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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
تقرير

ُ ّ
ٌ
ترامب مرشحًا رسميًا :واثق من الفوز!
ّ
الرئيس األميركي ،دونــالــد ترامب،
عبر َ
ّ
الــذي نصبه ّ الـحــزب الجمهوري ،أمــس،
رس ـم ـيــا ،مــرش ـحــا ل ـخــوض االنـتـخــابــات
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي  3تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي/
نوفمبر لــواليــة ثانية ،عــن ثقته بالفوز
ع ـل ــى م ـن ــا ّف ـس ــه جـ ــو بـ ــايـ ــدن ،ع ـل ــى رغ ــم
تـ ـق ـ ّـدم امل ــرش ــح ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ع ـل ـيــه فــي
استطالعات الرأي.
ومــن دون ّ
أي مفاجآتَ ،س ّمى نحو 330
مندوبًا اجتمعوا في شارلوت في والية
ـارواليـنــا الشمالية ،الــرئـيــس الحالي،
كـ ّ
مرشحًا لـهــم ،وذل ــك فــي الـيــوم األول من
مؤتمر الـجـمـهــوريــن .وق ــال تــرامــب ،في
ّ
مستهل خطاب طويل أمام املؤتمر أشاد
ف ـيــه ب ــأدائ ــه« :إن ـه ــا االن ـت ـخ ــاب ــات األه ــمّ
فــي تــاريــخ ب ــادن ــا» .وحــرصــا مـنــه على
ّ
إظهار تمايزه عن جو بايدن الــذي تقل
إطالالته الجماهيرية ،حضر ترامب إلى
مــركــز املــؤتـمــر فــي شــارلــوت ،م ـبـ ّـررًا ذلك
ّ
بـ ــ«(أنـ ـن ــي) ش ـع ــرت بـ ــأن م ــن ال ـض ــروري

نتائج اللوتو اللبناني
34 39 26 25 21 17 16
جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لــإصــدار رقــم  1834وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة26 – 25 – 21 – 17 – 16 :
– 39
الرقم اإلضافي34 :
● المرتبة األولى ستة أرقام مطابقة
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة1638967856 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة قيمة الجائزة اإلفرادية 1638967856 :ل.ل.● المرتبة الثانية خمسة أرقام مطابقة مع
الرقم اإلضافي:
 قيمة الجائزة اإلجمالية: عدد الشبكات الرابحة :ال شي قيمة الجائزة اإلفرادية:● المرتبة الثالثة خمسة أرقام مطابقة:
 قيمة الجائزة اإلجمالية 29353770 :ل.ل. عدد الشبكات الرابحة 8 :شبكات قيمة الجائزة اإلفرادية 3669221 :ل.ل.● المرتبة الرابعة أربعة شبكات مطابقة:
 قيمة الجائزة اإلجمالية 29353770 :ل.ل. عدد الشبكات الرابحة 530 :شبكة قيمة الجائزة اإلفرادية 55384 :ل.ل.● المرتبة الخامسة ثالثة أرقام مطابقة:
 قيمة الجائزة اإلجمالية 64960000 :ل.ل. عدد الشبكات الرابحة 8120 :شبكة قيمة الجائزة اإلفرادية 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى للسحباملقبل 678317713 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1834
وجاءت النتيجة على الشكل اآلتي:
الرقم الرابح63648 :
قيمة الجائزة األولى 25000000 :ل.ل.
عدد األوراق الرابحة :ورقة واحدة
الجائزة اإلفرادية 25000000 :ل.ل.
● األوراق التي تنتهي بالرقم3648 :
الجائزة اإلفرادية 450000 :ل.ل.
● األوراق التي تنتهي بالرقم648 :
الجائزة اإلفرادية 45000 :ل.ل.
● األوراق التي تنتهي بالرقم48 :
الجائزة اإلفرادية 4000 :ل.ل.
نتائج يومية
جــرى مساء أمــس سحب يومية رقــم 1056
وجاءت النتيجة كاآلتي:
● يومية ثالثة587 :
● يومية أربعة6148 :
● يومية خمسة33840 :

ال ـح ـض ــور إلـ ــى ك ــاروالي ـن ــا ال ـش ـمــال ـيــة»،
مضيفًا« :قمنا بذلك احترامًا لكاروالينا
ّ
ال ـش ـمــال ـيــة ،وأع ـت ـق ــد أن ـك ــم س ـت ـتــذكــرون
ذل ــك ف ــي  3تـشــريــن ال ـثــانــي /نــوفـمـبــر»،
ّ
ُمذكرًا بأن خصمه بايدن لم يحضر إلى
مؤتمر الديموقراطيني في ميلووكي في
ويسكونسن.
ّ
وأعلن املندوبون الذين يمثلون خمسني
والي ــة أمـيــركـيــة دعـمـهــم للرئيس واح ـدًا
تـلــو آخـ ــر ،بـ ــدءًا ب ــوالي ــة آالب ــام ــا بحسب
التسلسل األبجدي .وفي تغريدة أرسلها
مـ ــن الـ ـط ــائ ــرة ال ــرئ ــاسـ ـي ــة «اي ـ ـ ــر فـ ــورس
وان» ،أبــدى ترامب استياءه لعدم قيام
َ
شـبـكــتــي «س ــي أن أن» و«أم أس أن بي
ســي» بنقل وقــائــع التصويت مباشرة.
وكـتــب« :تضليل إخ ـبــاري .على الحزب
ّ
يتصدى لهذا األمر».
الجمهوري أن
وف ــي وق ــت ســابــق م ــن ي ــوم أمـ ــس ،أع ــاد
ال ـج ـم ـهــوريــون تـ ّسـمـيــة نــائــب الــرئ ـيــس،
مــايــك ب ـنــس ،مــرش ـحــا للمنصب نفسه.

وق ـ ـ ـ ــال بـ ـن ــس ف ـ ــي مـ ــداخ ـ ـلـ ــة م ـق ـت ـض ـبــة:
«ت ـح ـتــاج أم ـيــركــا إل ــى أن يـبـقــى دونــالــد
تــرامــب أربـعــة أع ــوام إضافية فــي البيت
األب ـي ــض» .وأضـ ــاف« :سـمـعــت األسـبــوع
املــاضــي أن الديموقراطية على املـحـ ّـك»،
ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى عـ ـ ـب ـ ــارة اس ـت ـخ ــدم ـه ــا
الديموقراطيون مــرارًا خــال مؤتمرهم،
م ـس ـتــدركــا بـ ــ«(أنـ ـن ــا) ن ـع ـلــم جـمـيـعــا أن
االق ـت ـص ــاد ه ــو ع ـلــى املـ ـح ـ ّـك ،وال ـق ــان ــون
ّ
املحك».
والنظام هما على
فعاليات املؤتمر عبر
وسيجري معظم
ّ
اإلنترنت من جـ ّـراء تفشي وبــاء «كوفيد
  ،»19ت ـمــامــا مـثـلـمــا ك ــان ــت ال ـح ــال فيمؤتمر الـحــزب الــديـمــوقــراطــي األسـبــوع
ّ
املــاضــي .لكن ذلــك قــد ال يـكــون إل بداية
التغييرات املخالفة للتقاليد ،الـتــي قد
ّ
يضطر حزب ترامب إلى السير بها .وفي
ّ
ّ
ه ــذا اإلط ـ ــار ،ن ــدد ت ــرام ــب ،م ــرة جــديــدة،
بــالـلـجــوء إل ــى الـتـصــويــت عـبــر املــراسـلــة
ً
بسبب الوباء ،قائال ،من دون أي أدلة ،إن

هذه العملية تفسح ّاملجال أمام حصول
ت ــزوي ــر .وأض ـ ـ ــاف« :إنـ ـه ــم يـسـتـخــدمــون
كوفيد لسرقة االنتخابات».
وسـيـشـهــد مــؤتـمــر ال ـح ــزب الـجـمـهــوري
إلـقــاء كلمات ألوالد الرئيس األميركي،
إذ إل ـ ــى ج ــان ــب زوجـ ـت ــه م ـيــان ـيــا ال ـتــي
ّ ّ
سيتحدث كل من دونالد
ستلقي خطابًا،

ُ
تظهر استطالعات
الرأي على المستوى
الوطني منذ أسابيع
ّ
تقدم بايدن

جونيور وإريك وتيفاني وإيفانكا.
ُ
وفـيـمــا تـظـهــر اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي على
ّ
امل ـس ـت ــوى ال ــوطـ ـن ــي ،م ـن ــذ أس ــابـ ـي ــع ،أن
ب ــاي ــدن ي ـت ـقـ ّـدم عـلــى ت ــرام ــب ف ــي الـعــديــد
مــن الــواليــات األســاسـيــة ،يــأمــل الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ت ـح ـق ـيــق ق ـف ــزة ك ـب ــرى وف ــوز
مـ ـف ــاج ــئ ،ك ـم ــا ح ـص ــل فـ ــي ع ـ ــام .2016
ولتحقيق ذل ــك ،يــراهــن ،بحسب مــا قال
فريق حملته ،على مؤتمر «متفائل جدًا
وف ـ ــرح» ،يــريــد م ــن خــالــه أي ـضــا الــدفــاع
عن أدائــه ،في وقت يواجه فيه انتقادات
حــ ّ
ـادة إلدارتـ ـ ــه ال ـفــاش ـلــة ألزمـ ــة انـتـشــار
فـ ـي ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا» امل ـس ـت ـج ــد ،وال ـت ــي
جعلت أه ـ ّـم ورق ــة فــي ي ــده  -أي الــوضــع
الجيد لالقتصاد األميركي ّ -
ّ
مهددة.
والخميس ،سيقبل الرئيس األميركي،
مـ ــن حـ ــدائـ ــق ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض رس ـم ـي ــا،
للمرة الثانية ،تسمية الحزب له مرشحًا
لالنتخابات.
(أ ف ب)

انتقل إلى رحمة الله تعالى
املرحوم الدكتور
ابراهيم حسني كوثراني
وال ـ ــد مـحـمــد ك ــوث ــران ــي وال ــدك ـت ــور
فـ ــراس كــوثــرانــي وهــالــة كــوثــرانــي
ّ
زوجة الدكتور باسل صلوخ
ينقل جثمانه إلــى بلدته املروانية
ويـ ــوارى ال ـثــرى ظـهــر ي ــوم الثلثاء
الواقع فيه  ٢٥آب .٢٠٢٠
بـ ـسـ ـب ــب الـ ـ ــوضـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــالـ ــي ت ـق ـبــل
ال ـت ـع ــازي هــاتـفـيــا او ع ـلــى الـبــريــد
التالي:
Ibrahim.h.kawtharani@gmail.com

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

3529 sudoku
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت املحامية سامرة يزبك ملوكلها
أحـمــد محمد عليان سند بــدل ضائع
للعقار  151شمع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
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أفقيا

 -1من الطيور ُيعرف بالبلشون األبيض –  -2من الطيور – مجلة أملانية عاملية متخصصة
–  -3طعم الحنظل – متشابهان – إله مصري –  -4مغنية إبنة العب كرة القدم األرجنتيني
مارادونا – مادة قاتلة –  -5يجري في العروق – جزيرة دانماركية في البلطيق –  -6أحد
ّ
وتلهب – والــدة –  -7عائلة رئيس جمهورية ألباني سابق إستقال
أبناء نوح – إضطرم
عام  – 1992التفسير والتبسيط –  -8بلدان وأوطان – إسم ثالث سالالت فرنسية ملك أحد
فروعها في القدس وانكلترا وملك الفرعان اآلخران في صقلية وبارما –  -9خراب الحروب
– في القميص – ظرف زمان –  -10نسبة الى مذهب ديني ملواطن إنكليزي

عموديًا
 -1ممثل فلسطيني راحل عاش في لبنان –  -2قبض عليه في الحرب – فلوس ودراهم –
إسم موصول –  -3للتمني – مكان سباق الخيل –  -4عائلة كيميائي أميركي راحل إشتهر
بأبحاثه في الهورمونات ونــال جائزة نوبل عــام  – 1950آلــة موسيقية –  -5مدينة في
ساحل العاج –  -6قلب الثمرة – مكان حصني إلعتصام السكان به أثناء الغارات ّ
الجوية
ّ
جنوبي دمشق إشتهرت بزراعة القمح
– حــرف نصب –  -7هضبة بركانية في سوريا
منذ العصور القديمة – عاتبك – َ -8
بذر األرض – جديد من الثياب لم ُيلبس بعد –  -9في
الجسم – من األحجار الكريمة –  -10ضد خشنة – سائق عربة الخيل

أفقيا

شروط اللعبة

1

 -1قم – الريم –  -2روستوك – تبر –  -3ري – ل ل ل – رس –  -4ايسوس – بردى – ّ -5لد –
مساهم –  -6جرير –  -7بم – سافوار –  -8قريش – ور – نو –  -9اغريبينا –  -10عالء الدين

عموديًا
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد حــرب بوكالته عــن رفيق
م ـح ـم ــود ش ـن ـب ــورة ب ـص ـف ـتــه مـشـتــري
س ـنــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار  373ارزي
بإسم محمود علي شنبورة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

مشاهير 3529

حلول الشبكة السابقة

ّ -1ذر – الب – قاع –  -2وريد – برغل –  -3قسيس – جميرا –  -4مت – وتر – شيء –  -5ولس – يس
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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.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رئـيــس الــواليــات املـتـحــدة الـثــامــن والـعـشــريــن ( .)1924-1856أبـقــى بــاده
مـحــايــدة خــال الـحــرب العاملية األول ــى حتى سنة  .1917أول مــن أعطى
الحمامة كرمز للسالم
 = 11+6+7+8مدينة فرنسية ■  = 9+5+4+3واجبات مدرسية ■ 6+10+1+2
= أحرف متشابهة

حل الشبكة الماضية :رشاد أبو شاور

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
يبلغ إلى املطلوب إبالغه طوني حليم
البعيني مجهول محل اإلقامة
ً
عـ ـم ــا ب ــأحـ ـك ــام املـ ـ ـ ــادة  /409/أ.م.م.
تخطركم هــذه الــدائــرة بــأن لديها في
املـعــامـلــة التنفيذية رق ــم 2018/2730
إنذارًا إجرائيًا موجهًا إليكم من طالب
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـن ــك عـ ـ ــوده ش.م.ل .نــاتـجــا
عــن تنفيذ عـقــد فـتــح اعـتـمــاد وعـقــدي
بـ ـط ــاق ــة ائـ ـتـ ـم ــان وك ـ ـشـ ــوفـ ــات بـقـيـمــة
/1.191.331.68/د.أ .و/6.45471.36/
ل.ل .عدا الفوائد والرسوم واملصاريف.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور
إل ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي السـ ـت ــام اإلنـ ـ ـ ــذار واألوراق
امل ــرف ـق ــة ب ـ ــه ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ال ـت ـب ـل ـيــغ يـتــم
قــانــونــا بانقضاء مهلة عشرين يومًا
عـلــى نـشــر ه ــذا اإلع ــان وعـلــى تعليق
نسخة عنه وعــن اإلن ــذار املــذكــور على
ل ــوح ــة اإلعـ ــانـ ــات لـ ــدى دائـ ـ ــرة تنفيذ
بيروت ليصار بعد انقضاء هذه املهلة
ومهلة اإلنــذار البالغة عشرة أيــام إلى
ً
متابعة التنفيذ بحقكم أص ــوال حتى
الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة عمر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد بزيع بوكالته عــن حسن
ح ـج ــازي بـصـفـتــه م ـش ـتــري س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  873معركة بإسم آمنه
محمد حسان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

9

3

◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت م ـيــرا ه ـشــام ال ـش ـعــار بصفتها
مــالـكــة الــرقـبــة وبــالـتـفــويــض عــن رقية
ح ـس ــن ال ـج ـس ــر وعـ ــن ه ـش ــام اب ــراه ـي ــم
ال ـش ـع ــار بـصـفـتــه وص ـي ــا شــرع ـيــا عن
ابـ ـن ــه الـ ـق ــاص ــر ك ــري ــم هـ ـش ــام ال ـش ـعــار
(بصفتهما مــالـكــي االسـتـثـمــار) سند
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بــاســم  /ميرا
هـشــام الـشـعــار بالقسم  11مــن العقار
 2532راس بيروت.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يوم
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

استراحة

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت فــاطـمــه حـســن وهـبــي ملوكلتها
زي ـنــب خـلـيــل ع ـبــود عــامــة س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  412عدلون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب اب ــراه ـي ــم م ـح ـمــد ف ـ ــواز بـصـفـتــه
الـشـخـصـيــة واب ــراهـ ـي ــم ح ـســن حـمــود

ملوكله نجيب محمد فواز سندات بدل
ضائع للعقار  553غسانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب ب ـي ــار اب ــراه ـي ــم بــاس ـيــل ملــوكـلـتــه
نورا جبران اندراوس سند بدل ضائع
للعقار  225مطرية جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب أحـمــد حبلي بوكالته عــن خالد
م ـص ـط ـفــى س ـن ـج ــر ب ـص ـف ـتــه م ـش ـتــري
س ـ ـنـ ــدات بـ ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــار 1619
وس ـ ـط ـ ــان ـ ــي بـ ـ ــإسـ ـ ــم ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن م ـح ـم ــد
وسعدالدين وحليمة وسعدية خليل
الحريري.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد الربيع بوكالته عن غريس
م ــوس ــى سـلـيــم بــوكــال ـتــه ع ــن ايــزاب ـيــل
فريد سليم ملورثها فريد يوسف سليم
شـ ـه ــادات ق ـيــد بـ ــدل ل ـل ـع ـق ــارات - 717
1897 - 1890 - 1887 - 1885 - 1750
 3054 - 3053 - 3025 - 2943 - 2800  4894 - 3449 - 3447 - 3298 - 3118و 4899جزين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
صــادر عن أمانة السجل التجاري في
النبطية
بموجب الطلب املـقــدم مــن املستدعية
سجى هشام تقش بتاريخ 2020/8/10
وامل ـ ـس ـ ـج ـ ـلـ ــة لـ ـ ـ ــدى امـ ــان ـ ـت ـ ـنـ ــا ب ــال ــرق ــم
/6003288عـ ـ ـ ــام تــاريــخ 2015/12/15
ت ـح ــت اس ـ ــم ان ـج ـل ـيــك بـ ــريـ ــدال بــوتـيــك

 Angelique Bridal Boutiqueوال ــذي
تطلب بموجبه شطب قيدها نهائيًا
من قيود السجل التجاري في النبطية
وبتاريخ  2020/8/13تقرر النشر.
الرقم املالي3165953 :
مهلة االعتراض  10أيام تلي آخر نشر
أمني السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص
إعالن قضائي
بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  2020/8/5قـ ـ ـ ــرر رئـ ـي ــس
الغرفة االبتدائية املدنية في النبطية
ً
املناوب القاضي وسيم ابراهيم عمال
بأحكام الفقرة الرابعة من املــادة 512
أ.م.م .نشر خــاصــة االسـتــدعــاء املقدم
م ــن امل ـس ـتــدعــي ن ــاص ــر ت ــوب ــي بــوكــالــة
املـ ـح ــام ــي ذو الـ ـفـ ـق ــار ضـ ــاهـ ــر سـجــل
تحت رقم أساس /2020/333ع والذي
يطلب بموجبه شطب اشــارة الدعوى
وامل ـس ـج ـلــة بــرقــم يــومــي  1959تــاريــخ
.2009/4/25
حـ ـج ــز تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن دائ ـ ـ ــرة
تنفيذ بعبدا ملصلحة الحاجز الياس
القاضي
املحجوز عليه :ناصر حسن توبي
ً
مــوضــوع الحجز :تحصيال لدين رقم
األوراق  2009/22تاريخ 2009/4/14
وذلك عن صحيفة العقار  /885منطقة
ميفدون العقارية
من له مصلحة أو اعتراض بيديه
خالل عشرين يومًا تلي النشر.
رئيس القلم:
فاطمة فحص
إعالن قضائي
م ـح ـك ـمــة إيـ ـ ـج ـ ــارات بـ ـي ــروت بــرئــاســة
الـ ـق ــاض ــي الرا ك ـ ـ ــوزاك ت ــدع ــو امل ــدع ــى
ع ـل ـيــه م ـي ـشــال ال ـب ـطــش أو م ــن يمثله
لحضور جلسة  2020/4/23وإستالم
أوراق الـ ــدعـ ــوى  2019/831امل ـقــامــة
مــن املــدعـيــة نبيهة سليمان الـسـمــارة
والرامية التخاذ القرار بتسليم املدعية
املأجور  -محل السمانة مع مستودع
صغير الـكــائــن بــالـطــابــق األرض ــي من
العقار /4040األشــرفـيــة وإجــراء جردة
باملوجودات إن وجدت وتعيني حارس
قضائي عليها بعد سقوط حق املدعى
عليه بــاالنـتـفــاع مــن املــأجــور وتوجب
البدالت بحقه.

رئيس القلم سامر طه
تبليغ قضائي
مــن محكمة ال ــدرج ــة األولـ ــى فــي جبل
لـبـنــان بـعـبــدا الـغــرفــة الـثــالـثــة برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي مـ ـحـ ـم ــد وس ـ ـ ـ ــام امل ــرتـ ـض ــى
تـقــدم املستأنف سمير أسـعــد املقهور
بــاإلسـتـئـنــاف  2020/367يـطـلــب فيه
تسليمه سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
بــاألسـهــم الـعــائــدة للمرحومة حنينه
يوسف الهبر والبالغة  1200سهم في
العقار  272املنصورية وعني املرج.
لكل ذي مصلحة إبداء موقفه أمام قلم
هذه املحكمة ضمن مهلة  15يومًا تلي
النشر.
رئيس القلم جمانة املصري عويدات
إعالن قضائي
رقم األفالس 1201
صادر عن محكمة اإلفالس في بيروت
في تفليسة شركة أنترتايمنت بلوس
ش.م.م.
ب ـتــاريــخ  2020/8/19ص ــدر قـ ــرار عن
الــرئـيـســة زي ـنــة زي ــن بصفتها قاضيًا
مشرفًا على التفليسة بــاجــراء النشر
عن رغبة الشركة املفلسة باقفال طابق
اإلفـ ـ ـ ــاس إلنـ ـتـ ـف ــاء م ـص ـل ـحــة ج ـمــاعــة
الدائنني.
وعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه يـ ـ ـح ـ ــق لـ ـ ـك ـ ــل ذي م ـص ـل ـح ــة
االعتراض شخصيًا أو بواسطة وكيل
قانوني خالل مهلة أسبوع من تاريخ
النشر.
رئيس القلم
سوزان توتيو
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إل ــى املـنـفــذ عليهما عـمــاد مـهــدي نــور
ال ــدي ــن امل ــوس ــوي وي ــاس ــر م ـه ــدي نــور
ال ــدي ــن امل ــوس ــوي م ــن الـنـبـطـيــة الـفــوقــا
ً
ومـ ـجـ ـه ــول ــي مـ ـح ــل اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة ،وعـ ـم ــا
بأحكام املادة  409أ.م.م ،.تنبئكما هذه
الدائرة بأن لديها باملعاملة التنفيذية
رق ــم  2020/201واملـتـكــونــة بــن املنفذ
مــروان عباس غندور بوكالة املحامي
ع ـل ــي ج ــاب ــر وب ـي ـن ــك ورف ـ ــاق ـ ــك إن ـ ـ ــذارًا
تنفيذيًا بموضوع القرار الصادر عن
ح ـض ــرة ال ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد امل ــدن ــي في
النبطية بتاريخ  2020/6/30املتضمن
م ـنــح ع ـق ــار امل ـن ـفــذ رق ــم  /48الـنـبـطـيــة
الفوقا مـمـرًا مؤقتًا عبر العقار 3610
مــن منطقة النبطية الـفــوقــا العقارية
وفقًا لإلقتراح الثالث املحدد في تقرير
الخبير لقاء كفالة مالية ضامنة بقيمة
عشرة ماليني ليرة لبنانية.
وعليه تدعوكما هذه الدائرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي إلس ـت ــام االن ـ ـ ــذار ومــرف ـقــاتــه
تـحــت طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بحقك
ً
أصــوال بانقضاء  20يومًا تلي النشر
مضافًا اليها مهلة اإلنذار واملسافة.
مأمور التنفيذ فاطمة سلهب

