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تقرير

ّ
فنزويال :واشنطن تطلق صفارة المواجهة
كاراكاس ــ علي فرحات
لم تأبه املعارضة الفنزويلية للتحذيرات
املتكررة مــن استخدام الـشــارع كوسيلة
ل ـ ـل ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـ ـل ـ ــى ح ـ ـك ـ ــوم ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ن ـي ـكــوالس مـ ـ ــادورو ،إلجـ ــراء انـتـخــابــات
رئاسية مبكرة وإطــاق ســراح السجناء
ال ـس ـي ــاس ـي ــن .ف ــاالن ـق ـس ــام الـ ـح ــاد ال ــذي
يعيشه ال ـش ــارع الـفـنــزويـلــي ،ب ــات ينذر
بــاألســوأ ،فــي وقــت عايش الفنزويليون
فيه التحشيدات املـتـبــادلــة فــي اليومني
امل ــاضـ ـي ــن ،الـ ـت ــي أفـ ـض ــت إلـ ـ ــى س ـقــوط
ضحايا تبعتها عمليات إطالق نار على
عناصر مــن الـقــوى األمنية ،مــا أدى إلى
مقتل جندي فــي قــوة الحماية الوطنية
املكلفة حماية التظاهرات الشعبية لكال
التيارين.
إصرار املعارضة على قرع طبول املواجهة
جـ ــاء ب ـع ــد س ــاع ــات م ــن دعـ ـ ــوة مـ ـ ــادورو
إلــى ال ـحــوار .فاليمني ،ال ــذي اسـتـفــاد من
األزم ــات االقـتـصــاديــة املتتالية وتململ
القواعد الشعبية من سياسات اليسار،
ب ــات يــراهــن عـلــى تعميم الـفــوضــى عبر
االحتجاجات املترافقة مع حملة خطابية
تحريضية ،كان أبرزها تصريح القيادي
ف ــي «ائـ ـت ــاف ال ـط ــاول ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة»
إنريكي كابريلس ،الــذي دعــا إلــى النفير
ال ـعــام ورف ــض ال ـخــروج مــن ال ـشــارع قبل
تحقيق املطالب املعلنة.
أمـ ـ ــام ه ـ ــذا ال ـت ـص ـع ـي ــد ،سـ ـ ــارع الــرئ ـيــس
الـ ـفـ ـن ــزويـ ـل ــي إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـم ـي ــل واشـ ـنـ ـط ــن
املسؤولية عن إدارة الفوضى في بالده،
كــاشـفــا عــن إل ـقــاء الـقـبــض عـلــى أكـثــر من
ث ــاث ــن م ـس ـل ـحــا كـ ــانـ ــوا ي ـت ـخ ـف ــون بــن
امل ـح ـت ـجــن وي ـط ـل ـقــون الـ ـن ــار ع ـشــوائ ـيــا،
وهـ ـ ــو تـ ـص ــري ــح تـ ـبـ ـع ــه إع ـ ـ ـ ــان امل ــدع ــي
الـ ـع ــام ال ـف ـنــزوي ـلــي ،ط ـ ــارق ص ـع ــب ،فتح
ت ـح ـق ـيــق م ـس ـت ـع ـجــل ل ـك ـشــف مــاب ـســات
سقوط الضحايا املدنيني والعسكريني،
ومـحــاسـبــة الـجـهــة امل ـســؤولــة ع ــن حلقة
العنف التي شهدتها االحتجاجات في
العاصمة كاراكاس.

