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عربيات
دوليات
باكستان :هجوم األطلسي
ّ
يضر بالتعاون في أفغانستان
أكد املتحدث باسم الجيش
الباكستاني ،الجنرال أطهر
عباس ،أن الغارة الجوية التي
ّ
شنها حلف شمالي األطلسي،
في مطلع األسبوع ،من املمكن
ّ
تضر بالتعاون ،في ما يتعلق
أن
بأفغانستان وأن يكون لها
عواقب خطيرة على مستوى
وحجم التعاون بني الطرفني .من
جهة أخرى ،نفت إسالم أباد
أمس أن تكون قد ّ
تسببت بغارة
الحلف األطلسي.
وفي ردود الفعل على الحادثة،
رأى الرئيس األميركي باراك
أوباما (الصورة) أن الحادث هو

بمثابة «مأساة» ،وقال املتحدث
باسم البيت األبيض ،جاي
كارني ،في مؤتمره الصحافي
اليومي ،إن بالده «تتعامل
بجدية كبيرة» مع هذا الحادث.
وأضاف «في ما يتعلق بعالقتنا
مع باكستان ،ستبقى على
الدوام عالقة تعاون وعالقة
معقدة جدًا» في الوقت نفسه.
وتابع «ثمة مصلحة فعلية
لألمن القومي األميركي في
الحفاظ على عالقة تعاون مع
باكستان ،ألننا نتقاسم مصالح
في مكافحة اإلرهاب».
من جهته ،دعا وزير الخارجية
الروسي ،سيرغي الفروف ،إلى
إجراء تحقيق مستفيض في
الحادث ،ونقلت قناة «روسيا
اليوم» ،عن بيان للخارجية أن
الفروف أكد في اتصال هاتفي
مع نظيرته الباكستانية ،هينا
رباني ،أنه ال يمكن «خرق
سيادة الدول حتى أثناء إجراء
عمليات مكافحة اإلرهاب
والتخطيط لها».
(أ ف ب ،يو بي آي)

مبوب
◄

وفيات

ب�م��زي��د م��ن األس ��ى وال �ل��وع��ة ن�ن�ع��ى إليكم
فقيدنا الغالي:
املقدم املتقاعد حسني أسعد سلمان

ابنته :والء زوج��ة النقيب في األم��ن العام
علي ترمس
أش � �ق� ��اؤه :األس � �ت� ��اذ خ ��ال ��د ،امل � �ع� ��اون أول
امل�ت�ق��اع��د ع �ل��ي ،امل �ه �ن��دس ن��اج��ي ،امل��ؤه��ل
محمد واملهندس حسام
ش�ق�ي�ق�ت��اه :رج ��اء زوج ��ة امل��ؤه��ل امل�ت�ق��اع��د
ع�ل��ي س�ي��ف ال ��دي ��ن ،م�ن��ى زوج ��ة األس �ت��اذ
محمد سلمان
ت �ق �ب��ل ال �ت �ع ��ازي ن �ه��ار ال �خ �م �ي��س ال ��واق ��ع
فيه  2011/12/1من الساعة الثانية بعد
الظهر ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر
في حسينية البرجاوي ـــــ بئر حسن.
األسفون :آل سلمان ،آل محبوبة ،آل سيف
الدين وآل ترمس.
انتقلت إل��ى رح�م��ة ال�ل��ه ت�ع��ال��ى امل��أس��وف
عليها املرحومة:
الحاجة سعاد علي ترشيشي
زوجة :الحاج محمد حسن ترشيشي (أبو
عاطف)
أوالده��ا :عاطف ،اإلع�لام��ي ط��ارق ،حسني
وعلي
بناتها :نهى ،عايدة ،فاطمة ،راوية ،أحالم
ونعم
أص� �ه ��رت� �ه ��ا :م �ح �م��د ف� �ي ��اض ت��رش �ي �ش��ي،
م �ح �م��د ع �ل��ي ج �ع �ف��ر ،ح �س�ين ع �ل��ي ش�ك��ر،
حسني شحادة وعبدو ترشيشي
ّ
ص��ل��ي ع�ل��ى ج�ث�م��ان�ه��ا ال �ط��اه��ر وووري ��ت
ف ��ي ال� �ث ��رى ف ��ي م �س �ق��ط رأس� �ه ��ا ف ��ي ب�ل��دة
الناصرية ـــــ قضاء زحلة.
تقبل التعازي ،للرجال والنساء ،في مقر
الجمعية اللبنانية للتخصص والتوجيه
ال�ع�ل�م��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال��رم �ل��ة ال �ب �ي �ض��اء ،خ �ل��ف مقر
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ألم��ن ال��دول��ة ،وذل ��ك ي��وم
الخميس في األول من كانون األول ،2011
م��ن ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر وح�ت��ى السابعة
ً
مساء.
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا.
اآلس� �ف ��ون :آل ت��رش �ي �ش��ي وج �ع �ف��ر وش�ك��ر
وشحادة وعموم أهالي بلدة الناصرية.

◄

►
ذكرى أسبوع

تصادف نهار الجمعة املوافق فيه الثاني
من كانون االول  2011ذكرى مرور أسبوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة إلهام حسني حجازي
حرم الحاج محمد سليمان َ
صباح
(أبو جمال)
أب �ن ��اؤه ��ا :ج �م ��ال ،أح �م ��د ،ي ��وس ��ف ،ع�ل��ي،
رباح َ
صباح.
صهرها :السيد علي بدر الدين.
أشقاؤها :الحاج علي ،الحاج غالب ،عبد
األمير ،محمد ،وأدهم حجازي.
وب� � �ه � ��ذه امل � �ن ��اس� �ب ��ة س �ت �ت �ل ��ى آي � � � ��ات م��ن
الذكرالحكيم ومجلس ع��زاء حسيني عن
روح �ه��ا ال �ط��اه��رة ف��ي ال �ن��ادي الحسيني
مل��دي �ن��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة ،ع �ن��دال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة
صباحًا.
للفقيدة الرحمة ولكم االجرو الثواب.
اآلس�ف��ون :آل َ
صباح ،آل حجازي ،وعموم
أهالي مدينة النبطية.

◄

مبوب

►

مفقود
ُ
ف�ق��د ج��واز سفر ب��اس��م عليا سميح مطر
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 07/530884
ُ
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م اب��راه �ي��م ع�ب��اس
ش�ع�ي��ب ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/724737
ُ
فقد ج��واز سفر باسم ع�لاء سعيد حكيم
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 71/553038
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م م �ع��ارف ق�ح�ط��ان
ف��اض��ل ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/111756

خرج ولم يعد
ف � � � � ّ�رت ال � �ع ��ام � �ل ��ة اإلث � �ي � ��وب � � ّ�ي � ��ة ABERA
 TSEGENET ASSEFAم� � ��ن م� �ن ��زل
م�خ��دوم�ي�ه��ا ف��ي ك �ف��ررم��ان .ال��رج��اء م� ّ�م��ن
يعرف عنها شيئًا االتصال بأحد الرقمني:
 07/762345ـــ .03/645506
ف� ّ�رت العاملة MELINDA MELEGRITO
ّ
فيليبينية ال�ج�ن�س� ّ�ي��ة .ال��رج��اء
،SANTO
م� ّ�م��ن ي �ع��رف ع�ن�ه��ا ش�ي�ئ��ًا االت �ص ��ال على
الرقم.01/738575 :

مطلوب

بريطانيا تستدعي جواسيس
للمساعدة في أوملبياد لندن
كشفت صحيفة «ديلي ميرور»،
أمس ،أن جهاز األمن الداخلي
البريطاني (إم آي  )5استدعى
املئات من جواسيسه السابقني
بمهمة البحث عن مهاجمني أو
مسلحني يحاولون التسلل إلى
مواقع دورة األلعاب األوملبية
التي تستضيفها لندن من 27
تموز إلى  12آب من العام املقبل،
ّ
لينضموا بذلك إلى 4000
عنصر من أجهزة األمن السرية
البريطانية .ونسبت الصحيفة
إلى مصدر أمني قوله إن
«تهديد أوملبياد لندن هو أكبر
عملية من نوعها تشغل جهاز
(إم آي  )5على املدى القصير،
وتم استدعاء عدد كبير من
العمالء السابقني والفنيني
واملتخصصني في املراقبة».
(يو بي آي)

اعالنات 27

م � ��دي � ��ر مل� �ص� �ن ��ع م � � � ��واد غ� ��ذائ � �ي� ��ة ح ��دي ��ث
ف � ��ي ال � �ش� ��وي � �ف� ��ات ح � ��ائ � ��ز ع � �ل� ��ى ش � �ه� ��ادة
 Agroalimentaireخبرة  3سنوات مع إملام
ب��ال �ت �ج��ارة وال �ت �س��وي��ق ـ ت01/801590 :
فاكس 01/801588

في المكتبات

إعالنات رسمية

إعالن
ت� �ع� �ل ��ن وزارة ال � �ص � �ح� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ع��ن
ق� � �ب � ��ول ط � �ل � �ب� ��ات ال � �ت� ��رش � �ي� ��ح مل �ج ��ال ��س
إدارة امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ي
أن� �ش� �ئ ��ت م ��ؤس� �س ��ات ع ��ام ��ة إلدارت� � �ه � ��ا،
وذل� ��ك ب��االس �ت �ن��اد إل ��ى آل �ي��ة وم�ع��اي�ي��ر
ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ف ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ع��ام��ة
ال �ص ��ادرة ب �ق��رار وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة
َرقم  1/1115تاريخ .2011/11/14
مل� ��ن ي ��رغ ��ب ال �ت �ق ��دم ب �م �ل �ف��ه إل� ��ى وزارة
ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة ف ��ي م �ه �ل��ة ال ت�ت�ع��دى
األس� �ب ��وع�ي�ن م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ر اإلع�ل��ان
وت �س �ج �ي �ل��ه ف� ��ي م �ص �ل �ح��ة ال � ��دي � ��وان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
ال �ط ��اب ��ق ال �ث ��ال ��ث ـ �ـ �ـ �ـ �ـ امل �ت �ح��ف ـ �ـ �ـ �ـ �ـ م�ب�ن��ى
م� �ن� �ص ��ور ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ع� �ل ��ى أن ي �ت �ض �م��ن امل �ل��ف
امل� �س� �ت� �ن ��دات امل� �ط� �ل ��وب ��ة وال � �ت� ��ي ي �م �ك��ن
االطالع عليها من موقع وزارة الصحة
ال�ع��ام��ة االل�ك�ت��رون��يwww.moph.gov. :
lb/public Hospitals/Nominations
وزير الصحة العامة
علي حسن خليل
التكليف 1866
إعالن إلى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا ـــــ جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
امل��واف �ق��ة ب �ص��ورة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ول�ل�م��رة
األخ �ي��رة على إع�ف��اء املشتركني باملياه
ف��ي إط��ار م�ش��روع ري القاسمية ورأس
العني وم�ش��روع ري صيدا ـــــ جزين من
غ ��رام ��ة ال �ت��أخ �ي��ر ع �ل��ى رس � ��وم وب� ��دالت
ال��ري بنسبة  %90شرط أن يسددوا ما
يترتب عليهم قبل تاريخ 2011/12/27
ف� ��ي م� ��راك� ��ز امل �ص �ل �ح��ة امل� � �ح � ��ددة ل��دف��ع
ال ��رس ��وم (م �ح �ط��ة ال �ق��اس �م �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م�ك�ت��ب
صيدا ـــــ مكتب لبعا).
املدير العام بالتكليف
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املهندس علي عبود
التكليف 1858
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2011/1380 :
امل�ن�ف��ذ :ن�ع�ي��م اس �ط �ف��ان /وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي
ربيع الطويل.
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه :ل �ط��ف ال �ل ��ه م �خ��اي��ل دي� ��ب ـ
مجهول االقامة.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :اس �ت �ن��اب��ة م ��ن دائ� ��رة
ت�ن�ف�ي��ذ ط��راب �ل��س رق ��م  2011/369ت��اري��خ
 2011/9/26بمتابعة التنفيذ على العقار
/31ال � ��زواري � ��ب ع��ن ط��ري��ق ط��رح��ه للبيع
باملزاد العلني بموضوع ازالة شيوع.
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع باملزاد العلني
كامل العقار /31الزواريب مشجر بكامله
ب��اش�ج��ار ال��زي �ت��ون ،م�س��اح�ت��ه/3847 :م،2
ي�ح��ده غ��رب��ًا ال�ع�ق��ار  30وم�ج��رى م��اء عام
يشكل ح��دود منطقة الجديدة العقارية،
ً
ش ��رق ��ًا :ط ��ري ��ق ع � ��ام ،ش � �م ��اال :ال �ع �ق��ار 30
وط ��ري ��ق ع � ��ام وم� �ج ��رى م � ��اء ع � ��ام ي�ش�ك��ل
ح ��دود منطقة ال �ج��دي��دة ،ج�ن��وب��ًا :طريق
عام ومجرى ماء عام يشكل حدود منطقة
الجديدة العقارية.
ت��اري��خ ق��رار الحجز ،2011/5/16 :تاريخ
تسجيله في السجل العقاري 2011/10/7

►

التخمني والطرح.$76940 :
م� ��وع� ��د امل� � ��زاي� � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :ال �خ �م �ي��س
 2012/1/26ال �س��اع��ة  10ص �ب��اح��ًا ام ��ام
رئيس دائرة تنفيذ حلبا .للراغب الدخول
باملزايدة دفع مثل بدل الطرح املقرر نقدًا
أو ت�ق��دي��م ك�ف��ال��ة ق��ان��ون�ي��ة واف �ي��ة وات�خ��اذ
محل الق��ام�ت��ه ضمن ن�ط��اق دائ ��رة تنفيذ
حلبا اذا كان مقيمًا خارجها واال عد قلم
هذه الدائرة مقامًا مختارًا له ودفع عالوة
ع �ل��ى ال �ب ��دل م�ب�ل��غ م �ل �ي��ون ل.ل .ك�ن�ف�ق��ات
ت��وض��ع ام��ان��ة ب��اس��م دائ� ��رة ت�ن�ف�ي��ذ حلبا
وع �ل��ى ال� �ش ��اري رس� ��م ال ��دالل ��ة واالح ��ال ��ة
والتسجيل.
رئيس القلم
ابراهيم شلهوب
إعالن
ي�ع�ل��ن م�ج�ل��س ادارة م�س�ت�ش�ف��ى ت�ن��وري��ن
ال�ح�ك��وم��ي ع��ن اج� ��راء اس� �ت ��دراج ع��روض
ل �ش��راء امل ��واد ال�ت��ال�ي��ة ل�ل�ع��ام ( 2012م��واد
ع ��ذائ� �ي ��ة ،م� � ��واد ط �ب �ي��ة ،ادوي � � � ��ة ،ام �ص��ال
وخ � � �ي� � ��وط ج � ��راح� � �ي � ��ة ،ل� � � � � ��وازم م �ك �ت �ب �ي��ة
ومطبوعات ،م��واد مخبرية ،اف�لام اشعة،
غ � ��ازات ط �ب �ي��ة ،م �ح ��ارم وورق � �ي� ��ات ،م ��واد
تنظيف وتطهير واعمال التنظيفات).
تقبل ال �ع��روض م��ن  2011/12/1ولغاية
 2011/12/15ضمنًا خالل الدوام الرسمي
لدى أمانة سر االدارة
تنورين في 2011/11/23
رئيس مجلس االدارة ـ املدير
د .وليد حرب
إعالن قضائي
بتاريخ  2011/11/15قرر رئيس محكمة
ب��داي��ة صيدا القاضي ج��ورج مزهر نشر
خالصة ع��ن االس�ت��دع��اء امل�ق��دم م��ن وفيقه
ط��راب�ل�س��ي وامل �س �ج��ل ب��رق��م 2011/1294
وال��ذي يطلب فيه شطب اش��ارة ال��دع��وى
عن العقار رقم  1635كفرحتى:
ـ االول � � � � � ��ى ب � ��رق � ��م ي � ��وم � ��ي  718ت� ��اري� ��خ
 1971/3/31ت��أم�ين م�ق��دم م��ن ك��ري��م رضا
حاموش ملصلحة منير يوسف روحانا.
ـ الثانية برقم يومي  400تاريخ 1974/8/8
ان � � ��ذار وم �ح �ض��ر ح �ج��ز م� �ق ��دم م ��ن م�ن�ي��ر
روحانا على سهام كريم رضا حاموش.
ـ ال �ث��ال �ث��ة ب��رق��م  533ت ��اري ��خ 1975/5/7
حجزًا احتياطيًا على سهام عبد الكريم
حاموش ملصلحة محمد مرعي الخنسا.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ مرجعيون
ب��امل �ع��ام �ل��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة رق� ��م 2011/117
ينفذ نزيه فرحات حكم محكمة التمييز
رقم  2011/316بوجه جان خليل ضاهر
املجهول املقام
ف �ع �ل��ى امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه ال �ح �ض ��ور وارس � ��ال
ممثل قانوني الس�ت�لام االرواق واالن��ذار
ف��ي م�ه�ل��ة س�ت�ين ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ النشر
باالضافة الى املهلة االصلية ،وبانقضاء
املهلة القانونية ينفذ الحكم بمقتضى
القانون.
رئيس القلم
ذيب لزيق

