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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
آل قرعوني وآل عسيران
ينعون إلـيـكــم بمزيد مــن التسليم
بقضاء الله وقدره وفاة املرحوم
فراس غسان قرعوني
والده :غسان مصطفى قرعوني
والدته  :مروه توفيق عسيران
جده :توفيق عزيز عسيران
إخوته :ميرنا وجاسم
أعمامه  :عدنان وناصر ورمزي
عماته  :مليا ولينا
اخواله :عزيز وطارق عسيران
خاالته :سيسيليا ورلى وآرليت
صـلــي عـلــى جـثـمــانــه ووري الـثــرى
اإلث ـن ــن  3ك ــان ــون األول  2018في
جبانة البوابة الفوقا – صيدا
تقبل التعازي للرجال والنساء في
الثاني والثالث الثالثاء واألربعاء
4و 5كانون األول الجاري في بناية
قرعوني – مستديرة إيليا -صيدا

تقرير

ّ
وقع الطرفان على عدد من االتفاقيات االقتصادية (أ ف ب)

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـج ـم ـع ـي ــات
االهلية املتعاقدة مع وزارة الشؤون
االجتماعية ينعي اليكم املــأســوف
على شبابه املرحوم
فراس غسان قرعوني
ح ـف ـي ــد رئـ ـي ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد االسـ ـت ــاذ
توفيق عسيران
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء

أردوغان في ضيافة مادورو:
فرص اقتصادية ورسائل سياسية
ّ
حط الرئيس التركي في ختام زيارته ألميركا الالتينية
في كاراكاس ،حيث في رقبته دين لـ«صديقه
مادورو» كما يكرر القول .األخير ساعد أردوغان على
مالحقة منظمة «غولن» بعد االنقالب ،ومعه
يتشاطر سوء المعاملة من حليف بالده ،وعدو البلد
المضيف :الواليات المتحدة
اخ ـتــار الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
أردوغ ــان فنزويال محطة أخيرة في
زيارته ألميركا الجنوبية ،قادمًا من
باراغوي ،وقبلها في قمة «العشرين»
ال ـت ــي ع ـق ــدت ف ــي األرج ـن ـت ــن .وعـلــى
رغــم ضبابية الـعــاقــات التركية مع
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،فـ ــإن أردوغـ ـ ــان،
الـ ـ ـ ــذي اصـ ـطـ ـح ــب وزراءه ل ـل ــدف ــاع
والـطــاقــة والـتـجــارة واملــالـيــة ،حرص
على الــزيــارة الـتــي أحيطت بحفاوة
فـنــزويـلـيــة واض ـح ــة ،وه ــو مــا يبعث
ب ــرس ــائ ــل إل ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن م ــن خ ــال
ت ــوث ـي ــق ال ـص ـل ــة ب ـخ ـص ــم الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة ال ــات ـي ـن ــي .وب ــال ـف ـع ــل فـقــد
ص ـع ــدت ع ــاق ــات أن ـق ــرة وك ــاراك ــاس
ً
صـعــودًا هــائــا ،فــي اآلون ــة األخـيــرة،
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن م ـ ــع ت ـ ــوت ـ ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
بـ ــواش ـ ـن ـ ـطـ ــن .ولـ ـ ـ ــم يـ ـقـ ـتـ ـص ــر األمـ ـ ــر
ع ـلــى ح ـض ــور ال ــرئ ـي ــس ال ـف ـنــزوي ـلــي
نـيـكــوالس م ــادورو مــراســم تنصيب
أردوغ ـ ـ ــان رئ ـي ـســا ف ــي تـمــوز/يــولـيــو
الـفــائــت ،بــل ارتـفــع الـتـبــادل التجاري
ب ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن إل ـ ـ ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 970
مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـت ـج ــاوز
مـجـمــوع حـجــم ال ـت ـبــادل ف ــي خمسة
أع ــوام ســابـقــة .وتـشـيــر اإلح ـص ــاءات
الـتــركـيــة إل ــى أن ال ـص ــادرات التركية
إلــى فنزويال فاقت العام املاضي 67
مليون دوالر ،بينما استوردت تركيا
من فنزويال ما تصل قيمته إلى أكثر
من  903ماليني دوالر .ويلفت اإلعالم
التركي في سياق اإلشارة إلى تطور
ال ـع ــاق ــات إل ــى أن ال ـق ـن ــاة الــرسـمـيــة
الـفـنــزويـلـيــة ب ــدأت ب ـعــرض مسلسل

«ق ـيــامــة أرط ـ ـغـ ــرل» ،م ــع مــاح ـظــة أن
مادورو من ّ
محبي العمل التاريخي،
وقد زار موقع تصويره أثناء وجوده
ف ــي اس ـط ـن ـب ــول .ل ـك ــن األهـ ـ ــم م ــن كــل
ذلــك تـجــاوب كــاراكــاس مــع أردوغ ــان
فــي حــربــه عـلــى االن ـق ــاب العسكري
ومـنـظـمــة «غ ــول ــن» ،وذل ــك عـبــر طــرد
الـعــديــد مــن أت ـبــاع املـنـظـمــة وتسليم
مدرستني إلى وزارة التعليم التركية.
وفي كاراكاس ،أكد أردوغــان مواقفه
«التضامنية» مــع الــرئـيــس م ــادورو

شكر أردوغان
كاراكاس على مالحقة
منظمة «غولن»

الـ ــذي ي ــواج ــه م ـعــوقــات م ــن ال ــداخ ــل،
والخارج ال سيما الواليات املتحدة،
إذ شـ ــدد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ع ـلــى أن
ب ـ ــاده ال ت ـقــر ال ـع ـق ــوب ــات األح ــادي ــة
والتقييد التجاري وتعتبرها «خطأ
ك ـب ـي ـرًا وم ـ ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ــزي ــد ع ــدم
االس ـت ـق ــرار» .وزاد «م ــن غـيــر املمكن
ت ـس ــوي ــة ال ـق ـض ــاي ــا ال ـس ـيــاس ـيــة عـبــر
معاقبة شعب بأكمله ،وهــي تجربة
م ــري ــرة ثــابـتــة ف ــي ال ـت ــاري ــخ» ،مــؤكـدًا

«حيادية» املوقف التركي والتعاون
مع جميع البلدان ،ومنوهًا بحضور
م ـ ـ ـ ـ ــادورو قـ ـم ــة «مـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي» م ـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــدس فــي
إسطنبول «في وقت تزايدت فيه حدة
العداء لإلسالم واألجانب في العالم
الغربي» .وهو حضور رأى فيه «أمرًا
مهمًا وخـطــوة ّ
قيمة ج ـدًا ،وأعـلــم أن
وقوف فنزويال إلى جانب املظلومني
أزعــج بعض الـجـهــات» .وبعد شكره
على مالحقة منظمة «غولن» ،توجه
إلى نظيره الفنزويلي بالقول «واثق
بأن صديقي مادورو أيضًا سيحبط
بــدعــم وتـضــامــن الـشـعــب الفنزويلي
محاوالت التطويق االقتصادي».
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
احتل الـتـعــاون االقـتـصــادي املساحة
األبـ ـ ـ ــرز مـ ــن ت ـص ــري ـح ــات أردوغـ ـ ـ ـ ــان،
إذ ي ــري ــد األخـ ـي ــر م ـش ــاط ــرة ت ـج ــارب
بـ ــاده االق ـت ـص ــادي ــة م ــع «األص ــدق ــاء
الفنزويليني بما يعود بالفائدة على
كال البلدين» اللذين يملكان «إمكانات
اقتصادية واستثمارية كبيرة» من
شـ ــأن اس ـت ـغ ــال فــرص ـت ـهــا «تـعـمـيــق
العالقات التجارية على أساس الربح
املتبادل» .وفــي هــذا الشأن أشــار إلى
أن «االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـت ــي سـنـعـقــدهــا
الـ ـي ــوم (أم ـ ــس) م ـه ـمــة ج ـ ـدًا لـتـطــو ّيــر
ع ــاق ــات ـن ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وس ـن ــوق ــع
عددًا من االتفاقيات ،وبعد أن تدخل
تلك االتفاقات ّ
حيز التنفيذ ،سنكون
قــد ّأسسنا آلية اللجنة االقتصادية
املـشـتــركــة بــن ال ـطــرفــن» .مــن جهته،
أش ــار مـ ــادورو إل ــى أن ال ــزي ــارة تأتي
ملناقشة العالقات االقتصادية ،الفتًا
إلــى أن ب ــاده «تـتـبـ ّـوأ مــركـزًا مرموقًا
فــي قـطــاع الــذهــب ،وسنحقق هدفنا
ونكون ثاني بلد في العالم من حيث
احتياطي الذهب ،ويمكننا التعاون
مع تركيا في مجال الذهب واملعادن،
وبإمكاننا توسيع نطاق التعاون في
مجال السياحة» ،داعيًا رجال األعمال
األتراك إلى االستثمار في فنزويال.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

جـمـعـيــة تـنـظـيــم االسـ ــرة ف ــي لبنان
للعمل على التنمية وتمكني االسرة
بمتطوعيها وموظفيها
ي ـع ـبــرون عــن بــالــغ االس ــف وعميق
الحزن لوفاة املأسوف على شبابه
املرحوم
فراس غسان القرعوني
والدته مروى توفيق عسيران
وي ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــون مـ ـ ــن جـ ـ ـ ــده ال ــرئـ ـي ــس
الـفـخــري االس ـتــاذ تــوفـيــق عسيران
املؤسس
ومن خاله امني السر العام املهندس
طارق عسيران
وم ـ ــن خ ــالـ ـت ــه مـ ـس ــؤول ــة الـ ـب ــرام ــج
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة س ـي ـس ـي ـل ـيــا
عسيران الشامي
وم ـ ـ ــن والـ ـ ــديـ ـ ــه ال ـ ـعـ ــزيـ ــزيـ ــن غ ـس ــان
القرعون ومروى توفيق عسيران
وشقيقته ميرنا وشقيقه جاسم
ومـ ــن آل ال ـق ــرع ــون ــي وآل ع ـس ـيــران
الكرام
بـعـمـيــق املـ ــواسـ ــاة وأح ـ ــر ال ـت ـعــازي
لهذا الفقدان الجلل
ويسألون الله للفقيد الغالي جنات
الخلد
ولــذويــه ومحبيه وزمــائــه ورفــاقــه
الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

◄شكر على تعزية ►
ع ــائـ ـل ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ف ـ ـيـ ــاض ش ـ ـ ــرارة
واخوانه وانسباؤهم
يتقدمون بخالص الشكر والتقدير
للمشاعر النبيلة ومظاهر التعاطف
الكريم التي أحيطوا بها بمناسبة
وفاة فقيدهم الغالي
املرحوم الحاج فياض عبد األمير شرارة
وي ـخـ ّـصــون بــالـشـكــر دول ــة الرئيس
االستاذ نبيه بري وفخامة الرئيس
ام ـ ـ ـيـ ـ ــل لـ ـ ـحـ ـ ــود وق ـ ـ ـيـ ـ ــادتـ ـ ــي ح ــرك ــة
امـ ـ ــل وح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه وال ـش ـخ ـص ـي ــات
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة
وال ــروح ـي ــة واالداري ـ ـ ــة والـقـضــائـيــة
وال ـع ـس ـكــريــة واالم ـن ـي ــة وال ـحــزب ـيــة
واالجتماعية واالعالمية والنقابية
والثقافية والـتــربــويــة والفعاليات
ّ
االهلية وكــل من واساهم من داخل
ل ـب ـن ــان وخ ـ ــارج ـ ــه ال س ـي ـم ــا االهـ ــل
ف ـ ــي م ـي ـش ـي ـغ ــن وس ـ ـيـ ــدنـ ــي س ـ ــواء
بالحضور الشخصي او االتـصــال
ال ـه ــات ـف ــي وس ـ ـ ــواه س ــائ ـل ــن امل ــول ــى
ّ
ّ
ع ــز وج ــل أن ال يــريـهــم م ـكــروهــا أو
يفجعهم بعزيز.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور
القاضي ستيفاني الراسي
باملعاملة التنفيذية رقم2018/15 :
املنفذ :زياد داغر  /وكيله املحامي داني
طحشي.
املنفذ عليهم :ورثة حبيب نجم فارس.
املوضوع :استنابة من دائرة تنفيذ بعبدا
برقم  2017/2143بموضوع ازالة شيوع
العقار  /259/الرميلة.
تــاريــخ تبليغ االنـ ــذار مــن املـنـفــذ عليهم:
 2017/10/5و 2017/10/9وبالنشر.
تاريخ محضر وصف العقار2018/2/15 :
وتاريخ تسجيله .2018/2/28
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :ال ـع ـقــار /259/
ال ــرم ـي ـل ــة ،وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض
عليها بناء قديم مؤلف من طابق واحد
ارضـ ـ ــي م ــؤل ــف مـ ــن صـ ــالـ ــون وغ ــرف ـت ــن
ومـ ــدخـ ــل وم ـط ـب ــخ وح ـ ـمـ ــام وبـ ـي ــت درج
وهو يقع في حي سكني هادئ ومأهول
ف ــي الـضـيـعــة ال ـقــدي ـمــة ،وال ـب ـنــاء بحاجة
للصيانة.
مساحة العقار/151 :م.م.
حدوده :الغرب 256 :و - 257الشرق- 260 :
الشمال  - 257الجنوب :طريق عام داخلي.
قيمة التخمني/92525/ :د.أ.
بدل الطرح بعد التنزيل/74945.25/ :د.أ.
أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االرب ـعــاء
الــواقــع في  2019/1/16الساعة الحادية
عشرة مــن قبل الظهر امــام رئيس دائــرة
تنفيذ الدامور.
ش ــروط ال ـب ـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقبل املباشرة بــاملــزايــدة ان يــودع باسم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ الــدامــور او مصرف
مقبول قيمة الطرح املقرر وعليه اتخاذ
م ـح ــل اقـ ــامـ ــة لـ ــه فـ ــي ض ـم ــن نـ ـط ــاق ه ــذه
الــدائــرة اذا لــم يكن لــه مـقــام فيها وعليه
خــال ثــاثــة اي ــام الـتــي تلي االحــالــة دفع
الثمن تحت طائلة اعــادة املزايدة بزيادة
العشر على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
يمامة حجار
إعالن بيع باملعاملة 2013/539
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2018/12/18الـســاعــة  2:30بـعــد الظهر
سيارة املنفذ عليه ابراهيم صالح الست
مــاركــة س ـي ـتــروان  C3مــوديــل  2011رقــم
ً
/204926/ط ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي غسان كرم البالغ
 $/19411/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4313/واملطروحة بسعر  $/3000/أو
مــا يـعــادلـهــا بالعملة الــوطـنـيــة ويترتب
عليها ميكانيك منذ العام ./2012/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـحــدد ال ــى م ــرآب مـجــاعــص فــي بـيــروت
خلف قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2013/917
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2018/12/18الـســاعــة  3:30بـعــد الظهر
سيارة املنفذ عليه عماد زكريا الشنتف
مــاركــة كيا  -ريــو  LS -مــوديــل  2012رقم
ً
/492553/ج ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
لــديــن طــالــب التنفيذ بنك  HSBCالشرق
االوس ــط امل ـحــدود وكـيـلــه املـحــامــي مــارك
عـســاف الـبــالــغ  $/10574/عــدا الـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/3975/واملـطــروحــة
بسعر  $/2700/أو ما يعادلها بالعملة
الــوطـنـيــة ويـتــرتــب عليها ميكانيك منذ
العام ./2014/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب البنك الكائن في بيروت
كورنيش النهر قرب مطاحن التاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا أو

شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
بناء للقرار رقــم  82تاريخ 2018/11/29
القاضي بتنزيل مدة االعالن الى خمسة
ايام.
تعلن بلدية كفردبيان عن اجراء مناقصة
عمومية على اساس تقديم اسعار لشراء
زينة للشوارع العامة في البلدة وبالظرف
املـخـتــوم مــوضــوع ق ــرار املجلس البلدية
رقم /281م.ب تاريخ .2018/10/15
وذلك في تمام الساعة العاشرة من نهار
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي  2018/12/12في
مركز البلدية.
قيمة التأمني املؤقت /3.000.000/ل.ل.
على الوكاالت التي تتاجر بهذه االصناف
وهم اخصائيون لها الراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه املـنــاقـصــة ال ـح ـضــور ال ــى مــركــز
البلدية للحصول على نسخة مــن دفتر
الشروط لقاء مبلغ قدره /100.000/ل.ل.
وتقديم عروضهم باليد الى قلم البلدية
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من اخر يوم يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
كفردبيان في 2018/10/29
رئيس بلدية كفردبيان
د .بسام سالمه
التكليف 2442
إعالن
تعلن ادراة مستشفى راشـيــا الحكومي
عــن مـنــاقـصــة غــب الـطـلــب لـلـمــرة الثانية
لشراء ادوية ،لوازم جراحة عظم ،أمصال،
مواد تعقيم ،خيوط جراحية ،مستلزمات
طبية ،أدوية ومواد مخبرية ،أفالم ومواد
شـعــاعـيــة ،م ــواد طـبـيــة لـلـتـحــال الـكـلــوي،
م ـط ـبــوعــات وق ــرط ــاس ـي ــة ،ل ـ ــوازم اداري ـ ــة
(م ـح ــارم ،بــاسـتـيــك) ،أوكـسـيـجــن وغ ــاز،
محروقات سائلة وزيوت للمولدات ،مواد
صيانة وكهرباء ،اشغال حديد واملنيوم،
ت ـ ــأم ـ ــن م ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،خ ـ ـبـ ــز وكـ ـ ـع ـ ــك وحـ ـلـ ـي ــب،
بياضات ،تلزيم اعمال تنظيفات.
آخ ـ ـ ــر مـ ـهـ ـل ــة لـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ـ ـع ـ ــروض ـ ــات فــي
 2018/12/19الساعة الثانية بعد الظهر.
فض العروض في  2018/12/20الساعة
العاشرة صباحًا.
ي ـت ــم ت ـس ـل ـيــم دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ــى ام ــان ــة
الصندوق خالل الدوام الرسمي.
مدير مستشفى راشيا الحكومي
ياسر عمار

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد حسن جزيني ملوكلته بهيه
مصطفى موسى شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  722عني قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي احمد بندر ملوكله علي قاسم
كـحـيــل ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 1414حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود محمد حمدان بوكالته عن
حسن مصطفى خفاجة ملورثيه مصطفى
محمد خفاجه وخــديـجــة احـمــد عواضة
شهادات قيد بدل ضائع للعقارين - 306
 1016كفرفيال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ح ــات ــم م ـن ـص ــور عـ ـط ــوي ملــوك ـل ـتــه
فاطمة منصور عطوي شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1658حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن عـبــدالـلــه قــانـصــو بــوكــالـتــه
عن غاده حمزي سليمان ملورثها مروان
دخ ـيــل قــانـصــو ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضائع
للعقار  1781دوير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عـمــاد قــاســم دحــويــش بوكالته عن
زينب حسني قبيسي ملوكلها حسني علي

قبيسي سند تمليك بدل ضائع للقسم 12
من العقار  3629نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت جيهان كامل قبيسي شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  445زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب اي ـلــي نـظـيــر امل ـســن وك ـيــل اسـكـنــدر
روجيه نجار وكيل ميرنا اميل البستاني
احد ورثــة اميل مرشد البستاني سندي
ملكيه بدل ضائع للعقارين  1441و3280
الدبيه.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية
صــادر عن دائــرة تنفيذ زغرتا باملعاملة
التنفيذية رقم 2017/1189
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة  -وكيلته
املحامية لبنى مسقاوي
املنفذ عليهما :سليم يوسف فريم  -نوال
يوسف البيسري
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي :ديـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـمـ ـبـ ـل ــغ
/6.994.560ل.ل .عدا الفائدة والنفقات.
تــاريــخ قــرار الحجز 2017/2/21 :تاريخ
تسجيله2017/10/17 :
ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار
 /1196/ك ـفــردالقــوس مـســاحـتــه  553م2
يقع في منطقة السويدات تصل اليه عبر
طــريــق داخ ـلــي متفرعة مــن طــريــق ع ــام -
زغرتا كفردالقوس اردة التي تــؤدي الى
طريق عام طرابلس الضنية وهو عبارة
عن ارض بعل مشجرة زيتون معدة للبناء
مفرز عن العقار  /659/كفردالقوس لكن
في واقع الحال هو ارض مشجرة زعرور
وم ـش ـمــش وخ ـ ــوخ ت ـصــل ط ــري ــق االف ـ ــراز
املعدة لحدود العقارين  1199/و/1190
وع ـلــى ط ــول واج ـه ــة طــريــق غـيــر معبدة
وغير مجروفة ويقع العقار ضمن محيط
سكني حـيــث يبنى فــي محيطه االبنية
القديمة وحديثة العهد.
بدل التخمني 108410120 :ل.ل .بدل الطرح
بعد التخفيض58541464 %10 :ل.ل.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االرب ـعــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2018/12/19ال ـســاعــة 1:00
امــام رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا بمحكمة
زغرتا.
للراغب بالشراء قبل املباشرة باملزايدة
دفع بدل الطرح في صندوق مال زغرتا أو
بموجب شيك مصرفي المر رئيس دائرة
تنفيذ زغرتا واتـخــاذ مكان اقامة ضمن
نطاق الدائرة واال عد قلمها مقام مختار
لــه وعليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
العينية للعقار مــوضــوع املــزايــدة ودفــع
رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
ال ـ ـ ــى املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم نـ ـظـ ـي ــرة وادم ـ ـ ـ ــون
وسهام وانطون وريمون وفاديا شفيق
ال ـحــداد وهـيــانــة عيسى مــوســى الـحــداد
وم ـي ــاد وه ـي ــام واي ـف ــا وس ـم ـيــرة بـطــرس
نصار ورلــى الياس الهاشم وعلي نعيم
طرابلسي وسعدا يوسف نصار من دير
ً
الزهراني ومجهولي محل االقامة ،وعمال
بــاح ـكــام امل ـ ــادة  409أ.م.م .تـنـبـئـكــم هــذه
الــدائــرة بــأن لديها باملعاملة التنفيذية
رقـ ــم  2017/453وامل ـت ـك ــون ــة ب ــن عــونــي
نــاص ـيــف عـ ــون ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي حسن
شــريــم وبينكم ورفــاقـكــم انـ ــذارًا تنفيذيًا
ب ـم ــوض ــوع ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر ع ــن جــانــب
املحكمة االبتدائية في النبطية برقم قرار
 2016/86تاريخ  2016/6/21واملتضمن

اعـتـبــار الـعـقــار رق ــم  670مــن منطقة ديــر
ال ــزه ــران ــي ال ـع ـقــاريــة غـيــر قــابــل للقسمة
عينًا بــن الـشــركــاء وبــازالــة الـشـيــوع فيه
بـيـنـهــم ع ــن طــريــق طــرحــه لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني على اســاس سعر الطرح املحدد
ب  153660دوالر اميركي وتــوزيــع ناتج
الثمن والرسوم واملصاريف بني الفريقني
كل بحسب حصته.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ــاء
قانونيني الستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اص ــوال
بــانـقـضــاء  20ي ــوم ـاَ تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن تبليغ مجهول مقام
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ج ــوي ــا  -ال ـق ــاض ــي ري ـشــار
السمرا
تــدعــو هــذه الــدائــرة املنفذ عليه حسني
مـ ـحـ ـم ــد ط ـ ــاه ـ ــر ف ـ ـضـ ــل الـ ـ ـل ـ ــه  -ج ــوي ــا
املجهول محل االقــامــة للحضور اليها
الستالم اوراق املعاملة التنفيذية رقم
 2018/163املقدمة من املنفذة مارسلينا
كــاظــم نحلة ،موضوعها تنفيذ اثبات
طــاق ،وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
ً
نـطــاق ه ــذه املحكمة مــا لــم يـكــن ممثال
بمحام واال جــاز ابالغه اوراق املعاملة
بــواسـطــة رئـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
ل ــوح ــة االع ـ ــان ـ ــات وذل ـ ـ ــك خ ـ ــال مـهـلــة
عشرين يومًا تلي النشر مــع احتساب
مهلة املسافة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2017\306
املتكونة فيما بني:
املنفذ :بنك اللبناني للتجارة ش.م.ل \
املحامي لبيب حرفوش
املنفذ عليه :خالد سعيد دقور\ املساكن
الشعبية
بتاريخ  2018\11\15تقرر ابــاغ املنفذ
عليه خالد سعيد دقــور املجهول محل
االقامة بوجوب الحضور الى قلم دائرة
تنفيذ ص ــور لتبلغ االن ـ ــذار التنفيذي
ومرفقاته والجواب خالل عشرين يوما
مــن تــاريــخ النشر واال اعتبر كــل تبليغ
لك ضمن قلم الدائرة قانونيا.
رئيس القلم أسيل برجي
إعالن صادر عن محكمة الدرجة االولى في
حلبا
الناظر في الدعاوى املالية
غرفة الرئيسة جوليانا عبد الله
رقم االوراق2018/678 :
مــن املــدع ــي :الـبـنــك الـلـبـنــانــي الفرنسي
ش.م.ل – .وكيله االستاذ محمد البابا
ال ــى امل ــدع ــى ع ـل ـيــه :كــابــي عــزيــز دي ــب -
مجهولي محل االقامة
ب ـت ــاري ــخ  2016/12/12ت ـق ــدم امل ــدع ــي
الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي ش.م.ل.
بــدعــوى ضــد املــدعــى عليه كــابــي عزيز
ديــب طالبًا ال ــزام املــدعــى عليه املــذكــور
بأن يدفع للمدعي قيمة الدين موضوع
هــذه الــدعــوى مبلغًا وق ــدره 14096.54
دوالر أميركي ،الفوائد محتسبة لغاية
 2016/6/1ب ــاالض ــاف ــة ال ـ ــى ال ـف ــوائ ــد
وامللحقات لغاية تمام التسديد الفعلي
وتضمينه الــرســوم والنفقات والعطل
والضرر واتعاب املحاماة.
فيقتضي حضورك الى قلم هذه املحكمة
او ارس ـ ـ ــال وكـ ـي ــل ق ــان ــون ــي م ــن قـبـلـكــم
بـمــوجــب سـنــد رس ـمــي الس ـت ــام اوراق
الدعوى ومربوطاتها في خالل عشرين
ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ الـ ـنـ ـش ــر واالل ـ ـصـ ــاق
واتـ ـخ ــاذ م ـقــامــا ل ــك ض ـمــن ن ـط ــاق هــذه
ً
املحكمة واذا لم تحضر او ترسل وكيال
عنك في املهلة املحددة تجري املعاملة
الـقــانــونـيــة بـحـقــك وف ـقــا ل ــاص ــول وكــل
تبليغ لــك فــي قلم هــذه املحكمة يعتبر
قانونيًا ما عدا الحكم النهائي.
رئيس القلم
ابراهيم شلهوب

