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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة 2014/49 :استنابة
املـنـفــذة :شــركــة يونيفرت ش.م.ل .بوكالة
املحاميان نصري دياب ويوسف الحويك
املنفذ عليه :ابراهيم محمد القرصيفي ـ ـ
حوش الرافقة.
السند التنفيذي ورصيد الــديــن :ثمانية
س ـ ـن ـ ــدات ،ورص ـ ـيـ ــد ديـ ـ ــن ب ـق ـي ـم ــة واحـ ــد
وع ـ ـشـ ــرون الـ ــف وت ـس ـع ـمــايــة وخ ـم ـســون
دوالرًا أميركيًا عدا الفوائد وامللحقات.
ـ ـ تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بيروت
.2014/6/10
ـ ـ تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بعلبك
.2014/12/3
ـ ـ تاريخ تبليغ االنذار.2014/10/23 :
ـ ـ تاريخ قرار الحجز.2014/6/13 :
ـ ـ تاريخ تسجيله.2014/6/30 :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ــاريـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وصـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:
.2015/1/24
ـ ـ تاريخ تسجيله.2015/2/5 :
ـ ـ بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
الـ ــف 32,142 .س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم /126
ح ــوش مـصــرايــا ام ـيــري ـ ـ ـ مــوقــع الــدربــن
ـ ـ ـ ـ الـ ـعـ ـق ــار ارضـ ـ ـ ــه م ـس ـط ـح ــة وت ـ ـقـ ــع بــن
جامع البلدة املـحــاذي للعقار مــن الجهة
الشمالية وبني حسينية البلدة من الجهة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة .وي ــوج ــد ع ـل ــى ال ـع ـق ــار ع ــدة
منازل:
 .1أول يـسـكـنــه حـســن عـلــي الـقــرصـيـفــي
مــؤلــف مــن ارب ـعــة غ ــرف ومـطـبــخ وحـمــام
عدد اثنان مساحته حوالي  160م2.
 .2ثاني مؤلف من طابقني :ـ ـ أ ـ ـ أرضــي 3
غ ــرف ومـطـبــخ وح ـمــام مـســاحـتــه حــوالــي
 140م .2منجز ب ـ ـ ـ اول مــؤلــف مــن شقة
سكنية قيد االنجاز مع بئر ارتوازي.
 .3م ـ ـن ـ ــزل ث ـ ــال ـ ــث م ـ ــؤل ـ ــف م ـ ـ ــن  3غـ ــرف
ومنتفعاته.
 .4رابـ ــع مــؤلــف م ــن  3غ ــرف ومـنـتـفـعــاتــه
مساحته  170م 2في الطابق االول .وارضي
مؤلف من اربعة غرف ومنتفعاته.
 .5شقة سكنية مساحتها حوالي  120م.2
واربع كراجات في الطابق االرضي وشقة
سكنية قيد االنجاز في الطابق االول.
 .6ان املنازل من رقم  4إلى رقم  6تحتوي
على بئرين ارتوازيني.
ـ ـ مساحته 12000 :م.2
ـ ـ حــدوده :يحده غربًا سكة حديد وشرقًا
ً
قـنــاة مـيــاه وش ـمــاال الـعـقــار  125وجنوبًا
طريق عام.
ـ ـ الحقوق العينية :حق انتفاع بالري من
مجرى ماء سكر نبع تل الغسيل.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  1550تـ ــاريـ ــخ 1972/10/16
استمالك 390م 2بــاملــرســوم  3970تاريخ
 1972/1/14بملف .39
ـ ـ يومي  1832تــاريــخ  1972/12/6وضع
يــد عـلــى 390م 2بــالـقــرار رق ــم  195تــاريــخ
 1972/11/28بملف .39
ـ ـ يومي  585تاريخ  2000/5/11مخالفة
ب ـن ــاء ع ـلــى هـ ــذا ال ـع ـق ــار ب ـمــوجــب احــالــة
التنظيم املدني بملفه.
ـ ـ يومي  586تاريخ  200/5/11ترخيص
بالبناء بموجب قانون املهجرين ضمن
ع ـق ــار ال ي ـس ـتــوفــي الـ ـش ــروط ال ـقــانــون ـيــة
ملصلحة محمد راغب القرصيفي.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  818تـ ــاريـ ــخ  2011/3/9قـيــد
اح ـت ـيــاطــي ب ـيــع ح ـصــص ب ـعــض ال ــورث ــة
مل ـص ـل ـح ــة مـ ـه ــدي واح ـ ـمـ ــد ولـ ـ ـ ــدا مـحـمــد
ال ـق ــرص ـي ـف ــي سـ ـج ــل اح ـت ـي ــاط ـي ــا واعـ ـي ــد
ملعاون بعلبك.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  167ت ــاري ــخ  2014/1/20قيد
احـتـيــاطــي ورد عـقــد ان ـت ـقــال عـلــى حصة
ع ــادل قــاســم القرصيفي ملصلحة الــورثــة
اعيد ملعاون بعلبك لضم النواقص.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  168ت ــاري ــخ  2014/1/20قيد
اح ـت ـيــاطــي ورد ع ـقــد ب ـيــع ع ـلــى حصص
زك ـ ـي ـ ــة وع ـ ـل ـ ــي ورمـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــة ابـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ق ــاس ــم
الـقــرصـيـفــي وعـلــويــة ف ــوزي اي ــوب وعلي
وس ـه ـيــا وق ــاس ــم وف ــاط ـم ــة ابـ ـن ــاء ع ــادل
الـقــرصـيـفــي الـبــالـغــة  600سـهــم ملصلحة
حسني علي القرصيفي.
ـ ـ يــومــي  2114تــاريــخ  2014/1/30حجز
تنفيذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ بيروت
الحاجزة شركة يونيفرت ش.م.ل.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ امل ـ ـح ـ ـجـ ــوز ع ـ ـل ـ ـيـ ــه :اب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم م ـح ـمــد
القرصيفي عدد االسهم  32.142سهم.

ـ ـ يومي  2114تاريخ  2015/3/5محضر
وص ــف ال ـع ـقــار صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
بـعـلـبــك رق ــم  2014/49ال ـح ــاج ــزة شــركــة
يونيفرت ش.م.ل .املحجوز عليه :ابراهيم
محمد القرصيفي.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي.9990.8 :
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض ل ـل ـمــرة
السادسة بالدوالر االميركي .4043
بـ ــاء 48.214 .س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم  426ـ ـ
حوش الرافقة اميري ـ ـ موقع ضوء القمر
ـ ـ ـ ويـحـتــوي الـعـقــار عـلــى بـنــاء مــؤلــف من
ثالث طبقات.
ـ ـ ارضــي شقة سكنية مساحتها  160م.2
ومحالت بمساحة  90م.2
ـ ـ اول عبارة عن شقتني مساحة كل شقة
حوالي  120م .2كما يوجد ضمن العقار
اربـ ـع ــة آبـ ـ ــار ارت ـ ــوازي ـ ــة اثـ ـن ــان مـجـهــزيــن
والثالث والرابع فهما ال يعمالن.
ـ ـ مساحته 1989 :م.2
ـ ـ ـ ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ق ـنــاة م ـيــاه عــامــة
وط ــري ــق ع ـ ــام وش ــرق ــا ال ـع ـق ــار رق ـ ــم 425
ً
وش ـمــاال طــريــق عــام وجـنــوبــا الـعـقــار رقم
.440
ـ ـ ـ ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :ي ــوم ــي  877تــاريــخ
 2009/4/25ت ــأم ــن م ـن ـظــم لـ ــدى كــاتــب
العدل في جديدة املنت عدد 2009/10484
درجــة التأمني اولــى بــدون مزاحم .الدائن
شــركــة يــون ـي ـفــرت ش.م.ل .امل ــدي ــن محمد
راغــب القرصيفي عــدد االسهم  900سهم
قيمة التأمني خمسون الف دوالر أميركي.
ـ ـ ـ يــومــي  877تــاريــخ  2009/4/25تعهد
املدين بعد البيع أو التأمني أو التأجير أو
ترتيب أي حق عيني اال بموافقة الدائن.
ـ ـ يــومــي  1297تــاريــخ  2011/4/11حجز
تنفيذي رقــم  2011/15ص ــادر عــن دائــرة
تنفيذ بعلبك الحاجزة شركة روبنسون
غ ـ ــروب ش.م.ل .امل ـح ـج ــوز ع ـل ـيــه :محمد
راغب القرصيفي.
ـ ـ يــومــي  2110تــاريــخ  2014/6/30حجز
ت ـن ـف ـيــذي رقـ ــم  2014/1302ب ـم ـلــف 126
حـ ــوش م ـص ــراي ــا .م ـص ــدر ال ـح ـجــز دائـ ــرة
تنفيذ بيروت الحاجزة شركة يونيفرت
ش.م.ل .املـحـجــوز عـلـيــه :ابــراه ـيــم محمد
القرصيفي عدد االسهم .48.214
ـ ـ ـ يــومــي  254تــاريــخ  2015/2/5محضر
وص ــف ال ـع ـقــار صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
بعلبك رقم  2014/49بملفه.
الحاجزة شركة يونيفرت ش.م.ل .املحجوز

