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◄ وفيات ►

تفكيكها؟

بسم الله الرحمن الرحيم
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بقضاء الله وقدره ننعى اليكم فقيد
الشباب الغالي املرحوم
علي نزار الزغبي
والدته الحاجة وفاء سالم
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــاتـ ــه :مـ ـ ـن ـ ــى زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة ط ـ ــال
شحيتلي ،منال ،مهى زوجــة عامر
الـ ـ ــدنـ ـ ــا ،ن ـع ـم ــت زوجـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ــزار ع ـبــد
الرحمن الزغبي ،ريان
أعمامه :علي ،املرحوم عبد الرحمن،
حسن ،حسني ،محمد وأسعد مهدي
الزغبي.
ووري جـثـمــانــه الـطــاهــر ال ـثــرى في
بلدته شمسطار يوم الثالثاء الواقع
في  ٢٧حزيران
تقبل الـتـعــازي فــي مـنــزل وال ــده في
شمسطار طيلة أيام األسبوع حتى
ي ــوم األح ـ ــد ،ويـ ــوم االث ـن ــن ال ــواق ــع
فـ ـي ــه  ٣ت ـ ـمـ ــوز  ٢٠١٧مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الثالثة حتى السابعة فــي جمعية
التخصص والتوجيه العلمي قرب
مقر عام أمن الدولة بيروت.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء.

◄ مبوب ►
الصورة الجميلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ال تلغي أزمات أوروبا وواقعها (أ ف ب)

اق ـت ــراح يـسـتـهــدف بــالــدرجــة األول ــى
االس ـت ـث ـم ــارات الـصـيـنـيــة والـعـمــالــة
م ــن ش ــرق ووسـ ــط أوروبـ ـ ــا .ويـصــف
مـ ــاكـ ــرون األم ـ ــر م ــن ب ــروك ـس ــل بــأنــه
تـ ـف ــادي ت ـعــريــض أوروب ـ ـ ــا مل ــا أطـلــق
عليه تسمية «فوضى العوملة».
ال مـ ـ ــوقـ ـ ــف رس ـ ـم ـ ـيـ ــا واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا م ــن
ج ـهــة ال ـشــريــك األمل ــان ــي ب ـعــد ،حـيــال
طروحات ماكرون .إال أن مدير البنك
امل ــرك ــزي األمل ــان ــي ،جـنــس واي ــدم ــان،
لـ ـي ــس م ـع ـج ـب ــا ب ـخ ـط ـت ــه امل ـت ـع ـل ـق ــة
بمنطقة ال ـي ــورو ،وال ـتــي يعارضها
امل ـحــاف ـظــون األمل ـ ــان .وق ــال واي ــدم ــان
فـ ــي ح ــدي ــث إلـ ـ ــى «ب ــول ـي ـت ـي ـك ــو» إن
م ــا ي ـق ـتــرحــه م ــاك ــرون م ــن «تـجـمـيــع
ملــوارد منطقة ال ـيــورو ...هي مقاربة
خ ـ ــاطـ ـ ـئ ـ ــة ...ه ـ ـ ــذا سـ ـيـ ـع ـ ّـق ــد م ـش ــاك ــل
يحلها».
أوروبا ولن ّ
ك ــذل ــك ،ف ــإن م ـب ــادرات ــه ع ــن ال ـت ـجــارة
ومـ ــراق ـ ـبـ ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـ ـخ ــارج ــي
ه ـ ــي ط ـ ــروح ـ ــات ُيـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـيـ ـه ــا فــي
أوروبـ ــا عـلــى أن ـهــا «فــرنـسـيــة جــدًا»
وال إج ـم ــاع أوروبـ ـي ــا ع ـل ـي ـهــا ،وفــق
«فاينانشل تايمز» ،ليكون ماكرون
مـجــرد «مـســؤول فرنسي آخــر لديه
ميول تدخلية وحاجة لالستجابة
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوط الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوي ـ ـ ــة فـ ــي
الــداخــل» .وفــي الـسـيــاق نفسه ،رأى
االقتصادي األملاني هانز ـ فيرنير
سـ ـ ــن ،فـ ــي مـ ـق ــال فـ ــي «ب ــروج ـي ـك ــت
سـ ـيـ ـن ــديـ ـك ــاي ــت» ،أن ال ـ ــداف ـ ــع وراء
م ــا ي ـق ـت ــرح ــه مـ ــاكـ ــرون ع ــن مـنـطـقــة
الـيــورو ما هو إال لدعم «االقتصاد
املـ ـحـ ـل ــي عـ ـل ــى حـ ـس ــاب اآلخ ـ ــري ـ ــن».
فستعمق
نفذت
ّ
وهذه املبادرات إذا ّ
ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق أك ـ ـثـ ــر ب ـ ــن دول الـ ـشـ ـم ــال
والغرب األوروبية ،وفق سني ،الذي
اع ـت ـب ــر ط ــروح ــات ف ــرن ـس ــا «وص ـف ــة
لتفكيك االتحاد األوروبــي» .وأشار
االق ـت ـصــادي األمل ــان ــي كــذلــك إل ــى أن
امل ــواف ـق ــة األمل ــان ـي ــة ع ـلــى اق ـتــراحــات
ماكرون ليست سهلة.
من جهته ،رأى وزير املالية اليوناني
ال ـســابــق يــان ـيــس ف ــاروف ــاك ـي ــس ،في
مـ ـق ــال فـ ــي ال ـص ـح ـي ـف ــة ن ـف ـس ـه ــا ،أن
اق ـت ــراح ــات م ــاك ــرون سـيــاسـيــة ولــن
تقبل بها أملانيا ،مضيفًا أن انهيار
ّ
منطقة اليورو سيصبح حتميًا بعد
فشلها .وأش ــار إلــى أن أزمــة منطقة
الـ ـ ـي ـ ــورو ال ـن ــاب ـع ــة مـ ــن م ـغ ــال ـط ــة أن
اتـحــادًا ماليًا قــد يتطور إلــى اتحاد
س ـي ــاس ــي ،تـتـبـعـهــا م ـغــال ـطــة أخ ــرى
اليوم تهدد اليورو ،وهي أنه يمكن
«ت ـط ــوي ــر» مـنـطـقــة الـ ـي ــورو الت ـحــاد

ف ـ ــدرال ـ ــي ،وه ـ ــو أم ـ ــر إذا مـ ــا حـصــل
فسيكون آخــر فرصة إلنـقــاذ «حلم»
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى اتـ ـ ـح ـ ــاد أوروب ـ ـ ـ ــي
«جيد».
«زلزال» الداخل
وص ـ ــف م ـ ــاك ـ ــرون بـ ـل ــده ب ــأن ــه «ب ـلــد
الـ ـ ـث ـ ــورة» ،ولـ ـع ــل هـ ــذا ال ــوص ــف هــو
ّ
مــا يشكل أكبر تحدياته املقبلة في
الداخل؛ فالرئيس الذي استمد ثقته
وقوته وسعيه إلــى تغيير املشروع
األوروبـ ـ ـ ــي م ــن ال ـش ـع ــب ،ق ــد يـخـســر
هذه الثقة عند أول استحقاق ،وهو
املتعلق بتعديل قانون العمل الذي
ال ي ـح ـظــى ب ــال ـق ـب ــول م ــن ال ـن ـقــابــات
ال ـع ـمــال ـيــة ف ــي ف ــرن ـس ــا .وت ـع ــدي ــات
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـعـ ـم ــل ي ـن ـت ـظ ــره ــا األمل ـ ــان
واألوروبـ ـ ـي ـ ــون بـ ـش ــدة ،ان ـط ــاق ــا مــن
مـ ـع ــادل ــة أن «مـ ـ ــاكـ ـ ــرون لـ ــن يـصـلــح
أوال»،
أوروب ــا مــا لــم يصلح فــرنـســا ً
وف ــق أح ــد امل ـســؤولــن ف ــي بــروكـســل
لـ «فايننشال تايمز».
وتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ّـدد ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
بـ ــإضـ ــرابـ ــات وت ـ ـظـ ــاهـ ــرات فـ ــي ح ــال
إصدار التعديالت .وذكرت صحيفة
«لـيـبــراسـيــون» الـفــرنـسـيــة ،فــي وقــت
سابق ،أن التعديالت التي ستضاف
إل ــى ال ـقــانــون تـتـضـمــن مـنــح مــرونــة
غ ـيــر مـسـبــوقــة ع ـلــى ال ـقــواعــد داخ ــل
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،واص ـ ـف ـ ــة أث ـ ــره ـ ــا ع ـلــى
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع بـ ــأنـ ــه سـ ـيـ ـك ــون ب ـم ـث ــاب ــة
«زلــزال» .وهي تمثل وفق الصحيفة
«إذع ــان» الحكومة ملطالب أصحاب
ّ
يخص املفاوضات مع
العمل في ما
النقابات وتسريح العمال وتحرير
س ـ ــوق ال ـع ـم ــل ل ـل ـح ــد مـ ــن ال ـب ـط ــال ــة،
ّ
خصوصًا أنها تسهل معايير الطرد
مــن الـعـمــل وتـحــديــد ســاعــات العمل
واألج ــور وبــرنــامــج الـعـطــل مــن دون
التنسيق مع النقابات واالتـحــادات
املهنية ،في ما يوصف بأنه تحويل
سوق العمل الفرنسي إلى النموذج
األملاني.
ك ــل تـلــك امل ــؤش ــرات ت ـبـ ّـن أن «إن ـقــاذ
أوروبـ ـ ــا» ال ي ــزال بـعـيــد امل ـن ــال ،وأن
ال ـ ـهـ ــالـ ــة اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـيــط
ب ـم ــاك ــرون سـتـتـحــول ف ــي املـسـتـقـبــل
إل ــى أم ــر م ــن اث ـن ــن :إم ــا أن ينتهي
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـكـ ــارثـ ــة ،أو
بنهضة حقيقية خالل العقد املقبل.
لكن الــوصــول إلــى النتيجة الثانية
أمـ ــامـ ــه ع ـق ـب ــات كـ ـثـ ـي ــرة؛ ف ــال ـص ــورة
الجميلة للرئيس الفرنسي الجديد
ال تلغي أزمات أوروبا وواقعها.

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال مصطفى االمني محمد
االم ـ ـ ــن وس ـل ـي ـم ــان م ـح ـم ــد ه ـ ــارون
مـحـمــد والــدق ـش ـيــامــي م ــرس ــال زاي ــد
تهاميد وموسى سعيد فضل الكريم
علي من الجنسية السودانية و
Mohammad ashik mohammad miah
Soman mohammad ameid
Bappi shahalam miah
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/766733

