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إعالنات

العالم

موراليس يعلن فوزه:

إنا لله وإنا إليه راجعون
الفقيد الغالي املرحوم
الحاج فضل خليل أيوب
(وال ــدت ــه املــرحــومــة الـحــاجــة رؤوف ــة
مهدي)
زوجته :الحاجة هال محمد زبيب
أوالده :فادي ،علي ،وربيع أيوب
ب ـنــاتــه :ري ـمــا زوجـ ــة ال ـح ــاج محمد
الـسـبــع ،زي ـنــا أرم ـلــة امل ــرح ــوم كاظم
بركات ،مها وروال أيوب
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم الـجـمـعــة 25
ت ـشــريــن األول 2019م ف ــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي
(خلف املديرية العامة ألمن الدولة)
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ع ـص ـرًا حـتــى
السادسة (للرجال والنساء).
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء
اآلس ـ ـف ـ ــون :ح ــرك ــة أم ـ ـ ــل ،آل أي ـ ــوب،
مهدي ،زبيب ،السبع ،بركات وعموم
أهالي بلدة خرطوم

دعوات بالجملة إلى دورة ثانية
مع االنتهاء من فرز  %99من األصوات
في االنتخابات البوليفية ،أعلن إيفو
مــورال ـيــس ،رسـمـيــا ،ف ــوزه «الـصــريــح»
ف ــي الـ ـ ـ ــدورة األول ـ ــى ب ــوالي ــة رئــاس ـيــة
ٌ
جديدة .فــوز ال تــزال املعارضة وبعثة
مراقبة االنتخابات من «منظمة الدول
ّ
األميركية» متشككة إزاءه ،إذ تطالبان،
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـك ـن ـي ـســة ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة،
بالذهاب إلى دورة ثانية لتحديد اسم
الفائز.
وان ـت ـق ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـبــول ـي ـفــي الـبـعـثــة
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة مل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
لتشكيكها فــي شرعية ف ــوزه ،معتبرًا
أن مراقبي «منظمة الــدول األميركية»
ّ
ل ــط ـخ ــوا س ـم ـع ـتــه ،ب ـع ــدم ــا أثـ ـ ـ ــاروا مــا
وصفها بــ«شـكــوك خـطـيــرة» فــي شأن
االن ـت ـخــابــات .ش ـك ـ ٌ
ـوك أوص ــى مــراقـبــو
املـنـظـمــة إزاء هـ ــا بــإجــراء دورة ثانية،
َ
إثــر تـحـ ّـول النتيجة بــن ليلتي األحــد
واالثـ ـن ــن ملـصـلـحــة م ــورالـ ـي ــس ،وهــو
مـ ــا دف ـ ــع ب ــاملـ ـع ــارض ــة إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــول إن
االن ـت ـخ ــاب ــات شــاب ـهــا ت ــزوي ــر وف ـس ــاد.
ُ
وتشاطر الكنيسة الكاثوليكية املنظمة
هذا الرأي ،على اعتبار أن دورة ثانية
ّ
«هــي الـحــل الوحيد السلمي» ،وكذلك
األم ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى أق ـ ــرب مـنــافـســي
موراليس ،كــارلــوس ميسا ،الــذي دعا
مناصريه إلــى مــواصـلــة التظاهر في
الشارع رفضًا للنتيجة.
وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي فــي الـعــاصـمــة
البـ ــاز ي ــوم أمـ ــس ،ق ــال م ــورال ـي ــس« :ال
ّ
أريد أن أفكر في أن بعثة منظمة الدول
األميركية تشارك بالفعل في انقالب»،
مجددًا اتهام منافسه كارلوس ميسا
بـمـحــاولــة ســرقــة ان ـت ـصــاره .وأض ــاف:

ال ــرئ ــاس ـي ــة ب ــأع ـم ــال ش ـغ ــب وإض ـ ــراب
ّ
ع ــام دع ــت إل ـيــه امل ـع ــارض ــة ،وتـخــلـلـتــه
م ــواجـ ـه ــات بـ ــن مـ ـن ــاص ــري ال ــرئ ـي ــس
االش ـ ـت ـ ــراك ـ ــي وم ـ ـعـ ــارض ـ ـيـ ــه .وج ـ ــرت
م ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ،أول م ـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ــن
مـنــاصــري مــورالـيــس ومـعــارضـيــه في
مدينة سانتا كروز (شرق) ،العاصمة
االقـتـصــاديــة وأب ــرز مدينة فــي الـبــاد.
ومـ ـس ـ ً
ـاء ،وق ـع ــت ح ـ ــوادث ج ــدي ــدة في
الباز بني قوات األمن ومتظاهرين قرب
الـفـنــدق ال ــذي ي ــؤوي أع ـضــاء املحكمة
الـعـلـيــا االنـتـخــابـيــة .وف ــي مــؤشــر إلــى
االس ـت ـي ــاء م ــن عـمـلـيــة ف ــرز األص ـ ــوات،
أعلن نائب رئيس املحكمة االنتخابية
الـبــولـيـفـيــة الـعـلـيــا اسـتـقــالـتــهُ ،مـعـ ِّـبـرًا
ب ــذل ــك ع ــن اع ـت ــراض ــه ع ـلــى ن ـظ ــام فــرز
األصوات.
(األخبار)

رقــدت على رجــاء القيامة املأسوف
عليها املرحومة
سهام عبدالله تابت
شـقـيـقــا ال ـف ـق ـيــدة امل ـه ـن ــدس ري ــاض
عبدالله تابت وأوالده وعائالتهم
سالم عبدالله تابت وعائلته
وأنسباؤهم ينعونها إليكم
ُي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
الـســاعــة الــرابـعــة والـنـصــف مــن بعد
ظ ـهــر يـ ــوم غ ــد ال ـس ـبــت  26تـشــريــن
األول فـ ــي ك ــات ــدرائـ ـي ــة م ـ ــار زخ ـيــا
العجائبي  ،عجلتون.
ُ
تـق ـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
فــي صــالــون كــاتــدرائـيــة مــار زخـيــا ،
عجلتون
وي ــوم ــي األح ـ ــد واإلثـ ـن ــن  27و 28
الجاري في منزل شقيقها املهندس
رياض تابت الكائن في شارع أوتيل
ّ
مونتتي بيلو ،عجلتون.

ّرحب موراليس بفكرة أن تقوم بعثة مراقبة االنتخابات بعملية تدقيق في الفرز النهائي (أ ف ب)

استراحة
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كلمات متقاطعة 3 2 9 0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

1

1

3

2

9

9

3

8
6

4
5

8

4

5

6

3

2

4

6

انتقد الرئيس
البوليفي البعثة
ّ
اإلقليمية لمراقبة
االنتخابات ّ لتشكيكها
في شرعية فوزه
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أفقيا

«ه ـنــاك ان ـقــاب فــي الــداخــل وال ـخــارج.
ي ـن ـب ـغــي لـلـمـنـظـمــة أن ت ـق ـ ّـي ــم عـمـلـهــا،
وكــذلــك البعثة الـتــي أرسـلـتـهــا» .لكنه
ّ
رح ـ ـ ــب ،ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ب ـف ـك ــرة أن ت ـقــوم
امل ـن ـظ ـمــة ب ـع ـم ـل ـيــة ت ــدق ـي ــق ف ــي ال ـف ــرز
ال ـن ـه ــائ ــي ،رافـ ـض ــا ،ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه،
اشـتــراطـهــا أن تـكــون نتائجها ملزمة
قانونًا.
وبعد فــرز  %98.54من األص ــوات ،إثر
االنتخابات التي جرت األحد املاضي،
ن ــال م ــورال ـي ــس  ،%46.85ف ــي مـقــابــل
 %36.68ألقرب منافس له هو كارلوس
َّ
وتقدم الرئيس اليساري بفارق
ميسا.
عـ ـش ــر ن ـ ـقـ ــاط ح ــاسـ ـم ــة ع ـ ــن م ـنــاف ـســه
الرئيسي ،ما يعني فــوزًا صريحًا من
دون االضطرار إلى إجراء دورة ثانية.
وق ــال« :فــزنــا مــن الـ ــدورة األولـ ــى ،هــذه
أنباء ســارة»ّ .لكنه أكد في وقت الحق
ّ
املحدد بعشر
أنه «إذا لم نحقق الفارق
نقاط (عن املرشح التالي) ،فسنحترم
النتيجة» ،مضيفًا إنــه «إذا كــان يجب
ال ــذه ــاب إلـ ــى دورة ث ــان ـي ــة ،فسنفعل
ذلك».
ّ
وتسبب فــوز موراليس باالنتخابات

