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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم /60م2014/
املنفذ :بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.
ـ ـ وكيله املحامي رزق الله مخلوف
املنفذ عليهم :ـ ـ شــركــة سبيد إن ش.م.ل.
ومـ ـي ــاد وإيـ ـل ــي وعـ ــدنـ ــان وب ـش ـي ــر وه ــا
ونسرين وعبير واليسار وجــورج فارس
السبعلي وهدى حنا الكوسى ـ ـ وكيالهم
املحاميان يوسف الديك وربى الشدياق.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائـ ــرة تنفيذ ب ـيــروت بــرقــم 2012/1326
ً
تـ ــاريـ ــخ  2014/3/24ت ـح ـص ـي ــا ملـبـلــغ
/1295393.76/دوالر أميركي عدا الفائدة
واللواحق.
تــاريــخ اع ــان تـحــول الحجز االحتياطي
الى حجز تنفيذي.2014/2/10 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2014/2/21 :
ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـع ـق ــار /80/
الـسـفـيـلــي مـســاحـتــه  /1945/م.م .قطعة
ارض ضمنها تراس ضمنه  piscineبركة
للسباحة واربــع حمامات وغرفة كهرباء
وبرغوال قرميد وغرفة لصيانة البيسني
وق ـط ـعــة ارض م ـغــروســة اش ـج ــار مـثـمــرة
وغــرفــة خــدم ضمنها حمام ودرج يــؤدي
ال ــى ال ـطــابــق االول ي ـح ـتــوي ع ـلــى ت ــراس
وغرفة وحمام قيد االنشاء وغرفة وتراس
ضمنها اشـجــار سنديان ودرج خارجي
م ــن ام ــام املـ ــرآب ال ــذي يـحـتــوي عـلــى بئر
لجمع املياه يؤدي ايضًا الى الطابق االول
ال ــذي يـحـتــوي عـلــى مــدخــل ومـمــر وثــاث
غ ـ ــرف ن ـ ــوم وح ـ ـمـ ــام وم ـط ـب ــخ وص ــال ــون
وسـفــرة وغــرفــة جـلــوس وت ــراس خارجي
ودرج خارجي يــؤدي الى الطابق الثاني
دوب ـل ـك ــس ال ـ ــذي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ص ــال ــون
ودار وط ـ ـعـ ــام وخ ـ ـ ــاء عـ ـ ــدد  2وم ـط ـبــخ
وغرفة نوم وغرفة مكتب وشرفتني ودرج
داخـلــي ي ــؤدي الــى الـطــابــق الـعـلــوي الــذي
يحتوي على ثــاث غــرف نــوم وحمامني
وغـ ــرفـ ــة م ـك ـت ــب وغـ ــرفـ ــة جـ ـل ــوس وغ ــرف ــة
ال ـع ــاب وش ــرف ـت ــن ،ال ـب ـنــاء ي ـح ـتــوي على
مـصـعــد ك ـهــربــائــي وهـ ــو ب ـكــام ـلــه ملبس
ب ـح ـج ــر ص ـ ـخـ ــري ط ـب ـي ـع ــي وان ال ـق ـســم
املــوجــود فيه الـبـنــاء مـصــون مــن الـخــارج
بـتـصــويـنــة حـجــر وح ــدي ــد ال ـطــابــق االول
تشغله الـسـيــدة عبال الحلو امــا الطابق
ال ـثــانــي يـشـغـلــه ابـنـهــا م ـيــاد الـسـبـعـلــي،
يحده غربًا طريق عــام و 81شرقًا طريق
ً
عام و 85و 86شماال طريق عام و 78و77
و 75وط ــري ــق ج ـنــوبــا طــريــق عـ ــام .حجز
احتياطي رقم  2000/222/222عن تنفيذ
امل ــن ال ـحــاجــز امل ـه ـنــدس ال ـي ــاس مـخــايــل
ال ـس ـب ـع ـل ــي .ق ـي ــد اح ـت ـي ــاط ــي ب ـع ـق ــد بـيــع
على هــذا العقار ملصلحة ميالد وجــورج
واي ـلــي وع ــدن ــان وبـشـيــر وه ــاال ونـســريــن
وعـبـيــر والـيـســار اوالد ف ــارس السبعلي.
تــأمــن درج ــة اول ــى عـلــى حـصــص مـيــاد
واي ـلــي وع ــدن ــان وبـشـيــر وه ــاال ونـســريــن
وعـبـيــر وال ـي ـســار اوالد ف ــارس السبعلي
ال ـبــال ـغــة  /2100/س ـه ـمــا ملـص ـل ـحــة بـنــك
انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل .والفريق
الثالث شركة سبيد إن ش.م.ل .عقد ادخال
عن حكم التأمني على حصة جورج فارس
الـسـبـعـلــي  /300/سـهـمــا وزيـ ــد الـتــأمــن
 /42000/دوالر أمـيــركــي بـحـيــث اصبح
بـعــد ال ــزي ــادة بنسبة  /1380000/دوالر
أميركي على كامل العقار .حجز احتياطي
رق ــم  2010/231/231صـ ــادر ع ــن دائ ــرة
تنفيذ املــن على حصة عدنان السبعلي
ال ـبــال ـغــة  /500/سـهـمــا م ــن ال ـحــاجــز من
فرجينيا يوسف حسكيان تحويل حجز
احتياطي رقم  2010/231/231الى حجز
تنفيذي برقم  .2010/292محضر وصف
رقـ ــم  .2010/292ح ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي رق ــم
 2012/492عن تنفيذ بيروت الحاجز بنك
انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل .مذكرة عن
تنفيذ بيروت باملعاملة رقم .2012/1326
اع ـ ــان ت ـح ــول ال ـح ـج ــز االح ـت ـي ــاط ــي رق ــم
 2012/492الــى حجز تنفيذي لقاء مبلغ
 /1248679.51/دوالر أمـ ـي ــرك ــي ع ــدا
الفائدة .محضر وصف رقم /90م.2014/
مــذكــرة عــن تنفيذ املــن رقــم 2012/1326
اشتراك جهاد النداف .حجز تنفيذي عن
تنفيذ بـيــروت رقــم  2009/1270ملصلحة
شــركــة كابيتال فينانس .حجز تنفيذي
ع ــن تـنـفـيــذ ب ـي ــروت  2015/324ملصلحة
االعتماد املصرفي ش.م.ل.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /2200000/ :دوالر
أميركي.

قيمة الطرح بعد التخفيض/1015740/ :
دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع
فيه  2018/1/24الساعة الحادية عشرة
صـبــاحــا ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
م ـح ـك ـمــة املـ ـ ــن .ف ـع ـلــى راغـ ـ ــب ال ـ ـشـ ــراء ان
ي ــودع قبل املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الطرح
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـعــادلــة واتـ ـخ ــاذ محل
اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة وخــال ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/11/27عـلــى املـتـهــم غـ ــازي اسـعــد
مـ ـحـ ـم ــود ط ـ ــرادي ـ ــه س ـج ـل ــه /13ق ـب ـع ـي ــت
جنسيته لبناني محل اقــامـتــه قبعيت ـ ـ
ع ـكــار بـمـلـكــه وال ــدت ــه سـمـيــا ع ـمــره 1972
اوقف بتاريخ  2014/4/15واخلي سبيله
ف ــي  2014/8/12ف ــار بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة
ً
خمس سنوات اشغاال شاقة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  459و 454 /459عـقــوبــات
و 374من القانون رقم  2012/243الرتكابه
جناية تزوير واستعماله ومخالفة قانون
السير.
وق ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/11/28
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2493
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/11/15ع ـلــى امل ـت ـهــم ع ـبــد ال ـســام
عـ ـل ــي نـ ــاصـ ــر س ـج ـل ــه  /2بـ ـي ــت ح ــاوي ــك
ج ـن ـس ـي ـتــه ل ـب ـن ــان ــي مـ ـح ــل اق ــامـ ـت ــه بـيــت
حــاويــك وال ــدت ــه ام ـنــة ع ـمــره  1946اوقــف
بـتــاريــخ  2006/5/22واخـلــي سبيله في
 2006/5/24بــال ـع ـقــوبــة ال ـتــال ـيــة خمس
ً
سنوات اشغاال شاقة.
وفقًا للمواد  408من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية شهادة كاذبة.
وق ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/11/16
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2493

تطرح هــذه الــدائــرة وللمرة االولــى للبيع
باملزاد العلني كامل  /2400/سهم في كل
من العقارين رقم  114و 115منطقة وادي
جــزيــن العقارية لـعــدم قابليتها للقسمة
بــن الـشــركــاء وذل ــك باملعاملة التنفيذية
رقم  2013/119تاريخ .2013/8/23
الجهة طالبة التنفيذ :ورثــة كريم الياس
حرفوش وهم:
ـ ـ ـ ـ زوجـ ـت ــه ع ــائ ــدة ح ـل ـيــم ق ــزح ـي ــا وتـمـلــك
 /596.25/س ـه ـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم 114
و /592.5/سهمًا في العقار رقم .115
ـ ـ ـ ـ ـ اب ـ ـنـ ــه رامـ ـ ـ ــي كـ ــريـ ــم ح ـ ــرف ـ ــوش وي ـم ـلــك
 /894.375/سـهـمــا فــي ال ـع ـقــار رق ــم 114
و /888.75/سهمًا في العقار رقم .115
ـ ـ ـ ـ ـ اب ـن ـت ــه ريـ ـم ــا ك ــري ــم حـ ــرفـ ــوش وت ـم ـلــك
 /894.375/سـهـمــا فــي ال ـع ـقــار رق ــم 114
و /888.75/سهمًا في العقار رقم .115
املنفذ عليها :ذكية سعيد ابو زيد وتملك
 15سهمًا في العقار رقم  114و 30سهمًا
في العقار رقم .115
تاريخ التنفيذ.2013/8/23 :
تاريخ تبلغ االنذار.2013/11/22 :
تاريخ قرار الحجز.2013/9/2 :
تاريخ تسجيله.2013/9/5 :
تاريخ محضر الوصف.2014/2/18 :
تاريخ تسجيله.2014/2/19 :
العقار رقم  114وادي جزين:
محتوياته :العقار  114وادي جزين قطعة
ارض ضمنها بـنــاء قبو قــديــم العهد من
الحجر بمساحة  135م.م .مؤلف من قبو
وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام وش ــرف ــة م ــرم ــم حــديـثــا
بحالة جيدة يقع في وســط البلدة تصل
اليه بطريق معبد.
مساحته 221 :م.م.
تخمينه وبدل طرحه 38170 :د.أ.
ح ــدوده غــربــا الـعـقــار  115ـ ـ شــرقــا العقار
ً
 113ـ ـ شماال العقار  115ـ ـ جنوبًا طريق.
العقار رقم  115وادي جزين :قطعة ارض
م ــاص ـق ــة ل ـل ـع ـق ــار  114ض ـم ـن ـهــا بـعــض
اشـجــار خــرمــا وزي ـتــون وشـجــرة جــوز له
واجهة على الطريق.
مساحته 987 :م.م.
تخمينه وبدل طرحه 19740 :د.أ.
حــدوده غربًا العقارين  117و 118ـ ـ شرقًا
ً
ال ـع ـقــارات  114و 113و 16و 15ـ ـ ـ شـمــاال
العقارين  115و 117ـ ـ جنوبًا طريق.
تـعـقــد جـلـســة امل ــزاي ــدة الـعـلـنـيــة ف ــي مقر
محكمة جزين عند الساعة الثانية عشرة
ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه .2018/1/9
عـلــى ك ــل راغـ ــب ب ــاالش ـت ــراك ب ــامل ــزاي ــدة ان
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ جزين،
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة
أو أحــد املـصــارف املقبولة ،مبلغًا موازيًا
ل ـب ــدل الـ ـط ــرح أو ي ـق ــدم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
تضمن هذا املبلغ وان يعني مقامًا مختارًا
لــه ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ جــزيــن واال
اعـتـبــر قلمها مـقــامــا ل ــه .وع ـلــى املـشـتــري
الــذي ترسي عليه املــزايــدة أن يقوم بدفع
ً
الـثـمــن كــامــا خ ــال ثــاثــة اي ــام تـلــي قــرار
االحــالــة ورس ــم دالل ــة ق ــدره خمسة باملئة
تحت طائلة اعادة البيع على عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
جرجس ابو زيد

خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/11/27ع ـلــى امل ـت ـهــم ه ـش ــام علي
وه ـب ــي سـجـلــه واحـ ـ ــد /ال ــزل ـق ــا جنسيته
لبناني محل اقامته الحمراء بناية دعبول
والــدتــه ن ــوال عـمــره  1970اوق ــف بتاريخ
 2016/7/4واخ ـ ـلـ ــي فـ ــي 2017/4/10
ف ــار مــن وج ــه ال ـعــدالــة بــالـعـقــوبــة التالية
االعتقال ملدة عشر سنوات ومئتي مليون
ليرة لبنانية غرامة.
وفقًا للمواد  586من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية االتجار بالبشر
وق ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/11/27
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2493

إعالن بيع باملعاملة 2017/1012
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االرب ـع ــاء في
 2017/12/27الـســاعــة  3:00بـعــد الظهر
سيارة املنفذ عليهما اكرم سعيد حاطوم
ول ـ ـيـ ــا ريـ ـ ـ ــاض ضـ ــو مـ ــاركـ ــة هـ ـي ــون ــداي
 GETZم ــودي ــل  2011رق ــم /479408/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ بنك سوسيته جنرال في لبنان
ش.م.ل .وكـ ـيـ ـل ــه امل ـ ـحـ ــامـ ــي ج ـ ـهـ ــاد اب ــي
ص ــال ــح ال ـب ــال ــغ  $/6609/عـ ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/4022/وامل ـطــروحــة
بسعر  $/3600/او مــا يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/2.216.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب الصحناوي في بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي إيهاب بعاصيري

إعالن بيع سيارة صادر عن
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
عدد 2014/1280

تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاع بـ ـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـ ــزاد الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــي الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
 2017/12/28ال ـســاعــة  2:30بـعــد الظهر
سيارة املنفذ عليها شركة عصام غروب
ش.م.م .مــاركــة هـيــونــداي  ACCENTلــون
اس ـ ــود رقـ ــم /211108/ب م ــودي ــل 2013
ً
املحجوزة تحصيال لدين الشركة الدولية
للتمويل ـ ـ لبنان ش.م.ل .وكيلتها املحامية
مـ ــاري ش ـه ــوان ال ـبــالــغ /14619/د.أ .عــدا
الـ ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـن ــة ب ـم ـب ـلــغ /750/د.أ.
واملطروحة بمبلغ /1200/د.أ .او ما يعادله
بالعملة الوطنية ورس ــوم امليكانيك هي
/1.380.000/ل.ل .فعلى الــراغــب بالشراء
الـحـضــور بــاملــوعــد املـحــدد الــى الكرنتينا
م ــرآب املـ ــدور مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  2017/12/22الثاني
وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر ك ــان ــون االول عــام
 ،2017يـجــري مجلس الـجـنــوب مناقصة
ع ـم ــوم ـي ــة ،ل ـت ـلــزيــم اشـ ـغ ــال م ــائ ـي ــة (غ ــب
الطلب) في مناطق متفرقة في محافظتي
ال ـج ـن ــوب وال ـن ـب ـط ـيــة وق ـ ـضـ ــاءي ال ـب ـقــاع
الـغــربــي وراش ـي ــا ،وعـلــى أس ــاس التنزيل
املئوي.
يـمـكــن لـلـمـتـعـهــديــن املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االول ـ ـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ــائ ـ ـيـ ــة وال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن
بــاالش ـتــراك فــي ه ــذه املـنــاقـصــة الحضور
الى االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول
ع ـل ــى امل ـل ــف ال ـك ــام ــل ل ــاش ـغ ــال لـ ــدى قـلــم
املصلحة الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 2502
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  2017/12/22الثاني
وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر ك ــان ــون االول عــام
 ،2017يـجــري مجلس الـجـنــوب مناقصة
عمومية ،لتلزيم اشـغــال مباني وطريق
واعمال صناعية (غب الطلب) في مختلف
مـنــاطــق محافظتي الـجـنــوب والنبطية،
وعلى أساس التنزيل املئوي.
يـمـكــن لـلـمـتـعـهــديــن املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االولـ ـ ـ ـ ـ ــى الش ـ ـ ـغـ ـ ــال م ـ ـبـ ــانـ ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
بــاالش ـتــراك فــي ه ــذه املـنــاقـصــة الحضور
الى االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول
ع ـل ــى امل ـل ــف ال ـك ــام ــل ل ــاش ـغ ــال لـ ــدى قـلــم
املصلحة الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 2502
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  2017/12/22الثاني
وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر ك ــان ــون االول عــام
 ،2017يـجــري مجلس الـجـنــوب مناقصة
عمومية ،لتلزيم اشـغــال كهربائية (غب
الطلب) في مناطق متفرقة في محافظتي
الجنوب والنبطية ،وعلى أساس التنزيل
املئوي.
يـمـكــن لـلـمـتـعـهــديــن املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االول ـ ـ ــى الشـ ـغ ــال ك ـهــربــائ ـيــة وال ــراغ ـب ــن
بــاالش ـتــراك فــي ه ــذه املـنــاقـصــة الحضور
الى االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول
ع ـل ــى امل ـل ــف ال ـك ــام ــل ل ــاش ـغ ــال لـ ــدى قـلــم
املصلحة الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 2502

إعالن قضائي
ق ـ ـ ــرر ح ـ ـضـ ــرة رئ ـ ـيـ ــس م ـح ـك ـم ــة ال ـغ ــرف ــة
االب ـت ــدائ ـي ــة االولـ ـ ــى ف ــي ال ـب ـق ــاع  /زحـلــة
ال ـ ـق ـ ــاض ـ ــي وس ـ ـ ـيـ ـ ــم ال ـ ـح ـ ـج ـ ــار ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2017/11/23نـشــر خــاصــة االسـتــدعــاء
التالي:
ت ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي ح ـســن ع ـلــي مــرتـضــى
بوكالة املحامي علي املوسوي باستدعاء
س ـجــل ب ــرق ــم  2017/710ت ــاري ــخ الـ ــورود
 2017/10/31وطلب استنادًا الى الفقرتني
 3و 4مــن امل ــادة  512أ.م.م .شـطــب اش ــارة
الدعويني املسجلتني برقم يومي /425/
تاريخ  ،1936/3/23وبرقم يومي /917/
تــاريــخ  ،1936/8/6مــوضــوعـهـمــا شطب
ال ـت ــأم ــن وال ـح ـج ــز ال ـحــاص ـلــن ملصلحة
مـصــرف التسليف الــزراعــي مقامتني من
محمد حسن املرتضى عن صحيفة العقار
رقـ ــم  /3741/م ـع ـل ـقــة اراض ـ ـ ــي وبـشـطــب
اشارة الدعوى رقم اساس  /1256/تاريخ
 1966/8/26واملسجلة برقم يومي /254/
تاريخ  1967/2/4عن صحيفة العقارات
رقم  /3741/و /1982/و /3764/منطقة
معلقة اراضــي العقارية بموضوع قسمة
مـقــامــة م ــن مـحـمــد نـجـيــب مــرتـضــى لــدى
القاضي املنفرد املدني في زحلة موضحًا
انه تعذر وجود ملفات الدعاوى.
فعلى من لديه اعتراض او مالحظات على
طلب املستدعي ان يتقدم بها خالل مهلة
عشرين يومًا الــى قلم املحكمة فــي زحلة
اعتبارًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
راغب شحادي
 4كانون األول 2017
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/1006
املـنـفــذ :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .وكيله املحامي مجيد ابراهيم
املنفذ عليهما :مازن الزاهد ومريم شوكت
ف ــوع ــان ــي وك ـي ـل ـه ـمــا االسـ ـت ــاذ ش ــرب ــل بــو
شعيا
السند التنفيذي :اتفاقية قرض اسكاني
وكشف حساب مبلغ وقدره 167.063.770
ل.ل .عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2016/1/14 :
تاريخ تسجيله 2016/1/18
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار:
2016/10/11
تاريخ تسجيله2016/11/2 :
العقار املـعــروض 2400 :سهم مــن العقار
رقــم  297/27Dمن منطقة بــرج البراجنة
العقارية
م ـســاح ـتــه  110م.م .م ــؤل ــف م ــن  3غ ــرف
وص ـ ــال ـ ــون وط ـ ـعـ ــام وم ـط ـب ــخ وح ـم ــام ــن
وشرفات وله موقف سيارة  D 27الطابق
السابع حق مختلف خاضع لنظام ادارة
العقار.
ي ـش ـتــرك بـمـلـكـيــة ال ـق ـســم  1و 3ومـ ــا ورد
عليهما
العقار املــوصــوف 2400 :سهم من العقار
رقم  297/27Dبرج البراجنة
قيمة التخمني  143000د.أ.
بدل الطرح 78936 :د.أ.
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار االربـعــاء
الواقع فيه  2018/1/10الساعة الحادية
عشرة ظهرًا امام رئيس دائرة التنفيذ في
بعبدا.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح بموجب شيك
مصرفي منظم المر رئيس دائرة التنفيذ
في بعبدا واتخاذ محل اقامة ضمن هذه
الــدائــرة وبـخــال ثــاثــة اي ــام تحت طائلة
اع ـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر فـ ــإن لــم
يتقدم احــد بــزيــادة العشر تـعــاد املــزايــدة
على عهدة املشتري الناكل الــذي يضمن
ال ـن ـصــف وال يـسـتـفـيــد م ــن الـ ــزيـ ــادة كما
عليه خــال عشرين يومًا من تاريخ قرار
االحالة دفع رسوم الداللة والتسجيل.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
طوني الحلو
إعالن
إجــراء مناقصة عمومية لتجديد رخص
االستعمال لبرامج مايكروسوفت
وخدمات الدعم والتحديث املتعلقة بها
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام

