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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيتها النفس املطمئنة ارجـعــي إلى
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي (صدق الله العظيم)
بمزيد مــن الــرضــى والتسليم بمشيئة
الله تعالى
آل مـيـقــاتــي وآل ســوبــرة يـنـعــون إليكم
فقيدتهم الغالية املرحومة
نهله عزمي ميقاتي
زوجة رضى سوبرة
وال ــدتـ ـه ــا امل ــرح ــوم ــة سـ ـع ــاد ع ـبــدال ـلــه
غندور
ولدها حكمت سوبرة
شقيقاها طه زوجته ندى مسقاوي
نجيب زوجته مي دوماني
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا املـ ــرحـ ــومـ ــة هـ ــالـ ــه زوج ـ ــة
املرحوم جميل دعبول
نجال زوجة عصام بدير
ليلى زوجة محمد سليم عويضة
نهى أرملة املرحوم طارق غندور
حماتها بــدريــة ط ـيــاره أرم ـلــة املــرحــوم
حكمت سوبرة
أش ـق ــاء زوج ـه ــا ع ـبــد الــرح ـمــن ســوبــرة
زوجته ميرنا البلطهجي
عمر سوبرة زوجته ليلى الزعتري
شـقـيـقــة زوج ـه ــا ن ــادي ــا س ــوب ــرة زوج ــة
يوسف عيتاني
ّ
ص ــل ــي ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا الـ ـط ــاه ــر ي ــوم
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  26آذار 2019م في
جامع الخاشقجي ،ثم ووري الثرى في
جبانة الشهداء.
تقبل اليوم في طرابلس اليوم الجمعة
 29آذار  2019مــن الساعة الثالثة بعد
ظ ـهــر ح ـتــى ال ـســاب ـعــة م ـس ـ ً
ـاء والـسـبــت
 30آذار  2019مــن ال ـعــاشــرة والـنـصــف
ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى الـ ــواحـ ــدة ظـ ـهـ ـرًا ،وم ــن
الـ ـث ــالـ ـث ــة والـ ـنـ ـص ــف حـ ـت ــى الـ ـس ــادس ــة
والـنـصــف مـسـ ً
ـاء فــي مـنــزل العائلة في
امليناء.
اآلسـفــون :آل ميقاتي ،ســوبــرة ،غندور،
مـ ـسـ ـق ــاوي ،دوم ـ ــان ـ ــي ،دع ـ ـبـ ــول ،ب ــدي ــر،
عويضه ،طياره ،البلطهجي ،الزعتري
وعيتاني.

بـمــزيــد مــن الــرضــى والـتـسـلـيــم ننعى
إل ـي ـكــم امل ـغ ـف ــور ل ــه ب ـ ــإذن ال ـل ــه تـعــالــى
فقيدنا الغالي املرحوم
عمر وائل سكرية
والده :املهندس وائل عبدالله سكرية
وال ـ ــدت ـ ــه :الـ ـسـ ـي ــدة م ـه ــا ع ـب ــد ال ـعــزيــز
شخاشير
شقيقتاه :كرما و ديالى
جدته :السيدة مليس صباغ شخاشير
ّ
عماه :الدكتور غسان وخالد
خاله :أكرم عبد العزيز شخاشير
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ال ـثــانــي وال ـثــالــث
لـ ـل ــرج ــال وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء يـ ــومـ ــي ال ـج ـم ـعــة
وال ـس ـبــت ف ــي  29و 30آذار ف ــي فـنــدق
ال ـب ــري ـس ـت ــول مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى الـ ــواحـ ــدة ظ ـه ـرًا وم ــن
الـســاعــة الـثــالـثــة عـصـرًا حـتــى الساعة
ً
مساء،
السابعة
ويوم األحد في  31آذار في بعلبك في
دار عمه الدكتور غسان سكرية

زوجته :توفيقة جرجي مخايل قطان
ابناه  :النائب الدكتور ميشال موسى
زوجته جانني بوخليل وعائلته
نـقــوال مــوســى زوجـتــه لــوريــن حبقوق
وعائلته
ابنتاه :ناديا موسى
ل ــور مــوســى زوجـ ــة إبــراه ـي ــم الـحــايــك
وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
حنا نقوال موسى
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الـثــالـثــة مــن بـعــد ظـهــر ال ـيــوم الجمعة
 29آذار  2019ف ــي كـنـيـســة ال ـس ـيــدة،
مغدوشة.
تقبل الـتـعــازي قبل الــدفــن وبـعــده في
ص ــال ــون ال ـك ـن ـي ـســة ،وي ــوم ــي الـسـبــت
واألحــد  30و 31آذار في منزل النائب
ال ــدك ـت ــور م ـي ـشــال مــوســى ال ـكــائــن في
م ـغــدوشــة ،وي ــوم اإلث ـنــن أول نيسان
 2019ف ــي ص ــال ــون م ـطــران ـيــة ب ـيــروت
لـ ـل ــروم امل ـل ـك ـي ــن ال ـك ــاث ــول ـي ــك ،طــريــق
الـ ـش ــام ،ال ـط ـب ـيــة ،اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن الـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ولـغــايــة
ً
مساء.
السادسة

إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/123
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ع ـب ــاس س ـل ـيــم تــرحـيـنــي
بوكالة املحامي علي جابر.
املنفذ عليهم :ورثة امون حسني ترحيني
السند التنفيذي :الحكم الـصــادر بتاريخ
 2019/1/15بــالــرقــم  2019/3ع ــن جــانــب
محكمة بداية النبطية واملتضمن اعتبار
العقار  403من منطقة ّ
عبا العقارية غير
قــابــل للقسمة عينًا بــن الـشــركــاء وبــازالــة
الشيوع فيه بينهم وطرحه للبيع باملزاد
العلني على اســاس سعر الطرح وتوزيع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2019/3/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/3/7 :
العقار املوصوف:
 2400سـهـمــا مــن ال ـع ـقــار  403مــن منطقة
ّ
عبا العقارية عبارة عن ارض بعل عليها
اش ـجــار زي ـت ــون ،ويـقــع عـلــى طــريــق فرعي
تــرابــي وضمن مجموعة عـقــارات تحتوي
على مباني سكنية ومعصرة للزيتون.
مساحته1503 :م2
التخمني 75150 :د.أ.
الطرح 75150 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2019/5/9الساعة  11:00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف اعـ ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها واال ّ
عد مقامًا مختارًا له
ً
مــا لــم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
ع ـل ــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة لـلـعـقــار
املـ ـط ــروح ودف ـ ــع ال ـث ـمــن والـ ــرسـ ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
يــدعــو مجلس ادارة الجمعية التعاونية
ل ـص ـي ــادي االسـ ـم ــاك ف ــي ف ــدع ــوس جميع
املـنـتـسـبــن ال ــى جـمـعـيــة عـمــومـيــة عــاديــة
وذلك:
 - 1م ـن ــاق ـش ــة الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي الـ ـع ــام
والـتـقــريــر املــالــي وتـصــديــق مـيــزانـيــة عــام
 2018وإعطاء براءة ذمة ملجلس اإلدارة.
 - 2دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة أوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع م ـ ــرف ـ ــأ فـ ــدعـ ــوس
للصيادين.
ً
مساء من
وذلك في تمام الساعة الخامسة
يــوم السبت  13نيسان  2019فــي مسمكة
فــدعــوس  -الـطــريــق ال ـعــام ،واذا لــم يكتمل
ال ـن ـص ــاب فـ ــإن االج ـت ـم ــاع ال ـث ــان ــي يعتبر
قــانــونـيــا بـمــن حـضــر ب ـتــاريــخ  20نيسان
 2019فــي نفس الــزمــان واملـكــان املحددين
اعاله.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ـبــت ن ــادي ــا اح ـم ــد ق ـم ــوع س ـن ــد مـلـكـيــة
ب ــدل ضــائــع للقسم  A 6مــن الـعـقــار 1595
الناعمة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء Compression
 Packingلــزوم الصيانة فــي معمل الجية
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 9163/تاريخ  ،2018/9/18قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2019/5/3عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/3/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة

◄ إعالنات رسمية ►
املهندس واصف حنيني
التكليف 532
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد العائدة لتقديم وتركيب
خــزانــن بسعة  25000م 3للخزان الواحد
ملـ ـ ـ ــادة الـ ـفـ ـي ــول اويـ ـ ـ ــل فـ ــي م ـع ـم ــل الـ ـ ــذوق
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 4633/تــاريــخ  ،2017/5/3قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2019/5/3عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /500 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـل ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/3/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 533
إعالن بيع عقاري

للمرة الرابعة
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ قرطبا
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/10
طــالـبــة الـتـنـفـيــذ :شــركــة سوجيليز لبنان
ش.م.ل.
املنفذ عليهم :ورثة املرحوم اميل نصر الله
وهم :اوجانه جرجس عطالله  -وليد اميل
نصر الله  -عبود اميل نصرالله
املستند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
ً
ب ـيــروت رق ــم  2014/1692تحصيال لدين
طالبة التنفيذ البالغ  200175د.أ .ومبلغ
 750000ل.ل .ع ـ ــدا الـ ـل ــواح ــق والـ ــرسـ ــوم
واملصاريف.
العقار املطروح للبيع :العقار رقم  447عني
الدلبة
مشتمالته :ارض بعل معدة لزرع الحبوب
وغير مبنية ومهملة وبحالة الخراب
ً
ح ــدود الـعـقــار :شـمــاال طــريــق ع ــام ،جنوبًا
ط ــري ــق عـ ـ ــام ،ش ــرق ــا ال ـع ـق ــار  ،448وغ ــرب ــا
العقار .446
مساحته 970 :متر مربع.
قيمة التخمني 194.000 :د.أ.
قيمة بدل الطرح بعد التخفيض107.263 :
د.أ.
تـ ــاريـ ــخ م ـح ـض ــر الـ ــوصـ ــف 2017/8/19
وسجل بتاريخ 2017/10/4
مكان وزمان البيع :يوم االثنني الواقع فيه
 2019/5/13الساعة الثانية عشرة ظهرًا
في غرفة املذاكرة في جبيل.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة الـعـقــار رق ــم  447عني
ال ــدل ـب ــة املـ ــوصـ ــوف اعـ ـ ــاه ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
الـعـلـنــي عـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء الـحـضــور
الــى قلم الــدائــرة قبل مــوعــد البيع املحدد
ودفع قيمة الطرح نقدًا في محتسبية مال
جبيل أو تقديم كفالة مصرفية وافية من
احد املصارف واتخاذ مكان اقامة له ضمن
نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ل ــه ي ـب ـلــغ ف ـي ــه ج ـم ـيــع االجـ ـ ـ ـ ــراءات وعـلـيــه
دف ــع رس ــم الــداللــة  %5ورس ــوم التسجيل
كـمــا عـلـيــه االطـ ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة
العقارية للعقار موضوع البيع.
مأمور التنفيذ في قرطبا
ساندي عضيمي
إعالن قضائي
ق ــرر ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي ف ــي بعلبك

ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ان ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوان ب ـ ـ ــو زي ـ ـ ـ ــد ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2019/3/11ابــاغ ورثــة املدعى عليه فهد
ج ــرج ــس امل ـع ـل ــوف اس ـت ـح ـض ــار ال ــدع ــوى
ومرفقاته واملقامة من املدعي سالم نجيب
معلوف بــوكــالــة املـحــامــي رش ــدي معلوف
بــدعــوى ال ــزام بتسجيل العقار رقــم /755
ب ـيــت ش ــام ــا ع ـلــى اس ــم ج ــد امل ــدع ــي وذل ــك
بــالــدعــوى رق ــم اسـ ــاس مـ ــدور 2019/162
لــذلــك تدعوكم هــذه املحكمة او مــن ينوب
ع ـن ـكــم ق ــان ــون ــا السـ ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى
واب ـ ـ ــداء مــاح ـظــات ـكــم عـلـيـهــا خـ ــال مهلة
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر وات ـخــاذ
محل اقامة ضمن نطاق املحكمة واال فكل
تبليغ لـكــم بــواسـطــة رئـيــس الـقـلــم يعتبر
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
الكاتب
محمد شمص
إعالن
تعلن مــؤسـســة مـيــاه لـبـنــان الـشـمــالــي عن
حاجتها ال ــى اسـتـئـجــار مـقــر لـهــا لصالح
دائـ ــرة م ـيــاه املـنـيــة يـقــع عـلــى أوتــوس ـتــراد
امل ـن ـيــة او خـلـفــه م ـبــاشــرة ع ـلــى أن ال تقل
مساحته عن الـ/200/م 2وعلى ان يتضمن
امل ـق ــر م ـس ــاح ــة مل ــواق ــف الـ ـسـ ـي ــارات ضـمــن
مـحـيــط امل ـب ـنــى ال ي ـقــل ع ــدده ــا ع ــن /10/
مـ ــواقـ ــف م ـخ ـصــص مل ــوظ ـف ــي وم ـش ـتــركــي
الدائرة.
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن بـ ـتـ ـق ــدي ــم عـ ـ ـ ــرض ب ـه ــذا
الخصوص الحضور الى املبنى الرئيسي
للمؤسسة الكائن في شــارع صالح الدين
كبارة  -بناية كبارة  -الطابق  11لالطالع
عـلــى املـسـتـنــدات املـطـلــوب تأمينها لهذه
الغاية وذلــك خــال مهلة شهر مــن تاريخ
نشر هذا االعالن في الصحف.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
خالد بركات عبيد
تصحيح خطأ
ورد في جريدة االخبار تاريخ 2019/3/28
ع ـ ـ ــدد  3722مـ ـع ــامـ ـل ــة رق ـ ـ ــم 2018/503
اسـ ــم سـ ـه ــام م ـح ـمــد ع ـم ــر ال ـح ــرج ــة خـطــأ
والصحيح هو سهام محمد عمر العرجة.
إعالن
بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2504
طالبة التنفيذ :شركة Beirut Cargo Center
 Sarlوكـيـلـتـهــا امل ـحــام ـيــة ن ـســريــن مــرشــد
حرب
املنفذ عليه :يوسف محمود حسن الشيخ
وكيله االستاذ بالل حوماني
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
سـ ـي ــارت ــي امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه االول ـ ـ ــى م ــن ن ــوع
نيسان صنع  2005ذات الرقم /146521/ن
واملخمنة بمبلغ /6300/د.أ .والثانية نوع
 AUDIص ـنــع  2009رق ـم ـهــا /349080/و
واملخمنة بمبلغ /17000/د.أ .على اساس
ً
 60باملاية من قيمتها التخمينة تحصيال
لدين الشركة املنفذة والبالغ /13057/د.أ.
وامل ـح ـج ــوزي ــن ف ــي مـ ـ ــرآب ح ـن ــا ابـ ــو م ــراد
الجمهور.
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ن ـ ـ ـهـ ـ ــار ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ــي
 2019/4/11الساعة الثالثة بعد الظهر.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ف ــي الـ ـش ــراء ال ـح ـضــور في
املوعد واملـكــان املحددين اعــاه مصحوبًا
بالثمن نقدًا و %5رسم الداللة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ال ـس ـي ــد ط ــون ــي س ــرك ـي ــس ال ـقــرق ـفــي
بوكالته عن السيد جوزيف طنوس بعينو
مالك  1200سهم في العقار رقم  /403/من
منطقة زوق الخراب العقارية سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة امل ــال ــك جــوزيــف
طنوس بعينو.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم

أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب بول جورج االشقر سند تمليك بدل
عن ضائع في العقار رقم  1053القسم 15
مــن منطقة ســاحــل علما الـعـقــاريــة قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـلــب امل ـحــامــي ج ـهــاد جـ ــوزف الـبـيــروتــي
بصفته وكـيــل اميليو نسيم فرنسيسكو
بــوكــالـتــه عــن كــل مــن ديـبــه يــوســف فخري
ومـ ــاري ت ــراز بــرنــاديــت انـطــونــي عبدالله
سندات تمليك بــدل عن ضائع في العقار
رق ــم  971الـقـســم  9و 10م ــن مـنـطـقــة ذوق
مكايل العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب عزيز نجيب ناضر سند تمليك بدل
عن ضائع في العقار رقم  322من منطقة
جورة بدران العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب املـحــامــي راض ــي عطا سعد بصفته
وكيل كارال جميل خوري سند تمليك بدل
عن ضائع في العقار رقم  1555القسم 16
البلوك  Bمن منطقة غادير العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب يعقوب سعيد عبود بصفته وريث
سعيد يعقوب عبود سند تمليك بدل عن
ضائع في العقار رقم  679من منطقة جاج
العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

◄ مبوب ►
◄ للبيع ►

للبيع بيت لبناين
قرميد مع ارض يف
ضهور الشوير.
للمراجعة االتصال:
03/722132
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
LAILY AKTER SHEIKH BADSHA
مكان عملها في الصرفند ولم تعدو
يــرجــى مـمــن يـعــرفـهــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/026160:
غ ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي م ـج ــدي
الـ ـ ـص ـ ــادق إس ـ ـحـ ــاق ع ـ ـيـ ــده ،مـ ــن عـنــد
م ـخ ــدوم ــه ،ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف عنه
شيئًا االتصال على الرقم70/658575 :

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب داني انطون عازار بصفته احد ورثة
املرحوم انطون الياس عــازار سند تمليك
بــدل عــن ضــائــع فــي الـعـقــار رقــم  3091من
منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبـتــدائـيــة فــي جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـق ــاري ــة ،امل ــؤل ـف ــة م ــن الــرئ ـي ـســة سيلفر
ابـ ــو شـ ـق ــرا ،وال ـق ــاض ـي ــن م ـح ـمــد فــرحــات
واوجينا نصير ،تقدم املستدعي املحامي
جــورج الكريدي باستدعاء سجل بالرقم
 2019/1310ب ــوج ــه امل ـس ـت ــدع ــى ضــدهــم
اسما وناهية وسلطانة وسارا الرحباني
املـجـهــولــي مـحــل االقــامــة يطلب فـيــه ازال ــة
الشيوع في العقارين  661و 925البربارة
العقارية ،على املستدعى ضدهم الحضور
ال ــى قـلــم املـحـكـمــة لتبلغ االس ـتــدعــاء وفــي
حال تخلفهم عن الحضور يعتبر التبليغ
ً
حــاصــا ويـعــد كــل تبليغ الـيـهــم بواسطة
رئـيــس الـقـلــم صحيحًا بــاسـتـثـنــاء الحكم
ال ـن ـهــائــي .مـهـلــة امل ــاح ـظ ــات واالع ـت ــراض
خالل خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل
القاضي سامر متى
باملعاملة رقم 2015/133
ينفذ فرنسبنك ش.م.ل .بــواسـطــة وكيله
االس ـ ـتـ ــاذ ج ـم ـيــل ك ـن ـع ــان ب ــامل ـع ــام ـل ــة رق ــم
 2015/133ب ــوج ــه امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم ج ــورج
ت ــوف ـي ــق لـ ـح ــود وجـ ـ ـ ــورج خ ـل ـي ــل شــوي ـتــر
وورثة املرحوم داوود ابي خليل استنابة
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت رقـ ــم 2002/3056
ً
تــاريــخ  2015/6/18وذلــك تحصيال ملبلغ
/339031/د.أ .اضافة الى الفوائد والرسوم
واللواحق.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى  2400س ـه ــم فــي
ال ـع ـق ــار /453بـ ـ ـ ــاط م ـســاح ـتــه  6562م.م.
ً
حــدوده شماال طريق عام وجنوبًا طريق
عــام والـعـقــاريــن  455و 454وغــربــا العقار
رقم  475وشرقًا طريق عام.
تبني ان الـعـقــار يقع على واجـهــة الـشــارع
ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي م ـن ـط ـقــة وادي ال ـل ـحــامــن
(خــربــة نخلة) ويحتوي هــذا العقار على
بناء للجهة الجنوبية ومؤلف من طابق
سـفـلــي ثــانــي وطــابــق سـفـلــي اول وطــابــق
اعمدة وطابق اول وثاني وثالث ،الطابقني
السفلي الثاني والسفلي االول كل طابق
يتألف من شقتني ،طابق االعمدة بداخله
شقة والطابق االول والثاني والثالث كل
طابق منهم مؤلف من  4شقق.
م ــن ال ـج ـهــة الـشـمــالـيــة ي ـتــألــف ال ـع ـقــار من
بـلــوكــن  Aو Bبـلــوك  Aمــؤلــف مــن سفلي
وارض ــي وثــاثــة طــوابــق ،الطابق السفلي
فيه اربـعــة شقق والطابق االرض ــي طابق
اعمدة وكراجات والطابق االول يتألف من
اربـعــة شقق شقتني مسكونتني وشقتني
قـيــد االن ـش ــاء ،الـطــابــق الـثــانــي يـتــألــف من
شقة مسكونة وثالثة شقق قيد االنشاء،
وط ــاب ــق ثــالــث يـتــألــف م ــن شـقــة مسكونة
وشقة قيد االنشاء.
بلوك  Bيتألف من اربعة طوابق كل طابق
شقة واحــدة مسكونة وتتألف من مدخل
ومطبخ وصــالــون وغــرفــة طـعــام وغرفتي
نوم وتوابعها.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز  2015/2/3وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري 2015/3/9
تـ ــاريـ ــخ م ـح ـض ــر الـ ــوصـ ــف 2015/8/11
وت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـقــاري
.2015/10/23
قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة تـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار /453بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
 /4112000/د.أ .وقيمة بــدل الـطــرح بعد
التخفيض /2442528/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فيه
 2019/4/25بتمام الـســاعــة  12ظـهـرًا في
مكتب الرئاسة في محكمة جبيل .للراغب
بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم ألمــر حضرة رئيس دائــرة
تنفيذ جبيل أو تقديم كفالة وافية من أحد
املصارف املقبولة من الدولة وعليه تحمل
رســم الــداللــة ورس ــم التسجيل ،كما عليه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة،
كـمــا عليه االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة
العينية للعقار أعاله.
رئيس قلم التنفيذ
ارنست بيار سالمة

إعالن بيع باملعاملة 2018/373
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار الـجـمـعــة في
ً
ابتداء من الساعة  11:30ظهرًا
2019/4/12
سـيــارة املنفذ عليها نــوال نجيب بــو زين
ال ــدي ــن م ــارك ــة  325I BMWم ــودي ــل 2006
ً
رقــم /225074/و الخصوصية تحصيال
لــديــن طــالــب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وكيله املحامي رامي باسيل البالغ
 $/4646/عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ
 $/6500/واملطروحة بسعر  $/4500/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية ،وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت حوالي /1993000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب البنك الكائن في بيروت
كورنيش النهر قــرب مطاحن الـتــاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن قضائي
صــادر عن محكمة الدرجة األولــى املدنية
في بيروت
الغرفة السابعة العقارية
برئاسة القاضي ناتالي الهبر
وعضوية القاضيني الضيقة ومرعشلي
رقم األوراق2018/310 :
الجهة املدعية :طانيوس ألبركس
الـجـهــة املــدعــى عليها واملـطـلــوب إبالغها
ملـجـهــولـيــة م ـحــل اإلق ــام ــة :جـ ــورج ســامــي
البركس
األوراق امل ـط ـلــوب ابــاغ ـهــا :االسـتـحـضــار
امل ـ ـ ـقـ ـ ــدم مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــة امل ـ ــدعـ ـ ـي ـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/9/6تحت الرقم  2018/310والــذي
تطلب بموجبه:
ابــاغ االسـتــدعــاء الــراهــن ومربوطاته من
املـسـتــدعــى ض ــده وتكليفه ال ـج ــواب عليه
ضمن املهلة القانونية املـنـصــوص عنها
في املــادة الرابعة من القانون  ،82/16كي
يـصــار الــى تعيني خبير عـقــاري لتكليفه
بمهام الكشف على العقار رقم  /4747/من
منطقة املــزرعــة العقارية ووضــع مشروع
القسمة القضائية واج ــراء مــا يـلــزم بهذا
الخصوص ليصار الى اتخاذ القرار:
ازال ــة الـشـيــوع بــن املـتــداعـيــن فــي العقار
رقم  /4747/من منطقة املزرعة العقارية،
وقسمته قضائيًا في حال توافر الشروط
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،واس ـ ـت ـ ـطـ ــرادًا ب ـي ـع ــه ب ــامل ــزاد
العلني.
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم املحكمة
او ارس ــال مــن يـنــوب عنكم بموجب سند
ً
قــانــونــي م ـصــدق اصـ ــوال لتبلغ واس ـتــام
االوراق ال ـخ ــاص ــة ب ـك ــم وذلـ ـ ــك ف ــي مـهـلــة
عشرين يومًا تلي تاريخ النشر االخير.
بيروت في  27آذار 2019
رئيس القلم
بشرى البستاني

