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حمليات � /إعالنات
الأ�سد ون�صراهلل ( ...تتمة �ص)1

اإلقليمي والمحلي لفريق الرابع عشر من آذار بين إعالن العداء لإلرهاب
باعتباره التحدّي األب��رز ال��ذي يواجه لبنان والمنطقة ،وفي المقابل
الوقوف واالصطفاف ضمن معادلة هذا اإلرهاب بجعل العداء لسورية
والمقاومة أولوية تتقدم كثيرا ً من األحيان على العداء لإلرهاب نفسه.
وتوجه حردان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ،منطلقا ً من الغياب
الحكومي والمجلسي في ظ ّل الفراغ الرئاسي ،ليناشده المبادرة إلحياء
إط��ار الحوار الشامل .ووفقا ً لمصادر حزبية فالمبادرة التي أطلقها
حردان ،تسعى لفتح ك ّوة ضوء في مناخ العتمة الذي يخيّم على البالد،
ليكون هناك مكان يلتقي فيه الفرقاء الذين يتحاورون بالمف ّرق من
دون نتيجة في حوار شامل ،يكون صمام أمان ومالقاة لالستحقاقات
حتى لو لم ينتج مباشرة حلوالً ألزمات يعرف الجميع أنها مستعصية
وترتبط بالكثير من المعادالت الخارجية.

السعودية لم تتخذ قرار إقالة الحكومة

لم تتخذ السعودية قرارا ً بإقالة حكومة الرئيس تمام سالم ،لكنها تهدّد بذلك
البتزاز العماد ميشال عون وحزب الله ،الذي يعتبر أ ّنه ليس من مصلحة أيّ
من الفرقاء السياسيين اللبنانيين تعطيل الحكومة .وأك��دت مصادر رئيس
الحكومة تمام سالم لـ«البناء» أن ال حلحلة حتى اللحظة لألزمة الحكومية».
ولفتت المصادر إل��ى «أن مقاربة آلية عمل الحكومة ستكون بعيدة عن
التعطيل».

حردان :لبنان ينتظر
مبادرة من بري

وفي ظ ّل هذه األج��واء الملبّدة ،مع تفاقم األزم��ة الحكومية واألج��واء التي
تتحدث عن استقالة الرئيس س�لام ،لفت رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان إلى أنّ لبنان في هذا الزمن الصعب ،ينتظر من
يحصن
رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة للحوار الشامل ،بجدول عمل
ّ
االستقرار في لبنان ،ويساهم في مالقاة االستحقاقات الواجب مالقاتها.
وتوجه ح��ردان خالل إحياء الحزب السوري القومي االجتماعي الذكرى
السنوية الـ 66الستشهاد باعث النهضة أنطون سعاده ،إلى فريق  14آذار قائالً:
«المسؤولية يتح ّملها من يريد الرقص في مواقفه السياسية غير الواضحة،
فيقول إنه ض ّد اإلرهاب ويقف إلى جانب معادلة اإلرهاب ،كيف يوفق بين هذين
األمرين ،كفوا عن الرقص السياسي ،ال تستغبوا شعبنا ،تح ّملوا مسؤولياتكم
تجاه هذا العدوان اإلرهابي الهمجي البربري ،قفوا صفا ً واح��دا ً إلى جانب
الجيش والمقاومة لكي ننتصر متكئين على الرؤية الواحدة للمخاطر التي
تحدق ببالدنا».
ودعا حردان ،على رغم ك ّل ذلك« ،فريق  14آذار إلى كلمة سواء في ما بيننا
لننخرط جميعنا في مواجهة اإلرهاب ،وفي تعزيز األمن واالستقرار ،وتعزيز
قدرات الجيش واألجهزة األمنية ،وفي إعادة الحياة إلى مؤسساتنا الدستورية،
إلى الحكومة والمجلس النيابي ،فتعطيل المؤسسات تعطيل لمصالح الناس ،ال
سيما أنّ هذا التعطيل لم ولن يقدّم أو يؤخر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
إننا نريد انتخاب هذا الرئيس اليوم قبل الغد ،ونريده رئيسا ً لك ّل اللبنانيين،
حاميا ً للدستور ،حريصا ً على تعزيز وحدة لبنان ،محتضنا ً للمقاومة ،وقادرا ً
على إدارة الحوار بين القوى السياسية لهدم الحواجز بينها وإلصالح ما فسد
من أنظمتنا وقوانيننا وفي طليعتها قانون االنتخابات النيابية» .وشدد على
«أن الدولة المركزية القوية والعادلة وحدها ضمانة وحدة لبنان وضمانة
قوته ،وك ّل البدائل األخرى من فيدرالية أو ما شابه هي صيغ مد ّمرة لمشروع
الدولة الواحدة وللبنانيين جميعاً».

السيد يضرب في الصميم
محاوالت السعودية تشويه صورة المقاومة

ودعا األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تيار المستقبل إلى «أن
ينزل من برجه العاجي ،ويذهب ويلتقي هو وتكتل التغيير واإلصالح» ،لمناقشة
الملفات والمطالب في شك ٍل مباشر ،محذرا ً من أن «الذي يهدّد باالستقالة يأخذ
البلد إلى فراغ» .واستغرب خالل كلمة ألقاها عبر الشاشة أول من أمس في حفل
«تخريج أبناء الشهداء  -جيل الشهيد علي أحمد يحيى» ،كيف أنه «بدل أن
نذهب إلى معالجات جادة ،يحدث تلويح بالفراغ تهديد بأن رئيس الحكومة
يستقيل» ،سائالً عن الهدف من هذا التلويح؟ ورأى أن «الحل الوحيد أمام القوى
السياسية ،خصوصا ً تلك المشاركة في الحكومة ،أن تتحدث مع بعضها»،
وقال« :كلنا يريد لهذه الحكومة أن تستمر ،ألنه طالما ال يوجد رئيس جمهورية
ال يوجد خيار آخر ،نريد لهذه الحكومة أن تعمل ،ال نريد لهذه الحكومة أن تسقط،
ال تسقطوها بأيديكم» .وأضاف السيد نصرالله« :نحن لسنا وسيطاً ،ال نستطيع
أن نلعب دور وساطة ،ألننا طرف ،فال أحد ينتظر وساطتنا ألنه ال يوجد شيء
اسمه وساطة حزب الله».
وأكد مصدر في قوى  8آذار لـ«البناء» أن الخطاب شكل نقلة نوعية من خالل
مواقف الحزب من العماد ميشال عون حيث تموضع في موقع الطرف مع عون
وليس فقط الحليف وأكد أن «ال أحد ينتظر ويع ّول ويراهن على وساطات من
حزب الله إلقناع عون بالتنازل عن مطالبه ،بل أنّ الحزب مقتنع بموقف عون
وداعم له وأنّ الحزب سبق ونصح الطرف اآلخر بالحوار مع عون ،بالتالي
موقف السيد أضفى مشروعية وأحقية لمطالب عون ما يض ّيق الهوامش أمام
الرئيس سالم وتيار المستقبل للمواجهة مع عون ،ال سيما أنّ السيد كان واضحا ً
بإشارته بأنّ الحزب ليس أمام أزمة مع سالم وأن األزمة ليست حكومية بل
سياسية» .ورأى المصدر «أنّ خطاب السيد رسم آفاق المرحلة المقبلة إقليميا ً
ولبنانياً ،خصوصا ً أنّ هذه اإلطاللة هي األولى بعد توقيع النووي وما أثاره من
غبار والتباسات».
واعتبر المصدر أنّ السيد نصر الله ضرب في الصميم محاوالت السعودية
وأدواتها في لبنان لتشويه صورة المقاومة ،عندما تطرق إلى محاولة النيل من
حزب الله عبر خلق مناسبات متعددة ونشر مقاالت وتقارير عن أزمات يعاني
منها الحزب داخليا ً والتأثير على بيئته الحاضنة وعلى قناعة عوائل شهدائه
بخيارات الحزب ،حيث أوضح السيد أنّ هذه الحمالت كلها استهلكت ولم تجد
نفعا ً وعبارة عن مجموعة أكاذيب» .ولفت المصدر إلى «أن السيد نصر الله أكد

رغم رف�ض الأهالي وقطعهم طريق الجية �أمام ال�شاحنات

أن نظرة حزب الله إلى الواليات المتحدة كانت وما زالت الشيطان األكبر قبل
توقيع االتفاق النووي اإليراني وبعد توقيعه».

جنبالط يرفض التمديد لسلمان
العتبارات درزية

إلى ذلك ،ال تزال العقبة أمام التمديد لرئيس األركان وليد سلمان عند رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط قائمة العتبارات درزية داخلية ،لكن حتى
اللحظة فإنّ كيدية رئيس تيار المستقبل سعد الحريري تحول دون التجاوب مع
طرح التعيين نكاية برئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أنّ هناك أخبارا ً متداولة أن الرئيس
الحريري طلب من جنبالط أن ينتظر إلى تشرين األول موعد انتهاء خدمة روكز
لتعيين رئيس أركان في اليوم التالي» .ولفتت المصادر إلى «أن وزير الدفاع
الوطني سمير مقبل يقوم بتوجيه من الرئيس األسبق ميشال سليمان بمناورات
مع العماد عون لتمرير هذا األمر الذي يقوم على التمديد لفترة تتراوح بين
ثالثة وستة أشهر» ،مشيرة إلى أن كل الجهد منصب أن ال يصل العميد روكز
إلى قيادة الجيش» .وفي السياق ،علم أنّ مقبل سيبدأ جولة مشاورات مع
القوى السياسية كافة بمن فيهم العماد ميشال عون للبحث معهم في األفكار
المطروحة ،تمهيدا ً لعرضها على مجلس الوزراء في جلسة خاصة بعد أن يضع
الرئيس سالم في أجوائها.

ال ح ّل جذريا ً ألزمة النفايات

وفيما تنفست بيروت الصعداء بعدما أزيلت جبال النفايات المتراكمة من
بعض شوارعها ،بعد اتصاالت أجراها سالم مع رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،الرئيس سعد الحريري ،ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
ت ّم التوصل بموجبها إلى صيغة ح ّل مرحلي فوري وموقت لمعضلة النفايات
في بيروت وضاحيتها ومناطق في جبل لبنان تقضي برفع النفايات من هذه
المناطق فوراً ،إلى مواقع ت ّم تحديدها من قبل وزارة البيئة .غير أنّ مناطق إقليم
الخروب وبر الياس استبقت ذلك بقطع الطرقات رفضا ً للح ّل الذي أعلنه وزير
البيئة بنقل النفايات إلى عكار وإقليم الخروب وبر الياس.
واستدعى تحرك األهالي في إقليم الخروب وقطع الطريق في الجية أمس،
اجتماعا ً طارئا ً في وزارة الداخلية بين الوزير نهاد المشنوق ورؤساء اتحاد
بلديات إقليم الخروب بحضور وزيري البيئة محمد المشنوق والزراعة أكرم
شهيب ،والنائب عالء الدين ترو للبحث في أزمة النفايات.
وأكد المشنوق «أن ال شيء سيحصل باإلقليم له عالقة بالنفايات من دون
موافقة أهالي اإلقليم ،الفتا ً إلى «أنه تم االتفاق على استمرار التشاور إليجاد حل
لنفايات اإلقليم ولنفايات بيروت اإلدارية».
وأشار ترو لـ«البناء» إلى «أن المجتمعين اتفقوا على نقطتين :األولى فتح
كل الطرقات التي تم إقفالها ،والثانية هي االجتماع اليوم الستكمال بحث نقل
النفايات إلى إقليم الخروب».
وأضاف ترو «أن رؤساء البلديات والمخاتير في كل منطقة وقرية في اإلقليم
كلفوا بإقناع األهالي بالسماح للشاحنات بإفراغ حمولتها من النفايات في
األماكن التي يتم االتفاق عليها مع وزارة البيئة» .ولفت إلى «أن وزارة البيئة
قررت إزالة النفايات من بيروت وإرسالها إلى بعض المناطق في اإلقليم من
دون تنسيق مع أهالي ونواب ومخاتير ورؤساء بلديات المنطقة كما حصل مع
عكار».
وأكد ترو «أن اجتماعا ً سيحصل اليوم سيجمع اتحادات بلديات المنطقة
لبحث إمكانية نقل قسم من نفايات بيروت إلى بعض المناطق في إقليم الخروب
كح ٍل موقت».
وفيما يجري الحديث عن مناقصات التفكك الحراري ،أو مناقصات إنشاء
المحارق .لفت مصدر وزاري لـ«البناء» إلى أن «ال حل جذريا ً ألزمة النفايات في
المدى المنظور ألن النفايات بات لها مذهب ودين ومنطقة ،وهذا دليل على تحلل
الدولة» ،مشيرا ً إلى أن «ال حل لهذا الملف في مجلس الوزراء ألنه مجمد اآلن».

تسارعت اللقاءات والمشاورات في
نهاية األسبوع المنصرم إليجاد «مخرج
حكومي» من وسط النفايات التي تتراكم
في شوارع العاصمة وضاحيتيها ،من
دون التوصل إلى حلول عملية .فيما
جرت تحركات شعبية في عدد المناطق
المرشحة لطمر القمامة فيها ،وال سيما
في إقليم الخروب حيث تج ّمع األهالي
على أوتوستراد صيدا وقطعوا الطريق
في الجية بواسطة العوائق اإلسمنتية،
أمام الشاحنات المح ّملة بالنفايات.

اجتماع لإلقناع

ومساء أمس ،ترأس وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،اجتماعا ً
التحاد بلديات إقليم الخروب برئاسة
رئيس بلدية شحيم محمد منصور.
وحضر االجتماع وزي��ر البيئة محمد
المشنوق و ممثال ال��ح��زب التقدمي
االشتراكي وزي��ر الزراعة أك��رم شهيب
والنائب عالء الدين ترو ،واألمين العام
لتيارالمستقبلأحمدالحريري،وممثلون
ع��ن ب��ل��دي��ات إقليم ال��خ��روب أعضاء
وخصص االجتماع الذي استمر
االتحاد.
ِّ
حوالى الساعتين ،للبحث في التطورات
والتداعيات التي رافقت نقل النفايات من
مدينة بيروت إلى مكب في إقليم الخروب
وإقفال أتوستراد بيروت ـ الجنوب.
بعد انتهاء اللقاء ،قال وزير الداخلية:
«كان اجتماعا ً جديا ً وضرورياً ،ولو أنه
أتى متأخراً ،مع رؤساء اتحاد بلديات
إقليم الخروب .أكدتُ لهم باسم الحكومة
أنه ال ولن يحصل أي شيء في اإلقليم
بشأن المطامر أو المحارق أو أي أمر له
عالقة بالنفايات من دون موافقة أهل
اإلقليم أو رضاهم ،وهذا أمر محسوم وال
ينبغي ألحد أن يستغله في السياسة
ويضعه على الطرقات في وجه الناس،
ألنّ وض��ع ه��ذا األم��ر ف��ي وج��ه الناس
يشكل ظلما ً لهم ال يقبله ال أهل اإلقليم وال
المظلومين وال الحكومة».
وأض����اف« :اتفقنا على استمرار
ال��ت��ش��اور ف��ي م��وض��وع إي��ج��اد ح�� ّل
لمسألة نفايات اإلقليم أيضاً ،فضالً عن
بيروت اإلدراي���ة ونحن مستمرون في
االتصاالت».
وق���ال م��ن��ص��ور ،ب����دوره« :ن��ح��ن ال
نتحدث مناطقيا ً بل باسم منطقة هي

االجتماع في وزارة الداخلية
ج��زء أس��اس��ي م��ن لبنان ،م��ا أح��ب أن
أؤكده أوال ً هو أننا ال نقبل مطلقا ً بقطع
الطريق الدولية ،مهما كانت األسباب،
هذه الطريق هي للعموم ال عالقة لها
بموضوع النفايات ال من قريب وال من
بعيد .ونتيجة ال��م��ش��اورات مع وزير
الداخلية ال���ذي أك��د أن��ه ال يمكن ألي
شاحنة أن تتوجه إلى اإلقليم إالّ برضى
أهل اإلقليم ،إالّ إذا ت ّم االتفاق على هذا
األمر الذي سيبحث في جلسات الحقة
وسنعقد اجتماعا ً التحاد بلديات اإلقليم
وسيت ّم على ضوئه ات��خ��اذ ال��ق��رارات
المناسبة».
ثم تحدث الوزير شهيب ،فقال« :ما
نحاول فعله من خ�لال التوزيع الذي
حصل نتيجة ق��رار مجلس ال��وزراء أن
نخفف في مرحلة موقتة عن المدينة
ال��ت��ي ه��ي عاصمتنا وال��ت��ي ه��ي بيت
الجميع .هدفنا في هذا الظرف أن نخفف
عن كاهل أهلنا في بيروت ألن ال مساحات
في بيروت ،ال للطمر وال للمعالجة اليوم،
إنما السعي إلى ح ّل المشكلة بالطريقة
العلمية البيئية السليمة».

البلديات تتحرك

وك����ان ال��ف��ش��ل ف��ي م��ع��ال��ج��ة ملف
النفايات ،دفع البلديات إلى التح ّرك
للتخفيف من آثار كارثة بيئية وصحية
تهدّد المواطنين .وفي السياق ،بدأت
بلدية سن الفيل إزالة النفايات في حرج
تابت ،مقابل المركز التربوي ،فيما لفت
رئيس بلدية برج حمود أنترانيك أوسب

سالم لن يستكين إلى اإلمالءات

ونقل وزير الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس لـ«البناء» «استياء سالم
الشديد ال سيما من أزمة النفايات وتعطيل والحكومة والوضع االقتصادي في
البلد .وأكد درباس أن سالم لن يستكين إلى اإلم�لاءات التي تمارس عليه ،ال
سيما بعد خطاب السيد حسن نصرالله الذي كان بمثابة إمالءات وكالم الوزير
جبران باسيل الذي يعتبر إمالءات أيضاً».
وأشار درباس إلى «أن الرئيس سالم أعطى فرصة ليوم غد إليجاد مخارج
لألزمة الحكومية وبعدها كل االحتماالت مفتوحة منها االعتكاف واالستقالة».
وقال« :األمر شديد الخطورة فالرئيس سالم تح ّول إلى رئيس حكومة مشلولة
اليد ،ومجلس الوزراء ال يتخذ قرارات في حين أن الوزير باسيل يريد أن يترأس
الجلسة ويحدد جدول أعمالها» ،الفتا ً إلى «أن مشكلة التيار الوطني الحر ليست
مع سالم بل مع الحريري ،هو يريد رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش ،والرئيس
الحريري ليس أول سياسي يعطي وعودا ً وال يفي إذا كانت هذه الوعود صحيحة،
وإذا الحريري وعد ما ذنب مجلس الوزراء ومصالح المواطنين ال سيما أنه وفي
شهر أيلول ستتوقف وزارة المالية عن دفع الرواتب ،وكأن هناك قرارا ً بتجميد
البلد ما يعيد البلد إلى ما قبل تشكيل الحكومة».
وأض��اف« :تفسير التيار الوطني الحر للمادة  62من الدستور ال يمت إلى
الدستور بصلة» ،مشددا ً على «أن رئيس الجمهورية يطلع على جدول األعمال
ويضيف إليه بعض البنود لكن ال يحق له االعتراض على كامل جدول األعمال
كما فعل باسيل بإرسال ورقة خطية لسالم يعترض فيها على جدول األعمال،
فاألخير يريد أن يصنع رئيس جمهورية وهمي في مجلس الوزراء» .وأضاف:
«نحن في أزمة نظام ال أزمة حكومة والبلد يحتاج إلى شكل جديد للحكم وهذا
ما يطمح إليه العماد عون» ،متسائالً إذا كانت موازين القوى الخارجية ستسمح
له بذلك؟
وأكد النائب أالن عون «أننا في تشاور مع الجميع ،ولسنا ذاهبين إلى جلسة
مجلس الوزراء نهار الثالثاء بنية التفجير ،وأنه من غير الوارد أن يضغط حزب
الله على التيار الوطني الحر ألن هذا ليس منطق التعاطي بين الفريقين»،
معتبرا ً أنه «ال يجوز اتهام التكتل بالتعطيل إذا مارسوا اآللية التي كان متفقا ً
عليها في البداية» .وطالب «الحكومة القيام بواجباتها بخصوص موضوع
التعيينات األمنية».

