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مصر :الحكم على جرانة
وموعد االنتخابات
ّ
يتحدد األسبوع املقبل
قضت محكمة جنايات القاهرة ،أمس،
السابق زهير
بسجن وزي��ر السياحة
ُ
ج��ران��ة ل �ث�لاث س �ن ��وات ،ف�ي�م��ا ش�غ�ل��ت
وس� ��ائ� ��ل اإلع � �ل� ��ام ب �ن �ش��ر أخ � �ب� ��ار ع��ن
تحديد موعد االنتخابات التشريعية
املقبلة.
وأدي � � � ��ن ج� ��ران� ��ة ب � ��إص � ��دار ت��راخ �ي��ص
ل �ش��رك��ات س�ي��اح�ي��ة ،ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ق��رار
منع إصدار تراخيص جديدة .والحكم
هو الثاني على جرانة بعدما حكم في
أي ��ار امل��اض��ي ب��ال�س�ج��ن  5س �ن��وات في
قضية فساد أخرى.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ذك ��رت وك��ال��ة «أن �ب��اء
ً
الشرق األوس��ط» ،نقال عن مسؤول في
اللجنة العليا لالنتخابات ،أن املجلس
األعلى للقوات املسلحة «سوف يصدر
م��رس��وم��ًا ف��ي  26أي�ل��ول ال �ج��اري يحدد
فيه مواعيد انتخابات مجلسي الشعب
والشورى بصفة نهائية» ،وهي األولى
بعد إطاحة الرئيس مبارك.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،ق��ال��ت ق�ن��اة العربية
وص�ح�ي�ف��ة األه � ��رام إن ال�ل�ج�ن��ة العليا
لالنتخابات ّ
حددت  21تشرين الثاني
موعدًا لالنتخابات التشريعية .ونقلت
الصحيفة عن رئيس اللجنة ،املستشار
عبد املعز إبراهيم ،قوله إن التصويت
في انتخابات مجلس الشعب سيجري
على ث�لاث مراحل تبدأ في  21تشرين
الثاني وتنتهي ي��وم  3كانون الثاني.
ون �س �ب ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إل� �ي ��ه ق ��ول ��ه إن ��ه
ب ��ال �ن �س �ب ��ة إل� � ��ى ان � �ت � �خ ��اب ��ات م �ج �ل��س
ال �ش��ورى ،ف�س��وف ت�ب��دأ ف��ي  22ك��ان��ون
ال�ث��ان��ي  2012وتنتهي ف��ي ال��راب��ع من
آذار.
وف� � � � � ��ي إط � � � � � � ��ار آخ � � � � � � ��ر ،ن � � �ف� � ��ى ج � �ه � ��از

االس �ت �خ �ب��ارات ال �ع��ام��ة امل �ص��ري��ة ،أول
من أمسّ ،
تسرب أي وثائق خاصة به،
ّ
وح��ث الصحافيني واإلع�لام�ي�ين على
ت �ح� ّ�ري الحقيقة ف��ي م��ا ي�ج��ري نشره
ّ
وإذاعته ،والحرص على اتباع القواعد
امل� �ه� �ن� �ي ��ة ح� �ف ��اظ ��ًا ع� �ل ��ى امل ��ؤس� �س ��ات
الوطنية .وأوض��ح مصدر في الجهاز
ل� ��وك� ��ال� ��ة «أن � � �ب� � ��اء ال� � �ش � ��رق األوس� � � ��ط»
امل � �ص ��ري ��ة أن ه� � ��ذه امل � �ن� ��اش� ��دة ت��أت��ي
«ب �ع��دم��ا ل��وح��ظ ّادع � ��اء ال�ب�ع��ض ـ�ـ�ـ�ـ في
إط��ار املناخ اإلعالمي الحالي ــــ أن في
ح��وزت��ه وث��ائ��ق ت�خ��ص االس�ت�خ�ب��ارات
ال �ع��ام��ة ،وإق� � ��دام ال �ب �ع��ض اآلخ� ��ر على
نشر وت��داول تلك الوثائق ،علمًا بأنه
ً
ال توجد وثائق قد ّ
تسربت أص�لا من
االستخبارات».
ّ
ونبه املصدر إلى أن نشر أو تداول أي
ّ
وثائق أو أعمال تخص االستخبارات
ِّ
«يعرض من يقوم بذلك إلى
العامة قد
ِّ
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ِّ
لعمل االس�ت�خ�ب��ارات ال�ع��ام��ة» ،م�ح��ذرًا
ُ ّ
م ��ن «أن � ��ه س��ت��ت �خ��ذ ك ��اف ��ة اإلج� � � ��راءات
ُ
ال�ق��ان��ون�ي��ة ت �ج��اه م��ن ي �ق��دم ع�ل��ى ه��ذا
األم� ��ر ،إال ف��ي اإلط� ��ار ال�ق��ان��ون��ي ال��ذي
ي�ق�ض��ي ب �ع��رض م ��ا ُي � ��راد ن �ش��ره على
لجنة النشر ف��ي جهاز االستخبارات
العامة قبل نشره».
وف� ��ي أول ّ
رد ف �ع��ل ل �ه��ا ع �ل��ى ال�ح�ك��م
ب� �ت� �ع� �ل� �ي ��ق ن � �ش ��اط ��ات � �ه ��ا وإن � �ت ��اج � �ه ��ا
الصناعي ،أصدرت شركة «حديد عز»
املصرية بيانًا أكدت فيه أن الحكم ّ
برد
رخصتي مصانع الحديد ال يتعرض
ل �ل �ش��رك��ة وح � �س ��ب ،ب ��ل س �ي��ؤث��ر ع�ل��ى
االستثمارات املستقبلية في مصر.
(األخبار ،رويترز ،يو بي آي ،أ ف ب)

إيران

ّ
خامنئي يحذر الثوار :ال تثقوا بالغرب
ش ��دد وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة اإلي��ران �ي��ة علي
أك �ب��ر ص��ال �ح��ي ،أم � ��س ،ع �ل��ى أن ب�ل�اده
ُ
ل��م ت �ف��اج��أ ب��ال �ت �ط��ورات األخ� �ي ��رة ال�ت��ي
شهدتها امل�ن�ط�ق��ة؛ ألن�ه��ا ك��ان��ت تلمس
ال �ص �ح��وة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي األف � ��ق م�ن��ذ
بداية الثورة اإلسالمية اإليرانية.
ونقلت وك��ال��ة األن�ب��اء اإلي��ران�ي��ة «إرن��ا»
ع ��ن ص��ال �ح��ي ق ��ول ��ه ،ف ��ي ك�ل�م��ة أل�ق��اه��ا
أم ��ام امل��ؤت�م��ر ال��دول��ي األول للصحوة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة امل �ن �ع �ق��د ف ��ي ط � �ه ��ران« ،إن
ال� � �ح � ��رك � ��ات ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة ب � �ح� ��اج� ��ة إل� ��ى
ع �ن �ص��ري ال �ن �م��وذج وال� �ح ��اف ��ز» ،الف�ت��ًا
إل� ��ى أن إي � ��ران ال �ت��ي ح �ق �ق��ت إن� �ج ��ازات
ُ
الف �ت��ة ب�ك��اف��ة امل �ي��ادي��ن ت� َ�ع� ّ�د «ن�م��وذج��ًا
مناسبًا» .وأكد «أن اإلسالم الذي قدمه
م��ؤس��س ال �ج �م �ه��وري��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة في
إيران اإلمام الخميني ُي َع ّد حافزًا مهمًا
لكافة الثورات والحركات الشعبية في
املنطقة».
وان� �ت� �ق ��د ص ��ال �ح ��ي م � �ح � ��اوالت ال �ق ��وى
األج�ن�ب�ي��ة ال��رام �ي��ة إل��ى ت�ح��ري��ف مسار
ال�ح��رك��ات الشعبية ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .وق��ال
إن «ال � �ج � �ه� ��ود ال � �ت� ��ي ت� �ب ��ذل� �ه ��ا ب �ع��ض
ال�ح�ك��وم��ات األج�ن�ب�ي��ة لتحريف مسار
الحركات الشعبية في املنطقة من خالل
استخدام سياسات مزدوجة أمر خطير
له تداعيات غير قابلة للتعويض على
النظام الدولي».
وك ��ان م��ؤت�م��ر ال�ص�ح��وة اإلس�لام�ي��ة قد
ان�ط�ل��ق ب�م�ش��ارك��ة أك �ث��ر م��ن  700مفكر
وع� ��ال� ��م م� ��ن ث� �م ��ان�ي�ن دول� � � ��ة ،وخ ��اص ��ة
البلدان التي تشهد حراكًا شعبيًا .كذلك
ح�ض��رت وف��ود م��ن دول غربية كثيرة،
م �ن �ه��ا ب��ري �ط��ان �ي��ا وإي �ط��ال �ي��ا وأم �ي��رك��ا
وروس � � �ي� � ��ا وروم � ��ان� � �ي � ��ا واألرج � �ن � �ت�ي��ن
وال � � �ب� � ��رازي� � ��ل وب� �ل� �ج� �ي� �ك ��ا وال� �ب ��وس� �ن ��ة

وبوليفيا وتشيلي وصربيا وفرنسا.
وف��ي كلمته ف��ي اف�ت�ت��اح امل��ؤت�م��ر ،دع��ا
مرشد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
علي خامنئي ،ال�ث��وار ال�ع��رب إل��ى عدم
الثقة بالواليات املتحدة والغرب وحلف
ّ
شمالي األطلسي ،وحل مشاكلهم «من
طريق تطبيق مبادئ اإلسالم».
وق � ��ال خ��ام �ن �ئ��ي إن امل �ع �س �ك��ر ال �ش��رق��ي
ق ��د ان � �ه ��ار ،وال �غ ��رب ��ي ي� �ح ��اول ال �ب �ق��اء،
وال� � �ص� � �ح � ��وة اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ه� � ��ي ال� �ت ��ي
س� �ت� �ن� �ت� �ص ��ر .ورأى أن «اإلح � � �س � ��اس
بالخوف من أميركا والغرب هو خطر
ي �ج��ب ال �ت �ص��دي ل ��ه وط � ��رده م ��ن ق�ل��وب
شباب العالم اإلسالمي» ،مشيرًا إلى أن
الجيل املعاصر من البلدان اإلسالمية له
قدرة النهوض والتصدي ،وهو مبعث
اف�ت�خ��ار .وأض ��اف« :م��ن املمكن التغلب
على كل ه��ذه املوانع واآلف��ات باالتكال
على الله وحسن الظن من وعد بالنصر
والتحلي بالعزم والشجاعة» ،مشددًا
على أن «ش �ع��ارات ال �ث��ورات اإلسالمية
ي� �ج ��ب أن ت ��ؤك ��د االس � �ت � �ق �ل�ال وال � �ع ��زة
ورفض الكيان الصهيوني» ،مؤكدًا أن
تحقيق أهداف الصحوة ال ينسجم مع
رغبة الغرب والكيان الصهيوني.
م�س�ت�ش��ار ال �خ��ام �ن �ئ��ي ،م��دي��ر امل��ؤت �م��ر،
ع �ل��ي أك �ب��ر والي� �ت ��ي ،أوض � ��ح ف ��ي وق��ت
س��اب��ق ،أن امل��ؤت �م��ر س�ي�ن��اق��ش خمسة
م�ح��اور رئيسية ،ه��ي :أس��س الصحوة
اإلسالمية ومفاهيمها ،دور األشخاص
امل ��ؤث ��ري ��ن ف �ي �ه ��ا ،ت �ع ��ري ��ف ال� �ت� �ي ��ارات،
دراس ��ة امل�خ��اط��ر ال�ت��ي ت�ه��دد الصحوة
اإلسالمية ،توحيد صفوفها ،باإلضافة
الى مناقشة أهداف الصحوة اإلسالمية
وتداعياتها ومستقبلها.
(األخبار ،يو بي آي)
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مبوب
◄

وفيات

ب �م��زي��د م ��ن ال ��رض ��ى وال �ت �س �ل �ي��م مل�ش�ي�ئ��ة
الله تعالى ننعى إليكم فقيدتنا الغالية
املرحومة
املربية الفاضلة هنيدا أمني املهتار
زوجة الزميل صالح محمد الرفاعي
أوالده� � � � � ��ا :م �ح �م��د ون � �ه ��ى زوج � � ��ة رام� ��ي
الحصري ودانيا
أش �ق��اؤه��ا :م � ��روان زوج �ت��ه ف��ري��ال ج��اب��ر
وفادية زوجة جمال سوبره وناديا زوجة
نبيل سطوحي ومهى زوجة سامر ّ
جمول
شقيق زوجها :خضر الرفاعي
ّ
ص ��ل ��ي ع� �ل ��ى ج �ث �م��ان �ه��ا ال� �ط ��اه ��ر ع�ص��ر
أم��س األح ��د ال��واق��ع ف�ي��ه  20ش ��وال 1432
ه�ـ .امل��واف��ق ل �ـ 18أيلول  2011م .في جامع
ال �خ��اش �ق �ج��ي ،ووورى ف ��ي ث� ��رى م��داف��ن
األوقاف اإلسالمية الجديدة ـــــ الحرج.
تقبل التعازي بعد الدفن للرجال والنساء
ف� ��ي م� �ن ��زل ال �ف �ق �ي ��دة ال� �ك ��ائ ��ن ف� ��ي م�ح�ل��ة
الظريف ـــــ طلعة مستشفى األطباء ـــــ بناية
الرمال ـــــ الطابق الرابع ،والثاني والثالث
للرجال والنساء من الساعة الرابعة حتى
السابعة م�س� ً
�اء ف��ي م��رك��ز توفيق طبارة
الصنائع.
اآلسفون :آل املهتار والرفاعي وسطوحي
وال �ح �ص ��ري وس ��وب ��ره وج � ّ�م ��ول وج��اب��ر
وعبد الله وأنسباؤهم.

في
املكتبات

►

◄

انتقلت إلى رحمته تعالى
الحاجة نعيمة يوسف شميساني
حرم املرحوم محمد يوسف كافي
ابنتاها :هدى ،زوجة أحمد يحيى وندى،
زوجة أسامة ورور
شقيقها الحاج أحمد يوسف شميساني
(أبو يوسف)
ش�ق�ي�ق�ت�ه��ا :امل��رح��وم��ة ال �ح��اج��ة س�ع��دي��ة،
حرم املرحوم وفيق شمص
ينقل جثمانها ال�ط��اه��ر م��ن ك�ن��دا صباح
ي��وم االث �ن�ين امل��واف��ق ل �ـ  2011/9/19إل��ى
مسقط رأس�ه��ا ج�ب��اع وي ��وارى ف��ي الثرى
في تمام الساعة الحادية عشرة.
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ب �ع ��د ال� ��دف� ��ن ف� ��ي م �ن��زل
ش�ق�ي�ق�ه��ا أب ��و ي��وس��ف ف ��ي ج �ب��اع ي��وم��ي
ال �ث�لاث��اء واألرب� �ع ��اء وي ��وم ال�خ�م�ي��س في
 2011/9/22ف ��ي م �ج �م��ع اإلم� � ��ام شمس
الدين الثقافي التربوي ـــــ تقاطع شاتيال
من الساعة الخامسة حتى السابعة.
اآلسفون :آل شميساني وشمص وكافي
ويحيى وورور وعموم أهالي جباع

إعالن تلزيم
الساعة العاشرة م��ن ي��وم السبت الواقع
فيه ،2011/10/1
ت� �ج ��ري وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال� �ب� �ل ��دي ��ات/
امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أح ��وال ال�ش�خ�ص�ي��ة،
استدراج عروض لتلزيم تأمني قرطاسية
ول� � ��وازم م�ك�ت�ب�ي��ة ل� ��زوم امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة
لألحوال الشخصية ،الكائن في مقر وزارة
الداخلية وال�ب�ل��دي��ات /منطقة الحمراء/
مقابل مصرف لبنان.
ال�ت��أم�ين امل��ؤق��ت 3.000.000 :ل.ل( .ث�لاث��ة
ماليني ليرة لبنانية).
التأمني النهائي %10 :عشرة في املئة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
ط��ري�ق��ة ال�ت�ل��زي��م :ت�ق��دي��م ال �ع��رض بمغلف
مقفل.
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف� �ق ��ًا ل �ن �ص��وص دف �ت��ر
ال� �ش ��روط ال �خ ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط �ل�اع
وال� �ح� �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�أح ��وال ال�ش�خ�ص�ي��ة /دائ � ��رة التنسيق
واملراقبة.
 13أيلول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل
التكليف 1413

◄ مبوب

►

للبيع

مفقود

ش�ق��ة  5غ ��رف  -ح ��ارة ح��ري��ك  -دي�ل��وك��س
شارع بعجور  -هاتف - 71/390635

ُ
ف � �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب ��اس ��م ب �س �م��ة ط� ��ارق
ف��رح��ات ،لبنانية الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/088676

مطلوب
م��درس��ة ف��ي منطقة ب��رج حمود ـــــ النبعة
تطلب أس��ات��ذة م��ن ك��اف��ة االخ�ت�ص��اص��ات
وال � �ل � �غ� ��ات مل ��رح� �ل ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م األس ��اس ��ي
وال��روض��ات ـــــ خبرة  3س�ن��وات أو إج��ازة
جامعية ،النقل مؤمن
ت 01/244566 :ـــــ 03/559099

خط
أحمر

إعالنات رسمية

►

Regional BTL Agency hiring production /Technical Designer/Shop Drawing Expert - min 3 years experience
 - apply@blinkbtl.comwww.blinkbtl.com

غادر ولم يعد
غادر مركز عمله كل من العامل Mohamad
Sohad Abul Hasem ،Jaherul Islam
Hannan Meah ،Charif Uddin Late Ohid
 Meahو Tushar Razzakم ��ن ال�ت��اب�ع�ي��ة
ال�ب�ن�غ�لادش�ي��ة .ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده��م أو
ي�ع�ل��م ع�ن�ه��م ش�ي�ئ��ًا االت �ص ��ال ع �ل��ى ال��رق��م
.70/098417

ُ
فقد ج��واز سفر باسم لينا محمد سعيد
ق�ب�لاوي ،لبنانية الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/419737
ُ
فقد جواز سفر باسم ليلى محمد ظاهر،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 07/525130
فقد جواز سفر باسم ركان علي العاشق
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/070366
فقد جواز سفر باسم محمد علي بالدني،
فلسطيني الجنسية .ال��رج��اء ممن يجده
االتصال على الرقم .03/741722
فقد جواز سفر باسم سهيلة خليل منتش
وولدها محمد علي حسن فاضل لبنانيا
ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م�م��ن ي �ج��ده االت �ص��ال
على الرقم .71/535990
فقد ج��واز سفر ب��اس��م ج��و يحيى عقيل،
ل �ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة .ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم .03/494049
فقد جواز سفر باسم مريم عيد سمحات،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم .71/227932

شكر على تعزية
يتقدم أبناء وأحفاد املرحوم
الحاج محمد هاشم حاطوم
بالشكر لكل من وأساهم بتقديم العزاء باملرحومة
شهيرة علي الرومي
ً
ويخصون بالذكر كال من :دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ،والسيدة نازك
رفيق الحريري ،والنائب غازي يوسف ،والنائب علي عمار ،والنائب بالل فرحات،
وال�ن��ائ��ب ب�ي��ار دك ��اش ،وال��رئ�ي��س التنفيذي ل�ش��رك��ة امل�ج�م��وع��ة ال�س�ع��ودي��ة للمواد
اإلنشائية د .علي بن حسن دايخ ،والسيد نادر الحريري ،والسيد أحمد الحريري،
والسيد سعد سليم ،والسيد هاني حمود وأس��رة تلفزيون وج��ري��دة «املستقبل»
وأس��رة تلفزيون «امل�ن��ار» وأس��رة تلفزيون « »NBNوشركة الشرق األوس��ط لخدمة
امل �ط��ارات ( )MEASوال�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��ا ،وم��ؤس�س��ة رف�ي��ق ال�ح��ري��ري م��دي��ري��ة الصحة
االجتماعية ،ونقابة املصورين في لبنان وعموم أهالي برج البراجنة الكرام.
سائلني الله أن ال يصيبهم مكروه.

