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مبوب
إعالن 

الشمالي  ل��ب��ن��ان  ك���ه���رب���اء  ت��ع��ل��ن ش���رك���ة 
امل��غ��ف��ل��ة ���������������� ال��ق��ادي��ش��ا ع���ن ت��م��دي��د مهلة 
اس��ت��دراج ال��ع��روض العائد ل��ش��راء ثالثة 
 5.5/35 ت��وت��ر  م.ف.أ.   5 ق����درة  م���ح���والت 
ك.ف.، وذل���ك وف��ق��ًا ل��دف��ت��ر ال��ش��روط الذي 
ي��م��ك��ن ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ن��س��خ��ة ع��ن��ه لقاء 
مبلغ ثمانمئة الف ليرة لبنانية )تضاف 
املصلحة  ف����ي  ال����ش����راء  ق���س���م  م����ن   )TVA
االدارية في مركز الشركة في البحصاص 
ما بني الساعة 8 صباحًا و12 ظهرًا من 

كل يوم عمل. 
ت����ق����دم ال�����ع�����روض ف�����ي أم�����ان�����ة ال����س����ر في 

القاديشا ������ البحصاص. 
ال������ع������روض نهار  ت���ق���دي���م  ت���ن���ت���ه���ي م������دة 
ال��خ��م��ي��س ال���واق���ع ف��ي��ه 30 ك���ان���ون 2010 

الساعة 12 ظهرًا ضمنًا. 
مدير القاديشا باإلنابة 
املهندس عبد الرحمن مواس

التكليف 1786 

إعالن 
تقديم  م��ه��ل��ة  أن  ل���ب���ن���ان  ك���ه���رب���اء  ت��ع��ل��ن 
العائد ألع��م��ال هندسة مدنية  ال��ع��روض 
م���وض���وع استدراج  دائ������رة ج���ون���ي���ه،  ف���ي 
تاريخ  ث4د/11230  رق�������م  ال������ع������روض 
2010/10/27، قد مددت لغاية يوم السبت 

2011/1/8 عند نهاية الدوام الرسمي. 
باستدراج  االشتراك  في  للراغبني  يمكن 
ال��ع��روض امل��ذك��ور اع���اله ال��ح��ص��ول على 
ن��س��خ��ة م��ن دف��ت��ر ال���ش���روط م��ن مصلحة 
الديوان ������ امانة السر ������ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ������ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 10/ل.ل. 
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض 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 ال����ى ام���ان���ة سر 
الطابق   ������ النهر  طريق   ������ لبنان  كهرباء 

»12« ������ املبنى املركزي. 
بيروت في 2010/12/3

بتفويض من املدير العام 
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة 
املهندس ايلي سعاده 
التكليف 1776

إعالن 
ع����ن م��ن��اق��ص��ة ع��م��وم��ي��ة ل��ت��ل��زي��م أعمال 
التنظيف في الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي للعام 2010
للضمان  ال���وط���ن���ي  ال����ص����ن����دوق  ي����ج����ري 
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت 
������ ك��ورن��ي��ش امل��زرع��ة في  ������ ش���ارع ب��غ��داد 
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس 
مناقصة   2010/12/23 ف���ي���ه  ال�����واق�����ع 
ع��م��وم��ي��ة ل��ت��ل��زي��م اع���م���ال ال��ت��ن��ظ��ي��ف في 
للضمان  ال���وط���ن���ي  ال����ص����ن����دوق  م���ب���ان���ي 

االجتماعي للعام 2011. 

الشروط  دف����ت����ر  ع����ل����ى  االط����������الع  ي���م���ك���ن 
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية 
الدوام  أوق���ات  االداري����ة للصندوق خ��الل 

الرسمي. 
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم 
ب��ال��ي��د ال���ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة االداري������ة لقاء 
اي��ص��ال ب��رق��م وت���اري���خ وص����ول العرض، 
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة 
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق امل��وع��د املحدد 

الجراء املناقصة العمومية. 
ال��ذي يقدم بغير الطريقة  يهمل العرض 
املدة  ب����ع����د  ي����ص����ل  او  اع��������اله  امل�������ذك�������ورة 

املحددة. 
املدير العام 
الدكتور محمد كركي 
التكليف  1782

إعالن 
ص������ادر ع����ن دائ�������رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ف����ي صيدا 
ب��رئ��اس��ة ال��ق��اض��ي اي���اد ب���ردان باملعاملة 

التنفيذية رقم 2010/218
ع��ب��اس حسن حميد  عليه  املنفذ  الب���الغ 
م���ج���ه���ول م���ح���ل االق�����ام�����ة ال���ح���ض���ور الى 
ب��ال��ذات أو بواسطة وكيله  ال��دائ��رة  ه��ذه 
التنفيذي  االن�������ذار  الس���ت���الم  ال���ق���ان���ون���ي 
وامل��ق��ام��ة ض���دك م��ن امل��ن��ف��ذ ط���الل حسني 
ح���م���ود ب���م���وض���وع ت��ن��ف��ي��ذ ش��ي��ك بقيمة 
أميركي(  دوالر  االف  )عشرة  10000/د.أ. 
اقامة  ات��خ��اذ محل  ال��ل��واح��ق وعليه  ع��دا 
ضمن نطاق الدائرة وإال اعتبر كل تبليغ 
والتعليق على  القلم  رئيس  بواسطة  له 

 .
ًَ
لوحة اعالنات الدائرة يعتبر قانونا

رئيس القلم 
غانم الحجار. 

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي غادة شمس الدين 
املعاملة التنفيذية رقم: 2003/1379

 
اّ

طالبا التنفيذ: شعيا وبشارة العلم حال
محل أنطوان الفغالي وكيلهما املحامي 

حسيب عيد 
املنفذ عليه: خالد الدباغ 

ال��س��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي: ال��ح��ك��م ال���ص���ادر عن 
القاضي املنفرد املدني في بيروت الناظر 
ف��ي ال��دع��اوى ال��ت��ج��اري��ة رق��م 2008/110 
بإلزام  وال���ق���اض���ي   2008/7/10 ت���اري���خ 
/12550/د.أ.  م��ب��ل��غ  ب���دف���ع  ع��ل��ي��ه  امل��ن��ف��ذ 
ومبلغ  العلم  شعيا  التنفيذ  ط��ال��ب  إل��ى 
العلم  ب���ش���ارة  امل��ن��ف��ذ  إل����ى  /11400/د.أ. 
ل 

اّ
بمعد القانونية  الفائدة  الى  باالضافة 

9% من تاريخ 2003/4/29 ولغاية الدفع 
الفعلي والرسوم واملصاريف القانونية 

األولى  ل����ل����م����رة  ال�������دائ�������رة  ه�������ذه  ت�����ط�����رح 
املوجودات التالية: 

خ��زان��ة حجم وس��ط م��ودي��ل صيني 700 
د.أ. 

بيانو كبير خشب زيتي 6000د.أ. 
كرسي هزاز خشب 125 د.أ. 

صالون موديل تركي لون رم��ادي قطعة 
������ ث��الث��ة م��ق��اع��د م��ع اث��ن��ني مقعد  ك��ب��ي��رة 

واحد 1200د.أ. 
كرسي جلد أسود عدد 2 300 د.أ. 

طاولة سفرة خشب زيتي مع 7 كراسي 
5000 د.أ. 

ك��ون��س��ول م���ع مل��ب��ادي��ر ص��ن��ع م��ص��ر لون 
أسود 400 د.أ. 

غرفة جلوس موديل أميركي زهر وباج 
واحدة ثالثة مقاعد وواحدة مقعدان 900 

د.أ. 
غرفتان نوم فرش فقط 100 د.أ. 

غرفة جلوس موديل أميركي لون رمادي 
م���ق���اع���د وواحدة  ث���الث���ة  واح��������دة  وزه������ر 

مقعدان 900 د.أ. 
تلفزيون توشيبا قياس كبير 2000 د.أ. 

