 28إعالنات

مبوب
◄

وفيات

ابنا الفقيدة :الياس زوجته نيللي عيسى
وأوالدهما
ريمون
اب�ن�ت��اه��ا :ب��رن��ادي��ت زوج ��ة ج ��وزف خليل
وولدهما وعائلته
أندره
وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم املرحومة
هيالنة أديب ضو
أرملة املرحوم طانيوس الياس سالمه
ُ
تقبل ال�ت�ع��ازي ال�ي��وم السبت  17تشرين
ال �ث��ان��ي  2012ف ��ي ص ��ال ��ون ك�ن�ي�س��ة م��ار
ش �ل �ي �ط��ا ال��رع��ائ �ي��ة ـ� �ـ ف ��اري ��ا م ��ن ال �س��اع��ة
ال�ع��اش��رة صباحًا حتى السابعة م�س� ً
�اء،
وغ �دًا األح��د  18ال�ج��اري في قاعة كنيسة
س �ي��دة االن �ت �ق��ال ال��رع��ائ �ي��ة ـ� �ـ ع �ي �ن �ط��ورة،
ك�س��روان م��ن الساعة الثانية بعد الظهر
ً
مساء.
حتى السابعة
انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة أسينتا الزين ّبرو
زوجة املرحوم الحاج عقيل ّبرو
أوالده ��ا :ع�ص��ام ،سمير ،ف��وزي وامل��رح��وم
إبراهيم
بناتها :نجال ونجوى زوجة عيد طبوش
توارى في الثرى اليوم السبت  17الجاري
في مسقط رأسها الريحان ـ الجنوب ،بعد
ُ
صالة الظهر .وتقبل التعازي يومي األحد
واالث�ن�ين ف��ي  18و 19ال�ج��اري م��ن الساعة
 10ق.ظ .حتى  1ب.ظ .وم��ن  4ب.ظ .حتى
ً
مساء في منزلها الكائن في بئر حسن،
8
ش��ارع ال �س �ف��ارات ،بناية ط�ب��وش ،الطابق
الخامس ،مقابل قناة القدس الفضائية.
وت �ص��ادف ن�ه��ار األح ��د ف��ي 2012/11/25
ذك��رى األسبوع الساعة العاشرة صباحًا
في حسينية بلدتها الريحان.
اآلسفون :آل الزين ّ
وبرو وطبوش
رقد على رجاء القيامة
رشيد الياس حداد
زوجته عايدة أنطون صفير
اب � �ن� ��ه امل � �ه � �ن ��دس أي � �م� ��ن ح� � � ��داد وزوج � �ت� ��ه
امل�ح��ام�ي��ة رل��ى م ��روان ف ��ارس وأوالده �م��ا:
نور والرا ونديم
اب�ن�ت��اه ري�م��ا وزوج �ه��ا امل�ه�ن��دس عبد الله
حداد وولداهما :مروان وريان
رن ��ا وزوج� �ه ��ا ن�ج�ي��ب ب � ��ارود وول��داه �م��ا:
مارك ومايكل
ش�ق�ي�ق��اه ع��ائ�ل��ة امل��رح��وم ال��دك �ت��ور توفيق
حداد (في املهجر)
ال �ب��روف �س��ور ج ��ورج ح� ��داد وع��ائ�ل�ت��ه (ف��ي
املهجر)
ش�ق�ي�ق�ت��اه ن �ج�لا أرم �ل��ة امل ��رح ��وم ج��رج��س
حداد وأوالدهما
س ��وزان أرم �ل��ة امل��رح��وم أن �ط��ون س��اروف�ي��م
وأوالدهما
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ي ��وم ��ي ال �س �ب��ت واألح � ��د
 17و 18ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ف ��ي م �ن��زل��ه ف��ي
ع�ي�ن داره وي� ��وم االث �ن�ي�ن  19ال� �ج ��اري في
صالون كنيسة القديس نيقوالوس للروم
األرث��وذك��س (م��ار نقوال) في األشرفية من
ً
مساء.
الحادية عشرة ولغاية السادسة

السبت  17تشرين الثاني  2012العدد 1861

◄ إعالنات رسمية ►

►
ذكرى أسبوع

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله
تعالى ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد عادل موسى عاصي
(أبو زكي)
أوالده :األس� �ت ��اذ زك ��ي وال��دك �ت��ور زك��ري��ا
وزاه� � � ��ي وامل � �ه � �ن� ��دس زه� �ي ��ر واإلع�ل��ام� ��ي
موسى وعاصي وزاهر
شقيقه :املرحوم الحاج عبد الله عاصي
أص �ه ��رت ��ه :ح �س�ين ف �ي��اض وزه� �ي ��ر قيس
ومالك مرعي
ت �ق �ب��ل ال � �ت � �ع� ��ازي ط �ي �ل��ة أي � � ��ام األس � �ب ��وع
للرجال والنساء في بلدته أنصار وتقام
ذكرى األسبوع يوم األحد الواقع فيه 18
تشرين الثاني  2012العاشرة صباحًا في
حسينية بلدته أنصار.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
ال��راض��ون بقضاء ال�ل��ه وق ��دره آل عاصي
وف �ي��اض وق �ي��س وم��رع��ي وع �م��وم أه��ال��ي
بلدة أنصار.

◄ مبوب ►
مفقود
ف�ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م ع�ل��ي ع�ب��د املنعم
ّ
لبناني الجنسية .الرجاء ممن
طرابلسي،
يجده االتصال على الرقم 07/530525
فقد جواز سفر باسم إبراهيم علي عليان،
ل�ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 71/200881
ف �ق ��د ج � � ��واز س �ف ��ر ب ��اس ��م ن ��اج ��ي ح�س�ين
ح �م��ود ،ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/454417
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م س �م �ي��رة ش �ح��ادة
املصري ،لبنانية الجنسية ،الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/747144

مطلوب
م �ط �ل��وب م��رب �ي��ة ل � �ت ��وأم ب �ع �م��ر  6أش �ه��ر
منطقة ف��ردان ،العمر ال يتجاوز  45سنة
03 /862866

لاليجار
Furnished apartment -Ras Beirut hamra٬
200m -2 bedrooms-parquet - 2 living
rooms-dinning room- Generator-view
2200$/month. Tel:03/709470
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Save the children is seeking qualified
candidates to fill the fllowing full-time positions
for its Lebanon Country Office in Beirut:
Child Rights Governance Adviser
Child Right Governance Coordinator
Disaster Risk Reduction Officer
Education Project Coordinator
Child Protection Adviser
Monitoring and Evaluation Officer
For details, please consult :
http://savethechildrenvacancies.wordpress.com/about/
Candidates should send CV and cover letter to
Lebanon.vacancies@savethechildren.org
clearly marked with job title in subject header,
by Wednesday 21 Nov 2012.

AlAkhbar

خالصة حكم
ص ��ادر ع��ن محكمة ال�ج�ن��اي��ات ف��ي لبنان
الجنوبي بالصورة الغيابية.
ل � �ق� ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة ب� �ت ��اري ��خ
 2012/11/5ع �ل��ى امل � �ج ��رم ح �س��ن ع�ل��ي
إسماعيل جنسيته لبناني محل اقامته
ب� ��ري � �ت� ��ال /س� �ج ��ل  21ب� ��ري � �ت� ��ال .وال� ��دت� ��ه
لطيفة عمره  1971اوق��ف غيابيًا بتاريخ
 2011/10/26وم ��ا زال ف � ��ارًا ب��ال�ع�ق��وب��ة
ال �ت��ال �ي��ة .ق � ��ررت امل �ح �ك �م��ة ت �ج��ري��م امل�ت�ه��م
امل � ��ذك � ��ور اع� �ل ��اه ب ��ال �ج �ن ��اي ��ة  125و126
م�خ��درات وان��زال عقوبة االش�غ��ال الشاقة
امل��ؤب��دة ب��ه وغ��رام��ة خمسني م�ل�ي��ون ل.ل.
وت�ع�ي�ين رئ �ي��س ال�ق�ل��م ق�ي�م��ًا ع�ل��ى ام��وال��ه
طيلة ف�ت��رة غيابه ون�ش��ر خ�لاص��ة الحكم
ف��ي م��ا خ��ص املتهم امل��ذك��ور ف��ي الجريدة
ال��رس �م �ي��ة وج� ��ري� ��دة األخ � �ب� ��ار وت��دري �ك��ه
الرسوم.
وف �ق ��ًا ل �ل �م��واد  125و 126م � �خ ��درات م��ن
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق � � ��ررت اس� �ق ��اط ��ه م ��ن ال� �ح� �ق ��وق امل��دن �ي��ة
وحجز أمواله وأمالكه وإدارتها بمعرفة
الحكومة وفقًا لالصول املتبعة في إدارة
أموال الغائب.
صيدا في 2012/11/6
الرئيس االول في صيدا رلى جدايل
التكليف 2431
اعالن
عن مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
عبوات حبر ل��زوم الطابعات والفاكسات
عن العام 2013
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ي� �ج ��ري ال � �ص � �ن ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ض �م��ان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ش � ��ارع ب� �غ ��داد ـ ك��ورن �ي ��ش امل� ��زرع� ��ة ف��ي
ت�م��ام ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة م��ن ي��وم الثالثاء
الواقع فيه  2012/12/4مناقصة عمومية
لتلزيم تقديم عبوات حبر لزوم الطابعات
وال �ف��اك �س��ات ع��ن ال �ع��ام  2013للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
ي� �م� �ك ��ن االط � �ل � ��اع ع� �ل ��ى دف � �ت� ��ر ال � �ش� ��روط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداري� ��ة ل�ل�ص�ن��دوق خ�ل�ال أوق ��ات ال ��دوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
ب��ال �ي��د ال ��ى ب��ري��د امل��دي��ري��ة االداري� � ��ة ل�ق��اء
اي �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 ع�م��ل يسبق امل��وع��د امل�ح��دد
الجراء املناقصة العمومية.
يهمل ال�ع��رض ال��ذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله أو يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 12 :تشرين الثاني 2012
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2435
إعالن تلزيم
تقديم وت��رك�ي��ب وص�ي��ان��ة وح ��دات انتاج
ث �ل��ج ل � ��زوم ب �ع��ض ت �ع ��اون �ي ��ات ص �ي��ادي
ومربي االسماك في لبنان
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه الخامس من شهر كانون األول 2012
ت� �ج ��ري إدارة امل �ن��اق �ص��ات ف ��ي م��رك��زه��ا
الكائن في بناية بيضون  -شار ع بوردو -
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الزراعة
 مناقصة تلزيم تقديم وتركيب وصيانةوحدات انتاج ثلج لزوم بعض تعاونيات
صيادي ومربي االسماك في لبنان.
 التأمني املؤقت :خمسة عشر مليون ليرةلبنانية ال غير.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.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
والحصول عليه من قلم مصلحة الديوان
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة  -م�ب�ن��ى وزارة
ال� ��زراع� ��ة ال �ك��ائ��ن ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ب �ئ��ر حسن
مقابل ثكنة هنري شهاب ،الطابق الثالث.
ي�ج��ب أن ت�ص��ل ال �ع��روض إل ��ى ق�ل��م 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 ي�س�ب��ق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 2423
اعالن تلزيم
ت �ق��دي��م م �ف��روش��ات م�ك�ت�ب�ي��ة ل� ��زوم وزارة
العدل ـ املحاكم
الساعة التاسعة م��ن ي��وم االث�ن�ين الواقع
فيه ال�ث��ال��ث م��ن شهر ك��ان��ون األول 2012
ت� �ج ��ري إدارة امل �ن��اق �ص��ات ف ��ي م��رك��زه��ا
الكائن في بناية بيضون  -شار ع بوردو
 ال �ص �ن��اي��ع  -ب � �ي� ��روت ،ل �ح �س��اب وزارةال �ع��دل  -امل�ح��اك��م م�ن��اق�ص��ة ت�ل��زي��م تقديم
مفروشات مكتبية.
 ال�ت��أم�ين امل��ؤق��ت :لكل بند ت��أم�ين مؤقتم� �ح ��دد ب �ب �ي��ان م �ل �ح��ق ب��دف �ت��ر ال� �ش ��روط
الخاص.
 طريقة التلزيم :تقديم أس�ع��ار لكل بندعلى حدة.
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 م�ص�ل�ح��ة ال��دي��وان
في وزارة العدل الكائنة في شارع سامي
الصلح ـ املتحف ـ الطابق الخامس.
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 ي�س�ب��ق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 2422
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من
ي ��وم ال �ث�لاث��اء ال��واق��ع ف�ي��ه 2012/12/18
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائدة لـ«شراء سيارات نقل صغيرة لدى
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان» وفقًا
لدفتر ال �ش��روط ال�خ��اص امل��وض��وع لهذه
الغاية وذل��ك في املكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح  -ملك الشدراوي
 بيروت.ي �م �ك ��ن مل � ��ن ي� ��رغ� ��ب االش � � �ت� � ��راك ف � ��ي ه ��ذه
امل� �ن ��اق� �ص ��ة االط � �ل � ��اع وال � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ى
دف � �ت� ��ر ال� � �ش � ��روط ال � �خ � ��اص ف � ��ي ال �ط ��اب ��ق
الثالث  -املكتب الرئيسي  -ش��ارع سامي
ال �ص �ل ��ح  -م �ل ��ك ال � � �ش � ��دراوي ل� �ق ��اء م�ب�ل��غ
/1.500.000/ل.ل .ي ��دف ��ع ف ��ي ص �ن��دوق
املؤسسة لقاء إيصال يضم إلى العرض.
ت�ق��دم ال �ع��روض ب��ال�ي��د إل��ى ق�ل��م املؤسسة

الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
الثانية ع�ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 2427
اعالن استدراج عروض
رقم /5171/م ع إ/م م3/
ال� �س ��اع ��ة ال� �ت ��اس� �ع ��ة م� ��ن ن � �ه ��ار ال �ج �م �ع��ة
ال ��واق ��ع ف ��ي  2012/12/7ت �ج ��ري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة ل�لإدارة
 مصلحة ال�ق��وام��ة ف��ي ق��اع��ة املناقصاتال�ك��ائ�ن��ة ف��ي م�ب�ن��ى ع�ف�ي��ف م�ع�ي�ق��ل  -أول
طريق ال�ح��دث اس�ت��دراج ع��روض لتلزيم:
ال � �ت ��أم �ي�ن ع� �ل ��ى ال � �س � �ي � ��ارات ال �س �ي��اح �ي��ة
الخاصة العائدة للعسكريني في الخدمة
الفعلية واملتقاعدين واملوظفني املدنيني
ف ��ي م��ؤس �س��ات وزارة ال� ��دف� ��اع ال��وط �ن��ي
واملديرية العامة لألمن الداخلي واألم��ن
العام وأمن الدولة لعام  2012ـ .2013
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /68م
ع إ/م ق 1/تاريخ .2012/11/5
يمكن مل��ن ي��رغ��ب االش �ت��راك ف��ي اس�ت��دراج
العروض ه��ذا والحائزين على ترخيص
اشتراك في صفقات الجيش االطالع على
دفتر الشروط الخاص في املديرية العامة
ل �ل��إدارة م�ب�ن��ى ع�ف�ي��ف م�ع�ي�ق��ل ـ مصلحة
القوامة في خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة ال��دف��اع ال��وط�ن��ي  -امل��دي��ري��ة العامة
لإلدارة  -مكتب عقد النفقات  -اليرزة.
ي�ج��ب أن ت�ص��ل ع ��روض امل�ت�ع�ه��دي��ن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2012/11/12
اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي
املدير العام لإلدارة
التكليف 2418
إعالن شطب شركة
بموجب الجمعية العمومية غير العادية
ت � ��اري � ��خ  2012/10/23ت � �ق� ��رر ب �ت ��اري ��خ
 2012/11/12ح��ل وش �ط��ب ق �ي��ود شركة
االن �ش��اءات اللبنانية للمقاوالت ش.م.م.
م��ن ال�س�ج��ل ال �ت �ج��اري ف��ي ال�ش�م��ال حيث
هي مسجلة برقم  12416مديرها السيد
يوسف وهبه.
للمعترض عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الشمال
فيصل حالق

إعادة إعالن
تعيد مصلحة األب�ح��اث العلمية ال��زراع�ي��ة إج��راء مناقصتني عامتني دول�ي��ة بواسطة
ّ
املحددة تجاه اسم كل منها وذلك في محطة
الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد
تل العمارة الزراعية ـ رياق ـ البقاع:
التاريخ
اسم املناقصة
 .1ت�ق��دي��م ش ��راء س �ي��ارة ل ��زوم م�ش��روع 2012/11/27
تكيف االن�ظ�م��ة ال��زراع �ي��ة املتوسطية
م��ع ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ ـ  ACLIMASال�ت��اب��ع
للمصلحة
 .2تقديم ش��راء م�ع��دات ل��زوم مشروع 2012/11/27
تكيف االن�ظ�م��ة ال��زراع �ي��ة املتوسطية
م��ع ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ ـ  ACLIMASال�ت��اب��ع
للمصلحة

املوعد
ال � �س� ��اع� ��ة ال � �ع� ��اش� ��رة م��ن
صباح يوم الثالثاء
ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة
ظهرًا من يوم الثالثاء

فعلى من ّ
يهمه األمر الحصول على دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه في محطة
تل العمارة  -رياق  -البقاع لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار  -جديدة املنت لدى
السيد إيلي أبو زغيب ضمن أوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد أو بالبريد املضمون أو بواسطة البريد السريع ((DHL
إلى إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة تل عمارة  -رياق  -البقاع خالل الدوام
الرسمي على أن تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  12تشرين الثاني 2012
رئيس مجلس اإلدارة  -املدير العام
ميشال أنطوان افرام
التكليف 2348

