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الفراغ ي�ستولد الف�شل ( ...تتمة �ص)1

الفشل اللبناني والفراغ الرئاسي ص��ارا يستجلبان
بعضيهما البعض ،فشل ي��ؤدي إل��ى المزيد م��ن الفراغ
والمزيد من فراغ يؤدي إلى المزيد من الفشل ،حتى صار
النظام السياسي واالقتصادي في ح��ال كوما ال يخرج
منها إال بمعجزة ال تبدو في األف��ق ،بينما دوام��ة سلسلة
الرتب والرواتب جعلته كمريض الزائدة الدودية الذي ال
يريد استئصالها ويدعي تعايشا ً مع أوجاعها ،كما هو
حال المصارف وحزبها السياسي الرافض ألي عملية
جراحية ولو موضعية تزيل مخاطر االلتهاب االجتماعي،
الذي بات على أبواب االمتحانات الرسمية يهدّد بانفجار
ت��رب��وي وص����والً إل���ى تسييل ال���ش���ارع واف��ت��ت��اح��ه على
المفاجآت غير المحسوبة وغير السارة.
الفشل وس��وء التلقي وضعف االنتباه والتفكير من
األق��دام بدالً من ال��رؤوس ،وصل بقوى الرابع عشر من
آذار إلى االمتناع عن رؤية المشهد السوري في بيروت
بعين الرضا عن انخراط السوريين المقيمين في لبنان
في الممارسة الديمقراطية ،التي كان يدعي فريق الرابع
عشر من آذار أن��ه يريدها للسوريين ،فلما ج��اؤوا إليها
تخصهم وحدهم تف ّرغ
بمعزل عن طبيعة خياراتهم التي
ّ
إعالمهم وسياسيوهم وقادتهم للنيل من المشهد وتأويله
وتحويره من دون إخفاء حال الكآبة والهستيريا ،التي
سيطرت على «أنصار ثورة الشعب السوري على نظام
معزول» بدا ببساطة أنّ شعبه يحبّه وهو خارج سورية
وف��ي كنف األم��ن المحسوب على الرابع عشر من آذار،
فطار «ض��ب��ان عقل حناين البطانيات وب���ودرة الحليب
والحفاضات» ،وصار شعارهم فليرجع السوريون إلى
بالدهم ما داموا يحبّون رئيسهم ،واكتشف النائب مروان
حمادة أنّ الوضع في سورية بات آمنا ً لعودة النازحين.
رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان رأى في مشهد السوريين في لبنان تعبيرا ً أصيالً
ع��ن إرادة الشعب ال��س��وري بقيامة م��ن األزم���ة ،تواكب
للمضي
إنجازات جيشه وتستع ّد عبر االستحقاق الرئاسي
ّ
ق��دم��ا ً م��ع الرئيس بشار األس���د ،ف��ي مسيرة بناء الدولة
المقاومة القادرة على حماية القرار القومي والوطني.
على رغ��م ك�� ّل الضباب وال��غ��ب��ار بقي المشهد اللبناني
سوريا ً والمشهد السوري لبنانياً ،فقد انشغلت السفارات
الغربية طوال يوم أمس بمواكبة المشهد االنتخابي الذي
ظهر سبب منعه في عواصم الغرب والعرب تالفيا ً لتكرار
مشهد ب��ي��روت ،بعدما أظ��ه��رت اس��ت��ط�لاع��ات ال���رأي التي
أجرتها مراكز غربية متخصصة ،أنّ سكان معتقل الزعتري
الذي تحتجز فيه السلطات األردنية النازحين السوريين،
أنّ  20في المئة فقط سيص ّوتون لحساب المعارضة إذا
أجريت انتخابات رئاسية بينما جاهر  43في المئة بتأييدهم
للرئيس األسد غير آبهين بتنكيل األجهزة األمنية األردنية
وامتنع الباقون عن إبداء آرائهم تفاديا ً للعواقب.
ال��ط��وف��ان ال��س��وري ال���ذي ق���دّره البعض ب��رب��ع مليون
سوري ووصل البعض لرقم المليون مقارنين المشهد
بيومي الثامن والرابع عشر من آذار عام  2005في ساحتي
الشهداء ورياض الصلح فاضت به الشوارع المؤدية إلى
السفارة السورية ،وأدى إلى قطع طرقات المحافظات
المؤدية إلى بيروت خصوصا ً من جهة البقاع بفعل زحمة
السير الخانقة التي تسبّب بها ،بما فاق توقعات السفارة

السورية التي كانت استعدت الستقبال قرابة خمسين
ألف ناخب من سبعين ألفا ً سجلوا المشاركة ،ليفوق عدد
المص ّوتين في اليوم األول الثمانين ألفا ً وتضطر الجهات
المشرفة على االنتخابات لتمديد االقتراع ليوم إضافي
ينتظر أن يشهد تصويت عدد مماثل على األق ّل.
االستنتاج األب��رز ال��ذي شغل ب��ال الغرب أنّ االقتراع
ف��ي ل��ب��ن��ان ال��م��ح��اي��د س��ي��اس��ي��ا ً وأم��ن��ي��ا ً ت��ج��اه االنقسام
السوري بفعل انقسام لبناني مواز ومشابه بالمناصفة
بين مناصري ال��دول��ة السورية ومناصري المعارضة
بتالوينها المختلفة ،هو نموذج عما يمكن أن يقوله الغرب
عن انتخابات شفافة وف��ي مناخات متكافئة ومتوازنة
وتنافسية ،فلو تحقق في سورية ه��ذا فلن يوفر ظرفا ً
أفضل من الذي توافر في لبنان حيث لم يعد قابالً للنقاش
ال��ق��ول إن الغالبية الكاسحة م��ن السوريين فيه تساند
الرئيس بشار األسد وخياراته مهما قيل ومهما كتب.
سورية تنتخب وسورية تنتصر والحسم العسكري
ع��ل��ى ق���دم وس���اق وح��م��ص نقطتها ال��ف��اص��ل��ة والحسم
السياسي في بيروت نقطة انطالقه والحسم الدستوري
ف��ي الثالث م��ن ح��زي��ران ي��وم االن��ت��خ��اب ال��رئ��اس��ي نقطة
الوصول.

