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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري
للمرة الرابعة
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ قرطبا
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/21
طالب التنفيذ :جوزف فرنسوا عطالله
املنفذ عليه :شربل سعيد حرفوش
املستند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ً
كسروان رقم  2014/775تحصيال لدين
طــالــب التنفيذ الـبــالــغ  30000د.أ .عــدا
اللواحق والرسوم واملصاريف.
العقار املطروح للبيع :العقار رقم 862
مشان
مشتمالته :ارض بعل سليخ ضمنها
اشجار سنديان.
ً
ح ـ ــدود ال ـع ـق ــار :شـ ـم ــاال ط ــري ــق جـنــوبــا
الـعـقــار  ،836شــرقــا الـعـقــار  861وغــربــا
العقار .863
مساحته 810 :متر مربع
قيمة التخمني 40500 :د.أ.
قيمة بدل الطرح 24300 :د.أ.
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف 2015/4/28
وسجل بتاريخ 2015/7/28
مكان وزمان البيع :يوم الخميس الواقع
فيه  2018/6/21الساعة الثانية عشرة
ظهرًا في مكتب الرئاسة في جبيل.
تـطــرح هــذه الــدائــرة الـعـقــار  862مشان
املــوصــوف اع ــاه للبيع بــاملــزاد العلني
على الراغب بالشراء الحضور الى قلم
الــدائــرة قبل موعد البيع املـحــدد ودفــع
قـيـمــة ال ـطــرح ن ـق ـدًا فــي محتسبية مــال
جبيل أو تقديم كفالة مصرفية وافية

نتائج اللوتو اللبناني
5 34 28 23 20 13 8
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1614وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــراب ـحــة34 - 28 - 23 - 20 - 13 - 8 :
الرقم اإلضافي5 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1.198.736.684ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1.198.736.684 :ل .ل.
¶ املــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة (خ ـم ـســة أرق ـ ــام م ــع الــرقــم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 120.179.275ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة120.179.275 :ل .ل.
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 56.110.950ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.805.548 :ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 56.110.950ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.112 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 50.459 :ل .ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 132.320.000ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16.540 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل .ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 243.468.068 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1614
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح68920 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 75.000.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8920 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.920 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.20 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل .ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل .ل.
نتائج يومية
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب "ي ــوم ـي ــة" رق ــم 586
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة056 :
• يومية أربعة3880 :
• يومية خمسة73023 :

مــن احــد املـصــارف واتـخــاذ مكان اقامة
لــه ضمن نطاق الــدائــرة واال عــد قلمها
م ـق ــام ــا مـ ـخـ ـت ــارًا لـ ــه ي ـب ـل ــغ ف ـي ــه جـمـيــع
االجــراءات وعليه دفع رسم الداللة %5
ورسـ ــوم الـتـسـجـيــل كـمــا عـلـيــه االط ــاع
على قيود الصحيفة العقارية للعقار
موضوع البيع.
مأمور التنفيذ في قرطبا
ساندي عضيمي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ماهر احمد شاهني وكيل محمد
يــوســف كــركــي سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  2/700حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عباس قاسم حــزوري وكيل زينه
عبدالله مرتضى وكيلة محمد يوسف
كنج سـنــدي ملكية بــدل ضــائــع للعقار
 9 ،2/477الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب سمير يوسف ابي رعد وكيل ليلى
حليم حداد احد ورثة فريد حليم حداد
سند ملكية بدل ضائع عن حصته في
العقار  1116العبادية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عارف نجيب زهر سند ملكية بدل
ضائع للعقار  1959العبادية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر
إعالن بيع عقاري للمرة السادسة
صــادر عن رئيس دائــرة تنفيذ الدامور
القاضي ستيفاني الراسي
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/66
طــالــب التنفيذ :شــركــة صـفــا للهندسة
وامل ـ ـقـ ــاوالت ش.م.م .وك ـي ـل ـهــا املـحــامــي
جالل املير
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا :ج ـل ـن ــار ف ـض ــل عـسـيـلــي
وكيلها املحامي الياس الحلو
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
بعبدا بــرقــم  2016/1527وقيمة الدين
 $ 193.491دوالر أمـيــركــي مــع الفوائد
واللواحق
تاريخ ابالغ االنذار االجرائي من املنفذ
عليها2016/7/28 :
تاريخ قرار الحجز 2016/8/11 :تاريخ
ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـيـ ــومـ ــي فــي
2016/8/16
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
 2016/10/20تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه فــي
السجل اليومي في .2017/1/25
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :أس ـهــم
املـنـفــذ عليها والـبــالـغــة  /2400/سهم
فــي الـعـقــار رقــم  /3486/الــدامــور وهي
عـبــارة عــن قطعة ارض مبنية تحتوي
ع ـ ـلـ ــى بـ ـ ـن ـ ــاء مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـخـ ــر واالع ـ ـ ـمـ ـ ــدة
الصخرية هــو مــؤلــف مــن ارب ــع طبقات
ثكنة قرميد ومصعد كهربائي ونظام
ل ـل ـمــراق ـبــة ونـ ـظ ــام ل ـل ـتــدف ـئــة وال ـت ـبــريــد
ون ـظــام للمياه الـســاخـنــة ون ـظــام إن ــذار
للحريق وفيديوفون ومجهز باإلنارة
ومــواقــف داخـلـيــة لـلـسـيــارات واملنجور
الداخلي والخارجي الـعــازل لألصوات
وحــدائــق منسقة مــن ك ــازون وأرضـيــات
وأزهار وشتول مختلفة .يحتوي البناء
على الطابق السفلي األول :مؤلف من
مستودع أرضيته باركي يحتوي درج

داخ ـل ــي ي ــؤدي ال ــى ال ـج ــزء ال ـثــانــي منه
ومجهز بالتدفئة والتبريد وسنترال
لـلـهــاتــف .ال ـطــابــق الـسـفـلــي :مــؤلــف من
غ ــرفـ ـت ــن ن ـ ـ ــوم وغ ـ ــرف ـ ــة خ ـ ـ ــدم وحـ ـم ــام
وصالون وشرفات وحمامات وسنترال
ل ـل ـه ــات ــف وت ــابـ ـل ــو ل ـل ـك ـه ــرب ــاء وم ـط ـلــي
وفيديوفون وحـمــام .الطابق األرضــي:
يحتوي على صالونات وطعام وغرفة
جلوس كبيرة وحمام ضيوف ومطبخ
مـتـصــل م ــع م ــواق ــف ال ـس ـي ــارات وغــرفــة
خ ـ ــادم ـ ــة م ـ ــع ح ـ ـمـ ــام وأوف ـ ـ ـيـ ـ ــس ودرج
داخلي ومصعد .الطابق األول :يحتوي
على اربــع غرفة نــوم رئيسية وجلوس
وشـ ــرفـ ــات وت ـ ـ ــراس وم ـط ـب ــخ ومـ ـم ــرات.
ثكنة قــرمـيــد مــع ال ــدرج م ــؤدي لـهــا مع
كافة التجهيزات الالزمة لها.
حدود العقار رقم  /3486/الدامور غربًا
ً
العقار  /3485/وشرقًا العقار وشماال
أمالك عامة
ق ـي ـم ــة ت ـخ ـم ــن اس ـ ـهـ ــم املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا
فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  /3486/وال ـب ــال ـغ ــة
 /2400/سهم  /$2.443.400/مليونني
واربـ ـعـ ـم ــائ ــة ووثـ ــاثـ ــة واربـ ـ ـع ـ ــون ال ــف
واربعمائة دوالر أميركي.
ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح املـ ـح ــدد م ــن ق ـبــل رئـيــس
دائ ــرة تنفيذ ال ــدام ــور بـعــد التخفيض
 /$865.685د.أ .ث ـمــان ـمــائــة وخـمـســة
وس ـ ـ ـتـ ـ ــون الـ ـ ـ ــف وس ـ ـت ـ ـمـ ــائـ ــة وخ ـم ـس ــة
وثمانون دوالر اميركي فقط.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائ ـه ــا يــوم
االربعاء الواقع في  2018/6/20الساعة
 11قبل الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ
ال ــدام ــور فــي مــركــز املـحـكـمــة كــي تطرح
ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـعـلـنــي
 /2400/سهم خاصة املنفذ عليها في
الـعـقــار رقــم  3486الــدامــور املــوصــوفــن
اعاله.
فـع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي االشتراك باملزايدة
ت ـن ـف ـيــذ اح ـكــام املــواد  973و 978و983
من قانون اصــول املحاكمات امل ــدنـ ـي ــة أن
ي ـ ـ ــودع بـ ــاسـ ــم رئ ـ ـيـ ــس دائـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ
الدامور ق ـبــل املـ ـب ــاش ــرة بــاملــزايــدة لدى
ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو احـ ـ ــد املـصــارف
امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـب ــدل ال ـطــرح
او يـقــدم كـفــالــة مصرفية تتضمن هــذا
املبلغ ،وعليه اتخاذ مقام مختار له في
نطاق الدائرة إن لم يكن له مقام فيه أو
لم ي ـس ـبــق ل ــه ان ع ــني م ـقــامــًا م ـخ ـتــارًا
ف ـي ــه واال اع ـت ـب ــر ق ـل ــم ال ــدائ ـ ـ ـ ـ ــرة مـقــامــا
مختارًا له وعليه ايضًا في خالل ثالثة
اي ـ ــام م ــن ت ــاري ــخ ص ـ ــدور ق ـ ــرار اإلح ــال ــة
اي ــداع كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة
تنفيذ الدامور فــي ص ـنــدوق ال ـخــزي ـنــة
او اح ــد امل ـصــارف املقبولة تحت طائلة
اعادة املزايدة بزيادة العشر وإال فعلى
عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال يستفيد
م ــن ال ــزي ــادة ،وعـلـيــه كــذلــك دف ــع الثمن
والـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم وال ـن ـف ـق ــات ب ـمــا ف ـي ــه رس ــم
ال ــدالل ــة  %5م ــن دون ح ــاج ــة الن ــذار او
طلب وذل ــك في خــالل عشرين يومًا من
تاريخ صدور قرار االحالة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ الدامور
يمامة حجار
وثيقة نشر خالصة حكم
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف فــي
بـيــروت الغرفة الــرابـعــة عشرة الناظرة
في قضايا الغش.
املـ ــؤل ـ ـفـ ــة م ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ح ـب ـي ــب م ــزه ــر
واملستشارين أدهم قانصو ونادين أبو
علوان.
رقسم األساس2015/81 :
رقم القرار2018/6 :
تاريخ صدور الحكم2018/3/1 :
املدعي :الحق العام
امل ــدع ــى ع ـل ـي ـهــا :ش ــرك ــة اتـ ــش ام ب ــي آر
للصناعة والتجارة ش.م.ل.
امل ـ ــواد امل ـح ـكــوم ب ـه ــا 121/109 :و122
م ــن ق ــان ــون حـمــايــة املـسـتـهـلــك وامل ـعــدل
بالقانون رقم 14/265
األوراق املطلوب نشرها:
خ ـ ــاص ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ
 2018/3/1وال ـقــاضــي بتغريم املــدعــى
عليها شــركــة اتــش ام بــي آر للصناعة
والتجارة ش.م.ل .بمبلغ عشرة ماليني
ل.ل .ت ـخ ـف ـي ـفــا سـ ـنـ ـدًا لـ ـلـ ـم ــادة  245ع
وتضمينها الرسوم والنفقات كافة.
رئيسة القلم

زينب سرحان
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب م ـ ــروان م ـح ـمــود دم ـش ـق ـيــة وكـيــل
امل ـح ــام ــي ب ـط ــرس فــرن ـنــد ارس ــان ـي ــوس
مل ــوك ـل ـت ــه ع ـف ـي ـف ــه مـ ـحـ ـم ــود ال ــدي ــران ــي
امل ـفــوضــة بــالـتــوقـيــع ع ــن جـمـعـيــة قــرى
االط ـ ـفـ ــال ( )S.O.Sامل ــوص ــى ل ـه ــا سـنــد
ملكية ب ــدل ضــائــع عــن حـصــة املــوصــي
بيير شـكــري ق ــرداح ــي فــي الـعـقــار 260
عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب الكسي هنري انطون وكيل رامي
رفـ ـع ــت ال ـن ـم ــر رئـ ـي ــس م ـج ـلــس االدارة
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـف ــرس ــت ن ــاش ــون ــال بـنــك
ش.م.ل .شهادة تأمني بدل ضائع للعقار
 4658القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
املعاملة التنفيذية2014/347 :
املـنـفــذ :بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل - .وكيله
املحامي وسام كرم
املنفذ عليهم:
 شركة أملا التجارية ش.م.م - .الهرمل وهيال دعاس دندش  -الهرمل وهاني صادق أمهز  -الهرمل وقاسم طيفور الفقيه  -الهرمل ومحمد مخيبر عقيل  -زبودال ـ ـس ـ ـنـ ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي وق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ــدي ـ ــن:
ع ـق ــد ق ـ ــرض م ــدع ــوم وج ـ ـ ــدول ت ـســديــد
دفـ ـ ـع ـ ــات وش ـ ـه ـ ــادة قـ ـي ــد تـ ــأمـ ــن مـبـلــغ
 /263.328.261.81/ليرة لبنانية عدا
الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2014/10/21 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار وال ـ ـح ـ ـجـ ــز:
و2015/10/8
2015/10/1
و2015/11/9
تاريخ قرار الحجز2015/3/5 :
تاريخ تسجيله2015/9/23 :
تاريخ محضر وصف العقار2017/5/5 :
تاريخ تسجيله2017/10/5 :
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
 2400 .1سهم بالعقار رقــم  - 5زب ــود -
اميري  -محلة توت العس حصة املنفذ
عليه محمد مخيبر عقيل  2400سهم اي
كامل العقار ،والعقار عبارة عن بستان
مـ ــزروع اش ـج ــار مـثـمــرة مختلفة دراق
وت ـفــاح عـمــرهــا اكـثــر مــن عـشــر سـنــوات
عــدد اشجار الــدراق  505شجرة ،وعدد
اش ـج ــار ال ـت ـفــاح  559ش ـج ــرة ،وال ـع ـقــار
مستطيل الشكل يقع بمحاذاة ساقية
مياه من الجهة الشرقية للعقار بجانب
طريق معبد الزفت.
 مساحته 18419 :متر مربع حدوده :يحده غربًا طريق عام وشرقًاً
قناة مياه وشماال العقار رقم  4وجنوبًا
العقار رقم .6
 الحقوق العينية: حق انتفاع او ارتفاق منتفع بالري منمياه اللبوة بواسطة قناة زبود حسب
العوائد القديمة.
 ي ــوم ــي  3427ت ــاري ــخ 2013/10/12زيادة تأمني
 يــومــي  2011/91زي ــد ال ـتــأمــن مبلغ 145000000ل.ل .درجة التأمني اولى مع
حق التحويل حسب شروط العقد.
 الدائن :بنك بيبلوس ش.م.ل. امل ــدي ــن :مـحـمــد مـخـيـبــر عـقـيــل 2400سهم
 قـ ـيـ ـم ــة الـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــن :م ـ ـئ ـ ـتـ ــان وخ ـم ـس ــةوتسعون مليون ليرة لبنانية فقط ال
غير.
 يومي  2995تاريخ  2015/9/23حجزتنفيذي رقم  2014/347مصدر الحجز
دائرة تنفيذ بعلبك.
 الحاجز :بنك بيبلوس ش.م.ل. -املحجوز عليه :محمد مخيبر عقيل.

وش ــرك ــة املـ ــا ال ـت ـج ــاري ــة وه ـي ــا دن ــدش
وهاني امهز وقاسم الفقيه.
 ي ــوم ــي  4203تـ ــاريـ ــخ 2017/10/5محضر وصف العقار صادر عن دائرة
تنفيذ بعلبك
رقم 2014/347
 الحاجز :بنك بيبلوس ش.م.ل. املحجوز عليه :محمد مخيبر عقيل ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ــالـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة:574.027.500
 ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة:344.416.500
 م ــوع ــد ج ـل ـســة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــيومكان اجرائها :نهار الخميس الواقع في
 2018/6/7الساعة الواحدة بعد الظهر،
امــام القاضي املنفرد املدني في بعلبك -
رئيس دائرة التنفيذ.
شروط البيع:
النفقات املتوجب دفعها عالوة عن الثمن
طــوابــع االحــالــة ورس ــم الـ ـ ــداللـ ـ ــة للبلدية
 %5وع ـلــى راغ ـ ـ ــب ال ـش ــراء ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
بـ ــاملـ ــوعـ ــد امل ـ ـعـ ــني وان يـ ـ ـ ـ ـ ــودع باسم
رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
باملزايدة لــدى صندوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة م ـب ـل ـغــًا م ــوازي ــًا
ل ـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة
حــق الــدخــول بــاملــزايــدة وعليه ان يختار
ً
محال القامته ضمن نطاق الــدائــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايــام من صــدور قــرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه فــي خ ــالل
ع ـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/193
مـ ــوجـ ــه إلـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم ورثـ ــة
املــرحــوم يوسف الـبــدوي يــزبــك ،مــن بلدة
ً
حصرون أصال ،ومجهولي محل اإلقامة
حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم استحضار
ال ــدع ــوى ومــرف ـقــاتــه امل ــرف ــوع ضــدكــم من
امل ـس ـت ــدع ــي إي ـل ــي ج ـ ــورج م ــوردف ــان ــاك ــي
بوكالة املحامي مــرســال جـبــور ،بدعوى
ازالة الشيوع املقامة على العقار رقم 2339
من منطقة حصرون العقارية وذلك خالل
مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا اإلعالن
واتـخــاذ مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه
املـحـكـمــة واال ج ــاز ل ـهــذه املـحـكـمــة سـنـدًا
للمادة  15أ.م.م .تعيني ممثل خاص يقوم
مقامكم ويـنــوب عنكم فــي جميع اطــوار
املحاكمة وامام دوائر التنفيذ ،ريثما يتم
تعيني املمثل القانوني أو تعيني الورثة.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

◄ مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad riajul islam
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 71100533
غادر العامل املصري
عبد العزيز فتحى عبد العزيز عبد
املقصود
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 71100533
غادرت العاملة اإلثيوبية :
BETHELHEM ABEBAYEHD CHEKOL
مكان عملها في الــزراريــة ولم تعد,
الرجاء ممن يعرفها اإلتصال على
الرقم03/553856 :

إعـــــالن إلى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا – جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
الـ ــى امل ـش ـت ــرك ــن ف ــي م ـش ــاري ــع الـ ـ ــري فــي
املصلحة (مـشــروع ري القاسمية ورأس
العني ومـشــروع ري صـيــدا_ جــزيــن) انها
وضـعــت قيد التحصيل ج ــداول التحقق
ع ــن ال ـع ــام  2018وتـطـلــب م ــن املـشـتــركــن
الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـ ـس ـ ــددوا ب ـ ــدل اش ـت ــراك ــات ـه ــم
املـ ـب ــادرة فـ ــورًا لــدفــع م ــا ي ـتــوجــب عليهم
في مهلة اقصاها  2018/6/30في مراكز
الجباية في صيدا ومكاتب املصلحة في
القاسمية ولـبـعــا علمًا بــانــه اعـتـبــارًا من
 2018/7/1يتوجب عن املبالغ املستحقة
وغير املسددة غرامة تأخير مقدارها %2
عــن كــل شهر ويعتبر كسر الشهر شهرًا
ً
كامال .
كـمــا تـنــذر االدارة املـشـ ـتــركــن املتخلفـني
ع ــن دف ـ ــع اشـ ـتــراكــاتـهــم املـسـتـحـقــة لغاية
 2017/12/31امل ـب ــادرة ف ــورًا ال ــى دف ــع ما
يـتــرتــب عـلـيـهــم تـحــت طــائـلــة مالحقتهم
تبعًا للقوانني واألنظمة املرعية االجراء
لتحصيل املبالغ املستحقة عليهم وكذلك
قطع املياه عن اشتراكاتهم ،وبكل االحوال
تــؤكــد املـصـلـحــة عـلــى حـقـهــا فــي مالحقة
املشتركني املخالفني لنظام الري ال سيما
امل ـخــال ـفــات امل ـن ـص ــوص عـنـهــا ف ــي امل ــادة
 23مــن الـنـظــام خــاصــة لجهة عــدم صحة
املساحات املروية.
رئيس مجلس االدارة  /املدير العام
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 1058
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج علي
وع ـضــويــة ال ـقــاض ـيــن رودن ـ ــي داك ـس ـيــان
وريشار السمرا املدعى عليه عبد اللطيف
ي ــوس ــف ام ـ ــن دبـ ــاجـ ــة واملـ ـجـ ـه ــول مـحــل
االقامة الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة مــن الحكم رقــم  2017/105تاريخ
 2017/2/23وال ــذي قضى بــالــزام املدعى
عليهما محمد علي دباجة وعبد اللطيف
يــوســف امــن دبــاجــة بالتضامن بينهما
باتمام اج ــراءات نقل ملكية املبيع الــذي
امسى القسم رقــم  5من العقار رقــم 1868
ب ــرج الـشـمــالــي م ـش ــروع ال ـه ـنــاء السكني
 -2على اسم املدعي د .عماد زكي فرحاتفي مهلة عشرة ايــام من تاريخ صيرورة
الحكم قطعيًا ،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 في
ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي ج ـ ــورج مــزهــر
وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـه ــاب
وم ـح ـمــد ع ـبــدال ـلــه ك ــل م ــن س ـعــد واس ـعــد
عفيف صـعــب وعـفـيـفــة ابــراه ـيــم سمعان
وانطوان الياس الحايك واملجهولي محل
االقامة الحضور الى قلم املحكمة الستالم
نسخة عــن الحكم رقــم  2017/191تاريخ
 2017/7/4وامل ـ ـقـ ــام م ــن ه ــان ــي جــرجــي
صعب والــذي قضى باعتبار العقار رقم
 138مــن منطقة عقتانيت العقارية غير
قــاب ـلــة لـلـقـسـمــة الـعـيـنـيــة وط ــرح ــه للبيع
بــاملــزاد العلني ام ــام الـعـمــوم ام ــام دائ ــرة
التنفيذ فــي صـيــدا وذل ــك خــال شهر من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبدالله
كـ ــل مـ ــن س ـع ــد واس ـ ـعـ ــد ص ـع ــب وع ـف ـي ـفــة
ابراهيم سمعان وانطوان الياس الحايك
واملـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة الـحـضــور الــى
قـلــم املحكمة الس ـتــام نسخة عــن الحكم
رقم  2017/193تاريخ  2017/7/4واملقام
م ــن ه ــان ــي ج ــرج ــي ص ـعــب وال ـ ــذي قضى
باعتبار العقار  65مــن منطقة عقتانيت
ال ـع ـق ــاري ــة غ ـيــر قــاب ـلــة لـلـقـسـمــة الـعـيـنـيــة
وطرحه للبيع باملزاد العلني امام العموم
امام دائرة التنفيذ في صيدا وذلك خالل
شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن

انهاء ادارة حرة
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
جبل لبنان
املــؤجــر :الـسـيــد يــوســف مـيـشــال شلهوب
املتخذ محل اقــامــة مختارًا لــه فــي كــل ما
يتعلق ويتفرغ عن هذا العقد في الطابق
الخامس شقة رقم  501من بناية الشراكة
جسر الواطي سن الفيل.
املستثمر :شركة اكلوكي ش.م.م .املتمثلة
بـشـخــص مــديــرهــا واملـ ـف ــوض بــالـتــوقـيــع
عنها السيد جـهــاد اسـعــد املـتـخــذة محل
اقــامــة فــي كــل مــا يتعلق ويتفرغ عــن هذا

العقد في املؤسسة موضوع هذا العقد.
املوضوع :انهاء عقد االدارة الحرة الجاري
ب ــن ال ـفــري ـقــن ع ـلــى املــؤس ـســة الـتـجــاريــة
امل ـعــروفــة بــاســم س ـكــراتــش والـكــائـنــة في
الــدكــوانــة واملـسـجـلــة بــرقــم خــاص 14268
بعبدا.
تاريخ العقد.2018/3/13 :
تاريخ التسجيل.2018/3/13 :
أمينة السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـ ـلـ ــب املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي سـ ـمـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــي فـ ـي ــاض
ب ــاالص ــال ــه ع ــن نـفـســه وبــوكــال ـتــه ع ــن كل
مــن الــزيــن رم ــزي حــريـبــي وســاهــر رمــزي
حريبي باالصاله عن نفسه وبوكالته عن
حسن رم ــزي حريبي وعـلــي العبد قاسم
ومحمد علي علي فياض العلي وابراهيم
حسني شمس بوكالته عــن سميرة علي
فياض سندات تمليك بدل ضائع للعقار
 64من العقار  500النبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود محمد كحيل بوكالته عن
ح ـس ــن اب ــراهـ ـي ــم الـ ـح ــري ــري ب ـص ـف ـتــه مــن
ورث ـ ــة اب ــراه ـي ــم ح ـســن ح ــري ــري بصفته
مــن ورث ــة حسني علي احـمــد ملــورثــه علي
احـمــد حــريــري شهادتي قيد بــدل ضائع
للعقارين  2918 - 211حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عـمــاد قــاســم دحــويــش بوكالته عن
ن ـج ــاة م ـح ـمــد ص ـفــا بـصـفـتـهــا م ــن ورث ــة
م ـح ـم ــد اسـ ـم ــاعـ ـي ــل شـ ـك ــر الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــدوره
م ـش ـتــري م ــن م ــال ــك ال ـع ـق ــار ح ـســن عـلــي
عطوي سند تمليك بدل ضائع للقسم 22
من العقار  1192نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب جمال احمد جابر ملوكلها جــودات

محمد قانصوه شـهــادة قيد بــدل ضائع
للعقار  3252دوير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ك ـم ــال مـحـمــد ص ـب ــرا ملــوك ـلــه غــالــب
ح ـســن ج ــون ــي شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  76حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب حسن سابق ملوكله حسام عادل ابو
عمار بصفته من ورثة عادل ابو عمار احد
ورثة توفيق يوسف ابو عمار شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  5176حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـلــب اح ـم ــد ح ـس ــان ملــوك ـلــه ع ـلــي حسني
زي ـب ــاره بــوكــالـتــه ع ــن مــاهــر عـبــد الـعــزيــز
ض ـ ــاوي احـ ــد ورث ـ ــة ع ـبــد ال ـع ــزي ــز حسني
ضاوي شهادة قيد بدل ضائع في العقار
 4137الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب فاروق عبدالرزاق صرموط بالوكاله
عن احد ورثة حنا بولس سند بدل ضائع
للعقار  2689شكا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب امل ـح ــام ــي ش ــرب ــل س ـم ـعــان مـعــوض
ب ــال ــوك ــال ــه ع ــن احـ ــد ورث ـ ــة ورث ـ ــة م ـبــاركــه
ابــراهـيــم طــربـيــه بــدل ضــائــع للعقار 371

نيحا.

للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ط ــون ــي ي ــوس ــف مــرعــب
بــالــوكــالــه ع ــن اح ــد ورثـ ــة ســايــد امل ـكــاري
سند بدل ضائع للعقار  5398اهدن.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت الـيــس رشـيــد فضل الـلــه سند بدل
ضائع للعقار  872ارده.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب آسيا لطف الله املقدسي سند بدل
ضائع للعقار  2897مجدليا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب كــريــم مـ ــارون مـ ــارون بــالــوكــالــه عن
اح ــد ورث ــة ب ــدوي اب ــي مـ ــارون سـنــد بــدل
ضائع للعقار  956بنشعي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب سعيد يــوســف نــاصـيــف سـنــد بــدل
ضائع للعقار  1607ارده.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت هدى السنكري باالصالة والوكالة
عن جمال وعبد الرحمن ونازك السنكري
وبـصـفـتـهــم ورثـ ــة فــاط ـمــة ال ـه ـنــدي سند
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع  3165/98بـســاتــن
طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ن ــزي ــه ب ـط ــرس رعـ ـي ــدي وك ـي ــل ب ـيــار
بـيــار الــدكــاش س ـنــدات ملكية ب ــدل ضائع
عن حصته في العقارات 2830 ،159 ،160
الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في بعبدا
يوسف شكر

◄ للبيع ►
ع ـ ـقـ ــار ل ـل ـب ـي ــع ف ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
ب ــداخـ ـل ــه بـ ـن ــاء مـ ــن ثـ ـ ــاث ط ـب ـقــات
صالحة للسكن رقمه  32مساحته
 837م 2ال ـن ـب ـط ـيــة ال ـت ـح ـت ــا  -حــي
البياض السعر املطروح $326.840
ل ـل ـم ــراج ـع ــة واملـ ـع ــايـ ـن ــة ش ـخ ـص ـيــا:
79/115359

◄ مطلوب ►
مطلوب للعمل فــي مكتب محاماة
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة اداريـ ـ ـ ـ ـ ــة
ت ـج ـي ــد اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ال ـك ــوم ـب ـي ــوت ــر،
مــاي ـكــروســوفــت أوف ـي ــس وان ـتــرنــت
لــدي ـهــا خ ـبــرة ف ــي تـنـظـيــم املــواع ـيــد
وامل ـح ــاض ــر وت ـم ـلــك ج ـي ـدًا الـلـغـتــن
الـفــرنـسـيــة واالنـكـلـيــزيــة ال ـخ ـبــرة ال
ت ـق ــل عـ ــن س ـن ـت ــن ارسـ ـ ـ ــال ال ـس ـي ــرة
الذاتية على العنوان اإللكتروني
info@mineas.net
أو اإلتصال على 70/002969

