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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
رقد على رجاء القيامة
ي ــوم االرب ـع ــاء  19أي ـلــول  2018في
تورنتو ـ ـ كندا
املأسوف عليه
املهندس
أمال حسيب جباره
زوجته مارغريت أمني جريس (في
املهجر)
أوالده سيرين وألـفــرد وكــريــم (في
املهجر) ورندا
عائلة شقيقه املرحوم روبير جباره
عائلة شقيقه املرحوم نبيل جباره
شقيقته كارمن جباره
شقيقته كـلـيــر ج ـبــاره أرم ـلــة إميل
عيد وعائلتها
وع ـم ــوم ع ــائ ــات ج ـب ــاره وجــريــس
ّ
ون ـ ـ ـ ــده وع ـ ـيـ ــد وم ـ ـسـ ــلـ ــم وبـ ــركـ ــات
وشديد وشويري وأنسباؤهم في
لبنان واملهجر ينعونه بمزيد من
األسى.
تـقــام خــدمــة صــاة تــذكــاريــة لــه في
الكنيسة اإلنجيلية ـ ـ رياض الصلح
ـ ـ ـ ـ مـقــابــل ال ـســرايــا الـحـكــومـيــة يــوم
السبت  ٢٩أيلول الساعة العاشرة
والنصف قبل الظهر.
تقبل الـتـعــازي بعد خدمة الصالة
ول ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة ال ـســاب ـعــة م ـســاء
فــي قاعة شــارل سعد فــي الكنيسة
اإلنجيلية ـ ـ رياض الصلح ـ ـ مقابل
السرايا الحكومية.

ان ـت ـق ـلــت الـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
االربعاء  26أيلول  2018املرحومة
مهربان كنعان
زوجة الدكتور حسني كنعان
(النائب األول لحاكم مصرف لبنان
ورئيس مجلس الجنوب سابقًا)
ابنتها زينب كنعان زوجة املهندس
أكرم حماده
ولــدهــا وارف كنعان زوجـتــه رانيه
قاسم
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاتـ ـه ــا امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة امـ ـتـ ـث ــال
ك ـن ـع ــان ح ـ ــرم املـ ـغـ ـف ــور لـ ــه ع ـبــاس
ك ـن ـع ــان واب ـن ـه ـم ــا ال ـش ـي ــخ مـحـمــد
كـنـعــان (رئ ـيــس املـحـكـمــة الشرعية
الجعفرية)
امل ــرح ــوم ــة اك ـت ـم ــال ك ـن ـع ــان زوج ــة
املرحوم حسني كنعان
فريال كنعان زوجة فوزي عباس
الهام عبدالله ونورما كنعان
ّ
صــلــي على جثمانها الـطــاهــر يوم
الخميس  27أيلول  2018في مسقط
رأسها العالق ،بوداي.
تقبل التعازي طيلة أيــام االسبوع
ف ــي م ـن ــزل ـهــا الـ ـك ــائ ــن ف ــي الـ ـع ــاق،
بوداي.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
الـثــاثــاء  2تشرين األول  2018في
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
الـعـلـمــي ،ق ــرب أم ــن ال ــدول ــة ،الــرمـلــة
البيضاء مــن الـســاعــة الثالثة بعد
ً
مساء.
الظهر ولغاية السادسة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد م ـه ـلــة اسـ ـت ــدراج
العروض العائد لشراء ونش محمول على
شــاحـنــة (ع ــدد  ،)2وذل ــك وف ــق املــواصـفــات
الفنية والشروط االدارية املحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية
(تضاف  )TVAمن دائرة الشؤون املشتركة
فــي مــركــز الـشــركــة فــي البحصاص مــا بني
الـســاعــة  8صباحًا و 12ظـهـرًا مــن كــل يوم
عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي مــدة تقديم العروض يــوم االربعاء
الواقع فيه  17تشرين األول  2018الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
نائب مدير القاديشا
رئيس مصلحة االستثمار
املهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 1938
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـ ــزوم ان ـش ــاء وتجهيز
مجموعة شمسية اضافية جــديــدة بقدرة
 7 MWعلى نهر بيروت .BRSS Phase 2
يمكن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /300 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر مــوعــد لتقديم ال ـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/12/21عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/9/25
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس حازم عاشور
التكليف 1954
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء Thermocouples
و  Thermoresistancesل ــزوم معمل الــذوق
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 6270/تاريخ  ،2018/6/22قد مددت
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2018/10/26عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن فــي مطلق االح ــوال تقديم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/9/25
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1956
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء مـ ـح ــوالت شــدة
لــزوم مجموعات الـ  BBCفي معمل الجية
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 8037/تاريخ  ،2018/8/13قد مددت
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2018/10/26عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها

بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن فــي مطلق االح ــوال تقديم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/9/25
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1957

– 1966 – 1965 – 1964 – 1946 – 1603
– 2003 – 1991 – 1985 – 1969 – 1967
– 2099 – 2097 – 2095 – 2094 – 2092
– 2173 – 2162 – 2149 – 2106 - 2104
– 2180 – 2179 – 2177 – 2176 – 2174
 – 2191 – 2190 – 2185 – 2184 – 2182 2967 -2540 – 2535 – 2470 – 2463نبطية
الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/496
طالب التنفيذ :سماح سرحان
املنفذ عليه :علي كمال
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائـ ــرة تنفيذ
بـعـبــدا رق ــم  2016/651تــاريــخ 2017/9/7
ً
تحصيال لــديــن املـنـفــذ الـبــالــغ عـشــرة االف
دوالر أميركي.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/3/29 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/10/21 :
تــاريــخ ق ــرار الحجز 2017/3/24 :وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري 2017/4/4
تاريخ محضر وصف العقار2017/12/11 :
وتاريخ تسجيله2018/2/21 :
العقارات املوصوفة:
 180 – 1سهمًا من العقار  1006من منطقة
ح ــاروف العقارية يحتوي على الصخور
والـقـنــدول بــاالضــافــة الــى االعـشــاب البرية
اليابسة.
مساحة كامل العقار 2101 :م2
التخمني لحصة املنفذ عليه 4727 :د.أ.
الطرح لحصة املنفذ عليه 2836 :د.أ.
 1200 – 2س ـه ـمــا م ــن ال ـع ـق ــار  1048مــن
منطقة حــاروف العقارية يحتوي على 15
شجرة زيتون وشجرتي تني وشجرة رمان
باالضافة الى االعشاب البرية اليابسة.
مساحة كامل العقار 828 :م2
التخمني لحصة املنفذ عليه 13920 :د.أ.
الطرح لحصة املنفذ عليه 8352 :د.أ.
 2400 – 3سهمًا من العقار  2881من منطقة
حــاروف العقارية ويحتوي على االعشاب
اليابسة باالضافة الى حبوب القمح.
مساحته 800 :م2
التخمني 32000 :د.أ.
الطرح 19200 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :نـهــار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2018/11/15الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة النبطية.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
الـعـقــارات املــوصــوفــة اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايــداع بــدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المــر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتـخــاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها واال عد مقامًا مختارًا له
ً
مــا لــم يكن ممثال بـمـحــام ،وعليه االطــاع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية لـلـعـقــارات
امل ـط ــروح ــة ودفـ ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم ضمن
امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود حسن يونس ملوكلته زينب
حسني محمود ترحيني شهادة قيد بدل
ضائع للعقار /2233عبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
الى مجهول املقام "ناديا ابراهيم السويد"
م ــن ال ـض ـه ـيــره ق ـض ــاء ص ــور س ـجــل /22/
وب ـنــاء عـلــى االس ـتــدعــاء امل ـقــدم مــن "نــاجــي
ابراهيم السويد" بتاريخ  2018/8/7الذي
ي ـط ـلــب ف ـي ــه اثـ ـب ــات وف ــات ــك وبـ ـع ــد ات ـخ ــاذ
االج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة قـ ــررت مـحـكـمــة صــور
الـشــرعـيــة السنية اعـتـبــارك مـجـهــول محل
االقامة وابالغك بواسطة النشر واالعــان
عـ ـيـ ـن ــت ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة م ـ ــن ص ـب ــاح
الــواقــع فــي  2018/10/30مــوعـدًا للجلسة
ف ـع ـل ـي ــك ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ف ـ ــي امل ـ ــوع ـ ــد املـ ــذكـ ــور
السـتــام االوراق وحـضــور الجلسة وعند
تخلفك تتخذ بحقك االجـ ــراءات الشرعية
والقانونية وكتبت في 2018/9/25م.
ّ
ّ
السنية
الشرعية
رئيس محكمة صور
الشيخ محمود يونس
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عزت عبد الحميد غندور ملورثه عبد
الحميد توفيق غـنــدور شـهــادات قيد بدل
ضــائــع لـلـعـقــارات 84 – 83 – 51 – 49 – 8
– 704 – 118 – 116 – 114 – 91 – 89 – 87

