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◄ وفيات ►

ماي :نعمل من أجل التوصل إلى أفضل اتفاق تجاري مع «االتحاد» (أ ف ب)

الـبــاد مــن االتـحــاد األوروب ــي مــن أجل
صالح الشعب البريطاني» ،مضيفة أن
«ما نفعله هو أننا نسعى إلى التوصل
إلــى أفـضــل اتـفــاق للشعب البريطاني

ّ
يخص االنسحاب مــن االتحاد
فــي مــا
األوروبي ...أنا واثقة من أننا سنتمكن
من التوصل إلى اتفاق جيد».
وت ـ ـع ـ ـهـ ــدت م ـ ـ ــاي ب ــأنـ ـه ــا «س ـت ـق ـض ــي

ع ـ ـلـ ــى م ـ ـخ ـ ـل ـ ـفـ ــات ال ـ ـبـ ــاس ـ ـت ـ ـيـ ــك غ ـي ــر
الضرورية بحلول عــام  ،»2042وذلك
فــي إط ــار «خ ـطــة عـمــل وط ـن ـيــة» تــأمــل
أن ت ـظ ـه ــر أن ح ـكــوم ـت ـهــا ت ـه ـت ــم بـمــا
ه ــو أك ـثــر م ــن االن ـف ـصــال ع ــن االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وب ــالـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن ج ـ ــدول
أعـمــال بيئي جــديــد ،تتطلع مــاي إلى
ت ـج ــاوز االن ـق ـســامــات ب ـشــأن ال ـخــروج
م ـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي وف ـض ــائ ــح
وان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ل ـ ــم ُتـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـدرس ب ـع ـن ــاي ــة،
وتـسـعــى إل ــى تــوسـيــع ن ـطــاق التأييد
لحزب املحافظني الذي تترأسه.
وبينما كان هناك ترحيب باإلجراء ات
ال ـتــي أعـلـنـتـهــا ،وه ــي «ت ـمــديــد العمل
بتحصيل خمسة بنسات من العمالء
عـ ــن كـ ــل ك ـي ــس ب ــاس ـت ـي ـك ــي ال يـمـكــن
استخدامه ســوى مــرة واحــدة ليشمل
كـ ــل مـ ـت ــاج ــر الـ ـتـ ـج ــزئ ــة وت ـخ ـص ـيــص
مـ ـم ــرات ب ــامل ـت ــاج ــر ال ـك ـب ـي ــرة لـلـطـعــام
غ ـيــر امل ـغ ـلــف وزراع ـ ـ ــة غ ــاب ــة شـمــالـيــة
جديدة» ،إال أن بعض النواب قالوا إن
اإلجراء ات «غير كافية».
وق ــال ــت رئ ـي ـســة الـ ـ ـ ــوزراء ،أمـ ــس ،أم ــام
جـمـهــور فــي غ ــرب ل ـنــدن ،إن «حــزبـهــا
ي ـق ــدم ت ـع ـه ـدًا م ـهـ ّـمــا بــال ـع ـمــل ع ـلــى أن
يصبح جيلنا أول جيل يترك البيئة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ف ـ ــي حـ ــالـ ــة أف ـ ـضـ ــل م ـمــا
وجدناها عليها» .في املقابل ،وصفت
رئ ـي ـســة «حـ ــزب ال ـخ ـض ــر» ،ك ــاروالي ــن
لــوكــاس ،اإلجـ ــراء ات بأنها «مبهمة»،
ً
ق ــائـ ـل ــة إنـ ـه ــا «لـ ـيـ ـس ــت ح ـ ـلـ ــوال جـ ــادة
ومستدامة على املدى البعيد».
(األخبار ،أ ف ب)

بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
أبو ربيع
مدير املدرسة التنوخية الوطنية
سابقًا
مدير مؤسسة بيت اليتيم الدرزي
سابقًا
زوجته املربية الفاضلة املرحومة
نهى محمود حمزه
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
تقبل الـتـعــازي ال ـيــوم الجمعة 12
م ـنــه م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
ً
مساء
قبل الظهر حتى الخامسة
في دار الطائفة الدرزية ،بيروت.
لكم من بعده طيب البقاء
ال ـ ــراض 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.

◄ذكرى أسبوع ►
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس املطمئنة إرجعي
إلى ربك راضية مرضية
ف ــادخـ ـل ــي فـ ــي ع ـ ـبـ ــادي وادخـ ـل ــي
جنتي.
صدق الله العلي العظيم
ت ـصــادف ن ـهــار األح ــد ال ــواق ــع فيه
 2018/1/14ذك ــرى م ــرور أسبوع
ع ـ ـلـ ــى وفـ ـ ـ ـ ــاة فـ ـقـ ـي ــدتـ ـن ــا الـ ـغ ــالـ ـي ــة
املرحومة
الحاجة بسيمة عبد املجيد كالكش
زوجة الحاج أحمد بهيج جابر
(أبو وفيق)
أبـنــاؤهــا :املهندس وفـيــق ،حسني،
علي ،إبراهيم واملربية فاطمة.
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤهـ ـ ــا :امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
ك ــاك ــش ،امل ــرح ــوم ي ـح ـيــى ،زكــريــا
وعلي.
صهرها :علي عبد األمير ارطيل.
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
الـ ـط ــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومجلس عزاء في حسينية بلدتها
ميفدون الساعة العاشرة صباحًا.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه اآلس ـف ــون:
آل جابر ،كالكش ،ارطـيــل ،وعموم
أه ــال ــي بـلــدتــي م ـي ـفــدون وقــاعـقـيــة
الجسر.

تقرير

بوتين :الداهية كيم ربح الجولة!
تعليق على األوضاع المستجدة في شبه الجزيرة الكورية ،وصف فالديمير بوتين ،كيم
في
ٍ
جونغ أون ،بأنه «فاز بالمواجهة مع كوريا الجنوبية والغرب بشأن برنامجيه النووي والصاروخي،
وحقق هدفه االستراتيجي» .بدورها تواصل واشنطن استعداداتها لبحث الجهود الديبلوماسية
لقاء على المستوى الوزاري في كندا األسبوع المقبل
الكورية ،في ٍ
وص ــف الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ،فــاديـمـيــر
بــوتــن ،نظيره الـكــوري الشمالي ،كيم
جونغ أون ،بـ«الداهية والناضج الذي
ربــح هــذه الـجــولــة» .وفــي تعليق على
األوض ــاع فــي شبه الـجــزيــرة الـكــوريــة،
قال إن كيم «حقق هدفه االستراتيجي:
ل ــدي ــه ش ـح ـنــة نـ ــوويـ ــة ،ل ــدي ــه صـ ــاروخ
بعيد امل ــدى ـ ـ حتى  13ألــف كيلومتر،
قــادر على الــوصــول إلــى أيــة نقطة من
الكرة األرضية ،أو بأي حال ـ أي نقطة
على أرض عدوه املحتمل».
لقاء مع صحفيني
ولفت بوتني خالل ٍ
روس ،أمس ،إلى أن «كوريا الشمالية
ط ــورت ص ــواري ــخ ق ــوي ــة ،لـكـنـهــا تــريــد
اآلن ت ـه ــدئ ــة األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
«ال ي ـم ـكــن ح ــل األزم ـ ـ ــة إال م ــن خ ــال
املحادثات».
وب ـعــد اج ـت ـمــاع وف ــدي ال ـكــوري ـتــن في
 9كــانــون الـثــانــي ال ـج ــاري ،ق ــال مكتب
رئيس كوريا الجنوبية ،مون جاي إن،
إن الرئيس الصيني ،شي جني بينغ،
ّ
رحـ ــب بــالـتـقــدم األخ ـي ــر الـ ــذي أحــرزتــه
املحادثات ،وذلك خالل مكاملة هاتفية
م ــع األول .وأعـ ـل ــن ال ـب ـيــت األزرق في
ـان ل ــه ،أن ــه خــال
س ـي ــول ،أم ــس ف ــي ب ـي ـ
املكاملة التي استمرت ٍ 30دقيقةّ ،
عبر
شــي عــن مساندته ملــوقــف مــون مــن أن
«التقدم فــي املـحــادثــات الكورية يجب
أن يـسـيــر ب ــال ـت ــوازي م ــع ن ــزع الـســاح
ال ـنــووي مــن شبه ال ـجــزيــرة» .وأضــاف
الـبـيــان« :اتـفــق الــرئـيـســان على تعزيز
االتصاالت االستراتيجية والتعاون».
ك ــذل ــك ،رح ـ ــب م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ــدول ــي
ب ــامل ـح ــادث ــات ،م ـعــربــا ع ــن أم ـلــه ف ــي أن
ت ـم ـه ــد ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة الـ ـط ــري ــق أمـ ــام
جـعــل شـبــه ال ـجــزيــرة ال ـكــوريــة خالية
م ــن الـ ـس ــاح ال ـ ـنـ ــووي .وق ـ ــال م ـن ــدوب
كازاخستان لدى األمم املتحدة ،خيرت
عـمــروف ،ال ــذي تتولى ب ــاده الرئاسة
ـح
الـشـهــريــة ملـجـلــس األمـ ــن ف ــي تـصــريـ ٍ
أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن «م ـ ـج ـ ـلـ ــس األمـ ـ ـ ـ ــن ي ــرح ــب
بــال ـخ ـطــوات واالتـ ـص ــاالت ال ـتــي جــرت

سيستمر لقاء
فانكوفر «ضد سالح
كوريا» يومين

بني سيول وبيونغ يانغ» ،وهو األمر
ال ــذي أك ــده السفير الـســويــدي ،أولــوف
سكوغ ،أيضًا.
ُي ــذك ــر أن الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دونــالــد
تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،أع ـ ـلـ ــن أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،أن ــه
«منفتح بشروط على إجراء مباحثات
مباشرة بني الواليات املتحدة وكوريا
الشمالية ،وذلك خالل محادثة هاتفية
بينه وبني نظيره الكوري الجنوبي».
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،قـ ــالـ ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة

األميركية إن الوزير ريكس تيلرسون،
سـيـحـضــر اج ـت ـمــاعــا ل ـع ــدد م ــن وزراء
ال ـخــارج ـيــة ف ــي ك ـنــدا األس ـب ــوع املقبل
لبحث الجهود الدبلوماسية الخاصة
ب ـش ـبــه الـ ـج ــزي ــرة الـ ـك ــوري ــة .وأض ــاف ــت
بيان أن «كندا ستستضيف
الوزارة في
ٍ
ل ـقــاء فــانـكــوفــر ل ـ ــوزراء الـخــارجـيــة عن
األم ــن واالس ـت ـق ــرار فــي شـبــه الـجــزيــرة
الكورية» ،مشيرة إلــى أنــه سيبدأ يوم
االثنني ويستمر حتى األربعاء.
وذكـ ـ ــر ال ـب ـي ــان أن ال ـلـ ـق ــاء «س ـت ـش ــارك
ف ـيــه دول م ــن مـخـتـلــف أن ـح ــاء الـعــالــم
إلظـهــار التضامن الــدولــي ضــد برامج
كــوريــا الشمالية (لألسلحة) النووية
والصواريخ الباليستية ،وهي برامج
خ ـط ـيــرة وغ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة» .وأض ــاف ــت
الـ ـ ـ ــوزارة أن وزي ـ ــر ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي،
ج ـي ـم ــس م ــاتـ ـي ــس ،س ـي ـح ـضــر م ــأدب ــة
ع ـش ــاء ف ــي اف ـت ـتــاح االج ـت ـم ــاع ــات يــوم
االثنني املقبل.
(األخبار ،رويترز)

بوتين :ال يمكن حل األزمة إال من خالل المحادثات (أ ف ب)

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
بسم الله الرحمن الرحيم
تتق ـ ـ ّـدم
جمعية املبرات الخيرية ومستشفى
بهمن
بــأحـ ّـر الـتـعــازي وأص ــدق املــواســاة
بوفاة
رجل الخير والعمل الصالح
الحاج عبد الحسني بهمن
وفـ ــي هـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة سـ ــوف تـقـيــم
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة مـ ـجـ ـل ــس فـ ــات ـ ـحـ ــة عــن
روح ــه ال ـطــاهــرة ,فــي قــاعــة السيدة
الـ ـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ـ ــراء(ع) -مـ ـسـ ـج ــد اإلمـ ــامـ ــن
ال ـح ـس ـن ــن(ع)-ح ــارة ح ــري ــك ,وذل ــك
مــن الـســاعــة الـثــانـيــة حـتــى الــرابـعــة
والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــف م ـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد ظ ـ ـهـ ــر يـ ــوم
ال ـج ـم ـع ــة ,ف ــي  12ك ــان ــون ال ـثــانــي
2018م .امل ــواف ــق لـ ــ 25ربـيــع الـثــانــي
1439هـ
ّ
يتغمد
ســائـلــن ال ـع ـلـ ّـي ال ـقــديــر أن
الفقيد الكبير بواسع رحمته
ورض ــوان ــه وأن يـلـهــم أه ـلــه وذوي ــه
ّومحبيه ّالصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

ذكرى أسبوع
ي ـصــادف ي ــوم الـجـمـعــة الــواقــع فيه
 12كانون الثاني  2018م املوافق 24
ربيع اآلخر  1439هـ ـ
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد الحلباوي (أبو ربيع)

حرمه الحاجة إبتسام رعد
ولداه :الحاج ربيع  -الدكتور علي
أشقاؤه :الحاج عباس  -الحاج علي
 الحاج عبدالله  -الحاج حسنأصهرته :السيد محمد املوسوي -
السيد طارق املوسوي
السيد حمزة املوسوي
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آي ــات مــن الــذكــر الحكيم عــن روحــه
الـ ـط ــاه ــرة فـ ــي م ـج ـم ــع امل ـج ـت ـب ــى -
ال ـســان تـيــريــز مــن الـســاعــة الثانية
بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة
عصرًا ،ويقام مجلس عزاء حسيني
مــن الـســاعــة الــرابـعــة حـتــى الــرابـعــة
والنصف.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله :آل الحلباوي
 آل رع ــد  -آل امل ــوس ــوي  -آل شكروعموم أهالي بلدة النبي شيت

يـصــادف نـهــار الجمعة الــواقــع في
١٢/١/٢٠١٨
ذكرى اسبوع املرحوم
بسام كرم املقداد
اوالده :سعد وعلي
بناته :الصيادلة ابتسام وديما
زوجته:املحامية زبيدة املقداد
اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤه  :ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــور
م ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد،رضـ ـ ـ ـ ــوان،الـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــور
داه ـ ــج،رم ـ ــزي ،ه ـي ـثــم وامل ــرح ــوم ــان
عدنان وعلي
شقيقاته:ابتسام ورلى
بهذه املناسبة األليمة ستتلى آية
م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم ع ــن روح ـ ــه في
حسينية البرجاوي  -بئر حسن من
الساعة الثانية حتى الثالثة بعد
الظهر.

