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◄

وفيات

►

ذكرى أسبوع
تصادف نهار األحد الواقع فيه  11أيلول
ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع ع�ل��ى وف ��اة فقيدنا
الغالي املرحوم الحاج
علي محمد حيدر
(أبو حسني)
أوالده :ال �ح ��اج ح �س��ن ،م �ح �س��ن ،م�ح�م��د،
عباس واملرحوم حسني
شقيقه :الحاج عبد الحسن
أصهرته :الحاج إبراهيم قبيسي ،حسني
ي��اس�ين ،محمد ن�ع�م��ة ،أح�م��د أك ��ر ،نضال
ياسني ومحمود شاهني
اآلس� �ف ��ون :آل ح �ي��در وآل ي��اس�ين وع�م��وم
أهالي بلدتي الخيام والقصيبة.

مبوب

◄ مبوب

►

مفقود
فقد جواز سفر باسم خديجة علي عبيد،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم .03/948836
فقد ج��واز سفر باسم علي احمد ح��اوي
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم .70/802368
فقد جواز سفر باسم احمد عثمان ضاهر
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم .70/141179
فقد جواز سفر باسم سعاد محمد توبة،
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/176421
فقد جواز سفر باسم محمد نجيب صفي
ال ��دي ��ن ،ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة .ال ��رج ��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 70/864354
فقد ج��واز سفر باسم س�لام نعيم بزي،
لبنانية الجنسية .ال��رج��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/612457
ُ
ف� �ق ��د ج � � ��واز س �ف ��ر ب ��اس ��م ف ��اط �م ��ة ح�س��ن
م��وس��ى ،لبنانية الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 70/991294
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م سميحة محمد
عليق ،لبنانية الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/609533

في المكتبات
إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إعالنات 27

للبيع
للبيع شقة ديلوكس ـ سليم سالم ،داخل
م �ج �م��ع أب� � � ��راج ب � �ي� ��روت ال �س �ك �ن��ي ـ ط 8
03/731729 :Tel - $450.000

غادر ولم يعد
غ � � � ��ادرت ال� �ع ��ام� �ل ��ة KEFEY HAGOS
 GEBREMEDHINم� � ��ن ال� �ت ��اب� �ع� �ي ��ة
اإلثيوبية منزل مخدومها .الرجاء ممن
ي�ج��ده��ا أو ي�ع�ل��م ع�ن�ه��ا ش�ي�ئ��ًا االت �ص��ال
على الرقم 03/233440

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

تخصص يف مجال اإلع�لام املكتوب
هل لديك تجربة و/أو ّ
تحديدا ً؟ هل لديك ثقافة عامة ،وذائقة فن ّية ،واهتاممات
ثقاف ّية ،أدب ّية وفن ّية وفكريّة؟ هل تتابع /تتابعني اإلعالم بشكل
عام ،وهل لديك مقدرة عىل الكتابة والنقد والتحليل؟ هل أنت
متمكّن (ة) من اللغة العرب ّية ،وتتقن /تتقنني لغات أجنب ّية؟
هل لديك نظرة نقديّة إىل حركة املجتمع واإلبداع؟ مّربا كان
يه ّمك إذا ً االلتحاق بفريق «األخبار» ،لفرتة تجريب ّية يف مرحلة
أوىل .اإلعالن يتو ّجه بشكل أسايس إىل شبان /شابات دون
الثالثني ،مقيمني /مقيامت حكامً يف بريوت .الكتابة إىل التحرير
عىل العنوان التايلhr@al-akhbar.com :

◄
جانب َمن ّ
يهمه األمر
املوضوع :دعوة لالشتراك في استدراج
عروض تلزيم مفروشات
ّ
ّ
الجعفرية
الشرعية
املرجع :املحاكم
ندعوكم لالشتراك باستدراج العروض
العائد لتلزيم م�ف��روش��ات ل��زوم املحاكم
الشرعية الجعفرية .وف��ي ح��ال رغبتكم
بذلك عليكم الحضور إلى مبنى املحكمة
امل� ��ذك� ��ورة ـ� �ـ األون �ي �س �ك��و ،ب �ج��ان��ب كلية
التربية ،مقابل ثكنة فخر الدين ،الطابق
ال� � �س � ��ادس ،م �ك �ت��ب ال �س �ي ��د ع �ل ��ي ح�س��ن
ل�لاط�لاع وال�ح�ص��ول ع�ل��ى م�ل��ف التلزيم
خالل أوق��ات ال��دوام الرسمي من الساعة
التاسعة ولغاية الساعة الثانية عشرة
من كل يوم عمل لغاية اليوم الذي يسبق
تاريخ االستدراج.
ت �ج��رى ع�م�ل�ي��ة االس � �ت� ��دراج ف��ي ال�س��اع��ة
ال �ع��اش��رة ق�ب��ل ال�ظ�ه��ر م��ن ي ��وم ال�ث�لاث��اء
الواقع فيه .2011/10/4
ُ
ت �ض � ّ�م ه ��ذه ال ��دع ��وة إل ��ى ال �ع ��رض ال ��ذي
ّ
ي �ج��ب أن ي �س��ل��م إل� ��ى م �ك �ت��ب امل �ح��اس �ب��ة
السيد علي حسن ،الطابق السادس ،قبل
ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة م��ن ي��وم االث�ن�ين
الواقع فيه .2011/10/3
رئيس املحكمة الشرعية الجعفرية
العليا
الشيخ حسن عواد
التكليف 1367
مناقصة عامة
رقم /3448م ع إ /م م3/
الساعة التاسعة من نهار السبت الواقع
ف�ي��ه  2011/10/1ت �ج��ري وزارة ال��دف��اع
ال��وط �ن��ي ـ �ـ �ـ امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ل ��إدارة ـ�ـ�ـ
مصلحة ال �ق��وام��ة ف��ي ق��اع��ة امل�ن��اق�ص��ات
ال�ك��ائ�ن��ة ف��ي مبنى عفيف معيقل ـ�ـ�ـ أول
ط��ري��ق ال �ح��دث م�ن��اق�ص��ة ع��ام��ة ل�ت�ل��زي��م:
تحقيق لوازم إدارية لصالح الجيش.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /5م
ع إ /م ق 1/تاريخ  2011/6/28والتعديل
 5/1ال � ��وارد ت�ح��ت رق ��م /8م ع إ/م ق1/
تاريخ .2011/8/12
َ
يمكن مل��ن يرغب االش�ت��راك في املناقصة
العامة ه��ذه االط�لاع على دفتر الشروط
ال �خ��اص ف��ي امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��إدارة ـــ
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة ال��دف��اع الوطني ـــ املديرية العامة
لإلدارة ـــ مكتب عقد النفقات ـــ اليرزة.
ي�ج��ب أن ت�ص��ل ع ��روض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2011/9/7
اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي
املدير العام لإلدارة
التكليف 1370
إعالن
ص � ��ادر ع ��ن دائ� � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ال �ن �ب �ط �ي��ة في
املعاملة التنفيذية رقم 2007/158
ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ب�ن��ك ات ��ش.أس.ب ��ي.س ��ي
الشرق األوسط املحدود.
ّ
املنفذ عليه :عبد الله محمد ديب ـــ الدوير.
السند التنفيذي :استنابة دائ��رة تنفيذ
ً
ب�ي��روت رق��م  2002/138تحصيال لدين
ط��ال��ب التنفيذ البالغ  23.000.000ل.ل.
(ث�لاث��ة وع �ش��رون مليون ل�ي��رة لبنانية)
عدا الرسوم والفوائد واملصاريف.
املعامالت :تاريخ التنفيذ.2002/1/16 :
تاريخ تبليغ اإلنذار.2005/12/19 :
تاريخ قرار الحجز 2006/7/15 :وتاريخ
تسجيله .2006/9/9
ت � � � ��اري � � � ��خ م� � �ح� � �ض � ��ر وص � � � � ��ف ال � � �ع � � �ق� � ��ار:
 2007/10/29وت� � � ��اري� � � ��خ ت �س �ج �ي �ل��ه
.2008/6/16
العقار املوصوف:
 800س�ه��م أم �ي��ري م��ن ال�ع�ق��ار  1896من
م�ن�ط�ق��ة ال ��دوي ��ر ال �ع �ق��اري��ة وه� ��و ع �ب��ارة
ع��ن قطعة أرض بعل سليخ يقع ضمن
م �ن �ط �ق��ة ام � �ت� ��داد س �ك �ن��ي ل �ب �ل��دة ال ��دوي ��ر
بالقرب من ملعب ن��ادي الليطاني وهو
صالح للبناء.

إعالنات رسمية

►

مساحة كامل العقار 1014 :م.2
ّ
ت �خ �م�ي�ن ح �ص ��ة امل� �ن ��ف ��ذ ع �ل �ي ��ه15.210 :
د.أ( .خمسة عشر أل�ف��ًا وم�ئ�ت��ان وعشرة
دوالرات أميركية).
ّ
الطرح ألسهم أميرية املنفذ عليه9126 :
د.أ( .تسعة آالف ومئة وستة وعشرون
دوالرًا أميركيًا).
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
تاريخ املزايدة ومكانها :نهار الخميس
ال��واق��ع فيه  2011/10/6ال�س��اع��ة 12.00
ظهرًا أم��ام حضرة رئيس دائ��رة التنفيذ
في النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال�ع�ق��ار امل��وص��وف أع �ل�اه ،فعلى ال��راغ��ب
ب��ال�ش��راء إي��داع ب��دل ال�ط��رح ف��ي قلم هذه
ّ
ال ��دائ ��رة ب�م��وج��ب ش�ي��ك م�ص��رف��ي منظم
ألمر رئيس دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ
م�ح��ل إق��ام��ة ل��ه ض�م��ن ن�ط��اق�ه��ا وإال ع� ّ�د
ق �ل �م �ه��ا م �ق��ام��ًا م� �خ� �ت ��ارًا ل� ��ه م� ��ا ل� ��م ي�ك��ن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية للعقار املطروح ،ودفع
الثمن وال��رس��وم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
إعالن قضائي
ب�ت��اري��خ  2011/9/8ق��رر رئ �ي��س ال�غ��رف��ة
االبتدائية املدنية في النبطية القاضي
ً
محمد مازح /املناوب عمال بأحكام املادة
 512أ.م.م .نشر خ�لاص��ة ع��ن االس�ت��دع��اء
امل � �ق� ��دم م� ��ن ف� �ض ��ل ال� �ل ��ه غ � � ��ازي ب��وك��ال��ة
املحامي أحمد ترحيني برقم 2011/557
الذي يطلب بموجبه شطب دعوى حكم
قرار إشارة تسجيل :باستدعاء مقدم من
ناهية عبد الله أبو سمرا ضد دعد عبيد
أب��و سمرا ومختار إب��ل السقي وغيرهم
ب �م��ادة ت��زوي��ر التسجيل أث �ن��اء املساحة
رق ��م ي��وم��ي  395ت��اري��خ  1972/7/6عن
صحيفة العقار رق��م  /3996إب��ل السقي
م �ه �ل��ة االع� � �ت � ��راض ع � �ش ��رون ي ��وم ��ًا ت�ل��ي
النشر.
عن رئيس القلم
أحمد معتوق
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
ّ
م� ّ
�وج��ه إل��ى امل�ن��ف��ذ عليه ي��وس��ف حسيب
فرح املجهول محل اإلقامة
ت �ن��ذرك ه ��ذه ال ��دائ ��رة س �ن �دًا ل�ل�م��ادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور إليها
ل�ت�س� ّ�ل��م اإلن � ��ذار ال�ت�ن�ف�ي��ذي امل� ّ
�وج��ه إل�ي��ك
ّ
ف��ي امل�ع��ام�ل��ة رق��م  2011/1145املتكونة
ب�ي�ن��ك وب�ي�ن ورث� ��ة امل ��رح ��وم س�م�ي��ر ف��رح
وهم :ديانا نقوال ــ لوران وآالن ــ وشربل
سمير فرح بخالل  /25/يومًا من النشر
واتخاذ محل إقامة مختار ضمن نطاق
ال ��دائ ��رة وإال ع � ّ�د ق�ل�م�ه��ا م�ق��ام��ًا م�خ�ت��ارًا
ّ
ت�ت�ب��ل��غ ب��واس�ط�ت��ه ك��ل األوراق امل��وج�ه��ة
إليك في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
2011/9/8
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط �ل ��ب م �ص �ط �ف��ى إب ��راه � �ي ��م خ �ل ��ف س�ن��د
ت�م�ل�ي��ك ب� ��دل ع ��ن ض��ائ��ع ل�ل�ق�س��م  21من
العقار  3854منطقة املصيطبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
أحمد سلوم
إعالن قضائي
ت��دع��و امل�ح�ك�م��ة االب �ت��دائ �ي��ة امل��دن �ي��ة في
النبطية برئاسة القاضي املناوب محمد
ب ��ري وع �ض��وي��ة ال �ق��اض �ي�ين ك��ري��م ح��رب
وش � � ��ادي زرزور س� �ن� �دًا ألح � �ك ��ام امل � ��ادة
 15أ.م.م .وامل� ��ادة  3م��ن ال �ق��ان��ون 82/16
املستدعى ض��ده��م ورث��ة ط��ال��ب إبراهيم
م��ن ك �ف��ررم��ان وم�ج�ه��ول��ي م�ح��ل اإلق��ام��ة
الستالم نسخة عن االستدعاء املقدم من
محمد ال��زي��ن بوكالة املحامي مصطفى
م� ��ؤذن ب �م��وض��وع إزال � ��ة ش �ي��وع ل�ل�ع�ق��ار
/376ك�ف��ررم��ان برقم  2011/529واتخاذ

محل إقامة في نطاق املحكمة والجواب
خ�ل��ال ع �ش��ري��ن ي ��وم ��ًا ت �ل��ي ال �ن �ش��ر وإال
سيتم إبالغكم بقية األوراق وال �ق��رارات
بواسطة التعليق على ردهة املحكمة.
عن رئيس القلم
أحمد معتوق
إعالن بيع باملعاملة 2011/33
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي� ��ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن�ه��ار ال�ج�م�ع��ة في
 2011/9/23ال �س��اع��ة ال �ح ��ادي ��ة ع�ش��رة
ّ
والنصف ظهرًا سيارة املنفذ عليه يحيى
خليل الحداد ماركة كيا  Picantoموديل
 2009رق ��م /101941/ط ال�خ�ص��وص�ي��ة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ فرنسبنك
ش.م.ل .وكيله املحامي وسام كرم البالغ
 $/12508/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2500/واملطروحة بسعر  $/2000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية ،وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت حوالى /1.344.000/
ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل � �ح ��دد إل � ��ى م� � ��رأب ال �ب �ن��ك ف ��ي ب �ي��روت
الحمراء مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي ب�لال ال�ع��زي بوكالته عن
ب� �س ��ام وم �ح �م��د س ��ام ��ي وول � �ي ��د س��ام��ي
زكريا بصفتهم ورث��ة فاطمة عهد ناظم
ال�ق��دس��ي س�ن��دي تمليك ب��دل ع��ن ضائع
ب ��اس ��م م ��ورث �ت �ه ��م /ف��اط �م��ة ع �ه��د ن��اظ��م
القدسي (س��وري��ة) بالقسمني  2و 13من
العقار  1681منطقة املصيطبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
أحمد سلوم
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2011/1198 :
ّ
امل �ن��ف��ذ :ال �ي��اس س�م�ي��ر ال �ن �ه��ري وكيلته
املحامية تانيا يوسف.
ّ
امل �ن��ف��ذ ع �ل �ي �ه��م :أدي � ��ب وم ��ارل�ي�ن ول�ي�ل��ى
وم� � �س � � ّ�رة ع � �ب� ��ود ح� �ن ��ا دوم� �ي� �ن� �غ ��وس ـ �ـ �ـ
مطانيوس وتيدرا حنا النهري مجهولي
اإلقامة.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :اس �ت �ن��اب��ة م��ن دائ ��رة
تنفيذ ط��راب�ل��س رق��م  2010/782ت��اري��خ
 2011/4/12واملتضمنة متابعة التنفيذ
على العقار  /577جبرائيل.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
كامل العقار  /577جبرائيل وهو عبارة
ع��ن أرض ب �ع��ل س�ل�ي��خ ي�غ�ط�ي�ه��ا ال �ب�لان
ال � �ب ��ري واألع� � �ش � ��اب ال� �ب ��ري ��ة ،م �س��اح �ت��ه:
 17401م ،2يحده غربًا :العقاران /578/
و ،/609/ش � ��رق � ��ًا :ط� ��ري� ��ق ع � � ��ام ض �ه��ر
ً
ال �ل �ي �س �ي �ن��ة ،ش � �م� ��اال :ال � �ع � �ق ��اران /578/
و /609/وحدود منطقة ضهر الليسينة
العقارية ،جنوبًا :طريق عام.
ت� � ��اري� � ��خ ق � � � ��رار ال � �ح � �ج� ��ز،2010/1/4 :
ت��اري��خ ت�س�ج�ي�ل��ه ف��ي ال�س�ج��ل ال �ع �ق��اري:
.2010/2/16
التخمني والطرح /104406/ :د.أ.
م ��وع ��د امل � ��زاي � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :ال �خ �م �ي��س
 2011/10/13الساعة  10:30أمام رئيس
دائ� � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ح �ل �ب��ا .ل �ل��راغ��ب ال ��دخ ��ول
ب��امل��زاي��دة دف ��ع م �ث��ل ب ��دل ال �ط��رح امل �ق��رر
ن �ق �دًا أو ت �ق��دي��م ك �ف��ال��ة ق��ان��ون �ي��ة واف �ي��ة
واتخاذ محل إلقامته ضمن نطاق دائرة
ت�ن�ف�ي��ذ ح�ل�ب��ا إذا ك ��ان م�ق�ي�م��ًا خ��ارج�ه��ا
وإال ع� ّ�د قلم ه��ذه ال��دائ��رة مقامًا مختارًا
له ودف��ع ع�لاوة على البدل مبلغ مليون
ل.ل .ك�ن�ف�ق��ات ت��دف��ع أم��ان��ة ب��اس��م دائ ��رة
تنفيذ حلبا وعلى الشاري رس��م الداللة
واإلحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف

