السبت  20أيار  2017العدد 3180

إعالنات

لـلـمــوارد املــائـيــة والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  18أيار 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 933
إعالن تلزيم مشروع حفر بئر
اسـتـقـصــائـيــة ف ــي ب ـل ــدة ي ــان ــوح ـ ـ ـ ـ قـضــاء
جبيل ـ ـ محافظة جبل لبنان
الساعة التاسعة مــن يــوم االثـنــن الواقع
فيه التاسع عشر من شهر حزيران ،2017
ت ـجــري ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
حفر بئر استقصائية فــي بلدة يــانــوح ـ ـ
قضاء جبيل ـ ـ محافظة جبل لبنان.
ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم ــن امل ــؤق ــت :ع ـش ــرة م ــاي ــن لـيــرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـف ــون وف ـق ــا الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 9206تاريخ  1968/1/18وتعديالته في
الدرجة الثانية على االقل من الجدول رقم
 5لتنفيذ صفقات حفر اآلب ــار والتحري
ع ــن امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة بـطــريـقــة ال ــروت ــاري
على ان ال يكون في عهدته اكثر من أربع
صفقات مشاريع حفر آبار أخرى لم يجر
استالمها استالمًا نهائيًا بتاريخ اجراء
املناقصة.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 935
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض الـعــائــد ل ـشــراء م ــواد كيماوية
لزوم اعمال االستثمار في كل من معملي
الـ ـ ــذوق وال ـج ـي ــة ل ـل ـعــام  ،2017مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 8434/تاريخ
 ،2016/8/31قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/6/9عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/5/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 918
إعالن تلزيم
تـ ـج ــري ل ـج ـن ــة املـ ـن ــاقـ ـص ــات الـ ـع ــام ــة فــي
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة مـنــاقـصــة عـمــومـيــة
ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم م ـف ــروش ــات وت ـج ـه ـيــزات
مكتبية لزوم مدرج ومكاتب االساتذة في
كلية الهندسة (الفرع الثالث)
على أساس سعر يقدمه العارض
وذلك في مبنى االدارة املركزية للجامعة
اللبنانية ـ ـ املبنى الزجاجي ـ ـ املتحف
الساعة  15.00من يوم الثالثاء الواقع فيه
 20من شهر حزيران سنة 2017
لصالح الجامعة اللبنانية كلية الهندسة
(الفرع الثالث)

ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــورط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي يـمـكــن االطـ ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه لـ ــدى أم ــان ــة س ــر كلية
الهندسة (الفرع الثالث)
العنوان :كلية الهندسة ـ ـ الفرع الثالث
مكتب السيدة :فدوى عالمة محيو
ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض وطـ ـلـ ـب ــات
االشـ ـت ــراك ف ــي امل ـنــاق ـصــة الـعـمــومـيــة الــى
قلم الــدائــرة االداري ــة املشتركة في رئاسة
الجامعة اللبنانية قبل الساعة الثانية
ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يسبق
اليوم املحدد الجراء املناقصة وذلك اثناء
الدوام الرسمي.
بيروت في  9أيار 2017
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف 932
إعالن
إلى مجهول املقام محمد فؤاد عباس
صادر عن محكمة بعبدا الشرعية السنية
تــدعــوك محكمة بعبدا الشرعية السنية
ل ـح ـض ــور ج ـل ـســة  2017/6/20ال ـســاعــة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا ف ــي ال ــدع ــوى امل ـقــامــة
بــوجـهــك م ــن قـبــل ان ـت ـصــار عـبــد املـصــري
بمادة تفريق للشقاق والنزاع واملسجلة
بـ ــرقـ ــم االسـ ـ ـ ـ ــاس  2017/110واس ـ ـتـ ــام
االوراق ال ـعــائــدة لــك واذا لــم تـحـضــر في
ال ــوق ــت امل ـع ــن ت ـع ـت ـبــرك امل ـح ـك ـمــة مبلغًا
ً
أصــوال ويجري بحقك االيـجــاب الشرعي
والقانوني وكتب في .2017/5/18
قاضي بعبدا الشرعي
الشيخ محمد هاني الجوزو
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مــوجــه ال ــى امل ـنـفــذ عـلـيـهــم ع ـمــاد وخـلـيــل
وحـســن محمد خليل يــوســف املجهولي
محل االقامة
تـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2000/1318املـتـكــونــة بـيـنــك وب ــن وليد
مـحـمــد ب ـغ ــدادي ب ـخــال  /30/يــومــا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بواسطته كــل االوراق
املوجهة إليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم تاجر
ب ـن ـ ً
ـاء لـلـطـلــب ت ــاري ــخ  2017/5/16تـقــرر
تعديل االســم التجاري للتاجر املعروف
باسم :شمس االوائــل املسجلة تحت رقم
 4004248ت ــاري ــخ  2013/9/18لتصبح
"ال ـح ــاي ــك لـلـتــدفـئــة وال ـت ـبــريــد وال ـت ـجــارة
العامة".
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة

أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي شادي زرزور
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
كــامــل  2400سـهــم فــي ال ـع ـقــار رق ــم 3692
جزين لعدم قابليته للقسمة بني الشركاء
وذل ــك فــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم وارد
.2016/22
طــالــب التنفيذ :املـحــامــي ان ـطــوان جــورج
نجم
املنفذ عليها :ماري حبيب سلوم رحيم
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
املـحـكـمــة االبـتــدائـيــة فــي الـجـنــوب تــاريــخ
2016/2/25
تاريخ التنفيذ.2016/6/6 :
تاريخ تبليغ االنذار 2016/9/23 :بالنشر.
تاريخ قرار الحجز.2016/9/30 :
تاريخ تسجيله.2016/10/15 :
تاريخ محضر الوصف.2017/2/25 :
تاريخ تسجيله2017/4/8 :
العقار رقم 3692 :جزين.
محتوياته :أرض بعل سليخ
مساحته 2250 :م2
حـ ـ ــدوده :ج ـنــوبــا ال ـع ـق ــار  3691ـ ـ ـ ـ شــرقــا
ً
العقارين  374و 3705ـ ـ شماال ساقية مياه
شتوية ـ ـ غربًا العقار .3691
بدل تخمينه 27000 :د.أ.
بدل طرحه 27000 :د.أ.
تـعـقــد جـلـســة امل ــزاي ــدة الـعـلـنـيــة ف ــي مقر
محكمة جزين عند الساعة الــواحــدة من
ظهر يوم االربعاء فيه .2017/6/21
عـلــى ك ــل راغ ــب ب ــاالش ـت ــراك ب ــامل ــزاي ــدة أن
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ جزين،
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة
أو أحــد املـصــارف املقبولة ،مبلغًا موازيًا
ل ـب ــدل الـ ـط ــرح أو ي ـق ــدم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
تضمن هذا املبلغ وأن يعني مقامًا مختارًا
لــه ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ جــزيــن وإال
اعـتـبــر قلمها مـقــامــا ل ــه .وع ـلــى املـشـتــري
الــذي ترسي عليه املــزايــدة ان يقوم بدفع
ً
الـثـمــن كــامــا خ ــال ثــاثــة اي ــام تـلــي قــرار
االحــالــة ورس ــم دالل ــة ق ــدره خمسة باملئة
تحت طائلة اعادة البيع على عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية الرقم 2015/143
املنفذ :فادي جوزف غانم ـ ـ وكيله املحامي
وديع يزبك.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :امل ـحــامــي لــويــس ادوار بو
ف ــرح ـ ـ ـ الـجــديــدة بملكه الـقـســم 1036/22
الجديدة.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي /13/ :سـ ـن ــد دي ــن
ً
تحصيال ملبلغ  /233000/دوالر أميركي
مــوثــوقــة بـعـقــد تــأمــن درجـ ــة اولـ ــى على

الـقـســم  1036/22ال ـجــديــدة ع ــدا الـفــائــدة
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2015/4/20 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2015/4/30 :
الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :القسم  /22/من
الـعـقــار  /1036/ال ـجــديــدة يـحـتــوي على
م ــدخ ــل وغ ــرف ــة س ـكــرت ـيــر وم ـك ـت ــب كـبـيــر
وأرب ـ ـ ــع غـ ــرف م ـك ــات ــب ص ـغ ـي ــرة ومـطـبــخ
ص ـغ ـي ــر وح ـ ـمـ ــام وشـ ــرفـ ــة م ـق ـف ـلــة زجـ ــاج
وأملينيوم هذا القسم هو مكتب املحامي
لويس بو فرح .مساحته /136/م .2منتفع
بحق الري من مياه قناة الجديدة مرتفق
بفسحة شـبــاك عـلــى مـســاحــة ذراع كامل
ل ـل ـع ـقــار  /53/ب ـي ــع .ب ــاع ــت وداد زوج ــة
ان ـط ــوان خليل اسـحــق حــق ال ــري العائد
ل ـهــا ف ــي االرب ـع ـم ــاي ــة س ـهــم م ــن االس ـت ــاذ
جبرائيل نصار مالك العقار  /12/يشترك
بملكية الحق املختلف رقــم  ./1/ان هذا
الحق خاضع لنظام الطوابق ورد تعهد
ال رج ــوع عنه بــازالــة املخالفة فــي القسم
 ،/1/راج ــع الـقـســم  ./xiv/مخالفة بناء
راجــع القسم  ./1/مخالفة بناء بموجب
كـتــاب البلدية تحت رقــم  1/1211تاريخ
 .2006/6/28ت ـع ـه ــد مـ ــن املـ ــالـ ــك ع ـبــود
يـ ـعـ ـق ــوب ب ـ ــوغ ـ ــوص ي ـ ـفـ ــوض ب ـم ــوج ـب ــه
ال ـس ـل ـط ــات الـ ـع ــام ــة بـ ـه ــدم امل ـخ ــال ـف ــة فــي
القسم املشترك منظم لدى الكاتب العدل
فــايــز ال ـح ــاج ع ــدد  .2010/14272تعهد
م ــن امل ـحــامــي ل ــوي ــس ب ــو ف ــرح بـتـفــويــض
البلدية والسلطات الرسمية بهدم وازالة
املخالفة بــاألقـســام املشتركة .تعهد عدد
 2011/12694الجديدة فايز الحاج يمنع
ترتيب أي حق عيني إال بموافقة الدائن.
قيمة التخمني /244800/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح /146880/ :دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2017/6/23ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وفــي محكمة
امل ــن .فـعـلــى راغ ــب ال ـش ــراء أن ي ــودع قبل
امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة ال ـطــرح أو تقديم
كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـشــر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2016/64 :
املنفذة :ريتا سليمان سليمان ـ ـ املحامي
سايد فياض
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :ورثـ ــة س ــت ال ـب ـنــات نصر
ط ـ ـن ـ ــوس ن ـ ـصـ ــر وب ـ ـ ـ ـ ــدر ع ـ ــزي ـ ــز ع ــوي ـن ــي
وسيمون وساميا وماري واميل وانطوان
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وزيـنــة نــاصــر منصور وبـطــرس وميرنا
وخضراء وناجي طانيوس بستاني.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
طــراب ـلــس املـنـفــذ بـمــوجـبـهــا حـكــم بــازالــة
الشيوع في العقار رقم  /34/بجدرفل.
تاريخ الحكم2015/8/4 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2016/10/13 :
امل ـط ــروح للبيع ال ـع ـقــار :رق ــم /34مـنـطـقــة
بجدرفل العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل سـلـيــخ ضمنها
بعض اشجار توت
مساحته394 :م2
ً
يحده :شماال 33 :و 35شرقًا 33 :و35
ج ـنــوبــا 30 :وط ــري ــق ع ــام غ ــرب ــا 30 :و33
وطريق عام
ال ـت ـخ ـم ــن/26000/ :د.أ .ب ـ ــدل الـ ـط ــرح:
/26000/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار االث ـنــن
الــواقــع فــي  2017/6/19الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا في قاعة محكمة البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
ان يــدفــع ب ــدل ال ـطــرح امل ـقــرر ن ـق ـدًا وعليه
تقديم كفالة وافية من املصاريف املقبولة
كفالتها قانونًا أو شيكًا مصرفيًا بالليرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وع ـل ـي ــه ات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة
معروف ضمن نطاق دائرة تنفيذ البترون
واال عد قلمها مختارًا له وان يدفع زيادة
على الثمن رسوم التسجيل والداللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع باملعاملة 2013/994
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2017/6/2ال ـســاعــة  1:00ظ ـه ـرًا س ـيــارة
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه فـ ـ ــؤاد جـ ـ ــورج ع ـ ــون م ــارك ــة
ج ـكــوار  2.0 X TYPEمــوديــل  2009رقــم
ً
/2519/ج الخصوصية تحصيال لدين
طالب التنفيذ بنك عــوده ش.م.ل .وكيله
املحامي انــدره نهرا البالغ $/3107.07/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/5238/
واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ب ـس ـع ــر  $/4000/أو مــا
يـعــادلـهــا بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة وإن رس ــوم
امليكانيك قد بلغت /6.834.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2016/937
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2017/6/2الـســاعــة  12:30ظـهـرًا سـيــارة
املـنـفــذ عليه بــاســم محمد يقطني مــاركــة
بــورش  CAYENNE-Sمــوديــل  2008رقم
ً
/171362/ز ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـيــا
ل ــدي ــن ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ ب ـنــك م ـصــر لـبـنــان
ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي رام ـ ــي سـمـيــره
الـ ـب ــال ــغ  $/23.390.08/ع ـ ــدا ال ـل ــواح ــق
واملخمنة بمبلغ  $/19668/واملطروحة
بسعر  $/15200/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية ويتوجب عليها ميكانيك منذ
ال ـع ــام  /2016/فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
الحضور باملوعد املحدد الى مرآب املدور
فــي بـيــروت الكرنتينا مصحوبًا بالثمن
نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب املـحــامــي االس ـتــاذ طــانـيــوس شاكر
ضو بوكالته عن السيد محمد حسام فائز
الكحاله مشتري القسم رقم  /X 233/من
البناء القائم على العقار  /16/من منطقة
ديــر مــار روك ــز ضـهــر الـحـصــن العقارية
العائدة ملكيته للشركة العقارية لالنماء
ش.م.ل .سند تمليك بدل عن ضائع باسم
املالكة الشركة العقارية لالنماء ش.م.ل.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

