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إعالنات
◄ وفيات ►

العالم

تقرير

الوفدان يتصافحان قبيل عقد االجتماع (أ ف ب)

الكوريتان تتفقان
ّ
على «نزع الفتيل»
ُ
أعيد تشغيل قناة االتصال بني
كل من كوريا الشمالية وجارتها
الجنوبية ،املتوقفة منذ أواخــر
 ،2015إذ ع ـقــد اج ـت ـمــاع ثـنــائــي
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن أمـ ـ ــس ،وذلـ ـ ــك فــي
م ـت ــاب ـع ــة ل ـن ـه ــج انـ ـفـ ـت ــاح ي ـب ــدو
أنهما قررتا االستمرار بــه ،رغم
ت ـه ــدي ــدات ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
دونالد ترامب ،األخيرة ،وتقليله
م ــنّ ش ـ ــأن «الـ ـنـ ـي ــات ال ـح ـس ـن ــة».
ومثل البلدين ،في محادثاتهما
خمسة مـنــدوبــن مــن كــل طــرف،
فـ ــي لـ ـق ــاء جـ ـ ــرت ف ـع ــال ـي ــات ــه فــي
الـقــريــة اّلـحــدوديــة بانمونجوم،
الـ ـت ــي وق ـ ـ ــع ف ـي ـه ــا ات ـ ـفـ ــاق وق ــف
إطالق النار في الحرب الكورية
(.)1953
وق ـب ـيــل ب ــدء امل ـب ــاح ـث ــات ،أص ــدر
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــي ك ـ ــوري ـ ــا
الـجـنــوبـيــة ،شــو مـيــونــغ جـيــون،
بيانًا قــال فيه إنهم «سيبذلون

تحول االجتماع
ّ
من النقاش في
األولمبياد إلى تباحث
تسهيالت متبادلة
ُ
قصاراهم في املحادثات لتكون
أولى خطواتها مشاركة الجارة
الـشـمــالـيــة ف ــي دورت ـ ــي األل ـع ــاب
األومل ـب ـي ــة ال ـش ـتــويــة ف ــي بـيــونــغ
تـ ـش ــان ــغ ،وتـ ـحـ ـس ــن الـ ـع ــاق ــات
ال ـث ـنــائ ـيــة» .وش ــدد «ش ــو» ال ــذي
تـ ـ ــرأس وف ـ ــد ب ـ ـ ــاده ،ع ـل ــى أن ـهــم
ع ـ ــازم ـ ــون عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار تـلــك
االج ـت ـمــاعــات ق ــدر اإلمـ ـك ــان .أمــا
رئـ ـي ــس وف ـ ــد ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة
ل ـل ـم ـح ــادث ــات ،ري س ـ ــون غ ــون،
فقال« :أنا هنا على أمل أن تتفق
الكوريتان على موقف مخلص»،
ّ
وت ــوق ــع أن ت ـج ــري «امل ـح ــادث ــات
على نحو جيد».
بعد انتهاء اللقاء ،أعلنت «وكالة
كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ال ــرس ـم ـي ــة»
(يــونـهــاب) ،أن وفــد بيونغ يانغ
وافـ ــق ع ـلــى إرس ـ ــال وف ــد أومل ـبــي
كبير وفــريــق تشجيع ألوملبياد
بيونغ تشانغ ،الذي تستضيفه
كــوريــا الجنوبية الشهر املقبل.
ونقلت الــوكــالــة عــن نــائــب وزيــر
الـ ــوحـ ــدة ت ـش ــون ه ـي ــه س ـيــونــغ،

قـ ــولـ ــه« :ج ـ ـ ــرى ت ـ ـبـ ــادل وج ـه ــات
الـنـظــر فــي املــواض ـيــع ال ـتــي ّ
تهم
البلدين ،وعلى رأسـهــا مشاركة
(دولـ ـ ــة) ال ـش ـمــال ف ــي األومل ـب ـيــاد
وت ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــات» ب ــن
البلدين.
ولفت تشون إلى تبادل الجانبني
مـسـ ّـودة بـيــان صحافي مشترك
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ه ـ ــذه امل ـض ــام ــن
فــي الجلسة العامة األول ــى بعد
انـ ـعـ ـق ــاد م ـح ــادث ــات ـه ـم ــا ص ـبــاح
أمـ ــس ف ــي دار الـ ـس ــام الــواق ـعــة
ف ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي مــن
ال ـح ــدود املـشـتــركــة .وأوضـ ــح أن
الــوفــد الــذي تعتزم بيونغ يانغ
ّ
يتكون من فريق أوملبي
إرساله،
وفــريــق للتشجيع وفــرقــة فنية
وأخ ـ ــرى اسـتـعــراضـيــة لــريــاضــة
التايكواندو ،إلى جانب مراقبني
ومجموعة من اإلعالميني.
ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،أوضـ ـح ــت
س ـ ـي ـ ــول أن ـ ـه ـ ــا سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدرس رفـ ــع
الـ ـعـ ـق ــوب ــات م ــؤق ـت ــا عـ ــن ك ــوري ــا
الشمالية «إذا كان ذلك ضروريًا»
لتسهيل زيارة مواطني الشمال
لحضور دورة األلعاب األوملبية
الـشـتــويــة الـشـهــر امل ـق ـبــل .كــذلــك،
اغـتـنـمــت س ـيــول ه ــذا االجـتـمــاع
لتدعو إلــى استئناف الـلـقــاءات
ب ـ ــن ال ـ ـعـ ــائـ ــات ال ـ ـتـ ــي فــرق ـت ـهــا
الحرب ،واقترحت «إقامة فعالية
ّ
لم شمل األســر املشتتة بينهما،
وعـ ـ ـق ـ ــد م ـ ـح ـ ــادث ـ ــات م ـن ـظ ـم ـتــي
الـصـلـيــب األح ـم ــر ب ــن الـبـلــديــن
للترتيب لهذا الحدث».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال وف ــد ال ـش ـمــال:
«لنقدم إلى الشعب هدية ثمينة
بمناسبة العام الـجــديــد ...يقول
املثل إن الصحبة الطيبة تطيل
الرحلة» .فيما ّ
رد الوفد الجنوبي
ً
ب ــأن «ال ـش ـعــب يــأمــل ف ـعــا رؤي ــة
الشمال والجنوب يسيران نحو
ال ـ ـسـ ــام واملـ ـص ــالـ ـح ــة» .وات ـف ــق
الـ ـج ــانـ ـب ــان أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى «ن ـ ــزع
فتيل التوتر العسكري الحالي
وإجراء محادثات عسكرية حول
امل ـس ــأل ــة» .ل ـكــن ل ــم يـتـضــح متى
س ـت ـجــري املـ ـح ــادث ــات ،م ــع أنـهــا
سـتـكــون األول ــى مــن نــوعـهــا بني
البلدين منذ .2014
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ات ـفــق ال ـب ـلــدان
ع ـ ـلـ ــى إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ــال ـخ ــط
الهاتفي العسكري املقطوع منذ
ش ـبــاط  2016م ــن أج ــل تحسني
االتـصــاالت بني جيشي البلدين
اللذين ال يــزاالن في حالة حرب
عمليًا.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

ش ـق ـيــق ال ـف ـق ـي ــدة م ـع ــال ــي ال ــوزي ــر
ميشال سليم اده وعائلته
ش ـق ـي ـق ـت ـهــا جـ ــورجـ ــن س ـل ـي ــم اده
زوجة معالي الوزير هنري طربيه
وعائلتها
وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات  :اده ،مـلـحـمــه،
ش ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــك ،ضـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــط ،طـ ــرب ـ ـيـ ــه
وأن ـس ـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن االس ــى
فقيدتهم املرحومة
سيلفي سليم اده
أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم أن ـ ـطـ ــوان يــوســف
شلينك
املـنـتـقـلــة ال ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
االحــد الواقع فيه  7كانون الثاني
 2018متممة واجباتها الدينية.
تقبل الـتـعــازي الـيــوم االرب ـعــاء 10
كــانــون الـثــانــي  2018فــي صــالــون
ك ـن ـي ـســة م ــارج ــرج ــس امل ــارونـ ـي ــة،
وس ــط ب ـيــروت اب ـت ـ ً
ـداء مــن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء .
الساعة السادسة
ال ــرج ــاء إب ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
لـلـكـنـيـســة وإع ـت ـب ــار ه ــذه الـنـشــرة
إشعارًا خاصًا

التينيه دو بيروت
ي ـن ـع ــي إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـح ــزن
واالس ــى فقيدته الغالية املــأســوف
عليها املرحومة
سيلفي سليم اده
أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم أنـ ـ ـط ـ ــوان يــوســف
شلينك
كارابيه
ت ـن ـع ــي إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـح ــزن
واالســى فقيدتها الغالية املأسوف
عليها املرحومة
سيلفي سليم اده
أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم أنـ ـ ـط ـ ــوان يــوســف
شلينك

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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انتقل إلى رحمة الله تعالى
األستاذ املربي الكبير و الشاعر األديب
ّ
الس ّيد مهدي الحكيم
ّ
ّ
نجل آية الله العلمة الحجة السيد
هاشم الحكيم (قده)
أشـقــاؤه :خطيب املنبر الحسيني
ّ
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـ ّـسـ ـي ــد عـ ـل ــي ال ـح ـك ـي ــم،
ّ
ّ
ُ
امل ــرح ــوم ال ـع ــام ــة ال ــح ــج ــة الـسـيــد
عبد ّ
الصاحب الحكيم ،واملــرحــوم
ّ
السيد عبد الحسني الحكيم
ّ
أع ـمــامــه :امل ــرح ــوم امل ـق ــدس املــرجــع
الـ ّـدي ـنــي األع ـلــى فــي زمــانــه الـسـ ّـيــد
محسن الحكيم واملــرحــوم ّ
املقدس
ّ
ال ـع ــام ــة ال ـحـ ّـجــة ال ـسـ ّـيــد مـحـمــود
الحكيم
عـقـيـلـتــه :ال ـحــاجــة سـمـيـحــة عقيل
داغر
ّ
ن ـ ـجـ ــاه :ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـ ّـسـ ـ ّـيـ ــد عـ ــادل
ّ
والدكتور عباس
ك ــريـ ـم ــات ــه :الـ ـح ــاج ــة نـ ـ ــوال زوجـ ــة
الحاج فــؤاد الــزيــن ،الحاجة سناء
زوج ـ ــة ال ــدك ـت ــور ح ـســن الـحـكـيــم،
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة س ـ ـلـ ــوى زوجـ ـ ـ ــة الـ ـح ــاج
األسـتــاذ محمود شاعر والحاجة
سكنة زوج ــة الـحــاج علي الـهــادي
ّ
بزي
ُتقبل التعازي ُ
ويقام مجلس عزاء
يوم الخميس الواقع في  ١١كانون
الثاني  ٢٠١٨من الساعة  ٢:٣٠حتى
ّ
الساعة  ٤:٣٠بعد الظهر في مجمع
اإلمام الكاظم (ع) في حي ماضي
ت ـقــام فــاتـحــة ف ــي بـنــت جـبـيــل يــوم
ال ـس ـبــت ال ـســاعــة  ٣:٠٠ف ــي مجمع
الحاج موسى عباس
ي ـقــام ي ــوم األحـ ــد ذكـ ــرى األس ـبــوع
ً
صباحا في
عند الساعة العاشرة
مـجـمــع ال ـحــاج مــوســى ع ـبــاس في
بنت جبيل
الـ ّـراضــون بقضاء الله :آل الحكيم،
آل ش ـ ــرارة ،آل داغـ ــر ،آل ال ــزي ــن ،آل
ّ
الشاعر،آل منتش ،آل بزي وعموم
أهالي بنت جبيل.
ولكم األجر والثواب
رق ــدت على رج ــاء القيامة املجيدة
املرحومة
جوديت حنا رزق
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم زخـ ـ ـي ـ ــا ي ـع ـق ــوب
محاسب
ول ــداه ــا :ج ــوزاف (مـحـتـســب مالية
كـ ـس ــروان) زوج ـت ــه مــارس ـيــل صقر
وعائلتهما
جاك زوجته ندى سابا وعائلتهما
ب ـن ــات ـه ــا :جـ ــوزفـ ــن زوج ـ ـ ــة جـ ــورج
صادر وعائلتهما
ج ـي ـه ــان زوج ـ ـ ــة بـ ـس ــام فــرن ـس ـيــس
وعائلتهما
جنان
ي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
الـ ـس ــاع ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة مـ ــن بـ ـع ــد ظـهــر
ال ـيــوم األرب ـع ــاء  10كــانــون الـثــانــي
 2018ف ـ ــي ك ـن ـي ـس ــة م ــارسـ ـمـ ـع ــان
ال ـع ـم ــودي ال ــرع ــائ ـي ــة ،غــوس ـطــا ثم
ينقل جثمانها الــى كنيسة سيدة
النجاة الوطى حيث يــوارى الثرى
في مدافن العائلة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
وغـ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـي ــس  11ال ـ ـجـ ــاري فــي
ص ـ ـ ــال ـ ـ ــون كـ ـنـ ـيـ ـس ــة مـ ــارس ـ ـم ـ ـعـ ــان
ً
إبتداء
العمودي الرعائية ،غوسطا
من الساعة العاشرة صباحًا حتى
ً
مساء.
السابعة

ب ــال ــرض ــىى وال ـت ـس ـل ـيــم ملـشـيـئـتــه
تعالى
ننعى اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
أبو ربيع
مدير املدرسة التنوخية الوطنية
سابقًا
مدير مؤسسة بيت اليتيم الدرزي
سابقًا
أوالده املهندس ربيع زوجته رنا
أبو عجرم
مازن زوجته رنا قائدبيه
بناته سحر زوجة املهندس باسم
عبد الصمد
منية
امل ـن ـت ـقــل الـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
االثنني الواقع فيه . 2018/01/08
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي االربـ ـع ــاء
والخميس  10و 11منه من الساعة
ال ـحــاديــة عـشــرة قـبــل الـظـهــر حتى
ً
مساء في قاعة آل حمزه
السادسة
االجتماعية ،عبيه ويــوم الجمعة
 12منه من الساعة الحادية عشرة
ً
مساء
قبل الظهر حتى الخامسة
في دار الطائفة الدرزية ،بيروت.
لكم من بعده طيب البقاء
الـ ـ ــراضـ ـ ــون ب ـح ـك ـمــه وقـ ـض ــائ ــه آل
حـمــزه ،آل الـنـكــدي ،آل أبــو عجرم،
آل قائدبيه ،آل عبد الصمد ،أسرة
امل ــدرس ــة الـتـنــوخـيــة الــوطـنـيــة في
عبيه ،أســرة مؤسسة بيت اليتيم
ال ـ ــدرزي ف ــي عـبـيــه وع ـم ــوم أهــالــي
بلدة عبيه.

بسم الله الرحمن الرحيم
إدارة وأفراد الهيئة التعليمية في
امل ــدرس ــة ال ـت ـنــوخ ـيــة الــوط ـن ـيــة في
عبيه
ينعون اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
"أبو ربيع"
مــديــر املــدرســة التنوخية الوطنية
سابقًا
لكم من بعده طيب البقاء
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس أمناء وإدارة
مــؤسـســة بـيــت الـيـتـيــم ال ـ ــدرزي في
عبيه
ينعون اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
"أبو ربيع"
مدير مؤسسة بيت اليتيم الــدرزي
سابقًا
لكم من بعده طيب البقاء

