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العالم

العالم

ُ
«حرب الماء والكهرباء» :كاراكاس تقاوم بالتقنين
تقرير

تواصل الواليات المتحدة
االعتماد على «حرب
الماء والكهرباء» ضد
كاراكاس ،بحسب وصف
نيكوالس مادورو،
وذلك في الوقت الذي
تعمل فيه على تفعيل
ضغوطها السياسية
على
واالقتصادية ّ
فنزويال ،بهدف شل البالد
وإضعاف الحكومة

بـعــد غ ــرق أن ـحــاء كـبـيــرة مــن فـنــزويــا
ف ــي الـ ـظ ــام ،ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،نتيجة
ّ
تعرضها النقطاع التيار الكهربائي
ثــاث م ــرات ،كــان آخــرهــا يــوم الجمعة
املــاضــي ،أعلنت الحكومة الفنزويلية
تدابير خاصة ملواجهة هــذه املشكلة،
التي عزتها إلى «الهجمات اإلرهابية
ـرب كـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة» .وقـ ــال
فـ ــي إط ـ ـ ــار ح ـ ـ ـ ٍ
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو
إن ح ـكــوم ـتــه «ب ـ ـ ــدأت بـتـطـبـيــق خـطــة
لتقنني الكهرباء مدتها  30يومًا ،لحل
املشكلة» ،مضيفًا أن «كاراكاس تعمل،
وفق الخطة ،على تحقيق التوازن في
اإلنتاج وتنظيم عملية توزيع وتوفير
آمـ ـ ـن ـ ــة» .وع ـ ـ ــزا ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـن ــزوي ـل ــي
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــوادث االن ـ ـق ـ ـط ـ ــاع إل ـ ـ ـ ــى ه ـج ـم ــات
«ك ـهــروم ـغ ـنــاط ـي ـس ـيــة» ت ـع ـ ّـرض ــت لها
محطة الـتــولـيــد الــرئـيـسـيــة فــي الـبــاد
(غ ــوري) ،التي تـ ّ
ـزود البالد ب ــ %80من
الطاقة الكهربائية.
وفـ ــي ك ـل ـمــة ت ـ ّ
ـوج ــه ب ـه ــا إلـ ــى الـشـعــب
الفنزويلي ،أول من أمس ،قال مادورو:
«وق ـع ــت ه ـج ـمــات كـهــرومـغـنــاطـيـسـيــة
ألحقت ضــررًا بخطوط نقل الكهرباء.

فنزويال
أعلنت ّ
أنها ستخفض
ساعات العمل حتى
إشعار آخر
(أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
26 35 21 20 12 9 7
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1705وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 35 - 21 - 20 - 12 - 9 - 7 :الرقم
اإلضافي26 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1,645,269,165ل.ل.
عدد الشبكات الرابحة1 :
 الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,645,269,165 :ل.ل.
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 362,300,178ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة362,300,178 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرق ــام مطابقة):
 64,417,860ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 35 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,840,510 :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:
 64,417,860ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,477 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 43,614 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 178,832,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 22,354 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 672,783,835 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 0 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1705
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح29153 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 44,642,071 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة3 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 14,880,690 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9153 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.153 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.53 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 803
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة244 :
• يومية أربعة9128 :
• يومية خمسة32162 :

استراحة
كلمات متقاطعة 3 1 2 7
1

2

ه ـ ـن ـ ــاك تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ي ـ ـج ـ ــري ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــاالت
االختراق املحتملة لشبكة الكهرباء في
البالد» .ووصف ما يحصل بأنه «حرب
ك ـهــربــائ ـيــة ت ـه ــدف إلـ ــى إص ــاب ــة ال ـب ــاد
بالجنون» .وفي سياق الجهود الرامية
ّ
إلى حل هذه املشكلة ،أعلن وزير االتصال
الفنزويلي خورخي رودريغيز أن الدولة
ّ
ستخفض ساعات العمل في املؤسسات
ال ـخــاصــة واإلدارات ال ـح ـكــوم ـيــة ،حيث
سينتهي العمل في الساعة الثانية بعد
الـظـهــر حـتــى إش ـع ــار آخـ ــر ،مـضـيـفــا أنــه
«سيتم منح أطـفــال امل ــدارس يــوم عطلة
آخر ،في الوقت الذي يستمر فيه العمل
الخلل في شبكة الكهرباء».
على إصالح
ُ
من جانبه ،سارع املعارض خوان غوايدو،
ال ــذي أعـلــن نفسه رئيسًا مؤقتًا للبالد،
إلى استغالل هذا االنقطاع في الكهرباء،
وأل ـقــى خـطــابــا أم ــام تـجـ ّـمــع مــن أنـصــاره
دع ــاه ــم خ ــال ــه ل ـل ـخ ــروج إلـ ــى الـ ـش ــوارع
ّ
كلما عانت البالد من انقطاع في التيار
الكهربائي أو املياه .ونقل موقع صحيفة
«إل نــاسـيــونــال» املـعــارضــة عــن غــوايــدو
ق ــول ــه إن ه ـن ــاك ت ـظ ــاه ــرات احـتـجــاجـيــة
فــي أكـثــر مــن  100مــوقــع فــي ال ـبــاد ،وإن

مادورو :حوادث
االنقطاع تعود
إلى هجمات على
محطة التوليد الرئيسية

االستعدادات مستمرة لـ«عملية الحرية»
ال ـتــي ل ــم ُي ـع ــرف ب ـعــد م ــا امل ـق ـصــود بـهــا.
ونـسـبــت الـصـحـيـفــة إل ــى غ ــواي ــدو قــولــه:
«لــم يعد ممكنًا تحمل هــذا الوضع أكثر
مــن ذل ــك .علينا إن ـهــاء الـصـفـحــة األول ــى
من عملية الحرية يوم  6نيسان /أبريل
الحالي».
تأتي هــذه التصريحات بعدما شهدت
ش ـ ـ ــوارع ال ـع ــاص ـم ــة كـ ــاراكـ ــاس مـسـيــرة
ّ
ن ــظـ ـمـ ـه ــا اآلالف م ـ ــن أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـح ــزب
ّ
«االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي امل ـ ـ ــوح ـ ـ ــد» ال ـ ـحـ ــاكـ ــم فــي
ف ـ ـنـ ــزويـ ــا ،نـ ـه ــاي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ــاض ــي.
وش ـ ـ ــارك ف ــي امل ـس ـي ــرة املـ ــؤيـ ــدة أن ـص ــار
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،ومـ ـ ــؤيـ ـ ــدو ب ـ ــاق ـ ــي األح ـ ـ ـ ـ ــزاب
املـنــاصــرة للرئيس م ــادورو .وفــي كلمة
لــه خــال املسيرة املــؤيــدة ،انتقد رئيس

املجلس التأسيسي ،ديوسدادو كابيلو،
أنصار املعارضة الذين ّ
يؤيدون التدخل
العسكري األميركي في فنزويال.
فــي غـضــون ذل ــك ،وص ــل وزي ــر خارجية
ف ـنــزويــا خ ــورخ ــي أري ــاس ــا ،أمـ ــس ،إلــى
تركيا في زيارة رسمية ،وسط اتهامات
أمـ ـي ــركـ ـي ــة ألنـ ـ ـق ـ ــرة ب ـ ـخـ ــرق الـ ـعـ ـق ــوب ــات
امل ـفــروضــة عـلــى حـكــومــة م ـ ــادورو .وفــي
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي مـ ـشـ ـت ــرك مـ ــع وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـت ــرك ــي مـ ــولـ ــود ج ــاوي ــش
أوغـلــو ،قــال األخـيــر إن بــاده ستواصل
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ف ـن ــزوي ــا ف ــي املـس ـت ـق ـبــل.
ّأمــا أريــاســا ،فأكد أنــه وجــاويــش أوغلو
م ـت ـف ـقــان ع ـل ــى أن بـ ـ ــاده ب ــات ــت م ـحــور
ً
الجغرافيا السياسية للعالم ،قائال« :ما
يـحــدث حاليًا مرتبط برغبة الحصول
عـلــى امل ـ ــوارد الـغـنـيــة لـلـبـلــد بـطــريـقــة أو
بــأخــرى ،مــن خــال السيطرة على إدارة
البالد بوسائل غير قانونية» .وتطرق
أريـ ـ ــاسـ ـ ــا إل ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـصـ ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ض ــد ب ـ ــاده ،مـضـيـفــا« :ي ـم ـكــن تشبيهه
بالحصار امل ـفــروض على كــوبــا ،ولكنه
أكثر عدوانية وتصميمًا».
(األخبار ،األناضول)
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يعكرون قمة العرب:
جون»
«المهر
ُ
«يكفيكم كذبًا»
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األزهار في كل مكان .الحدائق والشوارع
العامة في أجمل حلة .حتى األشجار
ُ
تنبت بني ليلة وضحاها .مرحبًا بك،
أنــت لست فــي كوكب الـيــابــان ،أنــت في
تونس ،زمن احتضانها القمة العربية،
وان ـ ـت ـ ـظـ ــار قـ ـ ـ ــدوم الـ ـ ــوفـ ـ ــود ال ــرس ـم ـي ــة
العربية ،للمشاركة في فعاليات القمة
العربية في دورتها الثالثني.
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تونس ـــ مالك الزغدودي
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قمة خاصة بالمجتمع المدني
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أفقيا
 -1شــركــة نـفــط عــاملـيــة – رخ ــو باألجنبية – مــولــع بــالــريــاضــة –  -2إس ــم ثــاثــة من
قياصرة روسيا – أدام النظر إليه بسكون الطرف –  -3عكسها حرف جر – القمر
املمتلىء –  -4مدينة فرنسية – والدة – شركة نفط عاملية –  -5حرف نصب – بلدة
لبنانية في جــرد قضاء جبيل –  -6ســيء الخلق صعب املــراس – عكسها نهر في
توسكانا بإيطاليا – ّ -7
مر وجاز الطريق – رجل إنساني لطيف وذو أخالق –  -8من
أبطال العالم في سباق الفورموال واحد – ضرب باليد بالعامية –  ّ -9متشابهان –
أعلن مبعثرة – طعم الحنظل –  -10طبيب أملاني إكتشف جرثومة السل التي ُدعيت
بإسمه حائز على جائزة نوبل عام  – 1905بلدة لبنانية بقضاء بعلبك

عموديًا

 -1عالم فضاء لبناني أميركي يشغل منصب مدير مختبر الدفع النفاث في وكالة
الفضاء األميركية ناسا –  -2أكل الطعام – عملة آسيوية – ماركة سيارات –  -3آلة
ُ
بها – خليج –  -4مدينة أثــريــة فــي مصر عاصمة الفراعنة فــي عهد الــدولــة
يـكــال ُ
القديمة تعرف أيضًا بإسم بابليون أو ممفيس – مقياس مساحة – مختصر الى
آخره –  -5حب – خالف البارد –  -6أرمل مبعثرة – مدينة سورية –  -7جماعة من
الناس – للتعريف –  -8حمى وفيروس قاتل ينقله البعوض –  -9قصر مشهور في
إنكلترا – مدينة مصرية في محافظة سوهاج –  -10من الشخصيات السياسية
السورية التي شغلت مناصب مهمة

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 3127
1

أفقيا
ّ
 -1البرازيل –  -2وجد – ديزفول –  -3غم – مهند – بو –  -4آه – الواد –  -5طم – اللف – لد – -6
سرت – وع – بهي –  -7مداميك –  -8ين – جنر – فلو –  -9صقر – بيدس –  -10ربيع الثاني
نقب –  -3بد – تم – ري –  -4مها – ّ
 -1اوغسطس قيصر –  -2لجم – مر – ّ
دج –  -5إده – لواندا
ّ
ّ
–  -6زين العمر –  -7يزدلف – بث –  -8لف – بكفيا –  -9وباله – لدن –  -10كلود ديبوسي

حل الشبكة 3126

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

◄ وفيات ►

تونس

3127 sudoku

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثلة أميركية مشهورة حائزة على جائزة أوسكار .معروفة بأعمالها
الخيرية وتشغل حاليًا منصب سفير النوايا الحسنة لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني
 = 2+1+10+9+8+4+7مرتفعات في سوريا ■  = 6+5+3+4فضة ■ 6+11
= عملة آسيوية

حل الشبكة الماضية :نجاة الصغيرة
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ح ـم ـل ــت هـ ـ ــذه الـ ـقـ ـم ــة املـ ـ ــوازيـ ـ ــة ش ـع ــار
«قمة املجتمع املدني من أجــل الحرية
والكرامة واملساواة للشعوب العربية»،
وانـ ـعـ ـق ــدت يـ ـ ــوم األح ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ،فــي
م ـقــر ال ـن ـقــابــة الــوط ـن ـيــة لـلـصـحــافـيــن
ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــن .وت ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــت ب ــرس ــال ــة
م ـف ـتــوحــة ت ـح ـمــل ج ـم ـلــة م ــن امل ـطــالــب
إل ــى ال ـق ــادة ال ـع ــرب ،أهـمـهــا« :مـشــاركــة
واس ـ ـعـ ــة وفـ ـع ــال ــة مل ـن ـظ ـم ــات امل ـج ـت ـمــع
املــدنــي فــي مختلف م ـجــاالت الـحـيــاة،
وفـ ـ ــي صـ ـن ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،ووق ـ ـ ــف ال ـق ـي ــود
ال ـس ـي ــاس ـي ــة والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة امل ـف ــروض ــة
على املــدافـعــن واملــدافـعــات عــن حقوق
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب وقـ ـ ــف جـمـيــع
أشـ ـك ــال ان ـت ـه ــاك ــات ال ـح ـق ــوق ال ـفــرديــة
وال ـج ـم ــاع ـي ــة ،وم ـحــاس ـبــة امل ـســؤولــن
عـ ـنـ ـه ــا ،وضـ ـ ـم ـ ــان ع ـ ـ ــدم إفـ ــات ـ ـهـ ــم مــن
ـاب» .كما تمت الــدعــوة أيـضــا ،في
الـعـقـ ّ
وثيقة وقعت عليها أكثر من خمسني
منظمة وطنية وعربية ودولية ،حملت
اسم «بيان الكرامة» ،إلى «اإلســراع في
إنشاء منظومة حقوق إنسان إقليمية
فاعلة ،وتأسيس هياكل متابعة فاعلة،
تعتمد مـبــادئ كونية حقوق اإلنسان
وشموليتها وعدم تجزئتها».
قمة العرب ...تحت وطأة السخرية
شارع الحبيب بورقيبة ،أحد الشوارع
الــرئـيـسـيــة ف ــي الـعــاصـمــة الـتــونـسـيــة،
فـيــه أك ـثــر مــن مــركــز س ـيــادة (وزارات،
ال سيما وزارة الداخلية) ،ولــه رمزية
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،ل ـك ــون ــه ش ـه ــد ال ـت ـظ ــاه ــرة
الحاشدة التي ّ
فر على إثرها الرئيس

املـخـلــوع زيــن الـعــابــديــن بــن عـلــي .هذا
الـ ـش ــارع نـفـســه ش ـهــد األحـ ــد تـظــا ّهــرة
خرجت فيها الجمعيات ،التي وقعت
«ب ـي ــان ال ـك ــرام ــة ل ـل ـش ـعــوب ال ـعــرب ـيــة».
وأم ـ ـ ـ ــام وج ـ ـ ــود ك ـث ـي ــف ل ـ ـقـ ــوات األمـ ــن
وال ـ ـسـ ــواتـ ــر ال ـ ـحـ ــديـ ــديـ ــة ،وفـ ـ ــي بـهـتــة
م ــن ال ـج ـم ـيــع ،ان ـط ـل ـقــت م ـج ـمــوعــة من
ّ
«املهرجني» ،كــان أحــد أفــرادهــا يرتدي
لباس أمير أو ملك خليجي رسم على
وجهه عالمة دوالرات ،في إشــارة إلى
أمــوال الـبـتــرودوالر وسياسة محفظة
األم ـ ـ ـ ـ ــوال ،ف ـي ـم ــا ق ـ ــدم آخـ ـ ـ ــرون عــرضــا
ص ــام ـت ــا ي ـس ـخــر م ــن ال ـق ـم ــة ال ـعــرب ـيــة،
ويــوجــه رســالــة دعــم إلــى كــل الشعوب
الـعــربـيــة ،تعبر عــن شـبــاب ال ـثــورة في
تونس .فمن هم هؤالء ّ
املهرجون؟ وما
هي املبادئ التى يحملونها؟

آلية احتجاج مبتكرة
إن أكثر ما قد يوجع النظام هو تحوله
إلــى مــادة للسخرية .لــم يعتد الفضاء
االحتجاجي التونسي والعربي عمومًا
شخصية املهرج املحتج ،الــذي يحمل
رسائل سياسية ونقدية ساخرة ضد
كل أوجه السلطة والقمع ،وينحاز إلى
حرية الشعوب والقضايا العادلة.
ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،وس ـ ــط ت ـظ ــاه ــرة املـجـتـمــع
(نور الدين أحمد  -األخبار)

املــدنــي ،الــداعــي إل ــى الـحــريــة والـكــرامــة
لـ ـلـ ـشـ ـع ــوب الـ ـع ــربـ ـي ــة ك ـ ــاف ـ ــةُ ،وضـ ـع ــت
األنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ت ـ ـحـ ــت سـ ـي ــاط
الـ ـسـ ـخ ــري ــة ،وكـ ـ ـ ــأن رسـ ـ ــومـ ـ ــات ن ــاج ــي
ال ـع ـل ــي ،رس ـ ــام ال ـكــاري ـكــات ـيــر الـشـهـيــر،
ت ـت ـح ــول إل ـ ــى م ـس ــرح ـي ــة ت ـت ـج ـســد فــي
شخصيات حقيقية ،هم هذه املجموعة
ّ
م ــن امل ـهــرجــن امل ـل ـتــزمــن ،ال ــذي ــن جــلــوا
ف ـ ــي ع ــرضـ ـه ــم ال ـ ـصـ ــامـ ــت مـ ـم ــارس ــات
األنظمة الرسمية القمعية ،ووضعية
حـقــوق اإلن ـســان واملـحــاكـمــات الجائرة
التي تعرض لها فنانون وصحافيون
وناشطون في عدد من األقطار العربية.
وعقب ذلك العرض ،التحقت املجموعة
ب ــال ـت ـظ ــاه ــرة ،حــام ـلــة شـ ـع ــارات تـنــدد
ب ـق ـص ــف الـ ـيـ ـم ــن ،وس ـ ـكـ ــوت األن ـظ ـم ــة
العربية ،بــل وتواطئها على ذلــك .في
التظاهرة أيـضــا لــم يتكلم املـهـ ّـرجــون،
رب ـم ــا ك ــان ل ـس ــان حــال ـهــم ي ـق ــول :أيـهــا
الـ ـق ــادة وال ـح ـك ــام الـ ـع ــرب ،ب ـع ـضــا من
ُ
الصمت ،ويكفيكم كذبًا على الشعوب.

ب ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـيــم
بـقـضــاء ال ـلــه تـعــالــى نـنـعــى اليكم
وفاة فقيدنا الغالي
الحاج سليمان ملع
(أبو حسن)
ي ـص ـلــى ع ـلــى ج ـث ـمــانــه الـتــاسـعــة
صـبــاح الـيــوم وينقل إلــى النجف
األشرف.
تقبل ال ـت ـعــازي لـلــرجــال والـنـســاء
في منزل ولــده الحاج محمد ملع،
أنـ ـص ــار  -املـ ـش ــاع ،أي ـ ــام ال ـثــاثــاء
واالرب ـع ــاء والـخـمـيــس والجمعة.
ويقام عن روحه الطاهرة مجلس
عـ ـ ــزاء ال ـث ــام ـن ــة م ــن مـ ـس ــاء االيـ ــام
ّاملذكورةّ .
إنا لله و إنا إليه راجعون
اآلسـ ـف ــون :آل مل ــع وع ـم ــوم أهــالــي
بلدة أنصار

ان ـت ـق ـلــت إلـ ــى رح ـم ــة ال ـل ــه تـعــالــى
املرحومة
الحاجة أمل علي العزي
زوجة األستاذ كمال فضل سعد ـ ـ
مدير بنك مياب
تقبل ال ـت ـعــازي لـلــرجــال والـنـســاء
الـ ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء ف ــي 2/4/2019
ف ـ ــي قـ ــاعـ ــة ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ــرم ـل ــة
البيضاء من الساعة الثالثة لغاية
السادسة بعد الظهر.
ل ـهــا ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم عـظـيــم األج ــر
والثواب
انتقلت إلى رحمة الله تعالى
املرحومة
الحاجة نجيبة توفيق فرحات
أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج ع ـب ــاس
دبالن فرحات.
أب ـن ــاؤه ــا :نــاجــي وال ـع ـق ـيــد فضل
فرحات.
ب ـن ــات ـه ــا :هـ ـ ــدى ،ن ـ ـجـ ــوى ،ن ــادي ــا،
سوزان ،لينا.
ُ
تقبل التعازي يو الخميس الواقع
فــي  ٤نـيـســان  ،٢٠١٩مــن الـســاعــة
ال ـثــال ـثــة ح ـتــى ال ـس ــادس ــة ع ـص ـرًا،
فـ ــي مـ ــركـ ــز ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ـ ـ ـ ـ ـ ال ــرم ـل ــة
الـبـيـضــاء ـ ـ ـ ق ــرب املــديــريــة العامة
ألمن الدولة.
لها الرحمة ولكم األجر والثواب

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

فلسطين :قضية كل تحرك
صـحـيــح أن آل ـي ــة االح ـت ـج ــاج مـبـتـكــرة
وجــديــدة حـ ّـد الـغــرابــة ،إال أن مجموعة
امل ـ ـهـ ــرجـ ــن املـ ـلـ ـت ــزم ــن ح ـم ـل ــت ال ـع ـل ــم
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وشـ ـ ـع ـ ــارات م ـس ــان ــدة
للقضية ،ولـلـمـقــاومــة ،كسبيل وحيد
لـ ـلـ ـتـ ـح ــرر واالن ـ ـ ـع ـ ـ ـتـ ـ ــاق .وح ـ ـمـ ــل أح ــد
أعـ ـض ــائـ ـه ــا شـ ـ ـع ـ ــارًا ل ـل ـش ـه ـي ــد ب ــاس ــل
األعـ ــرج ح ــول املـثـقــف املـشـتـبــك .وهـنــا،
وبما أن املجموعة تختار عــدم اإلدالء
حــافـيــة ،وتحافظ
بــالـتـصــريـحــات الـصـ ُ
ع ـلــى ســريــة أس ـم ــاء «املـ ـه ــرج ــن» ،فــإن
حملها للشعارات ّ
يعبر عــن توجهها
ال ـس ـي ــاس ــي وث ـق ــاف ـت ـه ــا ،الـ ـت ــي تـعـتـبــر
ال ـن ـض ــال ال ـف ـن ــي ن ــوع ــا م ــن االش ـت ـب ــاك
وال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد ف ـ ــي أش ـ ـك ـ ــال ال ـت ـح ـش ـي ــد
والتوعية للتونسيني .ربما كــان الفن
امل ـل ـتــزم أح ــد أك ـثــر األشـ ـك ــال ال ـصــادقــة
فــي التعبير عــن إرادة الشعوب ،وهــذا
مـ ــا عـ ـب ــرت ع ـن ــه م ـج ـم ــوع ــة امل ـه ــرج ــن
امللتزمني خالل اجتماع القمة العربية
الثالثني في تونس.
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ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ــال ــرض ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم ملـشـيـئـتــه
تعالى ،ننعى إليكم املرحومة
السيدة مهيبة أمني وهبة
أرم ـل ــة امل ــرح ــوم األسـ ـت ــاذ سـلـمــان
فارس جابر
ّ
(رئيس بلدية البنية األسبق)
أوالدها:
ال ـس ـف ـيــر ال ــدك ـت ــور ع ــاص ــم جــابــر،
ولداه وائل وريم
امل ـحــام ـيــة إخـ ــاص ج ــاب ــر ،أرم ـلــة
املرحوم يوسف قائدبيه ،ولداها:
الدكتور أمال واملحامي نائل
املـ ــرحـ ــوم األس ـ ـتـ ــاذ م ـع ــن ج ــاب ــر،
ولداه :باسل وبشرى
أشقاؤها:
املــرحــوم العقيد الــدكـتــور يوسف
وهـ ـب ــة ،أوالده :ال ــدكـ ـت ــور خ ــال ــد،
ماجد ،زاهد ،خالدة وماجدة
امل ـ ــرح ـ ــوم ب ــدي ــع وه ـ ـبـ ــة ،أوالده:
غسان ،نجاة ،منى ،نشأت وهيام
املــرحــومــة فــائــدة وه ـبــة ،أوالده ــا:
الـسـفـيــر ال ــدك ـت ــور ه ـشــام ح ـمــدان
واملهندسان غياث ومعن
املنتقلة إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى يــوم
الخميس  28آذار 2019
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم ال ـثــاثــاء 2
نيسان  2019من الساعة الحادية
ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر حـتــى الـســاعــة
السادسة في دار الطائفة الدرزية،
بـيــروت وبــاقــي أي ــام األسـبــوع في
مـ ـن ــزل ول ــده ــا ال ـ ّس ـف ـيــر ال ــدك ـت ــور
عاصم جابر ،البنية.
لكم من بعدها طيب البقاء
ـراض ــون بقضائه عـمــوم أهــالــي
ال ـ َّ
البنية.

منظمة العمل الشيوعي في لبنان
وحــده املــوت يعلمنا أن نحب كل
ما يمضي دون رجعة
تنعى منظمة العمل الشيوعي في
لبنان أمني سر مكتبها التنفيذي
الرفيق القائد املناضل
خالد حسني غزال
زوجـ ـت ــه األس ـ ـتـ ــاذة ع ــاي ــدة عـبــدو
سلوم
ابـ ـنـ ـت ــاه :وج ـ ـ ــد ،زوج ـ ـ ــة ال ــدك ـت ــور
شارل الخوري
فرح ،زوجة األستاذ مارون صفير
أشـقــاؤه :املــرحــومــان عبد الهادي
وحسن والشهيد طارق
ومحمد وقاسم وجهاد
شقيقاته :محاسن ،زوجة املرحوم
محمد محيي الدين جابر
آم ـنــة ،زوج ــة املــرحــوم نجيب أبــو
ناصيف
غادة ،زوجة صالح ناصر
وج ـي ـهــة ،زوج ــة امل ــرح ــوم يــوســف
خالد
أميرة ،زوجة املرحوم ديب املعلم
منى ،زوجة علي املعلم
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ــوم ــي ال ـث ــان ــي
وال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث فـ ـ ــي ق ـ ــاع ـ ــة أبـ ـ ـ ــو ب ـكــر
الـ ـص ــدي ــق ،م ـج ـمــع الـ ـ ـف ـ ــاروق قــب
الياس بني الساعة الحادية عشرة
ً
مساء.
قبل الظهر والسادسة
كما تقبل التعازي يوم الخميس
ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ف ـ ـيـ ــه  4ن ـ ـي ـ ـسـ ــان 2019
ف ــي بـ ـي ــروت ف ــي نـ ـ ــادي خــريـجــي
ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـح ـم ــرا ـ ـ
الـ ـ ــورديـ ـ ــة ،بـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة
ً
مساء.
والساعة السابعة
اآلسفون :منظمة العمل الشيوعي
ف ــي ل ـب ـن ــان ،آل غ ـ ـ ــزال ،آل س ـل ــوم،
الخوري ،صفير ،الحاراتي ،جابر،
أبو ناصيف ،ناصر ،خالد ،املعلم
وعموم أهالي قب الياس.

