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إعالنات

الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح أو تقديم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خ ــال عـشــريــن يــومــا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلبت املحاميه كولت الحايك بوكالتها
عــن ج ــورج فيليب مـيـشــال دى بسترس
ب ـص ـف ـتــه اح ـ ــد ورثـ ـ ــة م ـي ـش ــال نـ ـق ــوال دى
ب ـس ـت ــرس س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
باسم مورثه  /ميشال نقوال دى بسترس
للقسم  6من العقار  2363منطقة الرميل.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع باملزاد العلني
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك ـ ـ ـ غــرفــة
الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة2016/85 :
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .ـ ـ
بوكالة املحامي سليم بريدي
املنفذ عليهم :حمزه طالل رباح ـ ـ اللبوة ـ ـ
الشارع الرئيسي ـ ـ بملكه
طـ ــال ح ـســن رب ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ال ـل ـب ــوة ـ ـ ـ ـ ال ـش ــارع
الرئيسي ـ ـ بملكه
ع ـل ــي ط ـ ــال رب ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـلـ ـب ــوة ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـش ــارع
الرئيسي ـ ـ بملكه
السند التنفيذي وقيمة الدين :عقد قرض
ً
موثق بتأمني من الدرجة االولى تحصيال
ملبلغ $/38.888.64/
عدا اللفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2016/3/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/3/19 :
تاريخ قرار الحجز2016/5/4 :
تاريخ تبليغ الحجز2016/5/27 :
تاريخ تسجيله2016/4/21 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/6/15 :
تاريخ تسجيله2016/7/2 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 1ـ ـ العقار رقم  /301/اللبوة
أميري ـ ـ في محلة فوق البيادر
قطعة أرض مثلثة الـشـكــل ويــوجــد على
هـ ــذا ال ـع ـق ــار اشـ ـج ــار ت ـف ــاح م ـث ـمــرة عمر
ال ـش ـجــرة  10س ـن ــوات تـقــريـبــا واالش ـج ــار
ج ـيــدة ومـعـتـنــى بـهــا وك ــان ــت ف ــي االص ــل
 1000شجرة جرى قلع  250شجرة منها
ليبقى منها  750شجرة حاليًا.
مساحته/16010/ :م2
ً
حـ ـ ـ ــدوده :ي ـح ــده شـ ـم ــاال ال ـع ـق ــار /299/
وجنوبًا مجرى مياه عــام وشــرقــا طريق
عام وغربًا العقار ./300/
الحقوق العينية:
ـ ـ يومي  3886تــاريــخ  2011/11/1تأمني
درج ـ ــة أولـ ـ ـ ــى ،الـ ــدائـ ــن ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي
للتجارة ش.م.ل.
املــديــن طــال حسني رب ــاح ،قيمة التأمني
خمسة وعشرون الف دوالر أميركي.

تعهد املــديــن بـعــدم الـبـيــع أو الـتــأمــن أو
ال ـت ــأج ـي ــر أو ت ــرت ـي ــب اي ح ــق ع ـي ـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن.
ـ ـ يــومــي  1873تــاريــخ  2016/5/18حجز
تـنـفـيــذي رق ــم  2016/85م ـصــدر الـحـجــز
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـع ـل ـب ــك الـ ـح ــاج ــز ال ـب ـنــك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .املحجوز عليهم
ط ــال ح ـســن ربـ ــاح وح ـم ــزه ط ــال رب ــاح
وعلي طالل رباح عدد االسهم املحجوزة
 2400سهم.
ـ ـ يومي  2356تاريخ  2016/7/2محضر
وص ــف ال ـع ـقــار م ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بعلبك
املعاملة .2016/85
التخمني بالدوالر األميركي$/290150/ :
بـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي:
$/174090/
 2ـ ـ العقار رقم  /406/اللبوة
أميري ـ ـ في محلة سهالن القدرون
أرض ج ـب ـل ـيــة غ ـي ــر مـ ــزروعـ ــة ويـ ـق ــع فــي
منطقة الجرد.
مساحته/2813/ :م2
ً
ح ـ ــدوده :ي ـحــده ش ـم ــاال ق ـنــاة م ـيــاه عــامــة
وجـنــوبــا وشــرقــا طــريــق عــام وغــربــا قناة
مياه عامة.
الحقوق العينية:
ـ ـ ـ يــومــي  1755تــاريــخ  2012/6/7تأمني
درج ـ ــة اول ـ ــى م ــع ح ــق ال ـت ـح ــوي ــل ،ال ــدائ ــن
الـبـنــك اللبناني لـلـتـجــارة ش.م.ل .املــديــن
طــال حسني ربــاح ،قيمة التأمني خمسة
وسبعون الف دوالر أميركي.
تعهد املــديــن بـعــدم الـبـيــع أو الـتــأمــن أو
ال ـت ــأج ـي ــر أو ت ــرت ـي ــب اي ح ــق ع ـي ـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن.
ـ ـ ـ يــومــي  933ت ــاري ــخ  2016/3/17حجز
احتياطي رقــم  2016/14مـصــدر الحجز
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـع ـل ـب ــك الـ ـح ــاج ــز ال ـب ـنــك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .املحجوز عليه
طالل حسني رباح.
ـ ـ يــومــي  1548تــاريــخ  2016/4/21حجز
تـنـفـيــذي رق ــم  2016/85م ـصــدر الـحـجــز
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـع ـل ـب ــك الـ ـح ــاج ــز ال ـب ـنــك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .املحجوز عليه
طالل حسني رباح عدد االسهم املحجوزة
 2400سهم.
ـ ـ يومي  2356تاريخ  2016/7/2محضر
وص ــف ال ـع ـقــار م ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بعلبك
املعاملة .2016/85
التخمني بالدوالر األميركي$/14065/ :
بدل الطرح بالدوالر األميركي$/8439/ :
م ـج ـمــوع الـتـخـمــن ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي:
$/304215/
مجموع بــدل الـطــرح بــالــدوالر األميركي:
$/182529/
مــوعــد جـلـســة امل ــزاي ــدة وم ـكــان إجــرائ ـهــا:
ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2017/3/14
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة والـنـصــف ظهرًا
أمــام حضرة القاضي املنفرد فــي بعلبك
رئيس دائرة التنفيذ.
ش ــروط الـبـيــع :الـنـفـقــات املـتــوجــب دفعها
عــاوة على الثمن طــوابــع االحــالــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وأن يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح او تقديم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من

شقة ممتازة للبيع .القامطية (الجبل)،
الطابق ( ،)3مساحة 110م
 4غرف ومنتفعاتهم ،فوقها تراس 180م
مسقوف قرميد .موقف وبرئ مياه.
ت 03- 70 12 72

ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خ ــال عـشــريــن يــومــا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/93
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد اللبناني
ش.م.ل.
املنفذ عليهم :علي ملع ورفاقه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقمية
 133560د.أ .عــدا الـلــواحــق ،يحسم منها
مبلغ  81144د.أ .ثمن قسم بيع سابقًا.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/2/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/5/7 :
تاريخ قــرار الحجز 2014/2/24 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري2014/3/7 :
تاريخ محضر وصف العقار2014/4/15 :
وتاريخ تسجيله2014/11/17 :
العقار املــوصــوف :القسم /30/1963ديـ ــر
الــزهــرانــي عـبــارة عــن شقة سكنية مؤلفة
مــن مــدخــل وم ــوزع و 6غ ــرف ومـطـبــخ و4
حمامات وشرفات وتراس تقع في ط.5
مساحته 240 :م2
التخمني 96000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 54720 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/3/23الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
إعالن
ّ
يبلغ الــى املنفذ عليه خضر أحمد بردى
املجهول املقام
ً
عمال باحكام املــادة  /409/أ.م.م .تنبئكم
دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في املعاملة
التنفيذية رقم  2013/244انــذارًا تنفيذيًا
موجهًا اليكم من البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل .ن ــات ـج ــا ع ــن ط ـل ــب ت ـن ـف ـيــذ سـنــد
ديــن عــدد  /7/بمبلغ /2.705.807/ل.ل.
والرسوم واملصاريف والفوائد.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي البالغة
عـشــرة اي ــام الــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشى
إعالن
جانب :مجهول املقام قاسم عطا شدهان
الجعيفري
رقم الصادر2017/75 :
املـ ــوضـ ــوع :تـبـلـيــغ ط ـلــب اض ــاف ــي ب ـمــادة
اثبات طالق وموعد جلسة
التاريخ2017/02/06 :
امل ـ ـ ــرج ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
باالستناد على دعوى طلب الطالق املقامة
عليك مــن مليس ج ــواد الـعـنــان واملسجلة
بــرقــم اس ــاس  2016/443وامل ـ ــدورة برقم
اساس  2017/24والتي جرى ابالغك بها
بالطرق االستثنائية وملــا كــان وبتاريخ
 2017/1/25تقدمت الجهة املدعية بطلب
اض ــاف ــي ب ـم ــادة اث ـب ــات ط ــاق والـحــاصــل

لدى االدارة العامة للمحاكم دائــرة كاتب
العدل بمسقط سلطنة عمان برقم 210/4
وقد تعني موعد الجلسة فيها يوم االثنني
في  2017/3/6غرفة القاضي الشيخ علي
املــولــى فيقتضي حـضــورك او ارس ــال من
يـنــوب عـنــك ال ــى قـلــم املحكمة قـبــل موعد
ال ـج ـل ـس ــة الس ـ ـتـ ــام ن ـس ـخ ــة عـ ــن ال ـط ـلــب
االض ــاف ــي ومــوعــد الـجـلـســة واال اعتبرت
م ـب ـل ـغــا ح ـس ــب االص ـ ـ ـ ــول ،وجـ ـ ــرت بـحـقــك
املعامالت القانونية وكــل تبليغ لك على
لوحة االعالنات في املحكمة حتى تبليغ
الحكم القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
علي الحاج
بيان
امل ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــى :نـ ـق ــاب ــة اص ـ ـح ـ ــاب م ـك ــات ــب
استقدام عامالت املنزل في لبنان
املـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــوع :تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــوعـ ـ ــد الجـ ـ ـ ـ ــراء
االنتخابات التكميلية
تحية وبعد...
عـ ـق ــد م ـج ـل ــس نـ ـق ــاب ــة اص ـ ـحـ ــاب م ـكــاتــب
اس ـ ـت ـ ـقـ ــدام عـ ــامـ ــات املـ ـ ـن ـ ــازل فـ ــي ل ـب ـنــان
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا يـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع فــي
 2017/1/17ب ـح ـض ــور ك ــل م ــن ال ـس ــادة
اعضاء مجلس النقابة:
هشام البرجي ـ ـ علي سكينة ـ ـ انطونيو
صقر ـ ـ علي االمني ـ ـ زخيا باسيل ـ ـ احمد
حجازي ـ ـ حسنا واكيم ـ ـ محمد عضاضة
ـ ـ جوزيف صليبا ـ ـ خالد سوبرة ـ ـ احمد
الحر ـ ـ ليالس جلول.
وكان جدول االعمال بندًا واحدًا وهو:
* إجراء انتخابات تكميلية لستة أعضاء
من مجلس النقابة انتهت مدة عضويتهم.
ً
ل ــذا نـفـيــدكــم عـلـمــا ان ــه وع ـمــا ب ــامل ــادة 46
من النظام الداخلي للنقابة ،اننا بصدد
اج ــراء االنـتـخــابــات التكميلية لعضوية
مجلس النقابة ،وذلك نهار االحد الواقع
فــي  2017/2/26فــي مقر النقابة الكائن
في املشرفية ـ ـ مقابل وزارة العمل ـ ـ سنتر
صالح ـ ـ الطابق الثاني ،في تمام الساعة
التاسعة صباحًا ولغاية الثانية عصرًا.
ولكم منا جزيل الشكر
الرئيس:
هشام البرجي
امني السر:
علي سكينة
إعالن
ت ـع ـل ــن ب ـل ــدي ــة ري ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـ ح ـ ــوش ح ـ ــاال عــن
رغبتها بتلزيم جمع وترحيل النفايات
ضـمــن ن ـطــاق بـلــديــة ري ــاق ـ ـ ـ ح ــوش حــاال
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فـعـلــى الــراغ ـبــن االش ـت ــراك فــي املناقصة
االطـ ـ ــاع ع ـلــى دف ـت ــر الـ ـش ــروط ف ــي مــركــز
الـبـلــديــة وبـمـهـلــة اق ـصــاهــا خـمـســة عشر
ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ال ـن ـش ــر فـ ــي ال ـج ــري ــدة
ال ــرس ـم ـي ــة ول ـغ ــاي ــة  2017/2/24ضـمــن
الدوام الرسمي على ان يتم فض العروض
في  2017/2/25الساعة العاشرة صباحًا.
رئيس بلدية رياق ـ ـ حوش حاال
د .جان معكرون
إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـي ــوف ـل ـن ــت ش.م.م .ال ــى
حضور اجتماع مشاركة للعامة لدراسة
تـقـيـيــم األثـ ــر الـبـيـئــي لـصـيــانــة وتـطــويــر
مـعـمــل تـسـبـيــخ ال ـن ـفــايــات الـعـضــويــة في
الـ ـك ــورال ال ــواق ــع ف ــي مـنـطـقــة ب ــرج حـمــود
العقارية ،قضاء املنت محافظة جبل لبنان
وذلك يوم الجمعة  2017/2/17الساعة 10
صباحًا في دار بلدية بيروت.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ك ــل م ــن ل ــوي ــس جـ ــورج خ ــاط ــر ابــي
ح ـب ـيــب ب ـص ـف ـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة وبــوكــال ـتــه
عـ ــن خ ــاط ــر ج ـ ـ ــورج ل ــوي ــس خ ــاط ــر اب ــي
حبيب وتوفيق عون ابي حبيب بصفته
الشخصية وبوكالته عن قيصر وانطوان
ع ــون اب ــي حـبـيــب املــال ـكــن جـمـيـعـهــم في
الـ ـعـ ـق ــاري ــن  /2874/و /2898/روم ـي ــة
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصصهم.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت ري ـم ــا م ـي ـشــال ك ـن ـعــان املــال ـكــة في
القسم  /6/من العقار  /780/ديك املحدي
سند تمليك بدل عن ضائع بحصتها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب نقوال اديــب ان ــدراوس بصفته احد
ورثـ ــة لــوس ـيــا جــرجــس ان ـ ــدراوس مــالـكــة
القسم  /8/من العقار  /3103/البوشرية
سند تمليك بدل عن ضائع باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

