20

الثالثاء  14كانون الثاني  2020العدد 3954

الثالثاء  14كانون الثاني  2020العدد 3954

إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج علي محمد حجازي
ابو محمد
زوجته الحاجة سامية خضر مغربي
اوالده محمد زوجته حياة مرتضى,
حنان ,هنادي زوجــة سالم يوسف
وسمر
اشـ ـ ـق ـ ــاؤه ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن والـ ـح ــاج
حسن واملرحوم الحاج محمود
اصهرته الحاج محمد علي رضا
واملرحوم الحاج حسني عالمة
صـلــي عـلــى جثمانة الـطــاهــر ودفــن
في قريته كفرفيال ظهر يــوم االحد
الواقع فيه  11كانون الثاني 2020
قبلت الـتـعــازي فــي كفرفيال يومي
االحد واالثنني
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت يــومــي
االربـعــاء والخميس الــواقــع فيه 15
و 16كــانــون الـثــانــي  2020لـلــرجــال
والنساء من الساعة الثالثة عصرا
حتى الـســاعــة الـســادســة مـســاء ,في
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
ال ـع ـل ـمــي ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء – ق ــرب
مركز امن الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب,
الراضون بقضاء الله وقدره
آل حجازي ,مغربي ,يوسف ,عالمة,
رضــا وعـمــوم اهــالــي بـلــدة كفرفيال
واقليم التفاح.
وبمناسبة مرور اسبوع على وفاته
يقام مجلس عزاء عن روحه الطاهرة
الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة م ــن ي ـ ــوم االح ــد
الواقع في  19كانون الثاني  2020في
مجمع الصادق في بلدتة كفرفيال
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله
آل أبو خليل في لبنان واملهجر
ونقابة املحامني في بيروت
ينعون إليكم فقيدهم الغالي املرحوم
املحامي األستاذ
نصرت إبراهيم أبو خليل
زوجـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــه :املـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة س ـ ـم ـ ـيـ ــرة
عبدالكريم برجي
ولـ ــداه :إبــراه ـيــم زوج ـتــه دان ـيــا أبــي
صالح ،كريم زوجته انطه البيري
أشقاؤه :املرحومون غسان ،نشأت،
حكمت ،سامي
ش ـق ـي ـقــاتــه :امل ــرح ــوم ــات جـنـفـيــاف،
عايدة ،سامية
ُ
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء
 14ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2020ل ـلــرجــال
وال ـن ـســاء فــي ف ـنــدق رادي ـس ــون بلو
 Centre-Dunesمــن الساعة الثالثة
ً
مساء.
حتى السادسة
الراضون بقضاء الله وقدره آل أبو
خليل ،وحيد ،حالوي ،البيري ،أبي
ص ــال ــح ،حـ ـم ــود ،وأن ـس ـب ــاؤه ــم فــي
لبنان واملهجر.

◄ ذكرى أسبوع ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
ذكرى أسبوع
ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار األرب ـ ـع ـ ــاء ال ــواق ــع
فيه  15كــانــون الثاني  2020ذكــرى
أسبوع على وفــاة فقيدتنا الغالية
املرحومة
كارول حطيط
والدها الدكتور أحمد محمد حسني
حطيط
والدتها الحاجة رندى أبو الحسن
أشقاؤها عماد  -الرا زوجة محمود
أحمد وفرح زوجة إبراهيم حراجلي
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي مــن
الـ ـ ــذكـ ـ ــر الـ ـحـ ـكـ ـي ــم وم ـ ـج ـ ـلـ ــس عـ ـ ــزاء
حسيني عــن روح ـهــا ال ـطــاهــرة في
الـجـمـعـيــة االس ــام ـي ــة للتخصص
وال ـتــوج ـيــه ال ـع ـل ـمــي ،ال ـج ـنــاح قــرب
م ــدي ــري ــة أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،م ــن الـســاعــة
الثانية بعد الظهر حتى الخامسة
بعد الظهر.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب.
اآلسفون :آل حطيط وآل أبو الحسن
وعموم أهالي بلدة البابلية
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إعالن
يـعـلــن م ـعــرض رش ـيــد ك ــرام ــي ال ــدول ــي في
ط ــراب ـل ــس ع ــن إجـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة بــال ـظــرف
املـخـتــوم (لـلـمــرة الـثــانـيــة) لتلزيم صيانة
األعمال الزراعية ونظام الري في منشآت
املـ ـع ــرض ،وق ــد ح ــدد ث ـمــن دف ـتــر ال ـشــروط
ب ـم ـب ـلــغ م ـل ـي ــون وخ ـم ـس ـم ــائ ــة أل ـ ــف ل ـيــرة
لبنانية.
يـمـكــن لـلــراغـبــن االشـ ـت ــراك ف ــي املـنــاقـصــة
االط ــاع عـلــى دفـتــر ال ـشــروط ل ــدى مكاتب
إدارة امل ـع ــرض – شـ ــارع املـ ـع ــرض ،ضمن
أوقات الدوام الرسمي.
ي ـ ـج ـ ــري ف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض ف ـ ـ ــي الـ ـس ــاع ــة
الـعــاشــرة مــن صـبــاح يــوم الـثــاثــاء الــواقــع
فــي  ،2020/1/28وتقبل ال ـعــروض لغاية
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن قبل ظهر يوم
االثنني الواقع في .2020/1/27
رئيس مجلس اإلدارة
أكرم عويضة
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت ان ـطــوان ـيــت رزق ال ـل ــه اي ـ ــوب سند
تمليك بدل عن ضائع للقسم  5من العقار
 3863مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن صادر عن محكمة الدرجة األولى في حلبا
الناظر في الدعاوى العقارية
القاضي طارق صادق
رقم األوراق2019/952 :
مــن املــدعــي :ص ــاح عـبــد الــرحـمــن الزعبي
للمدعى عليه :جوسالني رفيق النبوت -
مجهول االقامة.
ً
بناء على الدعوى املقدمة ضدك من املدعي
ص ــاح ع ـبــد الــرح ـمــن الــزع ـبــي بـمــوضــوع
إعطاء حق املــرور العائد للعقارين /88/
و /91/م ـن ـط ـق ــة الـ ـشـ ـي ــخ طـ ــابـ ــا ال ـس ـهــل
العقارية على العقار  /89/منطقة الشيخ
طابا السهل العقارية وتضمينك الرسوم
واملصاريف وبدل العطل والضرر وأتعاب
املحاماة.
فيقتضي حضورك لقلم املحكمة أو إرسال
وك ـي ـلــك ال ـقــانــونــي ب ـمــوجــب س ـنــد رسـمــي
السـ ـت ــام أوراق الـ ــدعـ ــوى ومــربــوطــات ـهــا
خالل  20يومًا من تاريخ النشر واإللصاق
وات ـخ ــاذ مـقــامــا لــك ضـمــن ن ـطــاق املحكمة
وإذا لــم تحضر أو تــرســل وكـيـلــك باملهلة
املـحــددة تجري املعاملة القانونية بحقك
وفقًا لألصول ويعتبر كل تبليغ لك بقلم
املحكمة قانونيًا ما عدا الحكم النهائي.
رئيس القلم
إبراهيم شلهوب
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب مـحـمــد وس ـيــم اح ـمــد م ـخ ـتــار مــدلــل
ملــوكـلــه رام ــي عـبــد الــرح ـمــن ح ــوري ــه سند
تمليك بدل عن ضائع للقسم  20من العقار
 4962مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب زياد جبرا خوري ملوكله عياد هاشم
ناصر سند تمليك بدل عن ضائع للقسم
 H 12من العقار  1282منطقة االشرفية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب ماريو مخول شهادة قيد مؤقتة بدل
ضائع للعقارين ذي الرقمني 3793 - 3792
عنقون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري محمد الحاج علي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في صيدا
طـلــب حـســن مـحـمــد م ـخــدر ملــوكـلــه شاكر
مـحـمــد تــوفـيــق عــاصــي سـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  191بابلية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس اميل عازار
امل ـن ـفــذ :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لبنان
ش.م.ل .وكيله االستاذ جهاد أبي صالح.
املنفذ ضدهما:
 - 1روني محمد سمير صيداوي
 - 2لـيـنــا مـحـمــد ال ـح ــاج حـســن طــرابـلــس
 بــاب الــرمــل  -بناية ب ــارود  -ملك سميرصيداوي.
باملعاملة التنفيذية رقم  2017/37املقدمة
بموجب ق ــرار اللجنة القضائية الناظرة
في الخالفات الناشئة عن تطبيق قوانني
االس ـك ــان رق ــم /1885/ل ق 2015/تــاريــخ
.2016/12/06
تاريخ التنفيذ.2017/03/29 :
تاريخ محضر الوصف.2018/02/23 :
تاريخ تسجيله.2018/03/15 :
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
القسم رقــم  /20/مــن العقار رقــم /2100/
ال ـن ـخ ـل ــه وه ـ ــو ش ـق ــة س ـك ـن ـيــة مـســاحـتـهــا
/91/م.م .حدودها من الشمال هوا القسم
رقــم  /1/والـقـســم رقــم  /21/مــن الجنوب
الـقـسـمــن رق ــم  /3-19/م ــن ال ـش ــرق ه ــواء
القسم رقم  /1/من الغرب هواء القسم رقم
 /1/والقسمني رقم ./21-3/
التخمني/72.800/ :د.أ.
بدل الطرح/43.680/ :د.أ.
م ـ ــوع ـ ــد املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا ال ـخ ـم ـي ــس
 2020/02/27الساعة التاسعة والنصف
ص ـب ــاح ــا أمـ ـ ــام رئ ــاس ــة هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة فــي
محكمة أميون.
وعلى الراغب باملزايدة تأمني بدل الطرح
املـقــرر وات ـخــاذ مـقــام لــه ضمن نـطــاق هذه
الدائرة اذا كان مقيمًا خارجها أو توكيل
محام وعلى املشتري زيادة عن الثمن رسم
التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري
إعالن للمرة الثانية عن مناقصة عمومية
تعلن بلدية العباسية عن إجراء مناقصة
عمومية لتلزيم تقديم يد عاملة ألشغال
كنس الشوارع ورفع النفايات خالل العام
 2020بطريقة الـظــرف املـخـتــوم ،وذلــك في
ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة م ــن ص ـب ــاح يــوم
االثنني الواقع في 3 :شباط  2020في مبنى
بـلــديــة الـعـبــاسـيــة ال ـش ــارع ال ـع ــام الـطــابــق
الثاني.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة االط ــاع والـحـصــول عـلــى دفتر
الشروط الخاص بها خالل الدوام الرسمي
ل ـقــاء مـبـلــغ /1.000.000/ل.لُ .ي ــدف ــع في
صندوق البلدية لقاء إيصال مالي ُيضم
إلى العرض.
