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◄

وفيات

مبوب
►

باسمه تعالى
انتقل إلى رحمة الله تعالى الفقيد الغالي
السيد مالك مهدي األمني
(أبو أنس)
ع�ض��و ال �ق �ي��ادة ال�ق��وم�ي��ة ال �س��اب��ق ل�ح��زب
البعث العربي االشتراكي
أرملته سحراء أمني صباغ
أوالده :أنس ،زوجته فاتن مخزوم
عبير ،زوجة معن األمني
مهدي ،زوجته ريما منصور
شقيقاه :املرحومان هاشم وفؤاد
ش�ق�ي�ق��ات��ه :ال �ح��اج��ة ب ��در ،أرم �ل��ة امل��رح��وم
السيد محمد األمني
ال �ح��اج��ة ف��اط �م��ة ،أرم �ل��ة امل ��رح ��وم ال�س�ي��د
أحمد األمني
نهلة ،أرملة املرحوم عبد املجيد جابر
فريدة ،زوجة السيد عبد الحسن األمني
ال �ح��اج��ة ن � ��دوى ،أرم �ل ��ة امل ��رح ��وم ال�س�ي��د
محمود األمني
ال �ح��اج��ة زي �ن ��ب ،زوج� ��ة األس� �ت ��اذ ص�لاح
الخليل
أشقاء زوجته :عبد الحميد وعبد املجيد
صباغ وهند أرملة املرحوم كاظم العلي
ي ��وارى ف��ي ث��رى ج�ب��ان��ة ب�ل��دت��ه ال�ص��وان��ة
ال � �ي� ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء  2012/1/10ال �س��اع��ة
الثالثة عصرًا.
اآلس �ف ��ون :آل األم�ي�ن وآل ص �ب��اغ وع�م��وم
أهالي الصوانة وشقرا.

ذكرى أسبوع
ت �ص��ادف ال �ي��وم ال �ث�لاث��اء ال��واق��ع ف�ي��ه 10
ك��ان��ون الثاني  2012م .امل��واف��ق  16صفر
 1433ه �ـ .ذك��رى م��رور أس�ب��وع على وف��اة
فقيدنا الغالي املرحوم
ناصيف محمد مصطفى رشيد شحرور
ولداه :محمد ،رائد
أش � �ق ��اؤه :ال� �ح ��اج ع� �م ��اد ،ص �ل��اح ،ط ��ارق،
املهندس مصطفى
صهره :يوسف املختار
وب�ه��ذه املناسبة ستتلى آي��ات م��ن الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة
في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا
وذل��ك في مجمع املرحوم الحاج إبراهيم
برجاوي ـــــ بئر حسن.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس� � �ف � ��ون :آل ش � �ح ��رور وع � �م ��وم أه��ال��ي
هونني وساحل املنت الجنوبي.

◄

مبوب

الثالثاء  10كانون الثاني  2012العدد 1605

►

مفقود
ُ
ف� �ق ��د ج� � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م م �ح �م��د ج�م�ي��ل
جزيني ،لبناني الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/099496
ُ
فقد ج��واز سفر باسم علي عباس رب��اح،
ل�ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة .ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/111056
ُ
فقد ج��واز سفر باسم مريم حسني حرب
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/373660

مطلوب
م �ط �ل��وب م �س��ؤول م�ب�ي�ع��ات ل��دي��ه خ �ب��رة،
ال�ع�م��ر ب�ين  25و 35س�ن��ة ،وس�ي�ل��ة النقل
ضرورية 03/259904
ي�ع�ل��ن مستشفى ب�ه�م��ن ع��ن ح��اج�ت��ه إل��ى
طبيب أشعة في دائرة األشعة مع خبرة ال
تقل عن ثالث سنوات للعمل بدوام كامل
على الراغبني التقدم بطلباتهم لدى دائرة
اإلدارة الطبية
للمراجعة االتصال على الرقم 01/544000
مقسم 2362

للبيع
أرض ص �ن��اع �ي��ة ف �ئ��ة اول � ��ى ال �ش��وي �ف��ات،
مساحة 3415م ،2ت76/957616 :
أرض صناعية فئة اولى عني سعادة ـ نهر
املوت ،مساحة 1891مترًا م.2
ت76/957616 :

◄
إعالن بيع باملعاملة 2011/1080
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
 2012/1/20ال �س ��اع ��ة ال � ��واح � ��دة ظ �ه �رًا
س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه ج��رج��س ك ��رم مقلد
م��ارك��ة س�ي��ات  IBIZAم��ودي��ل  2010رقم
ً
/411523/ج ال �خ �ص��وص �ي��ة ت�ح�ص�ي�لا
لدين طالب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وك �ي �ل��ه امل �ح��ام��ي رام� ��ي ب��اس�ي��ل
البالغ  $/15648/عدا اللواحق واملخمنة
ب �م �ب �ل��غ  $/7150/وامل � �ط ��روح ��ة ب�س�ع��ر
 $/5700/أو ما يعادله بالعملة الوطنية
وان رس ��وم امل�ي�ك��ان�ي��ك ق��د بلغت ح��وال��ي
/525.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل � ��ى م� � ��رأب امل � � ��دور ف ��ي ب �ي��روت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا م �ص �ح��وب��ًا ب��ال �ث �م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2011/370
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
 2012/1/20الساعة الثانية عشرة ظهرًا
سيارة املنفذ عليها كاتيا سميح خطار
ماركة نيسان  TIIDAموديل  2009رقم
ً
/430168/ج ال �خ �ص��وص �ي��ة ت�ح�ص�ي�لا
لدين طالب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وك �ي �ل��ه امل �ح��ام��ي رام� ��ي ب��اس�ي��ل
البالغ  $/19344/عدا اللواحق واملخمنة
ب �م �ب �ل��غ  $/1500/وامل � �ط ��روح ��ة ب�س�ع��ر
 $/1200/أو ما يعادله بالعملة الوطنية
وان رس ��وم امل�ي�ك��ان�ي��ك ق��د بلغت ح��وال��ي
/823.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل � ��ى م� � ��رأب امل � � ��دور ف ��ي ب �ي��روت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا م �ص �ح��وب��ًا ب��ال �ث �م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2010/976
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
 2012/1/23ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة والنصف
ب�ع��د ال�ظ�ه��ر س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه عصام
محمد عيتاني ماركة شيري SQR7080
م � � ��ودي � � ��ل  2009رق� � � � ��م /390216/ج
ً
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن ط��ال��ب
التنفيذ بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي رامي باسيل البالغ $/13000/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/2960/
واملطروحة بسعر  $/2350/أو ما يعادله
بالعملة الوطنية وان رسوم امليكانيك قد
بلغت حوالي /870.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل � ��ى م� � ��رأب امل � � ��دور ف ��ي ب �ي��روت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا م �ص �ح��وب��ًا ب��ال �ث �م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
بالغ رقم ٢/13
ت �ع �ل ��ن امل� ��دي� ��ري� ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار
وصيانة املواصالت السلكية والالسلكية
في وزارة االتصاالت بأنها وضعت قيد
ال�ت�ح�ص�ي��ل اع �ت �ب��ارًا م ��ن 2012/01/16
الكشوفات التالية:
ك � �ش� ��وف� ��ات ف� ��وات � �ي� ��ر ال � �ه� ��ات� ��ف ال� �ث ��اب ��ت
وال �ت �ل �ك��س ع ��ن ش �ه��ر ك ��ان ��ون األول ع��ام
2011
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ك� �ش ��وف ��ات ال �ف ��وات �ي ��ر
املتأخرة غير املسددة .ولقد حددت مهلة
أق �ص��اه��ا  2012/02/١٤ل �ت �س��دي��د ه��ذه
الكشوفات.
وت ��ذك ��ر امل �ش �ت��رك�ي�ن ال � �ك� ��رام ب��ال �ت��داب �ي��ر
التالية:
في حال التخلف:
١ـــــ تقطع خ�ط��وط املشتركني املتخلفني

إعالنات رسمية

ع��ن ال��دف��ع ب��ات �ج��اه واح� ��د «ل�لاس�ت�ق�ب��ال
فقط» اعتبارًا من تاريخ 2012/02/١٥
٢ـــــ تقطع خ�ط��وط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2012/03/01وت �س �ت��وف��ى ال �غ��رام��ة عن
إعادة وصل الخط (  ١١٫٠٠٠ل.ل) .اعتبارًا
من هذا التاريخ.
٣ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ت�ل�غ��ى اش�ت��راك��ات�ه��م ب �ص��ورة مؤقتة
بعد م��رور شهر واح��د على تاريخ قطع
االش � �ت � ��راك اع� �ت� �ب ��ارًا م ��ن 2012/04/02
وي �ع��اد وص �ل��ه ب �ع��د ت �س��دي��د امل �ت��أخ��رات
املستحقة إضافة إل��ى رس��م إع��ادة وصل
الخط.
( ١١٫٠٠٠ل.ل ).وذلك حتى تاريخ اإللغاء
النهائي (.)2012/06 /0١
٤ـــــ تلغى اش�ت��راك��ات�ه��م ب �ص��ورة نهائية
ب�ع��د م ��رور ش�ه��ري��ن ع�ل��ى ت��اري��خ اإلل�غ��اء
املؤقت اعتبارًا من تاريخ 2012/06/01
وت�س�ت��وف��ى غ��رام��ة ق��دره��ا ( )%2شهريًا
وت � � �ح� � ��رر األرق � � � � � � ��ام امل� � �ل� � �غ � ��اة وت� �ح� �ص ��ل
امل �ت��أخ��رات ب��ال�ط��رق ال�ق��ان��ون�ي��ة امل�ع�م��ول
ب�ه��ا اس �ت �ن��ادًا إل ��ى امل� ��ادة  ٤٥م��ن ق��ان��ون
املحاسبة العمومية.
٥ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ي� �ح ��رم امل� �ش� �ت ��رك امل �ل �غ��ى رق� �م ��ه م��ن
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
م�لاح�ظ��ة :أ ـــــ تقطع خ�ط��وط املشتركني
املتخلفني ع��ن دف��ع ف��ات��ورة ه��ات��ف شهر
تشرين الثاني ع��ام  2011باتجاه واحد
«ل�لاس�ت�ق�ب��ال ف �ق��ط» اع �ت �ب��ارًا م��ن ت��اري��خ
2012/01/16
ب ـــــ يمكن املشتركني امللغاة خطوطهم
ال��ذي��ن ل��م ي �س��ددوا ف��وات �ي��ره��م امل�ت��أخ��رة
امل� � �ب � ��ادرة إل � ��ى ت �ق �س �ي��ط امل � �ت ��أخ ��رات ف��ي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـــــ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على اشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـــــ ل��دى أي ص�ن��دوق م��ن صناديق قبض
الفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة األراضي اللبنانية.
ـــــ ل��دى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  ٢٫٠٠٠ل.ل .للفاتورة ال��واح��دة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـــــ مكاتب  :Libanpostمقابل  ١٫٠٠٠ل.ل.
ل �ل �ف��ات��ورة ال� ��واح� ��دة أو «ب �ك �ل �ف��ة ١٫٥٠٠
ل.ل .ل �ل �ف��ات��ورة ال ��واح ��دة ع�ب��ر االش �ت��راك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب �ه��ذه ال �خ��دم��ة ،ي�م�ك��ن االت �ص ��ال ب��ال��رق��م
 /٠١/٦٢٩٦٢٩مقسم .)٣٣٣
ـــــ مكاتب شركة ويسترن يونيون بكلفة
 ١٫٥٠٠ل.ل .للفاتورة الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
عبر االتصال على املجيب الصوتي رقم
 ١٥١٥أو عبر صفحات اإلنترنت الخاصة
ب��ال��وزارة ( )Mpt gov.lbوهيئة أوجيرو
()Ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني بأحكام املرسوم رقم
( ٩٣/٤٥٦٥امل��ادة الثالثة منه) وتعديله
ب��امل��رس��وم  ١١٦٨٢ت��اري��خ ١٩٩٨/١/٣٠
ل� �ج� �ه ��ة ت � �ح� ��دي� ��د م� �ه� �ل ��ة أرب � � �ع � ��ة أش� �ه ��ر
ل�لاع �ت��راض ب�ع��د ان�ت�ه��اء امل�ه�ل��ة امل �ح��ددة
للدفع وامل��ذك��ورة أع�ل�اه ،ووج��وب تقديم
ط�ل��ب االع� �ت ��راض ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال�ه��ات�ف�ي��ة
التابع لها رقم املشترك.
ُي�ط�ل��ب م��ن امل�ش�ت��رك�ين ال �ك��رام ال�ت�ج��اوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  22كانون األول 2011
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت السلكية والالسلكية
د .عبد املنعم يوسف
إعالن
صدر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
واآلل �ي��ات ف��ي ب �ي��روت ب��رئ��اس��ة ال�ق��اض��ي
ج � � ��ورج أوغ � �س� ��ت ع �ط �ي��ه ق � � ��رار ب ��اب�ل�اغ
املنفذ عليه ف��ادي وفيق االت��ات بالطرق
ً
االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ع � �م�ل��ا ب� ��اح � �ك� ��ام امل � � ��ادة
 409اص� ��ول م �ح��اك �م��ات م��دن �ي��ة ،االن� ��ذار
االجرائي وطلب التنفيذ ومرفقاته وقرار
ال�ح�ج��ز ع�ل��ى ال �س �ي��ارة رق ��م /450967ج
ص ��ادر ب��امل�ع��ام�ل��ة رق��م  2011/54ت��اري��خ
 2011/1/11املقدمة من فرنسبنك ش.م.ل.

►

وكيله املحامي وسام كرم.
وع�ل�ي��ه ت��دع��وك��م ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
لتبلغ االوراق امل�ش��ار اليها خ�لال مهلة
ثالثة أسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال �ت ��اس �ع ��ة م� ��ن ي ��وم
الثالثاء الواقع فيه  2012/1/17السابع
ع� �ش ��ر م � ��ن ش� �ه ��ر ك � ��ان � ��ون ال � �ث ��ان� ��ي ع ��ام
 ،2012يجري مجلس الجنوب مناقصة
عمومية لتلزيم اش �غ��ال ت��أه�ي��ل ملعبي
ص��ور البلدي ـ ق�ض��اء :ص��ور ،وكفرجوز
ـ ق �ض��اء ال�ن�ب�ط�ي��ة ،ع�ل��ى اس ��اس التنزيل
املئوي.
ي�م�ك��ن للمتعهدين امل�ص�ن�ف�ين ب��ال��درج��ة
االول � � � � � ��ى الش � � �غ� � ��ال م� � �ب � ��ان وال � ��راغ� � �ب �ي��ن
ب��االش�ت��راك ف��ي ه��ذه املناقصة الحضور
ال� � ��ى االدارة اث� � �ن � ��اء ال � � � � ��دوام ال ��رس �م ��ي
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى امل �ل��ف ال�ك��ام��ل ل�لاش�غ��ال
ل��دى ق�ل��م امل�ص�ل�ح��ة ال�ف�ن�ي��ة ب�ع��د تسديد
ثمن امللف.
ت��رس��ل ال �ع��روض ب��ال�ب��ري��د امل �ض �م��ون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
ق�ل��م امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال �ج �ن��وب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن 69
إعالن
ت �ع �ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان أن م �ه �ل��ة ت�ق��دي��م
ال� �ع ��روض الس �ت �ئ �ج��ار م��رك��ز ل�ل�ص�ي��ان��ة
وامل � �ن ��اوب ��ة ف ��ي ب� �ل ��دة امل� �ن� �ي ��ة ،م��وض��وع
اس� � �ت � ��دراج ال � �ع� ��روض رق � ��م ث4د8001/
تاريخ  ،2011/9/15قد مددت لغاية يوم
ال�ج�م�ع��ة  2012/2/3ع�ن��د ن�ه��اي��ة ال ��دوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال �ع��روض امل��ذك��ور اع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
ن�س�خ��ة م��ن دف �ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
ال��دي��وان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /15 000/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 م�ط�ل��ق االح � ��وال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم ��ان ��ة سر
ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ـ ط��ري��ق ال�ن�ه��ر ـ ال�ط��اب��ق
« »12ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2012/1/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 35
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 ب� �ت ��اري ��خ
 2011/12/12ع �ل��ى امل �ت �ه��م ع �ل��ي حسن
املوسوي جنسيته لبناني محل اقامته
ح��ي ال�س�ل��م ق ��رب س�ن�ت��ر ال �ج��واد وال��دت��ه
فاطمة عمره  1989اوقف غيابيًا بتاريخ
 2009/12/11ب��ال�ع�ق��وب��ة ال�ت��ال�ي��ة عشر
سنوات ونشر الحكم
وف � �ق� ��ًا ل � �ل � �م� ��واد  201/548م � ��ن ق ��ان ��ون
العقوبات.
الرتكابه جناية محاولة قتل
وق� � ��ررت اس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره .هائل الحاج شحادة
في 2011/12/12
رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان
القاضي عبد الرحيم حمود
التكليف 42
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 ب� �ت ��اري ��خ
 2011/12/12على املتهم محمد جمال
ح��وري سجل  7اللبوة جنسيته لبناني

م �ح��ل اق��ام �ت��ه ح ��ي ال �س �ل��م ق ��رب م��درس��ة
الغزالي وال��دت��ه مريم عمره  1989اوقف
بتاريخ  2010/8/20حتى 2010/11/25
ب��ال�ع�ق��وب��ة ال�ت��ال�ي��ة ع�ش��ر س �ن��وات ونشر
الحكم
وف � �ق� ��ًا ل � �ل � �م� ��واد  201/548م � ��ن ق ��ان ��ون
العقوبات.
الرتكابه جناية محاولة قتل
وق� � ��ررت اس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره .هائل الحاج شحادة
في 2011/12/12
رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان
القاضي عبد الرحيم حمود
التكليف 42
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 ب� �ت ��اري ��خ
 2011/12/7ع �ل��ى امل �ت �ه��م ي��وس��ف عبد
اللطيف محناية جنسيته س��وري محل
اق��ام �ت��ه ال �ح�لان �ي��ة وال ��دت ��ه ح �ي��اة ع�م��ره
 1980اوق� ��ف ب �ت��اري��خ  2006/7/2حتى
 2006/12/13ب��ال �ع �ق��وب��ة م��ؤب��د ون�ش��ر
الحكم
وفقًا للمواد  640/639و 569من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة
وق� � ��ررت اس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره .هائل الحاج شحادة
في 2011/12/7
رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان
القاضي عبد الرحيم حمود
التكليف 42
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 ب� �ت ��اري ��خ
 2011/11/30على املتهم اح�م��د محمد
محمود عبدو يونس جنسيته مصري
والدته هاجر عمره  1977اوق��ف بتاريخ
 2008/7/3حتى  2010/2/16بالعقوبة
التالية مؤبد ونشر الحكم
وف � �ق� ��ًا ل � �ل � �م� ��واد  640/639م � ��ن ق ��ان ��ون
العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة وسلب
وق� � ��ررت اس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره .هائل الحاج شحادة
في 2011/11/30
رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان
القاضي عبد الرحيم حمود
التكليف 42
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 ب� �ت ��اري ��خ
 2011/12/7على املتهم م��اري��و كوستا
سمعان سمعان سجل  3356األشرفية
جنسيته ل�ب�ن��ان��ي وال��دت��ه ل��وس��ي عمره
 1952اوق��ف غيابيًا بتاريخ 2005/4/6
ب��ال�ع�ق��وب��ة ال�ت��ال�ي��ة س�ب��ع س �ن��وات ونشر
الحكم
وفقًا للمواد  689من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية افالس احتيالي
وق� � ��ررت اس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره .هائل الحاج شحادة
في 2011/12/7
رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان
القاضي عبد الرحيم حمود
التكليف 42
إعالن
املوضوع :دعوة لالشتراك في استدراج
ع � � ��روض ت� �ل ��زي ��م م� �ط� �ب ��وع ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة
وقرطاسية
املرجع :للمحاكم الشرعية الجعفرية
ندعوكم لالشتراك باستدراج العروض
ال� �ع ��ائ ��د ل �ت �ل��زي��م م� �ط� �ب ��وع ��ات م�خ�ت�ل�ف��ة
وق ��رط ��اس� �ي ��ة ل� � ��زوم امل� �ح ��اك ��م ال �ش��رع �ي��ة
الجعفرية .وفي حال رغبتكم بذلك عليكم

