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◄ إعالنات رسمية ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2016/466
قسم الرئيس فيصل مكي
طالب التنفيذ :بنك بيبلوس ش.م.ل.
املنفذ عليهما - :صالح خضر الهواري
 عاصمة صالح الهواريالسند التنفيذي :سـنــدات ديــن للمبلغ
/52.815/د.أ .وع ـق ــد ت ـعــام ــل وك ـشــف
حساب للمبلغ /34.953.56/د.أ.
وكفالة وعقد تأمني وزيادة عقد تأمني.
تاريخ التنفيذ2016/2/25 :
تاريخ تبليغ االنــذار التنفيذي للمنفذ
عليهما2016/3/10 :
تاريخ قرار الحجز2016/4/30 :
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل الـيــومــي:
2016/5/10
تاريخ محضر الوصف2017/3/9 :
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل الـيــومــي:
2018/1/12
ب ـي ــان ال ـق ـس ــم امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني :كــامــل القسم  /20/مــن العقار
رق ــم /159امل ـص ـي ـط ـبــة وه ــو ع ـب ــارة عن
مــدخــل وص ــال ــون وط ـعــام وث ــاث غــرف
وم ـط ـبــخ وم ـم ــر وح ـم ــام وخـ ــاء وارب ــع
شـ ــرفـ ــات وزه ـ ـ ـ ــور وي ـ ـقـ ــع فـ ــي ال ـط ــاب ــق
الخامس شمالي ولدى الكشف الحسي
ت ـبــن ان ال ـقـســم رق ــم  /20/م ــن الـعـقــار
رقــم  /159املصيطبة مؤلف من مدخل
وصـ ــالـ ــون وط ـ ـعـ ــام وثـ ـ ــاث غ ـ ــرف ن ــوم
ومطبخ وحمامني وممر واربع شرفات
مقفلة بــواجـهــة مــن االملـنـيــوم والــزجــاج
وهو مطابق لالفادة العقارية.
مـ ـس ــاحـ ـت ــه/141 :م.م .ح ـ ـ ــدود ال ـع ـق ــار
رق ــم /159امل ـص ـي ـط ـبــة ه ــو :م ــن ال ـغــرب:
ال ـع ـقــار  4515م ــن ال ـش ــرق :أم ــاك عــامــة
من الشمال :العقار  4516من الجنوب:
العقارات  238و 190و.211
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن/310,200 :د.أ .ب ــدل
الطرح/186120 :د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان اجــرائ ـهــا :نهار
االربعاء الواقع فيه  2019/3/6الساعة
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة ص ـب ــاح ــا فـ ــي مـكـتــب
رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ ب ـيــروت فــي قصر
العدل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 983و 978أ.م أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو احد
امل ـصــارف املقبولة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الطرح أو يقدم كفالة مصرفية تضمن
هذا املبلغ ،كما عليه االطالع على العقار
املطروح للبيع على الصحيفة العينية
الـعــائــدة لــه والـقـيــود الـعـقــاريــة واتـخــاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم
يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق له
ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر قلم
الدائرة مقامًا مختارًا وعليه ايضًا في
خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور قرار
االحالة ايداع كامل الثمن باسم رئيس
دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة
او احــد املـصــارف املقبولة تحت طائلة
اعادة املزايدة بزيادة العشر ،واال فعلى
عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال يستفيد
من الزيادة وعليه دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رســم الــداللــة البالغ
 %5دون حــاجــة إلنـ ــذار أو طـلــب وذلــك
خــال عشرين يــومــا مــن تــاريــخ صــدور
قرار االحالة للراغب في الشراء االطالع
لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مـهـلــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـشــراء
وتــرك ـيــب مـكـثـفــات ت ــوت ــر م ـتــوســط في
ب ـعــض م ـح ـطــات ال ـت ـحــويــل الــرئـيـسـيــة،
م ـ ــوض ـ ــوع اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ــم
ث4د 11663/ت ــاري ــخ ،2018/11/10
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2019/3/8عند
نـهــايــة الـ ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق

النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/
ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 263
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـتــأمــن ق ـطــع غـيــار
وسكورة ضرورية للمجموعة الرابعة
ف ــي مـعـمــل ال ـ ــذوق الـ ـح ــراري ،مــوضــوع
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض رق ــم ث4د11662/
تــاريــخ  ،2018/11/10قــد م ــددت لغاية
ي ــوم الـجـمـعــة  2019/3/15عـنــد نهاية
الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة  11:00قـبــل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 275
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغـبـتـهــا في
إجراء استدراج عروض لتأمني حواجز
مطاطية عند مخارج األقنية الى البحر
ملنع تسرب مادة الفيول أويل في محيط
عمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذلـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ قـ ـ ــدره 000/
/100ل.ل.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2019/3/22
ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في 2019/2/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 273
إعالن
تـعـلــن شــركــة ك ـهــربــاء ل ـبـنــان الـشـمــالــي
املـ ـغـ ـفـ ـل ــة ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـق ــاديـ ـش ــا ع ـ ــن اسـ ـ ـت ـ ــدراج
ل ـ ـل ـ ـعـ ــروض ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء  1000خـ ــرطـ ــوش
فيزيبل  40 – 25 – 16 – 10أمبير – 24
ك.ف .وذلـ ــك وف ــق امل ــواص ـف ــات الـفـنـيــة
والـ ـش ــروط االداريـ ـ ــة امل ـح ــددة ف ــي دفـتــر
الـ ـش ــروط ال ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـص ــول على
نسخة عنه لـقــاء مبلغ خمسماية الف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن دائرة
الشؤون املشتركة في مركز الشركة في
البحصاص مــا بــن الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  12آذار 2019

الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 282

قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

إعالن بيع للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة الرئيس القاضي يوال غطيمي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2017/99
املتكونة فيما بني:
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ان ـتــركــون ـت ـي ـن ـن ـتــال لـبـنــان
ش.م.ل .وكيله املحامي زياد فاخوري.
املنفذ عليهم حسن أحمد الحاج مغنية
وعـبــدالـكــريــم مـحـمــد مـغـنـيــة ومـحـمــود
محمد عزام/معركة.
السند التنفيذي :استنابة صــادرة عن
دائ ــرة تنفيذ ب ـيــروت رق ــم 2016/1268
تــاريــخ  2017/3/7تنفيذًا لعقد قرض
مالي وعقد تأمني وكشف حساب بقيمة
دين /140.833.29/د.أ( .مائة واربعون
الفًا وثمانمائة وثالثة وثالثون دوالر
امـيــركــي وتسعة وع ـشــرون سنتًا) عدا
اللواحق.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي:
.2017/1/7
تــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
.2017/1/14
ت ــاري ــخ وض ــع مـحـضــر وص ــف ال ـع ـقــار:
.2017/3/17
تــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
.2017/4/18
املطروح للبيع:
كــامــل الـعـقــار رقــم  2393منطقة معركة
ال ـع ـقــاريــة ،ه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض
مساحتها  821م 2م ـشــاد عـلـيــه مبنى
مــؤلــف مــن طــابـقــن مـســاحــة كــل منهما
 300م ،2ارضـ ـ ـ ــي يـ ـت ــأل ــف م ـ ــن م ــدخ ــل
ومـطـبــخ وث ــاث حـمــامــات وارب ــع غــرف
نوم وموزع وغرفة جلوس ،وتحيط به
فرندا واسعة من جهاته الثالثة ،وامامه
ب ــاح ــة ف ــي اس ـف ـل ـه ــا خـ ـ ــزان مـ ـ ــاء ،واول
ي ـتــألــف م ــن م ـمــر وم ـ ــوزع وثـ ــاث غــرف
نــوم وصــالــون وسـفــرة وغــرفــة للغسيل
وثالث حمامات وأمامه تراس مساحته
 40م ،2ي ـحــده غــربــا ال ـع ـقــار رق ــم 2306
ً
وشرقًا طريق فرعي وشماال العقار رقم
 2371وجنوبًا العقار رقم .2394
ال ـت ـخ ـم ــن 357.040 :د.أ( .ث ــاث ـم ــائ ــة
وسبعة وخمسون الفًا واربعون دوالر
أميركي)
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح املـ ـخـ ـف ــض203.513 :د.أ.
(مئتان وثالثة االف وخمسمائة وثالثة
عشر دوالر أميركي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2019/5/2الساعة الواحدة
ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ صــور.
للراغب بــالـشــراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
صـنــدوق الخزينة أو بموجب شيك او
ك ـفــالــة مـصــرفـيــن بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ صــور ،وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا مـخـتــارًا ل ــه ،وب ـخــال ثــاثــة ايــام
ت ـلــي قـ ــرار االح ــال ــة عـلـيــه اي ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبخالل عشرين يومًا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني

اعالن بيع باملعاملة 2017/638
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع بــاملــزاد العلني نهار الـثــاثــاء في
 2019/3/5ال ـســاعــة  2:30ب ـعــد الـظـهــر
سيارة املنفذ عليه سامر حسني عساف
ماركة كيا بيكانتو  EXموديل  2014رقم
ً
/559156/ب الـخـصــوصـيــة تحصيال
لــديــن طــالــب الـتـنـفـيــذ الـبـنــك الـلـبـنــانــي
ال ـس ــوي ـس ــري ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـحــامــي
ّ
الجميل البالغ  $/9595.41/عدا
مروان
ال ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ $/6207/
واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ـس ـعــر
 $/3000/او مـ ــا ي ـع ــادل ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
العام .2015
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى م ـ ــرآب املـ ـ ــدور ف ــي ب ـيــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

تبليغ مجهول مقام
محكمة الــدرجــة االولــى في جبل لبنان
ب ـع ـبــدا ال ـن ــاظ ــرة بــال ـق ـضــايــا ال ـع ـقــاريــة
برئاسة القاضي محمد وسام املرتضى
تــدعــو املـسـتــدعــى ف ــي وجـهـهــم سلمان
محمد بــاز رضــوان وظريفة متري كرم
والياس ابراهيم كرم والياس ومخايل
ملحم كــرم وايليا جرجي كــرم والياس
وليندا اسعد كرم وتوفيق عبدالله كرم
ومــونــا نــاصـيــف جـبــور وري ـمــا وكميل
ب ـ ـشـ ــارة ك ـ ــرم وش ـف ـي ــق ح ـس ــن شـهـيــب
لتبلغ اوراق االس ـتــدعــاء 2018/1277
امل ـ ـقـ ــدم مـ ــن امل ـس ـت ــدع ــن م ـ ـ ــازن شـمـيــط
وي ـ ــوس ـ ــف دعـ ـيـ ـب ــس وامل ـ ـحـ ــامـ ــي مـجــد
امل ـغــربــي بــاالصــالــة وال ــرام ــي ال ــى ازال ــة
الشيوع في العقار /2401عاليه.
يجب حضوركم الــى قلم هــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لكم في

تبليغ قضائي
م ــن مـحـكـمــة ال ــدرج ــة االول ـ ــى ف ــي جبل
لـ ـبـ ـن ــان بـ ـعـ ـب ــدا ال ـ ـنـ ــاظـ ــرة ب ــال ـق ـض ــاي ــا
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام
املرتضى تقدمت املستأنفة ليلى محمد
ال ـح ــاج اسـمــاعـيــل خـلـيــل بــاالسـتـئـنــاف
 2017/7962تطلب فيه استصدار سند
تمليك بــدل عن ضائع للعقار /1515/
عرمون باسم ليلى خليل مواليد 1932
ً
بـ ــدال م ــن لـيـلــى الـخـلـيــل مــوال ـيــد 1935
وتسليمها السند.
لـكــل ذي مـصـلـحــة اب ـ ــداء مــوقـفــه ضمن
مهلة  15يومًا تلي النشر أمام قلم هذه
املحكمة.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
(انتخابات تكميلية لنقابة الليطاني)
أعـ ـلـ ـن ــت نـ ـق ــاب ــة م ـس ـت ـخ ــدم ــي وعـ ـم ــال
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها
سـتـجــري ان ـت ـخــابــات تكميلية لسبعة
اعضاء بتاريخ االثنني  2019/3/18في
مبنى املصلحة  -بشارة الخوري ،وفي
حال عدم اكتمال النصاب تجري دورة
ثانية بتاريخ  2019/3/26وآخــر مهلة
لتقديم طلبات الترشيح لــدى الرئيس
أو أمني السر جودت طربيه عند الساعة
 14بعد ظهر يوم الخميس .2019/3/14
رئيس النقابة
احمد حرقوص
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلبت ساميه اسعد الخوري بصفتها
الشخصية سند ملكية بدل عن ضائع
للعقار  1463كفرنيس.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب رائد موفق عبد الباقي احد ورثة
م ــوف ــق اح ـم ــد ع ـبــد ال ـب ــاق ــي احـ ــد ورث ــة
احمد علي عبد الباقي سند ملكية بدل
ضائع عن العقار  140عينبال.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة السابعة الناظرة بالعقود
ال ـع ـق ــاري ــة ،ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي نـســريــن
عـلــويــة ،والـقــاضـيــن ستيفاني صليبا
وسمر ياسني تقدم املدعي محفوظ بن
عـبــود بــن عمر بــاحــاج بواسطة وكيله

امل ـح ــام ــي ك ـم ـيــل حـ ــرب ب ــدع ــوى بــوجــه
امل ــدع ــى عـلـيـهــم ب ــول ان ـط ــون جــرمــانــي
وجـ ــونـ ــي س ـل ـي ــم اسـ ـطـ ـف ــان وامل ـح ــام ــي
انطوان جبرائيل عطالله سجلت بالرقم
 2009/4279يطلب فيها الغاء وابطال
عقد البيع تاريخ  2008/5/15املعقود
ملصلحة املحامي انطوان عطالله والزام
املدعى عليهم بتسجيل العقارين 2263
و 2264عـ ــن س ـ ـعـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة عـلــى
اسـ ــم امل ــدع ــي ،واملـ ـع ــن ب ـهــا ج ـل ـســة في
 ،2019/4/9وملــا كــان املــدعــي قــد توفي
بـتــاريــخ  2012/10/18وبـعــد ان تعذر
تحديد ورثـتــه ق ــررت املحكمة ابالغهم
سندًا للمادة /15أ.م.م .عن طريق النشر
فــي الـجــريــدة الــرسـمـيــة وف ــي جريدتني
مـحـلـيـتــن وب ـع ــد م ـ ــرور ش ـه ــري ــن عـلــى
ً
اخــر نشر تعني املحكمة ممثال خاصًا
ع ـن ـه ــم يـ ـق ــوم مـ ـق ــام امل ـم ـث ــل ال ـق ــان ــون ــي
ويبقى املمثل الـخــاص محتفظًا بهذه
الصفة في جميع اطوار املحاكمة وامام
دوائــر التنفيذ ريثما يتم تعيني املمثل
القانوني او تحديد الورثة.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي مريانا عناني
يبلغ الى املنفذ عليه بسام سلمان غيث
املجهول املقام
ً
عمال باحكام امل ــادة  409أ.م.م .تعلمكم
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت بـ ــأن لــدي ـهــا في
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2018/1747
انــذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب
الـتـنـفـيــذ بـنــك امل ـ ــوارد ش.م.ل .ونــاتـجــا
عــن طـلــب تنفيذ عـقــد تـعــامــل وسـنــدات
وكـ ـش ــف حـ ـس ــاب وعـ ـق ــد ت ــأم ــن وع ـقــد
زيـ ـ ــادة ت ــأم ــن وشـ ـه ــادة ت ــأم ــن بقيمة
/18.858.514.92/د.أ .و/886.612.348/
ل.ل .اضافة الى الفوائد واللواحق.
وعليه تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي السـ ـت ــام االنـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
واالوراق املــرفـقــة بــه علمًا بــأن التبليغ
ي ـتــم ق ــان ــون ــا بــان ـق ـضــاء م ـه ـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ـ ــان وع ـلــى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار املذكور
على لوحة االعالنات لدى دائرة تنفيذ
بيروت ويصار بعد انقضاء هذه املهلة
ومهلة االنــذار التنفيذي البالغة عشرة
ً
ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
حتى الدرجة األخيرة.

مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة خ ــرب ــة ق ـن ــاف ــار  -ال ـب ـقــاع
ال ـغ ــرب ــي ع ــن رغ ـب ـت ـهــا اجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية لتلزيم اع ـمــال تشييد املبنى
البلدي وفق االتي:
ً
اوال :ل ـلــراغ ـبــن امل ـش ــارك ــة بــاملـنــاقـصــة
العمومية استالم دفتر الشروط اعتبارًا
مــن  2019/2/21خــال ال ــدوام الرسمي
في مبنى البلدية.
ثانيًا :اخــر مهلة لتقديم الـعــروض في
.2019/3/20
ثــال ـثــا :تـفــض ال ـع ــروض ي ــوم الخميس
الــواقــع فــي  2019/3/21بتمام الساعة
العاشرة صباحًا في مبنى البلدية في
خربة قنافار.
رئيس بلدية خربة قنافار
طوني شديد
إعالن
عن املدير العام للشؤون العقارية
ي ـع ـلــن م ــدي ــر ع ـ ــام ال ـ ـشـ ــؤون ال ـع ـق ــاري ــة
عــن اع ــادة تـكــويــن الصحيفة العقارية
املـفـقــودة للعقار رقــم  3928مــن منطقة
الـقــرعــون الـعـقــاريــة بالطريقة االداري ــة
وفقًا الحكام املادة الثانية الجديدة من
املرسوم االشتراعي رقم  77/37واملعدلة
بالقانون رقم .1996/509
لكل صاحب مصلحة أو حق ان يعترض
عـلــى قـ ــرار اع ـ ــادة الـتـكــويــن بــاسـتــدعــاء
يقدم الى حضرة امني السجل العقاري
ف ــي ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي خ ــال مـهـلــة ثــاثــة
اشهر من تاريخ نشر هذا االعالن.
مدير عام الشؤون العقارية
جورج املعراوي
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي اع ــادة اج ــراء املناقصة
العمومية الـعــائــدة لـتــأمــن مـفــروشــات
ملـكــاتــب فــي مبنى االدارة الـقــديــم ملرفأ
طرابلس واملكاتب الجديدة وذلــك على
الشكل التالي:
 - 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 - 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الجمعة الواقع فيه  2019/2/22من قلم
املصلحة.
 - 3آخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
الخميس الــواقــع فيه  2019/2/28قبل

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال 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 اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
اسم املكلف
حسني علي مبارك

رقم املكلف
2120126

رقم البريد املضمون
RR192507774LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 219
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال 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 اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
اسم املكلف
اسعد علي نزها

رقم املكلف
3270595

رقم البريد املضمون
RR192507791LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 219

الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 - 4تفض العروض يوم الجمعة الواقع
فيه  2019/3/1عند الـســاعــة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/194
املـنـفــذ :سـمـعــان حــاتــم الـكــاســي وكيله
املحامي جرجس ابو ناضر
املنفذ عليه :عــامــر محمد نظمي عقاد
وكيلته املحامية نجوى املعلوف
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :سبعة س ـنــدات ديــن
بمبلغ /140000/د.أ .مئة واربعون الف
دوالر أميركي والفوائد واللواحق.
امل ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات :تـ ـ ـق ـ ــرر الـ ـحـ ـج ــز بـ ـت ــاري ــخ
 2017/11/16و 2018/9/25وسـجــل
بتاريخ  2017/11/23و2018/10/11
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2018/9/7 :
وسجل بتاريخ 2018/12/5
املـطــروح :أسهم املنفذ عليه اآليلة اليه
إرث ــا عــن امل ــرح ــوم وال ــده محمد نظمي
عقاد وعن املرحومة والدته منور ططري
والبالغة  240سهمًا في العقار رقم 282
ال ـب ــوش ــري ــة ،وه ــو يـشـتـمــل ع ـلــى قطعة
ارض عليها بناء صناعي قديم يتألف
من طابق سفلي ثاني ضمن جــزء منه
متخت وسفلي اول وارضــي يعلو جزء
منه متخت واول .ولهذا املبنى مدخلني
مـسـت ـقـلــن ع ــن ب ـع ـض ـه ـمــا م ــع مـنـحــدر
طريق نزلة سيارة الى الطابق السفلي
الـثــانــي ويــاصــق هــذا املبنى الحجري
هنكار ضمنه ميزان ارض واخر للجهة

الـشــرقـيــة الـشـمــالـيــة ،وي ـتــألــف الـطــابــق
السفلي الثاني ،الذي يتم الوصول اليه
عـبــر نــزلــة س ـي ــارة م ــن الـجـهـتــن او من
خالل درج املبنى ،من مستودعني االول
ضمنه خــاء وقــائــم على اعـمــدة ومعد
ك ـ ـ ــاراج لـ ـلـ ـح ــدادة والـ ـب ــوي ــا ل ـل ـس ـيــارات
والـ ـث ــان ــي م ــؤل ــف مـ ــن ق ـط ـع ـتــن ضـمــن
احــداهــا ،متخت على جــزء مــن مساحة
القطعة الشرقية املحملة على جسور
حديد وسقفها خشب والقطعة الثانية
للجهة الشمالية الشرقية سقفها من
الواح الحديد الزينكو وان لهذه القطعة
باب حديد وهذا املستودع معد العمال
دهـ ــان ورش املــوب ـي ـل ـيــا ل ــه ب ــاب حــديــد
ج ـ ــرار وي ــوج ــد خ ـ ــارج امل ـس ـقــط االف ـقــي
للبناء ومــن الجهة الشمالية الشرقية،
مـنـشــأ عـ ـب ــارة ع ــن ه ـن ـكــار م ـق ـطــوع من
ال ــداخ ـل ــي الـ ــى قـطـعـتــن وخ ـ ــاء سقفه
م ــن ال ـ ــواح ال ـحــديــد الــزي ـن ـكــو ول ــه بــاب
ح ــدي ــد وح ـي ـط ــان ــه ح ـج ــر طـ ــوب خ ـفــان
وح ــدي ــد ومـسـتـعـمــل ل ـفــرم الـبــاسـتـيــك،
وه ــذه الجهة هــي الجهة الشرقية ،اما
ال ـج ـهــة ال ـغــرب ـيــة م ــن ال ـط ــاب ــق الـسـفـلــي
الثاني فيتألف من خمسة مستودعات
وغ ــرف ــة مــولــد ك ـهــربــاء وثـ ــاث خ ــاءات
وغرفة بوست كهربائي ويعلو جزء من
مساحته متخت وهــو متصل بهنكار
سقفه من الــواح حديد الزينكو ضمنه
مـيــزان ارض ــي للبضائع وه ــذا الطابق
مـ ـع ــد ل ـل ـت ـخ ــزي ــن وت ـص ـن ـي ــع االكـ ـي ــاس
الـبــاسـتـيــك وي ـح ـتــوي املـتـخــت ضمنه
عـلــى مــدخــل وث ــاث غ ــرف مستودعات
وهي متصلة بالطابق السفلي االول.
الـ ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـل ــي االول ويـ ـت ــأل ــف مــن
مستودعني على اعـمــدة ومفتوح على

دعوة

إن مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لجمعية تعاون لبنان  Olivierيدعو الجمعية
العمومية للصندوق لالنعقاد في مركز الصندوق الرئيسي ،في تمام الساعة الرابعة
من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في  .2019/3/29وفي حال لم يكتمل النصاب تؤجل
الجلسة الــى تـمــام الـســاعــة الخامسة مــن نفس الـتــاريــخ وفــي نفس امل ـكــان ،وتكون
املناقشات قانونية بمن حضر ،على أن يتضمن جدول األعمال النقاط التالية:
 .1تــاوة تقارير مجلس اإلدارة ومراجعة الحسابات ولجنة املراقبة وتصديقها
واملوافقة عليها.
 .2تالوة امليزانية املوقوفة بتاريخ  2018/12/31ومصادقتها واملوافقة عليها.
 .3إب ـ ــراء ذم ــة أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة ولـجـنــة املــراق ـبــة ع ــن ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة لـغــايــة
.2018/12/31
 .4أمور أخرى مختلفة.
أمني سر مجلس اإلدارة
املحامي فيليب معلوف

املتخت السفلي الثاني ويتم الوصول
اليه عبر درج املبنى .الطابق االرضــي
مؤلف مــن قطعتني ولكل قطعة مدخل
مستقل وعـلــى الـشـكــل الـتــالــي :القطعة
الشرقية تحتوي على مدخل ومستودع
يعلو جزء منه متخت من الحديد وثالث
غـ ــرف م ـن ـهــا غــرف ـتــن م ـعــدتــن مـكــاتــب
وثالثة للمواد وخــاء ومطلع درج الى
ال ـس ـطــح اس ـف ـلــه خـ ــاء ولـ ـه ــذه الـقـطـعــة
بـ ــاب ج ـ ــرار ح ــدي ــد وآخ ـ ــر صـ ــاج حــديــد
ً
وهـ ــو م ـعــد م ـع ـمــا لـلـنـسـيــج والـقـطـعــة
الغربية تتألف من مدخل وصالة وممر
واربعة غرفة مكاتب ومطبخ وأوفيس
وخالءين يعلوهم متخت سقفها حديد
معدة مستودع لقطع الغيار ومستودع
ق ــائ ــم ع ـل ــى اعـ ـم ــدة ض ـم ـنــه غ ــرف ــة ع ــدة
وخــاء للعمال ولــه ثالثة اب ــواب حديد
ج ــرارة ومـطـلــع درج ام ــا الـطــابــق االول
ف ـي ـتــألــف م ــن خـمـســة غ ــرف ومـطـبـخــن
وحمامني للعمال وغرفتي بيت الــدرج
سقف هــذا الطابق هو حديد واترنيت
وسطح مكشوف مساحة العقار 2445
م.م .يحده من الغرب العقارين رقم 1255
و  1256من الشرق العقار رقم  1090من
ال ـش ـم ــال م ـج ــرى مـ ــاء ش ـت ــوي عـمــومــي
حاليًا طريق ومن الجنوب طريق عام.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /207250/ :دوالر
أميركي
قيمة الطرح /124350/ :دوالر أميركي
املــزايــدة :ستجري املــزايــدة عند الساعة
الحادية عشر من يــوم االربـعــاء الواقع
فـيــه  2019/3/13امـ ــام ح ـضــرة رئـيــس
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن ف ــي ق ــاع ــة املـحـكـمــة
ف ــي ج ــدي ــدة املـ ــن ،فـعـلــى راغـ ــب ال ـشــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ان يـ ــودع
ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن لــدى
صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او احـ ــد امل ـص ــارف
املقبولة قيمة الطرح او ان يقدم كفالة
مصرفية مـعــادلــة وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
ضـمــن ن ـطــاق دائـ ــرة تنفيذ امل ــن اذا لم
يكن له مقام فيه واال اعتبر قلمها مقامًا
مختارًا لــه وعلى املشتري خــال ثالثة
ايام تلي االحالة ايداع كامل الثمن واال
ً
يعد ناكال وتعاد املزايدة حكمًا بزيادة
العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت
اعادة املزايدة فورًا على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
خالل عشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ويتوجب على الشاري رسم الداللة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون

اعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار – الدائرة االدارية املكلفني
الواردة اسماؤهم ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا – لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم
ً
خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،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:
العدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

رقم االنذار
1697
1698
1700
1701
1702
1703
1706
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720

اسم املكلف
خالد احمد .االسعد
سعاد بطرس توما
هويدا جرجس املوراني
منذر محمد صالح سبسبي
عبد الناصر محمد صالح السبسبي
ديب محمد سعيد محمد سعيد مصطفى العلي
طالل احمد االسعد
علي محمد علي احمد محمد علي ديب
جميلة احمد مصطفى كوجا
سحر احمد االسعد
ربى احمد سعيد االحمد
سعيد احمد سعيد االحمد االسعد
انجيال الياس توما
جورج الياس توما
ماريا الياس توما
جيلبير الياس توما
جوزيف الياس توما
سيلفي الياس توما

الرقم الضريبي
822210
1025897
1327048
1638526
1646587
1704869
2054949
2533116
2691853
2955442
2955447
1356165
2979303
2979305
2979375
2979381
2979388
2979451

رقم البريد املضمون
RT000144816LB
RT000144815LB
RT000144840LB
RT000144850LB
RT000144855LB
RT000144858LB
RT000144861LB
RT000144865LB
RT000144866LB
RT000144867LB
RT000144868LB
RT000144870LB
RT000144869LB
RT000144871LB
RT000144872LB
RT000144873LB
RT000144874LB
RT000144875LB

رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 25

