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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل عن عام 2020
يعلن رئـيــس بلدية الـحــدت – سبنيه –
حــارة البطم عن وضــع جــداول التكليف
األساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام
ً
 2020وم ــا قبلها قـيــد التحصيل عمال
بنص املادة  104من القانون رقم 88/60
(قـ ــانـ ــون الـ ــرسـ ــوم والـ ـ ـع ـ ــاوات ال ـب ـلــديــة
وتعديالته) ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املــادة  106من القانون
رقــم ( 88/60قــانــون الــرســوم والـعــاوات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة وتـ ـع ــدي ــات ــه) عـ ـل ــى امل ـك ـل ـفــن
املبادرة فورًا إلى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من القانون
رقــم ( 88/60قــانــون الــرســوم والـعــاوات
ال ـب ـل ــدي ــة وتـ ـع ــدي ــات ــه) تـ ـف ــرض غ ــرام ــة
تأخير وقدرها ( %2إثنان باملئة) عن كل
شهر تأخير عــن املـبــالــغ الـتــي لــم ّ
تسدد
خالل املهلة ّ
املبينة في البند األول أعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
الحدت في2020/6/1 :
رئيس بلدية الحدت – سبنيه – حارة
البطم
جورج إدوار عون
التكليف 535
بالغ رقم2/5 :
تعلن وزارة االت ـص ــاالت بــأنـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2020/06/19
الكشوفات التالية:
ك ـشــوفــات فــوات ـيــر ال ـهــاتــف ال ـثــابــت عن
شهر ايار عام 2020
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة غير املسددة ،ولقد حددت مهلة
اق ـص ــاه ــا  2020/07/15ل ـت ـســديــد هــذه
الكشوفات.
وت ــذك ــر امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام بــال ـتــداب ـيــر
التالية:
في حال التخلف:
 - 1تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2020/07/16
 - 2تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2020/08/03وتـسـتــوفــى ال ـغــرامــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 - 3تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
االش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2020/09/01
وي ـع ــاد وص ـلــه بـعــد تـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي.
 - 4تلغى اشتراكاتهم بـصــورة نهائية
ب ـع ــد مـ ـ ــرور ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى ت ــاري ــخ
اإلل ـ ـ ـغـ ـ ــاء امل ـ ــؤق ـ ــت اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ــاري ــخ
 2020/12/01وتستوفى غــرامــة قدرها
( )%2ش ـهــريــا وتـ ـح ــرر االرق ـ ـ ــام امل ـل ـغــاة
وتحصل املـتــأخــرات بالطرق القانونية
املعمول بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  45م ـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
ُ - 5يـ ـح ــرم امل ـش ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إشـ ـ ـت ـ ــراك جـ ــديـ ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ  -تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
امل ـت ـخ ـل ـف ــن ع ـ ــن دف ـ ـ ــع فـ ـ ــاتـ ـ ــورة ه ــات ــف
شـهــر نـيـســان ع ــام  2020بــاتـجــاه واحــد
«لــاسـتـقـبــال ف ـقــط» اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
.2020/06/19
ب  -يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط املـ ـت ــأخ ــرات فــي
ص ـ ـنـ ــاديـ ــق امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة وفـ ــي
مصلحة الـشــؤون املالية  -مبنى وزارة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ،ش ـ ـ ـ ــارع ري ـ ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
 لــدى اي صـنــدوق مــن صناديق قبضالفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على

كافة االراضي اللبنانية.
 لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورةمقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
 مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.ل ـل ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة أو ب ـك ـل ـفــة 1.500
ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـتــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـهــذه ال ـخــدمــة يـمـكــن االتـ ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
 مكاتب شركة ويسترن يونيون OMTبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
 مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االع ـ ـت ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
ال ـ ـسـ ــريـ ــع م ـ ــع مـ ـضـ ـم ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  1حزيران 2020
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 559

إعالن مكرر
تعلن بلدية أنفه عن رغبتها في إجــراء
مناقصة عمومية لجمع ونقل النفايات،
يمكن الحصول على دفتر الشروط بعد
دفع ثمنه من القلم البلدي ضمن الدوام
الــرس ـمــي .آخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم ال ـعــروض
نـهــار الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه 2020/6/30
ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا .ي ـتــم ف ــض ال ـعــروض
نـهــار الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه 2020/6/30
الساعة  14ظهرًا.
دعوة
ً
بناء ملحضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم
 3تاريخ  2020/6/9يدعو مجلس إدارة
الجمعية التعاونية لنحالي بيت الفقس
األعـضــاء الجتماع الجمعية العمومية
األحد  2020/6/28الساعة التاسعة في
قــاعــة املسجد لــدراســة مــا يـلــي :االطــاع
على موازنة  2019والتصديق عليها.
وإذا ل ــم يـكـتـمــل ال ـن ـصــاب تـعـقــد جلسة
ثانية الساعة العاشرة في نفس اليوم
واملكان.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املـحــامــي حسن ديــب بوكالته عن
م ـح ـم ــد ح ـس ــن ق ـ ــزي مل ــوك ـل ـت ــه فـضـيـلــة
مـحـمــد ض ـيــا س ـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 2242بابلية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املحامي احمد صفي الدين ملوكلته
فــاط ـمــة اح ـم ــد ص ـفــي ال ــدي ــن س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  802بابلية.

للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب م ـح ـمــود م ـح ـمــد سـكـيـكــي ملــوكـلــه
ح ـســن ع ـلــي أمـ ــن ب ـس ـمــا سـ ـن ــدات بــدل
ضائع للعقارين  306و 325عني بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمود ابــراهـيــم عـبــاس بوكالته
عـ ــن ادري ـ ـ ـ ــس شـ ـلـ ـه ــوب مل ــورثـ ـت ــه ع ـب ــده
الـ ــزهـ ــره ج ـ ــواد ش ـل ـه ــوب س ـ ـنـ ــدات ب ــدل
ضائع للعقارين  288و 472طرفلسيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـل ـبــت امل ـح ــام ـي ــة غـ ـ ــادة فـ ـ ــؤاد الـ ـخ ــراط
بصفتها وكيلة جاكلني يوسف مرعي
باالصالة عن نفسها وبوكالتها عن كل
مــن ل ــور واحـ ــام ك ـمــال ال ـخ ــازن سـنــدات
تمليك بدل عن ضائع في العقارات رقم
 3205و 3208و 5643و 7715من منطقة
كفردبيان العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب وليم جورج يونس اصدار سندات

تمليك ب ــدل عــن ضــائــع فــي ال ـع ـقــار رقــم
 1181من منطقة اهمج العقارية قضاء
جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـل ـبــت امل ـح ــام ـي ــة مـ ــابـ ــال ج ــرج ــي عـبــد
الـكــريــم امل ـعــروف بــالـعــرمــونــي بصفتها
وكيلة ماريز انطوان نوفل سند تمليك
ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ف ــي ال ـع ـق ــار رق ــم 6044
القسم  4من منطقة كفردبيان العقارية
قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب مسلم محمد جـمــول ش ـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  147عزة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن محمد صــادق ملوكله هاني
محمد علي يوسف صــادق شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  398النميرية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب مفيد عـبــد الـنـبــي دهـيـنــي شـهــادة
قيد بدل ضائع للعقار رقم  900جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت منى حسن يونس ملوكلها زهير
حسن يونس سندات تمليك بدل ضائع
ل ــاقـ ـس ــام  6و 7و 11مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار 715
كفرجوز.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـب ــت ان ـ ـعـ ــام ع ـل ــي ش ـع ـي ــب بـصـفـتـهــا
م ـش ـت ــري ــة مـ ــن ال ـب ــائ ـع ــة ف ــاط ـم ــة مـحـمــد
ق ـب ـي ـس ــي ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات قـ ـي ــد ب ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارين  1411 – 1185الشرقية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت دارين محمد حمزه بوكالتها عن
يمامة عبد الحسن سالمة ملورثها عبد
الـحـســن ام ــن ســامــة ش ـه ــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  2193كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلـ ــى امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم أح ـم ــد ع ـبــد الــرضــا
م ــراد ومحمد ومــريــم ومـحـمــود وزينب
وفاطمة وناديا عبد الرضا مراد وعلي
محمد فاعور وعلي محمد وهبة ودالل
وزهراء وعبدالرضا محمد مراد وسعاد
عبد الحسن حسني فاعور وفايزة عبد
الحسن فاعور ومحمد حسني ابو حمد

