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عربيات
دوليات
إنقالبيو مالي يعيدون
العمل بالدستور القديم

تعهد قائد االنقالبيني في
مالي الكابنت امادو سانوجو
(الصورة) ،امس ،إعادة دستور
 1992في البالد ومؤسسات
الدولة قبل تنظيم عملية نقل
السلطة إلى املدنيني مجددًا.
وقال سانوجو ،في بيان تلي
للصحافيني في ثكنة عسكرية
خارج العاصمة باماكو ،إن قادة
االنقالب اتفقوا على التشاور
مع قوى سياسية محلية إلقامة
مجلس انتقالي «بهدف تنظيم
انتخابات ديموقراطية سلمية
وحرة ونزيهة لن نشارك فيها».
من جهتها ،أمهلت الدول
املجاورة في غرب افريقيا
املجلس العسكري الذي ّ
تكون
بعد االنقالب مهلة حتى
منتصف ليل امس ،للبدء في
تسليم السلطة وإال فسيواجه
عقوبات بما في ذلك إغالق
الحدود حول بالدهم التي ال
تطل على أي سواحل وتعتمد
بشدة على التصدير.
ميدانيًا ،اعلن املتمردون
الطوارق في الحركة الوطنية
لتحرير ازواد ،في بيان لهم
امس ،سيطرتهم على مدينة
غاو التي تضم اكبر قاعدة
عسكرية في شمال البالد.
واكد املتمردون انهم «يطوقون»
تومبوكتو آخر مدينة في
املنطقة لطرد ما تبقى من
اإلدارة السياسية والعسكرية
املالية.
(رويترز ،أ ف ب)

ميانمار :املعارضة تعلن
فوز أونغ في االنتخابات
أكد حزب الرابطة القومية
املعارض ان زعيمة املطالبة
بالديموقراطية في ميانمار،
اونغ سان سو كي ،فازت
بمقعد في مجلس النواب امس،
بعد تغلبها على منافسني اثنني
في دائرتها ،كاوهمو جنوبي
العاصمة التجارية يانغون.
واعلن مسؤول في الحزب
وسط تهليل من مئات
االنصار في اشارة الى سو
كي بلقبها الشرفي «داو اونغ
سان سو كي فازت .مرشحة
حزب الرابطة القومية من اجل
الديموقراطية فازت بدائرة
كاوهمو».
وخاضت سو كي ،التي
قضت ما إجماليه  15عاما
في االحتجاز منذ 1989
االنتخابات للمرة االولى في
اعقاب قرار حزبها انهاء
مقاطعته للنظام السياسي.
ولم تؤكد لجنة االنتخابات في
ميانمار حتى االن اي نتائج
لالنتخابات التكميلية.
(رويترز)
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زوجة الفقيد نهى كميل أبي شقره
ولداه سيرج
وسيلني
والدته رينه الحويك أرملة يوسف عبدو
الحويك
شقيقاه نبيل وبسام وعائلتهما
شقيقتاه تراز أرملة منير نسيب الحويك
وأوالدها
روزيت زوجة حليم معلوف وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم
حارث يوسف الحويك
ي�ح�ت�ف��ل ب��ال �ص�لاة ل��راح��ة ن�ف�س��ه ال�س��اع��ة
ال��راب �ع��ة م ��ن ب �ع��د ظ �ه��ر ال �ي ��وم االث �ن�ي�ن 2
ن �ي �س��ان  2012ف ��ي ك �ن �ي �س��ة ال �س �ي��دة ف��ي
بدادون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي
الثالثاء واألرب�ع��اء  3و 4منه في صالون
الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل
ً
مساء.
الظهر حتى السادسة
سبحان الحي الذي ال يموت
ان �ت �ق �ل��ت إل � ��ى رح �م �ت��ه ت �ع��ال��ى ف�ق�ي��دت�ن��ا
الغالية املرحومة
الحاجة زينب علي جلول
أرملة املرحوم الحاج أحمد فياض
ولدها :حسن فياض
أصهرتها :محمد العجمي ،الحاج غسان
دمشق ،حسن غندور وأسامة جلول
تقبل التعازي يوم الثالثاء في 2012/4/3
ف��ي م �ن��زل ال �ح��اج غ �س��ان دم �ش��ق ال�ك��ائ��ن
ف��ي الجناح _ السبينس ،خلف السفارة
ال�ص�ي�ن�ي��ة _ ش� ��ارع م��وس��ى ن �م��ور بناية
إيفوار الطابق  8وذلك من الساعة الثالثة
ً
مساء.
بعد الظهر ولغاية السادسة
اآلسفون آل جلول ،فياض ،عجمي ،دمشق
وغندور.
للفقيدة ال��رح�م��ة ول �ك��م م��ن ب�ع��ده��ا ط��ول
البقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
تقيم حركة التوحيد اإلسالمي
جبهة العمل اإلسالمي
وتجمع العلماء املسلمني
مجلس فاتحة عن روح املرحومة
الحاجة نجاح محمد بشير الناظر
أرملة أمير حركة التوحيد اإلسالمي
لاّ
الع مة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله
أب �ن��اؤه��ا :ال �ح��اج ص�ه�ي��ب ،ال�ش�ي��خ ع�م��ار،
الدكتور معاذ واألس�ت��اذ أسامة والشيخ
ب �ل ��ال ش� �ع� �ب ��ان (األم� � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ل �ح��رك��ة
التوحيد)
وذل��ك ي��وم ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه  3نيسان
 2012م .م � ��ن ال� ��راب � �ع� ��ة وال � �ن � �ص ��ف إل ��ى
ال �س��ادس��ة وال �ن �ص��ف م� �س � ً
�اء ف ��ي مسجد
الخاشقجي _ قاعة البرغوت _ قصقص.
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مفقود
ُ
ف �ق��د ج � ��واز س �ف��ر ب��اس��م س �ك �ن��ه م�ح�م��ود
شحرور ،لبنانية الجنسية .الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/043976
ُ
فقد جواز سفر باسم عباس أحمد حمية،
ل �ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة .ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/703639
فقد ج��واز سفر باسم محمد حبيب الله
محمد فضل امل��ول��ى ،س��ودان��ي الجنسية.
ال��رج��اء م� ّ�م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال ع�ل��ى ال��رق��م
.70/098417
ُ
فقد جواز سفر باسم يحيى عبد الرؤوف
معنقي ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم03/231297 :
فقدت ميمنة سليمان عز الدين لبنانية
ال �ج �ن �س �ي��ة ،ه��وي �ت �ه��ا وج� � � ��واز س �ف��ره��ا.
الرجاء ممن يجدهما االتصال على الرقم
07/400454

لإليجار
ل�لإي �ج��ار ش�ق��ة م �ف��روش��ة س��وب��ر دول�ك��س
 500متر مربع دوبلكس ،اليرزي ـ بعبدا
ّ
ـ مطلة على بيروت واملطار.
ت03/863207 :

للبيع
للبيع مكتب في ّ
مجمع غاالكسي الشياح
 260م .2ط .2 .م��وق��ف م� ّ
�ؤم��ن .س�ع��ر املتر
 ،$3500أو لإليجار املتر  $200سنويًا .هـ:
.03/071604

◄

إعالنات رسمية

املديرية العامة ألمن الدولة

ديوان املدير العام
ق �س ��م االع � �ل ��ام وال� �ت ��وج� �ي ��ه وال� �ع�ل�اق ��ات
العامة
عدد448/3 :
ص��ادر ع��ن املديرية العامة ألم��ن الدولة
ـ ق �س��م اإلع �ل ��ام وال �ت��وج �ي��ه وال �ع�ل�اق��ات
العامة البيان التالي:
ت ��دع ��و امل ��دي ��ري ��ة ال� �ع ��ام ��ة ألم � ��ن ال ��دول ��ة
ج � �م � �ي� ��ع ال � � ��ذي � � ��ن س � �ب � ��ق أن اج� � � �ت � � ��ازوا
االختبارات الصحية بنجاح وخضعوا
ل�لاخ �ت �ب��ارات ال��ري��اض �ي��ة ب�ص�ف��ة م��أم��ور
م� �ت� �م ��رن ،إل � ��ى امل ��راج� �ع ��ة ف� ��ي م ��راك ��زه ��ا
االقليمية في املحافظات كافة لالطالع
ع �ل��ى ن �ت��ائ �ج �ه��م وامل �ع �ل��وم��ات ال�ل�ازم ��ة،
ت�ح�ض�ي�رًا إلج� ��راء االخ �ت �ب��ارات الخطية
التي ستجري بتاريخ  2012/4/11في
امل��دي�ن��ة الجامعية ـ ال�ح��دث ،أو ال��دخ��ول
إل ��ى م��وق�ع�ه��ا اإلل� �ك� �ت ��رون ��يwww.state-:
security.gov.lb
بيروت في 2012/3/28
املدير العام ألمن الدولة
اللواء جورج قرعة

►

ّ
ً
ع�ل�ي��ه ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن امل�ن��ف��ذ فرنسبنك
ال� �ب ��ال ��غ  /14706/د.أ .أو م ��ا ي �ع��ادل��ه
بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي،
إضافة إلى الرسوم والفوائد.
بدل التخمني 2500 :د.أ.
بدل الطرح ستة أعشار التخمني1500 :
د.أ.
أو ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ
الدفع الفعلي.
َم ��ن ي��رغ��ب ال �ش��راء ع�ل�ي��ه ال �ح �ض��ور إل��ى
م��رأب ال�ص��وال�ح��ي امل�س�ق��وف ال�ك��ائ��ن في
امليناء _ خلف محطة الشامي مصحوبًا
ب �ب��دل ال� �ط ��رح ن �ق �دًا وي �ت �ح �م��ل امل�ش�ت��ري
خ �م �س��ة ف ��ي امل� �ئ ��ة رس � ��م دالل� � ��ة ورس � ��وم
امليكانيك والتسجيل.
مأمور التنفيذ
جود مخول

إعالن بيع سيارة باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس الناظرة
بتنفيذ عقود السيارات
رقم املعاملة2011/43 :
طالب التنفيذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته
املحامية لبنى مسقاوي
ّ
امل �ن��ف��ذ ع�ل�ي��ه :ع�ب��د ال �س�لام أح �م��د حسن
علي
البداوي _ قرب شركة قبيطري _ بناية
أبو جودة ط.2 .
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ي ��وم األرب �ع ��اء ال��واق��ع ف�ي��ه 2012/4/11
ال � �س � ��اع � ��ة ال� � � ��واح� � � ��دة ظ� � �ه� � �رًا ال � �س � �ي� ��ارة
الخصوصية رقم /194540ط ماركة كيا
ّ
ب�ي�ك��ان�ت��و ص�ن��ع  2010ال �ع��ائ��دة للمنفذ

في المكتبات

إعالن صادر

عن املديرية العامة لألمن العام
ً
أوال :تعلن املديرية العامة لألمن العام انها ستباشر اعتبارًا من تاريخ  2012/4/4اجراء االختبارات الرياضية للمرشحني املقبولة
طلباتهم للتطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن وذلك وفقًا ملا يلي:
الى الرقم
من الرقم
100
1
200
101
300
201
400
301
500
401
600
501
700
601
800
701
900
801
1000
901
1100
1001
1200
1101
1300
1201
1400
1301
1500
1401
1600
1501
1700
1601
1743
1701
للمتخلفني بعذر شرعي من الرقم  /1/لغاية الرقم /600/
للمتخلفني بعذر شرعي من الرقم  /601/لغاية الرقم /1200/
للمتخلفني بعذر شرعي من الرقم  /1201/لغاية الرقم /1743/

التاريخ
2012/4/4
2012/4/5
2012/4/7
2012/4/10
2012/4/11
2012/4/12
2012/4/14
2012/4/17
2012/4/18
2012/4/19
2012/4/20
2012/4/21
2012/4/23
2012/4/24
2012/4/25
2012/4/26
2012/4/27
2012/4/28
2012/4/30
2012/5/2
2012/5/3

الساعة

7:00

املكان

صباحًا مدينة
الرئيس كميل
شمعون
الرياضية _
بيروت

مالحظة  :ف��ي ح��ال مصادفة أح��د األي��ام امل��ذك��ورة أع�لاه ي��وم عطلة رسمية ،يجري امل��رش�ح��ون اختباراتهم الرياضية وفقًا ألرق��ام
ترشيحهم في أحد األيام الثالثة املخصصة للمتخلفني بعذر شرعي.
ثانيًا :ملزيد من املعلومات يمكن مراجعة دوائر ومراكز األمن العام اإلقليمية اعتبارًا من  2012/04/06او زيارة موقع املديرية العامة
لالمن العام على شبكة االنترنتwww.general-security.gov.lb :
يطلب الى املرشحني ،عند تقدمهم إلجراء االختبارات الرياضية ،الحضور الى مكان االختبار (باللباس الرياضي) مصطحبني معهم
املستندات التالية:
 ما يثبت هويتهم الشخصية (بطاقة هوية أو بيان قيد افرادي) ايصال الترشيح -افادة طبية تثبت قدرة املرشح الصحية على إجراء االختبار الرياضي.

