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◄ مبوب ►

◄ وفيات ►
زوج ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــدة جـ ـ ــوزيـ ـ ــف ت ــوف ـي ــق
الشرتوني
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :دان ـ ـ ـ ـ ــي وزوج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه ل ـي ـن ــا
أكزاركوفا وعائلتهما
رال ـ ـ ـ ـ ـ ــف وزوجـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه الرا أبـ ـ ـ ـ ــو رزق
وعائلتهما
أدولف
وانـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــدت ـه ــم
املرحومة
حياة مارون باسيل
زوجة جوزيف توفيق الشرتوني
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة م ــن ب ـعــد ظ ـهــر يــوم
األرب ـع ــاء  6كــانــون الـثــانــي  2016في
كنيسة مار شليطا ،شرتون.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء قـبــل
ال ــدف ــن وبـ ـع ــده ف ــي ص ــال ــون كنيسة
مار شليطا ،شرتون لغاية السادسة
مساء.
وي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس وال ـج ـم ـعــة  7و8
ال ـ ـجـ ــاري فـ ــي صـ ــالـ ــون ك ـن ـي ـســة م ــار
ً
ابتداء من
يوسف الحكمة ،األشرفية،
الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة قـبــل الظهر
ً
مساء.
لغاية السادسة

شكر على تعزية
تشكر أسرة املرحومة
الحاجة خديجة حسني عواضة
(أم حسني زبيب)
ك ــل م ــا واس ــاه ــا ،سـ ــواء بــالـحـضــور
ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــاالتـ ـص ــال ال ـهــات ـفــي
أو ب ــإرس ــال ال ـبــرق ـيــات أو الـتـعـبـيــر
عبر شبكات التواصل االجتماعي.
وتـ ـتـ ـمـ ـن ــى ل ـل ـج ـم ـي ــع ط ـ ـ ــول ال ـع ـم ــر
بصحة وعافية.

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
نـ ـنـ ـع ــى إل ـ ـي ـ ـكـ ــم فـ ـقـ ـي ــدتـ ـن ــا الـ ـغ ــالـ ـي ــة
املرحومة
يمنى محي الدين الحص
زوجة املهندس ميسره خليل سكر
ولــدهــا :املهندس مــالــك سكر زوجته
ماريه أنيس الشعار
ابنتها :نانسي
أشـ ـق ــاؤه ــا :ال ــدك ـت ــور ن ـب ـيــل ،ســامــي،
امل ـه ـن ــدس غ ـس ــان وامل ـه ـن ــدس جـمــال
وامل ــرح ــوم ــون ال ـحــاج كــامــل ،حـســان،
الدكتور عارف ووليد
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :الـ ـح ــاج ــة رجـ ـ ــاء زوج ــة
عــزيــز عـيـتــانــي ،الـحــاجــة مـنــى زوجــة
امل ــرح ــوم نـ ــزار حــاسـبـيـنــي ،الـحــاجــة
أمل ،املرحومتان الحاجة ملكه زوجة
الـ ـح ــاج م ـح ـم ــود ش ـب ـق ـلــو وال ـح ــاج ــة
س ــام ـي ــة أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ي ـح ــي عـبــد
الرحيم يموت
إنا لله وإنا إليه راجعون
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء 6
كانون الثاني  2016في مجمع البيال
لـلــرجــال وال ـن ـســاء وذل ــك مــن الـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر لـغــايــة
السادسة مساء.
ال ـ ــراض ـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وقـ ـ ـ ــدره آل
حص ،سكر ،شبقلو ،الشعار ،حجال،
ي ـمــوت ،ج ـلــول ،عـيـتــانــي ،حاسبيني
وأنسباؤهم.

للبيع
بيعة لقطة

صيدا – هاللية ،األوتوسرتاد،
موقع مميز شقتان مفرزتان
مببنى مستقل:
ط أول  4غرف $154000
وأريض  3غرف وحديقة وبركة
و 5مواقف $174000
لإلتصال 70/048796

غادر ولم يعد
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMMAD ABDUL HAMID
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا االتصال على الرقم 71/588665

إدارة وموظفو جمموعة افريدا

ينعون مبسيد من احلسن املرحومة

يمنى محي الدين الحص
زوجة املهندس األشتاذ

ميسره خليل سكر
رئيس املجموعة
ويتقدمون من عائلة الفقيدة
بأحر التعازي شائلني اهلل
أن يتغمّد الفقيدة بواشع رمحته

