إعالنات 727

الجمعة  8آب  2014العدد 2363

مبوب
◄ إعالنات رسمية ►
آل حبوس وآل مرعوش
ينعون فقيدهم الغالي
النائب السابق
أحمد عبدو حبوس
أوالده :م �ح �م��د وس ��ال ��م وش �ي��ري��ن
وخديجة حبوس
شقيقاه :امل��رح��وم��ان علي وناصر
حبوس
صهره :ريتشارد هيكل
ش� �ق� �ي ��ق زوج � � �ت� � ��ه :غ � �س � ��ان دوالن
مرعوش
أصهرته :املحامي عدنان اليوسف
واملرحوم محمود عمران
ص� �ل ��ي ع� �ل ��ى ج �ث �م��ان��ه ي � ��وم أم ��س
الخميس  7آب 2014
ت �ق �ب��ل ال � �ت � �ع� ��ازي ل� �ل ��رج ��ال ي��وم��ي
الجمعة والسبت  8و 9آب في قاعة
مسجد ال��وف��اء ـــ ال�ض��م وال �ف��رز من
ال�س��اع��ة  5حتى  7م�س��اء وللنساء
ط �ي �ل��ة أي � � ��ام األس� � �ب � ��وع ف� ��ي م �ن��زل
ال �ف �ق �ي��د امل� �ع ��رض ب �ن��اي��ة امل �ه �ن��دس
معن ك��رام��ي طابق  11م��ن الساعة
 10ص �ب��اح��ًا ح �ت��ى  1ظ� �ه� �رًا وم��ن
الساعة  5حتى  7مساء.

ذكرى
بمناسبة مرور أربعني يومًا
ع � �ل � ��ى وف� � � � � ��اة امل� � � ��أس� � � ��وف ع �ل �ي �ه��ا
املرحومة
أوليفا (تريز) فايز صليبا
زوجة العميد املتقاعد فؤاد األشقر
يقام قداس وجناز لراحة نفسها
ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة وال�ن�ص��ف
ظهر األحد  10آب  2014في كنيسة
مار شعيا ـــــ برمانا
عائلة الفقيدة وأنسباؤهم يدعون
األه� � � ��ل واألص � � ��دق � � ��اء مل �ش��ارك �ت �ه��م
الصالة.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط �ل��ب ب��اس��م ع �ل��ي امل �ع��وش ب��وك��ال�ت��ه عن
ورث ��ة ع�ب��د ال�ل��ه واص ��ف منيمنة ش�ه��ادة
قيد ت��أم�ين ب��دل ع��ن ض��ائ��ع ب��اس��م ال��دائ��ن
عبد ال�ل��ه واص��ف منيمنة للقسم  12من
العقار  5708منطقة املزرعة.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
إعالن
يبلغ إلى املنفذ عليه عصام عزت فرحات
املجهول املقام
ً
ع�م�لا بأحكام امل��ادة  409أ .م .م .تنبئكم
دائ � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب � �ي� ��روت ب � ��أن ل ��دي �ه ��ا ف��ي
املعاملة التنفيذية رقم  2010/376إنذارًا
ت�ن�ف�ي��ذي��ًا م��وج �ه��ًا إل �ي �ك��م م ��ن ف��رن�س�ب�ن��ك
ش .م .ل .ب��وك��ال��ة امل�ح��ام��ي م�ي�ش��ال م��راد
ن ��ات� �ج ��ًا ع � ��ن ط� �ل ��ب ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��د ق ��رض
شخصي وبطاقة ائتمان وكشف حساب
للمبالغ  /2834622.76/ل .ل .عن القرض
و /435366090/ل .ل .ع ��ن س �ح��وب��ات
ب�ط��اق��ة االئ �ت �م��ان وال ��رس ��وم وامل�ص��اري��ف
والفوائد.
وع�ل�ي��ه ت��دع��وك��م ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
إليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واألوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا اإلعالن
وع �ل��ى ت�ع�ل�ي��ق ن�س�خ��ة ع�ن��ه وع ��ن االن ��ذار
املذكور على لوحة اإلعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن ��ذار التنفيذي البالغة
عشرة أي��ام إل��ى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
أصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي كريستل ملكي
املعاملة التنفيذية 2012/178
طالب التنفيذ :بنك صادرات إيران
امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي�ه�م��ا :م �ح �م��د م �ح �م��ود سليم
وسعاد نمر حوماني
السند التنفيذي :استنابة دائ��رة تنفيذ
بعبدا رقم  2000/1704بموضوع عقدي
تأمني وزي ��ادة تأمني وك�ش��وف��ات حساب

بقيمة $1.064.707
امل �ع��ام�ل�ات :ت��اري��خ ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ل ��دى دائ ��رة
تنفيذ ب�ع�ب��دا  2000/11/16ول ��دى ه��ذه
الدائرة 2012/5/26
تاريخ تبليغ االنذار2003/3/26 :
تاريخ قرار الحجز 2003/5/12 :وتاريخ
تسجيله2004/1/21 :
تاريخ محضر وصف العقار2012/9/29 :
وتاريخ تسجيله2013/7/17 :
العقار املوصوف 2400 :سهم من العقار
 /1223ع�ين ق��ان��ا ع �ب��ارة ع��ن ق�ط��ع أرض
ب�ع��ل س�ل�ي��خ ش��دي��د االن �ح��دار ت�ص��ل إليه
بطريق ترابية داخ��ل مجرى مياه تبعد

حوالى  1كلم عن الطريق العام.
مساحة 6800 :م2
التخمني 102000 :د .أ.
الطرح 61200 :د .أ.
مالحظة :مع حفظ حق مديرية الخزينة
وال��دي��ن ال �ع��ام وزارة امل��ال�ي��ة (محتسبية
بعبدا) رقم  /2394ص تاريخ .2004/9/18
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال��واق��ع فيه  2014/11/13الساعة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال�ع�ق��ار امل��وص��وف أع�ل�اه ،فعلى ال��راغ��ب

إعالن بيع باملزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية 2012/3
املنفذ :محمد عبد الله شومان ـــ وكيله املحامي وليد حليم مالك
املنفذ عليه :علي محمد عقيل ـــ حوش الرافقة
السند التنفيذي وقيمة ال��دي��ن :سند دي��ن بمبلغ خمسة عشر أل��ف دوالر أميركي عدا
الفوائد وامللحقات.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم السبت
الواقع في .2014/8/30
م��وج��ودات م�ن��زل املنفذ عليه علي محمد عقيل امل�ح�ج��وزة وال�ك��ائ�ن��ة ف��ي ب�ل��دة حوش
الرافقة وهي على الشكل التالي:
التخمني بالدوالر بدل الطرح بالدوالر
األميركي
األميركي
 1ـــ غرفة جلوس مؤلفة من ثالثة مقاعد كبيرة ومقعدين 500
مفردين من الخشب ومنجدين بقماش لون زيتي وباج
85
 2ـــ طقمني طاوالت سجائر خشبية
 3ـــ تلفزيون ملون لون فضي  25انش ماركة سانيو 200
50
 4ـــ طاولة تلفزيون فيبر كالس
 5ـــ س�ج��ادة ق�ي��اس 3 × 2.5م ل��ون أخ�ض��ر وزيتي 150
وباج
 6ـــ براد لون أبيض درفتني ماركة وايت وستنغ هاوس 400
200
 7ـــ غسالة أتوماتيك ماركة زانوسي
800
 8ـــ طقم خيزران قطع مع قماش لون بني وباج
 9ــ طقم صالون منجد بقماش لون باج وعسلي وخشب بني 1200

300
51
120
30
90
240
120
480
720

مجموع التخمني بالدوالر األميركي3585 :
مجموع بدل الطرح بالدوالر األميركي2151:
شروط البيع على الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد أعاله مكان وجود األموال
املحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم داللة للبلدية .%5
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

◄ مبوب ►

مطلوب
م � �ط � �ل � ��وب ت� �ق� �ن� �ي�ي�ن ت � �ب � ��ري � ��د وت� ��دف � �ئ� ��ة
م �س �ت��وى  TS، BTل �ل �ع �م��ل ل� ��دى خ��اط��ر
للهندسة (فرع الصيانة ـــــ بدارو) بدوام
كامل.
لتقديم الطلباتjobs@khater-eng.com :
أو فاكس  01/612118ـــــ ت01/612670 :
ـــــ 01/612671

خرج ولم يعد
غ � � � ��ادرت ال� �ع ��ام� �ل ��ة  Hasna Begumم��ن
التابعية البنغالدشية منزل مخدومها،
الرجاء ممن يعرف عنها شيئًا ،االتصال
على الرقم 03/305518

مفقود
ف �ق��دت إق��ام��ة ب��اس��م Hana Kelemework
الجنسية إثيوبية ،ال��رج��اء ممن يجدها
االتصال على الرقم 05/470768

)بيان(

ب ��ال� �ش ��راء إي � � ��داع ب � ��دل ال � �ط� ��رح ف� ��ي ق�ل��م
ال��دائ ��رة ب�م��وج��ب ش�ي��ك م�ص��رف��ي منظم
ألم��ر رئ�ي��س دائ��رة تنفيذ النبطية على
أن يكون الثمن بذات العملة املذكورة في
هذا اإلعالن واتخاذ محل إقامة له ضمن
نطاقها وإال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
ع�ل��ى ق �ي��ود ال�ص�ح�ي�ف��ة ال�ع�ي�ن�ي��ة للعقار
امل �ط��روح ودف ��ع ال�ث�م��ن وال��رس��وم ضمن
امل�ه�ل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ت�ح��ت ط��ائ�ل��ة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن
يبلغ إلى املنفذ عليه يحيى محمد املولى
املجهول املقام
ً
ع�م�لا بأحكام امل��ادة  409أ .م .م .تنبئكم
دائ � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب � �ي� ��روت ب � ��أن ل ��دي �ه ��ا ف��ي
املعاملة التنفيذية رقم  2009/1317إنذارًا
تنفيذيًا موجهًا إليكم من فرنسبنك ش.
م .ل .بوكالة املحامي ميشال مراد ناتجًا
ع��ن ح �س��اب ج ��اري بقيمة  /5842/د .أ.
والرسوم واملصاريف والفوائد.
وع�ل�ي��ه ت��دع��وك��م ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
إليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واألوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا اإلعالن
وع �ل��ى ت�ع�ل�ي��ق ن�س�خ��ة ع�ن��ه وع ��ن االن ��ذار
املذكور على لوحة اإلعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن ��ذار التنفيذي البالغة
عشرة أي��ام إل��ى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
أصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب شادي شكيب نصر الدين بوكالته
ع��ن ول �ي��د أن �ي��س ال ��داع ��وق ب�ص�ف�ت��ه أح��د
ورثة أنيس عبد الرحيم الداعوق سندي
تمليك بدل عن ضائع عن حصة مورثه/
أن�ي��س عبد الرحيم ال��داع��وق بالعقارين
 251و 466رأس بيروت.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير

املنارصون للرجال الذين ميارسون الجنس مع الرجال من منطقة الرشق األوسط و شامل
إفريقيا يطلقون حملة «تحالف – م» التحالف العريب األول حول قضايا الرجال الذين
ميارسون الجنس مع الرجال و فريوس نقص املناعة البرشية املكتسب كجزء من املؤمتر
الدويل حول اإليدز ،تم إطالق وتقديم تحالف -م بشكل رسمي للمجتمع الدويل يف حفل
كبري يوم أمس يف كالرندون ملبورن ،تلته سلسلة من الجلسات واملداخالت عىل مستوى
نطاق القرية العاملية.
وقد استضاف هذا الحدث ،املؤسسة العربية للحرية و املساواة ،حيث يعترب تحالف-م
قاعدة فريدة للمنارصة ،والذي يهدف إىل التنسيق عىل املستويات املحلية واإلقليمية
والدولية ،من أجل تسهيل الحصول عىل وسائل الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية
املكتسب والرعاية وتوفري العالج والدعم الجيد بني الرجال الذين ميارسون الجنس مع
الرجال يف منطقة الرشق األوسط و شامل إفريقيا .كام سيواصل تحالف-م تحقيق أهدافه
املسطرة من خالل املنارصة والبحث وخلق بيئات مناسبة وكذلك بناء القدرات واملتابعة
وتبادل املامرسات الجيدة والتعاون مع صناع القرار األساسيني والهياكل القامئة يف مجايل
الصحة وحقوق اإلنسان .ووفقا ملا جاء عىل لسان جوين طعمة ،املدير التنفيذي لتحالف-م،
فإنه «و يف هذه اللحظة الحاسمة حيث من املحتمل القضاء عىل وباء فريوس نقص املناعة
البرشية املكتسب فلقد التزمنا بأن نضاعف جهودنا ليك يتم ادراك الحق يف الصحة وكل
الحقوق اإلنسانية للرجال الذين ميارسون الجنس مع الرجال االعرتاف بها وكذلك حاميتها يف
العامل العريب» .ولقد اجتمع يف لبنان ،يف يناير/كانون الثاين  2014وتونس يف مايو/أيار ،2014
بدعم من املنتدى العاملي للرجال الذين ميارسون الجنس مع الرجال و فريوس نقص املناعة
البرشية املكتسب عدد من منارصي املجتمع املدين ومقدمي الخدمات من العامل العريب،
ملناقشة مستقبل أجندة العمل الخاصة بفريوس نقص املناعة البرشية املكتسب بني الرجال
الذين ميارسون الجنس مع الرجال يف املنطقة ،و معالجة فشل االستجابة الحالية من أجل
منع هذا الوباء من االنتشار بشكل مهول بني هذه الفئة الرئيسية.
لالتصال :جوين طعمة jtohme@afemena.org
املؤسسة العربية للحرية واملساواة هي منظمة إقليمية غري حكومية ،تنصب جهودها حرصيا
عىل الدول العربية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،من خالل دعم مجموعات
النشطاء عىل مستوى القاعدة ومنظامت (رشكاء إقليميون) الذين يقومون بأعامل عىل
مستوى واسع من املبادرات القامئة عىل حقوق اإلنسان ،النوع االجتامعي والصحة الجنسية.
تحالف –م يتم دعمه من برنامج العمل اإليجايب.
(بيان)

