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الجمعة  11أيلول  2020العدد 4145

الجمعة  11أيلول  2020العدد 4145

إعالنات

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

نتائج اللوتو اللبناني
8 39 30 23 20 3 1
جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1839وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة39 - 30 - 23 - 20 - 3 - 1 :
الرقم اإلضافي8 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ قيمة الجوائز اإلجمالية :ال شيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مطابقة مع
الرقم اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 161,771,028ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة161,771,028 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية 38,187,360 :ل.ل. عدد الشبكات الرابحة 18 :شبكة ق ـي ـمــة الـ ـج ــائ ــزة اإلف ـ ــرادي ـ ــة ل ـك ــل ش ـب ـكــة: 2,221,520ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 38,187,360ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 680 :شبكة. ق ـي ـمــة الـ ـج ــائ ــزة اإلف ـ ــرادي ـ ــة ل ـك ــل ش ـب ـكــة: 56,158ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 86,120,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 10,765 :شبكات. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1,143,777,700 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1839
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح70580 :
¶ الجائزة األولى 26,141,091 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة :ورقة واحدةقيمة الجائزة اإلفرادية 26,141,091 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0580 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.580 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000:ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .80
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 1061
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة998 :
• يومية أربعة8731 :
• يومية خمسة74529 :

إعالنات
◄ وفيات ►
إنا لله وإنا إليه َراجعون
بـمــزيــد م ــن األس ــف نـنـعــي الـيـكــم وف ــاة
فقيدنا الغالي
الدكتور مصطفى موسى نعمة
(استاذ متقاعد في الجامعة اللبنانية)
ال ــذي وافـتــه املـنـيــة فــي بــاريــس صباح
يوم األربعاء في 2020-9-9
والدته :املرحومة مريم حسن قبيسي
زوجته :إليان مون مارتان
أوالده :سـلـيــم زوج ـت ــه ف ــران ــس ،أدل ــن
زوجـ ـه ــا م ـح ـمــد دقـ ـي ــق ،ل ـی ـلــی زوج ـهــا
بيار.
أش ـ ـقـ ــاؤه :امل ــرح ــوم ــون ح ـس ــن ،أح ـمــد،
ال ـح ــاج مـحـمــد ،ابــراه ـيــم نـعـمــة وعـلــي
أمني حرقوص
شقيقاته :الحاجة وفيقة واملرحومات
الحاجة زینب ،الحاجة فهيمة ،الحاجة
وهيبة ،الحاجة شفيقة
أصـهــرتــه :املــرحــومــون حـســن قبيسي،
ال ـح ــاج ابــراه ـيــم ص ـفــا ،ال ـح ــاج حسنی
مهنا ،الحاج أحمد مهنا.
سيتم الدفن في باریس.
لكم من بعده طول البقاء
للتعزية عبر البريد االلكتروني
اب ـن ــه س ـل ـیــم (م ــراس ـل ـت ــه ف ـق ــط بــالـلـغــة
االجنبية):
salim_nehme@yahoo.fr
إبنته ادلنيadmosaya@hotmail.fr :
إبنته ليلىL.nehme@orange.fr :
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ن ـع ـمــة ،ق ـب ـي ـســي ،ص ـفــا،
مهنا ،محمد ،حرقوص وعموم أهالي
زبدين واملصيطبة.

◄ إعالنات رسمية ►

◄ شكر على تعزية ►
ع ــائـ ـل ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـ ـي ـ ــاس ل ـط ــوف
صـلـيـبــا ،ال ــدك ـت ــور امل ـه ـنــدس نبيل
صـلـيـبــا ،امل ـه ـنــدس وس ــام صليبا،
الصحافي روميو صليبا وزوجته
األسـ ـت ــاذة زي ـنــة واك ـي ــم ،الــدك ـتــورة
صـ ـب ــاح ص ـل ـي ـب ــا ،الـ ـق ــاض ــي نـ ــوال
صـلـيـبــا وال ـب ــروف ـس ــورة الــدك ـتــورة
إلهام صليبا ،يشكرون جميع من
شــاركـهــم ال ـحــزن وامل ــواس ــاة بــوفــاة
والدهم
الياس لطوف صليبا
ل ــه ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن ب ـع ــده طــول
البقاء

وف ــق دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص لـتــأجـيــر
واس ـت ـث ـم ــار ب ـع ــض األراضـ ـ ـ ــي ال ـتــاب ـعــة
للمصلحة في منطقة كفرزبد العقارية
مل ــدة ســت س ـنــوات مــع إل ـتــزام املستأجر
بتنفيذ سياج ،تبلغ مساحتها 127دونم
تـقــريـبــا وت ـبــدأ امل ــزاي ــدة مــن ب ــدل الـطــرح
لإليجار السنوي األدنى للدونم الواحد
البالغة قيمته  //75.000//ل.ل( .خمسة
وس ـب ـع ــون ألـ ــف ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة) .يمكن
االط ـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـش ــروط واس ـتــام
نسخة عـنــه ضـمــن الـ ــدوام الــرسـمــي في
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشاره
ال ـ ـخـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط ،4مـقــابــل
دف ــع مبلغ  //50،000//ل.ل .نـقـدًا إلــى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
في القلم املركزي حتى ظهر يوم االثنني
 ،2020/10/05وتفض في جلسة علنية
الساعة العاشرة من اليوم التالي على
العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة/مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 882

إعالن عن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـ ــزاي ـ ــدة ع ـم ــوم ـي ــة ب ــالـ ـظ ــرف امل ـخ ـت ــوم
وف ــق دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص لـتــأجـيــر
واس ـت ـث ـم ــار ب ـع ــض األراضـ ـ ـ ــي ال ـتــاب ـعــة
للمصلحة فــي منطقة عنجر العقارية
مل ــدة ســت س ـنــوات مــع إل ـتــزام املستأجر
ب ـت ـن ـف ـيــذ سـ ـي ــاج ،ت ـب ـلــغ م ـســاح ـت ـهــا 85
دونـ ــم تـقــريـبــا وت ـب ــدأ امل ــزاي ــدة م ــن بــدل
الطرح لإليجار السنوي األدنــى للدونم
ال ــواح ــد ال ـبــال ـغــة قـيـمـتــه //50.000//
ل.ل( .خمسون ألف ليرة لبنانية) .يمكن
االط ـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـش ــروط واس ـتــام
نسخة عـنــه ضـمــن الـ ــدوام الــرسـمــي في
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشاره
ال ـ ـخـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط ،4مـقــابــل
دف ــع مبلغ  //50،000//ل.ل .نـقـدًا إلــى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
في القلم املركزي حتى ظهر يوم الثالثاء
 ،2020/10/06وتفض في جلسة علنية
الساعة العاشرة من اليوم التالي على
العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة/مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 883

إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
املتعلق بــإعــادة بـنــاء الـجــزء املنهار من
قناة جر املياه الى معمل بلوزا  2املائي
الـتــابــع لـلـقــاديـشــا ضـمــن وادي قنوبني

إعالن عن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـ ــزاي ـ ــدة ع ـم ــوم ـي ــة ب ــالـ ـظ ــرف امل ـخ ـت ــوم

استراحة
3543 sudoku
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أفقيا

 -1نجم غناء فرنسي مات صعقًا بالكهرباء –  -2مصيف سوري – محترم ومهيب
–  -3اإلسم األول لرئيسة وزراء هندية راحلة – اضطراب وانزعاج –  -4للتفسير –
خــوف وفــزع – عملة آسيوية –  -5حــرف نصب – إنسان –  -6دنــيء ورذيــل – مزج
األلوان ببعضها –  -7ريح ّ
طيبة – موسيقي أملاني ُشهير راحل – مقياس مساحة
–  -8جزيرة أندونيسية – بحيرة مالحة في فلسطني تعرف أيضًا ببحر الجليل – -9
ّ
ّ
بربري األصل فتح األندلس
عربي
للتأفف – من أعمال الشيطان – والدتك –  -10قائد
بإمرة موسى بن نصير

عموديًا
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مشاهير 3543
1

 -1الفونوغراف –  -2سمير يزبك –  -3مس – دار – أجر –  -4أهرام – خميس –  -5اليمن – ّ
رك – -6
أصرخ – ّ
أصم –  -7ال – أج – ّ
رسام –  -8ابولون – وس –  -9سوف – رمشايت –  -10دنيز بايكال

عموديًا

8

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

 -1اسماء األسد –  -2ملسه – صابون –  -3في – رار – وفي –  -4ورد الخال –  -5نيامي – جورب – -6
وزر – ما – نما – ّ -7
غب – خنصر – شي –  -8ركام – مسواك –  -9جير – آسيا –  -10فارس كرم – تل

4

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 -1ماركة سيارات – عاصمة عربية –  -2دولــة عربية – مدينة فلسطينية من أقدم
املــدن التاريخية –  -3من األلــوان – شامة في الوجه –  -4صــوت اإلنفجار – وضع
خلسة – يحرث األرض بالسكة – ّ -5
كسره – عكسها بواسطتي – إله –  -6نوع من
الطنافس –  -7رمى الشيء من فمه – بيت العصفور – صانع الخبز ْ–  -8من البقول
أوراقــه كبيرة وغليظة مرغوب في أكله – طائر وهمي كبير – قصف مدفعي – -9
هالكي ومصيبتي – كلبة روسية أصبحت عام  1957أول حيوان ُيطلق الى الفضاء
ويموت في الرحلة –  -10مدينة سورية في الجوالن

أفقيا

17

إعداد
نعوم
مسعود
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عالم أملاني متخصص في علم األحياء القديمة ( .)1952-1870قام ببناء
متحف فــي مــديـنــة ميونيخ ع ــرض فـيــه عـظــام الــدي ـنــاصــورات ُدم ــر خــال
الحرب العاملية الثانية
 = 1+10+9+2عاصمة إيطاليا ■  = 8+5+3+4مركز تجاري باألجنبية ■
 = 11+1+7+6رداء املسرح

حل الشبكة الماضية :رامي أبو صالح

(أش ـغــال الـهـنــدســة املــدن ـيــة) ،وذل ــك وفــق
املــواص ـفــات الـفـنـيــة وال ـش ــروط االداريـ ــة
امل ـحــددة فــي دفـتــر ال ـشــروط ال ــذي يمكن
ال ـح ـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه ل ـقــاء مبلغ
مئتا ألــف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
مــن دائـ ــرة ال ـش ــؤون املـشـتــركــة فــي مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صـبــاحــا و 12ظـهـرًا مــن كــل ي ــوم عمل
بإستثناء يوم الجمعة لغاية الساعة 11
ظهرًا.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
الــواقــع فيه  30أيـلــول  2020الـســاعــة 12
ظهرًا ضمنًا.
عن مدير القاديشا
رئيس املصلحة اإلدارية
ماريو شديد
التكليف 888
بالغ رقم8/2 :
ُ
تعلن وزارة اإلت ـصــاالت بأنها ستضع
قيد التحصيل إعتبارًا من 2020/09/15
الكشوفات التالية:
ك ـشــوفــات فــوات ـيــر ال ـهــاتــف ال ـثــابــت عن
شهر آب عام 2020
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة غير املسددة ،ولقد حددت مهلة
أق ـص ــاه ــا  2020/10/14ل ـت ـســديــد هــذه
الكشوفات.
وت ــذك ــر امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام بــال ـتــداب ـيــر
التالية:
في حال التخلف:
ُ
 - 1تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2020/10/15
ُ
 - 2تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2020/11/02وتـسـتــوفــى ال ـغــرامــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
ُ
 - 3تـلـغــى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
اإلش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2020/12/01
وي ـع ــاد وص ـلــه بـعــد تـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم إعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي.
ُ
 - 4تلغى اشتراكاتهم بـصــورة نهائية
ب ـع ــد مـ ـ ــرور ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى ت ــاري ــخ
اإلل ـ ـ ـغـ ـ ــاء امل ـ ــؤق ـ ــت اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ــاري ــخ
 2021/03/01وتستوفى غــرامــة قدرها
( )%2ش ـهــريــا وتـ ـح ــرر االرق ـ ـ ــام امل ـل ـغــاة
وتحصل املـتــأخــرات بالطرق القانونية
املعمول بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  45م ـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
-ُ 5يـ ـ ـح ـ ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إشـ ـ ـت ـ ــراك جـ ــديـ ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
ُ
مــاحـظــة :أ  -تـقـطــع خـطــوط املشتركني
امل ـت ـخ ـل ـف ــن ع ـ ــن دف ـ ـ ــع فـ ـ ــاتـ ـ ــورة ه ــات ــف
ش ـهــر ت ـم ــوز عـ ــام  2020ب ــات ـج ــاه واح ــد
«لالستقبال فـقــط»» اعـتـبــارًا مــن تاريخ
.2020/09/15
ب  -يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط املـ ـت ــأخ ــرات فــي
ص ـ ـنـ ــاديـ ــق امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة وفـ ــي
مصلحة الـشــؤون املالية  -مبنى وزارة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ،ش ـ ـ ـ ــارع ري ـ ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
 لــدى أي صـنــدوق مــن صناديق قبضالفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
 لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورةمقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
 مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.للفاتورة الــواحــدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الواحدة عبر االشتراك بخدمة
«جباية مــن الـعـنــوان» (لــاشـتــراك بهذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم /629629
 -01مقسم .)333
 مكاتب شركة ويسترن يونيون OMTبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
 مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة

الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االع ـ ـت ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
ال ـ ـسـ ــريـ ــع م ـ ــع مـ ـضـ ـم ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  - 2أيلول 2020
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
تكليف 890
نقابة املهندسني في طرابلس
دعوة الهيئة االنتخابية
ً
عمال باملواد  34 - 32 - 29 - 18من قانون
تنظيم مهنة الهندسة واملواد - 2 - 1( 5
 5 - 3و 2( 9 - )6و )3من النظام الداخلي
وامل ــادت ــن  4و 7م ــن ق ــان ــون ال ـص ـنــدوق
التقاعدي.
ً
وبناء لقرار املجلس بتأجيل االنتخابات
ن ـظ ـرًا ل ـل ـكــارثــة الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي أصــابــت
عــاصـمـتـنــا ب ـي ــروت وم ــا نـتــج عـنـهــا من
خسائر كبيرة وإحترامًا ألرواح الشهداء
ً
وبناء على
والجرحى ومنهم املهندسني،
الـحــالــة الصحية املـتــدهــورة واإلنـتـشــار
الكبير لــوبــاء ال ـكــورونــا ،تــدعــى الهيئة
العامة لعقد جلسة انتخابية النتخاب:
* النقيب
* ع ـ ـضـ ــو ملـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة عـ ـ ــن فـ ــرع
مهندسي الكهرباء االستشاريني
* ع ـ ـضـ ــو ملـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة عـ ـ ــن فـ ــرع
مهندسي امليكانيك االستشاريني
* عـضــويــن ملجلس الـنـقــابــة عــن الهيئة
العامة
 انتخاب عضو للجنة إدارة الصندوقالتقاعدي من أعضاء املجلس السابقني.
 انتخاب عضوين أصيلني وعضوينرديفني للمجلس التأديبي.
 انـتـخــاب ثــاثــة أعـضــاء للجنة مراقبةحسابات الصندوق التقاعدي.
تقدم الترشيحات ملركز النقيب ،أعضاء
املجلس املتممني ،لجنة إدارة الصندوق
الـتـقــاعــدي ،املجلس الـتــأديـبــي ومراقبة
ح ـس ــاب ــات الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـت ـق ــاع ــدي قـبــل
الساعة الرابعة بعد الظهر نهار الجمعة
ال ــواق ــع ف ــي  2020/9/4وتـعـتـبــر جميع
ال ـتــرش ـي ـحــات ال ـســاب ـقــة م ـق ـبــولــة م ــا لم
يـتـقــدم املــرشــح بـسـحــب طـلــب ترشيحه
لالنتخابات.
جلسة أولى :يوم األحد في 2020/9/20
جلسة ثانية :يوم األحد في 2020/9/27

ت ـف ـتــح ص ـن ــادي ــق االق ـ ـتـ ــراع م ــن ال ـســاعــة
الـ ـت ــاسـ ـع ــة صـ ـب ــاح ــا ول ـ ـغـ ــايـ ــة ال ـس ــاع ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة ب ـ ـع ـ ــد ال ـ ـظ ـ ـه ـ ــر .وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك
املهندسون الذين ســددوا كافة الرسوم
السنوية عن السنة املالية 2020/2019
قبل  28آب .2020
النقيب بسام زيادة
إعالن
محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية
ت ـقــدم ورث ــة امل ـف ـقــود م ـهــدي حـســن زيــن
العابدين املــوســوي بطلب إعــان وفاته
وعليه فمن لديه اعتراض أو معلومات
عنه يتقدم من هذه املحكمة خالل مهلة
شهر من تاريخ النشر إلبــداء اعتراضه
أو معلوماته.
2020/8/31
رئيس القلم
مايز زغيب
إعالن قضائي
ص ـ ـ ــادر عـ ــن حـ ـض ــرة الـ ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد
الجزائي في بيروت
الرئيسة نادين القاري
طالب التبليغ :بالل املصري
املطلوب إبالغه املدعى عليه :حسان عبد
الغني عرداتي والدته انتصاب مواليد
 ،1972لبناني سجل رقم /294السويقة
 طرابلس.تـنـبـئــك ب ــوج ــود تـبـلـيــغ يـخـتــص بحكم
قضائي صادر بحقك برقم 1055/2017
بـتــاريــخ  2019/2/21معلق على إيــوان
املحكمة.
بيروت في 2020/7/16
محكمة جزاء بيروت األولى
رئيسة القلم
سالم منصور
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب طــانــي بــولــس عنتر بــالــوكــالــة عن
مـ ـخ ــاي ــل يـ ــوسـ ــف ج ـب ـي ــر س ـ ـنـ ــدات ب ــدل
ضائع للعقارات  336و 549و 560مرح
كفرصغاب و 961و 1000و 1006و1008
و 1033و 1050و 1245و 1965و2427
و 2609و 2710كفرصغاب.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب محمد خضر النابوش باالصالة
عــن نفسه سـنــد ب ــدل ضــائــع مــن العقار
 138دير نبوح.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب ج ــوزي ــف ح ـنــا س ـع ــاده س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  589بيت منذر.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة

تعليق مهلة انعقاد الجمعية العمومية غري العادية

بنا ًء عىل القانون رقم  185تاريخ  19آب  2020الذي مدد
العمل بأحكام القانون رقم  2020/160الذي يشمل تعليق
املهل القانونية النعقاد الهيئات العامة العائدة للنفايات لغاية
 2020/12/31ضمناً.
وبنا ًء عىل املرسوم رقم  6929تاريخ  2020/9/3املتعلق بتمديد
إعالن حالة التعبئة العامة لغاية  2020/12/31ضمناً.
قرر مجلس النقابة تعليق مهلة إنعقاد الجمعية العمومية غري
العادية املنوي عقدها بتاريخ  2020/9/15واملنشورة يف العدد
رقم  4128تاريخ  2020/8/20إىل أجل يحدد الحقاً.
النقيب
					
أمني الرس
رسكيس صقر
			
حسان فتوين

أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ــب رودي جـ ـ ــورج الـ ــدقـ ــور بــوكــال ـتــه
عــن ايليا الـيــاس فــاح سند بــدل ضائع
بالعقار  /480/املقسم  4امليناء .13
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب توفيق محمد غندور ملوكله سمير
توفيق غـنــدور سند تمليك بــدل ضائع
للقسم  4من العقار  2721نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب فايز محمود جابر صالح ملورثه
محمود حسن صــالــح شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  1135كفرتبنيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عماد قاسم دحويش ملوكله محمد
مـحـمــد غــالــب عـجـمــي سـنــد تمليك بــدل
ضائع للقسم  8من العقار  2041نبطية
التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ع ـلــي اس ـع ــد رم ــان ــي بــوكــال ـتــه عن
ن ــاج ــي ش ــاه ــن اب ــو ح ـي ــدر ملــوك ـلــه علي
وائ ـ ــل اس ـع ــد غـ ـن ــدور شـ ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ضائع للعقار  984كفرتبنيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت ســوســن حـســن جــابــر بوكالتها
عن محمد احسان فران بصفته مشتري
مــن ايـفــا حـســن جــابــر سـنــد تمليك بــدل
ض ــائ ــع لـلـقـســم  19ب ـل ــوك  Aم ــن الـعـقــار
 3918نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ح ـب ـيــب اب ــراهـ ـي ــم بـ ـك ــري بـصـفـتــه
ال ـش ـخ ـص ـيــة س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
ل ـل ـق ـس ــم  48مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  654قـصـيـبــه
وملــوكـلـتــه فــاطـمــه عـبــد الــرضــا حـجــازي
شـ ـه ــادة ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 762
قصيبه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب غـ ــالـ ــب عـ ـل ــي فـ ـ ــوز ب ــوك ــالـ ـت ــه عــن
رنجس حسني شكر بصفتها من ورثة
كل من نــور الدين حسني شكر وحسني
نــور الــديــن شكر وزيـنــب احـمــد ابــو زيد
ش ـه ــادات قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 324
كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ابراهيم محمد قاووق بوكالته عن
احمد يوسف شميساني ملوكله يوسف
اح ـمــد شـمـيـســانــي وملــوك ـلــه ب ــال احـمــد
شميساني بصفته الــولــي الـجـبــري عن

سـ ــاره ب ــال شـمـيـســانــي س ـنــدي تمليك
بدل ضائع لالقسام  10و 11بلوك  Bمن
العقار  1377جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب نــاصــر حـســن بـهـجــة بــوكــالـتــه عن
رانـيــه حسن سيف الــديــن ملوكلها طالل
رض ـ ــا ح ـ ــرب ش ـ ـهـ ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
لـلـعـقــار  1266جـبـشـيــت وبــوكــال ـتــه عن
ج ــاد داوود مـقـلــد بــوكــال ـتــه ع ــن سـعــاد
سعيد حجيج ملورثتها فاطمة محمود
زيـ ــن شـ ـه ــادة ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 2820جـبـشـيــت وب ــوك ــال ـت ــه ع ــن محمد
حسن حسن أخضر ملورثته طرفه أحمد
اخـضــر شـهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار
 565جبشيت وبوكالته عن حسن خليل
ح ــرق ــوص ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن ف ــري ـح ــه نـعـمــه
فحص ملورثها عبد الحليم بــدر الدين
ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 1611
حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب ابــراه ـيــم مـحـمــود قبيسي ملــورثــه
محمود احمد قبيسي سند تمليك بدل
ضائع للعقار  1055انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب انيس محمد معلم شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1034عبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب شــريــف عبد الـعــزيــز ديــرانــي سند
تمليك بدل ضائع للعقار  400انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
ت ـبـ ّـن أن ــه ب ـتــاريــخ  2019/10/16تـقـ ّـدم
السيد نبيل ج ــوزف ال ـخــوري بواسطة
وكيله األستاذ جاك عقيقي بطلب ُس ّجل
بــالــرقــم ّ 1446
ودور بــالــرقــم 2020/72
ط ـل ــب ب ـم ــوج ـب ــه إع ـ ـ ــان وف ـ ـ ــاة امل ــرح ــوم
جرجس نهرا أبو حبيب وانحصار إرثه
بالدولة اللبنانية.
مهلة املالحظات شهرين من تاريخ
النشر.
رئيس القلم
بيار حبيب

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►
“مـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــوب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ـ ـ ــن(ات)
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازي ـ ـ ــن(ات) ،مـ ـس ــاع ــد م ـم ــرض
لـبـنــانــي وعــامــل صـيــانــة للعمل في
مــركــز بـحـنــس الـطـبــي٠٤/٩٨٣٧٧٠ :
مـقـ ّـســم ( ۱۱۲۲ال ــرج ــاء االت ـصــال بني
ال 7:30وال  14:30م ــن االث ـن ــن إلــى
الـجـمـعــة و ب ــن ال 8:00و ال13:00
نهار السبت)”.hr@bhannes.com/

