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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ُ
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض لتأهيل
مبنى الشركة واملستعمل من قبل نقابة
مــوظـفــي وع ـمــال شــركــة كـهــربــاء قــاديـشــا،
وذلــك وفــق املــواصـفــات الفنية والـشــروط
االداري ــة املـحــددة في دفتر الـشــروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مئة
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال ـش ــراء فــي املـصـلـحــة اإلداريـ ـ ــة فــي مــركــز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة 8
صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـ ـع ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الــواقــع فيه  11نيسان  2016الـســاعــة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 466
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1187
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد املصرفي
ش.م.ل .وكيله املحامي جيمي كرم.
املنفذ عليه :ميالد فؤاد سعادي.
تطرح هذه الدائرة للمرة االولى في تمام
الـســاعــة الــرابـعــة عـشــرة مــن يــوم الـثــاثــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2016/3/29لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
الـعـلـنــي ال ـس ـيــارة ذات الــرقــم /227719ج
 BMW X5م ــودي ــل  2007ن ــوع SEDAN
املـخـمـنــة بـمـبـلــغ /9500/دوالر امـيــركــي
واملـطــروحــة للبيع بقيمة  %60مــن قيمة
التخمني علمًا انــه يتوجب عليها رسوم
ميكانيك بقيمة /805000/ليرة لبنانية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا يضاف
اليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
هال خليل
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيس فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية رقم 2014/1255
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليهم :عارف وجهاد وعماد وزياد
محمد سرحال
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ك ـت ــاب ع ـقــد متضمن
ف ـتــح اع ـت ـمــاد وك ـشــوفــات ح ـســاب بقيمة
/107.761.12/د.أ .وسـنــدات المــر بقيمة
/36.106/د.أ .عـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2014/6/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/6/23 :
تاريخ قرار الحجز2014/11/6 :
تاريخ محضر الوصف2015/3/6 :
تاريخ تسجيله2015/5/21 :
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :القسم رقم
 /3/م ــن ال ـع ـقــار  /2886/رأس ب ـيــروت،
ي ـح ـتــوي ع ـلــى ث ــاث م ـس ـتــودعــات ضمن
واح ــد مـنـهــا يــوجــد خ ــاء م ــرآب لـسـيــارة
واحـ ــدة تــابـعــة لــه نــزلــة لـلـطــابــق السفلي
الـ ـث ــان ــي وب ــال ـك ـش ــف ال ـح ـس ــي ت ـب ــن ان ــه
مطابق لالفادة العقاريه.
مساحته /930م 2متر مربع تقريبًا.
حــدود الـعـقــار :غربًا العقار رقــم /3034/
رأس بيروت
شرقًا العقار رقم /2748/رأس بيروت
ً
شماال العقار رقم /3030/رأس بيروت
جنوبًا العقار رقم /2885/رأس بيروت
وق ــد خـمــن  2400سـهــم ف ــي الـقـســم  3من
ال ـع ـقــار  /2886/رأس ب ـي ــروت الـعـقــاريــة
بمبلغ /3.200.000/د.أ( .ثــاثــة ماليني
ومــاي ـتــان ال ــف دوالر أم ـيــركــي) وان بــدل
الطرح حــدد من قبل رئيس دائــرة تنفيذ
ب ـي ــروت بـمـبـلــغ /1.920.000/د.أ .ال ــذي
اص ـ ـبـ ــح بـ ـع ــد ت ـخ ـف ـي ـض ــه يـ ـ ـ ـ ــوازي م ـب ـلــغ
/1.769.280/د.أ( .م ـل ـيــون وسـبـعـمــايــة
وتـسـعــة وسـتــون الــف ومـئـتــان وثـمــانــون
دوالر اميركي).
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :ي ــوم
الخميس الواقع في  2016/4/14الساعة
ال ـتــاس ـعــة وال ـن ـص ــف ص ـبــاحــا ف ــي دائـ ــرة

تنفيذ بيروت قصر العدل.
فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية،
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـنــدوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة مبلغًا
مـ ــوازيـ ــا لـ ـب ــدل ال ـ ـطـ ــرح ،او يـ ـق ــدم ك ـفــالــة
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
مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مختارًا لــه ،وعليه ايضًا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ،ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط ـلــب وذلـ ــك خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
محمد وليد الحلبي
مأمور تنفيذ بيروت
إعالن عن استدراج عروض
ي ـعـلــن اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات ق ـض ــاء صـ ــور عن
رغبته في القيام باستدراج عروض لزوم
انـشــاء حــائــط دعــم على طــريــق الحنية ـ ـ
زبقني ،وتعبيد طريق شمع ـ ـ طير حرفا.
عـ ـل ــى الـ ــراغ ـ ـبـ ــن بـ ــاالش ـ ـتـ ــراك ال ـح ـص ــول
عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط م ـ ــن قـ ـل ــم اتـ ـح ــاد
بـلــديــات قـضــاء صــور اعـتـبــارًا مــن تاريخ
 2016/3/17ولـغــايــة  2016/3/19خــال
الدوام الرسمي.
وتحدد جلسة فض العروض يوم االثنني
بتاريخ  2016/3/21الساعة  9:30صباحًا.
صور في 2016/3/15
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد املحسن الحسيني
إعالن
ع ــن اثـ ـب ــات وف ـ ــاة وح ـص ــر ارث امل ــرح ــوم
حسن عباس نبهان
املـ ـ ــرجـ ـ ــع :م ـح ـك ـم ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
تفيد محكمة النبطية الشرعية الجعفرية
ان ـ ــه بـ ـت ــاري ــخ  2016/2/27وتـ ـح ــت رق ــم
اسـ ــاس  2016/481ت ـقــدم امل ـحــامــي علي
م ــدل ــج بــوكــال ـتــه ع ــن اح ـم ــد خ ـل ـيــل يــزبــك
بطلب حصر ارث املــرحــوم حسن عباس
نبهان والـقــاضــي بــاثـبــات وفــاتــه حوالي
الـ ـع ــام  1920وانـ ـحـ ـص ــار ارث ـ ــه ال ـشــرعــي
بزوجته ريمه يوسف علي احمد وبابنته
ديبه حسن عباس فمن له اعتراض على
م ـض ـم ــون ه ـ ــذا ال ـط ـل ــب ع ـل ـيــه ان ي ـت ـقــدم
بــاعـتــراضــه ال ــى قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ت ـلــي ال ـن ـشــر ت ـح ــري ـرًا في
.2016/3/14
رئيس القلم
هشام فحص
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي جورج جان مرعب بوكالته
عن هنري يوسف عون بصفته احد ورثة
يــوســف م ــراد ع ــون سـنــد تمليك ب ــدل عن
ضائع باسم املــورث  /يوسف مــراد عون
بــال ـق ـســم واح ـ ــد م ــن ال ـع ـق ــار  903منطقة
الرميل
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
بالتكليف في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب عـلــي جـهـجــاه مـشـيــك بــوكــالـتــه عن
شركة التوزيعات والتوكيالت وعن محمد
بشار محمد رضا سنجابه باالصاله عن
نفسه وبــوكــالـتــه عــن مغير محمد رضــا
سـنـجــابــه س ـنــدات تـمـلــك ب ــدل عــن ضــائــع
ع ــن ح ـصــص ك ــل م ــن ش ــرك ــة ال ـتــوزي ـعــات
وال ـتــوك ـيــات ش.م.ل .وع ــن مـحـمــد بشار

رض ــا سـنـجــابــه وع ــن مـغـيــر مـحـمــد رضــا
سنجابه بــالـعـقــارات  683و 684و 1100
و 1101منطقة ميناء الحصن
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
بالتكليف في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي فادي فريد شلفون بوكالته
عن فرنسواز ابراهيم فرنسيس بصفتها
احدى ورثة فرنسيس ابراهيم فرنسيس
سند تمليك بدل عن ضائع باسم مورثها
 /فرنسيس ابراهيم فرنسيس بالقسم 28
من العقار  4271منطقة االشرفيه
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طـ ـلـ ـب ــت امـ ـيـ ـن ــه مـ ـحـ ـم ــد مـ ـنـ ـي ــر الـ ـحـ ـج ــار
بوكالتها عن مها عز الدين حمود حمود
بصفتها مشتريه سندي تمليك بدل عن
ضائع باسماء البائعني  /احمد محمد
رضا قطان (سوري) ومحمد صالح هود
البطل بالقسم  23من العقار  5809مزرعه
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت عــزيــزه زيـكـلـنــدي فـضــل ال ـلــه رزق
ب ــرك ــات ملــوك ـل ـت ـهــا الـ ـك ــي ب ــري ـن ــو ب ــورغ ــر
سند تمليك بــدل عن ضائع عن حصتها
بالقسم  6من العقار  632رأس بيروت
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب مروان محمد بديع الناطور بصفته
اح ــد ورث ــة فــاطـمــه اس ـعــد بــرجــاق وريـثــة
جميله حبيب صباغ سند تمليك بدل عن
ضائع عن حصة املورثه  /جميله محمد
حبيب الصباغ بالعقار  243زقاق البالط
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
القاضي مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/65 :
املـنـفــذ :ج ــوزف كــابــي مسعود ـ ـ املحامي
جوزف سعاده
املنفذ عليهم :ورثة جرجس انطون نصار
ـ ـ ـ ـ وك ـي ـل ـهــم ال ـق ــان ــون ــي االس ـ ـتـ ــاذة غ ــزوى
العويك
جوزف نور الدين البازي
وصوفي كابي مسعود الدكوانة
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
طرابلس برقم 2015/327
امل ـط ــروح لـلـبـيــع ال ـع ـقــار :رق ــم  47منطقة
شبطني.
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل س ـل ـيــخ ورج ـمــة
بحص
مساحته/426 :م2
ً
يـحــده :شـمــاال 1496 :ـ ـ  46شــرقــا 1496 :ـ ـ
 48ـ ـ 59
جنوبًا 59 :وطريق عام غربًا 46 :وطريق
عام
التخمني 14910 :د.أ .بــدل الـطــرح14910 :
د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار االث ـنــن
الــواقــع في  2016/4/18الساعة  12ظهرًا

ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
ان يــدفــع ب ــدل ال ـطــرح امل ـقــرر ن ـق ـدًا وعليه
تقديم كفالة وافية من املصاريف املقبولة
كفالتها قانونًا او شيكًا مصرفيًا بالليرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وع ـل ـي ــه ات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة
معروف ضمن نطاق دائرة تنفيذ البترون
واال عد قلمها مختارًا له وان يدفع زيادة
على الثمن رسوم التسجيل والداللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـ ـل ــب االب هـ ـ ـ ــادي اديـ ـ ـ ــب عـ ـل ــم بـصـفـتــه
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـش ــرع ــي امل ـ ـسـ ــؤول ع ــن ادارة
امــوال دير مار ميخايل بنابيل ومفوض
مــن االبــاتــي طنوس نعمه الرئيس العام
للرهبنة اللبنانية املارونية سندي تمليك
بدل عن ضائع للعقارين  /3/و /4/وطى
املـ ـ ــروج ب ــاس ــم دي ــر م ــار م ـخــايــل بـنــابـيــل
للرهبنة البلدية اللبنانية املارونية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ابــراهـيــم ان ـطــوان الـصـبــاغ بوكالته
عن بولني الياس زعرور الوكيلة عن انيتا
وكــارلــو كميل الصايغ بصفتهم مالكني
في القسم  /16/من العقار  /2210/قرنة
ش ـهــوان وبصفتهم ورث ــة لـيــزلــوتــه فيلي
غزونباخ املالكة في نفس العقار سندات
تمليك بــدل عن ضائع بحصص املالكني
واملورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

املورث.

للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

تبليغ دعوة
من لجنة االستمالك البدائية في الشمال
الــى السيدات والـســادة املبينة اسماؤهم
ادناه:
انطوان عوني تامر مالك العقار رقم 1680
شكا ،واميل انطون شاهني مالك العقار
رقــم  1683شـكــا ،ويــوســف ودان ــي والبير
وبوال خليل الحالق مالكني من العقارين
رقم  1815و 2969شكا.
ت ـب ـل ـغ ـك ــم ل ـج ـن ــة االس ـ ـت ـ ـمـ ــاك الـ ـب ــدائـ ـي ــة
ف ــي ال ـش ـم ــال املـ ــرسـ ــوم رقـ ــم  454ت ــاري ــخ
 1914/11/14ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ــاس ـت ـم ــاك
الـعـقــارات املــذكــورة اع ــاه او اج ــزاء منها
ونزع ملكيتكم عنها والقاضي بتصديق
تخطيطات طرق في منطقة شكا العقارية
ملصلحة بلدية شكا.
وتدعوكم لحضور الجلسة التي ستنعقد
فــي الـبـتــرون قـصــر ال ـعــدل غــرفــة الرئيس
صقر صقر وذلــك يوم السبت الواقع فيه
 2016/4/9ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة صـبــاحــا
م ـص ـح ــوب ــن ب ــوث ـي ـق ــة الـ ـه ــوي ــة وافـ ـ ــادات
عقارية حديثة وذلك لتقرير تعويض نزع
املـلـكـيــة وف ـقــا الح ـكــام قــانــون االسـتـمــاك
وتعديالته والبداء مالحظاتكم وطلباتكم
ب ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص ،وي ـن ـب ـغــي الـتـصــريــح
عــن املستثمرين واصـحــاب الحقوق واال
أصبحتم مسؤولني عن التعويض الذي
ي ـس ـت ـحــق ل ـه ــم وبـ ـح ــال ع ـ ــدم ح ـضــوركــم
تجرى املعاملة غيابيًا وفقًا لالصول.
رئيس قلم لجنة االستمالك في الشمال
انطوان معوض

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ش ــرب ــل لـطـفــي لـطـفــي بــوكــال ـتــه عن
ب ــرن ــارد ودي ـ ــع ن ـصــر ال ــوك ـي ــل ع ــن لـيــديــا
يـ ــوسـ ــف عـ ـجـ ـم ــي احـ ـ ـ ــد ورث ـ ـ ـ ــة ك ــريـ ـك ــور
ك ـي ـف ــورك ج ـثــال ـبــاش ـيــان املـ ـع ــروف بــاســم
ت ـش ــاط ـل ـب ــاش ـي ــان م ــال ــك الـ ـعـ ـق ــار /711/
ال ـبــوشــريــة سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت فـيـفـيــان حـنــا م ــراد بــوكــالـتـهــا عن
فـهــد جــوزيــف اب ــي عـبــدالـلــه مــالــك القسم
 /5/من العقار  /1055/املنصورية سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـ ـلـ ـب ــت ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة رن ـ ـ ـ ــدا جـ ــرجـ ــي م ــرع ــب
بوكالتها عن رياض محمود عبد الرزاق
ال ـت ــرج ـم ــان ال ـ ــذي ه ــو ب ـ ــدوره وك ـي ــل عــن
اميمه محمد وجيه االيوبي مالكة العقار
 /1654/بيت مــري سند تمليك بــدل عن
ضائع باسم املالكة اميمه محمد وجيه
االيوبي.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب داود خـلـيــل ال ـحــايــك بــوكــال ـتــه عن
ق ـي ـص ــر ج ـم ـي ــل ج ـب ــر اح ـ ــد ورث ـ ــة جـمـيــل
لويس جبر املــالــك فــي الـعـقــارات /2655/
و /2663/و /2656/و /2721/و/2555/
و /2572/و  /3093/و  /3144/والقسم
 /1/م ــن ال ـع ـق ــار  /2559/ب ـي ــت ش ـبــاب
سندات تمليك بــدل عن ضائع بحصص

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر العمال
Mohammad billal hossain
Nasir ahamed
Shopan
Sujan sutra dhar
Amran
Amir hossain
Mohammad rasel
Badul miah
مـ ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــم ب ـ ـيـ ــار ج ــرج ــس
مـعــوض بعبدا الـحــازمـيــة ،الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئًا االتصال على الرقم:
71110122

