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◄ مبوب ►
عدا الفوائد واللواحق.
يجري التنفيذ:
 على  960سهم حصة مارون جوزف زغيبفي العقار  /818حراجل .مساحة العقار 200
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية ارض بعل
سليخ ضمنها نبع ماء .وبالكشف تبني انه
يقع في حي محلة اللزاق وهو على الطريق
الـقــديـمــة ال ـتــي تــربــط ســاحــة حــراجــل ببلدة
فاريا مقابل محطة بنزين موبيل ويحتوي
على بعض االشجار ونبع ماء.
 وعـلــى  1200سـهــم حـصــة حبيب حبشيفي العقار  /791الصفرا مساحته  223م.م.
وهــو بموجب االف ــادة العقارية قطعة ارض
م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون ومـخـتـلــف ضـمـنـهــا خــربــة
بيت وخزان يعلوه غرفة للموتور باملحضر
الفني رقم 29/12/970 /537
وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ـع ـقــار ي ـقــع ف ــي محلة
الوادي غير صالح للبناء تفصل بينه وبني
العقار  /790الصفرا قناة مياه.
 وعـلــى  1200سـهــم حـصــة حبيب حبشيفي العقار  /790الصفرا مساحته  5185م.م.
وهــو بموجب االف ــادة العقارية قطعة ارض
مغروسة موز ومختلف.
وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ـع ـقــار ي ـقــع ف ــي محلة
الـ ـ ـ ــوادي وت ـب ــن وج ـ ــود ب ـن ــاء ق ـي ــد االن ـش ــاء
يحتوي على خمس بلوكات موزعة ومرقمة
يمر بينها طرقات قسم منفذ ومزفت وقسم
غير منفذ.
كل بلوك مؤلف من سفلي ثاني وسفلي اول
وارضي واول اي من اربع طوابق.
* البلوك :A
 سفلي ثاني معد مواقف. سفلي اول مؤلف مــن  4شقق بمساحاتمختلفة مبلطة مع وجود تغيير عن خرائط

اإلنـ ــذار الـتـنـفـيــذي ومــرفـقــاتــه وات ـخ ــاذ مقام
لــك ضـمــن نطاقها وال ـج ــواب بمهلة خمسة
َ
أيــام مهلة اإلنــذار وعشرين يوما من تاريخ
النشر.
وبانقضائها يعتبر كل تبليغ لك في قلمها
صحيحًا ويصار بعدها الى متابعة التنفيذ
حتى اخر املراحل والدرجات.
مأمور التنفيذ
خالد ديب
تبليغ مجهول املقام
محكمة اي ـجــارات بـيــروت بــرئــاســة القاضي
رين أبي خليل تدعو صيرو جعنا لحضور
جلسة  21/2/2018واستالم اوراق الدعوى
 314/2016امل ـق ــام ــة م ــن م ـح ـم ــود ومـحـمــد
فايد وموضوعها إسـتــرداد املــأجــور الكائن
ب ــال ـط ــاب ــق االرضـ ـ ـ ــي ب ــال ـع ـق ــار /2268رأس
بيروت للهدم واعادة البناء.
رئيس القلم بالتكليف
محمد ابراهيم
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل .بوجه
حبيب حبشي وجــان زغيب وم ــارون زغيب
وسيمون زغيب وشركة اغرولوكس ش.م.ل.
بــاملـعــامـلــة  455/2014عـقــد ق ــرض وك ـفــاالت
وش ـهــادة قـيــد تــأمــن واتـفــاقـيــة فـتــح حساب
ومحضر عقد تأمني وبيان تفصيلي لقرض
مــدعــوم تحصيال ملـبـلــغ /1.031.245.721/
ل.ل .و /1.628.064.83/د.أ .عـ ــدا ال ـفــوائــد
وال ــرس ــوم ولــديــن امل ـقــرر اشــراكــه دان ــي سكر
ال ـبــالــغ  /500.000/د.أ .ول ـطــالــب االش ـتــراك
سرادار بنك ش.م.ل .البالغ  /2.128.278/د.أ.

الترخيص.
 ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي ت ـح ــت م ـس ـت ــوى ال ـطــريــقيحتوي على  4شقق البالط منفذ.
 طابق اول بمستوى الطريق يحتوي على 3شقق مبلطة.
* البلوك :B
 سفلي ثاني معد موقف للسيارات س ـف ـلــي اول ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ش ـق ـتــن قـيــداالنجاز
 طــابــق ارض ــي فــي املــدخــل مـبـلــط غــرانـيــتيحتوي على شقتني مقفلتني وهــذه الشقق
مباعة.
 طابق اول يوجد شقتني مقفلتني.* البلوك :C
 سفلي ثاني معد مواقف للسيارات ما زالعلى الباطون والدرج ما زال على الباطون.
 طابق سفلي اول وطابق ارضي كل طابقيحتوي على شقتني غير مبلطتني.
 طابق اول قيد االنجاز.* البلوك :D
 سفلي ثاني معد موقف للسيارات سفلي اول مؤلف من شقتني تم تبليطهما ارضي يحتوي على شقتني واحدة مقفلةواخرى مبلطة سيراميك
 طابق اول فــوق مستوى الطريق يحتويعلى شقتني احدهما مقفلة والثانية مبلطة.
* البلوك :E
 سفلي ثاني معد موقف للسيارات ما زالعلى الباطون
 سفلي اول مردوم يحتوي على شقتني قيداالنجاز غير مبلطة.
 ارض ــي م ــردوم يـحـتــوي عـلــى شقتني قيداالنجاز احدها مبلطة.
 -طابق اول بمستوى الطريق يحتوي على

شقتني االعمال غير مكتملة جزء مبلط.
والبلوكني  Dو Eمتالصقني.
كما تجدر االشارة الى وجود عدة مخالفات.
 ي ــوج ــد ت ــأم ــن درجـ ــة اولـ ــى ل ـصــالــح بنكالصناعة والعمل على العقارين  790و/791
الصفرا بقيمة  /1.900.000/د.أ .كما يوجد
ع ـلــى ال ـع ـقــار  /818ح ــراج ــل رسـ ــوم شــرفـيــة
تحسني للخزينة بضريبة التحسني تاريخ
ق ــرار الـحـجــز  2/6/2014وت ــاري ــخ تسجيله
.6/6/2014
 بــدل تخمني حصة م ــارون ج ــوزف زغيبالبالغة  960سهم في العقار  /818حراجل:
 /3200/د.أ .وبدل طرحها  /1920/د.أ.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن  1200س ـهــم ح ـصــة حبيبحبشي في العقار  /791الصفرا /5575/ :د.أ.
وبدل طرحها /3345/ :د.أ.
بدل تخمني  1200سهم حصة حبيب حبشي
في العقار  / 790الصفرا /1.285.320/ :د.أ.
وبدل طرحها /771.192/ :د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـي ــع ب ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فـيــه
 6/3/2018ال ـســاعــة  11.00قـبــل الـظـهــر في
قاعة محكمة كسروان.
لـلــراغــب بــالـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بموجب
شك مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ ك ـس ــروان او تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة من
احــد املـصــارف املقبولة من الــدولــة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه اتخاذ محل
اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارا ل ــه كـمــا عـلـيــه االطـ ــاع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقارات
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

◄ مفقود ►
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◄ خرج ولم يعد ►
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غادر العامالن البنغالدشيان
Md sujan
Mohammed abu nasir
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/306262
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غادر العامالن البنغالدشيان
Farhad joynal abedin
Giyash uddin
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 03/859485
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غادرت العاملة االثيوبية
hanan kedir ahmed
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,الــرجــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/587717
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أفقيا

 -1من كبار شعراء لبنان الراحلني – من ال أخمص لقدميه –  -2دكتاتور عسكري
راحل ورئيس أوغندا السابق –  -3حرف نصب – وشى – نسبة الى املادة –  -4لعبة
شبيهة بالشطرنج – إنتفاخات بسبب مــرض –  -5وحــدة لقياس الطول – شجر
خالد رمز لبنان – حرف نفي –  -6حبلى – مدينة فرنسية –  -7رئيس وزراء فرنسي
راحل زمن الرئيس جيسكار ديستان –  -8يجري في العروق – أهم مدن الكوت دازور
مر – ّ -9
الفرنسية – خالف ّ
هر – مادة قاتلة –  -10نائب في البرملان اللبناني

عموديًا

 -1مطربة لبنانية راحلة رشحتها كوكب الشرق أم كلثوم لخالفة عرشها الغنائي
بعد أن آمنت بموهبتها –  -2بلدة لبنانية تحمل نفس اإلسم في الجنوب والبقاع
– أزال األث ــر عــن الـشــيء –  -3فــي الجسم – نــوع مــن الــرخــام الـصــافــي – وشــى – -4
راقـصــة مصرية – ًديلكو مبعثرة –  -5سنة وحــول – مــن وجــوه الـثــورة الفرنسية
ّ
ومنظريها مات قتال –  -6مدينة إيرانية مركز ثقافي وديني شيعي – بلدة لبنانية
بقضاء النبطية –  -7من أنواع السيارات الفخمة – سارق –  -8من عناصر الطبيعة
األساسية – عام في املاء –  -9من حروف األبجدية – البحيرة أو الحاجز بني الشيئني
–  -10موسيقار وملحن لبناني راحل عمل على تطوير وازدهار اإلذاعة اللبنانية

أفقيا

برج حمود
 ٥أقسام
( ٢محل  ٣ -شقق)
مساحة  ٢٣٠مرت
لإلتصال70/842628 :

2754 sudoku

كلمات متقاطعة 2 7 5 4
1

عقار للبيع

فقد جواز سفر عراقي بإسم زينب
حـســن جـصــان عـلــي ن ــور ,الــرجــاء
م ـمــن ي ـج ــده اإلتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
70/882579

استراحة
2

شاليه فقرا للبيع
 76م 10 + 10 +
Parking
+ cheminee
+parquet
+ chauffage
Tel: 03-329234

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.
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غــادر العامل املصري سيد محمد
ه ــارون السيد مــن عند مخدومه,
الـ ــرجـ ــاء م ـم ــن يـ ـع ــرف ع ـن ــه شـيـئــا
اإلتصال على الرقم 71/661303

مشاهير 2754

حلول الشبكة السابقة

1

 -1بوذا – اليسا –  -2البرازيل –  -3روتانا – عدم –  -4اف – دابوق –  -5سالومة – قنص
–  -6هال – ال – ّ -7
أتمه – برم –  -8نية – الغاب –  -9لت – دنبو – را –  -10يوسف الثاني

عموديًا

 -1بورت ستانلي –  -2تيتو –  -3ذات ّ
الهمة –  -4األفواه – دف –  -5بن – مل – أنا – -6
إرادة – بلبل –  -7ال – برغوث –  -8يزعبق – ما –  -9سيدونا – برن –  -10املقصلة – اي

حل الشبكة 2753

غادر العمال البنغالدشيون
Mohammad jowel mia
Md shakil sheikh
Sahidullah
Shakil chowdhury
Md akttar sheikh
Mohammad ashraful islam
مــن عند مـخــدومـهــم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على
الرقم 70/820965

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثل مصري خريج قسم التمثيل واإلخــراج في املعهد العالي للفنون
املسرحية عام  .1999أول ظهور سينمائي له كان عام  2005في فيلم «
مالكي اسكندرية «
 = 6+5+2+1+4+3الكفاح ■  = 7+9+10أثاث بيت ■  = 8+11للنداء

حل الشبكة الماضية :لوثار ماتيوس

غادر العمال البنغالدشيون
KHOKAN
MOHAMMAD JIBAN MINA
ROBIUL ALAM
مــن عند مـخــدومـهــم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على
الرقم 70/866320

