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◄ إعالنات رسمية ►
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ينفذ املحامي رشيد ابي زيد ضو بوجه
بطرس ونعمة الله ورزق الله وجرجس
اب ـ ـ ــو ك ـ ـ ــرم ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رق ــم
 2014/904ق ــرار املحكمة االبـتــدائـيــة في
املــن رقــم  2014/209تــاريــخ 2014/5/16
الـقــاضــي بــازالــة الـشـيــوع فــي الـعـقــار 620
ح ـ ــارة ص ـخ ــر عـ ــن ط ــري ــق ب ـي ـعــه ب ــامل ــزاد
العلني .مساحته  399م.م .وهو بموجب
االفـ ــادة الـعـقــاريــة قـطـعــة ارض مـغــروســة
تني وخروب وسنديان وبالكشف تبني ان
الواقع مطابق لالفادة العقارية .ال طريق
لها .مستواها ادنــى مــن الطريق .مهملة
تشتمل عـلــى اش ـجــار بــريــة .ب ــدل تخمني
وطرح العقار  179550دوالرًا أميركيًا.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2015/7/1ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا ف ــي قــاعــة
محكمة ك ـس ــروان ،لـلــراغــب بــالـشــراء دفــع
بــدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان،
او تقديم كفالة من احد املصارف املقبولة
مــن الــدولــة .كما عليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
م ـخ ـت ــارًا ل ــه وع ـل ـيــه االطـ ـ ــاع ع ـلــى قـيــود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـق ــار م ــوض ــوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت معاونات القطب وبهية حيدر سند
تمليك بدل ضائع للعقار  134/1الزاهرية
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب باسم طه بوكالته عن احد ورثة عبد
القادر طه سند تمليك بدل ضائع للعقار
 353زوق بحنني
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت لـيـنــا ســرك ـيــس شــاه ـن ـيــان مــالـكــة
ال ـع ـقــار  /908/ال ـق ـســم  /4/ب ــرج حـمــود
سند تمليك بدل عن ضائع
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي الياس ريشا)
ينفذ فــريــد جـبــور بــاملـعــامـلــة 2015/111
اسـتـنــابــة صـ ــادرة عــن دائـ ــرة تنفيذ املــن

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر ّ
العمال  Sharif HossainوMoklesur
 Rahmanو Atorali Mollikمــن التابعية
البنغالدشية من عند مخدومهم ،الرجاء
مـمــن يـعــرف عنهم شيئًا االت ـص ــال على
الرقم .76/722887

مفقود
ف ـق ــد ش ـي ــك  SGBLب ــإس ــم خ ـض ــر حـســن
ال ـج ــرم ـق ــي مـ ـح ــرر ب ــإس ــم ح ـس ــن خـلـيـفــة
بتاريخ  2014/10/30ورقمه  144وقيمته
 3,500,000ليرة لبنانية.
لإلتصال. 70/054410 :

رقــم  2014/1125بـمــوضــوع تنفيذ حكم
صادر عن حضرة القاضي املنفرد املدني
في املنت باملعاملة رقم  2014/1125بوجه
ً
اميل يوسف تحصيال ملبلغ /4900/د.أ.
اضافة الى الرسوم
وي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى م ــوج ــودات منزل
املنفذ ضــده الكائن فــي جعيتا ملك جاد
الطابق الخامس وهي على الشكل التالي:
طــاولــة لـلـسـجــائــر خـشــب بـنــي ـ ـ ـ ـ سـجــادة
اح ـم ــر وبـ ــاج ق ـي ــاس  3.50 × 2.50كنبة
خ ـ ـيـ ــزران لـ ــون اخ ـض ــر ب ـث ــاث ــة م ـق ــاع ــد ـ ـ ـ ـ
ط ــاول ــة خ ـشــب بــوجــه زجـ ــاج و 5كــراســي
بالستيك ـ ـ طاولة سفرة خشب لون اسود
مع ثمانية كراسي حديد ـ ـ درسوار خشب
مع مــرآة ـ ـ سجادة ليلكي وازرق واصفر
ـ ـ طقم كنبايات مــودرن القماش بــاج من
ث ــاث ق ـطــع ـ ـ ـ ـ ط ــاول ــة خـشـبـيــة للسجائر
ل ــون اس ــود ـ ـ ـ ـ طــاول ـتــا خـشــب ل ــون اســود
ح ـج ــم ص ـغ ـي ــر كـ ــل واح ـ ـ ـ ــدة ل ـه ــا جـ ـ ــارور
ودرفـتــان تلفزيون بــازمــا مــاركــة  Sonyـ ـ
طــاولــة خـشــب مستطيلة ـ ـ فـتــريــن خشب
لون بني لها درفة خشبية وزجــاج وغاز
بـسـتــة رؤوس دون مــاركــة وبـ ــراد مــاركــة
 Frigidaireـ ـ ـ ـ غـســالــة اوتــومــات ـيــك مــاركــة
 Aristonوسريران خشبيان كحلي مفرد
ونـصــف وخــزانــة خـشــب كـبـيــرة ل ــون بــاج
وتــوال ـيــت خشبية لـهــا ج ــواري ــر ومـ ــرآة ـ ـ
شوفنيير خشب وفورمايكا لون بني لها
درفــة وجــواريــر ـ ـ خزانة خشبية بــدرف ـ ـ
كــومــود بني فــاتــح ـ ـ كــومــود فورمايكا ـ ـ
سرير سويدي مفرد ـ ـ خزانة خشبية بني
فاتح مع تواليت ومــرآة ـ ـ خزانة خشبية
كبيرة بني فاتح ـ ـ سجادة كحلي واحمر ـ ـ
سرير مزدوج لون اسود ـ ـ مكتبة خشبية
اسود ـ ـ طاولة ستانلس ستيل ـ ـ تلفزيون
بالزما  Samsungكرسي جلد مع دواليب
ـ ـ طاولة خشبية لون ابيض مربعة الشكل
سجادة باج مزركشة ـ ـ جاطني فضي مع
صفرة كريستال وبونبونيير كريستال
م ــع م ـس ـكــة واثـ ـن ــن م ــع غـ ـط ــاء وواحـ ـ ــدة
بـحـجــم صـغـيــر م ــع غ ـطــاء وقـطـعــة اخــرى
عـلـيـهــا ال ـ ــوان كـحـلــي ـ ـ ـ ـ ب ـيــانــو كـهــربــائــي
مــاركــة  Techmiesالب ت ــوب مــاركــة .H.P
جـمـيـعـهــا مـخـمـنــة بـمـبـلــغ /21300/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـي ــع يـ ــوم ال ـس ـب ــت الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2015/5/30الساعة الثانية عشرة ظهرًا
في منزل املنفذ عليه على الراغب بالشراء
الحضور في املوعد املحدد الــى العنوان
املـ ـح ــدد اعـ ـ ــاه م ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن ن ـق ـدًا
وبــرســم دالل ــة بنسبة  %5على ان ال يتم
البيع ما لم يبلغ الثمن املعروض  6اعشار
الـقـيـمــة املـخـمـنــة كـمــا عليه االط ــاع على
تقرير الخبير املضموم للمعاملة.
رئيس القلم
ناديا صليبي

املحامية جورجيت الحلبي.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ال ـب ــدوي ــة وج ـم ـي ـلــة جميل
الـ ـ ــدوي ـ ـ ـهـ ـ ــي وه ـ ـ ـنـ ـ ــد ويـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــوت ي ــوس ــف
فنيانوس وجرجس ورومــانــوس حبيب
زخ ـي ــا ال ــدوي ـه ــي وورده اس ـع ــد زكـ ــا من
زغــرتــا وحــال ـيــا مـجـهــولــي االق ــام ــة ،ومليا
وســوســان وجميلة وان ـطــوانــات يوسف
فنيانوس وكيلهم املحامي منزه صوان،
وانـ ـ ـط ـ ــوان ورومـ ـ ــانـ ـ ــوس وحـ ـن ــا وم ــرش ــا
وس ــرك ـي ــس وي ــوس ــف ج ـم ـيــل ال ــدوي ـه ــي،
وال ـب ــدوي حبيب زخـيــا الــدويـهــي ودمـيــا
زعـتــر مخلوف وانـطــوانـيــت ول ــور ولويز
وج ـ ــوزي ـ ــف ومـ ــرغـ ــريـ ــت قـ ـب ــان ح ـل ـيــس،
وبـ ـط ــرس ع ــزي ــز ال ـج ـع ـي ـتــانــي وش ـه ـيــرة
وسلطانة وليلى وفيفيان ونوال وانطوان
وي ــوس ــف ب ـط ــرس الـجـعـيـتــانــي وجـمـيـلــه
ومحسن ساسني حليس من زغرتا.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ طــراب ـلــس رق ــم  2011/118تــاريــخ
 2012/2/7املتضمنة تنفيذك حكم ازالــة
شـيــوع ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة في
الشمال رقم  104تاريخ .2010/5/24
تاريخ التنفيذ2011/2/7 :
تاريخ تبليغ االنذار2011/11/30 :
تاريخ محضر الوصف2013/2/22 :
تاريخ تسجيله2013/4/2 :
املـطــروح للبيع 1 :ـ ـ العقار رقــم /1264/
اه ـ ــدن ق ـط ـعــة ارض بـ ــور ت ـقــع ف ــي محلة
بـقــوفــا وت ـصــل الـيـهــا عـبــر طــريــق فرعية
معبدة تمر بالقرب من مطعم االرزة وال
يوجد عليه اية انشاءات ومساحته 1360
م.2
التخمني وبــدل الـطــرح 54400 :د.أ .او ما
يعادله بالعملة اللبنانية.
 2ـ ـ الـعـقــار رق ــم  1265اه ــدن قطعة ارض
بور تقطع في محلة بقوفا وتصل اليها
عبر طريق فرعية معبدة تمر بالقرب من
مطعم االرزة وال يوجد عليه اي انشاءات
ومساحته  910م.2
التخمني وبدل الطرح 113750 :د.أ .أو ما
يعادله بالعملة اللبنانية.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االرب ـعــاء
في  2015/7/8الساعة  12.30ظهرًا امام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة
باملزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق
مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـمــوجــب ش ـيــك مـصــرفــي
مسحوب المر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
وان يتخذ مقامًا له ضمن نطاق الدائرة
او توكيل محام وعليه االطالع على قيود
الـصـحــائــف العينية للعقارين مــوضــوع
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة وان ي ــدف ــع رس ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1317
املنفذ :بدوي نديم البابا الدويهي وكيلته

إعالن
دعوى رقم 2015/252
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
ال ــى املـسـتــدعــى ض ــده :نـقــوال نـخــل مرعي

ً
مــن بلدة حــامــات ـ ـ قضاء البترون اصــا
وحاليًا مجهول االقامة.
ت ــدع ــوك هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام ص ــورة
ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر ع ـن ـهــا ب ــرق ــم 2015/55
ب ــال ــدع ــوى امل ـقــامــة ض ــدك م ــن املـسـتــدعــي
ن ـع ـي ــم اسـ ـع ــد ك ـ ــرم والـ ـق ــاض ــي بــاع ـت ـبــار
ال ـع ـقــارات 329 :و 331و 906و 739و741
م ـن ـط ـقــة حـ ــامـ ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة غ ـي ــر قــاب ـلــة
لـلـقـسـمــة عـيـنــا وبـيـعـهــا ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
بواسطة دائرة التنفيذ املختصة وتوزيع
الثمن والــرســوم بــن الشركاء كــل بنسبة
حصته بامللكية وذلك خالل ثالثني يومًا
من تاريخ نشر االعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2015/775
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :ب ــرب ــارة كـ ــارول
ً
جــو نعمان مــن صـغــاب اص ــا ومجهولة
االقامة حاليًا.
بـتــاريــخ  ،2015/3/5صــدر ق ــرار عــن هذه
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة قـ ـض ــى بـ ــابـ ــاغـ ــك ن ـس ـخ ــة عــن
االستدعاء املرفوع من املستدعني شفيق
وكــاتــريــن يــوســف ع ـبــود عـيـســى بــدعــوى
ازال ــة شـيــوع لـلـعـقــارات  809و 807و805
منطقة كفرصغاب العقارية والعقار رقم
 5منطقة عــرجــس الـعـقــاريــة سـنـدًا لنص
املــادة  15أ.م.م .ليصار بعدها الــى تعيني
ً
مـمـثــا خــاصــا يـقــوم مـقــامــك لـيـنــوب عنك
فــي جميع اط ــوار املحاكمة وام ــام دوائــر
التنفيذ ريثما يتم تعيني قـ ّـيــم لتمثيلك
في الدعوى.
لـ ـك ــل ذي م ـص ـل ـح ــة أو مـ ـتـ ـض ــرر ت ـقــديــم
مــاحـظــاتــه واع ـتــراضــاتــه الـخـطـيــة خــال
مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ان ــدره طــانـيــوس بــو نــاصـيــف سند
تمليك بدل عن ضائع بحصته في العقار
 /640/الدكوانة
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تفنيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة.2013/561 :
املـنـفــذ :عـبــد الـلــه هــانــي الـبـيـطــار وكيلته
املحامية تغريد شبل.
املـنـفــذ عـلـيـهــم :مـخــايــل الـبـيـطــار وكيلته
املـحــامـيــة جــولـيـيــت عـبــد املـسـيــح ،عفيف
وعبدالله حنا املسن مجهول االقامة.
السند التنفيذي :استنابة من دائرة تنفيذ
طــراب ـلــس رق ــم  467ت ــاري ــخ 2013/11/2

بـمـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ ع ـلــى ال ـع ـق ــار /349/
بــزبـيـنــا عــن طــريــق طــرحــه للبيع بــاملــزاد
العلني بموضوع ازالة الشيوع.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
كــامــل العقار  /349/بزبينا وهــو عبارة
عــن ارض سقي مشجرة فاكهة مختلفة،
مساحته 1556 :م ،2يـحــده غــربــا ،العقار
ً
 ،350ش ــرق ــا ،259 :ش ـم ــاال :ن ـهــر ،جـنــوبــا:
طريق عام ،التخمني والطرح.$/62240/ :
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ال ـخ ـم ـيــس
 2015/6/4ال ـســاعــة  12:30امـ ــام رئـيــس
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ح ـل ـب ــا .لـ ـل ــراغ ــب ال ــدخ ــول
باملزايدة دفع مثل بدل الطرح املقرر نقدًا
او تـقــديــم كـفــالــة قــانــونـيــة واف ـيــة واتـخــاذ
محل القــامـتــه ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ
حلبا اذا كان مقيمًا خارجها واال عد قلم
هذه الدائرة مقامًا مختارًا له ودفع عالوة
على البدل مبلغ مليون ل.ل .تدفع امانة
بــاســم دائ ــرة تنفيذ حلبا وعـلــى الـشــاري
رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن
دعوى رقم 2015/775
ال ـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـس ـ ـت ـ ــدع ـ ــى ضـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــم :م ـ ــوري ـ ــس
وانـ ـط ــونـ ـي ــوس وذكـ ــريـ ــا ج ـم ـيــل الـ ـح ــداد
ومرتا اسعد الحداد واسعد وفؤاد وهبي
الـحــداد ويوسف سمعان وميليا وسالم
نـجـيــب الـ ـح ــداد وب ـي ـتــر ـ ـ ـ ـ ج ــون وادمـ ــون
ـ ـ ـ ـ داي ـف ـيــد بـشـيــر نـعـمــة ومــاري ـنــا بـطــرس
م ــوس ــى ومـ ـ ــاري وج ــان ـي ــت وديـ ـ ــان تــريــز
وب ــات ــري ــك ان ـط ــون ــي وارث ـ ــر ج ـ ــرار انـيــس
الـحــداد وبشير بطرس نعمان وماتيلدا
قــابــل قـيـصــر ع ـبــود وف ـي ـك ـتــور وب ــدوان ــي
واوتــل يوسف عبود عيسى كفر صغاب
ً
اصال ومجهولي االقامة حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء
وم ــرب ــوط ــات ــه امل ــرف ــوع ض ــدك ــم م ــن رفـيــق
وكــاتــريـنــا يــوســف عـبــود عيسى بدعوى
ازال ـ ـ ــة ش ـي ــوع ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات  809و807
و 805مـنـطـقــة ك ـفــرص ـغــاب ال ـع ـقــاريــة و5
مـنـط ـقــة ع ــرج ــس ال ـع ـق ــاري ــة وذل ـ ــك خــال
مهلة عشرين يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا
االعـ ــان وان ت ــأخ ــذوا مـقــامــا لـكــم بنطاق
هذه املحكمة وتبدوا مالحظاتكم الخطية
على الدعوى خالل خمسة عشر يومًا من
تاريخ التبليغ واال فكل تبليغ لكم تعليقًا
على باب ردهة املحكمة باستثناء الحكم
النهائي يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب منير شعيا عطالله ملوكله سعود
اس ـعــد س ـعــود مــالــك االق ـس ــام  /4/و/5/
و /6/و /7/م ــن ال ـع ـق ــار  /1453/بيت
شباب سندات تمليك بدل عن ضائع
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
جويس عقل

دعوى اىل جمعية عمومية عادية
لنقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان
تدعو نقيبة املمرضات واملمرضني يف لبنان جميع االعضاء الذين سددوا
اشرتاكات عام  2014قبل تاريخ  2015/05/21اىل جمعية عمومية
عادية يف بيت الطبيب ــــ التحويطة وذلك القرار البيانني االداري
واملايل والنتخاب نقيب وثالثة اعضاء ملجلس النقابة وعضوين للمجلس
التأديبي وستة اعضاء للجنة صندوق التقاعد واملساعدات االجتامعية
وذلك الساعة الثامنة من صباح يوم االحد .2015/06/21
ويف حال عدم اكتامل النصاب يف الجلسة االوىل ،تعقد الجلسة الثانية
يف متام الساعة التاسعة صباحاً من اليوم ذاته وتعترب قانونية مبن حرض.
عىل الراغبني بالرتشح تقديم طلبات خطية اىل النقيبة عرب امانة الرس
مبهلة اقصاها الخميس  2015/06/11الساعة الخامسة مساء.
تفتح صناديق االقرتاع للعملية االنتخابية لغاية متام الساعة الخامسة
من بعد الظهر.
نقيبة املمرضات واملمرضني
هلن سامحة نويهض

DRILLING, CASING AND TESTING OF ZABBOUD
BOREHOLE – BEKAA ENPI2014/GVC/LEB/NT001
GVC is an International NGO that intends to aware a work contract
for Drilling,
)Casing and Testing a deep borehole in Zabboud (North Bekaa
with financial assistance from EU (European Union).
The tender dossier is available from 14-05-2015 up to 20-05-2015
and can be collected from 9:00 o 14:00 at: GVC office in Beirut
(Georger Diab Bldg, 70 Saydet Al
Maaouni str.- Forn El Chebbak,
)Beirut
For information about collection please contact GVC office during
@the time indicated above at 76667735 or write to: secretary.lebanon
gvc-italia.org
The deadline for submission of tenders is 15-06-2015 at 10:00 am.

