السبت  6آب  2011العدد 1481

◄

وفيات

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة رجاء فواز خليل
أرملة املرحوم إبراهيم داوود خليل
ابنها :حسن خليل وزوجته نينا
بناتها :مزين زوج��ة السيد س��اري طاهر
ف�ض��ل ال �ل��ه ،ب��ارع��ة زوج ��ة ال�س�ي��د محمد
ط��اه��ر فضل ال�ل��ه ،ب�ت��ول زوج��ة مصطفى
البستاني
شقيقاها :املرحوم زكي وعلي فواز
ش �ق �ي �ق��ات �ه��ا :امل ��رح ��وم ��ة ن �س �ي �م��ة ف � ��واز،
املرحومة فاطمة فواز ،فايزه ياسني ،زكيه
ياسني ،نجاة جعفر ونهلة فواز
ووري��ت في الثرى في بلدتها جويا يوم
الخميس الواقع فيه  4آب 2011
ت �ق��ام ذك ��رى األس �ب��وع ال �ي��وم ال�س�ب��ت في
 6آب  2011م ��ن ال �س��اع��ة ال �ث��ال �ث��ة ح�ت��ى
السادسة بعد الظهر ف��ي قاعة الجمعية
اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي،
الرملة البيضاء ـــــ سبينس ـــــ قرب مديرية
أمن الدولة .للرجال والنساء
اآلسفون :آل خليل ،فواز ،طاهر فضل الله،
ياسني ،البستاني وعموم أهالي جويا.
تصادف يوم األحد الواقع فيه  7آب 2011
ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع ع�ل��ى وف ��اة فقيدنا
الغالي املرحوم
الطبيب الدكتور محمد سليم قاسم (الحاج)
والده الحاج سليم محمد قاسم (الحاج)
والدته هنا علي ناصر
شقيقاه :علي ويوسف
شقيقتاه :روال زوجة السيد أحمد حمود،
واملحامية عال زوجة القاضي بالل عدنان
بدر
عماه :املرحومان :حسني وأحمد
أخ��وال��ه :هاشم علي ناصر ،واملرحومون
ح �س��ن (أب � ��و ع� �ل ��ي) وف� �ض ��ل (أب � ��و زاه� ��د)
ومحمد (أبو ماجد) وحسني (أبو طالب)
وم ��وس ��ى (أب � ��و م �ص �ط �ف��ى) وق ��اس ��م (أب ��و
ع�ل��ي) وإب��راه�ي��م (أب��و ح�س��ن) ومصطفى
وم� �ح� �م ��ود (أب� � ��و خ ��ال ��د) وم �ح �س��ن (أب ��و
مصطفى) ويوسف ناصر.
وب � �ه� ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ت �ق �ب��ل ال � �ت � �ع� ��ازي ف��ي
حسينية ال�ش�ي��اح ،م��ن ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة
صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.
ولكم من بعده طول البقاء

مبوب
◄

►
نعي

ال�ل�ج�ن��ة ال�ط�ب�ي��ة ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال�س��اح��ل
تنعى بمزيد من األسى الفقيد الغالي
الدكتور محمد قاسم الحاج
للفقيد الرحمة وألهله الصبر والسلوان

◄ مبوب

►

للبيع
محل طابقني ـــ أرض��ي  80م 2م��ع ديكور
ومستودع  80م 2ـــ في األشرفية ـــ امل� ّ
�دور
ـــ قرب  MTC TOUCHـــ  .USD 525.000هـ:
.03/337524
شقق للبيع ف��ي الرملة البيضاء ـــ خلف
السفارة الصينية ـــ  420م 2ـــ طابق ثاني ـــ
كاشف ـــ ت03/808505 :
للبيع أرض في الكفور كسروان  8501م2
على رأس تلة $ 300م .2ت - 03/777402 :
01/872832

زوج الفقيدة :مراد منصور البارودي
ولدها املرحوم جورج
شقيقاها :نبيل إميل البارودي
فادي إميل البارودي وزوجته ريتا عمار
وعائلتهما
وعائالتهم وأقاربهم وأنسباؤهم ينعون
إليكم املأسوف عليها املرحومة
رينيه جوليان جوزيف
زوجة مراد منصور البارودي
يسجى جثمانها الساعة الحادية عشرة
من قبل ظهر اليوم السبت  6آب  2011في
كنيسة دي��ر القديس جاورجيوس ـــــ دير
ال�ش�ي��ر ـــــ ب�م�ك�ين ،ح�ي��ث ت�ق��ام ال �ص�لاة عن
نفسها الساعة الرابعة بعد الظهر.
تقبل ال�ت�ع��ازي ق�ب��ل ال �ص�لاة ف��ي ص��ال��ون
ال �ك �ن �ي �س��ة ،وي � ��وم األح � ��د  7ال � �ج� ��اري ف��ي
ص��ال��ون ال�ك�ن�ي�س��ة م��ن ال �س��اع��ة ال�ح��ادي��ة
ً
مساء.
عشرة حتى السابعة
وي ��وم االث �ن�ين  8ال �ج��اري ف��ي م�ن��زل إميل
البارودي في فرن الشباك بناية العازرية
الطابق الخامس قرب الجامعة اللبنانية
ـــــ كلية الفنون.

ع� �ي ��ادة ل �ج��راح��ة ال �ت �ج �م �ي��ل واألس � �ن� ��ان ـ�ـ
تجهيز كامل ــ فردان ــ 03/837837

ذكرى ثالث

مطلوب

مل �ن��اس �ب��ة م� � ��رور ث�ل�اث ��ة أي� � ��ام ع �ل��ى وف ��اة
املرحوم
الحاج محمد علي حاوي
يقام مجلس عزاء عن روحه الطاهرة في
بلدته خربة سلم نهار األحد 2011/08/07
الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر.
ك��ذل��ك س�ي�ق��ام م�ج�ل��س ف��ات�ح��ة ع��ن روح��ه
ف��ي ب �ي��روت ن�ه��ار الجمعة 2011/08/12
ف��ي ح�س�ي�ن�ي��ة زق� ��اق ال �ب�ل�اط م��ن ال�س��اع��ة
الخامسة حتى السادسة من بعد الظهر.
ولكم من بعده طول البقاء.
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للبيع في الطيونة دوبلكس  350م 2ط 10
كاشفة بناء جديد سعر مغر 70/720770
للبيع ح��ي االم �ي��رك��ان ش�ق��ة  250م 2ط9
بناء جديد لالستعالم 70/720770
للبيع في عني عنوب (قضاء عاليه) شقق
من  135م م الى  225م م .منظر خالب على
البحر والجبل.
 393232 :TELــــ 03
ADVANTAGE REAL ESTATE S.A.L

لالستثمار
مكتب مفروش وسط الحمرا ط  2ــ  60م2
ــ  $ 10000سنويًا ــ 03/837837

ش��رك��ة ع��امل �ي��ة ب �ح��اج��ة مل�ش�غ��ل م��اك�ي�ن��ات
التعليب ـ خبرة سنتني ـ في املعمل/مجال
ال �ك �ه��رب��اء أو امل�ي�ك��ان�ي��ك ـ ل�غ��ة ان�ك�ل�ي��زي��ة ـ
معاش  +ضمان  +تأمني صحي
ت01/883300 :
فاكس01/884200 :

مفقود
فقد ج��واز سفر باسم ليلى علي صولي
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/056537
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م غ ��ادة اح �م��د عبد
الله لبنانية الجنسية ،الرجاء ممن يجده
االتصال على الرقم 03/677040

مناقصة عامة
رقم/2986 :م ع إ /م م 3/
ال �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة م ��ن ن� �ه ��ار ال�خ�م�ي��س
الواقع في  2011/9/8تجري وزارة الدفاع
الوطني ـ املديرية العامة لإلدارة ـ مصلحة
الهندسة في قاعة املناقصات الكائنة في
مبنى عفيف معيقل ـ أول طريق الحدث
م �ن��اق �ص��ة ع ��ام ��ة ل �ت �ل��زي��م :ت �ح �ق �ي��ق م ��واد
إنشاء لصالح الجيش.
م ��وض ��وع دف� �ت ��ر ال � �ش� ��روط ال� �خ ��اص رق��م
/908م ع إ/م هـ/د ع تاريخ .2011/6/28
يمكن مل��ن ي��رغ��ب االش �ت��راك ف��ي املناقصة
العامة ه��ذه االط�ل�اع على دف�ت��ر ال�ش��روط
ال � �خ ��اص ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل��إدارة
ـ م �ص �ل �ح��ة ال �ه �ن��دس��ة ف ��ي م �ب �ن��ى ع�ف�ي��ف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة ال��دف��اع ال��وط�ن��ي ـ امل��دي��ري��ة العامة
لالدارة ـ مكتب عقد النفقات ـ اليرزة.
ي�ج��ب أن ت�ص��ل ع ��روض امل�ت�ع�ه��دي��ن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2011/8/3
اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي
املدير العام لإلدارة
مناقصة عامة
رقم/2984 :م ع إ /م م 3/
الساعة التاسعة من نهار االربعاء الواقع
ف� ��ي  2011/9/7ت� �ج ��ري وزارة ال ��دف ��اع
الوطني ـ املديرية العامة لإلدارة ـ مصلحة
ال�ع�ت��اد ف��ي ق��اع��ة امل�ن��اق�ص��ات الكائنة في
مبنى عفيف معيقل ـ أول طريق الحدث
م �ن��اق �ص��ة ع��ام��ة ل �ت �ل��زي��م :ت�ح�ق�ي��ق ج�ه��از
 X-Ray Machineلصالح القوات الجوية.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /42م
ع إ/م ع 1/تاريخ .2011/6/28
يمكن مل��ن ي��رغ��ب االش �ت��راك ف��ي املناقصة
العامة ه��ذه االط�ل�اع على دف�ت��ر ال�ش��روط
ال� �خ ��اص ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل ��إدارة ـ
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة ال��دف��اع ال��وط�ن��ي ـ امل��دي��ري��ة العامة
لالدارة ـ مكتب عقد النفقات ـ اليرزة.
ي�ج��ب أن ت�ص��ل ع ��روض امل�ت�ع�ه��دي��ن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2011/8/3
اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي
املدير العام لإلدارة
التكليف 1207
مناقصة عامة
رقم/2982 :م ع إ /م م 3/
الساعة التاسعة من نهار الثالثاء الواقع
ف� ��ي  2011/9/6ت� �ج ��ري وزارة ال ��دف ��اع
الوطني ـ املديرية العامة لإلدارة ـ مصلحة
ال�ع�ت��اد ف��ي ق��اع��ة امل�ن��اق�ص��ات الكائنة في

إعالنات رسمية

►

مبنى عفيف معيقل ـ أول طريق الحدث
م �ن��اق �ص��ة ع ��ام ��ة ل �ت �ل��زي��م :ت �ح �ق �ي��ق ع��دة
إف��رادي��ة وآالت م�ش��اغ��ل ل�ص��ال��ح الجيش
لعام .2011
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /40م
ع إ/م ع 1/تاريخ .2011/6/28
يمكن مل��ن ي��رغ��ب االش �ت��راك ف��ي املناقصة
العامة ه��ذه االط�ل�اع على دف�ت��ر ال�ش��روط
ال� �خ ��اص ف ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل ��إدارة ـ
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة ال��دف��اع ال��وط�ن��ي ـ امل��دي��ري��ة العامة
لالدارة ـ مكتب عقد النفقات ـ اليرزة.
ي�ج��ب أن ت�ص��ل ع ��روض امل�ت�ع�ه��دي��ن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2011/8/3
اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي
املدير العام لإلدارة
التكليف 1206
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ي �ب �ل��غ ال� ��ى امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي �ه��م خ �ض��ر ع�لام��ة
املجهول املقام
ً
عمال بأحكام املادة /409/أ.م.م .وما يليها
تحيطكم هذه الدائرة علمًا بأن لديها في
املعاملة التنفيذية رقم  2007/1929انذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالبي التنفيذ
ب� ��در اب� ��ل وع� �ب ��د ال �ك ��ري ��م ون �ب �ي��ل وع� ��ادل
وش�ع��اع وج�م��ال وأي�م��ن وه�ش��ام وعصام
وح � �س �ي�ن ودن � �ي � ��ا وص � �ف� ��ا ع� �ب ��د ال ��رح �ي ��م
موضوعه طلب تنفيذ الحكم الصادر عن
ال�ق��اض��ي امل�ن�ف��رد امل��دن��ي ف��ي ب �ي��روت رق��م
 2006/2387ت��اري��خ  2007/3/30لجهة
ال��زام��ك باملرسوم وامل�ص��اري��ف القانونية
ورسوم التنفيذ.
وع�ل�ي��ه ت��دع��وك��م ه ��ذه ال ��دائ ��رة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االن��ذار واالوراق املرفقة به علمًا
ب��أن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع �ش��ري��ن ي ��وم ��ًا ع �ل��ى ن �ش��ر ه � ��ذا االع �ل��ان
وع �ل��ى ت�ع�ل�ي��ق ن�س�خ��ة ع �ن��ه وع ��ن االن� ��ذار
املذكور على لوحة االع�لان��ات ل��دى دائ��رة
تنفيذ ب�ي��روت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن��ذار البالغة خمسة ايام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اص��وال حتى
الدرجة االخيرة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت
أحمد فواز
إعالن
صادر عن القاضي العقاري االضافي في
البقاع
اس� �ت� �ن ��ادًا ل� �ل� �ق ��رار ال � �ص� ��ادر ع� ��ن ح �ض��رة
ال �ق��اض��ي ال �ع �ق��اري االض��اف��ي ف��ي ال�ب�ق��اع
ب� �ت ��اري ��خ  2011/6/9وامل �ت �ض �م ��ن ن�ش��ر
خالصة اس�ت��دع��اء املستدعي دي��ب احمد
م��رت �ض��ى وذل � ��ك ل �ت �ص �ح �ي��ح اس � ��م وال � ��ده

ً
امل ��رح ��وم اح �م��د ع �ل��ي م��رت �ض��ى ب � ��دال من
احمد محمد مرتضى عن العقارين 2871ـ
 2873من منطقة الهرمل العقارية.
ف �ك��ل م��ن ي�س�ت�ط�ي��ع اث � ��ارة ال�ق�ض�ي��ة أو له
ح��ق فيها ُي��رج��ى ح�ض��وره لقلم املحكمة
العقارية ف��ي البقاع خ�لال عشرين يومًا
من تاريخ النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية
عمر عميص
إعادة اعالن مزايدة تلزيم
تقديم وتركيب واستثمار لوحات اعالنية
في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت
وعلى الطريق املؤدية اليه
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه السابع م��ن شهر أي�ل��ول 2011ت�ج��ري
ادارة املناقصات ف��ي مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ش��ارع ب��وردو ـ الصنايع
ـ ب�ي��روت ،لحساب وزارة االش�غ��ال العامة
والنقل ـ املديرية العامة للطيران املدني
مزايدة تلزيم تقديم وتركيب واستثمار
لوحات اعالنية في مطار رفيق الحريري
ال��دول��ي ـ ب �ي��روت وع�ل��ى ال�ط��ري��ق امل��ؤدي��ة
اليه.
ـ ال� �ت ��أم�ي�ن امل� ��ؤق� ��ت :م �ئ �ت��ي م �ل �ي��ون ل �ي��رة
لبنانية.
ـ سعر االفتتاح :ثالثة مليارات وستماية
مليون ليرة لبنانية.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت � �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف� � ��ق ن � �ص ��وص دف �ت��ر
ال� �ش ��روط ال �خ ��اص ال � ��ذي ي�م �ك��ن االط �ل�اع
وال� �ح� �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة
للطيران املدني.
ي�ج��ب ان ت�ص��ل ال �ع��روض ال ��ى ق�ل��م ادارة
امل�ن��اق�ص��ات ق�ب��ل ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن آخ ��ر ي ��وم ع�م��ل ي�س�ب��ق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
ع ��ن امل ��دي ��رة ال �ع��ام��ة إلدارة امل �ن��اق �ص��ات
باالنابة
املفتش العام
فوزي نعمه
التكليف
1205
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
الواقع فيه  2011/8/23الثالث والعشرون
م��ن ش�ه��ر آب ع ��ام  ،2011ي �ج��ري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
اس �ت �ك �م��ال ب� �ن ��اء م ��درس ��ة ف ��ي ب� �ل ��دة دي��ر
عامص ـ قضاء صور .على اساس التنزيل
املئوي
ي�م�ك��ن ل�ل�م�ت�ع�ه��دي��ن امل�ص�ن�ف�ين ب��ال��درج��ة
االول � � � � ��ى الش � � �غ � ��ال م � �ب� ��ان� ��ي وال� ��راغ � �ب�ي��ن
ب��االش �ت��راك ف��ي ه��ذه امل�ن��اق�ص��ة الحضور
الى االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول
ع �ل��ى امل �ل ��ف ال �ك��ام��ل ل�ل�اش �غ��ال ل� ��دى ق�ل��م
املصلحة الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت��رس��ل ال� �ع ��روض ب��ال �ب��ري��د امل �ض �م��ون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية ع�ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1211
تبليغ مجهول املقام
محكمة إيجارات بيروت برئاسة القاضي
أميرة صبرا
ت� ��دع� ��و امل� � � ّ�دع� � ��ى ع� �ل� �ي ��ه ح� �س�ي�ن ح �ق��ان��ي
 2011/10/26واس�ت�لام
ل�ح�ض��ور جلسة
ُ
اوراق الدعوى  2011/257املقامة من عبد
الله حمود ورف��اق��ه وموضوعها إسقاط
ح��ق امل��دع��ى عليه م��ن التمديد القانوني
وال � ��زام � ��ه ب� ��اخ�ل��اء امل � ��أج � ��ور ال� �ك ��ائ ��ن ف��ي
الطابق الثاني شمالي من العقار /3333
املصيطبة.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى بالشمال
طلب سلطان نعيم ملوكله هشام يعقوب
سند تمليك ب��دل ضائع للعقار رق��م 155
منطقة الشيخ طابا الجبل
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف

