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إعالنات
◄ وفيات ►

إن ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة مريم جواد ّ
الحر
زوجـهــا :الحاج حسن حسني عبد
الساتر
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور تـ ـحـ ـس ــن،
املـهـنــدس مـحـمــد ،األس ـتــاذ حـمــزة،
الدكتور حارث واملرحوم غسان
ب ـن ــات ـه ــا :زي ـ ـنـ ــب ،س ــوس ــن زوجـ ــة
حـســن الـ ّـحــر وهــالــة زوج ــة عــدنــان
هرمالني
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي غ ـ ـدًا ال ـج ـم ـعــة في
 5ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2018ل ـلــرجــال
والنساء من الساعة الثالثة عصرًا
حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء فــي جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي،
الــرمـلــة الـبـيـضــاء ،ق ــرب مــركــز أمــن
الدولة.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون آل الـ ـقـ ـط ــب ،ال ـ ـبـ ــزري،
زراقـ ــط ،سـعــد ،الـ ّـحــر ،عبدالساتر،
كبي ،هرمالني وأنسباؤهم.

◄ذكرى ثالث ►
ذكرى ثالث
تـصــادف نهار السبت 2018/1/6
ذكــرى مــرور ثالثة أيــام على وفــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج حسن سليمان َد ُاو َد رمال
(ابو حسان)
أوالده :الـ ـعـ ـقـ ـي ــد امل ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد فــي
الجمارك حسان ،املعاون املتقاعد
ف ــي قـ ــوى األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ب ـس ــام،
ال ــرق ـي ــب اول ف ــي ال ـج ـم ــارك عـلــي،
اسماعيل ،ومحمد رمال
أصهرته :املرحوم رضا عيساوي,
ال ـش ـي ــخ ص ـ ــاح الـ ـع ــس ،ال ــدك ـت ــور
ابــراهـيــم ابــو ديــة ،الــدكـتــور حسني
سالمي
أشقاؤه :املرحومون احمد ،محمد،
َد ُاو َد وحسني رمال
وبهذه املناسبة تتلى آي من الذكر
الحكيم ومجلس ع ــزاء عــن روحــه
ال ـط ــاه ــرة ف ــي الـ ـن ــادي الـحـسـيـنــي
ل ـب ـلــدتــه ال ـ ــدوي ـ ــر -ال ـن ـب ـط ـي ــة ،عـنــد
الساعة الثانية من بعد الظهر
كـمــا تـقـبــل ال ـت ـعــازي ي ــوم الـثــاثــاء
 9ك ـ ــان ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي ف ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي-
بيروت ،الرملة البيضاء  -قرب مقر
أمن الدولة ،من الساعة الثالثة من
بعد الظهر وحتى السادسة مساء
اآلسـفــون :آل رم ــال ،وعـمــوم أهالي
بلدة الدوير.

ِبسم الله الرحمن الرحيم
ف ـ ــي الـ ـ ــذكـ ـ ــرى الـ ـسـ ـن ــوي ــة األول ـ ـ ــى
عـلــى وف ــاة وف ــاة فقيدتنا الغالية
املرحومة
مهـا أحمد سليم
زوجة محمد قانصو(مدير مكتب
املفتي الجعفري املمتاز )
أوالده ـ ــا :أح ـم ــد ،إبــراه ـيــم وعـلــي
قانصو.
شـقـيـقــاتـهــا :س ـنــاء زوجـ ــة الـسـيــد
رش ــاد قــاســم ،س ــام زوج ــة الـحــاج
ع ـلــي ج ــاب ــر ،ران ـي ــه زوج ـ ــة ال ـحــاج
مصطفى الزين
وبهذه املناسبة املناسبة تدعوكم
الـ ـع ــائـ ـل ــة واألصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــاء ل ـح ـض ــور
م ـج ـلــس ف ــات ـح ــة وع ـ ـ ــزاء حـسـيـنــي
عــن روح ـهــا ال ـطــاهــرة ،وذل ــك نهار
ال ـج ـم ـع ــة امل ـ ــواف ـ ــق ف ـي ــه  5ك ــان ــون
الثاني  2018في حسينية املرحوم
ال ـ ـحـ ــاج اب ـ ــو م ـش ـه ــور ال ـخ ـن ـس ــاء-
الغبيري  -شارع البرجاوي.
م ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة وحـ ـت ــى
الساعة الخامسه عصرا (للرجال
وللنساء).
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم االج ـ ــر
والثواب.
األسـ ـ ـف ـ ــون :آل س ـل ـي ــم ،وق ــان ـص ــو
وعموم أهالي بلدة الدوير وساحل
املنت الجنوبي

انتقل الى رحمة الله تعالى
املرحوم الحاج رشيد حسني فياض
أبناؤه  :النائب د .علي – د .حبيب –
محمد – محمود – صقر.
أص ـهــرتــه  :مـحـمــد نـحـلــة – ال ـحــاج
م ــاج ــد م ـن ـصــور – والـ ـح ــاج نــاصــر
حيدر.
ي ـ ـ ــوارى الـ ـث ــرى ف ــي ج ـب ــان ــة ب ـلــدتــه
ال ـط ـي ـب ــة ق ـ ـضـ ــاء م ــرجـ ـعـ ـي ــون عـنــد
الساعة الــواحــدة في يــوم الخميس
الواقع في .2018 - 1 – 4
إن ـط ــاق م ــوك ــب ال ـج ـن ــازة م ــن ام ــام
ب ــن م ـع ـتــوق – خ ـل ــدة ع ـنــد الـســاعــة
التاسعة صباحًا من يوم الخميس.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـعــائـلــة
ف ــي بـ ـل ــدة ال ـط ـي ـبــة أيـ ـ ــام الـخـمـيــس
والجمعة والـسـبــت ,ويــوم االربـعــاء
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2018-1-10ف ــي مـقــر
الـجـمـعـيــة االس ــام ـي ــة للتخصص
العلمي – بئر حسن قــرب مقر أمن
الــدولــة مــن الـســاعــة الثانية وحتى
الساعة الخامسة بعد الظهر.
ت ـقــام ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام على
وف ــاة املــرحــوم فــي حسينية بلدته
ال ـط ـي ـب ــة عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا مــن يــوم االح ــد الــواقــع فيه
2017-1-7
الــراضــون بقضاء الله :آل فياض –
مــدلــج – أبــو زيـنــب – بيضون – آل
ن ـح ـل ــة – آل م ـن ـص ــور – آل ح ـيــدر
وعموم أهالي بلدة الطيبة
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره ن ـن ـعــى إلـيـكــم
فقيدنا الغالي
املرحوم املربي محمد رياض نجيب
عويدات
زوجته :سميرة إبراهيم عويدات.
أوالده :امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـع ـق ـي ــد غـ ــازي
(زوجته بارعة حمدان)
الدكتور حسان (زوجـتــه الدكتورة
سهيلة الحسيني)
األسـتــاذ رض ــوان (زوجـتــه القاضي
فــاط ـمــة ال ـصــايــغ – رئ ـيــس مجلس
الخدمة املدنية).
بناته :شهناز زوجة األستاذ فاروق
شحادة
نهى أرملة املرحوم الحاج إبراهيم
عويدات
ح ـك ـم ــت أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم األسـ ـت ــاذ
محمد عثمان أمني
نـجــوى زوج ــة السيد محمد بهيج
عويدات.
ش ـق ـي ـقــه :امل ـح ــام ــي م ــال ــك ع ــوي ــدات
وعائلته.
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــاتـ ــه :املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــة ح ـك ـم ــت،
امل ــرح ــوم ــة ن ـع ـم ــت ،حـ ـي ــاة ،ث ـ ــروت،
املرحومة هالت ،آسيا ،فدوى.
ِّ
ُص ــل ـ َـي عـلــى جـثـمــانــه ال ـطــاهــر بعد
صالة ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه
 2كانون الثاني 2018
وقد ووري الثرى في جبانة بلدته
شحيم – حي البيادر
ن ـســأل ال ـلــه تـعــالــى للفقيد الــرحـمــة
واملغفرة ولكم األجر والثواب
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الخميس في
مـنــزل الـفـقـيــد الـكــائــن فــي شـحـيــم –
حي البالط
ونهار الجمعة  5كانون األول 2018
ف ــي م ـس ـجــد ال ـخ ــاش ـق ـج ــي – قــاعــة
البرغوث
مــن الـســاعــة الثانية لغاية الساعة
السادسة بعد الظهر.
الراضون بقضاء الله
آل عويدات – آل شحادة – آل أمني
آل عـ ـب ــدالـ ـل ــه – آل ح ـ ـم ـ ــدان – آل
الحسيني
آل الصايغ
وعموم أهالي شحيم

الـ ـفـ ـن ــان م ـع ــن ش ــري ــف ي ـن ـعــي ال ــى
ج ـم ـي ــع األه ـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء وال ـ ــدة
زوجته املرحومة
زينب راجح شريف
حــرم األسـتــاذ الـحــاج غــازي شريف
(املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ال ـش ـي ـع ــي
األعلى)
وري ـ ــت الـ ـث ــرى األح ـ ــد امل ـن ـص ــرم في
مسقط رأسها اليمونة.
تقبل التعازي فــي بـيــروت الجمعة
 ٥كـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الرملة البيضاء ،قــرب أمــن الــدولــة،
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد الـظـهــر
وحـتــى الـســادســة م ـسـ ً
ـاء ،مــع تــاوة
آيات قرآنية عن روحها الطاهرة.

