18

السبت  13أيار  2017العدد 3174

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية رقم 2015/1004
املنفذ :خليل أنطون خليل
املنفذ عليه :ايلي يوسف الشمالي
السند التنفيذي :سندي دين.
تاريخ التنفيذ2015/5/21 :
تاريخ محضر الوصف2015/6/24 :
تاريخ تسجيله2015/7/13 :
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار امل ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع
وم ـش ـت ـمــاتــه :ال ـع ـق ــار /1428ال ــرمـ ـي ــل
 1200سهمًا
م ـســاح ـتــه247 :م 2وهـ ــو قـطـعــة ارض
عليها ب ـنــاء مــؤلــف مــن طــابــق ارضــي
وثالث طوابق علوية .االرضي شقتان
شمالية ثالث غرف ونوافعها ،جنوبية
غرفتان وسطيحة ونوافعها.
طابق اول وثالث شقتان شمالية أربع
غ ــرف ومنتفعاتها جـنــوبـيــة غــرفـتــان
ونوافعها.
الطابق الثاني شقة واحدة ستة غرف
ومنتفعاتها.
ح ــدود ال ـع ـقــار  1428الــرم ـيــل :ال ـغــرب:
 1427و 1426والـ ـش ــرق  107وامـ ــاك
عامة والشمال  1424الجنوب 1427
قيمة تخمني  1200سهمًا مــن العقار
/1428الرميل/558.500/:د.أ.
بـ ــدل الـ ـط ــرح املـ ـح ــدد م ــن ق ـب ــل رئ ـيــس
دائرة تنفيذ بيروت/335.100/ :د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اجــرائ ـهــا يــوم
االثنني الواقع فيه  2017/6/12الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا أم ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بيروت في قصر العدل بيروت.
فعلى الــراغــب بــال ـشــراء تنفيذ احـكــام
املواد  /973/و /987/و /983/أ.م.م .ان
يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
قبل املباشرة باملزايدة أو في صندوق
ال ـخــزي ـنــة أو اح ــد املـ ـص ــارف املـقـبــولــة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح او يـقــدم
ك ـفــالــة مـصــرفـيــة تـتـضـمــن ه ــذا املـبـلــغ
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام مختار فيه
او لــم يسبق لــه ان عـ ّـن مقامًا مختارًا
ف ـي ــه واال اع ـت ـب ــر ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة مـقــامــا
مختارًا له وعليه ايضًا في خالل ثالثة
اي ــام م ــن ت ــاري ــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة
ايــداع كامل الثمن باسم رئيس دائــرة
تنفيذ ب ـيــروت فــي ص ـنــدوق الخزينة
او احد املصارف املقبولة تحت طائلة

اعادة املزايدة بزيادة العشر واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دف ــع الثمن
وال ـ ــرس ـ ــوم وال ـن ـف ـق ــات ب ـم ــا ف ـي ــه رس ــم
الــداللــة خمسة بــاملـئــة مــن دون حاجة
إلى انذار او طلب وذلك خالل عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1280
الجهة املنفذة :انطوان روحانا بو كرم
وماري تراز شمعون وكليهما النقيب
ميشال خطار
املنفذ عليه :ميشال يــوســف طوبيا ـ ـ
علما ـ ـ وكيله املحامي روني الحاج
السند التنفيذي :استنابة مــن دائــرة
تنفيذ طرابلس رقم  2010/591تاريخ
 2012/10/24املتضمنة تنفيذ حكم
اجنبي بعد اعطائه الصيغة التنفيذية
من قبل محكمة االستئناف في لبنان
ال ـش ـم ــال ــي ب ــالـ ـق ــرار رق ـ ــم 2006/706
ً
ت ــاري ــخ  ،2006/12/4تـحـصـيــا ملبلغ
/254.728/د.أ .باالضافة الــى الفوائد
والنفقات.
تاريخ محضر الوصف2012/7/12 :
تاريخ تسجيله2012/8/2 :
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ال ـع ـقــار رق ــم /435/
عـلـمــا قـطـعــة ارض غ ـيــر مـبـنـيــة ويـقــع
داخ ـ ــل ال ـب ـل ــدة ب ــال ـق ــرب م ــن الـكـنـيـســة
وتصل اليه عبر طريق مزفت بعرض
اربعة امتار ومساحته  4768م ،2بدل
تـخـمـيـنــه  953600د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
 463450د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :نهار الثالثاء
فــي  2017/6/6الـســاعــة  12.00ظهرًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
على الــراغــب بــالـشــراء وقـبــل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة أن ي ــدف ــع ب ـ ــدل الـ ـط ــرح فــي
صندوق مــال زغرتا او بموجب شيك
مصرفي مسحوب ألمــر رئـيــس دائــرة
تنفيذ زغرتا وأن يتخذ مقامًا له ضمن
نطاق الــدائــرة او توكيل محام وعليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
لـلـعـقــار م ــوض ــوع امل ــزاي ــدة وأن يــدفــع
رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك االعـتـمــاد املـصــرفــي ش.م.ل.
باملعاملة  2016/227بوجه ادي عطالله
لبان وجــولـيــات انـطــوان هلهول سند
م ـج ــدول بـقـيـمــة /34233443.6/ل.ل.
اضافة الى الفوائد والرسوم.
ي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى  1200سـهــم في
العقار  604فيطرون حصة ادي لبان
مساحته  1120م.م .هو بموجب االفادة
العقارية اظهار حدود :مقاسمة وازالة
شيوع محدث من هــذا العقار ثالثون
قـطـعــة اعـطـيــت االرق ـ ــام م ــن  3034إلــى
 3063ومـ ــا ب ـقــي م ـنــه اح ـت ـفــظ بــرقـمــه
واص ـب ـح ــت م ـح ـتــويــاتــه ق ـط ـعــة ارض
ص ـخــريــة وح ــرج ـي ــة ضـمـنـهــا اش ـجــار
عفص وسنديان ـ ـ وهي عملية تقسيم
هـ ــذا ال ـع ـق ــار الجـ ــل ان ـت ـه ــاء م ــن حــالــة
ال ـش ـيــوع ـ ـ ـ ارض غـيــر مـبـنـيــة يـشـتــرك
بملكية الـطــريــق الـخــاص رقــم  3036ـ ـ
اشـ ـت ــراك ف ــي املـلـكـيــة وبــال ـك ـشــف تبني
انه يقع على طريق فرعية في املنطقة
وضمن منطقة سكنية يقع فيها عدد
مـ ــن املـ ـس ــاك ــن ذو م ــواصـ ـف ــات عــال ـيــة
وبعضها جيدة.
تاريخ قرار الحجز 2016/5/3
تاريخ تسجيله2016/5/4 :
بدل تخمني  /140000/د.أ .بدل الطرح
 /84000/د.أ .أو مــا يـعــادلــه بالعملة
الوطنية.
ي ـج ــرى ال ـب ـيــع ال ـث ــاث ــاء 2017/6/13
ال ـســاعــة  11:00ق ـبــل ال ـظ ـهــر ف ــي قــاعــة
محكمة كسروان للراغب بالشراء دفع
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـم ــوج ــب ش ــك م ـصــرفــي
منظم ألمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ
كسروان او تقديم كفالة وافية من احد
املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ض ـمــن ن ـطــاق واال عد
قـلـمـهــا م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه ك ـمــا عـلـيــه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثانية
في الشمال
بالدعوى رقم 2017/73

م ــوج ــه الـ ــى امل ــدع ــى ض ــده ــا :ارمــان ـيــا
دانيال سركيسيان ،بلدة دده ـ ـ الكورة،
ومجهولة محل االقامة حاليًا.
ت ـ ـ ــدع ـ ـ ــوك هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
استحضار الدعوى ومرفقاته ،املرفوع
ض ـ ـ ــدك مـ ـ ــن املـ ـ ــدعـ ـ ــي طـ ــونـ ــي ريـ ـم ــون
شمالي بوكالة املحامي روني الحاج،
امل ـت ـض ـم ــن طـ ـل ــب اعـ ـ ـ ــان اخ ـت ـص ــاص
املحكمة للنظر بالدعوى وفقًا للقانون
الجورجي واعــان الطالق بينك وبني
امل ــدع ــي ل ـع ــدم قــدرت ـك ـمــا ع ـلــى الـعـيــش
م ـع ــا ،وتـضـمـيـنــك ال ــرس ــوم والـنـفـقــات
واملـصــاريــف كــافــة" ،وذل ــك خــال مهلة
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر ،وان
تتخذي مقامًا لك يقع ضمن نطاق هذه
املـحـكـمــة واب ـ ــداء مــاحـظــاتــك الخطية
على الدعوى خالل مهلة خمسة عشر
يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل
تبليغ لك بواسطة رئيس القلم ولصقًا
على باب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تعلن املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ،عــن إع ــادة إج ــراء تلزيم
بطريقة استدراج عروض على اساس
تنزيل مئوي على اسعار االدارة حده
االق ـ ـصـ ــى  %20ع ـ ـشـ ــرون ب ــاملـ ـئ ــة ،مــع
تخفيض مدة االعالن الى خمسة ايام
ً
بناء إلحالة معالي وزير الطاقة واملياه
بـتــاريــخ  ،2017/5/5لتنفيذ مـشــروع
اشغال تعزيل وإنشاء حيطان حماية
على مجاري شتوية في بلدة القبيات
ـ ـ محافظة عكار.
تـ ـج ــري ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـل ــزي ــم ف ــي ال ـســاعــة
التاسعة من يوم الخميس الواقع في
.2017/6/8
ف ـع ـل ــى امل ـت ـع ـه ــدي ــن امل ـص ـن ـف ــن وف ـق ــا
الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ـ ــم  3688ت ــاري ــخ
 1966/1/25فــي الــدرجــة الرابعة فقط
ل ــاشـ ـغ ــال امل ــائـ ـي ــة والـ ــذيـ ــن ال يــوجــد
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية
ل ــم ي ـجــر اس ـتــام ـهــا مــؤق ـتــا ،الــراغ ـبــن
ب ـ ــاالشـ ـ ـت ـ ــراك ب ـ ـهـ ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم
عــروضـهــم قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشر
من آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد
لجلسة فض العروض ـ ـ وفق نصوص
دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ـ ــذي يمكن

االطــاع والحصول عليه في املديرية
العامة للموارد املائية والكهربائية ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  11أيار 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 886
إعالن تلزيم
تجري لجنة املناقصات في الجامعة
اللبنانية اعادة مناقصة عامة لتلزيم
اعمال تنظيف ملدة عشرة اشهر لزوم
ك ـل ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة ـ ـ ـ ـ الـ ـف ــرع االول عـلــى
أسـ ــاس سـعــر يـقــدمــه الـ ـع ــارض .وذل ــك
ف ــي مـبـنــى اإلدارة املــركــزيــة للجامعة
اللبنانية ـ ـ املبنى الــزجــاجــي ـ ـ مقابل
املتحف الوطني.
الساعة  14.00من يوم الثالثاء الواقع
ف ـي ــه  23مـ ــن ش ـه ــر أي ـ ـ ــار س ـن ــة 2017
ل ـصــالــح ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ـ ـ ـ ـ كلية
الهندسة ـ ـ الفرع االول
ت ـقــدم الـ ـع ــروض وف ــق ن ـص ــوص دفـتــر
الـشــروط الخاص الــذي يمكن االطــاع
والحصول عليه لــدى امــانــة ســر كلية
الهندسة ـ ـ الفرع االول.
العنوان :طرابلس ـ ـ القبة ـ ـ شارع االرز ـ ـ
بناية اسطة وداية.
مكتب السيد/ة :رنى الحموي
ي ـج ــب ان ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض وط ـل ـب ــات
االشـتــراك في اعــادة املناقصة الــى قلم
الــدائــرة االداريـ ــة املشتركة الـكــائــن في
االدارة املركزية للجامعة اللبنانية في
املبنى الــزجــاجــي ـ ـ املتحف وذلــك قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا مــن آخر
يــوم عمل يسبق الـيــوم املـحــدد الجــراء
اعادة املناقصة.
بيروت في  9أيار 2017
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 882
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـلـنـقــل ال ـبــري
وال ـب ـحــري عــن اع ــادة اج ــراء اس ـتــدراج
عروض لتلزيم اشغال توريد وتركيب
ّ
ط ــف ــاف ــات ب ـح ــري ــة م ـج ـه ــزة ب ــإش ــارات
ضـ ــوئ ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـحـ ــر م ـ ـقـ ــابـ ــل م ــرف ــأ
الصرفند للصيادين،
تـ ـج ــري ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـل ــزي ــم ف ــي ال ـســاعــة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا م ــن يـ ــوم االرب ـع ــاء
الواقع في .2017/6/14
ف ـع ـل ــى امل ـت ـع ـه ــدي ــن امل ـ ـتـ ــوفـ ــرة لــدي ـهــم
ال ـشــروط املـطـلــوبــة فــي دفـتــر الـشــروط
ال ـخــاص والــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك بهذا
التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة ظـ ـهـ ـرًا مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
ع ـم ــل ي ـس ـبــق ال ـ ـيـ ــوم امل ـ ـحـ ــدد لـجـلـســة
فــض ال ـعــروض ـ ـ ـ وف ــق نـصــوص دفتر
الـشــروط الخاص الــذي يمكن االطــاع
والـحـصــول عليه مــن املــديــريــة العامة
للنقل البري والبحري ـ ـ بناية ستاركو
ـ ـ الطابق الثالث ـ ـ السيد احمد سرور.
املدير العام للنقل البري والبحري
املهندس عبد الحفيظ القيسي
التكليف 888
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان عــن رغـبـتـهــا في
إجراء استدراج عروض لإلشراف على
تشغيل وصيانة املعملني الجديدين
للمولدات العكسية في الذوق والجية
ملدة خمس سنوات.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
/500 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد إل ــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر مــوعــد لتقديم الـعــروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2017/7/7
عند نهاية الدوام الرسمي.

