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تقرير

ّ
أوروبا تلوح بعملية
عسكرية في ليبيا
أع ـطــى وزراء خــارجـيــة دول االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي م ــواف ـق ـت ـه ــم ،أم ـ ـ ــس ،عـلــى
إعـ ـ ـ ــداد خ ـط ــة إلم ـ ـكـ ــان إرسـ ـ ـ ــال بـعـثــة
أم ـن ـيــة إل ــى ل ـي ـب ـيــا ،ف ــي ح ــال مــوافـقــة
األطـ ـ ـ ــراف امل ـت ـح ــارب ــن ع ـل ــى تـشـكـيــل
ح ـكــومــة وح ـ ــدة وط ـن ـي ــة ،ف ـي ـمــا دعــت
إس ـبــان ـيــا االتـ ـح ــاد إلـ ــى فـ ــرض حـظــر
نـ ـفـ ـط ــي وتـ ـجـ ـمـ ـي ــد أصـ ـ ـ ــول املـ ـص ــرف
املركزي الليبي ،إذا فشلت املحادثات
ال ـت ــي ت ـتــوســط فـيـهــا األمـ ــم امل ـت ـحــدة،
ّ
لحل األزمة السياسية.
وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ف ــي خ ـت ــام اج ـت ـمــاع
ال ــوزراء فــي بــروكـســل« :فــور التوصل
إلـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق ب ـ ـشـ ــأن حـ ـك ــوم ــة وح ـ ــدة
وط ـن ـي ــة وغـ ـي ــر ذل ـ ــك م ــن ال ـتــرت ـي ـبــات
األم ـن ـي ــة ذات ال ـع ــاق ــة ،ف ــإن االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي م ـس ـت ـع ــد ل ـت ـع ــزي ــز دع ـم ــه
ل ـل ـي ـب ـي ــا واملـ ـس ــاهـ ـم ــة فـ ــي ال ـت ـط ـب ـيــق
الناجح لهذه االتفاقات».
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء إلـ ـ ــى أنـ ـه ــم ط ـل ـبــوا
م ــن وزي ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة ف ــي االت ـح ــاد،
ف ــري ــدي ــريـ ـك ــا م ــوغـ ـي ــريـ ـن ــي« ،ت ـق ــدي ــم
م ـق ـت ــرح ــات فـ ــي أق ـ ـ ــرب وق ـ ــت م ـم ـكــن،

دعت إسبانيا إلى فرض
حظر نفطي وتجميد
أصول المصرف المركزي
إذا فشلت المحادثات
الليبية

ح ـ ـ ــول ن ـ ـشـ ــاطـ ــات م ـم ـك ـن ــة ف ـ ــي إط ـ ــار
سياسة األمن والدفاع املشتركة دعمًا
للترتيبات األم ـن ـيــة» ،الـتــي يمكن أن
يتوصل إليها األطراف في ليبيا.
وت ـهــدف سـيــاســة االت ـح ــاد األوروبـ ــي
املشتركة لألمن إلى تنسيق الجهود
األمنية للدول األعـضــاء في االتحاد،
بما يتيح له القيام بعمليات مساعدة
صغيرة ،مثلما حدث في البلقان وفي
وسط أفريقيا ملساعدة الدول في حل
مشاكلها األمنية.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أكـ ــدت مــوغـيــريـنــي
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة إح ـ ـ ـ ـ ـ ــراز تـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدم ف ـ ـ ــي ه ـ ــذه
املـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ،وت ـ ـحـ ــدثـ ــت عـ ـ ــن املـ ـخ ــاط ــر
األمنية على أوروب ــا ،نتيجة انتشار
تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ف ــي لـيـبـيــا ،إضــافــة
إل ــى مـشـكـلــة تــدفــق أعـ ــداد كـبـيــرة من
املهاجرين غير الشرعيني إلى أوروبا
من السواحل الليبية .إال أن عددًا من