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني,
املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التدقيق امليداني في مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة
املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
ً
نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
سباركو ش م م
امل الربيع للتجارة والتوزيع ش.م.م.

رقم املكلف
2906218
2600702

رقم البريد املضمون
RR180531541LB
RR180531590LB

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ لصق LIPANPOST
2019/03/07
2019/02/25
2019/03/07
2019/02/27
التكليف 529

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع – دائرة التحصيل  -املكلفني
الــواردة أسماءهم في الجدول املرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة – السراي الحكومي – الطابق الثاني لتبلغ البريد
ً
املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد
انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

يوسف رشيد رحمه

710795

RR188710481LB

2019/02/18

2019/02/26

شركة الحشيمي التجارية الصحابها خالد محمد
امني الحشيمي وشريكي

1285106

RR188710858LB

2019/02/20

2019/02/26

اريج فرحان حماد

3025656

RR188710495LB

2019/02/22

2019/03/05

شركة Technologv HNS for Data and

3377028

RR188710654LB

2019/02/22

2019/03/01

جان ساسني غانم

192913

RR188710932LB

2019/02/25

2019/03/05

مؤسسة غانم للتجارة العامة واالعالن والتعهدات
والخدمات

2544407

RR188710946LB

2019/02/25

2019/03/05

منال منصور محمود

2699989

RR188711147LB

2019/02/25

2019/03/04

وليد جورج زالقط

13901

RR188711368LB

2019/02/28

2019/03/06

جورج طانوس زيادة

181554

RR188710521LB

2019/02/25

2019/03/06

حسني ديب مشيك

270306

RR188711249LB

2019/02/28

2019/03/07

حسني ديب مشيك

270306

RR188711283LB

2019/02/28

2019/03/06

شركة ماسة التجارية – خالد شاهني وشركاه

3491041

RR188711181LB

2019/02/28

2019/03/06

توفيق مصطفى زعرور

218475

RR182357718LB

-

-

بديع ميشال السكاف

214707

RR182357704LB

-

-

حسام الدين عثمان

618796

RR188709007LB

-

-

جورج توفيق القاصوف

857592

RR182357117LB

-

-

قمر سليمان كيكي

2110234

RR182356862LB

-

-

هيام الياس القش

1390826

RR182356876LB

-

-

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 494

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة البقاع /دائرة الضرائب النوعية،
املكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة – السراي الحكومي – مبنى املالية ،لتبلغ
ً
البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إسم املكلف

رقم التكليف

RR

فايز شفيق القاضي

869722

RR147326484LB

اندره مخايل بصيبص

867423

RR147326515LB

عادل وليد عراجي

3351295

RR147326538LB

حسن سليمان البرجي

2992022

RR147326569LB

الياس محمد املصري

1216283

RR147326555LB

جورج انطوان شمعون

349820

RR147326348LB

محمد سعدون املدبوح

484043

RR147326498LB

كارمن ايلي قريطم

346122

RR147326572LB

سندرا جوزف حريز

205402

RR147326731LB

جورج جان مساعد

349414

RR147326745LB

منير جميل سماحة

1785149

RR147326643LB

جرجس شديد صليبا

3038870

RR147326780LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألني الجميل
التكليف 494

