 26إعالنات

الجمعة  9نيسان  2010العدد 1087

مبوب
◄

وفيات

انتقل إل��ى رحمته تعالى فقيدنا الغالي
املرحوم الحاج
علي أحمد الخليل
أوالده :أح�م��د ،سبع ،ال�ح��اج نمر ،خضر،
حسون ،مصطفى واملرحوم الحاج أسد
أصهرته :علي عالم ،قاسم الخليل ،خليل
رعد ،علي كنج وبسام كنج
ش �ق �ي �ق��ه امل� ��رح� ��وم ال� �ح ��اج م �ح �م��د أحمد
الخليل
تقبل التعازي اليوم الجمعة وغدًا السبت
في حسينية اإلمام الحسني (ع) ،الشياح
م��ن الساعة ال��راب�ع��ة حتى ال�س��ادس��ة بعد
الظهر للرجال والنساء.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.

►

ذكرى ثالث
ت � � �ص� � ��ادف غ � � � �دًا ال � �س � �ب� ��ت ال � � ��واق � � ��ع فيه
 2010/4/10ذك��رى م��رور ثالثة أي��ام على
وفاة فقيد الشباب الغالي املرحوم:
املهندس محمد هاني زين الدين

والده :الشهيد األستاذ هاني زين الدين
أش �ق��اؤه :ال��دك�ت��ور زي ��اد ،امل�ه�ن��دس سهاد
(م ��دي ��ر امل �س �ت �ش �ف��ى ال �ل �ب �ن��ان��ي اإليطالي
ف ��ي ص� � ��ور) ،ن ��ادي ��ا زوج � ��ة ال �س �ي��د عامر
بيضون.
وب � �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة س �ت �ت �ل��ى ع �ل��ى روحه
ال�ط��اه��رة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم ومجلس
ع ��زاء ف��ي حسينية ب�ل��دت��ه ص�ف��د البطيخ
الساعة الرابعة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.

◄ مبوب

►

مطلوب
Needed Medical Representative for west
Beirut .Send CV
Fax: 04/401417
A company in Mar Moukhael
is seeking sales representative
salary- Commission & Incentive
for all regions : Call 01/543902

في المكتبات

ش� ��رك� ��ة إح � � �ص� � ��اءات ت �ب �ح ��ث ع � ��ن شبان
وش��اب��ات جامعيني للعمل خ��ارج املكتب
كباحثني ميدانيني ومشرفني بدوام كامل
أو جزئي في دراس��ات إحصائية .يرجى
اإلتصال باالنسة حنان على الرقم
 Ext:107 01-739777م ��ن ال �س��اع��ة 10
ً
مساء .
صباحًا ولغاية 5

إعالن
ع ��ن م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة ل �ت �ل��زي��م تأمني
م� � �ف � ��روش � ��ات م� �ع ��دن� �ي ��ة وخ� �ش� �ب� �ي ��ة في
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ي� �ج ��ري ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط �ن ��ي للضمان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـــــ ش��ارع ب�غ��داد ـــــ ك��ورن�ي��ش امل��زرع��ة في
تمام الساعة العاشرة من يوم االربعاء
ال� ��واق� ��ع ف �ي ��ه  2010/04/28مناقصة
ع �م ��وم �ي ��ة ل �ت �ل ��زي ��م ت� ��أم �ي�ن مفروشات
معدنية وخشبية.
ي �م �ك��ن االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف � �ت� ��ر الشروط
امل � ��وض � ��وع ل � �ه� ��ذه ال � �غ ��اي ��ة ف � ��ي مكاتب
املديرية االدارية للصندوق خالل اوقات
الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
ب��ال�ي��د ال��ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة االداري � ��ة لقاء
اي �ص��ال ب��رق��م وت��اري��خ وص ��ول العرض،
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق املوعد املحدد
الجراء املناقصة العمومية.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
امل� � ��ذك� � ��ورة اع� �ل ��اه او ي� �ص ��ل ب� �ع ��د املدة
املحددة.
بيروت في 1 :ـــــ نيسان 2010
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 436
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فرانسوا الياس
يبلغ ال��ى املنفذ عليهم اسكندر ونقوال
وميشال صليبا املجهولي املقام
ً
عمال بأحكام امل��ادة /409/أ.م.م .تنبئكم
دائ � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب� �ي ��روت ب � ��أن ل��دي �ه��ا في
امل �ع��ام �ل��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة رق ��م 2009/1984

ان ��ذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم م��ن طالب
التنفيذ سونيا خريستو ط��رزي ارملة
امل��رح��وم غبريال دب��س وحبيب غبريال
دب��س ونبيل غبريال دب��س وناتجًا عن
طلب تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي
املنفرد املدني في بيروت رقم 2007/995
تاريخ  2007/11/7واملتضمن اعالن عدم
استفادة املنفذ عليهم من حق املرحومة
ودي� �ع ��ة ص�ل�ي�ب��ا م �ن �ص��ور ف ��ي التمديد
ال �ق��ان��ون��ي وال ��زام� �ه ��م ب ��إخ�ل�اء املأجور
ال �ك��ائ��ن ف��ي ال �ع �ق��ار رق ��م /255/الرميل
وعليه ت��دع��وك��م ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذ واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع�ل��ى تعليق نسخة ع�ن��ه وع��ن االنذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن ��ذار التنفيذي البالغة
خمسة ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
إعالن
قرار2010/99 :
محكمة استئناف جزاء الشمال
بتاريخ  2010/2/4صدر عن هذه املحكمة
القرار رقم  2010/99قضى بتغريم املدعى
عليه احمد عزيز ع��ارف وال��دت��ه وجيهة
 1951س�ج��ل  175ال�ت�ب��ان��ة مبلغ مليون
وخمسماية الف ل.ل .وتضمينه الرسوم
وإلزامه بوقف بث أقنية اوربت الفضائية
ملشتركيه في مهلة اربع وعشرين ساعة
م ��ن ان� �ب ��رام ال �ح �ك��م ت �ح��ت ط��ائ �ل��ة غرامة
اكراهية مبلغ ثالثماية الف ل.ل .عن كل

إلعالنك في جريدة

ي��وم ت��أخ�ي��ر وب�ن�ش��ر ال�ح�ك��م ع�ل��ى نفقته
الخاصة في جريدتي املستقبل واالخبار
ول�ص��ق الحكم على نفقته ال�خ��اص��ة من
الساحتني العامتني ف��ي ك��ل م��ن منطقة
التبانة والقبة واب�لاغ الحكم من رئيس
مصلحة حماية امللكية الفكرية
رئيس القلم بالتكليف
جانيت جريج عوض
اعالن
ألم� ��ان� ��ة ال �س �ج ��ل ال� �ع� �ق ��اري االول � � ��ى في
الشمال
طلب فيصل كرامي باالصالة وبوكالته
ع� ��ن خ ��ال ��د ك� ��رام� ��ي س� �ن ��د ت �م �ل �ي��ك بدل
ض� ��ائ� ��ع ل �ل �ع �ق ��ار  C 2703/5بساتني
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
عن مناقصة عمومية لتلزيم اعمال رش
مبيدات في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي
ي� �ج ��ري ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط �ن ��ي للضمان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت ـــــ
شارع بغداد ـــــ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع
ف �ي��ه  2010/04/27م �ن��اق �ص��ة عمومية
لتلزيم اعمال رش مبيدات في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
ي �م �ك��ن االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف � �ت� ��ر الشروط
امل � ��وض � ��وع ل � �ه� ��ذه ال � �غ ��اي ��ة ف � ��ي مكاتب
املديرية االدارية للصندوق خالل اوقات
الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
ب��ال�ي��د ال��ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة االداري � ��ة لقاء
اي �ص��ال ب��رق��م وت��اري��خ وص ��ول العرض،

في كسروان ــ جبيل

مكتبة Bee press

عجلتون

09-232396

مكتبة رفايل

معاملتين

09-932409

مكتبة  page et plumeغزير

09-925086

مكتبة reflexion

ادما -ذوق مخايل

09-215409

بواري برس

كسليك

09-210660

مكتبة صياح

جبيل

09-942155

مكتبة محفوظ

جبيل

09-444312

مكتبة دكاش

العقيبة

09-440600

مكتبة الوردية

ذوق مصبح

09-219432

مكتبة صياح اوفيس سابلي جبيل السراي

09-942320