الــدول األوروبـيــة ال ــ 28يشعر بالقلق
ب ـش ــأن الـ ـت ــورط ف ــي ذل ــك ال ـب ـلــد ال ــذي
تسوده الفوضى ،منذ إطاحة الزعيم
ال ـل ـي ـب ــي م ـع ـم ــر الـ ـق ــذاف ــي ب ـم ـســاعــدة
الحلف األطلسي.
وص ـ ّـرح ــت مــوغـيــريـنــي للصحافيني
بأنها ستطلع قادة االتحاد األوروبي
في قمتهم ،التي تعقد في وقت الحق
هذا األسبوع ،على املقترحات ،كذلك
فإنها تعتزم طــرح خطوات ملموسة
فــي اجـتـمــاع وزراء الـخــارجـيــة املقبل
في نيسان.
في السياق ذاته ،أعلن رئيس املجلس
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،دونـ ــالـ ــد تـ ــوسـ ــك ،أن ـ ــه ال
يستبعد عملية عسكرية أوروبية في
ليبيا ،لكنه رأى أنها يجب أن تكون
مرفقة «بخطة طويلة األمد» ،إلرساء
االستقرار في البالد.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة م ـ ـ ــع خ ـ ـمـ ــس ص ـح ــف
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا «ل ــوفـ ـيـ ـغ ــارو»
الفرنسية ،قال توسك إن «األمر األكثر
ب ـس ــاط ــة ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوام ه ــو اس ـت ـخ ــدام
وسائل عسكرية في عملية حفظ سالم
(بموافقة مجلس األمن الدولي)».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ـه ــا «ت ـج ــرب ــة س ـب ــق أن
شهدناها قبل أربع سنوات .لذلك ،أنا
مقتنع بأنه ما نحن بحاجة إليه هذه
امل ــرة هــو خطة طويلة األم ــد تتجاوز
مجرد تدخل عسكري» ،الفتًا االنتباه
إلـ ـ ــى أن ذلـ ـ ــك «هـ ـ ــو أيـ ـض ــا االن ـط ـب ــاع
السائد في واشنطن».
وأوضــح توسك أنــه سيزور عـ ّـدة دول
ف ــي امل ـن ـط ـقــة بــرف ـقــة وزيـ ـ ــرة خــارج ـيــة
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،فـ ـي ــدي ــريـ ـك ــا
م ــوغ ـي ــري ـن ــي ،ب ـع ــد ال ـق ـم ــة األوروب ـ ـيـ ــة
املــرتـقـبــة الـخـمـيــس والـجـمـعــة ،لبحث
الوضع في ليبيا الغارقة في الفوضى.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،رأت إس ـب ــان ـي ــا أن عـلــى
االتحاد األوروبــي أن ينظر في فرض
حظر نفطي وتجميد أصول املصرف
املركزي الليبي ،إذا فشلت املحادثات
التي تتوسط فيها األمــم املتحدة في
ّ
حل األزمة السياسية.
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلسـ ـب ــان ــي،
خــوسـيــه مــانــويــل غــارس ـيــا مــارغــالــو،
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ــن ،إن ت ـش ـك ـي ــل ح ـكــومــة
وحدة هو «األمل األخير لحل سلمي»،
مشيرًا إلــى أنــه إذا فشلت املحادثات،
ي ـج ــب أن ي ـت ـخــذ االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
إجراءات إلجبار األطراف على العودة
إلى طاولة التفاوض .وأضاف« :أعتقد
أنـ ـن ــا ي ـج ــب أن ن ـن ـظ ــر فـ ــي إجـ ـ ـ ــراءات
ل ـت ـج ـم ـيــد أصـ ـ ــول املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي.
وربـمــا فــرض حظر نفطي إلقـنــاع كل
األط ـ ــراف بــأنــه ال يـمـكــن تـحـقـيــق نمو
اقتصادي إال باالستقرار السياسي».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

موغوريني خالل اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي أمس (أ ف ب)

◄ وفيات ►
انتقلت الــى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية
فدوى شوربا عبود
زوجة أحمد عبود
أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ــا :املـ ـ ـق ـ ــدم ف ـ ــي ق ـ ـ ــوى األم ـ ــن
الداخلي محمد عبود ،طارق ،هنادي
ويمنى.
أش ـق ــاؤه ــا :عـلــي ش ــورب ــا ،املــرحــومــة
زهرة والحاجة بهيجة زوجة محمد
حرب.
صهرها محمد شهاب
تقبل الـتـعــازي يــوم األرب ـعــاء فــي 18
آذار  2015مــن الساعة الثالثة حتى
الـســادســة مـسـ ً
ـاء فــي قــاعــة الجمعية
اإلس ــام ـي ــة لـلـتـخـصــص والـتــوجـيــه
العلمي في بيروت.
باسمه تعالى
انتقل إلى رحمته تعالى
الحاج محمد علي أسد الله قصير
(أبو كمال)
أوالده :كمال ،الحاج يوسف ،الحاج
ح ـس ــن ،إس ـم ــاع ـي ــل وال ـ ـحـ ــاج ع ــدن ــان
(رئيس بلدية دير قانون النهر)
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـم ــد ،امل ــرح ــوم
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـسـ ــن وال ـ ـ ـحـ ـ ــاج
مصطفى
صهره :الحاج حسن سنان
تقبل التعازي اليوم الثالثاء  17آذار
فــي ب ـيــروت ـ ـ مجمع اإلم ــام املجتبى
(ع) ـ ـ ـ ح ــي األمـ ـي ــرك ــان م ــن ال ـســاعــة
الثالثة حتى الساعة الخامسة بعد
الظهر
لـلـفـقـيــد الــرح ـمــة ول ـكــم عـظـيــم األج ــر
والثواب
اآلسـفــون :آل قصير ،آل شــور وعموم
أهالي بلدة دير قانون النهر.

تعاز ►
◄ شكر على ٍ
تـتـ ّ
ـوجــه عــائـلــة اإلم ــام الـسـيــد موسى
الصدر بجزيل الشكر واالمتنان إلى
كل من واساها بتقديم العزاء بوفاة
املرحوم
د .صادق طباطبائي بروجردي،
الـشـكــر ملــن حـضــر أو ات ـصــل أو كتب
فــي الصحف وفــي وســائــل التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،أو مل ــن أهـ ـ ــدى ال ــدع ــاء
وطلب الرحمة.
نـســأل الـلــه أن ال يــريـكــم مـكــروهــا في
أشخاصكم أو في من ّ
تحبون.
ّ
عــظــم الـلــه أجــوركــم وجــزاكــم كــل خير
وتوفيق.

