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◄ إعالنات رسمية ►
بها قبل مباشرة الجلسة بموجب شيك
مسحوب على مصرف لبنان باسم رئيس
دائ ــرة تنفيذ طرابلس وعليه دفــع رســوم
التسجيل ورسم الداللة.
رئيس القلم
حاتم عثمان
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2013/2111
القاضي ميرنا كالب
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
وكيله املحامي نبيل منوال يونس
املنفذ عليهم :تفليسة مستشفى الشرق
االوس ـ ـ ـ ــط والـ ـشـ ـي ــخ مـ ـحـ ـف ــوظ سـ ــالـ ــم بــن
محفوظ
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة الــدرجــة
االول ــى فــي ب ـيــروت رق ــم 2002/278/252
م ـب ـلــغ  /500000000ل.ل .عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ2013/8/14 :
ت ــاري ــخ تـبـلـيــغ االن ـ ـ ـ ــذارات 2013/8/9 :و
2013/19/12
تاريخ قرار الحجز2016/1/7 :
تاريخ تسجيله2016/1/11 :
تاريخ محضر الوصف2016/5/18 :
تاريخ تسجيله2016/6/29 :
بيان العقار املـطــروح للبيع  :القسم /6/
من العقار رقم  /4275/املصيطبة يتألف
م ــن م ــدخ ــل ض ـم ـنــه م ـمــر وم ـن ــاف ــع واربـ ــع
غرف ودار وصالون وغرفة طعام ومطبخ
وغ ــرف ــة خ ــادم ــة وق ـط ـعــة مل ـع ــدات الـتــدفـئــة
وقطعة صغيرة لتجفيف الثياب وثــاث
حمامات وثالث زواريب وثالث بلكونات.
ـ ـ مساحته  362متر مربع
ـ ـ ـ ـ حـ ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار :الـ ـغ ــرب ال ـع ـق ــار 4273
والشرق العقار  4276والشمال العقار رقم
 4270والجنوب العقار .4278
قيمة التخمني 1.629.000 :د.أ.
وقيمة الطرح للمرة االولى 977.400 :د.أ.
ـ ـ ـ م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان إج ــرائ ـه ــا :يــوم
االث ـنــن الــواقــع فـيــه  2018/1/22الساعة
العاشرة والنصف في مكتب رئيس دائرة
تنفيذ بيروت.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة االولى حصص املنفذ عليه محفوظ
سالم بن محفوظ في القسم  /6من العقار
رق ــم  /4275/املصيطبة والـبــالـغــة 2400
سهم.
واملوصوف أعاله
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية،
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـنــدوق
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة أو احـ ـ ــد امل ـ ـص ـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ايـضــا فــي خ ــال ثالثة
ايــام من تاريخ صــدور قــرار االحالة ايداع
كــامــل الثمن بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط ـلــب وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار بــاالحــالــة للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نبيل نعوس
إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/81
برئاسة القاضي روال شمعون
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل .ـ ـ
وكيله املحامي رشيد نصور
املـنـفــذ عـلـيــه :عـلــي أحـمــد امـهــز ـ ـ ـ مجهول
محل االقامة
السند التنفيذي :قــرار اللجنة القضائية
الناظرة فــي دع ــاوى االسـكــان رقــم /1254
ل.ق2012/.
تاريخ التنفيذ2013/3/4 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2014/2/27 :
وت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي
2014/4/7

بيان العقار املـطــروح للبيع ومشتمالته:
الـقـســم  A 7 /1629الـعـمــروسـيــة يـقــع في
م ـش ــروع املـسـتـقـبــل ـ ـ ـ تـصـلــه ع ـبــر سـلــوك
طريق صيدا القديمة باتجاه الحدث عبر
مفرق املدرسي يؤدي الى ثانوية الخطيب
وم ـن ـهــا ال ــى املـ ـش ــروع ح ـيــث ال ـش ـق ــة .وان
امل ـشــروع مــؤلــف مــن تسعة ابـنـيــة ،احدها
يحتوي القسم  A 7املذكور.
الكائن فــي الطابق الثاني ـ ـ الــذي يحوي
شقتني من البناء املؤلف من طابق اعمدة
تعلوه خمسة طوابق سكنية وهو مؤلف
مــن مــدخــل ـ ـ ـ صــالــون ـ ـ طـعــام ـ ـ شــرفــات ـ ـ
ح ـمــام ـ ـ ـ ض ـيــوف ـ ـ ـ مـطـبــخ ـ ـ ـ غــرفـتــي نــوم
وممر ـ ـ وحمام لغرف النوم .ال يوجد غرفة
ناطور.
باب الشقة حديد ـ ـ ارض املدخل سيراميك
الجدران قسم مطلي طرش ـ ـ وقسم بالط
ـ ـ ـ ـ ارض امل ـط ـب ــخ س ـي ــرام ـي ــك وال ـح ـي ـط ــان
بورسالن ـ ـ مجلى غرانيت وخزائن خشب
سويد.
الـصــالــون :بــاب جــرار مصنوع مــن خشب
ال ـس ــوي ــد دار  NDFدائ ـ ـ ــري ارض ـ ــه ب ــاط
سيراميك  60 * 60السقف مطلي يعتريه
الكثير من التقشير.
مساحة الشقة103 :م2
حــدود الـعـقــار :غربًا امــاك عامة والعقار
 1630شرقًا العقارات  1614و 1626و2058
ً
ش ـمــاال الـعـقــاريــن  1630و 1626وجـنــوبــا
أمالك عامة.
قيمة التخمني /82400/ :دوالر أميركي
وبــدل الطرح بعد التخفيض /37821.6/
دوالر أميركي.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان املـ ــزايـ ــدة :ن ـه ــار االربـ ـع ــاء
ال ــواق ــع فـيــه  2018/2/7ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة ظهرًا في قاعة املحكمة في عاليه.
شروط املزايدة :على راغب بالشراء وقبل
امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع قـيـمــة ال ـطــرح
ب ـمــوجــب ش ـيــك م ـصــرفــي م ـس ـحــوب ألمــر
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ عاليه وعليه اتخاذ
محل اقــامــة لــه ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ
عاليه كما االط ــاع على قيود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة ومعاينة
ال ـع ـقــار وخـ ــال ث ــاث ــة ايـ ــام ت ـلــي االح ــال ــة
عليه دفع باقي الثمن تحت طائلة اعادة
املــزايــدة حكمًا بــزيــادة العشر على عهدة
الناكل الــذي يضمن النقص وال يستفيد
م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا
التي تلي صدور قرار االحالة دفع رسوم
الداللة والتسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن
إعالن
شطب شركة مـحــدودة املسؤولية صــادر
عن امانة السجل التجاري في جبل لبنان
بتاريخ  2017/12/14وبناء للطلب تقرر
شطب قيد شركة بيتالز & روزس ش.م.م.
م ــن الـسـجــل ال ـت ـجــاري وال ـكــائ ـنــة ف ــي سن
الفيل واملسجلة برقم عام  2014613بعبدا
الصحابها السادة باميال انطوان شاوول
وبرت يوسف بعقليني وانجليك انطوان
شـ ــاوول فـعـلــى كــل ذي مصلحة ان يقدم
اعتراضه ومالحظاته خــال مهلة عشرة
ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
ص ـي ــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـحــاج
علي وعضوية كــل مــن القاضيني رودنــي
داكـسـيــان وريـشــار السمرا كــل مــن محمد
ون ـج ـي ـب ــة الـ ـعـ ـب ــد مـ ـحـ ـم ــود عـ ـل ــي ف ـخ ــري
واملـجـهــولــن مـحــل االقــامــة الـحـضــور الــى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن الحكم رقم
 2017/254تــاريــخ  2017/11/16واملـقــام
مــن ري ــاض سـعـيــد االس ـعــد والـ ــذي قضى
باعتبار العقار /1190/الزرارية .غير قابل
للقسمة الـعـيـنـيــة وطــرحــه للبيع بــاملــزاد
العلني امام دائرة التنفيذ املختصة وذلك
خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
ص ـي ــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـحــاج
علي وعضوية كــل مــن القاضيني رودنــي
داكـسـيــان وريـشــار السمرا كــل مــن محمد
ون ـج ـي ـب ــة الـ ـعـ ـب ــد مـ ـحـ ـم ــود عـ ـل ــي ف ـخ ــري

واملـجـهــولــن مـحــل االقــامــة الـحـضــور الــى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن الحكم رقم
 2017/253تــاريــخ  2017/11/16واملـقــام
مــن ري ــاض سـعـيــد االس ـعــد والـ ــذي قضى
باعتبار العقار /826/الــزراريــة .غير قابل
للقسمة الـعـيـنـيــة وطــرحــه للبيع بــاملــزاد
العلني امام دائرة التنفيذ املختصة وذلك
خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـ ـل ــب ع ـ ـصـ ــام حـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد ب ـص ـف ـتــه
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للعقار
 1913كفرنبرخ.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ح ـم ـي ــد م ـح ـم ــود ف ـ ـ ــواز اح ـ ــد ورثـ ــه
محمود احمد فواز سند ملكيه بدل ضائع
عن حصة مورثه في العقار  1199شحيم.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
الشوف
محمد طراف
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1554
املـنـفــذ :بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر ش.م.ل .وكيله
املحامي رامي باسيل
املـنـفــذ عـلـيــه :ان ـطــون يــوســف جــرمــانــوس ـ ـ
مقيم في كرم سده
السند التنفيذي :استنابة من دائــرة تنفيذ
ب ـيــروت رق ــم  2015/277تــاريــخ 2015/5/5
ً
تحصيال لدين املنفذ البالغ  3980د.أ .عدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ محضر الوصف2015/11/2 :
تاريخ تسجيله2016/3/17 :
امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار رقــم  676كــرم سده
يحتوي على بناء مؤلف من طابقني ارضي
يحتوي على مدخل وصــالــون وسـفــره قيد
االنجاز وعلى غرفة جلوس ومطبخ وحمام
وغرفتي نوم منجزين مع حمام وغرفة غير
منجزة وفسحة سماوية وطابق علوي اول
يحتوي على مدخل وصالون وسفرة وغرفة
جلوس وثالث غرف نوم ودربيه وحمامني
وشــرف ـتــن وه ــو مـنـجــز بــالـكــامــل ومـســاحــة
الطابق حــوالــي  220م 2وتـصــل الــى العقار
عبر طريق فرعية ضيقة ومعبدة ومساحة
العقار  467م.2
بدل التخمني 250875 :د.أ.
بـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح 150525 :د.أ .أو م ــا ي ـعــادلــه
بالعملة الوطنية
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار االربـعــاء في
 2018/1/17الساعة  12.30ظهرًا أمام رئيس
دائرة تنفيذ زغرتا.
عـ ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء وق ـ ـبـ ــل املـ ـب ــاش ــرة

بــاملــزايــدة ان يدفع بــدل الـطــرح فــي صندوق
مـ ـ ــال زغـ ــرتـ ــا او بـ ـم ــوج ــب شـ ـي ــك م ـصــرفــي
مسحوب المر رئيس دائرة تنفيذ وان يتخذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة أو توكيل
محام وعليه االطــاع على قيود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة وان يدفع
رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1911
امل ـن ـف ــذة :ه ـن ـيــدة ل ــوي ــس ال ــدوي ـه ــي وكـيـلـهــا
املحامي االن بو ضاهر
املنفذ عليها :جينفر رينيه اسحق معوض ـ ـ
مقيمة في زغرتا
السند التنفيذي :استنابة من دائــرة تنفيذ
طرابلس رقم  2017/152تاريخ 2017/10/5
امل ـت ـض ـم ـنــة م ـتــاب ـعــة ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـلــى ال ـع ـقــار
/3182اهدن.
تاريخ محضر الوصف2017/10/20 :
تاريخ تسجيله2017/10/23 :
امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار رقــم  /3182/اهــدن
م ـســاح ـتــه  645م 2وهـ ــو ع ـب ــارة ع ــن قطعة
ارض منبسطة ومستطيلة الشكل ،ضمنه
بعض شجيرات التفاح املهملة وتصل اليه
عبر طريق فرعية متفرعة من طريق البعول
ويقع في محلة البعول.
التخمني وب ــدل ال ـطــرح 103200 :د.أ .أو ما
يعادله بالعملة الوطنية
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار االربـعــاء في
 2018/1/17ال ـســاعــة ال ــواح ــدة ظ ـه ـرًا أم ــام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
عـ ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء وق ـ ـبـ ــل املـ ـب ــاش ــرة
بــاملــزايــدة ان يدفع بــدل الـطــرح فــي صندوق
مـ ـ ــال زغـ ــرتـ ــا او بـ ـم ــوج ــب شـ ـي ــك م ـصــرفــي
مـسـحــوب الم ــر رئـيــس دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا
وان يتخذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
اذا ك ــان مـقـيـمــا خــارج ـهــا أو تــوكـيــل مـحــام
وعليه االطالع على قيود الصحيفة العينية
للعقار مــوضــوع املــزايــدة وان يــدفــع رســوم
التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بـمــوجــب محضر الجمعية العمومية غير
ال ـع ــادي ــة امل ـن ـع ـقــدة ب ـت ــاري ــخ 2016/12/31
ت ـق ــرر ب ـتــاريــخ  2017/11/28ح ــل وشـطــب
شركة انتر .كولور ش.م.م .من قيود السجل
التجاري في بيروت حيث هي مسجلة تحت
الــرقــم  /72653/ورق ــم تسجيلها فــي وزارة
املــال ـيــة  /191262/مــديــرهــا مـحـمــد عــدنــان
السيد وعلي رشيد غالييني.
ف ـع ـلــى ك ــل ذي م ـصـل ـحــة ت ـقــديــم اع ـتــراضــه
ومــاحـظــاتــه بمهلة عـشــرة أي ــام مــن تــاريــخ
آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف ـ ـ مارلني دميان
إعالن

إعالن عن إجراء إمتحان تنظّمه وزارة الخارجية واملغرتبني
¶ تُعلن وزارة الخارجية واملغرتبني عن تنظيم إمتحان لتعيني  /16/ملحقاً إقتصادياً لدى
بعض البعثات الدبلوماسية يف الخارج وذلك اعتباراً من يوم اإلثنني يف ،15/1/2018
عىل أن يقدّ م املرشحون طلباتهم خالل مهلة أقصاها يوم الثالثاء يف  7/1/2018مرفقة
باملستندات املطلوبة.
¶ عىل الراغبني باإلشرتاك يف اإلمتحان أن يكونوا حائزين عىل اإلجازة اللبنانية يف الحقوق
أو اإلجازة يف العلوم اإلقتصادية أو يف اآلداب أو إحدى الشهادات الجامعية املعادلة لها
رسمياً كام وإتقان اللغة العربية وإحدى اللغتني الفرنسية أو اإلنكليزية.
¶ ميكن اإلطالع عىل كافة رشوط الرتشيح والئحة املستندات املطلوبة واإلمتحان عىل
الرابط اإللكرتوين التايلwww.mfa.gov.lb :

شطب قيد شركة تجارية
بموجب محضر جمعية منعقدة بتاريخ
 2017/12/7ت ـقــرر ب ـتــاريــخ 2017/12/12
ش ـط ــب ق ـي ــد ش ــرك ــة ك ــاس ـي ــك رس ـتــوري ـشــن
سيستمز «ك ر س» ش.م.م .املسجلة تحت
الرقم  1005360مديريها خالد كيخيا وزياد
الجارودي نهائيًا من قيود السجل التجاري
في بيروت.
الرقم املالي 1262243
فعلى كــل ذي مصلحة أن يـقــدم مالحظاته
أو اعتراضه خالل مهلة عشرة أيام من آخر
تاريخ نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
إعالن قضائي
بـتــاريــخ  2017/12/14ق ــرر رئـيــس محكمة
ب ــداي ــة ص ـيــدا ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـح ــاج علي
نشر خالصة عن االستدعاء املقدم من علي
مصطفى فقيه واملسجل برقم 2017/2071
وال ـ ــذي يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب إش ـ ــارة ال ــدعــوى
عـ ــن الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  82مـ ــن م ـن ـط ـق ــة بــاف ـل ـيــه
العقارية واملسجلة برقم يومي  1195تاريخ
 1973/7/18إستحضار مقدم لجانب هيئة
محكمة بداية الجنوب من املدعية ياسمني
فريدي ضد املدعى عليه مصطفى فقها نوع
الدعوى حق مرور.
فمن له مصلحة باإلعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يوما من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش

◄ مبوب ►

شاليه فقرا للبيع
 76م 10 + 10 +
Parking
+ cheminee
+parquet
+ chauffage
Tel: 03-329234

عقار للبيع
برج حمود
 ٥أقسام
( ٢محل  ٣ -شقق)
مساحة  ٢٣٠مرت
لإلتصال70/842628 :
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشييان
Mohammad sordar arman
mehedi hasan
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/917842
غادر العمال البنغالدشيني
halima
mohammad wasim
bahar uddin
مــن عند مـخــدومـهــم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على
الرقم 70/331175
غادرت العاملة األثيوبية
MEKDES WAGAYE KEBEDE
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,الــرجــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/022971

