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حمليات � /إعالنات

«القومي» ّ
تقدم ب�شكوى جزائية لدى النيابة العامة «القومي» ينعى المنا�ضلة والأديبة الدكتورة مي �سعاده
ّ
�ضد �شركة تلفزيون «م ّر تي في»
ق���دّم ال��ح��زب ال��س��وري القومي االج��ت��م��اع��ي ،أم��س،
 ،2016/03/09شكوى جزائية لدى النيابة العامة
التمييزية ض ّد شركة تلفزيون الم ّر (  ) MTVممثلة
برئيس مجلس إدارتها ميشال غبريال المر ،وض ّد مدير
البرامج السياسية في المحطة المذكورة غياث يزبك.
وجاءت الشكوى على خلفية ما بثته المحطة من خبر
يتعلق بتع ّرض موكب رئيس الحزب السوري القومي

االجتماعي األمين أسعد حردان لحادث سير على طريق
ضهر البيدر ،وما تض ّمنه الخبر المذكور من قدح وذم
وتشهير ،ومن افتراءات ال تمتّ إلى الواقع بصلة.
وقد تولى تقديم الشكوى مدير دائ��رة المحامين في
الحزب المحامي ريشار رياشي (بوكالته عن رئيس
الحزب األمين أسعد ح��ردان) والمحاميان ميشال عاد
وسماح مهدي.

لجنة الأ�سير �سكاف في ذكرى اعتقاله:
المقاومة خيارنا الوحيد
بمناسبة الذكرى السنوية  38العتقاله في السجون
الصهيونية ،توجهت لجنة أصدقاء عميد األسرى العرب
األسير يحيى سكاف ،في بيان أمس« ،بتحية ملؤها الفخر
واالعتزاز إلى يحيى سكاف ألنه رفع رأس الوطن عندما
شارك في  11آذار  1978بأضخم عملية بطولية داخل
فلسطين المحتلة ه ّزت كيان العدو الصهيوني الغاصب،
واع��ت��رف العدو حينها بمقتل  38بين جندي وضابط
صهيوني وجرح .»82
وأك��دت اللجنة في هذه المناسبة «أنّ قضية األسير
سكاف يجب أن تحظى باهتمام الدولة اللبنانية التي لم
تحرك ساكنا ً تجاه هذه القضية منذ اعتقاله ،رغم وجود
معلومات ومعطيات تؤكد وجوده في سجون االحتالل».
وسألت المنظمات الدولية «التي تدّعي الدفاع عن حقوق
اإلنسان التي تكفلها وتق ّرها المواثيق الدولية :ماذا فعلت
من أجل كشف مصيره؟» متهمة إياها «بالتواطؤ مع العدو
الصهيوني في قضية يحيى سكاف».

وجدّدت اللجنة «ثقتها التامة بالمقاومة لتحرير األسير
يحيى سكاف ورفاقه األس��رى ،ألنّ التجارب مع العدو
الصهيوني أثبتت أنّ المقاومة هي خيارنا الوحيد للتحرير
واستعادة الحقوق» .كما طالبت اللجنة «ك ّل ح ّر وشريف
بالوقوف مع المقاومة ومساندتها في مواجهة الحمالت
التي تتع ّرض لها من قبل العدو الصهيوني وعمالئه
ّ
وحطمت
إلرضاخها والنيل منها ،ألنها انتصرت على العدو
يتهجمون
أسطورة جيشه ،في الوقت الذي انبطح أمامه من
َّ
اليوم على المقاومة ،ونقول لهؤالء إنّ المقاومة هي الضمانة
األساسية لحماية أوطاننا من األخطار المحدقة بنا ،وإنّ
المسيئين إلى المقاومة إلى مزبلة التاريخ».
وأعلنت اللجنة أنّ وف��ودا ً من الفصائل الفلسطينية
والقوى الوطنية اللبنانية ستزور ،بمناسبة الذكرى،
منزل األسير سكاف في المنية غدا ً الجمعة في  11آذار،
كما ستقوم لجنة أصدقاء األسير سكاف ـ فرع أوستراليا
بنشاط في سيدني تضامنا ً مع قضيته.

العدو «الإ�سرائيلي» يُطلق قنابل دخانية
على مزارعين في �سهل مرجعيون
أق��دم جيش ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،ظهر أم��س ،على
ممارسة عملية ترهيب واستفزاز عند الحدود الفاصلة،
حيث أطلق حوالى خمس قنابل دخانية ورشقات نارية
باتجاه مزارعين لدى اقترابهم من السياج التقني بين سهل
مرجعيون ومستعمرة المطلة ،من دون وقوع إصابات.
وعلى الفور ،حضرت إلى المكان دوري��ة من الجيش
اللبناني ودوري��ة من ق��وات «يونيفيل» وعاينتا مكان
الحادث ،في وقت توجهت دورية راجلة من الجيش إلى
مكان سقوط القنابل الدخانية في سهل المرج قبالة جسر
الخرار على مقربة من السياج حيث أجرت كشفا ً ميدانيا ً
المختصة.
تمهيدا ً لرفع تقرير بالحادث إلى الجهات
ّ
سجِّ ل انتشار لجيش العدو عند جسر الخرار شمال
كما ُ

المستعمرة وتحت أشجار الكينا ،حيث راقب التحركات
على الجانب اللبناني ،حيث سيّر الجيش اللبناني وقوات
«يونيفيل» دوريات مؤللة على طول الخط األزرق الممت ّد
من الحمامص إلى مدخل العديسة الشرقي مرورا ً بسهل
مرجعيون وبمحاذاة ج��دار فاطمة اإلسمنتي لمراقبة
االنتهاكات على هذا الخط.
ودأب العدو ،كعادته ،على القيام باستفزازات لترهيب
الرعاة اللبنانيين ،كان آخرها ما حدث منذ أيام ،عندما
أطلق أحد جنوده رصاصة في الهواء إرهابا ً على راع
كان يرعى قطيعه على مقربة من السياج الفاصل قبالة
ب��راد مستعمرة المطلة الحدودية المشرف على سهل
مرجعيون.

نعى الحزب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل���ى األم����ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر الحدود ،المناضلة
واألدي��ب��ة ال��دك��ت��ورة م��ي سعاده،
(زوج���ة الرئيس األس��ب��ق للحزب
األم��ي��ن ال��راح��ل عبدالله سعاده
ووالدة ك ّل من :الدكتور حنا ،الشهيد
الرفيق نقوال ،األمين سليم (عضو
المكتب السياسي في الحزب ونائب
سابق في البرلمان) والدكتورة
ليلى.
وال����راح����ل����ة ال����دك����ت����ورة م��ي
سعاده ،من مواليد أميون ـ الكورة
 1916/9/19وال��ده��ا المربّي
ال��م��ق��دس��ي ح��ن��ا س��ع��اده (م��ع��ري
أميون) ووالدتها ملكة مبارك.
تخ ّرجت طبيبة م��ن الجامعة
األم��ي��رك��ي��ة ف���ي ب���ي���روت 1940
ومتخصصة ف��ي أم���راض النساء
ّ
والتوليد  1942وكانت أول فتاة
في لبنان تحمل هذا االختصاص
مارست الطب حتى العام .2001
شاعرة ولها ديوانان منشوران:
األول« :أوراق العمر» وأهدته إلى
إبنها الشهيد نقوال سعاده ،الثاني:
«لستُ وح��دي» ،ولها كتاب ثالث
«مشوار العمر بين الطب والسياسة
والشعر».
كانت إلى جانب زوجها األمين
ال��دك��ت��ور عبدالله س��ع��اده ،يوم
زارهما الزعيم أنطون سعاده في
منزلهما خالل جولة له على مدينة
طرابلس متفقدا ً الفروع الحزبية،
وألقت كلمة ترحيب به.
وقفت الى جانب زوجها األمين
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ه س��ع��اده في
الظروف الصعبة ،والتحديات التي
واجهت الحزب والقوميين ،وتميّزت
بصالبة اإلرادة ،ومضاء العزيمة.
اعتقلت أث��ن��اء ال��ث��ورة القومية
الثانية ،وت��� ّم سجنها ووضعت
في االن��ف��رادي .وبعد خروجها من
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السجن بدأت بإطالق حملة مدنية
للدفاع عن المعتقلين القوميين
وأق��ام��ت االعتصامات في بكركي
والكثير من المناطق للتضامن معهم
واعتبارهم معتقلين سياسيين.
أرسلت إلى زوجها األمين عبدالله
سعاده في السجن رسالة مؤثرة
قالت فيها :إنّ وقفة جريئة واحدة
في الحياة تكفي ،كرامتك ومصير
حزبك أه ّم عندي منا ،ومن حياتك،
رغم أنها غالية جدا ً على قلبي.
وي��وم استشهد نجلها نقوال في
المعلم ـ الشياح  1975نظمت له
قصيدة «أيا بطل الشياح»:
أي��ا بطل ال��ش��ي��اح إن��ي فخورة
ورأسي ما بين السحاب مقيم
عند سقوط الكورة في الحرب
األه��ل��ي��ة  1976/7/10ون��زوح
أهلها إلى طرابلس قامت الدكتورة
مي بمساعدة الجميع بما لها من
ع�لاق��ات ف��ي ط��راب��ل��س س���واء في
تأمين السكن أو الحاجة.
وعند العودة إلى الكورة كانت

ماذا لو رف�ضت ( ...تتمة �ص)1
وال التموضع الجديد لألميركيين و َمن ومعهم.
وذلك فإن الحوار سيكون أفضل بدون جماعة
ال��س��ع��ودي��ة وأس��ه��ل ،وس��ت��رى حكومة جديدة
النور تحظى باالعتراف الدولي وتسحق جماعة
السعودية وتصير خارج المعادلة.
 في اليمن ستستمر الحرب وتدخل عامهاالثاني ويجلب السعوديون مزيدا ً من المرتزقة
ل��ح��م��اي��ة ح����دوده����م ،وي����ح����ددون ال���م���زي���د من
المواعيد لنصر موهوم ،وستتواصل المعارك
وتستمر ال��م��ذاب��ح ال��س��ع��ودي��ة ب��ح��ق األب��ري��اء،
ويستمر الصمود وي��ع��رف ال��س��ع��ودي��ون أنهم
ل��ن ي��ح��ص��دوا ن��ص��را ً ف��ي ال��ي��م��ن ،ف��ال��ذي يحدث
توسع جغرافيا الغزو
سيستمر بالحدوث ،وهو ّ
وتوسع ميدان العمليات والقصف الصاروخي،
وي���ت���وس���ع ف���ي خ��ل��ف��ي��ة ال��س��ي��ط��رة السعودية
ح��ض��ور ال��ق��اع��دة وداع���ش ،ويظهر أن ال قدرة
لجماعتها بقيادة منصور هادي على إقامة حكم
للمناطق التي يسيطر عليها السعوديون ،وهم
ال يسيطرون إال اسمياً ،وال إمكانية في نهاية
المطاف لبناء استقرار أمني وعسكري بدون
استقرار سياسي بوابته تسوية مع الحوثيين
تنتج حكومة وتنتهي بانتخابات ،والموازين
اليمنية قبل التدخل السعودي تكشف األحجام
واألوزان للفريقين المؤيد والمعارض للسعودية
في اليمن ،حيث لم تقاتل كتيبة يمنية دفاعا ً ع ّمن
يفترض أنه القائد األعلى للقوات المسلحة ،وهو
رئيس الجمهورية ال��ذي ف�� ّر ه��ارب��ا ً من صنعاء
إل��ى ع��دن إل��ى خ��ارج ال��ب�لاد خ�لال شهر واحد.
والمقارنة بينه وبين الرئيس السوري ووضعية
كل منهما بوجه من يحملون السالح ضده ،رغم
ف���وارق ال��م��ال وال��س�لاح اآلت��ي عبر ال��ح��دود في
حالة من يقاتلون في سوريا ومعهم السعودية

و َمن يقاتلون في اليمن وتحاصرهم السعودية
من كل جهة.
 مع إيران ستبقى السعودية تصرخ ،وهيالتي عجزت ومعها إسرائيل وتركيا عن تعطيل
التفاهم ال��دول��ي م��ع إي���ران ،وستعجز ع��ن لعب
دور يح ّد من األدوار اإليرانية الداعمة للعراق
وسوريا واليمن ولبنان؛ وما تسميه السعودية
ت��ص��اع��د ال��ن��ف��وذ اإلي����ران����ي ،وم��ث��ل��م��ا ل���م تجرؤ
ال��س��ع��ودي��ة وإس��رائ��ي��ل على خ��وض اختبارات
ال��ق��وة م��ع إي����ران ف��ل��ن ت��ج��رؤ ع��ل��ى م��ا سيكون
الحريق الكبير والسريع ال��ذي ينتهي بنتيجة
مد ّمرة للسعودية ،طالما إي��ران تقابل بالحكمة
الجنون السعودي ،وبالتالي سيكون الضمور
وال��ت��آك��ل نصيب السعودية ون��ه��وض وتنامي
مصادر القوة اإليرانية.
 مع حزب الله صار كل شيء واضحاً ،سياسةالسعودية لحس مبرد ،كل ما يتسبّب بالمزيد
من الضغط على حزب الله هو ضغط على لبنان
أدواته تبدأ بإلحاق األذى بجماعة السعودية من
جهة وبتخلي السعودية عن نفوذها في لبنان
المستند إل��ى ال��م��ال ح��ص��را ً وليس إل��ى الحكمة
التي تنضح بها موسوعات المؤلفات الفلسفية
لملوكها ،واأله����م ه��و أن ال��س��ع��ودي��ة تكتشف
تدريجا ً أن مكانة الدولة المهابة في المنطقة بدأت
تذبل ،وصارت دولة صغيرة مثل تونس تتجرأ
عليها وتقول ال ،في تمرين أولي للمواجهة مع
حزب الله خالل اجتماع وزراء الداخلية العرب.
 عادل الجبير يشبه مذياعا ً مرتفع الصوتيأتي من الوادي الذي تدهورت إليه السيارة التي
تحمله وتحطمت ،وال زال صوته يوهم المارة أن
السيارة المتدهورة تشتغل.
ناصر قنديل

مع الدكتور عبدالله سعاده في
المقدمة ،وهي عرابة ألكثر من ألف
طفل في الكورة.
نشطت ف��ي جميع ال��م��ج��االت
الثقافية والفكرية واالجتماعية،
وك��ان��ت ت��ح��رص ع��ل��ى أن تكون
بالقرب من ك ّل أ ّم شهيد من شهداء
الحزب ،وكانت تعاين المرضى في
المخيمات الفلسطينية وتؤ ّمن لهم
الدواء مجاناً.
ه��ذا وتشيّع الراحلة الدكتورة
مي سعاده في مأتم حزبي وشعبي
يوم األحد الواقع فيه  13آذار 2016
في كاتدرائية القديس جاورجيوس
في أميون ــــ الكورة.
تقبل التعازي من الخميس 10
آذار وحتى الثالثاء  15آذار في
قاعة القديس ضوميط في أميون
م��ن الساعة  2بعد الظهر وحتى
السابعة مسا ًء وفي قاعة كنيسة
السيدة في المكحول ـ بيروت يوم
األرب��ع��اء  16آذار  .2016البقاء
لألمة.

المنتقلة إلى رحمة الله تعالى نهار أمس األربعاء  9آذار  ،2016يُحتفل
بالصالة ألجل راحة نفسها نهار األحد  ،2016/03/13الساعة الثالثة بعد
الظهر في كاتدرائية القديس جاورجيوس الدهليز األثرية – أميون.
يصل الجثمان إلى مدخل أميون الغربي نهار األحد عند الساعة الثانية بعد
الظهر.
ُتقبل التعازي في قاعة كنيسة مار ضوميط – أميون غربي ،أيام:
 الخميس والجمعة  10و 11آذار الحالي من الثانية بعد الظهر حتى السابعةمساءً.
 السبت واألحد  12و 13آذار الحالي من الحادية عشرة قبل الظهر حتىالسابعة مساءً.
 االثنين والثالثاء  14و 15آذار الحالي من الثانية بعد الظهر حتى السابعةمساءً.
ُتقبل التعازي في بيروت في قاعة كنيسة سيدة النياح – شارع المكحول
األربعاء  ،2016/03/16من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة
مساءً.
مؤسسة الدكتور عبدالله سعاده
تنعى إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية رئيستها
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اليمن يلتحق ( ...تتمة �ص)1
ل���ب���ن���ان ال����واق����ف ع���ل���ى ح���ب���ل م����ش����دود بين
التصعيد السعودي والتفاهمات الدولية يمأل
ال���وق���ت ال��ض��ائ��ع ب���اب���ت���ك���ارات ت���ب���دو ق���د فقدت
بريقها وقدرتها على تغطية الفراغ السياسي
وال����دس����ت����وري ،ف���وق���ع ب��ع��ض أرك�����ان ال���ح���وار
بابتكارات غريبة عجيبة ،ك��ان األب��رز في هذه
االبتكارات ما وصفه أحد المشاركين بالضرب
ت��ح��ت ال����ح����زام ،ح����ول ال���ن���ص���اب ال���دس���ت���وري
الن��ت��خ��اب رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ،ع��ن��دم��ا تالقى
«مصادفة» الرئيس فؤاد السنيورة مع الوزير
ب��ط��رس ح���رب وال��ن��ائ��ب س��ام��ي ال��ج��م��ي��ل على
م��ق��ت��رح اع��ت��م��اد ن��ص��اب ال��ن��ص��ف زائ����دا ً واح���د،
لتدور حلقة نقاش وسجال حول األمر الذي بدا
مستغرباً ،قبل أن ينتفض رئيس مجلس النواب
نبيه بري لسحب الموضوع من التداول برفض
مجرد البحث فيه.

سفراء مجلس التعاون في السراي

انتشار للجيش واليونيفيل في سهل مرجعيون لمعاينة مكان سقوط القنابل الدخانية

الحزب السوري القومي االجتماعي
نقابة أطباء لبنان الشمالي
أبناؤها :الدكتور حنا سعاده وزوجته جودي وأبناؤه
عبدالله ونقوال وفارس
الشهيد المهندس نقوال سعاده
النائب السابق األمين سليم سعاده وزوجته نورما دياب
الدكتورة ليلى سعاده
زوجة المهندس بسام فرح وابنتاها ليليا وتاليا
أشقاء وشقيقات زوجها :عائالت المرحومين سليم ،حنا ،جبران ،نجيبة،
فيكتوريا ،سعاده ،جنفياف وإبراهيم سعاده وعائالتهم في الوطن والمهجر
ينعون إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية فقيدتهم الغالية المرحومة

استكماال ً لجهود رئيس الحكومة لترميم العالقات
اللبنانية – الخليجية بعد التصعيد الخليجي األخير
ضد لبنان وحزب الله ،استقبل الرئيس تمام سالم
وفد سفراء مجلس التعاون الخليجي وتناول البحث
عالقات لبنان مع دول الخليج.
وأكد سفير الكويت عبد العال القناعي باسم الوفد
أننا «لمسنا جميعا ً من دولة الرئيس الحرص األكيد
على أطيب العالقات مع دول الخليج وعلى تدعيمها
وتعزيزها دائ��م �ا ً وت��أك��ي��ده على إزال���ة أي لبس أو
شوائب قد تعيق تقدم هذه العالقة .وقد حملنا رسالة
واضحة إلى دولنا سننقلها بكل أمانة وص��دق إلى
قادتنا ،متمنين لهذه العالقة دوام التقدم واالزدهار
والرقي ،مؤكدين في الوقت نفسه حرص دول الخليج
قاطبة على أمن واستقرار ودولة ومؤسسات لبنان
وعلى استمرارنا في تعزيز هذه العالقة».
وأك���دت م��ص��ادر رئيس الحكومة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن
«أجواء اللقاء كانت إيجابية جدا ً وإن نوعا ً من التفاهم
قد حصل بين سالم والسفراء التخاذ خطوات إلعادة
العالقات اللبنانية  -الخليجية إلى ما كانت عليه في
السابق واحتواء أي موقف أو حادث قد يؤدي إلى
تأزيم الوضع .كما شرح سالم وأوضح موقف لبنان
في اجتماع وزراء الخارجية العرب ومنظمة العمل
اإلسالمي».
وأض��اف��ت المصادر أن «س�لام لمس من السفراء
حرصهم على العالقات الجيدة مع لبنان الذي يحرص
بدوره على أفضل العالقات مع دول الخليج».
واستبعدت المصادر أي زي��ارة مرتقبة لسالم أو
لوفد يرأسه رئيس الحكومة إلى السعودية في الوقت
الحالي ،لكنها شددت على أن سالم مرتاح للقاء.

جلسة للحوار الوطني
تبحث في الرئاسة

على وقع التصعيد الخليجي ضد لبنان وتفاقم
األزم��ات الداخلية ،انعقدت جلسة الحوار الوطني
ال��س��ادس��ة ع��ش��رة وال��ت��ي ل��م ت��أت على بحث ملف
النفايات ال من قريب وال من بعيد ،كما لم تتطرق حتى
إلى مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم
في القاهرة ،رغم طلب وزير الخارجية جبران باسيل
ذلك ،بينما تركز النقاش خالل الجلسة على أهمية
مجلسي
تفعيل عمل المؤسسات الرسمية ،ال سيما
َ
الوزراء والنواب وقانون االنتخاب ،وتناول النقاش
أيضا ً االستحقاق الرئاسي مع طرح قدّمته قوى 14
آذار مخالف للدستور ،وهو اعتماد نصاب النصف
 1 +في عملية انتخاب الرئيس ،ما القى رفضا ً قاطعا ً
من رئيس المجلس نبيه بري .كما وشهدت الجلسة
سجاال ً بين رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية
والوزير باسيل على خلفية الميثاقية.
وتقرر عقد الجلسة المقبلة يوم األربعاء في 30
آذار الجاري.
(التفاصيل ص)2 .

يفجر عون مفاجأة؟
هل ّ

إلى ذلك يلقي العماد عون كلمة في عشاء التيار
الوطني الحر في  14آذار المقبل ،ومن المتوقع أن
تحمل كلمة عون مفاجأة هامة ما لم يحصل أي تطور
إيجابي لمصلحة التيار الوطني الحر ف��ي الملف

الرئاسي من قبل الرئيس سعد الحريري.
ورجحت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن تكون هذه
المفاجأة هي إعالن عون عن استقالة وزراء ونواب
التيار الوطني الحر من الحكومة ومجلس النواب.
وقالت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر
لـ«البناء» إن «احتمال الذهاب إلى رئيس وسطي بعد
تعذر انتخاب رئيس من األقطاب األربعة ليس واردا ً
لدى العماد عون ،ألن نوعا ً كهذا من الرؤساء مرتهنون
إلرادة الخارج ،بينما التيار الوطني الحر يريد رئيسا ً
للجمهورية يعبر عن إرادة الشعب ومن لديه مرشح
يملك التمثيل المسيحي والوطني كالعماد عون
فليأتِ به» ،وشدّدت على أن «زمن تنصيب الرئيس
من قبل السفارات قد ولى ويجب اليوم احترام النظام
الديمقراطي».
وعن السجال الذي حصل بين فرنجية وباسيل في
جلسة الحوار ،أجابت المصادر« :لن نجافي أحدا ً ولن
نغير ثوابتنا وقناعاتنا ولن نفتح سجاالت ،بل علينا
التفكير في المستقبل إلنقاذ بلدنا».

غيّب الموت الرفيق والمربّي

محمود محمد �سالمة
(حائز وسام الثبات)

الدكتور علي ومحمد
		
ولداه:
طه وياسين والمرحومان أحمد ومصطفى سالمة
		
أشقاؤه:
علي درغام
		
صهره:
وقد أقيم مجلس عزاء بمناسبة مرور ثالثة أيام على وفاته يوم أمس في حسينية
الدوير.
تقبل التعازي في بيروت اليوم الخميس  10آذار  2016للرجال والنساء من
الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مسا ًء في جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء ـ سبينس ،قرب مركز أمن الدولة.
اآلسفون الحزب السوري القومي االجتماعي ،آل سالمة ،الكردي ،عاصي ،درغام
وعموم أهالي بلدة الدوير.

أزمة النفايات نحو الحل...

أزمة النفايات التي غابت عن نقاشات المتحاورين
على طاولة الحوار الوطني ،حضرت بقوة في السراي
الحكومي خ�لال اجتماع اللجنة ال��وزاري��ة إلدارة
النفايات الصلبة ترأسها رئيس الحكومة تمام سالم،
حيث ناقشت اللجنة كل الخيارات المتاحة لحل األزمة
ال سيما خطة المطامر الصحية وطريقة توزيعها على
مختلف المناطق اللبنانية على أن تستكمل النقاش
اليوم ،وقد علمت لـ«البناء» أن «أزمة النفايات تتجه
نحو الحل وأن شبه توافق حصل في اللجنة على
حل» .وإذ رفضت مصادر رئيس الحكومة الغوص في
طبيعة الحل الذي ستخرج به اللجنة اليوم ،أكدت
«ارتياح سالم إلى مسار األم��ور والنتيجة التي تم
التوصل إليها في اللجنة وأن سالم يعمل وسيعمل
بجهد على التوصل إلى حل وإنهاء األزمة وسيدعو
إلى جلسة لمجلس ال��وزراء فور انتهاء اللجنة من
عملها».
سجل لقاء جمع سالم
وقبيل اجتماع لجنة النفايات ُ
والرئيس سعد الحريري في السراي ،كان محوره
استكمال المشاورات ووضع اللمسات األخيرة على
الحل .وأشار الحريري بعد اللقاء إلى أنه «استعرض
وسالم الحلول الممكنة لحل هذا الملف الذي نعمل
على إنهائه قبل اجتماع اللجنة» ،وإذ أكد الحريري
أن القوى السياسية تعمل على الحل ،تمنى «أن تصل
اللجنة اليوم إلى نتائج وأن يكون هناك انفراج في
موضوع النفايات».

وزراء الخارجية العرب
في القاهرة اليوم

على صعيد آخر ،تتجه األنظار إلى القاهرة التي
تستضيف اليوم اجتماع وزراء الخارجية العرب
وسط توقعات إلعادة طرح الدول الخليجية مجددا ً
مسألة تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية.
وأك���دت م��ص��ادر معنية ل��ـ«ال��ب��ن��اء» «أن باسيل
سيكرر موقف الحكومة اللبنانية الرسمي في حال
طرح مسألة تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية ،وأن
باسيل لن يتبنى أي موقف عربي أو خليجي خارج
هذا السياق ،ولن يتأثر بحملة الضغوط الداخلية وال
بالتصعيد الخليجي ضد لبنان ولن يخرج عن موقف
لبنان الرسمي وال عن قناعاته التي تعتبر أن وصف
ٍّ
تجن وظلم ،ألن الحزب هو
حزب الله باإلرهاب هو
حركة تحرير ومقاومة للعدو اإلسرائيلي وللتنظيمات
التكفيرية التي صنفها العالم باإلرهاب ،فضالً عن
أن دوال ً عربية أخرى كتونس والعراق والجزائر لم
يوافقوا على القرار الخليجي الذي تم تهريبه بطريقة
احتيالية».
وأش���ارت المصادر إل��ى جهود حميــدة دولية -
إقليمية ذات اعتبار ووزن تعمل على ترتيب لقا ٍء
بين الوزير باسيل ووزير الخارجية السعودي عادل
الجبير ،وذل��ك في إط��ار للملمة العالقات اللبنانية
 الخليجية ولتشكيل ظرف م� ٍ�ؤات النتخاب رئيس
للجمهورية يعكس إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم
العميقة».
وكان الوزير باسيل قد طلب خالل جلسة الحوار
من المعنيين اتخاذ موقف موحد بشأن موقف لبنان
في اجتماع وزراء الخارجية العرب ال��ي��وم ،إال أن
الرئيسين بري وسالم رفضا ذلك واعتبرا أن االجتماع
جلسة لطاولة الحوار وليس جلسة لمجلس الوزراء.

بالرضا والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعى إليكم

المرحومة فريدة معروف الخ�شن دهام
أرملة المرحوم سامي دهام

المهندس وليد زوجته سحر رضوان
		
ابناها:
المهندس أسامة زوجته أليسار األعور
		
المربية غادة زوجها شوقي حمادة
		
بناتها:
الدكتورة نجوى أرملة المرحوم جمال نوير
		
الدكتورة رويدة زوجة غسان الشيتي
		
الدكتورة سمر زوجة نديم حاطوم
		
تقبل التعازي في نادي بلدة بكيفا (راشيا) اليوم الخميس وغدا ً الجمعة  10و11
آذار من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً .وفي دار الطائفة الدرزية
في بيروت يوم الثالثاء في  15آذار من الساعة الثانية عشرة ظهرا ً حتى السادسة
مساءً.

�إعالنات ر�سمية
اعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة -الرئيسة
رلى ابو خاطر
المنفذ :ايلي جوزف السلوى وفهد الياس
الغصين بوكالة االستاذ بيار رياشي
المنفذ عليه :ريكاردو جوزف الهندي/
تعلبايا -حي الحرية
ينفذ المنفذ سندات دين وشهادة تأمين
بقيمة  /415212000/ليرة لبنانية عدا
الرسوم والفوائد وذلك بالمعاملة التنفيذية
رقم 433/2014
المطروح للبيع :كامل القسم  /8/من
العقار  /253/حوش االمراء بناء
مساحته 455 :متر مربع وهو عبارة عن
سطح لطابق ارضي تصل اليه عبر درج من
الباطون مجهز بغرفة مصعد تصل اليه
عليه  12عامود يقع قبل جسر الفيضة.
ح���دوده :يحده غربا وش��رق��ا وجنوبا
القسم  /1/ارض العقار والقسم /3/
وشماال القسم  /1/ارض العقار.
ال��ح��ق��وق العينية :ال��ق��س��م  /8/من
العقار  /253/افراز حقوق مختلفة .سطح
مرخص ترخيص مدني ان هذا العقار منتفع
بحق السقاية من نهر البردوني ومشترك
بملكية القسمين  /1/و  /3/له مواقف
سيارة مكشوفة عدد ./4/
تامين درج��ة اول��ى مع حق التحويل
على كامل القسم لمصلحة فهد الياس
الغصين واي��ل��ي ج���وزف ال��س��ل��وى قيمة
التامين  /422000000/ليرة لبنانية
قيمة التامين  /35000/دوالر اميركي.
ان هذا العقار يخضع للنظام و الخرائط
تعهد المدين بعدم ترتيب اي حق عيني اال
بموافقة الدائن و رد كتاب من بلدية زحلة
يطلب فيه تسجيل على ه��ذه الصحيفة
ب��ان لمالك ه��ذا العقار الحق بذمة بلدية
زح��ل��ة ب��دل رس��م م���راب ع��دد  /2/ق��درة
 /9311000/ويبقى ه��ذا القيد قائما
حتى تامين المراب البديل وشطب االشارة
من قبل مالك العقار بملفه .حجز تنفيذي

رقم  50/2014لمصلحة عبير العبسي
حجز تنفيذي رقم  121/2014لمصلحة
بيار سمعان القاصوف .حجز احتياطي
رق��م  38/2014لمصلحة ابراهيم احمد
اللقيس .حجز احتياطي رقم 39/2014
لمصلحة ابراهيم احمد اللقيس .حجز
تنفيذي لمصلحة ك��ون��ت��وار التسليف
ال��ت��ج��اري ال��ف��ا رق��م  433/2014حجز
تنفيذي رقم  347/2015لمصلحة جورج
وديع البعيني .حجز تنفيذي لمصلحة ايلي
السلوى وفهد الغصين رقم .212/2014
محضر وص��ف ع��ق��ار رق��م 433/2014
لمصلحة كونتوار التسليف التجاري الفا.
وان هذه الحجوزات المذكورة اعاله صادرة
عن دائرة تنفيذ زحلة على المحجوز عليه
ريكاردو جوزف الهندي.
قيمة التخمين /227500/ :مئتان
وسبعة وعشرون الف وخمسماية دوالر
اميركي.
ب��دل الطرح /136500/ :مئة وستة
وثالثون الف وخمسماية دوالر اميركي.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع فيه  2016/4/14الساعة الثانية
عشرة والربع ظهرا في قصر عدل زحلة امام
رئيس دائرة تنفيذ زحلة.
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة ان يودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ زحله قيمة الطرح في
صندوق الخزينة او بموجب كفالة معادلة
في مصرف مقبول او بموجب شك مصرفي
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق دائرة
تنفيذ زحلة اذا لم يكن له فيها مقام وعليه
خ�لال ثالثة اي��ام م��ن ت��اري��خ ص��دور ق��رار
االحالة تسديد الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكال واعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
عشرين يوما تسديد رسم الدااللة بمعدل
 5%من قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي

