26

األربعاء  20حزيران  2018العدد 3494

األربعاء  20حزيران  2018العدد 3494

إعالنات

إعالنات

27

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2018/94
طــالــب التنفيذ :رام ــي غــالــب غـنــدور بوكالة
املحامي محمد قانصو
املنفذ عليهم :ورثة هند عبد الرؤوف غندور
ورفاقها
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ح ـك ــم م ـح ـك ـمــة ال ـب ــداي ــة
ف ـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة رق ـ ـ ــم  2017/114بـ ـت ــاري ــخ
 2017/11/29املتضمن اعتبار العقار /444
النبطية الفوقا غير قابل للقسمة عينًا بني
الشركاء وبازالة الشيوع فيه بينهم وطرحه
لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ع ـلــى اس ـ ــاس سـعــر
الطرح املحدد.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/2/12 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/3/24 :
الـعـقــار امل ــوص ــوف 2400 :سهمًا مــن العقار
/444الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة الـ ـف ــوق ــا ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ارض
منبسطة وغير مزروع وغير مبني.
مساحته 2041 :م2
التخمني 312.550 :د.أ.
الطرح :بعد التخفيض 275.044 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/10/4الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
الـ ـعـ ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اعـ ـ ـ ــاه ،ف ـع ـل ــى ال ــراغ ــب
بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي قـلــم الــدائــرة
بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم الم ــر رئيس
دائ ــرة تنفيذ النبطية وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ل ــه ض ـم ــن ن ـطــاق ـهــا واال ع ــد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطالع على قيود الصحيفة العينية للعقار
املطروح ودفــع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى مـ ـحـ ـض ــري االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ت ــاري ــخ

◄خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
Md asaduzzaman
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـ ـع ــرف ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
70/347637

 2016/5/15و2016/5/24
ب ـ ـنـ ــاء ل ـ ـل ـ ـقـ ــرار ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي رق ـ ـ ــم  380ت ــاري ــخ
2017/11/8
يعلن ما يلي:
م ــادة اول ــى :تـجــري بـلــديــة جــونـيــه مناقصة
ع ــام ــة ع ــائ ــدة ل ـت ـلــزيــم اش ـغ ــال ف ــي ح ــي عني
بــزيــل وحــي ضهر صــربــا فــي منطقة صربا
العقارية ضمن مبلغ /3.000.000.000/ل.ل.
فقط ثالثة مليارات ليرة لبنانية وفقًا لدفتر
الشروط املعد لهذه الغاية.
مادة ثانية :على الراغبني باالشتراك التقدم
بـطـلـبــاتـهــم الـ ــى ق ـلــم ال ـب ـلــديــة ق ـبــل ال ـســاعــة
الثانية عشرة ظهرًا من نهار االثنني الواقع
فيه .2018/7/9
م ــادة ثــالـثــة :تـفــض ال ـع ــروض ي ــوم الـثــاثــاء
ال ــواق ــع فـيــه  2018/7/10ال ـســاعــة الـحــاديــة
عشر ظهرًا في مبنى البلدية.
مــادة رابعة :حدد ثمن دفتر الشروط بقيمة
 /3.000.000/ل.ل .فقط ثــاثــة مــايــن ليرة
لبنانية.
ملزيد من املعلومات مراجعة الدائرة االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى مـ ـحـ ـض ــري االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ت ــاري ــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـ ـنـ ــاء ل ـ ـل ـ ـقـ ــرار ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي رق ـ ـ ــم  307ت ــاري ــخ
2017/9/20
يعلن ما يلي:
م ــادة اول ــى :تـجــري بـلــديــة جــونـيــه مناقصة
عــامــة ع ــائ ــدة لـتـلــزيــم تــرم ـيــم ال ـب ـنــاء الـقــائــم
ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  253مـ ــن م ـن ـط ـقــة حـ ــارة
صـ ـخ ــر الـ ـعـ ـق ــاري ــة م ـ ــع ت ـن ـظ ـي ــف ال ـش ــاط ــئ
قبالته وانـشــاء مسبح للعموم ضمن مبلغ
/1.000.000.000/ل.ل .ف ـقــط م ـل ـيــار لـيــرة
لـبـنــانـيــة وف ـقــا لــدف ـتــر الـ ـش ــروط امل ـعــد لـهــذه
الغاية.
مادة ثانية :على الراغبني باالشتراك التقدم
بـطـلـبــاتـهــم الـ ــى ق ـلــم ال ـب ـلــديــة ق ـبــل ال ـســاعــة
الثانية عشرة ظهرًا من نهار االثنني الواقع
فيه .2018/7/9
م ــادة ثــالـثــة :تـفــض ال ـع ــروض ي ــوم الـثــاثــاء
ال ــواق ــع فـيــه  2018/7/10ال ـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا في مبنى البلدية.
مــادة رابعة :حدد ثمن دفتر الشروط بقيمة
 /3.000.000/ل.ل .فقط ثــاثــة مــايــن ليرة
لبنانية.
ملزيد من املعلومات مراجعة الدائرة االدارية
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إن محكمة بعقلني املذهبية الدرزية  -الدرجة
االولى

قررت بتاريخ :2018/6/18
الحجز على املدعوة (نزيها عجاج حسن) من
عترين  -الشوف رقم السجل ( )7وذلك لعلة
الغفلة ونـقــص الــوعــي واالدراك ،وتنصيب
الـسـيــد (ع ـصــام ف ــؤاد حـســن) وصـيــا شرعيًا
عليها للعناية بـشــؤونـهــا واملـحــافـظــة على
مـصــالـحـهــا وام ــوال ـه ــا ،وتـنـمـيـتـهــا بــالـطــرق
املـنــاسـبــة .مــن لــديــه اع ـتــراض الـتـقــدم بــه الى
قـلــم املحكمة خ ــال مهلة عـشــريــن يــومــا من
تاريخ النشر.
القاضي
الشيخ فؤاد البعيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت رن ــده حـســن ن ـجــدي ملــوكـلـهــا موسى
حسن عبدو شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 2038عربصاليم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب نبيل توفيق عـلــوش شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  2287حومني الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود عـبــدو رضــا قبيسي بوكالته
عن انيس سميح مقدم ملوكلته سماح امني
مقدم شـهــادة قيد بــدل ضائع للعقار 2636
زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ح ـســن اب ــراه ـي ــم غ ـن ــدور بــوكــال ـتــه عن
حسن ابراهيم دبوق ملوكله بسام حسن نور
الــديــن ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع للعقار 813
خربة سلم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسني حيدر حوماني بصفته مشتري
م ــن املــال ـكــن مـحـمــد وس ــت ال ـب ـنــات ولطيفه
عيسى حــومــانــي ش ـهــادات قـيــد ب ــدل ضائع
للعقار  2984دوير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب مـصـطـفــى كــامــل ش ـك ــرون ملــوكـلــه عبد
ال ـس ــام مــوســى غ ـم ـلــوش ش ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ضائع للعقار  258رومني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب محمد علي علي زيـتــون وكيل محمد
نجيب ياسني سند ملكية بدل ضائع للعقار
 14/1951حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلـبــت تـ ــراز سـلـيــم اب ــي خـلـيــل سـنــد ملكية
بــدل ضــائــع للعقار  3/1047وادي شحرور
السفلي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ايـمــن عبد ال ــرزاق شمس الــديــن وكيل
وف ـي ــق ه ــان ــي خ ـ ــداج ملــوك ـل ـتــه ام ـ ــال ضــاهــر
الـشـعــار وريـثــة شفيق حـمــود الـشـعــار سند
ملكية بدل ضائع عن حصته في العقار 50
بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه

ليليان داغر
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـف ــذ ك ـم ـي ــل ال ـ ـيـ ــاس ش ـم ـع ــون بــامل ـعــام ـلــة
 2017/678بوجه ايلي جرجس ديب سندات
ً
تحصيال ملبلغ  /170 000/د.أ .عــدا الفوائد
واللواحق.
ي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى حـصــة اي ـلــي دي ــب في
العقار /431فتقا البالغة  1200سهم مساحة
ال ـع ـق ــار  7830م.م .وهـ ــو ب ـم ــوج ــب االف ـ ــادة
الـعـقــاريــة اف ــرز حكمًا عــن هــذا الـعـقــار قطعة
واحـ ـ ــدة اع ـط ـيــت ال ــرق ــم  584ومـ ــا ب ـقــي منه
احتفظ برقمه ومحتوياته وذلــك بعد انفاذ
االستمالك باملرسوم  4171تاريخ 959/2/17
ب ـمــوجــب امل ـح ـضــر ال ـف ـنــي اخ ـب ــارة رق ــم 353
تــاريــخ  969/11/26بملفه وبالكشف تبني
وجــود بناء عليه كناية هيكل فيلال مؤلف
من سفلي اول يحتوي خــزان للمياه وغرف
صغيرة وسفلي وارض ــي واول مــا زال على
الـبــاطــون ويـظـهــر ال ـصــدأ عـلــى الـحــديــد كما
يوجد جدران دعم وتصاوين للعقار وطريق
داخلية تلتف حول االنشاءات في العقار كما
يوجد مسبح ما زال على الباطون وبعض
اعمال باطون للزينة امام الفيلال كما يوجد
ضمن العقار عامود للتوتر العالي والجزء
االس ـفــل مــن الـعـقــار ارض مـنـحــدرة ضمنها
اش ـجــار حــرجـيــة والـعـقــار يـقــع ضـمــن شــارع
رقم  A/706املنطقة الزرقاء.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز  2017/7/5وت ــاري ــخ
تسجيله 2017/7/6
بدل تخمني  1200سهم حصة ايلي جرجس
ديــب فــي العقار رقــم  /431فتقا /913130/
د.أ .وبدل طرحها /547878/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـي ــع ب ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2018/10/9الساعة  11قبل الظهر في قاعة
محكمة كـســروان للراغب بالشراء دفــع بدل
ال ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ــك م ـصــرفــي مـنـظــم المــر
ح ـض ــرة رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او
تقديم كفالة وافية من احد املصارف املقبولة
من الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاق
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له كما
عليه االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للحصة موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن محكمة الدرجة االولى في حلبا
الناظر في الدعاوى العقارية
القاضي طارق طارق
رقم االوراق2018/366 :
من املدعي :املحامي خليل نعمه
الـ ــى امل ـط ـل ــوب ادخ ــال ـه ـم ــا :ج ــرج ــس وزي ـنــه
يوسف حافظ  -مجهولي محل االقامة
ب ـن ـ ً
ـاء ل ـلــدعــوى امل ـقــامــة ضــدكـمــا م ــن املــدعــي
املحامي خليل نعمه بموضوع الزام املدعى
عليهم ورث ــة اسـبــر يعقوب وورث ــة جوزيف
يـعـقــوب وورثـ ــة يــوســف ال ـشــامــي بتسجيل
االس ـه ــم امل ـح ــددة ف ــي سـنــد الـبـيــع مــوضــوع
ال ــدع ــوى عـلــى اس ــم م ــورث امل ــدع ــي املــرحــوم
عـبــد الـلــه خليل نعمه فــي الـسـجــل الـعـقــاري
ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم  /317/مـنـطـقــة الـسـمــونـيــة
العقارية.
وت ـض ـم ـي ـن ـكــم الـ ــرسـ ــوم واملـ ـص ــاري ــف وب ــدل
العطل والضرر واتعاب املحاماة.
فيقتضي حضوركم الى قلم هذه املحكمة او
ارسال وكيل قانوني من قبلكم بموجب سند
رسمي الستالم اوراق الدعوى ومربوطاتها
ف ــي خ ــال عـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
وااللـصــاق واتخاذ مقامًا لكما ضمن نطاق
ً
هذه املحكمة واذا لم تحضرا او ترسال وكيال
عـنـكـمــا فــي املـهـلــة امل ـح ــددة ت ـجــري املـعــامـلــة
القانونية بحقكما وفقًا لالصول ويعتبر كل
تبليغ لــك فــي قلم هــذه املحكمة قانونيًا ما
عدا الحكم النهائي.
رئيس القلم
ابراهيم شلهوب
وثيقة نشر خالصة حكم
صــادر عن محكمة االستئناف في بيروت -
الغرفة الرابعة عشرة
امل ـ ــؤلـ ـ ـف ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ح ـ ـب ـ ـيـ ــب مـ ــزهـ ــر
وامل ـس ـت ـشــاريــن ادهـ ــم قــان ـصــو ون ــادي ــن ابــو
علوان.
رقم االساس2016/50 :
رقم القرار2018/25 :
تاريخ صدور الحكم2018/4/10 :
املدعي :الحق العام
املدعى عليه :شركة ليه شنشل ش.م.مLes .
Shanshalles SARL
امل ـ ــواد امل ـح ـكــوم ب ـه ــا 121/109 :و  122من
قانون حماية املستهلك رقم .2005/659
االوراق املطلوب نشرها:
خالصة الحكم الصادر بتاريخ 2018/4/10
والقاضي بتغريم شركة ليه شنشل ش.م.م.

بـمـبـلــغ ع ـش ــرة م ــاي ــن ل.ل .تـخـفـيـفــا سـنـدًا
للمادة  254ع وتضمينها الرسوم والنفقات
كافة.
رئيسة القلم
زينب سرحان
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب جـمـيــل مــوســى ان ـط ــون بــالــوكــالــه عن
اح ــد ورث ــة جــريــج سـعــد سـنــدي ب ــدل ضائع
للعقارين  56و 57دنحي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ـب ــت املـ ـح ــامـ ـي ــة رمـ ـي ــا بـ ـط ــرس ع ـب ــدال ـل ــه
بالوكاله عن احد ورثة مخايل فرح سند بدل
ضائع للعقار  410رشعني.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت الساده االخت نجيبه الياس مقصود
املعروفه في الرهبانية باالم ميالني مقصود
بصفتها الــرئـيـســة الـشــرعـيــة امل ـســؤولــة عن
ديــر مــار يوسف جربتا لرهبانية الراهبات
ال ـل ـب ـنــان ـيــات امل ــارونـ ـي ــات س ـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  5دير مار يوسف جربتا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب ج ــوزي ــف م ـم ــرز ت ــاب ــت ب ــال ــوك ــال ــه عــن
جولي صهيون سندي بدل ضائع للعقارين
 454و 457كفرفو.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب امل ـحــامــي طــونــي ع ـبــود بــالــوكــالــه عن
نـقــوال جـبــور سـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 179
بتوراتيج.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب مــوســى جـمـيــل ان ـط ــون بــالــوكــالــه عن
ان ـ ـط ـ ــوان ال ـ ـخـ ــواجـ ــه س ـ ـنـ ــدات ب ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارات  676و 677و 680و 698و 699و700
كفرحاتا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي ريمون جان الشدياق بالوكاله
عــن اح ــد ورث ــة يــوســف ضــاهــر س ـنــدات بــدل
ضائع للعقارات  5765و 5622و 5321و4075
و 4074و 3706و 320و 6450و 2862حدشيت.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب ج ــوزي ــف م ـم ــرز ت ــاب ــت ب ــال ــوك ــال ــه عــن
جرجس طوبيا سندات بدل ضائع للعقارات
 876و 1052و 1054كرمسده.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
بالغ رقم2/9 :
ت ـع ـل ــن وزارة االت ـ ـص ـ ــاالت ب ــان ـه ــا سـتـضــع
قـيــد الـتـحـصـيــل اع ـت ـبــارًا م ــن 2018/06/19
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر ايار عام 2018
بــاإلضــافــة الــى كـشــوفــات الـفــواتـيــر املتأخرة
غـيــر امل ـس ــددة ،ول ـقــد ح ــددت مـهـلــة اقـصــاهــا
 2018/07/16لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خـطــوط املشتركني املتخلفني عن
ال ــدف ــع ب ــات ـج ــاه واح ـ ــد «لــاس ـت ـق ـبــال ف ـقــط»
اعتبارًا من تاريخ .2018/07/17
 2ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خـ ـط ــوط امل ـش ـت ــرك ــن املـتـخـلـفــن
عــن الــدفــع بــاالتـجــاهــن اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
 2018/08/01وتستوفى الغرامة عن إعــادة
وصــل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة مؤقتة بعد
مرور شهر واحد على تاريخ قطع االشتراك

اعتبارًا من  2018/09/03ويعاد وصله بعد
تسديد املتأخرات املستحقة إضافة الى رسم
اعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك حتى
تاريخ اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد
م ــرور شـهــريــن عـلــى ت ــاري ــخ اإلل ـغ ــاء املــؤقــت
اعتبارًا من تاريخ  2018/11/01وتستوفى
غــرامــة قــدرهــا ( )%2شهريًا وتـحــرر االرق ــام
امل ـ ـل ـ ـغـ ــاة وت ـ ـح ـ ـصـ ــل امل ـ ـ ـتـ ـ ــأخـ ـ ــرات ب ــالـ ـط ــرق
القانونية املعمول بها.
استنادًا الــى امل ــادة  45مــن قــانــون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ يحرم املشترك امللغى رقمه من الحصول
ع ـل ــى إش ـ ـتـ ــراك ج ــدي ــد ق ـب ــل ت ـس ــدي ــد جـمـيــع
الفواتير املستحقة عليه.
م ــاحـ ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـط ــع خـ ـط ــوط امل ـش ـت ــرك ــن
امل ـت ـخ ـل ـفــن ع ــن دف ـ ــع فـ ــاتـ ــورة ه ــات ــف شـهــر
نيسان عام  2018باتجاه واحد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/06/19
ب ـ ـ ـ يـمـكــن لـلـمـشـتــركــن امل ـل ـغــاة خـطــوطـهــم
والـ ــذيـ ــن ل ــم ي ـ ـسـ ــددوا ف ــوات ـي ــره ــم امل ـت ــأخ ــرة
املبادرة الى تقسيط املتأخرات في صناديق
امل ـنــاطــق الـهــاتـفـيــة وف ــي مـصـلـحــة ال ـشــؤون
امل ــال ـي ــة ـ ـ ـ ـ م ـب ـنــى وزارة االت ـ ـصـ ــاالت ،ش ــارع
ري ـ ــاض ال ـص ـلــح وإم ـك ــان ـي ــة ال ـح ـص ــول على
إشتراك جديد.
إم ـكــان ـيــة ت ـســديــد ال ـفــوات ـيــر ع ـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ـ ل ـ ــدى اي صـ ـنـ ــدوق مـ ــن صـ ـن ــادي ــق قـبــض
ال ـفــوات ـيــر الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة االت ـص ــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ـ لـ ــدى أي م ـص ــرف ع ـبــر ت ــوط ــن ال ـف ــات ــورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو أكثر
(لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ ـ م ـكــاتــب  :LibanPostم ـقــابــل  2.000ل.ل.
ل ـل ـف ــات ــورة الـ ــواحـ ــدة أو بـكـلـفــة  1.500ل.ل.
ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االشـ ـت ــراك بخدمة
«ج ـب ــاي ــة م ــن الـ ـعـ ـن ــوان» (ل ــاشـ ـت ــراك ب ـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ ـ م ـكــاتــب ش ــرك ــة وي ـس ـت ــرن ي ــون ـي ــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ ـ م ـكــاتــب ش ــرك ــة وي ـس ـت ــرن ي ــون ـي ــون BOB
 FINANCEب ـك ـل ـفــة  2.000ل.ل .ل ـل ـفــاتــورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير :عبر
االتصال على املجيب الصوتي رقم  1515أو
عبر صفحات االنـتــرنــت الـخــاصــة بــالــوزارة
( )mpt.gov.lbوهيئة أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املشتركني :بأحكام املــرســوم رقم
( 93/4565امل ـ ـ ــادة ال ـثــال ـثــة م ـن ــه) وتـعــديـلــه
باملرسوم  11682تاريخ  1998/01/30لجهة
تحديد مهلة أربـعــة أشـهــر لــإعـتــراض بعد
إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة اعاله،
ووجــوب تقديم طلب االعتراض في املنطقة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيطلب من املشتركني الكرام التجاوب السريع
مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين لهم حسن
تعاونهم.
بيروت في  - 6حزيران 2018
املدير العام إلستثمار وصيانة املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 1279
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
الــى املنفذ عليهم حسني ونجيب ومحمد
ومــريــم علي خليل سالمة ضاهر ومرعي
حسن جـعــارة وعلي سلوم ونسيمة علي
سـ ـل ــوم واس ـ ـعـ ــد حـ ـش ــوش وزي ـ ـنـ ــب اس ـعــد
حـ ـش ــوش ورض ـ ـ ــا طـ ــه وم ـن ـي ـف ــة رض ـ ــا طــه
ومحمد خليل مــدلــج وليلى حسني نعمة
ووسـ ـيـ ـل ــة شـ ـم ــس ال ـ ــدي ـ ــن ،مـ ــن كـ ـف ــررم ــان
ً
ومجهولي محل االقــامــة ،وعـمــا باحكام
امل ــادة  409أ.م.م .تنبئكم هــذه الــدائــرة بأن
لديها باملعاملة التنفيذية رقم 2018/395
وامل ـت ـك ــون ــة ب ــن م ـح ـمــد غ ـبــريــس وبـيـنـكــم
انذارًا تنفيذيًا موضوع حكم محكمة بداية
النبطية الصادر بتاريخ  2018/4/5برقم
قرار  2018/34واملتضمن اعتبار ان العقار
رقم /1113كفررمان غير قابل للقسمة عينًا
بــن الـشــركــاء وبــازالــة الـشـيــوع فيه بينهم
ع ــن طــريــق ط ــرحــه لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
على اساس سعر الطرح البالغ  200دوالر
أميركي وبحفظ حقوق الــدولــة اللبنانية
الي جهة كانت وبتضمني الشركاء النفقات
كل بنسبة حصته.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور اليها
شـخـصـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـ ــاء قــانــونـيــن
الس ـت ــام االنـ ـ ــذار ومــرف ـقــاتــه ت ـحــت طــائـلــة
ً
متابعة التنفيذ بحقكم اص ــوال بانقضاء
 20يــوم ـاَ تـلــي الـنـشــر مـضــافــا الـيـهــا مهلة
االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب

إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية في صيدا برئاسة
الـ ـق ــاض ــي م ـح ـم ــد ال ـ ـحـ ــاج ع ـل ــي وع ـض ــوي ــة
القاضيني رودني داكسيان وريشار السمرا
امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــا :رحـ ـم ــة ح ـس ــن ح ـمــود
واملـجـهــول محل اقامتها للحضور الــى قلم
امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام ن ـس ـخــة ع ــن ال ـح ـك ــم رق ــم
 2018/120تــاريــخ  2018/5/10وامل ـقــام من
زبيدة ابراهيم عنتر والــذي قضى باعتبار
الـع ـقــار  /371/م ـعــروب غـيــر قــابــل للقسمة
العينية وطرحه للبيع بــاملــزاد العلني امام
العموم امــام دائ ــرة التنفيذ املختصة وذلــك
خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
رقم املعاملة2013/418 :
املـنـفــذ :بنك امل ــوارد ش.م.ل .وكيله املحامي
كابي زهر.
املنفذ عليهم :طالل ووليد معن كرامي ومعن
عبد الحميد كرامي  -وكيلهم املحامي زياد
درنيقه.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد تـ ـع ــام ــل وك ـف ــال ــة
ً
تحصيال لــديــن املـنـفــذ الـبــالــغ ثــاثــة ماليني
وثـ ــاثـ ــة وسـ ـبـ ـع ــون ال ـ ــف ومـ ــايـ ــة وث ـمــان ـيــة
دوالرات اميركية عدا اللواحق والفوائد.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
ح ـص ــص امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه م ـع ــن ع ـب ــد الـحـمـيــد
كرامي في كل من العقارات  /448/و/449/
و /457/و /349/م ــن م ـن ـط ـقــة ال ـعــري ـضــة
العقارية ،والعقارات  /8/و /9/و /10و/11/
و /12/و /13/و /24/و /26/مــن منطقة

الشيخ زناد العقارية.
 - 1ال ـع ـقــار  /448/ال ـعــري ـضــة :ارض سقي
معدة لزرع الحبوب.
مساحته /54272/:م.م.
ً
ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـق ــار  /447/ش ـم ــاال طــريــق
ومجرى ماء عام شرقًا العقار  /449/جنوبًا
طريق عام ومجرى ماء.
قيمة التخمني /217088/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /130252.80/ :دوالر أميركي.
 - 2ال ـع ـقــار  /449/ال ـعــري ـضــة :ارض سقي
معدة لزرع الحبوب.
مساحته /10300/:م.م.
يـحــده غــربــا الـعـقــار  /448/شــرقــا الـعـقــارات
 /450/و /451/و /452/و /453/و/454/
ً
شماال طريق ومجرى ماء عام جنوبًا مجرى
ماء وطريق عام.
قيمة التخمني /41200/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /24720/ :دوالر أميركي.
 - 3ال ـع ـقــار  /457/ال ـعــري ـضــة :ارض سقي
معدة لزرع الحبوب.
مساحته /4609/:م.م.
ي ـ ـحـ ــده غـ ــربـ ــا طـ ــريـ ــق وم ـ ـجـ ــرى مـ ـ ــاء ش ــرق ــا
العقارين /456/ :و./480/
ً
ش ـم ــاال ال ـع ـقــاريــن  /456/و /480/جـنــوبــا
مجرى ماء.
قيمة التخمني /36872/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /22123.2/ :دوالر أميركي.
 - 4ال ـع ـقــار  /349/ال ـعــري ـضــة :ارض سقي
سليخ معد لزرع الحبوب.
مساحته /1034/:م.م.
ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـق ــار  /324/ش ــرق ــا ال ـع ـقــار
ً
 /350/ش ـم ــاال ط ــري ــق ع ــام ج ـنــوبــا الـعـقــار
./348/
قيمة التخمني /8472/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /4963/ :دوالر أميركي.

 /914.285/ - 10سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /13/
الشيخ زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /3201/:م.م.
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا ال ـع ـقــار /1/
ً
شماال العقار  /12/جنوبًا العقار ./14/
قيمة التخمني /9755/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /5853/ :دوالر أميركي.
 /914.285/ - 11سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /24/
الشيخ زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /8504/:م.م.
ً
يحده غربًا وشرقًا وشماال طريق عام جنوبًا
العقار ./25/
قيمة التخمني /25917/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /15550/ :دوالر أميركي.
 /914.285/ - 12سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /26/
الشيخ زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /8684/:م.م.
ي ـح ــده غ ــرب ــا ط ــري ــق ع ــام ش ــرق ــا م ـج ــرى مــاء
ً
شماال العقار  /25/جنوبًا العقار ./317/
قيمة التخمني /25856/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /15513/ :دوالر أميركي.
موعد املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع
فــي  2018/7/2الـســاعــة ال ــواح ــدة والنصف
بعد الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
عـلــى مــن يــرغــب الــدخــول بــاملــزايــدة ان يدفع
مثل بدل الطرح املحدد نقدًا أو تقديم كفالة
ً
قانونية وافية واتخاذ محال القامته ضمن
ن ـط ــاق دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ح ـل ـبــا اذا كـ ــان مقيمًا
خــارج ـهــا واال ع ــد ق ـلــم ه ــذه ال ــدائ ــرة مـقــامــا
مختارًا له وان يدفع عالوة على البدل مبلغ
مـلـيــون ل ـيــرة لـبـنــانـيــة كـنـفـقــات تــدفــع امــانــة
باسم دائرة تنفيذ حلبا وعلى الشاري رسم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف

 /914.285/ - 5سهمًا في العقار  /8/الشيخ
زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /1596/:م.م.
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا ال ـع ـقــار /1/
ً
شماال طريق عام جنوبًا العقار ./9/
قيمة التخمني /4864/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /2918/ :دوالر أميركي.
 /914.285/ - 6سهمًا في العقار  /9/الشيخ
زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /1598/:م.م.
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا ال ـع ـقــار /1/
ً
شماال العقار  /8/جنوبًا العقار ./10/
قيمة التخمني /4870/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /2922/ :دوالر أميركي.
 /914.285/ - 7س ـه ـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /10/
الشيخ زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /1078/:م.م.
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا ال ـع ـقــار /1/
ً
شماال العقار  /9/جنوبًا العقار ./11/
قيمة التخمني /3285/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /1971/ :دوالر أميركي.
 /914.285/ - 8سهمًا في العقار  /11/الشيخ
زناد :ارض بعل سليخ مزروع حبوب.
مساحته /1064/:م.م.
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا ال ـع ـقــار /1/
ً
شماال العقار  /10/جنوبًا العقار ./12/
قيمة التخمني /3242/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /1945/ :دوالر أميركي.
 /914.285/ - 9س ـه ـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /12/
الشيخ زناد :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته /1077/:م.م.
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا ال ـع ـقــار /1/
ً
شماال العقار  /11/جنوبًا العقار ./13/
قيمة التخمني /3282/ :دوالر أميركي.
بدل الطرح /1969/ :دوالر أميركي.
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أفقيا

 -1رئـيــس حكومة لبناني راح ــل – ّ -2
تهيأ للحملة فــي الـحــرب – عاصمة جزيرة
فــي البحر األبـيــض املتوسط –  -3صــوت األج ــراس – مدينة فــي تركمانستان هي
اليوم ماري إحتلها أبو مسلم الخراساني في دعوته ّ
للعباسيني –  -4دولة عربية –
ّ
خفي – أول وتر
ضمير منفصل –  -5رئيس جمهورية لبناني راحل –  -6ورك – أمر
–  -7وردة باألجنبية – العاصمة التاريخية لوادي التيم –  -8ملعان البرق – صفة
الشيء وهيئته من البياض والسواد والحمرة –  -9ظرف بمعنى وسط – إسم حمله
سبعة من أباطرة جرمانيا والنمسا –  -10عائلة مخرج بولندي يعيش في فرنسا
ُيعتبر من أهم املخرجني السينمائيني في القرن العشرين

عموديًا

 -1مدينة لبنانية – إحدى القارات –  -2من أعظم شعراء الدولة العباسية ّ
أثر تراثه
اليوناني الفارسي في عبقريته فجاء بشعر غريب األسـلــوب عن أهــل زمانه – -3
النبي الكبرى –  -4مدينة على الساحل السوري – ّ -5
ّ
طي الحائط
يأتي بعد – بنت
– مكان ُي ّ
عد لتمثيل الــروايــات – للتعريف –  -6عائلة مستشرق بلجيكي وراهــب
والعهد األموي – للتأوه –  -7حفر
يسوعي راحل إشتهر بأبحاثه عن عرب الجاهلية
ّ
األرض وحرثها – تمايل بجسده – بيت –  -8عود تنظف به األسنان – عالمة زائد
باألجنبية أو ِم ْسح وبساط من شعر –  -9إحدى الواليات املتحدة األميركية – -10
عاصمة جزر فوكلند

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.
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مشاهير 2897

حلول الشبكة السابقة

1

 -1محمد إسكندر –  -2نجيب حنكش –  -3جلس – سا – أمي – ّ -4اب – مصراع –  -5يالطا – أكرا
–  -6قبر – ربج – تل –  -7رياضي – كأل –  -8غامس – دنا –  -9بز – ّ
يهب – نمل –  -10نيكاراغوا

عموديًا

 -1منجنيق – غنب –  -2حجل – إبرازي –  -3ميس الريم –  -4دب – بط – آسيا – -5
أحس – أرض – هر –  -6سنام – بيدبا –  -7ك ك – صاج –  -8نشارك – كانو –  -9مارتل
– ما –  -10ربيع األول
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فيلسوف أملاني ( )2002-1900إشتهر بعمله الشهير « الحقيقة واملنهج
« .تجاهل تــوصـيــات وال ــده بــدراســة الـعـلــوم الطبيعية واخ ـتــار دراســة
العلوم اإلنسانية .حائز على أوسمة تقديرية
 = 3+2+7+4+5حقيبة نسائية صغيرة ■  = 11+10+9+8حاكم امــارة ■
 = 1+6للتأوه

حل الشبكة الماضية :انطوان بصبوص

