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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن وزارة املــال ـيــة ان ـهــا وض ـعــت قيد
التحصيل ج ــداول التكليف األساسية
لضريبة األم ــاك املبنية ،ال ـصــادرة في
م ـحــاف ـظــة ج ـبــل ل ـب ـنــان (ق ـض ــاء بـع ـبــدا)
ع ــن إي ـ ـ ــرادات ال ـع ــام  2016تـكـلـيــف عــام
 ،2019وتــدعــو جميع املكلفني لتسديد
ه ـ ــذه ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ،مـ ــع االش ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى أن
امل ـك ـل ـفــن ال ــذي ــن ال يـ ـس ــددون الـضــريـبــة
امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــم ي ـت ـعــرضــون ل ـغــرامــة
بنسبة م ـقــدارهــا  %1شـهــريــا (ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كــامــا) لغاية تاريخ
التسديد ،وتسري هذه الغرامة إعتبارًا
من:
ـ ـ انـقـضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا
االع ـ ـ ــان ف ــي ع ـ ــدد الـ ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة
الـ ــذي سـيـصــدر ب ـتــاريــخ 2019/04/25
ل ـل ـع ـقــارات ال ـتــي ال تــزيــد إي ــرادات ـه ــا عن
 20.000.000ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إعـ ـتـ ـب ــارًا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األس ــاس ـي ــة لـلـتـصــريــح ل ـل ـع ـقــارات الـتــي
تــزيــد إي ــرادات ـه ــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
ت ـب ــدأ مـهـلــة االعـ ـت ــراض ع ـلــى الـضــريـبــة
املــذكــورة املـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا من
الـيــوم التالي لتاريخ نشر هــذا االعــان
أي في  26نيسان  2019وتنتهي في 26
حزيران  2019ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 730
إعالن
تـعـلــن بـلــديــة ب ــرج ال ـبــراج ـنــة ع ــن وضــع
ج ـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـي ــف األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـك ــافــة
الــرســوم الـبـلــديــة عــن ع ــام  /2019/ومــا
ً
قبلها قيد التحصيل عمال بنص املادة
 /104/مــن قــانــون الــرســوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
أوال :عـ ـم ــا ب ـن ــص املـ ـ ـ ــادة  /106/مــن
ق ــان ــون ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقـ ــم ،88/60
على املكلفني املـبــادرة فــورًا إلــى تسديد
الــرســوم البلدية املتوجبة عليهم خالل
م ـه ـلــة ش ـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ اإلعـ ـ ــان في
الجريدة الرسمية.
ً
ث ــان ـي ــا :ع ـم ــا ب ـنــص املـ ـ ــادة  /109/من
ق ــان ــون ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقـ ــم ،88/60
تفرض غرامة تأخير وقدرها ( %2إثنان
باملائة) عن كل شهر تأخير عن املبالغ
الـتــي ال ت ـسـ ّـدد خ ــال املـهـلــة املـبـ ّـيـنــة في
البند األول اعــاه ويعتبر كسر الشهر
ً
شهرًا كامال.
برج البراجنة في2019/4/11 :
رئيس بلدية برج البراجنة
املحامي عاطف حسن منصور
التكليف 699
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
سينتيا قصرجي
امل ـن ـف ــذ :ك ــون ـت ــوار ال ـت ـس ـل ـيــف ال ـت ـجــاري
«الفا»
املنفذ عليهم :ورثة املرحوم محمود علي
حسن وهم :خالد ومحمد وعلي ومنوى
وفدوى وتركية وخلدية وعايدة وتمام
محمود علي حسن.
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2010/350
يـنـفــذ طــالــب الـتـنـفـيــذ سـنــد دي ــن بقيمة
 /35000/دوالر ام ـيــركــي ،ع ــدا الـفــوائــد
والرسوم.
املطروح للبيع :كامل العقار رقم /1422/
كفرزبد.
مـســاحـتــه /3936/ :م 2يـقــع هــذا العقار
فــي مـحـلــة املـشـنـقــة ويـبـعــد عــن الـطــريــق
ال ـ ـعـ ــام حـ ــوالـ ــى م ـئ ــة م ـت ــر وتـ ـص ــل ال ـيــه
بطريق ترابية هو كناية عن ارض بور
ضمنها ثالثة ابنية من االسمنت ،البناء
«أ» مؤلف من طابقني :الطابق االرضي
مؤلف من شقتني:
الـشـقــة االولـ ــى :مــؤلـفــة مــن بــوابــة حديد
ب ــدرفـ ـت ــن ومـ ــدخـ ــل ع ــري ــض وص ــال ــون
وغ ــرف ــة ن ـ ــوم وغ ــرف ــة شـ ـت ــاء وح ـمــامــن
ومطبخ وغرفة.
الشقة الثانية :مؤلفة من صالون وغرفة
نـ ــوم وم ــدخ ــل وحـ ـم ــام ،ال ـط ــاب ــق االول:
م ــؤل ــف م ــن ش ـقــة واح ـ ــدة ت ـح ـتــوي على
صــالــون كبير ومــدخــل وغــرفــة استقبال
وغـ ــرفـ ــة شـ ـت ــاء وغ ــرفـ ـت ــي ن ـ ــوم وح ـم ــام
ومطبخ كبير وغرفة مونة وشرفة دائرة
لجهة الشمال والشرق ويصعد الى هذا

الطابق بدرج.
البناء «ب» :كناية عن هنغار للماشية
مسقوف وجدرانه من اللنب الباطون.
