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إعالنات
◄ وفيات ►

رق ــدت عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة املــأســوف
عليها املرحومة
لبيبة مطانيوس شريم
زوج الفقيدة :نجيب خليل شريم
ابـنــا الـفـقـيــدة :الـعـمـيــد الــركــن جــورج
ش ــري ــم وزوج ـ ـتـ ــه رامـ ــونـ ــا ال ـن ـغ ـيــوي
وعائلتهما
ّ
شـ ـ ــربـ ـ ــل وزوجـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه ران ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ـس ــل ــم
وعائلتهما
ابنتا الفقيدة :تريز زوجــة روبير بو
نادر وأوالدها
رندا زوجة لبيب وازن وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعونها إليكم
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
الـســاعــة الـعــاشــرة والـنـصــف مــن قبل
ظ ـهــر ي ــوم اإلث ـن ــن  14ك ــان ــون األول
فـ ــي ك ـن ـي ـســة الـ ـق ــدي ــس مـ ـ ــار يــوح ـنــا
الذهبي الفم مطرانية الــروم امللكيني
الكاثوليك ،بيروت ،طريق الشام.
ينقل جثمانها الـطــاهــر إل ــى مسقط
رأسها في بلدة الفاكهة ،بعلبك حيث
يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بعد الدفن في صالون
كنيسة مار جريس الفاكهة.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم اإلث ـ ـنـ ــن قـبــل
م ــراس ــم ال ـج ـنــازة ويـ ــوم ال ـثــاثــاء 15
الـجــاري فــي صــالــون مطرانية الــروم
املـلـكـيــن الـكــاثــولـيــك ب ـي ــروت ،طــريــق
ال ـش ــام ابـ ـت ــداء م ــن ال ـســاعــة ال ـحــاديــة
ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ح ـتــى ال ـســادســة
مساء ويــوم األربـعــاء  16الجاري في
صالون كنيسة القديسني قسطنطني
وهيالنه جونية ،قــرب البريد ابتداء
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
حتى السابعة مساء.

زوجته :إميلي ديب أبو جوده
أوالده :املهندس غسان
املهندس روجيه
ال ــدك ـت ــور ســامــي زوج ـت ــه غـ ــاده رزق
وعائلتهما
اب ـ ـن ـ ـت ـ ــه :ل ـ ـ ــوري ـ ـ ــن زوج ـ ـ ـ ـ ــة جـ ــوزيـ ــف
ق ــرط ـب ــاوي وعــائـلـتـهـمــا (ف ــي الــوطــن
واملهجر)
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :جـ ــوزيـ ــف زوج ـ ـتـ ــه نـبـيـهــة
سـ ــامـ ــة وع ــائ ـل ـت ـه ـم ــا (ف ـ ـ ــي ال ــوط ــن
واملهجر)
نزيه زوجته نجاة املالح وعائلتهما
ربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع زوجـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان امل ـ ـ ـ ــاح
وعائلتهما (في الوطن واملهجر)
مينرفا أرملة شقيقه املرحوم أنطوان
وأوالدهـ ـ ـ ــا وع ــائ ــات ـه ــم (فـ ــي الــوطــن
واملهجر)
شـقـيـقـتــاه :األخـ ــت سـ ــوزان (راه ـب ــات
العائلة املقدسة)
ج ــوزف ــن زوجـ ــة ج ــري ــس أب ــو ج ــوده
وعائلتهما (في الوطن واملهجر)
ينعون فقيدهم املرحوم
جورج فريد فضول
ال ــراق ــد عـلــى رجـ ــاء الـقـيــامــة املـجـيــدة
نهار الخميس  10كانون األول .2015
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
ال ــرابـ ـع ــة م ــن ب ـع ــد ظ ـه ــر يـ ــوم األح ــد
 13ال ـج ــاري ف ــي كـنـيـســة ال ـص ـعــود ـ ـ
الضبية.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي أي ــام الـسـبــت واألح ــد
واإلث ـنــن  12و 13و 14كــانــون األول
 2015فــي صــالــون كنيسة الصعود،
الضبيه مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
ً
مساء.
قبل الظهر لغاية السابعة

ُيقيم االستاذ موسى نعمه
كـ ــاتـ ــب ع ـ ـ ــدل ال ـن ـب ـط ـي ــة غـ ـ ـ ـدًا األح ـ ــد
 2015/12/13مجلس عــزاء عــن روح
املرحومة شقيقته
الحاجة عائدة محمد نعمة
زوج ــة ال ـحــاج ابــراه ـيــم ع ـطــوي التي
توفاها الله فــي  2015/11/25وذلــك
في منزل االهــل في بلدة دبني قضاء
م ــرج ـع ـي ــون ،ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة
ظهرًا.
الدعوة عامة لجميع األحباء

عائلة املرحومة
ليلى جورج الشدياق
أرملة الطبيب بطرس يوسف قمير
تـشـكــر جـمـيــع األن ـس ـبــاء واألص ــدق ــاء
وجميع من واساها بمصابها األليم
سـ ــواء بـحـضــورهــم أو بــاتـصــاالتـهــم
أو بـ ــإرسـ ــال األك ــالـ ـي ــل أو بـتـبــرعـهــم
للكنيسة
ّ
سائلني الله أل يصيبهم أي مكروه.

◄ ذكرى أسبوع ►
بسم الله الرحمن الرحيم
"يــا أيتها النفس املطمئنة ،إرجعي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
عبادي وادخلي جنتي"
صدق الله العلي العظيم
ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار األح ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2015/12/13ذكـ ــرى مـ ــرور أسـبــوع
على وفاة فقيدنا الغالي:

املرحوم الحاج حسني علي جزيني
(أبو نزيه)
أوالده :ال ـحــاج نــزيــه ،ج ـهــاد ،الـحــاج
محمد ،الحاج إبراهيم
صهراه :األستاذ عــزت كركي ،الحاج
حسني رعد
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى عــن روحــه
الـ ـط ــاه ــر آي ـ ـ ــات مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم
وم ـج ـل ــس ع ـ ــزاء ح ـس ـي ـنــي وذل ـ ــك فــي
تمام الساعة التاسعة والنصف في
حسينية بلدته عني بسوار.
اآلسفون :آل جزيني ،آل رعد ،آل كركي
وعموم أهالي عني بسوار

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
Omar faruk habibur rahman
Mohammed sorif ullah mohammrd abdur
bayzid miah samsul haque
md sajib mia tayoub ali
مـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــم ،ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنهم شيئًا االتـصــال على الرقم:
70/766733

مفقود
ف ـقــد ج ـ ــواز س ـفــر ل ـب ـنــانــي ب ــإس ــم حسني
نجيب صفي الــديــن ,الــرجــاء ممن يجده
االتصال على الرقم 03/077783

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيرت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2015/11/12على املتهم حسني سمير
ق ـط ـيــش س ـج ـلــه /11زغ ـ ــدري ـ ــا جـنـسـيـتــه
ل ـب ـن ــان ــي م ـح ــل اق ــامـ ـت ــه االوزاع ـ ـ ـ ـ ــي ق ــرب
محطة االمــان ملك ابــو فــؤاد سليم طابق
ارض ــي وال ــدت ــه زيـنــب عـمــره  1990اوقــف
اح ـتــرازيــا بـتــاريــخ  2012/11/5وجاهيًا
ف ــي  2012/11/29واخـ ـل ــي س ـب ـي ـلــه فــي
 2013/12/20وهو فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية خمس سنوات اشغال
شاقة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  638ف و 73اس ـل ـح ــة مــن
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية نشل واسلحة
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/14
الرئيس
التكليف 2314
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9.00تـ ــاريـ ــخ ،2016/1/15
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ل ـت ـلــزيــم ق ـط ــع غ ـيــار
ملختلف االسلحة .للراغبني ،االطالع على
دفتر الشروط الخاص على املوقع www.
 isf.gov.lbوتقديم العروض لغاية الساعة
( )13.00تاريخ .2016/1/14
بيروت في 2015/12/8
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2343

ت ـص ــادف غ ــدا االحـ ــد ال ــواق ــع ف ــي 13
كانون االول ذكرى مرور اسبوع على
وفاة
املاسوف على شبابه املرحوم
علي مسلم عقيل
ابو هاني

والده الحاج مسلم عقيل
اوالده  :ه ــان ــي -ه ـن ــادي  -ك ــاري ــن و
كارال
اشـ ـق ــاؤه :االسـ ـت ــاذ عـقـيــل  -االس ـت ــاذ
ش ــوق ــي  -الـ ـح ــاج احـ ـم ــد  -االسـ ـت ــاذ
عباس  -الحاج حسن
صهره جمال عجمي
ت ـت ـل ــى ب ــامل ـن ــاس ـب ــة آي مـ ــن ال ــذك ــر
ال ـح ـك ـي ــم و يـ ـق ــام م ـج ـلــس عـ ـ ــزاء عــن
روح ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صباحا في حسينية بلدته الخيام
اآلس ـف ــون :آل عـقـيــل  -آل هــاشــم  -آل
عـ ــواضـ ــة -آل نـ ـب ــوه -آل ح ـم ـيــد  -آل
وهبي آل طعمة – آل عجمي و عموم
اهالي بلدته الخيام

خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيرت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2015/10/29ع ـل ــى امل ـت ـه ــم ع ـل ــي حــاتــم
املقداد سجله /95مقنه جنسيته لبناني
محل اقامته بشامون ـ ـ محلة اليهوديه
ـ ـ ـ ـ م ـلــك ح ـم ـي ــدان وال ــدت ــه ان ـص ــاف عـمــره
 1982اوقف احترازيًا بتاريخ 2014/1/7
وجاهيًا فــي  2014/1/16واخـلــي سبيله
في  2014/7/15وهو فار من وجه العدالة.
بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة اش ـغــال شــاقــة مــؤبــدة
وماية مليون ليرة غرامة.
وفقًا للمواد  125و 126و 127مخدرات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/4
الرئيس
التكليف 2314

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

العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/13
الرئيس
التكليف 2314
خالصة حكمة
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2015/11/12ع ـل ــى امل ـت ـه ــم ع ـل ــي زه ـيــر
زعيتر سجله /16سد البوشرية جنسيته
لبناني محل اقامته الدكوانة مفرق قبل
شركوتيه عون والدته زينب عمره 1986
اوقف غيابيًا بتاريخ  2014/10/14وهو
ف ــار مــن وج ــه ال ـعــدالــة بــالـعـقــوبــة التالية
اشـغــال شاقة مــؤبــدة ومــايــة مليون ليرة
غرامة.
وفقًا للمواد / 125ف 13/ 1و / 125ف2
 15/مخدرات من قانون العقوبات
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/14
الرئيس
التكليف 2314
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2015/11/12عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــي زي ــد
اس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل سـ ـجـ ـل ــه  185/75ب ــريـ ـت ــال
جـنـسـيـتــه لـبـنــانــي م ـحــل اقــام ـتــه بــريـتــال
والــدتــه زيـنــب عـمــره  1987اوق ــف غيابيًا
بـتــاريــخ  2014/9/23وه ــو ف ــار مــن وجــه
الـعــدالــة .بالعقوبة التالية اشـغــال شاقة
مؤبدة ومئة مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/14
الرئيس
التكليف 2314

إعالن عن مزايدة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9.00تـ ــاريـ ــخ ،2016/1/11
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ ثكنة املقر
الـ ـع ــام م ــزاي ــدة ع ـمــوم ـيــة ل ـت ـلــزيــم اي ـجــار
حـ ــانـ ــوت الـ ـسـ ـج ــن املـ ـ ــركـ ـ ــزي .ل ـل ــراغ ـب ــن،
االطالع على دفتر الشروط الخاص على
املوقع  www.isf.gov.lbوتقديم العروض
لغاية الساعة ( )12.00تاريخ .2016/1/9
بيروت في 2015/12/8
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2343

إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :مختلفة لزوم الحمامات
املسبقة الصنع الـعــائــدة ملعهد التدريب
في مجمع الضبية.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
إن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن تــاريــخ 2016/1/28
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2015/12/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2340

خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2015/11/12ع ـل ــى امل ـت ـه ــم ع ـل ــي م ـنــذر
زعيتر سجله  24ريحا جنسيته لبناني
م ـح ــل اق ــامـ ـت ــه الـ ـفـ ـن ــار ـ ـ ـ ـ ـ ال ـس ـب ـت ـيــة ق ــرب
مستشفى البيطار والــدتــه اعـتــدال عمره
 1980اوقــف غيابيًا بتاريخ 2015/2/25
وهـ ــو فـ ــار م ــن وجـ ــه الـ ـع ــدال ــة بــالـعـقــوبــة
التالية اشغال شاقة مؤبدة وماية مليون
ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون

إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :تقديم وتركيب خزانات
مـ ـي ــاه مـ ــع ت ــواب ـع ـه ــا ع ـل ــى س ـط ــح مـبـنــى
محمود أبو الحسن ـ ـ مصلحة األبنية.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة

