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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن تأهيل مسبق
ت ـع ـلــن ب ـلــديــة بـ ـي ــروت ع ــن ت ـمــديــد مهلة
تقديم عروض التأهيل املسبق للمقاولني
الـ ـع ــائ ــد ملـ ـ ـش ـ ــروع خـ ـط ــة ال ـت ـخ ـل ــص مــن
الـنـفــايــات الصلبة وتحويلها الــى طاقة
Waste Treatment Facilities for Beirut
 ،Municipalityليصبح املــوعــد االقـصــى
لتسليم ملفات التأهيل الساعة الثانية
من يوم الخميس الواقع في ،2017/6/1
ع ـل ــى ان تـ ـ ــودع م ـل ـف ــات ال ـت ــأه ـي ــل خ ــال
اوقات الدوام الرسمي في الغرفة  203في
مصلحة أمانة املجلس البلدي
ك ـم ــا ي ـس ـت ـمــر ت ـس ـل ـيــم شـ ـ ــروط ال ـتــأه ـيــل
خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ف ــي ال ـغــرفــة  203في
مقر املجلس البلدي ـ ـ الكائن في القصر
ال ـب ـل ــدي ف ــي وسـ ــط بـ ـي ــروت ال ـت ـج ــاري ـ ـ ـ
شـ ــارع وي ـغ ــان ـ ـ ـ ال ـطــابــق ال ـث ــان ــي ،وذل ــك
طيلة أوقات الدوام الرسمي.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذا
الـتــأهـيــل االطـ ــاع عـلــى ش ــروط الـتــأهـيــل
عـلــى الـعـنــوان اع ــاه ،وذل ــك طيلة أوق ــات
الدوام الرسمي.
بيروت في  25نيسان 2017
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 743
إعالن للمرة الثانية
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فــي ،2017/5/11
تـ ـج ــري ب ـل ــدي ــة زوق م ـص ـب ــح ،مـنــاقـصــة
عمومية ،بطريقة تقديم أس ـعــار ،لشراء
آلتي بيك آب قالب عدد ( 2اثنني).
ي ـم ـكــن مل ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة ،االطـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
ف ــي مــركــز ال ـب ـلــديــة خ ــال أوق ـ ــات الـ ــدوام
الرسمي.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد م ـبــاشــرة عـلــى ان
تصل الى قلم البلدية قبل الساعة الثانية
ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يسبق
ال ـيــوم امل ـحــدد لفضها اي ي ــوم االرب ـعــاء
ال ــواق ــع ف ــي  ،2017/5/10وي ــرف ــض كــل
عرض ال يقدم بهذه الطريقة.
زوق مصبح ،في 2017/4/26
رئيس بلدية زوق مصبح
املحامي عبدو الياس الحاج
التكليف 755
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/581
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه صالح حسن عبيد
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي :الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ــم
/1568ل.ق 2014/.ال ـص ــادر ع ــن اللجنة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
عـ ــن ت ـط ـب ـي ــق قـ ــوانـ ــن االسـ ـ ـك ـ ــان ت ــاري ــخ
2015/3/3
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/12/5 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/7/3 :
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2016/7/28 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
2016/8/18
تاريخ محضر وصف العقار2017/2/20 :
وتاريخ تسجيله2017/3/7 :
العقار املوصوف :القسم /2904/10عــرب
صــالـيــم ع ـب ــارة ع ــن شـقــة سـكـنـيــة مؤلفة
من صالون وسفرة وموزع و 3غرف نوم
و 5حمامات و 4شرفات تقع في الطابق
الرابع  /شمالي في منطقة الحمرا،
مساحته 175 :م2
التخمني 105.000 :د.أ.
الطرح 63000 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2017/7/6ال ـســاعــة 11:00
ظـهـرًا أم ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اعـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نطاقها واال ع ـ ّـد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـت ــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا ب ـم ـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار املـ ـط ــروح ودفـ ــع الـثـمــن

وال ــرس ــوم ضـمــن املـهـلــة الـقــانــونـيــة تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/73
املنفذ :علي سميح رسالن
املنفذ عليهم :عاطف صيداوي ورفاقه
السند التنفيذي :حكم محكمة استئناف
النبطية املــدنـيــة رقــم  2017/10املـصــدق
ل ـح ـكــم بـ ــدايـ ــة ال ـن ـب ـط ـيــة رق ـ ــم 2016/10
واملنتهي الــى اع ــان عــدم قابلية العقار
/1432النبطية التحتا للقمسة العينية
وطــرحــه للبيع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي وتــوزيــع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/2/21 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/4/10 :
العقار املوصوف 2400 :سهم من العقار
/1432الـنـبـطـيــة التحتا عـبــارة عــن ارض
ضـمـنـهــا ب ـنــاء مــؤلــف م ــن ثــاثــة طــوابــق
قديمة تصل اليه عبر طريق داخلي.
مساحته 463 :م2
التخمني 400.000 :د.أ.
الطرح 400.000 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس

ال ــواق ــع ف ـيــه  2017/6/8ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اعـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نطاقها واال ع ـ ّـد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـت ــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا ب ـم ـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار املـ ـط ــروح ودفـ ــع الـثـمــن
وال ــرس ــوم ضـمــن املـهـلــة الـقــانــونـيــة تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/972
طالب التنفيذ :حسن محمد بدير وكيله
املحامي حسن مرعي برو
املـ ـشـ ـت ــرك :ب ـن ــك املـ ـ ـ ــوارد ش.م.ل .وك ـي ـلــه
االستاذ غابي زهر
امل ـش ـتــرك :بـنــك الـبـحــر امل ـتــوســط ش.م.ل.
وكيله االستاذ رامي سميرة
املـنـفــذ عـلـيــه :عــواضــة مـحـمــود نـســر فــرن
الشباك ـ ـ الشارع العريض قرب التقاطع
ال ـطــابــق االول مــن ال ـع ـقــار رق ــم  425فــرن

الشباك
السند التنفيذي :سند دين املبلغ 28000
د.أ .عـ ــدا ال ـل ــواح ــق وع ـ ــدا ديـ ــن امل ـش ـتــرك
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز 2014/6/11 :ـ ـ تاريخ
تسجيله2014/4/17 :
املطروح للبيع 2400 :سهم من العقار رقم
 4/425فرن الشباك:
مدخل وصالون وطعام و 3غرف ومطبخ
وحمامني و 4شــرفــات وت ــراس لــه موقف
س ـيــارة رق ــم  4طــابــق اول ـ ـ ـ حــق مختلف
خاضع لنظام ملكية الطوابق ـ ـ يشترك
بملكية الحقني املختلفني  1و 3وما ورد
عـلـيـهـمــا ـ ـ ـ تــأمــن كــامــل ال ـع ـقــار رضــائــي
مــع حــق الـتـحــويــل حـســب ش ــروط العقد
الدان :بنك البحر املتوسط ش.م.ل .املدين
عواضة نسر ـ ـ قيمة التأمني 225.000.000
ل.ل.
املساحة/120/ :م.2
ــــــ
/276000/د.أ.
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن:
الطرح/165600/:د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تحدد موعد املــزايــدة نهار االربعاء
الواقع في  2017/5/17الساعة الحادية
عشرة صباحًا أمــام رئيس دائ ــرة تنفيذ
بعبدا ـ ـ قصر عدل بعبدا ـ ـ املبنى الجديد.
شـ ــروط امل ــزاي ــدة :عـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز

إعالن بيع باملزاد العلني

صادر عن دائرة تنفيذ سير
رقم املعاملة/29 :و2015/
املنفذ :مصرف فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته املحامية لبنى مسقاوي
املنفذ عليه :عمر عصمت الصمد بخعون شارع املحطة ملك والده
السند التنفيذي :عقد قرض وعقد رهن  12568.70د.أ.
بموجب استنابة من دائرة تنفيذ طرابلس
تاريخ قرار محضر الوصف 2016/3/5 :تاريخ تسجيله2016/5/10 :
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني الحصص االرثية العائدة للمنفذ عليه في العقارات  631و 927و 1403و 1404منطقة
بخعون العقارية وفقًا ملندرجات دفتر الشروط املنظم بتاريخ .2016/10/2
بدل الطرح
املطروح للبيع:
 1200سهم من العقار  631بخعون قيمة التخمني  33984د.أ 20390.4 .د.أ.
 1115.4د.أ.
 450سهم من العقار  927بخعون قيمة التخمني  1859د.أ.
 1937.4د.أ.
 800سهم من العقار  1403بخعون قيمة التخمني  3229د.أ.
 800سهم من العقار  1040بخعون قيمة التخمني  48468د.أ 29080.8 .د.أ.
مكان املزايدة :دائرة تنفيذ سير غرفة الرئيس وسام الحجار
تاريخ املزايدة :يوم الثالثاء الواقع في  2017/5/16عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا
شــروط املــزايــدة :على كل من يرغب باالشتراك في املزايدة عليه ان يعني مكانًا مختارًا له يقع ضمن نطاق هذه الدائرة وعليه
قبل املباشرة بجلسة املزايدة ان يدفع مبلغًا موازيًا لبدل الطرح لدى صندوق الخزينة أو بموجب شيك مصرفي مسحوب على
مصرف لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ سير تسليم شهادة تخوله حق االشتراك في املزايدة وعليه زيادة على الثمن دفع رسوم
التسجيل والداللة.
رئيس القلم
عبد الودود يحيى
إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات /املصلحة املالية االقليمية في محافظة النبطية ـ ـ دائرة التحصيل،
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ،مفرق الراهبات ،سنتر حرب،
الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
ً
واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
فوزي عجمي
شركة ا.جي .للهندسة واملقاوالت
شركة ساقينا غروب ش.م.مSAKINA Grou s.a.r.l .
املتحدة للمقاوالت ش.م.مUNITED CONTRACTING COMPANY s.a.r.l .
محمد علي دباجة
مؤسسة البركات للتجارة العامة والصناعات الخشبية
عدنان جواد ناصر الدين
مؤسسة الجنوب للثريات
عون فارس عون
حسني علي مهدي
العبد علي ياغي
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رقم املكلف
124731
13374
1633799
1375094
678449
2387460
176584
177982
301276
106835
916184

رقم البريد املضمون
RT000109561LB
RT000109600LB
RT000109615LB
RT000109621LB
RT000109625LB
RT000109630LB
RT000109644LB
RT000109613LB
RT000109648LB
RT000110875LB
RT000111378LB

رقم اإلنذار
9
17
24
26
28
30
35
23
37
64
253

رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 758

لـثـمــن ال ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية تضمن
املـبـلــغ وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نطاق
الــدائــرة كما عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام من
ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع بــاقــي الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
دعوة
م ــوجـ ـه ــة الـ ـ ــى غ ـ ـسـ ــان نـ ــاصـ ــر امل ـج ـه ــول
املـ ـق ــام .ان املـحـكـمــة امل ـن ـف ــردة املــال ـيــة في
ب ـع ـب ــدا  -الـ ـق ــاض ــي زيـ ـن ــه حـ ـي ــدر اح ـمــد
 تـ ــدعـ ــوك ل ـت ـب ـلــغ اوراق الـ ــدعـ ــوى رق ــم 2017/38املـ ـق ــدم ــة مـ ــن شـ ـع ــان ســال ــم
املسلم ضدك موضوعها الزامك بتسديد
م ـب ـل ــغ/47961/د.أ .فينبغي حـضــورك او
ارس ــال وكيل قانوني عنك واال ستتخذ
بحقك التدابير القانونية سندًا الحكام
املادة  445وما يليها من قانون أ.م.م.
الكاتبة نغم السكاف
إعالن
بـ ـت ــاري ــخ  2017/4/10ص ـ ــدر ق ـ ـ ــرار عــن
محكمة تنفيذ عقود السيارات واآلليات
ف ــي ب ـي ــروت بــرئــاســة ال ـقــاضــي الــدك ـتــور
شــادي الحجل بابالغ املنفذ عليه حسن
ً
عبد الله مزهر بالطرق االستثنائية عمال
باحكام املادة  409أ.م.م .االنذار االجرائي
وطلب التنفيذ ومرفقاته وق ــرار الحجز
على السيارة /540052/ب باملعاملة رقم
 2016/899املقدمة من بنك لبنان واملهجر
بوكالة املحامي رامي باسيل.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
لتبلغ االوراق امل ـشــار الـيـهــا خ ــال مهلة
ثالثة اسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
تدعو هذه املحكمة حسن احمد ابو خليل
للحضور اليها لتبلغ اوراق الدعوى رقم
 2017/594املـقــامــة بــوجـهــه مــن محمود
ح ـســن ال ـح ـســن بـ ـم ــادة "عـ ـق ــاري ــة" وذل ــك
ض ـم ــن اوق ـ ــات الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي وخ ــال
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واال يعتبر كل تبليغ له في قلم املحكمة
قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
تبليغ مجهول املقام
محكمة ايجارات بيروت برئاسة القاضي
فــاطـمــة جــونــي تــدعــو ط ــارق وع ــا حسن
س ــرح ــان ل ـح ـضــور ج ـل ـســة 2017/5/24
واسـ ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى 2016/1337
املقامة من محمود الغالي وموضوعها
اس ـق ــاط ح ــق امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا بــالـتـمــديــد
ال ـقــانــونــي وال ــزام ـه ـم ــا ب ــاخ ــاء امل ــأج ــور
الكائن بالطابق الثالث رقــم  15بالعقار
/3024املصيطبة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم
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