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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد الستئجار مركز جديد
ل ـ ــدائ ـ ــرة مـ ـشـ ـغ ــرة ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 9272/تـ ــاريـ ــخ
 ،2016/9/26قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2016/12/2عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /30.000/ل.ل.
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 2016/11/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2185
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
اس ـت ــدراج ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء 120
عـلـبــة وص ــل ل ـكــابــل  120×3م ـلــم 2ـ ـ ـ ـ 24
ك.ف ،.وذل ـ ــك وفـ ــق امل ــواصـ ـف ــات الـفـنـيــة
والـ ـش ــروط االداري ـ ـ ــة املـ ـح ــددة ف ــي دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة ع ـن ــه لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ س ـب ـع ــون ال ــف
لـيــرة لبنانية (ت ـضــاف  )TVAمــن قسم
ال ـشــراء فــي املصلحة االداريـ ــة فــي مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
االرب ـعــاء الــواقــع فيه  30تشرين الثاني
 2016الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2193
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
املعاملة التنفيذية :رقم  99/24املجددة
بالرقم 2010/11
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ص ـ ـ ـ ــادرات ايـ ـ ـ ــران ب ــوك ــال ــة
املحامي محمد الدبس.
املنفذ عليهم :محمد وعلي حسن املولى
ورمزي علي املولى ـ ـ حربتا.
املشتركة بالحجز :شركة ذي كورال اويل
كومباني ليمتد ـ ـ وكيلها املحامي سليم
ً
املعوشي .تحصيال لسندات دين بقيمة
/81000/د.أ .فيما يتعلق بالعقار رقم
 /1881ايعات فقط.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقـيـمــة الــديــن العائد
للمنفذ بنك صــادرات ايــران :عقد تأمني
م ــن ال ــدرج ــة االول ـ ــى وآخـ ــر م ــن ال ــدرج ــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة وشـ ـ ـه ـ ــادة قـ ـي ــد ت ــأم ــن وع ـق ــد
ً
فـتــح اعـتـمــاد وكـشــف حـســاب تحصيال
للدين البالغ /93300/د.أ .عــدا الفوائد
وامللحقات.
تاريخ التنفيذ1999/2/3 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار99/2/6 :
و1999/4/5
تاريخ تسجيله2002/6/17 :
تــاريــخ محضر الــوصــف2002/11/14 :
و2002/11/18
تــاريــخ محضر الــوصــف بعد التجديد:
2015/3/26
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه بـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد:
2015/4/9
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 2400 .1سهمًا بالعقار رقــم /76حربتا
ـ ـ اميري ـ ـ موقع جــورة املطعوم .يملكه
م ـح ـمــد وع ـل ــي ح ـس ــن امل ــول ــى مـنــاصـفــة
بينهما.
ـ ـ العقار مستطيل الشكل ارضه مسطحة
ص ــال ـح ــة لـ ـل ــزراع ــة ال ت ــوج ــد ع ـل ـيــه اي ــة
انشاءات او اغراس أو آبار.
ـ ـ مساحته  843متر مربع.
ـ ـ ح ــدوده :شرقًا وغــربــا وجنوبًا العقار

ً
 77وشماال العقار 78
ـ ـ الحقوق العينية :انتفاع باملرور على
العقار 77
تعهد املدين بعدم البيع أو التأجير أو
ترتيب اي حق عيني اال بموافقة الدائن.
يــومــي  99/80طـلــب تـنـفـيــذ عـلــى كــامــل
العقار ملصلحة بنك صادرات ايران.
يومي  99/713حجز تنفيذي على كامل
العقار ملصلحة بنك صادرات ايران.
تأمني ملصلحة بنك صادرات ايران على
كامل هذا العقار لقاء مبلغ خمسة عشر
الف دوالر أميركي.
يــومــي  985تــاريــخ  2015/4/9محضر
وص ــف الـعـقــار ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ
بعلبك.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي 3372 :د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 1922.04 :د.أ.
 2400 .2سهم بالعقار رقــم  189حربتا
ـ ـ امـيــري ـ ـ مــوقــع ج ــورة الـخــربــة .يملكه
م ـح ـمــد وع ـل ــي ح ـس ــن امل ــول ــى مـنــاصـفــة
بينهما.
ـ ـ العقار مستطيل الشكل ارضه مسطحة
ص ــال ـح ــة لـ ـل ــزراع ــة ال ت ــوج ــد ع ـل ـيــه اي ــة
انشاءات او اغراس أو آبار.
ـ ـ مساحته  2394متر مربع.
ـ ـ ـ ـ ـ ح ـ ـ ـ ــدوده :ش ــرق ــا مـ ـج ــرى م ـ ــاء وس ـكــة
الحديد غربًا مجرى ماء عام وطريق عام
ً
وشماال العقار  188وجنوبًا العقار 190
ـ ـ الحقوق العينية :نفس القيود اعــاه
ومحضر الوصف بالعقار  76حربتا.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي 9576 :د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 5458.32 :د.أ.
 2400 .3سهمًا بالعقار رقم  1707حربتا
ـ ـ اميري ـ ـ موقع جورة شرق املراح .يملكه
م ـح ـمــد وع ـل ــي ح ـس ــن امل ــول ــى مـنــاصـفــة
بينهما.
ـ ـ العقار مستطيل الشكل ارضه مسطحة
ص ــال ـح ــة لـ ـل ــزراع ــة ال ت ــوج ــد ع ـل ـيــه اي ــة
انشاءات او اغراس أو آبار.
ـ ـ مساحته  1492متر مربع.
ـ ـ ـ ـ ح ـ ـ ــدوده :ال ـع ـق ــار  1740م ــن ال ـج ـهــات
االربع.

ـ ـ الحقوق العينية :نفس القيود اعــاه
ومحضر الوصف بالعقار  76حربتا.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي 4476 :د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 2551.32 :د.أ.
 2400 .4سهمًا بالعقار رقم  1709حربتا
ـ ـ اميري ـ ـ موقع جورة شرق املراح .يملكه
م ـح ـمــد وع ـل ــي ح ـس ــن امل ــول ــى مـنــاصـفــة
بينهما.
ـ ـ العقار مربع الشكل ارضه غير صالحة
لـلــزراعــة ال توجد عليه ايــة ان ـشــاءات او
اغراس او آبار.
ـ ـ مساحته  3992متر مربع.
ـ ـ حدوده :غربًا العقار  1710ومن الشرق
والشمال والجنوب العقار 1740
ـ ـ الحقوق العينية :نفس القيود اعــاه
ومحضر الوصف بالعقار  76حربتا.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي 11976 :د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 6826.32 :د.أ.
 2400 .5سهمًا بالعقار رقم  1766حربتا
ـ ـ اميري ـ ـ موقع وادي الشمالي .يملكه
رمزي علي املولى.
ـ ـ العقار شبه مستطيل صالح للزراعة
ال توجد عليه اية انشاءات او اغراس او
آبار.
ـ ـ مساحته  7335متر مربع.
ـ ـ حدوده :شرقًا العقار  1583غربًا العقار
ً
 1774شـ ـمـ ــاال الـ ـعـ ـق ــار  1744وج ـنــوبــا
العقار 1767
ـ ـ الـحـقــوق الـعـيـنـيــة :حــق سطحي على
االشجار الحرجية ملصلحة الجمهورية
اللبنانية .استمالك قسم من هذا العقار
ب ــامل ــرس ــوم  1963ون ـف ــس ال ـق ـيــود اع ــاه
ومحضر الوصف بالعقار  76حربتا.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي 73350 :د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 41809.5 :د.أ.
 2400 .6سهمًا بالعقار رقم  1881ايعات
ـ ـ امـيــري ـ ـ موقع املــزرعــة .يملكه محمد
حسن املولى.
ـ ـ ـ ـ يــوجــد عـلـيــه ب ـنــاء ارضـ ــي مــؤلــف من
ارب ـ ـ ــع مـ ـح ــات وخ ـل ـف ـه ــم ش ـق ــة سـكـنـيــة
م ـق ـف ـلــة وح ــدي ـق ــة م ــن ال ـج ـه ــة ال ـشــرق ـيــة

محاطة بتصوينة بداخلها بئر ارتوازي
واشجار مثمرة مختلفة عدد  18شجرة.
وعريشة على اعمدة.
كما يوجد غرفتني مــن الجهة الشرقية
واحد مسقوفة باالسمنت والثانية غير
مسقوفة وخزان لجمع املياه  30م.3
ـ ـ مساحته  1035متر مربع.
ـ ـ حدوده :شرقًا العقار  1887غربًا طريق
ً
خــاص رقــم  1889وشـمــاال العقار 1882
وجنوبًا العقار 1880
ـ ـ الـحـقــوق الـعـيـنـيــة :يــومــي  985تــاريــخ
 2003/6/19انــذار وحجز تنفيذي على
حصة محمد املولى ملصلحة شركة ذي
كــورال اويــل كومباني ليمتد صــادر عن
دائرة تنفيذ بعلبك بالرقم .2003/148
ي ــوم ــي  772ت ــاري ــخ  2005/5/14حجز
تنفيذي بــزيــادة قيمة الحجز ملصلحة
شركة ذي كــورال اويــل كومباني ليمتد
الـ ــذي اص ـبــح  /81000/دوالر أمـيــركــي
بقرار دائرة تنفيذ بعلبك رقم 2003/148
مـحـضــر وص ــف ال ـع ـقــار ع ــدد 2010/11
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك.
نـفــس ال ـق ـيــود اع ــاه ومـحـضــر الــوصــف
بــال ـع ـقــار  76حــرب ـتــا وال ـت ــأم ــن وزيـ ــادة
التأمني ملصلحة بنك صادرات ايران.
يومي  91/609قيد احتياطي ملصلحة
ج ـمــال تــرســت بـنــك بـمــوجــب قـ ــرار امــن
السجل العقاري
ي ـش ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـيــة ال ـح ــدي ـق ــة رق ـ ــم 1887
والطريقني رقم  1888و.1889
ـ ـ التخمني بــالــدوالر االميركي249760 :
د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 142363.2 :د.أ.
 2400 .7س ـه ـم ــا ب ــالـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم 1893
اي ـع ــات ـ ـ ـ ـ ام ـي ــري ـ ـ ـ ـ مــوقــع امل ــزرع ــة .يقع
العقار بمحاذاة الطريق الدولي بعلبك
ـ ـ الحدود السورية ،وهو عبارة عن ارض
مسطحة يقع في منطقة سكنية قريبة
مــن بـلــدة الجمالية وال تــوجــد عليه اية
انشاءات او اغراس او آبار.
ـ ـ مساحته  954متر مربع.
ـ ـ حــدوده :شرقًا طريق خاص رقم 1912
ً
غربًا العقار  1894وشماال العقار 1892
وجنوبًا العقار 1305
ـ ـ الحقوق العينية :نفس القيود اعــاه
والـحـجــز الـتـنـفـيــذي ومـحـضــر الــوصــف
بالعقار  76حربتا.
ـ ـ التخمني بالدوالر االميركي 95400 :د.أ.
ـ ـ ـ ـ ب ــدل ال ـطــرح ب ــال ــدوالر االم ـيــركــي بعد
التخفيض 54378 :د.أ.
مـجـمــوع الـتـخـمــن ب ــال ــدوالر االمـيــركــي:
 447910د.أ.
مجموع بــدل الطرح بــالــدوالر االميركي
بعد التخفيض 255308.7 :د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار االربـعــاء
الــواقــع في  2016/12/7الساعة الثانية
عـ ـش ــرة والـ ـنـ ـص ــف ظـ ـهـ ـرًا ام ـ ـ ــام ح ـضــرة
رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ق ـصــر عــدل

بعلبك.
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
عالوة على الثمن طوابع االحالة ورسم
الداللة للبلدية  %5وعلى راغــب الشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/166
موجه الــى املستدعى ضدهم :جنفياف
شيبان انطون وانطون وصونيا عساف
مرعب ـ ـ من بلدة كرم سده ـ ـ قضاء زغرتا
ـ ـ ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االس ـت ــدع ــاء ومــرف ـقــاتــه امل ــرف ــوع ضــدكــم
مــن املستدعية م ــاري ت ــراز انطونيوس
السوقي زوجة جرجس ساسني بوكالة
امل ـح ــام ــي سـلـيــم ب ــول ــس ،ب ــدع ــوى ازالـ ــة
الـشـيــوع املـقــامــة على الـعـقــار رقــم 1254
منطقة كــرم ســده العقارية ،وذلــك خالل
مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا
االع ـ ــان واتـ ـخ ــاذ م ـق ــام ل ـكــم ي ـقــع ضمن
نطاق هــذه املحكمة وابــداء مالحظاتكم
الخطية على الدعوى خالل مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر
كــل تبليغ لكم لصقًا على بــاب املحكمة
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
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