االثنني  4تموز  2011العدد 1452

عربيات
دوليات
ْ
صرف  8.7مليارات يورو لليونان
أعطى وزراء مال منطقة اليورو،
أول من أمس ،الضوء األخضر
لصرف  8,7مليارات يورو لليونان،
على أن يحددوا «في األسابيع
املقبلة» خطة إنقاذ جديدة للبلد
املثقل بالديون .وجاء في بيان
نشر بعد مؤتمر عبر الهاتف
لـ«مجموعة اليورو» ،أن «الوزراء
وافقوا على صرف الجزء الخامس
من القروض املقرر تقديمها
حاليًا لليونان بحلول  15تموز
الجاري ،بعد موافقة مجلس إدارة
صندوق النقد الدولي» .ويمثل هذا
الجزء مجموع قروض قيمتها
 12مليار يورو ،إذ يضاف إلى
القروض األوروبية مبلغ 3,3
مليارات يورو وعد صندوق
النقد الدولي الخميس بصرفها
«قريبًا» .ويندرج ذلك في إطار
خطة «اإلنقاذ» األولى التي وضعت
لليونان في أيار  2010وتنص على
قروض بقيمة  110مليارات يورو
على  3سنوات.
(أ ف ب)

وثائق بن الدن :أزمة
ّ
مالية تضرب «القاعدة»
ذكرت صحيفة «واشنطن
بوست» األميركية ،أول من أمس،
أن الوثائق التي عثر عليها في
املجمع الذي كان يقيم فيه زعيم
تنظيم «القاعدة» أسامة بن
الدن (الصورة) ،قرب العاصمة
الباكستانية إسالم آباد ،تظهر
أنه كان قلقًا على األوضاع املالية
للتنظيم ،وتشير إلى أنه وافق على
إنشاء شعبة ملكافحة التجسس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني
لم تكشف عن هوياتهم ّأن
قائد املجموعة الذي كان مكلفًا
بـ«شعبة مكافحة التجسس» كان
يكثر من ّ
التذمر من «ميزانية
قليلة جدًا تبلغ بضعة آالف

من الدوالرات» .وفي إحدى
الرسائل ،ينصح بن الدن أتباعه
بإنشاء مجموعة مهمتها خطف
دبلوماسيني أجانب من أجل
الحصول على فدية ّ
مالية.
(يو بي آي)

«ويكيليكس» يقاضي
«فيزا» و«ماستر كارد»
أعلن موقع «ويكيليكس» أنه
سيقاضي وشركة «داتاسيل»
الشريكة له ،شركتي بطاقات
االئتمان «فيزا» و«ماستر كارد»،
ملنعهما وصول التبرعات املالية
للموقع .وذكر املوقع في بيان له
أنه و«داتاسيل» سيرفعان دعوى
قضائية ضد شركتي االئتمان
أمام املفوضية األوروبية باالتحاد
األوروبي «لتورطهما في حصار
مالي غير قانوني على املوقع
بضغط من الواليات املتحدة».
(يو بي آي)
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مبوب
◄

وفيات

رقدت على رجاء القيامة املجيدة املأسوف
عليها املرحومة
مهيبة حنا أيوب
أرملة العقيد املتقاعد
مسعود داود لطيف
أبناء الفقيدة :اللواء املتقاعد نديم لطيف
وعائلته
إميل لطيف وعائلته
الدكتور أنطوان لطيف وعائلته
اب �ن �ت �ه��ا :م �ن��ى أرم� �ل ��ة ج � ��وزف ال�ج�ب�ي�ل��ي
وعائلتها
وأنسباؤهم ينعونها بمزيد الحزن
يحتفل ب��ال�ص�لاة ل��راح��ة نفسها الساعة
الثالثة من بعد ظهر اليوم االثنني  4تموز
 2011ف��ي ك�ن�ي�س��ة ال�ق��دي�س��ة ري �ت��ا ل�ل��روم
الكاثوليك في جديدة املنت ومن ثم ينقل
جثمانها إلى مسقط رأسها بعذران حيث
يوارى في الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي اليوم االثنني  4تموز قبل
ال��دف��ن وي��وم��ي ال �ث�لاث��اء واألرب� �ع ��اء  5و6
الجاري في صالون كنيسة القديسة ريتا
ً
ابتداء من الساعة الحادية
ـــــ جديدة املنت
ع �ش��رة ص �ب��اح��ًا ح �ت��ى ال �س��اع��ة ال�س��اب�ع��ة
ً
مساء.

في
املكتبات

خط
أحمر

►

انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
الشيخ نزار تنال حمادة
املدير العام السابق في مجلس النواب
أوالده :باسل ،وعالء ،ورباح ،ووئام
أش� �ق ��اؤه :س �ع��دون وامل ��رح ��وم ��ون ع��دن��ان
وسالم ومحمد وعبد الناصر
ُ
تقبل التعازي يوم األربعاء السادس من
ت �م��وز  2011ف��ي م �ن��زل ش�ق�ي�ق��ه س �ع��دون،
ع�ين التينة سنتر ع��اش��ور ب�ن��اي��ة F.N.B
ب �ن��ك م �ق��اب��ل اوت �ي ��ل ل�ي�ج�ن��د ،ق �ب��ل ال�ظ�ه��ر
للنساء ،وللرجال بعد الثالثة.
آل حمادة وأهالي الهرمل
أبناؤها :البير رياشي وعائلته
اميل رياشي وعائلته
ادوار رياشي وعائلته
روبير رياشي وعائلته
اب �ن �ت �ه��ا :ك��ات �ي��ا أرم� �ل ��ة امل ��رح ��وم م�ي�ش��ال
نجيب سماحه وعائلتها
شقيقها :انطوان يوسف رياشي وعائلته
شقيقاتها :ايفيت أرم�ل��ة امل��رح��وم ادم��ون
ملحم رياشي وعائلتها
أوالد امل � ��رح � ��وم � ��ة اودي � � � � ��ت ال � �ق ��اص ��وف
وعائالتهم
بالنش (روز) أرملة املرحوم جميل سعيد
رياشي وعائلتها
س� �م� �ي ��رة أرم � �ل� ��ة امل � ��رح � ��وم ان � �ي ��س ع�ب�ي��د
وعائلتها
هيام
ي �ن �ع��ون إل �ي �ك��م ب �م��زي��د األس � ��ى ف�ق�ي��دت�ه��م
الغالية املرحومة
أنجال يوسف رياشي
(أرملة املرحوم عيد موسى رياشي)
تقبل التعازي يومي االثنني والثالثاء 4
و 5الجاري في صالون كاتدرائية النبي
الياس ـــــــ الخنشارة من العاشرة صباحًا
ً
مساء.
لغاية الثامنة
ان �ت �ق �ل��ت إل � ��ى رح �م �ت��ه ت �ع��ال��ى ف�ق�ي��دت�ن��ا
الغالية املرحومة
الحاجة سميرة الحاج إبراهيم عواد
زوجة الحاج علي حسني زعيتر عواد
أوالده ��ا :ال�ح��اج حسني ،ال�ح��اج إبراهيم،
ال �ح��اج م�ح�م��د ،ال �ح��اج م�ح�م��ود وال �ح��اج
ذاكر
أش�ق��اؤه��ا :امل��رح��وم ال�ح��اج علي ،املرحوم
ال� �ح ��اج ح �س ��ن ،امل ��رح ��وم ال� �ح ��اج ح �ي��در،
امل ��رح ��وم ال��دك �ت��ور ج�ع�ف��ر ،ال �ح��اج ع ��ادل،
ال�ح��اج وج�ي��ه وال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق الدكتور
محمود
ص�ه��راه��ا :ال �ح��اج وج�ي��ه ع ��واد واألس �ت��اذ
ناصر منصور
ّ
ُصلي على جثمانها الطاهر وووريت في
الثرى في مسجد اإلمام زين العابدين (ع)
ال�س��اع��ة الثالثة م��ن بعد ظهر ي��وم أمس
األحد الواقع فيه .2011/7/3
تقبل ال�ت�ع��ازي ف��ي م�ن��زل الفقيدة الكائن
ف��ي ال �غ �ب �ي��ري ش� ��ارع ع �ب��د ال �ل��ه ال �ح��اج ـــــ
للرجال والنساء.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
الراضون بقضاء الله وقدره :آل عواد وآل
منصور وعموم أهالي بلدة علمات.

◄

إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية لعام
 2011قيد التحصيل
ي �ع �ل��ن رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ال �ه��رم��ل ع ��ن وض��ع
جداول التكليف األساسية لكافة الرسوم
ال �ب �ل��دي��ة ع ��ن ع ��ام  2011ق �ي��د ال�ت�ح�ص�ي��ل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية  88/60ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
* أوال :عمال بنص امل��ادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا إلى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
* ثانيًا :عمال بنص املادة  109من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
ت��أخ�ي��ر ق��دره��ا ( %2اث �ن��ان ف��ي امل �ئ��ة) عن
ك��ل ش�ه��ر ت��أخ�ي��ر ع��ن امل�ب��ال��غ ال�ت��ي تسدد
خالل املهلة ّ
املبينة في البند األول أعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
الهرمل في 2011/6/17
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
إنذار عام للمتخلفني عن الدفع املكلفني
بموجب جداول تكليف أساسية
إن رئيس بلدية الهرمل يطلب إلى جميع
املكلفني بالرسوم البلدية بموجب جداول
ت�ك�ل�ي��ف أس��اس �ي��ة ع ��ن أع � ��وام  2011وم��ا
قبل ،بوضع ج��داول التكليف األساسية
قيد التحصيل ،الذين تخلفوا عن الدفع
أن ي�ب��ادروا ف��ورًا إل��ى تسديد م��ا يتوجب
ع �ل �ي �ه��م م ��ن رس � ��وم ب �ل ��دي ��ة ،وذل � ��ك خ�ل�ال
م �ه �ل��ة خ �م �س��ة ع� �ش ��ر ي� ��وم� ��ًا م� ��ن ت ��اري ��خ
نشر ه��ذا اإلع�ل�ان ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية
وصحيفتني يوميتني ،وذلك تحت طائلة
ح �ج��ز أم��وال �ه��م امل �ن �ق��ول��ة وغ �ي��ر امل�ن�ق��ول��ة
وب �ي �ع �ه��ا ف ��ي امل � � ��زاد ال �ع �ل �ن��ي الس �ت �ي �ف��اء
البلدية الرسوم املتوجبة عليهم.
الهرمل في 2011/6/17
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
إعالن
عن استدراج عروض لتلزيم تأمني موقع
الكتروني
خ� ��اص ب��ال �ص �ن��دوق ال ��وط �ن ��ي ل�ل�ض�م��ان
االجتماعي
لتبادل املعلومات مع الجهات املتعاقدة
واملتعاملة مع الصندوق
ي� �ج ��ري ال � �ص � �ن ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ض �م��ان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـــــ ش ��ارع ب �غ��داد ـــــ ك��ورن�ي��ش امل��زرع��ة في
تمام الساعة العاشرة من ي��وم الخميس
الواقع فيه  2011/7/21استدراج عروض
ل �ت �ل��زي��م ت��أم�ي�ن م��وق��ع ال �ك �ت��رون��ي خ��اص
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
لتبادل املعلومات مع الجهات املتعاقدة
واملتعاملة مع الصندوق.
ي� �م� �ك ��ن االط � �ل � ��اع ع� �ل ��ى دف � �ت� ��ر ال � �ش� ��روط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
اإلداري� ��ة ل�ل�ص�ن��دوق خ�ل�ال أوق ��ات ال ��دوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم

ب��ال�ي��د إل ��ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة اإلداري� � ��ة ل�ق��اء
إي �ص��ال ب��رق��م وت ��اري ��خ وص� ��ول ال �ع��رض،
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل يسبق امل��وع��د امل�ح��دد
إلجراء استدراج العروض.
يهمل ال�ع��رض ال��ذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله أو يصل بعد املدة املحددة.
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 1009
إعالن بيع باملعاملة 2010 /870
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب ��امل ��زاد ال �ع �ل �ن��ي ن �ه��ار االث �ن�ي�ن في
 2011/7/18ال�س��اّع��ة ال��واح��دة والنصف
ظ�ه�رًا س�ي��ارة املنفذ عليه عبد ال�ل��ه كريم
أبو مراد ماركة كيا بيكانتو موديل 2009
ً
رقم /405093/ج الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك بيروت ش.م.ل.
وك �ي �ل��ه امل �ح��ام��ي م �ص �ب��اح م �ي ��رزا ال�ب��ال��غ
 $/12610/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/6000/واملطروحة بسعر  $/4500/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية ،وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت حوالى /1.033.000/
ل.ل.
ف �ع �ل��ى ال� ��راغ� ��ب ب ��ال� �ش ��راء ال� �ح� �ض ��ور ف��ي
املوعد املحدد إلى مرأب املدور في بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم أسامة حمية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2011/1449
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع باملزاد العلني
ن �ه��ار االث� �ن�ي�ن ال ��واق ��ع ف �ي��ه 2011/7/18
ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة ظ �ه �رًا امل��رك �ب��ات
امل � �ح � �ج� ��وزة ف� ��ي م � � ��رأب ج � � � ��وزاف زخ� �ي ��ا،
وال�س��اع��ة الثانية ع�ش��رة وال�ن�ص��ف ظهرًا
امل ��رك � �ب ��ات امل � �ح � �ج ��وزة ف� ��ي م � � ��رأب م� ��ازن
م � �ع� ��وض وال � � ��واح � � ��دة ف � ��ي م� � � ��رأب غ��ال��ب
وال��واح��دة والنصف امل��رك�ب��ات املحجوزة
ف��ي م��رأب الصوالحي وامل ��اروق والثانية
امل ��رك � �ب ��ات امل � �ح � �ج ��وزة ف� ��ي م � � ��رأب خ��ال��د
ط� ��راد وال �ت��ي م �ض��ى ع �ل��ى ح �ج��زه��ا أك�ث��ر
م��ن س�ن��ة وامل��دون��ة ف��ي ال �ج��داول املنظمة
م��ن قبل مخفر درك زغ��رت��ا وم �ف��رزة سير
زغ ��رت ��ا وف �ص �ي �ل��ة ال �ض �ن �ي��ة وم �خ �ف��ر درك
ال��رم�ي�ل��ة ب�م��وج��ب م��ذك��رات ص ��ادرة عنها
محفوظة في ملف املعاملة التنفيذية رقم
 2011/1449وتحديد بدل الطرح لكل منها
ع�ل��ى أس ��اس ال�س�ت�ين ب��امل�ئ��ة م��ن قيمتها
التخمينية ال � ��واردة ف��ي ت�ق��ري��ر ال�خ�ب��راء
ت��اري��خ  2011/6/6وي�م�ك��ن االط�ل�اع على
ت�ق��ري��ر اللجنة ل��دى دائ ��رة تنفيذ زغ��رت��ا.
فعلى َمن يرغب في املزايدة الحضور إلى
امل �ك��ان امل �ح��دد ف��ي امل��وع��د امل �ح��دد امل�ش��ار
إل�ي��ه أع�ل�اه مصحوبًا بالثمن ن�ق�دًا و%5
رسم داللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى

◄ مبوب

شكر على تعزية
عائلة الفقيد املرحوم ّ
السيد
الحاج علي أحمد جمعة
تتقدم بالشكر الجزيل من كل َمن واساها
ب�م�ص��اب�ه��ا س ��واء ب��ال�ح�ض��ور الشخصي
أو االت �ص��ال الهاتفي أو عبر م��وق��ع بنت
ج�ب�ي��ل اإلل �ك �ت��رون��ي ف��ي ل�ب�ن��ان وامل�ه�ج��ر،
وت� �خ ��ص ب��ال �ش �ك��ر دول � ��ة ال ��رئ �ي ��س ن�ب�ي��ه
ب��ري ،وس �ع��ادة ال �ن��واب علي ب��زي ،حسن
ف�ض��ل ال�ل��ه وأي ��وب ح�م� ّ�ي��د ،ال�س�ي��دة رب��اب
الصدر شرف الدين ،السيدين رائد ولؤي
ش��رف الدين ،السيد ص��در الدين الصدر،
إدارات مؤسسات الصدر ،جمعية املبرات
ال �خ �ي��ري��ة ،م�س�ت�ش�ف��ى ص� ��ور ال �ح �ك��وم��ي،
ال� � �ض� � �م � ��ان االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي وامل � � � �ص � � ��ارف،
وج �م �ي��ع ال �ف �ع��ال �ي��ات ال��رس �م �ي��ة وامل��دن �ي��ة
واالجتماعية واألهلية.
ل�ف�ق�ي��دن��ا ال��رح �م��ة ول �ك��م م ��ن ب �ع��ده ط��ول
البقاء.

إعالنات رسمية

►

►

مفقود

مطلوب

فقد ج��واز سفر حسام رمضان حجازي،
ل �ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة .ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/035308

مطلوب ميكانيكي صناعي مع خبرة في
ماكينات صنع الدفاتر للعمل في منطقة
ال�ج�ي��ة .ال�ن�ق��ل م��ؤم��ن م��ن ب �ي��روت .إرس��ال
السيرة الذاتية على الفاكس 01/841302

فقد جواز سفر فاتن حسن شعار ،لبنانية
ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء م�م��ن ي �ج��ده االت �ص��ال
على الرقم 70/693585
فقد ج��واز سفر ديمة طه جمعة ،لبنانية
ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء م�م��ن ي �ج��ده االت �ص��ال
على الرقم.03/491164 :
فقد جواز علي نجيب الحاج علي ،لبناني
ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء م�م��ن ي �ج��ده االت �ص��ال
على الرقم.70/962726 :

للبيع
ل�ل�ب�ي��ع ش �ق��ة ف��ي ال��رم �ل��ة ال �ب �ي �ض��اء خلف
ال �س �ف��ارة ال�ص�ي�ن�ي��ة  420م.م .ط��اب��ق ث��ان
كاشف.03/808505 .

)Leading company based in jiyeh (saida
is currently hiring in sales department
: Order handling and customer support
operator with BA in marketing or any
related field with 2 years of experience,
transportation from Beirut to Jiyeh is
provided CV: 01/841302