تلفزيون سوني 20 إنش 150 د.أ. 
غرفة نوم سرير خشب مع جلد بني 300 

د.أ. 
مكتبة خشب مع خزانة 450 د.أ. 

براد فريجيدار لون أصفر 250 د.أ. 
فرن غاز 6 عينات 100 د.أ. 

مايكرويف 75 د.أ. 
غسالة معطلة 25 د.أ. 
املجموع: 18970 د.أ. 

امل������وج������ودات بمبلغ  وق�����د خ���م���ن���ت ه�����ذه 
الطرح  ب����دل  ح����دد  وق����د  د.أ.    /18970/

بمبلغ /11382/ د.أ. 
الحضور  ب������ال������ش������راء  ال�������راغ�������ب  ف����ع����ل����ى 
ش��خ��ص��ي��ًا ال����ى م���ك���ان ال��ب��ي��ع ال���ك���ائ���ن في 
األشرفية  قرب فصيلة  األشرفية  منطقة 
مصحوبًا بالثمن نقدًا و5% رسم الداللة 
ع��ل��م��ًا ب�����أن م���وع���د ال���ب���ي���ع ق����د ح�����دد يوم 
في   2010/12/23 فيه  ال��واق��ع  الخميس 
ت���م���ام ال���س���اع���ة ال���راب���ع���ة ع���ش���رة وثالثني 

دقيقة بعد الظهر
مأمور تنفيذ بيروت 
ندى بيضون

إعالن بيع عقار 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غرفة الرئيس: فيصل مكي 
رقم املعاملة: 2010/4

التيناوي  م���وف���ق  روال  ال��ت��ن��ف��ي��ذ:  ط���ال���ب 
وكيلتها املحامية دالل بيضون 
املنفذ عليه: بالل عارف فانوس 

ال��س��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي وق��ي��م��ة ال���دي���ن: الحكم 
ال���ص���ادر ع���ن ال��ش��رع��ي��ة ال��س��ن��ي��ة بيروت 
تاريخ   1528 اس�������اس   /1053/ س���ج���ل 
عن  ال�������ص�������ادر  وال�����ح�����ك�����م   2009/9/26
/146/ سجل  ب��ي��روت  السنية  الشرعية 

بقيمة   2009/2/4 تاريخ   /182/ اس��اس 
/50/ ليرة ذهبية و/1825/د.أ. 

تاريخ التنفيذ: 2010/1/5 تاريخ تبليغ 
االنذار التنفيذي: 2010/3/5

 2010/3/20 ال�����ح�����ج�����ز:  ق���������رار  ت������اري������خ 
العقاري:  ال��س��ج��ل  ف���ي  ت��س��ج��ي��ل��ه  ت���اري���خ 

2010/4/7
تاريخ وصف محضر العقار: 2010/5/10 

مطلوب

◄ مبوب   ►

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

خرج ولم يعد
من   Zeyneba Keyredin ال��ع��ام��ل��ة  غ����ادرت 
مخدوميها  م���ن���زل  االث��ي��وب��ي��ة  ال��ت��اب��ع��ي��ة 
او يعلم عنها شيئًا  الرجاء ممن يجدها 

االتصال على الرقم 70/950160

مفقود

��ق��د ج����واز س��ف��ر ب��اس��م م��ه��ى م��ن��ذر زوال 
ُ
ف

ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء م��م��ن يجده 
االتصال على الرقم 03/579641

◄ وفيات   ►
بسم الله الرحمن الرحيم 

ب��م��زي��د م��ن األس���ى وال��ل��وع��ة ننعى إليكم 
ف��ق��ي��دن��ا ال���غ���ال���ي امل����أس����وف ع��ل��ى شبابه 

