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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لتأهيل االنارة الداخلية
وال ـخ ــارج ـي ــة ومـ ـخ ــارج ال ـط ــاق ــة (Power
 )Socketsفي معمل الذوق الحراري.
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 /300 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/10/27
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/10/3
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1866
إعالن
تعلن بلدية ميدون ولوسيا على العموم
ان ـهــا بـحــاجــة ال ــى تـعـيــن أم ــن صـنــدوق
(مركز شاغر) بمالك البلدية.
ف ـم ــن ك ـ ــان ل ــدي ــه رغـ ـب ــة بـ ـه ــذه الــوظ ـي ـفــة،
الحضور الى مبنى البلدية لالطالع على
املـسـتـنــدات املـطـلــوبــة والـتـقــدم بطلب في
قلم البلدية خــال مهلة شهر مــن تاريخ
نشر هــذا االع ــان فــي الـجــريــدة الرسمية
وفي ثالث صحف محلية.
ميدون في 2017/9/28
رئيس بلدية ميدون ولوسيا
مسعود ماضي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/801
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل.
وكيله االستاذ حسني زبيب
املنفذ عليها :نـجــاح ج ــواد مكي وكيلها
االستاذ فايز االيعالي
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم 2016/2964
قيمة الدين  /3.658.431/دوالر أميركي
عدا الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ قــرار الحجز 2017/3/21 :ـ ـ تاريخ
تسجيله2017/3/22 :
املـطــروح للبيع :القسم رقــم  1مــن العقار
رقم  6467الشياح:
مــدخــل واربـ ــع غ ــرف ن ــوم وغــرفــة جلوس
وصـ ــالـ ــونـ ــن وطـ ـ ـع ـ ــام وم ـ ــون ـ ــة وم ـط ـب ــخ
وغرفة غسيل وموزع عدد  2و 5حمامات
وشــروفــات ولــه غرفة وحمام في السفلي
االول ول ـ ــدى ال ـك ـشــف ت ـبــن انـ ــه مـطــابــق
مل ــا ورد ف ــي االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة وت ـبــن ان
الـشــرفــات مسكرة بأملنيوم وزج ــاج قسم
مـ ـن ــه مـ ـتـ ـح ــرك وتـ ـب ــن ان بـ ـ ــاط امل ــدخ ــل
صخري ملون بالط الصالونني والطعام
ب ــاط ص ـخــري ب ــاط غ ــرف ال ـن ــوم يــوجــد
فوقه باركيه خشب بالط املطبخ سيراميك
ش ـك ــل ب ــاركـ ـي ــه ي ــوج ــد دي ـ ـكـ ــور جـفـصــن
فــي سـقــف الـصــالــونــن والـطـعــام ويــوجــد
ديكور خشب ايضًا في الطعام والشرفة
العائدة للصالونني البناء ملبس حجر
وم ـج ـهــز بـمـصـعــديــن ك ـهــربــائ ـيــن ـ ـ ـ ـ حق
م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـفـ ــراز ب ــامل ـح ـض ــر ال ـف ـن ــي رق ــم
املساحة /406/م 2اظهار حــدود وشطب
بعد (تــراجــع صحيفة القسم االول) حق
انتفاع وارت ـفــاق يشترك بملكية الحقني
املـخـتـلـفــن  1و 3وك ــل م ــا ورد عليهما ـ ـ
تأمني وزيادة تأمني بالتكافل والتضامن
حـيــث زي ــد الـتــأمــن ليصبح كــامــل املبلغ
 3.100.000د.أ .بـكــافــة ال ـشــروط املــدرجــة
في عقد التأمني األساسي ـ ـ تراجع شروط
ال ـت ــأم ــن ل ـج ـهــة م ـنــع ال ـت ـص ــرف الـحـصــة
املؤمنة ـ ـ كامل العقار نظمت شهادة قيد
تأمني رضــائــي درجــة اولــى بــدون مزاحم
م ــع ح ــق ال ـت ـح ــوي ــل ت ــاري ــخ االس ـت ـح ـقــاق
حسب شروط العقد الدائن بنك التمويل
ش.م.ل .امل ــدي ــن ن ـجــاح نــديــم م ـكــي 2400
سـهــم ن ــوع الـفــائــدة حـســب ش ــروط العقد
خــاضــع لـنـظــام مـلـكـيــة ال ـطــوابــق ـ ـ ـ تعهد
ت ــراج ــع صـحـيـفــة ال ـق ـســم االول تـصــديــق
الـتـصـمـيــم ال ـتــوج ـي ـهــي ال ـع ــام بــاملــرســوم
 97/10231بملف  186الشياح.
ـ ـ حجز احتياطي رقــم  2016/784تاريخ

ً
 2016/8/13جـ ـه ــة الـ ـحـ ـج ــز ت ـح ـص ـيــا
لـ ــديـ ــن ال ـ ـحـ ــاجـ ــز راج ـ ـ ـ ــع ب ـم ـل ـف ــه ت ــاري ــخ
 2016/8/13مصدر الحجز دائــرة تنفيذ
ب ـي ــروت ال ـحــاجــز ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل.
املـحـجــوز عليها نـجــاح ج ــواد مـكــي عــدد
االسـهــم املـحـجــوزة  2400سهم املحجوز
عـلـيــه حـصــة امل ــال ــك مـحـمــد بــاســم جميل
خليل ـ ـ ـ حـجــز تنفيذي ص ــادر عــن دائ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم  2016/2694تــاريــخ
 2017/3/21ملصلحة بنك التمويل ش.م.ل.
ً
تحصيال لــديــن الـحــاجــز بملفه الحاجز
ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عليها
نجاح جــواد مكي عــدد االسـهــم املحجوز
عليها  2400سهم محضر وصــف صادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بعبدا برقم 2017/801
تاريخ  2017/3/31ملصلحة بنك التمويل
ش.م.ل /.نجاح جواد مكي.
مساحته /406/ :م2
ال ـت ـخ ـم ــن/1177400/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـط ــرح:
/706440/د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان امل ــزاي ــدة :ت ـجــري امل ــزاي ــدة
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/10/27
ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا أمـ ــام رئـيــس
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عــدل بعبدا
املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كـمــا عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
عباس حمادي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/389
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه :طارق محمد ملي
السند التنفيذي :القرار رقم /1466ل.ق/
 2013ال ـ ـصـ ــادر ع ــن ال ـل ـج ـنــة الـقـضــائـيــة
الناظرة في الخالفات الناشئة عن تطبيق
قوانني االسكان تاريخ .2014/3/4
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/11/12 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/3/10 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2016/10/20 :
وت ــاري ــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
2016/10/21
تاريخ محضر وصف العقار2017/2/16 :
وتاريخ تسجيله2017/3/30 :
العقار املوصوف :القسم /4443 /5النبطية
التحتا ،عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من
صــالــون وطـعــام وجـلــوس ومــدخــل ومــوزع
وممر ومطبخ وغرفة غسيل وثــاث غرف
ن ــوم وثـ ــاث ح ـمــامــات وش ــرف ــات ،تـقــع في
الطابق االرضي /غربي.
مساحتها 196 :م2
التخمني 147000 :د.أ.
الطرح 88200 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/11/9ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/89
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه :علي حسن قبيسي ـ ـ تول

