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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

بمناسبة مرور أربعني يومًا على
وفاة املأسوف عليها املرحومة
سعدا صفوات سعيد
زوجة مخايل فلفله
يقام قــداس وجناز لراحة نفسها
الساعة الحادية عشرة قبل ظهر
يوم االحد  3آذار  2019في كنيسة
س ــان ــت ربـ ـت ــا ،س ــن ال ـف ـي ــل ،حــرش
تابت.
عائلة الفقيدة وأنسباؤهم يدعون
األهـ ـ ـ ــل واألص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء مل ـشــارك ـت ـهــم
الصالة لراحة نفسها.

ب ـم ــزي ــد م ــن ال ــرض ــى وال ـت ـس ـل ـيــم،
ننعى فقيدنا الغالي
فاروق علي سليمان
والــدتــه املــرحــومــة الـحــاجــة عفيفة
بدر الدين
زوجته سهاد أحمد سليمان
أوالده :املرحومة فرح ،النا وأحمد
أشـ ـق ــاؤه :ح ـس ــن ،أك ـ ــرم ،امل ــرح ــوم
املهندس رفيق واملهندس حسن.
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :نـ ـه ــا زوج ـ ـ ـ ــة خ ــال ــد
خــالــد ،مـكـ ّـرم زوج ــة سمير رحــال،
امل ــرح ــوم ــة خ ـ ـتـ ــام ،ومـ ـن ــى زوجـ ــة
حسن الخنسا.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 4
آذار فــي مـقــر جمعية التخصص
والـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،ال ــرمـ ـل ــة
ال ـب ـي ـض ــاء ،قـ ــرب أمـ ــن ال ــدول ــة مــن
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ح ـتــى ال ـســادســة
ً
مساء
لـلـفـقـيــد ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن بـعــده
طول البقاء.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

انتقلت إلى رحمة الله تعالى
ّ
الحاجة رحمة حسني درويش
(أم شوقي حرب)
أوالدهـ ــا :املــرحــوم ال ـحــاج شــوقــي،
ال ـ ـحـ ــاج غ ـ ـسـ ــان ،ع ـ ــدن ـ ــان ،ال ـح ــاج
محمد والحاج ماجد
ب ـنــات ـهــا :ال ـحــاجــة ن ـه ـلــة ،الـحــاجــة
فاطمة ،الحاجة جومانة والحاجة
ماجدة
أشـ ـق ــاؤه ــا :ي ــوس ــف وامل ــرح ــوم ــان
يحيى ومحمود درويش
أصـ ـه ــرتـ ـه ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــون ال ـح ــاج
مالك بدران ،معروف زبيب وعادل
فردون
تقبل التعازي اليوم الجمعة أول
آذار  2019في منزل ولدها املرحوم
الحاج شوقي حرب في البابلية.
وتـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ب ـي ــروت غـدًا
ال ـس ـبــت  2آذار ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
ع ــدن ــان حـ ــرب ف ــي بـ ـي ــروت – بـئــر
ح ـس ــن – ب ـن ــاي ــة ح ـ ــرب إل ـك ـتــريــك،
لـلــرجــال الـطــابــق الــرابــع ،وللنساء
في الطابق الثالث،
ويوم األحد  3آذار في مقر جمعية
الـتـخـصــص والـتــوجـيــه الـعـلـمــي ـ ـ
الرملة البيضاء ـ ـ جنب أمن الدولة
من الساعة الثالثة حتى السادسة
ً
مساء.
اآلسفون :آل حرب ،درويش ،بدران،
زبـ ـ ـي ـ ــب ،ف ـ ـ ـ ــردون وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ــال ــي
َ
بلدتي البابلية وكوثرية السياد.

انـ ـتـ ـق ــل إلـ ـ ــى رح ـ ـمـ ــة ال ـ ـلـ ــه ت ـعــالــى
فقيدنا الغالي املرحوم
العميد
الركن فايز عبد اللطيف كالكش
والدته املرحومة خزنة رمضان
زوجته فاطمة كنعان
اوالده الـ ــدك ـ ـتـ ــور ربـ ـي ــع زوجـ ـت ــه
الدكتورة مريم عيد
علي
ّ
مايا زوجة وليد حالسو
ديما زوجة شارل سميث
اشـ ـق ــاؤه امل ـه ـن ــدس رضـ ــا زوج ـتــه
جميلة نصار
املرحوم علي زوجته زينب الدرسا
شقيقاته املرحومة فاطمة زوجــة
املرحوم احمد رمضان
خ ــديـ ـج ــة زوج ـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ع ـلــي
رمضان
زينب زوجة املرحوم محمد كمال
كالكش
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة س ـ ـعـ ــاد زوج ـ ـ ـ ــة الـ ـح ــاج
صادق عبدالله
يصلى عـلــى جثمانه الـطــاهــر في
بلدته بالط ،مرجعيون في جبانة
العائلة يــوم السبت  2آذار 2019
بعد صالة الظهر.
تقبل الـتـعــازي قبل الــدفــن وبعده
وطـيـلــة ايـ ــام االس ـب ــوع ف ــي منزله
فــي بلدة بــاط ،ويــوم الخميس 7
آذار  2019في الجمعية االسالمية
لـلـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه الـعـلـمــي،
الــرم ـلــة الـبـيـضــاء ق ــرب مــركــز امــن
ال ــدول ــة م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة بعد
الـظـهــر ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـســابـعــة
ً
مساء.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون آل ك ـ ــاك ـ ــش ،ك ـن ـع ــان،
ب ـ ــدوي ،رمـ ـض ــان ،ع ـبــدال ـلــه ،عـيــد،
ّ
ح ــاس ــو ،سـمـيــث وع ـم ــوم اهــالــي
بلدة بالط.

◄ إعالنات رسمية ►
رقد على رجاء القيامة
طانيوس يوسف الحلو
زوجـ ـت ــه إي ــزابـ ـي ــل الـ ـي ــاس ال ـح ــاج
نقوال سكاف
أوالده غازي وعائلته
ووليد وعائلته
وبرناديت وعائلتها
ودافيد وعائلته
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه ع ــائ ـل ــة امل ـ ــرح ـ ــوم وديـ ــع
يوسف الحلو
لويس يوسف الحلو وعائلته
عــائ ـلــة امل ــرح ــوم إب ــراه ـي ــم يــوســف
الحلو
حنا يوسف الحلو وعائلته
بطرس يوسف الحلو وعائلته
ع ــائ ـل ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ب ــول ــس يــوســف
الحلو
شـقـيـقــاتــه عــائ ـلــة امل ــرح ــوم ــة ثـ ّ
ـريــا
زوجة املرحوم حبيب الحلو
ن ـج ــا أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم طــان ـيــوس
الحلو وعائلتها
ع ــائ ـل ــة امل ــرح ــوم ــة ف ـه ـي ـمــة زوج ــة
املرحوم نقوال مزهر
ل ــور أرم ـل ــة امل ــرح ــوم نــديــم الـحـلــو
وعائلتها ينعونه إليكم
تقبل التعازي اليوم الجمعة أول
آذار ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة الـقـلــب
األقـ ـ ـ ـ ــدس  -ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدارو م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة قـ ـب ــل الـ ـظـ ـه ــر ول ـغ ــاي ــة
ً
مساء.
الساعة السادسة

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع
تـصــادف األحــد  2019/3/3ذكــرى
مرور أسبوع على وفاة املرحومة:
ّ
الحاجة مريم دياب ماجد (أم حسن)
حرم املرحوم الحاج محمد حسن
فتوني
أب ـنــاؤهــا :ال ـحــاج األس ـت ــاذ حسن،
حـســن ،ال ـحــاج يــوســف ،إبــراهـيــم،
األسـتــاذ الـحــاج حـ ّـســان (أمــن ّ
سر
نقابة خبراء املحاسبة املجازين)،
عماد وجهاد.
بناتها :حسنة ،الـحـ ّ
ـاجــة إحسان،
ّ
الحاجة سناء ،أمال وندى.
ليلى،
أصهرتها :املــرحــوم أحمد حمود،
املرحوم حبيب بزي ،أحمد سلوم،
ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّ
ـاج حـ ـس ــن مـ ــاجـ ــد وال ـ ـحـ ــاج
محمود شري.
شـقـيـقـهــا :امل ــرح ــوم ال ـحــاج محمد
دياب ماجد
شقيقتاها املــرحــومـتــان :الحاجة
فاطمة والحاجة خديجة.
ابــن شقيقتها :الزميل علي أحمد
ّ
حمود
ولـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ،سـت ـتـلــى آي ــات
ّ
بينات ومجلس عــزاء عــن روحها
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاهـ ـ ــرة ،الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة
صـ ـب ــاح ــا ،ف ــي ح ـس ـي ـن ـيــة بـلــدتـهــا
خ ــرب ــة سـ ـل ــم .ك ـم ــا ت ـت ـقـ ّـبــل عــائ ـلــة
الـ ـفـ ـقـ ـي ــدة ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـي ــروت
االث ـ ـنـ ــن  2019/3/4فـ ــي م ـجـ ّـمــع
املـجـتـبــى /ال ـحــدث ,الـســانــت تريز
ً
مساء.
من الساعة  4حتى 6
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل فـ ـت ــون ــي وم ــاج ــد
وأهالي خربة سلم

