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مبوب
◄ مبوب

►

ذكرى اسبوع

للبيع

يصادف غدًا الخميس الواقع فيه  4آذار
 2010م� ��رور أس �ب��وع ع �ل��ى وف� ��اة فقيدنا
الغالي
الحاج إحسان محمود أيوب
ولداه :محمد حسن وعلي
ّ
أش ��ق ��اؤه :ري� ��اض ،إب��راه �ي��م ،ط�ل�ال ،علي،
محمد ،غالب ،صالح ،مالك ،عامر ووسام
تقبل التعازي ال�ي��وم األرب�ع��اء  3الجاري
في منزل الحاج صالح أيوب ،بئر حسن،
بناية ال�خ�ل��ود ل�ل��رج��ال ،وف��ي م�ن��زل والد
ال�ف�ق�ي��د امل ��رح ��وم ال �ح��اج م �ح �م��ود أيوب،
ح � ��ارة ح ��ري ��ك ،ق� ��رب م �س �ج��د الحسنني،
ب�ن��اي��ة ق ��ازان للنساء اب �ت� ً
�داء م��ن الساعة
الثانية بعد الظهر.
تتلى ف��ي ذك��رى األس �ب��وع ي��وم الخميس
 4آذار آي��ات م��ن ال��ذك��ر الحكيم ومجلس
ع� ��زاء ع��ن روح� ��ه ال �ط��اه��رة ف��ي حسينية
البرجاوي ،بئر حسن عند الساعة الثالثة
وال�ن�ص��ف ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ول�غ��اي��ة الخامسة
ً
مساء.
والنصف
اآلس � � �ف� � ��ون :آل أي � � � ��وب ،آل ع� �م� �ي ��ري وآل
بعلبكي.
ال��رج��اء اع�ت�ب��ار ه��ذه ال��دع��وة إل��ى جميع
املحبني.

شقة للبيع في بيروت ـــــ كليمنصو في
الحي التراثي 120م70/122261

ّ
تعاز وذكرى أسبوع
تقبل ٍ
املرحوم
نعمة حميد صوفان
زوجته :نوال السيد علي
أوالده :ع � �ل ��ي ،ح � �س ��ن ،ح � �س �ي�ن ،محمد
وهادي
إخ��وت��ه :ي��وس��ف ،غ�س��ان ،امل��رح��وم عدنان،
ال� �ح ��اج ع� �ب ��اس ،ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ،حمزة
وإسماعيل
تقبل التعازي يوم األربعاء  2010/3/3من
الساعة الثالثة والنصف إل��ى الخامسة
وال �ن �ص��ف ف��ي حسينية ال �ش �ي��اح ،وتقام
ذكرى األسبوع األحد الساعة الثانية بعد
الظهر في حسينية بلدة حانني.
اآلس � � �ف � � ��ون آل ص � � ��وف � � ��ان ،ال � �س � �ي� ��د علي
وأن � �س � �ب� ��اؤه� ��م وع� � �م � ��وم أه � ��ال � ��ي حانني
وعيترون.

مستودع للبيع
مساحة 700 :متر مربع
بيروت ـــــ بئر حسن
للمراجعة تلفون71/450891 :

مطلوب
ش��رك��ة ح �ل �ب��اوي ل �ل �ت �ج��ارة «فوماتكس»
تطلب بائع بياضات أو ملبوسات .الخبرة
ض� ��روري� ��ة واألف �ض �ل �ي ��ة ل �س �ك��ان بيروت
والضاحية .لالستعالم.01/558888 :
BTL design agency hiring . technical
draftsman with strong experience in AuttoCAD, able to provide technical soluttions & execution drawings. Minimum
& 2 years experience. Good package
@working environment . CV to: apply
blinkbtl.com.
Allied pharma Group needs to recruit
Medical Representatives
Please send your CV
to: alliedpharma@gmail.com

مفقود

ُ
ف �ق��د ج� ��واز س�ف��ر ل�ب�ن��ان��ي ب��اس��م أحسان
كمال الطويل ت71/483180:
فقد جوازا سفر باسم نادين احمد جشي
وليليان جورج معيكي لبنانيي الجنسية
الرجاء ممن يجدهما االتصال على الرقم
70/918542

إلعالناتكم الرسمية واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ  01فاكـس 759597 :ــ 01

◄ إعالنات رسمية

ف �ق��د ج � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م ف� �ي ��روز يوسف
ط�ف�ي�ل��ي م��رف��ق م �ع��ه ج� ��واز س �ف��ر ولديها
اح �م��د ون �ي �ن��ار ع �م��اد ف��رح��ات باإلضافة
ل �ج��واز س�ف��ر ع��ائ��د ل��زوج�ه��ا ع �م��اد احمد
فرحات وج��واز سفر لولدها جهاد عماد
ّ
لبنانيي الجنسية ال��رج��اء ممن
ف��رح��ات
يجدها االتصال على الرقم 70/307373

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس � �ت� ��دراج ع � ��روض ل� �ش ��راء ع �ل��ب وصل
وع �ل��ب ط ��رف ل� ��زوم ال �ك��اب�ل�ات املعزولة
توتر متوسط.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور اع�ل�اه ال�ح�ص��ول على
نسخة ع��ن دف�ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
ال��دي��وان ــــــ ام��ان��ة ال�س��ر ــــــ ال�ط��اب��ق  12ــــــ
مبنى كهرباء لبنان ــــــ طريق النهر وذلك
لقاء مبلغ قدره )250 000/ل.ل.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د ال ��ى أم ��ان ��ة سر
كهرباء لبنان ــــــ طريق النهر ــــــ الطابق
« »12ــــــ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار السبت الواقع فيه  2010/3/27عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2010/2/25
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس
ايلي سعاده
التكليف 236
إعالن
ت�ع�ل��ن ش��رك��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان الشمالي
امل �غ �ف �ل��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ق��ادي �ش��ا ع ��ن ت �م��دي��د مهلة
استدراج العروض العائد لشراء محول
30م.ف.أ .ــــــ 20/66ك.ف( .ع ��دد واحد)،
وذل��ك وف�ق��ًا لدفتر ال �ش��روط ال��ذي يمكن
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ن�س�خ��ة ع�ن��ه ل �ق��اء مبلغ
مليون ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن
ق�س��م ال �ش��راء ف��ي امل�ص�ل�ح��ة االداري � ��ة في
م��رك��ز ال �ش��رك��ة ف��ي ال�ب�ح�ص��اص م��ا 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 ــــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  23آذار  2010الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 232
بالغ رقم 2/3
ال��ى جميع مستخدمي شبكة االنترنت
في لبنان
ت� �ن� �ب ��ه امل� ��دي� ��ري� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة لالستثمار
وال � �ص � �ي� ��ان� ��ة ف � ��ي وزارة االتصاالت،
امل �ش �ت��رك�ي�ن ال � �ك ��رام ال ��ذي ��ن يتصفحون
االنترنت عبر:
 1ــــــ الخطوط الهاتفية الثابتة بواسطة
Dial-up modem
 2ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ش �ب �ك��ة االن� �ت ��رن ��ت ال� �س ��ري ��ع DSL
والتي ال يً��زال جهاز الـ Dial-up modem
م � ��وص � ��وال ع� �ل ��ى ج � �ه� ��از الكومبيوتر
املستعمل للتصفح.
ال � ��ى وج� � ��ود ص �ف �ح��ات ع �ل��ى االنترنت
تحوي وصالت دعائية (تكون في غالب
االحيان وصالت لبرامج اباحية) يؤدي
النقر عليها إلن��زال ب��رام��ج خاصة على
الحاسوب املستعمل من قبل املشتركني
وتعمل هذه البرامج على اج��راء اتصال
دولي بهذه املواقع االلكترونية التي تم
النقر عليها ،حيث ي��ؤدي هذا االم��ر الى
ت�س�ج�ي��ل م �خ��اب��رات ه��ات�ف�ي��ة ج� ��راء ذلك
ودون علم املستخدم.

►

لذلك وحرصًا على مصلحة املشتركني
وت�ج�ن�ب��ًا ل�ت��رت�ي��ب م�ث��ل ه ��ذه املخابرات
ال��دول�ي��ة ع�ل��ى ف��وات�ي��ره��م الهاتفية دون
معرفتهم بها
ت �ن �ص��ح امل ��دي ��ري ��ة ال� �ع ��ام ��ة لالستثمار
وال � �ص � �ي� ��ان� ��ة ف� � ��ي وزارة االتصاالت
امل �ش �ت��رك�ي�ن ال � �ك ��رام ال ��ذي ��ن يتصفحون
االنترنت عبر:
 1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �خ �ط��وط ال�ه��ات�ف�ي��ة ع �ل��ى الشبكة
ال �ث��اب �ت��ة ب �ط��ري �ق��ة اج� �ه ��زة ال � �ـ Dial-up
 modemبالدخول على شبكة االنترنت
ب��اس�ت�ع�م��ال خ �ط��وط ه��ات�ف�ي��ة ال تتصل
م �ب��اش��رة ب��ال�ش�ب�ك��ة ال �ه��ات �ف �ي��ة الدولية
امل�ب��اش��رة  00أو باستعمال خ��دم��ة Call
( Barringح �ص��ر االت � �ص ��االت) لحماية
خطوطهم من خالل استعمال رمز سري
ف ��ي ح� ��ال رغ �ب �ت �ه��م االس� �ت� �م ��رار بوجود
خدمة ( )00على اشتراكاتهم او االنتقال
الستعمال االنترنت بواسطة الخطوط
الرقمية السريعة على طريق خدمة DSL
االكثر أمانًا في هذا املجال.
 2ــــــ شبكة االنترنت السريع  DSLبنزع
جهاز  Dial-up modemالقديم عن جهاز
الكومبيوتر.
بيروت في 2010/02/22
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت السلكية والالسلكية
د .عبد املنعم يوسف
إعالن بيع حصص
ّ
في شركة محدودة املسؤولية
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت
القاضي جورج عطيه
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل �ن �ف��ذ :ب �ن��ك امل� � ��وارد ش.م.ل ،وكيله
املحامي مازن تاج الدين.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل�ن�ف��ذ ب��وج �ه��ه :م�ح�م��د س�ع��د محمد
قدري الحكيم ،وكيله االستاذ كمال أبو
ظهر.
ــــــ السند التنفيذي :رص�ي��د دي��ن بقيمة
/2.194.025/د.أ.
ــــــ رقم املعاملة.2007/994 :
ــــــ ال�ح��ق املطلوب بيعه :حصص املنفذ
بوجهه محمد سعد محمد قدري الحكيم
في شركة الحكيم لآلليات ش.م.م البالغة
ّ 90
حصة من أصل .200
ّ
ّ
ــــــ ال�ق�ي�م��ة االس �م��ي��ة ل�ل�ح��ص��ة :أل��ف ليرة
لبنانية.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ق�ي�م��ة ح�ص��ص امل�ن�ف��ذ ب��وج �ه��ه :وفقًا
لتقرير الخبير 2.250.000ل.ل( .مليونان
ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية).
ــــــ م��وع��د امل��زاي��دة وم�ك��ان اج��رائ�ه��ا :يوم
االثنني الواقع فيه  2010/3/15الساعة
ال ��واح� ��دة م ��ن ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ام � ��ام رئيس
دائرة التنفيذ في بيروت القاضي جورج
عطيه.
ــــــ ثمن ال�ط��رح وش ��روط امل��زاي��دة :تطرح
دائ� � � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب� � �ي � ��روت ف � ��ي املعاملة
التنفيذية رقم  2007/994للمرة االولى
ح �ص��ص امل �ن �ف��ذ ب��وج �ه��ه م �ح �م��د سعد
قدري الحكيم في شركة الحكيم لآلليات
ش.م.م .البالغة ّ 90
حصة املخمنة بمبلغ
ق� ��دره /2.250.000/ل.ل .ب �ب��دل الطرح
ي� � � ��وازي  %60م� ��ن ق �ي �م��ة ال �ت �خ �م�ي�ن أي
/1.350.000/ل.ل( .م �ل �ي��ون وثالثماية
وخمسون ألف ليرة لبنانية).
فعلى الراغب بالشراء االطالع لدى هذه
ال ��دائ ��رة وان ي�ح�ض��ر ال ��ى م �ك��ان البيع
ف��ي امل��وع��د امل �ح��دد ل�ل�م��زاي��دة مصحوبًا

بالثمن نقدًا و %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
ندى بيضون
إعالن بيع سيارة
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2009/1199
تباع باملزاد العلني االربعاء 2010/3/17
ال��واح��دة وال�ن�ص��ف ظ�ه�رًا س�ي��ارة املنفذ
ع �ل �ي��ه ش �ي��ت ح �س�ي�ن ال ��دل� �ب ��ان ��ي ماركة
 1996رقم
اودي  QUATRO A8م��ودي��ل ً
/387716ب امل �ح �ج��وزة ت�ح�ص�ي�لا لدين
ش ��رك ��ة ك ��اب �ي �ت ��ال ف �ي �ن��ان��س كومباني
وكيلتها املحامية م��اري شهوان البالغ
ّ
واملخمنة بمبلغ
 $/6528/عدا اللواحق
 $/6179/وامل�ط��روح��ة بمبلغ $/4500/
أو م��ا ي�ع��ادل��ه بالعملة ال��وط�ن�ي��ة فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
ال ��ى م ��رأب س �ي��ري��اك ب �ي��روت الكرنتينا
االطفائية مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
قرب
ً
شيكًا مقبوال و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ي �ب �ل��غ ال � ��ى امل �ن �ف ��ذ ع �ل �ي ��ه :ع �ل ��ي يونس
شعيتو املجهول املقام
ً
ع� �م�ل�ا ب ��أح� �ك ��ام امل� � � ��ادة  /409/اصول
محاكمات مدنية ،تحيطكم هذه الدائرة
علمًا ب��أن لديها في املعاملة التنفيذية
رقم  2003/2147ان��ذارًا تنفيذيًا موجهًا
ال �ي �ك��م م��ن ط��ال �ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ ش��رك��ة بيتا
غ� ��روب ش.م.م .م��وض��وع��ه ط�ل��ب تنفيذ
 /21/سند وش��ك مسحوب على البنك
ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �ف��رن �س��ي ب �ق �ي �م��ة اجمالية
/26150/دوالر ام �ي��رك��ي ع ��دا الفوائد
والرسوم واملصاريف القانونية.
وعليه ت��دع��وك��م ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
اليها بالذات او بواسطة وكيل يمثلكم
ق��ان��ون��ًا ل�ت�س�ل��م االن � � ��ذار ال �ت �ن �ف �ي��ذي مع
مربوطاته في خ�لال عشرين يومًا على
نشر ه��ذا االع�ل�ان ليصار بعد انقضاء
املهلة املذكورة ومهلة االن��ذار التنفيذي
البالغة عشرة أي��ام الى متابعة التنفيذ
في حقكم حتى الدرجة االخيرة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت
احمد فواز
تصحيح إعالن
ورد خطأ في جريدة األخبار العدد 1056
بتاريخ  2آذار  2010في اإلعالن الصادر
رقم
ع��ن دائ � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ زح �ل��ة ب��امل�ع��ام�ل��ة ً
 2004/485حيث ورد املطروح للبيع :أوال
أراضي
 400سهم من العقار  2771معلقة ً
والصحيح هو املطروح ّللبيع :أوال 400
سهم من العقار  2711معلقة أراضي
فاقتضى التصحيح

في المكتبات

عندك !!!

االشـــــتـراك الســـــنـوي:
االتـصـــــــــــال:

$165
01 / 759555

