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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
األستاذ رستم أحمد كنج
زوجته أمال خليل كنج
ولداه رأفت ورمزي
اشـ ـق ــاؤه ري ـ ــاض ،ال ــدك ـت ــور رئ ـيــف،
فواز واملرحوم يوسف
ووري الـثــرى االثـنــن الــواقــع فيه 8
نيسان .2019
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء
 10ال ـج ــاري ل ـلــرجــال وال ـن ـســاء في
ح ـس ـي ـن ـي ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــاح م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
الرابعة بعد الظهر وحتى السادسة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء .وي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس  11مـنــه
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد الـظـهــر
حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء فــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب مــركــز أمــن
الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ك ـ ـنـ ــج ،ال ـح ـس ـي ـن ــي،
الخنسا وعموم أهالي ساحل املنت
الجنوبي.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

اعالن
ص ــادر عــن مـحـكـمــة بـعـبــدا الـشــرعـيــة
السنية
الـ ــى م ـج ـهــول املـ ـق ــام اب ــراه ـي ــم ف ــرزت
الياسني
يقتضي حـضــورك الــى هــذه املحكمة
الستالم اوراق استحضار الدعاوى
املقامة بوجهك من قبل زوجتك فايزة
معيبد السلوم بتاريخ 2017/11/21
بمادة نفقة اوالد وحضانة وتفريق
للشقاق والنزاع ،يطلب منك الجواب
خ ــال فـتــرة  15يــومــا وتـحــديــد مقام
مختار لك ضمن نطاق املحكمة وفي
حال تخلفك يعتبر قلم املحكمة مقامًا
مـخـتــارًا لــك ويـجــري بحقك االيـجــاب
والقبول الشرعي والقانوني.
رئـيــس قـلــم محكمة بـعـبــدا الشرعية
السنية
الشيخ عامر طه البوتاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ـبــت امل ـحــام ـيــة م ـي ـشــال ام ـي ــل ابــو
ن ـ ـصـ ــر ب ــالـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف مـ ـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاديـ ـ ــة عـ ـ ــن ش ــرك ــة
امل ـج ـم ــوع ــة ال ــوط ـن ـي ــة االس ـت ـث ـمــاريــة
ش.م.ل .وبالوكالة عن كل من هادي
ع ـبــد ال ـع ــزي ــز خـلـيــل وغ ـس ــان حسني
دم ـش ــق واب ــراهـ ـي ــم مـصـطـفــى صـعــب
س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع عن
حـصــة ال ـشــركــة وع ــن حـصــة موكليه
ب ــالـ ـقـ ـس ــم  A 7مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 3649
مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل
 15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب م ـح ـس ــن اح ـ ـمـ ــد شـ ـم ــس س ـنــد
مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار D 4/69
الليلكي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب معتصم سليم الـعـيــاش وكيل
ايـ ــوب سـلـيـمــان ب ـحــري س ـنــد ملكية
بدل ضائع للعقار  A 7/602القلعة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب وسـيــم طــونــي املــارديـنــي وكيل
ج ــاس ــم ي ــوس ــف امل ـ ـ ـ ــرزوق (ك ــوي ـت ــي)
سندي تمليك بــدل ضائع للعقارين
 836و 837عني صوفر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب يــوســف نـعـيــم امل ـه ـتــار ملوكلته
سـ ـ ــاره ف ــرح ــان مـ ـط ــاوع ح ـ ــرب سـنــد
ت ـم ـل ـي ــك ب ـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع لـ ـلـ ـعـ ـق ــار 613
سرحمول.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

21

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب وس ـي ــم اس ـع ــد س ـل ـي ـمــان وكـيــل
يــوســف ج ــورج شعيا ملــورثــه جــورج
سعد شعيا سند تمليك بــدل ضائع
للعقار  711دقون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا

أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ــأه ـي ــل ان ـظ ـمــة
ال ـح ـمــايــة ال ـفــرق ـيــة لـقـضـبــان الـتــوتــر
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــزوم ص ـ ـيـ ــانـ ــة مـ ــرحـ ــات
الحماية الفرقية في بعض محطات
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة وت ـ ـبـ ــديـ ــل
امل ــرح ــات الـقــديـمــة ن ــوع ABB REB
 ،500م ــوض ــوع اسـ ـت ــدراج ال ـعــروض
رقــم ث4د1465/ت ــاري ــخ ،2019/2/13
قـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــددت ل ـ ـغـ ــايـ ــة يـ ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
 2019/5/10عـ ـن ــد نـ ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـبـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
بــاس ـتــدراج ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة م ـ ــن دف ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق ( 12غ ــرف ــة ،)1223
مبنى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق النهر
وذل ــك ل ـقــاء مـبـلــغ ق ــدره /150 000/
ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
بـهــا بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة
امل ـ ـف ـ ـعـ ــول وم ـ ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن ف ـ ــي م ـط ـلــق
االحوال تقديم عروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 623
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـن ـق ــل مـ ـح ــوالت
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرة ف ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــل
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ،مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 125/ت ــاري ــخ
 ،2019/1/8ق ــد م ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة  2019/5/10ع ـن ــد ن ـهــايــة
الـ ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة  11:00قبل
الظهر.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـبـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
بــاس ـتــدراج ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة م ـ ــن دف ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق ( 12غ ــرف ــة ،)1223
مبنى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق النهر
وذل ــك ل ـقــاء مـبـلــغ ق ــدره /100 000/
ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
بـهــا بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة
امل ـ ـف ـ ـعـ ــول وم ـ ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن ف ـ ــي م ـط ـلــق
االحوال تقديم عروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 624
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
املغفلة ـ ـ الـقــاديـشــا عــن تمديد مهلة
اس ـ ـتـ ــدراج الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـشــراء
 1000خرطوش فيزيبل 25 - 16 - 10
  40أمـبـيــر  24 -ك.ف ،.وذل ــك وفــقاملواصفات الفنية والشروط االدارية
املحددة في دفتر الشروط الذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
خمسماية الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAمــن دائ ــرة ال ـشــؤون املشتركة
في مركز الشركة في البحصاص ما
بني الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من

كل يوم عمل.
ت ـقــدم ال ـع ــروض ف ــي أم ــان ــة ال ـســر في
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـهــي مـ ــدة ت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  30نيسان 2019
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 620
إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان عــن رغبتها في
إج ـ ـ ـ ــراء اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض ل ـت ـقــديــم
وت ــركـ ـي ــب م ــول ــد ديـ ـ ــزل لـ ـ ــزوم مـعـمــل
بعلبك.
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن لـ ـ ـل ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن ف ـ ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك
ب ــاس ـت ــدراج ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى نـ ـسـ ـخ ــة م ـ ــن دف ـت ــر
الشروط من مصلحة الديوان ـ ـ امانة
ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق ( 12غ ــرف ــة ،)1223
مـبـنــى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تسلم الـعــروض باليد إلــى امانة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض
ه ـ ـ ــو ن ـ ـ ـهـ ـ ــار ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ــي
 2019/5/3عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة  11.00قبل الظهر.
بيروت في  4نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 611
إعالن بيع عقاري للمرة الثامنة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1348
الرئيسة مريانا عناني
طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي
الـســويـســري ش.م.ل .وكـيـلــه املحامي
ّ
الجميل
مروان
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :م ـح ـم ــد عـ ـل ــي الـ ـغ ــول
بيروت  -قصقص  -شارع األوزاعي -
بناية الصنوبر  -طابق أول.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي 11 :س ـنــد بـقـيـمــة
/476696.24/د.أ .م ــوث ــوق ــن بـعـقــد

تأمني عقاري من الدرجة االولى ،عدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2015/7/10 :
تاريخ تبليغ االنذار 2015/8/14 :
تاريخ قرار الحجز2015/7/14 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه عـ ـل ــى ال ـص ـح ـي ـفــة
العينية2015/7/29 :
تاريخ محضر الوصف2015/11/4 :
تاريخ تسجيله.2015/11/25 :
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح لـلـبـيــع :القسم
رقم  2من العقار  - 189املزرعة.
 القسم  - 189/2املزرعة في الطابقاالرض ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ــزل ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـت ــودع وفـ ــي
ال ـسـف ـلــي م ـس ـتــودعــن وث ــاث ــة بـيــوت
خـ ــاء .م ـســاح ـتــه /447/ :م ـتــر مــربــع
تقريبًا.
حـ ــدود ال ـع ـقــار  - 189امل ــزرع ــة ،غــربــا
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  6117شـ ــرقـ ــا امـ ـ ـ ــاك ع ــام ــة
ً
والـ ـعـ ـق ــار  191ش ـ ـمـ ــاال ام ـ ـ ــاك عــامــة
جنوبًا العقارين  164و.163
التخمني :القسم  2مــن الـعـقــار - 189
املــزرعــة /670500/د.أ .وقيمة الطرح
للمرة الثامنة/255066.3/د.أ.
تــاريــخ ومـكــان املــزايــدة :يــوم الثالثاء
ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه  2019/4/30ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة في قاعة املحكمة لدى
دائرة تنفيذ بيروت.
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
الـعـلـنــي لـلـمــرة الـثــامـنــة الـقـســم  2من
ال ـع ـق ــار  - 189املـ ــزرعـ ــة وامل ــوص ــوف
اعاله.
شروط البيع :على الراغب في الشراء
تـنـفـيـذًا الح ـكــام املـ ــواد  973و  978و
 983م ــن االص ـ ــول امل ــدن ـي ــة ،أن ي ــودع
ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـيــروت
قبل املباشرة باملزايدة لدى صندوق
الـخــزيـنــة أو اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة
مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح أو يقدم
كـفــالــة مـصــرفـيــة تـضـمــن ه ــذا املـبـلــغ،
وع ـل ـي ــه اتـ ـخ ــاذ م ـق ــام م ـخ ـت ــار ل ــه فــي
نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام فيه
او لم يسبق له ان عني مقامًا مختارًا
فيه واال عد قلم الدائرة مقامًا مختارًا
ل ـ ــه ،وع ـل ـي ــه ايـ ـض ــا فـ ــي خ ـ ــال ث ــاث ــة
اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة
ايداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة
التنفيذ في صندوق الخزينة او احد

املصارف املقبولة تحت طائلة اعادة
امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة ال ـع ـشــر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
مــن الــزيــادة وعليه كــذلــك دفــع الثمن
وال ــرس ــوم وال ـن ـف ـقــات ب ـمــا ف ـيــه رســم
داللــة خمسة بــاملــايــة مــن دون حاجة
إلن ــذار أو طـلــب وذل ــك خ ــال عشرين
يومًا من تاريخ صــدور قــرار االحالة
للراغب في الشراء االطالع لدى هذه
الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2017/840
طالب التنفيذ :بنك بيبلوس ش.م.ل.
وكيله املحامي رشيد نصور
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــا :ن ــدى مـحـمــد الــرحـيــم
وكـيـلـتـهـمــا املـحــامـيـتــان ع ــا الـنـجــار
وساميا املولى
السند التنفيذي :حكم اســاس 1957
ل.ق 2015 .تسليم القسم  )B( 16من
العقار  234الليلكي  +مليوني ل.ل.
عدا اللواحق.
تاريخ محضر الوصف- 2018/2/2 :
تاريخ تسجيله2018/3/12 :
املطروح للبيع 2400 :سهم من العقار
 B 16/234الليلكي:
م ــدخ ــل وص ـ ــال ـ ــون ومـ ـم ــر وغ ــرف ـت ــن
وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام وش ــرف ــات  -طــابــق
 - 2حـ ــق م ـخ ـت ـل ــف املـ ـحـ ـض ــر ال ـف ـنــي
 97/1605خـ ــاضـ ــع لـ ـنـ ـظ ــام م ـل ـك ـيــة
ال ـ ـط ـ ــواب ـ ــق وال ـ ـ ـخـ ـ ــرائـ ـ ــط والـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد -
ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة ال ـح ـق ــن  1و- B 3
تــأمــن كــامــل الـعـقــار رضــائــي ممتاز
ح ـس ــب ش ـ ـ ــروط ال ـع ـق ــد ال ـ ــدائ ـ ــن بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .واملــؤسـســة العامة
لإلسكان املــديــن نــدى الرحيم قيمته
/160.500.000/ل.ل - .ت ـخ ـط ـيــط
بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  - 1996/9652اشـ ـ ــارة
ض ـ ــريـ ـ ـب ـ ــة ت ـ ـح ـ ـسـ ــن بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار رئـ ـي ــس
مصلحة الـ ــواردات فــي وزارة املالية
.98/46
مساحته /74/ :م 2تقريبًا.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/74000/ :د.أ .ال ـ ـطـ ــرح:
/44.400/د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقـ ـ ــد ت ـ ـحـ ــدد مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ن ـه ــار
ال ـج ـم ـع ــة ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي 2019/5/17
الساعة العاشرة صباحًا امام رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا ف ــي ق ـصــر عــدل
بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ
مـ ـ ـ ــواز لـ ـثـ ـم ــن الـ ـ ـط ـ ــرح ف ـ ــي صـ ـن ــدوق
ال ـخــزي ـنــة او م ـص ــرف م ـق ـبــول بــاســم
رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة كما
ع ـل ـي ــه وخـ ـ ــال ث ــاث ــة ايـ ـ ــام مـ ــن قـ ــرار
االحـ ــالـ ــة ايـ ـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـم ــن تـحــت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر
ع ـلــى م ـســؤول ـي ـتــه ك ـمــا عـلـيــه وخ ــال
عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك رقم
2017/1293
املنفذ :بنك االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وكيله املحامي عزيز طربيه
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :م ـط ــان ـي ــوس سـلـيــم
الحزوري  -زغرتا
وسليم مطانيوس الحزوري بوكالة
االستاذ انطونيوس الحزوري
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :س ـ ـن ـ ــدات دي ــن
بمبلغ /15796000/ل.ل .عدا الفوائد
والرسوم وامللحقات.
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز 2013/8/22
تاريخ تسجيله 2014/2/21

ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وصـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار
 2017/4/10ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
2018/8/14
العقار املطروح للبيع 800 :سهم في
الـعـقــار  /2221/زغــرتــا يـقــع بجانب
مستشفى سـيــدة زغــرتــا تـصـلــه عبر
ط ــري ــق ت ــراب ـي ــة م ـت ـنــوعــة ع ــن طــريــق
ف ــرع ـي ــة ب ـج ــان ـب ـه ــا ع ـل ــى ح ــاف ــة نـهــر
ج ــوعـ ـي ــت وهـ ـ ــو م ـ ـغـ ــروس ب ــاش ـج ــار
ال ـل ـي ـم ــون ق ـس ــم م ـن ـه ــا ق ــدي ــم ال ـع ـهــد
وقسم حديث العهد.
ب ـ ـ ــدل الـ ـتـ ـخـ ـيـ ـم ــن 50182000 :ل.ل.
خـ ـمـ ـس ــون مـ ـلـ ـي ــون وم ـ ــاي ـ ــة واث ـ ـنـ ــان
وثمانون الف ليرة لبنانية.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح املـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــض :%10
 27.098.280سبعة وعشرون مليون
وث ـم ــان ـي ــة وت ـس ـع ــون الـ ــف وم ــاي ـت ــان
وثمانون ليرة لبنانية.
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :ن ـه ــار
االربـعــاء الــواقــع فــي  2019/4/24في
تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر
امــام رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا على
ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ان ي ــدف ــع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـ ـنـ ــدوق مـ ـ ــال زغـ ــرتـ ــا او ب ـمــوجــب
شــك مـصــرفــي مـسـحــوب الم ــر رئيس
دائــرة تنفيذ زغرتا وان يتخذ مقامًا
لــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة وعليه
االطالع على قيود الصحيفة العينية
لـلـعـقــار مــوضــوع امل ــزاي ــدة وان يدفع
رسـ ــوم الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة الـبــالـغــة
خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب موريس يوسف رشدان سندات
تمليك بــدل عــن ضــائــع فــي الـعـقــارات
رقــم  1326و 495و 1329و 426و496
من منطقة اده العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـل ــب ك ـم ـيــل ح ـن ــا ال ـن ـش ــار ش ـه ــادات
ق ـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــاريــن  19و20
النفيسة.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـلــب خــالــد ح ـســن مـصـطـفــى محمد
ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن خ ــال ــد م ـح ـمــد االح ـم ــد
شهادتان بدل ضائع بحصته البالغة
بالعقار  336الدوسة وبغدادي.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب جـ ــاد خ ـل ـيــل ح ــات ــم احـ ــد ورث ــة
ح ــات ــم اح ـم ــد خ ـل ـيــل سـ ـن ــدات مـلـكـيــة
بــدل ضائع عن حصته في العقارات
 7034 ،7033 ،7032الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
فـ ـ ـ ــي امل ـ ـع ـ ــام ـ ـل ـ ــة ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة رق ـ ــم
2017/1174
الرئيسة ندين مشموشي
املـ ـنـ ـف ــذ :ف ــرن ـس ـب ـن ــك ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املحامي لودي نادر
املـنـفــذ عليهم :شــركــة مــركــز الـتـعــاون
االستهالكي
حسني يوسف حيدر
ي ــوس ــف ح ـس ــن حـ ـي ــدر حـ ـ ــارة حــريــك

شارع القسيس
املشترك :شركة سعد غروب للتجارة
ش.م.م .وكيلها االستاذ غفار سرحان
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد م ــع ج ــدول
سندات مع عقد تأمني درجة اولى مع
ش ـهــادة تــأمــن مــع كـشــف حـســاب مع
عقد زيــادة تأمني املبلغ  946925د.أ.
و 330239.38ل.ل .و 127665.89د.أ.
عدا اللواحق ودين املشترك.
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز- 2017/7/12 :
تاريخ تسجيله2018/8/10 :
العقارات املطروحة للبيع  2400سهم
من العقار  2/49حارة حريك:
ط ــاب ــق ارضـ ــي ح ــق مـخـتـلــف خــاضــع
لنظام ملكية الـطــوابــق يشترك بهذا
الـحــق املـخـتـلــف رق ــم  71 Bحــق الــري
من مياه قناة حارة حريك  -تخطيط
ب ــامل ــرس ــوم  - 71/719م ـخــال ـفــة بـنــاء
راجع القسم واحد بخصوص التعهد
يــراجــع القسم  - 43تعهد وتفويض
للبلدية بــازالــة املـخــالـفــة منظم لــدى
كاتب عدل بعبدا .2012/4070
مساحته  12م 2تقريبًا.
التخمني/42000/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /23940/ :%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/48ح ــارة
حريك:
طابق ارضــي  -حــق مختلف خاضع
لـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام مـ ـلـ ـكـ ـي ــة الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــواب ـ ـ ــق ن ـف ــس
الوقوعات اعاله.
مساحته  13م.2
التخمني/45500/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /25935/ :%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/47ح ــارة
حريك:
طــابــق ارض ــي خــاضــع لـنـظــام ملكية
الطوابق نفس الوقوعات اعاله.
مساحته 14م 2تقريبًا.
التخمني/45500/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /25935/ :%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/46ح ــارة
حريك:
طابق ارضــي  -حــق مختلف خاضع
لنظام ملكية الطوابق.
مساحته  13م.2
التخمني/45500/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /25935/ :%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/45ح ــارة
حريك:
طابق ارضــي  -حــق مختلف خاضع
لـ ـنـ ـظ ــام م ـل ـك ـي ــة ال ـ ـطـ ــوابـ ــق  -ت ــأم ــن
ملصلحة الخزينة اللبنانية
مساحته 143م.2
التخمني/44200/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /25194/ :%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/44ح ــارة
حريك:
طــابــق سفلي  -حــق مختلف خاضع
ل ـ ـن ـ ـظـ ــام مـ ـلـ ـكـ ـي ــة الـ ـ ـط ـ ــواب ـ ــق  -ن ـفــس
الوقوعات على القسم .45
مساحته 740م.2
الـتـخـمــن/1110000/ :د.أ - .الـطــرح
بعد التخفيض /632700/ :%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/43ح ــارة
حريك:
طــابــق سـفـلــي خــاضــع لـنـظــام ملكية
الـ ـط ــواب ــق  -ن ـف ــس ال ــوق ــوع ــات عـلــى
القسم .45
مساحته 684م.2
التخمني/777600/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /443232/:%5د.أ.
 2400سـهــم م ــن ال ـع ـقــار  2/52ح ــارة
حريك:
ط ــاب ــق ارضـ ــي ح ــق مـخـتـلــف خــاضــع
لنظام ملكية الطوابق.
نفس الوقوعات على القسم .49
مساحته 16م.2
التخمني/56000/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /31920/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  2/1037حارة
حريك:
مستودع ونزلة سيارة طابق سفلي
 2حق مختلف خاضع لنظام ملكية

ال ـط ــواب ــق ي ـش ـتــرك بـمـلـكـيــة ال ـق ـســم 1
منتفع بــالــري مــن قـنــاة ح ــارة حريك
نـفــس الــوقــوعــات عـلــى الـقـســم  49ما
عدا تفويض البلدية.
مساحته 1040م.2
الـتـخـمــن/1196000/ :د.أ - .الـطــرح
بعد التخفيض /681720/ :%5د.أ.
 2400سهم من العقار  4/1037حارة
حريك:
ن ـفــس ال ــوق ــوع ــات ع ـلــى ال ـق ـســم  2من
العقار  1037حارة حريك.
مساحته  700م.2
التخمني/735000/ :د.أ - .الطرح بعد
التخفيض /418950/ :%5د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقـ ـ ــد ت ـ ـحـ ــدد مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ن ـه ــار
االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي 2019/5/8
الساعة الحادية عشرة صباحًا امام
رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا  -قصر
عدل بعبدا  -املبنى الجديد.
شروط املزايدة :على الراغب بالشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ
مـ ـ ـ ــواز لـ ـثـ ـم ــن الـ ـ ـط ـ ــرح ف ـ ــي صـ ـن ــدوق
ال ـخــزي ـنــة او م ـص ــرف م ـق ـبــول بــاســم
رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة كما
عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر
ع ـلــى م ـســؤول ـي ـتــه ك ـمــا عـلـيــه وخ ــال
عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
فـ ـ ـ ــي امل ـ ـع ـ ــام ـ ـل ـ ــة ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة رق ـ ــم
242م2017/
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :مـ ـص ــرف اإلسـ ـك ــان
ش.م.ل .وكيله املحامي مالك ارسالن
املـنـفــذ عـلـيـهــم :تــوفـيــق وزل ـف ــا نسيم
جعجع الفنار ،شــارع السيدة ،بناية
بشواتي ،الطابق الثاني
ونـسـيــم تــوفـيــق جـعـجــع وأمـ ــال ديــب
بــو كــرم الـفـنــار ،ش ــارع الـسـيــدة ،قرب
م ــدرس ــة األب ع ـس ـي ــران ،ب ـنــايــة عــون
وبدوي ،الطابق الرابع
السند التنفيذي :اإلستنابة صــادرة
عـ ـ ــن دائ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ب ــرق ــم
 2017/2004ب ـتــاريــخ 2017/10/26
مــوضــوع ـهــا تـنـفـيــذ ال ـح ـكــم ال ـص ــادر
ع ــن الـلـجـنــة الـقـضــائـيــة ال ـنــاظــرة في
الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ع ـ ــن ت ـط ـب ـيــق
ق ـ ـ ــوان ـ ـ ــن اإلس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان رق ـ ـ ـ ــم االس ـ ـ ـ ــاس
/2027ل.ق 2016/تاريخ .2017/7/4
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ـ ــف:
.2018/10/01
تــاريــخ تسجيله ل ــدى امــانــة السجل
العقاري.2018/11/27 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـق ـس ــم رقـ ــم  8مــن
ال ـع ـقــار رق ــم /1319/الـ ـفـ ـن ــار يحتوي
عـ ـل ــى مـ ــدخـ ــل وص ـ ــال ـ ــون ـ ــن وطـ ـع ــام
ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا مـ ـ ــدفـ ـ ــأة وم ـ ـط ـ ـبـ ــخ وخـ ـ ــاء
وغ ــرف ــة خـ ــدم ضـمـنـهــا خـ ــاء وث ــاث
غ ــرف ن ــوم وحـمــامــن وم ـمـ ّـر وخمس
شــرفــات منها واح ــدة مقفلة بــزجــاج
وأمل ـن ـيــوم مـســاحـتــه  200مـتــر مــربــع.
يـ ـشـ ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـي ــة ال ـق ـس ـم ــن رقـ ـ ــم 1
و 3ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص حـ ـ ـق ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـفـ ــاع
واالرتفاق وغيرها راجع القسم /1/
له موقف سيارة وغرفة في السفلي
االول الستعماله مبينة على خريطة
اإلفـ ــراز ،تــأمــن درج ــة أول ــى ملصلحة
مـصــرف اإلس ـكــان ش.م.ل .لـقــاء مبلغ
/718.320.000/ل.ل .ضريبة تحسني
بــاملــرســوم  2010/5301صـ ــادرة عن
دائ ـ ـ ــرة ض ــري ـب ــة ال ـت ـخ ـم ــن بــال ـك ـتــاب
رقــم  2013/811حجز احتياطي رقم
 2016/6- 6مل ـص ـل ـحــة ش ــرك ــة ح ــداد
ليندينغ هوس ش.م.ل .حصة توفيق
جعجع طلب تنفيذ رقم .2015/775

حـجــز احـتـيــاطــي رق ــم 2016/10- 10
ملصلحة يوسف جعجع.
قيمة التخمني 370.000 :د.أ.
قيمة الطرح 222.000 :د.أ.
امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :سـ ـتـ ـج ــري ي ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه  2019/5/17ال ـس ــاع ــة
الـعــاشــرة صباحًا ام ــام رئـيــس دائــرة
ال ـت ـن ـف ـيــذ وفـ ــي م ـح ـك ـمــة امل ـ ــن .فـعـلــى
راغــب الـشــراء ان يــودع قبل املباشرة
باملزايدة قيمة الطرح او تقديم كفالة
م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ضمن
نطاق الدائرة وخالل ثالثة ايام تلي
االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
عـشــريــن يــومــا دف ــع الـثـمــن والــرســوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
في الشمال
في طابق اإلفالس رقم 2019/2
بتاريخ  2018/12/13صدر عن هيئة
املحكمة الحكم رقم  2018/495الذي
قـ ـض ــى بـ ــإعـ ــان افـ ـ ـ ــاس شـ ــركـ ــة ام ــل
الربيع للتجارة والتوزيع ش.م.م.
Spring hop for tranding distributions
arl
وت ـحــديــد ت ــاري ــخ تــوقـفـهــا ع ــن الــدفــع
بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  ،2017/6/13وتـ ـعـ ـي ــن
ال ـق ــاض ــي ل ـط ـيــف ال ـ ـخـ ــوري جــرجــس
نصر قاضيًا مشرفًا على التفليسة،
واملحامية االستاذة دارين القصيفي
ً
وكـ ـي ــا ل ـل ـت ـف ـل ـي ـســة ،ف ـع ـلــى ال ــدائ ـن ــن
مراجعة وكيلة التفليسة في مكتبها
الـ ـك ــائ ــن ف ــي بـ ـ ــاط ،ج ـب ـي ــل ،الـ ـش ــارع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ق ـ ــرب م ـح ـط ــة تـ ـ ــوتـ ـ ــال ،م ـلــك
ان ـطــوان عـيــد الـقـصـيـفــي ،طــابــق اول،
هـ ــاتـ ــف،09797017 - 70886082 :
الثـبــات ديــونـهــم واب ــراز مستنداتهم
خ ــال م ـه ـلــة خ ـم ـســة ع ـشــر ي ــوم ــا من
تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►

مطلوب مهندس
معامري خربة 5
سنوات للعمل لدى
مكتب دراسات
وإرشاف يف الحمراء.

Bashir.itaniiciintl@gmail.com

