السبت  10أيلول  2016العدد 2982

إعالنات

فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب البنك في بيروت مقابل
نقابة املحامني مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
إعـ ــادة اس ـت ــدراج ع ــروض أس ـعــار لتلزيم
تقديم قرطاسية
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــواد تـ ـنـ ـظـ ـي ــف وتـ ـ ـجـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــزات ف ـن ـي ــة
وتجهيزات للمعلوماتية
ومفروشات ،لزوم التفتيش املركزي لعام
2016
فــي تمام الساعة التاسعة والنصف من
يـ ــوم ال ـس ـبــت ال ــواق ــع ف ـيــه ،2016/9/17
تـ ـج ــري ل ـج ـنــة اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض فــي
ال ـت ـف ـت ـي ــش املـ ـ ــركـ ـ ــزي بـ ـط ــريـ ـق ــة الـ ـظ ــرف
املـخـتــوم تـلــزيــم تـقــديــم قــرطــاسـيــة وم ــواد
تـنـظـيــف وت ـج ـه ـي ــزات ف ـن ـيــة وت ـج ـه ـيــزات
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ـيــة ومـ ـ ـف ـ ــروش ـ ــات ،ب ـطــري ـقــة
إعادة استدراج العروض ،لزوم التفتيش
املركزي لعام  ،2016وفقًا لدفتر الشروط
ال ـخــاص امل ــوض ــوع ل ـهــذه ال ـغــايــة ،وال ــذي
يمكن الحصول عليه من مصلحة الديوان
في التفتيش املركزي.
تقدم العروض إلى قلم مصلحة الديوان
وفقًا ملا نص عليه دفتر الشروط الخاص،
على أن تصل قلم مصلحة الــديــوان قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
ي ـس ـبــق ال ـ ـيـ ــوم امل ـ ـحـ ــدد إلجـ ـ ـ ــراء ال ـت ـلــزيــم
ويـ ــرفـ ــض كـ ــل عـ ـ ــرض يـ ـ ــرد بـ ـع ــد امل ــوع ــد
املذكور.
بيروت في  30آب 2016
رئيس التفتيش املركزي
جورج عواد
التكليف 1756
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى أس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على أسـعــار اإلدارة حــده األقصى
 %20عشرون باملئة فقد لتنفيذ مشروع
أش ـ ـغـ ــال إن ـ ـشـ ــاء أق ـن ـي ــة ري فـ ــي مـنـطـقــة
القيقب ،البركة ،عروبة ـ ـ قضاء عكار.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2016/10/13
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا ألحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
ف ـ ــي الـ ـ ــدرجـ ـ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ح ـ ـص ـ ـرًا ل ـت ـن ـف ـيــذ
صفقات األشـغــال املائية الــذيــن ال يوجد
بعهدتهم أكـثــر مــن أرب ــع صـفـقــات مائية
لم يجري استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــر مــن آخ ــر يــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص الــذي يمكن االط ــاع والحصول
ع ـل ـي ــه ف ـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  6أيلول 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية د .فادي
جورج قمير
التكليف 1733
إعالن عن إجراء مناقصتني عموميتني
ت ـج ــري مـصـلـحــة س ـكــك ال ـح ــدي ــد والـنـقــل
امل ـش ـتــرك ف ــي أح ــد مـكــاتـبـهــا الـكــائـنــة في
محطة مار مخايل ـ ـ طريق النهر:
ـ ـ مناقصة عمومية لتقديم زيوت مختلفة
ل ـ ــزوم م ـص ـل ـحــة س ـك ــك الـ ـح ــدي ــد وال ـن ـقــل
املشترك وذلــك في تمام الساعة العاشرة
من يوم األربعاء الواقع في 2016/10/05
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة إلع ـ ـ ـ ــادة تــأه ـيــل
وص ـ ـيـ ــانـ ــة وإضـ ـ ــافـ ـ ــة ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى م ـب ـنــى
املــديــريــة الـعــامــة فــي املـصـلـحــة وذل ــك في
تمام الساعة العاشرة من يــوم الخميس
الواقع في 2016/10/06
عـلــى الــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك ف ــي إح ــدى
املـنــاقـصـتــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة من
دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن ق ـلــم ال ـ ـلـ ــوازم مـقــابــل
م ـب ـلــغ  /50.000/ل .ل .ـ ـ ـ ـ خ ـم ـســن ألــف
ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ملـنــاقـصــة ال ــزي ــوت ومـبـلــغ

 /500.000/ل .ل .ـ ـ خمسمائة ألــف ليرة
لبنانية ملناقصة إعــادة تأهيل وصيانة
وإضافة بناء على مبنى املديرية العامة
ّ
على أن تسلم الـعــروض باليد إلــى أمانة
سر املصلحة الكائنة في املحطة املذكورة
وذلك قبل الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد للمناقصة.
يهمل حكمًا كــل عــرض يرسل بغير هذه
الطريقة أو يصل بعد انتهاء املهلة.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
زياد نصر
التكليف 1731
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/604
الرئيسة جدايل
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش .م .ل .وكيله
املحامي جورج بو زامل
املنفذ عليهم :شركة مطاحن جبل عامل
ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى ع ـ ـسـ ــاف وأوالده وح ـس ــن
وحـســام عبد املصطفى وعـبــد املصطفى
حـســن ع ـســاف ـ ـ ـ وكـيـلـهــم امل ـحــامــي أيـمــن
جزيني.
ً
السند التنفيذي :كشفي حساب تحصيال
مل ـب ـلــغ  /1499000/دوالر أم ـي ــرك ــي عــدا
اللواحق.
تاريخ قرار الحجز2013/10/18 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2013/12/5 :
العقارات املطروحة للبيع:
 1ـ ـ حصة املنفذ عليه عبد املصطفى حسن
عساف البالغة  1500سهم في القسم رقم
 5من العقار رقم  1338حارة حريك محل
طــابــق أرض ــي مـســاحــة  267م .م .خاضع
لنظام ملكية الطوابق والخرائط والعقد.
قيمة التخمني /500625/ :دوالر أميركي
بــدل الـطــرح بعد التخفيض/271089/ :
دوالر أميركي
 2ـ ـ حصة املنفذ عليه عبد املصطفى حسن
ع ـس ــاف ال ـبــال ـغــة  1500س ـهــم ف ــي الـقـســم
رقــم  4مــن العقار رقــم  1338حــارة حريك
مستودع سفلي أول مساحته  122م .م.
خاضع لنظام ملكية الطوابق والخرائط
والعقد.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /34312.50/ :دوالر
أميركي
ب ــدل ال ـط ــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/18580/ :
دوالر أميركي
 3ـ ـ ـ ـ ح ـصــة امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه ع ـبــد املـصـطـفــى
ح ـســن ع ـس ــاف ال ـبــال ـغــة  1500س ـهــم في
القسم رقــم  6مــن العقار رقــم  1338حــارة
حريك محل ضمنه مطبخ وحمام طابق
أرضــي مساحته  221م .م .خاضع لنظام
ملكية الطوابق والخرائط والعقد.
قيمة التخمني /414375/ :دوالر أميركي
بــدل الـطــرح بعد التخفيض/224384/ :
دوالر أميركي.
 4ـ ـ كامل القسم رقم  7من العقار رقم 1338
حارة حريك العائدة ملكيته للمنفذ عليه

حـســام عـبــد املصطفى عـســاف مستودع
ط ــاب ــق أول مـســاحـتــه  136م .م .خــاضــع
لنظام ملكية الطوابق والخرائط والعقد.
قيمة التخمني /88400/ :دوالر أميركي
ب ــدل ال ـط ــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/47868/ :
دوالر أميركي
 5ـ ـ ـ كــامــل الـقـســم رق ــم  10مــن الـعـقــار رقــم
 1338حارة حريك العائدة ملكيته للمنفذ
عليه حسن عبد املصطفى عساف مدخل
وغ ــرفـ ـت ــن وص ـ ــال ـ ــون وط ـ ـعـ ــام وم ـط ـبــخ
وحـ ـم ــام وخـ ـ ــاء وشـ ــرفـ ــات ط ــاب ــق ثــانــي
مساحته  138م .م .خاضع لنظام ملكية
الطوابق والخرائط والعقد.
قيمة التخمني /103500/ :دوالر أميركي
ب ــدل ال ـط ــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/56045/ :
دوالر أميركي.
 6ـ ـ كــامــل الـقـســم رق ــم  11مــن الـعـقــار رقــم
 1338حارة حريك العائدة ملكيته للمنفذ
عليه حسن عبد املصطفى عساف مدخل
وغ ــرفـ ـت ــن وص ـ ــال ـ ــون وط ـ ـعـ ــام وم ـط ـبــخ
وحمامني وشرفات طابق ثاني مساحته
 121م .م .خاضع لنظام ملكية الطوابق
والخرائط والعقد
قيمة التخمني /90750/ :دوالر أميركي
ب ــدل ال ـط ــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/49141/ :
دوالر أميركي.
 7ـ ـ ـ ـ ح ـصــة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ع ـبــد املـصـطـفــى
ح ـســن ع ـس ــاف ال ـبــال ـغــة  1500س ـهــم في
العقار رقــم  717كفرشيما أرض مشجرة
زيـتــون .مساحته  2808م .م .يحده غربًا
ال ـع ـق ــارات رق ــم  2121و 716و 723شــرقــا
ً
أمـ ــاك ع ــامــة ش ـم ــاال ال ـع ـق ــارات رق ــم 723
و 724و 727جـنــوبــا ال ـع ـق ــارات رق ــم 716
و 2119و 2120و.2121
قيمة التخمني /2106000/ :دوالر أميركي
بدل الطرح بعد التخفيض/1140399/ :
دوالر أميركي.
ت ـ ــاري ـ ــخ ومـ ـ ـك ـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وق ـ ـ ــد ت ـح ــدد
موعد املــزايــدة نهار األربـعــاء الــواقــع فيه
 2016/9/28ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـشــرة
صباحًا أم ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شــروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مـبـلــغ
مــواز لثمن الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة
أو م ـصــرف م ـق ـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بـعـبــدا أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن املبلغ واتـخــاذ محل إقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وب ـخــال ثالثة
أيام من صدور قرار االحالة ايــداع الثمن
تحت طائلة إعــادة املــزايــدة بالعشر على
مـســؤولـيـتــه كـمــا عـلـيــه وب ـخ ــال عشرين
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دف ــع ال ـث ـمــن ورس ــوم
الداللة خمسة باملاية والتسجيل.
رئيس القلم
انطوان حلو
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/570

طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش .م.
ل.
املنفذ عليهما :ماجد علي يحيى واليسار
معروف فحص
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائـ ـ ـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم  2013/2546تــاريــخ
 2015/11/12واملنتهية إلــى 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 :
تاريخ قــرار الحجز 2014/1/27 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري 2014/2/10
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:
 2015/12/17وتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه:
2015/12/29
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
 /2263جبشيت عـبــارة عــن أرض سليخ
صخرية تقع فــي محلة عقبة الــوطــى ،ال
يتصل بطريق ويقع في منطقة مصنفة
زراعية.
مساحتها 2314م2
التخمني 46280 :د .أ.
الطرح بعد التخفيض 21243 :د.أ
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/11/3الـســاعــة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف أعـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل إقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ي ـن ـفــذ ن ــاج ــي الـ ــزاخـ ــم ب ــوج ــه م ــاي ــا مـتــى
ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة رقـ ـ ــم  2015/920سـ ـن ــدات
وم ـح ـض ــر ع ـق ــد ت ـح ــوي ــل رهـ ــن ومـحـضــر
ً
م ـحــاس ـبــة ت ـح ـص ـيــا مل ـب ـلــغ /17900/د.
أ .إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـف ــوائ ــد والـ ــرسـ ــوم كــافــة
وي ـج ــري الـتـنـفـيــذ عـلــى م ــوج ــودات محل
املنفذ ضدها التجاري الكائن فــي داريــا
قــرب محطة  Unitedملك متى وهــي على
الشكل التالي :شورت عدد  2ـ ـ  30جينز ـ ـ
 3جاكيت جينز ـ ـ ـ  5أنوراك ـ ـ  16بنطلون
ـ ـ ـ  34كنزة ألــوان وقياسات مختلفة ـ ـ ـ ـ 6
قمصان ـ ـ  2سورفاتمون ـ ـ تنورة عدد  9ـ ـ
ثوب عدد  6ـ ـ  12فستان ـ ـ مكتب خشبي
وط ــاول ــة ـ ـ ـ ـ س ـتــانــد كـ ــروم ع ــدد  3ـ ـ ـ ـ عقد
كوليفشيه عدد  4جميعها مخمنة بمبلغ
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ل ـلــراغــب بــال ـشــراء ال ـح ـضــور ي ــوم السبت
الواقع فيه  2016/9/24الساعة  12ظهرًا
إلـ ــى ال ـع ـن ــوان امل ــذك ــور أع ـ ــاه مـصـحــوبــا
بالثمن نقدًا وبرسم داللة بقيمة  %5وال
يـتــم الـبـيــع مــا لــم يـبـلــغ الـثـمــن امل ـعــروض
سـتــة أع ـش ــار الـقـيـمــة املـخـمـنــة كـمــا عليه
االطالع على تقرير الخبير في الدائرة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
دعوة لحضور جمعية عمومية
تدعوكم مجموعة غروب شيحا لحضور
الجمعيات العمومية ملجموعة شركاتها
في  2016/10/10في مركز الشركة وفقا"
للجدول التالي:
• شــركــة باتيتك ش.م.ل - .س.ت .بعبدا
 67388عند الساعة  9:30صباحا"
• شركة سيلكس ش.م.ل - .س.ت .بعبدا
 25595عند الساعة  10صباحا"
• شــركــة رادي ــوم ش.م.ل - .س.ت .بعبدا
 63245عند الساعة  10:30صباحا"
• شركة غروب شيحا (هولدينغ) ش.م.ل.
 س.ت .ب ـيــروت  998/99عـنــد الـســاعــة 11:30قبل الظهر
ي ـم ـك ــن اإلطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ك ــاف ــة امل ـس ـت ـن ــدات
املـتـعـلـقــة بـجـمـعـيــات ال ـشــركــات امل ــذك ــورة
أعاله في مركز الشركة.

◄ مبوب ►
We give private
lessons in
& languages
Maths.

For more
information, please
call: 03/204901

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

03/662991

من أي منطقة في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا
لغاية ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

