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إعالنات

العالم

◄ وفيات ►
إسبانيا

مدريد لكاتالونيا:
«ال تقفزوا عن الحافة!»
حكومة كاتالونيا ،كارليس
يلقي رئيس
ً
بيغديمونت ،كلمة أمام برلمان اإلقليم عصر
اليوم ،ومن المتوقع أن يطلب من النواب إطالق
عملية استقالل كاتالونيا ،وسط ضغوط إسبانية لمنع
التوجه نحو الخطوة التي ستترك البالد ،في
حال إجرائها ،أمام مصير مجهول
م ـ ـ ــن املـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض أن تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ف ــي
كاتالونيا ،ال ـيــوم ،عملية تستمر
سـتــة أش ـهــر تـشـمــل م ـحــادثــات مع
م ـ ــدري ـ ــد حـ ـ ــول انـ ـفـ ـص ــال اإلق ـل ـي ــم
ع ـ ــن إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـم ــوج ــب
نـ ـت ــائ ــج االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء الـ ـ ـ ــذي ج ــرى
ق ـبــل أسـ ـب ــوع .ه ــذا اإلجـ ـ ــراء ينص
عـ ـلـ ـي ــه ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون االسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاء ف ــي
كــاتــالــون ـيــا الـ ــذي تـعـتـبــره مــدريــد
غير دسـتــوري ،وال ــذي ّ
ينص بعد
ان ـت ـهــاء امل ـح ــادث ــات م ــع الـحـكــومــة
االس ـبــان ـيــة ح ــول االن ـف ـص ــال على
إجراء انتخابات إقليمية ،ثم إتمام
االستقالل بصور ٍة نهائية.
كاتالونيا،
ويلقي رئيس حكومة
ً
كارليس بيغديمونت ،كلمة عصر
ال ـيــوم ،أم ــام بــرملــان اإلقـلـيــم ،وسط
توقعات بأن يعلن الرجل استقالل
كاتالونيا قبل أن تنطلق العملية
االج ــرائـ ـي ــة الـ ـت ــي ال ت ـع ـت ــرف بـهــا
مدريد.
ّ
وك ـ ـ ــان ب ـي ـغ ــدي ـم ــون ــت قـ ــد مل ـ ــح فــي
مقابلة تلفزيونية ،أول من أمس،
إلى إمكانية أن يطلب من املجلس
إع ـ ـ ـ ــان االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ،إذ قـ ـ ـ ــال إن
قانون االستفتاء يدعو إلى إعالن
االس ـت ـق ــال ف ــي ح ــال ــة الـتـصــويــت
بنعم ،مؤكدًا أنه «سينفذ ما يقوله
القانون».
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـ ـ ـ ــزداد ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـلــى
بـ ـيـ ـغ ــديـ ـم ــون ــت لـ ـثـ ـنـ ـي ــه عـ ـ ــن هـ ــذا
اإلع ـ ـ ـ ــان ،نـ ــاشـ ــدت ن ــائ ـب ــة رئ ـيــس
وزراء إسـ ـب ــانـ ـي ــا ،ثـ ــريـ ــا ســاي ـنــز

دي ســانـتــا م ــاري ــا« ،ال ـع ـق ـ ًـاء» في
حكومة كاتالونيا ،متوجهة إليهم
ب ــال ـق ــول« :ال ت ـق ـف ــزوا ع ــن ال ـحــافــة
ألنـكــم س ـتــأخــذون ال ـنــاس معكم».
وأض ــاف ــت دي ســان ـتــا م ــاري ــا ،في
حديث إلى إذاعــة «كادينا كوبي»:
ٍ
«إذ ص ـ ـ ـ ــدر إعـ ـ ـ ـ ـ ــان االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ف ـس ـت ـت ـخ ــذ
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات الس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة ال ـ ـقـ ــانـ ــون
والديموقراطية».
ول ـ ـ ــم ي ـس ـت ـب ـع ــد رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي م ـ ــاري ـ ــان ـ ــو راخـ ـ ـ ـ ــوي،
ـت سـ ــابـ ــق ،إقـ ــالـ ــة ح ـكــومــة
فـ ــي وقـ ـ ـ ٍ

