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حمليات � /إعالنات

احتجاج ًا على ت�أجيل بداية العام الدرا�سي

خالل االعتصام
اعتصم المئات من الالجئين الفلسطيين في مخيمات
صور أمام مكتب «أون��روا» تلبية لدعوة اللجان الشعبية
واألهلية واتحاد موظفي الوكالة ضد سياستها االون��روا
وقراراها بتأخير بدء العام الدراسي .تقدم الحضور ممثلو
الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية واالهلية واتحاد
موظفي «أون��روا» ،وممثلو جمعيات ومؤسسات المجتمع
المدني ،وفعاليات.
وتحدث احمد ميعاري باسم الموظفين في منطقة صور
متسائال« :هل انتفى الشرط الذي من أجله أسست أونروا.».
وتوجه إلى األمم المتحدة والدول الفاعلة بالقول« :تريدون
إلغاء أون��روا فليكن ،ونحن أيضا ً غير متمسكين بها إلى
األبد ولكن قبل ذلك عليكم تنفيذ القرار  .194وحتى ذلك
الحين إننا نطالب األمم المتحدة بأن تكون ميزانية أونروا
من الميزانية العامة لألمم المتحدة وليس عرضة لمزاجية
الدول المانحة .كما نطالب األمم المتحدة بزيادة موازنة
أون��روا لتتناسب مع احتياجات الالجئين في حياة الئقة

وكريمة حتى العودة إلى فلسطين».
وألقت كلمة طالب مدارس أونروا الطالبة جنى حنفي،
كما تحدث رئيس اتحاد موظفي «أونروا» في لبنان موسى
النمر متوجها ً إلى المفوض العام للوكالة بالقول« :ستسقط
قراراتك وإن لم تتراجع عنها ننصحك بالرحيل» .متسائال
«لماذا التعليم .هذه األزمة ليست المرة األولى ،هي أزمات
متراكمة ونحن في اتحاد الموظفين اخترنا أن نكون شركاء
في الح ّل من أجل حماية أونروا ولكننا فوجئنا بك تخرج
وتقول إن هناك ق��رارات مؤلمة سنتخذها بتأجيل العام
الدراسي».
وأعلن باسم الموظفين عن «وجود نزاع العمل ،عندما
شعرنا ان المفوض العام اختار قانون الصرف الكيفي من
دون راتب».
وختم« :نتمسك بأونروا ألنها شاهد أممي على قضيتنا،
وحراكنا وضغطنا سيستمران ول��ن يكون أطفالنا في
الشوارع واالزقة ،لدينا خيارات كثيرة سنفاجئك بها».

«يونيفيل» تد�شن م�شروع �إنارة
على الطاقة ال�شم�سية في يارين

بو�صعب :ال�سل�سلة تح�صيل حا�صل
لكن نريد لمجل�س النواب معاودة العمل
إلتقى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب رابطة معلمي التعليم
األساسي الرسمي برئاسة محمود أيوب ،واطلع على الئحة مطالبها المتعلقة
باالستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد بأقل قدر من المشاكل.
وفي موضوع السلسلة ،أكد بو صعب أنها «تحصيل حاصل» ،وقال« :لكننا
نريد لمجلس النواب أن يعاود العمل لكي نقف معا ً من أجل إقرارها».
وفي ما يتعلق بتسجيل التالمذة القدامى والجدد كشف أنه تسلّم من الجهات
المانحة إلتزاما ً خطيا ً يسمح للوزارة بتسجيل النازحين من دون تأخير ،وقرر
إعطاء الفترة األولى من التسجيل للتالمذة اللبنانيين على ان تعطى الفترة
المتبقية للنازحين.
كذلك كشف أن «مساهمات األه��ل في صندوق مجلس األه��ل س��وف تتم
تغطيتها هذا العام من المساهمات الدولية للتالمذة اللبنانيين والنازحين على
السواء وذلك مع بدء العام الدراسي لكي ال يحدث أي إرباك في المدارس».
أما في ما يتعلق بالتعاقد الستقطاب أساتذة المعلوماتية ،فوعد بو صعب
بإصدار مذكرة تسمح للمدارس بالتعاقد مع اساتذة متخصصين بالكومبيوتر
على أن يتوافر في المدرسة مختبر الكومبيوتر .كذلك ،أعلن انه سوف يسلّم لكل
مدرسة جهاز كومبيوتر لإلدارة لكي يتم الربط بينها وبين المناطق التربوية
ومديريات التعليم في الوزارة بواسطة االنترنت».
وفي موضوع التعاقد الجديد ،أكد أنه سوف يعطي األولوية حيث تدعو
الحاجة للتعاقد مع األساتذة الناجحين الفائضين في مباراة مجلس الخدمة
المدنية الذين لم يتم إلحاقهم بعد في المدارس.
وكلّف االدارة إعداد مشروع قانون إلدخال معلمين جدد إلى المالك على أن
يتم األخذ في االعتبار شرط السن.
وفي ما يتعلق بالمناقالت ،أكد أنها سوف تنجز في آخر شهر آب الجاري بناء
على الدراسات والحاجات.

«منبر الوحدة» يدعو �إلى نبذ الخالفات
وو�ضع خريطة ح�ضارية للبلد
كرر «منبر الوحدة الوطنية» دعوته المسؤولين إلى نبذ خالفاتهم الداخلية
والخارجية لوضع خريطة جديدة حضارية للبلد.
وجاء في بيان للمنبر عقب اجتماع أمانته العامة في «مركز توفيق طبارة»
برئاسة األمين العام خالد الداعوق« :استفحل الفساد في لبنان حتى أصبحنا
في المرتبة الخمسين األعلى من أصل مئة وخمسة وثالثين دولة داخلة في هذا
المضمار ،لذا نطالب المسؤولين بتفعيل عمل الرقابات المتنوعة على مختلف
المؤسسات في البلد ومنها الصالحيات الكبيرة المعطاة لبعض الموظفين التي
تتيح لهم الرشاوى».
وإذ أشار المنبر إلى أن «منطقتنا تغلي عسكريا ً وسياسيا ً وهي كما يبدو على
أبواب رسم خريطة جديدة لها» ،استغرب «كيف أن المسؤولين في لبنان يعملون
وكأن البلد مستقر ومستمر في االستقرار وأن بإمكان الفساد أن يظل ساريا ً من
دون محاسبة» ،داعيا ً «المسؤولين تكرارا ً إلى نبذ خالفاتهم الداخلية والخارجية
لوضع خريطة جديدة حضارية للبلد مع أصحاب الشأن اإلقليمي على األقل».
وأكد المنبر «أن أزمة النفايات هي جزء من أزمة الفساد العام المستشري في
البالد على المستويات كافة خصوصا ً في بعض أماكن القرار واألزمة المفتعلة هي
لربما لتمرير بعض الصفقات والعموالت لبعضهم».

ا�ستكمل جولته على المراجع الروحية
ف�ضل اهلل :الطبقة ال�سيا�سية عقيمة
أسف رئيس «لقاء الفكر العاملي»
وإم��ام بلدة عيناثا السيد علي عبد
اللطيف فضل الله لـ«حال المراوحة
التي تشهدها الساحة اللبنانية بفعل
الممارسات العقيمة والالمسؤولة
للطبقة السياسية ،التي أثبتت أنها
عقيمة ومحكومة إلى مصالحها».
كالم فضل الله جاء خالل إستكمال
ج��والت��ه ع��ل��ى ال��م��راج��ع ال��روح��ي��ة
لوضعهم في صورة تحرك «لقاء الفكر
العاملي» وتحضيره لمؤتمره الوطني،
المزمع عقده في الخامس من أيلول
المقبل في عيناثا الجنوبية ،لتحصين
العيش المشترك في وجه التكفير.
المحطة االولى كانت في حارة حريك
حيث زار فضل الله يرافقه المسؤول
االعالمي علي ضاحي ،العالمة السيد
علي فضل الله وكانت جولة افق في
القضايا الوطنية واالسالمية .وجرى
عرض للتحضيرات الجارية لتنظيم
المؤتمر و«أج��واء الجوالت الروحية
التي تعزز الحوار واالنفتاح والتالقي
بين الطوائف والمذاهب كافة ،النتاج
قواسم مشتركة تحصن الوطن من
االخطار التي تتهدده».
وح����ذر ال��ج��ان��ب��ان م��ن «خ��ط��ورة
االن��ق��س��ام السياسي وانعكاساته
المباشرة على سير عمل المؤسسات
وتعطيل الحياة العامة ومصالح
الناس» ،وأك��دا «أهمية إط�لاق حوار

