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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

تنعى رابطة آل ضاهر في النبطية
امل ـ ــأس ـ ــوف ع ـل ــى ص ـب ــاه ــا امل ـ ّ
ـرب ـي ــة
املرحومة
مايا يوسف جابر
(أم هادي)
زوجة السيد علي رفيق ضاهر
وتتقدم من عائلتها بأسمى آيات
الـ ـع ــزاء ،راج ـي ــة م ــن امل ــول ــى الـعــزيــز
ّ
يتغمد الفقيدة بــواســع رحمته
أن
وأن يلهم أهلها وأحباءها الصبر
والسلوان.

رئ ـي ــس وأعـ ـض ــاء ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ــة
لــرابـطــة آل الــزيــن فــي لـبـنــان تنعي
وفاة رئيسها الفخري
معالي األستاذ
عبد اللطيف يوسف بك الزين
ينقل جثمانه الـطــاهــر إلــى مسقط
رأسـ ـ ــه ك ـ ـفـ ــررمـ ــان بـ ـع ــد ظـ ـه ــر ي ــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ــي 28/5/2019
حيث سيصلى عليه ويوارى الثرى
ف ــي م ــدف ــن ال ـع ــائ ـل ــة ع ـن ــد ال ـســاعــة
الرابعة بعد الظهر التجمع أمام بن
معتوق خلده الساعة الثانية عشر
والنصف ظهرا.

بــالــرضــى والـتـسـلـيــم بمشيئة الله
تعالى ننعى إليكم املرحومة
أم لؤي
نجالء حسن السعدي املشرفية
أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ري ـ ـ ــاض م ـع ــروف
املشرفية
أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :لـ ـ ـ ــؤي زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ن ـت ــال ــي
حميدان
دريد زوجته زينة الغصيني
رشـ ــاد زوج ـت ــه نـ ــاري ش ــرف الــديــن
ّ
شهيب
باسم زوجته هالة الحلبي
املـنـتـقـلــة إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى نهار
االثنني  27أيار .2019
وقـ ــد ُع ـ ـ ِّـن م ــوع ــد ال ــدف ــن ف ــي تـمــام
الساعة الثانية عـشــرة ظهر اليوم
الـثــاثــاء  28أي ــار  2019فــي مسقط
رأسها الشويفات ،قاعة آل الجردي،
ّ
حي األمراء.
لكم من بعدها طول البقاء
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي األرب ـ ـعـ ــاء
والـخـمـيــس  29و 30أي ــار فــي قاعة
آل الجرديّ ،
حي األمراء من الساعة
الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر حـتــى الثامنة
مـ ـس ـ ً
ـاء ،وب ــاق ــي أيـ ــام األسـ ـب ــوع في
م ـن ــزل ـه ــا فـ ــي الـ ـش ــويـ ـف ــات ،شـ ــارع
مدرسة أمجاد ،مبنى فــؤاد عالمة،
الطابق األول.
الراضون بقضائه :آل املشرفية وآل
السعدي وعموم أهالي الشويفات
وكفرنبرخ.

انتقل إلى رحمته تعالى فقيدنا
الغالي النائب والوزير السابق
عبد اللطيف يوسف بك الزين
زوجته :أليس أوهانس قصرجيان.
ابنته :نائلة.
حفيدتاه :ياسمني وجولي عودة.
أشـ ـق ــاؤه امل ــرح ــوم ــون :إس ـمــاع ـيــل،
طلعت ،ع ــزت ،عبد الـعــزيــز ،رفعت،
عـبــد امل ـج ـيــد ،عـبــد ال ـكــريــم ،جــودت
ومحمد.
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ف ــاطـ ـم ــة عـ ـم ــر ق ـب ـطــان
واملــرحــومــات :وح ـيــدة محمد علي
رضــا ،فريحة الشيخ جعفر الزين،
عزيزة شوكت العباس ،منيفة علي
فهمي وناديا نزار شعيتاني.
ينقل جثمانه الـطــاهــر إلــى مسقط
رأس ـ ــه ك ـف ــررم ــان ب ـعــد ظ ـهــر ال ـيــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه  28ال ـج ــاري،
حيث يصلى عليه وي ــوارى الثرى
ف ــي م ــدف ــن ال ـع ــائ ـل ــة ع ـن ــد ال ـســاعــة
الرابعة بعد الظهر.
التجمع أمــام بن معتوق في خلدة
الساعة الثانية عشرة والنصف.
تقبل الـتـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده،
ويــوم األربـعــاء بتاريخ  29أيــار في
دارة آل الزين في كفررمان ،ويومي
الـخـمـيــس وال ـج ـم ـعــة ف ــي  30و 31
الجاري في وسط بيروت ـ الواجهة
البحرية ـ  Seaside Pavillonـ البيال
س ــاب ـق ــا ،م ــن ال ـس ــاع ــة  11صـبــاحــا
ً
مساء.
ولغاية الساعة 7
اآلسفون :آل الزين ،آل قصارجيان،
آل ع ــودة وع ـمــوم أهــالــي كـفــررمــان
والجنوب.

◄ ذكرى ►
بمناسبة مرور أربعة سنوات على
وفاة فقيدتنا الغالية
نجاة عالم فاخوري
يـ ـتـ ـمـ ـن ــى زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـبـ ــد ال ـح ـم ـي ــد
وأب ـنــاؤه ـمــا تــوف ـيــق ،هـ ــادي ،مــازن
وعائالتهم من محبيها وعارفيها
أن يــدعــون لـهــا فــي صـلــواتـهــم وأن
يحفظهم الله من كل مكروه.
رحـمــك الـلــه أيتها الفقيدة الغالية
واسعة،
رحمة
ّ
ّ
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض العائد إلجــراء مزايدة لبيع
مـ ــواد غ ـيــر صــال ـحــة لــاس ـت ـع ـمــال في
مديرية التوزيع في املناطق ،موضوع
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض رق ــم ث4د3740/
تــاريــخ  ،2019/4/11قــد مــددت لغاية
يــوم الجمعة  2019/6/21عند نهاية
الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة 11:00قـ ـب ــل
الظهر.
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.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
بـهــا بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة
امل ـ ـف ـ ـعـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحوال تقديم عروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم الـعــروض باليد الــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/5/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 883
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء  /50/اط ــار
لــزوم شاحنات الصهاريج ،موضوع
اسـتــدراج الـعــروض رقــم ث4د12115/
تاريخ  ،2018/11/21قد مددت لغاية
يــوم الجمعة  2019/6/21عند نهاية
الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة 11:00قـ ـب ــل
الظهر.
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  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
بـهــا بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة
امل ـ ـف ـ ـعـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحوال تقديم عروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم الـعــروض باليد الــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/5/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 881
خالصة حكم
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات فــي
الجنوب بالصورة الغيابية.
ل ـق ــد ح ـك ـمــت ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـتــاريــخ
 2019/5/13عـلــى املـتـهــم ع ـمــاد علي
حـ ـطـ ـي ــط ج ـن ـس ـي ـت ــه ل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي1148/
الباشورة محل اقامته برج البراجنة
– م ـح ـلــة شـ ــارع ع ـبــد ال ـك ــري ــم وال ــدت ــه
س ـك ـن ــة عـ ـم ــره  1977اوق ـ ـ ــف غ ـيــاب ـيــا
بـتــاريــخ  2016/12/1وادخ ــل السجن
فــي  2017/1/11ثــم اخلي سبيله في
 2017/4/18وح ــال ـي ــا فـ ــار م ــن وج ــه
ال ـ ـعـ ــدالـ ــة ب ــال ـع ـق ــوب ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة قـ ــررت
امل ـح ـك ـمــة ت ـج ــري ــم امل ـت ـه ــم ع ـم ــاد عـلــي
ح ـط ـيــط ب ـج ـنــايــة امل ـ ــادة  440/443ع
والحكم عليه ألجلها بعقوبة األشغال
الـ ـ ـش ـ ــاق ـ ــة مـ ـ ـ ــدة خ ـ ـمـ ــس س ـ ـ ـنـ ـ ــوات مــع
غرامة مليون ليرة لبنانية وعلى ان
تحتسب لــه مــدة توقيفه االحتياطي
َ
وعلى ان يحبس يوما واح ـدًا عن كل
عشرة االف ليرة لبنانية من الغرامة
اذا تـخـلــف ع ــن ادائ ـه ــا وت ـجــريــده من
حـقــوقــه املــدنـيــة ومـنـعــه مــن التصرف
بامواله املنقولة وغير املنقولة ومن
اق ــام ــة اي دع ــوى ال تـتـعـلــق بــاحــوالــه

الشخصية طيلة مــدة فــراره من وجه
الـعــدالــة واالص ــرار على انـفــاذ مذكرة
ال ـق ــاء ال ـق ـبــض بـحـقــه ون ـش ــر خــاصــة
ال ـح ـكــم ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وفــي
جريدة األخبار.
وفـقــا لـلـمــواد  440/443ع مــن قــانــون
العقوبات.
الرتـكــابــه جناية تــرويــج عملة مزيفة
مع العلم باألمر
وق ــررت اسـقــاطــه مــن الـحـقــوق املدنية
وعـيـنــت لــه قـيـمــا الدارة امــوالــه طيلة
مدة فراره.
صيدا في 2019/5/13
الرئيس األول جدايل
التكليف 891
خالصة حكم
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات فــي
الجنوب بالصورة الغيابية.
ل ـق ــد ح ـك ـمــت ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـتــاريــخ
 2019/5/13على املتهم علي محمود
مازح جنسيته لبناني 95/طيرفلسيه
ـ ـ صور محل اقامته طيرفلسيه – ملك
ح ـس ــن م ـ ــازح والـ ــدتـ ــه ف ــاط ـم ــة ع ـمــره
 1973اوقف غيابيًا بتاريخ 2016/6/6
وادخ ـ ــل ال ـس ـجــل ف ــي  2016/7/25ثم
اخلي سبيله في  2016/9/20وحاليًا
فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية
ق ـ ــررت امل ـح ـك ـمــة ت ـجــريــم امل ـت ـهــم عـلــي
مـحـمــود م ــازح بـجـنــايــة امل ــادة  587ع
وادانته بجنحة املادة  733ع والحكم
ع ـل ـي ــه ألج ـل ـه ـم ــا ب ـع ـق ــوب ــة األش ـ ـغـ ــال
ال ـشــاقــة م ــدة سـبــع س ـنــوات وع ـلــى ان
تحتسب لــه مــدة توقيفه االحتياطي
وتـجــريــده مــن حقوقه املــدنـيــة ومنعه
مــن الـتـصــرف بــأمــوالــه املنقولة وغير
املـ ـنـ ـق ــول ــة ومـ ـ ــن اقـ ــامـ ــة اي دع ـ ـ ــوى ال
تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة
فراره من وجه العدالة واإلصرار على
انفاذ مذكرة القاء قبض بحقه ونشر
خالصة الحكم في الجريدة الرسمية
وفي جريدة االخبار والرسوم.
وفقًا للمواد  587ع –  733ع من قانون
العقوبات.
الرتـكــابــه جـنــايــة اح ــراق مـنــزل قصدًا
وتخريب
وق ــررت اسـقــاطــه مــن الـحـقــوق املدنية
وعـيـنــت لــه قـ ّـيـمــا الدارة امــوالــه طيلة
مدة فراره.
صيدا في 2019/5/13
الرئيس األول جدايل
التكليف 891
إعالن
من امانة السجل العقاري في صور
ط ـل ــب ع ـل ــي ح ـس ــن ق ـص ـي ــر بــوكــال ـتــه
عــن علي محمد قصير ملــورثــه محمد
حسن قصير سند تمليك بدل ضائع
للعقار  734دير قانون النهر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
ت ـع ـل ــن نـ ـق ــاب ــة ع ـ ـمـ ــال وأج ـ ـ ـ ـ ــراء م ــرف ــأ
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ع ـ ــن اج ـ ـ ــراء
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـت ـك ـم ـي ـل ـي ــة ألعـ ـض ــاء
املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ي ـ ــوم
ال ـخ ـم ـيــس ب ـت ــاري ــخ  2019/6/20مــن
الـســاعــة الـعــاشــرة قـبــل الـظـهــر وحتى
الساعة الواحدة ظهرًا في مقر النقابة
ط ــرابـ ـل ــس – املـ ــرفـ ــأ وفـ ـ ــي حـ ـ ــال ع ــدم
اكتمال النصاب تؤجل اسبوعًا بحيث
تصبح يوم الخميس  2019/6/27في
نـفــس الـتــوقـيــت وامل ـك ــان وت ـكــون بمن
حضر.
يفتح باب الترشح لعضوية املجلس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي م ــن صـ ـب ــاح ي ـ ــوم االث ـن ــن
فــي  2019/5/20ويغلق عند الساعة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
بتاريخ .2019/6/18
على الراغب من اعضاء الهيئة العامة
بالترشح لعضوية املجلس التنفيذي
واملـ ـ ـس ـ ــددي ـ ــن اشـ ـت ــراك ــاتـ ـه ــم ال ـت ـق ــدم
بطلباتهم مرفقة بصورة عن الهوية
او اخـ ـ ـ ــراج ق ـي ــد ف ـ ــردي ون ـس ـخ ــة عــن

السجل العدلي صالحة ملدة شهر من
تاريخه لدى امانة السر ضمن الدوام
الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا
وحتى الواحدة ظهرًا في مقر النقابة
طرابلس – امليناء – مرفأ طرابلس.
الرئيس
أحمد محمود السعيد
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/38
طــالــب الـتـنـفـيــذ :حـســن عـبــد الحسني
رشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ب ـ ــوك ـ ــال ـ ــة املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي بـ ــال
حوماني
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ي ــوس ــف ح ـس ــن حـســن
بوكالة املحامي بالل الحسيني
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :اس ـت ـن ــاب ــة دائـ ــرة
ً
تنفيذ بعبدا رقم  2013/852تحصيال
لــديــن طــالــب التنفيذ الـبــالــغ 141000
د.أ .عدا اللواحق والفوائد،
املـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات :ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ:
2013/4/24
تاريخ تبليغ االنذار2015/1/21 :
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2013/4/29 :
وتاريخ تسجيله في السجل العقاري
2013/5/4
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:
 2015/2/26وت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
2015/3/7
العقار املوصوف :رقبة  2400سهمًا من
القسم  5من العقار  /430عربصاليم
عـ ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سـكـنـيــة ط ــاب ــق اول
م ــن مـبـنــى م ــؤل ــف م ــن طــاب ـقــن ويـقــع
على الـطــريــق الـعــام فــي محلة تسمى
ّ
ج ــل الـطــويــل الـشـقــة مــؤلـفــة مــن غــرفــة
ج ـل ــوس وص ــال ــون ومـ ـ ــوزع وغــرف ـتــي
نوم ومطبخ وحمامني وشرفتني.
مساحته 225 :م2
التخمني 121500 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 65610 :د.أ.
الـ ـ ــرسـ ـ ــوم امل ـ ـتـ ــوج ـ ـبـ ــة :رس ـ ـ ــم ال ـ ـفـ ــراغ
والداللة
م ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــة :يـ ـ ــوجـ ـ ــد ح ـ ـ ــق اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ملـصـلـحــة ك ــل م ــن ح ـســن ع ـلــي حـســن
وآمنة علي حسن بمعدل  1200سهم
ل ـكــل مـنـهـمــا ع ـلــى ه ــذا ال ـع ـقــار ،مـكــان
امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا ن ـه ــار الـخـمـيــس
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  2019/7/11ال ـس ــاع ــة
 11:00ظهرًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ
الـنـبـطـيــة ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع
ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي رقـ ـب ــة األس ـ ـهـ ــم فــي
العقار املوصوف اعاله ،فعلى الراغب
ب ــال ـش ــراء اي ـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح ف ــي قلم
الدائرة بموجب شيك مصرفي منظم
ألمـ ــر رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ الـنـبـطـيــة
واتخاذ محل اقامة له ضمن نطاقها
وإال عــد قـلـمـهــا مـقــامــا مـخـتــارًا لــه ما
ً
لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
على قيود الصحيفة العينية للعقار
املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
املوضوع :تبليغ مجهول محل اإلقامة
امل ـ ــرج ـ ــع :م ـح ـك ـم ــة بـ ـعـ ـب ــدا ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
رقم الصادر2019/369 :
في 2019/04/24
ورقة دعوة صادرة عن محكمة بعبدا
الشرعية الجعفرية ،موجهة الى ميرا
ع ـبــد امل ـج ـيــد ع ـلــي م ـســاعــده مـجـهــول
محل االقامة في الدعوى املقامة عليك
من عبدالله ابراهيم بزي بمادة اثبات
طالق اساس  153تعني موعد الجلسة
ف ـي ـهــا يـ ــوم  2019/06/27فـيـقـتـضــي
ح ـض ــورك او ارس ـ ــال م ــن ي ـن ــوب عنك
الــى قلم املحكمة قبل مــوعــد الجلسة
الس ـ ـ ـتـ ـ ــام نـ ـسـ ـخ ــة عـ ـ ــن اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار
ال ــدع ــوى وإال اع ـت ـبــرت مـبـلـغــا حسب
االصـ ـ ـ ــول ،وجـ ـ ــرت ب ـح ـقــك امل ـع ــام ــات
القانونية وكــل تبليغ لــك على لوحة
االعــانــات فــي املحكمة تبليغ الحكم
القطعي يكون صحيحًا.
الشيخ علي مصطفى حيدر

القاضي الشرعي الجعفري

امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي  2019/6/27ال ـس ــاع ــة
الــواحــدة مــن بـعــد الـظـهــر ام ــام رئيس
دائرة التنفيذ في محكمة البترون.
شروط البيع :على الراغب في الشراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة اي ــداع بــدل
الطرح بالليرة اللبنانية اما نقدًا في
صـنــدوق الخزينة او تقديم شيك او
كفالة مصرفيني بــاســم رئـيــس دائــرة
تـنـفـيــذ ال ـب ـتــرون وعـلـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقــامــة ضـمــن نـطــاق هــذه الــدائــرة وإال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه ان
يدفع رسم  %5داللة اضافة الى رسوم
التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2018/95:
املنفذ :يوسف منذر – وكيله املحامي
وليد زعيتر
املنفذ عليهم :مــاري منصور منذر –
ميشال الياس منذر – ريمون الدكتور
انطوان ابــي راشــد – زوهــراب ديكران
فارطان – ورثة نقوال مرشد.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :اس ـت ـن ــاب ــة دائـ ــرة
تنفيذ طرابلس رقــم  2018/39املنفذ
بـمــوجـبـهــا ح ـكــم ب ــإزال ــة ال ـش ـيــوع في
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /508/ب ـج ــدرف ــل بــرقــم
 2016/114تاريخ 2016/9/29
تاريخ الحكم2016/9/29 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ل ــدى ام ــان ــة الـسـجــل
العقاري2017/3/9 :
املـ ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــار :رقـ ـ ــم 508
منطقة بجدرفل.
محتوياته :ارض بعل هشير صخرية
ضمنها بعض اشجار حرجية.
مساحته/4177 :م2
ً
يـحــده :شـمــاال منطقة راشكيدا و509
جنوبًا509 :
غ ــرب ــا 509 :ش ــرق ــا 57 :وط ــري ــق ع ــام
منطقة راشكيدا
التخمني/62655/ :د.أ.
بدل الطرح/62655/ :د.أ.

وثيقة تبليغ
صادر عن محكمة االستئناف املدنية
في بيروت
الرئيس :نسيب ايليا
رقم االستئناف2006/440 :
ط ــال ــب ال ـت ـب ـل ـيــغ :ال ـس ـيــد ع ـبــد الـغـنــي
بيضون وكيله املحامي كريم غزاوي
املطلوب تبليغها :وفــاء محمد طالب
حمدان
االوراق امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ابـ ــاغ ـ ـهـ ــا :ط ـلــب
تصحيح خصومة ورود 2018/11/26
وموعد جلسة 2019/7/10
ف ـي ـق ـت ـضــي حـ ـض ــورك بـ ــالـ ــذات او مــن
يمثلك قانونًا بموجب سند مصدق

الس ـت ــام االوراق وإال ت ـس ــري املـهـلــة
ال ـقــانــون ـيــة بـحـقــك م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
واللصق سندًا للمادة  409أ.م.م.
رئيس القلم
مرسال شديد
اعالن بيع باملعاملة 2016/572
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـقــود ال ـس ـي ــارات في
بيروت
بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي جـ ــويـ ــل ع ـي ـســى
الخوري
تباع باملزاد العلني نهار الثالثاء في
 2019/6/11اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة 2:00
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر سـ ـي ــارة امل ـن ـف ــذ عـلـيـهـمــا
غ ـس ــان عـ ـ ــازار ال ـع ـلــم وب ــول ــن بــولــس
ال ـع ـل ــم مـ ــاركـ ــة ك ـي ــا ري ـ ــو  LSم ــودي ــل
 2013رقــم /258205/ب الخصوصية
ً
تـحـصـيــا لــديــن طــالــب الـتـنـفـيــذ بنك
ب ـي ـب ـل ــوس ش.م.ل .وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي
بـ ـ ــول نـ ـ ــون الـ ـب ــال ــغ  $/14490/ع ــدا
الـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ $/5248/
وامل ـط ــروح ــة ب ـس ـعــر  $/4000/او ما
يـعــادلـهــا بالعملة الــوطـنـيــة ويترتب
عليها ميكانيك منذ العام ./2016/
ف ـع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد الـ ــى م ـ ــرأب مـشـيـلــح
فــي ب ـيــروت جـســر الــواطــي مصحوبًا
بالثمن نـقـدًا او شـيــك مـصــرفــي و%5
رسم بلدي.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم

اعالن بيع باملعاملة 2016/212
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات في
بيروت
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي ج ـ ــوي ـ ــل ع ـي ـســى
الخوري
تباع باملزاد العلني نهار الثالثاء في
 2019/6/11اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة 2:00
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليه ربيع
فـنــدي عـبــد الـخــالــق مــاركــة مرسيدس
 C230مــوديــل  2005رقــم /544993/ب
ً
ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا ل ــدي ــن طــالــب
التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل .وكيله
املـحــامــي ب ــول ن ــون الـبــالــغ $/15523/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/5547/
واملـ ـط ــروح ــة ب ـس ـعــر  $/3800/او مــا
يـعــادلـهــا بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة ويـتــرتــب
عليها ميكانيك منذ العام ./2014/

الحاج محمد حسن زهرالدين
(والد اإلعالمية لينا زهرالدين)

تُق َبل ال ّتعازي بوفاته يوم الثالثاء يف  2019\05\28من الساعة الثالثة عرصاً ولغاية
السادسة مسا ًء يف مركز جمعية التخصص والتوجيه العلمي-الرملة البيضاء-بريوت.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
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أفقيا

كتاب لألديب اللبناني الــراحــل ميخائيل نعيمة ‒ منطقة في السعودية ‒ -2
ّ -1
ّ
البابلية ‒
للتمني ‒ من الحيوانات ‒ عاصمة آسيوية ‒  -3أشهر ملوك الدولة
إلــه وخالق ‒  -4منطقة إداري ــة خاصة تابعة لجمهورية الصني الشعبية بعد إن
كانت مستعمرة برتغالية تشتهر بالسياحة ‒ مقياس مساحة ‒  -5خالف صبي
‒ خصب ‒ وحدة ّ
القوة الكهربائية ‒  -6سقي النبات ‒ اإلسم األول ّ
لرسام إسباني
ّ
شهير راحــل إشتهر بفن التكعيب ‒  -7نهر في زائير من روافــد الكونغو ‒ قصة
للصحافي اللبناني الــراحــل ج ــورج ابــراهـيــم ال ـخــوري ‒  -8مــؤســس الجمهورية
التركية ‒  -9مدينة يابانية في محافظة نييغاتا ‒  -10فنانة لبنانية من أغانيها
« معقول الغرام «

عموديًا

شروط اللعبة

1

 -1اتابك – صباح –  -2ليبرفيل – جص –  -3اطلس – ميترا –  -4نسالم – ليون –  -5ليست
– و د ط –  -6زفس – امير –  -7اوقيانيا –  -8يغرس – نما –  -9يد – ور – ند –  -10املرافعة

عموديًا
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مشاهير 3169

حلول الشبكة السابقة

 -1اإلنهزامية –  -2تيطس – فو –  -3ابل السقي –  -4برسلي – يغفل –  -5كف – مسمار –
 -6يم – نسور –  -7صليل – اي – را –  -8تيومان –  -9اجرودي – منع –  -10حصان طروادة

حل الشبكة 3168

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.

 -1فنان لبناني راحــل من أغانيه « وال طير بيشبهك « ‒  -2نسبة الــى مواطنات
من بلد أوروبــي ‒  -3مأل القدح ‒ وكالة أنباء عربية ‒  -4عاصمة أفريقية ‒ من
أنبياء العهد القديم ‒  -5إحدى الواليات املتحدة األميركية ‒ يسوغ مبعثرة ‒ -6
متشابهان ‒ ّ
تهيأ للحملة في الحرب ‒ عائلة مخرج سينمائي هندي راحل ‒ -7
للنداء ‒ املنعطف في الطريق باللغة العامية ‒  -8مناص ‒ مغنية وممثلة مصرية
ّ
وتلهب ‒  -9عش الطائر ‒ األدهى في الخداع ‒  -10إحدى تالل روما أقام
‒ إضطرم
عليها الرومان هيكل جوبيتر ‒ والدة

أفقيا

غادر األجير
فتح الرحمن عبدالرؤوف العاقب
من الجنسية السودانية
مكان عمله في زفتا  -النبطية
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف عـ ـن ــه ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 70604061

نتائج اللوتو اللبناني
كلمات متقاطعة 3 1 6 9

1

◄ خرج ولم يعد ►

الصابِرين الّذي َن إذا َأصابَ ْتهم ُّمصيب ٌة قَالوا
َوبَ ّش ّ
ِ
إنّا لله وإنّا إلَيه را ِج ُعون
مبناسبة مرور ذكرى أسبوع عىل وفاة فقيدنا الغايل املرحوم

استراحة
2

ف ـع ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
باملوعد املـحــدد الــى مــرآب مشيلح في
بيروت جسر الواطي مصحوبًا بالثمن
نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم

إعداد
نعوم
مسعود
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11

ش ــاع ــر أم ـي ــرك ــي ( .)1963-1908ولـ ــد ف ــي م ـي ـت ـش ـغــان ألب ــوي ــن أملــان ـيــن
مهاجرين .حاز على عدد كبير من الجوائز والتقدير .من أعماله املعروفة
«أبي ورقصة الفالس»
 = 9+2+3+6+1سمك نهري ■  = 4+7+5+10حبل باألجنبية ■ = 8+11
ضمير منفصل

حل الشبكة الماضية :غاوتاما بوذا

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1721وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة42 - 41 - 37 - 33 - 23 - 9 :
الرقم اإلضافي8 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ 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 ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 57,853,620ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 4,450,273 :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:
 57,853,620ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,100 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52,594 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 134,088,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16,761 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1,956,042,005 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 166,416,906 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1721
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح58005 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 0 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8005 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.005 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.05 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 838
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة897 :
• يومية أربعة3532 :
• يومية خمسة47010 :

