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األربعاء  22تشرين الثاني  2017العدد 3331

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
ّ
الحي الذي ال يموت
سبحان
يــا ّأي ـت ـهــا الـنـفــس املـطـمـئـنــة ارجـعــي
ّ
مرضية فادخلي في
إلى ربك راضية
عـبــادي وادخـلــي جنتي (ص ــدق الله
العظيم)
آل سليمان ،آل أيوب وآل يعقوب
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن األسـ ــى
واللوعة فقيدهم الغالي املرحوم
حسن علي سليمان (أبو باسم)

زوج ـتــه :املــرحــومــة زيـنــب فضل الله
يعقوب سليمان
إخ ــوت ــه :امل ــرح ــوم ــة ن ــور ال ـص ـبــاح –
محمد – الدكتور عبدالله – املهندس
سليمان – نور املالح – نزار وفاطمة
أوالده :ال ــدك ـت ــورة ن ـض ــال سـلـيـمــان
ذي ــاب – الــدك ـتــور بــاســم – املهندس
أس ــام ــة – امل ـه ـنــدس الــدك ـتــور عـلــي ـ
امل ــرح ــوم ــة ال ــدكـ ـت ــورة م ــي سـلـيـمــان
قاسم – وضاح – مالك وفادي
أصـ ـه ــرت ــه :امل ـه ـن ــدس ال ــدكـ ـت ــور نـمــر
ذيـ ـ ــاب – ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد ق ــاس ــم –
السيد محمد علي أي ــوب واملــرحــوم
كمال يونس
توفاه الله سبحانه وتعالى صباح
يوم االثنني  20تشرين الثاني 2017
املوافق له  2ربيع األول  1439ه ــ.
س ـي ـص ـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
وي ـ ـ ـ ــوارى فـ ــي ال ـ ـثـ ــرى ع ـن ــد ال ـس ــاعــة
ال ـ ــواح ـ ــدة بـ ـع ــد ص ـ ــاة الـ ـظـ ـه ــر فــي
جـبــانــة بـلــدتــه ح ــوال ال ـيــوم األرب ـعــاء
2017/11/22
(االنطالق من أمام امللعب البلدي في
صيدا عند الساعة التاسعة صباحًا،
األربعاء )2017/11/22
ّاليوم ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسفون:
آل سليمان – آل يعقوب – آل أيــوب
– الحزب الشيوعي اللبناني وعموم
أهالي بلدة حوال
ـ ـ ـ ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـفـقـيــد
فـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــدتـ ــه حـ ـ ـ ــوال مـ ـ ــن ال ـخ ـم ـي ــس
 2017/11/23ح ـت ــى ي ـ ــوم ال ـس ـبــت
2017/11/25
ـ ذكرى مرور أسبوع على وفاته عند
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ظهر
األحـ ــد  2017/11/26ف ــي حسينية
بلدته حوال
ـ ـ االثـنــن والـثــاثــاء  27و 28تشرين
ال ـث ــان ــي ف ــي مـ ـن ــزل ولـ ـ ــده امل ـه ـنــدس
الدكتور علي حسن سليمان في بلدة
الوردانية قرب الجامعة اإلسالمية
ـ ـ ـ ـ ي ـ ـقـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن روح ـ ــه
ال ـطــاهــرة ي ــوم األربـ ـع ــاء  29تشرين
ال ـث ــان ــي ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة
وال ـن ـص ــف ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
مقابل شركة خطيب وعلمي
ـ ـ الـجـمـعــة  2017/12/1مــن الـســاعــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـت ــى الـ ـخ ــامـ ـس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء
ف ــي م ـن ـتــدى صـ ــور ال ـث ـق ــاف ــي ،مـفــرق
اس ـتــراحــة ص ــور الـسـيــاحـيــة ،بناية
العجمي.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إل ـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـع ــال ــى
فقيدتنا الغالية
وفاء فريد مطر
والدها املرحوم القاضي فريد مطر
والدتها املرحومة يسرى صفا
أش ـقــاؤهــا امل ـحــامــي مـحـمــد ،زوجـتــه
ميادة كنج وعائلتهما
املـ ـح ــام ــي رابـ ـ ـ ـ ــح ،زوجـ ـ ـت ـ ــه ش ـيــريــن
جوخدار وعائلتهما
املـ ـهـ ـن ــدس رب ـ ـيـ ــع ،زوج ـ ـتـ ــه ك ــاث ــري ــن
سكواير وعائلتهما
ش ـق ـي ـق ـت ـهــا رفـ ـ ـ ــاه ،زوج ـ ــة امل ـه ـن ــدس
رياض مرتضى وعائلتهما
ّ
ُصـ ـ ــلـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى جـ ـثـ ـم ــانـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــر
وووري ـ ـ ـ ــت ال ـ ـثـ ــرى ي ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 20
ت ـشــريــن ال ـثــانــي ع ـنــد ص ــاة الـظـهــر
ف ــي م ـق ـب ــرة روض ـ ــة ال ـش ـه ـيــديــن فــي
الطيونة.
تقبل التعازي اليوم األربعاء في 22
منه مــن الساعة الثالثة بعد الظهر
ً
مساء ،وذلك
ولغاية الساعة السابعة
فــي فندق البريستول – شــارع مــدام
كوري – فردان.
إنتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
فيكتوريا طنوس خليل
أرملة املرحوم دياب سليم بستاني
أوالدها  :الدكتور جان زوجته وفاء
خيرالله وأوالدهما وعائالتهم
ّ
املقدم ّ
الطيار املتقاعد أنطوان زوجته
ليلى زخور وأوالدهما وعائالتهم
ج ـ ـ ـ ـ ــورج زوجـ ـ ـت ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــاري م ـس ـع ــود
وولدهما
بناتها  :تريز زوجة الخوري وديع
مبارك وأوالدهما وعائالتهم
ريتا وأوالدها وعائالتهم
ماري كلير وولدها
تقبل التعازي اليوم األربعاء  22منه
في صالون كنيسة سيدة الخالص
_ عني الريحانه إعتبارًا من الساعة
الـثــانـيــة بـعــد الـظـهــر حـتــى السابعة
ً
مساء.
ّ
الحي الذي ال يموت
سبحان
يــا ّأي ـت ـهــا الـنـفــس املـطـمـئـنــة ارجـعــي
ّ
مرضية فادخلي في
إلى ربك راضية
عـبــادي وادخـلــي جنتي (ص ــدق الله
العظيم)
آل سليمان ،آل أيوب وآل يعقوب
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن األسـ ــى
واللوعة فقيدهم الغالي الذي انتقل
برحمته تعالى املرحوم
حسن علي سليمان (أبو باسم)
زوج ـتــه :املــرحــومــة زيـنــب فضل الله
يعقوب سليمان
إخ ــوت ــه :امل ــرح ــوم ــة ن ــور ال ـص ـبــاح –
محمد – الدكتور عبدالله – املهندس
سليمان – نور املالح – نزار وفاطمة
أوالده :ال ــدك ـت ــورة ن ـض ــال سـلـيـمــان
ذي ــاب – الــدك ـتــور بــاســم – املهندس
أس ــام ــة – امل ـه ـنــدس الــدك ـتــور عـلــي ـ
امل ــرح ــوم ــة ال ــدكـ ـت ــورة م ــي سـلـيـمــان
قاسم – وضاح – مالك وفادي.
أصـ ـه ــرت ــه :امل ـه ـن ــدس ال ــدكـ ـت ــور نـمــر
ذيـ ـ ــاب – ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد ق ــاس ــم –
السيد محمد علي أي ــوب واملــرحــوم
كمال يونس
س ـي ـص ـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
وي ـ ـ ـ ــوارى فـ ــي ال ـ ـثـ ــرى ع ـن ــد ال ـس ــاعــة
ال ـ ــواح ـ ــدة بـ ـع ــد ص ـ ــاة الـ ـظـ ـه ــر فــي
جـبــانــة بـلــدتــه ح ــوال ال ـيــوم األرب ـعــاء
2017/11/22
االنطالق من أمام امللعب البلدي في
صيدا عند الساعة التاسعة صباحًا،
اليوم األربعاء ()2017/11/22
اآلسفون :آل سليمان – آل يعقوب –
آل أيوب – الحزب الشيوعي اللبناني
وعموم أهالي بلدة حوال.

يا أيتها النفس املطمئنة
ارجـ ـع ــي إلـ ــى ربـ ــك راضـ ـي ــة مــرضـيــة
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
علي شكري حماصني
والدته املرحومة إنعام عويني
زوجته هدى حسن فرغل الجاك
أشقاؤه :الحاج سمير ،الحاج أسامة
واملرحومون محمود ،عدنان وطالل
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ح ـس ــن زوج ـ ـ ــة امل ــرح ــوم
ال ــوزي ــر مـحـمــد غ ــزي ــري واملــرحــومــة
ه ــدى زوج ــة امل ــرح ــوم مـحـيــي الــديــن
شهاب وهناء زوجة القاضي وعضو
املجلس الدستوري عفيف مقدم
أش ـقــاء زوج ـتــه أحـمــد زوج ـتــه مزين
الخليل
محمود زوجـتــه جمانة عبيد ،هبة
زوجة املهندس نبيل محمد غزيري
وهادية
ِّ
ُص ــل ــي ع ـلــى ج ـث ـمــانــه ال ـط ــاه ــر يــوم
االثـ ـن ــن  2017/11/20ف ــي مسجد
الـخــاشـقـجــي .تـقـبــل ال ـت ـعــازي الـيــوم
األربعاء  22الجاري ،في قاعة شهاب
غـ ــاردن ال ــوردي ــة ،بـنــايــة ش ـهــاب ،من
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـب ــاح ــا حـتــى
الـســاعــة الـســادســة م ـسـ ً
ـاء ،وي ــوم غد
الخميس  23منه في البقاع ،تعنايل،
دار ح ـم ــاص ـن ــي ،قـ ــرب م ـع ـمــل دالل،
مــن الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا حتى
ً
مساء.
السادسة
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ــدره آل:
حماصني ،العويني ،الجاك ،غزيري،
شهاب ،مقدم وأنسباؤهم.

أوالد ال ـ ـ ـف ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــدة :جـ ـ ـ ـ ــان وك ـ ــات ـ ــي
بوغوصيان
أوالد ج ــان بــوغــوصـيــان :روبـيــرتــو،
رالف ورونالد
م ـي ــري ب ــوغ ــوص ـي ــان زوج ـ ــة ال ــوزي ــر
السابق غسان سالمة وأوالدها:
هال ليا ،ملى
ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان بـ ــوغـ ــوص ـ ـيـ ــان زوج ـ ــة
نصري شامي وأوالدها:
أنطوني ،أندريه
ألـبـيــر بــوغــوصـيــان زوج ـتــه مشغان
ازماياش وأوالده:
داليا ،نقوال
أوالد شقيقتها املــرحــومــة أوكتافي
أرملة جوزف طمبرجي وعائالتهم
أوالد ش ـق ـي ـق ـه ــا املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ج ـ ــوزف
أسيون وعائالتهم
أوالد شقيقتها املرحومة أورطانس
أرملة رازق عقاد وعائالتهم
وعموم عائالت بوغوصيان ،أسيون،
سالمه ،شامي ،ازمــايــاش ،عبجيان،
مــرشــا ،ص ــواي ــا ،فــرج ـيــان ،شـمـنــدي،
كـ ـل ــوكـ ـسـ ـم ــان ،دي م ـ ــونـ ـ ـف ـ ــران ،دي
سادلير ،خير ،فلغاس وأنسباؤهم
ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر ي ـن ـعــون إلـيـكــم
بمزيد من الحزن واألســى فقيدتهم
املرحومة
جانيت أسيون
أرملة املرحوم روبير بوغوصيان
امل ـن ـت ـق ـلــة إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
الواقع فيه  18تشرين الثاني
السبت
ً
 2017متممة واجباتها الدينية.
تقبل التعازي اليوم األربعاء  22في
صالون كاتدرائية مار غريغوريوس
امل ـ ـ ـنـ ـ ــور والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ال ـ ـن ـ ـبـ ــي لـ ــأرمـ ــن
ً
الكاثوليك ،ساحة الدباس
ابتداء من
الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية
ً
مساء.
الساعة السابعة
الـ ــرجـ ــاء إبـ ـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان عــن رغبتها فــي اجــراء
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض لـلـتـخـلــص م ــن ال ـت ـلــوث
ب ــامل ــواد ال ـن ـف ـط ـيــة ف ــي االق ـن ـي ــة وفـ ــي بعض
املواقع في معمل الذوق الحراري.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور أعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان -
أمانة السر -الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان -طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /50.000/ل.ل.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان  -طريق النهر -الطابق " - "12املبنى
املركزي.
علمًا ان اخر موعد لتقديم العروض هو نهار
الجمعة الواقع في  2017/12/29عند نهاية
الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/11/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2328
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان بـ ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
العروض لتنفيذ اعمال نقل محوالت القدرة
فــي محطات التحويل الرئيسية ،موضوع
اس ـتــدراج ال ـعــروض رقــم ث4د 8705/تاريخ
 2017/8/19قــد م ــددت لـغــايــة ي ــوم الجمعة
 2017/12/22عند نهاية الدوام الرسمي.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور أعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان -
أمانة السر -الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان -طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /50.000/ل.ل.
ّ
علمًا ب ــان ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
املوردين ال تزال سارية املفعول ومن املمكن
فــي مـطـلــق االحـ ــوال تـقــديــم ع ــروض جــديــدة
افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان  -طريق النهر -الطابق " - "12املبنى
املركزي.
بيروت في 2017/11/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2314
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض
العائد لشراء وتركيب طابات تحذير لزوم
خـطــوط الـتــوتــر الـعــالــي ،مــوضــوع اسـتــدراج

العروض رقم ث4د 5871/تاريخ 2017/6/2
قد مــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/12/29
عند نهاية الدوام الرسمي.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور أعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان -
أمانة السر -الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان -طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  100.000ل.ل.
ّ
علمًا ب ــان ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
املوردين ال تزال سارية املفعول ومن املمكن
فــي مـطـلــق االحـ ــوال تـقــديــم ع ــروض جــديــدة
افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان  -طريق النهر -الطابق " - "12املبنى
املركزي.
بيروت في 2017/11/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2304
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل الـعـقــاري فــي ص ــور طلب
احمد سليمان عــزالــديــن بوكالته عــن هيثم
سـلـيـمــان اس ـمــاع ـيــل ملــوك ـلــه ك ــام ــل ابــراه ـيــم
بـ ـ ــدوي وع ـ ــن ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن ح ـب ـيــب س ــرور
ملــوكـلـيــه ع ــواض ــه وفــاط ـمــة وح ـس ـنــا وزك ـيــه
ورسـمـيــة عـبــد الـحـســن ب ــدوي وع ــن غسان
ح ـس ــن بـ ـ ــدوي مل ــورث ــه ح ـس ــن ع ـب ــد ال ـح ـســن
بدوي سندات تمليك بدل ضائع العقار 314
بتوليه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/156
برئاسة القاضي روال شمعون
طــالــب الـتـنـفـيــذ :حـســن فـ ــؤاد رع ــد /بــوكــالــة
املحامية فاطمة زهوه
املنفذ عليه :حسني محمود مستراح
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :إقـ ــرار مـنـظــم ل ــدى كــاتــب
العدل بقيمة  26500د.أ .عدا اللواحق
تاريخ قرار الحجز2016/5/10 :
تاريخ محضر الوصف2016/9/5 :
تاريخ تسجيله على الصحيفة2016/10/14 :
تاريخ وضع دفتر الشروط2016/11/7 :
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار امل ـ ـ ـطـ ـ ــروح :الـ ـقـ ـس ــم K-15-1891
الـعـمــروسـيــه وه ــو ع ـبــارة عــن شـقــه سكنية
تـقــع فــي مـنـطـقــة الـعـمــروسـيــه الـعـقــاريــه في
ال ـشــارع املسمى ش ــارع املستقبل/االجنحة

بريوت يف 2017/11/20

نقابة الصحافة اللبنانية		
بيان
من نقابة الصحافة اللبنانية
إىل ماليك املطبوعات الصحافية
صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية البيان التايل:
ملا كانت الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية مدعوة لالجتامع
يف شهر كانون األول يف دورتها االنتخابية وفقاً ألحكام قانون املطبوعات
والنظام الداخيل للنقابة.
وباالستناد إىل املادة  79من قانون املطبوعات التي تنص عىل أن يكون
ممثل املطبوعة يف الجمعيات العمومية مسجالً يف الجدول النقايب
للصحافة ويكون متثيله للمطبوعة إما بصفة صحايف مالك أو بصفة مدير
مسؤول أو صحايف رئيس تحرير أو مدير تجاري.
وباالستناد إىل املادة  22من قانون صندوق ضامن أصحاب الصحف
الصحافيني التي تنص عىل وجوب تسديد االشرتاكات السنوية
للمطبوعات وعىل حرمان كل مطبوعة متخلفة عن ذلك من مامرسة
حقوقها النقابية كافة.
لذلك ،تدعو نقابة الصحافة الزمالء الكرام أصحاب املطبوعات السياسية
وغري السياسية إىل:
 .1اإلرساع يف تسديد اشرتاكات مطبوعاتهم.
 .2إبالغ النقابة مبوجب كتاب موقَّع من مالك املطبوعة الصحافية قبل
نهاية ترشين الثاين باسم وصفة الصحايف الذي سيمثل مطبوعته يف
اجتامعات الجمعية العمومية ضمن مهلة ال تتعدى نهاية شهر ترشين
الثاين .2017
مع اإلشارة إىل أن كل مطبوعة ال ترسل الكتاب املطلوب سيكون ممثلها
يف الجول النقايب هو املدير املسؤول املسجل اسمه يف وزارة اإلعالم ونقابة
الصحافة ،علامً بأن قانون املطبوعات ،وال سيام املادة  35منه يفرض
وجود مدير مسؤول لكل مطبوعة.
نقيب الصحافة اللبنانية
عوين الكعيك

