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الخميس  28كانون األول  2017العدد 3358

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية2016/330 :
املنفذ :كونتوار التسليف التجاري الفا
بوكالة املحامي بيار رياشي
املنفذ عليها :فاطمة حمية ـ ـ طاريا
السند التنفيذي وقيمة الدين سند دين
مــوثــق بعقد تــأمــن وش ـهــادة قـيــد تأمني
من
الدرجة االولى بمبلغ ثالثة وتسعون الف
دوالر أميركي عدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ25/10/2016 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ت ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار والـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز:
 2016/10/28و2016/11/18
تاريخ قرار الحجز16/11/2016 :
تاريخ تسجيله18/11/2016 :
تاريخ محضر وصف العقار13/1/2017 :
تاريخ تسجيله23/1/2017 :
بـ ـي ــان الـ ـعـ ـق ــار املـ ـحـ ـج ــوز وم ـش ـت ـم ــات ــه:
 2400س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم  /691ط ـل ـيــا
ـ ـ أم ـيــري ـ ـ ـ ـ مــوقــع عــني ال ـت ـفــاح .ي ـقــع
ال ـع ـقــار ف ــي سـهــل طـلـيــا لـلـجـهــة الـغــربـيــة
وللوصول ال ـيــه بــواس ـطــة طــريــق عـ ــام
فــرعــي مــزفــت ارضــه مستطيلة وتربته
حمراء يوجد ضمنه بنائني.
أ ـ ـ البناء األول :طابق أرضــي مؤلف من
أربعة غرف ومطبخني وحمامني وانتريه
وبـ ــرنـ ــدا شــرق ـيــة ش ـمــال ـيــة وم ـط ـلــع درج
يؤدي الى السطح .مساحته حوالي 220
م 2وال ـب ـنــاء غير م ــورق مــن ال ـخــارج ومن
الــداخــل وغير مبلط .وتسكن فيه عائلة
سورية كما يوجد بئر ارتوازي مقفل غير
مجهز ومحاط بشريط شائك واعمدة من
قساطل حديد انش ونصف.
ب ـ ـ بناء ثاني عبارة عن غرفة من حجر
لنب  3 ×3م 2ويوجد ضمه  75شجرة كرز
و 14ش ـجــرة م ـث ـمــرة انـ ــواع مختلفة و13
شجرة ســرو وباقي ارض العقار سليخ
مفالحة.
ـ ـ مساحته 52950 :متر مربع.
ـ ـ حــدوده :يحده غربا قناة مياه وطريق
وال ـع ـق ــارات ،883 ،796 ،724 ،723 ،722
 ،884 ،885وش ــرق ــا قـ ـن ــاة مـ ـي ــاه وطــريــق
ً
والـ ـعـ ـق ــارات  ،689 ،650 ،686وشماال قناة
مياه وجنوبًا العقار رقم .715
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :ي ــوم ــي  81تاريخ
 21/1/2015تــأمــني درج ــة أول ــى مــع حق
الـ ـتـ ـح ــوي ــل
الـ ــدائـ ــن :كـ ــون ـ ـتـ ــوار ال ـت ـس ـل ـيــف التجاري
الفا.
ـ ـ املدين :فاطمة محمد حمية  2400سهم.
ـ ـ قيمة التأمني :ثالثة وتسعون الف دوالر
أم ـيــركــي وال ـفــائــدة حسب ش ــروط العقد،
تعهد املــديــن ب ـعــدم ال ـب ـيــع او ال ـتــأمــني او
ال ـتــأج ـيــر أو تــرت ـيــب أي ح ــق ع ـي ـنــي إال
بموافقة الدائن.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  4278تـ ــاريـ ــخ 18/11/2016
حجز تنفيذي رقــم  330/2016م ـصــدر
الحجز دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك ال ـحــاجــز:
كـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوار ال ـت ـس ـل ـيــف الـ ـتـ ـج ــاري ال ـف ــا.
واملحجوز عليه :فاطمة محمد حمية
ـ ـ يومي 265 :تاريخ  23/1/2017محضر
وص ــف ال ـع ـقــار صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
بعلبك رقم اساس .330/2016
ـ ـ مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بعلبك.
ـ ـ ال ـحــاجــز :كــون ـتــوار التسليف التجاري
الفا
ـ ـ املحجوز عليها :فاطمة محمد حمية.
ـ ـ التخمني بالدوالر األميركي$368105 :
ـ ـ ـ ب ــدل ال ـط ــرح ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي بعد
التخفيض $209820 :%5
ـ ـ موعد الجلسة وم ـكــان إجرائها :ن ـهــار
ال ـخ ـم ـيــس ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ــي 25/1/2018
الساعة الثانية عشرة والثالثون دقيقة
ظـ ـهـ ـرًا أمـ ـ ــام حـ ـض ــرة رئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس دائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
ال ـت ـن ـف ـيــذ فـ ــي قـ ـص ــر ع ــدل بعلبك.
ـ ـ شروط البيع:
الـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـقـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ــوجـ ـ ــب دفـ ـ ـعـ ـ ـهـ ـ ــا ع ــاوة
عــن ثـ ـم ــن الطـ ــوابـ ــع االحـ ــالـ ــة ورسـ ـ ــم
ال ــدالل ــة للبلدية  %5وعلى راغب الشراء
الـحـضــور بــاملــوعــد امل ـعــني وان ي ــودع
بــاســم رئـيــس دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـبــل
املـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة بـ ـ ــاملـ ـ ــزايـ ـ ــدة لـ ـ ـ ــدى ص ـنــدوق
الـخــزيـنــة أو أحـ ـ ــد امل ـصــارف املـ ـقـ ـب ــول ــة
م ـب ـل ـغــا م ـ ــوازي ـ ــا ل ـ ـبـ ــدل الـ ـط ــرح أو
ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هــذا
املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقاما مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام

من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه خــال ع ـشــريــن يــومــا
من ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار االح ــال ــة دف ــع
املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ح ـب ـيــب ح ـن ــا س ـل ـي ـمــان بــاملـعــامـلــة
التنفيذية رقــم  2017/400بوجه حكمت
ح ـنــا س ـل ـي ـمــان ق ـ ــرار ال ـغ ــرف ــة االب ـتــدائ ـيــة
الـتــاسـعــة فــي جــديــدة امل ــن امل ـنــاظــرة في
القضايا العقارية رقم  2015/271تاريخ
 2015/7/14والذي قضى بازالة الشيوع
في العقار رقم /157النمورة وكفرجريف
مساحته  545م.م .وهــو بموجب االفــادة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ق ـط ـع ــة ارض بـ ـع ــل س ـل ـي ــخ،
وبالكشف تبني وجود بناء من  3طوابق.
ط ــاب ــق ارضـ ــي م ــأه ــول م ــن وال ـ ــدة املـنـفــذ
وامل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه م ــؤل ــف م ــن م ــدخ ــل ودار
وغــرف ـتــان ومـطـبــخ وح ـم ــام وم ــن اعـمــدة
ضمنها مرآب للسيارات مساحته  91م.م.
ومساحة االقسام املشتركة  14م.م.
ـ طابق أول مؤلف من مدخل ودار وطعام
وغ ــرف ــة ج ـل ــوس و 3غـ ــرف نـ ــوم ومـطـبــخ
وح ـمــامــات وش ــرف ــات م ــأه ــول م ــن املنفذ
عليه .مساحته  181م.م.
 طابق ثاني مــأهــول مــن طالب التنفيذمؤلف من مدخل وغرفة جلوس وغرفتي
نوم وصالون وسفرة وحمام بني الغرف
وحمام ضيوف ومطبخ وشرفة صغيرة
م ـس ــاح ـت ــه  181م.م .ك ـم ــا ي ــوج ــد غــرفــة
ص ـغ ـيــرة عـلــى ح ــدة جــدران ـهــا م ــن حجر
خـفــان وسقفها ال ــواح توتيا مساحتها
 12م.م.
ك ـمــا ي ــوج ــد ت ـحــت املـ ـ ــرآب خ ـ ــزان لـلـمـيــاه
سعته حوالي  30 000ليتر.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2017/8/24
وتاريخ تسجيله .2017/8/29
بــدل تخمني وطــرح العقار /157النموره
وكفرجريف /553500/د.أ.
يـجــري الـبـيــع بـيــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2018/3/27الساعة  11في قاعة محكمة
كسروان للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم ألمر حضرة
رئـيــس دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان أو تقديم
كفالة وافية من احد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االط ــاع على قيود الصحيفة
العينية العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقــم - 2017/1546
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
امل ـن ـفــذة :بــديـعــة حـنــا طــانــس  -وكيلتها
االستاذة ماريانا الباشا.
املنفذ عليهم :سمعان مخايل هويلو -
مجهول الهوية
دائرة تنفيذ طرابلس
ري ـب ـك ــا ب ـ ـ ــدوي ف ــرش ــخ ومـ ـيـ ـش ــال ورزق
معوض معوض  -زغرتا بملكهم
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية في طرابلس بالقرار
رقم  12تاريخ  2006/3/9القاضي بازالة
الشيوع في العقار رقم  1568اهدن.
ت ــاري ــخ ال ـح ـجــز :اس ـت ـنــابــة دائ ـ ــرة تنفيذ
طرابلس رقم 2014/923
العقار املـطــروح للبيع :كامل العقار رقم
 1568اهــدن وهــو عبارة عن قطعة ارض
ص ـخــريــة م ـن ـح ــدرة ت ـح ـتــوي ع ـلــى غــرفــة
قــديـمــة بـحــالــة خ ــراب قـســم مـنـهــا مـهــدم،
وهي بمحاذاة الطريق العام.
ً
حدود العقار :شماال  1619و 1602و1567
وجنوبًا مجرى مــاء وطريق عــام وشرقًا
طريق عام وغربًا مجرى ماء و.1567
مساحة العقار 10200 :م.2
التخمني وبــدل الـطــرح/285000/ :دوالر
اميركي.
مــوعــد الجلسة ومكانها :نـهــار االربـعــاء
في  2018/3/14عند الساعة الواحدة بعد
الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ان ي ــدف ــع ق ـي ـمــة ب ـ ــدل ال ـط ــرح

ش ـك ــا م ـص ــرف ـي ــا م ـس ـح ــوب ــا الم ـ ــر رئ ـيــس
دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا وعليه االط ــاع على
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـق ــار م ــوض ــوع
امل ــزاي ــدة ودف ــع رس ــوم الـتـسـجـيــل ورس ــم
الداللة البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن قضائي
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
فــي ال ـب ـقــاع /زح ـلــة املــدعــى عـلـيــه الـيــاس
م ـخ ــول ج ــاب ــر امل ـق ـي ــم س ــاب ـق ــا ف ــي خــربــة
ق ـنــافــار وامل ـج ـه ــول م ـحــل االق ــام ــة حــالـيــا
ل ـل ـح ـضــور شـخـصـيــا او م ــن ي ـن ــوب عنه
قانونًا الــى قلم املحكمة في زحلة لتبلغ
اوراق الـ ــدعـ ــوى امل ـس ـج ـل ــة ل ــدي ـن ــا بــرقــم
اس ـ ــاس  2017/472ت ــاري ــخ ال ـ ـ ــورود في
 2017/6/13املـقــدمــة مــن املــدعــي جوني
ايلي نعيم بوكالة املحامي سعيد شرانق
وال ـ ــذي يـطـلــب بـمــوجـبـهــا تـعـيــن خبير
لـلـكـشــف ع ـلــى ال ـع ـق ــار رق ــم  /1843/من
مـنـطـقــة خــربــة ق ـنــافــار الـعـقــاريــة ووضــع
مشروع قسمة في حال قابليته للقسمة
عينًا واال تخمينه بواسطة خبير تمهيدًا
لبيعه بــاملــزاد العلني على سبيل قسمة
التصفية وتضمينه الرسوم واملصاريف
واتعاب املحاماة.
ول ـل ـم ــدع ــى ع ـل ـي ــه املـ ــذكـ ــور اع ـ ـ ــاه مـهـلــة
عـ ـش ــري ــن يـ ــومـ ــا م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ اخ ـ ـ ــر ن ـشــر
التخاذ محل اقامة معروف ضمن نطاق
املـحـكـمــة واال ي ـصــار ال ــى اب ــاغ ــه جميع
االوراق والـقــرارات بواسطة رئيس القلم
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن تلزيم مشروع
إنشاء شبكة توزيع مياه الشفة في بلدة
لبايا في قضاء البقاع الغربي
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه الثامن عشر من شهر كانون الثاني
 ،2018ت ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة مناقصة
تلزيم مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه
الـشـفــة فــي بـلــدة لـبــايــا فــي قـضــاء البقاع
الغربي.
ـ ـ ـ الـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط ع ـشــرون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا
بعد.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن م ـص ـل ـحــة ديـ ــوان
املـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــوارد امل ــائـ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2560
إعالن تلزيم مشروع إنشاء شبكة ّري في بلدة
رشعني في قضاء زغرتا
الساعة التاسعة من يــوم االثنني الواقع
فيه الثاني والـعـشــرون مــن شهر كانون
الـثــانــي  ،2018ت ـجــري ادارة املـنــاقـصــات
ـ ـ فــي مركزها الكائن فــي بناية بيضون
ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع بـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملـيــاه ـ ـ املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكة ّ
ري
في بلدة رشعني في قضاء زغرتا.
ـ ـ ـ الـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط ع ـشــرون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى حـصـرًا
لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ص ـ ـف ـ ـقـ ــات األش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة
امل ـس ـج ـلــون وف ـق ــا الحـ ـك ــام امل ــرس ــوم رقــم
 3688ت ــاري ــخ  1966/1/25وت ـعــديــاتــه

الــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكـثــر مــن اربــع
يجر استالمها مؤقتًا
صفقات مائية لم
ِ
بعد.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2562
إعالن رقم9/2587 :
عن اجراء مزايدة عمومية
لبيع كمية من القمح والشعير املنتجني
محليًا موسم عام 2017
تـ ـج ــري وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة -
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـح ـبــوب وال ـش ـم ـنــدر
السكري ،بيروت  -رياض الصلح ،بناية
الـلـعــازاريــة بـلــوك  ،O2Aالـطــابــق الثالث،
فــي الـســاعــة الـعــاشــرة مــن ي ــوم الخميس
املـ ـ ــوافـ ـ ــق فـ ـي ــه  2018/01/25مـ ــزايـ ــدة
عمومية بطريقة ال ـظــرف املـخـتــوم لبيع
كـمـيــة  /2100/ط ــن شـعـيــر و/18 189/
ط ــن ق ـمــح امل ـن ـت ـجــن مـحـلـيــا وامل ـخ ــزون ــة
ف ــي م ـس ـتــودعــات ال ـب ـقــاع وج ـبــل لـبـنــان/
سـبـلــن ،وفــاقــا لــدفـتــر ال ـش ــروط الـخــاص
املوضوع لهذه الغاية رقم  9/2531تاريخ
.2017/12/19
ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى دف ـتــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص لـ ــدى دائـ ـ ــرة ال ــدي ــوان
فــي املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري في الطابق الثالث.
تقدم العروض باليد أو بواسطة البريد
املضمون على ان تصل الى دائرة الديوان
فــي املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري قبل الساعة الثانية عـشــرة من
اليوم الــذي يسبق اليوم املحدد لجلسة
املزايدة ويرفض كل عرض يصل بعد هذا
الوقت او يقدم بغير هذه الوسيلة.
وزير االقتصاد والتجارة
رائد خوري
التكليف 2567
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغه سهيل محمود
خير الدين املجهول محل االقامة
ً
عمال باحكام املادة  409اصول محاكمات
مدنية تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها في
املعاملة التنفيذية رقم  2015/1775انذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
بنك االعـتـمــاد املصرفي ش.م.ل .وناتجًا
عن طلب تنفيذ سند دين مجدول بقيمة
/3956.56/د.أ .ع ــدا ال ـفــوائــد والـلــواحــق
والرسوم.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
اليها بــالــذات او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي ومرفقاته علمًا
بــأن التبليغ يتم قانونا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االع ـ ــان،
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة عـنــه وع ــن االن ــذار
وم ــرفـ ـق ــات ــه ع ـل ــى ل ــوح ــة اع ـ ــان ـ ــات ه ــذه
الــدائــرة ليصار بعد انقضاء هــذه املهلة
ومـهـلــة االن ـ ــذار الـبــالـغــة ع ـشــرة اي ــام الــى
ً
متابعة اج ـ ــراءات التنفيذ اص ــوال حتى
آخر الدرجات.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن
امانة السجل التجاري في البقاع
عقد تفرغ وانتقال حصص
بـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــب م ـ ـح ـ ـضـ ــر اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ت ـ ــاري ـ ــخ
 2017/5/6وعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرغ تـ ـ ــاريـ ـ ــخ
 2016/12/19ان ـت ـق ـلــت ح ـصــة ال ـشــريــك
امل ــوص ــي امل ــرح ــوم ح ـســن ح ـســن حـمــزه
في شركة علي حمزة وشركاه للصيرفة
 توصية بسيطة الــى ورثـتــه وهــم :عليوع ـم ــر واحـ ـم ــد وم ـح ـم ــد وخ ــال ــد وزيـ ــاد
وفـ ـ ـ ــادي ح ـس ــن حـ ـم ــزة وال ـ ـس ـ ـيـ ــدات بـنــا
وفاطمه وعفاف ومريم حسن حمزة وفقًا
ملــا ج ــاء فــي محضر انـتـقــال وعـقــد تفرغ
عــن حـصــص فــي الـشــركــة املعنية تــاريــخ
 2016/12/19وث ــم تـفــرغ كــل مــن الــورثــة
الـسـيــدات بنا وعـفــاف وفــاطـمــة والـســادة
عمر واحمد ومحمد وخالد وفادي وزياد

عن كامل حصصهم االرثية في رأسمال
الشركة الى الشريك املفوض علي حسن
حمزة والشريك مريم حسن حمزة وفقًا
مل ــا جـ ــاء ف ــي املـ ـ ــادة ال ـثــال ـثــة م ــن محضر
االن ـت ـقــال وعـقــد الـتـفــرغ عــن حـصــص في
الشركة املعنية تاريخ  2016/12/19في
الشركة املسجلة تحت رقــم 1991/1631
البقاع.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن تبليغ سندًا الحكام املادة  409أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
الى املنفذ عليه :شادي ايوب الحصني -
منيارة عكار  -حاليًا مجهول االقامة
ب ـم ـق ـت ـض ــى املـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ــم
 2012/653امل ـن ـفــذة بــوج ـهــك م ــن املـنـفــذ
فــرن ـس ـب ـنــك ش.م.ل .وك ـي ـل ـت ــه امل ـحــام ـيــة
لـبـنــى م ـس ـقــاوي بــاالس ـت ـنــاد ال ــى ع ـقـ ّ
ـدي
شـ ــروط وك ـفــالــة وك ـش ــف ح ـس ــاب بمبلغ
/55614.27/د.أ .و /314073388.82/ل.ل.
عدا الرسوم والفوائد.
يقتضي حـضــورك الــى قلم هــذه الــدائــرة
بالذات أو بالواسطة القانونية الستالم
االنذار التنفيذي ومرفقاته واتخاذ مقام
لك ضمن نطاقها والجواب بمهلة عشرة
اي ــام مهلة االنـ ــذار وعـشــريــن يــومــا مهلة
ال ـن ـشــر وبــإنـقـضــائـهــا يـعـتـبــر ك ــل تبليغ
لــك ضمن نطاقها صحيحًا ويـصــار الى
متابعة التنفيذ حتى آخر املراحل.
مأمور التنفيذ
يعقوب الدربلي
انذار عام لجميع املكلفني
تنذر بلدية الدكوانه  -مــارروكــز  -ضهر
الـحـصــن جميع املـكـلـفــن فــي سجالتها
الـ ــذيـ ــن ت ـخ ـل ـف ــوا عـ ــن تـ ـس ــدي ــد الـ ــرسـ ــوم
املتوجبة عليهم بموجب جداول التكليف
ال ـ ـعـ ــائـ ــدة لـ ـل ــرس ــم الـ ـبـ ـل ــدي عـ ــن ال ـق ـي ـمــة
التأجيرية للسكن ولغير السكن ولكافة
الرسوم البلدية العائدة لسنة  2017وما
قبلها بوجوب تسديد هذه الرسوم خالل
( )15خمسة عشر يــومــا مــن تــاريــخ نشر
هذا االنذار.
وهي اذ تعتبر هذا االنذار بمثابة تبليغ
شخصي لكل مكلف وانـهــا ستعمد الى
ات ـخ ــاذ االجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة ب ـحــق كل
مكلف لــم يـســدد املـبــالــغ املـتــوجـبــة عليه
بعد انقضاء املهلة املذكورة.
رئيس البلدية املحامي انطوان أ.
شختورة
التكليف 2564
إعالن عن مناقصة للمرة الثانية
تعلن بلدية شمسطار  -غرب بعلبك عن
اج ــراء مناقصة بطريقة تـقــديــم عــروض
ل ـش ــراء س ـي ــارة ج ـيــب Grand Cherokee
 4x4laredoأو  limitedوفقًا لدفتر الشروط
املوضوع لهذه الغاية .وقد تحدد موعد
اجراء املناقصة في.2018/1/5 :
يـمـكــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ــن دفـتــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص بــاملـنــاقـصــة مــن مركز
البلدية ضمن الدوام الرسمي.
آخ ــر مـهـلــة لـقـبــول طـلـبــات االش ـت ــراك في
امل ـنــاق ـصــة آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق مــوعــد
اجراء املناقصة.
شمسطار في2017/12/18 :
رئيس بلدية شمسطار  -غربي بعلبك
سهيل شبلي الحاج حسن
اعالن رقم ( )1لعام 2017
بـ ـش ــأن ب ـ ــدء ت ـح ـق ـيــق م ـك ــاف ـح ــة االغ ـ ـ ــراق
للواردات املغرقة من صنف رقائق الذرة
أو االرز او القمح
امل ـح ـم ـصــة امل ـ ـصـ ــدرة م ــن او ذات مـنـشــأ
فرنسي أو بريطاني أو املاني او تركي او
بولندي او لتواني او اتحاد اوروبي
مقدمة
بتاريخ  2017/6/12تلقى جهاز حماية
االنـ ـت ــاج ال ــوط ـن ــي ف ــي وزارة االق ـت ـصــاد
والتجارة شكوى من الصناعة املحلية،
ط ـب ـقــا الحـ ـك ــام ق ــان ــون "ح ـم ــاي ــة االن ـت ــاج
الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ،تـ ـ ّـدعـ ــي ف ـي ـه ــا ان الـ ـ ـ ـ ــواردات
املغرقة من رقائق الذرة أو األرز او القمح
امل ـح ـم ـصــة امل ـ ـصـ ــدرة م ــن او ذات مـنـشــأ
فرنسي أو بريطاني أو املــانــي او تركي
او بولندي او لتواني او اتحاد اوروبــي.
ّ
سببت ضررًا للصناعة املحلية.

