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تقرير

«أوبك» تجتمع مع منتجي
النفط من خارجها السبت

من أمام مقر «أوبك» في النمسا (أ ف ب)

أعـ ـل ــن األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام مل ـن ـظ ـم ــة الـ ـ ــدول
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدرة لـ ـلـ ـنـ ـف ــط (أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك) م ـح ـمــد
باركيندو أمس ،أن املنظمة ستجتمع
مــع منتجي الـنـفــط مــن خــارجـهــا ،في
الـعــاشــر مــن كــانــون األول فــي فيينا،

سيشارك وزيرا
الطاقة الروسي
واإليراني في االجتماع
لوضع اللمسات النهائية على اتفاق
ّ
للحد من إنتاج النفط عامليًا ،وذلك في
اجتماع هــو األول مــن نوعه منذ عام
.2002
وك ــان ــت م ـن ـظ ـمــة «أوب ـ ـ ــك» ق ــد اتـفـقــت
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ع ـ ـلـ ــى خ ـف ــض
اإلن ـ ـتـ ــاج ب ـن ـحــو  1.2م ـل ـي ــون بــرمـيــل
يــوم ـيــا ،ب ــدءًا مــن كــانــون ال ـثــانــي ،في
م ـس ـعــى ل ـت ـق ـل ـيــص وفـ ـ ــرة اإلمـ ـ ـ ــدادات

العاملية ودعم األسعار.
وف ـي ـم ــا ك ـش ــف ب ــاركـ ـيـ ـن ــدو عـ ــن خـطــة
االج ـت ـم ــاع امل ــرت ـق ــب ف ــي مــؤت ـمــر عقد
في نيودلهي ،ذكر املوقع اإللكتروني
ل ـ ــوزارة الـنـفــط اإلي ــران ـي ــة (ش ــان ــا) ،أن
وزيـ ـ ــر ال ـن ـف ــط ب ـي ـج ــان نـ ـم ــدار زنـغـنــه
سيشارك في االجتماع.
وي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ص ـ ـ ــرح ف ـيــه
املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرام ق ـ ــاس ـ ـم ـ ــي ،بـ ــأن
السعودية تعاونت للمرة الثانية مع
إيران ،في إطار منظمة الدول املصدرة
للنفط .وقال خالل مؤتمره الصحافي
األس ـبــوعــي ،إن «الـسـعــوديــة تعاونت
م ــع إيـ ـ ــران ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي قضية
االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة الـلـبـنــانـيــة»،
ّ
معتبرًا أن تعاونًا كهذا يمكن أن َي ُحل
املشاكل على الساحة الدولية .وشدد
ع ـل ــى أن امل ـن ـط ـقــة ت ــواج ــه ف ــي ال ــوق ــت
ال ــراه ــن ال ـعــديــد م ــن األزم ـ ـ ــات ،مـعــربــا
عن أمله في أن تصل دول املنطقة إلى
قناعة بعدم وجود سبيل للتعامل مع
هــذه األزم ــات مــن غير الـتـشــاور .وقــال
إن إيـ ـ ــران ب ــره ـن ــت ،ف ــي ال ـس ــاب ــق ،عن
أنها ّ
تشد على أيــدي الــدول املجاورة
إذا امتدت إليها بحسن نية .ورأى أن
املكسب الذي حققته إيران في «أوبك»،
جاء نتيجة لصمود الشعب اإليراني
وامل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ،م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن م ـن ــدوب ــي
إي ـ ـ ــران ت ـع ــام ـل ــوا ب ـح ـك ـمــة ف ــي قـضـيــة
الـنـفــط ويـمـكــن إط ــاق صـفــة انـتـصــار
دبلوماسية الطاقة عليه.
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ن ـ ـق ـ ـلـ ــت وك ـ ــال ـ ــة
«ن ــوف ــوسـ ـت ــي» عـ ــن م ـ ـصـ ــادر مـطـلـعــة
ق ــولـ ـه ــا إن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة الـ ــروسـ ــي
ألكسندر نــوفــاك ،يعتزم املشاركة في
اجتماع «أوبك» .وذكر املصدر أن نوفك
«سـيـعـقــد أي ـضــا اجـتـمــاعــا م ــع األم ــن
العام للمنظمة محمد باركيندو».
وبالتزامن ،أفادت وكالة «إنترفاكس»
ب ــأن رئ ـي ــس «تــران ـس ـن ـفــت» املـحـتـكــرة
ل ـخ ـطــوط أنــاب ـيــب ال ـن ـفــط ف ــي روس ـيــا
نيكوالي تــوكــاريــف ،ص ـ ّـرح أمــس بأن
خـفــوضــات إن ـتــاج ال ـخــام قــد تـبــدأ في
آذار.
(رويترز ،أ ف ب)

◄ وفيات ►
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
غازي فايز جمال
أوالده :أحمد فايز ـ ـ املرحوم محمد
ـ ـ مالك ـ ـ آدم.
بناته :وفاء ـ ـ فاطمة ـ ـ لينا ـ ـ ياسمني
ـ ـ مايا.
أصـ ـه ــرت ــه :اب ــراهـ ـي ــم رض ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ نـ ــزار
حجاج.
تقبل التعازي يــوم الثالثاء الواقع
ف ـي ــه  06/12/2016ف ــي حـسـيـنـيــة
روضة الشهيدين.
يقام ذكرى الثالث عن روحه الطاهرة
يوم الخميس في  08/12/2016في
حسينية روضة الشهيدين للنساء
والــرجــال مــن الساعة الثالثة حتى
الخامسة عصرًا.
اآلس ـف ــون وال ــراض ــون بـقـضــاء الـلــه:
آل ج ـم ــال وآل رضـ ــا وآل سـعـيــدي
وآل شلهوب وآل اآلغا وآل سويدان
و|آل حجاج وآل فواز وعموم أهالي
جويا.

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد لـ ـ ـش ـ ــراء ق ـ ــواط ـ ــع 66
ك.ف .مــن ال ـنــوع الــداخـلــي ل ــزوم محطتي
جعيتا وعني املريسة ،موضوع استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 10347/ت ــاري ــخ
 ،2016/10/25قـ ــد م ـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2016/12/23عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ 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 /200.000/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 2016/12/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2397
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء كابالت كهربائية
( )cables electriquesل ــزوم معمل الــذوق
الـ ـح ــراري ،مــوضــوع اسـتـقـصــاء االس ـعــار
رقم ث4د 10422/تاريخ  ،2016/10/26قد
مددت لغاية يوم الخميس 2016/12/29
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول 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 2016/12/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2394
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ـ ــادة اجـ ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اسـ ـت ــدراج ع ــروض عـلــى أس ــاس
تنزيل مئوي حده االقصى عشرون باملئة
على اسعار االدارة لتنفيذ مشروع تعزيل
وان ـ ـشـ ــاء ح ـي ـط ــان ح ـم ــاي ــة ع ـل ــى م ـج ــاري
شتوية في بلدة سيسوق ـ ـ محافظة عكار
(للمرة الثانية).
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2017/1/10
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الــراب ـعــة فـقــط لتنفيذ صـفـقــات األش ـغــال
املائية والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من
اربــع صفقات مائية لم يجري استالمها
مؤقتًا ،الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم
ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـش ــرة م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املـ ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ ـ ـ وفــق
ن ـصــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  2كانون االول 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2416
إعالن تلزيم
مـ ـش ــروع أشـ ـغ ــال ص ـيــانــة أق ـن ـيــة ري في

منطقة القليعة ـ ـ البويضة ـ ـ دمياط ـ ـ دير
ميماس ـ ـ قضاء مرجعيون.
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه الرابع من شهر كانون الثاني ،2017
ت ـجــري إدارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
أشـ ـغ ــال ص ـي ــان ــة أق ـن ـي ــة ري ف ــي مـنـطـقــة
القليعة ـ ـ البويضة ـ ـ دمياط ـ ـ دير ميماس
ـ ـ قضاء مرجعيون.
ـ ـ التأمني املؤقت/7.000.000/ :ل.ل .سبعة
ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـل ــون
وفـقــا ألح ـكــام املــرســوم رق ــم  3688تــاريــخ
 1966/1/25وتـعــديــاتــه الــذيــن ال يوجد
بعهدتهم أكثر من أربع صفقات مائية لم
يجر استالمها مؤقتًا.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 2402
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلـبــت نــوهــا اس ـعــد اب ــوغ ــزال ــه ملوكليها
ميليا جرجس ابوطايع اصالة وشوقي
ب ـط ــرس ن ـه ــره ملــورث ـيــه ج ــرج ــس بـطــرس
ابـ ــوطـ ــايـ ــع وس ـمـ ـي ــه ج ــرج ــس اب ــوط ــاي ــع
سندات تمليك بدل ضائع العقارات 477
و 475و 462الغازية و 482و 462عقتانيت
و 578و 442و 436و 180و 184و 225و351
و 555و 581و 632و 912و 1059و1066
و 1106و 1488و 262و 275و 502و549
و 551و 641و 751و 753و 762و1090
و 807و 812و 879و 884و 933و1339
و 1352و 1375و 1109املعمرية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب اكـ ـ ــرم ح ـس ــن جـ ـ ــواد مل ــوك ـل ــه حـســن
م ـح ـمــد ح ـســن ج ـ ــواد س ـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع العقار  176خرطوم.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب جـ ــواد مـحـمــد جـ ــواد غـ ــدار ملوكليه
م ـح ـم ــود ح ـس ــن ال ــزي ــن وجـ ـم ــال تــرســت
بنك سند تمليك وشهادة قيد تأمني بدل
ضائع العقار  1663حارة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا
طلب داود عبدالله ابو ملحم ملوكله علي
نــاصـيــف نــاصـيــف بــومـلـحــم ش ـهــادة قيد
بدل ضائع العقار  740مليخ.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء م ـح ــوالت ق ــدرة
لزوم محطات التحويل الرئيسية ملعالجة
الـخـنـقــات ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 9362/تــاريــخ  ،2016/9/28قد

