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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن قضائي
تــدع ــو مـحـكـمــة ص ـيــدا امل ـن ـف ــردة املــدنـيــة
امل ــالـ ـي ــة غ ــرف ــة ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ريـ ـم ــا ع ــاك ــوم
املـحـكــوم عليه عبد الـنــاصــر احـمــد داود
ل ـل ـح ـضــور الـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـمــة واس ـت ــام
نسخة عن الحكم رقم  2018/60الصادر
ب ـت ــاري ــخ  2018/11/29ب ــال ــدع ــوى رقــم
 2018/310املـقــدمــة مــن املــدعــي ابــراهـيــم
حسني داود ويصبح الحكم نــافـذًا بعد
انـقـضــاء مهلة ثــاثــن يــومــا تـلــي النشر
اضافة الى مهلة املسافة.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن قضائي
ت ــدع ــو املـحـكـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة املــدن ـيــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي مـحـمــد الـحــاج
ع ـ ـلـ ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة ال ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــن رودنـ ـ ـ ــي
داكسيان وريشار السمرا كل من عدنان
نعمي فضل الله وغسان وغازي وعدنان
ولـيـلــى حـســن طــاهــر فـضــل الـلــه وتانيا
وعلي عدنان فضل الله.
واملجهولي محل االقــامــة الـحـضــور الى
قلم املحكمة السـتــام نسخة عــن اوراق
ال ــدع ــوى رق ــم  .2019/1345امل ـقــامــة من
اس ـعــد شــوقــي غ ـن ــدور .ب ـمــوضــوع ازال ــة
شـ ـي ــوع ع ـل ــى ال ـع ـق ــار رقـ ــم  1182جــويــا
والجواب خالل عشرين يومًا من تاريخ
الـنـشــر واال يـتــم ابــاغ ـكــم بـقـيــة االوراق
وال ـ ـقـ ــرارات بــاسـتـثـنــاء ال ـح ـكــم الـنـهــائــي
بــواسـطــة التعليق عـلــى لــوحــة اعــانــات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
ب ـ ـمـ ــوجـ ــب مـ ـحـ ـض ــر اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/8ت ـقــرر ب ـتــاريــخ 2019/2/12
حل وشطب شركة  ACAJOUالعريسي
وش ــرك ــاه – ت ـضــامــن م ــن ق ـي ــود الـسـجــل
التجاري فــي بـيــروت حيث هــي مسجلة
تحت الرقم  /63050/ورقم تسجيلها في
وزارة املالية  /87181/مديريها عــارف
العريسي وغادة طباره.
فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه
ومالحظاته خالل مهلة عشرة ايام من
تاريخ اخر نشر.
امني السجل التجاري
بالتكليف – مارلني دميان
إعالن صادر عن القاضي العقاري االضافي في
الشمال
القاضي زينب رباب
تقدمت املستدعية فاطمة محمد فريده
بـ ــاس ـ ـتـ ــدعـ ــاء سـ ـج ــل بـ ــالـ ــرقـ ــم 2019/1
يضمن انها تملك العقار  /100/منطقة
بـ ـط ــرم ــاز – غ ــرف ــة الـ ـحـ ـم ــراء وان ـ ـ ــه ورد
اسمها فاطمة محمد حسن خريق على
مـحـضــر الـتـحــديــد والـتـحــريــر وبــالـتــالــي
نطلب اجراء فاطمة محمد فريده فمن له
مالحظات او اعتراض ان يتقدم بها امام
القاضي املذكور.
الكاتب خالد ديب
تبليغ مجهول محل االقامة
امل ـ ــرج ـ ــع :م ـح ـك ـم ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة ،مــوجـهــة ال ــى اكــرم
محمد عليق مجهول محل االقامة.
فــي الــدعــوى املقامة عليك مــن فــرح امني
حوماني بمادة نفقة زوجية ونفقة ولد

◄ مطلوب ►
مؤسسة وفـيــق ادري ــس  ،تطلب مندوبي
مبيعات كــاش ف ــان ،مــع خـبــرة ال تقل عن
 3س ـنــوات  ،مــع رخـصــة س ــوق  10ط ــون ،
ارسال :CV
hr@widriss.com
أو االتصال  05/950820مقسم 109
A medical representative w/ a scientific
background is needed for a
reputable pharmaceutical co. to cover
Dahieh & west Beirut areas. CV
to:boctico@boctico.com.lb

ونـفـقــة ســابـقــة اس ــاس ،2019/370/642
تعني موعد الجلسة فيها يــوم الثالثاء
ف ــي  2019/4/9فـيـقـتـضــي ح ـض ــورك او
ارس ــال مــن يـنــوب عنك الــى قلم املحكمة
الستالم نسخة عن استحضار الدعوى
واال اعـ ـتـ ـب ــرت م ـب ـل ـغــا ح ـس ــب االصـ ـ ــول،
وجــرت بحقك املعامالت القانونية وكل
ت ـب ـل ـيــغ لـ ــك ع ـل ــى ل ــوح ــة االع ـ ــان ـ ــات فــي
امل ـح ـك ـمــة ح ـتــى تـبـلـيــغ ال ـح ـكــم الـقـطـعــي
يكون صحيحًا.
رئيس القلم
هشام فحص
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذيــة رق ـ ــم 2019/48
املتكونة فيما بني
املنفذ :محمد سليم داود
املنفذ عليه :عبير عبد املسيح شمعون
 /القليلة
بـتــاريــخ  2019/2/13تـقــرر اب ــاغ املنفذ
ع ـل ـي ـه ــا ع ـب ـي ــر عـ ـب ــد املـ ـسـ ـي ــح ش ـم ـع ــون
املجهولة محل االقامة بوجوب الحضور
الى قلم دائرة تنفيذ صور لتبلغ االنذار
ال ـت ـن ـف ـيــذي وامل ـس ـت ـن ــدات امل ــرف ـق ــة ب ـهــذه
املـعــامـلــة وال ـج ــواب خ ــال عـشــريــن يومًا
من تاريخ النشر واال اعتبر كل تبليغ لك
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
غرفة االحوال الشخصية
بـ ـت ــاري ــخ  2019/2/19ص ـ ــدر قـ ـ ــرار عــن
رئاسة هذه املحكمة في ملف االستدعاء
رقـ ــم  2018/458ق ـضــى ب ــوق ــف مـفـعــول
قـ ـ ـ ــرار حـ ـص ــر االرث امل ـت ـع ـل ــق بــاس ـت ـيــر
ال ـيــاس بــاصـيــا رق ــم  2018/203تــاريــخ
.2018/7/12
رئيس دائرة صور القضائية
القاضي محمد مازح
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ ال ــى املـنـفــذ عليهما اســامــة ونبيل
نجيب روضة البلح املجهولي املقام
ً
عـ ـم ــا ب ــأحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة  /409/اصـ ــول
م ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــات مـ ــدن ـ ـيـ ــة تـ ـحـ ـظ ــركـ ـم ــا هـ ــذه
الدائرة علمًا بأن لديها في ملف الحجز
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي رق ـ ــم  2011/590انـ ـ ـ ــذارًا
ت ـن ـف ـيــذيــا م ــوج ـه ــا ال ـي ـك ـم ــا مـ ــن طــال ـبــي
الـتـنـفـيــذ ابــراه ـيــم ورام ـ ــي ورلـ ــى روض ــة
الـبـلــح ونــات ـجــا ع ــن طـلــب تـنـفـيــذ الحكم
ال ـص ــادر عــن دائـ ــرة التنفيذ فــي بـيــروت
بتاريخ  2017/5/30اســاس 2016/114
قرار .2017/225
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
اليها بالذات او بواسطة وكيل قانوني
لـتـسـلــم االن ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي خـ ــال مهلة
عشرين يومًا على نشر هــذا االعــان مع
نسخة االنــذار ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنذار البالغة خمسة ايام
ال ــى مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ ف ــي حـقـكـمــا حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نبيل نعوس
تبليغ فقرة حكمية
قــررت محكمة ايـجــارات بيروت برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي الرا عـ ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد ب ـت ــاري ــخ
 2017/10/31بــالـقــرار رقــم 2017/1074
في الدعوى رقم  2010/1625املقامة من
ورثة املرحوم الياس البرجي وهم افلني
وبــانــش وع ــادل البرجي ،بوجه املدعى
عليهما عدنان وعلي ايوب ،قبول الطلب
ً
املقابل شكال واعــان سقوط حق الجهة
املــدعـيــة بــانــش الـبــرجــي ورفـيـقـيـهــا في
ال ـت ـمــديــد ال ـق ــان ــون ــي وال ــزامـ ـه ــم بــاخــاء
املــأجــور الكائن فــي العقار رقــم /59عــن
املريسة وتسليمه للجهة املدعى عليها
ً
ورد الطلب املقابل شكال لجهة املطالبة
بالبدالت.
مهلة االستئناف  15يومًا تلي مهلة
النشر.
رئيس القلم
سامر طه
ابالغ مجهول مقام
ان مـحـكـمــة اي ـ ـجـ ــارات بـ ـي ــروت بــرئــاســة
القاضي سيسيل سرحال تدعو املدعى

عليهما بالنش البرجي والدكتور عادل
ال ـبــرجــي ل ـح ـضــور جـلـســة 2019/3/26
واسـ ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى 2017/1069
املـقــامــة مــن املــدعــن عــدنــان وعـلــي ايــوب
وط ــال ــب ال ـت ــدخ ــل م ــاه ــر ن ـجــم وال ــرام ـي ــة
ال ـ ـ ــى تـ ـح ــدي ــد ب ـ ـ ــدل االي ـ ـ ـجـ ـ ــار ال ـس ـن ــوي
وقيمة الـبــدالت املتوجبة وال ــزام املدعى
عليهما بــدفـعـهــا وذل ــك عــن الـعـقــار /59
ع ــن املــري ـســة مـنــذ  1992حـتــى تــاريـخــه
بــاالضــافــة الــى الـفــائــدة القانونية حتى
تاريخ الدفع الفعلي.
رئيس القلم
سامر طه

باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب املـحــامــي ج ــورج عيد بوكالته عن
شــربــل ج ــوزي ــف ب ــو شـعـيــا ملــوكـلــه نــزيــه
نعمه الــزرقــا سـنــدي تمليك بــدل ضائع
للعقارين  132و 565دردغيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ــب حـ ـس ــان م ـح ـم ــد ال ـع ـل ــي بــوكــال ـتــه
عــن عــزمــي يــوســف رسـتــم ملــوكـلــه محمد
نـمــر رسـ ــان رسـ ــان ال ـ ــوارد اس ـمــه على
الصحيفة العقارية محمد نمر رســان
سند تمليك بدل ضائع للعقار  441عني
ابي عبدالله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

تبليغ
ان م ـح ـك ـمــة ال ـب ـق ــاع امل ــذه ـب ـي ــة ال ــدرزي ــة
– ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى – راشـ ـي ــا ،ت ـع ـلــن عن
وجـ ــود دعـ ــوى رجــائ ـيــة مـسـجـلــة لــديـهــا
تحت اساس رقم  2018/88مدورة لسنة
 2019برقم  30وموضوعها /ثبوت وفاة
وصحة وصية املــرحــوم اسعد سليمان
ج ــاب ــر م ــن ع ــن ح ــرش ــه – ق ـض ــاء راش ـيــا
ال ـ ـ ـ ــوادي وامل ـ ــؤرخ ـ ــة فـ ــي 1970/06/24
وم ـل ـح ـق ـه ــا املـ ـ ـ ــؤرخ فـ ــي 1978/01/06
وحـصــر ارث ــه وفـقــا ملضمونها  /فيكون
على كل من له صفة او مصلحة الحضور
الى قلم هذه املحكمة لالطالع والجواب
او االع ـتــراض خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
جواد البيطار

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت سكنه علي دروي ــش سند تمليك
بدل ضائع للعقار  619باريش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املحامي اشير املعلوف بوكالته عن
رامي وشادي نبيل حداد ملوكلهما نبيل
فـيـلـيــب حـ ــداد ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  324روم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب ام ـ ـ ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه خ ـل ـي ـف ــه (رق ـ ـبـ ــة)
وسـلــوى محمد سعيد بــزي (استثمار)
سند ملكية بدل ضائع للعقار 12/3396
الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املحامي حسني احمد عبدو ملوكله
حـسـيــب قــاســم ع ـبــدو س ـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  18/309حارة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب صــالــح عـلــي الـخـطـيــب وك ـيــل علي
محمد طالب بصفته وكيل الفت محمد
رعد سند ملكية بدل ضائع عن حصتها
في العقار  2548الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب محمد احـمــد الــربـيــع بــوكــالـتــه عن
آدي م ــوس ــى سـلـيــم بــوكــال ـتــه ع ــن مــريــم
ض ــاه ــر س ـل ـيــم مل ــورث ـه ــا ض ــاه ــر مــوســى
سليم شهادتي قيد بدل ضائع للعقارين
 692و 2655جزين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت سعاد عبد اللطيف فــواز وغــازي
دي ــب م ـهــدي ملــورثــه دي ــب حـســن مهدي
مسلم نفسه ذيــب حسني مـهــدي سندي
تمليك بدل ضائع للعقار  296غسانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب علي عبد الرحمن الزعتري ملورثه
عبد الرحمن علي الزعتري سندات بدل
ضائع للعقارات  80و 1814الصرفند.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املحامي انطوان بو راشد بوكالته
عــن م ــارون يــوســف كـنـعــان بــوكــالـتــه عن
ج ـ ــورج ف ـ ــؤاد خ ـل ـي ـفــة ب ـص ـف ـتــه مـشـتــري
ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار 1102
عازور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي نشأت توفيق هالل وكيل
يوسف نجيب النجار سند ملكية بدل
ض ــائ ــع عـ ــن ح ـص ـت ــه فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار 1756
العبادية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن

من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب سعيد الـيــاس تــومــا وكـيــل جــوزف
سعيد كرم بصفته احد ورثة فرحه رزق
الله كرم وسعيد نصر الله كرم وانطوان
سـعـيــد ك ــرم س ـن ــدات مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  957الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب اسكندر شبلي الرياشي بوكالته
ع ــن ج ـ ــورج م ــوري ــس ري ــاش ــي م ــن ورث ــة
جميل جــرجــي الــريــاشــي سـنــدي تمليك
بدل عن ضائع عن حصة مورثه /جميل
جرجي الرياشي بالعقارين  4034و4035
منطقة االشرفية.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي جـ ـه ــاد اسـ ـع ــد ش ــدي ــاق
بوكالته عن نجيب مخايل خطار وكيل
اوليفيه بيار كريم ايـفــان الجميل سند
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بــاســم /اوليفيه
بـيــار كــريــم اي ـفــان الجميل بــالـعـقــار 694
رميل.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب املحامي سليم يوسف سعاده وكيل
بطريرك انطاكيه وسائر املشرق سندي
ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع ب ــاس ــم ال ـص ـن ــدوق
االجتماعي املاروني للعقارين  864و855
بليبل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن تصحيح خطأ في اعالن البيع
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذيــة رق ـ ــم 2017/33
واملـ ـح ــددة ب ـت ــاري ــخ  2019/3/7املـقــامــة
مــن املـنـفــذ ال ـيــاس رام ــز زخـيــا لـقــد سقط
سهوًا رقم املعاملة  2017/22والصحيح
.2017/33
فإقتضى التصحيح
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
دعوة لحضور جمعية عمومية
يدعو مجلس إدارة الجمعية التعاونية
ل ـل ـتــوف ـيــر وال ـت ـس ـل ـيــف وال ـس ـك ــن ملـعـلـمــي
م ـحــاف ـظ ـتــي ال ـج ـن ــوب وال ـن ـب ـط ـي ــة ،كــافــة
امل ـن ـت ـس ـبــن ل ـح ـض ــور ج ـم ـع ـيــة عـمــومـيــة

دعوة لحضور
.جمعية عمومية عادية لرشكة نقل القوى الكهربائية ش.م.ل

يدعو رئيس مجلس ادارة رشكة نقل القوى الكهربائية ش.م.ل .حرضات املساهمني لحضور جمعية عمومية
عادية للرشكة نهار االثنني الواقع يف  2019/3/12يف متام الساعة العارشة يف مكتب عضو مجلس االدارة السيد
مرسال بطرس الخوري يف النقاش – شارع السفارات – علام ان جلسة الجمعية العمومية العادية للرشكة
التي كانت مقررة يوم االثنني بتاريخ  2019/1/8مل تنعقد بسبب عدم اكتامل النصاب القانوين ملناقشة
جدول االعامل املطروح وذلك لحضور خطأ يف تحديد تاريخ الجلسة السابقة بحيث ورد عن تاريخ الخطأ
نرش موعد انعقاد جمعية عمومية للمساهمني نهار االثنني يف  2019/1/8يف حني ان نهار االثنني كان يقع يف
 2019/1/7:وهو يوم عطلة رسمية ،وذلك للبحث بذات جدول االعامل السابق ،وهو التايل
 – 1.مناقشة تقرير مجلس االدارة
 – 2.مناقشة تقارير مفويض املراقبة
 – 3.املصادقة عىل حسابات سنة  2017وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة
 – 4انتخاب عضو مجلس ادارة جديدة ليحل محل العضو املتويف د.ألرب بطرس الخوري وعن الفرتة املتبقية
.عن مدة والية مجلس االدارة
 – 5.تعيني امني رس للرشكة
 – 6.الرتخيص العضاء مجلس االدارة وفقاً للامدة  159من قانون التجارة
 – 7.اعتبار كل وكالة او مستند قانوين صادر عن غري رئيس مجلس االدارة الحايل ،ملغى وغري قانوين
 – 8متديد مهلة مفوض املراقبة لحسابات سنة  2018وتحديد بدل اتعابه ،وابالغه كتاب بعدم متديد مهمته
.لعام 2019
 – 9.تكليف مفوض املراقبة لحسابات سنة 2019
 – 10.امور مختلفة
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
رئيس مجلس االدارة

« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 263

عادية نهار السبت بتاريخ 2019/3/16
في قاعة استراحة مدينة فرح السياحية
_ الـســاعــة الــرابـعــة عـصــرا واذا لــم يكتمل
ال ـن ـصــاب تـعـقــد بـمــن حـضــر ن ـهــار األح ــد
بـ ـت ــاري ــخ  2019/3/17فـ ــي ذات امل ـك ــان
والزمان ،وعلى جدول اعماله:
 _1االطــاع على ميزانيات األعــوام 2017
و  2018وامل ـص ــادق ــة عـلـيـهــا وابـ ـ ــراء ذمــة
اعضاء مجلس اإلدارة.
 _2انتخاب هيئات مسؤولة.

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ــأم ــن ق ـط ــع غ ـيــار
وس ـكــورة ضــروريــة للمجموعة الرابعة
ف ــي م ـع ـمــل الـ ـ ــذوق الـ ـ ـح ـ ــراري ،مــوضــوع
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم ث4د11662/
تــاريــخ  ،2018/11/10قــد م ــددت لغاية
ي ــوم الـجـمـعــة  2019/3/15ع ـنــد نـهــايــة
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة

إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان بــأنــه قــد تــم تعديل
م ـه ـلــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـشــراء
وت ــرك ـي ــب م ـك ـث ـفــات ت ــوت ــر م ـت ــوس ــط فــي
ب ـع ــض م ـح ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل الــرئ ـي ـس ـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 11663/تاريخ  ،2018/11/10لغاية
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2019/3/8ع ـن ــد نـهــايــة
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق

املهندس واصف حنيني
التكليف 275
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا فــي
إجــراء اسـتــدراج عــروض لتأمني حواجز
مطاطية عند مخارج األقنية الى البحر
ملنع تسرب مادة الفيول أويل في محيط
عمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى ام ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/3/22عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2019/2/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 273
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/400
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ع ـل ــي وحـ ـس ــن مـحـمــد

حجيج.
املنفذ عليه :حسني نعمة حجيج ورفاقه
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر
عـ ــن م ـح ـك ـمــة اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـن ـب ـط ـيــة رق ــم
 2017/7تــاريــخ  2017/1/31وامل ـصــدق
لحكم محكمة الـبــدايــة فــي النبطية رقم
 2014/31تــاريــخ  2014/4/15املنتهي
الــى اعــان عــدم قابلية العقار رقــم /971
حبوش للقسمة العينية وطرحه للبيع
باملزاد العلني على اســاس سعر الطرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/9/7 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/1/16 :
العقار املوصوف:
 2400سهمًا من العقار  971من منطقة
ح ـ ـبـ ــوش ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ارض
م ـش ـجــرة غ ـيــر م ـب ـن ـيــة ،ارض ـ ــه مسطحة
وصالحة لالستثمار لكنها ال تــزال بور
وغ ـي ــر مـسـتـصـلـحــة ل ــه واج ـه ــة عــريـضــة
وتوجد فيه بعض اشجار التني.
مساحته 3130 :م2
التخمني 187800000 :ل.ل.
الطرح 187800000 :ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـ ـطـ ــرح هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد
العلني العقار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى
الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
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أفقيا

 -1النهر املـقـ ّـدس في الهند – صفة من كــان صغير الجثة –  -2وكالة انباء عاملية
أسسها صحافي إنكليزي أملاني األصل – مصباح زيت ّ
مكون من إناء في وسطه
فتيلة تضيء –  -3إمتحن غــور البحر – ّ
غني باألمالك واملــال – سئم وضجر – -4
ُ
آالت يديرها الهواء تستخدم في طحن الحبوب أو إستخراج املاء أو توفير الطاقة
الكهربائية – مدينة مغربية –  -5غــرور مبعثرة – ولــد الحصان –  -6أحــد أحياء
مدينة دمشق العريقة – قصر –  -7أمر رديء غير ُمحكم – عائلة رئيس جمهورية
مصري سابق –  -8مخيف ووقور – عاتب –  -9خالف العسر – حرف نصب – -10
شاعر غزل من أهل نجد هو قيس بن ّ
امللوح العامري

عموديًا

 -1فيلسوف يوناني من كبار مفكري البشرية ّ
مربي اإلسكندر – من الطيور – -2
مطار دولي في فرنسا بضاحية باريس معرض للطيران العاملي –  -3عائلة ّ
رسام
فلسطيني مشهور راحــل عــاش في لبنان شــارك في أكثر من مئة معرض جماعي
ّ
ونعدد محاسنه
عاملي –  -4قادم – خالف سلم ّ– أزرق باألجنبية –  -5نبكي امليت
– ثــرى – عملة آسيوية –  -6غنى على نغمات العود – ارســل مكتوبًا لقريبه – -7
ّ
خفي – سقي الــزرع –  -8بـ ْـرد – أعظم شعراء روما
نوتة موسيقية – تكلم بصوت
القديمة إمتاز بشاعرية رقيقة –  -9معركة شهيرة إنهزم فيها هنيبعل القرطاجي
ضد الجحافل الرومانية – حرف جر –  -10من ّ
أهم أجهزة األمم املتحدة

أفقيا

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 3092

حلول الشبكة السابقة

 -1ارلنغتون –  -2لوار – بط – خل –  -3بس – ڤارنا –  -4ريغان – يلبد –  -5فاز – في – كيد –
 -6لواندا –  -7ري – امليزاب –  -8اش – ي و ا – رو –  -9شفيلد – نحبس –  -10كانو – غاندي

حل الشبكة 3091

شروط اللعبة

1

 -1البرفير – شك –  -2روسيا – يافا –  -3ال – غزل ّ– شني –  -4نرڤا – وا – لو –  -5انفاليد
–  -6تبر – ينمو –  -7وطني – ديانا –  -8الكاز – حن –  -9بي – اربد –  -10كلود ديبوسي

عموديًا

إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داك ـس ـي ــان وريـ ـش ــار ال ـس ـمــرا املـسـتــدعــى
ضــدهــم اسـمــاعـيــل وع ـلــي وبـ ــال خليل
عباس ومحمود واحـمــد علي سقسوق
وم ــوس ــى وم ـح ـمــد وع ـل ــي ع ـبــد ال ـعــزيــز
سكيكي وابــراهـيــم عبد الـعــزيــز موسى
سكيكي وزبـيــدة وليندا ولينا وشوقي
وري ـم ــا غ ــال ــب ع ـلــي اح ـم ــد وغ ــال ــب علي
احمد واملجهولي محل االقامة الحضور
ال ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام نـسـخــة عن
اوراق الدعوى رقم  2019/623املقامة من
عربية احمد حدرج بموضوع تصحيح
خ ـطــأ ف ــي ح ـكــم ازال ـ ــة ش ـي ــوع وال ـج ــواب
خ ــال عـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ النشر
واال يتم ابالغكم بقية االوراق والقرارات
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي بــواس ـطــة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

نتائج اللوتو اللبناني
كلمات متقاطعة 3 0 9 2

2

وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضـمــن نطاقها
واال عـ ّـد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــارات
املطروحة ودفــع الثمن والرسوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثل لبناني كوميدي إشتهر بشخصية دويك التلفزيونية واستطاع
أن يترك بصمات هامة في ذاكرة املشاهد اللبناني .آمن باملسرح التربوي
ّ
وقدم مسرحيات لألطفال
 = 3+11+1+2+5+4خالف القريب ■  = 10+9+8مدينة سورية ■ = 7+6
خاصته وملكه

حل الشبكة الماضية :ميشال دروكير

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1693وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة36 - 32 - 26 - 16 - 8 - 6 :
الرقم اإلضافي21 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 127.427.005ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة3 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة42.476.668 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 56.062.890ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 83 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 675.457 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 56.062.890ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.732 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 32.369 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 124.856.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.607 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 649.161.638 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1693
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح05204 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5204 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.204 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.04 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75.000.000ل.ل.
نتائج يومية
جــرى مساء أمــس سحب "يومية" رقــم 773
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة203 :
• يومية أربعة2631 :
• يومية خمسة99039 :