◄ شكر على تعزية ►
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آل الحركة يشكرون مالكي وإدارة
وأط ـ ـ ـبـ ـ ــاء وم ـ ـمـ ــرضـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى
ال ـس ــاح ــل ،وع ـل ــى رأس ـه ــم الـنــائــب
الــدك ـتــور ف ــادي عــامــة والــدك ـتــور
ولـ ـ ـي ـ ــد والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج رمـ ـ ـ ـ ــزي عـ ــامـ ــة،
الــذيــن قــدمــوا كــل العناية الــازمــة
ملــرحــومـتـنــا ال ـحــاجــة ن ـهــاد دي ــاب
الحركة.

إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :امـلــن
وم ــوس ــى وع ـي ـســى س ــاس ــن ســرك ـيــس،
وماري وسعاد اسعد ساسني ،من بلدة
ً
الـخــرنــوب قضاء املنيه الضنيه اصــا،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
بالدعوى رقم  2015/555تدعوكم هذه
املحكمة الستالم االستدعاء ومرفقاته
امل ــرف ــوع ض ــدك ــم م ــن امل ـس ـتــدعــي خــالــد
مــرعــي جـمــال بــوكــالــة الـنـقـيــب عبدالله
الشامي ،بدعوى ازالــة الشيوع املقامة
على العقار رقــم  151منطقة الخرنوب
ال ـع ـق ــاري ــة ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ نـ ـش ــر هـ ـ ــذا االعـ ـ ــان
واتخاذ مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه
املـحـكـمــة واب ـ ــداء مــاحـظــاتـكــم الخطية
على الــدعــوى خــال مهلة خمسة عشر
يــومــا مــن تــاريــخ الـتـبـلـيــغ ،واال يعتبر
كل تبليغ لكم لصقًا على باب املحكمة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تبليغ قضائي
م ــن مـحـكـمــة ال ــدرج ــة االول ـ ــى ف ــي جبل
لـ ـبـ ـن ــان بـ ـعـ ـب ــدا ال ـ ـنـ ــاظـ ــرة ب ــال ـق ـض ــاي ــا
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام
املرتضى تقدم املستأنف روجيه ميشال
نصار باالستئناف  2018/8270يطلب
فـيــه االسـتـحـصــال عـلــى سـنــدات تمليك
ب ــدل ع ــن ضــائــع ع ــن ح ـصــص املــرحــوم
عـبــده عـيــد نـصــار والـبــالـغــة  800سهم
في العقارات  807و 1657و 1690و1755
رمـحــاال و 2400سهم فــي الـعـقــار 1101
رمـحــاال وعــن حصص املــرحــوم ميشال
ع ـي ــد ن ـص ــار وال ـب ــال ـغ ــة  800س ـه ــم فــي
الـعـقــارات  807و 1657و  1690رمحاال
واصــدار سندي ملكية عن حصص كل
من املرحوم عبده عيد نصار واملرحوم
مـيـشــال عـيــد نـصــار فــي الـعـقــار /1593
رم ـحــاال عـلــى الـشـكــل الـتــالــي  800سهم
حصة املرحوم عبده عيد نصار و800
سهم حصة املرحوم ميشال عيد نصار
وتسليمهم للمستأنف.
لكل ذي مصلحة ابــداء موقفه امــام قلم
هذه املحكمة ضمن مهلة  15يومًا تلي
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
اعالن قضائي
ص ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة/
عقاري
غرفة الرئيس احمد مزهر
يدعو قلم هــذه املحكمة املــدعــى عليهم
ورثـ ــة زي ـن ــب ع ـلــي ج ــاب ــر وه ــم مـيــريــام
خليل شعيب وغ ــادة ومحمد وعباس
وحسني وحسن وسميرة ومنى واميرة
وم ــي يــوســف شـعـيــب املـجـهــولــي محل
االقــامــة الـحـضــور الـيــه الس ـتــام اوراق
ال ـ ــدع ـ ــوى رق ـ ــم  2019/407م ـ ـ ــدور مــن
املدعي حسن كامل جابر بوجه املدعى
عليهم زينب علي جابر وج ــواد احمد
ج ــاب ــر ب ـم ــوض ــوع ح ــق م ـ ــرور وعـلـيـكــم
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ مـ ـح ــل االقـ ـ ــامـ ـ ــة ضـ ـم ــن ن ـط ــاق
املحكمة مــا لــم تكونوا ممثلني بمحام
ي ـعــد مـكـتـبــه م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا واال جــاز
ابالغكم بقية االوراق ومــوعــد الجلسة
بــواسـطــة رئـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحة االعالنات ضمن املهلة القانونية
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن تلزيم
ت ـج ــري ال ـجــام ـعــة الـل ـب ـنــان ـيــة مـنــاقـصــة
ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ت ـج ـه ـي ــزات
(آالت تـصــويــر وآل ــة لتلف املـسـتـنــدات)
ل ــزوم كلية الـعـلــوم – الـفــرع الـثــانــي في

الـجــامـعــة اللبنانية عـلــى اس ــاس سعر
يـقــدمــه الـ ـع ــارض ،ف ــي االدارة املــركــزيــة
للجامعة اللبنانية املبنى الزجاجي –
املتحف.
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ب ـت ــاري ــخ 2019/3/26
الساعة 15.30
تقدم العروض لالشتراك في املناقصة
ال ـع ـمــوم ـيــة وف ــق دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ــذي
يمكن الحصول عليه لدى امينة السر.
العنوان :كلية العلوم – الفرع الثاني –
مجمع بيار الجميل الجامعي – الفنار
مكتب امينة السر :السيدة الهام عيسى.
تقدم طلبات االشـتــراك الــى قلم الدائرة
االداريـ ــة املـشـتــركــة فــي االدارة املــركــزيــة
قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
اخـ ــر يـ ــوم ع ـم ــل ي ـس ـبــق الـ ـي ــوم امل ـح ــدد
الجراء املناقصة.
بيروت في  26شباط 2019
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 337
اعالن تلزيم
تـجــري لجنة املـنــاقـصــات فــي الجامعة
اللبنانية اع ــادة اج ــراء مناقصة عامة
لتلزيم تـقــديــم اعـمــال حــراســة وحماية
لزوم وحدات وفروع الجامعة اللبنانية
على اساس سعر يقدمه العارض وذلك
ف ــي م ـب ـنــى االدارة امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة امل ـب ـنــى ال ــزج ــاج ــي – مـقــابــل
املتحف.
اليوم الثالثاء الــواقــع فيه 2019/3/12
الساعة 16.00
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه ل ــدى دائ ـ ــرة ال ـل ــوازم
خالل الدوام الرسمي.
الـ ـعـ ـن ــوان :االدارة امل ــرك ــزي ــة – م ـقــابــل
املتحف الوطني – الطابق الثاني
مكتب السيدة :ندى صميلي
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــروض وط ـل ـب ــات
االش ـتــراك فــي اع ــادة املناقصة الــى قلم
ال ــدائ ــرة االداري ـ ــة املـشـتــركــة فــي رئــاســة
الجامعة اللبنانية قبل الساعة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
اليوم املحدد العادة اجراء املناقصة.
بيروت في  26شباط 2019
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 338

القاضيتني امــانــي مرعشلي (منتدب)
وزي ـن ــة زي ــن ش ـهــر افـ ــاس ش ــرك ــة صلة
لــاس ـت ـث ـمــار وال ـت ـج ــارة ش.م.ل( .اوف
شور) وحددت بداية توقفها عن الدفع
ب ـت ــاري ــخ  2017/8/25وع ـي ـن ــت عـضــو
امل ـح ـك ـمــة ال ـقــاض ـيــة زي ـن ــة زي ــن قــاضـيــا
مـ ـش ــرف ــا عـ ـل ــى ال ـت ـف ـل ـي ـس ــة وامل ـح ــام ـي ــة
ابتسام طباجة وكيلة لها.
ف ـع ـل ــى ال ــدائـ ـن ــن واص ـ ـحـ ــاب ال ـح ـق ــوق
اثبات ديونهم خالل خمسة عشر يومًا
م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـش ــر ف ــي م ـك ـتــب وك ـي ـلــة
التفليسة الكائن فــي منطقة الحمرا –
ش ــارع املـقــدســي – خلف اوتـيــل ب ــازا –
بناية الكوش وياسني – طابق سادس
– هاتف .03/686589
رئيسة القلم
سوزان توتيو
إعالن
تـعـلــن شــركــة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املـ ـغـ ـفـ ـل ــة ـ ـ ـ ـ الـ ـق ــاديـ ـش ــا ع ـ ــن اسـ ـ ـت ـ ــدراج
للعروض لتزويد آليات القاديشا بمادة
البنزين واملازوت ملدة سنة ،وذلك وفق
املــواص ـفــات الفنية وال ـش ــروط االداري ــة
املـحــددة فــي دفتر الـشــروط الــذي يمكن
الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه لـقــاء مبلغ
خ ـم ـســون ال ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة (ت ـضــاف
 )TVAمن دائــرة الشؤون املشتركة في
مــركــز الـشــركــة فــي الـبـحـصــاص مــا بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ف ــي أم ــان ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـع ـ ــروض ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه  14اذار 2019
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 340
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك –
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ب ـص ـف ـت ــه مـ ـف ــوض ــا ب ـع ـق ــد الـ ـبـ ـي ــع سـنــد
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بـحـصــة محمد
حـمــد قـمـهــز وبـحـصــة م ــورث الـبــائـعــن
علي حمد قمهز بالعقار رقم  2963قسم
 18الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

اعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2018/167
طالب التنفيذ :محمد عدنان ياسني
وخــالــد محمد حـمــزه وكيلهم املحامي
سامر حرب
املنفذ عليه :حسني علي نصار الشياح
– الـطـيــونــة – بـنــايــة حـمــد نـصــر الــديــن
شارع راغب حرب
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
مــوجــودات املنفذ عليهما على اســاس
 60ب ــامل ــاي ــة م ــن ق ـي ـم ـت ـهــا الـتـخـمـيـنـيــة
واملخمنة بمبلغ  /678/د.أ .وذلك نهار
الجمعة الــواقــع في  2019/3/8الساعة
الثالثة بعد الظهر وهي كالتالي:
 صــالــون للجلوس – مــروحــة صغيرةعامود – طاولة خشب  -كرسي خشب
وق ـمــاش – غــرفــة ن ــوم – ســريــر م ـفــرد –
خزانة خشب – طاولة خشب – تلفزيون
صغير – براد – غسالة – غاز ستانلس
 5عيون مع فرن وغسالة.
ف ـع ـلــى الـ ــراغـ ــب ف ــي ال ـ ـشـ ــراء ال ـح ـضــور
ف ــي امل ــوع ــد وامل ـ ـكـ ــان املـ ـح ــددي ــن اع ــاه
مصحوبًا بالثمن نقدًا و %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بعبدا
ناصر االحمدية

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك –
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
بصفته وك ـيــا سـنــدي تمليك ب ــدل عن
ض ــائ ــع ب ـح ـص ــة م ـح ـم ــد ري ـ ــاض كــامــل
املـقـهــور وال ـهــام وجـيــه مـهــدي بالعقار
رقم  2975قسم  16الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

اعالن قضائي
رقم االفالس /1224/
ب ـتــاريــخ  2019/2/25اع ـل ـنــت محكمة
االف ــاس فــي بـيــروت بــرئــاســة القاضية
م ـي ـش ـي ــل ط ــربـ ـي ــه وع ـ ـضـ ــويـ ــة ك ـ ــل مــن

إعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طلب يحي علي صــالــح وكـيــل ابراهيم
ح ـنــا ج ــرج ــوره وخــدي ـجــه مـحـمــد علي
فـ ــارس س ـن ــدي مـلـكـيــة ب ــدل ع ــن ضــائــع

إعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك –
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
بـصـفـتــه وكـ ـي ــا س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عــن
ضائع بحصة مورث املوكل علي رضى
ال ـجــوهــري بــالـعـقــار رق ــم  2960قـســم 5
الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

للقسم  5من العقار  850جدرا.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

ق ـلــم ال ــدائ ــرة م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،ودف ــع
ع ــاوة عـلــى ال ـب ــدل مـبـلــغ 1,000,000/
ل.ل /ك ـن ـف ـق ــات وعـ ـل ــى الـ ـ ـش ـ ــاري رس ــم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ بيار سكاف

إعالن
من امانة السجل العقاري في كسروان
ط ـلــب امل ـحــامــي دانـ ــي جـ ــورج مـعـكــرون
بصفته وكـيــل نبيل قـسـطـنــدي عيسى
خـلـيــل – اردن ـ ــي س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضــائــع فــي الـعـقــار رقــم  680مــن منطقة
شننعير العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
املنفذ  :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل
وكيله املحامي زياد فرنجية
املـنـفــذ عـلـيــه :مـصـطـفــى خـضــر حـســن-
بيت يونس
رقم املعاملة 2018/956:
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد قـ ــرض وره ــن
درج ــة أول ــى بـقـيـمــة  12500/د.أ /عــدا
الرسوم والفوائد
ت ـطــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
ح ـصــة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ال ـبــال ـغــة /382,6/
سهمًا بالعقار  /543/حلبا تصل اليه
عبر طريق فرعية زراعية ترابية وهي
منطقة زراعـيــة وسكنية شعبية وتقع
ب ــآخ ــر مـنـطـقــة س ـهــل حـلـبــا ق ــائ ــم عليه
بناء مؤلف من  3غرف قديمة وشعبية
وي ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــض امل ـ ـ ــزروع ـ ـ ــات
الصيفية وشجرتي جوز ازدلخت قائم
عليه  12بيت بالستيكي.
م ـس ــاح ــة ك ــام ــل الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار10836/:م./2
ي ـحــده غ ــرب ــا :م ـجــرى م ــاء ع ــام وطــريــق
عــام ،شرقًا :العقارين  /548/و،/549/
ً
شماال  :مجرى ماء عام والعقار ،/549/
جنوبًا :مجرى ماء عام والعقار /548/
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2018/5/17 :
تــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
2018/8/17
التخمني لحصة املنفذ عليه69,080/ :
د.أ /بدل الطرح 41,448/ :د.أ/
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :اإلثـ ـن ــن
 2019/3/11الـســاعــة  1:30بـعــد الظهر
أمام رئيس دائرة تنفيذ حلبا
ل ـل ــراغ ــب ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة دفـ ــع بــدل
ال ـطــرح ن ـق ـدًا أو تـقــديــم كـفــالــة قــانــونـيــة
وافـ ـي ــة واتـ ـخ ــاذ م ـح ــا إلق ــام ـت ــه ضـمــن
نطاق دائرة تنفيذ حلبا إذا كان مقيمًا
خــارج ـهــا وإال ع ــد ق ـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا
م ـخ ـت ــارًا ل ــه ،ودفـ ــع عـ ــاوة ع ـلــى ال ـبــدل
مبلغ  1,000,000/ل.ل /وعلى الشاري
رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مامور التنفيذ بيار سكاف

إعالن
من امانة السجل العقاري في كسروان
طلب بولس ماما الحجي بصفته وكيل
باسكال جــورج قندلفت املنتفعة بعقد
بيع بينها وبني عبدالله فريد باخوص
س ـ ـنـ ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع فــي
العقار رقم  62االقسام  27و 28و 36و37
و 47و 55و 56و 57و 58و 59و 68و158
بلوك  Aمن منطقة كفرياسني العقارية
قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
املـنـفــذ  :سمير سـعــدالـلــه بـيـطــار وكيله
املحامي ضياء اليوسف
املنفذ عليه  :عبد الرزاق محمود الحاج
كيالني – بيت الحاج
رقم املعاملة2014 /269 :
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي  :ش ـهــادة قـيــد تأمني
بقيمة  220,000/د.أ /عدا امللحقات
ت ـطــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
ك ــام ــل امل ـق ــاس ــم  6-5-4:ال ـع ـق ــار /763/
حلبا
امل ـق ـس ــم  /4/الـ ـعـ ـق ــار  - /763/حـلـبــا
شقة سكنية مؤلفة مــن مــوزع ومدخل
و 3غ ــرف وصــالــون ومـطـبــخ وحمامني
وشرفتني بــاط سيراميك بــاب املدخل
سـنــديــان شبابيك املـنـيــوم لــون اســود .
مساحته 118/م /2يحده املقاسم :غربًا
ً
 5:و  ،1شرقًا وجنوبًا 1:و3و ،5شماال 1:
ال ـت ـخ ـمــن  88,500/:د.أ /ب ــدل ال ـطــرح
 35,100/:د.أ/
املـ ـقـ ـس ــم  /5/الـ ـعـ ـق ــار  -/763/ح ـل ـبــا
شقة سكنية مؤلفة مــن مــوزع ومدخل
وم ـ ـط ـ ـبـ ــخ وح ـ ـمـ ــامـ ــن و 3غـ ـ ـ ــرف نـ ــوم
وص ـ ــال ـ ــون وشـ ــرف ـ ـتـ ــن بـ ـ ــاط األرض
سيراميك باب املدخل سنديان شبابيك
املنيوم لون اسود .مساحته 107/م/2
ً
ي ـحــده غــربــا وش ـم ــاال وش ــرق ــا :املـقــاســم
1و3و ،4جنوبًا املقسمني 1:و3
الـتـخـمــن  80,250/ :د .أ /ب ــدل الـطــرح
 48,150/:د.أ/
املـ ـقـ ـس ــم  /6/الـ ـعـ ـق ــار  -/763/ح ـل ـبــا
شقة سكنية مؤلفة مــن مــوزع ومدخل
وغــرفـتــن وصــالــون ومطبخ وحمامني
بـ ــاط األرض س ـي ــرام ـي ــك بـ ــاب امل ــدخ ــل
سـنــديــان شـبــابـيــك املـنـيــوم ل ــون اس ــود.
مساحته 94/م/2
يحده املقاسم غربًا 1و7و8و ،3وشرقًا:
 ،1شماال1 :و3و ،7جنوبًا 1:و 3و8
الـتـخـمــن  70,500/ :د .أ /ب ــدل الـطــرح
 42,300/:د.أ/
م ـ ــوع ـ ــد امل ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــدة واملـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــان :اإلث ـ ـنـ ــن
 ،2019/4/8الـســاعــة  1:00بـعــد الظهر،
أمام رئيس دائــرة تنفيذ حلبا .للراغب
الدخول باملزايدة دفع بدل الطرح نقدًا
أو تقديم كفالة قانونية وافية واتخاذ
محال إلقامته ضمن نطاق دائرة تنفيذ
حلبا إذا كــان مقيمًا خــارجـهــا وإال عد

