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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي غريس ناضر)
ي ـن ـف ــذ االع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاد املـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ش.م.ل.
ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة رق ـ ـ ــم  582/2016ب ــوج ــه
غــالــب سـمـيــر ب ـجــالــي وايـ ـف ــات ج ــوزف
بـ ــابـ ــاس س ـ ـنـ ــدات ديـ ـ ــن م ــوثـ ـق ــة بـعـقــد
ً
تــأمــن تـحـصـيــا ملـبـلــغ /610400/د.أ.
عـ ـ ــدا ال ـفــوائــد والـ ـ ـلـ ـ ــواحـ ـ ــق وي ـجــري
الـتـنـفـيــذ ع ـلــى ال ـع ـق ــار  / 387زي ـتــون
مـســاحـتــه /1515/م.م .وه ــو بـمــوجــب
االف ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ارض ب ـعــل سليخ
ت ــزرع حـبــوب مـفــرز عــن الـعـقــار /194/
وبالكشف تبني ان العقار يقع في اول
ال ـقــريــة ع ـبــر م ـفــرق ج ـهــة ال ـي ـمــني من
االوتـ ــوس ـ ـتـ ــراد وض ـم ـنــه بـ ـن ــاء م ــؤل ــف
مــن أرب ـعــة طــوابــق سفلي أول وسفلي
وأرضي وطابق أول.
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ـ ــؤل ـ ـ ـ ـ ــف
م ــن ش ـق ـتــني غ ـيــر أن ال ـ ـطـ ــاب ـ ـقـ ــني
األرض ـ ـ ـ ـ ــي واألول كـ ـ ــل ش ـقــة مقسومة
إلى ثالثة أقسام.
 ال ـط ــاب ــق األول م ـل ـبــط أم ـ ــا األرض ـ ــيوالسفلي والسفلي اول قيد اإلنجاز.
 أمـ ـ ـ ــا ت ـحــت الـسـفـلــي لـجـهــة ال ـغــربيوجد مسبح.
والعقار يقع في حي كعب الطروح.
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـجـ ـ ــز1/4/2016 :
وتــاريــخ تسجيله16/4/2016 :
ب ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــني ال ـ ـع ـ ـقـ ــار /387/
زيـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــون /573.500/ :د.أ .وب ـ ـ ـ ــدل
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض
 /251545.702/د.أ .أو مـ ــا ي ـعــادلــه
بالعملة الوطنية.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ب ـيــوم الثالثاء ال ــواق ــع
فيه  11/12/2018ال ـســاعــة 11ظـ ـهـ ـرًا
ف ــي قــاعــة محكمة كسروان.
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء دفـ ـ ــع بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح
ب ـم ــوج ــب شـ ـ ـ ــك م ـص ــرف ــي م ـن ـظــم المـ ـ ــر
ح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرة رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ــذ
كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم ك ـفــالــة واف ـ ـيـ ــة
مـ ــن اح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف املـ ـقـ ـب ــول ــة مــن
ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رس ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة له
ضـمــن نـطــاق الـ ـ ــدائـ ـ ــرة واال عــد قلمها
مقامًا م ـخ ـتــارًا لــه كما عليه االط ــالع
على ق ـيــود الصحيفة العينية العائدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2018/9/26ع ـلــى امل ـت ـهــم ع ـلــي مـنــذر
زعيتر جنسيته لبناني محل اقامته
الـ ـفـ ـن ــار ال ــزعـ ـيـ ـت ــري ــة قـ ـ ــرب مـسـتـشـفــى
ال ـب ـي ـطــار وال ــدت ــه اعـ ـت ــدال ع ـم ــره 1980
اوقـ ـ ــف غ ـيــاب ـيــا ب ـت ــاري ــخ 2018/4/12
بالعقوبة التالية اشغال شاقة مؤبدة
وخمسني مليون ليرة غرامة.
وفـقــا لـلـمــواد  125م ـخــدرات مــن قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2018/9/26
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2280
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2018/10/17على املتهم محمود احمد
رسـتــم تــاريــخ املحضر  2014/3/7رقم
 .469جـنـسـيـتــه س ـ ــوري م ـحــل اقــام ـتــه
مفرزة بيروت القضائية االولى والدته
وردة عمره  1930اوقف غيابيًا بتاريخ
فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية
ثالث سنوات اشغال شاقة بعد االدغام.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  /454/459و454 /463
عقوبات من قانون العقوبات.

الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وقـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2018/10/22
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2280
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2018/10/10على املتهم احمد حسني
ال ـطــوز جنسيته س ــوري مـحــل اقــامـتــه
ال ـكــوال بـنــايــة جــوجــو الـحـلـبــي والــدتــه
مـتـعــوبــة ع ـمــره  1979اوق ــف احـتــرازيــا
بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  2015/1/24ووجـ ــاه ـ ـيـ ــا
فـ ــي  2015/2/4واخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـلــه فــي
 2016/1/18بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة عشر
س ـنــوات اعـتـقــال ومــايـتــي مـلـيــون ليرة
لبنانية غرامة .وفقًا للمواد 1/586فقرة
 - 4ب و3/586فـقــرة  2و  213/463و89
و 454 /463عـقــوبــات و 32أجــانــب من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تسهيل دعارة واتجار
بالبشر
وقـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2018/10/12
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2280
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2018/10/17على املتهم خضر نايف
مـثـنــى جـنـسـيـتــه سـ ــوري مـحــل اقــامـتــه
طريق الجديدة شــارع الفاكهاني ملك
اسكندراني والــدتــه نايفة عمره 1961
اوق ـ ــف غ ـيــاب ـيــا ب ـت ــاري ــخ فـ ــار م ــن وجــه
العدالة .بالعقوبة التالية ثالث سنوات
اشغال شاقة بعد االدغام .وفقًا للمواد
 /454/459و 454 /463ع ـقــوبــات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وقـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2018/10/22
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 2280
إعالن
تعلن وزارة املــالـيــة انـهــا وضـعــت قيد
التحصيل جــداول التكليف األساسية
ل ـضــري ـبــة األم ـ ـ ــاك امل ـب ـن ـي ــة ،الـ ـص ــادرة
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ال ـن ـب ـط ـيــة عـ ــن إيـ ـ ـ ــرادات
ع ــام  2014تكليف ع ــام  ،2018وتــدعــو
جميع املكلفني لتسديد هذه الضرائب،
م ــع االش ـ ــارة ال ــى أن املـكـلـفــن ال ــذي ــن ال
ي ـس ــددون الـضــريـبــة املـتــوجـبــة عليهم
ي ـت ـعــرضــون ل ـغــرامــة بـنـسـبــة م ـقــدارهــا
 %1شهريًا (ويعتبر كسر الشهر شهرًا
ً
كامال) لغاية تاريخ التسديد ،وتسري
هذه الغرامة إعتبارًا من:
ـ ـ انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا
االعـ ـ ــان ف ــي عـ ــدد ال ـج ــري ــدة الــرسـمـيــة
ال ــذي سـيـصــدر بـتــاريــخ 2018/11/08
لـلـعـقــارات الـتــي ال تــزيــد إيــرادات ـهــا عن
 20.000.000ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إعـ ـتـ ـب ــار مـ ــن تـ ــاريـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األســاس ـيــة لـلـتـصــريــح لـلـعـقــارات التي
تــزيــد إيــرادات ـهــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
ت ـبــدأ مـهـلــة االع ـت ــراض عـلــى الضريبة
املــذكــورة املحددة بشهرين اعتبارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن
أي في  09تشرين الثاني  2018وتنتهي
في  09كانون الثاني  2019ضمنًا.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2236
إعالن
ع ــن مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم تقديم
عبوات حبر عن العام 2019
ي ـج ــري ال ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فـ ــي مـ ـبـ ـن ــاه الـ ـك ــائ ــن فــي
ب ـ ـيـ ــروت ـ ـ ـ ـ شـ ـ ــارع ب ـ ـغـ ــداد ـ ـ ـ ـ ـ كــورن ـيــش
املــزرعــة فــي تمام الساعة الـعــاشــرة من
يوم االربعاء الواقع فيه 2018/11/28
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ب ـط ــري ـق ــة ال ـظ ــرف
املختوم لتلزيم تقديم عبوات حبر عن
العام .2019
ي ـم ـك ــن االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
امل ـ ــوض ـ ــوع لـ ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة فـ ــي م ـكــاتــب
امل ــدي ــري ــة االداريـ ـ ـ ـ ــة ل ـل ـص ـن ــدوق خ ــال
اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي ظ ـ ــرف م ـخ ـتــوم
وتسلم باليد الى بريد املديرية االدارية
لـ ـق ــاء اي ـ ـصـ ــال ب ــرق ــم وتـ ــاريـ ــخ وصـ ــول
الـ ـع ــرض ع ـل ــى أن ت ـص ــل ق ـب ــل ال ـســاعــة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
املـ ــذكـ ــورة اع ـ ـ ــاه ،او ي ـص ــل ب ـع ــد امل ــدة
املحددة.
بيروت في 2 :تشرين الثاني 2018
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2274
إعالن للمرة الثانية
يـ ـعـ ـل ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ب ـ ـلـ ــديـ ــة ان ـط ـل ـي ــاس
والـ ـنـ ـق ــاش ع ـ ـ ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـ ـنـ ـ ــاقـ ـ ـصـ ـ ــة
ع ـمــوم ـيــة ب ـطــري ـقــة تـقــديــم اسـعــار
عائد لتلزيم شراء سيارات دفع رباعي
عدد  5لزوم الشرطة البلدية في بلدية
انطلياس  -النقاش.
سـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــروض فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز
ال ـب ـلــديــة عـنــد ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة من
قـ ـب ــل ظـ ـه ــر يـ ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
.26/11/2018
 املــؤس ـســات أو ال ـشــركــات امل ـخ ـت ـصــةاو الــوكــاء امل ـم ـث ـلــن ال ـت ـجــاريــني فــي
لبنان للشركات املصنعة :التي تتعاطى
تجارة هـ ــذه االل ـ ـيـ ــات ول ــديـ ـه ــا م ــراك ــز
ل ـص ـيــانــة االل ـيــات وتــأمــن قطع غيار
لها.
 الـ ـضـ ـم ــان املـ ــؤقـ ــت/10.000.000. :ل.عشرة ماليني ليرة لبنانية.
 قيمة دفـتــر ال ـش ــروط/150.000 :ل.ل.ماية وخمسون الف ليرة لبنانية.
 أخ ــر مهلة ل ـشــراء واس ـتـلـام امل ـلــف:هي قبل ثالثة ايام من تاريخ املناقصة.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض م ـخ ـت ــوم ــة ب ــواس ـط ــة
البريد املضمون املغفل او تودع باليد
مـبــاشــرة ع ـلــى ان ت ـصــل الـ ــى م ــرك ــز
ال ـب ـلــديــة قبل الـســاعــة الثانية عشرة
ظهرًا مــن اخــر يــوم عمل يسبق املوعد
املحدد لهذه املناقصة.
يمكن االطــالع على دفتر الشروط طيلة
اوقات الدوام الرسمي.
انطلياس في 1/11/2018
رئيس البلدية
ايلي ابو جوده
التكليف 2252
إعالن عن استدراج عروض
يجري في وزارة الداخلية والبلديات -
املديرية العامة للدفاع املدني استدراج
عروض لتلزيم - :مواد تنظيف
 قرطاسية.عـلــى الــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك ب ــأي من

امل ـ ـ ــواد املـ ــذكـ ــورة اعـ ـ ــاه اسـ ـت ــام دف ـتــر
ال ـشــروط واملــواص ـفــات الفنية العائدة
له من املديرية العامة للدفاع املدني -
عــن الــرمــانــة  -مبنى بيضا  -الــوحــدة
االداريــة  -الطابق السابع ،وذلك ضمن
اوقات الدوام الرسمي.
تــرســل ال ـع ــروض ال ــى املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــدفــاع امل ــدن ــي بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد حتى يوم الخميس الواقع
فـيــه  2018/11/15وذل ــك قـبــل الـســاعــة
الثالثة عشر.
يتم فض العروض في املديرية العامة
للدفاع املدني  -لجنة الشراء  -الطابق
الـ ـع ــاش ــر ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـيــه
 2018/11/16وفقًا للتوقيت التالي:
 - 1م ـ ــواد تـنـظـيــف ال ـس ــاع ــة الـتــاسـعــة
صباحًا.
 - 2قرطاسية الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
صباحًا.
مدير عام الدفاع املدني
العميد ريمون خطار
التكليف 2242
إعالن بيع باملعاملة التنفيذية 2017/1321
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات في
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار الـجـمـعــة
ف ــي  2018/11/16ال ـس ــاع ــة ال ــواح ــدة
وال ـن ـص ــف ظ ـه ـرًا سـ ـي ــارة امل ـن ـفــذ عليه
ي ــوس ــف مـ ـ ــارون غ ــان ــم م ــارك ــة ب ام ف
 X5.3.0موديل  2003رقم /274453/ج
ً
ال ـخ ـصــوص ـيــة ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن طــالــب
التنفيذ بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي جـيـمــي كـ ــرم الـبــالــغ
 $/7.959.20/عــدا الـلــواحــق واملخمنة
بـمـبـلــغ  $/5390/واملـ ـط ــروح ــة بسعر
 $/3700/أو مـ ــا ي ـع ــادل ـه ــا بــالـعـمـلــة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة .وي ـ ـتـ ــرتـ ــب ع ـل ـي ـه ــا رس ـ ــوم
ميكانيك منذ العام .2015
فـ ـعـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء الـ ـحـ ـض ــور
باملوعد املـحــدد الــى امل ــراب ســريــاك في
ب ـيــروت الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي كابي شاهني
يبلغ الــى املنفذ عليه مصطفى حسن
السبع املجهول املقام
ً
عمال باحكام املادة  409أ.م.م .تخطركم
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت بـ ــأن لــدي ـهــا في
املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2017/1297
انذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالبة
ال ـت ـن ـف ـي ــذ شـ ــركـ ــة ك ــابـ ـيـ ـت ــال ف ـي ـنــانــس
كــوم ـبــانــي ش.م.ل .ون ــات ـج ــا ع ــن طلب
تنفيذ سـنــد دي ــن بقيمة /21004/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم واملصاريف.
وعليه تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االن ـ ـ ـ ــذار واالوراق
املرفقة به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا
ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا عـلــى
نشر هــذا االعــان وعلى تعليق نسخة
عـنــه وع ــن االن ـ ــذار امل ــذك ــور عـلــى لوحة
االع ــان ــات ل ــدى دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـيــروت
ليصار بعد انقضاء هذه املهلة ومهلة
االنــذار البالغة عشرة ايــام الى متابعة
ً
التنفيذ بحقكم اص ــوال حـتــى الــدرجــة
األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم

اعالن تلزيم
تـجــري مؤسسة مـيــاه لبنان الشمالي
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـش ــرة
صـبــاحــا مــن ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/11/27مـ ـن ــاقـ ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة
لتقديم م ــواد ولـ ــوازم مخبرية الج ــراء
الفحوصات الكيميائية والجرثومية
لزوم املختبرات التابعة ملؤسسة مياه
لبنان الشمالي.
فـعـلــى م ــن يــرغــب ب ــاالش ـت ــراك ف ــي هــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املعد لهذه الغاية من مكاتب املؤسسة
الــواقـعــة فــي الطابق الـحــادي عشر من
مبنى كـبــارة الـكــائــن فــي ش ــارع صالح
ال ـ ــدي ـ ــن كـ ـ ـب ـ ــارة – طـ ــراب ـ ـلـ ــس (هـ ــاتـ ــف:
.)06/626742
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي م ـه ـل ــة اق ـص ــاه ــا
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــر ظ ـه ـرًا م ــن اخــر
يوم عمل يسبق موعد اجراء املناقصة،
ويـ ــرفـ ــض كـ ــل ع ـ ــرض ي ـص ــل ب ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
رئيس مجلس االدارة املدير العام
خالد بركات عبيد
اعالن تلزيم
تـجــري مؤسسة مـيــاه لبنان الشمالي
في تمام الساعة العاشرة صباحًا من
يــوم الثالثاء الــواقــع فيه 2018/11/27
مناقصة عمومية تتعلق بتنفيذ اعمال
إع ــادة تزفيت طــرقــات وتبليط ارصفة
ومـمــرات ضمن نطاق مدينة طرابلس
وجوارها ملدة عام لزوم مؤسسة مياه
لبنان الشمالي.
فـعـلــى م ــن يــرغــب ب ــاالش ـت ــراك ف ــي هــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املعد لهذه الغاية من مكاتب املؤسسة
الــواقـعــة فــي الطابق الـحــادي عشر من
مبنى كـبــارة الـكــائــن فــي ش ــارع صالح
ال ـ ــدي ـ ــن كـ ـ ـب ـ ــارة – طـ ــراب ـ ـلـ ــس (هـ ــاتـ ــف:
.)06/626742
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي م ـه ـل ــة اق ـص ــاه ــا
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق موعد اجراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة املدير العام
خالد بركات عبيد
إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صــادر عــن امــانــة السجل الـتـجــاري في
جبل لبنان
ب ـتــاريــخ  2018/10/31وب ـن ــاء للطلب
تقرر شطب قيد شركة تلفن ش.م.م .في
الـسـجــل ال ـت ـجــاري والـكــائـنــة فــي ســوق
ال ـغــرب واملـسـجـلــة بــرقــم ع ــام 2026462
بعبدا ألصحابها ال ـســادة ايـلــي كميل
ابـ ــو فـ ـ ــارس وس ــام ــر ح ـب ـيــب م ـع ـمــاري
ورلى سامي خيرالله.
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم اعتراضه
ومالحظاته خالل مهلة عشرة ايام من
تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن
ان محكمة املنيه الشرعيه السنيه تطرح
للبيع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي حـصــة الـقــاصــر
ريم احمد غمراوي يفي العقار /370/
مـنـطـقــة امل ـح ـم ــره ال ـع ـق ــاري ــة وال ـبــال ـغــه
ح ـص ـت ـهــا  45.5625س ـه ـمــا مـ ــن اص ــل
 2400سهمًا وذلــك بقيمة 34.348.509
فقط اربعة وثالثون مليونًا وثالثماية
وث ـمــان ـيــه واربـ ـع ــون ال ــف وخـمـسـمــائــة
وتسع ليرات لبنانيه فعلى من يرغب
ال ـشــراء حـضــور مجلس امل ــزاد العلني
يوم االربعاء في  2018/11/14الساعه
الثانيه عشره ظهرًا مصحوبًا بالقيمه
الشرائيه املذكوره.
رئيس قلم محكمه املنيه الشرعيه
السنيه
الشيخ طارق الخير
إعالن قضائي
تـعـلــن املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدنـيــة في
النبطية
برئاسة القاضي مايا فواز
ً
وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ــادة /35االرث ل ـغ ـي ــر

امل ـح ـم ــدي ــن وبـ ـت ــاري ــخ 2018/10/30
ت ـقــرر نـشــر خــاصــة االس ـتــدعــاء املـقــدم
م ــن امل ـس ـت ــدع ــي :ه ـ ــادي س ـم ـيــر هــاشــم
وكيله املحامي جــوزف يزبك الــرمــادي
سـ ـج ــل املـ ـل ــف ب ــرق ــم اس ـ ـ ــاس 2017/4
م ـ ـ ــدور  2018 /28احـ ـ ـ ــوال شـخـصـيــة
ت ــاري ــخ  .2017/11/23وم ـف ــاده اثـبــات
وفــاة موسى مسعود الـحــداد من بلدة
ابـ ــل ال ـس ـق ــي ال ق ـي ــود ل ــه ف ــي االحـ ـ ــوال
الشخصية.
من له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
بمهلة شهرين من تاريخ النشر.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب مـ ـ ـ ـ ــارون الـ ـ ـي ـ ــاس الـ ـ ـغ ـ ــول وك ـي ــل
فـيـصــل جـمـيــل سـعـيــد م ــرف ــق املــواف ـقــة
م ــن ام ــن ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي عــالـيــه
بــاالسـتـحـصــال عـلــى سـنــد تمليك بــدل
ض ــائ ــع ع ــن ح ـص ـتــه ف ــي ال ـع ـق ــار 2843
عرمون وعقار  3582العبادية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ع ــام ــر م ـح ـمــد زيـ ــن ال ــدي ــن وكـيــل
حاتم جابر زين الدين سند ملكية بدل
ض ــائ ــع ع ــن ح ـص ـتــه ف ــي ال ـع ـق ــار 2310
قبيع.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت روزي ــن عبدالله االف ــاس وكيلة
زيـنــه سليمان بــك علي االسـعــد العلي
املرعبي سندي ملكية بــدل ضائع عن
حـصـتـهــا ف ــي ال ـع ـق ــار  24/2650و 25
بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ج ــوزي ــف م ـي ـشــال ي ــون ــس وكـيــل
غيزال مخول حجار بصفتها احد ورثة
فـيــولـيــت نـعـمــه ف ــزع س ـنــد مـلـكـيــة بــدل
ضــائــع عــن حصتها فــي الـعـقــار 2212
بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب محمد عبد الـكــريــم هــاشــم وكيل
محمد ديــاب ديــاب بوكالته عن جمال
الــديــن فخر الــديــن مــاضــي سند ملكية
بدل ضائع للعقار  B 4 /845الشبانية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب محمد مهدي صــوان وكيل كالني
شاكر الرامي بوكالتها عن بيار الياس
جــرمــانــي سـنــد ملكية ب ــدل ضــائــع عن
حصته في العقار  1866بزبدين.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب رمزي عبد القادر هالل احد ورثة
ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر هـ ــال سـنــد
ملكية بدل ضائع للعقار  2090قبيع.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب املـحــامــي مـ ــروان جـ ــودات ضاهر
وكيل مشلني شارل عبيد بصفته احد
ورث ـ ــة ش ـ ــارل ن ــاص ـي ــف ع ـب ـيــد س ـن ــدات
ملكية بدل ضائع للعقارات  2 /2512و
 5 /2544بعبدا و عقارات ،1499 ،1982
،1981 ،1919 ،1917 ،1385 ،1413 ،1471
،1680 ،1880 ،1882 ،1913 ،1914 ،1983
 1916 ،2089بزبدين.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـلـ ـب ــت بـ ـ ــدريـ ـ ــه بـ ـط ــى سـ ــالـ ــم خ ـل ـي ـفــه
بصفتها الشخصية سند تمليك بدل
ضائع للعقار  6 /4183مجدلبعنا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت املحامية اخــاص سلمان جابر
وكـ ـيـ ـل ــة عـ ـل ــي حـ ـس ــن عـ ـ ــوض وحـ ـن ــان
عـلــي ن ــادر س ـنــدات تمليك ب ــدل ضائع
لـلـعـقــارات  3500 ،1551 ،1550عــرمــون
وعـ ــن ح ـصــة ح ـن ــان ف ــي ال ـع ـق ــار 3408
عرمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب هادي طانيوس ابو ناضر وكيل
فيصل جميل سعيد سند تمليك بدل
ضائع للعقار  3336بحمدون القرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعلبك -
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
(رقم ضريبي  )1473123بصفته وكيال
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصص
فاطمة عباس الحاج ديب املولى وعلي
وحسني ومحمد وخيرية وزكية وست
البنات ابناء حسن ابراهيم الحاج ديب
املولى بالعقارات رقم  301و 412و224
و 463من منطقة حربتا العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعلبك -
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ب ـص ـف ـتــه م ـف ــوض ــا ب ـع ـق ــد ال ـب ـي ــع سـنــد
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بحصة البائع
احمد نعمه ناصر الــديــن بالعقار رقم
 3379الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت املحامية رانيا باسيل اسطفان
بــالــوكــالــه عــن ام ــل سليم الــدمـعــه سند
بدل ضائع للعقار  1359انفه.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه.
امني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي مالك مصباح تاج الدين
بــالــوكــالــه عــن محمد واحـمــد الصفدي
سند بدل ضائع للعقار  800راسمسقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه.
امني السجل العقاري

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
رق ـ ــم امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذيــة2015/31 :
استنابة
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل.
بوكالة االستاذ رامي باسيل
املنفذ عليه :محسن عباس طاها
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقـيـمــة ال ــدي ــن :عقد
قرض وسند دين مجدول وعقد ادخال
وشهادة قيد تأمني بقيمة مئة واربعة
وث ـم ــان ــون م ـل ـيــون ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة عــدا
اللواحق والفوائد.
تاريخ التنفيذ في دائرة تنفيذ بيروت:
2014/12/16
تاريخ التنفيذ في دائرة تنفيذ بعلبك:
2015/5/26
تاريخ تبلغ االنذار2015/1/2 :
تاريخ تحويل الحجز االحتياطي الى
حجز تنفيذي2015/2/10 :
تاريخ تسجيله2015/3/4 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
2015/6/6
تاريخ تسجيله2015/6/27 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 الـقـســم  9م ــن ال ـع ـقــار  - 863ام ـي ــري -دورس محلة شعت القبة  2400سهم.
والقسم عبارة عن شقة سكنية صالحة
للسكن مؤلفة من غرفة صالون وغرفة
ج ـ ـلـ ــوس وثـ ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف نـ ـ ــوم وم ـط ـبــخ
وح ـم ــام ــن وش ــرف ــة ج ـنــوب ـيــة وثــان ـيــة
شمالية مع موقف سيارة .والشقة تقع
في الطابق الثاني من البناء املؤلف من
اربعة طوابق .كما ان االقسام املشتركة
للطوابق هي الــدرج واملــوقــف واملدخل
ال ـش ـمــالــي وال ـج ـن ــوب ــي وال ـح ــدي ـق ــة مع
االشــارة الى ان مساحة العقار  863من
منطقة دروس تبلغ  600متر مربع.
مساحتها 179 :متر مربع.
ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ال ـع ـقــار رق ــم 862
ً
وشرقًا العقار رقم  864وشماال العقار
رقم  896وطريق خاص وجنوبًا طريق
عام عني بورضاي.
الحقوق العينية:
حــق انـتـفــاع وارت ـف ــاق يـشـتــرك بملكية
القسمني  Iو  IIIاشتراك في امللكية.
يومي تأمني رضائي درجــة اولــى على
كامل العقار الدائن بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل.
املدين محسن عباس طه  2400سهم.
قـيـمــة ال ـتــأمــن  /103.500.000/لـيــرة
لبنانية.
تعهد املدين بعدم البيع او التأمني او
الـتــأجـيــر أو تــرتـيــب اي ح ــق عـيـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن.
 ي ــوم ــي  4483ت ــاري ــخ 2014/12/30حجز احتياطي رقم  2014/1074صادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بـيــروت الـحــاجــز بنك
لبنان واملهجر ش.ل.م .املحجوز عليه
محسن عباس طاها.
يــومــي  2015 / 4-516تـحــويــل الحجز
االحتياطي رقم  2014/1074الى حجز
ً
ت ـن ـف ـيــذي رقـ ــم  2014/2652تـحـصـيــا
لــديــن املـنـفــذ بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر على
حـصــة املـنـفــذ عليه محسن طــه وصــف
العقار صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بعلبك
قــرار رقم  2015/31على حصة محسن
عـ ـب ــاس ط ــاه ــا مـ ـص ــدر ال ـح ـج ــز دائ ـ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـج ــر
ش.ل.م .املحجوز عليه محسن عباس
طه.
الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــن بـ ـ ــال ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة:
/402.750.000/ل.ل.
ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة
بـ ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـع ــاش ــرة=
/96.253.290/ل.ل.
م ــوع ــد ج ـل ـســة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
ومكان اجرائها :نهار الخميس الواقع
في  2019/1/10الساعة الثانية عشرة
والـنـصــف ظـهـرًا ام ــام حـضــرة القاضي
املنفرد املدني في بعلبك رئيس دائــرة
التنفيذ.
ش ــروط ال ـب ـيــع :ال ـن ـف ـقــات امل ـتــوجــب
دف ـع ـهــا ع ــاوة عـلــى ثـ ـم ــن طـ ــوابـ ــع
االحـ ــالـ ــة ورسـ ـ ــم ال ــدالل ــة للبلدية %5
وعلى راغب الشراء الحضور بــاملــوعــد
امل ـعــني وان ي ــودع بــاســم رئيس دائ ـ ــرة

ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
ل ـ ـ ـ ـ ــدى صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـخ ــزيـ ـن ــة أو أحـ ـ ـ ــد
املصارف املـ ـقـ ـب ــول ــة م ـب ـل ـغــًا م ـ ــوازي ـ ــًا
ل ـ ـبـ ــدل الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة
م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هــذا املبلغ لتخوله
هــذه الــدائــرة الدخول باملزايدة وعليه
ً
ان يـخـتــار مـحــا القــامـتــه ضـمــن نطاق
هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة واال عـ ـ ــد قـلـمـهــا مقامًا
مختارًا له وعليه خــال ثالثة ايــام من
صــدور قــرار االحالة ايــداع الثمن تحت
ً
طائلة اعـتـبــاره نــاكــا واع ــادة املــزايــدة
عـ ـل ــى عـ ـه ــدت ــه ف ـي ـض ـم ــن الـ ـنـ ـق ــص وال
يستفيد مــن الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة وع ـل ـيــه خــال
ع ـشــريــن يــومــًا مــن ت ــاري ــخ صـ ــدور
قـ ــرار االح ــال ــة دف ــع املـبـلــغ والــرســوم
والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2018/307غرفة الرئيس
القاضي داني صادق.
البـ ـ ــاغ امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه احـ ـم ــد مـصـطـفــى
وهبي مجهول محل االقامة الحضور
بالذات او بواسطة وكيله القانوني الى
هذه الدائرة الستالم االنــذار التنفيذي
ومربوطاته باملعاملة املقدمة من املنفذ
بنك بـيــروت ش.م.ل .وكيلته املحامية
نـ ـض ــال ال ـط ـف ـي ـل ــي بـ ـم ــوض ــوع تـنـفـيــذ
عقد قــرض سكني وتــأمــن مــن الدرجة
االولى ،وعليه اتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال فــان اي
تبليغ اخر له بعد انقضاء مهلة النشر
واالنـ ـ ـ ــذار ي ـتــم ب ــواس ـط ــة رئ ـي ــس الـقـلــم
والتعليق على لوحة اعــانــات الدائرة
يعتبر قانوني.
رئيس القلم
احمد عبد الله
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االبـتــدائـيــة املــدنـيــة في
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج
عـ ـل ــي وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودنـ ـ ــي
داكسيان وريشار السمرا كل من عفيفة
وحنه ولطيفة يعقوب املبيض ومرتا
جـ ــرجـ ــس جـ ـح ــا وج ـ ــرج ـ ــس وي ــوس ــف
وح ـن ــه وم ــرت ــا ح ـن ــا ب ـط ــرس ال ـنــاشــف
واملجهولي محل االقامة الحضور الى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن الحكم

رق ــم  2018/201تــاريــخ 2018/10/11
واملقام من عباس موسى خليفة والذي
قضى باعتبار العقار رقــم  /745/من
مـنـطـقــة ال ـغــازي ــة ال ـع ـقــاريــة غ ـيــر قــابـلــة
للقسمة العينية وطرحه للبيع باملزاد
العلني امام العموم امام دائرة التنفيذ
املختصة وذلــك خــال شهر مــن تاريخ
النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب فيليب امني فرج احد ورثــة اديب
امـ ـ ــن فـ ـ ــرج س ـن ــد م ـل ـك ـيــة بـ ـ ــدل ضــائــع
للعقار  984الزعرورية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب رات ــب توفيق مــزهــر وكـيــل فايزه
محمد عـلــي ش ـحــاده سـنــد ملكية بــدل
ض ــائ ــع لـلـقـســم رق ــم  5م ــن ال ـع ـقــار رقــم
 1700الناعمه.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
EMEBT OGETO SENBETO
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/252924
غادرت العاملة االثيوبية
RABIYA JIHAD JEMAL
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــا ش ـي ـئــا
االتصال على الرقم ٧٠٩٢٦٦٧٠

