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◄
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مفقود
ُ
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م محمد ع��ز امل��ول��ى
ل�ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 71/641920
ُ
فقد جواز سفر باسم رضى عبد الحسني
جوني .الرجاء ممن يجده االتصال على
الرقم 70/730437 :
ُ
ف� �ق ��د ج � � ��واز س �ف ��ر ب ��اس ��م دخ� �ي ��ل م�ح�م��د
ش�ع�ي��ب ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/880682
فقد ج��واز سفر ب��إس��م ي�س��را ع�ب��دو نعيم
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/858883 :
ُ
ف�ق��د ج��واز سفر ب��اس��م أك��رم خليل حركة
ل�ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االت � �ص� ��ال ع �ل��ى ال ��رق �م�ي�ن  70/738083ـ
03/641664
ُ
ف �ق��د ج� ��وازا س�ف��ر ل�ب�ن��ان�ي��ان ب��اس��م ب�ت��ول
ج �م ��ال ك �ن �ع��ان وف��اط �م��ة ج �م ��ال ك �ن �ع��ان،
الرجاء ممن يجدهما االتصال على الرقم
71/312237

مطلوب
تعلن شركة إعالمية كبرى عن حاجتها
إلى وظيفة
اختصاصيات تجميل وتصفيف شعر ()2
اختصاصي تجميل وتصفيف شعر ()2
مغر
براتب ٍ
الخبرة ال تقل عن خمس سنوات
ت � ��رس � ��ل ال � �س � �ي� ��رة ال � ��ذات� � �ي � ��ة م � ��ع ص � ��ورة
شخصية واضحة على:
lookstyle2012@gmail.com