أمــا املواجهة السياسية ،فقادها رئيس
الـبــرملــان جــولـيــو ب ــورغ ــوس ،ال ــذي ألغى
زي ـ ـ ــارة مـ ـق ــررة ل ـل ـب ـي ــرو ،وذلـ ـ ــك ملـتــابـعــة
املستجدات بعد ما سماها «حملة القمع
واالض ـط ـه ــاد ال ـت ــي ي ـقــودهــا م ـ ــادورو»،
داع ـي ــا م ـنــاصــريــه إل ــى تـجـنــب ال ـخ ــوف،
واالسـتـمــرار من أجــل «انـتــزاع الحقوق».
تـصــريــح بــورغــوس الق ــى ردًا عنيفًا من
مادورو الذي وصفه بزعيم االنقالبيني،
و«الحقير» الــذي ستقتص منه العدالة
في القريب العاجل.
وي ـص ــف االشـ ـت ــراكـ ـي ــون ال ـت ـص ـع ـيــد فــي
الـ ـب ــاد ب ــأن ــه «أم ـ ــر ع ـم ـل ـيــات أم ـي ــرك ــي»،
وذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ت ـب ـح ــث فـ ـي ــه اإلدارة
األميركية الجديدة عن مكاسب عجزت
ع ـن ـهــا ف ــي س ــوري ــا وك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة،
فلجأت إلى تحريض املعارضة ،وفتحت
لـهــا اع ـت ـم ــادات مــالـيــة ضـخـمــة أرفـقـتـهــا
ب ـت ـغ ـط ـي ــة إعـ ــام ـ ـيـ ــة واس ـ ـ ـعـ ـ ــة ،أبـ ــرزهـ ــا
افتتاحية صحيفة «نيويوك تايمز» في
ع ــدده ــا ال ـص ــادر أول م ــن أمـ ــس .وقــالــت

الصحيفة إن االحتجاجات فــي الشارع
قــد تكون الوسيلة الوحيدة للدفاع عن
مبادئ الديموقراطية وتخليص البالد
م ـمــا سـ ّـم ـتــه س ــوء اإلدارة االق ـت ـصــاديــة
واملـ ـحـ ـس ــوبـ ـي ــات فـ ــي اإلدارات ال ـع ــام ــة
وال ـت ــاع ــب ف ــي امل ــؤس ـس ــات الـقـضــائـيــة.
وكشفت «نيويورك تايمز» أن املعارضة
الفنزويلية تقود املرحلة الحالية بــأداء
أفضل عبر االتفاق على قائمة األهــداف

تؤكد مصادر رصد
اتصاالت أميركية بقادة
من الجيش واألمن

ووض ــع اسـتــراتـيـجـيــة مــوحــدة ملعالجة
مشكالت الـبــاد بمساعدة مــن املجتمع
الدولي .يقول مصدر رسمي في «الحزب
اإلش ـ ـتـ ــراكـ ــي» ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن ال ـي ـســار
الفنزويلي بــات مقتنعًا بــأن األم ــور قد
تشهد تصعيدًا فــي األي ــام املـقـبـلــة ،لكن
الــرئـيــس مـ ــادورو «ل ــن يخضع لــابـتــزاز
األميركي الــذي تمارسه املعارضة على
األرض ،وسيبقى يدير مهماته الرئاسية
حتى آخــر يــوم مــن واليـتــه الـتــي تنتهي
فــي الـعــاشــر مــن كــانــون الـثــانــي .»2019
أم ــا ال ـح ــوار م ــع امل ـع ــارض ــة ،فسيقتصر
على تقاسم إدارة البالد ضمن القوانني
املــرع ـيــة .وك ـشــف امل ـص ــدر ع ــن ات ـصــاالت
أم ـي ــرك ـي ــة م ــع ب ـع ــض ق ـ ـيـ ــادات ال ـج ـيــش
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة ل ـت ـح ــري ـض ـه ــم ع ـلــى
املـشــاركــة فــي االن ـقــاب ،وه ــذا مــا «يؤكد
ض ـلـ ّـوع واش ـن ـطــن امل ـبــاشــر ف ــي األزم ـ ــة...
نـحــذر مــن تـمــادي املـعــارضــة فــي تحدي
ال ـحــزب االش ـتــراكــي ال ــذي يمتهن إدارة
الثورات».

نجاد وبقائي ورفسنجاني
خارج المنافسة
أعلنت وزارة الداخلية اإليرانية ليل أمس قائمة تضم  6مرشحني
لالنتخابات الرئاسية في  19أيار املقبل ،جرى تأييد أهليتهم من
قبل «مجلس صيانة الدستور» .والالفت في القائمة ،استبعاد
الرئيس السابق أحمدي نجاد واملرشح الذي يدعمه حميد بقائي
ومحمد رفسنجاني ،شقيق الرئيس الراحل أكبر هاشمي
رفسنجاني ،فيما جرت املوافقة على الرئيس الحالي الشيخ حسن
روحاني والسيد ابراهيم رئيسي (سادن الروضة الرضوية)،
وعمدة طهران محمد باقر قاليباف ،وإسحاق جهانغيري (النائب
األول لرئيس الجمهورية في حكومة روحاني) ومصطفى
هاشمي طبا (مساعد الرئيس اإليراني في حكومة أكبر هاشمي
رفسنجاني) ،ومصطفى مير سليم (تولى منصب وزير الثقافة
في الوالية الثانية من رئاسة رفسنجاني من عام  1993حتى
 )1997من أصل  1636شخصًا سجلوا ترشيحاتهم.

تركيا

ُ
جدل شرعية االستفتاء« :الدستورية» سترفض أي طعن
أوروبيًا وداخليًا ،يبقى الجدل
الذي أشعله االستفتاء التركي
قائمًا ،وخصوصًا مع خوض
المعارضة معركة قانونية
إللغاء نتائجه
ال يـ ــزال ال ـج ــدل ب ـش ــأن شــرع ـيــة نـتــائــج
االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء ال ـ ـتـ ــركـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـمـ ـرًا ب ـعــد
أي ـ ـ ــام مـ ــن ت ـص ــوي ــت األت ـ ـ ـ ــراك ملـصـلـحــة
ال ـت ـع ــدي ــات ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـت ــي تـمـنــح
صالحيات واسعة للرئيس رجب طيب
أردوغـ ــان .فبعد رفــض املجلس األعلى
لــانـتـخــابــات جـمـيــع الـطـعــون املـقــدمــة،
تـحــدث وزراء فــي الـحـكــومــة ،أم ــس ،عن
أن جميع السبل األخــرى إلعــادة النظر
بهذا القرار مغلقة.
وب ـي ـن ـم ــا اعـ ـتـ ـب ــر أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،أم ـ ـ ــس ،أن
«امل ـس ــأل ــة ان ـت ـهــت» م ــع رف ــض ال ـط ـعــون،
تحدث وزيــر العدل بكر ب ــوزداغ ،عن أن
املحكمة الدستورية سترفض أي طعن
تقدمه املعارضة على نتيجة االستفتاء،
م ــؤكـ ـدًا أيـ ـض ــا أن امل ـح ـك ـمــة األوروب ـ ـيـ ــة
لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ال تـ ـمـ ـل ــك الـ ــواليـ ــة
الـقـضــائـيــة ل ـبــت ه ــذه ال ـط ـع ــون .ويــأتــي
كـ ــام بـ ـ ـ ــوزداغ ردًا ع ـل ــى إعـ ـ ــان «ح ــزب
الـشـعــب ال ـج ـم ـهــوري» امل ـع ــارض أن ــه قد
يحيل الطعن على نتائج االستفتاء إلى
املحكمة الدستورية التركية أو املحكمة
األوروبـ ـي ــة لـحـقــوق اإلن ـس ــان بـعــد ق ــرار
املجلس االنتخابي األعلى رفض النظر
في الطعون التي تقدم بها هو و«حزب
الشعوب الديموقراطي».

وي ــرتـ ـك ــز ط ـع ــن املـ ـع ــارض ــة ع ـل ــى ق ـبــول
املجلس االنتخابي األعلى بطاقات غير
مختومة فــي عملية االق ـتــراع ،اعتبرها
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس «الـ ـشـ ـع ــب ال ـج ـم ـه ــوري»
بولنت تزجان ،بأنها فتحت املجال أمام
«التزوير والجدل» وأنها «أزمــة شرعية
خطيرة».
وانـتـهــز بـ ــوزداغ الـفــرصــة أيـضــا لتكرار
انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ح ـك ــوم ـت ــه ل ـت ـق ــري ــر ص ـ ــادر
ع ــن م ــراقـ ـب ــن أوروبـ ـ ـي ـ ــن وصـ ـف ــوا فـيــه
االس ـت ـف ـتــاء ،ال ــذي ج ــرى فــي ظــل قــانــون
الـ ـط ــوارئ ،بــأنــه «ل ــم يـجــر وس ــط أج ــواء
تنافسية ع ــادل ــة» ،معتبرًا أن «م ــن أعــد
هذا التقرير منحاز».
أوروبيًا ،تحدث مفوض شؤون التوسيع
فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي جــوهــانــس هــان،
عــن ضـ ــرورة ب ــدء م ـفــاوضــات مــع أنـقــرة
بشأن عالقتها مع أوروبا بعد استفتاء
 16ن ـ ـي ـ ـسـ ــان .وفـ ـيـ ـم ــا الحـ ـ ـ ــظ هـ ـ ـ ــان أن
املفاوضات سبق أن وصلت إلى مرحلة
«اإلخـ ـ ـف ـ ــاق» ب ـس ـبــب «الـ ـت ــراج ــع الـكـبـيــر
ل ـتــرك ـيــا ف ــي ح ــري ــات ال ـص ـحــافــة وحـكــم
القانون» ،قــال إنــه حاليًا يجب الحديث
عن إعادة نظر في العالقة بني الطرفني.
وت ــاب ــع أنـ ــه ع ـنــدمــا ت ـط ـبــق ال ـت ـعــديــات
الــدسـتــوريــة وتـتـحــول تــركـيــا إل ــى نظام
رئـ ــاسـ ــي ،ت ـك ــون ق ــد اب ـت ـع ــدت أك ـث ــر عــن
«املعايير» األوروب ـيــة بخصوص فصل
السلطات واستقاللية القضاء.
بــدوره ،نبه األمــن العام ملجلس أوروبــا
ثوربون ياغالند ،إلى أن عقوبة اإلعدام
ال تنسجم مــع عـضــويــة هــذه املــؤسـســة،
وذلــك بعدما أشــار الرئيس التركي إلى
إمكان إجراء استفتاء حول إعادة العمل
بها.

وأض ـ ــاف أن «هـ ــذا األمـ ــر يـنـطـبــق أيـضــا
على إعادة العمل بها ،إذ ال يمكن للدولة
امل ـع ـن ـيــة أن تـ ـك ــون عـ ـضـ ـوًا ف ــي مـجـلــس
أوروبــا .إنها نقطة أساسية في الشرعة
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان» .لـكــن
ياغالند اعتبر أن الــوقــت ال يــزال مبكرا
للحديث عــن ش ــروط إمـكــان طــرد تركيا
من املؤسسة األوروبية التي مقرها في
ستراسبورغ وتضم  47دولة.
وف ـ ـي ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة
ت ـع ـت ـمــد أسـ ـل ــوب «ت ـط ـه ـي ــر» الـ ـب ــاد مــن
«االن ـق ــاب ـي ــن» ب ـعــد م ـحــاولــة االن ـق ــاب
الفاشلة في  15تموز ،يبدو أنها تتجه
ن ـحــو ق ـمــع امل ـش ـك ـكــن ب ـشــرع ـيــة نـتــائــج

ّبين استطالع أن  13في
المئة من ّناخبي الحزب
الحاكم صوتوا بـ«ال»

االستفتاء ،فقد نقل موقع إخباري تركي
أن أحد صحافييه أوقف أمس لتشكيكه
فـ ــي «ش ــرعـ ـي ــة» فـ ـ ــوز م ـع ـس ـكــر «نـ ـع ــم».
وأوق ــف الصحافي فــي مــوقــع «سنديكا
دوت أورغ» املــرتـبــط بــالـنـقــابــات ،أرغــن
دم ـ ـيـ ــرهـ ــان ،فـ ـج ــر أمـ ـ ــس خـ ـ ــال عـمـلـيــة
للشرطة فــي مقر املــوقــع فــي اسطنبول.
واتهم دميرهان بـ«تنظيم احتجاجات
على مواقع التواصل االجتماعي بهدف

اعتبار نتيجة االستفتاء غير شرعية»،
وكذلك «الحض على الكراهية» و«إهانة
ممثل للدولة» ،وفق املوقع.
وسـبــق للشرطة أن اعتقلت  16ناشطًا
يـســاريــا فــي اسطنبول خــال تظاهرات
رافضة لنتائج االستفتاء ،أول من أمس،
وعددًا آخر من األشخاص بما محصلته
 38مــذكــرة توقيف ،فيما شهدت أحياء
في اسطنبول تظاهرات يومية مناهضة
ألردوغــان منذ إعــان فــوزه باالستفتاء.
كــذلــك ،أوق ــف ستة أشـخــاص فــي مدينة
إزمير بتهمة شتم أردوغــان علنًا مساء
يوم االستفتاء.
مــن جـهــة ثــانـيــة ،ت ـحــدث رئ ـيــس تحرير
صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ح ـ ــري ـ ـي ـ ــت» مـ ـ ـ ـ ــراد ي ـت ـك ــن،
فـ ــي تـ ـق ــري ــر ،أمـ ـ ـ ــس ،عـ ــن اس ـت ـط ــاع ــات
ج ــدي ــدة صـ ــدرت ب ـعــد االس ـت ـف ـتــاء تـبـ ّـن
نـتــائــج «ص ــادم ــة» .ووف ــق اسـتـطــاعــات
ل ــ«إي ـب ـســوس» و«س ــي أن أن ت ــرك» ،فقد
تبني أن شخص الرئيس أردوغ ــان كان
األك ـث ــر تــأث ـي ـرًا عـلــى خ ـي ــارات الـنــاخـبــن
ممن صوتوا «نعم» أو «ال» .إضافة إلى
ذلك ،أظهر االستطالع أن  73في املئة من
ناخبي «الحركة القومية» املتحالف مع
أردوغ ـ ــان صــوتــوا عـكــس إرادة حزبهم
ورف ـض ــوا الـتـعــديــات الــدس ـتــوريــة ،كما
أن  13ف ــي امل ـئ ــة م ــن نــاخ ـبــي «ال ـع ــدال ــة
والتنمية» صوتوا بـ«ال» في خمس مدن
رئيسية وهي :اسطنبول وأنقرة وإزمير
وأضـنــة وبــورصــة .وبينت اإلحـصــاءات
أيـضــا أن  51فــي املـئــة مــن الناخبني في
املــدن هم ضد التعديالت ،بينما  62في
املئة مــن الناخبني فــي املناطق الريفية
صوتوا ملصلحة التعديالت.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

◄ وفيات ►
بكامل التسليم والــرضــا بقضاء
الـ ـل ــه وق ـ ـ ــدره ن ـن ـعــى إل ـي ـك ــم وف ــاة
املرحوم:
الحاج ديب علي نصر الله
(أبوعلي)
زوجـتــه املــرحــومــة الـحــاجــة حياة
زواوي.
أوالده :الـ ـح ــاج ع ـل ــي ،امل ـه ـنــدس
ح ـ ـ ـمـ ـ ــزة(أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ فـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـن ـ ــان ـ ـي ـ ــة) ،الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج م ـح ـم ــد
(أبـ ــوج ـ ـع ـ ـفـ ــر)( ،رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـه ـي ـئــة
التنفيذية في حركة أمل) ،األستاذ
ح ـس ــن ،األسـ ـت ــاذ ح ـســن (امل ــدي ــر
اإلقليمي ملنطقة الجنوب UNDP
واألستاذ أحمد (مدير مستشفى
دار الشفاء في الكويت).
بـ ـن ــات ــه :الـ ـح ــاج ــة زي ـ ـنـ ــب زوج ـ ــة
امل ــرح ــوم ال ـح ــاج صـبـحــي الــزيــن،
الـ ـح ــاج ــة ف ــاط ـم ــة زوج ـ ـ ــة ال ـح ــاج
عباس ياسني والحاجة خديجة
زوجـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـمـ ــاحـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ع ـلــي
بيضون.
أش ـق ــاؤه :ال ـحــاج ح ـيــدر ،املــرحــوم
الحاج حسني والحاج محمود.
ش ـق ـي ـق ــات ــه :املـ ــرحـ ــومـ ــة ال ـح ــاج ــة
زهـ ـ ــرة ،امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة ن ــورا
واملرحومة الحاجة بهية.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم الـجـمـعــة
الواقع فيه  ، 2017/4/21في منزل
الـفـقـيــد الـكــائــن فــي ح ــارة حــريــك،
اعـتـبــارًا مــن الـســاعــة الثالثة بعد
الظهر.
وفــي بيروت نهار اإلثنني الواقع
ف ـيــه  ، 2017/4/24ف ــي جمعية
الـتـخـصــص والـتــوجـيــه العلمي-
ال ــرمـ ـل ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ،مـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـظ ـ ـهـ ــر وحـ ـت ــى
ً
مساء.
السابعة
يـ ـقـ ــام م ـج ـل ــس عـ ـ ـ ــزاء عـ ــن روحـ ــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة ،غ ـ ـدًا ال ـس ـب ــت ال ــواق ــع
ف ـ ـي ـ ــه ، 2017/4/22ف ــي حسينية
السكسكية الساعة الــرابـعــة بعد
الظهر.
ل ـل ـف ـق ـي ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب.
اآلسفون :آل نصر الله وآل زواوي

إن ـت ـق ـلــت إلـ ــى رح ـم ــة ال ـل ــه تـعــالــى
نـهــار الخميس  20نيسان 2017
املرحومة
الحاجة هناء محي الدين فواز
أرملة املرحوم الحاج حسني حمصي
أوالدهـ ـ ـ ــا  :زيـ ـ ــاد صـ ـب ــاغ ،غ ـســان
حمصي
ب ـن ــات ـه ــا  :الـ ـح ــاج ــة م ـن ــى أرم ـل ــة
امل ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ــوم ح ـ ـ ـس ـ ـ ــن صـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــان،
املرحومة الحاجة هدى،
الحاجة ليلى ،الحاجة أمل زوجة
الحاج نصرت ناصر
أشقاؤها  :إبراهيم ف ــواز ،محمد
ف ـ ــواز ،م ـع ــروف ك ـس ــروان ــي ،علي
كسرواني
شـقـيـقــاتـهــا  :زي ـن ــب ف ـ ــواز زوج ــة
ش ـب ـلــي الـ ــزيـ ــن ،الـ ـح ــاج ــة ع ــزي ــزة
زوجة املرحوم أحمد
دبـ ـ ـ ــس ،املـ ــرحـ ــومـ ــة س ـ ـعـ ــادفـ ــواز،
لواحظ كسرواني أرملة املرحوم
الوزير
السابق فهمي شاهني ،املرحومة
هيام كسرواني أرملة املرحوم
السيد سامي مكي
ي ـص ـلــى ع ـلــى جـثـمــانـهــا ال ـطــاهــر
ويـ ــوارى ال ـثــرى فــي مــدافــن وادي
السالم
قــرب املغتسل الـحـيــدري ،النجف
األشرف ،العراق.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده
ط ـي ـل ــة أي ــام ــاألسـ ـب ــوعـ ـف ــي م ـن ــزل
ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــدة الـ ـ ـك ـ ــائ ـ ــن فـ ـ ــي ال ــرمـ ـل ــة
الـبـيـضــاء ،ش ــارع س ـلــوى نـصــار،
بناية برج الرمال ،الطابق الثاني.
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون آل ح ـ ـم ـ ـصـ ــي ،فـ ـ ـ ــواز،
الجمال ،الزين ،كسرواني ،دبس،
ش ــاه ــن ،ص ــوف ــان ،ن ــاص ــر ،مكي
وعموم أهالي بلدة جويا.

