السبت  29نيسان  2017العدد 3164

إعالنات

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/23عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــي زي ــد
اسـ ـم ــاعـ ـي ــل س ـج ـل ــه  185/75ب ــري ـت ــال
جنسيته لبناني محل اقامته بريتال ـ ـ
بملكه .والــدتــه زينب عمره  1987اوقــف
غيابيًا بتاريخ  2015/7/28وهو فار من
وجــه الـعــدالــة .بالعقوبة التالية اشغال
شاقة مؤبدة ومئة مليون ليرة غرامة.
وفقًا للمواد  125ف 13/ 1مـخــدرات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/27
الرئيس
التكليف 749
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/23على املتهم يوسف محمد
فـ ـ ـ ــارس ع ـ ـسـ ــاف رق ـ ــم الـ ـقـ ـي ــد /81مـ ـ ـ ـ ــزاز
جنسيته س ــوري مـحــل اقــامـتــه الجناح
ـ ـ الخط البحري ملك أبــو سميح املولى
ط  1وال ــدت ــه فــاطـمــة ع ـمــره  1975اوقــف
احتياطيًا بتاريخ  2013/7/24ووجاهيًا
فـ ــي  2013/7/29وأخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـلــه فــي
 2013/9/21وهــو فــار من وجــه العدالة.
بالعقوبة التالية سبع سـنــوات اعتقال
وعشرين مليون ليرة غرامة.
وفقًا للمواد /586د ( )3( 2/586/)1من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية اتجار بقاصر
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/24
الرئيس
التكليف 749
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/21على املتهم خليل ابراهيم
املـحـيـســن رق ــم الـقـيــد  /235السنحنة/
حـمــص جـنـسـيـتــه سـ ــوري مـحــل اقــامـتــه
االشرفية قــرب مستشفى رزق ملك برج
ال ـن ــاص ــره م ـلــك س ـع ـيــد الـ ـح ــاج .وال ــدت ــه
نوفة عمره  1980اوقف احترازيًا بتاريخ
 2014/3/16ووجاهيًا في 2014/3/21
وأخلي سبيله في  2014/12/3وهو فار
من وجه العدالة.
وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد  640/639م ـ ــن ق ــان ــون
العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/22
الرئيس
التكليف 749
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/21على املتهم محمد حسني
م ـظ ـلــوم س ـج ـلــه /100ق ـع ـق ـع ـي ــة الـجـســر
جنسيته لبناني محل اقامته املصيطبة،
م ـلــك ال ـج ـن ــان ط  2وال ــدت ــه ه ــدى عـمــره
 1985اوقف غيابيًا بتاريخ 2007/5/28
وأدخ ــل الـسـجــن فــي  2007/9/4واخـلــي
سبيله في  2009/8/17ثم اوقــف انفاذًا
ملذكرة إلقاء القبض بتاريخ 2010/4/24
واخ ـلــي سبيله فــي  2010/10/29وهــو
فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية أشغال شاقة مؤبدة.
وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد  640/639م ـ ــن ق ــان ــون
العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة
وقـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وع ـي ـنــت ل ــه قـيـمــا الدارة ام ــوال ــه طـيـلــة

مدة فراره.

في 2017/3/22
الرئيس
التكليف 749

خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/21على املتهم محمد صبحي
زعيتر سجل /153مقنة جنسيته لبناني
مـحــل اقــامـتــه ال ـف ـنــار الــزعـيـتــريــة .والــدتــه
س ــول مــاريـنــا عـمــره  1990اوق ــف غيابيًا

بتاريخ  2015/10/13وهــو فــار من وجه
الـعــدالــة .بالعقوبة التالية اشـغــال شاقة
مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/27
الرئيس
التكليف 749

