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◄ وفيات ►

اليمن

صنعاء :فتح المطار
شرط ألي حوار

البقاء ّ
لألمة
رئ ـي ــس ال ـح ــزب الـ ـس ــوري الـقــومــي
االجتماعي
الرفيق الدكتور علي حيدر
ينعى إلى ّ
األمة السورية
وف ـ ــاة ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ـل ـحــزب،
عضو املجلس األعلى
الرفيق القدوة ،في العمل الصبور
والنهج القويم،
الدكتور أنطوان أبي حيدر
ال ـ ـ ــذي س ـي ـخ ـلــد اسـ ـم ــه فـ ــي ح ـيــاة
ش ـ ـع ـ ـب ـ ـنـ ــا الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري وسـ ـيـ ـبـ ـق ــى
عـمـلــه خ ـم ـيــرة ف ــي مـسـيــرتــه نحو
االنتصار.
ُ
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء
فـ ــي ك ـن ـي ـس ــة مـ ـ ــار ال ـ ـيـ ــاس لـ ـل ــروم
األرث ـ ـ ـ ــوذك ـ ـ ـ ــس فـ ـ ــي املـ ـطـ ـيـ ـل ــب مــن
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة عـ ـ ـش ـ ــرة إلـ ــى
ً
مساء.
السادسة
ويـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ــي ك ـن ـي ـس ــة
سـيــدة الـنـيــاح ـ ـ املـكـحــول ،بـيــروت
م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة إلــى
ً
مساء.
السادسة

نساء يمنيات يحملن السالح خالل احتفال مناهض للعدوان في صنعاء أمس (أ ف ب)

بـعــد ي ــوم مــن مـهــاجـمــة «حــركــة أنـصــار
الله» املبعوث األممي الخاص باليمن،
إسـمــاعـيــل ولــد الـشـيــخ أح ـمــد ،ووصـفــه
ب ــأن ــه ي ـت ـص ــرف ك ـم ـس ـت ـث ـمــر ال ك ـطــرف
مـ ـح ــاي ــد ،أعـ ـل ــن وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
ح ـكــومــة «اإلن ـ ـق ـ ــاذ» ،ه ـش ــام ش ـ ــرف ،أن
حكومته «تــرفــض الـتـشــاور والـتـحــاور
مع فريق الرئيس (املستقيل) عبد ربه
منصور هادي وحكومته إال بعد إعادة
فتح مطار صنعاء».
ون ـق ـل ــت مـ ـص ــادر م ـح ـل ـيــة ع ــن ش ــرف،
خــال لقائه ال ــدوري أمــس مع موظفي
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي
الـعــاصـمــة ص ـن ـعــاء ،ت ـشــديــده عـلــى أن
«أي م ـشــاورات أو تفاهمات فــي إطــار
الحل السلمي يجب أن تسبقها إعادة
فتح مطار صنعاء الدولي أمام املالحة
ال ـجــويــة ال ـت ـجــاريــة وامل ــدن ـي ــة ،ك ـبــادرة
لحسن النية».
ه ــذا ال ـحــديــث ،وف ــق امل ـص ــادر نفسها،
هــو نتيجة تــوافــق مـبــدئــي بــن قـيــادة
حـ ــزب امل ــؤت ـم ــر و«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» على

بينما استمرت المجازر
ّ
تم التصدي لهجوم
جديد في نهم
تكليف شــرف رئاسة وفــد صنعاء في
أي م ـش ــاورات مقبلة مــع فــريــق هــادي
وح ـك ــوم ـت ــه ،ف ـي ـمــا ت ــم الـ ـت ــواف ــق عـلــى
تكليف املتحدث باسم «أنـصــار الله»،
م ـح ـمــد ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام ،ن ــائ ـب ــا لــرئ ـيــس
الوفد ،وعضوية أربعة آخرين يمثلون
طرفي التحالف مناصفة .ويأتي ذلك
كـمــا ي ـبــدو فــي إط ــار تـعــزيــز االع ـتــراف
الـسـيــاســي ب ــ«اإلن ـق ــاذ» خ ــال املــرحـلــة
املقبلة.
يشار إلــى أن ولــد الشيخ عــاد أول من
أمس إلى الرياض ،بعد زيــارة قصيرة
ل ـعــدن الـتـقــى خــالـهــا هـ ــادي ،لـكـنــه لم
يكمل جولته بزيارة صنعاء كما كان
م ـق ــررًا ،وال ي ـعــرف ه ــل سـيـعــود إليها
الحقًا أم سيذهب إلى مسقط قبل ذلك.
فــي غضون ذلــك ،تستمر أزمــة الوقود
الـتــي تــواجــه سـكــان ع ــدن ،وهــي كبرى
مـ ــدن ج ـن ــوب ال ـي ـم ــن وال ــواقـ ـع ــة تـحــت
س ـي ـط ــرة ح ـك ــوم ــة ه ـ ـ ــادي ،وذلـ ـ ــك بـعــد
توقف املصفاة ّ النفطية الرئيسية منذ
أسبوع عن ضخ اإلمدادات إلى خزانات
شركة النفط اليمنية في عدن.
ولم يصدر أي تعليق بعد من الرئيس
املستقيل أو حكومته على هذه األزمة
امل ـت ـفــاق ـمــة ،ف ـي ـمــا ت ـص ـطــف ال ـس ـي ــارات
والشاحنات في طوابير طويلة ال تقل
ع ــن كـيـلــومـتــر أم ـ ــام م ـح ـطــات ال ــوق ــود
هناك ،كذلك انخفضت الكثافة املرورية

فــي شـ ــوارع املــدي ـنــة ،وسـجـلــت أسـعــار
املواصالت ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى
 ،%50وتــزايــدت أيضًا ساعات انقطاع
التيار الكهربائي.
وكـ ــان ع ـمــال شــركــة م ـصــافــي ع ــدن قد
أعلنوا الــدخــول في إضــراب احتجاجًا
عـ ـل ــى تـ ــوقـ ــف صـ ـ ــرف روات ـ ـب ـ ـهـ ــم .لـكــن
م ـس ــؤول ــن ف ــي ال ـس ـل ـطــة امل ـح ـل ـيــة فــي
عــدن قــالــوا إن األزم ــة الحالية سببها
خــافــات بــن شــركــة النفط الحكومية
وال ـش ــرك ــة ال ـت ـج ــاري ــة امل ـم ـلــوكــة لــرجــل
األعـمــال اليمني أحمد العيسي ،وهو
املورد الوحيد للمشتقات النفطية إلى
عــدن واملحافظات املـجــاورة لها ،وذلك
ب ـع ــدم ــا ط ـل ـبــت «ش ــرك ــة ال ـع ـي ـســى مــن
شركة النفط املختصة توزيع الوقود
م ـح ـل ـي ــا فـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة
بأسعار أعلى ،وهو ما رفضته الشركة
الحكومية».
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،ت ـس ـت ـم ــر مـ ـ ـج ـ ــازر ت ـح ــال ــف
الـ ـع ــدوان يــوم ـيــا ،وس ـج ــل أم ــس مقتل
سبعة مدنيني وإصــابــة أربـعــة آخرين
فــي غ ــارة ل ـطــائــرات «ال ـت ـحــالــف» ،الــذي
ت ـ ـقـ ــوده ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،عـ ـل ــى م ـحــاف ـظــة
ص ـ ـعـ ــدة .ووف ـ ــق الـ ـسـ ـك ــان ،اس ـت ـهــدفــت
ال ـغ ــارة ســوقــا لـبـيــع ال ـقــات فــي منطقة
مــران فــي مديرية حـيــدان ،مضيفني أن
الـجــرحــى تــم إسـعــافـهــم إلــى مستشفى
ُتابع ملنظمة «أطباء بال حــدود» .كذلك
قـتــل أمــس ستة مدنيني وأصـيــب أكثر
مـ ــن ع ـ ـشـ ــرة آخ ـ ــري ـ ــن ،ب ـق ـص ــف ب ـح ــري
لـ«التحالف» استهدف قرية املويجر،
في منطقة شمير في مديرية مقبنة ،في
محافظة تعز ،وقالت مصادر محلية إن
جميع الضحايا من أسرة واحدة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ن ـق ـلــت مـ ـص ــادر عـسـكــريــة
أن ق ـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـي ـم ـنــي و«ال ـل ـج ــان
الشعبية» استهدفت تجمعات لقوات
الـعــدوان بالقرب من مفرق العمري في
ذباب قرب تعز ،مؤكدة تحقيق إصابات
و«ت ـ ــدمـ ـ ـي ـ ــر آل ـ ـيـ ــة وم ـ ـص ـ ــرع وإصـ ــابـ ــة
العشرات خالل عملية املباغتة».
وذكرت املصادر نفسها أنه تم التصدي
لــزحــف جــديــد اس ـت ـهــدف جـبــل ي ــام في
مــديــريــة نـهــم اسـتـمــر م ــن ص ـبــاح أمــس
حـتــى مــا بـعــد الـظـهــر ،مضيفة أن ذلــك
«ك ـ ّـب ــد امل ــرت ــزق ــة خ ـســائــر ف ــادح ــة ،رغــم
ح ـص ــول ـه ــم ع ـل ــى غـ ـط ــاء ج ـ ــوي مـكـثــف
بأكثر من  50غارة»ّ .
وقدرت تلك املصادر
مقتل نحو  35من املهاجمني وجرح 68
آخــريــن ،بينهم محمد ال ـســودي املـعـ ّـن
قائدًا لـ«لواء .»310
إلــى ذلــك ،طلب الرئيس اإليــرانــي حسن
روحــانــي ،فــي مؤتمر أمــس فــي طهران،
مــن الـسـعــوديــة وق ــف «ع ــدوان ـه ــا» على
اليمن و«تدخالتها» في املنطقة .وقال
روحاني« :السعودية هي التي أوجدت
مشكالت بمهاجمتها بلدًا جــارًا ،األمر
الــذي لم يكن يستند إلى أي منطق وال
يزال ...من مصلحة املنطقة والسعودية
أن تتوقف في أقرب ما يمكن الهجمات
على اليمن».
(األخبار)

