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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/446
امل ـن ـف ــذ :ن ــدي ــم اس ـع ــد ض ــاه ــر  -وكـيـلــه
املحامي البير الجميل
املنفذ عليها :آني كيفورك كيفوركيان
بيت الشعار قرب البلدية  -بملكها.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :شـيـكــان مستحقي
االداء ب ـم ـب ـل ــغ /36000/د.أ .س ـتــة
وثــاثــون الــف دوالر اميركي والفوائد
واللواحق.
املـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات :ت ـ ـقـ ــرر الـ ـحـ ـج ــز ب ـت ــاري ــخ
 2016/9/27وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
.2016/10/10
تاريخ محضر الوصف2016/11/25 :
سجل بتاريخ 2018/4/13
املـطــروح :القسم رقــم  6مــن العقار رقم
 296مزرعة بيت الشعار وهو يشتمل
على مخزن في الطابق االرضي ضمنه
م ـت ـخــت م ــن ال ـح ــدي ــد ومـ ـن ــه درج ال ــى
م ـس ـتــودع فــي الـسـفـلــي االول املـقـطــوع
بجدار من الخشب الى صالة ضمنها
خ ــاء وغــرفــة صـغـيــرة وال ـجــزء الثاني
م ــؤل ــف م ــن ص ــال ــة م ـق ـســومــة ضـمـنـهــا
خ ـ ــاء وغ ــرفـ ـت ــن ص ـغ ـي ــرت ــن مـقـطـعــة
ب ـج ــدران خشبية وامـ ــام مـسـتــوى هــذا
الطابق فسحة انتفاع بجانبه ولهذا
الـ ـقـ ـس ــم م ــوق ــف س ـ ـيـ ــارة فـ ــي ال ـس ـف ـلــي
الثاني .ويقع البناء الذي يحوي القسم
املحجوز بجوار كنيسة مار ميخائيل

انتقل إلى رحمته تعالى
املرحوم
السيد مهدي علي
الحسيني القاضي
أبو ماجد
الدفن عند الساعة  2:00بعد الظهر
ف ــي حـسـيـنـيــة أم ـي ــر امل ــؤم ـن ــن (ع)
شمسطار ،تقبل التعازي في منزل
شقيقه املرحوم السيد محسن علي
الحسيني القاضي
(الفاتحة)

بعد ساحة بيت الشعار مساحته 274
م.2
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /411000/ :دوالر
أميركي
قيمة الطرح  /246600/ :دوالر أميركي
املزايدة :ستجري املزايدة عند الساعة
الحادية عشر من يوم االربعاء الواقع
فـيــه  2018/12/5ام ــام حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن ف ــي قــاعــة املحكمة
فــي جــديــدة امل ــن ،فعلى راغ ــب الـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ املنت لدى صندوق
ال ـخــزي ـنــة او احـ ــد املـ ـص ــارف املـقـبــولــة
قيمة الطرح او ان يقدم كفالة مصرفية
م ـع ــادل ــة وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ضـمــن
ن ـط ــاق دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن اذا ل ــم يكن
لــه مقام فيها واال اعتبر قلمها مقامًا
مختارًا له وعلى املشتري خالل ثالثة
ايام تلي االحالة ايداع كامل الثمن واال
ً
يعد ناكال وتعاد املزايدة حكمًا بزيادة
العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت
اعادة املزايدة فورًا على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
خالل عشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ويتوجب على الشاري رسم الداللة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن

صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم املعاملة2016/270 :
املنفذ :روبــارتــو اسعد اللقيس وكيله
االستاذ بطرس فضول.
املنفذ عليهم :ورثــة كتور يوسف كرم
وهم
 -1ي ــوس ــف اب ــراهـ ـي ــم شـ ــديـ ــاق وجـ ــان
وليلى وجاكلني يوسف شدياق
 - 2ميشال بديع أرفول
 - 3ورثـ ــة شـ ــارل ش ــدي ــاق وه ــم كـلـثــوم
معاز وجوي وليليان شدياق مجهولي
االقامة
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد تــأمــن بقيمة
س ـ ـتـ ــون مـ ـلـ ـي ــون ل.ل .ع ـ ـ ــدا الـ ــرسـ ــوم
والفوائد والنفقات
تاريخ محضر الوصف2014/9/27 :
تاريخ تسجيله2015/4/20 :
امل ـطــروح للبيع :املقسم  10مــن العقار
 2249مـجــدلـيــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن شقة
سكنية تقع في الطابق العلوي الثالث
مــن ب ـنــاء مــؤلــف مــن ع ــدة طـبـقــات وقــد
م ـض ــى ع ـل ــى ان ـش ــائ ـه ــا عـ ـش ــرون سـنــة
وهي مؤلفة من مدخل وصالون وغرفة
طعام ومطبخ ودربيتني من احداهما
خـ ـ ــزانـ ـ ــة وثـ ـ ـ ـ ــاث غـ ـ ـ ــرف نـ ـ ـ ــوم وثـ ـ ــاث
بلكونات وفرندا.
مساحة املقسم /202/ :م2
ب ـ ـ ــدل الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /121200/ :دوالر
أميركي.
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ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1666وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة41 - 27 - 13 - 12 - 11 - 9 :
الرقم اإلضافي17 :

10

3

6

1

1

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
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 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

8

8

5

1

4
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9
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¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

8

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

3
1

6

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 58.193.640ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة19 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3.062.823 :ل.ل.
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¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 58.193.640ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.239 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 46.968 :ل.ل.
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

9

أفقيا
 -1وزير خارجية روسيا اإلتحادية –  -2من اآلالت املوسيقية – عنصر كيميائي من
ّ
أشد املواد السامة –  -3نتحاور بني بعضنا ونأخذّ بالنصيحة – معبر – ّ -4أصل
– أطالت وأدامت النظر – منخفض باألجنبية –  -5كف ّ
ّ
مدلع ومغنج – -6
ورد – فتى
رب أسرة – عملية إستصالح األرض بوضع الزبل في التربة –  -7أغلظ أوتار العود
– آلة لدفع الهواء داخل إطارات السيارات –  -8عائلة أكثر من رئيس حكومة لبناني
– وعــاء الخمر –  -9من الكواكب – سقي النبات – بئر عميقة –  -10حركة مسلحة
أسست عام  1973إلنشاء دولة مستقلة في الصحراء الغربية التي يديرها املغرب

عموديًا

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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جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1666
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح72621 :
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 قيمة الجوائز اإلجمالية 38.661.343 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة19.330.672 :ل .ل.
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نتائج زيد

¶ الجائزة األولى

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2621 :
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.621 :
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

مشاهير 3018
1

 -1اسكودار – رع –  -2سأم – مناديل –  -3وليم – غول –  -4نون – ّ
الدمام –  -5سن – الزهيرة –
 -6ي ي ي – مايا –  -7سيات – أجل –  -8نح – صنبور –  -9القيصر – أح –  -10كمال الطويل

عموديًا

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 153.200.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19.150 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1.116.172.301 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 54.335.690 :ل .ل.

 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

حلول الشبكة السابقة

 -1اسونسيون –  -2سألوني – حام –  -3كمني – يس – ال –  -4يصقل –  -5دم – املانيا – -6
انغلز – ّ
تبصل –  -7راودهم – ّ
ورط –  -8د ل م ي ا ا ر –  -9ري – أريج – اي –  -10علقمة الفحل

حل الشبكة 3017

شروط اللعبة

 -1مــديـنــة فرنسية سياحية عـلــى ســاحــل الـبـحــر األبـ ُيــض املـتــوســط –  -2مــن أكبر
مرض – تقال على الهاتف –  -4يخاف
املوانىء األوروبية – ّود –  -3من العمالت – ِ
على زوجته من تعلق الغير بها – تماثل الجرح وتراجع الى البرء –  -5ملع البرق
جورجيا الحالية
– عائلة مطربة سورية –  -6من األلــوان – اإلسم
القديم لعاصمة ّ
ً
تبليسي –  -7هرب من السجن – من الحيوانات – ّ -8
غناء حسنًا
طرب صوته وغنى
– شدخ رأسه – سحب العربة من وسط الشارع –  -9من ضواحي لندن – إمارة عربية
–  -10إسم حمله بعض أمراء لبنان

أفقيا

إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بموجب محضر الجمعية العمومية
غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــاء اص ـ ـحـ ــاب
الحصص املنعقد بتاريخ 2018/02/20
تقرر بتاريخ  2018/11/14حل وشطب
شــركــة دار الكلمة للطباعة والـتـجــارة
ال ـع ــام ــة  -ت ـضــامــن م ــن ق ـي ــود الـسـجــل
التجاري في بيروت حيث هي مسجلة
تحت الــرقــم ( )60611ورق ــم تسجيلها
فــي وزارة املــالـيــة ( )261382مــدراء هــا:
مصطفى مغربي ،احمد مغربي ،عبد
الكريم مغربي وعبد الرحمن مغربي.
فـ ـعـ ـل ــى كـ ـ ــل ذي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة أن يـ ـق ــدم
مــاح ـظــاتــه او ع ـت ــراض ــه خـ ــال مهلة
عشرة ايام من تاريخ آخر نشر.

17 41 27 13 12 11 9

3018 sudoku

كلمات متقاطعة 3 0 1 8
2

بدل الطرح /720720 :دوالر أميركي.
مـكــان ومــوعــد امل ــزاي ــدة :نـهــار االربـعــاء
الــواقــع فيه  2018/12/19عند الساعة
الـثــالـثــة وال ـن ـصــف امـ ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ زغرتا بعد الظهر.
عـلــى الــراغــب بــالـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة
باملزايدة ان يدفع بدل الطرح بموجب
شــك مـصــرفــي مـسـحــوب عـلــى مصرف
لبنان المــر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا
ودف ــع رس ــوم التسجيل ورس ــم الــداللــة
البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

نتائج اللوتو اللبناني
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19

إعداد
نعوم
مسعود
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¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.21 :
8

9

10

11

رئيس وزراء أثيوبي ( )2012-1955والرئيس السابق للبالد .وصل الى
الحكم بعد اإلطاحة بالنظام الشيوعي أوائــل تسعينات القرن املاضي.
درس الطب ملدة عامني
 = 8+9+3+4+5اإلسم القديم لسريالنكا ■ ّ = 6+2+1+7
يفرق بينهما ■
 = 1+10+11ليل ونهار

حل الشبكة الماضية :شيرلي ماكلين

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 710
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة797 :
• يومية أربعة0598 :
• يومية خمسة13735 :

أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
تبليغ فقرة حكمية
قررت محكمة ايجارات بيروت برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي فـ ــاط ـ ـمـ ــة ج ـ ــون ـ ــي بـ ـت ــاري ــخ
 2018/9/24بـ ــال ـ ـقـ ــرار 2018/926
بـ ــالـ ــدعـ ــوى  2014/638امل ـ ـقـ ــامـ ــة مــن
ناهدة عضاضة ورفاقها اسقاط حق
املدعى عليه انطوان خــوري بالتمديد
الـقــانــونــي بــاملــأجــور الـكــائــن بالطابق
االرضي بالعقار /849االشرفية ،مهلة
االستئناف  15يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم بالتكليف
محمد ابراهيم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب م ـح ـم ــد عـ ـل ــي ج ـ ـمـ ــول ملــوك ـل ـتــه
فضيلة حسني جمول شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  435عزة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـصــام محمد دروي ــش بوكالته
عــن احـمــد بــاســل عـثـمــان الــزيــن ملــورثــه
عثمان بـهــاء الــديــن الــزيــن شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  347قاقعية الجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت تغريد محمود قديح بوكالتها
عــن عــدنــان رض ــا ع ـيــاش املـشـتــري من
ادي ـبــه عـلــي ح ـمــدون ش ـهــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  3133زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن

من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب احـمــد خليل سعد الــديــن ملوكله
قاسم محمد حجيج شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  320كفردونني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت انعام محمد نعمه شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1204حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب حـ ـس ــن عـ ـل ــي نـ ــاصـ ــر ب ــوك ــال ـت ــه
ع ــن ع ـص ــام مـحـمــد درويـ ـ ــش بــوكــالـتــه
عــن احـمــد بــاســل عـثـمــان الــزيــن ملــورثــه
عثمان بهاء الدين الزين شهادات قيد
بدل ضائع للعقارات 330 - 296 - 263
قاقعية الجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت حنان عبد الكريم زعرور ملورثها
عبد الكريم قاسم زع ــرور شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  1433رومني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد قاسم نعمان ملوكلته نجال
م ـح ـمــد زكـ ــي ع ـب ــاس ب ـي ـضــون ال ـ ــوارد
اسمها على الصحيفة العقاريه نجال
م ـح ـمــد زكـ ــي ب ـي ـضــون س ـن ــدي تمليك
ب ـ ــدل ضـ ــائـ ــع لـ ـلـ ـعـ ـق ــاري ــن  471و472
ص ــور اس ـت ـنــادًا ال ــى ال ـق ــرار الـقـضــائــي
الـ ـص ــادر ع ــن املـحـكـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة في

لبنان الجنوبي رقم  2018/200اساس
 2018/1541تاريخ .2018/10/11
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

زوج ـه ــا يــوســف فـ ــارس ف ــي ال ـع ـقــارات
ذات االرقام 1131 - 1128 - 1094 - 861
منطقة جرنايا العقارية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب امل ـح ــام ــي ح ـســن ع ـلــي شـلـهــوب
مل ــوكـ ـل ــه م ـح ـم ــد ح ـ ـمـ ــود ح ـ ـمـ ــود سـنــد
تمليك بدل عن ضائع للعقار رقم 722
من منطقة طرفلسيه العقاريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالن
ط ـ ـلـ ــب جـ ـعـ ـف ــر احـ ـ ـم ـ ــد غ ـ ــري ـ ــب اث ـ ـبـ ــات
ب ـيــانــات امل ــرح ــوم اح ـمــد جـ ــواد غــريــب
في العقارين  106و 107منطقة ججيم
العقارية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب محمد مهدي مــروة بوكالته عن
توفيق حسني جمعة بصفته احد ورثة
كــل مــن حسني علي جمعة وآمـنــه عبد
الرسول جمعة سندي تمليك بــدل عن
ضــائــع بــاســم مــورث ـيــه  /ح ـســن علي
ج ـم ـع ــة وآم ـ ـنـ ــه ع ـب ــد ال ـ ــرس ـ ــول جـمـعــه
بالقسم  4من العقار  5989مزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ال ـس ـيــد م ـه ــران م ـل ـكــون سـفــريــان
ب ــوك ــال ـت ــه عـ ــن ال ـس ـي ــد اغـ ـي ــا ك ــري ـك ــور
ب ــوغ ــوص ـي ــان ب ـص ـف ـت ـهــا احـ ـ ــدى ورث ــة
اغــاونــي وغيناك كـيــرازيــان مالكة 900
سهم في العقار رقم  /582/من منطقة
بــرج حمود العقارية سند تمليك بدل
ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة املـ ــورثـ ــه اغ ــاون ــي
وغيناك كيرازيان.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت حسانه محمد خير جمال الدين
بصفتها احــد ورثــة اسما ابنه الشيخ
منير جمال الدين سند تمليك بدل عن
ضائع عن حصة املورثه  /اسما منير
جمال الدين بالقسم  6من العقار 539
منطقة الباشورة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طـلــب مـحـمــود مـحـمــد الـقـعـقــور وكـيــل
علي عبد الله عبيدي سند ملكية بدل
ضائع للعقار  2446بعاصير.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

بيان يتعلق
بعدم اكتامل النصاب يف انتخابات نقابة صيادلة لبنان

◄ مبوب ►

مطلوب لرشكة صناعية
طريق املطار
سائق بيك آب لديه دفرت
توت مارك
العمر  30-25سنة
للمراجعة االتصال
01-455000

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

نقابة صيادلة لبنان

إعالن
طلبت املستدعية جوزفني جبران ابو
ش ـع ـيــا اثـ ـب ــات ب ـي ــان ــات امل ــرح ــوم وال ــد

◄ مطلوب ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

مبا انه مل يكتمل النصاب القانوين يف جلسة الجمعية العامة
العادية لنقابة صيادلة لبنان التي كان موعد انعقادها مقررا يوم
الخميس الواقع فيه 2018/11/15
لذلك فقد تأجل انعقاد جلسة الجمعية العامة العادية اىل
الساعة الثامنة من صباح يوم االحد الواقع فيه  2018/11/25يف
مركز البيال الجديد – فرن الشباك – التحويطة  ،وتعترب جلسة
الجمعية العامة قانونية مهام كان عدد الحارضين.
نقيب صيادلة لبنان
الصيديل الدكتور جورج صييل
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