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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مهلة تقديم الـعــروض لتقديم وتركيب
خزانني بسعة  25000م 3للخزان الواحد
مل ـ ــادة ال ـف ـي ــول اوي ـ ــل ف ــي م ـع ـمــل الـ ــذوق
ال ـحــراري ،مــوضــوع اسـتــدراج العروض
رق ـ ــم ث4د 4633/ت ــاري ــخ ،2017/5/3
لتصبح يــوم الجمعة  2019/6/14عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /500 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/5/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 861
إعالن

نتائج اللوتو اللبناني
13 28 25 18 17 11 5
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1720وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة28 - 25 - 18 - 17 - 11 - 5 :
الرقم اإلضافي13 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 1,656,849,571ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 56,124,450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 38 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة1,476,959 :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:
 56,124,450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,544 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 36,350 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 168,424,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 21,053 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل1,804,176,252 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل103,290,261 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1720وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح49458 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 36,918,703 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9458 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.458 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.58 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 836
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة205 :
• يومية أربعة8798 :
• يومية خمسة84117 :

تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد ل ـ ـتـ ــأمـ ــن حـ ــواجـ ــز
م ـط ــاط ـي ــة عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــارج االقـ ـنـ ـي ــة ال ــى
البحر ملنع تسرب مادة الفيول اويل في
محيط معمل الذوق الحراري ،موضوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د1466/
تاريخ  ،2019/2/13قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2019/6/21عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/5/21
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 871
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل

م ـه ـل ــة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض الس ـت ـئ ـج ــار
مــركــز جــديــد لــدائــرة النبطية ،موضوع
اسـ ـت ــدراج ال ـع ــروض رق ــم ث4د13002/
ت ــاري ــخ  ،2018/12/14لـتـصـبــح املـهـلــة
االخـيــرة يــوم الجمعة  2019/6/14عند
نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ال ـســاعــة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /20 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/5/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 863
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بانه قد تم تعديل
مهلة تقديم الـعــروض لـشــراء مؤشرات
قـيــاس وم ـعــدات تحكم تــوتــر منخفض

لزوم محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذل ـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـل ــغ ق ـ ـ ــدره 000/
/100ل.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 أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/2/10
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في 2019/5/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 865

االسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان ب ـ ــال ـ ــدع ـ ــوى رقـ ـ ـ ــم االسـ ـ ـ ــاس
/2316ل.ق 2017/.ت ــاري ــخ 2018/5/8
املتضمن فسخ العقد موضوع الدعوى
والزام املنفذ عليه بتسليم كامل القسم
 /8/مــن ال ـع ـقــار  /1888/عــن سـعــادة
ً
ش ـ ــاغـ ـ ـرًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـص ـ ــرف ل ـب ـي ـع ــه ع ـم ــا
بــاحـكــام امل ــادة  12فـقــرة ( )1مــن قانون
االسـ ـك ــان رق ــم  65/58بــواس ـطــة دائ ــرة
الـتـنـفـيــذ عـلــى مـســؤولـيــة املــدعــى عليه
وح ـســابــه ع ــن طــريــق امل ــزاي ــدة العلنية
ً
عمال بــاملــادة  13الـجــديــدة مــن القانون
امل ــذك ــور وت ـس ــدي ــد ال ـث ـمــن الـ ــى املــدعــي
لحساب دينه على املدعى عليه والزام
املدعى عليه بان يدفع للمصرف املدعي
املبلغ /3200000/ل.ل .بمثابة غرامة،
حفظ حــق الفريقني بــاجــراء املحاسبة
النهائية بينهما بشأن الرصيد الــذي
قد يبقى بذمة احدهما.
تاريخ محضر الوصف.2018/12/7 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه لـ ــدى ام ــان ــة الـسـجــل
العقاري.2019/1/2 :
القسم املطروح للبيع :رقم  8من العقار
 /1888/عـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادة :م ــدخ ــل ودار
وصــالــون وطـعــام ومطبخ وارب ــع غرف
وغــرفــة خــدم مــع ارب ــع حـمــامــات وخــاء
وسـبــع شــرفــات منها اثـنـتــان مقفلتان
زجـ ـ ــاج واملـ ـيـ ـنـ ـي ــوم ،وال ـق ـس ــم خـ ــال مــن
اي م ـ ــوج ـ ــودات ومـ ـهـ ـج ــور ،م ـســاح ـتــه
 348م.م ،.يشترك بملكية الحقني رقم
 1و ،3ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ـ ــى ل ـق ــاء مـبـلــغ
/660000000/ل.ل ،.ح ـجــز احـتـيــاطــي

