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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت املحامية امينه علي عبود وكيل
عبد الرحمن محمد الزمريني احد ورثة
ن ــادر احـمــد الــزمــريـنــي سند ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقار  801قسم
 4برج البراجنة.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب امل ـحــامــي عـلــي حـســن ب ــري وكيل
فــريــد عـلــي امل ـق ــداد س ـن ــدات مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار ،16 ،15 ،14 ،7 ،6 /1378
،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17
 27برج البراجنة
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب مـ ـحـ ـم ــد نـ ــايـ ــف اح ـ ـمـ ــد ه ــوش ـن ــك
قــرك ـجــي وك ـي ــل ش ــرب ــل ج ــرج ــس الـنـمــار
وكـيــل جــرجــس عـبــده الـنـمــار اح ــد ورثــة
ع ـبــده يــوســف ال ـن ـمــار سـنــد ملكية بــدل
ضائع للعقار  2068الشبانية
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت ك ــوزات ج ــوزاف وهـبــه مــن مكتب
املحامي جوزف سامي فرح وكيل شربل
يوسف خير القارح احد ورثة انطوانيت
عبدو شبير سند ملكية بدل ضائع عن
حصتها في العقار  1222وادي شحرور
السفلي
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب رام ـ ــز جـ ـ ــودات ض ــاه ــر وك ـي ــل مي
وب ـي ــار يــوســف ال ـخ ــوري س ـنــدي ملكية
ب ــدل ض ــائ ــع ع ــن حـصـتـهـمــا ف ــي الـعـقــار
 2608فالوغا
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب فيصل نــاجــي فـيــاض وكـيــل داود
ري ــاض الغصيني املـشـتــري مــن وجــدي
ف ـ ـ ــؤاد ع ــام ــه ويـ ــوسـ ــف وجـ ـي ــه شـمـيــط

◄ مبوب ►
خرج ولم يعد
غادرت العاملة اإلثيوبية
ELFNESH MUGORO BEKERO
م ـنــزل م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء م ـمــن يـعــرف
عـ ـنـ ـه ــا شـ ـيـ ـئ ــا ،االت ـ ـ ـصـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03/026050
غادر العمال البنغالدشيون
JAHANGIR ALAM
و MIZANUR RAHMAN
وANICH MAIH
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــم ,ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنهم شيئًا االتـصــال على الرقم
03/007827

سندي ملكية بدل ضائع للعقار /7182
 A 12عاليه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ايلي مطانيوس رفول وكيل الياس
يوسف بو سلوان ملورثه يوسف شاهني
اب ـ ــو سـ ـل ــوان س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  1076رشميا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـل ــب جـ ـ ــوزف م ـ ـ ــارون ي ــون ــس بـصـفـتــه
الشخصية س ـنــدات ملكية ب ــدل ضائع
لالقسام  2و 6 ،5 ،4 ،3من العقار 3204
مجدلبعنا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب محمد سـلـمــان عــز الــديــن بصفته
ال ـش ـخ ـص ـيــة س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  A 11 /3451عرمون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
ينفذ بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .بوجه
بــوال سليم القاعي عقد قــرض مصرفي
ً
وجدول اقساط وكشف حساب تحصيال
ملـبـلــغ /306748641/ل.ل .ع ــدا الـفــوائــد
وال ـل ــواح ــق بــامل ـعــام ـلــة رقـ ــم 2015/751
بـمــوضــوع اسـتـنــابــة صـ ــادرة عــن دائ ــرة
تنفيذ بـيــروت رقــم  2014/105ويجري
ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـل ــى ال ـق ـس ـم ــن  26/545و
 B/7/1661ذوق مكايل.
ـ ـ القسم  26/545ذوق مكايل مساحته
وف ـ ــق بـ ـي ــان املـ ـس ــاح ــة  154م.م .ووفـ ــق
تـقــريــر الـخـبـيــر  171م.م .وه ــو بموجب
االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة م ــدخ ــل وثـ ــاث غــرف
ودار وطـعــام ومطبخ وأوف ـيــس وحمام
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وشـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ــات ط ـ ـ ــاب ـ ـ ــق خـ ــامـ ــس
وبالكشف تبني انــه يقع ضمن االحياء
الداخلية لبلدة ذوق مكايل ضمن حي
امل ـي ــر ف ــي ال ـطــابــق ال ـخــامــس م ــن الـبـنــاء
املــؤلــف مــن  3شـقــق والـقـســم مــؤلــف من
مدخل ودار وغــرفــة طعام وممر وثــاث
غ ــرف وأوف ـي ــس وح ـمــام ومـطـبــخ وارب ــع
شرفات وهــي مجددة حديثًا وقــد جرى
بعض التعديالت الداخلية فقد اصبح

هناك حمامني والـخــاء املتاخم لشرفة
امل ـط ـبــخ اص ـبــح تــاب ـعــا لـلـمـطـبــخ ضمنه
خ ــزائ ــن الــوم ـن ـيــوم اب ـي ــض ب ــاب املــدخــل
م ــوغ ــون ــو م ــاسـ ـي ــف وأم ـ ــام ـ ــه بـ ـ ــاب مــن
حديد االبــواب الداخلية خشب ماسيف
واملـنـجــور الـخــارجــي الــومـنـيــوم وزجــاج
وم ــون ــوب ـل ــوك .ال ـب ــاط الــرئ ـي ـســي رخ ــام
مـ ــع وجـ ـ ـ ــود دي ـ ـكـ ــور ج ـف ـص ــن وخ ـش ــب
فــي الـصــالــون بــاط املطبخ والحمامني
سيراميك املجلى غرانيت بني وخزائن
املـ ـطـ ـب ــخ خـ ـش ــب وض ـ ـمـ ــن غ ــرفـ ـت ــي ن ــوم
خزائن حائط.
بدل تخمينه /205200/د.أ .وبدل طرحه
/123120/د.أ.
ـ ـ القسم  B/7/1661ذوق مكايل مساحته
وفق بيان املساحة  155م.م .ووفق تقرير
الخبير  168.5م.م .وهو بموجب االفادة
ال ـع ـق ــاري ــة م ــدخ ــل وص ــال ــون ــن وط ـع ــام
وم ـط ـب ــخ وغ ـس ـي ــل ومـ ـم ــر وثـ ـ ــاث غ ــرف
وثـ ــاث ح ـمــامــات وش ــرف ــات وبــالـكـشــف
تبني انه يقع ضمن حي صنني ومطابق
لــافــادة العقارية وفــي االف ــادة العقارية
ي ـق ــع ال ـط ــاب ــق االرض ـ ـ ــي م ــن ال ـب ـن ــاء ام ــا
واقعيًا فيقع في الطابق العلوي الثاني
ب ـ ــاب امل ــدخ ــل خ ـش ــب م ــاس ـي ــف وام ــام ــه
ب ــاب حــديــد قـســم مــن االبـ ــواب الداخلية
خشب ماسيف والـقـســم االخ ــر معاكس
امل ـن ـجــور ال ـخــارجــي الــوم ـن ـيــوم وزج ــاج
مــع مــونــوبـلــوك ال ـبــاط الــرئـيـســي رخــام
ك ــارارا املطبخ سيراميك ضمنه مجلى
غرانيت مع خزائن الومنيوم الحمامات
س ـي ــرام ـي ــك وف ـ ــي غ ــرف ـت ــي ن ـ ــوم خ ــزائ ــن
حائط.
بدل تخمينه /202200/د.أ .وبدل طرحه
/121320/د.أ.
تاريخ قرار الحجز  2015/6/17وتاريخ
تسجيله 2015/7/2
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/10/18الـ ـس ــاع ــة  11فـ ــي قــاعــة
محكمة ك ـســروان لـلــراغــب بــالـشــراء دفع
بدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان
او تقديم كفالة وافية من احد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة م ــن الـ ــدولـ ــة وت ـح ـم ـيــل رس ــوم
التسجيل والــداللــة وعليه اتـخــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها
م ـق ــام ــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه ك ـم ــا ع ـل ـيــه االطـ ــاع
على قـيــود الصحيفة العينية العائدة
للقسمني موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت نـهـيــده ن ــوري زكـيــه سـنــد ملكية
بدل ضائع للعقار  2513برجا
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد

اسرتا اندسرتيز ش.م.ل

إن حرضات مساهمي رشكة اسرتا اندسرتيز (ش.م.ل) مدعوون لحضور الجمعية
العمومية العادية السنوية التي ستنعقد يف مركز الرشكة ،الكائن يف برج حمود،
يف متام الساعة الثالثة من يوم الجمعة الواقع يف  7ترشين االول  2016وذلك
من اجل التداول واتخاذ القرارات الواردة يف جدول االعامل التايل:
 )1االستامع اىل تقريري مجلس االدارة العام والخاص عن اعامل سنة .2015
 )2االستامع اىل تقريري مفويض املراقبة عن حسابات السنة املالية .2015
 )3مناقشة حسابات السنة املالية  ،2015واملصادقة عليها.
 )4ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن االعامل االدارية لسنة .2015
 )5انتخاب مجلس ادارة جديد.
 )6املوافقة عىل االعامل واالتفاقات التي حصلت بني الرشكة وبعض اعضاء
مجلس االدارة خالل سنة  ،2015واعطاء الرتخيص العضاء مجلس االدارة
بالتعامل مع الرشكة خالل عام  2016وفقاً الحكام املادة  /158/من قانون
التجارة ،ومنحهم الرتخيص املنصوص عليه يف املادة  /159/من قانون التجارة.
 )7تعيني مفويض املراقبة للسنة املالية  2016وتحديد بدل اتعابهم.
 )8أمور مختلفة.
مجلس االدارة

