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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي
املرحوم الشيخ
عبدالله يوسف زين العابدين مغنية
زوجته :الحاجة سهام يحيى
وال ــدت ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة رقـيــة
علي كمال
ولده :الصيدلي الدكتور حسن
ب ـنــاتــه :ال ـحــاجــة إي ـم ــان وال ـحــاجــة
سهى وريما وزينة
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤه :األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ خـ ـلـ ـي ــل
وامل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــون الـ ـشـ ـي ــخ مـصـطـفــى
والدكتور حبيب والشيخ محمد
شقيقته :الحاجة آسية
أصـ ـه ــرت ــه :ال ـ ـحـ ــاج غـ ـس ــان حـ ــدرج
والحاج علي حدرج والسيد جهاد
فتوح والسيد علي ريحان وشمس
الدين
ووري الـ ـث ــرى ف ــي ج ـب ــان ــة ب ـلــدتــه
طيردبا
ُ
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ب ـي ــروت الـيــوم
الثالثاء الواقع في  9نيسان 2019
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
بعد الظهر حتى الساعة السادسة
مـ ـ ـس ـ ـ ً
ـاء ف ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي  -ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء  -قرب مركز أمن الدولة.
كـمــا تـقــام ذك ــرى أس ـبــوع ومجلس
عزاء عن روحه في حسينية بلدته
طـيــردبــا ن ـهــار الـسـبــت ال ــواق ــع فيه
 2019/4/13الساعة الرابعة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل مـ ـغـ ـنـ ـي ــة وي ـح ـي ــى
وحدرج وفتوح وريحان وشومان
وشمس الدين
وعموم أهالي بلدة طيردبا وبلدات
قضاء صور

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
االستاذ رستم أحمد كنج
زوجته أمال خليل كنج
ولداه رأفت ورمزي
اشـ ـق ــاؤه ري ـ ــاض ،ال ــدك ـت ــور رئ ـيــف،
فواز واملرحوم يوسف
ووري الـثــرى أمــس االثـنــن الــواقــع
فيه  8نيسان .2019
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ــوم ــي الـ ـث ــاث ــاء
واالرب ـع ــاء  9و 10ال ـجــاري للرجال
والـنـســاء فــي حسينية الشياح من
الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى
ً
مساء .ويوم الخميس 11
السادسة
منه من الساعة الثانية بعد الظهر
حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء فــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب مــركــز أمــن
الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ك ـ ـنـ ــج ،ال ـح ـس ـي ـن ــي،
الخنسا وعموم أهالي ساحل املنت
الجنوبي.
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مناقصة عامة
رقم /1009م ع إ /م م3/
الساعة الثالثة عشرة من نهار الخميس
الـ ــواقـ ــع ف ــي  2019/5/2ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الـعـتــاد فــي قــاعــة املناقصاتالـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل  -اول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
مــادة كــاز الـطـيــران لصالح الجيش غب
الطلب خالل العام .2019
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /5
م ع إ /م ع 1/تاريخ .2019/3/28
