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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الـلــه تـعــالــى ،ننعى إليكم
بمزيد مــن األس ــى والـلــوعــة فقيدنا
الغالي املرحوم القاضي
زيد الشيخ أحمد عارف الزين
زوجته الحاجة نزيهة الزين
أوالده :فؤاد ود.عارف وغادة
أشـ ـق ــاؤه وش ـق ـي ـقــاتــه :املــرحــومــون
أديب ونزار وأديبة وفاطمة وسلمى
ّ
ومي وعزة.
ّ
سيصلى على جثمانه الطاهر عند
ظهر يوم الثالثاء  18كانون األول
 2018فــي حسينية صيدا -البوابة
الفوقا
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء في
 19كــانــون األول  2018بــن الساعة
ً
مساء في جمعية
الثالثة والسابعة
التخصص والتوجيه العلمي قرب
ش ــرك ــة خ ـط ـي ــب وعـ ـلـ ـم ــي -م ـن ـط ـقــة
الجناح.
لفقيدنا الطاهر الرحمة ولكم األجر
والثواب
الراضون بقضاء الله :آل الزين
انـتـقــل ال ــى رحـمـتــه تـعــالــى فقيدنا
الغالي املرحوم
الحاج علي ابراهيم ناصر
حرمه املرحومة
الحاجة نهاد علي صبرا
أوالده :امل ـه ـنــدس مـحـمــد الــدك ـتــور
يوسف ،ناجي ،املهندس نديم
بـ ـن ــات ــه :س ـ ـ ــام ،الـ ــدك ـ ـتـ ــورة س ـه ــام،
ابتسام ،هالة
صهره :الدكتور عماد حفار
ّ
ُيـصــلــى عـلــى جـثـمــانــه ويـ ــوارى في
جبانة ال ــرادوف  -الــرويــس ،اليوم
ال ـث ـل ـثــاء  18ك ــان ــون األول ال ـســاعــة
الثانية عشرة والنصف ظهرًا.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـفـقـيــد
الكائن فــي الــرويــس  -بناية الحاج
علي ناصر  -الطابق الثامن ويومي
األربعاء والخميس  19و 20منه في
منزل ولــده املهندس محمد الكائن
ّ
في بيروت ،جل البحر ،بناية املدى،
ال ـطــابــق  ،18م ــن ال ـســاعــة الـعــاشــرة
ً
مساء.
صباحًا حتى السادسة
اآلسـ ـف ــون آل ن ــاص ــر ،آل ص ـب ــرا ،آل
األم ــن ،آل بناني ،آل حـفــار وعموم
أهالي برج البراجنة.

رقد على رجاء القيامة
نبيل منصور نقوال
زوجته :يوال يوسف روحانا
أوالده :ناجي ،زوجته ريتا الخوري
وعائلته
دوري ،زوجته هال الحداد وعائلته
كارال معلولي ،أرملة ولده املرحوم
نادر وابنتها
أش ـ ـقـ ــاؤه :ح ـك ـمــت ،زوجـ ـت ــه إيـفـيــت
نقوال وعائلته
نـ ـخـ ـل ــه ،زوج ـ ـتـ ــه نـ ــاديـ ــا ال ـش ـم ــاس
وعائلته
ش ـق ـي ـقــاتــه :ج ــولـ ـي ــات ،زوجـ ـ ــة ك ــرم
الحاج وعائلتها
سـ ـل ــوى ،أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم شـكــرالـلــه
عبدالله وأوالدها
نوال ،زوجة جوزف عبود وعائلتها
وعـمــوم أهــالــي بلدتي قتالي ،أنــان
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
يحتفل بالصالة لراحة نفسه نهار
األرب ـ ـعـ ــاء  19ك ــان ــون األول 2018
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر فــي
كنيسة القديسة بــربــاره ـ ـ أن ــان ،ثم
يوارى الثرى في مدافن العائلة في
قتاله.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
اب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء مـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة
عـشــرة قبل الظهر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء ،ويومي الخميس
السادسة
و ال ـج ـم ـعــة  20و  21الـ ـج ــاري في
صالون كنيسة القديسني امللكيني
قسطنطني وهيالنه ،جونيه مقابل
سينما السيته ابـتـ ً
ـداء مــن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السابعة
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض الـعــائــد لتنفيذ اش ـغــال تأهيل
االن ـ ـ ـشـ ـ ــاءات ال ـب ـح ــري ــة (الـ ـسـ ـنـ ـس ــول) فــي
معمل الذوق الحراري ،موضوع استدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 10090/ت ــاري ــخ
 ،2018/10/12قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2019/1/18عـنــد نـهــايــة ال ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /1.000.000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2584
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة
تقديم العروض السـتــدراج العروض رقم
ث4د 9385/تاريخ  ،2018/9/25العائدة
النـ ـ ـش ـ ــاء وت ـج ـه ـي ــز م ـج ـم ــوع ــة ش ـم ـس ـيــة
اضــاف ـيــة جــديــدة ب ـقــدرة  7MWعـلــى نهر
بيروت  BRSS Phase2لغاية يوم الجمعة
 2019/1/25عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /300.000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض أصبح
نهار الجمعة الواقع في  2019/01/25عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/12/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2555
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/1059
املنفذة :رندا جومانا صحناوي  -وكيلها
املحامي فادي شلفون.
املنفذ عليها :ســام ايليا عــازار  -وكيلها
املحامي جورج ابو حيدر.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر عــن
محكمة االستئناف املدنية في جبل لبنان
الـغــرفــة الـعــاشــرة ق ــرار  2017/168تــاريــخ
 2017/10/26الـقــاضــي بتصديق الحكم
املتضمن ال ــزام املــدعــى عليها بدفع مبلغ
/250500/د.أ .مــع الـفــائــدة القانونية من
تــاريــخ املطالبة القضائية ولغاية الدفع
الفعلي عدا اللواحق.
تاريخ تحول قرار الحجز.2018/4/3 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ــدى أم ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2018/4/4 :
املطروح للبيع :القسم 14من العقار 2347
قرنة شهوان .مدخل ودار وطعام ضمنها
مـ ــدفـ ــأة "لـ ـل ــديـ ـك ــور" ومـ ـم ــر وث ـ ــاث غ ــرف
ومطبخ وثــاث حمامات وثــاث شرفات.
مـســاحـتــه 167م 2يـشـتــرك بـمـلـكـيــة الـحــق
امل ـخ ـت ـلــف رقـ ــم  Iو IIIت ـصــديــق تخطيط
بــاملــرســوم  .74/8369وضــع يــد على قسم
من هــذا العقار بالقرار  80/401أ.ط.م .ان
هذا الحق خاضع لنظام ملكية الطوابق.
اطلع املشتري على نظام امللكية والحقني
رقــم  Iو IIIوقـبــل بهما .حجز احتياطي
رق ـ ـ ـ ــم  .2010/363/363اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار
دع ــوى  .2010/676حـجــز احـتـيــاطــي رقــم
 .2015/169/169حول الحجز االحتياطي
رق ــم  2010/363/363ال ــى حـجــز تنفيذي

باملعاملة رقم  .2017/1059محضر وصف
 2017/1059ملصلحة املنفذة سالم عازار.
قيمة التخمني  /242150/دوالر أميركي.
قيمة الطرح  /145290/دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم االربـ ـع ــاء الــواقــع
فيه  2019/1/16الساعة الـحــاديــة عشرة
ق ـبــل ال ـظ ـهــر امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
فــي محكمة امل ــن ،فعلى راغ ــب ال ـشــراء ان
يودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح او
تقديم كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة
ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخ ــال ثــاثــة اي ــام
تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر واال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .% 5
رئيس القلم زياد داغر
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في الجنوب
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/12/6ع ـل ــى امل ـت ـه ــم وسـ ـ ــام اح ـمــد
ال ـخ ـط ـيــب ج ـن ـس ـي ـتــه س ـ ـ ـ ـ ــوري 115/ري ــف
دمشق محل اقامته صور  -محلة العامرية
 محطة الــرز للمحروقات والدته سميرةع ـم ــره  1997اوق ـ ــف اح ـت ـيــاط ـيــا ب ـتــاريــخ
 2017/8/14ووجاهيًا في  2017/8/23ثم
اخلي سبيله فــي  2018/4/5وحاليًا فار
من وجهة العدالة بالعقوبة التالية قررت
املـحـكـمــة تـجــريــم املـتـهــم وسـ ــام الخطيب
بجناية املادة  638ع والحكم عليه الجلها
ب ـع ـق ــوب ــة االش ـ ـغ ـ ــال الـ ـش ــاق ــة مـ ـ ــدة ث ــاث
سنوات وعلى ان تحسب له مــدة توقيفه
االحتياطي وتجريده من حقوقه املدنية
وم ـن ـعــه م ــن ال ـت ـص ــرف ب ــام ــوال ــه املـنـقــولــة
وغ ـيــر امل ـن ـقــولــة وم ــن اق ــام ــة اي دعـ ــوى ال
تـتـعـلــق ب ــاح ــوال ــه الـشـخـصـيــة طـيـلــة مــدة
ف ـ ــراره م ــن وج ــه ال ـع ــدال ــة واالص ـ ـ ــرار على
ان ـفــاذ مــذكــرة ال ـقــاء الـقـبــض بحقه ونشر
خالصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي
جريدة االخبار.
وفقًا للمواد  638ع من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة دراجة نارية
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره
صيدا في 2018/12/6
الرئيس االول جدايل
التكليف 2614
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد لـلـقـيــام ب ـصــب أرض ـيــة
خزانات الفيول في معمل الذوق الحراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 9162/تاريخ  ،2018/9/18قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2019/1/25عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2590
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض الـعــائــد لـتــدمـيــر جــورتــي فصل
واس ـت ـح ــداث ج ــورت ــي ف ـصــل ف ــي مـنــاطــق
الـ ـخ ــزان ــات ف ــي م ـع ـمــل الـ ـ ــذوق الـ ـح ــراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 9161/تاريخ  ،2018/9/18قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2019/1/18عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج

ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /150 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2591
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـص ـيــانــة واس ـت ـث ـمــار
الـخــط الـبـحــري الـحــالــي فــي معمل الجية
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 4070/تاريخ  ،2018/4/18قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2019/1/25عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/12/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2617
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عــروض الستئجار مركز جديد
لدائرة النبيطة.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/01/25عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/12/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2593
إعالن بيع
تطرح املحكمة الشرعية السنية في بعبدا
لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي اس ـهــم الـقــاصــريــن
احمد واالء وكريم ولني وليا وعلي اوالد
املتوفى حسني الصميلي في السيارتني
هوندا بايلوت صنع  2004وهوندا سي ار
في صنع .2004
فعلى راغب الشراء مراجعة رئيس محكمة
بعبدا الشرعية السنية الـقــاضــي الشيخ
ه ـمــام ال ـش ـعــار قـبــل مــوعــد امل ــزاي ــدة الـتــي
سـتـجــري فــي الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة من
ص ـبــاح ي ــوم الـخـمـيــس فــي 2018/12/27
لدفع القيمة حسب االصول واتخاذ مقام
م ـخ ـتــار ل ــه ف ــي ن ـطــاق ه ــذه املـحـكـمــة واال
اع ـت ـبــر قـلـمـهــا بـمـثــابــة امل ـق ــام امل ـخ ـتــار له
وكتب في  2018/12/13ميالدية.
رئيس القلم
الشيخ عامر البوتاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

طـلــب سمير حـســان اب ــو اسـمــاعـيــل وكيل
يوسف سليم الغصيني احد ورثة سليم
وديــع الغصيني سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  827بطمه.
للمعترض مراجعة االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ح ـب ـيــب ح ـن ــا س ـل ـي ـمــان بــامل ـعــام ـلــة
التنفيذية رقــم  2017/400بــوجــه حكمت
ح ـن ــا س ـل ـي ـمــان ق ـ ــرار ال ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة
ال ـتــاس ـعــة ف ــي ج ــدي ــدة امل ــن ال ـن ــاظ ــرة في
القضايا العقارية رقــم  2015/271تاريخ
 2015/7/14والــذي قضى بازالة الشيوع
في العقار رقم /157النمورة وكفرحبوب
مساحته  545م.م .وهــو بموجب االف ــادة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة قـ ـطـ ـع ــة ارض بـ ـع ــل س ـل ـي ــخ،
وبالكشف تبني وجود بناء من  3طوابق.
ط ــاب ــق ارض ـ ــي م ــأه ــول م ــن والـ ـ ــدة املـنـفــذ
واملـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه م ــؤل ــف مـ ــن م ــدخ ــل ودار
وغ ــرف ـت ــان وم ـط ـبــخ وح ـم ــام ومـ ــن اع ـمــدة
ضمنها مرآب للسيارات مساحته  91م.م.
ومساحة االقسام املشتركة  14م.م.
 طابق أول مؤلف من مدخل ودار وطعاموغ ــرف ــة ج ـل ــوس و 3غـ ــرف نـ ــوم ومـطـبــخ
وح ـم ــام ــات وش ــرف ــات م ــأه ــول م ــن املـنـفــذ
عليه مساحته 181م.م.
 طــابــق ثــانــي مــأهــول مــن طــالــب التنفيذمؤلف من مدخل وغرفة جلوس وغرفتي
نوم وصالون وسفرة وحمام بني الغرف
وحمام ضيوف ومطبخ وشرفة صغيرة
م ـس ــاح ـت ــه  181م.م .كـ ـم ــا ي ــوج ــد غ ــرف ــة
ص ـغ ـيــرة ع ـلــى حـ ــدة ج ــدران ـه ــا م ــن حجر
خفان وسقفها الواح توتيا مساحتها 12
م.م.
ك ـم ــا ي ــوج ــد ت ـح ــت امل ـ ـ ــرآب خـ ـ ــزان لـلـمـيــاه
سعته حوالي  30 000ليتر.
تـ ــاريـ ــخ م ـح ـض ــر الـ ــوصـ ــف 2017/8/24
وتاريخ تسجيله .2017/8/29
بــدل تخمني وطــرح العقار /157الـنـمــوره
وكفرجريف /553500/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/2/5الـســاعــة  11فــي قــاعــة محكمة
كسروان للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم ألمر حضرة
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ك ـس ــروان أو تقديم
كفالة وافية من احد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مـخـتــارًا له
كـمــا عليه االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة
العينية العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ت ـن ـف ــذ رنـ ـ ـ ــدا نـ ـص ــر ال ـ ـحـ ــايـ ــك ب ــامل ـع ــام ـل ــة
 2016/517بـ ــوجـ ــه نـ ــويـ ــل ال ـ ـيـ ــاس اب ــي
ً
ً
اللمع ايـصــاال تحصيال ملبلغ /20.000/
د.أ .اضــافــة ال ــى ال ـفــوائــد وال ــرس ــوم وهــي
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة مـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـ ــن رق ــم
.2014/643
يجري التنفيذ على القسم  15/1145بلونة
مساحته /178/م.م .وهو بموجب االفادة
العقارية مدخل ودار وطعام وثالث غرف
ومطبخ وحمام ومنافع وشرفات.
وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان امل ــدخ ــل وال ـص ــال ــون
والـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــرة والـ ـ ـش ـ ــرف ـ ــة املـ ـقـ ـفـ ـل ــة بـ ــزجـ ــاج
والومنيوم ،بالط رخام امام املمر املؤدي
الى الغرف الثالث وبــاط الغرف باركيه،
الحمامني واملطبخ بورسالن وسيراميك
واملجلى غرانيت وله خزائن خشبية ،في
اح ــدى غ ــرف ال ـنــوم خــزانــة حــائــط ،شرفة
املـطـبــخ الـحـقــت بــاملـطـبــخ وازيـ ــل الـحــائــط
الـ ـف ــاص ــل ب ـي ـن ـه ـمــا ،املـ ـنـ ـج ــور ال ـخ ــارج ــي
ال ــومـ ـنـ ـي ــوم عـ ـ ـ ــادي مـ ــع دف ـ ــاع ـ ــات ح ــدي ــد
امـ ــا االب ـ ـ ــواب الــرئ ـي ـس ـيــة خ ـشــب مــاسـيــف
موغونو.
 تاريخ قرار الحجز  2016/2/25وتاريختسجيله 2016/3/31
 اش ــارة تــأمــن درج ــة اول ــى لـصــالــح بنكبيبلوس ش.م.ل .بقيمة /60.000/د.أ.
 بدل تخمني القسم  15من العقار /1145ب ـل ــون ــة /124.600 /د.أ .وب ـ ـ ــدل طــرحــه
/74.760/د.أ.
يـجــري البيع بـيــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه

 2019/2/26الساعة  11.00قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي
منظم ألمــر حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ
كـســروان أو تقديم كفالة وافية من احد
امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة ويتحمل
رســوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه كـمــا عليه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
العائدة للقسم موضوع املزايدة.
رئيسة قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/190
موجه الــى املستدعى ضــده :كليم بولس
ج ــري ــج ،وهـ ــو م ــن ب ـل ــدة ك ـفــرع ـقــا ال ـك ــوره
ً
أصال ،ومجهول محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املـسـتــدعــي
وسام شبل ساسني بوكالة املحامي عبير
الشالوحي ،بدعوى ازالــة الشيوع املقامة
ع ـلــى ال ـع ـقــار رق ــم  2390مـنـطـقــة كـفــرعـقــا
العقارية ،وذلــك خالل مهلة عشرين يومًا
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ
مـقــام لــك يـقــع ضـمــن نـطــاق ه ــذه املحكمة
واب ــداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خــال مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكم لصقًا
عـلــى ب ــاب املـحـكـمــة صـحـيـحــا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/119
مـ ــوجـ ــه الـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ـ ـ ــده :تــوف ـيــق
منصور البطي ،وهــو مــن بـلــدة بقرقاشا
ً
أصال ،ومجهول محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املـسـتــدعــي
ان ــدره مسعود البطي املـعــروف باألنيش
بــوكــالــة املـحــامــي مــرســال م ـتــري ،بــدعــوى
ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع امل ـق ــام ــة ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقــم
 2090منطقة بـقــرقــاشــا ال ـع ـقــاريــة ،وذلــك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هــذا االع ــان وات ـخــاذ مـقــام لــك يقع ضمن
ن ـطــاق ه ــذه املـحـكـمــة وابـ ـ ــداء مــاحـظــاتــك
الخطية على الدعوى خالل مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر
ك ــل تـبـلـيــغ ل ــك لـصـقــا ع ـلــى ب ــاب املـحـكـمــة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/133
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ضــده ـمــا :مـيـشــال
وسعدالله الياس الحويك ،وهما من بلدة
ً
حـلـتــا ال ـب ـت ــرون أص ـ ــا ،وم ـج ـهــولــي محل
االقامة حاليًا.
تدعوكما هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املرفوع ضدكما من املستدعي
انطوان يوسف اندراوس بوكالة املحامي
سايد فياض ،بدعوى ازالة الشيوع املقامة
ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقـ ــم  989مـنـطـقــة صـ ــورات
العقارية ،وذلــك خالل مهلة عشرين يومًا
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ
مقامًا لكما يقع ضمن نطاق هذه املحكمة
وابداء مالحظاتكما الخطية على الدعوى
خــال مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكما لصقًا
عـلــى ب ــاب املـحـكـمــة صـحـيـحــا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي مريانا عناني
ّ
يبلغ الــى املنفذ عليها يوليا ايفانوفنا
اليكسيفا املجهولة املقام

ً
عمال بأحكام امل ــادة  409أ.م.م .تخطركم
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2018/1804انذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
خ ــال ــد م ـح ـمــد ع ـم ــرو ون ــات ـج ــا ع ــن طلب
تنفيذ الحكم الصادر عن رئيس محكمة
االسـتـئـنــاف فــي ب ـيــروت رق ــم 2018/999
تــاريــخ  2018/7/17وال ـقــاضــي بــاعـطــاء
ال ـص ـي ـغــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـل ـح ـكــم االج ـن ـبــي
الـ ـص ــادر ع ــن ال ـس ـل ـطــات ال ـفــدرال ـيــة قسم
الـقــاضــي الـفــدرالــي فــي املقسم القضائي
رقم  172ملدينة سان بطرسبورغ تاريخ
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وال ــذي قضى بــاعــان طــاقــه مــن السيدة
يوليا ايفانوفنا اليكسيفا.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن ــذار التنفيذي البالغة
خمسة أيــام الــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن
تعلن بلدية جديدة الجومة عن رغبتها
فــي اج ــراء م ـبــاراة لتعيني شــرطــي بلدي
ع ــدد ( )1مل ــلء وظـيـفــة ش ــاغ ــرة ف ــي مــاك
الـبـلــديــة ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى  -م ــن الفئة
ال ــراب ـع ــة الــرت ـبــة االول ـ ــى فـعـلــى الــراغ ـبــن
بــال ـتــرشــح او ل ــاط ــاع ع ـلــى املـسـتـنــدات
املـ ـطـ ـل ــوب ــة (ح ـ ـسـ ــب ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ــداخـ ـل ــي
للبلدية) ان يتقدموا بطلباتهم الــى دار
ً
ابتداء من
البلدية اثناء الــدوام الرسمي،
 2018/12/14وحتى  2019/1/14ضمنًا
بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 53
تاريخ .2018/12/13
الجديدة في 2018/12/14
رئيس بلدية جديدة الجومة
ايمن سمير عبدالله
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/94
طالب التنفيذ :رامي غالب غندور بوكالة
املحامي محمد قانصو
املـنـفــذ عـلـيـهــم :ورث ــة هـنــد عـبــد ال ــرؤوف
غندور ورفاقها
السند التنفيذي :الحكم الصادر بتاريخ
 2017/11/29ب ــال ــرق ــم  2017/114عــن
جانب محكمة بداية النبطية واملتضمن
اعـتـبــار الـعـقــار  444مــن منطقة النبطية
الفوقا العقارية غير قابل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبازالة الشيوع فيه بينهم
وطـ ــرحـ ــه ل ـل ـب ـيــع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي عـلــى
اســاس سعر الطرح وتــوزيــع الثمن وفق
مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/2/12 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/3/24 :
العقار املوصوف:
 2400سهمًا من العقار  444من منطقة
النبطية الفوقا العقارية عبارة عن قطعة
ارض م ـن ـب ـس ـطــة وغـ ـي ــر مـ ــزروعـ ــة وغ ـيــر
مبنية.
مساحته 2041 :م2
التخمني 312550 :د.أ.
الطرح :بعد التخفيض 211784 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/1/24الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
العقارات املوصوفة اعاله ،فعلى الراغب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها واال عــد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقارات املطروحة ودفع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2017/92 :
املنفذ :بنك سوسيته جنرال ش.م.ل.
املنفذ عليهما :عادل اسبر خليل وروبير
عادل خليل  -طرابلس.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت رق ــم  2015/1908تــاريــخ
 2017/12/11ت ـح ــوي ــل االحـ ـتـ ـي ــاط ال ــى
تنفيذي.
تاريخ الحجز.2017/6/29 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2017/7/20 :
املطروح للبيع العقار :رقم  /952/منطقة
شكا العقارية.
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل مستعملة على
اشجار زيتون وانشاء الكشف تبني انها
ارض بعل سليخ.
مساحته /1623/ :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال 951 – 950 :شــرقــا- 953 :
950 - 951
جنوبًا 953 - 946 :غربًا :أمالك عامة
الـتـخـمــن /570.000/ :د.أ .ب ــدل ال ـطــرح :
 /342.000/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم الـثــاثــاء
الواقع في  2019/1/22الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا امـ ـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فــي
محكمة البترون.
ش ــروط ال ـب ـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بالليرة اللبنانية امــا نقدًا فــي صندوق
الخزينة او تقديم شك أو كفالة مصرفيني
باسم رئيس دائرة تنفيذ البترون وعليه
اتـ ـخ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ض ـم ــن نـ ـط ــاق ه ــذه
الــدائــرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له.
وعليه ان يدفع رسم  %5دالله اضافة الى
رسوم النشر.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
اعالن بيع عقاري للمرة التاسعة
صادر عن رئيس تنفيذ الدامور القاضي
ستيفاني الراسي في املعاملة التنفيذية
رقم 2016/66
ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ :ش ــرك ــة ص ـفــا للهندسة
واملقاوالت ش .م.م وكيلها املحامي جالل
املير
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا :ج ـل ـن ــار ف ـض ــل عـسـيـلــي
وكيلها املحامي الياس الحلو.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
بعبدا بــرقــم  2016 / 1527وقيمة الدين
 $ 193.491دوالر أم ـيــركــي م ــع الـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ إبــاغ اإلن ــذار اإلجــرائــي من املنفذ
عليها :2016/7/28
تــاريــخ قــرار الحجز 2016/8/11 :تاريخ
تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــل الـ ـ ـي ـ ــوم ـ ــي فــي
2016/8/16
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار::
 2016/10/20تاريخ تسجيله في السجل
اليومي في .2017/1/25
بيان العقار املطروح للبيع :اسهم املنفذ
عليها والبالغة / 2400/سهمًا في العقار
رق ــم / 3486/ال ــدام ــور وه ــي ع ـب ــارة عن
قطعة ارض مبنية تحتوي على بناء من
الصخر واألع ـمــدة الصخرية هــو مؤلف
مــن أرب ــع طـبـقــات ثـكـنــة قــرمـيــد ومصعد
كهربائي ونظام للمراقبة ونظام للتدفئة
والتبريد ونظام للمياه الساخنة ونظام
إنـ ـ ـ ــذار ل ـل ـح ــري ــق وفـ ـي ــدي ــوف ــون وم ـج ـهــز
بـ ــاإلنـ ــارة وم ــواق ــف داخ ـل ـي ــة ل ـل ـس ـيــارات
وامل ـن ـجــور الــداخ ـلــي وال ـخــارجــي ال ـعــازل
ل ــأص ــوات وح ــدائ ــق مـنـسـقــة م ــن ك ــازون
وأرض ـ ـيـ ــات وأزهـ ـ ـ ــار وشـ ـت ــول مـخـتـلـفــة.
ي ـح ـتــوي ال ـب ـن ــاء ع ـلــى ال ـط ــاب ــق الـسـفـلــي
األول :مؤلف من مستودع أرضيته باركي
يـحـتــوي درج داخ ـلــي ي ــؤدي إل ــى الـجــزء
الثاني منه ومجهز بالتدفئة والتبريد
وسـ ـنـ ـت ــرال ل ـل ـه ــات ــف .ال ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـلــي:
مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن غ ــرفـ ـت ــن ن ـ ـ ــوم غـ ــرفـ ــة خ ــدم
وح ـم ــام وص ــال ــون وش ــرف ــات وحـمــامــات
وسـ ـنـ ـت ــرال ل ـل ـهــاتــف وت ــاب ـل ــو لـلـك ـهــربــاء
وم ـط ـلــي وف ـي ــدي ــوف ــون وحـ ـم ــام .الـطــابــق
األرضي :يحتوي على صالونات وطعام
وغ ــرف ــة ج ـلــوس كـبـيــرة وح ـم ــام ضـيــوف
وم ـط ـبــخ مـتـصــل م ــع م ــواق ــف ال ـس ـيــارات
وغرفة خادمة مع حمام وأوفيس ودرج

داخلي ومصعد .الطابق األول :يحتوي
عـلــى أرب ــع غ ــرف ن ــوم رئـيـسـيــة وجـلــوس
وشرفات وتراس ومطبخ وممرات .ثكنة
قــرم ـيــد م ــع ال ـ ــدرج امل ـ ــؤدي ل ـهــا م ــع كــافــة
التجهيزات الالزمة لها.
حــدود العقار رقم / 3486/الدامور غربًا
ً
العقار  / 3485/وشــرقــا العقار وشماال
أمالك عامة.
قيمة تخمني اسهم املنفذ عليها في العقار
رقم  /3486/والبالغة  /2400 /سهم $ /
 /2,443,400مليونني وأربعمائة وثالثة
وأربعون ألف وأربعمائة دوالر أميركي.
ق ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح امل ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ــن قـ ـب ــل
رئ ـ ـيـ ــس دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ــور ب ـعــد
التخفيض /$631,084.77د.أ .ستمائة
وواح ــدوث ــاث ــون ال ــف وارب ـع ــة وثـمــانــون
دوالر اميركي وسبعة وسبعون باملائة
من الدوالر فقط.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان إج ــرائـ ـه ــا :يــوم
األربعاء الواقع في  2019/1/16الساعة
 11قبل الظهر أمــام رئيس دائــرة تنفيذ
ال ــدام ــور ف ــي مــركــز املـحـكـمــة ك ــي تـطــرح
هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني 2400/
 /سهمًا خاصة املنفذ عليها في العقار
رقم  3486الدامور املوصوفني أعاله .على
ال ــراغ ــب فــي االش ـت ــراك بــاملــزايــدة تنفيذ
أحكام املواد  973و 978و 983من قانون
أصول املحاكمات املدنية أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ الدامور قبل املباشرة
باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو أحد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الطرح أو يقدم كفالة مصرفية تتضمن
هذا املبلغ وعليه اتخاذ مقام مختار له
في نطاق الدائرة إن لم يكن له مقام فيه
أو لم يسبق له أن عني مقامًا مختارًا فيه
وإال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعـلـيــه أي ـضــا ف ــي خ ــال ثــاثــة أيـ ــام من
تــاريــخ صــدور قــرار اإلحــالــة إي ــداع كامل
الثمن باسم رئيس دائرة تنفيذ الدامور
في صندوق الخزينة أو أحــد املصارف
امل ـق ـبــولــة ت ـحــت طــائ ـلــة إعـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بزيادة العشر وإال فعلى عهدته يضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فـيــه رس ــم ال ــدالل ــة  % 5م ــن دون حــاجــة
إلن ــذار أو طلب وذلــك فــي خــال عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار اإلحالة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ الدامور
يمامة حجار
إعالن قضائي
صادر عن محكمة النبطية املدنية عقاري
غرفة الرئيس احمد مزهر
ي ــدع ــو ق ـلــم هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة امل ــدع ــى عليه
ب ـ ـهـ ــاء حـ ـس ــن الـ ـ ــزيـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ـهـ ــول م ـحــل
االقــامــة الـحـضــور الـيـهــا الس ـتــام اوراق
الــدعــوى رق ــم  2018/526مــن املستدعي
ن ــاص ــر ح ـس ــن ب ـه ـجــة ب ــوك ــال ــة امل ـحــامــي
احـمــد معتوق بــوجــه املــدعــى عليه بهاء
حـســن الــزيــن بـمــوضــوع تــرقــن وشطب
اشارة دعوى وعليك اتخاذ محل االقامة
ً
ضمن نـطــاق املحكمة مــا لــم تكن ممثال
بـمـحــام يـعــد مكتبه مـقــامــا مـخـتــارًا واال
ج ــاز اب ــاغ ــك االوراق وم ــوع ــد الـجـلـســة
بــواس ـطــة رئ ـيــس ال ـق ـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحة االعــانــات ضمن املهلة القانونية
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ دير القمر
الرئيس كريستيان سالمة
رقم املعاملة2016/56 :
طالب التنفيذ :روي ريمون حداد
املنفذ عليه :صالح سجيع الربيسي
املـ ــوضـ ــوع :تـنـفـيــذ سـ ـن ــدات ديـ ــن بقيمة
 /145.400/د.أ .عدا الرسوم واملصاريف
والفائدة القانونية.
تاريخ تبليغ االنذار2016/12/19 :
تاريخ محضر الوصف2018/1/15 :
تاريخ تسجيله2018/2/7 :
العقارات املطروحة للبيع:
العقار رقم  /270/ديركوشة وهو عبارة
ع ــن ارض تـشـمــل ع ـلــى اشـ ـج ــار زي ـتــون
وليمون وبعض االشجار املثمرة وفيه
بناء من اربع طوابق وكل طابق يحتوي
عـلــى ص ــال ــون وغ ــرف ــة ج ـلــوس وممشى
وغرفتني يتصل بالطريق العام املؤدي

الى البلدة.
خ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  /270/دي ــرك ــوش ــة
بمبلغ /708.300/د.أ .بــدل الطرح املقرر
 /382.482/د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان اج ـ ــراء املـ ــزايـ ــدة :تـجــري
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ن ـ ـهـ ــار االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 2019/1/16الساعة الــواحــدة والنصف
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ دير القمر.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مـ ــواز ل ـبــدل ال ـط ــرح امل ـق ــرر ف ــي صـنــدوق
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة او م ـ ـصـ ــرف مـ ـقـ ـب ــول ب ــاس ــم
رئيس دائــرة تنفيذ دير القمر او تقديم
كفالة مصرفية باملبلغ املــذكــور وعليه
اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة
باالضافة الى رسم الداللة .%5
مأمور التنفيذ
جريس ابو رجيلي
اعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب ابــراه ـيــم نـعـمــه ال ـلــه ح ــداد ملــورثــه
نعمه الله خليل حــداد شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  519عزة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب عـمــاد عـلــي سنقنقي ملــوكـلــه علي
حسني دهيني سندي تمليك بدل ضائع
للقسمني  4و 5من العقار  3309جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن مـحـمــود ب ــداح ش ـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  1601بيت ليف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ع ـل ــي ت ــوف ـي ــق ف ـ ـ ــواز ب ــوك ــال ــه عــن
وسيم علي فواز بوكالته عن علي حسن
ح ــراج ـل ــي ملــوك ـل ـتــه ف ــاي ــزه ع ـبــد ال ـكــريــم
حراجلي شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 1532تبنني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب املـ ـح ــام ــي زي ـ ـ ــاد ادم ـ ـ ـ ــون ف ــره ــود
وك ـيــل مـ ــارون جــرجــي ان ـط ــون بــوكــالـتــه
ع ــن ج ــرج ــي ديـ ــب انـ ـط ــون س ـنــد ملكية
بدل ضائع عن حصته في العقار 1424
عاريا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
اعالن
ط ـلــب وك ـي ــل ال ـج ـهــة املـسـتــدعـيــة الـسـيــد
يــوســف ب ــو زي ــد اث ـب ــات ب ـيــانــات للسيد
جــوزيــف طانيوس بــو زيــد وت ــراز عبده
ص ـف ـيــر وهـ ـي ــام ط ــان ـي ــوس ب ــو زيـ ــد فــي
ال ـع ـق ــاري ــن  685و  1075مـنـطـقــة مليخ
العقارية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـ ـل ــب ص ـب ـح ــي خـ ــالـ ــد الـ ـخ ــال ــد ملــوك ـلــه
كريكور قره بت ابراهيميان سند تمليك
بدل عن ضائع للقسم  12من العقار 649
منطقة الرميل.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

