 26إعالنات

مبوب
◄

وفيات

ان�ت�ق�ل��ت ال ��ى رح �م��ة ال �ل��ه ت�ع��ال��ى فقيدتنا
الغالية املرحومة
ُ
املربية سهيلة عبدالحسن غصن
زوجة يوسف الحاج علي.
والدها :عبدالحسن غصن.
وال ��دت� �ه ��ا :امل ��رح ��وم ��ة م ��ري��م ع�ب��دال�ح�س��ن
عواضة.
ابنتها :لني يوسف الحاج علي.
أش �ق��اؤه��ا :امل��رح��وم ك��ام��ل ،ف� ��ؤاد ،أس�ع��د،
سهيل ،الدكتور عزات ،كمال ،عماد ،أحمد،
وفادي غصن.
ش �ق�ي �ق��ات�ه��ا :ن �ه��ى ،ص� �ب ��اح ،ه � ��دى ،م�ن��ى،
وفاديا غصن.
ُي �ص �ل��ى ع �ل��ى ج �ث �م��ان �ه��ا ال �ط ��اه ��ر ال �ي��وم
الخميس  8آذار ،عند الساعة الثانية من
بعد الظهر ،وتوارى في الثرى في جبانة
بلدتها الخيام.
ُ
وت � � �ص� � ��ادف ن � �ه� ��ار االح� � � ��د امل � ��واف � ��ق ف �ي��ه
11آذار  2012ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
ُ
وف��ات �ه��ا ،وس �ت��ت �ل��ى ب��امل�ن��اس�ب��ة آي� ��ات من
ال��ذك��ر الحكيم ومجلس ع��زاء ع��ن روحها
ال�ط��اه��رة ف��ي ال �ن��ادي الحسيني لبلدتها
ال�خ�ي��ام ،ع�ن��د ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة صباحا.
(للنساء وللرجال)
وت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ب��وف��ات�ه��ا ي ��وم ال�ث�لاث��اء
13آذار  2012في قاعة مجمع االمام محمد
مهدي شمس ال��دي��ن ،تقاطع شاتيال ،من
ال �س��اع��ة ال �ث��ال�ث��ة م��ن ب �ع��د ال �ظ �ه��ر وح�ت��ى
السادسة مساء.
كما تقبل التعازي بوفاتها يوم االربعاء
 14آذار ف��ي م �ن��زل وال ��ده ��ا ع �ب��د ال�ح�س��ن
غ �ص��ن ،ف��ي ال�ب�ق��اع  -ب �ل��دة م�ك�س�ـ��ة ،بناية
الداسوقي  -الطابق االول (طوال النهار).
للفقيدة الرحمة ولكم االجر والثواب.
االس� �ف ��ون :آل غ �ص��ن ،آل ال �ح��اج ع �ل��ي ،آل
عواضة ،وعموم أهالي بلدة الخيام.

►

انا لله وانا اليه راجعون
بسم الله الرحمن الرحيم
ب�م��زي��د م��ن االس ��ى وال �ل��وع��ة ن�ن�ع��ى اليكم
فقيدنا الغالي املرحوم
السيد نجيب مصطفى جواد
(ابو مصطفى)
الذي وافته املنية يوم الجمعة الواقع في
 2آذار  2012في لندن
سيصل جثمانه الطاهر ملطار بيروت يوم
الخميس في  8آذار  2012في تمام الساعة
السابعة مساء
وس�ي�ج��ري ال��دف��ن ف��ي ص��ور ي��وم الجمعة
ف��ي  9آذار  2012ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة عشرة
صباحًا
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ل �ل��رج��ال وال �ن �س ��اء قبل
الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في
ال�ح��وش ،ص��ور ،ش��ارع الفاخوري بناية
علي بحسون مقابل بناية االرز  -الطابق
الرابع
اآلس � �ف� ��ون :آل ج � ��واد  -ص ��وف ��ان  -ط��اه��ر
 ق��اس��م  -ال�س��اح�ل��ي  -ب��رج��ي  -دخ��ل الله ع�م��اش��ا  -سكيكي  -ب��وب�ت�ي�ن��ا وع�م��وماهالي صور  -جويا والرمادية

◄

مبوب

الخميس  8آذار  2012العدد 1654

►

مفقود

ُ
فقد ج��واز سفر باسم علي حسني نعمة
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/706828
ُ
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م ه�ن��د ه��ان��ي رح��ال
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 01/276053
ُ
ف �ق ��د ج � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م ه �ي �ث��م إب��راه �ي��م
االب ��رص لبناني الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/707062
فقد جواز سفر بإسم محمد زين العابدين
اب��راه �ي��م ل�ب�ن��ان��ي الجنسية ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/560088
ُ
ف� �ق ��د ج� � ��واز س �ف ��ر ب ��اس ��م م �ح �م��د ح�س�ين
الفوعاني لبناني الجنسية الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 71/385952
ُ
فقد ج��واز سفر باسم فاطمة محمد مكة
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 70/796385
ُ
فقد جواز سفر باسم موسى علي شرارة
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي �ج��ده
االتصال على الرقم 07/535205
ف �ق��د ج � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م م �ح �م��ود اح �م��د
ع�ج�م��ي ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/525481
ف �ق��د ج� � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م ف��اط �م��ة م�ح�م��د
معتوق لبنانية الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 76/135876
ف �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب ��إس ��م ان� �ت� �ص ��ار ع�ل��ي
اسماعيل لبنانية الجنسية الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/839666

مطلوب
we are looking for a food technologist or
an agricultural engineer.
Please send CV to v-leb@hotmail.com
م �ط �ل ��وب م �ه �ن ��دس زراع � � ��ي ل �ل �ص �ن��اع��ات
الغذائية.
الرجاء إرسال السيرة الذاتية
على v-leb@hotmail.com

إعالن
ت�ع�ل��ن ش��رك��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ال�ش�م��ال��ي
امل �غ �ف �ل��ة ـ ال �ق��ادي �ش ��ا ع ��ن ت �م��دي��د م�ه�ل��ة
اس� �ت ��دراج ال� �ع ��روض ل �ش��راء  100خلية
مسبقة ال�ص�ن��ع م��دخ��ل م�خ��رج وحماية
 SF6وذل� � ��ك وف � ��ق امل� ��واص � �ف� ��ات ال �ف �ن �ي��ة
وال� �ش ��روط االداري � � ��ة امل� �ح ��ددة ف ��ي دف�ت��ر
ال � �ش� ��روط ال � ��ذي ي �م �ك��ن ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
ن�س�خ��ة ع�ن��ه ل �ق��اء م�ب�ل��غ ث�م��ان�م��اي��ة ال��ف
ل�ي��رة لبنانية (ت �ض��اف  )TVAم��ن قسم
ال �ش��راء ف��ي املصلحة االداري ��ة ف��ي مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت� �ق ��دم ال � �ع � ��روض ف� ��ي أم� ��ان� ��ة ال� �س ��ر ف��ي
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
الواقع فيه  28آذار  2012الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 461
إعالن
ً
تبليغ عمال بأحكام املادة  409أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
موجه الى املنفذ عليهم :ماري وخورخي
وبالنكا رستم عازار وروزاريتا هيالنه
ع ��ازار كرسنيني ونبيل ونجيب رج��اء
ع� � � ��ازار م� ��ن ق� �ل� �ح ��ات وم �ج �ه ��ول ��ي م�ح��ل
االقامة حاليًا.
ب �م �ق �ت �ض��ى امل� �ع ��ام� �ل ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة رق ��م
 2011/854امل�ق��دم��ة بوجهكم م��ن املنفذ
م�ي�ش��ال سليمان ب��وك��ال��ة امل�ح��ام��ي عبد
ال �ل��ه ح�ن��ا ب�م��وج��ب ال�ح�ك��م ال �ص��ادر عن
ال�غ��رف��ة االب�ت��دائ�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ف��ي الشمال
ب��رق��م  98ت��اري��خ  2011/6/27املتضمن
اع �ل��ان ع� ��دم ق��اب �ل �ي��ة ال �ع �ق��ار رق� ��م 1295
م��ن م�ن�ط�ق��ة ق �ل �ح��ات ال �ع �ق��اري��ة للقسمة
ع �ي �ن��ًا ب�ي�ن ال� �ش ��رك ��اء وب� ��ازال� ��ة ال �ش �ي��وع
ف��ي م��ا بينهم ع��ن طريق طرحها للبيع
ب��امل��زاد العلني للعموم لصالحهم ام��ام
دائ��رة التنفيذ املختصة على أن يعتمد
اساسًا للطرح في املزايدة االول��ى املبلغ
امل�ق��در م��ن الخبير وت��وزي��ع ن��ات��ج الثمن
وامل� �ص ��اري ��ف ب�ي�ن ال �ش��رك��اء ك ��ل بنسبة
حصته في امللك وشطب اشارة الدعوى
عن صحيفة العقار املذكور.
ل ��ذل ��ك ي �ق �ت �ض��ي ح �ض ��ورك ��م ب� ��ال� ��ذات أو
ب ��ال ��واس� �ط ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ال � ��ى ق �ل��م ه��ذه
ال � ��دائ � ��رة الس � �ت�ل��ام االن � � � ��ذار ال �ت �ن �ف �ي��ذي
وم��رب��وط��ات��ه وات� �خ ��اذ م �ق��ام ل �ك��م ضمن
نطاقه وال�ج��واب بمهلة خمسة اي��ام من
تاريخ التبليغ وعشرين يومًا من تاريخ
النشر وبانقضائهما يعتبر كل تبليغ
ل �ك��م ف ��ي ق�ل�م�ه��ا ص�ح�ي�ح��ًا وي� �ص ��ار ال��ى
متابعة التنفيذ وف�ق��ًا ل�لاص��ول وحتى
آخر الدرجات واملراحل.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املجهول املقام :ابراهيم ملحم
املعوشي
ً
ع �م�ل�ا ب��أح �ك��ام امل � ��ادة /409أم.م .دائ ��رة
تنفيذ ب �ي��روت ب ��أن ل��دي�ه��ا ف��ي املعاملة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة رق � ��م  2010/1591ان � � ��ذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكم من طالبي التنفيذ
امل �ح ��ام ��ي أدول� � ��ف ت� �ي ��ان /و /امل �ح��ام��ي
روج��ه ت�ي��ان /و /االس�ت��اذ ج��ورج تيان،
ن��ات�ج��ًا ع��ن ط�ل��ب تنفيذ ال�ح�ك��م ال�ص��ادر
ع��ن ال�ق��اض��ي امل�ن�ف��رد امل��دن��ي ف��ي بيروت
ال�ن��اظ��ر ف��ي ق�ض��اي��ا االي �ج ��ارات بتاريخ
 2010/3/18برقم .2010/454
وعليه ت��دع��وك��م ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
ال� �ي� �ه ��ا ش �خ �ص �ي��ًا أو ب ��واس � �ط ��ة وك �ي��ل
ق ��ان ��ون ��ي الس � �ت�ل��ام االن � � � ��ذار االج� ��رائ� ��ي
واالوراق امل��رف�ق��ة ب��ه علمًا ب��أن التبليغ
ي �ت��م ق��ان��ون��ًا ب��ان �ق �ض��اء م �ه �ل��ة ع�ش��ري��ن
ي ��وم ��ًا ع �ل ��ى ن �ش ��ر ه � ��ذا االع � �ل ��ان وع �ل��ى
تعليق نسخة عنه وع��ن االن��ذار املذكور

على لوحة االع�لان��ات ل��دى دائ��رة تنفيذ
بيروت ليصار بعد انقضاء ه��ذه املهلة
ومهلة االن ��ذار البالغة خمسة اي��ام الى
ً
م�ت��اب�ع��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ح�ق�ك��م اص� ��وال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
شفيق الجوزو
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
برئاسة القاضي غادة شمس الدين
باملعاملة التنفيذية رقم 2011/1738
طالب التنفيذ :البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل.
املنفذ عليهما :سمير انطوان شاهني
انطوني سمير شاهني
السند التنفيذي :سند دين وعقد قرض
وك�ف��ال��ة بقيمة /20.471.785/ل.ل .ع��دا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
تطرح هذه الدائرة للمرة االولى الساعة
ال �ث��ان �ي��ة وال �ن �ص��ف م ��ن ب �ع��د ظ �ه��ر ي��وم
ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع ف��ي  2012/3/20للبيع
ب� ��امل� ��زاد ال �ع �ل �ن��ي س � �ي� ��ارة امل �ن �ف ��ذ ع�ل�ي��ه
سمير انطوان شاهني املحجوزة ماركة
فولكسفكن رقم /440171ب موديل 2003
امل �ث�م �ن��ة ب�م�ب�ل��غ 5.500د.أ .وامل �ط��روح��ة
للبيع بقيمة  %60من قيمة املبلغ املثمنة
به.
ف�ع�ل��ى ال ��راغ ��ب ب��ال �ش��راء ال �ح �ض��ور إل��ى
م� ��رأب ف� ��ادي م�ش�ي�ل��ح ال �ك��ائ��ن ف��ي جسر
ال�ب��اش��ا مصحوبًا بالثمن ن�ق�دًا يضاف
اليه  %5رسم الداللة.
علمًا أن��ه يتوجب على ال�س�ي��ارة رس��وم
ميكانيك عن عامي  2010و 2011بقيمة
 340.000ل.ل.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن رقم 2/11
ت�ع�ل��ن وزارة ال ��زراع ��ة ـ امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل��زراع��ة ـ ع��ن اج ��راء اس �ت��دراج ع��روض
لتلزيم ت�ق��دي��م ش�ت��ول م��ن ن��وع صنوبر
م�ث�م��ر ل� ��زوم م��دي��ري��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ال��ري�ف�ي��ة
وال�ث��روات الطبيعية في وزارة ال��زراع��ة ـ
لعام  ،2012وذلك في مبناها الكائن في
ب�ئ��ر ح�س��ن م�ق��اب��ل ث�ك�ن��ة ه �ن��ري ش�ه��اب،
بتاريخ  2012/3/22الساعة التاسعة
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال� � �ع � ��روض ه� � � ��ذا ،االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال�ع��ائ��د ل�ه��ذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال �ي��د م �ب��اش��رة ،ع �ل��ى ان ت �ص��ل ال��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان ـ امل��دي��ري��ة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ت �خ �ف �ي��ض االع � �ل ��ان ال � ��ى خ �م �س��ة أي� ��ام
(ق ��رار وزي ��ر ال��زراع��ة رق��م  1/167ت��اري��خ
.)2012/3/3
بيروت في 2012/3/3
مدير عام الزراعة باالنابة
علي ياسني
التكليف 468
اعالن مناقصة
ي�ع�ل��ن مستشفى ت�ب�ن�ين ال�ح�ك��وم��ي عن
إج ��راء م�ن��اق�ص��ة ع�م��وم�ي��ة ث��ان�ي��ة ل��زوم
آل��ة ت��رق��ق ال�ع�ظ��ام ،تجهيز ال�ت�م��دي��دات
ال�ط�ب�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة ألرب ��ع غ��رف م��رض��ى،
آل��ة تظهير رقمية  ،CRوس�ي��ارة رابيد
 .Rapidآخ ��ر م �ه �ل��ة ل �ت �ق��دي��م ال �ع��روض
ال� �س ��اع ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� �ش ��رة م� ��ن ت ��اري ��خ
 ،2012/3/13ع�ل��ى أن ت�ف��ض ال�ع��روض
بتاريخ  2012/3/14الساعة العاشرة
في مبنى املستشفى.
رئيس مجلس اإلدارة
د .محمد علي حمادي

