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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء  50ال ـ ــة لـعــد
ال ـن ـقــود وك ـشــف املـ ــزور مـنـهــا ،مــوضــوع
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم ث4د12246/
تــاريــخ  ،2018/11/26قــد م ــددت لغاية
ي ــوم الـجـمـعــة  2019/3/29عـنــد نهاية
الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة  11:00قـبــل
الظهر.
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
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي 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 االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 352
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ل ـتــأه ـيــل م ــؤش ــرات
قـ ـي ــاس م ـس ـت ــوى خـ ــزانـ ــات امل ـح ــروق ــات
واملياه في معمل الذوق الحراري.
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.
تسلم العروض باليد إلى امانة كهرباء
لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق " "12ـ ـ
املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/4/5عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2019/2/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 353
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لشراء  /250/الف ليتر
مــن م ــادة الـبـنــزيــن  95اوك ـت ــان و/250/
الـ ــف ل ـي ـتــر م ــن م ـ ــادة امل ـ ـ ــازوت االخ ـضــر
لزوم اليات املؤسسة ،موضوع استدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 12247/ت ــاري ــخ
 ،2018/11/26ق ــد مـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2019/3/29عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
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
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي 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 االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 342
إعالن
تعلن نقابة عمال ومستخدمي الجامعة
االمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت عـ ـ ــن اجـ ـ ـ ــراء
ان ـت ـخــابــات عــامــة ي ــوم االربـ ـع ــاء الــواقــع
في  20أذار  2019في قاعة عصام فارس
اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الـســابـعــة والـنـصــف
صباحًا وحتى الرابعة بعد الظهر وذلك

النتخاب مجلس تنفيذي جديد ،سبعة
اع ـض ــاء ع ــن م ـقــاعــد املــوظ ـفــن وخـمـســة
اع ـض ــاء ع ــن مـقــاعــد ال ـع ـمــال ،وف ــي حــال
ع ــدم اكـتـمــال الـنـصــاب الـقــانــونــي ،تعقد
جلسة االنتخابات الثانية بحضور ثلث
االعضاء على االقل وذلك نهار االربعاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  27آذار  2019فـ ــي نـفــس
التوقيت واملكان.
امني السر
عباس حريري
الرئيس
جورج الجردي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطيه
املعاملة التنفيذية رقم 2017/267
ّ
املـنـفــذ  :بـنــك ب ـيــروت ش.م.ل ،.بصفته
ً
الشخصية وبصفته وك ـيــا عــن شركة
كـفــاالت ش.م.ل ،.بوكالة املحامي شــارل
عيروط.
املـشـتــرك  :بنك بـيــروت ش.م.ل ،.بوكالة
املحامية نضال الطفيلي.
املـ ـنـ ـفـ ــذ عـلـ ـيـ ـهــم  :ش ــرك ــة ص ـب ــاح ف ــوود
ترايدينغ ش.م.م .وأنور وطاهر صباح.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقيمته  :عـقــد قــرض
ّ
وكشفي حساب موثوقة
مدعوم وملحقه
ً
ب ـتــأمــن م ّــن ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى تـحـصـيــا
لــديــن املـنــفــذ الـبــالــغ بصفته الشخصية
ً
أص ـ ـ ــا وفـ ــائـ ــدة بـ ـت ــاري ــخ 2017/5/31
ُ
 /25176157/ل.ل .تـضــاف إليه الفائدة
إب ـت ـ ً
ـداء مــن  2017/6/1وفـقــا للمعدالت
امللحوظة في عقد القرض ولغاية الدفع
ً
الفعلي والبالغ بصفته وكيال عن شركة
ً
ك ـفــاالت ش.م.ل .أص ــا وف ــائ ــدة بـتــاريــخ
ُ
 /69172587/ 2017/5/31ل.ل .تضاف
ً
إبتداء من  2017/6/1وفقًا
إليه الفائدة
ل ـل ـم ـعــدالت امل ـل ـحــوظــة ف ــي ع ـقــد ال ـقــرض
ولـغــايــة الــدفــع الفعلي وتـضـمــن املنفذ
عليهم الرسوم واملصاريف.
دين املشترك  /59793/د.أ .عدا اللواحق
والفوائد.
الـمـعــامــالت :
قــرار الحجز  :تاريخ ُ 2018/3/19
وس ِّجل
بتاريخ .2018/3/21
م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـق ــار 2018/5/30 :
ُ
وس ِّجل بتاريخ .2018/7/6
األقسام املوصوفة املطروحة للبيع :
 /700.001/ -1سهم مــن القسم  4من
ال ـع ـقــار  /23/الـنـبـطـيــه الـتـحـتــا .عـبــارة
عــن مـحــل تـحــت درج الـبـنــاء مــن الجهة
الشمالية للبناء وليس له واجهة على
ال ـش ــارع ال ـع ــام ول ــه ب ــاب جـ ــرار مـقـفــل ال
يشغله أحد كونه كان سابقًا مدخل إلى
البناء ويقع في محله مخازن الساحة.
مساحـتــه  /12/ :م.2
التـخـمـيـن ( $ /2800/ :ألفان وثمانماية
دوالر أميركي).
الـطـ ــرح بعد التخفيض $ /1562.4/ :
(ألفًا وخمسماية وإثنان وستون دوالرًا
أميركيًا وأربعة سنتات).
 /700.001/ -2سهم مــن القسم  6من
ال ـع ـقــار  /23/الـنـبـطـيــه الـتـحـتــا .عـبــارة
عن محل سندويشات طــاووق ويشغله
السيد حسن فخر الدين.
مساحـتــه  /14/ :م.2
التـخـمـيـن ( $ /6125/ :ستة آالف وماية
وخمسة وعشرون دوالر أميركي).
الـطـ ــرح بـعــد التخفيض /3417.75/ :
( $ثالثة آالف وأربعماية وسبعة عشر
دوالرًا أمـ ـي ــركـ ـي ــا وخـ ـمـ ـس ــة وس ـب ـع ــون
سنتًا).
 /700.001/ -3سهم مــن القسم  7من
العقار  /23/النبطيه التحتا .عبارة عن
ّ
مخصص لبيع املسابح والخواتم
محل
يشغله محمد أمني حسني.
مساحـتــه  /13/ :م.2
الـتـ ـخـ ـمـ ـيـ ــن ( $ /5688/ :خ ـم ـســة آالف
وس ـت ـم ــاي ــة وث ـم ــان ـي ــة وثـ ـم ــان ــون دوالر
أميركي).
الـطـ ــرح بـعــد التخفيض /3174.09/ :
( $ثــاثــة آالف ومــايــة وأربـعــة وسبعون
دوالرًا أميركيًا وتسعة سنتات).
 /700.001/ -4سهم مــن القسم  8من
العقار  /23/النبطيه التحتا .عبارة عن
محل مخصص لبيع الخضار والفواكه
ي ـقــع ع ـلــى زاوي ـ ــة ال ـب ـنــاء ويـشـغـلــه عــزو
الصبوري.
مساحـتــه  /15/ :م.2
التـخـمـيـن ( $ /10938/ :ع ـش ــرة آالف
وت ـس ـع ـمــايــة وث ـمــان ـيــة وث ــاث ــون دوالر

أميركي).
الـطـ ــرح بـعــد التخفيض /6103.59/ :
( $س ـت ــة آالف وم ــاي ــة وث ــاث ــة دوالرات
أميركية وتسعة وخمسون سنتًا).
 /700.001/ -5سهم مــن القسم  9من
العقار  /23/النبطيه التحتا .عبارة عن
محل تجاري كان يشغله علي حلي لبيع
الهواتف الخليوية وهو مقفل.
مساحـتــه  /13/ :م.2
الـتـ ـخـ ـمـ ـيـ ــن ( $ /8342/ :ث ـمــان ـيــة آالف
وث ــاثـ ـم ــاي ــة وإث ـ ـن ـ ــان وأربـ ـ ـع ـ ــون دوالر
أميركي).
الـطـ ــرح بعد التخفيض $ /4654.65/ :
(أربعة آالف وستماية وأربعة وخمسون
دوالرًا أميركيًا وخمسة وستون سنتًا).
 /700.001/ -6سهم من القسم  10من
العقار  /23/النبطيه التحتا .عبارة عن
صــالــة وم ـخ ــزن لـبـيــع األدوات املـنــزلـيــة
واألوان ـ ــي ويـشـغـلــه عـلــي عـبــد الـحـســن
بيطار.
مساحـتــه  /85/ :م.2
التـخـمـيـن ( $ /37188/ :سبعة وثالثون
أل ـف ــا وم ــاي ــة وث ـمــان ـيــة وث ـم ــان ــون دوالر
أميركي).
الـطـ ــرح بعد التخفيض /20751.09/ :
( $ع ـ ـشـ ــرون ألـ ـف ــا وس ـب ـع ـم ــاي ــة وواح ـ ــد
وخـ ـمـ ـس ــون دوالرًا أمـ ـي ــركـ ـي ــا وت ـس ـعــة
سنتات).
 /2400/ -7سهم من القسم  7من العقار
 /2216/النبطيه التحتا .عبارة عن شقة
تقع في الطابق األول مؤلفة من صالون
وطـ ـ ـعـ ـ ــام وث ـ ـ ـ ــاث غ ـ ـ ــرف ن ـ ـ ــوم وم ــدخ ــل
ومطبخ وخمسة حمامات وممر وأربع
شرفات .حالتها جيدة جدًا.
مساحـتــه  /177/ :م.2
التـخـمـيـن ( $ /212400/ :مايتان وإثنا
عشر ألفًا وأربعماية دوالر أميركي).
الـطـ ــرح بعد التخفيض /118519.20/ :
( $ماية وثمانية عشر ألفًا وخمسماية
وتسعة عشر دوالرًا أميركيًا وعشرون
سنتًا).
 /2400/ -8س ـهــم م ــن ال ـق ـســم  36من
العقار  /3131/النبطيه التحتا .عبارة
عن شقة تقع في الطابق الثالث مؤلفة
من كــوريــدور ومطبخ وحمام وصالون
وسفرة وممر وثالث غرف نوم وحمامني
وشرفتني .حالتها جيدة.
مساحـتــه  /148/ :م.2
التـخـمـيـن ( $ /133200/ :مــايــة وثالثة
وثالثون ألفًا ومايتا دوالر أميركي).
الـطـ ــرح بعد التخفيض $ /74325.60/ :
(أربعة وسبعون ألفًا وثالثماية وخمسة
وعشرون دوالرًا أميركيًا وستون سنتًا).
ّ
املتوجبة  :رسم الداللة والفراغ.
الرسوم
مكان املزايدة وتاريخها :
نـهــار الـخـمـيــس الــواقــع فـيــه 2019/4/4
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة مــن قبل الظهر
أمــام رئيس دائ ــرة التنفيذ قصر العدل
النبطيه.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
األقسام املوصوفة أعــاه ،فعلى الراغب
بالشراء ،إيداع ثمن الطرح نقدًا لدى قلم
هذه الدائرة ،وإما تقديم كفالة مصرفية
واف ـي ــة م ــن أح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
ال ـ ــدول ـ ــة م ـص ــدق ــة مـ ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان،
وعليه إتخاذ محل إقامة له ضمن نطاق
الدائرة وإال عد ّ قلمها مقامًا مختارًا له
ً
مــا لــم يكن ممثال بمحام ،وعليه أيضًا
ّ
دفع الثمن ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/136
ينفذ بنك االعتماد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .بــوجــه املـنـفــذ عـلـيــه ج ـهــاد علي
برق جدول رصيد قرض عدد  2وسندات
ً
دي ــن تـحـصـيــا ملـبـلــغ  /87536.85/د.أ.
اضافة الى الفوائد والرسوم واللواحق.
ويجري التنفيذ على االقسام  9و 13و14
مــن الـعـقــار /1044ج ـب ـيــل خــاصــة املنفذ
عليه جـهــاد علي ب ــرق ،وحــدودهــا غربًا
ً
العقار  1043وشرقًا امالك عامة وشماال
العقارين  1045و 1014وجنوبًا العقار
.1043
 ال ـق ـس ــم  9مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار /1044جـ ـبـ ـي ــلم ـس ــاح ـت ــه  40م.م .وه ـ ــو وف ـ ــق االفـ ـ ــادة

العقارية محل ،وبالكشف تبني انه يقع
في الطابق االرضي وهو غرفة كناية عن
مكتب ارضــه فو باركيه بابه الومنيوم
وزجاج مع جرار.
 ال ـق ـســم  13م ــن ال ـع ـق ــار /1044ج ـب ـي ــلم ـســاح ـتــه  170م.م .وه ــو وف ــق االف ـ ــادة
الـعـقــاريــة دار ومـطـبــخ وحـمــامــن وممر
و 3غ ـ ــرف ومـ ــدخـ ــل ويـ ـق ــع فـ ــي ال ـطــابــق
الثالث وبالكشف تبني انه يحتوي على
غرفتي نــوم وحمامني ومطبخ ومدخل
ودار وغــرفــة جلوس وطـعــام وشرفتني،
املـ ـطـ ـب ــخ بـ ـ ــاط سـ ـي ــرامـ ـي ــك فـ ــي االرض
والـحـيـطــان ومـجـلــى رازيـ ــن ول ــه واجـهــة
الــوم ـن ـيــوم وزجـ ــاج ب ــاط ارض املــدخــل
والصالون والطعام والجلوس وشرفة
الدار صخري ،ديكور جفصني في سقف
املدخل والدار.
 ال ـق ـســم  14م ــن ال ـع ـق ــار /1044ج ـب ـي ــلم ـس ــاح ـت ــه  73م.م .ويـ ـق ــع فـ ــي ال ـط ــاب ــق
الرابع وهو وفق االفادة العقارية مدخل
وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام وغ ــرف ـت ــن وبــالـكـشــف
ت ـب ــن ان ـ ــه ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى غ ــرف ـت ــن ن ــوم
وممر وغــرفــة وشــرفــة وفسحة سماوية
وحمامني االبواب الداخلية خشب عادي
والشبابيك زجاج والومنيوم.
يـ ــوجـ ــد اشـ ـ ـ ـ ــارة تـ ــأمـ ــن مل ـص ـل ـح ــة ب ـنــك
االعـتـمــاد اللبناني لالستثمار ش.م.ل.
درجة اولى بقيمة /130500/د.أ .تاريخ
تسجيلها .2006/2/25
تاريخ قرار الحجز  2016/11/9وتاريخ
تسجيله 2016/11/25
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2017/1/31
وتاريخ تسجيله 2017/3/8
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـع ـق ــار  1044/9جبيل/60000/د.أ .وق ـي ـمــة ب ــدل ال ـط ــرح بعد
التخفيض /34221/د.أ.
 ب ــدل تـخـمــن ال ـع ـقــار  1044/13جبيل/204000/د.أ .وقـيـمــة ب ــدل ال ـطــرح بعد
التخفيض /116353/د.أ.
 ب ــدل تـخـمــن ال ـع ـقــار  1044/14جبيل/87600/د.أ .وق ـي ـمــة ب ــدل ال ـط ــرح بعد
التخفيض /49964/د.أ.
ويجري البيع يوم الخميس الواقع في
 2019/3/28بتمام الساعة  12ظهرًا في
مكتب الرئاسة في محكمة جبيل للراغب
بالشراء دفــع بــدل الطرح بموجب شيك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ جبيل او تقديم كفالة وافـيــة من
احد املصارف املقبولة من الدولة وعليه
تحمل رسم التسجيل ورسم الداللة كما
عليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االطــاع على قيود الصحيفة
العينية للعقارات موضوع البيع.
رئيس قلم التنفيذ
ارنست بيار سالمة
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض للتخلص من
ال ــرواس ــب الصلبة الـنــاجـمــة عــن عملية
غسل املراجل في معملي الذوق والجية.
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 /250 000/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
نـهــار الجمعة  2019/4/12عـنــد نهاية
الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة  11:00قـبــل
الظهر.
بيروت في  1آذار 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 369
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 ل ـتــأمــن قطع
غ ـي ــار وسـ ـك ــورة ض ــروري ــة لـلـمـجـمــوعــة
الرابعة في معمل الذوق الحراري.
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 /100 000/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  2019/4/5عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في  1آذار 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 368
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد الجـ ــراء م ــزاي ــدة لبيع
م ـ ـ ــواد غـ ـي ــر ص ــالـ ـح ــة ل ــاس ـت ـع ـم ــال فــي
م ــدي ــري ــة الـ ـت ــوزي ــع فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت وج ـبــل
لبنان ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 13339/تــاريــخ  ،2018/12/20قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2019/3/29
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
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
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /20 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي 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 االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  1آذار 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 366
إعالن بيع سيارة عدد 2013/587
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
تباع باملزاد العلني الثالثاء 2019/3/19
الـســاعــة  2:30بعد الظهر سـيــارة املنفذ
عليه جو طوني حداد ماركة اينفينيتي
 G35مـ ــوديـ ــل  2003ل ـ ــون رمـ ـ ـ ــادي رق ــم
ً
/310525/ب املحجوزة تحصيال لدين
فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته املحامية ماري
شـهــوان الـبــالــغ /27.144.921/ل.ل .عدا
الـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ /3100/د.أ.
وامل ـط ــروح ــة بـمـبـلــغ /2100/د.أ .أو ما
ي ـعــادلــه بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان رس ــوم
امليكانيك بلغت /109.000/ل.ل .فعلى
ال ـ ــراغ ـ ــب ب ــالـ ـش ــراء الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد
املحدد الــى مــرآب فرنسبنك مقابل بيت
املحامي قرب العدلية مصحوبًا بالثمن
نقدًا او شيك مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
دعوة
يـ ـتـ ـش ــرف رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـع ــاون ـي ــة
للتوفير والتسليف والـسـكــن واالن ـمــاء
العقارية م.م( .اشاد) بدعوتكم لحضور
الجمعية العمومية الـعــاديــة للجمعية
التعاونية الـتــي ستعقد نـهــار االربـعــاء
بـتــاريــخ  2019/3/20الـســاعــة الــواحــدة
ظ ـه ـرًا .فــي مــركــز الجمعية ح ــارة حريك
بناية صعب لبحث جدول اعمال التالي:
الـتـصــديــق عـلــى املـيــزانـيــة الـعــامــة لسنة
 2018وابراء ذمة أعضاء مجلس ادارة.
رئيس برهان قطايا
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـل ـب ــت نـ ــاديـ ــا ع ـب ــد ال ـح ـف ـي ــظ ش ــوم ــان
ملوكلها محمد ع ــادل سليم الــريـحــاوي
سند تمليك بــدل عن ضائع عن حصته
بالعقار  3576منطقة املصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب علي حميد عكاشه رمضان الــوارد
اسـ ـم ــه ع ـل ــى ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـق ــاري ــة عـلــي
حميد رم ـضــان ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضائع
للعقار  464يارين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ع ـبــاس حـســن قــاســم بــوكــالـتــه عن
هـ ـن ــري بـ ـش ــاره ص ــال ـح ــه مل ــورث ــه ب ـش ــاره
ق ـس ـط ـن ـط ــن صـ ــال ـ ـحـ ــه وبـ ــوكـ ــال ـ ـتـ ــه عــن
مــارسـيــل نـجـيــب صــالـحــه ملــورثــه نجيب
قسطنطني صــالـحــه س ـنــدي تمليك بــدل
ضائع للعقار  198محيليب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ع ـبــاس حـســن قــاســم بــوكــالـتــه عن
ري ـم ــون فـيـلـيــب صــال ـحــه مل ــورث ــه فيليب
ق ـس ـط ـن ـطــن ص ــال ـح ــه س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع للعقار  198محيليب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ـبــت ش ــادي ــة ي ــوس ــف ه ـس ــي ملــورث ـهــا
مـحـمــود حـســن هـســي سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع للقسم  1من العقار  785صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ــب ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ع ـب ــدال ـل ــه ح ـس ــن ال ــزي ــن
ملوكلته وفاء ابراهيم الزين سندي تمليك
بدل ضائع للعقارين 1073و 1074شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب نــاظــم محمد س ــرور ملــوكـلــه محمد
ام ـ ــن س ـ ـ ــرور س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  1793معركة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد اسماعيل عيسى اسماعيل
بوكالته عن علي محمد زهر الدين ملورثه
محمد العبد زهر الدين سند تمليك بدل
ضائع للعقار  493شعيتيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت عليا جـمــال سعيد بوكالتها عن
جهاد سليم بو شبكه ملوكله رمزي نقوال
مشنتف سند بدل ضائع للعقار  77عبرا
.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن بيع
صادر عن دائرة التنفيذ في بعبدا
باملعاملة التنفيذية 2015/1040
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :علي عبد الكريم محي الدين
املريجة  -خلف الدفاع املدني
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة ص ــادرة عن
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ب ــرق ــم 2015/524
بقيمة /48105881/ل.ل .عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2015/4/17 :تاريخ

تسجيله2015/4/22 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم رق ــم  4من
العقار رقم  - 414تحويطة الغدير:
طابق سفلي اول مستودع ولدى الكشف
تبني ان هــذا القسم عـبــارة عــن مستودع
في الطابق السفلي له نزلة كميون وغير
مـجـهــز ارض ــه بــاطــون وحـيـطــانــه مطلية
فقط وهو يستعمل لبيع االدوات الصحية
 حـ ــق م ـخ ـت ـلــف خ ــاض ــع ل ـن ـظ ــام مـلـكـيــةالطوابق والخرائط والعقد  -يشترك في
ملكية الـطــوابــق والـخــرائــط والعقد وفي
الحقني رقم  1و 3وما ورد عليهما  -تأمني
رضــائــي درج ــة اول ــى مــع حــق التحويل -
حق وفائدة حسب شروط العقد  -الدائن:
ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي ال ـســوي ـســري ش.م.ل- .
املدين :علي عبد الكريم محي الدين 2400
سهم  -قيمة التأمني /70.000000/ل.ل.
 حجز تنفيذي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذبيروت برقم  2015/524ومحضر وصف
صــادر عن دائــرة تنفيذ بعبدا تحت رقم
 2015/1040ال ـح ــاج ــز ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي
السويسري ش.م.ل - .املحجوز عليه علي
عبد الكريم محي الدين.
مساحته/170/ :م2
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/119000/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح:
/71400/د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان امل ــزاي ــدة :ت ـجــري امل ــزاي ــدة
ن ـهــار ال ـثــاثــاء فــي  2019/3/19الـســاعــة
الحادية عشرة صباحًا أمام رئيس دائرة
تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى
الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كـمــا عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املزايدة بزيادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد حسني الغربي بوكالته عن
ع ـلــي ح ـس ـنــي ح ـب ـيــش بـصـفـتــه مـشـتــري
سندي بدل ضائع للعقار  5/64الدكرمان
باسم خليل سعد الدين الصفدي ونادر
احمد فؤاد عزام.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب وس ــام احـمــد عــويــدات بوكالته عن
ع ـف ـيــف اح ـم ــد ش ـع ـب ــان مل ــورث ـت ــه م ــاج ــده
محمد رفـقــي ابــو ظـهــر سـنــد بــدل ضائع
للعقار  1112الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طـ ـل ــب ان ـ ـط ـ ــوان س ـل ـي ـم ــان ان ـط ــون ـي ــوس
بــوكــالـتــه ع ــن س ـنــاء عــاطــف عـبــد الـبــاقــي
احد ورثة عاطف قاسم عبد الباقي الذي
هو نفسه عاطف قاسم جمول عبد الباقي
سـنــدي ملكية بــدل عــن ضــائــع للعقارين
 850و 948عينبال.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ط ـلــب ي ــوس ــف ح ـســن مـسـلـمــانــي ملــوكـلــه
محمد يوسف ذيــاب شـهــادة قيد مؤقتة
بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــاريــن رقـ ــم 248 - 198
منطقة شمع العقارية.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار  -الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار  -حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل
ً
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها
اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم االنذار

