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االثنين  31آب  2015العدد 2679

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/190
طالب التنفيذ :صافي حمزة بوكالة
املحامي احمد حمزة
املنفذ عليهم :طالب ديب ورفاقه
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية
في النبطية رقم  2015/42املنتهي الى
اعالم عدم قابلية العقار /1896الدوير
للقسمة العينية وطرحه للبيع باملزاد
العلني على اساس سعر الطرح.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/6/9 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/7/20 :
العقار املطروح 2400 :سهم من العقار
/1896الدوير يقع على طريق فرعية
بالقرب من الطريق املؤدي الى مدرسة
اجيال ضمنه بعض اشجار الزيتون.
مساحته 1014 :م2

التخمني 68340 :د.أ.
الطرح 68340 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2015/10/8الساعة 11.30
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
العقار املوصوف اعاله ،فعلى الراغب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها وإال عد قلمها مقامًا
ممثال بمحام،
مختارًا له ما لم يكن
ً
وعليه االطالع على قيود الصحيفة
العينية للعقار املطروح ودفع الثمن
والرسوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

◄ وفيات ►

مطلوب لرشكة كربى
يف جونيه معلم تركيب
باركيه وموكيت وأوراق
الجدران ،الخربة
رضورية ـ دوام كامل.
ت09/900300 :

الـبـطــريــرك الـكــارديـنــال مــار بشاره
بطرس الراعي
البطريرك الكاردينال مار نصر الله
بطرس صفير
املـ ـ ـط ـ ــارن ـ ــة أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء س ـ ـي ـ ـنـ ــودس
الكنيسة البطريركية املارونية
املطران شكرالله نبيل الحاج رئيس
أساقفة أبرشية صور للموارنة
كهنة أبرشية صور املارونية
أشقاؤه :أوالد شقيقه املرحوم فؤاد
وعائالتهم
أوالد ش ـق ـي ـق ــه املـ ـ ــرحـ ـ ــوم م ــوس ــى
وعائالتهم
أوالد شـ ـقـ ـيـ ـق ــه امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم رفـ ـع ــت
وعائالتهم
أوالد ش ـق ـي ـق ــه املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ب ـط ــرس
وعائالتهم
أوالد ش ـق ـي ـق ــه امل ـ ــرح ـ ــوم ق ـي ـصــر
وعائالتهم
شقيقته أوالد شقيقته املــرحــومــة
ياقوت وعائالتهم
وع ــائ ــات ال ـخ ــوري صـ ــادر ،دي ــاب،
خـ ــريـ ــش ،شـ ـ ـح ـ ــاده ،م ـط ــر وع ـم ــوم
عـ ــائـ ــات عـ ــن اب ـ ــل وع ـ ـمـ ــوم أب ـن ــاء
أبرشية صور املارونية في الوطن
وامل ـه ـج ــر ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم بــالــرجــاء
املسيحي فقيدهم الغالي
املثلث الرحمات
املطران مارون الخوري صادر
رئ ـ ـيـ ــس أسـ ــاق ـ ـفـ ــة أبـ ــرش ـ ـيـ ــة ص ــور
للموارنة سابقًا
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـعــالــى ي ــوم
األربعاء الواقع فيه  26آب .2015
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي االثـ ـن ــن
والـثــاثــاء  31آب واألول مــن أيلول
فــي صــالــون مـطــرانـيــة م ــار يوسف
ال ـح ـك ـم ــة األشـ ــرف ـ ـيـ ــة ،اب ـ ـت ـ ــداء مــن
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ول ـغــايــة ال ـســاعــة ال ـســاب ـعــة م ـســاء،
ويــوم الجمعة  4أيلول في صالون
مطرانية صور املارونية ،ابتداء من
الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا ولغاية
السادسة مساء.

أبناؤها :منصور رحمه وعائلته
جورج رحمه وعائلته
بسام رحمه
خليل رحمه وعائلته
ب ـنــات ـهــا :ن ـج ــاة زوجـ ــة ن ــاظ ــم تــامــر
وعائلتهما في املهجر
غادة وماري رحمه
ش ـق ـي ـق ــاه ــا :أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ف ــؤاد
كيروز وعائلتها
عائلة املرحوم لورد كيروز
شـقـيـقـتـهــا :خـ ــزون أرم ـل ــة املــرحــوم
دياب الحكيم وعائلتها
ينعون بمزيد من األســى فقيدتهم
الغالية املرحومة
أليس يوسف كيروز
أرملة املرحوم الياس خطار رحمه
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم االث ـن ــن 31
منه في صالون كنيسة مار شربل
أدون ـ ـيـ ــس مـ ــن الـ ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا
لغاية السادسة والنصف مساء.

