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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
القاضي فيصل مكي
ّ
يبلغ الى املنفذ عليهما هالل منير خليفة
ومحمد هالل خليفة املجهولي املقام
ً
ع ـم ــا بــأح ـكــام امل ـ ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في املعاملة
التنفيذية رقم  2019/1069انذارًا تنفيذيًا
م ــوج ـه ــا ال ـي ـك ــم م ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
ب ـيــروت ش.م.ل .ونــاتـجــا عــن طـلــب تنفيذ
عقد فتح اعتماد وعقد قرض قصير األجل
وك ـش ــوفــات ح ـســاب بـقـيـمــة 5669508.75
د.أ .و 271450.44د.أ .و 4656995.18د.أ.
و370569.21د.أ .ع ــدا ال ـفــوائــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
وع ـل ـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـل ــى تـعـلـيــق نـس ـخــة ع ـنــه وعـ ــن االن ـ ــذار
املــذكــور على لــوحــة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بـيــروت ويـصــار بعد انـقـضــاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة االن ــذار الـبــالـغــة عـشــرة أيــام
ً
الــى متابعة التنفيذ بحقكم اصــوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك االعـتـمــاد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .ب ــامل ـع ــام ـل ــة  2018/1484بــوجــه
طــونــي جميل مـغــامــس بـمــوضــوع تنفيذ
ع ـق ــد ق ـ ــرض م ــوث ــق ب ـت ــأم ــن درجـ ـ ــة اول ــى
وشهاة قيد تأمني وجدول بأقساط الدين
ً
تحصيال ملبلغ  /96.820.75/د.أ .اضافة
الى الفوائد والرسوم واملصاريف.
ويجري التنفيذ على القسم  9من العقار

/1557غ ـ ـ ــزي ـ ـ ــر م ـس ــاح ـت ــه  165م.م .وه ــو
ب ـم ــوج ــب االف ـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ارب ـ ــع غ ــرف
ودار وط ـعــام ومـطـبــخ وحـمــامــن ومنافع
وش ــرف ــات .سـفـلــي اول .بــالـكـشــف تـبــن ان
القسم يقع في الطابق السفلي من البناء
ومؤلف من ممر وحمام ضيوف ومطبخ
وشــرفــة الصالون مقفلة بــزجــاج والحقت
ب ــه وث ــاث ــة غ ــرف ن ــوم وح ـم ــام ــن ال ـبــاط
الــرئـيـســي رخ ــام وب ــاط ال ـغــرف مــوزايـيــك
وال ـح ـمــامــات غـيــر مـنـجــزة وب ــاط املطبخ
غـ ـي ــر م ـ ــوج ـ ــود كـ ــذلـ ــك املـ ـجـ ـل ــى وبـ ـي ــاض
ال ـح ـمــامــات كـمــا ان ج ــزء م ــن االرض غير
مبلط املنجور الخارجي الومنيوم فضي
عـ ــادي والـ ـب ــاب الــرئ ـي ـســي خ ـشــب وضـمــن
البناء مستوصف غزير.
تــاريــخ ق ــرار الحجز  2019/1/25وتــاريــخ
تسجيله .2019/1/31
ب ـ ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن ال ـ ـق ـ ـسـ ــم  9/1557غ ــزي ــر
/173.250/د.أ.
بدل الطرح/103.950/ :د.أ.
موعد املــزايــدة :يجري البيع يــوم الثالثاء
الــواقــع فيه  2020/1/28الساعة الحادية
عشر قبل الظهر في قاعة محكمة كسروان
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مـصــرفــي مـنـظــم ألم ــر ح ـضــرة رئيس
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان أو ت ـقــديــم كـفــالــة
وافية من احد املصارف املقبولة من الدولة
ويتحمل رسوم التسجيل والداللة وعليه
ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة
العائدة للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
ب ـم ــوج ــب م ـح ـضــر ج ـم ـع ـيــة م ـن ـع ـق ــدة فــي
 2019/12/17تقرر بتاريخ 2019/12/24

