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◄ إعالنات رسمية ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2015/1760
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـجــر ش.م.ل.
وكيله املحامي جورج بو زامل
املنفذ عليهم:
 - 1ش ــرك ــة ال ـف ــراب ــي ل ــادوي ــة الـطـبـيــة
ش.م.م - .ال ـح ــدث  -ح ــي االم ـي ــرك ــان -
خلف محالت االفندي بناية غاردينيا
الطابق االول.
 - 2عادل عارف عمشه وفاطمة محمد
جبق  -بشامون  -حي املــدارس جانب
مدرسة ايليت بناية الرابية الخضراء
 الطابق الثاني.السند التنفيذي :عقد وكشف حساب
ً
م ــع ش ـه ــادة ت ــأم ــن ع ـق ــاري تـحـصـيــا
ملبلغ  /106231/دوالر اميركي ومبلغ
 /60437/لـيــرة لبنانية ع ــدا الـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2015/11/18 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ل ــدى ام ــان ــة الـسـجــل
العقاري2015/11/19 :
الـعـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل القسم
 8ب ـل ــوك  Aم ــن ال ـع ـقــار  4068ال ـحــدث
ال ـعــائــدة ملكيته للمنفذ عـلـيــه عــادل
عـ ـ ـ ــارف ع ـم ـش ــه مـ ـح ــل طـ ــابـ ــق ارض ـ ــي
ض ـم ـن ــه حـ ـم ــام ي ـت ـب ــع لـ ــه م ـت ـخ ــت فــي
املـيــزانــن ضمنه حـمــامــن ومـطـبــخ له
موقف سيارة رقم  8بلوك  Aمساحته
 263م.م .تقريبًا .حق مختلف .خاضع
لنظام ادارة العقار وتعديله .يشترك
بملكية القسمني رقــم  1و A 3وكــل ما
ورد عليهما.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/460250/ :دوالر
أميركي.
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض:
 /202995.70/دوالر اميركي.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان املـ ــزايـ ــدة :وقـ ــد تـحــدد
مـ ـ ــوعـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــدة ن ـ ـ ـهـ ـ ــار االربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء
 2019/1/16الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ـ ــروط امل ـ ــزاي ـ ــدة :ف ـع ـلــى الـ ــراغـ ــب فــي
الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ايداع
مبلغ مــواز لثمن الـطــرح فــي صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة او مـ ـص ــرف م ـق ـب ــول بــاســم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـعـبــدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة كما
عـلـيــه وب ـخــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
قرار االحالة ايــداع الثمن تحت طائلة
اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة ال ـع ـشــر على
مسؤوليته كما عليه وبخالل عشرين
يومًا تلي االحالة دفــع الثمن ورســوم
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم انطوان الحلو
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم املعاملة2017/1544 :
املنفذ :خاجيك نيكولي طوركوميان
وكـيـلـتــه االسـ ـت ــاذة زي ـنــة نـ ــون ،املـنـفــذ
عليه :جوزف أبو حيدر علما
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :حـ ـك ــم م ـح ـك ـمــة
االس ـت ـئ ـنــاف املــدن ـيــة رق ــم 2014/441
ت ــاري ــخ  2014/6/26املـتـضـمــن مبلغ
/49500/د.أ .ع ــدا ال ــرس ــوم وال ـفــوائــد
والنفقات.
تاريخ محضر الوصف،2017/11/6 :
تاريخ تسجيله.2018/1/29 :
املـطــروح للبيع 800 :سهم مــن املقسم
 1الـ ـعـ ـق ــار  /780ع ـل ـمــا وه ـ ــو فـسـحــة
سماوية ومطبخ ودرج حجري وهو
ق ــدي ــم ال ـع ـه ــد م ـس ــاح ـت ــه  13م 2ب ــدل
طرحه /650د.أ.
 800سهم من املقسم  - 2العقار /780 /
عـلـمــا ي ـح ـتــوي ع ـلــى غــرف ـتــن للسكن
وش ــرف ــة مـســاحـتــه  95م 2ب ــدل طــرحــه
 4949د.أ.
 800س ـهــم م ــن امل ـق ـســم  - 3ال ـع ـق ــار /
 780علما يحتوي على غــرفــة واحــدة
لها نوافذ حديد مساحته  95م 2بدل
طرحه  4749د.أ.
 800سهم من املقسم  - 4العقار780 /
عـلـمــا  -وه ــو فـسـحــة س ـمــاويــة ودرج
مساحته  9م 2بدل طرحه  300د.أ.

 800س ـه ــم م ــن امل ـق ـس ــم  - 5ال ـع ـق ــار/
 780علما  -يـتــألــف مــن غــرفــة للسكن
مساحته 6م 2بدل طرحه  225د.أ.
 800سهم من املقسم  - 6العقار780 /
علما -يتألف من سطح مساحته  5م2
بدل طرحه  468د.أ.
 800سهم من املقسم  - 7العقار 780 /
علما -يـتــألــف مــن سطح مساحته 95
م 2بدل طرحه /2376/د.أ.
 1200سهم من العقار  610علما وهو
قـطـعــة ارض م ــزروع ــة زي ـتــون ويمكن
الوصول اليها عبر طريق ترابية وهو
محاز لهذه الطريق مساحته  1571م2
بدل طرحه /70695د.أ.
 1200سهم  -العقار  351علما قطعة
ارض م ـ ــزروع ـ ــة زي ـ ـتـ ــون بـ ـعـ ـي ــدة عــن
الـ ـط ــري ــق ال ـ ـعـ ــام حـ ــوالـ ــي  50م لـيــس
لـهــا طــريــق وتـقــع خـلــف جــامــع البلدة
م ـ ـسـ ــاح ـ ـتـ ــه  1300م 2ب ـ ـ ـ ــدل ط ــرح ــه
/39000د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :االربـ ـع ــاء
 2019/1/23الساعة  2:00امام رئيس
دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا لـلــراغــب بالشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة دفـ ــع بــدل
الطرح بموجب شك مصرفي مسحوب
على مصرف لبنان المر رئيس دائرة
تنفيذ زغرتا واالطالع على الصحيفة
ال ـع ـي ـن ـي ــة ل ـ ـل ـ ـع ـ ـقـ ــارات ودف ـ ـ ـ ــع رس ـ ــوم
التسجيل والداللة البالغة .%5
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1173
امل ـن ـف ــذ :ج ــرج ــس س ـل ـي ـمــان ع ـ ــون ،حل
محله بالتنفيذ املشترك بالحجز ايلي
انطوان رفول ،وكيله املحامي جوزيف
ع ـب ــدو ،امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :يــوســف طـنــوس
ميالن من بحويتا مقيم في شكا حي
البالط – بناية وسام املسيح ط.1
السند التنفيذي :استنابة مــن دائــرة
تـنـفـيــذ املـ ــن رقـ ــم  2009/479تــاريــخ
 2011/3/14وامل ـت ـض ـم ـن ــة م ـتــاب ـعــة
التنفيذ على العقار  133صخرة.
تاريخ محضر الوصف،2011/12/8 :
تاريخ تسجيله.2012/2/28 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار 133
صـ ـخ ــرة وه ـ ــو ق ـط ـعــة ارض م ـش ـجــرة
زيـ ـ ـت ـ ــون ،قـ ـس ــم م ـن ـه ــا ح ــدي ــث ال ـع ـهــد
والقسم االخر قديم العهد وتصل اليه
عبر طريق ترابية متفرعة عن طريق
مزفت بعرض  4م ومساحته 42521م.2
ً
حـ ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار :شـ ـم ــاال ال ـع ـق ــار 134
وطريق عام يشكل حدود منطقة دير
ن ـبــوح ال ـع ـقــاريــة ،جـنــوبــا طــريــق ع ــام،
شرقًا العقار  134وطــريــق عــام يشكل
ح ـ ــدود مـنـطـقــة ديـ ــر ن ـب ــوح ال ـع ـقــاريــة
غربًا العقارات  132و 299و.300
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة وم ـك ــان ـه ــا :االربـ ـع ــاء
فــي  2019/2/27الـســاعــة  14:30بعد
الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
بمحكمة زغرتا ،التخمني1169327.5 :
د.أ.
بدل الطرح املخفض 254424 :د.أ.
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء وق ـ ـبـ ــل املـ ـب ــاش ــرة
بــاملــزايــدة دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بصندوق
م ــال زغــرتــا او بـمــوجــب شــك مصرفي
م ـس ـحــوب المـ ــر رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
زغــرتــا واتـخــاذ مقامًا لــه ضمن نطاق
ال ـ ــدائ ـ ــرة او ت ــوك ـي ــل م ـح ــام ــي وع ـل ـيــه
االطالع على قيود الصحيفة العينية
للعقار موضوع املزايدة وعليه زيادة
ع ـ ــن الـ ـثـ ـم ــن دف ـ ـ ــع رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
والداللة . %5
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن
عن تلزيم تنظيف املقر العائد لوزارة
البيئة والدائرة االقليمية في محافظة
البقاع للعام 2019
بطريقة استدراج عروض
ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة م ــن يــوم
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه  8مــن شـهــر ك2
مــن الـعــام  ،2019تـجــري وزارة البيئة

فــي مـقــرهــا الـكــائــن فــي وس ــط بـيــروت
 مباني اللعازارية  -الطابق السابعدائ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون الــوظ ـي ـف ـيــة وامل ــال ـي ــة
وال ـ ـلـ ــوازم ،اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لتلزيم
تنظيف املقر العائد لها للعام 2019
ف ــي ال ـط ــاب ـق ــن ال ـس ــاب ــع والـ ـث ــام ــن مــن
الـ ـعـ ـن ــوان امل ـ ــذك ـ ــور اعـ ـ ـ ــاه ،وال ـ ــدائ ـ ــرة
االقليمية في محافظة البقاع.
ال ـت ــأم ــن امل ــؤق ــت/2.000.000/ :ل.ل.
(فقط مليوني ليرة لبنانية).
ت ـقــدم ال ـع ــروض وف ــق ن ـصــوص دفـتــر
الشروط الخاص الــذي يمكن االطــاع
عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة الـ ــديـ ــوان  -دائ ــرة
ال ـش ــؤون االداريـ ـ ــة وال ـتــوث ـيــق  -الـقـلــم
الـ ـع ــام غ ــرف ــة ( )35 - 7ف ــي امل ــدي ــري ــة
العامة للبيئة.
ي ـجــب ان ت ـصــل الـ ـع ــروض الـ ــى الـقـلــم
العام في مصلحة الديوان قبل الساعة
الثانية عشرة من يــوم االثنني الواقع
فيه  7من شهر ك.2019 2
م ــاح ـظ ــة :اذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور اعاله يوم عطلة رسمية يعتبر
يــوم العمل الــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
طارق الخطيب
وزير البيئة
التكليف 2647
إعالن
ت ـجــري الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة مناقصة
عامة لتلزيم اعمال التنظيفات لصالح
كلية الفنون الجميلة والعمارة الفرع
الـ ـث ــان ــي عـ ـل ــى اسـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر ي ـق ــدم ــه
العارض ،في االدارة املركزية للجامعة
اللبنانية املبنى الــزجــاجــي  -املتحف
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ب ـت ــاري ــخ 2019/1/22
الساعة 16.00
تقدم العروض لالشتراك في املناقصة
العامة وفق دفتر الشروط الذي يمكن
الـحـصــول عليه لــدى امــن ســر الكلية
الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــارة ال ـف ــرع
الثاني.
تقدم طلبات االشتراك الى قلم الدائرة
االداري ــة املشتركة في االدارة املركزية
قبل الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا من
اخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
الجراء املناقصة.
بيروت في  19كانون االول 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 2631
اعالن
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2018/12/12ص ـ ـ ــدر عــن
م ـح ـك ـم ــة ت ـن ـف ـي ــذ ع ـ ـقـ ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
واالليات في بيروت برئاسة القاضي
جــويــل عيسى الـخــوري بــابــاغ املنفذ
عليه محمد عــدنــان املـصــري بالطرق
ً
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة عـ ـم ــا ب ــاحـ ـك ــام امل ـ ــادة
 409أ.م.م .االن ـ ـ ــذار االجـ ــرائـ ــي وطـلــب
الـتـنـفـيــذ وم ــرب ــوط ــاتــه وق ـ ــرار الـحـجــز
عـلــى الـسـيــارة رق ــم /587308/ج نــوع
هـ ـ ـي ـ ــون ـ ــداي ص ـ ـ ـ ــادر ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة رق ــم
 2017/1374امل ـقــدمــة م ــن ب ـنــك لـبـنــان
واملهجر ش.م.ل .بوكالة املحامي زياد
س .شبلي وعليه تدعوكم هذه الدائرة
الحضور شخصيًا أو بواسطة وكيل
قــانــونــي لتبلغ االوراق امل ـشــار اليها
خالل ثالثة اسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صــادر عن امانة السجل التجاري في
جبل لبنان
بـتــاريــخ  2018/12/19وب ـنــاء للطلب
تـ ـق ــرر ش ـط ــب ق ـي ــد ش ــرك ــة ت ـش ــاوم ــن
ش.م.م .من السجل التجاري والكائنة
ف ــي ال ـب ــوش ــري ــة وامل ـس ـج ـلــة ب ــرق ــم عــام
 2031835بـعـبــدا الصـحــابـهــا ال ـســادة
ف ــادي طــانــوس عـيــد ول ــوال طــانـيــوس
عيد ومارك رودولف بول نزارت .فعلى
ك ــل ذي مـصـلـحــة ان ي ـق ــدم اع ـتــراضــه
ومالحظاته خالل مهلة عشرة ايام من
تاريخ اخر نشر.

أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صــادر عن امانة السجل التجاري في
جبل لبنان
بـتــاريــخ  2018/12/19وب ـنــاء للطلب
تـقــرر شـطــب قـيــد شــركــة انترسكشنز
ش.م.م .من السجل التجاري والكائنة
فــي ســاحــل علما واملسجلة بــرقــم عام
 33851ب ـع ـب ــدا الص ـح ــاب ـه ــا الـ ـس ــادة
نـجـيــب نـبـيــه زوي ــن وان ـط ــوان جــوزف
بـ ــرهـ ــوش وفـ ـ ـ ــادي ج ـ ـ ــوزف ب ــره ــوش.
فـ ـعـ ـل ــى كـ ـ ــل ذي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ان يـ ـق ــدم
اعـ ـت ــراض ــه وم ــاح ـظ ــات ــه خـ ــال مـهـلــة
عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

إعالن
ألمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب عــاطــف حليم ذب ـيــان اح ــد ورثــة
حليم سلمان ذبيان سندي ملكية بدل
ضائع للعقارين  2348و 2578مزرعة
الشوف.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن
شطب مؤسسة تجارية
صــادر عن امانة السجل التجاري في
جبل لبنان
بـتــاريــخ  2018/12/17وب ـنــاء للطلب
تـ ـق ــرر ش ـط ــب ق ـي ــد م ــؤس ـس ــة ك ـب ــري ــال
مـعـلــوف الـتـجــاريــة الـكــائـنــة فــي ضهر
الصوان واملسجلة برقم خاص 10954
ب ـع ـب ــدا الص ـح ــاب ـه ــا ال ـ ـسـ ــادة ك ـبــريــال
ودي ــع مـعـلــوف وإزابـ ـي ــل م ــاري ش ــارل
كــري ـمــونــا .فـعـلــى ك ــل ذي مـصـلـحــة ان
يـ ـق ــدم اعـ ـت ــراض ــه وم ــاح ـظ ــات ــه خ ــال
مهلة عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن
ألم ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طلب صــاح احمد رعــد ملــورث موكله
ديب سعيد مشيك سندات تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار 1384 – 1365
–  1386بوداي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألم ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
ً
طلب احمد علي موسى بصفته وكيال
سند تمليك بدل ضائع بحصة البائع
هزاع ابراهيم شكر بالعقار  576النبي
شيت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألم ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
طلب طـنــوس يــوســف الـفـخــري ملوكله
جوزف سمعان العاقوري سند تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقار  701دير
االحمر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألم ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
ط ـل ـبــت س ـن ـيــه ع ـب ــاس ش ـك ــر لـنـفـسـهــا
س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع بـحـصـتـهــا
بالعقار  3192النبي شيت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
ألم ـ ــان ـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـبـعـلـبــك
الهرمل
ط ـلــب ع ـبــدال ـلــه ع ـلــي اب ــراه ـي ــم ال ـحــاج
لـ ـنـ ـفـ ـس ــه س ـ ـنـ ــد تـ ـمـ ـلـ ـي ــك بـ ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
بحصته بالعقار  3128شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا

إعالن
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
باملعاملة التنفيذية رقــم 2016/136
غرفة الرئيس راني صادق لبيع اسهم
املنفذ عليها في القسم رقــم 440 /39
عبرا باملزاد العلني.
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ :ب ـ ـنـ ــك االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي
لــاسـتـثـمــار ش.م.ل .وك ـي ـلــه املـحــامــي
خالد لطفي
املنفذ عليها :جيهان عدنان املجذوب
الصباغ
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـ ـقـ ــرار الـ ـص ــادر
ع ــن ال ـل ـج ـنــة ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـن ــاظ ــرة في
الخالفات الناشئة عن تطبيق قوانني
اإلسكان.
تاريخ تبلغ االنذار2016/6/16 :
تاريخ قرار الحجز 2016/8/2 :تاريخ
تسجيله 2016/8/10
تاريخ محضر الوصف2016/12/16 :
تاريخ تسجيله 2017/1/28
محتويات القسم رقم  /440 / 39عبرا
هو عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من
مـمــر وحـمــامــان ومـطـبــخ وث ــاث غــرف
وثالث شرفات.
مساحته/ 135 :م2
بدل التخمني /2400 :سهمًا101.250 :
د.أ.
ب ــدل ال ـطــرح املـخـفــض /2400 :سهمًا:
 57.712.5د.أ.
حدود العقار رقم /440عبرا:
ً
شماال :العقار رقم  502جنوبًا :العقار
441
شرقًا :امالك عامة غربًا :امالك عامة
تــاريــخ ومـكــان البيع :لقد تحدد نهار
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ــواقـ ــع فـ ــي 2019/1/17
الساعة العاشرة صباحًا موعدًا للبيع
بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي أمـ ـ ــام رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
التنفيذ في صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء
ان يــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
ف ــي ص ـي ــدا ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة
فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او فـ ــي أح ــد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة مبلغًا
موازيًا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه ان
يـتـخــذ مـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه
واال اعتبر قلم الــدائــرة مقامًا مختارًا
لــه وعـلــى املـشـتــري اي ــداع كــامــل الثمن
ورسم الداللة خالل مهلة ثالثة أيام من
تاريخ صــدور قــرار االحــالــة واال تعاد
املزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني كامل  /2400/سهم في العقار
رق ــم /446كـ ـف ــرح ــون ــة ،ل ـع ــدم قــابـلـيـتــه
للقسمة بني الشركاء وذلك باالستنابة
القضائية رقم .2018/6
طالب التنفيذ :ايلي حكمت الحداد
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم - :امل ـ ــازا ي ـع ـقــوب غـنــام
الحداد
 وديعة يعقوب غنام الحداد اميل الياس رزق اللهالـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة قضائية
ص ــادرة عــن دائ ــرة تنفيذ صـيــدا برقم
 2017/528تاريخ 2018/2/2
تاريخ التنفيذ2017/7/13 :

تاريخ تبلغ االنذار2017/11/21 :
تاريخ قرار الحجز2018/1/11 :
تاريخ تسجيله2018/1/29 :
تاريخ محضر الوصف2018/2/16 :
تاريخ تسجيله2018/4/13 :
العقار رقم /446كفرحونة:
محتوياته :ارض بعل مغروسة تفاح
وع ـ ــري ـ ــش ض ـم ـن ـه ــا ب ـ ـنـ ــاء م ـ ــن ح ـجــر
مسقوف باطون مؤلف من اربعة غرف
للسكن ودار ومطبخ وحمام ومنافع
وتـتـخـيــة ي ـقــع ف ــي وس ــط ال ـب ـلــدة غير
صالح للسكن.
مساحته 340 :م.م.
حــدوده :غربًا طريق – شرقًا طريق –
ً
شماال طريق – جنوبًا طريق زفت.
بدل تخمينه 38600 :د.أ.
بدل طرحه 38600 :د.أ.
تعقد جلسة املــزايــدة العلنية في مقر
مـحـكـمــة جــزيــن عـنــد ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة من ظهر يوم الثالثاء الواقع في
.2019/1/29
عـلــى ك ــل راغ ــب ب ــاالش ـت ــراك بــاملــزايــدة
أن يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
جزين ،قبل املباشرة بها لدى صندوق
الـخــزيـنــة أو اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة،
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو يـقــدم
ك ـف ــال ــة م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هـ ــذا املـبـلــغ
وأن ي ـع ــن م ـق ــام ــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه ضـمــن
نطاق دائ ــرة تنفيذ جزين واال اعتبر
قلمها مقامًا لــه .وعلى املشتري الذي
تــرســي عـلـيــه امل ــزاي ــدة أن ي ـقــوم بــدفــع
ً
ال ـث ـمــن ك ــام ــا خـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
قرار االحالة ورسم داللة قدره خمسة
باملئة تحت طائلة اع ــادة البيع على
عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس
ّ
ي ـب ــل ــغ الـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :مل ـي ــاء اح ـمــد
ناصر
ً
ع ـ ـمـ ــا بـ ــأح ـ ـكـ ــام املـ ـ ـ ـ ــادة  409أص ـ ــول
مـ ـح ــاكـ ـم ــات م ــدنـ ـي ــة ت ـع ـل ـم ـك ــم دائـ ـ ــرة
تنفيذ بيروت بــأن لديها في املعاملة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم  2018/1122ان ـ ــذارًا
ت ـن ـف ـي ــذي ــا م ــوج ـه ــا ال ـي ـك ــم مـ ــن طــالــب
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ اس ـ ـم ـ ـهـ ــان ال ـ ـح ـ ــاج ح ـس ــن،
وناتجًا عن طلب تنفيذ الحكم الصادر
الشرعية الجعفرية فــي بـيــروت ،قــرار
رق ــم  /44تــاريــخ  ،2018/5/14وعليه
تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور اليها

شخصيًا أو بــواسـطــة وكـيــل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي واالوراق
امل ــرف ـق ــة بـ ــه ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـت ـب ـل ـيــغ يـتــم
قانونًا بانقضاء مهلة عشرين يومًا
على نشر هــذا االع ــان ،وعلى تعليق
نسخة عنه وعــن االن ــذار املــذكــور على
ل ــوح ــة االعـ ــانـ ــات لـ ــدى دائـ ـ ــرة تنفيذ
بـ ـي ــروت ،ويـ ـص ــار ب ـعــد ان ـق ـض ــاء هــذه
املهلة ومهلة االنذار التنفيذي البالغة
خ ـم ـســة أي ـ ـ ــام ،ال ـ ــى م ـتــاب ـعــة الـتـنـفـيــذ
ً
بحقكم اصوال حتى الدرجة االخيرة.
في 2018/12/21
مأمور تنفيذ بيروت
حسني عاكوم
إعالن قضائي
يدعو قلم محكمة االستئناف املدنية
فــي الـنـبـطـيــة املـسـتــأنــف عـلـيـهــم ورثــة
املــرحــوم وديــع ابــو متى وهــم :زوجته
مــريــم طــان ـيــوس سـلـيــم واوالده دنـيــا
وجـ ــرجـ ــي وشـ ــاهـ ــن وديـ ـ ــع اب ـ ــو مـتــى
الحضور اليه الستالم اوراق الدعوى
االسـتـئـنــافـيــة رق ــم  2018/472املقامة
من القاضي ريــاض ابو غيدا بواليته
ال ـج ـب ــري ــة ع ـل ــى ابـ ـن ــه الـ ـق ــاص ــر م ـكــرم
ب ـمــوضــوع ازال ـ ــة ش ـي ــوع ،وعـلـيـهــم ان
يـ ـتـ ـخ ــذوا م ـح ــل اقـ ــامـ ــة ض ـم ــن ن ـطــاق
املحكمة ما لم يكونوا ممثلني بمحام
ي ـعــد مـكـتـبــه م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ـهــم واال
جاز ابالغهم االوراق بواسطة رئيس
القلم والتعليق على لوحة االعالنات
وذلك بخالل عشرين يومًا تلي النشر.
رئيس القلم
علي ابراهيم
اعالن
صادر عن محكمة زغرتا املدنية
رقم امللف2018/604 :
الـ ـ ـ ــى املـ ـ ــدعـ ـ ــى عـ ـلـ ـيـ ـه ــا :ان ـ ـي ـ ـسـ ــة فـ ــرح
االميوني قره باش – مجهولة االقامة
تدعوك هذه املحكمة للحضور بالذات
او بالواسطة القانونية لتبلغ الحكم
الصادر بحقك برقم قرار  /71/تاريخ
 2018/10/31بــالــدعــوى امل ـقــدمــة من
ب ــرب ــر الـ ـي ــاس الـ ـج ــوخ ــدار ب ـمــوضــوع
حــق م ــرور عـلــى الـعـقــار فــي 289 ،288
كـفــرحــاتــا وذل ــك خــال مهلة شـهــر من
تاريخ هذا النشر.
رئيس القلم
جبور نمنوم
من امانة السجل العقاري في صور
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ف ـي ــاض

ملــوكـلـتــه لـطـفـيــه نـعـيــم عـبــد عـلــي عبد
ع ـلــي الـ ـ ــوارد اس ـم ـهــا ع ـلــى الصحيفة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ل ـط ـف ـي ــه ن ـع ـي ــم عـ ـب ــد عـلــي
سـنــدات تمليك بــدل ضــائــع للعقارات
 583و 823و 546عـيـتـيــت وملــورث ـهــا
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم م ـح ـم ــد ال ـس ــاح ـل ــي س ـن ــدي
تمليك بدل ضائع للعقارين  184برج
رحال و 1050العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور
طلبت نجات عبد النعيم ملورثها عبد
قاسم النعيم سند تمليك بدل ضائع
للعقار  420بافليه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور
طـلــب عـلــي ص ــاح ش ــور سـنــد تمليك
بدل ضائع للعقار  45طورا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
اعالن
من امانة السجل العقاري في صور
طلب املحامي توفيق عسيران ملوكله
امني امني منصور سندي تمليك بدل
ضائع للعقارين  1030و  818بازورية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان عــن رغـبـتـهــا في
إجراء استدراج عروض الجراء مزايدة
لبيع م ــواد غـيــر صــالـحــة لالستعمال
في مديرية التوزيع في املناطق.
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 الــديــوان 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

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل  -دائرة خدمات املكلفني الواردة
أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة
املالية:
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
شركة الرمح وشريكه

1950336

RR192505552LB

شركة  WOODللتجارة واالستيراد والتصدير سويدان اكرم ناصر الدين وشركاه

2673601

RR192505566LB

علمًا إن آخــر موعد لتقديم العروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2019/2/1
عـنــد نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في 2018/12/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2648
إعالن قضائي
ت ــدع ــو م ـح ـك ـم ــة الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
الـثــانـيــة فــي الـبـقــاع – زح ـلــة ،برئاسة
ال ـق ــاض ـي ــة ن ـ ـ ــوال ص ـل ـي ـبــا امل ـس ـتــدعــى
ضدهم :خيره واحمد وهدية وبدرية
محي الدين طعمة املقيمني سابقًا في
البيرة – قضاء راشيا واملجهولي محل
اإلقــامــة حاليًا للحضور شخصيًا او
بواسطة مــن ينوب عنهم قانونًا الى
قـلــم املـحـكـمــة فــي زح ـلــة ،لتبلغ اوراق
الدعوى املقدمة من املستدعي حسني
ع ـم ــر حـ ـم ــزة ب ــوك ــال ــة املـ ـح ــام ــي اي ـلــي
ن ـكــد الـ ـخ ــوري املـسـجـلــة بــرقــم اس ــاس
 2018/562تاريخ الورود 2018/2/18
والذي يطلب بموجبها:
اب ـ ـ ــاغ امـ ــانـ ــة الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري فــي
البقاع لوضع اشــارة االستدعاء على
الصحيفة العينية للعقار رقم /1058/
من منطقة راشيا ضهر االحمر.
وقسمة العقار عينًا فيما بني الشركاء
ً
اذا ك ــان ق ــاب ــا لـلـقـسـمــة واال قسمته
جبرًا عــن طريق بيعه بــاملــزاد العلني
بعد تعيني خبير للكشف على العقار
وتحديد قيمة حصة كل شريك.
وت ــدري ــك امل ـس ـتــدعــى ضــدهــم الــرســوم
واملصاريف واألتعاب وكافة اللواحق.
للمستدعى ضــدهــم املــذكــوريــن مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ آخـ ــر نـشــر
التخاذهم محل اقامة معروف ضمن
اطـ ـ ــار امل ـح ـك ـمــة واال ي ـص ــار ابــاغ ـهــم
جـمـيــع االوراق وال ـ ـقـ ــرارات بــواسـطــة
رئيس القلم باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ب ـش ــارة م ـطــانــوس ن ـصــر مل ــورث
مــوك ـلــه ورث ـ ــة ج ــرج ــس م ــوس ــى داود
عـ ـ ــردو ن ـص ــر الـ ـل ــه وامل ـ ـعـ ــروف ب ــورث ــة
ج ـ ــرج ـ ــس داود ع ـ ـ ـ ـ ــردو ن ـ ـصـ ــر الـ ـل ــه
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف اي ـ ـضـ ــا ب ـ ــورث ـ ــة ج ــرج ــس
موسى داود نصر الله سندات تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقارات،2343 :
،1270 ،2930 ،1031 ،2535 ،1611
،3340 ،1134 ،3347 ،1549 ،695 ،2499
،606 ،1025 ،1120 ،2931 ،2546 ،2550
،2921 ،1501 ،1486 ،1617 ،1569 ،612
 1450 ،2394راس بـعـلـبــك ال ـشــرقــي.
وبـحـصـتــه ب ــال ـع ـق ــارات ،1379 ،3347
،2693 ،1568 ،6161 ،7521 ،524 ،2018
 2608راس بعلبك الـسـهــل .وبحصته
بــالـعـقــارات ،1224 ،572 ،1105 ،1198
 1264 ،1097راس بعلبك وادي – فعرا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 2528

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – مالية محافظة بعلبك الهرمل  -دائرة خدمات املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول
أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة
املالية:
اسم املكلف
همام احمد فرحات

رقم املكلف
583164

رقم البريد املضمون
RR192503335LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة الثانية
2018/10/01

تاريخ اللصق
2018/10/12

رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 2528

◄ للبيع ►
مـعــروض للبيع  ،مقعدين حفر (خشب
شرقي)
سعر مغر جدًا $ 400
لالتصال 03/204901

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
NIPA AKTER
مكان عملها ولم تعد ،فالرجاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم70/738889 :

