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إعالنات
◄ وفيات ►

تقرير

أردوغان شاهرًا الـ«أس  »400مجددًا:
يستخدمون «سالح االقتصاد» ضدنا
عـ ــاد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،رجـ ــب طيب
أردوغــانُ ،لي ّ
لوح بورقة الـ«أس »400
بتوقيت أزمـتــه مــع األمـيــركـيــن .قال
أردوغـ ـ ـ ـ ــان إن ب ـ ـ ــاده «بـ ـح ــاج ــة إل ــى
أنظمة الــدفــاع الصاروخية أس 400
ِّ
(ال ــروسـ ـي ــة)»ُ ،م ــذكـ ـرًا ب ــأن االتـفــاقـيــة
حولها انتهت ،مضيفًا« :سنأخذها
فــي أق ــرب وقـ ــت» .ك ــام أردوغ ـ ــان في
حفل تخريج ضباط الجيش التركي،
أمــس ،كــان واضـحــا ،ولــو بشكل غير
مباشر ،فــي ربــط الحديث عــن شــراء
مـنـظــومــة ال ــدف ــاع ال ـجــوي الــروس ـيــة،
ب ــال ـع ــاق ــات املـ ــأزومـ ــة م ــع ال ـح ـل ـفــاء،
سواء في أوروبا أو الواليات املتحدة.
بنظر أردوغ ــان ،فــإن حــال أنـقــرة اآلن
هي «عالقة أحادية الجانب» ،بينما
تركيا «بقدر ما تحتاج إلى عالقات
تحالف مع الدول األوروبية وأميركا،
فهي بحاجة إلى عالقات تعاون مع
سائر الدول».
بالنسبة إلى أردوغان ،فإن املضي في
صفقة «أس ُ »400م ـبـ َّـرر تمامًا أمــام

خرج الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغان ،أمسُ ،لي ّ
قدم مواقف
أكدت «التحدي» الذي دأب عليه
منذ اندالع األزمة مع الواليات
المتحدة .وعلى توقيت التوتر مع
واشنطن كما األوروبيين ،و«الحرب
االقتصادية» ،بعث الرجل برسائل في
أكثر من اتجاهُ ،م ِّلوحًا بالذهاب صوب
خيارات بديلة عبر التذكير بصفقة
ّ
الـ«أس  .»400في الوقت نفسه ،أقرت
الحكومة التركية قرارات مصرفية
جديدة ،بمواجهة تدهور العملة
التركية

أم ــا أوروب ـ ـيـ ــا ،ف ـتــأتــي الـتـصــريـحــات
التركية بالتزامن مع اجتماع وزراء
خارجية االتحاد األوروبي ُفي َّفيينا
م ــع ن ـظ ــرائ ـه ــم م ــن ال ـ ـ ــدول امل ــرش ـح ــة
لـعـضــويــة االتـ ـح ــاد ،وبـيـنـهــا تــركـيــا.
وك ـ ّـررت أملــانـيــا ،أم ــس ،تصريحاتها
املستفزة لألتراك ،عبر تشديد وزير
خــارجـيـتـهــا ،هــايـكــو مـ ــاس ،عـلــى أن
تــركـيــا ال يمكنها إص ــاح عالقاتها
امل ـت ـص ـ ّـدع ــة م ــع االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
ُ
طلق سراح املواطنني األملان
قبل أن ت ِ
الـ ــذيـ ــن اع ـت ـق ـل ـت ـه ــم ،م ـض ـي ـف ــا« :هـ ــذه
القضايا ال ّ
بد من تسويتها» .وجاء
تصريح مــاس خــال اجـتـمــاع وزراء
خارجية االتحاد األوروبي مع الدول
الـطــامـحــة لــانـضـمــام إل ــى االت ـح ــاد،
قـبــل أس ـبــوع عـلــى مــوعــد أول زي ــارة
رسمية له إلى أنقرة.
وبالعودة إلى مواقف أردوغــان ،فقد
ت ـط ـ ّـرق الــرئ ـيــس ال ـتــركــي إل ــى األزم ــة
االقتصادية ،واضعًا ّإياها في خانة
«ح ــرب اق ـت ـصــاديــة» يـقــودهــا الـغــرب

«الـحـلـفــاء» فــي «ال ـنــاتــو» وواشـنـطــن
تحديدًا ،إذ إن األخيرة ال تزال ترفض
تطبيق اتفاق تسليم  120مقاتلة من
طـ ــراز «أف  ،»35ال ـتــي دف ـعــت تركيا
«إلـ ــى ال ـي ــوم  900م ـل ـيــون دوالر في
إطار شراكتها في مشروع إنتاجها».
ّ
حذر أردوغــان من أنه ،وفي حال «لم
يسلمونا املقاتالت ،فإننا نستطيع
الـحـصــول عليها مــن م ـكــان آخ ــر ،أو
نعمل على إنتاجها بأنفسنا ،على
غ ــرار الـطــائــرات مــن دون طـيــار التي
امـتـنـعــوا عــن تقديمها إلـيـنــا ونحن
نقوم اليوم بإنتاجها».
م ــواق ــف ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي أت ـ ــت فــي
ت ــوقـ ـيـ ـت ــن ،واح ـ ـ ـ ــد أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي وآخ ـ ــر
أمـ ـي ــرك ــي .ف ـع ـش ـيــة ال ـق ـم ــة ال ـثــاث ـيــة
ف ــي طـ ـه ــران م ــع ن ـظ ـي ـ َـري ــه ال ــروس ــي
واإليراني ،يبعث الرجل برسائل إلى
البيت األبيض ،مفادها أن مواصلة
ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ل ـض ـغ ــوط ـه ــا
ض ــد أن ـق ــرة ،سـيـنـجــم عـنــه مــزيــد من
الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــارب م ـ ــع خ ـ ـصـ ــوم واشـ ـنـ ـط ــن.
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ضد بالده .ورفض أردوغان تقييمات
وك ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف االئ ـ ـت ـ ـمـ ــانـ ــي،
واص ـفــا ه ــذه ال ــوك ــاالت بــ«الـ ّ
ـدجــالــن
ّ
ّ
واملـبـتــزيــن» ،حــاثــا األت ــراك على عدم
االك ـت ــراث بتقييمات تـلــك الــوكــاالت.
ورأى أنه «ليس في تركيا أي ُ مشكلة
تـبــرر الـهـجـمــات اإلرهــاب ـيــة املـ َّ
ـوجـهــة
ضدها في الداخل والخارج ،والرياء
ال ــذي تــواجـهــه فــي الـســاحــة الــدولـيــة،
وصورة األزمة التي يحاولون خلقها
عـلــى االق ـت ـصــاد ال ـت ــرك ــي» .وأض ــاف:
«يــريــدون تحقيق مــا لــم يستطيعوا
ف ـع ـل ــه عـ ـب ــر املـ ـنـ ـظـ ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة
وعـصــابــات الـخــونــة فــي الــداخــل ،عن
ط ــري ــق اس ـت ـخ ــدام سـ ــاح االق ـت ـصــاد
الــذي جعلوا سعر الصرف رصاصة
لــه» .وطمأن الرئيس التركي إلــى أن
حـكــومـتــه تـتـخــذ اإلجـ ـ ــراءات الــازمــة
ّ
في مواجهة هبوط الليرة وتقلبها،
ِّ
وستتغلب على «الهجوم»ُ ،متحدثًا
ع ــن ب ــداي ــة «ن ـتــائـ ّـج مـلـمــوســة» لتلك
الخطوات ،وإن حذر في الوقت نفسه
من أن عملة بالده «مستهدفة».
وعلى صعيد اإلج ــراءات التي أشــار
إلـيـهــا أردوغ ـ ــان فــي ش ــأن الوضعني
املالي واالقتصادي ،أعلنت الحكومة
الـتــركـيــة ،أم ــس ،رف ــع الـضــريـبــة على
عوائد الودائع بالعملة األجنبية ،في
محاولة لدعم العملة املحلية .وأقـ ّـر
قرار رئاسي رفع الضريبة املقتطعة
عـلــى ودائ ــع العملة األجـنـبـيــة لستة
أشهر مــن  18إلــى  20فــي املـئــة ،فيما
رفعت الضريبة لسنة من  15إلى 16
في املئة .كذلكّ ،
تم تخفيض الضريبة
على عائدات الودائع بالليرة التركية
لستة أشـهــر مــن  15إل ــى  5فــي املـئــة،

زوجته  :سميرة مبروك
اوالده  :جـ ـه ــاد زوجـ ـت ــه غ ــادي ــس
مورياك وعائلتهما
املهندس شادي نجيم وزوجته روال
معلوف وعائلتهما
فـ ـ ـ ــادي وزوجـ ـ ـت ـ ــه كـ ـل ــودي ــن ي ــون ــان
وعائلتهما
ابنتاه  :ندى زوجة ناجي الحصري
وعائلتهما
نادين زوجة املهندس هادي االسمر
وعائلتهما
أشـ ـق ــاؤه  :الـ ـي ــاس ،ق ــزح ـي ــا ،لـبـيــب،
م ـ ـخـ ــايـ ــل واملـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــان س ــاس ــن
ويوسف نجيم وعائالتهم
شـقـيـقـتــاه  :س ـع ــاد أرم ـل ــة امل ــرح ــوم
ميشال حريز ،منتهى نجيم
واوالد شقيقاته املــرحــومــات اليس
ارم ـل ــة ال ـي ــاس م ـب ــارك ،دلـيـلــة ارمـلــة
سليم الدنا ،برناديت ارملة يوسف
مكرزل وعائالتهم
وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات ن ـج ـي ــم ،مـ ـب ــروك،
الـ ـق ــرح ،م ــوري ــاك ،م ـع ـلــوف ،يــونــان،
الحصري ،األسمر ،الغصني ،جبران،
كرم ،التنوري ،مبارك ،مكرزل ،الدنا
حــريــز وع ـمــوم أهــالــي ب ـلــدة دورس
قـضــاء بعلبك وأنـسـبــاؤهــم ينعون
فقيدهم املرحوم
نسيب جرجس نجيم
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـســه
الـســاعــة الـثــانـيــة مــن بـعــد ظـهــر يــوم
األح ـ ــد  2أيـ ـل ــول  2018ف ــي كنيسة
قـلــب يـســوع االقـ ــدس ،ج ــادة سامي
الصلح ،بدارو ،ثم ينقل جثمانه الى
مسقط رأســه دورس قضاء بعلبك،
حيث تقام صالة البخور في كنيسة
م ـ ــار ال ـ ـيـ ــاس ،ثـ ــم يـ ـ ـ ــوارى فـ ــي ث ــرى
مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الكنيسة
عـشــرة قبل الـظـهــر ،ويــومــي اإلثنني
والثالثاء  3و 4الجاري في صالون
كنيسة قلب يـســوع األق ــدس ،جــادة
سامي الصلح ،من الساعة الحادية
ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر حـتــى الـســادســة
ً
مساء.

أعلنت الحكومة
التركية سياسة
ضريبية جديدة على
ودائع العمالت
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أفقيا
ُ -1مهندس اسكتلندي إخـتــرع الــدوالـيــب املنفوخة للسيارات عــام  – 1888نسيج
تصنع منه األلبسة –  -2قصر بني عثمان في استانبول هو اليوم متحف ومكتبة
ّ
غنية باملخطوطات – صفة حساب موثق على دفتر  -3لوحة الفنان اإليطالي املبدع
ليوناردو دا فنتشي –  -4بحر – غــزال أبيض – ضمير منفصل –  -5برتقالة – -6
نظر إليه بسكون الطرف – خالق ّ
ورب – حرث األرض بالسكة –  -7مدينة جزائرية
– خالف مشرق –  -8لعن وشتم – دولة أفريقية حبيسة تلقب بإسم القلب الدافىء
ألفريقيا –  -9عائلة فنان لبناني – حصل على الـشــيء –  -10مــن أس ــواق بيروت
التجارية ما قبل حرب السنتني

عموديًا
 -1فنان عاملي راحــل يوناني الجنسية مصري املــولــد –  -2نعاتب – ســرق وأخــذ
ّ
مختص بعمل الحكومة
الغنيمة –  -3لي – مدينة إيرانية – خالف طاعة الوالد – ُ -4
– إحدى القارات –  -5بحيرة في أوروبا بني سويسرا وفرنسا تعرف ببحيرة جنيف
– للتعريف –  -6مادة سامة قاتلة – يستعمله ّ
مزين الشعر –  -7وثب – نترك الشيء
ّ
ويتحير – نسبة الى مواطن من بلد
وننساه عمدًا –  -8مكان يضيع فيه اإلنسان
أفريقي –  -9مقياس مساحة – لباس لبناني قديم –  -10تسمية تطلق على رئيس
الربع واملسؤول عنه أو على رئيس جماعة من الناس تنتمي في الغالب الى نسب
واحد يكون هو املسؤول عنها

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1كوستاريكا –  -2يلي – داروين –  -3يالو – شاي –  -4فز – الدكتور –  -5يالتا –
يطأ –  -6مدبلج – دل –  -7كاري – ملح –  -8تنب – صاد – سر –  -9ور – بنج – دبي
–  -10بور سودان

عموديًا
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مشاهير 2955

حلول الشبكة السابقة

 -1كييف – مكتوب –  -2والزي – ابرو –  -3سيل – أمرن –  -4والدي – بس –  -5اد – لتب – صنو
–  -6راشد املاجد –  -7يراك – جلد –  -8كويتي – دن –  -9اي – ّ
وطد – سب –  -10نور الشريف

2954

إعداد
نعوم
مسعود
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مؤلف وأديــب أميركي (ُ )2010-1919عــرف بروايته «الـحــارس في حقل
ال ـش ــوف ــان» .تــوقــف ع ــن نـشــر األع ـم ــال األدب ـي ــة مـنــذ ال ـع ــام  .1965يظهر
املراهقون في أغلب أعماله
 = 1+4+3+9+8+7عاصمتها اوسلو ■  = 11+6+10ممر فوق الــوادي ■
 = 5+2بحر

حل الشبكة الماضية :رضوان الكوني

وعلى الودائع لسنة من  12إلى  3في
املئة ،ومن  10في املئة إلى صفر على
الودائع ألكثر من سنة.
وقــال وزيــر الخزانة واملالية التركي،
بـ ــراءت أل ـب ـيــرق ،أم ــس ،إن الحكومة
س ـت ـس ـت ـمـ ّـر فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ «الـ ـخـ ـط ــوات
ال ــازم ــة» لـتـعــزيــز ال ـل ـي ــرة .وأضـ ــاف:
«يـتـعــن علينا تنفيذ خـطــط عملية
قصيرة ج ـدًا ،وقصيرة ،ومتوسطة،
ّ
وطويلة األمد ،لتجنب وقوع تقلبات
ف ــي االق ـت ـص ــاد أم ـ ــام ك ــل ال ـت ـط ــورات
املحتملة» .ورأى ألبيرق أن اقتصاد
ب ــاده «يـتـعـ ّـرض منذ تـمــوز املاضي
إل ــى هـجـمــات اق ـت ـصــاديــة تستهدف
رفاهية الشعب التركي» ،لكنه شدد
على أن القطاع املصرفي التركي «في
أق ــوى مــراحـلــه التضامنية عـلــى مـ ّـر
تاريخه» ،الفتًا إلى أهمية السياسات
الجديدة التي وصفها بـ«القوية أكثر
من أي وقت مضى» .وحرصت وزيرة
التجارة التركية ،روهـصــار بكجان،
ه ــي األخ ـ ــرى ،عـلــى طـمــأنــة األس ــواق
ال ـت ــرك ـي ــة .وقـ ــالـ ــت إن ـ ــه «م ـه ـم ــا فـعــل
ّ
نستمر في النمو
املضاربون ،فسوف
بروح التضامن املوجودة في تركيا،
وخلق العمالة والتصدير» ،مشيرة
إل ــى أن الـحـكــومــة تــراقــب الـتـطــورات
«ل ـح ـظ ــة ب ـل ـح ـظــة ،ونـ ــواصـ ــل ات ـخ ــاذ
تدابير وقائية ملنع تدهور األسواق».

