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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان عـ ــن رغ ـب ـت ـهــا
ف ــي إج ـ ـ ــراء اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض لـنـقــل
محوالت القدرة في محطات التحويل
الرئيسية.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق ال ـن ـهــر وذل ــك
لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
تسلم الـعــروض باليد إلــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا إن آخـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم
الـ ـع ــروض ه ــو ن ـهــار الـجـمـعــة الــواقــع
ف ــي  2019/2/15ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ــدوام
الرسمي.
بيروت في  8كانون الثاني 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 54
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان عـ ــن رغ ـب ـت ـهــا
فــي إجـ ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض الج ــراء
م ـ ــزاي ـ ــدة ل ـب ـي ــع مـ ـ ـ ــواد غـ ـي ــر ص ــال ـح ــة
لالستعمال في مديرية االنتاج.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق ال ـن ـهــر وذل ــك
لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
تسلم الـعــروض باليد إلــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا إن آخـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم
الـ ـع ــروض ه ــو ن ـهــار الـجـمـعــة الــواقــع
ف ــي  2019/2/22ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
بيروت في  8كانون الثاني 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 53
إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية
قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية الــدويــر عن وضع
ج ــداول التكليف األســاسـيــة للرسوم
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ك ــاف ــة عـ ــن عـ ـ ــام  2019قـيــد
التحصيل عمال بنص املــادة  104من
قانون الــرســوم البلدية رقم .60/88
ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املادة  106من قانون
الــرســوم البلدية رقــم  60/88يتوجب
على املكلفني املبادرة فورا الى تسديد
رسوم القيمة التأجيرية على املساكن
واملحالت التجارية ،وجميع املنشات
الـخــاضـعــة ل ـقــانــون ال ــرس ــوم الـبـلــديــة
امل ـشــار الـيــه اع ــاه ،وذل ــك خ ــال مهلة
شـهــريــن مــن تــاريــخ نـشــر االع ــان في
الجريدة الرسمية.
ثــانـيــا :ان ـفــاذًا لـلـمــادة  109مــن قــانــون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة ت ـفــرض غ ــرام ــة %2
(اثـ ـن ــان ب ــامل ـئ ــة) ع ــن امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي لــم
ت ـســدد خ ــال مـهـلــة ال ـش ـهــريــن امل ـشــار
ً
اليهما في البند اوال  -اعاله – ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كامال.
ثالثًا :نذكر املكلفني الـكــرام بالرسوم
البلدية عن السنوات السابقة وجوب
املبادرة الى تسديدها خالل مهلة 15
يــومــا  -خمسة عشر يــومــا مــن تاريخ
نشر االعالن الذي يعتبر بمثابة انذار
عــام وتكليف للتبليغ شخصيًا لكل
منهم وقاطعًا ملرور الزمن مع امكانية
تقسيط تلك الرسوم.

رئيس بلدية الدوير
ابراهيم رضا رمال
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ايـ ـل ــي ق ــوزم ــا ل ــوق ــا بــامل ـعــام ـلــة
 2018/93بوجه انطوان سليم درويش
حكم محكمة استئناف الجنح في املنت
رق ــم  2017/473ت ــاري ــخ 2017/8/29
ً
ت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــا ملـ ـبـ ـل ــغ /182300/د.أ.
ومـ ـبـ ـل ــغ /20000000/ل.ل .اض ــاف ــة
الــى الــرســوم والـنـفـقــات ولــديــن طالب
االش ـت ــراك شــربــل نـبـيــه س ـلــوم الـبــالــغ
/420000/د.أ .اض ــاف ــة ال ــى ال ـفــوائــد
والرسوم.
ي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى حـصــة ان ـطــوان
درويش في القسم  4/440زوق مكايل
البالغة  2400سهم رقبة وفــي العقار
 2579ح ــراج ــل ال ـب ــال ـغ ــة  2400سـهــم
رقبة.
ـ القسم  4/440زوق مكايل مساحته
 248م.م .وهـ ـ ـ ــو ب ـ ـمـ ــوجـ ــب االفـ ـ ـ ـ ــادة
ال ـع ـقــاريــة  3غ ــرف وص ــال ــون وط ـعــام
وجلوس ومطبخ وغرفة مونة وغرفة
غ ـس ـي ــل وحـ ـم ــام ــن وف ـ ــرن ـ ــدات ودرج
طابق ثاني.
وبالكشف (وفق دفتر الشروط)
ـ العقار /2579حــراجــل مساحته 800
م.م .وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة
ق ـط ـع ــة ارض بـ ـن ــاء ف ـي ــا م ــؤل ـف ــة مــن
طابقني ( ...وفق دفتر الشروط).
ـ ت ــاري ــخ قـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز 2018/4/26
وتاريخ تسجيله 2018/5/10
اشــارة تأمني درجــة اولــى على القسم
 4/440زوق م ـكــايــل ل ـصــالــح فيليب
معلوف بقيمة /200.000/د.أ.
اشــارة تامني درجــة اولــى على العقار
/2579حراجل لصالح البنك اللبناني
للتجارة ش.م.ل .بقيمة /180000/د.أ.
ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن  2400س ـه ــم رقـ ـب ــة فــي
ال ـق ـس ــم  4/440زوق م ـك ــاي ــل حـصــة
انطوان درويــش /374976/د.أ .وبدل
طرحها  2249856.6د.أ.
ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن  2400س ـه ــم رقـ ـب ــة فــي
العقار  /2579حراجل حصة انطوان
درويــش /434781/د.أ .وبــدل طرحها
 260868.6د.أ.
يجري البيع بيوم الثالثاء الواقع فيه
 2019/2/19الساعة  11:00قبل الظهر
في قاعة محكمة كسروان.
لـ ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء دف ـ ــع ب ـ ــدل ال ـط ــرح
ب ـم ــوج ــب ش ــك م ـص ــرف ــي م ـن ـظــم الم ــر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان او
تقديم كفالة وافية من احد املصارف
املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويـتـحـمــل رســوم
التسجيل والداللة وعليه اتخاذ محل
اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قـلـمـهــا م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه ك ـمــا عـلـيــه
االطالع على قيود الصحيفة العينية
ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـق ـســم ول ـل ـع ـقــار مــوضــوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يـ ـبـ ـل ــغ ال ـ ـ ــى امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب اب ـ ــاغ ـ ــه م ـ ــازن
ابراهيم شاهني
مجهول محل االقامة
ً
عـ ـم ــا ب ــاحـ ـك ــام املـ ـ ـ ــادة /409/أ.م.م.
تـنـبـئـكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لــديـهــا في
املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2006/389
انذارًا اجرائيًا موجهًا اليكم من طالب
التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل .ناتجًا عن
طلب تنفيذ عقد قرض وسندات دين
بقيمة /1.080.000/ل.ل .عدا الفوائد
والرسوم واملصاريف.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي السـ ـت ــام االنـ ـ ـ ــذار واالوراق
املرفقة به علمًا بان التبليغ يتم قانونًا
بــان ـق ـضــاء م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا على

نشر هذا االعالن وعلى تعليق نسخة
عـنــه وع ــن االنـ ــذار املــذكــور عـلــى لوحة
االع ــان ــات ل ــدى دائـ ــرة تنفيذ بـيــروت
ليصار بعد انقضاء هذه املهلة ومهلة
االنذار البالغة عشرة ايام الى متابعة
التنفيذ بحقكم اص ــوال حتى الــدرجــة
االخيرة.
مامور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن
تـ ـعـ ـل ــن بـ ـل ــدي ــة تـ ـعـ ـلـ ـب ــاي ــا ع ـ ــن اج ـ ـ ــراء
مناقصة عمومية تنزيل مـئــوي بحد
اقصى  %20لتلزيم وتــوريــد وتركيب
كاميرات مراقبة طرقية والتجهيزات
الـفـنـيــة املـخـصـصــة ل ـهــا ض ـمــن نـطــاق
بلدية تعلبايا وذلــك في تمام الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا م ــن ن ـهــار االرب ـع ــاء
الواقع في .2019/1/30
ف ـع ـل ــى م ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ب ـه ــذه
املـنــاقـصــة ال ـح ـضــور ال ــى دار الـبـلــديــة
خــال ال ــدوام الرسمي للحصول على
دفتر الـشــروط مقابل رســم قــدره ماية
الف ليرة لبنانية لكل نسخة.
تـقـبــل ال ـع ــروض مــن تــاريــخ نـشــر هــذا
االعالن ولغاية الساعة الثانية عشرة
من اخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد
للمناقصة.
رئيس بلدية تعلبايا
جورج صوان
إعالن
ش ـط ــب ش ــرك ــة م ـ ـح ـ ــدودة امل ـس ــؤول ـي ــة
صـ ـ ــادر ع ــن ام ــان ــة ال ـس ـج ــل ال ـت ـج ــاري
في جبل لبنان بتاريخ 2018/12/31
وبـنــاء للطلب تـقــرر شطب قيد شركة
ميالركو ش.م.م .من السجل التجاري
والـكــائـنــة فــي ذوق مصبح واملسجلة
بــرقــم ع ــام  32358ب ـع ـبــدا الصـحــابـهــا
السادة الردا جوزيف حكيم وميشيل
جوزف حكيم وريتا جوزف رزق .فعلى
ك ــل ذي مـصـلـحــة ان ي ـق ــدم اع ـتــراضــه
ومالحظاته خالل مهلة عشرة ايام من
تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب يــزيــد ال ـيــاس سـمـعــان بــالــوكــالــه
عن احد ورثة اسد يوسف سندات بدل
ضائع للعقارات  207و 224حدتون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ايـ ـل ــي ج ـ ـ ــورج ن ـصــار
بــالــوكــالــه عــن اح ــد ورث ــة ان ـطــوان رزق
سندي بدل ضائع للعقارين  248و250
حدث الجبه.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب غ ــان ــدي بــولــس عـنـتــر بــالــوكــالــه
عــن احــد ورث ــة صـبــاح الــدبــس سندات
بدل ضائع للعقارات  4 /807و 5و89
كفرزينا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلـبــت نـجـيـبــه نـجـيــب ج ــرج ــس خير
سند بدل ضائع للعقار  924كوسبا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة

طلب ماريو ساسني جريج بالوكاله
عن لور وندى دحدح سند بدل ضائع
للعقار  194بسلوقيت.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
امني السجل العقاري

بعد هذا التاريخ.
املدير العام
لتعاونية موظفي الدولة
د .يحيى خميس
التكليف 72

إعالن من امانة السجل العقاري في كسروان
طلب شربل روبير غــاريــوس بصفته
وكيل ماركو الياس لبس سند تمليك
بــدل عــن ضــائــع فــي الـعـقــار رقــم 1735
ال ـق ـســم  12م ــن مـنـطـقــة ذوق مـصـبــح
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن
تجري ادارة تعاونية موظفي الدولة
في الساعة العاشرة صباحًا من يوم
االث ـنــن ال ــواق ــع فـيــه  2019/1/28في
مكاتبها الكائنة في محلة الــدورة—
ب ـن ــاي ــة نـ ـق ــوال اب ـ ــي نـ ـص ــر ،م ـنــاق ـصــة
عـمــومـيــة لـلـمــرة الـثــانـيــة ”ل ــزوم شــراء
وت ــرك ـي ــب م ـن ـظــم ل ـل ـك ـهــربــاء عـ ــدد 15
لـ ـح ــاج ــة بـ ـع ــض ال ـ ـ ـفـ ـ ــروع واملـ ـك ــات ــب
التابعة لتعاونية موظفي الدولة“.
يـمـكــن مل ــن ي ــرغ ــب االشـ ـت ــراك ف ــي هــذه
امل ـنــاق ـصــة ان يـسـتـحـصــل ع ـلــى دفـتــر
ال ـشــروط الـخــاصــة بـهــا ،مــن املصلحة
االداري ـ ــة فــي الـتـعــاونـيــة ،فــي الـطــابــق
الـســادس مــن البناية املــذكــورة اعــاه،
وذلك خالل اوقات الدوام الرسمي.
الـ ـت ــام ــن امل ـ ــؤق ـ ــت/600.000/ :ل.ل.
(ستماية الف ليرة لبنانية).
ت ـقــدم ال ـع ــروض عـلــى ال ـع ـنــوان املـبــن
اعـ ـ ـ ــاه ،فـ ــي م ـه ـل ــة اقـ ـص ــاه ــا ال ـس ــاع ــة
 12:00من اخر يوم عمل يسبق موعد
امل ـنــاق ـصــة ،وي ــرف ــض ك ــل ع ــرض يـقــدم
بعد هذا التاريخ.
املدير العام
لتعاونية موظفي الدولة
د .يحيى خميس
التكليف 71

إعالن من امانة السجل العقاري في كسروان
طلب وليد وديع عطالله سند تمليك
ب ــدل ع ــن ضــائــع ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم 897
م ــن مـنـطـقــة سـهـيـلــة ال ـع ـقــاريــة قـضــاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
تجري ادارة تعاونية موظفي الدولة
في الساعة العاشرة صباحًا من يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  2019/1/29في
مكاتبها الكائنة في محلة الــدورة—
ب ـن ــاي ــة نـ ـق ــوال اب ـ ــي نـ ـص ــر ،م ـنــاق ـصــة
عـمــومـيــة لـلـمــرة الـثــانـيــة ”ل ــزوم شــراء
مطبوعات ل ــادارة املــركــزيــة والـفــروع
واملـكــاتــب التابعة لتعاونية موظفي
الدولة“.
يـمـكــن مل ــن ي ــرغ ــب االشـ ـت ــراك ف ــي هــذه
امل ـنــاق ـصــة ان يـسـتـحـصــل ع ـلــى دفـتــر
ال ـشــروط الـخــاصــة بـهــا ،مــن املصلحة
االداري ـ ــة فــي الـتـعــاونـيــة ،فــي الـطــابــق
الـســادس مــن البناية املــذكــورة اعــاه،
وذلك خالل اوقات الدوام الرسمي.
الـ ـت ــام ــن امل ـ ــؤق ـ ــت/500.000/ :ل.ل.
(خمسماية الف ليرة لبنانية).
ت ـقــدم ال ـع ــروض عـلــى ال ـع ـنــوان املـبــن
اعـ ـ ـ ــاه ،فـ ــي م ـه ـل ــة اقـ ـص ــاه ــا ال ـس ــاع ــة
 12:00من اخر يوم عمل يسبق موعد
امل ـنــاق ـصــة ،وي ــرف ــض ك ــل ع ــرض يـقــدم

إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
في الشمال
بالدعوى رقم 2015/558
مــوجــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :رام ــز
ونجا جرجس عــام ،وانـطــون زعيتر
ً
الـعـلــم ،وه ــم مــن بـلــدة بـصــرمــا اص ــا،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى امل ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــة ض ـ ـ ــدك ـ ـ ــم م ــن
امل ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي نـ ـبـ ـي ــل زي ـ ـن ـ ــا ب ــواليـ ـت ــه
ال ـج ـبــريــة ع ــن ولـ ــده ج ــوزي ــف بــوكــالــة
املحامي جـهــاد سعيد ،تدعوكم هذه
املحكمة الستالم الحكم الصادر عنها
برقم  2018/97بتاريخ 2018/12/20
امل ـت ـض ـمــن ازال ـ ــة ال ـش ـي ــوع ف ــي الـعـقــار
رقــم  1144منطقة بـصــرمــا الـعـقــاريــة،

ش.م.ل .وكيله املحامي لبيب
املنفذ عليه :قاسم مزهر
السند التنفيذي :سندات دين بقيمة
/1593758/د.أ.
تاريخ تبليغ االنذار2016/7/19 :
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2016/8/18 :
تاريخ تسجيله 2016/10/19
تاريخ محضر الوصف2016/12/17 :
تاريخ تسجيله 2017/2/23
م ـح ـت ــوي ــات ال ـع ـق ــار رقـ ــم / 33/B13
ال ـب ــاب ـل ـي ــة :ش ـق ــة س ـك ـن ـيــة م ــؤل ـف ــة مــن
م ــدخ ــل وص ـ ــال ـ ــون وشـ ــرفـ ــة وم ـط ـبــخ
وحمامني وممر وغرفة نوم عدد .2
مساحته/106 :م2
بدل التخمني /79500/ :د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
 /40783.50/د.أ.
حدود العقار رقم  33 /B /13البابلية:
ً
ش ـمــاال :الـعـقــار رقــم  /34/و /2148/
جنوبًا :العقار رقم/2146/ :
ش ــرق ــا :الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  /2148/غ ــرب ــا:
العقار رقم  /34/و/36/
تاريخ ومكان البيع :لقد تحدد نهار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي 2019/2/7
الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا م ــوع ـدًا
ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي أم ـ ــام رئ ـيــس
دائرة تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء
ان يــودع باسم رئيس دائــرة التنفيذ

عــن طــريــق بـيـعــه ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي بني
الـ ـعـ ـم ــوم ب ــواسـ ـط ــة دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ
امل ـخ ـت ـص ــة عـ ـل ــى ان ي ـع ـت ـم ــد اس ــاس ــا
للطرح في املزايدة االولى املبلغ املقدر
من الخبير ،وتــوزيــع ناتج البيع بني
الـ ـش ــرك ــاء وت ـض ـم ـي ـن ـهــم ال ـن ـف ـق ــات كــل
بنسبة حصته في امللكية ،وذلك خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا
ط ـل ــب م ـح ـمــد س ـي ــف ال ــدي ــن الـ ـق ــادري
ملــوكــل مــوكـلــه ع ـبــدو ابــراه ـيــم الطسة
شهادة قيد بدل ضائع بالعقار 1686
خربة روحا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في راشيا
نور ابو سعد
إعالن
صـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ــن دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ صـ ـي ــدا
باملعاملة التنفيذية رقــم 2016/514
غــرفــة الــرئـيــس الـقــاضــي ران ــي صــادق
لبيع العقار رقــم  / 33/B13البابلية
باملزاد العلني.
املـ ـنـ ـف ــذ :الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـل ـت ـج ــارة

ف ــي ص ـي ــدا ق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة
فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او فـ ــي أح ــد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة مبلغًا
موازيًا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه ان
يـتـخــذ مـحــل اقــامــة م ـخ ـتــارًا لــه ضمن
ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة اذا ل ــم ي ـكــن ل ــه مـقــامــا
ف ـيــه واال اع ـت ـبــر ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة مـقــامــا
مختارًا له وعلى املشتري ايداع كامل
الثمن ورسم الداللة خالل مهلة ثالثة
أي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة
واال تـ ـع ــاد املـ ــزايـ ــدة بــال ـع ـشــر وع ـلــى
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

◄ مفقود ►
ف ـقــدت ت ــذك ــرة سـفــر ب ـحــري بــاســم
بالل خالد ريداني ما بني بيروت
وط ــراب ـل ــس ال ــرج ــاء م ـمــن يـجــدهــا
االتصال على الرقم70/352591 :

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي:
MOHAMMOD MUKTER HOSSAIN
مكان عمله في شركة:
R.B.S GROUP
ولم يعد ،فالرجاء ممن يعرفه
اإلتصال على الرقم70 863150 :

◄ مطلوب ►
مطلوب معلم ذو خربة
لتشغيل مكنات صناعية.
مطلوب سائق بيك آب
لديه دفرت توت مارك .
للمراجعة 01/455000

غادر العامل البنغالدشي:
MD ARIFUL ISLAM BAPARY
مكان عمله في شركة:
FREE LINE TRD
ولم يعد ،فالرجاء ممن يعرفه
اإلتصال على الرقم70 863150 :
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ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1682وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة42 - 38 - 27 - 18 - 17 - 16 :
الرقم اإلضافي07 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 71,693,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 25 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,867,731 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 71,693,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,213 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 59,104 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 153,768,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19,221 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 2,406,106,574 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 84,425,880 :ل.ل.
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أفقيا

ُ -1نصب صـخـ ّ
ـري جبار فــي مصر –  -2قائد وسياسي فرنسي حــارب فــي سبيل
إستقالل الواليات املتحدة ثم اشترك بالثورة الفرنسية – نوتة موسيقية –  -3فريق
ّ
شرقي األناضول قرب حدود سوريا –
غنائي سويدي شهير معتزل – مدينة تركية
ّ
عال –  -5شاركه وشاطره في املال
 -4فك العقدة – فقد حياته – طالع الكتاب بصوت ٍ
مناصفة ً – ينبوع او بئر باألجنبية –  -6يجري في العروق – للتمني – قطعة أرض
ضيقة في علم الجغرافيا محصورة بني بحرين موصلة بـرًا ّ
ببر أو شبه جزيرة
ّ
ببر –  -7بطل سباق سيارات كندي راحل –  -8مدينة فرنسية – بئر عميقة – هيئة
املالبس –  -9مدينة إيطالية – سفينة الصحراء –  -10قصر لبناني تاريخي شهير

عموديًا

 -1مدينة في الكويت فيها مرفأ نفطي عاملي – إلــه وخالق –  -2أكبر وأشهر مدن
الشرق القديم أشهر ملوكها نبوخذ ّ
نصر – شهر أيار باألجنبية –  -3وكالة أنباء
عربية – كسر الخبز اليابس باألصابع بلغة العامة –  -4متشابهان – دولة آسيوية
–  -5مدينة قبرصية – عكسها حرف نصب –  -6ممثلة وراقصة شرقية مصرية –
عائلة رئيس إيراني سابق –  -7في العود – ثوران وهيجان الريح –  -8قرع الجرس
ّ
وشد –  -10سوق
– سرب من الطيور – فقد عقله –  -9سفيرتنا الى النجوم – ربط
شهيرة في القاهرة

أفقيا

شروط اللعبة
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مشاهير 3060

حلول الشبكة السابقة

 -1افروديت – بم –  -2لي – اكوادور –  -3إنتحار –  -4صيرة – أحكام –  -5مكس – تمساح
–  -6عساكر – ولبا –  -7نا – غنج –  -8سابور – نمو –  -9الترياق – رج –  -10رم – يلمحه

حل الشبكة 3059

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

 -1األصمعي – آر –  -2فينيكس – سلم –  -3ترسانات –  -4واحة – كابري –  -5دكا – تر – ويل –
 -6يورام – غرام –  -7تا – حسون – قح –  -8ديك الجن –  -9بو – ّ
أحب – مر –  -10مرهم – ابوجا

عموديًا

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

نتائج اللوتو اللبناني
كلمات متقاطعة 3 0 6 0

2

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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الرئيس الخامس لجمهورية السودان (ّ )2009-1930
تعرض ملحاوالت
إنـقــابـيــة فــاشـلــة وس ــاه ــم خ ــال حـكـمــه ف ــي تـهـجـيــر آالف ال ـفــاشــا الــى
فلسطني تحت إسم عملية موسى
إعداد
نعوم
مسعود

 = 4+9+7+8+6+5املضيء ■  = 2+1+10+11يعود الى املنزل ■  = 8+3ثغر

حل الشبكة الماضية :بول ساباتييه

نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1682
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح84631 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 46,796,493 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة4 : الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لكل ورق ــة11,699,123 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4631 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.631 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.31 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 747
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة594 :
• يومية أربعة0310 :
• يومية خمسة93646 :

