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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض إلن ـش ــاء م ـخ ــزن لقطع
الغيار ومشغل للصيانة وتأهيل مكاتب
املهندسني في معمل بعلبك.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /70 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/4/20عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2018/3/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 556
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة الرئيس القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم  2012/36املتكونه
فيما بني:
املنفذ :بنك البحر املتوسط ش.م.ل .وكيله
املحامي الياس عطا.
املنفذ عليه :حسن محمد سبليني ورفيقه
 /برج رحال
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ك ـشــف ح ـس ــاب وعـقــد
عام بقيمة خمسمائة وخمسة وخمسون
م ـل ـي ــون ــا واربـ ـعـ ـم ــائ ــة وواحـ ـ ــد وث ـم ــان ــون
الـفــا ومــائـتــي وتسعة لـيــرات لبنانية عدا
اللواحق.
تاريخ التنفيذ2002/8/8 :
تاريخ تبلغ االنذار2003/1/4 :
تاريخ قرار الحجز2004/3/17 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـج ــل ال ـع ـق ــاري:
2014/9/6
تاريخ محضر وصف العقار2014/5/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـج ــل ال ـع ـق ــاري:
2014/12/31
العقار املطروح للبيع:
كــامــل الـعـقــار رقــم  318منطقة بــرج رحــال
ال ـع ـق ــاري ــة وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض
مـســاحـتـهــا  908م( 2تـسـعـمــائــة وثـمــانـيــة
امـ ـت ــار م ــربـ ـع ــة) ع ـل ـي ـهــا بـ ـن ــاء م ــؤل ــف مــن
ث ــاث ــة ط ــواب ــق ارض ـ ــي واول (دوب ـل ـك ــس)
مساحته 702م 2والباقي من العقار عبارة
عــن مــدخــل وارض فيها شـجــرتــي ليمون
وشجرة افوكا وشجرة شربيني مع موقف
للسيارات معبد بالباطون ،البناء مــوزع
على ارضي مع مطلع درج خارجي وثالث
غرف نوم ومدخل وصالونيني وشرفتني
وحمامني ومطبخ مساحة الطابق  271م 2
ال ـط ــاب ــق االول م ــؤل ــف م ــن م ـط ـلــع ل ـل ــدرج
خــارجــي مـكـشــوف مــع شــرفــة وصــالــونــن
وسفره وجلوس ونوم ومطبخ وحمامني
وثــاث شرفات مع مطلع درج يوصل الى
غرف النوم في الطابق الثاني (دوبلكس)
وهــو عبارة عن اربــع غــرف نــوم وحمامني
وت ـ ــراس ودراب ـ ــزي ـ ــن ،ح ـ ــدوده م ــن ال ـغ ــرب
العقار رقــم  313والـشــرق العقار رقــم 401
والشمال العقار رقم  316والجنوب طريق
عام.
قيمة التخمني/ 413,900 / :د.أ( .أربعمائة
وثـ ــاثـ ــة عـ ـش ــرة الـ ـف ــا وت ـس ـع ـم ــائ ــة دوالر
أميركي).
بدل الطرح املخفض/191,630 / :د.أ).مائة
وواحــد وتسعون الفا وستمائة وثالثون
دوالر أميركي).
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2018/4/5الـســاعــة الــواحــدة
ظهرًا وذلك في مكتب رئيس دائــرة تنفيذ

صــور .على الــراغــب بالشراء ان يقدم ثمن
ال ـط ــرح املـخـفــض ن ـق ـدًا أو بـمــوجــب كفالة
مصرفية وافية من احد املصارف املقبولة
لدى الحكومة فتعطيه هذه الدائرة شهادة
لالشتراك بــاملــزايــدة ،على ان ال يتم البيع
بأقل من ستة أعشار قيمة التخمني ،وعلى
املـشـتــري اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
هــذه الــدائــرة واال اعتبر كــل تبليغ لــه في
قلمها قــانــونـيــا ،وعـلـيــه دف ــع ع ــاوة على
قيمة الطرح رسما الداللة والفراغ.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن تبليغ اوراق مدنية
تــدعــو محكمة الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثانية
ف ــي ال ـب ـق ــاع  /زحـ ـل ــة ب ــرئ ــاس ــة ال ـقــاض ـيــة
ن ــوال صليبا املـسـتــدعــى ضــدهـمــا شريفة
ابراهيم البرازي وببغاه ابراهيم البرازي
املقيمتان سابقًا فــي الـقــرعــون املجهولتا
محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو
بواسطة من ينوب عنهما قانونًا الى قلم
املحكمة في زحلة ،لتبلغ اوراق االستدعاء
املقدم من املستدعية مايا ميشال اسطفان
بوكالة املحامي رامــي الــدســوقــي املسجل
بــرقــم اسـ ــاس  2017/520ت ــاري ــخ الـ ــورود
 2017/12/27والذي يطلب بموجبه ابالغ
امــانــة السجل العقاري فــي البقاع لوضع
اشـ ــارة ال ــدع ــوى عـلــى الـصـحـيـفــة العينية
للعقار رقــم  /8486/مــن منطقة القرعون
العقارية.
وقـسـمــة الـعـقــار املــذكــور واال ال ـخــروج من
حــالــة الـشـيــوع اذا مــا تـبــن ان ــه غـيــر قابل
للقسمة وابالغ املستدعى ضدهما نسخة
ع ــن االسـ ـت ــدع ــاء واالوراق الب ـ ـ ــداء الـ ــرأي
والدفاع .وتدريك املستدعى ضدهما كافة
الرسوم واملصاريف واالتعاب.
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر والتعليق ويتوجب على
املستدعى ضدهما املذكورتني اعاله اتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق املحكمة واب ــداء
مالحظاتهما على االستدعاء ضمن املهلة
القانونية واال يصار الى ابالغهما جميع
االوراق وال ـق ــرارات لصقًا على بــاب ردهــة
املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن
ت ـل ــزي ــم مـ ـش ــروع أشـ ـغ ــال إنـ ـش ــاء خ ـطــوط
صـ ــرف ص ـحــي ف ــي ب ـل ــدة ب ـع ـبــدا  -قـضــاء
بعبدا (مصب الغدير)
الساعة التاسعة مــن يــوم الثالثاء الواقع
فيه العاشر من شهر نيسان  ،2018تجري
ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شــارع بــوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بيروت ،لحساب املديرية العامة للموارد
امل ــائ ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ ـ ـ م ـنــاق ـصــة تـلــزيــم
مـ ـش ــروع أشـ ـغ ــال إنـ ـش ــاء خـ ـط ــوط ص ــرف
ص ـحــي ف ــي ب ـل ــدة ب ـع ـبــدا  -ق ـض ــاء بـعـبــدا
(مصب الغدير).
ـ ـ التأمني املؤقت/98.000.000/ :ل.ل .فقط
ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية ال
غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى لـتـنـفـيــذ
صـ ـفـ ـق ــات األش ـ ـ ـغـ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـل ــون
وف ـقــا الح ـك ــام امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ
 1966/1/25وتعديالته وشروط اضافية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـمـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات

◄ إعالنات رسمية ►
د .جان العلية
التكليف 580
إعالن بيع باملعاملة 2015/150
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2018/3/27ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـس ــاع ــة 2:30
ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا شــركــة
دولـفــن لتأجير الـسـيــارات ش.م.م .ماركة
ن ـي ـس ــان ص ـن ــي  1.5مـ ــوديـ ــل  2015رق ــم
ً
/412795/ب الخصوصية تحصيال لدين
طــال ـبــة الـتـنـفـيــذ ش ــرك ــة رســام ـنــي يــونــس
للسيارات ش.م.ل .وكيلها املحاميني بسام
الحلبي واي ـلــي بــازرلــي الـبــالــغ $/9254/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/8231/
واملطروحة للمرة الثالثة بسعر $/3000/
او ما يعادلها بالعملة الوطنية ويتوجب
عليها ميكانيك منذ العام .2015
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد ال ـ ــى مـ ـ ــرآب الـ ـش ــرك ــة ف ــي ب ـي ــروت
املتحف مقابل شــركــة الفولفو مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
موجه للسيد هنري يوسف درغــام املقيم
ً
اصـ ــا ف ــي ص ــرب ــا ح ــي م ــاري ــوس ــف بـنــايــة
قــرقـفــي طــابــق اول وحــالـيــا مـجـهــول محل
االقامة.
تـ ــدعـ ــوك ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـح ـض ــور ال ـي ـهــا
بالذات او بواسطة وكيلك القانوني لتبلغ
طالب التنفيذ واملرفقات مع انذار تنفيذي
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ـ ــم 2017/707
املقامة بوجهك من بنك بيبلوس ش.م.ل.
بموضوع تنفيذ عقد قرض مالي وجدول
ً
تسديد تحصيال ملبلغ /11874749.27/
ل.ل .اضافة الى الفوائد والرسوم.
عليك الحضور ضمن املهلة القانونية واال
يسقط حقك باالعتراض ويتابع التنفيذ
بــوج ـهــك ح ـتــى اخ ــر ال ــدرج ــات ك ـمــا عليك
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
تبليغ مجهول املقام
ان م ـح ـك ـمــة اي ـ ـج ـ ــارات ب ـ ـيـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة
ال ـقــاضــي الرا كـ ــوزاك تــدعــو امل ــدع ــى عليه
يحي سبليني لحضور جلسة 2018/5/10
واس ـتــام اوراق الــدعــوى رقــم ،2017/875
املقامة من نــوال نصار ورفاقها والرامية
الس ـ ـقـ ــاط ح ـق ــه فـ ــي ال ـت ـم ــدي ــد ال ـق ــان ــون ــي
للمأجور الذي يشغله في الطابق السادس
شــرقــي بــالـعـقــار رق ــم  /3956/املصيطبة
والزامه باخالئه وتسليمه للجهة املدعية.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
شطب مؤسسة تجارية
صادر عن أمانة السجل التجاري في جبل
لبنان
ب ـتــاريــخ  2018/3/9وب ـن ـ ً
ـاء لـلـطـلــب تـقــرر
شـطــب قـيــد مــؤسـســة مــونــالـيــزا الـتـجــاريــة
من السجل التجاري والكائنة في الحدث
واملـ ـسـ ـجـ ـل ــة بـ ــرقـ ــم خ ـ ـ ــاص  8574ب ـع ـب ــدا
لصاحبها السيد فكتور انطوان كرم.
فعلى كــل ذي مصلحة أن يقدم اعتراضه
ومــاح ـظــاتــه خ ــال مـهـلــة ع ـشــرة اي ــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب بيارو ابراهيم جرجس وكيل رهجي
طــان ـيــوس م ـخــايــل بــوكــالـتـهــا ع ــن ال ـيــاس
طــان ـيــوس مـخــايــل ووك ـي ــل لــويــس شفيق
مـ ـ ــراد ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن شـ ـ ــارل جـ ــرج ضــاهــر
س ـن ــدي مـلـكـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 261
الجميلية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب خ ـل ـيــل اب ــراهـ ـي ــم امل ـخ ـل ــات ــي وك ـيــل
مصطفى خــالــد الـبــس بــوكــالـتــه عــن هناء
عمر الـحــاق احــد ورثــة عمر علي الحالق
ووكيل ميرنا اسماعيل الحالق احد ورثة
ل ـي ـلــى ع ـلــي الـ ـح ــاق سـ ـن ــدات مـلـكـيــة بــدل
ضائع عن حصتهما في القسمني  3و 5من
العقار  3346برجا.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب جــورج نبيل عــون وفــؤاد نبيل عون
بصفتهما الشخصية سندي ملكية بدل
ضائع للعقارين  162و 163الدبية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب علي حسني رمــال وكـيــل نبيله علي
علي عــاف بوكالتها عــن محمد خميس
محمد خميس الكاشف شهاده قيد تأمني
بدل عن ضائع للعقار  260الدبية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
طـ ـل ــب املـ ـسـ ـت ــدع ــي عـ ـل ــي م ـ ـهـ ــدي ي ــون ــس
ت ـص ـح ـيــح اس ـ ــم والـ ــدتـ ــه ف ــي ال ـع ـق ــار رق ــم
 2312مـنـطـقــة روم ال ـع ـق ــاري ــة ح ـيــث ورد
اسمها مسعدة علي مرعي والصحيح هو
مسعدي علي أحمد.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب شــريــف حسني محسن بوكالته عن
عبد القادر محمد بشير بعلبكي ملوكلته
سحر محمد املصري سند تمليك بدل عن
ضائع للعقار  135برج الشمالي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب حـســن حـســن عـجـمــي بــوكــالـتــه عن
فريد كامل نعنوع ملوكله راســخ محمود
عـبــاس الـ ــوارد اسـمــه راس ــخ مـحـمــود عبد
اللطيف عـبــاس على الصحيفة العقارية
سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضــائــع لـلـعـقــار رقــم
 410طيردبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت

الجناح  -مقابلBHV

رووف ط  5مواصفات ،وديكور رائع –  540م2
غرف نوم – تراس  100م  2,2جلوس  4مواقف4
سيارات مع مطبخ مجهز.
تلفون76 / 960 962 :

طلب املحامي كميل مجيد حنا بوكالته
عــن كــل مــن رانـيــة ميشال صهيون وايلي
م ـي ـش ــال ص ـه ـي ــون ب ــاالص ــال ــة عـ ــن نـفـســه
وبصفته احــد ورثــة كل من طعمه توفيق
صـهـيــون وم ــاي تــوفـيــق صـهـيــون سـنــدات
تمليك بدل عن ضائع عن حصص موكليه
وع ـ ــن ح ـص ــص املـ ــورثـ ــن ط ـع ـم ــه تــوف ـيــق
صهيون ومــاري توفيق صهيون املسجل
قـيــد احـتـيــاطــي بتصحيحه بــاالسـتــدعــاء
املسجل على الصحيفة العينية وبالطلب
للمحكمة بتصحيح االســم بالدعوى رقم
 2004/266ليصبح ماكي توفيق صهيون
بالقسم  1من العقار  696منطقة الصيفي.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2016/49 :
املـنـفــذ :نعيم أسـعــد ك ــرم  -املـحــامــي طــال
زخريا
املنفذ عليه :نقوال نخل مرعي  -حامات
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
ط ــراب ـل ــس امل ـن ـفــذ بـمــوجـبـهــا ح ـكــم ب ــازال ــة
الشيوع فــي الـعـقــارات رقــم /906/ /741/
 /331/ /739/و /329/حامات.
تاريخ الحكم2015/4/27 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى أم ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2015/10/19 :
املطروح للبيع العقار 741 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ارض بعل
مشجرة زيتون
مساحته 960 :م2
ً
يحده :شماال 742 - 743 :شرقًا :طريق عام
743 - 740
جنوبًا 740 :وطريق عام غربًا743 - 742 :
 740ال ـت ـخ ـم ــن/144000/ :د.أ .ب ـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض للمرة الرابعة/94478/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 906 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل س ـل ـيــخ ضـمـنـهــا
اشجار زيتون وعنب وسنديان
مساحته 2082:م2
ً
يـ ـح ــده :شـ ـم ــاال :ط ــري ــق عـ ــام 905 - 2146
شرقًا 905 :وطريق عام
جنوبًا 907 - 905 :غربًا2146 - 907 - 908 :
ال ـت ـخ ـم ــن/208200/ :د.أ .ب ـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض للمرة الرابعة/136599/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 739 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل م ـش ـجــرة زي ـتــون
وتني وعنب
مساحته 960 :م2
ً
يحده شماال 736 - 740 :شرقًا :طريق عام
740
جنوبًا :طريق عام  737 - 738غربًا330 :
التخمني/144000/ :د.أ .بدل الطرح للمرة
الرابعة/94478/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 331 :منطقة حامات
العقارية
محتوياته :غرفة للسكن ومطبخ بناؤها
م ـ ــن حـ ـج ــر مـ ـقـ ـص ــوب وم ـ ـ ـ ـ ــأوى ل ـل ـط ـي ــور
وفسحة سماوية وارض بعل ضمنها ست
اش ـجــار ت ــوت وش ـجــرة ازدرخ ـ ــت وشـجــرة
جوز.
مساحته 189 :م2
ً
ي ـح ــده شـ ـم ــاال :ط ــري ــق عـ ــام  330 -شــرقــا:
طريق عام
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