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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
ي ــا أي ـت ـهــا ال ـن ـفــس املـطـمـئـنــة ارج ـعــي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
عبادي وادخلي جنتي
انتقلت إلى رحمته تعالى
الحاجة
سلمى علي ّ
صباح
وال ــدتـ ـه ــا الـ ـح ــاج ــة رس ـم ـي ــة مـحـمــد
سعيد نحله
أرم ـل ــة ال ـح ــاج امل ــرح ــوم مـحـمــد علي
توفيق فقيه
أوالدهـ ـ ـ ـ ــا :املـ ـهـ ـن ــدس رفـ ـي ــق زوج ـت ــه
الحاجة سميرة خضرا
املرحوم ماجد زوجته دنيا ّ
صباح
األستاذ شوكت زوجته ليلى كالو
ابنتاها :ماجدة زوجها روبرت لستر
لينا زوجها غسان شهاب
أشقاؤها املرحوم حسني،
املرحوم محمد علي
النائب والوزير السابق أنور
املرحوم طلعت
شقيقاتها :املرحومة هند ،املرحومة
الـحــاجــة لـيـلــى ،واملــرحــومــة الـحــاجــة
وطفه
ينقل جثمانها الـطــاهــر إلــى مسقط
رأسـهــا النبطية حيث ي ــوارى الثرى
عـنــد ص ــاة ظـهــر غــد األرب ـع ــاء األول
من تشرين الثاني 2017
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
مـنــزل شقيقها الــوزيــر السابق أنــور
ّ
الصباح في الرويس ،النبطية
وف ـ ـ ــردان Dunes ،وي ــوم ــي الـخـمـيــس
والجمعة  2و 3الـجــاري مــن الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى ال ـســاب ـعــة
ً
مساء في مركز الدون ،بيروت.
اآلسـ ـف ــون :آل ص ـب ــاح ،ف ـق ـيــه ،نـحـلــه،
خضرا ،كالو ،ليستر ،شهاب ،علوية،
رضــا ،ميرزا ،األسعد ،وعموم أهالي
النبطية

بسم الله الرحمن الرحيم
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
إنتقلت إلــى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة
الحاجة جميلة عبدالله رحال
أرم ـلــة امل ــرح ــوم ال ـحــاج الـعـبــد أحـمــد
رحال
أوالدها :حسن ـ علي ـ محمد ـ جمال
شقيقها :املرحوم عبدالله
أص ـهــرت ـهــا :ال ـح ــاج م ـع ــروف رحـ ــال ـ
املرحوم الحاج وفيق طفيلي ـ السيد
علي الحسيني ـ الحاج حسن حمود ـ
الشيخ مصطفى فنيش ـ الحاج اكرم
سعد
ستقبل التعازي عن روحها الطاهرة
نهار الثالثاء الواقع فيه 31ـ 10ـ 2017
مــن الـســاعــة الـثــالـثــة ب .ظ ( )3حتى
ً
مساء
الساعة الخامسة ()5
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي فـ ـ ــي ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء (نساء ورجال).
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
الــراضــون بـقـضــاء ال ـلــه :آل رح ــال ،آل
طفيلي ،آل الحسيني ،آل حـمــود ،آل
فنيش ،آل سعد ،وعموم أهالي بلدة
بستيات

نتائج اللوتو اللبناني
29 33 20 15 14 9 1
جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني
لــإصــدار الــرقــم  ،1557وج ــاءت النتيجة
على الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة33 - 20 - 15 - 14 - 9 - 1 :
الرقم اإلضافي29 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 285,491,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:88,676,835
 عدد الشبكات الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة88,676,835 :

إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ع ــن إجـ ـ ــراء ت ـلــزيــم بـطــريـقــة
استدراج عروض على اساس تنزيل مئوي
ع ـل ــى اسـ ـع ــار اإلدارة حـ ــده األقـ ـص ــى %20
عـ ـش ــرون ب ــامل ـئ ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــروع اش ـغ ــال
تأهيل خط جر مياه نبع البرغش إلى بلدة
القمامني ـ قضاء املنية الضنية.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2017/11/28
ف ـع ـلــى امل ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ف ــي ال ــدرج ــة
الــراب ـعــة ح ـص ـرًا لـتـنـفـيــذ صـفـقــات األش ـغــال
املائية املسجلني الــذيــن ال يوجد بعهدتهم
أكـ ـث ــر مـ ــن أرب ـ ـ ــع ص ـف ـق ــات م ــائ ـي ــة لـ ــم يـجــر
استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني باالشتراك
بهذا التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــر م ــن آخ ـ ــر ي ـ ــوم ع ـم ــل يـسـبــق
الـيــوم املـحــدد لجلسة فــض الـعــروض ـ وفق
نصوص دفتر الشروط الخاص الذي يمكن
اإلطالع والحصول عليه في املديرية العامة
ل ـل ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في  27تشرين األول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 2114