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

اعالن
ص � ��ادر ع ��ن دائ� � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ال �ن �ب �ط �ي��ة ف��ي
املعاملة التنفيذية رقم 2011/174
طالب التنفيذ :حسن علي عساف
املنفذ عليه :فؤاد احمد علي عساف
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر عن
م�ح�ك�م��ة ب��داي��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة رق ��م 2011/31
ت��اري��خ  2011/3/22وامل�ن�ت�ه��ي ال��ى ع��دم
قابلية العقارات رقم  2376و 2380و2384
م ��ن م �ن �ط �ق��ة ال �ن �ب �ط �ي��ة ال �ف ��وق ��ا ل�ل�ق�س�م��ة
العينية وبالتالي طرحها للبيع باملزاد
ال �ع �ل �ن��ي وت ��وزي ��ع ال �ث �م��ن ب�ي�ن االط � ��راف
وفقًا للحصص العائدة لكل واحد منهم
واع�ت�ب��ار تقرير الخبير امل�ه�ن��دس بسام
ابو ضاهر واملستندات املرفقة به جزءًا ال
يتجزأ من الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2011/7/26 :
تاريخ تبليغ االنذار2012/1/6 :
العقار األول 2400 :سهم من العقار رقم
 2376م�ن�ط�ق��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة ال �ف��وق��ا ي�ق��ع في
م�ن�ط�ق��ة ال ��زائ ��ف ي �ت��م ال ��وص ��ول ال �ي��ه من
طريق داخلية معبدة من النبطية الفوقا
باتجاه الجنوب وذلك عبر طريق داخلية
تم شقها ضمن العقارات املجاورة وهو
ع� �ب ��ارة ع ��ن ارض م �ف �ل��وح��ة خ��ال �ي��ة م��ن
الشجر والبناء
م� �س ��اح� �ت ��ه1977 :م 2ال � ��ف وت �س �ع �م��اي��ة
وسبعة وسبعون مترًا مربعًا.
التخمني59310 :د.أ .تسعة وخمسون الفًا
وثالثماية وعشرة دوالرات أميركية
ال�ط��رح59310 :د.أ .تسعة وخمسون الفًا
وثالثماية وعشرة دوالرات أميركية
العقار الثاني 2400 :سهم من العقار رقم
 2380منطقة النبطية الفوقا
ال�ع�ق��اري��ة ي�ت��م ال��وص��ول ال�ي��ه ع��ن طريق
داخ� �ل� �ي ��ة م �ع �ب��دة ف� ��ي ال �ن �ب �ط �ي��ة ال �ف��وق��ا
باتجاه الجنوب وذلك عن طريق ترابية
تم شقها ضمن العقارات املجاورة وهي
ارض م�ف�ل��وح��ة ال ي�ت�ض�م��ن اي ب �ن��اء أو
اشجار.
م �س��اح �ت��ه 941 :م 2ت �س �ع �م��اي��ة وواح� ��د
واربعون مترًا مربعًا
التخمني 28230 :د.أ .ثمانية وع�ش��رون
الفًا ومئتان وثالثون دوالرًا أميركيًا
الطرح 28230 :د.أ .ثمانية وعشرون الفًا
ومئتان وثالثون دوالرًا أميركيًا
العقار الثالث 2400 :سهم من العقار رقم
 2384منطقة النبطية ال�ف��وق��ا العقارية
ي �ت��م ال ��وص ��ول ال �ي��ه ع ��ن ط��ري��ق داخ�ل�ي��ة
م �ع �ب��دة ف ��ي ال �ن �ب �ط �ي��ة ال� �ف ��وق ��ا ب��ات �ج��اه
الجنوب وذلك عن طريق ترابية تم شقها
ضمن العقارات املجاورة.
مساحته1073 :م 2الف وثالثة وسبعون
مترًا مربعًا
التخمني 32190 :د.أ .اثنان وثالثون الفًا
ومئة وتسعون دوالرًا اميركيًا
ال �ط��رح 32190 :د.أ .اث�ن��ان وث�لاث��ون الفًا
ومئة وتسعون دوالرًا اميركيًا
الرسوم املتوجبة :رسم الداللة والفراغ
م �ك��ان وزم � ��ان امل ��زاي ��دة :ن �ه��ار الخميس
ال��واق��ع ف�ي��ه  2012/3/15ال�س��اع��ة 12:00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال�ع�ق��ارات اع�ل�اه ،فعلى ال��راغ��ب بالشراء
اي ��داع ب��دل ال �ط��رح ف��ي ق�ل��م ه��ذه ال��دائ��رة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
ل��ه ضمن نطاقها واال ع� ّ�د قلمها مقامًا
ً
م �خ �ت��ارًا ل ��ه م ��ا ل ��م ي �ك��ن م �م �ث�لا ب�م �ح��ام،
وع�ل�ي��ه االط�ل��اع ع�ل��ى ق �ي��ود ال�ص�ح��ائ��ف
العينية للعقارات املطروحة ودفع الثمن
وال��رس��وم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
اعالن
ت �ع �ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان أن م �ه �ل��ة ت�ق��دي��م
العروض العائد العمال تزفيت الطريق
ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي م�ح�ط��ة بكفيا ال��رئ�ي�س�ي��ة،
م � ��وض � ��وع اس � � � �ت � � ��دراج ال � � �ع � � ��روض رق� ��م
ث4د 11363/ت��اري��خ  ،2011/12/24قد
م��ددت لغاية ي��وم الجمعة 2012/2/17
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
ن�س�خ��ة م��ن دف �ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
ال� ��دي� ��وان – ام ��ان ��ة ال� �س ��ر – ال �ط ��اب ��ق ١٢
– (غ��رف��ة  )1223مبنى ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان –

إعالنات رسمية

طريق النهر .
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول
وم ��ن امل�م�ك��ن ف��ي م�ط�ل��ق االح � ��وال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت �س �ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د ال� ��ى ام ��ان ��ة سر
كهرباء لبنان – طريق النهر – الطابق
«  – « ١٢املبنى املركزي.
بيروت في 2012/1/ 27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 197
دعوة
إلى مجهول املقام ناشي أودوا بناء على
ال��دع��وى امل�ق��ام��ة عليك م��ن م�ي�لاد ناشي
اودوا ب �م��ادة إث �ب��ات ن�س��ب وب�ع��د ات�خ��اذ
اإلج ��راءات ال�لازم��ة ق��ررت محكمة صور
الشرعية السنية ف��ي جلستها املنعقدة
ب�ت��اري��خ  2012/1/23اع �ت �ب��ارك مجهول
املقام وابالغك بواسطة النشر واالع�لان
وت �ع �ي�ي�ن م ��وع ��د ال �ج �ل �س��ة ف� ��ي ال �س��اع��ة
العاشرة من يوم االثنني في ،2012/3/5
فعليك الحضور في املوعد املحدد وعند
تخلفك تتخذ بحقك اإلجراءات الشرعية
والقانونية.
وكتب في 2012/1/24
رئيس القلم
الشيخ محمود يونس
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط� �ل ��ب ف� � � ��ؤاد ع� �ل ��ي ح� �س ��ن وري� � � ��ث ع �ل��ي
رشراش حسن سندي ملكية بدل ضائع
للعقارين  3989 ،347رأس املنت
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
ت �ع �ل��ن ش��رك��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ال�ش�م��ال��ي
امل �غ �ف �ل��ة ـ ال �ق ��ادي �ش ��ا ع ��ن ت �م��دي��د م�ه�ل��ة
اس�ت��دراج ال�ع��روض العائد ل�ش��راء 7500
م .ك ��اب ��ل ج ��وف ��ي  120×3 XLPEم �ل��م2
( 20ـ  24ك .ف ،).وذل��ك وف��ق املواصفات
ال�ف�ن�ي��ة وال �ش��روط اإلداري � ��ة امل �ح��ددة في
دف �ت ��ر ال � �ش ��روط ال � ��ذي ي �م �ك��ن ال �ح �ص��ول
على نسخة عنه لقاء مبلغ مليون ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
ف� ��ي ال� �ق ��ادي� �ش ��ا ف� ��ي م ��رك ��ز ال� �ش ��رك ��ة ف��ي
ال�ب�ح�ص��اص م��ا ب�ين ال�س��اع��ة  8صباحًا
و 12ظهرًا في كل يوم عمل.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض ف� ��ي أم� ��ان� ��ة ال � �س ��ر ف��ي
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
ال��واق��ع فيه  22ش�ب��اط  2012ال�س��اع��ة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 209
إعالن
ً
أوال :تعلن املديرية العامة لألمن العام
ع ��ن ح��اج�ت�ه��ا ل�ت�ط��وي��ع م�ف�ت�ش�ين درج ��ة
ث ��ان� �ي ��ة م� �ت� �م ��رن�ي�ن م � ��ن ح� �م� �ل ��ة ش� �ه ��ادة
البكالوريا اللبنانية الفنية (إلكترونيك،
ب�ن��اء وأش �غ��ال ع��ام��ة ،ك�ه��رب��اء ،محاسبة
وم �ع �ل��وم��ات �ي��ة ،م�ي�ك��ان�ي��ك ع � ��ام ،تكييف
ه� � ��واء ،م ��راق ��ب ص �ح ��ي ،م �س��اع��د ط�ب�ي��ب
أس � �ن� ��ان ،ع �ن��اي��ة ت �م��ري �ض �ي��ة ،م�ي�ك��ان�ي��ك
سيارات) من الذكور فقط من بني املدنيني
والعسكريني ،بطريقة املباراة.
ث��ان�ي��ًا :ت�ق��دم ال�ط�ل�ب��ات م��ن ق�ب��ل أص�ح��اب
ال� � � �ع� �ل ��اق � � ��ة ش � �خ � �ص � �ي� ��ًا اع � � � �ت � � � �ب� � � ��ارًا م ��ن
 2012/02/06ول �غ ��اي ��ة 2012/03/07
ضمنًا م��ن الساعة  8:00وح�ت��ى الساعة
 16:00في املقر املركزي للمديرية العامة
ل�لأم��ن ال �ع��ام م�ب�ن��ى رق ��م  - /2/ال�ط��اب��ق
األرض� � � ��ي  -م �ق ��اب ��ل ق �ص ��ر ال � �ع� ��دل وف �ق��ًا
ل�لأح��رف ال�ت��ي ت�ب��دأ بها أس�م��اء عائالت
املرشحني.
ث ��ال �ث ��ًا :ي �م �ك��ن االط� �ل ��اع ع �ل��ى ال� �ش ��روط،
املستندات ،م��واد وق��واع��د إج��راء املباراة
وج� � ��دول م��واع �ي��د ت �ق��دي��م ال �ط �ل �ب��ات في
دوائ � ��ر وم ��راك ��ز األم� ��ن ال �ع ��ام اإلق�ل�ي�م�ي��ة
ودائ� � � ��رة ال �ح �م��اي��ة وامل ��واك� �ب ��ة ف ��ي امل �ق��ر
امل��رك��زي ،املبنى رق��م  /1/أو على عنوان

►

األمن العام على شبكة اإلنترنت.
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن تلزيم
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ�ي��ة
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،أن ��ه ب� �ن � ً
�اء مل��واف �ق��ة وزي ��ر
الطاقة واملياه بتاريخ  2012/1/20على
تخفيض م��دة االع�ل�ان ال��ى خمسة أي��ام،
اج��راء تلزيم بواسطة اس�ت��دراج عروض
على أساس تقديم أسعار لتنفيذ مشروع
ّ
إن �ش��اء خ��ط��ي ت��وت��ر م�ت��وس��ط ومحطتي
تحويل هوائية ف��ي بلدتي منيارة وتل
عباس ـ قضاء عكار.
ت � �ج� ��ري ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ل ��زي ��م ف � ��ي ال �س ��اع ��ة
ال� �ع ��اش ��رة م ��ن ي� ��وم ال �س �ب��ت ال ��واق ��ع ف��ي
.2012/2/18
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال �ث ��ال �ث ��ة ع �ل ��ى األق � � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األشغال الكهربائية الراغبني باالشتراك
ب� �ه ��ذا ال �ت �ل��زي��م ت �ق��دي��م ع ��روض� �ه ��م ق�ب��ل
ال �س ��اع ��ة ال �ث��ان �ي��ة ع� �ش ��رة م ��ن آخ � ��ر ي��وم
ع�م��ل يسبق ال �ي��وم امل�ح��دد لجلسة فض
العروض ــ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص ال��ذي يمكن االط�لاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة  -م �ص �ل �ح��ة ال� � ��دي� � ��وان -
كورنيش النهر.
بيروت في 30 :كانون الثاني 2012
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 222
إعالن تلزيم
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ�ي��ة
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،أن ��ه ب� �ن � ً
�اء مل��واف �ق��ة وزي ��ر
الطاقة واملياه بتاريخ  2012/1/20على
تخفيض م��دة االع�ل�ان ال��ى خمسة أي��ام،
اج��راء تلزيم بواسطة اس�ت��دراج عروض
على أساس تقديم أسعار لتنفيذ مشروع
تأهيل أقنية ري في بلدة الخريبة ـ قضاء
بعبدا.
ت � �ج� ��ري ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ل ��زي ��م ف � ��ي ال �س ��اع ��ة
ال� �ع ��اش ��رة م ��ن ي� ��وم ال �س �ب��ت ال ��واق ��ع ف��ي
.2012/2/18
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال ��راب� �ع ��ة ع �ل��ى األق� � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال�ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ع��روض �ه��م ق�ب��ل ال�س��اع��ة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
ال �ي��وم امل �ح��دد لجلسة ف��ض ال �ع��روض -
وف ��ق 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 عليه
ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ل� �م ��وارد امل��ائ �ي��ة
وال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة  -م �ص �ل �ح��ة ال� � ��دي� � ��وان -

كورنيش النهر.
بيروت في 30:كانون الثاني 2012
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 224
إعالن تلزيم
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ�ي��ة
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،أن ��ه ب� �ن � ً
�اء مل��واف �ق��ة وزي ��ر
الطاقة واملياه بتاريخ  2012/1/20على
تخفيض م��دة االع�ل�ان ال��ى خمسة أي��ام،
اج��راء تلزيم بواسطة اس�ت��دراج عروض
على أساس تقديم أسعار لتنفيذ مشروع
تأهيل أقنية ري في بلدة البترون ـ قضاء
البترون.
ت � �ج� ��ري ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ل ��زي ��م ف � ��ي ال �س ��اع ��ة
التاسعة والنصف من يوم االثنني الواقع
في .2012/2/20
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال ��راب� �ع ��ة ع �ل��ى األق� � ��ل ل �ت �ن �ف �ي��ذ ص �ف �ق��ات
األشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال�ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ع��روض �ه��م ق�ب��ل ال�س��اع��ة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
ال �ي��وم امل �ح��دد لجلسة ف��ض ال �ع��روض -
وف ��ق 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 عليه
ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ل� �م ��وارد امل��ائ �ي��ة
وال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة  -م �ص �ل �ح��ة ال� � ��دي� � ��وان -
كورنيش النهر.
بيروت في 30:كانون الثاني 2012
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 226
إعالن تلزيم للمرة الثانية
يعلن اتحاد بلديات بعلبك للمرة الثانية
عن اجراء مناقصة عمومية على اساس
تقديم ال�ع��روض وذل��ك في تمام الساعة
ال�ح��ادي��ة ع�ش��رة ظ�ه�رًا م��ن ي��وم االرب �ع��اء
ال��واق��ع ف��ي  ،2012/02/8ل�ت�ل��زي��م ان�ش��اء
ق ��وس ن�ص��ر ع�ل��ى ط��ري��ق م��دخ��ل بعلبك
الجنوبي.
امل �ت �ع �ه��دون امل �ق �ب��ول��ون :امل �ص �ن �ف��ون في
وزارة االشغال فئة ثانية وما فوق ـ طرق
ـ قيمة التأمني امل��ؤق��ت12.000.000 :ل.ل.
(اثنا عشر مليون ليرة لبنانية ال غير).
تقدم العروض باليد أو بواسطة البريد
املضمون في مركز اتحاد بلديات بعلبك
الكائن في بعلبك ـ مقابل طلعة مصرف
لبنان ،على ان تصل قبل الساعة الثانية
ع�ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل يسبق امل��وع��د
امل � �ح ��دد ل �ف��ض ال � �ع� ��روض وي ��رف ��ض ك��ل
عرض ال يقدم بهذه الطريقة.
ع�ل�م��ًا ب ��أن ك ��ل ع ��رض ي ��رد ال ��ى االت �ح��اد

إعالن مللء وظيفة رؤساء مجالس إدارة/مدراء عامون
املؤسسات العامة اإلستثامرية للمياه
يعلن وزير الطاقة واملياه عن فتح املجال مللء وظائف

رؤساء مجالس إدارة /مدراء عامون املؤسسات العامة اإلستثامرية للمياه (متفرغ)
ويدعو اللبنانيني من أصحاب اإلختصاص والكفاءة أن يتقدموا برتشيحهم لشغل
هذه الوظائف
ميكن للراغبني بالرتشح لهذه الوظيفة من داخل املالك أو من خارج املالك ،اإلطالع
عىل مهام ومسؤوليات الوظيفة وفقاً ألحكام القانون رقم  221تاريخ 2000/5/29
(تنظيم قطاع املياه) واملرسوم رقم  8122تاريخ ( 2002/7/3تحديد دقائق تطبيق
القانون رقم  221تاريخ ( 2000/5/29تنظيم قطاع املياه) ،واملراسيم املتعلقة
باألنظمة الداخلية للمؤسسات العامة املذكورة املحددة باملراسيم رقم 14596
تاريخ ( 2005/6/14بريوت وجبل لبنان) و 14600تاريخ ( 2005/6/14الجنوب)
و 14598تاريخ ( 2005/6/14البقاع) و 14602تاريخ ( 2005/6/14لبنان الشاميل)،
وكذلك اإلطالع عىل املواصفات والرشوط املطلوبة للتعيني ومللء استامرة الرتشيح
عىل موقع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية عىل صفحة اإلنرتنت
التالية www.omsar.gov.lb :الرابط (وظائف قيادية عليا يف القطاع العام)

املهلة األخرية الستالم الطلبات :السبت  18شباط 2012
يتم التعاطي مع طلبات الرتشيح برسية تامة
تقترص املقابالت عىل األشخاص املستوفني
ملواصفات ورشوط التعيني استناداً إىل املعلومات الواردة يف اإلستامرة

