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م�سلحون يقتحمون البرلمان الليبي
ويوقفون ت�صويت ًا الختيار رئي�س الوزراء

جل�سة رئا�سية ( ...تتمة �ص)1

السلسلة
واالستحقاق الرئاسي

وف��ي ظ��ل ه��ذه األج���واء ،وسط
استمرار المساعي حول االستحقاق
الرئاسي إذ ينتظر أال يكتمل نصاب
الجلسة العامة اليوم النتخاب
رئيس للجمهورية ،ش ّكل اإلضراب
ال��ع��ام وال��ت��ظ��اه��رة الكبرى التي
ن ّفذتها هيئة التنسيق النقابية
أم��س «ج��رس إن��ذار» للدولة بكل
م��ؤس��س��ات��ه��ا ،وب��األخ��ص للكتل
النيابية التي تسعى إلى االنقالب
على حقوق المعلمين والموظفين
والعسكريين ،من خالل ما س ّرب
م��ن م��ع��ل��وم��ات ع��ن أن اللجنة
ال��ن��ي��اب��ي��ة تعمل ع��ل��ى تخفيض
أرقام السلسلة أكثر من ألف مليار
ليرة في مقابل تخفيض الضرائب
على أص��ح��اب ال��ري��وع العقارية
والمصرفية والمخالفات البحرية،
ما يعني وفق تأكيد مصادر قيادية
التوجه
في هيئة التنسيق أن هذا
ّ
من قِبل اللجنة النيابية في حال
ج��رى تب ّنيه في مجلس النواب،
سيفتح المعركة االجتماعية من
أوس��ع أب��واب��ه��ا ،بحيث ستضطر
ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ج��وء إل���ى ك��ل أن���واع
التصعيد النقابي.

إضراب وتظاهرة
حاشدة لهيئة التنسيق

وشهد يوم أمس إضرابا ً شامالً
ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ت��رب��وي الرسمي
ومعظم القطاع ال��خ��اص إضافة
إل���ى اإلدارات ال��ع��ام��ة ،ونظمت
تظاهرة ضمت أع���دادا ً كبيرة من
المعلمين والموظفين المتعاقدين
والمتقاعدين من أمام مصرف لبنان
باتجاه غرفة التجارة والصناعة
وص��وال ً إلى رياض الصلح ،حيث
أُل��ق��ي��ت ك��ل��م��ات ل��ح��رك��ات هيئة
التنسيق ه���ددت بتصعيد غير
م��س��ب��وق ف��ي ت��اري��خ ل��ب��ن��ان ،إذا
جرى االنقالب على الحقوق التي
تض ّمنتها السلسلة.
وأكد رئيس الهيئة حنا غريب أن
المطالب خط أحمر وال تراجع عنها،
م��ش��ددا ً على أن الهيئة ل��ن تقبل
تمويل السلسلة من جيوب الفقراء،
موجها ً انتقادات لمواقف بعض
الكتل النيابية وح��اك��م مصرف
لبنان والهيئات االقتصادية ،وقال
إن تقرير لجنة السلسلة مولود
ميت ،مح ّذرا ً من االنفجار العظيم.
ورف���ض نقيب المعلمين في
المدارس الخاصة نعمة محفوض
مس بالمكتسبات
بشكل مطلق أي ّ
وح ّمل ال��دول��ة مسؤولية انفجار
الشارع ،بينما اعتبر رئيس رابطة
م��وظ��ف��ي ال���دول���ة م��ح��م��ود حيدر
أن الهيئة ل��ن تخضع للترهيب
والتهويل والتهديد.

مصادر الهيئة :أرقام
السلسلة خط أحمر

وفيما اجتمعت اللجنة النيابية
المعنية بالسلسلة أمس بحضور

ح��اك��م م��ص��رف ل��ب��ن��ان ،ح��� ّذرت
مصادر هيئة التنسيق من خطورة
م��ا ي��س � ّرب ع��ن م����داوالت اللجنة
توصلت إليه من
النيابية حول ما
ّ
تخفيض يصل إلى  50في المئة من
مس
أرقام السلسلة .وقالت إن أي ّ
بالحقوق التي تض ّمنتها السلسلة
س��ي��ؤدي حكما ً إل��ى تصعيد غير
مسبوق لدى القطاعات المعنية.
وأوضحت المصادر أن الهيئة لن
تقبل ب��ال��زي��ادة أق��ل م��ن  121في
المئة ،وهي أيضا ً لن تقبل المس
بمكتسبات المعلّمين والمتعاقدين
والمتقاعدين والعسكريين بما في
ذلك المنح المدرسية .وأضافت إن
ما رشح ع ّما توصلت إليه اللجنة
النيابية ينذر ليس فقط بتصعيد
في الشارع لم يَشهد مثله لبنان
طوال السنوات الماضية ،بل يهدّد
االس��ت��ق��رار ف��ي ال��ب�لاد وس��ي��ؤدي
إل��ى أزم���ة بنيوية ـ اجتماعية.
والح��ظ��ت أن التخفيضات التي
أدخلتها اللجنة النيابية على أرقام
السلسلة يظهر مدى ارتباط هذه
اللجنة ومن يرعاها من أصحاب
ال��ري��وع ال��ع��ق��اري��ة والمصرفية
واالحتكارات المتوحشة.

...بري ينتظر وخليل
يدعو إلى إقرارها

وفيما ك ّرر رئيس مجلس النواب
نبيه بري أمس أنه ينتظر تقرير
اللجنة النيابية ليحدّد الخطوة
المقبلة ح��ول م��س��ار السلسلة،
شدّد المعاون السياسي للرئيس
بري وزير المال علي حسن خليل
أمس على «إقرار السلسلة وإعطاء
الحقوق ألصحابها ،على أال ّ تكون
أي زيادة مض ّرة باالقتصاد» .وقال:
«يجب أال يتح ّمل أعباء السلسلة
أصحاب الدخل المحدود».

إضراب تحذيري
لالتحاد العمالي

وفي الشأن االجتماعي ،يشهد
لبنان إض��راب��ا ً ت��ح��ذي��ري�ا ً اليوم
بدعوة من االتحاد العمالي العام،
رفضا ً ألي ضرائب على أصحاب
الدخل المحدود والفئات الفقيرة.
وأع��ل��ن��ت ع��ش��رات ال��م��ؤس��س��ات
المستقلة المشاركة في اإلضراب
اليوم بما في ذلك تو ّقف الطيران
في مطار بيروت لمدة ساعتين.

نصاب في جلسة
ال
َ
االنتخاب اليوم

أم����ا ف���ي ش����أن االس��ت��ح��ق��اق
الرئاسي ،فعلى رغ��م االتصاالت
والمشاورات المكثفة التي ُتجرى
على غير صعيد وب��األخ��ص تلك
ال��ت��ي أج��راه��ا ك��ل م��ن ال��وزي��ري��ن
جبران باسيل ووائ��ل أب��و فاعور
مع رئيس تيار «المستقبل» سعد
الحريري ،لم يتضح ش��يء حتى
اآلن بخصوص انتخابات رئاسة
الجمهورية ،ولذلك من المؤكد أن
جلسة االنتخاب المقررة ظهر اليوم
لن تحمل أي جديد ،بل إنها لن ُتعقد

دورية للعدو «اإلسرائيلي» تعمل على صيانة سياج الغجر المحتلة
لعدم اكتمال النصاب ،فمن المتو ّقع
أن يتك ّرر مشهد الدورة الثانية في
جلسة االنتخاب األولى.

غياب عناصر التوافق

إذاً ،وقبل ساعات قليلة من موعد
جلسة االنتخاب اليوم ،بدا مشهد
االستحقاق الرئاسي قاتماً ،إذ ال
وج��ود لعناصر توافق حتى ليل
أمس ،كما ُنقل عن الرئيس بري.
وم��ن المقرر أن يحضر رئيس
المجلس وكتلته اليوم الجلسة
ولن ينسحبوا منها ،بل سيكونون
أول الداخلين وآخ��ر الخارجين،
مع العلم أن��ه في ح��ال لم يتوافر
النصاب بعد نصف س��اع��ة فإن
الرئيس بري سيرفعها إلى موعد
آخر.
ووفق معلومات لـ«البناء» فإن
ه��ذه اآللية في تحديد الجلسات
ستستمر إل���ى  15أي����ار ،تليها
آلية أخ��رى متسارعة سيعتمدها
الرئيس بري (كل يوم أو يومين)
يواكبها تح ّرك من ِقبَله من أجل
انتخاب رئيس الجمهورية قبل
المهلة الدستورية.

ال تقدّم في االجتماعات

ول����وح����ظ أن م���وق���ف ك��ت��ل��ة
«المستقبل» م��س��اء أم��س عكس
أج����واء ع���دم االت��ف��اق ب��ي��ن ع��ون
وال��ح��ري��ري وع��دم حصول تقدّم
ف��ي االج��ت��م��اع ال���ذي ح��ص��ل بين
األخير وموفد عون الوزير جبران
باسيل ،وبالتالي ف��إن المشهد
اليوم هو كمشهد الجلسة األولى،
وهذا يعني أن هذه األج��واء تدفع
باتجاه عدم انعقاد الجلسة اليوم
بسبب عدم اكتمال النصاب ،ولذلك
فإن الجلسة سترفع إلى موعد آخر
يرجح بعد أسبوع.
ّ
وم��ا يذكر في ه��ذا السياق ،أن
الحريري اجتمع أمس في باريس
مع الوزير باسيل ،فيما عاد إلى
بيروت الوزير وائل أبو فاعور من
السعودية بعد أن كان قد اجتمع
أول من أمس مع الحريري أيضاً.

�أول اختبار يهدّ د ( ...تتمة �ص)1
وطوال فترة األشهر األخيرة كانت ضاعت آثار محمد م.
م ،.ولم يظهر له أي أثر في ك ّل المناطق اللبنانية على رغم
أن المعلومات المس ّربة عنه والمحذرة من انه يع ّد لعمل
إرهابي ،لم تتوقف.
ولقد شكلت واقعة رصد وجوده عبر التنصت الفني في
مدينة النبطية ليل األربعاء الماضي أبرز تط ّور مادي أكد
للمستويات األمنية في لبنان أن محمد م .م .لم يهرب إلى
سورية أو حتى إلى أفغانستان كما شاع لفترة ،بل هو ال
ي��زال موجودا ً في لبنان ويتحرك بشكل خفي بحثا ً عن
أشخاص يج ّندهم لمصلحة تنفيذ عملية إرهابية.
وتشي حقيقة رصده في النبطية ،بإمكانية أن يكون
محمد قد اختار هدفا ً له داخ��ل هذه المدينة ،ال سيما أنّ
المعلومات المتوافرة عنه تؤكد أنه من قادة «كتائب عبد
الله عزام» اللوجستيين الذين ال تشتمل مهمتهم فقط على
تجنيد االنتحاريين وتأمين المتفجرات لهم ،بل أيضا ً انتقاء
األه��داف المنتقاة ،ومعاينتها شخصيا ً وبعيون أمنية،
كتدبير يسبق ساعة الصفر لتنفيذ العملية.
وتتطابق مواصفات محمد م .م .اآلنفة على مستوى
نوعية المهام التي يقوم بها داخل «كتائب عبد الله عزام»
في بعض أجزائها ،مع تلك التي كان يقوم بها نعيم عباس
الذي ت ّم إلقاء القبض عليه قبل أشهر على أيدي مخابرات
الجيش ،خالل حضوره إلى منطقة الطريق الجديدة في
بيروت ل�لإش��راف على رك��ن مجموعة س��ي��ارات مفخخة
كمقدمة لتفجيرها ض ّد أه��داف في الضاحية الجنوبية
ومن بينها سيارة كانت معدّة إلرسالها إلى مبنى تلفزيون
«المنار» في منطقة الجناح.
ولكن الفارق الجوهري بين محمد م .م .ونعيم عباس أن
األخير كان يعمل لمصلحة عدة جماعات إرهابية في نفس
الوقت ،في حين أن األول (أي محمد م .م ).هو عضو ملتزم
بـ«كتائب عبدالله عزام».

وال تستبعد مصادر أمنية مطلة على ملف محمد م .م.
أن يكون وجوده في النبطية ليل األربعاء الماضي دليالً
على وجود خطة الستهداف المدينة ،بخاصة أن قاعدة
بيانات تحركات ه��ؤالء اإلرهابيين قلما تؤشر إلى أنهم
يقصدون تلك الناحية من لبنان ،بل غالبا ً ما يتنقلون بين
الشمال والجنوب حتى صيدا ،وأحيانا ً يتوجهون عميقا ً
داخل الجنوب ولكن بمحاذاة الطريق الساحلي وليس نحو
المناطق الداخلية فيه.
وت ّم طوال األيام الماضية إخضاع تحرك محمد م .م .في
منطقة النبطية ،لتحليل دقيق من قبل جهات لبنانية عدة
لمعرفة ما إذا كان وجوده في تلك المنطقة له صلة بتحضير
«كتائب عبد الله عزام» لعملية أمنية كبيرة هناك ،قد ال
يكون هدفها فقط استهداف مدنيين بل أيضا ً القيام بعملية
اغتياالت ض ّد مسؤولين في حزب الله وحركة أمل.
كما يت ّم على نطاق واسع في الكواليس األمنية النظر
بقلق لظهور اإلرهابي محمد م .م .في الجنوب ،بخاصة
بعد تراكم معلومات موثوقة تؤكد أنه ال تزال هناك في
لبنان عدة سيارات مفخخة لم يعثر عليها ،وهي من بقايا
الخاليا التي ت ّم تفكيكها بعد الجهد األمني األخير لألجهزة
األمنية اللبنانية .وهناك خشية من أن يكون محمد م .م .هو
أحد مشغلي هذه السيارات المتوقع أنها قد تستخدم في
عمليات انتحارية.
وترى هذه الجهات أن دخول محمد م .م .إلى مخيم عين
الحلوة يضع التفاهم الذي أبرم مؤخرا ً بين طيفي الفصائل
والتحالف فوق الساحة الفلسطينية على المحك ،كونه
اشتمل على بند يفيد بأنّ هذه القوى الفلسطينية ستعمد
إلى تسليم أي إرهابي مطلوب يدخل إلى المخيم الستخدامه
كمالذ آمن له .علما ً أن المعلومات تؤكد أن محمد م .م .على
صلة وثيقة بأحد ق��ادة المجموعات الخمسة اإلرهابية
المتواجدة في حي التعمير داخل مخيم عين الحلوة.