دورية للعدو ت�ستفزّ الوحدة الإندوني�سية
والمراقبون الدوليون ي�ستذكرون �شهداءهم
الحدود ـ رانيا العشي
أقدم عناصر دورية لجيش العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» أث��ن��اء م��روره��ا على
الطريق العسكري الترابي المحاذي
للسياج التقني الحدودي الفاصل،
على استفزار عناصر نقطة مراقبة
للوحدة اإلندونيسية عند رصيف
عديسه مصوبين السالح باتجاهم
من دون معرفة األسباب.
م��ن جهة أخ���رى ،اح��ت��ف��ل فريق
مراقبي الهدنة الدوليين في لبنان
بالذكرى السنوية التاسعة لشهدائه
األربعة ،الذين قضوا في غارة جوية
للعدو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،استهدفت
مركزهم ف��ي الخيام ،خ�لال ع��دوان
تموز .2006
وللمناسبة ،أقيم احتفال في ظ ّل
إج����راءات أمنية اتخذتها ال��ق��وات
الدولية والجيش اللبناني ،في محيط
المركز المد ّمر الذي بقي من أنقاضه
جداران ،أقيم عليهما النصب التذكاري
للضباط الشهداء ،في حضور رئيس
فريق المراقبين الدوليين في لبنان
النيوزلندية المقدم بيوتزي روث
ممثلة رئيس فريق المراقبين الدوليين
في الشرق األوسط  ،وضباط من قوات
«يونيفيل».
وألقت روث كلمة اعتبرت فيها أنّ
ه��ؤالء الضباط األربعة «هم شهداء
ف��ي سبيل حفظ ال��س�لام ف��ي لبنان
وهذه المنطقة».
واختتم االحتفال بوضع إكليل
م��ن ال��زه��ر على النصب التذكاري
للشهداء.

نفايات بيروت �إلى الإقليم بدعم من «الم�ستقبل» و«اال�شتراكي»

وفيات
انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم

الحاج
عدنان شكري حماصني

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
ولداه :المحامي مازن والمرحوم األستاذ راجي خليفة
أشقاؤه :الحاج مصطفى واألستاذ أمين والحاج أحمد والمرحوم علي
آل خليفة وغدار وحديب وعموم أهالي بلدتي قناريت والغازية
ينعون إليكم وفاة

الرفيق محمد عبد اهلل خليفة
(أبو مازن)

صلي على جثمانه الطاهر يوم الجمعة الماضي ووري الثرى في
ُ
جبانة بلدته قناريت – قضاء صيدا.
تقبل التعازي في بيروت يوم األربعاء في  29تموز  2015للرجال
والنساء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مسا ًء في جمعية
التخصص والتوجيه العلمي ـ الرملة البيضاء ـ قرب أمن الدولة.

والدته :المرحومة إنعام العويني
زوج�����ت�����ه :ال���م���رح���وم���ة اس���ب���ازي
كريستوفيدس
أوالده :الدكتور حسين زوجته الدكتورة
فاطمة مشرف والمهندس محمد زوجته
ديمة بحصلي وإن��ع��ام زوج��ة المهندس
محمود عثمان
أش��ق��اؤه :ال��ح��اج محمد سمير وعلي
والحاج اسامة والمرحومان الحاج محمود
وطالل
شقيقاتهُ :ح ّسن زوجة الوزير السابق
محمد ع��زي��زي وه��ن��اء زوج���ة ال��م��رح��وم
القاضي عفيف المقدم والمرحومة الحاجة
هدى زوج��ة المرحوم الحاج محي الدين
شهاب
تقبل التعازي اليوم االثنين  27تموز
 2015ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء م��ن الساعة
العاشرة صباحا ً حتى السابعة مسا ًء في
قاعة شهاب غ��اردن ،ملك شهاب الوردية
الحمرا ،ويوم الثالثاء  28تموز  2015في
منزل الفقيد في منطقة البقاع تعنايل ،ملك
حماصني.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسفون :آل حماصني وعويني
وكريستوفيدس وعثمان ومشرف
وبحصلي وغزيري وشهاب والمقدم
وأنسباؤهم.

مصرليان في تصريح إلى «أنّ البلدية
ب��دأت إزال��ة النفايات من المنطقة منذ
األيام األولى لألزمة وهي تضعها موقتا ً
في أرض بعيدة من السكان في برج
حمود إل��ى حين أن تجد الدولة الح ّل
ألزمة النفايات».
وأش��ار رئيس بلدية فرن الشباك
ـ عين ال��رم��ان��ة ،م��ن جهته ،ريمون
سمعان إلى «أنّ البلدية بدأت إزالة
النفايات م��ن ط��رق��ات المنطقة منذ
الجمعة وهي ترميها جميعها موقتا ً
في قطعة أرض بعيدة من التجمعات
السكنية بالقرب من الشيفروليه ـ
منطقة النهر إل��ى حين إيجاد الح ّل
النهائي لهذه األزمة».
وأصدر وزير البيئة محمد المشنوق
بيانا ً أشار فيه إلى أنه «في ظ ّل تفاقم
أزم���ة ق��ط��اع النفايات الصلبة يوما ً
بعد يوم ،يع ّول على صبر اللبنانيين
وإيمانهم بوطنهم وحبّهم ل��ه» ،داعيا ً
إياهم إلى «مساندة الوزارة في جهودها
لح ّل هذه األزمة من خالل مساهمتهم في
التخفيف من النفايات عبر جمع الورق
والكرتون والبالستيك والتنك والحديد
واأللمنيوم والزجاج في كيس خاص
يترك في المنزل لحين تحديد أماكن
تجميع خاصة في نطاق بلدية بصورة
أسبوعية ،وجمع بقايا المأكوالت وأي
نفايات أخ���رى ف��ي كيس ي��وض��ع في
الحي».
حاوية النفايات في
ّ
ك��م��ا دع���ا ال��م��ؤس��س��ات التجارية
حس المسؤولية
والصناعية إلى «زيادة ّ