عليه :ابراهيم محمد القرصيفي.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي.10.424.25 :
ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض ل ـل ـمــرة
السادسة بالدوالر االميركي.4218 :
ـ ـ مجموع التخمني.20.415.05 :
ـ ـ مجموع الـطــرح بعد التخفيض للمرة
السادسة.8261 :
مـ ــوعـ ــد ج ـل ـس ــة الـ ـبـ ـي ــع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
ومكان اجرائها :نهار الثالثاء الواقع في
 2017/3/7الساعة الــواحــدة بعد الظهر
ام ــام حـضــرة الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي في
بعلبك رئيس دائرة التنفيذ.
ش ــروط الـبـيــع :الـنـفـقــات املـتــوجــب دفعها
ع ــاوة عــن الـثـمــن طــوابــع االحــالــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح أو تقديم كفالة مصرفية تضمن
هـ ــذا امل ـب ـل ــغ ل ـت ـخــولــه هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة حــق
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القامته ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة
ايــام من صــدور قــرار االحالة ايــداع الثمن
ً
تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
مــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك

إعالن بيع باملعاملة 2015/15
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2017/2/20ال ـســاعــة  2:00ب ـعــد الـظـهــر
س ـ ـ ـيـ ـ ــارة امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه وسـ ـ ـ ـ ــام ع ــاط ــف
ال ـب ـس ــاط م ــارك ــة ك ـيــا  Rioم ــودي ــل 2013
ً
رقم /100698ص الخصوصية تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك ســوس ـي ـتــه
جنرال في لبنان ش.م.ل .وكيله املحامي
مـجـيــد اب ــراه ـي ــم ال ـبــالــغ $/15.847.12/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/5571/
واملطروحة بسعر  $/6500/او ما يعادلها
بالعملة الــوطـنـيــة وان رس ــوم امليكانيك
املتوجبة قد بلغت حوالي /500.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب الصحناوي في بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/476
م ــوج ــه الـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــادة ورث ـ ـ ــة امل ــرح ــوم ــن
الون الـيــاس فهد والـيــاس الون فهد ،من
ً
راسمسقا أصال ،ومجهولي محل االقامة
حاليًا.
ب ـتــاريــخ  2016/11/15ت ـقــدم املـسـتــدعــي
مخائيل اسـطـفــان فـهــد بــوكــالــة املحامي
ج ــوزي ــف الـ ـح ــال ب ــاس ـت ــدع ــاء ام ـ ــام هــذه
املـحـكـمــة يـطـلــب ف ـيــه تـعـيـيـنــه قـيـمــا على
كامل العقارات رقم  336ـ ـ  1443ـ ـ  341ـ ـ 368
ـ ـ  369ـ ـ  370ـ ـ  488منطقة نيحا العقارية
وعـلــى الـحـصــة الـبــالـغــة  1200سهمًا في
العقارات رقم  1435ـ ـ  1988ـ ـ  1626ـ ـ  2007ـ ـ

إعالن تلزيم
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا مــن يــوم
االثنني الواقع فيه  2017/2/27مناقصة
ع ـم ــوم ـي ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـضـ ـم ــان ال ـص ـحــي
والحوادث الشخصية لزوم مؤسسة مياه
لبنان الشمالي.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـحـصــول عـلــى دفـتــر الـشــروط
املـعــد لـهــذه الـغــايــة مــن مـكــاتــب املؤسسة
ال ــواق ـع ــة ف ــي ال ـطــابــق الـ ـح ــادي ع ـشــر من
مبنى كبارة الكائن في شارع صالح الدين
كبارة ـ ـ طرابلس (هاتف.)06/626742 :
تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة
الـثــانـيــة عـشــر م ــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجراء املناقصة ،ويرفض كل عرض

شقة ممتازة للبيع .القامطية (الجبل)،
الطابق ( ،)3مساحة 110م
 4غرف ومنتفعاتهم ،فوقها تراس 180م
مسقوف قرميد .موقف وبرئ مياه.
ت 03- 70 12 72

تعلن عن حاجتها ملندوبي مبيعات
في كافة املناطق اللبنانية.
التحصيل العلمي :شهادة جامعية في إدارة
األعمال أو التسويق.
خبرة :سنتني أو أكثر في هذا املجال.
للراغبني ,يرجى إرسال السيرة الذاتية على
البريد االلكتروني
jobs@al-akhbar.com
أو اإلتصال على 01/759500

 2292ـ ـ  1497ـ ـ  912منطقة نيحا العقارية
اململوكة من املرحومني املذكورين اعاله،
الدارتها ولالعتناء بها والحفاظ عليها.
ل ــذل ــك ،ول ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة أو م ـت ـضــرر،
تقديم اعتراضاته الخطية على هذا القرار
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جمال ّ
كريم
إعالن شطب شركة
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/12/29
ومحضري اجتماع الجمعية العمومية
ال ـ ـغ ـ ـيـ ــر ع ـ ــادي ـ ــة امل ـ ـن ـ ـع ـ ـقـ ــدتـ ــن بـ ـت ــاري ــخ
 2016/12/22صــدر بتاريخ 2017/1/12
ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا ع ـ ــن ح ـ ـضـ ــرة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي املـ ـش ــرف
باملوافقة على حل شركة محمود منصور
وشركاه "منظفات كالين" توصية بسيطة
" "KLEIN DETERGENTممثلة باملفوض
بالتوقيع عنا بــاالنـفــراد السيد محمود
خضر منصور وشطب قيدها من السجل
الـتـجــاري الـتـجــاري ال ـعــام رق ــم 3007799
رقم التسجيل في وزارة املالية .2829637
لـلـمـتـضــرر مـهـلــة ع ـشــرة أيـ ــام م ــن تــاريــخ
النشر لتقديم اعـتــراضــاتــه الخطية على
هذا اإلجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن للمرة الثانية
ت ـع ـلــن ب ـلــديــة مـ ــرج ال ــزه ــور أن ـه ــا تــرغــب
بإجراء مباراة لتعيني أمــن صندوق في
مــاك الـبـلــديــة ،فعلى الــراغـبــن االشـتــراك
فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة م ــراجـ ـع ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــة ضـمــن
أوق ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ل ــإط ــاع عـلــى
الشروط التي يجب أن تتوفر في املرشح
واملستندات الالزمة لتقديم الطلب.
ت ـق ــدم ال ـط ـل ـب ــات م ــن ت ــاري ــخ 2017/2/9
ول ـغ ــاي ــة  2017/2/24ف ــي ق ـلــم ال ـب ـلــديــة،
ً
حيث يعطى املرشح إيصاال من املوظف
امل ـخ ـت ــص ي ـب ــن رق ـ ــم ال ـط ـل ــب وت ــاري ـخ ــه
واملستندات التي قدمت.
رئيس بلدية مرج الزهور
علي صالح يوسف
إعالن
تـعـلــن بـلــديــة الـقـلـعــة ـ ـ ـ ق ـضــاء بـعـبــدا عن
موعد اجــراء مباراة لوظيفة كاتب بلدية
في  2017/3/3في مركز املحافظة.
ت ـقــدم الـطـلـبــات ف ــي مــركــز الـبـلــديــة خــال
خمسة عشر يومًا من تاريخه.

