إعالنات 725

الخميس  22أيار  2014العدد 2300

مبوب
◄ وفيات ►
زوجة الفقيد دنيز جوزف حرب
ولده :جوزف
بناته :دينا
ي ��اس� �م� �ي� �ن ��ا زوج� � � � ��ة رودي ّ
دب� � � ��اغ
وعائلتها
دجيمي طرابلسي
أش � �ق� ��اؤه :ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ال�ش�ي��خ
جبران ملحم طوق وعائلته
أوالد شقيقه :املرحوم إلياس ملحم
طوق وعائالتهم
لبنان ملحم طوق وعائلته
شقيقته :إميليا أرملة الشيخ ميشال
كيروز وأوالدها وعائالتهم
وع � � �م� � ��وم ع� � ��ائ �ل ��ات ط� � � � ��وق ،ح� � ��رب،
باسيل ،دياب ،صفير ،دباغ ،بجاني،
مبارك ،مانايان ،كيروز ،طرابلسي،
س�ك��اف ،ض��وم��ط ،معلولي ،جعجع،
ف� �ي ��اض ،م �ي �ن �ي �غ��و ،ب ��وي ��ز ،س �ل �ه��ب،
ال�ش�ف�ت��ري ،ك�ن�ع��ان ،وع �م��وم ع��ائ�لات
بشري والجبة ومنطقة دير األحمر
وأن �س �ب ��اؤه ��م ف ��ي ال ��وط ��ن وامل �ه �ج��ر
ي �ن �ع��ون إل �ي �ك��م ب �م��زي��د م ��ن ال �ح��زن
واألس� ��ى ف�ق�ي��ده��م ال �غ��ال��ي امل��أس��وف
عليه املرحوم
الشيخ فوزي ملحم طوق
امل �ن �ت �ق��ل إل � ��ى رح �م �ت ��ه ت �ع ��ال��ى ي��وم
االث �ن�ي�ن ال ��واق ��ع ف �ي��ه  19أي� ��ار 2014
متممًا واجباته الدينية.
ت �ق �ب��ل ال � �ت � �ع ��ازي ي ��وم ��ي ال �خ �م �ي��س
وال� �ج� �م� �ع ��ة  22و 23ال � � �ج � ��اري ف��ي
ص ��ال ��ون ك�ن�ي�س��ة ال �س �ي��دة ـ �ـ �ـ ب�ش��ري
وي ��وم ��ي ال �س �ب��ت واألح � � ��د  24و25
ال � �ج ��اري ف ��ي ص ��ال ��ون ك �ن �ي �س��ة م��ار
ً
ابتداء من
الياس الكبرى ــــ أنطلياس
الساعة ال�ح��ادي��ة ع�ش��رة قبل الظهر
ً
مساء.
ولغاية السابعة

◄ مبوب ►

مطلوب
A leading pharmaceutical
company is recruiting a medical representative for the South
Area. Kindly send your CV
with a passport photo a must to
HR@menanutrition.com and
gsaliba@menanutrition.com

ذكرى أسبوع
تصادف اليوم الخميس الواقع فيه
 22أي ��ار  2014م .امل��واف��ق  22رج��ب
 1435ه �ـ ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج الفاضل مصطفى حسني حامد
(أبو حامد)

أشقاؤه :املرحوم علي (أبو حسني) ـــــ
الحاج محمد (أبو عفيف) ـــــ املرحوم
ال �ح ��اج ح �س��ن ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل ��رح ��وم أح �م��د ـــــ
ال �ح��اج نجيب (أب ��و ع�ل��ي) ـــــ ال�ح��اج
يوسف.
ب�ن��ات��ه :د .ال�ص�ي��دل��ي ن�س��ري��ن زوج��ة
م �ج��د ن� �ح�ل�اوي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ت� �م ��ارا زوج � ��ة د.
الصيدلي ط��ارق اليحفوفي ـــــ فرح
زوجة كامل عبد الرحيم.
أصهرته :املرحوم الحاج علي حسني
جبق ـــــ املرحوم الحاج فارس املقداد
ـــــ الحاج حسن سعد.
وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة األل �ي �م��ة ستتلى
ع��ن روح��ه ال�ط��اه��رة آي��ات م��ن الذكر
الحكيم ومجلس ع��زاء حسيني في
مجمع االم��ام شمس الدين الثقافي
ال� �ت ��رب ��وي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ش��ات �ي�ل�ا م ��ن ال �س��اع��ة
الرابعة حتى السادسة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله وقدره
آل حامد ـــــ آل منيمنة ـــــ آل املقداد ـــــ
آل جبق ـــــ آل سعد ـــــ آل نحالوي ـــــ آل
يحفوفي ـــــ آل عبد الرحيم
وع �م��وم أه��ال��ي ب�ل��دة مقنة وس��اح��ل
املنت الجنوبي

◄ إعالنات رسمية ►
فقرة حكمية
ت �ب �ل��غ ل � �ـ ك �م �ي��ل ال �ح �ل ��و امل� �ج� �ه ��ول امل �ق ��ام
ص��ادرة عن محكمة اإليجارات في بعبدا
ـــــ ال��رئ�ي�س��ة زي�ن��ة ح�ي��در أح�م��د ـــــ بتاريخ
 2014/2/27ص��در حكم ف��ي ال��دع��وى رقم
 2013/71امل �ق��ام��ة م ��ن س ��ام ��ي ال �خ ��وري
وورث � � � ��ة س �ل �ي ��م ال� �ع� �ش ��ي س� �ج ��ل ب ��ال ��رق ��م
 2014/79قضى بإسقاط حقك بالتمديد
القانوني وإلزامك بإخالء املأجور الكائن
في العقار  /4161/الشياح .تسري املهل
ال �ق��ان��ون �ي��ة اب� �ت � ً
�داء م ��ن ال �ي ��وم ال� ��ذي يلي
النشر.
رئيسة الكتبة
فاطمة الزعرت
دعوة
موجهة لـ إف��راز عبد الله خليفة املجهول
امل �ق��ام .إن محكمة اإلي� �ج ��ارات ف��ي بعبدا
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال��رئ �ي �س��ة زي �ن��ة ح �ي��در أح �م��د ت��دع��وك
لحضور الجلسة في  2014/6/19الساعة
 9.30ص �ب��اح��ًا ول �ت �ب �ل��غ أوراق ال ��دع ��وى
رق� ��م  2012/231امل �ق��ام��ة م ��ن ه�ل�ا ج��اب��ر
بشأن املأجور الكائن في العقار /2816/
ال �غ �ب �ي��ري .ف�ي�ن�ب�غ��ي ح �ض��ورك أو إرس ��ال
وك�ي��ل ق��ان��ون��ي ع�ن��ك وإال ستتخذ بحقك
التدابير القانونية سندًا ألحكام املادتني
 445و 463وما يليهما من قانون أ.م.م.
رئيسة الكتبة
فاطمة الزعرت
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي محمد مازح
املعاملة التنفيذية 2013/56
ط��ال��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ :ب �ن��ك ب �ي �ب �ل��وس ش.م.ل.
بوكالة املحامية مايا مجذوب
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه :ك��ام��ل ع �ل��ي ع �ل��ي أح �م��د ـــــ
كفرتبنيت
السند التنفيذي :عقد قرض مالي وجدول
تسديد دف�ع��ات بقيمة  15.285.556ل.ل.
إضافة الى اللواحق والفوائد
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/2/21 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2013/3/4 :
تاريخ ق��رار الحجز 2013/2/21 :وتاريخ
تسجيله2013/4/30 :
ت � � � ��اري � � � ��خ م� � �ح� � �ض � ��ر وص� � � � � ��ف ال � � �ع � � �ق� � ��ار:
 2013/12/28وتاريخ تسجيله 2014/2/5
العقار امل��وص��وف 135 :سهمًا م��ن العقار
 /127م�ن�ط�ق��ة ك�ف��رت�ب�ن�ي��ت ال �ع �ق��اري��ة يقع
ّ
السيار يجاوره
في محلة سكنية تدعى
ّ
موقع تلة الطهرة يمكن الوصول اليه عبر
طريق فرعية ويحتوي على ثالثة ابنية.
األول :ث�ل�اث��ة ط ��واب ��ق :س�ف�ل��ي «أرض �ي ��ة»

وأرض قيد اإلنجاز وأول (مساحة كامل
البناء  320م)2
الثاني :طابقني :أرضي يحتوي على أربع
غرف ومطبخ وموزع وحمام ومطلع درج
وش��رف��ات وأول نفس محتويات الطابق
األرضي (مساحة كامل البناء  560م.)2
ثالث :فيال دوبلكس للسكن قيد اإلنشاء
مساحته  500م2
مساحة كامل العقار 7015 :م2
التخمني للحصة املحجوزة 74.514.000 :ل.ل.
ال�ط��رح للحصة امل�ح�ج��وزة44.709.000 :
ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال��واق��ع ف�ي��ه  2014/6/19ال�س��اع��ة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع ب��امل��زاد العلني
األسهم املذكورة في العقارين املوصوفني
أع�ل�اه ،فعلى ال��راغ��ب ب��ال�ش��راء إي��داع بدل
ال� �ط ��رح ف ��ي ق �ل��م ال� ��دائ� ��رة ب �م��وج��ب شيك
مصرفي منظم ألم��ر رئيس دائ��رة تنفيذ
ال�ن�ب�ط�ي��ة وات �خ ��اذ م �ح��ل إق��ام��ة ل��ه ضمن
نطاقها وإال عد قلمها مقامًا مختارًا له ما
ً
لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
ق �ي��ود ص�ح�ي�ف�ت��ي ال �ع �ق��اري��ن امل �ط��روح�ين
ال�ع�ي�ن�ي��ة ل �ل �ع �ق��ار امل� �ط ��روح ودف� ��ع ال�ث�م��ن
وال��رس��وم ض�م��ن امل�ه�ل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب

وع�ل�ي��ه ب�ن��اء م��ؤل��ف م��ن ط��اب�ق�ين وأع�م��دة
على سطح الطابق األخير.
ط��اب��ق م�ن�ج��ز وم �س �ك��ون م��ؤل��ف م��ن ست
غ��رف ومطبخ وح�م��ام ـــــ ش��رف��ات ومطلع
درج (مساحته 200م)2
ّ
الطابق األول :غير منجز مسكر بأحجار
ال �ب ��اط ��ون ف �ق��ط م��ؤل��ف م ��ن خ �م��س غ��رف
وحمام ومطبخ مساحته 200م.2
ثالث :فيال دوبلكس للسكن قيد اإلنشاء
مساحته  500م2
مساحة األرض 390 :م2
التخمني91500 :د.أ.
الطرح54900 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال��واق��ع ف�ي��ه  2014/6/19ال�س��اع��ة 11.30
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع ب��امل��زاد العلني
ال �ع �ق��ار امل ��وص ��وف أع �ل��اه ،ف�ع�ل��ى ال��راغ��ب
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل إقامة
ل��ه ض�م��ن ن�ط��اق�ه��ا وإال ع��د قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط �ل��اع ع�ل��ى ق �ي��ود ال�ص�ح�ي�ف��ة العينية
ل�ل�ع�ق��ار امل �ط��روح ودف ��ع ال�ث�م��ن وال��رس��وم
ض �م��ن 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
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي محمد مازح
املعاملة التنفيذية 2011/121
ط��ال��ب التنفيذ :م��ؤس�س��ة ح�س��ن اب��راه�ي��م
غدار الحديثة وشركاه ملواد البناء بوكالة
املحامية مايا مجذوب
ّ
املنفذ عليه :طالب حسن رزق ـــــ عرب الجل
السند التنفيذي :عقد دين بقيمة 5400د.أ.
اضافة الى اللواحق والفوائد
املعامالت :تاريخ التنفيذ2011/5/21 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2011/7/21 :
ت��اري��خ ت�ح��وي��ل ال�ح�ج��ز االح �ت �ي��اط��ي ال��ى
تنفيذي 2011/9/22 :وت��اري��خ تسجيله:
2011/10/17
تاريخ محضر وصف العقار2012/1/27 :
وتاريخ تسجيله 2013/4/19
العقار املوصوف /2162 :صربا يقع على
م�ق��رب��ة م��ن ال�ط��ري��ق ال��رئ�ي�س��ي ب�ين صربا
ّ
وعرب الجل
ويتصل بالطريق الرئيسي بحق م��رور
ع�ل��ى ال�ع�ق��ار  2161وه��ي منطقة سكنية

نشرة فقرة حكمية
ت��دع��و محكمة ال�غ��رف��ة االب�ت��دائ�ي��ة األول��ى
ف� ��ي ال� �ب� �ق ��اع امل� �س� �ت ��دع ��ى ض ��ده ��ا ل �ي �ن��دا
يوسف بشارة املقيمة سابقًا في الفرزل
واملجهولة محق اإلقامة حاليًا للحضور
ش �خ �ص �ي��ًا أو م ��ن ي� �ن ��وب ع �ن �ه��ا ق��ان��ون��ًا
ال��ى قلم املحكمة ف��ي زح�ل��ة لتبلغ الحكم
الصادر عن املحكمة بتاريخ 2014/4/28
ب � ��رق � ��م أس � � � ��اس  2014/403ق � � � ��رار رق� ��م
 2014/84ب��االس�ت��دع��اء امل�ق��دم م��ن طوني
ج ��ورج ن�ص��رال�ل��ه ب��وك��ال��ة األس �ت��اذ رشيد
يوسف فرح.
خ�لاص��ة ال�ح�ك��م :ت�ق��رر إع�ل�ان ع��دم قابلية
العقار رقم  /3501/الفرزل للقسمة عينًا
بني الشركاء وطرحه للبيع باملزاد العلني
بني العموم وفقًا للثمن املحدد في تقرير
الخبير على أن يوزع الثمن بني الشركاء
كل بحسب مقدار ملكيته في العقار.
وللمستدعى ضده املذكورة مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية

يترشف مجلس ادارة الجمعية التعاونية األستهالكية يف برج
حمود م.م بدعوة اعضائه لحضور اجتامع الجمعية العمومية
العادية بتاريخ  2014/6/21يف قاعة مأوى العميان األرمن يف
برج حمود الواقع فيه يوم السبت يف متام الساعة الخامسة
عرصا» للمرة االوىل وبتاريخ  2014/7/5للمرة الثانية الواقع
فيه يوم السبت يف حال عدم اكتامل النصاب القانوين يف
االجتامع االول وذلك يف نفس املكان والزمان ملناقشة والبت
وفقا لجدول االعامل التالية:
 -1تالوة محرض اجتامع الجمعية العمومية العادية السابق.
 -2تالوة تقارير اعامل مجلس االدارة عن مدة واليته.
 -3تالوة امليزانية العمومية لعامي  2012و  2013للمصادقة
وتقرير لجنة املراقبة.
 -4ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة.
 -5انتخاب اعضاء مجلس االدارة واعضاء املالزمني واعضاء
لجنة املراقبة.
 -6مواضيع اخرى واقرتاحات.
مجلس ادارة الجمعية التعاونية األستهالكية يف برج حمود
م.م

ان مجلس االدارة للجمعية التعاونية للتوفري والتسليف منزا م.م.
قرر يف جلسته املنعقدة بتاريخ13/5/2014يف مركزها الكائن
يف برج حمود وبحضور كافة اعضاء مجلس االدارة وباالتفاق
مع لجنة املراقبة انعقاد الجمعية العمومية العادية يف الساعة
الخامسة من يوم السبت الواقع قي  7/6/2014للمرة االوىل  ،ويف
الساعة الخامسة من يوم السبت الواقع يف  2014/06/14للمرة
الثانية يف حال عدم اكتامل النصاب القانوين يف الجلسة االوىل ،
وذلك يف مأوى العميان االرمن يف برج حمود (كاهل) الواقع ضمن
نطاق عمل التعاونية وفقاً لجدول االعامل التالية :
تالوة محرض الجمعية العمومية العادية السابقة بتاريخ
2012/06/16
تالوة اعامل مجلس االدارة لفرتة الوالية.
تالوة امليزانية ( )2014-2013وتصديقها.
تقرير لجنة املراقبة .
ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة.
انتخاب اعضاء مجلس االدارة واعضاء مالزمني واعضاء لجنة
املراقبة.
مواضيع اخرى.
كام قرر مجلس االدارة توجيه الدعوة باالعالن عنها قي الصحف
واالعالن عىل باب التعاونية مفصلة بجدول االعامل.
آملني منكم الحضور يف املوعد املحدد اعاله ومنحنا ثقتكم الغالية.
(بيان)

(بيان)

