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تونس

قطر تقترح مؤتمرًا دوليًا
«لدعم تونس»
أعلنت الرئاسة التونسية ،أمــس ،عن
اق ـتــراح قـطــري بتنظيم مؤتمر دولــي
"لـ ــدعـ ــم االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـت ــون ـس ــي" الـ ــذي
ي ـع ــان ــي ص ـع ــوب ــات م ـن ــذ ع ـ ــام .2011
وي ــأت ــي االع ـ ــان فـيـمــا ي ـقــوم الــرئـيــس
ال ـتــون ـســي ،ال ـب ــاج ــي ق ــاي ــد الـسـبـســي،
بزيارة رسمية الى الدوحة.
وأكــدت الرئاسة التونسية ،في بيان،
أن ال ـس ـب ـس ــي ثـ ـ ّـمـ ــن "م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة س ـم ـ ّـو
أم ـي ــر ق ـطــر (ال ـش ـي ــخ ت ـم ـيــم ب ــن حـمــد)
بـ ـخـ ـص ــوص ت ـن ـظ ـي ــم م ــؤتـ ـم ــر دول ـ ــي
حــول دعــم االقتصاد التونسي" ،دون
تـفــاصـيــل اضــاف ـيــة .كـمــا أفـ ــادت اذاع ــة
"مــوزايـيــك اف ام" التونسية الخاصة
أن امل ــؤتـ ـم ــر قـ ــد ي ـن ـع ـقــد فـ ــي ت ـشــريــن
االول/اك ـ ـتـ ــوبـ ــر ،مـضـيـفــة انـ ــه يسعى
الـ ــى "إيـ ـج ــاد ال ـت ـمــويــات ال ـض ــروري ــة
للمشاريع االستثمارية الكبرى التي
جرت برمجتها في املخطط التنموي".
وأش ــارت الــى عــدم تحديد البلد الــذي
سيستضيف املؤتمر.
وتعجز تونس التي سجلت نموا دون
 %1في  2015عن تنشيط اقتصادها.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي أدت س ـل ـس ـلــة
هجمات إرهابية الى تراجع كبير في

السياحة التي تشكل قطاعا اساسيا.
كـ ـم ــا تـ ـع ــان ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ن ـس ـب ــة ب ـط ــال ــة
مــرت ـف ـعــة جـ ــدا ب ــن ال ـش ـب ــاب وت ــراج ــع
االستثمارات االجنبية.
وفـ ــي وقـ ــت م ــن امل ـف ـت ــرض أن ي ــواج ــه
اإلع ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـق ـ ـطـ ــري بـ ــان ـ ـت ـ ـقـ ــادات مــن
ّ
ج ــان ــب املـ ـع ــارض ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة ،فـ ــإن
"ح ــرك ــة الـنـهـضــة" كــانــت ق ــد استبقت
ّ
ال ـح ــدث ،مـعـتـبــرة أن قـطــر بــاتــت "مــن
أهــم شركائنا االقتصاديني واملاليني
واالستثماريني" ،وفق رئيس الحركة،
راشد الغنوشي.
وك ــان الغنوشي قــد أعـلــن فــي مقابلة
ّ
ص ـح ــاف ـي ــة أخـ ـي ــرة ل ــه أن "ال ـع ــاق ــات
القطرية ـ التونسية (شـهــدت) تطورًا
ملحوظًا على املستويات كافة بعيد
نجاح الثورة ...إذ تعد قطر من الدول
األك ـث ــر دع ـم ــا ل ـتــونــس خ ــال فـتــرتـهــا
االنتقالية على الصعيدين السياسي
واالقـ ـتـ ـص ــادي ،ح ـيــث إن ـه ــا ح ـلــت في
املرتبة الثانية دوليًا ،واألولــى عربيًا،
في االستثمارات األجنبية املباشرة"،
ّ
مشيرًا فــي الــوقــت نفسه إلــى أن "قطر
تحتضن أكثر من  20ألف تونسي".
(األخبار ،أ ف ب)

ان ـت ـق ـلــت الـ ــى رح ـم ــة رب ـه ــا تـعــالــى
املرحومة
الحاجة ابتسام حمد عبدالله
ارم ـ ـلـ ــة املـ ــرحـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـمــود
دعاس عبدالله.
ابناؤها :االستاذ وسيم ،االستاذ
عباس.
اشقاؤها :د .محمد حمد عبدالله،
د .علي ،الحاج حسني ،د .حسن.
شقيقتها :هيام
بناتها :احسان ،اخالص ،وسام
اصـ ـه ــرتـ ـه ــا :غ ـ ـ ـ ــازي ،عـ ـل ــي وع ـل ــي
عبدالله.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم ــي الـخـمـيــس
وال ـج ـم ـعــه م ــن ال ـع ــاش ــرة صـبــاحــا
حـ ـت ــى الـ ـث ــامـ ـن ــه مـ ـسـ ــاء فـ ــي ق ــاع ــة
حـسـيـنـيــه االمـ ـ ــام ال ـص ــدر ســرعــن
ال ـفــوقــا وطـيـلــة اي ــام االس ـب ــوع في
دارة ولدها وسيم مفرق سرعني
اآلسفون آل عبدالله وعموم اهالي
سرعني

