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إعالنات

العالم

إعالنات

تقرير

بسم الله الرحمن الرحيم ّ
"يــا ّأيتها النفس املطمئنة ارجعي
ّ
ضـ ّـيــة فادخلي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــر ّ
في عبادي وادخلي جنتي"
ّ
العلي العظيم
صدق الله
"إذا مات العالم ثلم في اإلسالم ثلمة
ال ّ
يسدها شيء إلى يوم القيامة".
اإلمام الصادق (ع)
ذكرى مرور أسبوع
بمناسبة رحيل فقيد العلم والعلماء
ّ
العلمة القاضي السيد عبدالكريم نور
الدين املوسوي

ً
متحف لماو تسي تونغ احتفاال بعيد ميالده الـ 126
في نانتونغ شرق إقليم جيانغسو (أ ف ب)

تصعيد أميركي يسبق التوقيع

اتفاق التجارة
ال يوقف «الحرب»

استبق دونالد ترامب توقيع المرحلة األولى من
االتفاق التجاري الصيني ـ ـ األميركي ،بالمصادقة
على قانون الدفاع األميركي ،الذي يضع مزيدًا من
القيود على بكينّ .وهي استراتيجية يدفع باتجاهها
«البنتاغون» ،الذي تمثل الصين ،بالنسبة إليه ،األولوية
التي يريد التركيز عليها
تتجه الصني والــواليــات املتحدة
ّ
إلــى التوقيع على املرحلة األولــى
م ــن االت ـ ـفـ ــاق الـ ـتـ ـج ــاري بـيـنـهـمــا،
وس ـ ـ ــط إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات أمـ ـي ــركـ ـي ــة مــن
ش ــأنـ ـه ــا ت ــوتـ ـي ــر أج ـ ـ ـ ــواء ال ـه ــدن ــة
املـ ـ ــؤق ـ ـ ـتـ ـ ــة ،ت ـ ـمـ ـ ّـث ـ ـلـ ــت أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ف ــي
مصادقة الرئيس دونــالــد ترامب
على قانون الدفاع األميركي بما
يتضمنه ِمن فرض قيود تجارية
ّ
عـ ـل ــى ب ـ ـكـ ــن .إذ ي ـم ـن ــع الـ ـق ــان ــون
استخدام األموال الفدرالية لشراء
مـقـطــورات وحــافــات مــن الـصــن،
ويبطئ رفع العقوبات املفروضة
ّ
على مجموعة «هواوي» العمالقة
ل ــاتـ ـص ــاالت ،ب ــزع ــم أن ـه ــا تـشـ ّـكــل
«تهديدًا» لألمن القومي األميركي.
ورأت وزارة ال ـت ـج ــارة الـصـيـنـيــة
أن «قـ ــانـ ــون الـ ــدفـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي»
يتضمن «بنودًا معادية للشركات
ّ
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،وه ـ ــو أم ـ ـ ـ ٌـر ت ـع ــارض ــه
ال ـص ــن ب ـ ـشـ ـ ّـدة» ،وخ ـص ــوص ــا أن
ـؤث ــر س ـل ـبــا فــي
م ــن امل ـت ـ ّ
ـوق ــع أن ي ـ ّ
لشركتني
والخسارة
الربح
أرقــام
َ
صـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ـ َّـيـ ـ ـت ـ ــن ،هـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا :مـ ـص ـ ّـنـ ـع ــة
املـ ـقـ ـط ــورات امل ـم ـل ــوك ــة لـلـحـكــومــة
«سي آر آر سي كورب» و«بي واي
دي مــوتــورز» التي تبيع حافالت
كهربائية فــي الــواليــات املـتـحــدة.
ك ـمــا أن ق ـي ــودًا ج ــدي ــدة سـتـطــاول
شـ ــركـ ــة «ه ـ ـ ـ ـ ـ ــواوي» ،ال ـ ـتـ ــي يـمـنــع
القانون شطبها من قائمة تابعة
لــوزارة التجارة األميركية تحظر
على الشركات األميركية التعامل
معها .كذلك ،يدعو القانون ،الذي
يـتـضـ ّـمــن م ــوازن ــة دفــاعـيــة ُم ـقـ َّـدرة
بـ ـ  738مـلـيــار دوالر ،إل ــى تعزيز
الــروابــط العسكرية بني واشنطن
وتــايــوان ودعــم الـحــراك في هونغ
كـ ــونـ ــغ ،وه ـ ــو مـ ــا رأت ف ـي ــه بـكــن
«ت ـ ــدخ ـ ـ ًـا س ـ ــافـ ـ ـرًا» فـ ــي ش ــؤون ـه ــا
الــداخ ـل ـي ــة ،فـيـمــا اع ـت ـبــر الــرئـيــس
ال ـص ـي ـن ــي ،ش ــي ج ــن ب ـي ـن ــغ ،أن ــه
ّ
«يضر بالعالقات بني البلدين».

