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إعالنات

العالم
◄ وفيات ►

تقرير
ال ُي ُّ
عد رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني ،ضمن «صقور» حزبه (عن الويب)

يواجه «حزب العدالة والتنمية» المغربي وضعًا ُمفارقًا ،إذ يتجاذبه طرفان متناقضان ،هما
مرجعيته التقليدية التي يستند إليها في اكتساب قاعدة اجتماعية انتخابية ،وإكراهات
التدبير السياسي التي تواجهه في الحكومة التي يترأسها .بين هذين الطرفين ،يجتاز
الحزب اإلسالمي «اإلخواني» ظروفًا تبدو عصيبة

«إخوان» المغرب:
السياسة (ال) تستنزف الدين
الرباط ــ مصطفى حيران
في الساعات األخيرة ،كان مدونون
مغربيون يصفون املسيرة التي دعا
إليها «حزب العدالة والتنمية» يوم
األحد املاضي ،للتضامن مع الشعب
الفلسطيني ملناسبة ّحلول الذكرى
ال ـس ـنــويــة ل ـل ـن ـك ـبــة ،ب ــأن ـه ــا «ح ــادث ــة
س ـي ــر» .س ـبــب ال ــوص ــفُ ،ي ـع ــزى إلــى
العدد القليل من املتظاهرين الذين
ّ
حــلــوا ص ـبــاح ذل ــك ال ـيــوم فــي شــارع
محمد الخامس بالعاصمة الرباط،
م ـل ـ ّـب ــن ن ـ ـ ـ ــداء ات م ـل ـ ّـح ــة فـ ــي م ــواق ــع
التواصل االجتماعي ملا بات ُيعرف
ب ـ ـ «الـ ـفـ ـي ــال ــق اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ل ـح ــزب
الـعــدالــة والتنمية» ،وبالتالي ظهر
املـشـهــد أق ــرب إل ــى اح ـت ـشــاد الـعــامــة
ح ـ ــول ح ـ ــادث ـ ــة س ـ ـيـ ــر ،وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عــن
تظاهرة تضامنية قومية كبيرة.
تـشــارك الـنــاشـطــون واملــدونــون عدة
ُ
تـسـجـيــات م ـصـ ّـورة وص ــورًا تظهر
بــوضــوح الـعــدد الهزيل للمشاركني
في تلك التظاهرة .لكن ثمة معطيات
ُ
سياسية كثيرة متوافرة تحيل على
ّ
أن وصف «حادثة سير» ال ينحصر
في جانبه الساخر ،بل يطاول أيضًا
جانبًا رمزيًا ُ
ببعد سياسي.
يـعـتـمــد «حـ ــزب ال ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة»
ف ــي وجـ ــوده ب ــاألس ــاس ،ع ـلــى حجم
ان ـت ـشــاره االن ـت ـخــابــي ،مـسـتـنـدًا إلــى
أرضـيــة أيــديــولــوجـيــة صلبة تتمثل
ف ــي ال ــدي ــن ،وه ــو م ــا خ ـ ّـول ــه تحقيق
مـ ـك ــاس ــب ان ـت ـخ ــاب ـي ــة م ــذهـ ـل ــة .فـقــد
ّ
حــل أول فــي االنـتـخــابــات البرملانية
األخ ـيــرة ،ليتسلم رئــاســة الحكومة
ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي مـنــذ
ع ــام  ،2011وه ــو تــاريــخ إج ــراء أول
ّ
انتخابات تشريعية أطرها دستور
جديد كان قد جرى التصويت عليه
في السنة نفسها.
صحيح أن تولي «العدالة والتنمية»
رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ف ــي ح ـي ـنــه ،يـجــد
أس ـبــابــه ف ــي ال ـت ـح ــوالت الـسـيــاسـيــة
املرتبطة بظروف «الربيع العربي»،
ّ
غـيــر أن ه ــذا ال يـنـفــي حـجــم تمثيله
