسجيل هوياتهم
اليهودية.
وأث��ن��ى ك��ي��ري ع��ل��ى الحكومة
األوكرانية إذ قال« :إنه ضبط النفس
الذي مارسته في مواجهة استفزاز
عناصر مناصرة لموسكو».
من جهته ،حذر الرئيس الفرنسي
ف��ران��س��وا ه��والن��د م��ن أن االت��ح��اد
األوروبي قد يضاعف عقوباته على
روسيا إذا لم تسفر محادثات جنيف
في شأن األزمة األوكرانية اليوم عن
تقدم.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك
م���ع رئ��ي��س ال������وزراء التشيكي
بوهوسالف سوبوتكا« :ق��د نرفع
مستوى العقوبات إذا ل��م تنجل
(محادثات جنيف) عن ح��ل ،لكن
ليس ذلك ما نبتغيه».

يوم انتخابي ( ...تتمة �ص)1
كما أدلى مرشح حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بصوته في مركز لالقتراع
في القبة بالعاصمة ،ودعا المواطنين أن يؤدوا واجبهم في هذا اليوم الوطني من تاريخ
البالد ،متمنيا ً أن تتم االنتخابات في طمأنينة وأن تكون عملية الفرز نظيفة وشفافة من
أجل االستقرار والديمقراطية الحقيقية في الجزائر.
وأدلى المرشح علي بن فليس بصوته ودعا للمشاركة الكثيفة في االقتراع.
وأعلنت اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات الرئاسية أنها سجلت في
الساعات األولى من االقتراع  12إخطارا ً يتعلق معظمهم بعدم تشميع بعض صناديق
االقتراع وبخاصة في الجزائر العاصمة وفق ما أعلنه نائب رئيس اللجنة خليفي عبد
الوافي.
يذكر أن بوتفليقة يرأس الجزائر منذ عام  1999ويسعى للفوز بوالية رئاسية رابعة.
وتعهد في حال فوزه بمراجعة الدستور على نحو يضمن تكريس نظام ديمقراطي
تشاركي.
ووع��د منافسه الرئيسي علي بن فليس بوضع دستور توافقي بمشاركة جميع
الفاعليات السياسية واالقتصادية والمجتمع المدني خالل السنة األولى من واليته
الرئاسية المقبلة في حال انتخابه رئيسا ً للجمهورية.
ويقضي قانون االنتخابات في الجزائر بفوز المرشح الذي يحصل في الجولة األولى
على أكثر من  50في المئة من أصوات الناخبين ،وخالفا ً لذلك يُصار إلى إجراء جولة
ثانية .ويبلغ عدد المواطنين الذين يتمتعون بحق التصويت في الجزائر حوالى 23
مليون شخص.

لن ن�سمح لعراق قلبه �ضعيف و�أطرافه قوية

المالكي :ما نريده حكم ًا وطني ًا قائم ًا على الد�ستور
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ،أمس أنه لن يسمح ألحد
بأن يكون بديالً للدولة بعصابات وميليشيات ،فيما شدد على رفضه
لحكم الطوائف والعوائل والمطالبة بحكم قائم على الدستور .
وقال المالكي خالل حفل الئتالف دولة القانون أقيم مساءً ،في
محافظة كربالء «لن نسمح ألحد أن يكون بديالً للدولة بعصابات
وميليشيات وليس كما يقولون عراقا ً قلبه ضعيف وأطرافه قوية»،
معتبرا ً أن «من هنا يبدأ التقسيم ،لكنها لن تنطلي على المواطنين وال
تعبر علينا».
وأضاف« :نريد عراقا ً قلبه قوي وأطرافه قوية» ،مشددا ً بالقول:
«نريد حكومة مركزية قوية وحكومات المحافظات قوية كل في
اختصاصه وواجباته وال أحد يعبر على اختصاصات اآلخر».
وتابع المالكي« :ال نريد حكم الملوك والطوائف وال حكم العوائل
وحكم المؤسسات السياسية» ،وأضاف« :ما نريده حكما ً وطنيا ً قائما ً
على الدستور وتغيير يعطينا بلدا ً ال ينحني أمام الدول التي ترسل
إلينا القتلة والمجرمين».
واعتبر أنه «لوال ائتالف دولة القانون لتم ّزق العراق ،مشيرا ً إلى أن
التجربة أثبتت أن دولة القانون حمت العراق من التمزق والطائفية».
وقال المالكي« :لوال المخلصين من دولة القانون لتم ّزق العراق
والقتتل الناس في ما بينهم» .وأض��اف المالكي« :أرش��ح لكم دولة

القانون من خالل التجربة التي أثبتت فيها أنها حمت العراق من
التمزق والطائفية والمليشيات والعصابات ومن تدخالت الدول».
وأشار إلى أنه «لو أن هذه الحكومة كانت منسجمة ولو كان أعضاء
البرلمان منسجمين لما صار وضع العراق بهذا الشكل».
وفی جانب آخر من كلمته أشار المالكي إلى أن «مجلس النواب
قد عطل مناقشة وإقرار الموازنة االتحادية للعام الحالي ،فيما أكد
أن القوانين التي ش ّرعها المجلس لم توفر لها األموال الخاصة بها.
وأوضح أن «مجلس النواب عطل مناقشة وإقرار الموازنة العامة»،
معتبرا ً أن «المشاريع متوقفة بسب هذا األمر» .وأضاف المالكي أن
«القوانين التي شرعها مجلس النواب لم يوفر لها األموال الخاصة
بها».
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أكد في وقت سابق ،أن
استئناف جلسات البرلمان مرتبط باتفاق الكتل السياسية على
الموازنة ،فيما أشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق في شأن
الموازنة فسيتم عقد تلك الجلسات بعد انتخابات مجلس النواب.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة ،أضحت مادة للسجال وتراشق
االتهامات بين الكتل السياسية كافة ،كونها ما زالت تقبع في أروقة
مجلس النواب ،ولم تكتمل قراءاتها منذ أن ص��ادق عليها مجلس
الوزراء في  15كانون الثاني .2014

اعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف��ي تمام الساعة التاسعة م��ن يوم
الجمعة ال��واق��ع ف��ي��ه 2014/4/25
الخامس والعشرون من شهر نيسان عام
 ،2014يجري مجلس الجنوب مناقصة
عمومية ،لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة
الخيام ـ قضاء :مرجعيون ،وعلى أساس
التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثالثة ألش��غ��ال كهربائية والراغبين
باالشتراك في هذه المناقصة الحضور إلى
االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول على
الملف الكامل لالشغال لدى قلم المصلحة
الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 709
إعالن صادر
عن المديرية العامة لألمن العام
ُتعلن المديرية العامة لألمن العام عن
انتقال دائرة أمن عام بيروت من موقعها
الحالي في المبنى المركزي رقم  /3/في
محلّة المتحف ،إلى المبنى الجديد لألمن
العام في منطقة السوديكو ـ مقابل سنتر
 Sodeco Squareوذلك اعتبارا ً من يوم
الثالثاء الموافق في .2014/4/22
ُي��رج��ى م��ن المواطنين ال��ك��رام تقديم
معامالتهم في المبنى الجديد كالمعتاد،
علما ً بأن المعامالت المقدمة في المركز
القديم س ُتسلم إليهم منجزة وفقا ً لتواريخ
اإليصاالت الموجودة بحوزتهم.
موقع األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
twitter@lebanonGDGS
اعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد ألعمال منع النش على
سطحي  11و  66ك.ف.أ .ف��ي محطة
الغربية الرئيسية ،موضوع استدراج
ال���ع���روض رق���م ث  4د 244/ت��اري��خ
 ،2014/3/7ق��د م���ددت ل��غ��اي��ة ي��وم
الجمعة  2014/5/9عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
العروض المذكور أع�لاه الحصول على

نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم
ب��ه��ا ب��ع��ض ال��م��وردي��ن ال ت���زال س��اري��ة
المفعول ومن الممكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق « »12ـ
المبنى المركزي.
بيروت في 2014/4/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 689
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ناصر حسن بهجة بوكالته عن
علي أحمد عطية لمورثه أحمد علي محمد
عطية شهادة قيد بدل ضائع للعقار 1371
جبشيت.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب سمعان عبدو أبو سمرا لمورثه
عبدو خليل أب��و سمرا ش��ه��ادة قيد بدل
ضائع للعقار  3449القليعة.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي سميح سعادة سند تمليك
بدل ضائع للقسم  A/5من العقار 2905
عربصاليم.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب وليد جواد غندور لمورثه جواد
محمد غندور شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 228نبطية الفوقا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد شوكيني

