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إعالنات

العالم

◄ وفيات ►
انتقل الى رحمة الله تعالى املرحوم
عبدالله حسن جعفر
وال ــده املــرحــوم الـحــاج حسن جعفر
(ابو تامر)
زوجـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ــده ال ـ ـحـ ــاجـ ــة كــام ـي ـل ـيــا
سليمان
زوجته جهان حسن قاسم
اشقاؤه :تامر ومحمد
شـقـيـقــاتــه :شــاهـيـنــاز زوج ــة رشـيــد
جعفر
زينة زوجة كافن روبت
رنوى زوجة الحاج حسن حمود
لينا
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت غ ـدًا
االربـعــاء  7شباط في اوتيل Dunes
_ verdun
 Beirut ball roomمن الساعة الثالثة
ً
مساء.
حتى السادسة

تقرير

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

ً
«اعتبر ماكرون قرار تشكيل حكومة جديدة بقيادة ميركل «نبأ سارًا ألوروبا

ميركل تستعد لواليتها الرابعة
 ...وسط ارتياح أوروبي
بعد قبول «الحزب االشتراكي الديمقراطي» دخول
نسخة جديدة من التحالف مع «التحالفّ المسيحي»
بقيادة أنجيال ميركل ،تستعد األخيرة لتولي منصب
المستشارة األلمانية لوالية رابعة ،حيث سيتم انتخابها
أواسط الشهر الجاري ،وسط ارتياح أوروبي عام
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــارع م ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــات ت ـش ـك ـي ــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـج ــدي ــدة،
م ـن ــذ أول م ــن أم ـ ــس ،ب ـع ــد إع ــان
«الحزب االشتراكي الديمقراطي»
نتيجة الـتـصــويــت ـ ـ االيـجــابـيــة ـ
الــداخ ـلــي بـشــأن دخــولـهــم نسخة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـت ـحــالــف م ــع حــزب
ميركل «املحافظ» .وبعد أسابيع
م ــن املـ ـف ــاوض ــات الـ ـش ــاق ــة ،واف ــق
االش ـتــراك ـيــون ـ ـ ثــانــي أكـبــر حــزب
في أملانيا ـ على التمديد لالئتالف
الـكـبـيــر املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ،منهيًا
ب ــذل ــك أزمـ ـ ــة س ـيــاس ـيــة شـهــدتـهــا
البالد منذ االنتخابات التي جرت
في أيلول املاضي.
وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة ت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا ائـ ـ ـت ـ ــاف ـ ــا
ح ـكــوم ـيــا ج ــدي ـدًا ل ــوالي ــة راب ـع ــة،
وع ــدت املـسـتـشــارة األملــان ـيــة بــأن
ح ـك ــوم ـت ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــدة «س ـت ـب ــدأ
ال ـع ـمــل ســري ـعــا وسـتـعـطــي دفـعــا
ق ــوي ــا ألوروبـ ـ ـ ــا» .وق ــال ــت مـيــركــل
فــي بـيــان أمــس« ،بـعــد نحو ستة
أش ـه ــر م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات ،ال ـنــاس
ينتظرون حصول شيء ما اآلن»،
مـضـيـفــة« :ن ـحــن ن ــرى أن أوروب ــا
تــواجــه تحديات ،وأن دفعًا قويًا
من أملانيا ،إلى جانب دفع فرنسا
والـ ـ ـ ـ ـ ــدول األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ضـ ـ ـ ـ ــروري»،
فـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
امل ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـت ــاج إل ــى
ـام ،م ــن ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــة
اهـ ـتـ ـم ـ ٍ
إل ـ ــى الـ ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة .ول ـف ـتــت
مـيــركــل إل ــى أن كــل ذل ــك «يتطلب
م ـنــا أن ن ـبــدأ ال ـع ـمــل ب ـســرعــة في
الحكومة».

فــي غـضــون ذلــك ،اقـتــرح الرئيس
األملاني ،فرانك فالتر شتاينماير،
ع ـلــى ال ـب ــرمل ــان األمل ــان ــي انـتـخــاب
ميركل مستشارة للبالد لوالية
راب ـع ــة .وف ــي ب ـيــان أم ــس ،أعلنت
الـ ــرئـ ــاسـ ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أنـ ـ ــه «وف ـ ــق
ال ــدسـ ـت ــور ،ال ــرئ ـي ــس االتـ ـح ــادي
اق ـتــرح عـلــى ال ـبــرملــان فــي خطاب
الـ ـي ــوم (أمـ ـ ــس) ان ـت ـخ ــاب أنـجـيــا
م ـي ــرك ــل م ـس ـت ـش ــارة اتـ ـح ــادي ــة».
وت ــاب ــع ال ـب ـيــان« :ي ـح ــدد الـبــرملــان

حكومة مستقرة
في ألمانيا هي
«ضمان لتطور أوروبا»

مـ ــوعـ ــد انـ ـتـ ـخ ــاب املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة».
ووفــق الدستور األملــانــي ،يقترح
رئيس البالد على البرملان زعيم
األغلبية أو األكـثــريــة البرملانية،
النتخابه مستشارًا للبالد ،حال
ن ـ ـجـ ــاحـ ــه فـ ـ ــي تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ح ـك ــوم ــة
جديدة.
كذلك ،كان رئيس الكتلة البرملانية
لالتحاد املسيحي ،فولكر كاودر،
قـ ــد أعـ ـل ــن أن ـ ــه اتـ ـف ــق مـ ــع رئ ـي ـســة
الـكـتـلــة ال ـبــرملــان ـيــة لــاشـتــراكـيــن

الــدي ـم ـقــراط ـيــن ،ان ــدري ــا نــالـيــس،
عـلــى انـتـخــاب مـيــركــل مستشارة
للبالد يوم  14آذار الجاري.
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وبـ ـع ــد إعـ ـ ــان ن ـتــائــج
ّ
اسـتـفـتــاء االش ـتــراك ـيــن ،تنفست
دول وش ـ ـ ـخ ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــات أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الصعداء ،إذ إن حكومة مستقرة
ف ــي أملــان ـيــا ه ــي «ض ـم ــان لـتـطــور
أوروبـ ـ ـ ــا» ،فـيـمــا اع ـت ـبــر الــرئـيــس
ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون،
وهـ ـ ــو ال ـح ـل ـي ــف االس ـت ــرات ـي ـج ــي
ً
لـ ـ ـب ـ ــرل ـ ــن ،ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث «ن ـ ـ ـبـ ـ ــأ سـ ـ ــارًا
ألوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا» .وأك ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـي ـ ــان ق ـصــر
اإلل ـ ـ ـيـ ـ ــزيـ ـ ــه ،أول مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن
«فرنسا وأملانيا يـ ّ
ـودان التعاون
من أجل اإلعداد ملبادرات جديدة
لــأســابـيــع املقبلة واملـضــي قدمًا
في املشروع األوروبي».
م ــن ج ـه ـت ـهــاّ ،
رحـ ـب ــت امل ـفــوض ـيــة
األوروب ـ ـيـ ــة بـ ـق ــرار االش ـت ــراك ـي ــن،
وكـتــب مـفــوض ش ــؤون االقتصاد
بيير موسكوفيجي ،في تغريدة
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوق ـ ــع «تـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــر»« :اآلن
تستطيع أملانيا أن تعمل من أجل
تقوية أوروبا».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ن ــاش ــد رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ،تـ ـش ــارل ــز م ـي ـش ـيــل،
الـحـكــومــة االت ـحــاديــة املستقبلية
في برلني «اإلسراع على املستوى
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» .وق ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان:
«إنني على اقتناع بــأن الحكومة
االت ـح ــادي ــة يـمـكــن أن ت ـك ــون قــوة
داف ـ ـعـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي»،
مـشــددًا بقوله« :ليس هناك وقت
ل ـف ـقــده» .ول ـفــت ت ـشــارلــز ،أول من
أمس ،إلى ضرورة «تحقيق أوجه
تـقــدم فــي قضايا الهجرة واألمــن
وتـ ـع ــزي ــز االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع دول االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبي األخرى».
(األخبار ،أ ف ب)

َت ُّ
قب ْل تعازي
ُ
َ
تقبل التعازي بالفقيد املرحوم
أمني محمد منصور
(الرئيس السابق لبلدية مشغرة)
(نائب املدير العام
لبنك بيروت الرياض سابقًا)

أرملته :إيمان العمادي
ابنه :أمني
بـنــاتــه :مــاريــان زوج ــة جـمــال حسن
 األسـ ـت ــاذة م ــي  -ال ــدك ـت ــورة ف ــرح -كلثوم
وال ــدت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
مرعي
أشقاؤه :املرحوم مأمون  -إبراهيم -
أسامة  -املهندس علي
شقيقته :رابـحــة زوجــة الـحــاج أمني
عاصي
ويومي الثالثاء واألربعاء /3/ 7 - 6
 2018من الساعة الرابعة بعد الظهر
حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء فــي (جمعية
ال ـت ـخ ـصــص ال ـع ـل ـمــي قـ ــرب خـطـيــب
وعلمي).
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
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آل بيضون وخليل وهاشم وفخري ورونغتا وصفي الدين
Tribonian Law Advisors
Johns Hopkins Department of Neurosurgery
The Institute for Higher Learning

ينعون مبزيد من الرىض والتسليم بقضاء الله وقدره املرحوم بإذن الله تعاىل فقيدنا الغايل

الدكتور حسني بيضون

والده :املرحوم الحاج محمد عيل يوسف بيضون
والدته :املرحومة الحاجة خديجة بيضون
زوجته :نجوى السيد أيوب خليل
أوالده :املحامية رندىل زوجة السيد عيل هاشم
الدكتور عيل وزوجته الدكتورة كارول فخري
املحامية ميسون زوجة املحامي أنكور رونغتا
الدكتور محمد وزوجته املحامية سلمى صفي الدين
أشقاؤه :املرحومون يوسف وحبيب وأحمد وحسن
شقيقاته :فدوى زوجة السيد عباس سلامن ،نعامت زوجة السيد عيل شامي
شقيقات زوجته :الدكتورة سلوى زوجة الدكتور عامد األمني ،املرحومة فاطمة زوجة
السيد مصطفى الدندشيل املحامية برشى خليل ،لبنى زوجة السيد حسني طاهر

يصىل عىل جثامنه الطاهر ظهر يوم األربعاء الواقع فيه  7آذار  2018يف بلدته
بنت جبيل حيث يوارى الرثى وتقبل بعدها التعازي( .تنطلق الجنازة من
خلدة (بن معتوق) عند الساعة الثامنة صباحاً) ويستمر تقبل التعازي يف
بريوت يوم الجمعة الواقع فيه  9آذار  ،2018من الساعة الثالثة بعد الظهر
لغاية الساعة الثامنة مسا ًء يف أوتيل .Four Seasons
الراضون بقضاء الله وقدره :آل بيضون وخليل وهاشم وفخري ورونغتا
وصفي الدين وسلامن وشامي واألمني والدندشيل وطاهر

