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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لإلشراف على تشغيل
وصيانة معملي ديــر عمار والــزهــرانــي
مل ــدة ث ــاث س ـنــوات ،مــوضــوع اس ـتــدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 2340/تـ ــاريـ ــخ
 ،2017/3/8قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/11/10عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /750 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/10/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1900
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـعــروض لتقديم وتركيب بوابتني مع
محركني كهربائيني على املــدخـلــن R1
و  ،E1مـ ــوضـ ــوع اس ـت ـق ـص ــاء االسـ ـع ــار
رقــم ث4د 9448/تاريخ  ،2017/9/12قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2017/10/13
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/10/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1898
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـع ــروض النـ ـش ــاء خ ــط ج ــدي ــد مـ ــزدوج
رش ـم ـي ــا ـ ـ ـ ـ ب ـي ــت ال ــدي ــن  66ك.ف .م ـكــان
ال ـخــط ال ـقــديــم رشـمـيــا ـ ـ ـ بـيــت الــديــن 33
ك.ف ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض رقم
ث4د 8685/ت ــاري ــخ  ،2017/8/18قــد
مددت لغاية يوم الجمعة 2017/11/17
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره 000 000/
 /1ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/10/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1896
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد منير محفوظ ملورث موكلته
ع ـب ــد الـ ــرسـ ــول م ـح ـم ــود م ـح ـف ــوظ سـنــد
تمليك بــدل ضائع بحصته بالعقارات
،2444 ،2424

،2438 ،2422 ،2610 ،249 ،2446 ،2445
2880 ،2858 ،2857 ،2443 ،2440
وملورثة موكلته منيرة محمود محفوظ
بحصتها بالعقارات ،2445 ،2444 ،2424
،2857 ،2443 ،2440 ،2438 ،2422 ،2446
 2880 ،2858الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلبت يمامة علي رضــا عمرو لنفسها
سند تمليك بــدل ضــائــع بالعقار 1147
بيت شاما.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب غسان هاني فرحات ملوكلته دنيا
جـ ــورج ع ـج ــرم وامل ـع ــروف ــة دن ـي ــا ج ــورج
عجرم جــورج وليم عجرم سند تمليك
بــدل ضائع بالعقار  1139رأس-بعلبك
ووادي-فعره
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ي ـع ـقــوب ب ـط ــرس ال ـح ـك ـيــم ملــوكـلــه
كميل نديم مراد سند تمليك بدل ضائع
بالعقار 30حلبتا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلبت سحر انور جرجس لنفسها سند
تمليك ب ــدل ضــائــع بــالـعـقــار  97قـســم 4
بلوك  Bدورس
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب حـســن عـلــي الـحــاج حـســن سندي
تمليك بــدل ضــائــع ملــوكــل موكله محمد
راش ـ ــد ص ـب ــري حـ ـم ــاده ومل ــورث ــة م ــورث
مـ ــوكـ ــل م ــوكـ ـل ــه س ـ ـعـ ــاد ت ـ ـنـ ــال حـ ـم ــاده
بحصيتهما بالعقار 38حزين.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ح ــرب ح ـســن ص ـقــر لـنـفـســه سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  2186دورس.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في

الشمال
بالدعوى رقم 2015/927
م ــوج ــه الـ ـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ـ ـ ــده :حـمـيــد
هكتور فرنجية ،مقيم سابقًا في امليناء،
شــارع املئتني ،بناية الشهال ،ومجهول
محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املــرفــوع ضــدك مــن املستدعي
سامر سايد يمني بوكالة املحامي جهاد
العريجي ،بدعوى ازالــة الشيوع املقامة
عـلــى الـع ـقــاريــن رق ــم  125و 478منطقة
اجبع العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن واتخاذ
مقامًا لك يقع ضمن نطاق هذه املحكمة
وابداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لك لصقًا
على بــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/2
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ضـ ــده :مــوريــس
ً
ب ـ ــدوي عـ ـل ــوان ،م ــن ب ـل ــدة اي ـط ــو أصـ ــا،
ومجهول محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى املـقــدمــة ض ــدك مــن املستدعي
مـيـشــال حــامــاتــي بــواليـتــه الـجـبــريــة عن
ولديه موسى وكبريال وكيله املحامي
ع ـب ــدال ـل ــه حـ ـن ــا ،ت ــدع ــوك ه ـ ــذه املـحـكـمــة
السـتــام الحكم الـصــادر عنها بــرقــم 58
بـتــاريــخ  2017/7/10املـتـضـمــن اعتبار
العقار رقم  1616منطقة ايطو العقارية
غـيــر قــابــل لـلـقـسـمــة عـيـنــا ب ــن الـشــركــاء
وازالـ ـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع ف ـيــه ع ــن ط ــري ــق بـيـعــه
بــاملــزاد العلني للعموم لصالحهم امــام
دائــرة التنفيذ املختصة ،وتــوزيــع ناتج
الثمن والنفقات على الشركاء كل بنسبة
حـصـتــه ف ــي امل ـل ـك ـيــة ،وذلـ ــك خ ــال مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/50
م ــوج ــه ال ـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــا :روزا
ضــوم ـيــط شـعـنــن ـ ـ ـ م ــن ب ـل ــدة رشــدبــن
سابقًا ومجهولة محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى املـقــدمــة ض ــدك مــن املستدعي
ش ـل ـي ـطــا ص ـل ـي ـبــا ان ـط ــون ـي ــوس بــوكــالــة
امل ـ ـحـ ــامـ ــي كـ ــريـ ــم حـ ـ ـ ــرب ،ت ـ ــدع ـ ــوك ه ــذه
املحكمة السـتــام الحكم ال ـصــادر عنها
برقم  62بتاريخ  2017/9/14املتضمن
ازالة الشيوع في العقار رقم  782منطقة
رشدبني العقارية عن طريق بيعه باملزاد
الـعـلـنــي لـلـعـمــوم لـصــالــح ال ـشــركــاء امــام
دائــرة التنفيذ املختصة ،وتــوزيــع ناتج
كل 12:00
الثمن والرسوم بني الشركاء PM
بنسبة

حصته فــي امللكية ،وذل ــك خــال ثالثني
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/105
مــوجــه الــى املستدعى ضــدهــم :ياسمني
اسـ ـع ــد رزق ال ـك ـع ــدو وم ــات ـي ـل ــدا أرم ـل ــة
شفيق يــوســف كـعــدو وادم ــون وسعدى
ومرشا شفيق يوسف كعدو ،من زغرتا
ً
أصال ،ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االس ـت ــدع ــاء ومــرف ـقــاتــه امل ــرف ــوع ضــدكــم
مــن املستدعية الشيخة نسرين الشيخ
بطرس الغزال معوض بوكالة املحامي
الشيخ بطرس الـغــزال معوض ،بدعوى
ازالـ ــة الـشـيــوع املـقــامــة عـلــى الـعـقــار رقــم
 1770مـنـطـقــة زغ ــرت ــا ال ـع ـق ــاري ــة ،وذل ــك
خـ ــال م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
ن ـشــر ه ــذا االعـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ م ـقــامــا لكم
يـقــع ضـمــن نـطــاق ه ــذه املـحـكـمــة واب ــداء
مالحظاتكم الخطية على الدعوى خالل
م ـه ـل ــة خ ـم ـس ــة ع ـش ــر ي ــوم ــا مـ ــن ت ــاري ــخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكم لصقًا
على بــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تبليغ قضائي
م ــن رئ ـي ــس مـحـكـمــة ب ــداي ــة ج ـبــل لـبـنــان
الرابعة في بعبدا القاضي رين مطر تقدم
املستدعي طالل احمد مطر باالستدعاء
 2017/7782يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب اش ــارة
يومي  2336تاريخ  1966/8/4دعوى من
محمد نايف عديه ضد احمد محمد مطر
بموجب استحضار الى الحاكم املنفرد
في عاليه الناظر في القضايا العقارية
تاريخ  66/8/3واشارة يومي  600تاريخ
 1994/4/20اسـتـحـضــار دع ــوى صــادر
عــن محكمة عاليه املدنية رقــم 94/678
مــن محمد احـمــد مـطــر ضــد احـمــد مطر
جهة الــدعــوى ال ــزام بالتسجيل الطابق
االول عـلــى اس ــم املــدعــي واشـ ــارة يومي
 529ت ــاري ــخ  1998/5/21اس ـت ـح ـضــار
دعوى مقدم لجانب املحكمة االبتدائية
االول ـ ــى ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان رق ــم 98/3539
من نهاد محمد عذبه ضد طالل وادهم
احمد مطر لجهة الغاء اتفاقية بيع عن
القسم  3من العقار /4589عاليه.
ك ــل م ــن ل ــه اعـ ـت ــراض يـسـتـطـيــع ال ـت ـقــدم
ب ــه امـ ــام قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة خ ــال مهلة
عشرون يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

هويدا عزت رحال لتبلغ أوراق االستدعاء
 2016/1045املقدم من املستدعي غسان
نــاصــر وال ــرام ــي ال ــى ازالـ ــة ال ـش ـيــوع عن
العقار /783برج البراجنة.
يـجــب ح ـض ــورك ال ــى قـلــم ه ــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرون يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لك في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
عن القاضي العقاري في النبطية طلب
املـ ـح ــام ــي م ـح ـم ــد س ـع ــد ب ــال ــوك ــال ــة عــن
محمد علي عيسى غندور تصحيح اسم
املــالــك مــاهــر عـلــي غ ـنــدور عـلــى محضر
الـعـقــار رقــم  989نبطية الـفــوقــا على ان
ً
يـكــون مــاهــره ب ــدال مــن مــاهــر النــه مكرر
وتـصـحـيــح االس ـه ــم ال ـع ــائ ــدة للمالكني
املـ ـفـ ـت ــرض ــن لـ ـلـ ـعـ ـق ــار اعـ ـ ـ ــاه اسـ ـتـ ـن ــادًا
للتحقيق والتقرير املفصل واملنظم من
قـبــل رئ ـيــس الـقـلــم مـحـمــد جـمـعــة بملفه
وعلى كل ذي مصلحة الحضور الى قلم
املحكمة العقارية فــي النبطية مركزها
صيدا لالطالع وابداء الرأي وذلك خالل
م ـه ـل ــة خ ـم ـس ــة ع ـش ــر ي ــوم ــا مـ ــن ت ــاري ــخ
النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ق ـ ــرر الـ ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي ال ـج ـن ــوب
اعــادة تكوين الصحيفة املؤقتة للعقار
رقم  1327املجيدل بالطريقه القضائية
وتـعـيــن ي ــوم ال ـثــاثــاء فــي 2017/11/7
م ــوعـ ـدًا الج ـ ـ ــراء ال ـك ـش ــف ال ـح ـس ــي عـلــى
الـعـقــار اع ــاه وتـعـيــن ي ــوم الـثــاثــاء في
 2017/12/5م ــوع ـدًا الج ـ ــراء املـحــاكـمــة
الع ــادة التكوين وعلى كــل صاحب حق
ان يتقدم بطلبه امام هذه املحكمة معززًا
باملستندات املؤيده له.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن قضائي
تدعو املحكمة املنفردة املدنية في صيدا
الناظرة بقضايا االيجارات املدعى عليه
فتحي محمود عــزام للحضور الــى قلم
املحكمة الستالم نسخة عن استحضار
الدعوى ومربوطاتها املقدمة من املدعية
مريم احمد الزين بموضوع اسقاط من
حــق الـتـمــديــد وردت ال ــى الـقـلــم بـتــاريــخ
 2017/5/24م ـس ـج ـل ــة بـ ــرقـ ــم أس ـ ــاس
 2017/287مــع مــوعــد الجلسة بتاريخ
 2017/11/6واال يصار الى ابالغك كافة
أوراق الــدعــوى بــواسـطــة التعليق على
لوحة اعالنات املحكمة باستثناء الحكم
تبليغ مجهول مقام
محكمة بــدايــة جـبــل لـبـنــان الـثــالـثــة في النهائي.
رئيس القلم
بـعـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
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