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◄ وفيات ►

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

ننعى وفاة املرحوم
كامل حسن محفوظ
زوجته :نجوى قاسم محفوظ
ولداه :عصام ـ ـ ّ
ريان
اشـ ـق ــاؤه :ابــراه ـيــم ـ ـ ـ ـ مـحـمــد ـ ـ ـ ـ عبد
ال ـه ــادي (رئ ـي ــس املـجـلــس الــوطـنــي
لالعالم)
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة  2015/10/30ال ـج ـن ــاح
مركز جمعية التخصص والتوجيه
العلمي قرب أمن الدولة من الساعة
ال ـث ــال ـث ــة ع ـص ـرًا وح ـت ــى ال ـس ــادس ــة
ً
مساء.
اآلسفون :آل محفوظ وعموم أهالي
الهرمل

ذكرى

03/662991

بسمه تعالى
تـصــادف نـهــار الجمعة الــواقــع فيه
 30ت 2015 1املــوافــق فــي  17محرم
 1437هـ
ذكرى مرور أربعني يومًا على وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج أحمد محمود يونس (أبو حسان)

زوجـ ـت ــه :ال ـس ـي ــدة ال ـح ــاج ــة حنيفة
السيد عبدالله صفي الدين
أوالده :ال ـ ـسـ ــادة :حـ ـس ــان ،الـعـمـيــد
علي ،الحاج نعمان ،محمد ،محمود
والحاج حسني
أص ـ ـهـ ــرتـ ــه :الـ ـسـ ـي ــد وفـ ـي ــق ه ــاش ــم،
األسـ ـت ــاذ ع ـص ــام شـبـلــي واألس ـت ــاذ
طعان شبلي
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي
للنساء ولـلــرجــال طيلة الـنـهــار في
منزل الفقيد في بلدته القليلة
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم األجــر
والثواب
اآلسفون :آل يونس وآل صفي الدين

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

غادر العمال
 Md aminuddinوNoor Ahammad
Osman ganiو Mohammad yeasin miah
و Rabiullah
مـ ــن ال ـت ــاب ـع ـي ــة ال ـب ـن ـغ ــادش ـي ــة مـ ــن عـنــد
م ـخ ــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف عنهم
شيئًا االتصال على الرقم 70/872204

◄ إعالنات رسمية ►
اعالن
ّ
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ـ ــأن مـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لنقل م ــادة ال ـغــاز أويــل
بــن معملي الــزهــرانــي وبعلبك ومعملي
ال ــزه ــران ــي وصـ ـ ــور ،م ــوض ــوع اسـ ـت ــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 9852/تـ ــاريـ ــخ
 2015/9/5قــد م ـ ّـددت لغاية يــوم االثنني
 2015/11/16عند نهاية الــدوام الرسمي
الساعة  3,30ب.ظ.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/ل.ل.
ّ
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1988
اعالن
ّ
تـعـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ـ ــان مـهـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد الس ـت ـق ـصــاء االس ـع ــار
النـ ـ ـش ـ ــاء غـ ــرفـ ــة املـ ـنـ ـي ــوم وزجـ ـ ـ ـ ــاج ل ـ ــزوم
امل ـ ـنـ ــاوبـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل صـ ــالـ ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة فــي
م ـح ـط ــة ال ـ ــدام ـ ــور ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،م ــوض ــوع
استقصاء االسعار رقم ث4د 9408/تاريخ
 2015/8/25قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/11/6عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  )1223مبنى كـهــربــاء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ّ
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/21
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1980
اعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الخاص لـ"تقديم يد عاملة مختلفة الزمة
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للعام
 .»2016يمكن االطــاع على ملف التلزيم
ّ
وت ـس ــل ــم ن ـس ـخــة ع ـن ــه ض ـم ــن الـ ـ ـ ــدوام فــي
مـكـتــب دائ ـ ــرة ال ـص ـف ـقــات ف ــي ش .ب ـشــارة
الـ ـ ـخ ـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط  .4مـقــابــل
دف ــع مـبـلــغ  /1.000.000/ل.ل .ن ـق ـدًا الــى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد

الى القلم املركزي حتى ظهر يوم االثنني
ّ
 ،2015/11/16وتـفــض فــي جلسة علنية
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
على العنوان أعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1987
إعالن بيع عقاري صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1692
القاضي فيصل مكي
طالبة التنفيذ :شــركــة سوجيليز لبنان
ش.م.ل .املنفذ عليهم ورثــة املرحوم اميل
نصرالله وهــم :اوجــانــه جرجس عطالله
وولديه وليد وعبود نصرالله.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر عــن
محكمة االسـتـئـنــاف املــدنـيــة فــي بـيــروت
الـ ـ ـغ ـ ــرف ـ ــة ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة رق ـ ـ ـ ــم 2014/478
ت ــاري ــخ  2014/4/1املـتـضـمــن دف ــع مبلغ
 /200.175.95/دوالر ام ـي ــرك ــي ومـبـلــغ
/750.000/لـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـف ــائ ــدة
واللواحق.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ابـ ـ ـ ـ ـ ــاغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
2015/1/10
تاريخ قرار الحجز2015/2/13 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـج ــل ال ـي ــوم ــي:
2015/2/24
تاريخ محضر وصف العقار2015/5/4 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـج ــل ال ـي ــوم ــي:
2015/5/18
ق ـي ـمــة ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  /28/ف ــي ال ـع ـقــار
 /2187/االش ــرفـ ـي ــة/630.000/ :دوالر
أميركي.
وه ــو ع ـبــارة عــن صــالــون وط ـعــام وثــاث
غرف ومطبخ وغرفة مونة وممر وثالثة
ح ـمــامــات وخـمـســة س ـطــوح طــابــق /13/
وفقًا لالفادة العقارية
ووفقًا ملحضر الوصف تاريخ 2015/5/4
مؤلف من خمس غرف وخمسة حمامات
وم ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة غ ـس ـي ــل وغـ ــرفـ ــة مــونــة
وشرفة كبيرة وشرفة صغيرة وصالونني
قطعة واحدة.
املساحة وفقًا لبيان املساحة  /195/م.م.
تقريبًا ووفقًا للكشف /350/م.م .تقريبًا.
بــدل الـطــرح املـحــدد مــن قبل رئيس دائــرة
تنفيذ بيروت للقسم املذكور/378.000/ :
دوالر اميركي.
حدود العقار  /2187/االشرفية:
غربًا العقار /4470/
شرقًا العقار /3366/
ً
شماال العقاران  /3792/و/3793/
جنوبًا امالك عامة
موعد املزايدة ومكان اجرائها:
ي ــوم االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فـيــه 2015/11/25
الساعة العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ
بيروت ـ ـ قصر العدل بيروت.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ل ـل ـمــرة االولـ ـ ــى ك ــام ــل  /2400/س ـهــم من
القسم  /28/من العقار  /2187/االشرفية
املوصوف اعاله.
ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي االش ـ ـتـ ــراك ب ــامل ــزاي ــدة
بتنفيذ احكام املواد  973و 978و 983من
اصول املحاكمات املدنية ،ان يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة او احد
املصارف املقبولة مبلغًا موازيًا للطرح او
يقدم كفالة مصرفية تتضمن هــذا املبلغ
وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار لــه فــي نطاق

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة -مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة النبطية ـ ـ دائرة التحصيل ،املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلــى مركز الــدائــرة الكائن في مدينة النبطية ,مفرق الراهبات ,سنتر حرب,
الطابق الثاني ,هاتف  768491 / 07لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة
ً
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنــه سيتم نشر هــذا اإلعــام على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
عائشة علي زهرا

رقم املكلف
1980204

رقم البريد املضمون
RT000046113LB

رقم االنذار
7797

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 1986

الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
لــه ان عـ ّـن مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر
قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا
ف ــي خ ــال ثــاثــة ايـ ــام م ــن ت ــاري ــخ ص ــدور
قـ ــرار االح ــال ــة اي ـ ــداع ك ــام ــل ال ـث ـمــن بــاســم
رئيس دائــرة تنفيذ بـيــروت فــي صندوق
الخزينة او احــد املصارف املقبولة تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر واال
فعلى عهدته يضمن النقص وال يستفيد
مـ ــن ال ـ ــزي ـ ــادة وع ـل ـي ــه ك ــذل ــك دف ـ ــع ال ـث ـمــن
والرسوم والنفقات بما فيه رسم الداللة
 %5من دون حاجة النــذار او طلب وذلك
خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور قرار
باالحالة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت
احمد فواز
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2000/499
الرئيسة غادة شمس الدين
طــالــب الـتـنـفـيــذ :م ـصــرف ش ـمــال افــريـقـيــا
ال ـت ـجــاري ش.م.ل .وكـيـلــه املـحــامــي عماد
السبع.
املقرر احالله محل املنفذ عليه فرنسبنك
ش.م.ل.
املنفذ عليه :حسن عفيف البواب
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد فـتــح اعـتـمــاد في
ال ـح ـس ــاب ال ـ ـجـ ــاري وس ـ ـنـ ــدات ديـ ــن الم ــر
ب ـق ـي ـمــة /457744/دوالر ام ـي ــرك ــي ع ــدا
الـفــوائــد والـلــواحــق ولــديــن املـقــرر احالله
بحدود دينه في املعاملة التنفيذية رقم
.2010/417
تاريخ التنفيذ2000/3/7 :
تاريخ تبليغ االنذار2001/1/30 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار اع ـ ـ ـ ــان تـ ـح ــوي ــل ال ـح ـج ــز
االحتياطي رقم  2000/230الى تنفيذي:
.2002/2/8
تاريخ تسجيله.2002/2/19 :
تاريخ محضر الوصف.2003/2/14 :
تاريخ تسجيله.2003/2/27 :
بيان العقار املطروح للبيع ومشتمالته:
 1200سهم في القسم رقم  5من العقار رقم
/3451املصيطبة.
ي ـح ـتــوي ع ـلــى ثـ ــاث غـ ــرف نـ ــوم وداري ـ ــن
وصالون وغرفة طعام ومطبخ وحمامني
افـ ــرن ـ ـجـ ــي وعـ ـ ــربـ ـ ــي ومـ ـ ــدخـ ـ ــل وزاروب
وفــرنــدتــن واح ــدة منها مـحــاطــة بــزجــاج
وارب ـ ــع ش ــرف ــات وف ـق ــا ل ــاف ــادة الـعـقــاريــة
تاريخ .2014/10/22
مساحته/298/ :م.م.
ً
ح ــدود الـعـقــار  /3451املصيطبة :شماال
العقار رقم  145و  ،5144غربًا امالك عامة،
شــرقــا الـعـقــار رقــم  3450وجـنــوبــا العقار
.3452
قيمة التخمني /325.500/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح املحدد من رئيس دائرة تنفيذ
بيروت /195300/ :دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم ال ـثــاثــاء
الواقع فيه  2015/11/17الساعة الثانية
ع ـشــرة فــي دائـ ــرة تنفيذ ب ـيــروت ـ ـ ـ ـ قصر
العدل.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االولــى  1200سهم في القسم  5من
العقار رقــم  /3541املصيطبة املوصوف
اعـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـش ــراء تنفيذًا
الحكام املواد  973و 978و 983من االصول
امل ــدنـ ـي ــة ،ان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة بــاملــزايــدة
لــدى صـنــدوق الخزينة أو احــد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا م ــوازي ــا لـبــدل ال ـط ــرح ،او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ،
وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار لــه فــي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال عد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه ايضًا في
خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحــالــة ،اي ــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة
أو اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة تـحــت طائلة
اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
وال ـن ـف ـق ــات ب ـمــا ف ـيــه رسـ ــم دالل ـ ــة خمسة
بــاملــايــة م ــن دون ح ــاج ــة الن ـ ــذار او طلب
وذلـ ـ ــك خ ـ ــال ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
صدور القرار باالحالة ،للراغب في الشراء