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االجتماعي واالنتخابي في أوساط
شـ ــرائـ ــح امل ـج ـت ـم ــع امل ـ ـغـ ــربـ ــي ،حـتــى
ب ــات ف ــي ظ ــرف ن ـحــو رب ــع ق ــرن بعد
ت ــأس ـي ـس ــه رقـ ـم ــا ح ــزب ـي ــا ك ـب ـي ـرًا فــي
املشهد السياسي بالبالد.
وألن م ـ ـحـ ــور ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي
امل ـغــربــي «م ـل ـكــي دسـ ـت ــوري» يـتـبــوأ
فـيــه امل ـلــك رئ ــاس ــة ال ــدول ــة ،ف ـقــد كــان
حـتـمـيــا أن تـتـشـكــل ع ـنــاصــر ص ــراع
صــاخ ـبــة ،ل ـكــن بـصـمــت ب ــن املـلـكـيــة
و«ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» حــول الرقعة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،وه ــو
ـراع الـ ـ ــذي ع ـك ـس ـتــه بـ ـن ــوع مــن
ال ـ ـصـ ـ
ُ َّ
الـحـ ّـدة املتحكم فيها أجــواء الحملة
االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة األخُـ ـي ــرة.
و ّصــل األمــر حـ ّـد تنظيم جهة نعتت
بأنها «مـقـ ّـربــة مــن الــدولــة» تظاهرة
فـ ــي م ــدي ـن ــة الـ ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء تـحــت
ش ـ ـعـ ــار «ال ألخـ ــونـ ــة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة» ،فــي
إشـ ـ ــارة إلـ ــى االك ـت ـس ــاح االن ـت ـخــابــي
لـ «حزب العدالة والتنمية».
ً
وه ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــدث فـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ،إذ ف ـ ــاز
ال ـ ـحـ ــزب اإلسـ ــامـ ــي املـ ـغ ــرب ــي الـ ــذي
يوصف بـ «املعتدل» بأغلب املقاعد
البرملانية ،متجاوزًا «حزب األصالة
ّ
ـرة» ال ــذي حــل ثــانـيــا ،وهــو
وامل ـعــاصـ ّ
ُيـ ـنـ ـع ـ ُـت ب ــأن ــه «م ـ ـقـ ـ ّـرب م ــن ال ــدوائ ــر
ّ
العليا» .بيد أن هــذا الـفــوز اصطدم
بصعوبات تشكيل ائتالف حكومي،
مـ ــا جـ ـع ــل امل ـ ـلـ ــك م ـح ـم ــد ال ـ ـسـ ــادس،
ي ـت ـخ ـلــى عـ ــن ع ـب ــد اإلل ـ ـ ــه ب ـن ـك ـي ــران،
وي ّ
ُ
عي مكانه سعد الدين العثماني،
الــذي ينتمي إلــى الـحــزب نفسه ،أي
«العدالة والتنمية».
ع ــن املـشـهــد الـسـيــاســي والـحـكــومــي
املغربي ،يقول العديد من املراقبني
ّ
امل ـ ـ ـحـ ـ ــايـ ـ ــديـ ـ ــن إن إحـ ـ ـ ـ ـ ــدى ك ـف ـت ـي ــه
تـمـيــل ب ـق ـ ّـوة ت ـحــت ث ـقــل ن ـف ــوذ املـلــك
ّ
وم ـح ـي ـط ــه ،وإن رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة
ّ
ت ـت ـصــرف ف ــي هــامــش تــدب ـيــر ضــيــق
بـ ــرغـ ــم الـ ـص ــاحـ ـي ــات املـ ـهـ ـم ــة ال ـت ــي
نص عليها دستور ُ ،2011
ويعزون
األسباب إلى ما توارثه املشهد العام
مــن عـنــاصــر ق ـ ّـوة رمــزيــة وتـنـفـيــذيــة
ل ـل ـن ـظــام امل ـل ـكــي م ـنــذ م ــا ي ــزي ــد على

