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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

ان ـت ـق ـل ــت إلـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة
الحاجة سهام حسني جعفر
زوجة األخ كمال شاتيال
(رئيس املؤتمر الشعبي اللبناني)
ابناها :ناصر وخضر
ابنتاها :فداء واملرحومة إيمان
شقيقاها :املرحومان نديم ومحمد
جعفر
تقبل التعازي اليوم الجمعة  8آذار
 2019للرجال والنساء ،من الساعة
ال ـث ــال ـث ــة ح ـت ــى الـ ـس ــادس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء،
فــي قــاعــة د .خليل الـهـبــري ،جامع
ال ـخــاش ـق ـجــي ،ويـ ــوم غ ــد ال ـس ـبــت 9
آذار للرجال والـنـســاء ،مــن الساعة
الثالثة حتى الـســادســة مـسـ ً
ـاء ،في
قاعة د .محيي الدين برغوت ،جامع
الخاشقجي.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
اآلسـفــون آل شاتيال ،جعفر ،جمال
الدين ،واملؤتمر الشعبي اللبناني .
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ضــيــة فادخ ِلي
إلــى رب ـ ِـك ر ِ
اضــي ُــة مــر ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي»
ّ
العلي العظيم
صدق الله
بمناسبة مــرور أربـعــن يومًا على
وفاة فقيدتنا الغالية
الحاجة ذيبة علي خلف
حرم املرحوم ّ
السيد محمود محمد
عاشور (أبو حاتم)
(رئيس بلدية شقرا ودوبية سابقًا)
ُ
أوالدهـ ـ ـ ــا :امل ــرح ــوم ح ــات ــم ،زوج ـتــه
هويدا العلي
عـ ـب ــد الـ ـ ـل ـ ــه ،زوجـ ـ ـت ـ ــه س ـ ـ ــام خ ـلــف
(عضو مجلس إدارة فينيسيا بنك)
عبد اإلله ،زوجته ثريا عاشور
املرحوم عبد ّ
الرؤوف
ّ
عـبــد ال ـســتــار ،زوج ـتــه زيـنــة صالح
(رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ــال ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
الكونغو الديمقراطية سابقًا)
ّ
عـبــد الـ ـ ــرزاق ،زوج ـتــه ن ــدى يوسف
(رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة فـيـنـيـسـيــا
بنك)
ُ
بناتها :هال ،زوجة الدكتور عاصم
صفي الدين
هنا ،زوجة املهندس علي سعد
سالم ،زوجة سليم ناصر
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاه ــا :املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــان م ـح ـمــد
وخليل خلف
ُ
بهذه املناسبة ستتلى عن روحها
ال ـطــاهــرة آي ــات مــن الــذكــر الحكيم،
ُ
ويـ ـق ــام مـجـلــس عـ ــزاء حـسـيـنــي في
بـلــدتـهــا ش ـقــرا فــي الـســاعــة الثالثة
والنصف من بعد ظهر يــوم األحد
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  10آذار  ،2019فــي
حسينية البلدة.
للفقيدة الرحمـة ولكـم عظيم األجر
والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره :آل
ع ـ ــاش ـ ــور ،خـ ـل ــف ،الـ ـعـ ـل ــي ،ص ــال ــح،
يوسف ،صفي الدين ،سعد ،ناصر
وعموم أهالي بلدة شقرا.

◄ ذكرى ►
تصادف يــوم األحــد  10آذار 2019
ذك ـ ــرى م ـ ــرور أسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
العميد الركن
فايز عبد اللطيف كالكش
والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة خ ــزن ــة مـحـمــد
حمد رمضان
زوج ـت ــه املــرب ـيــة ال ـفــاض ـلــة فــاطـمــة
كنعان
ابـ ـ ـن ـ ــاه :ال ــدكـ ـت ــور رب ـ ـيـ ــع ،زوج ـت ــه
الدكتورة مريم عيد
علي
ابنتاه :الدكتورة مايا والدكتورة
ديما
ّ
ص ـ ـهـ ــراه :ولـ ـي ــد ح ــاس ــو وش ـ ــارل
سميث
أش ـق ــاؤه :امل ـه ـنــدس رض ــا ،زوجـتــه
املربية الفاضلة جميلة نصار
امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم عـ ـل ــي زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،زي ـن ــب
الدرسا
املرحوم محمد
شقيقاته :املرحومة فاطمة ،أرملة
املرحوم أحمد أفندي رمضان
خديجة أرملة املرحوم علي سليم
محمد رمضان
زينب زوجــة املرحوم محمد كمال
كامل كالكش
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة س ـ ـعـ ــاد زوج ـ ـ ـ ــة الـ ـح ــاج
صادق سعيد عبدالله
وب ـ ـهـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة س ـ ُـيـ ـق ــام حـفــل
تأبيني عن روحه الطاهرة للرجال
والنساء الساعة العاشرة صباحًا
في منزله الكائن في بالط.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل كـ ــاكـ ــش ،ك ـن ـع ــان،
رمـ ـض ــان ،ع ـب ــدال ـل ــه ،بـ ـ ــدوي ،عـيــد،
ّ
ح ــاس ــو ،س ـم ـيــث وعـ ـم ــوم أهــالــي
بلدة بالط.
ل ــه الــرح ـمــة ول ـك ــم م ــن ب ـع ــده طــول
البقاء.

بمناسبة مرور أربعني يومًا على
وفاة املأسوف عليها املرحومة
جانني بدري املعوشي
زوجة الدكتور بشارة حاطوم
يقام قداس وجناز لراحة نفسها
عـنــد الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة من
قـبــل ظـهــر ي ــوم األح ــد ال ــواق ــع في
 10آذار في كنيسة املخلص للروم
امللكيني الكاثوليك ـ ـ شارع مونو .
عائلة الفقيدة وأنسباؤها يدعون
األهل واألصدقاء إلى مشاركتهم
الصالة لراحة نفسها.
الرجاء اعتبار هذه النشرة دعوة
خاصة .

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية

ALEMNESH SOLOMON SEBOKA

م ــن ع ـنــد مـخــدومـتـهــا روي ـ ــده حسن
ف ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات ,ال ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـم ـ ــن ي ـ ـعـ ــرف
ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
غرفة الرئيس ميرنا كالب
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/155
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي سامي نحاس
املـنـفــذ عـلـيـهــم :عـبــد الــرح ـمــن ال ـخ ـيــاط –
ش ــرك ــة الـ ـ ــوارد ل ـل ـت ـجــارة ال ـعــامــة – منى
عاطف حمزة سنو – احمد عبد الرحمن
خياط.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ف ـت ــح اع ـت ـمــاد
وك ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاب وع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــرض
مـجـمــوعـهــا بقيمة /645.354.026/د.أ.
و /895.894.013/ل.ل .ع ـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ2017/1/24 :
تاريخ تبليغ االنذار 2017/2/15 :
تاريخ قرار الحجز2017/5/8 :
تاريخ تسجيله2017/5/24 :
تاريخ محضر الوصف2018/2/26 :
تاريخ تسجيله2018/4/11 :
بيان مواصفات العقار املـطــروح للبيع:
القسم رقم  B/34من العقار رقم /3291/
راس بيروت مؤلف من مدخل وصالون
وطعام وغرفتي جلوس وممرين وموزع
واربـ ـ ـ ــع غ ـ ــرف وم ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة خ ــادم ــة
ض ـم ـن ـهــا حـ ـم ــام وغ ــرف ــة غ ـس ـيــل وث ــاث
حمامات وخــاء وثــاث شرفات وشرفة
مقفلة وزهور .لدى الكشف الحسي تبني
ان املواصفات مطابقة ملندرجات االفادة
العقارية ،وأن القسم املذكور مشغول من
املنفذ عليه عبد الرحمن خياط وعائلته.