وعلي حسن مراد وعماد حسني عواضة
وعبده خليل فاعور وسعاد وفايزة عبد
الحسن حسني فاعور وفاطمة وخديجة
وحـســن محمد ال ـهــادي وفــايــزة حسني
عـلــي اب ــو حـمــد وفــاط ـمــة وف ــادي ــا وعـبــد
الرضا وزه ــراء محمد عبد الرضا مراد
ومــريــم وزيـنــب عبد الــرضــا م ــراد وعبد
ال ـح ـســن م ـح ـمــد الـ ـه ــادي واحـ ـم ــد عبد
ال ــرض ــا مـ ــراد وي ــوس ــف مـحـمــد ال ـه ــادي
وع ـل ــي وم ـح ـمــد ح ـســن ع ـلــي ابـ ــو حمد
وع ـط ــاف ح ـســن ع ـلــي اب ــو ح ـمــد ودالل
عبد الرضا مــراد ومحمد حسني محمد
عبد الــرضــا مــراد وفــايــزة محمد سمور
وسـكـنــة مـحـمــد ال ـه ــادي واس ـع ــد خليل
فاعور ومحمود عبد الرضا مراد وعلي
مـحـمــد ف ــاع ــور م ــن ال ـخ ـيــام ومـجـهــولــي
ً
محل االقامة ،وعمال بأحكام املــادة 409
أ.م.م ،تنبئكم ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لديها
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2019/680
واملتكونة بــن املنفذ أسـعــد عبد العلي
فاعور وبينكم ورفاقكم إنــذارًا تنفيذيًا
بـمــوضــوع الـحـكــم ال ـص ــادر عــن محكمة
بداية النبطية املدنية رقم قرار 2019/55
ت ــاري ــخ  2019/7/16وامل ـت ـض ـمــن ازالـ ــة
الشيوع في العقارات ذات األرقــام 4112
و 4113و 4114و 4118و 4434و/4435
الخيام وطرحها للبيع بــاملــزاد العلني
على أساس سعر الطرح البالغ 243000
 $ل ـل ـع ـق ــار  4112و $ 169200لـلـعـقــار
 4113و $ 36450للعقار  4114و27000

وع ـل ــي ح ـســن اب ــو ح ـمــد وع ـب ــده خليل
فاعور واسعد خليل فاعور من الخيام
ً
ومجهولي محل االقامة ،وعمال بأحكام
املـ ــادة  409أ.م.م ،تـنـبـئـكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة
بـ ــأن لــدي ـهــا بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقــم
 2019/681واملتكونة بني املنفذ الدكتور
أسعد عبد العلي فاعور وبينكم ورفاقكم
إنذارًا تنفيذيًا بموضوع الحكم الصادر
عــن محكمة بــدايــة النبطية املــدنـيــة رقم
ق ـ ـ ــرار  2019/56تـ ــاريـ ــخ 2019/7/16
وامل ـت ـض ـمــن إزالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـقــار
رق ـ ــم /4110ال ـ ـخ ـ ـي ـ ــام وط ــرحـ ـه ــا لـلـبـيــع
باملزاد العلني على أساس سعر الطرح
البالغ  $ 544000أو ما يعادله بالليرة
اللبنانية بـتــاريــخ البيع وتــوزيــع ناتج
الـثـمــن بــن الـشــركــاء كــل بنسبة حصته
فيه وتضمينهم الــرســوم والنفقات كل
بنسبة حصته فيه.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكم أص ــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليهم محمد ابراهيم خريس

 $للعقار  4418و $ 9600للعقار 4434
و $ 41400لـلـعـقــار  4435أو مــا يعادله
بالليرة اللبنانية بتاريخ البيع وتوزيع
ناتج الثمن على الشركاء بنسبة ملكية
كل منهم وتضمينهم الرسوم والنفقات.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكم أص ــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليه حسن جواد علي أحمد
م ــن ك ـف ــررم ــان وم ـج ـهــول م ـحــل االق ــام ــة،
ً
وعـمــا بأحكام امل ــادة  409أ.م.م ،تنبئك
هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة بـ ـ ــأن ل ــديـ ـه ــا بــامل ـعــام ـلــة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2020/104واملـتـكــونــة
بــن املنفذ وليد دخلله فــرحــات ورفاقه
وبينك إنــذارًا تنفيذيًا بموضوع الحكم
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة ب ــداي ــة الـنـبـطـيــة
املــدنـيــة رق ــم ق ــرار /21ش 2020/تــاريــخ
 2020/1/28واملتضمن إزالة الشيوع في
العقار رقم  /296كفررمان وطرحه للبيع
باملزاد العلني على أساس سعر الطرح
البالغ  $ 671520أو ما يعادله بالليرة
اللبنانية بتاريخ الطرح وتوزيع ناتج

الثمن بني الشركاء كل بنسبة ملكية كل
منهم وتضمينهم الرسوم والنفقات كل
بنسبة حصته فيه.
وعـلـيــه تــدعــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقــك أص ــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلـ ــى امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم ف ـ ــؤاد م ـح ـمــد جــابــر
وسامية أحمد دهيني وحسن وحسني
وري ـم ــا وع ـل ــي وأس ـع ــد وايـ ـم ــان وزه ــرة
وم ـح ـم ــد ومـ ـن ــى ي ــوس ــف ج ــاب ــر وع ـلــي
حـ ـس ــن جـ ــابـ ــر وهـ ـيـ ـف ــاء يـ ــوسـ ــف ج ــاب ــر
وس ـن ــاء ووف ـ ــاء وفــاط ـمــة وع ـلــي وزه ـيــة
ومريم واسماعيل وسحر ودانيا ورانيا
محمد جابر وروال وهبة وحسني أمني
جــابــر وعـنــايــت رشـيــد نـجــدي وحسانة
ونـ ـس ــري ــن ح ـس ــن ج ــاب ــر وانـ ـ ـ ــور مـحـمــد
جــابــر وفــاطـمــة وع ـمــاد وسـمـيــح ورمـلــة
وح ـســن ون ــدا وف ــادي ــا وشــاه ـنــاز رضــا
جــابــر ودن ـيــا حـســن حــاجـعـلــي وبــاســل
أمني جابر من ميفدون ومجهولي محل
ً
االقامة ،وعمال بأحكام املــادة  409أ.م.م،
تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها باملعاملة
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أفقيا

 -1أديب مصري راحل إشتهر بقصصه ووصف حياة الطبقات الشعبية –  -2صفة
الحمل – حكم قضائي باملوت –  -3خصب – عائلة ّ
رسام وأديب إسباني راحل من
ّ
أساتذة الفن السريالي – قلب الثمرة –  -4يضع خفية – إله التجارة عند الرومان
وإبن جوبيتر –  -5بيت الضبع – أدام النظر إليه بسكون الطرف –  -6جزيرة إيطالية
في املتوسط ّنفي اليها نابوليون – ضمير منفصل –  -7مغنية لبنانية من عائلة
أرمنية – ما ُرز في الحائط أو األرض من خشب ونحوه –  -8عسل – فراديس – -9
ظرف مكان – جعل األمالك الخاصة ملكًا للدولة –  -10قائد سوداني ورئيس دولة
ّ
النميري بإنقالب سلمي
سابق أطاح جعفر

عموديًا

 -1جمهورية إسالمية في أفريقيا الغربية على األطلسي –  -2حواجز بني الــدول
ّ
للتمني – نعم باألجنبية –  -3نوتة موسيقية – النغم األعلى في املوسيقى لدى
–
ـال –  -5أداة شرط
ـ
ع
بصوت
الحقيقة
أعلن
–
سعودية
ومغنية
فنانة
-4
–
النساء
ٍ
ٍ
وتوكيد – شهر ميالدي –  -6سياسي فرنسي إشتهر بدهائه لعب دورًا في مؤتمر
فيينا في القرن التاسع عشر – إسم موصول – ّ -7
يعيب وينسب إليه القبح – من
الحيوانات –  -8بسط قدميه – ورق ّ
راحل له
مقوى – -9
عائلة عالم نفسي فرنسي ّ
دراســات هامة عن الطفل – شــارد وضــال – ّ -10
رســام هولندي من نوابغ الفنانني
في عصره

أفقيا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب ط ــون ــي سـلـيــم ال ـه ـبــر وك ـي ــل ولـيــد
عبدالله الهبر ملــورثـتــه نجال عــز الدين
ال ـع ـم ــري س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع عن
حصتها في العقار  262بطلون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

التنفيذية رقم  2020/105واملتكونة بني
املنفذ املحامي علي حسني جابر وبينكم
ورفاقكم انذارًا تنفيذيًا بموضوع الحكم
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة ب ــداي ــة الـنـبـطـيــة
املــدنـيــة رق ــم ق ــرار /23ش 2020/تــاريــخ
 2020/1/28واملـتـضـمــن ازالـ ــة الـشـيــوع
في العقار /544ميفدون وطرحه للبيع
باملزاد العلني على أساس سعر الطرح
ال ـبــالــغ  $20220أو م ــا ي ـعــادلــه بــالـلـيــرة
اللبنانية بـتــاريــخ البيع وتــوزيــع ناتج
الـثـمــن عـلــى الـشــركــاء بنسبة ملكية كل
منهم وتضمينهم الرسوم والنفقات.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكم أص ــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب

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 3470

حلول الشبكة السابقة

1

 -1جامعات – فحم –  -2وعد – فاليتا –  -3رصيف – رون –  -4جاريات – واو –  -5ور – اإلحسان
ّ
–  -6اتاري – اي –  -7شبل – دل –  -8نربح – جربا –  -9طوني حنا – ما –  -10نزار فرنسيس

عموديًا
ّ
ّ
البنا –  -4فيات – ّ
حير –  -5اف – آالم – حف –
 -1جورج واشنطن –  -2إعصار – بروز –  -3مدير –
 -6تارتار – جنر –  -7لو – حيدران –  -8فينوس – لب – ّ -9
حت – ا ا ا – ّ
أمي –  -10ماسونية – اس

حل الشبكة 3469
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ممثلة مصرية وحـفـيــدة الـفـنــان فــريــد شــوقــي والـفـنــانــة هــدى سلطان.
شاركت في عدد من األعمال السينمائية والتلفزيونية أشهرها « بعد
املوقعة « الذي فاز في مهرجان كان
إعداد
نعوم
مسعود

 = 1+2+3+4+6+5الطالء ■  = 10+8+7أسد ورئبال ■  = 9+11للنداء

حل الشبكة الماضية :جيروم فيراري

جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1814وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة38 - 34 - 30 - 25 - 21 - 4 :
الرقم اإلضافي12 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 33,213,240ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة2,554,865 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 33,213,240ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 529 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 62,785 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 66640000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 8330 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 604,658,678 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1814
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح95568 :
¶ الجائزة األولى
 عدد األوراق الرابحة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5568 :
 الجائزة اإلفرادية 900000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.568 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000:ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .68
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 1036
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة158 :
• يومية أربعة9097 :
• يومية خمسة39891 :