حسن مستقبالً فضل الله
جامع يغلّب مصلحة الوطن ويؤمن
�ص��ن المجتمع
ع��ي��ش ال��ن��اس وي��ح� ّ
واالن��س��ان م��ن العدوين الصهيوني
والتكفيري».
ومن حارة حريك انتقل فضل الله
يرافقة ضاحي لزيارة شيخ عقل طائفة
الموحدين الدروز نعيم حسن في دار
الطائفة الدرزية في فردان ،في حضور
مستشار مشيخة العقل الشيخ غسان
الحلبي .ووضع الوفد الشيخ حسن
في أجواء التحضير لمؤتمر «العيش
المشترك».

واثنى حسن على «تحرك اللقاء
والسيد فضل ال��ل��ه وأهمية تكثيف
ال��ن��ش��اط��ات الجامعة وال��وح��دوي��ة
لتعزيز اللحمة الوطنية وإطالق الحوار
بين مختلف مكونات لبنان».
وأوضح فضل الله أنه «تم البحث
في طبيعة التحديات التي يتعرض
لها لبنان ال��ذي يحتاج ال��ى توحيد
الرؤية والموقف ،وحفظ الوطن عبر
الهوية الفكرية المتنوعة التي تقوم
على ال��ت��ن��وع وال��ح��وار وال��ب��ع��د عن
التعصب».

وفاة �شقيقتين �سوريتين غرق ًا في �صيدا

دعا عون ونوابه �إلى اال�ستقالة من المجل�س

�صبّاغ :ال�شعب ينتظر منك قلب الطاولة

دشنت بلدية يارين الحدودية وال��وح��دة اإليطالية
العاملة في إطار «يونيفيل» ،مشروع إنارة على الطاقة
الشمسية للطريق العام للبلدة ،في احتفال حضره قائد
القطاع الغربي لـ «يونيفيل» الجنرال اإليطالي سالفاتوري
كووتشي ،قائمقام صور محمد جفال ،رئيس إتحاد بلديات
قضاء صور عبد المحسن الحسيني ،رئيس بلدية يارين
حسين الوجه ،إمام البلدة علي أبو دلة ،كاهن رعية علما
الشعب المارونية األب م��ارون غفري ،عدد من رؤساء
البلديات ومخاتير المنطقة وفاعليات روحية واجتماعية
وأهلية.
بعد النشيدين اللبناني واإليطالي ،شكر الوجه الوحدة
اإليطالية وقائدها الجنرال كووتشي ،مشيدا ً بـ«دورهم
وعالقاتهم مع األهالي ومساعدتهم السلطات المحلية».
وأشار الجنرال كووتشي ،ب��دوره ،إلى «العمل بشكل
ج��دي جنبا ً إل��ى جنب مع السلطات المحلية من أجل

تحسين الظروف المعيشية في هذه المنطقة من جنوب
لبنان» ،ش��اك��را ً «بلدية يارين على حفاوة االستقبال
والضيافة».
وختاماً ،رفع الوجه وكووتشي الستارة عن اللوحة
التذكارية للمشروع ليقدم له الوجه درع��ا تقديرية،
ورسالة شكر موقعة من فاعليات البلدة وسكانها.
إشارة إلى أنّ مكتب التعاون المدني العسكري التابع
للوحدة اإليطالية نفذ مشروع اإلنارة على الطاقة الشمسية
المؤلف من  21جهازا ً حديثا ً مزودا ً بأحدث التقنيات ،التي
تعمل باستقاللية تامة مستفيدة من الطاقة الشمسية
وموجهة تماما ً لعالقة جديدة مع البيئة من خالل استخدام
الطاقة المتجدّدة.
كما تهدف المبادرة إلى تعزيز العالقة مع السلطات
المحلية وإلى تمتين عالقة الصداقة بين السكان المحليين
واليونيفيل عموماً ،والكتيبة اإليطالية خصوصاً».

دع��ا رئيس االتحاد البيروتي الدكتور سمير صبّاغ رئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون إلى اإلستقالة مع نواب التيار الوطني الحر من
المجلس النيابي.
وقال صبّاغ في بيان أمس «إذا كان الوضع السياسي ال يسمح بتقويض
الحكومة ،فإننا نقول لك نعم استقل يا دول��ة الرئيس من المجلس النيابي
نص عليه الدستور
الذي يمارس كل شيء إالّ دوره في النظام السياسي الذي ّ
اللبناني».
وأض��اف« :لبنان يغرق اليوم في لجة من األزم��ات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية التي تهدد أمنه واستقراره رغم وجود مظلّة دولية إقليمية عليه تؤمن
له االستقرار وإالّ كان عرضة لما يجري في جواره .مطالب التيار الوطني الحر
مح ّقة وهي آنية ومستقبلية ومن دون أدنى شك هي مفيدة للبنان في مستقبله
وحاضره ،ومن شأنها تخفيض مستوى األزمات التي تتلبّس البالد ولكن نقول
إن الشعب لم يعد يهتم باألمور الصغيرة – الكبيرة .فالتعيينات على أهميتها لم
تعد تهم الناس وحتى آلية مجلس الوزراء لم تعد مهمة في عملية تغيير مجلس
الوزراء ودوره بالكامل .فالشعب ال يجد في هذه القضايا مبررا ً للمشاركة في
اللجوء إلى الشارع ،بل ما يه ّمه هو االنتهاء من النظام السياسي بالكامل».
وتابع« :مجلس النواب ال يمارس وظائفه الدستورية :فمجلس النواب بات
اليوم غير شرعي وفاقدا ً لصفته التمثيلية بعد أن مدّد لنفسه مرتين وال يجتمع
لممارسة وظيفته في التشريع ووظيفته في مساءلة الحكومة ،فلماذا تبقى يا
دولة الرئيس أنت ورفاقك في هذا المجلس؟ أليس من األفضل أن تقود اللبنانيين
من مختلف الطوائف التي لم تعد تطيق تردي الخدمات من الكهرباء والماء
والنفايات ومنظومة الفساد والرشوة والنهب».
وختم صبّاغ« :الشعب اللبناني ينتظر منك قلب الطاولة على رؤوسهم لينتهي
من هذا النظام السياسي الجاثم فوق صدره».

ال�سعودية غ�ضبت ( ...تتمة �ص)1
وعلى هذا األس��اس ،يرى المطلعون أن نجاح إي��ران عبر زيارة
ظريف أخرج السعودية من طورها ويبدو أنها أوعزت لمسيحيي 14
آذار دق المسمار األول في نعش هذه الحكومة حتى ال تتحمل مباشرة
المسؤولية الدولية فيما لو بادر تيار المستقبل إلى هذا التصرف،
كعملية اختبار لردود الفعل ،فكان اعتكاف حرب.

«دفن آمال عون»

وإذ لفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إل��ى «أن وزراء التغيير
واإلصالح وحزب الله لن يستقيلوا أو يعتكفوا من الحكومة ،أشارت
إلى «أن السعودية بدأت تبعث برسائل عن إمكانية الذهاب إلسقاط
الحكومة لقطع طريق على أي تعيينات أو ترقيات لضباط قد تشمل
قائد فوج المغاوير في إطار دفن آمال العماد ميشال عون كلياً».
وكانت جلسة مجلس ال��وزراء التي استمرت إلى قرابة الواحدة
والنصف لم تخرج بأي قرارات في ما يخص أزمة النفايات أو الهبات
والرواتب.
وأكدت مصادر رئيس الحكومة لـ«البناء» أن الرئيس سالم سينتظر
حصيلة االتصاالت التي ستجرى في األيام القليلة المقبلة قبل أن
يوجه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء» .ولفتت المصادر إلى «أنه
لن يسمح أن تبقى جلسات الحكومة تدور في دوامة التعطيل ،فهناك
أمور ضاغطة تتعلق بالرواتب وسندات الخزينة والهبات والقروض
التي يتعين إقرارها.
وش��ه��دت الجلسة م��داخ�لات مطولة ل��ل��وزراء تمحورت حول
التعيينات والتعطيل الحاصل .وأكد وزير الزراعة حسين الحاج
حسن «أن حزب الله يؤيد ما يقوم به التيار الوطني الحر داخل
مجلس الوزراء وخارجه».
وتوجه وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى التيار الوطني الحر:
«هل تعيشون في كوكب آخر؟ نحن نبحث في تحصين لبنان وبقائه
في ظل األخطار التي تتهدده وانتم تطرحون التحاصص والعناوين
المطلبية التي ليس المكان مكانها وال الزمان زمانها .إن التعيينات
األمنية موضوع خالفي ال يمكن تسويته في مجلس الوزراء فلماذا
تضعونه عقبة ،والقضايا الميثاقية ال تناقش في مجلس الوزراء».
واستعاد حرب الحقبة السورية قبل عام  ،2005وكيف كانت تجري
األمور في المؤسسات ،إال أن الجواب جاءه سريعا ً من وزير التربية
«اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو» ،نحن يا معالي الوزير لم نكن ال
وزراء وال نوابا ً أما أنت فكنت نائبا ً ووزيرا ً واستفدت من تلك الحقبة».
وأشار الوزير جبران باسيل إلى «أن خطوة تأجيل التسريح لقائد
الجيش العماد جان قهوجي غير قانونية ،وتحدث عن ضرورة تأمين
المشاركة الحقيقية».
وقال وزير العمل سجعان قزي« :ال يجوز أن تجتمع الحكومة

للبحث في جنس المالئكة وإال نكون أمام خيارين إما تحويل مجلس
ال��وزراء إلى ديوانية وتضييف قهوة وش��اي ،وإال تحويل مجلس
الوزراء إلى هيئة حوار».
وقال« :البعض ربط العودة إلى جدول األعمال ببعض القضايا
المتعلقة تارة بموضوع عرسال ،وتارة أخرى بالتعيينات األمنية
والعسكرية وت���ارة باآللية الحكومية ،انتهت قضيتي عرسال
والتعيينات ،أو هكذا هو مفترض ،وبقي موضوع اآللية فلنبحث عن
حل لها في شكل نهائي لنسير بجدول األعمال».
وأث��ار وزير االقتصاد آالن حكيم مسألة دفع لبنان جزاء قيمته
 150ألف دوالر في موضوع التحكيم في منع إحدى الشركات من
استخدام مطار بيروت بعد الحصول على إذن.
إلى ذلك ،لم يتم البحث في ملف النفايات في الجلسة ،وتم االكتفاء
بمداخلة رئيس الحكومة تمام سالم الذي قال« :لالسف صار لها لون
طائفي ومذهبي ومناطقي» ،ومداخلة وزير البيئة محمد المشنوق
الذي عدد المراحل التي قطعتها ،مشيرا ً إلى «أن  3أيام ستفصلنا عن
نتائج المناقصات في جميع المناطق اللبنانية».

قهوجي وروكز ورتبة اللواء ثالثهما

في موازاة ذلك ،التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي قائد فوج
المغاوير العميد شامل روكز في غداء في مطعم «ك��رم» في وسط
بيروت .وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن اللقاء يأتي في إطار
تبريد األجواء بين الرابية والعماد قهوجي» .ولفتت إلى «أن اللقاء
هو محاولة جس نبض حول إمكانية السير بمشروع ترقية الضباط
إلى رتبة لواء وفقا ً لالقتراح الذي قدمه العميد المتقاعد أمين حطيط
وال��ذي يقضي بترقية نواب رئيس األرك��ان وق��ادة المناطق وقادة
المعاهد العسكرية إلى رتبة لواء باإلضافة إلى أعضاء المجلس
العسكري .وت��داول األوس��اط حاليا ً تعيين العميد روكز في إحدى
هذه الوظائف وترقيته إلى رتبة لواء قبل  15تشرين األول المقبل
ما يعني تأجيل تسريحه لمدة سنة بحكم القانون .وجرت تسريبات
«أن العماد قهوجي تلقف هذا الطرح الذي يأتي في موازاة طرح رفع
سن التقاعد للضباط  3سنوات المرفوض من قبل قيادة الجيش.

السيد نصرالله يط ّل في عيد االنتصار

من ناحية أخرى ،يطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله في االحتفال الذي يقيمه حزب الله بمناسبة ذكرى التاسعة لحرب
تموز عام  ،2006عند الخامسة والنصف من عصر اليوم في وادي
الحجير – السلوقي تحت عنوان نصركم دائم .ومن المتوقع أن يوجه
السيد نصر الله في الخطاب رسائل دعم كبيرة لرئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون ،ويؤكد على أنه شريك في االنتصار

وعلى العالقة االستراتيجية والوجودية بين التيار الوطني الحر
وحزب الله .وسيتناول السيد في خطابه االنتصار الذي تحقق على
«إسرائيل» وعلى المجموعات اإلرهابية في القلمون والزبداني بفعل
المقاومة ودماء شهدائها ،واألوضاع في سورية والعراق واليمن.

سفير سورية ينقل تحيات األسد إلى عون

وفي سياق متصل نقل السفير السوري علي عبد الكريم علي
إلى العماد عون تحيات الرئيس بشار األسد وإلطالعه على الرؤية
العامة تجاه المنطقة والمتغيرات الناتجة من حرب طويلة على
لبنان وسورية والمنطقة بكاملها .وأكد عون أن المنطقة مقبلة على
انتصارات فرضتها االنتصارات التي حققتها القوى التي تناصر
السيادة وترفض اإلرهاب التكفيري مع كل مظاهر الهيمنة والفساد
مع كل األطماع الصهيونية في المنطقة.

تحرك األربعاء محطة أولى في سلسلة محطات

وف��ي إط��ار التحرك العوني ،تتأرجح الحركات االحتجاجية
للتيار الوطني الحر بين عدم تخريب االستقرار العام وعدم إسقاط
الحكومة ،وفي الوقت نفسه إجبار من يمسك القرار في الحكومة
وتحديدا ً تيار المستقبل على أن يأخذ القرارات الصحيحة ويحترم
الشراكة الوطنية.
وأك��دت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن التحرك
الشعبي بدأ ولن يتوقف إال بعد انتهاء عملية السطو والوصول إلى
إصالحات» ،مشيرة إلى «أن األمر قد يتدحرج وصوال ً إلى اإلطاحة
بجميع الوجوه المشؤومة التي تمارس عملية سطو على حقوق
المسيحيين واستعادة آلية عمل حقيقية داخل الحكومة وتثبيت
مبدأ الشراكة» .وأشارت إلى «أن ما جرى يوم األربعاء ليس إال محطة
أولى في سلسلة محطات ستمتد حتى نهاية شهر أيلول ،سيكون لها
تبعات سياسية إيجابية».
ولفتت المصادر إلى «أن التحرك انطلق مع التيار الوطني الحر
والمطلوب أن يتحول إل��ى تحرك وطني في سبيل تغيير البنية
األساسية لهذا النظام القائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية،
فالخالف بنيوي في شكل هذا النظام الفاسد الذي ال ينتج إال فسادا ً
فمنذ االستقالل ونحن ننتقل من فساد إلى أفسد».

قنبلة و 3جرحى في جبل محسن

أمنياً ،أفادت معلومات ليل أمس عن إلقاء قنبلة في مقهى في حي
األميركان في جبل محسن في طرابلس ،ما أدى إلى سقوط ثالثة
جرحى في حصيلة أولية.
وعلى الفور حضرت القوى األمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات.

الفتة على مدخل المسبح
في حادث مؤسف آخر ،توفيت الشقيقتان السوريتان
حنان (13عاماً) وتبارك زين العابدين (10أعوام) ،بعد
غرقهما أثناء ممارستهما السباحة خارج منطقة المسبح
الشعبي في صيدا .وقد تم نقلهما من قبل عناصر الدفاع
المدني والصليب األحمر إلى مستشفى حمود الجامعي في
صيدا بعد انتشالهما من البحر.
أما شقيقهما أحمد الذي كان برفقتهما ،فقد غرق هو أيضا ً
وتم انتشاله ونقل إلى مستشفى حمود ،حيث يخضع
للمعالجة ،وحالته دقيقة.
من جهتها ،جددت بلدية صيدا تحذيرها للمواطنين «من
السباحة خارج نطاق المسبح الشعبي في المدينة وال
سيما في المناطق التي هي عرضة للتيارات البحرية ،حيث
كانت البلدية بالتعاون مع جمعية أصدقاء جزيرة صيدا

ونقابة الغواصين ،نشرت الفتات على طول الشاطىء في
هذه األماكن تح ّذر من مخاطر السباحة ،منذ عدة أشهر
وقبل ب��دء موسم السباحة ،ولكن لألسف وبالرغم من
ذلك فإنه ال يتم اإللتزام بمضمون هذه التحذيرات ،ويتم
مخالفتها والسباحة».
وأعربت البلدية في بيان عن أسفها لحادثة غرق الطفلتين
السوريتين في محلة المسبح العسكري (سابقا) ،مشيرة
إلى أن هذه البقعة تقع خارج نطاق المسبح الشعبي.
وجددت البلدية الدعوة الى «األهالي ورواد السباحة
والعائالت ،بعدم ترك أوالده��م في مياه البحر لوحدهم
وبعيدا ً م��ن أعينهم ،واإلن��ت��ب��اه عليهم واإلل��ت��زام بعدم
السباحة إال ضمن نطاق المسبح الشعبي ،كي تسهر فرق
اإلنقاذ على سالمتهم».

رئيس واعضاء مجلس بلدية الفرزل
أشقاؤه :عزيزة نصرالله أرملة المرحوم نجيب شحادة وعائلتها
جان وعائلته
مخايل وعائلته
ناصيف وعائلته
شقيقاته :ل���وري���س زوج����ة ج���وزي���ف حنا
وعائلتها
س��م��ي��رة أرم��ل��ة ال��م��رح��وم ب��دي��ع ش��ح��ادة
وعائلتها
ك��ارول��ي��ن أرم��ل��ة ال��م��رح��وم رش��ي��د األش��ق��ر
وعائلتها
عزيزة أرملة المرحوم توفيق نصار وعائلتها
عمه :حنينة حنا أرم��ل��ة المرحوم الياس
شحادة وعائلتها
ينعون إليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

فايز خازن �شحادة
رئيس بلدية الفرزل سابقا ً
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه  13آب  2015متمما ً واجباته
الدينية ويحتفل بالصالة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
الجمعة الواقع فيه  14آب  2015في كنيسة سيدة النياح -الفرزل
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية مساء اليوم الجمعة الواقع فيه 14
آب  2015في صالون الكنيسة من الساعة التاسعة صباحا ً ولغاية السابعة
مساء
ويومي السبت واألحد الواقع في  15و 16آب  2015في منزل الفقيد الكائن في
الفرزل.

بمزيد من االسف واللوعة ينعى رئيس بلدية الفرزل
السيد ملحم فايز غصان واعضاء المجلس البلدي المرحوم

فايز الخازن �شحادة
رئيس بلدية الفرزل سابقا ً
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس  2015/8/13راجين من الله اسكانه
فسيح جناته

�إعالنات ر�سمية
اعالن
صادر عن امانة السجل العقاري في بعلبك
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بصفته مفوضا بعقد البيع سند تمليك بدل
ضائع بحصة مفوضه اميرة علي الجوهري
بالعقار رق��م  2811الهرمل للمعترض
المراجعة خالل  15يوما ً
امين السجل العقاري المعاون في بعلبك-
الهرمل
مايا شريف
إعالن
بلدية الحدت
سبنيه  -حارة البطم
اعالن عن مزايدة عمومية
تعلن بلدية ال��ح��دت -سبنيه -حارة
البطم ع��ن اج���راء م��زاي��دة عمومية (على
اساس زيادة مئوية) وذلك في تمام الساعة
الثانية عشرة من يوم الخميس الواقع فيه
 2015/9/3في مركز البلدية لتلزيم بيع
آليات ملك البلدية حسب الجدول المرفق
بدفتر الشروط.
يمكن للراغيبن االش���ت���راك ف��ي ه��ذه
المزايدة اإلطالع على دفتر الشروط الخاص
في مركز البلدية واالستحصال على نسخة
منه من قلم البلدية وذلك طيلة اوقات الدوام
الرسمي.
تقدم العروض مختومة باليد مباشرة
في قلم البلدية خالل اوقات الدوام الرسمي
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد الجراء
المزايدة ،ويرفض كل عرض ال يقدم بهذه
الطريقة .يعلن عنها في الجريدة الرسمية
وثالث صحف محلية قبل  15يوم على االقل
من تاريخ اجراء المناقصة.
الحدت في 2015/7/28
رئيس البلدية الحدت -سبنيه -حارة
البطم
جورج إدوار عون
التكليف
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