السند التنفيذي :القرار رقم /1425ل.ق/
 2013ال ـ ـصـ ــادر ع ــن ال ـل ـج ـنــة الـقـضــائـيــة
الناظرة في الخالفات الناشئة عن تطبيق
قـ ــوانـ ــن االس ـ ـكـ ــان تـ ــاريـ ــخ 2013/12/3
والقاضي بالزام املنفذ عليه بدفع بمبلغ
مليون ل.ل.
وبيع القسم /584/ 6تــول باملزاد العلني
على مسؤوليته وحسابه
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/2/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/12/14 :
تاريخ قــرار الحجز 2015/1/29 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري2015/2/3 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/9/18 :
وتاريخ تسجيله2015/10/10 :
الـعـقــار املــوصــوف 2400 :سهمًا القسم 6
 584/تول عبارة عن شقة سكنية مؤلفة
من  4غرف ومطبخ وحمامني ومدخل و3
شرفات،
مساحتها 95 :م2
التخمني 60.000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض28737 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/11/9ال ـســاعــة 11:00
ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن قضائي
تدعو محكمة اإليجارات في صيدا غرفة
الــرئـيـســة جهينه دكـ ــروب املــدعــى عليها
خـ ـل ــود أب ـ ــو حـ ـم ــود ل ـل ـح ـض ــور ال ـ ــى قـلــم
املحكمة السـتــام نسخة عــن استحضار
الـ ــدعـ ــوى  2017/247املـ ـق ــدم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2016/10/17م ــن امل ــدع ــي مـحـمــد أحـمــد
الــزيــن بـمــوضــوع مطالبة بمبالغ مالية
قيمة خمسة االف دوالر أميركي والجواب
خالل فترة خمسة عشر يومًا تلي النشر
واال ي ـص ــار الـ ــى اب ــاغ ــك ك ــاف ــة ال ــدع ــوى
ب ــواس ـط ــة ال ـل ـصــق ع ـلــى ل ــوح ــة اع ــان ــات
املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن
صادر عن القاضي العقاري االضافي في
النبطية
ب ـت ــاري ــخ  2017/7/27ت ـق ــدم املـسـتــدعــي
ب ـشــارة ال ـيــاس ب ـشــارة بــاسـتــدعــاء سجل
بـ ــالـ ــرقـ ــم  2017/145ط ـ ـلـ ــب ب ـم ــوج ـب ــه
تصحيح اس ــم مــالـكــي الـعـقــار رق ــم /597
إبــل السقي على محضر تحديد العقار
املذكور املدون خطأ أثناء أعمال التحديد
والتحرير واعتباره ورثة سعيد جرجس
ً
بـ ـش ــارة بـ ـ ــدال م ــن ورثـ ـ ــة س ـع ـيــد م ـخــايــل
ب ـش ــارة فـمــن لــديــه اع ـت ــراض أو مصلحة
الـتـقــدم بــاعـتــراضــه فــي القلم خــال مهلة
عشرة أيام من تاريخ النشر.
رئيس القلم
علي إبراهيم
إعالن
وثـيـقــة تـبـلـيــغ حـكــم صـ ــادر ع ــن الـقــاضــي

