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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
انتقلت الى رحمته تعالى الحاجة
دالل نجيب نصار
زوج ــة الـحــاج مــالــك محمد سعيد
صباح
والــدتـهــا املــرحــومــة الحاجة حياة
حب الله
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـح ـ ــاج ك ـ ــري ـ ــم ،مـحـمــد
سعيد ،كامل
فرح زوجــة الدكتور حسني زريق،
فايزة
اشقاؤها حسني والحاج خليل
شقيقاتها املــرحــومــة ليلى زوجــة
املرحوم رفيق غدار
الـ ـح ــاج ــة اس ـ ـمـ ــاء زوج ـ ـ ــة ال ــوزي ــر
السابق انور صباح
س ـل ـمــى زوج ـ ــة امل ــرح ــوم االس ـت ــاذ
أحمد قبيسي،
عزيزة
فاطمة زوجة سميح بسما
هــدى زوج ــة الـحــاج سمير السيد
أحمد
تقبل التعازي في بيروت الثالثاء
واالربعاء  4و 5كانون االول 2018
في جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،قــرب أمــن الــدولــة ،الرملة
البيضاء ،من الساعة  3بعد الظهر
ً
مساء.
الى 6
اآلس ـف ــون :آل ص ـبــاح ،وآل نـصــار،
وآل حـ ــب ال ـ ـلـ ــه ،وآل زريـ ـ ـ ــق ،وآل
الـ ـقـ ـه ــوج ــي وآل سـ ــويـ ــد وعـ ـم ــوم
أهالي النبطية.

تقرير

تصر واشنطن على أن تتعهد بكين بشراء ّ
ّ
كميات من السلع األميركية (أ ف ب)

بكين وواشنطن:
هدنة تجارية مؤقتة ومشروطة!
بعد ٌ
حرب تجارية دامت ألشهر بين أكبر
اقتصادين في العالم ،أخيرًا أعلنت واشنطن وبكين
«هدنة مؤقتة» .هدنة تقضي بتعليق الواليات
المتحدة قرارها بزيادة الرسوم الجمركية على
الواردات الصينية لمدة ثالثة أشهر ،مقابل شراء بكين
المزيد من المنتجات األميركية

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب ف ــادي مــوريــس اب ــو نـصــر وكيل
ملحم حسيب اب ــو نـصــر سـنــد ملكيه
بدل ضائع عن حصته في العقار 425
الناعمه.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

يشغلها رمزي جلول ،االرضي يتألف
مــن شـقـتــن مــؤلـفــة كــل شـقــة مــن ثــاث
غـ ــرف نـ ــوم وص ــال ــون وسـ ـف ــرة وث ــاث
شــرفــات وح ـمــامــان ومـطـبــخ يسكنهم
م ـح ـم ــد الـ ــزي ـ ـنـ ــاتـ ــي م ـ ــن آل ال ـش ــام ــي
بموجب عقد بيع ،الطابق االول مؤلف
من ثالث شقق سكنية كل شقة مؤلفة
مــن ثــاث غــرف نــوم وصــالــون وسفرة
وم ـط ـبــخ وح ـم ــام ــات وثـ ــاث ش ــرف ــات،
االولى مشغولة من علي الدر والثانية
رم ـ ــزي ج ـم ــول وال ـث ــال ـث ــة ع ـلــي خـلـيــل،
ط ــاب ــق ث ــان ــي م ــؤل ــف م ــن ثـ ــاث شـقــق
تتألف كل شقة ذات مواصفات الشقق
فــي الـطــابــق االول مـشـغــولــة جميعها
مــن منى الـبـغــدادي بموجب عقد بيع
ممسوح.
مساحته 1 198 :م2
بدل التخمني /1.576.000/ :د.أ.
بـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح  :ب ـ ـعـ ــض ال ـت ـخ ـف ـي ــض
 /559.918.35/د.أ.
ً
حدوده شماال :العقار رقم  ،723جنوبًا:
الـعـقــار رقــم  742و ،743شــرقــا :العقار
رقم  ،726غربًا :العقار رقم 723
تاريخ وموعد البيع :لقد تحدد نهار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي 2019/1/24
الساعة العاشرة صباحًا موعدًا للبيع
باملزاد العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ
صيدا.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء
ان ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي صـنــدوق
الخزينة او في أحد املصارف املقبولة
من الــدولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل الطرح
أو أن ي ـق ــدم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة تضمن
هذا املبلغ وعلى ان يتخذ محل اقامة
م ـخ ـتــارًا ل ــه ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة اذا
ل ــم يـكــن ل ــه مـقــامــا م ـخ ـتــارًا فـيــه وعـلــى
امل ـش ـت ــري اي ـ ـ ــداع ك ــام ــل ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة خالل مهلة ثالثة أيام من تاريخ
صدور قرار االحالة واال تعاد املزايدة
بالعشر على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن بيع باملعاملة 2018/210
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـق ــود ال ـس ـي ــارات في
بيروت
بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ج ـ ــوي ـ ــل ع ـي ـســى
الخوري

◄ خرج ولم يعد ►

ﻣﻦ

غادر العامل البنغالدشي
Ahad Miah
والعامل السوداني
Reyad Ahmad
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/766733
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـلــب مـحـمــد ع ـلــي الـ ـج ــواد س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  536قاقعية الصنوبر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ايـمــان يوسف معتوق ملوكلها
الياس جوزف باسيل شهادة قيد بدل
ضائع للعقار ّ 3/208
صباح.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/387
غرفة الرئيس القاضي راني صادق
لبيع اسهم املنفذ عليه في العقار رقم
 724قناريت باملزاد العلني،
امل ـن ـف ــذ :االعـ ـتـ ـم ــاد امل ـص ــرف ــي ش.م.ل.
بوكالة املحامي مارون زين
املنفذ عليه :أحمد محمد غدار
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن بقيمة
 /483.766.84/د.أ .عـ ـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد
والرسوم واملصاريف.
ت ــاري ــخ تـبـلـيــغ االنـ ـ ـ ــذار2015/9/12 :
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز2015/12/14 :
تاريخ تسجيله 2015/12/21
تــاريــخ محضر الــوصــف2016/1/30 :
تاريخ تسجيله 2016/3/11
مـحـتــويــات الـعـقــار رق ــم  724قـنــاريــت:
ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض ق ــائ ــم عليها
بناء مؤلف من سفلي وارضي وطابق
اول وطــابــق ثــانــي ،السفلي عـبــارة عن
ث ــاث شـقــق سكنية مــؤلـفــة مــن  2نــوم
وصالون وسفرة وشرفتان وحمامان
ومطبخ يشغلها السيد محمد شهاب
بـمــوجــب عـقــد بـيــع والـثــانـيــة والثالثة

ول

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن عن اجراء استدراج عروض
تعلن وزارة الثقافة  -املديرية العامة
للشؤون الثقافية ،عن اجراء استدراج
عـ ـ ــروض ل ـت ـلــزيــم اعـ ـم ــال الـتـنـظـيـفــات
ف ــي مـبـنــى امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـلـشــؤون
ال ـث ـقــاف ـيــة ،مـكــاتـبـهــا ومـسـتــودعــاتـهــا
وم ــرائ ـب ـه ــا ،وذلـ ــك ف ــي مـبـنــى ال ـ ــوزارة
الكائن في بيروت  -شارع مدام كوري -
بناية حطب  -مقابل فندق البريستول،
يوم الجمعة الواقع فيه 2018/12/14
الساعة العاشرة صباحًا.
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
بــاس ـتــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،الـحـصــول
عـلــى دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخ ــاص الـعــائــد
لـهــذا التلزيم مــن قلم املــديــريــة العامة
للشؤون الثقافية الكائن فــي الطابق
السابع.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـمــون
املقفل او باليد مباشرة ،على ان تصل
ال ـ ــى ق ـل ــم امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـشــؤون
الـثـقــافـيــة قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
ظهرًا من اخر يوم عمل يسبق التاريخ
املحدد الجراء استدراج العروض.
مدير عام الشؤون الثقافية
د .علي قاسم الصمد
التكليف 2429