مساحة القسم/400/ :م2
حدود العقار :من الغرب امالك عامة ومن
الشرق العقار رقم  /3290/ومن الشمال
امـ ــاك عــامــة وم ــن ال ـج ـنــوب ال ـع ـقــار رقــم
./3306/
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـم ــن /2.000.000/ :دوالر
أميركي
قـيـمــة ال ـط ــرح امل ـح ــدد م ــن رئ ـي ــس دائ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ بـ ـ ـي ـ ــروت/1.129.080/ :دوالر
اميركي.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا ي ــوم
االثـنــن الــواقــع فيه  2019/4/15الساعة
العاشرة صباحًا في مكتب رئيس دائرة
تنفيذ بيروت في قصر عدل بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة الثالثة القسم رقم  B/34من العقار
رقـ ــم  /3291/رأس بـ ـي ــروت امل ــوص ــوف
اع ــاه .فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذًا
الحـ ـك ــام امل ـ ـ ــواد  973و  978و  983مــن
اصول املحاكمات املدنية ،أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مبلغًا م ــوازي ــا لبدل
الـطــرح أو يـقــدم كفالة مصرفية تضمن
ه ــذا املـبـلــغ ،وعـلـيــه ات ـخــاذ م ـقــام مختار
لــه فــي نـطــاق الــدائــرة ان لــم يكن لــه مقام
فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا مختارًا
فـيــه واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا مختارًا
له وعليه ايضًا في خــال ثالثة ايــام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع كامل
الـثـمــن بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
ص ـ ـنـ ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او اح ـ ــد املـ ـص ــارف
امل ـق ـب ــول ــة ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بزيادة العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة وعليه
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم داللة  %5من دون حاجة إلنذار
أو طـلــب ،وذل ــك خ ــال عـشــريــن يــومــا من
تــاريــخ ص ــدور ال ـقــرار بــاالحــالــة ،للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نسرين الحصروني

/45000/د.أ .والفوائد واللواحق
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـقــرر احـ ــالـ ــه :س ـن ــد دي ــنبقيمة /30000/د.أ .والفوائد واللواحق.
تاريخ محضر الوصف:
 -1ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـق ـس ــم  386/8امل ـ ـ ــروج
 2014/6/3وسجل بتاريخ 2014/6/30
 -2بالنسبة للقسم رق ــم  315/10مزهر
 2011/2/24وسجل بتاريخ 2011/3/28
املطروح:
 – 1ال ـق ـســم رق ــم  8م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 386
املـ ــروج يـشـتـمــل عـلــى مـمــر ودار وطـعــام
ومطبخ وغرفتان وخــاء وحمام وثالث
شرفات وشرفتني منها مقفلتني واحدة
منها مفتوحة على الدار والشرفة الثانية
مفتوحة على احــدى الغرفتني بالكامل
مع واجهتني الومنيوم وزجاج والشرفة
ال ـثــال ـثــة ال ــواق ـع ــة لـجـهــة امل ـط ـبــخ اضـيــف
الـيـهــا مـســاحــة اضــافـيــة وذل ــك بــاملـقــارنــة
مع خريطة االفراز والقسم مجهز بتدفئة
مــركــزيــة مستقلة وي ـقــع ه ــذا الـقـســم في
الطابق الثالث واالخير املؤلف من شقة
س ـك ـن ـيــة واح ـ ـ ــدة والـ ـبـ ـن ــاء دون مـصـعــد
كهربائي ويـقــع مقابل مــدرســة الرهبنة
االنطونية بمحاذاة الطريق العام املؤدي
ال ــى ســاحــة امل ـ ــروج ال ــى ال ــزع ــرور لجهة
الشمال ،مساحته  144م.م.
