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العالم
◄ وفيات ►

الجزائر

االنتخابات المحلية
 ...بمشاركة المعارضة
أعلن علي بن فليس ،الذي ُي ُّ
عد أهم شخصية سياسية
معارضة منافسة للرئيس بوتفليقة ،مشاركة حزبه في
االنتخابات المحلية التي ستجرى يوم  23تشرين األول المقبل.
وتسبق هذه االنتخابات أجواء سياسية غامضة في الجزائر،
عقب إعادة تعيين أحمد أويحيى على رأس الحكومة،
واستمرار غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد
الجزائر ــ محمد العيد
ع ـل ــى ع ـك ــس االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ال ـ ـت ـ ــي قـ ــاط ـ ـع ـ ـهـ ــا ج ـ ـ ـ ــزء م ــن
املعارضة ،ستدخل األحــزاب السياسية
ف ــي ال ـج ــزائ ــر ب ـص ـفــوف مـكـتـمـلــة غـمــار
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،عـ ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن عـ ــدم اخـ ـت ــاف ال ــوض ــع ك ـث ـي ـرًا بــن
االستحقاقني .وينتظر أن يشارك قرابة
 60حزبًا سياسيًا فــي هــذا املــوعــد ،بما
ف ـي ـه ــا األحـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـت ــي ت ـح ـم ــل خ ـطــابــا
راديكاليًا ضد السلطة الحالية.
وقـ ــد ك ـشــف حـ ــزب «ط ــائ ــع ال ـح ــري ــات»
ال ـ ــذي يـ ـق ــوده رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء األس ـبــق
علي بن فليس ،عن موقفه ،بعد عملية
تـ ـص ــوي ــت داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ج ـ ـ ـ ــاءت مل ـص ـل ـحــة
امل ـشــاركــة «بـنـسـبــة  54فــي امل ـئ ــة» ،فيما
عـبــرت البقية عــن الــرغـبــة فــي اسـتـمــرار
مـقــاطـعــة امل ــواع ـي ــد االن ـت ـخــاب ـيــة بسبب
«غياب ضمانات نزاهتها» .وبعد ظهور
موقف حزبه ،قال علي بن فليس ،وهو
أب ــرز خـصــوم بوتفليقة فــي انتخابات
ال ــرئ ــاس ــة لـسـنــة  ،2014إن امل ـش ــارك ــة ال
ت ـع ـنــي أب ـ ـدًا ت ـغ ـيــر امل ــوق ــف م ــن ال ـن ـظــام
السياسي ومن األوضاع التي ّ
سببها.
أعضاء اللجنة
وقال بن فليس ،مخاطبًا
ّ
ّ
املركزية لحزبه ،إن «الذين يتبنون خيار
امل ـش ــارك ــة ،مـثـلـهــم مـثــل ال ــذي ــن اخ ـت ــاروا
ع ــدم امل ـش ــارك ــة ،أو ال ــذي ــن ي ــدع ــون إلــى
املـقــاطـعــة ،وهـ ــؤالء جميعًا ي ــدرك ــون أن
االستحقاقات االنتخابية املقبلة ،مثلها
مـثــل ال ـتــي سبقتها ،لـيـســت ول ــن تكون
حــام ـلــة ألي ح ــل لـلـمـعـضـلــة الـخـطـيــرة
السائدة في الجزائر».
واسـتـبــق بــن فليس تــأويــات مفترضة
لـ ـق ــرار املـ ـش ــارك ــة ،بــال ـتــأك ـيــد أن حــزبــه
ل ـي ــس سـ ــاذجـ ــا ،ف ـه ــو «ي ـع ـل ــم جـ ـيـ ـدًا أن
املعايير الديموقراطية املعروفة دوليًا،
ال ت ـتــوفــر ف ــي ال ـج ــزائ ــر» ،وي ـع ـلــم أيـضــا
ّ
أن «ال ـق ــان ــون ــن ال ـع ـضــويــن املـتـعـلـقــن
بالنظام االنتخابي وبالهيئة املسماة
عـ ـبـ ـث ــا ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــة مل ــراقـ ـب ــة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ل ــم ولـ ــن ي ـســاه ـمــا س ــوى
فــي تـعـمـيــق م ـمــارســات ومـيـكــانـيــزمــات
االحتيال السياسي الفظيع».
ويــرجــع تـغـ ّـيــر مــوقــف ح ــزب بــن فليس،
وفــق مــراقـبــن ،إلــى طبيعة االنتخابات
التزامات
املحلية التي «ال تترتب عليها َ
س ـي ــاس ـي ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى امل ـن ـتــخ ـبــن،
ك ــون ـه ــم يـ ــديـ ــرون ش ــؤون ــا خ ــدم ـي ــة فــي
الـبـلــديــات ،كـمــا أنـهــا انـتـخــابــات تسمح
باالحتكاك املباشر باملواطنني والتعبئة
السياسية لــأحــزاب الـتــي تـعــانــي فقرًا
ك ـب ـي ـرًا فـ ــي املـ ـن ــاضـ ـل ــن» .إضـ ــافـ ــة إل ــى
ذلـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ــإن امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ت ـس ـم ــح «ب ـخ ـلــق
ديناميكيات داخل األحزاب التي يبحث
ف ـي ـهــا امل ـن ــاض ـل ــون ع ــن الـ ـف ــوز ب ــوالي ــات
انتخابية ولو على مستويات محلية».
وعلى الرغم من وجود شبه إجماع لدى
امل ـعــارضــة لـلـمـشــاركــة ف ــي االنـتـخــابــات
امل ـح ـل ـيــة ،إال أن ث ـمــة أص ــوات ــا داخ ـل ـهــا
ال ت ــزال راف ـض ــة .وم ــن هـ ــؤالء ،املـحــامــي
والناشط السياسي عمار خبابة الذي
ّ
صــرح لــ«األخـبــار» بــأن «االنتخابات لم
تعد آلية للتداول على السلطة ،ولذلك
ارتفعت األصوات بضرورة إنشاء هيئة
ّ
وطنية مستقلة لإلشراف» .وأضــاف أن
«املجالس املعنية (في غياب انتخابات
نــزي ـهــة قــانــون ـيــة وش ـف ــاف ــة) ال ت ـمــارس
حتى الصالحيات املخولة لها قانونًا،
وبــالـتــالــي ف ــإن نـفــس التشخيص الــذي
ي ـ ـصـ ـ ّـور الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ع ـل ــى أن ــه
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يصادر إرادة املجالس املنتخبة ،يبقى
موجودًا في االنتخابات املحلية».
وم ــع أن االن ـت ـخــابــات فــي ال ـجــزائــر منذ
سنة  1997تجرى في مواعيدها املحددة
بشكل طبيعي ،إال أن هــذا الــواقــع وفق
املعارضة ال يمكن اعتماده كمؤشر على
االسـتـقــرار السياسي .وفــي تقدير علي
ب ــن فـل ـيــس ،ف ــإن «هـ ــذه االن ـت ـخــابــات لن
تخرج بلدنا من أزمة نظام الحكم ،ومن
االنـســداد السياسي واملؤسساتي ومن
املستنقع االقتصادي واالجتماعي».
ويعتبر رئـيــس الـ ــوزراء األس ـبــق ،الــذي
تـحـ ّـول الحـقــا إلــى مـعــارض لبوتفليقة،
ّ
أن الـ ـج ــزائ ــر «ت ـع ـي ــش أزمـ ـ ــة سـيــاسـيــة
ومؤسساتية ذات خطورة استثنائية،
ن ــاتـ ـج ــة م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـغـ ــور ف ـ ــي رأس ه ــرم
الدولة».

يوجد شبه إجماع لدى
المعارضة للمشاركة
في االنتخابات المحلية

انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي املرحوم
الحاج حيدر اسماعيل حوماني
زوجته سامية مصطفى شعيب
ولده :الحاج اسماعيل
بناته :غادة ،لنا ،وريما
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه  :امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم الـ ـصـ ـح ــاف ــي
محمد ،علي ،احمد ،املرحوم عدنان،
وامل ـه ـنــدس ع ــادل حــومــانــي (املــديــر
الـ ـع ــام لـلـمـصـلـحــة ال ــوط ـن ـي ــة لـنـهــر
الليطاني)
صهره :الدكتور جمال فواز
يصلى على جثمانه الطاهر اليوم
االثـ ـن ــن امل ــواف ــق ف ـيــه  28آب 2017
بعد صــاة الظهر وي ــوارى في ثرى
جبانة بلدته الدوير ـ قضاء النبطية
تـقـبــل ال ـت ـعــازي بــوفــاتــه طـ ــوال اي ــام
األس ـبــوع فــي دارة الفقيد فــي بلدة
الدوير
تصادف نهار الخميس املوافق فيه
 31آب  2017ذكــرى مــرور ثالثة ايام
على وفاته ،وتتلى باملناسبة آيات
م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـلــس ع ــزاء
ف ــي ال ـن ــادي الـحـسـيـنــي ف ــي الــدويــر
،الساعة الخامسة عصرًا
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل حوماني ،آل شعيب ،آل
ع ـيــاش ،آل حـمـيــة ،آل ف ــواز ،وعـمــوم
أهالي بلدتي الشرقية والدوير

◄ شكر على تعزية ►
عائلة املرحوم الحاج حسن محمد
سعيد صادق وجميع أنسبائهم
يـ ـتـ ـق ــدم ــون ب ــالـ ـشـ ـك ــر واالم ـ ـت ـ ـنـ ــان
وال ـ ـت ـ ـق ـ ــدي ـ ــر لـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـ ــن واسـ ـ ــاهـ ـ ــم
ب ــالـ ـتـ ـع ــزي ــة ب ـف ـق ـي ــدت ـه ــم ال ـغ ــال ـي ــة
املرحومة الحاجة
رقية محمد علي فاعور
(ام محمد منيف صادق)
ســائـلــن املــولــى سـبـحــانــه وتعالى
أن يـمــن عـلـيـهــم جـمـيـعــا بالصحة
والعافية

بن فليس :االستحقاقات االنتخابية
ال تحل المعضلة

انتقل الى رحمة الله تعالى
الحاج عبد الرحمن محمد سكرية
اوالده  :املهندس معن  ،الدكتور عبد
الـنــاصــر  ،املـهـنــدس حـســان  ،هشام
وظافر
ابنتاه  :الدكتورة سوسن ولينا
ص ـ ـهـ ــراه  :ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـم ــد ب ـســام
سكرية والدكتور فؤاد عارف سكرية
شقيقه املرحوم الحاج حجار
اوالد ش ـق ـي ـق ــه :األس ـ ـت ـ ــاذ م ـح ـمــد،
الدكتور عبد الحكيم وعبدالحليم
تقبل التعازي في منزله في الفاكهة
طيلة ايام االسبوع
وف ــي ب ـيــروت ي ــوم االرب ـع ــاء فــي 30
آب  2017في قاعة عصام البرغوت
– مـسـجــد الـخــاشـقـجــي مــن الـســاعــة
الرابعة عصرا
الى الساعة السابعة مساء.
انتقلت الى رحمة الله تعالى
الحاجة مريم داود الزيات
زوجة املرحوم حسن رضا
ووري ـ ـ ــت الـ ـث ــرى ف ــي ج ـب ــان ــة مــديـنــة
صور
والدها املرحوم الحاج داود الزيات
والــدت ـهــا املــرحــومــة ال ـحــاجــة نظيرة
برغل
أشقاؤها الحاج سليمان ،املهندس
ال ـ ـحـ ــاج ع ـ ـبـ ــاس ،املـ ــرحـ ــوم م ـح ـم ــد ،
علي(أبو رامي) والحاج عفيف.
شقيقاتها :املرحومة الحاجة زينب،
الـقــابـلــة الـقــانــونـيــة ال ـحــاجــة عـلـيــاء،
الـ ـح ــاج ــة س ـل ـم ــى ،الـ ـح ــاج ــة ن ـج ــاة،
الحاجة سلوى.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ـ ــوم غـ ــد ال ـث ــاث ــاء
29آب في مركز الجمعية اإلسالمية
ل ـل ـت ـخ ـصــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي؛
بيروت  ،الرملة البيضاء_ سبينس
جــانــب املــديــريــة الـعــامــة ألمــن الــدولــة
من الساعة الرابعة وحتى السابعة
عصرا
اآلس ـف ــون :آل الــزيــات  ،رض ــا  ،برغل
 ،خضرا  ،حلباوي  ،قصير وعموم
أهالي مدينة صور

إعالن

تعلن سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بريوت عن رغبتها بطرح العقار
رقم  4553منطقة املزرعة العقارية – بريوت العائد ملكيته للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية للبيع عن طريق املزاد بواسطة الظرف املختوم
 موقع العقار :رأس النبع غرب شارع محمد الحوت وجنوب شارع عبدالله اليايف مساحة العقار  1176م 2وفقاً لسند التمليك طرح سعر املرت  5150دوالرفعىل الراغبني بالرشاء تقديم عروضهم يف مبنى السفارة اإليرانية يف بريوت الكائن
يف مح ّلة برئ حسن – القسم املايل
مالحظة :يرسي هذا العرض حتى  20أيلول املقبل
للمراجعة واإلستفسار يرجى اإلتصال عىل األرقام التالية 03752638 :السيد أحمد
سعد 01821224 ،أو 01821230
ه ــذا امل ــوق ــف يـعـ ّـبــر عـنــه ب ــوض ــوح أكـبــر
ج ـيــالــي س ـف ـي ــان ،رئ ـي ــس ح ــزب «جـيــل
ج ــدي ــد» ،ال ـ ــذي ي ـع ـت ـقــد بـ ــأن «األح ـ ــداث
السياسية األخيرة أظهرت للرأي العام
أن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ي ـعــانــي عـجـزًا
جسديًا وفـكــريــا ،يثنيانه عــن ممارسة
م ـه ـمــاتــه» .واع ـت ـبــر ج ـيــالــي ف ــي ب ـيــان،
ّ
أن «الـحــل لــأزمــة السياسية الخطيرة
التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل
إص ـ ــاح ـ ــات س ـي ــاس ـي ــة وم ــؤس ـس ــات ـي ــة
عميقة ،حيث تكون بدايتها بانتخاب
رئيس جديد للجمهورية».
وعلى الرغم من اتفاق جزء من املعارضة
ّ
ع ـل ــى ت ـش ـخ ـيــص األزمـ ـ ـ ــة ،إال أن ه ـنــاك
اخـتــافــا كبيرًا فــي م ـســارات الـحــل .وقد
ظ ـه ــرت ق ـبــل م ــدة دع ـ ــوات لـلـجـيــش من
أج ـ ــل الـ ـت ــدخ ــل وفـ ـ ــرض ت ـط ـب ـيــق امل ـ ــادة
الدستورية التي تثبت شغور السلطة،
ّ
إال أن رد قــائــد أركـ ــان الـجـيــش الـفــريــق
قــايــد صــالــح ،امل ـعــروف بــوالئــه للرئيس
بــوتـفـلـيـقــة ،ج ــاء ســري ـعــا ،وأكـ ــد ال ـت ــزام
املؤسسة العسكرية بمهماتها املحددة
في الدستور.

نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

دعوة الجمعية العمومية غير العادية
يدعو مجلس نقابة خبراء المحاســبة المجازين في لبنان ،السادة
األعضــاء لحضور الجمعية العمومية الغيــر العادية التي تعقد في
مركز النقابة في جلستها األولى في تمام الساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم األربعاء الواقع فيه عشــرين أيلول .)2017/9/20( 2017
وفــي حال عدم اكتمال النصاب تكون الجمعيّة مدعوة حكماً للمرة
الثانية إلى اإلجتماع في تمام الســاعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
نفسه ،ويكون النصاب قانونيّاً بمن حضر.
مســـددا
يشــترط لحضــور الجمعيــة العموميــة أن يكون الخبير
ً
اشتراكاته السنوية للعام .2017
جدول األعمال

1ـ مناقشة وإقرار البيانات المالية المدققة لعام .2016
السر
أمين ّ

بيار رزق

النقيب

سليم عبد الباقي

إنــا لله وإن ــا إلـيــه راج ـعــون ،بقلوب
ّ
راضية ومسلمة بقضاء الله وقدره
ننعى املرحوم
السيد علي محمد صالح املوسوي
الــذي انتقل الــى رحمته تعالى يوم
األربعاء املوافق في 2017/8/23
اخـ ــوتـ ــه :ال ـ ـس ـ ــادة :حـ ـس ــن ،أح ـم ــد،
املرحوم عباس ،زينب
أوالده الـ ـس ــادة :امل ـه ـنــدس حـســن،
أح ـ ـمـ ــد ،ع ـ ـبـ ــاس ،مـ ــالـ ــك ،اب ــراهـ ـي ــم،
رضوان ،جهاد ،دالل
ووري امل ــرح ــوم ال ـث ــرى ف ــي جـبــانــة
ب ـلــدتــه ال ـن ـبــي ش ـيــت ي ــوم االرب ـع ــاء
املوافق في 2017/8/23
تقبل التعازي اليوم االثنني املوافق
في  2017/8/28من الساعة الثالثة
ح ـت ــى ال ـس ــاب ـع ــة م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي مــركــز
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي في بيروت ،الرملة البيضاء
جانب املديرية العامة ألمن الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
اآلسفون :آل املوسوي وعموم أهالي
النبي شيت
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
ت ـت ـق ــدم ج ـم ـع ـيــة امل ــرك ــز االس ــام ــي
للتوجيه والتعليم العالي بأسمى
آيــات التعزية واملــواســاة من السيد
املـ ـهـ ـن ــدس ح ـس ــن ع ـل ــي امل ــوس ــوي
وع ــائ ـل ـت ــه ال ـك ــري ـم ــة بـ ــوفـ ــاة وال ـ ــده
الفاضل املرحوم
السيد علي محمد صالح املوسوي
ّ
ّ
يتغمده بواسع
سائلني املولى أن
رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
املركز االسالمي للتوجيه
والتعليم العالي

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن الى السادة اصحاب االسهم لحامله في
شركة كابيتال غروث هولدنغ ش.م.ل.
ً
عمال بالقانون رقم  75تاريخ 2016/10/27
امل ـن ـش ــور ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ال ـعــدد
 52ت ــاري ــخ  2016/11/3املـتـعـلــق بــالـغــاء
االس ـهــم لحامله واالس ـهــم الم ــر ،وبـمــا ان
ً
البند اوال من املــادة الوحيدة من القانون
امل ــذك ــور قــد أوج ـبــت عـلــى ال ـشــركــات التي
تشتمل اسـهـمـهــا عـلــى اسـهــم لـحــامـلــه أو
ألمر استبدال هذه االسهم بأسهم اسمية،
خـ ــال م ـه ـلــة س ـنــة م ــن ت ــاري ــخ ن ـف ــاذ هــذا
القانون ،وتعديل نظامها االساسي وفقًا
لالحكام ال ــواردة اعــاه في مهلة اقصاها
ت ــاري ــخ ان ـع ـق ــاد اول اج ـت ـم ــاع لـلـجـمـعـيــة
العمومية للمساهمني ،كما أن البند ثانيًا
يــوجــب عـلــى حــامـلــي االس ـهــم لـحــامـلــه او
المــر ابــاغ الشركة باسم الشخص الــذي
سيتم تسجيل االسهم املستبدلة باسمه،
لــذلــك ،تعلمكم الشركة بما تقدم وتطلب
م ـن ـكــم ت ــزوي ــده ــا ب ــاس ــم ال ـش ـخ ــص ال ــذي
سيتم تسجيل االسهم املستبدلة باسمه
في مهلة تنتهي في  10ايلول  ،2017على
ان يتم استبدال االسهم في مركز الشركة
ال ـك ــائ ــن ف ــي ال ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ب ـنــايــة غ ـن ـطــوس ـ ـ
الـطــابــق  8اب ـتــداء مــن  15لغاية  30أيلول
 2017بـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا
والساعة الثانية عشرة ظهرًا.
مجلس االدارة
شركة كابيتال غروث هولدنغ ش.م.ل.

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
SIMA AKTER
مـكــان عملها فــي الجيه  -الـشــوف،
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــا شيئا
االتصال على الرقم 07/995105
غادرت العاملة اإلثيوبية
MELKAMITU ALEMU ERFICHO
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/130542

