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إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
ّ
األثيوبية
غادرت العاملة
NEJAT MOHAMMED NEGEWO
الرجاء ممن يعرف عنها شيئًا االتصال
على الرقم03/016367 :
70/975700
ّ
األثيوبية
غادرت العاملة
ABENET GETU
الرجاء ممن يعرف عنها شيئًا االتصال
على الرقم03/705174 :
غادر العمال البنغالدشيون
SAYED NASIR UDDIN
ABU SAYED
JAHANGIR
من عند مخدومهم ،الرجاء ممن يعرف
عنهم شيئًا اإلتصال على الرقم:
07/687825
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMMAD KALAM
من عند مخدومهم ،الرجاء ممن
يعرف عنه شيئًا اإلتصال على الرقم:
71/279193
غادر العامالن البنغالدشيان
JAMAL HOSSAIN
MASUD BHULIAN
RIPON
ISMAIL
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن يعرف
عنهما شيئًا اإلتصال على الرقم:
70/604967
غادر العمال البنغالدشيون
mohamad ibrahim miah
harun nowab miah
shafi gazi
nazmul md abdul makek
hamed othman
وجابر حجازي موسى وشاويش
ابراهيم علي وحامد عثمان من
الجنسية السودانية ،من عند مخدومهم،
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئًا اإلتصال
على الرقم70/766733 :
غادرت العاملة األثيوبية
MESERET GEBRE SHAMA
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئًا اإلتصال على الرقم
76/869669
غادرت العاملة األثيوبية
HIRUT TEKA BELAY
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئًا اإلتصال على الرقم
03/829240

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لتنفيذ هندسة مدنية
في محطة النبطية الرئيسية ،موضوع
اس ـت ـق ـص ــاء االس ـ ـعـ ــار رقـ ــم ث4د9368/
تاريخ  ،2016/9/28قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2017/1/13عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور 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.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي 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 ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/12/21
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2542
تبليغ مجهول مقام
محكمة بــدايــة جـبــل لـبـنــان الـثــالـثــة في
بـعـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
امل ــرت ـض ــى ت ــدع ــو امل ــدع ــى ع ـل ـيــه حـســن
قــازان لتبلغ اوراق الدعوى 2014/5563
املـقــدمــة مــن املــدعـيــن عـبــد املـجـيــد ضيا
ول ـب ـنــى ادريـ ـ ــس وال ــرامـ ـي ــة الـ ــى ال ــزام ــك
بالتكافل والـتـضــامــن مــع بــاقــي املــدعــى
عليهم بتسجيل القسم  17مــن البلوك
 Eف ــي ال ـع ـقــار /4327ال ـ ـحـ ــدث عـلــى اســم
املدعيان.
يـجــب ح ـض ــورك ال ــى قـلــم ه ــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لك في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن دعوة الى جلسة
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املعترض عليه محمود احمد
قانصو
ت ــدع ــوك دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـبــدا للحضور
أمامها الستالم الدعوى املقدمة بوجهك
م ــن ق ـبــل امل ـع ـتــرض مـصـطـفــى ب ــو زكـلــي
ت ـح ــت رقـ ــم اسـ ـ ــاس  2016/103ت ــاري ــخ
 2016/5/11م ــوض ــوع ـه ــا رج ـ ـ ــوع عــن
ق ــرار مـتــابـعــة التنفيذ وذل ــك بمهلة 23
يــومــا مــن تــاريــخ النشر وقــد عــن موعد
جـلـســة ت ــاري ــخ  2017/1/30وف ــي حــال
عــدم حـضــورك تـجــري محاكمتكم وفقًا
لالصول القانونية.
مأمور التنفيذ
برناديت صوما

دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
تدعو هذه املحكمة محمد خليل حدرج
لـلـحـضــور الـيـهــا لـتـبـلــغ اوراق الــدعــوى
رقم  2016/809املقامة من حسني خليل
سرور بمادة عقارية وذلك ضمن اوقات
الدوام الرسمي وخالل عشرين يومًا من
تاريخ نشر هــذا االعــان واال يعتبر كل
تبليغ له بواسطة رئيس القلم قانونيًا.
رئيس القلم
إبراهيم حمود
املوضوع :تبليغ مجهول محل االقامة
املـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ج ـ ـب ـ ــاع الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
تدعو محكمة جباع الشرعية الجعفرية
امل ــدع ــو ف ـضــل ي ــوس ــف س ـل ــوم امل ـج ـهــول
مـحــل االق ــام ــة ال ـح ـضــور ب ــال ــذات أو من
يـمـثـلــك ق ــان ــون ــا الـ ــى ق ـلــم هـ ــذه املـحـكـمــة
الس ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى امل ـقــامــه ضــدك
مــن املــدعـيــة هبة محمد خــالــد بواسطة
وكـيـلـهــا امل ـحــامــي ام ـيــل رزوق بـمــادتــي
حضانة ونفقة اطـفــال واملسجلة تحت
رق ـ ــم اس ـ ـ ــاس  45ورود 2016/12/13
وامل ـ ـعـ ــن م ــوع ــد ال ـن ـظ ــر ف ـي ـه ــا ب ـت ــاري ــخ
 2017/2/18واذا لم تحضر او ترسل من
يمثلك قانونًا خــال عشرين يومًا يلي
النشر يعتبر كــل تبليغ لــك على لوحة
االعالنات في املحكمة صحيحًا بما فيه
الحكم النهائي.
رئيس القلم
أحمد فرحات
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب مارون عبدالله شاهني بالوكاله عن
جان ساسني بصفته مفوض بالتوقيع
عــن املـلــح الــوطـنــي ش.م.ل .سلونا سند
بدل ضائع للعقار  1073الحريشه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي س ـي ـل ـف ـي ــو ال ـ ـعـ ــربـ ــاوي
بــالــوكــالــه عــن نــاديــا تــابــت س ـنــدات بــدل
ضائع للعقارات  16و 18و 23و 12التله
و 558و 561و 566كفرحورا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ّ
حكيم تيروليوم ش.م.م.
مــوجــه لشركة
وشربل مــارون الحيكم محل اقامتهما:
ذوق مـصـبــح ج ـســر امل ــارش ـي ــه دي بــون
وحاليًا مجهولي محل االقامة.
تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور اليها
ب ــال ــذات أو بــواس ـطــة امل ـم ـثــل الـقــانــونــي
لتبلغ االنذار مع طلب التنفيذ واملرفقات
ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة رق ـ ـ ــم  2016/938املـ ـق ــام ــة

ّ
بوجهكما مــن شــركــة مــلــوح تـيــرولـيــوم
كــومـبــانــي (مــابـكــو) ش.م.ل .بموضوع
تنفيذ سند بقيمة /63357/د.أ .اضافة
الى الفوائد والرسوم واملصاريف.
عليكما الحضور ضمن املهلة القانونية
واال سيقط حقكما باالعتراض ويتابع
التنفيذ بوجهكما حتى آخــر الــدرجــات
كـمــا عليكما ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال عـ ـ ّـد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
مختارًا لكما.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

مطلوب ممرضني
وممرضات مجازين من
حاميل شهادات
 BSأو TS ،LT
للعمل يف مستشفى الساحل
لالستعالم:
ext: 2246 - 01/858333

اعالن مزايدة عن دائرة تنفيذ بشري
رئيس دائرة التنفيذ القاضي جو خليل
باالستنابة من دائرة تنفيذ طرابلس رقم /26و2013 /
باملعاملة لديها رقم 2011/873
طالب التنفيذ :أنطونيو العنداري ومارك أنطونيو العنداري وكيلهما املحامي ايلي
ضاهر
املنفذ عليهم :ورثة املرحوم يعقوب يوسف العنداري وجليل يوسف لحود العنداري
وجوليا وسيالنة عبد االحــد العنداري وسوسان الياس العنداري وجــوزف عبده
الفغالي وشارل جورج الحاج وكارول البرت الخوري وأنطونيو ريمون العنداري.
السند التنفيذي :الحكم الصادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في لبنان الشمالي
الــذي قضى باعتبار العقار رقــم  /750/منطقة قنيور العقارية غير قابل للقسمة
عينًا بني الشركاء وازالة الشيوع فيه عن طريق بيعه باملزاد العلني للعموم لصالح
الشركاء ...الخ.
املطروح للبيع :العقار رقم  /750/منطقة قنيور العقارية ،بناء من حجر مؤلف من
طابقني :الطابق االرضي يحتوي على أربع غرف للسكن وايوان ودرج حجري وارض
بعل مشجرة تــوت وعنب وصنوبر وسنديان وملول والطابق االول يحتوي على
اربــع غــرف للسكن واي ــوان ،اثناء الكشف تبني ان البناء املــذكــور بحالة مذرية غير
صــالــح للسكن ألن سقفه تــرابــي قسم منه منهار وهــو بحالة خ ــراب أمــا االرض ال
يوجد فيها سوى اشجار سنديان وملول وشوك وبالن ،مساحة هذا العقار 17712
متر مربع.
الحقوق املترتبة للعقار واالعباء املترتبة عليه :استحضار دعوى من محكمة بداية
الشمال رقم  748من مارك انطونيو العنداري ضد شركاه يطلب قسمة هذا العقار،
محضر وصف صادر عن دائرة تنفيذ بشري رقم /26و،2013 /
تاريخ محضر الوصف ،2014/1/10 :تاريخ تسجيله،2014/2/22 :
رقم العقار
750

التخمني
 462474000ل.ل.

املنطقة
قنيور

بدل الطرح
 462474000ل.ل.

محل انعقاد املــزايــدة وتاريخها :امــام دائــرة تنفيذ بشري يــوم االربـعــاء الواقع فيه
 2017/3/1الساعة  9:30صباحًا،
شــروط البيع :على راغــب الدخول باملزايدة اتخاذ مقام بنطاق دائــرة تنفيذ بشري
وتعجيل بدل الطرح بصندوق مالية بشري او تقديم شك مصرفي باسم رئيس دائرة
تنفيذ بشري مسحوب على مصرف لبنان ،على املشتري رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
كابي مراد
اعالن
تدعو لجنة االستمالك االبتدائية في النبطية أصحاب العقارات الــواردة أسماؤهم
ادناه لحضور جلسة استمالك هذه العقارات او جزء منهاً ،
بناء للمرسوم رقم 10357
تاريخ  ،2013/5/23واملتضمن تعديل طريق النبطيه ـ ـ مرجعيون ،وذلك نهار الجمعة
الواقع فيه  2017/01/27الساعة العاشرة صباحًا في مبنى قصر عدل النبطية.
والعقارات هي:
املنطقة ورقم العقار

اسم أو اسماء املالكني

 1ـ ـ كفررمان 1147

-

 2ـ ـ كفررمان 1148

-

 3ـ ـ كفررمان 622

 1ـ ـ ورثة أمني حسن أبو زيد  1200سهم
 2ـ ـ نائلة عبد اللطيف بك الزين  1200سهم

 4ـ ـ كفررمان 624

 1ـ ـ محمد نمر حوماني  600سهم
 2ـ ـ أحمد نمر حوماني  600سهم
 3ـ ـ علي نمر حوماني  600سهم
 4ـ ـ محمود نمر حوماني  600سهم

 5ـ ـ كفررمان 639

 1ـ ـ أحمد عزت يوسف بك الزين  240سهم
 2ـ ـ محمد يوسف سالمه 1037.813
 3ـ ـ زينب محمود سالمه 28.125
 4ـ ـ فاطمة محمود سالمه 28.125
 5ـ ـ خديجه محمود سالمه 28.125
 6ـ ـ أحمد علي سالمه 1037.812

 6ـ ـ كفررمان 641

 1ـ ـ أحمد محمد بندر  2400سهم

 7ـ ـ كفررمان 642

 1ـ ـ خليل قاسم بشروش  2400سهم

 8ـ ـ كفررمان 643

 1ـ ـ فيليب نقوال الخوري  2400سهم

 9ـ ـ الجرمق 34

 1ـ ـ محمد محمود شكرجي  2400سهم

 10ـ ـ الجرمق 18

 1ـ ـ عدنان وفيق القصار  2400سهم
رئيس لجنة االستمالك االبتدائيه في النبطية

