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◄ إعالنات رسمية ►
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انـ ـتـ ـق ــل إلـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه تـ ـع ــال ــى ي ــوم
الـخـمـيــس  12ت ـشــريــن األول 2017
املرحوم
عبد الرضا الشيخ زين ّ
مروة
زوجته سلوى بزي
أوالده :وســام زوجـتــه راوي ــة سعد،
ب ــاس ـم ــة ،ه ــا زوج ـ ــة ان ـ ــدي فــريـكــر
وهيثم
شقيقاه :املرحوم عبد الحسني (أبو
محمد) وعبد اللطيف (أبو ميالد)
شقيقاته :هنا أرملة املرحوم الحاج
م ـح ـم ــد مـ ــوسـ ــى ،الـ ـط ــاه ــرة أرم ـل ــة
املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج أح ـم ــد س ـل ـي ـمــان،
مريم (أم منذر) زوجة أحمد ناصر
(الرئيس العاملي الفخري للجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم)
وج ـن ــان (أم ح ـس ــن) زوج ـ ــة ال ـحــاج
غازي بزي
صلي على جثمانه الطاهر وووري
الثرى في بلدته حاريص
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـس ـبــت 14
تشرين األول  2017في منزل الفقيد،
الجناح ،بناية بيم ،مقابل السفارة
الصينية ،الطابق األول.
ويوم االثنني  16الجاري في جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الرملة البيضاء ،من الساعة الثالثة
بعد الظهر حتى السابعة مساء.
ولكم من بعده طول البقاء
اآلسـ ـف ــون :آل مـ ـ ـ ّ
ـروة ،بـ ــزي ،نــاصــر،
سعد وسليمان.
ان ـت ـق ــل ب ــال ــوف ــاة إل ـ ــى رحـ ـم ــة ال ـلــه
الكريم املأسوف عليه املرحوم
السيد محمد بن السيد أمني مصطفى
مرتضى
أوالده :ســامــر ،رام ــي ،رشــا (زوجــة
السيد هاني بريش)
أش ـقــاؤه :د .محمد يــاســر (زوجـتــه
س ـي ـل ـف ــا عـ ـل ــي ج ـ ــاب ـ ــر) ،امل ـه ـن ــدس
أس ــام ــه (زوج ـ ـتـ ــه ن ـس ــري ــن ص ــاح
البابا)
شـقـيـقــاتــه :جـمــانــه (زوجـ ــة د .عبد
ال ـغ ـنــي م ــرت ـض ــى) ،زي ـن ــب (زوجـ ــة
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق م ـح ـم ــد ب ـس ــام
مرتضى)
غـ ـ ـ ـ ــادة (زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس فـ ـ ــؤاد
االشقر) ،علياء.
أعـمــامــه :املــرحــومــان محمد حسن
وبشير مرتضى
وسيوارى الثرى يوم األحد الواقع
فيه  ،2017/10/15الساعة الثانية
عشرة والنصف ظهرًا بعد صالة
الظهر ،في مدافن مدينة بعلبك.
تقبل الـتـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
في منزله الكائن في مدينة بعلبك
أيام االثنني ،الثالثاء ،األربعاء في
 17 ،16و 18تشرين األول،
وفــي بـيــروت يــوم الجمعة املوافق
 20منه ،في الجمعية التخصصية
اإلس ــامـ ـي ــة م ــن ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة
حتى السابعة بعد الظهر.
الراضون بقضاء الله وقدره
اآلسـفــون :آل مرتضى ،آل منصور
وعموم أهالي بلدة بعلبك

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ ذكرى ►
بسم الله الرحمن الرحيم
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
ي ـص ــادف ن ـه ــار األحـ ــد ال ــواق ــع فيه
 2017/10/15ذكرى أسبوع
فقيدتنا الغالية
الحاجة نوال أحمد سعد
والدتها :املرحومة الحاجة مقبولة
علي رشيد.
إخــوتـهــا :الـحــاج عـلــي ،الـحــاج عبد
ال ـل ـط ـي ــف ،الـ ـح ــاج ن ــاص ــر ،ال ـح ــاج
عصام ،الحاج أكرم ،الحاج كريم.
صهرها :الحاج ّ
عباس زهر.
ستقام ذكرى األسبوع في حسينية
بـلــدتـهــا عـيـتــا ال ـج ـبــل ن ـهــار االح ــد
 2017/10/15ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة
 10:30صباحًا.
كـمــا ستقبل ال ـت ـعــازي عــن روحـهــا
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة ن ـ ـهـ ــار االثـ ـ ـن ـ ــن الـ ــواقـ ــع
فـ ـي ــه  2017/10/16مـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـث ــال ـث ــة ب.ظ )3( .ح ـت ــى ال ـســاعــة
الخامسة والـنـصــف ( )5:30عصرًا
ف ــي ح ـس ـي ـن ـيــة الـ ـب ــرج ــاوي (ن ـس ــاء
ورجال).
ول ــروحـ ـه ــا وروح أخ ـت ـه ــا وأرواح
والديها واملؤمنني واملؤمنات نهدي
ثواب السورة املباركة (الفاتحة).
ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل سعد ،آل رشيد ،آل زهر
وعموم اهالي بلدة عيتا الجبل

ي ـصــادف ن ـهــار الـسـبــت ال ــواق ــع فيه
 14تشرين االول  2017م .املوافق 24
محرم  1439هـ.
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور اس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الكبير الغالي املرحوم
الدكتور سعيد حسيب األسعد
زوج ـ ـتـ ــه الـ ـسـ ـي ــدة ب ـه ـي ـجــة ريـ ــاض
الصلح
أوالده :املـهـنــدس ري ــاض وزوج ـتــه
نـ ـ ــدى بـ ــولـ ــس واوالدهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا سـعـيــد
وفيصل وعلياء
املـ ـهـ ـن ــدس ح ـس ــن وزوج ـ ـتـ ــه ف ــدوى
الـخـلـيــل واوالدهـ ـم ــا بـهـيـجــة وع ــزة
وعلي
نائلة وولداها رضا وراية الشلبي
دياال وولداها رامي وطارق ناصيف
اشقاؤه :املرحومون محمود وعادل
وحيدر وهزاع
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة االل ـي ـمــة ستتلى
عــن روحــه الطاهرة آيــات مــن الذكر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء حـسـيـنــي
وذل ــك تـمــام الـســاعــة الــرابـعــة عصرًا
للرجال في النادي الحسيني لبلدة
الزرارية ،وللنساء في منزل الفقيد.
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم االجــر
والثواب
اآلس ـ ـفـ ــون :آل األسـ ـع ــد ،آل الـصـلــح
وآل ال ـضــاهــر وع ـم ــوم أه ــال ــي بـلــدة
الزرارية

«كم مؤلم حضورك في القلب وغيابك
عن العني»
الذكرى السنوية الثامنة لرحيل أمنا
الحبيبة
الحاجة وسيله الشيخ يوسف الفقيه
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج م ـح ـم ــود
زهرالدين ّ
الجمال
بناتها :سلوى وزوجها سليم الخليل
وفــاء وزوجها املهنس حسني حاج ـ ـ
رديب
فاطمة (في ميشيغن)
احفادها :رانية الفقيه ،محمد صفا،
طارق الخليل
يارا وعلي عاصي
ـت
ن ــذك ــرك دائـ ـم ــا ف ــي ص ـل ــوات ـن ــا ...ان ـ ِ
الخالدة في قلوبنا إلى األبد.

ذكرى األربعني
قداس وجناز
لراحة نفس املأسوف عليه املرحوم
املربي األستاذ عمون يوسف مسعد
ف ــي ت ـمــام ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
مـ ــن ظـ ـه ــر االح ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي 15
ت ـشــريــن االول  2017ف ــي كنيسة
ال ـق ـل ــب األقـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ــدارو عــائ ـلــة
الفقيد وأنـسـبــاؤهــم يـشـكــرون كل
مــن واســاهــم فــي مصابهم األلـيــم،
وي ــدع ــونـ ـه ــم ،ك ـم ــا ي ــدع ــون األه ــل
واألصــدقــاء للمشاركة في الصالة
لراحة نفسه.

إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع
في 2017/10/27
ت ـج ــري وزارة الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـل ــدي ــات /
املــديــريــة ال ـعــامــة ل ــأح ــوال الشخصية،
اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ع ـ ـ ـ ـ ــروض ل ـ ـت ـ ـلـ ــزيـ ــم ت ــأم ــن
مطبوعات مختلفة لزوم املديرية العامة
ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة ،ال ـكــائــن ف ــي مقر
وزارة الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات  /منطقة
الحمراء  /مقابل مصرف لبنان.
التأمني املــؤقــت 3.000.000 :ل.ل( .ثالثة
ماليني ليرة لبنانية)
التأمني النهائي %10 :عشرة باملائة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
طريقة التلزيم :تقديم الـعــرض بمغلف
مقفل.
ت ـق ــدم الـ ـع ــروض وف ـق ــا ل ـن ـصــوص دفـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
لألحوال الشخصية  /قلم املدير العام.
 9ـ ـ تشرين األول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق
التكليف 1955
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
اسـتــدراج الـعــروض العائد لشراء 7650
ل ـي ـت ــر مـ ــن م ـ ـ ــادة  Resineل ـ ـ ــزوم مـحـطــة
تنقية املياه في معمل الحريشة ،وذلك
وفـ ـ ــق املـ ــواص ـ ـفـ ــات ال ـف ـن ـي ــة وال ـ ـشـ ــروط
االدارية املحددة في دفتر الشروط الذي
يـمـكــن الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه لقاء
خمسماية ال ــف لـيــرة لبنانية (تـضــاف
 )TVAم ــن ق ـســم الـ ـش ــراء ف ــي املـصـلـحــة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص
ما بني الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من
كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
الخميس الــواقــع فيه  2تشرين الثاني
 2017الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1930
دعوة
صادرة عن دائرة تنفيذ املنت القلم االول
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/335
الـ ــى امل ـن ـفــذ عـلـيــه مـ ـ ــروان مـحـمــد سليم
غنيم مجهول محل االقامة
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2017/4/12تـ ـ ـق ـ ــدم ط ــال ــب
التنفيذ فــرســت نــاشــونــال بـنــك ش.م.ل.
بــوكــالــة املـحــامــي منصور ادي ــب بريدي
باستدعاء يطلب بموجبه تنفيذ طلب
ً
فـتــح ح ـســاب وك ـشــف ح ـســاب تحصيال

ملبلغ  /11236.49/د.أ .والفائدة.
لذلك
تدعوك هذه الدائرة للحضور الى قلمها
بــالــذات او بواسطة وكيل قانوني عنك
لتبلغ االنذار وطلب التنفيذ ومربوطاته
خ ــال مـهـلــة عـشــريــن يــومــا عـلــى النشر
واال اعتبرت مبلغًا وقلم الــدائــرة مقامًا
م ـخ ـت ــارًا ل ـي ـصــار ال ــى م ـتــاب ـعــة الـتـنـفـيــذ
ً
أصوال.
مأمور التنفيذ
سيمون فارس
فقرة حكمية
ت ـب ـل ــغ لـ ـ ـ الـ ـف ــري ــد ج ــرج ــس بـ ــو ع ــاص ــي
امل ـج ـه ــول املـ ـق ــام .ب ـت ــاري ــخ 2017/5/30
ص ـ ــدر ح ـك ــم ن ـه ــائ ــي فـ ــي الـ ــدعـ ــوى رق ــم
 2013/83امل ـقــامــة م ــن مـ ــاري سـعــدالـلــه
كساب ورفاقها وسجل برقم 2017/71
وقضى بــالــزام املــدعــى عليهم بتسجيل
العقار  738العبادية واألقسام  1ـ ـ  2ـ ـ 3
ـ ـ  4مــن الـعـقــار  739الـعـبــاديــة على اسم
املدعية ماري سعدالله كساب في السجل
ال ـع ـقــاري وبـشـطــب اشـ ــارة ال ــدع ــوى عن
الصحيفة العينية للعقار  738العبادية.
ً
ابتداء من اليوم
تسري املهل القانونية
الذي يلي النشر.
الكاتب لطفي عبدالله

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
ENATAGEGNEHU DAWIT HAILU
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـت ـه ــا ،ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا االتصال على الرقم
03/451248
غادرت العاملة البنغالدشية
Mst rehena
من عند مخدومها ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا االتصال على الرقم
03/141933
غادر العامالن البنغالدشيان
JAKIR
MANUL AKON
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/331175
غادر العمال البنغالدشيون
Md shahadat
Mohammad rubel howlader
Kawsar
Abdul kuddus
من عند مخدومهم ،الرجاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
76/174455

><DONOR LOGO

Tender Advertisement
Tender Reference: CWL/LVH/1017/2270
Concern Worldwide Lebanon, intends to purchase materials for the construction of keyhole
gardens under the funding of BMZ/WHH and invites bids from registered professional firms
and companies in Lebanon.
The tender dossiers are available in hard copy from Concern Worldwide, HDYS
Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar or request via
email to lebanon.sd@concern.net or by downloading the tender pack from
http://daleel-madani.org Tender documents should be collected by interested bidders
before 19/10/2017, 1200 Hrs at the latest.
Tender bids should be received at the Concern Lebanon Office on or before 19
October 2017 at 1400 Hrs
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of
contract and to cancel the bidding process and reject all offers at any time.

Tender Advertisement

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

Tender Ref: CWL/WSH/1017/2268 - Daher
Concern Worldwide invites tenders for the rehabilitation of Daher borehole in Qobayat,
Akkar, Lebanon.
The tender dossiers are available in hard copy from Concern Worldwide, HDYS
Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar or request via
email to lebanon.sd@concern.net or by downloading the tender pack from
http://daleel-madani.org Tender documents should be collected by interested bidders
before 24/10/2017, 1200 Hrs at the latest.
Tender bids should be received on or before 25/10/2017 at 1200 Hrs
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of
contract and to cancel the bidding process and reject all offers at any time.

