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◄ إعالنات رسمية ►
◄ ذكرى أسبوع ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
ملناسبة مرور أسبوع على وفاة
املرحوم رائف وهبي سحمراني
(أبو عماد)
ش ـق ـي ـقــه :امل ــرح ــوم امل ـخ ـت ــار راش ــد
سحمراني (أبو صالح)
زوج ـتــه فــاطـمــة الـسـيــد ع ـبــدو بــدر
الدين
أوالده :الزميل عماد الدين رائــف،
ح ـن ــان (زوج ـ ـ ــة امل ــؤه ــل أول رض ــا
مسلماني) ،علي ،املرحوم عباس،
الزميل عصام ،عالء الدين.
ي ـ ـقـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن روح ـ ــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة ف ـ ــي م ـج ـم ــع ال ـخ ـض ــرا
الديني  -صــور ،مقابل مؤسسات
اإلمام الصدر .وذلك عصر الثالثاء
في  11نيسان  ،2017عند الساعة
الرابعة.
تقبل الـتـعــازي فــي مــركــز "جمعية
مـ ـتـ ـخ ــرج ــي جـ ــام ـ ـعـ ــات ومـ ـع ــاه ــد
االتـحــاد السوفياتي" فــي بـيــروت،
األون ـي ـس ـك ــو ،ب ـنــايــة فـ ـخ ــري .ط،1
مساء األربعاء في  12نيسان ،بني
السادسة والسابعة والنصف.
ي ـ ـقـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن روح ـ ــه
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــة روض ـ ـ ـ ــة
الشهيدين ،عصر الخميس في 13
نيسان ،عند الساعة الرابعة.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل سـ ـحـ ـم ــران ــي ،ب ــدر
الدين ،مسلماني ،معروف ،حويال،
الـ ـح ــري ــري ،م ـن ــى ،قـ ـص ــاب ،امل ــاح
وعموم أهالي مدينة صور.
لـلـفـقـيــد ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن بـعــده
طول البقاء.

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2013/324
املنفذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل .وكيله
املحامي عادل معكرون.
املنفذ عليهما :ـ ـ ريـمــون عــادل الـحــداد ـ ـ
عني سعادة مشروع Les Villettes
ـ ـ سيلفانا نسيب ابو جمزة ـ ـ قرب سجن
رومية ـ ـ بلوك  A 6الطابق األرضي
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر
ع ـ ــن ال ـص ـح ـي ـف ــة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة الـ ـن ــاظ ــرة
فـ ــي الـ ـخ ــاف ــات ال ـن ــاش ـئ ــة عـ ــن تـطـبـيــق
قوانني االسـكــان .تاريخ  2013/1/8رقم
/796ل.ق 2008/.القاضي بفسخ العقد
موضوع الدعوى والزام املدعى عليهما
ريـمــون عــادل الـحــداد وسيلفانا نسيب
ابو جمزة بتسليم كامل القسم رقم A 6
من العقار  2767من منطقة عني سعادة
الـعـقــاريــة وتسليمه شــاغ ـرًا ال ــى املــدعــي
لبيعه بــواسـطــة دائـ ــرة التنفيذ شــاغـرًا
ً
للمصرف املــدعــي لبيعه عـمــا باحكام
امل ــادة  12فـقــرة ( )1مــن قــانــون االسـكــان
رقم  65/58بواسطة دائرة التنفيذ على
مسؤولية املــدعــى عليهما وحسابهما
ً
عن طريق املزايدة العلنية عمال باملادة
 13الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون املـ ــذكـ ــور
وت ـس ــدي ــد ال ـث ـم ــن الـ ــى امل ــدع ــي لـحـســاب
دينه على املدعى عليهما .الــزام املدعى
عـلـيـهـمــا ب ــأن يــدف ـعــا لـلـمـصــرف املــدعــي
مبلغ /1900000/ل.ل .بمثابة غرامة.
تاريخ محضر الوصف.2014/3/24 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2014/6/25 :
العقار املطروح للبيع :القسم  A 6العقار
 /2767/عني سعادة .مساحته 177/م/2
مدخل ودار وممر وثالث غرف وحمامني
وخــاء ومطبخ وغــرفــة مونة وشرفتني
واح ـ ــدة مـنـهــا مـقـطـعــة زجـ ــاج وامل ـن ـيــوم
وله كاف في السفلي الثاني وله موقف
لسيارتني فــي السفلي الـثــالــث .مشترك
بملكية الحقوق رقم  1و 2و 3بخصوص
حقوق االنتفاع واالرتفاق وغيرها راجع
ال ـق ـســم  1ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ـ ــى ملصلحة
االع ـت ـمــاد الـلـبـنــانــي ش.م.ل .واملــؤسـســة
العامة لالسكان بخصوص الوقوعات
راجـ ـ ــع ال ـق ـس ــم واحـ ـ ــد ح ـج ــز اح ـت ـيــاطــي
رق ــم  2012/468/468ملـصـلـحــة ال ـيــاس
وجيه شهاب حــول الحجز االحتياطي
رقم  2012/468/468الى حجز تنفيذي
باملعاملة رقم  2012/469محضر وصف

رق ـ ــم  2013/324مل ـص ـل ـح ــة االعـ ـتـ ـم ــاد
ال ـل ـب ـنــانــي ش.م.ل .م ـح ـضــر وصـ ــف عن
تنفيذ املنت ملصلحة الياس وجيه شهاب
رق ــم  2012/469ق ــرار اش ـت ــراك ملصلحة
شركة سيتيمول ش.م.ل .باملعاملة رقم
.2014/170
قيمة التخمني/283200/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/152928/ :
دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فـيــه  2017/5/12الـســاعــة ال ـعــاشــرة من
قـبــل الـظـهــر ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
وفي محكمة املنت .فعلى راغب الشراء أن
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
أيام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء اسعار العمال تأهيل وترميم
محطة التحويل (محطة الحجاز).
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تسلم العروض باليد إلى امانة كهرباء
لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق " "12ـ ـ
املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/4/21
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في  6نيسان 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 610
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :بديع غازي اسعد

املجهول محل االقامة
تنذركم هــذه الــدائــرة سـنـدًا للمادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لـتـسـلــم االن ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ف ــي املـعــامـلــة
رقـ ـ ــم  2014/1653واالحـ ـتـ ـي ــاط ــي رق ــم
 2014/320امل ـت ـكــونــة بـيـنــك وبـ ــن بنك
بيبلوس ش.م.ل .بخالل  /30/يومًا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مختارًا تتبلغون بواسطته كل االوراق
املواجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن بيع باملعاملة 2013/127
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2017/4/24ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 2:00
بعد الظهر سيارة املنفذ عليها سماهر
نصري الخطيب ماركة جيب LAREDO
 GR. CHEROKEEم ــودي ــل  2001رقــم
ً
/119335/ز ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي وسام كرم البالغ
 $/6116/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4050/واملطروحة بسعر  $/3000/او
ما يعادلها بالعملة الوطنية ويتوجب
عليها رسوم ميكانيك منذ العام .2010
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب شارل الحلو في بيروت
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بموجب محضر الجمعية العمومية غير
الـعــاديــة املـنـعـقــدة بـتــاريــخ 2016/9/15
ت ـقــرر ب ـتــاريــخ  2017/4/5ح ــل وشـطــب
شـ ــركـ ــة تـ ــومـ ــاهـ ــوك ش.م.م .مـ ــن ق ـي ــود
السجل الـتـجــاري فــي بـيــروت حيث هي
مسجلة تحت الــرقــم  /1006699/ورقــم
تسجيلها في وزارة املالية /1430081/
تديرها جاكلني دينار.
فعلى كــل ذي مصلحة تقديم اعتراضه
ومالحظاته خــال مهلة عشرة ايــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف ـ ـ مارلني دميان

إعالن بيع للمرة الثالثة

صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 99/420
الرئيسة عون
طالب التنفيذ :هاني محمود قبيسي وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله املحامي علي قنديل
بتاريخ  98/3/16و 99/4/13تقرر القاء الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف
ً
العينية بتاريخ  98/3/23و  99/4/19تحصيال لدين املنفذ البالغ مائتي وخمسني
الف د .اميركي باالضافة الى الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع بعد التخفيض :كامل القسم  4 /5221الشياح:
مساحته  510م 2سفلي ثاني ـ ـ مستودع ولدى الكشف تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق
عـلــى الــواقــع بــاالضــافــة الــى وج ــود تـعــد عـلــى هــذا الـقـســم بـبـنــاء خ ــزان مـيــاه للعقار
بمسافة تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية ـ ـ تخطيط باملرسوم  970 /14424ـ ـ
يشترك بملكية الحقوق  1و 3Aو  3وما ورد على القسم االول وضع يد قرار 96/26
وقرار ايداع رقم  96 /25ينتفع باملرور على العقار  6446ـ ـ مصاب بتخطيط مصدق
بمرسوم  968 /11431ـ ـ ويقع ضمن ارتفاق املطار ـ ـ اشارة امتياز للخزينة بضريبة
التحسني.
حدود العقار  5221الشياح:
ً
يحده غربًا  5219وشرقًا  5080وشماال  5220وجنوبًا .6446
الثمن د .اميركي
حصص املنفذ عليه
 1ـ ـ كامل القسم  4 /5221الشياح 229500

ثمن الطرح املخفض د .اميركي
100383.3

تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع في  2017/4/25الساعة الحادية عشرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع:
فعلى الراغب في الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ مواز لثمن الطرح في
صندوق الخزينة أو في مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كفالة مصرفية تضمن املبلغ وات ـخــاذ محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة كما عليه
وخالل ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بزيادة العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

Invitation for Bids

LEBANON
HILLY AREAS SUSTAINABLE
AGRICULTURE DEVELOP)MENT (HASAD
IFAD Loan number 791-LB
Contract Title: OLIVE OIL EXTRACTION PLANT.
Reference No.: 2-1A.1
1. The Republic of Lebanon represented by the Green Plan has
received financing from the International Fund for Agricultural
Development IFAD towards the
cost of HILLY AREAS SUSTAINABLE AGRICULTURE
DEVELOPMENT
(HASAD),
and intends to apply part of the
proceeds towards payments under the contract for an OLIVE
OIL EXTRACTION PLANT.
2. The Green Plan now invites
sealed bids from eligible bidders
for the procurement of an OLIVE
OIL EXTRACTION PLANT and
related Services:
Olive oil press/mill (capacity
)1500- 2000 kg per hour
Product line material (6 x stainless steel tanks of 1000 liters ca)pacity with accessories
Bottling, Packaging and labeling
equipment as follows:
1- Filling machine (bottling):
2- Capping Machine
3- Labeling
Place of delivery:
Union of Municipalities – Hermel – North Bekaa – Lebanon
Delivery Period:
90 days after contract signature.
3. Bidding will be conducted
through the International Competitive Bidding procedures
as specified in IFAD Project
Procurement Guideline’s (September 2010) and is open to all
eligible bidders as defined in the
Procurement Guidelines.
4. Interested eligible bidders may
obtain further information from
the Green Plan – Ministry of Agriculture, Mr. Hassan Nasrallah,
email: nasrallahdeeb@gmail.
com and inspect the bidding documents during office hours: Monday – Thursday from: 08.00 to
14.00 and Friday: 08.00 to 11.30
at the address given below.
5. A complete set of bidding
documents in English may be
acquired by interested eligible
bidders from the address below
upon the submission of a written
application to the same address.
6. Bids must be delivered to
the address below on or before 23rd of May, 2017 Electronic bidding will not be permitted.
Late bids will be rejected. Bids
will be publicly opened in the
presence of the bidders’ designated representatives and anyone who choose to attend at the
address below on 24th of May,
2017
7. All bids must be accompanied
by a Bid Security of Ten Thousand United States Dollars Only
($10,000).
8. The address referred to above
is:
Diwan Dept.
Attn: Dr. Thanaa Kaderi
Ramlet El Baida – Baltagi Bldg.
Beirut – Lebanon
Tel: 00961 853631
Fax: 00961 853126
E-mail: hasad@greenplan.gov.lb
Web site: www.greenplan.gov.lb
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