السبت  27كانون الثاني  2018العدد 3381

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

ذكرى أسبوع
ت ـ ـ ـصـ ـ ــادف غ ـ ـ ـ ـدًا األحـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ف ـيــه
 2018/1/28ذكــرى مــرور أسبوع على
وفاة
املأسوف على شبابه املرحوم:
كاظم خليل بركات
والده املرحوم الحاج خليل بركات.
والـ ـ ــدتـ ـ ــه املـ ــرحـ ــومـ ــة ال ـ ـحـ ــاجـ ــة زي ـن ــب
حجازي.
زوجته :زينة أيوب.
ولداه :وسام ولونا.
أشقاؤه :محمد ،املهندس عباس (مدير
بـنــك م ـصــر -ف ــرع الـنـبـطـيــة) وامل ــرح ــوم
عدنان.
شقيقاته :رباب ،املحامية فاطمة زوجة
الــدكـتــور أك ــرم داغ ــر ،جومانيا وليلى
(م ــدي ــرة بـنــك ع ــودة – ف ــرع الـغـبـيــري)
زوجة املهندس علي بركات.
وبهذه املناسبة سيقام احتفال تأبيني
عن روحه الطاهرة في حسينية بلدته
ي ـح ـم ــر ال ـش ـق ـي ــف الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت ف ــي 27
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي فـ ــي ق ــاع ــة حـسـيـنـيــة
يحمرالشقيف – الـطــابــق الـعـلــوي من
ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــر ق ـب ــل الـظـهــر
وحتى الخامسة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس ـف ــون :آل بــركــات ،ح ـجــازي ،أي ــوب،
داغــر ،زيد وعموم أهالي بلدتي يحمر
الشقيف ودبني.
ذكرى أربعني
ت ـص ــادف ن ـهــار األح ــد ال ــواق ــع فيه
 2018/1/28ذك ــرى م ــرور أربـعــن
يومًا على وفاة فقيدتنا الغالية
املرحومة
الحاجة خيرية علي صالح
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج عـ ـب ــدو
محمود زغيب
أوالدهـ ـ ــا :الـعـمـيــد ال ــرك ــن املـتـقــاعــد
عــاطــف زغ ـي ــب ،زوج ـت ــه املــرحــومــة
الحاجة فاطمة مراد
س ـم ـي ــح زغـ ـ ـي ـ ــب ،زوجـ ـ ـت ـ ــه ن ــورم ــا
بفيتش
عـ ـط ــاف زوج ـ ـ ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــور الـ ـح ــاج
محمد منصور
وفاء أرملة املرحوم الدكتور محمد
نزهة
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه ـ ــا :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــون الـ ـح ــاج
محمد  -ال ـحــاج مـحـمــود  -الـحــاج
أحمد
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة سـتـتـلــى أي من
ال ـ ــذك ـ ــر الـ ـحـ ـكـ ـي ــم ومـ ـجـ ـل ــس ع ـ ــزاء
ح ـس ـي ـن ــي عـ ــن روح ـ ـهـ ــا الـ ـط ــاه ــرة
فــي حسينية ال ـبــرجــاوي  -مقابل
السفارة اإليرانية
للنساء والرجال  -الساعة العاشرة
صباحًا
للفقيدة الرحمة ولـكــم مــن بعدها
طول البقاء
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه وقـ ــدره :آل
زغيب  -صالح  -منصور
وع ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي بـ ـل ــدت ــي ي ــون ــن
والصرفند
ذكرى أسبوع
ت ـ ـصـ ــادف غـ ـ ـدًا األحـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 2018/1/28ذكرى مرور أسبوع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم:
الحاج سميح حسني مقدم
أبناؤه :الحاج أنيس ،ناجي ،محمد،
املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج ح ـس ــن ،ع ـب ــد ال ـلــه
والدكتورأحمد.
بناته :الحاجة أميرة ،الحاجة زينب،
فاطمة وعبلة.
ص ـ ـ ـهـ ـ ــراه :عـ ـب ــدالـ ـل ــه ك ــريـ ـك ــر وع ـل ــي
قبيسي.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى عــن روحــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عزاء حسيني في حسينية
بـ ـل ــدت ــه زبـ ــديـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء.

