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مبوب

إلعالناتكم الرسمية  واملبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  فاكـس: 759597 ــ  01

إعالنات

◄ إعالنات رسمية   ►◄ وفيات   ►
إعالم تبليغ 

املوضوع: تبليغ ضريبة متوجبة 
تدعو وزارة املاليةـ ــ مديرية املالية العامة 
ـــ مــالــيــة مــحــافــظــة  ـــ ـــ مــديــريــة الــــــــواردات ـ ـــ ـ
الــنــبــطــيــة ـــــــــ دائـــــــرة الـــتـــدقـــيـــق املـــيـــدانـــي، 
الجدول  فــي  أسماؤهم  الـــواردة  املكلفني 
أدنــــاه، املــجــهــولــي مــركــز الــعــمــل أو محل 
اإلقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من 
ثالثني  مهلة  خــالل  قانونًا  عنهم  ينوب 
يومًا من تاريخ 2010/12/15 إلى مركز 
الدائرة الكائن في النبطية ـــ بناية حرب 

ـــ لتبلغ الضريبة املتوجبة. 
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ 
حـــــاصـــــاًل بـــــصـــــورة صـــحـــيـــحـــة بـــتـــاريـــخ 
املــادة 28 من  2011/1/15 عماًل بأحكام 
 2008/11/11 تـــاريـــخ   44 رقـــم  الــقــانــون 
وتــــــعــــــديــــــالتــــــه )قـــــــــانـــــــــون اإلجــــــــــــــــــراءات 

الضريبية(. 
رقم املكلف اسم املكلف  

1572241 جمال حبيب جابر 
يــضــاف الــــى املــبــلــغ املــبــني أعــــاله غــرامــة 

تحصيل عن كل شهر تأخير. 
تـــبـــدأ مــهــلــة االعــــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة 
املحددة بشهرين اعتبارًا من اليوم التالي 
 2011/1/16 فـــي  أي  الــتــبــلــيــغ  لـــتـــاريـــخ 

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

التكليف 1788 

إعالن عن مناقصة عمومية 
رغبته  عــن  الضنية  بلديات  اتــحــاد  يعلن 

بشراء سيارات بيك آب قالب. 
عـــلـــى الــــراغــــبــــني مــــن الــــشــــركــــات املــقــبــولــة 
حسب دفتر الشروط الخاص باملناقصة 
االتصال بمركز االتحاد في مركزه الكائن 
الــعــام للحصول  الــطــريــق  ــــــ  بــخــعــون  فــي 
على دفتر الشروط لقاء مبلغ 1000000ل.

ل. مليون ليرة لبنانية. 
تـــــــــودع الــــــعــــــروض فـــــي مـــبـــنـــى االتـــــحـــــاد 
خـــالل الــــــدوام الــرســمــي اعــتــبــارًا مـــن يــوم 
الخميس الواقع فيه 2010/12/16 ولغاية 

2010/12/31 ضمنًا. 
تــفــتــح الـــعـــروض الــســاعــة الــخــامــســة بعد 

الظهر في 2010/12/31
رئيس اتحاد بلديات الضنية 
محمد سعدية

تبليغ فقرة حكمية 
قــررت محكمة إيجارات بيروت برئاسة 
الـــــقـــــاضـــــي نـــــجـــــاح عــــيــــتــــانــــي بــــتــــاريــــخ 
 2010/442 بــــــالــــــقــــــرار   2010/3/16

من  املــقــامــة   2007/949 رقــــم  بـــالـــدعـــوى 
بإعالن  ش.م.ل.  لإلستثمار  انــتــرا  شركة 
دانيا مغربل  املدعى عليها  سقوط حق 
بــالــتــمــديــد الــقــانــونــي والـــزامـــهـــا بــإخــالء 
املـــــأجـــــور الـــكـــائـــن فــــي الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي 
أ. 4 الكائن  املــأجــور رقــم 215 مــن البناء 
فـــي الــعــقــار 934/الــــبــــاشــــورة وأن تــدفــع 
للمدعية املبالغ التالية كبدالت تأجيرية 
ل.ل.  و/1.215.000/  ل.ل.   /607.500/
ل.ل.  و/1.215.000/   2004/1/1 مــــن 
ل.ل.  و/1.215.000/   2005/1/1 مــــن 
من  ل.ل.  و/911.250/   2006/1/1 مـــن 
ل.ل. خدمات  و/1.766.100/   2007/1/1
مشتركة مهلة االستئناف 15 يومًا تلي 

النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعالن بإنشاء مؤسسة مصنفة 
على  بناًء  بيروت،  مدينة  يعلن محافظ 
الــصــالحــيــات املــمــنــوحــة لـــه أنــــه رخــص 
بموجب القرار رقم 79 تاريخ 2010/8/20 
بشخص  ش.م.ل.  بــــاالس  بــــارك  لــشــركــة 
رفـــيـــق شـــــرف الــــديــــن بـــإنـــشـــاء وتــركــيــب 

محركي ديزل لتوليد الكهرباء. 
مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية كائنة 
فـــي شــــارع بــــارك أفــيــنــيــو مــنــطــقــة ميناء 
األولــــى عقار  الــســفــلــّيــة  الطبقة  الــحــصــن 

رقم 1339 ملك الشركة. 
بيروت في 3 ــــ أيلول 2010 
محافظ مدينة بيروت 
ناصيف قالوش

إعالن للمرة الثانية 
املــدنــي  للتنظيم  الــعــامــة  املــديــريــة  تعلن 
عـــن حــاجــتــهــا الســتــئــجــار مــقــر لــصــالــح 
راشيا  في قضاء  املدني  التنظيم  دائــرة 
بمساحة ال تقل عن 160م2 )داخل نطاق 
بـــلـــدة راشـــيـــا( فــعــلــى الـــراغـــبـــني بــتــقــديــم 
عـــــــروض بــــهــــذا الـــــشـــــأن الــــحــــضــــور إلـــى 
املديرية العامة للتنظيم املدني ــــــ الكوال 
ــــــ بناية صعب لالطالع على املستندات 
املــطــلــوبــة وتــقــديــم عــــروض وذلــــك أثــنــاء 
اعتبارًا من تاريخ نشر  الرسمي  الــدوام 
هــــذا اإلعــــــالن ولـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
عــــشــــرة مــــن يـــــوم الـــجـــمـــعـــة الـــــواقـــــع فــيــه 

 .2010/12/31
ملزيد من املعلومات االتصال على األرقام 

التالية: 01/815523 ـــــ 01/302819
رئيس ديوان املديرية العامة للتنظيم 
املدني 
أحمد حمزة

ذكرى أسبوع 

يصادف غدًا الجمعة الواقع فيه 17 كانون 
املــوافــق 11 مــحــرم 1431 هـ  األول 2010 م 
ذكــــرى مــــرور أســـبـــوع عــلــى وفــــاة فقيدنا 

الغالي املرحوم 
السيد محمد نبيل شرف الدين 

جــــــّداه: الــســيــد مــحــمــد عــلــي شــــرف الــديــن 
والحاج عقيل خشاب 
شقيقاه: جعفر وجاد 

أعـــمـــامـــه: الــــســــادة: نـــــزار، نـــاصـــر، يــوســف 
وجعفر

خااله: علي وعباس 
وبـــهـــذه املــنــاســبــة ســتــتــلــى آي مـــن الــذكــر 
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة 
في  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة  تمام  فــي 

حسينية روضة الشهيدين ـــ الغبيري 
إّنا لله وإّنا إليه راجعون 

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

إلى  الفناء  انتقلت من دار  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 
أخــــوالــــه: الـــحـــاج زكـــريـــا والـــحـــاج تــوفــيــق 
واملـــرحـــومـــان صــــالح ورمـــضـــان والـــحـــاج 

