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إعالنات

 440037د.أ .وس ـنــد بقيمة  170.200فرنك
فرنسي عدا اللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2003/5/23 :
تاريخ قرار الحجز التنفيذي.2011/9/17 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه فـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
.2011/9/21
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ وضـ ـ ـ ــع مـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار:
.2016/8/1
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه فـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
.2016/8/3
العقارات املطروحة للبيع:
ً
أوال 1063 :سهمًا من العقار رقم  544منطقة
بازورية العقارية ،هو عبارة عن قطعة ارض
م ـش ـجــرة بــأش ـجــار ال ـح ـم ـض ـيــات ،مـســاحـتــه
 1575م.2
التخمني 52.270 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 25.474 :د.أ.
ثانيًا 1073 :سهمًا من العقار رقم  545منطقة
بازورية العقارية ،هو عبارة عن قطعة ارض
م ـش ـجــرة بــأش ـجــار ال ـح ـم ـض ـيــات ،مـســاحـتــه
 1968م.2
التخمني 65.928 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 32.130 :د.أ.
ثالثًا 1063 :سهمًا من العقار رقم  566منطقة
بازورية العقارية ،هو عبارة عن قطعة ارض
م ـش ـجــرة بــأش ـجــار ال ـح ـم ـض ـيــات ،مـســاحـتــه
 7856م.2
التخمني 260.966 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 127.182 :د.أ.
رابعًا 1073 :سهمًا من العقار رقم  644منطقة
بازورية العقارية ،هو عبارة عن قطعة ارض
مشجرة بــأشـجــار الحمضيات ،ضمنه بئر
ارت ــوازي مع غرفة زراعـيــة ،مساحته 12061
م.2

التخمني 323.536 :د.أ.
بدل الطرح املخفض157.676 :د.أ.
خــام ـســا 1073 :سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 632
مـنـطـقــة ب ــازوري ــة ال ـع ـقــاريــة ،ه ــو ع ـب ــارة عن
قطعة ارض مشجرة بأشجار الحمضيات،
وافوكا ،مساحته 5673م.2
التخمني126.815 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 61.804 :د.أ.
س ــادس ــا 1073 :سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 635
مـنـطـقــة ب ــازوري ــة ال ـع ـقــاريــة ،ه ــو ع ـب ــارة عن
قطعة ارض مشجرة بأشجار الحمضيات،
مساحته 6275م.2
التخمني140.272 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 68.362 :د.أ.
ســاب ـعــا 1073 :سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 636
مـنـطـقــة ب ــازوري ــة ال ـع ـقــاريــة ،ه ــو ع ـب ــارة عن
قطعة ارض ضمنها اشجار افوكا ،مساحته
 8625م.2
التخمني 192.804 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 93.964 :د.أ.
ث ــام ـن ــا 1073 :س ـه ـمــا م ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم 637
مـنـطـقــة ب ــازوري ــة ال ـع ـقــاريــة ،ه ــو ع ـب ــارة عن
قطعة ارض مشجرة بأشجار الحمضيات،
مساحته  4165م.2
التخمني 47.484 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 23.142 :د.أ.
تــاس ـعــا 1073 :سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 638
مـنـطـقــة ب ــازوري ــة ال ـع ـقــاريــة ،ه ــو ع ـب ــارة عن
قطعة ارض مشجرة بأشجار الحمضيات،
مساحته  20190م.2
التخمني315.931 :د.أ.
بدل الطرح املخفض153.969 :د.أ.
ع ــاشـ ـرًا 2400 :سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 294
مـنـطـقــة ب ــدي ــاس ال ـع ـق ــاري ــة ،ه ــو ع ـب ــارة عن

ارض مستصلحة مشجرة باالفوكا وبعض
اش ـ ـجـ ــار ال ـ ـخـ ــرنـ ــوب ،ض ـم ـن ـهــا خ ـ ــزان م ـيــاه
باطون مسلح مساحته  7156م.2
التخمني 644.040 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 313.873 :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم االربعاء الواقع
فيه  2017/10/18الساعة الواحدة ظهرًا أمام
رئيس دائرة تنفيذ صور.
لـ ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء ايـ ـ ـ ــداع ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح فــي
صندوق الخزينة او بموجب شيك او كفالة
مصرفيني باسم رئيس دائــرة تنفيذ صور،
وعليه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق هذه
ال ــدائ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا م ـخ ـتــارًا لــه،
وبـخــال ثــاثــة اي ــام تلي ق ــرار االحــالــة عليه
ايـ ـ ــداع ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بالعشر عـلــى مسؤوليته وب ـخــال عشرين
يومًا دفع رسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن
اس ـت ــدراج ع ــروض اس ـعــار (ل ـل ـمــرة الـثــانـيــة)
لتلزيم تقديم قرطاسية لزوم االمتحانات
الــرسـمـيــة للتعليم املـهـنــي والـتـقـنــي لـلــدورة
الثانية لعام 2017
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة م ــن ق ـبــل ظهر
ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه ،2017/9/15
ي ـج ــري الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــداخـ ـل ــي ف ــي امل ــدي ــري ــة
الـعــامــة للتعليم املـهـنــي والـتـقـنــي اس ـتــدراج
ع ـ ــروض اسـ ـع ــار (ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة) لـتـلــزيــم
تقديم قرطاسية لزوم االمتحانات الرسمية
للتعليم املهني والتقني للدورة الثانية لعام
.2017
تقدم الـعــروض الــى قلم الصندوق الداخلي

ل ـل ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـن ــي وال ـت ـق ـن ــي فـ ــي ال ــدك ــوان ــة
وف ـقــا لــدف ـتــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص امل ـعــد لـهــذه
الغاية والــذي يمكن الحصول عليه من قلم
الصندوق على ان تصل هذه العروض قبل
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن دوام آخ ــر يــوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجــراء االستدراج
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 29 :آب 2017
رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي
املدير العام للتعليم املهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 1672
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب محمود عدره ملوكله احمد طالل عدره
سـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 3907/20
منطقة بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـ ـل ــب ب ـ ـ ــال يـ ـحـ ـي ــى مل ــوكـ ـل ــه عـ ــامـ ــر ح ــاب
(هــولــدنــغ) ش.م.ل .سند تمليك بــدل ضائع
 587القلمون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب شربل خليل البطي بوكالته عــن احد
ورثة حنا يوسف البطي سند تمليك للعقار
 2755منطقة زيتون طرابلس.
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أفقيا
 -1دولة أوروبية –  -2عاصمة أوروبية – دواء للوقاية من مرض املالريا –  -3حيوان
أفريقية
مفترس – إبن الحصان – صوت الطفل إذا بكى –  -4نوتة
ُ
موسيقية – دولة ُ
ُ
–  -5مدينة فرنسية تطل على البحر األبيض املتوسط تعتبر مركزا سياحيا شهيرا
بكل ما للكلمة من معنى – لقب تركي –  -6حفر البئر – ماركة حليب مجفف – فكّ
ّ
ّ
مالح في البحر – يطلع ويلتف النبات –
العقدة –  -7تعاملك اليومي بالعمالت – -8
 -9نوتة موسيقية – عائلة أعتى زعماء املافيا في الواليات املتحدة وهم من أصول
ّ
بربري األصل فتح األندلس بإمرة موسى بن نصير
إيطالية –  -10قائد عربي

عموديًا

 -1فقيه من أهل البصرة إشتهر بتفسير األحالم –  -2عائلة ضابط فرنسي راحل ّ
أقر
النظام في تشاد ُ
ودعيت العاصمة السابقة بإسمه – وكالة أنباء عربية –  -3برهن
ّ
وعلل – قبائل كانت تسكن في أواسط آسيا أصلهم من املغول اشتهروا بغزواتهم –
ُ
ّ
 -4سقي النبات – فيلسوف ومجاهد ومحرر الهند من اإلنكليز –  -5والية أوسترالية
جنوبي مضيق باس عاصمتها هوبرت – َ
ّ
قلب اإلناء على رأسه –  -6ثار
وجزيرة
وهاج الهواء – عائلة مؤسس الصليب األحمر –  -7حصن في أثينا القديمة – غلب
ّ
وتفوق –  -8خاصتي وملكي – ضمير متصل – فاكهة إستوائية –  -9عاصفة بحرية
ّ
– قل ماء النبع – إقترب منه –  -10موظف يقوم بتوزيع الرسائل الى املرسل إليهم

حل الشبكة 2666

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.

1

4

6

9

7

2

5

3

8

9

8

2

5

3

6

1

4

7

7

5

3

1

4

8

9

6

2

3

1

9

2

8

4

6

7

5

5

6

4

3

9

7

2

8

1

8

2

7

6

1

5

4

9

3

4

3

5

8

2

9

7

1

6

6

9

8

7

5

1

3

2

4

2

7

1

4

6

3

8

5

9

مشاهير 2667

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

 -1تيتوغراد –  -2شتراوس – إسم –  -3أب – زر – ّ
البر – ّ -4
يرب – واشيتا –  -5كمال – يندمل
ّ
–  -6خامد – أبخ –  -7فن – مكان – ري –  -8سوريا – قر –  -9كاد – برلعام –  -10يحيى سعادة

عموديًا

ُ
 -1تشايكوفسكي – ّ -2
يتبرم ّ– نواح ّ –  -3ت ّر – باخ – ّردي –  -4واز – المي –  -5غورو – مكابس
ّ
–  -6رس – ايدا – رع –  -7أشن – القن –  -8داليدا – رعد –  -9سبتمبر – ا ة –  -10عمر الخيام

إعداد
نعوم
مسعود

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ( .)2001 -1938قاد تمردًا مسلحًا
أس ـقــط ب ــه ن ـظــام مــوبــوتــو سـيـســي سـيـكــو .إغـتـيــل عـلــى ي ــد أح ــد ال ـقــادة
العسكريني وتولى ابنه الحكم بعده
 = 5+11+8+7+9+1+4عاصمتها طوكيو ■  = 3+9+8+6خــاف كبير ■
 = 2+10للتمني

حل الشبكة الماضية :بلقيس الراوي

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب املحامي حسن خالد بوكالته عن احد
ورث ــة عـلــي قــاســم جـبــارة ش ـهــادات قـيــد بــدل
ضائع للعقارات  261و 264و 270بخعون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـلــب امل ــأم ــون مــدحــت ح ــاب مل ــورث ــه عاتكة
ال ـص ـب ــاغ س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 3150/4منطقة زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـل ـبــت امل ـح ــام ـي ــة الرا لـ ـ ــوون ل ـي ـب ــاري ــدي ــان
بوكالتها عن محمد أحمد الصفدي بصفته
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ادارة وم ــدي ــر ع ـ ــام شــركــة
الرباعيه ش.م.ل .سند تمليك بدل عن ضائع
باسم /شركة الرباعية ش.م.ل .للقسم A 25
من العقار  178راس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلبت ردينة ربيح القباني سند تمليك بدل
عن ضائع باسم ردينة ربيع القباني املسجل
قيد احتياطي بتصحيح خطأ مــادي باسم
االب تحت رقــم يومي  2017/3736ليصبح
ً
رديـنــة ربـيــح الـقـبــانــي ب ــدال مــن رديـنــة ربيع
ال ـق ـبــانــي بــالـقـســم  14م ــن ال ـع ـقــار  698عني
املريسة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب جهاد علي درويش ملوكلته ادال جوزف
مـجــدالنــي (زوج ــة سمير حـنــا) سند تمليك
ب ــدل عــن ضــائــع للقسم  13مــن ال ـع ـقــار 142
منطقة الرميل.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
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للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي محمد خالد الكردي بوكالته
عن املشتري عمر عبد الرزاق بكداش وسندًا
ل ـقــرار محكمة بــدايــة ب ـيــروت الـعـقــاريــة رقــم
 /2017/197س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
باسم البائعة /نجاح محمد بكداش للقسم
 8من العقار  1632مزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
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جمعية إنسان الغد
علم و خبر رقم  1178لبنان – صيدا
إعالن
جلسة للهيئة العامة
الـســادة أعـضــاء الهيئة العامة ،تحية طيبة
وبعد ...
تتشرف الهيئة اإلداري ــة لـ ـ جمعية إنسان
الـ ـ ـغ ـ ــد ب ـ ــإع ـ ــام حـ ـض ــرتـ ـك ــم ب ـ ـ ــأن ال ـه ـي ـئــة
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة،قـ ـ ـ ـ ـ ــررت تـ ـعـ ـي ــن مـ ــوعـ ــد ج ـل ـســة
إلنتخاب هيئة إدارية للجمعية وذلك يوم
الـسـبــت ال ــواق ــع فـيــه  2017/9/16الـســاعــة
ال ــواح ــدة ظ ـه ـرًا فــي مكتب املـحــامــي أيمن
ح ـســن ال ـب ــاب ــا -ص ـي ــدا -ب ـنــايــة الــرهـبــانـيــة
املــارونـيــة – الطابق الثاني  ،وفــي حــال لم
يكتمل الـنـصــاب القانوني تــرجــأ الجلسة
إل ـ ــى األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل ف ــي تـ ـم ــام ال ـســاعــة
الــواحــدة ظهرًا من يــوم السبت في /9/23
 ، 2017ف ــي ن ـفــس امل ـك ــان وع ـلــى أن تـكــون
الجلسة قانونية بمن حضر ،على الراغبني
بالترشح التقدم مــن أمــانــة السر بطلبات
الترشيح ،آخر موعد لتقديم الترشيحات
لعضوية الهيئة اإلدارية هو يوم الخميس
الــواقــع فيه  2017/9/14الـســاعــة الــواحــدة
ظ ـه ـرًا  ،ل ــدى أم ــان ــة س ــر الـجـمـعـيــة ،فعلى
ج ـم ـي ــع األعـ ـ ـض ـ ــاء تـ ـس ــدي ــد اإلش ـ ـتـ ــراكـ ــات
السنوية .جدول أعمال الجمعية العمومية
 :انتخاب هيئة إدارية
الرئيس نادر الصباغ
أمني السر املحامي وفيق البابا

