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إعالنات

تبليغ فقرة حكمية
تبلغ الى :اميل الشدياق
نـبـلـغـكـمــا ان ــه ب ـتــاريــخ  2017/3/9صــدر
قرار نهائي برقم  2017/18قضى بإعطاء
ال ـص ـي ـغــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـلــوص ـيــة املـنـظـمــة
بتاريخ  1997/1/22لــدى مكتب املحامي
دج ــام ـي ــو اديـ ـب ــو ك ــات ــب عـ ــدل ك ــوت ــون ــو ـ ـ ـ
جـمـهــوريــة بـيـنــان وال ـص ــادرة عــن السيدة
فهيمة الشعار املتوفاة فــي كانو بتاريخ
 1999/11/26ف ــي ال ــدع ــوى امل ـقــامــة ام ــام
محكمة استئناف بعبدا املدنية بموضوع
اع ـط ــاء صـيـغــة تـنـفـيــذيــة اسـ ــاس 2017/3
م ــن س ــام ــي ريـ ـم ــون ن ـج ــم ع ـل ـمــا ان مـهـلــة
االعتراض ثالثني يومًا من تاريخ التبلغ.
رئيسة القلم
تانيا زخور
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم السبت الواقع في
2017/6/3
تـ ـج ــري وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات /
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ــأحـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة،
اس ـت ــدراج ع ــروض لتلزيم ش ــراء وتركيب
م ـك ـي ـف ــات ه ـ ـ ــواء ل ـ ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة
لألحوال الشخصية ،الكائن في مقر وزارة
الداخلية والـبـلــديــات  /منطقة الـحـمــراء/
مقابل مصرف لبنان.
ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت 3.000.000 :ل.ل( .ثــاثــة
ماليني ليرة لبنانية).
الـتــأمــن الـنـهــائــي %10 :عـشــرة بــاملـئــة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
طــريـقــة ال ـت ـلــزيــم :تـقــديــم ال ـع ــرض بمغلف
مقفل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـق ــا ل ـن ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي ــن يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لالحوال الشخصية  /قلم املدير العام.
 19أيار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق
التكليف 951
إعالن مزايدة
صادر عن دائــرة تنفيذ زحلة ـ ـ الرئيسة
رلى أبو خاطر
امل ـن ـف ــذ :الـ ـي ــاس ي ــوس ــف ال ـس ـي ــدن ــاوي ـ ـ
وكيلته املحامي اليز تامر
املنفذ عليه :طوني امــن حجار ـ ـ زحلة
ـ ـ الراسية
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2015/257
ينفذ طالب التنفيذ شك بقيمة /40300/
دوالر أم ـيــركــي ع ــدا ال ــرس ــوم وال ـفــوائــد
واملصاريف.
ً
اوال :امل ـط ــروح لـلـبـيــع /800/ :سـهــم من
العقار رقم  /4110/أراضي زحلة
م ـس ــاح ـت ــه /558/ :م 2ي ـقــع ع ـل ــى يـمــن
طريق عام زحلة ـ ـ ضهور الشوير مفرق
م ـقــابــل مـطـعــم ال ـتــاي ـتــان ـيــك وي ـب ـعــد عن
الطريق العام حوالي  /400/متر بالقرب
مــن بـنــايــة " "Ostaويـبـعــد عـنـهــا حــوالــي
 /200/م ـت ــر وتـ ـص ــل الـ ـي ــه ع ـب ــر طـلـعــة
صـغـيــرة مـعـبــدة بــاالسـفـلــت وال ـبــاطــون
وهــو عـبــارة عــن قطعة ارض مؤلفة من
ثــاث جلول ويــوجــد فيه بعض اشجار
الـ ـس ــرو وال ـص ـن ــوب ــر وب ـع ــض االش ـج ــار
امل ـث ـم ــرة امل ـت ـن ــوع ــة وت ـص ــل ال ـي ــه شـبـكــة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـه ــات ــف وال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة
واالنــارة وماء الشفة والصرف الصحي
ويقع ضمن منطقة سكنية.
حدوده :يحده غربًا العقار رقم /4112/
طريق خاص وشرقًا العقار رقم /4167/
ً
وش ـمــاال الـعـقــار رق ــم  /4109/وجـنــوبــا:
العقار ./4111/
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :يـ ـشـ ـت ــرك بـمـلـكـيــة
ال ـط ــري ــق ال ـخ ــاص رق ــم  ،/4112/حجز
تنفيذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحلة
رقم  2015/257ملصلحة الحاجز الياس
يوسف السيدناوي على حصة املحجوز
عليه طوني امني الحجار ،حجز تنفيذي
صـ ـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ زح ـ ـلـ ــة رق ــم
 2015/684ملصلحة الحاجز جوزف اميل
رومية على حصة املحجوز عليه طوني
أمني الحجار ،محضر وصف العقار رقم
 2015/257صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
ملصلحة الياس السيدناوي.
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /55800/ :خ ـم ـســة
وخ ـ ـم ـ ـسـ ــون ال ـ ـ ــف وثـ ـم ــانـ ـم ــاي ــة دوالر
أميركي.
ب ــدل ال ـط ــرح /33480/ :ثــاثــة وثــاثــون

الف واربعماية وثمانون دوالر أميركي.
ثانيًا :املطروح للبيع /1200/ :سهم من
العقار رقم  /4111/أراضي زحلة.
م ـس ــاح ـت ــه /814/ :م 2ي ـقــع ع ـل ــى يـمــن
طريق عام زحلة ـ ـ ضهور الشوير مفرق
م ـقــابــل مـطـعــم ال ـتــاي ـتــان ـيــك وي ـب ـعــد عن
الطريق العام حوالي  /400/متر
بــالـقــرب مــن بـنــايــة " "Ostaويـبـعــد عنها
ح ــوال ــي  /200/م ـتــر وت ـص ــل ال ـي ــه عبر
طلعة صغيرة معبدة بالباطون ضمن
مـنـطـقــة سـكـنـيــة وه ــو ع ـب ــارة ع ــن قطعة
ارض مؤلفة من ثالث جلول ويوجد فيه
بعض اشجار السرو والصنوبر وبعض
االش ـ ـ ـجـ ـ ــار امل ـ ـث ـ ـمـ ــرة املـ ـتـ ـن ــوع ــة وت ـص ــل
الـيــه شبكة الـكـهــربــاء والـهــاتــف والبنى
التحتية واالنــارة وماء الشفة والصرف
الصحي.
حدوده :يحده غربًا العقار رقم /4112/
طريق خاص وشرقًا العقار رقم /4167/
ً
وش ـمــاال الـعـقــار رق ــم  /4110/وجـنــوبــا:
طريق عام.
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :يـ ـشـ ـت ــرك بـمـلـكـيــة
ال ـط ــري ــق ال ـخ ــاص رق ــم  ،/4112/حجز
تنفيذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحلة
رقم  2015/257ملصلحة الحاجز الياس
يوسف السيدناوي على حصة املحجوز
عليه طوني امني الحجار ،حجز تنفيذي
صـ ـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ زح ـ ـلـ ــة رق ــم
 2015/684ملـصـلـحــة ال ـح ــاج ــز ج ــوزف
اميل رومـيــة على حصة املحجوز عليه
ط ــون ــي أمـ ــن ال ـح ـج ــار ،م ـح ـضــر وصــف
العقار رقــم  2015/257ملصلحة الياس
السيدناوي.
قيمة التخمني /122100/ :ماية واثنني
وعشرون الف وماية دوالر أميركي.
بــدل ال ـطــرح /73260/ :ثــاثــة وسبعون
الف ومئتان وستون دوالر أميركي.
موعد املــزايــدة ومكانها :يــوم الخميس
الــواقــع فيه  2017/6/22الساعة 12.25
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ زحلة في
قاعة املحكمة.
شــروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ زحـلــة قيمة الطرح
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وعـلـيــه اتـخــاذ
مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق دائـ ــرة تنفيذ
زح ـلــة اذا ل ــم يـكــن ل ــه م ـقــام ف ـيــه ،وعليه
خالل ثالثة ايام من صدور قرار االحالة
ً
ايــداع الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال
واع ـ ــادة امل ــزاي ــدة عـلــى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
ف ــي خـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام م ــن ص ـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان
إعالن قضائي
صادر عن محكمة األحوال الشخصية في
طرابلس
غرفة القاضي فاطمة ماجد
بتاريخ  2015/9/30تقدم املستدعي عمر
محمد طالب أمام هذه املحكمة باستدعاء
طلب بموجبه اعــان وفــاة املرحومة آمنة
حسني بعيذق في القبة ـ ـ طرابلس بتاريخ
 1986/11/6وحصر ارثها بزوجها محمد
ديب بن علي طالب وبأوالدها منه وهم:
عـبــد ال ـســام وع ـب ــدال ــرزاق وعـمــر وفاطمة
وح ـل ـي ـم ــة ومـ ـحـ ـم ــود ول ـط ـي ـف ــة وض ـح ــى
وسميا وال وارث لها سواهم وأن والديها
متوفيني قبلها.
فكل ذي مصلحة يــريــد االع ـتــراض تقديم
مالحظاته الخطية خالل املهلة القانونية
التي تلي مهلة النشر واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبد الخالق
إعالن قضائي
صادر عن محكمة األحوال الشخصية في
طرابلس
غرفة القاضي فاطمة ماجد
ب ـت ــاري ــخ  2016/11/12ت ـق ــدم املـسـتــدعــي
بـ ـس ــام أحـ ـم ــد نـ ـش ــار أمـ ـ ــام ه ـ ــذه املـحـكـمــة
باستدعاء رقــم  2016/413طلب بموجبه
إعالن وفاة املرحوم والده أحمد مصطفى
نـشــار فــي طــرابـلــس بـتــاريــخ 2009/3/15
وح ـص ــر إرثـ ــه بــزوج ـتــه م ـم ــدوح ــة محمد
رشاد بارودي وبأوالده منها وهم :حسام
وبــارعــة وبـســام وروع ــة وجـمــانــة ومحمد
ربيع نشار وال وارث له سواهم وإن والديه

متوفيني قبله.
فلكل ذي مصلحة يريد االعتراض تقديم
مالحظاته الخطية خالل املهلة القانونية
التي تلي مهلة النشر واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبد الخالق
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ق ـ ــرر الـ ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي ال ـج ـن ــوب
إعــادة تكوين الصحيفة املؤقتة للعقار
رق ــم  2418مـنـطـقــة كـفــرمـلـكــي الـعـقــاريــة
واالقـســام املـفــرزة عنها بصورة نهائية
وبالصورة القضائية وتكليف الخبيرة
مــريــم جــونــي للكشف على العقار نهار
الثالثاء بتاريخ  2017/6/6وتعيني يوم
الثالثاء بتاريخ  2017/7/4موعدًا أمام
ه ــذه املـحـكـمــة العـ ــادة الـتـكــويــن ودع ــوة
من له عالقة بالصحيفة لتقديم طلباته
حسب االصول.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طـلــب املـحــامــي مصطفى قــاســم فــرحــات
ب ــوك ــال ـت ــه عـ ــن م ـح ـم ــود م ـح ـم ــد مــرعــي
ب ـص ـف ـت ــه وريـ ـ ـ ــث م ـح ـم ــد اح ـ ـمـ ــد م ــرع ــي
ش ـهــادة قـيــد مــؤقـتــة ب ــدل ضــائــع للعقار
رق ــم  125بنعفول بــاســم امل ــورث محمد
أحمد مرعي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـبــدال ـلــه الـ ـي ــاس أس ـب ــر ال ـخ ــوري
ملــورثـيــه يــوســف حبيب أسـبــر الـخــوري
وزب ـيــدة جــرجــس ك ـتــوره سـنــدي تمليك
بدل ضائع العقارين  397و 398صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسن زين الحاج علي سند تمليك
بدل ضائع العقار  368ديركيفا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ـبــت امل ـح ــام ـي ــة ع ـب ـيــر ع ــدن ــان دب ــوق
بــوكــالـتـهــا ع ــن ســامــي خـلـيــل ع ــز الــديــن
وك ـيــل خـلـيــل ابــراه ـيــم عــزالــديــن ملــورثــه
ابراهيم خليل عزالدين سند تمليك بدل
ضائع  607باريش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي رون ـ ـ ـ ــي لـ ـي ــو س ــاس ــن
بوكالته عن يوسف حسن دايخ ملورثيه
ف ـ ـيـ ــاض حـ ـس ــن دايـ ـ ـ ــخ وخـ ـي ــري ــة حـســن
ص ـع ـي ــدي سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
العقار  10جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب عـلــي حـســن عـبــدالـلــه الـعـيـســائــي
(سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي) مل ـ ــورث ـ ــه حـ ـس ــن ع ـب ــدال ـل ــه
العيسائي (سـعــودي) سند تمليك بدل
ع ــن ض ــائ ــع ع ــن ح ـصــة م ــورث ــه بــالـعـقــار
 2298رأس بيروت.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
تعلن شركة ميرامار السياحية ش.م.ل.
سـ ـج ــل ت ـ ـجـ ــاري رقـ ـ ــم  1989/3055أن

أص ـ ــف م ـح ـم ــود م ـن ــا ق ــد تـ ـق ــدم بـطـلــب
االسـتـحـصــال عـلــى ب ــدل عــن ضــائــع عن
شـ ـ ـه ـ ــادات األس ـ ـهـ ــم الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا فــي
الشركة (شـهــادة ملكية أسهم وشهادة
حق تمتع رقم  )34موضوع االسهم من
الرقم  97681الى الرقم  98340فئة ب.2
فـعـلــى كــل مــن لــديــه اع ـت ــراض أن يتقدم
ب ــذل ــك مـ ــن ادارة الـ ـش ــرك ــة الـ ـك ــائ ــن فــي
طــراب ـلــس الـقـلـمــون خ ــال مـهـلــة خمسة
عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس مجلس ادارة شركة ميرامار
السياحية
إعالن عن فقدان سند تمليك
يعلن السيد تنال محمد صباح بأنه فقد
سند تمليك بحري رقــم  1/4642تاريخ
 2005/4/22الـعــائــد ل ـلــزورق GALINA
 2رقم التسجيل /8302ب ويعلن رئيس
مرفأ بيروت عما اذا كان أحد لديه مطلب
أو إعتراض بهذا الشأن ،عليه االتصال
برئاسة مرفأ بيروت خالل خمسة عشر
يومًا من تاريخ النشر هذا اإلعالن.
رئيس مرفأ بيروت
محمد املولى
إعالن
 .1إن شركة  Goproperty S.A.R.Lتدعو
إلى حضور الجمعية العمومية العادية
والغير عادية وذلك يوم الخميس الواقع
في  25حزيران  2017ـ ـ الساعة العاشرة
صباحًا ،املكان الحازمية شــارع سعيد
فريحة سنتر غالب طابق الرابع مكتب
محامي الشركة.

19

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العامله االثيوبيه
zewedye hundie bekele
م ــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئًا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/571720
غادرت العامله البنغالدشيه
zunu begum
م ــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئًا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/748240
غـ ـ ـ ـ ــادرت الـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـب ـن ـغ ــادش ـي ــة
BSIRON AKTER
من مكان عملها في النبطية ،الرجاء
مـمــن يـعــرف عنها شيئًا االت ـصــال
على الرقم 70/649093

◄ مفقود ►
فقدت العاملة اإلثيوبية
AYNALEM GIRMA YIRGA
ج ــواز سـفــرهــا ال ــرج ــاء مـمــن يجده
اإلتصال بالرقم03/964492 :

ُتعلن الجامعة اإلسالم ّية يف لبنان عن حاجتها للتعاقد
مع أساتذة للتعليم يف اإلختصاصات التالية:

 -1تقويم النطق
 -2القبالة القانون ّية
 -3العالج الفيزيايئ
 -4تحاليل مخربية ورسيرية
 -5التغذية وتنظيم الوجبات
عىل الراغبني تقديم الطلب يف املركز الرئييس يف خلدة – الطابق السادس – مكتب
العالقات العامة – من الساعة العارشة ولغاية الثانية بعد الضهر .
إعالن بيع للمرة الثالثة

صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 99/420
الرئيسة عون
طالب التنفيذ :هاني محمود قبيسي وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله املحامي علي قنديل
بتاريخ  98/3/16و 99/4/13تقرر القاء الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف
ً
العينية بتاريخ  98/3/23و  99/4/19تحصيال لدين املنفذ البالغ مائتي وخمسني
الف د .اميركي باالضافة الى الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع بعد التخفيض :كامل القسم  4 /5221الشياح:
مساحته  510م 2سفلي ثاني ـ ـ مستودع ولدى الكشف تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق
عـلــى الــواقــع بــاالضــافــة الــى وج ــود تـعــد عـلــى هــذا الـقـســم بـبـنــاء خ ــزان مـيــاه للعقار
بمسافة تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية ـ ـ تخطيط باملرسوم  970 /14424ـ ـ
يشترك بملكية الحقوق  1و 3Aو  3وما ورد على القسم االول وضع يد قرار 96/26
وقرار ايداع رقم  96 /25ينتفع باملرور على العقار  6446ـ ـ مصاب بتخطيط مصدق
بمرسوم  968 /11431ـ ـ ويقع ضمن ارتفاق املطار ـ ـ اشارة امتياز للخزينة بضريبة
التحسني.
حدود العقار  5221الشياح:
ً
يحده غربًا  5219وشرقًا  5080وشماال  5220وجنوبًا .6446
الثمن د .اميركي
حصص املنفذ عليه
229500
 1ـ ـ كامل القسم  4 /5221الشياح

ثمن الطرح املخفض د .اميركي
90.345

تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع في  2017/6/13الساعة الحادية عشرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع:
فعلى الراغب في الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ مواز لثمن الطرح في
صندوق الخزينة أو في مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ وات ـخــاذ محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة كما عليه
وخالل ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بزيادة العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

