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◄ وفيات ►
فرنسا

تعديل ميزانية الدفاع:
تمويل حروب الداخل
والخارج
يتفاعل النقاش بشأن إعــادة تحديد
مـيــزانـيــة الــدفــاع الـفــرنـسـيــة ،ال ــذي بــدأ
خ ـ ــال ال ـج ــام ـع ــة ال ـص ـي ـف ـيــة ل ـلــدفــاع
املنعقدة في باريس أول من أمس ،وهو
لقاء تقليدي للقطاع شارك فيه رئيس
الحكومة مانويل فالس ،وأجمع معظم
م ــن ح ـض ــروه عـلــى ض ـ ــرورة «الــرفــع
ال ـســريــع وال ـق ــوي ملـيــزانـيــة الـجـيــش»،
وف ــق م ــا نـقـلــت صـحـيـفــة «ل ــوم ــون ــد»
الـفــرنـسـيــة ،لتصل تـلــك املـيــزانـيــة إلــى
نسبة  2فــي املـئــة مــن الـنــاتــج املحلي
اإلجمالي.
ورأى رئيس األركان ،بيار دو فيليي ،أن
على ميزانية الدفاع أن تتخطى الـ32.7
مليار يــورو املـقــررة لعام  ،2017وأن
تصل إلــى  41مليارًا في عــام ،2020
وإذا ما احتسبت معها الرواتب ،فقد
تصبح األرقام من  40مليارًا في عام
 2017إلى  44مليار يــورو حتى عام
 ،2020أي ما يعادل  1.78في املئة من
الناتج املحلي اإلجمالي ،أو  2في املئة
إذا ما احتسبت الرواتب ،قياسًا بناتج
عام .2015
وب ــدأ اإلعـ ــداد لــرفــع اإلن ـف ــاق الــدفــاعــي
فــي فرنسا منذ عــام  ،2015أي بعد
االع ـتــداءات التي تعرضت لها البالد،
فيما كان قد خفض بني عامي 2009
و 2012إلــى حــوالــى  30مليار يــورو.
وكان من املقرر أن يبقى هذا اإلنفاق
ثابتًا على قيمة تقارب  31مليار يورو
حتى عام .2019
وم ــن امل ـف ـت ــرض زيـ ـ ــادة  418مـلـيــون
ي ــورو إلـيـهــا ف ــي ع ــام  ،2017لتصل
امليزانية إلى حوالى  35مليار يورو.
(األخبار)

رقد على رجاء القيامة
الصحافي لويس سليمان أبو زيد
نـقــابـتــا الـصـحــافــة وامل ـحــرريــن في
لبنان
زوج ـ ـ ــة ال ـف ـق ـي ــد م ــرسـ ـي ــل م ـي ـشــال
ناصيف
ولـ ـ ـ ـ ــداه :م ــاه ــر وزوجـ ـ ـت ـ ــه نــان ـســي
عبدو وعائلتهما
رشــا وزوجـهــا الدكتور إيلي سكر
وعائلتهما
أشقاؤه :الصحافي جوزف زوجته
املرحومة إيفون رحمه وعائلته
الـصـحــافــي حـكـمــة وزوج ـت ــه نهاد
أبو زيد وعائلتهما
ال ـص ـحــافــي فـ ــؤاد وزوجـ ـت ــه م ــاري
نصر الله وعائلتهما
ش ـق ـي ـق ـتــه اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة جـ ـ ــان دارك
وزوجها جان فياض وعائلتهما
ابـ ـ ـ ــن شـ ـقـ ـيـ ـق ــه ال ـ ـنـ ــائـ ــب أمـ ـ ـ ــل أبـ ــو
زي ـ ـ ــد وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه سـ ـلـ ـم ــى م ـع ــوض
وعائلتهما
وعموم عائالت بلدة مليخ (قضاء
جزين) وأنسباؤهم ينعونه إليكم
يـ ـحـ ـتـ ـف ــل ب ـ ــال ـ ـص ـ ــاة ع ـ ـ ــن ن ـف ـس ــه
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
ال ـخ ـم ـيــس  8الـ ـج ــاري ف ــي كنيسة
مـ ـ ــارت تـ ـق ــا ،ال ـح ــازم ـي ــة ويـ ـ ــوارى
الثرى في مدافن رأس النبع.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن اب ـتــداء
من الحادية عشرة صباحًا ولغاية
م ــوع ــد الـ ــدفـ ــن ،وي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة 9
الجاري ابتداء من الحادية عشرة
صباحًا ولـغــايــة الـســادســة مساء،
وي ــوم الـسـبــت  10ال ـج ــاري اب ـتــداء
من الحادية عشرة صباحًا ولغاية
الخامسة مساء في صالون كنيسة
مارت تقال ،الحازمية.
وسـيـقــام ق ــداس وجـنــاز عــن روحــه
الساعة الـحــاديــة عشرة والنصف
صباح يــوم األحــد  11الـجــاري في
كنيسة مار إلياس مليخ.
وت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي م ــن ب ـعــدهــا فــي
صالون كنيسة مار الياس مليخ.

سبحان الحي الباقي
الحزب الشيوعي اللبناني
إذاعة صوت الشعب
نقابة العاملني في اإلعــام املرئي
واملسموع
نـقــابــة مـمـثـلــي امل ـس ــرح والسينما
واالذاعة والتلفزيون في لبنان
مجلة النداء
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن األس ــى
واللوعة وفاة
ال ــرف ـي ــق امل ـن ــاض ــل ع ـض ــو الـلـجـنــة
املـ ـ ــركـ ـ ــزيـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي
اللبناني
نقيب العاملني في اإلعــام املرئي
واملسموع
م ــدي ــر ال ـب ــرام ــج ف ــي إذاعـ ـ ــة صــوت
الشعب واملخرج املسرحي
رضوان علي حمزة
زوجته املربية ملى عبد الله فواز
ولداه علي ووليم
اخــوتــه ع ــدن ــان ،امل ــرح ــوم الــدكـتــور
شوقي ،والدكتور عماد
تقبل التعازي طوال أيام األسبوع
ف ــي م ـنــزلــه ال ـك ــائ ــن ف ــي كـفــرحـتــى،
كما تتقبل اللجنة املركزية للحزب
وأه ـ ـلـ ــه ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء
الواقع فيه  2014/9/14من الساعة
الثانية إلى الساعة السابعة عصرًا
فـ ــي ج ـم ـع ـيــة خ ــري ـج ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية ـ ـ بيروت ـ ـ الوردية
اآلسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــون :آل حـ ـ ـمـ ـ ــزة ،ال ـ ـحـ ــزب
الشيوعي اللبناني ،إذاع ــة صوت
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ،ن ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن فــي
اإلعـ ــام امل ــرئ ــي وامل ـس ـم ــوع ،نقابة
ممثلي املسرح والسينما واإلذاعة
والتلفزيون ،مجلة النداء ،وعموم
أهالي بلدة كفرحتى
ولكم من بعده طول البقاء

أنـ ـتـ ـق ــل ال ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
املأسوف على شبابه املرحوم
املهندس أحمد عارف قبيسي
( أبو باسل)

زوجته :زينب العوطة
أوالده :باسل ،فراس ،وداليا.
شقيقاه :فواز ،وياسر قبيسي.
صهره :محمد شحادة.
ُيصلى على جثمانه الطاهراليوم
ال ـخ ـم ـي ــس املـ ــوافـ ــق ف ـي ــه  8أي ـل ــول
 2016عند الساعة الحادية عشرة
صباحا ،ويوارى الثرى في جبانة
بلدته الدوير -قضاء النبطية.
ُ
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ب ـع ــد الـ ــدفـ ــن فــي
النادي الحسيني – الدوير ويومي
الجمعة والسبت 9و 10ايـلــول من
الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا وحتى
الثانية عشرة ظهرا ،ومن الرابعة
عصرا وحتى السادسة مساء في
قاعة النادي الحسيني.
ُ
وتـ ـص ــادف ن ـهــار االح ــد  11ايـلــول
 2016ذك ـ ــرى م ـ ــرور اسـ ـب ــوع على
ُ
وسيقام باملناسبة مجلس
وفاته
عــزاء حسيني عــن روحــه الطاهرة
ف ــي الـ ـن ــادي الـحـسـيـنــي –ال ــدوي ــر،
عند الساعة العاشرة صباحا.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم االجـ ـ ــر
والثواب.
االس ـفــون :آل قبيسي ،آل العوطة،
آل شـ ـح ــادة ،وع ـم ــوم أه ــال ــي بـلــدة
الدوير

أوالد الفقيدة جبران وعائلته
جودت وعائلته
جهاد وعائلته
وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم يـ ـنـ ـع ــون ف ـق ـيــدت ـهــم
الغالية املأسوف عليها املرحومة
روزا داوود يوسف
أرملة املرحوم أنيس داغر
يـحـتـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نفسها
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
األربعاء الواقع فيه  7أيلول 2016
فــي كنيسة سيدة االنـتـقــال ،جــون،
قضاء الشوف.
تقبل الـتـعــازي ال ـيــوم الخميس 8
الجاري في صالون كنيسة القلب
األقـ ـ ـ ـ ــدس ،بـ ـ ـ ـ ــدارو ،ش ـ ـ ــارع س ــام ــي
الصلح ابتداء من الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة
ال ـس ــادس ــة م ـســاء ويـ ــوم األحـ ــد 11
الجاري في صالون كنيسة سيدة
االنـتـقــال ،جــون ابـتــداء مــن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
الساعة السادسة مساء.

من آمن بي وان مات فسيحيا
اللجنة املركزية للحزب الشيوعي
اللبناني
جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية
عائلة الفقيد
املجلس البلدي وأهالي ابل السقي
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم الـ ـق ــائ ــد ال ــوط ـن ــي
الكبير نائب األمــن العام للحزب
ال ـش ـيــوعــي الـلـبـنــانــي وأحـ ــد ق ــادة
جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية
وعضو جمعية الصداقة اللبنانية
ـ ـ الكوبية
كمال يوسف البقاعي
زوجته :اغنار عواضة
ابناه :املهندس مروان
املهندس رامي
ابنته :إلسا
اشـقــاؤه :الدكتور شفيق البقاعي
وعائلته
إبراهيم البقاعي وعائلته
رئ ـيــس بـلــديــة اب ــل الـسـقــي سميح
البقاعي وعائلته
سامي البقاعي وعائلته
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :فـ ـ ـ ــدوى زوجـ ـ ـ ــة ن ـه ــرا
معوض وعائلتها
خ ــاي ــق زوج ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم عـيـســى
مخول وعائلتها
والد زوجته :علي يوسف عواضة
وعائلته
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي
اللبناني ،عائالت البقاعي ،رحال،
جـ ــدع ،ع ــواض ــة ،م ـع ــوض ،مـخــول،
م ـكــروس ،تــومــا ،اللقيس ،فرحات
وعموم أهالي ابل السقي
ي ـح ـت ـفــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
نـهــار الجمعة املــوافــق 2016/9/9
في كنيسة القديس جاورجيوس
ل ـلــروم االرث ــوذك ــس فــي بـلــدتــه ابــل
الـسـقــي ال ـســاعــة الــراب ـعــة م ــن بعد
الظهر
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ي ــوم الـجـمـعــة قبل
الـ ــدفـ ــن وب ـ ـعـ ــده ويـ ــومـ ــي ال ـس ـبــت
واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  10و 11أي ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــول م ــن
الـســاعــة الـعــاشــرة وحـتــى الساعة
السادسة مساء في قاعة القديس
جاورجيوس في بلدته ابل السقي
كما ّ
تتقبل اللجنة املركزية للحزب
وأه ـ ـلـ ــه ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء
الواقع فيه  2016/9/14من الساعة
الثانية إلى الساعة السابعة عصرًا
فـ ــي ج ـم ـع ـيــة خ ــري ـج ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية ـ ـ بيروت ـ ـ الوردية
ل ــه الــرح ـمــة ول ـكــم م ــن ب ـعــده طــول
البقاء