امل ـن ـفــرد ال ـت ـج ــاري ف ــي ب ـي ــروت الــرئـيـســة
م ــري ــان ــا ع ـنــانــي رق ــم ال ـح ـكــم 2016/142
رق ــم ال ــدع ــوى  2016/29طــال ـبــة التبليغ
املــدعـيــة شــركــة  Betomixش.م.م .وكيلها
امل ـ ـحـ ــامـ ــي شـ ـيـ ـب ــان ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري املـ ـطـ ـل ــوب
ابالغها شركة هاني مــراد غــروب ش.م.ل.
ّ
املـجـهــولــة امل ـق ــام الـحـكــم امل ـط ـلــوب تبلغه
ً
صــدر بتاريخ  2016/12/21وقضى أوال
بــالــزام املــدعــى عليها بــان تدفع للمدعية
مبلغ /18.183/د.أ .أو ما يعادله بالليرة
اللبنانية بـتــاريــخ الــدفــع مــع فــائــدة هــذا
املـبـلــغ مـحـســوبــة عـلــى امل ـع ــدل الـقــانــونــي
مـنــذ ت ــاري ــخ  2016/2/11ول ـغــايــة الــدفــع
الفعلي ،ثانيًا برد ما زاد أو خالف ثالثًا
بـتـضـمــن امل ــدع ــى عـلـيـهــا جـمـيــع نـفـقــات
امل ـحــاك ـمــة حـكـمــا ص ــدر وأف ـه ــم عـلـنــا في
بيروت بتاريخ  2016/12/21تسري املهل
القانونية من تاريخ النشر واللصق سندًا
للمواد  /408/و /630/أ.م.م .ومــا يليها
(مهلة االستئناف ثالثون يومًا).
رئيس القلم ديب بوعبدو
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/203
املنفذة :حنان علي حرب  /الحلوسية.
املنفذ عليه :فادي ياسني العبس  /سوري
الجنسية /الحلوسية.
ب ـتــاريــخ  2017/10/2ت ـقــرر اب ــاغ املنفذ
عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ـ ـ ــادي يـ ــاسـ ــن الـ ـعـ ـب ــس س ـ ــوري
الجنسية ومقيم في الحلوسية ومجهول
مـحــل االق ــام ــة حــالـيــا ب ــوج ــوب الـحـضــور
الى قلم دائــرة تنفيذ صور لتبلغ االنــذار
التنفيذي واملستندات املرفقة باملعاملة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2017/203مــوضــوعـهــا
تنفيذ حكم طالق واال اعتبر كل تبليغ لك
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/140
امل ـن ـف ــذي ــن :ش ــوق ــي وع ـل ــي س ـم ـيــر ص ـبــرا
وكيلهما املحامي هيثم الزين.
املنفذ عليه :وليم قاسم بلحص /صور ـ
الحوش.
ب ـتــاريــخ  2017/10/4ت ـقــرر اب ــاغ املنفذ
عليه وليم قاسم بلحص مقيم في صور
ـ ـ الـحــوش ومجهول محل االقــامــة حاليًا
بــوجــوب الـحـضــور الــى قلم دائ ــرة تنفيذ
صور لتبلغ االنذار التنفيذي واملستندات
امل ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــة ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رقـ ــم
 2017/140موضوعها تنفيذ حكم صادر
ع ــن ال ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد امل ــدن ــي ف ــي صــور
الناظر في قضايا االيـجــارات واال اعتبر
كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/714
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــا :جــولـيــا
انطونيوس سليمان شـلـهــوب ،مــن بلدة
ً
دوما اصال ومجهولة محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املستدعي
ج ــورج ديــب بــوابــراهـيــم بوكالة املحامي
بطرس نصر الله ،بدعوى ازالــة الشيوع
امل ـق ــام ــة ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقـ ــم  2549منطقة

دوما العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن واتخاذ
مقامًا لكم يقع ضمن نطاق هذه املحكمة
وابــداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كــل تبليغ لــك لصقًا
عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
Hana Tiruye Tesfaye
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 03/963673
غادرت العاملة اإلثيوبية
Meseret Elyas Mamto
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنها شيئا
اإلتصال على الرقم 70/996862
غادرت العاملة اإلثيوبية
Sebyfez Musema
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنها شيئا
اإلتصال على الرقم 70/459802
غادرت العاملة اإلثيوبية
Mihret Zerihum
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنها شيئا
اإلتصال على الرقم 71/790231
غادر العامل البنغالدشي
ALI CHAWKET
من مكان عمله لدى مؤسسة بصل
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوالت وال ـ ـت ـ ـع ـ ـهـ ــدات ي ــرج ــى
مـمــن يـعــرفــه االت ـص ــال عـلــى الــرقــم:
03/767505
غادرت العاملة االثيوبية
Tiblet yewendwesen seyfu
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 71/323789

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

Tender Advertisement

Tender Reference: CWL/LVH/1017/2263
Concern Worldwide Lebanon, intends to purchase IT and allied equipment and invites
bids from registered professional firms and companies in Lebanon.
The tender dossiers are available in hard copy from Concern Worldwide, HDYS
Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar or request via
email to lebanon.sd@concern.net or by downloading the tender pack from
http://daleel-madani.org Tender documents should be collected by interested bidders
before 13/10/2017, 1000 Hrs at the latest.
Tender bids should be received at the Concern Lebanon Office on or before
13/10/2017 at 11:30 Hrs
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of
contract and to cancel the bidding process and reject all offers at any time.
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