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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ب ـم ــزي ــد م ــن ال ــرض ــى وال ـتـسـلـيــم
ننعى إلـيـكــم امل ــرح ــوم ب ــإذن الله
تعالى فقيدنا الغالي
زياد رامز عانوتي
والـ ـ ـ ـ ــده املـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــاج رام ـ ــز
مصطفى عانوتي
والـ ــدتـ ــه :ال ـح ــاج ــة س ـم ـي ــرة عـبــد
الحفيظ مروش
زوجته :زينة أحمد النحال
أوالده :رامز ودانا
شقيقه  :جـهــاد عانوتي زوجته
هبة صبيدين
شقيقته :رمــزيــة عــانــوتــي زوجــة
بالل بوتاري
أعـمــامــه :املــرحــومــان الـحــاج عبد
الحفيظ والحاج سليم
أخ ــوال ــه :ال ـح ــاج ع ــدن ــان م ــروش
واملرحوم محمود مروش
ع ـ ـمـ ــاتـ ــه :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــات ال ـح ــاج ــة
فــاطـمــة ،الـحــاجــة وداد والحاجة
نجاح
ش ـق ـي ــق زوجـ ـ ـت ـ ــه :ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن
النحال
ع ـ ـ ـ ــدالؤه :ال ــدكـ ـت ــور ن ـب ـي ــل ن ـجــا،
وحبيب وهبة ،وباسل بربير
تقبل التعازي في الثاني والثالث
للرجال والنساء اليوم الخميس
 18نيسان  2019في قاعة مسجد
األم ــن ،الــوســط الـتـجــاري ،وذلــك
مــن الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الظهر
ً
مساء.
لغاية السابعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وقـ ــدره
آل عـ ــانـ ــوتـ ــي ،مـ ـ ـ ـ ــروش ،نـ ـح ــال،
صبيدين ،بــوتــاري ،نجا ،وهبه،
بــربـيــر ،مـنـصــور ،الـنــوتــي ،االغــا،
ياسني وأنسباؤهم.

◄ ذكرى ►
ذكرى أسبوع
ت ـ ـصـ ــادف غـ ـ ـدًا ال ـج ـم ـع ــة ال ــواق ــع
ف ـيــه  19ن ـي ـســان الـ ـج ــاري ذك ــرى
مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا
الغالية املرحومة:
الحاجة سميرة حسن مسلم الخنسا
زوجــة العقيد املتقاعد املهندس
الحاج علي محمد حطيط
( أبوحسني).
أبـ ـن ــاؤه ــا املـ ـهـ ـن ــدس ــون :ح ـســن،
ياسر ،خالد ،عبدالله وحميد.
إب ـن ـت ـه ــا :غ ـن ــى زوجـ ـ ــة امل ـه ـنــدس
عفيف رشيد حيدر.
أشقاؤها :محمد ،الدكتور أحمد
وعلي حسن مسلم الخنسا.
شقيقتاها :سامية أرملة املرحوم
ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم مـ ـحـ ـم ــد ح ـط ـيــط
وفــاط ـمــة أرم ـل ــة امل ــرح ــوم عــاطــف
شرف الدين.
وب ـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى عــن
روح ـه ــا ال ـط ــاه ــرة آي م ــن الــذكــر
الحكيم ومجلس ع ــزاء حسيني
ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـلــدت ـهــا الـنـبـطـيــة
الفوقا الساعة العاشرة صباحًا.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة ال ــرحـ ـم ــة ول ـ ـكـ ــم ط ــول
البقاء.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ح ـط ـيــط ،الـخـنـســا
وعموم أهالي النبطية الفوقا
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إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا فــي
إج ــراء اس ـتــدراج عــروض الج ــراء مزايدة
لبيع مــواد غير صالحة لالستعمال في
مديرية التوزيع في املناطق.
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.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى ام ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/5/17عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2019/4/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 679

بـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح  :بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض
 /531.92243/د.أ.
ً
حــدوده شماال :العقار رقم  ،723جنوبًا:
العقار رقم  742و ،743شرقًا :العقار رقم
 ،726غربًا :العقار رقم 723
تــاريــخ ومــوعــد ال ـب ـيــع :لـقــد ت ـحــدد نهار
الخميس الواقع في  2019/5/30الساعة
الـعــاشــرة صـبــاحــا مــوع ـدًا للبيع بــاملــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او في أحد املصارف املقبولة من الدولة
مبلغًا م ــوازي ــا لـبــدل ال ـطــرح أو أن يقدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعلى
ان يتخذ محل اقامة مختار ضمن نطاق
الدائرة اذا لم يكن له مقامًا مختارًا فيه
وعلى املشتري ايداع كامل الثمن ورسم
الداللة خالل مهلة ثالثة أيــام من تاريخ
ص ــدور ق ــرار االحــالــة واال تـعــاد املــزايــدة
بالعشر على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله

إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـم ــدي ــد مـهـلــة
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد لـ ـش ــراء
كــوم ـبــرســور هـ ــواء  10بـ ــار ،وذلـ ــك وفــق
امل ــواص ـف ــات الـفـنـيــة والـ ـش ــروط االداريـ ــة
امل ـحــددة فــي دفـتــر ال ـشــروط ال ــذي يمكن
ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة ع ـنــه ل ـقــاء مبلغ
مـئــة ال ــف لـيــرة لبنانية (ت ـضــاف )TVA
من دائرة الشؤون املشتركة في املصلحة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص
ما بني الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من
ك ــل ي ــوم ع ـمــل بــاس ـت ـث ـنــاء ي ــوم الـجـمـعــة
حتى الساعة  11:00ظهرًا.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  6أيار  2019الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 693

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2018/39
املنفذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل .وكيله
املحامي عادل معكرون.
املنفذ عليه :رامــي بير عــازريــه وجيسي
جان ساسني.
تالل عني سعادة  -بناية سمير النداف -
ملك جورجينو سمير النداف  -الطابق
السفلي.
السند التنفيذي :قرار اللجنة القضائية
الـ ـن ــاظ ــرة ف ــي الـ ـخ ــاف ــات ال ـن ــاش ـئ ــة عــن
تـطـبـيــق ق ــوان ــن االس ـك ــان رق ــم االس ــاس
/2033ل.ق 2016/ .تاريخ .2007/9/12
تاريخ محضر الوصف.2018/5/11 :
تاريخ تسجيله.2018/6/20 :
املطروح للبيع :القسم  1B/5من العقار
 /2121ع ــن سـ ـع ــادة ،م ــدخ ــل وص ــال ــون
وطـ ـع ــام وغ ــرف ـت ــن وم ـس ـت ــودع ومـطـبــخ
وح ـمــامــن وارب ـ ــع ش ــرف ــات اث ـن ــان منها
مـ ـقـ ـفـ ـل ــة زجـ ـ ـ ـ ــاج وامل ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،م ـس ــاح ـت ــه
/147/م.م .يشترك بملكية القسم  /1/و
 /3B1/و  /B3/بخصوص باقي الحقوق
راجـ ـ ــع ال ـق ـس ــم  ،/1/ل ــه م ــوق ــف س ـي ــارة
وانتفاع غرفة في السفلي االول ،تأمني
درج ــة اول ــى ال ــدائ ــن االع ـت ـمــاد اللبناني
ش.م.ل .واملؤسسة العامة لالسكان لقاء
مبلغ /270.000.000/ل.ل ،.تعهد راجــع
القسم  ،/1/راجع الشروط الخصوصية
لعقد الـبـيــع ،يمنع املــديــن مــن انـشــاء اي
حــق عيني طيلة م ــدة الـتــأمــن ،محضر
وصف رقم .2018/39
قيمة التخمني/191100/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح/114660/ :دوالر أميركي.
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :س ـت ـج ــري يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة فــي
 2019/6/21الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفــي محكمة
امل ــن .فعلى راغ ــب ال ـشــراء ان ي ــودع قبل
املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الـطــرح او تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ث ــاث ــة ايـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عليه اي ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/387
غرفة الرئيس القاضي راني صادق
لبيع اسـهــم املنفذ عليه فــي الـعـقــار رقم
 724قناريت باملزاد العلني
املنفذ :االعتماد املصرفي ش.م.ل .بوكالة
املحامي مارون زين
املنفذ عليه :أحمد محمد غدار
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
 /483.766.84/د.أ .عدا الفوائد والرسوم
واملصاريف.
تـ ــاريـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ــذار2015/9/12 :
تاريخ قرار الحجز 2015/12/14 :تاريخ
تسجيله 2015/12/21
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2016/1/30 :
تاريخ تسجيله 2016/3/11
م ـح ـت ــوي ــات ال ـع ـق ــار رقـ ــم  724ق ـن ــاري ــت:
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة ارض ق ــائ ــم عـلـيـهــا
بـنــاء مــؤلــف مــن سفلي وارض ــي وطابق
اول وط ــاب ــق ث ــان ــي ،الـسـفـلــي ع ـب ــارة عن
ثـ ــاث ش ـقــق سـكـنـيــة مــؤل ـفــة م ــن  2نــوم
وصــالــون وس ـفــرة وشــرفـتــان وحـمــامــان
ومـطـبــخ يشغلها الـسـيــد محمد شهاب
ب ـمــوجــب ع ـقــد ب ـيــع وال ـثــان ـيــة وال ـثــال ـثــة
يشغلها رم ــزي ج ـلــول ،االرض ــي يتألف
من شقتني مؤلفة كل شقة من ثالث غرف
ن ــوم وص ــال ــون وس ـف ــرة وثـ ــاث شــرفــات
وح ـ ـمـ ــامـ ــان ومـ ـطـ ـب ــخ ي ـس ـك ـن ـهــم مـحـمــد
الــزيـنــاتــي مــن ال الـشــامــي بـمــوجــب عقد
بيع ،الطابق االول مؤلف من ثالث شقق
سكنية كــل شـقــة مــؤلـفــة مــن ث ــاث غــرف
نوم وصالون وسفرة ومطبخ وحمامات
وثالث شرفات ،االولى مشغولة من علي
الدر والثاني رمزي جمول والثالثة علي
خليل ،طابق ثاني مؤلف من ثالث شقق
تتألف كل شقة ذات مواصفات الشقق في
الطابق االول مشغولة جميعها من منى
البغدادي بموجب عقد بيع ممسوح.
مساحته 1 198 :م2
بدل التخمني /1 576 000/ :د.أ.

إعالن بيع صادر
عن دائرة تنفيذ دير القمر
الرئيس كريستيان سالمه
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة اس ـت ـن ــاب ــة رقـ ــم:
2018/46
املتكونة بني:
املنفذ :بنك بيبلوس ش.م.ل.
املنفذ عليها :هند اديب زيدان
املـ ـسـ ـتـ ـن ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :اس ـ ـت ـ ـنـ ــابـ ــة مــن
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـب ــدا رق ـ ــم 2017/616
ق ـي ـم ــة الـ ــديـ ــن /375.539.640/د.أ .و
 /174.180.387.28/ل.ل.
تاريخ قرار الحجز 2018/4/16 :وتاريخ
تسجيله2018/4/18 :

ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2019/1/11 :
وتاريخ تسجيله2019/2/11 :
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
لـ ـلـ ـم ــرة االول ـ ـ ـ ــى  1200سـ ـه ــم مـ ــن اص ــل
 /2400/سـهــم مـكــونــة لـلـعـقــار  168من
منطقة دير كوشه العقارية وهو عبارة
عن قطعة ارض سليخ غير مبنية.
مساحته التقريبية  4500م2
يحده غربًا العقارين  339و 246وطريق،
ً
وش ــرق ــا ال ـع ـقــاريــن  231و ،232وش ـمــاال
ط ــري ــق ت ــراب ـي ــة وال ـع ـق ــار  ،167وجـنــوبــا
العقارين  206و.205
التخمني/180.000/ :د.أ.
بدل الطرح بعد التنزيل /108.000/د.أ.
(ماية وثمانية آالف دوالر اميركي)
تـ ـ ـج ـ ــري املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة يـ ـ ـ ــوم االرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء فــي
 2019/5/29الساعة الواحدة ظهرًا امام
رئيس هذه الدائرة في دير القمر.
شروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس ه ــذه ال ــدائ ــرة وقبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول مبلغًا م ــوازي ــا لبدل
الطرح او يقدم كفالة مصرفية موازية له
وعليه خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور
قرار االحالة ايداع كامل الثمن واال اعيد
طــرح العقارات وتباع ممن يزيد العشر
واذا لم يتقدم احد للمزايدة بالعشر حق
للمشتري االول اي ــداع الثمن واال تعاد
املزايدة فورًا على عهدة املشتري الناكل
وعليه اتـخــاذ محل اقــامــة مختار ضمن
ن ـط ــاق هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ك ـمــا ع ـل ـيــه بـخــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن االح ــال ــة دفـ ــع الـثـمــن
ورسم الداللة  ،%5والتسجيل.
مأمور تنفيذ دير القمر
جريس ابو رجيلي
اعالن بيع باملعاملة 2018/327
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار الـخـمـيــس
ف ـ ــي  2019/5/2ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  3:00ب ـعــد
ال ـظ ـه ــر سـ ـي ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا ه ـشــام
م ـح ـمــد س ـل ـمــان ودالـ ـي ــا ه ـش ــام سـلـمــان
ماركة لكزس  RX330موديل  2004رقم
ً
/106796/ن ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
لدين طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل.
وكيلته املحامية جــويــل بـطــرس البالغ
 $/6195/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/6483/واملـ ـط ــروح ــة ل ـل ـمــرة الـثــانـيــة
بسعر  $/3000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /790.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـحــدد الــى م ــرآب مجاعص فــي بيروت
خلف قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

ت ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار الـخـمـيــس
فــي  2019/5/2اب ـتـ ً
ـداء مــن الـســاعــة 2:30
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عـلـيــه الـيــاس
سمعان الحكيم ماركة اودي  A5موديل
 2009رق ــم /582504/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ الـبـنــك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .وكيله املحامي
مــازن كـيــوان البالغ  $/38.959.84/عدا
ال ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ $/8462/
وامل ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ب ـس ـعــر
 $/4000/او م ـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /529.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد ال ـ ــى م ـ ـ ــرآب ال ـب ـن ــك الـ ـك ــائ ــن فــي
بيروت مقابل بيت املحامي قرب العدلية
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن رقم 9/2
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ع ــن اعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج
عروض لتلزيم تقديم تجهيزات مختلفة
ل ــزوم وزارة ال ــزراع ــة  -املــديــريــة الـعــامــة
للزراعة بطريقة اسـتــدراج عــروض لعام
 ،2019وذلــك في مبناها الكائن في بئر
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 2019/5/14الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ يخفض االعــان الــى خمسة أيــام (قــرار
وزيـ ـ ــر الـ ــزراعـ ــة رقـ ــم  1/262ت ــاري ــخ 12
نيسان .)2019
بيروت في  12نيسان 2019
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 691

إعالن رقم 10/2
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ع ــن اعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج
عـ ـ ــروض ل ـت ـلــزيــم ت ـق ــدي ــم آالت ت ـصــويــر
وهواتف وفاكسات لزوم وزارة الزراعة -
املديرية العامة للزراعة بطريقة استدراج
ع ــروض ل ـعــام  ،2019وذل ــك فــي مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش ـه ــاب ،ب ـت ــاري ــخ  2019/5/14الـســاعــة
الحادية عشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ يخفض االعــان الــى خمسة أيــام (قــرار
وزيـ ـ ــر الـ ــزراعـ ــة رقـ ــم  1/261ت ــاري ــخ 12
نيسان .)2019
بيروت في  12نيسان 2019
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 692
إنذار عام
الى املكلفني املتخلفني عن الدفع بموجب
جداول تكليف أساسية
إن رئيس بلدية العبادية
بناء على املــادة  112من القانون 88/60
وبناء على االعالن املنشور في الجريدة
ال ــرس ـم ـي ــة رق ـ ــم  30ت ــاري ــخ 2018/7/5
املـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ــوض ـ ــع جـ ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـي ــف
االس ــاس ـي ــة ع ــن ال ـع ــام  2018يـطـلــب الــى
جميع املكلفني الذين تخلفوا ان يبادروا
فــورًا الــى تسديد مــا يتوجب عليهم من
رس ــوم بـلــديــة وذل ــك خ ــال مهلة خمسة
عـشــر يــومــا مــن تــاريــخ نـشــر هــذا االن ــذار
في الجريدة الرسمية حرصًا على عدم
اتخاذ االجراءات القانونية بحقكم.
رئيس بلدية العبادية
عادل حليم نجد
التكليف 666
تبليغ قضائي

م ــن م ـح ـك ـمــة الـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى ف ــي جـبــل
لبنان بعبدا الغرفة الناظرة بالقضايا
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام
املرتضى تقدم املستأنفون ليلى سليمان
فياض ولينا وربيع وديــع ناصر الدين
بــاالسـتـئـنــاف رق ــم  2018/100يطلبون
فـيــه االس ـت ـح ـصــال عـلــى س ـن ــدات تمليك
ب ــدل ع ــن ضــائــع لـكــل م ــن ال ـع ـقــاريــن رقــم
 744و 746من منطقة دير قوبل العقارية.
لكل ذي مصلحة ابداء موقفه منه ضمن
مهلة خمسة عشر يومًا تلي النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل ال ـت ـجــاري في
الـنـبـطـيــة ب ـمــوجــب ع ـقــد ال ـت ـف ــرغ تــاريــخ
 2017/7/4وب ـمــوجــب مـحـضــر جمعية
عمومية غير عادية تاريخ 2019/3/25
الـ ـع ــائ ــدي ــن لـ ـش ــرك ــة وك ـ ـ ـ ــاالت ل ـل ـت ـج ــارة
والتوزيع ش.م.م .واملسجلة لدى أمانتنا
بالرقم /6001749عام تاريخ 2011/10/5
م ـفــادهــا :ت ـفــرغ الـشــريــك ن ــادر نـحـلــة عن
 11حصة لصالح الشريك هاني محمد
نحلة وتفرغ الشريك محمد هاني نحلة
ع ــن  12ح ـصــة ل ـصــالــح ال ـش ــري ــك هــانــي
م ـح ـمــد ن ـح ـلــة واص ـ ـبـ ــح الـ ـش ــرك ــاء عـلــى
الشكل التالي:
 - 1هاني محمد نحلة يملك  83حصة.
 - 2نادر هاني نحلة يملك  9حصص.
 - 3محمد هاني نحلة يملك  8حصص.
وبتاريخ  2019/4/9تقرر النشر.
الرقم املالي2584372 :
مهلة االعتراض  10ايام تلي آخر نشر.
أمني السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص
وثيقة تبليغ اوارق مدنية
صادرة عن القاضي املنفرد التجاري في
بيروت

الرئيس رودني ضو
رقم الدعوى2017/98 :
طالبة التبليغ املدعية :الشركة العصرية
الـلـبـنــانـيــة ل ـل ـت ـجــارة امل ـســاه ـمــة ش.م.ل.
"ب ـب ـســي كـ ــوال" وكـيـلـهــا امل ـحــامــي جميل
الحسامي.
املـطـلــوب ابــاغـهــا املــدعــى عليها :شركة
 Ella SALاملجهولة املقام.
االوراق املـطـلــوب تبلغها :االستحضار
وم ــرف ـق ــات ــه ت ــاري ــخ  2017/8/21وقـ ــرار
تاريخ .2017/8/21
ب ــال ــدع ــوى املـ ـق ــام ــة ع ـل ـي ـكــم مـ ــن طــال ـبــة
ال ـت ـب ـل ـي ــغ وم ــوض ــوعـ ـه ــا الـ ــزام ـ ـكـ ــم ب ــأن
تــدف ـعــوا ل ـهــا مـبـلــغ  /5.000.000/ل.ل.
بــاالضــافــة ال ــى مبلغ /2.159.000/ل.ل.
يمثل قيمة التقديمات أي مــا مجموعه
/7.159.000/ل.ل .وذل ــك بمثابة العطل
والـ ـض ــرر وف ـق ــا ل ـنــص ال ـت ـع ـهــد وف ــوائ ــد
ه ــذا امل ـب ـلــغ م ـنــذ ت ــاري ــخ ارس ـ ــال االنـ ــذار
وحـتــى تــاريــخ الــدفــع الفعلي ،باالضافة
ال ــى /592.000/ل.ل .تـمـثــل امل ـصــاريــف
الـقــانــونـيــة الـتــي تكبدتها الـشــركــة وفقًا
لنص التعهد ايضًا على ان تكون مهلة
ال ـ ـجـ ــواب ع ـل ــى االسـ ـتـ ـحـ ـض ــار اس ـب ــوع ــا
واحدًا من تاريخ اتمام معامالت التبليغ
وف ـقــا ل ـل ـقــرار تــاريــخ  2017/8/21سندًا
لـ ـلـ ـم ــادة  /500/مـ ـك ــرر  /3/واملـ ــذكـ ــور
اع ــاه وتضمينك ال ــرس ــوم واملـصــاريــف
واالتعاب ،فيقتضي حضوركم بالذات أو
من يمثلكم قانونًا بموجب سند مصدق
الس ـتــام االوراق واال تـجــري املـعــامــات
بحقكم سندًا للمادة  /409/أ.م.م.
املساعد القضائي
مارون رستم
إعالن قضائي
ب ـت ــاري ــخ  2019/2/26اع ـل ـنــت املـحـكـمــة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة فـ ــي جـ ـب ــل ل ـب ـنــان
برئاسة القاضي هالة الحجار وعضوية
ال ـقــاض ـيــن سـتـيـفــانــي ال ــراس ــي ودي ــان ــا