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية ال ــواردات  -دائ ــرة رســم االنتقال
املكلفني ال ــواردة أسماؤهم فــي الـجــدول املــرفــق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في
بيروت – شارع بشارة الخوري -مبنى فيعاني  -الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور
تجاه إســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلع ــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا انه
سيتم نشر هذ اإلعالم على املوقع اإللكتروني لوزارة املالية.
http://www.finance.gov.lb
إسم املكلف

رقم املكلف

جوسلني الياس الحداد

1150421

جورج اسكندر منصور

87115

سناء حبيب الرحمن خوجة

3032061

وفاء حبيب الرحمن خوجة

3032060

رجاء حبيب الرحمن خوجة

3032058

نبيهه حبيب الرحمن خوجة

3032054

عبد العزيز حبيب الرحمن خوجة

3032044

محمد حبيب الرحمن خوجة

3032040

فوزية عبد الحفيظ جان

3032050

مونس تردي خوجة

3032048

علي حسن عيساوي

2228679

جي جان غي بارا

2096156

عزت طاهر مرعي

2970930

فاتن محمد عبد الفتاح املقبل

2989375

هديل محمد عزت مرعي

2989379

اسيل محمد عزت مرعي

2989381

لني محمد عزت مرعي

2989384

عبد الله محمد عزت مرعي

2989382

خالد محمد عزت مرعي

2989386

ملى محمد عزت مرعي

2294876

سعد الله جرجس جرمش

2883882

مجيد جرجس جرمش

2883887

نهيد جرجس جرمش

2883877

عبد الله جرجس جرمش

2883873

نوال جرجس عبدالله جرمش

2883869

فريد جرجس عبدالله جرمش
2883865
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2066

شطب قيد شركة فود انك ش.م.ل .املسجلة
ت ـح ــت الـ ــرقـ ــم  1009677رئـ ـي ــس مـجـلــس
ادارتها السيد جميل سمير الريس نهائيًا
من قيود السجل التجاري في بيروت.
الرقم املالي 1977997
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
او اعتراضه خالل مهلة عشرة ايام من آخر
تاريخ نشر.
 24كانون االول 2019
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
ب ـم ــوج ــب م ـح ـضــر ج ـم ـع ـيــة م ـن ـع ـق ــدة فــي
 2019/12/12تقرر بتاريخ 2019/12/24
شطب قيد شركة فاشني اكسشينج ش.م.ل.
املسجلة تحت الرقم  47896رئيس مجلس
ادارتها السيد جميل سمير الريس نهائيًا
من قيود السجل التجاري في بيروت.
الرقم املالي 795
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
او اعتراضه خالل مهلة عشرة ايام من آخر
تاريخ نشر.
 24كانون االول 2019
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/285
امل ـن ـف ــذ :انـ ـط ــوان الـ ـي ــاس ابـ ــو رج ـي ـلــي –
وكيله املحامي ناجي كنعان
املنفذ عليه :محسن محمد أمهز – الحدث
– شـ ــارع ال ـك ـف ــاءات ب ـنــايــة ال ـس ـنــدبــاد –
ملك قبوط .السند التنفيذي :سند دين
بمبلغ /26000/د.أ .ستة وعشرون الف
دوالر اميركي والفوائد واللواحق.
املعاملة :تقرر الحجز بتاريخ 2015/6/3
وسجل بتاريخ .2015/6/9
املطروح :حصة املنفذ عليه البالغة 600
سهمًا فــي القسم رقــم  4مــن الـعـقــار رقم
 1557الدكوانة الذي هو كناية عن مخزن
مع مستودع في السفلي وضمن املخزن
مـتـخــت مــن الـخـشــب عـلــى دعــائــم حديد
ض ـم ـنــه خـ ــاء ول ـل ـم ـخــزن بـ ــاب حــديــدي
جـ ــرار وه ــو ي ـطــل ع ـلــى ح ــي م ـت ـفــرع من
ش ـ ــارع الـ ـس ــاف وي ـق ــع هـ ــذا ال ـق ـس ــم فــي
ال ـطــابــق االرضـ ــي ف ــي بـنــايــة حـنــا طــوق
ومساحة القسم  84م.م.
( 42م.م .تقريبًا املستودع  42م.م .تقريبًا
املخزن)
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2016/2/5 :
وسجل بتاريخ 2016/3/23
قيمة التخمني /45000/ :د.أ.
قيمة الطرح  /27000/ :د.أ.
املــزايــدة :ستجري املــزايــدة عند الساعة
الـحــاديــة عشر مــن يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
ف ـيــه  2020/1/22امـ ــام ح ـض ــرة رئـيــس
دائــرة تنفيذ املــن في قاعة املحكمة في
جــديــدة امل ــن ،فعلى راغ ــب الـشــراء وقبل
املباشرة باملزايدة ان يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ املنت لدى صندوق الخزينة
او احد املصارف املقبولة قيمة الطرح او
ان يقدم كفالة مصرفية معادلة واتخاذ

مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق دائـ ــرة تنفيذ
املنت اذا لم يكن له مقام فيها واال اعتبر
قلمها مقامًا مختارًا له وعلى املشتري
خالل ثالثة ايام تلي االحالة ايداع كامل
ً
الـثـمــن واال يـعــد ن ــاك ــا وت ـع ــاد امل ــزاي ــدة
حكمًا بزيادة العشر واذا لم يتقدم احد
للشراء وجبت اعــادة املــزايــدة فــورًا على
ع ـهــدتــه فـيـضـمــن ال ـن ـقــص وال يستفيد
مــن الــزيــادة وعليه خــال عشرين يومًا
ت ـس ــدي ــد ك ــام ــل ال ـث ـم ــن ويـ ـت ــوج ــب عـلــى
الشاري رسم الداللة  %5ورسم تسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن بيع باملزاد العلني
صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2027
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ش ــرك ــة Taj Trading
 S.A.R.Lوك ـي ــاه ــا امل ـح ــام ـي ــان سمير
سعاده وادولف الدبس
املـنـفــذ عـلـيــه :حـســام عـبــد الـكــريــم شــري
حارة حريك  -الشارع العريض بملكه
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :ق ـ ـ ــرار اس ـت ـئ ـنــافــي
اس ــاس  2016/2املبلغ  48264491ل .و
 $ 123559.80عدا اللواحق.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز- 2016/11/11 :
تاريخ تسجيله2016/11/24 :
ً
أوال :املـ ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :س ـهــم من
العقار  /449/قسم  27حارة حريك:
مـ ـكـ ـت ــب م ـ ــؤل ـ ــف مـ ـ ــن  3غـ ـ ـ ــرف وح ـ ـمـ ــام
الـطــابــق انـتــرســول ول ــدى الـكـشــف تبني
ان القسم مؤلف من غرفتني مفتوحتني
عـلــى بعضهما الـبـعــض وغــرفــة مدخل
وحمام  -يشترك بملكية الحق املختلف
رق ــم  - 1مخالفة بـنــاء راج ــع الـقـســم - 2
عــدل النظام بملفه  -استحضار دعوى
تـعـهــد وت ـف ــوي ــض م ـق ــدم م ــن م ــال ــك هــذا
القسم بدفع الــرســومــات املتوجبة على
املخالفات املرتكبة وعــدم املطالبة بأي
تعويض من الدولة او البلدية.
مساحته  /78/م 2تقريبًا.
الـتـخـمــن/117000/ :د.أ - .ال ـطــرح بعد
التخفيض  %5و %3و %7و %5و:%5
/54295.744/د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وق ـ ــد ت ـحــدد
موعد املزايدة نهار الجمعة الواقع في
 2020/1/17الساعة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عليه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االحــالــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
انذار رقم 8000001
ان رئيس دائرة تحصيل بعلبك الهرمل

يدعو جميع املكلفني:
 بـضــريـبــة ال ــدخ ــل ع ـلــى اسـ ــاس الــربــحاملقدر عن تكاليف سنة .2014
 بضريبة الدخل حصرًا بالحد األدنىلـ ـغ ــرام ــات ال ـت ـح ـقــق ع ــن ت ـكــال ـيــف سـنــة
.2014
الى تسديد ما يتوجب عليهما من ضرائب
ورس ــوم وغ ــرام ــات ص ــادرة وغـيــر مـســددة
ل ـغــايــة ت ــاري ـخ ــه ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة شهر
م ــن ال ـي ــوم ال ـتــالــي لـنـشــر ه ــذا االعـ ــان في
الجريدة الرسمية.
يـعـتـبــر ه ــذا االع ـ ــان ،فـيـمــا يـتـعـلــق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبنيني اعاله
والصادرة لغاية ،2014/12/31
ً
قاطعًا لعامل م ــرور الــزمــن عـمــا بأحكام
الـفـقــرة الـســادســة مــن امل ــادة  27مــن قانون
االجراءات الضريبية وتعديالتها.
بعلبك الهرمل في 2019/12/18
رئيس دائرة التحصيل بالتكليف
في مالية بعلبك الهرمل
أسعد معلوف
التكليف 2102
انذار رقم 8000002
ان رئـيــس دائ ــرة تحصيل بعلبك الهرمل
يدعو جميع املكلفني:
 بـضــريـبــة االمـ ــاك املـبـنـيــة غـيــر املـلــزمــنقانونًا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة
.2014
الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب
ورس ــوم وغ ــرام ــات ص ــادرة وغـيــر مـســددة
ل ـغــايــة ت ــاري ـخ ــه ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة شهر
م ــن ال ـي ــوم ال ـتــالــي لـنـشــر ه ــذا االعـ ــان في
الجريدة الرسمية.
يـعـتـبــر ه ــذا االع ـ ــان ،فـيـمــا يـتـعـلــق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبنيني اعاله
والصادرة لغاية ،2014/12/31
ً
قاطعًا لعامل م ــرور الــزمــن عـمــا بأحكام
الـفـقــرة الـســادســة مــن امل ــادة  27مــن قانون
االجراءات الضريبية وتعديالتها.
بعلبك الهرمل في 2019/12/18
رئيس دائرة التحصيل بالتكليف
في مالية بعلبك الهرمل
أسعد معلوف
التكليف 2102
انذار رقم 6000001
ان رئـيــس دائ ــرة تحصيل النبطية يدعو
جميع املكلفني:
 بضريبة الدخل على اساس الربح املقدرعن تكاليف سنة .2014
 بـضــريـبــة الــدخــل ح ـص ـرًا بــالـحــد األدن ــىلغرامات التحقق عن تكاليف سنة .2014
الى تسديد ما يتوجب عليهما من ضرائب
ورسـ ـ ـ ــوم صـ ـ ـ ــادرة وغـ ـي ــر م ـ ـسـ ــددة ل ـغــايــة
تاريخه ،وذلك خالل مهلة شهر من اليوم
ال ـتــالــي لـنـشــر ه ــذا االع ـ ــان ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية.
يـعـتـبــر ه ــذا االع ـ ــان ،فـيـمــا يـتـعـلــق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبنيني اعاله
والصادرة لغاية ،2014/12/31
ً
قاطعًا لعامل م ــرور الــزمــن عـمــا بأحكام
الـفـقــرة الـســادســة مــن امل ــادة  27مــن قانون
االجراءات الضريبية وتعديالتها.
النبطية في 2019/12/16

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة كبار املكلفني  -املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر -مبنى وزارة املالية  -الطابق االول ،لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذ اإلعالم على املوقع اإللكتروني التابع لوزارة املالية:
http://www.finance.gov.lb
إسم املكلف
تاريخ اللصق
تاريخ الزيارة الثانية
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
هرمس تريدنغ ش.م.ل.

1479135

RR199497436LB

2019/09/24

2019/10/10

شركة مطر للسياحة والسفر ش.م.م.

203950

RR199500308LB

2019/09/27

2019/10/10

شركة املجموعة املشتركة للتجارة واملقاوالت
ش.م.م -.فرع شركة

693707

RR199499998LB

2019/10/03

2019/10/10

شركة تصنيع املفروشات والبالستيك فاب ش.م.م.

8373

RR199500016LB

2019/10/08

2019/11/08

شركة املوسوي للتجارة واملواد البناء ش.م.م.

192975

RR199499984LB

2019/10/07

2019/11/06

شركة بارك كليمنصو ش.م.ل.

1167040

RR199500489LB

2019/10/08

2019/11/05

شركة مصرف البالد االسالمي لالستثمار
والتمويل (مساهمة خاصة)

2398451

RR199500400LB

2019/10/08

2019/11/05

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2069

أمني السجل العقاري
باسم حسن

مالية محافظة النبطية
رئيس دائرة التحصيل
فرح داود مقلد
التكليف 2080

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب الياس اسماعيل حسني بوكالته عن
م ــروه م ــروان البيالني بصفتها مشترية
سند بدل ضائع للعقار  4/1538الدكرمان
بإسم حياة احمد البركه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

انذار رقم 6000002
ان رئـيــس دائ ــرة تحصيل النبطية يدعو
جميع املكلفني:
 بـضــريـبــة األمـ ــاك املـبـنـيــة غـيــر املـلــزمــنقانونًا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة
.2014
الى تسديد ما يتوجب عليهما من ضرائب
ورسـ ـ ـ ــوم صـ ـ ـ ــادرة وغـ ـي ــر م ـ ـسـ ــددة ل ـغــايــة
تاريخه ،وذلك خالل مهلة شهر من اليوم
ال ـتــالــي لـنـشــر ه ــذا االع ـ ــان ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية.
يـعـتـبــر ه ــذا االع ـ ــان ،فـيـمــا يـتـعـلــق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبنيني اعاله
والصادرة لغاية ،2014/12/31
ً
قاطعًا لعامل م ــرور الــزمــن عـمــا بأحكام
الـفـقــرة الـســادســة مــن امل ــادة  27مــن قانون
االجراءات الضريبية وتعديالتها.
النبطية في 2019/12/16
مالية محافظة النبطية
رئيس دائرة التحصيل
فرح داود مقلد
التكليف 2080

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب وه ـي ــب م ـص ـط ـفــى زل ــزل ــي بــوكــال ـتــه
عــن أحمد علي عطالله ملوكله عماد علي
ع ـطــال ـلــه س ـن ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 161
جناتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـلــي م ـح ـمــود أح ـم ــد بــوكــال ـتــه عــن
نمر أحمد درويــش بصفته ّقيم سند بدل
ضائع بإسم رحمه محمد درويش للعقار
 472باريش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسن محمد زين ملورثه محمد علي
زين سند بدل ضائع للعقار  2205معركة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة

للعقار  3/406فالوغا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب حسني مصطفى سبليني بوكالته
ع ــن فــاط ـمــه ع ـلــي سـبـلـيـنــي ملــورث ـهــا علي
أحـمــد سبليني سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 228لوبية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب فريد نجيب رزق وكيل جميل امني
املغربي املشتري من نسيب سعيد املغربي
سـ ـن ــد م ـل ـك ـي ــة بـ ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــار 896
كفرسلوان.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب ميشال محسن الدويهي سندي بدل
ضائع للعقارين  522و 523عردات.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب نصري يوسف نصر الله سند ملكية
بدل ضائع للعقار  4/2676حمانا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
رقم املعاملة2018/53 :
الى املنفذ عليها :انطوانيت سايد زخيا –
زغرتا مجهولة اإلقامة تدعوك هذه الدائرة
للحضور بالذات أو بالواسطة القانونية
ل ـت ـب ـل ــغ أخ ـ ـبـ ــار دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط والب ـ ـ ــداء
مالحظاتك عليه خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال سيصار الى متابعة
االجراءات حتى آخر الدرجات.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب أحـمــد سمير مـنـصــور وكـيــل محمد
جـمـيــل سـلـيــم امل ـش ـتــري مــن عـبــدالـلــه علي
سليم ومحمد شحاده علي سليم سندي
ملكية بدل ضائع عن حصتهما في العقار
( E 5/514ح ـصــة مـحـمــد ش ـحــاده سليم)
و ( F 6ح ـصــة عـبــدالـلــه عـلــي سـلـيــم) بــرج
البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب بـســام خليل عـبــد ال ـنــور وكـيــل حنا
ش ـكــري الـ ـح ــداد س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
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أفقيا
ّ
زنار من جلد – مدينة في الهند – ّ -2
نحات فرنسي راحل – من األمراض املعروفة
-1
يصيب جهاز املناعة –  -3إحسان – لباس امليت – من رجال التوراة إبن أخ إبراهيم
الخليل –  -4ثغر – أصفح عن الخطأ –  -5خاصم ّ
ّ
بشري أو كائن
أشد الخصومة –
حي –  -6إسم أطلق على فرسان الباب العالي من املرتزقة أقدم فرق الجيش العثماني
ّ
ويتكون من
املنظمة – رجــل ديــن –  -7حــدث جـ ّـوي يظهر في السحاب خــال املطر
ألــوان متعددة –  -8بائع التنب – أداة شرط وتوكيد –  -9نهار وليل – أغنية لعبد
الحليم حافظ –  -10نهر في لبنان ُيعرف بالفراديس
عموديًا

 -1مصطلح أطلق على املرحلة األولــى من الحرب اللبنانية خــال سنوات -1975
ّ
القطبية – طائر ُيشبه البوم أصغر
 -2 – 1976كذب وباطل وبهتان – من الحيوانات
منه –  -3أمر فظيع – ألعب امليسر –  -4املمثل األعلى مللك بريطانيا في مصر إشتهر
بمراسالته مع شريف مكة حسني بن علي خــال الحرب العاملية األولــى –  -5بذر
األرض – مدينة فرنسية – من األمراض – ْ -6
بشر – أقبح األمور –  -7أصل البناء –
ضد ِجـ ْـرد – حرف عطف –  -8اإلسم اإلنكليزي ملدينة ميالنو اإليطالية – يابس ال
نبات فيه –  -9إسم قديم للبالد الواقعة بني جنوب فلسطني وخليج العقبة – صغير
الجثة –  -10مبنى شديد اإلرتفاع

أفقيا
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حل الشبكة 3340
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مشاهير 3341

حلول الشبكة السابقة

 -1شارلي شابلن –  -2أمي – موبوتو –  -3كاحل – شوح –  -4رن – أتون – صل –  -5اوكني – ّ
وبخا
–  -6لسان – فا – بل –  -7غرسه –  -8وسيمون – زاغ –  -9جب – السف – ّ
سب –  -10يأس – فيراري

6

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

كاري –  -4الين – ما –  -5يم – تن – غولف – -6
 -1شاكر املوجي –  -2امانوس –
سبأ –  -3ريح – ّ
هز – ّ -9
لت – صخب – أسر –  -10نوال الزغبي
شوشو – فرنسي –  -7ابو نواس – ّفر –  -8بوح –

عموديًا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب وس ــام أحـمــد عــويــدات وكـيــل محمد
مـلـيــح ع ـي ـتــانــي بــوكــال ـتــه ع ــن مـلـيــح عبد
الحفيظ عيتاني سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  B 10 /1960حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

◄ مبوب ►
عقارات للبيع  -بيروت
لـلـبـيــع ال ـح ـم ــرا ،جـ ــان دارك144 ،
م 3 ،2ن ــوم 3 ،ح ـمــامــات ،صــالــون،
س ـفــرة ،ج ـلــوس ،غ .خــادمــة ،ط.6 .
ت03/527147 :

14 40 38 22 18 11 8

3341 sudoku

كلمات متقاطعة 3 3 4 1
1

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب يــوســف عبدالله الـحــاج وكـيــل كمال
ال ـي ــاس اب ــو ديـ ــوان امل ـش ـتــري م ــن يــوســف،
ب ـشــاره ،سـلــوى خليل ابــو دي ــوان سندات
ملكية بدل ضائع للعقار  464فالوغا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
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رئيسة سابقة لجمهورية الفيليبني تعتبر الرئيسة الرابعة عشر للدولة خلفًا
لجوزيف استرادا .إعتقلتها السلطات بتهمة فساد قد تصل عقوبتها القصوى
الى السجن مدى الحياة

إعداد
نعوم
مسعود

 = 10+7+11+1+8+4+3+6عاصمتها مونتيفيديو ■  = 9+5+2عملة إيطالية

حل الشبكة الماضية :مراد القادري

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1779وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة40 - 38 - 22 - 18 - 11 - 8 :
الرقم اإلضافي14 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 134,434,568ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة134,434,568 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 44,847,450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 26 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,724,902 :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:
 44,847,450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,070 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 41,914 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 118,472,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,809 :شبكات. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل1,444,548,027 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1779
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح36972 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 31,197,996 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6972 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.972 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.72 :
 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 971
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة931 :
• يومية أربعة5725 :
• يومية خمسة09015 :

