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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم /151م2013/
املنفذ :شركة Fisher George Rohbithungs
 )System (sehweizوكيلها املحامي حنا
تابت.
املنفذ عليه :املحامي فيليب عواد  -وكيله
االستاذ وحيد عون.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة ص ــادرة عن
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا ب ــرق ــم 2013/ 829
تاريخ  5/11/2013انفاذًا للحكم الصادر
عن قاضي االمــور املستعجلة في بعبدا
ً
ت ـ ــاري ـ ــخ  2013/3/5تـ ـحـ ـصـ ـي ــا مل ـب ـلــغ
/300.000/فرنك سويسري عدا اللواحق.
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
.2013/5/24
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري  3/6/2013و.20/7/2013
العقارات املطروحة للبيع:
 /800/ - 1س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار /1108/
ساقية املسك وبحرصاف ارض مشجرة
ص ـن ــوب ــر وم ـخ ـت ـلــف م ـســاح ـتــه /6266/
م . 2يـ ـح ــده غ ــرب ــا مـ ـج ــرى م ـ ــاء ش ـت ــوي،
ً
شرقا مجرى مــاء شتوي ،شماال مجرى
مــاء شـتــوي ،جنوبا طريق عــام ومجرى
م ـ ــاء شـ ـت ــوي ع ـ ــام ،ت ـخ ـط ـيــط ب ــامل ــرس ــوم
 /13347/ت ــاري ــخ  21/10/69ب ـم ـلــف /
 /565تصديق تخطيط باملرسوم 5448
 73 /بـمـلــف / 81/امل ـح ـيــدثــة وض ــع يد
ع ـلــى م ـســاحــة /966/م.م .ب ــال ـق ــرار رقــم
 73/18بملف ،/565/استمالك باملرسوم
 4978/ 73بملف واح ــد املحيدثة تنازل
مــن املــالــك بــولــس خليل ع ــواد وملصلحة
بلدية ساقية املسك وبحرصاف عــن كل
مــا يـعــود لــه مــن مبالغ وتـعــويـضــات من
جراء االستمالك الجاري على هذا العقار
وس ـ ـ ـ ــواه بـ ـم ــوج ــب ال ـت ـخ ـط ـي ــط املـ ـص ــدق
باملرسوم  73/ 5448ودون اية معارضة
منه ،منظم لدى كاتب العدل في الجديدة
برقم  2003/ 11176حجز احتياطي برقم
 2007/ 85ع ــن تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ملصلحة
ورثــة املرحوم مــارون منصور عيد حول
ال ـح ـجــز  2007/ 85الـ ــى ح ـجــز تـنـفـيــذي
باملعاملة  2013/ 488عن تنفيذ بيروت
تصحيح للحجز االحتياطي 2000/ 85
بحيث يصبح  ،2007/ 85يتوجب رسم
ان ـت ـق ــال ع ـلــى ورث ـ ــة ب ــول ــس خ ـل ـيــل ع ــواد
بـمــوجــب كـتــاب مــديــريــة ال ـ ــواردات دائ ــرة
رسـ ــوم االن ـت ـق ــال رق ــم /3085ص تــاريــخ
 2008/9/3بملف ./856/
 /800/ - 2سهم في العقار  /856/ساقية
املسك وبحرصاف :قطعة ارض ضمنها
ب ـنــاء سـكـنــي قــديــم م ــن حـجــر مــؤلــف من
ث ــاث ط ــواب ــق ع ـلــى ش ـكــل ف ـيــا االرض ــي
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى غ ــرف ـت ــن وحـ ـم ــام وخ ــاء
ومطبخ صغير وفــرن وكــاراج للسيارات
ودرج داخ ـلــي ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق االول
ال ــذي يـحـتــوي عـلــى مــدخــل ودار وطـعــام
ومـمـشــى وغــرفــة مكتب ومـطـبــخ وحـمــام
وش ــرف ــة وفـ ــرنـ ــدا ودرج داخـ ـل ــي ي ــؤدي
ال ــى الـطــابــق الـثــانــي يـحـتــوي عـلــى ثــاث
غ ــرف وح ـم ــام وش ــرف ــات وس ـطــح وثكنة
قــرمـيــد ويـحـيــط بــاملـبـنــى حــديـقــة مجللة
تـحـتــوي اش ـج ــار زي ـنــة وأرز وب ــرك ــة مــاء
وب ـئ ــر مـ ــاء م ـســاح ـتــه /3156/م 2يـحــده
غربا طريق عام ،شرقًا /1720 /و/855/
ً
و  /1480/و /1495/وش ـم ــاال /1480/
وطــريــق ع ــام ،جنوبا طــريــق عــام /857/
و /1240/و /1242/افــرز عن هذا العقار
قطعة اعطيت الرقم  /1465/ومن الجهة
الـغــربـيــة امل ـج ــاورة لــامــاك الـعــامــة نفق
م ـيــاه ت ـعــود منفعته لـغـيــر صــاحــب هــذا
العقار وذلك استنادا الى املحضر الفني
رق ــم  67/ 177ضــم الـعـقــار  /1496/الــى
هــذا العقار واصبحا عقارا واحــدا وذلك
استنادا الى املحضر الفني رقم ،67/ 588
ان نـفــق امل ـيــاه املـبـيـنــة فــي ال ـحــق الـثــالــث
هو ملك يوسف عــواد ان صاحب العقار
 /882/السيد جرجي حنا حبيب شبلي
ل ــه ح ــق االن ـت ـفــاع بـجــر م ـيــاه م ــن النبعة
خاصة السيد يوسف عواد وذلك بموجب
سند رقم  932/2/19/17ومربوط حكمًا
احتياطي باقرار من يوسف عــواد عواد
ببيع النفق املــوجــود ضمن هــذا العقار
من عليا عــواد .وزوجها نقوال الزيناتي
مناصفة بينهما .قيد احتياطي باتفاقية
بيع حق انتفاع بجر مــاء العائد للعقار
رق ـ ــم  /882/مل ـص ـل ـحــة ه ـ ــذا الـ ـعـ ـق ــار اي
مل ـص ـل ـحــة ع ـل ـي ــا ع ـ ـ ــواد وزوجـ ـ ـه ـ ــا ن ـقــوال
الزيناتي .استحضار دعوى مع تصحيح

خـطــأ م ــادي مــن املــدعـيــة نـظـيــرة دومـيــط
الخوري ضد ايناس عواد جهة الدعوى
ف ـس ــخ ال ـع ـق ــد امل ـس ـج ــل لـ ــدى ك ــات ــب ع ــدل
بـيــروت  82/745استحضار دع ــوى رقم
 82/ 2329مــن املــدعـيــة نـظـيــرة ضوميط
الـخــوري ارمـلــة ابــراهـيــم ع ــواد .استمالك
باملرسوم  86 /3081على مساحة /390/
م 2بملف  /5/ضهر الصوان استحضار
دعوى مقدم ملحكمة استئناف بيروت من
املدعي سمير الحايك  -اتعاب محاماة -
حجز احتياطي عن تنفيذ بيروت برقم
 2005/ 461مل ـص ـل ـحــة امل ـح ــام ــي سـمـيــر
الحايك يتوجب رســم انتقال على ورثــة
بـ ــولـ ــس خـ ـلـ ـي ــل ع ـ ـ ـ ــواد بـ ـم ــوج ــب ك ـت ــاب
مــديــريــة الـ ــواردات دائ ــرة رس ــوم االنتقال
رقــم /3085ص تاريخ  2008/9/3اشــارة
ام ـت ـيــاز بـمــوجــب ك ـتــاب محتسبية املــن
ب ــرق ــم /1270ص ت ــاري ــخ 2012/11/20
على املكلف بــولــس ع ــواد بسبب ترتيب
ضرائب نوعية.
 /800/ - 3سهم في العقار  /1110/ساقية
املسك وبحرصاف :ارض مشجرة صنوبر
ومختلف مساحته /568/م 2يحده غربا
ً
وشـمــاال مـجــرى مــاء شـتــوي ع ــام ،جنوبا
وشـ ــرقـ ــا  ./1137/ت ـخ ـط ـيــط ب ــامل ــرس ــوم
رق ــم  1971/ 13347وت ـصــديــق تخطيط
باملرسوم رقم  . 73/ 5448تنازل من املالك
ملـصـلـحــة ال ـب ـلــديــة ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي رقــم
 2007/ 85رســم انـتـقــال بموجب الكتاب
/3085ص ح ــول الـحـجــز االحـتـيــاطــي 85
 2007/كما على العقار  /1108/ساقية
املسك وبحرصاف.
 /800/ -4س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار / 1109/
ساقية املسك وبحرصاف :ارض مشجرة
ص ـنــوبــر ومـخـتـلــف مـســاحـتــه /368/م2
ي ـحــده غــربــا وجـنــوبــا طــريــق ع ــام .شرقا
ً
وش ـ ـمـ ــاال  ./1222/ت ـخ ـط ـيــط ب ــامل ــرس ــوم
 2347/1969بملف  /565/حجز احتياطي
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رقم  2007/ 85تحويل حجز االحتياطي
رقم  2007/ 85يتوجب رسم انتقال على
ورث ــة بــولــس ع ــواد بـمــوجــب الـكـتــاب رقــم
/3085/ص.
/533.333/ - 5سهمًا في العقار /1199/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـح ــرج ــة ص ـن ــوب ــر م ـس ــاح ـت ــه /282/م2
يحده غربا العقار  /1202/شرقا /1198/
ً
ش ـم ــاال م ـج ــرى م ــاء ش ـت ــوي ع ــام جـنــوبــا
طــريــق ع ــام تـصــديــق تخطيط بــاملــرســوم
باملرسوم  /5448/تاريخ  17/4/73وردت
وصية راجــع  / 856/استحضار دعــوى
 82/ 2329تنازل عن بولس عواد ملصلحة
ال ـب ـلــديــة مـنـظــم لـ ــدى ال ـك ــات ــب ال ـع ــدل في
الجديدة رقم .2003/ 11176
/533.333/ - 6سهمًا في العقار /1200/
ســاق ـيــة امل ـســك وب ـح ــرص ــاف :ارض فيها
اغ ـ ـ ــراس ص ـن ــوب ــر م ـســاح ـتــه /1120/م2
ي ـح ــده ج ـن ــوب ــا وغ ــرب ــا  / 1201/شــرقــا
ً
 / 1196/و / 1197/شماال طريق عام ذات
القيود كما على العقار ./1199/
/533.333/ - 7سهمًا في العقار /1201/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
مـحــرجــة صـنــوبــر ضمنها بــركــة ونـبـعــة.
مساحته /1734/م 2يـحــده غــربــا طريق
عـ ـ ــام وم ـ ـجـ ــرى مـ ـ ــاء شـ ـت ــوي عـ ـ ــام ش ــرق ــا
ً
 /1200/شـ ـم ــاال ط ــري ــق عـ ــام و/1200/
ج ـنــوبــا م ـجــرى م ــاء ش ـتــوي عـ ــام .وردت
وص ـ ـي ـ ــة راج ـ ـ ـ ـ ــع  ،/856/اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار
.2329/82
/533.333/ - 8سهمًا في العقار /1202/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـحــرجــة ص ـنــوبــر .مـســاحـتــه / 296/م2
ي ـحــده غــربــا وجـنــوبــا طــريــق ع ــام .شرقا
ً
 /1109/شـمــاال مـجــرى مــاء شـتــوي عــام.
مرتفق باملرور للعقار رقم  ./1204/وردت
وصـيــة راجــع  ،/856/استحضار دعــوى
. 2329/82