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

1377

محمد ضاهر حسني ضاهر

1670161

RT000119749LB

1378

خالد خضر شريتح

1654623

RT000119750LB

1381

رشيدة عثمان عدوية

1654611

RT000119787LB

1389

خالديه خضر شريتح

2409908

RT000119882LB

1391

عيشة ضاهر ضاهر حسن

2941009

RT000119884LB

1392

زهير خضر شريتح

2125273

RT000119885LB

1394

محمد خضر شريتح

779085

RT000119887LB

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية

في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 302

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار  -الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار  -حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل
ً
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها
اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم االنذار

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

4

جورج سلوم شديد

841564

RT000125333LB

8

سعيد الياس ادم

340738

RT000125338LB

15

خالد حسني ديب تليجة

2655447

RT000125345LB

33

يمن طاهر عبد القادر االحمد

3309079

RT000125363LB

44

توفيق جميل ضاهر

834428

RT000125374LB

56

خالد عبده ثليجة

758778

RT000125387LB

61

سمير ايليا خبازي

838188

RT000125392LB

84

محمد ديب احمد تليجه

3388383

RT000125415LB

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية

في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 302

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل  -دائرة خدمات املكلفني الواردة
أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

محمود حسني عودي

260217

RR192508409LB

زين العابدين علي الضيقه

3509496

RR192507828LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 300

