االثنين  9تشرين الثاني  2015العدد 2736

◄ وفيات ►

الجبوري
مـ ــن دون أن ت ـش ـه ــد ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة
إال إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات س ـط ـح ـي ــة ع ــائ ـم ــة،
كــانــت فــي الـغــالــب انعكاسًا لحالة
ال ـصــراع الـسـيــاســي داخ ــل الـعــراق،
يجر تنفيذها على النحو
حيث لم
ِ
املطلوب ،بينما انصرفت كل القوى
الـنــافــذة إلــى تـبــادل االتـهــام فــي ما
بينها ،كما تجري العادة في ملف
س ـيــاســي آخـ ــر .وف ــي ك ــل األحـ ــوال،
سـ ـيـ ـك ــون الـ ـسـ ـيـ ـسـ ـت ــان ــي م ـط ــال ـب ــا
ب ــامل ــزي ــد م ــن «امل ـ ــواق ـ ــف امل ـع ـل ـن ــة»،
ملــواجـهــة انـ ــزالق واض ــح فــي قصة
اإلصـ ــاح وت ـحـ ّـول ـهــا إل ــى ك ــرة نــار
وأداة أخـ ــرى ف ــي حـمـلــة «تـصـفـيــة

تنفي األوساط
أن تكون المرجعية
أوصلت العبادي إلى
رئاسة الحكومة

ال ـح ـس ــاب» داخـ ــل ال ـك ـتــل الـكـبـيـ ّـرة،
وذلك في ظل حملة سياسية شنت
عـلــى رئـيــس الـحـكــومــة مــن أط ــراف
مختلفة ،بينهم مقربون من رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ــق ن ـ ــوري املــال ـكــي،
وصل بعضها إلى التهديد ضمنًا
ب ـس ـحــب ال ـث ـق ــة مـ ـن ــه ،واس ـت ـب ــدال ــه
بمرشح آخــر مــن حــزب «الــدعــوة»،
الذي ينتمي إليه الرئيسان.
ومــع أن الغايات التي يحملها كل
فريق سياسي إلقصاء العبادي ال
ت ـبــدو مـتـطــابـقــة ،ف ــإن أي ــا مـنـهــا لن
يجري من دون «ضوء أخضر» من
الـسـيـسـتــانــي ،ال ــذي دع ــم الـعـبــادي
رئيسًا للحكومة بعد تعيينه في
منصبه فــي آب مــن الـعــام املــاضــي،