من امن بي وان مات فسيحيا
زوج ـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـقـ ـي ــد :سـ ــوسـ ــن الـ ـف ــرد
نصرالله
ولده :جورج
ابنته :كريستينا
شـقـيـقــاه :ب ـش ــاره زوج ـت ــه ســوســن
نصير وعائلته
فادي
شقيقته :فاديا (هويدا)
ادارة وم ــوظـ ـف ــو شـ ــركـ ــة مــاس ـتــر
شيبس
وعموم عائالت سيدي ،نصرالله،
جــرجــس ،نصير ،مهنا ،سماحة،
ض ــاه ــر ،غ ـص ــان ،قـ ـ ــازان ،غ ـصــوب،
الــزمــار ،حمية ،م ـ ّـدور وانسباؤهم
في الوطن واملهجر وعموم اهالي
الـ ـف ــرزل ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد من
االس ــى فـقـيــدهــم الـغــالــي املــأســوف
على شبابه املرحوم
ايلي حنا سيدي
(نائب رئيس بلدية الفرزل سابقًا)
الراقد على رجاء القيامة والحياة
االبــديــة يــوم الخميس الــواقــع فيه
 25ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2018متممًا
واجباته الدينية ،يحتفل بالصالة
لـ ــراحـ ــة ن ـف ـســه فـ ــي تـ ـم ــام ال ـســاعــة
الثالثة مــن بعد ظهر يــوم السبت
الواقع فيه  27كانون الثاني 2018
في كنيسة سيدة البشارة  -الفرزل.
تقبل التعازي قبل الدفن بعده في
ص ــال ــون الـكـنـيـســة اي ـ ــام الـجـمـعــة،
ال ـس ـب ــت واالح ـ ـ ــد الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه ،26
 ،27و 28كــانــون الـثــانــي  2018من
ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة ص ـبــاحــا حتى
ً
مساء.
الساعة السادسة
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء ع ـ ـ ــدم ارس ـ ـ ـ ـ ــال االك ــالـ ـي ــل
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــاضـ ــة عـ ـنـ ـه ــا ب ــال ـت ـب ــرع
للكنيسة
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك –
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
ب ـص ـف ـتــه وك ـ ـيـ ــا عـ ــن ع ـل ــي صـ ـب ــري بــك
حـ ـم ــاده س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
ملورث موكله صبري بن سعدون حماده
بحصته بالعقار  2975قسم  7و 2967
قـســم  8ال ـهــرمــل ومل ــورث ــة مـ ــورث موكله
حاجي بنت علي حمد حماده بحصتها
بالعقار رقم  3007قسم  8و 2975قسم 7
الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ـ ـ ــراء اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ل ـت ـقــديــم يــد
عاملة داعمة للمؤسسة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2018/2/23
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2018/1/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 175
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◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►

◄ عرض ►

غادرت العاملة اإلثيوبية
FEYSO ASHA AMAN
مكان عملها لــدى باسمة مرتضى
غندور في النبطية الفوقا ولم تعد,
الرجاء ممن يعرفها اإلتصال على
07/761203

معروض للرشاكة او للضامن
او للعمل يف املوزمبيق
)(MAPUTO/MOZANBIQUE
كسارة
STON CRUSHER PLANT
لإلتصال WHATSUP:
00447473116992
009613629804

العمال البنغالدشيني
Md tomiz uddin
Mohammad lukman hossain
Mohammed mahedi hassan
md jewel rana
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/212172
غادر العامل املصري
هاني ابو فراج ابو فراج بن محمد
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 03/223772

◄ مطلوب ►
تعلن مستشفى بهمن عن
حاجتها لطبيب مخترب يف دائرة
املخترب مع خربة ال تقل عن
سنتني بدوام كامل عىل الراغبني
التقدم بطلباتهم لدى اإلدارة
الطبية
للمراجعة  :االتصال عىل الرقم
 544000/01مقسم 2362

Tender Reference: JAN-18-002
Concern Worldwide, Invites Tenders for Medical Insurance Services for its
National Staff in Lebanon
The tender dossier is available by sending a request Email to Lebanon.tender@concern.net
with the tender reference number mentioned above in subject line.
The deadline for submission of tenders is 1200 HRS on February 06, 2018.
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process or/and reject any or all offers at any time.

اعالن من رشكة أمريكان اليف
إنشورنس كومباين (متاليف -لبنان)
تـود رشكة أمريكان اليف إنشورنس كومباين
(متاليف -لبنان) أن تعلم زبائنها الكرام بأن
السيد طالل مهدي مرتىض مل تعد له أية عالقة
بالرشكة وال ميثلها بأي صفة كانت .وهو غري مخول
لجهة اجراء أي تعديل عىل بوالص الرشكة ،أو قبض
أية مبالغ عائدة له
للمراجعة 01352752:خدمة الزبائن

