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مبوب
◄

وفيات

انتقل الى رحمته تعالى املغفور له
الحاج علي حسني حمية
(أبو طالل)
أوالده :امل ��رح ��وم ط�ل��ال ،ال �ع �م �ي��د محمد
(ق��وى االم��ن ال��داخ �ل��ي) ،امل�ه�ن��دس حسني
(دار الهندسة شاعر ومشاركوه).
ب �ن��ات��ه :ع �ص �م��ت ،ك �ل��ادو زوج � ��ة العميد
املتقاعد علي دن��دش ،ال��رائ��د في الجيش
ديانا زوجة املقدم املهندس ناصر حيدر
أشقاؤه :املرحوم عباس واحمد ويوسف
ومهدي
ص �ه��ر :االس� �ت ��اذ ع �ب��د ال�ح�ل�ي��م وصبحي
وعمر وعبد املطلب كركال
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ال �ي��وم االرب� �ع ��اء املوافق
 2010/5/5في مسقط رأسه طاريا وكذلك
ن �ه��ار ال �ج �م �ع��ة امل ��واف ��ق  2010/5/7في
ب �ي��روت ف��ي م��رك��ز ال�ج�م�ع�ي��ة االسالمية
للتخصص والتوجيه العلمي (قرب أمن
ال��دول��ة) م��ن ال�س��اع��ة الثانية بعد الظهر
ً
مساء.
وحتى السابعة
اآلس� � �ف � ��ون :آل ح �م �ي��ة ودن � � ��دش وحيدر
وكركال

◄ إعالنات رسمية

►

ذكرى اربعين
تصادف نهار الجمعة الواقع فيه  7ايار
 2010ذكرى مرور اربعني يومًا على وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج كامل محمد درويش فواز
(أبو كمال)
زوجته :الحاجة سعاد يوسف
اشقاؤه :املرحومون الحاج رضا درويش
فواز ،والحاج احمد درويش فواز والحاج
حسن درويش فواز
أوالده :الحاج كمال ،الحاج ف��ؤاد ،الحاج
حسني ،ي��وس��ف ،الدكتور جمال والحاج
الياس
بناته :الحاجة م��ي ،الحاجة منى ،مريم،
الحاجة لبنى ونهى
اصهرته :الحاج رياض فواز ،الحاج رضا
محسن ،الحاج محمد رضا درويش فواز
ومحمد محسن
وب � �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ت �ت �ل��ى آي م ��ن الذكر
ال �ح �ك �ي��م وي� �ق ��ام م �ج �ل��س ع � ��زاء حسيني
عن روح��ه الطاهرة للرجال في حسينية
ال��رض��ا وللنساء ف��ي حسينية ال��زه��راء ــــــ
جويا الساعة الخامسة بعد الظهر
االسفون :آل فواز وآل يوسف وآل محسن
وعموم أهالي بلدة جويا

◄ مبوب

►

مفقود

مطلوب

ُ
فقد ج��واز سفر باسم دانية محمد كمال
ال��دي��ن ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم01/541269 :

م �ط �ل��وب م � ��وظ � ��ف(ة) ل �ل �ع �م��ل ف ��ي مجال
التسويق والترويج في شركة متخصصة
ف��ي ان �ت��اج وت��وزي��ع ب��رام��ج ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة .
موظف ثابت لالتصال01-666212 :
03-273875

فقد جواز سفر باسم شبل يوسف ياسني
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن�س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/654030

عرض خاص إلعالنك في
> لغـاية  4أسـطـر  20,000ل.ل
اإلعالنات
المبوبة > كل سطر إضافي  5,500ل.ل
ّ
> سـعــر الصـــورة  50,000ل.ل

4

إعالنـات مدفـوعة تعطي الحـق بـ  2مجـانًا

إعالن بيع عقار
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس :فيصل مكي
رقم املعاملة2007/1229 :
ط��ال��ب التنفيذ :محمود الكعكي وكيله
االستاذ :علي جزيني
املنفذ عليه :حسان أبو الجود
ال �س �ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذي وق �ي �م��ة ال ��دي ��ن :سند
دين بقيمة /33000/دوالر اميركي عدا
الفوائد والرسوم
العقار املحجوز :القسم  /6/من العقار
 /1978/رأس بيروت
تاريخ التنفيذ 2007/6/6 :تاريخ تبليغ
االنذار التنفيذي 2007/7/31
ت � ��اري � ��خ ق� � � ��رار ال � �ح � �ج� ��ز2007/6/19 :
ت��اري��خ ت�س�ج�ي�ل��ه ف��ي ال �س �ج��ل العقاري
2008/4/30
ت � � ��اري � � ��خ م � �ح � �ض� ��ر وص� � � � ��ف ال � � �ع � � �ق� � ��ار :
 2008/4/24تاريخ تسجيله في السجل
اليومي 2008/4/30
ب� �ي ��ان ال� �ع� �ق ��ار امل� �ح� �ج ��وز ومشتمالته:
الحصة االرث�ي��ة االيلة للمنفذ عليه عن
م��ورث��ه ع�ب��د ال��رح�م��ن اح �م��د ال�س�ي��د أبو
ال �ج��ود ف��ي ال�ق�س��م رق ��م  /6/م��ن العقار
 /1978/رأس ب �ي��روت وه ��و م��ؤل��ف من
مدخل وصالونني وط�ع��ام وث�لاث غرف
ومطبخ وممرين وموزع وثالثة حمامات
وخمس شرفات وزهور ،الطابق الثاني
والبالغة  /381.81/سهم
مساحة القسم184 :م2
حدود العقار 1978 :رأس بيروت الغرب:
ال �ع �ق��ار رق ��م  2009ال� �ش ��رق :ال �ع �ق��ار رقم
 1980و 1981الشمال :العقار رق��م 1983
و 1981و 574الجنوب :العقار رقم 1980
و2175
قيمة التخمني :بالنسبة لحصة املنفذ
عليه /40982/د.أ.
بدل الطرح/24.589/ :د.أ.
م��وع��د امل��زاي��دة وم�ك��ان�ه��ا اج��رائ �ه��ا :يوم
االرب� �ع ��اء ال ��واق ��ع ف �ي��ه  2010/5/26في
م �ك �ت��ب رئ� �ي ��س دائ � � ��رة ال �ت �ن �ف �ي��ذ بتمام
ال�س��اع��ة ال��واح��دة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ف��ي قصر
العدل في بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االولى االسهم اآليلة للمنفذ عليه
املذكور اعاله
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا ألحكام
امل � � ��واد  973و 978و 983م ��ن االصول
امل��دن �ي��ة ان ي � ��ودع ب��اس��م رئ �ي��س دائرة
تنفيذ ب �ي��روت ق�ب��ل امل �ب��اش��رة باملزايدة
لدى صندوق الخزينة او احد املصارف
امل �ق �ب��ول��ة م �ب �ل �غ��ًا م� ��وازي� ��ًا ل �ب ��دل الطرح
او ي �ق��دم ك �ف��ال��ة م �ص��رف �ي��ة ت �ض �م��ن هذا
املبلغ وعليه اتخاذ مقام مختار له في
نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او
ل��م يسبق ل��ه ان ع�ين مقامًا مختارًا فيه
واال ع��د ق�ل��م ال��دائ��رة م�ق��ام��ًا م�خ�ت��ارًا له،
وع�ل�ي��ه ف��ي خ�ل�ال ث�لاث��ة اي ��ام م��ن تاريخ
ص��دور ق��رار االح��ال��ة اي ��داع ك��ام��ل الثمن
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
ط��ائ �ل��ة اع � ��ادة امل� ��زاي� ��دة ب ��زي ��ادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد م��ن ال��زي��ادة وع�ل�ي��ه ك��ذل��ك دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
دالل � ��ة خ �م �س��ة ب��امل��اي��ة م ��ن دون حاجة
النذار او طلب وذلك خالل عشرين يومًا
من تاريخ صدور القرار باالحالة للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت:
حسني عاكوم
خالصة حكم
ص ��ادر ع��ن محكمة ال�ج�ن��اي��ات ف��ي جبل

►

لبنان بالصورة الغيابية.
ل� �ق ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة بتاريخ
 2010/4/8ع �ل ��ى امل �ت �ه ��م خ �ض ��ر علي
س� � �ع � ��دون زع� �ي� �ت ��ر  /س� �ج ��ل  43روس
جنسيته لبناني وال��دت��ه ف��اط�م��ة عمره
 1977اوقف غيابيًا بتاريخ 2008/7/24
بالعقوبة التالية مؤبد  50 +مليون ليرة
ونشر الحكم
وف � �ق� ��ًا ل � �ل � �م ��واد  121/125م � ��ن قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وق � ��ررت اس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق املدنية
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره .هائل الحاج شحاده
في 2010/4/8
الرئيس الخوري
التكليف 555
خالصة حكم
ص ��ادر ع��ن محكمة ال�ج�ن��اي��ات ف��ي جبل
لبنان بالصورة الغيابية.
ل� �ق ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة بتاريخ
 2010/4/13ع�ل��ى امل�ت�ه��م ال �ف��رد الفريد
م �ع��رك��ش /س �ج��ل  545غ��زي��ر جنسيته
ل �ب �ن ��ان ��ي م� �ح ��ل اق ��ام � �ت ��ه ع �ي��ن الرمانة
ش��ارع ودي��ع نعيم وال��دت��ه محبة عمره
 1967اوق � ��ف ب �ت��اري��خ  08/7/11حتى
 2009/7/25ب��ال �ع �ق��وب��ة ال �ت��ال �ي��ة اربع
سنوات ونشر الحكم
وفقًا للمواد  507من قانون العقوبات.
الرت �ك��اب��ه ج �ن��اي��ة ف �ع��ل م �ن��اف للحشمة
واغتصاب
وق � ��ررت اس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق املدنية
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره .هائل الحاج شحاده
في 2010/4/13
الرئيس الخوري
التكليف 555
إعالن
ت�ع�ل��ن ش��رك��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان الشمالي
املغفلة ـــــ القاديشا عن استدراج للعروض
ل�ش��راء  60ق��اط��ع تلقائي  320×4امبير،
وذل��ك وف�ق��ًا لدفتر ال �ش��روط ال��ذي يمكن
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ن�س�خ��ة ع�ن��ه ل �ق��اء مبلغ
مئتي الف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
م��ن ق�س��م ال �ش��راء ف��ي امل�ص�ل�ح��ة االدارية
في مركز الشركة في البحصاص ما بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
ت� �ق ��دم ال � �ع � ��روض ف� ��ي ام� ��ان� ��ة ال� �س ��ر في
القاديشا ـــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
ال��واق��ع فيه  2ح��زي��ران  2010الساعة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 559
إعالن
ت�ع�ل��ن ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ب ��ان م�ه�ل��ة تقديم
ال�ع��روض ل�ش��راء اط ��ارات ل��زوم سيارات
وآل �ي ��ات امل��ؤس �س��ة ،م��وض��وع استدراج
ال � � �ع� � ��روض رق � � ��م ث4د 2940/تاريخ
 ،2010/3/22قد مددت لغاية يوم السبت
 2010/6/5عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور اع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
نسخة م��ن دف�ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
ال��دي��وان ـــــ ام��ان��ة ال�س��ر ـــــ ال�ط��اب��ق  12ـــــ
مبنى كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر وذلك
لقاء مبلغ قدره /150 000/ل.ل.
ع�ل�م��ًا ب��أن ال �ع��روض ال �ت��ي س�ب��ق وتقدم

عندك !!!

ب �ه��ا ب �ع��ض امل � ��وردي � ��ن ال ت� � ��زال سارية
امل� � �ف� � �ع � ��ول وم � � � ��ن امل� � �م� � �ك � ��ن ف � � ��ي مطلق
االح� ��وال ت�ق��دي��م ع ��روض ج��دي��دة افضل
للمؤسسة.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د ال ��ى ام ��ان ��ة سر
كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
بيروت في 2010/4/30
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس
ايلي سعاده
التكليف 571
خالصة حكم
ص ��ادر ع��ن محكمة ال�ج�ن��اي��ات ف��ي جبل
لبنان بالصورة الغيابية.
ل� �ق ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة بتاريخ
 2010/4/8ع �ل��ى امل �ت �ه��م ح �س�ي�ن علي
ناصيف/سجل  2وادي الزين جنسيته
ل �ب �ن��ان��ي م� �ح ��ل اق ��ام� �ت ��ه ط ��ري ��ق املطار
مقابل االل��دورادو والدته خديجة عمره
 1984اوق��ف غيابيًا بتاريخ 2009/3/7
بالعقوبة التالية مؤبد  50+مليون ليرة
ونشر الحكم وفقًا للمواد 126/125من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وق � ��ررت اس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق املدنية
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره .هائل الحاج شحاده
في 2010/4/8
الرئيس هنري الخوري
التكليف 555
إعالن
عاليه
في
العقاري
من أمانة السجل
ً
طلب خالد عادل نصر بصفته وكيال
ع��ن ان ��ور اح�م��د ن��اي��ف اب��و زي�ن��ه سندي
ملكية بدل ضائع عن حصة
املوكل في العقارين  1208 ،1210عينات
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
امني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن الى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا ـــــ جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
ال� ��ى امل �ش �ت��رك�ين ب �م �ي��اه ال � ��ري ف ��ي اطار
م� �ش ��روع ري ال �ق��اس �م �ي��ة ورأس العني
وم� � �ش � ��روع ري ص� �ي ��دا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ج ��زي ��ن انها
وضعت قيد التحصيل ج��داول التحقق
ع��ن ال�ع��ام  2010وت�ط�ل��ب م��ن املشتركني
الكرام الذين لم يسددوا بدل اشتراكاتهم
امل � �ب� ��ادرة ف � ��ورًا ال� ��ى م��رك��ز ال �ج �ب��اي��ة في
صيدا ومكاتب املصلحة في القاسمية
ولبعا لدفع ما يتوجب عليهم في مهلة
اقصاها  2010/6/30علمًا بأنه اعتبارًا
م� ��ن  2010/7/1ي �ت ��وج ��ب ع� ��ن املبالغ
املستحقة وغ�ي��ر م�س��ددة غ��رام��ة تأخير
مقدارها  %2عن ًكل شهر ويعتبر كسر
الشهر شهرًا كامال.
كما ت�ن��ذر االدارة املشتركني املتخلفني
ع��ن دف��ع اش�ت��راك��ات�ه��م املستحقة لغاية
 2009/12/31امل�ب��ادرة ف��ورًا ال��ى دف��ع ما
يترتب عليهم واال ستضطر آسفة الى
م�لاح �ق �ت �ه��م ت �ب �ع��ًا ل �ل �ق��وان�ين واالنظمة
امل� ��رع � �ي� ��ة االج � � � � ��راء ل �ت �ح �ص �ي��ل املبالغ
املستحقة عليهم وكذلك قطع املياه عن
اشتراكاتهم.
املدير العام بالتكليف
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املهندس علي عبود
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