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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ شحيم
باملعاملة رقم 2018/4
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
(لبنان) ش.م.ل
املنفذ عليه :محمد علي النبعة
املـ ــوضـ ــوع :إس ـت ـنــابــة صـ ـ ــادرة ع ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ب ــرق ــم  2017/196تــاريــخ
2018/1/16
قيمة الدين /110.034.99/ :دوالر أمريكي
عدا اللواحق والفوائد.
تاريخ محضر الوصف2018/11/19 :
تاريخ تسجيله2019/1/16 :
ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـق ـس ــم رق ـ ــم 4
مــن الـعـقــار رق ــم  4223مــن منطقة الدبية
ال ـع ـقــاريــة وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سكنية
غربية الواقعة في الطابق السفلي مؤلفة
م ــن م ــدخ ــل وم ـم ـش ــى وطـ ـع ــام وص ــال ــون
وغــرف ـتــي ن ــوم وم ـط ـبــخ وثـ ــاث حـمــامــات
وشرفتني.
تبلغ مساحتها وما يلحقها من األقسام
املشتركة  145م.م.2
ثمنها يبلغ /70.000/د.أ .بدل الطرح على
أســاس  %60بعد التخفيض 39.900 %5
د.أ.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان إج ـ ـ ــراء امل ـ ــزاي ـ ــدة :ت ـجــري
امل ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــدة ن ـ ـه ـ ــار اإلثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ــي
 2020/1/27الساعة الحادية عشرة ظهرًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ شحيم.
شروط البيع :على الراغب في الشراء وقبل
امل ـبــاشــرة ف ــي امل ــزاي ــدة إيـ ــداع مـبـلــغ م ــواز
لبدل الطرح املقرر في صندوق املحكمة أو
مصرف مقبول بإسم رئيس دائــرة تنفيذ
شحيم أو تقديم كفالة مصرفية باملبلغ
املــذكــور وعليه إتـخــاذ محل إقــامــة ضمن
نطاق الدائرة إضافة إلى رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
طليع شحادة
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب املـحــامــي مــاهــر علي جــابــر بوكالته
عن فادي جمال الدين بوكالته عن حسني
محمد حسني قاسم بصفته مشتري من
ال ـبــائــع مــالــك ال ـع ـقــار هــانــي ع ـبــد الـكــريــم
بيطار سند تمليك بــدل ضــائــع للقسم 8
بلوك  Aمن العقار  493مزرعة كفرجوز.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب نــزار محمد الزين والــذي ورد اسمه
على الصحيفة نــزار الشيخ محمد خليل
الــزيــن بموجب اف ــادة مختار شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  1596جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي عبد املجيد حــرب ملوكله رضا
محمود فــرحــات شـهــادة قيد بــدل ضائع
للعقار  778جرجوع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن احـمــد مــاح ملــورثـتــه روضــه
محمود نصرالله شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  1813عني قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي س ـم ـي ــح خ ـل ـي ــل ق ــري ــان ــي
بوكالته عن محمود محمد جفال بصفته
م ــن ورث ـ ــة مـحـمــد م ـح ـمــود ج ـف ــال ملــورثــه
م ـح ـمــود مـحـمــد ج ـفــال ش ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ضائع للعقار  338قاقعية الجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة

أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب هيثم يــاســن فنيش ملــوكـلــه سعيد
اس ـع ــد ح ـي ــدر شـ ـه ــادات ق ـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقارات 166 - 25 - 23 - 21 - 18 - 16 - 3
  277 - 276 - 270 - 266 - 264قاقعيةالجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب عباس نجم املفوض عن ورثة خضر
االشــرفــي سند تمليك بــدل ضائع 185/2
زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب سالم العس املفوض بعقد البيع عن
حـمــدي االبـيــض سند تمليك بــدل ضائع
 2208/37بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب محمد علي غمراوي ملورثته ضمية
اللبابيدي سند تمليك بدل ضائع 522/7
بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب خالد حمدان سند تمليك بدل ضائع
 34الواطية وحرف سياد.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـلــب بــولــس حـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
نبيل عقيص سندي بدل ضائع للعقارين
 1165و 1167عبدللي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب س ـي ـمــون ن ـج ـيــب ص ـف ـيــر بــالــوكــالــه
عن سايد حنا الخوري العنداري سندي
بــدل ضائع للعقارين  2355و 2356كفور
العربي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب بــولــس حـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
فؤاد داود بركات سند بدل ضائع للعقار
 187مراح شديد.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
ط ـل ــب م ــوس ــى ج ـم ـيــل انـ ـط ــون بــالــوكــالــه
عــن احــد ورثــة يوسف فرنجية سند بدل
ضائع للعقار  1095اهدن.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـلــب دوري ف ــؤاد ال ـخــوري بــالــوكــالــه عن
نزيه الحايك سند بدل ضائع للعقار 332
تحوم.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب طــانــي جــان عفلق سند بــدل ضائع
للعقار  530بزعون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه

أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـلــب مـحـمــد سـعـيــد ع ـبــدال ـســام الـشـعــار
بالوكاله عن مصطفى محي الدين سند
بدل ضائع للعقار  N/4/219النخله.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي م ـ ــرس ـ ــال مـ ــاجـ ــد ج ـب ــور
بــالــوكــالــه عــن ت ــراز ك ــرم سـنــد ب ــدل ضائع
للعقار  62علما.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلبت سلوى الطيب الرافعي سند تمليك
بدل ضائع  3373زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام وليد الدين
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت وفــاء مطانيوس الياس باالصاله
عن نفسها وبوكالتها عن مسعود سعد
سندي بدل ضائع للعقارين  8 / 293و9
 Bتحوم.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـن ــاء ع ـل ــى م ـح ـض ــري االنـ ـتـ ـخ ــاب ت ــاري ــخ
 2016/5/15و2016/5/24
بـ ـن ــاء لـ ـلـ ـق ــرار الـ ـبـ ـل ــدي رق ـ ــم  158ت ــاري ــخ
2019/8/8
يعلن ما يلي:
مادة اولى :تجري بلدية جونيه مناقصة
عامة لتلزيم تأهيل وتوسيع وشق طريق
فــي ســاحــل عـلـمــا مــن الـعـقــار رق ــم /453/
حتى العقار رقم  /500/من أرصفة وزفت
وإن ـ ـ ــارة وح ـي ـط ــان وب ـن ـيــة تـحـتـيــة ضمن
مبلغ /450.000.000/ل.ل .فقط اربعماية
وخمسون مليون ليرة لبنانية وفقًا لدفتر
الشروط املعد لهذه الغاية.
مـ ــادة ثــان ـيــة :ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــاالش ـتــراك
ال ـت ـقــدم بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قبل
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن نـهــار
االثنني الواقع فيه .2020/1/27
مــادة ثالثة :تفض العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2020/1/28الساعة العاشرة
صباحًا في مبنى البلدية.
م ـ ــادة رابـ ـع ــة :حـ ــدد ث ـمــن دف ـت ــر ال ـش ــروط
بقيمة  /500.000/ل.ل .فـقــط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ مصرف اإلسـكــان ش.م.ل .باملعاملة
رقــم  2016/133بوجه محسن رحمة الله
شلهوب الدويهي قــرار اللجنة القضائية
الناظرة في الخالفات الناشئة عن تطبيق
قــوانــن اإلس ـك ــان رق ــم /2013/1421ل.ق.
تاريخ .2015/9/8
ويجري التنفيذ على القسم  5/281أدما
والدفنة ،مساحته  184م.م .وهو بموجب
االف ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،م ــدخ ــل وص ــال ــون ــان
وط ـ ـعـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وثـ ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف وثـ ــاث
حمامات وشرفات ،سفلي أول وبالكشف
تـبــن ان الـقـســم يـقــع فــي ال ـب ـنــاء امل ـحــاذي
لبلدية أدم ــا  -الــدفـنــة أم ــام مـنــزل مختار
أدمـ ــا ال ـ ّـس ــاب ــق وال ــواق ــع م ـطــابــق ل ــإف ــادة
الـعـقــاريــة .الـبــاط الرئيسي رخ ــام وبــاط
الـحـمــامــات وال ـغــرف واملـطـبــخ سيراميك،
األبواب الداخلية خشب سنديان ،خزانات
امل ـط ـب ــخ أل ــوم ـي ـن ـي ــوم واملـ ـجـ ـل ــى غــران ـيــت
وشرفة املطبخ مقفلة بزجاج وألومينيوم،
إح ـ ــدى ال ـ ـغـ ــرف م ــاس ـت ــر ض ـم ـن ـهــا ح ـمــام
خـ ــاص ول ـه ــا شــرف ـت ـهــا الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،شــرفــة
ال ـصــالــون لـهــا حــديـقــة صـغـيــرة مـحــاذيــة

لها ،مهملة ،املنجور الخارجي ألومينيوم
م ــع مــونــوب ـلــوك .الـقـســم مـجـ ّـهــز بـشــوفــاج
وبــان ـتــرفــون ف ـيــديــو فـ ــون ،مــدخــل الـبـنــاء
غرانيت ،ويستفيد القسم من مرآب داخلي
ع ــدد  2وم ــن  Caveعـمــر الـبـنــاء حــوالــي 8
سنوات.
تاريخ محضر الوصف2018/4/13 :
تاريخ تسجيله .2018/6/26
تــأمــن لـصــالــح م ـصــرف اإلس ـك ــان بقيمة:
/463.344.000/ل.ل.
ب ــدل تخمني الـقـســم  5/28أدم ــا والــدفـنــة:
/400.000/د.أ.
بدل طرحه/240.000/ :د.أ.
امل ــزاي ــدة :س ـت ـجــري ي ــوم ال ـث ــاث ــاء الــواقــع
فـيــه  2020/1/28الـســاعــة ال ـحــاديــة عشر
فــي قاعة محكمة كـســروان .فعلى الراغب
ال ـ ـشـ ــراء دفـ ــع بـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـم ــوج ــب شــك
مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ كسروان أو تقديم كفالة وافية من
احد املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
ب ـم ــوج ــب م ـح ـض ــر ج ـم ـع ـيــة غ ـي ــر ع ــادي ــة
بـ ـت ــاري ــخ  2019/12/24تـ ـق ــرر ب ـت ــاري ــخ
 2015/12/26ح ــل وش ـط ــب ش ــرك ــة زيــن
ال ـت ـجــاريــة (ت ـض ــام ــن) م ــن ق ـي ــود الـسـجــل
ال ـت ـجــاري فــي ب ـيــروت حـيــث هــي مسجلة
تحت الرقم  /66853/ورقم تسجيلها في
وزارة املالية  /86397/مؤلفة من الشركاء
عبد الرحمن محمد زين وبالل محمد زين.
فـعـلــى كــل ذي مصلحة تـقــديــم إعـتــراضــه
ومالحظاته في خالل مهلة عشرة أيام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف  -مارلني دميان
إعالن تبليغ
يدعو مجلس العمل التحكيمي في جبل
لبنان الغرفة الثانية املدعى عليها شركة
هيا تــي فــي ش.م( .فــرع لبنان) املجهولة
م ـحــل اإلق ــام ــة ل ـح ـضــور م ــن ي ـنــوب عنها
قــانــونــا ال ــى قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة فــي بعبدا
لتسلم أوراق الــدعــوى املقامة مــن املدعي
ف ـ ـ ـ ــادي سـ ـمـ ـع ــان واملـ ـسـ ـجـ ـل ــة تـ ـح ــت رق ــم
 2015/171كما ندعوكم لحضور جلسة
 2020/2/17تحت طائلة إبالغكم جميع
األوراق ب ــواس ـط ــة رئ ـي ــس ق ـل ــم املـحـكـمــة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
هيفاء خليل
إعالن تبليغ
ي ــدع ــو م ـج ـل ــس ال ـع ـم ــل ال ـت ـح ـك ـي ـم ــي فــي
جبل لبنان الغرفة الثانية املدعى عليها

ش ــرك ــة ه ـيــا ت ــي ف ــي ش.م( .ف ـ ــرع ل ـب ـنــان)
املجهولة محل اإلقامة لحضور من ينوب
عـنـهــا قــانــونــا ال ــى قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة في
بـعـبــدا لتسلم أوراق الــدعــوى املـقــامــة من
املدعي الياس عبود واملسجلة تحت رقم
 2015/169كما ندعوكم لحضور جلسة
 2020/2/17تحت طائلة إبالغكم جميع
األوراق ب ــواس ـط ــة رئ ـي ــس ق ـل ــم املـحـكـمــة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
هيفاء خليل
إعالن تبليغ
ي ــدع ــو م ـج ـل ــس ال ـع ـم ــل ال ـت ـح ـك ـي ـم ــي فــي
جبل لبنان الغرفة الثانية املدعى عليها
ش ــرك ــة ه ـيــا ت ــي ف ــي ش.م( .ف ـ ــرع ل ـب ـنــان)
املجهولة محل اإلقامة لحضور من ينوب
عـنـهــا قــانــونــا ال ــى قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة في
بـعـبــدا لتسلم أوراق الــدعــوى املـقــامــة من
املــدعــي ف ــادي عـبــود واملسجلة تحت رقم
 2015/170كما ندعوكم لحضور جلسة
 2020/2/17تحت طائلة إبالغكم جميع
األوراق ب ــواس ـط ــة رئ ـي ــس ق ـل ــم املـحـكـمــة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
هيفاء خليل
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/740
امل ـن ـفــذ :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل - .وكياله املحاميان نجيب السعد
وآالن ب ــو ضــاهــر الـ ــذي ح ــل م ـحــل شــركــة
جــوزيــف زاخ ــر وش ــرك ــاه ش.م.ل .وكيلها
املـ ـح ــام ــي ش ــاه ــن ط ـ ــوق وذل ـ ـ ــك مل ـتــاب ـعــة
اجراءات التنفيذ على القسم رقم  /6/من
الـعـقــار رق ــم  /223/دي ــر م ــار روك ــز ضهر
الحصني.
املـنـفــذ عـلـيـهــا :نــانـســي ج ــورج س ـطــوف -
مـجـهــولــة م ـحــل االق ــام ــة أب ـل ـغــت بــالـطــرق
االستثنائية.
السند التنفيذي - 1 :عشرة سندات دين،
س ـنــد مـنـهــا قـيـمـتــه /5000/د.أ .وتـسـعــة
مـنـهــا مـجـمــوع قيمتها /8564000/ل.ل.
وال ـف ــوائ ــد وال ـل ــواح ــق بــالـنـسـبــة للمنفذة
االساسية شركة جــوزيــف زاخــر وشركاه
ش.م.ل.
 - 2عـقــد ع ــام لـفـتــح وتـحــريــك الـحـســابــات
امل ــدي ـن ــة اض ــاف ــة ال ــى ك ـش ــوف ــات الـحـســاب
وسندات التمثيل اضافة الى عقد التأمني
ال ـع ـقــاري وع ـقــدي ال ـقــرض وع ـقــد الكفالة
ً
وعـ ـق ــود زيـ ـ ــادة ال ـك ـفــالــة وذل ـ ــك تـحـصـيــا
ل ـلــديــن ال ـب ــال ــغ  /316.714.894/ل.ل .و
/7457.660/د.أ .و/10407.720/د.أ .عدا
اللواحق والفوائد بالنسبة للمقرر احالله
بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.
املعامالت :تقرر الحجز بتاريخ 2017/2/7
وسجل بتاريخ .2017/2/22
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2017/4/26 :
وسجل بتاريخ .2017/5/24
امل ـطــروح :القسم رقــم  /6/مــن العقار رقم
 /223/ديـ ــر مـ ــار روك ـ ــز ض ـهــر الـحـصــن

املشتمل على مدخل ودار وطعام ومطبخ
وثــاث غــرف وثــاث حمامات ولــه موقف
س ـيــارة وي ـقــع فــي الـطــابــق الـسـفـلــي االول
ف ــي ب ـن ــاي ــة جـ ـ ــورج ب ــرك ــه ولـ ــه اس ـت ـع ـمــال
فسحة بجانبه  -مساحة القسم /149/م.م.
ومساحة الفسحة /60/م.م.
قيمة التخمني/236599/ :د.أ.
قيمة الطرح بعد التخفيض/134862/ :د.أ.
(مــايــة وارب ـع ــة وث ــاث ــون الـفــا وثمانماية
واثنان وستون دوالرًا أميركيًا).
املزايدة :ستجري املزايدة للمرة الثانية
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــر م ــن ي ــوم
االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فـيــه  2020/1/29أمــام
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـ ــن فـ ــي ق ــاع ــة
املـحـكـمــة فــي جــديــدة امل ــن .فـعـلــى راغــب
ال ـ ـشـ ــراء وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ان
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ املــن
لدى صندوق الخزينة او احد املصارف
املـقـبــولــة قـيـمــة ال ـط ــرح او تـقــديــم كفالة
مـصــرفـيــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة
ض ـمــن ن ـطــاق دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن اذا لم
يكن له مقام فيه واال اعتبر قلمها مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعـلــى املـشـتــري خــال ثالثة
ايام تلي االحالة ايــداع كامل الثمن واال
ً
يعد ناكال وتعاد املزايدة حكمًا بزيادة
العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت
اعادة املزايدة فورًا على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
خالل عشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ويتوجب على الشاري رسم الداللة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
تبليغ فقرة حكمية
محكمة الــدرجــة األول ــى فــي جبل لبنان
بعبدا الغرفة األولى الناظرة بالقضايا
التجارية برئاسة القاضي جاد املعلوف
تدعو املدعى عليه رمزي داود سنو لتبلغ
الـ ـق ــرار  2019/42ت ــاري ــخ 2019/8/14
الصادر بالدعوى  2019/87املقدمة من
املدعي كميل جــورج ايــوب والــرامــي الى
الزامك بتنفيذ االتفاقية ال سيما لجهة
عقد التفرغ تــاريــخ  2008/11/11وذلــك
عــن الـحـصــص مــن الـشــركــة وتسجيلها
في السجل التجاري.
مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف  30يــومــا م ــن تــاريــخ
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب الـسـيــد اغ ــوب س ـبــوح كولكجيان
مالك  112.5سهم في العقار رقم /1134/
مــن منطقة ب ــرج حـمــود الـعـقــاريــة سند
تمليك بدل عن ضائع بحصته.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـنــاء عـلــى مـحـضــري االن ـت ـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  223ت ــاري ــخ
2019/11/7
يعلن ما يلي:
مادة اولى :تجري بلدية جونيه مناقصة
عامة لتلزيم شراء يد عاملة  -غب الطلب
ضـمــن مبلغ /600.000.000/ل.ل .فقط
ستماية مليون ليرة لبنانية وفقًا لدفتر
الشروط املعد لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :عـلــى الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
الـتـقــدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن نهار
االثنني الواقع فيه .2020/1/27
مادة ثالثة :تفض العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2020/1/28الساعة الحادية
عشرة صباحًا في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دف ـتــر ال ـشــروط
بقيمة  /1.500.000/ل.ل .فـقــط مليون
وخمسماية الف ليرة لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة

ان رئيس بلدية جونيه
ب ـنــاء عـلــى مـحـضــري االن ـت ـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  237ت ــاري ــخ
2019/11/7
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــه
مناقصة عامة لتلزيم فلش وترقيع جور
بواسطة زفــت فــي مدينة جونيه ضمن
مبلغ /80.000.000/ل.ل .فقط ثمانون
مليون ليرة لبنانية وفقًا لدفتر الشروط
املعد لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :عـلــى الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
الـتـقــدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن نهار
االثنني الواقع فيه .2020/1/27
مادة ثالثة :تفض العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2020/1/28الساعة الثانية
عشر والنصف في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دف ـتــر ال ـشــروط
بقيمة  /500.000/ل.ل .فقط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـنــاء عـلــى مـحـضــري االن ـت ـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  252ت ــاري ــخ
2019/12/2
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــه
م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة ل ـت ـلــزيــم انـ ـش ــاء طــريــق
وحيطان داعـمــة مــن العقار رقــم /345/
حتى العقار  343من منطقة ساحل علما
العقارية ضمن مبلغ /80.000.000/ل.ل.
فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية وفقًا
لدفتر الشروط املعد لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :عـلــى الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
الـتـقــدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن نهار
االثنني الواقع فيه .2020/1/27
مادة ثالثة :تفض العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2020/1/28الساعة الحادية
والنصف صباحًا في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دف ـتــر ال ـشــروط
بقيمة  /500.000/ل.ل .فقط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
ب ـنــاء عـلــى مـحـضــري االن ـت ـخــاب تــاريــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـن ــاء ل ـل ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  246ت ــاري ــخ
2019/12/2
يعلن ما يلي:
م ـ ـ ـ ــادة اول ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـجـ ــري بـ ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــه
مناقصة عــامــة لتلزيم تــوريــد وتركيب
تجهيزات الكترونية خاص مبنى بلدية
جونيه ضمن مبلغ /80.000.000/ل.ل.
فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية وفقًا
لدفتر الشروط املعد لهذه الغاية.
م ــادة ثــانـيــة :عـلــى الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
الـتـقــدم بطلباتهم الــى قلم البلدية قبل
الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن نهار
االثنني الواقع فيه .2020/1/27
مادة ثالثة :تفض العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2020/1/28الساعة الثانية
عشر ظهرًا في مبنى البلدية.
م ــادة راب ـع ــة :ح ــدد ثـمــن دف ـتــر ال ـشــروط
بقيمة  /500.000/ل.ل .فقط خمسماية
الف ليرة لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب صـبـحــي مـحـمــود امل ـق ـهــور لنفسه
سند تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار
 1461الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

إعالن ألمانة السجل العقاري بعلبك  -الهرمل
طلب علي صبحي املقهور سندي تمليك
بــدل عن ضائع بحصص موكليه نظام
ح ـس ــن املـ ـقـ ـه ــور وعـ ـل ــي ح ـس ــن امل ـق ـهــور
بالعقار رقم  5673الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
غرفة القاضي محمد مازح
تـعـلــن مـحـكـمــة ص ــور املــدن ـيــة أن منيف
عبدالكريم فرج تقدم بإستدعاء بحصر
إرث امل ــرح ــوم عـبــدالـكــريــم ابــراه ـيــم فــرج
سجل في القلم برقم أســاس 2019/290
ل ـتــوزيــع تــركـتــه ب ــن أوالده م ــن زوجـتــه
امل ـتــوفــاة قـبـلــه عـلــويــة قــاســم الحسيني
وه ــم فــاط ـمــة وزه ـ ــرة وفـهـيـمــة وتــركـ ّـيــة
وروحـ ّـيــة وفــايــزة ومنيف ومحمد كامل
وعـ ــادل ،فـمــن لــديــه إع ـت ــراض الـتـقــدم به
ام ــام نفس املحكمة وذل ــك ضمن أوقــات
ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي وخ ـ ــال خ ـم ـســة عشر
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم 2019/10
املتكونة فيما بني:
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ :بـ ـن ــك م ـ ـيـ ــاب ش.م.ل .وكـ ـي ــاه
املحاميان اسعد ومحمد عويدات
املنفذ عليه :علي محمد اسماعيل
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائ ــرة تنفيذ بـيــروت بــرقــم 2018/1882
قيمة الدين 529169.67 :د.أ.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
2018/9/13
تــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2018/10/11
ت ــاري ــخ وضـ ــع م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـقــار:
2019/3/13
تــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2019/3/19
العقارات املطروح للبيع
 773.332سـهـمــا /مــن الـعـقــار  713قانا
العقارية ،عقار أميري عبارة عن قطعة
ارض مشاد عليها فيال وغرفة جانبية
حــديـثــة الـبـنــاء تـقــع فــي منطقة هــادئــة،
مساحته  962م 2يحده غربًا طريق عام
ً
محاذ وشرقًا العقار  725وشماال العقار
 712وجنوبًا العقار .716
التخمني 185599.68 :د.أ( .ماية وخمسة
وثـ ـم ــان ــون الـ ـف ــا وخ ـم ـس ـم ــاي ــة وت ـس ـعــة
وت ـ ـس ـ ـعـ ــون دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي وث ـم ــان ـي ــة
وستون سنتًا).
ب ــدل ال ـطــرح امل ـخ ـفــض 100223.83 :د.أ.
(م ـئ ــة ال ــف وم ــاي ـت ــن وث ــاث ــة وع ـش ــرون
دوالر أميركي وثالث وثمانون سنتًا).
 300سهم من العقار  574قانا العقارية
عبارة عن قطعة ارض مغروسة باشجار
الزيتون ال انشاءات عليه يتم الوصول
الـيــه مــن طــريــق نــافــذ غير معبد وبعيد
عن االماكن السكنية .مساحته  2180م2
يحده غربًا العقار  584وشرقًا العقارين
ً
 577و 575وشـ ـم ــاال ط ــري ــق غ ـيــر معبد
وجنوبًا العقار .573
التخمني 8175 :د.أ( .ثمانية االف وماية
وخمس وسبعون دوالر أميركي).
بدل الطرح املخفض 4414.5 :د.أ( .اربعة
االف وأرب ـع ـم ــاي ــة وأربـ ـع ــة ع ـشــر دوالر
أميركي وخمس سنتات).
 900سهم من العقار  1200قانا العقارية.
