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حكومة �سالم ت�سعى ( ...تتمة �ص)1

زيارة «رئا�سية» لكيري ( ...تتمة �ص)1
أول هذه المعطيات أفاد بأنّ هذه الزيارة يقف وراءها
في الشكل سببان اثنان؛ أوال ً استجابة أميركية لطلب تقدم
به البابا من الرئيس األميركي باراك أوباما أثناء زيارة
األخير لروما ،ومفاده إبداء اهتمام أميركي باالستحقاق
الرئاسي اللبناني ،والثاني محاولة أميركية للر ّد على
سيل التكهنات اإلعالمية والديبلوماسية التي سادت أخيرا ً
حول أنّ واشنطن ال تضع لبنان في هذه المرحلة ضمن
أولوياتها.
والواقع أنّ مج ّرد التوقف عند توقيت هذه الزيارة يؤكد
المعنيين اآلنفين ،حيث أنّ كيري يقتطع وقتا ً ثمينا ً من
ليخصصه لزيارة
أجندة مواعيده المكتظة في هذه الفترة
ّ
بيروت .فكيري مرتبط خالل األيام القليلة المقبلة بمواعيد
مهمة في فرنسا ،وأيضا ً برفقة زي��ارات خارجية مهمة
سيقوم بها الرئيس األميركي.
أما ثاني هذه المعطيات ،فقد أفاد بأنّ الهدف الضمني
األس���اس ل��زي��ارة كيري يتمثل باعتزامه تقديم الدعم
األميركي للرئيس تمام سالم في نسخته الجديدة كرئيس
لحكومة تصريف أعمال رئيس الجمهورية في مرحلة
الفراغ ،باإلضافة إلى كونه رئيسا ً لحكومة «المصلحة
الوطنية».
وتتوقع المصادر عينها أن يعلن كيري أمام الصحافيين
اهتمام واشنطن باالستحقاق ال��رئ��اس��ي ،ولكن ضمن
جلساته المغلقة سيؤكد رضا أميركا على أداء الحكومة
السالمية وحرصها على تعزيز تجربتها في فترة الفراغ
الرئاسي.
وتجزم هذه المصادر بأنه من وجهة نظر الخارجية
األميركية فإن حكومة سالم هي األفضل من حيث إنجازاتها

على مستوى صيانة االستقرار في لبنان المطلوب دولياً،
قياسا ً بكل الحكومات اللبنانية منذ العام  2005حتى
اآلن.
وبحسب هذه المصادر فإنّ هدف زيارة كيري لبيروت
في هذا التوقيت الذي يسود فيه الجدال عن موقع حكومة
سالم في مرحلة الفراغ الرئاسي ،يشبه إلى ح ّد بعيد لجهة
مقدار الدعم الذي تقدمه لسالم ،حملة الدعم الدولي التي
قادتها واشنطن لدعم بقاء حكومة ميقاتي اثر اغتيال اللواء
وسام الحسن ،وذلك تحت عنوان أنه «األفضل» لصيانة
االستقرار في لبنان آنذاك.
ثالث المعطيات الكامنة وراء الزيارة ودائما ً من وجهة
نظر معلومات تس ّربت أمس من كواليس سفارات غربية
وعربية في بيروت ،ال تستبعد أن يبلغ ناظر الخارجية
األميركية جهات معنية في لبنان بالمواصفات التي
وضعها هِ ْل مع الرياض حول هوية الرئيس العتيد ،وهو
واحد من اثنين :رئيس من  14آذار غير مستف ّز وال يعارضه
حزب الله ،وهنا يت ّم طرح روبير غانم كنموذج وليس
بالضرورة كمرشح بذاته ،أو العودة إلى معادلة اليرزة
– بعبدا ،أي جان قهوجي أو شخصية تشبهه يس ّميها
الفاتيكان ،أي أعلى مستوى مسيحي في العالم.
ولكن هذه المصادر تؤكد أنه على رغم إمكانية أن يطرح
كيري مواصفات رئيس الرؤية األميركية /السعودية
المشتركة ،إال أنّ أساس رؤية واشنطن للبنان في هذه
المرحلة ال تعطي االستحقاق الرئاسي اللبناني أولوية
بقدر اهتمامها بتعزيز تجربة الحكومة السالمية بانتظار
نضوج الوقت اإلقليمي والدولي النتخاب فخامة الرئيس
العتيد.

اجتماع ع�سكري ( ...تتمة �ص)1

األه�� ّم في النتائج التي أشر إليها اليوم
االن��ت��خ��اب��ي للسوريين ه��و ثقتهم بأنهم
ق���ادرون على أخ��ذ قضيتهم بين أيديهم،
ورف��ض��ه��م التسليم بالتعب أو الرضوخ
لمعادالت خارجية تق ّرر مصير سورية،
ف��ك��ان االن��ت��خ��اب رس��ال��ة ت��ق��ول بوضوح
لمن ي��ري��د مواصلة ال��ح��رب على سورية
ره��ان��ا ً على وه��ن اإلرادة أو العزيمة ،إنّ
عليه أن يستم ّر في حربه عمره كله قبل
الحصول على هذه النتيجة ،ولمن يراهن
ع��ل��ى أنّ ش��ك��ل ال��ح��رب مستمر ك��م��ا كان
قبل االستحقاق الرئاسي ،إنّ التفويض
الممنوح للرئيس األسد هذه المرة مختلف
عن تفويض الوالية السابقة ،وعلى الدول
تتحسب
المتو ّرطة ف��ي حلف ال��ح��رب أن
ّ
ل���ردود م��ن ن��وع مختلف م��ع ب��دء الوالية
الجديدة المفتوحة بتفويضها إلى ح ّد قرار
حرب إقليمية.

لبنان ورقة أميركية
عندما تحين التسويات

أما في لبنان ،فقد خرق اإلعالن عن زيارة وزير
الخارجية األميركي جون كيري بيروت اليوم
ولقائه المرتقب بالرئيس تمام سالم الجمود
السياسي .فلم يصدر أي بيان عن السفارة
األميركية عن هذه الزيارة المفاجئة التي تقتصر
على لبنان وال تدخل في جولة يقوم بها كيري
في الشرق األوسط.
وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن هذه
الزيارة تحمل من السلبيات أكثر مما تحمل من
إيجابيات .وقالت المصادر أنها ال تستبشر خيرا ً
بالزيارة التي تأتي في لحظة إجراء االنتخابات
الرئاسية السورية فيما االنتخابات الرئاسية
اللبنانية معطلة.
وشددت المصادر على أن زيارة كيري ليست
من أجل لبنان ،فزيارات المسؤولين األميركيين
إلى لبنان تكون إما من أجل أمن «إسرائيل»
بشكل مباشر ،أو لمتابعة ما يجري في سورية،
وأيضا ً لخدمة «إسرائيل» ،ولذلك فإنّ الزيارة لن
تحمل في طياتها بشائر ح ّل للمواضيع اللبنانية
العالقة..
واعتبرت المصادر أن الزيارة تأتي لترتيب
الوضع اللبناني في مرحلة الشغور الرئاسي،
ولكي يكون ورقة اميركية عندما يحين زمن
التسويات ،ال سيما أن األميركيين يعلمون
جيدا ً أن سورية ع��ادت إلى لبنان أق��وى من
.2005
وربطت المصادر بين الزيارة والقرار الذي
اتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق بإيعاز
من السفارة األميركية ،واللجنة الوزارية التي
اجتمعت عقب القرار واتخذت تدابير كانت
أشبه بتغطية قرار وزير الداخلية ،حيث أكدت
إسقاط صفة النازح عمن يخرج من لبنان إلى
سورية.

قهوجي أو خوري

ال يتوقف الحراك الدولي تجاه لبنان على
ال��زي��ارة األميركية لبيروت ال��ي��وم ،فالرئيس
ال��ف��رن��س��ي ف��رن��س��وا ه��والن��د س��ي��رس��ل أح��د
مستشاريه إلى لبنان للبحث في االستحقاق
الرئاسي .وأش���ارت مصادر متابعة للحراك
الفرنسي لـ«البناء» ،إلى أن الفرنسيين يراقبون

عن كثب ما يحدث في سورية ومصر والعراق
لجهة فوز المحور المعادي لهم ،ويبدون رغبتهم
في انتخاب رجل عسكري لرئاسة الجمهورية
وي��ح��اول��ون ج��س النبض ح��ول اس��م��ي جان
قهوجي أو جورج خ��وري ،ال سيما أن الموقف
الفرنسي ال يبتعد عن الموقف السعودي يؤكد
على ضرورة انتخاب رئيس توافقي في لبنان.
واعتبرت مصادر في تكتل التغيير واإلصالح
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن ال��زي��ارة ه��ي لتنصيب رئيس
جمهورية وسطي وقطع الطريق على العماد
ميشال عون.

ال ضوابط إلجراء
االستحقاق الرئاسي

وأكدت مصادر قريبة من بكركي لـ«البناء»
أن المواقف من االستحقاق الرئاسي ال تزال
ع��ل��ى ح��ال��ه��ا ،ول���م ي��ع��د ه��ن��اك م��ن ض��واب��ط
إلج����راء االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي م��ع انتهاء
المهلة الدستورية ،فال أحد يعلم متى تنتهي
المفاوضات اإلقليمية .وأشار إلى أن البطريرك
الماروني مار بشارة بطرس الراعي سيواصل
مساعيه إلي��ج��اد ح��ل على رغ��م ع��دم توصل
جولة وفد المؤسسات المارونية على القيادات
المارونية إلى نتيجة ملموسة.

المستقبل :ما يجري
عملية تمديد للشغور

وفيما لفت رئيس حزب القوات سمير جعجع
إلى أن الحل إلنهاء الفراغ الرئاسي هو حضور
النواب لجلسة االنتخاب في التاسع من حزيران
المقبل واالختيار بين مرشح  8أو  14آذار،
كاشفا ً أن التواصل مع التيار الوطني الحر في
موضوع االستحقاق الرئاسي لم يشهد تطوراً،
فالتيار جاء بطرح واح��د ،إما أن نؤيد ميشال
عون أو ليسوا مستعدين لبحث أي خيار آخر.
أكدت مصدر مطلع في تيار المستقبل لـ «البناء»
أن على الجنرال ميشال عون لكي يؤكد مقولته
أن��ه مرشح وفاقي عليه أن يمارس وفاقيته
بين المسيحيين وال��ت��ش��اور معهم ف��ي شأن
االستحقاق الرئاسي ،فإلغاء اآلخر لن يوصل
إلى أي نتيجة.
وأكد أن تيار المستقبل على استعداد للبحث
في مرشح آخر غير الدكتور جعجع ،إذا كان
هناك استعداد لدى  14آذار مجتمعاً ،ومشددا ً
على أن مصير جلسة التاسع م��ن ال��ج��اري
سيكون على غرار الجلسات السابقة.
وشدد المصدر على أن ما يجري هو عملية
تمديد للشغور في سدة الرئاسة ،وإذا كنا لم
نتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية ،فإنه من
الطبيعي أن ال يتم التوافق على قانون انتخابي.
وش���دد ال��م��ص��در ع��ل��ى أن األول���وي���ة لرئاسة
الجمهورية حفاظا ً على التوازن والميثاقية.

الوطني الحر :المستقبل
يريد التمديد

وأك��د مصدر مطلع في التيار الوطني الحر
لـ«البناء» أن تيار المستقبل يريد تعطيل
االنتخابات الرئاسية لتعطيل االنتخابات
النيابية ،فهو يريد التمديد للمجلس النيابي قبل
الذهاب النتخاب رئيس الجمهورية.

حلو :االنتخابات وفق الستين

واعتبر المرشح هنري حلو لـ«البناء» أن
االنقسام السياسي الحاصل لن يقف حجر عثرة
أمام إقرار قانون انتخابي جديد ،وبالتالي فإن

االنتخابات إن حصلت ستكون على أساس
قانون الستين.

مجلس الوزراء يفشل
باالتفاق على آلية عمله

لى ذلك ،فشلت كل المحاوالت والمقاربات في
جلسة مجلس ال��وزراء أمس لالتفاق على آلية
عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي ،وبدا
النقاش على رغم اللهجة الودية أحيانا ً بحسب
مصدر وزاري يدور في حلقة مفرغة ،وتكررت
السجاالت حول مسألة توقيع المراسيم وكان
واضحا ً من خالل األخذ والرد على مدى ساعتين
ونصف الساعة ،وبدا أن هناك خالفا ً في النظرة
والتعاطي مع هذه المسألة.
أم��ا في ش��أن تحضير ج��دول األع��م��ال فكاد
مجلس ال��وزراء أن يتوصل إلى اتفاق غير أن
الوزير جبران باسيل عاد وركز على ضرورة
االتفاق على الجدول.
ووفق األجواء والمصادر الوزارية فقد أبدى
رئ��ي��س الحكومة امتعاضه م��ن ع��دم حسم
النقاش في جلسة األمس ،األمر الذي ينعكس
على أداء العمل الحكومي وألمح إلى أن المسألة
لن تتحمل أكثر من الجلسة المقبلة .وقال مصدر
وزاري لـ«البناء» إنه إذا بقي النقاش في ظل
الذهنية السائدة لدى البعض ،فإن الجلسة
المقبلة لن تصل إلى النتائج المرجوة ،داعيا ً إلى
تطبيق ما نص عليه الدستور في هذا المجال.

أين أصبح الدستور؟

كذلك أوضح مصدر وزاري آخر ،أن النقاش
المطول تح ّول في معظمه من جانب البعض
إل��ى نقاش سياسي وليس قانونياً .وقال
إن الخالفات ال ت��زال قائمة حول القضيتين
األساسيتين اللتين تتعلقان بعمل الحكومة،
وهما كيفية تحضير جدول األعمال والتوقيع
على المراسيم وما إذا كانت القرارات يجب
أن توقع باألكثرية أو من كل وزراء الحكومة،
ورأت أنه إذا لم يحصل عودة إلى الدستور
فليس هناك ما يؤشر إلى أن الجلسة المقبلة
ستتوصل إل��ى اتفاق ح��ول عمل الحكومة،
توجهات لدى
معربة عن قلقها من وج��ود
ّ
البعض بعدم الوصول إل��ى توافق وف��ق ما
ينص عليه الدستور.

توقيع المراسيم

وقالت أوساط عليمة إنه بالنسبة للقرارات
التي تصدر عن مجلس الوزراء فهناك قرارات ال
تحتاج إلى توقيع ألنها قرارات إجرائية ويكفي
أن يع ّممها رئيس الحكومة.
أما المراسيم التي تحتاج خالل وجود رئيس
الجمهورية إلى النصف زائدا ً واحدا ً فهذه يجب
أن تو ّقع من رئيس الحكومة والنصف زائد واحد
من مجلس الوزراء وما فوق.
أم��ا المراسيم ال��ت��ي تحتاج إل��ى الثلثين
فيفترض أن توقع من رئيس ال���وزراء وثلث
أعضاء الحكومة وما ف��وق .وهناك المراسيم
التي يوقع عليها رئيسا الجمهورية والحكومة
ووزير المال تحتاج إلى توقيع كل الوزراء.

بري يرفض هرطقة
االتفاق المسبق على السلسلة

مطلبياً ،أكدت مصادر عين التينة لـ«البناء»
رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري لما
أسماه هرطقة االتفاق المسبق على السلسلة
قبل العاشر من حزيران الجاري.

ونقل زوار الرئيس بري تحذيره من استمرار
تعطيل المجلس النيابي ال ب��ل وت��م��دده إلى
الحكومة .موضحا ً أن األمور تسير بشكل جيد
في ما لو طبق «المقاطعجية» الدستور وقال:
«إن هذا األسلوب ال يتالءم مع بناء وطن ،وإذا
استمررنا على ه��ذا المنوال نضرب كينونة
البلد .محذرا ً من أن مخالفة الدستور على هذا
الشكل إلى ما ال يحمد عقباه .ومل ّوحا ً بمواقف له
سيسمعها اآلخرون قريباً».

اللجنة الفرعية
تزور خليل اليوم

وش��دد النائب ع��ن كتلة المستقبل غ��ازي
يوسف لـ«البناء» على أن اللجنة الفرعية
ستجتمع اليوم الى وزير المال علي حسن خليل
وستقدم تصورها لجهة أن تكون السلسلة عادلة
بين جميع العاملين في القطاع العام مع االخذ
في االعتبار امكانية الدولة .وشدد يوسف على
أن إعطاء األساتذة  6درجات مرهون باإليرادات
التي على وزارة المالية تأمينها فهل هي قادرة
على تأمين  2200مليار؟
ورأى مصدر نيابي في ال��ق��وات اللبنانية
لـ«البناء» أن االتصاالت مستمرة إليجاد حل
مقبول للسلسلة لجهة التفاهم حول النقاط
العالقة قبل الوصول إلى جلسة الثالثاء وإقرار
السلسلة من دون االستطالة في النقاش .وقال
المصدر :أم��ا إذا ك��ان البعض يريد استخدام
السلسلة كربط نزاع لتحريك الشارع فهذا شيء
آخر.

السنيورة يعطل السلسلة

وأك��د مصدر ف��ي تكتل التغيير واإلص�لاح
لـ«البناء» أن ال اتفاق حتى الساعة فاالتصاالت
ت���راوح مكانها ،الف��ت �ا ً إل��ى أن الرئيس ف��ؤاد
السنيورة هو من يعطل السلسلة ،فهو يعطي
الموظفين حقوقهم بيد وي��أخ��ذه��ا م��ن اليد
االخرى.

موازنة العام الحالي

وعلى صعيد آخر ،علمت «البناء» أن وزارة
المالية أن��ج��زت م��وازن��ة ال��ع��ام الحالي ،وقد
أرسلها وزير المال علي حسن خليل إلى رئاسة
الحكومة وسيعقد مؤتمرا ً صحافيا ً ي��وم غد
الخميس لهذه الغاية.

مطر :بكركي ال تريد
سجاال ً مع أحد

وسط هذه األجواء أكد راعي أبرشية بيروت
للموارنة المطران بولس مطر لـ«البناء» أن
بكركي ال تريد أن تدخل في سجال مع أحد وال
تريد أن ترد على أحد على رغم أن هناك الكثير
من الشخصيات من جهات مختلفة تناولت
البطريرك الراعي وزيارته إلى األراضي المحتلة
بطريقة سلبية وال تزال ،إال أن ما يهم بكركي هو
الخروج من السجال الدائر.

حزب الله
معني بالسجال
غير
ّ

وأكد مصدر مطلع لـ«البناء» أن حزب الله
ليس معنيا ً بالسجال الحاصل حول مواقف
البطريرك الراعي في األراضي المحتلة ،فهو لم
ولن يعلق في اإلعالم ال سلبا ً وال إيجاباً ،الفتا ً
إلى أن موقفه عندما سيعلنه سيكون عبر إصدار
بيان رسمي.

البحرين� 315 :سنة...
(تتمة �ص)1

ال�سي�سي رئي�س ًا ...
(تتمة �ص)1

وأش����ارت «ال���وف���اق» إل���ى أن المتهمين
يشتكون م��ن تعرضهم للتعذيب وان��ت��زاع
اعترافاتهم تحت اإلك��راه والتعذيب الشديد
في مراحل االعتقال والتحقيق ،وأن ذلك ما
تتجاوزه كل الجهات التي يفترض فيها الحياد
واألخذ بحقوق المعتقلين وهي النيابة العامة
والمحاكم ،لكن ذلك يوضح حقيقة أن محاكم
النظام في البحرين تفتقر ألبسط المعايير
الدولية للمحاكمة العادلة.
يذكر انها ليست المرة االول��ى التي يصدر
فيها القضاء البحريني احكاما ً بالجملة ضد
المعارضة ،فقط سبق وان اص��در احكاما ً
بالجملة قدرت بمئات السنين ضد عدد محدود
من الناشطين المعارضين.

وق��ال« :إن الهدف خالل المرحلة المقبلة يتمثل
في تحقيق أهداف الثورة من حرية وكرامة انسانية
وعدالة اجتماعية» مشيرا ً إلى أنه «يثق في وعي
الشعب المصري على ض��وء ما تواجهه مصر من
مخاطر».
ودعا السيسي الشعب المصري إلى العمل خالل
الفترة المقبلة قائالً« :اتطلع إلى استمرار جهدكم
وعزمكم في مرحلة البناء المقبل» .وأضاف« :حان
وق��ت العمل ال��ذي تنتقل به مصر إل��ى غد مشرق
ومستقبل أفضل ويعود به االستقرار إلى هذا الوطن
وينطلق إل��ى آف��اق التقدم وال��رق��ي ال��ذي يستحقه
الشعب العظيم».
واختتم السيسي كلمته قائالً« :فلنعمل معا ً بنية
صادقة وإص��رار على تحقيق النجاح الذي يبتغي
رفعة الوطن ومصلحة الشعب».

المجتمعون بحثوا ال��وض��ع الميداني للمعارضة
السورية وطلبوا من المعارضين الذين أحضروا خرائط
مفصلة عن مناطق المعارك فضالً عن ما تم تنفيذه في
الفترة الماضية ومهمات المسلحين المستقبلية في
الجبهات على امتداد األراضي السورية.
وتقول المصادر المعارضة إن األتراك حاليا ً هم األكثر
حماسة وتسرعا ً لتصعيد الوضع العسكري في الشمال
السوري وتحديدا ً في ري��ف حماة الشرقي ،وف��ي ريف
أدلب ،من أجل تخفيف الضغط عن المسلحين في حلب
ووقف اندفاعة الجيش السوري هناك ،بعدما تمكن من
فك الحصار عن سجن حلب المركزي ،وأصبح على مقربة
من اإلطباق على األحياء التي تسيطر عليها المعارضة في
ثاني كبرى المدن السورية.
ويبدو من التحركات العسكرية األخيرة أن الفصائل
المسلحة تحاول قطع طريق إمداد الجيش السوري عن
مدينة حلب عبر السيطرة عليه من الريف الشرقي لحماة
قبل مدينة السفيرة وبالتالي قطع طريق حماة حلب الذي

يمر بالسفيرة والذي فتحه الجيش السوري منذ ستة أشهر
تقريبا ً بعد معركة شرسة في مدينة السفيرة.
كما وتحاول مجاميع المسلحين عبر هذه الهجمات
إطباق الحصار على مطار حماة.
ومن جهة الريف االدلبي تريد المعارضة المسلحة
السيطرة على قمة جبل األربعين لقطع طريق حلب
الساحل ال��ذي فتحه الجيش بدخوله بلدة أريحا في
الصيف الماضي.
مراجع سورية معارضة قالت إنّ ه��ذه التحركات
العسكرية التي شهدها األسبوع الماضي أتت إلنهاء مفعول
معركة سجن حلب ،وإعادة قطع طريق إمداد الجيش بريا ً
إلى حلب من الريف الحموي وريف إدلب ،وهذا ما تم بحثه
في اجتماع اسطنبول العسكري الذي طلبت فيه قيادات
المسلحين دعما ً بسالح مضاد للطائرات لخوض معركة
معسكر وادي الضيف الذي شكل خالل السنوات الماضية
العقبة األساس التي منعت تمدّد المسلحين من الشمال
إلى حماة وحمص في الوسط.

بروجوردي ي�شيد ( ...تتمة �ص)1
وأشار المعلّم إلى أن «هذا اإلقبال
مؤشر على أن الشعب السوري يعي
تماما ً معنى الديمقراطية وكيف
يمارسها وهو اليوم يعبر عن إرادته
ويعطي شرعيته لمن سيقوده في
المرحلة المقبلة ولمستقبله».
وعن إمكانية تغير المواقف الدولية
تجاه سورية بعد االنتخابات رأى
المعلم «أن أقل وصف يمكن أن نطلقه
على الدول التي تآمرت على سورية
إذا لم تعِد النظر في حساباتها بأنها
دول مكابرة» ،مبينا ً أن «المؤامرة
وص��ل��ت إل���ى ح��ائ��ط م��س��دود فهل
ه��ن��اك م��ن ي��رغ��ب بنطح الحائط»
وق��ال« :أع��ي��دوا النظر في مواقفكم
وسياساتكم إذا كنتم فعالً تحترمون
إرادة الشعب السوري وإذا كنتم فعالً
أصدقاء للشعب السوري فأعيدوا
النظر في مواقفكم وإال فإن ما يصيب
سورية اليوم سيرتد ويصيبكم غداً».
وأكد الوزير السوري أن دمشق «لم
تلمس من األمم المتحدة ومنظماتها
احترام قرارات مجلس األمن الداعية
لمكافحة اإلرهاب مع إن هذا واجب»،
وأض��اف أن «م��ا يقال لنا ف��ردي�ا ً من
بعض الدول األوروبية أنهم يريدون
تعاونا ً امنيا ً لمكافحة اإلرهاب ونحن
نقول بمعزل عن الموقف السياسي
إن االبتعاد عن المؤامرة في األزم��ة
واالعتراف بشرعية الشعب السوري
وإرادت���ه هو المدخل ألي تعاون في
المستقبل».
ال��ى ذل��ك ،أك��د المرشح لمنصب
رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة م��اه��ر حجار
أن االن��ت��خ��اب��ات رس��ال��ة «ل��ك��ل من
يريد سفك ال��دم السوري وتخريب
وتدمير سورية ولكل ه��ؤالء الذين
كانوا يتحدثون باسم الشعب بأننا
أصحاب الصوت الحقيقي ومن يريد
أن يتحدث باسمنا فلن نسمح له وال
نريد ألحد أن يكون وصيا ً علينا».
وأكد حجار أن ما يجري في سورية
«هو استفتاء ثانٍ على الدستور وعلى
ث��واب��ت الشعب ال��س��وري الوطنية
وع��ل��ى وح���دة أراض���ي الجمهورية
وسيادة الدولة على جميع أراضيها»
مشيرا ً إلى أن «االنتخابات صفعة
قوية ومهينة لكل الدول التي تآمرت
ع��ل��ى ال��ش��ع��ب ال���س���وري وأرس��ل��ت
اإلرهابيين لسفك دمائه فها هو اليوم
يؤكد أنه صاحب القرار والسيادة».
وأش��ار المرشح لمنصب رئاسة
الجمهورية الدكتور حسان النوري
إلى أننا نشهد اليوم «انتصارا ً وطنيا ً

كبيرا ً وب��ع��دا ً ج��دي��دا ً لسورية ألنها
ستكون بعد االن��ت��خ��اب��ات سورية
ال��ج��دي��دة وال��ت��ع��ددي��ة السياسية
والديمقراطية التي تقبل الرأي والرأي
اآلخر وجميع األلوان».
ول��ف��ت ال��ن��وري إل���ى أن اإلق��ب��ال
الجماهيري والشعبي الهائل على
االنتخابات دليل على أن الشعب
اتخذ ق���راره ،متوقعا ً أن «يحتاج
ه��ذا اإلق��ب��ال إل��ى التمديد ليوم آخر
نتيجة الضغط الكبير» .وأضاف إن
«الرئيس بشار األس��د لديه شعبية
كبيرة ولديه منافسون أقوياء وأعد
السوريين إن أصبحت رئيسا ً للبالد
ب��أن أسير ف��ي م��ش��روع المصالحة
الوطنية وم��ش��روع ال��ح��وار السليم
السوري -السوري ومحاربة اإلرهاب
للوصول إلى السالم واألم��ن والبدء
ب��م��ش��روع إص�ل�اح وط��ن��ي حقيقي
اقتصادي وإداري واجتماعي نحن
بأمس الحاجة إليه».
واع��ت��ب��ر ال��ن��وري نفسه «ممثالً
للمعارضة الوطنية الداخلية التي
تقدم لونا ً مختلفا ً وطنيا ً بامتياز
وتساهم في بناء الوطن الذي يحتاج
لكل أبناء شعبه» ،مبينا ً أنه «ال يوجد
تنسيق مباشر بينه وبين المعارضين
في الخارج وأنه يدعم الشكل الجديد
لبعض المعارضين في الخارج وكل
مواطن شريف يحاول أن يعود عن
الخطأ وي��م��ارس دوره الوطني من
أجل انتصار سورية».
ميدانياً ،تمكنت وح��دات الجيش
ال��س��وري ف��ي ح��ل��ب م��ن اس��ت��ع��ادة
السيطرة على ثالث قرى في الريف
ال��ج��ن��وب��ي ال��ش��رق��ي للمدينة هي
ع��زان الصفارية وقيقان وتل شهيد
وكتيبة الدفاع الجوي المشرفة على
األتوستراد الدولي الواصل بين حلب
ودمشق.
وتمكن الجيش من تعزيز خطوط
اإلمداد العسكري له ،كما استطاع تأمين
المساعدات ألحياء حلب الغربية ،بعد
أن فتح الطريق قبل أشهر من السفيرة
الى خناصر ومن ثم إلى حماة.
وع��م��ل ال��ج��ي��ش ال���س���وري على
حماية وتأمين الطريق الدولي من
أي استهداف برمايات المسلحين أو
قطعه ،ألن المعركة في حلب تركز في
أولوياتها على قطع طرق اإلمداد عن
الجيش ،حيث تجلى هذا في محاولة
الهجوم على الراموسة قبل أشهر
لسد منفذ المدينة الوحيد من جهة
الجنوب ،لكن الجيش استطاع صد

هذا الهجوم بعد أسبوعين واستعادة
أج���زاء واس��ع��ة م��ن المنطقة وفتح
طريق اإلمداد مجدداً.
وت��س��ع��ى ال��ق��وات ال��س��وري��ة في
عمليتها ه��ذه إل��ى توسيع تمددها
بالمناطق المحيطة بطرق اإلم��داد
وحمايتها ،مع استعادة عشر قرى
أخرى وبعض المزارع والمرتفعات
المحيطة بها قبل يومين في استكمال
لعملياته العسكرية في ريف حلب
وفي المدينة أيضاً.
وفي دمشق ،كثف الجيش عملياته
ف��ي محيط العاصمة ،واستهدفت
وح��دات��ه تجمعات المسلحين في
محيط المليحة وج��وب��ر وداري���ا
ومناطق جسرين وعربين وزبدين
ودي��ر العصافير وسقبا وحمورية،
فيما نفذت وحدات اخرى عمليات في
مناطق زملكا وحرستا وعدرا ودوما.
وف��ي ح��م��ص ،استهدف الجيش
مسلحين في تلدو وعقرب بالحولة
وفي كيسين وأم شرشوح ومحيط
جبورين بالرستن وفي تل السالسل
ودير فول بتلبيسة وفي خربة التحتا
وأم صهريج والبرغوثية وس�لام
غربي بريف حمص الشرقي وفي
وادي الميرة ووادي العقيبة بريف
القصير وال��ش��ن��داخ��ي��ة وعرشونة
بريف حمص الشرقي وطلف وعين
حسين وعز الدين وتلبيسة والسعن.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس��ت��دراج ع��روض ل��ش��راء ورق متواصل
لمطبوعات جهاز المعلوماتية الرئيسي.
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/200000 /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 ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/6/20عند
نهاية ال دوام الرسمي الساعة 11.00
بيروت في 2014/5/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 963
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت دارين مروان التل بصفتها وكيلة
عن وليد خالد ممدوح دي��ار بكرلي وكيل
عماد الدين مصطفى تمراوي سندة ملكية
بدل ضائع عن حصة عماد الدين مصطفى
تمراوي في القسم  6بلوك  Aمن العقار
 2184القبة.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك

مفقود
فقد محمد عبد الحكيم واكد جواز سفره
البرازيلي ،الرجاء ممن يجده االتصال على
الرقم .08/660466

