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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى إليكم وفاة املأسوف عليها
املرحومة السيدة خوال محمد العيد
أرملة املرحوم الشيخ كمال العماد
أوالدها :مروان زوجته نهال معن
عماد زوجته وداد أبو علوان
عصمت زوجته ندى هرموش
سليم زوجته غادة حمزة حرب
وهالل
بناتها :زهية أرملة املرحوم الشيخ
غالب العماد
غادة زوجة الشيخ مروان عطالله
املـنـتـقـلــة إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى يــوم
األربعاء املوافق في 2019/12/18
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم االث ـنــن في
 2019/12/23ف ــي دار ال ـطــائ ـفــة
ال ـ ـ ــدرزي ـ ـ ــة  -فـ ـ ـ ـ ــردان م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة عـ ـش ــرة صـ ـب ــاح ــا حـتــى
الخامسة بعد الظهر.
لكم من بعدها طول البقاء
اآلسفون :آل العماد  -آل العيد  -آل
عطالله  -آل معن  -آل أبو علوان -
آل هرموش  -آل حمزة حرب
وعموم أهالي كفرنبرخ والباروك
وعني زحلتا.

◄ذكرى ►
بمناسبة مرور أربعني ً
يوما على
غياب الوزير السابق
ميشال سليم اده
ُي ـقــام ق ــداس وج ـنــاز لــراحــة نفسه
عـنــد الـســاعــة الـســادســة م ـسـ ً
ـاء من
اليوم االثنني الواقع فيه  23كانون
األول
ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـن ـ ـي ـ ـسـ ــة م ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ــة س ـ ـيـ ــدة
الجمهور.
فلنصل ً
معا لراحة نفسه.
ِ

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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إعالن
م ـ ــزاي ـ ــدة إلش ـ ـغـ ــال وإدارة وإس ـت ـث ـم ــار
مطاعم وكــافـيـتــريــات فــي مبنى الــركــاب
الحالي
ف ــي مـ ـط ــار رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري الـ ــدولـ ــي -
بيروت
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه الحادي والعشرون
مــن شـهــر كــانــون ال ـثــانــي  ،2020تجري
ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مــركــزهــا الكائن
ف ــي ب ـنــايــة ب ـي ـضــون ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع بـ ـ ــوردو ـ ـ
الـصـنــايــع ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لـح ـســاب املــديــريــة
العامة للطيران املدني ،مزايدة إلشغال
وإدارة وإستثمار مطاعم وكافيتريات
في مبنى الركاب الحالي في مطار رفيق
الحريري الدولي  -بيروت.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت/300.000.000/ :ل.ل.
فـقــط ثــاثـمــايــة مـلـيــون لـيــرة لبنانية ال
غير.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــر إفـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاح املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة:
/3.100.000.000/ل.ل .فـ ـق ــط ث ــاث ــة
مليارات ومئة مليون ليرة لبنانية.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للطيران املدني.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2079
إعالن
تعلن وزارة املالية انها أصــدرت جداول
ال ـت ـك ــال ـي ــف ال ـ ــازم ـ ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة بــال ـحــد
األدنــى لغرامات التحقق للمكلفني غير
امللتزمني بتقديم التصاريح الضريبية
ضمن املهل القانونية أو الذين تقدموا
بها خــارج هــذه املهل لضريبة الــدخــل -
ال ـبــاب األول ولـتـقــديــم تـقــاريــر مفوضي
املراقبة ،وتدعو جميع املكلفني لتسديد
هذه التكاليف.
يعتبر هــذا اإلع ــان املتعلق بالتكاليف
املبينة أعــاه والـصــادرة وفقًا لألصول،
ً
قاطعًا لعامل مرور الزمن عمال بأحكام
الفقرة السادسة من املادة  27من قانون
اإلجراءات الضريبية وتعديالتها.
ت ـبــدأ مـهـلــة االعـ ـت ــراض ع ـلــى الـتـكــالـيــف
املــذكــورة امل ـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  27كانون األول  2019وتنتهي في 27
شباط .2020
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2098
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية 2018/1781
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ :ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
ال ـس ــوي ـس ــري ش.م.ل .وك ـي ـل ــه امل ـحــامــي
ّ
الجميل
مروان
املنفذ عليها :دع ــاء حسن ح ــدرج حــارة
حــريــك  -ش ــارع بعجور  -بناية امل ــاك -
الطابق التاسع.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد دي ـ ــن بـقـيـمــة
 /347255.53/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قــرار الحجز 2018/9/28 :تاريخ
تسجيله2018/10/4 :
امل ـطــروح للبيع 2400 :سـهــم فــي القسم
رق ـ ــم  18م ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم /1285ح ـ ـ ـ ــارة
حريك:
مــدخــل وثـ ــاث غ ــرف وص ــال ــون وط ـعــام
وجـ ـ ـل ـ ــوس ومـ ـطـ ـب ــخ وثـ ـ ـ ــاث ح ـم ــام ــات
وخ ــادم ــة وش ــرف ــات طــابــق تــاســع ولــدى
الـ ـكـ ـش ــف تـ ـب ــن ان الـ ـقـ ـس ــم يـ ـت ــأل ــف مــن
انتري وممر وصالون وطعام وجلوس
وغرفة خادمة وثــاث غــرف نــوم وثالثة
حمامات واربعة شرفات  -حق مختلف
املحضر الفني رقــم  1997/482خاضع
لنظام ملكية الطوابق والخرائط والعقد
 حق انتفاع وارتفاق يشترك في ملكيةالـحـقــن  1و 3وم ــا ورد عليهما  -نــوع
االنـتـفــاع واالرت ـفــاق اشـتــراك فــي امللكية
زيــادة تأمني  -يمتنع املدين عن ترتيب
اي حـ ــق ع ـي ـن ــي ط ـي ـل ــة مـ ـ ــدة الـ ـت ــأم ــن -

تــأمــن وزيـ ـ ــادة ال ـتــأمــن وادخـ ـ ــال تحت
حـكــم الـتــأمــن زي ــد الـتــأمــن اع ــاه مبلغ
/433.000/د.أ .ب ـح ـيــث أص ـب ــح املـبـلــغ
االج ـم ــال ــي  $/633.000/وت ـب ـقــى كــافــة
شـ ـ ــروط ال ـت ــأم ــن ومـ ـن ــدرج ــات ــه س ــاري ــة
امل ـف ـع ــول دون أي ت ـع ــدي ــل أو ت ـغ ـي ـيــر -
الحصة املؤمنة كامل العقار لقد نظمت
ش ـهــادة قـيــد تــأمــن ن ــوع الـتــأمــن تأمني
رضــائــي درج ــة الـتــأمــن أول ــى  -شــروط
الـ ـت ــأم ــن مـ ــع حـ ــق ال ـت ـح ــوي ــل  -ت ــاري ــخ
االستحقاق :حق وفائدة حسب شروط
العقد  -العقارات املؤمنة دير الزهراني
.1897
مساحته/198/ :م2
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن/277200/ :د.أ .الـ ـ ـط ـ ــرح:
/166320/د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الجمعة
الواقع في  2020/1/17الساعة العاشرة
صباحًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايــام من قــرار االحالة ايــداع باقي الثمن
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة اعـ ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة ب ــزي ــادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن بيع
صادر عن دائرة التنفيذ في بعبدا
باملعاملة التنفيذية 2015/1040
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ :ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
ال ـس ــوي ـس ــري ش.م.ل .وك ـي ـل ــه امل ـحــامــي
ّ
الجميل
مروان
املنفذ عليه :علي عبد الكريم محي الدين
املريجة  -خلف الدفاع املدني
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بــرقــم 2015/524
بقيمة /48105881/ل.ل .عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2015/4/17 :تاريخ
تسجيله2015/4/22 :
امل ـطــروح للبيع :كــامــل القسم رقــم  4من
العقار رقم  - 414تحويطة الغدير:
طابق سفلي اول مستودع ولدى الكشف
تبني ان هذا القسم عبارة عن مستودع
ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـلــي ل ــه ن ــزل ــة كـمـيــون
وغ ـيــر مـجـهــز ارض ــه ب ــاط ــون وحـيـطــانــه
مطلية فقط وهو يستعمل لبيع االدوات
الصحية  -حــق مختلف خــاضــع لنظام
مـلـكـيــة ال ـط ــواب ــق والـ ـخ ــرائ ــط وال ـع ـق ــد -
يشترك فــي ملكية الـطــوابــق والـخــرائــط
والعقد وفي الحقني رقم  1و 3وما ورد
عـلـيـهـمــا  -ت ــأم ــن رض ــائ ــي درجـ ــة اول ــى
مــع حــق التحويل  -حــق وفــائــدة حسب
شــروط العقد  -الــدائــن :البنك اللبناني
السويسري ش.م.ل - .املــديــن :علي عبد
الـكــريــم محي الــديــن  2400سهم  -قيمة
الـ ـت ــأم ــن /70.000000/ل.ل - .حـجــز
تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ بيروت
ب ـ ــرق ـ ــم  2015/524وم ـ ـح ـ ـضـ ــر وصـ ــف
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا تحت رقم
 2015/1040ال ـحــاجــز الـبـنــك الـلـبـنــانــي
السويسري ش.م.ل - .املحجوز عليه علي
عبد الكريم محي الدين.
مساحته/170/ :م2
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/119000/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح:
/71400/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــري املــزايــدة
نـهــار الـثــاثــاء فــي  2020/1/14الساعة
الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ص ـب ــاح ــا أم ـ ــام رئ ـيــس
دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا
املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة

العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طـلــب أحـمــد سعيد ال ـحــاج بــوكــالـتــه عن
محمد أحمد شمس وكيل فادي سلمان
ف ـ ــارس وك ـي ــل آم ـن ــة م ـح ـمــد ب ــرغ ــل سند
ملكية بــدل ضائع للقسم  11مــن العقار
 387سبلني.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2018/476
(للمرة الثانيه)
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك الـ ـش ــرق االوسـ ــط
وافريقيا ش.م.ل .سابقًا
وحاليًا بنك مياب ش.م.ل .وكيله االستاذ
ميشال التويني
املنفذ عليه :حسني عبد الله مطر مبلغًا
بواسطة رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد قـ ــرض وكـشــف
حساب املبلغ /23728936311.94/ل.ل.
عدا الفوائد واللواحق.
ت ــاري ــخ قـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز- 2017/11/14 :
تاريخ تسجيله.2017/11/20 :
املطروح للبيع:
ً
أوال 400 :سـهــم م ــن ال ـع ـقــار D 9/1961
الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وD/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارت ـ ـفـ ــاق دع ـ ــوى م ــن مـحـكـمــة االفـ ــاس
 2016/199بيروت املدعي تفليسة شركة
بوليستار انـكــور بــورايـتــد ش.م.ل .ضد
عماد ابو اللنب وصالح العوضي  -حجز
تنفيذي بيروت  2017/2697الحاجز بنك
ال ـشــرق االوسـ ــط وافــريـقـيــا ش.م.ل .ضد
حـســن مـطــر  -حـجــز احـتـيــاطــي بـيــروت
 2018/211الحاجز فرنسبنك ش.م.ل/ .
محمود مطر ورفاقه.
مساحته/65/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/11417/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /6507.69/ :%5د.أ.
ثانيًا 400 :سهم من العقار رقم 9/1961
 Fالشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وF/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق.
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/70/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/12500/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /7125/ :%5د.أ.
ثالثًا 400 :سهم من العقار رقم 6/1961
 Fالشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وF/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتـ ـف ــاق ن ـفــس ال ـح ـج ــوزات وال ــدع ــاوى
أعاله.
مساحته/70/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/12500/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /7125/ :%5د.أ.
رابعًا 400 :سهم  E 6/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وE/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/56/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/11000/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /6270/ :%5د.أ.
خامسًا 400 :سهم  F 5/1961الشياح:

م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وF/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق.
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/56/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـم ــن/9833/ :د.أ - .الـ ـط ــرح بـعــد
التخفيض /5604.81/ :%5د.أ.
سادسًا 400 :سهم  E 5/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وE/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/50/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـم ــن/9500/ :د.أ - .الـ ـط ــرح بـعــد
التخفيض /5415/ :%5د.أ.
سابعًا 400 :سهم  F 4/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وF/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/66/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/11667/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /6650.19/ :%5د.أ.
ثامنًا 400 :سهم  A 8/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وA/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/70/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/13333/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /7599.81/ :%5د.أ.
تاسعًا 400 :سهم  E 4/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وE/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/58/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/11167/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /6365.19/ :%5د.أ.
عاشرًا 400 :سهم  A 11/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وA/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/29/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـم ــن/5083/ :د.أ - .الـ ـط ــرح بـعــد
التخفيض /2897.31/ :%5د.أ.
ح ـ ــادي ع ـش ــر 400 :س ـه ــم A 24/1961
الشياح:
مدخل وصالون وطعام و 3غرف ومطبخ
وحـمــام ومنافع وشرفتان طابق  7حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
والـ ـعـ ـق ــد وال ـ ـخـ ــرائـ ــط وتـ ـع ــديـ ـل ــه  -قـيــد
احتياطي ببيع كامل هذا القسم ملصلحة
م ـح ـم ــد س ـل ـي ــم ف ــوع ــان ــي مـ ــع اس ـت ــدع ــاء
ب ـمــرور الــزمــن الـعـشــري اع ـيــد لــإتـمــام -
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/135/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/29250/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /16672.50/ :%5د.أ.
ثــانــي عـشــر 2400 :سـهــم مــن الـعـقــار رقــم
 F 7/1961الشياح:
م ـخــزن م ــع مـتـخــت طــابــق ارضـ ــي  -حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
وال ـع ـقــد وال ـخ ــرائ ــط وتـعــديـلــه  -يشترك
بملكية الحقني املختلفني رقــم  1وF/3
وكل ما ورد عليهما من وضع يد وبراح
وارتفاق
نفس الحجوزات والدعاوى أعاله.
مساحته/73/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـمــن/13583/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد

التخفيض /7742.31/ :%5د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الخميس
الواقع في  2020/1/16الساعة الحادية
عشرة صباحًا أمــام رئيس دائــرة تنفيذ
بـ ـعـ ـب ــدا فـ ــي قـ ـص ــر عـ ـ ــدل بـ ـعـ ـب ــدا امل ـب ـنــى
الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق الدائرة كما عليه وخالل ثالثة ايام
من قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت
طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر على
مـســؤولـيـتــه ك ـمــا عـلـيــه وخـ ــال عـشــريــن
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

/2303ل.ق 2017/.تاريخ .2018/6/5
تاريخ محضر الوصف.2018/12/7 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2019/1/16 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـق ـس ــم  5م ــن ال ـع ـقــار
 929ن ــاب ـي ــه :ص ــال ــون وطـ ـع ــام ومـطـبــخ
وارب ـ ـ ــع غـ ــرف وثـ ـ ــاث ح ـم ــام ــات وس ـبــع
ش ــرف ــات ،مـســاحـتــه /190/م ،2يـشـتــرك
بملكية القسمني  1و ،3له موقف سيارة،
تــأمــن درج ــة أول ــى ملصلحة بنك لبنان
واملـهـجــر ش.م.ل .بقيمة /280500/د.أ،.
قيد احتياطي بإتفاقية حــق مــرور بني
هذا العقار وســواه مسجلة لدى الكاتب
الـ ـع ــدل ف ــي ج ــل ال ــدي ــب الـ ـي ــاس مـ ــارون
ب ــرق ــم  ،2004/6035ح ـج ــز اح ـت ـيــاطــي
رقـ ـ ـ ــم  ،2017/821ح ـ ـجـ ــز احـ ـتـ ـي ــاط ــي
رقـ ــم  ،2018/740م ـح ـضــر وصـ ــف رق ــم
.2018/534
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /294500/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/159030/ :
دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع في
 2020/3/13الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي محكمة
امل ــن .فعلى راغ ــب الـشــراء ان ي ــودع قبل
املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الـطــرح او تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة ايـ ــام تلي
االحــالــة ،عليه اي ــداع كــامــل الثمن تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
وإال فعلى عهدته فيضمن النقص وال