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـتـقـصــاء أس ـعــار ل ـشــراء آالت تصوير
مستندات.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/3/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2015/3/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 519
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في صيدا
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2015/2/26على املتهم منير اسماعيل
خــرب ـي ـطــي ج ـن ـس ـي ـتــه فـلـسـطـيـنــي مـحــل
اقامته صـيــدا والــدتــه زه ــرة عـمــره 1964
اوقـ ـ ــف غ ـيــاب ـيــا ب ـت ــاري ــخ 2011/12/10
وح ــال ـي ــا فـ ــار بــال ـع ـقــوبــة ال ـتــال ـيــة ق ــررت
امل ـح ـك ـمــة ت ـجــريــم امل ـت ـهــم امل ــذك ــور اع ــاه
بجناية املادة  125و 13مخدرات وإدانته
بـجـنـحــة املـ ـ ــادة  127مـ ـخ ــدرات وال ـح ـكــم
عليه باألشغال الشاقة املؤبدة وتغريمه
خمسني مليون ل.ل .وتعيني رئيس قلم
ه ــذه املحكمة قيمًا إلدارة امــوالــه طيلة
هذه املــدة ونشر خالصة هذا الحكم في
م ــا خ ـصــه ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وفــي
جريدة األخبار وتدريكه الرسوم.
وفقًا للمواد  125و 13و 127مخدرات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وق ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا إلدارة امواله طيلة مدة
فراره.
صيدا في 2015/3/2
الرئيس األول
رلى جدايل
التكليف 529
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في صيدا
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2015/2/26عـلــى املـتـهــم اح ـمــد حسني
طـلـيــس جنسيته لـبـنــانــي مـحــل اقــامـتــه
بريتال والدته فاطمة عمره  1965اوقف
غيابيًا بتاريخ  2011/12/10وحاليًا فار
بالعقوبة التالية قــررت املحكمة تجريم
املتهم املــذكــور اعــاه بجناية امل ــادة 125
مـ ـخ ــدرات و 13مـ ـخ ــدرات وال ـح ـكــم عليه
ب ــاألشـ ـغ ــال ال ـش ــاق ــة املـ ــؤبـ ــدة وت ـغــري ـمــه
خمسني مليون ل.ل .وتعيني رئيس قلم
ه ــذه املحكمة قيمًا إلدارة امــوالــه طيلة
هذه املــدة ونشر خالصة هذا الحكم في
م ــا خ ـصــه ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وفــي
جريدة األخبار وتدريكه الرسوم.
وفقًا للمواد  125و 13مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وق ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا إلدارة امواله طيلة مدة
فراره.
صيدا في 2015/3/3
الرئيس األول
رلى جدايل
التكليف 529
نشر خالصة استدعاء
املـ ــرجـ ــع :قـ ـ ــرار حـ ـض ــرة رئـ ـي ــس مـحـكـمــة
ال ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة األولـ ـ ــى ف ــي ال ـب ـقــاع
ب ـت ــاري ــخ  2015/02/24ال ــرئ ـي ــس عـلــي
عراجي
نوع االستدعاء :شطب اشارة دعوى
خالصة االستدعاء :بتاريخ 2015/02/22
ت ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي س ــام ــر ح ـســن صــالــح
بوكالة املحامي يعرب حيمور باستدعاء
ّ
تسجل برقم  2015/492عرض بموجبه
انه يملك حصصًا في العقار  /618/من

مـنـطـقــة ك ـفــريــا ال ـع ـقــاريــة وأوض ـ ــح بــأنــه
ت ــوج ــد اش ـ ــارة دعـ ــوى م ـ ّ
ـدون ــة دون رقــم
يــومــي مـنــذ اع ـمــال الـتـحــديــد والـتـحــريــر
وه ــي مـقــدمــة ام ــام محكمة جــب جنني/
ص ـغ ـبــن ال ـص ـل ـح ـيــة ت ـح ــت رقـ ــم أس ــاس
 /66/تــاريــخ  1932/03/03مــن مسعود
سليمان داود املصري بصفته احد ورثة
داود املصري بوجه خليل ابراهيم داود
املصري ورفيقه.
وطلب املستدعي شطب اشــارة الدعوى
امل ــذك ــورة عــن صحيفة الـعـقــار مــوضــوع
االسـ ـت ــدع ــاء وف ـق ــا ل ـن ــص امل ـ ــادة /512/
اص ـ ـ ــول م ــدن ـي ــة ب ـف ـقــرت ـي ـهــا  /3/و/4/
بعدما أبرز افادة من محكمة بداية زحلة
تفيد بــأنــه قــد ُحـ ِـكـ َـم بإسقاطها بتاريخ
 1932/07/11بــال ـقــرار رق ــم  /199/لكن
ملفها مفقود.
فـمــن لــديــه اع ـت ــراض او مــاحـظــات على
ط ـل ــب امل ـس ـت ــدع ــي ال ـت ـق ــدم ب ـه ــا الـ ــى قـلــم
املـحـكـمــة فــي زحـلــة خ ــال مهلة عشرين
يومًا.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل

نشر فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولــى
ف ــي ال ـب ـق ــاع امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم ف ــارس
والياس ومنتهى وابراهيم جحا وزكية
عـبــدالـلــه ال ــن املقيمني ســابـقــا فــي زحلة
مـ ــار الـ ـي ــاس وامل ـج ـه ــول ــي م ـحــل االق ــام ــة
حاليًا للحضور شخصيًا او مــن ينوب
عنهم قانونًا الــى قلم املحكمة في زحلة
ل ـت ـب ـلــغ ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر ع ـن ـهــا ب ـتــاريــخ
 2015/2/24ب ــاالسـ ـت ــدع ــاء امل ـ ـقـ ــدم مــن
ليليان يوسف السيقلي بوكالة االستاذ
طــونــي الـسـيـقـلــي املـس ـجــل بــرقــم اس ــاس
 2015/343مدور قرار .2015/29
مضمون الحكم :تقرر اعتبار العقار رقم
 /117/البربارة غير قابل للقسمة عينًا
بــن الـشــركــاء فيه وطــرحــه للبيع باملزاد
العلني بــن الـعـمــوم إزال ــة للشيوع فيه
وعـلــى ان يعتمد الثمن املـحــدد مــن قبل
الخبير جــورج الــزبـيــدي والـبــالــغ مئتني
وت ـس ـع ــة وث ــاث ــن ال ـ ــف دوالر أم ـيــركــي
او م ــا ي ـع ــادل املـبـلــغ بــالـلـيــرة اللبنانية
اساسًا للطرح في املزايدة االولــى وعلى
ان يــوزع الثمن على الشركاء كل بنسبة
حصته في امللكية وللمستدعى ضدهم
املذكورين مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج ابي فيصل
إعالن قضائي
تدعو املحكمة املنفردة املدنية العقارية
فــي صـيــدا غــرفــة الــرئـيــس حسن سكينة
املدعى عليه بسام نعيم فاعور للحضور
الى قلم املحكمة الستالم صورة عن كافة
اوراق الــدعــوى ومــربــوطــاتـهــا بـمــا فيها
ً
م ـح ـضــر ض ـبــط امل ـحــاك ـمــة ك ــام ــا وذل ــك
ف ــي ال ــدع ــوى اسـ ــاس  2014/438م ــدور
 2015/352املقدمة بتاريخ 2014/1/23
من املدعيني علي وصبحي حسن حمود
ض ــد امل ــدع ــى عـلـيـهــم اح ـمــد عـلــي فــاعــور
ورفــاقــه بـمــوضــوع حــق م ــرور وال ـجــواب
خالل مهلة عشرين يومًا تلي النشر وإال
يصار الى ابالغك كافة االوراق والقرارات
بــواس ـطــة ال ـل ـصــق ع ـلــى ل ــوح ــة اع ــان ــات
املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن
إجراء مناقصة عمومية
لتلزيم اعمال الحراسة في مبنى املعهد
الوطني لإلدارة (بعبدا)
يـجــري املـعـهــد الــوطـنــي ل ــإدارة (بـعـبــدا،
تلة الــريــس) مناقصة عمومية بطريقة
الظرف املختوم ،لتلزيم اعمال الحراسة
ف ــي م ـب ـنــى امل ـع ـه ــد ل ـل ـع ــام  ،2015وذل ــك
ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه ،2015/4/4
ع ـنــد ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ،وفـقــا
لــدفـتــر ال ـش ــروط ال ـخــاص املـتـعـلــق بهذه
الصفقة الذي يطلب من الدائرة االداريــة
والقانونية في املعهد.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض خ ـ ــال اوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
ال ــرسـ ـم ــي الـ ـ ــى قـ ـل ــم املـ ـعـ ـه ــد فـ ــي ب ـع ـبــدا
(تـلــة ال ــري ــس) ،وفـقــا ملــا نــص عليه دفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية،
على ان تسلم هذه العروض قبل الساعة

