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الجزائر

ّ
تقشف جديد في نثريات
المسؤولين والوزارات

◄ وفيات ►
ولده :رمزي قربان وعائلته
بناته :تاتيانا زوجة سعيد سماحه
وعائلتها
جـ ــومـ ــانـ ــا زوج ـ ـ ـ ــة سـ ــامـ ــي ال ـ ـخـ ــراط
وعائلتها
م ـ ــري ـ ــان ـ ــا زوجـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ــزي ـ ــز م ـج ــاع ــص
وعائلتها
أشقاؤه :ميشال قربان وعائلته
حنا قربان وعائلته
جوزف قربان وعائلته (في املهجر)
نصري قربان وعائلته
عائلة املرحوم توفيق قربان
وعــائــات :قــربــان ،سـمــاحــه ،الـخــراط،
مجاعص ،معلوف ،ريــاشــي ،وعموم
عائالت الخنشارة والـجــوار وجميع
أنسبائهم في الوطن واملهجر ينعون
إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن األسـ ـ ــى فـقـيــدهــم
الغالي املرحوم
فؤاد سالم قربان
امل ـن ـت ـق ــل إلـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه تـ ـع ــال ــى ي ــوم
اإلث ـنــن ال ــواق ــع فـيــه  14أي ـلــول 2015
متممًا واجباته الدينية.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم الـخـمـيــس 17
الجاري في صالون كاتدرائية النبي
ً
ابتداء من الساعة
إلياس ،الخنشارة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة
ً
مساء.
السابعة
لكم من بعده طول البقاء

ذكرى أسبوع
لم يتفاعل الناس مع دعوة الحكومة إلى إيداع األموال في البنوك (أرشيف)

الجزائر ــ آدم الصابري
ي ـب ــدو أن األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
أصــابــت الـجــزائــر بعد انهيار أسعار
النفط وتهاوي قيمة العملة الوطنية،
ً
أربـكــت السلطات الـتــي لــم تجد حــا،
على ما يبدو ،إال أن تطالب وزراءها
وك ـ ــوادره ـ ــا ب ـتــرش ـيــد ال ـن ـف ـق ــات ،فــي
محاولة لجلب انتباه املواطنني الذين
لم يتجاوبوا مع تعليمات الحكومة
ووزارة املــال ـيــة ال ـتــي تـمـنــع التعامل
املـ ـب ــاش ــر بـ ـ ــاألمـ ـ ــوال بـ ــن الـ ـش ــرك ــات
وال ـ ـت ـ ـجـ ــار ،والـ ــداع ـ ـيـ ــة إل ـ ــى ض ـ ــرورة
ً
اكـتـنــاز األمـ ــوال فــي الـبـنــوك ب ــدال من
البيوت.
وق ــد وج ــه ال ــوزي ــر األول ،عـبــد املــالــك

ُع ّمم تقليل
السفريات واقتصار
تذاكر الدرجة األولى
على الوزراء
سـ ـ ـ ــال ،قـ ـب ــل ي ـ ــوم ـ ــن ،م ــراسـ ـل ــة إل ــى
ال ــوزراء يدعوهم فيها إلــى تخفيض
الـنـفـقــات بـشــأن الــرحــات واستعمال
الهواتف وهدايا نهاية السنة .وجاء
فــي مـحـتــوى املــراس ـلــة ،وه ــي الثانية
مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا فـ ــي شـ ـه ــري ــن ووصـ ـل ــت
«األخـ ـب ــار» نـسـخــة عـنـهــا ،أن الـ ــوزراء
مــدعــوون إل ــى تخفيض الـنـفـقــات في
كــل مــا يتعلق بــأمــور تسيير الــدوائــر
الـ ــوزاريـ ــة م ــن ال ـنــاح ـيــة امل ــال ـي ــة ،ب ــدءًا
ً
مـ ــن االت ـ ـص ـ ــاالت ال ـه ــات ـف ـي ــة وص ـ ــوال
إلـ ــى ال ـت ـن ـقــات ال ـخ ــاص ــة بــال ـجــوالت
والتفتيش في واليات البالد.
ومــن النقاط التي أوصــى بها ســال:
تـقـلـيــص نـفـقــات ال ـكــراجــات الـخــاصــة
بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ـن ـس ـب ــة  ،%50وذل ـ ــك
ً
بإعطاء أولوية لصيانة العربات بدال
من شراء أخرى جديدة ،وكذلك يجب
حجز تذاكر اقتصادية للطيران لسفر
أي مــن كـ ــوادر ال ـ ــوزارة ،بـيـنـمــا تبقى
تذاكر الدرجة األولى للوزراء فقط.
وكانت وزارة املالية قد أرسلت مذكرة
توجيهية إلــى ال ــوزارات بشأن إعــداد
قــانــون املــالـيــة لـعــام  .2016وف ــي هــذه
املــذكــرة ،كتبت أن «عــامــات التحذير

مـ ــن ال ـب ـي ـئ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـص ـع ـبــة
عــززت الدعوة إلى أن تكون الحكومة
أكثر حــذرًا في آفــاق التزام امليزانية».
كذلك كان الوزير األول قد أمر أعضاء
الـحـكــومــة والـ ــوالة بتأجيل املـشــاريــع
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـط ـل ــق بـ ـع ــد ،مـ ــع إل ــزام ـه ــم
باستخدام املواد املصنعة وطنيًا في
ورشات الصفقات العمومية .والالفت
أنه في خضم هذه القرارات تقرر ّ
الحد
مــن التنقالت الرسمية إلــى الـخــارج،
وتقليص التكفل بــالــوفــود األجنبية
إال في حالة التمثيل القصوى.
ه ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات الــرس ـم ـيــة تــوازي ـهــا
دعــوة املــواطـنــن إلــى ض ــرورة اكتناز
ً
أموالهم في البنوك بدال من البيوت،
كــذلــك ج ــرى تـقــديــم وع ــود بـمـنــح من
يضع أمواله في البنك بفوائد سنوية
وعدم مساءلتهم عن مصدر األموال،
بل ترك املتهربني منهم من الضرائب،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـت ـن ــاف ــى مـ ــع ت ـص ــري ـح ــات
سابقة تـقــول إن العملية تـهــدف إلى
محاربة تبييض األموال.
مـ ــديـ ــر مـ ــركـ ــز «ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات
االستراتيجية» ،سليمان شنني ،قال
إن «الـجــزائــريــن ال يـثـقــون ببنوكهم
بعد سلسلة الفضائح الـتــي هزتها،
خ ـ ــاص ـ ــة مـ ـ ــا يـ ـ ـع ـ ــرف بـ ـقـ ـضـ ـي ــة ب ـنــك
الخليفة ،ال ــذي لــم يتمكن املكتنزون
(املــودعــون) فيه إلــى حـ ّـد الساعة من
استعادة أموالهم ،رغــم إغــاق البنك
بعد إفالسه منذ سنوات» .واستدرك
شنني« :كان من األجدر فتح حوار مع
مختلف األطراف املعنية للخروج من
األزمة ،ألن القرار من غير الواضح هل
هو اقتصادي أو سياسي؟».
أما الخبير االقتصادي رضا بودراع
الـحـسـيـنــي ،ف ـقــال إن ال ــدول ــة أخفقت
ط ـ ــوال  15س ـنــة ح ـص ـلــت ف ـي ـهــا على
سيولة مالية تاريخية بأكثر من 950
مليار دوالر ،لم تحقق خاللها الحد
األدنــى من التنمية .وعـ ّـدد الحسيني
بعض الحلول التي منها «استعادة
األم ــوال املهربة ،وتغليظ النصوص
ال ـق ـض ــائ ـي ــة الـ ـت ــي خ ـف ـض ــت اع ـت ـب ــار
اخـتــاس امل ــال الـعــام مــن جريمة إلى
جنحة».
رغـ ــم ذل ـ ــك ،يـ ــرى م ــراق ـب ــون أن لـجــوء
ال ــدول ــة إلـ ــى هـ ــذه ال ـت ـع ـل ـي ـمــات بحق
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء خ ـ ـطـ ــوة م ـ ـح ـ ـمـ ــودة ،وه ــي
ل ـت ـش ـج ـي ــع الـ ـشـ ـع ــب عـ ـل ــى ال ـت ـق ـشــف
واالسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـ ــإج ـ ــراءات امل ـت ـخــذة
ملــواج ـهــة االزم ـ ــة ،خــاصــة بـعــد غـيــاب
الـتـفــاعــل مــع دع ــوة وزي ــر املــالـيــة إلــى
إيداع األموال في البنوك.

تصادف اليوم الخميس الــواقــع فيه
 17أيـلــول  2015ذكــرى مــرور أسبوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة أميرة حسن مقلد
زوجة :محمد سمير الخنسا
أوالدها :علي ،روان ،جواد وحسني
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :س ـم ـي ــر ،ال ـع ـم ـي ــد ال ــرك ــن
محمد والشهيد علي
وف ــي ه ــذه املـنــاسـبــة سـتـتـلــى آي من
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
ع ــن روحـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــرة م ــن ال ـســاعــة
ال ـخ ــام ـس ــة ل ـغ ــاي ــة ال ـس ــاب ـع ــة م ـس ـ ً
ـاء
ل ـلــرجــال ف ــي حـسـيـنـيــة امل ــرح ــوم أبــو
رياض الخنسا وللنساء في حسينية
أبو مشهور الخنسا في الغبيري.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـف ــون :آل الـخـنـســا ،مـقـلــد ،رح ــال
وعموم أهالي ساحل املنت الجنوبي
وتبنني والنميرية.

شكر على تعزية
عائلة املرحوم االستاذ
صائب ابراهيم الخليل
رئيس قسم السوق سابقًا
ت ـش ـكــر األهـ ـ ــل واألص ـ ــدق ـ ــاء وكـ ــل مــن
واساها بمصابها األليم

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

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض لتقديم وتركيب اجهزة
تسجيل املـكــاملــات الهاتفية ل ــزوم بعض
محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني فــي 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 الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا ان اخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/10/9عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/9/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1722
إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
مناقصة عامة بواسطة الظرف املختوم
ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم تــرك ـيــب م ــول ــد كـهــربــائــي
وك ــات ــم ل ـل ـصــوت وانـ ـش ــاء ش ـب ـكــة تــوزيــع
كهرباء رئيسية جديدة في محطة تربل
التابعة للمصلحة.
املكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق
ـ ـ البقاع.
الــزمــان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ .2015/10/13
فعلى من ّ
يهمه االمر الحصول على دفتر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص املـ ــودع نـســخ عـنــه في
محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع لدى
ق ـســم امل ـنــاق ـصــات وف ــي مـحـطــة ال ـف ـنــار ـ ـ
جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن
اوقــات الــدوام الرسمي علمًا بــأن ثمن كل
نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هــو خمسون
الف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة
مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة ف ــي محطة
تل العمارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع خــال الــدوام
ال ــرس ـم ــي ع ـلــى ان ت ـصــل الـ ـع ــروض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  12ايلول 2015
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1745
إعالن تلزيم
ت ـقــديــم ورق وط ـب ــع ال ـج ــري ــدة الــرسـمـيــة
ومالحقها ومحاضر جلسات
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب وم ـ ـ ـ ــا شـ ــاب ـ ـه ـ ـهـ ــا م ــن
املنشورات الرسمية
الساعة الحادية عشرة مــن يــوم الثالثاء
الواقع فيه الثالث عشر من شهر تشرين
االول  ،2015تجري إدارة املناقصات في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
رئــاســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء مـنــاقـصــة تلزيم
ت ـقــديــم ورق وط ـب ــع ال ـج ــري ــدة الــرسـمـيــة
ومــاح ـق ـهــا وم ـحــاضــر ج ـل ـســات مجلس
ال ـ ـنـ ــواب وم ـ ــا ش ــاب ـه ـه ــا مـ ــن املـ ـنـ ـش ــورات
الرسمية.
ـ ـ التأمني املــؤقــت :مئة وخمسون مليون
ليرة لبنانية.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ـ ــذي يـمـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لرئاسة مجلس الوزراء.
يـجــب أن تـصــل ال ـع ــروض إل ــى قـلــم إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 1743
إعالن
ت ـع ـلــن م ــؤس ـس ــة امل ـح ـف ــوظ ــات الــوط ـن ـيــة

ع ــن حــاج ـت ـهــا الـ ــى ت ـلــزيــم ش ـ ــراء خــزائــن
حــديــد خــاصــة لـحـفــظ أف ــام امليكروفيلم
(الـ ـتـ ـص ــوي ــر املـ ـصـ ـغ ــر) وخ ـ ــزائ ـ ــن ح ــدي ــد
خاصة لحفظ الخرائط.
لــذلــك يطلب مــن الـشــركــات أو املؤسسات
املختصة بهذا املجال االتصال باملؤسسة
خ ــال أوق ــات الـ ــدوام الــرسـمــي للحصول
على املواصفات الفنية والشروط املتعلقة
بــاملــوضــوع امل ــذك ــور أع ــاه عـلــى أن تـقـ ّـدم
ال ـع ــروض ف ــي مـكـتــب امل ــدي ــر ال ـع ــام خــال
أوق ــات ال ــدوام الرسمي ضمن الفترة من
بــدء تــاريــخ النشر فــي الجريدة الرسمية
والـ ـصـ ـح ــف امل ـح ـل ـي ــة اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2015/9/17ولغاية
الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم
االثنني الواقع فيه  2015/10/5مع العلم
بأن جلسة فض العروض ستتم في مركز
املؤسسة الكائن في شارع الحمراء بناية
الـبـيـكــادلـلــي ـ ـ ـ ـ ال ـطــابــق ال ـســابــع الـســاعــة
العاشرة من صباح يــوم الثالثاء الواقع
فيه .2015/10/6
ت 01/345854 :ـ ـ ـ ـ ـ ـ  01/344941ـ ـ ـ ـ ـ
01/739702
مؤسسة املحفوظات الوطنية
التكليف 1714
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد الستقصاء النشاء قناة
كــابــات بــن املستوعب واملـمــر االساسي
لـلـكــابــات فــي محطة ال ـحــرج الرئيسية،
مــوضــوع استقصاء االس ـعــار رقــم ث4د/
 9409تاريخ  ،2015/8/25قد مددت لغاية
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2015/10/9ع ـنــد نـهــايــة
الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي 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 الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/9/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1757
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
النبطية
ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي املـ ـن ــاوب ع ـبــد زلــزلــي
وع ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن املـ ـن ــاوب ــن حـســن
سكيني ووس ـيــم ابــراه ـيــم س ـن ـدًا لـلـمــادة
 3م ــن ال ـقــانــون  82/16املـسـتــدعــى ضــده
يــوســف زي ــن ال ــدي ــن زي ــن ال ــدي ــن  /يحمر
ال ـ ـش ـ ـق ـ ـيـ ــف وامل ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــول م ـ ـحـ ــل االق ـ ــام ـ ــة
الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة السـ ـت ــام
نسخة عن االستدعاء ومربوطاته املقدم
من املستدعية نايفة نعيم حــرب بوكالة
املحامي علي اسماعيل بموضوع ازالــة
شيوع للعقار رقم  /1582/منطقة يحمر
العقارية واملسجل برقم اساس 2015/808
واتـخــاذ محل االقــامــة فــي نطاق املحكمة
والجواب بمهلة خمسة عشر يومًا خالل
«ع ـشــريــن يــومــا» تـلــي الـنـشــر واال سيتم
ابالغكم بقية االوراق والقرارات بواسطة
التعليق على باب ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن تبليغ
صادر عن محكمة جزين املدنية
تدعو هذه املحكمة املدعى عليه بشارة بن
نقوال ضاهر من عني املير واملجهول محل
االقامة للحضور الى قلمها شخصيًا ابو
بــواسـطــة وكيله السـتــام اوراق الــدعــوى
العقارية رقم  2015/220واملقامة من ديما
حنا نجم وايلي يوسف حرب بموضوع
حق مرور على العقار رقم  224عني املير

