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◄ وفيات

►

بسم الله الرحمن الرحيم
ي��ا ّأي �ت �ه��ا ال�ن�ف��س امل�ط�م�ئ�ن��ة ارج �ع��ي إلى
رب��ك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي
صدق الله العظيم
ت �ص ��ادف ن �ه��ار ال�ج�م�ع��ة ال ��واق ��ع ف �ي��ه 22
ن�ي�س��ان س�ن��ة  2011امل ��واف ��ق  18جمادى
األول��ى  1432هـ ذك��رى م��رور أسبوع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد محمود عبد علي
( أبو علي )

أوالده :الدكتور علي ،املقدم عبد اللطيف،
ال��دك�ت��ور ع �م��اد ،ال�س�ي��د ن��اص��ر ،املهندس
محمود ،السيد ناظم والسيد جهاد.
أشقاؤه :الحاج نمر (أبو جمال) ،املرحوم
ال �ح��اج ع�ب��د ال�ك��ري��م (أب ��و ن��زي��ه) والحاج
حسني (أبو محمود).
أصهرته :السيد إحسان دايخ ،السيد أمني
ع�ط��وي ،ال�ح��اج وج�ي��ه عيسى واملهندس
مصطفى سعد.
وب � �ه� ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،س �ت �ت �ل��ى ع� ��ن روحه
ال�ط��اه��رة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم ومجلس
ع ��زاء ع�ن��د ال �س��اع��ة ال�خ��ام�س��ة ع �ص �رًا في
النادي الحسيني لبلدته عيتيت.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
اآلسفون :آل عبد علي وعموم أهالي بلدة
عيتيت.

يتقدم مختار منطقة املصيطبة عصام
من
حسن قبيسي وال�س�ي��د ب�س��ام ال��زي��نّ ،
آل الخرافي بالتعزية ،سائلني املولى عز
وج ��ل أن ي�ت�غ�م��د ال�ف�ق�ي��د ب��واس��ع رحمته
ّ
ومحبيه
ويلهم أسرته
الصبر والسلوان

رئ �ي��س وأع �ض��اء ن�ق��اب��ة وك� ��االت الدعاية
واإلعالن في لبنان ينعون
بمزيد من الحزن واألسى املرحوم
غالب الداعوق
صندوق سابق
أمني
ّ
ّ
س��ائ�ل�ين ال�ل��ه ع��ز وج ��ل أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

إعالنات 27

مبوب

◄ مبوب

►

مطلوب
 The National Evangelical Institutesaida
Is recruiting highly experienced teachers
in:
‚Educational Psychology‚ Education
& Mathematics‚ Physics‚ Chemistry
English
Only applicants with MA degrees from
American Universities are accepted.
Fax #: 07722379
E-mail: info@neigb.net
ضاهر للتجارة العامة تطلب مندوبي
مبيعات .معاش ثابت  +عمولة
ت70/105463:
n.halawi@daher generaltrading.com

مفقود
ُ
فقد جواز سفر لبناني باسم منال سميح
ال�ح��اج علي ال��رج��اء ممن يجده االتصال
على الرقم 70/814814
ُ
فقد جواز سفر لبناني باسم زهرة محمد
زي��ن ال��دي��ن ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده االتصال
على الرقم 70/768375

خرج ولم يعد
هربت خادمة من منزل مخدومها السيد
وف� �ي ��ق ع� �ف ��را م� ��ن ال �ج �ن �س �ي��ة النيبالية
وت��دع��ى MOKTAN RATNA KUMARI
مل��ن يجدها ال��رج��اء االت �ص��ال على الرقم:
03/648690
خرج العامل البنغالدشي
SHAHIN MIAH ALIES
HASIN ISMAIL
 MUNNAF MIAH ALIESولم يعد
الرجاء ممن يجده أو يعرف عنه شيئًا
االتصال على الرقم 70/098417

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

ذكرى أسبوع
ت � �ص � ��ادف ي� � ��وم ال �خ �م �ي ��س ال � ��واق � ��ع فيه
 21/4/2011ذكرى أسبوع فقيدنا الغالي
املرحوم
علي مصطفى دكروب
(أبو رياض)
زوجته :سكنة أحمد دكروب
أوالده :رياض ـ أحمد ـ غادة وهدى
ول �ل �م �ن��اس �ب��ة ت �ق �ب��ل ال �ت �ع ��ازي ف ��ي مبنى
الجمعية اإلسالمية
للتخصص والتوجيه العلمي ــ سبينس ــ
خلف مبنى أمن
ال � ��دول � ��ة م� ��ن ال� �س ��اع ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ولغاية
السادسة من بعد الظهر.
اآلس � � � �ف � � ��ون :آل دك � � � � ��روب وأنسباؤهم
وأصدقاؤهم

◄ إعالنات رسمية
إعالن
ُ
ت �ع �ل��م امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��ن العام
املواطنني والرعايا العرب واألجانب
املقيمني على األراضي اللبنانية أنه
ح��رص��ًا م �ن �ه��ا ع �ل��ى ت�س�ه�ي��ل استالم
معامالتهم.
س �ت �ق��وم امل ��راك ��ز اإلق �ل �ي �م �ي��ة بتسليم
ج� ��وازات ال�س�ف��ر ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وإقامات
ال� � �ع � ��رب واألج � � ��ان � � ��ب امل � �ن � �ج� ��زة فقط
إل ��ى أص �ح��اب �ه��ا ب �ع��د ان �ت �ه��اء الدوام
ال ��رس� �م ��ي ل �غ��اي��ة ال� �س ��اع ��ة السابعة
م�س� ً
�اء م��ن أي��ام العمل ال�ع��ادي��ة وذلك
اعتبارًا من تاريخ .2011/04/19
ع� � �ن � ��وان األم� � � ��ن ال� � �ع � ��ام ع� �ل ��ى شبكة
اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
ّ
إعالن مناقصة عمومية
ت � �ج� ��ري امل� �ص� �ل� �ح ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة لنهر
ال �ل �ي �ط��ان��ي م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة وفق
دف� �ت ��ر ال � �ش� ��روط ال� �خ ��اص بـ «تقديم
م � � �ح� � � ّ�والت ت� ��وت� ��ر وم� � � �ح � � � ّ�والت شدة
وس ��اح� �ب ��ات ص ��واع ��ق ل � ��زوم معملي
األولي وجون».
ي �م �ك� ّ�ن االط �ل ��اع ع �ل��ى م �ل��ف التلزيم
وتسلم نسخة عنه ضمن ال��دوام في
مكتب مصلحة الصفقات ،ش .بشارة
ال� �خ ��وري ،ب �ن��اي��ة غ �ن��اج��ة ،ط  ،4لقاء
مبلغ  /250.000/ل.ل .يدفع نقدًا إلى
ص �ن��دوق امل �ص �ل �ح��ة .ت �ق��دم العروض
باليد إلى القلم املركزي على العنوان
 12.00ظهرًا من
نفسه حتى الساعة ّ
ي��وم  ،2011/5/16وتفض في جلسة
علنية تعقد في اليوم التالي الساعة
 10.00صباحًا.
املدير العام بالتكليف
املهندس علي عبود
التكليف 559
إعالن مناقصة عمومية
ت � �ج� ��ري امل� �ص� �ل� �ح ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة لنهر
ال �ل �ي �ط��ان��ي م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة وفق
دفتر الشروط الخاص بـ «تقديم أربع
مضخات مياه للتبريد م��ع لوازمها
ع��ائ��دة ملجموعتي التوليد  G1وG2
في معمل األولي».
ي �م �ك� ّ�ن االط �ل ��اع ع �ل��ى م �ل��ف التلزيم
وتسلم نسخة عنه ضمن ال��دوام في
مكتب مصلحة الصفقات ،ش .بشارة
ال� �خ ��وري ،ب �ن��اي��ة غ �ن��اج��ة ،ط  ،4لقاء
مبلغ  /250.000/ل.ل .يدفع نقدًا إلى
ص �ن��دوق امل �ص �ل �ح��ة .ت �ق��دم العروض
باليد إلى القلم املركزي على العنوان
 12.00ظهرًا من
نفسه حتى الساعة ّ
ي��وم  ،2011/5/30وتفض في جلسة
علنية تعقد في اليوم التالي الساعة
 10.00صباحًا.
املدير العام بالتكليف
املهندس علي عبود
التكليف 560
إعالن مناقصة عمومية
ت � �ج� ��ري امل� �ص� �ل� �ح ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة لنهر
ال �ل �ي �ط��ان��ي م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة وفق
دف� �ت ��ر ال � �ش� ��روط ال� �خ ��اص بـ «دراسة
ال � �ج� ��دوى وال �ت �ص �م �ي��م األول � � ��ي لسد
كفرصير وملحقاته».
ي �م �ك� ّ�ن االط �ل ��اع ع �ل��ى م �ل��ف التلزيم
وت� �س ��ل ��م ن �س �خ��ة ع �ن��ه ض �م��ن الدوام
ف��ي م �ك �ت��ب م�ص�ل�ح��ة ال �ص �ف �ق��ات ،ش.
بشارة الخوري ،بناية غناجة ،ط ،4
ل�ق��اء ش�ي��ك م�ص��رف��ي ب��اس��م املصلحة
بقيمة مليون  /1.000.000/ل.ل .أو
ن�ق��دًا إل��ى صندوقها .ت�ق��دم العروض
باليد إلى القلم املركزي على العنوان
 12.00ظهرًا من
نفسه حتى الساعة ّ
ي��وم  ،2011/6/28وتفض في جلسة
علنية تعقد في اليوم التالي الساعة
 10.00صباحًا.
املدير العام بالتكليف
املهندس علي عبود
التكليف 563

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
امل �غ �ف �ل��ة ـ ال� �ق ��ادي� �ش ��ا ع� ��ن استدراج

►

ل� �ل� �ع ��روض ل� �ش ��راء  85خ �ل �ي��ة مدخل
 24ك.ف .ـ  40خ� �ل� �ي ��ة ح � �م ��اي ��ة 24
ك.ف ،.وذل��ك وف��ق امل��واص�ف��ات الفنية
وال�ش��روط االداري��ة املحددة في دفتر
ال �ش��روط ال��ذي يمكن ال�ح�ص��ول على
نسخة عنه لقاء مبلغ ثمانماية الف
ل� �ي ��رة ل �ب �ن��ان �ي��ة (ت� �ض ��اف  )TVAمن
قسم الشراء في املصلحة االدارية في
مركز الشركة في البحصاص ما بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا م��ن كل
يوم عمل.
ت �ق��دم ال �ع ��روض ف��ي ام��ان��ة ال �س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
ت �ن �ت �ه��ي م� ��دة ت �ق��دي��م ال � �ع ��روض يوم
ال �س �ب��ت ال ��واق ��ع ف �ي��ه  14أي � ��ار 2011
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 571
إعالن بيع لوحة عمومية
ص� ��ادر ع ��ن دائ � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب� �ي ��روت ـــــ
الرئيس فيصل مكي
باملعاملة التنفيذية رقم 2003/686
للخدمات
امل�ن�ف��ذ :بنك ع��وده س��رادار ّ
ال� �خ ��اص ��ة ش.م.ل .ال� � ��ذي ح � ��ل محل
امل �ن �ف��ذ األص� �ل ��ي ش ��رك ��ة سنتشوري
موتورز كومباني ش.م.ل.
وكيله املحامي فادي روحانا صقر
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي �ه��م :ورث � ��ة رف� �ي ��ق محمد
دعبول
ت �ط ��رح ه� ��ذه ال� ��دائ� ��رة ل �ل �ب �ي��ع باملزاد
العلني اللوحة العمومية ذات الرقم
369027/م /خ��اص��ة امل �ن �ف��ذ عليهم
واملخمنة بمبلغ /42.000.000/ل.ل.
وي �ت ��وج ��ب ع �ل �ي �ه��ا رس � ��وم ميكانيك
بقيمة /1.700.000/ل.ل .ق�ي�م��ة بدل
ال �ط ��رح م �ع ��ادل ل�ق�ي�م��ة ال �ت �خ �م�ين وال
ي� �ت ��م ال� �ب� �ي ��ع ب ��أق ��ل م� ��ن س� �ت ��ة أعشار
القيمة املخمنة.
م��وع��د امل��زاي��دة ي��وم ال �ث�لاث��اء الواقع
ف �ي��ه  2011/05/03ال �س��اع��ة الثانية
عشرة ظهرًا.
ف�ع�ل��ى ال��راغ��ب ف��ي ال �ش��راء الحضور
ش�خ�ص�ي��ًا ال ��ى دائ� ��رة ت�ن�ف�ي��ذ بيروت
ف��ي امل��وع��د امل �ح��دد أع �ل�اه مصحوبًا
بالثمن نقدًا و %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن قضائي
صادر عن املحكمة االبتدائية املدنية
ال�خ��ام�س��ة ف��ي ب�ي��روت غ��رف��ة الرئيس
بسام مولوي
بتاريخ  2011/4/7تقدمت املستدعية
ش� ��رك� ��ة أم ت � � � ��اور ش.م.ل .بوكالة
امل � �ح� ��ام� ��ي اس � �ك � �ن� ��در روج� � �ي � ��ه نجار
باستدعاء تسجل بالرقم 2011/161
تطلب بموجبه شطب إشارة محضر
ال�ح�ج��ز ال �ع �ق��اري ال �ص��ادر ع��ن دائرة
اج � � � ��راء ب � �ي� ��روت س� �ج ��ل ي� ��وم� ��ي 114
تاريخ  1975/2/22من ورثة املرحوم
ام � �ي ��ل رف � � ��ول ص� �ب ��اغ ��ة ل � �ق ��اء دينهم
البالغ ثالثة وستون ألفًا وثالثماية
وخ �م �س��ون ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ض��د فريد
م� �خ ��اي ��ل ق �س ��اط �ل ��ي ع� ��ن الصحائف
العينية ل�ل�ع�ق��ارات  /307/و /882/
و /914/منطقة الصيفي العقارية.
فعلى كل من لديه اعتراض على ذلك
أن ي �ت �ق��دم ب��ه ال ��ى ق �ل��م ه ��ذه املحكمة
خالل مهلة عشرين يومًا تلي تاريخ
النشر األخير.
رئيس القلم
فضل الله جمعة
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلب محمد حسني زين الدين وكيل
حسني خليل زين الدين وريث خليل
حسني زين الدين وريث حسني خليل
زين الدين ملورثهم خليل عباس زين
الدين سند تمليك بدل ضائع بالعقار
 654من منطقة الحدث العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
من تاريخ النشر
أمني السجل العقاري املعاون
با لتكليف
الياس جريجيري
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