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أعلنت االستطالعات فوز ميركل بالمواجهة التلفزيونية مع شولتز (أ ف ب)

ألمانيا

ميركل في أفضل لحظاتها السياسية:

مناظرة ناجحة ...أبعدت
أنقرة عن «االتحاد»
حاول مارتن شولتز إحراج أنجيال ميركل في كثير من
المواضيع اإلشكالية ،مثل أزمة المهاجرين ودخول أنقرة إلى
االتحاد األوروبيّ ،
لترد ميركل بحزم جعل من المناظرة التي
جمعتها بشولتز األنجح لها منذ عام 2005
اق ـتــربــت امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة ،أنجيال
م ـ ـيـ ــركـ ــل ،مـ ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التشريعية املقبلة في  24أيلول ،بعدما
خ ــرج ــت زع ـي ـم ــة «االتـ ـ ـح ـ ــاد امل ـس ـي ـحــي
الديموقراطي» ،أول من أمس ،منتصرة
ف ــي امل ـن ــاظ ــرة الـتـلـفــزيــونـيــة بـمــواجـهــة
مـنــافـسـهــا زع ـي ــم «الـ ـح ــزب االش ـتــراك ــي
الــدي ـمــوقــراطــي» ،مــارتــن شــولـتــز ،فيما
ب ــدا ال ـطــرفــان مـتـفـقــن ب ـشــأن كـثـيــر من
املواضيع.
تلك املناظرة قد تكون حسمت مواقف
بعض الناخبني األملان بشأن الصويت
مل ـي ــرك ــل الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت أم ـ ــس سـيــاسـيــة
م ـح ـن ـك ــة ،واث ـ ـقـ ــة مـ ــن امل ــواضـ ـي ــع ال ـتــي
تـطــرحـهــا ،وم ــدرك ــة إلنـ ـج ــازات عهدها
ال ـط ــوي ــل .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ل ــم ي ـقــدم رئـيــس
الـ ـب ــرمل ــان األوروبـ ـ ـ ـ ــي الـ ـس ــاب ــق ،م ــارت ــن
ش ــولـ ـت ــز ،ط ـ ــروح ـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة ك ـث ـي ـرًا
عـمــا هــو ســائــد حــالـيــا فــي ال ـبــاد على
الصعيدين االجتماعي واالقـتـصــادي،
وه ــي الـتــي ســاهــم فــي وضـعـهــا كــل من
«االت ـ ـحـ ــاد امل ـس ـي ـحــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»
و«ال ـح ــزب االش ـتــراكــي الــديـمــوقــراطــي»
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى س ـ ـنـ ــوات مـ ــن االئـ ـت ــاف ــات
الحاكمة.
ُ
وفـ ــي االسـ ـتـ ـط ــاع ــات ،أع ـل ـن ــت مـيــركــل
ال ـف ــائ ــزة ب ــامل ــواج ـه ــة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة مع
شـ ــول ـ ـتـ ــز ،إذ وف ـ ـ ــق ص ـح ـي ـف ــة «ب ـي ـل ــد»
األملانية ،فإن استطالع قناة «آي آر دي»
الـعــامــة أظـهــر أن  55فــي املـئــة يدعمون
ميركل بعد املناظرة ،مقابل  35في املئة
ملنافسها األساسي شولتز.
ّ
وبالنسبة إلى شولتز ،شكلت املناظرة
فــرصــة الس ـت ـعــادة شعبية حــزبــه التي
انحدرت من  30في املئة في شباط إلى
 24فــي املئة فــي الــوقــت الـحــالــي .وهــزت
ع ــودة شــولـتــز إل ــى الـسـيــاســة األملــانـيــة
وتــرؤســه «االش ـتــراكــي الــديـمــوقــراطــي»
السياسة األملانية لفترة وجيزة ،لتعود
األمور وتهدأ ،وترتفع في املقابل فرص
ميركل.
يأتي ذلــك رغــم مـحــاوالت شولتز إثــارة
مواضيع حساسة ،مثل أزمة املهاجرين
الـ ـت ــي تـ ـح ــول ــت إلـ ـ ــى مـ ــوضـ ــوع ن ـق ــاش
محتدم في املناظرة ،مهاجمًا املستشارة
بسبب سياسة «ال ـبــاب املـفـتــوح» التي
اعتمدتها قبل عامني وأدخـلــت مليون
مهاجر إلــى أملــانـيــا .واعتبر شولتز أن
م ـيــركــل أخ ـف ـقــت ف ــي إدخ ــال ـه ــا شــركــاء
أملــانـيــا األوروب ـي ــن فــي الـنـقــاش بشأن

سـيــاســة الـهـجــرة .وردت مـيــركــل بأنها
لــم تـكــن تـمـلــك فــي ذل ــك ال ـحــن خ ـيــارات
واسعة وأنها لم تكن قادرة على تصور
واق ــع تـكــون فـيــه ح ــدود أملــانـيــا مغلقة.
وتابعت أنــه رغــم األخـطــاء التي وقعت
حـيـنـهــا ،فــإن ـهــا ك ــان ــت سـتـتـخــذ ال ـق ــرار
نفسه بفتح أبواب بالدها.
وفي جزء آخر من املناظرة ،أثار شولتز
ق ـض ـيــة ان ـض ـم ــام أنـ ـق ــرة إل ـ ــى االتـ ـح ــاد
األوروب ــي فــي وقــت ارتـفــع فيه منسوب
التوتر بني تركيا وأملانيا على خلفية
م ــواق ــف الــرئ ـيــس ال ـتــركــي ،رج ــب طيب
أردوغـ ـ ـ ــان ،ب ـش ــأن األح ـ ــزاب األســاس ـيــة
املشاركة في االنتخابات العامة.
وأراد شولتز تحدي ميركل بشأن قرار
حــاســم بخصوص تركيا ،فـجــاء إعــان
م ـي ــرك ــل ال ـص ــري ــح ب ـ ــأن «م ـ ــن ال ــواض ــح
أن ــه يـجــب أال تصبح تــركـيــا عـضـوًا في

أراد شولتز ّ
تحدي ميركل
بشأن دخول تركيا إلى
االتحاد األوروبي

االتـحــاد األوروبـ ــي» .وبـهــذا التصريح،
ح ـس ـمــت م ـي ــرك ــل م ـس ـت ـق ـبــل أنـ ـق ــرة فــي
املعسكر األوروبي ،إذ شرحت أنها تود
م ـنــاق ـشــة وق ــف م ـف ــاوض ــات االن ـض ـمــام
بــن بــروك ـســل وأن ـق ــرة ،وم ــع شــركــائـهــا
األوروبيني للتوصل إلى موقف مشترك
بهذا الخصوص.
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،ل ــم ي ــرق ه ــذا الـكــام
األتراك ،إذ اتهم املتحدث باسم الرئيس
ال ـت ــرك ــي ،اب ــراه ـي ــم ك ــال ــن ،الـسـيــاسـيــن
األملان أمس باالنغماس في الشعبوية.
وتابع أنها «ليست مصادفة أن رئيسنا
أردوغ ـ ــان ك ــان امل ــوض ــوع الــرئـيـســي في
املناظرة».
واستتبع موقف ميركل قول املفوضية
األوروبـ ـي ــة ،أم ــس ،إن أف ـعــال السلطات
ال ـت ــرك ـي ــة ت ـج ـعــل ان ـض ـم ــام أنـ ـق ــرة إل ــى
ً
عضوية االتحاد األوروبي مستحيال.
(األخبار)

◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الـلــه ،ننعى إليكم فقيدنا
الغالي املرحوم
املهندس السيد جمال هاشم األمني
زوجته الحاجة سناء العلي
أبناؤه :علي ،محمد وحسن
ابنته فاطمة
أش ـقــاؤه :د .غـســان (نقيب صيادلة
لبنان األسبق) زوجته دالل صالح
املهندس عدنان زوجته مريم خياط
السيد رائد زوجته تغريد جمعة
ش ـق ـي ـق ـتــاه :إلـ ـه ــام ،وهـ ـي ــام زوج ـهــا
املهندس حسني قبيسي
تقبل التعازي اليوم الثالثاء وغدًا
األربـ ـع ــاء  5و 6أي ـل ــول ال ـج ــاري في
بـ ـل ــدة ش ـ ـقـ ــراء فـ ــي مـ ـن ــزل امل ــرح ــوم
محمد رضا صالح
ويوافق نهار األربعاء ذكرى الثالث،
ف ـت ـت ـلــى آي ـ ـ ــات مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس ع ــزاء عــن روح ــه الطاهرة
َ
ف ــي حـسـيـنـيــتــي ال ــرج ــال وال ـن ـســاء
فــي ش ـقــراء عـنــد الـســاعــة الخامسة
عصرًا.
وت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت يــوم
الـجـمـعــة امل ــواف ــق  8أي ـل ــول ال ـجــاري
فــي جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي ـ ـ ـ الــرم ـلــة الـبـيـضــاء ـ ـ ـ قــرب
مركز أمن الدولة من الساعه الثالثة
ً
مساء.
حتى السابعة
اآلسفون :آل األمني ـ ـ العلي ـ ـ صالح
ـ ـ خـيــاط ـ ـ جمعة ـ ـ قبيسي وعموم
أهالي شقراء والصوانة

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
مكرم أمني الحاج (أبو امني)
زوجته السيدة منى عباس الحاج
ولـ ــداه :األس ـتــاذ أم ــن ،زوج ـتــه زينة
الياس فرحات
األستاذ عالء
أشـ ـق ــاؤه :ع ـص ـمــت ،جـ ــال ،األس ـت ــاذ
ن ـظ ـمــي (رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة امل ـج ــازي ــن
في قياس النظر في لبنان) ،نسيم،
نــزهــة زوج ــة املـهـنــدس عـيــاد محمد
علي منصور
ُصلي على جثمانه الطاهر ،ووري
ف ــي ج ـبــانــة ال ـش ـيــاح ي ــوم االث ـن ــن 4
أيلول .2017
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ف ـ ــي م ـ ـنـ ــزل وال ـ ــد
ال ـف ـق ـيــد ،ال ـغ ـب ـيــري ش ـ ــارع ع ـبــدال ـلــه
الحاج (للرجال والنساء طيلة أيام
األسبوع).
وتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
 7أي ـ ـلـ ــول فـ ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـصــص
وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ،ال ـج ـن ــاح قــرب
أمن الدولة من الساعة الثالثة حتى
السادسة عصرًا.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل الـ ـح ــاج وآل ف ــرح ــات
وأنـسـبــاؤهــم وع ـمــوم أهــالــي ساحل
املنت الجنوبي

تعلن سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بريوت عن رغبتها بطرح العقار
رقم  4553منطقة املزرعة العقارية – بريوت العائد ملكيته للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية للبيع عن طريق املزاد بواسطة الظرف املختوم
 موقع العقار :رأس النبع غرب شارع محمد الحوت وجنوب شارع عبداللهاليايف
ً
 مساحة العقار  1176م 2وفقا لسند التمليك طرح سعر املرت  5150دوالرفعىل الراغبني بالرشاء تقديم عروضهم يف مبنى السفارة اإليرانية يف بريوت
الكائن يف مح ّلة برئ حسن – القسم املايل
مالحظة :يرسي هذا العرض حتى  20أيلول املقبل
للمراجعة واإلستفسار يرجى اإلتصال عىل األرقام التالية 03752638 :السيد
أحمد سعد 01821224 ،أو 01821230

زوجها :عفيف ملحم نصار
أوالدهـ ــا :وائــل زوجـتــه مــاريــا نــادر
وعائلته
مارون
وسام
إبـنـتـهــا :س ــاره زوج ــة طــونــي توما
وعائلتها
شقيقاها :الكسندر
امل ـحــامــي رش ـيــد زوج ـت ــه ه ــدى بــاز
وعائلته
شـقـيـقــاتـهــا :بسمه أرم ـلــة املــرحــوم
الياس داغر وعائلتها
سيلفي
جاكلني أرمـلــة املــرحــوم شفيق عيد
وعائلتها
جـمــانــة زوجـ ــة الــدك ـتــور داود رعــد
وعائلتها
وعـمــوم عــائــات  :املـعـلــوف ،نصار،
ابــونــاصـيــف ،لحد ابــي ن ــادر ،نــادر،
ت ــوم ــا ،ب ــاز ،داغـ ــر ،ع ـيــد ،رعـ ــد ،عبد
النور ،بوفياض ،منذر وأنسباؤهم
ينعون فقيدتهم املرحومة
زلفا حليم املعلوف
امل ـن ـت ـق ـلــة الـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
السبت  2ايلول .2017
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء 5
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة قلب
ً
إبتداء
يسوع ،بدارو ،سامي الصلح
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قـبــل
ً
مساء.
الظهر ولغاية السادسة
أوالد الفقيدة عثمان بربير زوجته
كوزيت بيالتي وعائلته
عائلة املــرحــومــة روال بربير زوجــة
املهندس زياد جباضو
رانيا بربير زوجــة املهندس غسان
فليفل وعائلتها
ع ــائ ـل ــة ش ـق ـي ـق ـهــا امل ـ ــرح ـ ــوم جـ ــورج
أنيس غبريل
إبـنــة شقيقتها املــرحــومــة مارسيل
وليم حاوي وعائلتها
وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات ب ــربـ ـي ــر ،غ ـب ــري ــل،
ج ـبــاضــو ،فـلـيـفــل ،ب ـيــاتــي ،ح ــاوي،
أبي اللمع ،نحاس ،ذود وانسباؤهم
ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر يـنـعــون اليكم
بمزيد من الحزن واألســى فقيدتهم
الغالية املأسوف عليها املرحومة
غالدس أنيس غبريل
أرملة املرحوم حسن عثمان بربير
امل ـن ـت ـق ـلــة الـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
الجمعة الواقع فيه األول من أيلول
 2017متممة واجباتها الدينية.
لكم من بعدها طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي الـ ـث ــاث ــاء
واالرب ـع ــاء  5و 6ال ـجــاري فــي سنتر
 ،Dunesال ـطــابــق األول ،ق ــرب ABC
ف ـ ــردان ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة
بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة
ً
مساء.
الـ ــرجـ ــاء ابـ ـ ــدال االك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة دعوة خاصة
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
مل ـنــاس ـبــة م ـ ــرور أس ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
املأسوف على شبابه
العقيد بشير محمد املوسوي
ضابط املراسم في شرطة مجلس النواب
زوجته ديانا محمد املوسوي
أوالده :محمد ،واملالزم أول في قوى
األمن الداخلي نزير وميريام.
أشـقــاؤه :الدكتور جــواد (مدير كلية
الصحة العامة في البقاع سابقًا")،
املؤهل أول املتقاعد سامي ،املرحوم
املعاون أول علي.
ش ـق ـي ـق ـت ــاه :فـ ـ ــدوى زوجـ ـ ــة امل ــرح ــوم
الـ ــرائـ ــد ح ـس ــن ال ـق ـن ـط ــار وخ ــدي ـج ــة
زوجة املؤهل أحمد املوسوي.
ت ـ ـق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــازي ف ـ ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة
اإلس ــام ـي ــة لـلـتـخـصــص والـتــوجـيــه
ال ـع ـل ـمــي ـ ـ ـ ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،ق ــرب
مــديــريــة أمــن الــدولــة ،يــوم الخميس
 ٧أيـلــول مــن الــرابـعــة عـصـرًا ولغاية
ً
مساء.
السابعة
اآلسفون :آل املوسوي وعموم أهالي
النبي شيت

