16

الثالثاء  27كانون الثاني  2015العدد 2503

اعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات
03/662991

انتقلت الى رحمته تعالى
الحاجة رمزية فاخوري
زوجة الحاج توفيق ّ
حسون
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :مـ ـحـ ـم ــد ،ح ـ ـسـ ــن ،ح ـســن
وغسان
أص ـهــرت ـهــا :امل ــرح ــوم أح ـمــد حـســون،
نـجـيــب ق ـصــاص ،أح ـمــد رض ــا وعلي
فروخ
ّ
ي ـص ــل ــى ع ـل ــى ج ـث ـمــان ـهــا ال ـ ـيـ ــوم فــي
جبانة بلدتها البابلية

ب ـم ــزي ــد م ــن الـ ـح ــزن واألس ـ ـ ــى نـنـعــى
إليكم املأسوف على شبابه
شهاب رائد الخالدي
وال ــدت ــه إي ـمــان م ـهــدي الـ ــدوش (ابـنــة
ال ـحــاجــة غـصــن شـقـيـقــة ال ـحــاج علي
حب الله)
أش ـ ـقـ ــاؤه :ح ـي ــدر زوجـ ـت ــه فـ ــرح اآلغ ــا
وغادة زوجة ياسر الصغير ورغدة
أخ ـ ــوال ـ ــه :عـ ــدنـ ــان والـ ــدك ـ ـتـ ــور ع ـمــاد
واملهندس علي واملهندس جمال
تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم
الـ ـث ــاث ــاء  27ك ــان ــون ال ـث ــان ــي 2015
ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص والـتــوجـيــه
العلمي قــرب أمــن الــدولــة مــن الثالثة
ً
مساء
حتى السادسة
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ال ـ ـخـ ــالـ ــدي والـ ـ ـ ــدوش
وحب الله والخليل وهاشم وسلمى
والصغير وحسن وشمص واآلغا.

بمزيد مــن الــرضــى والتسليم ننعى
إل ـي ـك ــم املـ ــرحـ ــوم ب ـ ـ ــإذن الـ ـل ــه ت ـعــالــى
فقيدنا الغالي
املحامي عثمان محمد عليوان
وال ـ ــدت ـ ــه :امل ــرح ــوم ــة ف ــاط ـم ــة نـجـيــب
صالح الدين
زوجته :ندى زكريا الرفاعي
ولده :محمد زوجته روان زيدان
ابنتاه :مايا زوجة املهندس مصطفى
ماضي ورنا
شقيقه :عبد الرحمن
شقيقته :املحامية ندى عليوان
يـصـلــى عـلــى جـثـمــانــه ال ـطــاهــر ظهر
اليوم الثالثاء املوافق في  27كانون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي  2015ف ـ ــي جـ ــامـ ــع ق ــري ـط ــم
ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي للرجال والنساء قبل
الدفن وبعده والثاني والثالث يومي
األربعاء والخميس  28و 29الجاري
ف ــي ق ــاع ــة مـسـجــد قــري ـطــم وذلـ ــك من
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر لـغــايــة
السادسة مساء.
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وقـ ـ ـ ــدره :آل
ع ـل ـي ــوان ،ال ــرف ــاع ــي ،م ــاض ــي ،ن ـقــري،
صالح الدين ،بكداش وانسباؤهم.

شكر على تعزية

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

آل قعيق وعموم أهالي العباسية
يتوجهون بالشكر الـجــزيــل لكل من
واساهم بمصابهم الجلل برحيل
الحاج جعفر محمد قعيق
(أبو حكمت)
س ــائ ـل ــن امل ــول ــى أن ي ـت ـغ ـمــد الـفـقـيــد
برحمته الــواسـعــة ويسكنه الفسيح
من جناته

ذكرى ثالث
تـصــادف نهار األربـعــاء 2015/1/28
ذكـ ــرى مـ ــرور ث ــاث ــة أيـ ــام ع ـلــى وف ــاة
املرحوم :محمد قاسم صلوب (أبو قاسم).
وب ـهــذه املـنــاسـبــة يـقــام مـجـلــس عــزاء
عن روحه الطاهرة
فــي تمام الساعة الثالثه عـصـرًا ،في
حسينية بلدته عدلون.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـعــروض العائد لتقديم وتركيب خزان
ب ـس ـعــة  12000م 3ملـ ـ ــادة ال ـف ـي ــول أوي ــل
ف ــي م ـع ـمــل ال ـج ـي ــة الـ ـ ـح ـ ــراري ،م ــوض ــوع
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د5899/
تاريخ  ،2014/6/6قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2015/2/20عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور أع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن 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
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن ف ــي مـطـلــق األح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/1/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 122
اعالن رقم 1/1
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ـ عــن إج ــراء اس ـت ــدراج عــروض
لتلزيم تقديم مواد مخبرية لزوم مختبر
زيت الزيتون في مبنى كفرشيما التابع
لوزارة الزراعة ،وذلك في مبناها الكائن
في بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب،
بتاريخ  2015/2/7الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت ،في 2015/1/23
وزير الزراعة
ّ
شهيب
أكرم
التكليف 133
إعالن قضائي
ت ــدع ــو املـحـكـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة املــدن ـيــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي جـ ــورج مــزهــر
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـه ــاب
ومـ ـحـ ـم ــد عـ ـب ــد الـ ـل ــه املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــده:
يـ ــوسـ ــف سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ش ـ ــاه ـ ــن ،امل ـج ـه ــول
محل االقامة للحضور الى قلم املحكمة
السـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام ن ـ ـس ـ ـخـ ــة ع ـ ـ ــن األوراق رقـ ــم
 2014/1721املـقــامــة مــن هـيــانــة ظباط
ورفاقها بموضوع ازالــة شيوع واتخاذ
مـحــل اق ــام ــة بـنـطــاق املـحـكـمــة وال ـج ــواب
خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
وإال يتم ابالغكم بقية األوراق والقرارات
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي بــواس ـطــة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
ال ـقــاض ـيــن مـحـمــد ش ـه ــاب وم ـح ـمــد عبد
ال ـل ــه امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :ن ــاص ــر وكــامــل
وناصيف وعلي عــادل سقالوي وصالح
ومـنـيــر ومـحـمــد سـلـيــم خـلـيــل عــز الــديــن،
امل ـج ـهــولــي م ـحــل االق ــام ــة لـلـحـضــور الــى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن األوراق
رقم  2014/891املقامة من عدنان البزري
بموضوع إبطال عقد بيع واتـخــاذ محل
اق ــام ــة ب ـن ـطــاق املـحـكـمــة والـ ـج ــواب خــال
عشرين يومًا مــن تــاريــخ النشر وإال يتم
ابالغكم بقية األوراق والقرارات باستثناء
الـحـكــم الـنـهــائــي بــواسـطــة التعليق على
لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن قضائي
ت ــدع ــو املـحـكـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة املــدن ـيــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي جـ ــورج مــزهــر
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـه ــاب
وم ـح ـمــد ع ـبــد ال ـل ــه امل ـس ـتــدعــى ضــدهــم:
كريم وحسن وأحمد ومحمد ودنيا بزي،
املـجـهــولــي مـحــل اإلق ــام ــة لـلـحـضــور الــى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن األوراق
رقم  2014/608املقامة من ورثة املرحوم
ح ـب ـيــب الـ ـح ــاج م ـح ـمــد ال ـ ــدر ب ـمــوضــوع
ابـ ـط ــال مـلـكـيــة ع ـلــى الـ ـعـ ـق ــارات  1298ـ ـ
 1308ـ ـ  308ـ ـ  1309مجدل زون واتخاذ
مـحــل اق ــام ــة بـنـطــاق املـحـكـمــة وال ـج ــواب
خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
وإال يتم ابالغكم بقية االوراق والقرارات
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي بــواس ـطــة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب علي فهمي حميه وكيل محمد نمر
صـعــب وح ـســن اح ـمــد ح ـج ــازي سـنــدي
ملكية بدل ضائع للعقار  526قسم B 10
الحدث
لـلـمـعـتــرض م ــراج ـع ــة االم ــان ــة خـ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن قضائي
ل ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ج ـبــل
لـبـنــان ،امل ــن ،الـغــرفــة الـتــاسـعــة ،الـنــاظــرة
بالدعاوى العقارية ،املؤلفة من الرئيسة
سـيـلـفــر اب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن نــانـســي
القلعاني وزينب رباب ،تقدم املستدعون
أالن وس ـن ــدرا وري ـم ــون أب ــو زي ــد وم ــاري
غ ـ ـبـ ــريـ ــل ب ـ ــواسـ ـ ـط ـ ــة وكـ ـيـ ـلـ ـه ــم ال ـن ـق ـي ــب
املحامي جورج جريج باستدعاء سجل
بــالــرقــم  2013/1822ب ــوج ــه املـسـتــدعــى
ضـ ــدهـ ــم أنـ ـيـ ـت ــا وروز وح ـ ـنـ ــا م ـن ـصــور
منصور املجهولي محل االقامة وبوجه
غـ ـي ــره ــم ،ي ـط ـل ـب ــون ف ـي ــه ازالـ ـ ـ ــة ال ـش ـيــوع
ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات  378و 370و 371و372
بـيــت ش ـبــاب ال ـع ـقــاريــة ،عـلــى املـسـتــدعــى
ضدهم الحضور الى قلم املحكمة لتبلغ
االس ـت ــدع ــاء ،وف ــي ح ــال تخلفهم يعتبر
ً
التبليغ حــاصــا ويـعــد كــل تبليغ اليهم
بواسطة رئيس القلم صحيحًا باستثناء
الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي .مـ ـهـ ـل ــة امل ــاحـ ـظ ــات
واالعتراض خالل خمسة عشر يومًا تلي
مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن عن مناقصة عمومية
تـ ـعـ ـل ــن ادارة م ـس ـت ـش ـف ــى بـ ـن ــت ج ـب ـيــل
الحكومي عــن اج ــراء مناقصة عمومية
ألعمال التنظيفات في املستشفى.
يمكن للراغبني في االشتراك باملناقصة
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى دف ـ ــات ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط مــن
املستشفى خالل أوقات الدوام الرسمي.
تقدم العروض باليد الى ادارة مستشفى
بنت جبيل الحكومي في مهلة اقصاها
يوم السبت  2015/2/14الساعة الثانية
عشرة ظهرًا.
ت ـج ــري عـمـلـيــة ف ــض الـ ـع ــروض بـتــاريــخ
 2015/2/14الساعة الــواحــدة ظـهـرًا في
قاعة االجتماعات في املستشفى.
رئيس مجلس ادارة املؤسسة العامة
إلدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي
د .توفيق فرج
إعالن
ق ـ ـ ــرر رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـغـ ــرفـ ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة فــي
بـعـلـبــك ال ـقــاضــي ع ـلــي ع ــراج ــي بـتــاريــخ
 2015/1/20ن ـشــر خــاصــة االس ـتــدعــاء
املـسـجــل بــرقــم اس ــاس م ــدور 2015/321
تاريخ  2014/12/29املقدم من املستدعي
عزيز خليل حبشي بوكالة املحامي جان
فـخــري لشطب اشـ ــارة االنـ ــذار ومحضر
الحجز على حصة خليل شحادة حبشي
ملصلحة شركة لومتيك لبنان املسجلة
برقم يومي  1105تاريخ  1965/7/22عن
الصحيفة العينية للعقار رقم  /730/من
منطقة ديــر االحـمــر العقارية ،وقــد تبني
مــن االف ــادة املــرفـقــة بــاالسـتــدعــاء مــن قلم
محكمة التنفيذ بعلبك بأن امللف مفقود.
ف ـع ـل ــى م ـ ــن لـ ــديـ ــه اعـ ـ ـتـ ـ ــراض ان ي ـت ـقــدم

بـمــاحـظــاتــه خـطـيــا امـ ــام ه ــذه املحكمة
خـ ــال م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
النشر.
الكاتب
محمد حيدر
دعوة
إن مـحـكـمــة ص ــور ال ـشــرع ـيــة الـجـعـفــريــة
تــدعــو أن ـج ـيــا فـيـكـتــور ول ـي ـمــز للمثول
امـ ــام ـ ـهـ ــا ن ـ ـهـ ــار االثـ ـ ـن ـ ــن 2015/2/30
بالدعوى املقامة من علي حسني جعفر
مـ ــادة اث ـب ــات ط ــاق وف ــي ح ــال الـتـخـلــف
يعتبر قلم هذه املحكمة املرجع الصالح
إلبالغك كافة االوراق الشرعية بما فيها
الحكم القطعي.
رئيس قلم محكمة صور
الشرعية الجعفرية
محمد علي َّ
حمام
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
ً
طلب خالد احمد فرحات بصفته وكيال
عن حوى حسن فرحات سند تمليك بدل
عن ضائع للموكلة حوى حسن فرحات
بكامل العقار رقم  1105جديتا العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في زحلة
لينا جنبالط

مفقود
غـ ـ ــادرت ال ـعــام ـلــة ال ـب ـن ـغــادش ـيــة Rozina
 Abdul Jabbar Howladerمنزل مخدوميها
في  2014/10/12وبحوزتها جواز سفرها
رق ــم  AC 6812520ال ــرج ــاء مـمــن يجدها
االتصال على الرقم03/373360 :

إلعالناتكم الرسمية
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