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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن قضائي
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة/
عقاري
غرفة الرئيس أحمد مزهر
يدعو قلم هذه املحكمة املطلوب ادخالهم
ورثــة املــرحــوم مهدي عبد الحسني نور
ال ــدي ــن امل ــوس ــوي وهـ ــم م ــي ع ـبــد الـنـبــي
الـ ـحـ ــر وزه ـ ـ ـ ــرة وم ـ ـه ــى واح ـ ـمـ ــد م ـه ــدي
ن ــور الــديــن املــوســوي واملـجـهــولــي محل
االقــامــة الـحـضــور اليها السـتــام اوراق
ال ــدع ــوى وم ــوع ــد ال ـج ـل ـســة 2020/3/5
من املدعي مروان عباس غندور بوكالة
املحامي علي جابر بموضوع حق مرور
واملسجلة تحت رقم  2020/397وعليكم
اتخاذ محل االقامة ضمن نطاق املحكمة
بمحام ُيعد مكتبه
ما لم تكونوا ممثلني
ٍ
مقامًا مختارًا وإال جاز ابالغكم االوراق
ومــوعــد الجلسة بــواسـطــة رئـيــس القلم
والتعليق على لــوحــة االعــانــات ضمن
املهلة القانونية من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن
صادر عن محكمة جبيل املدنية
فــي الــدعــوى رق ــم  2017/803املفصولة
بــالـقــرار املعجل التنفيذ رقــم 2018/17
تاريخ  2018/12/13واملقدمة من املدعية
شــركــة محمصة الـهــاشــم ش.م.م بوجه
املــدعــى عليهما روب ـيــر بـطــرس العتيق
بصفته الشخصية ،وبصفته املفوض
بــال ـتــوق ـيــع ع ــن ش ــرك ــة ب ــاول ــو ان ــد روزا
ش.م.م .والقاضي بإلزام املدعى عليهما
بالتكافل والتضامن بينهما أن يدفعا
للمدعية مبلغًا وقدره  /8217,21/دوالر
أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية
بتاريخ التسديد باإلضافة الى الفائدة
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة عـ ـل ــى املـ ـبـ ـل ــغ املـ ـحـ ـك ــوم بــه
محسوبة اعتبارًا من  2017/6/5ولغاية
تاريخ الدفع الفعلي.
ت ــدع ــو م ـح ـك ـمــة ج ـب ـيــل امل ــدن ـي ــه ـ ـ ـ ـ قـســم
ال ـقــاضــي سـمــر يــاســن امل ــدع ــى عليهما
روب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرس ال ـ ـع ـ ـت ـ ـيـ ــق ب ـص ـف ـت ــه
الشخصية وبصفته املفوض بالتوقيع
عـ ــن شـ ــركـ ــة بـ ــاولـ ــو انـ ـ ــد روزا ش.م.م.
الحضور الى قلم محكمة جبيل املدنية
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني اثناء
الدوام الرسمي ،لتبلغ الحكم املشار اليه
اع ــاه وإال يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ ق ــد ت ــم وفــق
األصول القانونية.
جبيل في 2020/2/17
رئيس القلم بالتكليف
حنه الحويك
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
غرفة الرئيس باسم نصر
رقم التنفيذ2012/569 :
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال  -لـبـنــان
ش.م.ل .وكـيـلــه الـنـقـيــب امل ـحــامــي بـســام
الداية ،املنفذ ضدها :إيمان محمد علي
وكيلها املحامي عرين حسن.
م ــوض ــوع الـ ـبـ ـي ــع :ك ــام ــل امل ـق ـس ــم /18/
الـعـقــار  /4060/زي ـتــون طــرابـلــس وهــو
ش ـقــة بــال ـطــابــق ال ـع ـل ــوي ال ـخ ــام ــس في
جـبــل مـحـســن  -ش ــارع الـتـعــاونـيــة بـنــاء
ق ــدي ــم ت ـع ــود مـلـكـيـتـهــا لـلـمـنـفــذ ضــدهــا
زوجـ ـ ــة ش ـع ـب ــان ع ـي ـســى ص ــال ــح مــؤلـفــة
مـ ــن دار وصـ ــالـ ــون وغ ــرفـ ـت ــن وم ـط ـبــخ
ودريبة وحمام يعلوه متخت وبلكونني
مـشـغــولــة م ــن امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا وعــائـلـتـهــا
مساحتها 74 :م.2
تـ ــاريـ ــخ الـ ـحـ ـج ــز 2013/3/28 :ت ــاري ــخ
تسجيله2013/4/1 :
قـيـمــة الـتـخـمــن $44.400 :ب ــدل ال ـطــرح:
$26.640
م ـك ــان وتـ ــاريـ ــخ امل ـ ــزاي ـ ــدة :ق ـص ــر ال ـع ــدل
طــرابـلــس  -طــابــق عـلــوي ثــالــث  -مكتب
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس بـ ـ ــاسـ ـ ــم ن ـ ـ ـصـ ـ ــر ،الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
 2020/4/2الساعة  12:00ظهرًا للراغب
االش ـ ـتـ ــراك ب ــامل ــزاي ــدة اتـ ـخ ــاذ م ـق ــام ــا لــه
ضمن نـطــاق الــدائــرة ودف ــع بــدل الطرح
قـبــل م ـبــاشــرة جـلـســة امل ــزاي ــدة بموجب
شيك مسحوب على مصرف لبنان باسم
رئـيــس دائ ــرة التنفيذ طــرابـلــس وعليه
زي ــادة عــن الثمن دفــع رس ــوم التسجيل
والداللة.
مأمور التنفيذ
عبد املنعم الرشيد

دعوة
يــدعــو مجلس االدارة اعـضــاء الجمعية
التعاونية لـصـيــادي االس ـمــاك فــي شكا
لـحـضــور اجـتـمــاع الجمعية العمومية
التي ستعقد األحد  2020/3/15الساعة
 5بمركز التعاونية ميناء شكا لدراسة
جدول االعمال التالي:
 - 1االطــاع على تقريري لجنة املراقبة
ومـجـلــس االدارة واملـيــزانـيــة العمومية
املـ ـ ــوقـ ـ ــوفـ ـ ــة ب ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ 2019/12/31
والتصديق عليها.
 - 2تبرئة ذمة مجلس االدارة.
واذا ل ــم يـكـتـمــل ال ـن ـصــاب تـعـقــد جلسة
ثانية الخميس  2020/12/31الساعة 6
بنفس املكان.
رئس مجلس االدارة
عصام العتيق
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريشار السمرا املدعى عليهم
اس ـ ـعـ ــاف ووائ ـ ـ ـ ــل وخـ ــالـ ــد عـ ـل ــي ح ـم ــود
واملجهولي محل االقــامــة الحضور الى
قلم املحكمة السـتــام نسخة عــن اوراق
الــدعــوى رق ــم  2020/1390وامل ـقــامــة من
ورث ــة مــوســى مـحـمــد ح ـمــود بـمــوضــوع
إل ــزام بالتسجيل وتنفيذ عقد مقاسمة
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  1256م ـ ــن مـنـطـقــة
ك ـفــرم ـل ـكــي ال ـع ـق ــاري ــة والـ ـ ـج ـ ــواب خ ــال
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـش ــر وإال
ي ـتــم إبــاغ ـكــم بـقـيــة االوراق والـ ـق ــرارات
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي بــواس ـطــة
التعليق على لوحة إعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريـشــار السمرا املــدعــى عليه
اح ـمــد مـصـطـفــى اب ــو مــرعــي وامل ـج ـهــول
م ـ ـح ـ ــل االقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـض ـ ــور ال ـ ـ ـ ــى ق ـل ــم
املحكمة الستالم نسخة عن الحكم رقم
 2019/167تاريخ  2019/11/21واملقامة
مــن زاه ــر مـحـمــد ش ـحــادة والـ ــذي قضى
ب ــإل ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا س ـم ـيــح الــزيــن
وأحمد أبو مرعي بالتكافل والتضامن
بتسجيل القسمني ذوي الرقمني /10/
و /11/مــن الـعـقــار  /1472/مــن منطقة
حارة صيدا العقارية ،وذلك خالل شهر
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريـشــار السمرا املــدعــى عليه
زي ـ ــاد الـ ـي ــاس كـ ـف ــوري وامل ـج ـه ــول محل
االق ـ ــام ـ ــة الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
السـتــام نسخة عــن اوراق الــدعــوى رقم
 2020/921املقامة من الياس جرمانوس
جــرمــانــوس بـمــوضــوع إب ـطــال عـقــد بيع
والجواب خالل عشرين يومًا من تاريخ
ال ـن ـشــر وإال ي ـتــم اب ــاغ ــك بـقـيــة االوراق
وال ـ ـقـ ــرارات بــاسـتـثـنــاء الـحـكــم الـنـهــائــي
بــواسـطــة التعليق على لــوحــة إعــانــات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داك ـس ـيــان وري ـش ــار ال ـس ـمــرا ورثـ ــة عــزت
حسن يــونــس واملجهولي محل االقــامــة
والـ ـه ــوي ــة ال ـح ـض ــور الـ ــى ق ـل ــم املـحـكـمــة
السـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام نـ ـسـ ـخ ــة ع ـ ـ ــن األوراق رقـ ــم
 2020/559امل ـق ــام ــة م ــن اح ـم ــد يــونــس
ورفـ ــاقـ ــه ب ـم ــوض ــوع إل ـ ـ ــزام بــالـتـسـجـيــل
عـلــى ال ـع ـقــارات رق ــم  /1410/و/1417/
و /1203/و /1247/و /1248/و/1327/
و /1282/من منطقة عرمتى العقارية،
واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ب ـن ـطــاق املـحـكـمــة
والجواب خالل شهرين من تاريخ النشر

واال يصار الى تعيني ممثل خاص سندًا
للمادة  15أ.م.م .ويبلغ املمثل كافة اوراق
املحاكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريشار السمرا ورثــة طنوس
نــوفــل ع ــازوري واملـجـهــول محل االقــامــة
والـ ـه ــوي ــة ال ـح ـض ــور الـ ــى ق ـل ــم املـحـكـمــة
السـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام نـ ـسـ ـخ ــة ع ـ ـ ــن االوراق رقـ ــم
 2020/1346املقامة من ناصيف الياس
ن ــاص ـي ــف ب ـم ــوض ــوع ق ـس ـمــة ال ـع ـقــاريــن
رق ــم  /135/و /49/م ــن مـنـطـقــة ع ــازور
ال ـع ـقــاريــة واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة بـنـطــاق
امل ـح ـك ـمــة وال ـ ـجـ ــواب خـ ــال ش ـهــريــن من
ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر واال ي ـص ــار الـ ــى تعيني
م ـم ـثــل خـ ــاص س ـن ـدًا ل ـل ـم ــادة  15أ.م.م.
ويبلغ املمثل كافة أوراق املحاكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
قرر القاضي العقاري في الجنوب إعادة
تـكــويــن الـصـحـيـفــة املــؤق ـتــة لـلـعـقــار رقــم
 /1171/املـجـيــدل بــالـصــورة القضائية
وتـ ـعـ ـي ــن يـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء 2020/3/3
مــوع ـدًا للكشف مــن قـبــل الـخـبـيــر بسام
مزيحم وتعيني يوم الثالثاء الواقع في
 2020/4/21م ــوع ـدًا لـجـلـســة املـحــاكـمــة
وعلى كل صاحب حق ان يعترض معززًا
اعتراضه باملستندات املؤيدة.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ مرجعيون
باملعاملة التنفيذية رقم  2018/34تاريخ
2018/8/24
طـ ــالـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ :أح ـ ـمـ ــد أس ـ ـعـ ــد ن ـ ــورا
ورفيقته
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :ح ـس ــن ع ـل ــي عـيـســى
ورفيقه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
تنفيذ النبطية رق ــم  2018/200تــاريــخ
2018/7/3
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2018/5/8 :تاريخ
تسجيله2018/5/9 :
تاريخ محضر الوصف2019/9/28 :
العقار املطروح للبيع :كامل  2400سهم
في القسم  6من العقار رقم  993من منطقة
بـ ــاط ال ـع ـق ــاري ــة وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن شقة
سكنية مؤلفة من غرفة جلوس وغرفتي
نوم وصالون ومطبخ وحمامني وثالث
شرفات وتراس ومطلع درج وكوريدور.
املساحة 204 :م2
قيمة التخمني 72100 :دوالر أميركي.
قيمة الطرح 43260 :دوالر أميركي
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :يــوم األربـعــاء
الواقع فيه  2020/3/4الساعة الواحدة
ظهرًا امام دائرة تنفيذ مرجعيون.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف أع ــاه فـعـلــى الــراغــب
بالشراء إيداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بـ ـم ــوج ــب شـ ـي ــك مـ ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم ألم ــر
رئيس دائــرة تنفيذ مرجعيون واتخاذ
مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا وإال ُعــد
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الثمن
وال ــرس ــوم ضـمــن املـهــل الـقــانــونـيــة تحت
طائلة متابعة التنفيذ في عهدته.
مأمور التنفيذ
خليل رمضان
إعالن
بتاريخ  2020/2/11وبموجب محضر
جـمـعـيــة ال ـش ــرك ــاء غ ـيــر ال ـع ــادي ــة تــاريــخ
 2018/12/26لشركة التقنيات العاملية
للطاقة املتجددة النظيفة (غريت) تقرر
حــل الـشــركــة وتصفيتها وشـطـبـهــا من
قيود السجل التجاري في صيدا وهي
مــن نــوع مـحــدودة املسؤولية ومسجلة
برقم /5004389عام ومركزها في صيدا
سهل الصباغ في العقار رقم  1423ملك
وفيق حمود ورقمها املالي .2809287

ول ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة االع ـ ـتـ ــراض ضـمــن
مهلة عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونية
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  248ت ــاري ــخ
2020/12/2
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 ــة
مناقصة عامة لتلزيم اشغال غب الطلب
ضمن نطاق مدينة جونية وضمن مبلغ
/500.000.000/ل.ل .ف ـقــط خمسماية
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 .2020/3/9
مادة ثالثة :تفض العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  2020/3/10الساعة الحادية
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.
ملزيد من املعلومات مراجعة الدائرة
االدارية
رئيس بلدية جونية
جوان حبيش
إعالن قضائي
ل ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ج ـبــل
لـبـنــان ،امل ــن ،الـغــرفــة الـتــاسـعــة الـنــاظــرة
بالدعاوى العقارية ،املؤلفة من الرئيسة
القاضي سيلفر أبــو شـقــرا ،والقاضيني
محمد فرحات وأوجينا نصير تقدمت
املستدعية ايكات جميل سعاده بو عون
بواسطة وكيلها املحامي انطوان طعمه
بــاس ـتــدعــاء سـجــل بــالــرقــم 2016/1908
بوجه املستدعى ضدهم ليلى وشلبيه
ومها وعزيز وفؤاد وهال وبرباره ولور
بــو عــون املجهولي محل االقــامــة تطلب
فيه ازالــة الشيوع في العقارات  16و50
و 51املغيرة العقارية و 179و 181و190
و 193يــانــوح العقارية ،على املستدعى
ض ــده ــم الـ ـحـ ـض ــور إلـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
لـتـبـلــغ االس ـت ــدع ــاء وف ــي ح ــال تخلفهم
ً
ّ
ويعد كل تبليغ
يعتبر التبليغ حاصال
الـيـهــم بــواسـطــة رئ ـيــس الـقـلــم صحيحًا
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي .م ـه ـلــة
امل ــاح ـظ ــات واالع ـ ـتـ ــراض خ ــال خمسة
عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2018/127 :
املـنـفــذ :ج ــورج وأنـيــس والـيـنــار وأميمة
س ـل ـيــم أبـ ــي كـ ــرم بـصـفـتـهــم الـشـخـصـيــة
وبصفتهم ورثة فيكتوريا سليم الحاج
وكيلهم املحامي عدنان الجسر.
املنفذ عليها :مارغريت جرجس أبي كرم
بصفتها الـشـخـصـيــة وبـصـفـتـهــا ورث ــة
فيكتوريا سليم الحاج وكيلها النقيب
ميشال خطار.
السند التنفيذي :حكم إزالة شيوع برقم
 2012/74ص ــادر عــن الغرفة االبتدائية
في الشمال.
تاريخ الحكم2012/4/23 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2018/10/22 :
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 209
منطقة وجه الحجر
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ تـ ــزرع
حـبــوب قسم منها مشجر تــن وعريش
وخرنوب.
مساحته 4641 :م2
ً
يحده :شـمــاال 205 :و 210جنوبًا2019 :
و 220و 222و218
غربًا 210 :و 218شرقًا 208 :و 2019و220
و222
التخمني/232050/ :د.أ.
بدل الطرح/232050/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 211
منطقة وجه الحجر
مـحـتــويــاتــه :ارض سـلـيــخ ت ــزرع حبوب

ضمنها شجر تني وخرنوب.
مساحته 1920 :م2
ً
يحده :شماال 183 :جنوبًا212 - 210 :
غربًا 212 :شرقًا210 :
التخمني/67200/ :د.أ.
بدل الطرح/67200/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 454
منطقة وجه الحجر
محتوياته :أرض بعل مشجرة زيتون
وتوت وعريش وفواكه مختلفة.
مساحته 3773 :م2
ً
يحده :شماال 453 - 525 :جنوبًا- 457 :
 - 458 - 455 - 456طريق عام
غربًا 525 - 455 - 456 - 457 - 458 :شرقًا:
 453وطريق عام
التخمني/377300/ :د.أ.
بدل الطرح/377300/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 482
منطقة وجه الحجر
محتوياته :أرض بعل مشجرة زيتون
وتوت.
مساحته 1407 :م2
ً
يحده :شماال :طريق عام و 467جنوبًا:
 483وطريق عام
غربًا :طريق عام شرقًا469 - 480 :
التخمني/211050/ :د.أ.
بدل الطرح/211050/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 491
منطقة وجه الحجر
م ـح ـتــويــاتــه :أرض ب ـعــل م ـش ـجــرة تــوت
وحاليًا أرض بعل سليخ.
مساحته 333 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال 494 - 495 :وطــريــق عــام
جنوبًا492 :
غربًا 492 - 494 :شرقًا - 495 :طريق عام
التخمني/49950/ :د.أ.
بدل الطرح/49950/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار رقــم  316منطقة
وجه الحجر
محتوياته :أرض بعل مشجرة زيتون
وعريش وسفرجل وشجرة خرنوب.
مساحته 2233 :م2
ً
يحده :شـمــاال 3040 - 318 :جنوبًا315 :
 317غربًا 317 - 318 :شرقًا304 - 315 :
التخمني/111650/ :د.أ.
بدل الطرح/111650/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 617
منطقة وجه الحجر
محتوياته :ارض بعل مشجرة زيتون
وتني وعريش.
مساحته 326 :م2
ً
يحده :شماال 619 - 616 - 601 :جنوبًا:
624 - 618
غربًا 619 - 618 :شرقًا624 - 616 :
التخمني/9780/ :د.أ.
بدل الطرح/9780/ :د.أ.
املـطــروح للبيع العقار :العقار رقــم 615
منطقة وجه الحجر
محتوياته :أرض بعل مشجرة زيتون
وتني وعريش
مساحته 505 :م2
ً
يحده :شماال 601 - 614 :جنوبًا- 616 :
636
غربًا 601 - 616 :شرقًا636 - 614 :
التخمني/17675/ :د.أ.
بدل الطرح/17675/ :د.أ.
 املطروح للبيع العقار :العقار رقم 604منطقة وجه الحجر
محتوياته :ارض بعل مشجرة زيتون.
مساحته 160 :م2
ً
يحده :شماال 606 - 608 :جنوبًا- 605 :
634
غربًا 605 - 606 :شرقًا634 - 608 :
التخمني/4800/ :د.أ.
بدل الطرح/4800/ :د.أ.
 املطروح للبيع العقار :العقار رقم 179منطقة وجه الحجر
م ـح ـت ــوي ــات ــه :أرض ب ـع ــل س ـل ـيــخ تـ ــزرع
حبوب.
مساحته 2876 :م2
ً
يحده :شماال 272 :جنوبًا215 - 213 :
غربًا 215 - 178 :شرقًا92 :
التخمني/100660/ :د.أ.
بدل الطرح/100660/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
فــي  2020/3/12الساعة الثانية عشرة
ظ ـه ـرًا أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء

وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا في
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو ت ـق ــدي ــم ش ــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ البترون وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ البترون وإال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ان
يدفع رســم  %5داللــة اضــافــة الــى رســوم
التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية 2018/1271
طالب التنفيذ :بنك االعـتـمــاد اللبناني
لالستثمار ش.م.ل .وكيله املحامية ندى
رزق الله
املـنـفــذ عليهما :ه ـنــادي حـســن حـمــدان
وم ـح ـمــد ك ـم ــال ب ــرك ــات ال ـج ـن ــاح مـقــابــل
م ـس ـب ــح كـ ـ ـ ـ ــورال ب ـي ـت ــش بـ ـن ــاي ــة ش ــرك ــة
الشاعر ط .2
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد دي ـ ــن مـقـســط
وسند دين وكفالة موثقة بتأمني بقيمة
/437826.59/د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2018/9/21 :تاريخ
تسجيله2018/10/9 :
املـطــروح للبيع 2400 :سهم للعقار رقم
 13A/6516الشياح:
طابق ثاني يتألف من مدخل وصالون
وطـ ـ ـع ـ ــام وجـ ـ ـل ـ ــوس وثـ ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف ن ــوم
وم ـ ـط ـ ـبـ ــخ وارب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة حـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات ومـ ـم ــر
وشرفتني وله موقف سيارة رقم - 13A
حق مختلف خاضع لنظام ادارة العقار
يشترك بملكية القسمني رقم  1و 3وكل
م ــا ورد عـلـيـهـمــا  -ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ــى
بــدون مزاحم رضائي مع حق التحويل
وشهادة قيد تأمني الدائن :بنك االعتماد
ال ـل ـب ـنــانــي لــاس ـت ـث ـمــار ش.م.ل .امل ــدي ــن:
هـ ـن ــادي ح ـســن حـ ـم ــدان ق ـي ـمــة ال ـتــأمــن
 /563/ال ــف د .أم ـيــركــي  -ح ــق وفــائــدة
حسب شروط العقد.
مساحته/205/ :م/216/ = /11/ + 2م2
الـتـخـمــن/702000/ :د.أ - .ال ـطــرح بعد
التخفيض /397080/ :%10د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الجمعة
الــواقــع في  2020/3/6الساعة العاشرة
صباحًا أمــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ــروط الـبـيــع :فـعـلــى الــراغــب بــالـشــراء
وقـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة إي ــداع مبلغ
مـ ـ ـ ـ ــواز ل ـ ـث ـ ـمـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح ف ـ ـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة أو مـ ـص ــرف مـ ـقـ ـب ــول ب ــاس ــم
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـبــدا أو تـقــديــم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـ ـح ــل إق ـ ــام ـ ــة ضـ ـم ــن ن ـ ـطـ ــاق ال ـ ــدائ ـ ــرة
كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة أي ــام مــن قــرار
االحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة
إعـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة بــالـعـشــر على
مـســؤولـيـتــه كـمــا عليه وخ ــال عشرين
يــومــا ت ـلــي االح ــال ــة دف ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/1/16ع ـلــى امل ـت ـهــم ع ـلــي محمد
نــاصــر ال ــدي ــن جـنـسـيـتــه لـبـنــانــي سجل
 /18سجل  -جزين محل اقامته املرتجة
كنيسة مار الياس بملفه ط  -أول والدته
خديجة عمره  1973أوقف أوليًا بتاريخ
 2012/2/9ووج ــاه ـي ــا ف ــي 2012/2/9
وأخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـلــه فـ ــي  2012/3/10ثــم
أدخ ــل السجن فــي  2016/11/29انـفــاذًا
لخالصة الحكم الغيابي الصادر بحقه
وأخ ـل ــي سـبـيـلــه ف ــي  2016/12/2وهــو
فار .بالعقوبة التالية خمسة عشر سنة
أشغال شاقة.
وفقًا للمواد  459و 454/459من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/17
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار
التكليف 218
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/1/21ع ـلــى امل ـت ـه ـمــة لـيـبــي عمر
شـ ـ ـ ـ ـ ــوردا LIBI OMAR CHORDA
جنسيتها بـنـغــادشـيــة مـحــل اقــامـتـهــا
امل ــديـ ـن ــة ال ــري ــاض ـي ــة  -صـ ـب ــرا وال ــدت ـه ــا
ح ـس ـن ــارا ع ـمــرهــا  1991أوقـ ـف ــت إداري ـ ــا
بتاريخ  2015/6/16وأخلي سبيلها في
 2016/5/18وهي فارة من وجه العدالة
بــال ـع ـقــوبــة ال ـت ــال ـي ــة اع ـت ـق ــال ملـ ــدة عـشــر
سنوات وغرامة ماية وخمسة وعشرون
مليون ليرة.
وفقًا للمواد  586ف 3و 770عقوبات و36
أجانب من قانون العقوبات.
الرتكابها جناية اتجار بالبشر واقامة
غير مشروعة.
وقـ ــررت اسـقــاطـهــا مــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت لها قيمًا إلدارة أمــوالـهــا طيلة
مدة فرارها.
في 2020/1/24
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 218
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/1/21على املتهمة ميسر أحمد
الشنتف جنسيتها لبنانية سجل 4/21
تـبـنــن  -حــي الـتـحـتــانــي مـحــل اقامتها
ال ـغــازيــة والــدت ـهــا تـغــريــد عـمــرهــا 1985
أوقفت غيابيًا بتاريخ  2015/7/7وهي
فارة من وجه العدالة .بالعقوبة التالية
اع ـت ـقــال مل ــدة ع ـشــر س ـن ــوات وتـغــريـمـهــا
ماية وخمسة وعشرون مليون ليرة.
وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد  586ف 3مـ ـ ــن قـ ــانـ ــون
العقوبات.
الرتكابها جناية اتجار بالبشر.
وقـ ــررت اسـقــاطـهــا مــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت لها قيمًا إلدارة أمــوالـهــا طيلة
مدة فرارها.
في 2020/1/24
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 218
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/1/16ع ـلــى امل ـت ـهــم أح ـمــد حسن
ال ـع ـف ــي ج ـن ـس ـي ـتــه ل ـب ـنــانــي س ـج ــل /52
بــري ـتــال مـحــل اقــام ـتــه بـعـلـبــك  -الـ ــوادي
الـغـمـيــق  -الـطـيـبــة وال ــدت ــه غ ــزال ــة عـمــره
 1959أوق ــف أولـيــا بـتــاريــخ 2015/4/7
ووجـ ــاه ـ ـيـ ــا فـ ــي  2015/4/16وأخـ ـل ــي
سبيله في  2015/5/21وهو فار.
وفقًا للمواد  640/639ع .و 72أسلحة من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سلب وتهديد بالسالح.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/17
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 218
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/1/16ع ـل ــى امل ـت ـه ــم ع ـل ــي م ـنــذر
زعيتر جنسيته لبناني سجل /24ريحا
مـحــل اقــامـتــه الـفـنــار  -الــزعـيـتــريــة قــرب
مستشفى البيطار والدته اعتدال عمره
 1980اوقف غيابيًاَ بتاريخ 2019/1/17
وهو فار.
بالعقوبة التالية اشـغــال شــاقــة مؤبدة
وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة

وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/17
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 218
إعالن تلزيم تقديم طوابع ّ
مالية لزوم وزارة
املالية ّ
ّ
ّ
العامة
املالية  -مديرية
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ي ــوم
االث ـنــن ال ــواق ــع فـيــه ال ـس ــادس عـشــر من
شهر آذار  ،2020تجري ادارة املناقصات
ـ ـ في مركزها الكائن في بناية بيضون
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة املالية  -مناقصة تلزيم
ّ
تقديم طوابع ّ
املالية -
مالية لزوم وزارة
ّ
ّ
العامة.
املالية
مديرية
ـ ـ التأمني املــؤقــت :فقط خمسون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
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
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن وزارة امل ــال ـ ّـي ــة -
ّ
ّ
العامة  -مديرية الشؤون
املالية
مديرية
ّ
اإلدارية  -دائرة شؤون املوظفني واللوازم
واملحاسبة  -رياض الصلح  -بيروت.
يجب ان تصل ال ـعــروض الــى قلم ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 223
دعوة
ت ـ ـجـ ــري م ـص ـل ـح ــة األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة
ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــزاي ـ ــدة ب ــواسـ ـط ــة الـ ـظ ــرف
املختوم لبيع ست سـيــارات أنقاض في
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية.
امل ـك ــان :مـحـطــة ت ــل ال ـع ـمــارة ال ــزراع ـي ــة ـ ـ
رياق ـ ـ البقاع.
الزمان :الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
يوم الثالثاء الواقع بتاريخ 2020/3/10
فـعـلــى م ــن يـهـمــه األم ـ ــر ال ـح ـص ــول على
دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه
فــي محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ري ــاق ـ ـ البقاع
لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار
ـ ـ ـ جــديــدة امل ــن ل ــدى الـسـيــد غ ــي ق ــاروط
ضمن اوق ــات ال ــدوام الرسمي علمًا بأن
ثـمــن كــل نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ّ
تـســلــم ال ـع ــروض بــالـيــد مـبــاشــرة إلدارة
املصلحة في محطة تل العمارة ـ ـ رياق
خـ ــال الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ع ـل ــى ان تـصــل
العروض قبل الساعة الثالثة عشرة من
آخــر يــوم عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه
املزايدة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا التاريخ والتي ترسل بغير الوسيلة
املذكورة أعاله علمًا بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة
لبنانية.
تل العمارة في 2020 FEB 12
رئيس مجلس اإلدارة ـ ـ املدير العام

ميشال انطوان افرام
التكليف 220
إعالن
ت ـ ـجـ ــري م ـص ـل ـح ــة األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
امل ـخ ـتــوم لـتـلــزيــم ت ـقــديــم ل ـ ــوازم وأدويـ ــة
تعقيم لزوم فرع إكثار البذار في محطة
تل العمارة.
امل ـك ــان :مـحـطــة ت ــل ال ـع ـمــارة ال ــزراع ـي ــة ـ ـ
رياق ـ ـ البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ 2020/3/10
فـعـلــى م ــن يـهـمــه األم ـ ــر ال ـح ـص ــول على
دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه
فــي محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ري ــاق ـ ـ البقاع
لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار
ـ ـ ـ جــديــدة امل ــن ل ــدى الـسـيــد غ ــي ق ــاروط
ضمن اوق ــات ال ــدوام الرسمي علمًا بأن
ثـمــن كــل نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ّ
ت ـس ــل ــم ال ـ ـعـ ــروض م ـب ــاش ــرة ب ــال ـي ــد ال ــى
ادارة مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة في
محطة تل العمارة  -ريــاق البقاع خالل
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض
قبل الساعة الثالثة عشرة من آخــر يوم
عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه املناقصة
وتـهـمــل ال ـعــروض الـتــي تـصــل بـعــد هــذا
املوعد.
تل العمارة في 2020 FEB 12
رئيس مجلس اإلدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 219
إعالن ّ
للمرة الثانية
إسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج ع ـ ـ ـ ــروض ل ـ ـشـ ـ ــراء مـ ــولـ ــدات
كهربائية ل ــزوم معهدي شـهــداء البقاع
الـغــربــي  -سحمر ومـعـهــد جـبــاع الفني
ومدرسة شهداء الزرارية  -صير الغربية
الفنية.
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه 2020/02/27
تـجــري املــديــريــة العامة للتعليم املهني
والـ ـتـ ـقـ ـن ــي اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ــروض لـ ـش ــراء
مولدات كهربائية لزوم معهدي شهداء
الـبـقــاع الـغــربــي  -سحمر ومعهد جباع
الفني ومدرسة شهداء الــزراريــة  -صير
الغربية الفنية.
ُ
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض خ ـ ــال أوق ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي إلى قلم املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني الــدكــوانــة وفقًا ملــا ّ
نص
عليه دفـتــر ال ـشــروط الـخــاص املــوضــوع
ل ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة ،ع ـل ــى ان ي ـص ــل ال ـع ــرض
قـبــل ال ـســاعــة الـخــامـســة ع ـشــرة م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـح ــدد الج ــراء
االستدراج ُ
ويرفض كل عرض يقدم بعد
هذا التاريخ.
الدكوانة في2020/2/11 :
املديرة العامة للتعليم املهني والتقني
بالتكليف
د .هنادي بري
التكليف 215

إعالن مناقصة
يـعـلــن مـسـتـشـفــى تـبـنــن ال ـح ـكــومــي عن
إجـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ل ـ ــزوم ش ــراء
مستلزمات االدويــة  -مستلزمات طبية
 مستلزمات عمليات العيون  -معداتومـسـتـلــزمــات طـبـيــة ل ـجــراحــة امل ـن ـظــار -
مستلزمات عمليات العظم  -مستلزمات
عمليات املـســالــك البولية  -مستلزمات
عمليات العمود الفقري والدماغ.
آخـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـســاعــة
ـرة مــن تــاريــخ 2020/03/6
الـثــانـيــة عـشـ ّ
ع ـ ـلـ ــى ان تـ ـ ـف ـ ــض الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض بـ ـت ــاري ــخ
 2020/03/7الساعة الثانية عشرة في
مبنى املستشفى.
رئيس مجلس اإلدارة
د .محمد علي حمادي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2019/432
املتكونة فيما بني:
املنفذ :هادي فران
املنفذ عليه :جميل محمد بــدوي  -برج
الشمالي
بـتــاريــخ  2020/2/13تـقــرر اب ــاغ املنفذ
عـ ـلـ ـي ــه جـ ـمـ ـي ــل ب ـ ـ ـ ــدوي امل ـ ـج ـ ـهـ ــول م ـحــل
االقامة بوجوب الحضور الى قلم دائرة
تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات امل ــرفـ ـق ــة بـ ـه ــذه امل ـعــام ـلــة
والجواب خالل عشرين يومًا من تاريخ
النشر وإال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم
الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس مريانا عناني
ي ـب ـلــغ ال ـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :دانـ ـ ــي مـحـمــد
حجازي املجهول محل االقامة
ً
عمال بأحكام املادة  409أصول محاكمات
مــدن ـيــة تـعـلـمـكــم دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـيــروت
ب ــأن لــديـهــا فــي املـعــامـلــة التنفيذية رقــم
 2019/355إنذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم
مــن طالب التنفيذ بنك بـيــروت والبالد
العربية ش.م.ل ،.وناتجًا عن طلب تنفيذ
كتاب عقد بالشروط الخاصة بالكفاالت
وك ـت ــاب ع ـقــد ب ـش ــروط ال ـت ـفــاعــل الـعــامــة
وكشف حساب بقيمة  16077442دوالر
أمـيــركــي ع ــدا ال ـلــواحــق ،وعـلـيــه تدعوكم
هذه الدائرة للحضور اليها شخصيًا أو
بواسطة وكيل قانوني الستالم االنــذار
ال ـت ـن ـف ـيــذي واالوراق امل ــرف ـق ــة ب ــه ،علمًا
بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن يــومــا ع ـلــى ن ـشــر ه ــذا االعـ ــان،
وعـلــى تعليق نسخة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ،ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن ــذار التنفيذي البالغة
عشرة أيــام ،الى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
أحمد كلوت

دعوة

إن مجلس ادارة الصندوق التعاضدي لجمعية تعاون لبنان Olivier
يدعو الجمعية العمومية للصندوق لالنعقاد يف مركز الصندوق
الرئييس ،يف متام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع
فيه  2020/3/27ويف حال مل يكتمل النصاب تؤجل الجلسة اىل متام
الساعة الخامسة من نفس التاريخ ويف نفس املكان وتكون املناقشات
قانونية مبن حرض وعىل أن يتضمن جدول االعامل النقاط التالية:
 .1تالوة تقارير مجلس االدارة ومراجعة الحسابات ولجنة املراقبة
وتصديقها واملوافقة عليها.
 .2تالوة امليزانية املوقوفة بتاريخ  2019/12/31ومصادقتها واملوافقة
عليها.
 .3إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة ولجنة املراقبة عن الفرتة املمتدة
لغاية .2019/12/31
أمني رس مجلس االدارة
املحامي فيليب معلوف

◄ مطلوب ►
تعلن مستشفى بهمن عن حاجتها
ملــديــر(ة) تمريض ب ــدوام كــامــل من
حملة شـهــادة ماجستير تمريض
أو ب ـ ـ ـكـ ـ ــالـ ـ ــوريـ ـ ــوس ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
الـتـمــريـضـيــة مــع خ ـبــرة ال تـقــل عن
خ ـم ــس سـ ـن ــوات ف ــي مـ ـج ــال إدارة
التمريض.
ل ـل ـمــراج ـعــة :االتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
 01/544000مقسم .2398 - 2352
ترسل السيرة الذاتية إلى:
humanresource@bahmanhospital.com

