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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/538
طالب التنفيذ :الدكتور حسني شعيب
املنفذ عليه :علي كاظم ياسني شعيب
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر بـتــاريــخ
 2015/12/17بالرقم  2015/353عن جانب
محكمة الـتـمـيـيــز الـجــزائـيــة الـغــرفــة الثالثة
واملـتـضـمــن الـ ــزام امل ـح ـكــوم عـلـيــه ب ــأن يــدفــع
للمدعي مبلغ خمسة ماليني ليرة لبنانية.
املعامالت :تاريخ التنفيذ 2016/11/30
تاريخ تبليغ االنذار2016/12/16 :
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز 2018/11/5 :تــاريــخ
تسجيله2019/1/3 :
تــاريــخ محضر وصــف الـعـقــار2019/2/15 :
تاريخ تسجيله2019/3/21 :
العقار املوصوف:
 2400سـهـمــا مــن الـعـقــار  1488مــن منطقة
الشرقية العقارية عبارة عن قطعة ارض غير
مــزروعــة تتخللها بعض الصخور القديمة
وتكسوها اعـشــاب بــريــة مــن بــان ودحـنــون
وبقايا شجرتي تني وهو على شكل مثلث.
مساحته 199 :م2
التخمني 7960 :د.أ.
الطرح 4776 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس
الواقع فيه  2019/6/27الساعة  11:00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
الـ ـعـ ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اعـ ـ ـ ــاه ،ف ـع ـل ــى ال ــراغ ــب
بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي قـلــم الــدائــرة
بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم الم ــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له

نتائج اللوتو اللبناني
27 42 34 30 23 19 12
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1714وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة42 - 34 - 30 - 23 - 19 - 12 :
الرقم اإلضافي27 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 243,902,201ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة121,951,101 :ل.ل.

ضمن نطاقها واال عد مقامًا مختارًا له ما لم
ً
يكن ممثال بمحام وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودفــع
الثمن والرسوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
دائرة تنفيذ جبيل
القاضي سامر متى
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2016/60تــاريــخ
2016/3/10
ينفذ بنك بيبلوس ش.م.ل .وقــد حــل محله
بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل .وكيلته
االسـتــاذة عايدة خلف بوجه املنفذ عليهما
روالن وج ـيــه حـنــن وج ــوزي ــف نـخـلــة يـ ّـمــن
استنابة دائرة تنفيذ جونية رقم 1999/398
ت ــاري ــخ  2016/3/7وم ــوض ــوع ـه ــا س ـن ــدات
ً
تحصيال لــديــن املنفذ الـبــالــغ /38.808/د.أ.
ولدين الحالل بالتنفيذ البالغ /1.200.000/
د.أ .اضــافــة الــى الـفــوائــد والــرســوم املتوجبة
قانونًا.
ويجري التنفيذ على  2400سهم في العقار
/2159بالط خاصة املنفذ عليهما.
ً
مساحته  652م.م .تقريبًا وح ــدوده شـمــاال
امـ ــاك عــامــة وج ـنــوبــا ال ـع ـقــاريــن رق ــم 2160
و 2161وشرقًا العقار رقم  2162وغربًا العقار
رقم .2158
وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـطــة ارض ب ـعــل حــرجـيــة
م ـفــرزة عــن الـعـقــار  827ونــوعـهــا ارض غير
مبنية وبالكشف تبني انــه مطابق لــافــادة
العقارية تقريبًا فهو كناية عــن ارض بعل
س ـل ـيــخ خــال ـيــة ت ـمــامــا م ــن اي ان ـ ـشـ ــاءات او

مـ ــوجـ ــوات وم ـل ـي ـئــة ب ــاالعـ ـش ــاب واالشـ ـج ــار
البرية والشربني ومنحدر بنسبة .%85
يوجد اشارة تأمني درجة اولى ملصلحة بنك
بيروت والبالد العربية ش.م.ل .بقيمة مليون
واربــع مئة الــف د.أ .ومبلغ  125مليون ل.ل.
تاريخ تسجيله .1998/7/8
 تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز  1999/5/31وتــاريــختسجيله في السجل العقاري 1999/6/18
 تـ ــاريـ ــخ م ـح ـض ــر الـ ــوصـ ــف 2016/4/19وتاريخ تسجيله .2016/4/26
 قيمة تخمني  2400سهم في العقار 2159بالط /122.250.000/ل.ل .وقيمة بدل الطرح
بعد التخفيض /69.726000/ل.ل.
يـ ـج ــري ال ـب ـي ــع ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2019/7/11ب ـت ـمــام ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا في
مكتب الــرئــاســة فــي محكمة جبيل للراغب
ب ــال ـش ــراء دفـ ــع بـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـمــوجــب شـيــك
مـصــرفــي مـنـظــم الم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ جبيل او تقديم كفالة وافية من احد
املـصــارف املقبولة مــن الــدولــة وعليه تحمل
رســم الــداللــة ورســم التسجيل وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة كما عليه
االطالع على قيود الصحيفة العينية للعقار
موضوع البيع.
رئيس قلم التنفيذ
ارنست بيار سالمة
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة ـ ـ
القاديشا عن استدراج للعروض لشراء 250
صندوق اوراق متتالية على نسختني NCR
ق ـيــاس  14.50 × 11ان ــش س ـعــة ال ـص ـنــدوق
 1000ورقة  250 -صندوق ايصاالت كهرباء
ملونة طباعة وجهني سعة الصندوق 1000

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 50,739,030ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 881 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 57,593 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 113,448,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,181 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 928,164,796 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 0 :ل.ل.

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1714
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح36753 :

¶ الجائزة األولى
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نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 822
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة530 :
• يومية أربعة6305 :
• يومية خمسة77110 :
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أفقيا
 -1رئيس جمهورية جزائري راحل –  -2دولة آسيوية – للتعريف –  -3عملة آسيوية
– صات الضفدع – صوت األجــراس –  -4عاصمة أوروبية – طائرة حربية أملانية
أخــذت شهرة واسـعــة خــال الـحــرب العاملية الثانية – ُ -5يظهر زينته ومحاسنه
ّ
متعمق باملعرفة –  -7من
أمام الحضور – نيشان يعلق على الصدر –  -6للتفسير –
الحيوانات اللبونة – املكان السهل –  -8أداة من التوتيا في شكل صندوق مستدير
أعاله أضيق من أسفله ُيستقطر بها العرق وماء الورد – حرف جر – سقي النباتات
–  -9سكان الصحراء – من األطباق اللبنانية املشهورة –  -10مدينة بريطانية أو
ماركة سجائر

عموديًا

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.

 -الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.53 :

إبالغ مجهول املقام
ان محكمة ايجارات بيروت برئاسة القاضي
سيسيل سرحال تدعو املدعى عليهم كارتا
غـ ــام ارم ـل ــة روب ـي ــر غـ ــام وم ــاج ــده وع ـمــاد
روب ـي ــر غ ــام لـحـضــور جـلـســة 2019/6/11
واستالم اوراق الدعوى  2019/25املقامة من
رجا امال ايوب والرامية السقاط حق الجهة
املدعى عليها من التمديد القانوني واخالء
املأجور الكائن في العقار  /110/األشرفيه.
رئيس القلم
سامر طه
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حلول الشبكة السابقة

 -الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.

إعالن قضائي
تـ ــدعـ ــو امل ـح ـك ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة امل ــدنـ ـي ــة فــي
صيدا برئاسة القاضي محمد الـحــاج علي
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن رودن ـ ـ ـ ــي داك ـس ـي ــان
وري ـ ـشـ ــار ال ـس ـم ــرا امل ـس ـت ــدع ــى ض ـ ــده نـعـيــم
ع ـســاف م ـطــان ـيــوس ح ــرب وامل ـج ـه ــول محل
االقــامــة الحضور الــى قلم املحكمة الستالم
نسخة عــن اوراق الــدعــوى رقــم 2019/1455
املقامة من انطونيو انطوان خليل بموضوع
ازال ـ ــة ش ـي ــوع ع ـلــى ال ـع ـق ــارات رق ــم /1205/
و /135/و /1153/بنواتي والـجــواب خالل
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر واال يتم
ابــاغــك بقية االوراق وال ـق ــرارات باستثناء
الحكم النهائي بواسطة التعليق على لوحة
اعالنات املحكمة.

كلمات متقاطعة 3 1 4 9

 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة75,000,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.753 :

إعالن قضائي
تـ ــدعـ ــو امل ـح ـك ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة امل ــدنـ ـي ــة فــي
صيدا برئاسة القاضي محمد الـحــاج علي
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن رودن ـ ـ ـ ــي داك ـس ـي ــان
وري ـش ــار ال ـس ـمــرا امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا عـبــدالـلــه
حسني فقيه وربيع عبدالله فقيه واملجهولي
م ـحــل االق ــام ــة ال ـح ـض ــور الـ ــى ق ـلــم املـحـكـمــة
السـ ـت ــام ن ـس ـخــة ع ــن اوراق الـ ــدعـ ــوى رق ــم
 2019/550امل ـقــامــة م ــن فـ ــادي ام ـي ــل خـيــرو
بموضوع الزام بالتسجيل على القسم /31/
ب ـلــوك  Aم ــن ال ـع ـقــار رق ــم  2817م ــن منطقة
العباسية العقارية والجواب خالل عشرين
يومًا من تاريخ النشر واال يتم ابالغكم بقية
االوراق والقرارات باستثناء الحكم النهائي
ب ــواسـ ـط ــة ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى ل ــوح ــة اع ــان ــات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

3149 sudoku

 -1فنان لبناني من أغانيه " إنتبه على بنتي " –  -2دكان – عمالت معدنية أو من
أنواع األسماك املفترسة –  -3ضجر – عائلة رئيس جمهورية عربي سابق –  -4فئة
من فئات ورق اللعب األربعة – يؤكد إنجاز األمر أو يصدر الحكم بدون تردد –  -5آلة
موسيقية تشبه العود – آللىء عظام –  -6لحم غير مطبوخ – من الخضر –  -7صانع
تمثال ّ
الحرية عند مدخل مرفأ نيويورك –  -8نضع على جبهته عالمة – تعب وأعيا
–  -9كلبة مشهورة خــرجــت الــى الفضاء بواسطة املركبة السوفياتية سبوتنيك
وفقدت حياتها ّ
جراء هذه التجربة – مدينة أردنية قرب الحدود السورية –  -10من
النسيج الرقيق ُيجعل على السرير وقاية من البعوض

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6753 :

ورق ـ ــة وكـ ــل ورق ـ ــة  6اي ـ ـصـ ــاالت ،وذل ـ ــك وفــق
املواصفات الفنية والشروط االداريــة املحدa
دة فــي دفتر الـشــروط الــذي يمكن الحصول
عـلــى نـسـخــة عـنــه ل ـقــاء مـبـلــغ مـئــة ال ــف ليرة
لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن دائ ــرة الـشــؤون
املشتركة في مركز الشركة في البحصاص
م ــا ب ــن ال ـس ــاع ــة  8ص ـبــاحــا و 12ظ ـه ـرًا من
كــل يــوم عمل باستثناء يــوم الجمعة لغاية
الساعة  11ظهرًا.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي م ــدة تـقــديــم ال ـعــروض ي ــوم االرب ـعــاء
الــواقــع فيه  22أي ــار  2019الـســاعــة  12ظهرًا
ضمنًا.
نائب مدير القاديشا
رئيس مصلحة االستثمار
املهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 762

استراحة

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 50,739,030ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 26 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,951,501 :ل.ل.

رئيس القلم
سالم الغوش

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

عموديًا
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مشاهير 3149
1

 -1الجوكوندا –  -2بــارود – دودج – ّ -3
نلم – مارينز –  -4خــوار – تور –  -5نيبيرو – -6
دراكوال – صل –  -7وا – يم – شروق –  -8ندم – أنا – رن –  -9يال – ّ
ينب –  -10فو – السامرة
 -1ابن خلدون –  -2اللو – راديو –  -3جرمانا – ما –  -4و و – ريكي – ال –  -5كدم – بوما
–  -6أخيل – نيس –  -7ندر – راشانا –  -8دويتو – بم –  -9أدنو – صور –  -10جزر القناة

حل الشبكة 3148

إعداد
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ريونيون في املحيط الهندي
شاعر فرنسي ( )1894-1818ولد في جزيرة
ُ
التابعة لفرنسا .أراد والده أن يجعل منه قاضيا لكنه آثر التفرغ للشعر
في أحضان الطبيعة
 = 5+4+1+2+3عمود باألجنبية ■  = 8+7+10+9جزيرة إيطالية ■ 11+6
= مرتفع من األرض

حل الشبكة الماضية :سحر الرمالوي

تبليغ قضائي
مــن محكمة الــدرجــة االول ــى فــي جبل لبنان
بعبدا الـغــرفــة الـنــاظــرة بالقضايا العقارية
بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وسـ ــام املــرتـضــى
تقدم املعترضون علي محمد جابر وورثــة
امل ــرح ــوم دي ــب مـحـمــد ش ـه ــاب وه ــم ارمـلـتــه
ف ــاط ـم ــة ع ـ ــارف ح ـم ـصــي وم ـص ـط ـفــى ون ــور
وانـ ـع ــام وع ـ ــارف وم ـح ـمــود وم ـح ـمــد ومـنــى
ولـ ـيـ ـل ــى شـ ـه ــاب بـ ــاالع ـ ـتـ ــراض 2019/194
يطلبون فيه االستحصال على سند تمليك
بدل عن ضائع للعقار /1555دير قوبل.
لكل ذي مصلحة ابــداء موقفه امــام قلم هذه
املحكمة ضمن مهلة  15يومًا تلي النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
بـ ـم ــوج ــب مـ ـحـ ـض ــر ج ـم ـع ـي ــة مـ ـنـ ـعـ ـق ــدة فــي
 2019/3/8تقرر بتاريخ  2019/4/17شطب
قيد شركة هيسك غلوبال اوف شور ش.م.ل.
املسجلة تحت الرقم  1807549رئيس مجلس
ادارت ـه ــا الـسـيــد كــريـسـتــوس غــريـكــوراكـيــس،
ن ـه ــائ ـي ــا مـ ــن قـ ـي ــود ال ـس ـج ــل الـ ـتـ ـج ــاري فــي
بيروت .الرقم املالي .2974838
فعلى كــل ذي مصلحة ان يـقــدم مالحظاته
او اعتراضه خالل مهلة عشرة ايــام من آخر
تاريخ نشر.
امني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
إعالن بيع باملزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ
حاصبيا
في املعاملة التنفيذية رقم 2014/55
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك االع ـت ـم ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ش.م.ل- .
بوكالة املحامي خالد لطفي.
املنفذ عليه :وسام ابراهيم قاسم  -برغز.
مـ ــوضـ ــوع ال ـت ـن ـف ـي ــذ :الـ ـ ـق ـ ــرار رق ـ ــم /1506ل
ق 2013/الـ ـص ــادر ع ــن ال ـل ـج ـنــة الـقـضــائـيــة
الناظرة فــي الخالفات الناشئة عــن تطبيق
قوانني االسكان بتاريخ .2014/5/6
 تاريخ التنفيذ2014/11/12 : تاريخ االنذار 2015/10/8 :بالنشر تاريخ قرار الحجز2017/11/8 : تاريخ تسجيله2017/11/13 : تاريخ محضر الوصف2017/12/4 : تاريخ تسجيله2017/12/22 :بـيــان العقار املحجوز ومشتمالته :القسم B9/4مــن الـعـقــار رق ــم /21ب ــرغ ــز قــائــم عليه
بناء مؤلف من طابق واحد من االسمنت.
ً
حدود العقار :شماال :طريق عام.
غربًا :طريق عام.
جنوبًا :بناء يخص الشركة .Tagco
شرقًا :بناء ملك الشركة .Tagco
 مساحته146 :م 2مترًا مربعًا. قيمة التخمني $/50.735/ :خمسون الفًاوسبعمائة وخمسة وثالثون دوالر أميركي.
 ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح بـ ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض = %10 $/27.396.9/سـ ـبـ ـع ــة وعـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرون الـ ـف ــا
وثــاثـمــائــة وسـتــة وتـسـعــون دوالر أميركي
وتسعون سنتًا.
 مــوعــد امل ــزاي ــدة :يــوم الخميس الــواقــع فيه 2019/5/30الساعة الثانية عشرة ظهرًا امام
رئيس دائــرة التنفيذ في حاصبيا في قاعة
املحكمة.
 شروط املزايدة :على الراغب بالشراء وقبلاملباشرة في املــزايــدة أن يــودع باسم رئيس
دائــرة التنفيذ في حاصبيا قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو احد املصارف املقبولة
او تقديم كفالة مصرفية وافية وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق هذه الدائرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له ويجري تبليغه
جـمـيــع االجـ ـ ــراءات ،وعـلـيــه اي ـضــا ف ــي خــال
ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة،
ايداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة تنفيذ
حــاص ـب ـيــا ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او اح ــد
املصارف املقبولة واال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه دفع
الثمن ورســوم التسجيل والنفقات بما فيه
رسم الداللة  %5من دون حاجة النذار وذلك
خــال عشرين يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة.
مأمور تنفيذ حاصبيا
أسامة أبو كمر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2016/1029
املنفذ :ســرادار بنك ش.م.ل - .وكيله املحامي
شكري روبير الخوري.
املنفذ عليه :بـســام غـســان أبــي يــاغــي وكيله
املحامي جوزف عيد.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد قـ ـ ــرض س ـك ـنــي

وج ـ ــدول دف ـع ــات وع ـق ــد ت ــأم ــن درجـ ــة اول ــى
ً
تحصيال ملبلغ /546709566/ل.ل .ومبلغ
/400000/د.أ .عدا الفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2018/11/8 :
تاريخ تسجيله.2018/11/15 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :ال ـق ـس ــم  /7/م ــن ال ـع ـقــار
 /3562/عــن س ـع ــادة ،تـبــن ان ــه مــؤلــف من
مــدخــل وص ــال ــون وط ـع ــام وج ـل ــوس وث ــاث
غـ ــرف وم ـط ـبــخ وغ ـس ـيــل وح ـم ــام ــن وخ ــاء
وحمام ضمن غرفة الغسيل وثــاث شرفات
واح ـ ـ ـ ــدة م ـن ـه ــا م ـق ـف ـل ــة زجـ ـ ـ ــاج واملـ ـيـ ـنـ ـي ــوم،
مساحته /211/م.م ،.يشترك بملكية القسمني
 /1/و /3/وله موقف سيارتني في السفلي
الثاني ،ولــه انتفاع كــاف في السفلي االول،
تأمني ملصلحة البنك التجاري للشرق االدنى
ش.م.ل لقاء مبلغ /400000/د.أ .بخصوص
الوقوعات راجــع القسم  ،/1/حجز تنفيذي
ومحضر وصف رقم .2016/1029
قيمة التخمني/358700/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح/215220/ :دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري يــوم االرب ـعــاء الــواقــع فيه
 2019/6/26ال ـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة قبل
الظهر امام رئيس دائرة التنفيذ في محكمة
املـ ـ ــن .ف ـع ـلــى راغـ ـ ــب ال ـ ـشـ ــراء ان يـ ـ ــودع قـبــل
املباشرة باملزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة
م ـعــادلــة واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن نـطــاق
الدائرة وخالل ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه
ايداع كامل الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
ب ــزي ــادة الـعـشــر واال فـعـلــى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
عشرين يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات
بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن عن مناقصة للمرة الثانية
ت ـع ـل ــن ب ـل ــدي ــة ش ـم ـس ـط ــار  -غ ــرب ــي بـعـلـبــك
ولـلـمــرة الـثــانـيــة ،عــن اج ــراء مـنــاقـصــة عامة
ل ـش ــراء مـكـنـســة ط ــرق ــات م ــارك ــة مــرس ـيــدس،
موديل  2008وما فوق ،وفقًا لدفتر الشروط
املوضوع لهذه الغاية.
وقد ّ
تحدد موعد اجراء املناقصة بعد خمسة
عـشــر ي ــوم مــن تــاريــخ نـشــر ه ــذا االع ــان في
الجريدة الرسمية.
ي ـم ـك ــن الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة عـ ــن دف ـت ــر
ال ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ب ــامل ـن ــاق ـص ــة مـ ــن مــركــز
البلدية ضمن الدوام الرسمي.
آخ ـ ــر م ـه ـل ــة ل ـق ـب ــول ط ـل ـب ــات االش ـ ـت ـ ــراك فــي
املناقصة آخر يوم عمل يسبق موعد إجراء
املناقصة.
شمسطار في 2019/4/25
رئيس بلدية شمسطار غربي بعلبك
سهيل شبلي الحاج حسن

