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إعالنات

نشرة خالصة استدعاء
امل ــرج ــع ق ـ ــراري ح ـض ــرة رئ ـي ــس مـحـكـمــة
الغرفة االبتدائية االولى في البقاع تاريخ
 2015/8/10و.2015/10/6
نوع االستدعاء شطب اشارة دعوى.
خالصة الطلب :بتاريخ  2015/8/4تقدم
ّ
ك ـ ــل م ــن روجـ ـي ــه رشـ ـي ــد الـ ـح ــاج شــاهــن
وان ـطــوان يــوســف الـحــاج شــاهــن بوكالة
االستاذة ليلى الحاج شاهني ونهى جان
الحاج شاهني بوكالة االستاذ بول جيرار
جان الحاج شاهني وعنه االستاذة ليلى
ال ـحــاج شــاهــن بــاسـتــدعــاء تـسـجــل برقم
ّ 2016/502
مدور.
وعرضوا بموجبهم بأنهم يملكون اسهمًا
شــائـعــة فــي ال ـع ـقــارات رق ــم  /53/و/56/
و /57/و /59/و /61/و /62/و/63/
و /64/و /65/من منطقة ّ
عميق العقارية
وال ـع ـق ــاري ــن رق ــم  /2/و /3/م ــن منطقة
شـبــرقـ ّـيــة عميق واي ـضــا الـعـقــار رق ــم /2/
جرد ّ
عميق وانه وبموجب دعوى تسجلت
برقم اســاس  1962/208مــدور 1965/83
وهي مقدمة من مورثيهم يوسف وجان
ورشيد والفرد الحاج شاهني ضد املدعى
عليه ريمون رزق تسجلت اشارتها على
صحائف العقارات موضوع الطلب برقم
يــومــي  /520/تــاريــخ  ،1962/9/7وبعد
مراجعة سجالت محكمة البداية املدنية
ف ــي ال ـب ـق ــاع ت ـبــن ان اوراق ال ــدع ــوى قد
ً
بناء
تودعت محكمة االستئناف املدنية
ملذكرتها رقم  425تاريخ  1965/11/2وانه
وبعد مراجعة سجالت محكمة استئناف
البقاع املدنية تبني ان الــدعــوى املذكورة
ت ـ ــدورت بــرقــم  1974/2وق ــد ص ــدر فيها
حـكــم نـهــائــي بـتــاريــخ  1974/2/27برقم
ق ــرار  1974/39وان اش ــارة ال ــدع ــوى رقــم
 1962/208تاريخ  1962/9/7املضمومة
الــى امللف االستئنافي لم يــرد ذكرها في
القرار االستئنافي او في الحكم االبتدائي
وذلك بحسب افادة قلم محكمة استئناف
الـبـقــاع تــاريــخ  2014/5/28املــرفـقــة ربطًا
بالطلب.
واوضـ ــح املـسـتــدعــون ان اشـ ــارة الــدعــوى
االبـ ـ ـت ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــة رقـ ـ ـ ــم  1962/208ت ــاري ــخ
 1962/9/7مـ ـ ــا زالـ ـ ـ ـ ــت مـ ـسـ ـجـ ـل ــة ع ـلــى
الـصـحــائــف العينية لـلـعـقــارات مــوضــوع
الطلب وقد مضى اكثر من خمسون سنة
عـلــى تسجيل اشــارتـهــا كـمــا وان الحجز
االح ـت ـيــاطــي امل ــوض ــوع ملـصـلـحــة املــدعــى
عليه ريـمــون رزق قــد شطب ولــم يعد له
اي اثــر على الصحائف العينية العائدة
للعقارات.
وان ـ ــه ق ــد م ـضــى اك ـث ــر م ــن اربـ ـع ــون سنة

على صدور قرار محكمة االستئناف رقم
 1974/39تاريخ  1974/2/27وان اشــارة
الدعوى يومي  /520/تاريخ 1962/9/7
اصـبـحــت بــا مــوضــوع بسبب ف ـقــدان اي
مبرر لقيدها .ويقتضي تبعًا لذلك شطب
اشارتها ،وملــا كانت اشــارة هــذه الدعوى
قد وضعت بناء لطلب املحكمة الكريمة،
وبالتالي تكون املحكمة الكريمة املرجع
ال ـص ــال ــح امل ـخ ـت ــص ل ـش ـطــب اش ـ ــارة ه ــذه
ال ــدع ــوى ،وان للجهة املستدعية الصفة
وامل ـص ـل ـح ــة ل ـل ـت ـق ــدم ب ــال ـط ـل ــب ال ـحــاضــر
مجتمعني وان املـلـكـيــة فــي ال ـع ـقــارات قد
انـتـقـلــت لـكــل م ــن املـسـتــدعــن بـ ــاالرث عن
مــورثـيـهــم املــدعــن فــي ال ــدع ــوى املسجلة
برقم يومي  /520/تاريخ  1962/9/7وهم
يطلبون من املحكمة الكريمة اتخاذ القرار
بشبط اشــارة الدعوى يومي رقــم /520/
تــاريــخ  1962/9/7ب ـقــرار رجــائــي معجل
التنفيذ نــاف ـذًا عـلــى اصـلــه عــن صحائف
العقارات موضوع الطلب.
فـعـلــى م ــن لــديــه اعـ ـت ــراض او مــاحـظــات
على مضمون الطلب ان يتقدم بها الى
قلم املحكمة في زحلة خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس الكتبة
جورج ابي فيصل
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة دوما
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/18 :
امل ـن ـفــذ :م ـصــرف س ـي ــدروس بـنــك ش.م.ل.
ّ
ال ــذي حــل محل سـتــانــدرد تـشــارتــرد بنك
ش.م.ل .وكـيـلــه امل ـحــامــي ان ـط ــوان ف ــارس
الحايك.
املـنـفــذ عـلـيــه :ج ــوزف حـنــا يــونــس وكيله
االستاذ عصام يونس
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
املنت برقم .2009/677
تــاريــخ الـحـكــم :حكم محكمة االستئناف
السابعة في جبل لبنان رقــم  242تاريخ
.2009/3/5
تــاريــخ تـحــويــل الـحـجــز االحـتـيــاطــي الــى
حجز تنفيذي لدى امانة السجل العقاري:
2012/11/12
املطروح للبيع 1200 :سهم في العقار رقم
 /1977/منطقة تنورين الفوقا.
محتوياته :ارض زراعية مغروسة اشجار
تـ ـف ــاح ض ـم ـن ـهــا ح ــال ـي ــا بـ ـن ــاء مـ ــن حـجــر
مقصوب مع نبعة ماء.
ال ـب ـن ــاء االول :م ــؤل ــف م ــن ط ــاب ــق واح ــد
يـحـتــوي عـلــى فـسـحــة سـمــاويــة خــارجـيــة

وف ــرن ــده وغــرف ـتــي ن ــوم وح ـم ــام ومـطـبــخ
ومتخت وسـفــرة ودار ومــدخــل مساحته
التقريبية /145/متر مربع.
البناء الثاني :مؤلف من طابقني :ارضي
مــؤلــف مــن مــدخــل وغــرفــة جـلــوس وغرفة
ن ــوم وح ـمــام مــع ك ــاراج مساحته تقريبًا
 72م.م .و 42متر كاراج جانبي للسيارات
ودرج يؤدي الى الطابق االول مسقوف.
وطابق اول :يحتوي على مدخل مع حمام
وغرفتي نــوم وفــرنــده خارجية مسقوفة
مــع شــاحــط متخت مساحته حــوالــي 72
م.م.
مساحته 2556 :م.م.
ً
يحده شماال 1981 :ـ ـ غربًا :طريق عام
جنوبًا :طريق عام شرقا1981 :
التخمني/379.000/ :د.أ.
ب ــدل ال ـط ــرح :ف ــي جـلـســة امل ــزاي ــدة االول ــى
تاريخ /227.400/ 2014/10/18د.أ.
بدل الطرح :بعد التخفيض بمعدل %10
ـ ـ /174.984/د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار السبت الواقع في
 2016/5/14الساعة الثانية عشرة ظهرًا
ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
دوما.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بالليرة اللبنانية امــا نـقـدًا فــي صندوق
الخزينة او تقديم شيك او كفالة مصرفية
باسم رئيس دائرة تنفيذ البترون وعليه
ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق دائـ ــرة
التنفيذ فــي دوم ــا واال عــد قلمها مقامًا
مختارًا له وعليه ان يدفع رسم  %5داللة
اضافية الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع سيارة صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي غادة شمس الدين
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/2359
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد املصرفي
ش.م.ل .وكيله املحامي جيمي كرم.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :مـحـمــد ج ـم ــال ع ـبــدال ـســام
زرين.
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة
الواحدة والنصف ظهرًا من يوم الثالثاء
الواقع في  2016/5/3للبيع باملزاد العلني
السيارة ذات الرقم /297777ز ماركة رينو
 LOGANم ــودي ــل  2009املـخـمـنــة بمبلغ
/5090/د.أ .واملطروحة للبيع بقيمة %60
من قيمة التخمني علمًا انه يتوجب عليها
رسوم ميكانيك بقيمة /1.365.000/ليرة
لبنانية،
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا يضاف
اليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
محمد وليد الحلبي
إعالن بيع سيارة صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي ميرنا كالب
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/2165
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد املصرفي
ش.م.ل .وكيله املحامي جيمي كرم.
املنفذ عليه :يوسف مرتضى بريطع
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة
الثانية بعد الظهر من يوم الثالثاء الواقع
ف ــي  2016/5/3ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
ال ـس ـي ــارة ذات ال ــرق ــم /444405ن مــاركــة
ران ــج روف ــر  SEDAN HSEمــوديــل 2003
املخمنة بمبلغ /6004/د.أ .واملـطــروحــة
للبيع بقيمة  %60من قيمة التخمني علمًا

انه يتوجب عليها رسوم ميكانيك بقيمة
/5.993.000/ليرة لبنانية،
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا يضاف
اليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
محمد وليد الحلبي
نشرة فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولى في
البقاع املستدعى ضدهما ساره ومحمد
قاسم غيث املقيمني سابقًا فــي القرعون
واملجهولي محل االقامة حاليًا للحضور
شـخـصـيــا او م ــن ي ـن ــوب عـنـهـمــا قــانــونــا
الــى قلم املحكمة فــي زحـلــة لتبلغ الحكم
الصادر عن املحكمة بتاريخ 2015/6/23
باالستدعاء املقدم من عاصم قاسم غيث
بوكالة االسـتــاذ عياض فــارس واملسجل
برقم اساس  2015/438قرار .2015/139
مضمون الـحـكــم :تـقــرر ازال ــة الـشـيــوع في
الـعـقــار رق ــم /5936/ال ـق ــرع ــون عــن طريق
بيعه باملزاد العلني وتحديد بدل الطرح
في املزايدة االولى بمبلغ وقدره /13860/
دوالرًا ام ـيــرك ـيــا او م ــا ي ـع ــادل ــه بــالـلـيــرة
اللبنانية بـتــاريــخ الـبـيــع ،عـلــى ان يــوزع
حــاصــل ال ـب ـيــع ب ــن ال ـش ــرك ــاء ك ــل بنسبة
حصته في امللكية.
ولـلـمـسـتــدعــى ضــدهـمــا املــذكــوريــن مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج ابي فيصل
إعالن
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية
عـ ـش ــرة م ــن ظ ـه ــر يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء امل ــواف ــق
 2016/5/17فـ ــي م ــرك ــزه ــا فـ ــي ص ـي ــدا
مـنــاقـصــة عــامــة بـطــريـقــة تـقــديــم االسـعــار
وبالظرف املختوم املغفل لتلزيم:
ـ ـ ـ ـ ت ـقــديــم ال ـب ـســة رس ـم ـيــة ل ـ ــزوم عـنــاصــر
شرطة بلدية صيدا.
ـ ـ تزفيت إيدياليت في شوارع مختلفة في
مدينة صيدا.
ـ ـ تقديم مواد كهربائية لالنارة العامة في
مدينة صيدا.
ـ ـ تقديم معدات وآليات لزوم بلدية صيدا.
ـ ـ تـقــديــم آل ـيــات وس ـي ــارات ربــاعـيــة الــدفــع
لزوم بلدية صيدا.
تقبل طلبات االشتراك وتسلم باليد الى
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشرة
م ــن ظ ـه ــر آخ ـ ــر ي ـ ــوم ع ـم ــل ي ـس ـبــق ال ـي ــوم
امل ـحــدد للتلزيم مـصـحــوبــة بالتأمينات
واملستندات املطلوبة.
يمكن االطالع على دفتر الشروط الخاص
يوميًا وخــال اوقــات الــدوام الرسمي في
مركز بلدية صيدا ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
الثالث.
صيدا في 2016/4/18
رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
التكليف 788
إعالن
تعلن وزارة البيئة عن رغبتها باستئجار
م ـ ـقـ ــر ل ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة ج ـ ـبـ ــل ل ـب ـن ــان
ف ــي م ــرك ــز امل ـحــاف ـظــة ـ ـ ـ ـ ب ـع ـبــدا بـمـســاحــة
تـتــراوح بني  /100/و /125/مترًا مربعًا
عـلــى ان يتضمن ثــاثــة غ ــرف عـلــى االقــل
م ــع م ـن ـت ـف ـعــات ـهــا وان ي ـت ــوف ــر ل ــه مــوقــف
لسيارتني.
تقدم العروض في ظرف مختوم في مهلة
تنتهي عند الساعة الثانية عشرة من يوم
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االثـنــن الــواقــع فيه  25تموز  2016وذلــك
في:
مقر وزارة البيئة ـ ـ بيروت
مباني الـلـعــازاريــة ـ ـ بـلــوك  A4الـجــديــد ـ ـ
الطابق السابع
مصلحة الديوان ـ ـ غرفة رقم ( 21ـ ـ )7
مرفق بما يلي:
 1ـ ـ املستند الذي يبني حصول االعالن
 2ـ ـ صورة عن هوية صاحب العالقة
 3ـ ـ طـلــب مــن ال ـعــارض يتضمن املــوافـقــة
على تأجير املقر العائد له وبدل االيجار
املقترح
 4ـ ـ صورة عن سند التمليك
 5ـ ـ ـ ـ ـ اف ـ ـ ــادة ع ـق ــاري ــة ش ــام ـل ــة ال ي ـت ـجــاوز
تــاريـخـهــا ثــاثــة اشـهــر مــن تــاريــخ تقديم
العرض
 6ـ ـ افادة ارتفاق وتخطيط
 7ـ ـ رخصة اسكان واشغال
 8ـ ـ اف ــادة مــن مهندس معترف بــه تثبت
متانة البناء وصالحيته لالستعمال
 9ـ ـ ـ ـ خ ــرائ ــط تفصيلية لـلـمـقــر امل ـعــروض
لــاس ـت ـئ ـجــار مــوق ـعــة م ــن م ـه ـنــدس تبني
مساحة الغرف
محمد املشنوق
وزير البيئة
التكليف 785
تبليغ فقرة حكمية
تبلغ الى فيليس سيمبسون
نـبـلـغــك ان ــه ب ـت ــاري ــخ  2016/3/10صــدر
قرار برقم  2016/12في االستدعاء املقدم
مــن بـســام بصيبص ام ــام رئـيــس الغرفة
االستئنافية االولــى في بعبدا بموضوع
اعطاء صيغة تنفيذية اســاس 2016/13
قضى بمنح الصيغة التنفيذية للحكم
الصادر بتاريخ  1998/7/27عن املحكمة
الدورية في مقاطعة توسكالوسا االباما
ـ ـ ال ــوالي ــات املـتـحــدة االمـيــركـيــة القاضي
ب ـف ـس ــخ راب ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ـ ــزواج بـ ــن امل ـس ـتــدعــي
وبينك علمًا انــه مهلة االعـتــراض ثالثني
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت ال ـس ـيــدة نــان ـســي اس ـعــد اسـطـفــان
ب ــوك ــال ـت ـه ــا ع ــن ال ـس ـي ــدة رومـ ـ ــي م ـي ـشــال
ح ــداد الوكيلة عــن السيد ميشال سعيد
ال ـ ـحـ ــداد املـ ــالـ ــك فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار  /630/مــن
منطقة املطيلب العقارية وبوكالتها عن
الـسـيــد زي ــاد يــوســف اسـطـفــان الــوكـيــل ع
السيد جــوزيــف سعيد الـحــداد املــالــك في
نفس العقار  /630/مــن منطقة املطيلب
الـعـقــاريــة سـنــدي تمليك ب ــدل عــن ضائع
بــاسـمــي املــالـكــن مـيـشــال سـعـيــد ال ـحــداد
وجوزيف سعيد الحداد ولكل بحصته.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن رقم /1/
تعلن بلدية كـفــرد الق ــوس قـضــاء زغــرتــا،
عــن اج ــراء م ـبــاراة تعيني ام ــن صـنــدوق،
يمكن الـحـصــول عـلــى ال ـشــروط املطلوبة
وتـقــديــم الـطـلـبــات خ ــال الـ ــدوام الرسمي
ً
ابتداء من تاريخ 2016/4/21
في البلدية
لغاية .2016/5/6
رئيس بلدية كفرد القوس
باخوس طنوس نكد

إلغاء إعالن
تلغي مصلحة االبحاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني بواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحددة تجاه اسم كل
منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
اسم املناقصة

املوعد

التاريخ

 .1تلزيم تقديم تجهيزات وادوات مخبرية (2016/5/12 Weighting Lysimeter (Science Lysimeter
لزوم فرع الري والرصد الجوي في محطة تل العمارة.

ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة مــن
صباح يوم الخميس

 .2تلزيم تقديم تجهيزات وادوات مخبرية لزوم فرع الري والرصد الجوي في محطة 2016/5/12
تل العمارة.

الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
ظهرًا من يوم الخميس

تل العمارة في  18نيسان 2016

رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 792

