16

األربعاء  15تشرين الثاني  2017العدد 3325

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/254
املنفذ :املحامي عدنان حسن ابو زيد
املـنـفــذ عـلـيـهــم :مـحـمــد فـيـصــل عـلــي وحيد
وحسني ومنى وربيعه علي وحيد ومريم
ورغدى وزيني اسماعيل خليل /صور
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة ص ـ ــادرة عن
دائرة تنفيذ صيدا برقم  2017/327تاريخ
 2017/8/30املتضمنة تنفيذ حـكــم ازال ــة
شـيــوع ص ــادر عــن املحكمة االبـتــدائـيــة في
لبنان الجنوبي بـتــاريــخ  2017/2/21في
العقار رقم  / 476صور العقارية
تاريخ التنفيذ2017/8/31 :
تاريخ قرار الحجز2017/7/18 :
تاريخ تسجيله2017/7/19 :
تاريخ محضر الوصف2017/9/18 :
تاريخ تسجيله2017/9/18 :
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :ال ـع ـقــار رق ــم 476

للبيع:
عقار برج حمود
 ٩أقسام  ١٧٠مرت
اإلتصال:
70/842628

مـنـطـقــة ص ــور ال ـع ـقــاريــة مـســاحـتــه 318م2
وه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض ت ـقــع ضمن
تصوينة مشاد عليه بناء قديم وهو يتألف
مــن الـجـهــة الـشــرقـيــة مــن غــرفـتــن كبيرتني
جميعها مــن حـجــر الـعـقــد الــرمـلــي الـقــديــم
وأم ــام ـه ـم ــا ف ـس ـحــة دار ب ـجــان ـب ـهــا مـطـلــع
درج نصل من خالله الــى غرفة علوية من
الحجر العادي وفي زاويتها مطبخ صغير
ومن الجهة الغربية يتألف من غرفة كبيرة
وبجانبها غرفتني صغيرتني وكــوريــدور
ومطبخ خــارجــي وحـمــام وأمــامـهــا فسحة
دار وب ـجــانــب ه ــذا الـقـســم لـنــاحـيــة اليمني
غــرفــة ومطبخ وحـمــام مــن الحجر الـعــادي
يحده شماال طريق فرعي غير نافذ وشرقًا
العقار رقــم  467وجنوبا الطريق البحري
املحاذي للشاطئ وغربا العقار رقم 478
التخمني وبدل الطرح 57,700 :د.أ.
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ي ــوم الخميس
الــواقــع فــي  2017/12/7الـســاعــة الــواحــدة
ظهرا امام رئيس دائرة تنفيذ صور.
ل ـل ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء ايـ ـ ــداع بـ ــدل الـ ـط ــرح في
صندوق الخزينة او بموجب شيك او كفالة
مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ صور،
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق هذه
ال ــدائ ــرة واال عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارا له
وبخالل ثالثة ايــام تلي قــرار االحالة عليه
ايـ ــداع الـثـمــن تـحــت طــائـلــة اعـ ــادة امل ــزاي ــدة
بالعشر على مسؤوليته وبخالل عشرين
يوما دفع رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
اسيل برجي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض إلع ـ ـ ــداد دف ـت ــر ش ــروط

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامالن الهنديان
SUKHDEEP SINGH GILL
AMANDEEP SINGH
من مؤسسة فينو بالست للصناعة
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـع ــرف
عنهما شيئا اإلتـصــال على الــرقــم :
07/995422
غادرت العاملة األثيوبية
Tulu meron bekele
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/258847
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD BABU MIAH
MOHAMMAD SHAB MIAH
PARVEZ MIAH
MOHAMMAD PARBEZ MIA
MOHAMAMD AKKAS ALI
FARUK
ABUL HASAN
MOHAMMAD SHARIF
SAH ALAM
NASIR UDDIN
SABUZ
RIMON MIAH
MOHAMMAD REDOY
KHOKN
MD AMINUL ISLAM
MD IQBAL AHMAD
MD SAFIRUL HOQ
KOHINUR RAHMAN
ZAHIDUL RAHMAN
MOHAMMAD SHAHIN
MD HASAN
EYASIN ISLAM
ABDUL MALEK
ABU SIDDIK
ISMAIL
MOHAMMAD LALON CHOWDHURY
MOHAMMAD RUBEL
MOHAMAMD KALAM
MIRAZ HOSSAIN
MOHAMAMD SHWN GAGI

RIJUL ISLAM
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/053574
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD JAHIR MIAH
MOKBAL MIAH
ABUL SAMAD
MOHAMMAD JOHIRUL ISLAM
MD AZIZUR RAHMAN
MOHAMMAD SUJON
MONIRUZZAMAN ABU
RAHIM BADSHA
RASEL MIAH
HABIB
NABI HOSSAIN
MUHAMMOD AMIR HOSSAIN
MIOHAMMAD SAIFUL ISLAM
MOHAMAMD KAMAL HOSSEN
SUMSUL HAQUE
MOSHAREF
AOAL MIAH
MD ABDUL KHALEK
RIYAJ MIA
JAHANGIR
EMON KABIR JOMDDER
MOHAMMAD ROKUN UDDIN
MOHAMMAD MOHIUDDIN CHOWDHURY
MD MONIR HOSSAIN
MOJLU
MOHAMMAD JIBAN MIAH
KOWSER
SHAPON MIA
HANNAN
MD CHABUR MIAH
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/279193
غادرت العاملة الفلبينية
AIVER ROSE PINERO TUMBAGA
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرغ ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 03/915693

الن ـشــاء كــابــات تــوتــر عــالــي هــوائ ـيــة 220
ك.ف .من ضمن املخطط التوجيهي للنقل
املرحلة االولى  2017ـ .2023
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان  -أمــانــة ال ـســر -الـطــابــق ( 12غــرفــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50.000/ل.ل.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان  -طريق النهر  -الطابق " - "12املبنى
املركزي (غرفة .)1223
ّ
علمًا ان آخــر مــوعــد لتقديم ال ـعــروض هو
نهار الجمعة الــواقــع فــي2017/12/15عـنــد
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/11/7
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2235
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد للتخلص مــن الــرواســب
الصلبة الناجمة عن عملية غسل املراجل
فـ ــي م ـع ـم ـل ــي ال ـ ـ ـ ــذوق وال ـ ـج ـ ـيـ ــة ،م ــوض ــوع
استدراج العروض رقم ث4د 2145/تاريخ
 2017/3/3قــد م ــددت لـغــايــة ي ــوم الجمعة
 2017/12/1عند نهاية الدوام الرسمي.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان  -أمــانــة ال ـســر -الـطــابــق ( 12غــرفــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /150.000/ل.ل.
ّ
علمًا بــان العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن فــي مطلق االح ــوال تقديم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء لبنان
 طريق النهر -الطابق " - "12املبنى املركزي.بيروت في 2017/11/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2261
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ قاديشا عن استدراج للعروض الستثمار
امل ـق ـه ــى فـ ــي م ـب ـن ــى ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـل ـقــادي ـشــا
ف ــي ال ـب ـح ـصــاص ،وذلـ ــك وف ــق املــواص ـفــات
ال ـف ـن ـيــة وال ـ ـشـ ــروط اإلداري ـ ـ ـ ــة املـ ـح ــددة فــي
دفـتــر الـشــروط ال ــذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مئة وخمسون ألــف ليرة
لبنانية (ت ـضــاف  )TVAمــن قـســم ال ـشــراء
في املصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بني الساعة  8صباحا و12
ظهرا من كل يوم عمل.
تقدم العروض في امانة السر في القاديشا
ـ البحصاص.
تنتهي م ــدة تـقــديــم ال ـعــروض ي ــوم السبت
الواقع فيه  9كانون االول  2017الساعة 12
ظهرا ضمنا
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2265
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2017/152
املنفذ :فادي مخايل خوري وكيله املحامي
سهيل سعد
املنفذ عليهم :عائدة نجيب الصايغ
طوني توفيق سعد
ديمتري توفيق سعد.
هـيـفــا تــوف ـيــق س ـعــد ـ بــرمــانــا اول طــريــق
روميه
ماري متري سعد ـ جورة البلوط
ليلى جرجي حداد
كارول خير سعد بشارة
ليال خير سعد بشارة
إيلي خير سعد بشارة ـ قنابة برمانا قرب
البلدية
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر عــن
املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة الـتــاسـعــة فــي جــديــدة
املنت الناظرة في القضايا العقارية قرار رقم
 2016/450تــاريــخ  2016/11/29القاضي
باعتبار ان العقار  /132/قنابة برمانا غير
قابل للقسمة العينية بني الشركاء وبإزالة
الـشـيــوع فـيــه عــن طــريــق طــرحــه للبيع في

املزاد العلني للعموم لصالحهم امام دائرة
التنفيذ املختصة وعلى ان تعتمد اساسا
للطرح في املزايدة االولــى املبلغ املقدر من
الخبير وه ـ ــو/1612000/د.أ .أو ما يعادله
بالليرة اللبنانية بتاريخ البيع وبتوزيع
ثمنه على الشركاء كل بحسب حصته في
امللك.
ب ـش ـطــب اشـ ـ ـ ــارة الـ ــدعـ ــوى ع ــن الـصـحـيـفــة
العينية للعقار املشار إليه أعاله فور إنفاذ
البند اوال من هذا الحكم.
تاريخ محضر الوصف2017/6/28:
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2017/7/5:
العقار املطروح للبيع
 /132ق ـنــابــة ب ــرم ــان ــا قـطـعــة ارض حــرجـيــة
ضمنها اش ـجــار ال ـيــرز والـسـنــديــان واملـلــول
م ـن ـحــدرة ال ت ـصــل إل ـي ـهــا ال ـطــريــق وال بـنــاء
ع ـل ـي ـهــا .م ـســاح ـتــه /4030/م 2ي ـح ــده غــربــا
حــدود منطقة جــورة البلوط شرقًا العقاران
 142و 141شـمــاال  ،143ج ـنــوبــا ،131ينتفع
باملرور على العقار  ،143استحضار دعوى
راج ــع ال ـع ـقــار  16قـنــابــة بــرمــانــا اقـ ــرار امــن
السجل رقم  81/9استدعاء ازالة شيوع عدد
 2015/1652محضر وصف رقم .2017/152
قيمة التخمني والطرح  /1612000/:دوالر
اميركي
املــزايــدة :ستجري يــوم الجمعة الواقع فيه
 2018/1/12الساعة العاشرة صباحا امام
رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وف ــي محكمة املــن.
فعلى الراغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
باملزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة
وات ـخــاذ مـحــل إقــامــة ضـمــن نـطــاق الــدائــرة
وخالل ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه ايداع
كــامــل الـثـمــن تـحــت طــائـلــة اعـ ــادة امل ــزاي ــدة
بــزيــادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
ال ـن ـقــص وال يـسـتـفـيــد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه
خــال عشرين يــومــا دفــع الثمن والــرســوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم زياد داغر
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة االولى
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيس غابي شاهني
املعاملة التنفيذية 2017/122
املنفذ :بنك لبنان والخليج ش.م.ل.
املنفذ عليه :حسني حسن عبدالله
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات دي ـ ــن بـقـيـمــة
 7,954,500د.أ .عدا اللواحق والفوائد
تاريخ التنفيذ2017/2/16:
تاريخ قرار الحجز2017/2/16 :
تاريخ تسجيله2017/2/25:
تاريخ محضر الوصف2017/5/3 :
تاريخ تسجيله2017/8/10:
العقار املطروح للبيع :ـ1ـ العقار  90منطقة
املدور
ـ 2ـ القسم  12من العقار  283عني املريسة
مساحة العقار  90املدور1020 :م.م.
ح ــدوده غــربــا :أمــاك عامة والـعـقــار  1391ـ
شرقا :العقار  94ـ شماال :العقارات 94ـ 1390
ـ  1391وأمالك عامة ـ جنوبًا :العقارات 407
ـ  93ـ 1391
ولدى الكشف على العقار املذكور تبني انه
مبنى مــؤلــف مــن  23طبقة كــل طــابــق شقة
وثـ ـ ــاث ط ــواب ــق ت ـح ــت االرض وهـ ــو غـيــر
مشغول اال من املنفذ عليه.
قيمة التخمني/34,022,000/ :د.أ.
بدل الطرح /20,413,200/ :د.أ.
ـ2ـ القسم  12من العقار  283عني املريسة
مساحته598 :م.م.
ح ـ ــدوده :غ ــرب ــا :ال ـع ـقــار 285ـ ش ــرق ــا :أم ــاك
عامة ـ شماال :العقار  282ـ جنوبًا :العقار
919
إن ال ـع ـق ــار عـ ـب ــارة ع ــن ش ـق ــة ف ــي ال ـطــابــق
التاسع مؤلفة مــن مدخل وجـلــوس وستة
غ ـ ــرف وسـ ـت ــة ح ـم ــام ــات وم ـم ــري ــن وث ــاث
شــرفــات وزه ــور ودرج داخ ـلــي ي ــؤدي الــى
الطابق العاشر املؤلف من مدخل وجلوس
واربـ ــع صــالــونــات وط ـعــام ومـطـبــخ وخــدم
وحمامني وشرفتني وزهور.
ولـ ــدى ال ـك ـشــف ال ـح ـســي ت ـبــن ان الـطــابــق
الـعــاشــر غير متصل مــن الــداخــل بالطابق
التاسع ويخضع العمال ترميم وان القسم
املذكور غير مشغول من احد وان الطابقني
التاسع والعاشر هما القسم  12من العقار
 283عني املريسة
قيمة التخمني /1,794,000/ :د.أ.
بدل الطرح/1,076,400/ :د.أ
مـ ــوعـ ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـ ـك ـ ــان إجـ ــرائ ـ ـهـ ــا ي ــوم
الخميس الواقع في  2017/12/21الساعة
 12,00ظهرا في دائرة تنفيذ بيروت
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني

العقارات املوصوفة اعاله
فعلى الراغب بالشراء تنفيذا ألحكام املواد
 973و 978و983م ـ ــن االص ـ ــول املــدن ـيــة ان
يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل
املباشرة باملزايدة لــدى صندوق الخزينة
او اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مبلغا مــوازيــا
لبدل الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن
هذا املبلغ وعليه اتخاذ مقام مختار له في
نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم
يـسـبــق لــه ان عــن مـقــامــا مـخـتــارا واال عد
قلم الدائرة مقاما مختارا له وعليه ايضا
في خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور قرار
االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن بــاســم رئـيــس
دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او
احــد املـصــارف املقبولة تحت طائلة اعــادة
املــزايــدة بــزيــادة العشر واال فعلى عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة
وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات
ب ـم ــا ف ـي ــه رسـ ــم دالل ـ ــة خ ـم ـســة ب ــامل ــاي ــة مــن
دون حاجة النــذار او طلب وذلــك في خالل
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ص ـ ـ ــدور قـ ــرار
االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
هيثم حيدر احمد
إعالن شطب قيد شركة تجارية
ب ـم ــوج ــب م ـح ـض ــر ج ـم ـع ـيــة م ـن ـع ـق ــدة فــي
 2017/7/14تـقــرر بـتــاريــخ 2017/10/31
شـطــب قـيــد شــركــة ن ــور ش.م.ل أوف شــور
املسجلة تحت الرقم /330/نهائيًا من قيود
السجل التجاري في بيروت رئيس مجلس
االدارة الـسـيــد بـشــار قــريـطــم .الــرقــم املــالــي
2892
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
او اعتراضه خالل مهلة عشرة ايام من اخر
تاريخ نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
تبيلغ فقرة حكمية
محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا
بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام مرتضى
تدعو املدعى عليه خضر عواركه واملطلوب
ادخاله عيسى سعود املخيزم لتبلغ القرار
 2015/198ت ــاري ــخ  2015/4/21ال ـصــادر
بالدعوى  2013/4187املقدمة من املدعية
الـشـيـخــة ب ــدري ــة ص ـب ــاح ال ـســالــم الـصـبــاح
والرامي إلى الزام املدعى عليه نزيه األعور
بنقل ملكية الشقة الشرقية والشقة الغربية
والواقعتني في الطابق الثالث من البلوك
 Bمن البناء القائم على العقار /423القلعة
رقم 8و 9على اسم املدعية
مهلة االستئناف  30يومًا من تاريخ النشر
رئيس القلم جمانة املصري عويدات
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب نـ ـه ــاد م ـح ـمــد س ـع ـيــد ال ـصــال ـحــانــي
ملــوك ـل ـيــه ن ـ ــزار ج ـم ـيــل اس ـع ــد وس ـه ـيــر طــه
نور الله (سوريان) سندي تمليك بدل عن
ضائع بالقسم  17من العقار  1421منطقة
ميناء الحصن
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يوما
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب بـســام خليل عبد الـنــور ملوكله فريد
جـ ــاك عــرق ـتــي ض ــو س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضائع بالقسم  7من العقار  1198رميل
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يوما
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
اعالن بيع باملعاملة 2016/406
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االربـ ـع ــاء في
 2017/11/29ال ـســاعــة  2,30ب ـعــد الـظـهــر
سيارة املنفذ عليه جاد جمال املولى ماركة
ك ـيــا  CERATO – LSم ــودي ــل  2012رقــم
/122283ج الخصوصية تحصيال لدين
طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل .وكيله
املحامي انطوان عساكر البالغ $/12530/
ع ــدا ال ـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ $/4896/
واملطروحة بسعر  $/4000/او ما يعادلها
بالعملة الوطنية وان رســوم امليكانيك قد
بلغت /2,676,000/ل.ل.

