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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
البروفسور علي موسى برو
(أبو عمار)
ابناه :عمار ،ديالى
أشقاؤه :حسن ،حسني ،محمد
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي يـ ـ ـ ــوم األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء
الــواقــع فــي  8آب  2018فــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ،ال ــرم ـل ــة
البيضاء ،مقابل مبنى أمن الدولة،
من الساعة الثالثة ولغاية الساعة
السادسة بعد الظهر.
اآلسفون آل برو وآل هاشم وجميع
أص ــدق ــائ ــه ف ــي ل ـب ـن ــان واالغ ـ ـتـ ــراب
وع ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي الـ ـنـ ـب ــي رش ـ ـ ــادة
والزرارية.

عائلة املرحوم أحمد مخدر
ينعون بمزيد من األسى والحزن
األخت والصديقة
ماجدة بدر تميم
زوجة املرحوم محمود أرزقي
تغمدها الله في وسيع جناته
قنصل السنغال في لبنان
املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي زاه ـ ـ ـ ـ ــر أح ـ ـم ـ ــد مـ ـخ ــدر
وعقيلته
ينعون بمزيد من األسى والحزن
فقيدتنا الغالي
ماجدة بدر تميم
زوجة املرحوم محمود أرزقي
تغمدها الله في وسيع جناته
انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي
املرحوم هاني علي جابر
تقبل التعازي طيلة أيــام األسبوع
في منزله في الوردانية
يقام حفل تأبيني يوم األحد في 12
آب  2018عند الساعة  11صباحا ً

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض الـعــائــد ل ـشــراء م ـعــدات وقــايــة
وحـمــايــة ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 12792/تــاريــخ ،2017/12/14
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2018/9/7
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/8/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1684
بالغ رقم2/11 :
تعلن وزارة االت ـص ــاالت بــانـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2018/08/16
الكشوفات التالية:
ك ـشــوفــات فــوات ـيــر ال ـهــاتــف ال ـثــابــت عن
شهر تموز عام 2018
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
امل ـت ــأخ ــرة غ ـي ــر امل ـ ـسـ ــددة ،ول ـق ــد ح ــددت
مـهـلــة اق ـصــاهــا  2018/09/14لتسديد
هذه الكشوفات .وتذكر املشتركني الكرام
بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/09/17
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2018/10/01وتـسـتــوفــى ال ـغــرامــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
االش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2018/11/01
وي ـع ــاد وص ـلــه بـعــد تـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة نهائية
ب ـع ــد م 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
 2019/02/01وتستوفى 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.
 5ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إشـ ـ ـت ـ ــراك ج ــدي ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ ـ 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
شهر حــزيــران عــام  2018بــاتـجــاه واحــد
«لــاسـتـقـبــال ف ـقــط» اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
.2018/08/16
ب ـ ـ 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
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لــدى اي صـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ 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
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ 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  26تموز 2018
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 1695
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة الرئيس القاضي يوال غطيمي
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم 2017/99
املتكونة فيما بني:
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك ان ـتــركــون ـت ـي ـن ـن ـتــال لـبـنــان
ش.م.ل .وكيله املحامي زياد فاخوري.
املنفذ عليهم حسن أحمد الحاج مغنية
وع ـبــدال ـكــريــم مـحـمــد مـغـنـيــة ومـحـمــود
محمد عزام /معركة.
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائـ ــرة تنفيذ ب ـيــروت رق ــم 2016/1368
تــاريــخ  2017/3/7تـنـفـيـذًا لـعـقــد قــرض
مالي وعقد تأمني وكشف حساب بقيمة
ديــن /140.833.29/د.أ( .مائة واربعون
الفًا وثمانمائة وثــاثــة وثــاثــون دوالر
امـيــركــي وتـسـعــة وع ـش ــرون سـنـتــا) عــدا
اللواحق.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي.2017/1/7 :
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
.2017/1/14
ت ــاري ــخ وضـ ــع م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـقــار:
.2017/3/17
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
.2017/4/18
املطروح للبيع:
كــامــل الـعـقــار رق ــم  2393منطقة معركة
ال ـع ـق ــاري ــة ،ه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض
مـســاحـتـهــا  821م 2م ـشــاد عـلـيــه مبنى
مــؤلــف مــن طــابـقــن مـســاحــة كــل منهما
 300م ،2ارضي يتألف من مدخل ومطبخ
وثالث حمامات واربع غرف نوم وموزع
وغرفة جلوس ،وتحيط به فرندا واسعة
م ــن ج ـهــاتــه ال ـث ــاث ــة ،وام ــام ــه بــاحــة في
اس ـف ـل ـهــا خ ـ ــزان م ـ ــاء ،واول ي ـت ــأل ــف مــن
ممر ومــوزع وثــاث غرف نوم وصالون
وسفرة وغرفة للغسيل وثالث حمامات
وأم ــام ــه ت ــراس مـســاحـتــه  40م ،2يـحــده
غــربــا ال ـع ـقــار رق ــم  2306وش ــرق ــا طــريــق
ً
فرعي وشماال العقار رقم  2371وجنوبًا
العقار رقم .2394
التخمني 357.040 :د.أ( .ثالثمائة وسبعة
وخمسون الفًا واربعون دوالر أميركي)
بدل الطرح 203.513 :د.أ( .مئتان وثالثة
آالف وخ ـم ـس ـم ـئــة وث ــاث ــة ع ـش ــر دوالر
أميركي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2018/10/4الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
لـلــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
صـنــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ صــور ،وعليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام

ت ـلــي ق ـ ــرار االح ــال ــة ع ـل ـيــه ايـ ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عشرين يــومــا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن قضائي
القاضي العقاري في جبل لبنان
(غرفة الرئيس عال حيدر املحترم)
تـقــرر بـتــاريــخ  2018/7/19االع ــان عن
اعادة تكوين الصحيفة العقارية املؤقتة
ل ـل ـع ـقــار  /2018/ال ـق ـبــة ق ـض ــاء عــال ـيــه،
بــالـطــريـقــة الـقـضــائـيــة ،وه ــو كـنــايــة عن
قطعة ارض بعل سليخ باسم املي حنا
منصور وقــد تعني يــوم الجمعة الواقع
ف ــي  2018/8/31م ــوع ـدًا لـلـكـشــف على
مــوقــع الـعـقــار ملعاينة مــوقـعــه وح ــدوده
ومحتوياته ومواصفاته ،وكــذلــك تعني
يــوم الخميس الــواقــع فــي 2018/11/29
كجلسة العالن التكوين في قلم القاضي
العقاري في قصر العدل  -بعبدا  -املبنى
الـجــديــد  -ط  2ودع ــوة كــل مــن لــه عالقة
بالعنصر املذكور املعاد تكوينه لتقديم
طلباته حسب االصــول معززة بما لديه
من مستندات.
رئيس القلم
جان ناصيف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب عـ ـل ــي مـ ـحـ ـم ــد شـ ـعـ ـي ــب ب ــواليـ ـت ــه
الـ ـجـ ـب ــري ــة ع ـ ــن ولـ ـ ـ ــده الـ ـق ــاص ــر ح ـســن
عـلــي شعيب شـهــادتــي قـيــد ب ــدل ضائع
للعقارين  2936 - 2935النميرية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت سعاد عباس فرحات شهادة قيد
ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار رق ــم  1036حــومــن
التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت زينب يوسف فرحات شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  2957كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املـحــامــي سعيد فيليب ان ــدرواس
ب ـ ــوك ـ ــال ـ ـت ـ ــه عـ ـ ـ ــن اسـ ـ ــدغ ـ ـ ـيـ ـ ــك ب ـ ــان ـ ــوص
صحاكيان وكيلة كـيـفــورك نيقوغوص
قــابـلـيــان سـنــدي تمليك ب ــدل عــن ضائع
عــن حصة كـيــورك تيقوغوص قابليان
واملسجل قيد احتياطي بتصحيحه على
الصحيفة ليصبح كيفورك نيقوغوص
قابليان بالعقارين  472و 675مدور.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب احمد حسني ابو زيد ملوكله حسني
محمد علي ابو زيد سند تمليك بدل عن
ضائع للقسم  14من العقار  4325مزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب مـحـمــد حـســن نـجــم بــوكــالـتــه عن
ح ـس ــن ق ــاس ــم ن ـج ــم ب ـص ـف ـتــه م ـش ـتــريــا
لـلـقـســم  2م ــن ال ـع ـق ــار  2527مصيطبة
بـ ـم ــوج ــب عـ ـق ــد بـ ـي ــع مـ ـمـ ـس ــوح م ـن ـظــم
ل ــدى ع ــدل ب ـيــروت وجـيــه احـمــد حــاطــوم

عــدد  2003/8088سند تمليك بــدل عن
ضــائــع بــاســم ال ـبــائــع  /ف ــران ــس جــانــن
جان لومايو بالقسم  2من العقار 2527
مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت ن ــوال توفيق ابــي فــرج بوكالتها
عــن عــدنــان عـلــي اب ــو شـقــرا سـنــد ملكية
بدل ضائع للعقار  576عني وزين.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

عليهم ح ــازم ومــي ويــوســف وام البنني
فـ ـ ــؤاد خ ـل ـي ـفــة م ـج ـهــولــي م ـح ــل االق ــام ــة
الـحـضــور ب ــال ــذات او بــواسـطــة وكيلهم
ال ـق ــان ــون ــي الـ ــى هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة الس ـت ــام
االنــذار التنفيذي ومربوطاته باملعاملة
املـقــدمــة مــن املنفذين الرا ودان ــة وعــادل
عـبــداملـنـعــم ال ـعــريــس وكـيـلـهــم املـحــامــي
عبد الحفيظ غاليني بموضوع تنفيذ
الحكم ال ـصــادر عــن املحكمة االبتدائية
في لبنان الجنوبي بتاريخ 2016/6/16
واملتضمن ازالــة الشيوع في العقار رقم
/1414الصرفند وبيعه بــاملــزاد العلني،
وعليهم اتخاذ محل اقامة مختار ضمن
نطاق الــدائــرة واال فكل تبليغ لهم بعد
انقضاء مهلة النشر واالن ــذار بواسطة
رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات الدائرة تعتبر قانونية.
رئيس القلم

إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
غرفة القاضي محمد مازح
ً
ت ــدع ــو هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة كـ ـ ــا مـ ــن ع ـبــاس
وح ـســن وخـلـيــل عـلــي خـشــن للحضور
الـ ـيـ ـه ــا الس ـ ـتـ ــام اوراق ال ـ ــدع ـ ــوى رق ــم
 2018/802املقامة بوجههم من املدعي
مـ ـحـ ـم ــود حـ ـس ــن خـ ـش ــن بـ ـ ـم ـ ــادة ت ـم ـلــك
ب ــاإلل ـح ــاق وذل ـ ــك ض ـمــن اوقـ ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي وخالل عشرين يومًا من تاريخ
نشر هــذا االع ــان واال يعتبر كــل تبليغ
لهم بواسطة رئيس القلم قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2017/996غرفة الرئيس
الـ ـق ــاض ــي ران ـ ــي ص ـ ــادق الب ـ ــاغ امل ـن ـفــذ