االجتماعية لديها من خالل التخفيف
من كمية الورق والكرتون والبالستيك
وغيرها التي تستخدمها في توضيب
سلعها ،وخلق المح ّفزات المعنويّة
والمادية لتشجيع الزبائن على إعادة
ال��ورق والكرتون والبالستيك وغيره
إليها».
كما دعا المشنوق هيئات المجتمع
المدني والوسائل اإلعالمية إلى «تكثيف
حمالت التوعية حول التخفيف وإعادة
االستعمال والتدوير».
في غضون ذل��ك ،ج��دّدت فاعليات
عكار رفضها نقل النفايات من بيروت
إل���ى ال��م��ن��ط��ق��ة .وعُ ���ق���د ل��ق��اء ج��ام��ع
للفاعليات العكارية السياسية والدينية
واالجتماعية في مركز الدائرة في بلدة
حلبا ،بناء للدعوة التي وجهتها دائرة
األوقاف اإلسالمية في عكار.
وبحث المجتمعون في قضية ملف
نقل النفايات من بيروت وجبل لبنان إلى
محافظة عكار ،وكانت مداخالت للعديد
من الشخصيات المشاركة التي اجمعت
على رفض استقدام نفايات إلى عكار من
خارجها.
وحذرت من «وضع القوى األمنية في
مواجهة المواطنين لتمرير هذا المشروع
التآمري الفتنوي على أهالي عكار».
وعقد رئيس اتحاد بلديات الفيحاء
رئيس بلدية طرابلس عامر الرافعي
اجتماعا ً في مكتبه في القصر البلدي،
ش���ارك فيه رؤس���اء ال��دوائ��ر المعنية
بالنظافة والنفايات ،وت��رك��ز البحث
حول ما أثير عن نقل نفايات من بيروت
��ب ط��راب��ل��س ب��واس��ط��ة شركة
إل��ى م��ك ّ
«الفاجيت» ،بتواطؤ من بلديتي طرابلس
والقلمون.
وأص���در ال��راف��ع��ي ،بعد االجتماع،
بيانا ً نفى فيه ما وصفه بـ «الشائعات
المغرضة» ،كما رفض «استخدام مكب
نفايات طرابلس لح ّل مشاكل اآلخرين
في أي منطقة من لبنان».
كذلك ،ح�� ّذر رئيس اتحاد بلديات
قضاء ص��ور عبد المحسن الحسيني
في بيان من «تهريب شاحنات محملة
بالنفايات آتية من بيروت إلى مكب رأس
العين جنوب مدينة صور» ،وهدّد «بمنع
وقطع الطريق على ه��ذه الشاحنات
وحجزها».

�إعالنات ر�سمية
الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
مديرية المالية العامة
مديرية الواردات
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة التحصيل بيروت
– المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت
– شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا االعالم على
موقع االلكتروني.
اسم المكلف

رقم
المكلف

المشاركون (للتوظيف وادارة االموال 1429
واالستشارات) ش.م.ل

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

2014/15/9 2014/24/6 RT000017531LB

2014/4/7 RT000017582LB 195938

2014/15/9

خياط مديكال

4632

2014/4/7 RT000017650LB

2014/15/9

منير علي شمص

2014/4/7 RT000017658LB 238511

2014/15/9

شركة م.د.غروب كليننغ ش.م.م

حسان علي احمد حيدر

اسم المكلف

رقم
المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

2014/7/7 RT000018683LB 282267

2014/16/9

ش��رك��ة غ��ال��ي��ت  -ق��اط��رج��ي ون��ح��اس 5938
وشركاه

2014/9/7 RT000018687LB

2014/15/9

5389

2014/7/7 RT000018694LB

2014/15/9

شركة منال غروب

5391

2014/8/7 RT000018696LB

2014/15/9

شركة الميريديان للسياحة والسفر

5392

2014/8/7 RT000018697LB

2014/16/9

شركة ميدل ايست ترايدرز ش.م.م

5402

2014/8/7 RT000018700LB

2014/15/9

ش��رك��ة رام ل�لاس��ت��ث��م��ار وال��ت��ج��ارة 5408
والمقاوالت المحدودة «راميتكو»

2014/8/7 RT000018702LB

2014/15/9

5446

بارت فايندر ش.م.م

شركة منارة العلوم

2014/8/7 RT000018706LB

2014/15/9

هيلث سبرينغ هيفن 2014/7/7 RT000018708LB 291159 HEALTH
SPRING HEAVEN

2014/15/9

2014/9/7 RT000018711LB 291457

2014/15/9

مجموعة ماجستيك الدولية

5462

2014/8/7 RT000018728LB

2014/15/9

الشركة العاجية للتجارة ش.م.م

5478

2014/7/7 RT000018737LB

2014/15/9

اكسي سوار

شركة اديب المصري وشركاه ش.م.ل

مينا اسوسيتس ش.م.ل(.اوف شور)

2014/9/7 RT000017770LB 255638

2014/15/9

5947

2014/7/7 RT000018739LB

2014/17/9

شركة  ococoonش.م.م

3961

2014/7/7 RT000017839LB

2014/15/9

شركة ام بي اس انترناسيونال ش.م.ل 6028
هولدنغ

2014/7/7 RT000018751LB

2014/15/9

محمد وليد محمد صبحي حماض

2014/8/7 RT000017841LB 251769

2014/15/9

شركة باراميتر ش.م.م

6168

2014/7/7 RT000018757LB

2014/17/9

شركة تراند للتعهدات واالعمار ش.م.ل

4031

2014/7/7 RT000017844LB

2014/15/9

جمال الدين علي محمد السيد

2014/7/7 RT000017846LB 252422

2014/15/9

شركة وارتسيال دي��زل الشرق االوسط 5509
ش.م.م

2014/9/7 RT000018758LB

2014/15/9

ش���رك���ة ب���ل���و واي������ف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز 2014/9/7 RT000017847LB 259728
انترناشيونال ش.م.ل.

2014/15/9

شركة الناطور للسياحة والسفر ش.م.م 6260

2014/9/7 RT000018764LB

2014/15/9

2014/9/7 RT000017854LB 253074

2014/15/9

ش��رك��ة ال��ص��داق��ة ل��ل��م��ق��اوالت والبناء 6391
ش.م.م

2014/7/7 RT000018771LB

2014/15/9

شركة بلو يونيفرس غ��روب هولدنغ 2014/9/7 RT000017862LB 259729
ش.م.ل.

2014/15/9

كيري فورشيري انترناشيونال ش.م.ل 6414
(اوف شور)

2014/7/7 RT000018773LB

2014/17/9

2014/7/7 RT000017887LB

2014/16/9

ش��رك��ة غ��اي��ا ان��ت��رن��اش��ي��ون��ال ش.م.م 6420
GAIA INTERNATIONAL

2014/7/7 RT000018774LB

2014/17/9

سليمان محمد عمري

2014/8/7 RT000017892LB 254995

2014/15/9

سمارت للتوزيع ش.م.ل (اوف شور)

6545

2014/8/7 RT000018782LB

2014/17/9

شركة فرسا العقارية ش.م.ل.

2014/7/7 RT000017894LB 255850

2014/16/9

الشركة الوطنية لالستثمارات الطبية

6796

2014/7/7 RT000018785LB

2014/15/9

زوريخ انشورنس كومباني

4296

2014/7/7 RT000017929LB

2014/15/9

محمد حسين قصفة سليمان

2014/7/7 RT000017965LB 259341

2014/15/9

شركة جاك  -تجهيز وخدمات الطرق 5671
ش.م.ل

2014/9/7 RT000018865LB

2014/15/9

جوزيف ديب االعرج

2014/4/7 RT000017972LB 259764

2014/17/9

شركة سهيل للتجارة ش.م.م

5737

2014/9/7 RT000018922LB

2014/15/9

رفيق حسن شهاب

2014/8/7 RT000017979LB 259855

2014/15/9

جوك بوكس ش.م.م

5763

2014/9/7 RT000018943LB

2014/15/9

مشاعل احمد خضر الطرابلسي

2014/7/7 RT000017988LB 259996

2014/15/9

شركة االماني للبناء والمقاوالت ش.م.م 5797

2014/9/7 RT000018945LB

2014/15/9

فادي احمد بدر

2014/7/7 RT000017990LB 260169

2014/15/9

شركة سناء ش.م.م

5802

2014/9/7 RT000018948LB

2014/16/9

2014/8/7 RT000018056LB 262520

2014/15/9

شركة االنماء والتجارة ش.م.م

5807

2014/9/7 RT000018950LB

2014/15/9

4459

2014/7/7 RT000018072LB

2014/15/9

شركة تكنيفود هولدنغ

5972

2014/9/7 RT000019010LB

2014/15/9

سويدور ش.م.م

4535

2014/7/7 RT000018105LB

2014/15/9

شركة النشاء والقطر اللبنانية ش.م.ل

5992

2014/9/7 RT000019035LB

2014/15/9

M J GROUP S.A.R.L

2014/9/7 RT000018202LB 261005

2014/15/9

عقار  808ش.م.ل ICAR 808 SAL

2015/8/5 RT000049768LB 696941

2015/28/5

ايرا ش.م.م.

ازادوهي ديكران دوكمه جي

2015/7/5 RT000049772LB 580416

2015/28/5

سميره صبحي عازار

2015/8/5 RT000049781LB 1308146

2015/28/5

2015/8/5 RT000049817LB

2015/28/5

كميل جان دبانة

2015/8/5 RT000049823LB 293944

2015/28/5

إلياس نجيب حنا

2015/8/5 RT000049879LB 248510

2015/28/5

كمال برهان الدين الحص

2015/8/5 RT000049895LB 122878

2015/28/5

يوسف علي غيث

2015/8/5 RT000049896LB 151869

2015/28/5

2015/8/5 RT000049903LB 676753

2015/28/5

58737

2015/7/5 RT000049907LB

2015/28/5
2015/28/5

يونايتد كونسلتنسي سرفيسز ش.م.م

شركة كرسنت للتجارة وال��م��ق��اوالت 4155
ش.م.م

يوسف احمد جابر
شركة توالفيلد اند اسوسياتس ش.م.م

2014/9/7 RT000018235LB 263295

2014/15/9

شركة عبد المجيد ابو الجدايل هولدنغ 2014/8/7 RT000018240LB 264699
ش.م.ل

2014/15/9

2014/8/7 RT000018243LB 264701

2014/15/9

بنتا غروب ش.م.م

4543

2014/9/7 RT000018298LB

2014/15/9

شبكة االستثمارات العالمية ش.م.م

4578

2014/7/7 RT000018305LB

2014/16/9

ال��ش��رك��ة العربية العالمية للتنمية 5090
المحدودة (ايدال)

2014/9/7 RT000018345LB

2014/15/9

4772

2014/7/7 RT000018376LB

2014/15/9

محمد عثمان عليوان

شركة بنتاغون لالستشارات والهندسة 5018
والتجارة ش.م.م

2014/7/7 RT000018381LB

2014/15/9

ميشال يوسف رزق الله

2015/8/5 RT000049922LB 632021

دياملت

5167

2014/7/7 RT000018387LB

2014/15/9

غسان علي حسين بيرم

2015/8/5 RT000049963LB 323373

2015/28/5

كونتراكو ش.م.م

5170

2014/7/7 RT000018388LB

2014/15/9

احمد عفيف شعبان

2015/8/5 RT000049984LB 691520

2015/28/5

عيتاني فيلم

5155

2014/8/7 RT000018405LB

2014/15/9

وليد توفيق حداد

2015/8/5 RT000050021LB 377950

2015/28/5

شركة تطوير العاب اليانصيب ش.م.ل

5150

2014/7/7 RT000018485LB

2014/15/9

عبد الكريم علي خليل

2015/8/5 RT000051328LB 123523

2015/28/5

شركة بروبر ش.م.م

5160

2014/9/7 RT000018488LB

2014/15/9

فاتنة محمد تسابحجي

2015/8/5 RT000051340LB 602338

2015/28/5

شركة المها للتجارة والمقاوالت ش.م.م 5185

2014/7/7 RT000018491LB

2014/15/9

وفاء سليمان يونس

2015/7/5 RT000051351LB 427727

2015/28/5

5263

2014/7/7 RT000018496LB

2014/18/9

محمد حمزة شاتيال

2015/8/5 RT000051352LB 534466

2015/1/6

بروموشن اند ماركتنغ كومباني ش.م.م 5351

2014/9/7 RT000018510LB

2014/15/9

محاسن حسن بيطار

2015/8/5 RT000051368LB 590569

2015/28/5

ش��رك��ة ال��م��واد االس��اس��ي��ة للماكوالت 5374
ش.م.ل (قيد التصفية)

2014/8/7 RT000018512LB

2014/15/9

محمد امير محمد صادق الحناوي

2015/8/5 RT000051369LB 102043

2015/28/5

93011

2015/7/5 RT000051571LB

2015/11/6

كبابة اخوان ش.م.ل

5400

2014/7/7 RT000018518LB

2014/15/9

فؤاد فوزي اللبان

94081

2015/7/5 RT000051573LB

2015/28/5

ابراهيم فايز ابي رافع

97618

2015/8/5 RT000051580LB

2015/29/5

ماهر حسن درويش

99715

2015/8/5 RT000051583LB

2015/11/6

شركة اكوا بلو ش.م.م

4525

2015/7/5 RT000058419LB

2015/28/5

سامي بكري الريحاني

51775

2015/6/5 RT000058648LB

2015/28/5

شركة غدير للفنادق اوف شور ش.م.ل

شركة االبتكار والتسويق لاللبسة ش.م.ل

التيميت كوم ش.م.م

انترناسيونال لوك (لبنان) ش.م.ل

5546

2014/7/7 RT000018525LB

2014/17/9

مانميكس

5246

2014/8/7 RT000018533LB

2014/15/9

عبد الله عبد الرحمن منيمنة

2014/7/7 RT000018551LB 266083

2014/15/9

شركة المصاعد بونكس

2014/8/7 RT000018567LB 268262

2014/15/9

الشركة العامة للتجارة والتوزيع جي5724 -
تي-دي

2014/8/7 RT000018665LB

2014/15/9

5727

2014/7/7 RT000018680LB

2014/15/9

شركة متيد

طروب اسعد كلوت

ار اند جي R & G

محمد صالح محيدلي

36001

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة