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات /املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع ،املكلفني الواردة
اسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة ـ ـ السراي الحكومي مبنى املالية ،لتبلغ البريد املذكور
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
ً
مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ اللصق
2015/08/05
2015/08/05
2015/08/05
2015/08/06
2015/08/05
2015/08/05
2015/08/05
2015/08/05
2015/08/11
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

تاريخ الزيارة الثانية
2015/07/22
2015/07/22
2015/07/24
2015/07/23
2015/07/22
2015/07/23
2015/07/27
2015/07/27
2015/08/04
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون
اسم املكلف
RR140275902LB
الشركة االردنية اللبنانية للتجارة العامة ش.م.م238514 .
RR140275859LB
1247335
الزاجل لالعالن والتسويق
RR140275947LB
1818145
صابرين ابراهيم عبد الخالق
RR140275920LB
1975664
شركة املجذوب التجارية
RR140275880LB
2025918
داوود نجار حسو
RR140275893LB
2203125
محمد احمد املوسى
RR140275916LB
445261
شركة رشيد اعزان التجارية واخوانه
RR140276094LB
1634850
نور التوافق للمحروقات ش.م.م.
RR140276125LB
2777776
شوقي محمد فوز
RR009647337LB
797131
شركة الخلود التجارية ش.م.م.
RR139228587LB
46021
فؤاد محمد ابو الحسن
RR009647451LB
214736
بوغوص اوهانس شربتجيان
RR140265043LB
347727
حسني علي جمعة
RR140270485LB
325783
محمد احمد امليس
RR009647289LB
424001
فوزي علي رباح
RR140275434LB
1913971
دارين ابراهيم الراعي
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 1621

استراحة
2085 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 8 5

أفقيا
 -1ملحن ومؤلف مسرحي لبناني شهير –  -2يأتي بعد – أوراقه املضمومة ذات غالف يحكمها
ُ
ويكتب فيها –  -3حبر األقالم – إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي توفا –  -4اإلسم
املحترف
الفني للممثلة اللبنانية ااملقيمة في مصر ليز سركيسيان – رجع وعطف –  -5خالف
ِ
–  -6فسد ووشى – ُحلم – أدرج امليت في األكفان –  -7هدأ البركان – مدينة في صعيد مصر أو
مختصر منظمة األمــم املتحدة لألغذية والــزراعــة –  -8من األلــوان –  -9للنداء – إســم موصول –
يضرب بالسوط –  -10فيزيائي أملاني إخترع ميزانًا ملعرفة ثقل السوائل كما ّ
قسم ميزان الحرارة
الى درجات ُعرفت بإسمه

عموديًا
 -1جسر أملاني شهير خالل الحرب العاملية الثانية كان البوابة األولى لعبور قوات الحلفاء الى
الجهة املقابلة لضفة نهر الراين – حرف جر –  -2إبني – جنون – للتأفف –  -3مدينة أميركية في
فلوريدا – راحة اليد –  -4نعم بالروسية – حرف جر – طعم الحنظل – ُ -5حب – قزم باألجنبية –
أهم مدن الكوت دازور في فرنسا ُيقام فيها مهرجان سينمائي سنوي –  -6من الخضر – ماركة
سـيــارات –  -7ناقشهم بــالـســؤال وال ـجــواب – مــاركــة سـيــارات –  -8فــي الـعــود – دولــة وأرخبيل
بركاني في أوقيانيا من جــزر ميالنيزيا عاصمتها سوفا –  -9شخصية ّ
مصاص الدماء في
ّ
دق ّ
وفت وسحق –  -10صناعي أميركي راحل من ّ
رواد صناعة السيارات
األفالم السينمائية –
في العالم

أفقيا

شروط اللعبة

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.

مشاهير 2085

حلول الشبكة السابقة

1

 -1عنقود – حمار –  -2مينرفا – سرو –  -3رق – قتاد – بن –  -4اور – راالي –  -5لسعه – أتيال – -6
مي – رن – اس –  -7خانقني – لوح –  -8ولف – بندا –  -9انت – يبرد –  -10ربيع الثاني

عموديًا

 -1عمر املختار –  -2نيقوسيا – ّ
نب –  -3قن – رع – نوتي –  -4ورق – هرقل –  -5دفتر – نيفيا –  -6ا
ا ا ا – بل –  -7دلتا – برث –  -8مس – ايسلندا –  -9اربيل – ود –  -10رون – الحاوي

حل الشبكة 2084

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
ّ
بالرسام
رس ــام فرنسي ( )1665-1594عــاش أغلب حياته فــي مدينة روم ــا .تأثر
اإليطالي تيتيان .كان له تأثير كبير على فن الرسم في القارة األوروبية
 = 9+4+7+10+3+5+6الحلم املــزعــج ■  = 1+2عملة آسيوية ■  = 8+11عاصفة
بحرية

حل الشبكة الماضية :وردة اليازجي