وهذا األمر يفترض أن يدفع بالقوى
السياسية الرئيسة إلــى تقديم ما
يـثـبــت اس ـت ـع ــداده ــا ل ــإص ــاح ــات،
وهو ما لم يحصل ،حتى اآلن ،ألن
ال ـب ــرمل ــان ل ــم يـنـجــز م ــا ف ــي جعبته
مـنـهــا ،وخ ـصــوصــا تـلــك ال ـتــي كــان
قد أعلنها بالتزامن مع إصالحات
الـع ـبــادي ،فيما يـبــدو أن ه ــذا بيت
القصيد في خطبة الجمعة.
وأغ ـل ــب ال ـظــن أن ضـغــط املــرجـعـيــة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق فـ ـ ــي املـ ـل ــف
ال ـس ـي ــاس ــي ،الـ ـ ــذي ب ـ ــدأ ج ـل ـيــا قـبــل
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن عـ ـ ـ ــام ،سـ ـي ــأخ ــذ ط ــاب ـع ــا
أكـ ـث ــر وض ـ ــوح ـ ــا ،كـ ـم ــا هـ ــو الـ ـح ــال
ف ــي األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة ،م ــا يضع
البرملان أمام ضرورة إيجاد صيغة
ق ـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ «إصـ ــاحـ ــات
م ـن ـه ـج ـي ــة» ،وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ظــل
إصـ ـ ـ ــرار ه ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر ع ـل ــى إن ـه ــاء
تفويضه لــرئـيــس الـحـكــومــة ،فيما
يدعم النظام البرملاني املعتمد في
العراق توجها كهذا.
ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ـ ــر ،ف ـ ــإن ات ـ ـهـ ــام ال ـق ــوى
امل ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــذة ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب
لـ ـلـ ـعـ ـب ــادي غـ ـي ــر ج ـ ــاد ف ـ ــي تـنـفـيــذ
اإلص ــاح ــات ،ويـفـتــرض أن يرافقه
ٍّ
تــن واضــح من جانبها لتنفيذ ما
يلزم لتقليل النفقات املالية وإنهاء
الـتــرهــل اإلداري ،ألن مــن دون ذلــك
لن يستطيع العراق االستمرار في
تـحـمــل أع ـب ــاء الـتـكــالـيــف الـبــاهـظــة
ل ـل ـح ــرب ع ـل ــى «داع ـ ـ ـ ــش» ،وامل ـض ــي
في مواجهة األزمة املالية الخانقة،
ج ـ ـ ــراء تـ ــراجـ ــع أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط فــي
األسواق العاملية.
األهم في كل ذلك ،هو أن السيستاني
ال يـ ـ ّ
ـرجـ ــح ك ـف ــة رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
مـقــابــل ال ـقــوى املـتـنــافـســة مـعــه ،من
دون التأكد مــن قــدرتــه على تنفيذ
«اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ،وال ـ ـع ـ ـكـ ــس ص ـح ـيــح
أيضًا ،بمعنى أن أي مساندة لرغبة
الكتل األخرى في تغييره لن تكون
مــن دون التثبت مــن أن الـغــايــة من
هذا اإلجراء هي «اإلصالح» نفسه.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
رابطة آل الدالي
زوجـ ـ ــة ال ـف ـق ـي ــد :م ــات ـي ـل ــدا ج ــوزي ــف
منصور
ولده :جميل (جيمي)
شقيقته :هيفا زوجة جورج سعيد
يزبك وعائلتها
عمه :سليم جرجورة جبور زوجته
سهام فاضل وعائلته
عماته :أدال أرملة املرحوم اسكندر
مينا وعائلتها
نوال أرملة املرحوم سمير ناصيف
وعائلتها
س ـل ـم ــى زوجـ ـ ـ ــة يـ ـعـ ـق ــوب نــاص ـيــف
وعائلتها
ع ــائـ ـل ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة ج ـ ـمـ ــال زوج ـ ــة
املرحوم الياس زخريا
عائلة املرحومة كمال زوجة املرحوم
عبدو الجاموس
أخـ ــوالـ ــه :تــوف ـيــق ج ــرج ــي ال ـص ـبــاغ
زوجـ ـت ــه امل ــرح ــوم ــة عـفـيـفــة األش ـقــر
وعائلته في املهجر
ع ــائ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ج ــوزي ــف جــرجــي
الصباغ في املهجر
عائلة املرحوم رامز جرجي الصباغ
في املهجر
عائلة املرحوم فؤاد جرجي الصباغ
في املهجر
خالتاه :رمــزة زوجــة نوفل إبراهيم
وعائلتها في املهجر
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــدوى زوج ـ ـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ـق ـ ــوال املـ ـ ـك ـ ــاري
وعائلتها في املهجر
ح ـم ــوه :ج ــوزي ــف م ـن ـصــور زوج ـتــه
جميلة النبتي
أوالد حميه :طالل جوزيف منصور
زوجته مارلني حيدر وعائلته
داني جوزيف منصور زوجته اينا
سرغاي وعائلته
وع ـم ــوم ع ــائ ــات ك ـفــرحــزيــر ،بينو
وع ـف ـص ــدي ــق ومـ ــن ي ـن ـت ـســب إلـيـهــم
فــي الــوطــن واملـهـجــر يـنـعــون إليكم
على رجاء القيامة والحياة األبدية
ف ـق ـي ــده ــم الـ ـغ ــال ــي امل ـ ــأس ـ ــوف عـلــى
شبابه
جورج جميل جبور
(أبو جميل)
والــدتــه املــرحــومــة جــوزفــن جرجي
الصباغ
املنتقل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى صباح
الجمعة املوافق في  6تشرين الثاني
 2015في اإلمــارات العربية املتحدة
ونقل جثمانه يوم األحد إلى مسقط
رأسـ ـ ــه ك ـف ــرح ــزي ــر وي ـص ـل ــى ل ــراح ــة
نـفـســه ن ـهــار اإلث ـن ــن ال ــواق ــع فـيــه 9
ال ـجــاري الـســاعــة الثالثة والنصف
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ف ــي ك ـن ـي ـســة ال ـقــديــس
يعقوب أخو الرب في كفرحزير.
لنفسه الرحمة ولكم طول البقاء
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
ل ـغ ــاي ــة الـ ـس ــاع ــة ال ـس ــاب ـع ــة م ـس ــاء،
ويــومــي الـثــاثــاء واألرب ـع ــاء فــي 10
و 11ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي م ــن ال ـســاعــة
ال ـثــال ـثــة ح ـتــى ال ـســاب ـعــة م ـس ــاء في
قاعة كنيسة القديس يعقوب أخو
الرب ـ ـ كفرحزير.
الــرجــاء اسـتـبــدال األكــالـيــل بالتبرع
للكنيسة

