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◄ إعالنات رسمية ►
ارض م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون وب ـع ــض اش ـجــار
التوت ،بدل تخمينها  12805.20د.أ .وبدل
طرحها 7683 :د.أ.
 85.714 - 4س ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار 815
كفردالقوس مساحته  759م 2وهو قطعة
ارض م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون وب ـع ــض اش ـجــار
التوت ،بدل تخمينها  2437.70د.أ .وبدل
طرحها 1463 :د.أ.
 171.428 - 5سـ ـه ــم ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 838
كفردالقوس مساحته  4933م 2وهو قطعة
ارض م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون وب ـع ــض اش ـجــار
التوت ،بدل تخمينها  25019.40د.أ .وبدل
طرحها15012 :د.أ.
 102.857 - 6سـ ـه ــم ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 839
كفردالقوس مساحته  985م 2وهو قطعة
ارض م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون وب ـع ــض اش ـجــار
التوت ،بدل تخمينها  2951.99د.أ .وبدل
طرحها 1772 :د.أ.
 171.428 - 7سـ ـه ــم ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 840
كفردالقوس مساحته  952م 2وهو قطعة
ارض م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون وب ـع ــض اش ـجــار
التوت ،بدل تخمينها  4751.95د.أ .وبدل
طرحها 2852 :د.أ.
 171.428 - 8س ـه ــم فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار 1023
كفردالقوس مساحته  419م 2وهو قطعة
ارض مـ ـشـ ـج ــرة لـ ـيـ ـم ــون ض ـم ـن ـه ــا غ ــرف ــة
زراعية من احجار الخفان ،بدل تخمينها
 4473د.أ .وبدل طرحها 2684 :د.أ.
 171.428 - 9س ـه ــم فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار 1028
كـ ـ ـف ـ ــردالق ـ ــوس م ـس ــاح ـت ــه  483م 2وه ــو
قطعة ارض مشجرة ليمون ورم ــان ،بدل
تـخـمـيـنـهــا  5168.55د.أ .وبـ ــدل طــرحـهــا:
 3102د.أ.

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1693
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .وكيله املحامي
غبريال معلولي
املنفذ عليهم :شــركــة مستشفى الدكتور
يوسف الرهبان وشركاه ش.م.م .والدكتور
يــوســف الـيــاس الــرهـبــان وال ـيــاس يوسف
الرهبان وصونيا اسطفان حكيم وكيلهم
املحامي غابي يمني
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :اس ـت ـن ــاب ــة م ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم  2015/2245تــاريــخ
ً
 2016/7/28تحصيال لدين املنفذ البالغ
/3.037.250/د.أ .عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز2016/7/14 :
تاريخ تسجيله2016/7/20 :
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2016/11/25 :
و 2016/11/28و2016/11/30
تاريخ تسجيله2017/2/13 :
امل ـطــروح للبيع 1885.714 - 1 :سـهــم في
العقار  666كفردالقوس مساحته  7750م2
وهو قطعة ارض زراعية ضمنها تخشيبة
م ـع ــدة ك ـمــزرعــة ل ــأب ـق ــار ،ب ــدل تخمينها
 365356.80د.أ.
وبدل طرحها 220000 :د.أ.
 1000 - 2سهم في العقار  753كفردالقوس
م ـس ــاح ـت ــه  2545م 2وه ـ ــو ق ـط ـع ــة ارض
زراعية ضمنها بعض اشجار التوت ،بدل
تخمينها  53020د.أ .وبدل طرحها31812 :
د.أ.
 85.714 - 3س ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار 814
كفردالقوس مساحته  3985م 2وهو قطعة

إهدن مساحته  2025م 2وهو قطعة ارض
س ـل ـيــخ ذات طـبـيـعــة م ـن ـح ــدرة وي ـق ــع في
محلة الوطى  -عني عبيد ،بدل تخمينها
 202.500د.أ .وبدل طرحها 121.500 :د.أ.
 600 - 16س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار رق ــم /1755
إهدن مساحته  1720م 2وهو قطعة ارض
س ـل ـيــخ ذات طـبـيـعــة م ـن ـح ــدرة وي ـق ــع في
محلة الوطى  -عني عبيد ،بدل تخمينها
 75.250د.أ .وبدل طرحها 45.150 :د.أ.
 1228.572 - 17سهم في العقار رقــم 453
عردات مساحته  13480م 2وهو عبارة عن
قطعة ارض مشجرة زيتون ويقع بالقرب
من بعض املنازل السكنية املعروفة بحي
آل دحـ ــدح ،ب ــدل تخمينها  690.046د.أ.
وبدل طرحها 414.028 :د.أ.
 - 18كامل العقار رقم  458عردات مساحته
 1660م 2وه ـ ــو ق ـط ـع ــة ارض م ـش ـجــرة
زيـتــون ويـقــع بــالـقــرب مــن حــي آل دحــدح،
بــدل تخمينه  282.200د.أ .وب ــدل طرحه:
 169.320د.أ.
 - 19كامل العقار رقم  508عردات مساحته
 3915م 2وهو قطعة ارض مشجرة زيتون
ويقع فــي محلة معروفة بحي آل دحــدح،
بــدل تخمينه  391.500د.أ .وب ــدل طرحه:
 234.900د.أ.
 - 20كــامــل الـعـقــار  511ع ــردات مساحته
 8655م 2وهو قطعة ارض مشجرة زيتون
ويقع فــي محلة معروفة بحي آل دحــدح،
بــدل تخمينه  865.500د.أ .وب ــدل طرحه:
 519.300د.أ.
 - 21كامل العقار رقم  512عردات مساحته
 2614م 2وهو قطعة ارض مشجرة زيتون
ويقع بالقرب من محلة معروفة بحي آل

 - 10ك ــام ــل ال ـع ـق ــار رقـ ــم  1106مـجــدلـيــا
مـســاحـتــه  9643م 2وي ـح ـتــوي عـلــى بـنــاء
عبارة عن مستشفى معروفة بمستشفى
الدكتور يوسف الرهبان ومؤلف من عدة
طوابق سفلي وسفلي اول وارضــي واول
علوي وثاني علوي كما يوجد بناء قيد
االن ـش ــاء ،ب ــدل تخمينه  22.000.000د.أ.
وبدل طرحه 13.200.000 :د.أ.
 - 11ك ــام ــل ال ـع ـق ــار رقـ ــم  2858مـجــدلـيــا
مساحته  808م 2وهو قطعة ارض مفرزة
وتـسـتـعـمــل كـحــديـقــة ملستشفى الــدكـتــور
يــوســف الــرهـبــان ،بــدل تخمينه 484.800
د.أ .وبدل طرحه 290.880 :د.أ.
 -12ك ــام ــل الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  2866م ـجــدل ـيــا
مـ ـس ــاحـ ـت ــه  822م 2وه ـ ـ ــو ق ـط ـع ــة ارض
م ــاصـ ـق ــة مل ـس ـت ـش ـفــى الـ ــدك ـ ـتـ ــور ي ــوس ــف
الرهبان وتستعمل كموقف للمستشفى،
بــدل تخمينه  493.200د.أ .وب ــدل طرحه:
 295.920د.أ.
 - 13كامل العقار رقم /1306أرده مساحته
 7155م 2وهو قطعة ارض مشجرة زيتون
وبعيد عن املنطقة السكنية ،بدل تخمينه
 250.425د.أ .وبدل طرحه 150.255 :د.أ.
 1200 -14س ـهــم ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم /3089
إهـ ــدن مـســاحـتــه  895م 2وي ـح ـتــوي على
بـ ـن ــاء م ــؤل ــف مـ ــن ثـ ـ ــاث طـ ــوابـ ــق سـفـلــي
وارضـ ــي وع ـلــوي اول ويـتــألــف كــل طابق
م ــن شـقـتــن لـلـسـكــن وي ـق ــع ع ـلــى الـطــريــق
املعروفة بـشــارع املغتربني كما يقع على
طريق فرعية معروفة بالوسطانية ،بدل
تـخـمـيـنـهــا  350.000د.أ .وبـ ــدل طــرحـهــا:
 210.000د.أ.
 1200 -15س ـهــم ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم /1758
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أفقيا

 -1ممثل مصري شهير من أفالمه السينمائية « زوجتي والذئب « –  -2ينظر اليه –
مدينة فرنسية –  -3شهر هجري – نقيض الهزيل والضعيف –  -4أقطعه – صفة قرار
تنكيدي جائر وظالم –  -5اسم موصول – جنرال فرنسي شارك في الحرب العاملية
األولى وكان له دور كبير في لبنان – طائر وهمي كبير –  -6عاصمة بوليڤيا ّوأعلى
آخر –  -7صغير باألجنبية –  -8من مشاهير املغنني في
عاصمة في العالم – ضد ِ
العهد العباسي – ما تساقط من الثلج مبسوطًا رقيقًا –  -9القطعة من الجيش –
بائسة وتعيسة وسيئة الحظ –  -10فنان لبناني أشهر أعماله مع األخوين رحباني

عموديًا

ً
 -1ملك صــور أرس ــل عـمــاال الــى سليمان الحكيم لبناء هيكل أورشـلـيــم – عاصمة
تشيكوسلوفاكيا زمن الوحدة –  -2بلدة لبنانية بقضاء الشوف – شارع في بيروت
–  -3ينمو العشب ويخرج من األرض – مدينة تركية هي ُ
الرها قديمًا –  -4عاصفة
ّ
وأحب – عاصمة أملانيا األتحادية سابقًا –  -5أشياء مرعبة ومخيفة
بحرية – أراد
– جفصني –  -6من أصنام العرب في الجاهلية – ساكن وأصيل –  -7عاصمة دولة
ّ
بالسر – ُ -8يلقي بالشيء – صـحــراء فــي فلسطني –  -9فيلسوف
عظمى – تبوح
فرنسي أسس األنسيكلوبيديا وأشــرف على إصدارها – حرف نــداء للبعيد – -10
ّ
مقدم برامج لبناني مشهور

أفقيا

إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
تدعو هذه املحكمة السيد أحمد مصطفى
ق ـ ــدورة لـلـحـضــور ال ـي ـهــا الس ـت ــام اوراق
الدعوى رقم  2018/719املقامة بوجهه من
املدعي سليمان داود زيات بمادة اسقاط
من حق التمديد وذلك ضمن اوقات الدوام
الرسمي وخــال عشرين يومًا من تاريخ
نشر هذا االعالن واال يعتبر كل تبليغ له
في قلم هذه املحكمة قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

دح ــدح ،بــدل تخمينه  261.400د.أ .وبــدل
طرحه 156.840 :د.أ.
 -22كــامــل الـعـقــار 1100ع ـ ــردات مساحته
 829م 2وه ــو قـطـعــة ارض م ـفــرزة معدة
للبناء ويـقــع فــي محلة مـعــروفــة بحي آل
دحــدح ،بــدل تخمينه  165.800د.أ .وبدل
طرحه 99.480 :د.أ.
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :االرب ـ ـع ـ ــاء
 2018/4/18ال ـس ــاع ــة  1:30ظ ـه ـرًا أم ــام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
أن ي ــدف ــع بـ ــدل الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق مــال
زغرتا أو بموجب شيك مصرفي مسحوب
ألمر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا وان يتخذ
مقامًا لــه ضمن نـطــاق الــدائــرة أو توكيل
محام وعليه االطالع على قيود الصحائف
العينية للعقارات مــوضــوع املــزايــدة وان
يدفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول

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.
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مشاهير 2821

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
الجميل –  -2رستم باشا –  -3شر – أنس – ربي –  -4طنافس – رس –  -5وجل – ليبي
 -1بيار
–  -6نو – يمغط – ال –  -7أفقا – قيس –  -8التفسير –  -9منقرع – ليدو –  -10مشرق  -بوشار

عموديًا

 -1برشلونة – م م –  -2يسر – جو – انش –  -3آت – طل – ّ
القر –  -4رمان – يفترق –  -5إبن املقفع –
ّ
 -6الس فيغاس –  -7جش – سبط – يلو –  -8مار – قريش –  -9بر – لي – دا –  -10لويس باستور

حل الشبكة 2820

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أول ســودانـيــة يـتــم إع ــان قــداسـتـهــا فــي الكنيسة الكاثوليكية (-1869
 .)1947ولدت في دارفور وهي ذات خلفية نوبية خطفت في التاسعة من
عمرها وسيقت للعبودية
 = 10+2+5+7مـنــازل ■  = 11+6+3+8ص ـنــدوق حــديــدي لحفظ امل ــال ■
 = 4+1+9ينشف املاء

حل الشبكة الماضية :إقبال األحمد

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1595وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة42 - 39 - 35 - 26 - 20 - 16 :
الرقم اإلضافي3 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 2,233,880,927ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,116,940,464 :ل.ل
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املــرتـبــة0 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 79,059,780ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 4,941,236 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 79,059,780ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,108 :شبكات. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 71,354 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 155,232,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19,404 :شبكات. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 460,430,246 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 178,287,163 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1595
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح52015 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة75,000,000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2015 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.015 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.15 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 544
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة085 :
• يومية أربعة1029 :
• يومية خمسة40544 :