حسن الوند 
صــــهــــراه: مــحــمــد زكــــريــــا الونــــــد وعـــاصـــم 

محمد ياسني 
أبـــنـــاء عــمــه : مــحــمــد عــلــي األمـــــني، خــالــد،  
وســـلـــمـــى وهـــيـــفـــاء ويــــوســــف وإبـــراهـــيـــم 

وسوما وأحمد 
عـــــــدالؤه: ولـــيـــد الـــعـــاصـــي ونــبــيــل الـــوتـــار 

واملرحوم محمد درزي 
تقبل التعازي في الثاني والثالث للرجال 
الحاج  املــرحــوم  والنساء في منزل والــده 
الكائن في دوحــة عرمون  الداموري  نبيه 
خــلــف املـــدرســـة األوروبـــيـــة ـــــ بــنــايــة الـــدار 

البيضاء. 
كـــذلـــك تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي صـــيـــدا يــومــي 
السبت واألحـــد فــي 18 و19 كــانــون األول 
2010 م. للرجال والنساء في منزل الفقيد 
الكائن في صيدا ـــــ الهاللية قرب الجامعة 
الطابق  ـــــ  دنــدشــلــي  بــنــايــة  ـــــ  الــيــســوعــيــة 

األول. 
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب. 

إّنا لله وإّنا إليه راجعون. 
الراضون بقضاء الله وقدره آل الداموري 
واألمني والوند وياسني وعاصي ودرزي 

والوتار وأنسباؤهم. 

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293

ذكـــــرى  ك1   18 الـــســـبـــت  نــــهــــار  تـــــصـــــادف 
مــرور أسبوع على وفــاة فقيدتنا الغالية 

املرحومة 
الحاجة رمزية محمد حامد 

)أم يوسف( 
حرم املرحوم الحاج حسن الشيخ حسني 

شمس الدين 
ابناها: يوسف والحاج عبد الله 

شقيقها: الحاج حسن محمد حامد 
الدين،  شمس  محمود  محمد  أصهرتها: 
حــســن عــلــي شــمــس الـــديـــن، يــوســف كريم 

وعباس فقها. 
لــلــمــنــاســبــة تــتــلــى عـــن روحـــهـــا الــطــاهــرة 
آيــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
بئر  ـــــ  )الجناح(  البرجاوي  حسينية  في 
حسن من الساعة الواحدة ولغاية الثانية 

والنصف ظهرًا. 
لـــلـــفـــقـــيـــدة الــــرحــــمــــة ولــــكــــم عـــظـــيـــم األجـــــر 

والثواب 
اآلسفون: آل شمس الدين وحامد وعموم 

أهالي عرب صاليم

باسمه تعالى 
»يـــا أيــتــهــا الــنــفــس املــطــمــئــنــة إرجــعــي إلــى 
ربِك  راضية مرضية، فادخلي في عبادي 

وادخلي جنتي«. 
صدق الله العلي العظيم 

انتقلت إلى رحمته تعالى الحاجة 
جميلة محمد موسى نحلة 

حرم الحاج علي أحمد دياب
أبــنــاؤهــا: الــحــاج إبــراهــيــم، الــحــاج عباس 

)رئيس بلدية الطيبة( والحاج حمزة.
أصــهــرتــهــا: الــحــاج محمد حــيــدر )الــنــائــب 
السابق(، الحاج وفيق صفا )رئيس لجنة 
االرتباط والتنسيق في حزب الله(، الحاج 
محمد عفيف )املستشار اإلعالمي لألمني 
الــلــه(، الشهيد عــلــي سلمان  الــعــام لــحــزب 

والحاج محمد عباس. 
أحمد  ـــــ  ــــ علي  املــرحــوم جميل  أشــقــاؤهــا: 

ومحمود نحلة. 
فــي حسينية بلدة  تــقــام ذكــــرى األســـبـــوع 
الــطــيــبــة عــنــد الــعــاشــرة مـــن صــبــاح األحـــد 

 .2010/12/19
تــقــبــل الــتــعــازي فـــي مــجــمــع اإلمـــــام شمس 
الدين يوم الثالثاء الواقع فيه 2010/12/21 
من الساعة الثانية حتى الخامسة مساًء. 

الله  أبــي عبد  الله أجوركم بمصاب  أعظم 
الحسني )ع( وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

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

مطلوب

◄ مبوب   ►

A leading Paper company based in Ji-
yeh, Southern Beirut is recruiting now: 
An administrative assistant for CEO, 
with experience in purchasing & logis-
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

فـــقـــد جـــــــواز ســـفـــر بــــاســــم نــــجــــاح حــســني 
مّمن  الــرجــاء  الجنسية.  لبنانية  الحركة، 

يجده االتصال على الرقم: 01/474575.

نداء انساني
طـــفـــل عــــمــــره ســـنـــة وشــــهــــريــــن بــحــاجــة 
لعملية زرع بالنخاع العظمي في احدى 
العملية  وتــكــلــفــة   ، فــرنــســا  مستشفيات 
الـــف   375 حــــوالــــي  اي  يــــــورو  الـــــف   268
واالستفسار  للمساعدة  اميركي.  دوالر 

االتصال على الرقم التالي : 
71/743498

 Worknesh Ashene بــاســم  إقـــامـــة  فــقــدت 
ممن  الــرجــاء  الجنسية.  إثــيــوبــيــة    Lema

يجدها االتصال على الرقم 03/669539

 Sinidu Alemayehu بــإســم   اقــامــة  فــقــدت 
ممن  الــرجــاء  الجنسية  اثيوبية   Bayabil

يجدها االتصال على الرقم 03/983132

تـــصـــادف نـــهـــار األحـــــد املــــوافــــق فــيــه 19-
12-2010 ذكــرى مــرور أســبــوع على وفــاة 

فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج حـيـدر عـلي شميساني

)أبـو ربـيـع(
رئيس جمعية آل شميساني في لبنان

زوجته الحاجة زينب فخر الدين
أوالده: املهندس الحاج ربـيـع، عـلي )رائد 
واملحامي  دانـــــي،  اللبناني(،  الجيش  فــي 

وسيـم شميساني.
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى آيات من 
الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــــزاء حسيني 
عن روحه الطاهرة في النادي الحسيني 
حسينية  وفي  )للرجال(،  النبطية  ملدينة 
السيدة الزهراء )ع(ـ ــــ للنساء، عند الساعة 

العاشرة صباحًا.
للفقيدالرحمة ولكم األجر والثواب

الــديــن،  فخر  آل  آل شميساني،  اآلســفــون: 
وعموم أهالي مدينة النبطية.

إحـــيـــاًء لــذكــرى فــقــيــد الــجــهــاد واملــقــاومــة، 
األخ املجاهد

الحاج عـباس عبد الله بـهـجـة
)أبـو جـعـفـر(

عــضــو قـــيـــادة مــنــطــقــة الــجــنــوب الــثــانــيــة، 
نــتــشــرف بــدعــوتــكــم لــحــضــور االحــتــفــال 
الــــتــــأبــــيــــنــــي الــــــــــذي ســــيــــقــــام عــــــن روحــــــه 

الطاهرة.
الــزمــان: يــوم غد الجمعة املوافق فيه 17-
من  والــنــصــف  الثانية  الــســاعــة   ،2010-12

بعد الظهر.
املكان: النادي الحسيني لبلدة جبشيت.

حزب الله، آل الفقيد، وعموم أهالي بلدة 
جبشيت.

 مات فسيحيا
ْ

َمن آمن بي وإن
انتقلت إلى رحمة الله تعالى املرحومة

لوريس رّحال
أرملة املرحوم جرجي جروان

والدة: جان وسمير وسميرة جروان
الــســاعــة  نفسها  لــراحــة  بــالــصــالة  يحتفل 
الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الخميس 
السيدة  األول 2010 في كنيسة  16 كانون 

في النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، والجمعة 
واألحد في 17 و19 منه في صالون كنيسة 
فــي 18  السبت  النبطية، ويــوم  فــي  الرعية 
منه في كنيسة مار جرجس، الشياح، من 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى 

السادسة مساًء.


