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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء االسعار العمال طرش موقفي
السيارات السفلي والعلوي على مستوى
الطابق .E2
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/6/12عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/5/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس جان شكرالله
التكليف 997
إعالن بيع باملعاملة 2013/1772
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2015/6/5الساعة الواحدة ظهرًا سيارة
املنفذ عليهما خــالــد احـمــد ديــب وديــاب
يوسف السيد ماركة هيونداي  i10موديل
 2013رقـ ــم /173703/ط الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
م ـص ــر ل ـب ـن ــان ش.م.ل .وك ـي ـل ــه امل ـحــامــي
سـلـيــم املـعــوشــي الـبــالــغ $/14.114.61/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/6727/
واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ب ـس ـع ــر  $/5500/أو مــا
يـعــادلـهــا بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة وإن رســوم
امليكانيك قد بلغت /2.300.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد إلـ ــى م ـ ــرآب مـشـيـلــح ف ــي ب ـيــروت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/1218
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
ً
ابتداء من الساعة  11:30ظهرًا
2015/6/5
سيارة املنفذ عليه جميل علي اشقودره
ماركة مرسيدس  C240موديل  2004رقم
ً
/306488/و الخصوصية تحصيال لدين
طالب التنفيذ بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي رامـ ـ ــي ب ــاس ـي ــل ال ـبــالــغ
 $/14110/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/10666/واملـطــروحــة بسعر $/8500/
أو م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وإن
رسوم امليكانيك قد بلغت /651.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد إلـ ــى م ـ ــرآب مـشـيـلــح ف ــي ب ـيــروت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية
دعوة
صادرة عن القضاء املستعجل في بيروت
قـســم الـقــاضــي ج ــاد مـعـلــوف ال ــى املــدعــى
عليها هنادي عواضة املجهولة املقام.
يـ ـطـ ـل ــب ح ـ ـ ـضـ ـ ــورك الـ ـ ـ ــى ق ـ ـلـ ــم امل ـح ـك ـم ــة
أو إرس ـ ـ ــال وكـ ـي ــل ق ــان ــون ــي ع ـن ــك لـتـبـلــغ
االوراق وحـضــور الجلسة يــوم االربـعــاء
فــي  2015/6/17ال ـســاعــة  8.30صباحًا
ب ــال ــدع ــوى امل ـقــامــة بــوج ـهــك م ــن املــدعــن
مـحـمــد الـعـيـســائــي ورف ــاق ــه بــرقــم اســاس
 2015/20بـ ـم ــوض ــوع اخ ـ ـ ــاء  +سـلـفــة
وق ـت ـيــة ،عـلــى ان تـعـتـبــري مـبـلـغــة مــوعــد
الجلسة واالوراق بعد انـقـضــاء عشرين
يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر وال ـل ـصــق سندًا
للمادة /409/أ.م.م.
الكاتب زياد شعبان
إعالن تلزيم
مشروع انشاء خطوط للصرف الصحي
في بلدة الشهابية قضاء صور
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
ف ـيــه الـ ـس ــادس ع ـشــر م ــن ش ـهــر ح ــزي ــران
 ،2015ت ـج ــري إدارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع

ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لحساب
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة مناقصة
تـلــزيــم م ـش ــروع ان ـش ــاء خ ـطــوط للصرف
الصحي في بلدة الشهابية قضاء صور.
ـ ـ ـ ـ ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت :تـسـعــة م ــاي ــن لـيــرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ــى لتنفيذ
صفقات االشغال املائية املسجلون وفقًا
ألحكام املرسوم  3688تاريخ 1966/1/25
وتعديالته.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن م ـص ـل ـحــة ديـ ــوان
املـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــوارد امل ــائـ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــروض إلـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات ،قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 1001
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/38
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ح ـس ــن ع ـب ــد ال ـح ـســن
رشيدي بوكالة املحامي بالل حوماني
املنفذ عليهم :يوسف حسني حسن
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
ً
ب ـع ـبــدا رق ــم  2013/852تـحـصـيــا لــديــن
طــالــب التنفيذ الـبــالــغ  141000د.أ .عــدا
اللواحق والفوائد.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/4/24 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/1/21 :
تاريخ قرار الحجز 2013/4/29 :وتاريخ
تسجيله2013/5/4 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/2/26 :
وتاريخ تسجيله2015/3/7 :
الـعـقــار امل ــوص ــوف :رقـبــة  2400سـهــم من
القسم  5العقار /430عــربـصــالـيــم عبارة
ع ــن ش ـقــة سـكـنـيــة ط ــاب ــق اول م ــن مبنى
مــؤلــف م ــن طــابـقــن وي ـقــع عـلــى الـطــريــق
ّ
ال ـ ـعـ ــام فـ ــي م ـح ـلــة ت ـس ـمــى ج ـ ــل ال ـطــويــل
الشقة مؤلفة من غرفة جلوس وصالون
ومــوزع وغرفتي نــوم ومطبخ وحمامني
وشرفتني.
مساحته 225 :م2
التخمني 121500 :د.أ.
الطرح 72900 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مــاحـظــة :يــوجــد حــق استثمار ملصلحة
ك ــل م ــن ح ـســن ع ـلــي ح ـســن وآم ـن ــة علي
حسن بمعدل  1200سهم لكل منهما على
هذا العقار
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2015/7/2ال ـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
رقبة االسهم في العقار املوصوف اعاله،
فعلى الراغب بالشراء ايــداع بــدل الطرح
فــي قـلــم الــدائــرة بـمــوجــب شـيــك مصرفي
منظم المــر رئيس دائــرة تنفيذ النبطية
واتخاذ محل اقامة له ضمن نطاقها واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه مــا لــم يكن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية للعقار املطروح ودفع
الثمن والــرســوم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب عصام علم الدين ملورثه مصطفى
عـلــم الــديــن وملــوكـلــه م ـعــروف عـلــم الــديــن
ب ــاالص ــال ــة ومل ــورثـ ـي ــه ح ـس ــن وف ــاط ـم ــة
وحلوم علم الدين وبوكالته عن احد ورثة
محمد حسني علم الدين سندات تمليك
ب ــدل ضــائــع حـصــص مصطفى وحسني
وفاطمة وحلوم في العقارات  851و1011
و 1012و 1013و 1502وحـصــة مـعــروف
لـلـعـقــاريــن  1011و 1012وحـصــة محمد
 856و 1011و 1012املنية
للمعترض  15يومًا للمراجعة

أمني السجل العقاري بالتكليف
دعوة الى جمعيه عموميه
ت ـت ـشــرف ال ـه ـي ـئــة االداريـ ـ ـ ــه الـتــأسـيـسـيــة
لرابطة األطـبــاء النسائيني الفرنكوفون
بدعوة الزمالء األطباء أعضاء الجمعيه
إلـ ــى جـمـعـيــه ع ـمــوم ـيــه الن ـت ـخ ــاب هيئة
اداريه جديده وذلك في مقرها في بيروت
شــارع ســاســن ( )437وذلــك يــوم االثنني
 15حزيران ( )2015الساعة السادسه بعد
الظهر.
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي ع ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2014/220
املتكونة في ما بني:
املنفذة :كوثر زيات
املنفذ عليهما :محمد موسى حيدر
رباب موسى حيدر
بـتــاريــخ  2015/5/20تـقــرر إب ــاغ املنفذ
عليه محمد موسى حيدر املقيم في قانا
ومـجـهــول مـحــل االق ــام ــة حــالـيــا بــوجــوب
الحضور الى قلم دائرة تنفيذ صور لتبلغ
االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي وامل ـس ـت ـنــدات املــرفـقــة
باملعاملة التنفيذية رقم  2014/220واال
اعـتـبــر كــل تبليغ لــك ضـمــن قـلــم الــدائــرة
قانونيًا.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
علي حجازي
إعالن
ت ـع ـل ــن بـ ـل ــدي ــة كـ ـف ــرش ــان ع ـ ــن رغ ـب ـت ـهــا
بتوظيف حــارس أصيل عــدد ( )1واحــد.
فعلى مــن يرغب بــاالشـتــراك بــاملـبــاراة أن
يـتـقــدم بـطـلـبــه إل ــى مــركــز الـبـلــديــة خــال
أوقات الدوام الرسمي وخالل مهلة شهر
م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــر اإلع ـ ــان ف ــي ال ـج ــري ــدة
الرسمية اعتبارًا من .2015 /5 /21
رئيس بلدية كفرشالن
ناصر أحمد الشامي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/907
املـنـفــذ :الـبـنــك الـلـبـنــانــي لـلـتـجــارة وكيله
االستاذ ميشال تويني.
املنفذ عليه :جــورج حسيب معوض من
زغرتا ومقيم فيها.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تنفيذ طرابلس رقــم  2001/1005تاريخ
ً
 2005/9/7تـحـصـيــا ملـبـلــغ 15000000
ل.ل .عدا امللحقات.
ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـح ـ ـجـ ــز ،2005/7/5 :ت ــاري ــخ
تسجيله.2005/8/3 :
تــاريــخ محضر الــوصــف،2005/11/15 :
تاريخ تسجيله.2006/4/29 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع 1 :ـ ـ  171.429سـهــم في
العقار  /2569/زغرتا وهــو قطعة ارض
مشجرة زيتون ويقع في محلة الرويس
وع ـلــى ب ـعــد ك ـلــم م ــن مـسـتـشـفــى الـسـيــدة
وم ـس ــاح ـت ــه  2527م ،2ب ـ ــدل ال ـت ـخ ـمــن:
 8122.5د.أ .بدل الطرح 4874 :د.أ.
 2ـ ـ  171.429سهم في العقار  2562زغرتا
وهــو مـجــاور للعقار  2569وهــو مشجر
باشجار الزيتون ومساحته  753م ،2بدل
التخمني 2958 :د.أ ،.بدل الطرح 1775 :د.أ.
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :االربـ ـ ـع ـ ــاء
 2015/6/10الـســاعــة  12.30ظ ـه ـرًا امــام
رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زغـ ــرتـ ــا .ل ـل ــراغ ــب
بــال ـشــراء وق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة دفــع
ب ــدل ال ـطــرح فــي ص ـنــدوق م ــال زغــرتــا او
بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي مـسـحــوب المــر
رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا واتخاذ مقام
لــه ضمن نطاق الــدائــرة او توكيل محام
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقارين موضوع املزايدة ودفع
رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن قضائي
بـتــاريــخ  2015/5/7ق ــرر رئـيــس محكمة
بـ ــدايـ ــة صـ ـي ــدا الـ ـق ــاض ــي ج ـ ـ ــورج م ــزه ــر
نـشــر خــاصــة عــن االس ـتــدعــاء امل ـقــدم من
جـ ــورج شـفـيــق قـهــوجــي وامل ـس ـجــل بــرقــم
 2015/1676والـ ـ ــذي يـطـلــب ف ـيــه شطب

اشـ ـ ـ ــارة الـ ــدعـ ــوى عـ ــن الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم 412
كفرحونة املدونة على محضر التحديد
والتحرير لدى حضرة القاضي العقاري
في الجنوب بتاريخ  1963/7/10املقدمة
مــن سعيد القهوجي ضــد مالكي العقار
 412كفرحونة بموضوع تعدي.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم  /سالم الغوش
اعالن مناقصة
ي ـع ـلــن مـسـتـشـفــى ت ـب ـنــن ال ـح ـكــومــي عن
اج ـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ث ــان ـي ــة ل ــزوم
شراء مواد التعقيم ـ ـ مستلزمات األشعة
ـ ـ ـ ـ ـ م ـس ـت ـل ــزم ــات امل ـط ـب ــخ ـ ـ ـ ـ ـ امل ـط ـب ــوع ــات
والقرطاسية ـ ـ األدوية ـ ـ جهاز .Pacs
آخ ـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم ال ـ ـعـ ــروض ال ـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن تــاريــخ 2015/05/29
ع ـ ـلـ ــى ان ت ـ ـفـ ــض ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2015/05/30الساعة الثانية عشرة في
مبنى املستشفى.
رئيس مجلس االدارة
د .محمد علي حمادي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت نــدى كـمــال االع ــور وكيلة سلمان
ملحم املصري بوكالته عن فــدوى هاني
ع ـ ــرن ـ ــوس س ـ ـنـ ــدي م ـل ـك ـي ــة ب ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارين  16/16الـخـلــوات وB 4 /692
القلعة
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـلـ ـب ــت امل ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــة ج ـي ـس ـي ـك ــا س ــاس ــن
شهلوب وكيلة الـيــاس خليل ابــو عتمه
احد ورثة ليندا مخايل ايوب سند ملكية
بدل ضائع للعقار  4 /683فرن الشباك
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب اح ـم ــد ك ــام ــل ال ـس ـبــع وك ـي ــل جـهــاد
مـحـمــود ع ـمــار سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  23/2450برج البراجنة
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب فيكتور جميل عـيــرانــي احــد ورثــة
جميل مــرشــد عـيــرانــي سـنــد ملكية بــدل
ضائع للعقار  1748عاريا
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلـبــت رن ــا نــاصـيــف عـيــد وكـيـلــة رابـحــه
اح ـم ــد ب ـي ــرم ون ــاص ـي ــف زيـ ــن ال ـع ـبــاديــن
سندي ملكية بدل ضائع للعقار 18/113
 Bالليلكي
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب فــريــد احـمــد نـجــدي وكـيــل القاضي
الشيخ عبدالله محمد شعيتو املشتري
مــن رض ــى نـجـيــب صـبــح وج ـهــاد ونبيل
فهد بــو عكر سـنــدات ملكية بــدل ضائع
للعقار  10/1118حارة حريك
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طلب املحامي وجيه منير السوقي وكيل
فـيـصــل عـ ــارف م ـك ــارم اح ــد ورثـ ــة ع ــارف
حسن مـكــارم سـنــدات ملكية بــدل ضائع
للعقارات  3426 ،471 ،626راس املنت
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ع ـمــاد وديـ ــع رحـ ــال ملــوكـلــه يقظان
زكي جباخنجي سند ملكية بدل ضائع
للعقار  16 / 1228بدغان
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت س ــوزان مليح اسـكـنــدرانــي وكيلة
ع ـمــاد الــديــن مـحـمــد عـيـتــانــي وك ـيــل النــا
وآيــة عماد الدين عيتاني سندي ملكية
بدل ضائع للعقار  11/2000القبة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب امني امني منصور املفوض من بنك
بيروت ش.م.ل .سندي ملكية بدل ضائع
ع ــن حـصـتــه ف ــي ال ـع ـقــاريــن 1356 ،1326
عرمون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

غادر ولم يعد
غادر العامل  Mohammad Mahiuddinمن
الـتــابـعـيــة الـبـنـغــالـيــة مــن عـنــد مـخــدومــه،
الــرجــاء مـمــن يـعــرف عـنــه شيئًا االتـصــال
على الرقم  05/480535أو  03/312042أو
03/312043

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991
من أي منطقة في لبنان،
صباحًا
يوميًا من ً 7:30
لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