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخــاص فــي املــديــريــة الـعــامــة ل ـ ــادارة -
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني  -املديرية العامة
لـ ــادارة  -مصلحة املــالـيــة  -مكتب عقد
النفقات  -اليرزة.
يجب ان تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/4/3
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 618
اعالن
اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ـ ــروض اس ـ ـ ـعـ ـ ــار (لـ ـلـ ـم ــرة
الثانية) لتلزيم تقديم قرطاسية لــزوم
االمتحانات
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـن ــي وال ـت ـق ـنــي
للدورة االولى لعام 2019
في تمام الساعة التاسعة من قبل ظهر
يــوم الخميس الــواقــع فيه ،2019/4/18
يجري الصندوق الداخلي في املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني استدراج
عــروض اسـعــار (للمرة الثانية) لتلزيم
تقديم قرطاسية لزوم االمتحانات
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـن ــي وال ـت ـق ـنــي
للدورة االولى لعام .2019
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض إلـ ـ ــى قـ ـل ــم الـ ـصـ ـن ــدوق
الــداخ ـلــي للتعليم املـهـنــي والـتـقـنــي في
الــدكــوانــة وفـقــا لدفتر الـشــروط الخاص
واملـ ـ ـع ـ ــد ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ـغـ ــايـ ــة والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـكــن
الحصول عليه من قلم الصندوق على ان
تصل هذه العروض قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة م ــن دوام آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يسبق
اليوم املحدد إلجراء االستدراج ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 3 :نيسان 2019
رئيسة مجلس ادارة الصندوق الداخلي
املديرة العامة للتعليم املهني والتقني
بالتكليف
سالم اسعد يونس
التكليف 626
إعالن تلزيم
ش ــراء كومبيوتر ل ــزوم املــديــريــة العامة
للجمارك
بطريقة استدراج عروض
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه الرابع عشر من شهر
ُ
ايار من العام الفني وتسعة عشر ،تجري
املــديــريــة الـعــامــة لـلـجـمــارك فــي مركزها
الكائن في بناية البنك العربي  -ساحة
رياض الصلح شارع املصارف  -الطابق
ال ـ ـسـ ــابـ ــع ،اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ــروض ل ـت ـلــزيــم
ش ــراء كومبيوتر ل ــزوم املــديــريــة العامة
للجمارك.
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأم ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ــؤق ـ ـ ـ ـ ــت :م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــون لـ ـ ـي ـ ــرة
لبنانية /1.000.000/ل.ل.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن دائ ـ ـ ــرة ال ـش ــؤون
املالية  -املديرية العامة للجمارك.
ي ـجــب أن ت ـصــل الـ ـع ــروض ال ــى ال ــدائ ــرة
املذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من
اخر يوم عمل يسبق جلسة التلزيم.
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 628
إعالن قضائي
بتاريخ  2019/3/28قرر رئيس محكمة
ب ــداي ــة ص ـي ــدا ال ـق ــاض ــي م ـح ـمــد ال ـح ــاج
علي نشر خالصة عن االستدعاء املقدم

م ــن وسـ ــام خـلـيــل فـ ــواز وامل ـس ـجــل بــرقــم
 2019/1475وال ـ ــذي يـطـلــب فـيــه شطب
اشارتي الدعوتني عن العقار رقم  233من
منطقة قاقعية الصنوبر االولى مسجلة
ب ــرق ــم ي ــوم ــي  382ت ــاري ــخ 1958/2/27
دع ــوى مـقــامــة ل ــدى الـحــاكــم املـنـفــرد في
صيدا من محمد بدير وجواد فواز ضد
مالكي هذا العقار والثانية مسجلة برقم
يومي  1648تــاريــخ  1960/9/15دعــوى
مقامة لــدى القاضي البدائي املدني في
صيدا من محمد كامل شعيب العاملي
ضــد مـحـمــود وحسيبة ول ــدي منصور
جواد ومحمد بدير وجواد فواز .فمن له
مصلحة باالعتراض ان يتقدم به خالل
عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة 2017 - 1138
املنفذ املحامي انطوان مخلوف شخصيًا
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم ب ـ ــدوي ج ــرج ــس يــونــس
وكيله املحامي جهاد يعقوب وستنفور
ولـ ـي ــام ــس م ـج ـه ــول االقـ ــامـ ــة وان ـ ـطـ ــوان
حـبـيــب س ـل ـي ـمــان م ــن اي ـط ــو وم ـق ـيــم في
اميركا السند التنفيذي استنابة دائرة
تنفيذ طرابلس  2009 - 488املتضمنة
تنفيذ حـكــم ازال ــة الـشـيــوع ال ـصــادر عن
الـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة فــي الـشـمــال رق ــم 53
تاريخ 2007/8/2
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2010/10/8
وتاريخ تسجيله  2010/11/2التخمني
وب ــدل ال ـطــرح  26520د.أ .او مــا يعادله
بالليرة اللبنانية
امل ـط ــروح للبيع الـعـقــار  875اي ـطــو يقع
ف ــي نـهــايــة ال ـب ـلــدة ص ـع ــودًا عـلــى طــريــق
عــام زغرتا اهــدن وارضــه تعلو مستوى
ال ـطــريــق ب ـحــوالــي ع ـش ــرة ام ـت ــار بشكل
عــامــودي غـيــر م ـتــدرج وال يــوجــد لــه اي
طريق من الجهة العليا ويحتوي على
اش ـجــار حــرجـيــة وغ ـيــر صــالــح لـلــزراعــة
او االستثمار وغير صالح للبناء لعدم
قـ ــدرة ل ـلــوصــول ال ــى ارضـ ــه ومـســاحـتــه
 2226م 2ويوجد مرسوم استمالك وقرار
وض ــع يــد عـلــى مـســاحــة  900م 2فتكون
املساحة املتبقية  1326م.2
موعد املزايدة ومكانها االربعاء الواقع
فــي  2019/4/24الـســاعــة  12ظـهـرًا امــام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـبــل امل ـبــاشــرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ان يـ ــدفـ ــع بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح فــي
صـ ـن ــدوق مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـمــوجــب شك
م ـصــرفــي م ـس ـحــوب الم ــر رئ ـي ــس دائ ــرة
ت ـن ـف ـي ــذ زغ ـ ــرت ـ ــا وان ي ـت ـخ ــذ مـ ـق ــام ــا لــه
ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة او تــوكـيــل مـحــام
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقار موضوع املزايدة وعليه
زي ـ ــادة ع ـلــى ال ـث ـمــن دف ــع رسـ ــوم ال ــدالل ــة
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
اعالن
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة/
عقاري.
غرفة الرئيس احمد مزهر
يدعو قلم هــذه املحكمة وسـنـدًا الحكام
املــادتــن  405و 409أ.م.م .املــدعــى عليها
ش ــرك ــة ال ـن ـم ـي ــري ــة ش.م.ل .اخـ ـ ــر م ـق ــام
مـعــروف لها بـلــدة النميرية واملجهولة
محل االقــامــة لتبلغ الحكم الـصــادر في
الــدعــوى املقامة مــن يــوســف جــابــر عرب
بوكالة املحامية سحر شــام بموضوع
حق مرور واملسجلة تحت رقم 2019/43
مدور واملنتهية الى القرار رقم 2019/25
الذي ينص على اآلتي:
ً
اوال :م ـن ــح عـ ـق ــار ال ـج ـه ــة امل ــدع ـي ــة رق ــم
 /1051النميرية حقًا باملرور عبر عقاري
املدعى عليهما ذات االرقام 1055 :و1057
وفـ ـق ــا الق ـ ـتـ ــراح ال ـخ ـب ـي ــر ب ـه ـجــت قــاســم
الثالث املحدد في تقريره املبرز بتاريخ
( 2015/3/6ص)  / 10امل ـع ـت ـبــر ج ــزءًا
ال يـتـجــزأ مــن ه ــذا الـحـكــم والـ ــزام الجهة
املدعية بان تدفع لكل من املدعى عليهما
شركة النميرية ش.م.ل .ومنى حجازي
تعويضًا لكل منهما ق ــدره عـشــرة االف
دوالر ام ـيــركــي او م ــا ي ـعــادلــه بالعملة
اللبنانية بـتــاريــخ الــدفــع وذل ــك بمثابة
تعويض شامل على االض ــرار الناجمة

ع ــن تـنـفـيــذ ح ــق امل ـ ــرور امل ـق ــرر بـمــوجــب
الحكم الراهن لالسباب املبينة اعاله.
ثانيًا :رد كل ما زاد او خالف من مطالب
واسـ ـب ــاب وش ـط ــب اشـ ـ ــارة ال ــدع ــوى عن
ص ـح ــائ ــف الـ ـعـ ـق ــارات م ــوض ــوع ـه ــا بـعــد
التنفيذ وابالغ من يلزم.
ث ــال ـث ــا :ت ـض ـمــن ال ـج ـهــة امل ــدع ــى عليها
الرسوم والنفقات القانونية.
مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف  30يــومــا م ــن تــاريــخ
التبلغ.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2018/1066غرفة الرئيس
القاضي راني صادق
البالغ املنفذ عليه سمير نعمان عساف
مجهول محل االقــامــة الحضور بالذات
أو بــواسـطــة وكـيـلــه الـقــانــونــي ال ــى هــذه
الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الس ـ ـتـ ــام االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
ومربوطاته باملعاملة املقدمة من املنفذ
سـلـيــم ول ــف عــاصــي وك ـيــاه املـحــامـيــان
س ـع ـي ــد والـ ـيـ ـس ــار بـ ــو ع ـق ــل ب ـم ــوض ــوع
ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـص ـ ــادر عـ ــن مـحـكـمــة
الدرجة االولــى املدنية في صيدا تاريخ
.2018/6/28
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال فـكــل تبليغ لــه بعد
انقضاء مهلة النشر واالن ــذار بواسطة
رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات الدائرة يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ـ ــن دائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ص ـ ـيـ ــدا
باالستنابة رقم  2018/20غرفة الرئيس
القاضي راني صادق
الب ـ ــاغ امل ـط ـل ــوب اب ــاغ ــه اس ــام ــة حسن
يونس مجهول محل االقــامــة الحضور
ب ــال ــذات أو بــواس ـطــة وك ـي ـلــه الـقــانــونــي
الـ ـ ــى هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الس ـ ـتـ ــام االخ ـ ـبـ ــار
لالطالع على دفتر الشروط باالستنابة
املـقــدمــة مــن املـنـفــذ بـنــك الـشــرق االوســط
وافريقيا وكيله املحامي ميشال تويني
ب ـمــوضــوع تـنـفـيــذ س ـن ــدات دي ــن بقيمة
/25.267.450.900/ل.ل.
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال فـكــل تبليغ لــه بعد
انقضاء مهلة النشر واالخبار بواسطة
رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات الدائرة يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقــم  2019/35غرفة الرئيس
القاضي راني صادق
البـ ــاغ امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا سـمـيــا اب ــو شـقــرا
مجهول محل االقــامــة الحضور بالذات
أو بــواسـطــة وكـيـلــه الـقــانــونــي ال ــى هــذه
الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الس ـ ـتـ ــام االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
ومربوطاته باملعاملة املقدمة من املنفذ
فـ ــادي روم ــان ــوس وكـيـلـهـمــا املـحــامـيــان
سعيد واليسار بو عقل بموضوع تنفيذ
حكم محكمة الدرجة االولــى املدنية في
صيدا تاريخ .2018/10/9
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن
نـطــاق الــدائــرة واال فكل تبليغ لها بعد
انقضاء مهلة النشر واالن ــذار بواسطة
رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات الدائرة يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولــى
ف ــي ال ـب ـق ــاع امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم محمد
حسني ابو خرما وعلي حسني ابو خرما
وحسني أحمد سميدي املقيمون سابقًا
فــي السلطان يعقوب واملجهولي محل
االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من
ينوب عنهم قانونًا إلى قلم املحكمة في
زحلة لتبلغ أوراق االستدعاء املقدم من
سـعـيــد مـحـمــد سـعـيــد عـبــدونــي بــوكــالــة
االستاذ جورج القاصوف املسجل برقم
أس ــاس م ــدور  2017/517وال ــذي يطلب
بـمــوجـبــه إزال ـ ــة ش ـيــوع ف ــي ال ـع ـقــار رقــم

للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

 /588/م ــن مـنـطـقــة ال ـس ـل ـطــان يـعـقــوب
العقارية.
ولـلـمـسـتــدعــى ضــدهــم املــذكــوريــن مهلة
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر إلب ــداء
مالحظاتهم عـلــى طـلــب املـسـتــدعــي واال
يـ ـص ــار الـ ـ ــى اب ــاغـ ـه ــم ج ـم ـي ــع االوراق
والـ ـ ـق ـ ــرارات ب ـمــا فـيـهــا ال ـح ـكــم الـنـهــائــي
لصقًا على باب ردهة املحكمة.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب احمد محمود حمزه شهادة قيد
مؤقتة بدل ضائع عن اسهمه في العقار
رقم  301كفرحتى.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن
بـ ـت ــاري ــخ  2018/4/19قـ ـ ــرر ال ـق ــاض ــي
الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال اعـ ـ ـ ــادة ت ـكــويــن
محضر تـحــديــد الـعـقــار رق ــم 394 - 393
من منطقة ممنع العقارية.
ل ـلــراغــب بـتـقــديــم اع ـت ــراض عـلــى عملية
اعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن وفـ ـق ــا ملـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ،اداء
م ــاح ـظ ــات ــه خ ـط ـيــا ل ـ ــدى ق ـل ــم ال ـقــاضــي
العقاري في الشمال وذلــك حتى تاريخ
انجاز العنصر املقرر اعادة تكوينه وفي
فترة الثالثني يومًا التي تلي لصق قرار
االختتام االولي على ايوان املحكمة.
طرابلس في 2018/4/19
القاضي العقاري في الشمال
تراز غسان ّ
مقوم

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
القاضي ندى املعلوف
رقم املعاملة2017/68 :
املنفذ :عبد الـقــادر عبد الغني حمود -
وكيله املحامي نبيه حمود
املـنـفــذ عـلـيـهــم :ورث ــة زم ــزم محمد علي
ص ــال ــح  -ب ــواسـ ـط ــة امل ـم ـث ــل ال ـق ــان ــون ــي
املحامية فاطمة هوشر  -طرابلس
مصطفى عبد الغني حمود  -بيروت -
الرملة البيضاء  -شــارع املــدور  -بناية
السالم.
إحسان محمد الحجازي  -راسنحاش
وحليمة موسى ماضي  -راسنحاش
نجيح عبد الغني حمود  -راسنحاش
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
طرابلس رقم  2017/467بازالة الشيوع
بالعقار  /58/راسنحاش
تاريخ الحكم2017/3/30 :

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ع ـلــي ام ــن وه ـبــي س ـنــدي ملكية
بــدل ضائع للعقار  19 /87و  22حــارة
حريك.

ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2018/1/19
تــاريــخ تـسـجـيــل مـحـضــر الــوصــف لــدى
امانة السجل العقاري2018/1/29 :
املـطــروح للبيع :العقار رقــم  58منطقة
راسنحاش
محتوياته :ارض بعل مشجرة زيتون
وتني
مساحته /191/ :م2
ً
يحده :شـمــاال 57 - 53 - 52 :شرقًا52 :
 49 - 57 - 53جنوبًا - 59 - 45 :طريق عام غربًا57 :
 59الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــن/9550/ :د.أ .الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح:
/9550/د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :نهار الخميس
الــواقــع فــي  2019/5/2الـســاعــة الثانية
عـ ـش ــرة والـ ـنـ ـص ــف أمـ ـ ــام رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
التنفيذ في محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :على الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ـ ــداع بــدل
الـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية امــا نـقـدًا في
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او ت ـق ــدي ــم ش ــك او
ك ـفــالــة مـصــرفـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـبـ ـت ــرون وع ـل ـي ــه اتـ ـخ ــاذ مـحــل
اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
عــد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه .وعليه ان
يدفع رسم  %5داللــه اضافة الى رسوم
التسجيل.
رئيس قلم
وفاء ضاهر

