 26إعالنات

◄ وفيات

الجمعة  3كانون األول  2010العدد 1283

مبوب
►

انتقل إل��ى رحمته تعالى امل��أس��وف على
شبابه املهندس املرحوم
رشيد عبد الله الجوهري
والدته إسعاف الحسيني
شقيقاه :علي ومحمد
شقيقاته :رن��ى زوج��ة بسام شمص ،أمل
وندى
أع �م��ام��ه :ح �ي��در ،األس� �ت ��اذ ح �ب �ي��ب ،منير
والدكتور سهيل
أخ � ��وال � ��ه :امل � ��رح � ��وم ع� �ص ��ام الحسيني،
الشهيد حمزة ،محمد ،مضر وحسني
ووري في الثرى يوم الثالثاء الواقع فيه
 2010/11/30وملناسبة م��رور ثالثة أيام
ع�ل��ى وف��ات��ه ستتلى ع��ن روح ��ه الطاهرة
آي ��ات م��ن ال �ق��رآن ال�ك��ري��م ال�س��اع��ة الرابعة
بعد ظهر اليوم الجمعة في منزل والده
في بعلبك ـــــ حي الشيخ حبيب ،ويستمر
ّ
تقبل التعازي في منزل وال��ده في بعلبك
ح� �ت ��ى م � �س� ��اء ي� � ��وم األح� � � ��د ال � ��واق � ��ع فيه
.2010/12/5

ذكرى أسبوع
ت� � �ص � ��ادف ن � �ه � ��ار ال � �س � �ب ��ت ال� � ��واق� � ��ع فيه
 2010/12/4ذك � ��رى أس� �ب ��وع ع �ل��ى وفاة
الحاجة املرحومة
صباح علي مزرعاني
زوج� ��ة امل ��رح ��وم ال �ح ��اج م�ح�م��د إبراهيم
مصطفى
أوالدها مرتضى ،علي ،مجتبى وحسني
وذلك في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر
في بلدتها يحمر الشقيف.
اآلس � �ف� ��ون آل م �ص �ط �ف��ى وآل مزرعاني
وعموم بلدة يحمر.

ذكرى أربعين
مل�ن��اس�ب��ة م ��رور أرب �ع�ي�ن ي��وم��ًا ع�ل��ى وفاة
املأسوف عليه املرحوم
جوزيف سليم أبو جودة
يقام ق��داس وج�ن��از ل��راح��ة نفسه الساعة
ال�ح��ادي��ة ع�ش��رة قبل ظهر ي��وم األح��د في
 5ك��ان��ون األول  2010ف��ي كنيسة سيدة
النجاة ــــــ الزلقا.
عائلة الفقيد وأنسباؤهم ي��دع��ون األهل
واألص� ��دق� ��اء مل �ش��ارك �ت�ه��م ال �ص�ل�اة لراحة
نفسه.
ذك � ��رى م� ��رور أرب �ع�ي�ن ي��وم��ا ع �ل��ى رحيل
شهداء اإلغتراب الشاب

◄ مبوب

►

مفقود
فقد ج ��وازا سفر ب��إس��م آم��ال نعيم اسعد
وه��ادي موسى ق��اووق لبنانيا الجنسية
الرجاء ممن يجدهما االتصال على الرقم
03/686984
ف �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب ��إس ��م رب� �ي ��ع عباس
امل��ذب��وح لبناني الجنسية ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم03/960433
فقد ج��واز سفر بإسم هيثم حسن فقيه
ل �ب �ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم76/669673

للبيع
ل�ل�ب�ي��ع ش �ق��ة ف ��ي ال �ط �ي��ون��ة ش� ��ارع عالمة
 2ن ��وم وص��ال��ون وس �ف��رة ط  + 2س�ن��د +
موقف ـــــــ جيدة جاهزة للسكن ،االتصال
بعد الظهر فقط 71/534594
للبيع ح�ص��ة  %45م��ن أرض مساحتها
 500م.م .ـــــ األشرفية ـــــ ساحة ساسني ـــــــ
ت01/335615 :

مطلوب
Regional BTL Agency Hiring Artwork
– Finalizer – Min 3 years experience
apply@blinkbtl.com – www.blinkbtl.com

خرج ولم يعد
غ��ادر العامل  Mohammad Shamimمن
التابعية البنغالدشية مركز عمله .الرجاء
ممن ي�ج��ده أو يعلم عنه شيئًا االتصال
على الرقم 01/473543
غ� � ��ادرت ال �ع��ام �ل��ة  Estrelleta Franeمن
التابعية الفيليبينية م�ن��زل مخدومها.
الرجاء ممن يجدها أو يعلم عنها شيئًا
االتصال على الرقم 01/809057

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات
الحاج حسن علي حمود
ورفاقه :الحاج خضر محمد عكر
الحاج حسن حسني الحاج
الحاج عباس علي ديب
ال��ذي��ن ق �ض��وا ف��ي ح ��ادث أل �ي��م ف��ي والية
كانو -نيجيريا.
تتلى عن نفوسهم الراضية املرضية آيات
الذكر الحكيم ومجلس عزاء.
من ِ
ال��زم��ان :ي��وم االح��د  2010/12/5في
تمام الساعة العاشرة صباحا
ّ
جويا
املكان :حسينية اإلمام الرضا(ع)-

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

www.josephsamaha.org

إعالن
ت�ع�ل��ن امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��ن ال �ع��ام عن
اف �ت �ت��اح وب� ��دء ال�ع�م��ل ف��ي م��رك��ز إقليمي
مبنى بلدية جويا ـــ قضاء
جديد واقع في ُ
صور وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة من
يوم األربعاء الواقع فيه .2010/12/01
يتم ق�ب��ول طلبات اللبنانيني واألجانب
املقيمني في البلدات الواقعة ضمن نطاق
عمل املركز وهي :جويا ،صريفا ،معروب،
الحلوسية ،وادي جيلو ،يانوح ،املجادل،
سلعا ،باريش ،محرونه ،عيتيت ،دبعال،
ب �س �ت �ي��ات ،أرزون ،ال �ش �ه��اب �ي��ة ،شحور،
ال�ح�م�ي��ري ،م��زرع��ة م�ش��رف ،بافليه ودير
كيفا.
إعالن صادر
عن املديرية العامة لألمن العام
يطلب الى جميع املرشحني املدنيني الذي
ّ
عينوا برتبة مفتش درجة ثانية ومأمور
م�ت�م��رن ب�م��وج��ب ال �ق��رار رق ��م /2649أع/
ص/ق ت��اري��خ  2010/11/27االلتحاق
ب��امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��ن ال �ع��ام ـ�ـ�ـ دائرة
ال�ح�م��اي��ة وال�ت��دخ��ل وامل �ق��ر ال �ع��ام (املبنى
رقم  ،)1مقابل قصر العدل ،وذلك بتاريخ
 2010/12/03الساعة  8:00صباحًا.
موقع امل��دي��ري��ة العامة لألمن ال�ع��ام على
شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
إعالن صادر
عن ً املديرية العامة لألمن العام
أوال :تعلن امل��دي��ري��ة العامة ل�لأم��ن العام
ع ��ن ص � ��دور ال �ن �ت��ائ��ج ال �ن �ه��ائ �ي��ة ملباراة
التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن
ومأمور متمرن.
ثانيًا :ل�لاط�لاع على ه��ذه النتائج يمكن
مراجعة دوائر ومراكز األمن العام اعتبارًا
من  2010/11/27أو زيارة موقع املديرية
العامة لألمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
ث ��ال� �ث ��ًا :ي� �ح ��دد الح� �ق ��ًا م ��وع ��د مراجعة
امل��رش �ح�ين امل �ق �ب��ول�ين ل�ل�م��دي��ري��ة العامة
لألمن العام.
إعالن
ت�ع�ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ب ��أن م�ه�ل��ة تقديم
العروض لوضع دراسة إنشاءات تدعيم
ح � ��ول م �ب �ن��ى دائ� � � ��رة ال� �ش� �ي ��اح ـ �ـ �ـ املبنى
املركزي ،موضوع استدراج العروض رقم
ث  4د 11225 /تاريخ  ،2010/10/27قد
م��ددت لغاية ي��وم السبت 2010/12/11
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االش�ت��راك باستدراج
ال �ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
ن �س �خ��ة م �ج��ان��ًا م ��ن دف� �ت ��ر ال � �ش� ��روط من
مصلحة ال��دي��وان ـــ أمانة السر ـــ الطابق
( 12غ��رف��ة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـــ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
 /15ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
ب�ع��ض امل��وردي��ن ال ت ��زال س��اري��ة املفعول
وم ��ن امل�م�ك��ن ف��ي م�ط�ل��ق األح � ��وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت �س �ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل� ��ى أم ��ان ��ة سر
ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ـ�ـ�ـ ط��ري��ق ال�ن�ه��ر ـ�ـ�ـ الطابق
« »12ـــ املبنى املركزي.
بيروت في 2010/11/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس
إيلي سعاده
التكليف 1736
إعالن إعادة مناقصة عمومية
تعيد املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
ط ��رح امل�ن��اق�ص��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ل�ـ«ت�ق��دي��م يد
عاملة مختلفة ملصلحة الليطاني للعام
 »2010وف � ��ق دف� �ت ��ر ال � �ش � ��روط الخاص
نفسه .يمكن االط�ل�اع على ملف التلزيم
وت �س �ل��م ن �س �خ��ة ع �ن��ه ض �م��ن ال � � ��دوام في
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشارة
ال �خ��وري ،ب�ن��اي��ة غ�ن��اج��ة ،ط  ،4ب�ع��د دفع
مبلغ  /200.000/ل.ل .نقدًا الى صندوق
امل�ص�ل�ح��ة ،ع�ل��ى أن ي�ع�ف��ى م��ن ال��دف��ع من

سبق له أن اشترى امللف .تقدم العروض
ب��ال�ي��د ال ��ى ال�ق�ل��م امل��رك��زي ع�ل��ى العنوان
نفسه حتى الساعة العاشرة من ّصباح
يوم الخميس في  2010/12/9وتفض في
جلسة علنية تعقد إثر االنتهاء من تقديم
العروض مباشرة في اليوم نفسه.
املدير العام بالتكليف
املهندس علي عبود
التكليف 1735
إعالن
ت �ع �ل��ن ش ��رك ��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان الشمالي
املغفلة ـــ القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء منظمات بخار (ع��دد ثالثة) لزوم
م ��رج ��ل ال � ��وح � ��دة ال �خ ��ام �س ��ة ف� ��ي معمل
ال�ح��ري�ش��ة ال� �ح ��راري ،وذل� ��ك وف �ق��ًا لدفتر
ال � �ش� ��روط ال� � ��ذي ي �م �ك��ن ال� �ح� �ص ��ول على
نسخة عنه لقاء مبلغ سبعمئة ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
ف��ي املصلحة اإلداري� ��ة ف��ي م��رك��ز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت � �ق ��دم ال� � �ع � ��روض ف� ��ي أم� ��ان� ��ة ال � �س ��ر في
القاديشا ـــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
الواقع فيه  5كانون الثاني  2011الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1741
إعالن
صادر عن القاضي العقاري في الجنوب
ط�ل�ب��ت وف ��اء م�ح�م��ود داود ش �ه��ادة قيد
م��ؤق�ت��ة ب ��دل ض��ائ��ع ل�ل�ع�ق��ار ال��رق��م 1961
عنقون والبالغة  1200سهم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
ص� ��ادر ع ��ن أم ��ان ��ة ال �س �ج��ل ال �ع �ق��اري في
جونية
ط �ل��ب اب��راه �ي��م س��اس�ين ج ��وخ ��دار وكيل
نزيه بربر مراد املعروف ببيار بربر مراد
سندات تمليك بدل عن ضائع للعقارات
رق��م  811و 845و 846و 847م��ن منطقة
أدونيس وسنور العقارية.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في جونية
طاني عنتر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب حسام نمر تقي وكيل محمد عبد
ال�ك��ري��م سليم مل��ورث��ه عبد ال�ك��ري��م محمد
ع �ل��ي س �ل �ي��م س �ن��دي م�ل�ك�ي��ة ب� ��دل ضائع
للعقارين  160 ،156حارة حريك
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب طوني فرحات الغريب وكيل ناهيه
جرجس ان��دراوس املشترية من جرجس
مخايل اندراوس سند ملكية بدل ضائع
للعقار  58الدامور
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن بيع باملعاملة 2009/845
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي� ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب ��امل ��زاد ال �ع �ل �ن��ي ن �ه��ار االث� �ن�ي�ن في
 2010/12/20ال� �س ��اع ��ة ال � ��واح � ��دة بعد
ال� �ظ� �ه ��ر س � �ي� ��ارة امل� �ن� �ف ��ذ ع �ل �ي��ه اويديس
اوه ��ان ��س ح ��االج �ي ��ان م ��ارك ��ة مرسيدس
 CL 500م��ودي��ل  2001رق��م /381735/ج

ً
الخصوصية تحصيال لدين طالب التنفيذ
ب�ن��ك سوسيته ج �ن��رال ف��ي ل�ب�ن��ان ش.م.ل.
وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي ان �ط��ون ال�ح��وي��س البالغ
/42.182.75/د.أ .ع��دا اللواحق واملخمنة
ب�م�ب�ل��غ /18205/د.أ .وامل �ط��روح��ة بسعر
/15.000/د.أ .أو م ��ا ي �ع��ادل �ه��ا بالعملة
الوطنية .وان رس��وم امليكانيك املتوجبة
قد بلغت حوالى /510.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب الصحناوي في بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب ط� �ن ��وس ي ��وس ��ف ال� �ف� �خ ��ري وكيل
أسماء فريد أبو حيدر وريثة إميل أسعد
الفخري سند ملكية ب��دل ضائع للعقار
 22/3631الشياح
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت مريم حسني الحالني سند ملكية
بدل ضائع للعقار  D 126/424الشياح
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل ��ب ع� �ي ��اد م �ح �ف ��وظ ال �ب �ع �ي �ن��ي وكيل
كميل سليم سرحال ملورثه سليم أسعد
س��رح��ال سند ملكية ب��دل ض��ائ��ع للعقار
 1400عني وزين
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت زينب محمد قاسم ح��اط��وم سند
ملكية بدل ضائع للعقار  25/3082برج
البراجنة
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت ام ��ال ق��اس��م م�ح�ف��وظ س�ن��د ملكية
بدل ضائع للعقار  3073الشياح
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب شحادي طانيوس نصور الفغالي
امل � �ش � �ت ��ري م � ��ن م� � � ��اري ج� ��رج� ��س نصور
ال�ف�غ��ال��ي مل��ورث �ه��ا ج��رج��س أم�ي�ن نصور
الفغالي سند ملكية ب��دل ضائع للعقار
 173وادي شحرور العليا
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة الرقم 2010/1066
امل� �ن� �ف ��ذ :ب �ن��ك ب �ي �ب �ل��وس ش.م.ل .وكيله
املحامي محمد ديب.
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي �ه �م��ا :ي��وس��ف رف � ��ول ـ�ـ�ـ�ـ�ـ كلير
رحال.

