األربعاء  23آب  2017العدد 3257

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقلت الى رحمة الله تعالى
الحاجة مريم داود الزيات
ووري ـ ــت ال ـث ــرى ف ــي جـبــانــة مدينة
صور
والدها املرحوم الحاج داود الزيات
والدتها املرحومة الحاجة نظيرة
برغل
أشقاؤها الحاج سليمان ،املهندس
ال ـح ــاج ع ـب ــاس ،امل ــرح ــوم مـحـمــد ،
علي(أبو رامي) والحاج عفيف.
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــة ال ـح ــاج ــة
زيـنــب ،القابلة القانونية الحاجة
ع ـل ـيــاء ،ال ـحــاجــة س ـل ـمــى ،الـحــاجــة
نجاة ،الحاجة سلوى.
تقبل الـتـعــازي يــوم الـثــاثــاء 29آب
فـ ــي م ــرك ــز ال ـج ـم ـع ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة
لـلـتـخـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي؛
بيروت  ،الرملة البيضاء_ سبينس
جانب املديرية العامة ألمن الدولة
من الساعة الرابعة وحتى السابعة
عصرا
اآلسفون :آل الزيات  ،رضا  ،برغل،
خضرا  ،حلباوي  ،قصير وعموم
أهالي مدينة صور
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بــالــرضــى والـتـسـلـيــم ملـشـيـئــة الـلــه
تعالى
ننعى املرحوم
ّ
السيد محمد علي الحسيني
زوجته نجاة بلحسن الحسيني
والده املرحوم السيد علي
وال ــدت ــه امل ــرح ــوم ــة شــري ـفــة ه ــادي
الحسيني
ّ
عمه املرحوم السيد حسن
ّ
عـ ــمـ ــاتـ ــه امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــات س ـه ـج ـن ــان
وفاطمة وخديجة وروضة
ابنته املهندسة رجاء وعائلتها
أوالده :الدكتور حسان واملهندس
مجدي واملهندس مالك واملهندس
طارق وعائالتهم.
أشقاؤه :الرئيس حسني الحسيني
وع ـ ـبـ ــد إاللـ ـ ـ ــه وطـ ـ ـ ــال وم ـص ـط ـفــى
ومهدي والدكتور فيصل
شقيقاته :نجاة واملرحومات إلهام
وسهام واملهندسة سلمى
ُيـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة قبل الظهر من يوم
الخميس الــواقــع فيه  24آب ،2017
حيث َّ
يشيع إلــى مثواه األخير في
شمسطار.
ُ
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي مـ ـن ــزل ــه فــي
شمسطار ،قبل الدفن وبعده ،وأيام
الجمعة والـسـبــت واألح ــد  25و26
و 27آب
ونـهــار األرب ـعــاء الــواقــع فيه  30آب
في بيروت من الساعة الثالثة إلى
ال ـســاب ـعــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي م ـقــر جمعية
التخصص والتوجيه العلمي.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ال ـح ـس ـي ـنــي وع ـم ــوم
ّ
السياد.
أهالي شمسطار ومزرعة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

19

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لــزوم تشغيل وصيانة
امل ـن ـش ــآت الـشـمـسـيــة ع ـلــى ن ـهــر ب ـيــروت
ملــدة خمس سـنــوات ،موضوع استدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 5280/تـ ــاريـ ــخ
 ،2017/5/18قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/9/15عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/8/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1598
إعالن قضائي بالنشر
قــرر الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي بعلبك
بتاريخ  2017/4/12ابــاغ املدعى عليه
نـ ـي ــازي ح ـس ــن ن ــاص ــر ال ــدي ــن بــالـنـشــر
الئحة تتضمن طلبًا اضافيًا مقدمة من
املدعية هيام حسني الفيتروني بوكالة
املحامي احمد وهبة رقم أساس 2017/2
ومـ ـ ــوعـ ـ ــد الـ ـجـ ـلـ ـس ــة فـ ـ ــي 2017/10/4
وال ـ ــدع ـ ــوى ت ـت ـض ـمــن اب ـ ـطـ ــال الـ ــوكـ ــاالت
وعـقــود البيع الـجــاريــة على العقار رقم
 /1824/دورس العقارية واعــادة العقار
على اســم املــدعـيــة واب ـطــال وكــالــة البيع
غ ـيــر ال ـقــاب ـلــة ل ـل ـعــزل امل ـن ـظ ـمــة ملصلحة
املدعى عليه نيازي حسني ناصر الدين
ع ـل ــى ك ــام ــل ح ـص ــة امل ــدعـ ـي ــة وال ـب ــال ـغ ــة
 /101.508/سهم في العقار رقم /1026/
ال ـع ـمــروس ـيــة وب ــال ـت ــال ــي ش ـطــب اشـ ــارة
الــوكــالــة عــن الصحيفة العينية للعقار
املــذكــور واملسجلة تحت الــرقــم اليومي
 /1096/ت ــاري ــخ  2013/5/31بــالـنـظــر

للتزوير الحاصل.
لذلك تدعوك هذه املحكمة لتأخذ مقامًا
بـنـطــاقـهــا للتبلغ او تكليف مــن ينوب
عـنــك قــانــونــا الب ـ ــداء مــاحـظــاتــك خطيًا
خـ ــال م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
ال ـن ـش ــر واال ف ـك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــك بــواس ـطــة
رئيس القلم يعتبر صحيحًا باستثناء
الحكم النهائي.
الكاتب محمد شمص
إعالن قضائي بالنشر
قــرر الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي بعلبك
بـتــاريــخ  2017/7/5اب ــاغ املــدعــى عليه
أحـمــد محمد صــالــح املــوســوي بالنشر
صورة االستحضار ومرفقاته بالدعوى
ال ـع ـقــاريــة امل ـق ــام ــة م ــن امل ــدع ــي ابــراه ـيــم
مصطفى صعب بــوكــالــة املـحــامــي زيــاد
حـ ـم ــزة رقـ ــم اسـ ـ ــاس م ـ ـ ـ ّ
ـدور 2017/494
واملتضمنة الــزام املدعى عليه بتسجيل
كــامــل أسـهــم العقار رقــم  /2555/النبي
شـيــت عـلــى اس ــم امل ــدع ــي خــالـيــة م ــن أي
اشارة أو عبء.
لذلك تدعوك هذه املحكمة لتأخذ مقامًا
بـنـطــاقـهــا للتبلغ او تكليف مــن ينوب
عـنــك قــانــونــا الب ـ ــداء مــاحـظــاتــك خطيًا
خـ ــال م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
ال ـن ـش ــر واال ف ـك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــك بــواس ـطــة
رئيس القلم يعتبر صحيحًا باستثناء
الحكم النهائي.
الكاتب محمد شمص
إعالن
تـعـلــن ب ـلــديــة عـيـنــاتــا ع ــن رغـبـتـهــا بيع
العقارات املفرزة عن العقار رقــم /174/
م ــن مـنـطـقــة عـيـنــاتــا ال ـع ـقــاريــة بـطــريـقــة
املزايدة العلنية التي ستجري في تمام
الساعة العاشرة من يوم السبت الواقع
في  2017/9/16في مركز البلدية.
ي ـم ـك ــن اإلط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مركز البلدية
وذلك لغاية آخر دوام العمل يوم الجمعة
الواقع في .2017/9/15
عيناتا في 2017/8/17
رئيس البلدية
ميشال نصر رحمه
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية

للبيـــع

شقة فخمة يف قريطم ،بريوت،
شارع املزبودي ،مقابل النادي
الفرنيس ٢٧٠ .مرت عىل السند للبيع
 ٤غرف وغرفة جلوس وصالونات
ومطبخ كبري وغرفة خادمة ٤
حاممات ،طابق ،٣
هاتف - ٦٦١٩٠٩/٠٣
السعر  ٩٠٠,٠٠٠دوالر

تدعوكم الهيئة اإلدارية لجمعية خريجي كلية الزراعة والطب
البيطري يف الجامعة اللبنانية اىل جمعية عمومية عادية ملناقشة
التقريرين العام واملايل واملصادقة عىل قطع حساب  2016وإقرار
مرشوع املوازنة للسنة الجارية وذلك نهار األربعاء 6/9/2017
الساعة السابعة مسا ًء يف مبنى الكلية – الدكوانة.
رئيس الجمعية
داين باسيل

طلب تيسير بشير عاصي ملوكله محمد
نـعـيــم ع ــون س ـنــدي تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للعقارين  988ـ ـ  1750أنصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب مرتضى خليل اسماعيل بوكالته
ع ــن ن ــدي ــم س ـم ـيــح ب ــك ع ـس ـي ــران ملــورثــه
سميح راشــد عسيران شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  1401يحمر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد صبحي حجار سند تمليك
بــدل ضــائــع للقسم  22مــن العقار 2996
نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلبت عفاف محمود الحريري ملوكلها
محمد محمد غــالــب زي ــدان شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  102كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت زي ـنــب عـبــد املـنـعــم م ــاح شـهــادة
قيد بدل ضائع للعقار  1733عني قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن بيع باملعاملة 2013/1931
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في

 2017/9/5ال ـس ــاع ــة  3:30ب ـعــد الـظـهــر
سـيــارة املنفذ عليه فــؤاد روبـيــر بالطي
مــاركــة كـيــا بـيـكــانـتــو  EXمــوديــل 2012
ً
رقم /499451/ج الخصوصية تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي عامر عبيد البالغ
 $/15162/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2700/واملـ ـط ــروح ــة ل ـل ـمــرة الـثــانـيــة
بسعر  $/1400/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
العام ./2013/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد ال ـ ــى مـ ـ ــرآب امل ـ ـ ــدور ف ــي ب ـي ــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب اس ـمــاع ـيــل ح ـســن ي ــون ــس ملــوكـلــه
جـمــال محي الــديــن ج ــرادي شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  37مزرعة الخريبة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـ ـل ــب رامـ ـ ـ ــي فـ ــريـ ــد ضـ ــاهـ ــر ب ــال ــوك ــال ــه
ع ــن ف ــري ــد ض ــاه ــر سـ ـن ــدات بـ ــدل ضــائــع
لـلـعـقــارات  231و 400و 411و 753بدبا
و 643و 649النخله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية :
ALEMI TARIKU TOLCHA
من مكان عملها في صير الغربية,
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا,
اإلتصال على الرقم70/609478 :

