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العالم

العالم

ُ
َ
السيسي وجدها :لن ِنجب طفلين فقط!

◄ وفيات ►

مصر

السيسي ونظامه
وجد عبد الفتاح ُ ّ
ّ
شماعة جديدة ليعلقا عليها أخطاء
السنوات األخيرة ،والتي ّأدت إلى زيادة
ّ
المتوسطة.
نسبة الفقر وانحدار الطبقة
هكذا ،بدأت السلطات حملة واسعة
النطاق للتشجيع على ّتنظيم النسل،
بدعوى أن الزيادة السكانية ،غير
المتناسبة مع ّ
النمو االقتصادي ،تلتهم
ّ
كل العائدات
القاهرة  -جالل خيرت
مــع تــزايــد التململ الــداخـلــي نتيجة
سـ ـ ـ ـ ـ ــوء األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــن ،وتـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع قـ ــدرت ـ ـهـ ــم
الشرائية ،وانخفاض قيمة رواتبهم،

أجبرت األجهزة األمنية
اإلعالم وخطباء المساجد
على المشاركة في حملتها
إضــافــة إلــى ارت ـفــاع األس ـعــار وزي ــادة
ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة غ ـ ـيـ ــر م ـن ـط ـق ـيــة
ع ـل ــى ج ـم ـيــع الـ ـخ ــدم ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
والـ ـخ ــاص ــة ،ي ـل ـجــأ ال ـن ـظ ــام امل ـص ــري
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـبـ ــريـ ــر مـ ـ ــا ي ـ ـ ـحـ ـ ــدث ،ح ـ ـص ـ ـرًا،
ّ
بــ«الــزيــادة السكانية» ،املشكلة التي
طلب الــرئـيــس عبد الـفـتــاح السيسي
تسليط الضوء عليها .بــدأ السيسي
الحديث عــن هــذه القضية فــي جولة

ميدانية األسبوع املاضي ،لكنه عمد
م ــع أج ـه ــزة م ـخــابــراتــه إل ــى تـصــويــر
املـشـكـلــة وكــأن ـهــا م ــا يـلـتـهــم عــائــدات
االق ـت ـصــاد امل ـصــري كـ ّـلـهــا ول ـيــس ّ
أي
ش ــيء آخ ــر ،عـلــى اع ـت ـبــار أن ال ــزي ــادة
ّ
ال ـســكــان ـيــة ال تـتـنــاســب م ــع م ـعـ ّـدالت
ّ
النمو االقتصادي ،بحسب ادعائهم.
ّ
ف ــي الـحـمـلــة ال ـج ــدي ــدة ،ثــمــة مطالبة
ّ
ب ــأن ي ـك ــون ال ـن ـمـ ّـو ف ــي ال ـس ــك ــان 400
ألـ ــف س ـن ــوي ــا ف ـق ــط م ـق ــاب ــل أك ـث ــر مــن
مليونني حــالـيــا ،وه ــو رق ــم لـيــس من
الـصـعــب ال ــوص ــول إل ـيــه فـحـســب ،بل
فيه إجحاف كبير بحقوق املواطنني
م ــن مـنـظــور اق ـت ـص ــادي ،إذ ُيـفـتــرض
أن تكون مـعـ ّـدالت النمو االقتصادي
ّ
ثالثة أضعاف السكاني حتى يكون
هناك مردود على املواطنني .وبما أن
ّ
عــدد الـســكــان فــي «املـحــروســة» يصل
إلــى نحو مئة مليون ،ونسبة النمو
املطلوبة هــي  ،%0.4فعلى الحكومة
أن تصل إلــى ّ
نمو اقتصادي بنسبة
 %1.2تـقــريـبــا ،وه ــو رق ــم أع ـلــى مما
ُ ّ
ت ـحــق ـقــه بــال ـف ـعــل ،وأع ـل ــى م ـمــا كــانــت
تستهدفه قبل جائحة «كورونا» ،ما
يعني أن زي ــادة املليونني سنويًا لم
تكن عقبة كبيرة كما يحاول النظام
تصويرها اليوم.
يقارن السيسي ونظامه بني الزيادة
ّ
الـســكــانـيــة خ ــال الـسـنــوات السبعني
األخ ـي ــرة وب ــن مـثـيــاتـهــا ف ــي ال ــدول
األوروبـيــة ،داعيًا األســر إلــى االكتفاء
بـطـفـلــن ف ـقــط ،وس ــط ت ـح ـ ُّـرك ــات غير
رسـمـيــة لــرفــع الــدعــم عــن األس ــر التي
تنجب أكثر من طفلني في املستقبل
ال ـقــريــب ،خــاصــة ال ـتــي تـحـصــل على
دع ـ ــم بــال ـف ـعــل م ــن الـ ــدولـ ــة لـتـحـســن
ظروفها .هكذا ،يريد النظام مقارنة

ّ
يقارن السيسي ونظامه بين الزيادة السكانية في مصر وبين مثيالتها األوروبية (آي بي ايه)

ّ
السكانية بــاألرقــام العاملية،
الــزيــادة
ب ـع ــدم ــا ح ـ ّـق ـق ــت الـ ــدولـ ــة مـ ـع ـ ّـدل ن ـمــوّ
ّ
فــي ال ــزي ــادة الـســكــانـيــة ُي ـقـ َّـدر ب ــ%2.6
ّ
سنويًا ،وهو أعلى من املعدل العاملي
ُامل َّ
قدر بـ ،%1.2لكنه يتجاهل الجوانب
اإلي ـج ــاب ـي ــة ف ــي ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادة ال ـتــي
يـمـكــن تــوظـيـفـهــا إلخ ـ ــراج أف ـض ــل ما
لــدى الشباب فــي األعـمــال واملشاريع

ّ
التي ُيدشنها ،مكتفيًا بالتركيز على
ّ
السلبي في ما يتعلق بإجبار
الجانب
ّ
الدولة على ضخ مزيد من األموال في
الخدمات التي ّ
تقدمها واإلنفاق على
الصحة العامة.
في الوقت نفسهّ ،
يبرئ نظام السيسي
املسؤولني ،بل ويدافع بأن الدولة التي
ُ ّ
َ
ت ــوف ــر الــرعــايــة الـصـ ّـحـيــة تـسـ ّـبـبــت في

إطــالــة مـتـ ّ
ـوســط األع ـم ــار ،وسـعــت إلــى
تحسني األوضاع االجتماعية واحتواء
ّ
أطـفــال ال ـش ــوارع ،ولــم يـ ُـعــد ينقص إل
ّ
االكتفاء بطفلني لكل أسرة بما سيرفع
مستوى الــدخــل الحقيقي لــأفــراد مع
تحسني الخدمات الحكومية .والالفت
ّ
أنه في األجندة التي وزعتها األجهزة
األمنية على وســائــل اإلع ــامُ ،وصفت

ّ
الزيادة السكانية بأنها «أمن قومي»،
وأن ـه ــا الـقـضـيــة الــرئـيـســة ال ـتــي تجب
معالجتها ،وأن تكون ضمن األولويات
املقبلة ،مــع إب ــراز أبـعــاد املشكلة ليس
في البرامج والحمالت فقط ،وإنما في
األعمال الدرامية أيضًا.
هــذه امل ـ ّـرة ،لــم تكن الحملة السياسية
مقتصرة على توجيه وسائل اإلعالم
ل ـل ـم ــواط ـن ــن كـ ـم ــا يـ ـح ــدث عـ ـ ـ ــادة فــي
الحمالت السابقة ،بل ّ
امتدت إلى رجال
الدين في دار اإلفتاء ووزارة األوقاف،
ُ
ّ
تتضمن
والــذيــن طلبت منهم فـتــاوى
الـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء ب ـط ـف ـلــن،
وال ـط ـمــأنــة إل ــى أن ــه ال مـشـكـلــة ديـنـيــة
ً
فــي تحديد الـنـســل ،فـضــا عــن أهمية
ّ
الصحية باستمرار لاللتزام
املتابعة
بتحديد النسل الــذي يضمن لألسرة
حـيــاة أف ـضــل ،مــع االسـتـشـهــاد بــآيــات
مــن ال ـقــرآن وأح ــادي ــث نـبــويــة .ووصــل
األمــر إلــى حـ ّـد تضمني خطب الجمعة
تـلــك ال ـف ـتــاوى ،علمًا أن بـعــض األئـمــة
ّ
في املساجد الصغيرة قالوا للمصلني
إن م ـض ـم ــون ال ـخ ـط ـبــة ال ي ـع ـ ّـب ــر عـمــا
َ
يقوله الدين لكنهم ملزمون بترديده
على ّاملنبر وشــرح عكسه الحقًا! ومن
امل ـتــوقــع أن ي ـتـ ّ
ـوســع ال ـن ـظــام ف ــي هــذه
الـحـمـلــة عـلــى جـمـيــع امل ـس ـتــويــات ،من
أجــل تبرير إخـفــاق الــدولــة فــي توفير
الـحـيــاة الـكــريـمــة الـتــي يـتـحـ ّـدث عنها
السيسي ،وال سيما مــع زي ــادة نسبة
ال ـف ـق ــر ،وان ـ ـحـ ــدار ال ـط ـب ـقــة امل ـتـ ّ
ـوس ـطــة
ل ـت ـك ــون ض ـم ــن األسـ ـ ــر ال ـف ـق ـي ــرة ال ـتــي
تكتفي بـقــوت يــومـهــا ،بسبب ظــروف
امل ـع ـي ـشــة الـ ـت ــي دفـ ـع ــت األس ـ ـعـ ــار إل ــى
ق ـفــزات لــم تـتـ ُّـراجــع حـتــى مــع تسجيل
ّ
معدالت تضخم منخفضة في األشهر
األخيرة.

اليمن

ّ
جولة «عمان  »3بال نتائج :مفاوضات األسرى تنتكس
ّ
كما كان ُمتوقعًا ،آلت جولة
التفاوض األخيرة في ّ
عمان حول
ّ
األسرى والمعتقلين إلى الفشل،
ملف
ّ
ظل ما تقول صنعاء إنه ُّ
تعمد
في
السعودية وحلفاءها وضع ّعراقيل
أمام عملية إغالق هذا الملف،
«اإلنساني البحت»
صنعاء  -رشيد الحداد
بـ ــاع ـ ـتـ ــراف األم ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،فـشـلــت
الـ ـج ــول ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة م ـ ــن مـ ـف ــاوض ــات
األسـ ـ ـ ــرى بـ ــن األط ـ ـ ـ ــراف ال ـي ـم ـن ـيــن،
والـتــي جــرت عـلــى مــدى قــرابــة شهر
في العاصمة األردنية ّ
عمان ،برعاية
املـنـظـمــة الــدول ـيــة .واكـتـفــى املبعوث
األممي إلــى اليمن ،مارتن غريفيث،
بــإعــان انتهاء جولة «عـ ّـمــان  »3من
ُّ
التوصل إلــى ّ
أي اتفاق ،معربًا
دون
عــن خـيـبــة أم ـلــه مــن ذل ــك ،ومـحـ ِـجـمــا
في الوقت نفسه عن تسمية الطرف
امل ـ ـسـ ــؤول عـ ــن الـ ـع ــرقـ ـل ــة .وإذ جـ ـ ّـدد
اجترار األمنيات باستمرار األطراف
ّ
محددات عملية َّ
موسعة
في مناقشة
إلط ـ ــاق س ـ ــراح األس ـ ـ ــرى ،ف ـقــد اتـهــم
ُ
َ
األمم املتحدة بالتواطؤ
وفد صنعاء
مــع وف ــد حـكــومــة الــرئ ـيــس املنتهية
واليـ ـت ــه ،ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور هـ ــادي،
عـلــى الـتـنـ ُّـصــل مــن االت ـف ــاق الـســابــق
ال ـ ـ ـ ــذي الـ ـ ـت ـ ــزم بـ ـم ــوجـ ـب ــه ب ـ ــاإلف ـ ــراج

