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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ رودول ـ ــف ري ـش ــار ال ـح ــاج باملعاملة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة  2017/1045ب ــوج ــه ال ـي ــاس
ن ـج ـيــب الـ ـح ــاج س ـن ــدي ــن ت ـح ـص ـيــا ملـبـلــغ
/31000/د.أ .عـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد والـ ـل ــواح ــق.
ويجري التنفيذ على حصة الياس الحاج
ف ــي الـقـســم  8/3226غــزيــر مـســاحـتــه 240
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية مدخل
وثالث غرف ودار مقسومة وطعام وثالث
حمامات ومنافع وخدم واوفيس وشرفات
وبالكشف تبني ان القسم مؤلف من مدخل
وص ــال ــون ــن وغ ــرف ــة ط ـع ــام وش ــرف ــة بــاط
صـخــري مــع جفصني فــي الـسـقــف املطبخ
سيراميك مع حمام وغرفة خادمة وشرفة
لـلـمـطـبــخ وم ـم ــر ي ـ ــؤدي الـ ــى  3غـ ــرف نــوم
اح ــداه ــا مــاس ـتــر ضـمـنـهــا ح ـم ــام وح ـمــام
بــن الـغــرف ولـكــل غــرفــة نــوم شــرفــة مقفلة
بــزجــاج والــومـنـيــوم ارض ال ـغــرف باركيه
وال ـح ـم ــام ــن س ـي ــرام ـي ــك وبـ ــورسـ ــان ام ــا
املجلى ستانلس وفي كل غرفة نوم خزانة
حائط.
 تاريخ قرار الحجز  2017/6/29وتاريختسجيله 2018/7/15
 ب ــدل تـخـمــن  1200سـهــم حـصــة الـيــاسنـجـيــب ال ـح ــاج ف ــي الـقـســم  8/3226غــزيــر
/180000/دوالر أم ـيــركــي وب ــدل طرحها
بعد التخفيض  /102600/دوالر أميركي.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/11/5الساعة الحادية عشرة 11:00
صباحًا في قاعة محكمة كسروان للراغب
ب ــال ـش ــراء دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب شك
مصرفي منظم المــر حضرة رئيس دائــرة
تنفيذ كـســروان أو تقديم كفالة وافية من

نتائج اللوتو اللبناني
40 35 26 16 9 5 2
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1757وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 35 - 26 - 16 - 9 - 5 - 2 :الرقم
اإلضافي40 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 5,880,876,869ل.ل.

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:454,414,548
 عدد الشبكات الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة454,414,548 :

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 105,246,450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 54 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,949,008 :ل.ل.

احد املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور
طلب علي حسن فــواز ملوكله محمد علي
غندور سندات بدل ضائع للعقارين 1428
و 1498العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور
ط ـل ــب ه ـي ـث ــم م ـخ ــاي ــل رع ـ ــد ب ــوك ــال ـت ــه عــن
الهام رضــوان البدوي بوكالتها عن نديم
دي ــب رع ــد مل ــورث ــه عـفـيــف حـبـيــب ال ـبــدوي
ب ــالـ ـعـ ـق ــارات  128و 134و 138دردغـ ـي ــا
وملورثته سوسان حبيب البدوي بالعقار
 138دردغيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ط ـ ــال ت ــوف ـي ــق ب ـح ـســون
بوكالته عن داليه صالح حجازي بصفتها

احدى ورثة صالح ابراهيم حجازي سند
تمليك بــدل عن ضائع عن حصة مورثها
ص ــاح ابــراه ـي ــم ح ـج ــازي بــال ـع ـقــار 3001
مزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

ال ـع ــام  ./2018/فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
الحضور باملوعد املحدد الى مــرآب البنك
ال ـكــائــن فــي ب ـيــروت مـقــابــل بـيــت املـحــامــي
ق ــرب الـعــدلـيــة مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس

اعالن
من امانه السجل العقاري في صور
طلب ابــراهـيــم عبدالله أديــب بوكالته عن
س ــوري ــا اح ـم ــد ش ـل ـهــوب مل ــورث ـه ــا مـحـمــد
حسني شلهوب سند بــدل ضــائــع للعقار
 883طرفلسيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

اعالن بيع باملعاملة 1344/2017
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2019/10/15ابتداء من الساعة  2:30بعد
الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليه بــاســل عاطف
 2008رقم
ناصر ماركة ب ام ف  335iموديل ً
/309084/و الخصوصية تحصيال لدين
طــالــب التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل .وكيله
املـحــامــي م ــازن ك ـيــوان الـبــالــغ $/10752/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/15916/
واملطروحة للمرة الثالثة بسعر $/5000/
او ما يعادلها بالعملة الوطنية ويترتب
عليها ميكانيك منذ العام  ./2017/فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
الــى امل ــرآب الكائن فــي بـيــروت مقابل بيت
املـحــامــي قــرب العدلية مصحوبًا بالثمن
نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس

اعالن بيع باملعاملة 581/2017
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2019/10/15ال ـســاعــة  2:30بـعــد الظهر
اللوحة العمومية جهة االستعمال شحن
عـمــومــي صـهــريــج خــاصــة املـنـفــذ عليهما
شــركــة حـكـيــم ب ـتــرول ـيــوم ش.م.م .وشــربـ ًـل
م ــارون حكيم رقــم /359439/م تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي
للتجارة ش.م.ل .وكيله املحامي نبيل عبد
امللك البالغ /47058.44/ل.ل .عدا اللواحق
واملـ ـخـ ـمـ ـن ــة ب ـم ـب ـل ــغ /58000000/ل.ل.
واملـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ب ـس ـع ــر
/25.000.000/ل.ل .او ما يعادلها بالعملة
الــوطـنـيــة وي ـتــرتــب عـلـيـهــا مـيـكــانـيــك منذ

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 251,480,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 31,435 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل6,157,148,800 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1757وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح73199 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة7 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة10,714,286 :

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3199 :
 -الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.199 :
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أفقيا

 -1رسام كاريكاتوري لبناني راحل –  -2حيوان بحري – عاصمة أوروبية –  -3ثرى
– دولة أوروبية –  -4ظرف ُيسأل به عن املكان – سقي النباتات – خيال وشبح – -5
ّ
حرك سرير الطفل – خبز يابس – طعم الحنظل –  -6فاز ونال – أوقد النار وأشعلها
–  -7خاصتي وملكي – من الطيور – بهلواني ُيضحك الناس بحركاته وألعابه –
 -8حبر األقالم – ألعن وأشتم –  -9إحدى الواليات املتحدة األميركية على املحيط
الهادي – ورك –  -10مرتفع من األرض – إحدى أشهر القصص والشخصيات في
حكايات ألف ليلة وليلة

عموديًا

 -1اإلسم القديم للمحيط األطلسي –  -2عمل يجري كل يوم – ماركة زيت محركات
قادم – مجرى مياه – مقياس مساحة –  -4صفة تطلق على الحمل –
معروفة – ُ -3
وتعرف أيضًا بالتني الشوكي – ّ
صوت الرصاص – عداوة وحقد دفني
 -5من الفاكهة
–  -6عاصمة عربية – صوت الذئب –  -7ما غلظ من القطران والزفت – خليج أو لجة
البحر – صاح التيس عند الهياج –  -8يائس أشد اليأس وساخط – بقرة وحشية
–  -9ضباب رقيق – صفة عــدم النجاح في اإلمتحانات – ّ -10
رســام كاريكاتوري
لبناني راحل

 -الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 924
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة331 :
• يومية أربعة7841 :
• يومية خمسة78939 :
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مشاهير 3269
1

أفقيا
ّ
فورد – وفي –  -5القنب – شاق – -6
-4
–
مرداد
–
مزار
-3
–
كيوي
–
لورين
-2
–
إسم
–
 -1أمني
ّ
مها – ساري –  -7ن ن – لب – بي –  -8تف – األوامر –  -9يرن – هرنف –  -10نيو سوث ويلز
 -1املعاملتني –  -2موز – له – فري –  -3يرافقان – نو –  -4نيرون – نا –  -5ربس – لهو – -6
مد – اإلرث –  -7سكر – شربونو –  -8ميدواي – أفي –  -9وافق – بم –  -10ميدي – فيروز

حل الشبكة 3268

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.

حلول الشبكة السابقة

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.99 :

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2016/1459
الرئيس فيصل مكي
طالب التنفيذ :بنك سوسيتيه جنرال في

استراحة

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 106,246,460ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,976 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 53,606 :ل.ل.

لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليهم :اندره صليبا
نقوال خليل برغوث
نادين خليل برغوث
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :ال ـ ـح ـ ـكـ ــم الـ ـ ـص ـ ــادر
ع ــن م ـح ـك ـمــة ب ــداي ــة بـ ـي ــروت  -ق ـ ــرار رق ــم
2015/133/86
والـقــاضــي بــإلــزام املنفذ عليهم دفــع مبلغ
/601 141/د.أ.
إض ــاف ــة ال ــى ال ـل ــواح ــق وم ـب ـلــغ 132 000/
/3ل.ل.
تاريخ التنفيذ2016/6/18 :
تاريخ تبليغ االن ــذارات :من املنفذ عليهم
2016/6/24
تــاريــخ قــرار الحجز :إعــان تـحـ ّـول الحجز
االحتياطي إلى حجز تنفيذي 2016/7/12
تاريخ تسجيله2016/8/19 :
تاريخ محضر الوصف2018/4/26 :
تاريخ تسجيله2018/5/21 :
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح للبيع 3/301 :عني
املــريـســة وهــو عـبــارة عــن مـسـتــودع طابق
ً
سفلي ثاني شماال وغربًا.
مساحته 35 :م2
حــدود العقارين :غربًا أمــاك عامة - 302
 - 312شرقًا :أمالك عامة و297
ً
ش ـمــاال ،315 - 312 - 297 - 344 :جنوبًا:
أمالك عامة
قيمة التخمني/175000 :د.أ.
قيمة التخمني للمرة األولى/105000 :د.أ.
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح للبيع 2/301 :عني
املــري ـســة وه ــو ع ـبــارة عــن م ـس ـتــودع كبير
طابق سفلي ثاني  -جنوبًا.
مساحته 316 :م2
قيمة التخمني/1.580.000/ :د.أ.
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الع ــب ك ــرة ق ــدم دان ـم ــارك ــي ب ــدأ مـسـيــرتــه ال ـكــرويــة م ــع ن ــادي مــانـشـسـتــر سيتي
اإلنكليزي عــام  .2003لعب مــع نــادي نوتس كاونتي ثــم انتقل الــى نــادي ليدز
يونايتد وليستر سيتي
 = 9+5+4+2+1جزيرة إيطالية ■  = 9+11+8+7+6خالف جنوبي ■ = 5+10+3
يستخرج من الشمندر

حل الشبكة الماضية :هزاع المجالي

قيمة الطرح للمرة األولى/948.000/ :د.أ.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان إجـ ــرائ ـ ـهـ ــا :ي ــوم
األربـعــاء الواقع في  2019/10/30الساعة
العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى حـ ـص ــص املـ ـنـ ـف ــذ عـلـيـهــم
والبالغة  2400سهم في العقارين 2/301
و 3/301مـنـطـقــة ع ــن املــري ـســة الـعـقــاريــة
واملوصوفة أعاله.
مع العلم أن العقارين حاليًا مستخدمان
كوحدة عقارية واحدة.
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذًا الحـكــام
املـ ـ ــواد  973و  978و  983م ــن االص ـ ــول
امل ــدنـ ـي ــة ،أن يـ ـ ــودع ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة لدى
صندوق الخزينة أو احد املصارف املقبولة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح ،أو يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا ف ـيــه ،واال ُع ـ ّـد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه ،وعليه ايـضــا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ،ايداع
كــامــل الـثـمــن بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الـثـمــن والــرســوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة إلنذار
أو ط ـلــب وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا مــن
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
اعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم التنفيذ/8 :و 2018/
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ف ــرس ــت ن ــاش ــون ــال بـنــك
ش.م.ل.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـه ـي ــم :ت ــوف ـي ــق ع ـي ـســى ون ـي ـفــن
عيسى ودانيا كيال
املـسـتـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
تنفيذ املنت رقم 2017/544
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2017/11/9 :تــاريــخ
تسجيله2017/11/15 :
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
كامل املقسم  /41/من العقار رقــم /537/
م ـن ـط ـقــة ب ـس ــات ــن ط ــرابـ ـل ــس وذل ـ ـ ــك وف ـقــا
ملـنــدرجــات دفـتــر ال ـشــروط املـنـظــم بتاريخ
.2018/12/3
موضوع الطرح :القسم  41من العقار 537
ب ـســاتــن ط ــراب ـل ــس ،طــابــق س ــاب ــع ،مــدخــل
وص ــال ــون وط ـعــام وج ـلــوس وث ــاث غــرف
سـكــن ومـطـبــخ وحـمــامــن وخ ــاء يعلوها
م ـت ـخــت وثـ ـ ــاث خـ ــزانـ ــات وغ ــرف ــة غـسـيــل
وأربع شرفات.
قيمة الـتـخـمــن - /$418500/ :فـقــط أربــع
مئة وثمانية عشر ألف وخمسماية دوالر
أميركي ال غير.
بـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح :س ـ ـتـ ــة أع ـ ـ ـشـ ـ ــار ال ـت ـخ ـم ــن
 - /$251100/ف ـ ـقـ ــط م ـ ـئ ـ ـتـ ــان وواحـ ـ ـ ــد
وخمسون ألف ومئة دوالر أميركي ال غير.
م ـكــان امل ــزاي ــدة :دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ طــراب ـلــس -
قصر العدل  -غرفة الرئيسة أماني فواز.
الزمان :بتمام الساعة الثانية ظهرًا الواقع
في .2019/11/4
ش ـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك
بــاملــزايــدة عليه ان يتخذ مـقــامــا لــه ضمن
نـطــاق هــذه الــدائــرة وان يــدفــع بــدل الطرح
املقرر قبل مباشرة الجلسة بموجب شك
مسحوب على مصرف لبنان باسم رئيس
دائ ــرة تنفيذ طــرابـلــس ،وعـلـيــه زي ــادة عن
الثمن دفع رسوم التسجيل ورسم الداللة.
رئيس القلم
حاتم عثمان
إعالن قضائي
صادر عن محكمة النبطية املدنية /عقاري
غرفة الرئيس أحمد مزهر
يدعوكم قلم هــذه املحكمة املــدعــى عليهم
محمد يوسف رزق وأسـتـيــاج سوريانو
املـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة ال ـح ـضــور اليها
الستالم اوراق الدعوى رقم  2019/302من
املــدعــي عليهم ورث ــة املــرحــوم عبد املجيد
رزق بموضوع حــق مــرور وعليكم اتخاذ
محل االقــامــة ضمن نـطــاق املحكمة مــا لم
تكونوا ممثلني بمحام ّ
يعد مكتبه مقامًا
مختارًا وإال جاز ابالغكم االوراق وموعد
الجلسة بواسطة رئيس القلم والتعليق
ع ـ ـلـ ــى ل ـ ــوح ـ ــة االعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات ض ـ ـمـ ــن امل ـه ـل ــة
القانونية من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي

إعالن قضائي
قررت محكمة الغرفة االبتدائية األولى في
الـبـقــاع/زحـلــة بــرئــاســة الـقــاضـيــة املـنــاوبــة
ن ــوال صـلـيـبــا ب ـتــاريــخ  2019/7/25نشر
اإلعالن التالي:
ت ـقــدم املـسـتــدعــي وس ـيــم أح ـمــد الحمصي
بوكالة املحامية لينا الحمصي باستدعاء
س ـج ــل ب ــرق ــم اسـ ـ ــاس  2019/730ت ــاري ــخ
 2019/7/25وط ـلــب اس ـت ـنــادًا ال ــى احـكــام
امل ــادة  512أ.م.م .فـقــرة  3و 4شطب اشــارة
دع ــوي ــن االولـ ــى بــرقــم يــومــي  461تــاريــخ
 1942/5/15دع ـ ـ ــوى ق ـس ـم ــة م ـق ــام ــة مــن
احمد سليم الحمصي بوجه عبد الرحيم
الشحيمي ورفاقه برقم قــرار 1942/1033
وال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة بـ ــرقـ ــم يـ ــومـ ــي  1162ت ــاري ــخ
 1856/5/19دع ـ ـ ــوى م ـق ــام ــة مـ ــن رمـ ــزي
م ـح ـمــود ال ـش ـح ـي ـمــي ب ــوج ــه ع ـبــدالــرح ـيــم
الشحيمي ورفاقه برقم اساس  700تاريخ
 1957/2/13عن صحيفة العقار رقم 1250
من منطقة سعدنايل العقارية الذي يملك
فـيــه املـسـتــدعــي  /1914/سـهـمــا موضحًا
بأنه تعذر وجود امللفني.
فعلى من لديه اعتراض او مالحظات على
طلب املستدعي ان يتقدم بها خالل مهلة
عشرين يــومــا الــى قلم املحكمة فــي زحلة
اعتبارًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم  2018/61تاريخ
2018/2/21
تـنـفــذ بــاتــريـشـيــا ن ـم ــرود شــايــن وكيلتها
االس ـ ـت ـ ــاذة ن ـه ــى فـ ــرحـ ــات ب ــوج ــه نـجـيــب
انـ ـط ــوان ال ـهــاشــم اس ـت ـنــابــة دائ ـ ــرة تنفيذ
امل ــن رق ــم  2017/707ت ــاري ــخ 2018/2/7
وموضوعها تنفيذ حكم الغرفة االبتدائية
الخامسة فــي جبل لبنان رقــم 2017/131
تــاريــخ  2017/6/15وال ــذي قضى باعالن
الـ ـط ــاق ب ــن ك ــل م ــن امل ــدع ـي ــة بــاتــريـشـيــا
نمرود انطوان شاين واملدعى عليه نجيب
ان ـطــوان الـهــاشــم وبــاعـطــاء حضانة الولد
القاصرة ليلى الــى املدعية لغاية بلوغها
سن الرشد وبالزام املدعى عليه بدفع نفقة
دائـمــة عــن االبـنــة ليلى قــدرهــا /1200/د.أ.
اضــافــة ال ــى تكفله بــدفــع نـفـقــات الطبابة
واالستشفاء ونفقات التعليم اي االقساط
املدرسية مع جميع لواحقها من بدل نقل
وقــرطــاسـيــة وســواه ـمــا كـمــا الـ ــزام املــدعــى
عليه بدفع تعويض قــدره  30مليون ل.ل.
للمدعية.
ويجري التنفيذ على  1200سهم ملك رقبة
خاصة املنفذ عليه في القسم  12من العقار
/1476ب ـ ــاط .وهــو وفــق االف ــادة العقارية
مؤلف من مدخل وصالون وطعام ومطبخ
وم ـ ـم ـ ــران وثـ ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف وح ـ ـمـ ــامـ ــان ول ــه
م ـس ـتــودع مـســاحـتــه  143م.م .وبــالـكـشــف
تبني ان الشقة تقع في حي كفركالس في
بـنــايــة ال ـشــوار وف ــي الـطــابــق الـثــالــث وفقًا
لـلـمـصـعــد وه ــي مــؤل ـفــة م ــن م ــدخ ــل كبير
وص ــال ــون وط ـع ــام وم ـط ـبــخ وثـ ــاث غــرف
نــوم و 4شــرفــات ،املدخل يــؤدي الــى موزع
وم ـنــه ب ــاب خـشـبــي يــدخ ـلــه زجـ ــاج ي ــؤدي
ال ــى صــالــون كـبـيــر لــه شــرفــة ال ــى الـطــريــق
مقفلة الومنيوم وزجــاج الصالون يسارا
مفتوح الى غرفة طعام التي لها باب الى
املطبخ ،بالط املدخل والصالون والطعام
متوسط الحجم كسر رخام ،يسار املدخل
بـ ــاب ي ـ ــؤدي الـ ــى امل ـط ـبــخ ال ـ ــذي ل ــه شــرفــة
جــرى اقفالها الومنيوم وزج ــاج وضمها
ال ـيــه مـجـلــى غــرانـيــت ل ــون رمـ ــادي خــزائــن
خشبية لون سنديان اعلى واسفل املجلى
بالط سيراميك ابيض موشح رمــادي في
االرض وسـيــرامـيــك اب ـيــض فــي الحيطان
املطبخ له حمام صغير بالط سيراميك في
االرض والحيطان ،من املدخل الى اليمني
كـ ــوريـ ــدور ط ــوي ــل ي ـ ــؤدي الـ ــى غ ــرف ــة ن ــوم
صغيرة لــون الحيطان فيها زه ــري ولها
ش ــرف ــة ج ــرى اق ـفــال ـهــا الــوم ـن ـيــوم وزج ــاج
وضمها اليها.
ح ـم ــام كـبـيــر ب ــاط س ـيــرام ـيــك اب ـي ــض في
االرض والـحـيـطــان يفصل عــن غــرفــة نــوم
ثــانـيــة ،آخ ــر ال ـك ــوري ــدور غــرفــة ن ــوم ثالثة
ماستر كبيرة لها شرفة صغيرة.
بــاط الـكــوريــدور وغ ــرف الـنــوم سيراميك
اب ـ ـيـ ــض ،اب ـ ـ ـ ــواب غـ ـ ــرف ال ـ ـنـ ــوم ال ــداخ ـل ـي ــة
خشب مضغوط لــون ابـيــض ،بــاب املدخل
الــرئ ـي ـســي س ـن ــدي ــان لـ ــون ج ـ ــوزي لـلـشـقــة
موقف في الطابق االرضي.
 اشـ ــارة دع ــوى رق ــم  2015/1634تــاريــختسجيله .2015/3/13
ً
 -حــدوده :شماال منطقة قرطبون والعقار

 1475وجنوبًا العقار  1477وشرقًا طريق
عام وغربًا حدود منطقة قرطبون.
 ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2018/3/21 :وتاريخ تسجيله .2018/4/30
 ق ـي ـم ــة ت ـخ ـمــن  1200س ـه ــم م ـل ــك رق ـبــةف ــي الـقـســم  12م ــن ال ـع ـقــار / 1476ب ــاط/
/71500د.أ .وقـ ـيـ ـم ــة بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح بـعــد
التخفيض/47025/ :د.أ.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فيه
 2019/11/14بـ ـتـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة  12فــي
مكتب الرئاسة في محكمة جبيل للراغب
بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم ألمــر حضرة رئيس دائــرة
تنفيذ جبيل او تقديم كفالة وافية من احد
املصارف املقبولة من الدولة وعليه تحمل
رس ــم ال ــدالل ــة ورس ــم التسجيل كـمــا عليه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
وع ـل ـي ــه االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى قـ ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للقسم موضوع البيع.
رئيس قلم التنفيذ
ارنست بيار سالمة
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية الرقم /11م2019/
املـنـفــذة :سميرة يــوســف سـمــور  -وكيلها
املحامي ابراهيم طرابلسي.
املنفذ عليه :ميالد عزيز صياح  -وكياله
املحاميان انطوان وجورج عمار.
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :ال ـ ـس ـ ـنـ ــد مـ ــوضـ ــوع
االس ـت ـن ــاب ــة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
ك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــروان بـ ـ ــرقـ ـ ــم ً 2014/470تـ ــاريـ ــخ
 2018/12/27تحصيال لدين املنفذة البالغ
/11068000/ل.ل .عدا الرسوم واملصاريف.
تاريخ قرار الحجز.2018/11/15 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري.2018/11/27 :
املطروح للبيع :القسم  15من العقار 1804
ال ـبــوشــريــة ي ـح ـتــوي ع ـلــى م ــدخ ــل وغــرفــة
وحمام ودار ومطبخ وشرفة .طابق ثالث.
مساحته /47/م ،2يشترك بملكية الحق
امل ـخ ـت ـل ــف رق ـ ــم  1و .3ب ـخ ـص ــوص بــاقــي
الحقوق واالستمالك ووضع اليد واتفاقية
البيع واش ــارات اخ ــرى راج ــع القسم ./1/
ح ـجــز تـنـفـيــذي رق ــم  .2014/470محضر
وصف رقم 11م.2019/
قيمة التخمني /35250/ :دوالر اميركي.
قيمة الطرح /21150/ :دوالر اميركي.
املــزايــدة :ستجري يوم الجمعة الواقع في
 2019/11/15الـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وف ــي محكمة
املـ ــن .فـعـلــى راغـ ــب ال ـش ــراء ان يـ ــودع قبل
امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قـيـمــة ال ـط ــرح او تقديم
كفالة مـعــادلــة وات ـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نـ ـط ــاق ال ـ ــدائ ـ ــرة وخـ ـ ــال ث ــاث ــة ايـ ـ ــام تـلــي
االح ــال ــة ،عـلـيــه اي ـ ــداع كــامــل ال ـث ـمــن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر وإال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الـثـمــن والــرســوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2017/718
املـ ـنـ ـف ــذ :ن ـب ـيــل ادوار ع ـب ــد الـ ـح ــق وك ـي ـلــه

املحامي ميالد االبرش
املنفذ عليهم :ورث ــة ابــراهـيــم غـطــاس ابي
فرح ممثلني باملمثل الخاص السيد جهاد
معتوق مختار ضهر الصوان.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر عــن
ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـتــاسـعــة ف ــي جــديــدة
املنت الناظرة في القضايا العقارية تاريخ
 2017/5/2قــرار رقــم  2017/120القاضي
باعتبار العقارات  803و 804و 288و/298
ضهر الصوان غير قابلة للقسمة العينية
بني الشركاء في امللك وبإزالة الشيوع فيها
عن طريق طرحها للبيع في املزاد العلني
للعموم امام دائرة التنفيذ املختصة وعلى
ان يعتمد اساسًا للطرح في املزايدة االولى
مبلغ /176000/د.أ .بالنسبة للعقار االول
و/117000/د.أ .بالنسبة للعقار الثاني
و/185500/د.أ .بالنسبة للعقار الثالث
و/250/د.أ .بالنسبة للعقار االخير او ما
يعادل املبالغ املــذكــورة بالليرة اللبنانية
ب ـتــاريــخ الـبـيــع وت ــوزي ــع نــاتــج الـثـمــن بني
الشركاء في امللك بنسبة ملكية كل منهم
بحسب قيود الصحيفة العينية.
تاريخ محضر الوصف.2017/11/21 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري.2017/11/28 :
العقارات املطروحة للبيع:
 - 1ال ـع ـقــار ً /288ض ـهــر الـ ـص ــوان :قطعة
ارض منحدرة قليال ضمنها بعض اشجار
الصنوبر واالشجار البرية ،مساحته 530
ً
م 2يحده جنوبًا  ،289شماال وشرقًا وغربًا
طريق.
 - 2ال ـع ـقــار  /803ض ـهــر الـ ـص ــوان :قطعة
ارض م ـن ـحــدرة ضـمـنـهــا بـعــض االش ـجــار
البرية والصنوبر ال بناء عليها ،مساحته
ً
 880م ،2يحده شرقًا وشـمــاال  800و 801
جنوبًا مجرى ماء شتوي ،غربًا طريق.
/804ضهر الصوان :قطعة ارض
 - 3العقار
ً
م ـن ـح ــدرة ق ـل ـيــا ضـمـنـهــا ب ـعــض اش ـجــار
ً
الصنوبر ،مساحته  585م 2يحده شماال
 805جنوبًا وشرقًا طريق غربًا مجرى ماء
شتوي.
ض ــريـ ـب ــة ت ـح ـس ــن بـ ــال ـ ـقـ ــرار 2014/158
تــاريــخ  2014/11/21ص ــادر عــن مــديــريــة
املــالـيــة الـعــامــة مــديــر ال ـ ــواردات بــاملــرســوم
رق ــم  2010/3632امل ـع ــدل ب ــامل ــرس ــوم رقــم
 74/9281وبـ ـي ــان دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـح ـســن رق ــم
 ،2014/732راج ــع مـلــف  ،237تـقــع جميع
العقارات في محلة خندق الريحاني وقد
سجل على صحيفتها دعوى ازالة شيوع
رقـ ــم  2016/1891وم ـح ـضــر وصـ ــف رقــم
.2017/718
قيمة التخمني والطرح:
 - 1العقار  288ضهر الصوان/185500/ :
دوالر أميركي.
 - 2العقار  803ضهر الصوان/176000/ :
دوالر أميركي.
 - 3العقار  804ضهر الصوان /117000/
دوالر أميركي.
املـ ــزايـ ــدة :س ـت ـجــري ي ــوم االربـ ـع ــاء الــواقــع
في  2019/10/16الساعة الحادية عشرة
ق ـبــل ال ـظ ـهــر ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفــي محكمة املــن .فعلى راغــب الـشــراء ان
يودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح او
تقديم كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة
ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة اي ــام
تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر وإال

رشكة النجمة للتطوير العقاري والسياحي ش.م.ل.
دعوة لحضور الجمعية العمومية للمساهمني
يترشف مجلس إدارة رشكة النجمة للتطوير العقاري والسياحي ش.م.ل.
بدعوة السادة املساهمني إىل إجتامع يعقد يف مكان الرشكة بناية الكونكورد
الطابق الثاين  -فردان  -بريوت .الساعة العارشة من يوم األربعاء الواقع يف
 23ترشين األول  2019للتداول يف جدول االعامل التايل:
 - 1املوافقة عىل االتفاقيات املوقعة مع كل من بنك لبنان واملهجر ش.م.ل،.
ورشكة  SEGوبعض املساهمني لرشاء حقوق مختلفة من عقار الرشكة.
 - 2املوافقة عىل حسابات الرشكة يف السنوات السابقة وإبراء ذمة أعضاء
ورئيس مجلس اإلدارة.
 - 3إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
 - 4أي أمور تتعلق مبارشة أو غري مبارشة يف البنود أعاله.
 - 5ما يستجد من أعامل.
مجلس اإلدارة

فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الـثـمــن والــرســوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2016/1029
املنفذ :سرادار بنك ش.م.ل - .وكيله املحامي
شكري روبير الخوري.
املنفذ عليه :بسام غسان أبي ياغي وكيله
املحامي جوزف عيد.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد قـ ـ ــرض سـكـنــي
وج ــدول ًدفـعــات وعـقــد تــأمــن درج ــة اولــى
تـحـصـيــا ملـبـلــغ /546709566/ل.ل .عــدا
الفائدة واللواحق.
تاريخ محضر الوصف.2018/11/8 :
تاريخ تسجيله.2018/11/15 :
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ال ـق ـســم  /7/م ــن الـعـقــار
 /3562/ع ــن س ـ ـعـ ــادة ،ت ـب ــن انـ ــه مــؤلــف
م ــن م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وطـ ـع ــام وج ـل ــوس
وث ــاث غ ــرف ومـطـبــخ وغـسـيــل وحمامني
وخـ ـ ـ ــاء وحـ ـ ـم ـ ــام ضـ ـم ــن غـ ــرفـ ــة ال ـغ ـس ـيــل
وثــاث شرفات واحــدة منها مقفلة زجاج
واملـيـنـيــوم ،مساحته /211/م.م ،.يشترك
بملكية الـقـسـمــن  /1/و /3/ول ــه موقف
سيارتني في السفلي الثاني ،ولــه انتفاع
ك ــاف ف ــي الـسـفـلــي االول ،تــأمــن ملصلحة
البنك التجاري للشرق االدنى ش.م.ل لقاء
مبلغ /400000/د.أ .بخصوص الوقوعات
راجع القسم  ،/1/حجز تنفيذي ومحضر
وصف رقم .2016/1029
قيمة التخمني/358700/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح/215220/ :دوالر أميركي.
املـ ــزاي ــدة :س ـت ـجــري ي ــوم االربـ ـع ــاء الــواقــع
فيه  2019/10/30الساعة الحادية عشرة
ق ـبــل ال ـظ ـهــر ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
فــي محكمة امل ــن .فعلى راغ ــب ال ـشــراء ان
يودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح او
تقديم كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة
ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة اي ــام
تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر واال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الـثـمــن والــرســوم والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رســم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر

◄ مطلوب ►
Multinational company is seeking
for well experienced medical Representatives for the following Area:
- Bekaa
- North
- Beirut & Dahiyeh
Candidates with convenient CVs
with more than 3 years’ experience
in medical field marketing and
well-motivated are asked to send
their resume on the following Email:
MarinasHerbal@gmail.com

مطلوب مندوبات
مبيعات للعمل لدى رشكة
 CHLيف كافة املناطق
اللبنانية لالستفسار
االتصال عىل الرقم
71/819190

◄ خرج ولم يعد ►
هربت العاملة االثيوبية
WORKTU BAJIGA GUDISA
من منزل مخدوميها الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا» االتصال على
الرقم 70/088567