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـ ـشـ ــراء زيـ ـ ــت خ ــاص
لـكــابــات الـتــوتــر الـعــالــي  66و 150ك.ف،.
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 6166/تاريخ  ،2016/6/21قد مددت
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2016/10/7عـنــد
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/9/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1686
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي الياس ريشا
ينفذ ان ـطــوان يــوســف عــويــس باملعاملة
 2014/157بــوجــه ج ــرو وع ـب ــده يــوســف
عويس قــرار الغرفة االبتدائية التاسعة
ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ـ ـ ـ ـ امل ــن رق ــم 2012/150
ت ــاري ــخ  2012/3/13الـ ــذي قـضــى بــازالــة
الـ ـشـ ـي ــوع فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار  262ك ـف ــري ــاس ــن
مساحته  59م.م .عن طريق بيعه باملزاد
العلني ،وهــو بموجب االف ــادة العقارية
أرض مـبـنـيــة ب ـئــر م ــاء ج ـمــع وبــالـكـشــف
ع ـل ـيــه ت ـبــن أن ال ــواق ــع م ـطــابــق ل ــإف ــادة
الـعـقــاريــة وه ــو كـنــايــة عــن بـئــر م ــاء جمع
مهمل بحاجة العادة تأهيل.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2014/2/27
وتاريخ تسجيله .2014/3/3
بدل تخمني وطرح العقار  262كفرياسني
/5900/د.أ .أو مـ ــا يـ ـع ــادل ــه بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
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فـ ــي قـ ــاعـ ــة م ـح ـك ـم ــة ك ـ ـ ـسـ ـ ــروان .ل ـل ــراغ ــب
بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب شك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم ك ـفــالــة واف ـيــة
م ــن اح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة
ويتحمل رسوم التسجيل والداللة وعليه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ي ـب ـلــغ ال ـ ــى املـ ـطـ ـل ــوب اب ــاغ ــه كـ ـم ــال نـمــر
ماروني املجهول محل االقامة
ً
ع ـ ـمـ ــا بـ ــاح ـ ـكـ ــام املـ ـ ـ ـ ــادة  /409/اص ـ ــول
مـحــاكـمــات مــدنـيــة تنبئكم دائـ ــرة تنفيذ
بيروت بأن لديها في املعاملة التنفيذية
رقــم  2008/1293ان ــذارًا اجــرائـيــا موجهًا
اليكم مــن طالب التنفيذ البنك اللبناني
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة ش.م.ل .ونـ ــات ـ ـجـ ــا ع ـ ــن ط ـلــب
تنفيذ عقد قــرض وكتاب الجدولة بدفع
/1.096.07/د.أ .عدا الفوائد والرسوم.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن ــذار البالغة عشرة ايــام
ً
إلى متابعة التنفيذ بحقكم اصــوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ل ـش ــراء ك ــاب ــات تــوتــر

متوسط لزوم شبكات التوزيع.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول علی
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــی أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/10/7عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/9/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1701
ّ
قرطاسية لزوم إدارة الجمارك
إعالن تلزيم شراء
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه الثاني عشر مــن شهر تشرين االول
 ،2016ت ـج ــري إدارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
املديرية العامة للجمارك ـ ـ مناقصة تلزيم
ّ
قرطاسية لزوم إدارة الجمارك.
شراء
ـ ـ ـ ـ ال ـتــأمــن املــؤقــت  :خـمـســة مــايــن ليرة
لبنانية.
ـ ـ طريقة التلـزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه م ــن مــديــريــة الـجـمــارك
العامة ـ ـ بيروت ـ ـ رياض الصلح ـ ـ شارع
املصارف ـ ـ بناية البنك العربي.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1715
إعالن
يعلن رئيس بلدية علمات الصوانة عن
اج ـ ــراء مـ ـب ــاراة لــوظ ـي ـفــة ك ــات ــب  1وأم ــن
صندوق  1وجاب  1وشرطي  2وذلك يوم
الجمعة في  2016/10/7ويمكن االطــاع
واالستحصال على شروط املباراة يوميًا
خــال ال ــدوام الرسمي فــي مركز البلدية،
تـقـبــل ال ـط ـل ـبــات ح ـتــى ال ـس ــاع ــة ال ـحــاديــة
عشرة قبل الظهر من يوم الجمعة املوافق
فيه 2016/9/30
الرئيس
محمد علي كامل ّ
عواد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب ب ــاس ــم م ـح ـمــد ال ـس ــاع ــات ــي مل ــورث ــه
محمد عبد الله ساعاتي سند تمليك بدل
عــن ضــائــع بالقسم  13مــن الـعـقــار 5710
املزرعة.
للمعترض مراجعة األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
بالتكليف في بيروت
محمود الالذقي

إلعالناتكم ّ
المبوب
في صفحة
والوفيات
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نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