البناء «ج» :كناية عن بناء من الباطون
طـ ــابـ ــق ارضـ ـ ـ ــي مـ ــؤلـ ــف مـ ــن عـ ـ ــدة غ ــرف
وفـسـحــة دار امــامــه شقفة ال ــواح توتيا
وعوارض خشب.
ح ــدوده :يحده غربًا طريق عــام وشرقًا
ً
الـ ـعـ ـق ــار  /1425/وشـ ـ ـم ـ ــاال الـ ـعـ ـق ــارات
 /1415/و /1416/و /1417/و/1418/
و /1419/و /1421وجـ ـن ــوب ــا ال ـع ـقــار
./1423/
الـحـقــوق العينية :بـيــع حــق االستثمار
ال ـ ــى ش ـف ـيــق ي ــوس ــف كـ ـف ــوري بــال ـع ـقــد،
يوجد على هذا العقار مخالفة بناء من
قبل حمده ابنة علي كرمه بموجب احالة
محافظة البقاع رقم  ،96/2755مخالفة
بناء من قبل حمده علي كرمه بملف /
واحـ ــد /ح ــوش حـ ــاال ،عـلــى ه ــذا الـعـقــار
مـخــالـفــة ب ـنــاء م ــن قـبــل ام ــن الـعـيـتــانــي
بإحالة محافظة البقاع رقم 2001/596
بملف  /1010/معلقة اراض ــي ،مخالفة
بـنــاء عـلــى ه ــذا ال ـع ـقــار ،قـيــد احـتـيــاطــي:
ورد عقد تأمني من الدرجة االولــى على
هذا العقار ملصلحة كونتوار التسليف
التجاري الفا اعيد ملعاون زحلة لوجود
مخالفات بناء ،حجز تنفيذي ملصلحة
كونتوار التسليف التجاري الفا ،حجز
تنفيذي ملصلحة شركة جــوزف غطاس
وشركاه ،محضر وصف العقار ملصلحة
كونتوار التسليف التجاري الفا.
قـيـمــة الـتـخـمــن /463198/ :اربـعـمــايــة
وث ــاث ــة وس ـت ــون ال ــف وم ــاي ــة وثـمــانـيــة
وتسعون دوالر أميركي.
ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح بـ ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض :%15
 /63704.81/ث ـ ــاث ـ ــة وس ـ ـ ـتـ ـ ــون الـ ــف
وسـبـعـمــايــة واربـ ـع ــة دوالرات امـيــركــي
وواحد وثمانون سنتًا.
موعد املــزايــدة ومكانها :يــوم الخميس
الواقع فيه  2019/05/16الساعة الثانية
عشرة وخمسة عشرة دقيقة ظهرًا امام
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زحـ ـل ــة ف ــي قــاعــة
املحكمة.
شروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئيس دائ ــرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول
او تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وعـلـيــه اتـخــاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق دائـ ــرة تنفيذ
زح ـلــة اذا ل ــم يـكــن ل ــه م ـقــام ف ـيــه ،وعليه
خالل ثالثة ايام من صدور قرار االحالة
ً
ايداع الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال،
واع ـ ــادة امل ــزاي ــدة عـلــى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
ف ــي خ ــال ث ــاث ــة ايـ ــام م ــن صـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد ابو حمدان
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 532/2015
طالب التنفيذ :جمعية التنشئة والعمل
/وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي :ن ــور ال ــدي ــن حـيــدر
حسن
املنفذ عليهما :نمر ونزيه حسن الحسن:
الشياح  -شارع مارون مسك
قرب مدرسة الكرامة الوطنية  -بملكهما
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــاب ـتــان
صــادرتــان عـ ــن دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ امل ـ ــنت
ً
ت ـح ـصــيال لــديــن املنفذ البالغ مايتان
وخـ ـمـ ـس ــون الـ ـ ــف دوالر أم ــريـ ـك ــي ع ــدا
الرسوم واللواحق.
 تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــز 17/2 :و12/12/2014
 تاريخ تسجيله 20/2 :و 18/12/2014 تاريخ محضر الوصف21/3/2015 : تاريخ تسجيله2/7/2015 : تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ وض ـ ـ ـ ـ ــع دفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط:31/7/2015
 امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار رق ــم 3215/الشياح
 أرض غ ـيــر م ـب ـن ـيــة  -مـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرزة ع ــنال ـع ـقــار / 557ول ــدى ال ـك ـشــف تــبيــن ان
ه ــذا العقار قسم منه :عبارة عن ملعب
مــؤجــر مل ــدرس ــة الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــة الــوط ـن ـيــة
م ـســاح ـتــه ن ـحــو /172مـ ـ ـتـ ـ ــر م ــرب ــع
بـ ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ــه ك ـ ـ ـ ـ ــوخ لـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ــع الـ ـ ـسـ ـ ـكـ ـ ــاكـ ـ ــر
وحـ ـم ــام ــات وم ـ ـشـ ــارب ل ـط ـل ـبــة امل ــدرس ــة
وقـســم آخ ــر ع ـل ـيــه ب ـنــاء مــؤلــف م ــن
طـ ـ ــابـ ـ ــق سـفـلــي اول وطـ ـ ــابـ ـ ــق س ـف ـلــي

ثــانــي وطــابــق ارضــي وثمانية طوابق
علوية سكنية فيه مصعد ك ـهــربــائــي
ولـ ــه ن ــاط ــور  -واج ـه ـتــه مطلية بالورقة
السوداء ودرجه من الغرانيت.
 حالة البناء وسط مــرت ـفــق ب ــامل ــرور ب ـطــريــق خــاصــةلـلـعـقــار  - 1189مـنـتـفــع بـ ـ ـحـ ـ ــق املـ ـ ـ ـ ــرور
ع ـلــى الطريق الخاص رقم 3221
 مرتفق باملرور بطريق خاصة للعقار4262 – 4261 – 4260 – 4258 - 4257
 ارتـ ـف ــاق تـخـطـيــط ع ـلــى ق ـســم م ــن هــذاالعقار باملرسوم 6040/961
 مـخــالـفــات ب ـنــاء صـ ــادرة عــن التنظيماملدني في بعبدا
 ق ـيــد انـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاءات جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة  -رسـ ــومشرفية تحسني
 مل ــن ي ـه ـمــه األم ـ ــر م ــراج ـع ــة الـصـحـيـفــةالعينية للعقار
 أو اإلطـ ـ ــاع ع ـلــى ت ـقــريــر ال ـخ ـب ـيــرودف ـتــر الشروط
ً
 حدوده :يحده شماال2826 - 2844 :وش ــرق ــا 4259 :وج ـنــوبــا 4259 :وغــربــا:
3221
مساحته / 494 :متر مربع
تخمينه 2106200 :دوالر أمريكي
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح امل ـ ـقـ ــرر بـ ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض
القانوني 812952 :دوالر أمريكي فقط
(ثمانماية واثـنــا عشر الـفــا وتسعماية
واثنان وخمسون دوالرًا أميركيًا).
تــاريــخ وم ـكــان املــزايــدة :وقــد ت ـحــدد
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ن ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء تــاريــخ
 15/5/2019ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
صباحًا امام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا  -املبنى الجديد.
ش ـ ـ ـ ـ ــروط امل ـ ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ـ ــدة :ف ـع ـل ــى الـ ـ ـ ــراغـ ـ ـ ــب
فـ ـ ــي الـ ـش ــراء وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة بــاملــزايــدة
ايــداع مبلغ مــواز ل ـث ـمــن ال ـ ـطـ ــرح فـ ــي
ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـخ ــزيـ ـن ــة أو مصرف مقبول
ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ــدا
او ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة تضمن
امل ـب ـلــغ واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن
ن ـطــاق الـ ــدائـ ــرة واالطـالع ع ـلــى ق ـيــود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار مــوضــوع
امل ــزاي ــدة ،كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة ايـ ـ ــام
مـ ـ ــن تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ص ـ ـ ــدور ق ـ ـ ــرار بــاالحــالــة
اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـثـ ـم ــن تـ ـح ــت ط ــائـ ـل ــة اع ـ ـ ـ ـ ــادة
امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه كما
عـلـيــه وب ـخ ــال عـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــن يـ ـ ــومـ ـ ــا ت ـلــي
االح ــال ــة دفــع الثمن ورســم الــداللــة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن بيع للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي غريس ناضر)
ينفذ االع ـت ـمــاد املالي ش.م.ل .باملعاملة
رق ـ ــم  582/2016ب ــوج ــه غ ــال ــب سـمـيــر
بجالي وايـفــات جــوزف بــابــاس سندات
ً
دين موثقة بعقد تأمني تحصيال ملبلغ
/61.400/د.أ .عــدا ال ـفــوائــد وال ـلــواحــق
وي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى ال ـع ـق ــار 387
 /زي ـت ــون مـســاحـتــه /1515/م.م .وهــو
بـمــوجــب االفـ ـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ارض بعل
سـلـيــخ تـ ــزرع ح ـب ــوب م ـف ــرز ع ــن الـعـقــار
 /194/وبــالـكـشــف تـبــن ان الـعـقــار يقع
ف ــي اول الـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــة عـ ـ ـبـ ـ ــر مـ ـ ـفـ ـ ــرق ج ـهــة
ال ـي ـمــني من االوتـ ــوس ـ ـتـ ــراد وض ـم ـنــه
ب ــناء م ــؤلف مــن أرب ـعــة طــوابــق سفلي
أول وسفلي وأرضي وطابق أول.
 كل ط ــاب ــق م ــؤل ــف م ــن ش ـق ـتــني غ ـيــرأن الطابـقـني األرض ــي واألول كــل ش ـقــة
مقسومة إلى ثالثة أقسام.
 الـ ـط ــاب ــق األول م ـب ـل ــط أمـ ـ ــا األرضـ ـ ــيوالسفلي والسفلي اول قيد اإلنجاز.
 أمـ ـ ـ ــا تـ ـ ـحـ ـ ــت الـس ـفـلــي لـجـهــة الـ ـ ـغـ ـ ــربيوجد مسبح.
والعقار يقع في حي كعب الطروح.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـجـ ـ ــز1/4/2016 :
وتــاريــخ تسجيله16/4/2016 :
بـ ــدل تـ ـ ـ ـخـمــن ال ـع ـق ــار  /387/زي ـت ــون:
 /573.500/د.أ .وبـ ـ ـ ــدل طـ ــرحـ ــه بـعــد
الـتـخـفـيــض  /251545.702/د.أ .أو ما
يعادله بالعملة الوطنية.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ب ـيــوم الثالثاء ال ــواق ــع
فيه  11/6/2019ال ـســاعــة  11قبل الظهر
ف ــي قــاعــة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم المــر ح ـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم

ك ـفــالــة واف ـ ـيـ ــة مـ ــن اح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف
املـ ـقـ ـب ــول ــة مــن الــدولــة ويتحمل رسوم
التسجيل والــداللــة وعليه اتـخــاذ محل
اقــامــة لــه ضمن نطاق الــدائــرة واال عــد
قـلـمـهــا م ـقــامــا مـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ــارًا ل ــه ك ـمــا عليه
االط ــالع على ق ـيــود الصحيفة العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
اعالن بيع باملعاملة 2017/775
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع باملزاد العلني نهار الخميس في
ً
ابتداء من الساعة  2:30بعد
2019/5/9
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا اسـمـهــان
صبحي خـضــره مــاركــة مــرسـيــدس ML
 320م ــودي ــل  2000رقـ ــم /212884/ب
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
الـتـنـفـيــذ بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل .وكيله
املـحــامــي عــامــر عـبـيــد الـبــالــغ $/5198/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/4550/
وامل ـ ـط ـ ــروح ـ ــة لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ـس ـعــر
 $/2000/او مـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
العام ./2017/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب ش ـ ـ ــارل ال ـح ـل ــو فــي
بـ ـي ــروت ك ــورن ـي ــش ال ـن ـهــر خ ـلــف نـقــابــة
اطباء االسنان مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم
اعالن بيع باملعاملة 2017/587
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع باملزاد العلني نهار الخميس في
ً
ابتداء من الساعة  3:30بعد
2019/5/9
الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليهما عبدالله
زهـ ـ ــوي وآيـ ـ ــه ع ـب ــد الـ ـل ــه زهـ ـ ــوي م ــارك ــة
بيجو  207 ACTIVEموديل  2011رقم
ً
/489515/ج ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل بطرس
البالغ  $/5253/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/2100/واملـ ـط ــروح ــة بـسـعــر
 $/1400/أو مـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية وان رسوم امليكانيك قد بلغت
/3.301.000/ل.ل .فعلى الراغب بالشراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد الـ ــى م ــرآب
شارل الحلو في بيروت كورنيش النهر
خـلــف نـقــابــة اط ـبــاء االس ـنــان مصحوبًا
بالثمن نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم
اعالن بيع باملعاملة 2010/1269
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع باملزاد العلني نهار الخميس في
ً
ابتداء من الساعة  2:30بعد
2019/5/9
الظهر سـيــارة املنفذ عليه عبد الحسن
عـبــد الـ ــرؤوف مشيمش مــاركــة تويوتا
 RAV4مــوديــل  2005رق ــم /122653/ن
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
الـتـنـفـيــذ بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل .وكيله
املحامي عامر عبيد البالغ $/14235/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/5300/
وامل ـ ـط ـ ــروح ـ ــة لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ـس ـعــر
 $/2300/او مـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
العام ./2011/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب ش ـ ـ ــارل ال ـح ـل ــو فــي
بـ ـي ــروت ك ــورن ـي ــش ال ـن ـهــر خ ـلــف نـقــابــة
اطباء االسنان مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم
اعالن بيع باملعاملة 2016/698
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع باملزاد العلني نهار الخميس في

ً
ابتداء من الساعة  2:30بعد
2019/5/9
الظهر سيارة املنفذ عليه مجتابه الشيخ
عـلــي الـفـقـيــه مــاركــة بـيـجــو  301مــوديــل
 2014رقــم /197421/ص الخصوصية
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيله املحامي عامر
عـبـيــد الـبــالــغ  $/13932/ع ــدا الـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/6850/واملطروحة
بسعر  $/1600/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
العام ./2014/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب ش ـ ـ ــارل ال ـح ـل ــو فــي
بـ ـي ــروت ك ــورن ـي ــش ال ـن ـهــر خ ـلــف نـقــابــة
اطباء االسنان مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم
مناقصة عامة
رقم /1197م ع إ /م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2019/5/14ت ـجــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة العتاد فــي قــاعــة املناقصاتالكائنة فــي مبنى عفيف معيقل  -اول
طــريــق ال ـحــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
اجهزة لكشف املتفجرات عبر البخار.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /9
م ع إ /م ع 1/تاريخ .2019/4/9
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطالع على دفتر الشروط
ال ـخــاص فــي املــديــريــة الـعــامــة لـ ــادارة -
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني  -املديرية العامة
ل ــادارة  -مصلحة املــالـيــة  -مكتب عقد
النفقات  -اليرزة.
يجب ان تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/4/17
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 703
مناقصة عامة
رقم /1199م ع إ /م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار الثالثاء
ال ــواق ــع ف ــي  2019/5/14ت ـجــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الهندسة في قاعة املناقصاتالكائنة فــي مبنى عفيف معيقل  -اول
طــريــق ال ـحــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
تحقيق منشآت مسبقة الصنع لصالح
الجيش لعام .2019
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
 /771م ع إ /م ه ــ/د ع تاريخ .2019/4/9
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطالع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــادارة
 مـصـلـحــة الـهـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني  -املديرية العامة
ل ــادارة  -مصلحة املــالـيــة  -مكتب عقد
النفقات  -اليرزة.
يجب ان تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/4/17
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 704
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـهــا
وضـ ـ ـع ـ ــت قـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
ال ــى دائـ ــرة جــونـيــة وذل ــك لـغــايــة اص ــدار
شهر  2018/11توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ــى
ت ـس ــدي ــده ــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خ ــال
مهلة اسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل

الى الغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2019/4/17
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 709
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـهــا
وضـ ـ ـع ـ ــت قـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
الى دائــرة الزهراني وذلك لغاية اصدار
شهر  2018/2توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ــى
ت ـس ــدي ــده ــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خ ــال
مهلة اسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
الى الغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2019/4/17
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 708
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـهــا
وضـ ـ ـع ـ ــت قـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
الى قسم جبيل ،اصــدار شهر 2018/12
توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ــى
ت ـس ــدي ــده ــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خ ــال
مهلة اسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
الى الغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2019/4/17
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 707
إعالن
تعلن مؤسسة املحفوظات الوطنية عن
حاجتها لتأمني أعمال الــرش والتعقيم
للموجودات الحفظية لديها للعام 2019
بواسطة مناقصة عمومية للمرة الثالثة.
لذلك يطلب من الشركات أو املؤسسات
امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــة ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال االت ـ ـ ـصـ ـ ــال
باملؤسسة خالل أوقــات الــدوام الرسمي
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى امل ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات ال ـف ـن ـيــة
وال ـشــروط املتعلقة بــاملــوضــوع املــذكــور
اعاله.
تسلم الـعــروض فــي مكتب املــديــر العام
الـ ـك ــائ ــن فـ ــي ش ـ ـ ــارع الـ ـحـ ـم ــراء  -ب ـنــايــة
الـبـيـكــادلـلــي  -الـطــابــق الـســابــع اعـتـبــارًا
مــن الساعة التاسعة مــن يــوم الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2019/4/25ت ــاري ــخ نشر
االعالن في الجريدة الرسمية والصحف
املحلية ولـغــايــة الـســاعــة الثانية عشرة
الواقع فيه .2019/5/7
من يوم الثالثاء ّ
ت ـ ـحـ ــدد جـ ـلـ ـس ــة ف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ع ـنــد
ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة م ــن ق ـب ــل ظ ـه ــر ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2019/5/8في مركز
املؤسسة وفي العنوان املحدد اعاله.
ت 01/345854 :ـ ـ ـ ـ ـ ـ  01/344941ـ ـ ـ ـ
01/739702
املكلفة بتسيير أعمال
مؤسسة املحفوظات الوطنية
ليلى الحسن
التكليف 700
إعالن عن وضع جداول التكليف االساسية
قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية الجديدة البوشرية

الـ ـ ـس ـ ــد عـ ـ ــن وضـ ـ ـ ــع ج ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـي ــف
االســاس ـيــة لـكــافــة ال ــرس ــوم الـبـلــديــة عن
الـعــام  2019ومــا قبلها قيد التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية رقم  88/60ونلفت النظر الى ما
يلي:
ً
ً
اوال :عـمــا بنص امل ــادة  106مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املــادة  109من قانون
الـ ــرسـ ــوم ال ـب ـل ــدي ــة رقـ ــم  88/60ت ـفــرض
غرامة تأخير قدرها ( %2اثنان باملئة)
عن كل شهر تأخير عن املبالغ التي لم
تسدد خالل املهلة املبينة في البند االول
ً
اعاله ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
2019/4/15
رئيس البلدية انطوان جبارة
مالحظة:
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
2019/5/2
التكليف 689
إعالن تلزيم
شـ ـ ــراء م ـح ــاب ــر لـ ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للجمارك
بطريقة استدراج عروض
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه الحادي والعشرين
مــن شـهــر اي ــار مــن ال ـعــام ال ـفــن وتسعة
ُ
عشر ،تجري املديرية العامة للجمارك
فــي مــركــزهــا ال ـكــائــن فــي ســاحــة ريــاض
الصلح -بناية البنك العربي  -الطابق
ال ـس ــاب ــع  -م ـك ـتــب املـ ــراقـ ــب اول ل ــدائ ــرة
الـ ـ ـش ـ ــؤون املـ ــال ـ ـيـ ــة ،اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج عـ ــروض
ل ـت ـل ــزي ــم شـ ـ ــراء م ـح ــاب ــر لـ ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة
العامة للجمارك.
ق ـي ـمــة ال ـت ــأم ــن امل ــؤق ــت/1.500.000/ :
ل.ل( .فقط مليون وخمسماية الف ليرة
لبنانية)
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للجمارك  -دائرة الشؤون املالية.
ي ـجــب أن ت ـصــل الـ ـع ــروض ال ــى ال ــدائ ــرة
املذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من
ي ــوم االث ـن ــن ال ــواق ــع فـيــه الـعـشــريــن من
شهر ايار من العام الفني وتسعة عشر.
بيروت في  23نيسان 2019
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 739
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2018/966
ان دائرة تنفيذ املنت تطرح للمرة االولى
ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة
السادسة عشرة من يوم الثالثاء الواقع
فيه  2019/5/7موجودات املنفذ عليها
امل ـح ـج ــوزة ش ــرك ــة ل ــو بـ ــان كــايـتــريـنــغ
ش.م.ل .ال ـك ــائ ـن ــة ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ــزل ـق ــا -
ش ـ ـ ــارع جـ ــوهـ ــري  -بـ ـن ــاي ــة تــوف ـن ـك ـجــي
 ال ـطــابــق االول ،وه ــي ال ـتــال ـيــة :خــزانــةعـ ــدد  3م ـق ــاس ــات واش ـ ـكـ ــال مـخـتـلـفــة و
 photocopieuseمــاركــة  konicaورادي ــو
وط ـ ــاول ـ ــة مـ ـكـ ـت ــب م ـ ـقـ ــاسـ ــات واش ـ ـكـ ــال
مختلفة عدد  /7/وكرسي مختلف عدد
 /22/وك ــرس ــي ّ
دوار ج ـلــد وبــاسـتـيــك
ع ــدد  /4/وثــريــا ث ــاث ملـبــات ع ــدد /3/
وكومبيوتر عدد  /3/قياسات وماركات
مـخـتـلـفــة وت ـل ـفــون  panasonicومـكـيــف
هــواء ماركة  Hisenceواخــر ماركة Rols
واثـ ـن ــن بـ ـ ــدون م ــارك ــة وطـ ــاولـ ــة خـشــب
ع ــدد  /2/وف ــوت ــوي مـخـتـلــف ع ــدد /7/
وطـ ــاولـ ــة س ـج ــائ ــر ع ـ ــدد  /4/ق ـيــاســات
مختلفة و Laptopماركة  Lenovoواخر
مــاركــة  Hpوتـلـفــزيــون  toshibaوطــاولــة
صـغـيــرة بـقـيــاســات مـخـتـلـفــة ع ــدد /3/
وم ـق ـعــد خ ـشــب لـشـخـصــن ع ــدد  /2/و
 SEBوثـ ــاجـ ــة وف ـ ـ ــرن م ـن ــاق ـي ــش كـبـيــر
ّ
منجد بقماش وطــاوالت
ومقعد خشب
سـتــالـنــس بــاشـكــال وق ـيــاســات مختلفة
عـ ـ ــدد  /15/وم ــاكـ ـيـ ـن ــة ثـ ـل ــج وس ـت ــان ــد
سـتــانـلــس بــأشـكــال وق ـيــاســات مختلفة
عـ ـ ــدد  /5/وفـ ـ ـ ــرن س ـت ــان ـل ــس مـ ــاركـ ــات
مختلفة عــدد  /3/وبــراد مــاء Blumatic
وط ــاول ــة سـتــانـلــس ضـمـنـهــا ج ــرن عــدد
 /5/قـيــاســات مختلفة ومــاكـيـنــة لقص

الجمبون ماركة  Vemiوماكينة حمص
مـ ــاركـ ــة  Universalوط ـ ـبـ ــاخ غ ـ ــاز ع ــدد
 /5/أش ـك ــال وم ــارك ــات مـخـتـلـفــة هــوت
س ـتــان ـلــس ع ــدد  /2/و Grillع ــدد /3/
ماركات مختلفة وطاولة مربعة ماركة
 Solarcoومـقــاة مــاركــة  Deanوستاند
حــديــد وب ـ ــراد كـبـيــر ثــابــت ف ــي الـحــائــط
عدد  /3/وثالجة ثابتة في الحائط عدد
 /2/وخ ــزان ــة سـتــانـلــس وMicrowave
مــاركــة  Concordورق ــاق ــة عـجــن مــاركــة
 Solarcoواخ ــرى دون مــاركــة .واملخمنة
ً
جميعها بمبلغ /48.480/د.أ .تحصيال
لقيمة ديــن املنفذة شركة ديليفريشور
ش.م.م .والبالغ /8149.10/د.أ .والفوائد
واللواحق .على راغــب الشراء الحضور
ف ــي الـ ــزمـ ــان وامل ـ ـكـ ــان املـ ـح ــددي ــن اع ــاه
مصحوبًا بالثمن نـقـدًا وبــرســم الــداللــة
.%5
مأمور التنفيذ
ميرنا الحلو
إعالن تبليغ اوراق مدنية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
في البقاع برئاسة القاضية نوال صليبا
املستدعى ضدهم :جوليا موسى فتوش
ونقوال سليمان الحداد
وورثة دعيبس فتوش
املجهولي محل االقامة حاليًا للحضور
شخصيًا او بــواسـطــة مــن يـنــوب عنهم
ق ــان ــون ــا الـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة فـ ــي زح ـل ــه
ل ـت ـب ـلــغ اوراق االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء امل ـ ـقـ ــدم مــن
املستدعي طوني توفيق روفايل بوكالة
املحامي جــوزف معلوف املسجل لدينا
ب ــرق ــم اس ـ ــاس  2019/6ت ــاري ــخ ال ـ ــورود
 2019/1/22والذي يطلب بموجبه:
 اب ــاغ نسخة عــن هــذا االسـتــدعــاء الىامانة السجل العقاري في البقاع لوضع
اشارته على الصحيفة العينية للعقار
رقم  640اراضي زحله.
 ت ـع ـيــن خ ـب ـيــر ل ـل ـك ـشــف ع ـل ــى ال ـع ـقــاراملذكور اعاله لوضع مشروع قسمة على
أن تؤخذ بعني االعتبار احكام املادة 942
م و ع لـنــاحـيــة جـمــع بـعــض الحصص
على ان يقترن مشروع القسمة بموافقة
الـتـنـظـيــم امل ــدن ــي وت ـض ـمــن املـسـتــدعــى
ض ــده ــم ال ـ ــرس ـ ــوم وامل ـ ـصـ ــاريـ ــف وبـ ــدل
العطل والضرر وبدل االتعاب.
م ــع االشـ ـ ـ ــارة ان هـ ــذا ال ـن ـش ــر ه ــو تـبـعــا
للمادة  15من قانون اصــول املحاكمات
املدنية سندًا لـقــرار الـصــادر عــن رئاسة
املحكمة املـحـتــرمــة تــاريــخ 2019/3/21
فيما خص ورثة دعيبس فتوش.
ويتم التبليغ بانقضاء املهلة القانونية
مــن تــاريــخ الـنـشــر والـتـعـلـيــق ويتوجب
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم امل ــذك ــوري ــن
اعـ ـ ـ ــاه ات ـ ـخـ ــاذهـ ــم مـ ـح ــل اق ـ ــام ـ ــة ض ـمــن
نـ ـط ــاق امل ـح ـك ـم ــة واب ـ ـ ـ ــداء مــاح ـظــات ـهــم
على االستدعاء ضمن املهلة القانونية
واال يصار الــى ابالغهم جميع االوراق
والقرارات لصقًا على باب ردهة املحكمة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
تبليغ قضائي
مــن رئ ـيــس محكمة ال ــدرج ــة االولـ ــى في
جبل لبنان بعبدا القاضي محمد وسام
امل ــرت ـض ــى ال ـغ ــرف ــة ال ـن ــاظ ــرة بــالـقـضــايــا
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ت ـ ـقـ ــدم املـ ـسـ ـت ــدعـ ـي ــان غـ ــازي
ونـعـمــي سليم ن ــور الــديــن بــاالسـتــدعــاء
 2019/8849يـطـلــب فـيــه شـطــب اش ــارة
ي ـ ــوم ـ ــي  1628تـ ـ ــاريـ ـ ــخ 1980/7/19
استحضار دعــوى مقدمة لــدى محكمة
الـبــدايــة بعبدا عــدد  980/2140املدعية
رفـ ـي ــق وت ــوفـ ـي ــق ويـ ــوسـ ــف ن ـ ــور ال ــدي ــن
املــدعــى عليهم ورث ــة سعيد ن ــور الــديــن
وس ـل ـيــم وانـ ـي ــس ف ـهــد نـ ــور ال ــدي ــن نــوع
الدعوى ملكية عن العقار /842بشامون.
ك ــل م ــن ل ــه اعـ ـت ــراض يـسـتـطـيــع ال ـت ـقــدم
ب ــه ام ــام قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة خ ــال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
تـعـلــن بـلــديــة امل ــرج عــن وض ــع ال ـجــداول
القيمة التأجيرية لبيوت السكن وغير
السكن عن العام  2019والسنني السابقة
قـيــد الـتـحـصـيــل ،تــدعــو جـمـيــع املكلفني
املـبــادرة الــى تسديد مــا يتوجب عليهم

ً
م ــن رسـ ــوم وع ـم ــا بــاح ـكــام امل ـ ــواد 106
و 109م ــن ق ــان ــون ال ــرس ــوم والـ ـع ــاوات
البلدية  88/60وتعديالته يطبق بحق
املـتــأخــريــن عــن دف ــع املـسـتـحـقــات غــرامــة
وقــدرهــا  %2عــن كــل شهر تــأخـيــر ،على
ان ي ـكــون ه ــذا االعـ ــان بـمـثــابــة التبليغ
الشخصي لكل مكلف.
رئيس بلدية املرج
نور محي الدين جراح
املوضوع :تبليغ مجهول محل االقامة
امل ــرج ــع :مـحـكـمــة مــرج ـع ـيــون الـشــرعـيــة
الجعفرية
رقم الصادر 2019/40
ورق ـ ـ ـ ـ ــة دع ـ ـ ـ ـ ــوة ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن م ـح ـك ـم ــة
م ــرج ـع ـي ــون ال ـش ــرع ـي ــة ال ـج ـع ـف ــري ــة ال ــى
ابــراه ـيــم خـضــر ف ــرح ــات مـجـهــول محل
االق ــام ــة ف ــي ال ــدع ــوى امل ـقــامــة عـلـيــك من
املدعية مريم احمد عتريس بمادة نفقة
زوجية اساس  18وتعني موعد الجلسة
ي ــوم الـخـمـيــس  2019/6/27فيقتضي
حـضــورك او ارس ــال مــن ينوب عنك الى
قلم املحكمة قبل موعد الجلسة الستالم
ن ـس ـخــة ع ــن اس ـت ـح ـض ــار الـ ــدعـ ــوى واال
اعـتـبــرت مبلغًا حـســب االص ــول وجــرت
بحقك املعامالت القانونية وكــل تبليغ
ل ــك عـلــى لــوحــة االع ــان ــات ف ــي املحكمة
يكون صحيحًا.
تحريرًا في 2019/4/18
القاضي الشيخ حسني درويش
إعالن
شطب شركة مساهمة لبنانية
ص ــادرة عــن امــانــة السجل التجاري في
جبل لبنان
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2019/4/8وبـ ـ ـن ـ ــاء ل ـل ـط ـلــب
ت ـقــرر شـطــب قـيــد شــركــة دي ـنــم مــاسـتــرز
ش.م.ل .مــن السجل الـتـجــاري والكائنة
ف ــي ال ـحــازم ـيــة واملـسـجـلــة بــرقــم 59841
بعبدا الصحابها السادة هراك ابراهام
اوسـكـيــريـجـيــان وي ـســرى ادوار خــوري
وحبيب طانوس ابو زيد ودولي جوزف
معوض وانطوان حبيب ابو زيد.
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم اعتراضه
ومالحظاته خــال مهلة عشرة ايــام من
تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2012/1920
الرئيسة مريانا عناني
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـجــر
ش.م.ل .ال ــذي ح ــل مـحــل بـنــك ات ــش اس
بي سي الشرق االوسط املحدود وكيله
املحامي ايلي ملكان.
املنفذ عليه :خضر محمد حلبي
السند التنفيذي :اتفاقية قــرض وطلب
بـطــاقــة ائـتـمــان مــوثــوق بـكـشــف حساب
ً
تحصيال لدين املصرف طالب التنفيذ
ال ـبــالــغ /32.481.41/د.أ .ع ــدا الـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ2012/10/24 :
تاريخ تبليغ االنذارات2016/12/29 :
تاريخ قرار الحجز - 2017/3/22 :تاريخ
تسجيله2017/3/29 :
تــاريــخ محضر الــوصــف2017/10/27 :
تاريخ تسجيله2017/12/13 :
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح للبيع32.6923 :
سهم العقار رقم  - 1203املصيطبة.
وهو عبارة عن قطعة ارض تشتمل على
ثالثة ابنية من حجر:
 البناء االول الشرقي يتألف من ثالثةً
طــوابــق االرض ــي يـحـتــوي ش ـمــاال شرقًا
دكانان وفي الوسط شرقًا املدخل العام
ل ـل ـب ـنــاء وج ـن ــوب ــا ش ــرق ــا دكـ ـ ــان بـبــابــن
ً
يـعـلــوهــا مـتـخــت وشـ ـم ــاال غــربــا مسكن
ي ـت ــأل ــف مـ ــن م ــدخ ــل وغـ ــرفـ ــة وص ــال ــون
ومـطـبــخ وح ـمــام وجـنــوبــا غــربــا مسكن
ي ـت ــأل ــف مـ ــن م ــدخ ــل وغـ ــرفـ ــة وص ــال ــون
ومـطـبــخ وح ـمــام وم ـنــافــع .وف ــي كــل من
الطابقني االول والثاني يوجد مسكنان
يـتــألــف كــل منهما مــن مــدخــل وغرفتني
وصالون ومطبخ وحمام ومنافع وممر
وفــرنــدتــن ويــربــط بــن الـطــوابــق قفص
درج.
 وال ـب ـن ــاء ال ـث ــان ــي ال ـغ ــرب ــي ي ـتــألــف منً
ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي ي ـح ـت ــوي ش ـ ـمـ ــاال شــرقــا
م ـس ـك ــن ي ـت ــأل ــف مـ ــن غ ــرف ــة وب ـجــان ـب ـهــا

م ـط ـب ــخ ص ـغ ـي ــر ض ـم ــن م ـن ــاف ــع بـسـقــف
قرميد وجنوبًا مسكن يتألف من مدخل
وغرفتني ومطبخ وحمام ومنافع وغربًا
مسكن يتألف من غرفة ومطبخ ومنافع
ً
وش ـم ــاال غــربــا مـسـكــن يـتــألــف مــن غرفة
واحدة يتبعه مطبخ صغير ومنافع.
 والـ ـبـ ـن ــاء ال ـث ــال ــث ال ـج ـن ــوب ــي ال ـغــربــييتألف من طابق ارضي يحتوي مسكن
يتألف من غرفة ومطبخ ومنافع.
ب ـم ــوج ــب امل ـح ـض ــر ال ـف ـن ــي رقـ ــم 18975
تاريخ .1977/10/28
وبـ ـع ــد ال ـك ـش ــف ال ـح ـس ــي ع ـل ــى ال ـع ـق ــار
تبني انه غير مطابق ملندرجات االفــادة
العقارية.
مساحته/663/ :م2
ح ـ ـ ـ ــدود الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار :غ ـ ــرب ـ ــا ،أم ـ ـ ـ ــاك ع ــام ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــارات رقـ ـ ـ ـ ـ ــم  1026و1207
و1210ش ــرق ــا ،أم ــاك عــامــة والـعـقــار رقم
ً
 4352شماال :العقارات رقم  1206و1207
و 1210ج ـن ــوب ــا :ال ـع ـق ــاري ــن رقـ ــم 4352
و4353
قـيـمــة ال ـت ـخ ـمــن/50.376/ :د.أ .وقـيـمــة
الطرح للمرة الثانية/30.225/ :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
الثالثاء الواقع في  2019/5/14الساعة
الحادية عشر صباحًا في مكتب رئيس
دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ح ـص ــص امل ـن ـف ــذ عـلـيــه
خضر محمد حلبي والبالغة 32.6923
سهم من العقار رقــم  - 1203املصيطبة
واملوصوف اعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ـ ــواد  973و 978و 983م ــن االص ـ ــول
امل ــدن ـي ــة ،ان يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
ال ــدائ ــرة ان ل ــم ي ـكــن ل ــه م ـقــام ف ـيــه او لم
يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال
عد قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه
اي ـضــا ف ــي خ ــال ثــاثــة ايـ ــام م ــن تــاريــخ
صــدور قــرار االحــالــة اي ــداع كامل الثمن
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
دالل ـ ــة خ ـم ـســة ب ــامل ــاي ــة م ــن دون حــاجــة
النذار او طلب وذلك خالل عشرين يومًا
من تاريخ صدور قرار باالحالة ،للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا
من يوم االربعاء الواقع فيه 2019/5/15
ت ـج ــري م ــؤس ـس ــة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وج ـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
املـ ـخـ ـت ــوم عـ ــائـ ــدة لـ ــ»صـ ـي ــان ــة وت ــأه ـي ــل
اقنية غب الطلب ضمن نطاق مؤسسة
مياه بيروت وجبل لبنان» وفقًا لدفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
وذل ــك فــي املـكـتــب الــرئـيـســي الـكــائــن في
شارع سامي الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ
بيروت.
يـ ـمـ ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االتـ ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املؤسسة الكائن فــي وادي خـطــار ـ ـ
الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء
مبلغ /500.000/ل.ل .يــدفــع فــي صندوق
املؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع في مهلة اقصاها الساعة
الـثــانـيــة عـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 748

