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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجــراء
اس ـت ــدراج ع ــروض ل ـشــراء م ــؤش ــرات قياس
وم ـ ـ ـعـ ـ ــدات ت ـح ـك ــم تـ ــوتـ ــر م ـن ـخ ـف ــض ل ـ ــزوم
محطات التحويل الرئيسية.
يـمـكــن لـلــراغـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
ال ـ ـعـ ــروض املـ ــذكـ ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ ـ الـطــابــق ( 12غــرفــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخ ــر مــوعــد لـتـقــديــم ال ـعــروض هو
نـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي  2019/5/3عند
نهاية ال ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2019/3/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 551
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/564
املنفذ :املحامي علوان ابي عسل
املـنـفــذ عـلـيــه :ان ــور ادمـ ــون ب ــرب ــاري  -قــرنــة
شهوان -
السند التنفيذي :اتفاقية اتـعــاب محاماة
تحصيال ملبلغ  /20000/د.أ .عـشــرون الف
دوالر اميركي والفوائد واللواحق.
املعامالت :تقرر الحجز بتاريخ 2017/3/7
وسجل بتاريخ .2017/3/18
تـ ــاريـ ــخ م ـح ـض ــر ال ـ ــوص ـ ــف2017/6/13 :
وسجل بتاريخ 2017/12/13
املـ ـط ــروح :حـصــة املـنـفــذ عـلـيــه ان ــور ادم ــون
بــربــاري البالغة  700سهمًا في العقار رقم
 434ع ــن ع ــار الـ ــذي ه ــو ك ـنــايــة ع ــن قطعة
ارض تقع بـمـحــاذاة الـطــريــق الـعــام املــؤديــة
ال ــى الـشــاويــة بـيــت شـبــاب فـيــه بـنــاء مؤلف
من طابقني سفليني وارضــي واول وثاني،
ويـ ـت ــأل ــف الـ ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـل ــي الـ ـث ــان ــي مــن
م ـس ـتــودع ول ــه مــدخــل م ــن الـجـهــة الخلفية
للبناء ،ويتألف الطابق السفلي االول من
م ـس ـتــودع وغ ــرف ــة لـلـعـمــال وخ ــائ ــن ومـنــه
درج إلى الطابق االرضــي املؤلف من صالة
مختبر ومكاتب وغــرفــة للعمال وحمامني
باالضافة الــى غرفة طـعــام ،والطابق االول
يقع على الطريق العام من الجهة الشرقية
وي ـتــألــف م ــن صــالــة ع ــرض وغـ ــرف مـكــاتــب
ومــدخــل وفــرنــدا وح ـمــام ،ويـتــألــف الطابق
الثاني الذي هو كناية عن شقة سكنية من
دار وصــالــون وطـعــام ومطبخ وســت غرف
وشرفات وخمس حمامات ،وضمن العقار
غرفة خارجية للعمال سقفها اترنيت وغرفة
ك ـه ــرب ــاء ك ـم ــا ي ــوج ــد غ ــرف ـت ــن خــارج ـي ـتــن
مالصقتني للبناء االولى للمازوت والثانية
فيلتر سقفها اترنيت وضمن العقار بعض
االشجار املثمرة وخالفه والبناء مستعمل
معمل والطابق االخير منه شقة سكنية.
م ـســاحــة ارض ال ـع ـقــار  2128م ،2مـســاحــة
الـطــابــق الـسـفـلــي الـثــانــي  135م ،2مساحة
ال ـطــابــق الـسـفـلــي االول 450 :م ،2مـســاحــة
الـطــابــق االرض ــي  450م ،2مساحة الطابق
االول  375م ،2مساحة الطابق الثاني480 :
م.2
ي ـحــده م ــن ال ـغ ــرب ال ـع ـقــار رق ــم  45وطــريــق
عام ،ومن الشرق العقار رقم  ،47من الشمال
الـعـقــاريــن رق ــم  47و 55وطــريــق ع ــام ،ومــن
الجنوب العقار رقم  45وطريق عام.
قيمة التخمني /585229/ :دوالر أميركي
ً
وبناء
ارضًا
قيمة ال ـطــرح /351137.4/ :دوالر أميركي
ً
وبناء
ارضًا
امل ـ ــزاي ـ ــدة :س ـت ـجــري املـ ــزايـ ــدة ع ـنــد ال ـســاعــة
الـحــاديــة عشر مــن يــوم االرب ـعــاء الــواقــع فيه
 2019/4/17امام حضرة رئيس دائرة تنفيذ
املنت في قاعة املحكمة في جديدة املنت ،فعلى
راغب الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع
باسم رئيس دائرة تنفيذ املنت لدى صندوق
الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة قيمة
ال ـطــرح او ان يـقــدم كفالة مصرفية معادلة
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ
املنت اذا لم يكن له مقام فيه واال اعتبر قلمها
مقامًا مختارًا له وعلى املشتري خالل ثالثة
ايام تلي االحالة ايداع كامل الثمن واال يعد
ً
نــاكــا وتـعــاد املــزايــدة حكمًا بــزيــادة العشر
واذا ل ــم يـتـقــدم اح ــد ل ـل ـشــراء وج ـبــت اع ــادة
املــزايــدة ف ــورًا على عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين

يــومــا تـســديــد كــامــل الـثـمــن وي ـتــوجــب على
الشاري رسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن
مــزايــدة لتلزيم تـقــديــم وتــركـيــب واستثمار
لــوحــات إعــانـيــة فــي مـطــار رفـيــق الحريري
الدولي ـ ـ بيروت
الساعة التاسعة والنصف من يوم الخميس
الواقع فيه الثاني من شهر أيار  ،2019تجري
إدارة املـنــاقـصــات ـ ـ فــي مــركــزهــا الـكــائــن في
بناية بيضون ـ ـ شــارع بــوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ
ب ـيــروت ،لحساب املــديــريــة الـعــامــة للطيران
امل ــدن ــي ـ ـ ـ ـ م ــزاي ــدة ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم وتــركـيــب
واستثمار لوحات إعالنية في مطار رفيق
الحريري الدولي ـ ـ بيروت.
ـ ـ التأمني املؤقت :مئتي مليون ليرة لبنانية
ال غير.
ـ ـ سعر االفتتاح :ستماية وسبعون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص ،الذي يمكن االطالع والحصول عليه
من ديوان املديرية العامة للطيران املدني.
ي ـج ــب ان ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض ال ـ ــى ق ـل ــم ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 571
إعالن مناقصة عمومية
تـعـلــن ب ـلــديــة بـ ـي ــروت ع ــن إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية العائدة لتلزيم اعـمــال انـشــاء بناء
م ــواق ــف ل ـل ـس ـي ــارات ف ــي ال ـع ـق ــار  495راس
بيروت.
وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل
ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه  ،2019/5/7في
مقر املجلس البلدي ـ ـ الكائن في مركز القصر
البلدي في وســط مدينة بيروت التجاري ـ ـ
شــارع ويغان ـ ـ الطابق الثاني ،وذلــك طيلة
أوقات الدوام الرسمي.
ويمكن ملن يرغب االشتراك في هذه املناقصة
االط ــاع على دفتر الـشــروط العائد لها في
مصلحة أمانة املجلس البلدي (الغرفة )203
على العنوان أعاله ،وذلك طيلة أوقات الدوام
الرسمي.
تودع العروض خالل أوقات الدوام الرسمي
في الصندوق الخاص املوجود في مصلحة
أمــانــة املـجـلــس ال ـب ـلــدي ،وذل ــك قـبــل الساعة

الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم
املحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  28آذار 2019
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 574
إعالن مناقصة عمومية
تـعـلــن ب ـلــديــة ب ـي ــروت ع ــن إج ـ ــراء مـنــاقـصــة
ع ـمــوم ـيــة ال ـع ــائ ــدة ل ـت ـلــزيــم اعـ ـم ــال تــأهـيــل
حــدي ـقــة ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء وإنـ ـش ــاء مــوقــف
للسيارات تحتها.
وذل ـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
م ــن ق ـبــل ظ ـهــر يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع فيه
 ،2019/5/9في مقر املجلس البلدي الكائن
فــي مــركــز القصر الـبـلــدي فــي وســط مدينة
بيروت التجاري ـ ـ شــارع ويغان ـ ـ الطابق
الثاني ،وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ويـ ـمـ ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املناقصة االطالع على دفتر الشروط العائد
ل ـهــا ف ــي مـصـلـحــة أم ــان ــة امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي
(ال ـغــرفــة  )203عـلــى ال ـع ـنــوان أعـ ــاه ،وذل ــك
طيلة أوقات الدوام الرسمي.
تودع العروض خالل أوقات الدوام الرسمي
في الصندوق الخاص املوجود في مصلحة
أمــانــة املـجـلــس الـبـلــدي ،وذل ــك قـبــل الساعة
ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يسبق
اليوم املحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  28آذار 2019
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 575
إعالن
فــي تـمــام الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظـهـرًا من
يوم األربعاء الواقع فيه  2019/4/24تجري
بلدية زوق مصبح ،مزايدة بطريقة الظرف
املختوم لبيع آليات قديمة.
يمكن ملن يرغب باالشتراك في هذه املزايدة،
االطالع على دفتر الشروط في مركز البلدية
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى ان
تصل الــى قلم البلدية قبل الساعة الثانية
عشرة ظه ّرًا من اخر يوم عمل يسبق اليوم
املحدد لفضها أي يوم الثالثاء الواقع فيه
 ،2019/4/23وي ــرف ــض ك ــل ع ــرض ال يـقــدم
بهذه الطريقة.
زوق مصبح ،في 2019/3/28
رئيس بلدية زوق مصبح
املحامي عبدو الياس الحاج
التكليف 555

إعالن قضائي
تــدعــو املحكمة املـنـفــردة املــدنـيــة املــالـيــة في
صيدا ،غرفة الرئيسة ريما عاكوم ،املدعى
عليه سعد محمد قدورة للحضور الى قلم
املـحـكـمــة الس ـت ــام صـ ــورة ع ــن اسـتـحـضــار
الــدعــوى رقــم  2019/354واملـقــدمــة بتاريخ
 2019/1/15مــن املــدعــي بــال حـيــدري ضد
املدعى عليه سعد محمد قــدورة بموضوع
م ـط ــال ـب ــة ب ـم ـب ــال ــغ م ــالـ ـي ــة ق ـي ـم ـت ـهــا ث ــاث ــة
وعشرون الف دوالر أميركي والجواب خالل
مهلة عـشــريــن يــومــا تـلــي الـنـشــر وإال يعاد
ابالغك كافة اوراق الدعوى بواسطة اللصق
عـلــى لــوحــات اعــانــات املحكمة باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ شحيم
القاضي مايا غازي عويدات
طالب التنفيذ :أحمد موسى حرب /وكيله
املحامي مالك راشد.
املنفذ عليه :ورثة موسى محمد ابراهيم.
وهـ ــم ث ـن ــاء م ـح ـمــد ك ــاظ ــم م ــوس ــى ومـحـمــد
ودانية ومروة موسى ابراهيم /الوردانية.
املوضوع :تنفيذ شيك بقيمة /450.000/د.أ.
عدا الرسوم واملصاريف.
تاريخ تبليغ اإلنذار2016/7/4 :
تاريخ محضر الوصف 2016/8/8 :تاريخ
تسجيله2017/10/5 :
العقارات املطروحة للبيع:
 - 1العقار رقم  /327/الوردانية وهو عبارة
عن قطعة ارض تصلح للبناء وهي مجللة
وم ــزروع ــة ن ـصــوب وفــاكـهــة ويــوجــد ضمن
هـ ــذا ال ـع ـق ــار غ ــرف ــة وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام وهــي
مسقوفة بألواح من التنك.
خمن هذا العقار بمبلغ /470.100/د.أ .بدل
الطرح املقرر /282.060/د.أ .مساحة العقار
/3134/م.2
 - 2العقار رقم  /1507/الرميلة وهو عبارة
عــن قطعة أرض قائم على قسم منها بناء
قيد اإلنـشــاء ،فيال تتألف مــن طابق سفلي
وثالث طوابق علوية وسقف الطابق األخير
منها منشأ بالخرسانة شكله مائل.
خمن هذا العقار بمبلغ /749.600/د.أ .بدل
الطرح املقرر /449.760/د.أ .مساحة العقار
/1870/م.2
 - 3العقار رقم  /1512/الرميلة وهو عبارة
ع ــن قـطـعــة ارض شـكــل ح ــدوده ــا قــريــب من
ش ـبــه امل ـن ـح ــرف ولـ ــه واجـ ـه ــة ع ـلــى ال ـطــريــق
العامة قائم على قسم منها بناء قيد اإلنشاء
يتألف مــن طــابــق سفلي واح ــد تــابــع للفيال
القائمة على ارض العقار  /1507/الرميلة.

خمن هذا العقار بمبلغ /309.300/د.أ .بدل
الطرح املقرر /185.580/د.أ .مساحة العقار
/956/م.2
 - 4العقار رقم  /2064/الرميلة وهو عبارة
عن قطعة ارض صالحة للبناء عليها وذات
مناسيب عدة مجللة وهي مزروعة زيتون
حجم كبير وسماق وله إطاللة على البحر
واملناطق الساحلية.
خمن هذا العقار بمبلغ /292.200/د.أ .بدل
الطرح املقرر /185.580/د.أ .مساحة العقار
/1462/م.2
 - 5العقار رقم  /2069/الرميلة وهو عبارة
عن قطعة ارض صالحة للبناء وهي مجللة
وهي مزروعة زيتون حجم كبير وسماق.
خمن هذا العقار بمبلغ /280.800/د.أ .بدل
الطرح املقرر /168.480/د.أ .مساحة العقار
/1404/م.2
 - 6العقار رقــم  /2420/الدبية وهــو عبارة
ع ــن ق ـط ـعــة ارض م ـن ـح ــدرة س ـل ـيــخ مهملة
تغطيه اشجار الصنوبر البري واالشواك.
خمن هــذا العقار بمبلغ /32.880/د.أ .بدل
الطرح املقرر /19.728/د.أ .مساحة العقار
/822/م.2
 - 7العقار رقــم  /2331/الدبية وهــو عبارة
ع ــن ق ـط ـعــة ارض م ـن ـح ــدرة س ـل ـيــخ مهملة
تغطيه اشجار الصنوبر البري واالشواك.
خمن هــذا العقار بمبلغ /37.800/د.أ .بدل
الطرح املقرر /22.680/د.أ .مساحة العقار
/945/م.2
تاريخ ومكان اجراء املزايدة :تجري املزايدة
نهار االربعاء الواقع فيه  2019/5/8الساعة
ال ـحــاديــة عـشــر صـبــاحــا ام ــام رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ شحيم.
شـ ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ف ــي الـ ـش ــراء
وقبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة اي ــداع مبلغ مــواز
لبدل الطرح املقرر في صندوق املحكمة او
مـصــرف مقبول بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
شـحـيــم او تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة باملبلغ
امل ــذك ــور وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة بــاالضــافــة ال ــى رس ــم الــداللــة
.%5
مأمور التنفيذ
سناء ضاهر
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب م ــاه ــر ك ــام ــل ال ـس ـع ــدي وك ـي ــل رفـعــت
ن ـس ـي ــب الـ ــزه ـ ـيـ ــري بـ ــاألصـ ــالـ ــه عـ ــن نـفـســه
وبوكالته عن زياد نسيب الزهيري وعماد
نسيب الــزهـيــري وحـســان نسيب الزهيري
وب ــاس ــم ن ـس ـيــب ال ــزه ـي ــري سـ ـن ــدات ملكية
بدل ضائع عن حصصهم في العقار 2227
بعقلني.
للمعترض مراجعه األمانة
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خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
ط ـلــب امل ـس ـتــدعــي إث ـب ــات ب ـي ــان ــات امل ــرح ــوم
يــوســف فــرح بونصار فــي العقارين  434ـ ـ
 624منطقة حيطورة العقارية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
صـ ـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة دائـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ص ـيــدا
باملعاملة التنفيذية رقــم  2017/295غرفة
الرئيس القاضي رانــي صــادق لبيع العقار
رقم  /17قناريت باملزاد العلني.
املنفذ :بنك الشرق األوسط وأفريقيا ش.م.ل.
وكيله املحامي سليم برجي
املنفذ عليهم :شركة خليفة لتجارة املواشي
ومحمد منير خليفة
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد تـ ــأمـ ــن ب ـق ـي ـمــة
/5.500.000/د.أ .ع ــدا ال ـلــواحــق وال ـفــوائــد
والرسوم
تاريخ تبليغ االنذار2018/1/29 :
ت ــاري ــخ قـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز 2017/5/3 :ت ــاري ــخ
تسجيله2017/5/4 :
تاريخ محضر الوصف 2018/11/9 :تاريخ
تسجيله2018/12/10 :
محتويات العقار رقــم  /17قناريت :عبارة
عن قطعة ارض بعل سليخ ال بناء عليها
مساحته/33978 :م2
بدل التخمني 2400 :سهم /3.737.580/د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /2.2424.548/د.أ.
ً
ح ــدوده :شـمــاال :طريق عــام ،جنوبًا :العقار
 ،16شرقًا :العقار  ،16غربًا :العقار .18
تاريخ ومكان البيع :لقد تحدد يوم الخميس
الواقع فيه  2019/4/18موعدًا للبيع باملزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي ال ـشــراء ان
ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ قـبــل
امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي ص ـنــدوق الخزينة
او فــي أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وأن يتخذ محل
اقــامــة مـخـتــارًا لــه ضـمــن نـطــاق ال ــدائ ــرة اذا
لم يكن له مقام فيه وإال اعتبر قلم الدائرة
مقامًا مختارًا له ،وعلى املشتري ايداع كامل
الثمن ورســم الداللة خالل مهلة ثالثة أيام
مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة وإال تعاد
املزايدة بالعشر على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن مزايدة
ص ــادر ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـلــة ـ ـ ـ ـ الــرئـيـســة
سينتيا قصارجي
املنفذ :صوان أحمد صوان.
املنفذ عليهما :أحمد وعائشة يونس الحاج
علي.
باملعاملة التنفيذية رق ــم  2017/859ينفذ
طالب التنفيذ حكم الغرفة االبتدائية االولى
فــي الـبـقــاع الـنــاظــرة فــي الـقـضــايــا العقارية
تاريخ  2014/12/16املتضمن اعتبار العقار
رقم  /358/سعدنايل غير قابل للقسمة عينًا
بني الشركاء وطرحه للبيع في املزاد العلني
للعموم وفقًا للثمن املحدد من قبل الخبير
والبالغ  $/20.740/عشرون الفًا وسبعماية
وارب ـ ـعـ ــون دوالر أم ـي ــرك ــي وت ــوزي ــع الـثـمــن
على الشركاء كل بنسبة حصته في امللكية
وشـ ـط ــب اش ـ ـ ــارة االسـ ـت ــدع ــاء ع ــن صـحـيـفــة
العقار موضوع النزاع.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل ال ـع ـقــار رق ــم /358/
سعدنايل.
مساحته/1037/ :م 2يقع من الجهة الشرقية
لبلدة سعدنايل فــي محلة ّ
تسمى النفيخة
ّ
ويـ ـح ـ ّـده م ــن ال ـج ـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ق ـن ــاة ل ـلــري
ونصل اليه بواسطة ممر اجر على قناة ّ
الري
أرض العقار سليخ غير مستعملة وال يوجد
عليها أي إن ـشــاءات أو نـصــوب وهــو ضمن
منطقة شبه سكنية ويبعد عــن طريق عام
شتورا ـ ـ زحلة حوالى واحد كلم تقريبًا.
ح ـ ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـق ــار رقـ ــم /356/
ً
وشرقًا قناة عامة مشتركة وشـمــاال العقار
رقم  /359/وجنوبًا العقار ./357/
الحقوق العينية :ان هذا العقار مرتفق بحق
امل ـ ــرور لـلـعـقــار رق ــم  /357/وذلـ ــك بموجب
قرار لجنة التحديد في  4تشرين الثاني من
العام  1926رقم  /1756/املدون على املحضر
رقــم  /357/دعــوى ازالــة شيوع صــادرة عن
الغرفة االبتدائية املدنية فــي زحلة بالرقم
 2013/270بملفه مقدمة من املدعي صوان

اح ـم ــد صـ ــوان ض ــد امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا احـمــد
وعــائـشــة يــونــس ال ـحــاج عـلــي ،طـلــب تنفيذ
ومحضر وصف العقار صادرين عن دائرة
تنفيذ زحلة رقم  2017/859ملصلحة املنفذ
صـ ــوان اح ـم ــد صـ ــوان ض ــد امل ـن ـفــذ عليهما
احمد وعائشة يونس الحاج علي.
قـيـمــة الـتـخـمــن وبـ ــدل الـ ـط ــرح$/20740/ :
ع ـش ــرون ال ـفــا وسـبـعـمــايــة واربـ ـع ــون دوالر
أميركي.
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم الـخـمـيــس
ال ــواق ــع ف ـيــه  18/4/2019ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـشــرة وال ـن ـصــف ظ ـه ـرًا أم ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ زحلة في قاعة املحكمة.
شروط املزايدة :على الراغب في الشراء وقبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان ي ــودع بــاســم رئيس
دائرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في صندوق
الخزينة او مصرف مقبول أو تقديم كفالة
معادلة او شيك مصرفي وعليه اتخاذ محل
إقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحلة إذا لم
يكن له مقام فيه وعليه خالل ثالثة ايام من
صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت طائلة
ً
اعتباره ناكال وإعــادة املزايدة على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة،
وعـلـيــه فــي خ ــال عـشــريــن يــومــا مــن صــدور
قرار االحالة دفع رسم الداللة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان
إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار
املنفذ :طوني توفيق راضي وكيله املحامي
بطرس فضول
امل ـن ـف ــذ ض ــده ــم :م ــوس ــى وي ــوس ــف ون ــدي ــم
وروفـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا وش ـ ـمـ ــونـ ــي والـ ـ ـي ـ ــاس ون ـع ـم ــه

