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إلعالناتكم الرسمية
 واملبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01 
فاكـس: 759597 ــ  01

◄ إعالنات رسمية   ►◄ وفيات   ►

األربعاء  15  كانون األول  2010  العدد  1292

إعالن
أن��ه��ا وض��ع��ت قيد  امل��ال��ي��ة  ت��ع��ل��ن وزارة 
األساسية  التكليف  ج���داول  التحصيل 
األرباح  ال��دخ��ل على  ال��ص��ادرة بضريبة 
 ����� التجارية  التجارية والصناعية وغير 
الباب األول للمكلفني على أساس الربح 
ر في محافظة النبطية عن إيرادات 

ّ
املقد

2009 تكليف 2010.
إن امل��ك��ل��ف��ني أص���ح���اب ال��ع��اق��ة ال���ذي���ن ال 
امل��ت��وج��ب��ة عليهم  ال��ض��ري��ب��ة  ي����س����ددون 
كاملة خال مهلة شهرين من تاريخ نشر 
ه��ذا اإلع��ان في ع��دد الجريدة الرسمية 
الذي سيصدر في 23 كانون األول 2010 
يتعرضون لغرامة قدرها واحد في املئة 
)1%( م��ن م��ق��دار الضريبة ع��ن ك��ل شهر 
.
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا كاما

ع��ل��ى الضريبة  االع����ت����راض  م��ه��ل��ة  ت���ب���دأ 
امل��ذك��ورة امل��ح��ددة بشهرين اع��ت��ب��ارًا من 
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا اإلعان أي 
في 24 كانون األول 2010 وتنتهي في 24 

شباط 2011 ضمنًا.
مع اإلشارة إلى أنه يتوجب على املكلفني 
ر 

ّ
بضريبة الدخل على أساس الربح املقد

من  و30   29 امل����ادت����ني  ب���أح���ك���ام   
ً
وع����م����ا

 2008/11/11 ت���اري���خ   44 رق���م  ال��ق��ان��ون 
)ق����ان����ون اإلج��������راءات ال��ض��ري��ب��ي��ة( مسك 
بموجب  امل��ح��ددة  املحاسبية  السجات 
تاريخ   1/453 رق����م  امل���ال���ي���ة  وزي�����ر  ق�����رار 

.2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1802

إعالن قضائي 
العقارية  تدعو املحكمة املنفردة املدنية 
ف�����ي ص����ي����دا ب����رئ����اس����ة ال����ق����اض����ي حسن 
سكينة امل��دع��ى عليه م��ال��ك ي��وس��ف حب 
الله من كفرملكي واملجهول محل اإلقامة 
ال�����ى ق���ل���م امل��ح��ك��م��ة الستام  ل��ل��ح��ض��ور 
 2010/440 رق�����م  ال����دع����وى  اس���ت���ح���ض���ار 
بوكالة  غ��ن��دور  م��ن وجيه علي  واملقامة 
املحامي حسني قرقماز بموضوع تعيني 
رق��م 2297/  للعقار  م���رور  وتحديد ح��ق 
األرقام  ذات  ال���ع���ق���ارات  ع��ل��ى  ك��ف��رم��ل��ك��ي 
و2303/كفرملكي  و2300  و2298   2296
ب��ن��ط��اق املحكمة  إق���ام���ة  وات����خ����اذ م��ح��ل 
والجواب خال عشرين يومًا من تاريخ 
األوراق  بقيمة  إب��اغ��ك  ي��ت��م  وإال  ال��ن��ش��ر 
النهائي  ال��ح��ك��م  ب��اس��ت��ث��ن��اء  وال����ق����رارات 
إعانات  ل��وح��ة  على  التعليق  ب��واس��ط��ة 

املحكمة. 
رئيس القلم

حسني العزي 

إعالن
املوضوع: تبليغ مجهول محل اإلقامة 

الشرعية  ال���ن���ب���ط���ي���ة  م��ح��ك��م��ة  امل�����رج�����ع: 
الجعفرية 

ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 

ذكرى أسبوع 
ت���ص���ادف ن���ه���ار ال��ج��م��ع��ة ال���واق���ع ف��ي��ه 17 
محرم   11 امل���واف���ق  م   2010 األول  ك���ان���ون 
1431 ه��� ذك���رى م���رور أس��ب��وع ع��ل��ى وفاة 

فقيدنا الغالي املرحوم 
السيد محمد نبيل شرف الدين 

اه: ال��س��ي��د م��ح��م��د ع��ل��ي ش����رف الدين 
ّ

ج������د
والحاج عقيل خشاب 
شقيقاه: جعفر وجاد 

أع���م���ام���ه: ال����س����ادة: ن�����زار، ن���اص���ر، يوسف 
وجعفر

خااله: علي وعباس 
امل��ن��اس��ب��ة س��ت��ت��ل��ى آي م���ن الذكر  وب���ه���ذه 
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة 
في  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة  تمام  ف��ي 

حسينية روضة الشهيدين ��� الغبيري 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

اآلسفون: آل شرف الدين، وخشاب وعموم 
أهالي بلدة شحور. 

