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العالم

العالم

األردن

◄ وفيات ►

ُ«عصيان مدني» في محافظات الجنوب:
أذن الحكومة من طين
ّ
حلقت طائرة عبد
الله ،المتوجهة إلى
واشنطن للمرة الثانية
خالل أسبوعين ،فوق
المعتصمين الذين
يفترشون األرض مقابل
الديوان الملكي في
ّ
عمان ،في مفارقة
ّ
تلخص وضع األردن بين
الداخل المتأزم اقتصاديًا،
والخارج الساعي إلى فرض
رؤيته ضمن الترتيبات
المرتقبة للمنطقة

األخبار ــــ ّ
عمان
َ
ّ
كـ ــان ن ــف ــس امل ـع ـت ـص ـمــن املـتـعــطـلــن
مـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ،وال ـ ـقـ ــادمـ ــن م ـش ـي ــا مــن
محافظة معان الجنوبية ( 200كلم
امللكي
مــن الـعــاصـمــة)ّ ،إل ــى ال ــد َي ــوان َ
عمان ،أطول من نفس
األردنــي شرق
سابقيهم الذين قدموا راجلني أيضًا
مــن العقبة ،ثــم انـضـ ّـم إليهم آخــرون
ّ
مــن الـطـفـيـلــة ،ومـطــالــب ه ــؤالء كلهم
هــي الــوظــائــف .وبينما أفـلــح رئيس
ّ
الــديــوان فــي إقـنــاع متعطلي مسيرة
الـعـقـبــة بــال ـعــودة إل ــى بـيــوتـهــم ،فــإن
أهـ ــل م ـع ــان ل ــم ي ـس ـت ـج ـي ـبــوا ل ــوع ــود
الديوان أو الحكومة ،ولم يعدلوا عن
اعتصامهم بعد أسبوعني من بدئه،
ع ـلــى رغـ ــم ال ـح ــال ــة ال ـج ــوي ــة الـسـيـئــة
والـ ـسـ ـي ــول الـ ـت ــي اجـ ـت ــاح ــت املــدي ـنــة
فــي األي ــام املــاضـيــة ،بــل بــدأ بعضهم
إضرابًا عن الطعام ،مع اإلصرار على
رف ــض أي مـبـلــغ م ــال ــي .أم ــا مـطــالــب
املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــن ،ف ـي ـم ـك ــن ت ـل ـخ ـي ـص ـهــا

يلتق عبد الله في زيارته السابقة إلى واشنطن الرئيس األميركي (أ ف ب)
لم
ِ

نتائج اللوتو اللبناني
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أفقيا
 -1أحد شوارع باريس الشهيرة بني الكونكورد وقوس النصر –  -2عاصمة أوروبية
– سلسلة جبال روسية غربي سيبيريا –  -3بسط قدميه – نهر فرنسي شهد معارك
خــال الحرب العاملية األولــى – نوتة موسيقية –  -4أقـ ّـدم وأعطي الشيء من دون
مقابل – مرفأ صيني شهير كــان مستعمرة برتغالية –  -5طائفة دينية عاملية –
نخيف –  -6ظن – أحرف متشابهة – حرف عطف –  -7أوالد بقر الوحش – عاصمة
أوروبية –  -8قرية جنوب غربي املدينة انتصر فيها املسلمون على مشركي قريش
– مالح بحري –  -9محل ومسكن – بئر عميقة – رجل دين –  -10موسيقي ايطالي
راحل إشتهر في إدارة أوركسترا ميالنو ونيويورك

عموديًا

 -1ك ـبــرى م ــدن مـحــافـظــة ج ـنــوب سـيـنــاء امل ـصــريــة مــركــز سـيــاحــي عــاملــي تشتهر
بالغوص وفيها محمية رأس محمد الطبيعية –  -2ملك بربري قديم اجتاح إيطاليا
وخلع آخر أباطرة الرومان – نوتة موسيقية –  -3وشى – ّ
عير بالكالم – من أسماء
األسد –  -4دولة أفريقية – من رجال األمن –  -5قليل الوجود –  -6دمعة باألجنبية
– والد – فقد عقله –  -7رجل في التاريخ عاش في جوف الحوت ثالثة أيام كما جاء
في التوراة ُيعرف أيضًا بإسم يونس وذو النون –  -8في القميص – رجع وعطف
ورع ومــؤمــن –  -10اإلســم
– عاصفة بحرية –  -9مــاركــة آالت موسيقية يابانية – ِ
التاريخي ملدينة الشمس بعلبك

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.

1

ّ
 -1كوانتاس – ّ
حك –  -2اندروماك –  -3غاريبلدي –  -4آفاق – يق – بو –  -5ناربون –
يشب –  -6ورم – كوال –  -7عم – سوديت –  -8أقل – مر –  -9بوهيميا –  -10لوفتهانزا

عموديًا
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مشاهير 3110

حلول الشبكة السابقة

 -1كازانوفا –  -2ون – فار – قبو –  -3ادغار معلوف –  -4نراقب – ّ
هت –  -5تور – ود –
ّ
ّ
تيه – ّ -6
أميي – ما –  -7سابق – كولني –  -8كل – يود – أز –  -9دبشليم –  -10كليوباترا

حل الشبكة 3109

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عـ ّ
ـام ــة وم ـف ـكــر لـبـنــانــي ( )1995-1924تـخـصــص بــال ـع ـلــوم اإلســام ـيــة
ُ
ّ
ّ
والعربية .بعيد سيامته كاهنًا إستقر في فرنسا وكرس حياته للحوار
اإلسالمي املسيحي ولوحدة الكنائس
 = 2+4+9+6+3+8عاصمة مالي ■  = 6+1+7+10عظام بالية ■ = 5+11
حرف نصب

حل الشبكة الماضية :فون ريبنتروب

19

ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1699وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 39 - 29 - 12 - 7 - 6 - 2 :الرقم
اإلضافي35 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 484,492,431ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 58,472,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 32 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة1,827,259 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 58,472,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,188 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 49,219 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 144,224,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 18,028 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل637,982,166 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل59,450,630 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1699وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح26246 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 42,333,136 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة42,333,136 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6246 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.246 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.46 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 788
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة160 :
• يومية أربعة1313 :
• يومية خمسة56161 :

بتوفير فرص عمل في القطاع العام.
ك ـ ـ ــان ب ـ ــادي ـ ــا الـ ـفـ ـش ــل الـ ــرس ـ ـمـ ــي فــي
الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ق ـض ـي ــة امل ـع ـت ـص ـمــن
ال ــذي ــن ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــوا ف ــي خ ـطــاب ـهــم إل ــى
امل ـ ـلـ ــك عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه ال ـ ـثـ ــانـ ــي ب ــوص ـف ــه
املسؤول األول ،ولذلك لم تكن الزيارة
الـتـ ّـي قــررتـهــا َ الـحـكــومــة ملحافظتهم
م ــوفّ ـق ــة ،ب ــل رفـ ــض األه ــال ــي مـقــابـلــة
ُم ـم ــث ـل ـي ـه ــا ،ثـ ــم فـ ــي تـ ـط ــور م ـل ـحــوظ
أع ـل ــن أم ــس «ع ـص ـيــان م ــدن ــي» شمل
م ـعــان وال ـب ــادي ــة الـجـنــوبـيــة وبـعــض
املـنــاطــق األخ ــرى .قــد ال تنظر دوائــر
صنع القرار إلى هذه الخطوة إال في
جــوهــرهــا املتمثل بــإضــراب وإغ ــاق
جــزئــي لـبـعــض امل ـحــات فــي مناطق
طــرفـيــة غـيــر حـيــويــة فــي املـمـلـكــة ،مع
أن رفــع شعار كبير كهذا ُيـعـ ّـد األول
ّ
من نوعه منذ تسلم عبد الله الحكم
عــام  .1999ويــراهــن املسؤولون على
عدم نجاعة هذه التحركات ما دامت
عمان ،متناسني أن ّ
بعيدة عن ّ
هبات
ّ
قــويــة مثل «هــبــة نيسان» عــام 1989
انطلقت من الجنوب.
ول ـ ـ ــم ي ـف ـل ــح رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـمــر
ال ـ ــرزاز ،ه ــذه املـ ــرة ،فــي إخ ـفــاء نسبة
ّ
ال ـف ـقــر مـ ــدة أطـ ـ ــول ،ع ـل ـمــا أنـ ــه تـســلــم
اإلحـ ـص ــاءات ذات الـعــاقــة مـنــذ آب/
أغسطس املــاضــي ،ليعلن أخـيـرًا أنه
سـيـكـشــف ال ـن ـســب األسـ ـب ــوع املـقـبــل.
وتتوقف دائ ــرة اإلح ـصــاءات العامة
عند عام  2010في تقاريرها الخاصة
ّ
بـنـسـبــة ال ـف ـقــر ال ـتــي ت ـصــدر م ــرة كــل
سنتني .وبحسب البيانات الرسمية
امل ـ ــوج ـ ــودة ،ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة ال ـف ـقــر في
املـمـلـكــة  ،%14.4وق ــد احـتـلــت مـعــان
ال ـن ـس ـب ــة األعـ ـ ـل ـ ــى ب ـ ــن امل ـح ــافـ ـظ ــات
( ،)%26.6ف ـي ـم ــا ك ــان ــت ال ـعــاص ـمــة
ّ
ص ــاح ـب ــة ال ـن ـس ـبــة األق ـ ـ ــل (.)%11.4
أمـ ــا ف ــي ال ـت ــوزي ــع ال ـن ـس ـبــي لـلـفـقــراء
وفــق املحافظة لعام  ،2010فاحتلت
عـ ّـمــان املــرتـبــة األولـ ــى بنسبة ،%30
فيما ّ
سجلت جــرش النسبة األدنــى
(.)%1.4

وعود «مبادرة لندن»
وع ـلــى رغ ــم م ـح ــاوالت الـحـكــومــة في
إغـ ـ ــراء امل ـح ـت ـجــن ب ـمــا َج ـن ـتــه أخ ـي ـرًا
مــن مشاركتها فــي مــؤتـمــر «م ـبــادرة
ل ـنــدن» ،إال أن ذلــك لــم يفلح فــي كبح
ج ـمــاح ال ـغ ـضــب .وك ــان ال ــوف ــد ،الــذي
ً
رأسـ ــه امل ـل ــك ع ـبــد ال ـل ــه ،ع ــاد ُم ـحـ ّـمــا
ّ
بكم كبير من الدعم املعنوي ووعود
ّ
بقروض ميسرة وضمانات ومذكرات
َ
تـ ـف ــاه ــمُ ،ح ـ ِّـص ــل ــت جـ ـ ــراء «املـ ــرونـ ــة»
و«اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة» فـ ــي الـ ـتـ ـع ــاط ــي مــع
مسألة اللجوء السوري واالستمرار
فــي ّ
تحمل أعـبــاء هــذه األزم ــة (راجــع
ال ـعــدد  3700فــي  .)1/3/2019وإلــى
جــانــب تـلــك ال ــوع ــود ،يــراهــن الـفــريــق
الوزاري على انفراجة قريبة متوقعة
ّ
فـ ــي الـ ــوضـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،فـ ــي ظ ــل
انـفـتــاح عـ ّـمــان عـلــى ب ـغــداد ودمـشــق،
ّ
والـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـج ــل ــى مـ ـ ـج ـ ــددًا ف ـ ــي «ق ـم ــة
اتـ ـح ــاد ال ـبــرملــان ـيــن ال ـ ـعـ ــرب» ،حيث
ً
ك ــان ال ـح ـضــور الـ ـس ــوري ف ــاع ــا وذا
أث ــر إي ـج ــاب ــي ،ع ـلــى رغ ــم الـتـشــويــش
األميركي على ذلك.
ـرت ت ـل ــك ال ـف ــاع ـل ـي ــة فــي
وق ـ ــد ت ـم ـظ ـه ـ ّ
الــدفــع نـحــو تـبــنــي «ال ـقــدس عاصمة
أبـ ــديـ ــة ل ـف ـل ـس ـط ــن» مـ ــن دون الـ ـ ـ ّ
ـزج
ب ـك ـل ـم ــة «ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة» ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
اإلصــرار على تجريم التطبيع .ومع
أن ّ
عمان منخرطة في تطبيع علني،
إال أنها تبحث عــن دعــم عربي وهي
تخوض معركة الوصاية الهاشمية
على املدينة املحتلة ،وال سيما بعد
ان ـف ـجــار ال ــوض ــع عـنــد ب ــاب الــرحـمــة،
وم ـن ــاك ـف ــة ال ـس ـل ـط ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
لـلـجــانــب األردن ـ ــي ال ــذي يـتـجـنــب أي
أزمـ ــة دبـلــومــاسـيــة م ــع ت ــل أب ـيــب في
الوقت الراهن ،وهذا ما ّ
يفسر تراجع

التحركات امللكية بخصوص القدس،
ّ
ل ـت ـت ـس ــل ــم املـ ـل ــف وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
ً
واألوق ـ ــاف عـلــى نـحــو ي ـبــدو م ـعــزوال
عــن رئيس ال ــوزراء ،وهــو األمــر الــذي
ّ
بــات مــألــوفــا ،إذ يـتــولــى املـلــك ووزيــر
ال ـخــارج ـيــة امل ـل ـف ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،بل
ينفردان منذ بداية العام بامللف الذي
تشتعل ناره في واشنطن.

عبد الله في واشنطن

مـطــالــب واش ـن ـطــن م ــن ع ـ ّـم ــان تتركز
عليها األنظار أكثر في هذه املرحلة،
خــاصــة أن عبد الـلــه ي ــزور العاصمة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة خ ــال
أسبوعني .وكانت الزيارة األولى في
ّ
واستمرت
ال ــ 19مــن الشهر املــاضــي،
نـ ـح ــو أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،وأحـ ـيـ ـط ــت ب ـســريــة
ّ
تتسرب منها إال صورة
كبيرة ،ولــم
وحيدة الجتماع عبد الله مع وزيرة
األم ــن الــداخـلــي األميركية كريستني
نيلسن ،ووكيل األمني العام لـ«مكتب
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة مل ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب»
فالديمير فورونكوف.
أمــا الــزيــارة الثانية ،فأعلن الــديــوان
امللكي في شأنها سلسلة لقاءات مع
ع ــدد م ــن رؤس ـ ــاء ل ـجـ َّـان الـكــونـغــرس
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــائ ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ب ـ ـشـ ــق ـ ـيـ ــه ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ
والـ ـ ـن ـ ــواب ،إض ــاف ــة إلـ ــى ل ـ ـقـ ــاءات مــع
م ـس ــؤول ــن ف ــي اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة.
وحتى كتابة هــذا التقرير ،لــم ُيعلن
إال عـ ــن لـ ـق ــاء املـ ـل ــك بـ ــوزيـ ــر ال ــدف ــاع
بــالــوكــالــة بــاتــريــك شــانــاهــان ،ولـقــاء
آخر بوزير الخارجية مايك بومبيو.
ّ
واملالحظ أن زيــارات عبد الله تتركز
على األذرع التشريعية في واشنطن،
والـ ـت ــي ت ـن ـظــر إل ـ ــى األردن بــوصـفــه
حليفًا وصديقًا.
ويـبــدو أن الــزيــارة الـجــديــدة ،بجدول
أع ـم ــال ـه ــا ،وتــوق ـي ـت ـهــا الـ ـ ــذي يـسـبــق

يراهن المسؤولون
على عدم نجاعة
دامت
التحركات ما
ّ
بعيدة عن عمان

االنتخابات اإلسرائيلية ،وارتباطها
بترتيبات «صفقة القرن» ،هي األهم
مــن بــن ال ــزي ــارات الرسمية األردنـيــة
إلــى واشـنـطــن ،وســط ره ــان رسـمــي ـ ـ
كما تقول مصادر مطلعة ـ ـ على أنه
ل ــن ي ـك ــون ب ـم ـق ــدور ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
تغيير نهجه بسهولة تـجــاه عـ ّـمــان،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـ ــع ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق مـ ـش ــاري ــع
توسعة القواعد األميركية في اململكة.
وتزامن بدء زيــارة عبد الله مع جدل
أثــارتــه تـغــريــدة ألخـيــه غير الشقيق،
ول ــي ال ـع ـهــد ال ـســابــق األم ـي ــر ح ـمــزة،
الـ ــذي ت ـحــدث ع ــن أن ه ـنــاك م ــا ُيـ ّ
ـدبــر
ّ
ل ــأردن ،وأن تفكك النسيج الوطني
سـ ـيـ ـفـ ـض ــي إلـ ـ ـ ــى «خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة األردن
وخدمة من يريدون إضعافه لتحقيق
مطامعهم على حـســابــه» .ودائـمــا ما
تلفت تغريدات حمزة االنـتـبــاه ،منذ
إحالته على التقاعد من الجيش مع
اثنني من إخوته األمراء غير األشقاء
فــي نـهــايــة  .2017وكــانــت الشائعات
قــد انـتـشــرت آنـ ــذاك ،مــا اسـتــدعــى من
الديوان نفي أخبار متعلقة بمحاولة
انقالب على امللك ،أو وجود اتصاالت
بــن األم ـ ــراء الـثــاثــة ودول خليجية
أدت إلـ ـ ــى ع ــزلـ ـه ــم ووضـ ـعـ ـه ــم ره ــن
اإلقامة الجبرية.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد :سهام جرجي الشمالي
ابنه :روالن وزوجـتــه جيهان كيروز
وعــائـلـتـهـمــا (رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
كازينو لبنان)
اب ـن ـتــه :ك ـ ــارول زوجـ ــة ن ــاج ــي نـخــول
وعائلتهما (مـفـتــش مــؤهــل أول في
األمن العام)
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :سـ ـل ــوى خ ـي ــر الـ ـل ــه أرم ـل ــة
شـقـيـقــه امل ــرح ــوم ب ـط ــرس وأوالده ـ ــا
وعائالتهم
كتول الخوري أرملة شقيقه املرحوم
سمعان وأوالدها وعائالتهم
شقيقاته :أوالد املرحومة مريم زوجة
املرحوم طانيوس وهبه وعائالتهم
أوالد املرحومة كاترين زوجة املرحوم
شحادي خير الله وعائالتهم
أوالد املرحومة هند زوجــة املرحوم
يوسف الياس وعائالتهم
د .ميليا
أوالد ح ـم ـيــه :لـبـيــب وزوجـ ـت ــه تــريــز
الشمالي وأوالدهما وعائالتهم
أنـ ـط ــوان وزوجـ ـت ــه ج ـن ــان الـشـمــالــي
وأوالدهما وعائالتهم
ن ـي ـنــا ط ـ ــراد أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم حـبـيــب
وأوالدها وعائالتهم
رين زوجة جوزيف بطيخ وأوالدهما
وعائالتهم
وعائالت :الخوري ،الشمالي ،الحداد،
ك ـ ـيـ ــروز ،نـ ـخ ــول ،خ ـي ــر الـ ـل ــه ،وه ـب ــه،
الياس ،طراد ،بطيخ وسائر عائالت
فغال ومن ينتسب إليهم في الوطن
وامل ـه ـجــر ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ع ـلــى رج ــاء
ال ـق ـيــامــة وال ـح ـي ــاة األب ــدي ــة فـقـيــدهــم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
رئيف مخايل الخوري
املـنـتـقــل ال ــى مـلـكــوت ال ـلــه اآلب نهار
االثنني  11آذار  2019متممًا واجباته
الدينية وسيحتفل بالصالة لراحة
نفسه الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم
الثالثاء  12آذار  2019في كنيسة مار
ميخائيل الرعائية – فغال.
ّ
ل ـكــم م ــن ب ـع ــده ط ــول ال ـب ـق ــاء ،صــلــوا
ألجله
تقبل الـتـعــازي ي ــوم االث ـنــن  11آذار
 2019لـغــايــة الـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء ،وقبل
ال ــدف ــن وبـ ـع ــده ويـ ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء 13
الـجــاري مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
ق ـب ــل ال ـظ ـه ــر ح ـتــى ال ـســاب ـع ــة م ـسـ ً
ـاء
في صالون كنيسة مــار ميخائيل –
فغال ،ويوم الخميس  14الجاري في
صالون كنيسة مار عبدا سهيلة من
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قـبــل الظهر
ً
مساء.
حتى السابعة
ق ـ ـ ــداس امل ــرافـ ـق ــة ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء 13
ً
مساء في
الجاري الساعة السادسة
كنيسة مار ميخائيل – فغال.
ال ـ ــرج ـ ــاء إبـ ـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة
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ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي
ب ـمــزيــد م ــن األسـ ــى وال ـل ــوع ــة ،ننعى
إليكم فقيدنا الغالي
املرحوم السيد محمد علي إبراهيم فضل
الله
(القنصل اللبناني السابق
في كانو – نيجيريا)
زوجته :املرحومة هند طاهر
أوالده :رمزي ،عباس ،منى ،رانيا
أخوته :املرحوم السيد نجيب ،حسن،
رضا ،وحيدر
أخواته :املرحومة نظمية ،املرحومة
نور ،محاسن ،إحسان ،وإلهام
أحـ ـف ــاده وح ـف ـي ــدات ــه :م ــري ــم ،مـحـمــد،
علي ،وزينب
َ
إ َّنا ِل َّلهِ َوإ َّنا إ َل ْيهِ َ
اج ُعون
ر
ِ ِ
ِ
ِ
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي ذكـ ـ ــرى ال ـثــالــث
يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء  12آذار ف ــي جمعية
التخصص والتوجيه العلمي
(خطيب وعلمي) من الساعة الثالثة
ً
مساء.
ب.ظ .إلى الساعة السادسة
ولكم من بعده طول البقاء
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه ،ط ــاه ــر،
وجميع أهالي جويا

إنـتـقــل ال ــى رحـمـتــه تـعــالــى املــأســوف
عليه املرحوم
الحاج عبد علي سلمان خريس
(أبو فايز)
زوج ـتــه :الـحــاجــة زيـنــب محمد علي
نصرالله.
أبناؤه :فايز ،املحامي يوسف ،رضا،
محمد ،املرحوم أحمد ،مالك.
بناته :بتول ،صفية ،زهراء ،خديجة،
رباب ،وجومانة.
أص ـهــرتــه :فــايــز خــريــس (ابـ ــو ك ــرم)،
عـ ــاطـ ــف س ـ ـم ـ ــور ،يـ ــوسـ ــف عـ ـط ــوي،
سعيد صالح ،وحسن عواضة.
يـتـقـبــل أه ــال ــي الـفـقـيــد ال ـت ـع ــازي في
بـ ـي ــروت غـ ــدا األرب ـ ـعـ ــاء م ــن ال ـســاعــة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ول ـ ـغـ ــايـ ــة ال ـ ـس ـ ــادس ـ ــة فــي
ال ـج ـم ـع ـيــة اإلس ــامـ ـي ــة لـلـتـخـصــص
العلمي ـ الجناح قرب أمن الدولة
ويقام ذكرى أسبوع عن روح الفقيد
األحد  17الحالي التاسعة والنصف
صباحا في حسينية بلدته الخيام.
األس ـ ـ ـفـ ـ ــون :ال خ ــري ــس ون ـص ــرال ـل ــه
وسـمــور وعـطــوي وصــالــح وعواضة
وعموم أهالي الخيام

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إدارة وموظفو شركة كازينو لبنان
ينعون على رجــاء القيامة والحياة
األبدية
املأسوف عليه املرحوم
رئيف مخايل الخوري
والد األستاذ روالن الخوري
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام

مجلس إدارة شركة كازينو لبنان
ينعي عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة والـحـيــاة
األبدية
املأسوف عليه املرحوم
رئيف مخايل الخوري
والد األستاذ روالن الخوري
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
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إنا لله وإنا إليه راجعون
(يا أيتها النفس املطمئنة إرجعي
إلــى ربــك راضـيــة مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي)
ش ـق ـي ــق الـ ـفـ ـقـ ـي ــد :ال ـ ـحـ ــاج ص ــائ ــب
النحاس
زوجته :السيدة منى آقبيق
أبناؤه :محمد مخلص ومهند
ابنته :السيدة ميادة النحاس
زوجة ابنه :السيدة رانيا الزيات
أحفاده :سمايا وياسمني وممتاز
النحاس وتاليا اآلغا
أب ـ ـن ـ ــاء شـ ـقـ ـيـ ـق ــه :مـ ـحـ ـم ــد ص ـب ـيــح
وصباح واسعاف وهانية وهادي
النحاس
أبناء أعمامه :علي والدكتور رغيد
والدكتور ربيح واملهندس محمد
سامر
وامل ـه ـن ــدس مـحـمــد رض ــا ومـحـمــد
وسيم النحاس
نسيبه :الحاج عفيف الزيات
أوالد خاالته :نادر حلباوي ونادر
برغل املهندس بسام ومحمد علي
الحكيم
أبناء عمته :املهندس ماهر ومازن
اللحام
شـقـيـقــا زوج ـت ــه :أي ـمــن واملـهـنــدس
بسام آقبيق
عديله :املرحوم العميد زهير مطر
وعـمــوم عــائــات النحاس وآقبيق
والـ ــزيـ ــات ورض ـ ــا وب ــرغ ــل وح ـيــدر
والـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاوي واآلغ ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـل ـ ـحـ ــام
وعـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــى وم ـ ـ ـطـ ـ ــر وال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي
وك ــرم ـن ـش ــاه ــي ونـ ـظ ــام وال ـش ـم ـعــة
ودي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وقـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري وال ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــاع
وال ـ ـب ـ ـيـ ــرقـ ــدار وه ـ ـ ـ ــادي ودي ـ ـ ـ ــروان
ون ـ ــاص ـ ــر واألت ـ ـ ــاس ـ ـ ــي واألي ـ ــوب ـ ــي
ودبوسي ومرتضى والخضرة.
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن الــرضــا
والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة
فقيدهم الغالي املرحوم
البروفيسور الحاج ممتاز النحاس
والده املرحوم شفيق النحاس
والدته املرحومة اسعاف رضا
تقبل التعازي في بيروت للرجال
والـ ـنـ ـس ــاء ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء  12آذار
ف ـ ــي صـ ــالـ ــة ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
والتوجيه العلمي في الجناح من
الـســاعــة الـثــالـثــة وحـتــى الـســادســة
ً
مساء.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
الــى ربــك راضية مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي*
يـصــادف يــوم الخميس املقبل في
 ١٤آذار ذك ــرى م ــرور اسـبــوع على
وفاة فقيدتنا الغالية
الحاجة آمنة محمود دهيني
حرم الحاج عبد األمير قازان.
أوالدها :علي قازان /رئيس دائرة
فــي وزارة الـخــارجـيــة واملـغـتــربــن
والحاج بالل
أشقاؤها :املــرحــوم الحاج عباس،
امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج م ــوس ــى ،ال ـحــاج
كمال ومحمد
أص ـه ــرت ـه ــا :الـ ـح ــاج ع ـلــي مـشـلــب،
الـحــاج مصطفى حـيــدورة ،الحاج
حـ ـس ــن شـ ـلـ ـه ــوب ،ال ـ ـحـ ــاج غ ـس ــان
إسماعيل ،هيثم إبــراهـيــم ،السيد
إبراهيم املوسوي ،وعلي شهاب.
وبهذه املناسبة ستتلى آيات من
الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة
م ــن ال ـس ــاع ــة  ٣ال ـ ــى  .٦وذلـ ـ ــك فــي
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي .الرملة البيضاء
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل ق ـ ـ ـ ـ ــازان ودهـ ـيـ ـن ــي
وعموم أهالي بلدة شحور