إعالن قضائي
تـ ــدعـ ــو م ـح ـك ـم ــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ــدنـ ـي ــة فــي
الجنوب الغرفة الثانية السيد احمد بشير
خليل املصطفى البشير  -البستان  -بملكه
وامل ـ ـج ـ ـهـ ــول مـ ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة الـ ـحـ ـض ــور ال ــى
قـلــم املـحـكـمــة ب ــال ــذات او م ــن يـمـثـلــه قــانــونــا
الستالمه االستحضار ومرفقاته بالدعوى
املتكونة بني علي حسن الــداود بوجه احمد
ال ـب ـش ـيــر ب ـم ــوض ــوع ع ـق ــاري ــة رقـ ــم االسـ ــاس
 2019/905واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق
املحكمة واال سيتم ابالغك االوراق بواسطة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
حسني محمد يونس
تبليغ فقرة حكمية
ق ـ ــررت مـحـكـمــة اي ـ ـجـ ــارات بـ ـي ــروت بــرئــاســة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاضـ ـ ــي سـ ـيـ ـسـ ـي ــل سـ ـ ــرحـ ـ ــال ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2018/9/27بــالـقــرار  2018/945بــالــدعــوى
 2017/239امل ـقــامــة م ــن اس ـع ــاف ع ـبــد املـلــك
ورف ـي ـق ـي ـهــا ،الـ ـ ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهــا يــاسـمــن
االسـيــر بدفع مبلغ /13676/د.أ .كتعويض
إضافي للمدعني عن القسم  /13/من العقار
 /3720املصيطبة ،مهلة االستئناف  15يومًا
تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد نعيم فــاعــور ملــورثــه نعيم علي
فــاعــور شـهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار 938
حومني التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن علي حايك بصفته الشخصية
وملورثته عفيفه محمد حايك وملوكليه جواد
ومصطفى ومــوســى وزيـنــب وفــاطـمــة اوالد
علي حــايــك شـهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار
 1217جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ع ـل ــي ك ــام ــل االخ ـ ـ ـ ــرس ب ــوك ــال ـت ــه عــن
أســامــه عـبــاس رح ــال ملــوكـلــه رضــى ابــراهـيــم
رحــال سند تمليك بــدل ضائع للعقار 1417
النميرية.

للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي مريانا عناني
املعاملة التنفيذية رقم 2003/2634
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .وكيله
املحامي ميشال تويني
املـنـفــذ عـلـيـهــم :شــركــة مــاشــان ش ــوز ش.م.م.
الياس وجميل ونبيل مالك  -وجانني تركية
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :س ـ ـنـ ــدات ديـ ـ ــن بـقـيـمــة
/142.000/د.أ .اضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى ال ـ ــرس ـ ــوم
واملصاريف والفوائد.
تاريخ التنفيذ2003/10/31 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2003/12/16 :
تاريخ الحجز2003/11/4 :
تاريخ تسجيله2003/12/3 :
تاريخ محضر الوصف2006/5/11 :
تاريخ تسجيله2006/12/28 :
العقارات املطروحة للبيع 360 :سهم في كل
من العقارات التالية- 1912 - 1873 - 1872 :
 976منطقة الرميل العقارية العائدة للمنفذ
عليها جانني تركية
ح ــدود ال ـع ـقــارات :جنوبًا ج ــدار مــن الصخر
ً
الطبيعي وغربًا :العقار رقــم  1913وشماال:
العقار رقــم  - 977وطــريــق عــام والـعـقــار رقم
 1611وشرقًا :العقارين رقم  975و 1871
مساحة العقارات1912 :الرميل  /68/م2
 1873الرميل  /105/م2
 1872الرميل  /66/م2
 976الرميل  /300/م2
ب ـي ــان ب ــال ـع ـق ــارات امل ـح ـج ــوزة وف ـق ــا لـتـقــريــر
الخبير أن العقارات املذكورة اعاله اصبحت
عـ ـق ــارات مـتـصـلــة بـبـعـضـهــا ي ـتــم ال ــوص ــول
اليها عبر مطلع درج كــان باالساس مخزن
لـلـتـجــارة وي ـقــع عـلــى الـعـقــار  1873وتـحــول
امل ـخ ــزن ال ــى درج وم ـص ـعــد ل ـخــدمــة املـطـعــم
الذي يستفيد من كل العقارات املذكورة اعاله
والتي هي عبارة عن مستويني مستوى اول
حـيــث املـطـعــم وم ــوص ــول بــالـبـنــاء املــاصــق
لعقار مـجــاور ومبنى ويــوجــد خيمة مقفلة
من انشاءات الحديد والزجاج علو  4امتار
ومعها نوع من البالستيك وسقف مستعار
عائد ملطعم عنب.
قـيـمــة تـخـمــن 360 :سـهــم م ــن ال ـع ـقــار 1912
الرميل /42329.88/ :دوالر أميركي.
ب ــدل ال ـطــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/20678.40/ :
دوالر أميركي.
قـيـمــة تـخـمــن 360 :سـهــم م ــن ال ـع ـقــار 1872
الرميل /41085/ :دوالر أميركي.
ب ــدل ال ـطــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/20069.50/ :
دوالر أميركي.

قـيـمــة تـخـمــن 360 :سـهــم م ــن ال ـع ـقــار 1873
الرميل /65362.32/ :دوالر أميركي.
ب ــدل ال ـطــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/34331.90/ :
دوالر أميركي.
ق ـي ـمــة ت ـخ ـمــن 360 :س ـهــم م ــن ال ـع ـق ــار 976
الرميل /216000/ :دوالر أميركي.
بــدل الـطــرح بعد التخفيض/105513.20/ :
دوالر أميركي.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ي ـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
 2019/5/28الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا في
مكتب رئيس دائــرة تنفيذ بيروت في قصر
العدل.
فعلى الراغب بالشراء تنفيذًا ألحكام املــواد
 973و  978و  983من قانون اصول املحاكمات
املدنية أن ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
بيروت قبل املباشرة باملزايدة لدى صندوق
الـخــزيـنــة أو اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مبلغًا
موازيًا لبدل الطرح أو يقدم كفالة مصرفية
تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ مقام مختار
له في نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام مختار
فـيــه او لــم يـسـبــق لــه ان عــن مـقــامــا مـخـتــارًا
فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعليه ايضًا في خالل ثالثة ايــام من تاريخ
صدور قرار االحالة ايداع كامل الثمن باسم
رئيس دائــرة التنفيذ في صندوق الخزينة
او احد املصارف املقبولة تحت طائلة اعادة
امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر ،واال فـعـلــى عهدته
فـيـضـمــن الـنـقــص وال يستفيد م ــن ال ــزي ــادة
وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات
بـمــا فـيــه رس ــم ال ــدالل ــة ال ـبــالــغ  %5م ــن دون
حاجة إلنذار أو طلب وذلك في خالل عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار اإلحالة .للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
أحمد كالوت
اعالن
بتاريخ  2019/4/24صدر عن محكمة تنفيذ
عقود السيارات واآلليات في بيروت برئاسة
ال ـق ــاض ــي ج ــوي ــل ع ـي ـســى ال ـ ـخـ ــوري ب ــإب ــاغ
امل ـن ـفــذ عـلـيــه ع ـمــر اح ـم ــد اب ــراه ـي ــم بــالـطــرق
ً
االستثنائية عمال بأحكام املــادة  409أ.م.م.
االنذار االجرائي وطلب التنفيذ ومربوطاته
وتقرير الخبير وقــرار الحجز على السيارة
رقــم /466320/ج نــوع كيا صــادر باملعاملة
رق ــم  2017/588امل ـقــدمــة م ــن بـنــك بيبلوس
ش.م.ل .ب ــوك ــال ــة امل ـحــام ـيــة ج ــوي ــل ب ـطــرس،
وع ـل ـي ــه ت ــدع ــوك ــم ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة لـلـحـضــور
شخصيًا أو بواسطة وكـيــل قانوني لتبلغ
االوراق املشار اليها خالل ثالثة اسابيع من
تاريخ النشر.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم
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