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـ ـلـ ـب ــت اي ـ ـ ـمـ ـ ــان مـ ـحـ ـم ــد سـ ـ ـ ــري الـ ــديـ ــن
بوكالتها عن زياد رتيب البعيني سند
ملكية بــدل ضائع للعقار  3625مزرعة
الشوف.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
كامل  /2400/سهم في العقار رقم 457
ش ــوال ـي ــق ،ل ـع ــدم قــابـلـيـتــه لـلـقـسـمــة بني
الشركاء وذلك في املعاملة التنفيذية رقم
وارد .2016/7
الجهة طالبة التنفيذ - :الياس عبدو ابي
خليل
 شربل عبدو ابي خليل بيارو عبدو ابي خليلاملنفذ عليهما :خليل كريم نوفل
لينا عبدو ابي خليل
ال ـسـنــد ال ـت ـنـف ـيــذي :ال ـح ـكــم ال ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية فــي الجنوب تاريخ
2013/4/9
تاريخ التنفيذ2015/9/19 :
تــاريــخ تبليغ االن ـ ــذار 2015/10/15 :و
.2016/2/23
تاريخ قرار الحجز2016/3/3 :
تاريخ تسجيله2016/3/9 :
تاريخ محضر الوصف2016/6/24 :
تاريخ تسجيله2017/1/7 :
العقار رقم  457شواليق
محتوياته :قطعة ارض قائم عليها بناء
مــن طابقني طــابــق ارض ــي يحتوي على
س ــت غ ــرف بـ ــدون ورقـ ــة وغــرف ـتــن على
اع ـمــدة وتخشيبة ومـخــزنــن عـلــى حــدة
وطــابــق اول يحتوي على دار وصالون
وغ ــرف ــة ط ـع ــام وغ ــرف ـت ــي نـ ــوم ومـمـشــى
وم ـط ـب ــخ وح ـ ـمـ ــام وف ــرن ــدت ــن وف ـس ـحــة
سطح.
مساحته 2500 :م.م.
حدوده :غربًا :العقار  - 165شرقًا طريق
تـفـصــل ال ـع ـق ــار  457ع ــن ال ـع ـق ــار - 163
ً
شماال العقار  - 164جنوبًا طريق.
بدل تخمينه 433500 :د.أ.
بدل طرحه 433500 :د.أ.
تـعـقــد جـلـســة امل ــزاي ــدة الـعـلـنـيــة فــي مقر
م ـح ـك ـمــة ج ــزي ــن ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة
عـشــرة والـنـصــف مــن ظهر يــوم الثالثاء
الواقع في .2018/10/2
عـلــى كــل راغ ــب بــاالش ـتــراك بــاملــزايــدة أن
يــودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ جزين،
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة
أو احد املصارف املقبولة ،مبلغًا موازيًا
ل ـبــدل ال ـط ــرح أو ي ـقــدم ك ـفــالــة مصرفية
ت ـض ـم ــن ه ـ ــذا امل ـب ـل ــغ وأن ي ـع ــن م ـقــامــا
م ـخ ـتــارًا ل ــه ض ـمــن ن ـط ــاق دائ ـ ــرة تنفيذ
جزين واال اعتبر قلمها مقامًا له .وعلى
املـشـتــري ال ــذي تــرســي عليه امل ــزايــدة أن
ً
ي ـق ــوم ب ــدف ــع ال ـث ـمــن ك ــام ــا خ ــال ثــاثــة
ايام تلي قرار االحالة ورسم داللة قدره
خمسة باملئة تحت طائلة اع ــادة البيع
على عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد

أحمد عبدالله
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة امل ـن ـفــردة املــدنـيــة املالية
فــي صـيــدا املــدعــى عليهم عـلــي ومحمد
وسـلـيـمــان ووفـ ــاء ولـيـلــى حـســن زرقــط
ل ـل ـح ـضــور الـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام
ن ـس ـخــة ع ــن اس ـت ـح ـض ــار الـ ــدعـ ــوى رق ــم
 2018/213املـقــدمــة مــن املــدعــي محسن
احـ ـم ــد زراقـ ـ ـ ــط وال ـ ـج ـ ــواب خ ـ ــال مـهـلــة
عشرين يومًا تلي النشر واال يصار الى
ابــاغـكــم كــافــة اوراق ال ــدع ــوى بواسطة
ال ـل ـصــق ع ـلــى ل ــوح ــة اع ــان ــات املـحـكـمــة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن
بتاريخ  2018/7/3صدر قرار عن محكمة
تـنـفـيــذ ع ـق ــود ال ـس ـي ــارات واأللـ ـي ــات في
بيروت برئاسة القاضي جويل عيسى
ال ـ ـخـ ــوري بـ ــابـ ــاغ امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا سـهــا
ً
عاصم حسن بالطرق االستثنائية عمال
باحكام املادة  409أ.م.م .االنذار االجرائي
وطلب التنفيذ ومرفقاته وقــرار الحجز
على الـسـيــارة 184662/ص /باملعاملة
رق ــم  2018/154املـقــدمــة مــن بـنــك لبنان
واملهجر ش.م.ل .بوكالة املحامي رامــي
باسيل.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني لتبلغ االوراق املشار اليها خالل

مهلة ثالثة أسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
تــدعــو ه ــذه ال ــدائ ــرة املـنـفــذ عليه الـيــاس
شــاكــر خـلـيــل ح ــرب مــن ب ـلــدة الغباطية
وامل ـج ـهــول مـحــل االق ــام ــة لـلـحـضــور الــى
ق ـل ـم ـهــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ـلــه
الـ ـق ــان ــون ــي ل ـت ـب ـلــغ االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
واسـتــام اوراق املعاملة التنفيذية رقم
 2018/150واملـقــامــة مــن طــالــب التنفيذ
م ـ ــارون س ـل ـيـمــان ك ــرم بــواس ـطــة وكـيـلــه
املحامي سعيد بــو عقل بمهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس قلم دائرة تنفيذ جزين
بتريسيا بو راشد
إعالن
تعقد لجنة املـنــاقـصــات اجتماعها في
ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة صـبــاحــا
بـتــاريــخ  2018/9/4بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
تلزيم مشروع تشغيل وصيانة معامل
م ـعــال ـجــة ال ـن ـف ــاي ــات وال ـط ـم ــر الـصـحــي
ل ـل ـن ـف ــاي ــات فـ ــي ب ـل ــدي ــة زحـ ـل ــة  -مـعـلـقــة
وتعنايل.
ُي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة ان يطلع على دفـتــر الـشــروط
الـخــاص املــوجــود لــدى الــدائــرة االداري ــة
في البلدية اثناء الــدوام الرسمي وعليه

استراحة
2937 sudoku
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تقديم عرضه باليد أو بالبريد املضمون
شـ ــرط ان ي ـصــل الـ ــدائـ ــرة االداري ـ ـ ـ ــة قـبــل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يسبق الـتــاريــخ امل ـحــدد لهذه
املناقصة.
زحلة في 2018/7/31
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس أسعد زغيب
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بموجب الطلب املقدم تاريخ 2018/8/2
ت ـقــرر ب ـتــاريــخ  2018/8/7ح ــل وشـطــب
املحل التجاري املعروف باسم "املؤسسة
اللبنانية للتجارة والـخــدمــات العامة"
مــن قـيــود الـسـجــل الـتـجــاري فــي بـيــروت
حيث هي مسجلة تحت الرقم /47772/
رق ـ ـ ــم ت ـس ـج ـي ـل ـه ــا ل ـ ـ ــدى وزارة امل ــالـ ـي ــة
 /57649/لـصــاحـبـتـهــا ال ـس ـيــدة فاطمة
ابراهيم حمود.
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
او اعتراضه خــال مهلة عشرة ايــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــب م ـ ـح ـ ـضـ ــر جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ت ـ ــاري ـ ــخ
 2017/11/11تقرر بتاريخ 2018/8/7
حل وشطب شركة تراست بوليكلينيك
ش.م.م .مــن قـيــود الـسـجــل الـتـجــاري في
ب ـيــروت حـيــث هــي مسجلة تـحــت الــرقــم
 /1000211/رق ــم تسجيلها فــي وزارة
املالية  /291499/مديرها السيد محمد
محي الدين العاليلي.
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
او اعتراضه خــال مهلة عشرة ايــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
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أفقيا
 -1زعيم ديني يهودي – خطايا –  -2ملحن لبناني من أبرز امللحنني املعاصرين –
 -3ضد األول – جزيرة إيطالية صغيرة تفصل البندقية عن األدرياتيك ُيقام فيها
مهرجان سينمائي عاملي –  -4من فصول السنة – دفع –  -5من الحبوب – طائش
متبصر –  -6مدينة فلسطينية هي السامرة قديمًا – ّ
ّ
حية زعــم العرب أنها
وغير
تطير –  -7من الحيوانات – نفلس ونفقد أموالنا –  -8فرس عنتر بن شداد العبسي
– فتك به –  -9آللىء عظام – أحرف متشابهة –  -10شهر ميالدي – دولة أوروبية

عموديًا

 -1شاعر مخضرم من أهل املدينة مدح الغساسنة في الجاهلية ّ
ّ
النبي بعد
لقب بشاعر
إسالمه –  -2رجاء في الحياة – أعطى باليد –  -3من الخضر – متحف مدريد الوطني
ّ
في إسبانيا ّ
الفنية –  -4مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر – ظهر
غني بالروائع
الى العلن –  -5نسبة الى مواطن من بلد عربي – ماركة آالت خياطة –  -6أخو األب –
إنكب على األرض وسجد –  -7ذنب الحيوان – سالح حربي قديم – مقياس مساحة –
 -8نرومه – قائد السفينة –  -9واجبات الطالب – إناء ُيشرب فيه –  -10أمراء من الشيعة
حكموا بالد بعلبك في العهد العثماني وحالفوا األمير فخر الدين الثاني

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.

1

 -1كاتماندو –  -2مراكش – باري –  -3أحيرام – طفل –  -4لبب – رطب – رك –  -5ي
ي – القفل –  -6ناهد شريف –  -7بم – ُرب – ّ
زيون –  -8أزعج – رأت –  -9أجل – أدس
– تو –  -10طروادة – جون

عموديًا
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مشاهير 2937

حلول الشبكة السابقة

 -1كمال جنبالط –  -2أرحب – أم – جر –  -3تايبيه – الو –  -4مكر – يدرز –  -5أشار – شبعاد
–  -6مطار – ّ
جدة –  -7دب – بليز –  -8واط – قفير –  -9رفرف – واتو –  -10بيل كلينتون

حل الشبكة 2936

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
رس ــام فرنسي ( )1665-1594عــاش أغلب حياته فــي مدينة روم ــا .تأثر
ّ
بالرسام اإليطالي تيتيان .كان له تأثير كبير على فن الرسم في القارة
األوروبية
 = 9+4+7+10+3+5+6الحلم املزعج ■  = 1+2عملة آسيوية ■ = 8+11
عاصفة بحرية

حل الشبكة الماضية :وردة اليازجي

غادر العمال البنغالدشيون
HRIDOY MIAH
ALI
MOHAMMAD HUMAYUN MIAH
RATAN SHEIKH
MOHAMMAD SAFEQUL ISLAM
KHOKAN SHEIKH
MOHAMMED SHAH JALAL SUMON
SUMED ALI
PALAS DAS
ASHRAF BEPARY
KAMRUL HAWLADER
ABDUL ALI
MOHAMMED REAZ GARAMI
KAMAL KHAN
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/229881
غادرت العاملة األثيوبية
MESERET DITA BEKELE
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/781187
غادرت العاملة األثيوبية
SARA TADELE
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/892221
غادرت العاملة األثيوبية
ROMAN ABEBE GULMA
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/629632