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2018/534
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل- .
وكيله املحامي رامي باسيل.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :اي ـل ــي فـ ــادي أب ــو ان ـط ــون -
الـ ــدوار  -ال ـشــارع رق ــم  - 37مبنى - 145
طابق أول.
السند التنفيذي :قرار اللجنة القضائية
الـ ـن ــاظ ــرة ف ــي الـ ـخ ــاف ــات ال ـن ــاش ـئ ــة عــن
ت ـط ـب ـيــق ق ــوان ــن اإلس ـ ـكـ ــان رقـ ــم اس ــاس

يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2019/299
املـ ـنـ ـف ــذ :ش ـ ـ ــارل س ـم ـي ــر ص ـل ـي ـبــا وك ـي ـلــه
املحامي جوزف نعيمي.
املنفذ عليه :رونالد سمير صليبا وكيله
االستاذ كمال طعمه.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
محكمة الــدرجــة االول ــى فــي جبل لبنان
الغرفة التاسعة برئاسة القاضي سيلفر
ابـ ــو شـ ـق ــرا ت ــاري ــخ  2019/2/5اس ــاس
 2009/1350رقم قرار .2019/27
تاريخ محضر الوصف.2019/4/25 :
تاريخ تسجيله.2019/5/21 :
املطروح للبيع:
العقار رقــم  /181/قرنة الـحـمــرا ،قطعة
ارض منبسطة ومربعة الشكل سليخ ال
بناء عليها ،يقع في منطقة قرنة الحمرا،
م ـطــل ع ـلــى وادي ن ـهــر ال ـك ـلــب وال ـب ـحــر
ومنحدر نسبيًا ،مساحته /1236/م.م.
ي ـح ــده غ ــرب ــا ط ــري ــق عـ ــام ش ــرق ــا طــريــق
ً
فرعي شـمــاال  /2376/جنوبًا ،/2228/
افرز عن العقار قطعتان اعطيتا الرقمان
 /2376/و /2377/وما بقي منه احتفظ
بــرق ـمــه بــاملـحـضــر ال ـف ـنــي  89/444وقــد
ض ـمــت قـطـعــة ل ــأم ــاك ال ـع ــام ــة ،دع ــوى

ازالة شيوع  ،2018/2143محضر وصف
.2019/299
قيمة التخمني /865200/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/821940/ :
دوالر أميركي.
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :س ـت ـج ــري ي ـ ــوم االربـ ـ ـع ـ ــاء فــي
 2020/1/29الـســاعــة الـحــاديــة عشر من
قـبــل الـظـهــر ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة التنفيذ
وفي محكمة املنت .فعلى راغب الشراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
او تـقــديــم كـفــالــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخــال ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
وإال فعلى عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل ال ـت ـجــاري في
ال ـن ـب ـط ـيــة ب ـم ــوج ــب م ـح ـض ــري جـمـعـيــة
عمومية غـيــر عــاديــة تــاريــخ 2018/3/2
و 2019/11/25الـعــائــديــن لـشــركــة كــارو
ف ــار ( )K.R.Fش.م.م واملـسـجـلــة بــالــرقــم
/6000689عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـف ــوض ــان بــال ـتــوق ـيــع
خليل فــران وروال الحاج علي باالتحاد
واإلنفراد.
وامل ـ ـقـ ــررات :ش ـطــب ال ـش ــرك ــة ن ـهــائ ـيــا من
ق ـي ــود ال ـس ـج ــل الـ ـتـ ـج ــاري ف ــي الـنـبـطـيــة
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أفقيا

 -1مجلة مالية إقتصادية إجتماعية لبنانية – من ّ
أهم مدن الكوت دازور في فرنسا
–  -2دولة في أميركا الجنوبية –  -3القبر – من أسواق العرب في الجاهلية كانت
تجتمع بها القبائل فيقيمون شهرًا يتفاخرون ويتبارون في الشعر –  -4رشاقة
الجسد – مــارشــال يوغوسالفي إشتهر بمقاومة اإلحـتـّـال األملــانــي خــال الحرب
العاملية الثانية –  -5بواسطتي – للتعريف – عائلة ملحن النشيد الوطني اللبناني
–  -6ضد أسوأ – ثرى – ّ
ّ
شرفي مستعمل اليوم
فك العقدة –  -7ثغرها – أعلى لقب
ّ
في انكلترا –  -8قليل الوجود – من عوامل البحر –  -9متردد ومرتبك – كل ما يعبده
الوثني من صورة أو تمثال –  -10صحافي ومقدم برامج لبناني شهير

عموديًا

ّ
ّ
شتى – اآلن
خـ َـاط َ
 -1جريدة لبنانية – زار األماكن املقدسة ُ – ّ  -2جمع عظيم من أ ُ
ْ
باألجنبية –  -3آلة مستديرة من خشب تلف عليها الخيطان – خصل الشعر – -4
املسطح الفسيح في أرض املطار تقلع وتحط فيه الطائرات – ُ -5
ّ
العقاب
نهار وليل –
باألجنبية
جرذ
–
بحرية
عاصفة
-6
–
أليف
حيوان
–
بالنسر
أو
به
شبيه
أو طائر
ّ
– ربط ُ
الص ّرة –  -7ملجأ وموضع االعتصام – نهاية باألجنبية –  -8ما ُيلف من
خيوط الصوف على شكل كرة – جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي إشتهرت
قديمًا بصيد اللؤلؤ –  -9حــرف نــداء للبعيد – صفة لله –  -10رئيس جمهورية
سوري راحل

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.

1

يمد – حارس –  -5تر – الدك – ّ
شوال – ُ -3رب – نشا – ّ -4
 -1ها – كرواتيا –  -2أمنون – ّ
لت
ّ
ّ
املكرمة –  -9او – عدا – هل –  -10نيازي مصطفى
–  -6قلقل – أنا –  -7وا – احل –  -8مكة

عموديًا
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مشاهير 3339

حلول الشبكة السابقة

ّ
ّ
 -1هاري ترومان –  -2ام – مر – أكوي – ّ -3
نرد –  -4كوب – املاعز –  -5رن – حلق – لدي – -6
عادل إمام –  -7أش – رك – ّ
حك –  -8تونس – الرهط –  -9ياش – لن – ملف –  -10اإلستانة

حل الشبكة 3338
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ممثل ومخرج أوسترالي فاز بجائزة لوجي األوسترالية كأشهر موهبة جديدة.
حصل على الجنسية األميركية ّ
وتم تكريمه بنجمة إلسهاماته في صناعة الترفيه

إعداد
نعوم
مسعود

 = 3+11+10+2+6+5+10عاصمة غينيا ■  = 9+4+8والدتي ■  = 7+1شتم ولعن

حل الشبكة الماضية :غليوم الثاني

وب ـت ــاري ــخ  2019/12/10ت ـق ــرر ال ـن ـشــر،
الرقم.1767390 :
مهلة االعتراض عشرة أيام تلي آخر نشر
أمني السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2011/142
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل - .وكـيـلــه
املحامي رشيد نصور.
املـنـفــذ عـلـيــه :شــربــل روكـ ــس ال ـت ـنــوري -
بسكنتا  -ش ــارع الــدكـتــور حبيقة  -حي
مار يوسف بملكه.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ف ـت ــح إع ـت ـمــاد
وكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب مـ ـ ـ ــوثـ ـ ـ ــوق بـ ـت ــأم ــن
ً
تحصيال ملبلغ /58523.36/د.أ .والفائدة
واللواحق.
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2011/8/25 :
و.2011/10/24
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري 2011/9/21 :و.2011/10/29
املطروح للبيع:
 1200 - 1س ـه ـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار  534عني
ال ـق ـبــو :قـطـعــة ارض عـلـيـهــا ب ـنــاء مــؤلــف
م ــن ط ــاب ــق واح ـ ــد ارض ـ ــي ي ـح ـتــوي على
اربـ ــع ك ــاراج ــات ل ـكــل مـنـهــا ح ـمــام ولـكــل
مـنـهــا ب ــاب ح ــدي ــد جـ ـ ــرار ،امل ـخ ــزن االول
مــؤجــر م ــن طــونــي ع ـلــم وال ـث ــانــي شــاغــر
باستعمال املالك والثالث والرابع مؤجر
من بشارة طوفان ،مساحته /1745/م.م.
يحده غربًا مجرى ماء شتوي شرقًا 533
ً
و 27شماال  49جنوبًا طريق عام ،وضع
ي ــد تــوضــع ال ـيــد ع ـلــى ال ـق ـســم املستملك
بــالـقــرار  ،960/1/1097حجز احتياطي
 2011/112/112حول الى حجز تنفيذي
ومحضر وصف بالعقار رقم .2011/142
 /1200/ - 2سـ ـه ــم رقـ ـب ــة فـ ــي ال ـع ـق ــار
 /3541/ب ـس ـك ـن ـتــا ق ـط ـع ــة أرض قـســم
م ـن ـهــا يـ ـ ــزرع خـ ـض ــار وف ــاكـ ـه ــة وال ـق ـســم
اآلخر عليه بناء مؤلف من أربع طوابق،
ال ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـلــي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ــرآب
وث ـ ــاث غ ـ ــرف وح ـ ـمـ ــام وخـ ـ ـ ــزان ل ـل ـم ـيــاه
ودرج يــؤدي الــى الطابق االرض ــي الــذي
يحتوي على مدخل ومطبخ وسطيحة
وغرفة جلوس وصــالــون وطعام وثالث
غ ــرف ن ــوم وح ـم ــام ــن وش ــرف ـت ــن ودرج
يــؤدي الــى الطابق االول ذات محتويات
الطابق االرضي وهو غير مكتمل ودرج
يؤدي الى الطابق الثاني ذات مواصفات
وم ـح ـت ــوي ــات ال ـط ــاب ــق األرضـ ـ ــي يسكنه
رباح والطابق السفلي واألرضي واألول
امل ـن ـفــذ عـلـيــه ربـ ــاح مـســاحـتــه /612/م2
ي ـحــده غــربــا طــريــق ع ــام شــرقــا /3539/
ً
شـ ـم ــاال ط ــري ــق ع ـ ــام و /3547/ج ـنــوبــا
طــريــق ع ــام و /3540/ضـمــت ال ـع ـقــارات
 /3542/و /3543/و /3544/و/3545/
و /3546/الى هذا العقار واحتفظ برقمه
ومحتوياته إستنادًا الى املحضر الفني
 96/1699مـنـتـفــع ب ــال ــري م ــن م ـيــاه عني
الصفصافة بواسطة قناة ماء عمومية،
تأمني درجة أولى ملصلحة بنك بيبلوس
ش.م.ل .قيمة التأمني /57000/د.أ .يمتنع
املدين عن إنشاء أي حق عيني طيلة مدة
التأمني.
قيمة التخمني 1200 :سهمًا فــي العقار
 534عني القبو  /221125/دوالر أميركي.
 1200س ـه ـمــا رقـ ـب ــة ف ــي ال ـع ـق ــار 3541
بسكنتا  /417000/دوالر أميركي.
قيمة الطرح 1200 :سهمًا في العقار 534
عني القبو  /132675/دوالر أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض 1200 :سهمًا
رقبة في العقار  3541بسكنتا /202662/
دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الـجـمـعــة الــواقــع
فــي  2020/1/31الـســاعــة الـحــاديــة عشر
من قبل الظهر امام رئيس دائرة التنفيذ
وفي محكمة املنت .فعلى راغب الشراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
او تـقــديــم كـفــالــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخــال ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
وإال فعلى عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر

