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◄ وفيات ►

◄ مبوب ►

أطباء مستشفى الساحل
ينعون زميلهم
الدكتور فاروق عواضة
س��ائ �ل�ين امل ��ول ��ى ان ي �ت �غ �م��ده ف ��ي فسيح
جناته ولعائلته الصبر والسلوان
اللجنة الطبية في مستشفى الساحل

خرج ولم يعد

بمزيد من األسى ننعى اليكم
وفاة املأسوف على شبابها املهندسة
سوسن بطرس رزق
زوجة الدكتور جورج انطون
تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة
 23و 24أيار  2013في صالون كنيسة مار
اليان رأس بعلبك
ولكم طول البقاء
رقد على رجاء القيامة
جان وديع عاصي
زوجته نهاد ادوار البستاني
أوالده ول � �ي � ��د زوج � � �ت � ��ه ه � � ��دى م �ب �ي��ض
وعائلتهما
كارول عاصي وعائلتها
مارييل زوج��ة الدكتور أن�ط��وان خنيصر
وعائلتهما
أش� �ق ��اؤه أوالد امل ��رح ��وم ش �ك��ري ع��اص��ي
وعائالتهم
امل ��رح ��وم ج � ��ورج زوج� �ت ��ه إل �ي��س م �ط��ران
وعائلتهما
إم �ي��ل ع��اص��ي وزوج �ت��ه م ��اري مجاعص
وعائلتهما
س�م�ي��رة زوج ��ة ال �ل��واء ج ��وزف مجاعص
وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
يحتفل بالصالة عن نفسه الساعة الثالثة
من بعد ظهر اليوم الخميس  23أيار في
ك�ن�ي�س��ة س �ي��دة االن �ت �ق��ال ل �ل��روم امللكيني
الكاثوليك في أتشيناك األشرفية.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ق �ب��ل ال ��دف ��ن ف ��ي ص��ال��ون
ال �ك �ن �ي �س��ة اب� � �ت � � ً
�داء م� ��ن ال� �ح ��ادي ��ة ع �ش��رة
ويومي الجمعة والسبت  24و 25الجاري
ف��ي ص��ال��ون كنيسة س �ي��دة االن �ت �ق��ال في
األشرفية اب�ت� ً
�داء من الحادية عشرة قبل
الظهر لغاية السادسة مساءً.

غ� ��ادرت ال�ع��ام�ل��ة ال�ب�ن�غ�لادش�ي��ة LAILA
 BEGUM BADAR UDDINم ��ن م�ن��زل
م�خ��دوم�ت�ه��ا خ��دي�ج��ة ج� ��ودات ق��ان�ص��وه.
الرجاء ّ
ممن يعرف عنها شيئًا االتصال
على الرقم.78/943173 :

في
املكتبات

خط
أحمر

ملناسبة مرور أسبوع على وفاة املأسوف
على شبابها املرحومة
سناء محمود سبيتي
حرم الحاج محمود علي بشير
(مدير بنك بيبلوس ــ فرع الغبيري)
ندعوكم إل��ى حضور االحتفال التأبيني
ال ��ذي س�ي�ق��ام ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،وذل ��ك في
ت� �م ��ام ال �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة وال �ن �ص ��ف م��ن
صباح يوم األحد الواقع فيه  26أيار 2013
في حسينية بلدتها كفرا.
ّ
ويتقبل آل الفقيدة التعازي يوم الجمعة
ال��واق��ع ف�ي��ه  24أي ��ار ال �ج��اري ف��ي مجمع
االمام شمس الدين _ شاتيال من الساعة
ً
الرابعة عصرًا وحتى السابعة
مساء.

اعالن
ص� ��ادر ع ��ن ام ��ان ��ة ال �س �ج��ل ال �ع �ق��اري في
جونية
ط�ل��ب ان �ط��وان ام �ي��ل ص�ع��ب س�ن��د تمليك
ب��دل عن ضائع في العقار رق��م  1107من
منطقة بقعاته عشقوت العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جونية
جويس عقل
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/6
امل�ن�ف��ذ :ال�ي��اس ع��واد وكيله امل�ح��ام��ي باز
جرجس
املنفذ عليها :أرزة عواد ـــــ توال
ال� �س� �ن ��د ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي :اس� �ت� �ن ��اب ��ة دائ � � ��رة
تنفيذ ط��راب�ل��س رق��م  2012/745ت��اري��خ
 2013/1/21ــــ
املنفذ بموجبها حكم ص��ادر عن الغرفة
االب�ت��دائ�ي��ة ف��ي ال�ش�م��ال ب��رق��م 2012/745
تاريخ 2013/1/21
تاريخ التنفيذ2012/9/20 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/1/16 :
تاريخ محضر الوصف2013/2/19 :
ت��اري��خ اب�ل�اغ م�ح�ض��ر ال��وص��ف م��ن ام�ين
السجل العقاري في الشمال2013/3/15 :
املطروح للبيع :العقار  /673/توال وهو
عبارة عن ارض بعل سليخ تزرع حبوب
ضمنها بعض اشجار توت وعنب وبناء
ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ق �ب��وي��ن ع �ق��د وب �ئ��ر ودرج
وغرفتني للسكن وفسحة سماوية.
مساحته  2380م2
ً
يحدده شماال  671ـــــ  672ـــــ  678ـــــ طريق
عام وشرقًا  671و 674وجنوبًا  674ـــــ 677
و 678وغربًا  678وطريق عام.
التخمني 142800 :د.أ.
بدل الطرح 142800 :د.أ.
م��وع��د امل ��زاي ��دة وم �ك��ان �ه��ا :ن �ه��ار االث�ن�ين
ال��واق��ع م��ن  2013/6/10ال�س��اع��ة الثانية
عشرة ظهرًا في قاعة محكمة البترون.
ع�ل��ى ال ��راغ ��ب ف��ي ال� �ش ��راء ،ان ي��دف��ع ب��دل

الطرح املقرر نقدًا ،أو عليه تقديم كفالة
واف �ي ��ة م ��ن امل� �ص ��ارف امل �ق �ب��ول��ة ك�ف��ال�ت�ه��ا
ق ��ان ��ون ��ًا ،أو ش �ي �ك��ًا م �ص��رف �ي��ًا ب��ال �ل �ي��رة
اللبنانية ،مسحوبًا على مصرف لبنان،
وعليه اتخاذ محل اقامة معروف ضمن
ن �ط��اق دائ � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ال �ب �ت ��رون ،واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له ،وان يدفع زيادة
على الثمن رسوم التسجيل والداللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء الضاهر
إعالن
تعلن بلدية سبعل عن حاجتها لتعيني
أمني صندوق وفقًا للشروط املحددة في
نظام ومالك موظفي البلدية.
شروط التوظيف:
 1ـــــ ان يكون لبنانيًا منذ أكثر من عشر
سنوات
 2ـــــ ان يكون ق��د أت��م العشرين م��ن عمره
ولم يتجاوز االربعني
 3ـــــ ان ي�ب��رز ش�ه��ادة م��ن اللجنة الطبية
ال��رس�م�ي��ة تثبت ان��ه سليم م��ن االم ��راض
والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء
الوظيفة
 4ـــــ ان ال يكون محكومًا بجناية أو جنحة
شائنة ومتمتعًا بحقوقه املدنية
 5ـــــ تعطى االولوية لحاملي الشهادات
على الراغبني التقدم بطلباتهم في مركز
ال�ب�ل��دي��ة ض�م��ن س��اع��ات ال� ��دوام الرسمي
اب� �ت � ً
�داء م��ن ت��اري��خ  2013/5/25وح�ت��ى
تاريخ  2013/6/10مزودين باملستندات
التالية:
 1ـــــ إخراج قيد فردي ال يتخطى تاريخه
ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب
 2ـــــ نسخة عن السجل العدلي ال يتخطى
ت��اري �خ��ه ث�لاث��ة أش �ه��ر م��ن ت��اري��خ تقديم
الطلب
 3ـــــ نسخة مصدقة عن الشهادة العلمية
ال ي�ت�خ�ط��ى ت��اري �خ �ه��ا ث�ل�اث��ة أش �ه��ر من
تاريخ تقديم الطلب
 4ـــــ شهادة من اللجنة الطبية الرسمية
ف � ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ت� �ث� �ب ��ت ان � � ��ه س� �ل� �ي ��م م��ن
االمراض والعاهات ال يتخطى تاريخها
ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب
بلدية سبعل

إعالن بيع باملعاملة 2010/1377
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
تباع باملزاد العلني نهار الخميس في
 2013/6/6ال�س��اع��ة ال��واح��دة والنصف
ظ� � �ه� � �رًا س � � �ي� � ��ارة امل � �ن � �ف� ��ذ ع� �ل� �ي ��ه ج� �ه ��اد
ج��رج��س ب��و ف��رح��ات م��ارك��ة س �ي �ت��روان
 C4SXم��ودي��ل  2009رق��م /416725/ج
ً
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�لا ل ��دي ��ن ط��ال��ب
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ن��ك ب�ي�ب�ل��وس ش.م.ل .وكيله
املحامي عامر عبيد البالغ $/24765/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/1114/
وامل � �ط� ��روح� ��ة ب �س �ع��ر  $/1000/أو م��ا
ي�ع��اده��ا ب��ال�ع�م�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة وان رس��وم
امليكانيك قد بلغت /2.079.000/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
شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليهم احمد عواضه ـــــ
وحسن معتوق ـــــ وحسان عبد الحفيظ
املجهولي محل االقامة
تنذركم ه��ذه ال��دائ��رة سندًا للمادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
ل�ت�س�ل��م االن � ��ذار ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي امل�ع��ام�ل��ة
رقم  97/801املتكونة بينك وبني البنك
اللبناني للتجاره بخالل  /30/يومًا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مختارًا تتبلغون بواسطته كل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن مناقصة عامة
صادر عن بلدية الغبيري
ت�ع�ل��ن ب�ل��دي��ة ال�غ�ب�ي��ري ع��ن رغ�ب�ت�ه��ا في
ت �ل ��زي ��م م � �ش� ��روع ان � �ش� ��اء م ��رك ��ز ص�ح��ي
واجتماعي على العقار  /1407الشياح
باعتماد طريقة املناقصة العامة ،وذلك
في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم
الثالثاء الواقع في  2013/06/25يمكن
االط �ل��اع ع �ل��ى دف �ت��ر ال� �ش ��روط ال �خ��اص
ل � �ه� ��ذه امل� �ن ��اق� �ص ��ة خ �ل ��ال اي� � � ��ام ال� � � ��دوام
الرسمي .وتقدم العروض وفقًا لالصول
امل �ن �ص ��وص ع �ن �ه��ا ف ��ي دف� �ت ��ر ال� �ش ��روط

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

تعلن جريدة االخبار عن حاجتها ملحررين
يف القسم العريب والدويل يتمتعون باملواصفات التالية:
◄ اجازة يف العلوم السياسية
◄ اجادة اللغة االنكليزية اىل جانب اللغة العربية
◄ خربة يف هذا املجال ال تقل عن خمس سنوات

مقاالت

جوزف
سماحة
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