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◄ وفيات ►

وعــن اسـتـفـســارات بـشــأن رفــض أهلية
عدد من املرشحني لالنتخابات ،أشار
هــاشـمــي رفسنجاني إل ــى أن "مجلس
صيانة الدستور ،وخالل إعــادة النظر
في ّ
بت الترشيحاتّ ،أيد أهلية  25في
املئة من املرشحني الذين رفضت سابقًا
أهليتهم" ،مؤكدًا أن "الحكومة والشعب
قررا إقامة انتخابات حماسية".
وخ ـ ــارج إطـ ــار ال ـخ ـطــاب االن ـت ـخــابــي،
ش ــدد وزي ــر الـخــارجـيــة مـحـمــد جــواد
ظــريــف على أن "إي ــران تمتلك الـقــدرة
عـلــى املـقــاومــة والـنـضــال والـتـفــاوض
بفضل ال ـثــورة اإلســامـيــة وخطابها
األص ـي ــل" ،معتبرًا أن أمـيــركــا "ليست
قـ ــوة كـ ـب ــرى ،ول ـي ــس ك ــل م ــا ت ـق ـبــل به
يعود بالضرر علينا".
وفـ ــي ك ـل ـمــة ل ــه الـ ـي ــوم خـ ــال م ــراس ــم
تـ ـ ــوديـ ـ ــع الـ ـعـ ـمـ ـي ــد الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ل ـك ـل ـيــة
"دراسـ ــات الـعــالــم" فــي جامعة طهران
م ـح ـم ــد م ـ ــارن ـ ــدي ،وتـ ـق ــدي ــم ال ـع ـم ـيــد
الجديد للكلية ،قال ظريف "ينبغي أن
نعمل على تحطيم بناء التخويف من
إيران (رهاب إيران أو إيرانوفوبيا)"،
معتبرًا أن "التخويف من إيــران بناء
ج ــرى الـعـمــل عـلـيــه أع ــوام ــا وع ـق ــودًا"،
وم ـ ـعـ ــربـ ــا ع ـ ــن اع ـ ـت ـ ـقـ ــاده بـ ــأنـ ــه "اآلن

مـنـهــار ،ولـكــن عـلــى الـعـمــوم قــد حــدث
فـيــه ش ــرخ عـمـيــق" .ولـفــت ظــريــف إلــى
أن "مـخـطـطــات ال ـي ــوم ال ـتــي تتضمن
إشـ ـ ـع ـ ــال ف ـت ـي ــل ال ـ ـن ـ ـيـ ــران والـ ـتـ ـف ــرق ــة
والـنـعــرات الطائفية ،تـعــود إلــى وهم
الخطر من إيران".
وشــدد ظريف على أن "أميركا ليست
ق ــوة ك ـب ــرى ،وال يـنـبـغــي أن نـتـصــور
أنها لو قبلت شيئًا فإن ذلك سيعود
ب ــال ـض ــرر عـلـيـنــا ح ـت ـم ــا" ،مـضـيـفــا أن
"مـثــل ه ــذا الـتـصــور نــابــع مــن اعتبار
أن أم ـيــركــا ق ــوة ك ـبــرى وأن ــه ال يمكن
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض مـ ـعـ ـه ــا ح ـ ـ ــول أي ش ــيء
والوصول إلى نتيجة معها".
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ب ــال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة ،صـ ـ ّـرح الـقــائــد
ال ـعــام ل ـقــوات ال ـحــرس ال ـثــوري الـلــواء
محمد عـلــي جـعـفــري بــأن السعودية
ال تـجــرؤ علی إرس ــال قــوات عسكرية
إل ـ ــی سـ ــوريـ ــا .وق ـ ـ ــال "لـ ـق ــد تـ ـص ــوروا
أن ـهــم بــدعـمـهــم الـلــوجـيـسـتــی واملــالــي
ّ
(لـ ـلـ ـجـ ـم ــاع ــات امل ـ ـسـ ــل ـ ـحـ ــة) ي ـم ـك ـن ـهــم
ال ـح ـصــول ع ـلــی ام ـت ـيــاز ف ــي س ــوري ــا،
إال أن االن ـت ـص ــارات األخ ـي ــرة لجبهة
املقاومة قد قلبت کل حساباتهم".
(األخبار)

