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◄ وفيات ►
رقدت على رجاء القيامة املرحومة

سهير اميل كامل

لن أرضخ أمام
الكسالى!
ّ
ي ـشــكــل مـ ـش ــروع ت ـعــديــل تـشــريـعــات
الـعـمــل ال ــذي تـعـتــزم حـكــومــة مــاكــرون
امل ـص ــادق ــة عـلـيـهــا بـشـكــل ن ـهــائــي في
اجتماع مجلس ال ــوزراء الــذي سيعقد
يوم الجمعة ،السبب الرئيسي لتنامي
ال ـن ـق ـم ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ض ـ ــد س ـي ــاس ــات
 ٪من الفرنسيني
ماكرون .إذ يرى  68
– وفق استطالع  Via Voiceـ أن هذه
التعديالت تشجع على فصل العمال
ال عـلــى تــوظـيــف امل ــزي ــد مـنـهــم ،وي ــرى
 ٪أنـهــا تـهــدف إل ــى إض ـعــاف دور
 65
ال ـن ـقــابــات وق ــدرت ـه ــا ع ـلــى ال ــدف ــاع عن
 ٪أن هذا
حقوق العمال .بينما يرى  60
الـقــانــون س ـيــؤدي ال ــى تــدهــور ظــروف
العمل وإفراز املزيد من البطالة.
لـكــن م ــاك ــرون تـعــامــل مــع ه ــذه النقمة
الشعبية بكثير من الفوقية ،إذ ّ
صرح
قبيل موجة التظاهرات األولى ،في 12
ً
أيلول الـجــاري ،قائال« :لــن أرضــخ أمام
الكسالى» .وحــاول تخفيف نبرته ،مع
ب ــدء «أس ـبــوع االح ـت ـجــاجــات» الـحــالــي،
ً
قــائــا« :إنني أستمع إلــى هــذا الغضب
الشعبي» ،لكنه ســرعــان مــا اسـتــدرك،
م ـهــددًا ب ــأن «س ـمــاع الـغـضــب ال يعني
االستسالم أمامه».

اليمني أو الوسط أو اليسار ،تدهورت
ك ـث ـي ـرًا ف ــي األشـ ـه ــر امل ــاض ـي ــة ،بـسـبــب
لجوئه إلى استقطاب لفيف واسع من
املنشقني ،من مختلف األحــزاب بهدف
ً
تقويض نفوذ تلك األح ــزاب ،بــدال من
إقامة تحالفات معها.
أن ـص ــار م ــاك ــرون ي ـخ ـشــون أي ـض ــا من
الـبـعــد الــرمــزي ال ــذي ستكتسيه هــذه
ال ـه ــزي ـم ــة امل ـت ــوق ـع ــة فـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ،إذ إن ـه ــا سـتـظـهــر
لـ ـل ــرأي الـ ـع ــام ب ـم ـثــابــة رفـ ــض شعبي
لــإصــاحــات املــاكــرونـيــة ،مــا سيقوي
حــراك الناقمني ،وخاصة أن املوجات
االحتجاجية لن تقتصر على «أسبوع
اآلالم» الـ ـح ــال ــي .ف ـ ــإض ـ ــراب ســائ ـقــي
ال ـش ــاح ـن ــات الـ ـ ــذي س ـي ـب ــدأ ب ـع ــد ي ــوم
واحــد من انتخابات مجلس الشيوخ
( 25أي ـل ــول) ،سـتـلـيــه بـعــد ثــاثــة أيــام
ت ـ ـظـ ــاهـ ــرات هـ ــي األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن نــوع ـهــا
ف ــي فــرنـســا لـلـمـتـقــاعــديــن ع ــن الـعـمــل،
ستقام بدعم من ائتالف واســع يضم
 9نقابات .وبعدها بأقل من أسبوعني،
سـتـنـتـقــل م ــوج ــة االح ـت ـج ــاج ــات إلــى
قطاع التوظيف العمومي ،مــن خالل
تـظــاهــرة كـبــرى لـعـمــال الـقـطــاع الـعــام
ستقام يوم  10أكتوبر /تشرين األول
القادم.
ه ـ ـ ــذه املـ ـ ــوجـ ـ ــات االحـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة ،فــي
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـقـ ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
االجـتـمــاعـيــة ،تعكس اسـتـيـ ً
ـاء شعبيًا
م ـ ـت ـ ــزاي ـ ـدًا مـ ـ ــن س ـ ـيـ ــاسـ ــات م ـ ــاك ـ ــرون
وحكومته .فقد بـ ّـن استطالع أجرته
أمــس مؤسسة  Viavoiceلسبر اآلراء
أن ٪53 مـ ــن ال ـف ــرن ـس ـي ــن ي ـ ـ ــرون أن
س ـيــاســات م ــاك ــرون م ـن ـحــازة للفئات
األكثر ثـ ً
ـراء ،مقابل ٪11 فقط للفئات
 ٪لفئات الشباب ،و٪2
الشعبية ،و 9
للمتقاعدين .ووفــق االستطالع ذاتــه،
فـ ــإن ٪43 م ــن ال ـفــرن ـس ـيــن ي ـ ــرون أن
سياسات ماكرون ذات توجه يميني،
م ـق ــاب ــل ٪6 ف ـق ــط م ـم ــن ي ـع ـت ـبــرون ـهــا
يسارية ،فيما يرى ٪20 أنها سياسات
غير متناسقة وغير واضحة املعالم.

أرملة املرحوم جوزف سليمان نصار
أبـ ـن ــاؤه ــا نـ ـه ــاد واب ـن ـت ــه ت ـي ـنــا م ــاري ــا
وعائلتها
سهيل نصار وعائلته
جمال نصار وعائلته
ارملة املرحوم شوقي نصار وعائلتها
شقيقها اوالد امل ــرح ــوم جــونــي كامل
وعائالتهم
عائلة املرحوم شوقي كامل
شقيقتاها هــدى ارملة انيس مسعود
وعائلتها
اميلي ارملة نبيل ابي نصر وعائلتها
أسالفها ادوار نصار
اوالد املرحوم هنري نصار وعائالتهم
ارمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ال ـب ـي ــر نـ ـص ــار :ن ـهــاد
الخازن وأوالدها وعائالتهم
بـنــات حميها الـبـيــرتــن ارم ـلــة لويس
مغني وأوالدها وعائالتهم
ج ــوزف ــن ارم ـل ــة ك ـمــال مـطــر واوالدهـ ــا
وعائالتهم
س ـم ـيــرة زوج ـ ــة ال ــدك ـت ــور م ــاه ــر سعد
وعائلتهما
اوالد املــرحــومــة هـنــريـيــت ارم ـلــة فــؤاد
يمني وعائالتهم
وع ــائ ــات :ن ـص ــار ،اب ــو ج ـ ــوده ،كــامــل،
ق ـ ــزح ،ف ــان ــدره ــوك ،عـ ـ ــازار ،ب ــروغ ــارد،
مــوســى ،معلوف ،مسعود ،ابــي نصر،
ج ــورج ،دانـيــال ،الـخــازن ،مغني ،مطر،
سـ ـع ــد ،يـ ـم ــن ،وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات جــل
الديب ـ ـ بقنايا وانسباؤهم في الوطن
وامل ـه ـجــر يـنـعــونـهــا ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد من
الرجاء املسيحي.
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة
الخامسة من بعد ظهر يــوم الخميس
 21ايـلــول  2017فــي كنيسة مــار تقال،
بقنايا.
تقبل التعازي ايام االربعاء والخميس
والجمعة  20و 21و 22منه فــي صالة
الرابطة االجتماعية ،بقنايا من الساعة
الحادية عشرة حتى السادسة مساء.

أن ـ ـت ـ ـقـ ــل الـ ـ ـ ــى رحـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـل ـ ــه ت ـع ــال ــى
املأسوف على شبابه املرحوم
حسن أحمد رمال
والــده :املرحوم الحاج أحمد محمد
رمال
وال ــدت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
محمد رمال
زوجته :فدوى رضـا رمال
إبنه :فراس رمال
اشقاؤه :غازي ،الدكتور علي ،سالم،
عبد القادر ،وحسني رمال.
شـقـيـقــاتــه :ف ــوزي ــة ،ف ــاي ــزة ،مــاجــدة،
هال ،وفدوى
أصـ ـه ــاره :مـفـيــد ب ـي ـضــون ،رض ــوان
رم ـ ـ ـ ــال ،رم ـ ـ ــزي الـ ـ ـك ـ ــوى ،واملـ ــرحـ ــوم
فاروق الفيصل.
ُيـصـلــى عـلــى جـثـمــانــه الـطــاهــر يــوم
الخميس املوافق فيه  21أيلول 2017
عند الساعة الــ 11صباحا ،ويوارى
الثرى في جبانة بلدته الدوير.
ُ
تـقـبــل ال ـت ـعــازي بــوفــاتــه بـعــد الــدفــن
وي ــوم ــي الـجـمـعــة وال ـس ـبــت 22و23
ايـ ـل ــول ف ــي م ـن ــزل شـقـيـقــه االس ـت ــاذ
غـ ـ ــازي رمـ ـ ـ ــال -ح ــي ال ـك ــري ـم ــات فــي
الدوير.
وت ـص ــادف ن ـهــار الـسـبــت  23ايـلــول
ذكــرى مــرور ثالثة أيــام على وفاته
 ،وتتلى باملناسبة آيــات مــن الذكر
الحكيم ومـجـلــس ع ــزاء فــي الـنــادي
الحسيني في الــدويــر ،عند الساعة
الخامسة عصرا.
ك ـمــا تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم االرب ـع ــاء
 27اي ـل ــول ف ــي جـمـعـيــة التخصص
والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي فـ ــي بـ ـي ــروت-
ال ــرمـ ـل ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ،ق ـ ــرب امل ــدي ــري ــة
العامة ألمن الدولة ،من الساعة الــ3
من بعد الظهر وحتى الــ 6مساءا.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
االس ـف ــون :آل رم ــال ،آل بـيـضــون ،آل
الكوى ،وعموم أهالي بلدة الدوير.

زوجته :جوزفني عبيد
إب ـن ـت ــه :ل ـي ـنــا زوجـ ـ ــة ش ــرب ــل الوون
وعائلتهما
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاه :جـ ـ ـب ـ ــران ط ـع ـم ــه رئ ـي ــس
بلدية قرنة الحمرا زوجـتــه رامونا
سركيس وعائلتهما
ه ـنــري ـيــت أرمـ ـل ــة ش ـق ـي ـقــه امل ــرح ــوم
زعيتر طعمه وأوالدها وعائالتهم
شـقـيـقــاتــه :أل ـبــرتــن أرم ـل ــة املــرحــوم
الياس جبر وأوالدها وعائالتهم
أرزه أرم ـل ــة امل ــرح ــوم طـعـمــه طعمه
وأوالدها وعائالتهم
أوالد امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة أوج ـ ـي ـ ـنـ ــي ف ـهــد
م ـ ــارون :غ ـنــوة زوج ــة ج ــورج زخيا
وعائلتهما وبشرى
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
أرز جميل طعمه
الــراقــد عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة املجيدة
صباح اإلثنني  18أيلول .2017
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي االرب ـ ـعـ ــاء
وال ـخ ـم ـي ــس  20و 21ال ـ ـجـ ــاري فــي
صــالــون كنيسة قـلــب ي ـســوع ،قرنة
ال ـح ـم ــرا م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
Mohamed Hiron
Rana Masud
Sayed Ahmed Howlader
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/551553

زوجة الفقيد فريدة عقل عطيه
أوالده :الــدكـتــور وس ــام زوجـتــه ريا
سامي عساف وأوالدهما
ش ــرب ــل زوج ـت ــه إل ـيــانــا ك ـل ــود ج ــزرا
وأوالدهما
امل ـه ـنــدســة اب ـت ـس ــام زوج ـ ــة ب ـطــرس
سليم بوديوان وأوالدهما
املـحــامـيــة جـيـهــان زوجـ ــة املـهـنــدس
ميشال فؤاد الحداد وأوالدهما
املهندسة دارين
م ــاري عبيد أرمـلــة شقيقه املــرحــوم
زعيتر ملكي وأوالدهما وعائالتهم
شقيقتاه ميليا أرمـلــة جــوزف رزق
وأوالدها وعائالتهم
املرحومة أنجال أرملة أرمون لبكي
وأوالده
وعـ ـ ـم ـ ــوم ع ـ ــائ ـ ــات مـ ـلـ ـك ــي ،ع ـط ـي ــه،
ش ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــان ،ب ـ ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ـ ــوان ،ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــداد،
ع ـســاف ،جـ ــزرا ،رزق ،لـبـكــي ،عبيد،
ح ــرف ــوش ،خـ ــوري ،عـ ـ ــازوري ،وراق
وعـمــوم عــائــات بعبدات وجــوارهــا
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـح ــزن
واألسى فقيدهم الغالي املرحوم
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)
امل ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األح ــد ال ــواق ــع فـيــه  17أي ـلــول 2017
متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـســه
الـســاعــة الــرابـعــة مــن بـعــد ظـهــر يــوم
ال ـث ــاث ــاء  19الـ ـج ــاري ف ــي ديـ ــر مــار
أن ـط ــون ـي ــوس الـ ـب ــادوان ــي ،ب ـع ـبــدات
حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء
 20الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون ديـ ــر مــار
أن ـطــون ـيــوس الـ ـب ــادوان ــي ،بـعـبــدات
اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
الـ ــرجـ ــاء إب ـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا
ن ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــة ال ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــاعـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان
تنعى رئيسها
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)
مكتبة لبنان (حبيب وبيار صايغ)
تنعى نقيب الطباعة في لبنان
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)
ش ــرك ــة ال ـن ـشــر ال ـت ــرب ــوي الـلـبـنــانــي
تنعى نقيب الطباعة في لبنان
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)
ج ـم ـع ـيــة ال ـص ـن ــاع ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
تنعى نقيب الطباعة في لبنان
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)
مـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــان ن ـ ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ــرون
تنعى نقيب الطباعة في لبنان
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)

مـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــز الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوث ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــوي
ينعى نقيب الطباعة في لبنان
النقيب
الياس توفيق ملكي
(رئيس نقابة الطباعة في لبنان)

