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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ي ـع ـلــن م ـج ـلــس إدارة م ـس ـت ـش ـفــى بـنــت
جـ ـبـ ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــي ع ـ ــن ح ــاجـ ـت ــه إل ــى
الـتـعــاقــد م ــع طـبـيــب اخ ـصــائــي حديثي
ال ــوالدة لــإشــراف وإدارة قسم حديثي
ال ـ ـ ـ ــوالدة فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـ ــذي سـيـتــم
افتتاحه قريبًا.
عـ ـل ــى الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ــي تـ ـق ــدي ــم ال ـط ـل ـب ــات
االتـ ـص ــال ع ـلــى ال ــرق ــم  03/628807أو
الحضور الى املستشفى مع املستندات
الالزمة خالل أوقات الدوام الرسمي.
رئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة
إلدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي
د .توفيق فرج
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/678
املنفذ :ناجي عزيز رعد -وكيله املحامي
مارون الحويك.
املنفذ عليه :ملحم ابراهيم عبد املسيح -
بواسطة رئيس القلم.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم ال ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية التاسعة في جديدة
املـ ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ  2017/3/30قـ ـ ـ ــرار رق ــم
 2017/93القاضي باعتبار ان العقارين
رقــم  381و 405عني سعادة غير قابلني
للقسمة العينية بني الشريكني وبازالة
ال ـش ـي ــوع ف ـي ـه ـمــا ع ــن ط ــري ــق طــرحـهـمــا
للبيع باملزاد العلني للعموم لصالحهما
ام ـ ــام دائ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ امل ـخ ـت ـصــة وع ـلــى
ان يـعـتـمــد اس ــاس ــا ل ـل ـطــرح ف ــي امل ــزاي ــدة
االول ـ ــى امل ـب ـلــغ امل ـق ــدر م ــن الـخـبـيــر وهــو
/707700/د.أ .بــالـنـسـبــة لـلـعـقــار ،381
و/795200/د.أ .بالنسبة للعقار  ،405او
ما يعادلهما بالليرة اللبنانية بتاريخ
البيع وبتوزيع الثمن على الشريكني كل
بحسب حصته في امللك.
تاريخ محضر الوصف.2018/5/21 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2018/5/30 :
العقاران املطروحان للبيع:
 - 1العقار  381عني سعادة :قطعة ارض
قـلـيـلــة االنـ ـح ــدار ب ـعــل ص ـخــريــة ال بـنــاء
عليها ضمنها بعض اشجار الصنوبر
وال ـس ـنــديــان وال ــزي ـت ــون ،يـقــع ف ــي محلة
"كسارة علي" ،مساحته /2359/م 2يحده
ً
غ ــرب ــا امـ ــاك ع ــام ــة ،ش ــرق ــا  ،382ش ـمــاال
 ،382وام ـ ــاك عــامــة ج ـنــوبــا  378و382
و ،365دعوة رقم 94/9933ازالة الشيوع،
اس ـت ـمــاك م ــرس ــوم 84/12/24 - 2107
بملف  /1/قنابة برمانا ،دفع تعويضات
ووض ــع يــد بـمــوجــب ال ـقــرار رق ــم 86/14
عن مؤسسة كهرباء لبنان بملف ،/77/
استدعاء ازالــة شيوع رقــم ،2016/2019
محضر وصف رقم .2017/678
 - 2العقار  405عني سعادة :قطعة ارض
ب ـعــل ص ـخــريــة ضـمـنـهــا ب ـعــض اش ـجــار
الصنوبر والسنديان والزيتون ،ال بناء
عليها ،قليلة االنـحــدار ،مساحته 1988
م ،2يحده غربًا  ،380شرقًا  371وامــاك
ً
ع ــام ــة شـ ـم ــاال  371و ،380ج ـنــوبــا 380
وام ــاك عــامــة ،ذات الــوقــوعــات كما على
العقار  381عني سعادة باستثناء اشارة
االستمالك.
قيمة التخمني والطرح:
 - 1العقار  381عــن سـعــادة /707700/
دوالر أميركي.
 - 2العقار  405عــن سـعــادة /795200/
دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فيه  2018/11/21الساعة الحادية عشرة
قـبــل الـظـهــر ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
وفي محكمة املنت ،فعلى راغب الشراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
او تـقــديــم كـفــالــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .% 5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2007/650
الرئيسة مريانا عناني

ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :االعـ ـتـ ـم ــاد ال ـل ـب ـنــانــي
ش.م.ل .ال ــذي حــل مـحــل طــالــب التنفيذ
أياد حسن قطايا
املنفذ عليها :ثناء علي العالف
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـنــد ديـ ــن وك ـشــف
حـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاب وعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض وك ـ ـ ـفـ ـ ــالـ ـ ــة
وش ـه ــادة قـيــد تــأمــن بـقـيـمــة  2520د.أ.
و /248.938.933.56/ل.ل .وبــالـحـكــم
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر عـ ـ ــن مـ ـحـ ـكـ ـم ــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
الجزائية في بيروت بقيمة /107.000/
د.أ .و/4.000.000/ل.ل.
تاريخ التنفيذ2007/3/29 :
تاريخ تبليغ االنذارات2007/5/15 :
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز :اعـ ـ ـ ــان تـ ـح ـ ّـول
الحجز االحـتـيــاطــي الــى حجز تنفيذي
2007/6/11
تاريخ تسجيله2007/6/2 :
تاريخ محضر الوصف2017/3/18 :
تاريخ تسجيله2017/6/6 :
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع27/75 :
مـنـطـقــة رأس ب ـي ــروت وه ــو ع ـب ــارة عن
مـ ــدخـ ــل وص ـ ــال ـ ــون وغ ـ ــرف ـ ــة وح ـم ــام ــن
ومطبخ وممر ومشلح وشرفة وسطح
طابق سابع شمالي.
مساحته/ 171/ :م2
حدود العقار :غربًا :امالك عامة ،شرقًا:
ً
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  ،71شـ ـم ــاال :ام ـ ــاك عــامــة،
جنوبًا :عقار رقم .70
قيمة تخمني/379.000/ :د.أ.
قيمة الطرح للمرة االولى/227.400/ :د.أ.
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اج ــرائ ـه ــا :يــوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي 2018/11/27
ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ف ــي دائـ ــرة
تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االولى حصص املنفذ عليها ثناء
العالف والبالغة  2400سهم في العقار
 27/75منطقة راس بيروت واملوصوف
اعاله.
على الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ــواد  973و  987و  983م ــن االص ــول
امل ــدن ـي ــة ،أن يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املقبولة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال ُع ّد قلم
الــدائــرة مقامًا مختارًا لــه ،وعليه ايضًا
ـدور
2:51ـاريــخ صـ
فــي خــال ثــاثــة اي ــامPMمــن تـ
9/26/18

ق ــرار االح ــال ــة اي ــداع كــامــل الـثـمــن باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر،
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن الــزيــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
ال ـث ـم ــن وال ـ ــرس ـ ــوم وال ـن ـف ـق ــات ب ـم ــا فـيــه
رس ــم الــداللــة الـبــالــغ خمسة بــاملــايــة من
دون حاجة إلن ــذار أو طلب وذلــك خالل
عشرين يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور الـقــرار
بــاالحــالــة ،لـلــراغــب فــي ال ـش ــراء االط ــاع
لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2012/860
املنفذ :بنك عوده ش.م.ل .وكيله املحامي
اندره نهرا.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ان ـ ــور ن ـصــر ب ــو انـ ـط ــون -
الـقـعـقــور  -ش ــارع ســانــت اي ـلــي  -بناية
نصر بو انطون.
السند التنفيذي :عقد قرض وكشوفات
ً
حساب تحصيال ملبلغ  /66630/دوالر
أميركي والفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2013/2/19 :
ت ــاري ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى ام ــان ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2013/3/13 :
ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل الـعـقــار
رق ــم  766زرع ــون قطعة ارض منحدرة
ض ـم ـن ـهــا اشـ ـج ــار ال ـص ـنــوب ــر ون ـبــاتــات
بــريــة مـســاحـتــه  1915م.م .ي ـحــده غــربــا
العقار رقم  768شرقًا مجرى ماء شتوي
ً
شماال العقار رقم  779جنوبًا طريق عام
اظـهــرت حــدود هــذا العقار وفقًا ملصور
الـتـحــديــد وال يــوجــد ت ـجــاوز باملحضر
الفني رقم .2011/809
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /345000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح /207000/ :دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
فيه  2018/12/5الساعة الحادية عشرة
من قبل الظهر امام رئيس دائرة التنفيذ
وفــي محكمة امل ــن ،فعلى راغ ــب الـشــراء
ان ي ـ ــودع ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل
ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
Akhbar-LebEuFest-2018.pdfـه فـيـضـمــن
 5الـ ـعـ ـش ــر واال ف ـع ـل ــى عـ ـه ــدت ـ

النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
خالل عشرين يومًا دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .% 5
رئيس القلم
زياد داغر
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2017/152
املـ ـنـ ـف ــذ :فـ ـ ــادي م ـخ ــاي ــل خـ ـ ــوري وك ـي ـلــه
املحامي سهيل سعد.
املنفذ عليهم - :طوني توفيق سعد قلم
الدائرة
 ديمتري توفيق سعد ع ــائ ــدة ن ـج ـيــب ال ـص ــاي ــغ ب ــرم ــان ــا اولطريق روميه
 هيفا توفيق سعد ماري متري سعد جورة البلوط. ليلى جرجي مراد كارول خير سعد بشارة ليال خير سعد بشارة ايلي خير سعد بـشــارة قنابة برماناقرب البلدية.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية التاسعة في جديدة
املنت الناظرة في القضايا العقارية قرار
رق ــم  2016/450ت ــاري ــخ 29/11/2016
ّ
القاضي باعتبار ان العقار  /132/قنابة
برمانا غير قابل للقسمة العينية بني
الشركاء وبإزالة الشيوع فيه عن طريق
طرحه للبيع في املــزاد العلني للعموم
لصالحهم امام دائرة التنفيذ املختصة
وعلى ان تعتمد
اساسًا للطرح في املزايدة االولى املبلغ
املقدر من الخبير وهو  /1612000/د.أ.
او ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ
البيع وبتوزيع ثمنه على الشركاء كل
بحسب حصته في امللك.
بـشـطــب اشـ ــارة ال ــدع ــوى عــن الصحيفة
العينية للعقار امل ـشــار الـيــه اع ــاه فــور
انفاذ البند ّاوال من هذا الحكم.
تاريخ محضر الوصف.2017/6/28 :
ت ــاري ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى ام ــان ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2017/7/5 :
العقار املطروح للبيع:
 /132قنابة برمانا قطعة ارض حرجية
ض ـم ـن ـه ــا اش ـ ـجـ ــار ال ـ ـيـ ــرز والـ ـسـ ـن ــدي ــان
وامللول منحدرة ال تصل اليها الطريق
وال بـ ـن ــاء ع ـل ـي ـه ــا .م ـس ــاح ـت ــه /4030/
م 2ي ـح ــده غ ــرب ــا ح ـ ــدود مـنـطـقــة ج ــورة
ال ـب ـل ــوط ،ش ــرق ــا الـ ـعـ ـق ــاران  142و،141

ً
شماال  ،143جنوبًا  ،131ينتفع باملرور
ع ـلــى ال ـع ـق ــار  ،143اس ـت ـح ـضــار دع ــوى
راجع العقار  16قنابة برمانا اقرار أمني
السجل رقم  81/9استدعاء ازالة شيوع
ع ــدد  2015/1652مـحـضــر وص ــف رقــم
.2017/152
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن /1612000/ :دوالر
أميركي
قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
/1104639/دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري يــوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه  2018/11/23ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
ص ـب ــاح ــا امـ ـ ــام رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفــي محكمة امل ــن .فعلى راغ ــب الـشــراء
ان ي ـ ــودع ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل
ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
الـ ـعـ ـش ــر واال ف ـع ـل ــى عـ ـه ــدت ــه فـيـضـمــن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
خالل عشرين يومًا دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
خالصة حكم
ص ـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــايـ ــات فــي
النبطية بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/10/11ع ـل ــى امل ـت ـه ــم نــاص ـيــف
محمود قليط جنسيته اللبنانية محل
اقامته كفركال والدته منيفة عمره 1981
سجل  215كفركال اوقف غيابيًا بتاريخ
 2017/11/23وال يــزال فــارًا .ان املحكمة
ب ــاالكـ ـث ــري ــة تـ ـج ــري ــم املـ ـتـ ـه ــم ن ــاص ـي ــف
م ـح ـم ــود ق ـل ـيــط امل ـب ـي ـن ــة ك ــام ــل هــوي ـتــه
اعاله بجناية املادة  640 – 639عقوبات
بانزال عقوبة االشغالة الشاقة املؤبدة
بحقه سندًا لها وتجريمه بجناية املادة
 503عقوبات وبــانــزال عقوبة االشـغــال
الشاقة املؤقتة بحقه مدة خمس سنوات
سندًا لها وبــادانـتــه بجنحة امل ــادة 571
عـ ـق ــوب ــات وب ـح ـب ـس ــه م ـ ــدة س ـت ــة اش ـهــر
س ـن ـدًا ل ـه ــا وب ــادانـ ـت ــه ب ـج ـن ـحــة ل ـل ـمــادة
 573عقوبات وبحبسه مدة ستة اشهر
سندًا لها وبــادانـتــه بجنحة امل ــادة 574
عقوبات وبحبسه مــدة سنة سندًا لها
وبــادان ـتــه بجنحة امل ــادة  554عقوبات
وبحبسه مدة شهر سندًا لها وبادانته
بجنحة امل ــادة  649عـقــوبــات وبحبسه

إعـــالن

رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل
دعوة املساهمني اىل حضور الجمعية
العمومية العادية السنوية
يترشف مجلس اإلدارة يف رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل.
بدعوة حرضات السادة املساهمني اىل حضور الجمعية العمومية
العادية التي ستعقد يف مركز الرشكة يف متام الساعة الثانية عرشة
من ظهر يوم االثنني الواقع فيه الثاين عرش من شهر ترشين الثاين
عام  ،2018للنظر يف جدول األعامل التايل:
 .1االستامع إىل تقارير مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات
واملصادقة عىل الحسابات وامليزانيات للسنوات .2017
 .2إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
 .3تعيني مفويض مراقبة لتدقيق حسابات العام .2018
 .4إعطاء مجلس اإلدارة الرتاخيص القانونية عمالً بأحكام املواد
 158و  159من قانون التجارة.
 .6أمور أخرى.
رئيس مجلس اإلدارة

س ـن ـدًا ل ـهــا م ــدة س ـنــة وب ـغ ــرام ــة قــدرهــا
س ـت ـمــايــة الـ ــف ل.ل .وب ــادانـ ـت ــه بجنحة
املــادة  650عقوبات وبحبسه سندًا لها
مدة سنة وبغرامة قدرها ستماية الف
ل.ل .وبادانته بجنحة املــادة  72اسلحة
وبحبسه مدة شهر سندًا لها وبالزامه
بـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ال ـ ـح ـ ــرب ـ ــي ض ـم ــن
م ـه ـلــة ش ـهــريــن م ــن ابـ ـ ــرام ال ـح ـكــم تحت
طائلة دفــع مبلغ مليون ل.ل .وبــادغــام
ال ـع ـقــوبــات امل ـش ــار الـيـهــا س ـن ـدًا الحـكــام
املــادة  205عقوبات على ان تنفذ بحقه
العقوبة االولــى كونها األشــد واملحددة
باالشغال الشاقة املؤبدة باالضافة الى
الــزامــه بتسليم الـســاح الـحــربــي ضمن
م ـه ـلــة ش ـهــريــن م ــن ابـ ـ ــرام ال ـح ـكــم وف ـقــا
ل ـل ـمــواد  639و 503و 571و 573و574
و 554و 649و 650ع  72أس ـل ـح ــة مــن
قانون العقوبات.
الرتـ ـك ــاب ــه ج ـن ــاي ــة م ـج ــام ـع ــة بـ ــاالكـ ــراه
ودخ ـ ـ ــول مـ ـن ــزل ب ـط ــري ـق ــة غ ـي ــر مــألــوفــة
وســرقــة وتهديد بالسالح تحت طائلة
دفــع مبلغ مليون ل.ل .وبــاعـتـبــاره فــارًا
مــن وجــه الـعــدالــة وبــانـفــاذ مــذكــرة القاء
ال ـق ـب ــض ب ـح ـقــه وتـ ـج ــري ــده م ــن حـقــوقــه
امل ــدن ـي ــة وم ـن ـعــه ط ـي ـلــة ف ـت ــرة فـ ـ ــراره من
ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف ب ـ ــأم ـ ــوال ـ ــه املـ ـنـ ـق ــول ــة وغ ـي ــر
املـنـقــولــة وم ــن اقــامــة ال ــدع ــاوى ع ــدا تلك
املتعلقة بأحواله الشخصية وبتعيني
رئـ ـي ــس ق ـل ــم ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ق ـي ـمــا عـلــى
امواله الدارتهما كما تدار اموال الغائب
ً
وبنشر هــذا الحكم اصــوال وبــابــاغ من
يلزم وبتدريكه الرسوم كافة.
وق ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيما الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2018/10/16
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبد الله
التكليف 2152
إعالن
إجــراء مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
وتركيب
أج ـ ـهـ ــزة ت ــدف ـئ ــة وتـ ـب ــري ــد ل ـ ـ ــزوم مـكـتــب
طرابلس
يـ ـج ــري الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ ـ ش ــارع ب ـغــداد ـ ـ ـ كــورنـيــش امل ــزرع ــة في
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس
الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه  2018/11/8م ـنــاق ـصــة
عمومية بطريقة الظرف املختوم لتلزيم
تقديم وتركيب اجهزة تدفئة وتبريد.
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ل ـ ـهـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة ف ـ ــي م ـكــاتــب
املديرية االدارية للصندوق خالل اوقات
الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــالـيــد ال ــى بــريــد املــديــريــة االداري ـ ــة لقاء
اي ـص ــال بــرقــم وت ــاري ــخ وص ــول الـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
امل ـ ــذك ـ ــورة اعـ ـ ـ ــاه ،او ي ـص ــل ب ـع ــد املـ ــدة
املحددة.
بيروت في 19 :تشرين االول 2018
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2154
تبليغ بالنشر
ال ــى كــاريـنــا مــانــويــا ينبغي حـضــورك

الى غرفة القاضي الشيخ محمد محسن
الفقيه بالدعوى رقم  467املتكونة بينك
وب ــن م ــازن محمد كــامــل كـســاب بـمــادة
اث ـبــات ط ــاق بـتــاريــخ  2018/11/19او
ارسـ ـ ــال وك ـي ــل ع ـنــك وفـ ــي حـ ــال تخلفك
عن الحضور يعتبر قلم املحكمة مقامًا
مختارًا لك حتى صدور الحكم القطعي.
رئيس قلم محكمة صور الشرعية
الجعفرية
الشيخ محسن بغدادي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب احمد ماهر فخر الدين وكيل ميرة
حليم البستاني سند ملكية بدل ضائع
عن حصتها في العقار  1130الدبية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع باملزاد العلني صادر عن دائرة
تنفيذ حاصبيا
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/8
املنفذ :بنك سوسيتيه جنرال ش.م.ل.
املنفذ عليه :حسن محمد عبد الـعــال -
كفرشوبا.
موضوع التنفيذ :استنابة دائرة تنفيذ
بيروت رقم  2015/2284بموضوع عقد
قــرض مصرفي بقيمة سبعة وثــاثــون
مـلـيــون ومــايـتــي وواح ــد وتـسـعــون الــف
وثالثماية وستة وتسعون ل.ل.
 تاريخ قرار الحجز2015/12/9 : تاريخ تسجيله2015/12/9 : تاريخ محضر الوصف2017/3/31 :تاريخ تسجيله2017/4/27 :
 ب ـيــان ال ـع ـقــار امل ـح ـجــوز ومـشـتـمــاتــه:العقار رقم  165حلتا ،ال يوجد فيه اية
اشجار او مزروعات ،تربته رملية.
ً
حدود العقار :شماال :العقار رقم .162
غربًا :طريق عام
جنوبًا :العقار رقم .164
شرقًا :العقار رقم .163
 م ـس ــاح ــة ك ــام ــل الـ ـعـ ـق ــار 1715 :م ـت ـرًامربعًا.
 قـيـمــة ال ـت ـخ ـمــن /$ 60025/ :دوالرًاأميركيًا ستون الفًا وخمسة وعشرون
دوالرًا أميركيًا.
 بدل الطرح /$ 36015/ :ستة وثالثونالفًا وخمسة عشر دوالرًا أميركيًا.
 مــوعــد املــزايــدة :يــوم الخميس الــواقــعفيه  2018/11/29الساعة الثانية عشر
ظ ـه ـرًا امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
حاصبيا في قاعة املحكمة.
 شروط املزايدة :على الراغب بالشراءوق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ف ــي امل ــزاي ــدة أن ي ــودع
ب ـ ــاس ـ ــم رئـ ـ ـي ـ ــس دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ف ــي
حــاص ـب ـيــا ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق
الـخــزيـنــة أو احــد امل ـصــارف املـقـبــولــة او
ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة واف ـي ــة وعـلـيــه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق هذه
ال ــدائ ــرة واال عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا
لــه وي ـجــري تبليغه جميع االجـ ــراء ات،
وعـلـيــه اي ـضــا فــي خ ــال ثــاثــة اي ــام من
تـ ــاريـ ــخ ص ـ ـ ــدور ق ـ ـ ــرار االح ـ ــال ـ ــة ،اي ـ ــداع
كامل الثمن باسم رئيس دائــرة تنفيذ
حاصبيا في صندوق الخزينة او احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة واال فـعـلــى عـهــدتــه
يضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وع ـل ـيــه دف ــع ال ـث ـمــن ورسـ ــوم التسجيل
والنفقات بما فيه رسم الداللة  %5من
دون حاجة النــذار وذلــك خــال عشرين