ق ـط ـعــة ارض م ـش ــاد عـلـيـهــا ب ـن ــاء قــديــم
مــؤلــف مــن طــابـقــن :أرض ــي يحتوي عل
ثـ ــاث غـ ــرف ومـ ــا ي ـش ـبــه ق ـب ــو ك ــال ـك ــراج
وفسحة دار وحمام واول مؤلف من ثالث
غــرف وحـمــامــن وشــرفـتــن وم ــوزع وما
يشبه الــديــوان ،حالته سيئة .مساحته
 273م 2يحده غربًا وجنوبًا شارع فرعي
ً
وش ــرق ــا ال ـع ـق ــار  1199وشـ ـم ــاال الـعـقــار
.1193
التخمني 31218.75 :د.أ( .واحد وثالثون
الـ ـف ــا وم ــايـ ـت ــن وث ـم ــان ـي ــة ع ـش ــر دوالر
أميركي وخمس وسبعون سنتًا).
ب ــدل ال ـطــرح امل ـخ ـفــض 16858.125 :د.أ.

(س ـت ــة ع ـشــر ال ـف ــا وث ـمــان ـمــايــة وثـمــانــي
وخمسون دوالر أميركي ومئة وخمس
وعشرون سنتًا).
 2400سهم مــن الـعـقــار  704ديــر قانون
راس الـعــن الـعـقــاريــة .عـبــارة عــن قطعة
أرض صـ ـغـ ـي ــرة ص ــالـ ـح ــة ل ـ ـل ـ ــزراع ـ ــة ال
انـ ـش ــاءات عـلـيــه م ـح ـبــوس ع ــن الـطــريــق
الـعــام وعــن أي طريق فرعي قريب منه،
مساحته  244م 2يحده غربًا العقار 703
ً
وشرقًا العقار  1111وشماال العقار 705
وجنوبًا العقار .1132
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن 7320 :د.أ( .سـ ـبـ ـع ــة االف
وثالثماية وعشرون دوالر أميركي).
بدل الطرح املخفض 3952.8 :د.أ( .ثالثة
االف وتسعماية واثنان وخمسون دوالر
أميركي وثمانية سنتات).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2020/1/30الساعة الثانية
ع ـشــر ظ ـه ـرًا أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
صور .للراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
نـقـدًا فــي صـنــدوق الخزينة أو بموجب
شيك او كفالة مصرفيني بــاســم رئيس
دائ ــرة تنفيذ صــور ،وعليه اتـخــاذ محل
اقامة ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا لــه ،وبخالل ثالثة
ايام تلي قرار االحالة عليه ايــداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عشرين يــومــا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2019/8
املتكونة فيما بني:
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ :بـ ـن ــك م ـ ـيـ ــاب ش.م.ل .وكـ ـي ــاه
املحاميان اسعد ومحمد عويدات
املنفذ عليه :علي محمد اسماعيل
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائ ــرة تنفيذ بـيــروت بــرقــم 2018/2145
قيمة الدين 2219404.34 :د.أ.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
2018/11/6
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2018/11/28
ت ــاري ــخ وضـ ــع م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـقــار:
2019/2/21
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2019/2/21
العقار املطروح للبيع
 2400سهم من العقار رقم  - 1489منطقة
دي ــر قــانــون راس الـعــن الـعـقــاريــة .وهــو
عقار أميري يقع في محلة أبــو صيامة
وال ـ ـ ــزع ـ ـ ــرورة ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة أرض
شكلها مستطيل ومـسـطـحــة مغروسة
ب ـش ـت ــول املـ ـ ــوز وخ ـي ــم م ـخ ـص ـصــة ل ـهــذا
الغرض ،ويوجد بناء مؤلف من طابقني
أرض ــي مــؤلــف مــن غــرفـتــي ن ــوم ومطبخ
وح ـم ــام واالول ك ــاألرض ــي اض ــاف ــة الــى
ت ــراس وال ــى جــانــب املـنــزل املــذكــور بناء
سطحه مــن الزينكو مؤلف مــن غرفتني
وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام .مـســاحـتــه  37574م2
ً
ي ـحــده غــربــا الـعـقــار رق ــم  1490وش ـمــاال
م ـج ــرى مـ ــاء يـفـصــل ب ــن مـنـطـقـتــي ديــر
قــانــون رأس الـعــن وبــاتــولـيــه العقارية
وشــرقــا اتــوس ـتــراد ص ــور ال ـنــاقــورة غير
مـنـفــذ حــالـيــا ويـحـمــل ال ــرق ــم  1488ديــر
قــانــون راس الـعــن وجـنــوبــا طــريــق عــام
السماعية.
التخمني وفقًا لسعر املتر املربع الواحد
املـحــدد مــن قبل بلدية ديــر قــانــون راس
ال ـ ـعـ ــن 8454150000 :ل.ل( .ث ـم ــان ـي ــة
مـ ـلـ ـي ــارات واربـ ـعـ ـم ــاي ــة وارب ـ ـ ــع وخ ـمــس
م ـل ـي ــون ــا ومـ ــايـ ــة وخـ ـمـ ـس ــون ال ـ ــف ل ـيــرة
لبنانية).
بدل الطرح املخفض ل.ل4565241000 :.
(ارب ـع ــة م ـل ـيــارات وخـمـسـمــايــة وخـمــس
وسـ ـ ـتـ ـ ــون مـ ـلـ ـي ــون ــا ومـ ــاي ـ ـتـ ــن وواح ـ ـ ــد
واربعون الف ليرة لبنانية).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2020/1/30الساعة الثانية
ع ـشــر ظ ـه ـرًا أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
صور .للراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
في صندوق الخزينة أو بموجب شيك
او كفالة مصرفيني باسم رئيس دائــرة

تنفيذ صــور ،وعليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام
ت ـلــي ق ـ ــرار االح ــال ــة ع ـل ـيــه ايـ ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عشرين يــومــا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن قضائي
صادر عن محكمة راشيا املدنية
الناظرة في دعاوى األحوال الشخصية
الرئيس محمد عويدات
تقدم املدعو شاكر جرجس عطية بوكالة
م ـح ـمــد ال ـ ـقـ ــادري ب ــإس ـت ــدع ــاء ام ـ ــام هــذه
املحكمة سجل بــرقــم أس ــاس 2019/206
ط ــال ــب ب ـم ــوج ـب ــه ح ـص ــر إرث امل ــرح ــوم
شــاهــن يــوســف عـطـيــة املـتــوفــى بـتــاريــخ
.1914
وإن وري ـث ـتــه اب ـن ـتــه اس ـك ـنــدريــة شــاهــن
ع ـط ـيــة وب ـت ــاري ــخ  1944ت ــوف ــي امل ــرح ــوم
شــاكــر نـصـيــف عـطـيــة ووري ـث ـتــه زوجـتــه
اسكندرية شاهني عطية وابنه جرجس
شاكر عطية ،وبتاريخ  1948/8/5توفيت
اسكندرية شاهني عطية وانحصر ارثها
بابنها جــرجــس شــاكــر عطية ،وبتاريخ
 1996/6/14توفي جرجس شاكر عطية
وانحصر ارثه بأوالده وهم ركلس وشاكر
والـ ـي ــاس ون ـق ــوال وروز وع ـيــد وزوج ـتــه
نسمة الياس عيد وبتاريخ 1997/9/17
توفيت نسمة وانحصر ارثها بأوالدها
املذكورين أعاله.
فـ ـم ــن لـ ــديـ ــه مـ ــاح ـ ـظـ ــات عـ ـل ــى م ـض ـم ــون
االس ـتــدعــاء أو مـعـلــومــات اضــافـيــة حوله
يستطيع أن يتقدم بها إلــى قلم املحكمة
ض ـمــن م ـه ـلــة خ ـم ـســة وث ــاث ــن ي ــوم ــا مــن
ت ــاري ــخ ن ـشــر هـ ــذا اإلعـ ـ ــان ول ـص ـقــه على
إيوان املحكمة.
رئيس القلم
نضال عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عامر محمد زين الدين وكيل طارق
ح ـك ـم ــت املـ ـشـ ـط ــوب ب ـص ـف ـت ــه احـ ـ ــد ورثـ ــة
حكمت جادالله املشطوب سند ملكية بدل
ضائع عــن حصته فــي العقار  3903راس
املنت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا باالنابة
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـلـ ـب ــت مـ ـل ــك اح ـ ـمـ ــد يـ ـقـ ـظ ــان ب ـص ـف ـت ـهــا
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار
 B 12 /2031عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب نديم امهنا نصر بصفته الشخصية
س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 1209
ديرقوبل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت ناهيه خليل جابر سند ملكية بدل
ضائع للعقار  390برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا باالنابة
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت مــاري جـبــران فهد ملورثها جبران
ج ــرج ــي ف ـه ــد س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  181بطشاي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا باالنابة
هيثم طربيه

