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إعالنات
◄ وفيات ►
إنتقل الــى رحمته تعالى كبيرنا
املرحوم النقابي الشاعر
عادل سليمان عبدالصمد
زوجته مارسيل ميشال حنينة
أوالده الدكتور باسم وعائلته
املهندس زياد وعائلته
اإلعالمية ندى
ش ـق ـي ـق ـتــه امل ــرح ــوم ــة ع ـ ــدال زوج ــة
املرحوم نديم سليمان حسن عبد
الصمد
شقيقه نديم سليمان عبد الصمد
وأوالده املهندس بشار ،الدكتورة
وفاء ،واإلعالمية بشرى
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء 27
ش ـ ـبـ ــاط  2018فـ ــي دار ال ـط ــائ ـف ــة
الدرزية من الحادية عشرة صباحًا
الى الخامسة بعد الظهر.
االسـ ـف ــون ع ـم ــوم أه ــال ــي عـمــاطــور
وآل حنينة

◄ مبوب ►
مستودع للبيع أو اإليجار
يف الصنوبرة
قرب ،Pain D'or
الشارع العام
املساحة  572م
االرتفاع 3م،
نزلة بيك اب 01814175
– 01814193
شقة للبيع فردان ط رابع
 289م  4نوم ،صالون،
سفرة 3 ،حاممات4 ،
رشفات ،برئ ارتوازي،
موقف مولد كهرباء،
غرفة ملجأ – 01814175
01814193

شــي الـصـحـيــة جـ ّـيــدة ،فــإنــه يــرغــب في
الـبـقــاء فــي السلطة  20عــامــا ،أي حتى
عــام  2032كــأمــن عــام ال ـحــزب ،و2033
كرئيس ُ للبالد».
ض ـم ــن أط ـ ـ ــر الـ ـ ـق ـ ــراءة ن ـف ـس ـه ــا ،نـقـلــت
«فايننشل تــايـمــز» عــن الباحثة جود
ّ
النـشـيــت قــولـهــا إن «ال ـشــائ ـعــات التي
ّ
كانت تفيد بأن شي جني بينغ سوف
ي ـن ـت ـهــج مـ ـس ــار ب ــوت ــن ن ـح ــو رئ ــاس ــة
أبدية ،لم تعد ُمجرد أحاديث» .كذلك،
ّ
رأى املــؤرخ واملعلق السياسي تشانغ
ّ
ليفان أن «هــذا التحرك ليس مفاجئًا،
ّ
وإن كان من الصعب التنبؤ على وجه
الـتـحــديــد بــاملــدة ال ـتــي قــد يـبـقــى فيها
شــي فــي الـسـلـطــة» ،مـشـيـرًا فــي سياق
ح ــدي ـث ــه إلـ ــى «روي ـ ـت ـ ــرز» ،إلـ ــى رئ ـيــس
زيمبابوي السابق ،روبــرت موغابي،
الذي انتهى حكمه في تشرين الثاني
املــاضــي بعد أربـعــة عـقــود ،وق ــال« :من
الناحية النظرية ،يمكنه أن يبقى فترة
أطول من موغابي ،ولكن في الواقع ال
أحد يستطيع التأكد ّ
مما سيحدث».
ب ــدوره ــا ،عـنــونــت «ن ـيــويــورك تايمز»
ّ
ب ـ ـ ــأن الـ ـص ــن «تـ ـت ـ ّـج ــه ن ـح ــو ال ـس ـم ــاح

المغرب

Global news agency AFP seeks
an IT officer based in its Beirut
bureau.
Applicant must have a university degree in computer science
or a relevant field, be bilingual
(Arabic/French or English).
Experience is a plus.
Please send CV and cover
letter to
recruitment.lb@afp.com
by 09/03/2018

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
jitu mesifen hunde
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 76/019927
غادر العامالن البنغالدشيان
gias uddin
mohammad seraj miah
م ــن عـنــد مـخــدومـهـمــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهما شيئا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/100533

«نيويورك تايمز» :أزاح أي منافس سياسي محتمل (أرشيف)

لـلــرئـيــس ش ــي بــالـبـقــاء ف ــي الـسـلـطــة».
ونـ ـقـ ـل ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة األمـ ـي ــركـ ـي ـ ّـة عــن
ال ـب ــاح ــث امل ـخ ـتــص ه ــو ك ـيــانــغ أن ـ ــه ّ ال
ي ــرى «أي ت ـحـ ٍّـد ي ــواج ــه ش ـ ــي ...إذ إن ــه
أزاح أي منافس سياسي محتمل عن
الواجهة».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ه ـي ـم ـن ــت ت ـغ ـط ـي ــة الـ ـح ــدث
ال ـص ـي ـن ــي عـ ـل ــى الـ ـصـ ـفـ ـح ــات األولـ ـ ــى
للمواقع اإلخبارية الغربية ،وللصحف،
قـ ــالـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «غ ـ ـلـ ــوبـ ــال ت ــايـ ـم ــز»
ّ
الصينية ،من جهتها ،إن ما هو مقترح
ّ
«ال يعني أن الرئيس الصيني سوف
ّيحظى بحكم ملدى الحياة» ،موضحة
أن ــه «ك ــان هـنــاك إجـمــاع واض ــح ضمن
الحزب الشيوعي ،وخارجه ،منذ بداية
ّ
االنفتاح ،حول واقع أن الصني نجحت
وستواصل النجاح في إيجاد الحلول
لتحوالت نفوذ الحزب الشيوعي ...مع
اح ـت ــرام ال ـقــانــون وال ـن ـظــام» .وأش ــارت
ّ
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إل ــى أن الـتـغـطـيــات
اإلعــامـيــة املـ ّ
خاطئة،
ـوجـهــة «بـصــورة
ّ
ّ
وتدخل القوى الخارجية ،سوف يؤثر
على الرأي العام في الصني».
(األخبار)
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دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
لتعاونية النور األرثوذكسية للنرش والتوزيع

يدعو مجلس إدارة تعاونية النور األرثوذكسية للنرش والتوزيع األعضاء املنتسبني
للتعاونية لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد يف قاعة املطران جورج
خرض  -املكلس يوم الخميس الواقع يف  29/3/2018الساعة الخامسة بعد الظهر
وذلك للبحث يف جدول األعامل التايل:
 - 1تالوة تقرير لجنة املراقبة.
 - 2تالوة تقرير مجلس االدارة عن اعامل التعاونية لعام .2017
 - 3املصادقة عىل امليزانية الشاملة لحسابات التعاونية عن عام  2017وبحث
وإقرار املوازنة املقرتحة للسنة املالية املنتهية يف .31/12/2018
 - 4إبراء ذمة مجلس االدارة عن إدارته.
مالحظة:
 - 1إن الجمعية العمومية مق ّيدة بالبحث يف املواضيع املدرجة عىل جدول اعامل
الجلسة دون أي موضوع آخر وذلك وفقاً للنظام الداخيل للتعاونية.
 - 2يف حال عدم إكتامل النصاب يف الجلسة االوىل أعاله تعقد الجلسة الثانية
الساعة السادسة من بعد ظهر اليوم ذاته وتعترب عندها الجلسة قانونية مبن حرض.
مجلس اإلدارة

غادر العمال البنغالدشيون
Shamim
Siddik khan
Amir hossain
Jaynal abadin
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 70/331175

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

اعتقال «هوليودي» لناشر صحيفة مستقلة
الرباط ــ عبيد أعبيد
انشغل الرأي العام املغربي بالضجة الحقوقية املثارة حول اعتقال الصحافي ومدير نشر
كل من يومية «أخبار اليوم» ،وموقعي «اليوم  »24و«سلطانة» (نسائي) ،توفيق بو عشرين،
وذلــك بطريقة «هوليودية» ،بعدما اقتحم 20
عنصرًا من قوات األمن الخاص ليلة الجمعة ـ
السبت املاضية ،مبنى الصحيفة التي يملكها.
ما زاد حدة الصخب الحقوقي طريقة االعتقال
التي ّ
شبهها الصحافيون العاملون بالطريقة
ُ ّ
التي تفكك بها املخابرات الخاليا اإلرهابية ،في
سابقة بحق الصحافيني .وسرعان ما سعت
الحكومة إلى احتواء املوقف ،إذ أصدر الوكيل
العام للملك في محكمة االستئناف في الدار
البيضاء (املدعي العام) بيانًا يفيد بأن اعتقال
بــو عـشــريــن يــأتــي بـنـ ًـاء عـلــى «ش ـك ــاوى» ،من
دون الكشف عن مضمونها أو هوية املتقدمني
بـهــا .مــع ذل ــك ،أع ــرب صـحــافـيــون ونــاشـطــون
عن تضامنهم معه ،خاصة بعد االستدعاءات
التي ّ
وجهها األمــن إلــى صحافيني وموظفني
يعملون معه ،في وقت قال فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ،لـ«األخبار» ،إنه ال
تعليق له حول املوضوع ،بل ال معطيات عنده بشأن االعتقال ،مشيرًا إلى أن «األمــر بيد
القضاء ،وال يزال قيد البحث ،وال دخل للحكومة فيه»( .كامل التقرير على موقعنا)

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
لصندوق التعاضد األرثوذكيس أبرشية جبيل والبرتون  -جبل لبنان

يدعو مجلس إدارة صندوق التعاضد األرثوذكيس أبرشية جبيل والبرتون جبل لبنان،
األعضاء املنتسبني اىل الصندوق لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد يف
مقر الصندوق  -البورشية شارع حنكش بناية مسعود الطابق االول يوم السبت
الواقع يف  31/3/2018الساعة العارشة صباحاً وذلك للبحث يف جدول االعامل التايل:
 - 1تالوة تقرير لجنة املراقبة.
 - 2تالوة تقرير مجلس االدارة عن اعامل الصندوق لعام .2017
 - 3املصادقة عىل ميزانية حسابات الصندوق لعام  2017وبحث وإقرار املوازنة
املقرتحة للسنة املالية املنتهية يف .31/12/2018
 - 4إبراء ذمة مجلس االدارة عن إدارته.
مالحظة:
 - 1إن الجمعية العمومية مق ّيدة بالبحث يف املواضيع املدرجة عىل جدول اعامل
الجلسة دون أي موضوع آخر وذلك وفقاً للنظام الداخيل للصندوق.
 - 2يف حال عدم إكتامل النصاب يف الجلسة االوىل أعاله تعقد الجلسة الثانية
الساعة الحادية عرش صباحاً من قبل ظهر اليوم ذاته وتعترب عندها الجلسة قانونية
مبن حرض.
مجلس اإلدارة
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