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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

ان ـت ـق ـل ــت ال ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة
ماجدة حبيب علوية
ارملة املرحوم طالل امني علوية
اوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــا :احـ ـم ــد رض ـ ـ ــا ،امل ــرح ــوم
الـكــابــن ع ــزام رض ــا زوج ـتــه بولني
طراد ،املرحوم علي
ابنتاها :ليلى رضا زوجة الدكتور
غـســان غ ـنــدور ،لينا عـلــويــة زوجــة
يوسف محمد سعيد جعفر.
ش ـق ـي ـق ــاه ــا :امل ــرح ــوم ــان ال ــدك ـت ــور
شوقي علوية والرائد محمد علوية
ش ـق ـي ـق ـتــاهــا :ن ــادي ــا ع ـل ــوي ــة ارم ـل ــة
املــرحــوم توفيق عـيــدو ،واملرحومة
فـ ـ ـ ـ ــدوى ع ـ ـلـ ــويـ ــة ارم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم
الدكتور محمد فرحات.
تقبل الـتـعــازي هــذا الـيــوم االربـعــاء
 2018\11\14لـ ـل ــرج ــال وال ـن ـس ــاء
م ــن ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ع ـص ــرا حتى
الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــاء" فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه ال ـع ـل ـمــي -
ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء قـ ــرب م ــرك ــز امــن
الدولة.
االسفون  :آل علوية ،رضا ،غندور،
جعفر ،ط ــراد ،فــرحــات ،عـيــدو ،طه،
عجمي ورمضان.

أوالدهــا :خطار زوجته ريتا كعدي
وعائلته
نـ ــاجـ ــي زوج ـ ـتـ ــه روفـ ـيـ ـن ــا كـ ـف ــوري
وعائلته
م ـس ـعــد زوجـ ـت ــه مـ ـ ــاري م ــزرع ــان ــي
وعائلته
ابنتها :الدكتورة نجاح
يـنـعــون إلـيـكــم فـقـيــدتـهــم املــأســوف
عليها املرحومة
بندر دياب صوايا
أرملة املرحوم ندره خطار رياشي
الراقدة على رجاء القيامة والحياة
األبــديــة أم ــس الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 13ت ـشــريــن ال ـثــانــي  2018متممة
واجباتها الدينية يحتفل بالصالة
ل ــراح ــة نـفـسـهــا ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة
الثالثة من بعد ظهر اليوم األربعاء
الواقع فيه  14تشرين الثاني 2018
ف ــي كـنـيـســة س ـي ــدة ال ـن ـي ــاح – قــاع
الريم.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي األرب ـ ـعـ ــاء
وال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه  14و 15
تـشــريــن الـثــانــي  2018فــي صــالــون
ال ـك ـن ـي ـس ــة مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
ً
مساء.
صباحًا حتى السادسة
يـقــام ق ــداس وج ـنــاز لــراحــة نفسها
في تمام الساعة التاسعة والنصف
من قبل ظهر يوم األحد الواقع فيه
 25تشرين الثاني  2018في كنيسة
سيدة النياح – قاع الريم.
وتـقـبــل ال ـت ـعــازي طـيـلــة ال ـن ـهــار في
ص ــال ــون الـكـنـيـســة ل ـغــايــة الـســاعــة
ً
مساء.
السادسة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

رق ـ ــد ع ـل ــى رجـ ـ ــاء ال ـق ـي ــام ــة ف ــي ١١
تشرين الثاني ٢٠١٨
املأسوف عليه
الدكتور رجا يوسف عصفور
أرم ـل ـتــه امل ــرح ــوم ــة ن ــادي ــا إبــراه ـيــم
دميان
زوجـ ـت ــه سـ ـه ــام إي ــزابـ ـي ــل أنـ ـط ــوان
صهيون
أوالده ال ــدك ـت ــور يــوســف عـصـفــور
وزوجته برندا نونز وبناتهما:
جمانة ودانيا ورشا
املـهـنــدس هــانــي عصفور وزوجـتــه
رلى نصرالله وأوالدهما:
ناديا ومايا ورجا
غادة عطاالله زوجة بنغت أندرسن
وولداهما:
كريستوفر ومايكل
پاوال عطاالله
سامي عطاالله وزوجته منى حرب
وابنتهما:
ياسمني  -سهام ،ونديم القاق
عائلتا شقيقتيه املرحومتني بهية
نعمان حــداد فــي املهجر ،وشفيقة
جميل خوري
شقيقته أغنس أرملة سامي خوري
وعائلتها في املهجر
وع ـمــوم عــائــات عـصـفــور ودمـيــان
وص ـ ـه ـ ـيـ ــون ونـ ـ ــونـ ـ ــز ونـ ـص ــرالـ ـل ــه
وأندرسن وعطاالله وحرب وحداد
وخ ـ ــوري وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي لـبـنــان
واملهجر ينعونه بمزيد من األسى.
تـ ـق ــام خ ــدم ــة ص ـ ــاة الـ ـجـ ـن ــازة فــي
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة اإلنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـي ــة  -ري ـ ــاض
الصلح  -مقابل السرايا الحكومية
ي ــوم األربـ ـع ــاء  ١٤ت ـشــريــن الـثــانــي
الساعة الواحدة بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل صــاة الجنازة
اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
قـبــل الـظـهــر ،وم ــن الـســاعــة الــرابـعــة
ً
مساء ،ويوم
حتى الساعة السابعة
الـخـمـيــس  ١٥ال ـجــاري مــن الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر حتى
الــواحــدة بعد الظهر ومــن الساعة
الثالثة بعد الظهر حتى السابعة
مـ ـس ـ ً
ـاء ف ــي ق ــاع ــة ش ـ ــارل س ـع ــد فــي
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة اإلنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـي ــة  -ري ـ ــاض
الصلح  -مقابل السرايا الحكومية.
الرجاء استبدال األكاليل بالتبرع لـ
Raja and Isabelle Asfour En)dowed Fund (at AUB

انتقلت إلى رحمته تعالى الحاجة
الحاجة لطيفة جعجع
زوجها املرحوم حسن سليم خليل
وال ـ ــده ـ ــا :املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج مـحـمــد
حسن جعجع.
والــدتـهــا :املــرحــومــة الـحــاجــة زهــرة
كامل وهبي.
أوالده ــا :رنــدا خليل وبناتها عليا
أم ـ ـيـ ــر رعـ ـ ــد زوجـ ـ ـ ــة رامـ ـ ـ ــي جـ ـب ــور،
مـ ـ ـي ـ ــرا أمـ ـ ـي ـ ــر رعـ ـ ـ ــد زوجـ ـ ـ ـ ــة ص ـخــر
السديري،ونور أمير رعد.
عـلــي خليل زوج ـتــه س ــارة الجلبي
وبناتهما سلمى بنازير وليا كرما.
وليد خليل وأوالده أشــرف وأيمن
وكميل.
أش ـقــاؤهــا :املــرحــوم ف ــاروق وكـمــال
ود .احمد وحسن.
شقيقاتها :مريم ورباب وليلى
أشقاء وشقيقات زوجـهــا :املرحوم
يوسف.
املرحوم حمود واملرحومة إنعام.
ت ـق ـبــل ال ـ ـتـ ـعـ ــازي :الـ ـي ــوم األربـ ـعـ ــاء
 14ت ـ ـشـ ــريـ ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي فـ ـ ــي فـ ـن ــدق
البريستول من الساعة  11صباحًا
ً
مساء.
حتى الساسة
االح ـ ـ ـ ــد  18تـ ـش ــري ــن ال ـ ـثـ ــانـ ــي فــي
الكويت في فندق شيراتون الكويت
من الساعة  3وحتى  7مساء.
للفقيدة الــرحـمــة ولـكــم مــن بعدها
طول البقاء
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه :آل جعجع
وآل الخليل ورعد والجلبي والزين
وزعـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــر وم ـ ـب ـ ـص ـ ـلـ ــة ودروي ـ ـ ـ ـ ــش
وبكداش
وعموم أهالي النبطية والغبيري.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان عـ ــن رغ ـب ـت ـهــا
ف ــي إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ل ـشــراء
وتــركـيــب مـكـثـفــات تــوتــر مـتــوســط في
بعض محطات التحويل الرئيسية.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن فـ ـ ـ ــي االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء
مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض باليد إلــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم العروض
هـ ـ ـ ــو ن ـ ـ ـه ـ ـ ــار ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ــي
 2018/12/21عـ ـن ــد نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـ ــدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
بيروت في 2018/11/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2319
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان عـ ــن رغ ـب ـت ـهــا
ف ــي إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـلـقـيــام
بــاالعـمــال االضــافـيــة املطلوبة لتقوية
محطة صور.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن فـ ـ ـ ــي االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء
مبلغ قدره /500 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض باليد إلــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم العروض
هـ ـ ـ ــو ن ـ ـ ـه ـ ـ ــار ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ــي
 2018/12/21عـ ـن ــد نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـ ــدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
بيروت في 2018/11/6
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2283
إعالن مزاد علني
للمرة الثالثة
ص ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ صـ ـي ــدا
ب ــاإلس ـت ـن ــاب ــة رقـ ــم  154وارد 2017/
غــرفــة الــرئـيــس الـقــاضــي ران ــي صــادق
لبيع العقارين رقــم  /653/و/2947/
الغازية باملزاد العلني.
املنفذ :بنك بيروت ش.م.ل.
املنفذ عليه :قاسم أحمد ليال
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد فـتــح إعـتـمــاد
بــالـحـســاب ال ـج ــاري وس ـن ــدات تمثيل
ع ــدد  4وع ـقــد ق ــرض وتـعــديــل شــروط
عقد قرض وكشوفات حساب موثقني
ً
ب ـ ـتـ ــأمـ ــن عـ ـ ـق ـ ــاري ت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــا مل ـب ـل ــغ
 /152735.87/د.أ .و /28603.62/د.أ.
و /359205.51/د.أ .و /216.18/د.أ.
تاريخ تبلغ اإلنذار.2017/5/26 :
ت ــاري ــخ قـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز،2017/6/12 :
تاريخ تسجيله.2017/6/24 :
تاريخ محضر الوصف،2017/12/5 :
تاريخ تسجيله.2018/1/31 :
محتويات الـعـقــار رقــم /653ال ـغــازيــة:
ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة أرض ُم ـشـ ّـيــد
ّ
عـلـيـهــا ب ـنــاء مــؤلــف مــن  4طــوابــق كل
ط ــاب ــق ش ـق ـتــن وكـ ــل ش ـقــة مــؤل ـفــة من
مدخل وصالون وغرفة طعام ومطبخ
ومـ ـ ــوزع و 3غـ ــرف نـ ــوم و 3ح ـمــامــات
وشرفتني.
مساحته 1016 :م2
بدل التخمني /1072055/ :د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
 /549964.22/د.أ.
ح ـ ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم /653الـ ـ ـغ ـ ــازي ـ ــة:
ً
شماال :مجرى مياه ،شرقًا :العقار رقم
/2727/
جنوبًا :طريق عــام ،غــربــا :العقار رقم

 /652/محتويات العقار رقــم /2947
الغازية :هو عبارة عن قطعة أرض ال
بناء عليها مزروعة ببعض األشجار
املثمرة
مساحته 801 :م2
بدل التخمني /140175/ :د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
 /71909.78/د.أ.
ً
حـ ــدود ال ـع ـقــار /2947الـ ـغ ــازي ــة :ش ـمــاال:
ال ـع ـقــار  /2948/ش ــرق ــا :طــريــق جـنــوبــا:
العقار  /291/غربًا :العقار ./292/
ت ــاري ــخ وم ـك ــان ال ـب ـيــع :لـقــد ت ـح ـ ّـدد نـهــار
الخميس الواقع فيه  2019/1/17الساعة
الـعــاشــرة صـبــاحــا مــوعـدًا للبيع بــاملــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء أن
ي ــودع بــإســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
أو في أحد املصارف املقبولة في الدولة
مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح أو أن يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ّ
أن يتخذ محل إقــامــة مـخـتــارًا لــه ضمن
نـطــاق الــدائــرة إذا لــم يكن لــه مقامًا فيه
وإال إعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعلى املشتري إيداع كامل الثمن ورسم
الداللة خالل مهلة ثالثة ُأيام من تاريخ
ّ
ص ــدور ق ــرار اإلحــالــة وإال تـعــاد املــزايــدة
بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان عــن رغـبـتـهــا في
إجراء استدراج عروض الجراء مزايدة
لبيع م ــواد غـيــر صــالـحــة لالستعمال
في مديرية التوزيع في بيروت وجبل
لبنان.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن فـ ـ ـ ــي االش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى نـ ـسـ ـخ ــة مـ ـ ــن دفـ ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء
مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض باليد إلــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا إن آخـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــد ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم
الـ ـع ــروض ه ــو ن ـه ــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع
ف ــي  2018/12/7ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ــدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
بيروت في 2018/11/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2316
إعالن عن استئجار مبنى ملكتب بيروت
التابع
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــضlان
االجتماعي في مدينة بيروت
ي ـع ـلــن ال ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجـتـمــاعــي عــن رغبته فــي استئجار
مـب ـنــى ملـكـتــب ب ـي ــروت ض ـمــن مـنــاطــق
رأس بـيــروت  -املــزرعــة  -املصيطبة -
بئر حسن في مدينة بيروت بمساحة
تتراوح بني  2500 - 2000م.2
تـعـطــى االفـضـلـيــة لـلـمـبــانــي الـحــديـثــة
واملجهزة بوسائل التدفئة والتبريد
واملتمتعة بتصاميم مـعـمــاريــة مرنة
قــابـلــة السـتـيـعــاب وظــائــف الـجـمـهــور
واالدارة (ك ـ ـ ــونـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوارات وصـ ـ ـ ــاالت
ومـ ـك ــات ــب اداريـ ـ ـ ـ ــة) وال ـ ـتـ ــي ت ـق ــع عـلــى
ط ـ ــرق ـ ــات رئ ـي ـس ـي ــة وع ـ ــام ـ ــة وت ـت ـم ـتــع
بمواقف سيارات كما يجب ان تتمتع
ب ـق ــان ــون ـي ــة بـ ـن ــاء ،م ــع ت ـع ـهــد ب ـتــأمــن
رخصة اشغال نهائية.
على الــراغـبــن الـتـقــدم بعروضهم في
امانة سر املديرية االداري ــة في املركز
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي وطـ ـ ــى امل ـص ـي ـط ـب ــة شـ ــارع
ب ـ ـغـ ــداد  -الـ ـط ــاب ــق الـ ـ ـس ـ ــادس يــوم ـيــا
وخالل اوقات الدوام الرسمي.
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املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2300

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب ماهر كامل السعدي وكيل رامي
نبيل بدور بوكالته عن رامز رفيق ابو
شـقــرا س ـنــدات ملكية ب ــدل ضــائــع عن
حصته فــي ال ـع ـقــارات رق ــم  74و2026
و 2029و 2030و 2031و 2032و2033
و 2035و 2036السمقانية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
املـ ـنـ ـف ــذ :ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـفــرن ـســي
ش.م.ل .وكياله املحاميان هال روفايل
وبسام كرم
املنفذ عليهما :جـمــال حسن لطيف -
محمد جمال لطيف
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض جــدول
تسديد وكشفي حساب واتفاقية فتح
الحسابات بقيمة /126000318/ل.ل.
و/485551/ل.ل .م ــوثـ ـق ــن ب ـع ـقــدي
تأمني عقاري درجة اولى عدا الرسوم
والفوائد.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
الـعـلـنــي ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة كــامــل الـعـقــار
رقم  /469/تلكري خاصة املنفذ عليه
ج ـم ــال ح ـســن لـطـيــف وال ـ ــذي ي ـقــع في
اول بـلــدة تلمعيان بـمـحــاذاة الطريق
العام الذي يربط الحيصة بالعبودية
ب ــات ـج ــاه ب ـل ــدة ت ـل ـم ـع ـيــان وهـ ــو ع ـقــار
مـ ـف ــرز عـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  /382/ت ـل ـك ـيــري
يـ ـق ــع ضـ ـم ــن م ـن ـط ـق ــة س ـك ـن ـي ــة احـ ـي ــاء
شـعـبـيــة عـلـيــه ب ـنــاء مــؤلــف م ــن طــابــق
ارضـ ــي ي ـح ـتــوي ع ـلــى مــدخــل وم ــوزع
وغرفتي نوم وغرفة جلوس وصالون
وحـ ـ ـم ـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وش ـ ــرف ـ ــة ص ـغ ـي ــرة
ودرج يــؤدي الــى السطح مبلط بالط
موزاييك وطني وشبابيك حديد باب
مــدخــل خـشــب وامل ـط ـبــخ وال ـح ـمــام من
ال ـس ـيــرام ـيــك الــوط ـنــي م ـســاحــة امل ـنــزل
حوالي /150/م.2
مساحة العقار/980/ :م 2يحده غربًا:
ً
الـعـقــار  /474/شــرقــا وش ـمــاال :طريق
عام جنوبًا :العقار /470/
التخمني/180.000.000/ :ل.ل /.بدل
الطرح املخفض/74.358.000/ :ل.ل.
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2005/9/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه بــالـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2005/10/31
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االثـ ـن ــن
 2018/12/10الساعة  1:00بعد الظهر
امام رئيس دائرة تنفيذ حلبا .للراغب
الدخول باملزايدة دفع بدل الطرح نقدًا
أو تقديم كفالة قانونية وافية واتخاذ
ً
مـ ـح ــا الق ــامـ ـت ــه ض ـم ــن نـ ـط ــاق دائ ـ ــرة
تنفيذ حلبا اذا كــان مقيمًا خارجها
واال عد قلم الــدائــرة مقامًا مختارًا له
ودف ــع ع ــاوة على الـبــدل مليون ليرة
لبنانية كنفقات وعلى الـشــاري رسم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
تبليغ فقرة حكمية
ق ـ ـ ـ ــررت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة اي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارات ب ـ ـيـ ــروت
بــرئــاســة الـقــاضــي الرا ك ــوزاك بتاريخ
 2018/4/30بـ ــال ـ ـقـ ــرار 2018/550
بـ ــالـ ــدعـ ــوى  2017/645املـ ـق ــام ــة مــن
ايلي ميشال شحادة ورفــاقــه ،اسقاط
حــق املــدعــى عليها ربيكا هيرابتيان
بالتمديد القانوني والزامها باخالء
املأجور في الطابق الثاني من البناء
القائم على العقار /1509الرميل .وبأن
تدفع للمدعني مبلغ /2.677.440/ل.ل.
مهلة االستئناف  15يومًا تلي مهلة
النشر.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
صادر عن املحكمة الروحية االبتدائية
االرثوذكسية  -عكار بالدعوى رقم 43

ل 2018/
مــوجــه ال ــى املــدعــى عليه ج ــورج رامــز
كنعان مجهول محل االقامة.
تـ ــدعـ ــوكـ ــم ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ل ـل ـح ـضــور
بالذات او بالواسطة القانونية لتبلغ
االسـتـحـضــار وجميع اوراق الــدعــوى
املقدمة من زوجتك نللي سعدالله حنا
بموضوع فسخ زواج ونفقة وحضانة،
وال ـ ـجـ ــواب خـ ــال خ ـم ـســة ع ـشــر يــومــا
مــن تــاريــخ النشر ،ولحضور الجلسة
املقررة في  ،2019/1/9واذا لم تحضر
ب ــال ــذات أو ب ــواس ـط ــة وك ـي ــل قــانــونــي
ً
اصوال ُ
وع ّد كل
تعتبر مبلغًا وتحاكم
تبليغ لك باستثناء القرار النهائي في
قلم املحكمة صحيحًا.
نائب القاضي
األب بولس نصر
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا
ف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـعـ ـ ــام ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي ـ ــة رقـ ـ ــم
أساس2018/9
طالب التنفيذ :حامد أبو سيف
بوكالة املحامي فادي يونس
املنفذ عليه عادل طربيه
تـ ــدعـ ــو ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـيــه
ع ــادل طــربـيــه امل ـج ـهــول مـحــل اإلقــامــة
للحضور إلى قلم هذه الدائرة بالذات
أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ أوراق
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة ال ــراه ـن ــة أس ــاس
 2018/9خالل مهلة عشرين يومًا من
ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر م ـضــافــا إل ـي ـهــا سـتــون
يومًا مهلة مسافة وعليه اتخاذ محل
إقــامــة ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة وإال
اعـتـبــر قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا ويـجــري
تبليغه بــواس ـطــة رئ ـيــس الـقـلــم حتى
القرار النهائي.

رئيس القلم
أسامة أبو كمر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
الغربي
طلب جميل محمد قاسم سند تمليك
ب ــدل ضــائــع بـحـصــة جمعية التنمية
االجتماعية والثقافية بصفته مفوض
من الجمعية في العقار " "2الحمارة.
لالعتراض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
الغربي
طـ ـل ــب راغ ـ ـ ــب م ـح ـم ــد احـ ـم ــد سـ ـن ــدات
ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع ب ـح ـص ــة مــوك ـلــه
"م ـح ـمــد ح ـســن احـ ـم ــد" ف ــي ال ـع ـق ــارات
 2359و 3228و 2401مشغرة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن تبليغ دعوة
عــن لـجـنــة االس ـت ـمــاك االب ـتــدائ ـيــة في
الشمال
الـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـي ـ ــدات وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادة امل ـب ـي ـن ــة
اسماؤهم ادناه:
رام وجاد رياض عالوه صاحبي حق
رقبة ورياض علي عالوه صاحب حق
استثمار في العقار رقم  175القلمون.
وطـ ـ ـ ــارق درويـ ـ ـ ــش ص ـه ـي ــون وف ــائ ــزة
رام ــز م ــاط مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 1724
القلمون.
ت ـب ـل ـغ ـكــم هـ ــذه ال ـل ـج ـنــة املـ ــرسـ ــوم رق ــم

إعالن من الرابطــة المـارونيــة
إستنادا ً للمادتين  14و 15من نظامها االساسي ،تدعو الرابطة المارونيّة
أعضاءها الذين سددوا إشتراكاتهم حتى العام  2018ضمنا ً للمشاركة
بالجمعيّة العموميّة العاديّة التي ستعقد في تمام الساعة التاسعة من
صباح يوم السبت الواقع فيه  1كانون االول  2018في مركز الرابطة
قاعة ريمون روفايل الطابق الثالث.
يتضمن جدول أعمال الجمعيّة العموميّة العاديّة:
 .1تالوة التقرير اإلداري والمالي.
 .2المصادقة على قطع حسابات السنة المنصرمة  2017لغاية
.2017/12/31
 .3المصادقة على قطع حسابات السنة الحاليّة لغاية .2018/10/31
 .4المصادقة على مشروع موازنة عام . 2019
 .5أمور مختلفة.
في حال عدم إكتمال النصاب في الوقت المحدد تعقد الجمعيّة العموميّة
العاديّة في المكان والزمان المحددين أعاله عند الساعة العاشرة حيث
يعتبر النصاب قانونيّا ً بمن حضر .
كما وإستنادا ً للمادتين  19و 20من نظامها األساسي ،تدعو الرابطة
المارونية أعضاءها الذين سددوا إشتراكاتهم حتى العام  2018ضمنا ً
للمشاركة بالجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد في تمام الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم السبت الواقع فيه  1كانون االول
 2018في مركز الرابطة .يتضمن جدول األعمال بندا ً وحيداً:
 إقرار مشروع تعديل نظام الرابطة المارونية المعمول به منذ العام.2007
مالحظة :اليّة معلومات إضافيّة يمكن التواصل مع إدارة الرابطة
ضمن الدوام الرسمي.
أمين عام الرابطة المارونيّة  -األستاذ أنطوان واكيم

 2016/3476الـ ـق ــاض ــي ب ــاس ـت ـم ــاك
الـ ـعـ ـق ــارات او اج ـ ـ ــزاء م ـن ـهــا امل ـصــابــة
باملرسوم املذكور اعاله ملصلحة بلدية
القلمون وتــدعــوكــم لحضور الجلسة
ال ـت ــي سـتـنـعـقــد ي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع
ف ــي  2018/11/30ال ـســاعــة الـتــاسـعــة
صباحًا فــي قصر الـعــدل فــي البترون
غـ ــرفـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس صـ ـق ــر صـ ـق ــر وذل ـ ــك
لتحديد التعويض عن نــزع ملكيتكم
عــن الـعـقــارات او اج ــزاء منها مــن اجل
انشاء طريق داخلية في بلدة القلمون
 قضاء طرابلس مصحوبني بوثيقةالـ ـه ــوي ــة ل ـل ـت ـع ــري ــف ع ـن ـك ــم ،وع ـل ـي ـكــم
الـتـصــريــح عــن اصـحــاب الـحـقــوق واال
اص ـب ـح ـتــم م ـس ــؤول ــن ع ــن الـتـعــويــض
لهم وفي حال عدم حضوركم الجلسة
تجرى املعاملة بحقكم غيابيًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
اعالن قضائي
ل ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ف ــي جـبــل
لبنان ،املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة
بالدعاوى العقارية برئاسة القاضي
سيلفر ابــو شـقــرا والـقــاضـيــن محمد
فـ ـ ــرحـ ـ ــات واوج ـ ـي ـ ـن ـ ــا ن ـ ـص ـ ـيـ ــر ،تـ ـق ــدم
املـسـتــدعــون اس ـعــد ت ـنــوري وابــراهـيــم
تـ ــوف ـ ـيـ ــق وسـ ـ ــاسـ ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوري ح ـنــا
بواسطة وكيلهم املحامي خليل فتال
باستدعاء سجل بالرقم 2018/2156
يـطـلـبــون ف ـيــه تــرقــن اش ـ ــارة الــدعــوى
امل ـس ـج ـل ــة بـ ـت ــاري ــخ  1961/10/5عــن
محاضر العقارات  896و 2670و3068
و 3070و 3072و 873و 1733بسكنتا
العقارية سندًا للمادة  512أ.م.م .مهلة
املالحظات واالعتراض خالل عشرين
يومًا تبدأ من تاريخ النشر.

رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ جويا
برئاسة القاضي  /ريشار السمرا
املعاملة التنفيذية رقم 2018/81
استنابة من دائــرة تنفيذ بيروت رقم
2016/943
طـ ــالـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ :الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي
للتجارة ش.م.ل.
املنفذ عليه :محمد سليمان فتوني
السند التنفيذي :عقد تعامل وكشف
حـســاب بقيمة " "2.317.20د.أ .ألـفــان
وثـ ــاث ـ ـمـ ــايـ ــة وسـ ـبـ ـع ــة عـ ـش ــر دوالرًا
أميركيًا وعشرون سنتًا.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى اس ــاس
س ـ ـتـ ــن بـ ــاملـ ــايـ ــة مـ ـ ــن ض ـ ـمـ ــن ت ـخ ـمــن
املــوجــودات املحجوزة التالية خاصة
املنفذ عليه:
غرفة جلوس زاوية 1500 :د.أ/ .خزانة
تلفزيون  420د.أ.
تـلـفــزيــون  40آل ســي دي 300 :د.أ/ .
برداية عدد  420 -2 -د.أ.
ف ــرش ــة اص ـف ـنــج م ـض ـغ ــوط 30 :د.أ/ .
ت ـك ــاي ــات اض ــاف ـي ــة  +ط ـ ـ ــاوالت خـشــب
صغيرة  60د.أ.
غرفة نوم كاملة 900 :د.أ / .غرفة نوم
رئيسية  1200د.أ.
برداية لــون اصفر وفضي 240 :د.أ/ .
مكيف ناسيونال  150د.أ.
خــزانــة خـشــب مــع ج ــواري ــر 90 :د.أ/ .
خزانة أحذية  60د.أ.
كــون ـســول م ــع مـ ــرآة 120 :د.أ / .كنبه
مقعد واحد عدد  120 - 2 -د.أ.
طاولة خشب صغيرة 15 :د.أ / .ثريا
صغيرة عدد  60 -2 -د.أ.
غــاز مــع ف ــرن 210 :د.أ / .ب ــراد ساخن

وبارد  45د.أ.
طاولة خشب مع  6كراسي 180 :د.أ/ .
خزائن مجلى خشب  6درف  1200د.أ.
تعليقة املنيوم 3 :د.أ / .شفاط  45د.أ.
غسالة أوتوماتيك 300 :د.أ / .برداية
برم  300د.أ.
براد كبير هيتاشي  300د.أ.
وعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ت ـخ ـم ــن
املحجوزات  8.268د.أ.
ثمانية االف ومئتان وثمانية وستون
د.أ.
وعلى الراغب بالشراء الحضور نهار
الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه 2018/11/29
عـنــد الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــر ظـهـرًا الــى
م ـك ــان وج ـ ــود املـ ـحـ ـج ــوزات ف ــي مـنــزل
املـنـفــذ عـلـيــه مـحـمــد سـلـيـمــان فتوني
ال ـك ــائ ــن ف ــي بـ ـل ــدة ال ـح ـل ــوس ـي ــة /ح ــي
الجامع /ملك فتوني مصطحبًا معه
بــدل الـطــرح اضــافــة الــى خمسة باملئة
رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
زينب أيوب
دعوة
يدعو مجلس االدارة اعـضــاء الجمعية
ال ـت ـعــاون ـيــة لـصـيــد االسـ ـم ــاك واالع ـم ــال
الـ ـت ــراثـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة فـ ــي الـ ـبـ ـت ــرون
لـحـضــور اجـتـمــاع الجمعية العمومية
االح ــد  2018/12/16الـســاعــة الـعــاشــرة
ص ـب ــاح ــا ف ــي م ــرك ــز ال ـت ـع ــاون ـي ــة مـيـنــاء
البترون لدراسة جدول االعمال التالي:
 – 1االطــاع على تقريري لجنة املراقبة
ومـ ـجـ ـل ــس االدارة وعـ ـل ــى املـ ـي ــزانـ ـي ــات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة لـ ـسـ ـن ــوات  2015و 2016
وامليزانية املوقوفة بتاريخ 2017/12/31
وال ـت ـص ــدي ــق عـلـيـهــم وال ـت ـص ــدي ــق على
برنامج العمل الذي اعده مجلس االدارة
لتفعيل نشاط التعاونية – 2 .تبرئة ذمة
مجلس االدارة.
رئيس مجلس االدارة
أسطفان عسال

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
مطلوب لرشكة صناعية
طريق املطار
سائق بيك آب لديه دفرت
توت مارك
العمر  30-25سنة
للمراجعة االتصال
01-455000