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي حسن مهدي ملوكلتيه خديجه
وحـ ـي ــد ع ـي ـس ــى وخـ ـ ـي ـ ــرات حـ ـس ــن ج ــون ــي
شـهــادتــي قـيــد ب ــدل ضــائــع للعقار /1703
حومني التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد رفيق يوسف غصني بوكالته
عـ ــن ح ـس ــن ح ـس ــن ح ــام ــد ملـ ــورثـ ــه حـســن
ح ـس ــن ح ــام ــد ش ـ ـهـ ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار /1765نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب الدكتور محمود حسني صباح ملوكله
م ـهــدي م ـح ـمــود ص ـبــاح ش ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ضائع للعقار /132ميفدون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي احمد حشوش ملوكلته صبحية
محمد مسلم شهادة قيد بدل ضائع للعقار
رقم /581القصيبة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسني علي ناصر بوكالته عن عصام
محمد درويــش ملوكله عثمان محمد وائل
الــزيــن شـهــادات قيد بــدل ضائع للعقارات
 348 – 246 -140قعقعية الجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـلــي سـلـيــم اي ــوب ش ـه ــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار /159نبطية الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ناصر حسن بهجه بوكالته عن هنيه
م ـعــروف كــركــه ملورثييها م ـعــروف صالح
كــركــي وكــريـمــه ابــراهـيــم فــرحــات الـتــي هي
نفسها كــريـمــه ابــراهـيــم قــرقـمــاز شهادتي
قيد بدل ضائع للعقار /1883حاورف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف

ط ـل ــب م ـع ــن س ـل ـيــم ش ــاه ــن وك ـي ــل حـســن
مصطفى النابلسي سند ملكية بدل ضائع
للقسم رقم  C /12من العقار  400الناعمة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ج ـم ـيــل ديـ ــب ال ـح ـج ــار وك ـي ــل رب ـيــع
وربيعة حسني الحاج شحاده وبوكالتهما
عن ديــاب حسني الحاج شحاده بصفتهم
ورثـ ــة ام ـنــة يــوســف ال ـح ــاج ش ـح ــاده سند
ملكية بدل ضائع للعقار  2325شحيم.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
تبليغ فقرة حكمية
م ــن املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة ف ــي جـبــل لـبـنــان،
املــن ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
العقارية ،املؤلفة من الرئيسة سيلفر أبو
شقرا والقاضيني محمد فرحات واوجينا
نـصــر ال ــى املـسـتــدعــى ضــدهــا ه ــدى نبهان
املجهولة محل االقامة ،انه باستدعاء ازالة
الـشـيــوع رقــم  2015/1994املـقــام بوجهها
وبـ ــوجـ ــه غـ ـي ــره ــا مـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي ل ــوي ــس
انطوان الفغالي ،بواسطة وكيله املحامي
منير كـيــوان ،صــدر الحكم رقــم 2018/294
تــاريــخ  2018/9/18قضى بــازالــة الشيوع
فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار  474حـ ــراجـ ــل الـ ـعـ ـق ــاري ــة عــن
طريق طرحه للبيع باملزاد العلني للعموم
ولصالح الـشــركــاء على ان يعتمد اساسًا
للطرح في املزايدة االولــى املبلغ املقدر من
الخبير والبالغ /183000د.أ .وتضمينهم
النفقات والرسوم بنسبة حصة كل منهم
فــي املـلــك مهلة االسـتـئـنــاف خ ــال ثــاثــون
يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
نشر إعالن تبليغ فقرة حكمية
تــدعــو مـحـكـمــة ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة االول ــى
ف ــي زحـ ـل ــة ال ـس ـي ــد ي ــوس ــف م ـح ـمــد اي ــوب
بـصـفـتــه م ــن ورثـ ــة امل ــدع ــي مـحـمــد يــوســف
اي ــوب املـقـيــم ســابـقــا فــي امل ـنــارة واملـجـهــول
مـحــل االق ــام ــة حــالـيــا لـلـحـضــور شخصيًا
او من ينوب عنه قانونًا الــى قلم املحكمة
فـ ــي زحـ ـل ــة ل ـت ـب ـلــغ الـ ـفـ ـق ــرة ال ـح ـك ـم ـي ــة فــي
الحكم الصادر عنها بتاريخ 2018/7/10
القاضي برد الدعوى في الشكل واالسباب
واملـ ـط ــال ــب الـ ــزائـ ــدة او امل ـخ ــال ـف ــة وش ـطــب
اش ــارة ال ــدع ــوى رق ــم  2011/1033امل ــدورة
بالرقم  2018/124اينما وجــدت وخاصة
عن العقار  611الحمارة وتضمني املدعني
الــرســوم والـنـفـقــات كــافــة ولـلــوريــث املدعي
املذكور مهلة ثالثني يومًا من تاريخ النشر
وتعليق االع ــان الستئناف الحكم تحت
طائلة سقوط حقه بالطعن.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
اعالن قضائي
بـتــاريــخ  2018/9/25ق ــرر رئـيــس محكمة
بــدايــة صـيــدا الـقــاضــي محمد الـحــاج علي
ن ـشــر خ ــاص ــة ع ــن االس ـت ــدع ــاء امل ـق ــدم من
ع ـلــي مـحـمــد ع ـلــي زل ــزل ــي وامل ـس ـجــل بــرقــم
 2018/1584والـ ـ ـ ــذي ي ـط ـلــب ف ـي ــه شـطــب
إشــارة الدعوى عن العقار  163من منطقة
دير قانون النهر واملسجل برقم يومي 66
تاريخ  1973/1/23دعــوى مقامة لحضرة
الـ ـق ــاض ــي املـ ـنـ ـف ــرد املـ ــدنـ ــي فـ ــي ص ـ ــور مــن
املدعية فاطمة ابراهيم قصير ضد املدعى
عليهما عـلــي يـحــي سكيكي ورفــاقــه نــوع
تسجيل ملكية وخالفه.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يوما من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
املعاملة التنفيذية2014/347 :
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل - .وكـيـلــه
املحامي وسام كرم
املنفذ عليهم:
 شركة أملا التجارية ش.م.م - .الهرمل -وهيال دعاس دندش  -الهرمل

 وهاني صادق أمهز  -الهرمل وقاسم طيفور الفقيه  -الهرمل ومحمد مخيبر عقيل  -زبودالسند التنفيذي وقيمة الدين :عقد قرض
مــدعــوم وج ــدول تـســديــد دف ـعــات وشـهــادة
قيد تأمني مبلغ  /263.328.261.81/ليرة
لبنانية عدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2014/10/21 :
تاريخ تبليغ االنذار والحجز2015/10/1 :
و  2015/10/8و2015/11/9
تاريخ قرار الحجز2015/3/5 :
تاريخ تسجيله2015/9/23 :
تاريخ محضر وصف العقار2017/5/5 :
تاريخ تسجيله2017/10/5 :
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
 2400 .1س ـهــم بــال ـع ـقــار رقـ ــم  - 5زب ـ ــود -
أم ـيــري  -مـحـلــة ت ــوت ال ـعــس حـصــة املنفذ
عليه محمد مخيبر عقيل  2400سهم أي
كــامــل الـعـقــار ،والـعـقــار ع ـبــارة عــن بستان
مزروع اشجار مثمرة مختلفة دراق وتفاح
عمرها اكثر من عشر سنوات عدد اشجار
ال ــدراق  505شـجــرة ،وعــدد اشـجــار التفاح
 559شجرة ،والعقار مستطيل الشكل يقع
بمحاذاة ساقية مياه من الجهة الشرقية
للعقار بجانب طريق معبد الزفت.
 مساحته 18419 :متر مربع حـ ــدوده :يـحــده غــربــا طــريــق ع ــام وشــرقــاً
قـنــاة مـيــاه وشـمــاال العقار رقــم  4وجنوبًا
العقار رقم .6
 الحقوق العينية: حــق انتفاع او ارتـفــاق منتفع بــالــري منم ـيــاه ال ـل ـبــوة بــواس ـطــة ق ـنــاة زب ــود حسب
العوائد القديمة.
 يومي  3427تــاريــخ  2013/10/12زيــادةتأمني
 ي ــوم ــي  2011/91زي ـ ــد الـ ـت ــأم ــن مـبـلــغ 145000000ل.ل .درج ــة الـتــأمــن اول ــى مع

حق التحويل حسب شروط العقد.
 الدائن :بنك بيبلوس ش.م.ل. املدين :محمد مخيبر عقيل  2400سهم قيمة التأمني :مئتان وخمسة وتسعونمليون ليرة لبنانية فقط ال غير.
 يــومــي  2995تــاريــخ  2015/9/23حجزتـنـفـيــذي رق ــم  2014/347م ـصــدر الـحـجــز
دائرة تنفيذ بعلبك.
 الحاجز :بنك بيبلوس ش.م.ل. امل ـح ـج ــوز ع ـل ـيــه :مـحـمــد مـخـيـبــر عـقـيــل.وشركة املا التجارية وهيال دندش وهاني
امهز وقاسم الفقيه.
 يومي  4203تاريخ  2017/10/5محضروصـ ــف ال ـع ـق ــار ص ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
بعلبك
رقم 2014/347
 الحاجز :بنك بيبلوس ش.م.ل. املحجوز عليه :محمد مخيبر عقيل التخمني بالليرة اللبنانية574.027.500 : ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـعــدالتخفيض للمرة االولى327.195.675 :
 م ــوع ــد ج ـل ـس ــة ال ـب ـي ــع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــيومكان اجرائها :نهار الخميس الواقع في
 2018/10/25الساعة الواحدة بعد الظهر،
ام ــام الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي بعلبك -
رئيس دائرة التنفيذ.
شروط البيع:
النفقات املتوجب دفعها عــاوة عن الثمن
طوابع االحالة ورسم الــداللــة للبلدية %5
وعلى راغــب الشراء ال ـ ـح ـ ـضـ ــور بـ ــاملـ ــوعـ ــد
امل ـ ـعـ ــني وان يـ ـ ـ ـ ـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ـ ــدى
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو اح ـ ــد امل ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارف
امل ـق ـبــولــة م ـب ـل ـغــًا م ــوازي ــًا ل ـبــدل الطرح أو
تقديم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ
لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول باملزايدة
ً
وعليه ان يختار محال القامته ًضمن نطاق

فرصة ال تفوت ،للبيع مبارشة من الورثة ،وبأسعار متهاودة،
أثاث من الطراز الكالسييك مع ألوان فضية وتحف مثينة
ولوحات زيتية وسجاد عجمي .العنوان :الجناح ،شارع فنزويال،
مقابل سبينيس ،بجانب فادي ماركت ،بناية كوثر ،ط ( 3اليايف).
لإلتصال 709470/03 :أو  ،771923/03وذلك أيام الجمعة ،28
السبت  29واألحد  30أيلول .2018

الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مـخـتــارًا له
وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة اي ــام مــن ص ــدور قــرار
االحــالــة ايــداع الثمن تحت طائلة اعتباره
ً
ناكال واعادة املزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه
خـ ـ ـ ــال ع ـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ صــدور
قرار االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ بـنــك ب ـيــروت ش.م.ل .بــاملـعــامـلــة رقــم
 2016/686بوجه شركة غروب سات سات
ش.م.م .وغـ ـس ــان جـ ـ ــورج نـ ـص ــوره وم ـنــى
فــارس ابــي فــرح وشركة ج.م.ج .للمشاريع
العمرانية والسياحية ش.م.م .محضر عقد
تــأمــن درج ــة اول ــى ومـحـضــر عـقــد إدخ ــال
ً
شـهــادة قيد تــأمــن وسـنــد تحصيال ملبلغ
 /763.000/اضافة الى الفوائد واللواحق.
ويجري التنفيذ على االقسام  5/1236و 9
و 10و 17و 18و 23ذوق مصبح والقسمني
 10 /3307و 11غزير
الـقـســم  5/1236ذوق مصبح
مـســاحـتــه  210م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ــادة
العقارية مستودع ومنافع
الـقـســم  9/1236ذوق مصبح
مـســاحـتــه  35م.م .وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ــادة
العقارية مخزن ومنافع
القسم  10/1236ذوق مصبح
مـســاحـتــه  35م.م .وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ــادة
العقارية مخزن ومنافع وبالكشف تبني ان
االقـ ـ ـس ـ ــام  5و 9و 10م ــدم ــوج ــة بـعـضـهــا
ببعض وتشكل محل  joie d offrirوصالة
عرض ضمنها حمام

القسم  17/1236ذوق مصبح
مـســاحـتــه  270م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ــادة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة مـ ــدخـ ــل وص ـ ــال ـ ــون ـ ــان وطـ ـع ــام
وغرفتان ومطبخ وحمام وشرفات.
الـقـســم  18/1236ذوق مصبح
مـســاحـتــه  198م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ــادة
العقارية مدخل وصالونان وغرفة ومطبخ
وح ـ ـمـ ــام وش ـ ــرف ـ ــات ،وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان
القسمني  17و 18جرى ضمهما لبعضهما
وأصبحا مشغل اضافة الى غرف صغيرة
للتخزين ومـكــاتــب وغــرفــة جـلــوس وغــرف
نوم مع منتفعات
الـقـســم  23/1236ذوق مصبح
مـســاحـتــه  145م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ــادة
العقارية مدخل وصالونان وطعام وثالث
غرف وحمامان ومطبخ ومنافع وشرفات
وبالكشف جاء مطابقًا لالفادة العقارية.
ال ـ ـق ـ ـسـ ــم  10/3307غ ــزي ــر
مـســاحـتــه  302م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ــادة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة مـ ــدخـ ــل وص ـ ــال ـ ــون ـ ــان وطـ ـع ــام
وج ـ ـلـ ــوس وم ـط ـب ــخ وخ ـ ـ ــدم وث ـ ـ ــاث غ ــرف
وثالث حمامات ومنافع وشرفات.
ال ـ ـق ـ ـس ـ ــم  11/3307غـ ــزيـ ــر
مـســاحـتــه  82م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ــادة
العقارية صالون وغرفة ومطبخ وحمامان
وش ــرف ــات وب ــال ـك ـش ــف ت ـبــن ان ـه ـم ــا رب ـطــا
ببعضهما عبر باب مستحدث من املطبخ.
تاريخ قرار الحجز 2016/8/2
وتاريخ تسجيله 2017/8/9
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـس ــم 1236/5
ذوق مـصـبــح  630.000د.أ .وبـ ــدل طــرحــه
 /378.000/د.أ.
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـس ــم 1236/9
ذوق م ـص ـبــح  84.000د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
 /50.400/د.أ.

ب ــدل تـخـمــن الـقـســم 1236/10
ذوق م ـص ـبــح  84.000د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
 /50.400/د.أ.
ب ـ ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن ال ـ ـق ـ ـس ـ ـمـ ــن 17
و 1236/18ذوق مصبح  760.500د.أ .وبدل
طرحهما  /456.300/د.أ.
ب ــدل تـخـمــن الـقـســم 1236/23
ذوق مـصـبــح  213.875د.أ .وب ــدل طرحه
 /128.325/د.أ.
ب ــدل تـخـمــن الـقـســم 3307/10
غزير  739.900د.أ .وبدل طرحه /443.940/
د.أ.
ب ــدل تـخـمــن الـقـســم 3307/11
غزير  114.800د.أ .وبدل طرحه /68.880/
د.أ.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ب ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/2/19الساعة  11.00قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفــع بــدل الطرح بموجب
ش ــك مـصــرفــي مـنـظــم ألم ــر ح ـضــرة رئـيــس
دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم كـفــالــة
وافية من احد املصارف املقبولة من الدولة
ويتحمل رســوم التسجيل والداللة وعليه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االطـ ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة الـعـيـنـيــة
العائدة لألقسام موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
اعالن قضائي
الــى مجهول املقام احمد محمد البرادعي
يجب حضورك الى محكمة بعلبك الشرعية
السنية الستالم االوراق في الدعوى املقامة
عمار
ضــدك من زوجتك سعاد عبد النبي ّ
ب ـم ــادة ت ـفــريــق لـلـغـيـبــة املـنـقـطـعــة وت ـع ــذر
تحصيل النفقة ذات االس ــاس 2018/187
وحـ ـض ــور ج ـل ـســة ب ـت ــاري ــخ 2018/10/23
الساعة العاشرة من يــوم الثالثاء واذا لم
ً
تحضر او ترسل عنك وكيال او تتخذ مقامًا
مختارًا لك ضمن نطاق املحكمة يجري في
حقك اإليجاب القانوني والشرعي.
رئيس القلم
الشيخ قاسم قبرصلي

◄ مبوب ►
◄ للبيع ►

للـــــبيع
مستودعني  -الحدث -
سان تريز  -سفيل أول:
600م  -سفيل ثاين 745م
لالستفسار03/810304:
 03/913335للـــــبيع
Bergeres 2
خشب بني جوز ,القامش
أبيض ,حالة ممتازة جدا
السعر $490
لإلتصال70/904507 :

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
NASIR UDDIN
مــن عند مـخــدومـهــا ,الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتـصــال على
الرقم 03/292482

