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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

أوالدهــا هيام وزوجته جورجني
الشاعر
فادي وزوجته مهات شحاده
سمير وزوجته جينا قرداحي
أحفادها جورج وزوجته تاتيانا
ب ــوخ ــاط ــر وأوالده ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا :هـ ـي ــام ،
جواد ،هادي وشبلي
نـ ـبـ ـي ــل وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه لـ ـلـ ـي ــا ال ـ ـخـ ــازن
وولديهما :ماريا ونائل
جـ ـ ـ ـ ــاد وزوجـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه ن ـ ـ ــادي ـ ـ ــن دي ـ ــب
وابنتهما لورن
ناجي
رمزي
أرملة سلفها شوقي :لور األسمر
وعائلتها
أرملة سلفها وجــدي :نهاد دياب
وعائلتها
ّ
وع ـمــوم ع ــائ ــات :م ــاط  ،فــريـفــر،
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوري ح ـ ـلـ ــو  ،ش ـ ـكـ ــرال ـ ـلـ ــه ،
الـ ـش ــاع ــر ،ش ـ ـحـ ــاده  ،ق ـ ــرداح ـ ــي ،
بوخاطر ،الخازن  ،ديب  ،األسمر،
ديـ ـ ـ ــاب وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات ب ـع ـبــدا
وأنـسـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملهجر
يـنـعــون إلـيـكــم فـقـيــدتـهــم الـغــالـيــة
املأسوف عليها املرحومة
لور يوسف فريفر
أرم ـ ـلـ ــة الـ ـق ــاض ــي ج ـ ـ ــورج شـبـلــي
ّ
مالط
الـ ـ ــراقـ ـ ــدة عـ ـل ــى رج ـ ـ ـ ــاء ال ـق ـي ــام ــة
املـجـيــدة ي ــوم اإلث ـنــن الــواقــع فيه
 11حزيران  2018مزودة باألسرار
املقدسة.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم ــي االربـ ـع ــاء
والـخـمـيــس  13و 14ال ـج ــاري في
صــالــون كنيسة الـقــديـســن عبدا
وفــوقــا ،بعبدا ابـتـ ً
ـداء مــن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر لغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة
ال ــرج ــاء إبـ ــدال األكــال ـيــل بالتبرع
للكنيسة واع ـت ـبــار ه ــذه الــدعــوة
إشعارًا خاصًا.

انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إلـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه ت ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة توفيقة محمد غريب
زوجها الحاج حسن محمد خليل
أبـنــاؤهــا :وزيــر املــال النائب علي
حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ،أحـ ـ ـم ـ ــد ،م ـح ـم ــد،
إخــاص زوجـهــا نبيل بــدر ،وفــاء
زوج ـه ــا واصـ ــف عـنـيـســي وآم ــال
زوجها محمد يزبك
تقبل الـتـعــازي فــي بـيــروت اليوم
األربـ ـع ــاء  13ح ــزي ــران  2018في
الجمعية اإلســامـيــة للتخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء من الساعة الثانية بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة
ك ـمــا ت ـق ــام ذك ـ ــرى األسـ ـب ــوع يــوم
األح ـ ـ ـ ــد  17حـ ـ ــزيـ ـ ــران  2018فــي
ح ـس ـي ـن ـي ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ف ـ ــي ال ـخ ـي ــام
الساعة العاشرة صباحًا للرجال
والنساء.
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إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان بـ ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـتــأمــن آل ـي ــات املــؤسـســة
ض ــد ال ـغ ـيــر وامل ـس ــؤول ـي ــة امل ــدن ـي ــة ول ـتــأمــن
الشاحنات والصهاريج ضد كافة االخطار
ملــدة سنة ،موضوع اسـتــدراج الـعــروض رقم
ث4د 334/ت ــاري ــخ  ،2018/1/16ق ــد م ــددت
لغاية يــوم الجمعة  2018/7/13عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11:00
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /225 000/ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم ع ــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/6/6
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1232
إعالن
ت ـع ـل ــن وزارة امل ــالـ ـي ــة ان ـ ـهـ ــا وض ـ ـعـ ــت قـيــد
ال ـت ـح ـص ـي ــل جـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـي ــف األس ــاس ـي ــة
ل ـض ــري ـب ــة األمـ ـ ـ ــاك امل ـب ـن ـي ــة ،الـ ـ ـص ـ ــادرة عــن
مـحــافـظــة جـبــل لـبـنــان (ق ـضــاء ال ـش ــوف) عن
إيرادات عام  2015تكليف عام  ،2018وتدعو
جميع املكلفني لتسديد هــذه الـضــرائــب ،مع
االش ــارة ال ــى أن املكلفني الــذيــن ال يـســددون
الضريبة املتوجبة عليهم يتعرضون لغرامة
بنسبة مقدارها  %1شهريًا (ويعتبر كسر
ً
الشهر شهرًا كامال) لغاية تاريخ التسديد،
وتسري هذه الغرامة إعتبارًا من:
 انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا االعالنفــي ع ــدد الـجــريــدة الــرسـمـيــة ال ــذي سيصدر
بتاريخ  2018/06/14للعقارات التي ال تزيد
إيراداتها عن  20.000.000ليرة لبنانية.
 إعتبارا من تاريخ إنتهاء املهلة األساسيةللتصريح للعقارات التي تزيد إيراداتها عن
 20.000.000ليرة لبنانية.
تبدأ مهلة االعتراض على الضريبة املذكورة
املـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا مــن الـيــوم التالي
لتاريخ نشر هذا االعــان أي في  15حزيران
 2018وتنتهي في  15آب  2018ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1244
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض
العائد لتيويم دفتر الشروط العائد النشاء
مــركــز الـتـحـكــم ال ـخ ــاص ب ــال ـع ــدادات الــذكـيــة
واعـ ـ ــداد دف ـت ــر شـ ــروط ل ــاش ــراف ع ـلــى هــذه
االعمال ،ومواكبة املؤسسة خالل كل مراحل
اسـ ـ ـت ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض ،م ــوض ــوع اسـ ـت ــدراج
العروض رقم ث4د 590/تاريخ ،2018/1/24
قد مددت لغاية يوم الجمعة  2018/7/6عند
نـهــايــة الـ ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة  11:00قبل
الظهر.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم ع ــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/6/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1241
إعالن
عن املدير العام للشؤون العقارية
ي ـع ـل ــن م ــدي ــر ع ـ ــام ال ـ ـشـ ــؤون الـ ـعـ ـق ــاري ــة عــن
اع ــادة تكوين الصحيفة الـعـقــاريــة املفقودة
للقسم  7مــن الـعـقــار رق ــم  3065مــن منطقة
الـهــرمــل الـعـقــاريــة بــالـطــريـقــة االداري ـ ــة وفقًا
الحكام املــادة الثانية الجديدة من املرسوم
االشـتــراعــي رقــم  77/37واملـعــدلــة بالقانون
رقم .1996/509

لـكــل صــاحــب مـصـلـحــة أو ح ــق ان يعترض
عـلــى ق ــرار اع ــادة الـتـكــويــن بــاسـتــدعــاء يقدم
الى حضرة امني السجل العقاري في بعلبك
 الهرمل خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخنشر هذا االعالن.
مدير عام الشؤون العقارية
جورج ّ
املعراوي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب املـحــامــي احـمــد محمد قــاطـبــي ملوكله
علي سميح قعباز شـهــادة قيد بــدل ضائع
للعقار  1892يحمر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب احمد محمد قاطبي شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  1165كفرتبنيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت داري ـ ــن مـحـمــد ح ـمــزه بــوكــالـتـهــا عن
خــدي ـجــة حـبـيــب مــزهــر بــوكــالـتـهــا ع ــن علي
مـحـمــد اب ــو زي ــد مل ــورث ــه مـحـمــد م ـه ــدي ابــو
زي ــد ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 2226
كفررمان وكما طلبت ملورثتها بهية محمود
حمود شهادة قيد بدل ضائع للعقار 2219
كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طـلــب ال ـيــاس جــرجــس اس ـكــاف بــوكــالـتــه عن
ع ـبــد ال ـل ــه ام ـي ــل خـ ــوري بـصـفـتــه اح ــد ورث ــة
ان ـط ــوان امـيــل خ ــوري سـنــد تمليك ب ــدل عن
ض ــائ ــع ع ــن ح ـص ــة مـ ــورثـ ــه /ان ـ ـطـ ــوان ام ـيــل
خوري بالعقار  3696راس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2014/477
الرئيس فيصل مكي
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليها :شركة املركز املدني سان شارل
ش.م.ل.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض وعـقــد تأمني
وش ـه ــادة تــأمــن وك ـشــوفــات ح ـســاب بقيمة
/21.475.901/د.أ .ع ــدا ال ـفــوائــد وال ــرس ــوم
واملصارف.
تاريخ التنفيذ2014/3/8 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/3/10 :
تاريخ قرار الحجز2014/4/2 :
تاريخ تسجيله2014/4/5 :
تاريخ محضر الوصف2014/5/19 :
تاريخ تسجيله2014/5/26 :
بيان العقار املـطــروح للبيع /404/ :منطقة
ميناء الحصن العقارية.
تـ ـع ــدى ه ـ ــذا الـ ـعـ ـق ــار ع ـل ــى االمـ ـ ـ ــاك ال ـعــامــة
بمساحة ثمانية امتار مربعة  ،اظهار حدود
ه ــذا ال ـع ـقــار ب ـمــوجــب امل ـعــام ـلــة الـفـنـيــة رقــم
 98/1257بتاريخ  1999/4/3تبني انه يوجد
ضمنه بـنــاء قيد الترميم مــؤلــف مــن سفلي
ث ــام ــن وس ــاب ــع وسـ ـ ـ ــادس وخ ــام ــس وراب ـ ــع
وثالث وثاني واول وارضي.
ومن االول حتى الثالث والعشرون لم تذكر
م ـح ـتــويــاتــه بــالـتـفـصـيــل ل ـحــن اجـ ـ ــراء عقد
انـ ـش ــاءات ودف ــع ال ــرس ــوم املـتــوجـبــة قــانــونــا
وهو ضمن املنطقة االرتفاقية الثالثة ملدينة

دعوة اىل اجتامع الجمعية العمومية غري العادية
للمساهمني يف رشكة مستشفى املرشق ش.م.ل.
املسجلة يف السجل التجاري يف جبل لبنان تحت رقم 63346
يترشف مجلس االدارة بدعوة حرضة املساهمني اىل حضور اجتامع جمعية عمومية غري عادية يف
مركز الرشكة نهار الثالثاء املوافق يف  2018/7/3يف متام الساعة العارشة من قبل الظهر للبحث
بجدول األعامل التايل:
أوالً :االستامع واملوافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة.
ثانياً :تعديل إسم الرشكة وتعديل املادة  /1/من النظام التأسييس للرشكة.
ثالثاً :أمور مختلفة وطارئة.

دعوة اىل اجتامع الجمعية العمومية العادية
للمساهمني يف رشكة مستشفى املرشق ش.م.ل.
املسجلة يف السجل التجاري يف جبل لبنان تحت رقم 63346
يترشف مجلس االدارة بدعوة حرضة املساهمني اىل حضور اجتامع جمعية عمومية عادية يف مركز
الرشكة نهار الثالثاء املوافق يف  2018/7/3يف متام الساعة الحادية عرشة والنصف من قبل الظهر
للبحث بجدول األعامل التايل:
أوالً :االستامع واملوافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة.
ثانياً :املوافقة واملصادقة عىل االجراءات املتخذة والرشوط املطبقة من قبل رئيس مجلس االدارة
 املدير العام منذ تاريخ  2017/8/22حتى تاريخه املتعلّقة بعقد اإلدارة واالستثامر.ثالثاً :أخذ القرارات املناسبة املتعلقة بعقد اإلدارة واالستثامر ملستشفى مجهز املوقّع مع رشكة
مستشفى املرشق املؤسسة الطبية ش.م.ل.
رابعاً :أخذ العلم بتفرغات عن أسهم.
خامساً :أمور مختلفة وطارئة.

دعوة إىل اجتامع الجمعية العمومية العادية
لرشكة مستشفى املرشق املؤسسة الطبية ش.م.ل.
املسجلة يف السجل التجاري يف جبل لبنان تحت رقم 69708
يترشف مجلس االدارة بدعوة حرضة املساهمني اىل حضور اجتامع جمعية عمومية عادية يف
مركز الرشكة نهار الثالثاء املوافق يف  2018/7/3يف متام الساعة الواحدة من بعد الظهر للبحث
بجدول األعامل التايل:
أوالً :االستامع واملوافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة.
ثانياً :املوافقة واملصادقة عىل االجراءات املتخذة والرشوط املطبقة من قبل رئيس مجلس االدارة
 املدير العام منذ تاريخ  2017/8/22حتى تاريخه واملتعلّقة بعقد اإلدارة واالستثامر.ثالثاً :أخذ القرارات املناسبة املتعلقة بعقد اإلدارة واالستثامر ملستشفى مجهز املوقّع مع رشكة
مستشفى املرشق ش.م.ل.
رابعاً :أخذ العلم بتفرغات عن أسهم.
خامساً :أمور مختلفة وطارئة.

بيروت.
 مساحته/7690/ :م2 حدود العقار :غربًا :عقار رقم ./400/شرقًا :عقار رقم /1305 - /1279/ - /1297/
 /1304/ً
ش ـم ــاال :أم ــاك عــامــة وع ـقــار رق ــم - /1279/
/1303/
جنوبًا :أمالك عامة
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1305/مـنـطـقــة مـيـنــاء
الحصن.
وهو عبارة عن قطعة ارض مفرزة عن العقار
رق ــم  /404/مـيـنــا الـحـصــن وتـخـضــع ل ــذات
الوقوعات املبينة اعاله.
 العقار رقــم  /404/وهــو خاضع للمنطقةاالرتفاقية الثالثة ملدينة بيروت.
 مساحته /502/ :م2 حدود العقار :غربًا :عقار رقم /404/ شرقًا :أمالك عامةً
 شماال :عقار رقم /1304/ جنوبًا :امالك عامة.ب ـي ــان ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1303/مـنـطـقــة مـيـنــاء
الحصن.
وهو عبارة عن قطعة ارض مفرزة عن العقار
رق ــم  /404/مـيـنــاء الـحـصــن وتـخـضــع لــذات
الــوقــوعــات املبينة عـلــى الـعـقــار رق ــم /404/
وه ــو خــاضــع للمنطقة االرت ـفــاق ـيــة الـثــالـثــة
ملدينة بـيــروت باستثناء تعدي هــذا العقار
على كافة العقار رقم  /414/بمساحة سبع
واربعون مترًا على كامل العقار رقم /1297/
ب ـم ـس ــاح ــة ث ــاث ــة وسـ ـبـ ـع ــون مـ ـتـ ـرًا مــرب ـعــا
باملحضر الفني .98/1257
 مساحة العقار رقم  713م2 حدود العقار:غربًا :عقار رقم /404/
شرقًا :عقار رقم  /1297/و/414/
ً
شماال :أمالك عامة
جنوبًا :عقار رقم /404/
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1304/مـنـطـقــة مـيـنــاء
الحصن.
وه ـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض مـ ـف ــرزة عــن
العقار رقــم  /404/ميناء الحصن وتخضع
لـ ــذات ال ــوق ــوع ــات املـبـيـنــة ع ـلــى ال ـع ـقــار رقــم
 /404/ميناء الحصن وهو خاضع للمنطقة
االرتفاقية الثالثة ملدينة بيروت باستثناء
تعدي هــذا العقار على العقار رقــم /1305/
بمساحة /151/م.2
 مساحة العقار رقم  /1825/م2 حدود العقار :غربًا عقار رقم /404/شرقًا :أمالك عامة
ً
شماال :عقار رقم  /1297/و/404/
جنوبًا :عقار رقم /1305/
 وبالكشف الحسي تبني ان العقارات املشاراليها اعاله اصبحت وحدة عقارية متكاملة
تضم فندق الهوليدي إن ،الذي يشكل نسبة
 /%77.4/من إجمالي االنـشــاءات البنيوية
ح ـيــث بـلـغــت  112.442م 2وه ــو مــؤلــف من
س ـف ـلــي ث ــام ــن وس ــاب ــع وسـ ـ ــادس وخ ــام ــس
م ـط ـمــورة وت ـح ـتــوي عـلــى م ـس ـتــودع وم ــرآب
سفلي ورابــع وثالث وثاني واول وتحتوي
ع ـل ــى م ـس ـت ــودع ــات وم ـن ـت ـف ـع ــات خــدمــات ـيــة
وط ـ ــاب ـ ــق ارض ـ ـ ـ ــي يـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى م ـص ــاع ــد
وم ـس ـتــودع وع ـلــى غــرفــة ادارة وسكرتيريا
وم ـح ــاس ـب ــة واسـ ـتـ ـع ــام ــات وغـ ــرفـ ــة ط ـعــام
ومـجـمــوعــة حـمــامــات وم ـس ـتــودعــات وبــركــة

◄ مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
AKHTER HOSEN
MOHAMMED ABDUL KARIM
HANNAN
أحمد االحمدى حسن عقرب
SOHEL TALUKDER
MOHAMMAD SOHAG
MAMUN MIA
MILON HOSSAIN
MAMUN MIA
MOHAMMAD SOHEL HASSAN
SHAMOL CHANDRA DAS
MD ROTIN MIA
MOLLIK FARUK
MIRUZ
KAMAL
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/229881

سباحة كبيرة وصـغـيــرة وحــديـقــة عــدد ()3
مكشوفة.
وم ــن الـطــابــق االول حـتــى الـطــابــق الـســادس
والعشرون وهي طوابق مكشوفة ومتضررة
بشكل كــامــل وذل ــك بفعل الحريق واالعـمــال
ال ـح ــرب ـي ــة ،وهـ ــو ش ــاغ ــر بــأغـلـبـيــة ال ـطــوابــق
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـس ـف ـل ــي الـ ـس ــاب ــع وال ـ ـسـ ــادس
املـخـصــص اسـتـعـمــالـهــا لـخــدمــة امل ـ ــرآب .أمــا
الـبـنــاء الـثــانــي يضم مــا نسبته  % 18.9من
اجمالية االنشاءات البنوية املتعلقة بمركز
ال ـس ــان شـ ــارل ش.م.ل .وامل ــوص ــول بــأوتـيــل
ال ـهــول ـيــدي إن ومـلـحـقــاتــه وه ــو م ــؤل ــف من
س ـف ـلــي ث ــام ــن وس ــاب ــع وسـ ـ ــادس وخ ــام ــس
وت ـح ـتــوي عـلــى م ـس ـتــودع وم ـ ــرآب ،وسفلي
رابـ ـ ــع م ـس ـت ــودع ــات وس ـف ـل ــي ث ــال ــث وث ــان ــي
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى مـ ـخ ــازن وم ـص ــاع ــد وسـفـلــي
اول يحتوي على كافتيريا وغــرفــة ماكنات
لـلـتــدفـئــة وال ـت ـبــريــد وم ـس ـتــودع ومـجـمــوعــة
حمامات.
ط ــاب ــق ارض ـ ــي ي ـح ـتــوي ع ـلــى ص ــال ــة كـبـيــرة
واستعالمات .طابق اول يحتوي على صالة
كبيرة ومصعد ومـكــاتــب عــدد  /5/وحمام
عدد  /5/ومن الطابق الثاني حتى الطابق
الثامن يحتوي كل منها على صالة كبيرة
ضمنها مصعد عدد  /4/وبيت درج.
ال ـط ــاب ــق ال ـت ــاس ــع ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ـس ـتــودع
وغرفة املصعد ومنور.
قيمة التخمني/328.663.482/ :د.أ.
وق ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرح ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة:
/164.331.741/د.أ.
موعد املزايدة ومكان اجرائها :يوم االربعاء
ال ــواق ــع ف ــي  2018/7/11ال ـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت.

تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة الثالثة حصص املنفذ عليها البالغة
 2400س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــارات رقـ ــم - /404/
 /1305/ - /1304/ - /1303/بمنطقة
ميناء الحصن العقارية وهي تشكل مركز
شــركــة س ــان ش ــارل املــدنــي ش.م.ل .وفـنــدق
ال ـه ــول ـي ــدي إن وال ي ـم ـكــن ب ـي ــع ك ــل ع ـقــار
على حــدة كونها أصبحت وحــدة عقارية
متكاملة.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي الـ ـش ــراء تـنـفـيـذًا الح ـكــام
املـ ـ ـ ــواد  973و  978و  983مـ ــن االص ـ ــول
امل ــدنـ ـي ــة ،أن ي ـ ـ ــودع ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة لدى
صندوق الخزينة أو احد املصارف املقبولة
مبلغًا مــوازيــا لبدل الـطــرح أو يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
م ـخ ـتــارًا ف ـيــه ،واال ُع ـ ّـد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مـخـتــارًا ل ــه ،وعـلـيــه ايـضــا فــي خ ــال ثالثة
ايــام من تاريخ صــدور قــرار االحــالــة ايــداع
كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في
صندوق الخزينة او احد املصارف املقبولة
تحت طائلة اعــادة املزايدة بزيادة العشر،
واال ف ـعـلــى ع ـهــدتــه فـيـضـمــن ال ـن ـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن
وال ــرس ــوم وال ـن ـف ـقــات بـمــا فـيــه رس ــم دالل ــة
خـمـســة بــاملــايــة مــن دون حــاجــة إلنـ ــذار أو
طلب وذلــك خــال عشرين يومًا من تاريخ
صدور القرار باالحالة ،للراغب في الشراء
االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
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أفقيا
 -1موسيقي وملحن مصري راحل –  -2أغنى أقاليم كندا واكثرها سكانًا –  -3أسرة
لبنانية خدمت الصحافة العربية منها صحيفة األهــرام – فنانة ومطربة لبنانية
–  -4خالف خير – ثرى – للتعريف –  -5من الطيور – من أسماء الطحني –  -6سكن
شركي قريش
في املكان – قرية جنوب غربي املدينة انتصر فيها املسلمون على ُم
ً
–  -7عاصمة جزيرة موريس –  -8أول كاردينال صيني ّ
عي سرًا كارديناال للصني
الشيوعية – حرف جر –  -9مدينة فرنسية – عاصمة أوروبية –  -10رحالة إيطالي
شهير مــن البندقية عمل كتاجر ومستكشف وكــان مــع عائلته أول الــذيــن سلكوا
طريق الحرير الى الصني

عموديًا
تشتهر بصناعة األجــراس – يجري في العروق – -2
 -1بلدة لبنانية بقضاء املنت
ُ
من رجــال صــاح الدين األيوبي تنسب اليه أحكام مشهورة بغرابتها –  -3ماركة
غاالت ومفاتيح عاملية – قام بواجب إجتماعي أو عاد املريض – مقياس أرضي – -4
شخصية تمثيلية فكاهية سورية – دكانك التجاري –  -5إشتاق اليه – اسم موصول
– من مسرحيات األخــويــن رحباني –  -6وحــدة لقياس الطول – مدينة فرنسية –
 -7كــاتــب املــزامـيــر فــي ال ـتــوراة – ينطلق بــاكـرًا –  -8يـقــرع الـجــرس – شعلة الـنــار –
لــإسـتــدراك –  -9يـشــارك فــي امل ــزاد العلني – مهر بلغ السنة –  -10لقب األسكندر
الكبير

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.
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مشاهير 2893

حلول الشبكة السابقة

1

 -1عام – عيد – شك –  -2نمرود – أهبل –  -3جسور – حراري –  -4كروم –  -5فهد – إيران – -6
فهم – سجن – ّ
لج –  -7آر – بلل – ملا –  -8رسالة – ساحر –  -9ال – أحيجو –  -10أدولف هتلر

عموديًا

 -1عنجر – فاريا –  -2أمس – فهرس –  -3مرورهم – الو –  -4ور – بالل – ّ -5
عد –
سلة –  -6حراجل – آه –  -7دارويــن – ُس ْحت –  -8هامر – اليل –  -9شبر – املحجر
–  -10كليمنجارو

حل الشبكة 2892

إعداد
نعوم
مسعود
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

سـيــاســي انـكـلـيــزي مــن املـحــافـظــن ووزيـ ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون الـخــارجـيــة
والـكــومـنــولــث منذ الـعــام  .2014دخــل الـبــرملــان بعد انتخابه عــام 1997
وتنقل في مناصب وزارية مختلفة
 = 7+4+5+2+3دولة عربية ■  = 11+6+1أسرع حيوان ■  = 10+9+8قمر
باألجنبية

حل الشبكة الماضية :ماجد عبدالله

