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إعالنات

◄ وفيات ►
أوالد الفقيدة الصحافي شربل زغيب
وزوجته أندره الرجي وأوالدهما
ميشال زغيب وزوجته غالديس أبي
أنطون وأوالدهما وعائالتهم
أنطوان زغيب وزوجته سيدة عقيقي
وأوالدهما
اب ـن ـت ـهــا حـ ـي ــاة زوجـ ـ ــة س ــام ــي نـصــر
وأوالدهما
وأنـسـبــاؤهــم ينعون إليكم فقيدتهم
الغالية املأسوف عليها املرحومة
مريم طنوس سعاده
أرملة يوسف مخايل زغيب
امل ـن ـت ـق ـلــة إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األربعاء  30كانون األول  2015متممة
واجباتها الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
الساعة الثانية مــن بعد ظهر اليوم
ال ـخ ـم ـيــس  31ال ـ ـجـ ــاري ف ــي كـنـيـســة
سيدة الوردية الرعائية ،حراجل.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل ال ــدف ــن وب ـع ــده
فــي صــالــون كنيسة سـيــدة الــورديــة،
حـ ــراجـ ــل ،ويـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة  1ك ــان ــون
ال ـث ــان ــي ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة سـيــدة
امل ـع ــون ــات ،زوق م ـكــايــل ،ابـ ـت ــداء من
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر لـغــايــة
الساعة السابعة مساء.
ان ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم
عبد الرحمن نمر حرب
(أبو محمد)
زوجته سميرة محمد حرب
ولداه :محمد وياسر
ابنته :سالي زوجة عبد العزيز طباره
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :املـ ــرحـ ــوم م ـح ـم ــود حـ ــرب،
املرحوم الحاج محمد حرب ،املرحوم
أح ـم ــد ح ـ ــرب ،املـ ــرحـ ــوم ع ـب ــد الـغـنــي
حرب ،مصطفى حرب ،رمضان حرب
شـقـيـقــاتــه :حـبـيـبــة ،مــريــم ،املــرحــومــة
مرام ،حكمت ،محاسن
يصلى عـلــى جثمانه الـطــاهــر الـيــوم
الخميس الواقع في  31كانون األول
 2015ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة قبل
ال ـظ ـه ــر ف ــي ج ـب ــان ــة ال ـط ـي ــون ــة حـيــث
يوارى الثرى.
تقبل الـتـعــازي يــوم السبت  2كانون
الـ ـث ــان ــي  2016فـ ــي مـ ـق ــر ال ـج ـم ـع ـيــة
اإلس ــام ـي ــة لـلـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي ،السبينس ،قــرب مــركــز أمن
الدولة ،من الساعة الثالثة بعد الظهر
ً
مساء ،ويوم
لغاية الساعة السادسة
األح ـ ــد  3ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ف ــي مـنــزلــه
ال ـك ــائ ــن ف ــي امل ــزرع ــة ش ـ ــارع امل ــزرع ــة
بناية ب ــاري ستيل الطابق العاشر،
مــن الساعة الـعــاشــرة صباحًا لغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة

◄ ذكرى أربعين ►
بـمـنــاسـبــة مـ ــرور أرب ـع ــن يــومــا على
وفاة املأسوف عليها املرحومة
ليلى جورج الشدياق
أرملة الدكتور بطرس يوسف قمير
املهندس كلود قمير وعائلته
الدكتور أنطوان قمير وعائلته
املهندس كريستيان قمير وعائلته
سهى ودارين وناريمان عالمة
ي ـق ــام ق ـ ــداس وج ـن ــاز ل ــراح ــة نفسها
ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة وال ـن ـصــف
م ــن ق ـبــل ظ ـهــر يـ ــوم األح ـ ــد  3كــانــون
الثاني  2016في كنيسة مــارت تقال،
الحازمية،
عــائـلــة الـفـقـيــدة وأنـسـبــاؤهــم يــدعــون
األهل واألصدقاء ملشاركتهم الصالة
لراحة نفسها.

◄ مبوب ►

مفقود
فقدت إقامة وهوية باسم عبود جرجس
شمعون مــن الجنسية الـســوريــة ،الرجاء
م ـ ـمـ ــن ي ـ ـجـ ــدهـ ــا االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/566613

للبيع
بيعة لقطة
صيدا – هاللية ،األوتوستراد،
موقع مميز شقتان مفرزتان
بمبنى مستقل:
ط أول  4غرف $154000
وأرضي  3غرف وحديقة وبركة
و 5مواقف $174000
لإلتصال 70/048796

مطلوب لسلسلة مطاعم
في الحمراء مطلوب
Waiters
كومي صالة – معلمني
عصير وسناك وشورما –
وأمناء صناديق و
Parking valet
لإلتصال – 70/958637
01/747721

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

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

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب كميل يــوســف حبيب وكـيــل مــارون
مـ ــوريـ ــس ضـ ــاهـ ــر ال ـ ـخ ـ ــوري احـ ـ ــد ورثـ ــة
م ــوري ــس مـلـحــم ضــاهــر ال ـخ ــوري سـنــدي
مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــاريــن 348 ،346
بيت الدين
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب ابو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب ان ـط ــون جـ ــورج اب ــو م ــاض ــي وكـيــل
مارلني وســوزان وميراي احد ورثــة نزيه
سليمان سميا سـنــد ملكية ب ــدل ضائع
للعقار  1386الفريديس
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب ابو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت ابتسام امــن حريز وكيلة توفيق
مـلـحــم صــالـحــة سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  409القبة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لتقديم وتركيب خزانني
بـسـعــة  16000م 3ل ـل ـخــزان ال ــواح ــد مل ــادة
الفيول اويل في معمل الجية الحراري.
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 أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/22عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/12/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2487
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيس فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية رقم 2014/1255
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليهم :عارف وجهاد وعماد وزياد
محمد سرحال
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ك ـت ــاب ع ـقــد متضمن
فتح اعتماد وسندات وكشوفات حساب
بـقـيـمــة /107,761.12/د.أ .ع ــدا ال ـفــوائــد
والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2014/6/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/6/23 :
تاريخ قرار الحجز2014/11/6 :
تاريخ محضر الوصف2015/3/6 :
تاريخ تسجيله2015/5/21 :
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :القسم رقم
 /3/م ــن ال ـع ـق ــار  /2886رأس ب ـي ــروت،
يـحـتــوي عـلــى ثــاثــة م ـس ـتــودعــات ضمن
واح ــد مـنـهــا يــوجــد خ ــاء م ــرآب لـسـيــارة
واحـ ــدة تــابـعــة لــه نــزلــة لـلـطــابــق السفلي
الـ ـث ــان ــي وب ــال ـك ـش ــف ال ـح ـس ــي ت ـب ــن ان ــه
مطابق لالفادة العقارية.
مساحته/930 :م 2متر مربع تقريبًا.
حــدود الـعـقــار :غربًا العقار رقــم /3034/
رأس بيروت
شرقًا العقار رقم /2748/رأس بيروت
ً
شماال العقار رقم /3030/رأس بيروت
جنوبًا العقار رقم /2885/رأس بيروت
وق ــد خـمــن  2400سـهــم ف ــي الـقـســم  3من
ال ـع ـقــار /2886/رأس ب ـي ــروت الـعـقــاريــة

بمبلغ /3.200.000/د.أ( .ثــاثــة ماليني
ومــاي ـتــان ال ــف دوالر أم ـيــركــي) وإن بــدل
الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة تنفيذ
بـيــروت بمبلغ /1.920.000/د.أ( .مليون
وتسعماية وعشرون الف دوالر أميركي).
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :ي ــوم
الخميس الواقع في  2016/1/21الساعة
العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت
قصر العدل.
فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية،
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـنــدوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة مبلغًا
مـ ــوازيـ ــا لـ ـب ــدل ال ـ ـطـ ــرح ،أو يـ ـق ــدم ك ـفــالــة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مختارًا لــه ،وعليه ايضًا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ،ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط ـلــب وذلـ ــك خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
محمد وليد الحلبي
مأمور تنفيذ بيروت
إعالن بيع باملعاملة 2014/471
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
 2016/1/14الساعة الثانية بعد الظهر
سيارة املنفذ عليه الياس الياس مخلوف
م ــارك ــة ش ـي ـفــرول ـيــه  VENTUREمــوديــل
 2002رقـ ــم /201312/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل
ب ـطــرس ال ـبــالــغ  $/6930/ع ــدا ال ـلــواحــق
وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ  $/1342/وامل ـطــرحــة
بسعر  $/1200/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/992.000/ل.ل .فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد امل ـ ـحـ ــدد ال ـ ــى مـ ــرآب
مجاعص في بيروت مقابل قصر العدل
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن تلزيم مشروع
حـفــر بـئــر اسـتـقـصــائـيــة فــي منطقة بيت
مشيك ـ ـ قضاء بعلبك ـ ـ محافظة البقاع
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه السادس والعشرون من شهر كانون
الثاني  ،2016تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
وزارة الـطــاقــة وامل ـي ــاه ـ ـ املــديــريــة العامة
لـلـمــوارد املائية والكهربائية ـ ـ مناقصة
ت ـلــزيــم مـ ـش ــروع ح ـفــر ب ـئــر اسـتـقـصــائـيــة
فــي منطقة بيت مشيك ـ ـ قضاء بعلبك ـ ـ
محافظة البقاع.
ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم ــن امل ــؤق ــت :ع ـش ــرة م ــاي ــن لـيــرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم اسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـف ــون وف ـق ــا الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 9206تاريخ  1968/1/18وتعديالته في
الدرجة الثانية على االقل من الجدول رقم
 5لتنفيذ صـفـقــات اآلبـ ــار وال ـت ـحــري عن
املياه الجوفية بطريقة الروتاري على ان
ال يكون في عهدته اكثر من ثالث صفقات
مـشــاريــع حفر اب ــار اخ ــرى بـتــاريــخ اجــراء
املناقصة.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان

فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 2490
إعالن مناقصة عمومية
تعلن بـلــديــة بـيــروت عــن اج ــراء مناقصة
عمومية العائدة لتلزيم تقديم يد عاملة
زراعية غب الطلب.
وذلـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
م ــن بـعــد ظـهــر ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 ،2016/1/26فــي مقر املجلس الـبـلــدي ـ ـ
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط
مدينة بيروت التجاري ـ ـ شارع ويغان ـ ـ
الطابق الثاني ،وذلك طيلة اوقات الدوام
الرسمي.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـنــاق ـصــة االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـعــائــد لـهــا فــي مـصـلـحــة امــانــة املجلس
البلدي (الغرفة  /203على العنوان اعاله،
وذلك طيلة اوقات الدوام الرسمي.
ت ـ ـ ــودع الـ ـ ـع ـ ــروض خ ـ ــال اوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي في الصندوق الخاص املوجود
في مصلحة امانة املجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عـشــرة مــن آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد الجراء الصفقة.
بيروت في  21كانون االول 2015
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 2498
إعالن
يعلن اتحاد بلديات الشوف السويجاني
عن رغبته باجراء مناقصة عمومية لزوم
ت ـج ـه ـي ــزات االس ـ ـتـ ــاد ال ــري ــاض ــي مـنـطـقــة
الكحلونية العقارية:
ـ ـ تجهيز حارات الجري مع مستلزماتها
على الراغبني باالشتراك بهذه املناقصة
االطـ ـ ــاع ع ـلــى دف ـت ــر الـ ـش ــروط ف ــي مــركــز
االتحاد في بعقلني (مبنى بلدية بعقلني
ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق االول) ض ـمــن اوقـ ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي وتقديم عروضهم على ان تصل
ال ــى مــركــز االت ـح ــاد قـبــل الـســاعــة الثانية
عشرة من يوم جلسة فض العروض.
تجري عملية فض العروض عند الساعة
الثانية عشرة من يوم السبت الواقع في
2016/1/23
مالحظة :ينشر هذا االعــان في الجريدة
الرسمية وفــي ثــاث صحف محلية على
ان يتم النشر قبل  15يومًا على االقل من
تاريخ موعد جلسة التلزيم.
رئيسة اتحاد بلديات الشوف
السويجاني
د.م .نهى الغصيني أبو عجرم
التكليف 2497
تبليغ فقرة حكمية
ق ــررت محكمة اي ـجــارات بـيــروت برئاسة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاضـ ـ ــي ف ـ ــاطـ ـ ـم ـ ــة ج ـ ـ ــون ـ ـ ــي ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2015/10/30ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرار 2015/910
بــالــدعــوى  2014/803املـقــامــة مــن زكــريــا
ع ـض ــاض ــة ورفـ ــاقـ ــه اسـ ـق ــاط ح ــق امل ــدع ــى
عليها نبيهة نعمان بالتمديد القانوني
والزامها باخالء املأجور الكائن بالقسم
 19ال ـط ــاب ــق ال ـس ــاب ــع م ــن ال ـع ـق ــار 5015
االشرفية ،مهلة االستئناف  15يومًا تلي
مهلة النشر.
رئيس القلم بالتكليف
محمد ابراهيم
بالغ رقم2/14 :
تعلن املديرية العامة لالستثمار وصيانة
املواصالت السلكية والالسلكية في وزارة
االتصاالت بأنها ستضع قيد التحصيل
اع ـت ـب ــارًا م ــن  2016/01/15الـكـشــوفــات
التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر كانون االول عام 2015
باالضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة

