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مبوب

عربيات
دوليات
عمانوئيل يبدأ
حملته برشقات بيض
بعد ستة أسابيع على استقالته
كرئيس موظفي البيت األبيض،
أعلن راحم ّعمانوئيل السبت
املاضي ترشحه رسميًا
ملنصب عمدة مدينة شيكاغو،
في والية إيلينوي .إعالن
أتى من مسرح في إحدى
املدارس الرسمية في املدينة،
بعدما بدأ حملته االنتخابية
بداية غير رسمية في والية
كاليفورنيا منذ أسابيع
بتنظيم حفل عشاء لجمع
التبرعات .ودفع الحضور ما
بني ألف وخمسة آالف دوالر
لتأمني بطاقة للحفل .وتوالت
ردود الفعل الشاجبة من
جانب منافسي عمانوئيل في
شيكاغو ،الذين انتقدوا لجوءه
إلى والية أخرى لبدء حملته،
ولو ًبطريقة غير رسمية .وهو
أصال يعاني مشكلة إعادة
بناء صلته وعالقاته مع سكان
املدينة ،بعد انقطاعه عنهم
في السنتني املاضيتني ،أثناء
وجوده في البيت األبيض.
وينوي مستشار بيل كلينتون
بني  1993و ،1998أن يجمع
بني  6و 8ماليني دوالر حتى
موعد حصول االنتخابات في
 22شباط املقبل .وسيكون
عليه بذل جهد لوراثة منصب
ريتشارد ديلي ،الديموقراطي،
الذي كان عمدة شيكاغو
منذ  ،1989ويعمل في دوائر
السياسة في املدينة منذ
نصف قرن .وتتوالى األخبار
السيئة على عمانوئيل منذ
أيام .فالشخص الذي يستأجر
منزله في شيكاغو ،يرفض أن
يخليه قبل انتهاء ّعقد اإليجار.
لكن هذه ليست كل القصة ،إذ
ّ
إن الرجل ،ويدعى روب هالبني،
ينوي منافسة عمانوئيل
والترشح ضده ملنصب العمدة.
ّ
فإن عمانوئيل ّ
تعرض
كذلك
للرشق بالبيض األسبوع
املاضي حني كان يزور أحد
ُاألحياء الالتينية في املدينة .ولم
تصب أي بيضة النائب السابق
الذي دخل مسرعًا إلى سيارته.
(األخبار)

◄ وفيات
رق��د ع�ل��ى رج ��اء ال�ق�ي��ام��ة امل�ج�ي��دة ّ
متممًا
واجباته الدينية االثنني  15تشرين الثاني
 2010املأسوف على شبابه املرحوم
طانيوس عبدالله آصاف
رابطة آل آصاف
زوجته :املحامية بسكال أبي حبيب
ابنه :سيرج
شقيقه :ي��وس��ف وزوج�ت��ه دان�ي��ال فضول
وعائالتهما
ش �ق �ي �ق �ت��اه :خ� �ل ��ود زوج � � ��ة ف � � ��ادي سيف
وعائالتهما
أندريه زوجة أنطوان ديب وعائالتهما
ي �ح �ت �ف��ل ب ��ال �ص�ل�اة ل ��راح ��ة ن �ف �س��ه اليوم
الثالثاء  16الجاري عند الساعة الرابعة
بعد الظهر في كنيسة السيدة الرعائية ـــــ
عرمون كسروان.
تقبل ال�ت�ع��ازي ق�ب��ل ال��دف��ن وب �ع��ده يومي
األرب�ع��اء والخميس  17و 18ال�ج��اري في
صالون الكنيسة من الساعة الثانية بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة

ذكرى أربعين
مل�ن��اس�ب��ة م ��رور أرب �ع�ي�ن ي��وم��ًا ع�ل��ى وفاة
املرحومة:
ّ
الحاجة فاطمة دياب ماجد
(أم علي)
أرملة الحاج أحمد ّ
حمود
ّ
ول� ��داه� ��ا :ال��زم �ي��ل ع �ل��ي ح ��م ��ود والحاج
محمد
ّ
الحاجات :زينب ،خديجة ،مريم،
بناتها:
عليا ،أّ .
علية ،نجاح ونجاة
شقيقها :املرحوم الحاج محمد
ش�ق�ي�ق�ت��اه��ا :امل��رح��وم��ة ال �ح� ّ
�اج��ة خديجة
ّ
والحاجة مريم
أصهرتها :الحاج علي فتوني ،حسن نمر
ماجد ،أحمد ماجد ،الشيخ علي نورالدين،
حسن نمر س�ل��وم ،حسن محمود حمود
ّ
والسيد حسني خليل نور الدين.
ول �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة س�ت�ت�ل��ى آي م ��ن الذكر
ال �ح �ك �ي��م وي� �ق ��ام م �ج �ل��س ع � ��زاء حسيني
ع� � ��ن روح � � �ه� � ��ا ال� � �ط � ��اه � ��رة ي� � � ��وم السبت
 ،2010/11/20الساعة الثالثة والنصف
عصرًا في النادي الحسيني ،خربة سلم،
للرجال والنساء.
اآلس�ف��ون :آل حمود وم��اج��د وأنسباؤهم
وعموم أهالي خربة سلم.

◄ إعالنات رسمية

►

آل عبد الرحيم
شقيقا الفقيدة :أوالد املرحوم ع��ادل عبد
الرحيم:
عبد الله وعائلته
عامر
عايدة
ولدا املرحوم حلمي عبد الرحيم:
جورج وعائلته
رائد وعائلته
شقيقتاها :دان�ي��ا أرم�ل��ة امل��رح��وم صالح
الدادا وعائلتها
م �ن��ى زوج � ��ة ط ��ه ش� �ه ��اب وع��ائ �ل �ت �ه��ا في
املهجر
ينعون إليكم بمزيد من األس��ى فقيدتهم
الغالية املرحومة
مريم محمد عبد الرحيم
املنتقلة إل��ى رحمته تعالى نهار االثنني
 15تشرين ال�ث��ان��ي  2010امل��واف��ق  10ذي
الحجة  1431هجرية.
يصلى على جثمانها الطاهر بعد صالة
العصر مباشرة الساعة الثانية والربع
ب �ع��د ظ �ه��ر ال� �ي ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء  16الجاري
املوافق  11ذي الحجة.
تقبل ال�ت�ع��ازي قبل ال��دف��ن وب�ع��ده ونهار
األربعاء  17الجاري في منزل العائلة في
البترون.

◄ مبوب

►

مفقود
ف� �ق ��د ج� � � ��واز س� �ف ��ر ب� ��إس� ��م م� �ح� �م ��د فواز
اسماعيل لبناني الجنسية الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 70/749930:

نداء انساني
مطلوب كلية
من فئة  +Aت70/800840 :

للبيع
ل�ل�ب�ي��ع ش �ق��ة ف ��ي ال �ط �ي��ون��ة ش� ��ارع عالمة
 2ن ��وم وص��ال��ون وس �ف��رة ط  + 2س�ن��د +
موقف ـــــــ جيدة جاهزة للسكن ،االتصال
بعد الظهر فقط 71/534594

إلعالناتكم الرسمية واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ  01فاكـس 759597 :ــ 01

اكسلرود يبدأ اإلعداد
للتجديد ألوباما
www.josephsamaha.or g

أعلن مستشار الرئيس
األميركي باراك أوباما ،ديفيد
اكسلرود ،خالل برنامج
على
تلفزيوني يوم األحد ّ
محطة «فوكس نيوز» أنه
سيترك بداية الربيع املقبل
عمله ليعود إلى شيكاغو،
ويبدأ ،كما كان متوقعًا ،اإلعداد
لحملة إعادة انتخاب الرئيس
في  .2012وأضاف أكسلرود
ّ
إن لدى الفريق املحيط بأوباما
سنتني «وهي وقت طويل،
لإلعداد لحملة ناجحة».
(األخبار)

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط �ل �ب��ت م��ري��م م �ح �م��د ال ��رح ��ال العرابي
ملوكلتها فاطمة محمد الرحال العرابي
(سعودية) سند تمليك ب��دل عن ضائع
عن حصتها بالقسم  11من العقار 1361
منطقة رأس بيروت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
أحمد سلوم
إعالن بيع باملعاملة 2010/167
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار ال�ث�لاث��اء في
 2010/11/30ال� �س � ّ�اع ��ة ال �ث��ان �ي��ة بعد
ال�ظ�ه��ر س �ي��ارة امل�ن��ف��ذ عليهما أنطوني
جو موريس شرابيه وم��وري��س يوسف
2003
شرابيه ماركة نيسان  350Zموديل
ً
رقم /168292/ب الخصوصية تحصيال
ل ��دي ��ن ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ ب �ن ��ك بيبلوس
ش.م.ل .وكيله املحامي غسان كرم البالغ
 $/27768/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/8732/واملطروحة بسعر  $/8000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل ��ى م� ��رأب م�ش�ي�ل��ح ف��ي بيروت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم /158م2009 /
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة األول��ى نهار ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه
 2010/11/30الساعة الثانية والنصف
بعد الظهر منقوالت جمعية أوكسيليا
التعاونية االستهالكية ف��رع أنطلياس
ال �ك��ائ �ن��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ان �ط �ل �ي��اس سنتر
عرمتا وهي :رفوف مزدوجة (الجزيرة)
 duplex gondolaع� ��دد  2012ورفوف
أح� ��ادي� ��ة  simplex shelvesع � ��دد 321
وخ� ��زائ� ��ن خ �ش �ب �ي��ة ك ��ل واح� � ��دة بأربعة
رفوف مزدوجة عدد  7وعربات معدنية
ل �ن �ق��ل امل� �ش� �ت ��ري ��ات ع� � ��دد  35وعربات
معدنية صغيرة لنقل امل�ش�ت��ري��ات عدد
 10وع� ��رب� ��ات ع � ��رض ال� �خ� �ض ��ار ع � ��دد 2
وب � ��راد أف �ق��ي م �ف �ت��وح ل �ع��رض الخضار
وب��راد أفقي مفتوح ماركة  4 arnegقطع
وبراد أفقي مفتوح ماركة  3 arnegرفوف
وب ��راد واج �ه��ة أف�ق��ي ل�ع��رض اللحومات
واألج� �ب ��ان  6ق �ط��ع وب � ��راد م�ق�ف��ل لحفظ
اللحومات ماركة وسامكو ومعدات غرفة
التجليد ومعدات غرفة التبريد وماكينة

►

فرم اللحمة عدد  2وماكينة عجن الكبة
وماكينة صنع رقائق اللحمة وماكينة
ت �ق �ط �ي��ع ال� �ل� �ح ��وم ��ات امل ��دخ� �ن ��ة ع� � ��دد 2
وماكينة برش الجبنة وماكينة تغليف
ماركة كاتالس وواجهة عرض املكسرات
وم�ي��زان إلكتروني ع��دد  3ونقاط الدفع
ع ��دد  3ووح � ��دات اإلن � ��ارة امل��رك��زي��ة عدد
 73ووح � � � ��دات اإلن � � � ��ارة ال� �ف� �ل ��وري ��ة عدد
 243وج�ه��از ه��ات��ف م��رك��زي ل��ون أبيض
وال � �ن � �ظ� ��ام ال� �ص ��وت ��ي ـ� �ـ� �ـ س� �ت ��ري ��و دوبل
ك��اس�ي��ت و DVDوم�ص�ع��د هيدروليكي
باب واح��د ومصعد كهربائي ستانلس
أح ��ده� �م ��ا م �ع �ط��ل ع� � ّ��دد  2وس � �ك ��ة رفع
ّ
التسوق ومولد طاقة كهربائية
عربات
م��ارك��ة ف��ول �ف��و ق ��وة  KVA 360ولوحة
التغذية الكهربائية وم�غ��ذي كهربائي
 UPSع ��دد  2وم�ك� ّ�ي��ف م��ارك��ة كليماتير
وط��اول��ة م�س�ت��دي��رة وط��اول��ة مستطيلة
ع��دد  3وخ��زائ��ن درف�ت�ين ع��دد  7وطاولة
م��ع رف ��وف وخ��زان��ة ل�ه��ا ث�لاث��ة جوارير
وكرسي متحرك وك��راس��ي حديد وجلد
ع��دد  6وماكينة تصوير م��ارك��ة شارب
 2022وخزنة حديدية ماركة ديبلومات
بمبلغ
 EOS17804وامل�خ� ّ�م�ن��ة جميعها
ً
 /192713/دوالرًا أميركيًا وذلك تحصيال
ل��دي��ن ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ ش��رك��ة سوجيلز
لبنان ش.م.ل .البالغ  /14197.2/دوالرًا
أميركيًا والرسوم البالغة /12781000/
ل�ي��رة لبنانية ع��دا ال�ف��وائ��د .فعلى راغب
ينّ
الشراء الحضور في املوعد املع ملكان
البيع امل��ذك��ور أع�ل�اه مصحوبًا بالثمن
نقدًا وبرسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع باملعاملة 2009/1233
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار ال�ث�لاث��اء في
 2010/11/30الساعة ّالثانية والنصف
بعد الظهر س�ي��ارة امل�ن��ف��ذ عليه ميشال
ج �م �ي ��ل ك� � � ��رم ،م � ��ارك � ��ة م ��رس � �ي ��دس ML
 320م ��ودي ��ل  2000رق� � ً�م /462524/ب
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�ل�ا 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 غ�س��ان ك��رم ال�ب��ال��غ $/19608/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/8000/
وامل � �ط� ��روح� ��ة ب �س �ع��ر  $/7000/أو ما
يعادلها بالعملة الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل ��ى م� ��رأب م�ش�ي�ل��ح ف��ي بيروت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية