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
◄ذكرى أسبوع ►

يأتي ذلك توازيًا مع إعالن الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي أن ـ ــه س ـي ـك ــون ح ــاض ـرًا
م ــع ن ـظ ـيــره ال ـص ـي ـنــي ف ــي مــراســم
تــوقـيــع املــرحـلــة األول ــى مــن ٌاتـفــاق
الـتـجــارة بــن البلدين .إع ــان دفع
أس ـعــار الـنـفــط إل ــى الـصـعــود فــوق
 67دوالرًا للبرميل الواحد ،للمرة
األولــى منذ هجمات «أرامكو» في
أي ـلــول /سبتمبر .وبـحـســب كبير
م ـحـ ّـل ـلــي الـ ـس ــوق اآلس ـي ــوي ــة لــدى
«أك ـس ــي ت ــري ــدر» ،سـتـيـفــن إيـنــس،
فإن «أسعار النفط تواصل إظهار
ال ـقــوة فــي نـهــايــة ال ـع ــام ،مــدعــومـ ًـة
ب ـ ـمـ ــزيـ ــج مـ ـ ــن ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم ح ـ ــاس ـ ــم فــي
االتـ ـف ــاق ال ـت ـج ــاري ب ــن ال ــوالي ــات
املـتـحــدة وال ـصــن ،وات ـفــاق أوب ــك/
أوب ـ ــك ،+وت ـبــاطــؤ ن ـشــاط (الـنـفــط)
الصخري».
ـوت ــرة مع
ـ
ت
ـ
مل
ا
ـات
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الواليات املتحدة ،عرضت الصني
عـلــى ال ـيــابــان وك ــوري ــا الجنوبية
بـ ـ ــادرات ت ـج ــاري ــة ،وق ـ ّـدم ــت الــدعــم
ملـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة بـ ـ ـن ـ ــى تـ ـحـ ـتـ ـي ــة أثـ ـ ـن ـ ــاء
اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا زعـ ـي ـ َـم ــي ال ـب ـلــديــن
الـ ـج ــارت ــن ه ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع .وق ــال
رئـ ـ ـي ـ ــس وزراء ال ـ ـ ـصـ ـ ــن ،لـ ـ ــي كــه
تشيانغ ،أول من أمس ،في اجتماع
مع نظيره الياباني ،شينزو آبي،
إن بكني مستعدة لتقوية التعاون
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي مـ ـ ــع ال ـ ـي ـ ــاب ـ ــان فــي
أســواق دول أخــرى ،بينما أكد في
اجتماع منفصل مع رئيس كوريا
الجنوبية ،مون جاي ـ ـ إن ،االثنني،
أن ب ـ ــاده م ـس ـت ـعــدة ل ـل ـع ـمــل عـلــى
شـبـكــة س ـكــك حــديــديــة تــربــط بني
الـصــن وأوروب ـ ــا .وع ـقــدت الصني
وال ـ ـيـ ــابـ ــان وك ـ ــوري ـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة،
الـ ـث ــاث ــاء املـ ــاضـ ــي ،ق ـم ــة ت ـطـ ّـرقــت
أيـضــا إل ــى ات ـفــاق ال ـت ـجــارة الـحــرة
املــزمــع إبــرامــه بــن ال ــدول الـثــاث،
والـ ـ ــذي ي ـج ــري ال ـع ـمــل عـلـيــه منذ
سنوات عديدة.
(األخبار)

زوج ـتــه :الـحــاجــة أم الـفـضــل كريمة
ّ
الـعــامــة الشيخ حبيب آل إبراهيم
املهاجر.
أوالده ال ـ ـسـ ــادة :ع ـب ــد ال ـح ـس ــن ،م.
م ـح ـمــد عـ ـل ــي ،د .م ـح ـمــد رض ـ ــا ،م.
حـ ـس ــن ،ال ـش ـه ـي ــد ال ـس ـي ــد م ـح ـســن،
السيد حبيب.
إخ ــوت ــه الـ ـ ـس ـ ــادة :املـ ــرحـ ــوم أح ـم ــد،
تــوف ـيــق ،امل ــرح ــوم امل ـحــامــي مـهــدي،
كاظم ،د.جعفر.
أصـ ـه ــرت ــه :ال ـس ـي ــد د .م ـح ـمــد بــاقــر
فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه (م ـ ــدي ـ ــر ع ـ ـ ــام ج ـم ـع ـيــة
امل ـب ـ ّـرات ال ـخ ـيــريــة) ،الـنــائــب الشيخ
حسن عز الدين.
ن ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـرف ب ـ ــدع ـ ــوتـ ـ ـك ـ ــم لـ ـحـ ـض ــور
االح ـت ـف ــال الـتــأبـيـنــي الـ ــذي سـ ُـيـقــام
نهار األحد الواقع فيه 2019/12/29
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فــي
حسينية بلدة النبطية الفوقا.
الراضون بقضاء الله وقدره
آل نــورالــديــن ،آل عزالدين ،آل فضل
الله
وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـف ــوق ــا
وبعلبك والغبيري.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة أن ـه ــا وض ـع ــت قـيــد
الـتـحـصـيــل ج ـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاس ـيــة
الـصــادرة بضريبة الدخل للمكلفني على
اس ــاس الــربــح امل ـقــدر فــي مـحــافـظــة لبنان
الشمالي عن إيرادات  2014تكليف .2019
إن امل ـك ـل ـفــن أصـ ـح ــاب ال ـع ــاق ــة ال ــذي ــن ال
يسددون الضريبة املتوجبة عليهم كاملة
خــال مهلة شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا
االع ــان فــي عــدد الجريدة الرسمية الــذي
سيصدر بتاريخ  26كــانــون األول ،2019
يـتـعــرضــون ل ـغــرامــة ق ــدره ــا واح ــد باملئة
( )%1م ــن م ـق ــدار الـضــريـبــة ع ــن ك ــل شهر
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
تـ ـب ــدأ م ـه ـلــة االعـ ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن أي
في  27كانون األول  2019وتنتهي في 27
شباط  2020ضمنًا.
مع اإلشــارة الى انه يتوجب على املكلفني
بضريبة الدخل على اســاس الربح املقدر
ً
وعمال بأحكام املادتني  29و 30من القانون
رق ـ ــم  44ت ــاري ــخ ( 2008/11/11ق ــان ــون
اإلج ـ ـ ــراءات الـضــريـبـيــة) مـســك الـسـجــات
املـحــاسـبـيــة امل ـح ــددة بـمــوجــب ق ــرار وزيــر
املالية رقم  1/453تاريخ %2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2107
انذار رقم 1000002
إن رئـيــس دائـ ــرة تحصيل ب ـيــروت يدعو
جميع املكلفني:
 بـضــريـبــة األم ــاك املـبـنـيــة غـيــر امللزمنيقانونًا بالتكليف الذاتي عن تكاليف سنة
.2014
الى تسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب
ورس ــوم وغــرامــات ص ــادرة وغـيــر مسددة
لـغــايــة تــاري ـخــه ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة شهر
مــن ال ـيــوم الـتــالــي لـنـشــر ه ــذا االعـ ــان في
الجريدة الرسمية.
يعتبر ه ــذا االعـ ــان ،فـيـمــا يتعلق بكافة
التكاليف املتعلقة باملكلفني املبينني اعاله
والصادرة لغاية .2014/12/31
ً
قاطعًا لعامل م ــرور الــزمــن عـمــا بأحكام
الفقرة السادسة مــن امل ــادة  27مــن قانون
االجراءات الضريبية وتعديالتها.
بيروت في 2019/12/18
رئيس دائرة تحصيل بيروت بالتكليف
أيمن رضا
التكليف 2108
إنذار عام
إن رئ ـ ـي ـ ــس دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـحـ ـصـ ـي ــل ب ـ ـيـ ــروت
واملـ ـحـ ـتـ ـسـ ـب ــن امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــن املـ ـحـ ـلـ ـي ــن فــي
امل ـحــاف ـظــات واألق ـض ـي ــة الـلـبـنــانـيــة كــافــة،
يــدعــون جميع املـكـلـفــن بـضــريـبــة الــدخــل
وضريبة األم ــاك املبنية ورســم االنتقال
وكافة الضرائب املباشرة وغير املباشرة
وال ــرس ــوم امل ـمــاث ـلــة ل ـه ــا ،إل ــى ت ـســديــد ما
يـ ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـه ــم مـ ــن ضـ ــرائـ ــب ورسـ ـ ــوم
ص ـ ـ ـ ــادرة لـ ـغ ــاي ــة تـ ــاريـ ــخ 2008/12/31
بموجب جداول تكليف أساسية ،إضافية،
تكميلية وأوامر قبض ،وذلك خالل خمسة
عـشــر يــومــا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر ه ــذا اإلن ــذار
العام في الجريدة الرسمية.
يعتبر ه ــذا اإلنـ ــذار ال ـعــام بـمـثــابــة تبليغ
شخصي لكل مكلف قاطعًا لعامل مــرور
الزمن.
بيروت في  6كانون األول 2019
رئيس دائرة تحصيل بيروت
واملحتسبون املاليون
املحليون في جميع املحافظات واألقضية
اللبنانية
التكليف 1985
إنذار عام
إن رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـحـصـيــل فــي مــديــريــة
ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة ،يــدعــو
جـمـيــع ال ـخــاض ـعــن ل ـه ــذه ال ـضــري ـبــة إلــى
ت ـســديــد م ــا ي ـتــوجــب عـلـيـهــم م ــن ضــريـبــة
على القيمة املضافة وغرامات ملحقة بها
ناتجة عن التصاريح الدورية املقدمة قبل
 2009/1/1وكــذلــك الـتـكــالـيــف اإلضــافـيــة
والتكميلية ال ـصــادرة قبل هــذا الـتــاريــخ،
وذلــك خــال خمسة عشر يومًا من تاريخ
ن ـش ــر ه ـ ــذا اإلن ـ ـ ـ ــذار ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ال ـج ــري ــدة
الرسمية مع مراعاة النصوص القانونية
املرعية اإلجراء بتاريخ النشر.

يعتبر ه ــذا اإلنـ ــذار ال ـعــام بـمـثــابــة تبليغ
ش ـخ ـصــي ل ـكــل خ ــاض ــع ،وق ــاط ـع ــا لـعــامــل
مرور الزمن.
بيروت في  9كانون األول 2019
رئيس دائرة التحصيل
كلوديا غنيمة
التكليف 2042
تبليغ
جــانــب ج ــان ــدار فـ ــارس ابــراه ـيــم مـجـهــول
محل اإلقــامــة ينبغي عليك الحضور الى
هذه املحكمة لوجود دعوى تفريق مقدمة
م ــن زوجـ ـت ــك هـ ـن ــادي م ـح ـمــد غ ــان ــم بــرقــم
 ،٢٠١٩ /١٢٧٥وم ــوع ــد جـلـسـتـهــا املـقـبــل
في  ،٢٠٢٠ /٢ /١١وان لم تحضر يجري
بحقك اإليجاب القانوني.
صادر عن محكمة برالياس الشرعية
السنية في ٢٠١٩ /١٢ /٢٣
القاضي الشرعي الشيخ
عبد الرحمن يوسف شرقية
تبليغ
ال ــى م ـج ـهــول م ـحــل اإلق ــام ــة هـ ــادي طــال
املــالــح ينبغي ح ـضــورك الــى قـلــم محكمة
شتورا الشرعية السنية ،الستالم االوراق
ال ـخ ــاص ــة ب ــك ب ـم ــوض ــوع دعـ ـ ــوى ح ـقــوق
زوج ـي ــة امل ـقــدمــة م ــن املــدع ـيــة س ـمــر ولـيــد
الـ ـح ــاق واذا ل ــم ت ـح ـضــر ي ـج ــري بـحـقــك
االيجاب القانوني.
شتورا في ٢٠١٩ /١٢ /٢٤
رئيس القلم
الشيخ يحيي البريدي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 118م2019/
املنفذ :سرادار بنك ش.م.ل .وكيله املحامي
شكري الخوري.
املنفذ عليهما :شركة سيدر هيل لالنتاج
الزراعي ش.م.ل.
 الفرد روجيه ياغي – وكيله املحامي بولعتيق.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـسـ ـن ــد م ــوض ــوع
االسـ ـتـ ـن ــاب ــة رق ـ ـ ــم  2018/1421ت ــاري ــخ
ً
 2019/6/21تحصيال ملبلغ /1000674/
د.أ .ومبلغ /2915647/ل.ل .عــدا الفائدة
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2019/5/3 :
تاريخ تسجيله.2019/5/31 :
امل ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم /737/
املطيلب :قطعة ارض ال بـنــاء عليها تقع
ي ـم ــن الـ ـط ــري ــق ال ـ ـعـ ــام ض ـم ـن ـهــا اش ـج ــار
حرجية منحدرة نسبيًا ،مساحته /940/
م ،2يحده غربًا امــاك عامة شرقًا /738/
ً
شماال  /806/جنوبًا  ،/739/تأمني درجة
اولـ ــى ملـصـلـحــة ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري لـلـشــرق
االدنـ ـ ــى ش.م.ل .بـقـيـمــة /1000000/د.أ.
راجـ ـ ـ ـ ــع شـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ال ـخ ـص ــوص ـي ــة
بملف الـفـنــار مــرجــع  /1/حـجــز تنفيذي
ع ــدد  2018/1421وم ـح ـضــر وص ــف رقــم
118م.2019/
قيمة التخمني /2350000/ :دوالر أميركي
قيمة الطرح /1410000/ :دوالر أميركي
امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :سـ ـتـ ـج ــري يـ ـ ــوم االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء فــي
 2020/2/5ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــر قبل
الـظـهــر امـ ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ وفــي
محكمة املنت .فعلى راغب الشراء ان يودع
قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح او تقديم
كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تـلــي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر واال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يوما دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
اعالن قضائي
صــادر عن املحكمة االبتدائية املدنية في
النبطية
برئاسة الرئيسة مايا فواز
ابالغ املستدعى ضدهم ورثة الحاج خليل
زواوي خ ــاص ــة االسـ ـت ــدع ــاء املـ ـق ــدم مــن
املستدعي جــروج البير الشامي بواليته
ال ـج ـبــريــة ع ـلــى اب ـن ـتــه ال ـق ــاص ــر يــاسـمــن
جورج شامي بوكالة املحامي علي جابر
باستدعاء سجل بــالــرقــم /2019/266ش

واملجهولي محل االقامة.
ق ــررت املحكمة ابالغهم سـنـدًا للمادة 15
أ.م.م .معطوفة على امل ــادة  3مــن القانون
 82/16ع ــن ط ــري ــق ال ـن ـشــر ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية وفــي جريدتني محليتني وبعد
م ـ ـ ـ ــرور شـ ـه ــري ــن عـ ـل ــى آخ ـ ـ ــر نـ ـش ــر ت ـعــن
ً
املحكمة ممثال خــاصــا عنهم يـقــوم مقام
املـمـثــل ال ـقــانــونــي واذا ل ــم يـحـضــر ممثل
قانوني عن الــورثــة يبقى املمثل الخاص
محتفظًا بـهــذه الـصـفــة فــي جميع اط ــوار
امل ـحــاك ـمــة وامـ ـ ــام دوائـ ـ ــر الـتـنـفـيــذ ريـثـمــا
يـتــم تـعـيــن املـمـثــل ال ـقــانــونــي او تحديد
ال ــورث ــة ،وان م ــآل االس ـت ــدع ــاء يــرمــي الــى
ازال ــة الـشـيــوع فــي الـعـقــار /338/ :منطقة
دي ــر ال ــزه ــران ــي ال ـع ـقــاريــة ،عـلــى املـطـلــوب
ابالغهم الحضور الى قلم املحكمة لتبلغ
االستدعاء ومرفقاته ،وفــي حــال تخلفهم
ً
يعتبر التبليغ حاصال.
مهلة املــاحـظــات واالع ـت ــراض عـلــى طلب
ازالة الشيوع خمسة عشر يومًا.
رئيس القلم
فاطمة فحص
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور
القاضي ستيفاني الراسي
باملعاملة التنفيذية رقم2019/4 :
طالبة التنفيذ :املحامية بوليت روحانا
املنفذ عليهم - :للي وكــريــم وحنا الياس
مخايل
 نجاح وعيدا وميريانة ولولو وجــورجوسامي والياس نعيم غانم
 طانيوس الياس مخايلاملوضوع :استنابة من دائرة تنفيذ بعبدا
بــرقــم  ،2019/15/7ازال ـ ــة ش ـيــوع الـعـقــار
 /161/علمان العقارية.
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار2019/4/9 :
و2019/4/12
تاريخ محضر وصف العقار2019/6/27 :
تاريخ تسجيله2019/7/22 :
العقار املطروح للبيع /161/ :علمان وهو
عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض ت ـح ــوي اش ـجــار
متنوعة من زيتون واكيدنيا وليمون في
اغـلـبــه يــابــس ومـهـمــل وت ـحــوي عـلــى عــدة
ابنية زراعية.
 االول :ع ـبــارة عــن غــرفــة بــداخـلـهــا مولدكـهــربــائــي وبـجــانـبــه بـئــر ارتـ ــوازي وبــركــة
تجمع امل ـيــاه .الـثــانــي مقسم الــى قسمني:
 -االول :غرفة ومطبخ – .الثاني :غرفتني

وح ـم ــام جــان ـبــي .امل ـب ـنــى ال ـث ــال ــث :يـتــألــف
من غرفتني ومطبخ وسطيحة على طول
الـغــرف وحـمــام جانبي الــرابــع عـبــارة عن
ست غــرف وسطيحة بعضها مهدم دون
سقف وحمام دون سقف والعقار مصون
ولـ ــه ط ــري ــق وم ـح ــاط بــاالب ـن ـيــة الـسـكـنـيــة
ً
شماال وشرقًا.
م ـس ــاح ـت ــه/24.551/ :م م م ـق ـس ـمــة عـلــى
النحو اآلتي 22.128 - :م م  -zone Fزراعة
واحراج 2423 .م م  zone D1امتداد سكني.
ح ـ ــدوده - :ال ـغ ــرب  – 197ال ـش ــرق – 213
طريق عام الشمال :طريق عام – الجنوب:
 199 – 218و.198
التخمني /2.745000/ :د.أ.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح امل ـ ـقـ ــدر لـ ـلـ ـم ــزاي ــدة االول ـ ـ ــى:
 /2.745000د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ن ـهــار االرب ـعــاء
الــواقــع فــي  2020/1/15الساعة الحادية
عـشــر م ــن قـبــل الـظـهــر ام ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ الدامور.
شروط البيع :على الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ان يــودع باسم رئيس
دائــرة التنفيذ الدامور او مصرف مقبول
قـيـمــة ال ـط ــرح امل ـق ــدم وعـلـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقــامــة لــه فــي ضـمــن نـطــاق ال ــدائ ــرة اذا لم
يكن له مقام فيها وعليه خالل ثالثة ايام
التي تلي االحالة دفع الثمن تحت طائلة
اعــادة املزايدة بزيادة العشر على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا تـلــي االحــالــة
دفع الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
يمامة حجار
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
الــى املنفذ عليه حسن حسني غـنــدور من
ً
كـفــررمــان ومجهول محل االقــامــة ،وعمال
ب ــاح ـك ــام امل ـ ـ ــادة  409أ.م.م .ت ـن ـب ـئــك ه ــذه
الدائرة بأن لديها باملعاملة التنفيذية رقم
 2019/708واملتكونة بــن طالب التنفيذ
ً
سرادار بنك ش.م.ل .ممثال برئيس مجلس
االدارة امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي م ــاري ــو س ــرادار
وبينك انذارًا تنفيذيًا بموضوع عقد قرض
وتــأمــن مــن الــدرجــة االول ــى بمبلغ وقــدره
مئتان وواحد وثالثون مليونًا وستمائة
وواح ــد وثـمــانــون ال ــف وثمنمائة وعشر
ليرات لبنانية عدا الفوائد واللواحق.
وع ـل ـيــه ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة لـلـحـضــور

اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االن ـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقك أص ــوال بانقضاء
 20يــومــا تـلــي الـنـشــر مـضــافــا الـيـهــا مهلة
االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
الى املنفذ عليهم حسني وكمال حبيب فقيه
وصـ ــاح وآم ـن ــه وجـ ــواد وم ــاج ــدة حسني
ســرحــان وحـســن ومـيــرنــا ٌ
وح ـســن عاطف
ش ــرف ال ــدي ــن وفــاط ـمــة الـخـنـســا ون ـضــال
وعبد السالم وجيه بشارة ودالل عجمان
وزيد كامل ابراهيم سرحان من كفرتبنيت
ً
مـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة ،وع ـمــا بــاحـكــام
املــادة  409أ.م.م .تنبئكم هــذه الــدائــرة بأن
لديها باملعاملة التنفيذية رقم 2019/266
واملـ ـتـ ـك ــون ــة بـ ــن شـ ــاديـ ــا ب ــدي ــر وب ـي ـن ـكــم
ورفاقكم انــذارًا تنفيذيًا بموضوع القرار
ال ـصــادر عــن محكمة بــدايــة النبطية رقــم
 2018/24تــاريــخ  2018/2/13واملتضمن
اعـتـبــار الـعـقــار  73مــن منطقة كفرتبنيت
ال ـع ـق ــاري ــة غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة ع ـي ـنــا بني
الشركاء وبــازالــة الشيوع فيه بينهم عن
طريق طرحه للبيع باملزاد العلني على ان
يعتمد اساسًا للطرح في املــزايــدة االولــى
مبلغ  228100دوالر اميركي او ما يعادله
بالليرة اللبنانية بتاريخ البيع وتوزيع
نــاتــج الثمن على الـشــركــاء بنسبة ملكية
كل منهم وتضمينكم الرسوم واملصاريف.
وعـل ـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وكـ ـ ــاء
قانونيني الستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائ ـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم أص ــوال
بــان ـق ـضــاء  20ي ــوم ــا ت ـلــي ال ـن ـشــر مـضــافــا
اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
الى املنفذ عليهم محمد عمر عبد السالم
الـعـكــاري وعمر وكــاريــن محمد عمر عبد
الـ ـس ــام الـ ـعـ ـك ــاري م ــن ال ـن ـب ـط ـيــة الـتـحـتــا
ً
مـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة ،وع ـمــا بــاحـكــام
امل ــادة  409أ.م.م .تنبئك هــذه الــدائــرة بأن
لديها باملعاملة التنفيذية رقم 2019/725
واملتكونة بني عبدالله حسن جابر بوكالة
املحامي علي جابر وبينكم انذارًا تنفيذيًا
بموضوع عقد البيع املمسوح املنظم لدى
الكاتب العدل في النبطية احمد شكرون
رق ــم  2012/12488تــاريــخ 2012/11/27
لنقل ملكية  280سهمًا عـلــى اس ــم املنفذ
عبدالله حسن جابر فــي القسمني  5و13
من العقار /597النبطية التحتا وتدريككم
الرسوم واملصاريف.
وعـل ـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االن ـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقك أص ــوال بانقضاء
 20يــومــا تـلــي الـنـشــر مـضــافــا الـيـهــا مهلة
االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2013/98
الرئيس مكي
طالب التنفيذ :بنك فدرال لبنان ش.م.ل.
املنفذ عليهما - :شركة التوزيع والتمثيل
التجاري ش.م.م( .سودير)
 أنطوان جوزف عيدامل ـش ـتــركــون - :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـنــرال في
ل ـب ـن ــان ش.م.ل – .فــرن ـس ـب ـنــك ش.م.ل– .
جمعية مالكي البناء القائم على العقار
رق ــم  /343/األشــرف ـيــة – شــركــة  25املــرفــأ
ش.م.ل – .بـنــك بيبلوس ش.م.ل – .البنك
اللبناني الفرنسي ش.م.ل – .علي محمد
سعد – جوزف جورج هدايا – ايلي بديع
صليبا – زيـنــة يــوســف عبيد – جــوزفــن
ادمون أبو جودة – ناجي عبده مهنا.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد تـسـهـيــات وعقد
فـ ـ ــرض مـ ــع جـ ــدولـ ــة ب ــال ــدفـ ـع ــات وك ـف ــال ــة
ت ـضــام ـن ـيــة ب ـق ـي ـمــة /325302/د.أ .ع ــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2013/01/18 :

تــاريــخ تبليغ االن ـ ــذارات :تبلغت الشركة
في  2013/01/22وتبلغ أنطوان عيد في
2013/02/12
تاريخ قرار الحجز 2013/03/12 :
تاريخ تسجيله2013/03/21 :
تاريخ محضر الوصف2015/04/24 :
تاريخ تسجيله2015/07/20 :
بيان العقارين املطروحني للبيع * :القسم
 /22/من العقار  /343/األشرفية - :وصف
العقار :مدخل وممران وصالونان وطعام
وخ ـ ــاء وغ ــرف ــة ضـمـنـهــا م ـش ـلــح وح ـمــام
وغرفتان وحمامان ومطبخ وخدم وخالء
وكـ ــوي وم ــون ــة وش ــرف ــة مـقـفـلــة بــالــزجــاج
وخ ـم ــس ب ـل ـكــونــات وزه ـ ــور - .مـســاحـتــه:
وفـقــا لــافــادة الـعـقــاريــة /466/م 2ووفـقــا
لتقرير الخبير /496/م - .2قيمة التخمني:
 /1.860.000/د.أ - .ب ــدل ال ـط ــرح لـلـمــرة
االولى /1.116.000/ :د.أ.
ً
 حــدود العقار  /343/األشرفية :شماال:الـعـقــارات رقــم  /5235/و /503/و/342/
و /1951/ش ــرق ــا :ال ـع ـقــار رق ــم - /5235/
جنوبًا :امــاك عامة  -غربًا :العقاران رقم
 /342/و/1951/
* القسم  /25/من العقار  /3372/األشرفية:
 وص ــف ال ـع ـق ــار :مــدخــل وص ــال ــون وداروطعام ومطبخ واربع غرف وغرفة جلوس
وغــرفــة مــونــة وثــاثــة حـمــامــات وخــائــن
وأوفـيــس وثالثة ممرات وخمس شرفات
وزهور - .مساحته :وفقًا لالفادة العقارية
/421/م 2ووفقًا لتقرير الخبير /441/م2
 قيمة التخمني/1.586.600/ :د.أ - .بدلالطرح للمرة االولى/951.960/ :د.أ.
 حـ ـ ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار  /3372/األش ــرفـ ـي ــة:ً
شـ ـم ــاال :ال ـع ـق ــارات رق ــم  /750/و/749/
و /748/شـ ــرقـ ــا :الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /3416/
جـنــوبــا :ال ـع ـقــارات رق ــم  /3377/و/627/
و /3418/غ ــرب ــا :ال ـع ـقــار رق ــم - /3371/
مــوعــد املــزايــدة ومـكــان اجــرائـهــا :االربـعــاء
الواقع فيه  2020/01/15الساعة العاشرة
والنصف صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
لـلـمــرة االول ــى اسـهــم املـنـفــذ عليه انـطــوان
عـيــد والـبــالـغــة  /2400/سـهــم فــي كــل من
العقارين  22/343و 25/3372األشرفية.
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية،
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـنــدوق
الخزينة أو احد املصارف املقبولة مبلغًا
م ـ ــوازي ـ ــا لـ ـب ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح ،او يـ ـق ــدم ك ـفــالــة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مختارًا لــه ،وعليه ايـضــا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ،ايداع
كــامــل الثمن بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط ـلــب وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
رنا شاهني املعروف بدر
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي كابي شاهني
يبلغ الى املنفذ عليه أحمد عبدالله مطر
ّ
املجهول املقام
عمال بأحكام املادة  /409/أ.م.م .تعلمكم
ً
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي

امل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2017/2697
ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم مــن طالب
التنفيذ بنك مياب ش.م.ل .حاليًا سابقًا
بـنــك ال ـشــرق االوسـ ــط وإفــريـقـيــا ش.م.ل.
ون ــاتـ ـج ــا عـ ــن ط ـل ــب ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ق ــرض
وكـ ـش ــف حـ ـس ــاب وعـ ـق ــد ت ــأم ــن بـقـيـمــة
 23.728.936.211.94ل.ل .ع ــدا الـفــوائــد
والرسوم واملصاريف.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
واالوراق املرفقة به علمًا بأن التبليغ يتم
قانونًا بانقضاء مهلة عشرين يومًا على
نـشــر ه ــذا االع ــان وعـلــى تعليق نسخة
ع ـنــه وعـ ــن االن ـ ـ ــذار امل ــذك ــور ع ـلــى لــوحــة
االعـ ــانـ ــات لـ ــدى دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـي ــروت
ليصار بعد انقضاء هــذه املهلة ومهلة
االنذار التنفيذي البالغة عشرة أيام الى
ـوال حتى
مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اص ـ ـ ً
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
بنك مياب ش.م.ل.
دع ــوة الــى الجمعية العمومية العادية
السنوية
املدعوة لإلنعقاد في 2020/1/16
يتشرف مجلس إدارة بنك مياب ش.م.ل.
ب ــدع ــوة حـ ـض ــرات ال ـ ـسـ ــادة امل ـســاه ـمــن
لـحـضــور الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة الـعــاديــة
السنوية للمساهمني املدعوة لالنعقاد
ع ـنــد ال ـس ــاع ــة  1:00م ــن ب ـعــد ظ ـهــر يــوم
الخميس الواقع فيه تاريخ 2020/1/16
ف ــي مــركــز امل ـص ــرف ،وذلـ ــك ل ـل ـتــداول في
جدول األعمال التالي:
 .1تقرير مجلس اإلدارة الـعــام وتقرير
مـجـلــس اإلدارة ال ـخ ــاص ح ــول الـ ــدورة
املالية .2018
 .2تقرير مفوضي املراقبة العام وتقرير
مفوضي املــراقـبــة الـخــاص حــول الــدولــة
املالية .2018
 .3تقرير مراقب حسابات فــرع املصرف
في العراق للدورة املالية .2018
 .4تـ ـق ــري ــر اإلدارة ح ـ ــول ن ـ ـشـ ــاط ف ــرع
املصرف في العراق للدورة املالية .2018
 .5ت ــراخ ـي ــص املـ ــادتـ ــن  158و 159مــن
قــانــون الـتـجــارة وامل ــادة  152مــن قانون
النقد والتسليف.
 .6املصادقة على حسابات الدولة املالية
.2018
 .7إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
 .8تخصيص نتائج الدورة املالية .2018
 .9إنتخاب مجلس إدارة.
 .10تعيني مفوضي مراقبة.
 .11أمور متفرقة.
مجلس اإلدارة
إعالن
بتاريخ  2019/12/18صدر عن محكمة
تـنـفـيــذ ع ـقــود ال ـس ـي ــارات واآللـ ـي ــات في
بيروت برئاسة القاضي جويل عيسى
الـ ـخ ــوري ب ــاب ــاغ امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا س ــاره
ولـيــد شـيـخــانــي بــالـطــرق االستثنائية
ً
عـمــا بــأحـكــام امل ــادة  409أ.م.م .االن ــذار
التنفيذي وطـلــب التنفيذ ومربوطاته
وق ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز عـ ـل ــى الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة رق ــم
/347984/ج ن ـ ــوع هـ ـي ــون ــداي ص ــادر
بــاملـعــامـلــه رق ــم  2014/619املـقــدمــه من
بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.
ب ــوك ــال ــه املـ ـح ــام ــي جـ ـه ــاد أب ـ ــي صــالــح
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة الحضور
شـخـصـيــا او بــواس ـطــة وك ـي ــل قــانــونــي
لتبلغ االوراق املشار اليها خالل ثالثة
أسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
قاسم اللقيس

