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االثنني  29نيسان  2013العدد 1992

في
املكتبات

خط
أحمر

مبوب
◄ وفيات ►
زوجة الفقيد حنة توفيق ضاهر يعقوب
ول � ��ده امل �ح��ام��ي أن� �ط ��وان وزوج� �ت ��ه دي ��اال
الخوري وعائلتهما
ب� �ن ��ات ��ه األخ � � ��ت م � � ��اري أن� � �ط � ��وان ع �س��اك��ر
(ج� �م� �ع� �ي ��ة راه � � �ب� � ��ات ال� �ع ��ائ� �ل ��ة امل� �ق ��دس ��ة
املارونية)
وردة وزوجها طوني حرب
منيرة
ينعون بمزيد من الحزن واألسى املرحوم
بطرس فرج الله عساكر
املنتقل إلى رحمته تعالى في  25نيسان
2013
تقبل ال�ت�ع��ازي ال�ي��وم االث�ن�ين  29نيسان
 2013في صالون كنيسة مار عبدا _ بالط
من الساعة الحادية عشرة صباحًا لغاية
ً
مساء.
الساعة السابعة
ولكم من بعده طول البقاء.
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
جوزيف جرجي طرابلسي
زوجته :بريجيت والرايتر
بناته :تانيا
بيانكا زوجة ماركوس غروهار
شقيقاه :فارس وعائلته
إميل وعائلته
شقيقاته :املرحومة مادلني زوجة املرحوم
كميل عساف باسيل وعائلتها
زم � ��رد أرم� �ل ��ة امل� ��رح� ��وم م ��ارس �ي ��ل ح �ج��ار
وعائلتها
امل� ��رح� ��وم� ��ة م� �ن ��ى زوج� � � ��ة م� �ن ��ح س� �م ��ارة
وعائلتها
ي�ح�ت�ف��ل ب��ال �ص�ل�اة ل ��راح ��ة ن �ف �س��ه ال �ي��وم،
االثنني  29نيسان الجاري الساعة الرابعة
ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ف��ي ك��ات��درائ�ي��ة م��ار اسطفان
الرعائية _ البترون.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ق�ب��ل ال��دف��ن وب �ع��ده وي��وم
الثالثاء  30نيسان في صالون رعية مار
اس�ط�ف��ان ال �ب �ت��رون م��ن ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة
صباحًا حتى ال��واح��دة بعد الظهر ،ومن
الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة
ً
مساء.
يرجى اعتبار هذه النشرة دعوة خاصة.

◄ مبوب ►
مطلوب
مطلوب للعمل ف��ي دب��ي مصففات شعر
ذوات خبرة  +خبيرات تجميل
لالتصال 03/976444 :
دبي00971509555497 :

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إعالن بيع سيارة
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
عدد 2012/1582
تباع باملزاد العلني الثالثاء 2013/5/14
ال�ث��ال�ث��ة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ال �ن �م��رة العمومية
ّ
ال� �ع ��ائ ��دة ل �ل �م �ن��ف��ذ ع �ل �ي��ه أح� �م ��د م�ح�م��د
ش ��اه�ي�ن رق � ��م /373809/م امل �ح �ج��وزة
ً
تحصيال لدين الشركة الدولية للتمويل
لبنان ش.م.ل .وكيلتها املحامية م��اري
ش� � �ه � ��وان ،ال� �ب ��ال ��غ  /41504/د.أ .ع ��دا
اللواحق واملخمنة بمبلغ  /29840/د.أ.
وامل�ط��روح��ة بمبلغ  /28000/د.أ .أو ما
ي�ع��ادل��ه ب��ال�ع�م�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة ،وإن رس��وم
امليكانيك تبلغ  /240000/ل.ل.
ف �ع �ل��ى ال ��راغ ��ب ب ��ال �ش ��راء ال �ح �ض��ور في
امل ��وع ��د امل� �ح ��دد إل ��ى م� ��رأب ال �ش��رك��ة في
الكرنتينا خلف تعاونية موظفي الدولة
ً
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا مقبوال
و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2010/29
م�ح�ك�م��ة ت�ن�ف�ي��ذ ع �ق ��ود ال� �س� �ي ��ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار االث �ن�ي�ن في
 2013/5/13الثانية بعد الظهر سيارة
ّ
املنفذ عليها حليس لتأجير السيارات
امل��وق��ع عنها االن ج��وزف حليس ماركة
ب ام ف  730iLAم� ��ودي� ��ل  2006رق ��م
ً
/655672/م ال �خ �ص��وص �ي��ة ت�ح�ص�ي�لا
ل��دي��ن ط��ال �ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ ش��رك��ة ب �س��ول _
حنينة ش.م.ل .وكيلتها املحامية نهى

سالمة البالغ  $/32370/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/21500/واملطروحة
للمرة الثانية بسعر  $/16000/أو ما
يعادلها بالعملة الوطنية ،وإن رس��وم
امليكانيك قد بلغت  /3.116.000/ل.ل.
ف �ع �ل��ى ال ��راغ ��ب ب ��ال �ش ��راء ال �ح �ض��ور في
امل ��وع ��د امل� �ح ��دد إل ��ى م� ��رأب ال �ش��رك��ة في
ب � �ي� ��روت م � ��ار ال � �ي� ��اس س �ن �ت��ر امل �ق��اص��د
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا مصرفيًا
و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
عن تأجيل مناقصة
ع�ط�ف��ًا ع�ل��ى اإلع �ل�ان ال �ص��ادر ع��ن وزارة
الداخلية والبلديات رقم /90ص.م تاريخ
 2013/3/8وامل�ت�ض�م��ن إج ��راء مناقصة
ل� �ت� �ل ��زي ��م ل � ��وح � ��ات ت �س �ج �ي��ل امل ��رك� �ب ��ات
واآلليات العالية األمان،
وبسبب إص ��دار مجلس ال ��وزراء للقرار
رق��م  124ت��اري��خ  2013/2/27املتضمن
استئخار تطبيق أح�ك��ام ق��ان��ون السير
ال �ج��دي��د واالس �ت �م ��رار ب��ال�ع�م��ل ب��أح�ك��ام
ال �ق��ان��ون ال�ق��دي��م إل ��ى ح�ين االن �ت �ه��اء من
إق ��رار ال�ت�ع��دي�لات ال�لازم��ة على القانون
الجديد،
وب �س �ب��ب اس �ت �ق��ال��ة ال �ح �ك��وم��ة ب �ت��اري��خ
 ،2013/3/22وص � � ��دور ال �ت �ع �م �ي��م رق��م
 2013/10ت��اري��خ  2013/4/19ع��ن دول��ة
رئيس مجلس الوزراء واملتضمن الطلب
إل� ��ى ج �م �ي��ع ال� � � ��وزراء «ح �ص ��ر م �م��ارس��ة
صالحياتهم خالل فترة تصريف أعمال
إدارات � �ه� ��م ف ��ي ن �ط��اق األع� �م ��ال اإلداري � ��ة
ال �ع��ادي��ة ب��امل �ع �ن��ى ال �ض �ي��ق امل �ن �ص��وص
عليه ف��ي ال�ب�ن��د ( )2م��ن امل ��ادة ( )64من

الدستور»،
لذلك،
يؤجل إجراء املناقصة إلى تاريخ يحدد
الحقًا ويعلن عنه في حينه وفقًا ألحكام
قانون املحاسبة العمومية.
بيروت في 25 :نيسان 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل
التكليف 803
إعالن
ت �ع �ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان أن م �ه �ل��ة ت�ق��دي��م
ال � �ع ��روض ال �ع��ائ��د إلن� �ش ��اء خ ��ط ج��دي��د
ع ��ال �ي ��ه _ رش �م �ي ��ا  66ك.ف ،م ��وض ��وع
اس � �ت� ��دراج ال � �ع� ��روض رق� ��م ث4د2235/
تاريخ  ،2013/3/9قد م��ددت لغاية يوم
السبت  2013/5/18عند نهاية ال��دوام
الرسمي الساعة .1.30
يمكن للراغبني ف��ي االش�ت��راك باستدراج
ال �ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه ال �ح �ص��ول على
ن�س�خ��ة م��ن دف �ت��ر ال� �ش ��روط م��ن مصلحة
الديوان _ أمانة السر _ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان _ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /300000/ل.ل.
ع�ل�م��ًا ب��أن ال �ع��روض ال �ت��ي س�ب��ق وت�ق��دم
ب �ه��ا ب �ع��ض امل � ��وردي � ��ن ال ت� � ��زال س��اري��ة
املفعول وم��ن املمكن في مطلق األح��وال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ّ
ت �س��ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان _ طريق النهر _ الطابق
« _ »12املبنى املركزي.
بيروت في 2013/4/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 770

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية _ مديرية املالية العامة _ مديرية الواردات املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار _ الدائرة اإلدارية املكلفني
ّ
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار _ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ّ
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
ّ
اسم املكلف
عبد الحميد حسني عيسى
أحمد مصطفى عيدو

الرقم الضريبي
171673
184600

رقم البريد املضمون
RR008812604LB
RR008812659LB

تاريخ الزيارة الثانية
2013/01/02
2013/01/03

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ اللصق
2013/02/05
2013/02/08
 18نيسان 2013
رئيس مالية عكار
د .كارلوس عريضة

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية _ مديرية املالية العامة _ مديرية الواردات املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار _ الدائرة اإلدارية املكلفني
ّ
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار _ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ّ
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
ّ
اسم املكلف
شركة ماكس ش.م.م.

مقاالت

جوزف
سماحة
في
األخبار

◄ إعالنات رسمية ►

الرقم الضريبي
1466201

رقم البريد املضمون
RR008813285LB

تاريخ الزيارة الثانية
2013/04/04

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ اللصق
2013/04/13
 19نيسان 2013
رئيس مالية عكار
د .كارلوس عريضة

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية _ مديرية املالية العامة _ مديرية الواردات املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار _ الدائرة اإلدارية املكلفني
ّ
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار _ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ّ
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

ّ
اسم املكلف
جان جميل الناعسي

الرقم الضريبي
2805622

رقم البريد املضمون
RR008813291LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة الثانية
2013/04/02

تاريخ اللصق
2013/04/13
رئيس مالية عكار
د .كارلوس عريضة

