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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع عقاري
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ قرطبا
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/19
طالب التنفيذ :فؤاد بطرس فارس سعيد
وقد حل محله بالتنفيذ فرست ناشونال
بنك
املنفذ عليه :انطوان ايلي راشد
املستند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
ً
كـســروان رقــم  2009/780تحصيال لدين
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـب ــال ــغ  9491د.أ .ع ــدا
الفوائد والرسوم.
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـقـســم  B 4من
العقار رقم  5640قرطبا
مشتمالته :مستودع ومدخل ودار وطعام
ومطبخ وحمام ومنافع وشرفتني ومطلع
درج داخـ ـل ــي ي ـ ــؤدي الـ ــى ال ـط ــاب ــق االول
دوبلكس الــذي يحتوي على ثــاث غرف
ودار وحـمــامــن ومـنــافــع وسـطــح ومطلع
درج.
ً
حدود العقار :شماال العقار  5641جنوبًا
العقار  5639شرقًا طريق وأم ــاك عامة،
وغربًا العقار  5645وامالك عامة.
مساحته 212 :متر مربع
قيمة التخمني 127200 :د.أ.
قيمة بدل الطرح 76320 :د.أ.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2013/5/20
وسجل بتاريخ 2013/6/21
مكان وزمــان البيع :يوم الخميس الواقع
ف ـيــه  2018/3/15ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة في
غرفة املذاكرة في جبيل.
تطرح هذه الدائرة القسم  B 4من العقار
 5640ق ــرط ـب ــا املـ ــوصـ ــوف اع ـ ــاه لـلـبـيــع
بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ب ــال ـش ــراء
ال ـح ـض ــور الـ ــى ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة ق ـبــل مــوعــد
البيع املحدد ودفــع قيمة الطرح نقدًا في
مـحـتـسـبـيــة م ــال جـبـيــل أو ت ـقــديــم كـفــالــة
مصرفية وافية من احد املصارف واتخاذ
مكان اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له يبلغ فيه جميع
االج ـ ــراءات وعـلـيــه دف ــع رس ــم الــداللــة %5
ورسوم التسجيل كما عليه االطالع على
قيود الصحيفة العقارية للعقار موضوع
البيع.
مأمور التنفيذ في قرطبا
ساندي عضيمي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة رقم 2014/85
برئاسة القاضي روال شمعون
طالب التنفيذ :البنك اللبناني الفرنسي
ش.م.ل.
املنفذ عليه :محمد يحيى النوتي
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـم ــة الـ ــديـ ــن :حـكــم
صــادر عن اللجنة القضائية الناظرة في
قضايا االسكان
تاريخ2013/12/3 :
تاريخ قرار الحجز2015/9/16 :
تاريخ تسجيله2015/10/29 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/1/7 :
تاريخ تسجيله2016/1/15 :
تاريخ التنفيذ2014/2/19 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
الـقـســم  2090 / 19الـقـبــة يـقــع فــي محلة
الـقـبــة  -دوحـ ــة ال ـشــوي ـفــات بـنــايــة فـ ــواز -
الطابق السادس قرب املدرسة األميركية
وهـ ــو م ـش ـغــول ب ــااليـ ـج ــارة م ــن ابــراه ـيــم
محمد ال ـبــراج .يـعــود تشييد هــذا البناء
الـ ـ ــى حـ ــوالـ ــي  22شـ ـق ــة ويـ ـحـ ـت ــوي عـلــى
مصعد وبـئــر إرت ـ ــوازي وسـكــن للناطور
ويستفيد من موقف سيارة ،مدخل البناء
مجهز ببوابة حديد مدججة مع انترفون،
واجهة البناء املطلة على الطريق مبلطة
رخام ،مدخل البناء الداخلي مبلط رخام
أرض وجــدران مع كورنيش جفصني في
األسقف ضمنه إضاءة بيت الدرج ،مبلط
رخام والجدران مدهونة كوتشوك.
أمـ ـ ــام ال ـق ـس ــم  9ف ـه ــو ي ـت ــأل ــف م ــن مــدخــل
وص ــال ــون ــان وط ـع ــام ودار وث ـ ــاث غــرف
ومطبخ وثــاث حمامات وثــاث شرفات.
املدخل مبلط جدرانه حجر صخري .أرض
املدخل والصالون والطعام مبلطة رخام.
امل ـم ــرات وبــاقــي ال ـغــرف ب ــاط سـيــرامـيــك.
الحمامات بالط سيراميك ارض وجدران.
املـطـبــخ مبلط سـيــرامـيــك ،مجله غرانيت
وخزائن .املنجور الداخلي معاكس ،باب
املدخل خشب ماسيف ،املنجور الخارجي
مــن األملـنـيــوم والــزجــاج مــع مونبلوك من
األملنيوم وأن الكهرباء مؤمنة  24ساعة.

كما أن القسم يتمتع باطاللة جميلة.
قيمة التخمني 179400 :د.أ( .مائة وتسعة
وسبعون ألف وأربعماية دوالر أميركي).
أو ما يعادله بالعملة الوطنية.
قيمة الطرح بعد التخفيض 107640 :د.أ.
(مــائــة وسبعة أالف وستماية وأربـعــون
دوالر أم ـيــركــي) .أو مــا يـعــادلــه بالعملة
الوطنية.
مــوعــد املــزايــدة ومكانها :تـجــري املــزايــدة
ن ـهــار االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2018/3/28
الساعة الثانية ظـهـرًا أم ــام رئـيــس دائــرة
تنفيذ عاليه في قاعة املحكمة.
شروط البيع :على راغب في الشراء اتخاذ
محل اقــامــة لــه ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ
عــال ـيــه واالط ـ ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة لـ ـلـ ـقـ ـس ــم مـ ـ ــوضـ ـ ــوع املـ ـ ــزايـ ـ ــدة
ومعاينته ،وعليه تأمني بدل قيمة الطرح
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائــرة تنفيذ عاليه وخــال االيــام الثالثة
التالية لالحالة عليه اي ــداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة حكمًا ،بزيادة
الـعـشــر عـلــى ع ـهــدة ال ـنــاكــل ال ــذي يضمن
النقص ،وال يستفيد من الــزيــادة ،وعليه
خالل العشرين يومًا تسديد كامل الثمن،
ورسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس القلم
حسام ابو حسن
إعالن قضائي
بتاريخ  2018/2/15قــرر رئيس محكمة
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي
نـشــر خــاصــة عــن االس ـتــدعــاء امل ـقــدم من
ج ـه ــاد م ـح ـمــود ي ــون ــس وامل ـس ـج ــل بــرقــم
 2018/1383والـ ـ ــذي ي ـط ـلــب ف ـيــه شطب
اش ــارات الــدعــوى عــن الـعـقــار رقــم /183/
السكسكية:
 - 1االولـ ـ ـ ـ ــى بـ ــرقـ ــم يـ ــومـ ــي  257ت ــاري ــخ
 1939/3/6دعـ ــوى م ـقــامــة ل ــدى محكمة
صلح صـيــدا تــاريــخ  14شـبــاط  1939من
زينب سليم العرب ضد احمد فقيه.
 - 2ال ـث ــان ـي ــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي  954ت ــاري ــخ
 1938/12/3دع ــوى مـقــامــة ل ــدى محكمة
ص ـ ـ ـلـ ـ ــح صـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدا ب ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــب اس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــاء
 1938/11/28مــن زي ـنــب بــدرالــديــن ضد
زينب سليم العرب ورفاقها.
 - 3الـ ـث ــالـ ـث ــة بـ ــرقـ ــم يـ ــومـ ــي  46ت ــاري ــخ
 1940/11/16دعــوى من زينب بدرالدين
ضد زينب سليم العرب.
 - 4ال ــرابـ ـع ــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي  1119ت ــاري ــخ
 1942/12/8دعوى قسمة مقدمة ملحكمة
ص ـل ــح صـ ـي ــدا  1942/12/3م ــن امل ــدع ــي
نسيب العلي بوصايته على ولده القاصر
محمد نسيب العلي.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن بيع باملعاملة 2017/866
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2018/3/12ال ـســاعــة  3:00ب ـعــد الـظـهــر
سيارة املنفذ عليه حسن علي الفيتروني
مــاركــة ه ـيــونــداي  i10مــوديــل  2013رقــم
ً
/297980/ب الخصوصية تحصيال لدين
طالبة التنفيذ شركة كريديت سيستمز
اند تكنيك ش.م.م .وكيلها املحامي وسيم
ح ـســن ال ـبــالــغ  $/15340/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/3693/واملـطــروحــة
بسعر  $/3000/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم ميكانيك قــد بلغت
 /2.324.000/ل.ل .فعلى الراغب بالشراء
الحضور باملوعد املحدد الى مرآب املدور
فــي بـيــروت الكرنتينا مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة االول ــى في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/2890
م ــوج ــه الـ ـ ــى املـ ــدعـ ــى ع ـل ـي ـه ـم ــا :ص ــاح ــب
عـ ـل ــي ابـ ــراه ـ ـيـ ــم وري ـ ـ ـ ــاض بـ ـ ــدر ال ـص ـم ــد،
مقيمان سابقًا في بلدة بخعون الضنية
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تــدعــوكـمــا ه ــذه املحكمة الس ـتــام اشـعــار
ت ـب ـل ـي ــغ مـ ــوعـ ــد ال ـج ـل ـس ــة امل ـ ـح ـ ــددة ي ــوم

الخميس الواقع فيه  2018/3/29الساعة
ال ـت ــاس ـع ــة صـ ـب ــاح ــا ،ب ــال ــدع ــوى امل ـقــدمــة
ض ــدك ـم ــا م ــن امل ــدع ــن فـ ــرج بـ ــدر الـصـمــد
ورف ــاق ــه ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي أس ــام ــة ع ــام،
بـمــوضــوع ابـطــال وكــالــة بيع فيما خص
ال ـع ـقــاريــن رق ــم  3و 316مـنـطـقــة بخعون