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
مرضية فادخلي
إلــى ربــك راضـيــة
ّ
في عبادي وادخلي 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 وف ــاة فقيدنا الغالي
املغفور له بإذن الله تعالى
املرحوم
عبد الرحمن محمد سليم دمشقية
(أبو نديم)
زوجته :دينا إحسان منصور
ولده :نديم زوجته فرح عبود
بـنـتــاه :ريـمــا زوج ــة دان ـيــال أسعد
ومها زوجة محمد رحال
شقيقاه :املــرحــومــان الـحــاج رفيق
والحاج موفق دمشقية
شقيقتاه :املــرحــومــة فــوزيــة زوجــة
امل ــرح ــوم مـصـطـفــى عـكـيــف السبع
وعايدة زوجة املرحوم محمد نادر
دمشقية
عديله :نبيل رهوانجي
تقبل الـتـعــازي الـيــوم األرب ـعــاء في
 18كــانــون الـثــانــي 2017م للرجال
والنساء من الساعة الثالثة عصرًا
ً
مساء
حتى السادسة
في مركز توفيق طبارة ـ ـ الصنائع
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ــراض ــون بـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره آل
دم ـش ـق ـي ــة ومـ ـنـ ـص ــور وال ـ ـسـ ــردوك
وع ـب ــود وأس ـع ــد ورح ـ ــال والـسـبــع
ورهــوان ـجــي وأنـسـبــاؤهــم وعـمــوم
أهالي بيروت
انتقلت إلى رحمته تعالى
املرحومة الحاجة
سكنة ترمس نصرالله
زوجها املرحوم خليل نصرالله
أوالدها:
اإلعالمي رفيق نصرالله
نصرالله نصرالله
رف ـي ـقــة ن ـصــرال ـلــه زوج ـ ــة الــدك ـتــور
قيصر مصطفى
ورد زوجة السيد منير ياسني
رندة (ديوان املحاسبة)
ووريت في ثرى مدافن بلدة حوال
أمس
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
رف ـيــق ن ـصــرال ـلــه ،ف ــي حـ ــوال ،أي ــام:
األرب ـ ـع ـ ــاء وال ـخ ـم ـي ــس وال ـج ـم ـعــة
والسبت ،ويوم األربعاء  25كانون
ال ـث ــان ــي  2017ف ــي م ــرك ــز جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي
ـ ـ ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،ب ــن ال ـســاعــة
ً
مساء.
الرابعة عصرًا والسادسة
ت ـقــام ذكـ ــرى األسـ ـب ــوع ي ــوم األح ــد
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فــي
حسينية بلدة حوال

إن ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
فاطمة محمد حمود
زوج الفقيدة :نعمة مراد
أوالدهـ ـ ـ ـ ــا :عـ ـل ــي ،حـ ـس ــن ،م ـح ـمــد،
عباس ،حسن وخضر
أش ـق ــاؤه ــا :ال ـح ــاج م ـح ـمــود ،عـلــي،
أحمد والعميد الركن خضر حمود
(رئيس فرع مخابرات الجنوب)
أص ـه ــرت ـه ــا :ع ــاط ــف ب ــاش ــا ،حسن
النابلسي ،حسني كعفراني وأحمد
ضيا
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة 20
الـ ـج ــاري ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص
والـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،الـ ــرم ـ ـلـ ــة
البيضاء ،قرب مديرية امن الدولة
من الساعة الثالثة حتى السادسة
ً
مساء.
ال ــراض ــون بـقـضــاء الـلــه وقـ ــدره آل
مراد ،حمود وعموم أهالي بلدتي
رب ثالثني وكفردونني.

ان ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت ال ـ ـ ـ ــى رحـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة سكنه ترمس نصرالله
زوجها املرحوم خليل نصرالله
اوالدها :
االعالمي الزميل رفيق نصرالله
نصرالله .
رف ـي ـقــة ن ـصــرال ـلــه زوج ـ ــة الــدك ـتــور
قيصر مصطفى
ورد زوجة السيد منير ياسني
رندة ( ديوان املحاسبة )
ووريـ ــت ال ـثــرى ام ــس ال ـثــاثــاء في
مدافن حوال
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
رف ـي ــق ن ـصــرال ـلــه ف ــي حـ ــوال ط ــوال
ايـ ــام االربـ ـع ــاء الـخـمـيــس الجمعه
والسبت
ت ـقــام ذكـ ــرى االسـ ـب ــوع ي ــوم االح ــد
الـ ـس ــاع ــه ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فــي
حسينية بلدة حوال

◄ذكرى ►
بسمه تعالى
ذكرى أسبوع
ت ـ ـ ـصـ ـ ــادف نـ ـ ـه ـ ــار األحـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع
ف ـي ــه  ، 2017/1/22ذكـ ـ ــرى م ــرور
أسبوع على وفاة فقيدتنا الغالية
املرحومة:
الحاجة فاطمة محمد حسني حمود
(أم إبراهيم)
حـ ــرم ال ـح ــاج خـلـيــل عـبــد الحسن
بداح.
أوالده ـ ـ ـ ــا :إب ــراهـ ـي ــم ( الـ ـح ــاج أب ــو
حـســن) م ـســؤول الــرقــابــة املــركــزي
في حركة أمل.
عبد ،وهبي والحاج حسن.
أص ـه ــاره ــا :ال ـح ــاج ف ـضــل ح ـمــود،
حسني بداح وهشام جابر.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة األلـيـمــة ستتلى
عن روحها الطاهرة آي من الذكر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في
مجمع اإلمام موسى الصدر -بيت
ليف الساعة الثانية بعد الظهر.
تقبل التعازي غدًا األربعاء الواقع
ف ـي ــه  2017/1/18فـ ــي حـسـيـنـيــة
آل الـ ـب ــرج ــاوي -ب ـئــر ح ـس ــن -قــرب
ال ـس ـف ــارة اإلي ــرانـ ـي ــة ،م ــن ال ـســاعــة
الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر وحـ ـت ــى
ً
مساء.
السادسة
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
الــراضــون بقضائه :حركة أمــل ،آل
بداح ،آل حمود وعموم أهالي بيت
ليف.

رقدت على رجاء القيامة
لبيبة بطرس بولس مهنا
أرملة يوسف الياس األبيض
أوالدها :أنطوانيت
جوزفني زوجة إيلي طباع
إيفون زوجة أنطوان نعمة
إيلي
أمال زوجة نبيل باسيل
بيار زوجته ندى يونس
غرايس
منيرة عواد أرملة ابنها أنطوان
ش ـق ـي ـق ـتــاهــا مـ ـ ــاري أرمـ ـل ــة قــزحـيــا
سعاده
جانيت أرملة جريس السمراني
أوالد شقيقها املرحوم طانيوس
وعــائــات ـهــم وأن ـس ـبــاؤهــم وعـمــوم
عائالت لحفد واألشرفية ينعونها
إليكم
ُ
تقام صالة الدفن الساعة الواحدة
بـ ـع ــد ظـ ـه ــر األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء  18ك ــان ــون
الـ ـث ــان ــي فـ ــي مـ ــدافـ ــن ال ـع ــائ ـل ــة فــي
بطرام.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم ــي الـخـمـيــس
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة  19و  20ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري
فـ ــي صـ ــالـ ــون م ـط ــران ـي ــة ال ـق ــدي ــس
نـ ـيـ ـق ــوالوس لـ ـل ــروم األرثـ ــوذكـ ــس،
األشـ ــرف ـ ـيـ ــة م ـ ــن ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـش ــرة
ً
مساء.
صباحًا ولغاية السادسة

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوبو
والوفيات عبر الواتس أب

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597

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