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
أسعد جوزف سركيس

الحائز وسام األرز الوطني 
من رتبة ضابط

وسام جمهورية هايتي 
برتبة كوموندور

زوجته مايا فرنسوا خوري حلو
ابنه ماريو

ابنتاه تاتيانا وناتاشا
ش��ق��ي��ق��ت��ه آم�������ال أرم�����ل�����ة أن�����ط�����وان عبده 
ع��ب��ده وعائلته وفادي  ول��ي��د  وأوالده�����ا: 

عبده وعائلته وكريم عبده
أشقاؤه شارل جوزف سركيس

امل������رح������وم ري����ن����ي����ه: كارل  اب����ن����ا ش���ق���ي���ق���ه 
وساندرا سركيس

أرم��ل��ة شقيقه امل��رح��وم ب��ي��ار: ري��م��ا بكر 
بيار سركيس  الدجاني وول��ده��ا: ريمي 

وعائلته
اب�����ن ش��ق��ي��ق��ه امل����رح����وم ب����ي����ار: ج����و بيار 

سركيس
وعموم عائات سركيس وخ��وري حلو 
وآص��اف وعبده وَم��ن ينتسب إليهم في 
الوطن واملهجر ينعونه إليكم بمزيد من 

األسى.
اليوم االربعاء 15 كانون  تقبل التعازي 
سيدة  كنيسة  ص��ال��ون  ف��ي   2010 االول 
ال���وردي���ة ال��رع��ائ��ي��ة – غ��ادي��ر ج��ون��ي��ه من 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة حتى السابعة  ال��س��اع��ة 

مساًء.

مطلوب

◄ مبوب   ►

A leading Paper company based in Jiyy
yeh, Southern Beirut is recruiting now: 
An administrative assistant for CEO, 
with experience in purchasing & logisyy
tics. BA in management or any related 
field , fluent in English with 3 years of 
experience in a similar position. 
CV : 961  1  841302
Nb: transportation from Beirut to Jiyeh 
is provided by the company.

مفقود

ف���ق���د ج�������واز س���ف���ر ب����اس����م ن����ج����اح حسني 
مّمن  ال��رج��اء  الجنسية.  لبنانية  الحركة، 

يجده االتصال على الرقم: 01/474575.

نداء انساني
ع����م����ره س���ن���ة وش����ه����ري����ن بحاجة  ط���ف���ل 
لعملية زرع بالنخاع العظمي في احدى 
العملية  وت��ك��ل��ف��ة   ، ف��رن��س��ا  مستشفيات 
الف   375 ح����وال����ي  اي  ي������ورو  ال�����ف   268
واالستفسار  للمساعدة  اميركي.  دوالر 

االتصال على الرقم التالي : 
71/743498

 Worknesh Ashene ب��اس��م  إق���ام���ة  ف��ق��دت 
ممن  ال��رج��اء  الجنسية.  إث��ي��وب��ي��ة    Lema

يجدها االتصال على الرقم 03/669539

للبيع

630i coupé BMW  موديل  2006، 38000  
  Fill option ، كلم ، اللون اسود، فرش بيج
الشركة، خارقة  Panoramic Roof، مصدر 
النظافة ، مالك واحد. السعر 48000 دوالر 

– لاتصال 76/690926 

 Sinidu Alemayehu ب��إس��م   اق��ام��ة  ف��ق��دت 
ممن  ال��رج��اء  الجنسية  اثيوبية   Bayabil

يجدها االتصال على الرقم 03/983132

االيطالية،  ال���ح���ك���وم���ة  رئ���ي���س  ���ن 
ّ
ت���م���ك

سيلفيو برلوسكوني، أمس، من الفوز 
النواب،  بغالبية ضئيلة بثقة مجلس 
ي���ت���ف���ادى س���ق���وط حكومته  م���ا ج��ع��ل��ه 
العمل  ذل���ك  م��ع  اخ��ت��ب��ار سيجعل  إث���ر 

الحكومي أكثر صعوبة.
االق���ت���راع، عمد  إع����ان نتيجة  وب��ع��ي��د 
م���ت���ظ���اه���رون م����ن ال����ط����اب ك����ان����وا قد 
النواب  حاولوا دخول مبنيي مجلس 
إل��ى رش��ق عناصر  الشيوخ،  ومجلس 
الشرطة بالحجارة والبيض، فتصدى 
امل���س���ي���ل للدموع  ب���ال���غ���از  ل���ه���م  ه������ؤالء 

والهراوات.
إصابة  ال�����ى  امل����واج����ه����ات  ه�����ذه  ت 

ّ
وأد

ب��ج��راح طفيفة،  أرب��ع��ني شخصًا  نحو 
حسبما ذكرت أجهزة االسعاف.

ورف�����ض�����ت م�����ذك�����رة ح���ج���ب ال���ث���ق���ة عن 
ال���ح���ك���وم���ة ب��������314 ص����وت����ًا، ف����ي مقابل 
311 وامتناع نائبني اثنني، بينما فاز 
ب��رل��وس��ك��ون��ي ب��س��ه��ول��ة ف���ي تصويت 
بغالبية  ال��ش��ي��وخ  ف��ي مجلس  م��م��اث��ل 
162 صوتًا مؤيدًا لحكومته من أصل 
308، وذل�����ك ب��ف��ض��ل دع����م ح��ل��ف��ائ��ه في 

رابطة الشمال.
الى  »أذه��ب   

ً
قائا برلوسكوني  وعلق 

اوروب�����ا وأن���ا أق���وى م��ن ال��س��اب��ق«، في 
اشارة الى القمة األوروبية املقررة غدًا 
وب��ع��د غ����ٍد )ال��خ��م��ي��س وال��ج��م��ع��ة( في 

بروكسل.
من جهته، رأى وزير الداخلية، روبرتو 
م����ارون����ي، وه����و م���ن أب�����رز شخصيات 
»أن  الحكومة  على  أن  الشمال،  راب��ط��ة 
ف��م��ن األفضل   

ّ
ت��وس��ع غ��ال��ب��ي��ت��ه��ا.. وإال

ال��ذه��اب ال��ى ص��ن��ادي��ق االق���ت���راع« بدل 
الحكم بغالبية غير مستقرة.

أّما وزير الخارجية، فرانكو فراتيني، 
ال����ى االنضمام  ال��وس��ط��ي��ني  ف��ق��د دع����ا 

للحكومة.
النواب  أق������ّر رئ���ي���س م��ج��ل��س  ب��������دوره، 
ال��ح��ل��ي��ف السابق  ف��ي��ن��ي،  ج��ان��ف��ران��ك��و 
لبرلوسكوني، بفشله، لكنه شدد على 

أن »م��ن امل��ؤك��د أن��ه ف��ي غضون بضعة 
برلوسكوني  ي���ت���م���ك���ن  ل�����ن  أس����اب����ي����ع 
م����ن ال����ق����ول إن�����ه رب�����ح م����ن وج���ه���ة نظر 

سياسية«.
وكانت جلسة مجلس النواب صاخبة، 
لقت لفترة قصيرة مع انطاق 

ُ
بل إنها ع

شجار بني عدد من نواب اليمني بسبب 
فيني  مجموعة  م��ن  نائبني  ان��س��ح��اب 

ما دعمهما لبرلوسكوني.
ّ

قد
وقبل التصويت ألقى قائد كتلة نواب 
ايتالو بوشينو، خطابًا شديد  فيني، 
ال��ل��ه��ج��ة ت��ج��اه ب��رل��وس��ك��ون��ي، متهمًا 
الشعبية«  االرادة  خ����ان  »أن����ه  ب����� إي�����اه 
بجريمة  »ط����رده  خ���ال  م��ن  للناخبني 
الصيف  فيني،  لجيانفرانكو  ال��ق��دح« 

املاضي.
من ناحيته، أعرب رئيس كتلة االتحاد 
املعارض،  امل��س��ي��ح��ي  ال���دي���م���وق���راط���ي 
ب��ي��ر ف��ردي��ن��ان��دو ك��اس��ي��ن��ي، ع���ن أسفه 
الهاوية«، معتبرًا  اتجاه  »للمضي في 

أن »الباد في حاجة الى التغيير«.
الديموقراطي،  ال���ح���زب  رئ��ي��س  وق����ال 
احزاب  أب���رز  بيرساني،  لويدجي  بير 
مخاطبًا  ال������ي������س������اري������ة،  امل������ع������ارض������ة 
ن���ل���ت���م صوتًا  ب���رل���وس���ك���ون���ي »س���������واء 
اق��ل، لم يعد بإمكانكم ضمان  او  أكثر 

استقرار الحكومة«.
ووجدت الحكومة نفسها في االسابيع 
االخ��ي��رة م��رارًا في وض��ع االقلية أثناء 
قوانني  م���ش���اري���ع  ت���م���ري���ر  م�����ح�����اوالت 
بينها إصاح الجامعة أو إرساء نظام 
الضريبة الفدرالي. ولدى برلوسكوني 
م��ش��اري��ع ق���وان���ني أخ����رى ق��ي��د االعداد 
امل��ث��ي��ر للجدل  ال��ق��ض��اء  بينها إص���اح 
والذي يتمسك به برلوسكوني بشدة.

»ن���ح���ن نصّوت  ب���ي���رس���ان���ي  وأض�������اف 
على حجب الثقة ألن في الخارج بلدًا 
تعب ويريد أن يتغّير«، في إشارة الى 
عشرات آالف الشبان الذين يتظاهرون 

ضد الحكومة في كل أنحاء إيطاليا.
)أ ف ب(

برلوسكوني ينجو 
بغالبية ضئيلة

ايطاليا

عائلة آل حمزة شمص 
َم��ن واس��اه��ا بوفاة فقيدها  تشكر جميع 

الغالي املرحوم 
مروان فوزي حمزة شمص 

وتخص بالذكر منهم: 
اللبنانية  ال��ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي��س  ف��خ��ام��ة   �������

العماد ميشال سليمان 
������� دول����ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب األستاذ 

نبيه بري 
��� دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد 

الدين رفيق الحريري 
ال��س��ي��ادة، السعادة،  ال��س��م��اح��ة،  أص��ح��اب 
الحاليني  وال�������ن�������واب  ال�������������وزراء  م����ع����ال����ي 
الدينية  ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات  وال������س������اب������ق������ني، 
والقضائية  وال���ع���س���ك���ري���ة  وال���س���ي���اس���ي���ة 
واملخاتير  البلديات  ورؤس��اء  واإلعامية 

واملغتربني. 
وك����ل َم����ن ش����ارك ف���ي ه����ذا امل���ص���اب األليم 
داعني لهم بطول العمر وأال يصيبهم أي 

مكروه. 
آل حمزة شمص 

إلى  الفناء  دار  انتقلت من  نفس مطمئنة 
دار البقاء 

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله 
تعالى ننعى إليكم فقيدنا الغالي املغفور 

له املرحوم 
املهندس الحاج محمد الداموري 

والده: املرحوم الحاج نبيه الداموري 
والدته: الحاجة خيرية الوند 

زوجته: جميلة األمني 
أوالده: مليس نبيه ومالك 

عّماه: عدنان وسمير 
أخ����وال����ه: ال���ح���اج زك���ري���ا وال���ح���اج توفيق 
وامل���رح���وم���ان ص����اح ورم���ض���ان والحاج 

حسن الوند 
ص����ه����راه: م��ح��م��د زك����ري����ا الون������د وعاصم 

محمد ياسني 
أب���ن���اء ع��م��ه : م��ح��م��د ع��ل��ي األم�����ني، خالد،  
وإبراهيم  وي����وس����ف  وه���ي���ف���اء  وس���ل���م���ى 

وسوما وأحمد 
ال���ع���اص���ي ون��ب��ي��ل الوتار  ع�������دالؤه: ول���ي���د 

واملرحوم محمد درزي 
سيصلى على جثمانه الطاهر ظهر اليوم 
ف��ي��ه 9 م��ح��رم 1432 ه�.  ال���واق���ع  األرب����ع����اء 
املوافق ل�15 كانون األول 2010 م. في جامع 
الخاشقجي ويوارى في الثرى في مدافن 

األوقاف اإلسامية الجديدة ����� الحرج. 
تقبل التعازي بعد الدفن والثاني والثالث 
للرجال والنساء في منزل وال��ده املرحوم 
ف��ي دوحة  ال��دام��وري الكائن  ال��ح��اج نبيه 
����� بناية  األوروب��ي��ة  املدرسة  عرمون خلف 

الدار البيضاء. 
ك���ذل���ك ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ف���ي ص���ي���دا يومي 
السبت واألح���د ف��ي 18 و19 ك��ان��ون األول 
2010 م. للرجال والنساء في منزل الفقيد 
الكائن في صيدا ����� الهالية قرب الجامعة 
الطابق   ����� دن��دش��ل��ي  ب��ن��اي��ة   ����� ال��ي��س��وع��ي��ة 

األول. 
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب. 

ا إليه راجعون. 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الراضون بقضاء الله وقدره آل الداموري 
واألمني والوند وياسني وعاصي ودرزي 

والوتار وأنسباؤهم. 

خالل مواجهات في روما أمس )طوني غينتايل ــ رويترز(

شكر على تعزية 