/533.333/ - 9سهمًا في العقار /1203/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـح ــرج ــة ص ـن ــوب ــر وم ـخ ـت ـل ــف مـســاحـتــه
ً
/1326/م 2يحده غربا وشماال مجرى ماء
شـتــوي ع ــام .شــرقــا وجـنــوبــا طــريــق عــام.
وردت وصـيــة راج ــع  ،/856/استحضار
دعوى .82/ 2329
/533.333/ - 10سهمًا في العقار /1198/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـح ــرج ــة ص ـن ــوب ــر .م ـســاح ـتــه /120/م2
ً
يحده غربا  /1199/شرقا  /1193/شماال
مجرى ماء شتوي عام جنوبا طريق عام.
وردت وص ـيــة راج ــع / 856/اسـتـحـضــار
دعوى . 82/ 2329
/533.333/ - 11سهمًا في العقار /1197/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـح ــرج ــة ص ـن ــوب ــر م ـس ــاح ـت ــه /208/م2
ً
يحده غربا /1200/شرقا  / 1194/شماال
طــريــق عـ ــام .ج ـنــوبــا  . /1196/تـصــديــق
تـخـطـيــط  ./5448/وردت وص ـيــة راج ــع
 /856/اس ـت ـح ـض ــار دعـ ـ ــوى 82/ 2329
ت ـنــازل مــن خليل ع ــواد ملصلحة البلدية
برقم .2003/ 11176
/533.333/ -12سهمًا في العقار /1196/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـح ــرج ــة ص ـن ــوب ــر .م ـســاح ـتــه /420/م2
ً
يحده غربا  /1200/شرقا  /1195/شماال
 /1194/و ./1197/جـنــوبــا م ـجــرى مــاء
ش ـتــوي ع ــام .مـنـتـفــع ب ــامل ــرور م ــن الـعـقــار
/1195/ت ـ ـ ـصـ ـ ــديـ ـ ــق ت ـخ ـط ـيــط ب ــامل ــرس ــوم
 . 73/ 5448وردت وصـيــة راجــع / 856/
استحضار دعــوى  . 82/ 2329تنازل من
بولس عواد ملصلحة البلدية برقم 11176
.2003/
 /533.333/ -13سهمًا في العقار /1194/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
م ـحــرجــة ص ـنــوبــر مـســاحـتــه /456/م. 2
ي ـحــده غــربــا  /1197/شــرقــا طــريــق عــام
ً
و . /1195 /ش ـم ــاال طــريــق ع ــام .جنوبا
 /1196/و ./1195/وردت وصـيــة راجــع
 /856/استحضار دعوى .82/ 2329
 /533.333/ -14سهمًا في العقار 1193/
/ســاق ـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف :ارض بعل
م ـح ــرج ــة ص ـن ــوب ــر .م ـســاح ـتــه /116/م2
ً
يحده غربا /1198/شرقا  /1192/شماال
مجرى ماء شتوي عام .جنوبا طريق عام.
وردت وصية راجــع  //856/استحضار
دعوى .82/ 2329
 /533.333/ - 15س ـه ـم ــا فـ ــي ال ـع ـق ــار
/1204/ســاقـيــة املسك وبحرصاف :ارض
بعل محرجة صنوبر .مساحته /1162/
م 2يـ ـح ــده غ ــرب ــا وجـ ـن ــوب ــا مـ ـج ــرى م ــاء
ً
شتوي عام .شرقا وشماال  /1205/منتفع
باملرور في العقار ./1202/
 /400/ -16س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار /1240/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
محرجة عفص .مساحته /536/م 2يحده
غربا  /1239/و ./1238/شرقا /1242/
ً
و ./856/شماال  /856/و /1239/جنوبًا
 ./1240/م ـن ـت ـفــع ب ـ ــامل ـ ــرور فـ ــي ال ـع ـق ــار
 ./1239/مرتفق باملرور للعقار ./1242/
وردت وص ـيــة راج ــع  /856/استحضار
دع ـ ـ ـ ــوى  . 82/ 2329اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار مــن
املـحــامــي سمير حــايــك ضــد بــولــس عــواد
وايناس عواد.
 /400/ -17س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار /1241/
ساقية املسك وبحرصاف :ارض مشجرة
عفص وبـعــض االش ـجــار الـبــريــة ضمنها
بـنــاء بـحــالــة الـهـجــر .مـســاحـتــه /856/م2
يحده غربا  /1240/و /1238/و./1237/
ً
شرقا  /1236/و ./1242/شماال /1242/
و ./1240/ج ـنــوبــا  /1237/و./1236/
منتفع باملرور في العقار  ./1237/وردت
وصـيــة راج ــع  /856/اسـتـحـضــار دعــوى
 ،82/ 2329استحضار من املحامي سمير
حايك (اتعاب محاماة).
 /400/ -18س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار /1242/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
مـ ـح ــرج ــة صـ ـن ــوب ــر وعـ ـ ـف ـ ــص .م ـســاح ـتــه
/1756/م 2يحده غربا  /1241/و./1240/
ً
شرقا  /1244/و ./1243/شماال ./856/
ج ـن ــوب ــا  ./1236/م ـن ـت ـفــع ب ـ ــامل ـ ــرور فــي
الـ ـعـ ـق ــاري ــن  /1240/و ./1239/وردت
وصـيــة راج ــع  /856/اسـتـحـضــار دعــوى
 ،82/ 2329أو اسـتـحـضــار م ــن املـحــامــي
سمير حايك (اتعاب محاماة).
 /600/ -19س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار /1237/
ســاق ـيــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف :ارض بعل
ضمنها عفص وبعض االشـجــار البرية.
مساحته /1366/م 2يـحــده غــربــا طريق

ً
ع ـ ــام ش ــرق ــا  ./1241/ش ـ ـمـ ــاال /1241/
و ./1238/جنوبا  ./1236/مرتفق باملرور
للعقار  ./1241/استحضار دعوى 2329
 82/استحضار من املحامي سمير حايك
(اتعاب محاماة).
قيمة التخمني:
 /800/ - 1سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1108/
ساقية املـســك وبـحــرصــاف = /861667/
دوالر اميركي.
 /800/ - 2سهمًا في العقار  /856/ساقية
امل ـســك وب ـحــرصــاف =  /808184/دوالر
اميركي.
 /800/ - 3سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1110/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /68550/
دوالر اميركي.
 /800/ - 4سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1109/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /36800/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 5سهمًا في العقار /1199/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /17845/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 6سهمًا في العقار /1200/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /78111/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 7سهمًا في العقار /1201/
ساقية املـســك وبـحــرصــاف = /134867/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 8سهمًا في العقار /1202/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /18089/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 9سهمًا في العقار /1203/
ساقية املـســك وبـحــرصــاف = /103134/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 10سهمًا في العقار /1198/
س ــاق ـي ــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف = /7333/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -11سهمًا في العقار /1197/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /13867/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -12سهمًا في العقار /1196/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /28000/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -13سهمًا في العقار /1194/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /35467/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -14سهمًا في العقار /1193/
س ــاق ـي ــة امل ـس ــك وبـ ـح ــرص ــاف = /6445/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -15سهمًا في العقار /1204/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /83923/
دوالر اميركي.
 /400/ -16سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1240/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /62533/
دوالر اميركي.
 /400/ -17سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1241/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /99867/
دوالر اميركي.
 /400/ -18سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1242/
ساقية املـســك وبـحــرصــاف = /190233/
دوالر اميركي.
 /600/ -19سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1237/
ساقية املـســك وبـحــرصــاف = /256125/
دوالر اميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض:
 /800/ - 1سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1108/
ساقية املـســك وبـحــرصــاف = /449790/
دوالر اميركي.
 /800/ - 2سهمًا في العقار  /856/ساقية
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ساقية املسك وبحرصاف = /18513.78/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -14سهمًا في العقار /1193/
ساقية املسك وبحرصاف = /3364.29/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -15سهمًا في العقار /1204/
ساقية املسك وبحرصاف = /43807.81/
دوالر اميركي.
 /400/ -16سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1240/
ساقية املسك وبحرصاف = /32642.23/
دوالر اميركي.
 /400/ -17سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1241/
ساقية املسك وبحرصاف = /52130.58/
دوالر اميركي.
 /400/ -18سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1242/
ساقية املسك وبحرصاف = /99301.63/
دوالر اميركي.
 /600/ -19سـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار /1237/
ساقية املسك وبحرصاف = /133697.25/
دوالر اميركي.
املزايدة :ستجري يوم االربعاء الواقع فيه
 2019/3/20الساعة الحادية عشرة قبل
الـظـهــر ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ وفــي
محكمة املنت.
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
باملزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
وخالل ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه ايداع
كــامــل الـثـمــن تـحــت طــائـلــة اع ــادة املــزايــدة
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
الـنـقــص وال يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعليه
خالل عشرين يوما دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5

املسك وبحرصاف =  /421872.05/دوالر
اميركي.
 /800/ - 3سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1110/
ساقية املسك وبحرصاف = /35783.10/
دوالر اميركي.
 /800/ - 4سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1109/
ساقية املسك وبحرصاف = /19209.6/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 5سهمًا في العقار /1199/
ساقية املسك وبحرصاف = /9315.09/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 6سهمًا في العقار /1200/
ساقية املسك وبحرصاف = /45471.95/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 7سهمًا في العقار /1201/
ساقية املسك وبحرصاف = /70400.58/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 8سهمًا في العقار /1202/
ساقية املسك وبحرصاف = /9442.46/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 9سهمًا في العقار /1203/
ساقية املسك وبحرصاف = /53835.95/
دوالر اميركي.
 /533.333/ - 10سهمًا في العقار /1198/
ساقية املسك وبحرصاف = /3827.83/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -11سهمًا في العقار /1197/
ساقية املسك وبحرصاف = /7238.58/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -12سهمًا في العقار /1196/
ســاقـيــة امل ـســك وب ـحــرصــاف = /14616/
دوالر اميركي.
 /533.333/ -13سهمًا في العقار /1194/

رئيس القلم زياد داغر
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2018/492
املتكونة فيما بني:
املنفذ :سليمان داود زيات
املنفذ عليه :احمد مصطفى قدورة /صور
ب ـتــاريــخ  2019/2/28ت ـقــرر اب ــاغ املنفذ
ع ـل ـيــه اح ـم ــد مـصـطـفــى قـ ـ ــدورة امل ـج ـهــول
محل االقــامــة بــوجــوب الحضور الــى قلم
دائرة تنفيذ صور لتبلغ االنذار التنفيذي
وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات امل ــرفـ ـق ــة ب ـ ـهـ ــذه امل ـع ــام ـل ــة
والـجــواب خــال عشرين يومًا مــن تاريخ
النشر واال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم
الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طلب جــورج جــوزيــف قهواتي احــد ورثــة
صــون ـيــا ج ـ ــوزف ح ـس ــون س ـن ــدي ملكية
بدل عن ضائع عن حصتها في العقارين
 2349و 2361مجدل املعوش.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من امانة السجل العقاري في جبيل

ط ـلــب ب ـس ــام خـلـيــل ع ـبــد ال ـن ــور بــوكــالـتــه
عــن حـمــد بــن ابــراه ـيــم بــن حـمــد الصقيه
ال ـس ـع ــودي الـجـنـسـيــه س ـنــد تـمـلـيــك بــدل
عن ضائع في العقار رقم  395من منطقة
غرزوز العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
تبليغ مجهول مقام
مـحـكـمــة ب ــداي ــة ج ـبــل ل ـب ـنــان االول ـ ــى في
بعبدا الغرفة الناظرة بالقضايا املالية
بــرئــاســة ال ـقــاضــي ج ــاد امل ـع ـلــوف تــدعــو
امل ــدع ــى عـلـيــه رمـ ــزي داود س ـنــو لتبلغ
اوراق ال ــدع ــوى  2019/87امل ـق ــدم ــة من
امل ــدع ــي ك ـم ـيــل جـ ـ ــورج ايـ ـ ــوب وال ــرام ـي ــة
الى الزامك بانفاذ مضمون عقد التفرغ
تاريخ  2008/11/11ونقل مركز الشركة
م ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم  561ب ـســابــا النـ ــه ملك
املدعي..
ي ـجــب ح ـض ــورك ال ــى ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة
لتبلغ االوراق خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لك في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
اعالن
تــدعــو املحكمة الـشــرعـيــة الجعفرية في
جباع املدعى عليها دنيا ابراهيم احمد
ابراهيم لتسلم اوراق الدعوى املقامة من
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أفقيا
 -1مـيــزان – واحــة ليبية بمحافظة الخليج –  -2يجتاز الـشــارع – بطل أسطوري
فينيقي أنـشــأ مدينة طيبة فــي الـيــونــان ونـقــل إليها األبـجــديــة –  -3ال ُيـبــاح بــه –
أراض فيها زرع وخـصــب بعيدة عــن امل ــدن –
عاصمة أوروب ـيــة –  -4بواسطتي –
ٍ
ّ
 -5ضمير متصل – عاتب – كـ ّ
مشوه
ـرر مبعثرة –  -6انتزع واختلس املــال – قبيح
ّ
وتلهب –  -7نسبة الى مواطن من بلد عربي – هرب من السجن
الخلق – إضطرم
ّ
جنوبي إزمير – غفلة النوم –  -9مرفأ ياباني في كيوشو – -10
–  -8مدينة تركية
محطة تلفزيونية فضائية سورية

عموديًا

ّ
النبي –  -2ثمن سلعة – الصوت املنبعث
 -1صحابي خزرجي حمل راية األنصار مع
مــن الـجــرس –  -3مهنة إنسانية – لقب ُيطلق على حكام تونس منذ فترة الحكم
العثماني –  -4مدينة عراقية – فتاة صغيرة الجثة –  -5منطقة في إيطاليا على
ـاس وشــاق – ماركة مفاتيح وغــاالت
األدريــاتـيــك عاصمتها بولونيا –  -6شديد قـ
عاملية –  -7حــائــط – ضــد ثقل – حــرف أبـجــدي ٍفرنسي –  -8وح ــدة لقياس ّ
التيار
الكهربائي – مدينة في شمال فرنسا على السني فيها أحرقت جان دارك نفسها – -9
عاصمة أفريقية – رياضة التزلج باألجنبية –  -10إحدى الواليات املتحدة األميركية
عاصمتها تشارلستون

أفقيا

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 3101

حلول الشبكة السابقة

 -1ماوتسه تونغ –  -2ور – بلوم – بو –  -3نمير – لوسيا –  -4تاج – طازج –  -5يدري – ّ
عدي –
 -6كاب تاون – ام –  -7هور – اكرا –  -8رس – بوميبول –  -9لفت – بق – ايا –  -10وحيد القرن

حل الشبكة 3100

شروط اللعبة

1

 -1مونتي كارلو –  -2ارمادا – سفح – ّ -3
يجربه – تي –  -4تبر – يتوب –  -5سل – اروبا –
 -6هوالكو – مقل –  -7تموز – ناي –  -8سجع – كبار –  -9نبي – داروين –  -10غواتيماال

عموديًا

إعالن
من امانة السجل العقاري في كسروان
طلبت كلود جرجس نخول سند تمليك
بدل عن ضائع في العقار رقم  716القسم
 8م ــن م ـن ـط ـقــة ب ـل ــون ــه ال ـع ـق ــاري ــة ق ـضــاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

1 24 18 16 12 9 4

3101 sudoku

كلمات متقاطعة 3 1 0 1
1

إعالن
من امانة السجل العقاري في كسروان
طلب كلود كميل بو نصار بصفته وكيل
كل من طــوروس كــره كني سيرانوسيان
وجورجيت ابراهيم الرياشي وليوناردو
ط ــوروس سيرانوسيان سـنــدات تمليك
ب ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم 107
االق ـس ــام  9و 18و 20و 25و 32و 4و26
و 28و 29من منطقة وطى سالم العقارية
قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

عـبــد الـلــه م ـعــروف خـطــاب ب ـمــادة اثـبــات
رجوع بالطالق اساس  2019/2/35وقد
ع ــن مــوعــد لـلـنـظــر فـيـهــا ي ــوم الخميس
الواقع في 2019/3/14
رئيس قلم محكمة جباع
الشرعية الجعفرية
احمد فرحات
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ملك بلجيكا ( )1934-1875وأحــد القادة العسكريني خالل الحرب العاملية
األولــى .ساهم في وقف ّ
تقدم األملان وظل قائدا فعليًا للجيش حتى نهاية
الحرب
إعداد
نعوم
مسعود

 = 8+10+9+2+7في املقدمة ■  = 4+3+1والدي ■  = 11+6+5صف سيارات

حل الشبكة الماضية :علي حسن كوبان

جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب ال ـل ــوت ــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1696وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 42 - 38 - 16 - 12 - 9 - 4 :الرقم
اإلضافي1 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقـــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 195.663.565ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة195.663.565 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 58.012.020ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 21 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.762.477 :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:
 58.012.020ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.068 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 54.318 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 131.744.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16.468 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1.108.996.749 :ل .ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1696وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح49549 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة3 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقــة 25.000.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9549 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.549 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.49 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب "ي ــوم ـي ــة" رق ــم 781
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة797 :
• يومية أربعة6536 :
• يومية خمسة54287 :