بحر من الجالية السورية
دعما ً لترشيح األسد

وسط هذه األج��واء ،وعلى رغم االستحقاقات الكبيرة التي
ينتظرها اللبنانيون ،انشغلت الساحة الداخلية أمس بالم ّد
الشعبي السوري الهائل الذي زحف إلى السفارة السورية في
اليرزة للمشاركة في االنتخابات الرئاسية السورية ،حيث امتدّت
جموع المواطنين السوريين في معظم الشوارع التي توصل إلى
السفارة في اليرزة وبعبدا والحازمية ،ما فاجأ كل المهتمين
والمراقبين وحتى فاجأ السفارة السورية نفسها.
إال أن المفاجأة األكبر في أن هذه الجموع التي تعدت عشرات
اآلالف ،بل أحصاها البعض بمئات اآلالف هتفت في أكثريتها
بحياة الرئيس بشار األس��د حاملين األع�لام السورية وصور
الرئيس األسد.
وبينما بقيت حشود السوريين تمأل ال��ش��وارع المحيطة
بالسفارة طوال ساعات يوم أمس ،إذ كانت الوفود تصل تباعا ً
من مختلف المناطق اللبنانية ،فقد اضطرت السفارة السورية
إلى تمديد فترة االقتراع إلى منتصف الليل واليوم أيضا ً لكي
يتمكن أبناء الجالية السورية من ممارسة حقهم باالقتراع،
وقال السفير السوري في لبنان« :إننا على أرض لبنانية ويجب
أن نلتزم بالقوانين اللبنانية توفيرا ً ألمانكم الشخصي ونظرا ً
لإلقبال الكثيف مددنا فترة االق��ت��راع» .ولهذه الغاية أعلنت
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن تدابير سير يوم غد
(اليوم) لمناسبة تمديد االنتخابات في السفارة السورية.

حردان :عرس الديمقراطية الحقيقية

ووصف رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد ح��ردان ،كثافة إقبال السوريين على صناديق االقتراع
في بيروت والعواصم العربية والعالمية ،لممارسة حقهم
الديمقراطي في اختيار رئيسهم ،بأنه ع��رس الديمقراطية
الحقيقية.
وأشار إلى أن هذا اإلقبال الكثيف على صناديق االقتراع من قبل
السوريين ،خصوصا ً في بيروت ،يشكل رسالة بالغة األهمية،
يؤكد السوريون من خاللها التفافهم حول دولتهم ومؤسساتهم
وقيادتهم وجيشهم .وهم بممارسة حقهم االنتخابي يسقطون
رهانات الذين تآمروا على السوريين ،وعلى سورية دولة ودورا ً
وموقعاً.

وأكد حردان أن السوريين في هذا العرس الديمقراطي الكبير
أثبتوا أنّ اإلره��اب ومن يقف خلف هذا اإلره��اب ،ال يثنيهم عن
تحصن الدولة والمؤسسات في مواجهة المؤامرة
واجباتهم التي
ّ
التي تتع ّرض لها سورية.
واعتبر ح���ردان أنّ ال��غ��رب ال��ذي يتشدّق بالديمقراطية
يخشاها ،وقد سقط في امتحان الديمقراطية الحقيقية ،من خالل
منع السوريين في العديد من دوله من ممارسة حريتهم وحقهم
االنتخابي ،وه��ذا المنع هو وصمة عار على جبين ما يُس ّمى
«الديمقراطية الغربية».
ولفت حردان إلى أنّ التزام بعض الدول العربية بقرار منع
السوريين من حق االنتخاب ،يشكل إذعانا ً وخضوعا ً لرغبة
الدول الغربية ،إضافة إلى أنّ دوال ً عربية معروفة ليست معتادة
على الممارسة الديمقراطية وتجسيد هذه الممارسة باالنتخاب.
وحيّا ح��ردان جهود البعثات الدبلوماسية السورية التي
تح ّملت مسؤولياتها بك ّل أمانة إلنجاز هذا اليوم االنتخابي
وخص السفير السوري في بيروت د .علي عبد الكريم
التاريخي،
ّ
علي ،الذي كان من ص ّناع المشهد االنتخابي ،وهو مشهد مميّز،
أحدث صدمة لدى أعداء سورية وك ّل المتآمرين عليها.
ودعا حردان السوريين إلى إضافة مشهدية جديدة في يوم
 3حزيران ،من خالل إقامة عرس كبير يتحدّى قذائف اإلرهاب
واإلرهابيين ،ويرسم مع القيادة السورية والجيش السوري
البطل مشهد االنتصار على قوى اإلره��اب والتطرف ومن يقف
خلفهم ويدعمهم بالمال والسالح.
وختم حردان مؤكدا ً أنّ إرادة السوريين التي رأينا نموذجها
اليوم ،هي إرادة حرة عازمة وحاسمة في تظهير صورة سورية
المنتصرة على اإلرهاب والتطرف يوم  3حزيران .2014

علي عبد الكريم:
دليل على قوة سورية

ووصف السفير السوري اليوم االنتخابي بأنه «استحقاق
وطني س��وري بامتياز ف��ي لبنان» ،وق���ال« :إنّ المواطنين
السوريين أظهروا فعالً محبتهم لوطنهم سورية وتفانيهم في
خدمتها مهما بلغت الصعاب والتضحيات مؤكدين االلتزام
بنهج قائدهم ورئيسهم بشار األسد» .واعتبر السفير السوري
أنّ الحشود التي أتت الى السفارة دليل على قوة سورية ونعي
للمؤامرة التي تستهدفها .ور ّد السفير السوري على دعوات
بعض قوى الرابع عشر من آذار التي دعت إلى طرد السوريين
الذين شاركوا باالنتخابات ،وقال« :إنّ هذه الدعوات دليل ارتباك
وسوء تقدير» ،داعيا ً هذه القوى الى إعادة النظر بمواقفها».

عنصرية  14آذار

لكن الغريب في األمر أنّ هذا اإلقبال الكثيف من أبناء الجالية
السورية أزعج قوى « 14آذار» ،بحيث اندفع بعض األصوات
فيها إلى إطالق شعارات عنصرية ضد السوريين تدعو لطرد
المؤيدين للرئيس األسد من لبنان ،وهو األمر الذي دعت إليه ما
يسمى «األمانة العامة لـ» 14آذار»! بينما رأى سمير جعجع «أن
ما حصل ليس انتخابات بل تظاهرة تأييد للنظام في سورية»؟!
ّ
بغض النظر عن هذه المواقف ،فكما قال السفير السوري
في لبنان علي عبد الكريم علي «إن ما حصل أمس هو رسالة
للذين منعوا إجراء االنتخابات في دولهم» مثل فرنسا وألمانيا
وغيرهما من الدول الغربية والخليجية ،بينما شهدت عواصم
عربية إقباال ً كثيفا ً من الجالية السورية ،خصوصا ً في العراق
واألردن والسودان والمغرب والجزائر.

الشغور الرئاسي مستم ّر

وفي مقابل زحف السوريين إلى اليرزة النتخاب ومبايعة
الرئيس السوري بشار األسد مع انطالق االنتخابات السورية في
الخارج ،يستمر الشغور الرئاسي اللبناني بالزحف ليصل إلى
الفراغ مع انسداد آفاق االستحقاق الرئاسي ،وتعطيل فريق 14
آذار المجلس النيابي بحجة الميثاقية ،تزامنا ً مع إعالنه وتكتل
التغيير واإلصالح حضور جلسات مجلس الوزراء.

�سورية في االنتخابات ( ...تتمة �ص)1
ت ـ اإلعالن الوقح من قبل رؤساء دول غربية أو عربية
أن الرئيس بشار األسد فقد شرعيته ،أو أن شرعيته
سقطت ،والتصرف كما لو كانت شرعية الرئيس تمنح
أو تسقط بقرار أجنبي يصدر عبر الحدود دون أن تكون
قرارا ً شعبيا ً سوريا ً داخليا ً ينتج داخل الحدود السورية
ويظهر في الخارج عمالً بقواعد السيادة الشعبية
والوطنية سيادة الدول على إقليمها وشؤونها .ثم ال
ننسى محاوالت أو اشتراطات أعداء سورية للسير في
الحل السلمي أن يصدر تعهد من الرئيس األسد بعدم
خوض االنتخابات الرئاسية.
ث ـ إقدام دول عربية وأجنبية منضوية في جبهة
ال��ع��دوان على سورية على إقفال س��ف��ارات سورية
وقنصلياتها لديها أو سحب سفرائها المعتمدين لدى
سورية وال��ذي��ن سبق أن تقدموا ب���أوراق اعتمادهم
للرئيس األسد بصفته رئيسا ً شرعيا ً للدولة السورية،
ممارسات يراد منها التأكيد على عدم اعترافهم بشرعية
الرئيس أو عدم رغبتهم في التعامل أو التعاطي معه أو
مع أجهزته الرسمية التي يقودها ،وتطور الموقف لدى
البعض الى حد طرد السفير السوري المعتمد لديه
(مثلما فعل األردن حديثا ً مع السفير بهجت سليمان)
أو تقييد حركة السفير السوري على أرضه (مثلما فعلت
الواليات المتحدة األميركية مع السفير بشار الجعفري
سفير سورية لدى األمم المتحدة إذ منع من الخروج
من منطقة نيويورك حيث مقر المنظمة الدولية المعتمد
لديها).
ج ـ ثم كانت القرارات المستهجنة من قبل بعض الدول
أعداء سورية بمنع السوريين على أراضيها من ممارسة
حقهم في االنتخابات عبر صناديق اقتراع تقام مراكزها
داخل السفارات السورية ،وهو موقف مخالف ألبسط
قواعد القانون الدولي الناظمة للعالقات الدبلوماسية
وتنقل األجانب على أرض دولة تستضيفهم ،فبمج ّرد
منح الدولة تأشيرة الدخول يعطي صاحب التأشيرة
الحق في التنقل ،وإن وجود السفارة يعني قيام سيادة

وفيات
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف على
شبابها

المهندسة
ديما ابراهيم غندور

زوجها :المهندس مازن رضوان فاضل
ابنتها :نور
وال��ده��ا :المهندس ابراهيم اسماعيل
غندور
والدتها :عائده عيسى غندور
شقيقها :الدكتور جهاد
شقيقتاها :الدكتورة منى والمحامية
األستاذة ريما
ووري��ت الثرى في بورتلند ـ الواليات
المتحدة األميركية.
تقبل ال��ت��ع��ازي ف��ي م��ن��زل وال��ده��ا في
النبطية الفوقا ،حي الدير وذلك طيلة أيام
األسبوع لغاية يوم الجمعة  30أيار 2014
حيث يقام مجلس عزاء عن روحها الطاهرة
ف��ي حسينية بلدتها النبطية الفوقا في
الساعة العاشرة.
ولكم من بعدها طول البقاء.
اآلسفون :آل غندور ،آل فاضل وعموم
أهالي النبطية الفوقا وكفرتبنيت الكرام
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سورية على الحيز الجغرافي الذي تشغله السفارة.
في اختصار ،التركيز على شخص الرئيس كان هدفا ً
رئيسيا ً للعدوان ،بل اعتبره المعتدي اإلنجاز الرئيسي
الذي ال بد من تحقيقه حتى يقول إن المهاجم انتصر،
ومن غير ذلك ال انتصار وال نجاح في العدوان ،وهنا
ب��رزت وبوضوح تام أهمية استمرار الرئيس األسد
في موقعه طوال الحرب ،ثم التأكيد اآلن على أهمية
االنتخابات الرئاسية التي يشارك فيها الرئيس ،إذ باتت
تشكل معيار االنتصار والهزيمة ،فاألسد يشكل ضمانة
الستمرار سورية في موقعها االستراتيجي الحالي،
وغيابه يعني تمكن العدوان من نقل سورية الى الضفة
المعاكسة.
ـ أما في الجانب اآلخر من األسئلة المطروحة فنجد:
أ ـ ان الغرب يدرك أن إجراء االنتخابات الرئاسية
بذاتها ولمجرد إجرائها هو تأكيد على ق��درة الدولة
السورية على اإلمساك بزمام األم��ور والسيطرة على
إقليمها ،ما يكذب جميع التخرصات واألكاذيب الغربية
العدوانية.
ب ـ أن االنتخابات ستعيد تأكيد شرعية الرئيس
التي لم تخدش يوما ً في الواقع وهم يعلمون أنها قائمة
وإن إنكارهم لها ال يعني أنها سقطت ،بل إن االنتخابات
تسقط ادعاءاتهم وأكاذيبهم وتبقى شرعية الرئيس
قائمة ال تمس.
ت ـ أنهم يخشون صناديق االقتراع ألنها تأتي الى
الحكم بمن يريده الشعب السوري ،وبمن يحاكي نبض
الشارع السوري العاشق للحرية والمتمسك بالحقوق
الوطنية وهم ال يتقبلون ذلك كلّه ويريدون أن يلغوا
اإلرادة الشعبية وينصبوا على سورية حفنة من الدمى
العمالء التي تفرط بالسيادة وتهدر الحقوق ،ومثلهم
األعلى اللبواني الذي ص ّرح عالنية وبوقاحة تامة عن
استعداده لبيع الجوالن واالستسالم لـ«إسرائيل».
ث ـ أن االنتخابات ستعني مجددا ً وعلى رؤوس
األشهاد أن سورية انتصرت في حربها الدفاعية وأن

العدوان هزم ،ولهذا يريدون تأخير إعالن هزيمتهم أو
منع إعالنها إذا أمكن .خاصة أن االنتخابات التي ستأتي
برئيس يمثل اإلرادة الشعبية ستقضي نهائيا ً على
حلمهم بحكومة انتقالية تجرد الرئيس من صالحياته
كما يتوهمون.
ج ـ أنهم يعلمون أن اعترافهم بنتائج االنتخابات
أو عدمه سيان ،إذ لن يؤثر على شرعيتها وشرعية
الرئيس الذي ستؤكد عليه صناديق االقتراع ،فالعالم
اليوم منقسم بين معسكرين على األق��ل ،أحدهما مع
الحق السوري ويدعم المعركة الدفاعية السورية في
وجه العدوان وهو جاهز لالعتراف بنتائج االنتخابات،
حتى أن بعض دوله جاهزة لتلبية الطلب السوري في
المشاركة في مواكبتها واالط�لاع على كيفية إجرائها
ودستوريتها ،وبالتالي لن يكون لرفضهم قيمة قانونية
طالما ان االنتخابات ُتجرى بموجب القانون والدستور
وتنظمها سلطة شرعية.
يرفض أعداء سورية االنتخابات الرئاسية السورية
ألنها ستشكل معركة أخرى من معارك صراع اإلرادات
والصراع على سورية ومنها على المنطقة ،وإج��راء
االنتخابات والتأكيد عبرها على رئاسة بشار األسد
لسورية سيكون صفعة مدوية يتلقاها جمع المعتدين
على سورية ،ولذلك نرى أن دور المواطن السوري
المتجه الى مراكز االقتراع ل�لإدالء بصوته واختيار
من يريد رئيسا ً لسورية ،سيكون مماثالً لدور الجندي
السوري الذي يواجه في الميدان الجماعات اإلرهابية
المسلحة ،والدوران متكامالن .ونرى أن االستطالعات
الغربية التي تؤكد على شعبية الرئيس األس��د هي
استطالعات دقيقة ستكرسه صناديق االقتراع التي لن
تحدد الرئيس السوري فحسب بل ستك ّرس موقع قائد
مميز يواجه االستعمار ألجل وطنه ومنطقته والحرية
في العالم.

اتفاق رو�سي ـ �إيراني ( ...تتمة �ص)1
وفي ر ّد على سؤال وهو انه ال عدو لتلك الدول مثل الكيان الصهيوني لفت
الى أن "هذا األمر ال يقلقنا أساسا ً ألنه لو أرادت "اسرائيل" رعاية ألف باء
القانون الدولي ،فإنها ال يمكنها ان تهاجم المفاعالت النووية ،كما اننا نرى بأن
بالدنا تحظى بالقدرة الدفاعية الكاملة ،لذا فإن نقاشاتنا في الوكالة الدولية
للطاقة الذرية حول انشاء المفاعالت تتمحور غالبا ً حول القضايا التقنية ونقوم
بدراسة مزاياها وعيوبها التقنية وتجرى دراسات عميقة في هذا المجال.

البقاء لألمة
ننعي اليكم وفاة فقيدنا المأسوف على شبابه المرحوم

الرفيق جهاد ذبيان

والده األمين الراحل فؤاد ذبيان
والدته مهيبة العطار
أوالده :فرح ،نور ،وفؤاد
شقيقاته :الرفيقة ليلى ،الرفيقة سهيلة ،ندى ،نجاة ورنا
شقيقاه :الرفيقان عماد وزياد.
وصلي على جثمانه نهار الثالثاء 2014/5/27
توفي يوم االثنين ُ ،2014/5/26
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مسقط رأسه مزرعة الشوف.
تقبل التعازي طيلة أيام األسبوع في دار آل ذبيان من الساعة الثالثة بعد الظهر
حتى الثامنة مساءً ،ويوم االثنين الواقع في  2حزيران من الساعة الثالثة بعد
الظهر حتى السابعة في قاعة الشهيد خالد علوان بيروت – البريستول ـ قرب جامع
عماش.

العميد د .امين محمد حطيط

مقاطعة المجلس مس ّيسة

وتوقف مصدر نيابي في  8آذار أمام ازدواجية  14آذار في
التعاطي مع المؤسسات ،وأكد لـ»البناء» أن مقاطعة المجلس
النيابي من فريق  14آذار هي مقاطعة مسيسة تستهدف رئاسة
المجلس النيابي ،فهم ال يقاطعون الحكومة التي يرأسها الرئيس
تمام سالم الذي هو من تيار المستقبل .واعتبرت المصادر أن
ما يجري ال يمت إلى الميثاقية بصلة وال عالقة له بالتشريع أو
بتفسير الدستور ،فهو يرتبط بالضغط على الفريق السياسي
الذي ينتمي إليه رئيس المجلس النيابي.

دفاع من التغيير واإلصالح
عن حضور جلسات الحكومة

وداف��ع مصدر في تكتل التغيير واإلص�لاح لـ»البناء» عن
حضور ال���وزراء اجتماعات مجلس ال���وزراء ،فأكد أنّ جدول
األعمال يوضع بالتشاور مع جميع الوزراء ألنّ صالحيات رئيس
الجمهورية تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً ،وطالما أن من حق
رئيس الجمهورية إبداء الرأي وإعطاء المشورة في وضع جدول
األعمال ،فإنّ لك ّل وزير الحق في إعطاء الرأي في جدول األعمال.

األولوية لالنتخابات الرئاسية

وعلى ضفة  14آذار ،أكد مصدر وزاري لـ»البناء» أن مقاطعة
المجلس هي لكي ال يظن أحد أن البلد يمكنه أن يسير من دون
رئيس للجمهورية وبال حضور مسيحي متمثل في رأس الدولة،
ولذلك فإن نواب  14آذار لن يشاركوا في الجلسات التشريعية،
ألن األولوية هي النتخاب الرئيس .وتحدث المصدر الوزاري عن
أن حضورهم جلسات مجلس الوزراء انطالقا ً من مسؤوليتهم في
هذه المرحلة لتسيير شؤون البلد ،ال سيما أن صالحيات الرئيس
تنتقل إلى مجلس الوزراء .واعتبر المصدر أن مقاطعة المجلس
هي للضغط وإلجبار النواب المقاطعين لحضور جلسات انتخاب
الرئيس على الحضور وإعطاء األولوية لالنتخابات الرئاسية.

رئيس من خارج النادي الرباعي

وفي موازاة ذلك ،جالت المؤسسات المسيحية الثالت التي
تض ّم المجلس العام الماروني برئاسة الوزير السابق وديع
الخازن والرابطة المارونية برئاسة سمير أبي اللمع والمؤسسة
المارونية لالنتشار برئاسة الوزير السابق ميشال اده على
رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل ورئيس حزب القوات سمير
جعجع على أن تلتقي اليوم رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
العماد ميشال عون واألربعاء المقبل رئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجية.
وأكدت مصادر مارونية لـ»البناء» أنّ الجولة هدفها العمل
على انتخاب رئيس جديد خالل فترة قصيرة ،والحفاظ على
المؤسسات وتسيير أمور الناس .وأشار المصدر إلى أنّ الوفد
حصل على قبول مبدئي من الرئيس الجميّل والدكتور جعجع
بالعمل على إيجاد مخرج ،واالتفاق على رئيس من خارج النادي
الرباعي ،وأن الرئيس الجميّل أكد أن ال شرط لديه على أي اسم
يلقى قبوالً .في المقابل رجح المصدر الماروني أن ال يحظى هذا
الطرح قبوال ً لدى العماد عون في الوقت الراهن ،فهو سينتظر
انتهاء التفاوض مع الرئيس سعد الحريري ليعطي الجواب
النهائي.
وإذ توقع المصدر أنّ ترشح أجواء إيجابية عن رئيس تيار
المردة األربعاء المقبل ،أكد أنّ حصيلة االتصاالت سينقلها وفد
المؤسسات المارونية إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس
الراعي نهاية االسبوع المقبل.

واشنطن تشجع المجلس
على انتخاب رئيس جديد

وبرز أمس صدور بيان عن السفير األميركي في بيروت ديفيد
هِ � ْل أكد فيه أن الواليات المتحدة األميركية تشجع البرلمان
على انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن .وكما يواصل

عبد الفتاح ...
(تتمة �ص)1
ومن أبرز المؤشرات األولية حصول
المشير عبد ال��ف��ت��اح السيسي على
 789صوتا ً انتخابيا ً مقابل  67صوتا ً
لحمدين صباحى باللجنتين رقم  7و8
بقرية العدوة مركز هيهيا مسقط رأس
الرئيس المعزول محمد مرسى.
ك��م��ا ج���اءت ال��ن��ت��ائ��ج األول��ي��ة فى
محافظة القاهرة حيث حصل المشير
عبد الفتاح السيسي على ما نسبته
 91.8ف��ي ال��م��ئ��ة ،ف��ى ح��ي��ن حصل
صباحي على نسبة  6في المئة فقط.
فيما حصل السيسي على نسبة
 93.5ف��ي المئة بمحافظة الجيزة،
وصباحي  4.7ف��ي المئة ،ف��ى حين
سجلت محافظة الدقهلية  92في المئة
للسيسي وصباحي  7في المئة ،أما
محافظة الشرقية فقد حصل السيسي
على نسبة  90ف��ي المئة وصباحي
 8.3في المئة ،ومحافظة اإلسكندرية
 92في المئة للسيسي و 5.8في المئة
لصباحي ،معلقا ً ه��ذه تمثل مفاجأة
كبيرة ألنني كنت أت��وق��ع أن يحصل
حمدين صباحي على نسبة كبيرة فى
العاصمة الثانية لمصر.
يذكر أنّ حمدين صباحي ك��ان قد
حصل على ما يقرب من خمسة ماليين
صوت في انتخابات الرئاسة السابقة
 ،2012بينما حصل مرسي في الجولة
الثانية على  13مليونا ً بفارق مليون
صوت تقريبا ً عن منافسه أحمد شفيق.

عر�س الديمقراطية ( ...تتمة �ص)1
النتائج المعلومة لالنتخابات المصرية بقوة اندفاعات مزاج
الشارع المصري وليس بأي اعتبار آخر ،تعني أن المشير عبد
الفتاح السيسي سيكون خالل األيام المقبلة بنسبة تأييد تفوق
التسعين ف��ي المئة م��ن أص���وات الناخبين المصريين رئيسا ً
لجمهورية مصر العربية ،وه��ذا يعني أن مصر بعيدا ً عن حلم
ناصرية جدية يتشبه بها ك��ل م��ن المرشحين ،تنتصر لفكرة
الدولة بوجه الفوضى التي يمثلها مشروع التصادم مع اإلخوان
المسلمين ومخاطره ،التي ال نقاش على كونها التحدي الرئيسي
الذي يتعامل من خالله المصريون الذين خرجوا قبل أحد عشر
شهرا ً إلى الميادين لحسمه ،وهم يقولون في صناديق االقتراع
أن خير من يتولى هذه المهمة هو الجيش الذي محضوه ثقتهم
منذ الثالثين من حزيران الماضي ،وهم يجددونها بشخص رجل
الجيش القوي من دون أن ينتقصوا من مؤهالت مواقف المرشح
المنافس حمدين صباحي ،بقدر كونه عنوانا ً لحل سياسي ال يريده
المصريون مع اإلخوان ،لكون المرشح صباحي يملك أداة وحيدة
هي المبادرات السياسية ،ويخشى أن يؤدي إحباط المؤسسة
العسكرية بفشل مرشحها إل��ى إضعاف حماستها الضرورية
للفوز بهذه المعركة التاريخية في حياة مصر والمصريين.

البرلمان اللبناني جهوده النتخاب رئيس ،تواصل الواليات
المتحدة األميركية شراكتها القوية مع الشعب اللبناني وقادته
وم��ع مؤسسات ال��دول��ة لتعزيز أه���داف ال��س�لام واالستقرار
لمساعدة لبنان على تطبيق االلتزامات الدولية ،وعزل نفسه عن
الصراعات في سورية.

الكويت تتح ّرك على خط إيران ـ السعودية

وفي هذا السياق ،اعتبرت مصادر دبلوماسية أنه مع زيارة
أمير الكويت المرتقبة إلى إيران في مطلع الشهر المقبل ،سيتبلور
أكثر ملف التقارب اإليراني ـ السعودي خصوصا ً بعدما دخلت
الكويت بقوة إلى هذا الملف انطالقا ً من موقعها في الخليج،
وثانيا ً لكي ال ينحصر هذا الملف بيد سلطنة عمان خوفا ً من أن
يتحول هذا الدور ما يشبه الدور القطري الذي تجاوز حدوده
الطبيعية في المنطقة.
وتقول المصادر الدبلوماسية إن من أولويات االهتمامات
السعودية المطلوبة من إي��ران باإلضافة إلى الملف العراقي
واليمني واللبناني هو موضوع تطور العالقات اإليرانية ـ القطرية
ومدى انعكاسه على مصير ومستقبل مجلس التعاون الخليجي،
إضافة إلى العالقات اإليرانية ـ التركية والتي يجب أن ال تعطى
تركيا من خاللها أي دور محوري في المنطقة.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية ،أن المتغيرات التي شهدتها
المملكة انطلقت منذ زيارة الرئيس األميركي باراك أوباما إليها
ومع بداية التفاهم اإليراني ـ األميركي على رغم نفي بعض
المسؤولين في السعودية لهذه المعلومات ،ولكن ما حصل فعليا ً
هو أن عملية إبعاد بندر بن سلطان تمت بعد أيام قليلة من زيارة
أوباما ،وما تبعها من تغييرات حصلت بعد زيارة مستشارة
األمن القومي األميركي وتالها زيارة وزير الدفاع األميركي.
وبحسب المصادر الدبلوماسية ،فإن مصير وزير الخارجية
السعودي سعود الفيصل لن يكون بأفضل من مصير بندر
بن سلطان وأن هذه الخطوة بإبعاده ليس مؤكدا ً أن تحصل
بوجود الملك عبدالله بن عبد العزيز في إجازته في المغرب،
ولكن هذه الخطوة في نهاية المطاف ستحصل ،كما أن المصادر
الدبلوماسية تؤكد أن أي تقارب إيراني ـ سعودي مستقبالً
سيكون على حساب الجماعات اإلرهابية في المنطقة ،وعلى
وجه الخصوص في سورية والعراق ،وأن بداية هذا التقارب
وإن ك��ان قد ترجم عبر لقاءات بين الطرفين على مستوى
مخابراتي في سلطنة عمان ،إال أن هذا التقارب الذي يمكن أن
يطلق عليه الحوار الجدي والمنتج بين البلدين سيبدأ من خالل
زيارة مسؤول إيراني إلى السعودية وهذا المنحى سيكون أكثر
وضوحا ً بعد زيارة أمير دولة الكويت إلى طهران ما بين أواخر
الشهر الجاري وأوائل الشهر المقبل.
مطلبياً ،ق � ّررت هيئة التنسيق النقابية تصعيد تحركاتها
للضغط إلقرار سلسلة الرتب والرواتب .فرهنت مصير االمتحانات
الرسمية بموقف النواب من إقرار حقوقهم في السلسلة.

الته ّرب من السلسلة أمر صعب

من جهة أخ��رى ،أكد مصدر نيابي في  8آذار أنّ االتصاالت
في ش��أن السلسلة ستستكمل بهدف بلورة تفاهم سياسي
عليها ،مشددا ً على أن السلسلة لن تطير إلى ما بعد االنتخابات
الرئاسية ،فالتهرب منها لفترة طويلة أمر صعب وسينعكس
سلبا ً على نواب  14آذار الذين ليس بإمكانهم حمل عبئها على
المدى الطويل.

التصويت بمادة وحيدة

واعتبر مصدر نيابي مطلع في التغيير واإلصالح أنّ التكتل
مع الحقوق التي تطالب بها هيئة التنسيق النقابية ،لكن ال يمكن
عقد جلسات تشريعية في غياب رئيس للجمهورية ،وج ّل ما
سنقوم به هو عند التوافق على السلسلة ،نذهب إلى المجلس
النيابي استثنائيا ً للتصويت على المشروع في جلسة واحدة
وبمادة وحيدة.

�إعالنات ر�سمية
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام
ع��ن مواعيد إج���راء المرحلة األول���ى من
االخ���ت���ب���ارات ال��ري��اض��ي��ة للمرشحين
ل��ل��ت��ط��وع ب��ص��ف��ة م��ف��ت��ش درج����ة ثانية
متمرن ومأمور متمرن اعتبارا ً من يوم
األربعاء  2014/5/28حتى يوم السبت
 2014/5/31وذلك في مبنى الجامعة
اللبنانية ،مدينة الرئيس رفيق الحريري
الجامعية ـ الحدت.
لالطالع على مواعيد إجراء االختبارات
حسب األرقام من رقم ( )1إلى رقم ()400
ضمنا ً باإلضافة إلى المستندات الواجب
اصطحابها ،مراجعة موقع األم��ن العام
على شبكة اإلنترنت والتويتر.
مواعيد االختبارات الرياضية للمرشحين
لرتبتي مفتش ثاني ومأمور في المديرية
ّ
العامة لألمن العام
التاريخ

األحرف

األرب���������ع���������اء م��ف��ت��ش درج���ة
 2014/05/28ث��ان��ي��ة متمرن
م����ن ال����رق����م 1
إلى الرقم 100
ضمنا ً

م��أم��ور متمرن
م���ن ال���رق���م 1
إلى الرقم 100
ضمناً.

ال�����خ�����م�����ي�����س م��ف��ت��ش درج���ة
 2014/05/29ث��ان��ي��ة متمرن
من الرقم 101
إلى الرقم 200
ضمنا ً

م��أم��ور متمرن
من الرقم 101
إلى الرقم 200
ضمنا ً

ال�����ج�����م�����ع�����ة م��ف��ت��ش درج���ة
 2014/05/30ث��ان��ي��ة متمرن
من الرقم 201
إلى الرقم 300
ضمنا ً

م��أم��ور متمرن
م����ن ال رق���م
 201إلى الرقم
 300ضمناً.

