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إعالنات

إعالنات

العالم

ّ
تقسيم كشمير أمرًا واقعًا :مودي يعزز قبضته
ُ
ٌ
ّ
التحوالت فرضت على إقليم
مزيد من
كـشـمـيــر ،مــع دخ ــول ق ــرار تقسيم واليــة
جامو وكشمير الهندية ّ
حيز التنفيذ،
بـ ـع ــد نـ ـح ــو ثـ ــاثـ ــة أش ـ ـهـ ــر ِمـ ـ ــن إلـ ـغ ــاء
حكمها الذاتي ،وتاليًا خفض مرتبتها
إل ــى منطقة إداري ـ ــة ،مــع مــا يعنيه ذلــك
م ــن إلـ ـغ ــاء ال ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة ال ـخــاصــة
بــال ـك ـش ـم ـيــريــن ،وإخ ـ ـضـ ــاع مـنـطـقـتـهــم
لقبضة رئيس الــوزراء الهندي ،ناريندا
مودي ،وحكومته الهندوسية القومية.
يوم أمــس ،بدت شــوارع الشطر الهندي
م ـ ــن كـ ـشـ ـمـ ـي ــر ،حـ ـي ــث أغـ ـلـ ـق ــت امل ـت ــاج ــر
وامل ـك ــات ــب أب ــواب ـه ــا ،م ـه ـج ــورة ،م ــع بــدء
س ــري ــان ق ــرار الـحـكــومــة الـهـنــديــة إلـغــاء
الحكم الذاتي لإلقليم وتفكيكه ليصبح
م ـكـ َّـونــا مــن إقـلـيـمــن منفصلني إداريـ ــا،
هما« :جامو وكشمير» و«الداخ» .قـ ٌ
ـرار
ّ
ً
ُي ـش ـكــل إخ ـضــاعــا كــامــا لـشـطــر اإلقـلـيــم
ً
الـ ــذي تـسـيـطــر عـلـيــه ال ـه ـنــد ،ف ـضــا عن
ّ
ك ــون ــه يـ ـع ــزز ق ـب ـضــة ح ـك ــوم ــة ن ــاري ـن ــدا
َ
مـ ــودي ف ــي مـنـطـقــة م ـت ـنــازع عـلـيـهــا مع
الجارة اللدودة ،باكستان.
منذ الخامس من آب /أغسطس املاضي،
تفرض الهند إغــاقــا شبه كامل إلقليم
جــامــو وكشمير وســط إجـ ــراءات أمنية

ّ
مشددة ،بعد إلغائها الوضع القانوني
الخاص (املادة  370من الدستور) الذي
ّ
كان يتمتع به اإلقليم .وأثار قرار مودي
ت ـغ ـي ـيــر وض ـ ــع اإلقـ ـلـ ـي ــم غ ـض ــب إسـ ــام
أب ــاد الـتــي ذهـبــت الــى حـ ّـد التحذير من
رد عسكري ّ
اللجوء إلى ٍّ
ضد نيودلهي،
ُ ّ
ق ـبــل أن ت ـخ ــف ــص م ـس ـتــوى الـتـصـعـيــد.

ّ
ً
توقع مودي «مستقبال
مشرقًا» لمنطقة
الهيماليا التي شهدت
نزاعات دامية

لـكــن سـيــاســة الـهـنــد هــذه تـجــاه كشمير
تـتــاءم مــع النهج األوس ــع نطاقًا تجاه
ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ،ك ــون ـه ــا عـ ـم ــدت إل ـ ــى جـعــل
َ
اإلق ـل ـيــم امل ـت ـنــازع عـلـيــه أرض ــا خاضعة

لـسـيــادة تـشــاركـيــة ،وجـ ّـردتــه مــن صفته
ب ــاع ـت ـب ــاره ق ـض ـيــة ن ـ ــزاع س ـي ــاس ــي مــع
ج ــارت ـه ــا .وف ـي ـمــا س ـعــت إل ــى املـحــافـظــة
على الوضع اإلقليمي الــراهــن كما هو،
ك ــانــت م ـســاعــي إسـ ــام أبـ ــاد ت ـص ـ ّـب ّفي
خانة «تــدويــل» الـنــزاع ،على أمــل تدخل
أط ـ ـ ــراف ث ــال ـث ــة ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى حـكــومــة
مـ ــودي .مــن هّ ـنــا ،ج ــاء ع ــرض الــواليــات
املتحدة التدخل بـ«رضى الطرفني» ،إال
ّ
أن الهند لطاملا أكــدت أن قضية كشمير
مسألة داخلية ،وأنها ترفض االنتقادات
ال ـخــارج ـيــة وم ـق ـتــرحــات ال ــوس ــاط ــة في
األزم ـ ـ ـ ــة ،خ ــاف ــا مل ــا س ـع ــى إلـ ـي ــه رئ ـيــس
الوزراء الباكستاني ،عمران خان.
واع ـت ـبــارًا مــن منتصف لـيــل األرب ـع ــاء ـ ـ
ال ـخ ـم ـيــس ،دخـ ــل ق ـ ــرار تـقـسـيــم اإلق ـل ـيــم
إلـ ــى مـنـطـقـتــن إداري ـ ـتـ ــن مـنـفـصـلـتــن،
ُ
تحكمهما نيودلهي بشكل مباشرّ ،
حيز
ّ
ً
التنفيذ .وفيما توقع مــودي «مستقبال
مشرقًا» ملنطقة الهيماليا التي شهدت
عـلــى مــدى سـنــوات نــزاعــات دام ـيــة ،قــال
وزير الداخلية الهندي ،أميت شاه ،الذي
كشمير،
يقود استراتيجية التعامل مع ّ
إن «حلم دمج جامو وكشمير تحقق».
وفيما بدأت الهند ،التي تشهد صعودًا

ملحوظًا ،تنظر إلى نفسها نظيرًا للصني
ول ـي ــس مـنــافـســا ّ ل ـبــاك ـس ـتــان ،وتـ ــرى أن
الوقت حان للتوقف عن تبديد طاقاتها
بــاملـنــافـســة مــع جــارت ـهــا ،ت ـعــارض بكني
بشكل قاطع ما أقدمت عليه نيودلهي،
ذلك أن األخيرة «أعلنت رسميًا إقامة ما
ّ
يسمى منطقة جامو وكشمير ومنطقة
ّ
اتـحــاد الداخ التي تضم بعض أراضــي
ال ـصــن داخـ ــل اخـتـصــاصـهــا اإلداري»،
كما أنها ّ
«غيرت بشكل أحادي قانونها
الــداخـلــي وتقسيمها اإلداري فــي ٍّ
تحد
لـسـيــادة ال ـصــن ومـصــالـحـهــا .ه ــذا أمــر
فظيع وباطل وغير ّ
فعال ّ
بأي شكل من
األش ـكــال ،ولــن يغير حقيقة أن املنطقة
ت ـخ ـضــع لـلـسـيـطــرة الـفـعـلـيــة ل ـل ـصــن»،
بحسب الناطق باسم وزارة الخارجية
شوانغ.
الصينية ،غينغ ّ
في موازاة ذلك ،حذر األمني العام لألمم
املتحدة ،أنطونيو غوتيريش ،من ّ
مغبة
مـ ـض ـ ّـي ال ـس ـل ـط ــات ال ـه ـن ــدي ــة ق ــدم ــا فــي
َ
تقسيم اإلقليم املـتـنــازع عليه ،مناشدًا
الطرفني الهندي والباكستاني «اللجوء
إلــى الـحــوار ،ألنــه الحل الوحيد ملشكلة
إقليم كشمير».
(األخبار)
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أفقيا

 -1طائر حسن الصوت – شاعر هندي راحل من أعالم األدب العاملي إمتاز شعره
ّ
والوطنية نال جائزة نوبل عام  -2 – 1913من األزهار – إمارة عربية
بروح التدين ّ
–  -3ضعف ورق – شعور – بسط قدميه –  -4في الطليعة – فؤاد – للتفسير – -5
إسم أطلق قديمًا على آسيا الصغرى هي اليوم منطقة تركية تشتهر بالسياحة
وتعتبر املناطيد ذات ّ ال ـهــواء الـســاخــن مــن األنـشـطــة الـتــي تجتذب الـسـ ّـيــاح – -6
عاتبوه – ضــارب الــدف –  -7يضيء الليالي املظلمة – يأتي بعد –  -8من أدوات
املطبخ –  -9رشح الحائط – مأوى الدجاج – ماء قليل –  -10عالم وشاعر فارسي
رقيق له في الشعر الرباعيات

عموديًا

 -1عــاصـمــة جــزيــرة كــريــت –  -2مــديـنــة بــولــونـيــة سياحية فــي جـبــال تــاتــرا – بيت
العنكبوت –  -3أصل البناء – مدينة يونانية –  -4سالح قديم – طابق في بناية –
برد –  -5يعطوه املاء لكي يشرب – ضمير منفصل –  -6وزن مقداره ألف كيلوغرام
– خاصتك – من األزهــار –  -7مادة سامة لقتل الحشرات والجراثيم – شق وصدع
ُيحدثه الزلزال –  -8أعضاء في الجسم تفرز مواد خاصة الى خارج الجسم أو في
الدم – عائلة ممثل ومسرحي لبناني راحل ُعرف بشخصية بلبل أفندي في مسلسل
الدنيا هيك – ّ -9
تهيأ للحملة في الحرب – عائلة مؤسس جمعية األخوان املسلمني
في مصر –  -10عاصمة أوروبية