�شهداء وجرحى ( ...تتمة �ص)1
وأش���ار ال��م��ن��دوب ال��س��وري إل��ى أن ق���وات االح��ت�لال
«اإلسرائيلية» قامت بالتدخل العسكري المباشر أكثر من
مرة في الجوالن المحتل.
إلى ذلك ،أسفر تفجيران إرهابيان بسيارتين مفخختين
في دوار العباسية بحي الزهراء في مدينة حمص إلى
استشهاد أكثر من  40مواطنا ً وجرح أكثر من  116آخرين
معظمهم من المدنيين.
فجر اإلرهابيون سيارة مفخخة بالقرب من الدوار
وقد ّ
الذي يشهد حركة مرورية كثيفة من قبل المواطنين ،وبعد
نحو خمس دقائق فجروا سيارة أخرى إليقاع أكبر عدد من
الضحايا بين صفوف المواطنين.
وف��ي السياق ،أدى سقوط  4قذائف ه��اون على حي
الشاغور بدمشق ،سقطت اثنتان منها على معهد بدر
الدين الحسني للعلوم الشرعية ،إلى استشهاد  14مواطنا ً
وإصابة  86آخرين معظمهم من الطالب ،في حين استهدف
المسلحون منطقة العباسيين بتسع قذائف هاون سقطت
في محيط الملعب ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين
بجروح.
وف��ي ري��ف دمشق استشهد ثالثة أط��ف��ال وم��واط��ن،

(رانيا ّ
العشي)

وأصيب  19آخرون جراء اعتداء إرهابي بقذائف هاون على
مركز اإلقامة الموقتة في مدرسة أبناء الشهداء المجاهدين
الفلسطينيين بمنطقة عدرا البلد.
ميدانياً ،استهدف الجيش السوري تج ّمعات المسلحين
في مناطق ريف دمشق في جوبر.
والمليحة وداريا وزملكا ودير العصافير وزبدين ومزارع
عالية في منطقة دوم��ا ،وقتل ع��دد منهم ودم��ر آلياتهم
ومنصات إلطالق قذائف الهاون والصواريخ.
فيما استهدفت وح��دات الجيش السوري في حمص
مسلحين في أحياء القرابيص والحميدية وب��اب هود
وجورة الشياح في المدينة القديمة وقرى الدار الكبيرة
والعامرية والسعن وطريق تدمر.
ونفذت وح��دات الجيش عمليات في حلب استهدفت
مسلحين في مناطق دارة عزة وحريتان وحندرات والجبيلة
وتل جبين وعندان واألتارب والمنصورة وكويرس ورسم
العبود والجديدة وإع��زاز والمنطقة الصناعية ومحيط
سجن حلب المركزي والمنصورة والحديدة والليرمون
والشيخ سعيد والسكري والعامرية وبستان القصر
وهنانو والسكن الشبابي.

ووف������ق م��ع��ط��ي��ات ت���واف���رت
ل��غ��ي��ر م��ص��در م��ط��ل��ع ف���إن ه��ذه
االجتماعات لم تنته إلى أي شيء
حاسم يتعلّق بانتخابات رئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة .والح��ظ��ت م��ص��ادر
م��ط��ل��ع��ة أن ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي
سربت عن االجتماعين تؤكد أن
األمور لم تنضج بعد ،وأن األمور
تسير في المسار الحالي نفسه،
على صعيد جلسات االنتخاب،
وأوضحت أن هذه المراوحة مردها
إلى الوضع الخارجي لم ينضج
حيال دفع بعض األط��راف للسير
بمرشح توافقي وب��األخ��ص تيار
«المستقبل» الذي ينتظر على ما
يبدو كلمة «السر» السعودية.

بلطجة «إسرائيلية»
ضد بليدا والوزاني

ف��ي س��ي��اق آخ���ر ،ع��م��دت ق��وات
االحتالل «اإلسرائيلي» إل��ى منع
أهالي بلدتي بليدا وال��وزان��ي من
القيام بأعمال التنظيف في بئر
شعيب على الخط األزرق العائد
تاريخيا ً ألهالي بليدا ،ومن تنظيف
األتربة والحصى من نهر الوزاني.
ومارس العدو «اإلسرائيلي» ما
أكده الرئيس بري «البلطجة» بحق
األه��ال��ي عندما قامت قواته عبر

القوات الدولية بمنع أهالي بليدا
من تنظيف بئر شعيب والينابيع
الموجودة في داخله ،ال��ذي كان
قسمه الخط األزرق قسمين وتحت
ّ
طائلة إطالق النار على من يحاول
تنظيف البئر .مع العلم أن البلدة
تعاني من شح كبير للمياه ،كما
هي حال المنطقة.
وف��ي منتزهات نهر ال��وزان��ي،
عمدت ق��وات اليونيفيل إل��ى منع
أصحاب المنتزهات من تنظيف
النهر بحجة عدم إث��ارة المشاكل
مع العدو «اإلسرائيلي».
وقد دفعت هذه الممارسات من
قِبل العدو وقوات الطوارئ وأهالي
بليدا وأصحاب المنتزهات إلى رفع
الصوت ومطالبة الدولة اللبنانية
بوقف غطرسة العدو الصهيوني
وإذع������ان ق����وات «ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل»
إلمالءاته.
وسعيا ً لحل ه��ذه «البلطجة»
الصهيونية ،اجتمع رئيس فرع
المخابرات ف��ي الجنوب العميد
ع��ل��ي ش��ح��رور م��ع ق��ائ��د ال��ق��وات
الدولية باولو سييرا وجرى البحث
في المشكلتين .إضافة إلى إغالق
ال��ط��ري��ق بين بلدتي العباسية
والوزاني التي تمر بالقرب من بلدة
الغجر.

اقتحم مسلحون أم��س مبنى
البرلمان الليبي وأط��ل��ق��وا النار
مما أجبر النواب على التخلي عن
ت��ص��وي��ت الخ��ت��ي��ار رئ��ي��س جديد
للوزراء.
وقال المتحدث باسم البرلمان
عمر حميدان إنّ ع��دة أشخاص
أص��ي��ب��وا ف��ي إط�ل�اق ال��ن��ار ال��ذي
ب��دأه مسلحون مرتبطون بأحد
ال��م��رش��ح��ي��ن ال��م��ه��زوم��ي��ن في
التصويت .ولم يذكر حميدان اسم
المرشح.
ونقلت وكاالت األنباء عن شهود
عيان قولهم إنّ المش ّرعين ف ّروا من
المبنى .وانتهى الحادث بسرعة
لكن التصويت تأجل إلى األسبوع
المقبل.
وع���ج���زت ح��ك��وم��ة ل��ي��ب��ي��ا عن
السيطرة على أعضاء المجموعات
المسلحة واإلس�لام��ي��ي��ن ال��ذي��ن
رف���ض���وا إل���ق���اء أس��ل��ح��ت��ه��م بعد
اإلطاحة بالرئيس الليبي السابق
معمر القذافي عام  .2011وهاجم
المتشددون مرارا ً المؤتمر الوطني
العام (البرلمان) لتقديم مطالب
سياسية أو مالية.
وقال حميدان إنّ النواب كانوا
قد ب��دأوا التصويت النهائي على
خليفة لرئيس ال���وزراء عبد الله
الثني ال��ذي استقال من منصبه
قبل نحو أسبوعين بعدما قال إنّ
مسلحين هاجموا عائلته.
وف��ي االق��ت��راع األول ج��اء رجل
األعمال أحمد معيتيق على رأس
المرشحين السبعة .وك���ان من
ال��م��ق� ّرر إج���راء ج��ول��ة ثانية بين
معيتيق وال��م��رش��ح ال����ذي ح � ّل
ثانيا ً عمر الحاسي حين اقتحم
المسلحون البرلمان.
واستقال الثني بعد شهر واحد
من انتخابه وتوليه المنصب خلفا ً
لعلي زي��دان ال��ذي عزله النواب
بسبب أسلوبه ف��ي التعامل مع
محاوالت متم ّردين في شرق البالد
المضطرب لبيع النفط بطريقة
مستقلة.
وي��ع��ان��ي ال��ب��رل��م��ان الليبي

حميدان متحدثا ً للصحافيين
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���ت���ج���اذب���ات بين
التكتالت ،مما يضاعف اإلحساس
بالفوضى ،فيما يحاول الجيش
الليبي الوليد ترسيخ وضعه في
مواجهة متمردين سابقين يصعب
السيطرة عليهم ومجموعات قبلية
ومتشدّدين إسالميين.
وف���ي ش��ب��اط ال��م��اض��ي واف��ق
البرلمان على إج��راء انتخابات
م��ب��ك��رة ف��ي إط���ار ج��ه��ود لتهدئة
م��واط��ن��ي��ن ل��ي��ب��ي��ي��ن ي��ش��ع��رون
باإلحباط من الفوضى السياسية،
بعد نحو ثالث سنوات من سقوط
القذافي.
ووافق النواب في البداية على
تمديد تفويضهم بعد انتهاء مدتهم
ف��ي السابع م��ن ش��ب��اط للسماح
ل��ل��ج��ن��ة خ��اص��ة ب��وق��ت إلع����داد
دس��ت��ور ج��دي��د .لكن ه��ذا اإلج��راء
أثار احتجاجات من جانب ليبيين
غاضبين من بطء إيقاع التغيير
السياسي.

ويلقي ليبيون كثيرون باللوم
في االقتتال داخل المؤتمر الوطني
ال��ع��ام على ع��دم إح���راز تقدم في
االنتقال إلى الديمقراطية.
وفي عالمة أخرى على المشاكل
قال أحمد لنقي النائب البرلماني
عن بنغازي إنّ النائب العام طلب
رف���ع ال��ح��ص��ان��ة ال��ب��رل��م��ان��ي��ة عن
رئيس المجلس نوري أبو سهمين
للتحقيق في فيديو مس ّرب يظهره
أث��ن��اء اس��ت��ج��واب��ه م��ن مسلحين
بشأن زيارة امرأتين إلى منزله في
وقت متأخر من الليل.
وق��د تض ّر القضية أب��و سهمين
وه��و أي��ض �ا ً ق��ائ��د الجيش ولديه
سلطات شبه رئاسية .واختفى
عن األنظار منذ بدأ النائب العام
تحقيقه في آذار.
وحين وقع الحادث في كانون
الثاني سرت إشاعات بأنّ ميليشيا
احتجزته لوقت قصير لسؤاله عن
االمرأتين .ونفى حينئذ أنه خطف.

 11مر�شح ًا لالنتخابات ( ...تتمة �ص)1
وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح
ضمن المهلة المحددة قانونيا ً التي أعلن عنها رئيس مجلس
الشعب ،من تاريخ  22نيسان  2014وحتى نهاية دوام يوم
الخميس الواقع في  1أيار .2014
إلى ذلك ،عقدت اللجنة القضائية العليا لالنتخابات أمس
اجتماعها األول في المعهد القضائي بدمشق لتصبح في
حالة انعقاد دائم حتى إتمام االستحقاق الدستوري النتخاب
رئيس الجمهورية.
وب � ّي��ن رئ��ي��س اللجنة ال��ق��اض��ي ه��ش��ام ال��ش��ع��ار خالل
االجتماع أن اللجنة اتخذت قرارا ً بتسمية اللجان الفرعية
في المحافظات من خيرة القضاة المعروفين بالكفاءة والعلم
والنزاهة والحيادية ،ولفت إلى أن اللجنة قامت بتصدير
كتاب إلى وزارة الداخلية بناء على قانون االنتخابات العامة
للتأكد من تدقيق السجل االنتخابي لهذا العام وتحديثه
وموافاة اللجنة بما يشعر بتدقيق السجل لمعرفة من يحق
له االنتخاب ومن ال تتوافر فيه شروط االنتخاب.
وأض���اف الشعار أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم
بموجب الهوية الشخصية ،الفتا ً إلى أن اللجان الفرعية في
المحافظات تحدد مع المحافظين المراكز االنتخابية وتقوم
بجوالت على هذه المراكز لتنظيم سير العملية االنتخابية.
وأشار الشعار إلى أن أسماء السوريين المقيمين خارج
األراض���ي السورية مدونة في السجل االنتخابي ويحق
لهم االنتخاب بموجب جواز السفر المختوم ،مضيفا ً أنه ال
يوجد شيء يمنع من غادر البالد بصورة غير شرعية من
القدوم واإلدالء بصوته داخل األراضي السورية في المراكز
الحدودية ،الفتا ً إلى أن أي شخص يحق له الحضور إلى
المراكز االنتخابية ومراقبة العملية االنتخابية ويحق
لوسائل اإلعالم نقلها مباشرة من أي مركز ،مؤكدا ً أن اللجنة
تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة وحريصة على
تطبيق القانون وعدم إحداث أي خرق.
وفي هذا السياق  ،أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
اإليرانية مرضية أفخم أن إجراء االنتخابات الرئاسية في
سورية هو من حق الشعب السوري ،كما كل الشعوب في
العالم والشعب السوري ليس مستثنى من هذا الحق داعية
المؤسسات الدولية إلى احترام هذا الحق.
وأشارت أفخم في مؤتمر صحافي إلى أن هذه االنتخابات

هي عملية مهمة يمكن أن تكون مؤشرا ً إلنهاء األزمة وإيقاف
الحرب ووقف نزف الدم ومساعدة في إحالل األمن والسالم
في سورية.
وجددت أفخم التأكيد على موقف إيران الداعم لحل األزمة
في سورية سياسيا ً واستعدادها للمساعدة في حل األزمة،
داعية كل األط��راف المعنيين باألزمة إل��ى السعي لحلها
بالطرق السياسية.
وفي شأن متصل ،أعلن مندوب روسيا الدائم لدى األمم
المتحدة فيتالي تشوركين أم��س أن��ه من ال��ض��روري عقد
الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة السورية
والمعارضة بأسرع ما يمكن .وقال خالل جلسة مجلس األمن
الدولي حول الشرق األوسط« :ندعو إلى عقد الجولة الثالثة
من المفاوضات السورية  -السورية بأسرع ما يمكن ،علما ً
بأن جدول أعمالها منسق مبدئياً» .يذكر أن عملية التفاوض
بين السلطة والمعارضة السورية «جنيف »-2انطلقت في
كانون الثاني الماضي.
وأك��د تشوركين أن ب�لاده تعتبر اإلره��اب أكبر خطر في
ما يتعلق باألزمة السورية .وقال« :نعتبر اإلرهاب الخطر
األكبر في ما يتعلق بالنزاع في سورية .ويجب على ما تسمى
بالمعارضة المعتدلة النأي بنفسها عن المنظمات اإلرهابية
مثل «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» و»جبهة النصرة»
و»الجبهة اإلسالمية» ،وتوسيع ق��وام وفد مفاوضيها من
خالل ضم القوى الوطنية ومعارضة الداخل إليه».
وفي السياق ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو
تنتظر توضيحات من السلطات في كييف وبرلين على خلفية
أنباء عن احتمال تزويد المسلحين في سورية بأسلحة نارية
أوكرانية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أمس أن هناك معلومات
متداولة في وسائل إعالم تشير إلى «توريدات أسلحة شبه
آلية أوكرانية الصنع إلى ألمانيا .ويشار إلى أن هذه األسلحة
لن تستخدم على األرجح في الجيش األلماني ،وأن «الثوار»
السوريين هم المعنيون بالحصول على هذه األسلحة».
وكانت وسائل إعالم أفادت سابقا ً بأن الشركة الحكومية
األوكرانية لتصدير األسلحة كانت تقوم بتوريدات السالح
ال��ن��اري اآلل��ي إل��ى ألمانيا ،كي يتم نقلها في ما بعد إلى
مجموعات مسلحة في سورية.

عيد «البناء» ( ...تتمة �ص)1
وهبة جناد وأكرم عبد الخالق وجهاد وهبي وليلى
زي ��دان عبد ال�خ��ال��ق وأح�م��د م��وس��ى وران �ي��ا العشي
ومحمد أبو سالم ومصطفى الحمود ووسام درويش
والعاملة ساره.
وال يفوتني شكر خاص للزميل كميل خليل الذي
حمل أعباء السنوات الماضية.
 الشكر لك ّل م��ن لبّى ن��داء الكتابة وأس�ه��م فيرف��ع سوية السياسة والثقافة والخبر والتقرير
�ص فخامة الرئيس إميل
والتحليل والموقف ،وأخ� ّ
لحود ودولة الرئيس إيلي الفرزلي وسماحة مفتي
ّ
الجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور أحمد
حسون وس�ي��ادة نائب وزي��ر الخارجية السورية
الدكتور فيصل المقداد وأمين س ّر مجلس الشعب
ال �س��وري األس �ت��اذ خ��ال��د ال�ع�ب��ود واألس��ات��ذة معن
بشور وحميدي العبدالله ومحمد صادق الحسيني
وع��ام��ر ال��ي��اس وغ��س��ان م�ح�م��د ون��ض��ال حمادة
ويوسف المصري وشكر خ��اص للدكتور عصام
نعمان والعميد أمين حطيط والعميد وليد زيتوني
والياس العشي والدكتور ابراهيم علوش والدكتور
نسيب أبو ضرغم والدكتورة سلوى الخليل األمين
وال�ع�م�ي��د م�ح�م��د ال �ح��اج ورام� ��ز مصطفى وعامر
الت ّل ،لمساهماتهم المواظبة على مواكبة ك ّل حدث
وموقف ،وللمحلّلين المواكبين لألحداث من الكتاب
ال�ض�ي��وف ال��دك�ت��ور سليم ح��رب��ا وال��دك �ت��ور تركي
الحسن والدكتورة رآفات أحمد والدكتورة أشواق
عباس واألساتذة تحسين الحلبي وراس��م عبيدات

وفيصل عبد الساتر وعبدالله خالد وروزان��ا رمال
والدكتور وفيق ابراهيم والدكتور جواد شاهين.
 تحية لمراسلي «البناء» في القاهرة ماجديالبسيوني وفي القدس صابرين دياب وفي دمشق
سعد الله الخليل وفي ع ّمان محمد شريف الجيوسي
وفي تونس عبد الوهاب الفاهم وفي العراق ناديا
العبيدي ورس��ام الكاريكاتور المبدع نضال ديب
والعائلة تكبر...
 نلتقي اليوم الساعة الخامسة بعد الظهر فيفندق غاليريا توليب  -الجناح (الماريوت سابقاً)
وقد تلقيت معاتبة من أكثر من زميل لعدم وصول
بطاقة الدعوة ،وأتمنى من ك ّل الزمالء اإلعالميين،
وال��زم�لاء السابقين ال�ن��واب وزم�لاء األم��س والغد
أهل المقاومة في الميدان والكلمة والموقف ،وأبناء
الخيار القومي بال استثناء ،وك ّل من يعتبر أنه شريك
ومعني بالمشاركة ،أن يعتبروا
ف��ي عيد «ال�ب�ن��اء»
ّ
مقالتي دع ��وة شخصية لهم واع� �ت ��ذارا ً شخصيا ً
منهم ،واليوم سنضع احتفالنا بالعيد شمعة تضاء
منصتنا
لحرية اإلعالم في لبنان ،فنتش ّرف بتقديم ّ
لضيفي ش��رف هما الزميلتين صحيفة «األخبار»
وقناة «الجديد» ،إعالن هوية وقضية تنذر «البناء»
نفسها لهما.
 تفخر «البناء» باستقبال أي مساهمات ترغببنقد تجربتها أو الكتابة عنها أو إلقاء التحية بمناسبة
عيدها ،وأتشرف بتلقي أي مساهمات إضافة للبريد
اإللكتروني للجريدة على بريدي الشخصي.

نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى
في البقاع المستدعى ضده اسكندر عبدالله
سلوم المقيم سابقا ً في القرعون والمجهول
محل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من
ينوب عنه قانونا ً إلى قلم المحكمة في زحلة
لتبلغ أوراق االستدعاء المقدمة من عاصم
قاسم غيث بوكالة األستاذ عياض فارس
والمسجل برقم أساس  2014/467والذي
يطلب بموجبه إزالة الشيوع في العقار رقم
 7854من منطقة القرعون العقارية.
وللمستدعى بوجهه ال��م��ذك��ور مهلة
عشرين ي��وم �ا ً م��ن ت��اري��خ النشر إلب��داء
مالحظاته على الطلب وإال فكل تبليغ له
لصقا ً على ب��اب رده���ة المحكمة يعتبر
صحيحا ً بما فيه الحكم النهائي.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لصيانة الخط البحري
وتفريغ كمية  /850.000/كيلوليتر من
مادة الفيول أويل في معمل الجية الحراري.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/5/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/4/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 732

اعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب المحامي كاتيا ناصيف شحادة
لموكله نقوال رشيد مساعد وكيل رشيد
يوسف مساعد ولموكله كريم خليل مساعد
وكيل طوني أسعد مساعد بصفته أحد ورثة
أسعد يوسف مساعد سندات بدل ضائع
في العقار رقم  1178من منطقة الفرزل
العقارية.
للمعترض المراجعة خالل خمسة عشرة
يوماً.
أمين السجل العقاري في البقاع
مايكل حدشيتي

صدر في صحيفة «البناء»تاريخ
 12ن��ي��س��ان  2014رق���م ال��ع��دد
 1481إع�ل�ان للمديرية العامة
لألمن الداخلي خطأ والصحيح هو
التالي:

إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :النش الحاصل على سطح قاعة
االجتماعات العائدة لقيادة شرطة بيروت
البلوك /B /في ثكنة الحلو.
على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور إل��ى مصلحة األبنية ـ
ثكنة الحلو ـ شارع مار الياس لالطالع
على دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة
وتقديم عروضهم وذل��ك أث��ن��اء ال��دوام
الرسمي اع��ت��ب��ارا ً م��ن ت��اري��خ نشر هذا
اإلع�لان ولغاية الساعة الثالثة عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/5/14وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/4/9
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 642

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات /المصلحة المالية
اإلقليمية في محافظة البقاع ،المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في زحلة ـ السراي الحكومي مبنى المالية ،لتبلغ البريد المذكور
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم
نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد المضمون

اسم الدائرة

ريمون عيسى العسيس

46492

RR009646758LB

دائرة االعتراضات

نبيه ناصيف حكيم

126025

RR009646977LB

دائرة االعتراضات

فوزي جميل غنطوس

286441

RR009647770LB

دائرة االعتراضات

جورج حنا الترك

1209168

RR125543377LB

دائرة االعتراضات

جميلة حنا الترك

1633181

RR125543385LB

دائرة االعتراضات

سعاد حنا الترك

2743073

RR125543394LB

دائرة االعتراضات

ليال حنا الترك

2743076

RR125543403LB

دائرة االعتراضات

سليمان حنا الترك

2741520

RR125543425LB

دائرة االعتراضات

ايلي جوزف الترك

297336

RR125543434LB

دائرة االعتراضات

كمال جوزف الترك

2839858

RR125543448LB

دائرة االعتراضات

جان جوزف الترك

276324

RR125543451LB

دائرة االعتراضات

حياة جوزف الترك

2839860

RR125543465LB

دائرة االعتراضات

مايا جوزف راجي

2043500

RR139335881LB

دائرة االعتراضات

ريتا جوزف راجي

2043498

RR125543479LB

دائرة االعتراضات

اليسار جوزف راجي

391552

RR139336082LB

دائرة االعتراضات

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف 703

