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◄ إعالنات رسمية ►
وذل ـ ــك بـمـهـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
النشر.
رئيس القلم
جرجس ابو زيد
إعالن
تعلن بلدية راسمسقا على العموم انها
قــد وضـعــت ج ــداول التكليف االســاسـيــة
الـ ـع ــائ ــدة عـ ــن س ـن ــة االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق 2015
واالعوام السابقة قيد التحصيل.
تـســدد هــذه الــرســوم خــال مهلة شهرين
من تاريخ النشر واال تفرض غرامة قدرها
 %2عن كل شهر تأخير.
راسمسقا في 2015/9/17
رئيس بلدية راسمسقا
جرجس خازن القاري
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
تنفذ جانيت عبدالله باملعاملة 2013/36
بـ ــوجـ ــه زك ـ ــري ـ ــا وكـ ـ ــارمـ ـ ــن ش ـ ـ ــاال وع ـ ـ ــادل
بـ ـ ـش ـ ــارة خ ـل ـي ـف ــه ووداد الـ ـ ـي ـ ــاس س ـل ــوم
وغ ـس ــان ومـ ـ ــروان وج ـي ـهــان ج ــرج ــس ابــو
ج ــودة وج ـنــاة حليم نخله ومـنــى وولـيــد
ج ــوزي ــف ابـ ــو جـ ـ ــودة وأنـ ــريـ ــات صـلـيـبــي
معوض وسهام وكاترين اسعد أبو جودة
وامل ـحــامــي ع ـصــام اس ـعــد اب ــو ج ــودة قــرار
الغرفة االبتدائية التاسعة في جبل لبنان
ـ ـ املنت رقم  2011/447تاريخ 2011/11/10

والـ ــذي قـضــى ب ــإزال ــة ال ـش ـيــوع فــي الـعـقــار
رقـ ــم  /172ط ـبــرجــا م ـســاح ـتــه  2542م.م.
بدل تخمينه /1016800/د.أ .وطرحه بعد
التخفيض /667 . 123/د.أ .وهو بموجب
االفـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ق ـط ـعــة ارض مـشـجــرة
سنديان «مرج» وبالكشف تبني ان الواقع
مطابق لالفادة العقارية وانه يقع في حي
ض ـهــر ال ــذه ــب يـمـكــن ال ــوص ــول ال ـي ــه عبر
طريق كفرياسني ادما من خالل مفرق قرب
محطة البنزين وطبيعته حرجية صخرية
ومنحدرة يتضمن اشجار سنديان.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2013/1/19
وت ــاري ــخ تـسـجـلـيــه  2013/1/19يـجــري
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــع يـ ـ ـ ـ ــوم االرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ـي ــه
 2015/11/11الساعة  12ظهرًا فــي قاعة
محكمة ك ـس ــروان .لـلــراغــب بــال ـشــراء دفــع
بدل الطرح بموجب شيك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان
أو تقديم كفالة وافـيــة مــن احــد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه االط ــاع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقار
م ــوض ــوع املـ ــزايـ ــدة واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اقــامــة
ضمن نطاق الدائرة واال عقد قلمها مقامًا
مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن عن مزايدة عمومية
ان املديرية العامة ألمن الدولة ترغب في

إجراء مزايدة عمومية لبيع آليات ّ
منحاة
قديمة على اســاس السعر االعـلــى ،وذلــك
ّ
للمرة الثانية.
فعلى الراغبني باالشتراك في هذه املزايدة
العمومية الحضور الى قسم التلزيم في
املديرية العامة املذكورة ـ ـ محلة سبينس
ـ ـ لــاطــاع عـلــى دفـتــر ال ـشــروط الخاصة
وتقديم طلباتهم وذلك اعتبارًا من تاريخ
نشر هــذا االع ــان ولغاية الساعة 12.00
من تاريخ 2015/10/12
إن جلسة فض العروض تجري في مبنى
املديرية العامة الساعة  10.00من تاريخ
2015/10/13
اللواء جورج قرعة
املدير العام ألمن الدولة
التكليف 1755
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/93
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد اللبناني
ش.م.ل.
املنفذ عليهم :علي ملع ورفاقه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
 133560د.أ .واللواحق
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/2/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/5/7 :
تاريخ قــرار الحجز 2014/2/24 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري2014/3/7 :

تاريخ محضر وصف العقار2014/4/15 :
وتاريخ تسجيله2014/11/17 :
الـعـقــارات املــوصــوفــة :القسم /30 /1963
دي ــر ال ــزه ــران ــي ع ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سكنية
مؤلفة من مدخل وموزع و 6غرف ومطبخ
و 4ح ـمــامــات وش ــرف ــات وتـ ــراس تـقــع في
ط.5
مساحتها 240 :م2
التخمني 96000 :د.أ.
الطرح 57600 :د.أ.
القسم  14/2013النبطية التحتا عبارة
عــن شـقــة سكنية فــي ط 6مــن مـبـنــى يقع
على الشارع الرئيسي مقابل  KFCمؤلفة
من مدخل و 5غرف ومطبخ و 3حمامات
وم ــوزع و 7شــرفــات وهــي مـسـتــأجــرة من
عائلة سورية
مساحتها 230 :م2
التخمني 138000 :د.أ.
الطرح 82800 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها نهار الخميس
الــواقــع فيه  2015/11/12الساعة 11.30
ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
العقارات املوصوفة اعــاه ،فعلى الراغب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه

2100 sudoku

أفقيا

ّ
ّ
ّ
جنوبي األرجنتني
بالحب – أرخبيل في األطلسي
 -1دولة عربية – قل ماء الينبوع –  -2إعتراف
إحتلته بريطانيا منذ سنة  1833حــاولــت األرجنتني إستعادته فــي حــرب قصيرة عــام 1982
ففشلت –  -3ثرى – كتاب لجبران خليل جبران –  -4للتعريف – مدينة سورية –  -5مضغ لقمة
الطعام – املوت –  -6أزمنة قليلة – للنفي –  -7من يتولى إدارة عمل أو مشروع أو مؤسسة ويكون
ً
مسؤوال عن ُحسن تنفيذ األعمال – املؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبنان –  -8غذاء
يومي – وجع – إشتاق اليه –  -9إسم موصول – من مستلزمات البناء – فترات من الزمن أو
الوقت –  -10جزيرة في البحر األبيض املتوسط – إحدى الواليات املتحدة األميركية

عموديًا
 -1لقب شاعر هجاء عراقي من بني ّ
أمية عاصر شعراء عدة وهجاهم كبشار بن ّ برد وأبي
العتاهية وأب ــي ن ــواس كــان عظيم األن ــف قبيح املنظر ومـفــرط الـطــول –  -2للتمني – نوتة
موسيقية – تسمية تطلق على الحيوانات التي تستعمل في الحمل أو الركوب –  -3يم – من
أسماء الخمر –  -4صفار البيض – حيوان أليف – برق وتألأل –  -5سرب من الطيور – نقود
ّ
ّ
عذب وأصاب بأذى –
الحجة بملكية عقار أو بناء – -7
ودراهــم – سعل –  -6يتابع العمل –
عملة عربية –  -8عاصمة أوروبية – ّ
ُ
حك وأزال –  -9ما ينبت على الشفة العليا من شعر بلغة
العامة – يتبعك حتى يدركك –  -10من مؤلفات الفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران
باإلنكليزية

أفقيا

شروط اللعبة

مشاهير 2100

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1حمام زاجل –  -2اوالن باتور –  -3فزع – أنب – رس –  -4اذرح – شاي –  -5أهدم – زقاق –  -6الي
– أمون –  -7أناني – ّ
ّ
تسلم – نوم –  -9دل – يافع – فا –  -10املفرقعات
موال – -8

عموديًا

ّ
 -1حافظ األسد –  -2موز – هان – ال –  -3العاديات –  -4ما – ّ
ذم – نسيم –  -5زنار – ايالف – -6
ّ
عق – ّ -8
لت – شانون – ّ -9
وراق – اوفا –  -10مرسي – كلمات
ابن حزم – مفر –  -7جاب – قوم –

حل الشبكة 2099

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.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رئيس جمهورية جزائري أعطت رزانته ثمارها في إدارة أخطر أزمــة شهدتها
الجزائر في تاريخهاُ .ي ّ
عد أول رئيس جمهورية إنتخب بطريقة ديموقراطية
 = 11+9+10+2+1في الطليعة ■  = 6+5+4+3خالف يسار ■  = 8+7في القميص

حل الشبكة الماضية :ويليام هارلي

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليه علي محمد ملــع مــن دير
ً
الزهراني ومجهول محل االقامة ،وعمال
ب ــاح ـك ــام املـ ـ ــادة  409أ.م.م ،.تـنـبـئــك هــذه
ال ــدائ ــرة ان لــديـهــا بــاملـعــامـلــة التنفيذية
رقـ ـ ــم  2014/388واملـ ـتـ ـك ــون ــة بـ ــن بـنــك
االعتماد اللبناني وبينك ورفيقتك انذارًا
تـنـفـيــذيــا ب ـمــوضــوع ال ـق ــرار ال ـص ــادر عن
اللجنة القضائية الناظرة في الخالفات
ال ـنــاش ـئــة ع ــن تـطـبـيــق ق ــوان ــن االس ـك ــان
رقــم /1513ل.ق 2013/تــاريــخ 2014/6/3
واملـنـتـهــي الــى تسليم الـقـســم /1963/30
ديــر الــزهــرانــي الــى املنفذ تمهيدًا لبيعه
باملزاد العلني وذلك على مسؤوليتكم.
وع ـل ـيــه ت ــدع ــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
متابعة التنفيذ بعد انقضاء  20يومًا تلي
النشر مضافًا اليها مهلة االنذار.
رئيس القلم
حسن ايوب
تبليغ مجهول املقام
محكمة ايجارات بيروت برئاسة القاضي
فاطمة جوني تدعو جورج صبري حبيب
لـحـضــور جلسة  2015/11/14واسـتــام
اوراق ال ــدع ــوى  2015/640امل ـق ــام ــة من
شـ ــركـ ــة حـ ـس ــن ح ـ ـمـ ــاد وش ـ ــرك ـ ــاه مـمـثـلــة
بشخص السيدة غادة حماد وموضوعها
اس ـ ـقـ ــاط حـ ــق املـ ــدعـ ــى ع ـل ـي ــه بــال ـت ـمــديــد
القانوني باملأجور الكائن بالطابق االول
بالعقار  /396راس بيروت والزامه بدفع
البدالت /2945250/ل.ل.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم

استراحة
كلمات متقاطعة 2 1 0 0

االطـ ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية،
للعقارات املطروحة ودفع الثمن والرسوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ جويا
اساس2014/24 :
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك بـ ـي ــروت ش.م.ل/ .وك ـي ـل ـتــه
املحامية نضال الطفيلي
املنفذ عليه :خضر احمد عيساوي
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
$15536
تاريخ الحجز2013/7/6 :
تاريخ تسجيله2013/8/19 :
تاريخ محضر وصف العقار2014/3/24 :
تاريخ تسجيله2014/12/9 :
ال ـع ـقــار املـ ـط ــروح 600 :س ـهــم ف ــي ك ــل من
العقارات  526ـ ـ  527ـ ـ /530جويا
مساحة العقارات168 :م 2لكل طابق
حدوده من الغرب :طريق عام السوق عني
السفلى
من الشرق :عقار عائد الى زينب عكر
من الشمال :طريق العقار /525جويا
من الجنوب :طريق داخلي
وصـ ـف ــه :ب ـن ــاء م ــؤل ــف م ــن ث ــاث ــة طــوابــق
مبني على العقارات الثالثة مجتمعة مع
فسحة سماوية بمساحة 30م 2تقريبًا.
قيمة التخمني$35700 :
بدل الطرح$21420 :
تــاريــخ امل ــزاي ــدة وم ـكــان اجــرائـهــا الساعة
الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن ي ــوم الخميس
الواقع فيه  2015/10/8امام رئيس دائرة
تنفيذ جويا.
عـ ـل ــى راغ ـ ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــراء قـ ـب ــل ال ـ ــدخ ـ ــول فــي
املزايدة ان يقدم بدل الطرح نقدًا او بكفالة
مصرفية وافية او شيك مصرفي من احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة الم ــر ح ـضــرة رئـيــس
دائـ ــرة تنفيذ جــويــا وعـلـيــه ات ـخــاذ محل
القامته ضمن نطاق املحكمة واال اعتبر
ك ــل تـبـلـيــغ ل ــه ف ــي ق ـلــم املـحـكـمــة قــانــونـيــا
وع ـل ـيــه ع ـ ــاوة ع ـلــى ذلـ ــك رس ـم ــا ال ــدالل ــة
والفراغ.
رئيس القلم
ابراهيم حمود