ُ
تقدم العروض باليد الــى قلم البلدية في
مهلة أقـصــاهــا الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
م ــن آخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل ي ـس ـبــق م ــوع ــد إجـ ــراء
املـنــاقـصــةُ ،
ويــرفــض كــل عــرض يصل بعد
هذا املوعد.
العباسية في2020/01/07 :
رئيس بلدية العباسية
علي موسى عز الدين
إعالن
ت ـع ـل ــن إدارة م ـس ـت ـش ـفــى سـ ـي ــر ال ـض ـن ـيــه
ال ـح ـك ــوم ــي ع ــن إج ـ ـ ــراء مـ ــزايـ ــده عـمــومـيــه
ل ـت ـل ــزي ــم وت ــأجـ ـي ــر ال ـك ــاف ـت ـي ــري ــا ال ـع ــائ ــده
للمؤسسه فعلى الــراغ ـبــن اس ـتــام دفتر
ال ـش ــروط مــن مـبـنــى املــؤسـســه الـكــائــن في
بـلــدة عــاصــون سير الضنيه يوميًا حتى
ال ـس ــاع ــه  12ظ ـه ـرًا م ــا ع ــدا أي ـ ــام األع ـط ــال
الرسميه ،آخر مهله لتسلم العروض لدى
قـلــم املــؤسـســه ي ــوم االث ـنــن  27الــواقــع في
 2020/1/27الساعه الثانية ظهرًا .يجري
فتح الـعــروض فــي تـمــام الـســاعــه الحاديه
عشر ظـهـرًا مــن يــوم الخميس الــواقــع فيه
.2020/1/30
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2019/7 :
املنفذ :عبد الله جوزيف الزغبي  -وكيله
املحامي نقوال بو نقوال.
املنفذ عليه :يوسف بن روكــس املزرعاني
 شكا.الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
ط ـ ــراب ـ ـل ـ ــس ب ـ ــرق ـ ــم  2017/820تـ ــاريـ ــخ
 2019/1/31ب ــإزال ــة ال ـش ـيــوع ف ــي الـعـقــار
/1307/شكا.

تاريخ الحكم2017/6/19 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى أم ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري.2015/4/7 :
املطروح للبيع العقار 1307 :منطقة شكا.
محتوياته :أرض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته 981 :م2
ً
يحده :شماال 1306 :شرقًا3948 - 3949 :
جنوبًا 1308 :غربًا1309 :
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/58860/ :د.أ .بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح:
/58860/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار الخميس
ال ــواق ــع ف ــي  2020/2/6ال ـس ــاعــة الـثــانـيــة
عشرة ظهرًا أمام رئيس دائرة التنفيذ في
محكمة البترون.
عـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء وق ـبــل املـبــاشــرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة اي ـ ـ ـ ــداع بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح بــال ـل ـيــرة
اللبنانية إمــا نـقـدًا فــي صـنــدوق الخزينة
أو تقديم شيكًا أو كفالة مصرفيني باسم
رئيس دائرة تنفيذ البترون ،وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة مـ ـع ــروف ض ـمــن ن ـط ــاق هــذه
الـ ــدائـ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه وان
يــدفــع زي ــادة على الثمن رســوم التسجيل
والداللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن
إج ـ ــراء مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم تـقــديــم
مطبوعات لعام 2020
ي ـ ـجـ ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت ـ ـ
شــارع بغداد ـ ـ كورنيش املــزرعــة في تمام
الساعة العاشرة من يــوم األربـعــاء الواقع
فيه  2020/2/5مناقصة عمومية بطريقة
الظرف املختوم لتلزيم تقديم مطبوعات
لعام .2020
يمكن االطالع على دفتر الشروط املوضوع
لهذه الغاية فــي مكاتب املــديــريــة االداري ــة
للصندوق خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى ب ــري ــد امل ــدي ــري ــة االداريـ ـ ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وتـ ــاريـ ــخ وصـ ـ ــول ال ـع ــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق الـتــاريــخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض ال ــذي يـقــدم بغير الطريقة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 10 :كانون الثاني 2020
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 58
إعالن تلزيم
لتلزيم صيانة أجهزة  CISCOوالبرمجيات
العائدة لها لزوم إدارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم الثالثاء
الواقع فيه الحادي عشر من شهر شباط
ُ
من العام الفني وعشرين ،تجري املديرية
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـج ـم ــارك ف ــي م ــرك ــزه ــا ال ـكــائــن
فــي ســاحــة ري ــاض الـصـلــح  -بـنــايــة البنك
العربي  -الطابق السابع  -مكتب املراقب
اول ل ــدائ ــرة الـ ـش ــؤون امل ــال ـي ــة ،اسـ ـت ــدراج
عـ ــروض لـتـلــزيــم ص ـيــانــة أج ـه ــزة CISCO
وال ـب ــرم ـج ـي ــات ال ـع ــائ ــدة ل ـهــا ل ـ ــزوم إدارة
الجمارك.
التأمني املؤقت :ثالثة ماليني ليرة لبنانية
/3.000.000/ل.ل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وف ـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من دائرة الشؤون املالية
املديرية العامة للجمارك.
ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض ال ـ ــى الـ ــدائـ ــرة
امل ــذك ــورة قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة من
يــوم االثـنــن الــواقــع فيه العاشر مــن شهر
شباط من العام الفني وعشرين.
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 57
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
مــن يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه 2020/2/11
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائدة لـ»تجهيز محطة وخط لضخ املياه
ال ــى خـ ــزان ب ـ ــدادون ال ـعــالــي» وف ـقــا لدفتر
ال ـشــروط ال ـخــاص املــوضــوع لـهــذه الغاية
وذلك في املكتب الرئيسي الكائن في شارع
سامي الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
يـ ـمـ ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه

امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االتـ ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خـطــار ـ ـ
الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء
مبلغ /500.000/ل.ل .يــدفــع فــي صندوق
املؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع فــي مهلة اقصاها الساعة
الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجــراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 56
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظـهـرًا
مــن يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه 2020/2/11
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
ع ــائ ــدة ل ــ»ال ـص ـي ــان ــة الـ ــدوريـ ــة وال ـط ــارئ ــة
ألج ـه ــزة الـتـعـقـيــم وال ـت ـكــريــر ف ــي محطات
املؤسسة للعام  »2020وفقًا لدفتر الشروط
الـخــاص املــوضــوع لـهــذه الغاية وذل ــك في
املكتب الرئيسي الكائن في شــارع سامي
الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
يـ ـمـ ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االتـ ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خـطــار ـ ـ
الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء
مبلغ /500.000/ل.ل .يــدفــع فــي صندوق
املؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع فــي مهلة اقصاها الساعة
الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجــراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 54
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة (م ـح ــاول ــة أولـ ـ ــى) في
تمام الساعة التاسعة والنصف مــن يوم
األرب ـعــاء الــواقــع فيه  ،2020/02/05وذلــك
فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة العامة
لــأمــن ال ـع ــام – امل ـب ـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
الـطــابــق الـثــالــث ،لتلزيم صيانة املــولــدات
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـمــديــريــة ال ـعــامــة
لــأمــن ال ـعــام ل ـعــام  ،2020مــوضــوع دفتر
ّ
اإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة رقـ ــم /2م ل
الـ ـش ــروط
تاريخ .2020/01/09
يمكن للراغبني االشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،االطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور أع ـ ــاه ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقـصــاهــا الـســاعــة الــرابـعــة عـشــرة مــن آخــر
يوم عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 51
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
ص ـي ــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي م ـح ـمــد ال ـحــاج
علي وعضوية القاضيني رودني داكسيان
وريـشــار السمرا املستدعى ضــده حسيب
ن ـس ـيــب عـ ـب ــود واملـ ـجـ ـه ــول م ـح ــل االق ــام ــة
الحضور الى قلم املحكمة الستالم نسخة
عن اوراق الدعوى رقم  2020/1233املقامة
م ــن ان ـطــون ـيــو انـ ـط ــوان خـلـيــل بـمــوضــوع
إزال ــة شـيــوع على الـعـقــارات 81 - 80 - 76
  93 - 90 - 85 - 84مــن منطقة الغباطيةالعقارية والجواب خالل عشرين يومًا من
تاريخ النشر وإال يتم إبالغك بقية االوراق
وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـهــائــي
بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق ع ـلــى ل ــوح ــة إع ــان ــات
املحكمة.
رئيس القلم

سالم الغوش
تصويب
صــدر ضمن جريدة األخـبــار يــوم الجمعة
 2019/11/29إعـ ــان صـ ــادر ع ــن أع ـضــاء
الـتـعــاونـيــة الــزراع ـيــة فــي الـكــويـخــات وقــد
ورد الـتـصــديــق عـلــى املـيــزانـيــة العمومية
ل ـعــام  2018خـطــأ والـصـحـيــح ل ـعــام 2019
ك ــذل ــك تـ ـق ــرر إض ــاف ــة ب ـن ــد وهـ ــو ان ـت ـخــاب
هيئات إدارية جديدة.
رئيس مجلس اإلدارة
أحمد الحايك
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
ب ـم ــوج ــب م ـح ـضــر ج ـم ـع ـيــة م ـن ـع ـق ــدة فــي
 2019/12/27ت ـقــرر ب ـتــاريــخ 2020/1/8
شطب قيد شركة  - Dazzlingجنان شومان
وشريكها ،املسجلة تحت الرقم 1015153
م ــدي ــره ــا الـ ـسـ ـي ــدة جـ ـن ــان م ـح ـم ــد زه ـي ــر
شومان ،نهائيًا من قيود السجل التجاري
في بيروت.
الرقم املالي .2668352
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
أو اعتراضه خالل مهلة عشرة أيام من آخر
تاريخ نشر.
 8كانون الثاني 2020
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ مرجعيون
يبلغ الى املنفذ عليها نلي اسعد خلف من
بلدة بــرج امللوك واملجهولة محل اإلقامة
حاليًا.
ً
عمال بأحكام املــادة  409أ.م.م .تنبئك هذه
الــدائــرة بــأن لديها في املعاملة التنفيذية
رقم  2019/36إنــذارًا إجرائيًا موجهًا إليك
مــن طــالــب التنفيذ الـيــاس نـقــوال سليمان
ناتجًا عــن طلب تنفيذ إق ــرار بيع عقاري
للعقارين رقم  2481و 2635منطقة الخربة
العقارية.
وع ـل ـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور
أم ــامـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي السـ ـت ــام اإلنـ ـ ــذار وم ــرب ــوط ــات ــه،
عـلـمــا أن الـتـبـلـيــغ ي ـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا اإلعالن
تضاف اليها مهلة املسافة ليصار بعدها
ً
الــى متابعة التنفيذ بحقكم أصــوال حتى
آخر الدرجات.
مرجعيون في 2020/1/13
مأمور التنفيذ
محمد حرب
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ مرجعيون
يبلغ الى املنفذ عليها خديجة أبو خدود
املجهولة محل اإلقامة.
ً
عمال بأحكام املــادة  409أ.م.م .تنبئك هذه
الــدائــرة بــأن لديها في املعاملة التنفيذية
رقم  2019/45إنــذارًا إجرائيًا موجهًا إليك
من طالبي التنفيذ نبيل عبدالله ورفاقه
ناتجًا عــن طلب تنفيذ إق ــرار بيع عقاري
لكامل ستماية سهم في العقار رقم /504/
الخيام.
وع ـل ـي ــه ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة لـلـحـضــور
أم ــامـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي السـ ـت ــام اإلن ـ ـ ـ ــذار ع ـل ــى أن يـتــم
التبليغ قانونيًا بانقضاء مهلة عشرين
يومًا على نشر هذا اإلعالن ليصار بعدها
ً
الــى متابعة التنفيذ أصــوال حتى الدرجة
األخيرة.
مرجعيون في 2020/1/13
مأمور التنفيذ
محمد حرب
إعالن بيع للمرة العاشرة
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ج ــوي ــا بــرئــاســة
القاضي ريشار السمرا
رق ــم ورود املـعــامـلــة التنفيذية 2013/27
 استنابة مــن دائ ــرة تنفيذ بـيــروت برقم2002/2263
املنفذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته املحامية
لودي نادر
املنفذ عليه :غازي كايد مكي  -جويا
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ديـ ــن ب ـق ـي ـمــة سـبـعــن
مـلـيــون وتـسـعـمــايــة وسـبـعــة وس ـتــن الــف
وخـمـسـمــايــة وارب ـ ــع ل ـي ــرات لـبـنــانـيــة عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف واللواحق.
تاريخ التنفيذ 2002/7/29 :تاريخ تبليغ

االنذار 2003/1/22
تـ ــاريـ ــخ الـ ـحـ ـج ــز ،2011/5/13 :ت ــاري ــخ
تسجيله2011/5/18 :
تاريخ محضر وصف العقار،2013/5/17 :
تاريخ تسجيله2014/2/10 :
رقــم الـعـقــار امل ـطــروح للبيع/1434 :جــويــا
مساحته  18366م 2يملك فيه املنفذ عليه
 88سهمًا اي مساحة  673.42م 2م2
وه ــو ع ـبــارة عــن قطعة ارض قــائــم عليها
ارب ـ ــع اب ـن ـي ــة ،ب ـنــائــن ي ـق ـعــان ع ـلــى ش ــارع
الـتـحــريــر وهـمــا عـلــى شـكــل فـلــل وبـنــاء يــن
على شــارع جبل الزعتر واحــدة على فيال
وال ـث ــان ـي ــة ق ـيــد االنـ ـج ــاز وب ــاق ــي مـســاحــة
العقار مغروسة باشجار الزيتون املثمرة.
ال ـب ـن ــد األول :واجـ ـهـ ـت ــه ال ــرئ ـي ـس ـي ــة عـلــى
الـ ـط ــري ــق الـ ـ ـع ـ ــام وه ـ ــم م ـل ـب ــس بــال ـح ـجــر
ال ـص ـخــري ال ـعــرســالــي وب ــاق ــي الــواج ـهــات
حجر باطون مورق ومدهون وله تصوينة
م ــن الـحـجــر ال ـعــرســالــي تـعـلــوهــا دربــزيــن
حديد وضمنه بوابة مدخل وحالته جيدة.
مساحة كل من الطابق األرضــي والعلوي
والسفلي 200م 2وبــاقــي الـعـقــار مغروس
بالزيتون املثمر.
البند الثاني:
مـســاحــة كــل مــن ال ـطــابــق األرضـ ــي واألول
 260م 2والطابق السفلي مساحته 150م2
والتصوينة 400م
الـبـنــك ال ـثــالــث :مـســاحــة كــل مــن الطابقني
االرضــي واالول  350م 2ومساحة الطابق
السفلي 50م 2والتصوينة 300م2
ال ـب ـنــاء ال ــراب ــع :مـســاحــة كــل مــن الطابقني
األرضي واألول والسفلي 200م.
ت ـك ــون ق ـي ـمــة ت ـخ ـمــن ح ـصــة امل ـن ـفــذ عليه
البالغة  88سهمًا في العقار /1434جويا
هي  123121د.أ .ماية وثالثة وعشرون الف
وماية وواحد وعشرون د.أ.
ب ــدل ال ـطــرح املـخـفــض 48017.19 :ثمانية
وارب ـع ــون ال ــف وسـبـعــة عـشــر د.أ .وتسعة
عشر سنتًا.