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

بوليفيا

 -1ممثل أميركي مشهور –  -2أحد رؤســاء الواليات املتحدة األميركية – خرج مع
ّ
ليودعه ويبلغه منزله –  -3بحر – طائرات إنتحارية يابانية خالل الحرب
الشخص
ْ
العاملية الثانية –  -4أهم مدن الكوت دازور في فرنسا – عصر – يجري في العروق
–  -5إحــدى القارات – أسر النساء في الحروب – ّ -6
مقر داالي الما رئيس التيبت
الديني – وشــى – إلــه وخــالــق –  -7للتعريف – إســم مــوصــول – غير ناعم الطحن
من الحبوب –  -8أبعد العمل ومنعه – مدينة في مصر بمحافظة كفر الشيخ – -9
البهلوان في السيرك – إحسان –  -10جنس ّ
حيات خبيث جـدًا – مدينة إسبانية
واملركز الصناعي األول في البالد

عموديًا
ُ
 -1األعـمــال اليدوية باألجنبية –  -2عاصمة أوروبـيــة – من الحبوب تستعمل في
الـقـهــوة –  -3مــن الـطـيــور – بـشــر – ت ــاه فــي الـطــريــق –  -4ص ـ ّـب ال ــدم وأراقـ ــه – إســم
لصاروخ حربي روسي الصنع – عكسها أغلظ أوتــار العود –  -5مدينة بريطانية
– شريان أساسي في القلب – ّ -6
كل
يكمالن
العمل حتى نهايته – ينثر املــاء في ّ
ّ
إتـجــاه –  -7عملة آسـيــويــة – صفة رجــل ق ــوي أو صــوت شــديــد كــالــرعــد –  -8يظن
بالشخص – جرذ باألجنبية –  -9قائد وسياسي صومالي ورئيس جمهورية راحل
ّ
مفكر وأكاديمي وكاتب سياسي وأديب فلسطيني يشغل حاليًا
– من الحبوب – -10
منصب مدير عام املركز العربي لألبحاث والدراسات السياسية

شروط اللعبة

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

أفقيا
ّ
ميل –  -3غيل – ليما –  -4اي – بو – مندو –  -5فند – نهرو
–
ناكسوس
-2
–
طابا
–
سقراط
-1
ّ
–  -6فم – ناساو –  -7رز – جريح – بغ –  -8قلوب – بدو –  -9نفج – عبس –  -10فيصل الثاني
عموديًا
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مشاهير 3290

حلول الشبكة السابقة

 -1سنغافورة –  -2قايني – ني –  -3ركل – دف – قفص –  -4اس – مجلجل –  -5طولون – رو
–  -6سي – هنيبعل –  -7ممراح – بث –  -8امانوس – أسب –  -9بي – أبد –  -10األوروغواي

حل الشبكة 3289

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

العربي ( .)1855-1817قضى سنوات عدة
تاجر بيروتي ورائــد املسرح ّ
فــي إيـطــالـيــا حـيــث إكـتـشــف ال ـفــن املـســرحــي الـجــديــد وشـغــف ب ــه .جابه
إعتراضات كثيرة
 = 3+2+4+5+6أضواء ■  = 1+7+10وجع ■  = 11+9+8حفر الخاتم

حل الشبكة الماضية :دوروثي باركر

بسم الله الرحمن الرحيم
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنتقل إلى رحمته تعالى املرحوم:
الحاج حبيب علي جابر
(أبو جمال)
زوج ـ ـتـ ــه :الـ ـح ــاج ــة الـ ـسـ ـي ــدة ج ـمــال
صبحي بدر الدين.
أوالده :األستاذ جمال ،سمر(زوجة
األسـتــاذ حسان جــابــر) ،أمــل (زوجــة
الدكتور زكي جمعة).
أش ـ ـقـ ــاؤه امل ــرح ــوم ــون :الـ ـح ــاج أب ــو
ممدوح ،الحاج أبو علي ،الحاج أبو
تحسني ،الـحــاج أبــو كـمــال والـحــاج
أبو جهاد والحاجة أم حبيب.
ُ
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم الـجـمـعــة في
منزله الكائن فــي النبطية ( -منزل
السيد صبحي بدر الدين).
وفي بيروت غدًا السبت الواقع فيه
 26ال ـ ـجـ ــاري ،ف ــي م ــرك ــز الـجـمـعـيــة
ال ـخ ـي ــري ــة ل ـل ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه
ال ـع ـل ـم ــي -ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء -ق ــرب
م ــدي ــري ــة أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،م ــن ال ـســاعــة
الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة
ً
مساء.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
اآلسفون :آل جابر ،آل بدر الدين وآل
صادق.
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إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجـ ـ ــراء اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض لـ ـش ــراء قطع
غيار لزوم خاليا تشغيل الحراقات على
م ـج ـمــوعــات ال ـ ـ  BBCف ــي مـعـمــل الـجـيــة
الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2019/11/15
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في 2019/10/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1733
تصحيح اعالن
للتفضل بتصحيح الخطأ املادي الوارد
ف ــي إعـ ــان الـبـيــع بــاملـعــامـلــة التنفيذية
ال ـ ــرق ـ ــم  2015/579والـ ـ ـ ـ ــذي نـ ـش ــر فــي
جريدتكم بتاريخ  2019/10/11لناحية
الـســاعــة امل ـح ــددة لجلسة الـبـيــع بــاملــزاد
العلني لجلسة  2019/11/15والصحيح
هو الساعة الحادية عشر من قبل الظهر
ً
بدال من الساعة العاشرة صباحًا.
للتفضل باالطالع وبإجراء املقتضى
عن رئيس القلم
زياد داغر
مأمور التنفيذ
سيمون فارس
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــب م ـ ـح ـ ـضـ ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة غ ـي ــر
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ت ـ ــاري ـ ــخ  2019/10/1ت ـق ــرر
بـتــاريــخ  2019/10/15حــل شــركــة ديــت
كونسلتينغ (اوف شور) ش.م.ل .رئيس
مـجـلــس ادارتـ ـه ــا مــديــرهــا حـســن خليل
هـ ــاشـ ــم وش ـ ـطـ ــب قـ ـي ــده ــا م ـ ــن ال ـس ـج ــل
التجاري حيث هي مسجلة تحت الرقم
 1808449ورق ـ ــم تـسـجـيـلـهــا ف ــي وزارة
املالية .3146348
فعلى كــل ذي مصلحة تقديم اعتراضه
ومالحظاته خــال مهلة عشرة أيــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف مارلني دميان
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ح ـســن ع ـلــي حـمـيــه ملـ ــورث مــوكـلــه
مصطفى قاسم طالب شداد سند تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقار  1506طاريا
وطلب بصفته احــد الــورثــة ملــورثــه علي
ح ـمــزة حـمـيــه س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
بالعقار  846طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ط ـن ــوس ي ــوس ــف ال ـف ـخ ــري مل ــورث
موكله محمود محمد زعيتر واملعروف
أيـ ـض ــا م ـح ـم ــود م ـح ـمــد ح ـس ــن زع ـي ـتــر
سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك بـ ـ ــدل ض ــائ ــع بـحـصـتــه
بالعقارين  3 ،1033الكنيسة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ادريـ ـ ــس خ ــال ــد ع ـجــم ملــوك ـلــه علي
حسني الطفيلي سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  505دورس.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم

أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب زين العابدين حسن طليس ملورثه
ح ـس ــن ع ـل ــي ح ـس ــن ع ـل ــي ط ـل ـيــس سـنــد
تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع بــال ـع ـقــار  167عني
البنية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ـبــت نــاي ـفــه ح ـســن ع ـلــي املـسـلـمــانــي
ل ـن ـف ـس ـه ــا س ـ ـنـ ــد تـ ـمـ ـلـ ـي ــك بـ ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
بحصتها بالعقار  2090الفاكهة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلـبــت مـ ــروى اح ـمــد ال ـج ـمــال ملوكليها
فـ ــادي م ـه ــدي قــان ـصــوه وكــات ـيــا مـهــدي
ق ــان ـص ــوه سـ ـن ــدات ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ضــائــع
بحصتيهما بــال ـع ـقــارات ،4643 ،4648
 3559بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ـب ــت م ـ ـهـ ــاة ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ط ـ ــه بـصـفـتـهــا
امل ـش ـتــريــة سـ ـن ــدات تـمـلـيــك بـ ــدل ضــائــع
بحصة البائع محمد عبد الفضيل طه
 2997 ،2992 ،94الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2018/2493
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـيـ ــروت رق ــم
2017/2147
(الرئيس يوسف الحكيم)
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـنــك ل ـب ـنــان والـخـلـيــج
ش.م.ل .وكيله املحامي زياد غطاس
املنفذ عليه :محمد ربيع عــاشــور مبلغ
بالطرق االستثنائية
السند التنفيذي :سندات دين املبلغ هو
/3282200/د.أ .عدا اللواحق
تاريخ قرار الحجز - 2017/9/28 :تاريخ
تسجيله2017/10/4 :
امل ـطــروح للبيع 2400 :سهم مــن العقار
 4350القسم  A 6الشياح:
م ــدخ ــل وص ــال ــون وط ـع ــام واربـ ـ ــع غــرف
ومطبخ وغــرفــة خــادمــة وارب ــع حمامات
وممر وشــرفــات ولــه  3مواقف رقــم - 6A
حق مختلف خاضع لنظام ادارة العقار -
يشترك بملكية القسمني  1و A 3وكل ما
ورد عليهما  -زيــادة تأمني زيد التأمني
أعاله مبلغ  $/500000/بحيث اصبحت
قيمة التأمني اعــاه /3.100.000/ث ــاث ــة
ماليني ومــائــة الــف دوالر اميركي بــذات
شــروط ومندرجات التأمني االساسي -
زيد التأمني  $/900000/اصبحت قيمة
التأمني  - $/400000/حق وفائدة حسب
شروط العقد  -يمتنع املدين عن ترتيب
اي حق عيني الدائن بنك لبنان والخليج
ش.م.ل  -املـ ــديـ ــن م ـح ـم ــد ربـ ـي ــع عـفـيــف
ع ــاش ــور ال ـع ـق ــارات امل ــؤم ـن ــة املـصـيـطـبــة
/3304قسم  13بلوك .A
مساحته/201 :م 2تقريبًا
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/442200/ :د.أ - .الـ ـط ــرح
./265320/
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الجمعة
الواقع في  2019/11/15الساعة العاشرة
صباحًا أمــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة إي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة

أو مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايــام من قــرار االحــالــة ايــداع باقي الثمن
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة اعـ ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة ب ــزي ــادة
ب ــال ـع ـش ــر ع ـل ــى م ـس ــؤول ـي ـت ــه ك ـم ــا عـلـيــه
وخ ــال عشرين يــومــا تلي االحــالــة دفع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت فاطمة عبد الرحيم صفا ملورثها
عبد الرحيم علي صفا شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  110زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب اب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه ف ـحــص ملــوكـلــه
فضل علي وهبي الــذي هو نفسه فضل
ع ـلــي وه ـب ــي ع ـلــي وه ـب ــي اس ـت ـن ــادًا الــى
اف ـ ــادة مـخـتــار ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  681حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـبــت ل ـي ـنــا صـ ـب ــري ص ـع ــب ملــوكـلـتـهــا
س ـم ـيــه ص ـب ــري ص ـعــب سـ ـن ــدات تمليك
بدل ضائع للعقارات - 3730 - 366 - 365
 3732 - 3731انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ط ـلــب زه ـي ــر اب ــراه ـي ــم ش ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ض ــائ ــع لـحـصـتــه ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم 1488
كفرحتى.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـبــت فــاط ـمــه اب ــراه ـي ــم ع ـب ــاس وال ـتــي
ورد اسمها على عقد البيع والصحيفة
ال ـع ـق ــاري ــة فــاط ـمــة ع ـبــد ال ـك ــري ــم زواوي
ش ـه ــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 2792
ديرالزهراني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب يحي محمد باقر كوثراني بوكالته
ع ــن ع ـبــد امل ـن ـعــم س ــام ــي شـعـيــب ملــورثــه
سامي عبد املنعم شعيب وبوكالته عن
جمال جواد حب الله ملورثته ناديا عبد
املنعم شعيب شهادتي قيد بدل ضائع
للعقار  1562الشرقية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت آمال حسن مرعي شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  532صير الغربية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي م ـح ـم ــود ح ـس ــن ح ــال

بــوكــال ـتــه ع ــن مــات ـي ـلــدا مـصـطـفــى حــرب
بصفتها مشترية من خليل علي ظاهر
وعـبــد الـحـســن محمد ســامــه شهادتي
قيد بدل ضائع للعقار  3691كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلبت خديجه كامل حميد شهادة قيد
بــدل ضــائــع لحصتها فــي الـعـقــار 1245
الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طـلــب ف ــؤاد ابــراه ـيــم غـشــام ش ـهــادة قيد
ب ــدل ضــائــع لـحـصـتــه ف ــي ال ـع ـقــار 3522
حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور
القاضي ستيفاني الراسي
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/59
طالب التنفيذ :مروان ووليد أبو نصار
املنفذ عليه :حسان محمد راجح
امل ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ــوع :س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدات دي ـ ـ ـ ـ ــن ب ـق ـي ـم ــة
/91.937.055/د.أ .عدا اللواحق
تاريخ تبلغ االنذار2015/7/14 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2017/1/11
تاريخ تسجيله2017/5/3 :
العقار املطروح للبيع :حصة املنفذ عليه
من العقار رقم  /608/الناعمة والبالغة
 /1645/س ـهــم ،ع ـبــارة عــن قـطـعــة ارض
عليها ب ـنــاء مــؤلــف مــن طــابـقــن ارضــي
ع ـب ــارة ع ــن ث ــاث ش ـق ــق ،ش ـقــة جـنــوبـيــة
عبارة عن غرفتني ومطبخ وممر وموزع
وحـمــام وشــرفــة ،وشـقــة شمالية غربية
م ــؤل ـف ــة م ــن غ ــرف ـت ــن وم ـط ـب ــخ وحـ ـم ــام،
وشقة شمالية شرقية مؤلفة من غرفتني
ومـطـبــخ وح ـمــام ،وحــالــة الـسـقــف وســط
بحاجة الى صيانة.
طابق اول :له مدخل جانبي ودرج عدد
 /2/وهو عبارة عن شقة سكنية مؤلفة
مــن ثــاث غــرف نــوم وصــالــون وجلوس
ومطبخ وحـمــام عــدد  2وممر وشرفات
والعقار يقع في حي سكني وشعبي.
مساحته/925 :م2
ً
حـ ـ ــدوده :شـ ـم ــاال :أمـ ــاك عــامــة – شــرقــا:
العقار رقــم  - /606/جنوبًا :العقار رقم
 - /607/غــربــا :الـعـقــارات رقــم – 1648/
./1558
قيمة التخمني/266.627/ :د.أ.
بدل الطرح/159.976/ :د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار االربـعــاء
الواقع في  2019/11/6الساعة الحادية
عشرة من قبل الظهر امــام رئيس دائرة
تنفيذ الدامور.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئيس دائــرة تنفيذ الــدامــور او مصرف
مقبول قيمة الطرح املقدر وعليه اتخاذ
محل اقامة مختارًا له ضمن نطاق هذه
الــدائــرة اذا لم يكن له مقام فيها وعليه
خــال ثالثة ايــام التي تلي االحــالــة دفع
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
يمامة حجار