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية 2016/12 :استنابة
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .بوكالة املحامي شادي سعد
املنفذ عليه :منير محمد عثمان ـ ـ بعلبك مقابل مخيم الجليل
السند التنفيذي وقيمة الدين 8243.72 :دوالر أميركي
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم
الجمعة الواقع فيه  2017/5/12موجودات منزل املنفذ عليه الكائن في بعلبك وهي
على الشكل التالي:
 .1غرفة جلوس مؤلفة من ثالث كنبات كبيرة
 .2فيديو ماركة ساينو لون رمادي
 .3طاولة تلفزيون لون جوزي
 .4طاولة دائرية كبيرة
 .5لوحة أية الكرسي خشب وزجاج
 .6ساعة حائط دائرية
 .7تلفزيون ستار
 .8غرفة نوم سريرين مفرد مع كومود عدد1
 .9مكتبة صغيرة لون بني
.10تلفزيون شارب  19أنش
 .11براد كونكورد  21قدم
 .12كنبة ثالث مقاعد لون بني والفرش زيتي وأسود
 .13براد مياه سخن وبارد هانوفر
 .14فرن غاز البا ست عيون لون أبيض
 .15غسالة جنرال لون أبيض فول أتوماتيك
 .16مايكرويف ماركة دايو لون أبيض
 .17طاولة أكل لون أبيض
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ـ ـ مجموع التخمني 1740 :دوالر أميركي
ـ ـ مجموع بدل الطرح 1044 :دوالر اميركي
ـ ـ شروط البيع :على الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد أعاله في مكان وجود
األموال املحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم داللة .%5
مأمور التنفيذ
علي رعد
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية 2016/35 :استنابة
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .بوكالة أ .شادي سعد
املنفذ عليه :علي محمد العوطة ـ ـ حورتعال ـ ـ قرب الحسينية
السند التنفيذي وقيمة الدين 1930.74 :دوالر أميركي
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر
يــوم الجمعة الــواقــع فيه  2017/5/12مــوجــودات منزل املنفذ عليه الكائن في بلدة
حورتعال وهي على الشكل التالي:
 .1فاترينة خشبية مستطيلة سوداء بطول مترين وارتفاع متر 70
100
 .2تلفاز ملون  20أنش Sharp
 .3غــرفــة جـلــوس زيـتــي وب ــاج بمقعد خـشــب لشخصني ومقعد 500
لثالثة أشخاص ومقعدين مفردين
 .4طـقــم ط ــاوالت سـجــائــر واح ــدة مستطيلة خشبية بـنــي فاتح 40
وطاولتان بشكل نصف دائري
150
 .5براد ابيض من درفتني عليا وسفلى ماركة بيكو
 .6غرفة جلوس زاوية خمري وباج من مقعدين كبيرين ومقعد وزاوية 100
150
 .7فرن غاز أسود بست عيون
50
 .8غرفة نوم فيها  7فرش اسفنج لون بترولي
100
 .9غسالة بيضاء
50
 .10مساند قش وقماش عدد7
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ـ ـ مجموع التخمني 1310 :دوالر أميركي
ـ ـ مجموع بدل الطرح 786 :دوالر اميركي
ـ ـ شروط البيع :على الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد أعاله في مكان وجود
األموال املحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم داللة .%5
مأمور التنفيذ
حمزة فرج

إعالن رقم 2/15
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ امل ــدي ــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراع ــة ـ ـ ـ ع ــن إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لـتـلــزيــم تـقــديــم م ـع ـ ّـدات ل ـ ــزوارق ال ــدوري ــة
ملراقبة الصيد البحري فــي لبنان للعام
 ،2017وذل ــك فــي مبناها الـكــائــن فــي بئر
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 2017/5/24الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الـخــاص العائد لهذا التلزيم والحصول
عـلــى نسخة عـنــه مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى

19

الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم الـعــروض بالبريد املضمون املغفل
او ب ــال ـي ــد مـ ـب ــاش ــرة ،ع ـل ــى ان ت ـص ــل ال ــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ـ ق ــرار وزي ــر ال ــزراع ــة رق ــم  1/320تــاريــخ
.2017/4/10
بيروت في 2017/4/27
مدير عام الزراعة باالنابة
املهندس سعيد عون
التكليف 754

