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لودريان :أولويتنا
حكومة وحدة في ليبيا
حديث ّ
موسع أجراه وزير الدفاع الفرنسي ،أشار في خالله إلى
أولوية قيام حكومة وحدة في ليبيا ...وإلى "انتشار األكراد"
المزعج ألنقرة في سوريا
شـ ّـدد وزيــر الدفاع الفرنسي ،جان إيف
لــودريــان ،على ض ــرورة وجــود حكومة
وحدة وطنية في ليبيا ملواجهة تنظيم
ّ
"داع ــش" ،مشيرًا في سياق آخــر إلــى أن
"ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي" الـ ــذي ت ـش ــارك فيه
بالده ،يحرز تقدمًا بني سوريا والعراق.
وقال لودريان في مقابلة معه نشرتها
صحيفة "لــوفـيـغــارو" الفرنسية أمــس:
"ي ـ ــوج ـ ــد ف ـ ــي ل ـي ـب ـي ــا اآلن ب ـ ــن أربـ ـع ــة
آالف م ـق ــات ــل مـ ــن داع ـ ــش إل ـ ــى خـمـســة
آالف ،بـيـنـهــم ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـغــارب ـيــن
واملـصــريــن ،وقــد يمكن الحديث راهنًا
عن غياب األوروبيني بينهم ،لكن يمكن

ننفذ طلعات جوية
استطالعية في ليبيا ،وال
أستطيع قول المزيد
أن نصل إلى ذلك" .وأوضح أنه "في غرب
ّ
ليبيا ،فــإن داعــش موجود في صبراتة
وف ـ ــي س ـ ــرت ،امل ـن ـط ـق ــة األك ـ ـثـ ــر أه ـم ـيــة.
ّ
ب ــات ـج ــاه ال ـج ـن ــوب ال ـل ـي ـبــي ،ف ـ ــإن نـفــوذ
داعش يمتد على قسم كامل من األرض،
ُ
تمتد حتى الكفرة .وفــي الشرق ،يعمل
داعش في درنة وبنغازي ،حيث تجري
راهنًا معارك مهمة".
وبــاالس ـت ـنــاد إل ــى تـ ّلــك ال ـخــري ـطــة ،رأى
ال ــوزي ــر ال ـفــرن ـســي أنـ ــه ي ـجــب "ب ـصــورة
حتمية االعتراف بحكومة فايز السراج
فــي أق ــرب األوقـ ــات" ،موضحًا أنـهــا هي
"وحدها حكومة وحدة وطنية ،معترف
بها دولـيــا ،تتيح إطــاق عملية تسمح
حد ّ
بوضع ّ
لتقدم داعش".

ّ
وأوضـ ـ ـ ــح ل ـ ــودري ـ ــان أن ب ـ ــاده ت ـع ـمــل،
عسكريًا ،في ليبيا وفــق األطــر الدولية
املوضوعة ،مشيرًا إلــى تنفيذ "طلعات
جوية استطالعية( ...لكن) ال أستطيع
قول املزيد".
وب ـش ــأن مـنـطـقــة ال ـس ــاح ــل "ح ـي ــث ع ـ ّـدل
الجهاديون آلـيــات عملهم ويستمرون
بـتـنـفـيــذ ال ـه ـج ـم ــات" ،وف ــق الـصـحـيـفــة،
ّ
ق ــال ل ــودري ــان إن ال ـج ـمــاعــات املسلحة
هناك غـ ّـيــرت مــن طــرق عملها .وأضــاف
أنه عقب الهجوم الــذي وقع في ساحل
الـعــاج يــوم األحــد املــاضــي "تحققنا من
أن ــه ل ــم ن ـعــد ن ــواج ــه ج ـمــاعــات منظمة
وم ـج ـه ــزة ب ـش ــاح ـن ــات ،ل ـك ـن ـنــا ن ــواج ــه
ّ
إرهابًا يتبع األساليب القديمة".
وب ـخ ـص ــوص "امل ـ ـشـ ــرق الـ ـع ــرب ــي" ،ق ــال
ال ــوزي ــر الـفــرنـســي ،إن ــه مـنــذ أن غ ــادرت
حاملة الطائرات شــارل ديغول منطقة
الخليج في بداية الشهر الجاري "زدنا
عديد القوات الجوية في قاعدتي األردن
ّ
واإلم ـ ـ ـ ــارات" .ورأى أن تـنـظـيــم "داع ــش
يـتــراجــع ،إذ ّ
سجلت تقدمات ملحوظة
(ضـ ـ ـ ـ ــده) ف ـ ــي ال ـ ـ ــرم ـ ـ ــادي ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق،
وخصوصًا في الحسكة والشدادي في
سوريا ،بفضل املقاتلني األكراد".
ّ
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن اع ـ ـت ـ ـقـ ــاده أن ال ـت ـح ــال ــف
"ق ــادر عـلــى تحقيق األهـ ــداف امل ـحــددة:
اسـ ـتـ ـع ــادة ال ــرق ــة وامل ـ ــوص ـ ــل" ،مـضـيـفــا
ّ
أن "ال ـت ـح ـض ـي ــرات تـ ـتـ ـق ـ ّـدم ،خـصــوصــا
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى املـ ــوصـ ــل حـ ـي ــث يـجــب
استعادة األحياء (واحدًا تلو اآلخر)".
لـكــن وزي ــر الــدفــاع الـفــرنـســي أش ــار إلــى
نقطة مهمة بخصوص ســوريــا بقوله
ّ
إن "هـ ـن ــاك م ـشــاكــل تـتـعـلــق خـصــوصــا
بـجــزء مــن ال ـحــدود الـســوريــة الـتــركـيــة...
ّ
إذ إن هـ ــؤالء (األتـ ـ ـ ــراك) ال ي ــري ــدون أن
يستعيد األكـ ــراد (م ــن داع ــش) املنطقة
املترابطة مع أراضيهم".
(األخبار)
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من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من
 7:30صباحًا
لغاية
ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

مجلس النواب
نقابة املحامني في بيروت
رابطة النواب السابقني
لقاء الوثيقة والدستور
بلدية الجديدة ـ ـ البوشرية ـ ـ السد
زوجة الفقيد ناديا شفيق راجي
أوالده :ليلى باخوس
املـحــامــي قيصر بــاخــوس وزوجـتــه
املحامية غريس عرب وأوالدهما:
امل ـحــامــي أوغ ـس ــت وزوجـ ـت ــه يمنى
فريحه وجان وستيفي
نـ ــدى ب ــاخ ــوس وزوجـ ـه ــا الــدك ـتــور
جاد نعمه وأوالدهما:
إب ــراهـ ـي ــم وجـ ـ ــاد وأوغ ـ ـسـ ــت ون ــدي
وساليا
أش ـق ــاؤه :الــدك ـتــور روالن بــاخــوس
وعائلته
املهندس أسعد باخوس وعائلته
مــاري أرمـلــة شقيقه جــول باخوس
وعائلتها
تــريــز أرم ـلــة شقيقه ال ـقــاضــي جــان
باخوس وعائلتها
ش ـق ـي ـق ـتــه ع ــائ ـل ــة امل ــرح ــوم ــة م ــاري
أرملة فؤاد أبي ياغي
وع ـم ــوم ع ــائ ــات ب ــاخ ــوس ،راج ــي،
بشير ،عرب ،نعمه ،فريحه ،فواييه،
رزق الله ،سكاب ،عزيز ،أبي ياغي،
شـيـخــانــي ،ف ــاض ــل ،ك ـن ـعــان ،حـنــن،
ان ـ ــدراوس ،خ ــوري وع ـمــوم عــائــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ـ ـ ـ ـ الـ ـب ــوش ــري ــة ـ ـ ـ ـ ال ـس ــد
وان ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـح ــزن
واألس ــى فقيدهم الـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم
النائب السابق املحامي
أوغست قيصر باخوس
امل ـن ـت ـقــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األح ـ ــد ال ــواق ــع ف ـيــه  13آذار 2016
متممًا واجباته الدينية.
تقبل التعازي اليوم األربعاء وغدًا
ً
ابتداء من
الخميس  16و 17الجاري
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
لـغــايــة الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء فــي صــالــون
ك ـن ـي ـس ــة م ـ ـ ــار ي ــوحـ ـن ــا امل ـ ـع ـ ـمـ ــدان،
البوشرية.

ن ــادي الشبيبة ـ ـ ـ الـبــوشــريــة ينعى
بمزيد مــن الـحــزن واألس ــى فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
النائب السابق املحامي
أوغست قيصر باخوس
الرئيس الفخري للنادي

بلدية الجديدة ـ ـ البوشرية ـ ـ السد
تـنـعــى ب ـمــزيــد م ــن ال ـح ــزن واألس ــى
ف ـق ـي ــده ــم الـ ـغ ــال ــي املـ ــأسـ ــوف عـلـيــه
املرحوم
النائب السابق املحامي
أوغست قيصر باخوس
رئيس البلدية السابق

مؤسسة الدكتور عبد الله سعاده
ت ـن ـعــى إل ـي ـكــم ع ـلــى رج ـ ــاء الـقـيــامــة
والحياة األبدية رئيستها
الدكتورة الشاعرة مي حنا سعاده
زوجــة األمــن الــراحــل الــدكـتــور عبد
الله سعاده
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت فــي
قاعة كنيسة سيدة النياح ـ ـ شارع
املكحول
ـ ـ ـ ـ ــالـيــوم األرب ـع ــاء  2016/3/16من
ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
السابعة مساء.
الحزب السوري القومي االجتماعي
نقابة أطباء لبنان الشمالي
أب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا :ال ــدكـ ـت ــور ح ـن ــا س ـع ــاده
وزوج ـتــه ج ــودي واب ـن ــاؤه عبدالله
ونقوال وفارس
الشهيد املهندس نقوال سعاده
النائب السابق األمني سليم سعاده
وزوجته نورما دياب
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة ل ـي ـل ــى سـ ـ ـع ـ ــاده زوج ـ ــة
املهندس بسام فرح وابنتاها ليليا
وتاليا
أش ـقــاء وشـقـيـقــات زوج ـهــا عــائــات
امل ــرح ــوم ــن س ـل ـي ــم ،ح ـن ــا ،ج ـب ــران،
نجيبة ،فيكتوريا ،سعاده ،جنفياف
وإب ــراه ـي ــم س ـع ــاده وعــائــات ـهــم في
الوطن واملهجر
يـنـعــون إلـيـكــم عـلــى رجـ ــاء الـقـيــامــة
والـحـيــاة األبــديــة فقيدتهم الغالية
املرحومة
الدكتورة الشاعرة مي حنا سعاده
زوجــة األمــن الــراحــل الــدكـتــور عبد
الله سعاده
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت فــي
قاعة كنيسة سيدة النياح ـ ـ شارع
املكحول
ـ ـ ـ ـ ــالـيــوم األرب ـع ــاء  2016/3/16من
ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
السابعة مساء.

زوجته:
دانـ ـيـ ـي ــل ب ـ ـسـ ــول دي ب ـي ـت ـش ـيــوتــو
وابنتها جاسمني بيسون
أوالده:
آن روتمان دي بيتشيوتو ،زوجها،
ستانيسالس روتـمــان وأوالده ـمــا،
نورا ،ساشا ،وأوسكار.
دانـ ـي ــال دي بـيـتـشـيــوتــو وأوالده،
نيكوال ،ميكائيل وسارة
غي دي بيتشيوتو وأوالده ،إدغــار
وديفيد
مارك دي بيتشيوتو
عائلة بسول:
جاكلني لويس بسول
ألبرت بسول وعائلته
َ
وج ـ ـم ـ ـي ـ ــع أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ع ـ ــائ ـ ـل ـ ــت ـ ــي دي
بيتشيوتو وبـســول ينعون بمزيد
من الحزن واألســى فقيدهم الغالي
ال ــزوج ،واألب ،واألخ ،والـجــد الــذي
وافته املنية يوم األحد  13آذار 2016
السيد إدغار دي بيتشيوتو
Monsieur Edgar de Picciotto
ّ
سيتم تلقي العزاء بالفقيد العزيز
في وقت الحق.

