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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد الس ـت ـق ـص ــاء االس ـع ــار
ل ـش ــراء قــرطــاس ـيــة ،ل ـ ــوازم مـكـتـبـيــة وورق
تـ ـص ــوي ــر  A4مل ـخ ـت ـل ــف امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــات فــي
املؤسسة ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 8696/تــاريــخ  ،2015/8/5قــد مــددت
ل ـغــايــة ي ــوم ال ـج ـم ـعــة  2015/10/30عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1897
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة أنـ ـه ــا وضـ ـع ــت قـيــد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاس ـيــة،
ل ـضــري ـبــة األم ـ ــاك امل ـب ـن ـيــة ،الـ ـص ــادرة في
محافظة جبل لبنان (أقضية املنت وبعبدا)
ع ــن إيـ ـ ـ ـ ــرادات ع ـ ــام  2012ت ـك ـل ـيــف ،2015
وتـ ــدعـ ــو ج ـم ـي ــع امل ـك ـل ـف ــن ل ـت ـس ــدي ــد ه ــذه
ال ـض ــرائ ــب ،م ــع اإلشـ ـ ــارة إل ــى ان املـكـلـفــن
ال ــذي ــن ال يـ ـس ــددون ال ـضــري ـبــة امل ـتــوج ـبــة
عليهم يتعرضون لغرامة بنسبة مقدارها
 %1شـهــريــا (ويـعـتـبــر كـســر الـشـهــر شهرًا
ً
كامال) لغاية تاريخ التسديد ،وتسري هذه
الغرامة اعتبارًا من:
ـ ـ ـ ـ ان ـق ـضــاء ش ـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
االع ــان فــي عــدد الـجــريــدة الرسمية الــذي
سيصدر بتاريخ  2015/10/15للعقارات
الـتــي ال تــزيــد إيــرادات ـهــا عــن 20.000.000
ليرة لبنانية.
ـ ـ اعتبارًا من تاريخ انتهاء املهلة االساسية
للتصريح للعقارات التي تزيد ايراداتها
عن  20.000.000ليرة لبنانية.
تـ ـب ــدأ م ـه ـل ــة االع ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة املـ ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـب ــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعــان أي
في  16تشرين االول  2015وتنتهي في 16
كانون االول  .2015ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1902
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
تـنـفــذ كـ ــارا طــان ـيــوس بـعـيـنــو بــاملـعــامـلــة
 2014/53بوجه فادي وجورجيت جوزف
ً
بو خليل سند تحصيال ملبلغ /69000/د.أ.
اض ــاف ــة الـ ــى ال ـف ــوائ ــد والـ ــرسـ ــوم وي ـجــري
ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار /1958غـ ــوس ـ ـطـ ــا
وال ـع ـق ــاري ــن  12486و/12493كـ ـف ــردبـ ـي ــان
وعلى رقبة القسم  11/1852ذوق مكايل.
 1ـ ـ العقار /1958غوسطا مساحته  880م.م.
وهو بموجب االفادة العقارية قطعة ارض
بعل حرجية وقسم مشجر وبالكشف تبني
ان طبيعته منحدرة حرجية طريقه غير
منفذة.
 2ـ ـ ـ ـ ال ـع ـقــار /12486ك ـف ــردب ـي ــان مساحته
 1220م.م .مـ ـف ــرز ع ــن ال ـع ـق ــار  184وه ــو
ب ـمــوجــب االف ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ق ـط ـعــة ارض
سليخ حرج.
 3ـ ـ العقار /12493كفردبيان مساحته 890
م.م .وهــو بموجب االفــادة العقارية قطعة
ارض سليخ مشجرة كــرم عنب مـفــرز عن
العقار .184
وبالكشف على العقارين  12493و/12486
كـفــردبـيــان تـبــن انـهـمــا مـطــابـقــان لــافــادة
ال ـع ـقــاريــة طـبـيـعـتـهـمــا م ـن ـح ــدرة حــرجـيــة
ومهمالن ويقعان في حي الزيرة.
 4ـ ـ القسم  11/1852ذوق مكايل مساحته
 173م.م .وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة العقارية
مدخل وغرفتان وصالون وطعام ومطبخ

وح ـم ــام وخـ ــاء وثـ ــاث ش ــرف ــات ـ ـ ـ ـ طــابــق
ث ــانـ ــي ،وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان ـ ــه م ــؤل ــف مــن
مــدخــل وح ـمــام ضـيــوف ومـمــر ي ــؤدي الــى
املطبخ ومطبخ وسطحية مسقوفة بثكنة
قــرمـيــد وص ــال ــون وس ـفــرة وغــرفــة جلوس
ومكتب داخــل غرفة الجلوس وحمام بني
غرف النوم وغرفة نوم مع حمام بداخلها
وغرفة نوم ثانية لها شرفة لناحية الغرب
ارض املــدخــل واملـمــر والـصــالــون والسفرة
سيراميك وب ــاط املطبخ سيراميك بالط
التراس الشمالي املسقوف قرميد صخري
طبيعي ،غــرفــة الـجـلــوس واملـكـتــب وغــرفــة
ال ـنــوم  Faux Parquetتكييف مــركــزي مع
انــارة  Spots indirectحائط املدخل ملبس
بالط ضمنه شالل مياه ،حائط الصالون
مـلـبــس ب ــاط وال ـط ــرش ل ــون بـيــج املجلى
غرانيت وله خزائن ،في غرف النوم خزانة
حائط والقسم مجهز بشوفاج واملنجور
الخارجي الومنيوم والداخلي خشب اما
باب التراس حديد.
ت ــاري ــخ ق ــرار الـحـجــز  2014/3/6وتــاريــخ
تسجيله 2014/3/10
بدل تخمني العقار /1958غوسطا 132000
د.أ .وبدل طرحه  79200د.أ.
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـع ـق ــار /12493كـ ـف ــردبـ ـي ــان
 106800د.أ .وبدل طرحه  64080د.أ.
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـع ـق ــار /12486كـ ـف ــردبـ ـي ــان
 97600د.أ .وبدل طرحه  58560د.أ.
ب ــدل تـخـمــن رق ـبــة الـقـســم  11/1852ذوق
مـ ـك ــاي ــل /220000/د.أ .وبـ ـ ــدل طــرح ـهــا
 132000د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/1/12ال ـســاعــة  11قـبــل الـظـهــر في
قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء دفع
بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي منظم
المــر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ كسروان
او تـقــديــم كـفــالــة وافـيــة مــن احــد املـصــارف
املـ ـقـ ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الــدائــرة واال عـ ّـد قلمها
مقامًا مـخـتــارًا لــه كما عليه االط ــاع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقارات
وللقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي الياس ريشا
يـنـفــذ الـبـنــك الـلـبـنــانــي الـفــرنـســي ش.م.ل.
ّ
ّ
ال ـ ـ ــذي حـ ـ ــل مـ ـح ــل ب ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت والـ ـب ــاد
ال ـعــرب ـيــة ش.م.ل .بــامل ـعــام ـلــة 2012/107
بوجه متري مخايل الخوري قرار محكمة
ال ـت ـجــارة فــي جـبــل لـبـنــان ال ـغــرفــة الثالثة
ً
رق ـ ـ ــم  99/918/1484تـ ـحـ ـصـ ـي ــا مل ـب ـلــغ
/210.191.199.96/ل.ل .ب ــاالض ــاف ــة الــى
الـفــوائــد والـلــواحــق ويـجــري التنفيذ على
 1200س ـه ــم ح ـص ــة مـ ـت ــري ال ـ ـخـ ــوري فــي

العقارين  9548و/9549كفردبيان.
ـ ـ الـعـقــار /9549ك ـفــردب ـيــان وه ــو بموجب
االفادة العقارية قطعة ارض سقي مشجرة
اش ـجــار فــاكـهــة مختلفة وح ــرج مساحته
 1150م.م.
ـ ـ الـعـقــار /9548ك ـفــردب ـيــان وه ــو بموجب
االفادة العقارية قطعة ارض سقي ضمنها
اشجار مختلفة مساحته  995م.م.
وبالكشف تبني ان الـعـقــاريــن م ـفــرزان عن
العقار  1858الــذي يقع في محلة "الــزيــرة"
على طريق كفردبيان بقعتوتة تصل الى
ال ـع ـقــار ع ــن طــري ــق ش ـم ــال نـقـطــة الـجـيــش
مـبــاشــرة الـطــريــق االفـ ــرازي مــا زال ترابيًا
طبيعة العقارين حرجية وضمنهما بقايا
اشجار فاكهة.
تــاريــخ ق ــرار الحجز  2001/5/11وتــاريــخ
تسجيله .2001/5/29
ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن  1200س ـه ــم ح ـص ــة م ـتــري
الـ ـخ ــوري ف ــي ال ـع ـق ــار  /9549ك ـفــردب ـيــان
 /57500/د.أ .وبدل طرحها /31050/د.أ.
بدل تخمني  1200سهم من العقار /9548
كفردبيان حصة متري الخوري /47250/
د.أ .وبدل طرحها /25515/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2015/11/17الساعة  11في قاعة محكمة
كسروان ،للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم المــر حضرة
رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او تـقــديــم
كفالة وافية من احد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن نـطــاق
ّ
واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له كما
الدائرة
عليه االطالع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2012/178
طالب التنفيذ :بنك صادرات ايران
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :م ـح ـمــد م ـح ـم ــود سـلـيــم
وسعاد نمر حوماني
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
بعبدا رقــم  2000/1704بموضوع عقدي
تــأمــن وزيـ ــادة تــأمــن وك ـشــوفــات حساب
بقيمة .$ 1.064.707
املعامالت :تاريخ التنفيذ2012/5/26 :
تاريخ تبليغ االنذار2003/3/26 :
تــاريــخ قــرار الحجز 2003/5/12 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري 2004/1/21
تاريخ محضر وصف العقار2012/9/29 :
وتاريخ تسجيله2013/7/17 :
العقار املــوصــوف 2400 :سهم مــن العقار
/1223ع ـ ـ ـ ــن ق ــان ــا عـ ـب ــارة ع ــن ارض بـعــل
سليخ شديد االنـحــدار تصل اليه بطريق
ترابية داخــل مجرى مياه تبعد حوالي 1

موقع  IPTااللكتروني الجديد ...ينطلق
عمشيت ـ لبنان ـ أعلنت شركة  IPTعن إطالق موقعها
اإللكتروني الجديد ،وذلك خالل احتفال جرى يوم الثالثاء
في  .2015/09/22املوقع اإللكتروني الجديد ّ
صممته وأنشأته
 BornInteractiveبحيث حولت رؤية  IPTإلى موقع حيوي
مصمم بطريقة حديثة ،يسهل على زبائن  IPTاستخدامه
والتنقل بني صفحاته بسهولة ،مستعينة لهذه الغاية بأحدث
التكنولوجيا .جرى االحتفال بحضور ممثلني من الفريقني
تخلله تعريف مسهب من  Bornlnteractiveعن املوقع الجديد
ومميزاته ،إضافة إلى كيفية استخدامه.
هذا اإلنجاز هو خطوة جديدة تضاف إلى الئحة إنجازات
 IPTالتي تهدف إلى تقريب املسافات بني الشركة وزبائنها،
وشركائها واملستثمرين .يقدم هذا املوقع أحدث الخدمات
املتوفرة على شبكة اإلنترنت ،ونذكر منها خريطة لتحديد
مواقع البحث ،قائمة بأسعار املحروقات محليًا وعامليًا ،طلب
خدمة تعبئة الوقود على اإلنترنت ،خدمة إعادة االتصال،
إمكانية الدخول إلى حسابات بطاقات  IPTعلى اإلنترنت
وغيرها .كما يمكن لزوار هذا املوقع أن يطلعوا على أحدث
النشاطات والدراسات التي أجراها مركز  IPTللطاقة (.)IPTEC
لالطالع على أحداث نشاطات  ،IPTزوروا املوقع اإللكتروني
الجديد عبر شبكة االنترنت www.iptgroup.com.lb

كلم عن الطريق العام.
مساحته 6800 :م2
التخمني 102000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 44740 :د.أ.
مالحظة :مــع حفظ حــق مديرية الخزينة
وال ــدي ــن ال ـع ــام وزارة املــال ـيــة (محتسبية
بعبدا) رقم /2394ص تاريخ 2004/9/18
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2015/12/3ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قـلـمـهــا مـقــامــا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودفـ ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم
ضمن املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب قاسم عبد الرحيم رعــد ملــورثــه عبد
الرحيم قاسم رعد سند تمليك بدل ضائع
 1128سير
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين
نشرة اعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولى في
الـبـقــاع املستدعى ضــدهــم ف ــارس سمعان
سعادة وجوزف وجميلة ولوريس ونزهة
والياس وأرزة اوالد فارس سعادة املقيمني
سابقًا في الفرزل واملجهولي محل االقامة
حاليًا .للحضور شخصيًا او بواسطة من
يـنــوب عنهم قــانــونــا الــى قلم املحكمة في
زحـلــة لتبلغ اوراق االس ـتــدعــاء امل ـقــدم من
جورج فايز غصان بوكالة االستاذة أولغا
عـبــدو واملـسـجــل بــرقــم اس ــاس 2015/101
وال ــذي يطلب بموجبه ازال ــة الـشـيــوع في
العقار رقم  186من منطقة الفرزل العقارية.
ول ـل ـم ـس ـتــدعــى ض ــده ــم امل ــذك ــوري ــن مـهـلــة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر البـ ــداء
املــاح ـظــات عـلــى الـطـلــب واال فـكــل تبليغ
لهما لصقًا على باب ردهة املحكمة يعتبر
صحيحًا بما فيه الحكم النهائي.
رئيس الكتبة
جورج أبو فيصل
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طـلــب املـحــامــي ولـيــد زي ــاده بــالــوكــالــه عن
كـمـيــل سـلـيـمــان سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 364الشيخ محمد.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب سالم االسعد بالوكاله عن احد ورثة
حـســن غــانــم سـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 98
كروم عرب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طـلــب ع ــاء الـحـســن بــالــوكــالــه ع ــن محمد
واحـ ـم ــد ورضـ ـ ـ ــوان وم ـص ـط ـفــى وبـهـيـجــه
الــزع ـبــي وخ ــال ــدي ــه ع ـبــدال ـغ ـنــي وخــديـجــه
عبد القادر سند بدل ضائع للعقار 1240
مشحه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
م ــن أم ــان ــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري املــركــزيــة في
زحلة والبقاع الغربي
طلبت السيدة خديجة محمد حيمور سند
تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصــة مــوكـلـهــا
كاظم محمد حيمور بالعقار رقم  729جب
جنني.

للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ليلى الحويك
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبدالله
ً
كـ ــا مـ ــن :ن ــاص ــر ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف الـخـطـيــب
وم ـح ـمــد وع ـل ــي وسـ ـه ــام واسـ ـم ــاء ومـهــى
وحسني وعلية واحمد محي الدين فــواز،
املجهولي محل االقامة الحضور الــى قلم
املحكمة السـتــام نسخة عــن االوراق رقم
 2015/1339امل ـقــامــة م ــن ورث ــة املــرحــومــة
هيفاء محمد فواز ورفاقها بموضوع ازالة
شـيــوع عـلــى الـعـقــار  1045جــويــا واتـخــاذ
محل اقامة بنطاق املحكمة والجواب خالل
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر واال يتم
ابالغكم بقية االوراق والقرارات باستثناء
الـحـكــم الـنـهــائــي بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق على
لوحة اعالنات املحكمة.
رئيسة القلم
سالم الغوش

◄ مبوب ►
مطلوب
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