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Executive Assistant 
for a law firm 

Missions: 
 Assist the Managing Lawyer in his daily administrative work.   

 Coordinate and handle all office tasks (filing, agenda, 

correspondence, appointments, reports, telephone, e-mail, minutes 

of meeting, etc). 

 Communicate and provide information by relevant methods 

internally and externally. 

Qualifications: 
 University degree in Business or equivalent. 

 3 to 5 years experience in a similar field. 

 Responsible and Organized. 

 Confident and respects confidentiality. 

 Strong interpersonal skills & excellent communication. 

 Advanced computer literacy.

 Arabic, English and French are a must. 

Please send your CV + 1 photo to info@icanfindajob.com 
 

ICFJ-01/3RAC-10

◄ إعالنات رسمية   ►
ال��ش��رع��ي��ة ال��ج��ع��ف��ري��ة، م��وج��ه��ة ال���ى هال 
ن��اص��ر م��ع��از مجهولة محل اإلق��ام��ة في 
الدعوى املقامة عليك من محمد علي عبد 
الله سليم بمادة إثبات زواج أساس 348 
الثالثاء  ي��وم  فيها  الجلسة  موعد  تعني 
في 2011/01/18 فيقتضي حضورك أو 
إرس���ال م��ن ينوب عنك ال��ى قلم املحكمة 
عن  نسخة  الجلسة الستالم  موعد  قبل 
 
ً
استحضار الدعوى وإال اعتبرت مبلغة

حسب األصول، وجرت بحقك املعامالت 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وك����ل ت��ب��ل��ي��غ ل���ك ع��ل��ى لوحة 
امل���ح���ك���م���ة ح���ت���ى تبليغ  ف����ي  اإلع�����الن�����ات 

الحكم القطعي يكون صحيحًا. 
رئيس القلم             
 القاضي هشام فحص

إعالن تلزيم 
ت��ع��ل��ن ب��ل��دّي��ة أب��ل��ح ع��ن رغ��ب��ت��ه��ا بتلزيم 
ج��م��ع ون��ق��ل ال��ن��ف��اي��ات ف��ي ن��ط��اق بلدية 
 2011/1/1 م��ن  املمتدة  الفترة  م��ن  أب��ل��ح 
املناقصة  بطريقة   2011/12/31 ولغاية 
ال��ع��ام��ة ب��واس��ط��ة ال��ظ��رف امل��خ��ت��وم وفقًا 
لالئحة الشروط املوضوعة لهذه الغاية. 
الحصول  ب���االش���ت���راك  ال���راغ���ب���ني  ف��ع��ل��ى 
)أبلح(  البلدية  ف��ي  ال��ش��روط  دف��ت��ر  على 
أثناء الدوام الرسمي والتقدم بطلباتهم 
امل��ح��ددة وه��ي خمسة  املهلة  نهاية  قبل 
ه��ذا اإلعالن  تاريخ نشر  عشر يومًا من 
آخر  م��ن  ع��ش��رة  الثانية  الساعة  قبل  أي 
ي���وم ع��م��ل وي��رف��ض ك��ل ع���رض ي���رد بعد 

هذا التاريخ. 
أبلح في 2010/12/6

 رئيس بلدية أبلح 
روبير سمعان

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

 
ً
طلب عامر حسني جعفر بصفته وكيال

ع��ن ع��اص��م ن��اج��ي كبه ب��غ��دادي بصفته 
 ع��ن ح��س��ني إب��راه��ي��م ب��دي��ر وكيل 

ً
وك��ي��ال

عناية مصباح منيمنة وهي أحد ورثة 
حسان حسني منصور سند ملكية بدل 
ضائع عن حصة حسان حسني منصور 

في العقار 3058 القبة
للمعترض املراجعة خالل 15 يومًا

أمني السجل العقاري في عاليه 
ليلى الحويك 

إعالم تبليغ 
املوضوع: تبليغ ضريبة متوجبة 

تدعو وزارة املالية ��� مديرية املالية العامة 
������� م��ال��ي��ة محافظة  ������� م��دي��ري��ة ال��������واردات 
امليداني،  ال���ت���دق���ي���ق  دائ�������رة   ��������� ال��ن��ب��ط��ي��ة 
الجدول  ف��ي  أسماؤهم  ال���واردة  املكلفني 
أدن����اه، امل��ج��ه��ول��ي م��رك��ز ال��ع��م��ل أو محل 
اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من 
ثالثني  مهلة  خ��الل  قانونًا  عنهم  ينوب 
يومًا من تاريخ 2010/12/15 إلى مركز 
الدائرة الكائن في النبطية ��� بناية حرب 

��� لتبلغ الضريبة املتوجبة. 
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ 
بتاريخ  ص���ح���ي���ح���ة  ب�����ص�����ورة   

ً
ح�����اص�����ال

امل��ادة 28 من   بأحكام 
ً
2011/1/15 عمال

 2008/11/11 ت���اري���خ   44 رق���م  ال��ق��ان��ون 
اإلجراءات  )ق���������ان���������ون  وت������ع������دي������الت������ه 

الضريبية(. 
رقم املكلف اسم املكلف  

1572241 جمال حبيب جابر 
ي��ض��اف ال����ى امل��ب��ل��غ امل��ب��ني أع����اله غرامة 

تحصيل عن كل شهر تأخير. 
ع��ل��ى الضريبة  االع����ت����راض  م��ه��ل��ة  ت���ب���دأ 
املحددة بشهرين اعتبارًا من اليوم التالي 
 2011/1/16 ف���ي  أي  ال��ت��ب��ل��ي��غ  ل���ت���اري���خ 

وتنتهي في 2011/3/16 ضمنًا. 
رئيس مالية محافظة النبطية 
سعد بري

التكليف 1788 

إعالن 
ص���ادر ع��ن محكمة االح���وال الشخصية 

في املنت 
املحامي  ت���ق���دم   2010/7/13 ب���ت���اري���خ 
باستدعاء  ال���ل���ه ض���و  ن��ع��م��ة  ط���ان���ي���وس 
اعالن  بموجبه  طلب   1075 ب��رق��م  سجل 
وف�����اة امل���رح���وم ط��ان��ي��وس ف�����ارس ضوء 
يوسف  نبيهه  بأرملته  ارث��ه  وانحصار 
حبيقه وأوالده نعمة الله وموريس ضوء 
وه��ي��الن��ه وج���ورج���ات وف����ارس ومارون 
ووديع وجوليات ضو. مهلة االعتراض 

ثالثون يومًا من تاريخ النشر. 
الكاتب بيار حبيب

إعالن بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

الرئيسة رنا عويدات 
باملعاملة التنفيذية رقم 2007/2006

1106                                    
ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ: ف��رس��ت ن��اش��ون��ال بنك 
أديب  م��ن��ص��ور  امل��ح��ام��ي  ش.م.ل. وك��ي��ل��ه 

بريدي 
املنفذ عليهم: ورثة املرحوم محمد علي 
أدي�����ب أرناؤوط  ب��ه��ي��ج��ة  ال���ع���الف وه�����م: 
ون��ب��ي��ل وف����اروق ونبيلة وف��ري��ال ونهى 

وثناء ووفاء وابتسام علي العالف
املتشركان: ������ بنك بيروت ش.م.ل. 

������ املحامي وليف الشريف
ال��س��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي: س���ن���دات دي���ن بقيمة 
والرسوم  ال��ف��وائ��د  ع���دا  د.أ.   /62.394/

واملصاريف 
املعاملة التنفيذية: تاريخ 2007/5/23 

ورثة  من  التنفيذي  اإلن���ذار  تبلغ  تاريخ 
 2008/3/29 ب���ت���اري���خ  ال����ع����الف  م��ح��م��د 
و2008/3/12  و2008/3/7  و2008/3/6 

و2008/5/24 
التنفيذي:  ال�����ح�����ج�����ز  ق������������رار  ت�������اري�������خ 

 2007/5/29
العينية:  الصحيفة  في  تسجيله  تاريخ 

 2007/6/1

تاريخ محضر وصف العقار: 2009/2/12 
و2009/5/21 و2009/7/2

العقاري:  ال��س��ج��ل  ف���ي  تسجيله  ت���اري���خ 
2009/9/8

للبيع  امل�����ط�����روح�����ة  ب����ال����ع����ق����ارات  ب����ي����ان 
ل���ورث���ة املرحوم  ال��ع��ائ��دة  وم��ش��ت��م��الت��ه��ا 

محمد علي العالف 
1 ��� /1600/ سهم بالقسم 4 من العقار 75 

رأس بيروت 
��� ملجأ ضمنه ثالثة بيوت خالل يؤدى 
إليه من منحدر للسيارات وله درج في 
ال��ط��اب��ق األرض����ي م��ن امل��خ��رج ال��ع��ائ��د له 
السفلي  ال��ط��اب��ق   ������� م��س��ت��ودع��ًا  يستعمل 

شاغر مساحته /138/م2
��� وقد خمن القسم /4/ من العقار /75/ 
وإن  د.أ.   /92000/ بمبلغ  ب��ي��روت  رأس 
ال��ط��رح بعد التخفيض امل��ح��دد من  ب��دل 
ب��ي��روت بمبلغ  دائ���رة تنفيذ  قبل رئيس 

/35893.80/ د.أ. 
2 ��� /1600/ سهم بالقسم /6/ من العقار 

/75/ رأس بيروت 
األرضي  الطابق   ��� ��� مخزن ضمن حمام 
بأنه غير   

ّ
الحسي تبني شرقًا بالوصف 

م��ط��اب��ق ل��إف��ادة ال��ع��ق��اري��ة وغ��ي��ر شاغل 
��� مساحته /34/ م2 وق��د خمن  م��ن أح��د 
القسم /6/ من العقار /75/ رأس بيروت 
الطرح  ب��دل  وإن  د.أ.   /226.666/ بمبلغ 
رئيس  قبل  م��ن  امل��ح��دد  التخفيض  بعد 
دائرة تنفيذ بيروت بمبلغ /88433.73/ 

د.أ. 
3 ��� /2400/ سهم بالقسم /9/ من العقار 

/75/ رأس بيروت 
������� م���خ���زن ف���ي األرض�����ي ت��ح��ت��ه مستودع 
يعلوه متخت ضمنه  األول  السفلي  في 
ح���م���ام ف���ي األن���ت���رس���ول ض��م��ن��ه درجان 
األرضي  ال��ط��اب��ق  واألن��ت��رس��ول  للسفلي 
 

ّ
وسفلي وأنترسول غربًا وبالكشف تبني

بأنه غير مطابق لإفادة العقارية وغير 
م��س��اح��ت��ه /100/ م2  أح�����د.  م���ن  ش���اغ���ل 
العقار /75/  م��ن  القسم /9/  وق��د خمن 
وإن  د.أ.  بمبلغ /548000/  بيروت  رأس 
ال��ط��رح بعد التخفيض امل��ح��دد من  ب��دل 
ب��ي��روت بمبلغ  دائ���رة تنفيذ  قبل رئيس 

/213802.2/ د.أ. 
من   /10/ ب��ال��ق��س��م  س��ه��م   /2400/  �������  4

العقار /75/ رأس بيروت 
������� م���خ���زن ف���ي األرض�����ي ت��ح��ت��ه مستودع 
ي���ع���ل���وه م��ت��خ��ت في  ال��س��ف��ل��ي األول  ف����ي 
للسفلي  درج��������ان  ض���م���ن���ه  األن����ت����رس����ول 
األرض��ي وسفلي  الطابق   ��� واألنترسول 
وأن���ت���رس���ول غ��رب��ًا غ��ي��ر م��ط��اب��ق لإفادة 
 /93/ مساحته   ��� شاغل  وغير  العقارية 
العقار  م���ن  ال��ق��س��م /10/  وق���د خ��م��ن  م2 
/75/ رأس بيروت بمبلغ /527000/ د.أ. 
املحدد  التخفيض  بعد  الطرح  ب��دل  وإن 
م����ن ق���ب���ل رئ���ي���س دائ�������رة ت��ن��ف��ي��ذ بيروت 

بمبلغ /205609.05/ د.أ. 
من   /13/ ب��ال��ق��س��م  س��ه��م   /2400/  �������  5

العقار /75/ رأس بيروت 

��������� م����خ����زن ب���ب���اب���ني ف����ي األرض��������ي تحته 
يعلوه  األول  ال���س���ف���ل���ي  ف����ي  م����س����ت����ودع 
األنترسول  ف���ي  ح���م���ام  م��ت��خ��ت ض��م��ن��ه 
ضمنه درجان للسفلي واألنترسول هو 
مطابق لإفادة العقارية ال يشغله أحد. 
القسم  خ��م��ن  وق���د  م2   /160/ م��س��اح��ت��ه 
بيروت  رأس   /75/ ال���ع���ق���ار  م���ن   /13/
الطرح  ب��دل  وإن  د.أ.   /848000/ بمبلغ 
رئيس  قبل  م��ن  امل��ح��دد  التخفيض  بعد 
دائرة تنفيذ بيروت بمبلغ /330847.2/ 

د.أ. 
حدود العقار /75/ رأس بيروت 

الغرب العقار أمالك عامة 
الشرق العقار رقم 71 

الشمال أمالك عامة 
الجنوب العقار رقم 70

م��وع��د امل���زاي���دة وم��ك��ان��ه��ا: ي���وم الثالثاء 
الساعة  ت��م��ام   2011/1/11 ف��ي��ه  ال���واق���ع 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ف���ي مكتب 
رئ��ي��س دائ�����رة ت��ن��ف��ي��ذ ب���ي���روت ف���ي قصر 

العدل. 
ال��ش��راء تنفيذًا الحكام  ف��ي  ال��راغ��ب  على 
امل��واد 973، 978، 983 أص��ول محاكمات 
دائرة  رئ���ي���س  ب���اس���م  ي������ودع  أن  م���دن���ي���ة 
باملزايدة  امل��ب��اش��رة  ق��ب��ل  ب��ي��روت  تنفيذ 
املصارف  أح��د  الخزينة  في صندوق  أو 
امل��ق��ب��ول��ة مبلغًا م��وازي��ًا ل��ب��دل ال��ط��رح أو 
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ، 
له في نطاق  اتخاذ مقام مختار  وعليه 
الدائرة إن لم يكن له مقام مختار فيه أو 
أن ع��ني مقامًا مختارًا فيه  ل��ه  ل��م يسبق 
ال���دائ���رة م��ق��ام��ًا مختارًا  ق��ل��م  وإال اع��ت��ب��ر 
ل����ه، وع��ل��ي��ه أي��ض��ًا ف���ي خ����الل ث��الث��ة أيام 
م���ن ت���اري���خ ص����دور ق����رار اإلح���ال���ة إيداع 
كامل الثمن باسم رئيس دائ��رة التنفيذ 
املصارف  أح��د  أو  الخزينة  في صندوق 
املزايدة  إع������ادة  ط��ائ��ل��ة  ت��ح��ت  امل��ق��ب��ول��ة 
بزيادة العشر وإال فعلى عهدته فيضمن 
ال��زي��ادة وعليه  النقص وال يستفيد من 
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 
فيه رسم الداللة خمسة باملئة دون حاجة 
الى إن��ذار أو مطلب وذل��ك خالل عشرين 

يومًا من تاريخ صدور قرار اإلحالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
جمال الدسوقي 

إعالن 
دعوى رقم 2010/925

م�����ن ال����غ����رف����ة االب����ت����دائ����ي����ة ال���ث���ان���ي���ة في 
الشمال 

الى املستدعى ضدهم: ورثة دابلي عازار 
الخوري زوجة يوسف جرجس سركيس 
اإلقامة   ومجهولي 

ً
أص��ال بلدة شكا  من 

حاليًا. 
ت��دع��وك��م ه���ذه املحكمة الس��ت��الم صورة 
امل��رف��وع ضدكم  االس��ت��دع��اء ومربوطاته 
اللبنانية  ال��ره��ب��ان��ي��ة  امل��س��ت��دع��ي��ة  م���ن 
��� الكسليك  امل��ارون��ي��ة ودي��ر روح ال��ق��دس 
ب���دع���وى إزال�����ة ش��ي��وع ل��ل��ع��ق��ار رق���م 899 

منطقة شكا العقارية، وذلك خالل مهلة 
شهرين من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وأن 
ت��ت��خ��ذوا م��ق��ام��ًا ل��ك��م ض��م��ن ن��ط��اق هذه 
املحكمة، وإال جاز لهذه املحكمة وسندًا 
لنص املادة 15 أ.م.م. تعيني ممثل خاص 
ي��ق��وم م��ق��ام��ك��م ل��ي��ن��وب عنكم ف��ي جميع 
أط����وار امل��ح��اك��م��ة وأم����ام دوائ����ر التنفيذ 
ري��ث��م��ا ي��ت��م ت��ع��ي��ني امل��م��ث��ل ال��ق��ان��ون��ي أو 

تعيني الورثة. 
رئيس القلم 
أنطوان معوض
 

إعالن 
دعوى رقم 2010/514

م�����ن ال����غ����رف����ة االب����ت����دائ����ي����ة ال���ث���ان���ي���ة في 
الشمال 

جرجس  ض�������ده�������م:  امل�����س�����ت�����دع�����ى  ال����������ى 
وج���ورج���ي���ت وإب����راه����ي����م وه����دي����ة خليل 
ع��ج��ي��م��ي وش��ف��ي��ق وس��ع��دال��ل��ه جرجس 
 ،

ً
ال����ح����اك����ور أصال ب����ل����دة  م�����ن  ع���ج���ي���م���ي 

ومجهولي اإلقامة حاليًا. 
ت��دع��وك��م ه���ذه املحكمة الس��ت��الم صورة 
 2010/172 ب��رق��م  عنها  ال��ص��ادر  ال��ح��ك��م 
بالدعوى املقامة ضدكم من عبد املسيح 
العقار  باعتبار  وال��ق��اض��ي  املسيح  عبد 
العقارية غير  رقم 741 من منطقة عرقا 
قابل للقسمة عينًا وبيعه باملزاد العلني 
بواسطة دائرة التنفيذ املختصة وتوزيع 
الثمن والرسوم بني الشركاء كل بنسبة 
حصته بامللكية وذلك خالل ثالثني يومًا 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.  
رئيس القلم 
أنطوان معوض

األربعاء  15  كانون األول  2010  العدد  1292

فر�ص عمل ممتازة في م�سرف �إ�سالمي

ر�ئد في �لإمار�ت
Excellent Retail Banking Careers / UAE

م�سرف ��سالمي ر�ئد في مجال �لخدمات �لإ�سالمية لالأفر�د في �لإمار�ت، مقره �لرئي�سي في �أبو ظبي، 

وفي �إطار �لتو�سع في ن�ساطاته يعلن عن رغبته في توظيف �ل�سو�غر �لتالية في �لإمار�ت:

للعمل في ت�سويق جميع �لمنتجات �لم�سرفية �لإ�سالمية لالأفر�د

�لموؤهالت �لمطلوبة: يف�سل خبرة في نف�ص �لمجال �أو مجال ت�سويق وبيع �لخدمات مثل �ل�سياحة و�لرحالت و�لتاأمين و�لتذ�كر و�لدعاية 
�لإعالن و�لعالقات �لعامة و�لمبيعات ب�سكل عام، �سهادة جامعية �أو موؤهل علمي منا�سب )خريج(، �تقان �للغة �لنكليزية، �لمظهر �لالئق ومهار�ت 

تو��سل جيدة مع رغبة في �لتطور و�مكانية �لعمل في جو تناف�سي، يف�سل من لديه �إجازة قيادة، �لعمر بين )27-22(

مميز�ت �لعمل: ر�تب �أ�سا�سي + عمولت ممتازة ومز�يا �أخرى، تقبل �لطلبات من جميع �لجن�سيات، تقديم �لطلبات و�لتعاقد مع �لم�سرف مجاني

م�سوؤولي مبيعات وخدمات
Sales & Service Officers

تر�سل �ل�سير �لذ�تية كملف WORD بالإنكليزية ح�سر� و�سورة �سخ�سية حديثة و�سيتم �لإت�سال يالمر�سحين �لمنا�سبين لتحديد موعد �لمقابالت

E-mail: CVs@zedergroup.com                                       لالإت�سال: 009611791565