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استدراج عروض لتقديم وتركيب
مولد ديزل لزوم معمل بعلبك.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/5/3عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في  4نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 611
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
اسـتــدراج الـعــروض العائد لشراء 1000
خ ــرط ــوش ف ـيــزي ـبــل 40 - 25 - 16 - 10
أمبير  24 -ك.ف ،.وذلك وفق املواصفات
الفنية وال ـش ــروط االداري ـ ــة امل ـحــددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على
نسخة عـنــه لـقــاء مبلغ خمسماية الــف
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أفقيا
 -1عاصمة دولة في أميركا الجنوبية –  -2من أعضاء الحكومة – موسيقى ورقصة
يونانية مشهورة –  -3حركة إسالمية تحكم أجزاء كبيرة من أفغانستان –  -4يواجه
العدو – سئم وضجر –  -5خالف صعبة – دولة آسيوية –  -6أوتوماتيكي –ُ مادة
ّ
وأحب –  -7من أبرز املواقع السياحية في األردن قرب أربد كانت تعرف
قاتلة – أراد
قديمًا بإسم جــدارة تشتهر بمدرجاتها ومبانيها اليونانية والرومانية – للندبة
–  -8بـحــر – وال ــدة – صـفــة مــن خـســر تـجــارتــه وأم ــوال ــه وأرزاقـ ــه –  -9عــائـلــة فنانة
إستعراضية لبنانية مشهورة – من األلوان أو نسبة لبرج منعزل عن الناس – -10
التحرر من أي سلطة خارجية بأي وسيلة كانت

عموديًا

 -1جبهة أو حركة مسلحة في الصحراء الغربية التي يديرها املغرب –  -2من الحبوب
– من جاوز الثالثني الى نحو الخمسني من العمر – بقرة وحشية –  -3دولة أوروبية
– لإلستدراك –  -4من الحيوانات – من شعوب أميركا الوسطى كانت لهم حضارة
متقدمة حكموا في هوندوراس وغواتيماال وشبه جزيرة يوكاتان باملكسيك وبلغت
العقود القديمة –  -5الصق النسب – مرض –  -6لصق
حضارتهم أوج إزدهارها في
ّ
وصلب الطني – غير متعلم – وبخ بالكالم –  -7يداوم ويواظب على العمل من غير
انقطاع – نبات ينمو عبر شجيرة صغيرة –  -8أقرع الجرس – حيوان أليف – من
الخضر –  -9دولة آسيوية –  -10أول رئيس جمهورية لبناني

أفقيا

◄ مطلوب ►

مطلوب مهندس
معامري خربة 5
سنوات للعمل لدى
مكتب دراسات
وإرشاف يف الحمراء.

Bashir.itaniiciintl@gmail.com

4 40 39 26 20 12 9

3133 sudoku

كلمات متقاطعة 3 1 3 3
1

◄ مبوب ►

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

ليرة لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن دائــرة
الشؤون املشتركة في مركز الشركة في
الـبـحـصــاص مــا بــن الـســاعــة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  30نيسان  2019الساعة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 620

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 3133

حلول الشبكة السابقة

1

 -1اإلنشراح –  -2ديكارت – صفر –  -3فيلكا – منجز –  -4يجهل – بطارخ –  -5بيال – -6
شب – الدراما –  -7يعاسيب – كان –  -8بلبل – ُ
الرها –  -9دال – داوم –  -10بايكال – دنا

عموديًا
ّ
 -1أدفيك شيبوب –  -2لييج – بعل –  -3أكلهم – أبدي –  -4ناكل – أسالك –  -5أرش – بلي –
ال –  -6رت – بيدبا –  -7مطار – لد –  -8حصن األكراد –  -9فجر – ماهون –  -10برزخ باناما

حل الشبكة 3132

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثلة إغراء أميركية ( )1967-1933ملعت أواخر خمسينات القرن املاضي
وتألقت في مجمل أفالم هوليوود .توفيت ّ
جراء تعرضها لحادث سيارة
 = 5+3+2+9+8عــاصـمــة الـنـمـســا ■  = 11+6+1جـيــش ■ = 4+10+7
خالف حرب

حل الشبكة الماضية :نورة العميري

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1707وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة40 - 39 - 26 - 20 - 12 - 9 :
الرقم اإلضافي4 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 825,142,887ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:185,908,335
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة185,908,335 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 59,998,860ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 24 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,499,953 :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:
 59,998,860ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,175 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 51,063 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 143,312,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17,914 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل982,639,886 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1707وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح35615 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 42,784,172 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة21,392,086 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5615 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.615 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.15 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 808
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة231 :
• يومية أربعة2027 :
• يومية خمسة32623 :

