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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
نـنـعــى إلـيـكــم املـغـفــور لــه ب ــإذن الله
تعالى املرحوم
حسني مصطفى الطقش
حرمه :الحاجة فاطمة حسني ناصر
أوالده :غ ـس ــان ،امل ـه ـن ــدس ع ــدن ــان،
الـعـقـيــد خــالــد (ق ــوى أم ــن داخ ـلــي)،
جهاد ،أحمد ومريم.
إخوته :الحاج علي ،العميد املتقاعد
أسـعــد (مــديــر ع ــام بــالــوكــالــة لألمن
العام األسبق)
املــرحــومــون :الـحــاج محمد ،الحاج
أحمد والحاج مهدي
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الخميس 23
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ف ــي مـ ـن ــزل الـفـقـيــد
الكائن في صحراء الشويفات ـ ـ قرب
جــامــع اإلم ــام زيــن الـعــابــديــن ،وغ ـدًا
الجمعة الواقع فيه  24كانون الثاني
 2020ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة
ل ـل ـت ـخ ـصــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي
الرملة البيضاء ـ ـ من الساعة الثالثة
ً
مساء.
ّلغاية الساعة السادسة
إنا لله وإنا إليه راجعون
له الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره :آل
الـطـقــش ،آل نــاصــر ،آل ش ـح ــادة ،آل
عواد
وعموم أهالي بعلبك ـ ـ الهرمل

انتقلت الــى رحمته تعالى املغفور
لها
فيوليت حريبي
أرملة املرحوم سميح بزي
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا :امل ــرح ــوم ــة ه ـ ــا ،م ـن ـيــرة
ووليد
م ـ ــن ك ـ ــل ع ــارفـ ـيـ ـه ــا نـ ــرجـ ــو ق ـ ـ ــراءة
الفاتحة لروحها الطاهرة
زوج ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــاري ارم ـ ـ ـنـ ـ ــاك
مومجيان
ابنه :زياد بطرس
ابنتاه :جوليا بطرس زوجة النائب
الياس بوصعب وعائلتهما
ص ـ ــوف ـ ــي بـ ـ ـط ـ ــرس زوجـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــوزف
الهندي وعائلتهما
وأنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
خليل يوسف بطرس
امل ـن ـت ـقــل ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
أمس األربعاء الواقع فيه  22كانون
الـ ـث ــان ــي  2020م ـت ـ ّـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الدينية.
ُي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الـ ـس ــاع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن بـ ـع ــد ظ ـهــر
اليوم الخميس في  23الجاري في
كاتدرائية القيامة  ،الرابية.
ُ
تـقـبــل الـتـعــازي قـبــل الــدفــن ويــومــي
ال ـج ـم ـع ــة والـ ـسـ ـب ــت فـ ــي  24و 25
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الجاري
عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة الساعة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة مـ ـ ـس ـ ـ ً
ـاء ف ـ ــي صـ ــالـ ــون
الكاتدرائية.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ن ــاص ــر ح ـســن بـهـجــة بــوكــال ـتــه عن
ج ـم ــال رضـ ــا حـ ــرب مل ــوك ـل ــه م ـح ـمــد عـلــي
رضا حرب شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 669عدشيت وبوكالته عن بهية محمد
قـشـمــر بصفتها مــن ورث ــة عـبــد الحسني
مصطفى حرب ملورثه مصطفى درويش
حـ ــرب شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 1889جبشيت وبوكالته عن محمد عبد
ال ــرض ــى ف ـحــص بـصـفـتــه م ــن ورث ـ ــة عبد
الــرضــى مـحــي الــديــن فـحــص بصفته من
ورثـ ــة لـطـيـفــه مـحـمــد صـ ـي ــداوي ملــورثـهــا
محي الدين احمد فحص شهادة قيد بدل
ضــائــع للعقار  1833جبشيت وبوكالته
عن جمانة عصام حرب بصفتها من ورثة
عصام جميل حــرب ملورثه جميل محمد
ع ـل ــي ح ـ ــرب ش ـ ـهـ ــادات ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقارات  814 - 726عدشيت وبوكالته
ع ــن عـفـيـفــه ع ـبــاس بـهـجــة ملــوكـلـهــا رضــا
ح ـســن ب ـه ـجــة شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  565جبشيت وبوكالته عن احمد
عبد الرضى فحص بصفته من ورثة عبد
الرضى احمد فحص ملورثه احمد حسن
فحص شهادات قيد بدل ضائع للعقارات
3084 - 2967 - 2961 - 329 - 325 - 91
جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة الرقم 2019/184
املنفذ :انطوان مارون البعقليني – وكيله
املحامي رامز ضاهر.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ادمـ ـ ــا ي ــوس ــف ال ـص ـي ــاح –
بواسطة رئيس القلم.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
محكمة ال ــدرج ــة االولـ ــى فــي جـبــل لبنان
الـغــرفــة الـتــاسـعــة رق ــم  2018/342تــاريــخ
( 2018/11/6ازال ـ ـ ــة ش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـقــار
 /654/عينطورة).
تاريخ محضر الوصف.2019/10/8 :
تاريخ تسجيله.2019/10/15 :
املطروح للبيع :العقار  /654/عينطورة
ق ـط ـعــة ارض بـ ــور س ـل ـيــخ ال ب ـن ــاء عـلـيــه،
م ـســاح ـتــه /310/م.م .ي ـح ــده غ ــرب ــا 656
ً
ش ــرق ــا  639شـ ـم ــاال ط ــري ــق رجـ ــل جـنــوبــا
 ،655م ــرت ـف ــق ب ـح ــق امل ـ ــرور ل ـل ـع ـقــار رق ــم
 ،655اس ـت ـح ـض ــار دعـ ـ ــوى ازال ـ ـ ــة ش ـيــوع
ع ــدد  2018/1970ومـحـضــر وص ــف رقــم
.2019/184
قيمة التخمني والـطــرح /23250/ :دوالر
اميركي.
املزايدة :ستجري يوم االربعاء الواقع فيه
 2020/3/18الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــر من
قبل الظهر امام رئيس دائرة التنفيذ وفي
محكمة املنت.
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
بــاملــزاد قيمة التنفيذي الـطــرح او تقديم
كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـشــر
وإال فـعـلــى 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
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقــم  2019/413غرفة الرئيس
القاضي رانــي صــادق اسـهــم املنفذ عليه
فـ ــي ال ـق ـس ــم رق ـ ــم /263قـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــت ب ــامل ــزاد
العلني.
املنفذ :مصرف فرنسبنك ش.م.ل .وكيله
املحامي مازن صفية.
املنفذ عليه :علي محمد السيد
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض شخصي
وجــدول سندات بقيمة  19736000/ليرة
لبنانية /عدا اللواحق والفوائد والرسوم.
تاريخ تبليغ االنذار2019/6/20 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2019/7/15 :تاريخ
تسجيه 2019/7/19
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2019/10/7 :
تاريخ تسجيه 2019/11/8
مـحـتــويــات الـقـســم :هــو ع ـبــارة عــن قطعة

ارض بعل سليخ ال بناء عليها
مساحته/714 :م2
ً
ح ــدود الـعـقــار :ش ـمــاال :الـعـقــار رقــم 1013
و ،1014جنوبًا :مجرى مياه شرقًا :العقار
رقم  ،264غربًا :طريق
بدل التخمني 800 :سهم /28560/د.أ.
بدل الطرح 800 :سهم /17136/د.أ.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2020/02/13
الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا مــوع ـدًا للبيع
بــاملــزاد العلني أم ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صيدا.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او فــي أحــد املـصــارف املقبولة مــن الدولة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ان يـتـخــذ مـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايداع كامل الثمن ورسم الداللة
خــال مهلة ثالثة أيــام من تاريخ صدور
ق ــرار االحــالــة واال تـعــاد املــزايــدة بالعشر
وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

منجزة وشرفة.
مساحته/200 :م2
بدل التخمني 2400 :سهم /80.000/د.أ.
بــدل الـطــرح بعد التخفيض 2400 :سهم
/43200/د.أ.
ً
حـ ــدوده :ش ـم ــاال :الـعـقــار رق ــم  81جـنــوبــا:
العقار رقم  75شرقًا :العقار رقم  75غربًا:
العقار 77
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
الخميس الواقع فيه  2020/02/27الساعة
العاشرة موعدًا للبيع باملزاد العلني أمام
رئيس دائرة التنفيذ في صيدا.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او فــي أحــد املـصــارف املقبولة مــن الدولة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ وعلى
املشتري ان يتخذ محل اقــامــة مختار له
ضمن نطاق الــدائــرة اذا لم يكن له مقامًا
فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا له وعليه
أن بدفع كامل الثمن ورســم الداللة خالل
مهلة ثــاثــة أي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة واال تعاد املزايدة بالعشر وعلى
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باالستنابة
رقم  2016/98غرفة الرئيس راني صادق
لـبـيــع اس ـهــم املـنـفــذ عـلـيــه فــي الـقـســم رقــم
/76/6كفربيت.
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .الــذي
حــل مـحــل بـنــك ات ــش اس بــي ســي وكيله
املحامي غسان ابو حبيب.
املنفذ عليه :علي ابراهيم اسماعيل
السند التنفيذي :دين بقيمة /36680د.أ.
عدا اللواحق والفوائد والرسوم.
تاريخ تبليغ االنذار2014/5/24 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2014/7/12 :تاريخ
تسجيله 2015/12/4
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2016/9/21 :
تاريخ تسجيله 2016/12/10
 – 1محتويات القسم :هو عبارة عن شقة
سـكـنـيــة ف ــي ال ـطــابــق الـسـفـلــي مــؤلـفــة من
مدخل وخمس غرف وحمام ومطبخ غير
منجزين وحمام منجز وغرفة قديمة غير

إعالن
عن مناقصة عمومية لتلزيم خدمات
ال ـ ـحـ ــراسـ ــة وال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة لـ ـب ـع ــض م ــراك ــز
الصندوق عن العام 2020
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـغ ــداد ـ ـ ـ كــورن ـيــش امل ــزرع ــة في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن يــوم الثالثاء
الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه  2020/02/18م ـنــاق ـصــة
عمومية بطريقة الظرف املختوم لتلزيم
خدمات الحراسة والحماية لبعض مراكز
الصندوق عن العام .2020
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى بــريــد املــدي ــري ــة االداري ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة

Invitation to bid No:
Invitation to bid No: 2020-002 Prefabricated Container
&
ITB-Ref: Invitation to bid No: 2020-001 Vehicle Rental Service Without a Driver

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:
Delivery Site
Tripoli, Mina, distribution site
behind Beirut Arab University

Delivery Site
Lebanon Tripoli, Akkar

Indicative Number

Lot description

Lot No.

2

Prefabricated Container with
Kitchenette and Toilette 6*3m

1

5

Empty Prefabricated Container
6*3m

2

*Indicative Number of Activity per lot

Lot description

Item No.

8

Sedan

1

2

SUV

2

TENDER DETAILS
The Tender details are as follows:
DDP – Beirut Delivery Duty Paid

INCOTERMS

As mentioned in the above Delivery Site

Delivery address

Thursday 23 January 2020

ITB Published

Notes: Detailed specifications and packaging requirement are defined in Annex 2 – Bid Form
to tender
All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select “Tender” from
the menu at the top right of the page). Tenderers are advised to check the website regularly as any
changes or additional information related to this tender will be updated via the website.
Tenders must be submitted in a sealed envelope
Lebanese Red Cross Society Head Quarters, - Finance Department – 2nd Floor
Spears Street,Kantari, Beirut, Lebanon

Mailing address

Date: 2020-001 Friday 07 February 2020
2020-002 Friday 07 February 2020
Time: 4:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL BE ACCEPTED AFTER THE
ABOVE CLOSING TIME AND DATE

Tender deadline

”“Tender reference: 2020-001. Do not open before Friday 07 February 2020
”“Tender reference: 2020-002 Do not open before Friday 07 February 2020

Bids to be marked

Date: 2020-001 Wednesday 29 January 2020
2020-002 Wednesday 29 January 2020
Time: 4:00:00 PM

Deadline for
questions

من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 79
إعالن تلزيم
لـتـلــزيــم تــأمــن مـ ــازوت لـلـتــدفـئــة بطريقة
استدراج العروض
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
الــواقــع فـيــه الـســابــع مــن شـهــر شـبــاط من
ال ـع ــام أل ـفــن وع ـش ــري ــن ،ت ـجــري املــديــريــة
العامة للجمارك فــي مركزها الكائن في
ب ـن ــايــة ال ـب ـن ــك ال ـع ــرب ــي – س ــاح ــة ري ــاض
ال ـص ـل ــح – ش ـ ــارع امل ـ ـصـ ــارف – ال ـطــابــق
ال ـســابــع  -مـكـتــب رئ ـيــس دائـ ــرة ال ـشــؤون
املالية – استدراج عروض لتأمني مازوت
للتدفئة بطريقة استدراج العروض.
التأمني املــؤقــت :مبلغ  1.000.000/ل.ل/.
فقط مليون ليرة لبنانية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من دائرة الشؤون املالية
 املديرية العامة للجمارك.ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض الـ ــى ال ــدائ ــرة
امل ـ ــذك ـ ــورة ق ـب ــل ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
بيروت في  21كانون الثاني 2020
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 81
إعالن تلزيم
لتلزيم تأمني م ــازوت للمولدات بطريقة
استدراج العروض
في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم
ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـس ــاب ــع م ــن شهر
شـبــاط مــن الـعــام ألـفــن وعـشــريــن ،تجري
امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـج ـمــارك ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية البنك العربي – ساحة
ريـ ـ ـ ــاض الـ ـصـ ـل ــح – شـ ـ ـ ــارع امل ـ ـص ـ ــارف –
ال ـط ــاب ــق ال ـس ــاب ــع  -مـكـتــب رئ ـي ــس دائ ــرة
الشؤون املالية – استدراج عروض لتأمني
مازوت للمولدات.
التأمني املــؤقــت :مبلغ  3.000.000/ل.ل/.
فقط ثالثة ماليني ليرة لبنانية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من دائرة الشؤون املالية
 املديرية العامة للجمارك.ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض الـ ــى ال ــدائ ــرة
امل ـ ــذك ـ ــورة ق ـب ــل ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
بيروت في  21كانون الثاني 2020
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 82
إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إجـ ــراء مـنــاقـصــة عــامــة بــواس ـطــة الـظــرف
املختوم لتلزيم تقديم وتركيب وتشغيل
تجهيزات ومعدات مخبرية وزجاجيات
ومواد كيميائية لزوم محطة كفردان.
املكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق
ـ ـ البقاع
الــزمــان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء بتاريخ 2020/2/18
فعلى من يهمه االمر الحصول على دفتر
ال ـشــروط الـخــاص امل ــودع نسخًا عنه في
محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ري ــاق ـ ـ الـبـقــاع لدى
ق ـســم امل ـنــاق ـصــات وف ــي مـحـطــة ال ـف ـن ــار ـ ـ
جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن
اوقــات الــدوام الرسمي علمًا بــأن ثمن كل
نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هــو خمسون
ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة
مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة ف ــي محطة
تــل العمارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع خــال الــدوام
ال ــرس ـم ــي ع ـلــى ان ت ـصــل الـ ـع ــروض قبل
الساعة الثالثة عشرة مــن آخــر يــوم عمل
يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في 2020 jan 20
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام

التكليف 77
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـحــاج
ع ـ ـلـ ــي وعـ ـ ـض ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــن رودنـ ـ ـ ــي
داكسيان وريـشــار السمرا كــل مــن محمد
وعلي وحسني ورياض وزينب وسلطانة
وس ـه ــام وفــاط ـمــة ف ـيــاض دايـ ــخ وحـســن
وفــاط ـمــة وم ــري ــم واب ــراه ـي ــم مـحـمــد علي
وزه ـ ـ ــرة وحـ ـس ــن وخـ ـض ــر خ ـل ـيــل ف ــاع ــور
وعـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم درويـ ـ ـ ــش رح ـ ـ ــال وع ـف ـيــف
وفاروق ومنصور وحيدر وعلي وموسى
ووس ــام وه ــدى وع ــاي ــده وســوســن احمد
منصور واملجهول محل االقامة الحضور
الى قلم املحكمة الستالم نسخة عن اوراق
الدعوى رقم  2020/998املقامة من يوسف
حسن داي ــخ بموضوع ازال ــة شـيــوع على
العقار رقم  10من منطقة جويا العقارية.
والـجــواب خــال عشرين يومًا مــن تاريخ
ال ـن ـشــر واال ي ـتــم اب ــاغ ـكــم بـقـيــة االوراق
والـ ـ ـق ـ ــرارات بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـكــم الـنـهــائــي
بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة اعــانــات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

طلب املحامي علي عبد الله فواز بوكالته
ع ــن ع ـبــد الــرح ـيــم ي ــوس ــف مـ ــراد بصفته
مفوض بالتوقيع عــن الشركة اللبنانية
املـتـحــدة لــاعـمــال الـعـقــاريــة ش.م.م .سند
تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع ب ــاس ــم /الـشــركــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة امل ـت ـح ــدة ل ــاع ـم ــال ال ـع ـقــاريــة
ش.م.م .بــالـقـســم  B 18م ــن ال ـع ـقــار 1085
مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
م ــوج ــه ال ـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم :ل ـحــود
والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ولـ ـطـ ـيـ ـف ــة وم ـ ــاريـ ـ ـن ـ ــا وحـ ـ ــوى
وياسمني بولس ساسني ،ونزها ومرهج
حـ ـن ــا ب ــول ــس سـ ــاسـ ــن ،وج ـم ـي ـع ـه ــم مــن
ً
بلدة كفرصغاب أصــا ،ومجهولي محل
االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى رق ــم  2019/136تــدعــوكــم هــذه
املـحـكـمــة الس ـتــام االس ـتــدعــاء ومــرفـقــاتــه
امل ـ ــرف ـ ــوع ض ــدك ــم مـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي مـفـيــد
ال ـي ــاس م ــوس ــى ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي سليم
بولس ،بدعوى ازالة الشيوع املقامة على
العقارات رقم  493و 1303و 1309و1449
و 1687و 1610و 1700و 1702و1704
و 2254و 2270و 2968و( 2267ويــوجــد
حق سطحي على هذا العقار باسم ورثة
بولس ساسني مبارك وهو نفسه بولس
ساسني مــورث املستدعى ضدهم ،حسب
اف ــادة مختار البلدة) منطقة كفرصغاب
العقارية ،وعلى العقارات رقم  147و914
و 923و 1329مـنـطـقــة م ــرح كـفــرصـغــاب
العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هـ ــذا االع ـ ـ ــان ،وات ـخ ــاذ
مقام لكم يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة
وابداء مالحظاتكم الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكم لصقًا
عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالن
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقــم  2019/181غرفة الرئيس
القاضي رانــي صــادر لبيع العقارين رقم
 A/9/1412الــوس ـطــانــي وA/18/1700
حارة صيدا باملزاد العلني.
امل ـن ـفــذيــن :مـحـمــد ع ـبــد الــرح ـمــن طـقــوش
وهناد منذر شبايطة ومحمد عبد العزيز
ال ـع ـج ــوز ورب ـ ــاح ص ــال ــح م ـك ــوك وكـيـلـهــم
املحامي ياسر عاصي
املنفذ عليه :محمد مراد غانم
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
/166690د.أ .عـ ــدا الـ ـل ــواح ــق وال ـف ــوائ ــد
والرسوم.
تاريخ تبليغ االنذار2019/3/13 :
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز 2019/3/5 :تــاريــخ
تسجيله2019/3/8 :
تاريخ محضر الوصف 2019/6/7 :تاريخ
تسجيله2019/6/27 :
 -1م ـح ـتــويــات ال ـع ـقــار رق ــم A/9/1412
الــوسـطــانــي هــو ع ـبــارة عــن شـقــة سكنية
م ــؤلـ ـف ــة م ـ ــن مـ ــدخـ ــل وصـ ـ ــالـ ـ ــون وطـ ـع ــام
وجلوس و 3نوم و 3حمامات و 3شرفات
مقفلة باأللومنيوم وشرفتني.
مساحته 172 :م2
بدل التخمني 2400 :سهم /172000/ -د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /103200/ -د.أ.
ً
ح ــدود الـعـقــار  1412الــوسـطــانــي :شـمــاال:
العقار رقم  1413شرقًا :طريق عام
جنوبًا :العقار رقم  408وطريق عام غربًا
العقار رقم 1409
 -2مـحـتــويــات ال ـع ـقــار رق ــم A/18/1700
ح ــارة صـيــدا هــو عـبــارة عــن شقة سكنية
مؤلفة من صالون وطعام و 3نوم ومطبخ
وحمامني وموزعني وشرفتني.
مساحته 135 :م2
بدل التخمني 2400 :سهم /94500/ -د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /56700/ -د.أ.
ً
حــدود العقار  1700حــارة صيدا :شماال:
طريق عام غربًا :العقار رقم 1698
جنوبًا :طريق عام شرقًا :العقار رقم 1701
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـق ــد ح ـ ــدد ن ـهــار
الخميس الواقع في  2020/2/13الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا م ــوع ـدًا لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء ان
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او فــي أحــد املـصــارف املقبولة مــن الدولة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ان يـتـخــذ مـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
امل ـش ـت ــري ايـ ـ ــداع ك ــام ــل ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم
والداللة خالل مهلة ثالثة أيام من تاريخ
ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة واال ت ـعــاد املــزايــدة
بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت املحامية كلود ميشال نعوم وكيلة
جان جرجس نعوم نعوم سند ملكية بدل
ضائع للعقار  2021الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

إعالن قضائي
صادر عن املحكمة االبتدائية املدنية في
النبطية
برئاسة الرئيسة مايا فواز
اب ـ ـ ــاغ امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ـ ــده م ـح ـم ــد مـلـحــم
ش ــرف الــديــن خــاصــة االس ـتــدعــاء املـقــدم
م ـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي عـ ـل ــي حـ ـس ــن س ــرح ــان
بــوكــالــة امل ـحــامــي عـلــي جــابــر بــاسـتــدعــاء
سـ ـج ــل ب ــال ــرق ــم /2019/271ش مـ ــدور
/181ش 2020/واملجهولي محل االقامة.
ق ــررت املحكمة إبــاغـهــم سـنـدًا لـلـمــادة 3
مــن الـقــانــون  82/16معطوفة على املــادة
 15أ.م.م.
عــن طــريــق النشر فــي الـجــريــدة الرسمية
وفـ ــي ج ــري ــدت ــن مـحـلـيـتــن وب ـع ــد م ــرور
ش ـهــريــن ع ـلــى آخـ ــر ن ـشــر ت ـعــن املـحـكـمــة
ً
م ـم ـثــا خــاصــا عـنـهــم ي ـقــوم م ـقــام املـمـثــل
القانوني واذا لــم يحضر ممثل قانوني
عن الورثة يبقى املمثل الخاص محتفظًا
بـهــذه الصفة فــي جميع اط ــوار املحاكمة
وام ــام دوائ ــر التنفيذ ريـثـمــا يـتــم تعيني
املمثل الـقــانــونــي او تحديد الــورثــة ،وان
مآل االستدعاء يرمي الى ازالة الشيوع في
العقار /42/ :منطقة كفرتبنيت العقارية،
عـلــى املـطـلــوب ابــاغــه الـحـضــور ال ــى قلم
املحكمة لتبلغ االستدعاء ومرفقاته ،وفي
ً
حال تخلفه يعتبر التبليغ حاصال.
مهلة املــاحـظــات واالع ـتــراض على طلب
ازالة الشيوع خمسة عشر يومًا.
رئيس القلم
فاطمة فحص

طـلــب املـحــامــي حـســن ع ــادل ضـيــا وكيل
احمد حسن ذيب سند ملكية بدل ضائع
للعقار  B 47/2570حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب امني محمد حسن وكيل عماد فؤاد
الخطيب املــديــر ال ـعــام لـشــركــة KHATIB
 PLUS Co S A Lشــركــة خـطـيــب بــاس
ش.م.ل .سندات ملكية بدل ضائع للعقار
 4881قسم  12 ،10 ،9 ،6 ،5بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
اعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
النبطية
برئاسة مايا فواز
وع ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن ج ـس ـي ـكــا ش ـحــود
واحمد عيسى
سندا للمادة  3من القانون 82/16
اب ــاغ املستدعى ضــدهــم :ســانــدرا ومايا
وم ــوس ــى ادم سـمـيــر جـعـفــر واملـجـهــولــي
محل االقــامــة الـحـضــور الــى قلم املحكمة
السـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــام نـ ـ ـسـ ـ ـخ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدع ـ ـ ــاء
ومـ ــربـ ــوطـ ــاتـ ــه بـ ــاالس ـ ـتـ ــدعـ ــاء امل ـ ـقـ ــام مــن
املستدعني :سميرة موسى جعفر ورفاقها
ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي ع ـلــي اي ـ ــوب وامل ـس ـجــل
بــالــرقــم /196ش 2019/ب ـمــوضــوع ازال ــة
ش ـيــوع لـلـعـقــار  /2306مـنـطـقــة النبطية
التحتا الـعـقــاريــة او تــوكـيــل مـحــام حيث
يعد مكتبه مقامًا مختارًا لكم والـجــواب
خالل عشرين يومًا تلي النشر واال سيتم
ابالغكما بقية االوراق بواسطة التعليق
على باب ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
اعالن مزايدة صادر عن املديرية العامة
للتعاونيات
املنفذ املصفي هدى عباس بموجب القرار
2/215ت تاريخ 2018/9/28
املنفذ عليه الجمعية التعاونية االنمائية
للتصنيع الـغــذائــي فــي ابــل السقي (قيد
العمل
ت ـطــرح املـصـفـيــة لـلـمــرة االولـ ــى ف ــي تـمــام
الـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا ي ــوم الجمعة
ال ــواق ــع ف ـيــه  2020/1/31لـلـبـيــع بــاملــزاد
الـ ـعـ ـلـ ـن ــي امل ـ ـ ـعـ ـ ــدات واالدوات الـ ـع ــائ ــدة
للجمعية التعاونية االنمائية للتصنيع
الغدائي في ابــل السقي بعد صــدور قرار
رقـ ــم 2/215ت امل ـت ـع ـلــق ب ـح ــل وتـصـفـيــة
الجمعية الـتـعــاونـيــة وه ــي مــولــد بـخــار،
ب ـ ــراد س ـتــان ـلــس ،ح ـلــة ب ـخ ــار م ــع خ ــاط،
ح ـلــة ب ـخ ــار ب ـ ــدون خ ـ ــاط ،ح ـلــة لـتـعـقـيــم
املراطبني ،كركة غــاز ،غــاز للكركة ،طاولة
س ـت ــان ـل ــس  150س ـ ــم ،ط ــاول ــة سـتــانـلــس
 100ســم ،قطاعة خضار ،قشارة خضار،
ماكنة تفاح ،ماكنة بندورة صغيرة ،غاز
صـنــاعــي ،طـنـجــرة سـتــانـلــس ،الــة تسكير
اكياس ،فرن على الغاز ،مكبس ستانلس،
ع ـص ــارة ل ـي ـمــون ،م ـي ــزان  150ك ــغ ،مـيــزان
 30كــغ ،ال ــة لكسر الـكـشــك ،مطحنة زعتر
وس ـمــاق ،رصــاصــة زي ـتــون ،مكنة عصير
ب ـن ــدورة ،م ـيــزان قـيــاس كــغ واح ــد ،مـيــزان
ح ـل ـي ــب ،م ــاك ـن ــة ت ـن ـظ ـيــف ع ـل ــى ال ـض ـغــط،
غـســالــة اوتــومــات ـيــك ،مــولــد كـهــربــائــي 13
 ،KVAفرن للمناقيش ،عجانة فرن ،رقاقة،
قنينة غاز كبير وبعض الخردة .علمًا ان
هــذه االدوات شبه معطلة بأغلبها وقد
خ ـم ـنــت ب ـم ـب ـلــغ ث ــاث ــة م ــاي ــن ل.ل .وان
بــدل الـطــرح هــو  % 60مــن قيمة التخمني
فعلى الراغبني بالشراء الحضور باملوعد
املحدد اعاله وذلك في العقار  4530مدخل
الـخـيــام الـشــرقــي نـبــع الـحـمــام مصحوبًا
بالثمن نقدًا مضافًا اليه  %5رسم الداللة
نقدًا.
املصفي هدى عباس
إعالن
ت ـب ــن انـ ــه ب ـت ــاري ــخ  2018/11/27ت ـقــدم
س ــام ــوئ ـي ــل ت ـك ــه يـ ــان ب ــاس ـت ــدع ــاء سـجــل
بالرقم  1687ودور بالرقم  2020/46طلب
بـمــوجـبــه اع ــان وف ــاة امل ــرح ــوم انـتــرانـيــك
اواديــس تكه يان وانحصار ارثه بأوالده
فرطانوس وساموئيل وموريس وشارل

وهاكوب وكريس انترانيك تكه يان.
مهلة املالحظات شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم بيار حبيب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طالب غرامي شبل الـخــراط وكيل مــروان
ج ـم ــال م ـع ـلــوف م ــال ــك ال ـ ـق ـ ـسـ ــم /6-c/مــن
الـعـقــار /1100/امل ـن ـص ــوري ــة سـنــد تمليك
بدل ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طالب جاك ابراهيم ابو عبدالله بوكالته
ع ــن ع ـلــي ع ـبــد الـ ـع ــال ابـ ــو ع ـب ــاس وكـيــل
رام ــز عبد الـعــال ابــو عـبــاس مــالــك العقار
 /2410/البوشرية سند تمليك بــدل عن
ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طالب عيسى نعمه الله بو حسن زيــدان
وكـيــل اي ــوب فــريــد وف ــادي ميشال صعب
املــال ـكــن ف ــي ال ـع ـقــار  /11/زوق ال ـخــراب
سـنــدي تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بحصتي
املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب داود ميالد بشعالني وكيل هانري
مـ ـك ــردي ــج س ــرك ـي ـس ـي ــان ب ـص ـف ـتــه رئ ـيــس
مل ـج ـلــس ادارة ش ــرك ــة امل ـت ـح ــدة لــاغــذيــة
والـتـمــويــن ش.م.ل .مــالـكــة الـعـقــار /502/
املكلس سند تمليك بدل عن ضائع باسم
الشركة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت ريا انطوان ابي حيدر احدى ورثة
ان ـ ـطـ ــوان ي ــوس ــف اب ـ ــي حـ ـي ــدر امل ــال ــك فــي
الـعـقــارات  /5741/و  /5742/و/5958/
بسكنتا س ـنــدات تمليك ب ــدل عــن ضائع
بحصص املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
اعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بموجب محضر الجمعية غير العادية
ت ـ ــاري ـ ــخ  2019/12/30ت ـ ـقـ ــرر ب ـت ــاري ــخ
 2019/12/30حل شركة ت ف م هالت كار
ادفــايــزرز ش.م .م .مديرها يوسف اسعد
حيدر وشطب قيدها من السجل التجاري
حيث هــي مسجلة تحت الــرقــم 1018603
ورقم تسجيلها في وزارة املالية 2979143
فعلى كــل ذي مصلحة تـقــديــم اعـتــراضــه
ومــاحـظــاتــه خ ــال مهلة عـشــرة اي ــام من
تاريخ آخر نشر.
امني السجل التجاري
بالتكليف مارلني دميان

◄ للبيع ►
For sale villa in
Limassol–Cypruswith
2750sqmlandandsea
view–price1.5million
Euros, possibility of
–paymentinLebanon
contact email:

Limassolvilla@gmail.com