ال�������س�������ب�������ت م��ف��ت��ش درج���ة
 2014/05/31ث��ان��ي��ة متمرن
من الرقم 301
إلى الرقم 400
ضمنا ً

م��أم��ور متمرن
من الرقم 301
إلى الرقم 400
ضمنا ً

إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
إلحاقا ً إلعالنها السابق ،تعلن المديرية
ال��ع��ام��ة ل�لأم��ن ال��ل��ع��ام ع��ن تمديد فترة
قبول طلبات المتخلفين بعذر شرعي،
للتطوع لصالح األمن العام لرتبتي مفتش
ث��ان وم��أم��ور متمرن ،اب��ت��داء م��ن تاريخ
 2014/6/3لغاية  2014/6/7ضمناً.
ُتلفت المديرية العامة لألمن العام
انتباه أصحاب العالقة من حملة الشهادة
المهنية ال��رس��م��ي��ة أن االخ��ت��ص��اص��ات
المقبولة لمعادلة ش��ه��ادة البكالوريا
اللبنانية وال��ش��ه��ادة المتوسطة هي:
إل��ك��ت��رون��ي��ك ،ات���ص���االت ،تكنولوجيا
المعلومات وكهرباء.
موقع األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
twitter@lebanonGDGS
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
حاجتها لتطويع مفتشين درج��ة ثانية
متمرنين (من الذكور واإلناث) ومأمورين
متمرنين (م��ن ال��ذك��ور ف��ق��ط) ،م��ن بين
المدنيين بطريقة المباراة.
تقدم الطلبات من قبل أصحاب العالقة

شخصيا ًاعتبارا ًمنتاريخ2014/05/21
ولغاية تاريخ  2014/06/03ضمنا ً من
الساعة  8.00وحتى الساعة  18.00وذلك
في مبنى الدائرة الفنية (شعبة المرآب)،
كورنيش النهر ،ساحة العبد ،خلف مبنى
باسل فليحان المالي واالقتصادي.
لالطالع على ال��ش��روط والمستندات
المطلوبة ولمزيد من المعلومات ،يمكن
االت��ص��ال على الرقم  1717أو مراجعة
دوائ��ر وم��راك��ز األم��ن العام اإلقليمية أو
مراجعة عنوان األم��ن العام على شبكة
اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن إج��راء تلزيم بطريقة
اس��ت��دراج ع���روض على أس���اس تقديم
أسعار لتنفيذ مشروع تأهيل أقنية ري في
بلدة سرعيتا ـ قضاء جبيل.
ت��ج��ري عملية التلزيم ف��ي الساعة
ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم األرب��ع��اء ال��واق��ع في
.2014/6/25
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق اليوم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي المديرية العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في  26أيار .2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 941
اعالن
عن استدراج عروض
تعلن وزارة العمل عن إجراء استدراج
ع���روض لتلزيم ش���راء قرطاسية ل��زوم
وزارة العمل لعام  2014يوم األربعاء في
 2014/6/18الساعة العاشرة صباحاً.
على من يرغب من أرباب المهنة الذين
تتوفر فيهم ال��م��ؤه�لات ال�لازم��ة التقدم
بعرضه ضمن أوقات الدوام الرسمي إلى
ديوان وزارة العمل ـ الشياح ـ المشرفية
ـ بناية البراج في فترة ال تتجاوز الساعة
الثانية عشرة ظ��ه��را ً م��ن آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ إجراء االستدراج.
يمكن االط��ل�اع ع��ل��ى دف��ت��ر ال��ش��روط
والمستندات المطلوبة في قسم الموظفين
والمحاسبة ف��ي دي���وان وزارة العمل ـ
الشياح.
وزير العمل
سجعان القزي
التكليف 931
اعالن
ت��ج��ري مصلحة األب��ح��اث العلمية
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
المختوم لتلزيم تقديم فروشات خشبية
ومعدنية متنوعة لزوم مصلحة األبحاث
العلمية الزراعية.

المكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ
رياق  -البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ .2014/6/24
فعلى من يه ّمه األمر الحصول على دفتر
الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه في
محطة تل العمارة ـ رياق ـ البقاع لدى قسم
المناقصات وفي محطة الفنار ـ جديدة
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات
ال��دوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة
لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى
إدارة مصلحة األب��ح��اث العلمية في
محطة تل العمارة ـ رياق ـ البقاع خالل
ال��دوام الرسمي على أن تصل العروض
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة
وتهمل ال��ع��روض التي تصل بعد هذا
الموعد.
تل العمارة في  26أيار 2014
المدير العام باإلنابة
م .رنده مسعد
التكليف 933
إعالن تلزيم
تجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم القيام
بأعمال تنظيف لزوم كلية العلوم  /الفرع
الخامس على أساس سعر يقدمه العارض
وذلك في مبنى اإلدارة المركزية للجامعة
اللبنانية ـ المبنى الزجاجي ـ المتحف.
ال����ي����وم ال����ث��ل�اث����اء ال�����واق�����ع ف��ي��ه
 2014/6/17الساعة  /14الرابعة
ع��ش��رة سنة  2014م��ن شهر ح��زي��ران
لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية العلوم/
الفرع الخامس
تقدم ال��ع��روض وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول عليه ل��دى أم��ان��ة س��ر كلية
العلوم /الفرع الخامس.
العنوان :النبطية.
مكتب السيد :/وسيم ريحان.
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال��ع��روض وطلبات
االشتراك في المناقصة إلى قلم الدائرة
اإلداري��ة المشتركة في رئاسة الجامعة
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من يوم
االثنين الواقع فيه  2014/6/16وذلك
أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 20 :أيار 2014
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف 921

مفقود
هربت الخادمة البنغالدشية Lepe
 Begumمن منزل مخدومها علي العفش،
ال��رج��اء ممن يجدها االت��ص��ال على الرقم
70.767877
هربت الخادمة االثيوبية ميرون اسرات
ميسكاناو من منزل مخدومها ،من يجدها
االتصال على الرقم 03.914790

