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إعالنات

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
◄ ذكرى أسبوع ►

ش ـق ـيــق ال ـف ـق ـي ــدة :ال ــوزي ــر ال ـســابــق
يوسف سليم تقال
ينعى بمزيد الحزن فقيدته الغالية
املرحومة
منى سليم تقال
أرملة املرحوم الدكتور روبير حداد
املـنـتـقـلــة إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى أمــس
األربعاء  10نيسان .2019
ي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
الـســاعــة الـثــانـيــة مــن بـعــد ظـهــر غد
الجمعة  12نيسان  2019في كنيسة
املخلص ،السوديكو.

إنا لله وإنا إليه راجعون
ملـنــاسـبــة م ــرور أس ـب ــوع عـلــى وف ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الشيخ
عبد الله يوسف زين العابدين مغنية
زوجته :الحاجة سهام يحيى
والدته :املرحومة الحاجة رقية علي
كمال.
ولده :الصيدلي الدكتور حسن.
ب ـن ــات ــه :ال ـح ــاج ــة إيـ ـم ــان وال ـحــاجــة
سهى وريما وزينة.
أشقاؤه :األستاذ خليل واملرحومون
الشيخ مصطفى والــدكـتــور حبيب
والشيخ محمد.
شقيقته :الحاجة آسية.
أصـ ـه ــرت ــه :ال ـ ـحـ ــاج غـ ـس ــان حـ ــدرج
والحاج علي حدرج والسيد جهاد
فتوح والسيد علي ريحان.
يـقــام ذك ــرى أسـبــوع ومجلس عــزاء
عـ ــن روحـ ـ ـ ــه فـ ــي ح ـس ـي ـن ـي ــة ب ـلــدتــه
ط ـيــردبــا ن ـهــار الـسـبــت ال ــواق ــع فيه
 2019/4/13الساعة الرابعة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل مغنية ويحيى وحدرج
وفتوح وريحان وشومان وشمس
الدين
وعموم أهالي بلدة طيردبا وبلدات
قضاء صور
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اضــيُــة مــر َ ِ َّ
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َ
ِفي ِعب ِادي وادخ ِلي جن ِتي»
تصادف نهار الجمعة ٢٠١٩-٤-١٢
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة وداد محمد علي العميري
عبدالله (أم جهاد)
زوجـ ـه ــا :ال ـع ـق ـيــد امل ـت ـقــاعــد ال ـحــاج
يوسف عبدالله.
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـ ـحـ ــاج ج ـ ـهـ ــاد ،ال ـح ــاج
حسام ،الحاج عماد والحاجة أمل.
أشقاؤها :املرحوم الدكتور جعفر،
ال ــدك ـت ــور غ ـس ــان ،امل ــرح ــوم ن ـجــاح،
امل ــرح ــوم ــة ل ــوري ــس ،ال ـح ــاج لطفي
والحاج مصطفى.
صهرها :الحاج محمد خليل.
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
ال ـطــاهــرة آي ــات مــن الــذكــر الحكيم،
من الساعة الثالثة حتى السادسة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة اإلس ــام ـي ــة
ل ـل ـت ـخ ـصــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي
الـ ـك ــائـ ـن ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة س ـب ـي ـن ــس -
الجناح.
للفقيدة الرحمة ولكم عظيم األجر
والثواب.
اآلسـ ـف ــون :آل ع ـبــدال ـلــه والـعـمـيــري
وخـ ـلـ ـي ــل وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي ال ـخ ـي ــام
والهرمل.

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
األستاذ رستم أحمد كنج
زوجته أمال خليل كنج
ولداه رأفت ورمزي
اشـ ـق ــاؤه ري ـ ــاض ،ال ــدك ـت ــور رئ ـيــف،
فواز واملرحوم يوسف
ووري الثرى يوم االثنني الواقع فيه
 8نيسان .2019
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
 11ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ل ـ ـلـ ــرجـ ــال والـ ـنـ ـس ــاء
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد الـظـهــر
حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء فــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب مــركــز أمــن
الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ك ـ ـنـ ــج ،ال ـح ـس ـي ـن ــي،
الخنسا وعموم أهالي ساحل املنت
الجنوبي.

استراحة
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 -1سياسي لبناني راحــل مــن أبــرز رج ــاالت اإلستقالل –  -2مدينة مصرية – ثمر
العنب قبل أن ينضج –  -3ممر – جنس ّ
حيات خبيث جدًا – مقياس مساحة – -4
ّ
ماركة سيارات – دولة في أميركا الجنوبية –  -5أصرح بحديث – حزين باألجنبية
–  -6قدح صغير من الخزف –  -7واجــب مدرسي – صوت صــادر عن ألم أو مرض
–  -8مدينة فرنسية عاصمة محافظة السوم – رقصة إيقاعية أصلها من كوبا –
 -9مرتفع من األرض – عالم كيمياء وفيزياء فرنسي إكتشف قانون ّ
تمدد الغازات
ّ ً
عماال الى سليمان الحكيم لبناء هيكل أورشليم
بالحرارة –  -10ملك صور أرسل
– مدينة عراقية

عموديًا

ّ
الجبلية في فلسطني قديمًا بني األردن والبادية
 -1سلطان عثماني –  -2إسم البالد
– حجر ّ
مكون من الرمل –  -3ذكرى حدث من األحداث كالزواج بعد مرور  25سنة –
 -4عالم بالطبيعة إنكليزي صاحب نظرية علمية – لقب مدني وعسكري في عهد
الدولة العثمانية –  -5حرف نصب – عكسها عائلة مغنية راب أميركية مشهورة –
 -6أهم مدن الكوت دازور الفرنسية –  -7مادة ّ
نشوية ُيصنع منها طعام حلو – أول
يوم من أيام السنة الشمسية عند الفرس وهو بدء فصل الربيع –  -8سارق – نعم
إستقرت سفينة نوح على قمته – موسيقي
باألجنبية – دولة
أوروبية –  -9جبل ُ
أملاني شهير –  -10أول ّ
جبار في األرض ذكر في سفر التكوين – عاصمة آذربيجان

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

أفقيا

1

 -1مايكل دبغي –  -2يثرب – مراكش –  -3زمن – جن – منف –  -4وا – هرب –  -5اس – لهو –
ينق –  -6دال بورتا –  -7بوم – حد –  -8كيا – دراما –  -9نس – ريفيردي –  -10الغجر – جبيل

عموديًا
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مشاهير 3135

حلول الشبكة السابقة

 -1مي زيادة – نا –  -2إثم – سل – كسل –  -3يرنو – أبي –  -4كب – البوارج –  -5هوم – ري –
 -6دمنهور – دف –  -7بر – تحريج –  -8غامبيا – ارب –  -9يكن – حمدي –  -10شفيق جدايل
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إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـ ـلـ ـب ــت نـ ـ ـه ـ ــاد ان ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــوس ص ـعــب
بالوكاله عن شربل صعب سند بدل
ضائع للعقار  307دير بال.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

تتقدم الجمعية التعاونية
لصيادي االسماك في
االوزاعي باالعتذار من
اعضاء الجمعية العمومية،
وتعلن عن الغاء الموعد
الذي كان محددا بتاريخ
 ٢٠١٩/٥/٦على أن يحدد
الموعد الحقاً.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
الغربي
طـ ـلـ ـب ــت تـ ــالـ ــن بـ ـ ـ ـ ــدروس س ـح ــاق ـي ــان
سـ ـن ــدات تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع بـحـصــة
مــورث موكلها "مسعود عساف فرح"
ف ــي ال ـع ـقــار  570صـغـبــن وبـحـصــص

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب احمد خليل مسلماني بوكالته
ع ــن ع ـم ــاد درويـ ـ ــش مـصـطـفــى طــاهــر
ملورثه درويش السيد مصطفى طاهر
امل ـع ــروف بــالـسـيــد درويـ ــش مصطفى
ط ــاه ــر ف ـضــل ال ـل ــه والـ ـ ــذي ه ــو نـفـســه
استنادًا الى قرار حصر االرث سندي
تمليك بدل ضائع للعقارين رقم 982
و 1671من منطقة جويا العقارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن قضائي

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة الضريبة على الرواتب واألجور  -املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – مبنى وزارة املالية  -الطابق االرضي ،لتبلغ
ً
البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلع ــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني التابع لوزارة املالية
.http:// www.finance.gov.lb
رقم البريد املضمون
RR196904382LB
RR196904609LB
RR196904691LB
RR196904780LB
RR196905357LB
RR196904855LB

رقم املكلف
اسم املكلف
470940
امل طانوس نصر
521707
اليسار داود ابو جوده
2364872
شان اليت
2431398
أحمد مامون حرب
144461
مالك وجيه بكداش
يــون ـي ـفــرســال تــراف ـيــل مـنــاجـمـنــت انــد 2806448
نتورك يو.تي.ام.ش.م.ل.

تاريخ الزيارة الثانية
2019/02/26
2019/02/25
2019/02/27
2019/02/26
2019/03/08
2019/03/08
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تاريخ اللصق
2019/03/15
2019/03/13
2019/03/20
2019/03/12
2019/03/15
2019/03/15

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 589

اسم املكلف
سايدوالكس ش.م.ل.

رقم املكلف
1855929

رقم البريد املضمون
RR199495917LB

تاريخ الزيارة الثانية
19/03/08

تاريخ اللصق
19/03/18

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 590

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة الضريبة على الرواتب واألجور  -املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري الطابق االرضي لتبلغ البريد املذكور
ً
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية.
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العــب كــرة قــدم مــن أب أرجنتيني وأم بــاراغــوانـيــة يلعب حاليًا لصالح
ّ
يلقب
نادي الدرجة األولى بروسيا دورتموند األملاني في مركز املهاجم.
بالفهد
 = 11+9+8+4+6عــا ّصـمــة اوروبـ ـي ــة ■  = 7+1+2+3م ـش ــروب غـ ــازي ■
 = 8+10+5حائط يلف البناء

حل الشبكة الماضية :بديع أبو شقرا

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب الياس ادمون داغر بصفته احد
ورث ــة ادمـ ــون داغ ــر سـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  274وطى حوب.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
الغربي
ط ـلــب ع ـلــي ف ـي ــاض ف ـي ــاض ع ـبــد الـلــه
سـنــدات تمليك بــدل ضــائــع بحصص
مــوكـلـتـيــه "ام ــال وح ـنــان يــوســف عبد
الـ ـل ــه" ف ــي ال ـع ـق ــار  66ق ـل ـيــا وبـحـصــة
مــوكـلــه "غ ـســان يــوســف عـبــد ال ـلــه" في
ال ـع ـق ــاري ــن  32و 499ق ـل ـيــا وب ـح ـصــة
موكل موكله "محمد يوسف عبد الله"
في العقار  234قليا.
لالعتراض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب احمد خليل مسلماني بوكالته
ع ــن ع ـم ــاد درويـ ـ ــش مـصـطـفــى طــاهــر
ملورثه درويش السيد مصطفى طاهر
سند تمليك بدل ضائع للعقار 1380
جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الــواردات  -دائرة كبار املكلفني مكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – مبنى وزارة املالية  -الطابق االول ،لتبلغ البريد املذكور تجاه
ً
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذ االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية:

حل الشبكة 3134

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.

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـ ـلـ ــب جـ ـ ـ ـ ــورج رومـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوس بـ ـط ــرس
بــالــوكــالــه ع ــن اح ــد ورثـ ــة روم ــان ــوس
بطرس سندات بدل ضائع للعقارات
 207و 759و 1278و 1281و 5و1926
بقرقاشا و  96بكفتني.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
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أفقيا

شروط اللعبة

اعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم التنفيذ2012/732 :
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي -
ال ـف ــرن ـس ــي ش.م.ل .وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي
م ـح ـمــد الـ ـب ــاب ــا .امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ح ـســام
تــوف ـيــق أسـ ــوم وك ـي ـلــه امل ـحــامــي زي ــاد
درنيقة
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد فـتــح اعـتـمــاد
بــالـحـســاب ال ـجــاري مـضـمــون بتأمني
ع ـ ـقـ ــاري وكـ ـش ــوف ــات حـ ـس ــاب وم ـب ـلــغ
الدين الباقي بقيمة  41932.23/د.أ.م/
عدا الرسوم والفوائد.
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2012/9/27 :
تاريخ تسجيله2012/10/3 :
تـطــرح ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
كامل املقاسم  - 578/2التل و2783/33
بساتني طرابلس وفقًا ملندرجات دفتر
ال ـش ــروط املـنـظــم ب ـتــاريــخ 2017/8/5
وت ـعــدي ـلــه ت ــاري ــخ  2017/12/4عـلــى
القسم  578/2التل.
مــوضــوع الـطــرح :القسم  2مــن العقار
 - 578التل مستودع سفلي مساحته
 712 = 65 + 647م.2
قيمة التخمني $ 356000 :بدل الطرح
املخفض$192240 :
ال ـق ـســم  2783/33ب ـســاتــن طــراب ـلــس
شـقــة ط  11مــدخــل وص ــال ــون وطـعــام
وجـ ـل ــوس و 3غـ ــرف وم ـط ـب ــخ وغ ــرف ــة
غ ـس ـي ــل وحـ ـم ــام ــن وخ ـ ـ ــاء ي ـع ـلــوهــم
متخت وممشى ودربيتان وبلكونان
وفرنده ،مساحتها  190م.2
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـم ــن $/190.000/ :ب ــدل
الطرح املخفض.$/102600/ :
مكان وزمان وشروط املزايدة :االثنني
 2019/5/20الساعة  2:00بعد الظهر.
دائـ ــرة تـنـفـيــذ طــراب ـلــس قـصــر ال ـعــدل،
غــرفــة الــرئـيـســة أمــانــي فـ ــواز .لـلــراغــب
ب ــاالشـ ـت ــراك اتـ ـخ ــاذ م ـق ــام ــا ل ــه ضـمــن
نـطــاق الــدائــرة ودف ــع بــدل الـطــرح قبل
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة الـ ـجـ ـلـ ـس ــة بـ ـم ــوج ــب ش ـيــك
مـسـحــوب عـلــى م ـصــرف لـبـنــان بــاســم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ طــرابـلــس وعليه
زيادة عن الثمن دفع رسوم التسجيل
والداللة.
رئيس القلم
حاتم عثمان

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب ميشال حنا فرنجيه سند بدل
ضائع للعقار  1230راسمسقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
الغربي
طـلــب ج ــورج سـلـيـمــان صـعــب سندي
تـمـلـيــك ب ــدل ض ــائ ــع بـحـصــص مــوكــل
م ـ ــوك ـ ــل مـ ــوك ـ ـلـ ــه "ج ـ ـ ـ ـ ــورج ان ـ ـ ـ ـ ــدراوس
صابونجي" في العقارين  147و2323
جب جنني.
لالعتراض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

م ـ ــورث ـ ــة م ــوكـ ـلـ ـه ــا "ف ـ ـك ـ ـتـ ــوريـ ــا ودي ـ ــع
ص ـه ـي ــون زوجـ ـ ــة م ـس ـع ــود فـ ـ ــرح" فــي
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات /1546 /1500 /1425
 3595 /3203 /2250و 3717مــن
منطقة صغبني.
لالعتراض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

ص ـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة ال ــدرج ــة االولـ ــى
املدنية في بيروت
الغرفة الخامسة  -العقارية
برئاسة القاضي ريما شرف الدين
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن س ــرح ــال وأب ــي
خليل
رقم االوراق 2019/23 -
ال ـج ـه ــة امل ـس ـت ــدع ـي ــة  -حـ ـس ــان ن ـقــوال
سليمان
االوراق املطلوب ابالغها  -االستدعاء
املـقــدم مــن الجهة املستدعية بتاريخ
 2019/2/11ت ـحــت ال ــرق ــم 2019/23
وال ــذي تطلب بموجبه بــإصــدار قــرار
رجــائــي فــي غــرفــة امل ــذاك ــرة نــافــذ على
أصله يقتضي بشطب إشارة الدعوى
رقم  57/2851رقم يومي 1957/2373
تـ ــاريـ ــخ  1957/8/7وال ـ ــدع ـ ــوى رق ــم
 68/4554رقـ ــم ي ــوم ــي  5083ت ــاري ــخ
 1968/12/28عن الصحيفة العينية
لـ ـلـ ـعـ ـق ــار رق ـ ـ ــم /1516رأس بـ ـي ــروت
وإبــاغ حضرة أمني السجل العقاري
ف ــي ب ـي ــروت بــواس ـطــة ح ـضــرة رئـيــس
املكتب العقاري املـعــاون ملنطقة رأس
ب ـيــروت ق ــرار الـشـطــب إلن ـف ــاذه .فعلى
م ــن لــديــه اي اع ـت ــراض او مــاحـظــات
على ذلك التقدم بها الى قلم املحكمة
وذل ـ ــك ف ــي م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا تـلــي
تاريخ النشر األخير.
رئيس القلم بشرى البستاني

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
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رقم املكلف

رقم البريد املضمون

اكرام محمود مشموشي
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تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
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