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◄ وفيات►
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
علي حسني عيسى (أبو شادي)
أوالده :شادي ،روال ،وليد وسمر.
أش ـق ــاؤه :م ـح ـمــود ،ع ـصــام ،الــدكـتــور
حميد واملرحوم كمال.
صهره :حسن طه.
وسوف تتلى عن روحه العطرة آيات
م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم ن ـه ــار الـخـمـيــس
الــواقــع فيه  2015/07/30فــي مجمع
اإلمام شمس الدين الثقافي التربوي،
تقاطع شاتيال ،من الساعة الخامسة
ً
مساء.
لغاية السابعة
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :آل عـ ـيـ ـس ــى ،م ـ ـطـ ــر ،ط ــه،
األخرس ،حمدان وعموم أهالي بلدة
عيترون.
للفقيد الرحمة ولكم مــن بعده طول
البقاء
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة
الـ ـل ــه وقـ ـ ـ ــدره ن ـن ـع ــى إل ـي ـك ــم ف ـق ـيــدنــا
الغالي املرحوم
الحاج صالح محمد منصور
وال ــدت ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة خــديـجــة
سقالوي
زوجته :الحاجة كاملة فواز
ولده :أنيس منصور
بناته :الحاجة أنيسة زوجــة الحاج
حـ ـس ــن ع ـ ـكـ ــر ،زهـ ـ ـ ــرة زوجـ ـ ـ ــة أح ـم ــد
العبدالله ،نظمية زوجة محمد زكريا
حلبي الـحـكـيــم ،دالل زوج ــة أنـطــوان
القرعان ووفاء منصور
أش ـ ـق ـ ــاؤه :املـ ــرحـ ــومـ ــون نـ ـم ــر ،ديـ ــب،
إحسان وعبد الرضا منصور
شقيقتاه :الحاجة ميرا أرملة املرحوم
طالب جفال وسعدى أرملة املرحوم
أحمد عكر
تقبل التعازي في بيروت يوم السبت
في  1آب  2015في جمعية التخصص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
خلف مــركــز أمــن الــدولــة ،قــرب شركة
خطيب وعـلـمــي مــن الـســاعــة الثالثة
ً
مساء
عصرًا حتى السابعة
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
إنا لله وإنا اليه راجعون
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وقـ ـ ـ ــدره :آل
م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،س ـ ـ ـقـ ـ ــاوي ،فـ ـ ـ ـ ــواز ،ع ـك ــر،
الـعـبــدالـلــه ،حلبي الـحـكـيــم ،الـقــرعــان
وج ـفــال وأنـسـبــاؤهــم وع ـمــوم أهــالــي
بـلــدة جــويــا وب ـلــدة دي ــر قــانــون رأس
العني