نفس مطمئنة
انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املغفور
له بإذن الله
املرحوم
زهير خليل صبرا
زوجته :أمال حسني بشارة
وال ـ ــدت ـ ــه :امل ــرح ــوم ــة رب ـي ـع ــة بــديــع
املبسوط
أوالده :فؤاد زوجته منى نويهض،
وسام زوجته زينة نويهض ،وربيع
ابنته :رانيا زوجة محمد عطاالله
أشقاؤه :وفيق وجمال واملرحومان
صبحي ومحمد
شقيقاته :وفيقة زوجة حسن صبرا
ومنى زوجة علي خليل
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـطــاهــر
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة والـنـصــف
ظـهــر ال ـيــوم اإلث ـنــن ال ــواق ــع فــي 27
محرم 1437هـ ،املوافق في  9تشرين
الـثــانــي 2015م ويـ ــوارى ال ـثــرى في
روضة الشهيدين.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
لـلــرجــال والـنـســاء فــي مـنــزل الفقيد
الـ ـك ــائ ــن فـ ــي م ـ ــار ال ـ ـيـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ طـلـعــة
بــوسـيـنــي ـ ـ ـ بـنــايــة امل ـنــال ـ ـ الطابق
ال ـ ـس ـ ــادس ،ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء فـ ــي 11
ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي 2015م ،ل ـلــرجــال
والنساء من الساعة الثالثة عصرًا
ح ـت ــى ال ـس ــاب ـع ــة م ـ ـسـ ــاء ،فـ ــي قــاعــة
شـ ـه ــاب غـ ـ ـ ــاردن ـ ـ ـ ـ ـ م ـل ــك شـ ـه ــاب ـ ـ ـ ـ
الوردية ـ ـ الحمراء.
وي ـ ـقـ ــام م ـج ـل ــس ع ـ ـ ــزاء يـ ـ ــوم األحـ ــد
الواقع في  15تشرين الثاني 2015م
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا
في حسينية النبي أيال ـ ـ زحلة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
ّ
الراضون بقضاء الله وقدره
آل :صبرا وبشارة وخليل وعطاالله
وبيطار وضيا وحوري وأنسباؤهم
وعموم أهالي النبي أيال

ابنها :جورج وعائلته
بـ ـن ــاتـ ـه ــا :دول ـ ـل ـ ــي زوج ـ ـ ـ ــة ج ـ ــوزف
الشمالي وعائلتها
نورا زوجة نعيم ّ
خوام وعائلتها
نللي
ينعون فقيدتهم املرحومة
فيرجينيا خليل صغيري
أرملة املرحوم فؤاد جرجي خليفه
ي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
اإلثـنــن  9تشرين الثاني  2015في
كـنـيـســة س ـيــدة لـ ــورد ،ف ــرن الـشـبــاك
ثم تــوارى الثرى في مدفن العائلة،
مدافن رأس النبع.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
صالون الكنيسة ابتداء من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ،ويومي
الثالثاء واألربعاء  10و 11الجاري
ف ــي ص ــال ــون ك ـن ـي ـســة س ـي ــدة ل ــورد
ـ ـ ـ ف ــرن ال ـش ـبــاك اب ـت ــداء م ــن الـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
السادسة مساء.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـ ــزوم انـ ـش ــاء مـحـطــة
ضــخ فـيــول اوي ــل لـلـصـهــاريــج فــي معمل
الــذوق ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 9480/تاريخ  ،2013/9/12قد ّ
مددت
لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2015/11/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض املــذكــور أع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال 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 /100 000/ل.ل.
علمًا بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق أن تقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ـ ــورديـ ـ ــن ال ت ـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ،ومــن املمكن فــي مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد آلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/11/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2067

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991
من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
صباحًا لغاية
ً
 10:30ليال

نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