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد مل ــزاي ــدة ب ـيــع االج ـ ــزاء
الساخنة القديمة للمجموعات الغازية
ف ــي مـعـمـلــي دي ــر ع ـم ــار وال ــزه ــران ــي قبل
تحديثها ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رقم ث4د 10920/تاريخ  ،2015/10/6قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2016/2/5عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
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 /150.000/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 األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
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.
بيروت في 2016/1/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 18
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عن اسـتــدراج للعروض لبيع
خردة غير صالحة لالستعمال مؤلفة من
نحاس عــاري ـ ـ كابالت ـ ـ اعمدة حديدية
وخشبية وغيرها ،وذلك وفق املواصفات
الـفـنـيــة والـ ـش ــروط اإلداري ـ ــة امل ـح ــددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ خمسماية ألف ليرة
لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن قسم الشراء
فــي املصلحة اإلداريـ ــة فــي مــركــز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مــدة تقديم العروض يــوم السبت
الواقع فيه  30كانون الثاني  2016الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 16
إعالن قيد التحصيل
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة الـغـبـيــري عــن وضــع
جداول التكليف االساسية لكافة الرسوم
الـبـلــديــة عــن ال ـعــام  2015قـيــد التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
الـبـلــديــة رق ــم  88/60وتـعــديــاتــه ويلفت
النظر الى ما يلي:
ً
ً
اوال :ع ـمــا بـنــص املـ ــادة  106مــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خــال مهلة شهرين من
تاريخ االعــان في الجريدة الرسمية في
ال ـعــدد  53تــاريــخ  /12/وذل ــك عــن الـعــام
 2015وما قبلها لغاية العام .1989
ً
ثانيًا :عـمــا بنص امل ــادة  109مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  88/60تفرض غرامة
تــأخـيــر وق ــدره ــا ( %2اث ـنــان بــاملــايــة) عن
ُ
كل شهر تأخير عن املبالغ التي ال تسدد
خالل املهلة املبينة في البند االول اعاله
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ثــالـثــا :يعتبر ه ــذا االع ــان بمثابة ان ــذار
شـخـصــي قــاطــع مل ــرور ال ــزم ــن ع ــن جميع
املستحقات واملتأخرات املتوجبة للبلدية
تـ ـج ــاه امل ـك ـل ـفــن امل ـت ـخ ـل ـفــن ع ــن ت ـســديــد
رسوم السنوات السابقة.
الغبيري2015/12/24 :
رئيس بلدية الغبيري
محمد سعيد الخنساء
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لتقديم وتركيب قواطع
 66ك.ف .لـ ــزوم ح ـطــة امل ـط ــار الــرئـيـسـيــة،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 9711/تاريخ  ،2015/9/2قد مددت
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2016/1/29عـنــد
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
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 /100.000/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 األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
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.
بيروت في 2016/1/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 21
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب يوسف موسى محسن ملوكله مرعي
عـلــي ابــو مــرعــي شـهــادة قـيــد بــدل ضائع
للعقار  259عني املير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
نشر خالصة استدعاء
املرجع :قرار حضرة رئيس محكمة الغرفة
االبتدائية االولى في البقاع الرئيس علي
عراجي تاريخ .2015/12/17
نوع االستدعاء :شطب اشارة دعوى
خالصة االستدعاء :بتاريخ ،2015/12/17
تقدم الدكتور نمر منصور فريحة بوكالة
االس ـ ـتـ ــاذ ط ــون ــي الـ ـب ــردوي ــل بــاس ـتــدعــاء
تسجل برقم  2015/667عــرض بموجبه
بــانــه يـمـلــك اسـهـمــا بــالـعـقــاريــن رق ــم 152
و 153مــن منطقة وادي الــدلــم الـعـقــاريــة،
وان ـ ــه ي ــوج ــد ع ـل ــى ال ـص ـح ـي ـفــة الـعـيـنـيــة
للعقارين املذكورين اشــارة دعوى مقامة
م ــن اول ـغ ــا مـلـحــم الــزغــزغــي ض ــد بـطــرس
ح ـب ـيــب ش ـي ـس ـبــان ووالـ ــدتـ ــه مــوضــوعـهــا
تسجيل الـقـســم املـبــاع عـلــى اســم املدعية
وقـ ــد سـجـلــت ب ــرق ــم ي ــوم ــي  2248تــاريــخ
.1959/8/24
ـ ـ ـ ـ وق ــد اوض ــح املـسـتــدعــي ب ــأن لــه الصفة
واملصلحة لشطب االشــارة املذكورة وفقًا
لنص امل ــادة  512أم.م .فقرة  3و 4بعد ان
تبني فقدان ملف الدعوى.
ـ ـ فعلى مــن لــديــه اع ـتــراض او مالحظات
عـلــى طـلــب املـسـتــدعــي ان يـتـقــدم بـهــا الــى
قلم املحكمة في زحلة خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس الكتبة
جورج ابي فيصل
إعالن
بتاريخ  2015/12/28وبناء للطلب تقرر
شطب قيد التاجر ماريا مارون بو حرب
من قيود السجل التجاري في صيدا وهي
مسجلة برقم /5004321عام وتعمل تحت
االس ــم ال ـت ـجــاري مــاريــا لـلـتـجــارة الـعــامــة
ومــركــزهــا فــي املعمرية العقار رقــم 1434
ملك مارون ورقهما املالي .2768099
للمعترض عشرة ايام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى احمد شبو
تصحيح إعالن
ورد خطأ في إعــان املــزايــدة الـصــادر عن
دائــرة تنفيذ راشيا باملعاملة التنفيذية
رقــم  2012/7حيث ورد اســم املنفذ عليه
أمني فهد الحمصي والصحيح هو أمني
فهد حمص ،فاقتضى التصويب
إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـي ــوف ـل ـن ــت ش.م.ل .ال ــى
حضور اجتماع مشاركة للعامة ملشروع
انـشــاء وتشغيل مركز معالجة النفايات
ال ـص ـل ـب ــة امل ـن ــزل ـي ــة ال ـن ــات ـج ــة عـ ــن ب ـلــديــة
غــوسـطــا .وذل ــك ي ــوم الـجـمـعــة  15كــانــون
الثاني  2016الساعة  11صباحًا في مبنى
بلدية غوسطا.
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب املـحــامــي طــال نـصــار بوكالته عن
احد ورثة حفيظة باخوس ساسني سند
تمليك بدل ضائع للعقار  233القبة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

