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إعالنات

17

◄ إعالنات رسمية ► ذكرى
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ان ـطــون ـيــوس ولـطـيـفــه حـنــا جـلــوان
مالكي العقار  /1532/القسم  /5/بلوك
 /E/قرنة شهوان سندي تمليك بدل عن
ضائع لكل مالك بحصته
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب جـ ـ ــورج اسـ ـع ــد اب ـ ــو حـ ـي ــدر ملــوك ـلــه
ان ـطــوان يــوســف اب ــي حـيــدر مــالــك العقار
 /2474/بسكنتا ووكـيــل البنك البناني
للتجارة ش.م.ل .شهادة قيد تأمني باسم
املصرف
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب جـ ـ ــورج اسـ ـع ــد اب ـ ــو حـ ـي ــدر ملــوك ـلــه
ان ـطــوان يــوســف اب ــي حـيــدر مــالــك العقار
 /2474/بـسـكـنـتــا سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع باسم املوكل
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ب ـس ــام خـلـيــل ع ـبــد ال ـن ــور بــوكــالـتــه
ع ــن نـ ــدي ام ـي ــل ت ـي ــان ال ــوك ـي ــل ع ــن اثـيـنــا
جورج بيلنتريدس وايان دافيد وليامس
اح ــد ورث ــة مــاري ـتــزا ج ــورج بيلنتريدس
وبوكالته عن ندي اميل تيان وكيل ايرو
جــورج بيلنتريدس بصفتها الشخصية
وبـصـفـتـهــا احـ ــدى ورثـ ــة لـ ــورا ديـمـيـتــري
انتكيدس سندات تمليك بــدل عن ضائع
ب ـح ـص ـت ـه ـمــا وب ـح ـص ـت ــي امل ــورثـ ـت ــن فــي
العقار  /4613/بيت مري
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي غاده شمس الدين
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/2714
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه :جورج عبدالله ضوميط
قيمة الدين :سند دين بقيمة /2844/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـم ــرة االول ـ ـ ــى فــي
تمام الساعة الــواحــدة من بعد ظهر يوم
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي  2015/7/8للبيع
باملزاد العلني السيارة شحن خصوصي
م ــارك ــة تــويــوتــا  T100رق ــم /244309/م
موديل  1996املخمنة بمبلغ /4000/د.أ.
واملـطــروحــة للبيع بمبلغ  %60مــن قيمة
التخمني ،علمًا انه يتوجب عليها رسوم

ميكانيك ومجموعها /1.250.000/ل.ل.
من سنة  2010حتى سنة .2015
على الراغبني بالشراء الحضور الى مرآب
فادي مشيلح في جسر الواطي مصحوبًا
بالثمن نقدًا يضاف اليه  %5رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكيه عيسى
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي رنا عويدات
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/92
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليهما :علي نديم غندور ووسيم
ابراهيم جابر
قيمة الدين :سند دين بقيمة /10.132/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـم ــرة االول ـ ـ ــى فــي
تمام الساعة الــواحــدة والنصف من بعد
ظهر يــوم االربـعــاء الواقع في 2015/7/8
للبيع باملزاد العلني السيارة ماركة جيب
ش ـيــروكــي الريـ ــدو  GRرق ــم /139708/ن
موديل  2004املخمنة بمبلغ /9000/د.أ.
وامل ـط ــروح ــة لـلـبـيــع بـمـبـلــغ /8900/د.أ،.
علمًا انــه يتوجب عليها رســوم ميكانيك
ومجموعها /4.335.000/ل.ل .مــن سنة
 2011حتى سنة .2015
على الراغبني بالشراء الحضور الى مرآب
فادي مشيلح في جسر الواطي مصحوبًا
بالثمن نقدًا يضاف اليه  %5رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكيه عيسى
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي ميرنا كالب
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/1191
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه :فــادي عبدالله خير الــديــن ـ ـ
عبدالله احمد خير الدين
قيمة الدين :سند دين بقيمة /3520/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم
ت ـط ــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة في
تمام الساعة الــواحــدة من بعد ظهر يوم
الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ــي  2015/7/9للبيع
بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي الـ ـسـ ـي ــارة م ــارك ــة ري ـنــو
ك ـل ـيــو ك ــاس ـي ــك  1.4رق ـ ــم /375450/ج
موديل  2004املخمنة بمبلغ /1740/د.أ.
واملطروحة للبيع بمبلغ /835/د.أ.
عـلـمــا ان ــه يـتــوجــب عـلــى ال ـس ـيــارة رس ــوم
ميكانيك ومجموعها لغاية تاريخ وضع
تقرير الخبير /996.000/ل.ل.
على الراغبني بالشراء الحضور الى مرآب
فادي مشيلح في جسر الواطي مصحوبًا
بالثمن نقدًا يضاف اليه  %5رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزه
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي رنا عويدات
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/3074
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليها :رين جوزيف الخياط
قيمة الدين :سند دين بقيمة /11953/د.أ.

أسعار وعروض اإلعالنات المبوبة
في صفحات المبوب
حجم الكادر

السعر  /أسبوع

السعر /يوم واحد

5x5
5x10
10x10

$66
$132
$220

$11
$22
$37

عدا الفوائد والرسوم
تطرح هذه الدائرة للمرة االولى في تمام
الساعة الــواحــدة والنصف من بعد ظهر
يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ــي 2015/7/9
لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ال ـس ـي ــارة مــاركــة
ج ـي ــب هـ ــونـ ــدا  CRVرق ـ ــم /380763/ج
موديل  2003املخمنة بمبلغ /9000/د.أ.
وامل ـط ــروح ــة لـلـبـيــع بـمـبـلــغ /9000/د.أ،.
علمًا انــه يتوجب عليها رســوم ميكانيك
عن سنة  2014وسنة .2015
على الراغبني بالشراء الحضور الى مرآب
فادي مشيلح في جسر الواطي مصحوبًا
بالثمن نقدًا يضاف اليه  %5رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزه

مفقود
فـقــد جـ ــواز سـفــر بــإســم ع ـطــاء مـلـكــي من
الجنسية اللبنانية ,الــرجــاء ممن يجده
اإلتصال على الرقم 70/528553

تعلن مستشفى بهمن عن
حاجتها ملمرضني مساعدين
(ذكور)من حملة شهادة ال BT
 Nursingللمراجعة :
االتصال عىل الرقم
 01 / 544000مقسم 2370-
 2365ترسل السرية الذاتية إىل
humanresource@bahmanhospital.com

مدرسة يف برج حمود
ويف طريق املطار
تطلب أساتذة من كافة
اإلختصاصات ومن
حملة اإلجازات – ت:
71 /304933

شقة للبيع

فخمة جدا
مساحتها  285م ,دوحة
الحص
مطلة بحرا وجبال
ت – 03/281111
تعرفة الوفيات
■  10أسطر وما دون
 50٬000ل.ل
■

كل سطر إضافي
 5٬000ل.ل

■ الصورة
 50٬000ل.ل

شقق للبيع
مساحات مختلفة

 120م –  130م –  150م

مطلة بحرا وجبال
خلدة – قرب األتوسرتاد
ت – 03/281111

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات
عبر
الواتس أب

03/662991
أو االتصال
على الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597

تضاف القيمة المضافة
على جميع األسعار

تعلن جريدة
عن حاجتها الى «مخرج فني»
يتولى تنفيذ صفحات الجريدة
المهمات :
◄ اعداد الصور المرفقة
◄ التنسيق مع المحررين
◄ اعداد الصفحات
الخبرة  :ال تقل عن سنتين
يجب على المتقدمين ان يتمتعوا بالخبرة في البرامج التالية :
► Adobe Photoshop
► Adobe Illustrator
► Adobe Indesign
الرجاء ارسال السيرة الذاتية ونبذة عن االنجازات وال  Portfolioالى
jobs@al-akhbar.com

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

