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إعالنات
◄ وفيات ►
أوالد الفقيدة هشام عجور
داني عجور وعائلته
اب ـن ـت ـهــا غ ــري ــس ع ـج ــور زوجـ ــة إيـلــي
شاهني مقبل وعائلتها
وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوم ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات دي ـ ـ ـ ـ ــب ،ع ـ ـجـ ــور،
بخعازيّ ،
صديّ ،
كساب ،بدران ،بدره،
فرنسيسّ ،
كيال ،شويري ،مجاعص،
تبشراني ،شفتري ،صليبي ،بولس،
مقبل وعموم عائالت بعبدات ينعون
إلـيـكــم عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة فقيدتهم
الغالية
وداد سعيد ديب
أرملة املرحوم جان جرجي عجور
امل ـن ـت ـق ـلــة إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة  12آب  2016م ـت ـم ـم ــة
واجباتها الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
الساعة الــرابـعــة مــن بعد ظهر اليوم
الـ ـسـ ـب ــت  13ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ف ـ ــي ك ـن ـي ـســة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــس جـ ـ ــاورج ـ ـ ـيـ ـ ــوس لـ ـ ـل ـ ــروم
األرثوذكس ،برمانا.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل ال ــدف ــن وب ـع ــده
ويــوم األحــد  14الـجــاري فــي صالون
الكنيسة من الساعة الحادية عشرة
ً
مساء
قبل الظهر ولـغــايــة الـســادســة
ويوم االثنني  15الجاري في صالون
الـكـنـيـســة مــن الـســاعــة ال ــواح ــدة بعد
ً
مساء.
الظهر ولغاية السادسة

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ان ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم:
الدكتور جمال علي علو
(رئيس رابطة أطباء النبطية)
والدته :الحاجة مريم حمد غندور.
أش ـ ـق ـ ــاؤه :األسـ ـ ـت ـ ــاذ ن ـب ـي ــل ،ال ـع ـم ـيــد
امل ـت ـقــاعــد ال ــدك ـت ــور أح ـم ــد ،املـهـنــدس
ال ـ ـح ـ ــاج بـ ـهـ ـي ــج ،األسـ ـ ـت ـ ــاذ م ـح ـم ــد،
األستاذ حسن والدكتور عادل.
يجري الدفن اليوم السبت في جبانة
بلدته زوطر الغربية الساعة الواحدة
بعد الظهر.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن ال ـي ــوم
ال ـس ـب ــت  13آب ح ـت ــى ال ـج ـم ـع ــة 19
م ـن ــه ،ف ــي م ـن ــزل والـ ـ ــده الـ ـح ــاج علي
علو الكائن في النبطية الفوقا ،حي
املنزلة ،من الساعة الخامسة عصرًا
حتى التاسعة مساء.
وتـصــادف نـهــار الجمعة الــواقــع فيه
 19آب ذكرى مرور أسبوع على وفاته
فــي حسينية بـلــدتــه زوط ــر الغربية
الساعة الخامسة عصرًا.
اآلسـفــون :آل علو ،آل غـنــدور وعموم
أهالي زوطرالغربية والنبطيةالفوقا.

◄ ذكرى أسبوع ►
تـصــادف غ ـدًا األحــد فــي  14آب 2016
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا
الغالي املرحوم
رفيق حيدر علوية
(أبو حيدر)
زوجـ ـت ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة ف ــدوات
سعيد شاهني
أوالده :الدكتور حيدر ،الحاج حسن
وعباس
أشـ ـق ــاؤه :األسـ ـت ــاذ م ـح ـمــد ،الــدك ـتــور
عنان علوية واملرحوم محمود فواز
فـتـتـلــى ف ــي امل ـنــاس ـبــة آي م ــن الــذكــر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـل ــس ع ـ ــزاء ع ــن روح ــه
الطاهرة في الساعة الخامسة عصرًا،
في حسينية بلدته أرنون
اآلسفون :آل علوية وشاهني وعموم
أهالي أرنون والنبطية

◄ مبوب ►
غادر ولم يعد
غــادر العامل املصري سيد عبد العظيم
ع ـب ــد ال ـ ـبـ ــاري ح ـس ــن ع ـ ــوض مـ ـق ـ ّـر عـمـلــه
ولــم يعد .الــرجــاء ممن يعرف عنه شيئا
االتصال على 03/659844

إلعالناتكم ّ
المبوب
في صفحة
والوفيات

03/662991

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

ي ـصــادف ن ـهــار األح ــدال ــواق ــع فـيــه ١٤
آب م ــرور أس ـبــوع عـلــى وف ــاة فقيدنا
الغالي:
ّ
املرحوم األستاذ محمود حسني معلم
ّ
الصباح
زوجته :هدى
أوالده :إيهاب ،أشرف ،ألحان و أماني
و بهذه املناسبة سيقام مجلس عزاء
ع ــن روحـ ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة ف ــي حـسـيـنـيــة
ب ـلــدتــه ع ـبــاو ذل ــك ف ــي ت ـمــام الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
ّ
اآلس ـف ــون :آل مـعــلــم ،صـ ّـبــاح و عموم
أهالي ّ
عبا و النبطية.
و لكم من بعده طول البقاء.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة الرقم 2012/860
املنفذ :بنك عوده ش.م.ل
وكيله املحامي آندره نهرا
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :أن ـ ــور ن ـص ــر ب ــو انـ ـط ــون ـ ـ ـ ـ
القعقور ـ ـ شارع سانت ايلي ـ ـ بناية نصر
بو انطون.
السند التنفيذي :عقد قــرض وكشوفات
ً
حـســاب تحصيال ملبلغ  /66630/دوالر
أميركي والفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2013/2/19 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2013/3/13 :
ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار
رق ــم  766زرع ـ ــون قـطـعــة ارض مـنـحــدرة
ضمنها اشجار الصنوبر ونباتات برية
مـســاحـتــه  1915م.م .ي ـحــده غــربــا الـعـقــار
ً
رقم  768شرقًا مجرى ماء شتوي شماال
العقار رقم  779جنوبًا طريق عام اظهرت
حــدود هــذا العقار وفقًا ملصور التحديد
وال يــوجــد ت ـجــاوز بــاملـحـضــر الـفـنــي رقــم
.2011/809
قيمة التخمني /345000 :دوالر أميركي.
قيمة الطرح /207000/ :دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع
فيه  2016/10/19الساعة الحادية عشرة
ق ـبــل ال ـظ ـهــر امـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة التنفيذ
فــي محكمة امل ــن .فعلى راغ ــب الـشــراء ان
يــودع قبل املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الطرح
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـعــادلــة واتـ ـخ ــاذ محل
اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة وخــال ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إنذار عام
للمكلفني بموجب جداول تكليف أساسية
إن رئيس بلدية برج البراجنة
بـنــاء على اإلع ــان املـنـشــور فــي الجريدة
الــرسـمـيــة عــدد  /31/تــاريــخ2016/6/9 :
املتعلق بوضع جداول التكليف االساسية
قيد التحصيل.
ُي ـط ـل ــب ال ـ ــى ج ـم ـيــع امل ـك ـل ـف ــن ب ــال ــرس ــوم
البلدية بموجب جــداول تكليف اساسية
عن سنة  /2016/وما قبل الذين تخلفوا
عــن الــدفــع ان يـبــادروا فــورًا الــى تــأديــة ما

يـتــوجــب عـلـيـهــم م ــن رس ــوم بـلــديــة وذل ــك
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
نشر هذا االنذار في صحيفتني يوميتني
وفي االذاعة على مرتني متتاليتني وذلك
تحت طائلة حجز اموالهم املنقولة وغير
املنقولة وبيعها باملزاد العلني الستيفاء
ً
الـبـلــديــة الــرســوم املـتــوجـبــة عليهم عمال
بـنــص املـ ــادة  /112/مــن قــانــون الــرســوم
البلدية رقم  ،88/60وإعتبار هذا االنــذار
بمثابة انذار شخصي قاطع ملرور الزمن.
 9ـ ـ آب 2016
رئيس بلدية برج البراجنة
املحامي عاطف حسن منصور
التكليف 1554
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )11.30تـ ــاريـ ــخ ،2016/9/6
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب
إطارات للشاحنات نوع كاماز .للراغبني،
االطالع على دفتر الشروط الخاص على
املوقع  www.isf.gov.lbوتقديم العروض
لغاية الساعة ( )13.00تاريخ .2016/9/5
بيروت في 2016/8/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1551
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )10.00تـ ــاريـ ــخ ،2016/9/6
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم م ـق ـط ــورات
اس ــاك شــائ ـكــة .ل ـلــراغ ـبــن ،االطـ ــاع على
دفتر الشروط الخاص على املوقع www.

 isf.gov.lbوتقديم العروض لغاية الساعة
( )13.00تاريخ .2016/9/5
بيروت في 2016/8/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1551
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )10.30تـ ــاريـ ــخ ،2016/9/7
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم م ــواد نـظــافــة.
ل ـلــراغ ـبــن ،االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
الـ ـخ ــاص ع ـلــى امل ــوق ــع www.isf.gov.lb
وتقديم العروض لغاية الساعة ()13.00
تاريخ .2016/9/6
بيروت في 2016/8/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1551
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9.00ت ـ ــاري ـ ــخ ،2016/9/7
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب
دف ــاع ــات ل ــآل ـي ــات نـ ــوع ري ـن ــو داسـ ـت ــر و
 MICROVANCADDYامل ــرك ــب عليها
رادارات ســرعــة .لـلــراغـبــن ،االط ــاع على
دفتر الشروط الخاص على املوقع
 www.isf.gov.lbوتقديم العروض لغاية
الساعة ( )13.00تاريخ .2016/9/6
بيروت في 2016/8/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1551

تعلن عن حاجتها لصحافيني
بدوام عمل كامل.
للراغبني ,الرجاء إرسال السيرة الذاتية على
البريد اإللكتروني اآلتي:

Jobs@al-akhbar.com

