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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2012/324/غرفة الرئيس
ال ـقــاضــي إي ــاد بـ ــردان لـبـيــع اس ـهــم املنفذ
عليه في االقسام  ،4و ،5و ،6و ،7و ،8و،9
و 10مــن الـعـقــار رق ــم ( 1082أل ــف وإثـنــن
وثمانني) من منطقة درب السيم العقارية
باملزاد العلني.
املنفذ :بنك صادرات ايران/وكيله املحامي
االستاذ شادي رفيق الخوري
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :ح ـب ـيــب ج ـ ــوزف زع ـ ــرور،
ومهدي محمود املقداد ،والياس جرجس
الحكري
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
 3200000ل.ل( .ثالثة ماليني ومئتني الف
ل ـيــرة لـبـنــانـيــة) ع ــدا ال ــرس ــوم وال ـلــواحــق
والفوائد القانونية.
تاريخ تبليغ االنذار 2 :و 19و2012/21
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2015/2/12 :تاريخ
تسجيله2015/2/23 :
تاريخ محضر الوصف للعقار2015/4/1 :
تاريخ تسجيله2016/1/28 :
محتويات القسم رقــم  10مــن العقار رقم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املطروح للبيع شقة
سكنية مؤلفة من صالون وسفرة ومطبخ
وغرفة نوم وثالث حمامات وشرفتني.
مساحته/100 :م2
بــدل التخمني /480/ :سهمًا  20000د.أ.
(عشرين الف دوالر أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 12000
د.أ( .إثني عشر الف دوالر أميركي)
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  8مــن الـعـقــار رقــم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املطروح للبيع شقة
سكنية مؤلفة من خمسة غرف وصالون
وسفرة وغرفة جلوس وشرفتني وثالث
ممرات.
مساحته/274 :م2
بــدل التخمني /480/ :سهمًا  54800د.أ.
(أرب ـع ــة وخـمـســن ال ــف وثـمــانـمـئــة دوالر
أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 32800
د.أ( .اثني وثالثني الــف وثمانمئة دوالر
أميركي)
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  9مــن الـعـقــار رقــم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املطروح للبيع شقة
سكنية مؤلفة من صالون وسفرة ومطبخ
وغ ــرف ــة ج ـل ــوس وغ ــرف ـت ــي نـ ــوم ومـطـبــخ
وموزع وحمامني.
مساحته/180 :م2
بــدل التخمني /480/ :سهمًا  36000د.أ.
(ستة وثالثني الف دوالر أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 20600
د.أ( .عشرين الف وستمئة دوالر أميركي)
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  7مــن الـعـقــار رقــم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املطروح للبيع شقة
سكنية مؤلفة من صالون وسفرة وغرفتي
نوم وحمامني ومطبخ وشرفتني.
مساحته/165 :م2
بــدل التخمني /480/ :سهمًا  33000د.أ.
(ثالثة وثالثني الف دوالر أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 19800
د.أ( .تـسـعــة عـشــر ال ــف وثـمــانـمـئــة دوالر
أميركي)
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  6مــن الـعـقــار رقــم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املـطــروح للبيع هو
عبارة عن محل.
ب ــدل الـتـخـمــن /480/ :سـهـمــا  4160د.أ.
(أربعة آالف ومئة وستني دوالر أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 2496
د.أ( .الـ ـف ــن وارب ـع ـم ـئ ــة وس ـت ــة وتـسـعــن
دوالر أميركي)
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  5مــن الـعـقــار رقــم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املـطــروح للبيع هو
عبارة عن محل تجاري.
ب ــدل الـتـخـمــن /480/ :سـهـمــا  4160د.أ.
(أربعة آالف ومئة وستني دوالر أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 2496
د.أ( .الـ ـف ــن وارب ـع ـم ـئ ــة وس ـت ــة وتـسـعــن
دوالر أميركي)
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  4مــن الـعـقــار رقــم
( 1082ألــف واثـنــن وثمانني) مــن منطقة
درب السيم العقارية املـطــروح للبيع هو
عبارة عن محل تجاري.
مساحته/42 :م2

ب ــدل الـتـخـمــن /480/ :سـهـمــا  3360د.أ.