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
وق ــدره ننعي إلـيـكــم وف ــاة فقيدتنا
الغالية
ّ
ميسر محمود أبو حميد
(أم صالح آغا)
أرملة املرحوم سعيد صالح آغا
أبناؤها :صالح ونصر ومي آغا
أشقاؤها املرحومون :أحمد وجمعة
وعبد الله وعبد الرحمن أبو حميد
أخوالها :املرحومون توفيق والحاج
عبد اللطيف ومحمد أبو رقبة
أح ـفــادهــا :ن ــور وطـ ــارق آغ ــا ،وبــال
خالد وفريد بجيرمي
تقبل التعازي اليوم السبت  1أيلول
للرجال فــي مركز رابـطــة أبـنــاء عكا
ّ
مخيم بــرج البراجنة ،وللنساء
فــي
فــي مـنــزل الـسـيــد يــوســف أب ــو رقبة
في حــارة حريك ،شــارع عبد النور،
بناية حوماني ،الطابق الثاني بني
الثالثة والسابعة مساء .ويوم األحد
ل ـل ــرج ــال والـ ـنـ ـس ــاء ف ــي ق ــاع ــة Ball
 Room N3في فندق الكومودور في
ال ـح ـمــرا شـ ــارع بـعـلـبــك م ــن الــرابـعــة
ً
مساء.
حتى السابعة
اآلسفون آل صالح آغــا وأبــو حميد
وأبو رقبة وبجيرمي والحلواني

◄ إعالنات رسمية ►
انـ ـتـ ـقـ ـل ــت ال ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة خديجة سليم حيدر
زوجة الحاج رضا مراد
اوالدها :الحاج أكرم والدكتور محمد
ب ـنــات ـهــا :امل ــرح ــوم ــة ب ــاس ـم ــة ،بـهـيــة،
الحاجة ايمان،الحاجة احسان ،حنان
ونسرين
اخوتها  :الحاج علي ،الحاج حسني،
امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـم ــد ،امل ــرح ــوم
الحاج احمد واملرحوم الحاج حسن
شقيقتها املــرحــومــة الحاجة فاطمة
حـيــدر زوج ــة امل ــرحــوم ال ـحــاج حسن
دخل الله
اصهرتها:عبد الـلــه شلهوب،عصام
ج ــراح،الـ ـح ــاج ح ـســن ف ـق ـيــه ،ال ـحــاج
علي شور وفؤاد طراد
وقد ووريت الثرى في جبانة بلدتها
الرمادية
تـ ـق ــام ذكـ ـ ــرى االس ـ ـبـ ــوع يـ ــوم األح ــد
فــي  2أيـلــول عـنــد الـســاعــة  10:30في
حسينية بلدة الرمادية
اآلسـ ـف ــون :آل مـ ــراد  ،ح ـي ــدر وع ـمــوم
أهالي الرمادية وقانا

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا اليه راجعون
يا ايتها النفس املطمئنة إرجعي اىل ربك راضية مرضية فادخيل يف عبادي وادخيل جنتي.
صدق الله العظيم
انتقلت اىل رحمة الله تعاىل املرحومة

الحاجة خديجة عيل نجم

ارملة املرحوم الحاج عيل جميل نعنوع
أوالدها :الحاج جهاد – الحاج عامد – الحاج مهدي – الحاج عباس
أصهرتها :كامل جرادي – يارس زيدان – حسني رضا – خرض رضا
بهذه املناسبة اآلليمة ستتىل عن روحها الطاهرة ايات من الذكر الحكيم .الزمان :اليوم
السبت الواقع يف  1ايلول الساعة الخامسة عرصاً ,ويقام يف اليوم الثالث مجلس عزاء
حسيني نهار االحد  2أيلول الساعة الخامسة عرصاً املكان حسينية طريدبا كذلك تقبل
التعازي نهار االثنني  3ايلول الساعة الرابعة حتى السادسة مساء يف حسينية االمام عيل
(ع) خندق الغميق.
اآلسفون :آل نعنوع آل نجم وجرادي وزيدان ورضا وعموم أهايل طريدبا واهايل خندق
الغميق.
للفقيد الرحمة ولكم عظيم االجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
الفاتحة
انـ ـتـ ـقـ ـل ــت ال ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة خديجة سليم حيدر
زوجة الحاج رضا مراد
إخوة زوجها :املرحوم سليم ,املرحوم
محمود ,املرحوم أنيس ,علي ,حسن
وداود مراد
اوالدها :الحاج أكرم والدكتور محمد
ب ـنــات ـهــا :امل ــرح ــوم ــة ب ــاس ـم ــة ،بـهـيــة،
الحاجة ايمان،الحاجة احسان ،حنان
ونسرين
اخوتها  :الحاج علي ،الحاج حسني،
امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـم ــد ،امل ــرح ــوم
الحاج احمد واملرحوم الحاج حسن
شقيقتها املــرحــومــة الحاجة فاطمة
حـيــدر زوج ــة امل ــرحــوم ال ـحــاج حسن
دخل الله
اصهرتها :عبد الله شلهوب ،عصام
جـ ــراح ،ال ـح ــاج حـســن فـقـيــه ،الـحــاج
علي شور وفؤاد طراد
وبهذه املناسبة تقام ذكرى االسبوع
يـ ـ ــوم غـ ــد األح ـ ـ ــد فـ ــي  2أي ـ ـلـ ــول عـنــد
ال ـس ــاع ــة  10:30ف ــي حـسـيـنـيــة بـلــدة
الرمادية
اآلس ـ ـفـ ــون :آل مـ ـ ــراد ،ح ـي ــدر وع ـمــوم
أهالي الرمادية وقانا
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إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا فــي
إج ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض عــائــد لصيانة
واس ـت ـث ـم ــار الـ ـخ ــط ال ـب ـح ــري ف ــي مـعـمــل
الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض ب ــال ـيــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الـجـمـعــة الــواقــع فــي 2018/09/21
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في 2018/8/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة

املهندس واصف حنيني
التكليف 1770
إعالن
يعلن رئـيــس بـلــديــة بــر الـيــاس عــن رغبة
البلدية في تلزيم أشغال تعبيد طرقات
داخ ـل ـيــة (بــالــزفــت االي ــدال ـي ــت وال ـبــاطــون
املطبع) بطريقة املناقصة العمومية وفقًا
لــدفـتــر ال ـش ــروط امل ــوض ــوع ل ـهــذه الـغــايــة
وذلــك في تمام الساعة العاشرة من يوم
الجمعة املوافق .2018/9/14
تـقـبــل ال ـع ــروض ل ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ب ـعــد ال ـظ ـهــر م ــن ي ــوم ال ـخ ـم ـيــس امل ــواف ــق
.2018/9/13
ل ــاط ــاع ع ـلــى دف ـت ــر الـ ـش ــروط مــراج ـعــة
أمانة سر البلدية طيلة أيام أوقات الدوام
الرسمي.
2018/8/29
رئيس بلدية بر الياس
مواس محمد عراجي

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
مطلوب معلم ذو
خربة لتشغيل مكنات
صناعية للمراجعة
االتصال عىل الرقم
01 - 455000

مطلوب تقني أشعة للعمل
يف مركز بحنس الطبي:
04/983770
مقسم ( 1122الرجاء اإلتصال
بني ال  7:30وال 14:30
من اإلثنني إىل الجمعة
وبني الـ 8:00
والـ  13:00نهار السبت)

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
SHAHNAJ BEGUM
مــن عند مخدومتها ,الــرجــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/966484
غادر العامل البنغالدشي
MD RATON MIA
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/482227
غادر العمال البنغالدشيون
SUJAN
SOHEL MIAH
ONNAS MIAH
SHAHARIYA
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 01/335959
غادرت العاملة الفيليبينية
GLENDA BARROSA FAMISARAN
من منزل مخدومتها ,الرجاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/448099