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
MD BILAL AKON
MD JAMIR HOSSAN
MANNAN SARKER
MD RASEL KHAN
SOHAG SARDER
MD ARIFUR RAHMAN
NURU MIAH
MD HUMAYUN KABIR KOLADER
MD ABU SYED
MD BASIR
NASIR UDDIN
HRIDAY MONDOL
JAHANGIR BHUIYAN
MD KAMAL HOSSAIN
MD SHOHIDUL ISLAM
MOHAMMAD ARIFUL
RJAUL KARIM
من مكان عملهم الرجاء ملن يعرف
ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا االت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم:
03/445563
غادر العمال البنغالدشيون
SUMON
MEHDI HASAN
MOBAROK HOSSAIN NOYON
MD AKRAM HOSSAIN
SHE MAHAMUDUL HASAN ABIR
AMINUL
SHERJUL ISLAM
MOHAMMAD FARUQUE MIAH
ELYAS
MOHAMMAD SHOFIKUL ISLAM
MD GOLAM MOSTAFA
ROWSHON ALI
MOHAMMAD GOLAM MOSTAFA
KHAIRUL BASHAR
MOHAMMAD JOBAYER ALAM
JOSIM UDDIN
RASEL AHMMAD
AMDADUL HAQUE
RAFIQUL ISLAM
JAHIR RAIHAN
مــن م ـكــان عملهم ال ــرج ــاء ملــن يعرف
عنهم
ش ـ ـي ـ ـئـ ــا االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــال ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــم:
03/527447

ونعيم انـطــون غــالــب بصفتهم الشخصية
وب ـص ـف ـت ـهــم ورث ـ ــة امل ــرح ــوم انـ ـط ــون غــالــب
بــواسـطــة املـمـثــل الـقــانــونــي االس ـت ــاذ فــادي
موسى.
 ورثة املرحوم فهيم انطون غالب :كلوداتوجـ ــوزاف وأن ـط ــوان فهيم غــالــب مجهولي
املقام
 م ــن ورثـ ــة امل ــرح ــوم ان ـط ــون غ ــال ــب :اول ـكــاانطوني عبدالله ـ ـ مجهولة املقام
بــاالسـتـنــابــة  2018/38الـ ـ ــواردة م ــن دائ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ط ــرابـ ـل ــس ب ــامل ـع ــام ـل ــة 2014/977
بـمــوجــب حـكــم ازالـ ــة ال ـش ـيــوع ال ـص ــادر عن
ال ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي ال ـش ـم ــال ب ــرق ــم 99
تاريخ .2014/6/23
تاريخ التنفيذ2014/11/20 :
تاريخ محضر الوصف2018/10/16 :
تاريخ تسجيله.2018/10/17 :
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع ب ــامل ــزاد العلني
العقار رقم  78بصرما بعل زيتون مساحته
 /1106/م.م .ح ــدوده :العقارات من الشمال
 79من الجنوب  77من الشرق  80من الغرب
.75
التخمني وبدل الطرح$/44240/ :
م ـ ــوع ـ ــد امل ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :ال ـخ ـم ـي ــس
 2019/5/30ال ـســاعــة ال ـتــاس ـعــة والـنـصــف
صباحًا امام رئاسة هذه الدائرة في محكمة
أمـيــون ،وعلى الــراغــب بــاملــزايــدة تأمني بدل
الـطــرح املـقــرر واتـخــاذ مقام لــه ضمن نطاق
ه ــذه ال ــدائ ــرة اذا ك ــان مـقـيـمــا خــارج ـه ــا أو
تــوك ـيــل م ـح ــام ،وع ـلــى امل ـش ـتــري زي ـ ــادة عن
الثمن رسم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس ميرنا كالب
ّ
يـبــلــغ ال ــى املـنـفــذ عـلـيـهــا :ن ــادي ــا فاليريفنا
ليتشمان

ً
عمال بأحكام امل ــادة  409أصــول محاكمات
مــدنـيــة تـعـلـمـكــم دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بــأن
لديها في املعاملة التنفيذية رقم 2019/142
ان ـ ـ ــذارًا تـنـفـيــذيــا مــوج ـهــا ال ـي ـكــم م ــن طــالــب
التنفيذ وليد سامي طبارة ،وناتجًا عن طلب
تنفيذ الحكم الصادر عن املحكمة الشرعية
السنية في بيروت ،قــرار رقم  /1135تاريخ
 ،2012/6/20وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة
للحضور اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل
قانوني الستالم االنذار التنفيذي واالوراق
املــرفـقــة ب ــه ،عـلـمــا ب ــأن التبليغ يـتــم قــانــونــا
بــان ـق ـضــاء مـهـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى نشر
هذا االعــان ،وعلى تعليق نسخة عنه وعن
االن ــذار املــذكــور على لــوحــة االعــانــات لدى
دائ ــرة تنفيذ بـيــروت ،ويـصــار بعد انقضاء
هذه املهلة ومهلة االنــذار التنفيذي البالغة
خـمـســة أيـ ــام ال ــى مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت

حسني عاكوم
إعالن قضائي
ت ــدع ــو م ـح ـك ـمــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ــدنـ ـي ــة فــي
الجنوب الغرفة الثانية السيد الياس خضر
فرحات ـ ـ
عـنـقــون ـ ـ ـ ـ بـمـلـكــه وامل ـج ـهــول مـحــل االقــامــة
الـحـضــور ال ــى قـلــم املـحـكـمــة ب ــال ــذات او من
يمثله قانونًا الستالم صــورة طبق االصل
عـ ــن ال ـح ـك ــم االس ـت ـئ ـن ــاف ــي رق ـ ــم 2019/62
تاريخ  2019/3/7والرامي الى فسخ الحكم
امل ـس ـتــأنــف ب ــال ــدع ــوى امل ـت ـكــونــة ب ــن ف ــادي
ف ــرح ــات ب ــوج ــه ل ــن زيـ ـع ــور ورف ــاق ـه ــا رقــم
األساس  2019/355بموضوع عقارية (حق
م ـ ــرور) واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن نـطــاق
امل ـح ـك ـمــة خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
النشر.
رئيس القلم
حسني محمد يونس

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ
دورس ،مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هذا
ً
اإلعــام ،واإل يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف
1889751
3472123

اسم املكلف
طالل زهير الدبس
طالل زهير الدبس

رقم البريد املضمون
RR192508616LB
RR192508602LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 536

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ دورس ،مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واإل 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
اال فاليري اسماعيل
بشير مالك حرب
محمد عبد الله محفوظ
سهيل عبد الرزاق حليحل
سناء مهدي شلحه

رقم املكلف
14694
409945
1270111
2788649
2819225

رقم البريد املضمون
RR192507712LB
RR192507540LB
RR192506076LB
RR192507329LB
RR192507071LB

تاريخ الزيارة الثانية
2019/01/08
2019/01/08
2019/01/10
2019/01/11
2019/01/08

تاريخ اللصق
2019/03/01
2019/03/01
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/01

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 536
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ دورس ،مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واإل 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 مرتضى

رقم املكلف
2385068

رقم البريد املضمون
RR192507045LB

تاريخ الزيارة الثانية
2018/12/28

تاريخ اللصق
2019/03/05

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 536
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ دورس ،مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإإل 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
عميد نهاد حبلص
ميالد جبران عاد

رقم املكلف
573576
2016709

رقم البريد املضمون
RR192507037LB
RR192506884LB

تاريخ الزيارة الثانية
2019/01/03
2019/01/04

تاريخ اللصق
2019/03/04
2019/03/05

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 536