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اجــراء استدراج عــروض إلجــراء مزايدة
لبيع مواد غير صالحة لالستعمال في
دائرة حلبا.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نسخة مــن دفتر الـشــروط مــن مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ـ أم ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق 12
(غــرفــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/20ل.ل.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علما بــان آخــر موعد لتقديم العروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2015/8/21
ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11:00صباحًا.
بيروت في 2015/7/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس جان شكر الله
التكليف 1421
إعالن
دعوى رقم 2015/1006
مـ ــن الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة فــي
الشمال
بـتــاريــخ  2015/7/9ص ــدر عــن محكمة
ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة ف ــي ال ـش ـمــال ال ـقــرار
رق ــم  2015/292قـضــى بـتـعـيــن السيد
كبريال وديع شلهوب ّ
قيمًا على أمالك
الـ ـغ ــائـ ـب ــن مـ ـيـ ـش ــال الـ ـ ـي ـ ــاس ن ــاص ـي ــف
ال ـ ـشـ ــويـ ــري وس ـ ـعـ ــد الـ ـ ـي ـ ــاس ن ــاص ـي ــف
الشويري وقسطنطني الياس ناصيف
ال ـش ــوي ــري وورث ـ ــة نــاص ـيــف ال ـشــويــري
وورثة أسعد الياس ناصيف الشويري
وال سيما الـعـقــارات رقــم  1297و1302
و 1425و 1589و 2410و 2412و2706
و 2930و 2883و 2950و 79و 664و1296
و 979و 3011و 3006و 2956و2954
و 1306مـ ــن م ـن ـط ـق ــة دوم ـ ـ ــا ال ـع ـق ــاري ــة
لالعتناء بها والحفاظ عليها.
ل ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة أو م ـت ـض ــرر تـقــديــم
اع ـتــراضــاتــه الـخـطـيــة ع ـلــى ه ــذا ال ـقــرار
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
أنطوان معوض
إعالن
املوضوع :تبليغ فقرة حكمية
ب ـت ــاري ــخ  2014/10/30ص ـ ــدر ال ـح ـكــم
ال ـجــزائــي عــن ح ـضــرة الـقــاضــي املـنـفــرد
ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــي فـ ـ ــي كـ ـ ـ ـس ـ ـ ــروان ت ـ ـحـ ــت رقـ ــم
 2014/702ب ـحــق امل ــدع ــى عـلـيـهــم بـيــار
ج ــوزف ك ـيــروز وال ــدت ــه م ـيــراي مــوالـيــد
 1978سجل  130بشري ومارون فكتور
عيد والــدتــه نهاد مواليد  1973حوش
ح ــاال وش ــرك ــة ش ــو ش.م.ل .واملـتـخــذيــن
م ـ ـحـ ــل إق ـ ـ ــام ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـح ـ ـلـ ــة ال ـك ـس ـل ـي ــك
واملجهولي محل اإلقــامــة حاليًا قضى
بــإلــزامـهــم ب ــأن يــدفـعــوا للجهة املــدعـيــة
شــركــة يــونـيـغــاز قـيـمــة الـشـيــك الـبــالـغــة
ألفني ومئتني وخمسة وأربعني دوالرًا
أم ـي ــرك ـي ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة الـ ــى م ـب ـلــغ ثــاثــة
ماليني ليرة لبنانية عطل وضرر.
ً
ح ـ ـك ـ ـمـ ــا غ ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــا ق ـ ـ ــاب ـ ـ ــا لـ ــاع ـ ـتـ ــراض
واالس ـت ـئ ـنــاف .مـهـلــة االع ـت ــراض عـشــرة
أيام من تاريخ النشر .مهلة االستئناف
خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سيدي ناكوزي
إعالن
دعوى رقم 2015/241
مـ ــن الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة فــي
الشمال
ال ـ ـ ـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــى ض ـ ــدهـ ـ ـم ـ ــا :عـ ـس ــاف
ً
وإيـفــون بربر الـعــازار مــن أمـيــون أصــا
ومجهولي اإلقامة حاليًا.
تـ ــدعـ ــوك ـ ـمـ ــا هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الس ـ ـتـ ــام
االستدعاء ومربوطاته املرفوع ضدكما
مــن نـعـيــم رسـتــم ال ـع ــازار بــدعــوى إزال ــة
ش ـيــوع ف ــي املـقـســم  4م ــن ال ـع ـقــار 5394
مـنـطـقــة أم ـي ــون ال ـع ـق ــاري ــة وذلـ ــك خــال
مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا
اإلعــان وأن تــاخــذا مقامًا لكما بنطاق
هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة وت ـب ــدي ــا مــاح ـظــات ـك ـمــا

ال ـخ ـط ـيــة ع ـل ــى الـ ــدعـ ــوى خـ ــال خـمـســة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ وإال فكل
ت ـب ـل ـيــغ ل ـك ـمــا تـعـلـيـقــا ع ـلــى بـ ــاب رده ــة
هذه املحكمة باستثناء الحكم النهائي
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
أنطوان معوض
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الوحدة بعد الظهر من
يــوم الثالثاء الــواقــع فيه 2015/08/18
ت ـج ــري مــؤس ـســة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وجـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
امل ـخ ـتــوم ع ــائ ــدة ل ـ ـ «ش ــراء م ــادة الـكـلــور
ض ـمــن ق ــواري ــر س ـعــة  1000ك ـلــغ لـلـعــام
 »2015وف ـقــا لــدف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخــاص
املوضوع لهذه الغاية وذلك في املكتب
ال ــرئ ـي ـس ــي الـ ـك ــائ ــن فـ ــي ش ـ ـ ــارع ســامــي
الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االطـ ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
هــذا الدفتر االتـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق األول ـ ـ ـ ـ من
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار ـ ـ
الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع
لـقــاء مبلغ /1.000.000/ل.ل .يــدفــع في
ص ـن ــدوق املــؤس ـســة ل ـقــاء إي ـص ــال يضم
إلى العرض.
تقدم العروض باليد إلى قلم املؤسسة
الـ ـط ــاب ــق ال ـ ــراب ـ ــع ف ـ ــي م ـه ـل ــة أق ـص ــاه ــا
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق موعد إجــراء املناقصة ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 1431
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان أن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء ق ــواط ــع ل ــزوم
خ ــاي ــا ال ـت ــوت ــر امل ـت ــوس ــط ف ــي مـحـطــات
التحويل الرئيسية ،موضوع استدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 652/تـ ــاريـ ــخ
 ،2015/1/21قـ ــد م ـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2015/8/21عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00صباحًا.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذلـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـل ــغ قـ ـ ــدره 000/
/200ل.ل.
علمًا بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ،ومن املمكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/7/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس جان شكر الله
التكليف 1433
تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2013/522 :
املنفذ :فــواز علي كــرم ـ ـ وكيله املحامي
نبيل طراف
املطلوب إبالغه :محمد محمود العلي
ب ـتــاريــخ  2013/10/31ص ــدر ق ــرار عن
رئيس دائرة تنفيذ حلبا قضى بإبالغ
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه امل ـط ـل ــوب إب ــاغ ــه اإلن ـ ــذار
التنفيذي وإلقاء الحجز التنفيذي بأن
واحد على ثمن محصول عام  2013من
التنباك العائد للمطلوب إبالغه وعلى
ال ـح ـصــة اإلرثـ ـي ــة ال ـت ــي س ـت ــؤول ل ــه من
مــورثــه وال ــده امل ــرحــوم مـحـمــود حسني
العلي فــي الـعـقــار  4السمونية ضمانًا
لدين املنفذ البالغ خمسة عشر مليون
ليرة لبنانية عدا امللحقات.
إن هذه الدائرة تدعوك للحضور إليها
الستالم اإلنــذار التنفيذي ومربوطاته
وقــرار الحجز أو إرســال وكيل قانوني
من قبلك بموجب سند توكيل قضائي
ً
مصدق أصوال في مهلة عشرة أيام من

تاريخ اإلنذار وعشرين يومًا من تاريخ
ال ـن ـش ــر وإذا ل ــم ت ـح ـضــر أو ل ــم تــرســل
ً
وك ـيــا قــانــونـيــا مــن قـبـلــك ضـمــن املهلة
ً
امل ـحــددة أع ــاه يثابر بالتنفيذ اصــوال
مع هذه املعاملة ويجري إبالغك جميع
األوراق بواسطة رئيس القلم.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـلــي قميحة بــوكــالـتــه عــن السيد
ً
رفـعــت محسن عـسـيــران بصفته وكيال
عــن زنــوبــا سعيد عسيران شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  46كفرصير
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

◄ مبوب ►
شقة جاهزة للبيع
فخمة جدا ,مطلة بحرا
وجبال
مساحة 292م.م دوحة
الحص
لإلتصال 03/281111 :
شقق جاهزة للبيع
مساحات مختلفة 120م.م
– 130م.م – 151م.م
مطلة بحرا وجبال ,خلدة
قرب األوتوستراد
لإلتصال 03/281111 :

03/662991
أو االتصال على
الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597

شركة لبنانية بحاجة
الى مسؤول مطور
مبيعات في سوريا –
يفضل من لديه خبرة
بالتجهيزات املطبخية
الصناعية
CV : v-leb@hotmail.com
بيعة لقطة
حارة حريك ,خلف العاملية,
شقة  5غرف قيمتها
 $295000للبيع السريع
 $245000حي هادئ جيرة
راقية
ت 03/938209 :

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

