�إعالنات مبوبة

(مبا�شر( ) 01/753911 _ 01/753910 :فاك�س )01/746317
�إعالن
�صادر عن الغرفة
الثانية يف ال�شمال
بالدعوى رقم 2016/184
موجه اىل امل�ستدعى �ضدها :هيفا
ّ
يو�سف رزق علوان ،من بلدة ايطو
 ق�ضاء زغرتا  -وجمهولة حملالإقامة حالياً.
تدعوك هذه املحكمة ال�ستالم
اال�ستدعاء ومرفقاته املرفوع �ضدك
من امل�ستدعني ف�ؤاد فريد طراد
وطوين واليا�س وجيه جرج�س
بوكالة املحامي يو�سف �صليبا،
بدعوى �إزالة ال�شيوع املقامة
على العقار رقم  649منطقة ايطو
العقارية ،وذلك خالل مهلة ع�شرين
يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
واتخاذ مقام لك يقع �ضمن نطاق
هذه املحكمة و�إبداء مالحظاتك
اخلطية على الدعوى خالل مهلة
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ التبليغ،
و�إال يعترب كل تبليغ لك ل�صق ًا على
باب املحكمة �صحيح ًا با�ستثناء
احلكم النهائي.
رئي�س القلم
مرينا احل�صري

االبتدائية

�إعالن
�صادر عن الغرفة
الثانية يف ال�شمال
بالدعوى رقم 2015/2882
موجه اىل املدّ عى عليها� :سفتالنا
ّ
ايرابيتوفا  -مقيمة يف طرابل�س� ،أبي
�سمرا ،قرب مكتبة العلوم ،بناية بدر
غامن ،طابق �أول  -وهي �سوفياتية
اجلن�سية وجمهولة حمل الإقامة
حالياً.
تدعوك هذه املحكمة ال�ستالم
ا�ستح�ضار الدعوى ومرفقاته،
املرفوع �ضدك من املدعي �سمري
حممد فوزي �سويد بوكالة املحامي
رامي عموري ،الرامي اىل ف�سخ
زواجك من املدعي على م�س�ؤوليتك،
وت�ضمينك كافة الر�سوم وامل�صاريف
والأتعاب ،وذلك خالل مهلة ع�شرين
يوم ًا من تاريخ الن�شر ،و�أن تتخذي
مقام ًا لك يقع �ضمن نطاق هذه
املحكمة و�إبداء مالحظاتك اخلطية
على الدعوى خالل مهلة خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ التبليغ ،و�إال
يعترب كل تبليغ لك بوا�سطة رئي�س
القلم ول�صق ًا على باب املحكمة
�صحيحاً ،با�ستثناء احلكم النهائي.
رئي�س القلم
مرينا احل�صري

االبتدائية

�إعالن
�صادر عن الغرفة
الثانية يف ال�شمال
بالدعوى رقم 2014/385
موجه اىل امل�ستدعى �ضدهم:
ّ
�أديبه و�أمينة ومريانا اليا�س حنا
احلايك ورفقه ومنات وفوتني حنا

االبتدائية

وظائف

معرو�ض

رجل لبناين يبحث عن عمل -
ناطور ذو خربة � -سائق وطباخ
خربة �أكرث من �سبع �سنوات.
للإت�صال76/452656 :

عقارات

للبيع

�شقة للبيع يف بريوت 122 -م2
 امل�صيطبة  -مار اليا�س � -شارعال�ضناوي  -قرب فرن احلطب -
بناية الربكة  -طـ - 6غربي  3 -نوم
 �صالون � -سفرة ـ حمامني � -شرفةمطلة على ق�صر جنبالط القدمي -
مع فر�ش حديث �أو بدون .للمراجعة
جمال العمري03/765945 :
للبيع �شقة مبنطقة عائ�شة بكار
قرب م�ست�شفى العناية بالطفل والأم
م�ساحة 110م� 2صالون و�سفرة و2
نوم وحمامان .بئر مياه  -موقف
�سيارة  -امل�صعد يعمل �أي�ض ًا على
اال�شرتاك الكهربائي .االت�صال:
03/389207

