إعالنات 27

األربعاء  15أيلول  2010العدد 1218

عربيات
دوليات
البرملان الفرنسي
ّ
يقر حظر النقاب
وافق البرملان الفرنسي بصورة
نهائية أمس ،عبر تصويت في
مجلس الشيوخ ،على مشروع
قانون يحظر ارتداء النقاب
والبرقع في األماكن العامة،

على أن يبدأ تنفيذ هذا الحظر
في ّربيع .2011
وتبنى مجلس الشيوخ النص
بغالبية  246صوتًا ،في مقابل
صوت واحد ضد.
وقالت وزيرة العدل ،ميشيل
إليو ماري( ،الصورة) ،أمام
مجلس الشيوخ ،إن «العيش في
الجمهورية بوجه مكشوف»
هو «مسألة كرامة ومساواة».
(أ ف ب)

ّ
إصابة ّ 4غزيني
في توغل إسرائيلي
أصيب أربعة فلسطينيني
أمس ،جراء قصف مدفعي
إسرائيلي في شرق قطاع
غزة ،حسبما أفاد مصدر
طبي فلسطيني.
وقال سكان محليون إن 4
دبابات إسرائيلية ترافقها
جرافتان عسكريتان ،توغلت
عشرات األمتار في منطقة
جحر الديك وأطلقت عدة
قذائف مدفعية تجاه املنطقة،
ما أدى إلى وقوع اإلصابات.
وذكر أولئك أن مقاومني
فلسطينيني اشتبكوا مع
القوة اإلسرائيلية ،واستهدفوا
إحدى اآلليات بقذيفة «آر بي
جي».
(يو بي آي)

مبوب
◄ وفيات

◄ مبوب

►

ملناسبة وفاة املرحوم
الحاج محمد علي يوسف خشفة
زوجته :الحاجة زهرة سعيد حسني
أوالده :يوسف ،العقيد حسني (قوى األمن
ال��داخ �ل��ي) زوج �ت��ه مل��ى ده�ي�ن��ي ،الدكتور
الحاج حسان زوجته لينا حميد
بناته :الحاجة وف��اء أرملة امل��رح��وم رامز
خشفة ،هنا زوج��ة الحاج عفيف حسني،
سلمى زوج��ة األس�ت��اذ أح�م��د ف��واز ،ليلى
زوجة الرائد محمد حرشي (األمن العام)،
فيروز (دي��وان املحاسبة) زوج��ة األستاذ
شوقي خليفة
ش�ق�ي�ق�ت��ه :ال �ح��اج��ة ف��اط�م��ة زوج ��ة الحاج
حسن حنينو
تقبل التعازي في منزل الفقيد في جباع
اليوم األربعاء الواقع فيه  15أيلول 2010
من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة
بعد الظهر.
ل �ل �ف �ق �ي��د ال ��رح �م ��ة ول� �ك ��م م ��ن ب� �ع ��ده طول
البقاء.
اآلسفون :آل خشفة وآل حسني وأنسباؤهم
وعموم أهالي بلدة جباع.

►

◄ إعالنات رسمية

مفقود
ف� �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب ��إس ��م ج � �ه ��ان فوزي
زيتوني لبنانية الجنسية ال��رج��اء ممن
بجده االتصال على الرقم 07/506125

ُ
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ل�ب�ن��ان��ي ب��اس��م نسرين
م�ح�م��ود ال �ح��وران��ي ال ��رج ��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم70/553664 :

فقد جواز سفر بإسم أيمن حمزة رمضان
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن بجده
االتصال على الرقم 08/621181

ف �ق��د ج � ��واز س �ف��ر ب��إس��م ح �س�ين محمود
ب �ه �ج��ة ل �ب �ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء ممن
بجده االتصال على الرقم 03/562740

فقدت مينرفا يوسف تنوري جواز سفرها
اللبناني ،يرجى ممن يجده االتصال على
الرقم 03/318152

فقد جواز سفر بإسم خضر احمد عماشة
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن بجده
االتصال على الرقم 70/196650

خرج ولم يعد

للبيع

غادرت العاملة WORKNES HTADESE
 BALCHAمن التابعية االثيوبية منزل
هدوء فؤاد بيطار الرجاء ممن يعلم عنها
شيئًا االتصال07/761142 :

للبيع غرفة طعام سنديان أصلي صنع
ج��وزي��ف ال� ّ�ري��ف ــــــ وم �ف��روش��ات أخ ��رى ــــــ
مغر لالستعالم
الحالة ممتازة ــــــ السعر ٍ
ــــــ االتصال بالرقم 03/342276

مطلوب
تعلن شركة آرش لالستشارات والدراسات
ال�ه�ن��دس�ي��ة ع��ن حاجتها مل��وظ�ف�ين ضمن
االختصاصات التالية:
م �ه �ن��دس م �ع �م��اري ،خ �ب��رة ال ت �ق��ل ع ��ن 5
سنوات في مجال التصميم
إداري ،خ �ب��رة ال ت �ق��ل ع��ن  5س �ن��وات في
م �ج��ال االدارة وامل �ح��اس �ب��ة وح��ائ��ز على
شهادة جامعية في هذا املجال.
مالحظة :ملن يرغب ارسال السيرة الذاتية
على العنوان التالي:
INFO@ARCHCO-LB.COM

إعالن قضائي
ص ��ادر ع��ن ال�ق��اض��ي ال�ع�ق��اري ف��ي جبل
لبنان
الرئيس حسن حمدان
ب� �ت ��اري ��خ  2010/9/2ص � ��در ع� ��ن هذه
املحكمة قرار لنشر خالصة االستدعاء
امل �ق��دم م��ن امل�س�ت��دع��ي س�ي��ري��ل غبريال
دي ب�س�ت��رس ب�م��وض��وع إع ��ادة تكوين
الصحيفة العقارية للعقار رقم /1225/
م ��ن م �ن �ط �ق��ة ب� ��رج ال �ب��راج �ن��ة العقارية
ب ��ال �ط ��ري �ق ��ة ال �ق �ض ��ائ �ي ��ة وت� �ع� �ي�ي�ن يوم
الثالثاء في  2010/10/26موعدًا لجلسة
اع��ادة التكوين ودع��وة كل من له عالقة
بالعنصر املعاد تكوينه لحضور هذه
ال�ج�ل�س��ة وح �ض��ور ال�ك�ش��ف ع�ل��ى موقع
العقار بتاريخ 2010/10/21
لذلك
يطلب إل��ى ك��ل م��ن ل��ه ع�لاق��ة بموضوع
ال� �ع� �ق ��ار امل � ��ذك � ��ور ال� �ح� �ض ��ور ال� � ��ى قلم
املحكمة أو موقع العقار لتقديم طلباته
او م �س �ت �ن ��دات ��ه وذل � � ��ك ف� ��ي الجلسات
املحددة اعاله.
رئيس القلم
جان ناصيف
إعالن بيع باملعاملة 2009/1052
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال� �س� �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن�ه��ار االث �ن�ين في
 2010/9/27الساعة الواحدة والنصف
ظهرًا سيارة املنفذ عليهما عامر توفيق
سليم وران�ي��ا علي سليم م��ارك��ة لكزس
 RX 300م��ودي��ل  1999ر ًق��م /321408/
ج الخصوصية تحصيال ل��دي��ن طالب
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ن��ك ب�ي�ب�ل��وس ش.م.ل .وكيله
امل�ح��ام��ي وس��ام ك��رم ال�ب��ال��غ $/21261/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/7500/
وامل � �ط ��روح ��ة ب �س �ع��ر  $/6000/أو ما
يعادلها بالعملة الوطنية.
ف� �ع� �ل ��ى ال� � ��راغ� � ��ب ب � ��ال � �ش � ��راء الحضور
ب��امل��وع��د امل�ح��دد إل��ى م��رأب مشيلح في
بيروت جسر الواطي مصحوبًا بالثمن
ن �ق �دًا أو ش �ي �ك��ًا م �ص��رف �ي��ًا و %5رسمًا
بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية

مدرسة في برج حمود ـــــ النبعة
تطلب اس��ات��ذة م��ن ك��اف��ة االختصاصات
وباللغتني االنكليزية والفرنسية ملرحلة
التعليم االبتدائي
ت 01/244566 :ــــــ 03/559099

يف عــدد اأيلــول مـن

اجتماعيّة  -من ّوعة � -شهريّة

ّ
دول الصحراء تتعقب
أموال «القاعدة»

أعلنت مصادر أمنية أن
دول الصحراء التي تحاول
احتواء تنظيم «القاعدة»،
خبراء في
تخطط لتجنيد ّ
غسل األموال لتعقب ماليني
الدوالرات التي يحصل عليها
املتشددون من خالل الخطف
والتهريب.
وقالت املصادر إن مسؤولني
من الجزائر ومالي وموريتانيا
والنيجر سيلتقون كخطوة
أولى في العاصمة الجزائرية
اليوم ،لبحث «سبل تعقب
أموال القاعدة في الساحل».
وقال مصدر مسؤول في
الجزائر ،على علم بالقضية،
إن تنظيم «القاعدة لديه ماليني
اليوروات التي ستحاول
استثمارها في املنطقة .ينبغي
لنا التصدي ملشكلة غسل
األموال هذه».
(رويترز)

►

تـوزع
جمـان ًا
حممرة من الفريو�س ال�ضاحية
 Back to schoolاإىل اأي مدر�ة؟ العني
ّ
ال تب�ر النور «نانو» و«بوين» ...وذكريات «املجد» ال�ضائع ق�ور القلب
قد يتحول اإىل مر� قاتل اأعرا� ما قبل الطمث كيف تتغلبني عليها؟

إعالن بيع باملعاملة 2009/714
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال� �س� �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار ال�ث�لاث��اء في
 2010/9/28ال �س��اع��ة ال� ��واح� ��دة ظهرًا
س �ي��ارة امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي��ه ي��وس��ف ع �ب��د الله
ع �ل ��وان م ��ارك ��ة ج �ي��ب غ ��ران ��د شيروكي
الري��دو م��ودي��ل  2003رق� ً�م /360307/ج
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�لا ل ��دي ��ن طالب
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ن��ك ب�ي�ب�ل��وس ش.م.ل .وكيله
امل�ح��ام��ي وس��ام ك��رم ال�ب��ال��غ $/11024/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/9605/
وامل � �ط ��روح ��ة ب �س �ع��ر  $/8000/أو ما
يعادلها بالعملة الوطنية.
ف� �ع� �ل ��ى ال� � ��راغ� � ��ب ب � ��ال � �ش � ��راء الحضور
ب��امل��وع��د امل�ح��دد إل��ى م��رأب مشيلح في
بيروت جسر الواطي مصحوبًا بالثمن
ن �ق �دًا أو ش �ي �ك��ًا م �ص��رف �ي��ًا و %5رسمًا
بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
اعالن
ألم ��ان ��ة ال �س �ج��ل ال� �ع� �ق ��اري االول � � ��ى في
الشمال
طلب املحامي معن هوشر بوكالته عن
اح��د ورث��ة نعمة ع�ب��اوي ش �ه��ادات قيد
ب��دل ضائع للعقارات  821و 822و829
و 830و 831و 832و 869و 870و871
و 872و 1060منطقة بخعون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري املعاون
بالتكليف

