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العالم
◄ وفيات ►

ليبيا

حكومة السراج تعترض
على الوجود الفرنسي
لم ينسقوا معنا

تنتشر أيضًا قوات نخبة بريطانية وأميركية (أ ف ب)

أثار الوجود العسكري الفرنسي جدال
فــي طرابلس ،بعدما انتقدت حكومة
«الــوفــاق الوطني» املدعومة من األمم
امل ـت ـح ــدة ال ـح ـض ــور ال ـف ــرن ـس ــي ش ــرق
البالد إلى جانب قــوات خليفة حفتر،
ً
قائلة إن فرنسا لم تنسق معها ،وذلك
بعدما أعلنت باريس عن مقتل ثالثة
مــن جـنــودهــا عـلــى األراضـ ــي الليبية،
مـقــرة ب ــدور تــؤديــه «للتأكيد عـلــى أن
فرنسا حــاضــرة فــي محاربة اإلرهــاب
فـ ـ ــي كـ ـ ــل مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان» ،عـ ـل ــى حـ ـ ــد ت ـع ـب ـيــر
املـتـحــدث بــاســم الـحـكــومــة الفرنسية،
ستيفان لوفول.
وأعــربــت الحكومة الليبية ،املدعومة
من الــدول الكبرى ومن بينها فرنسا،
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ع ـ ــن اسـ ـتـ ـي ــائـ ـه ــا «الـ ـب ــال ــغ
مل ــا أع ـل ـن ـتــه ال ـح ـكــومــة ال ـفــرن ـس ـيــة عن

تقوية القوى
الغربية لطرفين
متنافسين يهدد بعودة
القتال بينهما
حضور فرنسي شــرق ليبيا» ،مؤكدة
عــدم تنازلها «عــن الـسـيــادة الليبية»
ورف ـض ـهــا بــال ـكــامــل «الن ـت ـه ــاك حــرمــة
ال ـت ــراب الـلـيـبــي» .فــي امل ـقــابــل ،شــددت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا تـ ــرحـ ــب ب ــأي
«مساندة تقدم لنا من الدول الشقيقة
والـصــديـقــة فــي الـحــرب على داع ــش»،
م ــا دام ذلـ ــك ف ــي إطـ ـ ــار ال ـط ـل ــب مـنـهــا
وبالتنسيق معها ،لكنها رأت أن هذا
األم ــر «ال يـبــرر أي تــدخــل دون علمنا
ودون التنسيق معنا ودون مــراعــاة
ملــا أعلناه مــن حرمة الـتــراب الليبي»،
مشيرة إلــى أنها أجــرت اتـصــاالت مع
الـسـلـطــات الفرنسية ملـعــرفــة «أسـبــاب
ومـ ــاب ـ ـسـ ــات» الـ ـحـ ـض ــور ال ـع ـس ـك ــري
وحـجـمــه .كــذلــك ،انطلقت الـتـظــاهــرات
ف ــي ط ــراب ـل ــس ومـ ـ ــدن أخـ ـ ــرى ت ـنــديــدا
ب ــال ــوج ــود الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،وف ـ ــق اإلع ـ ــام
املحلي .وحمل هــؤالء األعــام الليبية
إل ــى ج ــان ــب الف ـت ــات ك ـتــب عـلـيـهــا« :ال
للتدخل الفرنسي» ،و«وارفعوا أيديكم
عن ليبيا».
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع
الفرنسية ،أول من أمــس ،مقتل ثالثة
عـ ـسـ ـك ــري ــن ف ــرنـ ـسـ ـي ــن خ ـ ـ ــال م ـه ـمــة

«اس ـت ـط ــاع خ ـط ـيــرة» ف ــي لـيـبـيــا ،إثــر
تعرض مروحيتهم لـحــادث ،ليكونوا
ب ــذل ــك أول ج ـن ــود فــرنـسـيــن ُيـقـتـلــون
ً
فــي هــذه الـحــرب غير املعلنة ،مــؤكــدة
للمرة األولــى وجــود جنود فرنسيني
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،وفـ ـيـ ـم ــا أع ـ ـلـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،ف ـ ــرانـ ـ ـس ـ ــوا هـ ـ ــوالنـ ـ ــد ،أن
مـقـتــل الـجـنــود ج ــاء نتيجة عـطــل في
م ــروح ـي ـت ـه ــم ،أف ـ ــادت مـ ـص ــادر لـيـبـيــة
بأنهم قتلوا إثــر استهداف متطرفني
ملــروح ـي ـت ـهــم غـ ــرب بـ ـنـ ـغ ــازي .ونـقـلــت
صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية ،أمــس،
ع ــن م ـصــدر فــرنـســي رف ـي ــع ،أن ه ــؤالء
الـجـنــود ينتمون إلــى «مــديــريــة األمــن
الـخــارجــي» ،وفيما ال تعترف فرنسا
رسميا إال بحكومة الــوفــاق الوطني،
يقول املصدر الفرنسي للصحيفة إن
«جـ ـن ــودا فــرنـسـيــن ي ـس ــاع ــدون ق ــوات
خليفة حفتر منذ حوالى ستة أشهر
ب ـه ــدف ف ـهــم م ــا ي ـح ـصــل فـعـلـيــا على
األرض والتمكن من ردع تنظيم داعش
وحلفائه في بنغازي ودرنــا .جنودنا
مـ ــوجـ ــودون ع ـل ــى م ـس ــرح الـعـمـلـيــات
لكنهم ال يشاركون بالقتال» .ونقلت
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،عــن
مـ ـس ــؤول ع ـس ـك ــري ف ــي قـ ـ ــوات حـفـتــر،
رف ـ ــض ال ـك ـش ــف ع ــن اسـ ـم ــه ،ق ــول ــه إن
«مروحيتنا قــد تعرضت لعطل فني،
ول ــم تـسـتـهــدف ب ــأي ص ـ ــاروخ أرض ـ
جو .وكان على متنها ثالثة فرنسيني
جاؤوا بهدف مساعدتنا استخباريًا،
وث ــاث ــة ج ـنــود م ــن الـجـيــش الـلـيـبــي».
وبهذا ،يتبني أن القوة الفرنسية تعمل
إلى جانب قوات موالية للفريق خليفة
ح ـف ـتــر ال ـ ــذي ت ـقــاتــل ق ــوات ــه مسلحني
إســامـيــن فــي ش ــرق لـيـبـيــا ،وال ـتــي ال
تعترف بحكومة «الــوفــاق الــوطـنــي».
كذلك ،تنتشر «قوات نخبة» بريطانية
وأميركية في امليدان الليبي ،ويعتقد
أنـهــم «يـقــدمــون املـســاعــدة مليليشيات
م ــوال ـي ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة» ،وف ـ ــق صـحـيـفــة
«واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن بـ ـ ــوسـ ـ ــت» األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة،
الـ ـت ــي ت ـك ـمــل أن «ال ـ ـقـ ــوات ال ـفــرن ـس ـيــة
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ت ـت ـم ــوض ــع ش ــرق ــا حـيــث
ت ـت ـمــركــز ح ـك ــوم ــة م ـن ــاف ـس ــة» .وح ــول
هــذا الحضور املـيــدانــي لـقــوات غربية
ف ــي لـيـبـيــا ،تــذكــر«لــومــونــد» أن «ه ــذه
الـ ـق ــوات ال ـخــاصــة ت ـســاعــد ع ـلــى دحــر
وردع داع ــش» ،لكن تقويتها لطرفني
م ـت ـنــاف ـســن ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه «يــزيــد
خطر استعادة القتال بينهما» ،وهي
نتيجة ،في حال حصولها« ،تتناقض
مــع الـحــل ال ــذي أطلقته األم ــم املتحدة
من املغرب في كانون األول .»2015
(األخبار ،رويترز)

◄ ذكرى ►
ثالثة أيام
ّذكرى ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ي ـص ــادف ن ـهــار الـسـبــت ال ــواق ــع في
 23تموز  2016املوافق له  18شوال
 1437هـ ،ذكرى مرور ثالثة أيام على
وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة فاطمة محمد قاسم ياسني
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :حـ ـس ــن زوج ـ ـت ـ ــه ه ـي ــام
ف ـ ــرح ـ ــات ،ح ـس ــن زوج ـ ـتـ ــه عـصـمــت
ع ـبــانــي ،إح ـس ــان زوجـ ــة إسـمــاعـيــل
السيد
أشـ ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج ع ـلــي،
واملــرحــوم الـحــاج محمود ،والحاج
قاسم
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــة ال ـح ــاج ــة
عــادكــة ،واملــرحــومــة الحاجة زهــراء،
والحاجة رمزية
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
الـ ـط ــاه ــرة آي مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عزاء حسيني في حسينية
بلدتها السلطانية ،وذلــك في تمام
الساعة الخامسة عصرًا.
تقبل التعازي في منزلها الكائن في
السلطانية يومي الجمعة والسبت
في  22و 23تموز.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
اآلسفون :آل ياسني ،وعموم أهالي
بلدة السلطانية

