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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـ ــزوم تـيــويــم
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـع ــائ ــد النـ ـش ــاء مــركــز
ال ـت ـح ـك ــم الـ ـخ ــاص بـ ــال ـ ـعـ ــدادات الــذك ـيــة
واعداد دفتر شروط لالشراف على هذه
االعمال ،ومواكبة املؤسسة خالل مراحل
كل استدراج للعروض.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/3/2عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2018/1/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 206
دعوة موجهة إلى جمعية الشركاء
فــي شــركــة «الـعـقــاريــة  429/13الــرمـيــل»
املحدودة املسؤولية
إن الشركاء في شركة «العقارية 429/13
الــرمـيــل» امل ـحــدودة املـســؤولـيــة املسجلة
لــدى أمــانــة السجل الـتـجــاري فــي بعبدا
ت ـح ــت رقـ ــم  50105م ــدع ــوون إلـ ــى عـقــد
جمعية عمومية في تمام الساعة الثانية
عشرة من يوم االثنني الواقع فيه التاسع
عشر من شهر شباط عام ألفني وثمانية
عشر في مكتب وكيل الشركة القانوني
املحامي الياس ميشال عطا الكائن في
بـ ـ ــدارو  -ش ـ ــارع امل ـس ـت ـش ـفــى الـعـسـكــري
 بـ ـن ــاي ــة مـ ـ ـك ـ ــارم  -ال ـ ـطـ ــابـ ــق الـ ـس ــاب ــع،والـحـضــور شخصيًا أو تفويضًا وفقًا
لــأصــول وذل ــك إلق ــرار ومناقشة جــدول
أعمال الجمعية التالي:
 - 1امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات وأع ـم ــال
الشركة لألعوام  2014و 2015و.2016
 - 2التداول بوضع الشركة بعد أن مضى
عـلــى تــوقــف نشاطها العملي والفعلي
س ـ ـنـ ــوات ع ـ ـ ــدة ،بـ ـع ــد أن ب ــاع ــت جـمـيــع
ال ـع ـقــارات الـتــي كــانــت تملكها ول ــم تعد
تملك أي أموال و/أو موجودات.
 - 3إبراء ذمة اإلدارة.
 - 4تعيني مفوض مراقبة أساسي للسنة

املالية  2018عند االقتضاء.
 - 5بحث أمور أخرى.
مفوضو املراقبة
سرحال نصار ومشاركوه
إعالن بيع باملعاملة 2017/991
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في
ً
ابتداء من الساعة  3:00بعد
2018/2/13
الظهر سيارة املنفذ عليها مــاي الياس
عــرنـيـطــه م ــارك ــة CHANGAN BENNI
 MINIمــوديــل  2015رقــم 699076/ص/
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
الـتـنـفـيــذ ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل.
وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي رام ـ ــي بــاس ـيــل ال ـبــالــغ
 $/14418/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2440/واملـطــروحــة بسعر $/2000/
أو مــا يـعــادلـهــا بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة وإن
رسـ ـ ـ ــوم امل ـي ـك ــان ـي ــك ق ـ ــد ب ـل ـغ ــت ح ــوال ــي
/245000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد إل ــى امل ـ ــرأب ال ـكــائــن ف ــي ب ـيــروت
كــورن ـيــش الـنـهــر مـقــابــل مـطــاحــن الـتــاج
ق ــرب شــركــة البيجو مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/829
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـ ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
ف ــي  2018/2/13ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة
 3:00ب ـعــد ال ـظ ـهــر سـ ـي ــارة امل ـن ـفــذ عليه
غ ـســان رف ـيــق الــرش ـيــدي مــاركــة تــويــوتــا
 HIGHLANDERمـ ــوديـ ــل  2002رق ــم
ً
239299/و /ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
لدين طالب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـحــامــي رامـ ــي بــاسـيــل
البالغ  $/6188/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/3731/واملـ ـط ــروح ــة بـسـعــر
 $/3000/أو مـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية وإن رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /613000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد إل ــى امل ـ ــرأب ال ـكــائــن ف ــي ب ـيــروت
كــورن ـيــش الـنـهــر مـقــابــل مـطــاحــن الـتــاج
ق ــرب شــركــة البيجو مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.

رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/1165
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في
ً
ابتداء من الساعة  3:00بعد
2018/2/13
الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليه قــاســم كامل
الزين ماركة جيب ليبرتي موديل 2003
ً
رقم /311412/ج الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـحــامــي رامـ ــي بــاسـيــل
البالغ  $/1458/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/2377/واملـ ـط ــروح ــة بـسـعــر
/1900/د.أ .أو م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة
الوطنية وإن رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /635000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد إل ــى امل ـ ــرأب ال ـكــائــن ف ــي ب ـيــروت
كــورن ـيــش الـنـهــر مـقــابــل مـطــاحــن الـتــاج
ق ــرب شــركــة البيجو مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/1529
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2018/2/12ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 3:00
بعد الظهر سيارة املنفذ عليهما روبير
وم ـيــراي رام ــز أب ــي أن ـطــون مــاركــة جيب
غ ــران ــد ش ـيــروكــي الريـ ــدو م ــودي ــل 2004
ً
رقم /248614/ج الخصوصية تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي غسان كرم البالغ
 $/6358/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5174/واملطروحة بسعر  $/5200/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت /3.736.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد إلـ ــى مـ ـ ــرأب امل ـ ـ ــدور ف ــي ب ـي ــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/421
املنفذ :بنك الـشــرق األوس ــط وأفريقيا
ش.م.ل .وكيله املحامي محمد خضر
سليم.
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :شـ ــركـ ــة الـ ــزهـ ــرانـ ــي
للمنتوجات الزراعية ش.م.ل - .طيردبا.
نبيهة علي زين فقيه  -صور/الحوش.
السند التنفيذي :سندين ديــن بقيمة
م ـ ـل ـ ـيـ ــون وخ ـ ـم ـ ـس ـ ـمـ ــائـ ــة ال ـ ـ ـ ــف دوالر
أمـيــركــي ومـلـيــار وخـمـسـمــائــة مليون
لـيــرة لبنانية عــدا الــرســوم والـلــواحــق
والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2014/12/19 :
تاريخ تبليغ اإلنــذار :شركة الزهراني
للمنتوجات الزراعية ش.م.ل/ .بالنشر
بتاريخ .2016/5/10
نبيهة علي زين فقيه /بالذات بتاريخ
2016/1/22
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2016/9/21 :
وتاريخ تسجيله.2016/9/24 :
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وصـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:
 2016/11/2وت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه:
.2016/12/8
املطروح للبيع:
 800سهم في العقار رقــم  556منطقة
محيليب العقارية مساحته  915م،2
يـحـتــوي عـلــى مـبـنــى مــؤلــف مــن ثــاث
ط ــواب ــق م ـســاحــة ك ــل ط ــاب ــق  250م،2
أرض ـ ـ ــي م ــؤل ــف مـ ــن صـ ــالـ ــون وس ـف ــرة
وحـ ـم ــام ــن وث ـ ـ ــاث غـ ـ ــرف نـ ـ ــوم وأول
مــؤلــف مــن صــالــون وسـفــرة وحمامان
وثـ ــاث غ ــرف ن ــوم وث ــان ــي م ــؤل ــف من
ص ــال ــون وسـ ـف ــرة وثـ ـ ــاث غـ ــرف ن ــوم،
وهــو حــديــث العهد وأمــامــه حديقتني
صغيرتني.
قيمة تخمني أسهم املنفذ عليها 800/
سهم/212.500/ :/د.أ.

بدل الطرح املخفض/114.750/ :د.أ.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االثـنــن
الواقع فيه  2018/2/12الساعة الواحدة
ظـهـرًا أم ــام حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صور .على الراغب بالشراء قبل الدخول
في املزايدة أن يقدم ثمن الطرح نقدًا أو
تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة واف ـي ــة م ــن أحــد
املصارف املقبولة لدى الحكومة فتعطيه
هذه الدائرة شهادة لالشتراك باملزايدة،
وعليه اتـخــاذ محل إقــامــة ضمن نطاق
ه ــذه ال ــدائ ــرة ،كـمــا عليه وب ـخــال ثالثة
أي ـ ــام م ــن ت ــاري ــخ ص ـ ــدور ق ـ ــرار اإلح ــال ــة
إيــداع الثمن تحت طائلة إعــادة املزايدة
بالعشر على مسؤوليته ،وكما وبخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي اإلح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم أشغال ترميم املدرسة الرسمية
امل ـتــوس ـطــة ف ــي ب ـل ــدة :صــري ـفــا  -ق ـضــاء:
صور ،على أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
األولـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ـب ــان ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
إلـ ـ ــى اإلدارة أثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
لـ ـتـ ـل ــزي ــم اشـ ـ ـغ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ص ـف ــوف
وح ـمــامــات فــي امل ــدرس ــة االب ـتــدائ ـيــة في

ب ـل ــدة :ال ــدوي ــر  -ق ـض ــاء :الـنـبـطـيــة ،على
أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة الش ـ ـغـ ــال مـ ـب ــان ــي وال ــراغـ ـب ــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
إل ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2018/2/8الثامن
مـ ــن شـ ـه ــر شـ ـب ــاط عـ ـ ــام  ،2018ي ـج ــري
م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة،
ل ـت ـل ــزي ــم اش ـ ـغـ ــال ك ـه ــرب ــائ ـي ــة فـ ــي ب ـل ــدة:
طلوسة  -قضاء :مرجعيون ،على أساس
التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـثــانـيــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 244
دعوة ملساهمي «العقارية للشرق» ش.م.ل.
لحضور جمعية عمومية عادية
ً
عـ ـم ــا ب ـن ــص امل ـ ـ ــادة  /37/م ــن ال ـن ـظــام
األسـ ــاسـ ــي ل ـل ـشــركــة ال ـع ـق ــاري ــة لـلـشــرق
ً
ش.م.ل .وعمال باملادة  /176/من قانون
ً
التجارة ،وبناء على طلب من مساهمني
ي ـم ـث ـل ــون أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن خـ ـم ــس رأس م ــال
الشركة ،يتشرف مفوضو املراقبة HLB

اﻋﻼن ﻣن ﺷرﻛﺔ أﻣﯾرﻛﺎن ﻻﯾف إﻧﺷورﻧس ﻛوﻣﺑﺎﻧﻲ
)ﻣﺗﻼﯾف -ﻟﺑﻧﺎن(
ﺗـود ﺷرﻛﺔ أﻣﯾرﻛﺎن ﻻﯾف إﻧﺷورﻧس ﻛوﻣﺑﺎﻧﻲ
)ﻣﺗﻼﯾف -ﻟﺑﻧﺎن(
أن ﺗﻌﻠم زﺑﺎﺋﻧﮭﺎ اﻟﻛرام ﺑﺄن اﻟﺳﯾد طﻼل ﻣﮭدي ﻣرﺗﺿﻰ
ﻟم ﺗﻌد ﻟﮫ أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﻻ ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت.
وھوﻏﯾر ﻣﺧول ﻟﺟﮭﺔ اﺟراء أي ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﺑواﻟص اﻟﺷرﻛﺔ،
أو ﻗﺑض أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎﺋدة ﻟﮫ
ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ 01352752 :ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن

