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ال���ح���رب ال��م��ف��ت��وح��ة ت���ن���ذر ب���إق���رار ت��ع��دي�لات على
السلسلة وعائداتها تنعكس بصورة سلبية مباشرة
على الموظفين بمواقعهم ورتبهم المختلفة ،وتستدرج
بالمقابل تحركات نقابية وشعبية تهدّد بإشعال مواجهة
تح ّول الحرب الباردة إلى سجال عنفي لن يتأخر حتى
يتح ّول إلى مشروع انفجار ال يملك أحد السيطرة على
تداعياته.
في ظ�� ّل ما ج��رى في بعبدا في جلسة ال��ح��وار من
ف��ول��ك��ل��ور ح����واري ال ي��ق��دم وال ي��ؤخ��ر ،وم���ا تحمله
جلسة االنتخاب المق ّررة غ��دا ً من ل��زوم ما ال يلزم،
تبدو الطبقة السياسية عاجزة عن اج��ت��راح معجزة
تخرج البلد ال��ذي ي��زداد ح��رارة من التعامل البارد،
ويبدو االنقسام النيابي الحا ّد متوقفا ً على التصويت
العوني النهائي حول السلسلة ،وهو تصويت شارك
م��رة في التقرير األساسي للجنة المال والموازنة،
وشارك تاليا ً في التصويت على تشكيل اللجنة التي
ت ّم اغتيال لجنة المال وتقريرها على يديها ،كما شارك
ف��ي تقرير لجنة ال��ح��رب المفتوحة على السلسلة،
ويتوقف على تصويته النهائي مصير االستحقاقات
المقبلة ،فاالستحقاق ال��رئ��اس��ي سيكون محكوما ً
باالستحقاق االجتماعي ،وسيسهل توظيف أحدهما
في خدمة اآلخر ،وكما سيقول فريق إنّ التصويت في
شأن السلسلة يق ّرب فريقا ً إلى فريق في االستحقاق
الرئاسي ،يمكن القول إنّ االنفجار االجتماعي يقدم
خيارا ً على خيار في االستحقاق الرئاسي ،ألنه كما
ي��ق��رأ ف��ري��ق ف��ي ح��راك��ه نحو االس��ت��ح��ق��اق الرئاسي
بتق ّربه اجتماعيا ً من فريق آخ��ر ،يقرأ الكثيرون في
االنفجار االجتماعي بداية انهيار أمني يرفع أسهما ً
رئاسية ويخفض أسهما ً أخ��رى ،ويختصر مهالً قد
تحتاجها خيارات كثيرة.

الخيار العوني حاسم في ك ّل االتجاهات ،والسؤال
عن اتجاه هذا الخيار ال يزال مطروحاً؟

دعم «المستقبل» لجعجع
يدفع نحو الفراغ

تشير إلى أن حكومة تمام سالم ستملئ الفراغ الرئاسي ،وهذا
الفراغ قد يمتد حتى نهاية الصيف الحالي ،بانتظار تبلور
مؤشرات إيجابية تسهّل تمرير االستحقاق الرئاسي.

بري تسلّم تقرير السلسلة

مقررة
وسط هذه األج��واء ،فإذا كانت الجلسة النيابية ال ّ
يوم غد النتخاب رئيس للجمهورية لن يكون مصيرها أحسن
حاال ً من سابقتها ،لناحية عدم اكتمال النصاب ،فالمؤشرات
كلها تفيد بأن ال إمكان النتخاب رئيس جديد خالل ما تبقى من
المهلة الدستورية حتى  25الجاري.
ومن الواضح أن استمرار المناورات من قِبل تيار «المستقبل»
وحلفائه لن يغير في واقع جلسات مجلس النواب حتى ولو
عقد جلسات متتالية ،في وقت تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة
أن المعطيات الخارجية المؤثرة غير ناضجة لدفع األطراف
اللبنانية نحو التوافق على رئيس إجماع يحظى بدعم أكثرية
الكتل النيابية.
وي��ق��ول مصدر سياسي ب��ارز ف��ي  8آذار إن إص���رار تيار
«المستقبل» على المضي في دعم ترشيح رئيس «القوات»
اللبنانية سمير جعجع ،دليل واض��ح على أن ال مؤشرات
لحصول ت��واف��ق .وتضيف المصادر أن «المستقبل» ليس
بوارد التفريط بعالقته مع جعجع أو حتى إغضابه في غياب
أي مؤشرات خارجية للتفاهم حول الملف اللبناني ،بدءا ً من
االستحقاق الرئاسي.
وتوضح أنه طالما أن السعودية ال تدفع حلفاءها للسير
بمرشح توافقي ،فتيار «المستقبل» سيواصل اللعب في الوقت
الضائع ،وهو ما يعني أن األمور ستبقى «تجرجر» ليس فقط
حتى  25أيار الجاري ،بل إلى فترة قد تمتد ألشهر عدة.
وتشير المصادر إلى أن «الكباش» األميركي ـ الروسي
حول األزمة األوكرانية وانسحاب هذا «الكباش» على القضايا
الخالفية األخرى بدءا ً من األزمة السورية ،انعكس سلبا ً على
إمكان حصول تفاهم دولي ـ إقليمي حول الوضع في لبنان.
المرجح في الفترة
وتضيف أن استمرار هذا «الكباش» ،وهو
ّ
القريبة سيصعّ ب من إنضاج الظروف الخارجية لمساعدة
األطراف اللبنانية في التوافق على رئيس جديد.
ولذلك تؤكد المصادر أن هذه المعطيات الداخلية والخارجية

إلى ذلك ،تسلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس تقرير
اللجنة النيابية حول سلسلة الرتب والرواتب ،وبادر فورا ً إلى
إرسال نسخة عنه لهيئة التنسيق النقابية ،وكذلك عكف على
درسه لوضع المالحظات عليه.
وب��دوره ،باشر وزي��ر المال علي حسن خليل على درسه
أيضا ً مقارنا ً تقرير اللجنة بمشروع اللجان المشتركة ومشروع
الحكومة السابقة.
وبحسب مشروع اللجنة الجديد ،فإن الكلفة خ ّفضت إلى
حوالى ألف و 800مليار ليرة بتخفيض عن مشروع اللجان بما
يزيد على  600مليار ،وبزيادة حوالى  200مليار عن مشروع
الحكومة السابقة.

مضمون التقرير

وأب��رز ما ينص عليه مشروع اللجنة ،زي��ادة ضريبة الـ
 T.V.Aعلى كل السلع من  10إلى  11في المئة ،وعلى
األجهزة الخلوية والقريدس والكافيار واستيراد المركبات
البرية المستعملة وغير المستعملة من  10إلى  15في المئة،
وزيادة الرسم الجمركي خمسة في المئة على الهاتف الخلوي
والدراجات وبعض المواد غير األساسية (الكماليات) ،وزيادة
الرسم الجمركي واح��د في المئة على عدد كبير من السلع
والمواد الغذائية والحديد ،وكذلك زيادة رسم اإلسمنت ستة
آالف ليرة على الطن ورفع الرسوم على التبغ  135في المئة
والتنباك  43في المئة وأصناف المعسل  31في المئة ،ووضع
ضريبة على المسافرين  75ألف ليرة.
وفي ما خص األمالك البحرية ،لم تتضح كثيراً ،بينما بقيت
فوائد أرباح المصارف والشركات العقارية.
وينص تقرير اللجنة أيضا ً على إلغاء المفعول الرجعي الذي
كانت أقرته الحكومة السابقة من تاريخ  ،2012/7/1وتقترح
أن يبدأ مفعول السلسلة من  .2014/7/1كذلك يلغي التقرير
درج��ات المعلمين ،إضافة إلى تخفيضات في أرق��ام اللجان

المشتركة حول ال��زي��ادات لرواتب الموظفين والعسكريين
وإعادة النظر في المنح المدرسية ،وأدخلت اللجنة تخفيضات
على الغرامات شأن المخالفات البحرية والضرائب على األرباح
للمصارف والشركات العقارية.
وبحسب أوس��اط عين التينة ،فإن الرئيس بري سينتظر
بضعة أي��ام ل��درس السلسلة ،ليصار بعد ذلك إلى الدعوة
ويرجح أن تكون الدعوة األسبوع
لجلسة عامة إلق��راره��ا،
ّ
المقبل.

هكذا ف ّكر العدو ،وعلى أساسه تقدمت شخصيات وتشكلت
«ق��وى» تريد اإلف��ادة من ه��ذا الناتج المفترض للعدوان،
كما نشأت تحالفات عدة على هذا األس��اس وت ّ
وزعت أدوار
مرجوة ،غير أنّ هذه
ووظائف عدة كي تعبّر عن هذه اللحظة ال
ّ
اللحظة لم تأتِ ولم تتشكل ،وهذا ما جعل هذه «القوى» التي
تشكلت تعاني ما تعانيه من انقسامات وانشقاقات والبحث
عن تحالفات تمنحها إمكانات جديدة في مواجهة الدولة
ذاتها ،حتى وصل األمر إلى إنجاز تحالفات تحاكي عناوين
محرمة على مستوى ال��وج��دان الجمعي ل��دى السوريين،
ّ
ونعني تحديدا ً التحالفات التي نشأت مع العدو الصهيوني
ذاته!
يؤسس لخريطة قوى،
«الناتج االفتراضي» للعدوان كان
ّ
بالتالي لخريطة سياسية جديدة على مستوى الداخل

يمر ،وإنما نشأ
السوري ،غير أنّ هذا الناتج لم يكن ،ولم ّ
ناتج جديد مغاير تماما ً لم يكن في حسبان أطراف العدوان،
إذ إنّ الدولة لم تسقط ،والفريق الوطني الذي قاد الدولة
في مواجهة هذا العدوان ظ ّل صامداً ،وتجلّى المشهد في
رئيسياته األساسية على أ ّنه محاولة استعمارية لتفكيك
الدولة وتذريرها وشرذمتها ،وهو األمر الذي أضحى جليا ً
جداً ،وواضحا ً لماليين السوريين.
الدولة تصمد ،والفريق الوطني الذي قاد هذا الصمود يثبت
جدارته مجدداً ،متمثالً ومختزال ً برأس هذا الفريق ،ونعني به
السيد الرئيس بشار األسد ،فالمعركة في إحدى رئيسياتها
بحد ذاته جعله يتقدم أكثر
كانت تستهدفه شخصياً ،وهذا
ّ
على مستوى خريطة الوطن ،ويتجاوز المعنى السياسي
الضيّق لدوره كرئيس للدولة ،أو حاكم لها ،باعتبار أنّ قيادته

ث��ال��ث ال��رس��ائ��ل ه��ي أن��ه م��ا ك��ان ممكنا ً
لهذا الجمع أن يلتئم ،وبهذا المستوى من
التحضير والتنظيم وبمشاركة تنظيمات
وتيارات متباينة في ال��رؤى والتوجهات،
لوال أن قضية فلسطين بكامل عناوينها هي
القضية الجامعة والعابرة لمك ّونات األمة
وقارات الدنيا .وحين تكون فلسطين قضية
ج��ام��ع��ة ،تصغر أم��ام��ه��ا مختلف الغرائز
والعصبيات ،وتخسر دع���وات االح��ت��راب
األه��ل��ي والتحريض الطائفي والمذهبي
والعرقي ،وبالتالي تصبح فلسطين بوصلة
للوحدة والتماسك ،ب��ل بوصلة للحرية
والكرامة والتحرير والتقدم أيضاً.
رابع الرسائل هي أن هذا المنتدى هو جهد
ٍ
جهد محلي أو عربي أو دولي
متكامل مع كل
ألج��ل األس��رى وفلسطين ،وأن نجاحه في
تنفيذ توصياته مرهون بقدرته على ترسيخ
هذا التكامل وتطويره وتعميقه رأسيا ً (داخل
ك��ل مجتمع) وأفقيا ً (على مستوى األم��ة
والعالم).
خامس هذه الرسائل أنّ انعقاد منتدى
الهيئات الداعمة لقضية األسرى في بيروت

للمعركة جعلته يتجاوز هذه المعاني ،كي تنشأ مفاهيم
وعناوين أخرى أكثر تأثيرا ً واتساعا ً لدى السوريين ،جميع
السوريين ،حتى أولئك الذين أُخذوا في لحظة معينة وكانوا
في الصفوف األخرى.
من هنا يمكننا القول بأنّ ناتج الدور الذي لعبه الرئيس
بشار األسد ،من خالل مواجهته هذا العدوان ،وصموده في
بحد
وجهه ،باعتبار أ ّنه خاض المعركة قائدا ً لها ،وكان هو
ّ
ذاته أحد أه ّم أهداف العدوان الرئيسية ،وباعتبار أنّ ناتج
المعركة جاء لمصلحته ،هذا كله أ ّمن له أدوات جديدة ،جعلته
حول ناتج الدور
القامة األولى لدى غالبية السوريين ،فقد ت ّ
الذي لعبه ،وناتج الصمود المذهل له ،إلى معنى فريد من
معاني ترسيخ مفهوم الذات في منتج الصمود ور ّد العدوان.

