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مطلوب

◄ مبوب   ►

م��ط��ل��وب س��ك��رت��ي��رة ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��دي��ر عام 
،االف��ض��ل��ي��ة لصاحبات  ش��رك��ة دراس�����ات 
ال��خ��ب��رة ال��ل��غ��ة االن��ج��ل��ي��زي��ة ض���روري���ة . 

الرسال السيرة الذاتية : 
email:waza2f@gmail.com

خرج ولم يعد
من   Zeyneba Keyredin ال��ع��ام��ل��ة  غ����ادرت 
مخدوميها  م���ن���زل  االث��ي��وب��ي��ة  ال��ت��اب��ع��ي��ة 
او يعلم عنها شيئًا  الرجاء ممن يجدها 

االتصال على الرقم 70/950160

مفقود

◄ وفيات   ►
ك���ان���ون األول  ن���ه���ار األح�����د 12  ي���ص���ادف 

2010
ذك���رى م���رور أس��ب��وع على وف���اة فقيدتنا 

الغالية 
املرحومة الحاجة رقية حسن سيد 

حرم السيد محمود أبو طعام 
أبناؤها: الصيدلي وسام ������ هشام ������ السيد 

حسان ������ محمد مهدي. 
الحاج   ������ فلحه  ي��اس��ر  ال��ش��ي��خ  ص��ه��راه��ا: 

علي رمال
وف����ي ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ي���ق���ام م��ج��ل��س عزاء 
حسيني عن روحها الطاهرة في حسينية 
بلدتها الطيبة الساعة التاسعة والنصف 

صباحًا.
وت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ي���وم االث��ن��ن 13 كانون 
ال��ك��اظ��م )ع( حي  ف��ي مجمع اإلم����ام  األول 
ال��ث��ال��ث��ة والنصف  ال��س��اع��ة  م��ن   ������ م��اض��ي 

حتى الرابعة والنصف عصرًا. 
اآلس��ف��ون: آل أب��و طعام وآل سيد وعموم 

أهالي الطيبة. 

ف��ق��د ج�����واز س��ف��ر ب���إس���م أم�����ال ع��ل��ي نصر 
ال���دي���ن ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء ممن 

يجده االتصال على الرقم 71/327180 

ل 
ّ
فقد جواز سفر بإسم صوفيا حسن حال

ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء م��م��ن يجده 
االتصال على الرقم 03/569761

قداس وجناز 
املأسوف  وف���اة  على  م���رور سنة  ملناسبة 

على شبابه بحادث سير مروع 
املرحوم 

ايلي جان تنوري
والد الفقيد جان عبد الله تنوري ووالدته 

منيرفا تنوري
وأنسباؤهم وأصدقاؤهم

يدعونكم للمشاركة في القداس والجناز 
الثانية  الساعة   2010/12/12 في  ال��واق��ع 
أنطونيوس  م��ار  عشرة ظهرًا في كنيسة 

الكبير زحلة. 
تقبل التعازي في صالون الكنيسة لغاية 

الساعة الرابعة بعد الظهر. 

ذكرى سنة

زوجة الفقيد: ليندا روفايل الحايك
أوالده: جوزف وعائلته

فادي وعائلته
سمير وعائلته

دالي
ابنته: ريتا زوجة شكري طانيوس ضاهر 

وعائلتها
الحي  عبد  ب��ش��ارة  زوج���ة  أدال  شقيقاته: 

وأوالدها وعائالتهم
روزا زوجة يوسف جرجس متى وأوالدها 

وعائالتهم
جوزفن

يوسف أسعد متى زوج شقيقته املرحومة 
بدر وأوالده وعائالتهم

سابا بطرس زيادة زوج شقيقته املرحومة 
ماري وأوالده وعائالتهم

وع����ائ����الت: م��ت��ى، ال���ح���اي���ك، أب����ي سمعان، 
ال��خ��وري، ب��واش��ق، شليطا، ض��اه��ر، عبد 
اهمج وَمن  زي��ادة وعموم عائالت  الحي، 
ينتسب إليهم في الوطن واملهجر ينعون 
إليكم على رجاء القيامة املجيدة فقيدهم 

الغالي املرحوم:
ى

ّ
بطرس يوسف مت

لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
وا ألجله.

ّ
صل

الجاري   11 السبت  ال��ي��وم  التعازي  تقبل 
في صالون الرعية في اهمج من العاشرة 
ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ح��ت��ى ال��س��اب��ع��ة م��س��اًء ويوم 
األحد 12 الجاري في صالون كنيسة مار 
����� من الحادية  ����� جديدة املنت  أنطونيوس 

عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساًء.
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة.

املأسوف  وف���اة  على  م���رور سنة  ملناسبة 
عليه

أنطوان حنا منصور أبو شديد
ل��راح��ة نفسه الساعة  يقام ق��داس وج��ن��از 
العاشرة والنصف من صباح يوم األحد 
مار  ك��ن��ي��س��ة  ف���ي   2010 األول  ك���ان���ون   12

يوسف في املطيلب.
األهل  ي��دع��ون  وأنسباؤهم  الفقيد  عائلة 
ال���ص���الة لراحة  واألص����دق����اء مل��ش��ارك��ت��ه��م 

نفسه.

السبت  11  كانون األول  2010  العدد  1289

إعالن 
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة 
استدراج  مهلة  ت��م��دي��د  ع��ن  ال��ق��ادي��ش��ا   ������
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��ش��راء ث��الث��ة محوالت 
توتر 5.5/35 ك.ف.، وذلك  م.ف.أ.   5 ق��درة 
وفقًا لدفتر الشروط الذي يمكن الحصول 
على نسخة عنه لقاء مبلغ ثمانمئة الف 
ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة )ت���ض���اف TVA( م���ن قسم 
ال���ش���راء ف��ي امل��ص��ل��ح��ة االداري�����ة ف��ي مركز 
الشركة في البحصاص ما بن الساعة 8 

صباحًا و12 ظهرًا من كل يوم عمل. 
ت����ق����دم ال������ع������روض ف�����ي أم�����ان�����ة ال����س����ر في 

القاديشا ������ البحصاص. 
ال������ع������روض نهار  ت����ق����دي����م  م�������دة  ت���ن���ت���ه���ي 
ال��خ��م��ي��س ال���واق���ع ف��ي��ه 30 ك���ان���ون 2010 

الساعة 12 ظهرًا ضمنًا. 
مدير القاديشا باإلنابة 
املهندس عبد الرحمن مواس

التكليف 1786 

إعالن 
تقديم  م��ه��ل��ة  أن  ل���ب���ن���ان  ك���ه���رب���اء  ت��ع��ل��ن 
العائد ألع��م��ال هندسة مدنية  ال��ع��روض 
م���وض���وع استدراج  دائ������رة ج���ون���ي���ه،  ف���ي 
تاريخ  ث4د/11230  رق�������م  ال������ع������روض 
2010/10/27، قد مددت لغاية يوم السبت 

2011/1/8 عند نهاية الدوام الرسمي. 
باستدراج  االش��ت��راك  في  للراغبن  يمكن 
ال���ع���روض امل���ذك���ور اع���اله ال��ح��ص��ول على 
ن��س��خ��ة م���ن دف��ت��ر ال���ش���روط م���ن مصلحة 

الديوان ������ امانة السر ������ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ������ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 10/ل.ل. 
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
ب��ع��ض امل���وردي���ن ال ت���زال س��اري��ة املفعول 
وم���ن امل��م��ك��ن ف���ي م��ط��ل��ق األح������وال تقديم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
ت��س��ل��م ال����ع����روض ب���ال���ي���د ال�����ى ام����ان����ة سر 
الطابق   ������ النهر  طريق   ������ لبنان  كهرباء 

»12« ������ املبنى املركزي. 
بيروت في 2010/12/3

بتفويض من املدير العام 
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة 
املهندس ايلي سعاده 
التكليف 1776

إعالن عن مناقصة عمومية
الداخلي  األم��ن  لقوى  العامة  املديرية  إن 
ت��ع��ل��ن ع���ن رغ��ب��ت��ه��ا ف���ي إج�����راء مناقصة 
مجاري  ت���ن���ظ���ي���ف  ألش������غ������ال:  ع���م���وم���ي���ة 
ف����ي م��ح��ي��ط السجن  ال���ص���ح���ي  ال����ص����رف 
املركزي في رومية وبعض قطعات قوى 

األمن الداخلي في رومية.
ع���ل���ى ال����راغ����ب����ن ب���ت���ق���دي���م ع������روض بهذا 
 ����� األبنية  مصلحة  إل��ى  الحضور  ال��ش��أن 
����� شارع مار الياس لالطالع  ثكنة الحلو 
باملناقصة  الخاصة  ال��ش��روط  دفتر  على 
وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م وذل�����ك أث���ن���اء الدوام 
ال���رس���م���ي اع���ت���ب���ارًا م���ن ت���اري���خ ن��ش��ر هذا 
اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من 

تاريخ 2011/1/24.
الساعة  ال��ع��روض تجري  إن جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2011/1/25 وذلك في 

ثكنة الحلو/ مصلحة األبنية.
بيروت في 2010/12/9
رئيس اإلدارة املركزية
العميد محمد قاسم
التكليف 1794

إعالن عن مناقصة عمومية
الداخلي  األم��ن  لقوى  العامة  املديرية  إن 
ت��ع��ل��ن ع���ن رغ��ب��ت��ه��ا ف���ي إج�����راء مناقصة 
لزوم  مختلفة  صيانة  ألش��غ��ال:  عمومية 
غرف منامة عناصر سرية وزارة الداخلية 

والبلديات.
ع���ل���ى ال����راغ����ب����ن ب���ت���ق���دي���م ع������روض بهذا 
 ����� األبنية  مصلحة  إل��ى  الحضور  ال��ش��أن 
����� شارع مار الياس لالطالع  ثكنة الحلو 
باملناقصة  الخاصة  ال��ش��روط  دفتر  على 
وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م وذل�����ك أث���ن���اء الدوام 
ال���رس���م���ي اع���ت���ب���ارًا م���ن ت���اري���خ ن��ش��ر هذا 
اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من 

تاريخ 2011/1/24.
الساعة  ال��ع��روض تجري  إن جلسة فض 

ن��ارّي��ة وأوراق قانونّية  م��ع دراج���ة  ش��اب 
����� للعمل في مكتبة وإعالنات فريحة في 

األشرفية. ه�: 01/201740.

تصادف نهار األحد الواقع فيه 12 كانون 
األول 2010 ذكرى مرور أسبوع على وفاة 

فقيدتنا املرحومة
الحاجة بديعة إبراهيم شهاب

)أبو  ال��ح��اج نجيب محمد طهماز  زوج��ة 
محمد(

أوالدها: محمد، علي، محمود وحيدر
أصهرتها: زطام علوش، نجيب برجاوي، 

حبيب شهاب، جودات طهماز
للمناسبة سيقام حفل تأبيني عن روحها 
ال��ط��اه��رة ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ًا في 

حسينية دير الزهراني ����� قضاء النبطية.
وعموم  وش����ه����اب  ط���ه���م���از  آل  اآلس�����ف�����ون: 

أهالي هونن.

www.josephsamaha.org

ال��������واق��������ع فيه  ن������ه������ار األح�����������د  ت�������ص�������ادف 
 1432 م���ح���رم   6 امل����واف����ق   2010/12/12
ه��ج��ري ذك����رى م����رور أس���ب���وع ع��ل��ى وفاة 

فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج جميل داوود رمضان

)أبو طالب(
حسن  ال�����ح�����اج  غ�����ال�����ب،  ط�����ال�����ب،  أوالده: 

واملرحوم الحاج محمد
أشقاؤه: الحاج محمد واملرحومان الحاج 

أحمد والحاج موسى
أصهرته: حسن بلوط، أحمد نايف، أنيس 
الزنجي،  شريف  مرتضى،  أحمد  شهاب، 

قاسم حمدان وهالل عنيسي
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى آيات من 
ال��ذك��ر الحكيم وم��ج��ل��س ع���زاء ع��ن روحه 
الشهيدين  روض��ة  في حسينية  الطاهرة 

وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.

بلوط،  ع���ي���س���ى،  رم����ض����ان،  آل  اآلس�����ف�����ون: 
نايف، الزنجي، شهاب، مرتضى، حمدان، 
والنبطية  ب���الط  أه��ال��ي  وع��م��وم  عنيسي 

وساحل املنت الجنوبي.


