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ف���ي خ��ض��م م���ع���ارك ع��م��ل��ي��ة ت��أل��ي��ف احل��ك��وم��ة 
احل��ري��ري  س��ع��د  ب��رئ��اس��ة  اجل���دي���دة  اللبنانية 
احلصص  على  السباق  عن  الناجتة  والعرقلة 
والطائفية  احلزبية  اختالفها،  على  ال��وزاري��ة 
م��ن��ه��ا، ي���ب���رز احل���دي���ث م����ج����دداً ع��ل��ى حصة 
رئ���ي���س اجل��م��ه��وري��ة ال���ت���ي ب���ات���ت ع���رف���اً منذ 
ال���دوح���ة« ع���ام 2008، م��ع اخل��الف  »ات��ف��اق 
احلزبي،  الرئيس  لوضع  وف��ق��اً  مقاربتها  ف��ي 
ب��اس��م  ف���ي احل��ك��وم��ة  ي��ت��م��ث��ل  إذا ك���ان  أي م���ا 
ح��زب��ه وال��ك��ت��ل��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ت��ي مت��ث��ل��ه أم ال.
فيها«،  لبس  ال  واضحة  القضية  »دس��ت��وري��اً، 
وف�����ق اخل���ب���ي���ر ال����دس����ت����وري رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة 
ال��ذي  مرقص  ب��ول  احلقوقية  »جوستيسيا« 
مخالفة  بدعة  حصص  عن  »احلديث  أن  يؤكد 
الذي لم يعط أي حصة ألي حزب«. للدستور 
لكن على أرض الواقع السياسي األمر مختلف، 
رئيس  حصة  باتت  الدوحة«  »اتفاق  ومنذ  إذ 
ق��د سجل  أن��ه ك��ان  اجلمهورية »ث��اب��ت��ة« رغ��م 
سابقة مماثلة قبل عام 2008 في عهد رئيس 
إم��ي��ل حل���ود، بينما كان  ال��س��اب��ق  اجل��م��ه��وري��ة 
ال��رئ��ي��س م��ي��ش��ال ع���ون م���ن أب����رز م���ن رف��ع��وا 
الصوت اعتراضاً على هذا األمر في عهد سلفه 
عدم  على  مشدداً   ،2011 في  سليمان  ميشال 
األم��ر، وهو  وجود نص دستوري يكّرس هذا 
أنه  معتبرين  معارضوه  اليوم  به  يستشهد  ما 
ما  وزاري���ة  حصة  على  يحصل  أن  يفترض  ال 
الوطني  »ال��ت��ي��ار  عليه  احمل��س��وب  احل��زب  دام 
غيره  غ��رار  على  احلكومة  ف��ي  سيمثل  احل��ر« 
من األحزاب، ويذهب بعضهم إلى حد املطالبة 
مختلفة  املكلف  احلكومة  لرئيس  بحصة  أيضاً 
ع��ن ت��ل��ك ال��ت��ي يتمثل ب��ه��ا ح��زب��ه. وه���ذا األم��ر 
تشكيله  خالل  احلريري  صراحة  قاله  قد  كان 
نشب  ح���ن   2018 ع����ام  ال��س��اب��ق��ة  ح��ك��وم��ت��ه 
اجلمهورية،  رئيس  حصة  على  خ��الف  أيضاً 
املستقبل  ت��ي��ار  ه��و  املستقبل  »ت��ي��ار  إن  وق���ال 
وه���ن���اك أي���ض���اً ح��ص��ة ل��رئ��ي��س احل���ك���وم���ة«.
م��ع ال��ع��ل��م ب���أن إح���دى امل��ش��ك��الت ال��ت��ي حت��ول 
يقول  م��ا  وف��ق  احل��ك��وم��ة،  تأليف  دون  ال��ي��وم 
مطالبة  هي  وفريقه،  املكلف  احلكومة  رئيس 
ال��رئ��ي��س ع��ون و»ال��وط��ن��ي احل���ر« باحلصول 
مجتمعن على »الثلث املعطل« أي سبعة وزراء 
تنفيه رئاسة  م��ا  م��ن أص��ل 18 وزي����راً، وه��و 
عدم  ف��ي  ه��ي  املشكلة  أن  م��ؤك��دة  اجلمهورية، 
في  املعايير«  وح��دة  »م��ب��دأ  احل��ري��ري  اعتماد 
التي قدمها للرئيس عون. التشكيلة احلكومية 
وف���ي ه���ذا اإلط�����ار، ي���رى ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق في 
املشكلة  أن  ف��ت��ف��ت  أح��م��د  امل��س��ت��ق��ب��ل«  »ت���ي���ار 
رئيس  »حصة  تعبير  في  األس��اس  في  تكمن 
اجلمهورية«، ال سيما إذا كانت هناك كتلة نيابية 
ف��ي احل��ك��وم��ة مت��ث��ل احل���زب احمل��س��وب عليه، 
م��ؤك��داً ل���»ال��ش��رق األوس���ط« أن »م��ا يحصل 
اليوم هو نزاع سلطة وليس نزاعاً دستورياً«.

