األربعاء  22تشرين الثاني  2017العدد 3331

إعالنات

الـخـمـســة ق ــرب مـجـمــع ال ـص ــادق تـصــل إلـيــه
عن طريق معمل غندور نــزوال املسافة 500
م وه ــذه الـشـقــة مــن ضـمــن بـنــايــة مــؤلـفــة من
طــابــق اع ـمــده وخـمـســة طــوابــق عـلــويــة وكــل
طابق مؤلف من شقتني ويتألف القسم من
مدخل وصالون وطعام وثالث غرف ومطبخ
وحمامني اما الشرفات فقد ضمت الى غرف
الشقة باستثناء واحده مطله على الصالون
ارضه بالط رخام جدرانه طرش عادي بابه
الــرئـيـســي خـشــب االب ـ ــواب الــداخ ـل ـيــة خشب
مزجج ارض الحمامات سيراميك والحيطان
بورسالن كذلك املطبخ واملجلى غرانيت فيه
خزائن صغيره البياض ايطالي حاله الشقة
جيده وال مواقف للسيارات ولها مصعد –-
عمر البناء حوالي عشرين سنة.
ح ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار :يـ ـح ــده غ ــرب ــا ام ـ ــاك عــامــة
والـعـقــار /2077ش ــرق ــا ام ــاك عــامــة والـعـقــار
/2076شـمــاال امــاك عامه /جنوبا العقاران
 2076و2077
مساحته 112 :م
بدل الطرح 60480 :د.أ .ستون الف واربعماية
وثـ ـم ــان ــون دوالر او مـ ــا ي ـ ـعـ ــادل بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية
موعد ومكان املــزايــدة نهار االربـعــاء الواقع
فيه  2017/12/20الساعة الثانية عشره في
قاعة محكمة عاليه
ش ــروط الـبـيــع :على الــراغــب بــالـشــراء اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ض ـمــن ن ـط ــاق دائ ـ ــرة تنفيذ
عاليه وعليه تأمني بــدل قيمة الطرح املقرر
بموجب شيك مصرفي باسم رئيس دائــرة
تنفيذ عــالـيــه واالط ــاع عـلــى بـيــان املساحة
واالفـ ــاده الـعـقــاريــة ومـعــايـنــه الـعـقــار وعليه
خالل ثالثة ايام التالية لالحاله ايداع كامل
ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة حكما

بزيادة العشر على عهده املزايد الذي يضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
عشرين يــومــا تسديد الثمن ورس ــم الــداللــه
 %5ورسم التسجيل.
مأمور تنفيذ عاليه
حسام ابو الحسن
إعالن
صادر عن محكمة القاضي املنفرد املدني في
بيروت فاطمة ماجد
بتاريخ  2017/1/23تقدمت ساميا الياس
ح ــداد بــاس ـتــدعــاء تـسـجــل ب ــال ــرق ــم2017/40
تطلب اعــان وفــاة آمــال جــورج صقر سجل
املصيطبة  14وتوزيع تركتها على ورثتها
مـ ـيـ ـش ــال وف ـي ـل ـي ــب س ـع ـي ــد صـ ـق ــر وس ــام ـي ــا
وميالني الياس حداد.
ملــن لــديــه اع ـتــراض او ايــة مــاحـظــات التقدم
بها من قلم املحكمة خالل مهلة خمسة عشر
يوما من تاريخ النشر
رئيسة القلم
مرفت مصطفى األشرم
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
رقم املعاملة2016/81 :
املنفذ :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحامي أحمد وهبه
املنفذ عليهما حسني حسني سليم
محمد علي سليم /بوداي
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقـيـمــة الــديــن:ع ـقــد كتاب
ع ـ ــام وعـ ـق ــد ف ـت ــح حـ ـس ــاب م ــوث ـق ــن ب ـتــأمــن
عقاري بمبلغ /32432978/ليرة لبنانية عدا
الفوائد وامللحقات

الحاجز :جمال ترست بنك ش.م.ل.
امل ـح ـجــوز عـلـيــه :حـســن حـســن سـلـيــم عــدد
األسـ ـه ــم امل ـح ـج ــوز ع ـل ـي ـهــا  /2400/يــومــي
 /3300/تاريخ  2016/9/17محضر وصف
الـعـقــار ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعلبك رقــم
اساس  2016/81بملف /1256/
الحاجز :جمال ترست بنك ش.م.ل.
املحجوز عليه :محمد علي سليم
التخمني بالليرة اللبنانية/21900000/ :
بدل الطرح بالليرة اللبنانية بعد التخفيض
للمرة الثانية/11484360/ :
ث ــان ـي ــا /2400/:سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /1257/
بـ ــوداي – أم ـيــري مـحـلــة م ــراح سـلـيــم جــورة
الصبحية .الـعـقــار ارض بـعــل ت ــزرع حبوب
ويقع في سفح الجبل املطل على بلدة بوداي
ويبعد اكثر من ثالثة كيلومترات عن البلدة،
وي ـن ـح ــدر ان ـ ـحـ ــدارا ش ــدي ــدا م ــن الـ ـغ ــرب الــى
الشرق.
ارضه صخرية وال يوجد ضمنه اية انشاءات
او آبار ارتوازية انما يوجد اشجار حرجية
كثيفة وليس له طريق وللوصول اليه سيرا
على االقدام.
مساحته /1646/ :متر مربع
حــدوده :يحده من الغرب والشرق والشمال
والجنوب العقار رقم /1522/
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :نـفــس ال ـتــأمــن والـتـعـهــد
والحجز التنفيذي ومحضر وصــف العقار
بالعقار رقم  /1256/بوداي اعاله
التخمني بالليرة اللبنانية/16460000/ :
بدل الطرح بالليرة اللبنانية بعد التخفيض
للمرة الثانية/8631624/ :
مـ ـجـ ـم ــوع ال ـت ـخ ـم ــن ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة:
/38360000/
مجموع بــدل الطرح بالليرة اللبنانية بعد

تاريخ التنفيذ2016/3/3 :
تاريخ تبليغ االن ــذار والحجز2016/3/26 :
و 2016/4/23و2016/9/10
تاريخ قرار الحجز2016/4/13 :
تاريخ تسجيله2016/4/20 :
تاريخ محضر وصف العقار 2016/5/20
تاريخ تسجيله2016/9/17 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
أوال /2400/:س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /1256/
ب ـ ــوداي –امـ ـي ــري م ــوق ــع مـحـلــة مـ ــراح سليم
شعب البئر .العقار أرض بعل تــزرع حبوب
ويقع في سفح الجبل املطل على بلدة بوداي
ويبعد اكثر من ثالثة كيلومترات عن البلدة
وي ـن ـح ــدر ان ـ ـحـ ــدارا ش ــديـ ـدًا م ــن الـ ـغ ــرب الــى
ال ـشــرق ارض ــه صـخــريــة وال يــوجــد عليه اي
انشاءات او آبار انما يوجد اشجار حرجية
كثيفة وللوصول اليه سيرا على االقدام.
مساحته /2190/ :متر مربع
حـ ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ال ـع ـقــار رق ــم /1522/
وشرقا العقار رقم  /1522/وشماال وجنوبا
العقار رقم ./1522/
الحقوق العينية :حق سطحي على االشجار
الحرجية يومي  /3934/تاريخ 2014/11/24
تأمني عقاري درجــة اولــى على كامل العقار
مع حق التحويل بدون مزاحم.
الدائن :جمال ترست بنك ش.م.ل.
املــديــن حـســن حـســن سـلـيــم  /2400/سهم
قيمة التأمني/36000000/ليرة لبنانية
ت ـع ـهــد امل ــدي ــن ب ـع ــدم ال ـب ـي ــع او ال ـت ــأم ــن او
التأجير او ترتيب اي حق عيني اال بموافقة
الفريق الدائن
يــومــي  /1521/ت ــاري ــخ  2016/4/20حجز
تنفيذي رقم  2016/81صادر عن دائرة تنفيذ
بعلبك مكان حفظ امللف بوداي /1256/

استراحة
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شقة للبيع -
بناء جديد 135م2
املزرعة  -خلف جامع
عبد النارص  -طابق أول
لإلستعالم70/738618 :

3

أفقيا

 -1عاصمة أفريقية – حيوان قطبي –  -2عاصمة غويانا على األطلسي –  -3من ّ
أهم
األنهار في لبنان –  -4عمر – إشتياق ْ
وميل – إقترب منه –  -5يحفر البئر – أعطى
بيده –  -6عاصمة إقليم النمسا العليا وهي ثالث أكبر مدينة نمساوية – عكسها
مــن أس ـمــاء األف ـعــال بمعنى أس ــرع –  -7ح ـيــوان بـحــري ضـخــم – مــديـنــة ومقاطعة
إيطالية وهي ميناء على بحر األدرياتيكي –  -8سفرة أو رحلة بطائرة مستأجرة
ّ
الجص –  -10أحد روافد
– نوع من الطيور البرمائية –  -9حرف تحقيق – نوع من
األردن يجري في سهل بيسان

عموديًا
 -1زيادة بعض العالمات الضرورية لتأمني نجاح طالب في اإلمتحانات الرسمية –
 -2حرف نصب – أنت باألجنبية – وعاء الخمر –  -3اضطراب من الحياء – يسحب
بقوة الغرض من يد اآلخر –  -4وكالة أنباء عاملية – راتب شهري –  -5مدينة سورية
على ساحل البحر األبيض املتوسط – رائحة الزهر –  -6موقد النار – أكبر مصرف
لبناني شهر إفالسه في ظروف بقيت غامضة خالل القرن املاضي –  -7ظهر الطائرة
ّ
مصرفي فرنسي راحــل خدم العهد امللكي –  -8إحــدى الواليات األميركية
– عائلة
املتحدة – سهل ونهر إيطالي –  -9نوتة موسيقية – عاصفة بحرية – صاح التيس
–  -10مفكرة وكاتبة مصرية راحلة أول إمرأة تحاضر باألزهر الشريف

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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◄ خرج ولم يعد ►

مشاهير 2734

حلول الشبكة السابقة

1

 -1دم – البحصاص –  -2اسبرانس – رخ –  -3وا – نسج – مصر –  -4وفا – اودي –  -5دروب –
ليديا –  -6رنا – كارل –  -7لفت – سج – نشر –  -8نريد – رف – فو –  -9بنغازي –  -10القرداحة

عموديًا

ّ
 -1داوود النبي –  -2مسافر – فرن –  -3اورتيغا –  -4أرن – بن – دال –  -5السا – اس – زق –
ّ
 -6بنجول – جرير –  -7حس – ديك –  -8ميدان – ما –  -9أرص – يرشف –  -10صخرة الروشة

حل الشبكة 2733

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
تــدعــو دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك املـنـفــذ عليهما
م ـح ـم ــد م ـص ـط ـف ــى رسـ ـت ــم ون ـج ـي ـب ــة شـهــا
امل ـج ـه ــول ــن م ـح ــل االقـ ــامـ ــة ل ـل ـح ـض ــور ال ــى
قلم الــدائــرة او ارس ــال وكـيــل قانوني لتبلغ
االنـ ــذار وط ـلــب الـتـنـفـيــذ والـحـكــم ومــرفـقــاتــه
وذل ــك باملعاملة التنفيذية رقــم 2017/260
ال ـتــي يـنـفــذهــا ه ــزار خ ـطــار االح ـم ــر بــوكــالــة
امل ـحــامــي مـنـيــب ح ـي ــدر واملـتـضـمـنــة الـحـكــم
الـصــادر عــن محكمة الــدرجــة االول ــى املدنية
ف ــي بـعـلـبــك ال ـن ــاظ ــرة بــال ـق ـضــايــا ال ـع ـقــاريــة
رق ــم اس ــاس  2016/330ق ــرار رق ــم 2016/43
ت ــاري ــخ  2016/7/19وال ـ ـ ـ ــزام امل ـن ـف ــذ عـلـيــه
محمد مصطفى رستم بإزالة البناء املتعدي
واملشيد على العقار رقــم  /2126دورس في
مهلة اقصاها شهرين من تاريخ تبلغه هذا
الحكم تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها
ماية الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
لــذلــك ف ــإن ه ــذه ال ــدائ ــرة ت ـنــذرك ـمــا بــوجــوب
ح ـضــورك ـمــا او م ــن ي ـن ــوب عـنـكـمــا قــانــونــا
لتبلغ االنذار ومرفقاته علما ان التبليغ يتم
قــانــونــا بــانـقـضــاء عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ
ن ـش ــر ه ـ ــذا االعـ ـ ــان ويـ ـص ــار ب ـع ــد ان ـق ـضــاء
املهلة ومهلة االنذار البالغة خمسة ايام الى
متابعة التنفيذ اصوال .وإذا لم تتخذا محل
اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة فيتم ابالغكم
جميع االوراق في قلم الــدائــرة عمال باملواد
 402و 837و 449اصول محاكمات مدنية.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس شبشول

◄ مبوب ►
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التخفيض للمرة الثانية/20115984/ :ل.ل.
موعد جلسة املــزايــدة ومكان اجرائها نهار
الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه  2017/12/19الساعة
ال ــواح ــدة ظ ـهــرا امـ ــام ح ـضــرة رئ ـيــس دائ ــرة
التنفيذ في قصر عدل بعلبك
شروط البيع :النفقات املتوجب دفعها عالوة
عـلــى الـثـمــن ط ــواب ــع االح ــال ــة ورس ــم الــداللــة
للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب ال ـشــراء الحضور
باملوعد املعني وان يودع باسم رئيس دائرة
التنفيذ قبل املباشرة باملزايدة لدى صندوق
الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مبلغا
موازيا لبدل الطرح او تقديم كفالة مصرفية
ت ـض ـمــن هـ ــذا امل ـب ـلــغ ل ـت ـخــولــه هـ ــذه ال ــدائ ــرة
الــدخــول بــاملــزايــدة ،وعـلـيــه ان يـخـتــار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مقاما مختارا له وعليه خــال ثالثة
اي ــام مــن ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع الثمن
تحت طائلة اعتباره ناكال واع ــادة املــزايــدة
عـلــى عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال يستفيد
مــن الــزيــادة وعليه فــي خــال عشرين يوما
مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة دف ــع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
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سياسي عــراقــي ( )1996-1954ووزي ــر التصنيع العسكري وزوج رغد
صــدام حسني .أعلن انشقاقه عــن النظام وطلب اللجوء السياسي الى
األردن .قامت عشيرته بتصفيته بعد عودته
 = 11+3+4+1+8+6اإلشتياق ■  = 5+7+2حيوانات بحرية ■ = 10+9
شعور

حل الشبكة الماضية :انتوني روبنز

غادر العمال البنغالدشيون
Mohammad mayn uddin
Saddam
Jasim uddin
والعامالن السودانيان
الهادي احمد علي ادم
خالد حماد حميدان حماد
من شركة tiptop
ال ـ ــرج ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم شـيـئــا
اإلتصال على الرقم 71/111490

