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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
أوالد الفقيد :هــدى زوجــة الدكتور
بهيج طبارة
فوزي وصوفي لوكوك
ن ــدي ــم زوجـ ـت ــه غ ــراس ـي ــا أت ــان ــازي ــو
وأوالدهما :ياسمني وثريا
مروان وفريا ڤان أورسو
شـ ـقـ ـيـ ـق ــه أديـ ـ ـ ـ ــب (ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي) فـ ـ ــوزي
كرياكوس وعائلته
شـقـيـقـتــه أوالد امل ــرح ــوم ــة جميلة
أرملة سليم شبلي وعائالتهم
أش ـ ـقـ ــاء زوج ـ ـتـ ــه الـ ــدك ـ ـتـ ــور زك ــري ــا
النصولي وعائلته
الدكتور مروان النصولي وعائلته
الدكتور خلدون النصولي وعائلته
شقيقات زوجـتــه الــدكـتــورة سلوى
النصولي وأوالدها
س ـ ـه ـ ـيـ ــر أرمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ريـ ـ ـ ـ ـ ــاض طـ ـ ـي ـ ــارة
وأوالدها
وعموم عائالت :كرياكوس ،سعد،
النصولي ،درغام ،طبارة ،أتانازيو،
شـ ـبـ ـل ــي ،دب ـ ــاج ـ ــي ،طـ ـ ـي ـ ــارة ،عـ ــرب،
ح ـلــوانــي وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي الــوطــن
واملـهـجــر يـنـعــون إلـيـكــم بـمــزيــد من
ال ـ ـحـ ــزن ف ـق ـي ــده ــم املـ ــأسـ ــوف عـلـيــه
املرحوم
البروفسور
سامي فوزي كرياكوس
زوج ـتــه املــرحــومــة الــدك ـتــورة هــدال
محيي الدين النصولي
املـنـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى مساء
يوم السبت الواقع فيه  4أيار 2019
متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ــواح ـ ــدة م ــن ب ـع ــد ظـهــر
الـ ـ ـي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء  8ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري فــي
كنيسة القديس نيقوالوس للروم
األرثوذكس (مار نقوال) ،األشرفية،
ثم يوارى في ثرى مدفن العائلة في
كنيسة نياح السيدة األرثوذكسية،
شارع املكحول ،راس بيروت.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي الـخـمـيــس
والجمعة  9و 10الجاري في صالون
كنيسة القديس نيقوالوس للروم
األرثوذكس (مار نقوال) ،األشرفية
اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
قبل الظهر لغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

◄ذكرى أسبوع ►
تـ ـص ــادف نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة  10اي ــار
 2019امل ــواف ــق  5رم ـضــان  1440هـ
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور اس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد عطية أيوب
(أبو عطية)
اوالده :عطية ،ذو الفقار وعلي
اشـ ـق ــاؤه :م ـح ـمــود ،غ ـس ــان ،فـضــل،
احمد وعياد
اصـ ـه ــرت ــه :ع ـل ــي ح ـ ـجـ ــازي ،ع ـصــام
ع ــراب ــي ،فـ ــادي مـ ــراد وه ــان ــي علي
احمد
وبهذه املناسبة األليمة سيتلى آي
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء عن
روح ــه الـطــاهــرة الـســاعــة الخامسة
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ل ـل ــرج ــال ف ــي ال ـن ــادي
الحسيني الجديد لبلدته حاروف،
ول ـل ـن ـس ــاء ف ــي ال ـ ـنـ ــادي الـحـسـيـنــي
القديم.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت نـهــار
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء  14ايـ ـ ـ ـ ــار فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب مــركــز أمــن
ال ــدول ــة م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة حتى
الرابعة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل أيوب ،آل حرب وعموم
أهالي بلدة حاروف
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
بـ ـن ــاء ع ـل ــى م ـح ـض ــري االنـ ـتـ ـخ ــاب ت ــاري ــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـ ـنـ ــاء ل ـ ـل ـ ـقـ ــرار ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي رقـ ـ ـ ــم  82ت ــاري ــخ
2019/4/17
بـنــاء عـلــى ال ـقــرار االداري رق ــم  121تــاريــخ
 2019/5/2القاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
مــادة اولــى :تجري بلدية جونيه مناقصة
ع ــام ــة ل ـت ـلــزيــم تـنـظـيــم م ـهــرجــانــات صيف
جــون ـيــه ل ـع ــام  2019ض ـمــن ن ـط ــاق املــديـنــة
وض ـمــن مـبـلــغ /700.000.000/ل.ل .فقط
سبعماية مليون ليرة لبنانية وفقًا لدفتر
الشروط املعد لهذه الغاية.
مادة ثانية :على الراغبني باالشتراك التقدم
بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قـبــل الـســاعــة
الثالثة بعد الظهر من نهار الثالثاء الواقع
فيه .2019/5/14
م ــادة ثــالـثــة :تفض ال ـعــروض يــوم الثالثاء
ال ــواق ــع فـيــه  2019/5/14ال ـســاعــة الـثــالـثــة
والنصف بعد الظهر في مبنى البلدية.
م ـ ــادة راب ـ ـعـ ــة :ح ـ ــدد ث ـم ــن دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
بقيمة  /1.000.000/ل.ل .فقط مليون ليرة
لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن عن مناقصة عامة
ان رئيس بلدية جونيه
بـ ـن ــاء ع ـل ــى م ـح ـض ــري االنـ ـتـ ـخ ــاب ت ــاري ــخ
 2016/5/15و2016/5/24
ب ـ ـنـ ــاء ل ـ ـل ـ ـقـ ــرار ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي رقـ ـ ـ ــم  83ت ــاري ــخ
2019/4/17
بـنــاء عـلــى ال ـقــرار االداري رق ــم  122تــاريــخ
 2019/5/2القاضي بتقصير املهل.
يعلن ما يلي:
مــادة اولــى :تجري بلدية جونيه مناقصة
عــامــة لـتـلــزيــم اع ـم ــال الــدعــايــة والـتـســويــق
ملــديـنــة جــونـيــه صـيــف  2019ضـمــن نـطــاق
املدينة وضمن مبلغ /650.000.000/ل.ل.
ف ـق ــط س ـت ـم ــاي ــة وخـ ـمـ ـس ــون م ـل ـي ــون ل ـيــرة
لبنانية وفـقــا لــدفـتــر ال ـش ــروط املـعــد لهذه
الغاية.
مادة ثانية :على الراغبني باالشتراك التقدم
بـطـلـبــاتـهــم ال ــى قـلــم الـبـلــديــة قـبــل الـســاعــة
الثالثة بعد الظهر من نهار الثالثاء الواقع
فيه .2019/5/14
م ــادة ثــالـثــة :تفض ال ـعــروض يــوم الثالثاء
ال ــواق ــع فـيــه  2019/5/14ال ـســاعــة الـثــالـثــة
والنصف بعد الظهر في مبنى البلدية.
م ـ ــادة راب ـ ـعـ ــة :ح ـ ــدد ث ـم ــن دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
بقيمة  /1.000.000/ل.ل .فقط مليون ليرة
لبنانية.
رئيس بلدية جونيه
جوان حبيش
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت تغريد وائل درويش سند بدل ضائع
للعقار  11/1254الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب عباس حسني حدرج سند بدل ضائع

للعقار  390غسانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت املـحــامـيــة بـشــرى شـهــاب بوكالتها
عن جبير عبد الرحمن شبارو وامــال رامز
كسباه ملوكليهم الهام ومحمد خالد ونهى
اوالد رامـ ـ ــز ك ـس ـب ــاه سـ ـن ــدات بـ ــدل ضــائــع
للعقار  3/546الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب االس ـت ــاذ رب ـيــع ح ـمــدان بــوكــالـتــه عن
وفاء فضل حكيم ملورثها رائف عباس ابو
خليل سند تمليك بدل ضائع للقسم  6من
العقار  2155برج الشمالي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي بالل كامل العزي وكيل ديانا
زكــريــا الشميطلي سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  48الشبانية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب حسني بديع عالء الدين وكيل سلمى
فريد ابــو رزق سند ملكية بــدل ضائع عن
حصتها في العقار  C 14/4655الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب جوزف سامي الكفوري وكيل موريس
فـيـكـتــور بـصـيـبــص بــوكــال ـتــه ع ــن ان ـط ــوان
مـ ــوريـ ــس ب ـص ـي ـبــص ب ـص ـف ـتــه اح ـ ــد ورثـ ــة
موريس كميل بصيبص بصفته احد ورثة
كميل جرجس بصيبص سند ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقار  2556فالوغا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب اي ـلــي جـ ــورج جــريــج وك ـيــل قــابــرئـيــل
ق ــره بــت فـكــراجـيــان ملــوكـلــه نــوبــار ق ــره بت
فكراجيان سند تمليك بــدل ضائع للعقار
 243بطلون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم

ال ـع ــروض لـلـقـيــام ب ـصــب ارض ـي ــة خــزانــات
الفيول في معمل الذوق الحراري ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 9162/تاريخ
 ،2018/9/18قد مــددت لغاية يوم الجمعة
 2019/5/31عـنــد نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرسـمــي
الساعة  11:00قبل الظهر
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في  25نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 754
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
الـعــروض للتخلص مــن الــرواســب الصلبة
الناجمة عن عملية غسل املراجل في معملي
الذوق والجية ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 2151/تاريخ  ،2019/3/1قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2019/5/24عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /250 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في  25نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 757
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـع ــروض ل ـشــراء م ـعــدات وقــايــة وحـمــايــة،
موضوع استدراج العروض رقم ث4د340/
تــاريــخ  ،2019/1/12قــد م ــددت لغاية يوم
الـجـمـعــة  2019/5/17ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في  25نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 756
بالغ رقم2/4 :
ت ـع ـلــن وزارة االت ـ ـصـ ــاالت ب ــان ـه ــا سـتـضــع
قـيــد التحصيل اعـتـبــارًا مــن 2019/05/15
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر
نيسان عام 2019
باإلضافة الــى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير امل ـســددة ،ولـقــد ح ــددت مهلة اقصاها
 2019/06/14لـتـســديــد ه ــذه ال ـك ـشــوفــات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاس ـت ـق ـبــال فـقــط»

اعتبارًا من تاريخ .2019/06/17
 2ـ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـط ــوط امل ـش ـتــركــن املـتـخـلـفــن
عــن الــدفــع بــاالتـجــاهــن اعـتـبــارًا مــن تاريخ
 2019/07/01وتستوفى الغرامة عن إعادة
وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد
مرور شهر واحد على تاريخ قطع االشتراك
اعتبارًا من  2019/08/01ويعاد وصله بعد
تـســديــد امل ـتــأخــرات املـسـتـحـقــة إضــافــة الــى
رسم اعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك
حتى تاريخ اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة نـهــائـيــة
بعد مــرور ثالثة أشهر على تاريخ اإللغاء
امل ــؤق ــت اع ـت ـبــارًا م ــن ت ــاري ــخ 2019/11/01
وت ـس ـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شـهــريــا
وتحرر االرقــام امللغاة وتحصل املتأخرات
بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املــادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ يحرم املشترك امللغى رقمه من الحصول
ع ـلــى إشـ ـت ــراك ج ــدي ــد ق ـبــل ت ـســديــد جميع
الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خـ ـط ــوط امل ـش ـتــركــن
املتخلفني عن دفع فاتورة هاتف شهر اذار
عام  2019باتجاه واحد «لالستقبال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2019/05/15
ب ـ ـ ـ يـمـكــن للمشتركني املـلـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن ل ــم يـ ـس ــددوا فــوات ـيــرهــم امل ـتــأخــرة
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفــي مصلحة
الـشــؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتـصــاالت،
شــارع ريــاض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد ال ـفــوات ـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ـ لـ ــدى اي صـ ـن ــدوق م ــن ص ـن ــادي ــق قبض
الـفــواتـيــر التابعة ل ــوزارة االت ـصــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ل ــدى أي م ـصــرف ع ـبــر تــوطــن ال ـفــاتــورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو أكثر
(لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ م ـكــاتــب  :LibanPostم ـقــابــل  2.000ل.ل.
ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بـكـلـفــة  1.500ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـت ــراك بخدمة
«ج ـبــايــة م ــن ال ـع ـن ــوان» (ل ــاش ـت ــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة وي ـس ـتــرن يــون ـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ م ـكــاتــب شــركــة وي ـس ـتــرن يــون ـيــون BOB
 FINANCEبـكـلـفــة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير :عبر
االتصال على املجيب الصوتي رقم  1515أو
عبر صفحات االنترنت الخاصة بالوزارة
( )mpt.gov.lbوهيئة أوجـيــرو (ogero.gov.
.)lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
تعلن مستشفى بهمن عن
حاجتها لطبيب أشعة يف دائرة
األشعة بدوام كامل عىل
الراغبني التقدم بطلباتهم لدى
اإلدارة الطبية
للمراجعة :االتصال عىل الرقم
 01/544000مقسم 2362

◄ خرج ولم يعد ►
ف ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــان م ـ ـ ــن الـ ـت ــابـ ـعـ ـي ــة
البنغالدشية
SARKAR RIDOY
ALAM KHORSED
الــرجــاء ممن يعرف عنهم شيئا"
االتصال على الرقم 03/220207

( 93/4565امل ـ ــادة الـثــالـثــة م ـنــه) وتـعــديـلــه
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لإلعتراض
بعد إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
اعــاه ،ووجــوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـل ــب م ــن امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام ال ـت ـج ــاوب
السريع مع مضمون هــذا الـبــاغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  17نيسان 2019
املدير العام إلستثمار وصيانة املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 773
إعالن مزاد علني
للمرة الخامسة
صــادر عن دائــرة تنفيذ صيدا باإلستنابة
رقم  154وارد  2017/غرفة الرئيس القاضي
ران ــي ص ــادق لـبـيــع ال ـع ـقــاريــن رق ــم /653/
و /2947/الغازية باملزاد العلني.
املنفذ :بنك بيروت ش.م.ل.
املنفذ عليه :قاسم أحمد ليال
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد فـ ـت ــح إع ـت ـم ــاد
ب ــالـ ـحـ ـس ــاب ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري وس ـ ـ ـنـ ـ ــدات ت ـم ـث ـيــل
ع ــدد  4وعـقــد ق ــرض وتـعــديــل ش ــروط عقد
قــرض وكـشــوفــات حـســاب مــوثـقــن بتأمني
ً
عـقــاري تحصيال ملبلغ  /152735.87/د.أ.
و /28603.62/د.أ .و /359205.51/د.أ.
و /216.18/د.أ.
تاريخ تبلغ اإلنذار.2017/5/26 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز ،2017/6/12 :تــاريــخ
تسجيله.2017/6/24 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف،2017/12/5 :
تاريخ تسجيله.2018/1/31 :
مـحـتــويــات الـعـقــار رق ــم /653ال ـغ ــازي ــة :هو
عـبــارة عــن قطعة أرض ُم ّ
شيد عليها بناء
ّ
مؤلف من  4طوابق كل طابق شقتني وكل
ش ـقــة مــؤل ـفــة م ــن مــدخــل وص ــال ــون وغــرفــة
ط ـعــام وم ـط ـبــخ وم ـ ــوزع و 3غ ــرف ن ــوم و3
حمامات وشرفتني.
مساحته 1016 :م2
بدل التخمني /1072055/ :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض/549964.22/ :
د.أ.
ً
ح ــدود ال ـع ـقــار رق ــم /653الـ ـغ ــازي ــة :ش ـمــاال:
مجرى مياه ،شرقًا :العقار رقم /2727/
جنوبًا :طريق عام ،غربًا :العقار رقم /652/
م ـح ـت ــوي ــات ال ـع ـق ــار رقـ ــم /2947ال ـ ـغـ ــازيـ ــة:
هــو ع ـبــارة عــن قطعة أرض ال بـنــاء عليها
مزروعة ببعض األشجار املثمرة
مساحته 801 :م2
بدل التخمني /140175/ :د.أ.
بــدل الـطــرح بعد التخفيض/71909.78/ :
د.أ.
ً
حدود العقار /2947الغازية :شماال :العقار
 /2948/شرقًا :طريق
جنوبًا :العقار  /291/غربًا :العقار ./292/
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـق ــد تـ ـح ـ ّـدد ن ـهــار
الخميس الــواقــع فيه  2019/5/30الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا م ــوعـ ـدًا لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي ال ـشــراء أن
ي ـ ــودع ب ــإس ــم رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ قبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي ص ـنــدوق الخزينة
أو فــي أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة
ّ
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه أن يتخذ
محل إقامة مختارًا له ضمن نطاق الدائرة
إذا ل ــم يـكــن ل ــه مـقــامــا فـيــه وإال إعـتـبــر قلم
ال ــدائ ــرة مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلــى املشتري
إيـ ـ ــداع ك ــام ــل ال ـث ـمــن ورس ـ ــم ال ــدالل ــة خــال
مـهـلــة ثــاثــة أيـ ــام م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
ّ ُ
اإلحــالــة وإال تـعــاد املــزايــدة بالعشر وعلى
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
حضرة السيدة غدير ميشيل عمار املحترمة
ي ـق ـت ـضــي حـ ـض ــورك ال ـ ــى دي ـ ـ ــوان املـحـكـمــة
الــروح ـيــة ل ـلــروم الـكــاثــولـيــك فــي الـسـبـتـ ّـيــة،
وذل ــك يــوم الـثــاثــاء  2019/05/28الساعة
الحادية عشر للمجاوبة على دعوى بطالن
ال ـ ــزواج امل ـقــامــة عـلـيــك م ــن زوج ــك ابــراهـيــم
اديب معلوف.
رئيس املحكمة
االب جورج اسكندر
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري ف ــي ال ـب ـقــاع
الغربي

طلب حسني مصطفى خرفان سند تمليك
بـ ــدل ض ــائ ــع ب ـح ـصــص م ــورث ــه "مـصـطـفــى
حـســن خ ــرف ــان" فــي ال ـع ـقــارات /559 /329
/3959 /1657 /1371 /1221 /1369 /1168
/8125 /8121 /7915 /7149 /3541 /4417
 /9337ال ـقــرعــون ،وبـحـصــة مــورث ـتــه زينه
احمد حاتم في العقار  3959القرعون.
لالعتراض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب روجـ ـ ــه فـ ـ ــؤاد ي ــون ــس ب ــال ــوك ــال ــه عــن
رئـيــس جمعية رابـطــة آل مــراد وشــاعــر في
تنورين سندات بدل ضائع للعقارات 259
و 1271و 7230وتنورين الفوقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت فطوم علي محمد الحامد باالصاله
ع ــن نـفـسـهــا وب ـص ـف ـتــه اح ــد ورثـ ــة حسني
خضر املــانــع سند بــدل ضائع للعقار 907
برسا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ج ـ ـ ــورج اب ــراهـ ـي ــم طــرب ـيــه
ب ــال ــوك ــال ــه ع ــن اح ـ ــد ورثـ ـ ــة ح ـن ــا الـ ـخ ــوري
س ـنــدات ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات  146و154
و 176و 177و 192بحيرة توال.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب ش ــادي عـبــد ال ـق ــادر بصفته مفوض
بعقد بيع عن بدوي شديد ويوسف عبيد
وسعيدة اجبع وسايد شديد سندات بدل
ضــائــع لـلـعـقــارات  130و 131و 133و134
كفريا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلـبــت امل ـحــام ـيــة ش ــرل ــوت س ـم ـعــان عــاقـلــه
بالوكاله عن احد ورثة يوسف دحدح سند
بدل ضائع للعقار  1980زغرتا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب س ـل ـف ــادور ب ـط ــرس حـ ــرب س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  2828تنورين الفوقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب طاني عنتر بصفته مفوضًا عن بنك
فدرال لبنان بدل عن ضائع عن شهادة قيد
التأمني في العقار  345كفرقاهل.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي حسن سمير عبيد بالوكاله
عــن اح ــد ورث ــة ري ــاض صــابــونــه سـنــد بــدل
ضائع للعقار  1116دده.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة

أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب جان كريم صهيون بصفته احد ورثة
كريم صهيون سند بدل ضائع للعقار 562
كفرفو.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب امل ـح ــام ــي م ـي ـشــال ب ـي ــار ال ـشــرتــونــي
بالوكاله عن نادين ومايا الطويل سند بدل
ضائع للعقار  345تحوم.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ـب ــت فـ ــريـ ــدة احـ ـم ــد ش ــوق ــي ال ـص ـي ــادي
بالوكاله عن مصطفى وابراهيم الالذقاني
وزك ــري ــا س ـ ــودا س ـنــد بـ ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 F 10/117النخله.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــالـثــة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
موجه الى املستدعى ضده :جرجس الياس
ً
ضاهر ،من بلدة كفرحبو أصــا ،ومجهول
محل االقامة حاليًا.
ب ــال ــدع ــوى رق ـ ــم  2019/19تـ ــدعـ ــوك ه ــذه
امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام االس ـت ــدع ــاء ومــرف ـقــاتــه
امل ــرف ــوع ض ــدك م ــن امل ـس ـتــدعــي روم ــان ــوس
جميل زخيا الدويهي بوكالة املحامي مارك
ال ــدوي ـه ــي ،ب ــدع ــوى ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع املـقــامــة
على الـعـقــار رقــم  309مــن منطقة كفرحبو
الـعـقــاريــة ،وذلــك خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ نشر هــذا االعــان ،واتخاذ مقام
لــك يقع ضمن نـطــاق هــذه املحكمة واب ــداء
مــاح ـظــاتــك الـخـطـيــة ع ـلــى ال ــدع ــوى خــال
مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ،
واال ي ـع ـت ـبــر كـ ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ـك ــم ل ـص ـقــا عـلــى
بــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
دعوة النتخابات
دع ــت ن ـقــابــة اص ـح ــاب م ـكــاتــب ال ـس ــوق في
الجنوب الــى عقد جمعية عمومية الجــراء
االن ـت ـخــابــات الـعــامــة ملجلسها الـتـنـفـيــذي،
وي ـ ـتـ ــم فـ ـت ــح ب ـ ـ ــاب الـ ـت ــرشـ ـي ــح مل ـ ــن ي ــرغ ــب
ل ـع ـض ــوي ــة امل ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـن ـقــابــة،
ع ـلــى ان ي ـق ـفــل بـ ــاب ال ـتــرش ـيــح ق ـبــل ثــاثــة
اي ــام مــن مــوعــد اج ــراء االنـتـخــابــات وتحدد
اجــراء االنتخابات العامة يوم الجمعة في
 2019/5/17فــي مركز النقابة مــن الساعة
الـعــاشــرة صـبــاحــا وحـتــى الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا واذا لم يكتمل النصاب تجرى
االنتخابات بمن حضر يــوم الجمعة الذي
يليه في نفس املكان والتوقيت.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب السيد انطوان خطار عقيقي بصفته
اح ـ ــد ورثـ ـ ـ ــة املـ ــرحـ ــومـ ــة ل ـ ــوري ـ ــس ي ــوس ــف
قرطباوي مالكة  600سهم فــي القسم رقم
 /7/م ــن ال ـب ـن ــاء ال ـق ــائ ــم ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقــم
 /1027/م ــن مـنـطـقــة س ــن الـفـيــل الـعـقــاريــة
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة املورثة
لوريس يوسف قرطباوي .كما طلب السيد
انطوان جورج االشقر بوكالته عن السيدة
ج ــوزف ــن خ ـطــار عـقـيـقــي مــالـكــة  360سهم

إعـــــالن

تدعو ادارة رشكة الضامن العامة للرشق االدىن ش.م.ل.
االتحاد الوطني املساهمني السادة:
* إييل أبو جودة * كارولني جربا
لإلتصال بالرشكة عىل الرقم التايل:
 01/ 962700مقسم ( - 1168السيد بول مخول)

فــي القسم رقــم  /7/مــن البناء القائم على
العقار رقــم  /1027/مــن منطقة ســن الفيل
الـعـقــاريــة والـسـيــدة ديــزيــره خـطــار عقيقي
مــالـكــة  360سـهــم فــي نـفــس الـقـســم املــذكــور
والـسـيــد ان ـطــوان خـطــار عقيقي مــالــك 720
سهم ايضًا في نفس القسم املذكور سندات
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بـحـصــص املــالـكــن
ج ــوزف ــن خ ـط ــار عـقـيـقــي ودي ــزي ــره خـطــار
عقيقي وانطوان خطار عقيقي.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
اعالن قضائي
ت ــدع ــو م ـح ـك ـمــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ــدنـ ـي ــة فــي
الجنوب الغرفة الثانية السيد احمد بشير
خليل املصطفى البشير  -البستان  -بملكه
واملـ ـجـ ـه ــول م ـح ــل االقـ ــامـ ــة الـ ـحـ ـض ــور ال ــى
قـلــم املحكمة بــالــذات او مــن يمثله قانونًا
الستالمه االستحضار ومرفقاته بالدعوى
املتكونة بني علي حسن الداود بوجه احمد
الـبـشـيــر ب ـمــوضــوع ع ـقــاريــة رق ــم االس ــاس
 2019/905واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق
املحكمة واال سيتم ابالغك االوراق بواسطة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
حسني محمد يونس
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية 1705/2013
املـنـفــذ الـشــركــة الــدول ـيــة لـلـتـمــويــل  -لبنان
ش.م.ل .وكيلتها املحامية ماري شهوان
امل ـش ـت ــرك بــال ـح ـجــز :ب ـنــك بـ ـي ــروت ش.م.ل.
وكيله املحامي وسام كرم
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :ش ــرك ــة م ـي ـل ــودي لـتــأجـيــر
الـسـيــارات ش.م.م - .احمد ابراهيم الــزيــن -
حسن ابراهيم الزين
الـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ــذي :اس ـت ـنــابــة دائـ ــرة

ً
تنفيذ بيروت  2013/7/13تحصيال ملبلغ
 /96207/د.أ .وم ـب ـل ــغ /6660/د.أ .ع ــدا
الفوائد واللواحق.
نظم محضر الوصف بتاريخ 2013/12/20
وس ـجــل عـلــى الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة بـتــاريــخ
2014/4/9
املطروح للبيع :كامل القسم  14من العقار
رقم  756حارة حريك  -غرفتني ودار طويل
وم ـط ـبــخ وح ـم ــام وخـ ــاء وش ــرف ــات طــابــق
ثالث وان احــدى الشرفات مقفلة بالزجاج
واالملـنـيــوم  -حــق مختلف يشترك بملكية
الحقوق رقم  3 - 1استمالك تخطيط 71/719
 خاطع لنظام ملكية الطوابق والخرائط -اشارة قيد احتياطي ملدة شهر بوكالة بيع
غير قابلة للعزل رقم  2010/7485مسجلة
ل ــدى كــاتــب ع ــدل ال ـش ـيــاح عـطـيــة ملصلحة
حسن سليمان بــدرا بملفه مساحته110 :
م 2تقريبًا التخمني/187000/ :د.أ .الطرح
بعد التخفيض /112200/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان املــزايــدة :وقــد ت ـحــدد موعد
املزايدة نهار الثالثاء الواقع فيه 2/7/2019
الساعة الحادية عشرة صباحًا امام رئيس
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا -
املبنى الجديد.
شــروط البيع :على الــراغــب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ مواز ل ـث ـمــن
ال ـ ـطـ ــرح فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـخ ــزيـ ـن ــة أو
مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ
ب ـع ـبــدا او ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة تضمن
امل ـب ـلــغ واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـطــاق
الـ ــدائـ ــرة كما عليه خــال ثــاثــة ايـ ـ ــام مــن
تــاريــخ صــدور قــرار ـاالحــالــة اي ــداع الثمن
تحت طائلة اعـ ـ ــادة املــزايــدة بالعشر على
مسؤوليته كما عليه خالل ع ـشــريــن يــومــًا
ت ـلــي االح ــال ــة دفــع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ نتيجة اعتراض
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة مالية محافظة الجنوب – دائرة االعتراض
واالستئناف املكلفني الــواردة اسماؤهم في الجدول أدناه املجهولي مركز العمل أو
محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا خالل مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ  2019/05/08الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية
فــي محافظة لبنان الجنوبي /صـيــدا /الـســراي الحكومي  -الطابق الثاني لتبلغ
نتيجة االعتراض.
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ 2019/06/07
ً
عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
االجراءات الضريبية).
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

شركة صاكو ش.م.م.

1221968

RR160616282LB

محمد منير النقوزي

696777

RR010591086LB

شادي علي صبرا

80314

RR010591072LB

تـبــدأ مهلة الطعن بنتجية االع ـتــراض امل ـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا مــن الـيــوم التالي
لتاريخ التبليغ أي في  2019/06/08وتنتهي في  2019/08/08ضمنًا.
رئيس دائرة االعتراضات
محمد سعد
للمراجعة :العنوان :صيدا السراي الحكومي  -مبنى وزارة املالية – طابق ثاني –
دائرة االعتراضات.
الهاتف07/754914 - 07/720014 - 07/720012 :
التكليف 765
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ كتاب تأمني سجالت ومستندات
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية العامة ـ ـ مديرية ال ــواردات (مالية لبنان
الجنوبي/دائرة التدقيق) املكلفني الوارد اسمائهم في الجدول أدناه املجهول مركز
العمل ومحل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا خالل مهلة
 15يومًا من تاريخ  2019/5/8الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي
/صيدا /السراي الحكومي /مبني مالية لبنان الجنوبي /دائرة التدقيق /الطابق
الثاني لتبلغ كتاب تأمني السجالت واملستندات.
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ 2019/5/23
ً
عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
االجراءات الضريبية).
اسم املكلف

رقم املكلف

علي عباس جوني

1589022

للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف 07/720012 :ـ ـ  07/720014ـ ـ 07/754086
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 765