احلايك واليا�س جرج�س احلايك
وعبله جرج�س احلايك ومنى
ومي�شال و�ألبريتو و�إيفان �سا�سني
 من بلدة ب�شمزّين �أ�ص ًال وجمهويلالإقامة حالياً.
بالدعوى املقدمة من �إيلي جميل
ملحم بوكالة املحامي جورج
جريج .تدعوكم هذه املحكمة
ال�ستالم احلكم ال�صادر عنها رقم
 2014/45بتاريخ 2014/3/10
املت�ضمن �إزالة ال�شيوع يف العقار
رقم  1221من منطقة ب�شمزّين
العقارية عن طريق بيعه باملزاد
العلني ل�صالح ال�شركاء �أمام دائرة
التنفيذ املخت�صة ،وتوزيع ناجت
الثمن والر�سوم بني ال�شركاء كلّ
ح�صته يف امللكية ،وذلك
ّ
بن�سبة
خالل مهلة ثالثني يوم ًا من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن.
رئي�س القلم
مرينا احل�صري
�إعالن
�صادر عن الغرفة
الثانية يف ال�شمال
بالدعوى رقم 2016/20
موجه اىل امل�ستدعى �ضدها:
ّ
جميلة حنا جريج ا�سطفان ،ال�شيخ
طابا  -عكار ،وجمهولة حمل الإقامة
حالياً.
بالدعوى املقدمة �ضدك من
امل�ستدعي �ألفرد حنا عبداهلل
بوكالة املحامي خالد الزعبي،
تدعوك هذه املحكمة ال�ستالم
احلكم ال�صادر عنها برقم  3بتاريخ
 2017/1/12املت�ضمن اعتبار
العقار رقم  86منطقة ال�شيخ طابا
ال�سهل العقارية غري قابل للق�سمة
عين ًا بني ال�شركاء و�إزالة ال�شيوع
فيه عن طريق بيعه باملزاد العلني
للعموم ل�صاحلهم �أمام دائرة
التنفيذ املخت�صة .وتوزيع ناجت
الثمن والنفقات على ال�شركاء كلّ
بن�سبة ح�صته يف امللكية ،وذلك
خالل مهلة ثالثني يوم ًا من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن.
رئي�س القلم
مرينا احل�صري
االبتدائية

دعوة اىل �سلطان عبد احلميد
الأحمد
جمهول حمل الإقامة
بناء على ا�ستح�ضار الدعوى
املقامة �ضدك من زوجتك منار عبد
الهادي الأحمد مبادة تفريق قررت
حمكمة �صيدا ال�شرعية ال�سنية
اعتبارك جمهول املقام و�إبالغك
�أوراق الدعوى بوا�سطة الل�صق
والن�شر فعليك احل�ضور اىل هذه
املحكمة ال�ستالم �أوراق الدعوى
واجلواب وعند تخلفك تتخذ بحقك
الإجراءات القانونية .وكتب يف
.2017/2/11
رئي�س قلم حمكمة �صيدا ال�شرعية
ال�سنية
ال�شيخ عاطف ق�شوع
�إعالن
تعلن بلدية الرفيد عن �إجراء
مباريات �شرطي بلدي �أ�صيل عدد
واحد يف الفئة الرابعة الرتبة الثانية
حيث املركز �شاغر.
على الراغبني الإطالع على
ال�شروط وامل�ستندات املطلوبة
والتقدم بطلباتهم اىل قلم البلدية
خالل مهلة خم�سة ع�شر يوم ًا ابتداء
من تاريخ .2017-2-16
�إعالن
من �أمانة ال�سجل العقاري يف جبيل
طلب جورج بطر�س زغيب
بالتفوي�ض �سند متليك بدل عن
�ضائع با�سم املورث كامل ن�سيب
قا�سم يف العقار رقم  544من منطقة
م�شان العقارية ق�ضاء جبيل.
للمعرت�ض مراجعة الأمانة خالل
 15يوماً.
�أمني ال�سجل العقاري يف جبيل
ليلى احلويك

