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الموازنة تدخل لجان البرلمان:

موازنة  2020ـ ّ :2027
بروكسل تبحث عن حل لدول الجنوب

«الداخلية» تحصد أعلى األرقام
ُ
وفيما لم تعرف بعد األرقام املخصصة
ّ
لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ،ف ـق ــد ح ــل ــت ال ـه ـي ـئــة
العامة للبترول كصاحبة ثاني أعلى
مــوازنــة بعد وزارة الــداخـلـيــة ،تليهما
وزارة الـكـهــربــاء ،ثــم االت ـص ــاالت ،فيما
تتذيل موازنة التعليم والصحة أرقام
املوازنات املخصصة ،وفي هذا مخالفة

القاهرة ــ األخبار
ب ـس ـل ـس ـلــة اج ـت ـم ــاع ــات م ـت ـت ــال ـيــة ،ب ــدأ
مجلس النواب املصري أول من أمس،
مناقشة بـنــود امل ــوازن ــة للسنة املالية
 2018ـ ـ  ،2019ال ـت ــي ت ـش ـهــد مـخــالـفــة
دس ـتــوريــة أس ــوة بــالـعــام املــاضــي ،وال
س ـي ـمــا ف ــي م ــا ي ـخــص ب ـن ــود الـتـعـلـيــم
والصحة ،فيما باتت املوافقات املبدئية
على موازنات مختلف الوزارات شعارًا
ألولى جلسات لجان البرملان الـ.25
وفــي الــوقــت ال ــذي بلغت فيه مــوازنــة
وزارة الــداخـلـيــة  48.5مـلـيــار جنيه،
طــالــب مـمـثـلــوهــا ف ــي اج ـت ـمــاع لجنة
الدفاع واألمــن القومي ،بزيادة مبلغ
 9مـلـيــارات ضمن «ب ــاب االستثمار»
ال ــذي يـتـضـمــن «الـتـسـلـيــح بــأنــواعــه،
والـ ـ ــذخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وك ـ ــام ـ ـي ـ ــرات امل ــراقـ ـب ــة
ووسائل االنتقال» ،لتصل موازنتها
بــذلــك إل ــى  57.5م ـل ـيــارًا ،وف ــق ممثل
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة تـ ـح ــدث ــت إل ـي ــه
«األخـ ـب ــار» .وم ــن املـنـتـظــر ال ـبــت يــوم
األحد املقبل بزيادة «الداخلية» ،رغم
عجز املوازنة.

موازنة العام الماضي
لوزارة الداخلية كانت
 38مليار جنيه
ل ـلــدس ـتــور ،وخ ــاص ــة ل ـل ـمــواد  18و19
و.21
لجنة الدفاع واألمن القومي البرملانية
برئاسة اللواء كمال عامر ،أكدت خالل
اجـتـمــاعـهــا ال ـتــأي ـيــد «وال ــدع ــم الـكــامــل
لوزارة الداخلية ،وال سيما لدورها في
مكافحة اإلره ــاب والجريمة» ،وطالب
أعـضــاؤهــا بــزيــادة ُمـخـصـصــات «بــاب
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» .وق ـ ــررت ال ـل ـج ـنــة دع ــوة
وزارتـ ــي التخطيط واملــال ـيــة الجتماع

ُ
لم تعرف بعد األرقام المخصصة لوزارة الدفاع (أرشيف)

نتائج اللوتو اللبناني
3 29 15 9 6 4 2
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1607وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة 29 - 15 - 9 - 6 - 4 - 2 :الرقم
اإلضافي3 :
¶ 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):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:185,290,165
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة185,290,165 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 62,317,620ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 29 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,148,883 :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:
 62,317,620ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,428 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 43,640 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 158,024,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19,753 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 1,314,375,339 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1607
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح58608 :
¶ الجائزة األولى  75,000,000ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8608 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.608 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.08 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 570
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة786 :
• يومية أربعة1858 :
• يومية خمسة46060 :

األسبوع املقبل ،بهدف بحث «إمكانية
تدعيم جميع مطالب وزارة الداخلية،
وتوفير االعتمادات املالية التي تطالب
بها».
ّ
جدير بالذكر أن موازنة العام املاضي
لوزارة الداخلية كانت  38مليار جنيه،
فيما توزع أرقام العام الحالي من دون
الــزيــادة املرتقبة ،وفــق الترتيب اآلتــي:
 26.2مليار ملصلحة األمــن والشرطة؛
 9.231مليارات للديوان الـعــام لــوزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة؛  3.9مـ ـلـ ـي ــارات ل ـص ـنــدوق
م ـشــروعــات أراضـ ــي وزارة الــداخـلـيــة؛
 1.347ملصلحة السجون؛  640مليونًا
لصندوق تطوير نظام األحوال املدنية.
ُأما «صندوق التصنيع واإلنتاج» ،فقد
ق ِّدر رقمه بنحو  84.3مليون جنيه.
وات ـض ــح م ــن املـ ــوازنـ ــات ال ـت ــي اطـلـعــت
ّ
عليها «األخـبــار» أن ال ــوزارات تسحب
«مصروفات غير معلومة الصرف» من
قبل الحسابات والصناديق الخاصة،
الـتــي يـنــال وجــودهــا ان ـت ـقــادات ح ــادة،
ف ـي ـم ــا لـ ــم ي ـف ـت ــح الـ ـب ــرمل ــان ه ـ ــذا امل ـلــف
ب ــرغ ــم م ـق ـت ــرح ــات الـ ـق ــوان ــن امل ـق ــدم ــة
بالخصوص.
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ناصر األمين
ي ـ ـبـ ــدو أن ال ـ ـخـ ــافـ ــات ب ـ ــن ب ــروك ـس ــل
ووارسـ ـ ـ ـ ــو حـ ـ ــول سـ ـي ــاس ــات األخـ ـي ــرة
املعارضة لـ«القيم األوروبية» ستؤول
بنحو غير مباشر إلى خسارة بولندا
لنسبة كـبـيــرة مــن الــدعــم املــالــي الــذي
تحصل عليه من االتحاد األوروبي في
إطــار «سياسة التماسك» التي تهدف
إلى «دعم الــدول األعضاء األقل نموًا».
وتـ ـط ــرح امل ـفــوض ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة خــال
عملها عـلــى امل ـس ـ ّـودة األولـ ــى ملـشــروع
موازنة االتحاد األوروبي ،2027-2020
ُ َّ
تغيير املعايير التي توزع وفقها الـ350
مليار يورو املخصصة لهذه السياسة.
ّ
ومــن املتوقع أن تتلقى كــل من وارســو
وبــوداب ـســت الـضــربــة األك ـبــر إزاء هــذه
ُ
التبدالت .وت َع ّد بولندا املستفيد األكبر
في االتحاد من هذه املبالغ ،وستكون
ق ــد ح ـ ــازت  77م ـل ـيــار ي ـ ــورو م ــن أصــل
 350مليار يــورو بــن عــام  2014وعــام
 .2020أما هنغاريا ،فستكون حصتها
 22مليار يــورو .ومن املتوقع أيضًا أن
ينخفض املبلغ املخصص لـ«سياسة
التماسك» في املــوازنــة املقبلة ،بنسبة
تراوح بني  %5و ،%10وذلك إثر خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي.
هـ ــذه ال ــرزم ــة ك ــان ــت مـخـصـصــة لــدعــم

تطرق الحديث بين ميركل وماكرون إلى «إصالح االتحاد» (أ ف ب)

ال ـ ـ ــدول األقـ ـ ــل ن ـم ـوًا ف ــي االت ـ ـحـ ــاد .أم ــا
اآلن ،فستأخذ بروكسل معايير أخرى
ب ــاالع ـت ـب ــار ف ــي سـ ـي ــاق ه ـن ــدس ــة آل ـيــة
جديدة لتحديد نسب التوزيع ،تعتمد
ع ـلــى م ـعــاي ـيــر أوسـ ـ ــع :ن ـســب الـبـطــالــة
لدى الشباب ،التعليم ،والهجرة .كذلك
ط ــرح ــت امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أنـجـيــا
ميركل ،إلــى جانب الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،أن ُت َّ
خصص مبالغ
أكبر للدول التي استقبلت العدد األكبر
من الالجئني .كذلك ستقوم املفوضية
األوروبية بمراجعة شروط استحقاق
الدعم لتضيف إليها :االمتثال لسيادة
القانون ،وفرض املزيد من القيود على
كيفية استخدام أموال االتحاد.

ومــن املتوقع أن تذهب املبالغ الكبرى
ن ـح ــو دول الـ ـجـ ـن ــوب األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أي
الـ ـي ــون ــان ،وإي ـط ــال ـي ــا ،وإس ـب ــان ـي ــا ،ما

ال تعني ّهذه
المبادرة أن بنية
«االتحاد» لم تعد بحاجة
إلى إعادة تركيب
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رأس السلطة يبقى محافظًا :بينيتز يخلف رجل األعمال
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أفقيا
جمهورية لبناني راحــل –  -2مدينة في املكسيك منتجع سياحي عاملي
 -1رئيس
ّ
– ُ -3
ضعف ورق – صنف من كل شيء – طعام –  -4خليج صغير – إبن نوح وأبو
ّ
الشعوب السامية – للنفي –  -5راحة اليد مع األصابع – طلى الحائط بعدة ألوان
مهم – من الحشرات أو بعوض –  -7طعم
–  -6مدينة سويسرية ومركز سياحي ّ
الحديقة والبناء –  -8مدينة إيرانية –
يلف
الحنظل – أغلق الباب الكبير – حائط
ُ
قطعة سالح أو مسدس – سقي النبات –  -9صفة تطلق على الحمل – يبرق ويتألأل
–  -10جمهورية في أميركا الوسطى على الهادي وبحر الكاريبي عاصمتها سان
خوسيه كانت قديمًا مستعمرة إسبانية

عموديًا

 -1بلدة لبنانية بقضاء مرجعيون –  -2إحدى الواليات املتحدة األميركية –  -3إسم
موصول – وخز الجرح بإبرة – ّ
سيد القوم كالرئيس –  -4عائلة أديــب وصحافي
ّ
مصري راحــل – هــارب من املعتقل – وبــخ بالكالم –  -5دولــة آسيوية – نزع الريش
عــن الـطــائــر –  -6ملكة مـلــوك أور الـســومــريــة الشهيرة ُدّفـنــت مــع كـنــوزهــا – شاعر
أمــوي شهير كـ ّـون مع خصميه األخطل والـفــرزدق املثلث األمــوي –  -7طـ ّ
ـري ورخو
باألجنبية – موضع هبوب الريح – إحدى اإلمارات العربية املتحدة –  -8راية وبيرق
– نحفر البئر – كتاب رسمي بملكية أرض أو عقار – ّ -9
مفوض رسمي – ما انحدر
ّ
واطمأن من األرض أو قعر من كل شيء –  -10ممثل مصري راحل

أفقيا

ُ
ت ِع ّد المفوضية األوروبية
مشروع موازنة االتحاد
األوروبي  2020ـ  ،2027ومن
المتوقع أن تصدر الشهر
المقبل ،فيما تظهر في
مؤشراتها األولية ّ
تخوفات
أوروبية حيال اقتصادات
الجنوب المتأزمة

يـعـنــي أن االت ـح ــاد ب ــات ي ــرى أن ليس
بــإمـكــان ه ــذه الـ ــدول ،خــاصــة الـيــونــان،
االسـتـمــرار فــي ظــل نسب نمو ضئيلة
ً
(كـ ــانـ ــت قـ ــد ت ـح ـس ـنــت ق ـل ـي ــا فـ ــي ع ــام
 ،2017وع ــادت فــي الـعــام الحالي نحو
الـتـبــاطــؤ) وأح ـجــام هائلة مــن الــديــون
امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة ع ــام ــا ب ـع ــد ع ـ ـ ــام .وب ـع ــدم ــا
استخدم االتحاد ،لسنوات ،هذه الدول
كـمـثــال ملــا يحصل ألي دول ــة أوروب ـيــة
ت ـه ــدد ب ــاالن ـف ـص ــال ،بـ ــات الـ ـي ــوم أم ـ ُـام
ُ
مـهـمــة اح ـت ــواء أزمــات ـهــا كــي ال تـغـ ِـرقــه
فــي ظــل معاناته أيضًا مــن تباطؤ في
ال ـن ـم ــو ،ومـ ــن اآلث ـ ـ ــار ال ـت ــي سـيـتــركـهــا
«البريكست».
بطبيعة الحال ،ال تعني هــذه املبادرة
أن ـ ـ ــه ل ـ ــم تـ ـع ــد ه ـ ـنـ ــاك حـ ــاجـ ــة إلع ـ ـ ــادة
تــرك ـيــب ب ـن ـيــة االتـ ـح ــاد ال ـقــائ ـمــة على
عـمـلــة م ــوح ــدة واق ـت ـص ــادات مـتـفــاوتــة
وهيمنة أملــانـيــة .وإذا أخــذنــا إيطاليا
ً
مثاال ،كما يقول املحرر في «فايننشل
َ
ّ
تايمز» ،تظهر الحاجة امللحة للتغيير
البنيوي ،فاالتحاد ال يملك أي أدوات
ّ
الحتواء األزمة في إيطاليا ،خاصة أن
رزم اإلن ـق ــاذ أصـغــر مــن أن تتمكن من
تحقيق ذلك .كذلك ال يمكن االستمرار
في التقشف كمنهج إنقاذ.
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،م ـ ــع ت ـ ــزاي ـ ــد امل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف فــي
االتحاد في ظل «البريكست» ،ووسط
التوقعات بتباطؤ في النمو (مــا يراه
البعض عــودة إلــى االتـجــاه التباطؤي
تشهده أوروبــا منذ أزمة ،)2008
الذي ً
إض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة الـتــي
يـهــدد بـهــا الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب ،العالم للنيل من الصني (إذا لم
يـتــوصــا إل ــى ات ـف ــاق) ،تـطــرق الحديث
ب ــن م ـي ــرك ــل ومـ ــاكـ ــرون ف ــي األس ـب ــوع
املــاضــي إلــى «إص ــاح االت ـحــاد» .ورغــم
أنهما اختلفا كثيرًا ،فــإن الكالم بذاته
عن األمر إشارة إلى استيعاب االتحاد
حجم األزمة التي يمكن أن يجد نفسه
فيها.

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 2853

حلول الشبكة السابقة

1

 -1ضهر القضيب –  -2حر – سيبيريا –  -3ريكاردوس –  -4روما – فا – ّ -5
نم – فيل –
 -6لوتن – اللفت –  -7غرينادا – اب –  -8رق – ّ
نبي – بال –  -9إهدن –  -10بحيرة طبرية

عموديًا

حر – الغراب –  -2ضرير – ورق –  -3كويتي – كي – ّ -4
ّ -1
رسام – ن ن ن –  -5إيران – إبرة – -6
لبد – مادي – ّ -7قيوم – ال – آب –  -8ضرس – فل – بهر –  -9ي ي – فيفالدي –  -10باب ّ
التبانة

حل الشبكة 2852

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة أميركية بــدأت مسيرتها الفنية عام
 1972من الفائزات بجوائز أوسكار وجائزة غولدن غلوب .من أعمالها «
ضائع في الترجمة «
 = 3+2+1+10+5شعر الخراف ■  = 8+9+6كأس ماء ■  = 4+7+11حروف
العلة العربية

حل الشبكة الماضية :سامي أبو زهري

بفارق ضئيل ،فاز العضو
ٍ
السابق في مجلس الشيوخ
عن حزب «كولورادو»
المحافظ الحاكم في
الباراغواي ،ماريو عبدو بينيتيز،
في االنتخابات الرئاسية التي
أجريت أول من أمس ،على
مرشح تحالف «غانار» وزير
األشغال العامة السابق إيفرين
أليغري ،ما ضمن استمرار
هيمنة «كولورادو»
نـسـبــة  46.4ف ــي امل ـئ ــة م ــن األص ـ ــوات،
ك ــان ــت ك ــاف ـي ــة ل ـي ـف ــوز امل ــرش ــح م ــاري ــو
عبدو بينيتيز ( 46سنة) ،بانتخابات
رئــاســة ال ـب ــاد ،مـتـقــدمــا عـلــى ايـفــريــن
أليغري ( 55سنة) املدعوم من تحالف
«اليسار الوسط» ،وحصل على نسبة
 42.7ف ــي املـ ـئ ــة .وب ـي ـن ـي ـت ـيــز ه ــو اب ــن
الــرجــل الــذي عمل سكرتيرًا شخصيًا
أللفريدو ستروسنر الذي حكم البالد
بـقـبـضــة م ــن ح ــدي ــد ب ــن ع ــام ــي 1954
و.1989
وبـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ــي ه ــذا
االقتراع الذي يجري في دورة واحدة
 65ف ــي املـ ـئ ــة ،بـ ـف ــارق أقـ ــل م ـمــا كــانــت

ت ـت ــوق ـع ــه اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــرأي ال ـت ــي
أشارت إلى أنه سيفوز بفارق عشرين
نقطة عـلــى خـصـمــه .مــن جـهـتــه ،أعلن
أليغري أن فريقه سيدقق في محاضر
االنتخابات ،وقــال« :نوافق على أنها
نـتــائــج أول ـيــة تشير إل ــى تـقــدم مــاريــو
عبدو بثالث نقاط».
وسيتسلم الــرئـيــس الـجــديــد منصبه
ف ــي م ـن ـت ـصــف آب امل ـق ـب ــل ،أي عـنــدمــا

يتسلم الرئيس الجديد
منصبه في منتصف
آب المقبل

بلغت نسبة المشاركة في االقتراع  65في المئة (أ ف ب)

يتنحى الــرئـيــس الـحــالــي ،هــوراسـيــو
كارتيس ،وهو املليونير الذي يهيمن
ص ـنــاعــة ال ـت ـبــغ ف ــي بـ ـ ــاده ،إلــى
ع ـلــى ّ
جانب أنه يملك مصرفًا ويرأس فريقًا
لكرة القدم .كارتيس كان جديدًا على
ال ـس ـيــاســة ح ــن ت ــول ــى رئ ــاس ــة ال ـبــاد
عقب عملية إبـعــاد الــرئـيــس فرناندو
لوغو ،الذي كان بــدوره قد قضى عام
 2008على هيمنة حــزب «كــولــورادو»
على البالد طيلة  61عامًا.
حديث إلــى حشد من الناس في
وفــي
ٍ
أســونـسـيــون بـعــد فـ ــوزه ،ق ــال بنيتيز
إنه «سيعمل على كسب الباراغوايني
الـ ــذيـ ــن صـ ــوتـ ــوا مل ـص ـل ـح ــة مــرش ـحــن
آخرين» ،مضيفًا« :أدعوهم للمشاركة
فــي ه ــذه الـقـصــة ال ـتــي سنبنيها معًا
فــي الـسـنــوات املقبلة فــي ب ــاراغ ــواي».
ُيـ ــذكـ ــر أنـ ـ ــه فـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األخ ـ ـيـ ــرة،
تـ ـ ـق ـ ــدم ب ـي ـن ـي ـت ـي ــز ب ـ ـ ـ ـ ــ 20نـ ـقـ ـط ــة ع ـلــى
ّ
م ـنــاف ـســه أل ـي ـغ ــري ،إل أن اسـتـطــاعــا
ل ـ ـ ـلـ ـ ــرأي فـ ـ ــي الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة بــث
الـ ـشـ ـكـ ــوك .ف ـم ــؤس ـس ــة «أت ـ ـ ــي س ـن ـيــرد
وأسوسيادوس» كانت قد توقعت أن
يتعادل املرشحان في نهاية املطاف،
معتبرة أن بينيتيز ال يمكن أن يفوز
ّ
إل إذا كــانــت املـشــاركــة أقــل مــن  70في
امل ـئ ــة .ونـقـلــت وك ــال ــة «ف ــران ــس ب ــرس»
ع ــن مــؤس ـســة «س ـن ـي ــرد» قــول ـهــا« :إذا
ما خسر بينيتيز ،فسيكون تصويتًا
عـقــابـيــا لـكــارتــس ال ــذي شـكــل حكومة
إقصائية ...فثمة رد فعل ينم عن ملل».
(األخبار)
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◄ وفيات ►
يــا أيتها النفس املطمئنة إرجعي
ال ــى ّ
رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي
وانا إليه راجعون
ّانا لله ّ
إنتقل إلــى رحمة الله تعالى عميد
عائلته

الحاج سعيد محمد سعيد بزي
زوج ـ ـتـ ــه :ال ـح ــاج ــة س ـل ــوى يــوســف
محمود بزي
أبناؤه :العميد في الجيش اللبناني
م ـح ـم ــد ال ــدكـ ـت ــور الـ ـ ـج ـ ـ ّـراح ج ـمــال
املهندس وسام والبروفسور حسن
بناته :املربية غــادة زوجــة األستاذ
سامي جميل بزي املحامية ناهدة
زوجة املهندس يوسف بزي
املربية فاديا زوجة الدكتور محمد
ع ـل ــي بـ ـ ــزي امل ــرب ـي ــة ب ــارع ــة زوج ــة
الدكتور علي هاشم
أش ـ ـقـ ــاؤه :االسـ ـت ــاذ ع ـل ــي امل ــرح ــوم
األستاذ عدنان كاتب عدل بيروت
االستاذ غسان
ش ـق ـي ـق ـت ــه :ه ـ ـيـ ــام أرم ـ ـلـ ــة املـ ــرحـ ــوم
األستاذ رياض بزي
وق ــد وري جـثـمــانــه ال ـطــاهــر الـثــرى
في بلدته بنت جبيل نهار األثنني
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  ٢٣نـ ـيـ ـس ــان ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة والنصف
تقبل التعازي أيام االثنني والثالثاء
واالربعاء والخميس في منزله في
بنت جبيل
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ن ـهــار
الجمعة الواقع في  ٢٧نيسان
ف ــي جـمـعـيــة ال ـت ـخ ـصــص الـعـلـمــي-
الجناح قرب أمن الدولة
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى
السادسة
وت ـقــام عــن روح ــه ال ـطــاهــرة فاتحة
نـ ـه ــار ال ـس ـب ــت الـ ـس ــاع ــة ال ـخــام ـســة
ع ـص ـرًا ف ــي م ـج ـمــع الـ ـح ــاج مــوســى
عباس في بنت جبيل
وتـقــام ذك ــرى األسـبــوع نـهــار األحــد
 ٢٩نيسان الساعة العاشرة صباحًا
في مجمع الحاج موسى عباس في
بنت جبيل
اآلسفون آل بزي وآل هاشم وعموم
عائالت بنت جبيل
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