م ــوع ــد ال ـب ـي ــع وم ـ ـكـ ــان إج ـ ــرائ ـ ــه :ال ـس ــاع ــة
ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن يـ ــوم االربـ ـع ــاء
الواقع فيه  5/2/2020أمــام دائــرة التنفيذ
ف ــي جــويــا وع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء وقـبــل
املباشرة باملزايدة ان يقدم بدل الطرح نقدًا
أو بكفالة مصرفية وافية او شك مصرفي
من أحد املصارف املقبولة لحضرة رئيس
دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ج ــوي ــا وع ـل ـيــه ات ـخــاذ
مـحــل القــامـتــه ضـمــن نـطــاق املـحـكـمــة وإال
اع ـت ـبــر ك ــل تـبـلـيــغ ل ــه ف ــي قـلـمـهــا قــانــونـيــا
وعليه إيــداع الثمن خالل مهلة ثالثة أيام
من تاريخ صدور قرار اإلحالة وعليه كذلك
دفــع الثمن والــرســوم والنفقات بما فيها
رســم الــداللــة  %5خــال عـشــريــن يــومــا من
تاريخ صدور قرار اإلحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
املوضوع :طلب إثبات وفاة عيسى محمد
قاسم زهور
امل ـ ــرج ـ ــع :م ـح ـك ـم ــة الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
رقم املحفوظات979 :
رقم الصادر2019/979 :
التاريخ2019/12/20 :
تفيد محكمة النبطية الشرعية الجعفرية
أنه بتاريخ  2019/5/2وتحت رقم أساس
 2019/930ت ـ ـقـ ــدم ل ـ ــدى ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة
املحامي خير عبدالله بوكالته عن سكنه
عبد نصر الـلــه بطلب إثـبــات وفــاة املدعو
عيسى محمد قاسم زهور من بلدة يحمر.
فمن لديه اعتراض حــول موضوع الطلب
فليتقدم باعتراضه إلى قلم هذه املحكمة
خالل عشرون يومًا تلي النشر تحريرًا في
2019/12/20
النبطية في 2019/12/20
رئيس قلم محكمة النبطية
الشرعية الجعفرية
هشام فحص
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
رقم املعاملة2018/144 :
املـنـفــذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا :شـ ــركـ ــة ت ـ ــوالن ـ ــي غ ـ ــروب
ش.م.ل .زغ ــرت ــا ت ـلــة الـ ـخ ــازن قـيـمــة الــديــن
 232.973.919/ل.ل /.عدا الرسوم والفوائد.
تـ ـط ــرح ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
موجودات الشركة على أساس  %60قيمة
التخمني وهي:
مكتب خـشــب ل ــون بـنــي فــاتــح  -كمبيوتر
ماركة  VUE SONICبراد صغير NOVOX

مكيف  KELVINTORكنباية وكرسي جلد
لون باج صغيرة ،تلفزيون START SAT
  - 32شلة وفــارة ورابــون وماكينة تنقير SCMوآل ـ ــة ل ـس ــن امل ـن ــاش ـي ــر لـ ــون اخ ـضــر
مـ ــاركـ ــة  ،DANCKAERTفـ ــريـ ــزا SCM-
 DANCKAERTم ـن ـشــار ق ــص (ق ـطــاعــة)
صنع إيطالي ماركة  -STROMABمنشار
ق ــص ألـ ــواح أخ ـضــر  - 116TW Sماكينة
تـبـخـيــش مـفـصــات مـطــابــخ م ــارك ــة DRI.
 PRI.KINGمقدحني بطارية األول ماركة
 ASAKIوالثاني  HILTIثمن الواحد $60
 مقدح كهربائي ماركة  - BOSCHمقدحباطون  SDSصندوق عدة يدوية مختلفة
 مـ ـ ــازم ث ـم ــن الـ ــواحـ ــد  - $7راوت ـ ـ ــر ل ــونكحلي ماركة  - FUJITAمحول كهربائي -
واملخمنة سعر إجمالي  11750/د.أ./
بدل الطرح بعد التخفيض 10575/ :د.أ./.
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :ال ـج ـم ـع ــة 2020/2/21
الـســاعــة  11:00صـبــاحــا لـلــراغــب بــالـشــراء
الحضور شخصيًا ملكان املوجودات بتلة
الخازن مصحوبًا بالثمن نقدًا و %5رسم
الداللة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثامنة
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
املعاملة التنفيذية2016/624 :
املنفذ :بنك عــودة لألعمال وكيله االستاذ
سمير مــوســى املنفذ عليه :ج ــورج سليم
الزعتيني – زغرتا
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ت ــأم ــن بـقـيـمــة
 39607.81/ع ـ ـ ــدا الـ ـ ــرسـ ـ ــوم والـ ـنـ ـفـ ـق ــات
والفوائد.
تاريخ محضر الوصف2014/08/25 :
املطروح للبيع :املقسم  /10/العقار /582/
زغرتا  -يقع بالطابق  3من بناء مؤلف من 4
طبقات كناية عن شقة سكنية بمواصفات
ج ـي ــدة – ي ــوج ــد ب ــاك ــن ل ـج ـم ـيــع ال ـغ ــرف
الـبــاط مــن املــوزايـيــك واألبـ ــواب الداخلية
من الخشب الشقة مؤلفة من غرفتني نوم
وصالون وسفرة وخالء وحمام.
املـقـســم  /11/ال ـع ـقــار /582/زغـ ــرتـ ــا وهــو
شـ ـق ــة س ـك ـن ـي ــة ط 3م ــواصـ ـف ــاتـ ـه ــا ج ـي ــدة
ال ـش ـب ــاب ـي ــك ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة مــن
ال ـ ـخ ـ ـشـ ــب بـ ـ ـ ــاط م ـ ــوزاي ـ ـي ـ ــك مـ ــؤل ـ ـفـ ــة مــن
غرفتني وصــالــون وسفرة ومطبخ وخالء
وفرندا كبيرة بمنطقة مكتظة واملقسمني
يستعمالن كشقة واحــدة ،مساحة املقسم
 128/582/10م 2امل ـق ـســم  /10/ال ـع ـقــار
 /582/زغرتا مساحته  128م.2
التخمني 96000 :د.أ .بــدل الـطــرح30610 :
د.أ.
امل ـق ـســم  /11/م ــن ال ـع ـق ــار /582/زغ ـ ــرت ـ ــا
مساحته  130م.2
التخمني 97500 :د.أ بدل الطرح 31089 :د.أ
م ـ ــوع ـ ــد املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء
 2020/04/01الساعة  2:00بعد الظهر أمام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا للراغب بالشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة أن ي ــدف ــع بــدل
الـطــرح بـصـنــدوق مــال زغــرتــا أو بموجب
شك مصرفي مسحوب ألمــر رئيس دائــرة
الـتـنـفـيــذ وات ـخ ــاذ م ـقــامــا ل ــه ض ـمــن نـطــاق
ال ــدائ ــرة أو تــوكـيــل م ـحــام وعـلـيــه اإلط ــاع
ع ـل ــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة لـلـعـقــار
موضوع املــزايــدة وعليه رســوم التسجيل
والداللة البالغ .%5
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليه حسن محمد صفي الدين
ً
من حاروف ومجهول محل اإلقامة ،وعمال
بأحكام املادة  409أ.م.م .تنبئك هذه الدائرة
بأن لديها باملعاملة التنفيذية رقم 2020/5
واملـتـكــونــة بــن حسني مصطفى األخضر
ورفاقه بوكالة املحامي علي جابر وبينك
إن ــذارًا تنفيذيًا بموضوع الحكم الصادر
عن جانب املحكمة اإلبتدائية املدنية في
النبطية رقم  2019/80تاريخ 2019/10/1
والقاضي باعتبار العقار  965من منطقة
حــاروف العقارية غير قابل للقسمة عينًا
بني الشركاء وإزالة الشيوع فيه عن طريق
طــرحــه للبيع بــاملــزاد العلني على أســاس
سعر الطرح  204040دوالر أميركي أو ما
يـعــادلــه بالليرة اللبنانية بـتــاريــخ البيع
وتوزيع ناتج الثمن على الشركاء بنسبة
ملكية كل منهم وتضمني الشركاء النفقات
كل بحسب حصته.
وع ـل ـي ــه ت ــدع ــوك هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة لـلـحـضــور

اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الس ـت ــام االن ـ ــذار ومــرف ـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقك أص ــوال بانقضاء
 20يــومــا تـلــي الـنـشــر مـضــافــا الـيـهــا مهلة
اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت رلــى كمال الحجاوي وكيلة حسام
بــدر الــديــن خليل سند تمليك بــدل ضائع
للعقار  13/3437بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب مـحـمــد ع ـلــي ع ـبــد ال ــرح ـم ــن الـلـبــون
وكيل حسني عبد الحسني برو ملوكله علي
محمد صوفان وكيل حسني علي حمدان
سند تمليك بــدل ضائع للعقار 14/1117
 Aالقبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب هشام احمد شريم وكيل هيام عبد
ال ـهــادي الـحـجــار سند تمليك بــدل ضائع
للعقار  B 9/3446بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب يــوســف عـبــدالـلــه ال ـحــاج وكـيــل دنيا
الياس عبده وجهان عبده الحاج سندات
ملكية بدل ضائع عن حصتهما في العقار
 3 ،2 ،1 /715فالوغا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن بيع باملعاملة 2018/172
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2020/1/28ابـتـ ً
ـداء من الساعة  2:30بعد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه مـحـمــد علي
زبـيــب مــاركــة ب أم ف أم ف  335 Iموديل
 2009رق ـ ــم 160833/ن /ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل ـه ـج ــر ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي رام ــي
بــاسـيــل ال ـبــالــغ  $/18984/ع ــدا الـلــواحــق
وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ  $/1717/وامل ـطــروحــة
بسعر  $/1200/أو مــا يعادلها بالعملة
الوطنية ويترتب عليها رســوم ميكانيك
مـنــذ ال ـعــام  ،2017فعلى الــراغــب بــالـشــراء
الحضور باملوعد املحدد إلى املرآب الكائن
في بيروت املــدور تقاطع كورنيش النهر
برج حمود مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
صيدا برئاسة القاضي محد الحاج علي
وع ـض ــوي ــة ال ـقــاض ـيــن رودنـ ـ ــي داك ـس ـيــان
وريشار السمرا املستدعى ضدهم :فتحية
م ـح ـمــد م ـح ـم ــود ي ــوس ــف وزي ـ ـنـ ــب حـســن
ف ــرح ــات وس ـه ــام جـمـيــل عـيـســى وع ـصــام
تــوف ـيــق ف ــرح ــات وأن ـطــون ـيــا فرنسيسكو
لـ ـيـ ـن ــاري ــس لـ ـيـ ـن ــاري ــس ونـ ـعـ ـم ــان شـفـيــق
وســامــر حسن فــرحــات وخديجة ونجوى
ب ــدي ــع فـ ــرحـ ــات وك ـ ـمـ ــال م ـح ـم ــد ق ــرق ـم ــاز
وس ـعــدى وفـ ــدوى مـحـمــد فــرحــات وقــاســم
ورفيق وعلي وأمال درويش حمود وعادل
وعبد وأحمد ومصطفى وإلهام وسكينة
ومـنـتـهــى قــاســم ف ــرح ــات الس ـت ــام نسخة
عــن األوراق رق ــم  2019/1649املـقــامــة من
ً
ّ
بوليه الجبري والــده
أمير قرقماز ممثال
املحامي حسني صبحي قرقماز بموضوع
قسمة للعقارات ذات األرق ــام  559/و561
و 565و 566و 572و /573م ــن مـنـطـقــة
ع ـن ـق ــون ال ـع ـق ــاري ــة وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل إق ــام ــة
بنطاق املحكمة وال ـجــواب خــال عشرين

يــومــا مــن تــاريــخ النشر وإال يتم إبالغكم
بقية األوراق والـقــرارات باستثناء الحكم
ال ـن ـهــائــي بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق ع ـلــى لــوحــة
إعالنات املحكمة.
رئيسة القلم
سالم الغوش
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2018/1023
امل ـن ـفــذ :ن ـقــوال بــولــس الــزي ـنــاتــي – وكـيـلــه
املحامي رفيق الريس.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ي ــوس ــف س ـل ـي ــم كـ ــريـ ــدي –
بواسطة رئيس القلم.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :قـ ــرار مـحـكـمــة الــدرجــة
األولـ ــى فــي جـبــل لـبـنــان ال ـغــرفــة الـتــاسـعــة
رق ــم  2018/287تــاريــخ ( 2018/9/4ازال ــة
شيوع).
تاريخ محضر الوصف.2019/10/3 :
تاريخ تسجيله.2019/10/15 :
املطروح للبيع:
 – 1ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار  /228/سـ ــاق ـ ـيـ ــة املـ ـس ــك
وب ـ ـحـ ــرصـ ــاف ،ق ـط ـع ــة ارض ب ـع ــل سـلـيــخ
ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا ب ـ ـعـ ــض االشـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار الـ ـح ــرجـ ـي ــة
م ــن س ـن ــدي ــان وعـ ـف ــص وخـ ــافـ ــه ،ال ب ـنــاء
ع ـل ـيــه ،ارضـ ــه مـجـلـلــة وم ـه ـم ـلــة ،مساحته
/2130/م.م ،يحده غربًا  227و 1528و1527
ً
و 1526ش ــرق ــا وش ـ ـمـ ــاال وج ـن ــوب ــا طــريــق
عــام ،دعــوى ازالــة شيوع رقــم 2017/1999
ومحضر وصف رقم .2018/1023
 – 2ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار  /906/سـ ــاق ـ ـيـ ــة املـ ـس ــك
وب ـ ـحـ ــرصـ ــاف ،ق ـط ـع ــة ارض ب ـع ــل سـلـيــخ
ضمنها بعض االشجار الحرجية البرية
من سنديان وعفص ،ال بناء عليه ،ارضه
مجللة ،مساحته /1450/م.م ،يحده غربًا
 907وطــريــق عــام شــرقــا  905و 902و903
ً
و 901شـمــاال طريق عــام  900جنوبًا 907
و 902و ،903مرتفق باملرور للعقارات 905
و 904و 903و 902و ،901ذات ال ــدع ــوى
ومـحـضــر الــوصــف كـمــا عـلــى الـعـقــار 228
أعاله.
قيمة التخمني والطرح:
 العقار  /228/ساقية املسك وبحرصاف:/1065000/دوالر أميركي.
 العقار  /906/ساقية املسك وبحرصاف:/725000/دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2020/3/20ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة م ــن قبل
ال ـظ ـهــر امـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ وفــي
محكمة املنت .فعلى راغب الشراء ان يودع
قبل املباشرة باملزاد قيمة التنفيذي الطرح
او تقديم كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة
ض ـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة اي ــام
تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر وإال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة ،وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الثمن والــرســوم والـنـفـقــات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
تصحيح خطأ مادي
ورد خ ـطــأ مـ ــادي ف ــي إعـ ــان ب ـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـن ــي ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ امل ــن
ب ــامل ـع ــام ـل ــة رق ـ ــم  2015/684بـ ــن امل ـن ـفــذ
الدكتور نزار يوسف يونس واملنفذ عليه
نـظـمــي شــاكــر اوج ــي ف ــي الـصـفـحــة /21/
تاريخ :2020/1/13
الخطأ :السند التنفيذي .....تاريخ القرار
. .....2017/4/11
الـصــح :السند الـتـنـفـيــذي .....تــاريــخ القرار
. .....2019/4/11
فاقتضى التصويب
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