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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

◄ إعالنات رسمية ►

◄ شكر على تعزية ►

زوجة الفقيد :جورجيت عطيه
أوالده :املحامي الشهيد غسان
إيلي
رامي وعائلته
أشقاؤه :فواز داود وعائلته
النقيب الشهيد غسان داود
العميد املتقاعد عدنان داود
شقيقاته :ليلى داود
هند زوجة نقوال كساب وعائلتها
عليا وعائلتها
وأنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
هايل نعمان داود
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس 4
تـ ـش ــري ــن األول  2018ف ـ ــي م ـن ــزل
العائلة في الخيام ،مرجعيون.

عائلة املرحوم
مارون سليمان عون
تـتـقــدم بــالـشـكــر مــن فـخــامــة رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون،
وق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ال ـع ـم ــاد ج ــوزي ــف
عون،
وامل ــدي ــر ال ـعــام لــأمــن ال ـعــام ال ـلــواء
عباس إبراهيم،
وق ـي ــادة ال ـح ــزب ال ـس ــوري الـقــومــي
االجتماعي،
وأص ـحــاب املـعــالــي وال ـس ــادة نــواب
مناطق جزين وصيدا والزهراني،
وكـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة
واالجتماعية والسياسية والبلدية
وال ــديـ ـنـ ـي ــة واأله ـ ـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء،
وك ــل م ــن واس ــاه ــم بـحــزنـهــم س ــواء
بـحـضــورهــم الشخصي أو بإيفاد
ممثلني.
سائلني الله لهم طول البقاء.

رئيس وأعـضــاء االتـحــاد اللبناني
ل ـل ـف ــروس ـي ــة وع ــائـ ـل ــة ال ـف ــروس ـي ــة
ي ـن ـع ــون الـ ـف ــارس ــة املـ ــأسـ ــوف عـلــى
صباها
قمر هشام غالي
التي غادرتنا بحادث سير مـ ّ
ـروع،
وي ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــون مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــل الـ ـفـ ـقـ ـي ــدة
وعائلتها بأحر التعازي ،سائلني
ال ـلــه أن يـتـغـ ّـمــدهــا بــواســع رحمته
ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انه قد تم تعديل
تاريخ اخر مهلة لتقديم العروض استدراج
العروض العائد لتأمني استشاريني العــداد
دفـ ــاتـ ــر ش ـ ـ ــروط انـ ـ ـش ـ ــاء /ت ـج ـه ـيــز ع ـ ــدد مــن
محطات التحويل الرئيسية التابعة ملديرية
النقل.
ي ـم ـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االش ـ ـتـ ــراك ب ــاس ـت ــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
من دفتر الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء
لبنان ـ ـ طــريــق النهر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /50 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو نهار
الجمعة الواقع في  2018/10/26عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
بيروت في 2018/9/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس حازم عاشور
التكليف 1970
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
في الشمال
بالدعوى رقم 2016/171
مــوجــه الــى املستدعى ض ــده :جميل بــن عقل
ً
اب ــي ص ـع ــب ،م ــن م ــزرع ــة اب ــي ع ـس ــاف اص ــا
ومجهول محل االقامة حاليًا.
ب ــال ــدع ــوى امل ـق ــدم ــة ضـ ــدك م ــن املـسـتــدعـيــن
دان ـي ــال وانـ ـط ــوان ال ـج ـلــخ بــوكــالــة املـحــامـيــة
سامية الجلخ ،تدعوك هذه املحكمة الستالم

الحكم الـصــادر عنها برقم  2018/67تاريخ
 2018/7/12امل ـت ـض ـمــن ازال ـ ــة ال ـش ـي ــوع فــي
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  499م ـن ـط ـقــة مـ ــزرعـ ــة ع ـســاف
العقارية ،عن طريق بيعه باملزاد العلني بني
الـعـمــوم بــواسـطــة دائ ــرة التنفيذ املختصة،
عـلــى ان يعتمد أســاســا لـلـطــرح فــي املــزايــدة
االولى املبلغ املقدر من الخبير ،وتوزيع ناتج
البيع بني الشركاء وتضمينهم النفقات كل
بنسبة حصته في امللكية ،وذلك خالل مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
في الشمال
بالدعوى رقم 2018/28
مــوجــه الــى املستدعى ضــدهــا :كاملة الحاج
ً
عمر الشهال ،مــن طرابلس اصــا ومجهولة
محل االقامة حاليًا.
ب ــال ــدع ــوى املـ ـق ــدم ــة ض ـ ــدك مـ ــن امل ـس ـتــدع ـيــة
وفـ ــاء مـحـمــود تــوتــونـجــي بــوكــالــة املـحــامــي
رونــي الحاج ،تدعوك هــذه املحكمة الستالم
الحكم الـصــادر عنها برقم  2018/65تاريخ
 2018/8/2املتضمن ازالة الشيوع في العقار
رقم  7708منطقة زيتون طرابلس العقارية،
عــن طريق بيعه بــاملــزاد العلني بــن العموم
بــواسـطــة دائ ــرة التنفيذ املـخـتـصــة ،عـلــى ان
يـعـتـمــد أس ــاس ــا لـلـطــرح ف ــي امل ــزاي ــدة االول ــى
املبلغ املقدر من الخبير ،وتوزيع ناتج البيع
بني الشركاء وتضمينهم النفقات كل بنسبة
حصته في امللكية ،وذلــك خالل مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

استراحة
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إعالن تبليغ اوراق مدنية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االول ــى في
ال ـب ـق ــاع امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم ول ـي ــم نــاصـيــف
الـ ـح ــداد وزهـ ـي ــة نــاص ـيــف الـ ـح ــداد وادم ـ ــون
ب ـ ـشـ ــارة ح ـ ـجـ ــار املـ ـجـ ـه ــول ــي مـ ـح ــل االقـ ــامـ ــة
لـلـحـضــور شخصيًا او بــواسـطــة مــن ينوب
عنهم قانونًا الى قلم املحكمة في زحلة لتبلغ
اوراق االستدعاء املقدم من فؤاد حبيب حداد
بوكالة املحامي اسعد ح ــداد ،املسجل برقم
اسـ ــاس  2018/597والـ ــذي يـطـلــب بموجبه
ازالــة الشيوع في العقار رقــم 274من منطقة
قب الياس العقارية.
يـتــم التبليغ بــانـقـضــاء مـهـلــة عـشــريــن يومًا
مــن تــاريــخ النشر والتعليق ،ويتوجب على
املستدعى ضــدهــم اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
ن ـط ــاق امل ـح ـك ـمــة وابـ ـ ـ ــداء مــاح ـظــات ـهــم عـلــى
االستدعاء ضمن املهلة القانونية ،واال يصار
الى ابالغهم جميع االوراق والـقــرارات لصقًا
عـلــى ب ــاب رده ــة املـحـكـمــة بــاسـتـثـنــاء الحكم
النهائي.
عن رئيس القلم
راغب شحادة
جورج أبي فيصل
رئيس كتبة محكمة الغرفة
االبتدائية األولى في البقاع
إعالن تلزيم
تعلن بلدية ابلح عن رغبتها بتلزيم تزفيت
وصـ ـي ــان ــة طـ ــرقـ ــات فـ ــي نـ ـط ــاق ب ـل ــدي ــة اب ـلــح
بواسطة الظرف املختوم وفقًا لدفتر الشروط
ً
املوضوع لهذه الغاية واملصدق اصوال.
فـعـلــى الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك ال ـح ـصــول على
دفتر الشروط في البلدية (ابلح) اثناء الدوام
الرسمي والتقدم بطلباتهم قبل نهاية املهلة
املـحــددة وهــي خمسة عشر يــومــا مــن تاريخ
نـشــر ه ــذا االعـ ــان اي قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة من اخــر يــوم عمل ويرفض كل عرض
يرد بعد هذا التاريخ.
ح ــددت ال ـســاعــة الـثــانـيــة م ــن بـعــد ظـهــر يــوم
الجمعة الواقع في  2018/10/19موعدًا لفض
العروض.
ابلح في 2018/9/21
رئيس بلدية ابلح
روبير سمعان
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إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
ص ــادر عــن امــانــة السجل الـتـجــاري فــي جبل
لبنان
بتاريخ  2018/9/25وبناء للطلب تقرر شطب
قيد شركة بابلي سيتي ش.م.م .من السجل
التجاري والكائنة في الحدث واملسجلة برقم
عام  39958بعبدا ألصحابها السادة الياس
قسطه البرباري وروال قسطه برباري وورثة
املــرحــوم قسطه اسعد بــربــاري فعلى كل ذي
مصلحة ان يقدم اعتراضه ومالحظاته خالل
مهلة عشرة ايام من تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

5
3

6

6

8

5

4

3

7

3

4

2

8

7

9

1

3

9
5

10

1

أفقيا
 -1آلة موسيقية إيقاعية – بطل األسفار واملغامرات في كتاب ألف ليلة وليلة – -2
مغنية أميركية شهيرة أصلها من جزيرة بربادوس حائزة على ّ
عدة جوائز عاملية
وضجر – ماركة سيارات –  -4التهب
– كهف في الجبل أو بيت الضبع –  -3سئم
ِ
واض ـطــرم – مــاركــة س ـيــارات – صــاح ورف ــع صــوتــه –  -5صــوت الكلب – حـســاء من
الخضر أو اللحم –  -6القاتل – دق الجرس –  -7سحب العربة من وسط الشارع – أمر
علني – ماركة سيارات –  -8يهرب من السجن – أول نرسيس –  -9كلمة
خفي وغير ّ
بمعنى أب الكل – بئر عميقة –  -10مجرة لولبية الشكل تحوي ما بني  200الى 400
مليار نجم من ضمنها الشمس

عموديًا
 -1شخصية في رواية بوروز أصبحت شعبية بفضل السينما والشرائط املصورة
هو صديق الحيوانات املتوحشة وبطل مغامرات غريبة – حصان –  -2بواسطتي
– أغنية للفنان املـصــري عبد الحليم حــافــظ – إحـســان –  -3ملكهم وخاصتهم –
للتعريف – لباس –  -4األســود من كل شيء أو العظيم والشديد السواد – ضمير
متصل –  -5عمر – خمر أو لــون الخمر –  -6ممثلة سينمائية مصرية راحـلــة –
 -7سكوت مطبق وعجز عن التكلم من شــدة الغيظ والـخــوف – شهر هجري – -8
عاصمة أملانيا اإلتحادية زمن اإلنقسام – منخفض باألجنبية –  -9بلدة لبنانية
بقضاء الكورة –  -10وسيلة نقل بعجلتني لها محرك يسير على البنزين

أفقيا

شروط اللعبة
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مشاهير 2980

حلول الشبكة السابقة

 -1حائط البراق –  -2لم – نلوم – لص –  -3ي ي ي – خط – عار –  -4مالوي – البا –  -5الرازي – مال
–  -6لحد – رون – مح –  -7رو – سام – دام –  -8وديان – نا –  -9دن – رونزا –  -10يم – الخنساء

حل الشبكة 2979

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1حليم الرومي –  -2اميل لحود –  -3يارد – يد –  -4طن – وا – سانا –  -5الخيزران –
 -6لوط – يوم – رخ –  -7بم – نون –  -8علم – دانس –  -9االباما – زا –  -10قصر الحمراء

عموديًا

19

إعداد
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رياضي لبناني يعتبر أفضل رياضي عربي في الوثب العالي .يحمل
الرقم القياسي اللبناني بعدما اجتاز ارتفاع  2.27م عام  2004في لقاء
دولي في بوخارست
 = 3+2+4+8+9جبل نار ■  = 9+2+5+11تالميذ ■  = 7+10+6+1حصان

حل الشبكة الماضية :ريو فرديناند

إعالن
إن محكمة االستئناف املدنية الغرفة االولى
عقاري في بعبدا تدعو محمد سليم الحلبي
للحضور شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا
ال ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة ل ـت ـب ـلــغ اوراق ال ــدع ــوى
االستئنافية اساس  2012/22واملتكونة من
ليلى احمد عيتاني بوجهك وبوجه نعمات
مـحـمــد الـحـلـبــي واال ص ــار ابــاغــك بــواسـطــة
رئيس القلم لحني صدور القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طـلــب رف ـيــق جـمـيــل نـعـيــم اح ــد ورثـ ــة جميل
نــاص ـيــف نـعـيــم س ـن ــدات مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقارات  52و 53و 54الفريديس.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع باملزاد العلني
ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ مرجعيون برئاسة
ال ـق ــاض ــي "م ـح ـم ــد ع ـب ــد الـ ـل ــه" ف ــي امل ـعــام ـلــة
التنفيذية رقم  2016/21املتكونة فيما بني:
طالب التنفيذ :شركة مصري غروب ش.م.م.
املنفذ عليه :علي محمد األمني.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة دائـ ـ ــرة تنفيذ
الـنـبـطـيــة رق ــم  2016/55ت ــاري ــخ 2016/5/5
ً
تحصيال لدين بالغ مئة وخمسون الف دوالر
أميركي عدا الرسوم والفوائد واللواحق.
تاريخ التنفيذ .2016/2/11

تاريخ تبليغ االنذار.2016/2/13 :
تاريخ قرار الحجز.2016/4/21 :
تـ ــاريـ ــخ ال ـت ـس ـج ـي ــل فـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري
.2016/4/23
تاريخ محضر وصف العقار 2017/3/23
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري
2017/4/1
العقار املطروح للبيع:
 2400سهم في العقار رقم  /2207منطقة ابل
السقي العقارية وهو عبارة عن قطعة ارض
مساحته  700متر مربع تقريبًا عليها بناء
يتألف من ثالث طوابق:
طابق سفلي مؤلف من خزان ماء ومستودع
له مدخل خاص.
طابق ارضي مؤلف من شقتني :شقة جنوبية
تـ ـت ــأل ــف مـ ــن ثـ ـ ــاث غـ ـ ــرف ومـ ـطـ ـب ــخ وحـ ـم ــام
وكوردور وشرفة.
وشقة شمالية تتألف مــن ممر وثــاث غرف
ومطبخ وحمامني وشرفة.
طــابــق اول :مــؤلــف مــن شـقــة واح ــدة تحتوي
عـلــى م ــوزع ومـمــر وصــالــون وغــرفــة جلوس
وث ــاث غ ــرف ن ــوم ومـطـبــخ وث ــاث حمامات
وشــرفــات وتــراس مسقوف بالقرميد وتبلغ
مساحة البناء  486متر مربع تقريبًا وحالته
جيدة جدًا.
يــوجــد عـلــى ه ــذا ال ـع ـقــار تــأمــن درج ــة اولــى
دون م ــزاح ــم ملـصـلـحــة امل ــؤم ــن ح ـســن علي
زريق تأمينًا لدين قدره خمسون الف دوالر
أميركي.
حدوده:
من الشمال العقار رقم 2174
من الشرق العقارين رقم  2170و2181
من الجنوب العقار رقم 2181
من الغرب العقار رقم 2176
قيمة التخمني  486000دوالر أميركي.
قيمة الطرح  291600دوالر أميركي.
مكان املزايدة وتاريخها نهار االربعاء الواقع
فيه  2018/10/17الساعة الواحدة ظهرًا امام
رئيس دائرة التنفيذ في مرجعيون.
فعلى الــراغــب بالشراء ايــداع بــدل الطرح في
قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم
المر رئيس دائــرة تنفيذ مرجعيون واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
ً
عد قلمها مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال
بمحام وعليه تسديد كامل الثمن ورسمي
الداللة والتسجيل خالل املهل القانونية.
رئيس القلم
محمد حرب
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
رقم املعاملة2018/92 :
املـنـفــذ :كــاديــس ان ـطــوان سليمان وكيلتها
االسـتــاذة ديــانــا قليمي املنفذ عليهم :سليم
الـيــاس الـشــاغــوري وبــولــس وبــديــع وتوفيق
وال ـي ــاس وعـفـيـفــة سـلـيــم ال ـش ــاغ ــوري وم ــري
توفيق دعبول.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :حـ ـك ــم ازالـ ـ ـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع
رقـ ــم  2016/120ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف:
2018/5/8
املـطــروح للبيع :كــامــل العقار /2248مــزيــارة
وهو قطعة ارض بمنطقة القلع محاط بعدة
عقارات منها مبنية ومنها ليس عليها بناء
 وهو غير مبني وقريب من البيوت السكنيةويـمـكــن ال ــوص ــول الـيـهــا س ـي ـرًا عـلــى االقـ ــدام.
مساحة العقار  2638م.
قيمة التخمني وبدل الطرح/197850/ :د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :االربـعــاء الواقع في
 2018/12/19الساعة  3:00بعد الظهر امام
رئاسة دائرة تنفيذ زغرتا.
لـ ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء دف ـ ــع ق ـي ـمــة ب ـ ــدل ال ـط ــرح
بموجب شك مصرفي مسحوب المر رئيس
دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا واالط ــاع على صحيفة
العقار ودفــع رســوم التسجيل ورســم الداللة
البالغ .5%
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ــادر عـ ــن قـ ـل ــم الـ ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد
املدني في صور الناظر بالدعاوى العقارية
(القاضي محمد مــازح) بتاريخ 2018/9/27
تقدم املحامي جيلبير ابي عبود عن املحامي
جـ ــوزف زغ ـيــب بــوكــال ـتــه ع ــن امل ــدع ــى عليها
شركة ام الرب العقارية ش.م.ل .بطلب شطب
اش ـ ــارة ال ــدع ــوى رق ــم  2002/695املـلـحــوظــة
ف ــي ال ـخ ــان ــة ال ـثــان ـيــة م ــن االف ـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة
والتي تنص على وجــود استحضار دعوى
مـقــدم مــن الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي صــور
الناظر بالقضايا العقارية من املدعني :ورثة
جمال ممدوح قبطي وهــم :مارغريت خوري
ودانييل وجويل ونــدى (جمال قبطي) ضد
امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا :ش ــرك ــة ام الـ ــرب ال ـع ـقــاريــة
ً
وشركة دريـجــاة العقارية (نقال عن محضر
التحديد والتحرير) عن الصحائف العينية
للعقارات موضوع الــدعــوى املــذكــورة والتي

كــانــت عند تقديمها واص ــدار الـقــرار بوضع
اشارتها تحمل االرقام  1 - 1مكرر 5 - 4 - 3 - 2
  /10 - 9 - 8 - 7 - 6من منطقة شمع العقاريةوالتي اصبحت بموجب كتاب دائرة املساحة
رقم  2014/52تحمل االرقام5 - 4 - 3 - 2 - 1 :
  /14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6منمنطقة ام الرب العقارية.
وع ـل ـيــه ف ـمــن ل ــه مـصـلـحــة ب ــاالع ـت ــراض على
طلب شطب االش ــارة عــن الـعـقــارات املــذكــورة
اع ــاه وبـعــد الـتـعــديــل املــذكــور اع ــاه التقدم
باعتراضه خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ
النشر ليصار الــى النظر باعتراضه واجــراء
املقتضى القانوني واال سيصار الــى اجــراء
املقتضى القانوني.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/972
طــالــب الـتـنـفـيــذ :ح ـســن مـحـمــد بــديــر وكـيـلــه
املحامي حسن مرعي برو
املشترك :بنك املــوارد ش.م.ل .وكيله االستاذ
غابي زهر
املشترك :بنك البحر املتوسط ش.م.ل .وكيله
االستاذ رامي سميرة
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ع ــواض ــة م ـح ـم ــود ن ـس ــر ف ــرن
ال ـش ـبــاك  -ال ـش ــارع ال ـعــريــض ق ــرب الـتـقــاطــع
الطابق االول من العقار رقم  425فرن الشباك.
السند التنفيذي :سند دين املبلغ  28000د.أ.
عدا اللواحق وعدا دين املشترك واللواحق.
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز - 2014/6/11 :تــاريــخ
تسجيله2014/4/17 :
املـطــروح للبيع 2400 :سهم مــن العقار رقم
 4 /425فرن الشباك:
مــدخــل وص ــال ــون وط ـعــام و 3غ ــرف ومطبخ
وح ـم ــام ــن و 4ش ــرف ــات وت ـ ـ ــراس ل ــه مــوقــف
سيارة رقم  4طابق اول  -حق مختلف خاضع
ل ـن ـظــام مـلـكـيــة ال ـط ــواب ــق  -ي ـش ـتــرك بملكية
الحقني املختلفني  1و 3ومــا ورد عليهما -

تأمني كامل العقار رضائي مع حق التحويل
ح ـس ــب ش ـ ــروط ال ـع ـق ــد الـ ــدائـ ــن :ب ـن ــك الـبـحــر
املتوسط ش.م.ل .املدين عواضة نسر  -قيمة
التأمني  225.000.000ل.ل.
املساحة/120/ :م2
ال ـت ـخ ـم ــن/276000/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح بـعــد
التخفيض  %5و/149454/ : %5د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقـ ــد ت ـح ــدد م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ن ـه ــار االرب ـع ــاء
ال ــواق ــع فــي  2018/10/17ال ـســاعــة الـحــاديــة
عشرة صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا
 قصر عدل بعبدا  -املبنى الجديد.شروط املزايدة :فعلى الراغب بالشراء وقبل
امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة اي ــداع مـبـلــغ م ــواز لثمن
الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او مـصــرف
مقبول بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بعبدا او
تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عليه
وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن ص ــدور ق ــرار االحــالــة
ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
ب ــزي ــادة الـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه كـمــا عليه
وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
تبليغ قضائي
من محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا
برئاسة القاضي محمد وسام املرتضى تقدم
املستأنف هشام مكي باالستئناف 2018/50
ي ـط ـلــب ف ـيــه اعـ ـط ــاءه س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عــن
ضائع للعقار  A /9/5251الشياح.
لكل ذي مصلحة إبــداء موقفه امــام قلم هذه
املحكمة ضمن مهلة  15يومًا تلي النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
صادر عن محافظة الشمال
بتاريخ  2018/9/28صدر عن محافظ لبنان

الـشـمــالــي ال ـق ــرار رق ــم  2018/2067الـقــاضــي
بـ ـمـ ـن ــح ت ــرخـ ـي ــص ب ــاالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار مل ــؤس ـس ــة
محطة مـحــروقــات ســائـلــة مــؤسـســة مصنفة
فئة الثانية فــي الـعـقــار رقــم  176مقسم رقم
منطقة املنية دير نبوح العقارية قضاء املنية
لصاحبها الـسـيــد ع ــادل نــاظــم سـعــديــة ملك
السيد عادل سعديه وشركاه.
يبلغ الى:
 النسخة االصلية لصاحب العالقة للنشر الصورة للملفطرابلس في 2018/10/2
رئيس الدائرة االدارية
ايمان مصطفى الرافعي
إعالن قضائي
ب ـت ــاري ــخ  2018/9/18قـ ــرر رئ ـي ــس محكمة
ب ــداي ــة ص ـي ــدا ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـح ــاج علي
نشر خالصة عن االستدعاء املقدم من احمد
خليل فواز واملسجل برقم  2018/1579والذي
يطلب فيه شطب اشــارة الــدعــوى عن العقار
رق ــم /566بـ ـس ــري الـعـقــاريــة واملـسـجـلــة برقم
 500تاريخ  1979/5/5طلب تسجيل تنفيذ
ص ــادر لــدى حـضــرة الـقــاضــي املـنـفــرد املدني
في جزين من طالب التنفيذ يوسف شحادة
سالمة ضد املنفذ عليه شحادة حبيب راشد
موضوعها تنفيذ سند بيع .فمن له مصلحة
باالعتراض ان يتقدم به خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود شركة تجارية
بموجب محضر جمعية عمومية غير عادية
تاريخ  2016/12/7تقرر بتاريخ 2018/9/25
شطب قيود الشركة املعروفة باسم:
"شركة مظلوم التجارية ش.م.م.
املسجلة تحت رقم  99/3234البقاع
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة ايام
من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طلب الياس جــورج جريجيري بوكالته عن
ع ـبــد ال ـل ــه ري ـم ــون رزق س ـن ــدي تـمـلـيــك بــدل
ضائع بحصة مورثيه ريمون عبد الله رزق
في العقار  314جب جنني وبحصة عبد الله
ابراهيم رزق بالعقار  2092جب جنني.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
تصحيح اعالن
تـصـحـيــح خ ـطــأ ب ــإع ــان م ــزاي ــدة عـلـنـيــة من
املنفذ سمير معوض  -املنفذ عليه امني الديك
اساس 2010/976
ورد ب ــالـ ـع ــدد  3567تـ ــاريـ ــخ 2018/9/18
ان مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة يـ ـق ــع ي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس
 2018/10/15والـحـقـيـقــة ان مــوعــدهــا يــوم
االثنني .2018/10/15
مأمور التنفيذ
حاتم عثمان
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
بــامل ـعــام ـلــة رق ــم  2015/52اس ـت ـنــابــة تنفيذ
بعبدا
الرئيسة روال شمعون
املـنـفــذة :شركة جـنــرال يونيون كــارز ش.م.م.
وكيلها املحامي ميشال سمعان.
املنفذ عليه :محمد علي الشامي
السند التنفيذي :شـهــادة قيد تأمني بقيمة
 400الف د.أ .واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2015/2/26 :
تاريخ تسجيله2015/3/17 :
تاريخ محضر الوصف2015/6/1 :
تاريخ تسجيله2015/6/30 :
تاريخ وضع دفتر الشروط2015/7/22 :
العقار املطروح:
العقار رقم  4423القبة – يقع في محلة خلدة
– طـلـعــة رش ـي ــد ال ـص ـلــح تـصـلــه ع ـبــر طــريــق
متفرع من اوتوستراد خلدة يحتوي العقار
على قسم أرض بور وقسم مشيد عليه بناء
مؤلف مــن سفلي اول وسفلي ثاني وطابق
ارض ــي وسـبــع طــوابــق عـلــويــة كــل طــابــق من
الـطــوابــق العلوية الستة يتألف مــن شقتني
والطابق السابع روف شقة واحدة – مساحة
ارض العقار  1034م 2اجمالي مساحة البناء
حوالي  4300م.2
قيمة التخمني /2547200/ :دوالر أميركي
بدل الطرح/1528320/ :دوالر أميركي

موعد جلسة املزايدة ومكانها:
ت ـجــري امل ــزاي ــدة ن ـهــار االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/11/28في تمام الساعة  12ظهرًا امام
حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ عاليه فــي قاعة
املحكمة.
شروط البيع:
عـلــى الــراغــب فــي ال ـشــراء ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
له ضمن نطاق دائــرة تنفيذ عاليه واالطالع
عـ ـل ــى ق ـ ـيـ ــود ال ـص ـح ـي ـف ــة ال ـع ـي ـن ـي ــة ل ـل ـع ـقــار
موضوع املزايدة ومعاينته وعليه تأمني بدل
قيمة الـطــرح بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم
ألمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ عاليه وخالل
االيـ ــام الـثــاثــة الـتــالـيــة لــإحــالــة عـلـيــه اي ــداع
كامل الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة حكمًا
بزيادة العشر على عهدة الناكل الذي يضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
الـعـشــريــن يــومــا تـســديــد كــامــل الـثـمــن ورســم
الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشيان
FORJIL ISLAM
RUBLE MIAH
مــن عند مخدومهما ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 03/741897
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD SUMON MIAH
MOHAMMAD KHAIRUL AMIN
MOHAMMAD SOHAN
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/688201
غادرت العاملة األثيوبية
HZBALEM MAMO DESALEGN
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/996889
غادر العمال البنغالدشيون
MD SOHEL RANA
SARIF MIAH
MD SHORIFUL ISLAM
MD IQBAL
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/229881
غادر العامل السوداني
معاويه محمد سيد ابنعوف
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/379302
غادر العامل البنغالدشي
MD MOTALIB
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 70/869837
غادرت العاملة البنغالدشية
TANIA BEGUM
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/821502
غادرت العاملة البنغالدشية
SOMPA AKTER
مـ ــن م ـ ـنـ ــزل ك ـف ـي ـل ـهــا ع ـ ـفـ ــاف ك ـم ــال
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس ,الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـم ـ ــن يـ ـع ــرف
ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
01/309995
غادر العامل البنغالدشي
RAKIB HOSSAIN
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/645462