املرحوم 
مروان فوزي تامر حمزه شمص

قاسم  اسماعيل  جميلة  الحاجة  وال��دت��ه: 
حمزه شمص

أرم��ل��ة امل��رح��وم ال��ح��اج ف��وزي تامر حمزه 
شمص 

زوجته: دينا رشاد املولى 
أوالده: فوزي ������ مروان ������ سيرين 

اشقاؤه: مازن رئيس بلدية مشان ������ ماهر 
������ الحاج مدين ������ مفيد ������ زياد 

ش��ق��ي��ق��ات��ه: م��ن��ى زوج����ة ن��ب��ي��ل امل��رع��ب��ي ������ 
ميراي زوجة فادي شمص ������ منال 

األربعاء  نهار  تعالى  ال��ى رحمته  املنتقل 
في  األول  ك���ان���ون  م���ن  األول  ف��ي��ه  ال����واق����ع 
الطاهر  جثمانه  على  ُيصلى  بريطانيا. 
الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس في 
9 ك��ان��ون األول امل��واف��ق ال��ث��ال��ث م��ن شهر 

محرم 1432 ه�. 
ويوارى في ثرى جبانة بلدته مشان 

ف��ي منزله في  ال��دف��ن  ال��ت��ع��ازي بعد  تقبل 
���������������� ال����ح����ارة، م���رك���ز ن�����ادر السكني  ج��ب��ي��ل 
والسبت  ال���ج���م���ع���ة  أي������ام  األول  ال���ط���اب���ق 
األول  ك��ان��ون   12  ������  11����������������  10 ف��ي  واألح����د 
امل��واف��ق ال��راب��ع وال��خ��ام��س وال��س��ادس من 

محرم. 
 ������ امل��ول��ى  آل   ������ آل حمزه شمص  اآلس��ف��ون 

آل املرعبي

قد ج��واز سفر باسم فايزة أحمد قاسم 
ُ
ف

ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء م��م��ن يجده 
االتصال على الرقم 71/694945

الخميس  9  كانون األول  2010  العدد  1287

شكر على تعزية 
لحزب  التنفيذي  امل��ج��ل��س  رئ��ي��س  ي��ت��ق��دم 
ال��ل��ه س��م��اح��ة ال��س��ي��د ه��اش��م ص��ف��ي الدين 
وحريري  ال�����دي�����ن  ص���ف���ي  وآل  وإخ�����وت�����ه 
وأه���ال���ي ب��ل��دة دي���ر ق��ان��ون ال��ن��ه��ر بجزيل 
ال��رؤس��اء والسادة  م��ن  الشكر واالم��ت��ن��ان 
وال��وزراء والنواب والشخصيات  العلماء 
ال��س��ي��اس��ي��ة وس���ائ���ر أهلنا  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
األح��ب��اء م��ن ل��ب��ن��ان وخ����ارج ل��ب��ن��ان الذين 
بمصابنا  وواس���ون���ا  بألطافهم  غ��م��رون��ا 

األليم بوفاة الوالدة 
الحاجة فاطمة حسن حريري 

سائلني الله أال يريهم مكروهًا

ذكرى أسبوع
ت������ص������ادف غ��������دًا ال����ج����م����ع����ة ال�������واق�������ع فيه 
على  أس��ب��وع  م���رور  ذك���رى   2010/12/10

وفاة املرحومة: 
ة جواهر حسني إسماعيل

ّ
الحاج

وعبد  مرتضى  مصطفى،  محمد،  وال���دة: 
الله إسماعيل. 

��ي��ق، محمد 
اّ
أص��ه��اره��ا: محمد ص���ادق ع��ل

ح����ج����ازي، س��ع��ي��د ب����ش����ارة، غ�����ازي قشمر 
ومحمود مروة. 

وب���ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة س��ت��ت��ل��ى ع��ل��ى روحها 
ال��ذك��ر الحكيم ومجلس  ال��ط��اه��رة آي م��ن 
عزاء في حسينية بلدتها يحمر الشقيف 

الساعة الثانية بعد الظهر. 
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب. 

أهالي  وع���م���وم  إس��م��اع��ي��ل  آل  اآلس����ف����ون: 
يحمر الشقيف. 

www.josephsamaha.org