يومًا من تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ حاصبيا
أسامة أبو كمر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
املـنـفــذ :سمير الـبـيـطــار املـنـفــذ عليهما:
يوسف موسى نعوس وعاطف ورؤوف
ولطف الله اوالد ابراهيم موسى نعوس
وب ـه ـي ــج وانـ ـ ـ ــور وحـ ـن ــا اوالد ي ــوس ــف
موسى نعوس  -مجهولي االقامة.
ت ـط ــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
ك ــام ــل ال ـع ـق ــار  /110/مـنـطـقــة م ـن ـيــارة
العقارية تصل اليه عبر طريق داخلية
ب ـب ـلــدة م ـن ـيــارة م ـع ـبــدة وي ـب ـعــد حــوالــي
1500/م /من مفرق منيارة ويقع ضمن
البيوت السكنية واجهته حوالي 20/م/
على الطريق الداخلية وطبيعة االرض
مستطيلة ويـقــع للجهة الـشـمــالـيــة من
بلدة منيارة.
مـ ـس ــاحـ ـت ــه982/ :م /2ي ـ ـحـ ــده غ ــرب ــا:
العقارين  /111/ - /109/شرقًا :طريق
ً
ع ــام وال ـع ـق ــار  111ش ـم ــاال :طــريــق عــام
وال ـع ـق ــاري ــن  /111/ - /109/ج ـنــوبــا:
العقار 111
التخمني والطرح 122750 :د.أ.
مـ ـ ــوعـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــدة واملـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــان :االث ـ ـنـ ــن
 2018/11/26الساعة  1:00بعد الظهر
امام رئيس دائــرة تنفيذ حلبا .للراغب
الدخول باملزايدة دفع مثل بدل الطرح
ن ـق ـدًا أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة قــانــون ـيــة واف ـيــة
ً
وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــا الق ــام ـت ــه ض ـم ــن ن ـطــاق
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ح ـل ـب ــا اذا كـ ـ ــان مـقـيـمــا
خ ــارج ـه ــا واال ع ــد ق ـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا
مختارًا له ودفع عالوة على البدل مبلغ
 /1.000.000/ل.ل .كنفقات تدفع امانة
باسم دائرة تنفيذ حلبا وعلى الشاري
رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن
ف ــي اطـ ـ ــار ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـل ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة
الـتـنـمــويــة :االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
امل ـ ـنـ ــوي عـ ـق ــده ــا فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ب ـت ــاري ــخ
 ،2019/1/20ت ـع ـل ــن ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـيــا
ّ
امل ـنــظ ـمــة لـلـقـمــة ع ــن رغ ـب ـت ـهــا الـتـعــامــل
مــع مؤسسات او شــركــات فــي املجاالت
التالية:
 شركات متخصصة بتنظيم وتجهيزاملؤتمرات الكبرى.
 تجهيزات معلوماتية. تجهيزات اتصاالت. تجهيزات مختلفة (كاميرات مراقبة،اجهزة اطفاء حريق.)...،
 تجهيزات تدفئة وتبريد. سيارات لاليجار. مفروشات وتجهيزات مكتبية. قرطاسية. تغذية وضيافة (.)CATERING ثياب رسمية. زينة أزهار وشتول. تعهدات خاصة وعامة على مختلفانواعها.
 محروقات سائلة.عـ ـل ــى الـ ــراغ ـ ـبـ ــن ب ــاملـ ـش ــارك ــة ال ـت ـف ـضــل
بــايــداع مستنداتهم الثبوتية التالية:
ش ـ ـهـ ــادة ت ـس ـج ـي ــل فـ ــي وزارة امل ــال ـي ــة،
ش ـ ـهـ ــادة ت ـس ـج ـيــل فـ ــي ال ـض ــري ـب ــة عـلــى
الـقـيـمــة امل ـضــافــة ،اذاع ــة تـجــاريــة (تبني
ن ــوع الـنـشــاط ال ــذي تـمــارســه املــؤسـســة

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة الجنوب ـ ـ دائرة التدقيق امليداني املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول
أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي ـ ـ الطابق الثاني
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إسم املكلف
شركة املشاريع التقنية املحدودة  -لبنان ش.م.م.

رقم املكلف
1774902

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رقم البريد املضمون
RR145398174LB

تاريخ الزيارة الثانية
18/08/29

تاريخ اللصق
18/09/10

رئيس دائرة التدقيق امليداني في مالية لبنان الجنوبي
محمد عبد الله
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2111

أو ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة) ،بـ ـ ـ ـ ـ ــراء ة ذمـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ــادرة
عـ ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي ل ـل ـض ـم ــان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ص ــالـ ـح ــة لـ ــاش ـ ـتـ ــراك فــي
الصفقات العمومية ،وذلــك لــدى لجنة
"فــض عــروض االسـعــار" التابعة للجنة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ،ومـ ــركـ ــزهـ ــا املـ ــديـ ــريـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
القصر الجمهوري  -بعبدا.
التكليف 2165
إعالن
ب ـت ــاري ــخ  2018/10/11قـ ــرر ال ـقــاضــي
الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال اعـ ـ ـ ــادة ت ـكــويــن
خــري ـطــة ال ـع ـقــار رق ــم  5887م ــن منطقة
بشري العقارية.
ل ـلــراغــب بـتـقــديــم اع ـت ــراض عـلــى عملية
اعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن وفـ ـق ــا ملـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ،اداء
م ــاح ـظ ــات ــه خ ـط ـيــا لـ ــدى ق ـل ــم ال ـقــاضــي
العقاري في الشمال وذلــك حتى تاريخ
انجاز العنصر املقرر اعادة تكوينه وفي
فترة الثالثني يومًا التي تلي لصق قرار
االختتام االولي على ايوان املحكمة.
طرابلس في 2018/10/11
القاضي العقاري في الشمال
تراز غسان ّ
مقوم
إعالن
ب ـت ــاري ــخ  2018/10/11قـ ــرر ال ـقــاضــي
الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال اعـ ـ ـ ــادة ت ـكــويــن
مـحـضــر تـحــديــد ال ـع ـقــار رق ــم  4673من
منطقة بشري العقارية.
ل ـلــراغــب بـتـقــديــم اع ـت ــراض عـلــى عملية
اعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن وفـ ـق ــا ملـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ،اداء
م ــاح ـظ ــات ــه خ ـط ـيــا لـ ــدى ق ـل ــم ال ـقــاضــي
العقاري في الشمال وذلــك حتى تاريخ
انجاز العنصر املقرر اعادة تكوينه وفي
فترة الثالثني يومًا التي تلي لصق قرار
االختتام االولي على ايوان املحكمة.
طرابلس في 2018/10/11
القاضي العقاري في الشمال
تراز غسان ّ
مقوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب رونــي ليو ســاســن ملوكله بشاره
لــويــس ن ــور امل ـعــروف بــاســم ش ــارل نــور
شـهــادات قيد بــدل ضــائــع للعقارات 30
و 170و 171و  172و 173و 174و175
صالحاني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـبــت امل ـحــام ـيــة م ــاغ ــي اس ـع ــد املــولــى
ملوكلها بنك مصر لبنان املمثل باملدير
الـ ـع ــام ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـس ـيــد ف ـ ــادي انـيــس
ال ـ ــداع ـ ــوق ش ـ ـهـ ــادة ت ــأم ــن ب ـ ــدل ضــائــع
للعقارات  1738و 3036و 3037و3038
جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ال ــدك ـت ــور اح ـمــد ع ـلــي س ـعــد سند
تمليك بدل ضائع للعقار  8فرون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ح ــات ــم م ـن ـص ــور ع ـط ــوي بـصـفـتــه

الشخصية وملوكليه انتصار ومختار
وانـ ـص ــاف وع ـب ــدال ـك ــري ــم ح ــات ــم عـطــوي
وهال علي حرب وحاتم منصور عطوي
شـهــادات قيد بــدل ضائع للعقار 1658
حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب وسام محمد فاروق الصلح ملورثه
محمد فاروق عبد الفتاح ممتاز الصلح
شهادات قيد بدل ضائع للعقارات - 95
 103 - 102 - 101ارنون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد ابراهيم توبي ملوكله حسن
م ـح ـمــد ص ـفــا شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  307ميفدون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت ح ــوراء جميل مــاح شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  2789عني قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت دالل سميح الجرمقي بصفتها
م ـش ـتــريــة م ــن ع ـبــد األم ـي ــر أح ـم ــد حــرب
سند تمليك بــدل ضائع للقسم  8بلوك
 Aمن العقار  968جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب قاسم فريد الغوش باالصاله عن
نـفـســه وبــوكــال ـتــه ع ــن ح ـســن وابــراه ـيــم
قــاســم ال ـغــوش س ـنــدات تمليك ب ــدل عن
ضائع عن حصته وعن حصص موكليه
بالقسم  24من العقار  386رأس بيروت.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
غرفة الرئيس محمد مازح
ً
ت ــدع ــو هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة كـ ــا م ــن ل ــوري ــس
مــوســى الـحــاج وشفيقة ف ــارس طنوس
الحاج وفيدال ومنير وروبني وجانيت
وي ـ ـ ـ ــوالن ـ ـ ـ ــدا زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ط ـ ـ ـنـ ـ ــوس الـ ـ ـح ـ ــاج
لـتـبـلــغ ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ـن ـهــا ب ـتــاريــخ
 2018/6/28بــرقــم  2018/49بالدعوى
املقامة بوجههم من املدعية ايمان حليم
ال ـح ــاج ب ـم ــادة ال ـ ــزام بــالـتـسـجـيــل وذل ــك
ض ـمــن اوق ـ ــات الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي وخ ــال
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ نـشــر االع ــان
واال ي ـع ـت ـب ــر كـ ــل ت ـب ـل ـي ــغ لـ ـه ــم فـ ــي قـلــم
املحكمة قانونيًا.
رئيس القلم
إبراهيم حمود

