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◄ إعالنات رسمية ►
41.376.781
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة:
24.826.068
ـ ـ مــوعــد الجلسة البيع بــاملــزاد العلني
ومكان اجرائها:
نـهــار الـثــاثــاء الــواقــع فــي 2015/3/10
الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر ًَا.
امام حضرة القاضي املنفرد املدني في
بعلبك ـ ـ رئيس دائرة تنفيذ بعلبك.
ـ ـ شروط البيع:
ـ ـ ـ ـ شـ ــروط امل ــزاي ــدة :ال ـن ـف ـقــات املـتــوجــب
دفعها عالوة على الثمن طوابع اإلحالة
ورســوم الـفــراغ ورســم الــداللــة والبلدية
 %5وع ـ ـلـ ــى راغـ ـ ـ ــب الـ ـ ـش ـ ــراء ال ـح ـض ــور
باملوعد املعني وأن يــودع باسم رئيس
دائ ــرة التنفيذ قبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة او احد املصارف
املقبولة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح او
تقديم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ
لتخوله هذه الدائرة الدخول باملزايدة
ـا إلقــامـتــه ضمن
وعليه أن يختار مـحـ ً
نطاق هذه الدائرة وإال عد قلمها مقامًا
مختارًا لــه وعليه خــال ثــاثــة ايــام من
صــدور قــرار االحــالــة ايــداع الثمن تحت
ـا وإعـ ــادة املــزايــدة
طــائـلــة اعـتـبــاره نــاكـ ً
عـ ـل ــى عـ ـه ــدت ــه ف ـي ـض ـم ــن الـ ـنـ ـق ــص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة ،وعليه فــي خالل
عـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ ص ــدور ق ــرار
اإلحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية 2012/178
طالب التنفيذ :بنك صادرات ايران
املـنـفــذ عـلـيـهـمــا :مـحـمــد مـحـمــود سليم
وسعاد نمر حوماني
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
بـ ـعـ ـب ــدا رقـ ـ ــم  2000/1704ب ـم ــوض ــوع
عقدي تأمني وزي ــادة تأمني وكشوفات
حساب بقيمة .$ 1.064.707
املعامالت :تاريخ التنفيذ 2012/5/26
تاريخ تبليغ االنذار2003/3/26 :
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2003/5/12 :
وتــاريــخ تسجيله فــي السجل العقاري
2004/1/21
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار
 2012/9/29وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
2013/7/17
العقار املوصوف 2400 :سهم من العقار
رق ــم  /1223عــن قــانــا ع ـبــارة عــن ارض
بعل سليخ شديد االنـحــدار تصل اليه
بطريق ترابية داخل مجرى مياه تبعد
حوالي  1كلم عن الطريق العام.
مساحة العقار 6800 :م2
التخمني 102000 :د.أ.
الطرح 49572 :د.أ.
م ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــة :م ـ ـ ــع ح ـ ـفـ ــظ ح ـ ـ ــق مـ ــديـ ــريـ ــة
ال ـخــزي ـنــة وال ــدي ــن ال ـع ــام وزارة املــالـيــة
(م ـت ـح ـس ـب ـيــة بـ ـعـ ـب ــدا) رق ـ ــم /2394ص
تاريخ 2004/9/18

الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فـيــه  2015/4/9الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـ ـطـ ــرح هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد
العلني العقار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى
الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
منظم ألمر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
ب ـ ـ ــذات ال ـع ـم ـل ــة املـ ـ ــذكـ ـ ــورة فـ ــي االعـ ـ ــان
وات ـخــاذ مـكــان اقــامــة لــه ضـمــن نطاقها
وإال ع ــد قـل ـم ـهــا م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه مــا
ـا بـمـحــام ،وعـلـيــه االطــاع
لــم يـكــن مـمـثـ ً
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للعقار
امل ـطــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

دعوة
إن القاضي ريما شــرف الدين الناظرة
فــي ال ــدع ــاوى الـعـقــاريــة فــي امل ــن تدعو
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ادخ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــم ورثـ ـ ـ ـ ــة ج ــرج ــس
فرنسيس العازوري وهم :بديعة توفيق
مهنا وأوالده لطيفة وحـبـيــب وفــارس
وج ــان دارك وفــرنـسـيــس ولـيـلــى وكــار
فرنسيس جرجس العازوري للحضور
ال ــى قـلــم املحكمة بمهلة عـشــريــن يومًا
من تاريخ النشر لتبلغ اوراق الدعوى
 2014/1007مــدورة  2015/341املقامة
م ــن جـ ـ ــورج رزق وال ــرامـ ـي ــة ال ـ ــى ال ـ ــزام
ال ـج ـهــة امل ــدع ــى عـلـيـهــا م ــوري ــس نـعـمــة
عـ ــازوري بـنـقــل ملكية الـقـســم رق ــم /3/
من العقار  /2000/البوشرية على اسم
املدعي جورج يوسف رزق وإال اعتبروا
ـوال وعـ ـ ـ ّـد كــل
م ـب ـل ـغــن وح ــوكـ ـم ــوا أصـ ـ ـ ـ ً
تبليغ اليهم في قلم املحكمة صحيحًا.
رئيس القلم
سمر سالم

مفقود
غــادر الـعــامــل Belachew abwe abegaz
من التابعية اإلثيوبية منزل مخدومه،
الرجاء ممن يعرف عنه شيئًا االتصال
علی الرقم 03/229006

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
التحاد صناديق التعاضد الصحية يف لبنان
يدعو مجلس ادارة اتحاد صناديق التعاضد الصحية يف لبنان صناديق
التعاضد املنتسبة لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد يف بيت
التعاضد – مقر االتحاد يف الحازمية يوم االربعاء الواقع فيه 2015/3/25
الساعة الثانية عرش ظهرا وذلك للبحث يف جدول االعامل التايل
 -1تالوة تقرير لجنة املراقبة
 -2تالوة تقرير مجلس االدارة عن اعامل االتحاد لعام 2014
 -3املصادقة عىل ميزانية حسابات االتحاد لعام  2014وبحث واقرار
املوازنة املقرتحة للسنة املالية املنتهية يف 2015/12/31
 -4ابراء ذمة مجلس االدارة
 -5انتخاب اعضاء مجلس االدارة الجديد واعضاء لجنة املراقبة
يف حال عدم اكتامل النصاب يف الجلسة االوىل اعاله تعقد الجلسة الثانية
الساعة الواحدة بعد الظهر اليوم ذاته وتعترب عندها الجلسة قانونية مبن
حرض
مجلس االدارة

إعالن

NEEDED
Medical Representative
– for west Beirut
& Dahieh – south
Bekaa for dermo– cosmetic products
Please send your CV
to :
hrdcgmm@yahoo.com

تــدعــو الجمعية الـتـعــاونـيــة لـصـيــادي األس ـمــاك في
األوزاعــي الجمعية العمومية العادية لالنعقاد في
مركزها في األوزاعي يوم الخميس في 2015/03/26
الساعة التاسعة والنصف صباحًا .وفــي حــال عدم
اكـتـمــال الـنـصــاب تـعـقــد الـجـلـســة فــي ال ـيــوم واملـكــان
نفسه الساعة العاشرة والنصف صباحًا بمن حضر،
وعلى جــدول أعمالها ،ابــراء الذمة املالية للمجلس
الحالي ،وانتخاب هيئات مسؤولة جديدة.
بيروت في 2015/02/24
الجمعية التعاونية لصيادي األسماك في األوزاعي

عمرة
رحلة العمرة من  11/3/2015اىل 16/3/2015
السكن باملدينة املنورة دار اإلميان إنرتكونتيننتال
ومكة املكرمة فندق هيلتون

