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إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب ري ــاض محمد عـبــود ملوكله محمد
عبده عبود شهادة قيد مؤقتة بدل ضائع
ل ـل ـع ـقــار رقـ ــم  1314م ــن م ـن ـط ـقــة عـنـقــون
العقارية.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب بولس كمال حداد شهادة قيد مؤقتة
بدل ضائع للعقار رقم  585كفرحونه.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت هــدى محمود العشي ابــو شوشة
مل ــورثـ ـه ــا مـ ـحـ ـم ــود خـ ـض ــر الـ ـعـ ـش ــي اب ــو
شــوشــة سـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع الـعـقــار
 419املروانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب عباس احمد هاشم بوكالته عن علي
عبد الله مروة ملورثيه عبد الكريم اسعد
مروة وخديجة امني زرقط سندي تمليك
بدل ضائع العقارين  78و  80زرارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب مـيــاد خليل قـبــرصــي ش ـهــادة قيد
بدل ضائع العقار  1209لبعا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب تيسير بشير عــاصــي بوكالته عن
علي رضى خشمان بصفته مشتري سند
تمليك بدل ضائع للبائع ابراهيم رضى
خشمان العقار  233زرارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن قضائي
تبليغ ق ــرار اسـتـئـنــافــي ال ــى رفـيــق خليل
املعلوف
من زحلة مجهول محل االقامة
بتاريخ  2016/7/14قررت الغرفة الثانية
ملحكمة استئناف البقاع املدنية ـ ـ زحلة
(غ ــرف ــة ال ــرئ ـي ـس ــة روال ال ـح ـس ـي ـن ــي) فــي
الدعوى االستئنافية رقم مدور 2016/28
املقدمة من سيلفيا خليل معلوف بوجه
فرنسبنك ش.م.ل .واملطلوب ادخاله رفيق
خليل املعلوف ابالغ هذا االخير بواسطة
النشر القرار االستئنافي رقم 2016/109
تاريخ  2016/6/30القاضي بقبول طلب
ً
االدخال الجل سماع القرار شكال واساسًا
وقبول االستئناف اساسًا وفسخ الحكم
املـسـتــأنــف ال ـصــادر عــن غــرفــة االبـتــدائـيــة
الثانية فــي الـبـقــاع تــاريــخ 2009/10/27
والحكم مجددًا بتحرير الحساب املشترك
مـ ــوضـ ــوع الـ ــدعـ ــوى ل ـص ــال ــح امل ـس ـتــأن ـفــة
بـحـيــث ي ـكــون لـهــا حــق الـتـصــرف املطلق
بالحساب املشترك بعد وفاة شريكها في
هذا الحساب ورد طلب االدخال لالسباب
املبينة في منت القرار.
لــذلــك يـقـتـضــي ح ـض ــورك ب ــال ــذات او من
ينوب عنك قانونًا الى قلم املحكمة لتبلغ
القرار االستئنافي رقم  2016/109تاريخ
 2016/6/30خ ــال مـهـلــة عـشــريــن يــومــا
من تاريخ نشر هذا االعــان في الجريدة
وتعليق نسخة على لوحة االعالنات في
ايوان املحكمة واال يتم التبليغ بانقضاء
هذه املهلة.
رئيس القلم
علي ابو شاهني
إعالن
تعلن بـلــديــة العباسية عــن اج ــراء تلزيم
واستثمار سوق البلدة الجديد للتجارة
وال ـت ـخــزيــن لـبـلــديــة الـعـبــاسـيــة بــواسـطــة
املزايدة والظرف املغفل.
وذلــك فــي تمام الساعة الثانية عشر من
ظـهــر ي ــوم الـسـبــت فــي  2016/08/27في

مـبـنــى ب ـلــديــة ال ـع ـبــاس ـيــة الـ ـش ــارع ال ـعــام
الطابق الثاني وذلــك طيلة اوقــات الــدوام
الرسمي.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املزايدة االطالع على دفتر الشروط العائد
لها في قلم بلدية العباسية على العنوان
اعاله وذلك طيلة اوقات الدوام الرسمي.
ت ـ ـ ــودع الـ ـ ـع ـ ــروض خ ـ ــال اوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي في قلم البلدية وذلك قبل الساعة
الـثــانـيــة عـشــر م ــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
اليوم املحدد الجراء املزايدة.
رئيس بلدية العباسية
خليل محمد حرشي
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طـ ـلـ ـب ــت زي ـ ـنـ ــب مـ ـحـ ـم ــد حـ ـس ــن ال ـح ـل ـب ــي
بــالــوكــالــه عــن عـبــدو الحلبي سـنــدي بدل
ضائع للعقارين  693و  692مشحه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب سيمون ســايــد بــوضــاهــر بالوكاله
عن ملحم الخولي وعن احد ورثة الياس
ومـ ــريـ ــم الـ ـخ ــول ــي س ـ ـنـ ــدات بـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارات  690و 691و 703حلبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب بطرس انطونيوس شعيا بالوكاله
عن كل من صابات اسعد وحنا ويوسف
وجــرجــس وب ـش ــاره ومـ ــرون ومــرتــا نهرا
وانطونيوس حنا جرجس نهرا سندات
بـ ــدل ض ــائ ــع ب ــال ـع ـق ــارات  2071و 2044
و 2043و 204و 1565و  1621بقرقاشا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـي ــوف ـل ـن ــت الـ ـ ــى ح ـضــور
اجتماع مشاركة للعامة ملشروع بناء سد
فــي مـنـطـقــة ال ــزه ــوة ق ـضــاء ت ـنــوريــن يــوم
الثالثاء في  23آب  2016في مبنى بلدية
تنورين.

CALL FOR TENDER
“SUPPLY OF MATERIAL FOR WEATHERPROOFING
”SHELTER KITS

إلعالناتكم ّ
المبوب
في صفحة
والوفيات

03/662991

GVC/ECHO5/LEBANON/OLT/01
In the framework of the project “Ensuring protection to the most vulnerable Syrian and Lebanese households
affected by Syrian crisis by providing shelter and WASH emergency assistance - ECHO/SYR/BUD/2016/91018” ,GVC
Italian NGO, intends to award a supply contract for the provision of material for Weatherproofing Shelter Kits and
its delivery in GVC Warehouse in Jdeideh, Baalbek District, North Bekaa.
th

th

The tender dossier is available from Monday 7 August to Monday 29 August 2016 and can be collected from
9:00 to 14:00 at: GVC office in Beirut (Georger Diab Bldg, 70 Saydet Al Maaouni str.- Forn El Chebbak, Beirut) or in
Zahle: Tony Mousallam Buildings, Saint George street 3821, Zahle-Ksara. For information about collection please
contact GVC office during the time indicated above at 76084565 or write to: admin.lebanon@gvc-italia.org. The
tender dossier can also be requested at the following email address: tabata.fioretto@gvc-italia.org
th

The deadline for the submission of tenders is Thursday 29 August at 12.00. The Tenders must be handdelivered or sent by post service to GVC Office Tony Mousallam Buildings, Saint George street 3821, Zahle-Ksara

إعالن بيع باملزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية  2015/6استنابة
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
املنفذ عليهما :ايهاب محمد صلح
د .حسام محمد صلح ـ ـ بعلبك
السند التنفيذي وقيمة الــديــن/6.081.242/ :ل.ل( .ستة ماليني وواحــد وثمانني ألفًا
ومئتان وإثنان وأربعون ليرة لبنانية) عدا الفوائد والنفقات.
تطرح هذه الدوائر للبيع باملزاد العلني في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة
الــواقــع فــي  2016/8/19مــوجــودات منزل املنفذ عليه ايـهــاب محمد صلح الكائنة في
بعلبك ،وهي على الشكل التالي:
النوع

التخمني بالدوالر

بدل الطرح بالدوالر األميركي

 .1طاولة كومبيوتر

/50/

/28.50/

 .2كنبة مقعدين

/150/

/85.50/

 .3كنبة مقعد واحد /2/

/2×50/

/57/

 .4كنبة ثالث مقاعد

/200/

/114/

 .5طاولة خشب

/75/

/42.75/

 .6طاولة خشب عدد 2

/40/

/22.80/

 .7مكتبة تلفزيون

/250/

/142.50/

 .8ستريو تومسون

/50/

/28.50/

 .9سجاد 2.5×2.5

/150/

/85.50/

 .10طاولة مدورة حديد وزجاج

/25/

/14.25/

 .11براد الكتروليكس

/300/

/171/

 .12فرن غاز اليغانس

/250/

/142.50/

 .13خزانة ست درف

/1300/

/741/

 .14سرير خشب مزدوج

/400/

/228/

 .15شيفونيرة خشبية

/200/

/114/

 .16سجادة 1.5×4

/200/

/114/

 .17سجادة 80×1.5

/100/

/57/

 .18مكنسة كهربائية هيتاشي

/75/

/42.75/

 .19براد مياه فهرنهايت

/75/

/42.75/

 .20غسالة  16كلغ شارب

/300/

/171/

/4390/

/2.445.30/

مجموع التخميني بالدوالر االميركي/4.390/ :د.أ.
مجموع بدل الطرح بعد التخفيض بالدوالر االميركي/2.445.30/ :
شــروط البيع :على الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد املـحــدد اعــاه الــى مكان وجــود
االموال املحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم الداللة  %5خمسة باملائة
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس شبشول
إعالن بيع باملزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية2010/257 :
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .وكيله املحامي لبيب حرفوش
املنفذ عليها :ابتسام قاسم محمد ـ ـ بعلبك
السند التنفيذي وقيمة الدين :رصيد الدين البالغ  /35.577.257/ليرة لبنانية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة
الــواقــع فــي  2016/8/19مــوجــودات منزل املنفذ عليها الكائنة فــي بعلبك ،وهــي على
الشكل التالي:
بدل الطرح

 .1غرفة جلوس خشبية مقعد كبير وأربعة مقاعد التخمني
مفردة لون خمري
/500/د.أ.

/300/

 .2سجادة قياس  3×3عدد إثنان

/200/د.أ.

/120/

 .3غسالة أوتوماتيك ماركة وايبربول

/100/د.أ.

/60/

 .4براد لون ابيض درفة واحدة

/150/د.أ.

/90/

 .5غاز اربع عيون سنجر

/150/د.أ.

/90/

 .6طقم صوفيات خشب وحديد

/225/د.أ.

/135/

DVD Star .7

/20/

/12/

 .8تلفزيون  20أنش BEKO

/50/

/30/

مجموع التخمني/1.395/ :د.أ.
مجموع بدل الطرح /837/ :د.أ.
شروط البيع :على راغب الشراء الحضور باملوعد املحدد اعاله الى مكان وجود االموال
املحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم الداللة .%5
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس شبشول

