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مبوب
◄

رابطة آل سالمة الفنار
زوج الفقيدة سالمة توفيق سالمة
ولداها بسام وعائلته
وسام وعائلته
لاّ
بناتها إنعام زوجة كابي ك س وعائلتها
كالديس زوجة جوزف غانم وعائلتها
ريتا زوجة سامر النجار وعائلتها
ريما زوجة جورج أبي نجم وعائلتها
وأن� �س� �ب ��اؤه ��م ي �ن �ع��ون إل �ي �ك��م ف�ق�ي��دت�ه��م
الغالية املرحومة
جانيت سعيد عقل
تقبل التعازي يومي السبت واألحد  3و4
ال �ج��اري ف��ي ص��ال��ون كنيسة ال�س�ي��دة في
ً
ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا
الفنار
لغاية السابعة مساءً.

وفيات

►

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
زينب زين العابدين شاكر
زوجة املتعهد خليل سلمان جعفر
أوالدها :املتعهد سلمان ،املهندس محمد،
نسرين زوج��ة ب�لال دن��دش ،ميادة زوجة
محمد جابر وميساء.
سيكون الدفن الساعة الواحدة بعد صالة
ال�ظ�ه��ر ب�ت��اري��خ  2012/11/3ف��ي بلدتها
ميس الجبل ،والتجمع الساعة الثامنة
صباحًا أمام بستان البلح في الغازية.
ُ
تقبل التعازي اليوم السبت وغ �دًا األحد
في بلدتها ميس الجبل.
اآلسفون :آل جعفر وآل شاكر وآل قاروط
ودن� � ��دش وج ��اب ��ر وع� �م ��وم أه ��ال ��ي م�ي��س
الجبل وصيدا.

ذكرى أسبوع
انتقلت الى رحمة الله تعالى املرحومة
الحاجة زهرة علي ديب شقير
أرملة املرحوم كامل سليم شقير
أوالدها :حسن وبهيج وسعيد،
خليل وسمير (في املهجر)
ابنتاها :فايزه وفاطمة وعائلتاهما
ُ
تقبل التعازي غدًا األحد  4تشرين الثاني
م��ن ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة ظ �ه �رًا حتى
ً
مساء في منزل ولدها بهيج في
السادسة
االشرفية ش��ارع ليبيا حي السريان ملك
محمد الحلبي ط.2
اآلس� � �ف � ��ون :آل ش �ق �ي��ر وح � �م ��ود وط� �ي ��اره
وب� �ي� �ض ��ون وص� �ع ��ب وج � �ب� ��ران وم �غ��رب��ل
وعموم أهالي ميس الجبل
انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
مي اميل العازار
زوجة جمال احمد مكاوي
اوالدها طارق ،خالد ،ملى ،تمارا
اشقاؤها نصري ،جورج ،غابي،
شقيقاتها نهاد وجانيت
ُ
تقبل التعازي السبت واالح��د الواقع في
 3و 4ت�ش��ري��ن االول ق�ب��ل ال�ظ�ه��ر ل�ل��رج��ال
وال �ن �س��اء ف ��ي م �ن��زل ع��ائ �ل��ة ال �ف �ق �ي��دة في
كورنيش امل��زرع��ة وط��ى املصيطبة خلف
ه��وا تشيكن بناية العرايس وق��ف ال��روم
ال �ط��اب��ق ال� ��راب� ��ع ،وب �ع ��د ال �ظ �ه��ر ل �ل��رج��ال
وال � �ن � �س� ��اء م � ��ن ال � �س ��اع ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ح �ت��ى
ال �س��ادس��ة م �س��اء ف��ي ق��اع��ة ال �ح��اج ع��زت
الجارودي في الباشورة تجاه االطفائية.

ان�ت�ق��ل إل��ى رح�م�ت��ة ال�ل��ه ت�ع��ال��ى امل��أس��وف
على شبابه
املحامي أسامة العارف
ــ والده املرحوم الدكتور عارف العارف
ــ والدته املرحومة زكية بليق
ــ زوجته هناء محمد العاليلي
ـ �ـ أوالده :امل�ح��ام��ي ع ��ارف زوج �ت��ه بسمة
زيدان
خالد
ديما زوجة املهندس رامي الجويدي
شقيقه الدكتور هيثم العارف
شقيقاته  :باسمة أرم�ل��ة امل��رح��وم املفتي
الشيخ رؤوف القادري
شادية زوجة محمود القاروط
مها زوجة محمد بكري
نهى
وق� ��د واف� �ت ��ه امل �ن �ي��ة م �س ��اء ي� ��وم ال�ج�م�ع��ة
ال��واق��ع فيه  2012/11/2وسيصلى على
جثمانه الطاهر عصر يوم السبت املوافق
فيه  2012/11/3في مسجد الخاشقجي
ويوارى في جبانة الشهداء.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل
الفقيد الكائن في منطقة الجناح مقابل
ف �ن��دق ال�س�م��رل�ن��د ش ��ارع ع��دن��ان الحكيم
بناية الريم.
وفي اليوم الثاني والثالث املوافق فيهما
األحد  2012/11/4واإلثنني 2012/11/5
ل�ل�ن�س��اء وال ��رج ��ال ف��ي م��رك��ز ب �ي��ال وذل��ك
م��ن الساعة  10إل��ى ال��واح��دة بعد الظهر
ومن الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة
ً
مساء.
اآلس �ف ��ون :آل ال �ع��ارف ـ آل ال�ع�لاي�ل��ي ـ �ـ آل
بليق ـ آل زيدان ـ آل الجويدي ـ آل القادري ـ
آل قاروط ـ آل بكري وأنسباؤهم.

◄ إعالنات رسمية ►

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ت �ص��ادف ن �ه��ار األح ��د امل��واف��ق  4تشرين
ال �ث��ان��ي  2012ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
وفاة املرحومة
الحاجة مريم محمد ّ
جمال
(أم محمود)
أرم� �ل ��ة امل ��رح ��وم ال� �ح ��اج م �ح �م��د م�ح�م��ود
رشيد
أوالده ��ا :ال�ح��اج محمود ،ال�ح��اج ج��ودت،
ناصر ،جمال ومصطفى
وف� ��ي ه� ��ذه امل �ن��اس �ب��ة س �ت �ت �ل��ى آي � ��ات م��ن
ال��ذك��ر ال�ح�ك�ي��م وم�ج�ل��س ع ��زاء حسيني،
وذل��ك عند الساعة ال�ع��اش��رة صباحًا في
حسينية بلدة شحور
ُ
ك �م ��ا ت �ق �ب ��ل ال � �ت � �ع ��ازي ف� ��ي ب � �ي� ��روت ي ��وم
الثالثاء املوافق في  6تشرين الثاني 2012
ف��ي مجمع اإلم ��ام ش�م��س ال��دي��ن الثقافي
ال �ت��رب��وي ـ �ـ ش��ات�ي�لا م��ن ال �س��اع��ة ال�ث��ال�ث��ة
ً
مساء.
لغاية السادسة
ّ
اآلسفون :آل رشيد ،جمال وعموم أهالي
بلدتي شحور وجويا

ذكرى أربعين
مل�ن��اس�ب��ة م ��رور أرب �ع�ي�ن ي��وم��ًا ع�ل��ى وف��اة
املأسوف عليه املرحوم
فرهود فرج عبد النور
ّ
يقام ق��داس وج��ن��از ل��راح��ة نفسه الساعة
التاسعة والنصف من صباح يوم األحد 4
ّ
تشرين الثاني  2012في كنيسة املخلص
في محطة بحمدون.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ف ��ي كنيسة
ال� �ق ��دي ��س ن� �ي� �ق ��والوس (م� � ��ار ن � �ق ��وال) ف��ي
األشرفية اب�ت� ً
�داء من الساعة الثالثة بعد
الظهر لغاية السادسة مساءً.
عائلة الفقيد وأنسباؤهم ي��دع��ون األه��ل
واألص� ��دق� ��اء مل �ش��ارك �ت �ه��م ال �ص�ل�اة ل��راح��ة
نفسه.

◄

مبوب

►

مفقود
ُ
فقد ج��واز سفر باسم علي محمد رم��ال،
ل �ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة .ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/889729
فقدت إقامة باسم
Lorenzo Elena Caballero
ّ
الفيليبينية ،ال��رج��اء ممن
م��ن التابعية
يجدها االتصال على الرقم.76/666556 :

تصادف غدًا األحد الواقع فيه 2012/11/4
ذكرى مرور أسبوع على وفاة املرحوم:
الحاج علي أحمد الصبوري الخياط
أوالده :أحمد ،سامي ،غازي ووليد
صهره :حسن أيوب
ولهذه املناسبة ،سيقام مجلس عزاء عن
روح� ��ه ال �ط��اه��رة ف ��ي ح�س�ي�ن�ي��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة
الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
اآلسفون :آل الخياط ،آل قانصو ،آل أيوب
وعموم أهالي النبطية.
تصادف نهار األحد في  4تشرين الثاني
 2012ذك � ��رى م � ��رور أس� �ب ��وع ع �ل��ى وف ��اة
فقيدتنا الغالية
ابتسام محمد حسن اللحام كلش
أرملة املرحوم عبد الحسن علي كلش
وبهذه املناسبة ،ستتلى آي��ات من الذكر
الحكيم عن روحها الطاهرة من الرابعة
ً
مساء في الجمعية
عصرًا حتى السادسة
اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي
_ ال��رم�ل��ة ال�ب�ي�ض��اء سبينس _ ق��رب أم��ن
الدولة.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس� � �ف � ��ون :آل ك �ل ��ش وال � �ل � �ح ��ام وم ��رع ��ي
ّ
وعليان وفخر الدين وبيضون وموسى
وب ��زي وس�لام��ة وم��ذب��وح وع �م��وم أه��ال��ي
بلدة الخيام.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
تعلن املديرية العامة لألمن العام عن إنشاء صفحة على موقعها
اإلل�ك�ت��رون��ي ال��رس�م��ي ع�ل��ى شبكة االن � �ت � ��رن � ��تGeneral-security.gov.
 lbمخصصة لنشر مشاريع القوانني واملراسيم واالستراتيجيات
القطاعية والنصوص املتعلقة بالسياسة العامة ،آملة من الجهات
امل�ع�ن�ي��ة ب�ه��ا وال س� ّ�ي�م��ا ال�ه�ي�ئ��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة وامل��دن �ي��ة واألك��ادي�م�ي��ة
واإلع�لام �ي��ة وغ�ي��ره��ا املهتمة ب��ال�ن�ص��وص امل�ن�ش��ورة إرس ��ال آرائ�ه��ا
ومقترحاتها حولها عبر البريد اإللكتروني املخصص لهذه الغاية،
ً
وذل ��ك ع �م�لا بالتعميم رق ��م  2012/21ال �ص��ادر ع��ن رئ��اس��ة مجلس
الوزراء بتاريخ 2012/8/30

إعالن
إج ��راء مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
لوازم مكتبية لعام 2013
ي� �ج ��ري ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ض �م��ان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت _
شارع بغداد _ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم األربعاء الواقع
ف �ي��ه  2012/11/21م �ن��اق �ص��ة ع�م��وم�ي��ة
ب�ط��ري�ق��ة ال �ظ��رف امل�خ�ت��وم ل�ت�ل��زي��م تقديم
لوازم مكتبية لعام .2013
ي� �م� �ك ��ن االط� � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف � �ت� ��ر ال � �ش� ��روط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
اإلداري� ��ة للصندوق خ�لال أوق ��ات ال��دوام
الرسمي.
ّ
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
ب��ال�ي��د إل ��ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة اإلداري � ��ة ل�ق��اء
إي �ص��ال ب��رق��م وت��اري��خ وص ��ول ال �ع��رض،
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
إلجراء املناقصة.
يهمل ال�ع��رض ال��ذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله ،أو يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 1 :تشرين الثاني 2012
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2330
إعالن
ع ��ن م �ن��اق �ص��ة ع �م��وم �ي��ة ل �ت �ل��زي��م ت��أم�ين
أعمال الحراسة والحماية لبعض مراكز
وم �ك��ات��ب ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل�ل�ض�م��ان
االجتماعي عن العام 2013
ي� �ج ��ري ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ض �م��ان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت _
شارع بغداد _ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع
ف �ي��ه  2012/11/20م �ن��اق �ص��ة ع�م��وم�ي��ة
لتلزيم تأمني أعمال الحراسة والحماية
لبعض مراكز ومكاتب الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي عن العام .2013
ي� �م� �ك ��ن االط� � �ل � ��اع ع � �ل ��ى دف � �ت � ��ر ال � �ش � ��روط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
اإلداري � ��ة ل�ل�ص�ن��دوق خ�ل�ال أوق ��ات ال ��دوام
الرسمي.
ّ
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
ب��ال�ي��د إل ��ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة اإلداري � ��ة ل�ق��اء
إي �ص��ال ب��رق��م وت��اري��خ وص ��ول ال �ع��رض،
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق امل��وع��د املحدد
إلجراء املناقصة العمومية.
يهمل العرض ال��ذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله أو يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 30 :تشرين األول 2012
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2330
إعالن تلزيم
م� �ش ��روع أش� �غ ��ال إن� �ش ��اء خ� �ط ��وط ت��وت��ر
م�ت��وس��ط وم�ح�ط��ات ت�ح��وي��ل ه��وائ�ي��ة في
محافظتي الجنوب والنبطية
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه الحادي والعشرون من شهر تشرين
الثاني  ،2012تجري إدارة املناقصات _
ف��ي م��رك��زه��ا ال �ك��ائ��ن ف��ي ب�ن��اي��ة بيضون
_ ش ��ارع ب� ��وردو _ ال�ص�ن��اي��ع _ ب �ي��روت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه _ املديرية
ال �ع��ام��ة ل �ل �م ��وارد امل��ائ �ي��ة وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
م�ن��اق�ص��ة ت�ل��زي��م م �ش��روع أش �غ��ال إن�ش��اء
خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل
هوائية في محافظتي الجنوب والنبطية.
ـ ال �ت��أم�ي�ن امل ��ؤق ��ت :س �ت��ون م �ل �ي��ون ل�ي��رة
لبنانية ال غير.

ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ال � �ع� ��ارض� ��ون امل� �ق� �ب ��ول ��ون :امل �ت �ع �ه��دون
امل �س �ج �ل��ون وف �ق��ًا ألح� �ك ��ام امل ��رس ��وم رق��م
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الدرجة األول��ى لتنفيذ صفقات األشغال
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال �ج��دول رق ��م  1/4وش ��روط
إضافية.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال� �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة
للموارد املائية والكهربائية.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال� � �ع � ��روض إل� � ��ى إدارة
امل�ن��اق�ص��ات ق�ب��ل ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املديرة العامة إلدارة املناقصات باإلنابة
املهندسة دالل بركات
التكليف 2314
إعالن رقم 2/111
ت�ع�ل��ن وزارة ال ��زراع ��ة _ امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل��زراع��ة _ ع ��ن إع � ��ادة إج � ��راء اس� �ت ��دراج
ع ��روض ل�ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ف��رام��ات أغ�ص��ان
تعمل على البنزين لزوم مديرية التنمية
الريفية وال�ث��روات الطبيعية لعام ،2012
وذل��ك ف��ي مبناها ال�ك��ائ��ن ف��ي بئر حسن
م �ق ��اب ��ل ث �ك �ن��ة ه� �ن ��ري ش � �ه� ��اب ،ب �ت��اري��خ
 2012/11/19الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
ع�ل��ى ن�س�خ��ة ع�ن��ه م��ن م�ص�ل�ح��ة ال��دي��وان
_ امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة ،ال�ك��ائ�ن��ة في
مبنى الوزارة ،الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال �ي��د م �ب��اش��رة ،ع �ل��ى أن ت �ص��ل إل��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان _ امل��دي��ري��ة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في 2012/10/31
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 2316
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
ـ طالب التنفيذ :البنك اللبناني الفرنسي
ش.م.ل .بوكالة املحامي إسكندر الحداد.
ّ
ـ امل �ن��ف��ذ ع �ل �ي �ه��م :ش��رك��ة ب �ي �ط��ار ل�ت�ج��ارة
املواشي ش.م.م.
ـ يوسف عبد العزيز بيطار.
ـ ورثة يونس عبد العزيز بيطار.
ـ املعاملة التنفيذية2007/237 :
ـ السند التنفيذي :استنابة ص��ادرة عن
دائ��رة تنفيذ بيروت رق��م  95/261تاريخ
ً
 95/4/3تحصيال ل��دي��ن ط��ال��ب التنفيذ
والبالغ  57.101.48د.أ( .سبعة وخمسون
أل � �ف� ��ًا وم � �ئ� ��ة دوالر ودوالر وث �م ��ان �ي ��ة
وأربعون سنتًا) و 998.799ل.ل( .تسعمئة
وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمئة وتسع
وت �س �ع��ون ل �ي��رة ل �ب �ن��ان �ي��ة) ،إض ��اف ��ة إل��ى
الرسوم والفوائد والنفقات.
ـ تاريخ التنفيذ.1995/4/3 :
ـ تاريخ تبليغ اإلنذار.2006/5/26 :
ـ ت� ��اري� ��خ ق� � ��رار ال� �ح� �ج ��ز2006/12/28 :
وت��اري��خ تسجيله ف��ي ال�س�ج��ل ال�ع�ق��اري:
.2007/2/10
ـ تاريخ محضر وصف العقار2007/7/23 :
وتاريخ تسجيله.2007/10/31 :
ـ ال� �ع� �ق ��ار امل� � ��وص� � ��وف 1200 :س� �ه ��م م��ن
ال�ع�ق��ار  /230ال�ش��رق�ي��ة ع �ب��ارة ع��ن أرض
ب�ع��ل س�ل�ي��خ ت�ق��ع للجهة ال�غ��رب�ي��ة لبلدة