(ث ــاث ــة االف وث ــاث ـم ـئ ــة وسـ ـت ــن دوالر
أميركي)
بدل الطرح املخفض /480/ :سهمًا 2016
د.أ( .الفني وستة عشر دوالر أميركي)
ح ــدود ال ـع ـقــار رق ــم ( 1082ال ـف ــن واثـنــن
وثمانني) من منطقة درب السيم العقارية
غــربــا :امــاك عامة ـ ـ شــرقــا :امــاك عامة ـ ـ
ً
شماال :العقار رقم  1083ـ ـ جنوبًا :العقار
رقم 1081
تاريخ ومكان البيع :تحدد يــوم الثالثاء
ال ــواق ــع ف ــي  2016/10/25م ــوع ـدًا للبيع
بــاملــزاد العلني ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صيدا.
شــروط البيع :على الــراغــب بالشراء قبل
الدخول في املــزايــدة ان يقدم ثمن الطرح
ن ـق ـدًا او تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة مــن احــد
املصارف املقبولة لدى الحكومة فتعطيه
ه ــذه ال ــدائ ــرة ش ـه ــادة اش ـت ــراك بــاملــزايــدة
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
املـحـكـمــة ك ـمــا عـلـيــه وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام
من تاريخ قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بــال ـع ـشــر وع ـلــى
مـســؤولـيـتــه كـمــا وب ـخ ــال عـشــريــن يــومــا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
رئيس القلم
غانم الحجار
إعالن تلزيم
مشروع إنشاء خزان في بلدة وادي الست
وخـطــوط تــوزيــع ملـيــاه الـشــرب فــي بلدات
وادي الست وكفرنيس في قضاء الشوف
وبلدة املريجات في قضاء عاليه.
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
ف ـيــه ال ـثــالــث م ــن ش ـهــر آب  ،2016تـجــري
إدارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ ـ فــي مــركــزهــا الـكــائــن
ف ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع ب ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
إنـ ـ ـش ـ ــاء خـ ـ ـ ــزان ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة وادي ال ـس ــت
وخـطــوط تــوزيــع ملـيــاه الـشــرب فــي بلدات
وادي الست وكفرنيس في قضاء الشوف
وبلدة املريجات في قضاء عاليه.
ـ ـ التأمني املؤقت :خمسة واربعون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى لتنفيذ
صفقات األشغال املائية املسجلون الذين
ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع صفقات
مائية لم يجر استالمها مؤقتا مع شروط
إضافية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1365
إعالن تلزيم
م ـش ــروع اش ـغ ــال إن ـش ــاء خ ـط ــوط تــوزيــع
ملياه الشرب في بلدة مجدل املعوش في
قضاء الشوف.
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه الخامس مــن شهر آب  ،2016تجري
إدارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ ـ فــي مــركــزهــا الـكــائــن
ف ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع ب ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
اشغال إنشاء خطوط توزيع ملياه الشرب
في بلدة مجدل املعوش في قضاء الشوف.
ـ ـ التأمني املؤقت :اربعة وثالثون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى لتنفيذ
صفقات األشغال املائية املسجلون الذين
ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع صفقات
مائية لم يجر استالمها مؤقتا مع شروط
إضافية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع

والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1363
إعالن تلزيم
تقديم وتركيب كاميرات مراقبة وتوابعها
لزوم وزارة العدل ـ ـ قصور العدل.
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
ف ـيــه الـ ـح ــادي ع ـشــر م ــن ش ـهــر آب ،2016
ت ـجــري إدارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة العدل،
مناقصة تلزيم تقديم وتركيب كاميرات
مــراق ـبــة وتــواب ـع ـهــا ل ــزوم وزارة ال ـع ــدل ـ ـ
قصور العدل.
ـ ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت :خـمـســة مــايــن لـيــرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
وزارة العدل.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1367
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـتـقـصــاء اس ـعــار لـتــأمــن ون ــش للقيام
بأعمال رفــع حــاويــات وعــربــات قطار في
معمل الجية الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اسـ ـع ــار املـ ــذكـ ــور أعـ ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/8/5عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/7/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1369
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ جويا
باملعاملة التنفيذية رقم  2016/44املقدمة
م ــن امل ـن ـف ــذ وف ـي ــق ك ــام ــل ق ـط ـيــش وكـيـلــه
املـحــامــي ك ـمــال ح ـجــازي بــوجــه املـطـلــوب
الحجز بوجهه خضر جــواد بــزون تدعو
ه ــذه ال ــدائ ــرة امل ـن ـفــذ عـلـيــه خ ـضــر ج ــواد
ب ـ ــزون ـ ـ ـ ـ ديـ ــر ع ــام ــص ـ ـ ـ ـ امل ـج ـه ــول امل ـقــام
للحضور الــى قلم هــذه الــدائــرة واستالم
اوراق املعاملة املــذكــورة وذل ــك فــي مهلة
عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب يحي محمد الباقي كوثراني ملوكله
س ــام ــي ع ـل ــي ب ـع ـج ــور اص ــال ــه ومل ــورث ـي ــه
س ـك ـي ـن ــه مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـشـ ــب وسـ ـمـ ـي ــر ع ـلــي
بعجور وملوكله كمال علي بعجور اصالة
ومل ــوك ـل ـت ــه ه ـ ــدى ع ـل ــي ب ـع ـج ــور س ـن ــدات
تمليك بدل ضائع العقار  1339بابلية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي ربيع عطالله مقلد ملوكليه
نهى ويوسف ونجوى ونجاة ربــاح ابو
خضرا وملورثتهم سالفه يوسف عاشور
سندات تمليك بدل عن ضائع عن حصص

موكليه وعن حصة مورثتهم بالقسم 11
من العقار  2140راس بيروت.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب محمد مصطفى سعد بوكالته عن
زه ـي ــر ع ـب ــدال ـق ــادر ب ـك ــداش بـصـفـتــه احــد
ورثـ ـ ــة س ـع ــاد ع ـب ــدال ـق ــادر بـ ـك ــداش سـنــد
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ــاس ــم مــورث ـتــه
سعاد عبد القادر بكداش بالقسم  11من
العقار  3476مصيطبه.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب ري ــاض ابــراهـيــم قليط بوكالته عن
س ــوزان مـهــران كــوزي بيوكيان بصفتها
م ـش ـتــريــة س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
للقسم  4من العقار  2839منطقة االشرفيه
باسم البائعه /اوساننا ارتني نهابريان
امل ـط ـلــوب تـصـحـيـحــه لـيـصـبــح اس ـم ـهــا /
اوساننا ارتني نهابديان.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/599
املنفذ :الشيخ عبد اللطيف موسى بري
بوكالة املحامية سحر شام
املنفذ عليهم :محمد حسني حسني مقلد
ـ ـ تبنني.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة الـبــدايــة
ف ــي الـنـبـطـيــة ب ـتــاريــخ  2015/3/10رقــم
 2015/25واملنتهي الى اعالن عدم قابلية
ال ـع ـق ــار /1257تـ ـبـ ـن ــن لـلـقـسـمــة الـعـيـنـيــة
وطرحها للبيع باملزاد العلني،
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/12/14 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/5/15 :
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
/1257ت ـ ـب ـ ـنـ ــن ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة ارض
سليخ ضمنه بعض االشجار وتقع تحت
مستوى الطريق.
مساحته2877 :م2
التخمني 86310 :د.أ.
الطرح 86310 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/9/22الـســاعــة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
اس ـه ــم ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اع ـ ـ ــاه ،فـعـلــى
الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم
الدائرة بموجب شيك مصرفي منظم المر
رئيس دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل
اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ــد قلمها
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام،
وع ـل ـي ــه االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة الس ـهــم ال ـع ـقــار املـ ـط ــروح ودف ــع
الثمن والــرســوم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـلــب سـمـيــر ال ــرط ــل ول ـي ـنــا واك ـي ــم سند
تمليك بدل ضائع  151/4امليناء 13
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب صالح زريقة بوكالته عن احد ورثة
فــاطـمــة ال ـصــاج سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
للعقار  2030املنية
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
رقم الصادر2016/638 :
في 2016/07/18
املوضوع :تبليغ مجهول محل االقامة
املرجع :محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية
ورقـ ــة دعـ ــوة صـ ــادرة ع ــن مـحـكـمــة بعبدا
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة ،مــوجـهــة ال ــى خليل
مـحـمــد زري ــق مـجـهــول مـحــل االق ــام ــة في
ال ــدع ــوى املـقــامــة عـلـيــك مــن كـلـمــان حسن
املعروف بحسني زبيب بمادة نفقه اساس
 19تعني موعد الجلسة فيها يوم االثنني
فــي  2016/08/22فيقتضي حـضــورك او
ارس ــال مــن يـنــوب عـنــك ال ــى قـلــم املحكمة
قـبــل مــوعــد الجلسة الس ـتــام نسخة عن
استحضار الــدعــوى واال اعـتـبــرت مبلغًا
حسب االص ــول ،وجــرت بحقك املعامالت
ال ـق ــان ــون ـي ــة وكـ ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــك ع ـل ــى لــوحــة
االعالنات في املحكمة حتى تبليغ الحكم
القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
حسني علي أمهز
إعالن
رقم الصادر2016/477 :
في 2016/07/18
املوضوع :تبليغ مجهول محل االقامة
امل ـ ـ ــرج ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
ورق ــة دع ــوة ص ــادرة عــن محكمة بـيــروت
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة ،مــوجـهــة ال ــى قاسم
عطا شــدهــان الجعيفري ،مجهول محل
االق ــام ــة ف ــي ال ــدع ــوى امل ـق ــام ــة ع ـل ـيــك من
مليس جــواد العنان بـمــادة نفقة ومسكن
ش ــرع ــي وطـ ــاق اسـ ــاس  442/443تعني
م ــوع ــد ال ـج ـل ـســة ف ـي ـهــا ي ـ ــوم االثـ ـن ــن فــي
 2016/08/29غ ــرف ــة الـ ـق ــاض ــي ال ـش ـيــخ
عـ ـل ــي امل ـ ــول ـ ــى ف ـي ـق ـت ـض ــي ح ـ ـض ـ ــورك او
ارس ــال مــن يـنــوب عـنــك ال ــى قـلــم املحكمة
قـبــل مــوعــد الجلسة الس ـتــام نسخة عن
استحضار الــدعــوى واال اعـتـبــرت مبلغًا
حسب االص ــول ،وجــرت بحقك املعامالت
ال ـق ــان ــون ـي ــة وكـ ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــك ع ـل ــى لــوحــة
االعالنات في املحكمة حتى تبليغ الحكم
القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
علي الحاج

◄ وفيات ►
إنتقل إلى رحمته تعالى
املــربــي الـفــاضــل واملـنــاضــل القومي
العربي
السيد رضا محمد حسن األمني
(أبا مازن)
إبناه مازن ونديم
ب ـنــاتــه ه ــا زوجـ ــة امل ـه ـنــدس حسن
محمد حب الله
ندى زوجة السيد خالد محمد علي
األمني
فـ ـ ــدوى زوجـ ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور امل ـه ـنــدس
اس ـم ــاع ـي ــل ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد م ـهــدي
شمس الدين
املرحومة سلوى (أم محمد شمس
الدين)
فايزة أرملة املرحوم املهندس فريد
محمد األمني
ووري الـ ـث ــرى ال ـط ــاه ــر ف ــي جـبــانــة
ب ـل ــدت ــه ش ـق ــرا ع ـص ــر ال ـخ ـم ـيــس 14
تموز 2016
وبمناسبة مرور اسبوع على وفاته
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي م ـق ــر جـمـعـيــة
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب م ــرك ــز أمــن
الدولة يوم الخميس  21تموز 2016
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة ع ـص ـرًا حتى
ً
مساء.
السابعة
له الرحمة ولكم طول البقاء
اآلس ـ ـفـ ــون آل األم ـ ـ ــن ،ن ـ ــور ال ــدي ــن،
سـلـيـمــان ،شـمــس ال ــدي ــن ،ح ــب الـلــه
وعموم أهالي شقرا