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بقضائه تـعــالــى ننعى الـيـكــم وفــاة
فقيدتنا الغالية
هيام ابراهيم علي أحمد
امل ـن ـت ـق ـلــة ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى فــي
الواليات املتحدة االميركية في 30
كانون االول 2017
زوجة :الدكتور زياد نيازي
ابنها :علي زوجته ليندا سمود
ب ـن ــات ـه ــا :ال ــدكـ ـت ــورة سـ ـه ــاد زوج ــة
ال ــدكـ ـت ــور س ـت ـي ــف ف ـي ـل ـيــب ول ـي ـلــى
زوجة ربيع شلهوب
اشقاؤها :املرحوم املهندس محمد
زوجـ ـ ـت ـ ــه مل ـ ـيـ ــا صـ ـ ـب ـ ــاح ,امل ـ ــرح ـ ــوم
املـهـنــدس ح ـيــدر زوج ـتــه املــرحــومــة
كـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــن جـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــان ,املـ ـ ــرحـ ـ ــوم
املهندس كامل زوجته الهام الزين
واملــرحــوم حسني زوجته املرحومة
نجوى سرحان.
شقيقاتها :املرحومة روحية زوجة
املرحوم الحج حسن كامل همداني،
وغـ ـ ـ ـ ــادة زوج ـ ـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـس ــاب ــق
االستاذ عماد جابر.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ن ـه ــار الـجـمـعــة في
 5ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2018ف ــي مـنــزل
والدها املرحوم ابراهيم علي احمد،
طــريــق مـيـفــدون  -النبطية للرجال
وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء مـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد
الظهر.
ونـهــار السبت فــي  6كــانــون الثاني
 2018فــي مقر "جمعية التخصص
والتوجيه العلمي" الرملة البيضاء
مـ ــاصـ ــق "أمـ ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة" ب ـ ـيـ ــروت،
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
ً
مساء.
بعد الظهر حتى السابعة
اآلس ـ ـف ـ ــون :ع ـ ــائ ـ ــات :ع ـل ــي أح ـم ــد،
نـ ـي ــازي ،ف ـي ـل ـيــب ،ش ـل ـه ــوب ،جــابــر،
هـمــدانــي,سـمــود ,صـبــاح ,جوليان,
الزين وسرحان.

إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %19تسعة عشرة باملئة ،مــع تخفيض
مدة االعالن الى خمسة ايام ً
بناء إلحالة
م ـعــالــي وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2017/12/27لتنفيذ م ـشــروع اشـغــال
ت ـع ــزي ــل وانـ ـش ــاء ح ـي ـطــان ح ـم ــاي ــة عـلــى
م ـجــرى م ـيــاه ش ـتــوي فــي ب ـلــدة ال ـب ــوار -
قضاء كسروان.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2018/1/23
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الدرجة الثالثة والرابعة فقط لالشغال
امل ــائـ ـي ــة وال ـ ــذي ـ ــن ال ي ــوج ــد ب ـع ـهــدت ـهــم
اك ـثــر م ــن اربـ ــع صـفـقــات مــائـيــة ل ــم يجر
استالمها مــؤقـتــا ،الــراغـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا ال ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة م ــن أخـ ــر ي ــوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  28كانون االول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 7
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %19تسعة عشرة باملئة ،مــع تخفيض
مدة االعالن الى خمسة ايام ً
بناء إلحالة
م ـعــالــي وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2017/12/26لتنفيذ م ـشــروع اشـغــال
ت ـع ــزي ــل وانـ ـش ــاء ح ـي ـطــان ح ـم ــاي ــة عـلــى
مجرى مياه شتوي في بلدة العبادية -
قضاء بعبدا.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة م ــن ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
.2018/1/24
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الدرجة الثالثة والرابعة فقط لالشغال
امل ــائـ ـي ــة وال ـ ــذي ـ ــن ال ي ــوج ــد ب ـع ـهــدت ـهــم
اك ـثــر م ــن اربـ ــع صـفـقــات مــائـيــة ل ــم يجر
استالمها مــؤقـتــا ،الــراغـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا ال ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة م ــن أخـ ــر ي ــوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ

