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العالم

◄ وفيات ►

المداني
ً
األم ـن ـي ــة ك ــان ــت ت ـس ـتــدعــي رج ـ ــا ذا
نـبــاهــة .هـكــذا ،مــا إن تنتهي معركة
عسكرية كبيرة أو صغيرة ،إال وتبدأ
معاركه الخاصة به في تأمني كامل
املناطق التي تستلزم انتشارًا أمنيًا
ل ـع ــدد كـبـيــر م ــن ال ــرج ــال ،وه ــو إلــى
جــانـبـهــم يـتـفـقــدهــم مــوص ـيــا إيــاهــم
ب ــأن يـكــونــوا عـلــى أخ ــاق عــالـيــة مع
املجتمع ،وأن َّيسهروا لتأمني حركة
الناس دون ِمنةٍ على أحد ،أو انتظار
الشكر ،كما يقول املقربون منه.
ّ
األمني ،سهر طه املداني
من موقعه
عـ ـل ــى تـ ـح ــدي ــث وت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـجـ ـه ــاز
األم ـ ـنـ ــي لـ ـ ـ «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،وج ـع ـلــه
ً
م ـن ـف ـص ــا ع ــن «الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» ،حـتــى
اس ـت ـحــق بـ ـج ــدارة أن ي ـق ــدم خـبــرتــه
الـطــويـلــة إل ــى «ثـ ــورة  21سبتمبر»
س ـنــة  ،2014لـتـنـبـثـ ّـق مـنـهــا «ل ـجــان
أم ـن ـيــة شـعـبـيــة» مــث ـلــت ق ــوة إس ـنــاد
ألجهزة الدولة ،األمر الذي مكنه من
بسط األم ــن على أوس ــع نـطــاق ،كما
تـحـقــق تـحــت إش ــراف ــه تـفـكـيــك مـئــات
الخاليا املتصلة بتنظيم «القاعدة»
واألخ ـ ـط ـ ـب ـ ــوط ـ ـ ـ ـ األحـ ـ ـم ـ ــر ،م ـل ـح ـقــا
ب ــأج ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات األج ـن ـب ـيــة
هزائم كبرى.
ح ـي ـن ـمــا اض ـ ـطـ ــره ال ـ ــواج ـ ــب إل ـ ــى أن

ي ـ ـت ـ ـصـ ــدى لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــدوان األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ـ ـ
الـسـعــودي ،بــادر بنفسه إلــى إسناد
رفاقه حتى فاقهم صمودًا ،وسبقهم
إل ــى ال ـش ـه ــادة ف ــي س ــاح ــات ال ــدف ــاع
ال ــوط ـن ــي (ث ـ ّـم ــة ت ـك ـتــم م ـت ـع ـمــد عـلــى
م ـك ــان وت ــاري ــخ ووق ـ ــت اس ـت ـش ـهــاده
رغ ـ ــم ك ـ ـ ّـم ال ـش ــائ ـع ــات ال ـك ـب ـي ــر ح ــول
ذلك) محققًا بذلك منتهى ما يتمناه
ك ـث ـيــرون ع ـلــى الـصـعـيــد الـشـخـصــي
ب ـعــد رح ـل ــة ك ـفــاح ـيــة ك ــان ــت عظيمة
األثــر ،بما تــرك خلفه من إرث ثوري
زاخر بعطاء .وقد وصفه السيد عبد
املـلــك ب ــدر الــديــن الـحــوثــي بــأنــه كــان
«كثير املعونة ،قليل املؤونة».
ّ
تبقى اإلش ــارة إلــى أن مــن املفارقات
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــرة املـ ـ ــدانـ ـ ــي – وه ـ ـ ــو أح ــد
رج ــاالت الصف األول ـ ـ أنها صــارت
ذات اتـ ـص ــال ع ـم ـيــق ب ـت ــاري ــخ وط ــن
وش ـع ــب ،أن ـه ــا صـ ــارت ذات ات ـصــال
عميق بـتــاريــخ وط ــن وش ـعــب ،حتى
إن مـ ـسـ ـق ــط رأس ـ ـ ـ ــه مـ ــدي ـ ـنـ ــة مـ ـي ــدي
الساحلية املطلة على البحر األحمر
هي اليوم إحدى أهم وأخطر املنافذ
الشمالية الغربية للبالد التي تكبد
قوى الغزو والعدوان خسائر كبيرة
دون أن تتمكن هــذه مــن تحقيق أي
تقدم ُيذكر.

تقرير

تتوسط لدى
قطر
ّ
إسرائيل :غزة جيرانكم!
تلعب قطر دور الوسيط
بين إسرائيل و«حماس»
عبر التسويق لمجموع
اقتراحات تنطوي
على حلول لتحديات
ولمشكالت اقتصادية
واجتماعية يواجهها
قطاع غزة ،لكن هذه
العروض تتعامل معها
تل أبيب كفرصة لمزيد
من االبتزاز الذي يهدف
إلى انتزاع تنازالت مقابلة
أعلن الوسيط القطري بني إسرائيل
وحــركــة «ح ـم ــاس» ،الـسـفـيــر الـقـطــري
ل ـ ـلـ ــدوحـ ــة إل ـ ـ ــى ق ـ ـطـ ــاع غـ ـ ـ ــزة ،م ـح ـمــد
ال ـع ـم ــادي ،أن ــه اق ـت ــرح عـلــى ت ــل أبـيــب
إنشاء ميناء بحري جديد في القطاع
مع مطار ،واتخاذ اإلجــراءات الالزمة
لحل أزمة الطاقة «املستفحلة» هناك
إضــافــة إلــى «إقــامــة منطقة صناعية
ع ـل ــى ح ـ ـ ــدود الـ ـقـ ـط ــاع ل ـح ــل مـشـكـلــة
البطالة» ،من دون أن يوضح ما هو
املطلب اإلسرائيلي املقابل.
ونـ ـق ــل م ــوق ــع «والـ ـ ـ ــا» الـ ـعـ ـب ــري ،عــن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــادي ،ق ــول ــه إن مـ ــا س ـب ــق ك ــان
اقـتــراحــا ق ـ ِّـدم إل ــى إســرائـيــل يتضمن
تـ ـشـ ـكـ ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة تـ ـقـ ـنـ ـي ــة ،مـ ـ ــن دون
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ،تـ ـ ـك ـ ــون م ـ ـسـ ــؤولـ ــة عــن
مـعــالـجــة م ـش ـكــات ال ـطــاقــة ف ــي غ ــزة.
ع ـل ــى أن ت ـش ـكــل ال ـل ـج ـنــة م ــن خ ـب ــراء
فـ ـ ــي غـ ـ ـ ــزة وقـ ـ ـط ـ ــر واألمـ ـ ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة
و«األون ـ ـ ـ ـ ــروا» .وه ـ ــؤالء ت ــوك ــل إلـيـهــم
مهمة إدارة شؤون الطاقة في القطاع.
أيضا ،أكد العمادي أن هذا املوضوع
«جـ ـ ـ ـ ــدي ج ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ومـ ـ ـ ــن املـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض أن
ي ـس ــاع ــدك ــم فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ل ـكــون ـهــم
جيرانكم وليس لديهم كهرباء ومياه
في املنازل» ،فيما كان الفتًا تشديده
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عـ ـل ــى أن «اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ي ـف ـه ـمــون
ذلــك ويـتـعــاونــون ،لكن جـهــات أخــرى
مسؤولة ال تتعاون ،خاصة السلطة
الفلسطينية».
ووص ـ ــف ال ـس ـف ـيــر امل ـن ـت ــدب إلـ ــى غــزة
عــاق ـتــه ب ــامل ـس ــؤول ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن
ب ــ«امل ـم ـت ــازة» ،وذلـ ــك ف ــي أول مقابلة
مل ـ ـسـ ــؤول قـ ـط ــري رفـ ـي ــع مـ ــع اإلعـ ـ ــام
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنـ ــه عـلــى
اتـصــال دائ ــم بنظرائه اإلسرائيليني،
وم ــن بينهم منسق أع ـمــال الحكومة
في املناطق الفلسطينية اللواء يوآف
مردخاي ،إضافة إلى آخرين.
ووف ـ ــق م ـع ـلــق الـ ـش ــؤون ال ـعــرب ـيــة في
«والال» ،آفي يسسخروف ،الذي أجرى
املـقــابـلــة ،لـيــس واض ـحــا مــا إذا كانت
خ ـطــوة ال ـع ـمــادي تـعـكــس تـغـيـيـرًا في
نـهــج ال ــدوح ــة ،أو هــي مـجــرد مـبــادرة
م ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ،خ ـ ــاص ـ ــة أن ش ـخ ـص ـي ــات
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة رف ـي ـع ــة امل ـس ـت ــوى ت ــزور
الدوحة ،لكنها زيارات تبقى في إطار
السرية.
الــوسـيــط الـقـطــري ،ال ــذي أكــد للموقع

وصف العمادي
قضية الجنود األسرى
بالحساسة جدًا للجانب
اإلسرائيلي
ال ـع ـب ــري أنـ ــه «وسـ ـي ــط ف ــي م ــوض ــوع
األسـ ــرى» ،رفــض الـتـطــرق إلــى قضية
الجنديني اإلسرائيليني فــي القطاع،
معتبرًا أن «القضية حساسة ومعقدة
للغاية» .كــذلــك فضل تــرك املــوضــوع،
بالقول« :أفضل عدم اإلجابة عن هذا
ال ـس ــؤال ...ال أنـفــي وال أؤك ــد مــا يقال.
يتعلق األم ــر بقضية حـســاســة ج ـدًا،
وال سيما للجانب اإلسرائيلي».
(األخبار)

بسم الله الرحمن الرحيم
(يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
فــي عـبــادي وادخـلــي جنتي) صدق
الله العظيم.
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم فقيدتنا الغالية املغفور
لها بإذن الله تعالى
املرحومة
الحاجة فاطمة التامر
زوج ــة امل ــرح ــوم الـقــاضــي مصطفى
نصار بك األسعد
والدها :املرحوم رياض بك التامر
والدتها :املرحومة الحاجة ملكناز
األسعد
أوالده ـ ــا :امل ــرح ــوم املـه ـنــدس طــال،
املـهـنــدس عـلــي ،املـهـنــدس ناصيف،
رجل األعمال حمد واملحامي وجدي
ابنتاها :منى ونجال زوجــة السيد
علي خاتون
أش ـق ــاؤه ــا :ع ـلــي ،عـبــد ال ـل ــه ،حـســن،
سلمان ،حسني وعباس التامر
شقيقاتها :سـعــاد ،سهيلة ،سهام،
امل ــرح ــوم ــة خ ــدي ـج ــة ،م ـه ــى ،يـســرى
وناديا
سـ ُـيـصـلــى ع ـلــى جـثـمــانـهــا الـطــاهــر
بعد صالة ظهر يوم االثنني الواقع
فيه  13شباط  2017الساعة الثانية
ُ
عشرة والنصف ،وتوارى الثرى في
جبانة بئر حسن
تقبل التعازي يــوم الثالثاء الواقع
ف ـيــه  14ش ـب ــاط  2017م ف ــي مـنــزل
ص ـهــرهــا ع ـلــي خ ــات ــون ال ـكــائــن في
الرملة البيضاء ـ بناية برج الرمال
الطابق الثامن
ويوم األربعاء الواقع فيه  15شباط
 2017م
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
ً
مساء
عصرًا حتى السابعة
فـ ــي فـ ـن ــدق ه ــولـ ـي ــداي إن ـ ـ ـ ف ـ ــردان
()Dunes
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره :آل
األسـعــد ،الـتــامــر ،خــاتــون ،عسيران،
سـل ـمــى ،ه ــاش ــم ،األم ـ ــن ،ف ـ ــواز ،بــدر
ال ـ ــدي ـ ــن ،حـ ــب ال ـ ـلـ ــه وع ـ ـمـ ــوم األهـ ــل
واألقارب واألنسباء.

◄ ذكرى ►
بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي
ذكرى أربعني
تـصــادف الـيــوم االثـنــن الــواقــع فيه
 13شباط  2017ذكرى مرور أربعني
يــومــا عـلــى وف ــاة فـقـيــدتـنــا الـغــالـيــة
املرحومة
مها أحمد سليم
زوجة محمد قانصو
مدير مكتب املفتي الجعفري املمتاز
أوالده ـ ـ ـ ــا :أحـ ـم ــد ،إب ــراهـ ـي ــم وع ـلــي
قانصو
زوجـ ـ ــة الـ ـح ــاج ع ـل ــي ج ــاب ــر ،ران ـي ــا
السيد رشاد قاسم ،سالم
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا :سـ ـن ــاء زوج ـ ـ ــة ال ــزي ــن
مصطفى
ُ
وي ـ ـقـ ــام ب ــامل ـن ــاس ـب ــة م ـج ـل ــس عـ ــزاء
عــن روحـهــا الـطــاهــرة فــي حسينية
املـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــاج أب ـ ـ ـ ــو مـ ـشـ ـه ــور
الخنساء ـ ـ ش ــارع حسينية الحاج
مـشـهــور الخنسا ـ ـ الـبــريــد ســابـقــا ـ
الـغـبـيــري (ال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـيــة)،
وذلــك عند الساعة الرابعة من بعد
الظهر
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون

سبحان الحي الذي ال يموت
انتقلت بالوفاة الى رحمته تعالى
فقيدتنا وعزيزتنا الغالية
الحاجة سرهذار الحاج زين ضاهر
السباعي
أب ـنــاؤهــا :املـخـتــار ف ــاروق ـ ـ ـ النائب
الحاج علي ـ ـ فيصل والحاج حسني
عمار
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء 14
ش ـ ـبـ ــاط ف ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
والـتــوجـيــه الـعـلـمــي الـسـبـنــس قــرب
أم ــن ال ــدول ــة مــن ال ـســاعــة  2حـتــى 5
عصرًا.
اآلسفون :آل السباعي ـ ـ آل عمار ـ ـ آل
الحركة
وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي ب ـ ـ ــرج الـ ـب ــراجـ ـن ــة
وساحل املنت الجنوبي
أوالد الفقيد :يوسف
غادة
وليد زوجته ندين غنوم وعائلتهما
أشـ ـق ــاؤه :روج ـي ــه زوج ـت ــه ميشلني
صغبيني وأوالدهما وعائالتهم
سارة الحاج أرملة شقيقه املرحوم
ادغار وولداها
أنـ ـي ــس زوج ـ ـتـ ــه م ــارسـ ـي ــل عــويــس
وأوالدهما وعائالتهم
ش ـق ـي ـقــاتــه :م ـي ـمــي أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوان الـ ـبـ ـسـ ـت ــان ــي واوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــا
وعائالتهم
غيتا
سميرة زوجة ايلي حنا واوالدهما
وعائالتهم
وع ـ ـمـ ــوم ع ـ ــائ ـ ــات :الـ ـ ـح ـ ــاج ،ايـ ــوب
بـ ــدران ،غ ـنــوم ،صغبيني ،عــويــس،
ال ـب ـس ـتــانــي ،ح ـنــا وع ـم ــوم عــائــات
ق ـي ـتــولــي وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي الــوطــن
واملهجر ينعون فقيدهم الغالي
املهندس
سمير جوزيف الحاج
زوج ـ ـتـ ــه املـ ــرحـ ــومـ ــة مـ ـ ـ ــاري سـلـيــم
الحاج
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن 13
ش ـبــاط  2017ف ــي ص ــال ــون كنيسة
س ـ ـيـ ــدة الـ ـعـ ـط ــاي ــا ،االشـ ــرف ـ ـيـ ــة مــن
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
حتى السادسة مساء.

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991
من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
صباحًا لغاية
ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت الى رحمة ربها تعالى املرحومة الحاجة
سهجنان موسى بدران (أم عدنان)
حرم املرحوم الحاج عبد العادل الطفيلي
أبناؤها :عدنان ،العميد ماهر ،العميد غسان (قائد منطقة
بيروت) ،املهندس محمد.
بناتها :فاطمة ،جولييت زوجة العميد املتقاعد زكريا جمعه،
صفيه زوجة الدكتور علي سلوم ،رأفت زوجة العميد املتقاعد
الياس فرحات ،املحامية نضال زوجة علي قاسم خليفة ،سناء
زوجة الحاج أحمد خليفة.
أشقاؤها :املرحوم الحاج عبد الرسول بدران ،محمد ،الحاج
حسن ،الدكتور حسني (أمني عام الجامعة اإلسالمية).
صلي على جثمانها الطاهر وووريت الثرى الساعة الثالثة من
بعد ظهر يوم أمس األحد في  2017/02/12في جبانة بلدتها
دير الزهراني.
تقبل التعازي اليوم االثنني وغدًا الثالثاء في منزلها في دير
الزهراني ،وفي بيروت يوم الخميس الواقع فيه  2017/02/16في
الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي جانب مديرية
أمن الدولة من الساعة  2لغاية الساعة  6مساء.
وتصادف يوم السبت في  2017/12/18ذكرى مرور أسبوع
على وفاتها .سيقام مجلس عزاء عن روحها الطاهرة في
حسينية البلدة الساعة الرابعة بعد الظهر.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل الطفيلي ،بدران ،جمعه ،فرحات ،سلوم ،علوش،
خليفة ،فياض وعموم أهالي بلدة دير الزهراني.

