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ماكي زوجة كلود مرقص
بيتي زوجة مناف الحمد وعائلتها
أورسوال أرملة املرحوم الدكتور نازاريت
كوتشريان
ليا زوجة جو األشقر وعائلتها
إيما مرقص كريسو وأوالدها
كلود زوجة ليو إيساكوف وعائلتها
جورج شاهينيان وعائلته
أزت �غ �ي��ك أرم �ل��ة ف��ارت �ك �ي��س خشادوريان
وعائلتها
أدرينه زوجة مايك بيكر
وعموم عائالت :شاهينيان ،كوتشريان،
م� ��رق ��ص ،ال� �ح� �م ��د ،األش � �ق� ��ر ،إيساكوف،
خشادوريان ،بيكر ،بيلوريان وأنسباؤهم
في لبنان واملهجر ينعون إليكم فقيدتهم
الغالية املأسوف عليها املرحومة
ليوني شاهينيان
أرملة املرحوم الدكتور
قره بت كوتشريان
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ال �ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء  22منه
اب �ت � ً
�داء م��ن ال�س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة قبل
ً
الظهر حتى السادسة مساء في صالون
كنيسة م��ار ن�ي�ش��ان ل�لأرم��ن األرثوذكس
في زقاق البالط قرب السرايا الحكومية.

انتقل الى رحمة الله تعالى املرحوم
الحاج محمود حسني عواضة
أبو حسني
أوالده :ال� �ح ��اج ح� �س�ي�ن ،ال� �ح ��اج حسام
والحاج محمد
وملناسبة م��رور ث�لاث��ة أي��ام على رحيله،
سيعقد م�ج�ل��س ف��ات�ح��ة وع ��زاء ن�ه��ار غد
األربعاء الساعة الثالثة والنصف عصرًا
في حسينية بلدته شقرا.
اآلسفون :آل عواضة وعموم أهالي شقرا.

بمزيد من الرضى والتسليم ملشيئة الله
تعالى ننعى اليكم وفاة فقيدتنا الغالية
املرحومة
هادية مصطفى كريدية
زوجة :االستاذ خير الله نعيم قبيسي
أوالدها :هيثم وحسن ورامي
شقيقها :سمير
ّ
عماها :كمال واملرحوم انيس
اخوالها :ايلي واملرحومان جون وميشال
اصهرتها :السفير خير العريدي ومحمد
رع� � ��د وامل� � ��رح� � ��وم س �ع �ي��د ع� �ب ��د الرحمن
دمشقية
تقبل التعازي اليوم الثالثاء  22آذار في
حسينية فاطمة الزهراء في منطقة زقاق
ال �ب�لاط م��ن ال�س��اع��ة ال�ث��ال�ث��ة ع�ص�رًا حتى
ً
مساء للرجال والنساء.
الخامسة
اآلس� � �ف � ��ون :آل ق �ب �ي �س��ي ،ك ��ري ��دي ��ة ،رعد،
دم � �ش � �ق � �ي� ��ة ،ع � � � � � ��واد ،ال � � �ع� � ��ري� � ��دي ،عنبر
وأنسباؤهم.

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم:
الحاج حسني الحاج أحمد عكوش
أوالده :األستاذ علي (ممثل دول��ة رئيس
مجلس ال �ن��واب نبيه ب��ري ف��ي أفريقيا)،
ال��دك �ت��ور ح �س��ن ،األس �ت ��اذ ع � ��ادل ،الحاج
أحمد واألستاذ حسان
ُيدفن اليوم الثالثاء الواقع فيه  22آذار في
جبانة بلدته ال�خ��راي��ب ال�س��اع��ة الحادية
عشرة قبل الظهر.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ف��ي م �ن��زل��ه ف��ي الخرايب
طيلة أيام األسبوع.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسفون :آل عكوش ،آل ترحيني وعموم
أهالي الخرايب.

انتقلت الى رحمته تعالى
الحاجة أميرة سعد
والدة نائب االمني لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم
س �ت��وارى ف��ي ال �ث��رى ال �ي��وم ع�ن��د الساعة
الثانية من بعد الظهر في جبانة روضة
الشهيدين

◄ مبوب

◄ إعالنات رسمية

►

مطلوب
Catering company is searching for the
following job vacancies in Lebanon
Catering manager /
Asst catering manager
Dietician
Quality control
Store keeper
Waiter
Head chef / Sous chef
Pastry chef
Chef de partie Hot & Cold
Delivery
Send CV recruitment@usmholding.com
or call us on 961 1 491777

ش��رك��ة ت�ج��اري��ة ك �ب��رى ت�ط�ل��ب م��وظ�ف��ًا مع
خ �ب��رة ف��ي م �ج��ال ب�ي��ع األج �ه��زة الخلوية
ض �م��ن ب � �ي� ��روت ،دوام ل �ي �ل��ي م ��ن  12ـ �ـ �ـ 8
ص�ب��اح��ًا .ل�لات�ص��ال م��ن  10ـ�ـ�ـ  4ب .ظ .هـ:
.03/600813
شركة تجارية كبرى تطلب موظفني مع
خ �ب��رة ف��ي م �ج��ال ب�ي��ع األج �ه��زة الخلوية
ض �م��ن ب � �ي ��روت ،دوام م ��ن  8ـ �ـ �ـ  5و 4ـ �ـ �ـ 1
صباحًا.
االتصال من  10ـــ  4ب .ظ .هـ.03/600813 :

للبيع
شقة للبيع 2 ،نوم 2 ،صالون ،سفرة ،ط ،1
 300متر ــــــ املاريوت
 2موقف ،سعر 820000$
03/699440
مطلوب مدقق لغة عربية ومترجم اتصال
71/505958
FD261@CANTAB.NET
A leading Paper Trading Offshore‚ based
in Jiyeh is currently hiring:
1- Logistic officer : to follow up on
shipments from POL to POD
‚- Excellent knowledge in sea shipment
freight terms and documents
‚- In contact with shipping companies
agencies and forwarders
-Min 3 years of exp in a similar
position
2-Receivables accountant : to follow up
clients’ account with BA in accounting
- Min 3 years of exp
3- Senior accountant : to study L/C
export documents with BA in
accounting or finance
- Min 3 years of exp in a similar
position
Send CV to : 01/841302

مفقود
فقد جواز سفر وبطاقة هوية
وأغراض وأوراق خاصة ومبلغ من املال
ب��اس��م ال�س�ي��دة ن�ج��وى ف ��ارس القصيفي،
ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ال � �ج � �ن � �س � �ي� ��ة .ال � � ��رج � � ��اء ّ
ممن
ي�ج��ده��ا االت �ص ��ال ع �ل��ى 03/381548 :أو
03/420432
ف� �ق ��د ج� � � ��واز س� �ف ��ر ب� ��اس� ��م ح� �س ��ن أحمد
ال��زه��ران ،لبناني الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/955074

www.josephsamaha.or g

اعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
ّ
وش
الى املنفذ عليه عبد الله نجيب مر ً
م��ن ج��رج��وع وم�ج�ه��ول اإلق��ام��ة ،وعمال
ب��أح �ك��ام امل � ��ادة  409أ.م.م .ت�ن�ب�ئ��ك هذه
الدائرة أن لديها في املعاملة التنفيذية
رق ��م  2011/44وامل �ت �ك��ون��ة ب�ي�ن طالبي
التنفيذ مصطفى حمدان ورفاقه واملنفذ
بوجهه عبد ال�ل��ه نجيب م � ّ�روش إنذارًا
تنفيذيًا بموضوع اي��داع ال��دائ��رة مبلغ
م��اي�ت�ين وخ�م�س�ين ال��ف ل�ي��رة ه��و عبارة
عن دين مترتب للمنفذ عليه من ضمنه
ال�ف��وائ��د ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ت��اري��خ ت�ق��دي��م هذه
امل�ع��ام�ل��ة ورف ��ع اش ��ارة ال�ت��أم�ين املتعلق
باملبلغ امل��ذك��ور ع��ن صحائف العقارات
 536و 2396و 2397و 481و 1040من
منطقة جرجوع العقارية وعليه تدعوك
هذه الدائرة الى الحضور اليها شخصيًا
او بواسطة وكيل قانوني لتسلم االنذار
ومرفقاته واال اعتبرت مبلغًا بانقضاء
ع�ش��ري��ن ي��وم��ًا ع�ل��ى ال�ن�ش��ر اض��اف��ة الى
مهلة االن��ذار حيث سيصار ً بعدها الى
متابعة التنفيذ بحقك اصوال.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن
املوضوع :تبليغ فقرة حكمية
املرجع :محكمة جزاء كسروان
ب �ت��اري��خ  2009/5/19ص� ��در ح �ك��م عن
محكمة ج��زاء كسروان برقم 2009/134
قضى ب��ادان��ة امل��دع��ى عليه ب�ي��ار ادمون
ع�ط��ا ًل�ل��ه وال��دت��ه ج� ��وزف �ي�ن 1970/املقيم
اص�لا في جبيل بملكه ،واملجهول محل
االقامة حاليًا بجرم امل��ادة  666عقوبات
وال��زام��ه ب��دف��ع قيمة ال�ش�ي�ك��ات الخمس
البالغة تسعة آالف وخمسماية وخمسًا
وع �ش��ري��ن دوالرًا أم �ي��رك �ي��ًا اض ��اف ��ة الى
مبلغ خمسة ماليني ليرة لبنانية كعطل
وض��رر للمدعي ان�ط��وان بشارة عطالله
وتدريكه الرسوم.
م �ه �ل��ة االع � �ت � ��راض ع� �ش ��رة اي� � ��ام ومهلة
االس� �ت� �ئ� �ن ��اف خ �م �س��ة ع �ش��ر ي ��وم ��ًا بعد
النشر.
جونية في 2011/3/17
سيدي ناكوزي
إعالن
ص ��ادر ع��ن م�ح�ك�م��ة ط��راب �ل��س الشرعية
السنية
(غرفة القاضي الشيخ غالب األيوبي)
ال��ى امل��دع��ى عليه مجهول امل �ق��ام :زكريا
ش� �غ ��ري ،ي �ق �ت �ض��ي ح� �ض ��ورك ال � ��ى هذه
املحكمة ي��وم الخميس في 2011/4/14
ال �ث��ام �ن��ة ص �ب��اح��ًا ،ف��ي ال ��دع ��وى املقامة
بوجهك م��ن املدعية رهجه ع��واد بمادة
تفريق للغيبه ،رق��م أس��اس ،2011/470
فعليك ال�ح�ض��ور ف��ي امل��وع��د امل �ح��دد ،أو
تحديد مكان اقامة ضمن نطاق املحكمة،
واال ي �ج��ري ب �ح �ق��ك االي� �ج ��اب الشرعي
والقانوني.
طرابلس في 2011/3/21
رئيس قلم محكمة طرابلس الشرعية
السنية
الشيخ غسان كنعان
اعالن
ص ��ادر ع��ن ام��ان��ة ال�س�ج��ل ال �ع �ق��اري في
جونية
طلب ج��واد اميل معوض بصفته وكيل
ك� ��ل م� ��ن س �ي �ل�ي�ن وك� ��اري� ��ن اغناطيوس
معوض س�ن��دات تمليك ب��دل ع��ن ضائع
في العقار رقم  667القسم  36من منطقة
ذوق مكايل العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في جونية
طاني عنتر
إعالن
ت�ع�ل��ن ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ب ��أن م�ه�ل��ة تقديم
العروض العائد لشراء خمس ضواغط
ه ��واء ل ��زوم ب�ع��ض امل�ح�ط��ات الرئيسية،
م � ��وض � ��وع اس� � � �ت � � ��دراج ال � � �ع� � ��روض رقم

►

ث4د 13368/ت��اري��خ  ،2010/12/27قد
مددت لغاية يوم السبت  2011/4/9عند
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
الديوان ـــــ امانة السر ـــــ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223م�ب�ن��ى ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ طريق
النهر وذل��ك لقاء مبلغ ق��دره /10 000/
ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض امل��وردي��ن ال ت��زال س��اري��ة املفعول
وم��ن امل�م�ك��ن ف��ي مطلق االح� ��وال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
بيروت في 2011/3/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس ايلي سعاده
التكليف 416
إعالن بيع سيارة عدد 2011/37
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع باملزاد العلني الثالثاء 2011/4/5
الواحدة ظهرًا سيارة املنفذ عليه موريس
م ��ارون م��وس��ى م��ارك��ة م��رس�ي��دس C240
موديل ً 2001رقم /337146ج املحجوزة
تحصيال لدين الشركة الدولية للتمويل
ش.م.ل .وكيلتها املحامية ماري شهوان
البالغ  $/20061/عدا اللواحق واملخمنة
ب�م�ب�ل��غ  $/10328/وامل �ط��روح��ة بمبلغ
 $/8000/أو ما يعادله بالعملة الوطنية
ورس ��وم امليكانيك تبلغ /1.008.000/
ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى م��رأب الشركة في الكرنتينا
للسيارات مصحوبًا
خلف شركة AUDI
ً
بالثمن نقدًا أو شيكًا مقبوال و %5رسمًا
بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2010/127
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار ال�ث�لاث��اء في
 2011/4/5الساعة الثانية بعد الظهر
س � �ي ��ارة امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي �ه �م��ا ش �ي��ت حسني
ال ��دل� �ب ��ان ��ي ودي � �غ� ��ول ق � ��ره ب� ��ت كشيش
اوغليان م��ارك��ة  F J CRUISERموديل
 2007رق ��م /219085/ج الخصوصية

ً
ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ بنك
بيبلوس ش.م.ل .وكيله املحامي غسان
ك� ��رم ال �ب��ال��غ  $/41157/ع� ��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/21492/واملطروحة
بسعر  $/23000/أو ما يعادله بالعملة
الوطنية وإن رس��وم امليكانيك قد بلغت
حوالي /2.263.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل ��ى م� ��رأب م�ش�ي�ل��ح ف��ي بيروت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
رق� ��م ال � �ص� ��ادر 2011/227 :املوضوع:
تبليغ مجهول محل االقامة
في  2011/03/17املرجع :محكمة بيروت
الشرعية الجعفرية
ورق��ة دع��وة ص��ادرة عن محكمة بيروت
ال�ش��رع�ي��ة ال�ج�ع�ف��ري��ة م��وج�ه��ة ال ��ى علي
ص�ب�ح��ي اح �م��د ش �ح��ات��ه م �ج �ه��ول محل
االق ��ام ��ة ف��ي ال ��دع ��وى امل �ق��ام��ة ع�ل�ي��ك من
رب� ��اب ع �ل��ي ه �م��در ب �م��ادة اث �ب��ات طالق
اس ��اس  328ت�ع�ين م��وع��د الجلسة فيها
يوم االثنني في  2011/04/11فيقتضي
ح�ض��ورك او ارس��ال م��ن ينوب عنك الى
قلم املحكمة قبل موعد الجلسة الستالم
ن �س �خ��ة ع ��ن اس �ت �ح �ض��ار ال� ��دع� ��وى واال
اع�ت�ب��رت مبلغًا حسب االص ��ول ،وجرت
بحقك املعامالت القانونية وكل تبليغ لك
على لوحة االعالنات في املحكمة حتى
تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
علي الحاج
إعالن قضائي
ت��دع��و امل�ح�ك�م��ة االب �ت��دائ �ي��ة امل��دن �ي��ة في
ص�ي��دا ب��رئ��اس��ة ال�ق��اض��ي ج ��ورج مزهر
وع �ض��وي��ة ال �ق��اض �ي�ين أم� �يً ��رة شحرور
وع �ب��د ال �ق��ادر ال �ن �ق��وزي ك�ل�ا م��ن سمير
س �ل �ي��م خ �ل �ي��ل واح � �ل� ��ام م �ح �م��د خليل
واملجهولي محل االقامة للحضور الى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن اوراق
ال��دع��وى امل�ق��ام��ة م��ن ب�ل�ال خ�ل�ي��ل خليل
وامل �س �ج �ل��ة رق ��م  2011/766بموضوع
ازال� � � ��ة ش� �ي ��وع ع� �ل ��ى ال� �ع� �ق ��ار رق � ��م 349
م��ن م�ن�ط�ق��ة ال �ح��ري �ق��ة /م�ل�ي��خ ـ�ـ�ـ�ـ�ـ جزين
وات� �خ ��اذ م �ح��ل اق��ام��ة ب �ن �ط��اق املحكمة
والجواب خالل عشرين يومًا من تاريخ
النشر واال يتم ابالغكما بقية االوراق
وال� �ق ��رارات ب��اس�ت�ث�ن��اء ال�ح�ك��م النهائي
بواسطة التعليق على ل��وح��ة اعالنات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

تبليغ دعوة
الى السيدات والسادة التالية أسماؤهم:
املنطقة العقارية
عاريا

رقم العقار
1574

االسم
جميل مرشد العيراني ـــــ بالل حسن سالم ـــــ
ناديا الياس العيراني

عاريا

 1575ـــــ 1576

فؤاد غندور البجاني

عاريا

1576

ايلي توفيق العيراني

نبلغكم امل��رس��وم رق��م  5381ت��اري��خ  2010/11/18ال�ق��اض��ي بتصديق تخطيط طريق
داخلي في بلدة عاريا.
ً
وبناء عليه،
تدعوكم لجنة االستمالك للحضور الى مقرها في بناية املحامي جورج جبر ـــــ الطابق
الرابع ـــــ شارع بركات ـــــ متفرع من شارع بدارو ـــــ بيروت وذلك يوم السبت الواقع فيه
 2011/3/26الساعة العاشرة ،مصحوبني بوثائق الهوية وسندات التمليك وغيرها من
املستندات الالزمة وذلك لتقرير تعويض االستمالك وفقًا الحكام قانون االستمالك رقم
 91/58وتعديالته.
وي�ن�ب�غ��ي ع�ل�ي�ك��م اع�لام �ه��ا ع��ن اس �م��اء اص �ح��اب ال �ح �ق��وق ك��ال�ش��اغ�ل�ين واملستأجرين
واملستثمرين وتاريخ بدء إشغالهم ،وفقًا ألحكام امل��ادة  15من قانون االستمالك واال
أصبحتم مسؤولني ع��ن التعويض ال��ذي يستحق لهم وب�ح��ال ع��دم حضوركم تجرى
املعاملة غيابيًا وفقًا لألصول.
بيروت في 2011/3/17
عن رئيس لجنة االستمالك
منطقة جبل لبنان الجنوبية البدائية
املهندس نزار املوسوي
التكليف 420