�إعالن
من �أمانة ال�سجل العقاري يف
ك�سروان
طلب نواف �سعيد قاووق ب�صفته
وكيل بطر�س قزحيا غ�صن ب�صفته
م�صفي البنك اللبناين الربازيلي
�ش.م .ل� .شهادة قيد ت�أمني للت�أمني
امل�سجل على العقار رقم 314
الأق�سام  5و 6من منطقة ريفون
العقارية ق�ضاء ك�سروان.
للمعرت�ض مراجعة الأمانة خالل
 15يوماً.
�أمني ال�سجل العقاري يف ك�سروان
راين حيدر
�إعالن دعوة
تدعو حمكمة �صيدا ال�شرعية
اجلعفرية املدعى عليها �سناء
ح�سن �أحميا من التابعية املغربية
املجهولة حمل الإقامة للمثول
�أمامها بدعوى ح�ضانة طفل
املقدمة من ح�سني حممد �سبليني
وذلك ال�ساعة العا�شرة �صباح
يوم االثنني الواقع 2017/4/24
ويف حال التخلف يعترب قلم هذه
املحكمة مكان ًا �صاحل ًا لإبالغك
جميع الأوراق مبا فيها احلكم
القطعي.
رئي�س قلم حمكمة �صيدا ال�شرعية
اجلعفرية
ال�شيخ ح�سن خروبي

عرج�س.
للمعرت�ض  15يوم ًا للمراجعة
�أمني ال�سجل العقاري

 3025حد�شيت.
للمعرت�ض  15يوم ًا للمراجعة
�أمني ال�سجل العقاري

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بطرابل�س
جرج�س
انطونيو�س
طلب
بالوكالة عن انطونيو�س دعيب�س
�سند بدل �ضائع للعقار  17النخلة.
للمعرت�ض  15يوم ًا للمراجعة
�أمني ال�سجل العقاري

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بطرابل�س
طلب املحامي حميد هدوان
بالتفوي�ض بعقد بيع عن مي احلاج
�سند بدل �ضائع للعقار 1976
�سبعل.
للمعرت�ض  15يوم ًا للمراجعة
�أمني ال�سجل العقاري

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بطرابل�س
طلب املحامي ميالد �صابات
بالوكالة عن �أحد ورثة من�صور
�سا�سني �سند بدل �ضائع للعقار

�إعالن
لأمانة ال�سجل العقاري الثانية
بطرابل�س
طلب املحامي نبيل توفيق
الغري�شه بالوكالة عن فرجنيه
انطون �سند بدل �ضائع للعقار 777

�إعالن
من امانة ال�سجل العقاري يف
املنت
طلب ال�سيد كمال توفيق ايليا
مالك � 2400سهم يف الق�سم /5/

ا�ستناد ًا للمادة الرابعة من النظام الداخلي ،تدعو رابطة
العمل االجتماعي �أع�ضاء الهيئة العامة اىل ح�ضور اجلمعية
العمومية العادية التي �ستعقد يف مركز الرابطة يوم الأربعاء
الواقع يف  2017/3/15متام ال�ساعة الرابعة والن�صف
بعد الظهر للم�صادقة على التقريرين املايل والإداري للعام
 ،2016يليها جل�سة ثانية النتخاب هيئة �إدارية جديدة
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.
يف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين يف اجلل�سة الأوىل،
تعترب اجلل�سة الثانية قانونية مبن ح�ضر عم ًال ب�أحكام
املادة  7من النظام الداخلي التي �ستعقد نهار الأربعاء
 2017/3/22بنف�س التوقيت من موعد اجلل�سة الأوىل.

تبليغ قرارات ا�ستمالك
�إن جلنة ا�ستمالك جبل لبنان ال�شمايل االبتدائية وبناء لطلب بلدية عم�شيت وتنفيذ ًا للمر�سوم رقم 2780
تاريخ  2016/2/10تبلغ كال من:
ا�سم املالك

 -جانت �سليم ا�سطفان

 بقية ورثة بطر�س خطار �أبي طربيه� -شارل وهنا وهال خليل �أبي طربيه

 �ضوميط يو�سف ال�سمراين قي�صر عون �أبي حبيب -انطوان دومط ن�صار

 -تراز يو�سف �شليط

60

50

55

2968

عم�شيت

عم�شيت
عم�شيت
عم�شيت

 3209 - 3215ـ ـ ـ 3207
13

عم�شيت

 �شركة عم�شيت � 3940ش.م.ل -توفيق اخلوري �سمعان �شديد

14

� -سليمان يو�سف الرقيبي

املنطقة العقارية

عم�شيت

3940

عم�شيت
عم�شيت

 -مروان حممد توفيق اجلارودي

1004

عم�شيت

 -ح�سن كامل زين الدين

1005

عم�شيت

 -لبيب ح�سني املرت�ضى

 الدكتور زيدان �أديب كرمي انطوان عبده عبد امل�سيح -افلني جوزف �آمز

 -نبيل عزيز عواد

 -ديانا ف�ؤاد عبد اخلالق

 ماريا وطانيو�س يو�سف بوجربايل -جويل وفادي ورامي �سليم من�صور

1005
1306

1303 - 1015

عم�شيت
عم�شيت
عم�شيت

1042 - 1299

عم�شيت

1041

عم�شيت

1031
1071

عم�شيت
عم�شيت

 -ماي جان مطران

 -انطوان كليم �ضاهر

1242

عم�شيت

ثانياً :منقوالت منزل املنفذ عليهما وهي كالتايل:
 - 1مكرب لل�صوت �سراوند �سي�ستمز لون �أ�سود

� - 2صالون �ستيل لون �أزرق واحدة كبرية و� 4صغار ،اخل�شب

لون ذهبي

 - 3غرفة �سفرة مع در�سوار لون بني

 - 5غرفة نوم جموز لون بني مع كومود �شيفونيار وخزانة

 3500دوالر �أمريكي

/1182د�.أ

واثنان كل منهما مبقعد واحد

 - 9طاوالت لل�صالون لون ذهبي واحدة كبرية� /2/ ،صغرية
 - 10تابلو بني زيتي عدد /2/

 - 14ميكرويف � A.E.Cأبي�ض

وتدعوهم اىل جل�سة ا�ستمالك تعقد يف ق�صر العدل جديدة املنت يوم اجلمعة الواقع يف 2017/2/24
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا وذلك لتقرير تعوي�ض نزع امللكية عم ًال بقانون اال�ستمالك رقم  91/58وتعديالته
ويف حال عدم احل�ضور جتري املعاملة غيابي ًا ح�سب الأ�صول.
كاتب اللجنة
خليل عازار

 3000دوالر �أمريكي

/1182د�.أ

 - 4غرفة جلو�س �أمريكي لون باج واحدة كبرية ،واحدة و�سط

 - 13غ�سالة � A.E.Cأبي�ض

1245

 50دوالرا �أمريكيا

 2000دوالر �أمريكي

/20د�.أ

/729د�.أ

 1200دوالر �أمريكي

 - 11براد �أبي�ض كونكورد

عم�شيت

بدل التخمني

بدل الطرح بعد التخفي�ض

/875د�.أ

 - 12غاز �ستة ر�ؤو�س لون �أبي�ض

 -ايلي ميالد �آ�صاف

 -نيال ايلي دبا�س

وقد خمّ نت هذه املنقوالت مببلغ �إجمايل وقدره  1,300,000مليون وثالثماية �ألف دوالر �أمريكي و�أن قيمة بدل
الطرح بعد التخفي�ض  /511758/دوالرا �أمريكيا.

 - 8كر�سي للبار عدد /3/

� -أديب غربيال الغرزوزي

 -ناتالة فوزي عازار

 - 1غربال �إلكرتوين
 - 2جرة عدد  3لون �أبي�ض و�أزرق
 - 3جرن للقمح
 - 4جرن عالفة مع مربد
 - 5موتور ون�ش
 - 6براد للقمح م�ؤلف من �سبع طبقات
 - 7خزانات عدد  2للقمح بطول ت�سعة �أمتار
 - 8مطحنة للقمح الكرتونية
 - 9غربال للقمح من طبقتني
 - 10خزان للقمح عدد /2/بطول ت�سعة �أمتار
 - 11مربد للقمح
 - 12مطحنة �صغرية
 - 13غربال
 - 14خزان �صغري مع كاوي عدد/1/
 - 15مطاحن للق�شر مع خزان
� - 16سيلفوتور كهرباء �أزرق كبري احلجم
 - 17حوايل �سبعة �أطنان من �شواالت الربغل
اخل�شن
 - 18خم�سة �أطنان من الربغل الناعم
 - 19هنغار من الأملنيوم واحلديد بطول 35م
وعر�ض 20م
 - 20عجلة حديد

� - 21شوديار �صهريج لت�سخني املياه مع تابلو
كهرباء
 - 22خزان حديد وخزان مازوت وخزان زيت بطول
/5/م
 - 23ماكينة طحن عدد  /2/قدمية العهد.
 - 24خزان حديد عدد /2/
 - 25عجلة حديد �صغرية احلجم
� - 26آلة لت�صنيع ال�شمع عدد 4
 - 27خزان عدد � /5/صغرية احلجم
 - 28قوارير غاز عدد  /5/كبرية احلجم
 - 29غاز على احلطب لتذويب ال�شمع
 - 30قبان حديد
 - 31مطحنة يدوية قدمية العهد
 - 32ماكينة ق�شاط لتحميل القمح
 - 33موتور كهرباء لون رمادي كبري احلجم
� - 34شوديار لت�سخني املياه بطول � /3/أمتار
 - 35موتور كهرباء لون �أخ�ضر كبري احلجم مع
خزان.
 - 36عجلة حديد �صغرية احلجم
 - 37درابزين بيك �آب عدد /1/
 28 - 38طنا من القمح
 - 39موتور للمياه عدد /2/

 - 7غرفة نوم مفرد لون باج

 -غيالن ايلي �آ�صاف

 -غربيال �أديب الغرزوزي

للمرة الثالثة
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/1488
املنفذ� :شركة �شربل اليا�س و�شركا�ؤه للتجارة  -وكيلها الأ�ستاذ مي�شال الها�شم
املنفذ عليهما :جورج �شيبان مناع وداين مناع  -داريا زغرتا
ال�سند التنفيذي� :سندات دين بقيمة /8068420د�.أ عدا الر�سوم والنفقات
تطرح الدائرة للمرة الرابعة يف متام ال�ساعة الثالثة والن�صف من بعد ظهر نهار الثالثاء  2017/3/7باملزاد
العلني منقوالت املنفذ عليهم وهي التالية:
�أوالً :منقوالت طاحونة الربغل وهي:

 - 6غرفة نوم جموز لون بني مع كومود وخزانة

 -مارون كليم �ضاهر

 -لوران انطوان واكيم

�إعالن
�صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة رقم 2016/1488
املنفذ� :شركة �شربل اليا�س
و�شركا�ؤه وكيلها الأ�ستاذ مي�شال
الها�شم
املنفذ عليهما :جورج �شيبان مناع
داين جورج مناع  -داريا
ال�سند التنفيذي� :سند دين بقيمة
الر�سوم
عدا
/80684,25د�.أ

كبرية

� -سليم انطون من�صور

 -انطوان فار�س واكيم

من البناء القائم على العقار رقم
 /566/من منطقة البو�شرية
العقارية �سند متليك بدل عن �ضائع
با�سمه كمال توفيق اليليا.
للمعرت�ض املراجعة خالل 15
يوم ًا
�أمني ال�سجل العقاري
مايكل حد�شيتي

والفوائد والنفقات
العقارات املطروحة للبيع /1200
�سهم من العقار  797داريا.
وهو عبارة عن �شقة �سكنية يف
الطابق العلوي الأول من بناء م�ؤلف
من ثالث طبقات بعيد عن الطريق
العام حواىل مائة وخم�سني مرت ًا
م�ؤلفة من ثالث غرف نوم و�صالون
و�سفرة ومطبخ وخالء وحمامني
وبالكني ،ال�شبابيك من الأملنيوم،
حالة ال�شقة و�سط وهي خمالفة
بح�سب االفادة العقارية ،م�ساحة
العقار 641م.2
التخمني/52000 :د�.أ
بدل الطرح/22745 :د�.أ
� 75سهما من العقار /899/داريا.
وهو عبارة عن قطعة �أر�ض عليها
هنغار كبري معد كطاحون للربغل
وهو مل�صق بالعقار  /899/داريا

وبعيد عن الطريق العام حوايل كلم،
وهو مفرز عن العقار  /32/وم�ساحة
العقار /2093/م.2
التخمني/3270,300 :د�.أ
بدل الطرح/1431 :د�.أ
موعد املزايدة ومكانها نهار
الثالثاء الواقع يف  2017/3/7عند
ال�ساعة الواحدة بعد الظهر �أمام
رئي�س دائرة تنفيذ زغرتا  -على
الراغب يف ال�شراء وقبل املبا�شرة
باملزايدة �أن يدفع قيمة بدل الطرح
مبوجب �شك م�صريف م�سحوب من
م�صرف لبنان �أو تقدمي كفالة قانونية
�ضامنة عليه االطالع على ال�صحيفة
العينية للعقارات مو�ضوع املزايدة
ودفع ر�سوم الت�سجيل ور�سوم الداللة
البالغ خم�سة باملئة.
م�أمور التنفيذ
جبور مننوم

�إعالن بيع موجودات

�إعالن

رقم العقار

e-mail advertising@almustaqbal.com.lb

 - 15تلفزيون � 42 lcd Samsungإن�ش

 2500دوالر �أمريكي
 2000دوالر �أمريكي
 750دوالرا �أمريكيا
 400دوالر �أمريكي
 200دوالر �أمريكي

/729د�.أ
/297د�.أ
/159د�.أ
/81د�.أ

 350دوالرا �أمريكيا

/149د�.أ

 250دوالرا �أمريكيا

/99د�.أ

 500دوالر �أمريكي

/198د�.أ

 300دوالر �أمريكي

 150دوالرا �أمريكيا

 - 16طاولة بال�ستيك �أبي�ض مع كرا�سي عدد /4/

 50دوالرا �أمريكيا

 - 18بار ثابت من اخل�شب للوي�سكي

 750دوالرا �أمريكيا

 17ك كون�سول خ�شب م�صري

/985د�.أ

 150دوالرا �أمريكيا

/119د�.أ
/60د�.أ

/21د�.أ
/60د�.أ

/297د�.أ

فعلى الراغب يف ال�شراء احل�ضور اىل املوعد املحدد �أعاله يف مكان البيع املحدد يف داريا  -طاحون الربغل
ومنزل املنفّ ذ عليهما م�صحوب ًا بالثمن نقد ًا ي�ضاف �إليه ر�سم الداللة البالغ خم�سة باملئة.
م�أمور التنفيذ
جبور مننوم

