
إعالن 
ت��ع��ل��ن ش���رك���ة ك���ه���رب���اء ل��ب��ن��ان ال��ش��م��ال��ي 
امل��غ��ف��ل��ة ���������������� ال��ق��ادي��ش��ا ع���ن ت��م��دي��د مهلة 
ال��ع��روض العائد لشراء ثالثة  اس��ت��دراج 
 5.5/35 ت��وت��ر  م.ف.أ.   5 ق����درة  م���ح���والت 
ال��ش��روط ال��ذي  ك.ف.، وذل���ك وف��ق��ًا لدفتر 
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 
TVA( م���ن ق��س��م ال����ش����راء ف���ي امل��ص��ل��ح��ة 
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 ف��ي 

القاديشا ������ البحصاص. 
ت���ن���ت���ه���ي م������دة ت���ق���دي���م ال�����ع�����روض ن���ه���ار 
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 
ت��ع��ل��ن ك���ه���رب���اء ل��ب��ن��ان أن م��ه��ل��ة ت��ق��دي��م 
العائد ألعمال هندسة مدنية  العروض 
ف���ي دائ�����رة ج��ون��ي��ه، م���وض���وع اس���ت���دراج 
ت���اري���خ  ث4د/11230  رق������م  ال������ع������روض 
ي���وم  ل���غ���اي���ة  م������ددت  ق����د   ،2010/10/27
ال����دوام  ن��ه��اي��ة  ع��ن��د  ال��س��ب��ت 2011/1/8 

الرسمي. 
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج 
ال��ع��روض امل��ذك��ور اع���اله ال��ح��ص��ول على 
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة 
الديوان ������ امانة السر ������ الطابق 12 )غرفة 
طريق   ������ ل��ب��ن��ان  ك��ه��رب��اء  م��ب��ن��ى   ،)1223
ق��دره /000 10/ لقاء مبلغ  النهر وذل��ك 

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 مطلق 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 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ط��ل��ب ح��س��ام وح��ل��ي��م ودي����ع أب���و ع��ي��اش 
 1813 للعقار  ضائع  ب��دل  ملكية  سندي 

بعقلني
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا

أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ط���ل���ب م���ح���م���د ع���ب���د ال����ف����ت����اح ال���ب���خ���اري 
ملورثته وحيدة بشير عياد سند ملكية 

بدل ضائع للعقار 49 قبيع 
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب هيثم جميل أبو الحسن وكيل نزيه 
محمد عمار أبو الحسن سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 1281 فالوغا
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا

أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب رياض محمد املغربي وكيل كميل 

ن��س��ي��ب ح��اط��وم مل��ورث��ه ن��س��ي��ب محمود 
للعقار  ب��دل ضائع  ملكية  حاطوم سند 

822 كفرسلوان
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ال��ص��م��د وكيلة  إل��ه��ام داود ع��ب��د  ط��ل��ب��ت 
زاهر إسماعيل فرحات، جهاد فؤاد غانم 
 1388 للعقار  ضائع  ب��دل  ملكية  سندي 

قسم 4 السمقانية
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15 
يومًا

أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب ميالد نمر رزق وكيل نزيه جدوع 
إي��ف��ون عبدو  ورث���ة  أح��د  الفغالي  خليل 
ب���دل ض��ائ��ع للعقار  ف���ارس س��ن��د ملكية 

2053 حمانا
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا

أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ط��ل��ب زي����اد ف��ض��ل ح��اط��وم وك��ي��ل ميرنا 
عباس جلول املشترية من عدنان محمد 
للعقار  ب���دل ض��ائ��ع  ج��ل��ول س��ن��د ملكية 

21/2773 برج البراجنة
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا

أمني السجل العقاري في بعبدا 
ماجد عويدات 

إعالن 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا طلب 
محمد علي عبد النبي سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 20/2364 حارة حريك
للمعترض مراجعة األمانة 
خالل 15 يومًا

