18

الخميس  7آذار  2019العدد 3705

الخميس  7آذار  2019العدد 3705

إعالنات

إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
صادر عن بلدية بقسطا
دعوة لتقديم عروض
 -1تعلن بلدية بقسطا عن رغبتها في
ال ـح ـصــول عـلــى ع ــروض اس ـع ــار ل ــزوم
ان ـشــاء مـبـنــى ب ـلــدي عـلــى الـع ـقــار 328
منطقة بقسطا العقارية طبقًا للخرائط
والـ ـ ـش ـ ــروط املـ ـص ــدق ــة وفـ ـق ــا ل ــاص ــول
وذلك خالل مهلة خمسة عشر يومًا من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
 - 2ي ـج ــري ف ــض الـ ـع ــروض ب ــاش ــراف
لجنة املناقصات في البلدية وذلك في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
يوم الجمعة الواقع في .2019/4/5
 - 3يمكن االطــاع على دفتر الشروط
فــي مركز البلدية خــال اوق ــات الــدوام
الرسمي.
 - 4آخر مهلة لتقديم العروض الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن ي ــوم موعد
املناقصة املحدد.
بقسطا في 2019/02/11
رئيس بلدية بقسطا
ابراهيم وليد مزهر
التكليف 379
إعالن
تعلن ادارة مستشفى فتوح كسروان
ال ـح ـكــومــي  -الـ ـب ــوار ول ـل ـم ــرة الـثــانـيــة
عــن اج ــراء مناقصة عمومية بالظرف
امل ـخ ـتــوم ،لـتـلــزيــم اع ـم ــال الـنـظــافــة في
امل ـس ـت ـش ـف ــى ،ي ـم ـك ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
دفــاتــر ال ـشــروط مــن أمــانــة ســر االدارة
ض ـ ـمـ ــن سـ ـ ــاعـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام الـ ــرس ـ ـمـ ــي،
اع ـت ـبــارًا م ــن الـخـمـيــس 2019/03/07
من الساعة  8.00ص .لغاية  14.00ظ.
آخ ــر مهلة لتقديم ال ـعــروض الـثــاثــاء
 2019/03/12عند الساعة  14.00ب.ظ.
على ان تـجــري عملية فــض الـعــروض
االربـ ـع ــاء  2019/03/13عـنــد الـســاعــة
 19.00م.
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
القاضي ميرنا ّكلب
ّ
يـبــلــغ ال ــى امل ـنــفــذ عليهما دان ـيــه علي
هاشم
وش ــرك ــة Phi Trend Group S.A.R.L
املجهول املقام
ً
عـ ـم ــا ب ــأحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة /409/أ.م.م.
تنبئكم دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/1149
انذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب
الـتـنـفـيــذ االع ـت ـم ــاد الـلـبـنــانــي ش.م.ل.
ونــات ـجــا ع ــن طـلــب تـنـفـيــذ ع ـقــد قــرض
وكـشــف حـســاب بقيمة /57.331/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم واملصاريف.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي الس ـت ــام االن ـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واالوراق املرفقة به علمًا بــأن التبليغ
يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مـهـلــة عشرين
ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان وعـلــى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار املذكور
على لوحة االعالنات لدى دائرة تنفيذ
بـ ـي ــروت ويـ ـص ــار ب ـع ــد ان ـق ـض ــاء ه ــذه
املهلة ومهلة االنذار التنفيذي البالغة
 10اي ــام ال ــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
محمد وليد الحلبي
مأمور تنفيذ بيروت
اعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان
ف ــي املـ ــن ،ال ـغــرفــة ال ـتــاس ـعــة ،ال ـنــاظــرة
بــالــدعــاوى الـعـقــاريــة ،بــرئــاســة سيلفر
أبــو شقرا ،والقاضيني محمد فرحات
واوجـ ـيـ ـن ــا ن ـص ـي ــر ،تـ ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي
شــريــف ج ــون منير سـمــاحــه بواسطة
وك ـي ـل ــه املـ ـح ــام ــي م ـي ـش ــال اب ـ ــي نـ ــادر
باستدعاء سجل بالرقم 2017/1689
بوجه املستدعى ضدها مدول يوسف
سماحه املجهولة محل االقامة وبوجه
غـيــرهــا ،يطلب فـيــه ازال ــة الـشـيــوع في
ال ـع ـق ــار  13ال ـ ـجـ ــوار الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،عـلــى
املـسـتــدعــى ضــدهــا الـحـضــور ال ــى قلم
املحكمة لتبلغ االس ـتــدعــاء وف ــي حــال

تخلفها عــن الحضور يعتبر التبليغ
ً
حاصال ويعد كل تبليغ اليها بواسطة
رئيس القلم صحيحًا باستثناء الحكم
النهائي مهلة املالحظات واالعتراض
خـ ــال خـمـســة ع ـشــر ي ــوم ــا ت ـلــي مهلة
النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب نــاجــي فــريــد مخلوف بكعكفري
وك ـيــل بـيــاتــريــس نـجـيــب جـبــر املــالـكــة
في العقارين  /2241/و /2243/بيت
شـبــاب سـنــدي تمليك بــدل عــن ضائع
بحصتي املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ال ـ ـيـ ــاس لـ ــوبـ ــار ع ـط ــال ـل ــه وك ـيــل
انـطــوان كريم الحايك احــد ورثــة كريم
منصور الحايك املالك في العقار /34/
عينطورة سند تمليك بدل عن ضائع
بحصة املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت روز خـلـيــل م ـك ــرزل املــال ـكــة في
ال ـع ـق ــارات  /207/و /209/و/227/
و /234/و /241/بيت شباب سندات
تمليك بدل عن ضائع بحصصها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب رفـيــق عــزيــز الــريــس وكـيــل نديم
زي ــاد حـمــاده الوكيل عــن اسـمــا هنري
كـ ـف ــوري احـ ـ ــدى ورثـ ـ ــة هـ ـن ــري فـيـلـيــب
ك ـف ــوري امل ــال ــك ف ــي ال ـع ـق ــارات /396/
و /399/و /400/و /404/و/405/
ال ـخ ـن ـش ــارة سـ ـن ــدات تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضائع بحصص املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت ه ـيــام انـ ـط ــوان الـهـيـبــي وكـيـلــة
انـ ـط ــوان نــاص ـيــف ال ـه ـي ـبــي امل ــال ــك في
العقار  /1774/بسكنتا سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب روك روكـ ــس صـفـيــر وسـمـيــرنــا
غـســان ح ــداد مــالـكــي الـقـســم  /11/من
العقار  /73/بياقوت سند تمليك بدل
ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة س ـم ـيــرنــا غ ـســان
حداد.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ش ــاه ــن ب ــول ــس طـ ــوق بــوكــالـتــه
عــن انـطــونـيــوس حنا الـشــديــاق وكيل
مــارون حنا الشدياق املالك في العقار
 /1812/الـبــوشــريــة سـنــد تمليك بــدل
عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن

من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب االب طانيوس رزق الله الخوري
وكيل عبد الله جورج العبد الله مالك
العقار  /521/الفنار سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب صصنيك سـيـمــون سيمونيان
وك ـ ـي ـ ــل ك ـ ـ ــاي ـ ـ ــزاك وزوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ك ـس ـب ــار
عـ ـط ــاري ــان م ــال ـك ــي ال ـق ـس ــم  /83/مــن
العقار  /133/انطلياس سندي تمليك
بدل عن ضائع بحصتي املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب فـ ــؤاد ج ــوزي ــف ك ــرم وك ـي ــل لينا
قيصر تويني الوكيلة عن عنود فاضل
اب ــراه ـي ــم الـ ـح ــذران اح ــد ورثـ ــة فــاضــل
ابراهيم عبدالله الحذران مالك القسم
 /7/مــن العقار  /1282/برمانا سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ع ـي ـم ــاد عـ ـ ــادل ال ـب ـع ـي ـنــي وك ـيــل
جورج مخايل كيروز مالك القسم /6/
م ــن ال ـع ـقــار  /1752/ال ـبــوشــريــة سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب هــوســب ش ــراك ديــر موسيسيان
الـ ــذي ه ــو نـفـســه هــوســب س ـت ــراك ديــر
موسيسيان مالك القسم  /E 10/من
العقار  /34/حارة البالنة سند تمليك
بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب املـحــامــي االس ـتــاذ ج ــورج سلوم
جريج وكيل بريجيت تانوه ساليماتا
اوتارا احدى ورثة بول نصري االشقر
مــالــك الـقـســم  /4/م ــن ال ـع ـقــار /303/
بـكـفـيــا س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـ ـل ــب مـ ـي ــاد وان ـ ـ ـطـ ـ ــوان ف ـ ـ ــارس عـبــد
املسيح بوكالتهما عن فــارس يوسف
عبد املسيح املالك في القسم  /2/من
العقار  /341/البوشرية سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب سـمــاح نبيل مـهــدي وكـيــل نينا
عبدالله وزنه الوكيلة عن نورا حسان
م ـن ـصــور احـ ــدى ورثـ ــة ح ـس ــان حسني
منصور املــالــك فــي العقارين /1035/
و /1036/ال ـبــوشــريــة س ـنــدي تمليك
بدل عن ضائع بحصتي املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري

مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ش ــادي احـمــد قليط وكـيــل خالد
بــن سعيد بــن فهيد الهاجري الوكيل
عن املقدم بيار سالم سالم مالك القسم
 /6/مــن الـعـقــار  /985/دي ــك املـحــدي
س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بــاســم
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ج ــرج ــس ط ـن ــوس لـبـكــي وسـمــر
انطون سعاده مالكي العقار /2568/
بعبدات والسفيلة سندي تمليك بدل
عن ضائع بحصتيهما.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب سـمـيــر جــرجــي امل ـع ــروف جــورج
سـلـيــم بـصـفـتــه وك ـيــل ال ـي ــاس يــوســف
غ ـصــوب امل ــال ــك ف ــي ال ـع ـق ــارات /349/
و /1184/و /1191/و /1192/بيت
شباب وبصفته وكيل جوزف غصوب
غ ـص ــوب احـ ــد ورث ـ ــة غ ـص ــوب يــوســف
غـ ـص ــوب امل ــال ــك ف ــي ن ـف ــس الـ ـعـ ـق ــارات
واح ــد ورث ــة انطوانيت الـيــاس زينون
ال ـ ـ ـشـ ـ ــدراوي امل ــالـ ـك ــة ايـ ـض ــا فـ ــي نـفــس
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات س ـ ـنـ ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عــن
ضائع بحصص املوكل واملورثني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب س ــام ــر غـ ــازي اب ــي ح ـي ــدر وكـيــل
الـشـيـخــه ن ــوف ســالــم الـعـلــي الـصـبــاح
مــالـكــة الـقـســم  /6/مــن الـعـقــار /590/
املطيلب سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ش ـم ـعــون م ـخــايــل م ـخ ــول وكـيــل
توفيق انـطــوان عبد الــواحــد املشتري
مــن انـطــوان توفيق عبد الــواحــد مالك
ال ـق ـســم  /8/م ــن ال ـع ـقــار  /507/بيت
مري سند تمليك بدل عن ضائع باسم
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب نــاجــي ع ـبــود ايـ ــوب وك ـيــل ن ــزار
جرجي سمعان املالك في القسم /B 4/
من العقار  /302/بياقوت سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
العلني وللمرة االول ــى كامل /2400/
سهم في العقار رقم  398جزين ،لعدم
قابليته للقسمة بني الشركاء وذلك في
املعاملة التنفيذية رقم وارد .2018/31
الجهة طالبة التنفيذ - :بشارة يوسف
بو نادر
املنفذ عليهما - :لطيفة بو نادر
 -عفيفة بو نادر

السند التنفيذي :الحكم الـصــادر عن
املحكمة االبتدائية في الجنوب تاريخ
.2018/1/4
تاريخ التنفيذ2018/5/3 :
تاريخ تبليغ االنذار.2018/9/18 :
تاريخ محضر الوصف.2018/12/3 :
تاريخ تسجيله.2019/1/21 :
العقار رقم  398جزين
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل سليخ مهملة
بداخلها اشجار حرجية
مساحته 1000 :م.م.
ح ــدوده :غــربــا :الـعـقــاريــن  397و- 399
ً
شــرقــا ال ـع ـقــاريــن  354و - 363شـمــاال
العقار  - 392جنوبًا العقار .403
بدل تخمينه 15000 :د.أ.
بدل طرحه 15000 :د.أ.
تعقد جلسة املــزايــدة العلنية فــي مقر
مـحـكـمــة جــزيــن عـنــد ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة من ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه
.2019/4/16
عـلــى ك ــل راغـ ــب ب ــاالش ـت ــراك بــاملــزايــدة
ان يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
جزين ،قبل املباشرة بها لدى صندوق
الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة،
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح او يـقــدم
ك ـف ــال ــة م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هـ ــذا املـبـلــغ
وان ي ـع ــن م ـق ــام ــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه ضـمــن
نـطــاق دائ ــرة تنفيذ جــزيــن واال اعتبر
قلمها مقامًا لــه .وعلى املشتري الذي
تــرســي عـلـيــه امل ــزاي ــدة ان ي ـقــوم بــدفــع
ً
الثمن كامال خالل ثالثة ايام تلي قرار
االحالة ورسم داللة قدره خمسة باملئة
تحت طائلة اعادة البيع على عهدته.
رئيس قلم دائرة تنفيذ
بتريسيا بو راشد
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت /
ّ
القاضي ميرنا كلب
يبلغ الى املنفذ عليه أحمد علي املقداد
ً
عمال باحكام املــادة  409أ.م.م .تنذركم
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ب ــأن لــدي ـهــا في
املـعــامـلــة التنفيذية رق ــم 2017/1939
انذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب
التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل .ناتجًا عن
طـلــب تـنـفـيــذ جـ ــدول ال ــدف ــاع ــات وعـقــد
القرض بقيمة /21.150.000/ل.ل .عدا
اللواحق.
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي الس ـت ــام االن ـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واالوراق املرفقة به علمًا بــأن التبليغ
يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مـهـلــة عشرين
ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان وعـلــى
تعليق نسخة عنه وعن االنذار املذكور
على لوحة االعالنات لدى دائرة تنفيذ
بيروت ليصار بعد انقضاء هذه املهلة
ومهلة االنذار التنفيذي البالغة عشرة
ً
ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن
رقم الصادر2019/192 :
في 2019/03/06
املوضوع :تبليغ مجهول محل االقامة
املـ ـ ــرجـ ـ ــع :م ـح ـك ـم ــة بـ ـعـ ـب ــدا ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
ورقة دعوة صــادرة عن محكمة بعبدا
ال ـش ــرع ـي ــة ال ـج ـع ـف ــري ــة ،م ــوج ـه ــة ال ــى
ن ـ ــادر ن ـظ ـمــي ص ــال ــح م ـح ـمــد مـجـهــول
م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة فـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوى امل ـق ــام ــة
عليك من لبنى ابراهيم السبع بمادة
نفقة زوجـيــة اســاس  791تعني موعد
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ف ـي ـه ــا ي ـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس فــي
 2019/04/18فيقتضي ح ـضــورك او
ارسال من ينوب عنك الى قلم املحكمة
ق ـبــل مــوعــد الـجـلـســة الس ـت ــام نسخة
عــن استحضار الــدعــوى واال اعتبرت
مبلغًا حسب االص ــول ،وج ــرت بحقك
امل ـعــامــات الـقــانــونـيــة وك ــل تـبـلـيــغ لك
على لوحة االعالنات في املحكمة حتى
تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
موسى يوسف السبع

القاضي الشيخ علي مصطفى حيدر
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب املـحــامــي بـطــرس مخائيل داغــر
بالوكاله عن جوني العجيل سند بدل
ضائع  1391آسيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املـحــامــي انطونيوس الـحــزوري
بــالــوكــالــه ع ــن اح ــد ورثـ ــة فـتـنــه زوج ــة
سليم بوديب وبالوكاله عن احد ورثة
يــوســف اب ــو دي ــب س ـنــدات ب ــدل ضائع
لـلـعـقــارات  2884اه ــدن و 2682و2663
و 2731زغرتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب طـ ــه رب ـ ـ ــاح االيـ ــوبـ ــي س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار  610النخله.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت سمر جــوزيــف سميا بالوكاله
ع ــن الـ ـي ــاس وف ــري ــد س ـم ـيــا س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  1655دوما.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب جوزاف بدوي شلهوب بالوكاله
عن احد ورثة لويزا الصغير سند بدل
ضائع للعقار  887داريا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب كميل يوسف اسطفان ابي راشد
بالوكاله عن فيري طنوس سند بدل
ضائع للعقار  134آسيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلـبــت امل ـحــامـيــة ه ـيــام وح ـيــد عــوض
بالوكاله عن اميليو نهرا سندي بدل
ضائع للعقارين  183بصرما و2020
طرزا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ـب ــت املـ ـح ــامـ ـي ــة س ـي ـل ـف ــي م ـن ـصــور
بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــه ع ـ ــن اح ـ ـ ــد ورث ـ ـ ـ ــة ريـ ـم ــون
الـ ـشـ ـيـ ـخ ــان ــي س ـ ـ ـنـ ـ ــدات بـ ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارات  1276و 1557و 1250بقسميا
و 1004صورات.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب بسام انطونيوس زغبور وكيل
ريتا نبيل بو سعد احد ورثة جوزاف
ال ـي ــاس ف ــرح ــات سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل عن
ضــائــع عــن حـصــة مــورثـهــا فــي العقار
 2427دير القمر.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب كريم جواد نويهض وكيل كمال

وهيب غيث سند ملكية بدل عن ضائع
للعقار  339املشرف.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2013/98
الرئيس مكي
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ب ـن ــك فـ ـ ـ ــدرال ل ـب ـنــان
ش.م.ل.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــم - :شـ ــركـ ــة الـ ـت ــوزي ــع
والتمثيل التجاري ش.م.م( .سودير)
 أنطوان جوزف عيدالسند التنفيذي :عقد تسهيالت وعقد
ف ــرض م ــع ج ــدول ــة بــالــدف ـعــات وكـفــالــة
تضامنية بقيمة /325302/د.أ .عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2013/01/18 :
تاريخ تبليغ االنذارات :تبلغت الشركة
في  2013/01/22وتبلغ انـطــوان عيد
في 2013/02/12
تاريخ قرار الحجز 2013/03/12 :
تاريخ تسجيله2013/03/21 :
تاريخ محضر الوصف2015/04/24 :
تاريخ تسجيله2015/07/20 :
بيان العقارين املطروحني للبيع:
* ال ـق ـس ــم  /22/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار /343/
األشرفية:
 وص ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار :مـ ــدخـ ــل وم ـ ـمـ ــرانوص ــال ــون ــان وطـ ـع ــام وخـ ـ ــاء وغ ــرف ــة
ض ـم ـن ـه ــا م ـش ـل ــح وح ـ ـمـ ــام وغ ــرفـ ـت ــان
وح ـ ـمـ ــامـ ــان ومـ ـطـ ـب ــخ وخـ ـ ـ ــدم وخ ـ ــاء
وكوي ومونة وشرفة مقفلة بالزجاج
وخمس بلكونات وزهور.
مساحته :وفقًا لالفادة العقارية /466/
م 2ووفقًا لتقرير الخبير /496/م2
 قيمة التخمني /1.860.000/ :د.أ. بـ ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى: /1.116.000/د.أ.
حدود العقار  /343/األشرفية:ً
شماال :العقارات رقم  /5235/و/503/
و /342/و/1951/
شرقًا :العقار رقم /5235/
جنوبًا :امالك عامة
غربًا :العقاران رقم  /342/و/1951/
* ال ـق ـســم  /25/م ــن ال ـع ـق ــار /3372/
األشرفية:
 وصف العقار :مدخل وصالون وداروط ـع ــام ومـطـبــخ وارب ـ ــع غ ــرف وغــرفــة
جلوس وغرفة مونة وثالثة حمامات
وخـ ــائـ ــن وأوف ـ ـيـ ــس وثـ ــاثـ ــة م ـم ــرات
وخمس شرفات وزهور.
 م ـســاح ـتــه :وف ـق ــا ل ــاف ــادة ال ـع ـقــاريــة/421/م 2ووفقًا لتقرير الخبير /441/
م2
 قمية التخمني/1.586.600/ :د.أ. بـ ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:/951.960/د.أ.
 حدود العقار  /3372/األشرفية:ً
شماال :العقارات رقــم  /750/و/749/
و/748/
شرقًا :العقار رقم /3416/
جنوبًا :العقارات رقم  /3377/و/627/
و/3418/
غربًا :العقار رقم /3371/
 م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان اج ــرائـ ـه ــا:االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه 2019/05/15
الساعة العاشرة والنصف صباحًا في
دائرة تنفيذ بيروت.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي ل ـل ـم ــرة االول ـ ـ ــى اس ـه ــم املـنـفــذ
عليه ان ـطــوان عيد والـبــالـغــة /2400/
س ـهــم ف ــي ك ــل م ــن ال ـع ـقــاريــن 22/343
و 25/3372األشرفية.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
املـ ـ ــواد  973و 978و 983م ــن االصـ ــول
املــدن ـيــة ،ان ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بـيــروت قبل املـبــاشــرة باملزايدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املقبولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح ،او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
ال ــدائ ــرة ان لــم يـكــن لــه م ـقــام فـيــه او لم

يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال
عد قلم الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه
ايـضــا فــي خ ــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ
صدور قرار االحالة ،ايداع كامل الثمن
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائـلــة اعـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر،
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن الــزيــادة وعليه كذلك دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
داللـ ــة خـمـســة بــاملــايــة م ــن دون حــاجــة
النذار او طلب وذلك خالل عشرين يومًا
من تاريخ صدور قرار االحالة ،للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
رنا شاهني املعروف بدر

إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
الناظرة بدعاوى اإليجارات
غرفة الرئيس محمد مازح
تدعو هــذه املحكمة السيد  /ناصر
رضا وطفا للحضور اليها الستالم
اوراق ال ـ ــدع ـ ــوى رقـ ـ ــم 2018/856
امل ـقــامــة بــوجـهــه مــن املــدعـيــن رفـيــق
األيـ ـ ــوب وع ـل ــي غ ـش ــام بـ ـم ــادة فـســخ
عـ ـق ــد ايـ ـ ـج ـ ــار وذلـ ـ ـ ــك ضـ ـم ــن اوقـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ــدوام ال ــرسـ ـم ــي وخ ـ ـ ــال ع ـشــريــن
يــومــا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر ه ــذا االع ــان
واال يـعـتـبــر ك ــل تـبـلـيــغ ل ــه بــواسـطــة
رئيس القلم قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود

إعالن
يدعو قلم محكمة االستئناف املدنية في
النبطية املستأنف عليه علي خليل حسن
املـجـهــول مـحــل االقــامــة حــالـيــا الحضور
اليه الستالم اوراق الدعوى االستئنافية
رق ــم  2019/294امل ـق ــام ــة م ــن املـسـتــأنــف
حـ ـس ــن ج ـ ـفـ ــال بـ ـم ــوض ــوع م ـس ـت ـع ـج ـلــة،
وع ـل ـيــه ان يـتـخــذ م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ضمن
ً
نطاق املحكمة ما لم يكن ممثال بمحام
يـعــد مكتبه مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وإال جــاز
إبالغه األوراق ،موعد جلسة 2019/3/28
بــواس ـطــة رئ ـيــس ال ـق ـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحة االعالنات في املحكمة وذلك بخالل
عشرين يومًا يلي النشر.
رئيس القلم
علي إبراهيم

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار  -الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبليغ 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 اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
العدد

رقم االنذار

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

1

1330

باسم شفيق فرح

2972223

RT000119552LB

2

1332

بالل عبد القادر الرفاعي

2175783

RT000119554LB

3

1335

حسام محمد عبد املجيد

3006660

RT000119557LB

4

1337

فاروق موسى الخوري

213979

RT000119559LB

5

1339

محمد محمود طالب

1152486

RT000119561LB

6

1341

جهاد نقوال يعقوب

44146

RT000119563LB

7

1342

طوني نجيب غصن

293425

RT000119565LB

8

1343

وسام خليل القاسم

355407

RT000119567LB

9

1344

محمد خضر محمد الخضر املرعبي

51392

RT000148408LB

10

1345

شركة مطعم موتيل الصياد ش.م.م.

137512

RT000119568LB

11

1346

شركة مصطفى مأمون الحسن للتجارة والصناعة وشريكه 2607603
(مأمون الحسن للتجارة والصناعة)

RT000119569LB

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 333
إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصات عامة وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحددة تجاه
اسم كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
اسم املناقصة
 .1تلزيم تأهيل وتعبيد بعض الطرقات والساحات الداخلية في
محطة تل العمارة

التاريخ
2019/4/2

املوعد
الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء.
الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم
الثالثاء.

 .2تلزيم تمديد وتوصيل الكهرباء من محطة الكهرباء قرب مختبر
البيوتكنولوجيا الى املبنى الجديد في محطة تل العمارة.

2019/4/2

 .3تلزيم تقديم تركيب وتشغيل آالت تجهيزات ولوازم مخبرية
لزوم فرع الزراعات املتسعة في محطة تل العمارة.

2019/4/3

الساعة العاشرة من صباح يوم
االربعاء.

 .4تلزيم تأمني (الزامي وشامل وضد الغير وخدمة طوارئ)
للسيارات واآلليات التابعة ملصلحة األبحاث العلمية الزراعية.

2019/4/3

الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االربعاء.

 .5تلزيم تقديم مواد وأدوات ولوازم التنظيفات لزوم املصلحة.

2019/4/4

الساعة العاشرة من صباح يوم
الخميس.

فعلى من يهمه االمــر الحصول على دفتر الشروط الخاص املــودع نسخًا عنه في محطة تل العمارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع لدى قسم
املناقصات وفي محطة الفنار ـ ـ جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة مصلحة االبحاث العلمية في 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  4آذار 2019
رئيس مجلس االدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 383