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2018/494
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـجــر ش.م.ل- .
وكيله املحامي رامي باسيل.
املنفذ عليه :جــورج عبده ابــي موسى -
بواسطة رئيس القلم.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر
ع ــن ال ـل ـج ـن ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة الـ ـن ــاظ ــرة فــي
الخالفات الناشئة عن تطبيق قوانني
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رقــم  ،2016/290/290حجز احتياطي
رقــم  ،2016/292/292حجز احتياطي
رقــم  ،2016/323/323حجز احتياطي
رق ـ ـ ــم  ،2017/605حـ ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي
رقـ ــم  ،2017/782اشـ ـ ــارة ام ـت ـي ــاز ع ــام
ع ــدد  ،2016/9183حـجــز تـنـفـيــذي رقــم
 ،2018/414محضر وصف .2018/494
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/522000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح/313200/ :دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري يــوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه  2019/6/14الـ ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
قبل الظهر امــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
وفــي محكمة املــن .فعلى راغــب الشراء
ان يـ ــودع ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل
ث ــاث ــة ايـ ــام ت ـلــي االح ــال ــة ،عـلـيــه اي ــداع
كامل الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة الـ ـعـ ـش ــر وإال ف ـع ـل ــى ع ـه ــدت ــه
ف ـي ـض ـم ــن الـ ـنـ ـق ــص وال ي ـس ـت ـف ـي ــد مــن
الزيادة وعليه خالل عشرين يوما دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2018/881
امل ـن ـفــذة :لـيـنــا اويــديــس خــرايــان زوجــة
يــوســف ال ــدك ــاش  -وكـيـلـتـهــا املـحــامـيــة
باتريسيا دكاش.
املنفذ عليه :وارنيس اويديس خرايان
 وكيله املحامي ابراهيم ابو عبدالله.ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :قـ ـ ـ ـ ــرار م ـح ـك ـم ــة
االس ـت ـئ ـن ــاف ف ــي ج ـب ــل ل ـب ـن ــان ال ـغــرفــة
الـ ـس ــابـ ـع ــة ع ـ ـش ـ ــرة ،رق ـ ـ ــم 2018/101
ً
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ  2018/10/18تـ ـحـ ـصـ ـي ــا
ملـبـلــغ /50600000/ل.ل .ع ــدا الــرســوم
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2018/11/15 :
تاريخ تسجيله2018/11/27 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع /900/ :سـهـمــا حصة
وارن ـي ــس خ ــراي ــان فــي الـعـقــار /3011/
ب ــرج ح ـم ــود ،ب ـنــاء م ــن طــاب ـقــن ،طــابــق
ارضـ ـ ــي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى اربـ ـع ــة م ـخ ــازن
وش ـق ــة س ـك ـن ـيــة وم ـط ـلــع درج ،امل ـخــزن
االول له باب حديد جرار ضمنه متخت،
املحل الثاني مخزن ضمنه حمام له باب
حــديــد ج ــرار ،امل ـخــزن الـثــالــث لــه بابني
ح ــدي ــد ج ـ ــرار وش ـق ــة س ـك ـن ـيــة تـحـتــوي
عـلــى مطبخ وغــرفـتــن وح ـمــام مــؤجــرة
م ــن م ـح ـمــود بـ ـ ــوزان ،وم ـخ ــزن رابـ ــع له
باب حديد جرار ضمنه متخت وحمام،
وط ـ ــاب ـ ــق اول يـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى ش ـق ـتــن
سكنيتني ،الشقة االولــى تحتوي على
دار وغــرفـتــن ومـطـبــخ وحـمــام وشــرفــة
م ـش ـغ ــول مـ ــن املـ ـنـ ـف ــذ ،ال ـش ـق ــة ال ـثــان ـيــة
ت ـح ـتــوي ع ـل ــى دار وغ ــرف ـت ــن ومـطـبــخ
وحـمــام وشــرفــة ،وسطح البناء ضمنه

غرفة ضمنها مطبخ وحمام ،مساحته
ً
/139/م.م ،.يحده غربًا وشـمــاال امــاك
عــامــة شــرقــا  /3010/جـنــوبــا ،/3014/
ل ـهــذا ال ـع ـقــار حــق املـ ــرور عـلــى الـطــريــق
الخاص  ،/104/وله حق الري من مياه
بــرج حـمــود ،قيد احتياطي بانشاء ات
جديدة بموجب العقد رقم  /78/تاريخ
 ،1954/12/31م ـخــال ـفــة ب ـن ــاء بـكـتــاب
البلدية عــدد /85ص ،97/طلب تنفيذ
وصـيــة مـقــدم لــدائــرة تنفيذ املــن الرقم
 2007/216مــن امل ـن ـفــذة لـيـنــا اويــديــس
خــرايــان ضــد وارن ـيــس خــرايــان وصية
املــرحــومــة ازن ـيــف كــورداوغ ـل ـيــان ،حكم
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـم ــة ال ـ ــدرج ـ ــة االولـ ـ ــى
ف ــي املـ ــن بـتـخـفـيــض ن ـص ــاب الــوص ـيــة
بــامل ـعــام ـلــة رق ــم  ،2007/216ورد عقد
ان ـت ـقــال اع ـيــد لــات ـمــام ،ح ـجــز تـنـفـيــذي
ومحضر وصف رقم .218/881
قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن /36488/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح /21892.8/ :دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري يــوم االربـعــاء الواقع
فيه  2019/6/26الساعة الحادية عشر
قبل الظهر امــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
وفــي محكمة املــن .فعلى راغــب الشراء
ان يـ ــودع ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل
ث ــاث ــة ايـ ــام ت ـلــي االح ــال ــة ،عـلـيــه اي ــداع
كامل الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة الـ ـعـ ـش ــر وإال ف ـع ـل ــى ع ـه ــدت ــه
ف ـي ـض ـم ــن الـ ـنـ ـق ــص وال ي ـس ـت ـف ـي ــد مــن
الزيادة وعليه خالل عشرين يوما دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5

رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـل ــب س ـع ــد ال ــدي ــن م ـح ــي ال ــدي ــن قـنـبــر
وام ـي ـنــه م ـحــي ال ــدي ــن قـنـبــر بصفتهما
الشخصية س ـنــدي تمليك ب ــدل ضائع
عن حصتهم في العقار  B 11/1888دير
قوبل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
تبليغ مجهول مقام
ان محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان
ال ـغــرفــة ال ـن ــاظ ــرة بــال ـق ـضــايــا الـعـقــاريــة
برئاسة القاضي محمد وسام املرتضى
ت ــدع ــو امل ـس ـتــدعــي ف ــي وج ـه ـهــم فــاطـمــة
وس ـن ـي ــه ووفـ ـ ـ ــاء واح ـ ـمـ ــد طـ ـع ــان ح ــرب
وع ـب ــاس ح ـســن ح ــرب وح ـس ــن ال ـيــاس
حــرب والـهــام وغنى جعفر حــرب لتبلغ
اوراق االستدعاء رقم  2014/783املقدم
مــن املستدعية ســوســن احـمــد منصور
وال ــرام ــي ال ــى ازال ــة الـشـيــوع عــن العقار
رقم /938من منطقة برج البراجنة.
يجب حـضــوركــم الــى قلم هــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لكم في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن

صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم املعاملة2019/30 :
املنفذ :الشيخة نسرين الشيخ بطرس
الغزال معوض وكيلها االستاذ الشيخ
بطرس الغزال معوض ،املنفذ عليهم:
ياسمني اسعد رزق معوض وماتيلدا
أرم ـل ــة شـفـيــق ك ـعــدو وادم ـ ــون وسـعــدى
وم ــرش ــا اوالد ش ـف ـيــق ك ـع ــدو مـمـثـلـهــم
الخاص االستاذة ريتا وهبه.
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
طرابلس رقم  2018/525بازالة الشيوع
ع ـلــى ال ـع ـقــار  /1770/زغ ــرت ــا بـمــوجــب
حـكــم الـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة بــالـشـمــال رقــم
 2018/18تاريخ .2018/4/10
امل ـطــروح للبيع :كــامــل الـعـقــار /1770/
زغ ــرت ــا  -ق ـط ـعــة ارض س ـق ــي م ـش ـجــرة
بــال ـل ـي ـمــون بـمـحـلــة الـ ـج ــورة ق ــري ــب من
الـ ـبـ ـي ــوت ال ـس ـك ـن ـي ــة وي ـم ـك ــن ال ــوص ــول
الـيــه مشيًا على األق ــدام وهــو قــريــب من
ال ـط ــري ــق امل ـت ـف ــرع م ــن ال ـط ــري ــق الـ ـع ــام،
مساحته 895 :م.2
التخمني وبدل الطرح/58175/ :د.أ.م .او
ما يعادلها بالليرة اللبنانية.
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االرب ـ ـعـ ــاء
 2019/7/3امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تنفيذ
زغرتا الساعة  1:30بعد الظهر للراغب
بــالـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة دفع
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك م ـصــرفــي
مـ ـسـ ـح ــوب عـ ـل ــى مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان الم ــر
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا وعليه دفع
رسوم التسجيل و %5رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـلــي عـفـيــف دغ ـمــان بــوكــالـتــه عن
حـســن مـحـمــد عـلــي يــاســن بصفته من
ورث ــة منيفه الــزيـنــاتــي خليفة ملورثها
يوسف ابراهيم ايــوب شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1122كفرتبنيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـ ـلـ ــب م ـ ـح ـ ـمـ ــد ع ـ ـلـ ــي اي ـ ـ ـ ـ ــوب ب ـص ـف ـت ــه
ال ـش ـخ ـص ـيــة شـ ـه ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  134كفرتبنيت وملوكلته زينب
يــوســف اي ــوب ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضائع
للعقار  132كفرتبنيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب عـفـيــف اح ـمــد حــايــك بـصـفـتــه من
ورثــة احمد حسني حايك ملورثيه علي

اس ـ ـعـ ــد حـ ــايـ ــك وح ـ ـسـ ــن اس ـ ـعـ ــد ح ــاي ــك
شهادتي قيد بدل ضائع للعقارين 973
  897عدشيت.للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسني علي قبيسي بوكالته عن
يوسف عبد املنعم قبيسي ملورثه عبد
املنعم ابراهيم قبيسي شهادات قيد بدل
ضائع للعقارات 783 - 314 - 312 - 295
  787 - 786 - 785زبدين.للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم التنفيذ2011/976 :
طالب التنفيذ :سمير معوض – وكيله
املحامي انطوان مخلوف
املنفذ عليه :امني الديك
املـسـتـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اق ـ ــرار مـنـظــم لــدى
كاتب العدل رقم  199/9756لجهة مبلغ
 $/7900/عدا الرسوم والفوائد ومبلغ
 $/2000/للمنفذ األول.
تاريخ قرار الحجز2002/3/22 :
تاريخ تسجيله2012/4/7 :
ت ـ ـطـ ــرح هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد
العلني كــامــل املـقـســم  /27/مــن العقار
رق ــم /871مـنـطـقــة بـســاتــن املـيـنــاء وفقًا
ملندرجات دفتر الشروط املنظم بتاريخ
.2014/3/22
مــوضــوع ال ـطــرح املـقـســم  27مــن العقار
 /871/ب ـســاتــن امل ـي ـن ــاء ه ــي ش ـقــة في
الـ ـط ــاب ــق ال ـ ـسـ ــادس م ــؤل ـف ــة مـ ــن مــدخــل
وصــالــون منه طعام وثــاث غــرف سكن
وم ـط ـبــخ وح ـمــامــن وخـ ــاء ودرب ـي ـتــان
وخزانتني واربع فرندات وحوض زهور
وهي مشغولة من مازن الديك وعائلته.
قيمة التخمني  $/139500ب ــدل الـطــرح
بعد التخفيض $/75330
وان محتويات املقسم  /27/من العقار
رقم /871بساتني امليناء مفصل بتقرير
الخبير املضموم باملعاملة.
مكان املــزايــدة :دائــرة تنفيذ طرابلس –
غرفة الرئيس أماني فواز
الزمان :بتمام الساعة  12:30ظهرًا يوم
2019/6/10
ش ــروط امل ــزاي ــدة :مــن يــرغــب بــاالشـتــراك
باملزايدة عليه ان يتخذ مقامًا له ضمن
نطاق هذه الدائرة وأن يدفع بدل الطرح
امل ـق ــرر قـبــل م ـبــاشــرة الـجـلـســة بموجب
ش ـي ــك م ـس ـح ــوب ع ـل ــى مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
باسم رئيس دائرة تنفيذ طرابلس.
وع ـل ـي ــه زي ـ ـ ــادة ع ــن ال ـث ـم ــن دفـ ــع رس ــوم
التسجيل ورسم الداللة.
رئيس القلم
حاتم عثمان

أفقيا

 -1شــريــان الــدم فــي جسم اإلنـســان – زجــاجــي او مصنوع مــن زجــاج  -2 -عاصمة
ـاض أو تــابــع – عــائـلــة سـيـنــاتــور عــن ال ـحــزب الــديـمــوقــراطــي
آسـيــويــة –  -3زم ــن م ـ ٍ
األميركي ونائب الرئيس اوباما –  -4بحر – صوت الطفل إذا بكى – لإلستدراك -
ُ
 -5فاكهة إستوائية تزرع في لبنان – إقتراب –  -6ضابط وكاتب انكليزي إتصل
ّ
ّ
بالعربي – جماعة الخيل –
وشجع ثورة العرب على األتراك لقب
بالشريف حسني
 -7موضع هبوب الريح – خطأ وذنب –  -8حرف نصب – األثر الذي يقع على الثياب
من جراء األكل او الشرب –  -9أديب وسياسي وعالم من كبار أدباء أملانيا – يدق
ويكسر –  -10مدينة في وسط فرنسا

عموديًا

ّ
ً
 -1موقع أثري في صعيد مصر فيه قبر توت عنخ أمون –  -2من يخط بالقلم والريشة أشكاال
متنوعة – ضعف –  -3فوالذ – هم وقلق – شاب ال خبرة له –  -4إنكليزي عالم بالطبيعة
ّ
التطور في األجـنــاس ّ
ّ
الحية – طائر الشؤم –  -5جنس شجيرات يصلح
نظرية
صاحب
سياجًا – إثنان باألجنبية –  -6مدخل املنزل والبيت – سعى لكسب الجولة بني متصارعني
لقاء بدل –  -7غشاء رخو يحتوي على كمية من العصير ويؤلف القسم األكبر من غالف
الثمرة – حيوان وديع –  -8عائلة روائي ومسرحي أميركي راحل – مسكن الرهبان – ّ -9
كرر
نرد على سؤالها – ّ -10
الكالم – ّ
ّ
تشعب من الشجرة
نقدم للمشروع املال الذي يحتاجه  -ما

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.

1

 -1قن  -املكسيك ّ -2 -
نمام  -أســوار  -3 -إرميا  -بقرة  -4 -أغلق  -ا ا ا  -5 -أوروغــواي -6 -
لنا  -الفاسق  -7 -تيرو  -سرد  -8 -وسيم  -نف  -كم  -9 -يم  -آه  -غني  -10 -سالم الراسي

عموديًا
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مشاهير 3166

حلول الشبكة السابقة

 -1قناة السويس  -2 -نمر  -ون  -سمل  -3 -اماراتي  -4 -اميغو  -يمام  -5 -الغار  -ها -6 -
ما  -قولون  -7 -كسب  -اف  -فغر  -8 -سوق اياس  -نا  -9 -يارا  -سركيس  -10 -كرة القدم

حل الشبكة 3165

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فنان ومسرحي لبناني كوميدي إشتهر في التمثيل والكتابة واإلخراج .نال عدد
ال بأس به من جوائز التقدير والدروع على مسرحياته ومسيرته ّ
اإلبداعية
الفنية
ّ
 = 6+9+2+5+1مدينة مغربية ■  = 9+3+6+8+4دولة عظمى ■  = 10+7+11يدق
الجرس

حل الشبكة الماضية :رينيه ديكارت

دعوة اىل جمعية عمومية عادية
لنقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان
تدعو نقيبة املمرضات واملمرضني يف لبنان جميع األعضاء الذين سددوا اشرتاكات عام
 2018واملنتسبني الجدد الذين سدّدوا اشرتاك السنة الجارية قبل تاريخ 2019/05/16
إىل جمعية عمومية عادية يف مقر نقابة صيادلة لبنان – قرب مستديرة العدلية
وذلك القرار البيان االداري وقطع حساب عام  2018والنتخاب أربعة أعضاء ملجلس
النقابة وعضوين للمجلس التأديبي وستة أعضاء للجنة صندوق التقاعد واملساعدات
االجتامعية وذلك الساعة الثامنة من صباح يوم األحد .2019/06/16
ويف حال عدم إكتامل النصاب يف الجلسة األوىل ،تعقد الجلسة الثانية يف متام الساعة
التاسعة صباحاً من اليوم ذاته وتعترب قانونية مبن حرض.
عىل الراغبني بالرتشح تقديم طلبات خطية اىل النقيبة عرب أمانة الرس مبهلة أقصاها
الخميس  2019/06/06الساعة الخامسة مساء.
تفتح صناديق اإلقرتاع للعملية االنتخابية لغاية متام الساعة الخامسة من بعد الظهر.
نقيبة املمرضات واملمرضني
د .مرينا ايب عبد الله ضومط

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار  -الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار  -حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه
ً
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
الرقم الضريبي

-

اسم املكلف

1

شركة امير بتروليوم – شركة عامر املصري 309681
وشركاه

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

2018/12/20 RR195781656LB

تاريخ اللصق
2019/04/03

2

شركة خالد وخضر عياش وشركاه/عياش 2472042
غروب للتجارة

2018/12/21 RR195781673LB

2019/04/04

3

شركة مراعي عكار ش.م.م.

2843475

2018/12/21 RR195781700LB

2019/04/04

4

محمود عبد الكريم هزيم

3236987

2018/12/20 RR195781789LB

2019/04/05

5

محمود احمد العجل

3041364

2018/12/20 RR195781792LB

2019/04/05

6

احمد محمد طراد

2282010

2018/12/20 RR195781850LB

2019/04/05

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 858

