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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان عــن رغبتها فــي إجــراء
اس ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض إلجـ ـ ـ ــراء مـ ــزايـ ــدة لـبـيــع
اآلليات غير الصالحة.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان  -طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره /20 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
عـلـمــا إن آخ ــر مــوعــد لـتـقــديــم ال ـع ــروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي  2018/4/27عند
نـهــايــة الـ ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/3/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 690
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
(الرئيس فيصل مكي)
املعاملة التنفيذية2015/2363 :
املنفذ :زهير سعيد الشالح وشريف ومحي
الدين الشالح
املنفذ عليه :محمود حمدي الـشــاح -هيثم
ح ـمــدي ال ـشــاح  -مـحـمــد وه ـشــام وســوســن
وكاميليا رياض الشالح.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم الـغــرفــة االبـتــدائـيــة
السابعة رقم  2013/32قرار  2015/30تاريخ
 2015/1/26ازالة شيوع
تاريخ التنفيذ2015/12/17 :
تاريخ محضر الوصف2016/10/17 :
تاريخ تسجيله2016/11/7 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار- 2016/3/11 :
2016/4/5
تاريخ التنفيذ2016/7/15 :
بيان العقار املطروح للبيع :وهو القسم 14
مــن الـعـقــار  1401املــزرعــة ع ـبــارة عــن مدخل
وصـ ــالـ ــون وطـ ـع ــام واوف ـ ـيـ ــس وث ـ ــاث غ ــرف
وحـ ـم ــام ــان وم ـط ـب ــخ وخـ ـ ــاء ومـ ـم ــر وث ــاث
ش ــرف ــات وم ـن ـشــر ف ــي ال ـج ـن ــاح ال ـغ ــرب ــي في
الطابق الثالث جنوبي.
مساحته 178 :م.م.
ً
ح ــدود الـعـقــار :ش ـمــاال الـعـقــار  1414و1415
و - 1417غربًا طريق عام  -شرقًا العقار 4458
 جنوبًا امالك عامة.قيمة التخمني/252.450/ :د.أ.
بدل الطرح املحدد من رئيس دائرة التنفيذ:
/252.450/د.أ.
موعد املزايدة ومكان اجرائها :يوم االربعاء
الواقع في  2018/5/2الساعة  10.00صباحًا
في مكتب رئيس دائرة تنفيذ بيروت.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
القسم  14من العقار  1401املزرعة املوصوف
اعاله.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ف ــي الـ ـش ــراء ت ـن ـف ـي ـذًا الح ـكــام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية ان
يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو
احــد املـصــارف املقبولة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الـطــرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا
املبلغ وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الــدائــرة ان لــم يكن لــه مقام فيه او لــم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا واال عد قلم الدائرة
مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في خالل ثالثة
اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة اي ــداع
كامل الثمن باسم رئيس دائــرة التنفيذ في
صندوق الخزينة او احد املصارف املقبولة
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر واال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم داللة خمسة باملاية
من دون حاجة النذار او طلب وذلك في خالل
عشرين يومًا من تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن قضائي
تــدعــو مـحـكـمــة ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــانـيــة
فــي الـبـقــاع بــرئــاســة الـقــاضــي ن ــوال صليبا
املستدعى ضدهما زينون عيسى فرح وجان
سليمان حنوش ،املقيمان سابقًا في جديتا
واملـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة حــالـيــا للحضور
ش ـخ ـص ـي ــا أو مـ ــن يـ ـنـ ــوب ع ـن ـه ـم ــا ق ــان ــون ــا
الـ ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة ف ــي زح ـل ــة لـتـبـلــغ أوراق
اس ـتــدعــاء ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع ف ــي ال ـطـلــب امل ـقــدم
ضدهما من املستدعي سامي خزاقة بوكالة
االستاذ طارق الغريب املسجل برقم أساس
 2017/478والــذي يتناول قسمة العقار رقم
 1001من منطقة التويتة العقارية.
ول ـل ـم ـس ـتــدعــى ض ــده ـم ــا املـ ــذكـ ــوريـ ــن مـهـلــة

ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ال ـن ـش ــر الب ـ ــداء
مــاحـظــاتـهـمــا عـلــى الـطـلــب واال ي ـصــار الــى
ابالغهما كافة االوراق والقرارات باستثناء
الحكم النهائي بواسطة رئيس القلم.
رئيس الكتبة
حسني املوسوي
إعالن مناقصة عامة
صادر عن بلدية الغبيري
تـعـلــن ب ـلــديــة ال ـغ ـب ـيــري ع ــن رغـبـتـهــا تـلــزيــم
مشروع توريد وتركيب خزائن لزوم ارشيف
البلدية (باعتماد طريقة املناقصة العامة).