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية 2015/171 :استنابة
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .بوكالة املحامي شادي سعد
املنفذ عليه :حسن محمد شاويش ـ ـ حزين
تطرح هذه الدائرة موجودات منزل املنفذ عليه املحجوزة للبيع باملزاد العلني في
مكان وجودها والكائنة في بلدة حزين وذلك نهار الجمعة الواقع فيه 2017/5/12
الساعة الحادية عشرة ظهرًا.
وهي على الشكل التالي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

غرفة جلوس لون زهر مؤلفة من خمسة مقاعد مع مخدات 400
60
طاولة من الخشب عدد ثالثة
50
تلفزيون ماركة سانيو
30
طاولة منجدة بقماش
30
فرن غاز ثالثة عيون
50
فاترين خشبية مع درف
80
غسالة ماركة ذانوسي
500
غرفة نوم تخت مزدوج مع كمودين وتواليت

240
36
30
18
18
30
48
300

ـ ـ مجموع التخمني 1200 :دوالر أميركي
ـ ـ مجموع بدل الطرح 720 :دوالر اميركي
ـ ـ شروط البيع :على الراغب بالشراء الحضور باملوعد املعني أعاله مصحوبًا بالثمن
نقدًا ورسم داللة .%5
مأمور التنفيذ
عباس شبشول

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية 2014/48 :استنابة
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .وكيله املحامي شادي سعد
املنفذ عليه :محمد عبد الحليم أمهز ـ ـ اللبوة
السند التنفيذي وقيمة الدين 2559 :د.أ.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني فــي تمام الساعة الــواحــدة ظهرًا مــن يوم
الجمعة الواقع فيه  2017/5/12موجودات منزل املنفذ عليه الكائن في بلدة اللبوة
وهي على الشكل التالي:
 .1غرفة جلوس شكل دائري مؤلفة من قطعة كبيرة تتسع  400د.أ.
لحوالي ستة أشخاص واثنتني تتسع كل واحــدة لحوالي
أربعة اشخاص لون خمري وعسلي

 240د.أ.

 .2تلفزيون ماركة  SAMSUNGعشرين انش لون فضي

 75د.أ.

 45د.أ.

 .3رسيفر ماركة  STAR-SATلون فضي وأسود

 30د.أ.

 18د.أ.

 .4مــدفــأة عـلــى املـ ــازوت حـجــم وس ــط مــع ص ــدر ت ــول حديد  50د.أ.
وأربعة قساطل لون بني وماركة املدفأة زحالن

 30د.أ.

 .5سجادة قياس  4×3لون بني وباج

 150د.أ.

 90د.أ.

 .6مدفأة كهربائية لون فضي صناعة سورية

 30د.أ.

 18د.أ.

 .7فرن غاز لون أبيض ماركة CLEN-GAF

 200د.أ.

 120د.أ.

 .8براد لون أبيض درفتني سفلى وعليا ماركة وايت وستنغ  100د.أ.
هاوس

 60د.أ.

 .9فاترين مطبخ خشبية لون فاتح ثالث درف في االسفل  150د.أ.
وثالث درف في االعلى

 90د.أ.

 .10غسالة اوتوماتيك ماركة  CAMPOMATICلون أبيض

 200د.أ.

 120د.أ.

 .11سجادة قياس  3×2لون أخضر وزيتي وباج

 100د.أ.

 600د.أ.

 .12غرفة نوم مؤلفة من تخت مزدوج وخزانة مؤلفة من ست
درف وجارورين في االسفل من الخشب لون فاتح والتخت د.أ.
لون بني غامق

 600 1000د.أ.

ـ ـ مجموع التخمني 2485 :د.أ.
ـ ـ مجموع بدل الطرح 1491 :د.أ.
ـ ـ شروط البيع :على الراغب بالشراء الحضور باملوعد أعاله في مكان وجود األموال
املحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم داللة .%5
مأمور التنفيذ
محمد الدربلي

