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إعالنات

التلزيم.

املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 553

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استدراج عروض لنقل مادة الغاز
أويــل بالصهاريج مــن معمل ديــر عمار
الى 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 /20 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/4/28
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في  28آذار 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 517
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2001/318
الرئيس فيصل مكي
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك بـ ـي ــروت ش.م.ل .ال ـ ــذي تــم
احالله محل فرنسبنك ش.م.ل.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم :ورثـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم جـمـيــل
سعيد خليل وهم اوالده سعيد ومحمد
ب ــاس ــم وك ــري ــم وفـ ــاديـ ــا ورن ـ ـ ــدى جـمـيــل
خ ـل ـيــل وورثـ ـ ـ ــة امل ــرح ــوم ــة م ـن ــى جـمـيــل
خليل وهــم والدتها ثريا ديــب منصور
وزوجها نبال محمد عواضه واوالدهــا
منه حسني ومحمد وهــدى نبال محمد
ّ
عواضه واوالدها من مطلقها علي احمد
ســويــد وهـمــا ديـمــه واحـمــد علي سويد
ّ
ومـطــلـقــة امل ــرح ــوم جـمـيــل سـعـيــد خليل
لينا كامل قبيسي.
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :س ـ ـ ـنـ ـ ــدات وعـ ـق ــد
وشـ ـ ـه ـ ــادة ت ــأم ــن وعـ ـق ــد ف ـت ــح اع ـت ـم ــاد
وك ـش ــف ح ـس ــاب بـقـيـمــة /895855/د.أ.
و/122.207.989/ل.ل .وعـ ـق ــد تــأمــن
بـقـيـمــة /500.000/د.أ .وع ـق ــد تـحــويــل
تأمني بقيمة /3694398.53/د.أ.
تاريخ التنفيذ2001/2/3 :
تــارخــي تبلغ االنـ ــذارات 2001/12/5 :و
 2002/2/13و 2002/3/13و2003/1/18
ت ــاري ــخ ق ـ ـ ــرارات ال ـح ـج ــز 2002/4/3 :و
2003/3/3
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ تـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه2002/4/17 :
و2003/4/16
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2004/1/16 :
و2004/6/18
تاريخ تسجيله2004/10/18 :
بيان العقارات املطروحة للبيع:
القسم  4من العقار  5122املصيطبة
ي ـت ــأل ــف مـ ــن م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وط ـع ــام
وثـ ــاث غ ــرف ومـطـبــخ وم ـمــريــن وغــرفــة
مونة وحمام وخــاء واربــع شرفات اول
جنوبي شرقي.
مساحته/172/ :م2
قيمة التخمني/395600/ :د.أ.
بدل الطرح للمرة الثانية/213624/ :د.أ.
القسم  15من العقار  5122املصيطبة
ي ـت ــأل ــف مـ ــن م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وط ـع ــام
وغرفتني ومطبخ وأوفيس وممر وغرفة
م ــون ــة وحـ ـم ــام وخ ـ ــاء وش ــرف ـت ــن راب ــع
شمالي غربي.
مساحته/144/ :م2
قيمة التخمني/216000/ :د.أ.
بدل الطرح للمرة الثانية/116640/ :د.أ.
القسم  17من العقار  5122املصيطبة
يتألف من مدخل وصالون ودار وطعام
وثـ ــاث غ ــرف وم ـط ـبــخ وأوفـ ـي ــس ومـمــر
وغ ــرف ــة م ــون ــة وثـ ــاث ح ـمــامــات وث ــاث
شرفات خامس جنوبي غربي.
مساحته/194/ :م.2
قيمة التخمني/279360/ :د.أ.
بدل الطرح للمرة االولى/167616/ :د.أ.
حدود العقار  5122املصيطبة
الغرب :طريق عام
الشرق :العقار رقم  470املصيطبة
الشمال :العقار  3097املصيطبة

الجنوب :طريق عام
موعد املزايدة ومكان اجرائها
ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2017/5/10
ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا ف ــي مكتب
رئيس دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة الثانية حصص املنفذ عليهم في
االقـســام  4ـ ـ  15وللمرة االول ــى حصص
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم ف ــي ال ـق ـس ــم رق ـ ــم  17مــن
العقار  5122املصيطبة املوصفني اعاله.
فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء تـنـفـيـذًا الحـكــام
املواد  973و 978و 983اصول مدنية أن
يــودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ بيروت
قـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاي ــدة ل ــدى صـنــدوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو اح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـبــولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
مقام مختار لــه فــي نطاق الــدائــرة ان لم
يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق له
ان عــن مقامًا مـخـتــارًا فيه واال عـ ّـد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في
خــال ثالثة ايــام من تاريخ صــدور قرار
االحالة ايــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة
او احــد امل ـصــارف املقبولة تحت طائلة
اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة البالغ %5
دون حــاجــة إلن ــذار أو طلب وذل ــك خالل
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
االحالة ،للراغب في الشراء االطالع لدى
هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
رنا شاهني املعروف بدر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إل ــى امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم روال ونـ ــدى وأح ـمــد
ومحمد وأمــل وغــادة وعناية فضل الله
اب ــراه ـي ــم م ــن زب ــدي ــن وم ـج ـهــولــي محل
ً
االقامة ،وعمال بأحكام املــادة  409أ.م.م.
تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها باملعاملة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2016/446واملـتـكــونــة
بني حمزة حمزة وورثــة سكنة محمود
ق ـب ـي ـس ــي وب ـي ـن ـك ــم إخـ ـ ـب ـ ــارًا ب ـم ــوض ــوع
الحكم الصادر بتاريخ  2016/6/21قرار
 2016/84ع ــن مـحـكـمــة ب ــداي ــة النبطية
واملنتهي الى اعتبار أن العقار رقم /318
زبدين العقارية غير قابل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبإزالة الشيوع فيه بينهم
عن طريق طرحه للبيع باملزاد العلني.

وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـ ــاء
قانونيني الستالم اإلخبار تحت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقكم أصوال بانقصاء
 20يومًا تلي النشر مضافًا اليها مهلة
اإلعتراض على اإلخبار.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1494
الجهة املنفذة :فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته
األستاذة لبنى مسقاوي
املـنـفــذ عـلـيــه :أحـمــد محمد شـمــا رب ــاح ـ ـ
مقيم في حيالن ـ ـ زغرتا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
تـنـفـيــذ طــراب ـلــس رق ــم  2013/37تــاريــخ
ً
 2015/2/2تـ ـحـ ـصـ ـي ــا لـ ــديـ ــن ب ـق ـي ـمــة
/13433/د.أ .اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى الـ ــرسـ ــوم
والفوائد.
تاريخ محضر الوصف2015/4/27 :
تاريخ تسجيله2015/6/25 :
املطروح للبيع 400 :سهم في العقار رقم
 227حاالن ،مساحته 452م ،2و 600سهمًا
ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم  228حـ ــاالن /مساحته
2063م 2و 400سهمًا في العقار رقم 230
ح ــاالن ،مساحته 1248م ،2و 600سهمًا
ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم  231ح ـ ــاالن ،مـســاحـتــه
999م 2وهــذه الـعـقــارات مـتـجــاورة وهي
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ــع ارض ت ـح ـت ــوي عـلــى
بعض أشجار التوت والزيتون والرمان
وتقع في محلة دوارة الحرش.
ب ــدل الـتـخـمــن ل  400سـهــم ف ــي الـعـقــار
 227حــاالن 2338000 :ل.ل .وبــدل الطرح
املخفض 1034000 :ل.ل.
ب ــدل الـتـخـمــن ل  600سـهــم ف ــي الـعـقــار
 228حاالن 30945000 :ل.ل .وبدل الطرح
املخفض 13536000 :ل.ل.
ب ــدل الـتـخـمــن ل  400سـهــم ف ــي الـعـقــار
 230حــاالن 9475000 :ل.ل .وبــدل الطرح
املخفض 4146000 :ل.ل.
ب ــدل الـتـخـمــن ل  600سـهــم ف ــي الـعـقــار
 231حاالن 11575000 :ل.ل .وبدل الطرح
املخفض 5064000 :ل.ل.
مــوعــد املــزايــدة ومكانها :نـهــار الثالثاء
ف ــي  2017/4/25ال ـســاعــة  12.30ظـهـرًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـبــل امل ـبــاشــرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة أن يـ ــدفـ ــع بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح فــي
ص ـنــدوق م ــال زغــرتــا او بـمــوجــب شيك
م ـصــرفــي م ـس ـحــوب ألم ــر رئ ـي ــس دائ ــرة

تنفيذ زغرتا وأن يتخذ مقامًا له ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة أو تــوكـيــل م ـحــام وعليه
االط ــاع على قيود الصحائف العينية
لـلـعـقــارات مــوضــوع امل ــزاي ــدة وأن يدفع
رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
تبليغ مجهول املقام
م ـح ـك ـم ــة ايـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات بـ ـ ـي ـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة
القاضي فاطمة جوني تدعو هال أيوب
وخ ــديـ ـج ــة مـ ـعـ ـت ــوق ومـ ـحـ ـم ــود مـحـمــد
خـلـيـفــة وأح ـم ــد وم ـح ـمــود ع ـلــي خليفة
لـحـضــور جلسة  2017/5/24واسـتــام
أوراق الــدعــوى  2016/1043املـقــامــة من
شــركــة ان ـت ــرا لــاسـتـثـمــار ومــوضــوعـهــا
اس ـق ــاط ح ــق امل ــدع ــى عـلـيـهــم بــالـتـمــديــد
ال ـقــانــونــي وإل ــزام ـه ــم بـتـسـلـيــم املــأجــور
الكائن بالطابق األرضي بلوك New-A4
رقم  G03بالعقار /934الـبــاشــورة ودفع
ب ـ ــدالت االيـ ـج ــار والـ ـخ ــدم ــات املـشـتــركــة
وبدل املثل والفوائد لغاية الدفع.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم
تبليغ مجهول املقام
م ـح ـك ـم ــة ايـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات بـ ـ ـي ـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة
القاضي فاطمة جوني تدعو هال أيوب
وخ ــديـ ـج ــة مـ ـعـ ـت ــوق ومـ ـحـ ـم ــود مـحـمــد
خـلـيـفــة وأح ـم ــد وم ـح ـمــود ع ـلــي خليفة
لـحـضــور جلسة  2017/5/24واسـتــام
أوراق الــدعــوى  2016/1046املـقــامــة من
شــركــة ان ـت ــرا لــاسـتـثـمــار ومــوضــوعـهــا
اس ـق ــاط ح ــق امل ــدع ــى عـلـيـهــم بــالـتـمــديــد
ال ـقــانــونــي وإل ــزام ـه ــم بـتـسـلـيــم املــأجــور
الكائن بالطابق األرضي بلوك New-A4
رقم  G21بالعقار /934الـبــاشــورة ودفع
ب ـ ــدالت االيـ ـج ــار والـ ـخ ــدم ــات املـشـتــركــة
وبدل املثل والفوائد لغاية الدفع.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
تنفذ جمعية مالكي العقار /322الصفرا
باملعاملة رقــم  2008/1058بوجه إلهام
ً
أن ـيــس ض ــو نـفـقــات مـشـتــركــة تحصيال
مل ـب ـل ــغ /5244500/ل.ل .إضـ ــافـ ــة إل ــى
الفوائد والرسوم.
ويجري التنفيذ على القسم B /7/322
الصفرا ،مساحته  47م.م ،.وهو بموجب
االفـ ــادة الـعـقــاريــة مـخــزن ضمنه حـمــام،
سفلي اول ،وبــالـكـشــف تـبــن ان ــه كناية
عــن مـحــل ألـبـســة بــاســم  Rive d orجــزء
منه بــاط سيراميك وج ــزء مــا زال على
الباطون .له واجهة ألومينيوم وزجــاج
م ــع جـ ــرار حــديــد م ـفــرغ وض ـم ـنــه حـمــام
صغير مع مجلى ستانلس.
تاريخ قرار الحجز  2015/7/21وتاريخ
تسجيله .2015/7/27
ب ــدل تخمني الـقـســم  B /7/322الصفرا
/141000/د.أ .وبدل طرحه /84600/د.أ.
أو ما يعادله بالعملة الوطنية.
يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
 2017/5/31ال ـســاعــة  12.00ظ ـه ـرًا في
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي
منظم ألمــر حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ
كـســروان أو تقديم كفالة وافية من احد
امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة ويتحمل
رســوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه كـمــا عليه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
العائدة للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة ـ ـ العقارية
برئاسة القاضي بسام مولوي
وع ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن شـ ـ ــادي الـحـجــل
وسيسيل سرحال
رقم االوراق2017/139 :
ال ـج ـهــة امل ـس ـتــدع ـيــة :م ـح ـمــود ع ـبــد الـلــه
عيتاني
االوراق امل ـط ـلــوب ابــاغ ـهــا :االس ـتــدعــاء
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املـ ـق ــدم م ــن ال ـج ـهــة امل ـس ـتــدع ـيــة بـتــاريــخ
 2017/3/14ت ـح ــت ال ــرق ــم 2017/139
والذي تطلب بموجبه:
اصــدار الـقــرار في غرفة املــذاكــرة بشطب
اشـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى املـ ـسـ ـجـ ـل ــة بـ ـت ــاري ــخ
 1955/3/1ت ـحــت ال ــرق ــم ال ـي ــوم ــي 708
امل ـقــدمــة م ــن ع ـبــد امل ـج ـيــد سـلـيــم الـلـبــان
وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــاه ضـ ـ ــد الـ ـ ـب ـ ــر ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي عــن
الصحيفة العينية للعقار رقــم /3630/
رأس ب ـي ــروت وال ـت ــي ت ـبــن ان ـهــا تحمل
الرقم .1955/537
فعلى من لديه أي مالحظات أو اعتراض
عـلــى ذل ــك الـتـقــدم بـهــا ال ــى قـلــم املحكمة
وذلك في مهلة عشرين يومًا تلي تاريخ
النشر االخير.
بيروت في  23آذار 2017
رئيس القلم
جرجس أبو زيد
تبليغ مجهول املقام
م ـح ـك ـم ــة ايـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات بـ ـ ـي ـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة
القاضي فاطمة جوني تدعو هال أيوب
وخ ــديـ ـج ــة مـ ـعـ ـت ــوق ومـ ـحـ ـم ــود مـحـمــد
خـلـيـفــة وأح ـم ــد وم ـح ـمــود ع ـلــي خليفة
لـحـضــور جلسة  2017/5/24واسـتــام
أوراق الــدعــوى  2016/1047املـقــامــة من
شــركــة ان ـت ــرا لــاسـتـثـمــار ومــوضــوعـهــا
اس ـق ــاط ح ــق امل ــدع ــى عـلـيـهــم بــالـتـمــديــد
ال ـقــانــونــي وإل ــزام ـه ــم بـتـسـلـيــم املــأجــور
ال ـكــائــن بــال ـطــابــق الـسـفـلــي األول بـلــوك
 New-A4رقــم  110ـ ـ  109ـ ـ  108ـ ـ B107
بــالـعـقــار /934الـ ـب ــاش ــورة ودفـ ــع ب ــدالت
االيـجــار والـخــدمــات املشتركة واشـتــراك
املياه وبدل املثل والفوائد لغاية الدفع.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم

◄ مبوب ►
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