وذل ـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة صـبــاح
يوم الثالثاء الواقع في  2018/04/17يمكن
االط ــاع عـلــى دفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص لهذه
املناقصة خالل ايــام الــدوام الرسمي .وتقدم
ال ـع ــروض وف ـقــا لــاصــول امل ـن ـصــوص عنها
فــي دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،عـلــى ان تصل
هذه العروض قبل الساعة الثانية عشرة من
آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق ال ـيــوم امل ـحــدد الج ــراء
املناقصة.
الغبيري 2018/03/19
رئيس بلدية الغبيري
معن منير خليل
إعالن مناقصة عامة
صادر عن بلدية الغبيري
تـعـلــن ب ـلــديــة ال ـغ ـب ـيــري ع ــن رغـبـتـهــا تـلــزيــم
م ـش ــروع تــأهـيــل الـبـنــى الـتـحـتـيــة وال ـصــرف
ال ـص ـحــي م ــن اج ــل تـحـســن وتــأه ـيــل ش ــارع
الفانتازي وورلد (باعتماد طريقة املناقصة
ال ـع ــام ــة) .وذلـ ــك ف ــي ت ـمــام ال ـســاعــة الـحــاديــة
ع ـشــرة مــن ص ـبــاح ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع في
 2018/04/17ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى دف ـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص لـ ـه ــذه امل ـن ــاق ـص ــة خ ــال
ايــام ال ــدوام الرسمي .وتـقــدم الـعــروض وفقًا
لالصول املنصوص عنها في دفتر الشروط
ال ـخــاص ،على ان تصل هــذه ال ـعــروض قبل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر ي ــوم عمل
يسبق اليوم املحدد الجراء املناقصة.
الغبيري 2018/03/20
رئيس بلدية الغبيري
معن منير خليل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت املحامية كارال ميشال هبر بوكالتها
عــن زيـنــه ريـشــا بصفتها احــد ورث ــة سجيع
طــان ـيــوس ري ـش ــا س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 7059تنورين الفوقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2234
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :يوسف حسن حيدر
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي /139304.04/ :د.أ .عــدا
الفوائد واللواحق
تــاريــخ ق ــرار ال ـح ـجــز - 2016/2/16 :تــاريــخ
تسجيله2016/8/16 :
املطروح للبيع :القسم  13من العقار رقم 516
حارة حريك:
م ــدخ ــل وغ ــرفـ ـت ــان ودار م ـق ـس ــوم وم ـط ـبــخ
وحمام ومنافع وثالث شرفات ولدى الكشف
تـبــن ان الـقـســم هــو كـنــايــة عــن شـقــة للسكن
يقع في الطابق الثاني يقطن بها املنفذ عليه
مــع عائلته وتـحـتــوي على اربـعــة غــرف هي
مدخل وصالون وطعام وغرفتني نوم وممر
ومطبخ وحـمــامــن عــربــي وافــرنـجــي وثــاث
القسم املدخل خشب ماغنوم
شرفات .ابواب
ّ
مع باب حديد مصفح من الخارج واالبواب
من الداخلي خشب معاكس وابواب الشرفات
وال ــدراب ــزي ــن امل ـن ـيــوم س ـيــدم  /2000/بــاط
ارض ـيــة الـشـقــة سـيــرامـيــك صـيـنــي م ـلـ ّـون 60
×  60األنتري والصالون والطعام والشرفة
ع ـل ــى ال ـص ــال ــون واملـ ـم ــر بـ ــاط غ ــرف ــة ال ـن ــوم
س ـي ــرام ـي ــك وال ـ ـ ـجـ ـ ــدران ب ـ ــورس ـ ــان صـيـنــي
ومـجـلــى رخ ــام غــرانـيــت مــع خــزائــن املـنـيــوم
واالدوات الـصـحـيــة وال ـخ ــال ـط ــات ليسيكو
وطني والــدهــان طــرش كاوتشوك واالدوات
الـكـهــربــائـيــة مــاج ـيــك وط ـنــي وال يــوجــد اي
دي ـكــور داخ ــل الـشـقــة وتـعـتـبــر الـشـقــة جيدة
جـدًا .القسم  13من العقار  516حــارة حريك
حق مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
والعقد والخرائط يشترك في ملكية الحقوق
رقم  1و 3تخطيط باملرسوم رقم .971/719
زيـ ــادة ت ــأم ــن :تــأمــن وزي ـ ــادة الـعـقــد يــومــي
 2012/3041وادخ ــال وزي ــادة تأمني بالعقد
يــومــي  2012/3042زي ــد الـتــأمــن األســاســي
مــن الــدرجــة االول ــى مبلغ /28000/د.أ .بعد
أن ادخـ ــل تـحــت حـكــم ال ـتــأمــن الـقـســم  8من
ال ـع ـقــار  2536حـ ــارة حــريــك حـيــث اصـبـحــت

قيمة التأمني االجمالية  /88000/د.أ .تراجع
شروط التأمني بحق التصرف بالعقد.
الحصة املؤمنة :حصة املدين في هذا العقار
وسواه  /وخالفه  -نظمت شهادة قيد تأمني.
ن ــوع الـتــأمــن :رضــائــي درج ــة اول ــى مــع حق
التحويل حق وفائدة حسب شروط العقد.
الدائن :البنك اللبناني السويري ش.م.ل.
املدين :يوسف حسن حيدر  2400سهم
قيمة التأمني/88000/ :د.أ.
ن ــوع ال ـفــائــدة :حـســب ش ــروط ال ـع ـقــد .تــأمــن
تراجع شروط حق التصرف بالعقد.
الحصة املؤمنة :حصة املدين في هذا العقار
وسواه ،نظمت شهادة قيد تأمني.
نوع التأمني :رضائي.
درج ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــأمـ ــن :ث ــانـ ـي ــة .تـ ــراجـ ــع الـ ـف ــائ ــدة
واالستحقاق حسب شروط العقد
الدائن :البنك اللبناني السويري ش.م.ل.
املدين :يوسف حسن حيدر  2400سهم
قيمة التأمني/184000/ :د.أ.
ن ــوع ال ـفــائــدة :حـســب ش ــروط الـعـقــد  -حجز
تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت برقم
 2015/2327ت ــاري ــخ  2016/2/16ملصلحة
املـنـفــذ الـبـنــك اللبناني الـســويـســري ش.م.ل.
عـ ـل ــى املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه يـ ــوسـ ــف حـ ـس ــن ح ـي ــدر
ً
تحصيال لدين املنفذ بملف  13/516تاريخ
.2016/2/16
مصدر الحجز :دائــرة تنفيذ بيروت  -حجز
تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت برقم
 2015/2307تــاريــخ  2016/10/24محضر
وص ـ ــف رق ـ ــم  2016/2234ب ــالـ ـق ــرار ت ــاري ــخ
ً
 2016/11/7و 2016/11/9تحصيال لدين
املنفذ البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
مساحته/118/ :م.2
ال ـت ـخ ـم ــن/129800/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح بـعــد
التخفيض/63083/ :%10 :د.أ.
تاريخ ومكان املــزايــدة :تجري املــزايــدة نهار
االرب ـع ــاء فــي  2018/4/18الـســاعــة الـحــاديــة
ع ـش ــرة ص ـبــاحــا أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شــروط البيع :فعلى الــراغــب بــالـشــراء وقبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة اي ــداع مبلغ م ــواز لثمن
الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او مـصــرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا او
تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق الــدائــرة كـمــا عليه
وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن ص ــدور ق ــرار االحــالــة
ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
ب ــزي ــادة الـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه كـمــا عليه
وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
عباس حمادي
إعالن بيع باملعاملة 2016/45
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار ال ـخ ـم ـيــس في
 2018/4/12الـ ـس ــاع ــة  3:30ب ـع ــد ال ـظ ـهــر
سـيــارة املنفذ عليه م ــروان علي بــرق ماركة
هيونداي  i10موديل  2013رقم /520180/ب
ً
الخصوصية تحصيال لدين طالب التنفيذ
بنك بيبلوس ش.م.ل .وكيله املحامي انطوان
ع ـس ــاك ــر الـ ـب ــال ــغ  $/9546/ع ـ ــدا ال ـل ــواح ــق
واملخمنة بمبلغ  $/5055/واملطروحة بسعر
/2900/د.أ .أو ما يعادله بالعملة الوطنية
وان رسوم ميكانيك قد بلغت /4.120.000/
ل.ل.
فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء ال ـح ـضــور بــاملــوعــد
املحدد الى مرآب املدور في بيروت الكرنتينا
مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو شـيــك مـصــرفــي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طلب السيد محمد نذير قدورة سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة موكلته ابتهاج قاسم
شوشر في العقار  3605القرعون.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
ط ـلــب ال ـس ـيــد م ـح ـمــد ع ـبــدالــرح ـمــن حلبلب
وعلي حسني بريدي املفوضني بالتوقيع عن
بنك بيبلوس ش.م.ل .شهادة تأمني بدل عن
ضائع بالتأمني الجاري ملصلحة البنك على
العقار  1260جب جنني.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي

طـ ـل ــب الـ ـسـ ـي ــد م ـح ـم ــد عـ ـم ــر اح ـ ـمـ ــد م ـط ــاع
الــدســوقــي سـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع بحصة
مـ ــورثـ ــة مـ ــورثـ ــه اس ـ ـمـ ــا حـ ـس ــن ال ــدس ــوق ــي
املـعــروفــة باسما حسني الـسـيــاد فــي العقار
 151جب جنني.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طلب املحامية نجال عيسى سـنــدات تمليك
بـ ــدل ض ــائ ــع بـحـصــة غ ـ ــازي وم ـح ـمــد احـمــد
ياسني في العقارات  656 /92 /517و 521من
منطقة غزة.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طـلــب اس ـعــد نــايــف صــوفـيــه س ـنــدات تمليك
ب ـ ــدل ض ــائ ــع ب ـح ـص ــة م ــوك ـل ــه ن ـس ـي ــب ام ــن
الجاروش في العقارات /103 /75 /74 / 72
 120 /119 /118 /117 /111 /110 /106من
منطقة الدكوة.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب طــونــي نسيب بــو عيسى وكـيــل فــؤاد
سليم املتني احد ورثة سليم طنوس املتني
سند ملكية بدل ضائع للعقار  528الدامور.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب مـصـطـفــى عـفـيــف عـمــر وك ـيــل سـمـيــره
خضر عاشور احد ورثة خضر عمر عاشور
سند ملكية بدل ضائع للعقار  2677شحيم.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2013/483
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل.