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب ابراهيم محمد فقيه بوكالته عن
صفيه احمد فقيه ملورثها احمد صالح
فقيه سندات بدل ضائع للعقارات 120
  244 - 212انصاريه.للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب بـطــرس مـيـشــال غنيمه ملوكليه
رنـ ـ ــدا م ـح ـم ــود ال ـح ـس ـي ـنــي وم ـح ـمــود
محمد علي الحسيني سـنــدي تمليك
بدل ضائع للعقار  703محيليب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
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ال ـف ـكــريــة .وت ـص ـ ّـر واش ـن ـط ــن ،أي ـضــا،
على أن تتعهد بكني بـشــراء ّ
كميات
ّ
«لــم تـحـ ّـدد بـعــد ،لكنها كبيرة جـدًا»
من السلع األميركية لتقليص الخلل
ال ـض ـخــم ف ــي املـ ـي ــزان ال ـت ـج ــاري بني
ً
الـبـلــديــن ،مـشـيــرة خـصــوصــا إل ــى أن
الـصــن سـتـبــدأ «عـلــى ال ـفــور» بـشــراء
منتجات زراعية أميركية.
وص ـ ـ ـ ـ ّـرح تـ ــرامـ ــب ل ـل ـص ـح ــاف ـي ــن فــي
الـطــائــرة الــرئــاسـيــة الـتــي كــانــت تقله

ف ـ ــي الـ ـ ــذكـ ـ ــرى الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـش ــرة
لغيابه
عائلة
األمني عبد الله محسن
تتمنى أن تكون املبادئ التي بها
آمن ومن أجلها ناضل
ّ
حية في النفوس.

إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـت ـقــديــم وتــرك ـيــب
مجموعتي تـبــريــد ق ــدرة ال ــواح ــدة 80
طن تبريد في محطة الوسط التجاري
 ك ــوم ــرسـ ـي ــال ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراجال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د 10239/ت ــاري ــخ
 ،2018/10/16ق ــد مـ ــددت لـغــايــة يــوم
الجمعة  2019/1/4عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /50 000/ل.ل.
علما بــأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/11/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2435

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب فــاروق ابراهيم طالب باالصالة
ع ــن ن ـف ـســه وملــوك ـل ـتــه ن ــادي ــا ابــراه ـيــم
طالب سندي تمليك بدل ضائع للعقار
 439زرارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
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ّ
تعهدت  19من الدول
العشرين تطبيع اتفاق
باريس بشأن المناخ

◄ذكرى ►

إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـم ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة امل ــدن ـي ــة
ف ــي ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي محمد
ال ـ ـحـ ــاج عـ ـل ــي وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن
رودن ـ ـ ــي داكـ ـسـ ـي ــان وري ـ ـشـ ــار ال ـس ـمــرا
امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ـ ــده ن ـص ــوح ــي ال ـح ــاج
محي الدين حشيشو واملجهول محل
االق ــام ــة ال ـح ـض ــور الـ ــى ق ـلــم املـحـكـمــة
الستالم نسخة عن اوراق الدعوى رقم
 2018/1623املقامة من شركة النسيم
العقارية ش.م.ل .بموضوع ازالة شيوع
على العقار  791من منطقة الوسطاني
العقارية والجواب خالل عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال يتم ابالغكم بقية
االوراق والـ ـق ــرارات بــاسـتـثـنــاء الحكم
النهائي بواسطة التعليق على لوحة
اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد أحمد قنديل بوكالته عن
عبد الغني فــؤاد الشماع ملــورثــه فــؤاد
عبد الغني الشماع سند تمليك بدل
ضائع للعقار  25 /60مدينة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت جميلة حسني فاعور املرخصة
ل ـه ــا مـ ــن الـ ـق ــاض ــي امل ـ ـشـ ــرف ب ـمــوجــب
قـ ــرار م ــن مـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــانـيــة
في جبل لبنان االفالسية عدد 16/99
بــالـحـصــول عـلــى س ـنــدات تمليك بــدل
عــن ضــائــع للعقار  1961اق ـســام  8و9
و E 10الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺠﺎﻧﻲ

@ilatk

تـ ّ
ـوصــل الرئيسان األميركي دونالد
ت ــرام ــب ،والـصـيـنــي شــي جــن بينغ،
إلـ ـ ــى ه ــدن ــة فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب ال ـت ـج ــاري ــة
ال ـق ــائ ـم ــة ب ــن ب ـلــدي ـه ـمــا م ـن ــذ إع ــان
واشنطن فرض رسوم جمركية على
واردات صينية تـفــوق قيمتها 200
م ـل ـيــار دوالر .وهـ ــي ال ـخ ـط ــوة الـتــي
ّ
ردت عليها الـصــن بـفــرض ضرائب
على منتجات أميركية مستوردة ،ما
أشعل التوتر بني البلدين.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــام قـ ـ ـم ـ ــة «مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
الـعـشــريــن» فــي بــويـنــس آيـ ــرس ،قــال
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـص ـي ـن ــي وانـ ــغ
ي ـ ــي ،ب ـع ــد «ع ـ ـشـ ــاء عـ ـم ــل» اس ـت ـغــرق
أكـثــر مــن ساعتني بــن شــي وتــرامــب
ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاريـ ـهـ ـم ــا ،أن ال ــرئ ـي ـس ــن
«توصال إلى اتفاق لوضع ّ
ّ
حد لفرض
رسـ ــوم جـمــركـيــة ج ــدي ــدة» .وأوض ــح
نــائــب وزي ــر الـتـجــارة الصيني وانــغ
شــوان ،في مؤتمر صحافي مشترك
ّ
م ــع وانـ ــغ ،أن واش ـن ـطــن «ت ـخــلــت عن
قرارها رفع الرسوم الجمركية من 10
في املئة إلى  25في املئة على بضائع
صـيـنـيــة بـقـيـمــة مـئـتــي مـلـيــار دوالر
(نـصــف الكمية اإلجـمــالـيــة) اعـتـبــارًا
من األول من كانون الثاني /يناير».
ّ
لكن البيت األبيض لم ينتظر كثيرًا
حتى يعود ويهدد بكني ويعلن عن
تفاصيل االتفاق املــرهــون ،إذ أكــد أن
ّ
هذا القرار «معلق» فقط ،وبالتحديد
ملدة تسعني يومًا.

وف ــي ح ــال ع ــدم الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
جــديــد خ ــال تـسـعــن يــومــا ،سترفع
واشنطن الــرســوم الجمركية مــن 10
إلــى  25فــي املـئــة .ووفــق بـيــان البيت
األبيض ،فإن واشنطن تسعى إلجراء
«ت ـغ ـي ـيــرات هـيـكـلـيــة ع ـلــى ال ـعــاقــات
التجارية مع بكني» ،ال سيما في ما
ّ
يـتـعــلــق بـمــا سـ ّـمـتــه «عـمـلـيــات النقل
القيصرية للتكنولوجيا» وامللكية

إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة بــأنــه «اتـفــاق
استثنائي» ،موضحًا أنــه «سيكون
لـ ـ ــه تـ ــأث ـ ـيـ ــر إي ـ ـجـ ــابـ ــي ك ـ ـب ـ ـيـ ــر» ع ـلــى
املزارعني األميركيني .بــدوره ،تحدث
الـنــاطــق بــاســم الـخــارجـيــة الصينية
عن اجتماع «ربح فيه الجميع».
ّ
شكل اللقاء بني ترامب وشي املحطة
األساسية في «قمة العشرين» التي
تمكنت خاللها االقتصادات الكبرى
مــن إنـقــاذ الظاهر فـقــط ،عبر إصــدار
بـيــان مـشـتــرك .وق ــال امل ـشــاركــون في
ه ـ ــذا الـ ـبـ ـي ــان إنـ ـه ــم «يـ ـشـ ـي ــرون إل ــى
املشاكل التجارية الحالية» من دون
إدانة الحمائية ،وهي صيغة اعتمدت
ل ـت ـج ـن ــب الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ال ـح ـم ــائ ـي ــة
املتمثلة فــي شـعــار تــرامــب «أمـيــركــا
ً
أوال» بضغط من الرئيس األميركي.
وأك ــدت  19مــن ال ــدول العشرين أنها
«تـتـعـهــد الـتـطـبـيــق ال ـكــامــل» التـفــاق
باريس بشأن املناخ ،إذ إن الواليات
ّ
املتحدة ذكرت برفضها لهذا االتفاق.
تأكيده أن صندوق
كما جدد البيان ّ
الـنـقــد ال ــدول ــي يـمــثــل لـبـنــة األس ــاس
ف ـ ـ ــي شـ ـبـ ـك ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ــان االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
العاملي ،ودعـمــه ماليًا لتعزيز دوره
داخـ ـ ــل الـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـض ـ ــاء .وس ــان ــدت
«االصالح الضروري ملنظمة التجارة
العاملية» .ودعت املجموعة إلى إعادة
تأهيل وتــدريــب الـعـمــال واملــوظـفــن،
إلدماجهم في التطور التكنولوجي،
الس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ن ـ ـمـ ــو الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف ف ــي
االقـتـصــاد الـعــاملــي وتجنب مزاحمة
التكنولوجيا ،إلى جانب الدعوة إلى
تحفيز االستثمار في البنى التحتية
ب ـم ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
والتكنولوجية والـنـقــل والصناعة،
ل ـت ـعــزيــز رف ــاه ـي ــة اإلن ـ ـسـ ــان .وق ــال ــت
إن الـ ـتـ ـج ــارة املـ ـتـ ـع ــددة واملـ ـتـ ـح ــررة
ل ــم تـحـقــق أه ــداف ـه ــا بـتـحـفـيــز الـنـمــو
االقتصادي العاملي وخلق مزيد من
فرص العمل.
(األخبار ،أ ف ب)

آل قرعوني وآل عسيران
ينعون إليكم ولدهم
فراس غسان قرعوني
والده :غسان مصطفى قرعوني
والدته :مروه توفيق عسيران
جده :توفيق عزيز عسيران
إخوته :ميرنا وجاسم
أعمامه  :عدنان وناصر ورمزي
عمتاه :مليا ولينا
خااله :عزيز وطارق عسيران
خاالته :سيسيليا ،رلى وآرليت
ت ـق ــام م ــراس ــم ال ــدف ــن ظ ـه ــر ال ـي ــوم
االث ـنــن  3كــانــون األول  2018في
جبانة بوابة الفوقا ـ ـ صيدا
تـقـبــل ال ـت ـعــازي لـلــرجــال والـنـســاء
قـ ـب ــل الـ ــدفـ ــن وب ـ ـعـ ــده وفـ ـ ــي األول
والـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي والـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ف ـ ــي ب ـن ــاي ــة
قرعوني ـ ـ مستديرة إيليا ـ ـ صيدا
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◄ إعالنات رسمية ►
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اإلثنين  3كانون األول  2018العدد 3629

ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـنــن
فــي  2018/12/17اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة
 2:30بعد الظهر سيارة املنفذ عليها
جـ ــوزيـ ــان ج ــوزي ــف ال ـ ـخـ ــوري م ــارك ــة
نـيـســان  SENTRAمــوديــل  2014رقــم
ً
/468905/ب الخصوصية تحصيال
لــديــن طــالــب التنفيذ البنك اللبناني
للتجارة ش.م.ل .وكيله املحامي مازن
ك ـ ـيـ ــوان الـ ـب ــال ــغ  $/12321.76/ع ــدا
الـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ $/8676/
وامل ـ ـط ـ ــروح ـ ــة بـ ـسـ ـع ــر  $/6200/أو
م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان
رسـ ـ ــوم م ـي ـكــان ـيــك ق ــد ب ـل ـغــت ح ــوال ــي
 /2300000/ل.ل.
ف ـع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
بــاملــوعــد امل ـحــدد ال ــى م ــرآب الـبـنــك في
ب ـي ــروت مـقــابــل نـقــابــة امل ـحــامــن قــرب
ال ـعــدل ـيــة مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2018/557
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـقــود ال ـس ـي ــارات في
بيروت
بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي جـ ــويـ ــل ع ـي ـســى
الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـنــن
فــي  2018/12/17اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة
 2:30بـعــد الـظـهــر سـيــارة املـنـفــذ عليه
ح ـســن عـ ــارف ب ــرو م ــارك ــة مــرسـيــدس
 C300موديل  2008رقــم /206645/و
ً
الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـحـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــا لـ ــديـ ــن
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ف ــرن ـس ـب ـن ــك ش.م.ل.
وكـيـلــه امل ـحــامــي م ــازن ك ـي ــوان الـبــالــغ
 $/15075/ع ــدا ال ـل ــواح ــق واملـخـمـنــة
بـمـبـلــغ  $/9000/وامل ـطــروحــة بسعر
 $/6300/أو م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة
الــوط ـن ـيــة وال ي ـتــرتــب ع ـل ـي ـهــا رس ــوم
مكانيك.
ف ـع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
باملوعد املـحــدد الــى امل ــرآب العائد في
ب ـي ــروت م ـقــابــل ن ـقــابــة امل ـحــامــن قــرب
ال ـعــدل ـيــة م ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2018/46
مـحـكـمــة تـنـفـيــذ ع ـق ــود ال ـس ـي ــارات في
بيروت
برئاسة القاضي
تباع بــاملــزاد العلني نهار االثـنــن في
 2018/12/17الساعة  3:30بعد الظهر
سـيــارة املنفذ عليه عمر سعيد نعيم
ماركة كيا  CERATOموديل  2010رقم
ً
/432350/ج الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك عوده ش.م.ل.
وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي ان ـ ـ ــدره ن ـه ــرا ال ـبــالــغ
 $/7764.24/عــدا الـلــواحــق واملخمنة
بـمـبـلــغ  $/3810/وامل ـط ــروح ــة بسعر
 .$/2600/أو م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة
الوطنية وان رسوم امليكانيك قد بلغت

حوالي /600.000/ل.ل.
ف ـع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـض ــور
بــاملــوعــد امل ـحــدد ال ــى م ــرآب امل ــدور في
ب ـيــروت الكرنتينا مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب ي ــوس ــف ف ـ ـ ــارس ال ـ ـحـ ــاج حـســن
مل ــوك ـل ــه ج ـ ــان ص ـع ــب ال ـ ـبـ ــراك س ـن ــدات
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقارات
 412 ،635 ،641 ،639شليفا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلـبــت جـمــانــه ع ـبــدو امل ـق ــداد ملوكلها
محمود صــالــح الــرفــاعــي سند تمليك
ب ــدل ض ــائ ــع بـحـصـتــه بــال ـع ـقــار 1153
بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـ ـلـ ــب عـ ـ ـب ـ ــاس ع ـ ـلـ ــي ش ـ ـكـ ــر س ـ ـنـ ــدات
تـمـلـيــك ب ــدل ض ــائ ــع بـحـصــص م ــورث
مــوك ـلــه مـحـمــد دي ــب اح ـم ــد الــديــرانــي
بالعقار  657قصرنبا ،ومــورث موكله
م ــرش ــد سـ ـع ــدون ال ــدي ــران ــي بــال ـع ـقــار
 708قصرنبا ،ومــورثــة موكله حورية
مــرشــد خنجر بالعقار  498قصرنبا،
ومــوكـلــه علي بــن حمد اسماعيل ابو
صابر الديراني بالعقار  495قصرنبا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب م ـط ــان ــس ت ــرك ــي ض ــاه ــر مل ــورث
موكلتيه عطا مخايل شحود سندات
تمليك بدل ضائع بالعقارات  593القاع
البنجكية وبالعقارين  3 ،2تكميلي 1
و 12و 55وبالعقار رقم  1تكميلي 34
و 98القاع وادي الخنزير.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب خضر اسعد حمزه ملورث موكله
عـلــي خـلـيـفــه عـ ــوده سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع بالعقار  359الخضر.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