باريس :استقالل
كاتالونيا يعني
خروجها من
االتحاد األوروبي

كاتالونيا والدعوة إلى انتخابات
إقليمية جــديــدة إذا أعـلــن اإلقليم
االستقالل .وفي ما بدا كأنه غطاء
س ـيــاســي ل ـخ ـطــوة م ـمــاث ـلــة ،أعـلــن
الزعيم االشتراكي بيدرو سانشيز،
في برشلونة ،أنه «يدعم الرد بحكم
القانون في وجه أي محاولة لكسر

خالل تظاهرة في مدينة فالنسيا رفضًا الستقالل كاتالونيا (أ ف ب)

التجانس االجتماعي».
ف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،بـ ـ ـ ــدأت ال ـه ـي ـئــة
القضائية اإلسـبــانـيــة تحقيقًا في
التهديدات املوجهة إلى سياسيني
ي ـع ــارض ــون اس ـت ـقــال كــاتــالــونـيــا،
إذ ذكـ ــرت صـحـيـفــة «إل م ــون ــدو»،
يــوم أمــس ،أن الحديث يــدور حول
تـهــديــدات وجـهــت إلــى رئـيــس فرع
ح ـ ــزب «الـ ـشـ ـع ــب» ف ــي كــاتــالــون ـيــا
خــافـيـيــر غــارسـيــا أل ـب ـيــول ،وزعـيــم
حــزب «املــواطـنــن» الوسطي ألبير
ريـ ـفـ ـي ــرا ،وم ـم ـث ـل ـت ــه فـ ــي ال ـب ــرمل ــان
املحلي إينيس أريماداس.
وي ـ ـش ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن أل ـ ـب ـ ـيـ ــول ت ـل ـقــى
تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــدات مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــواق ـ ــع
التواصل االجتماعي ،فيما ظهرت
تهديدات بقتل أريماداس وريفيرا
على الجدران في مدينة غرندة في
كاتالونيا.
على املستوى اإلقليمي ،وفيما لم
ُي ـب ـ ِـد االت ـح ــاد األوروب ـ ــي اهـتـمــامــا
باستقالل كاتالونيا رغم مناشدة
ب ـي ـغ ــدي ـم ــون ــت لـ ــه لـ ـل ــوس ــاط ــة فــي
األزمة ،أكدت فرنسا يوم أمس أنها
لــن تعترف بــإعــان االسـتـقــال من
جانب واحــد .جــاء ذلــك على لسان
وزيـ ــرة ش ــؤون االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ن ـتــالــي
ل ــوازو ،فــي تصريحات إلــى إحــدى
القنوات التلفزيونية .وفيما دعت
ال ــوزي ــرة الـفــرنـسـيــة كــافــة األط ــراف
إلــى ال ـحــوار ،أك ــدت أن أول نتيجة
ستحدث فــي حــال إعــان استقالل
كاتالونيا هــي خ ــروج اإلقـلـيــم من
االتحاد األوروبي.
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ن ـ ـف ـ ـس ـ ــه ،أبـ ـلـ ـغ ــت
املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة األملـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة أن ـج ـي ــا
ميركل رئيس الحكومة اإلسبانية
«دعـمـهــا لــوحــدة إس ـبــان ـيــا» .وقــال
متحدث باسمها إنـهــا بحثت مع
راخوي سبل دعم الحوار الداخلي
في إسبانيا بالشكل الــذي يسمح
به الدستور.

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
بشارة فيليب القرقفي
رئيس بلدية الغابات والرويس
زوجته :ماريا اثنائيل سورو
أوالده :ريما زوجة رئيس تيار املردة
النائب سليمان فرنجية
وعائلتهما
فـ ــادي وزوجـ ـت ــه آم ـن ــدا نــزيــه ال ـيــاس
وعائلتهما:
فيليب وزوجته دانيال ادوين جيمس
وعائلتهما:
ريتا زوجة ادغار فوزي بو ضاهر:
يحتفل بــالـصــاة لــراحــة نفسه يــوم
االربـعــاء  11الجاري الساعة الثانية
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ف ــي م ـط ــران ـي ــة جــونـيــه
امل ــارون ـي ــة ـ ـ ادمـ ــا ،ث ــم يـنـقــل جثمانه
الى مسقط رأسه بلدة الغابات حيث
يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الــدفــن ابـتـ ً
ـداء من
الساعة الـعــاشــرة ،ويــوم الثالثاء 10
الـ ـج ــاري م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة بعد
الظهر حتى الساعة السابعة مساء،
ويـ ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس  12ال ـ ـج ـ ــاري مــن
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قـبــل الظهر
ح ـتــى ال ـس ــاع ــة ال ـســاب ـعــة م ـس ــاء في
صالون املطرانية ـ ادما.
قــداس املرافقة الخميس  12الجاري
الساعة السادسة مساء.

يــا ّأيـتـهــا الـنـفــس املـطـمـئـنــة ،ارجـعــي
إلى ّربك راضية مرضية ،فادخلي في
عبادى وادخلي جنتي
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة
الله تعالى
انتقلت الــى رحمته تعالى املأسوف
على شبابها
املرحومة دنيا حسني الحاج علي
زوجة املرحوم غسان ونسة
والدتها وفاء بيطار
ب ـنــات ـهــا :غ ـنــى زوج ـ ــة ح ـســن شــرف
الدين ،شذا وأسيل
ش ـق ـي ـقــاهــا :املـ ــرحـ ــوم ع ـل ــي وغ ـس ــان
الحاج علي
شقيقتاها :مــاري زوجــة حسني ّعبد
الغني وس ــام زوج ــة الــدكـتــور ســام
فران
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـمــان ـهــا ال ـطــاهــر
ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء امل ــواف ــق  ١٠تشرين
األول  ٢٠١٧ع ـنــد ال ـســاعــة ال ــواح ــدة
والـ ـنـ ـص ــف ب ـع ــد صـ ـ ــاة ال ـظ ـه ــر فــي
روضة الشهيدين ،الغبيري.
تقبل التعازي طيلة أيام األسبوع في
منزل املرحومة الكائن في مار الياس
خلف سنتر املقاصد ،بناية األسماء،
الطابق الثامن للرجال والنساء.
ونهار السبت املوافق في  ١٤تشرين
األول فـ ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة
للتخصص والتوجيه العلمي ،الرملة
البيضاء ،قرب أمن الدولة ،من الساعة
ً
مساء.
الثالثة إلى الساعة السابعة
اآلس ـ ـفـ ــون :آل الـ ـح ــاج ع ـل ــي ،ون ـســة،
شــرف الــديــن ،بـيـطــار ،ح ـجــازي ،عبد
الغني ،فــران وعموم أهالي النبطية
ودبني وصور والجالية اللبنانية في
فريتاون (سيراليون).

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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بـ ـم ــزي ــد مـ ــن األسـ ـ ـ ـ ــى ،ن ـن ـع ــى إل ـي ـكــم
فقيدتنا الغالية
املرحومة
مريم محمود عبود
زوجــة العقيد املتقاعد جميل أحمد
عيسى
وال ــده ــا امل ــرح ــوم مـحـمــود مصطفى
عبود
والدتها املرحومة وهيبة علي عطوي
أوالدها :غادة وجهاد وإياد وعماد
أشـقــاؤهــا :املــرحــوم أحـمــد واملــرحــوم
محمد وفوزي وحسن
شقيقتاها :مي واملرحومة سعاد
ُصهرها حسيب عطوي
ت َ
قبل الـتـعــازي عــن روحـهــا الطاهرة
ي ــوم ال ـث ــاثــاء ف ــي  10تـشــريــن األول
 2017ف ـ ـ ــي جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
والتوجيه العلمي ـ الرملة البيضاء،
مــن الـســاعــة الثالثة حتى السادسة
ً
مساء.
وت ـ ـقـ ــام ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع عـلــى
وفــات ـهــا ي ــوم األحـ ــد ف ــي  15تـشــريــن
األول  2017ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
العاشرة صباحًا في حسينية بالط
قضاء مرجعيون.
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول
البقاء
اآلسفون :آل عيسى وعبود وعطوي
وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي ب ـ ـ ـ ــاط وع ـ ــدل ـ ــون
والغسانية

نتائج اللوتو اللبناني
24 38 23 21 20 16 11
جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1551وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة38 - 23 - 21 - 20 - 16 - 11 :
الرقم اإلضافي24 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 187.659.158ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة93.847.584 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 58.351.860ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2.917.593 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 58.351.860ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.012 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 57.660 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 133.856.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16.732 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1.898.998.026 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1551
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح70853 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 34.093.727 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0853 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.853 :
 الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.53 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.امل ـ ـب ـ ــال ـ ــغ املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75.000.000ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب "يومية" رقم 438
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة163 :
• يومية أربعة2116 :
• يومية خمسة45864 :