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـمــزيــد مــن األس ــى والـلــوعــة ننعى
إليكم فقيد الشباب
عباس رائف وهبي سحمراني
زوجته :ربحة محمد املالح
أوالده :حيدر ،حنان ،حال ،وجنى
أش ـقــاؤه :عماد الــديــن رائ ــف ،علي،
عصام ،عالء الدين
شقيقته :حنان زوجة املؤهل رضا
مسلماني (أبو محمد)
ي ـص ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
وي ــوارى فــي ثــرى روض ــة الـصــادق
ـ ـ العمروسية ـ ـ األجنحة الخمسة،
الخامسة عصر اليوم الخميس.
تقبل ال ـت ـعــازي بـعــد الــدفــن ،الـيــوم
ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـمـ ــع اإلمـ ـ ـ ـ ــام
العسكري ـ ـ الكفاءات
ذك ـ ــرى الـ ـث ــال ــث ،غ ـ ـدًا ال ـج ـم ـعــة فــي
مـ ـجـ ـم ــع اإلمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ع ـنــد
الخامسة عصرًا.
اآلسـ ـف ــون :آل س ـح ـمــرانــي ،امل ــاح،
بـ ــدرالـ ــديـ ــن ،م ـس ـل ـم ــان ــي ،وع ـم ــوم
أه ــال ــي صـ ـ ــور ،بـ ـ ـ ــوداي ،حـ ـ ــاروف،
الجبني.

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء عدادات الكترونية
ل ـ ـ ـ ــزوم امل ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،م ــوض ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج الـ ـع ــروض رقـ ــم ث4د12058/
تاريخ  ،2015/11/9قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2016/6/10عند نهاية ال ــدوام
الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150.000/ل.ل.
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 2016/5/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 927

استراحة
2293 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 9 3

إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قـيــد التحصيل الـفــواتـيــر امل ـتــأخــرة التي
لــم تـســدد للجباة والـعــائــدة إلــى دائــرتــي
زغــرتــا وإه ــدن وذل ــك لغاية إص ــدار شهر
 2015/12توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة إلـ ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
أسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2016/5/16
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 955

أفقيا
 -1عازف غيتار مصري مشهور راحل –  -2دولة أفريقية – مئة سنة –  -3الذين يمارسون
البيع والشراء – صنعة وحرفة –  -4ظرف مكان – دولة آسيوية يحكمها سلطان إستقلت
عن اململكة اإلنكليزية املتحدة أواخــر القرن املاضي –  -5حرف نصب – مطيع وناسك
ّ
ّ
يتفوق فــي مهنته –  -7ورك –
ومتعبد – ّ قـلـ َـب اإلن ــاء على رأس ــه –  -6عملة أجنبية –
حيطان تلف القصر الشاهق –  -8مقام في املوسيقى الشرقية – مدة طويلة –  -9يرميهم
بالحجارة – علة في الجسد –  -10أديب لبناني راحل أصيب بمرض أقعده أربعني عامًا
أجريت له خاللها أكثر من عشرين عملية جراحية من مؤلفاته «عيد الغدير»

عموديًا
 -1الرجل الثاني في العراق أبان حكم الرئيس الراحل صدام حسني شغل مركز نائب
رئيس مجلس قيادة الثورة –  -2خط دفاع فرنسي شهير أبان الحرب العاملية الثانية
– رف من الطيور –  -3من الفاكهة – مدينة صينية –  -4نبأ عاجل – عيب وشنار –
ّ
وقداسة – داس بالسيارة احد
شح ماء الينبوع –  -5نعم باألجنبية – رجل تقوى
ُ
املارة –  -6عكسها آلة هندسية لها شعبتان متحركتان ترسم بها الدوائر – أتكلم
ّ
خفي –  -7مدينة أوكرانية تعتبر العاصمة اإلقتصادية والسياحية في
بصوت
البالد من أهم مرافىء البحر األسود –  -8يجمع بني القول والعمل – اإلسم القديم
لدولة ميانمار –  -9لنب – عاصمة افريقية – ثرى –  -10شاعر سوري راحل

شروط اللعبة

مشاهير 2293

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1روزفلت – عنب –  -2أبو سنبل – قر –  -3راز – عقيق –  -4أسيد – سارق –  -5لطخ – روبي –
 -6تل – سيخ – بصل –  -7مندوب – كد –  -8واتو – يلم –  -9روفني – بترا –  -10قوس النصر

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثلة تركية ب ــدأت حياتها املهنية كـعــارضــة أزي ــاء وإخـتـيــرت لتكون
ملكة جمال تركيا حيث مثلت بالدها في مسابقات جمالية عاملية .من
أعمالها «العشق املمنوع وحريم السلطان»

عموديًا

 -1رأس التنورة – ّ -2
وب – سطل – او –  -3زوريخ – متفق –  -4فساد – سنونو – -5
لنز – ريد – يس –  -6تب – سوخوي –  -7لعاب – بلبل –  -8قريب – منت –  -9نقيق
– صك – رص –  -10برق  -الديار

حل الشبكة 2292

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

إعداد
نعوم
مسعود

 = 4+11+2+1+6تحذير ■  = 10+7+5+9+8يترك بلده ■  = 3+2بواسطتي

حل الشبكة الماضية :رامي أبو صالح

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض لتقديم يد عاملة داعمة
للمؤسسة.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750 000/ل.ل.
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 إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار االثنني الواقع في  2016/5/30عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/5/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 931

إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قـيــد التحصيل الـفــواتـيــر امل ـتــأخــرة التي
ل ــم ت ـســدد لـلـجـبــاة وال ـع ــائ ــدة إل ــى دائ ــرة
الـ ــزهـ ــرانـ ــي وذل ـ ـ ــك ل ـغ ــاي ــة إصـ ـ ـ ــدار شـهــر
 2016/2توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة ،امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة إلـ ــى
تسديدها في الدائرة املعنية خالل مهلة
أسبوعني مــن تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل الــی إلغاء

