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إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
شاكر وعويني ـ ـ الطابق الثامن ـ ـ مكتب
ّ
السيد
املراقب أول لــدى مصلحة املراقبة
شــربــل خـلـيــل ،اس ـت ــدراج ع ــروض لتلزيم
ت ــأم ــن م ـ ـ ــازوت ألجـ ـه ــزة ال ـس ـك ــان ــر ل ــزوم
اإلدارة.
التأمني املــؤقــت/1.500.000/ :ل.ل( .فقط
مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
ت ـ ـقـ ـ ّـدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من دائرة الشؤون املالية
ـ ـ مديرية الجمارك العامة.
ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض إلـ ــى ال ــدائ ــرة
املذكورة قبل الساعة الثانية عشر من يوم
االثنني الــواقــع فيه الــرابــع عشر من شهر
آذار من العام الفني وستة عشر.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أع ـ ــاه يـ ــوم ع ـط ـلــة رس ـم ـي ــة ،ي ـع ـت ـبــر يــوم
العمل الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
بيروت ،في  16شباط 2016
مدير الجمارك العام
شفيق مرعي
التكليف 303
إعالن قضائي
بتاريخ  2016/2/18قــرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خــاصــة عــن االس ـتــدعــاء امل ـقــدم مــن غــادة
هــانــي يــوســف ب ـش ــارة ك ـي ــروز واملـسـجــل
برقم  2016/941والذي يطلب فيه شطب
اشــارتــي الحجز املــدونــة على صحيفتي
العقارين رقــم  66و 67مــن منطقة دبعال
العقارية.
االول ــى :مسجلة بــرقــم يــومــي  443تاريخ
 1970/3/17حجز تنفيذي :حجز تنفيذي
ص ـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة اج ـ ــراء املـ ــن ملـصـلـحــة
جميل نعيم الحاموش على سهام هاني
ي ــوس ــف ك ـ ـيـ ــروز ارس ـ ــل ل ــرئ ـي ــس امل ـك ـتــب
امل ـعــاون فــي صــور لتسجيله فــي السجل
اليومي.
الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة :ب ـ ــرق ـ ــم ي ـ ــوم ـ ــي  444تـ ــاريـ ــخ
 1970/3/17حجز تنفيذي :حجز تنفيذي
صادر عن دائرة اجراء املنت ملصلحة بنك
ال ـص ـنــاعــة وال ـع ـم ــل ش.م.ل .ع ـلــى سـهــام
هاني يوسف كيروز ارسل لرئيس املكتب
امل ـعــاون فــي صــور لتسجيله فــي السجل
اليومي.
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة :بـ ــرقـ ــم يـ ــومـ ــي  1721ت ــاري ــخ
 1970/11/19ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي :محضر
حجز عقاري  /على حصة هاني يوسف
كيروز راجع صحيفة العقار رقم .34
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـنـفــذ فــرنـسـبـنــك ش.م.ل .بــاملـعــامـلــة رقــم
 2014/58ب ــوج ــه ولـ ـي ــد ي ــوس ــف خـلـيــل
ً
عـقــد ق ــرض وج ــدول ــة س ـن ــدات تحصيال
ملبلغ  /16857/دوالر اميركي اضافة الى
الفوائد واللواحق ويجري التنفيذ على
حـصـتــه االرثـ ـي ــة ال ـبــال ـغــة  600س ـهــم في
العقار رقم  436فاريا وهو بموجب االفادة
العقارية ارضي مخزنني ومستودع كبير
ق ـي ــد االت ـ ـمـ ــام وارض ـ ـ ــي ث ــان ــي م ـس ـتــودع
كبير قيد االتمام .وبالكشف تبني وجود
ب ـن ــاء ع ـل ـيــه م ــؤل ــف م ــن م ـح ــات وطــابــق
اول م ـق ـســوم الـ ــى ش ـق ـتــن وامل ــواص ـف ــات
ك ــال ـت ــال ــي .عـ ــدد املـ ـح ــات  6ث ــاث ــة منها
تستعمل ب ــراد للتفاح وهــي باستعمال
سيزار خليل شقيق املنفذ عليه ارضهم
ب ــاط ــون واب ــوابـ ـه ــم ح ــدي ــد ج ـ ــرار ومـحــل
البسة نسائية باسم  ELLEباستعمال
اآلن خ ـل ـيــل ش ـق ـيــق امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه بــاطــه
سـيــرامـيــك وعـلــى جــدرانــه دي ـكــور خشب
وم ـ ــراي ـ ــا وم ـح ـل ــن ب ــاط ـه ـم ــا م ــوزاي ـي ــك
مقفلني يستعمالن مستودع اما الطابق
االول مــؤلــف مــن شقتني كــل واح ــدة لها
مدخل مستقل عن االخرى .الشقة االولى
باستعمال وال ــدة وشقيقي املنفذ عليه
وهي مؤلفة من مدخل وسفرة وصالون
وث ــاث غ ــرف ن ــوم ومـطـبــخ وح ـمــام وفــي
بعض الغرف سقف خشب وفي الصالون

شومينه قرميد وللصالون شــرفــة وفي
اح ـ ــدى ال ـغ ــرف درج خـشـبــي ي ـ ــؤدي الــى
مـتـخــت .ب ــاط امل ـن ــزل مــوزاي ـيــك ومجلى
املطبخ رخام رمادي وحيطانه سيراميك
وح ـمــام قــديــم الـعـهــد ومـغـسـلــة خــارجـيــة
مجهز بشوفاج وابوابه الداخلية خشب
م ـعــاكــس وال ـش ـقــة ال ـثــان ـيــة مـشـغــولــة من
املنفذ عليه ومؤلفة من صالون وسفرة
وش ــرف ــة وغــرف ـتــي ن ــوم اح ــداه ــا ضمنها
ح ـم ــام وم ـم ــر وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام ضـيــوف
البالط سيراميك والباب الرئيسي خشب
م ــاس ـي ــف وبـ ـ ــاب ال ـب ـل ـك ــون ح ــدي ــد وب ــاب
الباحة املنيوم مع زجاج والباحة كبيرة
وشقة مقابلة على االعمدة مع سقف على
ال ـبــاطــون وبــاقــي الـعـقــار ع ـبــارة عــن جل
بثالثة مستويات خلف الـبـنــاء يحتوي
على بعض االشجار.
مساحة العقار وفق تقرير الخبير محالت
 540م.م .وطابق اول  210م.م .وبناء غير
منجز  200م.م .علمًا ان مـســاحــة العقار
االجمالية  1700م.م.
تاريخ قــرار الحجز  2013/12/5وتاريخ
تـسـجـيـلــه  2013/12/11ي ــوج ــد اشـ ــارة
مخالفة بناء.
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـح ـص ــة االرث ـ ـيـ ــة ال ـع ــائ ــدة
لـلـمـنـفــذ ع ـل ـيــه وال ـب ــال ـغ ــة  600س ـهــم فــي
الـعـقــار رق ــم  436فــاريــا /138400/دوالر
ام ـيــركــي وب ــدل طــرحـهــا بـعــد التخفيض
/74736/دوالر اميركي

يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
 2016/3/9الـســاعــة  12ظـه ـرًا فــي قاعة
محكمة ك ـســروان لـلــراغــب بــالـشــراء دفع
بدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان
او تقديم كفالة مصرفية وافية صــادرة
عــن اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة
وي ـت ـح ـم ــل رسـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل وال ــدالل ــة
وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نطاق
الدائرة واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االطــاع على قيود الصحيفة
ال ـع ـي ـن ـي ــة ال ـ ـعـ ــائـ ــدة ل ـل ـع ـق ــار م ــوض ــوع
التنفيذ.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملعاملة 2015/864
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
ً
ابتداء من الساعة  11:30ظهرًا
2016/3/4
س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه بـشـيــر خ ــال ــد تــابــت
ماركة ب ام ف  645 CIA CABRIOموديل
 2005رقـ ــم /443868/ب الـخـصــوصـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل ـه ـجــر ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـحــامــي رام ــي
بــاسـيــل الـبــالــغ  $/29680/ع ــدا الـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/15572/واملطروحة
بسعر  $/13250/أو ما يعادلها بالعملة

الوطنية وإن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/2.142.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
الــواطــي مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـل ــب ع ـب ــدال ـل ــه ب ـح ـصــة ب ـص ـف ـتــه ش ــاري
حصة خديجة مظلوم سند تمليك بدل
ضائع للعقار  2043/16منطقة بساتني
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس01/759597 :

تصحيح اعالن
نشر في جريدة االخبار االربعاء  17شباط
 2016اعــان بيع صــادر عــن دائــرة تنفيذ
ب ـي ــروت بــاملـعــامـلــة  2015/264ملصلحة
طالب التنفيذ جورجيت فرحا ورفاقها
وقــد ورد خطأ مطبعي ان قيمة تخمني
املنقوالت املطروحة للبيع  /1205/دوالر
اميركي بينما الصح هو  /12005/دوالر
اميركي .فاقتضى التصحيح.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي

من أي منطقة في لبنان،
من  7:30صباحًا لغاية
يوميًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

استراحة
2223 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 2 3

أفقيا

ُ
 -1آلة في الساعة ّ
تحرك دواليبها تعرف أيضًا بالنابض – مدينة إيرانية –  -2مال كثير –
خالف شراء –  -3رجل أسود اللون – عائلة شاه إيران –  -4منطقة وشارع في بيروت – وعاء
الخمر –  -5حبس الشخص في الحرب – صفة للحصان –  -6رجع وعطف – إحــدى اآلالت
املوسيقية –  -7دولــة أميركية ذات نظام ملكي دستوري هي هندوراس البريطانية سابقًا
عاصمتها بلموبان – تلقائي أوتوماتيكي –  -8ترجع من السفر – يحفر البئر –  -9املسامير
اللولبية –  -10رئيس حكومة لبناني

عموديًا
 -1إحدى الجمهوريات اإلسالمية ذات الطبيعة الفيدرالية ضمن الجمهوريات السوفياتية
ّ
القوي –  -3صدأ
السابقة عاصمتها طشقند –  -2نطعن بالرمح – حمار الوحش السمني
الـنـحــاس – كـلــب بلغة األط ـفــال –  -4ب ــوق ُيـنـفــخ فـيــه زم ــن ال ـحــرب – السبيل والـطــريــق – -5
بواسطتي – خوفي وفزعي – والــدة –  -6أخفق في اإلمتحان – نسبة الــى مواطن من أهل
شمال أفريقيا األصليني املعروفني بالبربر –  -7مضيق بني إيران وإتحاد اإلمارات العربية
يصل الخليج ببحر ُعـمــان لــه أهمية استراتيجية وتـجـتــازه نــاقــات النفط – لعاب الفم –
 -8لإلستدراك – حركة مقاومة إسالمية في فلسطني –  -9سالسل معدنية ّ
تكبل اليدين –
للتعريف – خنزير ّ
بري –  -10مطرب لبناني مشهور

حل الشبكة 2222

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.

مشاهير 2223

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

2

3

4

5

6

 -1روهينغا – حج –  -2باردو –  -3الحولة – موز –  -4كد – بو – سيوف –  -5ريق – ترفض
ّ
–  -6او – ان – بل –  -7ترددات – بيه –  -8يني – ُمبهر –  -9راشيا – مارش –  -10املئة يوم

عموديًا

 -1اكروتيري –  -2والدي – رنا –  -3قاديشا – ّ -4
يبوب – ود – يل –  -5نالوت – أمام – ّ -6
غرة
– راتب –  -7إد – سفن – ّ
همة –  -8وميض – براي –  -9و و – بي – رو –  -10جوزف الهاشم

إعداد
نعوم
مسعود

حل الشبكة الماضية :جمال األتاسي

7

8

9

10

11