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقم التنفيذ2018/638 :
املـنـفــذيــن :ســاســن وجــرجــس ويــوســف
والـ ـي ــاس اب ــراه ـي ــم ي ــوس ــف – وكـيـلـهــم
املحامي فادي اسطفان
املنفذ عليهم :فريدة ويوسف وساسني
ابراهيم الجمال والياس ابراهيم اسبر
– مجهولي اإلقامة
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :حـ ـك ــم ص ـ ـ ــادر عــن
مـحـكـمــة ال ـغــرفــة االب ـت ــدائ ـي ــة بــالـشـمــال
تاريخ  2015/4/23رقم  2015/57بإزالة
الشيوع بالعقارات  295و 851و/1063
جـ ـب ــراي ــل عـ ــن ط ــري ــق ب ـي ـع ـه ــم ب ــامل ــزاد
العلني
ت ـطــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
كــامــل ال ـع ـق ــارات رق ــم  /295/و/851/
و/1063/جبرايل
العقار  /295/جبرايل تصل اليه عبر
طريق فرعية سيرا على االقدام حوالى
 2كلم وال يمكن الوصول اليه بالسيارة
وهو ارض تحتوي على اشجار زيتون
قديمة ويبعد جدًا عن البيوت السكنية.
مساحته  3432/م /2يحده غربًا :العقار
ً
 ،/746/شــرقــا :العقار  ،/294/شـمــاال :
العقار  /296/جنوبًا :طريق عام
التخمني والطرح$44616 :
العقار  /851/جبرايل ارض بعل غير
م ـش ـج ــرة وتـ ـكـ ـس ــوه االع ـ ـشـ ــاب ال ـب ــري ــة
واالش ـ ـ ــواك وه ــو ارض مـهـمـلــة وبـعـيــد
جـ ـدًا ع ــن ال ـب ـيــوت ال ـس ـك ـن ـيــة .مـســاحـتــه

 12808/م /2يـحــده غــربــا :طــريــق عــام،
ً
شــرقــا :الـعـقــار  ،/852/ش ـمــاال  :العقار
 /854/جـنــوبــا  :ح ــدود مـنـطـقــة رحـبــة
العقارية
التخمني والطرح $89659
ال ـع ـق ــار  /1063/ج ـب ــراي ــل ي ـق ــع ضـمــن
منطقة سكنية ويـحـتــوي على اشجار
زي ـ ـ ـتـ ـ ــون ورمـ ـ ـ ـ ـ ــان وب ـ ـع ـ ــض االش ـ ـج ـ ــار
املثمرة مساحته591/:م /2يحده غربًا:
ال ـع ـقــار ،/1062/شــرقــا :الـعـقــار،/1125/
ً
ش ـم ــاال :الـعـقــاريــن  /1064/و،/1065/
جنوبًا :العقار/1125/
التخمني والطرح$41370 :
تاريخ ومكان وشروط املزايدة :اإلثنني
2019/3/18الـســاعــة  1:00بعد الظهر –
امــام رئيس دائــرة تنفيذ حلبا للراغب
الدخول باملزايدة دفع بدل الطرح نقدًا
أو تقديم كفالة قانونية وافية واتخاذ
محال إلقامته ضمن نطاق دائرة تنفيذ
حلبا إذا كــان مقيمًا خــارجـهــا وإال عد
ق ـلــم ال ــدائ ــرة م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،ودف ــع
ع ــاوة عـلــى ال ـب ــدل مـبـلــغ 1,000,000/
ل.ل /ك ـن ـف ـق ــات وعـ ـل ــى الـ ـ ـش ـ ــاري رس ــم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ بيار سكاف
إعالن قضائي
ت ـب ـل ـي ــغ ق ـ ـ ــرار اس ـت ـئ ـن ــاف ــي م ــوج ــه ال ــى
املستأنف عليها
املــاســة ابــراهـيــم الـعـمــار – مــن القرعون
مجهولة محل االقامة
قــررت رئيسة الغرفة السادسة ملحكمة
اسـتـئـنــاف املــدن ـيــة ف ــي ال ـب ـقــاع – زحـلــة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ك ـ ـل ـ ـنـ ــار س ـ ـمـ ــاحـ ــه بـ ـت ــاري ــخ
 2018/2/12ف ــي ال ــدع ــوى رق ــم اس ــاس
 2018/250امل ـ ـقـ ــامـ ــة م ـ ــن امل ـس ـت ــأن ــف
ابــراهـيــم عـلــي ح ـجــازي ضــد املستأنف
عـلـيـهــا امل ــاس ــه اب ــراه ـي ــم ال ـع ـم ــار اب ــاغ
ه ــذه االخـ ـي ــرة بــواس ـطــة ال ـن ـشــر ال ـق ــرار
االس ـت ـئ ـن ــاف ــي رقـ ــم  2018/176ت ــاري ــخ
 2018/12/18وال ــذي قـضــى بتصديق
الـحـكــم املـسـتــأنــف بــاعـتـبــار الـعـقــار رقــم
 /840/ال ـق ــرع ــون غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة
العينية وبيعه باملزاد العلني وتعديله
لـجـهــة الـثـمــن بــاعـتـبــاره /52.920/د.أ.
او ما يعادله بالعملة اللبنانية كثمن
ً
ل ـل ـط ــرح ف ــي املـ ــزايـ ــدة االول ـ ــى ب ـ ــدال مــن
/88.200/د.أ .دوالر ام ـيــركــي امل ـحــدد
بـ ــدايـ ــة وع ـ ـلـ ــى ان يـ ـ ـ ــوزع الـ ـثـ ـم ــن ع ـلــى
الشريكني بنسبة ملكية كل منهما.
فيقتضي حضورك بالذات او من ينوب
عنك قانونًا الى قلم املحكمة في زحلة
لتبلغ ال ـقــرار االسـتـئـنــافــي امل ـشــار اليه
اع ـ ــاه خـ ــال م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا مــن
تــاريــخ نـشــر ه ــذا االع ــان فــي الـجــريــدة
ال ــرس ـم ـي ــة وت ـع ـل ـيــق ن ـس ـخــة ع ـن ــه عـلــى
لوحة االعالنات في ايوان املحكمة واال
يتم التبليغ باالنتهاء املهلة .
الكاتب
علي ابو شاهني
جانب :السيد رواد اسامه االمام مجهول محل
االقامة
املوضوع :تبليغ استثنائي
امل ـ ـ ــرج ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة زحـ ـ ـل ـ ــة الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
ي ــوج ــد ت ـب ـل ـيــغ ب ــاس ـم ــك ب ــدع ــوى نـفـقــه
زوجية واوالد ومسكن شرعي مسجلة
بــرقــم اســاس  2019/3مقامة ضــدك من
زوجـ ـت ــك آي ـ ــات ع ـل ــي أبـ ــو زيـ ــد وم ــوع ــد
الجلسة الـقــادمــة بـتــاريــخ 2019/3/27
ن ـهــار االربـ ـع ــاء عـنــد ال ـســاعــة الـتــاسـعــة
صـ ـب ــاح ــا .ع ـل ـيــك الـ ـحـ ـض ــور او ارس ـ ــال
وكيل عنك بموجب سند توكيل مصدق
ً
اصوال .واذا لم تحضر او ترسل وكيال
عنك يجري بحقك املقتضى القانوني
وك ــل تبليغ لــك يـكــون فــي قـلــم املحكمة
صـ ـحـ ـيـ ـح ــا وحـ ـ ـت ـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ال ـق ـط ـع ــي
النهائي.
رئيس قلم
محكمة زحلة الشرعية الجعفرية
محمد عبد الساتر