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل دائــرة خدمات املكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور
الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ 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

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

مصطفى عبد الكريم الحجيري

192889

RR192508925LB

بالل عادل وهبة

2591337

RR192508939LB

علي حمد جعفر

2708339

RR192508908LB

حنني سليمان سمعان

3267883

RR192508871LB

حسن عطالله املولى

3495184

RR192508837LB

قاسم محمد الدرة

3495202

RR192508845LB

اعالن بيع باملعاملة 2012/1086
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع بــاملــزاد العلني نهار الخميس في
 2019/5/2ال ـس ــاع ــة  3:30ب ـعــد الـظـهــر
سـيــارة املنفذ عليه غ ــازي محمد جمال
م ـ ــارك ـ ــة كـ ـي ــا  PICANTO-LXم ــودي ــل
 2012رق ــم /499323/ج الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيله املحامي انطوان
عساكر البالغ  $/18360/عــدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/2197/واملـطــروحــة
بسعر  $/1700/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /3.049.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب شارل الحلو في بيروت
خـلــف نـقــابــة اط ـب ــاء االس ـن ــان ف ــي لبنان
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ 2019/03/20 2019/03/13 RR192508681LB 296254
مصطفى اليحفوفي
الخيرية

اعالن بيع باملعاملة 2018/759
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 617

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 617
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – مالية محافظة بعلبك الهرمل  -دائــرة
خدمات املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن
في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
اإلعالم ،واا 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

رقــــــم رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
الثانية
املكلف

ّ
شــريــم ،شهر افــاس شركة مهنا غــروب
ش.م.م .وحددت تاريخ توقفها عن الدفع
في  2017/8/26وعينت عضو املحكمة
القاضي ديانا شريم قاضيًا مشرفًا على
ً
التفليسة واملحامي لينا معلوف وكيال
لها.
فعلى الدائنني واصحاب الحقوق التقدم
من وكيل التفليسة الثبات ديونهم خالل
مهلة  15يومًا من تاريخ النشر في مكتب
املحامي لينا معلوف الكائن في منطقة
فرن الشباك  -تقاطع الشفروليه  -مقابل
سـيـنـمــا اب ـ ــراج  -خ ـلــف ال ــدف ــاع امل ــدن ــي -
بناية الحمصي  -الطابق الثاني هاتف
(.295592 )03( - 293969 )01
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
من أمانة العقاري في البقاع الغربي
طلب محمد قاسم احمد سند تمليك بدل
ضائع بحصة موكله "علي حسن احمد"
في العقار  4385مشغرة.
لالعتراض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
فرت العاملة اإلثيوبية:
MARTA ABAYENE ANBEKO
مـ ــن مـ ـك ــان ع ـم ـل ـه ــا فـ ــي كـ ـف ــرج ــوز-
النبطية من يجدها اإلتـصــال على
الرقم03/336990 :
غادر العمال البنغالدشيون
SHAPARAN UDDIN
MAHABUL
NAZMUL HASAN ALAMIN
MOKTER MIA
S M N A L AZAD
SHEIKH DIDAR
TOYUBUR RAHMAN
RANJIT DASH
MAHIN UDDIN
LINYAS CHOWDHURY
NUR ALAM
MOHAMMAD SARIFUL ISLAM JOY
)MEHDI HASAN DOB(1991
SOHEL
MD SHAKIL HOSSAIN
SHIKH RAZU
ADNAN
MD SAFO MIAH
FORHAD HOSSAIN
MD SAKHAWAT HOSSAIN
MOHAMMAD SANOUR HOWLADER
MOHAMMAD SHAHJAHAN
MOHAMMAD RENKO MIAH
MUHAMMAD RAHYAN BACHAR
MOHAMMADSOHEL RANA
MOHAMMAD MASUD RANA
MD JUWEL RANA
AMDADUL KABIR SOUROV
MD SAMIN SHEIKH
RUSTUM BEPARI
MONIR HOSSAIN
SOMAN
MD SARWAR HOSSAIN
SALAK BHUIYAN
MOHAMMAD NAEM MIAH
من مكان عملهم الرجاء ملن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا االت ـص ــال على
PALMERS GROUP
03/527447

