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إعالنات
◄ وفيات ►

زوجة الفقيد :سيروارت فازليان
ابنه :هــاروت وزوجته نــورا فاوليان
وولداهما :تيا وبيرج
وج ـم ـي ــع األه ـ ـ ــل واألقـ ـ ــربـ ـ ــاء ي ـن ـعــون
ب ـمــزيــد م ــن األسـ ــى فـقـيــدهــم الـغــالــي
املأسوف عليه املرحوم
املخرج املسرحي
بيرج فازليان
(مواليد )1926
املنتقل الى رحمته تعالى يوم اإلثنني
ال ــواق ــع ف ــي  15ش ـبــاط  2016متممًا
واجباته الدينية.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـس ـب ــت 20
الـجــاري ابـتــداء مــن الساعة الحادية
ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ول ـغــايــة الـســاعــة
الـ ـس ــابـ ـع ــة م ـ ـسـ ــاء ويـ ـ ـ ــوم األحـ ـ ـ ــد 21
الجاري ابتداء من الساعة الثالثة بعد
الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء
في صالة (كربيس وآريــك نطاريان)
في كنيسة مار نيشان ،زقاق البالط،
مقابل السرايا الحكومية.
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرعات إلى
كنيسة الكاثوليكوسية.
زوجة الفقيد مرسال يوسف تابت
أوالده :املهندس وسيم وعائلته
الدكتور باسم وعائلته
هال وعائلتها
عماد وعائلته
أش ـق ــاؤه وشـقـيـقــاتــه :أن ـط ــوان ،عبال،
ثريا ،نجاة ،منصور ،سمعان ،سامي
وعائالتهم وأنسباؤهم ينعون إليكم
فقيدهم الغالي املرحوم
النائب السابق
واملدير العام السابق للجمارك اللبنانية
عبده نخله بجاني
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الثالثة والنصف مــن بعد ظهر يوم
األحد  21شباط  2016في كنيسة مار
أنطونيوس ،الكحالة.
تقبل التعازي قبل الــدفــن ابـتـ ً
ـداء من
الساعة الحادية عشرة والنصف قبل
الظهر.
ويوم االثنني  22الجاري في صالون
كنيسة مار أنطونيوس ،الكحالة من
الساعة الــواحــدة بعد الظهر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة
ويـ ــوم ال ـثــاثــاء  23مـنــه ف ــي صــالــون
كــاتــدرائ ـيــة م ــار جــرجــس املــارون ـيــة،
وسـ ــط بـ ـي ــروت اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة
ً
مساء.
الساعة السادسة

ذكرى

ولـ ـ ـ ــدا الـ ـفـ ـقـ ـي ــدة :نـ ــاجـ ــي الـ ـش ــوي ــري
وعائلته
الدكتور ايليا الشويري وعائلته
اب ـن ـت ـه ــا :ن ــاي ـل ــه زوجـ ـ ــة ولـ ـي ــد ســابــا
وعائلتها
أشقاؤها :شفيق الدبس وعائلته
جوزفني ارملة املــرحــوم فــؤاد الدبس
واوالدها وعائالتهم
شـقـيـقـتــاهــا :حـبــوبــه أرم ـل ــة الــدكـتــور
موريس طانوس الشويري وعائلتها
اوالد املرحومة إغني أرملة املرحوم
فريد بك بريدي وعائالتهم
أسـ ــاف ـ ـهـ ــا :أوالد امل ـ ــرح ـ ــوم م ـي ـشــال
الشويري وعائالتهم
ماري أرملة املرحوم شفيق الشويري
وأوالدها وعائالتهم
ش ـق ـي ـقــات زوجـ ـه ــا :أوالد املــرحــومــة
حنينة عازار وعائالتهم
أوالد املرحوم ماري ضو وعائالتهم
شفيقه أرملة املرحوم شفيق أبو شر
وأوالدها وعائالتهم
وع ـمــوم عــائــات ال ـشــويــري ،الــدبــس،
دوالـيـبــي ،مسعد ،ســابــا ،أبــو خاطر،
ب ــري ــدي ،س ـم ـع ــان ،ب ـس ـيــط ،ك ـف ــوري،
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازار ،ض ـ ـ ـ ـ ــو ،أب ـ ـ ـ ـ ــو ش ـ ـ ـ ـ ــر ،غ ـص ــن
وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم فـ ــي الـ ــوطـ ــن وامل ـه ـجــر
ينعون اليكم املرحومة
نوال أمني الدبس
أرملة املرحوم إميل ابراهيم الشويري
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة م ــن بعد
ظهر الـيــوم السبت  2016/2/20في
ّ
السيدة العذراء للروم
كنيسة ميالد
األرثوذكس ـ ـ قب الياس.
تقبل التعازي اليوم السبت  20ويوم
غ ــد االح ـ ــد  21الـ ـج ــاري ف ــي صــالــون
الكنيسة من الساعة العاشرة صباحًا
ً
مساء.
لغاية السادسة

إنا لله وإنا إليه راجعون
يـ ـص ــادف الـ ـي ــوم ال ـس ـب ــت  20ش ـبــاط
 2016ذكــرى مــرور أسبوع على وفاة
املرحومة
الحاجة زينب عبد الرسول ّ
حمود
حرم املرحوم الحاج عادل ذيب قاسم
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـع ـم ـي ــد امل ـت ـق ــاع ــد أح ـمــد
قاسم ،حسن ،عباس ،محمود وعلي
أص ـ ـهـ ــرت ـ ـهـ ــا :طـ ــالـ ــب غ ـ ــري ـ ــب ،زاه ـ ــي
طـبــوش ،حسن رحـيــل ،ف ــادي عساف
ومحمود طحيني.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة تـتـلــى ع ــن روح ـهــا
ال ـطــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم في
مجمع اإلمام الصادق (ع) في بلدتها
ك ـفــرف ـيــا م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة بـعــد
ال ـظ ـهــر ح ـتــى ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة بعد
الظهر.
لها الرحمة ولكم األجر والثواب.

ذكرى سنوية

◄ مبوب ►

تصادف يوم االثنني  22شباط ذكرى
مرور سنة على وفاة
الشاعر واألديب فوزي شلق
ُ
ولـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ،ت ـت ـل ــى آيـ ـ ــات مــن
الــذكــر الحكيم فــي منزله فــي بيروت
ـ الظريف ـ بناية بلعا قرب صيدلية
ال ـظــريــف ،مــن الـســاعــة ال ـعــاشــرة قبل
الـظـهــر حـتــى ال ـســاعــة ال ــواح ــدة بعد
ال ـظ ـه ــر ،ومـ ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة بعد
الظهر حتى السابعة مساء.

يصادف اليوم السبت املوافق فيه 20
شـبــاط  2016الــذكــرى السنوية على
وفاة فقيدينا الغاليني املرحومني
خليل محمد عز الدين (أبو سامي)
وول ـ ــده امل ــرح ــوم إب ــراه ـي ــم خـلـيــل عز
الدين (أبو خليل)
وال ــد وشـقـيــق :رئـيــس بلدية باريش
الدكتور سامي عز الدين
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ،ت ـت ـلــى آيـ ـ ــات مــن
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
عــن روحـيـهـمــا الـطــاهــرتــن وذل ــك في
الـنــادي الحسيني لبلدتهما باريش
ـ ـ قـضــاء ص ــور ،عند الـســاعــة الرابعة
عصرًا.

خرج ولم يعد
غادرت العاملة البنغالدشية
Monowara Begum Late Abdul Hoque
Late Abdul

منزل مخدومها ،الرجاء ممن يعرف عنها
شيئًا االتصال على الرقم 76/082092

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ي ـصــادف نـهــار األح ــد الــواقــع فــي 21
شباط  2016ذكرى مرور أسبوع على
وف ــاة املــرحــومــة الغالية املـغـفــور لها
بإذن الله تعالى
الحاجة وردة علي أيوب ناصر الدين
زوجة الحاج عصام علي حرقوص
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا :ح ـ ـسـ ــان ،عـ ـل ــي ،ع ـب ــد ال ـلــه
وأحمد
ب ـن ــات ـه ــا :نـ ـه ــاد زوجـ ـ ــة ن ــزي ــه أي ـ ــوب،
نـ ـ ــدوى زوجـ ـ ــة ه ـش ــام ف ـق ـي ــه ،ن ـجــوى
زوجة املرحوم محمد شحيمي
إخـ ــوت ـ ـهـ ــا :ال ـ ـحـ ــاج أي ـ ـ ـ ــوب ،ال ـح ــاج ــة
مفيدة ،والحاجة زينب.
وبـهــذه املناسبة تتلى آي مــن الذكر
ال ـح ـك ـيــم ع ــن روحـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــرة فــي
حسينية بلدتها الريحان
الساعة العاشرة صباحًا
اآلسفون :آل حرقوص وناصر الدين
وايــوب ودغيم وعموم أهالي بلدتي
الريحان وحاروف.

ي ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار االح ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 2016/2/21املوافق  13جمادى االول
 1437هـ
ذكرى مرور اسبوع على وفاة فقيدنا
الغالي املرحوم
السيد علي يوسف ّ
جمول
(السيد أبو حسني)

أوالده :حسني ،حسان ،وسام ،يوسف
أخوته :املرحوم السيد محمد ،السيد
مهدي ،املرحوم السيد حسن
أصهرته :الحاج مصطفى سرعيني،
الـ ـح ــاج ع ـل ــي ت ــوب ــي ،ال ــدكـ ـت ــور عـلــي
الرضا الحاج حسن
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى عــن روحــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـي ــم
ومجلس عزاء حسيني
امل ـ ـك ـ ــان :فـ ــي ح ـس ـي ـن ـي ــة بـ ـل ــدت ــه دي ــر
الزهراني في تمام الساعة العاشرة
صباحًا
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
اآلسـ ـف ــون :ح ــزب ال ـل ــه ،آل ج ـ ّـم ــول ،آل
ط ـف ـي ـلــي وع ـ ـمـ ــوم اهـ ــالـ ــي بـ ـل ــدة دي ــر
الزهراني.

دعـــــوة
OPEN TENDER
Ref: 2016/DEVCO-I/BEI-516
CARE International in Lebanon plans to adjudicate a work
contract with a consultant firm for design of construction
work.
Interested Consultants are invited to obtain the bid documentation by
contacting CARE office in Beirut, Lebanon at: the following address: Furn el
Chebak – Sami El Solh Ave, Serhal Building – 4th floor.

Tel: +961 1 381 775
The bid documentation is available only in English,
but consultants can submit offers in English or Arabic.
Offers in response to this bid will be
accepted until 07/03/2016.

تدعو الهيئـة اإلداريـة لجمعيـة التخصـص والتوجيـه العلمي
جميع أعضائها املسدّدين إلتزاماتهم املالية اىل حضور إجتامع
الجمعية العمومية بصفتها هيئة إنتخابية املزمع عقده يوم
األربعـاء الواقع فيه  16آذار  2016إبتدا ًء من السـاعة الخامسـة
مسـا ًء لغايـة السـاعة السـابعة.
ويف حال عدم إكتامل النصاب تعترب الجمعية العمومية مدعوة
حك ًام بعد أسبوع كهيئة إنتخابية ويف نفس الزمان واملكان.
تقدّم طلبات الرتشيح لعضوية الهيئة ضمن مهلة تبدأ يف أول آذار
 2016وتنتهي يف التاسع منه وذلك اىل أمانة الرس لقاء إيصال
يعطى للمرشح من أمني الرس العام أو من يفوضه.
بريوت يف  15شباط 2016

إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ع ــن رغ ـب ـت ـه ــا فــي
اج ــراء اسـتـقـصــاء اسـعــار لتكليف مكتب
استشاري هندسي الجراء دراسة للتربة
( )Soil Stabilityواليـ ـج ــاد ح ــل ملشكلة
انـ ـ ـ ــزالق االرض ت ـح ــت ق ـس ـطــل ال ـت ـغــذيــة
الـتــابــع ملـعـمــل رشـمـيــا املــائــي فــي منطقة
كفرنيس.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
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 ان اخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/3/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/2/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 296
إعالن بيع باملعاملة 2015/342
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغيست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
 2016/3/3ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليها شركة
دولفني لتأجير السيارات ش.م.م .ماركة
جيلي  LCموديل  2014رقم /410389/م
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ شركة رسامني اوتوموتيف أند
سـتــريــز ش.م.ل .وكـيـلـهــا املـحــامــي شــارل
ح ـلــو ال ـب ــال ــغ  $/14245/عـ ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/5083/واملـطــروحــة
بسعر  $/5000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/625000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى مـ ـ ــرآب ال ـش ــرك ــة ال ـك ــائ ــن فــي
وطــى عـمــارة شلهوب اوتــوسـتــراد الزلقا
صالة عرض مبنى الهيونداي مصحوبًا
بالثمن نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2015/347
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغيست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
 2016/3/3ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليها شركة
دولفني لتأجير السيارات ش.م.م .ماركة
جيلي  LCموديل  2014رقم /411260/م
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ شركة رسامني اوتوموتيف أند
سـتــريــز ش.م.ل .وكـيـلـهــا املـحــامــي شــارل
ح ـلــو ال ـب ــال ــغ  $/13090/عـ ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/5083/واملـطــروحــة
بسعر  $/4000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/625000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى مـ ـ ــرآب ال ـش ــرك ــة ال ـك ــائ ــن فــي
وطــى عـمــارة شلهوب اوتــوسـتــراد الزلقا
صالة عرض مبنى الهيونداي مصحوبًا
بالثمن نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن تلزيم
تأمني مازوت ألجهزة السكانر
لزوم إدارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم الثالثاء
الــواقــع فيه الخامس عشر مــن شهر آذار
مـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـف ــن وسـ ـت ــة عـ ـش ــر ،ي ـج ــري
امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـل ـج ـم ــارك ف ــي م ــرك ــزه
الكائن في ساحة ريــاض الصلح ـ ـ بناية

