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اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان أن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد السـتـقـصــاء األس ـعــار
ألعـمــال هندسة مدنية لتركيب محول
ق ـ ــدرة ف ــي م ـح ـطــة ب ـصــال ـيــم الــرئـيـسـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 9892/ت ــاري ــخ  ،2014/12/11قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2015/2/20
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
األس ـع ــار امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة 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 األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/1/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 112
إعالن بيع باملعاملة 2014/681
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
 2015/2/6اب ـت ــداء مــن الـســاعــة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا س ـيــارة املـنـفــذ عليها رشــا
جـ ـم ــال عـ ـمـ ـي ــرات مـ ــاركـ ــة فــول ـك ـس ـفــاكــن
 Golf-GLموديل  2004رقم /228521/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
الـتـنـفـيــذ ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل.
وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي رام ـ ــي بــاس ـيــل ال ـبــالــغ
 $/6785/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4721/واملطروحة بسعر  $/3700/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /360.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد إل ــى مـ ــرآب مـشـيـلــح ف ــي ب ـيــروت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/504
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
 2015/2/6اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا سيارة املنفذ عليه ابراهيم
خليل الحلو مــاركــة بيجو 206XLINE
م ـ ـ ــودي ـ ـ ــل  2004رقـ ـ ـ ـ ــم /324881/ب
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
الـتـنـفـيــذ ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل.
وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي رام ـ ــي بــاس ـيــل ال ـبــالــغ
 $/9847/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/3568/واملطروحة بسعر  $/3000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /408.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد إل ــى مـ ــرآب مـشـيـلــح ف ــي ب ـيــروت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة السابعة ـ ـ العقارية
برئاسة القاضي كلنار سماحة
وعضوية القاضيني فليفل وبو نصار
رقم االوراق2015/20 :
الجهة املستدعية :سليم دياب
االوراق امل ـط ـلــوب ابــاغ ـهــا :االس ـتــدعــاء
املـ ـق ــدم م ــن ال ـج ـهــة امل ـس ـتــدع ـيــة بـتــاريــخ
 2015/1/15تحت الرقم  2015/20والذي
تطلب بموجبه.
تطلب الجهة املستدعية من محكمتكم
ً
املوقرة وعمال باحكام املادة /512/أ.م.م.
اتـخــاذ الـقــرار فــي غــرفــة املــذاكــرة بشطب

االشـ ـ ـ ـ ــارة ب ــرق ــم ي ــوم ــي  901ـ ـ ـ ـ ـ ت ــاري ــخ
 1968/5/15واالشارة برقم يومي  437ـ ـ
تاريخ  1964/2/26واالشارة برقم يومي
 1577ـ ـ تاريخ  1969/9/10عن الصحيفة
ال ـع ـي ـن ـي ــة ل ـل ـع ـق ــار  /577/مـ ــن مـنـطـقــة
الــرمـيــل الـعـقــاريــة بـمــوجــب ق ــرار معجل
التنفيذ نــافــذ على اصـلــه وابــاغــه ممن
يـلــزم ال سيما مــن حـضــرة امــن السجل
ال ـع ـق ــاري ف ــي ب ـي ــروت ب ــواس ـط ــة رئـيــس
املكتب املـعــاون فــي الرميل بغية تنفيذ
مضمونه.
فعلى من لديه اي اعتراض او مالحظات
على ذلك التقدم بها الى قلم هذه املحكمة
وذلك في مهلة عشرين يومًا تلي تاريخ
النشر االخير.
بيروت في  20كانون الثاني 2015
رئيس القلم بشرى البستاني
خالصة قرار رقم 2015/2
قرر القاضي العقاري في النبطية اعادة
تكوين الصحيفة العقارية املؤقتة رقم
 5326ال ـق ـل ـي ـعــة بــال ـطــري ـقــة ال ـق ـضــائ ـيــة
وتكليف الخبير حسن قبيسي للكشف
على مــوقــع الـعـقــار نـهــار السبت الــواقــع
في  2015/2/21وتحديد نهار االربعاء
في  2015/4/15موعدًا لجلسة املحاكمة
العادة التكوين ويحق لكل صاحب حق
ان يعترض ضمن املهلة املـحــددة حتى
تاريخ جلسة املحاكمة.
رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
محمد اسماعيل جمعة
خالصة قرار رقم 2015/1
قرر القاضي العقاري في النبطية اعادة
تكوين الصحيفة العقارية املؤقتة رقم
 111حداثا بالطريقة القضائية وتكليف
ال ـخ ـب ـي ــر س ـج ـي ــع الـ ــدقـ ــدوقـ ــي لـلـكـشــف
ع ـلــى م ــوق ــع ال ـع ـقــار ن ـه ــار االربـ ـع ــاء في
 2015/3/4وتـحــديــد نـهــار االرب ـعــاء في
 2015/4/15م ــوع ـدًا لـجـلـســة املـحــاكـمــة
العــادة التكوين وتكليف كل ذي حق او
مصلحة بتقديم اعتراضه ضمن املهلة
حتى تاريخ جلسة املحاكمة.
رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
محمد اسماعيل جمعة
دعوى للمدعى عليها
شركة منغل ش.م.م.
املمثلة بــالـتــوقـيــع عنها الـسـيــد توفيق
ال ـي ــاس ال ـن ـبــوت وال ـس ـي ــدة ه ــال ــة خليل
النبوت ان القاضي نتالي الهبر الناظرة
ف ــي دعـ ــاوى االيـ ـج ــارات ف ــي امل ــن تــدعــو
املـ ــدعـ ــى ع ـل ـي ـهــا ش ــرك ــة م ـن ـغ ــل ش.م.م.
امل ـم ـث ـلــة ب ــامل ـف ــوض ــن ب ــال ـت ــوق ـي ــع عـنـهــا
السيد توفيق الـيــاس النبوت والسيدة
هــالــة خليل الـنـبــوت للحضور ال ــى قلم
املحكمة بمهلة عشرين يومًا من تاريخ
النشر لتبلغ اوراق الدعوى 2013/1548
مدورة  2015/168املقامة من شركة عبد
الشرق للمقاوالت ش.م.م .والرامية الى
ال ــزام ـه ــا ب ـت ـســديــد مـبـلــغ  27790دوالر
أميركي يمثل بدالت اشغال القسم  6من
العقار رقم /1458الــدكــوانــة مضافًا اليه
مبلغ  /16766000/ليرة لبنانية بدالت
اش ـت ــراك ك ـهــربــاء م ــع ال ـفــوائــد وحـضــور
الجلسة  2015/3/2واال اعتبرت مبلغة
ً
وحوكمت اص ــوال وعــد كــل تبليغ اليها
في قلم املحكمة صحيحًا.
رئيس القلم
سمر سالم
إعالن قضائي
تدعو املحكمة املدنية العقارية في صيدا
غ ــرف ــة ال ــرئ ـي ــس ح ـس ــن س ـك ـي ـنــة امل ــدع ــى
عـلـيـهــم خـلـيــل ورضـ ــا وح ـس ــن وح ـســان
احـ ـم ــد مـ ـ ــروة وزه ـ ـ ــرة ع ـب ــدال ـل ــه ش ـ ــرارة
وب ــاس ــم واحـ ـم ــد وع ـل ــي رضـ ــا ح ـجــازي
وهـ ــا ورج ـ ــاء ح ـســن م ـ ــروة لـلـحـضــور
ال ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام نـسـخــة عن
اوراق الدعوى املقامة من املدعي حسن
يوسف جواد برقم  2015/344والجواب
خالل مهلة عشرين يومًا تلي النشر واال
يصار الــى ابالغهم كافة اوراق الدعوى
بــواس ـطــة ال ـل ـصــق ع ـلــى لــوحــة اعــانــات
املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود

نشر إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
عقد تفرغ
ب ـ ـمـ ــوجـ ــب مـ ـحـ ـض ــر اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع تـ ــاريـ ــخ
 2014/12/10وع ـ ـقـ ــد ت ـ ـفـ ــرغ ت ــاري ــخ
 2014/12/15تـ ـن ــازل ال ـش ــري ــك ه ـشــام
م ـح ـمــد غ ــزال ــي ع ــن ك ــام ــل ح ـص ـتــه ال ــى
السيد كمال محمود حجاز في الشركة
املـعــروفــة بــاســم " "LED LIGHTـ ـ كمال
حـ ـج ــاز وش ـ ــرك ـ ــاه امل ـس ـج ـل ــة ت ـح ــت رق ــم
 2014/4004891توصية بسيطة.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود صيدلية
بـنــاء للطلب تــاريــخ  2014/12/29تقرر
شطب قـيــود الصيدلية املـعــروفــة باسم
"صـ ـي ــدلـ ـي ــة ه ـ ـ ــزار امل ـس ـج ـل ــة تـ ـح ــت رق ــم
.2012/4003216
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
أمانة السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود تاجر
بـ ـ ـن ـ ــاء لـ ـلـ ـطـ ـل ــب تـ ـ ــاريـ ـ ــخ 2014/12/3
تـ ـق ــرر ش ـط ــب قـ ـي ــود الـ ـت ــاج ــر امل ـع ــروف ــة
ب ــاس ــم "م ـح ــات ه ـن ــري خـلـيــل ألسـلـحــة
الـصـيــد وذخــائــرهــا" املـسـجــل تـحــت رقــم
 2014/4002507البقاع.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب امل ـحــامــي غ ـســان جـ ــورج ال ـخــوري
ملوكله شــاك هيكل صليبا بصفته أحد
ورث ــة هيكل شــاكــر صليبا سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  /2351/القسم /7/
بلوك  Bقرنة شهوان باسم املورث.
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب رام ــز نجيب راج ـحــه سـنــد تمليك
بدل ضائع بالعقار  /2376/القسم /8/
سن الفيل.
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب أم ـي ــر أديـ ــب ال ـغــريــب وك ـي ــل أدي ــب
إب ــراهـ ـي ــم الـ ـغ ــري ــب أح ـ ــد ورث ـ ــة مـتـيـلــدا
بـ ـط ــرس ال ـغ ــري ــب ب ـص ـف ـت ـهــا أحـ ــد ورث ــة
أنـ ـط ــوان ب ـط ــرس ال ـغــريــب بـصـفـتــه أحــد
ورثــة جــورج بطرس الغريب أحــد ورثــة
بـطــرس مخايل الـغــريــب سـنــدات ملكية
بدل ضائع للعقارات ،231 ،1414 ،1631
 232الدامور و  1242 ،952املشرف.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب رب ـيــع ح ـســن غ ـنــام وك ـيــل حسني
هــانــي مـحـمــد س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  C7/14جدرا
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين
ـ

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي ب ـط ــرس جـ ـ ــوزف نـجـيــم
وكيل نعيم امني شلهوب احد ورثة امني
سعيد شلهوب سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  1673بريح
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب خطار محمد ب ــارود وكيل محمد
احـمــد عــابــديــن سـنــد ملكية بــدل ضائع
عن حصته في العقار  880عانوت
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب سعد الدين محمد الخطيب وكيل
املحامي حسن محمد خير سيف الدين
وكـ ـي ــل املـ ـح ــام ــي جـ ـ ــان ي ــوس ــف ف ـخــري
وكيل سمير احمد العلي باالصالة عن
نفسه وبوكالته عن سميره احمد العلي
سندات ملكية بدل ضائع للعقارات 98
و A 4 ،5 /1495 ،1513و 9 ،10 /1308
جدرا
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات
03/662991

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب مفيد علي همام وكيل بنك املوارد
ش.م.ل .شهادة تأمني بدل ضائع للعقار
 11ضهر املغارة
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب حبيب جــورج رزق وكيل املحامي
ك ــاب ــي ب ـي ــار زهـ ــر وك ـي ــل ري ـ ــاض نسيب
ال ـح ـس ـن ـي ــه اح ـ ـ ــد ورثـ ـ ـ ــة ن ـس ـي ــب ح ـســن
الـحـسـنـيــه سـنــد ملكية ب ــدل ضــائــع عن
حصته في العقار  92عني وزين
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب وليم جرجي كرم (الــدائــن) شهادة
تأمني بدل ضائع للعقار  2515عاليه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب شادي شكيب نصر الدين بوكالته
عن سلمى صالح الدين الحسامي سند
ملكية ب ــدل ضــائــع للقسم  8مــن العقار
 1737القبة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب روج ـيــه ج ــوزف الـحـســوانــي سند
م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 16/4670
بعبدا
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا من
 7:30صباحًا ًلغاية
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا في
خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
Sales manager.
Minimum experience
3 years in FMCG-Food
products. Knowledge
of African market is a
plus. French& English
is must .
hr@isofood.net

للبيع أو لإليجار
شقة في منطقة بئر حسن
شارع السفارات  350مترًا
مربعًا ط  1مؤلفة من أربع
غرف نوم  2صالون وسفرة
ـ ـ غرفة جلوس مطبخ وغرفة
خادمة و 4حمامات مع 2
موقف سيارة بدون وسيط
للمراجعة03/159934 :