ً
أرب ـعــة ق ــرون عـلــى األق ــل ،ف ـضــا عن
ّ
أن ال ـت ـج ــرب ــة ال ـح ــزب ـي ــة (ال ـت ـع ــددي ــة
السياسية) والدستورية ال تتعدى
نحو  62عامًا ،منذ استقالل البالد
عن االستعمار الفرنسي.
ب ـس ـبــب ه ـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة
التاريخية ،يجد «العدالة والتنمية»

ٌ
ثمة نقاش حاد بين
جناحين داخل قيادة «حزب
العدالة والتنمية»
نـفـســه ال ـيــوم فــي الــوضـعـيــة املـعـقــدة
ن ـف ـس ـه ــا ال ـ ـتـ ــي م ـ ـ ـ ـ ّـرت بـ ـه ــا أح ـ ـ ــزاب
املـ ـع ــارض ــة ال ـي ـم ـي ـن ـيــة وال ـي ـس ــاري ــة
َ
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،م ـت ـم ـث ـل ــة فـ ــي ح ــز َب ــي
«االستقالل» و«االتـحــاد االشتراكي
ل ـل ـقــوات ال ـش ـع ـب ـيــة» ،ال ـلــذيــن تـحــوال

ب ـ ـعـ ــد ص ـ ـ ـ ــراع مـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـظـ ــام امل ـل ـك ــي
إل ـ ـ ــى رق ـ ـمـ ــن انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــن ع ــادي ــن
جـ ـدًا ،وذل ــك بـعــدمــا ت ـص ـ ّـدرا املشهد
الـسـيــاســي واالنـتـخــابــي مـنــذ إج ــراء
أول انتخابات تشريعية عــام 1963
حتى نهاية القرن العشرين.
حـ ــزبـ ــا «االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال» و«االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
االشتراكي» استندا إلى املشروعية
الـتــاريـخـيــة باعتبارهما متجذرين
ف ـ ـ ـ ــي رحـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
ال ـ ـتـ ــي ت ــأسـ ـس ــت فـ ــي قـ ـل ــب امل ــرح ـل ــة
االس ـتـعـمــاريــة ،وال سـيـمــا بالنسبة
إلى األول ،فيما تـ ّ
ـزوج الثاني أيضًا
اإليــديــولــوج ـيــة االش ـتــراك ـيــة ،وهـمــا
ال ـي ــوم ف ــي حــالــة ان ـح ـســار سـيــاســي
وان ـت ـخــابــي م ـت ـقـ ّـدم بـسـبــب عـنــاصــر
صـ ـ ـ ــراع سـ ـي ــاس ــي وان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي مــع
الـنـظــام املـلـكـ ّـي ،ت ـحـ ّـول إلــى «تـنــاوب
تــوافـقــي» تـمــثــل فــي تـجــربــة حكومة
ال ـت ـنــاوب ب ـمــوجــب ات ـف ــاق ب ــن املـلــك

ً
بنكيران بدال من العثماني؟
ال ـظــروف السياسية العصيبة الـتــي ُيــواجـهـهــا «الـعــدالــة والتنمية» تــوشــك أن
تعصف بتجربته الحكومية ،وتطال حتى تنظيمه الحزبي .األسباب توجد في
ترتيبات ما بعد تشكيل الحكومة الحالية التي أطاحت
عـبــد اإللـ ــه بـنـكـيــران (الـ ـص ــورة) وأتـ ــت بـسـعــد الــديــن
العثماني على رأسـهــا ،وأيضًا في تعقيدات التدبير
الحكومي والحزبي التي كشفت فراغًا يتعاظم وبات
ُيطرح ّ
بحدة أكثر في التنظيمات القيادية والشعبية
لهذا الحزب.
ّ
م ــا زاد األمـ ــر تـعـقـيـدًا أن حـمـلــة مـقــاطـعــة املـنـتـجــات
االسـتـهــاكـيــة ال ـتــي اس ـتــأثــرت بــاهـتـمــام الـ ــرأي الـعــام
املغربي ،هي اآلن في صلب الجدل املحموم الدائر بني
فرقاء قيادة الحزب «اإلخواني» املغربي ،وذلك بسبب
ظرفية اجتماعية
ما يسميه املعترضون «سوء تدبير
ٍ
كبيرة» ،األمــر الــذي أذكــى الخالفات ووصــل الــى ّ
حد
املطالبة بعودة عبد اإللــه بنكيران إلى قيادة الحزب والحكومة ورحيل سعد
الدين العثماني عنهما.

الـ ــراحـ ــل ال ـح ـس ــن ال ـث ــان ــي وال ـك ــات ــب
األول ل ـ «حــزب االتـحــاد االشتراكي»
عبد الرحمن اليوسفي.
أما «العدالة والتنمية» ،فهو يستمد
مـشــروعـيــة وج ــوده بــالــدرجــة األولــى
من ّ
ٌ
تجذر يضعه
املكون الديني ،وهو
ف ــي قـلــب ص ــراع مـحـتــدم م ــع الـنـظــام
امل ـ ـل ـ ـكـ ــي ،لـ ـي ــس ألسـ ـ ـب ـ ــاب س ـي ــاس ـي ــة
وان ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ـح ـس ــب ،بـ ــل ألس ـب ــاب
ُ ّ
سـيــاسـيــة ودي ـن ـيـُـة أي ـض ــا ،إذ تـشــكــل
«إمارة املؤمنني» أ َّس النظام املغربي.
ّ
ول ـ ـي ـ ــس خـ ــاف ـ ـيـ ــا أن ث ـ ـمـ ــة عـ ـن ــاص ــر
جديدة ضمن هذا الصراع ،يعكسها
ٌ
ن ـ ـقـ ــاش ال ي ـن ــي ي ـح ـت ــد بـ ــن ت ـي ــاري ــن
أو جـنــاحــن ب ــاألح ــرى ،داخ ــل قـيــادة
«الـعــدالــة والـتـنـمـيــة» .األول يتمحور
ح ــول األم ــن ال ـعــام ال ـســابــق ورئـيــس
الحكومة سابقًا عبد اإللــه بنكيران،
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ُي ـ ـج ـ ـسـ ــده األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
ورئيس الحكومة حاليًا سعد الدين
ال ـع ـث ـمــانــيَ ،
ومـ ــن ي ـلــف ل ـفــه .الـجـنــاح
األول يرى أن الحزب بصدد دفع ثمن
بــاهــظ م ــن صــدقـيـتــه الـسـيــاسـيــة بني
قاعدته االنتخابية العريضة بسبب
الـتـنــازالت التي أقــدم عليها فــي أكثر
سياسي واجتماعي ،بينما
من ظرف
ّ
يـ ــرى ال ـث ــان ــي أن ـ ــه «ل ـي ــس أب ـ ــدع مـمــا
ك ــان» (وه ــي ع ـبــارة لــإمــام الـغــزالــي،
ّ
وتـعـنــي أن مــا ك ــان ج ــاء عـلــى أحسن
ّ
م ــا يـ ـك ــون) وأن «األمـ ـ ــور ع ـل ــى خـيــر
مــا ي ــرام ...وال ـحــزب بـصــدد استكمال
ورشة اإلصالح التي بدأها منذ سبع
سنوات».
ويبدو جليًا أن أصوات الجناح األول
الذي ُينعت قادته بـ «الصقور» داخل
«األمــانــة الـعــامــة» ،وهــي أعلى جهاز
ت ـن ـف ـيــذي ف ــي «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة»،
ب ــات ــت ت ـع ـلــو ع ـلــى أص ـ ــوات ال ـج ـنــاح
الثاني ،وال سيما في اآلونة األخيرة
ٌ
ح ـي ــث اس ـت ـج ــدت أحـ ـ ـ ــداث تـ ـص ـ ّـدرت
املـشـهــديــن الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي
ب ـ ــامل ـ ـغ ـ ــرب ،وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا ح ـم ـل ــة
«مـ ـق ــاطـ ـع ــون» الـ ـت ــي ع ــرف ــت ن ـجــاحــا
م ـن ـق ـط ــع الـ ـنـ ـظـ ـي ــر نـ ــوعـ ــا وحـ ـجـ ـم ــا،
وخالصتها تنظيم عملية مقاطعة
ل ـ ـثـ ــاثـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـج ــات اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة...
ورغــم نجاح هــذه الحملة على نحو
واسـ ــع ،وص ــل ح ــد تـسـجـيــل خسائر
ك ُـب ـيــرة م ــن ط ــرف ال ـش ــرك ــات ال ـثــاث
ّ
املستهدفة ،فــإن النخبة السياسية،
ال ـح ـك ــوم ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــة ،ان ـق ـس ـمــت
بشأنها بني مؤيد ورافض ،وكان من
ســوء تقدير الجناح املحسوب على
األمني العام ورئيس الحكومة سعد
ال ــدي ــن ال ـع ـث ـمــانــي ،أن ــه ن ــدد بحملة
«م ـقــاط ـعــون» وع ـ ّـده ــا تـصــرفــا أرع ــن
ألـ ـح ــق أفـ ـ ــدح األضـ ـ ـ ــرار ب ــاالق ـت ـص ــاد
ّ
املـ ـغ ــرب ــي ،بـ ــل وص ـ ــل األم ـ ـ ــر إل ـ ــى أن
أحـ ـ ــد أبـ ـ ـ ــرز املـ ـحـ ـس ــوب ــن عـ ـل ــى ه ــذا
التيار ،وهــو الــوزيــر املتحدث باسم
الـحـكــومــة مصطفى الـخـلـفــي ،تـ ّ
ـوعــد
ّ
َمن ّ
«املروجني ألخبار زائفة
سماهم
ّ
ت ـح ــض ع ـل ــى امل ـق ــاط ـع ــة» بــاملـتــابـعــة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،م ــا أث ـ ــار م ــوج ــة سـخــط
عـ ــارمـ ــة بـ ــن م ـس ـت ـخ ــدم ــي وس ــائ ــط
التواصل االجتماعي ضد الحكومة،
ّ
وجر في أثر ذلك انتقادات لقياديني
في «العدالة والتنمية».
ضمن هــذه األج ــواء املـحـتــدة ،قــررت
ق ـيــادة «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» تنظيم
م ـ ـس ـ ـيـ ــرة تـ ـض ــامـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ــع ال ـش ـع ــب
الفلسطيني فــي ذكــرى يــوم النكبة،
أس ـ ـفـ ــرت عـ ــن ال ـت ـع ــري ــض ال ـس ــاخ ــر،
ّ
مــا مـنــح انـطـبــاعــا وجـيـهــا م ـفــاده أن
الشعب ّ
قدم جوابه السلبي إزاء أداء
هــذا الـحــزب حكوميًا ،وإزاء مواقفه
من أهم القضايا الشعبية (وال سيما
حملة «مقاطعون») ،وجعل كثيرين
ّ
يطرحون الفرضية اآلتية :إن «حزب
العدالة والتنمية» بصدد فقدان أهم
ركيزة قامت عليها نجاحاته ،وهي
ال ـصــدق ـيــة .ف ــإل ــى ّ
أي ح ــد ُي ـ َـع ـ ّـد ذلــك
ّ
صحيحًا؟ الــواقــع أن هــذه الفرضية
ت ـق ــوم ع ـل ــى ت ـق ــدي ــر ظ ــرف ــي ،ال عـلــى
ّ
تحليل دقـيــق ،ألن انتشار «العدالة
والـتـنـمـيــة» بــن شــرائــح واس ـعــة من
املجتمع املغربي يقوم على عنصر
الــديــن ول ـيــس الـسـيــاســة ،وألن هــذه
األخ ـ ـي ـ ــرة مـ ـتـ ـح ــول ــة ،ب ـي ـن ـم ــا األول
ثابت ،فإنه يصعب الجزم بانحسار
سياسي وانتخابي لهذا الحزب.

اتحاد الـ  ALLIANCEالفرنسية في
أبو ظبي ينعى
الدكتورة كلير حنا متى
ً
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائال
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.

ال ـجــال ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي أبـ ــو ظبي
تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائلة
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.
نقابة االطباء تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
س ــائ ـل ــة الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـيــدة
بـ ـ ــواسـ ـ ــع رح ـ ـم ـ ـتـ ــه وي ـ ـل ـ ـهـ ــم أه ـل ـه ــا
وذويها الصبر والسلوان.

نقابة املهندسني في بيروت تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائلة
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.

ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ال ـث ـقــاف ـيــة في
العالم تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوج ــة الــرئ ـيــس ال ـســابــق للجامعة
امل ـه ـنــدس أل ـب ـيــر م ـتــى ،ســائ ـلــة الـلــه
أن يتغمد الفقيدة بــواســع رحمته
ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـص ـب ــر
والسلوان.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

م ـج ـلــس ال ـع ـمــل ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي أبــو
ظبي ينعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوج ــة الــرئـيــس املــؤســس املهندس
ً
ألـبـيــر مـتــى ،ســائــا الـلــه أن يتغمد
ال ـف ـق ـي ــدة بـ ــواسـ ــع رح ـم ـت ــه وي ـل ـهــم
أهلها وذويها الصبر والسلوان.

بسم الله الرحمان الرحيم
انتقلت الى رحمة الله تعالى
نعمات جميل غيث ( أم مأمون )
حرم السيد محمد توفيق صوفان
اشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــا ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف  ،ق ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ،
ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف  ،م ـح ـم ــود  ،مـحـمــد
واملرحومني منيف ونعمه
اوالدهـ ــا مــأمــون  ،مـعــن والــدكـتــورة
كاتي
سيجري الدفن نهار الجمعة الواقع
ف ــي  2018 . 05 . 18ف ــي بـلــدتـهــا
شيحني عند الساعة الرابعة عصرًا
كـمــا سـيـقــام مجلس ع ــزاء حسيني
ع ــن روح املــرحــومــة يــومــي السبت
ال ـســاعــة ال ـخــام ـســة ع ـص ـرًا واألح ــد
السادسة عصرًا في بلدتها شيحني
( منزل شقيقها عبداللطيف غيث )
ك ـمــا س ـت ـقــام ذك ـ ــرى م ـ ــرور أس ـبــوع
على وف ــاة املــرحــومــة نـهــار الجمعة
الواقع في  25.05.2018في حسينية
ال ــزه ــراء ف ــي ب ـل ــدة ح ــان ــن الـســأعــة
الرابعة عصرًا .
للفقيدة الــرحـمــة ول ـكــم مــن بعدها
طول البقاء
االسفون ال غيث  ،ال صوفان،
ال هاشم وعموم أهالي حانني

أم ـن ــاء جــام ـعــة ال ـس ــورب ــون ف ــي أبــو
ظبي ينعون
الدكتورة كلير حنا متى
زوجة املهندس ألبير متى ،سائلني
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.

سلسلة فنادق مجموعة الشيخ في
لبنان تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائلة
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.
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من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوج الفقيدة :املهندس ألبير الياس
متى
اب ـن ـت ـهــا :س ـمــر وزوجـ ـه ــا امل ـه ـنــدس
أنطوان كنعان وأوالدهما
أحـفــادهــا :ألبير وولـيــام وسـلــوى –
ماريا.
شقيقها :األستاذ فؤاد حنا وعائلته
شقيقتها :نــاديــا وزوجـهــا األستاذ
فارس أسعد وعائلتهما
عــائ ـلــة شـقـيـقـتـهــا امل ــرح ــوم ــة م ــاري
أرملة فؤاد حبيقه
أسالفها :املهندس الدكتور كبريال
م ـ ـتـ ــى وزوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه سـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــرزلـ ــي
وعائلتهما  -الــدكـتــور خليل متى
وزوج ـت ــه ايـلـيــان كلير وعائلتهما
(في املهجر)
عائلة سلفها املرحوم ميشال متى
ابنة حميها :ماري وزوجها نجيب
مسك وعائلتهما
وعائالت متى ،حنا ،كنعان ،أسعد،
حبيقه ،فرزلي ،كلير ،مسك
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات ب ـح ـم ــدون وامل ـيــة
ومية
والـجــالـيــة الـلـبـنــانـيــة فــي أب ــو ظبي
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ف ـق ـيــدت ـهــم ال ـغــال ـيــة
املأسوف عليها
الدكتورة كلير نخلة حنا
زوجة املهندس ألبير الياس متى
الـ ــراقـ ــدة ع ـل ــى رج ـ ــاء ال ـق ـي ــام ــة ي ــوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء  15أيـ ـ ــار  2018مـتـمـمــة
واجباتها الدينية
لـنـفـسـهــا ال ــراح ــة ول ـكــم م ــن بـعــدهــا
طول البقاء ،صلوا ألجلها
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـج ـم ـعــة
وال ـس ـبــت  18و 19الـ ـج ــاري اب ـت ـ ً
ـداء
من الساعة الحادية عشرة صباحًا
لغاية الساعة الـســادســة مـسـ ً
ـاء في
صالون كنيسة القديس نيقوالوس
ل ـ ـلـ ــروم األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس (م ـ ــار ن ـق ــوال)
األشرفية.
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◄ ذكرى ►
7

4

8

ذكرى إسبوع
تصادف يوم السبت الواقع فيه ١٩
أيار ٢٠١٨
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
ال ـف ـق ـيــد ال ـغ ــال ــي املـ ــرحـ ــوم وامل ــرب ــي
الفاضل
الحاج حسني محمد كريم
(ابو سهيل)
وبهذه املناسبة ستنأى عن روحه
آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وسـيـقــام
مجلس عزاء حسيني في حسينية
بـلــدتــه خــربــة سـلــم الـســاعــة الــرابـعــة
َّعصرًا.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
آل ك ــري ــم  ،آل م ــاج ــد ،آل
اآلسـ ـف ــون ِ
ح ــوي ـل ــي ،آل شـ ــري وعـ ـم ــوم أهــالــي
خربة سلم.
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أفقيا

 -1خـلـيــط م ــن ح ــوام ــض دهـنـيــة ُيـسـتـعـمــل للتنظيف – ح ـج ــارة عـظـيـمــة –  -2من
الحيوانات من رتبة اللواحم – ضمير منفصل –  -3يحمله كل إنسان – ممر تحت
األرض –  -4طليق – عربة على عجالت باألجنبية –  -5دولــة عربية – اقترب من
املكان –  -6منزل وبيت – ّفقد عقله –  -7زلق وسقط – قصة للصحافي الراحل جورج
ابراهيم الخوري – للتمني –  -8نهر في آسيا الوسطى طوله  1400كلم ينبع من
الصني – مرتفع عظيم من األرض –  -9متأسف ومتحسر على ما فاته – أعلى قمة
في جزيرة كريت –  -10من أسماء الشمس – مدينة مقدسة في العراق إستشهد فيها
الحسني بن ّ
علي

عموديًا
 -1ممثل كــومـيــدي لبناني عــريــق –  -2مــن األش ـجــار الـحــرجـيــة – جــزيــرة إيطالية
صغيرة مستطيلة طولها  12كلم تفصل البندقية عن األدرياتيك –  -3فتل الحبل –
ِمثل أو ليس له نظير – شاهد من بعيد –  -4للندبة – منطقة في اليونان على بحر
إيجه – ّ -5
نحول الزجاج الى قطع صغيرة بفعل ضربة او ضغط – سقي املزروعات
ّ
– أصـلــح العمل –  -6أزه ــار – اضـطــرم وتـلـهــب –  -7شجر خشبه طيب الــرائـحــة –
قميص أو ثوب واسع –  -8سياسي بريطاني راحل وزير الخارجية مرارًا – عكس
نهار –  -9اعطى من دون مقابل – نعم بالروسية –  -10ثرى – اليوم العاشر من شهر
محرم في التقويم الهجري ويوم مقتل الحسني بن علي

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2873

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1جورج صليبي –  -2رابح – تامبا –  -3جن – سيشل ّ – تل –  -4اي – باب –  -5زرياب – سبعل
–  -6يخت – أصعب –  -7اينال – تي –  -8ال – لير – ينق –  -9نقاب – وردي –  -10بندر خميني

عموديًا

 -1جرجي زيدان –  -2وان – رخ – لقب –  -3رب – بيتا – ان –  -4جحس – يلبد – -5
ياباني –  -6لتشي – صاروخ –  -7يال – سعل – رم –  -8بم – ب ب ب – يدي –  -9يبتاع
– تنني –  -10البلطيق

حل الشبكة 2872

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتبة إنكليزية ( )1976-1890إشتهرت بكتابة الروايات البوليسيةّ .
تعد
أعظم مؤلفة روايــات بوليسية في التاريخ حيث بيعت أكثر من مليار
نسخة من رواياتها في العالم
 = 4+8+7+6جزيرة يونانية ■  = 10+3+11+9سيارة إسبانية ■ 5+2+1
= لقب مدني وعسكري عثماني

حل الشبكة الماضية :جالل طالباني

إنا لله وإنا إليه راجعون
يـصــادف يــوم األح ــد  20أي ــار 2018
ذكرى مرور أسبوع
على وفــاة الرائد املهندس البحري
املتقاعد
حسان أديب جابر
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـلــى آي ـ ــات مــن
الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة
وذلـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة
ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ل ـ ـل ـ ــرج ـ ــال ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
الحسيني في النبطية
وللنساء في منزله في حي البياض
من العاشرة حتى الواحدة ظهرًا
اآلس ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــون آل ج ـ ـ ــاب ـ ـ ــر ووه ـ ـ ـبـ ـ ــي
وصندقلي وغصن