 – 2الـقـســم رق ــم  10مــن الـعـقــار رق ــم 315
م ــزه ــر ي ـش ـت ـمــل ع ـل ــى م ــدخ ــل وص ــال ــون
ومطبخ وغــرفــة غسيل واوفـيــس وغرفة
خادمة وخــاء وحمام وثــاث غــرف نوم
اح ــداه ــم ضمنها حـمــام وث ــاث شــرفــات
ويقع القسم في الطابق الثالث واالخير
الذي يحتوي على شقة سكنية صغيرة
اخــرى والبناء مجهز بمصعد كهربائي
والقسم مجهز بتدفئة تمديداته معطلة
واملنجور الخارجي من االملنيوم العادي
الفضي مع منوبلوك ويقع البناء الذي
يحتوي القسم املحجوز بعد مستودعات
عـبــدالـلــه م ـقــري ص ـع ــودًا لـجـهــة الـشـمــال
والبناء معروف باسم بناية العبد.
مساحته  196م.م.
قيمة التخمني:
 -1بــالـنـسـبــة للقسم رق ــم  386/8امل ــروج
/144000/د.أ.
 -2بالنسبة للقسم رق ــم  315/10مزهر
/176400/د.أ
قيمة الطرح:
 -1ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـق ـس ــم  386/8امل ـ ـ ــروج
/86400/د.أ.
 -2بالنسبة للقسم رق ــم  315/10مزهر
/100548/د.أ بعد التخفيض
املزايدة:
ستجري املزايدة يوم االربعاء الواقع فيه
 2019/4/3عند الساعة الحادية عشرة
من قبل الظهر امام حضرة رئيس دائرة
تنفيذ املنت في قاعة املحكمة في جديدة
املــن ،فعلى راغــب الشراء وقبل املباشرة
بــاملــزايــدة ان ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ املنت لدى صندوق الخزينة او احد
املصارف املقبولة قيمة الطرح او تقديم
كـفــالــة مـصــرفـيــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ املنت اذا لم
يكن له مقام فيه واال اعتبر قلمها مقاما
مـخـتــارًا لــه وعـلــى املـشـتــري خ ــال ثالثة
ايــام تلي االحالة ايــداع كامل الثمن واال
ً
يعد ناكال وتعاد املــزايــدة حكمًا بزيادة
العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت
اعادة املزايدة فورًا على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة وعليه
خــال عشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ويتوجب على الشاري رسم الداللة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 999/1032
امل ـن ـف ــذ :ي ـع ـقــوب م ـل ـكــي ال ـس ـع ـيــد وكـيـلــه
املحامي انطوني سكاف الذي حل محل
املنفذين االساسيني ورثة املرحوم عبدو
سليم البشعالني.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ن ـص ـيــر م ـي ـش ــال ب ـ ـ ــارود –
املـ ــروج ق ــرب كـنـيـســة م ــار تـقــا بـمـلـكــه –
وكيله املحامي زياد بيطار.
املـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات :ت ـ ـق ـ ــرر ال ـ ـح ـ ـجـ ــز بـ ـت ــاري ــخ
 1999/11/2وسجل بتاريخ .1999/11/9
السند التتنفيذي :بالنسبة للمنفذين
االس ــاس ـي ــن :ث ــاث س ـن ــدات دي ــن بقيمة

تبليغ قضائي
من محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان
بعبدا الغرفة الثالثة الناظرة بالقضايا
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام
املرتضى تقدم املستأنف جرجس عزيز
نجم باالستئناف رقم  2019/146يطلب
فيه تسلم سندات تمليك بدل عن ضائع
لـكــل مــن ال ـع ـقــارات رق ــم  44و 86رشميا
و 1200س ـه ــم ف ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /1573
رشميا وتصحيح اســم املــالــك مــن عزيز
جرجس نجم ليصبح عزيز جرجي نجم
مواليد  1921رشميا والدته خزما عباس
عـلــى الـعـقــاريــن  44و 86رشـمـيــا و1200
س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار  /1573رش ـم ـيــا وفــق

الـبـيــانــات الـثــابـتــة بـمــوجــب ب ـيــان القيد
الـعــائـلــي ل ــدى دائـ ــرة ال ـن ـفــوس إليــرادهــا
على السجل الخاص بالعقارات  44و86
و 1200سهم و /1573رشميا.
لكل ذي مصلحة إبداء مالحظاته ضمن
مهلة  15يومًا تلي النشر امــام قلم هذه
املحكمة.
رئيس القلم
جمانة عويدات املصري
دعوة إلجراء انتخابات تكميلية
تعلن نقابة خبراء السير في لبنان عن
دعــوة الج ــراء انتخابات تكميلية لستة
اع ـض ــاء وذلـ ــك ي ــوم االحـ ــد 2019/3/24
في مركز النقابة الكائن في الدكوانه من
الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة
الـثــالـثــة مــن بـعــد الـظـهــر وف ــي ح ــال عــدم
اكـتـمــال الـنـصــاب تـعـقــد ال ـ ــدورة الثانية
ب ـت ــاري ــخ  2019/3/31ف ــي ن ـفــس امل ـكــان
والتوقيت.
ي ـ ــذك ـ ــر املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ــاء بـ ـتـ ـس ــدي ــد
اشـتــراكــاتـهــم خــال ال ــدوام الــرسـمــي ،ملن
ي ــرغ ــب ف ــي ال ـتــرش ـيــح ال ـت ـقــدم م ــن أمــانــه
الـســر م ــزودًا بسجل عــدلــي وص ــورة عن
بيان قيد افرادي ،يقفل باب الترشيح ليل
االربعاء الساعة  24تاريخ .2019/3/21
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
الرئيس
فؤاد ميشال فهد
إعالن
صادر عن محكمة جزاء طرابلس االولى
غرفة القاضي زياد الدواليبي
ص ــدر حـكــم عــن محكمة ج ــزاء طــرابـلــس
االولى بتاريخ  2019/2/11تحمل الرقم
 2019/127بـجــرم امل ــواد  383ع و 554ع
و 578ع وبحبسها مدة شهرين ويوقف
تـنـفـيــذ ع ـقــوبــة ال ـح ـبــس ف ــي ح ــال أوف ــت
االل ــزام ــات املــدنـيــة للمدعية ربــى بيسار
واملـ ـ ـح ـ ــددة ب ـم ـب ـلــغ ث ــاث ــة م ــاي ــن ل ـيــرة
لبنانية وبعد نشر خالصة هــذا الحكم
فـ ــي ج ــري ــدت ــن م ـح ـل ـي ـتــن ع ـل ــى يــومــن
متتاليني وتضمينها الرسوم والنفقات
القانونية كافة.
رئيس قلم محكمة جزاء طرابلس االولى
االستاذة فاطمة بريدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب اح ـمــد سـعـيــد ال ـح ــاج وك ـيــل اده ــم
سـلـيــم ال ــدن ــف س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  1988بعلشميه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب حسني اسعد قانصوه سند ملكية
ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار  D 64 /205ب ــرج
البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت مــاغــالــي بشير الــزغـبــي املفوضه
بموجب محضر اجـتـمــاع مجلس ادارة
شركة التبريد الحديث ش.م.ل .املنعقدة
ب ـتــاريــخ  2019/1/30سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع للعقار  885القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد الج ـ ــراء م ــزاي ــدة لبيع
مواد غير صالحة لالستعمال في مخزن
البوشرية ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 3115/تاريخ  ،2018/12/17قد
م ــددت لـغــايــة يــوم الجمعة 2019/3/29
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة

 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/3/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 373
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــد لـ ـت ــأهـ ـي ــل ان ـظ ـم ــة
ال ـح ـمــايــة وال ـت ـح ـكــم وال ـ ـقـ ــراءة ال ـعــائــدة
ل ـخ ــاي ــا الـ ـت ــوت ــر الـ ـع ــال ــي  66ك.ف .فــي
م ـح ـط ــة امل ــريـ ـس ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة مـ ــع شـ ــراء
قـطــع ال ـغ ـيــار ال ـض ــروري ــة ل ـهــا ،مــوضــوع
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د5056/
تاريخ  ،2018/5/18قد مددت لغاية يوم
الـجـمـعــة  2019/4/5عـنــد نـهــايــة ال ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /150 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/3/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 375
تبليغ فقرة حكمية
قــررت محكمة إيـجــارات بيروت برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي س ـي ـس ـي ــل س ـ ــرح ـ ــال ب ـت ــاري ــخ
 2018/11/29بـ ــال ـ ـقـ ــرار 2018/1235
بــالــدعــوى  2017/1101املـقــامــة مــن نــور
الحايك ،إسقاط حق املدعى عليها شركة
الـتـضــامــن "مــؤسـســة أ .بـ ــدران وشــركــاه"
بــالـتـمــديــد ال ـقــانــونــي وإل ــزام ـه ــا بــإخــاء
القسم  /3/من العقار  /406/األشرفية.
مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف  15ي ــوم ــا ت ـلــي مهلة
النشر.
رئيس القلم
سامر طه
تبليغ قضائي
م ــن م ـح ـك ـمــة الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى ف ــي جـبــل
لبنان بعبدا الناظرة بالقضايا العقارية
برئاسة القاضي محمد وسام املرتضى
تقدم املستأنف أحمد كركه باالستئناف
 2019/137يطلب فيه االستحصال على
س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ع ــن سند
التمليك للعقار  3013القسم  8بلوك /A
بشامون.
لكل ذي مصلحة اب ــداء موقفه أم ــام قلم
هــذه املحكمة ضمن مهلة  15يومًا تلي
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
من أمانة السلج العقاري في النبطية
طلبت سمر محمد فؤاد فياض ملوكلتها
فــريــال محمد ف ــؤاد فـيــاض سـنــد تمليك
بدل ضائع للعقار  346مزرعة شلبعل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السلج العقاري في النبطية
ط ـلــب غ ـســان ع ـلــي خـلـيـفــه بــوكــال ـتــه عن
ش ــادي عـلــي خليفه ملــورثــه عـلــي محمد
ع ـبــد الـ ـ ــرؤوف خـلـيـفــة ش ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ضائع للعقار  41جباع.

للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السلج العقاري في النبطية
طلب عبدالله محمد حريري شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1382كفردونني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السلج العقاري في النبطية
طـلــب مـحـمــد ح ـيــدر حــامــد بــوكــالـتــه عن
بالل يوسف بو خالد ملوكله ناجي نمر
قبيسي شـهــادة قيد بــدل ضائع للعقار
 3072زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طـلــب مـيـشــال فــريــد خليفة سـنــد تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ف ــي ال ـع ـق ــار  3152مــن
منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب نبيل عبدالله ابي عاد بوكالته عن
كرين روال حنا مصري بصفتها احدى
ورثــة املرحوم حنا الياس املصري سند
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 498
من منطقة حبوب العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلبت نورما الياس الياس رزق بصفتها
وكيلة الـيــاس حافظ حافظ الـيــاس رزق
سـ ـ ـن ـ ــدات ت ـم ـل ـي ــك ب ـ ـ ــدل ع ـ ــن ضـ ــائـ ــع فــي
العقارين  856و 857من منطقة عني كفاع
العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا

أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـل ـب ــت ص ــوف ـي ــا ال ـ ـيـ ــاس ش ـ ـهـ ــوان سـنــد
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 149
من منطقة ادما والدفنة العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلبت كــرمــن جــرجــي كــرم بوكالتها عن
جرجي بولس كرم سند تمليك بدل عن
ضــائــع فــي الـعـقــار رق ــم  850مــن منطقة
يحشوش العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طـلـبــت سـمـيــة اح ـم ــد تــرحـيـنــي ملــوكـلـهــا
ق ــاس ــم مـحـمــد غـ ــدار بــوكــال ـتــه ع ــن مــريــم
م ـح ـمــد غ ـ ــدار شـ ـه ــادة ق ـي ــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  870مجدل سلم.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب زهير عبد املنعم طرابلسي ملوكلته
وجيها محمد عجمي شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  861الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب ك ــل م ــن كــابــي فـيـلـيــب خـلــف ورل ــى
ب ـه ـيــج ج ـ ــورج ش ــام ــات سـ ـن ــدات تمليك
بدل عن ضائع باسم /رلى بهيج جورج

شــامــات بالقسم  B 35مــن الـعـقــار 1790
أشرفية وبأسمي  /كــابــي فيليب خلف
ورلى بهيج جورج شامات بالقسم D 9
من العقار  1790منطقة األشرفية.
للمعترض مراجعه األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
دعوة
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـيــوف ـل ـنــت ش.م.م .ال ــى
حـ ـ ـض ـ ــور جـ ـلـ ـس ــة "م ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة"
مـخـصـصــة ل ـعــرض دراسـ ــة تـقـيـيــم األث ــر
البيئي ملشروع انشاء واستثمار منتجع
سـيــاحــي ومــركــز تـجــاري & Soul Hotel
 Resort Mallف ــي مـنـطـقــة ذوق مـكــايــل
الـعـقــاريــة  -ك ـســروان .تعقد الجلسة في
الساعة  11:00صباحًا من يوم االربعاء
املوافق  2019/3/20في مبنى بلدية ذوق
مكايل.
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/59
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :رمـ ـض ــان ع ـبــد ال ـعــزيــز
سياال.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :مـحـمــد ح ـســن ع ـلــي احـمــد
ورفيقه
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
صيدا رقم  2015/398تاريخ 2019/1/28
ملتابعة التنفيذ على أسهم املنفذ عليه
محمد حسن علي أحمد في العقار 2974
من منطقة حاروف العقارية.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/6/16 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/6/22 :
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2018/10/11 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2018/10/12
تاريخ محضر وصف العقار2019/2/4 :
وتاريخ تسجيله2019/2/7 :
العقار املوصوف:
 2400سهم من العقار  2974من منطقة
ح ــاروف العقارية عـبــارة عــن ارض بعل
س ـل ـي ــخ ال ي ــوج ــد ع ـل ـي ــه بـ ـن ــاء وي ـح ـيــط
بكامل العقار تصوينة من حجر الخفان
يتراوح ارتفاعه ما بني 1م و1.5م.
مساحة العقار 955 :م2
التخمني 81400 :د.أ.
الطرح 48840 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـســاعــة 11:00
ظهرًا امــام رئيس دائــرة النبطية .تطرح
هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني العقار
املــوصــوف اعــاه ،فعلى الــراغــب بالشراء
ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة بموجب
شيك مصرفي منظم المــر رئيس دائــرة
تنفيذ النبطية وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة له
ض ـم ــن ن ـطــاق ـهــا واال عـ ـ ّـد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
ً
م ـخ ـت ــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االطـ ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقارات املطروحة ودفع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
تبليغ مجهول مقام
محكمة الــدرجــة االول ــى فــي جبل لبنان
بـعـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
امل ــرتـ ـض ــى ت ــدع ــو امل ــدع ــى ع ـل ـيــه مـحـمــد
عـلــي نــاصــر ال ــدي ــن وامل ـط ـلــوب ادخــالـهــا
فــاطـمــة عـلــي نــاصــر الــديــن لتبلغ اوراق

الدعوى  2016/6971املقدمة من املدعية
سـهــى عـلــي نــاصــر الــديــن والــرام ـيــة الــى
ال ـ ــزام امل ــدع ــى عـلـيــه مـحـمــد ع ـلــي نــاصــر
الــديــن ابـطــال عـقــود البيع املسجلة لدى
دائ ـ ـ ــرة ك ــات ــب الـ ـع ــدل ف ــي بـ ـي ــروت تـحــت
االرق ــام  12881و 12882و2013/12883
ت ــاري ــخ  2013/8/27واالرق ـ ـ ـ ــام 33028
و 2015/33029تـ ــاريـ ــخ 2015/9/28
واع ــان صــوريــة هــذه الـعـقــود واملتعلقة
بالعقارات  270و 234و 417و 746و1052
و/1643ديــر انطار والعقار /1384خربة
س ـلــم وال ـ ــى اشـ ـت ــراك امل ـط ـل ــوب ادخــال ـهــا
فــاطـمــة عـلــي نــاصــر الــديــن الج ــل سماع
الحكم.
يـجــب حـضــوركــم ال ــى قـلــم ه ــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لكما في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الى املنفذ عليهما نجال وعباس محمد
جــابــر م ــن الـنـبـطـيــة الـتـحـتــا ومـجـهــولــي
ً
محل االقــامــة ،وعمال بأحكام املــادة 409
أ.م.م .تنبئكما ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لديها
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ـ ــم 2019/95
وامل ـت ـك ــون ــة ب ــن ع ـب ــدال ـل ــه ح ـس ــن جــابــر
وب ـي ـن ـك ـمــا ان ـ ـ ـ ــذارًا ت ـن ـف ـيــذيــا ب ـم ــوض ــوع
ع ـقــد ب ـيــع م ـم ـســوح رقـ ــم 2010/13827
و 2010/13823ت ــاري ــخ 2010/11/12
منظمة ل ــدى كــاتــب ال ـعــدل فــي النبطية
االس ـ ـتـ ــاذ احـ ـم ــد شـ ـك ــرون وعـ ـق ــد ال ـب ـيــع
املـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــوح رق ـ ـ ـ ــم  2007/201تـ ــاريـ ــخ
 2007/1/10املنظم لــدى الـكــاتــب العدل
في النبطية االستاذ محمود نبهان وفقًا
ملضمونها ونقل ملكية  2000سهم في
القسمني رقم  5و 13من العقار رقم /597
النبطية التحتا على اسم املنفذ عبدالله
حسن جابر.
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني الستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طائلة متابعة التنفيذ بحقكما أصــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة االنذار واملسافة.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن قضائي
ل ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ج ـبــل
لـ ـبـ ـن ــان ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــن ،ال ـ ـغـ ــرفـ ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة،
ال ـنــاظــرة بــالــدعــاوى ال ـعـقــاريــة ،بــرئــاســة
القاضي سيلفر أبــو شـقــرا ،والقاضيني
مـحـمــد ف ــرح ــات واوج ـي ـنــا نـصـيــر ،تـقــدم
املستدعيان انطوان وجان شما بواسطة
وك ـي ـل ـت ـه ـمــا امل ـح ــام ـي ــة ش ـه ـي ــدة مـخــايــل
بــاس ـتــدعــاء س ـجــل بــالــرقــم 2015/1764
بــوجــه املـسـتــدعــى ضــدهــم مــرســال واالن
ومــاتـيــو شـمــا املـجـهــولــي مـحــل االقــامــة،
يـطـلـبــان ف ـيــه ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع ف ــي الـعـقــار
 1817بسكنتا العقارية ،على املستدعى
ضـ ــدهـ ــم الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
لتبلغ االستدعاء وفي حال تخلفهم عن
ً
الحضور يعتبر التبليغ حاصال ويعد
كــل تبليغ الـيـهــم بــواسـطــة رئـيــس القلم
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي مهلة
امل ــاح ـظ ــات واالع ـ ـتـ ــراض خـ ــال خمسة
عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان