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :خضر ديب مطر
السند التنفيذي :عقد وسـنــدات ديــن وألمــر
م ــوث ـق ــن ب ـع ـق ــد ت ــأم ــن مـ ــع حـ ــق ال ـت ـحــويــل
وشهادة التأمني وكشفي حساب قيمة الدين
 2415.60د.أ .و 643.579.932ل.ل .عدا الفوائد
واللواحق واملصاريف.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/12/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/12/18 :
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز 2014/2/27 :وتــاريــخ
تسجيله2014/3/7 :
تــاريــخ محضر وصــف الـعـقــار2016/12/1 :
وتاريخ تسجيله2016/12/5 :
الـعـقــار امل ــوص ــوف 2400 :سهما مــن العقار
/844تـ ـ ــول ال ـع ـقــاريــة ع ـب ــارة ع ــن ارض قــائــم
عليها بناء مصنف حسب الرخصة مكاتب
وتستخدم حاليًا مؤسسة تــربــويــة خاصة
تـحــت اس ــم الـلـيـسـيــه ال ـغــديــر  -الـنـمــوذجـيــة
والـ ـبـ ـن ــاء عـ ـب ــارة ع ــن ث ـ ــاث ط ــواب ــق سـفـلــي
وارضي واول.
ال ـس ـف ـل ــي :االول :م ــؤل ــف ح ـس ــب ال ــرخ ـص ــة
امل ـع ـط ــاة م ــن ع ـشــر م ـكــاتــب وع ـش ــر مـطــابــخ
وعشر حمامات ومخزنني ومطلع درج وعلى
الــواقــع فـقــد اج ــرى املــالــك بـعــض التعديالت
الــداخ ـل ـيــة بـحـيــث اص ـبــح مـكــونــا م ــن عـشــرة
غ ــرف ل ـل ـتــدريــس واث ـن ــان وع ـش ــرون حـمــامــا
وخدماتها اضافة الى مساحة مسقوفة من
اتــرنـيــت بـحــوالــي  500م 2وملعب مصبوب
باطون بمساحة  200م 2تقريبًا.
االرضـ ـ ـ ـ ــي :م ــؤل ــف مـ ــن اثـ ـن ــي عـ ـش ــرة غ ــرف ــة
وح ـمــامــن وم ـط ـلــع درج وم ـمــر اض ــاف ــة الــى
م ـن ــزل ن ــاط ــور ع ـب ــارة ع ــن غــرف ـتــن ومـطـبــخ
وح ـم ــام بـمـســاحــة  60م 2ومـلـعــب  1000م2
تقريبًا.
ط ــاب ــق اول :عـ ـب ــارة ع ــن اث ـن ــي ع ـش ــرة غــرفــة
وح ـمــامــن وم ـم ــر وم ـط ـلــع درج ك ـمــا يــوجــد
تـصــويـنــة م ـقــامــة ع ـلــى مـحـيــط ال ـع ـقــار يقع
العقار على طريقني غربي وشرقي كما اتاح
للمالك بفتح مدخلني عن كل طريق.
مساحته 1461 :م2
التخمني 782675 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 422645 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس

الواقع فيه  2018/4/19الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
االسهم املذكورة في العقار املوصوف اعاله،
فعلى الراغب بالشراء ايــداع بدل الطرح في
قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم
الم ــر رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية واتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاقها واال عد قلمها
ً
مقامًا مختارًا لــه مــا لــم يكن ممثال بمحام،
وعليه االطالع على قيود الصحيفة العينية
للعقار املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ
على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/40
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل.
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليهما :يوسف جواد ظاهر ورفيقه
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات دي ـ ــن ع ـ ــدد 31
بقيمة  57111.39دوالر أميركي عدا الفوائد
واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/2/18 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/11/19 :
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز 2016/12/1 :وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري 2016/12/28
تــاريــخ محضر وصــف الـعـقــار2017/3/24 :
وتاريخ تسجيله2017/5/3 :
العقار املوصوف 2400 :سهم من القسم B4
مــن الـعـقــار /3160مـنـطـقــة كـفــرمــان العقارية
وه ــو ع ـبــارة عــن مـسـتــودع يـقــع فــي الطابق
الـسـفـلــي ُي ـس ـت ـخــدم ك ـن ــادي ري ــاض ــي لـكـمــال
االجـ ـس ــام ض ـم ـنــه ح ـم ــام ــن وم ـك ـت ــب ودرج
داخ ـلــي ي ــؤدي ال ــى ال ـقــاعــة الــريــاضـيــة وهــو
باشغال الحاج كمال غبريس.
مساحة العقار 220:م2
التخمني 77000 :دوالر أميركي
ال ـ ـطـ ــرح ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض 35.551 :دوالر
أميركي
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/4/19الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
اسهم املنفذ عليه في القسم املوصوف اعاله،
فعلى الراغب بالشراء ايــداع بدل الطرح في
قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم
الم ــر رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية واتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاقها واال عد قلمها
ً
مقامًا مختارًا لــه مــا لــم يكن ممثال بمحام،
وعليه االطالع على قيود الصحيفة العينية
للقسم املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ
على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية2016/231 :
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك الـلـبـنــانــي الـســويـســري
ش.م.ل بوكالة املحامي مروان الجميل
املنفذ عليه :خضر احمد حالوي
السند التنفيذي :سندات دين عدد  5بقيمة
 5498.93د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/6/29 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/12/3 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2016/12/29 :وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري2017/1/13 :
ت ــاري ــخ مـحـضــر وص ــف ال ـع ـقــار2017/6/3 :
وتاريخ تسجيله2017/7/8 :
الـعـقــار امل ــوص ــوف 2400 :سهمًا مــن العقار
/679قعقعية الجسر وهــو عـبــارة عــن ارض
س ـل ـيــخ ض ـم ـن ـهــا اش ـ ـجـ ــار زي ـ ـتـ ــون وس ـم ــاق
وب ـع ــض ال ـ ّن ـبــاتــات ال ـب ــري ــة ،وأرض الـعـقــار
كناية عن جلني منحدرين من الغرب باتجاه
الشرق.
مساحتها 578 :م2
التخمني 18.200 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 9.337 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/4/19الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
اسهم العقار املوصوف اعاله ،فعلى الراغب
بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي قـلــم الــدائــرة
بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم الم ــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
على قيود الصحيفة العينية السهم العقار

املطروح ودفــع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن تلزيم
ت ـع ـل ــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ع ــن إج ـ ــراء ت ـل ــزي ــم بـطــريـقــة
استدراج عــروض على اســاس تنزيل مئوي
على اسعار االدارة حده االقصى  %19تسعة
عشر بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة االع ــان الى
خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي وزير الطاقة
واملياه بتاريخ  ،2018/3/21لتنفيذ مشروع
اشغال انشاء خطوط للصرف الصحي في
بلدة وادي الليمون  -قضاء جزين.
تجري عملية التلزيم فــي الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2018/4/18
فـعـلــى امل ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن وف ـق ــا الح ـكــام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25في الدرجة
الرابعة فقط لتنفيذ صفقات االشغال املائية
وال ــذي ــن ال يــوجــد بـعـهــدتـهــم اك ـثــر م ــن ارب ــع
صـفـقــات مــائـيــة ل ــم يـجــر اسـتــامـهــا مــؤقـتــا،
الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك ب ـهــذا ال ـت ـلــزيــم تـقــديــم
عــروض ـهــم قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة من
أخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة
فض العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ـ ــاع وال ـح ـصــول
عـلـيــه ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الــديــوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  22آذار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 704
إعالن تلزيم
ت ـع ـل ــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ع ــن إج ـ ــراء ت ـل ــزي ــم بـطــريـقــة
استدراج عــروض على اســاس تنزيل مئوي
على اسعار االدارة حده االقصى  %19تسعة
عشر بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة االع ــان الى
خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي وزير الطاقة
واملياه بتاريخ  ،2018/3/22لتنفيذ مشروع
اشغال تعزيل وانـشــاء حيطان حماية على
مجرى شتوي في بلدة لحفد  -قضاء جبيل.
تجري عملية التلزيم فــي الساعة التاسعة
من يوم الجمعة الواقع في .2018/4/20
فـعـلــى امل ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن وف ـق ــا الح ـكــام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25في الدرجة
الـثــانـيــة وم ــا دون لــأشـغــال املــائـيــة والــذيــن
ال يــوجــد بعهدتهم اكـثــر مــن ارب ــع صفقات
مــائـيــة لــم يـجــر اسـتــامـهــا مــؤقـتــا ،الــراغـبــن
بــاالش ـتــراك بـهــذا الـتـلــزيــم تـقــديــم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد لجلسة فض العروض
ـ ـ ـ ـ وفـ ــق نـ ـص ــوص دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخ ــاص
الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـص ــول عـلـيــه في
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  22آذار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 710
إعالن تلزيم
ت ـع ـل ــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ع ــن إج ـ ــراء ت ـل ــزي ــم بـطــريـقــة
استدراج عــروض على اســاس تنزيل مئوي
على اسعار االدارة حده االقصى  %19تسعة
عشر بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة االع ــان الى
خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي وزير الطاقة
واملياه بتاريخ  ،2018/3/22لتنفيذ مشروع
اشغال انشاء اقنية لتصريف مياه االمطار
في بلدة غزير  -دلبتا  -قضاء كسروان.
تـجــري عملية التلزيم فــي الـســاعــة الحادية
ع ـ ـش ـ ــرة م ـ ــن ي ـ ـ ـ ــوم االربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ــي
.2018/4/18
فـعـلــى امل ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن وف ـق ــا الح ـكــام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25في الدرجة
الـثــانـيــة وم ــا دون لــأشـغــال املــائـيــة والــذيــن
ال يــوجــد بعهدتهم اكـثــر مــن ارب ــع صفقات
مــائـيــة لــم يـجــر اسـتــامـهــا مــؤقـتــا ،الــراغـبــن
بــاالش ـتــراك بـهــذا الـتـلــزيــم تـقــديــم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد لجلسة فض العروض
ـ ـ ـ ـ وفـ ــق نـ ـص ــوص دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخ ــاص
الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـص ــول عـلـيــه في
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  22آذار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير

التكليف 707
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
ت ـع ـل ــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ،عن إعادة إجراء تلزيم بطريقة
استدراج عــروض على اســاس تنزيل مئوي
ع ـل ــى اسـ ـع ــار االدارة ح ـ ــده االقـ ـص ــى %20
ع ـ ـشـ ــرون ب ــامل ـئ ــة فـ ـق ــط ،مـ ــع ت ـخ ـف ـيــض م ــدة
االعــان الى خمسة ايــام ً
بناء الحالة معالي
وزي ــر الـطــاقــة وامل ـيــاه بـتــاريــخ ،2018/3/22
لتنفيذ مشروع اشغال إكساء أقنية ري في
بلدة دير القمر  -قضاء الشوف.
تـجــري عملية التلزيم فــي الـســاعــة الحادية
عـ ـ ـش ـ ــرة مـ ـ ــن يـ ـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع فــي
.2018/4/19
ف ـع ـلــى امل ـت ـع ـه ــدي ــن امل ـص ـن ـف ــن ف ــي ال ــدرج ــة
الرابعة على االقــل لتنفيذ صفقات االشغال
املائية املسجلني وفقًا الحكام املرسوم 3688
ت ــاري ــخ  1966/1/25وت ـع ــدي ــات ــه ال ــذي ــن ال
يوجد بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية
ل ــم ي ـجــر اس ـتــام ـهــا مــؤق ـتــا ب ـع ــد ،الــراغ ـبــن
بــاالش ـتــراك بـهــذا الـتـلــزيــم تـقــديــم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد لجلسة فض العروض
ـ ـ ـ ـ وفـ ــق نـ ـص ــوص دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخ ــاص
الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـص ــول عـلـيــه في
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  22آذار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 698
إعالن
تلزيم تقديم تجهيزات مكتبية ومفروشات
لزوم مكاتب االدارة املركزية وبعض معاهد
ومدارس التعليم املهني والتقني
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع فيه
الــرابــع وال ـع ـشــرون مــن شـهــر نـيـســان ،2018
تجري ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن
في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بـيــروت ،لحساب وزارة التربية والتعليم
ال ـعــالــي  -املــديــريــة ال ـعــامــة للتعليم املهني
والتقني ،مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات
مـكـتـبـيــة وم ـف ــروش ــات لـ ــزوم مـكــاتــب االدارة
املــركــزيــة وبـعــض معاهد وم ــدارس التعليم
املهني والتقني.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت/.15.000.000/ :ل.ل .فقط
خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـصــول
عليه من قلم الصندوق الداخلي  -املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني  -الدكوانة.
يجب ان تصل العروض الى ادارة املناقصات،
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 692
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان بـ ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـتــأمــن آل ـي ــات املــؤسـســة
ض ــد ال ـغ ـيــر وامل ـس ــؤول ـي ــة امل ــدن ـي ــة ول ـتــأمــن
الشاحنات والصهاريج ضد كافة االخطار
ملــدة سنة ،موضوع اسـتــدراج الـعــروض رقم
ث4د 334/ت ــاري ــخ  ،2018/1/16ق ــد م ــددت
لغاية يــوم الجمعة  2018/4/27عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11:00
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /225 000/ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم ع ــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/3/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس حازم حاشور
التكليف 717
إعالن
تعقد لجنة املناقصات اجتماعها في تمام
ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ص ـبــاحــا بـتــاريــخ
 2018/4/13بطريقة املناقصة العمومية:
* إع ـ ــادة ت ـل ــزي ــم أعـ ـم ــال ت ـن ـظ ـيــف الـ ـش ــوارع
والـطــرقــات وامل ـمــرات واالدراج ضمن نطاق

بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل.
ُيمكن ملن يرغب االشتراك في هذه املناقصة
ان يطلع على دفتر الشروط الخاص املوجود
لدى الدائرة االدارية في البلدية اثناء الدوام
ال ــرس ـم ــي وع ـل ـي ــه ت ـق ــدي ــم ع ــرض ــه ب ــال ـي ــد أو
بــالـبــريــد امل ـض ـمــون ش ــرط ان يـصــل الــدائــرة
االدارية قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
آخــر يــوم عمل يسبق الـتــاريــخ املـحــدد لهذه
املناقصة.
زحلة في 2018/3/28
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس اسعد زغيب
إعالن
تعقد لجنة املناقصات اجتماعها في تمام
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة ص ـب ــاح ــا ب ـتــاريــخ
 2018/4/24بطريقة املناقصة العمومية:
* تلزيم مشروع توسيع املنطقة السياحية
ملـقــاهــي ال ـب ــردون ــي  -زح ـلــة (إن ـش ــاء ج ــدران
مجرى نهر البردوني).
ُيمكن ملن يرغب االشتراك في هذه املناقصة
ان يطلع على دفتر الشروط الخاص املوجود
لدى الدائرة االدارية في البلدية اثناء الدوام
ال ــرس ـم ــي وع ـل ـي ــه ت ـق ــدي ــم ع ــرض ــه ب ــال ـي ــد أو
بــالـبــريــد امل ـض ـمــون ش ــرط ان يـصــل الــدائــرة
االدارية قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
آخــر يــوم عمل يسبق الـتــاريــخ املـحــدد لهذه
املناقصة.
زحلة في 2018/3/28
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس اسعد زغيب
مناقصة عامة
رقم /844م ع إ /م م3/
الساعة التاسعة من نهار االربعاء الواقع في
 2018/4/11تجري وزارة الــدفــاع الوطني -
املــديــريــة الـعــامــة ل ــادارة  -مصلحة القوامة
في قاعة املناقصات الكائنة في مبنى عفيف
معيقل  -اول طــريــق الـحــدت مناقصة عامة
لتلزيم:
تحقيق حلل لنقل الطعام وحافظة للحرارة
لصالح الجيش.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم  /15م ع
إ /م ق 1/تاريخ 2017/8/25
ي ـم ـكــن مل ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـتـ ــراك ف ــي املـنــاقـصــة
ال ـع ــام ــة هـ ــذه االطـ ـ ــاع ع ـلــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـ ـ ـ ــادارة -
مصلحة ال ـقــوامــة فــي مـبـنــى عـفـيــف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل الى
العنوان التالي:
وزارة ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي  -امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
ل ـ ـ ـ ــادارة  -م ـص ـل ـحــة امل ــالـ ـي ــة  -م ـك ـتــب عـقــد
النفقات  -اليرزة.
ي ـج ــب ان ت ـص ــل ع ـ ـ ــروض امل ـت ـع ـه ــدي ــن قـبــل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر ي ــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/3/26
العميد الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة بالتكليف
التكليف 697
إعالن
تـجــري بـلــديــة صـيــدا عـنــد الـســاعــة الثانية
عـ ـش ــر م ـ ــن ظـ ـه ــر ي ـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء املـ ــوافـ ــق
 2018/4/17ف ــي مــركــزهــا ص ـيــدا  -مبنى
القصر الـبـلــدي( ،مناقصة عــامــة) بطريقة
ت ـقــديــم اسـ ـع ــار ب ــال ـظ ــرف امل ـخ ـت ــوم املـغـفــل
لـتـلــزيــم ت ـقــديــم أل ـب ـســة عـسـكــريــة لـعـنــاصــر
شرطة بلدية صيدا.
تقبل طلبات االش ـتــراك وتسلم باليد الى
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشر من
ظـهــر آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم املـحــدد
للتلزيم مصحوبة بالتأمينات واملستندات
املطلوبة.
يمكن االطــاع على دفتر الشروط الخاص
يــومـيــا وخ ــال اوق ــات الـ ــدوام الــرسـمــي في
مركز بلدية صيدا  -أمــانــة السر  -الطابق
الثالث.
صيدا في 2018/3/2
رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
التكليف 677
تبليغ مجهول مقام
محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا
بــرئــاســة الـقــاضــي مـحـمــد وس ــام املــرتـضــى
تدعو املستدعى ضدهما محمد ومحمود
عـ ـل ــي الـ ـكـ ـج ــك ل ـت ـب ـل ــغ أوراق االسـ ـت ــدع ــاء
 2016/1094امل ـقــدم مــن املـسـتــدعـيــة شركة
الــزنــابــق الـعـقــاريــة ش.م.ل .ممثلة برئيس
مجلس ادارتها السيد فادي نازي والرامي
الـ ــى ازال ـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع ع ــن ال ـع ـق ــاري ــن 3576
و /3578بحمدون القرية.
ي ـجــب ح ـضــورك ـمــا ال ــى ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرين يومًا من

تــاريــخ النشر واال فكل تبليغ لكم فــي قلم
املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها يعتبر
صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إج ـ ــراء ت ـلــزيــم بـطــريـقــة
اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض عـ ـل ــى اس ـ ـ ــاس ت ـنــزيــل
م ـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة ح ــده االقـصــى
 %19تسعة عشر باملئة ،مع تخفيض مدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي
وزيــر الطاقة واملـيــاه بتاريخ ،2018/3/22
لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع اش ـغ ــال ت ـعــزيــل وإن ـش ــاء
حيطان حماية على مجرى شتوي في بلدة
كفرزينا  -قضاء زغرتا.
ت ـ ـج ـ ــري عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ـلـ ــزيـ ــم ف ـ ــي الـ ـس ــاع ــة
الحادية عشرة من يــوم االثنني الــواقــع في
.2018/4/16
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن وف ـقــا الحـكــام
املـ ــرسـ ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25فــي
الــدرجــة الثانية ومــا دون لألشغال املائية
والــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكـثــر مــن اربــع
صفقات مائية لــم يجر استالمها مؤقتًا،
الــراغـبــن بــاالش ـتــراك بـهــذا الـتـلــزيــم تقديم
ع ــروضـ ـه ــم ق ـب ــل الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
م ــن أخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل ي ـس ـبــق الـ ـي ــوم امل ـحــدد
لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ ـ ـ وفـ ــق نـصــوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  22آذار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 701
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب موسى علي طه بالوكاله عن محمد
شوقي وسلمى وليلى ومنى ونهى عريضه
سند بدل ضائع للعقار  51مجدليا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي نعيم الخوري بالوكاله عن
س ــاي ــد ون ــزي ــه الـ ـخ ــوري س ـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  105بوسيط.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب ســام فياض محفوض بالوكاله عن
جنفياف وسوميا عــازار سند بــدل ضائع
للعقار  1249ار ده. .
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب شــربــل اسـعــد شـمـعــون بــالــوكــالــه عن
اسعد شمعون سند بدل ضائع للعقار 378
عبدين.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي هــاشــم ايــوبــي بالوكاله عن
منيره وغسان مراد سند بدل ضائع للعقار
 174راس نحاش.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي بـعـلـبــك -
الهرمل
طـلــب عـبــد الـنــاصــر عـبــد الـغـنــي الساحلي
ً
ب ـص ـف ـت ــه وكـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــن اح ـ ـ ــد الـ ـ ــورثـ ـ ــة س ـنــد
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع مل ــورث مــوكـلــه عبد
املـهــدي عبد علي نعمة وبصفته مفوضًا
بعقد البيع سندي تمليك بــدل عــن ضائع
للبائعني وشــاح وسعاد ولــدا عبد الرحيم
مـ ـحـ ـف ــوظ ب ـح ـص ـص ـهــم ب ــالـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم 40
الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
تصحيح خطأ
ص ــدر ب ـتــاريــخ  14آذار  2018ف ــي جــريــدة
األخ ـ ـبـ ــار إع ـ ـ ــان ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة جـ ــزاء
كسروان رقم أساس  2017/917خطأ رئيس
القلم سيدي الخوري والصحيح هو رئيس
القلم سيدي ناكوزي فإقتضى التصويب.
رئيس القلم
سيدي ناكوزي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب وليد عبدو ع ــازار وكيل فــؤاد سمير
الحاج أحد ورثــة سمير فــؤاد الحاج املالك
عينطورة
فــي الـعـقــاريــن  /19/و/1948/
َ
س ـن ـ َـدي تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع بحصتي
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب رفـ ـي ــق ع ــزي ــز الـ ــريـ ــس ب ــوك ــال ـت ــه عــن
اسـ ـكـ ـن ــدر ش ـب ـلــي ريـ ــاشـ ــي وكـ ـي ــل أورفـ ـي ــو
فرنسسكو ماخيو أحد ورثة لوسيا يوسف
الشدياق إحدى ورثة يوسف نجم شدياق
أحد ورثة نجم موسى راشد الشدياق مالك
العقار  /1751/بكفيا سند تمليك بدل عن
ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب أن ـط ــون ب ـط ــرس ب ــو ع ـب ــدو بــوكــالـتــه
عــن ف ــوزي الـيــاس كــرم وكـيــل الـيــاس فــوزي
كــرم مــالــك القسم  /18/مــن الـعـقــار /728/
النقاش سند تمليك بدل عن ضائع باسم
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب شــربــل نــايــف بوشعيا وكـيــل الـيــاس
إميل خليل أحــد ورثــة إميل بطرس خليل
املالك في العقار  /1457/بكفيا سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املورث
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب سـهـيــل عـلــي نـجــم وك ـيــل عـلــي أحـمــد
نجم مالك العقار  /1151/سن الفيل سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