أسير ،بل إن هذه االستراتيجية تشكل توجها ً
لمسيرة تراكمية تساهم في إحكام العزلة
على العدو إقليميا ً وعالميا ً وهي عزلة تتبّدى
اليوم في أكثر من جهة من جهات األرض
األربع.
سابع ه��ذه الرسائل هي اختيار عنوان
قضية األسرى اليوم ،كغيره من العناوين
م��ث��ل ح��م��اي��ة ال��ق��دس وم��ق��دس��ات��ه��ا ،وح��ق
العودة ،وإزالة المستعمرات ،وهدم الجدار
العنصري ،وكسر الحصار على غزة ،وإنهاء
التمييز العنصري ،هو تأكيد على القضية
األساس وهي قضية فلسطين بما هي قضية
تحرير أرض وعودة شعب وإسقاط المشروع
الصهيو – إمبريالي المتربص بسائر أقطار
األمة من أقصى المحيط إلى أقصى الخليج.
فالعنوان الرئيسي لهذا المنتدى ولسواه
من الملتقيات ،كان وسيبقى فلسطين طريقا ً
لحرية األم��ة وتقدمها ووحدتها ،وإحقاق
الحق لشعبها.
ثامن هذه الرسائل أن أي تحرك سياسي
أو إعالمي أو ثقافي أو قانوني أو شعبي أو
اجتماعي لإلفراج عن األسرى ال يقلل البتة من

عبود
خالد ال ّ

في معاهدة حظر االنتشار النووي تم االتفاق على عقد
جولة المحادثات النووية في نيويورك.
وكان من المقرر أن تعقد هذه الجولة من المحادثات في
فيينا.
من جانبه ،أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف أنّ المحادثات السياسية لصياغة النص الشامل
لالتفاق مع الدول الست ستبدأ األسبوع المقبل ،معتبرا ً
أنّ التوصل إلى نتيجة يتوقف على ُحسن نية الجانب
الغربي.
وخالل مؤتمر صحافي مع نظيره األرميني في طهران،
أشار ظريف إلى إمكانية تمديد موعد الستة أشهر الذي
حدده اتفاق جنيف النووي ،وقال إنّ مفاوضات إيران
والمجموعة السداسية تجرى ضمن برنامج يستمر لعام

كامل هذه الصفقة الموقعة مع دمشق
لتوريد الطائرات عام .2016
ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب
من شركة «روس أوبورون إكسبورت»
التي تدير تصدير األسلحة الروسية
إل���ى ال���خ���ارج ،أن دم��ش��ق ستستلم
بحلول نهاية العام الحالي  9طائرات،
وف���ي ع��ام��ي  2014و 2016سيتم
تسليمها  12و 15طائرة على التوالي،
وفق العقد الموقع في كانون األول عام
 2011والذي ينص على تزويد دمشق
بـ 36طائرة.

وفي السياق ذاته ،أكد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا
غريب مساء أم��س أن الصيغة المطروحة من قِبل اللجنة
النيابية هي صيغة استفزازية .وقال« :إنهم يعترفون بالحقوق
ويصرون على سرقتها» .أضاف« :شاؤوها حربا ً فلتكن».

«ميني حوار» في بعبدا

ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،عقدت ف��ي قصر بعبدا ال��ذي حاصرته
نيران حرائق بطشاي ،جلسة الحوار األخيرة في عهد رئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان ،وذلك «بمن حضر» إذ غاب
عنها معظم األقطاب ،خصوصا ً أقطاب  8آذار باستثناء الرئيس
بري.
وفيما لم يحدّد سليمان موعد جلسة جديدة ،ألن  25أيار
الجاري هو الموعد الدستوري لتركه قصر بعبدا وانتهاء
واليته ،ال يُستبعد أن يبادر رئيس المجلس في مرحلة الحقة
إلى الدعوة النعقاد هيئة الحوار ،خصوصا ً إذا طال الفراغ في
رئاسة الجمهورية.
حولت جلسة الحوار أمس إلى ما يشبه «المجامالت»
وقد ت ّ
من قِبل بعض الحاضرين تجاه الرئيس سليمان .قبل وقت
قصير من انتهاء واليته ،أشاد سليمان بما توصلت إليه
جلسات الحوار منذ عام  ،2006وما آلت إليه األمور عبر
طاولة الحوار ،خصوصا ً ما وصفها بـ«اإلنجازات التي
تحققت ومنها إع�لان بعبدا» .وتوقف عند ما نسب إلى
مصار إيرانية من أن «الحدود اإليرانية تصل إلى البحر
المتوسط» ،فحاول التناغم مع بعض األصوات المعروفة
التوجه ،إذ أبلغ الحضور أنه سيستدعي السفير اإليراني
ّ
في بيروت غضنفر ركن أبادي لالستيضاح منه عن حقيقة
هذه التسريبات!
وأكد البيان الختامي للجلسة التي استمرت لساعتين أهمية
استمرار عمل هيئة الحوار كسبيل لتالقي النزاعات وضرورة
ترسيخ منطق الحوار ،داعيا ً إلى مواصلة البحث للتوافق
على استراتيجية دفاعية .كذلك شدد على أهمية تطبيق اتفاق
الطائف واحترام االستحقاقات الدستورية الرئاسية والنيابية
وت ّ
جنب الفراغ في موقع الرئاسة األولى.

واح��د ،ويمكن أن تستمر حتى كانون األول من العام
الحالي.
ووصل إلى العاصمة اإليرانية طهران فريق من مفتشي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة نائب مدير الوكالة
(ماسيمو ابارو).
وأجرى الفريق محادثات تقنية مع خبراء منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية حول مجمع أراك للماء الثقيل.
ومن المقرر أن يتفقد الفريق منجم ساغاند لليورانيوم
ومحطة أردك��ان إلنتاج الكعكة الصفراء قبل أن يرفع
تقريرا ً لمجلس محافظي الوكالة ،وذلك في إطار اتفاق
وقعته إيران مع الوكالة في تشرين الثاني الماضي.
وستجري إيران والوكالة الذرية جولة من المحادثات
بعد نحو  10أيام في فيينا.

تبنت ر�سمي ًا خطف تلميذات نيجيريات من �سكنهن المدر�سي
أولوية القانون األساسي لتحرير األسرى،
وتحرير األرض ،وهو قانون المقاومة ،فمن
اعتقله المحتل بالقوة ال يستعيد حريته
إال بالقوة ،فالعين بالعين والسن بالسن
واألسير باألسير.
لهذا المنتدى رسائل عدة ل ّ
عل من أبرزها
أن لقاء العشرات من أبناء فلسطين المحتلة
بأشقائهم الموزعين ف��ي ال��ش��ت��ات ،ومن
أبناء أمتهم بمختلف أقطارهم وأجيالهم
وانتماءاتهم ،ومن أحرار العالم وقاماتهم
المضيئة كقامة ذل��ك الضمير األميركي
اإلنساني المتوهج ،رامزي كالرك ،ابن الـ
 87سنة الذي جاء من نيويورك ليمضي
في بيروت والجنوب يومين تضامنا ً مع
األس���رى ،ح��ام�لاً ف��ي ي��ده مشعل الحرية
بعدما ّ
دنست سياسة إدارته تمثال الحرية
في مدينته.
تتحول إلى
رسائل ثمان أطلقها المنتدى ل
ّ
وصايا يحملها ّ
كل صاحب ضمير في األمة
والعالم.

معن ّ
بشور

«بوكو حرام» تحتجز ثالثة هولنديين
تبنت جماعة بوكو ح��رام النيجيرية أمس خطف
أكثر من مائتي تلميذة من مدرسة شمال شرقي البالد
وه��ددت «ببيعهن» ،في حين خطف مسلحون ثالثة
هولنديين يعملون في مناطق إنتاج النفط جنوب
نيجيريا.
وق��ال زعيم الجماعة أب��و بكر شيكاو ف��ي شريط
مصور «خطفنا فتياتكم» ،مشيرا ً بذلك إلى  276تلميذة
تعرضن للخطف قبل ث�لاث��ة أس��اب��ي��ع م��ن سكنهن
المدرسي في مدينة شيبوك بوالية بورنو.
وده��م مسلحون السكن وقاموا بنقل الفتيات إلى
مكان يعتقد أن��ه داخ��ل أح��راش قريبة من شيبوك.
وتمكنت  53من المخطوفات من الفرار من خاطفيهن،
في حين ال تزال  223قيد االحتجاز.
وق���ال م��س��ؤول جماعة ب��وك��و ح���رام ف��ي الشريط
الذي تبلغ مدته  57دقيقة إنه «سيبيع» التلميذات
المخطوفات في السوق ،على حد تعبيره.
وبرر شيكاو  -الذي ظهر في الشريط بزي عسكري
وحوله مسلحون ملثمون وعربة عسكرية  -خطف

�أميركا تك ّثف ( ...تتمة �ص)1
ميدانياً ،أفادت مصادر ميدانية عن
سيطرة الجيش السوري على المليحة
ف��ي ان��ت��ظ��ار اإلع�ل�ان ع��ن ذل��ك بشكل
رسمي ،وأفاد المصدر أن الجيش تمكن
في وقت الحق من فجر يوم أمس من
السيطرة على جميع أح��ي��اء البلدة
التي تعتبر مركزا ً حيويا ً للمسلحين،
فيما تقوم وحدات الجيش بمالحقة من
تبقى منهم.
وقد سجل فرار جزء من المسلحين
باتجاه زبدين والقرى الواقعة لجهة
الشمال ،فيما انتشر آخرون في شوارع