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 128,568,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة16,071 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املـ ـب ــال ــغ املـ ـت ــراكـ ـم ــة ل ـل ـم ــرت ـب ــة األول ـ ــىواملـنـقــولــة للسحب املـقـبــل412,217,434 :
ل.ل.
 املـ ـب ــال ــغ املـ ـت ــراكـ ـم ــة ل ـل ـم ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــةواملنقولة للسحب املقبل

إعالن
عن مناقصة عمومية
يعلن املركز التربوي للبحوث واإلنماء عن
رغبته في إجــراء مناقصة عمومية بطريقة
الظرف املختوم لتلزيم شــراء وتركيب آالت
ت ـصــويــر م ـس ـت ـنــدات لـ ــزوم امل ــرك ــز ال ـتــربــوي
لـلـبـحــوث واإلنـ ـم ــاء وب ـع ــض دور املـعـلـمــن
واملعلمات ،وذلــك في تمام الساعة الحادية
ع ـش ــرة ص ـب ــاح ــا م ــن يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع
فـ ـي ــه  2017/12/5الـ ـط ــاب ــق األول .ق ــاع ــة
اإلجتماعات في املبنى الرئيسي للمركز في
املدينة املهنية ـ الدكوانة.
ي ـم ـك ــن لـ ـلـ ـش ــرك ــات واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ــراغـ ـب ــة
باإلشتراك في املناقصة الحصول على دفتر
الشروط من قلم املديرية اإلداريــة في املركز
خ ــال أوقـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي اع ـت ـبــارًا من
نشره في الجريدة الرسمية أي يوم الجمعة
الواقع فيه .2017/11/3
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد أو بــواس ـطــة الـبــريــد
املضمون إلى قلم املديرية اإلداريــة .الطابق
الثامن في املركز على العنوان التالي :املركز
التربوي للبحوث واإلنماء
املدينة املهنية ـ الدكوانة
ص.ب 55264
سن الفيل  .لبنان
وذلـ ــك خ ــال أوقـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ،على
أن تــرد ال ـعــروض خــال مهلة أقـصــاهــا قبل
ن ـهــايــة دوام آخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل ي ـس ـبــق ال ـيــوم
امل ـح ــدد إلج ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة أي ي ــوم االث ـنــن
الواقع فيه .2017/12/4
 24تشرين األول 2017
رئيسة املركز التربوي للبحوث واإلنماء
بالتكليف
الدكتورة ندى عويجان
التكليف 2107

جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 453
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة769 :
• يومية أربعة2036 :
• يومية خمسة23187 :

إعالن إعادة تلزيم مشروع إنشاء
خطوط صرف صحي في بلدة كفرحتى في
قضاء صيدا
الـســاعــة الـتــاسـعــة مــن ي ــوم الـجـمـعــة الــواقــع
ف ـيــه ال ــراب ــع وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر تـشــريــن
الثاني  ،2017تجري إدارة املناقصات ـ في
مــركــزهــا الـكــائــن فــي بناية بيضون ـ شــارع

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 48,276,630ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 51 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة946,601 :ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة:
 48,276,630ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,146 :شبكة. الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة42,126 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

نتائج زيد

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب زي ــد رق ــم 1557
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح56175 :
 قيمة الجوائز اإلجمالية45,238,743 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة45,238,743 :

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6175 :
 -الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.175 :
 -الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.45 :

 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب املـ ـقـ ـب ــل:
 25,000,000ل.ل.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن قضائي
صــادر عــن محكمة األح ــوال الشخصية في
طرابلس
غرفة القاضي فاطمة املاجد
رقم أساس 2017/11
بتاريخ 2017/1/17تقدم املستدعي الدكتور
عـبــد الحميد دي ــب الـقـطــب بــاسـتــدعــاء أمــام
ه ــذه املـحـكـمــة ط ـلــب بـمــوجـبــه إعـ ــان وف ــاة
املــرحــوم محمد ديــب القصب وحـصــر إرثــه
ب ــزوج ـت ــه ب ـهـي ـجــة شــرم ـنــد امل ـت ــوف ــاة ب ـعــده
بـتــاريــخ  2006/6/21وبـ ــأوالده الحاصلني
مـنـهــا وهـ ــم :أف ـت ـخــار وأي ـم ــان ورشـ ــا ودي ــب
وســون ـيــا وعـبـيــر وه ـن ــادي ورب ـيــع ومـيــرنــا
محمد ديب القطب وكذلك بوالدته املرحومة
أفـ ـتـ ـخ ــار ال ـ ـفـ ــوال املـ ـت ــوف ــاة بـ ـع ــده ب ـت ــاري ــخ
 2006/6/13وال وارث له سواهم .فلكل ذي
مصلحة يريد اإلعتراض تقديم مالحظاته
الـخـطـيــة خ ــال املـهـلــة الـقــانــونـيــة الـتــي تلي
مهلة النشر واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبدالخالق

نتائج يومية

ب ــوردو ـ الـصـنــايــع ـ ب ـيــروت لـحـســاب وزارة
ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه ـ املــديــريــة ال ـعــامــة لـلـمــوارد
املائية والكهربائية ـ مناقصة إعــادة تلزيم
م ـش ــروع إن ـش ــاء خ ـطــوط ص ــرف صـحــي في
بلدة كفرحتى في قضاء صيدا.
ـ الـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط أرب ـعــة مــايــن ليرة
لبنانية.
ـ طريقة التلزيم :تلزيم مئوي.
ـ العارضون املقبولون :املتعهدون املصنفون
فــي ال ــدرج ــة الـثــانـيــة فـقــط لتنفيذ صفقات
االشـ ـغ ــال املــائ ـيــة امل ـس ـج ـلــون وف ـقــا ألح ـكــام
املـ ــرسـ ــوم رقـ ــم  3688ت ــاري ــخ 1966/1/25
وتعديالته.
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االطـ ــاع والـحـصــول
ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة الـ ــديـ ــوان ف ــي املــديــريــة
العامة للموارد املائية والكهربائية .يجب
ان تصل العروض الى ادارة املناقصات قبل
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر ي ــوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2106
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خـطــوط صــرف صحي فــي بـلــدة كفرتبنيت
في قضاء النبطية
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع فيه
األول مــن شـهــر كــانــون األول  2017تجري
إدارة املـنــاقـصــات ـ فــي مــركــزهــا الـكــائــن في
بـنــايــة بـيـضــون ـ ش ــارع بـ ــوردو ـ الـصـنــايــع
ـ بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارة ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه ـ
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ م ـنــاق ـصــة ت ـلــزيــم م ـش ــروع إن ـش ــاء خـطــوط
صرف صحي في بلدة كفرتبنيت في قضاء
النبطية.
ـ التأمني املؤقت :فقط ثالثة عشر مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي
ـ العارضون املقبولون :املتعهدون املصنفون
في الدرجة األولى لتنفيذ صفقات األشغال
املائية املسجلون وفقًا ألحكام املرسوم رقم
 3688تاريخ  1966/1/25وتعديالته.
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن اإلط ـ ــاع وال ـح ـصــول
ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة الـ ــديـ ــوان ف ــي املــديــريــة
العامة للموارد املائية والكهربائية.
يجب أن تصل العروض إلى إدارة املناقصات
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2103
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خ ـط ــوط صـ ــرف ص ـح ــي ف ــي ب ـل ــدة كــوثــريــة
السياد في قضاء صيدا
ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن يـ ــوم اإلث ـنــن
ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـســابــع وال ـع ـش ــرون م ــن شهر
تشرين الثاني  2017تجري إدارة املناقصات
ـ ف ــي مــركــزهــا ال ـكــائــن ف ــي ب ـنــايــة ب ـي ـضــون ـ
شــارع ب ــوردو ـ الصنايع ـ بـيــروت ،لحساب
وزارة ال ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ـ امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية ـ مناقصة تلزيم
م ـش ــروع إن ـش ــاء خ ـطــوط ص ــرف صـحــي في
بلدة كوثرية السياد في قضاء صيدا.
ـ ال ـت ــأم ــن املـ ــؤقـ ــت :ف ـق ــط خ ـم ـســة وث ــاث ــون
مليون ليرة لبنانية ال غير
ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي
ـ العارضون املقبولون :املتعهدون املصنفون
ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ف ـقــط لـتـنـفـيــذ صـفـقــات
األشـ ـغ ــال املــائ ـيــة امل ـس ـج ـلــون وف ـق ــا ألح ـكــام
املـ ــرسـ ــوم رقـ ــم  3688ت ــاري ــخ 1966/1/25
وتعديالته وشروط إضافية.
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن اإلط ـ ــاع وال ـح ـصــول
ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة الـ ــديـ ــوان ف ــي املــديــريــة
العامة للموارد املائية والكهربائية.
يجب أن تصل العروض إلى إدارة املناقصات
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2101
إعالن تبليغ قضائي
قـ ــررت ال ـغــرفــة ال ـثــان ـيــة ملـحـكـمــة اسـتـئـنــاف
البقاع املدنية في زحلة بتاريخ 2016/12/8
وبـتــاريــخ  2017/6/22اعتبار ورث ــة محمد
حسني فليحان وماريا داوود نهرا وبعض
ورث ــة يــوســف ن ـهــرا وه ــم :دي ــزي ــره وروب ـيــر
ودانـ ـ ـ ــي وغـ ــابـ ــي مـ ــن عـ ــن زب ـ ــده مـجـهــولــي
اإلقامة وإبالغهم بواسطة النشر أوراق هذه
الدعوى أساس رقم  .2017/395والتي يطلب

فيها املستأنف املحامي الـيــاس فــرج فسخ
الحكم الـصــادر عــن القاضي املنفرد املدني
ال ـع ـقــاري ف ــي صـغـبــن ت ــاري ــخ 2016/6/29
بموضوع توسيع الطريق.
فيقتضي حـضــوركــم ب ــال ــذات أو مــن ينوب
عـنـكــم ق ــان ــون ــا إلـ ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة امل ــذك ــورة
لتبلغ أوراق الــدعــوى خ ــال مهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر في الجريدة وتعليق
نسخة عنها على لوحة اإلعالنات في إيوان
املحكمة وعليكم اتـخــاذ مقامًا مختارًا لكم
ض ـمــن ن ـط ــاق امل ـح ـك ـمــة ،وإال س ـي ـصــار إلــى
إبــاغـكــم هــذه األوراق بــواسـطــة رئـيــس قلم
املحكمة ووفقًا للقانون.
رئيس القلم
علي أبو شاهني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب جــرجــس سـلـيــم ع ـســاف بــوكــالـتــه عن
ج ـ ــان ط ــانـ ـي ــوس ش ـ ـ ــداد ب ـص ـف ـتــه م ـش ـتــري
ش ـهــادات قـيــد ب ــدل ضــائــع للبائعة سليمه
يوسف شــداد الـعـقــارات  183و  210و1075
جزين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب مـحـمــد أح ـمــد قـنــديــل ملــوكـلــه رض ــوان
حـســن ال ـجــردلــي سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
العقار  1268الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت أحالم خليل الحج بصفتها مشترية
شهادة قيد بدل ضائع للبائعة تانيا قزحيا
مدلج العقار  422/10لبعا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ندى سعد الدين الفضل سند تمليك
بدل ضائع للقسم  4من العقار  587عبرا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب ج ـ ــورج ح ـنــا أن ـ ـ ـ ــدراوس مل ــورث ــه حـنــا
طانيوس أندراوس سند تمليك بدل ضائع
 76عني الدلب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب محمد عـبــدالـلــه جـمــال ملــوكـلــه ريــاض
إب ــراهـ ـي ــم ق ــاس ــم ح ـم ــود س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع  2276الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب سليم يوسف نصر بوكالته عن شادي
وج ـ ــوزاف سـلـيــم نـصــر بصفتهم مشترين
شـ ـه ــادة ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـبــائــع يــوســف
سليمان خليل العقارين  693و 945العيشية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
طلب املستدعي حسن منصور وكيله السيد
بــال الــزيــن تصحيح إســم املــرحــوم يوسف
ً
علي ذيب بدال من يوسف علي مظلوم على
العقار /448منطقة شحور العقارية.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ق ــرر الـقــاضــي ال ـع ـقــاري فــي الـجـنــوب إع ــادة
تكوين الصحيفة املؤقتة العائدة للعقار رقم
 15كفرشالل بــالـصــورة القضائية وتعيني