تقرير

ّ
ضربة «استباقية» ّ
شمالية
كورية
فــي خ ـطــوة أك ــدت فـيـهــا عــزمـهــا على
ت ـط ــوي ــر ب ــرن ــام ـج ـه ــا ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي ـ ـ
ال ـف ـضــائــي ،أطـلـقــت ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
أمس صاروخًا بالستيًا ،قالت إن مداه
يبلغ  10آالف كيلومتر (ق ــادر على
الوصول إلى الواليات املتحدة) ،ليضع
قمر الــرصــد «ك ــوان ميون ســون ـ ـ »4
في مــداره فوق األرض .وكانت بيونغ
يانغ قد أبلغت املنظمة البحرية الدولية
نيتها تعديل موعد إطــاق الصاروخ
من يــوم لم تحدده بني  8و 25شباط
الجاري ،إلى يوم لم تحدده أيضًا بني
 7و 14من الشهر نفسه ،بعدما كانت
اليابان قد هددت بإسقاط الصاروخ.
وان ـع ـق ــد م ـج ـلــس األم ـ ــن ب ـع ــد إط ــاق
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاروخ ،ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى طـ ـل ــب مــن
واشنطن وطوكيو وسـيــولُ ،ليصدر
ب ـيــانــا أدان ف ـيــه خ ـط ــوة ب ـيــونــغ يــانــغ،
وتـعـ ّـهــد «اإلسـ ــراع بتبني ق ــرار جديد
يـ ـف ــرض ع ـق ــوب ــات ذات داللـ ـ ــة (ع ـلــى
كوريا الشمالية) ،ردًا على االنتهاكات
الخطيرة» لقرارات األمم املتحدة التي
تـحـظــر عـلــى بـيــونــغ يــانــغ الـقـيــام بــأي
نشاط نووي أو بالستي.
وفي تطور خطير ،أبلغت أمس كوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـص ــن وروسـ ـي ــا ق ــراره ــا
البدء بمباحثات مع الــواليــات املتحدة
ح ـ ــول ن ـش ــر م ـن ـظــومــة «»THAAD
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة املـ ـض ــادة
لـلـصــواريــخ ،على أراضـيـهــا ،ردًا على
«تـصــاعــد ال ـت ـهــديــدات» ال ـص ــادرة عن
بيونغ يانغ ،بحسب سيول .بدورها،
ّ
ح ـ ـ ــذرت ال ـن ــاط ـق ــة ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
الصينية ،هــوا تشون ـ ينغ ،الــواليــات
املتحدة وكــوريــا الجنوبية مــن تهديد
أم ـ ــن بـ ــادهـ ــا ،ب ـن ـشــره ـمــا امل ـن ـظـ ّـومــة
ال ـصــاروخ ـيــة امل ــذك ــورة؛ كـمــا ح ــذرت
الــدول األخــرى من اتخاذ أي خطوات
مــن شــأنـهــا زيـ ــادة ح ــدة ال ـص ــراع في
املنطقة .وفي الوقت نفسه ،رأت بكني
أن ّإطالق كوريا الشمالية لصاروخها
يعقد الوضع في شبه الجزيرة الكورية،
و«يرفع بحدة وتيرة الصراعات ...وقد

تنفجر الحروب حتى».
من جانبها ،أعربت وزارة الخارجية
الروسية عن احتجاجها الشديد على
إطـ ــاق ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ل ـل ـصــاروخ،
ق ــائ ـل ــة إن ذل ـ ــك «أظ ـ ـهـ ــر م ـ ــرة أخـ ــرى
ع ــدم اه ـت ـمــام ب ـيــونــغ يــانــغ بــالــدعــوات
ال ــدول ـي ــة امل ــوج ـه ــة إل ـي ـه ــا ،وتـجــاهـلـهــا
قــواعــد الـقــانــون ال ــدول ــي» ،بـمــا يسبب
ال ـت ــوت ــر ف ــي ش ـبــه ال ـج ــزي ــرة ال ـكــوريــة
ومـنـطـقــة ش ـم ــال ش ــرق آس ـي ــا عــامــة.
وفــي الــوقــت نفسه ،رأى رئـيــس لجنة
ال ــدف ــاع فــي مـجـلــس ال ـن ــواب الــروســي،
فــاديـمـيــر ك ــوم ــوي ــدوف ،فــي التلويح
بنشر مـكــونــات مــن منظومة «ال ــدرع
ال ـصــاروخ ـيــة» األمـيــركـيــة فــي كــوريــا
الجنوبية ،تهديدًا ألمن بالده ،معلنًا أن
البحث عن تسوية للوضع في كوريا
يستوجب تجنب الخطوات التي يمكن
أن تؤدي إلى مجابهة مسلحة واسعة
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى ضـ ــرورة
التفكير مليًا قبل تشديد العقوبات
على كوريا الشمالية ،مقترحًا فرض
ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى األخـ ـي ــرة ع ـبــر ضمها
إلـ ــى «ن ـ ــادي ال ـ ــدول الـ ـن ــووي ــة» .وق ــال
كومويدوف إنه «يجب كبح جماحهم
(ف ـ ـ ــي بـ ـي ــون ــغ يـ ـ ــانـ ـ ــغ) ،ألن مــوق ـع ـنــا
الجغرافي يجبرنا على العيش بجانب
دولة كهذه تملك الصاروخ الباليستي
والسالح النووي».
(األخبار ،أ ف ب ،سبوتنيك،
إنترفاكس ،شينخوا)

انتقل الى رحمة الله تعالى املرحوم
سعيد عبد الله سويدان
(موظف متقاعد في بلدية بيروت)
والــدتــه :املــرحــومــة الحاجة أم البنني
جواد
زوجته :الحاجة زينب عباس النمر
اوالده :الشهيد جهاد ،عماد ،وسام،
طارق ،وجهاد
أش ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاؤه :اح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج حـ ـس ــن،
وامل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ـ ـ ــون الـ ـ ـح ـ ــاج م ـص ـط ـف ــى
والـحــاج محسن خلف والـحــاج علي
وحسني سويدان
بـنــاتــه :الـحــاجــة اي ـمــان زوج ــة الـحــاج
حسني ماجد ،الهام زوجة كاظم ابي
حـ ـي ــدر ،ه ـي ــام زوج ـ ــة ن ــاص ــر اس ـعــد،
جـ ـم ــان ــة زوجـ ـ ـ ــة ض ـ ـيـ ــاء ال ـح ـس ـي ـنــي
وسونيا
ص ـلــي ع ـلــى ج ـث ـمــانــه ال ـط ــاه ــر أمــس
االحد املوافق في  2016/2/7الساعة
الحادية عشرة من قبل الظهر وووري
الثرى في جبانة روضة الشهيدين
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـنــزلــه ال ـش ـيــاح
م ـ ـ ــارون م ـس ــك ب ـن ــاي ــة ق ــاط ــرج ــي ط3
خلف سوق الخضار
وت ـص ــادف ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع في
 2016/2/9ذك ــرى م ــرور ثــاثــة اي ــام
على وفاته وبهذه املناسبة ستتلى
آي مــن الــذكــر الحكيم ومجلس عــزاء
حسيني عن روحه الطاهرة في تمام
الـســاعــة الـثــالـثــة مــن بـعــد الـظـهــر في
روضة الشهيدين.
لـلـفـقـيــد الــرح ـمــة ول ـكــم عـظـيــم األج ــر
والثواب
اآلسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــون :آل سـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــدان وج ـ ـ ـ ــواد
وخـلــف ومــاجــد واسـعــد واب ــي حيدر
والـحـسـيـنــي وال ـن ـمــر وع ـم ــوم أهــالــي
ب ـ ـلـ ــدات ع ــدشـ ـي ــت ال ـق ـص ـي ــر وشـ ـق ــرا
وعيناتا والشياح
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمته تعالى
الحاجة جميلة الشيخ إبراهيم شمس
الدين
زوجة الحاج بهجت حيدر
أوالدها :املحامي علي قنديل زوجته
املحامية إيناس عاصي
الـ ــدك ـ ـتـ ــور املـ ـهـ ـن ــدس حـ ـس ــن ق ـنــديــل
زوجته نزهة مراني
الدكتور محمد حيدر (طبيب نووي)
زوجته ندى شهاب
األستاذ حسني حيدر زوجته تغريد
حسن
إبــراه ـيــم ح ـيــدر (ال ـج ـم ــارك) زوجـتــه
رانيا سبيتي
ب ـنــات ـهــا :س ـمــر ح ـي ــدر زوجـ ــة حسني
فرحات
روال حيدر زوجة املؤهل أول إبراهيم
كسرواني
أشقاؤها املرحومون :الدكتور محمد
واألس ــات ــذة (ع ـل ــي ،ح ـســن ،وحـســن)
شمس الدين
شقيقاتها :املرحومة الحاجة فاطمة،
الـ ـح ــاج ــة رح ـ ـمـ ــة ،الـ ـح ــاج ــة رؤوف ـ ـ ــة،
الحاجة إنصاف
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم االثـ ـ ـن ـ ــن 8
شباط  2016في جمعية التخصص
والتوجيه العلمي الرملة البيضاء،
بجانب خطيب وعلمي قرب املديرية
العامة ألمن الدولة من الساعة الثالثة
ً
ب.ظ ولغاية الساعة السابعة
مساء.
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◄ إعالنات رسمية ►
نشر فقرة حكمية
تــدعــو محكمة الـغــرفــة االبـتــدائـيــة االولــى
فــي البقاع ـ ـ غــرفــة الرئيس علي عراجي
امل ـس ـتــدع ــى ض ــده ــم ع ـف ـي ـفــة خ ـل ـيــل رم ـيــا
ومــاري امــن ميالد ونعيم طانوس رميا
وم ـي ـشــال ج ــرج ــس الـ ـخ ــوري ،املـجـهــولــي
م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة ل ـل ـح ـض ــور ش ـخ ـص ـيــا او
عنهم قانونًا الى قلم
بواسطة من ينوب ّ
املحكمة في زحلة ،لتبلغ الحكم الصادر
بتاريخ  2015/12/29في استدعاء ازالــة
الـشـيــوع امل ـقــدم مــن ري ـمــون نجيب زخيا
بــوكــالــة املـحــامــي اسـعــد ح ــداد ،واملـسـ ّـجــل
ب ـ ــرق ـ ــم اسـ ـ ـ ـ ــاس  2015/237رقـ ـ ـ ــم قـ ـ ــرار
 ،2015/276وال ـقــرار تــاريــخ 2016/1/21
الـ ــذي ص ـحــح ال ـخ ـطــأ امل ـ ــادي ف ــي الـحـكــم،
لـجـهــة اس ـم ــاء بـعــض املـسـتــدعــى ضــدهــم
ب ـح ـي ــث اصـ ـبـ ـح ــوا ع ـف ـي ـفــة خ ـل ـي ــل رم ـي ــا،
وشــوقــي وطــونــي وانـطــوانـيــت وفيوليت
اوالد جرجس الخوري.
مضمون الحكم:
تصحيح الخصومة واعتبار العقار رقم
 /469/ق ــب الـ ـي ــاس غ ـيــر ق ــاب ــل للقسمة
عينًا بني الشركاء ،وطرحه للبيع باملزاد
العلني للعموم وفقًا للثمن املحدد من قبل
الخبير والـبــالــغ ( $/414275/اربعماية
وارب ـ ـعـ ــة ع ـش ــر الـ ـف ــا وم ــايـ ـت ــان وخ ـم ـســة
وسبعون دوالر اميركي) ،على ان يعتمد
ه ــذا امل ـب ـلــغ اس ــاس ــا ل ـل ـطــرح ف ــي امل ــزاي ــدة
االول ـ ــى ،وت ــوزي ــع الـثـمــن بــالـنـتـيـجــة على
الـشــركــاء كــل بنسبة حصته فــي امللكية،
وبحفظ حق املستدعي باملطالبة بقيمة
امل ـب ـلــغ ال ـ ــذي خـ ــرج بـنـصـيــب املـسـتــدعــى
ض ــده ــم مـ ــن ث ـم ــن الـ ـبـ ـن ــاء وامل ـح ـت ــوي ــات
ب ـمــوجــب دع ـ ــوى ع ـلــى ح ـ ــدة ،وبـتـضـمــن
فرقاء النزاع الرسوم والنفقات كل بنسبة
حصته في امللكية ،وشطب اشارة الدعوى
عن صحيفة العقار العينية ،وللمستدعى
ضدهم املذكورين اعاله مهلة ثالثني يومًا
لالستئناف من تاريخ التبليغ الــذي يتم
بــان ـق ـضــاء ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى الـتـعـلـيــق
وآخر نشر لالعالن.
رئيس الكتبة
جورج ابي فيصل
اعالن
ب ـتــاريــخ  2016/2/2وب ـمــوجــب محضر
جمعية الشركاء تاريخ  2016/1/14تقرر
ت ـحــويــل ص ـفــة ال ـشــريــك ع ـلــي خـلـيـفــة في
شركة فيفكو لتصنيع الدهانات ـ ـ احمد
خليفة وشــركــائــه مــن موصي الــى شريك
م ـف ــوض واصـ ـب ــح ال ـتــوق ـيــع ع ــن ال ـشــركــة
مناطًا بالشريكني احمد خليفة وأو علي
خ ـل ـي ـفــة وتـ ـع ــدل إسـ ــم ال ـش ــرك ــة لـيـصـبــح:
فيفكو لتصنيع الدهانات ـ ـ احمد وعلي
خـلـيـفــة وش ــرك ــاؤه ــم وال ـش ــرك ــة م ــن نــوع
تــوص ـيــة بـسـيـطــة ومـسـجـلــة ف ــي الـسـجــل
التجاري فــي صيدا برقم /5004296ع ــام
ومركزها في الغازية العقار  /1292/قسم
 /31/مـلــك احـمــد خليفة ورقـمـهــا املــالــي
./2796401/
للمعترض عشرة ايام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/36 :
املنفذ :كلوفيس طربيه ـ ـ املحامي اسعد
طربيه.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ف ـ ــارس ب ــن م ـخــايــل خـطــار
طــربـيــه ـ ـ ـ ـ بــواس ـطــة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
طرابلس.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ب ـ ــرق ـ ــم  2013/870تـ ــاريـ ــخ
2014/4/4
تاريخ الحكم2013/1/28 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2013/11/6 :
املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـع ـق ــار ( )558شــاتــن
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض س ـقــي م ـش ـجــرة تـفــاح
غــرس حــديــث وبـعــد الكشف تبني وجــود
بركة ماء لري االشجار.
مساحته/1598/ :م2
ً
يحده :شماال 663 :ـ ـ  660طريق ومجرى
ماء عام شرقًا 663 :ـ ـ 660
جنوبًا 660 :ـ ـ  664طريق ومجرى ماء عام
غربًا :طريق ومجرى ماء عام
الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــن/47940/ :د.أ .الـ ـ ـط ـ ــرح:
/47940/د.أ.

املطروح للبيع :العقار  /1066/شاتني
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل سـلـيــخ ب ــور غير
مستعملة وقسم صخري منحدر.
مساحته10515/ :م/2
ً
يـحــده :شـمــاال 529 :ـ ـ  1070شــرقــا 529 :ـ ـ
771
جـنــوبــا 1067 :وطــريــق ع ــام غــربــا :طريق
عام و1070
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن/105150/ :د.أ .ال ـ ـط ـ ــرح:
/105150/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار الـسـبــت
الــواقــع في  2016/3/12الساعة  12ظهرًا
ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
دوما.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بالليرة اللبنانية امــا نـقـدًا فــي صندوق
الخزينة او تقديم شك او كفالة مصرفيني
بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ دوم ــا وعليه
ات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اقـ ــامـ ــة ض ـم ــن نـ ـط ــاق ه ــذه
الــدائــرة واال عــد قلمها مختارًا لــه وعليه
ان يدفع رسم  %5دالله اضافة الى رسوم
النشر.
مأمور التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لتقديم وتركيب خزانني
بـسـعــة  16000م 3ل ـل ـخــزان ال ــواح ــد مل ــادة
الـفـيــول اوي ــل فــي معمل الـجـيــة ال ـحــراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رق ـ ــم
ث4د 14158/ت ــاري ــخ  ،2015/12/26قد
مددت لغاية يوم الثالثاء  2016/3/29عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  3.30ب.ظ.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/2/3
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
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إلعالناتكم
ّفي صفحة
المبوب والوفيات

03/662991

من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا من
 7:30صباحًا ًلغاية
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