غريب :صيغة استفزازية

ظريف ي� ّؤكد ( ...تتمة �ص)1

منتدى بيروت( ...تتمة �ص)1
في أيار  2014هو تنفيذ لقرار أتخذه الملتقى
العربي الدولي لنصرة األس��رى ،الذي عقد
في العاصمة الجزائرية في تشرين الثاني
 ،2010والذي حالت التطورات المتسارعة
داخ��ل العديد م��ن األق��ط��ار ،باإلضافة إلى
الرحيل الباكر لرئيسه المناضل عبد العزيز
السيد ،دون انعقاده قبل اليوم.
من هنا يك ّرس هذا االنعقاد أهمية روح
المتابعة التي تسكن المبادرين لعقد ذينك
الملتقى والمنتدى ،انطالقا ً من إدراك هؤالء
أن إح��دى أكبر الثغر ف��ي عملنا الشعبي
والرسمي ،المحلي والعربي والدولي ،تكمن
في غياب روح المتابعة أو حتى انعدامها.
سادس هذه الرسائل هي أنّ هذا المنتدى
شكل خطوة على طريق بناء شبكة عربية
وعالمية مساندة ألس��رى الحرية تعتمد
استراتيجية عمل واض��ح��ة على الصعد
السياسية والقانونية واإلعالمية والتعبوية
واالجتماعية يمكن أن تكون داعمة لحركة
المقاومة في األمة وحاضنة لنهجها وخيارها
لتحرير األسرى واألرض معا ً فحين ال تتحرر
األرض يبقى كل مواطن مشروع شهيد أو

مصادر هيئة التنسيق:
التقرير محبط وصاعق

وف��ي أول تعليق لمصادر هيئة التنسيق على مضمون
تقرير اللجنة النيابية ،أنها تعكف على إع��داد المالحظات
على التقرير ،تمهيدا ً الجتماعها عصر اليوم لتقرير الموقف من
التقرير والتحرك النقابي.
لكن المصادر أكدت أن القراءة األولية لما تض ّمنه التقرير
جاءت صاعقة ومحبطة للهيئة ،بسبب التخفيضات المخيفة
التي ال يمكن السكوت عنها أو تمريرها .أضافت إن اللجنة
النيابية التي قررت مسبقا ً «تشحيل» ألف مليار ليرة من أرقام
السلسلة ،قامت بتخفيضات كبيرة على الدرجات والحقوق
المتوجبة للمعلمين والموظفين والعسكريين في مقابل زيادة
ال��دوام الرسمي وساعات التعليم ،مشيرة إلى أن الزيادات
للمعلمين ال تتجاوز الـ  22في المئة .كذلك عمدت اللجنة إلى
إلغاء المفعول الرجعي ،بل إنها لجأت إلى مفعول الحق عبر
اقتراح االستفادة من السلسلة اعتبارا ً من بداية شهر تموز
المقبل .والحظت المصادر أن اللجنة أجرت تخفيضات على
ضرائب األرب��اح التي كانت مقترحة من اللجان المشتركة
على المصارف والشركات المالية والعقارية ،كذلك خفضت
الضريبة على المخالفات البحرية إلى أقل من  70مليار ليرة،
اعتبارا ً من العام المقبل.
وأكدت المصادر أن هيئة التنسيق لن تقبل تحت أي ظرف
لهذه التغييرات الجذرية ،لذلك فهي لن تسمح بتمرير االنقالب
سيقرر النزول إلى
على الحقوق .إذ قالت إن اجتماع اليوم
ّ
الشارع مجدداً ،وقد تدعو إلى اإلض��راب العام يوم بعد غد
الخميس.

الرئي�س الأ�سد ( ...تتمة �ص)1

ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ،وأشارت إلى أن «ﺍﻹﺋﺘﻼﻑ»
ﻟﻦ ﻳﻤﻨﺢ ﺣﺼﺎﻧﺎﺕ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻖ
ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﺒﻨﻰ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ.
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر أن واشنطن
قررت «ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﺘﺎﻛﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  27ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﻟﻴﺼﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ إل��ى  287ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً،
إضافة إلى تعزيز ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺩﻋﻤﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ».
وكانت مصادر «االئتالف» أشارت
في وقت سابق إلى أن «زي��ارة أحمد
الجربا ألميركا ستركز على البحث في
إطار دعم تدريجي وفاعل للمعارضة
السورية» .وأكدت أن «لقاءات الجربا
ف��ي الكونغرس ستشمل السناتور
الجمهوري جون ماكين ،والسناتور
الجمهوري ب��وب ك��ورك��ر ،وه��م��ا من
أه��م الداعمين ،كما سيلتقي رئيس
لجنة الخدمات العسكرية كارل ليفن،
ورئيس لجنة العالقات الخارجية بوب
مانينديز ،والسناتور جايمس أنيهوف،
وقيادات من كال الحزبين الجمهوري
والديمقراطي في مجلسي الشيوخ
وال��ن��واب مثل أري��ك كانتور وستيني
هوير ،إضافة إلى شخصيات أخرى
فاعلة في لجنة االعتمادات والعالقات
الخارجية ،أما على مستوى اإلدارة،
فإلى جانب كيري ،سيكون للجربا
اجتماعات
مهمة ف��ي وزارة الدفاع
ّ
األميركية البنتاغون مع مسؤولين
ف��ي هيئة األرك���ان ،ق��د تشمل رئيس
الهيئة مارتن ديمبسي ،كما سيلتقي
مسؤولين في البيت األبيض».
يأتي ذلك في وقت ذكرت صحيفة
«كوميرسانت» الروسية في عددها
أم���س ،أن روس��ي��ا تخطط لتسليم
سورية أول دفعة من طائرات التدريب
والقتال «ياك »-130بحلول نهاية
العام الحالي ،كما أنها تسعى لتنفيذ
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البلدة وأزقتها يشتبكون مع وحدات
الجيش بعمليات ك��ر وف��ر .وأض��اف
المصدر إن فرق الهندسة ستبدأ عملها
اب��ت��دا ًء م��ن ال��ي��وم لتفكيك العبوات
والمتفجرات من مخلفات المسلحين.
وك��ان الجيش السوري تقدم على
ثالثة محاور وأحكم السيطرة على
قلب المدينة ،حيث وصل إلى ساحتها
وسيطر على مبنى البلدية والساحة
ومبنى الدفاع الجوي.
إلى ذلك ،نفذت وحدات من الجيش
عمليات استهدفت مسلحين في جوبر

الفتيات بأنهن يتلقين التعليم في مدارس غربية ،وقال
إن «التعليم الغربي» في نيجيريا يجب أن ينتهي.
ووفقا ً لمصادر ،فقد أش��ار رئيس بوكو ح��رام عن
المخطوفات باعتبار أنهن «إم��اء» .وتحدثت تقارير
غير مؤكدة في مدينة شيبوك عن أن المخطوفات نقلن
عبر الحدود إلى تشاد والكاميرون ،إذ تم بيعهن كرقيق
مقابل  12دوالرا ً للفتاة الواحدة.
يشار إلى أن حادثة الخطف أثارت إدانات داخلية
وخارجية ،وطلب الرئيس النيجيري غودالك جوناثان
دعما ً دوليا ً لتحرير الفتيات.
في السياق نفسه ،أك��د الجيش النيجيري أمس
خطف ثالثة هولنديين يعملون في شركة بمنطقة
الدلتا جنوب نيجيريا الغني بالنفط الذي تنشط فيه
شركات دولية كثيرة.
وق��ال متحدث عسكري إن الهولنديين الثالثة -
وهم رجالن وامرأة  -خطفوا أول أمس أثناء زيارتهم
مستشفى بنته ش��رك��ة «ش��ي��ف��رون» ومنظمة غير
حكومية ،مضيفا ً أن المخطوفين لم يكن معهم حراس.

�إعالنات ر�سمية
وخ��ان الشيخ وع���درا وم���زارع دوم��ا
وجيرود وداريا في ريف دمشق.
وفي حلب ،واصل الجيش تقدمه في
الليرمون بعد تطهير عدد من األبنية
وسيطر على ع��دد من الكتل الواقعة
شمال ضاحية غربي ال��زه��راء ،فيما
ن��ف��ذت وح��دات��ه عمليات ف��ي محيط
المدينة الصناعية بالشيخ نجار
وبالقرب م��ن معمل السيف ومبنى
الزراعة ومحيط سجن حلب المركزي
وق��رى م��ارع وت��ل رفعت والكاستيلو
والشيخ سعيد.

اعالن تلزيم
شراء حواسيب لزوم إدارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��ن يوم
الثالثاء الواقع فيه السابع والعشرين من
شهر أي��ار من العام ألفين وأربعة عشر،
تجري مديرية الجمارك العامة في مركزها
الكائن في ساحة ري��اض الصلح ـ بناية
البنك العربي ـ الطابق ال��س��اب��ع ،دائ��رة
الشؤون المالية ـ استدراج عروض لشراء
حواسيب لزوم اإلدارة.
التأمين المؤقت /2.000.000/ :ل.ل.
(فقط مليونين ليرة لبنانية).
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه من دائرة الشؤون المالية
ـ مديرية الجمارك العامة.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى الدائرة
المذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من يوم
االثنين الواقع فيه السادس والعشرين من
شهر أيار من العام ألفين وأربعة عشر.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم المذكور
أعاله يوم عطلة رسمية ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدا ً لجلسة التلزيم.
مدير الجمارك العام باإلنابة
شفيق مرعي
التكليف 768
إعالن تلزيم
مشروع حفر بئر استقصائية في مشتل
الدبية ـ قضاء ال��ش��وف ـ محافظة جبل
لبنان لزوم وزارة الزراعة ـ المديرية العامة
للزراعة
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
فيه الثاني من شهر حزيران  ،2014تجري
إدارة المناقصات في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ الصنايع ـ
بيروت ،لحساب وزارة الزراعة ـ المديرية
العامة للزراعة ـ مناقصة تلزيم مشروع
حفر بئر استقصائية في مشتل الدبية ـ
قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان.
ـ التأمين المؤقت :عشرة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ العارضون المقبولون :المتعهدون

المصنفون وفقا ً ألحكام المرسوم رقم 9206
ت��اري��خ  1968/1/18وت��ع��دي�لات��ه في
الدرجة الثانية على األقل من الجدول رقم
 5لتنفيذ صفقات حفر اآلبار والتحري عن
المياه الجوفية بطريقة الروتاري.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من رئيسة مصلحة الديوان
في وزارة الزراعة ـ الكائنة في منطقة بئر
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب الطابق
الثالث.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
طبق األصل
المدير العام إلدارة المناقصات
منذر حسن
جان العليّة
التكليف 763
رقم العقار 1047
المنطقة تمنين التحتا
أصحاب الحق صالحة زين أمين السيد
وزينب حسين مرتضى
إن لجنة االستمالك االبتدائية في البقاع
تبلغكم ال��م��رس��وم رق��م  17444تاريخ
 2006/7/11وتدعوكم إلى جلسة في
مكتبها الكائن ف��ي س��راي زحلة الطابق
الثاني الساعة  12من يوم الجمعة الواقع
في  2014/6/6وينبغي إع�لام اللجنة
ع��ن أص��ح��اب الحقوق وف��ق�ا ً للمادة 105
م��ن ق��ان��ون االستمالك مصحوبين بسند
التمليك أو إف���ادة عقارية حديثة وذل��ك
لتقرير التعويض أو نزع الملكية وبحال
عدم حضوركم تجري المحاكمة غيابيا ً وفقا ً
لألصول.
رئيس لجنة االستمالك
االبتدائية في البقاع
القاضي طنوس مشلب
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لمسح وتنظيف ع��وازل
أعمدة خطوط النقل  66ك.ف .و 35ك.ف.

وال��م��ح��ط��ات الرئيسية ال��واق��ع��ة ضمن
استثمار القاديشا ،وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ خمسون ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  26أيار  2014الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 745
تبليغ إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة ـ الرئيسة
سنتيا قصارجي
إل��ى شفيقة ودي���ب إب��راه��ي��م القاضي
المجهولي محل اإلقامة
ي��ن��ف��ذ دي���ب فيليب ال��دب��س ضدكما
بالمعاملة رقم  2014/226حكم الغرفة
االب��ت��دائ��ي��ة األول����ى ف��ي ال��ب��ق��اع ،أس��اس
 2013/496ق��رار  2013/228تاريخ
 2013/12/09القاضي باعتبار العقار
 /404/دير الغزال غير قابل للقسمة عينا ً
وطرحه للبيع بالمزاد العلني للعموم على
أن يعتمد الثمن المحدد من قبل الخبير
أساسا ً للطرح بالمزايدة األولى.
وعليه تدعو هذه الدائرة المنفذ عليهما أو
من يمثلهما قانونا ًللحضور إليها لتبلغ اإلنذار
وطلب التنفيذ ومرفقاته من المستندات،
علما ً بأن التبليغ يتم قانونا ً بانقضاء مهلة
عشرين يوما ً من نشر هذا اإلع�لان ،ويصار
بعد انقضاء هذه المهلة ومهلة اإلنذار البالغة
خمسة أي��ام إل��ى متابعة التنفيذ بحقهما
أصوالً ،وإذا لم يتخذا محل إقامة ضمن نطاق
هذه الدائرة فيتم إبالغهما جميع األوراق في
قلم الدائرة عمالً بالمواد  402و 449و837
أصول مدنية.
مأمور التنفيذ
محمد أبو حمدان