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

زوجة الفقيد :رينه بدوي عبيد
أوالده :امل ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدس أنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوان
أزع ــور وزوج ـتــه جــومــانــا صفير
وعائلتهما
امل ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدس س ـ ــركـ ـ ـي ـ ــس أزعـ ـ ـ ـ ــور
وزوجته روال مخول وعائلتهما
الــوزيــر الـســابــق الــدكـتــور جهاد
أزعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور وزوج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه روال رزق
وعائلتهما
بـ ـ ـن ـ ــات ـ ــه :م ـ ـنـ ــى زوج ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ــوزف
إسطفان وأوالدهما وعائالتهم
ن ـي ـنــا زوجـ ـ ــة جـ ـ ــورج ب ـص ـبــوص
وعائلتهما
ألني زوجة كارل ّ
املر وعائلتهما
شـقـيـقــاه :سليم أزع ــور وزوجـتــه
هال باسيل وعائلتهما
ن ــزي ــه أزعـ ـ ـ ــور وزوجـ ـ ـت ـ ــه ن ـظ ـيــرة
ّ
الشهال وعائلتهما
شقيقاته :بــدويــة أرمـلــة املــرحــوم
أس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد ن ـ ـع ـ ـم ـ ــه وأوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا
وعائالتهم
أوالد امل ــرح ــوم ــة س ـل ـمــى زوج ــة
املرحوم جورج متى وعائالتهم
ن ـ ـجـ ــوى زوج ـ ـ ـ ــة بـ ــولـ ــس ب ــول ــس
وأوالدهما وعائالتهم
أبناء حميه :إيلي عبيد (زوجته
املرحومة بهية املقدم) وأوالدهم
وعائالتهم (رئيس بلدية علما)
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق جـ ـ ـ ــان ع ـب ـيــد
وزوج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه ل ـ ـب ـ ـنـ ــى الـ ـبـ ـسـ ـت ــان ــي
وأوالدهما وعائالتهم
مـ ـي ــان ع ـب ـيــد وزوج ـ ـتـ ــه غــريــس
مخايل وعائلتهما
فـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد ع ـ ـب ـ ـيـ ــد وزوج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه م ـن ــى
الشمالي وعائلتهما
اب ـ ـن ـ ـتـ ــا ح ـ ـم ـ ـيـ ــه :أل ـ ـ ـيـ ـ ــس أرم ـ ـلـ ــة
املرحوم جورج عبود وأوالدهما
وعائالتهم
ماري زوجة جان املير وأوالدهما
وعائالتهم
وعـ ــائـ ــات :أزع ـ ـ ــور ،ع ـب ـيــد ،حـنــا،
صـفـيــر ،م ـخ ــول ،رزق ،إسـطـفــان،
ّ
الشهال،
بصبوص ،املـ ّـر ،باسيل،
ّ
ن ـ ـع ـ ـمـ ــه ،مـ ـ ـت ـ ــى ،بـ ـ ــولـ ـ ــس ،املـ ـ ـق ـ ــدم
ال ـب ـس ـتــانــي ،م ـخ ــاي ــل ،ال ـش ـمــالــي،
عـ ـ ـب ـ ــود ،امل ـ ـيـ ــر وعـ ـ ـم ـ ــوم ع ــائ ــات
س ـي ــر ال ـض ـن ـي ــة وع ـل ـم ــا وج ـب ـيــل
وم ــن يـنـتـســب إلـيـهــم ف ــي الــوطــن
واملهجر ينعون إليكم على رجاء
القيامة املجيدة فقيدهم الغالي
املرحوم:
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املنتقل إلى رحمته تعالى مساء
االث ـن ــن ال ــواق ــع فـيــه  26حــزيــران
 2017مـتـمـمــا واج ـبــاتــه الــديـنـيــة
وسيحتفل بالصالة لراحة نفسه
ن ـهــار الـخـمـيــس  29ال ـج ــاري في
تمام الساعة الثالثة بعد الظهر
في كنيسة مار جرجس الرعائية
ـ ـ جبيل ـ ـ ثم ينقل جثمانه حيث
يـ ــوارى ال ـث ــرى ف ــي مـسـقــط رأس ــه
ُ
سـيــر الضنية حـيــث ت ـقــام صــاة
وض ــع ال ـب ـخ ــور ف ــي كـنـيـســة مــار
جرجس.
لـنـفـســه ال ــراح ــة ول ـك ــم م ــن بـعــده
طول البقاء ـ ـ صلوا ألجله.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي يــومــي الخميس
وال ـج ـم ـعــة  29و 30الـ ـج ــاري في
صـ ــالـ ــون ك ـن ـي ـســة مـ ـ ــار جــرجــس
جبيل من الساعة الحادية عشرة
ق ـب ــل ال ـظ ـه ــر ولـ ـغ ــاي ــة ال ـســاب ـعــة
ً
مساء.
ويومي السبت  1تموز  2017في
صــالــون كاتدرائية مــار جرجس
وسـ ـ ـ ـ ــط ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت مـ ـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة
الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة عـ ـ ـش ـ ــرة قـ ـب ــل ال ـظ ـه ــر
ً
مساء.
ولغاية السابعة
الــرجــاء إب ــدال األكــالـيــل بالتبرع
للكنيسة.

بمزيد من الرضى والتسليم ننعى
فقيدتنا الغالية
املرحومة
عادله حسن صبح
زوجة طلعات قانصو
أوالدهـ ــا :املـهـنــدس جـمــال ،املــرحــوم
احمد ،ايهاب ،املعاون اول في قوى
االمن هشام واملهندس مازن ونورا
زوجة زياد محفوظ
أشـقــاؤهــا :املـهـنــدس ع ــادل ،عــدنــان،
ع ـل ــي ،امل ـح ــام ــي عـ ـص ــام ،امل ـه ـنــدس
سلمان ،عباس صبح.
ُصـ ـل ــي عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا وووري ـ ـ ــت
الـ ـث ــرى يـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء  21ح ــزي ــران
 2017م .املــوافــق  27رمـضــان 1438
هجري.
ُ
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس
 29حـ ــزيـ ــران  2017ف ــي الـجـمـعـيــة
االســام ـيــة للتخصص والـتــوجـيــه
ال ـع ـل ـمــي ـ ـ ـ ـ ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،قــرب
مركز أمن الدولة من الساعة الثالثة
ً
مساء.
الى السادسة
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب.
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه :آل قانصو
وص ـب ــح وم ـح ـفــوظ وع ـم ــوم أهــالــي
بلدتي الدوير وكفردونني

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج محمد محمود اسماعيل
أوالده :د .ح ـس ــن ،الـ ـح ــاج حـســن،
َد ُاو َد ،د .مصطفى ،د .علي
بـ ـن ــات ــه :الـ ـح ــاج ــة ُح ـ ـسـ ــن ،ال ـحــاجــة
زينب ،الحاجة فاطمة ،هنادي
ُ
تقبل التعازي يــوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه  ٣٠حـ ــزيـ ــران  ٢٠١٧ف ــي مــركــز
الـجـمـعـيــة االس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء
 قرب أمن الدولة من الساعة الثالثةحتى السادسة عصرًا
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل اس ـم ــاع ـي ــل وش ـق ـيــر
وهزيمة وأنسباؤهم وعموم أهالي
ميس الجبل.

آل أب ــوظـ ـه ــر وق ـب ــرص ـل ــي وقـ ـ ــدورة
والنمر
ينعون فقيدتهم الغالية املرحومة
سميرة زكي أبوظهر
أرم ـ ـل ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم الـ ـسـ ـفـ ـي ــر م ـظ ـفــر
قبرصلي
والدتها سعادات قدورة
ول ــداه ــا م ـ ــازن زوجـ ـت ــه رنـ ــا رف ـعــت
النمر
رندلى زوجة املهندس زياد النمر
اشقاؤها املرحومون زيــاد وعايدة
وهشام ووليد
صـ ـل ــي عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا وووريـ ـ ـ ــت
الثرى يوم السبت  2017/06/24في
عمان ـ ـ األردن
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس
والجمعة املــوافــق  29و 30حــزيــران
ف ــي قــاعــة ش ـهــاب غ ـ ــاردن ،ال ــوردي ــة
الحمرا من الساعة الحادية عشرة
قبل الظهر حتى الواحدة ظهرًا ومن
ال ـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر حتى
ً
مساء.
الساعة السابعة
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب