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 ف��ي 

بيروت 
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية

ت��ب��اع ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ن��ه��ار االث���ن���ني في 
ب��ع��د  ال�����واح�����دة  ال���س���اع���ة   2010/12/20
ال���ظ���ه���ر س����ي����ارة امل���ن���ف���ذ ع��ل��ي��ه اوي���دي���س 
اوه���ان���س ح��االج��ي��ان م��ارك��ة م��رس��ي��دس 
/381735/ رق���م   2001 م��ودي��ل   CL  500

ج ال��خ��ص��وص��ي��ة ت��ح��ص��ي��اًل ل��دي��ن طالب 
التنفيذ بنك سوسيته جنرال في لبنان 
ش.م.ل. وكيله املحامي انطون الحويس 
ال��ل��واح��ق  ع����دا   $/42.182.75/ ال���ب���ال���غ 
واملطروحة   $/18205/ بمبلغ  واملخمنة 
بسعر /15.000/$ أو ما يعادله بالعملة 
الوطنية. وإن رسوم امليكانيك املتوجبة 

قد بلغت حوالى /510,000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد 
املحدد إلى مرأب الصحناوي في بيروت 
ال��ك��رن��ت��ي��ن��ا، م��ص��ح��وب��ًا ب��ال��ث��م��ن ن��ق��دًا أو 

شيكًا مصرفيًا و5% رسمًا بلديًا. 
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعالن 
صادر عن القاضي العقاري في الجنوب 
طلب رضا ابراهيم صفي الدين شهادة 
قيد مؤقتة بدل ضائع للعقار الرقم 387 

شمع. 
للمعترض 15 يومًا للمراجعة 
القاضي العقاري في الجنوب 
محمد الحاج علي 
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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 
ال��ت��اب��ع��ي��ة االث��ي��وب��ي��ة م���ن���زل م��خ��دوم��ي��ه��ا 
او يعلم عنها شيئًا  الرجاء ممن يجدها 

االتصال على الرقم 70/950160

مفقود

ُف��ق��د ج����واز س��ف��ر ب��اس��م م��ه��ى م��ن��ذر زوال 
ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء م��م��ن ي��ج��ده 

االتصال على الرقم 03/579641

◄ وفيات   ►

ُفقد ج��واز سفر باسم فايزة أحمد قاسم 
ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء م��م��ن ي��ج��ده 

االتصال على الرقم 71/694945

ذكرى أسبوع
ك���ان���ون األول  ن���ه���ار األح�����د 12  ي���ص���ادف 

2010
ذك���رى م���رور أس��ب��وع على وف���اة فقيدتنا 

الغالية 
املرحومة الحاجة رقية حسن سيد 

حرم السيد محمود أبو طعام 
أبناؤها: الصيدلي وسام ������ هشام ������ السيد 

حسان ������ محمد مهدي. 
ال��ح��اج   ������ ي��اس��ر فلحه  ال��ش��ي��خ  ص��ه��راه��ا: 

علي رمال
وف����ي ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ي���ق���ام م��ج��ل��س ع���زاء 
حسيني عن روحها الطاهرة في حسينية 
بلدتها الطيبة الساعة التاسعة والنصف 

صباحًا.
وت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ي���وم االث��ن��ني 13 ك��ان��ون 
ال��ك��اظ��م )ع( حي  ف��ي مجمع اإلم����ام  األول 
ال��ث��ال��ث��ة والنصف  ال��س��اع��ة  م��ن   ������ م��اض��ي 

حتى الرابعة والنصف عصرًا. 
اآلس��ف��ون: آل أب��و طعام وآل سيد وعموم 

أهالي الطيبة. 

الجمعة  10  كانون األول  2010  العدد  1288

ف��ق��د ج�����واز س��ف��ر ب���إس���م أم�����ال ع��ل��ي نصر 
ال���دي���ن ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء ممن 

يجده االتصال على الرقم 71/327180 

فقد جواز سفر بإسم صوفيا حسن حاّلل 
ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء م��م��ن ي��ج��ده 

االتصال على الرقم 03/569761

للبيع
شقة في الرملة البيضاء، 350 م.م. 4 نوم، 
 BRICKS $3.500 موقفان، ط2، سعر مغٍر

70/638323

281م.م.،  املارينا،  املدينة،  في وس��ط  شقة 
قيد اإلنشاء، موقفان، ناٍد، مسبح، حدائق 

70/638323 BRICKS $5000

لإليجار
شقة سوبر دولوكس، فردان، شارع بشير 
 $45.000 5ط،  ن����وم،   4 م.م.،   400 ق���ص���ار، 

70/638323 BRICKS

شقة في الحمرا، ش��ارع وزارة االقتصاد، 
ع����اٍل س��ع��ر مغٍر  ن����وم، ط��اب��ق   3 م.م.،   210

70/638323 BRICKS $36.000 /Year

قداس وجناز 
امل��أس��وف  م���رور سنة على وف���اة  ملناسبة 

على شبابه بحادث سير مروع 
املرحوم 

ايلي جان تنوري
والد الفقيد جان عبد الله تنوري ووالدته 

منيرفا تنوري
وأنسباؤهم وأصدقاؤهم

يدعونكم للمشاركة في القداس والجناز 
الثانية  الساعة   2010/12/12 في  ال��واق��ع 
أنطونيوس  م��ار  عشرة ظهرًا في كنيسة 

الكبير زحلة. 
تقبل التعازي في صالون الكنيسة لغاية 

الساعة الرابعة بعد الظهر. 

ذكرى سنة

زوجة الفقيد: ليندا روفايل الحايك
أوالده: جوزف وعائلته

فادي وعائلته
سمير وعائلته

دالي
ابنته: ريتا زوجة شكري طانيوس ضاهر 

وعائلتها
الحي  عبد  ب��ش��ارة  زوج���ة  أدال  شقيقاته: 

وأوالدها وعائالتهم
روزا زوجة يوسف جرجس متى وأوالدها 

وعائالتهم
جوزفني

يوسف أسعد متى زوج شقيقته املرحومة 
بدر وأوالده وعائالتهم

سابا بطرس زيادة زوج شقيقته املرحومة 
ماري وأوالده وعائالتهم

وع����ائ����الت: م��ت��ى، ال���ح���اي���ك، أب����ي س��م��ع��ان، 
ال��خ��وري، ب��واش��ق، شليطا، ض��اه��ر، عبد 
اهمج وَمن  زي��ادة وعموم عائالت  الحي، 
ينتسب إليهم في الوطن واملهجر ينعون 
إليكم على رجاء القيامة املجيدة فقيدهم 

الغالي املرحوم:
بطرس يوسف مّتى

املنتقل إلى رحمته تعالى نهار الخميس 
األول 2010 متّممًا  ك��ان��ون   9 ف��ي��ه  ال��واق��ع 
بالصالة  وسيحتفل  ال��دي��ن��ي��ة.  واج��ب��ات��ه 
ال��ج��اري   10 الجمعة  ال��ي��وم  نفسه  ل��راح��ة 
في  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة  تمام  ف��ي 

كنيسة سيدة الشير الرعائية ����� اهمج.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.

صّلوا ألجله.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ق��ب��ل ال��دف��ن وب��ع��ده وي��وم 
ال��س��ب��ت 11 ال���ج���اري ف��ي ص��ال��ون ال��رع��ي��ة 
ال��ع��اش��رة قبل الظهر حتى  ف��ي اهمج م��ن 
السابعة مساًء ويوم األحد 12 الجاري في 
صالون كنيسة مار أنطونيوس ����� جديدة 
املنت ����� من الحادية عشرة قبل الظهر حتى 

السابعة مساًء.
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة.

امل��أس��وف  م���رور سنة على وف���اة  ملناسبة 
عليه

أنطوان حنا منصور أبو شديد
ل��راح��ة نفسه الساعة  يقام ق��داس وج��ن��از 
العاشرة والنصف من صباح يوم األحد 
م��ار  ك��ن��ي��س��ة  ف���ي   2010 األول  ك���ان���ون   12

يوسف في املطيلب.
األه��ل  ي��دع��ون  وأنسباؤهم  الفقيد  عائلة 
واألص����دق����اء مل��ش��ارك��ت��ه��م ال���ص���الة ل��راح��ة 

نفسه.


