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إعالنات

سالم الغوش
إعالن
عـ ــن الـ ـق ــاض ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري االض ـ ــاف ـ ــي فــي
الجنوب
ط ـ ـلـ ــب ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ح ـ ـسـ ــن مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـحـ ــاج
تصحيح الـخـطــأ ال ـحــاصــل فــي مــوالـيــده
ً
واعتباره انه من مواليد سنة  1946بدال
مــن سنة  1947على صحيفة العقار رقم
" "97منطقة شبحني العقارية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
تصحيح اعالن
نشر في جريدة االخبار نهار الثالثاء في
 2017/1/24اع ــان بيع يـعــود للمعاملة
التنفيذية رقم  2015/502وقد ورد خطأ
باسم املنفذ عليها رشاد درويش الكردي
والصحيح اسم املنفذ عليها رشا درويش
الكردي فاقتضى التوضيح.
مأمور التنفيذ
محمد الحلبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
تـنـفــذ اي ـف ــون يـعـقــوب روف ــاي ــل باملعاملة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة  2014/828اق ـ ـ ـ ـ ــرار ب ــدي ــن
ً
تحصيال ملبلغ /300000/د.أ .اضافة الى
الفوائد والرسوم املصاريف بوجه جوزف
(خوسه) يعقوب روفايل ويجري التنفيذ
على  150سهم حصة جوزف روفايل في
الـعـقــارات  /2056/و  /2060/و/2080/
غ ــزي ــر وع ـل ــى  /525/س ـه ــم ح ـص ـتــه فــي
العقارات  /41/و /194/و /195/دلبتا.

ـ ـ العقار  /2056/غزير مساحته /11938/
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
ارض بعل صخرية مشتملة على اشجار
سـنــديــان وبـعــض اش ـجــار دوال ــي عريش
وتني.
ـ ـ العقار  /2060/غزير مساحته /180/
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
ارض بعل صخرية مشتملة على بعض
اشجار سنديان.
ـ ـ العقار  /2080/غزير مساحته /579/
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
ارض بعل صخرية مشتملة على بعض
اشجار سنديان.
وب ــال ـك ـش ــف ع ـل ـي ـهــا ت ـب ــن انـ ـه ــا مـطــابـقــة
للواقع طبيعتها منحدرة مشتملة على
اشجار سنديان وشربني وهي مهملة ال
طريق لها.
ـ ـ العقار  /41/دلبتا مساحته /15270/م.م.
وهو بموجب االفادة العقارية ارض بعل
م ـش ـجــرة س ـن ــدي ــان وص ـن ــوب ــر ومـخـتـلــف
وبالكشف تبني انه يقع على طريق دلبتا
الرئيسية شكله مستطيل قسم منه على
واج ـه ــة ال ـطــريــق وال ـق ـســم االخـ ــر مـنـحــدر
بشكل كبير ضمنه خيمة زراع ـيــة و هو
باستعمال السيد كريستوف باسيل احد
املالكني.
ـ ـ العقار  /194/دلبتا مساحته /1870/
م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية ارض
بـ ـع ــل س ـل ـي ــخ م ـه ـم ـل ــة ض ـم ـن ـه ــا اشـ ـج ــار
سنديان وعفص.
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان طـبـيـعـتــه صـخــريــة
م ـن ـحــدرة انـ ـح ــداره ش ــدي ــد يـشـتـمــل على
اشجار سنديان وصنوبر وهو مستطيل
الشكل.
ـ ـ العقار  /195/دلبتا مساحته /1332/م.م.
وهو بموجب االفادة العقارية ارض بعل

Tender Reference:

CWL/WSH/0317/1613

Concern Worldwide intends to award a work contracts for Quotations for Desludging for
Informal Tent Settlement in Akkar Area (Arqa, Deir Dalloum, Wadi El Jamous, Bebnine,
Mhammra, Bzal, Beqerzla, Akkroum and Wadi Khaled) and with financial assistance from
UNICEF and other future donors. The tender dossier is available from:
HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-madani.org
the deadline for submission of tenders is 12:00 pm on February 8, 2017.
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process and reject all offers at any time.

مشجرة سنديان.
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان طـبـيـعـتــه صـخــريــة
انـ ـح ــداره خـفـيــف ويـشـتـمــل عـلــى اشـجــار
صنوبر.
تاريخ قــرار الحجز  2014/7/24وتاريخ
تسجيله .2014/8/13
ـ ـ بدل تخمني  150سهم في العقار /2056/
غــزيــر /111918/د.أ .وب ــدل طــرحـهــا بعد
التخفيض /60435.72/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني  150سهم في العقار /2060/
غــزيــر /562.50/د.أ .وب ــدل طــرحـهــا بعد
التخفيض /303.75/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني  150سهم في العقار /2080/
غزير /3618.75/د.أ .وبــدل طرحها بعد
التخفيض /1954.125/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني  525سهم في العقار /41/
دلـبـتــا /835078.15/د.أ .وب ــدل طرحها
بعد التخفيض /450942.2/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني  525سهم في العقار /194/
دلبتا /17171.90/د.أ .وبدل طرحها بعد
التخفيض /9272.826/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني  525سهم في العقار /195/
دلـبـتــا /160256.25/د.أ .وب ــدل طرحها
بعد التخفيض /86538.375/د.أ.
أو ما يعالدهم بالعملة الوطنية.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/2/15الـســاعــة  12ظـهـرًا فــي قاعة
مـحـكـمــة ك ـس ــروان ل ـلــراغــب بــال ـشــراء دفــع
بــدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان
او تقديم كفالة وافـيــة مــن احــد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ محل
اق ــام ــة ل ــه ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة واال عـ ّـد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
لالقسام موضوع املزايدة.
رئيس القلم
ناديا صليبي
إعالن
عـ ــن الـ ـق ــاض ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري االض ـ ــاف ـ ــي فــي
الجنوب
ط ـلــب غ ــال ــب مـصـطـفــى ع ـب ــاس تصحيح
تــاريــخ م ـيــاده عـلــى محضر الـعـقــار رقــم
 413مـنـطـقــة شـيـحــن ال ـع ـقــاريــه ع ـلــى ان
ً
يكون  1972/2/1بدال من .1970
للمعترض  20يومًا للمراجعه
القاضي
محمد الحاج علي
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب عاطف محمد صبحي جمعه شهادة
تأمني بدل ضائع للعقار  2360اهدن.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت ليلى عقل دمعه بالوكاله عن زياد
يعقوب بصفته مشتريًا من ماكي غصن
وعـمــاد يعقوب سند بــدل ضــائــع للعقار
 963دوما.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

قيد السيد عمر محمد سالم الحلبي من
السجل التجاري العام ذات الرقم 14760
تــاريــخ  2001/12/14رق ــم التسجيل في
وزارة املالية298283 :
للمعترض مهلة عشرة أيام من تاريخ
النشر لتقديم غعتراضه الخطي على
هذا اإلجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
أنطوان معوض
إعالن شطب
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
الشمال
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/12/27
ص ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2017/1/12قـ ـ ــرارا عــن

ح ـض ــرة ال ـقــاضــي امل ـش ــرف ع ـلــى الـسـجــل
الـتـجــاري فــي الشمال قضى بشطب قيد
املستدعي بشير نصر خضر من السجل
التجاري العام ذات الرقم  3000977تاريخ
 2004/9/2االسم التجاري -MELCO-
رقم التسجيل في وزارة املالية .0777395
لـ ـك ــل ذي م ـص ـل ـح ــة أو مـ ـتـ ـض ــرر ت ـقــديــم
اعترافاته الخطية على هذا اإلجراء خالل
م ـه ـلــة ع ـش ــرة أي ـ ــام م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعالن.
أمني السجل التجاري في الشمال
أنطوان معوض

◄مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر العامالن البنغالدشيان
MOSHAROF HOSSAIN
MAMUN
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـه ـم ــا شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلت ـ ـ ـصـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
70/866320
غادرت العاملة األثيوبية
SITINA ALO KERIH
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/573973
غادرت العاملة الفليبينية
MARY JEAN RAJMARO
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/713830
غادر العامل البنغالدشي
MD SIRAZ KHA
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 70/099609
غادر العامل البنغالدشي
KUDDUS
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 03/221669
غادر العمال البنغالدشيون
MAMUNUR RASHID
KHOKN
MOHAMMAD MONNAF
SAH ALAM
MOHAMMAD PARBEZ MIA
MOHAMMAD SHAB MIAH
MD TAZUL ISLAM CHOWDHURY
ABDUL KADER BEPARI
GAZE MOHAMMAD AKKAS ALI
MOHAMMAD ROBEL HOSSAIN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/314024

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب ايلي ابراهيم صقر سند بدل ضائع
للعقار  304بجدرفل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

غادر العامالن البنغالدشيان
JOHIR MIAH
HAKKANI
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـه ـم ــا شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلت ـ ـ ـصـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03/955318

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت لينا لطيفة ملورثها محمد لطيفة
سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع  3311بساتني
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة

غادر العمال البنغالدشيون
BALLAL
MOHAMMAD PARVAZ KHAN
SULTAN BADSHA SIRAJ MIAH
MOHAMMAD AMIRUL ISLAM
TAFJAL HOQUE
AFZAL HOSSAIN
NIZAMUL HAQUE
FELOJ SIHDER
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/687825

إعالن شطب تاجر
من أمانة السجل التجاري في الشمال
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/12/27
ص ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2017/1/12قـ ـ ــرارا عــن
حـضــرة الـقــاضــي امل ـشــرف قـضــى بشطب
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غادرت العاملة البنغالدشية
JOSNA BEGUM
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
71/470363
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD RIAZ HOWLADER
ISLAM
MAKHMODUL HOQUE
HELAL UDDIN
MD. AFZAL HOSSAIN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/687825
غادر العمال البنغالدشيون
ABU BAKKAR SIDDEQUE
ENAYET
ZAHANGIR
SABUJ HOSSAIN DELWAR HOSSAIN HOWLADER
ARMAN KHAN
MD KAMRUL JASAN SARKAR
MOHAMMAD BADSHA BHUIYAN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/687825
غادر العامل البنغالدشي
KAMRUL HASAN
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 03/233994
غادرت العاملة األثيوبية
MESERET MENGISTU
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/829351
غادرت العاملة اإلثيوبية
Misrak tesfay hailu
من عند مخدومتها ميرنا علي سحيم،
الرجاء ممن يعرف عنها شيئًا ،االتصال
على 70/774742
76/842422
غادر العمال البنغالدشيون
Melon - mamun
Amin ruhul
Mohamad shafiq molla
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03729314
غادرت العاملة البنغالدشية
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