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد
غ ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـعـ ــامـ ــل  Delwar hosseinمــن
الجنسية البنغالدشية من عند مخدومه،
الــرجــاء مـمــن يـعــرف عـنــه شيئًا االتـصــال
على الرقم 71/111490
غ ــادر الـعـمــال داؤد ابـكــر عـمــر محمد من
الـجـنـسـيــة ال ـســودان ـيــة واح ـمــد مصطفى
م ـح ـمــد ال ـ ـ ـ ــرزاز م ــن ال ـج ـن ـس ـيــة امل ـصــريــة
وادم ال ـت ــوم م ـفــرح دي ـ ــدان م ــن الجنسية
السودانية وحسن سالمه املحمدي حسن
الحالج من الجنسية املصريةو  و�Moham
 mad oly md gias uddin miaمن الجنسية
البنغالدشية
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئًا االتصال
على الرقم 70/766733

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

03/662991
من أي منطقة في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا
لغاية ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/610
موجه الى املستدعى ضدها :جوزفني عبد
ال ـن ــور ،م ــن ب ـلــدة ق ـن ــات ،ومـجـهــولــة محل
االقامة حاليًا.
ب ــال ــدع ــوى امل ـقــدمــة ض ــدك م ــن املـسـتــدعــي
شليطا يــوســف بــو هيا بــوكــالــة املحامي
ط ـ ـ ــارق خـ ـ ـب ـ ــازي ،تـ ــدعـ ــوك ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة
السـتــام الحكم ال ـصــادر عنها بــرقــم /13
 2016بـ ـت ــاري ــخ  2016/2/29امل ـت ـض ـمــن
اع ـت ـبــار ال ـع ـقــار رق ــم  1313مـنـطـقــة قـنــات
ال ـع ـق ــاري ــة غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة ع ـي ـنــا بني
ال ـشــركــاء وازال ـ ــة ال ـش ـيــوع فـيــه ع ــن طــريــق
بيعه بــاملــزاد العلني للعموم لصالحهم
امام دائرة التنفيذ املختصة وتوزيع ناتج
الثمن والنفقات على الشركاء كل بنسبة
ح ـص ـتــه ف ــي امل ـل ـك ـي ــة ،وذلـ ـ ــك خـ ــال مـهـلــة
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تبليغ مجهول املقام
ان م ـح ـك ـمــة ايـ ـ ـج ـ ــارات ب ـ ـيـ ــروت بــرئــاســة
القاضي ايمان عبدالله تدعو املدعى عليه
جوزف جميل نجيم لحضور جلسة /27
 2016/ 9واستالم اوراق الدعوى 216/483
ال ـقــامــة م ــن شــركــة االشــرف ـيــة غــولــن ت ــاور
الرامية العالن سقوط اجارته واخالئه من
املأجورالكائن بالطابق االول من العقار
 /5195االشرفية وتسديد بــدالت االيجار
من شهر كانون االول من سنة  2015وسنة
 2016والبالغة  2795000ل .ل
رئيس القلم
سامر طه
إعالن شطب
من أمانة السجل التجاري في الشمال
بـنــاء للطلب امل ـقــدم بـتــاريــخ 2016/6/16
صدر بتاريخ  2016/6/23قرار عن حضرة
القاضي املشرف قضى بشطب قيد التاجر
محمد ناصر ابو زيد من السجل التجاري
الـعــام رقــم  4547تــاريــخ  ،1990/6/21رقم
التكليف املالي .180429
ل ـل ـم ـت ـض ــرر م ـه ـل ــة ع ـ ـشـ ــرة ايـ ـ ـ ــام ل ـت ـقــديــم
م ــاح ـظ ــات ــه واعـ ـت ــراض ــات ــه ال ـخ ـط ـي ــة مــن
تاريخ نشر هذا االعالن.
امني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طـ ـل ــب يـ ــوسـ ــف ت ــوفـ ـي ــق م ـ ـعـ ــوض وك ـي ــل
املـحــامــي لــويــس شفيق م ــراد وكـيــل ريما
س ـل ـي ـمــان ف ـخــر ال ــدي ــن مل ــورث ـه ــا سـلـيـمــان
سليم فخر الدين سندي ملكية بدل ضائع
للعقارين  328و 1815عني عنوب
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب املحامي يوسف احمد الشمعة وكيل
عبد ال ـهــادي اسماعيل القطب باالصالة
عــن نفسه ووكـيــل اريــج اسماعيل القطب
س ـنــدي مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 2671
كترمايا.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب ابو زين
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب ماجد عبدالرحمن موسى بالوكاله
عن قاسم صالح سند بدل ضائع للعقار
 59السويسة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلبت نجوى خالد الشيخ فلفل سند بدل
ضائع للعقار  133ديردلوم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب جورج سركيس الطحان بصفته احد
ورث ــة ســركـيــس الـطـحــان ومــريــم الـبــريــدي
سندي بــدل ضائع للعقارين  823و1117
القبيات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب م ــرس ــال حـنــا عـيـســى بــالــوكــالــه عن
كاترينا كـفــوري سند بــدل ضائع للعقار
 3632شكا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري

