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األربعاء  14حزيران  2017العدد 3200

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ــزاي ــدة عـمــومـيــة بــالـظــرف املـخـتــوم وفــق
دفتر الشروط الخاص لـ "تضمني محصول
م ـســاحــة ال ـق ـمــح وال ـش ـع ـيــر املـ ــزروعـ ــة في
االراضي املحازية ملبنى خربة قنافار".
يمكن االط ــاع على ملف املــزايــدة وتسلم
نسخة عنه مجانًا ضمن الدوام في مكتب
دائ ــرة الصفقات فــي ش.ب ـشــاره الـخــوري،
بناية غناجه ،ط .4تـقـ ّـدم الـعــروض باليد
ال ــى الـقـلــم امل ــرك ــزي حـتــى ال ـســاعــة 12:00
م ــن ي ــوم االث ـن ــن  ،2017/07/03وتـفــض
في جلسة علنية الساعة  10.00من اليوم
التالي على العنوان اعاله.
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1083
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد السـ ـتـ ـح ــداث مـســاحــة
كـمــوقــف لـلـسـيــارات فــي م ـخــزن الـكــابــات
وامل ـ ـ ـعـ ـ ــدات عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـط ــاب ــق ،E3
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــاء االس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار رقـ ــم
ث4د 1285/تــاريــخ  ،2017/2/6قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2017/6/30عند نهاية
الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/6/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1091
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة رقم 2017/967
للمرة الخامسة
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك ب ـي ـب ـل ــوس ش.م.ل وك ـي ـلــه
املحامي محمد ديب
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :نـهـيــد ب ـطــرس الــدرجــانــي
وكيلته األستاذة ثنى الصمد
إيلي بطرس الدرجاني
جوزيان بطرس الدرجاني
كلود بطرس الدرجاني
ج ـ ــان ب ـ ــول بـ ـط ــرس ال ــدرج ــان ــي وكـيـلـهــم
األستاذ هشام مجلد
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن مستحقة
األداء بمبلغ  $/22828/مــا عــدا الـفــوائــد
واملصاريف
ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـح ـ ـجـ ــز 2009/1/14 :ت ــاري ــخ
تسجيله2009/3/18 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2010/1/16 :
تاريخ تسجيله2010/3/16 :
املطروح للبيع :كامل العقار  644رشعني
البالغة مساحته  800متر مربع يحتوي
ع ـل ــى بـ ـن ــاء م ــؤل ــف مـ ــن ث ــاث ــة طـ ــوابـ ــق ـ ـ ـ
األرضي كناية عن محلني تجاريني وشقة
سكنية مؤلفة مــن غرفتي نــوم وصــالــون
ومـطـبــخ وحـمــامــن وال ـطــابــق األول شقة
سكنية مــؤلـفــة مــن صــالــون كبير وطـعــام
وجـلــوس وثــاث غــرف نــوم وحمامني مع
ت ـ ــراس ال ـط ــاب ــق ال ـث ــان ــي م ــؤل ــف م ــن شقة
سـكـنـيــة غـيــر مـنـجــزة ومـســاحـتــه حــوالــي
ماية متر مربع وإن البناء مخالف وغير
مطابق لإلفادة العقارية.
ً
يـحــده شـمــاال طــريــق عــام وجنوبًا العقار
 362وشرقًا العقار  363وغربًا العقار 607
منطقة رشعني
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـم ــن $265375 :بـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض$/104467.50/ :
م ــاي ــة وأربـ ـع ــة آالف وأرب ـع ـم ــاي ــة وسـبـعــة
وستني دوالر أميركي ونصف الدوالر
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار الـثــاثــاء
الــواقــع فــي  2017/7/11الساعة الــواحــدة
ظ ـه ـرًا أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ زغــرتــا
الرئيس طانيوس الحايك.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـبــل امل ـبــاشــرة

باملزايدة أن يدفع بــدل الطرح أو تقديم
كفالة قانونية وافية واتخاذ محل إقامة
ضمن نطاق الــدائــرة وعليه دفــع رســوم
التسجيل ورسم الداللة البالغ  5باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إنذار
تدعو دائــرة تنفيذ بعلبك املنفذ عليهم
أح ـم ــد وع ـل ــي وم ـح ـمــد وعـ ـف ــاف شــوقــي
املـ ـ ـص ـ ــري امل ـ ـج ـ ـهـ ــولـ ــي م ـ ـحـ ــل اإلق ـ ــام ـ ــة
للحضور إلى قلم الدائرة أو إرسال وكيل
قانوني لتبلغ اإلنذار ومربوطاته وذلك
باملعاملة التنفيذية رقم  2017/181التي
يـنـفــذهــا ح ـســن ع ـلــي صــالــح املــوســوي
واملـتـضـمـنــة تنفيذ الـحـكــم ال ـص ــادر عن
محكمة الدرجة األولى في بعلبك الناظرة
بالقضايا العقارية رقم أساس 2017/66
ق ـ ـ ــرار  2017/24تـ ــاريـ ــخ 2017/2/21
وال ـق ــاض ــي بــاع ـت ـبــار ال ـع ـقــار رق ــم 2895
مــن منطقة الـنـبــي شـيــت الـعـقــاريــة غير
قــابــل للقسمة عـيـنــا بــن املـنـفــذ واملـنـفــذ
عليهم وطرحه للبيع باملزاد العلني بني
الشركاء أو العموم وفقًا للثمن املحدد
مــن قبل الخبير والبالغ ستة وثالثون
ألـفــا وخـمـسـمــايــة دوالر أمـيــركــي وعلى
أن يعتمد هذا الثمن أساسًا للطرح في
املزايدة األولى.
علمًا أن التبليغ يتم قــانــونــا بانقضاء
عـ ـش ــري ــن يـ ــومـ ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ نـ ـش ــر ه ــذا
اإلع ـ ـ ــان ويـ ـص ــار ب ـع ــد ان ـق ـض ــاء املـهـلــة
ومهلة اإلن ــذار البالغة خمسة أيــام إلى
ً
متابعة التنفيذ أصوال .وإذا لم تتخذوا
مـحــل إق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة
فـيـتــم إبــاغ ـكــم جـمـيــع األوراق ف ــي قلم
ً
الــدائــرة عـمــا بــاملــواد  402و 449أصــول
محاكمات مدنية.
رئيس القلم
عباس شبشول
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/232
مــوجــه إل ــى :ورث ــة حـنــا وج ــرج ــس ديــب
طنوس صالح وورثة رشيد حنا الياس
ص ــال ــح ،م ــن ش ـب ـطــن ق ـض ــاء ال ـب ـت ــرون،
ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
ب ـتــاريــخ  2017/4/20ت ـقــدم املـسـتــدعــي
غسطني يوسف صالح بوكالة املحامي
ج ـ ــوزف سـ ـع ــادة ب ــاس ـت ــدع ــاء أم ـ ــام هــذه
املـحـكـمــة ط ـلــب ف ـيــه تـعـيـيـنــه قـ ّـي ـمــا على
األس ـهــم الـعــائــدة لـكــم فــي ال ـع ـقــارات رقــم
 796ـ ـ  1017ـ ـ  1018ـ ـ  1024ـ ـ  3224ـ ـ 3232
ـ ـ  3238ـ ـ  3239ـ ـ  3240ـ ـ  3241ـ ـ  3242ـ ـ
 3494ـ ـ  3120ـ ـ  3121ـ ـ  3124ـ ـ  2756ـ ـ 2786
منطقة شبطني العقارية وفي العقار رقم

 1951منطقة اسـيــا الـعـقــاريــة ،إلدارتـهــا
ولالعتناء بها والحفاظ عليها.
ل ــذل ــك ،ول ـكــل ذي مـصـلـحــة أو مـتـضــرر،
ت ـقــديــم اع ـت ــراض ــات ــه الـخـطـيــة ع ـلــى هــذا
االستدعاء خالل مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
النبطية
برئاسة القاضي املنتدب نديم الناشف
سـ ـنـ ـدًا ل ـل ـم ــادة  3م ــن الـ ـق ــان ــون 82/16
املستدعى ضــدهــم :حسن ومــريــم وعلي
م ـح ـم ــد داود فـ ــرحـ ــات وع ـ ـبـ ــاس داود
فرحات /واملجهولي محل اإلقامة حاليًا
ال ـح ـض ــور إل ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام
نسخة عن االستدعاء ومربوطاته املقدم
م ــن امل ـس ـتــدعــي ع ـي ــاد ف ــرح ــات ورف ـي ـقــه
بوكالة املحامي وليد غندور بموضوع:
إزالة شيوع للعقار رقم /371منطقة كفر
رم ــان الـعـقــاريــة واملـسـجــل بــرقــم أســاس
 2013/36مدور  2015/451واتخاذ محل
إقــامــة ضـمــن ن ـطــاق املـحـكـمــة أو توكيل
مـحــام حيث يعد مكتبه مقامًا مختارًا
لـكــم أيـنـمــا وج ــد ه ــذا املـكـتــب وال ـج ــواب
بمهلة خمسة عشر يومًا خالل عشرين
يومًا تلي النشر وإال سيتم إبالغكم بقية
األوراق والقرارات بواسطة التعليق على
ب ــاب ردهـ ــة املـحـكـمــة بــاسـتـثـنــاء الـحـكــم
النهائي.
رئيس القلم
فاطمة فحص
املوضوع :إعالن عن وظيفة شرطي (شاغرة)
عدد 1
ت ـع ـلــن ب ـلــديــة ش ـ ــدرا ع ــن حــاج ـت ـهــا ملــلء
وظ ـي ـفــة ش ــرط ــي (ش ــاغ ــرة) ع ــدد واح ــد،
تقدم الطلبات في مركز البلدية ـ ـ شدرا
ضمن أوق ــات ال ــدوام الرسمي وذلــك من
 2017/6/8ولغاية .2017/7/8
مالحظة :على الراغب أن يكون قد أكمل
العشرين عامًا ولم يتجاوز األربعني من
عمره.
شدرا في 2017/6/7
رئيس بلدية شدرا
سيمون فكتور حنا جرجس
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب مـطــانـيــوس خـلـيــل الـحـلـبــي مــالــك
القسم  /12/من العقار  /871/املجذوب
سند تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ري ـشــار أن ـطــوان زوي ــن بــوكــالـتــه عن
مي إدمون رباط احدى ورثة لينا إبراهيم
م ــدور املــالـكــة فــي العقارين  /29/و/56/
برج حمود سندي تمليك بدل عن ضائع
بحصتي املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب طــونــي فــريــد صـيــداوي مــالــك القسم
 /6/مــن العقار  /2652/البوشرية سند
تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت فـيـكــي الون قـيــابــالـيــان بوكالتها
عن كنوورك ارثور ماردروسيان و ونيس
ارث ــور مــارديــروسـيــان مالكي القسم /5/
من العقار  /130/مزهر سندي تمليك بدل
عن ضائع بحصتي املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب طانيوس ميشال أبــي كــرم بوكالته
عن غالب عبدالله غانم أحــد ورثــة يمامه
محفوظ غانم املالكة في العقارات /764/
و /4993/و /5024/ب ـس ـك ـن ـتــا س ـن ــدات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـ ـل ــب سـ ــاسـ ــن أس ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري ح ـنــا
بوكالته عن أسعد ساسني الخوري حنا
أح ــد ورثـ ــة نـعـمــا خـلـيـفــه ال ـخ ــوري حنا
الـتــي هــي بــدورهــا إح ــدى ورث ــة اغيسيا
س ــاس ــن الـ ـ ـخ ـ ــوري حـ ـن ــا إحـ ـ ـ ــدى ورثـ ــة
خليفه واصــاف الخوري حنا املالك في
العقار  /3905/بسكنتا سند تمليك بدل
عن ضائع بحصة املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جان وجوزفني عيد عازار بصفتها
الشخصية وبوكالتها عن ندى جرجس
عـ ـ ـ ـ ــازار وجـ ـ ـ ـ ــوزف وجـ ـ ـ ـ ــورج وأنـ ـ ـط ـ ــوان
وس ــوزان وشــربــل وم ــاري ميشال عــازار
املالكني جميعهم في العقارات  /909/و
 /910/و  911/مجدل ترشيش سندات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب غـســان نصير عـمــون بوكالته عن
جان راشد داغر أحد ورثة سعدى عبده
داغ ــر مــالـكــة الـعـقــار  /545:امل ــروج سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
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