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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـنـفــذ ح ـس ــام الـبـعـيـنــو ال ـ ــذي ح ــل محل
ب ــاق ــي ورث ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ن ـع ـي ــم ال ـب ـع ـي ـنــو
باملعاملة  2012/200بوجه سمير وجان
ال ـه ــوا ح ـكــم مـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف الـجـنــح
ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـغ ــرف ــة ال ـتــاس ـعــة رقــم
ً
 97/211ت ــاري ــخ  1997/6/6تـحـصـيــا
ملبلغ  /83340/ي ــورو اضــافــة الــى مبلغ
 /12782/يورو وذلك بعد تعديل العملة
عدا الفوائد والرسوم والنفقات.
ويـجــري التنفيذ على  400سهم حصة
سمير الـهــوا فــي العقار /96صــربــا وفي
العقار /520غادير.
ـ ـ العقار /96صربا مساحته  342م.م .وقد
أصـبـحــت  262م.م .بـعــد ان تــم استمالك
 80م.م .وهــو بـمــوجــب االف ــادة العقارية
أرض س ـل ـيــخ ض ـم ـن ـهــا بـ ـن ــاء ف ــي حــالــة
الخراب وبئر ماء جمع .وبالكشف تبني
انــه يقع على الطريق الداخلية املــوازيــة
ل ــاوت ــوس ـت ــراد بــوجــه مـحـطــة MEDCO
والـبـنــاء مــن حـجــر وأمــامــه خيمة حديد
ق ــرمـ ـي ــد ومـ ـ ـ ـ ــرآب ل ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــارات والـ ـبـ ـن ــاء
مؤلف مــن صــالــون وسـفــرة وثــاث غرف
وح ـمــام ومـطـبــخ .ال ـبــاط مــوزايـيــك قسم
مــن الشبابيك خشب وزج ــاج مــع حديد
وقسم آخر ألومنيوم مع زجاج وحديد،
املـجـلــى رخ ــام رمـ ــادي قــديــم مــع خــزائــن،
ب ــاط املـطـبــخ وال ـح ـمــام سـيــرامـيــك ومــن
خــال اح ــدى الـغــرف درج داخـلــي يــؤدي
الى غرفة سيراميك مع حمام.
ـ ـ العقار  /520غادير مساحته  201م.م.
وه ــو ب ـمــوجــب االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ارض
عـلـيـهــا ب ـنــاء مــؤلــف م ــن سـفـلــي يحتوي
على غرفتني صغيرتني وحمام وارضي
يـحـتــوي عـلــى غــرفـتــن ومـطـبــخ ومنافع
خ ـشــب وس ـط ـي ـحــة وأول ي ـح ـتــوي عـلــى
غرفتني وحمام وذلــك بالعقد واملحضر
الفني رقــم  .2005/793وبالكشف تبني
أنــه مــأهــول مــن عائلة رومــانــوس سليم
ومــؤلــف مــن م ــرآب لـلـسـيــارات لها بوابة
ح ــدي ــد ودارة وم ــدخ ــل وم ـط ـبــخ وق ـعــدة
عربية وصالون ودرج داخلي يؤدي الى
سـفـلــي مــؤلــف م ــن غــرفـتــن ن ــوم وحـمــام
ودرج داخلي آخر يؤدي الى االول املؤلف
من غرفتني نوم وبلكون ما بني االرضي
والطابق األول .البالط سيراميك واملجلى
رخام غرانيت وله خزائن خشبية.
تاريخ قرار الحجز  2014/9/26وتاريخ
تسجيله .2016/10/2
ـ ـ ـ ب ــدل تـخـمــن  400س ـهــم ح ـصــة سمير
الهوا من العقار /96صربا /78600/د.أ.
وبدل طرحها /47160/د.أ.
ـ ـ ـ ب ــدل تـخـمــن  400س ـهــم ح ـصــة سمير
الهوا في العقار /520غادير /40200/د.أ.
وب ـ ـ ـ ــدل ط ــرحـ ـه ــا /24120/د.أ .أو مــا
يعادلهما بالعملة الوطنية.
يـجــري البيع بـيــوم االرب ـعــاء الــواقــع فيه
 2017/9/27ال ـســاعــة  12.00ظ ـه ـرًا في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المــر حضرة رئيس
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ك ـس ــروان او تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن احـ ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ويـ ـتـ ـحـ ـم ــل رس ـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة له
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا له كما عليه االطــاع على قيود
الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة للعقارين
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
بالغ رقم2/9 :
تعلن وزارة االت ـص ــاالت بــانـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2017/09/15
الكشوفات التالية:
ك ـ ـشـ ــوفـ ــات فـ ــوات ـ ـيـ ــر ال ـ ـهـ ــاتـ ــف الـ ـث ــاب ــت
والتلكس عن شهر آب عام 2017
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة غير املسددة ،ولقد حددت مهلة
اق ـص ــاه ــا  2017/10/16ل ـت ـســديــد هــذه
الكشوفات.
وت ــذك ــر امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام بــال ـتــداب ـيــر
التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال

فقط» اعتبارًا من تاريخ .2017/10/17
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2017/11/01وتـسـتــوفــى ال ـغــرامــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
االش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2017/12/01
وي ـع ــاد وص ـلــه بـعــد تـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي (.)2018/02/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة نهائية
بعد م ــرور شهرين على تــاريــخ اإللـغــاء
املؤقت اعتبارًا من تاريخ 2018/02/01
وتستوفى غــرامــة قــدرهــا ( )%2شهريًا
وت ـ ـ ـحـ ـ ــرر االرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــاة وت ـح ـص ــل
امل ـتــأخــرات بــالـطــرق الـقــانــونـيــة املعمول
بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  45م ـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إشـ ـ ـت ـ ــراك جـ ــديـ ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
امل ـت ـخ ـل ـف ــن ع ـ ــن دف ـ ـ ــع فـ ـ ــاتـ ـ ــورة ه ــات ــف
ش ـهــر ت ـم ــوز عـ ــام  2017ب ــات ـج ــاه واح ــد
«لــاسـتـقـبــال ف ـقــط» اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
.2017/09/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط املـ ـت ــأخ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لــدى اي صـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
ل ـل ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة أو ب ـك ـل ـفــة 1.500
ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـتــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـهــذه ال ـخــدمــة يـمـكــن االتـ ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االع ـ ـت ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
ال ـ ـسـ ــريـ ــع م ـ ــع مـ ـضـ ـم ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 29 :آب 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 1699
إعالن
ت ـ ـجـ ــري م ـص ـل ـح ــة األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
املختوم لتلزيم تجهيز موقف للسيارات
في محطة تل العمارة.
امل ـك ــان :مـحـطــة ت ــل ال ـع ـمــارة ال ــزراع ـي ــة ـ ـ
رياق ـ ـ البقاع
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم

االربعاء الواقع بتاريخ .2017/10/4
فعلى من يهمه االمر الحصول على دفتر
الشروط الخاص املــودع نسخًا عنه في
محطة تل العمارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع لدى
السيد فــادي النداف وفي محطة الفنار
ـ ـ جديدة املنت لدى السيد رفيق الدحداح
ضمن اوق ــات ال ــدوام الرسمي علمًا بأن
ثـمــن كــل نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ت ــرس ــل ال ـ ـعـ ــروض م ـب ــاش ــرة ب ــال ـي ــد ال ــى
ادارة مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة في
محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه املناقصة
وتـهـمــل ال ـعــروض الـتــي تـصــل بـعــد هــذا
املوعد.
تل العمارة في  5أيلول 2017
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1694
إعالن رقم 2/19
تعلن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
لـلــزراعــة ـ ـ ـ عــن إج ــراء اس ـت ــدراج عــروض
لتلزيم تقديم اط ــارات وبـطــاريــات لــزوم
املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـلــزراعــة لـلـعــام ،2017
وذلــك في مبناها الكائن في بئر حسن
م ـق ــاب ــل ث ـك ـنــة هـ ـن ــري ش ـ ـهـ ــاب ،ب ـتــاريــخ
 2017/10/3الساعة العاشرة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن فـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ق ــرار وزي ــر الــزراعــة رقــم  1/673تاريخ
.2017/9/6
بيروت في 2017/9/6
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 1693
اعالن
استدراج عروض لشراء برنامج تعليمي
خاص باملخرطة
والفريزة املبرمجة لــزوم بعض املعاهد
واملدارس الفنية الرسمية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
االربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه ،2017/10/11
تـجــري املــديــريــة العامة للتعليم املهني
والـ ـتـ ـقـ ـن ــي اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ــروض لـ ـش ــراء
ب ــرن ــام ــج ت ـع ـل ـي ـمــي خـ ـ ــاص ب ــامل ـخ ــرط ــة
والفريزة املبرمجة لــزوم بعض املعاهد
وامل ــدارس الفنية الرسمية طبقًا لدفتر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يطلب مــن قلم
املديرية العامة املذكورة.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض خ ـ ــال اوقـ ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي الى قلم املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني الــدكــوانــة وفقًا ملــا نص
عليه دفـتــر ال ـشــروط الـخــاص املــوضــوع
لهذه الغاية على ان يصل العروض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق الـيــوم املـحــدد إلج ــراء االسـتــدراج
وي ـ ــرف ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض ي ـ ـقـ ــدم بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
الدكوانة في 5 :أيلول 2017
املدير العام للتعليم املهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 1691
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء 15
فاصل ثالثي االقطاب نــوع خارجي 36
ك.ف .ـ ـ  400أمبير ،وذلك وفق املواصفات
الفنية وال ـش ــروط االداري ـ ــة امل ـحــددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ مئتي وخمسون

ال ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة (ت ـض ــاف  )TVAمن
قـســم ال ـش ــراء فــي املـصـلـحــة االداري ـ ــة في
مــركــز ال ـشــركــة ف ــي الـبـحـصــاص م ــا بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  2تشرين االول  2017الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1690
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم االربعاء املوافق
في الحادي عشر من شهر تشرين االول
2017
تجري وزارة االعالم في مركزها الكائن
في الصنائع ـ ـ بيروت استدراج عروض
ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم اجـ ـه ــزة ت ـل ـفــزيــون ل ــزوم
االذاعة اللبنانية ـ ـ وزارة االعالم.
التأمني املؤقت :مليون ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال ـ ـ ـعـ ـ ــارض الـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــق ل ـ ــه االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك:
االش ـ ـخـ ــاص ال ـح ـق ـي ـق ـيــون وامل ـع ـن ــوي ــون
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـتـ ـع ــاط ــون تـ ـ ـج ـ ــارة االص ـ ـنـ ــاف
املطلوبة.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من
قسم اللوازم في الــوزارة .يجب أن تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة مــن يــوم الثالثاء املوافق
في العاشر من شهر تشرين االول .2017
بيروت في 7 :ـ ـ أيلول 2017
وزير االعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 1704
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ينفذ االعتماد اللبناني ش.م.ل .باملعاملة
 2013/178بوجه ميشال انطوان سرور
ورينيه جوزيف عزام عقد تعامل وكشف
حساب بقيمة  /307 400 /د.أ .وكشف
ح ـس ــاب بـقـيـمــة  /367 105 000/ل.ل.
عــدا الـفــوائــد والـلــواحــق يـجــري التنفيذ
على القسم  12/1833ذوق مكايل وهو
بـمــوجــب االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ث ــاث غــرف
ودار مقسومة ومطبخ وحمام ومنافع،
طــابــق ثــالــث وبــالـكـشــف تـبــن ان املـنــزل
م ــؤل ــف مـ ــن م ــدخ ــل وص ـ ــال ـ ــون وس ـف ــرة
ومـطـبــخ وغ ــرف ــة غـسـيــل وح ـم ــام وث ــاث
غـ ــرف نـ ــوم الـ ـب ــاط م ــوزايـ ـي ــك امل ـن ـجــور
الــداخ ـلــي خـشــب وال ـخــارجــي خـشــب مع
زجــاج وأبــاجــور الـبــاب الرئيسي خشب
ع ــادي مــاسـيــف ولـل ـصــالــون شــرفــة كما
يــوجــد شــرفــة مـشـتــركــة لـغــرفـتــي ال ـنــوم
أمــا الـحـمــام فبياضه ع ــادي ج ـدًا البناء
قديم ودرج البناء موزاييك وغير مجهز
بمصعد ،مساحته  145م.م.
ـ ـ تاريخ قرار الحجز  2011/3/28وتاريخ
تسجيل 2011/4/28
ـ ـ ـ ـ بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  12/1833ذوق
مكايل  /159 500/د.أ .وبدل طرحه بعد
التخفيض /82050.79/د.أ.
يـجــري الـبـيــع ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع فيه
 2017/10/4الساعة  12ظهرًا فــي قاعة
محكمة كسروان
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المر حضرة رئيس
دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان أو تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن اح 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
والداللة وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال عـ ـ ّـد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
مختارًا له كما عليه االطــاع على قيود
السجل العقاري العائدة للقسم موضوع
التنفيذ.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ينفذ بنك بيروت ش.م.ل .الدامج لترانس

اوريـنــت بنك باملعاملة  2007/330وقد
ّ
ّ
ح ــل مـحــلــه بــالـتـنـفـيــذ شــركــة كريديليز
ش.م.ل .بوجه الدكتور ناجي اميل نجم
س ـن ــدات وش ـه ــادة قـيــد تــأمــن تحصيل
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـبـ ــالـ ــغ 224/
/333د.أ .عــدا الـفــوائــد والــرســوم ولدين
ّ
شركة كريديليز ش.م.ل .الحالة بالتنفيذ
ال ـب ــال ــغ  /276 000/د.أ .عـ ــدا ال ـف ــائ ــدة
والرسوم.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار /968
ش ـح ـت ــول وعـ ـل ــى ال ـق ـس ــم  6م ــن ال ـع ـقــار
/1304ذوق مصبح.
ـ ـ ـ ال ـع ـقــار /968ش ـح ـت ــول وه ــو بموجب
االفـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ق ـط ـع ــة ارض بـعــل
م ـش ـجــرة ع ــري ــش ،مـســاحـتــه  1160م.م،.
وبالكشف تبني انه عبارة عن ارض بعل
سليخ ال بناء عليه.
ـ ـ ـ ـ ال ـق ـس ــم  6/1304ذوق م ـص ـبــح وه ــو
بـمــوجــب االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة سـطــح معد
ل ـل ـب ـنــاء ،مـســاحـتــه  236م.م .وبــالـكـشــف
تبني انه سطح.
ـ ـ تاريخ قرار الحجز  2010/4/8وتاريخ
تسجيله .2010/5/17
ـ ـ بدل تخمني العقار /968شحتول 000
 116د.أ .وب ــدل طــرحــه بـعــد التخفيض
/87182/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن ال ـق ـس ــم  6/1304ذوق
مصبح  499 848د.أ .وب ــدل طــرحــه بعد
التخفيض /270 668/د.أ.
يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
 2017/10/4ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا مــوع ـدًا
للبيع في قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم المر حضرة رئيس
دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان أو تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن اح 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
والداللة وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال عـ ـ ّـد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
مختارًا له كما عليه االطــاع على قيود
الصحائف العينية الـعــائــدة للعقارات
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
دعوة صادرة عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2017/433
ال ـ ـ ــى املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :خ ــوسـ ـت ــو ح ـنــا
جرجس طانيوس ومنوال اميلو جورج
مجهولي محل االقامة.
ب ـتــاريــخ  2017/5/11إس ـتــدعــى املـنـفــذ
مشرق ابو فارس تنفيذ الحكم الصادر
عن املحكمة االبتدائية التاسعة في املنت
ق ــرار رق ــم  2017/67تــاريــخ 2017/3/2
وامل ـت ـض ـم ــن اع ـت ـب ــار الـ ـعـ ـق ــارات /112/
و /144/و /157/و /191/و/305/
و /470/و /23/و /487/و/488/
و /496/بخعاز قابلة للقسمة العينية
بــن الـشــركــاء فــي املـلــك وبــازالــة الشيوع
فـيـهــا ع ــن طــريــق قـسـمــة ال ـج ـمــع بحيث
يـخــرج مــن نصيب املستدعي الـعـقــارات
 /112/و /144/و /157/و/305/
و /470/و /487/و  /496بخعاز ومن
نصيب املستدعى بوجهه منوال أميلو
جورج العقار  /488/بخعاز واملستدعى
بوجهه خوستو حنا جــرجــس طنوس
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــن  /23/و /191/ب ـخ ـع ــاز
وعـلــى أن يــدفــع املستدعي /35.50/د.أ.
الـ ــى امل ـس ـتــدعــى بــوج ـهــه مـ ـن ــوال أمـيـلــو
ج ــورج و /170.50/د.أ .ال ــى املستدعى
بوجهه خوستو حنا جــرجــس طنوس
وشـطــب اش ــارة الــدعــوى عــن الصحائف
العقارية موضوعها وتضمني الفريقني
النفقات بنسبة ملكية كل منهم بحسب
الصحيفة العينية.
لذلك
تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور اليها
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االنذار وطلب التنفيذ ومربوطاته خالل
م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا ت ـل ــي ال ـن ـش ــر واال
ً
يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ ح ــاص ــا وق ـلــم ال ــدائ ــرة
مقامًا مختارًا لكما ويصار الى متابعة
التنفيذ وفقًا لالصول.
مأمور تنفيذ املنت
محمد حيدر أحمد
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغه ميشال بركات