ل��وزراء  اجلمهورية  رئيس  اختيار  ب��أن  وذّك��ر 
 ،2008 ع��ام  قبل  يحصل  ك��ان  احل��ك��وم��ة  ف��ي 
السابقن  الرئيسن  عهد  في  حصل  ما  »وه��و 
إل��ي��اس ال���ه���راوي وإم��ي��ل حل����ود، ل��ك��ن عندما 
ل���م ي��ك��ن ل��ل��رئ��ي��س ن�����واب م��ح��س��وب��ون عليه 
أن  ق��ب��ل  ال��ب��رمل��ان،  ف��ي  حل��زب��ه  نيابية  كتلة  أو 
ال��دوح��ة عبر  ات��ف��اق  ف��ي  ي��ت��م تكريسه ع��رف��ي��اً 
احلديث صراحة عن حصة رئيس اجلمهورية 
االت��ف��اق كان  أن »ه���ذا  األول����ى«. وأك���د  للمرة 
ف��ق��ط«. واح����دة  م���رة  عليه  يعتمد  أن  ي��ف��ت��رض 
ويضيف أن »رئيس اجلمهورية الذي يفترض 
الذي  وهو  للدستور  األول  الضامن  يكون  أن 
عبر  ط��رف��اً  يكون  أن  يجب  ال  احلكومة  ي��رأس 
ال���وزراء...  مجلس  في  عليه  محسوبن  وزراء 
وعند املطالبة بحصة لرئيس اجلمهورية يصبح 
من املنطق احلديث عن حصة لرئيس احلكومة«.
يشدد  احلالية،  احلكومة  تشكيل  عملية  وع��ن 
فتفت على أنه »وفق املبادرة الفرنسية، يجب 
أن تكون حكومة مهمة أي بعيدة عن احلصص 
جبران  النائب  كان  لكن  البلد،  إلنقاذ  احلزبية 
حكومة  إلى  داعياً  لها  برفضه  واضحاً  باسيل 
أن��ه »رغ��م ذل��ك اعتبر  إل��ى  سياسية«. وأش���ار 
أن املشكلة ليست عند باسيل وال عند الرئيس 
عون إمنا عند حزب الله ومن خلفه طهران التي 
تنتظر املفاوضات اإليرانية - األميركية، وهذا 
الله«. ما يبدو واضحاً من خالل صمت حزب 
موقف  على  مطلعة  مصادر  قالت  املقابل،  في 
»تأليف  إن  األوس�����ط«  ل���»ال��ش��رق  ال��رئ��اس��ة 
السابقة  املرات  املرة يختلف عن  احلكومة هذه 
حصة  بشأن  الدوحة  اتفاق  كّرسه  عما  بعيداً 
رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة أو غ���ي���ره«. وأوض��ح��ت: 
ممثلن  غير  مسيحيان  فريقان  هناك  »ال��ي��وم 
في احلكومة هما حزب القوات والتيار الوطني 
وبالتالي  احل���ري���ري،  يسميا  ل��م  ال��ل��ذان  احل���ر 
دور رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ه��و ت��أم��ن ال��ت��وازن 
في احلكومة التي ال ميكنها أن تكون متوازنة 

م��ن  ت���أل���ي���ف���ه���ا  مت  إذا 
ط���������رف واح�������������د، ل�����ذا 
لتحقيق  يعمل  الرئيس 
وفقاً  الوطني  ال��ت��وازن 
ل��ل��ت��رك��ي��ب��ة ال��ت��ي ت���وزع 
ال��وزارات مناصفة بن 
واملسلمن،  املسيحين 
إض�����اف�����ة إل������ى أن������ه ل��ه 
احل�����ق ف����ي امل���ش���ارك���ة 
ب����ت����أل����ي����ف احل����ك����وم����ة 
وف���������ق ال������دس������ت������ور«.
السن«  يقِو »رئيس  لم 
اللبناني  ال��ب��رمل��ان  ف��ي 
ال���ن���ائ���ب م���ي���ش���ال امل����ّر 
ع��ل��ى م��ق��اوم��ة ف��ي��روس 
»ك���������ورون���������ا« ال������ذي 

أص���اب���ه ق��ب��ل أس��اب��ي��ع م��س��ب��ب��اً ل���ه م��ض��اع��ف��ات 
امل��رض،  مع  عانى صراعاً  ال��ذي  وه��و  صحية، 
يناهز  ع��ن عمر  أم��س،  ف��ف��ارق احل��ي��اة، صباح 
»ص��اخ��ب��ة«  سياسية  وح��ي��اة  ع��ام��اً  التسعن 
اللبنانية. احملطات  أب��رز  في  بصماته  بها  ترك 
وف���ي م�����وازاة ع��م��ل��ه ال��ب��رمل��ان��ي، ح��ظ��ي »أب���و 
إلى  إل��ي��اس« مبناصب وزاري����ة ع���ّدة، إض��اف��ة 
عامي  )ب���ن  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  منصبي 
)عام  البرملان  رئيس  ونائب  و2000(   1990
2004(، إض��اف��ة إل��ى ت��رؤس��ه جل��ان��اً وزاري���ة 
ذات طابع مالي واقتصادي ومشاركته ضمن 
أعضاء هيئة احلوار الوطني التي أطلقها رئيس 
اجلمهورية السابق ميشال سليمان الذي كان 
اجلمهورية،  رئاسة  إلى  بوصوله  إسهام  للمر 
على غ��رار ك��ل م��ن ال��رؤس��اء إل��ي��اس سركيس 
ص��دي��ق��ه امل��ق��رب، وب��ش��ي��ر اجل��م��ي��ل ال���ذي لعب 
االنتخابات  قاعة  إلى  النواب  إيصال  في  دوراً 
وإميل حلود  ال��ه��راوي،  وإل��ي��اس  ع��ام 1982، 
النائب  جنله  م��ن  ابنته  ب���زواج  ص��اه��ره  ال���ذي 
واليته  نهاية  ف��ي  عنه  يفترق  أن  قبل  إل��ي��اس، 
وي��ف��ت��رق االب���ن واالب��ن��ة ب��ال��ط��الق. وي��ق��ال إن 
م��ي��ش��ال  ال���رئ���ي���س  ان���ت���خ���اب  ف���ي  دوراً  ل��ل��م��ر 
ال��ذي ك��ان آخ��ر م��ن ساهم في  أي��ض��اً  سليمان 
الرؤساء«. »صانع  لقب  لينال  امل��ر،  إيصالهم 
حيناً  التحالف  بن  تقلّبت  السياسية  عالقاته 
زعيماً  نفسه  ف��ارض��اً  آخ��ر،  حيناً  واخلصومة 
طويلة؛ حيث كانت لناخبيه الكفة األساسية في 
ترجيح نتائج انتخابات املنطقة التي كّرس فيها 
كزعيم أرثوذكسي ملنطقة ذات أغلبية مارونية 
فترة  ف��ي  املسيحين  للزعماء  كبير  غياب  ف��ي 
التي  تلك  وحت��دي��داً  اللبنانية،  احل���رب  بعد  م��ا 
امتدت من بداية التسعينات حتى العام 2005.
احلرب  خ��الل   ،1985 العام  في  أن��ه  العلم  مع 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ك���ان ل��ل��زع��ي��م األرث���وذك���س���ي أي��ض��اً 
في  اللبناني  الثالثي  االت��ف��اق  توقيع  في  دور 
دمشق، بن أبرز القوى املتصارعة آنذاك، نبيه 

بري، كرئيس حلركة »أمل«، ووليد جنبالط، 
رئ���ي���س »احل������زب ال��ت��ق��دم��ي االش���ت���راك���ي«، 
اللبنانية«. »ال��ق��وات  ح��زب  ع��ن  حبيقة  وإي��ل��ي 
التسعينات،  في  اغتيال  حملاولة  املر،  وتعرض 
في  مماثلة  حمل��اول��ة  إل��ي��اس  جنله  ت��ع��رض  كما 
مختلفة،  أن��ه��ا  يعتقد  ب��دواف��ع   ،2005 ال��ع��ام 
مع  املميزة  بعالقته  معروفاً  حينها  كان  فاألب 
ال��رئ��ي��س ال��س��وري ح��اف��ظ األس����د. أم���ا قضية 
االب����ن ف��ه��ي ح���اض���رة أم����ام احمل��ك��م��ة ال��دول��ي��ة 
اخل���اص���ة ب��ل��ب��ن��ان ال��ت��ي أن��ش��ئ��ت ب��ع��د اغ��ت��ي��ال 
احل��ري��ري. رف��ي��ق  للحكومة  ال��س��اب��ق  ال��رئ��ي��س 
لبنان  ف��ي  امل��ع��روف  امل��ر  ميشال  املهندس  ب��دأ 
بعدما  باكراً  السياسية  حياته  إلياس«  ب�»أبو 
ك��ان ق��د دخ��ل ع��ال��م األع��م��ال إث��ر تخرجه من 
لبنان في عدد  اجلامعة عام 1955 من خارج 
من دول الشرق األوسط وأفريقيا حيث أسس 
ش��رك��ات أش��غ��ال عامة حققت جن��اح��اً واس��ع��اً.

رح�����������ي�����������ل م���������ي���������ش���������ال امل�����������������ر »ص�������������ان�������������ع ال���������������رؤس���������������اء«
»رئ������������ي������������س ال������������س������������ن« ف������������ي ال����������ب����������رمل����������ان ال������ل������ب������ن������ان������ي 

كوبات حوليم مؤحيدت
اعالن رقم 3 -

تأجيل الموعد األخير لتقديم العروض -
مناقصة علنية رقم 07-10-20
لشراء منظومة لتحديد الحرارة

الموعد  تأجيل  عن  االعالن  تطلب  مؤحيدت  حوليم  كوبات 
وثائق  من   7.8 البند  في  المذكور  العروض  لتقديم  االخير 
الساعة  حتى   15.2.2021 تاريخ  حتى  وذلك  المناقصة 

12:00 ال يوجد اي تغيير في بقية شروط المناقصة.
قسم المشتريات

كوبات حوليم مؤحيدت

دعوة إلعادة منتج - ريكول
شركة امنوت همتوكيم م.ض تدعو إلعادة المنتج كعكات موس فيرور روشيه 
وفي الفحص الذي تم بواسطة الخدمات الغذائية التابعة لوزارة الصحة لواء 
الوسط، عقب شكوى قدمها مستهلك، تم ايجاد مركب حساسية من نوع الفستق 
بالفستق  الخاصة  بالحساسية  الخاصة  المحتويات  في  والذي هو غير مذكور 

على الملصق الخاص بالمنتج
اسم المنتج: كعكات موس فيرورشيه، المحتوى 500 غم

اسم الُمصنع: امنوت همتوكيم م.ض
تاريخ التسويق حتى: 05/07/21، تاريخ االنتاج: 05/01/21

على  المذكورة  والحساسيات  الفستق  لبروتين  الحساسية  ذوي  المستهلكين 
ملصق المنتج يطلب منهم عدم استهالكها.

امنوت همتوكيم م.ض تعمل على جمع المنتج من نقاط البيع.
دعوة االعادة هي بالتنسيق مع الخدمات الغذائية في وزارة الصحة.

يرجى التوجه الى هاتف ايرز فاني - 054-241044

يلي  ما  )في   514801547 رقم  م.ض  جان  رمات  الصحي  والصرف  المياه  شركة 
خدمات  لتقديم   01-02/2021 رقم  علنية  مناقصة  إطار  وفي  بذلك  تدعوا  “الشركة”( 

طباعة وتوزيع متعلقات البريد  )في مايلي “المناقصة”( 
المناقصة  يتم تسجيله لالشتراك في  العرض ان  للمناقصة على مقدم  تقديم عرض  ألجل 
بريد  المناقصة على  بالتسجيل في  للمكلف  اإللكتروني  البريد  الى  بواسطة إرسال رسالة 
الكتروني miran@lahav-adv.co.il وهذا حتى تاريخ 15.02.2020. في الرسالة 
على مقدم العرض ان يشير الى رغبته في التسجيل في المناقصة ويسجل بياناته وبيانات 

مكلف التواصل التابع له.
المناقصة  في  تسجيله  على  موافقة  العرض  مقدم  سيتلقى  المذكورة،  الرسالة  ارسال  بعد 
بواسطة اشعار بريد الكتروني. مقدم العروض المحتمل الذي لم يقم بالتسجيل لن يتم اعتماده 
العروض تسلم يدويا الى صندوالمناقصات في مكاتب الموصي حتى تاريخ 15.03.2021

الساعة 13:00 )في ما يلي:”موعد التقديم”(. العرض المقدم بعد ذلك سيتم استبعاده.
يسمح باشتراك مقدمي العروض الذين يستوفون كافة الشروط المسبقة التالية:

يسمح باشتراك مقدمي العروض لمناقصة خدمات الطباعة وتوزيع البريد الذين يستوفون 
الشرط أ في مايلي:

أ. مقدم العرض لديه خبرة في كل سنة من السنوات 2017، 2018، 2019 لتوفير 
   خدمات طباعة الديجيتال لجهتين هما سلطتين محليتين و/او شركة مياه تزود ما ال يقل 

   عن 30،000 بيت واعمال في كل جهة من الجهات.
   ألجل ازالة كل شك بخصوص معنى طباعة الديجيتال في هذا االعالن، حيث تكون 
    مؤهلة لتنفيذ اعمال الطباعة الورقية بدون الوان )بيانات متغيرة( واالرضية هي ورق

    ملون بحيث يمكن تغيير الغرافيكا والمعطيات المتغيرة فيها.
    يسمح باالشتراك لتفيذ اعمال التوزيع فقط مقدمي العروض الذين يستوفون بشكل 

    تراكمي كل الشروط المسبقة ب،ج، في ما يلي:
ب. مقدم العرض بنفسه و/او المقاول الثانوي التابع له - لديهم ترخيص / اذن/ تصريح عام
     لتقديم خدمات البريد الكمي بحسب قانون سلطة البريد و/او كل تصريح ذو صلة بحسب

    كل االصول لكل جهة من الجهات.
ج. مقدم العرض لديه خبرة في كل سنة من السنوات 2017، 2018، 2019 بتوفير 
    خدمات توزيع البريد الكمي لجهتين هما سلطتين محليتين و/او شركة مياه تزود على 

    االقل 30،000 بيت او عمل تجاري على االقل لكل جهة.
    باالضافة الى ان كل مقدمي العروض سواء لخدمات الطباعة او توزيع البريد يطلب 

    منهم استيفاء بشكل تراكمي ايضا الشروط د، ه، و، ز، كما يلي:
د. مقدم العرض الذي لديه عائد مالي في كل سنة من السنوات 2017،2018،2019 

   بما اليقل عن 1،000،000 شيكل بدون القيمة المضافة.
ه. مقدمي العروض الذين ارفقوا كفالة بنكية بحسب تعليمات المناقصة.

و. مقدم العرض تم تسجيله كمشترك في المناقصة بحسب التعليمات الواردة في المناقصة.
ز. مقدمي العروض الذين هم مشتغل مرخص.

مدة التعاقد مع مقدم العرض الفائز ستكون لمدة سنة مع امكانية التمديد لمدة خمسة سنوات اضافية 
في حال اي تناقض بين وثائق المناقصة وبين ما ذكر في االعالن، تكون المرجعية لوثائق المناقصة.
  مع فائق اإلحترام
 مياه رمات جان م.ض


