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إعالنات
◄ وفيات ►

بـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعي إليكم
الرائدة في العمل االجتماعي واإلنساني
السيدة ناديا الحاج عبد املنعم
شعيب ـ حب الله
الـنــائـبــة األولـ ــى لــرئـيـســة املجلس
النسائي في لبنان سابقًا
حرم املرحوم جواد سليم حب الله
والدتها :املرحومة الحاجة زهرة
الشيخ عبد السالم حيدر
ابـ ـنـ ـه ــا :ال ــدكـ ـت ــور جـ ـم ــال زوج ـت ــه
ليلى سميح حالوي وابناه جواد
ونادر
ابنتها :املحامية وفاء
أشـقــاؤهــا :املــرحــوم الـحــاج سامي
حرمه دالل البربير
ال ــدكـ ـت ــور وهـ ـب ــه زوجـ ـت ــه م ــاج ــده
الزين
الــدكـتــور عبد الـســام زوجـتــه أيال
يكن
امل ــرح ــوم امل ـه ـن ــدس س ـم ـيــر حــرمــه
مليا الخياط
شقيقاتها املرحومة سامية حرم
املرحوم القاضي سميح فياض
امل ــرح ــوم ــة س ـم ـيــرة ح ــرم امل ــرح ــوم
الكاتب العدل حسني الغندور
مــريــم حــرم املــرحــوم املـحــامــي عبد
املنعم عاصي
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
 2017/11/8ف ــي نـ ــادي خــريـجــي
الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـيــروت،
قبالة كنيسة الوردية من الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا إلـ ــى ال ــواح ــدة
ب ـع ــد الـ ـظـ ـه ــر ،وم ـ ــن ال ـث ــال ـث ــة إل ــى
ً
مساء
السابعة
اآلسـفــون :آل شعيب ،آل حب الله،
آل ح ــاوي ،آل حـيــدر ،آل البربير،
آل الــزيــن ،آل يـكــن ،آل الـخـيــاط ،آل
فـيــاض ،آل الـغـنــدور ،آل العاصي،
آل عز الدين ،آل نور الدين
ولكم من بعدها طول البقاء

إبـ ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــدة امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ن ـب ـيــل
عطاالله وعائلته
إبنتها مــاريــا زوج ــة مـيـشــال زلــط
وعائلتها
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــا املـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس طـ ــونـ ــي
الحاموش وعائلته
القاضي رجا الحاموش وعائلته
وعموم عائالت الحاموش ،الحاج،
ت ــاب ــت ،ع ـط ــاال ـل ــه ،زل ـ ــط ،أبــوخ ـيــر،
خ ــوري ،قــربــان ،فـضــول ،قهوجي،
رب ـيــز ،ح ــرب ،سـكــاف وانـسـبــاؤهــم
فــي الــوطــن واملهجر ينعون اليكم
بـمــزيــد ال ـح ــزن واالسـ ــى فقيدتهم
الغالية املرحومة
ريتا نخله الحاموش
املـنـتـقـلــة ال ــى رحـمـتــه تـعــالــى يــوم
الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  7ت ـشــريــن
ال ـثــانــي  2017مـتـمـمــة واجـبــاتـهــا
الدينية.
يـحـتـفــل بــال ـصــاة ل ــراح ــة نفسها
الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم
األرب ـع ــاء  8تـشــريــن الـثــانــي 2017
في كنيسة مار الياس  ،منصورية
املنت.
تقبل الـتـعــازي قبل الــدفــن وبعده
وي ــوم ــي الـخـمـيــس والـجـمـعــة  9و
 10ال ـجــاري فــي صــالــون الكنيسة
إبـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـح ــادي ــة
عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة
ً
مساء.
السادسة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

اوالدها
وليد فؤاد يونس زوجته آن ماري
عطية وعائلته
عــايــدة ف ــؤاد يــونــس زوج ــة ميالد
انطونيوس وعائلتها
غالديس فؤاد يونس زوجة سايد
دحدح وعائلتها
لـ ـ ــوال ف ـ ـ ــؤاد ي ــون ــس زوج ـ ـ ــة ول ـي ــد
سليمان وعائلتها
كاتيا فؤاد يونس وعائلتها
شقيقها املحامي د .الفرد معلوف
زوجته ميرنا جوخدار وعائلته
وانـ ـسـ ـب ــاؤه ــم يـ ـنـ ـع ــون ف ـق ـيــدت ـهــم
الغالية
ليلى فريد معلوف
زوجة املرحوم فؤاد اسعد يونس
يـحـتـفــل بــال ـصــاة ل ــراح ــة نفسها
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
االرب ـع ــاء  8تـشــريــن الـثــانــي 2017
فــي كنيسة تجلي الــرب  ،شكا ثم
توارى الثرى في مدفن العائلة في
كوسبا.
تقبل التعازي في صالون كنيسة
تجلي الرب  ،شكا قبل الصالة من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ويومي الخميس والجمعة في 9
و  10الـجــاري من الساعة الرابعة
ً
مساء.
بعد الظهر ولغاية السابعة
وي ــوم الـسـبــت فــي  11ال ـجــاري في
نادي خريجي الجامعة االميركية
فــي بـيــروت  ،الــورديــة مــن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
السادسة
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الحاج عبداملنعم احمد هزيمة
شقيقه :الحاج عبد الكريم
أب ـ ـ ـنـ ـ ــاؤه :مـ ـحـ ـم ــد ،ال ـع ـم ـي ــد ع ـل ــي،
الحاج احمد.
تقبل الـتـعــازي نـهــار االرب ـعــاء من
ال ـثــال ـثــة ع ـص ـرًا وح ـتــى ال ـســادســة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء ،فـ ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـصــص
وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ـ ـ ـ ـ ـ قـ ــرب ام ــن
الدولة ـ ـ الرملة البيضاء.
وتقام ذكرى اإلسبوع عند الساعة
ال ـث ــال ـث ــة مـ ــن ع ـص ــر ي ـ ــوم ال ـس ـبــت
ال ـقــادم  ،١١/١١/٢٠١٧فــي مجمع
اإلمام الرضا ـ ـ ميس الجبل.
االسفون :آل هزيمة ،آل اسماعيل،
آل دوالن ـ ـ ــي ،آل ح ــري ــري ،وع ـمــوم
أهالي ميس الجبل

◄ إعالنات رسمية ►
اعالن
تـعـلــن شــركــة ك ـهــربــاء لـبـنــان الـشـمــالــي
املـغـفـلــة  -ال ـقــادي ـشــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء
قـ ــواطـ ــع ت ـل ـق ــائ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ال ـ ـقـ ــدرات
ع ــدد  ،/1530/وذل ــك وف ــق املــواصـفــات
الفنية والـشــروط اإلداري ــة املـحــددة في
دف ـتــر ال ـش ــروط الـ ــذي يـمـكــن الـحـصــول
عـلــى نسخة عـنــه لـقــاء خمسماية الــف
ليرة لبنانية (تـضــاف ) TVAمــن قسم
الشراء في املصلحة االداري ــة في مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ف ــي أم ــان ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا  -البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي مـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـع ـ ــروض ي ــوم
الثالثاء الــواقــع فيه  28تشرين الثاني
 2017الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2183
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ع ــن رغـبـتـهــا في
اجـ ـ ـ ـ ــراء اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ــروض ل ـت ـج ـه ـيــز
م ـج ـمــوعــة ج ــدي ــدة  3,4م ـي ـغ ــاوات في
معمل رشميا املائي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعــاه الحصول على
نسخة من دفتر الـشــروط من مصلحة
ال ــدي ــوان – أم ــان ــة ال ـس ــر – ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  )1223مـبـنــى ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ـ
ط ــري ــق ال ـن ـهــر وذل ـ ــك ل ـق ــاء م ـب ـلــغ ق ــدره
 /500,000/ل.ل.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان – طريق النهر – الطابق
« – »12املـبـنــى املــركــزي (غــرفــة .)1223
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في 2017/12/22
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/11/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2172
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/379
طالب التنفيذ :وسيم محمد علي نور
الدين

امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :ل ـي ـلــى ومـ ـن ــى وج ـم ــال
حكمت األمني
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية
ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــة رقـ ــم  2017/81ب ـتــاريــخ
 2017/6/13املنتهي الى اعتبار العقار
/1724كفررمان غير قابل للقسمة عينا
بني الشركاء وبإزالة الشيوع عن طريق
طرحه للبيع باملزاد العلني.
املعامالت :تاريخ التنفيذ 2017/8/30
تاريخ تبليغ اإلنذار2017/10/28 :
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف 2400 :س ـه ـمــا مــن
العقار /1724كفررمان يقع في منطقة
جل النهر وهو مستطيل الشكل ضمن
مجرى نهر الزهراني.
مساحته1240 :م2
التخمني55,800,000 :ل.ل.
الطرح55,800,000 :ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـ ـ ـك ـ ــان املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـه ـ ــا :نـ ـه ــار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه 2018/1/18
الساعة  11,00ظهرًا أمــام رئيس دائرة
تـنـفـيــذ ال ـن ـب ـط ـيــة ت ـط ــرح هـ ــذه ال ــدائ ــرة
للبيع باملزاد العلني العقار املوصوف
اعاله ،فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل
ال ـطــرح فــي قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم ألمر رئيس دائرة تنفيذ
النبطية واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن
نطاقها وإال عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
على قـيــود الصحيفة العينية للعقار
املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ ميرفت زبيب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب هـيـثــم خـلـيــل ج ـمــال الــديــن وكيل
حسام سليم راسبيه بوكالته عن بدري
عـلــي غـيــث س ـنــدات ملكيه ب ــدل ضائع
للعقارات 1008و1012و 1015الدامور
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يوما
امني السجل العقاري في الشوف
بالتكليف
محمد طراف
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
إلى السيد عدنان علي ترمس للحضور
إلــى قلم املحكمة لتبلغ اوراق الدعوى
رقـ ــم  2017/465امل ـق ــام ــة بــوج ـهــك من

املدعية شركة هولسيم باطون ش.م.ل
بـ ـم ــادة تـ ـج ــاري ــة وذلـ ـ ــك ض ـم ــن اوق ـ ــات
الـ ــدوام الــرسـمــي وخ ــال عـشــريــن يومًا
من تاريخ النشر وإال يعتبر كل تبليغ
لك قانونيًا
رئيس القلم ابراهيم حمود
إعالن
من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
طلب طوني وجيه كيروز بالوكاله عن
س ــام وس ـل ـي ـمــان وادي ـ ــب وم ـه ــا وفـهــد
وروز عبيد نجال وعفيف فرح سندات
بــدل ضائع للعقارات 1740و526و532
كفرحزير
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
ط ـل ـب ــت دالل ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري انـ ـط ــونـ ـي ــوس
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طلب بـيــار روفــائـيــل الطبش بالوكاله
عن ريتا ملكون سند بدل ضائع للعقار
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ط ـ ـلـ ــب مـ ـحـ ـم ــد امـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــؤاد الـ ـش ــام ــي
بالوكاله عــن دازي ــره صــادق سند بدل
ضائع للعقار  749بشري
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طلب املحامي وهيب ريكاردوس وهبه
بــالــوكــالــه ع ــن ادغ ـ ــار ن ـصــر س ـنــد بــدل
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اجتامع الجمعية العمومية غري العادية
ملساهمي رشكة "أو يت يف" (هولدنغ) ش0م0ل0
حرضات السادة املساهمني،
بعد التحية،
رشف مجلس ادارة رشكة "أو يت يف" (هولدنغ) ش0م0ل 0بدعوتكم
يت ّ
لحضور اجتامع الجمعية العمومية غري العادية ملساهمي الرشكة املدعوة
لالنعقاد يوم الجمعة الواقع يف  2017/11/ 24يف متام الساعة الحادية عرش
صباحا" يف مبنى محطة الـ  OTVالتلفزيونية يف سن الفيل – جرس الباشا
– شارع الوردية ،وذلك للبحث والتداول واملناقشة يف جدول االعامل التايل:
 )1التحقق من االكتتاب بأسهم بالتينوم إسمية موضوع زيادة رأسامل
الرشكة تاريخ  2006/10/25وتعديل نظام الرشكة تبعاً لذلك؛
 )2امور اخرى متفرقة و/او متفرعة عن عملية التحقق من زيادة رأس
املال0
كام ميكن للمساهمني الحائزين عىل اسهم بالتينوم اسمية حضور اجتامع
الجمعية شخصياً او توكيل احد اعضاء مجلس االدارة او احد املساهمني
يف الرشكة للحضور عنهم مصحوباً بالتوكيل وفقاً لالمنوذج املتوفر يف مركز
الرشكة أو عىل املوقع االلكرتوين للرشكة . www.otv.com.lb
آملني تلبية الدعوة لالهمية والفائدة واألصول0
وتفضلوا بقبول االحرتام
رئيس مجلس االدارة – املدير العام
روي هاشم

