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إعالنات
◄ وفيات ►

البقاء ّ
لألمة
رئ ـي ــس ال ـح ــزب الـ ـس ــوري الـقــومــي
االجتماعي
الرفيق الدكتور علي حيدر
ينعى إلى ّ
األمة السورية
وف ـ ــاة ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ـل ـحــزب،
عضو املجلس األعلى
الرفيق القدوة ،في العمل الصبور
والنهج القويم،
الدكتور أنطوان أبي حيدر
ال ـ ـ ــذي س ـي ـخ ـلــد اسـ ـم ــه فـ ــي ح ـيــاة
ش ـ ـع ـ ـب ـ ـنـ ــا الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري وسـ ـيـ ـبـ ـق ــى
عـمـلــه خ ـم ـيــرة ف ــي مـسـيــرتــه نحو
االنتصار.
ُ
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة إلــى
ً
مساء.
السادسة
وغ ـ ـ ـدًا األربـ ـ ـع ـ ــاء فـ ــي ك ـن ـي ـســة م ــار
ال ـ ـيـ ــاس ل ـ ـلـ ــروم األرث ـ ـ ــوذك ـ ـ ــس فــي
املطيلب من الساعة الحادية عشرة
ً
مساء.
إلى السادسة
ويـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ــي ك ـن ـي ـس ــة
سـيــدة الـنـيــاح ـ ـ املـكـحــول ،بـيــروت
م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة إلــى
ً
مساء.
السادسة
إن ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
فاطمة محمد حمود
زوج الفقيدة :نعمة مراد
أوالدهـ ـ ـ ـ ــا :عـ ـل ــي ،حـ ـس ــن ،م ـح ـمــد،
عباس ،حسن وخضر
أش ـق ــاؤه ــا :ال ـح ــاج م ـح ـمــود ،عـلــي،
أحمد والعميد الركن خضر حمود
(رئيس فرع مخابرات الجنوب)
أص ـه ــرت ـه ــا :ع ــاط ــف ب ــاش ــا ،حسن
النابلسي ،حسني كعفراني وأحمد
ضيا
تقبل الـتـعــازي ال ـيــوم الـثــاثــاء 17
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2017ف ــي مـبــانــي
الـضـبــاط ق ــرب الـسـفــارة الكويتية
من الساعة الرابعة حتى السابعة
م ـسـ ً
ـاء ،وي ــوم الجمعة  20الـجــاري
في جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـمــي ،ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،قــرب
مــدي ــري ــة ام ــن ال ــدول ــة م ــن الـســاعــة
ً
مساء.
الثالثة حتى السادسة
ال ــراض ــون بـقـضــاء الـلــه وقـ ــدره آل
مراد ،حمود وعموم أهالي بلدتي
رب ثالثني وكفردونني.

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
مرضية فادخلي
إلــى ربــك راضـيــة
ّ
في عبادي وادخلي جنتي
(صدق الله العظيم)
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم وف ــاة فقيدنا الغالي
املغفور له بإذن الله تعالى
املرحوم
عبد الرحمن محمد سليم دمشقية
(أبو نديم)
زوجته :دينا إحسان منصور
ولده :نديم زوجته فرح عبود
بـنـتــاه :ريـمــا زوج ــة دان ـيــال أسعد
ومها زوجة محمد رحال
شقيقاه :املــرحــومــان الـحــاج رفيق
والحاج موفق دمشقية
شقيقتاه :املــرحــومــة فــوزيــة زوجــة
امل ــرح ــوم مـصـطـفــى عـكـيــف السبع
وعايدة زوجة املرحوم محمد نادر
دمشقية
عديله :نبيل رهوانجي
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
وغ ـدًا األرب ـعــاء فــي  17و 18كانون
ال ـثــانــي 2017م ل ـلــرجــال وال ـن ـســاء
م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة ع ـص ـرًا حتى
ً
مساء
السادسة
في مركز توفيق طبارة ـ ـ الصنائع
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ــراض ــون بـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره آل
دم ـش ـق ـي ــة ومـ ـنـ ـص ــور وال ـ ـسـ ــردوك
وع ـب ــود وأس ـع ــد ورح ـ ــال والـسـبــع
ورهــوان ـجــي وأنـسـبــاؤهــم وعـمــوم
أهالي بيروت

◄ذكرى ►
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 مكية حسن الخطيب
زوجة الحاج أحمد جواد الخطيب
أوالدها :محمد ,علي وحسن
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت غ ـدًا
األرب ـع ــاء  18كــانــون الـثــانــي 2017
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ب ـعــد الـظـهــر
ً
مساء في الجمعية
حتى الخامسة
التخصصية ,الرملة البيضاء قرب
أمن الدولة.
ت ـ ـ ـصـ ـ ــادف نـ ـ ـه ـ ــار األحـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع
ف ـي ــه  ، 2017/1/22ذكـ ـ ــرى م ــرور
أسبوع على وفاة فقيدتنا الغالية
املرحومة:
الحاجة فاطمة محمد حسني حمود
(أم إبراهيم)
حـ ــرم ال ـح ــاج خـلـيــل عـبــد الحسن
بداح.
أوالده ـ ـ ـ ــا :إب ــراهـ ـي ــم ( الـ ـح ــاج أب ــو
حـســن) م ـســؤول الــرقــابــة املــركــزي
في حركة أمل.
عبد ،وهبي والحاج حسن.
أص ـه ــاره ــا :ال ـح ــاج ف ـضــل ح ـمــود،
حسني بداح وهشام جابر.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة األلـيـمــة ستتلى
عن روحها الطاهرة آي من الذكر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في
مجمع اإلمام موسى الصدر -بيت
ليف الساعة الثانية بعد الظهر.
تقبل التعازي غدًا األربعاء الواقع
ف ـي ــه  2017/1/18فـ ــي حـسـيـنـيــة
آل الـ ـب ــرج ــاوي -ب ـئــر ح ـس ــن -قــرب
ال ـس ـف ــارة اإلي ــرانـ ـي ــة ،م ــن ال ـســاعــة
الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر وحـ ـت ــى
ً
مساء.
السادسة
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
الــراضــون بقضائه :حركة أمــل ،آل
بداح ،آل حمود وعموم أهالي بيت
ليف.

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب والوفيات

03/662991
ً
من أي منطقة في لبنان ،يوميًا من  7:30صباحًا لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا في خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD DULAL MONDAL
MAHBUB ALAM AKANDA
MD JULHAS
MD SAIDUR RAHMAN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
70/331175
غادرت الخادمة البنغالدشية
SAKHINA BEGUM
مـنــزل مخدومها ولــم تـعــد ،الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئًا ،االتصال 763871/70
غادرت العاملة االثيوبية
AYANTU OUSMAN AMANO
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
76/736661

غادرت العاملة اإلثيوبية
BLAN DINKU TOLCHA
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/701759
غادرت العاملة البنغالدشية
HELENA
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/510827
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMMED MOSHARAF HOSSAIN
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 71/196238

غادر العمال البنغالدشيون
AMIRUL
KAMAL
MOHAMMAD SAHIN MIAH
MOHAMMAD JOYNAL
MOHAMMAD SHOHAG MIAH
MOMAN MIAH
KALAN KHAN
SUMAN MIAH
DULAL MIAH
MD RAHMAT ALI
HASAN MIAH
MON MIAH
IQBAL HOSSAIN
MD JOYNAL
LITON BHUIYAN
MOHAMMAD MUJAMMEL HAQUE
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
76/497196

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لشراء خطوط حماية،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 3055/ت ــاري ــخ  ،2016/3/23قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/2/10
عند نهاية الدوام الرسمي.
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
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 52
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـعــروض العائد لشراء كابالت نحاس
مـعــزولــة  630×1مـلــم 2و  1000×1ملم2
تــوتــر مـتــوســط  24ك.ف .ل ــزوم محطات
التحويل الرئيسية ،موضوع استدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 10017/ت ــاري ــخ
 ،2016/10/15ق ــد مـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/2/10عند نهاية الــدوام
الرسمي.
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
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 66
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء اج ـهــزة فحص
ل ـ ــزوم م ـح ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل الــرئ ـي ـس ـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 10178/تــاريــخ  ،2016/10/20قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/2/10
عند نهاية الدوام الرسمي.

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
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /30 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 64
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـعــروض العائد لشراء وتركيب مقسم
هــاتــف لـكــل مــن معملي ال ــذوق والـجـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 8433/ت ــاري ــخ  ،2016/8/31قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/2/10
عند نهاية الدوام الرسمي.
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
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 69
إعالن بيع سيارة صادر عن
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2016/784
تباع باملزاد العلني االثنني 2017/1/30
الثانية والنصف بعد الظهر سيارة املنفذ
عليه بنيوتي ايلي كوستا قسطنطينو
مــاركــة ف ـيــراري  F430مــوديــل  2006رقم
ً
/574051ب امل ـح ـجــوزة تـحـصـيــا لدين
بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل .وكيلته
املـحــامـيــة سـحــر ولـيــد فرنسيس البالغ
/77924.60/د.أ .عدا اللواحق واملخمنة
بمبلغ /75000/د.أ .واملـطــروحــة للمرة
الثانية بمبلغ /45000/د.أ .أو ما يعادله
بالعملة الوطنية ورســوم امليكانيك قد
بلغت حوالي /1.530.000/ل.ل.

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
RR160368149LB
46317
علي احمد مرتضى
RR160368078LB
2018126
محمد علي ضاهر
RR160368121LB
2121909
فؤاد ابرهيم مراد
RR160368055LB
2424277
بترولني ش.م.م.
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 11

