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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن إثبات وفاة
املرجع :محكمة تبنني الشرعية الجعفرية
بتاريخ  ،2018/3/28قــررت محكمة تبنني
الشرعية الجعفرية ،فــي االسـتــدعــاء املقدم
من السيدة ايمان محمد عــواضــة ،وكيلها
املحامي حسني نور الدين ،واملسجل برقم
/19تــاريــخ  ،2018/1/3اعــان وفــاة املفقود
فريد محمد عــواضــة ،تولد  /1963والدته
عبدة عواضة ،سجل  /84شقرا ،فعلى من
لــديــه اي طعن او اع ـتــراض الـتـقــدم بــه امــام
املحكمة املختصة خالل املهلة القانونية.
املساعد القضائي
حسني قدوح
إعالن
ت ــدع ــو م ـح ـك ـمــة ال ـ ــدرج ـ ــة االولـ ـ ـ ــى ال ـغ ــرف ــة
االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي بـعـلـبــك بــرئــاســة الـقــاضــي
وسيم الحجار املستدعى ضدهما محمد
واب ــراهـ ـي ــم اح ـم ــد ال ـس ـي ــد اح ـم ــد مــرتـضــى
املقيمني سابقًا فــي منطقة تمنني التحتا
واملجهولي محل االقــامــة حاليًا للحضور
شخصيًا او مــن يـنــوب عنهما قانونًا الى
قلم املحكمة لتبلغ الحكم الصادر بتاريخ
 2012/4/2وامل ـس ـجــل بــرقــم  2012/19في
دعوى ازالة الشيوع املقدمة من مهدي عبد
الله مرتضى بوكالة االستاذ محمد يعقوب
واملسجلة برقم اساس .2012/153
ً
مضمون الـحـكــم :أوال اع ــان عــدم امكانية
قسمة العقار رقم  /556/من منطقة تمنني
الـتـحـتــا ال ـع ـقــاريــة عـيـنــا ب ــن ال ـشــركــاء فيه
وطــرحــه للبيع بــاملــزاد العلني عـبــر دائ ــرة
الـتـنـفـيــذ املـخـتـصــة عـلــى ان يـعـتـمــد الثمن
االجمالي للعقار الــوارد في تقرير الخبير
 $/229470/مئتني وتسعة وعشرين الفًا
واربعمئة وسبعني دوالرًا اميركيًا كأساس
لـلـطــرح فــي امل ــزاي ــدة االولـ ــى ،وعـلــى ان يتم
ت ــوزي ــع ال ـث ـمــن ع ـلــى ال ـش ــرك ــاء ف ـيــه بنسبة
ملكية كل شريك في العقار وفقًا ملا ورد في
تقرير الخبير توما ابراهيم.
ثانيًا :شطب اش ــارة الــدعــوى عــن صحيفة
العقار رقم  /556/من منطقة تمنني التحتا
ال ـع ـقــاريــة وابـ ــاغ ام ــان ــة الـسـجــل الـعـقــاري
للتنفيذ وتضمني الفرقاء الرسوم والنفقات
بنسبة ملكية كل شريك في العقار.
للمستدعى ضدهما مهلة ثالثني يومًا من
تاريخ اخر نشر لالستئناف.
رئيس القلم
وفاء الرفاعي
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ي ـب ـل ــغ ال ـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم نـ ـج ــاح وهـ ــدى
وعدنان ومحمد سعيد
وخالد ابناء املرحوم انيس صقر مجهولي
محل االقامة
ً
عمال باحكام املادة  409أ.م.م .تخطركم هذه
الــدائــرة بأنه لديها في املعاملة التنفيذية
رق ــم  2017/2995ان ـ ــذارًا تـنـفـيــذيــا موجهًا
الـيـكــم م ــن طــالـبــي الـتـنـفـيــذ مـنـيــر ومـنـيــرة
ووليد جمال الدين وناتجًا عن طلب تنفيذ
ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ــن ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد في
بيروت الناظر في دعــاوى االيـجــارات قرار
 2017/180تــاريــخ  2017/2/27والقاضي
في بنده االول باعالن سقوط حق املدعى
عـلـيـهــم ي ــوس ــف ونـ ـج ــاح وه ـ ــدى وع ــدن ــان
وم ـح ـمــد س ـع ـيــد وخ ــال ــد ان ـي ــس ص ـقــر في
الـتـمــديــد الـقــانــونــي الجــارتـهــم الـكــائـنــة في
العقار رقم /538الباشورة والزامهم باخالء
املأجور وتسليمه الى املدعني خاليًا من اي
شاغل وتضمينكم الرسوم والنفقات كافة.
ل ــذل ــك ت ـخ ـط ــرك ــم ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـح ـضــور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االن ــذار التنفيذي ومرفقاته علمًا
ب ــأن الـتـبـلـيــغ يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مهلة
عشرين يومًا على نشر هذا االعــان وعلى
تعليق نسخة عنه وعــن االن ــذار ومرفقاته
عـلــى لــوحــة اعــانــات ه ــذه الــدائــرة ويـصــار
ب ـعــد ان ـق ـض ــاء ه ــذه امل ـه ـلــة وم ـه ـلــة االنـ ــذار
البالغة خمسة اي ــام الــى متابعة اج ــراءات
ً
التنفيذ اصوال حتى اخر الدرجات.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى
إعالن
ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ ص ـيــدا باملعاملة
الـتـنـفـيــذيــه رق ــم  2018/19غــرفــة الــرئـيــس
القاضي راني صادق.
البالغ املنفذ عليه يوسف سليمان شاهني
مجهول محل االقــامــة الحضور بــالــذات او
بواسطة وكيله القانوني الى هذه الدائرة
الس ـت ــام االن ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي ومــربــوطــاتــه
باملعاملة املقدمة من املنفذين هيالنه وديع

ظـبــاط ورفــاقـهــا بــوكــالــة املـحــامـيــان سعيد
وال ـي ـســار ب ــو عـقــل ب ـمــوضــوع تـنـفـيــذ حكم
املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة ف ــي لـبـنــان الـجـنــوبــي
تاريخ  2017/4/25واملتضمن ازالة الشيوع
ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات رقـ ــم  1470و 2771و2624
و 2625و 2627و 2628كـفــرحــونــه وبيعها
باملزاد العلني.
وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــه م ـخ ـتــار ضمن
ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة واال ف ـكــل تـبـلـيــغ ل ـهــم بعد
ان ـق ـضــاء مـهـلــة ال ـن ـشــر واالنـ ـ ــذار بــواسـطــة
رئيس القلم والتعليق على لوحة اعالنات
الدائرة تعتبر قانونيه.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
بـ ـم ــوج ــب م ـح ـض ــر ج ـم ـع ـي ــة م ـن ـع ـق ــدة فــي
 2018/3/26تقرر بتاريخ  2018/4/4شطب
قيد شركة تراست لوساطة التأمني ش.م.م.
املـسـجـلــة ت ـحــت ال ــرق ــم  1010599مــديــرهــا
س ـي ــري ــن ص ـب ــره ح ـم ــد ،ن ـهــائ ـيــا م ــن ق ـيــود
السجل الـتـجــاري فــي بـيــروت .الــرقــم املالي
.2101785
فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم مالحظاته
او اعتراضه خالل مهلة عشرة أيام من آخر
تاريخ نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب م ـع ــن ف ـ ـ ــوزه ج ـن ـب ــاط وكـ ـي ــل مـنــى
ف ــؤاد خ ــداج اح ــد ورث ــة وه ـيــب حـســن ابــو
عياش سند ملكية بدل ضائع للعقار 363
املختارة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ـبــت روجـ ـي ــت م ـي ــاد خ ـل ـيــل احـ ــد ورث ــة
الـيــاس فــؤاد وازن سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  580معاصر بيت الدين.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب عماد عجاج بو حمدان وكيل محمد
سـلـيــم بــو عــز الــديــن وخــالــد خ ـطــار بــو عز
الــديــن بصفتهما مــن ورث ــة خ ـطــار محمد
ب ــو ع ــز ال ــدي ــن س ـن ــدي مـلـكـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقارين  59و 1603بريح.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع
للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة رقم 2009/76
استنابة دائرة تنفيذ بيروت رقم 2009/34
الرئيسة روال شمعون
املنفذ :بنك البحر املتوسط ش.م.ل.
املنفذ عليهم :ورثــة املــرحــوم عــدنــان احمد
عــرق ـجــي وهـ ــم :ش ـيــريــن وول ـي ــد ويــاسـمــن
عدنان عرقجي ومــارل سعد الدين توفيق
جزار رعد
السند التنفيذي :قرار محكمة الدرجة االولى
املــدن ـيــة ف ــي ب ـي ــروت رق ــم 2005/180/210
بدفع مبلغ بلغ بعد التعديل /5534587/
دوالر أميركي ومبلغ  /584665960/ليرة
لبنانية.
تاريخ قرار الحجز2009/6/12 :
تاريخ تسجيله2009/6/22 :
تاريخ محضر الوصف2009/12/30 :
تاريخ تسجيله2009/12/31 :
تــاريــخ دف ـتــر ال ـش ــروط 2010/7/8 :املـعــدل
بتاريخ 2015/11/12
العقار املطروح :القسم رقم  4من العقار رقم
 2125منطقة القبة عرمون مستودع طابق
سفلي خاضع لنظام امللكية مساحته 630
م.م.
قيمة التخمني /378000/ :دوالر أميركي.
ب ــدل ال ـطــرح بـعــد الـتـخـفـيــض /183708/ :

دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ت ـجــري امل ــزاي ــدة
نهار االربعاء الواقع فيه  2018/5/2الساعة
الثانية عشر ظهرًا ،امام رئيس دائرة تنفيذ
عاليه في قاعة املحكمة.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ف ــي ال ـش ــراء
ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضـمــن ن ـطــاق دائ ــرة
تنفيذ عاليه واالطالع على قيود الصحيفة
العينية للقسم موضوع املزايدة ومعاينته
وع ـل ـيــه تــأمــن ب ــدل قـيـمــة ال ـط ــرح بـمــوجــب
شـيــك مـصــرفــي منظم الم ــر حـضــرة رئيس
دائ ــرة تنفيذ عــالـيــه وخ ــال االي ــام الثالثة
الـتــالـيــة لــاحــالــة عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الثمن
تـحــت طــائـلــة اع ــادة املــزايــدة حكمًا بــزيــادة
ال ـع ـشــر ع ـلــى ع ـه ــدة ال ـن ــاك ــل ال ـ ــذي يضمن
ال ـن ـقــص وال يـسـتـفـيــد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه
خــال العشرين يــومــا تسديد كــامــل الثمن
ورسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/410
طالب التنفيذ :غسان محمد عبد القادر
املنفذ عليه :يوسف حسني حسن
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائـ ــرة تنفيذ
ً
ب ـع ـبــدا رق ــم  2015/1449ت ـح ـص ـيــا ملبلغ
 40.750.000ل.ل.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/7/24 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/8/10 :
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز 2015/9/3 :وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري 2015/9/15
تاريخ محضر وصف العقار2016/9/30 :
وتاريخ تسجيله2016/10/7 :
العقار املــوصــوف 2400 :سهمًا مــن العقار
 /5/430عربصاليم عبارة عن قسم يقع في
الطابق االول في مبنى من طابقني ،والقسم
رقــم  5يـتــألــف مــن  4غــرف وم ــوزع ومطبخ
وحمامني وشرفات.
مساحة القسم  225 :430/5م2
التخمني 112.500 :د.أ.

الطرح بعد التخفيض 59.637 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان املــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :نـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/5/17الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اع ـ ـ ــاه ،ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء اي ــداع بــدل الـطــرح فــي قلم الــدائــرة
بموجب شيك مصرفي منظم المــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
ع ـل ــى قـ ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة لـلـعـقــار
املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
مأمور التنفيذ
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
لشركة ميرامار السياحية ش.م.ل.
ي ـت ـش ــرف م ـج ـل ــس ادارة ش ــرك ــة م ـي ــرام ــار
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة ش.م.ل .ب ـ ــدع ـ ــوة حـ ـض ــرات
املساهمني لحضور جمعية عمومية عادية
سـنــويــة تـعـقــد بـتـمــام ال ـســاعــة الــراب ـعــة من
بعد ظهر يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فــي الثامن
م ــن ش ـهــر أي ـ ــار م ــن الـ ـع ــام ال ـف ــن وثـمــانـيــة
عـشــر وذل ــك ف ــي مــركــز ال ـشــركــة ال ـكــائــن في
منتجع امليرامار القلمون ،للمصادقة على
حسابات الشركة للعام  2016واب ــراء ذمة
مـجـلــس االدارة وت ـع ـيــن م ـفــوض املــراق ـبــة
االساسي وأمور اخرى متفرقة.
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب ريـ ـ ــدان ع ــزي ــز رع ــد اح ــد ورث ـ ــة عــزيــز
ريدان رعد احد ورثة دليال عزيز رعد سند
ملكية ب ــدل ضــائــع عــن حـصــة مــورثـتــه في
العقار  1686مجدل املعوش.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
املـنـفــذ :الـبـنــك الـلـبـنــانــي الـفــرنـســي ش.م.ل.
وكياله املحاميان هال روفايل وبسام كرم
املنفذ عليهما :جمال حسن لطيف  -محمد
جمال لطيف
السند التنفيذي :عقد قرض جدول تسديد
وكشفي حساب واتفاقية فتح الحسابات
بقيمة  /126 000 318/ل.ل .و/485 551/
ل.ل .مــوثـقــن بـعـقــدي تــأمــن ع ـقــاري درجــة
اولى عدا الرسوم والفوائد.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
كــامــل ال ـع ـقــار رق ــم  /469/ت ـل ـكــري خــاصــة
املنفذ عليه جمال حسن لطيف والذي يقع
فــي اول ب ـلــدة تـلـمـعـيــان ب ـم ـحــاذاة الـطــريــق
الـ ـع ــام ال ـ ــذي ي ــرب ــط ال ـح ـي ـصــة بــالـعـبــوديــة
بــات ـجــاه ب ـلــدة تـلـمـعـيــان وه ــو ع ـقــار مـفــرز
ع ــن ال ـع ـق ــار  /382/ت ـل ـك ـيــري ي ـق ــع ضـمــن
منطقة سكنية اح ـيــاء شعبية قــائــم عليه
بناء مؤلف من طابق ارضــي يحتوي على
مدخل وموزع وغرفتي نوم وغرفة جلوس
وصالون وحمام ومطبخ وشرفة صغيرة
ودرج ي ـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى ال ـس ـط ــح م ـب ـل ــط ب ــاط
موزاييك وطني شبابيك حديد باب مدخل
خـشــب واملـطـبــخ وال ـح ـمــام مــن الـسـيــرامـيــك
الوطني مساحة املنزل حوالي /150/م.2
مساحة كامل العقار/980/ :م2
يحده غربًا :العقار /474/
ً
شرقًا وشماال :طريق عام
جنوبًا :العقار /470/
ال ـت ـخ ـم ــن :م ــائ ــة وثـ ـم ــان ــون م ـل ـي ــون ل ـيــرة
لبنانية.
بدل الطرح املخفض/91 800 000/ :ل.ل.
تاريخ قرار الحجز2005/9/28/ :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه فـ ــي ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
2005/10/31
موعد املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع
في  2018/5/28الساعة الواحدة بعد الظهر
أمام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
على من يرغب الــدخــول باملزايدة أن يدفع
مثل بدل الطرح نقدًا أو تقدم كفالة قانونية

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات /املصلحة املالية االقليمية في محافظة النبطية ـ ـ دائرة االلتزام الضريبي،
دائــرة خدمات املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول ادنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ،مفرق الراهبات،
سنتر حرب ،الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم
على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

حسن احمد رضا

181801

RR173924049LB

ــ

ــ

جمال درويش الشمعه

174705

RR173924494LB

ــ

ــ

الياس يعقوب اللقيس

1931159

RR173912743LB

ــ

ــ

شركة الرابية النبطية الجديدة

1563208

RR173921802LB

ــ

ــ

ميساء محمد املصري

2140374

RR173924415LB

ــ

ــ

قاسم فوزي نور الدين

2536350

RR173910420LB

ــ

ــ

ابراهيم حسن عليان

311525

RR173911195LB

ــ

ــ

محمد عبدالله بدر الدين

2843709

RR173924256LB

ــ

ــ

مروان حسن غندور

548776

RR163174500LB

2017/08/25

2018/03/15

شركة اكروبولس ش.م.م.

1470633

RR173911181LB

2017/02/27

2018/03/05

معرض علوش االوروبي

2783184

RR173911155LB

2018/03/02

2018/03/14

شركة كوجوكوم كمبيوتر سرفيس ش.م.م.

2011188

RR173911164LB

2018/02/28

2018/03/14

عباس علي شكر

2623550

RR173924021LB

2018/03/06

2018/03/15

جورج هايل ضاهر

1151303

RR173924070LB

2018/03/05

2018/03/15

هناء جميل شعيب

2955606

RR173924446LB

2018/03/05

2018/03/13

زكريا احمد قمر الدين

46971

RR173924548LB

2018/03/01

2018/03/13

حسني علي بعلبكي

3411595

RR173924565LB

2018/03/02

2018/03/13

احمد وفيق مقدم

249170

RR173924579LB

2018/03/06

2018/03/13

علي عبدالله شعيتاني

3387165

RR173923595LB

2018/02/19

2018/02/26

طوني نمر نهرا

3107843

RR173924636LB

2018/03/08

2018/03/14

جهاد علي عون

1078135

RR173925319LB

-

-

عصام يوسف حمود

RR173925296LB
2186727
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 775

ً
وافـيــة واتـخــاذ محال القامته ضمن نطاق
دائــرة تنفيذ حلبا اذا كــان مقيمًا خارجها
واال عــد قلم هــذه الــدائــرة مقامًا مختارًا له
وان يــدفــع ع ــاوة على الـبــدل مبلغ مليون
ليرة لبنانية كنفقات وعلى الـشــاري رسم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
إعالن بيع عقاري للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي كابي شاهني
املعاملة التنفيذية رقم 2009/504
املـنـفــذة :جمعية مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 3291
منطقة رأس بيروت
ّ
املقرر حلولها محل املنفذة :شركة ستايل
ش.م.م.
املنفذ عليه :محمود ابراهيم الخياط
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :انـ ــذار نـفـقــات مشتركة
ق ــدره ــا /9822.35/د.أ .والـ ـل ــواح ــق ،ديــن
لشركة ستايل ش.م.م .ق ــدره /92811/د.أ.
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2009/11/5 :
تاريخ تسجيله2010/4/6 :
تاريخ محضر الوصف2011/8/29 :
تاريخ تسجيله2011/10/6 :
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح للبيع ومشتمالته:
القسم رقم  A 22من العقار رقم  3291رأس
بيروت  2400 -سهم
مساحته 400 :م.م.
وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سـكـنـيــة كــائ ـنــة في
ً
ال ـطــابــق ال ـثــامــن ش ـم ــاال مــؤلـفــة م ــن مــدخــل
وصالون وطعام وغرفتي جلوس وممرين
وموزع واربع غرف ومطبخ وغرفة خادمة
ض ـم ـن ـه ــا ح ـ ـمـ ــام وغ ـ ــرف ـ ــة غ ـس ـي ــل وث ـ ــاث
ح ـمــامــات وخـ ــاء وثـ ــاث ش ــرف ــات وشــرفــة
مقفلة وزهــور .له اربع مواقف سيارات في
الطابق السفلي الثاني ويتبعه مستودع
في الطابق السفلي االول.
حدود العقار:
ً
شماال :عقار رقم امالك عامة
شرقًا :العقار رقم 3290
جنوبًا العقار رقم 3306
غربًا العقار رقم امالك عامة
قـيـمــة الـتـخـمــن/3.000.000/ :د.أ( .ثــاثــة
ماليني دوالر أميركي).
ب ــدل ال ـطــرح امل ـحــدد مــن قـبــل رئ ـيــس دائ ــرة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت بـ ـع ــد ت ـخ ـف ـي ـض ــه %5
 /1420137.90/د.أ( .م ـل ـيــون وأربـعـمــايــة
وعشرون الف ومئة وسبعة وثالثون دوالر
أميركي وتسعون سنتًا).
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان اجـ ــرائ ـ ـهـ ــا :ي ــوم
الخميس الــواقــع فــي  2018/5/17الساعة
ال ـثــال ـثــة ع ـشــر ام ـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ
بيروت في قصر العدل بيروت.
فعلى الراغب بالشراء تنفيذًا الحكام املواد
 973و 987و 983أ.م.م .ان يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة
او في صندوق الخزينة أو احــد املصارف
املقبولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم
كفالة مصرفية تتضمن هذا املبلغ وعليه
اتخاذ مقام مختار له في نطاق الدائرة ان
لم يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق له
ان عــن مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر قلم
الــدائــرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في
خ ــال ثــاثــة اي ــام م ــن ت ــاري ــخ ص ــدور ق ــرار
االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن بــاســم رئـيــس
دائــرة تنفيذ بيروت في صندوق الخزينة
او احـ ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة ت ـحــت طــائـلــة
اعـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر واال فعلى
عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال يستفيد من
الــزيــادة وعليه كذلك دفــع الثمن والرسوم
وال ـن ـف ـق ــات ب ـم ــا ف ـي ــه رس ـ ــم دالل ـ ــة خـمـســة
باملئة دون حــاجــة الــى ان ــذار او طلب ذلك
خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور قرار
االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في الجنوب
بالصورة الغيابية.
لـ ـ ـق ـ ــد ح ـ ـك ـ ـمـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2018/2/22عـلــى املـتـهــم ابــراه ـيــم حسني
حـســن جنسيته س ــوري رق ــم الـقـيــد /256
قـطـيـفــة مـحــل اقــام ـتــه مـقـيــم فــي مـحـلــة ديــر
ق ــان ــون الـنـهــر  -شـ ــارع ال ـع ــام  -مـلــك ســالــم
قـ ـش ــور ـ ـ ـ ط أرضـ ـ ــي والـ ــدتـ ــه ه ــاج ــر ع ـمــره
تــولــد  1966اوقــف غيابيًا بتاريخ بــإشــارة
النيابة العامة في  2016/10/19ووجاهيًا
فـ ــي  2016/11/17وأخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـل ــه فــي

 2017/9/28وحاليًا فــار مــن وجــه العدالة
بالعقوبة الـتــالـيــة .ق ــررت املحكمة تجريم
املتهم ابراهيم حسني حسني بجناية املادة
 /509/عقوبات وإدانته بجنحة املادة /36/
من قانون االجانب والحكم عليه ألجلهما
بــاالشـغــال الـشــاقــة خمس سـنــوات على ان
تحتسب مدة توقيفه االحتياطي وتجريده
م ــن ح ـقــوقــه املــدن ـيــة وم ـن ـعــه م ــن الـتـصــرف
بأمواله وإقامة اي دعوى ال تتعلق باحواله
الـشـخـصـيــة واالصـ ـ ــرار عـلــى ان ـف ــاذ مــذكــرة
الـقــاء القبض بحقه ونشر خالصة الحكم
في الجريدة الرسمية وفي جريدة االخبار
وإلزامه الرسوم وفقًا للمواد  509عقوبات
و 36قانون االجانب من قانون العقوبات.
الرت ـ ـكـ ــابـ ــه جـ ـن ــاي ــة ارت ـ ـك ـ ــاب فـ ـع ــل م ـن ــاف
للحشمة بقاصر واهمال تجديد اقامته.
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
صيدا في 2018/2/22
الرئيس االول جدايل
التكليف 771
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في الجنوب
بالصورة الغيابية
لـ ـ ـق ـ ــد ح ـ ـك ـ ـمـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2018/3/19على املتهم مهدي محمد فضل
سـكـمــانــي جـنـسـيـتــه لـبـنــانــي مـحــل اقــامـتــه
ص ــور  -بـلــدة طـيــر دب ــا  -ق ــرب مـنــزل غالب
مغنية والدته افيك متني شنتال عمره تولد
 1993أوقــف غيابيًا بتاريخ 2015/10/21
وال ي ــزال ف ــارًا مــن وج ــه ال ـعــدالــة بالعقوبة
التالية .قررت املحكمة تجريم املتهم مهدي
محمد فضل سكماني بجنايتني املادتني
 220 /460و 454/460ع ـقــوبــات والـحـكــم
عـلـيــه الجـلـهـمــا بــاالش ـغــال ال ـشــاقــة خمس
س ـ ـنـ ــوات وتـ ـج ــري ــده مـ ــن ح ـق ــوق ــه امل ــدن ـي ــة
ومنعه من التصرف بأمواله املنقولة وغير
املنقولة وتعيني رئيس قلم املحكمة قيمًا
الدارة امــوالــه واالص ــرار على انـفــاذ مذكرة
الـقــاء القبض بحقه ونشر خالصة الحكم
في الجريدة الرسمية وفي جريدة االخبار
وات ــاف املستند امل ــزور والــزامــه بــأن يدفع
للدولة اللبنانية ثالثة ماليني ليرة لبنانية
بدل عطل وضرر والزامه الرسوم والنفقات
القانونية الرتكاب جناية التدخل بتزوير
مستند رسمي واستعماله.
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
صيدا في 2018/3/19
الرئيس االول جدايل
التكليف 771

الساعة .11.00
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 768
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـم ــدي ــد م ـه ـلــة اسـ ـت ــدراج
العروض العائد لشراء  5شاحنات قاطرة
ونصف مقطورة صهريج لنقل املحروقات
الى معمل الحريشة ،وذلك وفق املواصفات
الفنية والشروط االدارية املحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عـنــه ل ـقــاء سـبـعـمــايــة وخ ـم ـســون ال ــف لـيــرة
لبنانية (ت ـضــاف  )TVAمــن قـســم الـشــراء
في املصلحة االداريــة في مركز الشركة في
البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا و12
ظهرًا من كل يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الــواقــع فيه  3أي ــار  2018الـســاعــة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 774
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجــراء
استدراج عروض لتأمني املعدات الضرورية
الالزمة لتأهيل االنــارة داخــل معمل الجية
الحراري.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء

لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا أن آخ ــر مــوعــد لتقديم ال ـعــروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي  2018/5/4عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/4/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 780
إعالن
إلى جميع املشتركني باملياه
لدى مؤسسة مياه لبنان الشمالي
تعلن مؤسسة مـيــاه لبنان الشمالي انها
وض ـعــت ق ـيــد الـتـحـصـيــل ج ـ ــداول التحقق
العائدة لجميع انواع االشتراكات عن العام
 2018وايصاالت القبض الخاصة بها.
لذا فهي تدعو جميع املشتركني باملياه ،كل
ضمن نطاق مصلحة او دائــرة االستثمار
ال ـتــي يـتـبــع ل ـهــا ،ال ــى ت ـســديــد م ــا يـتــوجــب
عليهم من بدالت اشتراكات ورسوم صيانة
الى جباة املؤسسة املكلفني بتحصيلها او
في صناديق املؤسسة في جميع مصالح
ودوائ ـ ـ ـ ــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وذل ـ ـ ــك خ ـ ــال ف ـتــرة
اقـصــاهــا  .2018/9/30علمًا أن ــه بــاالمـكــان
تسديد هذه البدالت والرسوم على دفعتني
(قسطني) ضمن املهلة املحددة.
مــاحـظــة :تــم نـشــر ه ــذا االعـ ــان فــي الـعــدد
 14من الجريدة الرسمية الـصــادر بتاريخ
.2018/3/29
مؤسسة مياه لبنان الشمالي
اعالن
تعلن بلدية برالياس عــن اطــاق مناقصة
للتعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل
وصيانة معالجة النفايات والطمر الصحي
للنفايات في بلدة برالياس – قضاء زحلة.
فعلى الراغبني االشتراك باملناقصة التقدم
لالستحصال على دفتر الـشــروط الخاص
من البلدية .
يجري فض الـعــروض يــوم االثنني الواقع
في  2018\4\30عند الساعة الثانية عشرة
ظهرا.
رئيس بلدية برالياس مواس عراجي
املوضوع :نشر إعالن
قررت نقابة عمال الورق إجراء االنتخابات
ج ــدي ــدة ملـجـلـسـهــا ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي امل ــوع ــد
املحدد بيوم الجمعة من تاريخ 2018/4/27
من العاشرة صباحًا لغاية الساعة الثانية
عشرة ظهرًا .وذلك في مقر االتحاد العمالي
العام  -طريق النهر.

وف ـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم اكـ ـتـ ـم ــال الـ ـنـ ـص ــاب تـعـقــد
الجلسة الثانية بمن حضر بعد أسبوع في
املكان والزمان املحددين.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس النقابة
املوضوع :نشر إعالن
قررت نقابة عمال الكرتون إجراء انتخابات
ج ــدي ــدة ملـجـلـسـهــا ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي امل ــوع ــد
املحدد بيوم الجمعة من تاريخ 2018/4/27
من العاشرة صباحًا لغاية الساعة الثانية
عشرة ظهرًا .وذلك في مقر االتحاد العمالي
العام  -طريق النهر.
وف ـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم اكـ ـتـ ـم ــال الـ ـنـ ـص ــاب تـعـقــد
الجلسة الثانية بمن حضر بعد أسبوع في
املكان والزمان املحددين.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس النقابة
املوضوع :نشر إعالن
قـ ــررت ن ـقــابــة ع ـمــال أك ـي ــاس ال ـ ــورق إج ــراء
انتخابات جــديــدة ملجلسها التنفيذي في
امل ــوع ــد امل ـح ــدد ب ـي ــوم الـجـمـعــة م ــن تــاريــخ
 2018/4/27مــن ال ـعــاشــرة صـبــاحــا لغاية
الساعة الثانية عشرة ظهرًا .وذلك في مقر
االتحاد العمالي العام  -طريق النهر.
وف ـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم اكـ ـتـ ـم ــال الـ ـنـ ـص ــاب تـعـقــد
الجلسة الثانية بمن حضر بعد أسبوع في
املكان والزمان املحددين.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس النقابة
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب نـ ـ ــواف ح ـس ــن طـ ـ ــراف ل ـن ـف ـســه سـنــد
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار  861ال
طيبة.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي محمد الحاج حسن ملورثه محمد
م ـح ـســن الـ ـح ــاج ح ـس ــن س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع بحصته بالعقار  2011شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـ ـل ــب عـ ـم ــاد الـ ــديـ ــن م ـح ـس ــن نـ ـ ــور ال ــدي ــن
املوسوي ملوكله عبد الله محمد الحلباوي
سند تمليك بدل ضائع بحصته بالعقارات
 1600-2186-1598-280النبي شيت و307
جنتا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبـحــاث العلمية الزراعية
اجـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة ب ــواس ـط ــة ال ـظــرف
امل ـخ ـت ــوم ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم م ـس ـت ـلــزمــات الــة
تـ ـص ــوي ــر ف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــة لـ ـ ـ ــزوم م ـص ـل ـحــة
االبحاث العلمية الزراعية.
املكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق
ـ ـ البقاع
الــزمــان :الـســاعــة الـعــاشــرة مــن صـبــاح يوم
الخميس الواقع بتاريخ 2018/5/3
فعلى من يهمه االمــر الحصول على دفتر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص املـ ــودع نـسـخــا عـنــه في
محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع لدى قسم
املـنــاقـصــات وف ــي مـحـطــة الـفـنــار ـ ـ ـ جــديــدة
املــن لــدى السيد غــي ق ــاروط ضمن اوقــات
ال ــدوام الرسمي ،علمًا بــأن ثمن كل نسخة
عــن دفتر الـشــروط هــو خمسون ألــف ليرة
لبنانية.
تــرســل ال ـعــروض مـبــاشــرة باليد الــى ادارة
مصلحة االب ـحــاث العلمية فــي محطة تل
العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل الدوام الرسمي
على ان تصل العروض قبل الساعة الثالثة
عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء
هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل
بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  4نيسان 2018
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 750

اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب فـ ــادي مـحـمــد ال ـح ــاج حـســن بصفته
مفوضا بعقد البيع ملــورث البائعني أحمد
حـســن الـحـمــد الـعـلـيــوي سـنــد تمليك بــدل
ضائع بحصته بالعقار  1367بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـلـتـخـلــص م ــن ال ـت ـلــوث
ب ــامل ــواد الـنـفـطـيــة ف ــي االق ـن ـيــة وف ــي بعض
املواقع في معمل الذوق الحراري ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 11951/تاريخ
 ،2017/11/17قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2018/5/4ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي

اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب مـحـمــد ع ـلــي زع ـي ـتــر ملـ ــورث مــوكـلـتــه
حسن محمد العزيرسند تمليك بدل
ض ــائ ــع بـحـصـتــه بــال ـع ـقــاريــن  781و2583
شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب طنوس يوسف الفخري ملوكله حنا
طـنــوس الـفـخــري سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
بحصته بالعقار  15بتدعي.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب أح ـم ــد ع ـل ــي م ــوس ــى مل ــوك ـل ــه مـحـمــد
حـمــود املــوســوي سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
بحصنه بالعقار  1301النبي شيت.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