أفقيا

يقام احتفال تأبيني لذكراه العطرة
يتحدث فيه األمني العام لحزب الله
س ـمــاحــة ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــر ال ـلــه،
وذل ــك الـيــوم الجمعة ،2019/11/1
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة والـ ـنـ ـص ــف بـعــد
الـظـهــر ف ــي مـجـمــع اإلمـ ــام املجتبى
(ع).
كما ويـقــام احتفال تأبيني لروحه
الطاهرة يوم األحد ،2019/11/3
الساعة التاسعة والنصف صباحا
في حسينية بلدته عيتا الجبل.
للفقيد الرحمة وعلو الدرجات.
األسـفــون :عائلة الفقيد والـحــوزات
العلمية وحزب الله

26 39 28 27 15 12 2

3297 sudoku

كلمات متقاطعة 3 2 9 7
2

باسمه تعالى
ُ
«اذا م ــات ال ـعــالــم ثــلــم ف ــي اإلس ــام
ث ـل ـم ــة ال يـ ـس ــده ــا شـ ـ ــيء الـ ـ ــى ي ــوم
القيامة»
االمام الصادق (ع)
بمناسبة مرور أسبوع على رحيل
فقيد العلم والحوزات العلمية
سماحة آية الله العالمة املحقق
السيد جعفر مرتضى العاملي
«طاب ثراه»

نتائج اللوتو اللبناني

4

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
تقرير

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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مشاهير 3297

حلول الشبكة السابقة

1

 -1فيال مديتشي –  -2قبو – نهرو –  -3صل – ازرق – قس –  -4ليل – ايبر –  -5سوار – اكرا –
 -6رومل – ان – سل –  -7وت – كيس – جوخ –  -8دورن – بورما –  -9يان – فا –  -10نزار قباني

عموديًا
ّ
 -1فيصل – رودان –  -2ليسوتو –  -3لق – لوم – ّريا –  -4ابا – الكنار –  -5موزار – نق – -6
ينقبان – وفا – ّ -8
أسب – ّ -7
ري – ّ
هت – رك – جران –  -9شرق – رسوم –  -10يوسف الخال

حل الشبكة 3296

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مهندس حربي روسي ( )1945-1863وعالم رياضيات تطبيقية مشهور وكاتب
مذكرات .تزوجت إبنته من عالم الفيزياء الشهير بيوتر كابيتسا الحائز على
جائزة نوبل
ّ
واملفوض ■  = 5+4+7+6مقعد الجلوس ■ = 2+8+11
 = 9+8+3+10+2+1الكفيل
حيوان ضخم

حل الشبكة الماضية :ابراهيم ناجي

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1763وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة39 - 28 - 27 - 15 - 12 - 2 :
الرقم اإلضافي26 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 53,737,740ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 23 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2,336,423 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 53,737,740ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,113 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 48,282 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 129,928,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16,241 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 429,645,816 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 55,945,915 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1763
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح28838 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية 0 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8838 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.838 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.38 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75,000,000ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 938
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة915 :
• يومية أربعة4279 :
• يومية خمسة04451 :
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إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية 2019/305
طالب التنفيذ :عباس رعد
املنفذ عليه :أحمد حسن رعد  -جباع
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
م ـح ـك ـم ــة إيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات ال ـن ـب ـط ـي ــة ت ــاري ــخ
 2019/2/21رق ــم  2019/7واملـتـضـمــن
الزام املنفذ عليه بتسديد مبلغ 5300000
ل.ل .ك ـ ـبـ ــدالت إي ـ ـجـ ــار إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مــا
سيستحق حتى الــدفــع الفعلي للمنفذ
عدا اللواحق والرسوم.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
بتاريخ  2019/11/12الساعة  4.30بعد
الظهر ،املــوجــودات املحجوزة والكائنة
في العقار /630جباع وهي:
مـكـبــس ق ـشــرة أوروبـ ـ ــي م ــارك ــة ORMA
 MACHINEمع حراق تابع له (6000000
ل.ل ).وطاولة تحتوي على ّ
عدة (200000
ل.ل ).ومـنـشــار شـلــة مــاركــة SOLIERA
إيطالي الصنع ( 600000ل.ل ).وموتير
هـ ـ ــواء (ك ــومـ ـب ــرس ــور) ( 150000ل.ل).
ومجموعة لقص األلــواح (منشار صدر
)  5000000( HOLZMANل.ل ).وقاعدة
م ـق ــدح م ــارك ــة  30000( LAMETل.ل)
ومـنـشــار ســوك كهربائي ( 75000ل.ل).
وألواح خشبية مستعملة نوع التيه مع
أربعة كومندينات ( 25000ل.ل ).ووصلة
كهرباء ( 10000ل.ل ).ومــولــد كهربائي
مــع كــاتــم مــاركــة  3 PERKINSسيلندر
بقوة  K.V.A 13ومهمل ( 1500000ل.ل).
وخ ــزان ــة أوك ـ ــال ( 75000ل.ل ).ومـقــص
ق ـشــرة مــاركــة 2000000( TOMESANI
ل.ل ).ودرزن مـ ـ ــازم ح ــدي ــد (100000
ل.ل ).وف ـ ــرد ه ـ ــواء (كـ ـ ّـبـ ــاس) (100000
ل.ل ).وقاعدتني خشبيتني ( 30000ل.ل).
وأبـ ـ ــواب خـشـبـيــة غ ـيــر م ـن ـجــزة ع ــدد 12
( 250000ل.ل ).وقطع خشبية بمقاسات
مختلفة ( 15000ل.ل ).وكمية ألواح قشرة
مـتـلـفــة ( 20000ل.ل ).وج ـلــخ مستعمل
( 30000ل.ل ).وقدد خشبية ( 10000ل.ل).
ولفة قشاطات ( 30000ل.ل.).
وإن ب ــدل ال ـط ــرح ه ــو سـتــن بــاملــايــة من
قيمة الـتـخـمــن .فعلى الــراغــب بــالـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى مـ ـك ــان املـ ـ ــوجـ ـ ــودات فــي
العقار /630جـبــاع مصطحبًا معه ثمن
الـطــرح اضــافــة الــى خمسة بــاملــايــة رسم
داللة.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن قضائي
صادر عن دائرة تنفيذ راشيا
برئاسة القاضي محمد عويدات
يبلغ ال ــى املـنـفــذ عليهما :روز منصور
عبد املسيح ولويز جرجس عبد املسيح
مجهولتي محل االقامة.
تقدمت املنفذة ماري بشاره عبود بوكالة
املحامي بهيج الـقــزح امــام هــذه الــدائــرة
بطلب تنفيذ سجل برقم  2019/57بوجه
املنفذ عليهما روز منصور عبد املسيح
ولويز جرجس عبد املسيح مجهولتي
مـحــل االق ــام ــة تطلب فـيــه تنفيذ الحكم
الـصــادر عن القاضي املنفرد املدني في
راشيا الناظر في القضايا العقارية رقم
اس ــاس  2019/138ق ــرار رق ــم 2019/21
تـ ــاريـ ــخ  2019/5/29امل ـت ـض ـم ــن ال ـ ــزام
املدعى عليهما روز منصور عبد املسيح
ولــويــز جــرجــس عـبــد املـسـيــح بتسجيل
االسهم العائدة لهما في العقارات ذات
االرقـ ــام 1823 :الــرفـيــد و 77و 271و577
و 603و 866و 897و 1178و 690و1213
و 1269و 1659و 1694و 1695و1696
و 2076و 1171و 1172املحيدثة على اسم
املدعية ماري بشاره عبود.
لذلك
تدعوكم هذه الدائرة للحضور شخصيًا
أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة مـ ـمـ ـث ــل قـ ــانـ ــونـ ــي ل ـت ـب ـلــغ
االن ــذار وطلب التنفيذ ومرفقاته ،علمًا
ان الـتـبـلـيــغ يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مــدة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
وع ـل ــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه ع ـلــى لــوحــة
اعــانــات املحكمة ،ليصار بعد انقضاء
ه ـ ــذه امل ـه ـل ــة وم ـه ـل ــة ال ـت ـب ـل ـيــغ ال ـبــال ـغــة
خمسة ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال وحتى الدرجة االخيرة.
رئيسة القلم
نضال محمد عقل
إعالن بيع للمرة السادسة

صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي غريس ناضر)
ينفذ االعتماد املالي ش.م.ل .باملعاملة
 582/2016بــوجــه غــالــب سمير بجالي
وإيـ ـف ــات ج ـ ــوزف ب ــاب ــاس سـ ـن ــدات ديــن
ً
م ــوث ـق ــة ب ـع ـق ــد ت ــأم ــن ت ـح ـص ـي ــا ملـبـلــغ
/61.400/د.أ .ع ــدا ال ـفــوائــد وال ـلــواحــق
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـلــى ال ـع ـق ــار /387
زي ـ ـتـ ــون م ـس ــاح ـت ــه /1515/م.م .وه ــو
ب ـمــوجــب االفـ ـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ارض بعل
سـلـيــخ تـ ــزرع ح ـب ــوب م ـف ــرز ع ــن الـعـقــار
 /194/وبــالـكـشــف تـبــن ان الـعـقــار يقع
فــي اول القرية عبر مفرق جهة اليمني
م ــن االوتـ ـسـ ـت ــراد وض ـم ـنــه ب ـن ــاء مــؤلــف
م ــن أرب ـع ــة ط ــواب ــق سـفـلــي أول وسفلي
وأرضي وطابق أول.
 كــل طــابــق مـ ــؤلــف مــن شـقـتـني غـيــر أنال ـطــابـ ـ ـقــن األرض ـ ـ ــي واألول كـ ــل شـ ـقــة
مقسومة إلى ثالثة أقسام.
 الـ ـط ــاب ــق األول م ـب ـل ــط أمـ ـ ــا األرضـ ـ ــيوالسفلي والسفلي اول قيد اإلنجاز.
 أمــا تحت السفلي لجهة الغرب يوجدمسبح.
والعقار يقع في حي كعب الطروح.
تاريخ قرار الحجز 2016/4/1 :وتــاريــخ
تسجيله2016/4/16 :
ب ـ ــدل تـ ـخـ ـمـ ــن ال ـع ـق ــار  /387/زي ـت ــون:
 /573.500/د.أ .وب ـ ـ ــدل ط ــرح ــه بـعــد
الـتـخـفـيــض /226391.131/د.أ .أو ما
يعادله بالعملة الوطنية.
يـجــري البيع بـيــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2019/12/10الساعة  11قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس
دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان أو تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن أح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ويـ ـتـ ـحـ ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة له
ضـمــن ن ـطــاق الـ ـ ــدائـ ـ ــرة واال عـ ـ ــد قلمها
مقامًا م ـخ ـتــارًا له كما عليه االطالع على
قـيـود الصحيفة العينية العائدة للعقار
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
بالشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
م ــوج ــه ل ـل ـم ـس ـتــدعــى ضـ ــدهـ ــم :رش ـي ــده
وس ـ ـعـ ــدى ي ــوس ــف الـ ـ ـص ـ ــوص ،وت ــري ــزا
جـ ـ ـ ــوزف ،ويـ ــوسـ ــف س ـم ـع ــان ال ـص ــوص
املـ ـع ــروف ب ــإس ــم سـ ــام ج ــوزي ــف ،وج ــان
ن .ج ــوزف سـمـعــان ال ـصــوص ،وريـمــون
ج ـ ـ ـ ــوزف سـ ـمـ ـع ــان ال ـ ـ ـصـ ـ ــوص ،ل ــوس ـي ــا
سـ ـمـ ـع ــان ال ـ ـص ـ ــوص املـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة ب ــإس ــم
لوسيل جوزيف وإيلني برنس سمعان
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوص ،وهـ ـ ــالـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ــوري س ـم ـع ــان
ً
ال ـص ــوص ،وه ــم م ــن ب ـلــدة أي ـطــو اص ــا،
ومجهولي اإلقامة حاليًا.
بــالــدعــوى  2019/30تــدعــوكــم املحكمة
الس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام اإلس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاء وم ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــات ـ ــه
امل ــرف ــوع ضــدكــم م ــن املـسـتــدعـيــة سـلــوى
انطونيوس الصوص بوكالة املحامية
ليلى منال بدعوى إزالة الشيوع املقامة
على العقارين  /799/و /801/منطقة
سرعل العقارية ،خالل مهلة  30يومًا من
تــاريــخ نشر اإلع ــان ،وات ـخــاذ مـقــام لكم
ضمن نطاق املحكمة وابداء مالحظاتكم
الخطية عـلــى الــدعــوى بمهلة  15يومًا
من تاريخ التبليغ واال يعتبر كل تبليغ
لكم لصقًا على بــاب املحكمة صحيحًا
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2017/132
الرئيسة جيهان عون
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املحامي فادي شلفون
املنفذ عليه :نبيه خالد تابت املنصورية
 املنت.الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
ً
ت ـن ـف ـيــذ امل ـ ــن ت ـح ـص ـي ــا ل ـل ــدي ــن ال ـبــالــغ
/113400/د.أ .وم ـب ـل ــغ  /1001/د.أ.
بموجب سندات دين عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2016/9/30 :تاريخ
تسجيله2016/10/20 :

املـطــروح للبيع 2400 :سهم مــن العقار
رقم  3075صليما:
قطعة ارض بعل مشجرة صنوبر غير
مبنية.
مساحته  /2300/م 2تقريبًا
ً
حدوده :غربًا وشرقًا مجرى ماء وشماال
طريق عام وجنوبًا طريق سيارات.
الـتـخـمــن/230.000/ :د.أ .ال ـط ــرح بعد
التخفيض/112.401.86/ :%5 :د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار األربعاء
في  2019/11/20الساعة الحادية عشرة
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 بــإســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل إقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
أيــام من قــرار اإلحالة إيــداع باقي الثمن
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة إعـ ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة ب ــزي ــادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي اإلح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
النبطية
برئاسة مايا فواز
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن جـسـيـكــا شـحــود
واح ـ ـمـ ــد ع ـي ـس ــى س ـ ـن ـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة  3مــن
القانون .82/16
اب ــاغ املـسـتــدعــى ضــدهـمــا :مـحـمــد عبد
ع ـل ــي س ـع ــد وغ ـ ـ ــازي ف ـي ـصــل ال ـت ـنــوخــي
واملـ ـجـ ـه ــول ــي م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة ال ـح ـض ــور
ال ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام نـسـخــة عن
االسـ ـت ــدع ــاء وم ــرب ــوط ــات ــه بــاالس ـتــدعــاء
املـ ـ ـق ـ ــام م ـ ــن امل ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي :فـ ــايـ ــز م ـح ـمــد
ش ـم ـع ــون ب ــوك ــال ــة املـ ـح ــام ــي مـصـطـفــى
فرحات واملسجل بالرقم /255ش2019/
بـمــوضــوع :ازال ــة شـيــوع للعقار /4097
م ـن ـط ـقــة الـ ـخـ ـي ــام الـ ـعـ ـق ــاري ــة أو تــوك ـيــل
مـحــام حيث يعد مكتبه مقامًا مختارًا
لكم وال ـجــواب خــال عشرين يــومــا تلي
النشر واال سيتم ابالغكما بقية االوراق
ب ــواسـ ـط ــة ال ـت ـع ـل ـي ــق عـ ـل ــى بـ ـ ــاب رده ـ ــة
املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
النبطية
برئاسة القاضية مايا فواز
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن جـسـيـكــا شـحــود
واح ـ ـمـ ــد ع ـي ـس ــى س ـ ـن ـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة  3مــن
القانون .82/16
ابالغ املستدعى ضدهم :مريم علي عبيد
وفـ ــاديـ ــا ح ـس ــن ع ـب ـيــد وفـ ـي ــاض مـحـمــد
ع ـب ـيــد وعـ ـل ــي م ـح ـم ــود ع ـب ـيــد وح ـســن
وش ــري ــف مـ ـه ــدي م ـك ــة وم ـح ـم ــد حـســن
حميد وفاطمة حـجــازي وسمير وعلي
محسن سلمان وزينب بشروش وفاطمة
حسني حــال وعلي حسني حــال ولينا
م ـح ـم ــود ع ـب ـي ــد واح ـ ـمـ ــد م ـح ـم ــد ح ــال
ولني احمد قانصو واحمد حيدر جابر
والهام محمد حالل وابتسام علي حالل
ومـحـمــد عـلــي ح ــال وفــاديــا عـلــي حــال
واسماعيل الذياب ولينا ومنال وريما
اسماعيل الذياب ونبيلة علي علي عبد
العزيز ومحمد ونرمني ونجالء وحسام
مشهور قانصو املجهولي محل االقامة
الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة الس ـت ــام
ن ـس ـخ ــة عـ ــن االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء وم ــرب ــوط ــات ــه
امل ـ ـقـ ــدم مـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي :ح ـس ــن جـمـيــل
قبيسي بوكالة املحامي محمد حجازي
بموضوع :ازالــة شيوع للعقار /1186/
حبوش العقارية واملسجلة برقم اساس
/2017/30م ـ ــدور /84ش 2019/واتخاذ
م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة ض ـم ــن نـ ـط ــاق امل ـح ـك ـمــة
وال ـ ـ ـجـ ـ ــواب خـ ـ ــال عـ ـش ــري ــن ي ــوم ــا تـلــي
النشر وإال سيتم ابالغكم بقية األوراق
وال ـق ــرارات بــواسـطــة التعليق على باب
ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص

إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
النبطية
برئاسة القاضية مايا فواز
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن جـسـيـكــا شـحــود
واح ـ ـمـ ــد ع ـي ـس ــى س ـ ـن ـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة  3مــن
القانون .82/16
ابـ ــاغ امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :تــوف ـيــق راف ــع
ب ـه ـجــه وجـ ـ ــورج وج ــوزي ــف وجــورج ـيــت
تـ ــوف ـ ـيـ ــق راف ـ ـ ـ ـ ــع بـ ـهـ ـج ــه وايـ ـ ـل ـ ــي وادال
وجورجينا كليم بهجه املجهولي محل
االقامة الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة عن االستدعاء ومربوطاته املقدم
م ــن امل ـس ـت ــدع ــي :حـ ـس ــان س ــام ــة ســويــد
بوكالة املحامي فــادي كحيل بموضوع:
ازال ـ ـ ـ ــة شـ ـي ــوع ل ـل ـع ـق ــار  /441/ج ــدي ــدة
م ــرج ـع ـي ــون الـ ـعـ ـق ــاري ــة واملـ ـسـ ـج ــل بــرقــم
اسـ ـ ــاس /2019/212ش وات ـ ـخـ ــاذ مـحــل
االقــامــة ضـمــن نـطــاق املحكمة وال ـجــواب
خالل عشرين يومًا تلي النشر وإال سيتم
ابالغكم بقية األوراق والقرارات بواسطة
التعليق على باب ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
النبطية
برئاسة القاضي مايا فواز
وع ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن ج ـس ـي ـكــا ش ـحــود
واحمد عيسى سندًا للمادة  3من القانون
.82/16
ابالغ املستدعى ضدهم :مريم علي عبيد
وفاديا حسن عبيد وفياض محمد عبيد
وع ـلــي مـحـمــود عـبـيــد وح ـســن وشــريــف
مـ ـه ــدي مـ ـك ــه وزي ـ ـنـ ــب م ـح ـم ــد بـ ـش ــروش
ومحمد حسني حميد واسماعيل ودياب
الــديــاب وهـيــام علي عبيد وم ــاك حسن
عبيد وسوسن مهدي مكه والهام محمد
حــال وابتسام علي حــال ومحمد علي
ح ــال وف ــادي ــا عـلــي ح ــال ولـيـنــا ومـنــال
وريـ ـم ــا ال ــدي ــاب وآمـ ـن ــة ع ــاب ــدي ــن وه ــدى
وف ــري ــال وف ــات ــن وص ـف ــاء وع ـلــي ومحمد
وحسني وجمال مصطفى جوني وهدى
م ـح ـمــد ج ــون ــي ون ـب ـي ـلــة ع ـلــي ع ـلــي عبد
العزيز ومحمد ونرمني ونجالء وحسام
مشهور قانصو واملجهولي محل االقامة
الحضور الى قلم املحكمة الستالم نسخة
ع ــن االس ـت ــدع ــاء ومــربــوطــاتــه امل ـق ــدم من
املستدعية :رانيا محمد خفاجة بوكالة
املحامي محمد حجازي بموضوع :ازالة
شيوع للعقار /2311حبوش والتسجيل
بـ ــرقـ ــم اس ـ ـ ـ ــاس /2014/114ش م ـ ــدور
/37ش 2019/واتخاذ محل االقامة ضمن
نـطــاق املحكمة وال ـجــواب خــال عشرين
يومًا تلي النشر وإال سيتم ابالغكم بقية
األوراق والقرارات بواسطة التعليق على
باب ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن
ط ـلــب االسـ ـت ــاذ وس ـ ــام ح ـم ــود بــالــوكــالــة
اثـ ـب ــات ب ـي ــان ــات ال ـس ـي ــدة ص ــال ـح ــة عـلــي
كــرشــت ف ــي ال ـع ـقــاريــن ذي الــرق ـمــن 322
و 268منطقة شيحني العقارية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي إيهاب بعاصيري
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ك ــام ــل  /2400/س ـه ــم فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 4/121/منطقة لبعا العقارية وذلــك في
املعاملة التنفيذية رقم 2019/141
طالبة التنفيذ :املحامية ابتسام الحلبي
ّ
املنفذ عليه :حنا فارس فارس
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ات ـع ــاب
محاماة بقيمة /14000/د.أ .إضافة الى
الفائدة القانونية والنفقات واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2018/8/7 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/3/15 :
تاريخ قرار الحجز2019/4/9 :
تاريخ تسجيله2019/4/10 :
تاريخ محضر وصف العقار2019/5/7 :
تاريخ تسجيله2019/6/27 :
العقار رقم  4/121لبعا

مـحـتــويــاتــه :إن الـقـســم رق ــم  /4/يـقــع في
الطابق السفلي من البناء وهو كناية عن
ث ــاث مـحــات يــوجــد فــي احــداهــا مطبخ
وحمام.
ح ــدوده :غربًا طريق  -شرقًا العقار رقم
ً
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وطريق.
مساحته 77 :م2
بدل تخمني 46200 :د.أ.
بدل طرحه 27720 :د.أ.
تـعـقــد جـلـســة امل ــزاي ــدة الـعـلـنـيــة ف ــي مقر
محكمة جزين عند الساعة الثانية عشرة
وال ـن ـص ــف م ــن ب ـعــد ظ ـهــر يـ ــوم ال ـثــاثــاء
الواقع في 2019/12/10
عـلــى كــل راغ ــب بــاالش ـتــراك بــاملــزايــدة أن
يــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ جزين،
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة
أو أحد املصارف املقبولة ،مبلغًا موازيًا
ل ـب ــدل الـ ـط ــرح أو ي ـق ــدم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
تضمن هذا املبلغ وأن يعني مقامًا مختارًا
لــه ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ جزين وإال
اعـتـبــر قلمها مـقــامــا ل ــه .وعـلــى املشتري
الــذي ترسي عليه املزايدة أن يقوم بدفع
ً
الثمن كــامــا خــال ثــاثــة أي ــام تلي قــرار
اإلحــالــة ورســم داللــة قــدره خمسة باملئة
تحت طائلة إعادة البيع على عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/138
املنفذ :املحامي نزيه محاسب الــذي حل
بــالـحــق واالجـ ـ ــراءات مـحــل املـنـفــذ محمد
علي كرنيب.
املنفذ عليها :الرا جبرائيل بطش  -الفنار
 مقابل املونتي بللو  -بناية فرحات.السند التنفيذي :سبعة عشر سند دين
بمبلغ /960000/د.أ .واللواحق.
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــات :ت ـ ـق ـ ــرر ال ـ ـح ـ ـجـ ــز بـ ـت ــاري ــخ
 2016/3/24وسجل بتاريخ .2016/4/12
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2016/12/7 :
سجل بتاريخ 2017/1/24
املـ ـط ــروح :ح ـصــة امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا الـبــالـغــة
 /1200/سـهـمــا ف ــي ال ـق ـســم رق ــم  32من
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  58ج ــل ال ــدي ــب امل ــؤل ــف من
م ــدخ ــل ومـ ـم ــر وغ ــرفـ ـت ــن ودار وط ـع ــام
ومطبخ وحمامني وثــاث شرفات .ويقع
في الطابق الخامس في بناية ابو جودة
وحبيقة الكائنة  -فــي الـشــارع الرئيسي
الداخلي فــي جــل الــديــب التي تحوي في
ال ـط ــاب ــق االرض ـ ــي م ـن ـهــا ب ـنــك االع ـت ـمــاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي والـ ـقـ ـس ــم م ـج ـهــز ب ـت ـم ــدي ــدات
تــدفـئــة مــركــزيــة مــع رادي ــات ــورات معطلة
حاليًا والبناء مجهز بمصعد كهربائي.
مساحته /184/م.م .تقريبًا.
قيمة التخمني /119600/ :د.أ.
قيمة الطرح  /71760/ :د.أ.
املــزايــدة :ستجري املــزايــدة عند الساعة
الـحــاديــة عشر مــن يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
فـيــه  2019/11/27أم ـ ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ املنت في قاعة املحكمة في جديدة
املنت .فعلى راغب الشراء وقبل املباشرة
بــاملــزايــدة أن ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ امل ــن ل ــدى ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او
احــد امل ـصــارف املقبولة قيمة الـطــرح او
ان يقدم كفالة مصرفية معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ املنت
اذا لم يكن له مقام فيها واال اعتبر قلمها
مقامًا مختارًا لــه وعـلــى املشتري خالل
ثالثة ايام تلي االحالة ايداع كامل الثمن
ً
واال ي ـعــد ن ــاك ــا وت ـع ــاد امل ــزاي ــدة حكمًا
بزيادة العشر واذا لم يتقدم احد للشراء
وجبت اعــادة املــزايــدة فــورًا على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعليه خالل عشرين يومًا تسديد كامل
ال ـث ـم ــن ويـ ـت ــوج ــب ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــاري رس ــم
الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون

◄ للبيع ►
عقار كورنيش النهر /االشرفية،
خـ ـل ــف  1200 ،TVAم 2زاوي ـ ـ ــة
( ،%20ش ــرك ــة) $4000 ،امل ـت ــر .ت:
.76/679391

