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◄ إعالنات رسمية ►
اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـب ـل ـيــغ
شخصي.
بيروت في 2016/5/16
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 953
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء اسعار ملزايدة بيع اشجار في
موقع انشاء محطة صيدا  220ك.ف.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اس ـ ـعـ ــار املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/6/10عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/5/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 937
إعالن تلزيم
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا مــن يــوم
االثـنــن الــواقــع فيه  2016/6/6مناقصة
ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـق ــدي ــم أل ـب ـس ــة ل ـ ـ ــزوم بـعــض
فئات العاملني لدى مؤسسة مياه لبنان
الشمالي.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـحـصــول عـلــى دفـتــر الـشــروط
املـعــد لـهــذه الـغــايــة مــن مـكــاتــب املؤسسة
ال ــواق ـع ــة ف ــي ال ـطــابــق الـ ـح ــادي ع ـشــر من
مبنى كبارة الكائن في شارع صالح الدين
كبارة ـ ـ طرابلس (هاتف.)06/626742 :
تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
موعد إجراء املناقصة ،ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام
املهندس جمال ّ
كريم
إعالن
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ـ ــروض لـ ـ ـش ـ ــراء ت ـج ـه ـي ــزات
معلوماتية لزوم مدرسة دير القمر الفنية
الرسمية
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2016/6/16تجري
وزارة التربية والتعليم العالي استدراج
عروض لشراء تجهيزات معلوماتية لزوم
مــدرســة دي ــر الـقـمــر الـفـنـيــة الــرسـمـيــة في
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني،
طبقًا لدفتر الشروط الخاص الذي يطلب
من قلم املديرية العامة املذكورة.
ت ـ ـقـ ـ ّـدم الـ ـ ـع ـ ــروض خـ ـ ــال أوق ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي إلى قلم املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني ـ ـ الدكوانة وفقًا ملا نص
عـلـيــه دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخ ــاص املــوضــوع
لـهــذه الـغــايــة عـلــى أن يـصــل الـعــرض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل

يسبق ال ـيــوم امل ـحــدد الج ــراء االس ـت ــدراج
ويرفض كل عرض يقدم بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في  13أيار 2016
املدير العام للتعليم املهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 942
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ فـ ــي ص ـيــدا
بــرئــاســة الـقــاضــي إي ــاد ب ــردان باملعاملة
التنفيذية رقم.2015/838 :
إلبــاغ املدعى عليهم عــادل وفاتن ورفــاه
وش ــادي ــة وسـ ـن ــاء م ـح ـمــد ش ــري ــف رض ــا،
ورجـ ــاء ونـبـيــل وغــالــب وح ـســن وشــريــف
ن ـج ـي ــب رضـ ـ ــا م ـج ـه ــول ــي م ـح ــل اإلق ــام ــة
ال ـح ـض ــور إلـ ــى هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ب ــال ــذات أو
ب ــواس ـط ــة وك ـي ـل ـهــم ال ـق ــان ــون ــي الس ـت ــام
اإلن ــذار التنفيذي بموضوع تنفيذ حكم
صــادر عــن املحكمة االبتدائية فــي لبنان
الـجـنــوبــي ت ــاري ــخ  2015/6/4للمعاملة
التنفيذية املقامة من ساري أمني إبراهيم
فـضــل ال ـلــه املـتـضـمــن ال ـع ـقــار رقـ ــم/145 :
منطقة دبعال غير قابلة للقسمة العينية
وبيعه باملزاد العلني بني العموم وعليه
ات ـخــاذ مـحــل إقــامــة ضـمــن نـطــاق الــدائــرة
وإال اع ـت ـب ــر ك ــل م ـب ـلــغ ال ـح ـك ــم بــواس ـطــة
رئيس القلم والتعليق على لوحة إعالنات
الدائرة يعتبر قانونًا.
رئيس القلم
غانم الحجار
اعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/591
امل ـن ـف ــذ :ب ـي ــار اغ ـ ــوب ح ــدادجـ ـي ــان وكـيـلــه
املحامي ماريو يونس
املنفذ عليهما :هــاروت ارمـنــاك بابازيان
زاروه ـ ــي بـ ــدروس كــوركـجـيــان االشــرفـيــة
ش ـ ــارع الـ ـب ــدوي ،ب ـنــايــة ص ـف ـيــر ،الـطــابــق
الثاني
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :خ ـمــس س ـن ــدات ديــن
مـسـتـحـقــة االداء بـمـبـلــغ /50.000/د.أ.
خ ـم ـســن الـ ــف دوالر ام ـي ــرك ــي وال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــات :ت ـ ـ ـقـ ـ ــرر ال ـ ـح ـ ـجـ ــز ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2014/01/15وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل ب ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
.2014/01/17
تـ ــاريـ ــخ م ـح ـض ــر ال ـ ــوص ـ ــف2015/2/3 :
وسجل بتاريخ 2015/2/28
املـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح :الـ ـقـ ـس ــم رق ـ ـ ــم  152/5م ــزه ــر
ويـحـتــوي عـلــى مــدخــل وصــالــون وطـعــام
وغـ ــرف ـ ـتـ ــان وم ـ ـس ـ ـتـ ــودع ومـ ـم ــر وم ـط ـبــخ
وحمام وخالء وشرفات ،طابق سفلي اول
خاضع لنظام ملكية الطوابق ،واملستودع
مفتوح على القسم عبر باب ومستعمله
غرفة نوم ،ويقع القسم في بناية سركيس
لــوســراريــان املـعــروفــة بالبناية الصفراء
وان السيد رافــي مكردبجيان يشغل هذا
القسم للسكن مساحته /107م،2
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن/139700/ :د.أ .مـئــة
وتسعة وثــاثــون الفًا وسبعماية دوالر
أميركي.
قيمة الطرح/83820/ :د.أ .ثالثة وثمانون
الفًا وثمانماية وعشرون دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري املــزايــدة عند الساعة
ال ـعــاشــرة م ــن ي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع فيه
 ،2016/6/3امـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
املـ ــن ف ــي مـحـكـمــة ج ــدي ــدة امل ـ ــن ،فعلى
راغ ــب ال ـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة
ان يودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ املنت
لدى صندوق الخزينة او احد املصارف
املقبولة قيمة الـطــرح او ان يـقــدم كفالة
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مـصــرفـيــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة
ض ـمــن ن ـطــاق دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ امل ــن اذا لم
يكن له مقام فيه واال اعتبر قلمها مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعـلــى املـشـتــري خــال ثالثة
ايــام تلي االحالة ايــداع كامل الثمن واال
ً
ُيعد ناكال وتعاد املزايدة حكمًا بزيادة
العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت
اعادة املزايدة فورًا على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
خالل عشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ويتوجب على الشاري رسم الداللة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/8
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـجــر
ش.م.ل.
املنفذ عليهما :عباس علي جابر وعلي
حسن جابر
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
ً
بـيــروت رقــم  2013/983تحصيال لدين
بــالــغ  156.327.500ل.ل .ع ــدا الــرســوم
واملصاريف والفوائد.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/5/21 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/7/29 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2014/5/16 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2014/6/14
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ مـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــن:
 2015/1/21وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه:
2015/2/17
ال ـع ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :سـهـمــا من
الـعـقــار  /668/6يحمر ع ـبــارة عــن شقة
تقع فــي الطابق االول مــن مبنى مؤلف
مــن ث ــاث طــوابــق وه ــي تـقــع فــي الجهة
الشمالية تحتوي على صالون وجلوس
وغ ــرف ــة نـ ــوم وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام ومــدخــل
وشرفة وتراس.
مساحتها 129 :م2
التخمني 82.237.500 :ل.ل.
الطرح بعد التخفيض 44.309.000 :ل.ل.
 2ـ ـ  2400سهمًا من العقار /668/7يحمر
عبارة عن شقة تقع في الطابق االول من
مبنى مؤلف مــن ثــاث طــوابــق ،تقع في
الجهة الجنوبية وتحتوي على صالون
وجلوس وغرفة نوم ومطبخ وحمامني
وموزع وثالث شرفات
مساحتها 124 :م2
التخمني 79.050.000 :ل.ل.
الطرح بعد التخفيض 38.419.000 :ل.ل.
الروسم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/6/30ال ـســاعــة 1.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني

الـ ـعـ ـق ــاري ــن املـ ــوصـ ــوفـ ــن اع ـ ـ ـ ــاه ،فـعـلــى
ال ــراغ ــب بــال ـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـل ــم ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك م ـصــرفــي
منظم المر رئيس دائــرة تنفيذ النبطية
واتخاذ محل اقامة له ضمن نطاقها واال
عـ ّـد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه مــا لــم يكن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية للعقارين املطروحني
ودفـ ـ ــع ال ـث ـم ــن وال ـ ــرس ـ ــوم ض ـم ــن امل ـه ـلــة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ
على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/570
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـجــر
ش.م.ل.
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :مـ ــاجـ ــد عـ ـل ــي ي ـح ـيــى
واليسار معروف فحص
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت رق ــم  2013/2546تــاريــخ
 2015/11/12واملنتهية الى بيع العقار
ً
/2263جبشيت باملزاد العلني تحصيال
لدين املنفذ البالغ  67.817.000ل.ل .عدا
اللواحق والفوائد ،
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/10/14 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/6/16 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2014/1/27 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2014/2/10
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
 2015/12/17وت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه:
2015/12/29
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
/2263جـبـشـيــت عـبــارة عــن ارض سليخ
صخرية تقع في محلة عقبة الوطى ،ال
يتصل بطريق ويقع في منطقة مصنفة
زراعية.
مساحتها 2314 :م2
التخمني 46280 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 24992 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2016/6/30الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها واال عـ ّـد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم

حسن ايوب
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/1
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ـ ــده :مـخــايــل
سمعان طنوس الحصني ـ ـ من بلدة فيع
ـ ـ ومجهول محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املــرفــوع ضــدك مــن املستدعي
ق ـس ـط ـن ـط ــن سـ ـمـ ـع ــان ع ـ ـبـ ــدو ب ــوك ــال ــة
املحامي جوزيف شحادة ،بدعوى ازالة
الـشـيــوع املـقــامــة على الـعـقــار رقــم 1391
منطقة فيع العقارية وذلــك خــال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واتـخــاذ مقام لــك يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة وابداء مالحظاتك الخطية على
الــدعــوى خــال مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ
لــك لصقًا عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا،
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
يدعو القاضي املنفرد املدني في الدامور
الناظر في القضايا العقارية  /الرئيسه
كــالــن الـعـبــدالـلــه كــل مــن املــدعــى عليهم
مريم ملحم القزي وجرجي انيس القزي
ونجاة انيس القزي واميلي انيس القزي
ل ـل ـح ـضــور بـ ــالـ ــذات او ب ــواس ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي الس ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى رقــم
 2016/310واملـقــامــه مــن ط ــال وم ــروان
حـنــا ال ـقــزي بـمــوضــوع حــق مـ ــرور ،وإال
سيتم ابالغكم وفقًا لالصول القانونيه.
رئيس الكتبة
دالل الزين
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب االس ـ ـتـ ــاذ ش ــارل ــي جـ ـ ــورج اس ـعــد
بوكالته عــن السيد منصور فهد العلم
مالك القسم  /8/مــن العقار  /274/من
مـنـطـقــة دي ــر م ــار روك ــز ضـهــر الحصني
ال ـع ـقــاريــة سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
باسم املالك منصور فهد العلم.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

إعالن
ّ
املحددة تجاه اسم
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد
كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
اسم املناقصة

التاريخ

املوعد

 .1تلزيم تقديم حواسيب ولوازمها وحبر للطابعات لزوم املصلحة2016/6/5 .

الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء

 .2تـلــزيــم تـقــديــم وتــركـيــب آل ــة مـخـبــريــة ل ــزوم مـخـتـبــرات التحاليل 2016/6/5
الجرثومية للمياه في محطة صور.

الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم االربعاء

فعلى مــن يهمه األمــر الحصول على دفتر الـشــروط الـخــاص امل ــودع نسخًا عنه فــي محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع لــدى قسم
ّ
السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
املناقصات وفي محطة الفنار ـ ـ جديدة املنت لدى
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل الدوام الرسمي على
أن تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا املوعد.
تل العمارة في  16أيار 2016
املدير العام باالنابة
د .ميالد رياشي
التكليف 958

