االثنين  6شباط  2017العدد 3098

إعالنات
◄ وفيات ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ـمــزيــد م ــن األس ـ ــى ن ـن ـعــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم
الدكتور
رغيد كاظم الصلح
عضو مجلس أمناء املنتدى القومي
العربي
والده املرحوم كاظم منح الصلح
والدته يسر كامل الصلح
زوجته كميليا فوزي
ابنته :لينا زوجة أندرو مورتيمر
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :خ ـ ـلـ ــدون وه ـ ـنـ ــاء أرمـ ـل ــة
امل ـ ــرح ـ ــوم سـ ـع ــد الـ ــديـ ــن حـشـيـشــو
واملرحومة نوال
ولدا شقيقه :ينال ونائلة
أوالد شقيقته :كامل ،سالم وليلى
زوجة الدكتور علي خالد أبو علفا
أع ـ ـمـ ــامـ ــه :الـ ــرئ ـ ـيـ ــس تـ ـق ــي الـ ــديـ ــن،
رئيس بلدية بيروت السابق عادل
والدكتور عماد
عـمــاتــه :املــرحــومــات بـسـيـمــة ،ليلى
ونزار
خـ ــااله :امل ــرح ــوم ــان عـفـيــف الصلح
ومنيف الصلح
تقبل التعازي فــي الثاني والثالث
يومي اإلثنني والثالثاء  6و 7شباط
 2017فـ ــي قـ ــاعـ ــة نـ ـ ـ ــادي خــري ـجــي
الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ،ال ـح ـمــرا ،من
ال ـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر حتى
ً
مساء.
السابعة
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل الـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــح ،فـ ـ ـ ــوزي،
حـ ـشـ ـيـ ـش ــو ،مـ ــورت ـ ـي ـ ـمـ ــر ،الرسـ ـ ـ ــن،
رم ـض ــان ،ال ـح ـســامــي ،م ـك ــاوي ،أبــو
ع ـل ـف ــا ،األن ـ ـسـ ــي ،امل ـ ـقـ ــدم ،ال ـع ـط ــار،
شـ ــاهـ ــن ،بـ ــاشـ ــا ،املـ ــال ـ ـكـ ــي ،ع ــرف ــة،
الجوهري ومجذوب.
رقدت على رجاء القيامة
ليلى زيدان ضاهر زيدان
أرملة املرحوم ميشال شارل أسود
أب ـنــاؤهــا األس ـت ــاذ ش ــارل وزوج ـتــه
ماري تريز الهاشم وعائلتهما
املـ ـهـ ـن ــدس سـ ـي ــرج وزوج ـ ـتـ ــه غ ــادة
الديك وعائلتهما
الـ ـن ــائ ــب املـ ـح ــام ــي زيـ ـ ــاد وزوجـ ـت ــه
املحامية ملياء قضيب وعائلتهما
إبنتها ديان زوجة املهندس الياس
الحاج وعائلتهما (في املهجر)
شـقـيـقــاهــا امل ـحــامــي جـ ــورج زي ــدان
زيدان وعائلته
سليم زيدان زيدان وعائلته
شـقـيـقـتـهــا ع ــائ ــدة أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
الدكتور إرنست أبو حنا وعائلتها
وانسباؤهم ينعونها اليكم
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 6
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الجاري
عـشــرة قبل الظهر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء في صالون كنيسة
السادسة
ّ
مار مارون ،الجميزة.
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بقضاء الله تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
املربي األستاذ
عمار ّ
نعيم ّ
الشعار (أبو زياد)
زوج ـ ـتـ ــه :امل ــرح ــوم ــة ع ـف ــت ضــاهــر
ّ
الشعار
ولـ ــداه :األس ـتــاذ زي ــاد زوج ـتــه مايا
شفيق واكد واملهندس شادي
ش ـق ـي ـق ــاه :املـ ــرحـ ــوم امل ــرب ــي وه ـيــب
والشيخ كمال
شقيقته :املرحومة املربية فطينة
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
الجمعة املوافق في  3شباط .2017
تقبل التعازي يوم االثنني  6الجاري
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد الـظـهــر
ً
مساء في عيناب
ولغاية السادسة
ـ القاعة العامة ،ويــوم األربـعــاء في
 8الجاري في دار طائفة املوحدين
الدروز ـ بيروت من الساعة الحادية
ع ـشــرة صـبــاحــا ول ـغــايــة الـســادســة
ً
مساء.
لكم من بعده طول البقاء
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل الـ ـشـ ـع ــار ،آل واك ـ ــد،
وعموم أهالي عيناب

◄ إعالنات رسمية ►

ي ـن ـع ــى املـ ــركـ ــز امل ـ ــدن ـ ـ ّـي ل ـل ـم ـب ــادرة
ّ
الوطنية
بمزيد من األسى والحزن
الدكتور رغيد كاظم الصلح
ّ
املؤسس في "املركز"،
العضو
ّ
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤرخ والـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــق
واملناضل
ُ
تقبل التعازي اإلثنني والثالثاء6 ،
و 7شباط ،في قاعة نادي خريجي
الـجــامـعــة األم ـيــركـ ّـيــة ،ال ـح ـمــرا ،من
الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر إل ــى الـســابـعــة
ً
مساء.
ّ
ي ـت ـقــدم "امل ــرك ــز" م ــن عــائ ـلــة الـفـقـيــد
ّ
ومحبيه بخالص العزاء
وأصدقائه
وأصدق املواساة.

ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة
دار ال ـن ــدوة إل ــى الـشـعــب اللبناني
واألمة العربية
املناضل واملفكر
الدكتور رغيد الصلح
ال ــذي واك ــب الـ ــدار مـنــذ انطالقتها
ً
محاضرًا ومشاركًا وفــاعــا فــي كل
أنشطتها وفعالياتها.
تقبل التعازي فــي الثاني والثالث
يومي اإلثنني والثالثاء  6و 7شباط
 2017فـ ــي قـ ــاعـ ــة نـ ـ ـ ــادي خــري ـجــي
الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ،ال ـح ـمــرا ،من
ال ـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر حتى
ً
مساء.
السابعة

◄مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر العامالن البنغالدشيان
MOHAMMAD BACCU
SHAMIM MIA
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـه ـم ــا شـ ـيـ ـئ ــا ،االت ـ ـص ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
70/331175
غادر العامل األثيوبي

TESFAYE WELDEGIYORGIS MENGESHA

من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،االتصال على الرقم 03/430423

غادر العامل البنغالدشي
KAZAL MIAH
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،االتصال على الرقم 70/139140
غادرت العاملة البنغالدشية
NAJU BEGUM
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/088388

Tender Reference: CWL/SYS/0317/1617

Concern Worldwide intends to award a one year contract for medical insurance services for its
staff members (around 70 employees) all over Lebanon. The tender dossier is available from:
HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleelmadani.org the deadline for submission of tenders is 12:00pm on February 13, 2017.
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process and reject all offers at any time.

شقة ممتازة للبيع .القامطية (الجبل)،
الطابق ( ،)3مساحة 110م
 4غرف ومنتفعاتهم ،فوقها تراس 180م
مسقوف قرميد .موقف وبرئ مياه.
ت 03- 70 12 72
نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

دعوة الجمعية العمومية العادية
يدعو مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ،السادة األعضاء
لحضور الجمعية العمومية العادية التي تعقد في مركز النقابة في جلستها
األولى في تمام الس��اعة الحادية عش��ر قبل الظهر يوم الخميس الواقع
فيه التاس��ع من آذار  ،)2017/3/9( 2017وفي حال عدم اكتمال النصاب
تكون الجمعيّة مدعوة حكماً للمرة الثانية إلى اإلجتماع في مركز النقابة
الس��اعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نفس��ه ،ويكون النصاب قانونياً بمن
حضر.
مس��ددا
يش��ترط لحض��ور الجمعية العمومي��ة أن يكون العضو الحاضر
ً
اشتراكاته السنوية لعام .2016
جدول األعمال

 1ـ المصادقة على الموازنة للسنة المالية .2017
 2ـ تعديل المواد  14و 15من النظام الداخلي.
السر
أمين ّ

بيار رزق

17

النقيب

سليم عبد الباقي

إعالن بيع للمرة الثالثة

صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 99/420
الرئيسة عون
طالب التنفيذ :هاني محمود قبيسي وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله املحامي علي قنديل
بتاريخ  98/3/16و 99/4/13تقرر القاء الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف
ً
العينية بتاريخ  98/3/23و  99/4/19تحصيال لدين املنفذ البالغ مائتي وخمسني
الف د .اميركي باالضافة الى الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع بعد التخفيض :كامل القسم  4 /5221الشياح:
مساحته  510م 2سفلي ثاني ـ ـ مستودع ولدى الكشف تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق
عـلــى الــواقــع بــاالضــافــة ال ــى وج ــود تـعــد عـلــى ه ــذا الـقـســم بـبـنــاء خ ــزان مـيــاه للعقار
بمسافة تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية ـ ـ تخطيط باملرسوم  970 /14424ـ ـ
يشترك بملكية الحقوق  1و 3Aو  3وما ورد على القسم االول وضع يد قرار 96/26
وقرار ايداع رقم  96 /25ينتفع باملرور على العقار  6446ـ ـ مصاب بتخطيط مصدق
بمرسوم  968 /11431ـ ـ ويقع ضمن ارتفاق املطار ـ ـ اشارة امتياز للخزينة بضريبة
التحسني.
حدود العقار  5221الشياح:
ً
يحده غربًا  5219وشرقًا  5080وشماال  5220وجنوبًا .6446
حصص املنفذ عليه

الثمن د .اميركي

ثمن الطرح املخفض د.
اميركي

 1ـ ـ كامل القسم  4 /5221الشياح

229500

100383.3

تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع في  2017/2/21الساعة الحادية عشرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع:
فعلى الراغب في الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ مواز لثمن الطرح في
صندوق الخزينة أو في مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة كما عليه وخالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن ورسم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـتـقـصــاء اس ـعــار الع ـمــال ان ـشــاء سياج
حــول املساحة املخصصة النشاء محطة
تحويل رئيسية ضمن حــرم مطار رفيق
الحريري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
األسـ ـع ــار امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.

ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2017/2/24عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/1/31
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 152