ع ــن  200أس ـي ــر م ــن أسـ ــرى الـجـيــش
و»الـلـجــان الشعبية» ،مقابل إفــراج
ص ـن ـعــاء ع ــن  101م ــن أس ـ ـ ــراهِ ،بـ َـمــن
فيهم شقيق هادي ،ناصر منصور.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون األس ـ ـ ـ ـ ــرى» فــي
صنعاء أن وفد حكومة هادي َت ّ
عمد،
منذ اللحظة األولى النعقاد الجولة
األخـيــرة الـتــي انطلقت فــي ال ــ 24من
كـ ــانـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي /يـ ـن ــاي ــر امل ــاض ــي،
ت ـغ ـي ـي ــر أس ـ ـمـ ــاء األس ـ ـ ـ ــرى ،وت ـق ــدي ــم
ق ـ ــوائ ـ ــم ج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـض ـ ّـمـ ـن ــت أسـ ـم ــاء
ملعتقلني على ّ
ذم ــة أح ــداث جسيمة
ّ
ص ـ ـ ــدرت ب ـح ــق ـه ــم أح ـ ـكـ ــام ج ــزائ ـي ــة.
ّ
وهــو مــا أك ــده ،أيـضــا ،رئيس «هيئة
األس ـ ــرى» ف ــي ص ـن ـعــاء ،عـبــد ال ـقــادر
املــرت ـضــى ،ال ــذي أع ـل ــن ،ف ــي حـســابــه
على «تويتر» ،انتهاء جولة ّ
«عمان
ُّ ُ ّ ً
حمال السعودية
»3من دون تقدم ،م
وحكومة هــادي املسؤولية عن ذلك.
وأوضـ ــح املــرتـضــى أن ه ــذه الـجــولـ ّـة
كانت ملزمة للطرفني بتنفيذ الشق
ال ـثــانــي م ــن ات ـف ــاق «ع ـ ّـم ــان  »2ال ــذي
يشمل  301من الطرفنيّ ،
وتم االتفاق
على توسيعه ،ولكن وفد هادي َت ّ
قدم
بقائمة ألسـمــاء مــن خ ــارج االتـفــاق،
األم ــر ال ــذي ت ـ ّـم إب ــاغ األم ــم املتحدة
بــه .وأض ــاف أن «وف ــد الـطــرف اآلخــر
أص ـ ّـر عـلــى اعـتـمــاد الـقــائـمــة البديلة
وأش ـ ـ ــار إل ــى
ف ــي ع ــرق ـل ــة واض ـ ـحـ ــة»ِ .
ت ـقـ ُّـدم وف ــد صـنـعــاء بـمـقـتــرح إلنـهــاء
م ـعــانــاة ال ـجــرحــى وامل ــرض ــى وكـبــار
ّ
الـ ـس ــن م ــن األسـ ـ ــرى لـ ــدى ال ـط ــرف ــن،
إضافة إلى مقترح تبادل آخر يشمل
جميع أبناء مــأرب ،إال أنه ّ
تم رفض

تلك املقترحات.
إزاء ذلـ ـ ــك ،اع ـت ـب ــر ع ـض ــو «امل ـج ـلــس
الـ ـسـ ـي ــاس ــي األعـ ـ ـل ـ ــى» فـ ــي ص ـن ـع ــاء،
م ـح ـمــد ع ـلــي ال ـح ــوث ــي ،ف ـشــل جــولــة
ُ ً
ـا ل ـت ـ ُّ
ـوج ــه دول
«ع ـ ّـم ــان « »3تـ ــواصـ ـ
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان فـ ــي إف ـ ـشـ ــال أي م ـســاعــي
س ــام دولـ ـي ــة» .ول ـفــت ال ـح ــوث ــي ،في
تـغــريــدة عـلـ ّـى حـســابــه فــي «تــويـتـ ّـر»،
إل ــى أن «م ـل ــف ت ـب ــادل األسـ ــرى مـلــف
إنـ ـس ــان ــي ص ـ ـ ـ ــرف» ،م ـع ـت ـب ـرًا «ع ـ ــدم
أي ُّ
السماح بإنجاز ّ
تقدم فيه تعبيرًا

كانت الجولة محسومة
باتفاقات مسبقة،
وأريد منها فقط إتمام
عملية التنفيذ

ّ َ
َ
ّ
تمكنت صنعاء ،أخيرًا ،من إبرام صفقتي تبادل محليتين ،بوساطة قبلية (أ ف ب)

عن رفــض عملي للمبعوث األممي...
فبعد إفشاله سياسيًا بتصعيدهم
َّ
املتعمد مع ّ
أي ُّ
تحرك للسالم ،وبعد
عرقلة آلية األمــم املتحدة للتفتيش،
ورفض إخــراج املرضى ،أعاقوا ملف
األسرى».
ُّ
وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم تـ ـك ــت ــم األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
ع ـل ــى مـ ـج ــري ــات ج ــول ــة املـ ـ ـش ـ ــاورات
امل ـن ـت ـه ـيــة ،إال أن مـ ـص ــادر ف ــي وف ــد
ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ،مـ ـطـ ـل ــع ال ـش ـه ــر
الـحــالــي ،عــن وج ــود خــافــات بينية
ُ
فــي أوس ــاط وف ــد ه ــادي ت ـهـ ّـدد سير
املفاوضات .ووفقًا ملصادر مطلعة،
فقد برز خالل الجولة األخيرة الدور
ال ـس ـع ــودي ف ــي تــوج ـيــه وف ــد ه ــادي
ّ
ُّ
والتحكم فــي كــل قــراراتــه ،علمًا بأن
«اإلصـ ــاح» (اإلخـ ــوان) هيمن
حــزب ّ
عـلــى مـلــف األس ــرى خ ــال الـسـنــوات
املاضية .وسبق للرياض أن أوقفت
أكثر من صفقة تبادل ،وقامت بنقل
أس ــرى مــن الـجـيــش و»ال ـل ـج ــان» من
املسيطر الفعلي
سجون «اإلصالح»،
ِ
عـلــى األرض بــاســم حـكــومــة ه ــادي،
فـ ــي عـ ـ ــدد مـ ــن املـ ـح ــافـ ـظ ــات كـ ـم ــأرب
وت ـع ــز وشـ ـب ــوة ،إلـ ــى س ـجــون ـهــا مــن
أجــل املقايضة بـهــم ،والـ ّضـغــط على
حـكــومــة صـنـعــاء فــي مـلــفــات أخ ــرى،
ّ
ل ـ ـعـ ــل أب ـ ــرزه ـ ــا اإلفـ ـ ـ ـ ــراج عـ ــن أسـ ــرى
س ـعــوديــن م ــن ال ـع ـيــار ال ـث ـق ـيــل ،من
ضمنهم طيار حربي وأربعة ضباط
كـ ـ ـب ـ ــار ،سـ ـب ــق أن أعـ ـلـ ـن ــت ص ـن ـع ــاء
اس ـت ـع ــداده ــا لـتـسـلـيـمـهــم ل ـلــريــاض
م ـقــابــل اإلف ـ ــراج ع ــن مـعـتـقـلــي حــركــة
«حماس» في السعودية.
وعلى رغم أن الجولة املنتهية كانت

محسومة باتفاقات مسبقة ،وأريــد
مـنـهــا ف ـقــط إت ـم ــام عـمـلـيــة الـتـنـفـيــذ،
إضافة إلى توسيع الصفقة لتشمل
آخ ــري ــنُّ ،إال أن وف ــد ص ـن ـعــاء يــؤكــد
أن الـ ـت ــدخ ــات ال ـس ـع ــودي ــة نـسـفــت
ّ
ّ
كــل ما تـ ّـم االتـفــاق عليه بشكل كلي.
وكانت جولة مشاورات قد انعقدت
في جنيف منتصف تشرين األول/
أكتوبر املاضي ،أسفرت عن تطبيق
ات ـ ـفـ ــاق «عـ ـ ّـمـ ــان  ،»2ب ـم ــا ّأدى إل ــى
اإلفـ ـ ــراج ع ــن أك ـث ــر م ــن  1080أس ـي ـرًا
مــن الـطــرفــن ،منهم  670أس ـي ـرًا من
ال ـج ـي ــش و»ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» ،م ـق ــاب ــل 411
أس ـي ـرًا مــن ق ــوات ه ــادي ،فــي مــا ُعـ ّـد
ّأول عملية تبادل عبر األمم املتحدة
منذ بداية العدوان .
ي ـش ــار إل ــى أن «ه ـي ـئــة األسـ ـ ــرى» في
َ ّ
صـنـعــاء ت ـمــك ـنــت ،ت ــوازي ــا م ــع جــولــة
املـ ـف ــاوض ــات األخ ـ ـيـ ــرة ،م ــن اإلفـ ـ ــراج
عـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن خ ــال
صفقات تبادل محلية ّ
توسطت فيها
شخصيات قبلية من محافظة مأرب.
وأعلنت وزارة الداخلية في صنعاء،
رس ـم ـي ــا ،تـنـفـيــذ عـمـلـيـتــن أمـنـيـتــن
ّ
ت ـم ــك ـن ــت ف ــي خ ــال ـه ـم ــا م ــن ت ـحــريــر
دفـ ـعـ ـت ــن م ـ ــن األسـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـم ـج ـم ــوع
 20أ ّسـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،م ــوض ـح ــة أن
يـ ـتـ ـج ــاوز ُ
إح ـ ــداه ـ ـم ـ ــا نـ ـ ــفـ ـ ــذت أواخـ ـ ـ ـ ــر ال ـش ـه ــر
املــاضــي ،فيما ّ
تمت األخـيــرة السبت
وأسفرت عن تحرير  11أسيرًا ،بعد
«قيام مرتزقة العدوان في مأرب ببيع
أسـيــريــن اثـنــن للجانب الـسـعــودي»
بحسب الــوزارة ،التي ّ
حيت الجهات
املتعاونة معها في تنفيذ الصفقتني
في عمق مدينة مأرب.

الرحمن الرحيم
بسم
الله َّ
َيــا َأ َّي ُت َ
الن ْف ُس ُْال ْط َم ِئ َّن ُة ْ
ج ِعي
ار
ا
ه
ً َ ُِ
إ َلــى َر ِّبـ ِـك َر ِ َ ً َ ْ
ضـ َّـيــة ف ْادخ ِلي
ِ
اضــي ُــة مــر َ ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي جن ِتي
صدق الله العظيم
آل النقاش
بمزيد من ّ
بقضاء
الرضا والتسليم
ِ
ال ـل ــه وقـ ـ ــدره نـن ـعــى إل ـي ـكــم فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم
أنيس محمد خير النقاش
والدته املرحومة حياة القطب
زوجته بتول خدابخش
ولده مازن
شقيقه وجيه زوجته عدالت عودة
شـقـيـقـتــاه لـيـلــى زوجـ ــة د .يــوســف
الحسن
امل ــرح ــوم ــة سـلـمــى زوجـ ــة امل ــرح ــوم
فيصل الفرا
تــوفــاه ال ـلــه ص ـبــاح اإلث ـنــن الــواقــع
فـيــه  22شـبــاط  2021املــوافــق ل ـ 10
رجب 1442هـ
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـمــانــه ال ـطــاهــر
ي ــوم غــد األرب ـع ــاء  24شـبــاط 2021
ويـ ـ ــوارى ف ــي ث ــرى م ـق ـبــرة ال ـحــرش
ّالجديدةّ .
إنا لله وإنا إليه راجعون
ن ـظ ـرًا ل ـل ـظـ ّـروف الـصـحـيــة الــرا ُهـنــة
على سالمتكم نـقـ ّـدر
وحفاظًا مــنــا ُ
لكم مواساتكم ملصابنا األليم
عبر الهاتف00971529553111 :
0096171102686
عب:رemail anis.nakkashcondolenc�:
es@gmail.com

رابطة آل برباري
زوجة الفقید :ایالن ایلیا کرم
ولداه :نادر زوجته نانسي ابراهيم
وعائلتهما
سامر
ابنتاه :املحامية لينا زوجة املحامي
جوزيف الغزال وعائلتهما
مــي زوج ــة امل ـه ـنــدس م ـتــري بـشــور
وعائلتهما
شقيقاه :جورج وعائلته
سعاد حــداد أرملة املــرحــوم حبيب
وأوالدها
شقيقتاه :عايدة
قطر
وعموم عائالت الحدت وأنسباؤهم
يـ ـنـ ـع ــون الـ ـيـ ـك ــم ف ـق ـي ــده ــم ال ـغ ــال ــي
املأسوف عليه املرحوم
فارس نجيب برباري
امل ـن ـت ـقــل الـ ــی رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
اإلثنني الواقع فيه  ۲۲شباط ۲۰۲۱
َ
ُ
متممًا واج ـبــاتــه الــديـنـيــة .اح ـتـ ِـفــل
ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة ن ـف ـس ــه ال ـس ــاع ــة
ال ـثــال ـثــة م ــن ب ـعــد ظ ـهــر يـ ــوم أمــس
اإلثننی  ۲۲الجاري في كنيسة رقاد
السيدة للروم األرثــوذكــس ،الحدت
حارة الروم طريق املطرانية.
إي ـ ـمـ ــانـ ــا بـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ال ـك ـن ـي ـس ــة
وحـ ـف ــاظ ــا ع ـل ــى س ــام ــة ال ـج ـم ـيــع،
ن ـع ـت ــذر ع ــن عـ ــدم ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي،
ونشكر كل من سيشاركنا الصالة
من منزله.
للتعزية:
إيالن03/374458 :
نادر03/819581 :
سامر71/155308 :
لينا03/685115 :
مي03/728664 :

بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية مرضية
آل بعاصيري
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة ال ـلــه تـعــالــى نـنـعــى إليكم
فقيدتنا الغالية
املغفور لها بإذن الله تعالى
هناء عز الدين بعاصيري
وال ـ ـ ــدتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة نـ ـعـ ـم ــات
بعاصيري
ش ـق ـي ـق ـه ــا :الـ ـق ــاض ــي أح ـ ـمـ ــد أكـ ــرم
بعاصيري زوجته سناء شام
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :م ـل ــك أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
محمد علي الحالق
ندى أرملة املرحوم مصطفى البابا
املرحومة أمية زوجة نزار العاصي
وفاء زوجة عبد القادر بعاصيري
ّ
عماها :املرحوم محمود مصطفى
سـ ـ ـ ـ ــرور ب ـ ـعـ ــاص ـ ـيـ ــري – امل ـ ــرح ـ ــوم
اس ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــل م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى س ـ ـ ـ ــرور
بعاصيري
أخــوالـهــا :املــرحــوم نــزيــه – املــرحــوم
مأمون – طارق – زياد
ت ــوف ــاه ــا الـ ـل ــه صـ ـب ــاح يـ ـ ــوم أم ــس
اإلثنني الواقع فيه  22شباط 2021
ُ ّ
وصلي
املوافق له  10رجب  1442هـ،
على جثمانها الطاهر بعد صالة
عصر يــوم أمــس اإلثـنــن فــي جامع
ال ـ ـغ ـ ـفـ ــران ،ح ـي ــث ووري فـ ــي ث ــرى
مقبرة صيدا.
إنا لله وإنا إليه راجعون
ن ـظ ـرًا ل ـل ـظــروف الـصـحـيــة الــراهـنــة
وحـفــاظــا منا على سالمتكم نقدر
لكم مواساتكم ملصابنا األليم عبر
الهاتف
شــاكــريــن لـكــم مـشــاركـتـنــا والــدعــاء
للفقيدة بالرحمة واملغفرة
ش ـق ـي ـق ـه ــا ال ـ ـقـ ــاضـ ــي أح ـ ـمـ ــد اك ـ ــرم
بعاصيري 30/440117
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـت ـ ـهـ ــا م ـ ـ ـلـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــاص ـ ـيـ ــري
+ 97339697355
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـت ـ ـهـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ــدى ب ـ ـعـ ــاص ـ ـيـ ــري
30/067540
شـ ـقـ ـيـ ـقـ ـتـ ـه ــا وف ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ـعـ ــاص ـ ـيـ ــري
30/183507

◄ ذكرى ►
بسم الله الرحمن الرحيم ّ
«يا ّأيتها النفس املطمئنة ارجعي
ّ
ضـ ّـيــة فادخلي
إلــى رب ــك راضـيــة مــر ّ
في عبادي وادخلي جنتي».
ُيـصــادف الـيــوم الثالثاء  23شباط
 2021امل ــواف ــق ل ـل ـح ــادي ع ـشــر من
ش ـ ـهـ ــر رجـ ـ ـ ــب  1442ه ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ــذك ـ ــرى
األربعون لوفاة فقيدنا الغالي
الحاج إسماعيل عبدالله الحاج علي
(أبو بسام)

زوج ـ ـتـ ــه :الـ ـح ـ ّ
ـاج ــة ع ــائ ــدة شــريــف
الرضي
أوالده :املـهـنــدس ب ـســام ،املـهـنــدس
فادي واملهندسة هال.
نـظـرًا لـلـظــروف الـصـحـيــة الــراهـنــة،
نطلب من األهل واألصدقاء وجميع
م ــن عـ ــرف امل ــرح ــوم وأح ـ ّـب ــه قـ ــراءة
ســورة الفاتحة املـبــاركــة عــن روحــه
والدعاء له ،ولكم األجر والثواب.
ملن يرغب االتصال:
املنزل009611313570 :
بسام00974555430638 :
فادي009613217664 :
هال009613871445 :
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن عن تلزيم تنظيف املقر العائد لوزارة
البيئة والدائرة اإلقليمية في محافظة البقاع
بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم الجمعة
ال ــواق ــع فـيــه ال ـثــانــي عـشــر م ــن شـهــر آذار
مــن الـعــام  ،2021تجري وزارة البيئة في
مقرها الكائن في وسط بيروت – مباني
الـ ـلـ ـع ــازاري ــة – الـ ـط ــاب ــق الـ ـس ــاب ــع دائ ـ ــرة
الـ ـش ــؤون الــوظ ـي ـف ـيــة وامل ــال ـي ــة والـ ـل ــوازم،
اس ـت ــدراج ع ــروض لـتـلــزيــم تنظيف املقر
العائد لها في الطابقني السابع والثامن
م ــن الـ ـعـ ـن ــوان املـ ــذكـ ــور أع ـ ـ ــاه ،والـ ــدائـ ــرة
اإلقليمية في محافظة البقاع.
التأمني املــؤقــت/2.000.000/ :ل.ل( .فقط
مليوني ليرة لبنانية).
ُ
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـمـكــن االطـ ــاع
ع ـل ـي ــه مـ ــن م ـص ـل ـح ــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان – دائـ ـ ــرة
الشؤون اإلداريــة والتوثيق – القلم العام
غرفة ( )35 – 7في املديرية العامة للبيئة.
يجب أن تصل الـعــروض إلــى القلم العام
في مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية
عشر في يوم الخميس الواقع فيه الحادي
عشر من شهر آذار .2021
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمية يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
وزير البيئة
دميانوس قطار
التكليف 61
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عادل كامل وطفى ملوكله علي السيد
نـجـيــب ق ــاس ــم س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 1544بازورية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب محمد ب ــدوي ملوكلته كــامـلــه كامل
درويـ ـ ـ ـ ــش ب ـس ـم ــا ن ـف ـس ـه ــا ك ــامـ ـل ــه ك ــام ــل
درويـ ــش سـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 1102
بازورية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب علي حسني قصير ملوكله علي عبدو
حريري سند بدل ضائع للعقار B7/383
دير قانون النهر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب أحمد سعدالدين وكيل ندى محسن
بصفتها مشترية سند بدل ضائع للعقار
 247دبعال بإسم حسن محمد كمال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب حـســن عـلــي عــزالــديــن ملــوكـلــه علي
ع ـبــدال ـلــه ع ــزال ــدي ــن سـ ـن ــدات بـ ــدل ضــائــع
للعقارات  264 – 241و  860معروب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد سلمان مــازح ملوكله محمد
ابــراه ـيــم مــزيــد سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 137شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ن ــاص ــر ع ـبــدامل ـن ـعــم خ ـل ـيــل بصفته
م ـش ـتــري س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 106
بدياس بإسم زهره عادل عسيران.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
حسني خليل

نتائج اللوتو اللبناني
5 34 27 21 15 13 9
ج ـ ـ ــرى م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس سـ ـح ــب ال ـل ــوت ــو
اللبناني لإلصدار الرقم  1877وجاءت
النتيجة على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة- 27 - 21 - 15 - 13 - 9 :
 34الرقم اإلضافي5 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ قيمة الجوائز اإلجمالية :ال شيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مطابقة
مع الرقم اإلضافي):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة حـســباملرتبة 136,488,920 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 5 :شبكات ال ـ ـجـ ــائـ ــزة اإلف ـ ـ ــرادي ـ ـ ــة لـ ـك ــل ش ـب ـكــة: 27,297,784ل.ل.
¶ الــمــرتــبــة الــثــالــثــة (خــمــســة أرقـــام
مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية70,835,760 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 49 :شبكة قيمة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة: 1,445,628ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـم ــة ال ـ ـجـ ــوائـ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ح ـســب
املرتبة 70,835,760 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1574 :شبكة. قيمة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة: 45,004ل.ل.
¶ الــمــرتــبــة الــخــامــســة (ثــاثــة أرقـــام
مطابقة):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة حـســباملرتبة 182,272,000 :ل.ل.
 عـ ــدد ال ـش ـب ـك ــات ال ــرابـ ـح ــة22,784 :شبكة.
 الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال ـ ـ ــغ امل ـ ـ ـتـ ـ ــراك ـ ـ ـمـ ـ ــة لـ ـلـ ـم ــرتـ ـب ــةاألولـ ـ ـ ــى واملـ ـنـ ـق ــول ــة ل ـل ـس ـحــب امل ـق ـب ــل:
 5,334,379,476ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1877
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح17931 :
¶ الجائزة األولى 75,000,000 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة 3 :أوراققيمة الجائزة اإلفــراديــة25,000,000 :
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7931 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.931 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .31
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم
 1099وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة754 :
• يومية أربعة3837 :
• يومية خمسة66941 :

