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فرنسا

ّ
خطوة فالس تهدد الحكومة
ت ــرت ـف ــع ف ــي ف ــرن ـس ــا حـ ــدة امل ـع ــارض ــة،
فــي الـشــارع وفــي الـبــرملــان ،على إجــراء
رئيس الوزراء ،مانويل فالس ،بتمرير
تـعــديــل قــانــون الـعـمــل اإلش ـكــالــي عبر
اللجوء إلــى املــادة  3-49من الدستور،
أي دون ت ـ ـم ـ ــري ـ ــره عـ ـ ـب ـ ــر الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة .وب ــال ــرغ ــم م ــن «ال ـث ـق ــة»
التي أبــداهــا فالس بخطوته التي من
شــأنـهــا ت ـحــديــد مـصـيــر حـكــومـتــه في
األيام املقبلة ،لكنها على األغلب تؤكد
«التفتت» في املعسكر اليساري.
وت ـن ـق ـس ــم األص ـ ـ ـ ـ ــوات امل ـ ـعـ ــارضـ ــة فــي
البرملان بــن يمني ويـســار .وقــد تمكن
ال ـطــرف األول مــن رف ــع مــذكــرة لسحب
ال ـث ـق ــة م ــن ال ـح ـك ــوم ــة ،ف ــي ح ــن فـشــل
الـيـســاريــون «امل ـعــارضــون» ،أم ــس ،في
جـمــع األصـ ــوات الـكــافـيــة لــرفــع مــذكــرة
أخــرى .ولــم يحصد اليساريون سوى
 56ص ــوت ــا ف ـقــط م ــن أصـ ــل  58صــوتــا
مطلوبًا لرفع املــذكــرة ،وقــد يعود ذلك
إلــى أن الـجـنــاح الـيـســاري «املـعــارض»
فــي الـبــرملــان يــواجــه خطر االستبعاد،
إذ أك ــد رئـيــس الكتلة االشـتــراكـيــة في
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب أن م ــن يـ ـص ـ ّـوت مــن
نواب معسكره ملصلحة املذكرة سيتم
اسـتـبـعــاده مــن «ال ـحــزب االش ـتــراكــي»،
معتبرًا أن على «املعارضني أن يدركوا
أن هـ ـن ــاك خ ـط ــوط ــا ح ـ ـمـ ــراء ال يـمـكــن
ّ
تخطيها».
وم ـ ـ ـ ــع إخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاح ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري
«املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض» فـ ــي رفـ ـ ــع ع ــريـ ـضـ ـت ــه ،ال
ّ
يصوت نوابه على
يسقط احتمال أن
املذكرة التي رفعها اليمني ،ما يمنحها
حــوالــى  236صــوتــا ،قــد تـضــاف إليها
أص ــوات أخ ــرى رافـضــة إلج ــراء فالس،
م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن سـحــب الـثـقــة من
الحكومة يحتاج إلى األغلبية املطلقة،
أي  288ص ـ ــوت ـ ــا .وم ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـب ـقــى
خ ـط ــوة ت ـص ــوي ــت ال ـج ـن ــاح ال ـي ـس ــاري
امل ـ ـعـ ــارض مل ـص ـل ـحــة م ــذك ــرة مــرفــوعــة
مــن املـعــارضــة ،خطوة «صـعـبــة» ،وفق

تستمر التحركات
المناهضة إلجراءات
الحكومة

صحيفة «لــومــونــد» الـفــرنـسـيــة .وهــو
أمر انتقده عدد من النواب اليساريني
اآلخ ــري ــن ،م ـثــل ك ــاري ــن بـيــرجـيــه الـتــي
قالت إن «اعتماد املادة  3-49هو خطأ
سـيــاســي ،لكنني لــن أص ـ ّـوت ملصلحة
مذكرة حجب الثقة» .كذلك ،فإن رئيس
ال ـج ـنــاح ال ـي ـســاري امل ـع ــارض قــد وعــد
بــرفــع املــذكــرة «ب ـقــرار جـمــاعــي» ،لكنه
أكد الحقًا أن «ال نية لديه بالتوصيت
ملصلحة املذكرة التي رفعها اليمني».
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،تـسـتـمــر الـتـحــركــات
امل ـن ــاه ـض ــة إلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـك ــوم ــة فــي
م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا .وم ــع
ّ
تصر الحكومة على أن إجراءها
ذلــك،

األخير ليس السبب في إشعال املناخ
االجتماعي ،فهذا «الحراك االجتماعي
وه ـ ــذه ال ـت ـظ ــاه ــرات ق ــائ ـم ــة ،لـكـنـهــا ال
تتطور» ،وفق ما نقلت «لوموند» عن
مصدر ّ
مقرب من الرئاسة .وبالرغم من
تجاهل الحكومة لــه ،يستمر الـحــراك
فـ ــي م ـنــاه ـض ـتــه إلج ـ ــراءاتـ ـ ـه ـ ــا .وم ـنــذ
مساء أول من أمس ،تجمع متظاهرون
مـ ــن ح ـ ـ ــراك «ن ـ ـ ــوي دوبـ ـ ـ ــو» أم ـ ـ ــام مـقــر
الجمعية الــوطـنـيــة ،إضــافــة إل ــى عــدد
من الناشطني النقابيني ،والذين أكدوا
اس ـت ـن ـكــارهــم «ل ـت ـمــريــر ف ــال ــس قــانــون
العمل بالقوة».
وكــان فالس قد برر اللجوء إلى املادة
 3-49بـ ـض ــرورة «تـطـبـيــق ال ـت ـعــديــل»،
ألن «الـ ـب ــاد ي ـجــب أن ت ـت ـق ــدم» ،وألن
«حـ ـق ــوق امل ــوظ ــف ي ـجــب أن ت ـت ـطــور».
وفي كلمته أمام النواب ،أول من أمس،
دافــع فالس عن املـشــروع الــذي «تطور
خالل شهرين» ولكنه «يبقى متماسكًا
ومتوازنًا».
لـ ـك ــن مـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــراه فـ ــالـ ــس «م ـت ـم ــاس ـك ــا
ومتوازنًا» هو دليل «ضعف» و«إنكار
للديموقراطية» بالنسبة لليساريني
ّ
املعارضني ،ما يسطر «عدم االستقرار»
ف ـ ــي م ـع ـس ـك ــر رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة،
فرانسوا هوالند ،وهو األمــر «الظاهر
مـنــذ األش ـهــر األول ــى لــرئــاسـتــه» ،وفــق
ص ـح ـي ـفــة «لـ ــومـ ــونـ ــد» .وم ـن ــذ «ب ــداي ــة
سـنــوات الــرئــاســة الخمس ،كــان هناك
فــريــق فــي الـحــزب االشـتــراكــي ال يدعم
ال ـس ـيــاســات امل ـع ـت ـمــدة» .وت ـج ـلــى هــذا
«ال ـض ـع ــف» خ ـصــوصــا م ـنــذ ال ـن ـقــاش
حـ ــول ال ـت ـعــديــل ال ــدسـ ـت ــوري املـتـعـلــق
بــإس ـقــاط الـجـنـسـيــة ف ــي ب ــداي ــة ال ـعــام،
ولـ ــم ي ـن ـتــج م ـنــه ف ــي امل ـح ـص ـلــة ســوى
«يسار مفتت» ،و«برملان مقسم» ،وما
زاد األمـ ـ ــر س ـ ـ ــوءًا ،ه ــو «امل ـ ـسـ ــار ال ــذي
اعتمد في تمرير قانون العمل» ،وفق
الصحيفة.
(األخبار)

البرازيل

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج علي نايف بزيع
(ابو منهل)
أخــوانــه الحاج رضــا واملرحومون
الحاج محمد الحاج احمد الحاج
محمود
أوالده منهل نبيل غالب
اصهرته الحاج ابراهيم بزيع
الحاج اسعد بزيع
املفتش الجمركي علي حسن
تقبل التعازي اليوم الخميس في
زبقني
االسـ ـف ــون آل ب ــزي ــع آل االس ـع ــد آل
ش ــرارة آلخليل آل جعفر آل باقي
وعموم اهالي زبقني وطربيخا
انـ ـتـ ـق ــل ال ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
املرحوم
الحاج محمد الحاج حسني ركني

ووري ج ـث ـمــانــه ال ـط ــاه ــر ال ـث ــرى
فــي الـنـجــف األشـ ــرف ي ــوم االثـنــن
2016\5\9
اوالده :هاشم ـ ـ حسني ـ ـ علي
اشقاؤه :الحاج علي ـ ـ الحاج أحمد
ـ ـ الحاج عبدالله والحاج رضا
ص ـ ـ ـهـ ـ ــراه :ح ـ ـيـ ــدر دقـ ـ ـم ـ ــاق وع ـل ــي
عواضة
اعمامه املرحومون :الحاج حسن ـ ـ
الحاج إبراهيم والحاج خليل
أخـ ــوالـ ــه :امل ــرح ــوم ال ـش ـيــخ ع ـلــي ـ ـ
امل ــرح ــوم ال ـش ـيــخ ح ـســن ـ ـ ـ ـ الـشـيــخ
أح ـمــد ـ ـ ـ امل ــرح ــوم مـحـمــد حـســن ـ ـ
ال ـحــاج مـحـمــود ـ ـ ـ ال ـحــاج عبدالله
العسيلي
تـقـبــل ال ـت ـعــازي فــي ب ـيــروت الـيــوم
الخميس  2016\5\12مــن الساعة
الرابعة حتى السادسة مساء في
مجمع هونني الخيري ـ ـ شاتيال
االسـ ـف ــون :آل رك ــن ـ ـ ـ الـعـسـيـلــي ـ ـ
يــاســن ـ ـ ـ كــركــي ـ ـ ـ دق ـم ــاق وعـمــوم
أهالي الشهابية

اليوم األخير من عهد روسيف؟

روسيف :اليوم األخير لي كرئيسة سيكون عند انتهاء واليتي الدستورية (أ ف ب)

ت ـبــدو نـتـيـجــة ال ـت ـصــويــت ف ــي مجلس
الشيوخ البرازيلي ،الــذي انعقد أمس،
على بــدء عملية إقــالــة الرئيسة ديلما
روسيف شبه محسومة .فقد أعلن 50
من أعضاء املجلس البالغ عددهم 81
تــأيـيــدهــم إط ــاق آل ـيــة إقــالــة روس ـيــف،
أي ب ـمــا ي ــزي ــد ب ـك ـث ـيــر ع ـلــى الـغــالـبـيــة
البسيطة املطلوبة ،وقدرها  41صوتًا.
ومــا لم تحصل مفاجآت ،فــإن املجلس
يتجه إلى التصويت على بدء محاكمة
روسيف بتهمة التالعب بالحسابات
ال ـعــامــة ،مــا سيعني تنحية الرئيسة
ت ـل ـق ــائ ـي ــا ملـ ـ ــدة أقـ ـص ــاه ــا  180ي ــوم ــا،
ب ــانـ ـتـ ـظ ــار صـ ـ ـ ــدور الـ ـحـ ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي
ألعـ ّضــاء مجلس الـشـيــوخ ،األم ــر الــذي
ُيتوقع حصوله في أيلول املقبل.
وق ـ ـ ّـدم ـ ــت روسـ ـ ـي ـ ــف ،مـ ـس ــاء أول مــن
أمـ ــس ،ال ـت ـمــاســا أخ ـي ـرًا إل ــى املحكمة
العليا ،طالبة منها إلغاء اآللية التي
تعتبرها بمثابة «انقالب» دستوري

«م ــن دون س ــاح» .وأعـلـنــت الرئيسة
ال ـع ـم ــال ـي ــة أن «ال ـ ـيـ ــوم األخ ـ ـيـ ــر» لـهــا
كرئيسة سيكون عند نهاية واليتها
الدستورية ،أي «فــي  31كانون األول
 .»2018وقـ ــالـ ــت« :س ــأك ــاف ــح ب ـك ــل مــا
أوتيت من قوة ،باستخدام األساليب
امل ـت ــواف ــرة وال ـقــانــون ـيــة ،ك ــل أســالـيــب
ال ـق ـت ــال» .ورأت روس ـي ــف أن نــائـبـهــا،
ميشال تامر ،الذي يتهيأ ألن يخلفها
ف ـ ــي م ـن ـص ـب ـه ــا ،كـ ـم ــا ح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤه« ،ال
يتمكنون مــن الــوصــول إلــى الرئاسة
بالتصويت الشعبي ،فيستخدمون
وسيلة اإلقالة للقيام بانتخابات غير
مباشرةُ ،يستبعد منها الشعب».
وإذا ل ـ ــم تـ ـت ــدخ ــل املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا
إليـقــاف آلية إقــالــة الرئيسة ،فــإن تامر
سـيـسـتـقــر ،ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ه ــذا األس ـب ــوع،
ف ـ ــي قـ ـص ــر ب ــان ــالـ ـت ــو الـ ــرئـ ــاسـ ــي فــي
العاصمة برازيليا ،على أن يبقى فيه
عـلــى األرجـ ــح حـتــى ع ــام  ،2018موعد

االنتخابات الرئاسية املقبلة.
وت ـص ــف روسـ ـي ــف ت ــام ــر ب ــ«ال ـخ ــائ ــن»
و«زعـ ـي ــم امل ــؤام ــرة» ض ــده ــا .ف ـهــو كــان
ي ـق ــود حـ ــزب ال ـح ــرك ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
ال ـبــرازي ـل ـيــة ،شــريــك ح ــزب ال ـع ـمــال في
ح ـك ــوم ـت ــه االئـ ـت ــافـ ـي ــة؛ وبـ ـع ــد خـمــس
س ـنــوات عـلــى «زواجـ ــه الـسـيــاســي» مع
الرئيسة العمالية ،قرر االنفصال عنها
وبدء الهجوم عليها.
فـ ـف ــي ك ـ ــان ـ ــون األول املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ف ــاج ــأ
ت ــام ــر ال ـج ـم ـيــع ع ـنــدمــا وجـ ــه «رس ــال ــة
ش ـخ ـص ـيــة» إلـ ــى روسـ ـي ــف ،قـ ــال فيها
إن الرئيسة كانت تعامله على الــدوام
بازدراء ،وكأنه «نائب رئيس صوري»،
ليعتكف بعدها في منزله في برازيليا،
ويقطع اتصاالته بالرئاسة ،ويجلس
ل ـيــراقــب الــوضــع بـصـمــت ،حـتــى بــدأت
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ح ـم ـل ـت ـهــا الـ ـش ــرس ــة عـلــى
الحكومة العمالية ورئيستها في آذار
املاضي .عندها ،قرر تامر الخروج إلى
الـ ـض ــوء ،فـسـحــب حــزبــه م ــن االئ ـتــاف
ال ـح ـك ــوم ــي ف ــي أواخ ـ ـ ــر آذار ،مــوجـهــا
ضربة قاسية إلى روسيف.
ورأى تامر ،الذي يواجه دعاوى فساد،
أن فرصته باتت سانحة لالنقضاض
ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ،ف ـلــو أراد ال ـتــوجــه إلــى
االنتخابات الرئاسية لتحقيق مراده،
فإن استطالعات الــرأي ال تعطيه أكثر
من  %2من نيات التصويت ،كذلك فإن
البرازيليني يرغبون في رحيله بنفس
مـ ـق ــدار رغ ـب ـت ـهــم ف ــي رح ـي ــل روس ـي ــف،
بحسب استطالعات الرأي أيضًا.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991
من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء اج ـه ــزة فحص
مرحالت حماية ومحوالت شدة ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 3056/تاريخ
 ،2016/3/23قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/5/27عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /35.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/5/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 876
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لـشــراء خـطــوط حماية،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 3055/تاريخ  ،2016/3/23قد مددت
ل ـغــاي ــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2016/5/27عـنــد
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/5/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 874
إعالن رقم 2/19
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ـ ـ ـ ع ــن إجـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لتلزيم اجراء التأمني على بعض سيارات
وآل ـيــات وزارة الــزراعــة ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـل ــزراع ــة لـجـمـيــع امل ـخ ــاط ــر وامل ـســؤول ـيــة
املــدنـيــة عــن االض ـ ــرار امل ــادي ــة والـجـســديــة
لعام  ،2016وذلــك في مبناها الكائن في
بـئــر حـســن ـ ـ مـقــابــل ثكنة هـنــري شـهــاب،
بتاريخ  2016/6/13الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الـخــاص العائد لهذا التلزيم والحصول
على نسخة عنه مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث.
ّ
تقدم الـعــروض بالبريد املضمون املغفل
أو بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى أن ت ـصــل إلــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في  10ايار 2016
مدير عام الزراعة باالنابة
حنا الحاج
التكليف 913
إعالن رقم 2/17
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
لـ ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ـ ع ــن اع ـ ـ ــادة إج ـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج

