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قضية

إيران و«طالبان» ...من مواجهة مزار شريف إلــى موائد طهران
أخرجت إيران عالقتها بحركة
«طالبان» األفغانية إلى العلن .األخيرة،
بدورها ،باتت تتحدث عن زياراتها إلى
طهران في اإلعالم بال وجل .ورغم
تشعب أهداف الطرفين من العالقة،
يبدو أن لإليرانيين من ورائها ما هو أكثر
من محاولة لعب دور على الساحة
األفغانية
طهران ــ زكريا أبو سليسل
«ال تقتل األفعى بيدك بل اقتلها بيد
عدوك» ،يبدو أن هذا املثل اإليراني هو
ما كان حاضرًا في الخلفية الذهنية
لـ ـلـ ـم ــرش ــد عـ ـل ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ،ع ـن ــدم ــا
استخدم عــام  1998حقه الدستوري

ليوقف تنفيذ القرار الصادر بأغلبية
م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ،وال ـقــاضــي
ف ــي حـيـنــه ب ــإرس ــال مـئــة أل ــف مقاتل
إيـ ــرانـ ــي إل ـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان م ــن أج ــل
القضاء على حركة «طالبان» ،بعد أن
ديبلوماسيني
قتلت األخـيــرة عشرة
ّ
إي ــران ـي ــن خ ــال ه ـجــوم شــن ـتــه على
قـنـصـلـيــة طـ ـه ــران ف ــي م ـن ـط ـقــة م ــزار
شريف شمال أفغانستان.
لم يطل انتظار اإليرانيني ،فالتطورات
قــادت بعد ثــاث سـنــوات إلــى تحقق
امل ـث ــل اإليـ ــرانـ ــي ب ـح ــذاف ـي ــره ،عـنــدمــا
سـقـطــت ح ـكــومــة «ط ــال ـب ــان» بــأيــدي
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،عــدو
ط ـهــران ال ـل ــدود .أوج ــد ه ــذا السقوط
تـشــابـكــات إقليمية ودول ـي ــة جــديــدة
ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة األفـ ـغ ــانـ ـي ــة ،أس ـف ــرت
عــن تـغـ ّـيــرات فكرية ومصلحية لدى
حــركــة «ط ــال ـب ــان» م ــن ج ـهــة ،وإيـ ــران
من جهة أخــرى ،ما ّ
هيأ األج ــواء ألن
تعلن طهران أواخــر عــام  ،2018ومن

مسؤول في حكومة كابول
يهاجم طهران
على الرغم من التصريحات اإليرانية املؤكدة للتنسيق مع حكومة كابول في
االتصاالت الجارية مع حركة «طالبان»ّ ،
وجه مسؤول أفغاني انتقادات الذعة
للحكومة اإليرانية على خلفية التصريحات بشأن الحركة األفغانية .وهاجم
املسؤول الذي يعمل في الرئاسة األفغانية وزارة الخارجية اإليرانية ،على خلفية
التصريحات بشأن حركة «طالبان» واالتصاالت معها .واتهم مسؤولني إيرانيني
في الخارجية ،لم ّ
يسمهم ،بلعب دور الناطق باسم «طالبان» والدفاع عن عقائد
هذه الحركة وأفكارها .ورأى شاه حسني مرتظاوي ،وهو مساعد املتحدث باسم
الرئاسة األفغانية ،في تصريح الفت أمس ،أن طهران تدافع عن «طالبان» ألنها
«قلقة من إحالل الديمقراطية وضمان حرية املدنيني في أفغانستان» .وقال إنه
يوجد في السجون اإليرانية «أكثر من  350صحافيًا وكاتبًا ،وال توجد حرية
لإلعالم ،وتتعرض األقليات الدينية والعرقية للضغوط ،وإدارة طهران تخشى
ً
أن تكون الحريات املنتشرة في أفغانستان مثاال لإليرانيني ،ولهذا فهم يدافعون
عن أفكار طالبان وعقائدها» .ودعا املسؤولني اإليرانيني إلى االهتمام بمشاكلهم
ً
الداخلية ،متسائال« :أليس من األفضل لإليرانيني اإلنصات إلى أصوات الزعماء
املعارضني املعتقلني أمثال مير حسني موسوي و(مهدي) كروبي ،بدل تشجيع
الفكر الطالباني في أفغانستان».
(األناضول)

ك ــاب ــول ،ع ـلــى ل ـس ــان رئ ـي ــس مجلس
أمنها القومي علي شمخاني ،إجراء
مباحثات مع «طــالـبــان» ،بهدف حل
املـ ـشـ ـك ــات األمـ ـنـ ـي ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي
أفغانستان.
رغـ ـ ـ ـ ــم أن اإلفـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاح عـ ـ ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــراء
امل ـفــاوضــات مــع «طــال ـبــان» ج ــاء من
ق ـب ــل م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،ف ــإن
مـ ــن ي ـظ ـه ــر فـ ــي صـ ـ ــورة امل ـب ــاح ـث ــات
م ــع األط ـ ــراف املـخـتـلـفــة ه ــو مـســاعــد
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ع ـبــاس عــراق ـجــي.
األخ ـ ـيـ ــر كـ ـ ــان قـ ــد زار أف ـغ ــان ـس ـت ــان
مطلع الشهر املاضي ،والتقى هناك
بــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة أشـ ــرف غـنــي،
والــرئـيــس التنفيذي للحكومة عبد
الـلــه عـبــد ال ـلــه ،قـبــل أن يـعــود مطلع
ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ل ــزي ــارة الـعــاصـمــة
ك ـ ــاب ـ ــول ،مـ ـج ــري ــا عـ ـ ــدة لـ ـ ـق ـ ــاء ات مــع
املسؤولني األفغان ،إلطالعهم ،وفق
قناة «طلوع نيوز» األفغانية ،على
نـتــائــج املـبــاحـثــات الـتــي أجــراهــا مع
ّ
وفد «طالبان» الــذي حط رحاله في
العاصمة اإليرانية طهران قبل أيام
مــن سفر عــراقـجــي إلــى أفغانستان.
عراقجي ،وفي إطار التذكير بتاريخ
بالده املرير مع «طالبان» ،قام خالل
ال ـ ــزي ـ ــارة األخ ـ ـيـ ــرة ب ـج ــول ــة تـفـقــديــة
للقنصلية اإليرانية التي قتلت فيها
الحركة الديبلوماسيني اإليرانيني
ق ـ ـبـ ــل ع ـ ـقـ ــديـ ــن مـ ـ ــن ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن .وغـ ـ ـ ـ ّـرد
ب ـع ــد ت ـل ــك ال ـج ــول ــة م ـس ـت ــذك ـرًاّ د ّم ــاء
هـ ــؤالء الــدي ـب ـلــومــاس ـيــن ،ل ـكــنــه ملــح
إل ــى األول ــوي ــات اإليــران ـيــة الـجــديــدة
ب ــال ـق ــول «لـ ــن ن ـن ـســى املـ ــاضـ ــي ،لـكــن
عيوننا تتجه نحو املستقبل».
وحول هذا «املستقبل»ّ ،
أقرت طهران،
وفقًا لوزير خارجيتها محمد جواد
ظريف ،بوجود دور لحركة «طالبان»
ً
فيه ،محددة ،ضمن التصريحات التي
أدلى بها الوزير على هامش زيارته
ل ـل ـه ـن ــد ،س ـق ــف ه ـ ــذا الـ ـ ـ ــدور بـ ــ«ع ــدم
ال ـه ـي ـم ـن ــة عـ ـل ــى م ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ـبـ ــاد».
الحركة األفغانية ،بــدورهــا ،أصــدرت
بيانًا ذكرت فيه تفاصيل الزيارة التي
أج ــراه ــا وفــدهــا ل ـط ـهــران ،ووض ـعــت،
بحسب الـنــاطــق باسمها ذبـيــح الله
مـ ـج ــاه ــد ،الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ضـ ـم ــن ال ـج ـه ــود
التي يبذلها ممثلو الحركة مع دول
ال ـج ــوار مــن أج ــل جـلــب الــدعــم ال ــازم
إلن ـهــاء اح ـتــال أفـغــانـسـتــان وإح ــال
السالم فيها ،وهــو ما يتفق بصورة
أو بأخرى مع مطالب طهران الدائمة
ب ـض ــرورة م ـغ ــادرة ال ـق ــوات األجنبية

رأى ظريف أن «طالبان» ستلعب دورًا «غير مهيمن» في مستقبل أفغانستان (أ ف ب)

للمنطقة .تجدر اإلشــارة هنا إلــى أن
الــزيــارات لكابول واللقاءات املتكررة
م ــع م ـســؤولــي ال ـح ـكــومــة األف ـغــان ـيــة،
تأتي في سياق تأكيد التصريحات
ُ
اإليــران ـيــة الـتــي تــرفــق أي حــديــث عن
املـفــاوضــات مــع «طــالـبــان» بــاإلشــارة
ُ
إلى أنها تجري تلك املباحثات بعلم
الحكومة األفغانية واطالعها .وهذا
ما يــرى فيه املحلل السياسي صابر
غلعنبري حــرصــا إيــرانـيــا عـلــى عــدم
الـ ــوقـ ــوع ف ــي م ـش ـك ـلــة م ــع ال ـح ـكــومــة
املركزية ،انطالقًا من كونها «الحكومة
ال ـشــرع ـيــة» امل ـع ـتــرف بـهــا دول ـي ــا .من
جهة أخرى ،أحالت صحيفة «إيران»
ش ـبــه الـحـكــومـيــة ب ــداي ــة امل ـفــاوضــات
اإليرانية مع «طالبان» إلى اللقاءات
ال ـتــي جـمـعــت امل ـســؤولــن اإليــران ـيــن
بــزعـيــم الـحــركــة امل ــا أخ ـتــر مـنـصــور،
ع ـنــدمــا ًزار طـ ـه ــران ف ــي عـ ــام ،2016
ّ
م ـض ـي ـف ــة أن الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ه ــوي ــة

«ط ــالـ ـب ــان» أمـ ـ ــام ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»،
بمنع عناصر الحركة من االنضمام
إل ــى التنظيم ك ــان أه ــم املـلـفــات التي
حضرت على طاولة الطرفني في ذلك
الوقت ،إلى جانب التباحث في سبل
مكافحة تهريب املخدرات.
وتــوق ـعــت صـحـيـفــة «آرمـ ـ ــان إمـ ــروز»
اإلصــاح ـيــة أن ي ـكــون تثبيت األمــن
واالس ـت ـق ــرار عـلــى ال ـح ــدود الشرقية
إلي ـ ـ ـ ــران ه ــدف ــا ت ـس ـع ــى ط ـ ـهـ ــران إل ــى
تحقيقه من وراء املفاوضات الجارية
م ــع «ط ــالـ ـب ــان» .وف ــي ال ـس ـيــاق ذات ــه،
يسرد ،لـ«األخبار» ،غلعنبري أهدافًا
ّ
أخ ــرى لـتـلــك امل ـف ــاوض ــات ،فـيـقــول إن
«تـعــاظــم داع ــش فــي أفغانستان بما
يشكل خطرًا على طالبان ،من جهة،
وخطرًا على األمن القومي اإليراني،
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،اس ـ ـتـ ــدعـ ــى هـ ــذا
التواصل اإليراني مع حركة طالبان
مل ــواج ـه ــة هـ ــذا ال ـت ـه ــدي ــد امل ـش ـت ــرك».

ويلفت غلعنبري أيضًا إلــى تشابك
امل ـص ــال ــح اإلي ــرانـ ـي ــة ال ــروس ـي ــة على
الـ ـس ــاح ــة األفـ ـغ ــانـ ـي ــة ،ف ـي ـض ـي ــف أن
«وج ــود كــل مــن الناتو وداع ــش على
األراض ـ ـ ــي األف ـغ ــان ـي ــة ،ي ــدف ــع ب ــإي ــران
وروسيا نحو عمل مشترك ملا يشكله
قلق لدى الطرفني»،
ذلك الوجود من ّ ٍ
لكنه يشير إلــى أن العبء األكبر في

زار المال أختر
منصور طهران
في عام 2016

هذا العمل املشترك سيقع على عاتق
طـهــران ،بسبب «املشكلة التاريخية
بـ ــن روس ـ ـيـ ــا والـ ـشـ ـع ــب األفـ ـغ ــان ــي»
والتي تقف عثرة أمام ولوج موسكو
إلى تلك الساحة.
وعلى ضوء التقارير اإلخبارية التي
أفادت بإلغاء «طالبان» للمفاوضات
امل ـ ـقـ ــررة م ــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة فــي
قطر هــذا األسـبــوع ،كشف املستشار
األعلى للقائد العام للقوات املسلحة
اإليرانية ،اللواء حسن فيروز آبادي،
عن موافقة إيــران على املساعدة في
ع ـم ـل ـيــة الـ ـتـ ـف ــاوض بـ ــن«ط ــالـ ـب ــان»
وحكومة كابول بهدف التوصل إلى
اتفاق بينهما .وفي هذا املجال ،يرى
غلعنبري أن «ال ـق ـيــام بــوســاطــة بني
طــال ـبــان وح ـكــومــة ك ــاب ــول ق ــد يـكــون
أحــد األه ــداف اإليــرانـيــة التي تسعى
ً
طهران لتحقيقها ،كي تحل بديال من
الوساطة األميركية بني الطرفني».

العراق

مساع أمنية وسياسية لنزع فتيل التوتر
كركوك:
ٍ

على طريق
كركوك ـــ
السليمانية
(أ ف ب)

بعدما بــدا أن مدينة كــركــوك ُمـهـ ّـددة
بأزمة جديدة على خلفية قيام حزب
«االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي»
ب ــرف ــع ع ـلــم «إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان» على
س ــاري ــات م ـق ــاره داخ ـل ـه ــا ،ح ـمــل يــوم
أم ــس ت ـطــورات أمـنـيــة وسـيــاسـيــة من
شــأن ـهــا ـ ـ ـ إذا م ــا نـجـحــت ـ ـ ـ ـ أن تـنــزع
فتيل التوتر من املدينة ،لكن استمرار
«االتحاد الوطني» في إطالق املواقف
ّ
الـتـصـعـيــديــة ظ ــل يـبـعــث ف ــي املـقــابــل
ب ـم ــؤش ــرات س ـل ـب ـيــة .وأم ـه ـل ــت ق ـيــادة
«ج ـ ـهـ ــاز م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ح ــزب
الرئيس الراحل جالل طالباني ،الذي
ينتمي إليه أيضًا رئيس الجمهورية
الحالي برهم صالح ،حتى منتصف
الـيــوم الجمعة ،إلن ــزال األع ــام ،وذلــك
ف ــي مـس ـعــى لـتـجـنـيــب امل ــدي ـن ــة ،الـتــي

استعادت بغداد إدارتها قبل أكثر من
ع ــام ،دورة جــديــدة مــن االضـطــرابــات.
وجاء تدخل «الجهاز» بعدما احتفى
ع ــدد مــن الـنـشـطــاء وال ـس ـكــان األك ــراد
ب ــرف ــع األعـ ـ ـ ــام ،ع ـل ــى ن ـح ــو رأى فـيــه
ممثلو ّ
املكونات العربية والتركمانية
«تـ ـص ـ ّـرف ــا اسـ ـتـ ـف ــزازي ــا» ،األمـ ـ ــر ال ــذي
اس ـت ــدع ــى ت ــدخ ــل ق ــوة م ــن «مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ـ ــاب» ،ال ـت ــي ت ـتــولــى مـســؤولـيــة
األمن في كركوك.
وتـ ــزامـ ــن وصـ ـ ــول رئـ ـي ــس «ال ـج ـه ــاز»
صـ ـب ــاح الـ ـس ــاع ــدي ،ي ـ ــوم أمـ ـ ــس ،إل ــى
ك ــرك ــوك ،م ــع وصـ ــول مـمـثـلــي أج ـهــزة
أمنية أخ ــرى بـهــدف ضبط األوض ــاع
فــي املــديـنــة ،وذلــك بطلب مــن محافظ
كــركــوك وكــالــة راك ــان الـجـبــوري ،الــذي
كـ ــان دعـ ــا ال ـح ـكــومــة االتـ ـح ــادي ــة إلــى

املدينة
إرسال تعزيزات عسكرية إلى ّ
ّ
ردًا عـلــى رف ــع الـعـلــم ال ـك ــردي ،حــاضــا
األه ــال ــي ع ـلــى «ع ـ ــدم االن ـ ـجـ ــرار وراء
امل ــزاي ــدات الـسـيــاسـيــة ،ال ـتــي ال تهتم
بأمن املواطن واستقراره ،وتعمل على
إثــارة النعرات بني ّ
مكونات كركوك».
وط ــال ــب ال ـج ـب ــوري «املـ ـس ــؤول ــن عن
(رفـ ـ ــع ع ـل ــم ك ــردسـ ـت ــان) ب ــإن ـه ــاء ه ــذا
ّ ً
محمال
املظهر للحفاظ على األم ــن»،
إيــاهــم مـســؤولـيــة «م ــا حـصــل ومــا قد
يحصل» .وهــو ما ّ
رد عليه «االتحاد
الــوطـنــي» بالتلويح بــأنــه «عــائــد إلى
كركوك ،وسيفتتح مقاره من جديد».
وت ــزام ــن ه ــذا ال ـتــراشــق مــع اسـتـقـبــال
رئ ـيــس الـ ـ ـ ــوزراء ،عـ ــادل ع ـبــد امل ـهــدي،
أع ـض ــاء كـتـلــة «االتـ ـح ــاد» الـبــرملــانـيــة،
حـيــث أك ــد أمــام ـهــم «ح ــرص ــه الـشــديــد

على استقرار األوضاع في املحافظة،
وت ـ ــرس ـ ـي ـ ــخ حـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاي ـ ــش ب ــن
م ـكــونــات ـهــا ،واح ـ ـتـ ــرام ال ـت ـن ــوع ال ــذي
ت ـم ـت ــاز بـ ــه ك ـ ــرك ـ ــوك» .ونـ ـق ــل ال ـنــائــب
ف ــي كـتـلــة «االت ـ ـحـ ــاد» ،ج ـمــال ش ـكــور،
عــن عـبــد املـهــدي تـشــديــده عـلــى «عــدم
ال ـس ـمــاح بـتـحــريــك ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة
ض ــد املـ ـك ـ ّـون الـ ـك ــردي بـ ــأي ش ـكــل من
األشكال» ،مضيفًا أن «رئيس الوزراء
ي ـن ـت ـظ ــر قـ ـ ـ ــرار امل ـح ـك ـم ــة االتـ ـح ــادي ــة
ب ـخ ـصــوص رف ــع ع ـلــم ك ــردس ـت ــان في
ك ــرك ــوك» .وأشـ ــار إل ــى أن الــوفــد أبلغ
عبد املـهــدي أن «كــركــوك مــن املناطق
امل ـت ـن ــازع عـلـيـهــا ،وم ــا ي ـحــق لـبـغــداد
فيها يـحــق إلقـلـيــم كــردس ـتــان ...فعلم
كردستان كان مرفوعًا في كركوك منذ
عام  2003لغاية  ،2017ولم تحدث أي

دعا محافظ
كركوك المواطنين
إلى عدم االنجرار خلف
«المزايدات السياسية»

مشكلة» .وتابع أن «رفــع علم اإلقليم
فــوق مقارنا حــق لـنــا ،ولــن نـنــزل علم
كــردس ـتــان ب ــأي شـكــل م ــن األش ـك ــال».
وحذر من «انفجار الشارع الكردي في
املدينة ،ألن القوات األمنية املوجودة
ف ـي ـه ــا ت ـع ـت ـق ــل املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،وت ـس ـبــب
امل ـ ـش ـ ـكـ ــات لـ ـلـ ـف ــاح ــن وامل ـ ـ ــزارع ـ ـ ــن
األكراد في املحافظة» ،على ّ
حد قوله.
ّ
وتطرق الوفد أيضًا ،وفق شكور ،إلى
ّ
م ــا س ــم ــاه إجـ ـ ــراءات مـحــافــظ كــركــوك
وقراراته «غير القانونية» ،وكذلك إلى
مسألة النقاط الجمركية بني كركوك
و«اإلقـلـيــم» ،الفتًا إلــى أن عبد املهدي
أصــدر قــرارًا بــإزالــة هــذه النقاط «لكن
هناك اجراءات يجب أن تكتمل لتنفيذ
القرار».
(األخبار)
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◄ وفيات ►
زوجة الفقيد زكية يوسف الحربية
ابنه رئيف العريجي وعائلته
بناته حنان زوجــة شــادي خنيزير
وعائلتهما
ج ـ ـن ـ ــان زوج ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـسـ ــن ال ـح ـس ــن
وعائلتهما
س ـ ـل ـ ـمـ ــى زوج ـ ـ ـ ـ ـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ ـعـ ـب ــان
وعائلتهما
ش ـق ـي ـقــه ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن امل ـت ـقــاعــد
غـ ـس ــان رئـ ـي ــف ال ـع ــري ـج ــي زوج ـت ــه
هدى الزغزغي وعائلتهما
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه سـ ـلـ ـم ــى زوج ـ ـ ـ ــة م ـن ـيــر
مخلوف وعائلتهما
م ـ ــي زوج ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــوزي ال ـج ـع ـي ـت ــان ــي
وعائلتهما
صونيا أرملة املرحوم ولسن ديب
وعائلتهما
أبناء حميه سعيد يوسف الحربية
وعائلته
سركيس يوسف الحربية وعائلته
(في املهجر)
بـنــات حميه هــدى زوج ــة سركيس
الرهبان وعائلتهما
كليمانس زوجــة طوني فنيانوس
وعائلتهما
عمه عائلة املــرحــوم قبالن طنوس
ّ
العريجي
عـمـتــه املــربـيــة م ــاي أرم ـلــة املــرحــوم
بدوي قبشي وعائلتها
خــالــه عائلة املــرحــوم سمير نقوال
عبدو
خاالته عائلة املرحومة سارة زوجة
املرحوم مخائيل الغريب
كريمة أرملة املرحوم شفيق هاني
وعائلتها
الحزب السوري القومي االجتماعي
وعموم األهل واألنسباء في الوطن
واملهجر
يـنـعــون إلـيـكــم عـلــى رج ــاء القيامة
وال ـح ـيــاة األب ــدي ــة فـقـيــدهــم الـغــالــي
املرحوم
األمني جبران رئيف العريجي
الرئيس األسبق للحزب السوري القومي
االجتماعي
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األربعاء  9كانون الثاني  2019عن
 67عامًا ،متممًا واجباته الدينية.
سـيـحـتـفــل بــال ـصــاة ل ــراح ــة نفسه
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
الجمعة  11الجاري في كنيسة مار
يوسف ،زغرتا.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم الـجـمـعــة 11
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
ـاء
صـ ـب ــاح ــا حـ ـت ــى الـ ـس ــابـ ـع ــة مـ ـس ـ ً
وي ــوم ــي ال ـس ـبــت واألح ـ ــد  12و 13
ال ـج ــاري م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة بعد
ـاء في
ال ـظ ـهــر ح ـتــى ال ـســاب ـعــة مـ ـس ـ ً
قاعة كنيسة مار يوسف ،زغرتا.
يـحـتـفــل بــالــذبـيـحــة اإلل ـه ـيــة لــراحــة
ن ـف ـس ــه يـ ـ ــوم ال ـس ـب ــت  12الـ ـج ــاري
مساء في كنيسة
الساعة الخامسة
ً
مار يوسف ،زغرتا.

أشقاء الفقيدة العميد الركن سليم
الكالس وعائلته
ّ
الكالس وعائلته
القاضي فريد
ّ
الكالس وعائلته
املحامي جوزيف
ّ
ـاس وع ــائ ـل ـت ــه (م ــدي ــر
ج ـ ــورج ال ـ ـكـ ـ ّ
مصرف لبنان فرع زحلة)
سهام جميل ماضي أرملة العميد
الكالس وعائلتها
الركن نايف
ّ
أســافـهــا م ــاي مهنا أرم ـلــة أنــدريــه
جانجي وعائلتها
مـ ـ ـ ــاري ع ـ ـبـ ــدوش أرم ـ ـلـ ــة ع ـب ــدال ـل ــه
جانجي وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم
الغالية املرحومة
الكالس
ميشال
مريم
ّ
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم جـ ـ ـ ـ ــورج ج ـم ـيــل
جانجي (أسطفان)
الراقدة على رجاء القيامة املجيدة
يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه  8كــانــون
الـ ـث ــان ــي  2019مـ ـ ـ ــزودة بـ ــاألسـ ــرار
املقدسة.
ي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
الساعة العاشرة والنصف من قبل
ظ ـهــر الـ ـي ــوم ال ـج ـم ـعــة  11ال ـج ــاري
فــي كنيسة سـيــدة االن ـت ـقــال لـلــروم
امل ـل ـك ـي ــن الـ ـك ــاث ــولـ ـي ــك ،أت ـش ـي ـن ــاك،
األشرفية.
ثـ ــم ي ـن ـق ــل ج ـث ـم ــان ـه ــا إل ـ ــى مـسـقــط
رأسـ ـ ـه ـ ــا الـ ـف ــاكـ ـه ــة ،ب ـع ـل ـب ــك ح ـيــث
تقام صــاة وضــع البخور الساعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة والـ ـنـ ـص ــف بـ ـع ــد ال ـظ ـهــر
فـ ــي ك ـن ـي ـســة م ـ ــار ج ــرج ــس ل ـل ــروم
الكاثوليك وتوارى الثرى في مدافن
العائلة.
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الجمعة قبل
ـداء مــن الساعة العاشرة
الــدفــن ابـتـ ً
صباحًا وي ــوم السبت  12الـجــاري
في صالون كنيسة سيدة االنتقال
للروم امللكيني الكاثوليك ،أتشيناك،
ـداء م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
األش ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ابـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ً
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
مساء.
السادسة
ً
بسم الله الرحمن الرحيم
َ َّ
الن ْف ُس ْ ُال ْط َم ِئ َّن ُة ْار ِج ِعي
(يا َأ َي ُِّت َها َ َّ
َّ
َ
ْ
اضــيـ ًـة َمــر ِضــيـ ًـة َف ْاد ُخ ِلي
ِإ َلــى ربـ ِـك ر ِ
ِفي ِع َب ِادي َو ْاد ُخ ِلي َج َّن ِتي)
بمزيد من الرضا والتسليم ننعى
إليكم فقيدنا الغالي:
الفنان التشكيلي علي محمد شمس
زوجته :الفنانة التشكيلية فاطمة
الحاج
ولداه:ديمة ورامي
ش ـق ـي ـق ــاه :املـ ــرحـ ــوم ع ـب ــد الـلـطـيــف
والحاج حسني شمس
ش ـق ـي ـق ـت ــاه :ف ــاط ـم ــة زوج ـ ـ ــة حـســن
الحاج وخديجة زوجة علي محمد
الحاج
وبـهــذه املناسبة ستتلى آي ــات من
الذكر الحكيم في ذكرى الثالث يوم
السبت الواقع فيه  12كانون الثاني
 2019في حسينية بلدته الوردانية
الساعة الثانية بعد الظهر.
ُتقبل التعازي اليوم الجمعة وغدًا
الـسـبــت فــي م ـنــزل امل ــرح ــوم الشيخ
محمد الشيخ علي (عم الفقيد) في
ال ــوردان ـي ــة ويـ ــوم األحـ ــد ف ــي مـنــزل
الفقيد في الرميلة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره :آل
شمس وآل الحاج وآل بيرم
وعموم أهالي الوردانية
إنا لله وإنا إليه راجعون

◄ ذكرى ►
إنتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
السيد علي سلمان إبراهيم
إبنتاه املربية هــا إبراهيم زوجــة
العميد الـطـ ّـيــار مصطفى إبراهيم
ّ
واملربية نجال إبراهيم
جـ ـ ـ ــرت مـ ـ ــراسـ ـ ــم الـ ـ ــدفـ ـ ــن بـ ـت ــاري ــخ
 7/1/2019فـ ــي بـ ـل ــدت ــه ك ــوث ــري ــة
ّ
السياد.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ب ـي ــروت الـيــوم
الجمعة في  11الجاري في جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الرملة البيضاء ،تجاه أمن الدولة
مساء.
ما بني الساعة  3و6
ً
اآلسـ ـف ــون آل إب ــراه ـي ــم وآل كــركــي
ّ
السياد.
وأهالي بلدة كوثرية

وإنا إليه راجعون
ّإنا لله ّ
ت ـ ـصـ ــادف ي ـ ــوم األح ـ ـ ــد  13ك ــان ــون
الثاني  2019ذك ــرى م ــرور أسبوع
على وفاة املرحوم
علي هدى رمضان
زوجته غالدس رعد
أبناؤه :حسن ،طارق وتاال
أشقاؤه :د .محمود ،نبيل وحسان
أصهرته :عاصم رمضان ،عبد اإلله
جــواد ،جعفر نــور الدين املوسوي
وعائلتا املرحومني شوقي رمضان
وباسم قديح
وب ـهــذه املـنــاسـبــة األلـيـمــة ،ستتلى
آي م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـلــس
عــزاء حسيني عــن روح ــه الطاهرة
في جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء ،الساعة
العاشرة والنصف صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسـفــون :آل رمـضــان ،رعــد ،جــواد،
املـ ــوسـ ــوي ،ق ــدي ــح وعـ ـم ــوم أه ــالــي
بالط ومرجعيون.

تـصــادف غ ـدًا السبت 12/1/2019
ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام على وفــاة
املرحوم
الحاج منير أحمد حيدر قانصو
(أبو غازي)
زوج ـتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة سكنة
عبد الرؤوف شعيب
أوالده :غ ــازي ،أحـمــد ،هيثم ،علي،
حسان ،والشهيد حسني قانصو.
ب ـ ـنـ ــاتـ ــه :فـ ــاط ـ ـمـ ــة ،رن ـ ـ ـ ـ ــدا ،هـ ـيـ ـف ــاء،
وريمان.
شقيقاه :طلعت وحكمت.
شـ ـقـ ـيـ ـقـ ـت ــاه :ص ـ ـبـ ــاح واملـ ــرحـ ــومـ ــة
جواهر.
أصـ ـه ــرت ــه :إب ــراهـ ـي ــم صـ ـب ــرا ،عـلــي
شـعـيــب ،جـعـفــر تــرحـيـنــي ،وجـهــاد
شعيب.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة تـتـلــى آي ـ ــات من
ال ـ ــذك ـ ــر الـ ـحـ ـكـ ـي ــم ومـ ـجـ ـل ــس ع ـ ــزاء
ع ــن روحـ ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة ف ــي الـ ـن ــادي
الحسيني لبلدته الــدويــر ،الساعة
الثالثة من بعد الظهر.
كما تقبل التعازي في بيروت يوم
األرب ـعــاء  16/1/2019فــي جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي-
الرملة البيضاء ،من الساعة الثالثة
عصرًا وحتى السادسة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـف ــون :آل قــانـصــو ،آل شعيب،
وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي بـ ـل ــدت ــي الـ ــدويـ ــر
والشرقية.

