إعالنات 27
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مبوب
◄ وفيات
العراق

ّ
ّ
املهم ّة القتالية
األميركية تنتهي
اليوم
في ظل غرق العراقيني بمستنقع
الخالف الحكومي املستمر ،ال يبدو
ّ
للمراقب أن العراق يعيش اليوم تاريخًا
مهمًا ،مع دخوله في مرحلة ما بعد
القوات القتالية األميركية فيه.
انتشار ّ
اقتصر تذكر املناسبة على خطاب
للرئيس األميركي باراك أوباما،
وتحذيرات لرئيس الحكومة املنتهية
واليته نوري املالكي .ما عدا ذلك،
ال صوت يعلو فوق صوت معركة
الحكومة.
ّ
وبدا واضحًا أن مفاعيل إعادة إحياء
«التحالف الوطني» سارية على قدم
وساق؛ فقد وصف القيادي في التيار
الصدري ،بهاء األعرجي« ،التحالف»
(الشيعي) بـ«االستراتيجي» ،مشيرًا
إلى رغبة طرفيه (ائتالفا «الوطني
املوحد» و«دولة القانون») بتأليف
حكومة شراكة وطنية .وقال األعرجي
ّ
إن «القائمة العراقية» هي «قائمة مهمة
ال يمكن تجاهل أنها الفائز األول
في االنتخابات» ،قبل أن يشدد على
عزم «االئتالف الوطني» على «تفعيل
تحالفه مع دولة القانون لتولي منصب
رئيس الوزراء».
كالم يلغي مفاعيل املوقف الصدري
الرافض ترشيح املالكي لوالية ثانية،
ويضفي صدقية على ما يجري
تداوله منذ األسبوع املاضي عن عودة
املرونة إلى تصريحات «االئتالف
املوحد» حول عودة الحوارات مع «دولة
القانون».
ّ
في هذا الوقت ،كان أوباما يعلن أن
«الحرب تضع أوزارها» في العراق،
«البلد السيد واملستقل» .وقال ،في
تصريحه األسبوعي الذي تنقله
االذاعة والتلفزيون« ،الثالثاء ،وبعد
أكثر من سبعة أعوام ،ستنهي
الواليات املتحدة مهمتها القتالية
في العراق ،وتقوم بخطوة مهمة إلى
األمام ،وهي وقف الحرب بمسؤولية»،
على أن يلقي الرئيس األميركي خطابه
الرسمي في املناسبة مساء غد.
وفي السياق ،نقل التلفزيون الحكومي
العراقي عن املالكي تحذيره من
ّ
أن لدى حكومته معلومات عن أن
جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة»
تخطط لشن سلسلة من الهجمات في
شتى أنحاء العراق.
ونقلت فضائية «العراقية» عن املالكي
قوله إن «القاعدة» وحزب البعث
املحظور «يخططان لشن مزيد من
الهجمات» .ولفت إلى أنه ً
«بناء على
املعلومات التي توفرت لدينا ،فإن
التحالف اإلجرامي بني القاعدة وفلول
النظام البعثي السابق يخطط بدعم
خارجي لشن سلسلة من التفجيرات
والقتل في محافظات مختارة من
الجنوب إلى الشمال».
قلق مشابه ّ
عبرت عنه «القائمة
العراقية» عندما أعربت عن قلقها
البالغ من التدهور األمني «الرهيب»،
ّ
عازية سبب ذلك إلى واقع أن القوات
الحكومية تعاني من اإلهمال والنقص
في التجهيز ّ.ورأت «العراقية» ،في
ّ
بيان ،أن الحل يكمن في «اإلسراع
بتأليف حكومة إجماع وطني وفق
االستحقاق الدستوري» ،داعية «بعض
الكتل للكف عن محاوالتها سلب هذا
االستحقاق ،وإعطاء الفرصة ملن فاز
بأخذ املبادرة لتأليف الحكومة وإيقاف
التدهور الحاصل في األوضاع األمنية
والخدمية واالقتصادية».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
جميل عبد الغني الشاللي
زوجته املرحومة زمرد عقل صفير
أوالده :ع �ب��د ال �غ �ن ��ي ،ن �ب �ي��ل واملهندس
سامي
ب �ن��ات��ه :امل��رح��وم��ة س��ام �ي��ة زوج� ��ة غسان
ح �م �ن��دي ،أن �ي �س��ة زوج � ��ة رش � ��اد الخليل
وليلى زوجة املحامي ضاهر أمهز.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ف��ي م �ن��زل ص �ه��ره رشاد
ال �خ �ل �ي��ل ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ح ��ي األم �ي ��رك ��ان ق ��رب محطة
هاشم بناية أب��و طعام الطابق الخامس
أي��ام االث�ن�ين وال�ث�لاث��اء واألرب �ع��اء ف��ي 30
و 2010/8/31و.2010/9/1
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الحاج منير محيي الدين جمعة
زوجته املرحومة هيالنا جمعة
ولده وليد زوجته حسانة القيسي
ابنته روال زوجة الوزير السابق القاضي
عدنان عضوم
شقيقاه املرحومان الحاج ف��ؤاد والحاج
محمد
شقيقاته امل��رح��وم��ة وداد زوج��ة املرحوم
نبيه دمشقية وحياة زوجة املرحوم عبد
ال ��رزاق القيسي وس �ل��وى زوج ��ة املرحوم
عبد الحفيظ جمال الدين
تقبل ال�ت�ع��ازي للثالث ال�ي��وم االث�ن�ين 30
آب  2010ل �ل��رج��ال وال �ن �س��اء م��ن الساعة
ً
مساء
الثانية بعد الظهر حتى السادسة
ف��ي ن��ادي خريجي الجامعة األميركية ـــــ
الحمراء الوردية.
اآلس� �ف ��ون آل ج�م�ع��ة ورض� � ��وان وعضوم
وال� �ق� �ي� �س ��ي ودم� �ش� �ق� �ي ��ة وج � �م � ��ال الدين
وأنسباؤهم.

►

◄ إعالنات رسمية

انتقلت إل��ى رحمته تعالى نهار الجمعة
 27آب  2010املأسوف عليها املرحومة
هوال غنام منصور
أرملة الدكتور سامي منصور
أبناؤها :الوزير والنائب السابق الدكتور
ألبير منصور وعائلته
امل��دي��ر ال�ع��ام ألم��ن ال��دول��ة ال�س��اب��ق اللواء
الركن ادوار منصور وعائلته
الدكتور جوزيف منصور وعائلته
ابنتاها :الدكتورة إلهام منصور
الدكتورة آمال زوجة األستاذ كرم منصور
وعائلتهما
أه ��ال ��ي رأس ب �ع�ل�ب��ك وع��ائ �ل �ت��ا منصور
وغنام
ينعون إليكم بمزيد من األس��ى والرجاء
املسيحي فقيدتهم الغالية
تقبل التعازي اليوم االثنني وغدًا الثالثاء
 30و 31ال� �ج ��اري ف ��ي م �ن��زل �ه��ا ف ��ي رأس
ب�ع�ل�ب��ك وي��وم��ي ال�خ�م�ي��س وال�ج�م�ع��ة في
 2و 3أي �ل��ول  2010ف��ي ص��ال��ون مطرانية
ب�ي��روت ل�ل��روم الكاثوليك ـــــ طريق الشام
اب �ت� ً
�داء م��ن ال�س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة قبل
الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس �ت��دراج ع ��روض ل �ش��راء م �ح��والت قدرة
ت��وت��ر ع��ال��ي/ت��وت��ر ع��ال��ي وت��وت��ر عالي/
توتر متوسط لزوم املحطات الرئيسية.
يمكن للراغبني ف��ي االش�ت��راك باستدراج
ال �ع��روض امل��ذك��ور اع�ل�اه ال �ح �ص��ول على
ن �س �خ��ة م �ج��ان��ًا م ��ن دف� �ت ��ر ال � �ش� ��روط من
مصلحة ال��دي��وان ـــــ أمانة السر ـــــ الطابق
 12ـــــ مبنى كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر.
ت �س �ل��م ال � �ع� ��روض ب��ال �ي��د ال� ��ى أم ��ان ��ة سر
ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ـــــ ط��ري��ق ال�ن�ه��ر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار السبت الواقع فيه  2010/10/2عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2010/8/26
بتفويض من املدير العام مدير الشؤون
املشتركة باالنابة
املهندس ايلي سعاده
التكليف 1188

ْ
َمن آمن بي وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد :أيلني سميث
أوالده :املهندس كابي وعائلته
الدكتور باتريك وعائلته
املهندس روبير وعائلته
ابنته :املهندسة م��ارت�ين زوج��ة املهندس
روني عساف وعائلتها
شقيقتاه :جوزفني أرملة املرحوم أنطوان
باسيل وعائلتها
أيفون زوجة زخيا ملحمه وعائلتها
أميرة أرملة شقيقه املرحوم كميل زعرور
وأوالدها وعائالتهم
أوالد ش �ق �ي �ق��ه امل ��رح ��وم م �ي �ش��ال زعرور
وعائالتهم
أوالد ش�ق�ي�ق��ه امل ��رح ��وم إب��راه �ي��م زعرور
وعائالتهم
أوالد ش �ق �ي �ق ��ه امل� � ��رح� � ��وم ح� �ن ��ا زعرور
وعائالتهم
أوالد ش �ق �ي �ق��ه امل � ��رح � ��وم أن� � � ��ور زعرور
وعائالتهم
أوالد ش �ق �ي �ق �ت��ه امل ��رح ��وم ��ة أدم� � ��ا زوجة
املرحوم قيصر زعرور وعائالتهم
البروفسور الدكتور
جوزف جبرايل زعرور
حائز وسام االستحقاق اللبناني
تقبل التعازي أي��ام االث�ن�ين وال�ث�لاث��اء 30
و 31ال �ج��اري ف��ي ص��ال��ون أن �ط��ش جبيل
م��ن ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة ق �ب��ل ال �ظ �ه��ر حتى
ً
مساء.
السابعة

اعالن
ت�ع�ل��ن وزارة ال�ط��اب�ق��ة وامل �ي��اه ومؤسسة
ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ع ��ن رغ �ب �ت �ه��ا ف ��ي اجراء
تأهيل مسبق  Prequalificationلتصنيف
متعهدين الشغال Distribution Service
.Provider
يمكن للراغبني ف��ي االش �ت��راك بالتأهيل
امل �س �ب��ق امل� ��ذك� ��ور اع �ل��اه ال �ح �ص ��ول على
ن �س �خ��ة م ��ن دف� �ت ��ر ال � �ش� ��روط م �ج��ان��ًا من
مصلحة ال��دي��وان ـــــ امانة السر ـــــ الطابق
 12ـــــ مبنى كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر.
ت �س �ل��م ال � �ع ��روض ب��ال �ي��د إل� ��ى ام ��ان ��ة سر
ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ـــــ ط��ري��ق ال�ن�ه��ر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن�ه��ار الخميس ال��واق��ع ف�ي��ه 2010/9/30
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2010/8/25
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 1175

عرض خاص إلعالنك في
> لغـاية  4أسـطـر  20,000ل.ل
اإلعالنات
المبوبة > كل سطر إضافي  5,500ل.ل
ّ
> سـعــر الصـــورة  50,000ل.ل
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إعالنـات مدفـوعة تعطي الحـق بـ  2مجـانًا

عندك !!!

اعالن
ت �ع �ل��ن وزارة امل��ال �ي��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ م��دي��ري��ة املالية
العامة عن حاجتها الى استئجار مبنى
الستعماله كمقر لقسم خدمات املكلفني
في قضاء راشيا بمساحة 250م.2
ت �ق��دم ال� �ع ��روض أث� �ن ��اء ال � � ��دوام الرسمي
وتسجل ف��ي قلم دائ ��رة ش��ؤون املوظفني
واللوازم واملحاسبة في مديرية الشؤون
االداري��ة مديرية املالية العامة في املبنى
املركزي الكائن في منطقة رياض الصلح،
وذل� ��ك ف ��ي م�ه�ل��ة خ�م�س��ة ع �ش��ر ي��وم��ًا من
تاريخ هذا االعالن.
ترفق بالعروض املستندات التالية:
ـــــ امل�س�ت�ن��د ال��رس�م��ي ال ��ذي ي�ب�ين حصول
االعالن
ـــــ طلب من العارض يتضمن املوافقة على
ت��أج�ي��ر امل�ب�ن��ى ال �ع��ائ��د ل��ه وب ��دل االيجار
املقترح
ـــــ صورة عن سند التمليك
ـــــ اف��ادة عقارية حديثة ال يعود تاريخها
الكثر من  3أشهر
ـــــ رخصة اسكان أو اشغال
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ اف � ��ادة م��ن م�ه�ن��دس م�ع�ت��رف ب��ه تثبت
متانة البناء
ـــــ افادة ارتفاق وتخطيط
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ خ��رائ��ط تفصيلية للمبنى املعروض
لالستئجار ت�ب�ين م�س��اح��ة ال �غ��رف موقع
من مهندس.
وزير املالية
ريا الحفار
التكليف 1191

االشـــــتـراك الســـــنـوي:
االتـصـــــــــــال:

$165
01 / 759555

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب أم�ي��ن م �ح �م��د ح �س��ن وك �ي ��ل عباس
حسن ش��اه�ين وك�ي��ل ع�لا إسماعيل عالء
ال��دي��ن وم�ح�م��د رش �ي��د ن�ج��م وك �ي��ل عبير
حسن رشيدي سندي ملكية ب��دل ضائع
للعقار  4581الشياح.
ل �ل �م �ع �ت��رض م��راج �ع��ة األم ��ان ��ة خ�ل��ال 15
يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات

►

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل�ب��ت امل�ح��ام�ي��ة س�ي��ري��ن ع��دن��ان يونس
ب��وك��االت �ه��ا األرب� � ��ع ع ��ن س �ع �ي��د جرجس
خ �ل��ف أح� ��د ورث � ��ة أث �ي �ن��ا ج ��رج ��س خلف
وع��ن ب��ارت��ا جرجس خلف سندي ملكية
ب ��دل ض��ائ��ع ع��ن ح�ص�ص�ه�م��ا ف��ي العقار
 2/97وعن تيريز سمعان خلف أحد ورثة
منتهى ج��ري��س خ�ل��ف وع��ن غ�س��ان سبع
خلف أحد ورثة سبع جرجس خلف وعن
نظيرة جرجس خلف سندات ملكية بدل
ض��ائ��ع ع��ن ح�ص�ص�ه��م ف��ي ال �ع �ق��ار 5/97
فرن الشباك.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب يوسف عبد الله الحاج وكيل ربيع
عمر فتال وكيل خالد سليمان ج��ار الله
ال� �ج ��ار ال �ل ��ه س �ن ��دي م �ل �ك �ي��ة ب� ��دل ضائع
للعقارين  685 ،686القرية.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي معني ف��وزه جنبالط وكيل
فؤاد عباس الطويل حماده ملورثه عباس
ح� �س�ي�ن ال� �ط ��وي ��ل ح � �م� ��اده س� �ن ��د ملكية
ب ��دل ض��ائ��ع ع��ن ح�ص�ت��ه ف��ي ال �ع �ق��ار 898
السمقانية.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ج�لال علي إب��راه�ي��م وك�ي��ل محمود
علي إبراهيم سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  2997برج البراجنة.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات

◄ مبوب

►

مفقود
فقد جواز سفر باسم يحيى محمد الحاج
علي لبناني الجنسية الرجاء ممن يجده
االتصال على الرقم 03/328280

نداء انساني
م��ري��ض ب �ح��اج��ة م ��اس ��ة ل�ك�ل�ي��ة م��ن فئة
دم  +Aل �ل �ت �ب��رع االت� � �ص � ��ال غ� �ل ��ى الرقم
03/632166

مطلوب
مطلوب معلم تجليد ومعلم مقطع لشركة
صناعية في الجية ،ملن يهمه االمر نرجو
إرس��ال السيرة الذاتية على رق��م الفاكس
01/841302
مطلوب  Operatorsعلى م�ك��ان��ات دفاتر،
ذو خبرة بالعمل على املكانات الصناعية
ويملك ش�ه��ادة بامليكانيك الصناعي أو
الكترو ميكانيك ،مركز العمل في الجية،
مل ��ن ي �ه �م��ه االم � ��ر ن ��رج ��و ارس� � ��ال السيرة
الذاتية على رقم الفاكس 01/841302
ل �ل �ب �ي��ع م� �س� �ت ��ودع ط ��اب� �ق�ي�ن ف� ��ي منطقة
الجناح ،طلعة ال�ـ  TSCمساحة اجمالية
 1640متر مربع ،سعر املتر  $750ملن يهمه
االمر نرجو االتصال على 01/841300