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،وذل ـ ــك خ ـ ــال م ـه ـلــة ع ـشــريــن
يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر وثــاثــة اي ــام من
ت ــاري ــخ الـتـب ـل ـيــغ ،واال يـعـتـبــر ك ــل تبليغ
لكما بواسطة رئيس القلم ولصقًا على
باب املحكمة صحيحًا ،باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
غرفة الرئيسة ميرنا كالب
يبلغ الى املنفذ عليه أحمد محمد كرنيب
املجهول املقام
ً
ع ـمــا بــاح ـكــام املـ ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت بـ ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2017/1731انذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل .ونــات ـجــا
ع ــن طـلــب تـنـفـيــذ بـطــاقــة ائ ـت ـمــان وكـشــف
حساب بقيمة /10.909/د.أ .عــدا الفوائد
واللواحق.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يوما على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بـيــروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن ــذار البالغة عشرة ايــام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصــوال حتى
الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء م ـح ــوالت ق ــدرة
لزوم محطات التحويل الرئيسية ملعالجة
الـخـنـقــات ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 9362/تــاريــخ  ،2016/9/28قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
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  /750 000/ل.ل.
علما 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 افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 454
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد إلعـ ـ ــداد دف ـت ــر ش ــروط
النـشــاء كــابــات تــوتــر عــالــي هــوائـيــة 220
ك.ف .من ضمن املخطط التوجيهي للنقل
املــرحـلــة االولـ ــى  ،2023 - 2017مــوضــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د11491/
تاريخ  ،2017/11/8قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2018/3/23عند نهاية ال ــدوام
الرسمي الساعة .11:00
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  /50 000/ل.ل.
علما 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 افضل للمؤسسة.

ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 447
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قبل
ال ـظ ـه ــر مـ ــن يـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 2018/3/20تجري مؤسسة مياه بيروت
وجـبــل لبنان مناقصة عمومية بطريقة
الـظــرف املـخـتــوم عــائــدة ل ــ" ش ــراء قساطل
من نــوع بوليئتيلني مع القطع والـلــوازم
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا ل ـل ـعــام  "2018وف ـق ــا لــدفـتــر
الـشــروط الـخــاص املــوضــوع لهذه الغاية
وذلـ ــك ف ــي امل ـك ـتــب الــرئ ـي ـســي ال ـكــائــن في
ش ــارع ســامــي الصلح ـ ـ ملك ال ـشــدراوي ـ ـ
بيروت.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قــرب مستشفى قلب يسوع
لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ /750.000/ل.ل .ي ــدف ــع فــي
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تـقــدم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 453
إعالن رقم 3/1
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ـ ـ ع ــن إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لـتـلــزيــم زرع حــديـقــة فــي مصلحة زراع ــة
بعلبك الهرمل بطريقة استدراج العروض
للعام  ،2018وذلك في مبناها الكائن في
ب ـئــر ح ـســن م ـقــابــل ثـكـنــة ه ـن ــري ش ـهــاب،
بتاريخ  2018/3/21الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
عـلــى نسخة عـنــه مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم الـعــروض بالبريد املضمون املغفل
او ب ــال ـي ــد مـ ـب ــاش ــرة ،ع ـل ــى ان ت ـص ــل ال ــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ـخ ـف ــض االعـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــى خ ـم ـس ــة أي ـ ــام
(قـ ــرار وزي ــر ال ــزراع ــة رق ــم  1/125تــاريــخ
.)2018/2/16
بيروت في 2018/2/16
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 442
إعالن مناقصة عمومية
تعلن بلدية بـيــروت عــن إج ــراء مناقصة
ع ـمــوم ـيــة ع ــائ ــدة ل ـت ـل ــزي ــم اعـ ـم ــال وض ــع
عـ ــامـ ــات أرض ـ ـيـ ــة ل ـل ـط ــرق ــات وم ـســام ـيــر
عاكسة للضوء في مدينة بيروت.
وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف
مـ ــن ص ـ ـبـ ــاح يـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 ،2018/3/20فــي مبنى القصر البلدي ـ ـ
الكائن في وسط مدينة بيروت التجاري ـ ـ
شارع ويغان ـ ـ الطابق الثاني ،وذلك طيلة
أوقات الدوام الرسمي.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
امل ـنــاق ـصــة االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـعــائــد لـهــا فــي مـصـلـحــة أمــانــة املجلس
البلدي (الغرفة  )203على العنوان أعاله،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ت ـ ـ ــودع الـ ـ ـع ـ ــروض خ ـ ــال أوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي في الصندوق الخاص املوجود
في مصلحة أمانة املجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عـشــرة مــن آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجراء الصفقة.

بيروت في  19شباط 2018
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 441
إعـالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الـخــاص ل ـ "تقديم تسعة قــواطــع تلقائية
 72.5ك.ف .مــع لــوحــات تحكم عــائــدة لها
لزوم محطات التوتر العالي  66ك.ف .في
معملي األولي وجون" .يمكن االطالع على
مـلــف الـتـلــزيــم وتـسـلــم نسخة عـنــه ضمن
ال ــدوام فــي مكتب مصلحة الصفقات في
ش .ب ـشــاره ال ـخ ــوري ،بـنــايــة غـنــاجــه ،ط4
مقابل دفع مبلغ  /200،000/ل.ل .نقدًا إلى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
إلى القلم املركزي حتى ظهر يوم الثالثاء
ف ــي  ،2018/04/10وت ـف ــض ف ــي جـلـســة
علنية الساعة العاشرة من صباح اليوم
التالي على العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة
د .سليم كتفاكو
التكليف 450
إعالن رقم 6/1
ت ـع ـلــن وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة ع ــن رغ ـب ـت ـهــا فــي
استئجار مبنى لصالح املــركــز الــزراعــي
وم ــرك ــز اح ـ ــراج ح ـمــانــا ف ــي ب ـل ــدة حـمــانــا
قضاء بعبدا أو في القرى املجاورة ،يكون
مــؤلـفــا مــن  /6/غ ــرف ومـطـبــخ وحمامني
على األقــل ،ويفضل أن يكون الــى جــواره
موقف ألربعة سيارات على األقــل ،قريب
من الطريق العام سهل الوصول اليه،
فـعـلــى الــراغ ـبــن ف ــي ذل ــك تـقــديــم ع ــروض
في قلم مصلحة الديوان املديرية العامة
ل ـلــزراعــة ال ـكــائــن ف ــي ال ـطــابــق ال ـثــالــث من
مبنى وزارة الــزراعــة "بـئــر حـســن" ،ضمن
مـهـلــة  /15/ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
االعالن ،على ان يشمل العرض املستندات
التالية:
 - 1العرض متضمنًا بدل االيجار املطلوب
ومساحة املبنى املعروض.
 - 2صورة عن بطاقة هوية العارض.
 - 3إفادة عقارية ال يعود تاريخ صدورها
ألكثر من  /3/أشهر.
 - 4صورة سند امللكية.
 - 5رخصة إسكان.
 - 6إفادة ارتفاق وتخطيط.
 - 7إفــادة من مهندس منتسب الی نقابة
املهندسني تثبت متانة البناء.
 - 8خريطة تفصيلية للمبنى املعروض.
 - 9مـسـتـنــد يـثـبــت وج ــود اش ـت ــراك مـيــاه
واشتراك كهرباء.
بيروت في 20/2/2018
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 445
إعالن
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
تدعو هذه املحكمة السيد محمود محمد
كـنـعــان لـلـحـضــور الـيـهــا الس ـت ــام أوراق
الــدعــوى رقــم  2018/695املـقــامــة بوجهه
م ــن امل ــدع ــي حـســن جـعـفــر قـصـيــر بـمــادة
اب ـط ــال ع ــزل تــوك ـيــل وذلـ ــك ض ـمــن اوق ــات
الــدوام الرسمي وخــال عشرين يومًا من
تــاريــخ نـشــر ه ــذا االع ــان واال يعتبر كل
تبليغ له في قلم املحكمة قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
تدعو هذه املحكمة السيد محمود محمد
كـنـعــان لـلـحـضــور الـيـهــا الس ـت ــام أوراق
الــدعــوى رقــم  2018/679املـقــامــة بوجهه
م ــن امل ــدع ــي الـسـيــد عـفـيــف الـسـيــد حـيــدر
الحسيني بـمــادة ال ــزام بتنفيذ إنـشــاءات
واف ــراز ومنع تصرف وذلــك ضمن اوقــات
الــدوام الرسمي وخــال عشرين يومًا من
تــاريــخ نـشــر ه ــذا االع ــان واال يعتبر كل
تبليغ له في قلم املحكمة قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
ت ــدع ــو هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة ال ـس ـي ــد أمـ ــن عـلــي

