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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
تقرير

ّ
االتحاد األوروبي يحذر:
ال للتصعيد العسكري في فنزويال
في الوقت الذي يسعى فيه خوان غوايدو
إلى استفزاز الجيش الفنزويلي ،بإعالنه ّ
ه
التوج
ّ
إلى الحدود مع كولومبيا ،السبت المقبل ،لتسلم
المساعدات ،ظهر أول مؤشرات المعارضة األوروبية
ألي ّ
تحرك عسكري أميركي ،على لسان مسؤولين
ّرجحوا كفة «الحل السياسي»
ّ
ح ــذر االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،أم ــس ،من
ع ــواق ــب ح ـص ــول ت ـص ـع ـيــد عـسـكــري
في فنزويال ،في ما يعتبر معارضة
ألي تـ ـح ـ ّـرك ع ـس ـكــري ه ـ ـ ّـدد الــرئ ـيــس
األمـيــركــي بالقيام بــه فــي هــذا البلد.
وخــال مؤتمر صحافي إثر اجتماع
ل ـ ـ ـ ــوزراء خ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء
فــي بــروكـســل ،قــالــت وزي ــرة خارجية
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـي ــدي ــريـ ـك ــا
مــوغـيــريـنــي« :لـقــد استبعدنا بشكل
ق ــاط ــع أي دعـ ــم ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ــي
لـتـصـعـيــد عـسـكــري ف ــي ف ـنــزويــا ،أو
أي قبول بذلك» ،في حني أعرب وزير
الخارجية األسباني جوزيب بوريل
ع ــن قـلـقــه ح ـي ــال م ـع ـلــومــات تـتـحــدث
عــن «ان ـت ـشــار ج ـنــود أمـيــركـيــن على
ال ـحــدود بــن كولومبيا وفـنــزويــا».
وص ـ ّـرح لــدى وصــولــه إلــى االجتماع
بــأنــه «يـجــب تــأكـّيــد ه ــذه املـعـلــومــات،
ولكن علينا تجنب تصعيد عسكري
في فنزويال بكل السبل».
ق ـلــق ال ــوزي ــر اإلس ـب ــان ــي ت ـ ـ ّ
ـردد على
لسان نظراء لــه ،من دون أن يغفلوا
ّ
ت ـجــديــد دع ـم ـهــم لـتـســلــم االن ـقــابــي
خ ــوان غ ــواي ــدو الـسـلـطــة ،بــ«الـسـبــل
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ـي ـ ــة» .فـ ـ ـق ـ ــد رأى وزي ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـف ــرنـ ـس ــي جـ ـ ــان إي ــف
لودريان أنه «لن يجري الخروج من
األزمة السياسية في فنزويال إال عبر
انتخابات رئاسية» ،معتبرًا أن «هذا
املخرج الدبلوماسي بالنسبة إلينا
ي ـعــود إل ــى خـ ــوان غ ــواي ــدو (رئ ـيــس
البرملان الفنزويلي املـعــارض) ،ألنه
ي ـت ـم ـتــع ح ــال ـي ــا بــال ـشــرع ـيــة إلجـ ــراء
هذه االنتخابات» .كذلك ،قال نظيره
األملــانــي هايكو م ــاس« :لـيــس واردًا
أن ي ـ ـمـ ــارس (الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ن ـي ـك ــوالس
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م ــادورو) لعبة الــوقــت وينتصر في
الـنـهــايــة .لـهــذا الـسـبــب ،مــن املـهــم أن
ن ـب ـقــي ال ـض ـغــط ع ـلــى الـ ـنـ ـظ ــام» ،في
إش ــارة إلــى إمكانية فــرض عقوبات
جديدة.
من جهة أخرى ،أوضحت موغيريني
أن االتـحــاد األوروب ــي واألوروغ ــواي،
اللذين يشاركان في ترؤس مجموعة

قلق إسباني من
معلومات عن «انتشار
جنود أميركيين على
الحدود بين كولومبيا
وفنزويال»

االت ـص ــال الــدول ـيــة ،سـيــرســان بعثة
تقنية «هــذا األسـبــوع» إلــى كراكاس،
بـ ـ ـه ـ ــدف «تـ ـقـ ـيـ ـي ــم الـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـ ــواج ـ ــب
تـقــديـمــه لـفـتــح ال ـطــريــق أم ــام انـتـقــال
ديـمــوقــراطــي وس ـل ـمــي» ،وخصوصًا
إج ـ ــراء «ان ـت ـخ ــاب ــات رئــاس ـيــة ح ــرة».
وأك ــدت أن أعـضــاء الــوفــد «سيلتقون
مختلف األفــرقــاء» ،مضيفة« :نسعى
إل ـ ــى مـ ـخ ــرج س ـل ـمــي لـ ـه ــذه األزم ـ ـ ــة».
ورفضت موغيريني أي إجراء يطاول
سـكــان فـنــزويــا واقـتـصــادهــا ،لكنها
ل ــم تـسـتـبـعــد إض ــاف ــة أس ـم ــاء جــديــدة
إلــى قائمة األف ــراد فــي نظام مــادورو

ّ
تكدست المساعدات األميركية على الحدود بين فنزويال وكولومبيا (أ ف ب)

امل ـ ـح ـ ـظـ ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــم دخـ ـ ـ ـ ــول االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبــي .وقالت« :ستكون عقوبات
ّ
محددة ومبررة بمسؤولية عن أعمال
العنف أو إعاقة الديموقراطية».
التصريحات األوروبـيــة جــاءت غداة
ط ــرد ال ـح ـكــومــة الـفـنــزويـلـيــة خمسة
نواب أوروبيني محافظني ،األمر الذي
أدانته موغريني .وهؤالء النواب هم
ثالثة إسـبــان وهولندية وبرتغالي،
وي ـن ـت ـم ــون إلـ ــى «الـ ـح ــزب ال ـش ـع ـبــي»
األوروبـ ـ ــي .وق ــد أع ـل ـنــوا ،أم ــس ،أنهم
س ـي ـحــاولــون الـ ـع ــودة إل ــى ف ـنــزويــا،
السبت املقبل ،مع املساعدة اإلنسانية
األميركية املكدسة في كولومبيا .وفي
تصريح صحافي أدلى به في مدريد،
ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب األوروب ـ ـ ـ ـ ــي اإلس ـب ــان ــي
اس ـت ـي ـب ــان غ ــون ــزالـ ـي ــس بـ ــونـ ــس ،إن
«وزيــر الخارجية الكولومبي اتصل
ب ــي وقـ ــال ل ــي :ت ـعــال إل ــى كــولــومـبـيــا
ال ـس ـب ــت املـ ـقـ ـب ــل» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :قـبـلـنــا
الــدعــوة ،وسـنـحــاول امل ــرور مــع مــواد
غذائية وأدوي ــة من كوكوتا» املدينة
الكولومبية الحدودية مع فنزويال.
في هذا الوقت ،تزداد حدة املواجهة
ب ــن غ ــواي ــدو وال ــرئ ـي ــس نـيـكــوالس
مـ ــادورو ،بـشــأن وص ــول املـســاعــدات
ال ــدولـ ـي ــة .وقـ ــد ح ـ ـ ّـدد غـ ــوايـ ــدو ي ــوم
الـسـبــت املـقـبــل ،أي بـعــد م ــرور شهر
على إعــان نفسه رئيسًا بالوكالة،
مـ ــوع ـ ـدًا مل ــواجـ ـه ــة مـ ـ ـ ـ ــادورو ب ـش ــأن
املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ،الـ ـت ــي تـ ـك ـ ّـدس ــت ق ــرب
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة فـ ــي مــدي ـنــة
كوكوتا الكولومبية .وقــال غوايدو
ف ـ ـ ــي رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى  600أل ـ ـ ـ ــف م ــن
أن ـصــاره ،الــذيــن انـضـمــوا حتى اآلن
إلـ ــى ال ـت ـح ــرك الـ ـه ــادف إلـ ــى إدخـ ــال
املـســاعــدات ،إن «مهمتنا األساسية
ت ـت ـم ـثــل ف ــي الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى م ـل ـيــون
متطوع بحلول  23شباط/فبراير».
وأكد أن املتطوعني سيتجمعون في
نـقــاط م ـحـ ّـددة أو سـيـشــاركــون عبر
وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .إال
أن غ ــواي ــدو لــم يــوضــح كـيــف ينوي
ت ـج ــاوز ال ـحــواجــز ال ـح ــدودي ــة الـتــي
وضعها الجيش الفنزويلي بأوامر
من مادورو.
(األخبار ،أ ف ب)

إعالن
ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صـيــدا باملعاملة
التنفيذية رقــم  2017/143غــرفــة الرئيس
القاضي رانــي صــادق لبيع العقارين رقم
 881و  883الوسطاني باملزاد العلني.
املنفذين :زيــاد احمد السيد وهيثم عماد
الــديــن ن ــوام بــوكــالــة املحامية مــايــا غسان
املجذوب
املنفذ عليه :عبد القادر يوسف الشريف
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ت ــام ــن بـقـيـمــة
 /657363750/د.أ .عدا اللواحق والفوائد
والرسوم
تاريخ تبلغ االنذار2017/3/3 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2017/2/24 :تــاريــخ
تسجيه 2017/3/1
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2017/3/23 :
تاريخ تسجيه 2017/8/18
مـحـتــويــات الـعـقــار رق ــم /881الــوس ـطــانــي:
هــو ع ـبــارة عــن قطعة ارض مشيد عليها
هنغار مؤلف من حيطان باطون وسقف
اترنيت – غرفة صغيرة
مساحته/701 :م2
بدل التخمني /352400 :د.أ.
بدل الطرح /190.296 :د.أ.
ً
حدود العقار رقم/881الوسطاني :شماال:
العقار رقم  879شرقًا :العقار رقم 731
جنوبًا :العقار رقــم  ،883غربًا العقار رقم
882
مـحـتــويــات الـعـقــار /883ال ــوس ـط ــان ــي :هو
ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض ضـمـنـهــا حــديـقــة
مــزروعــة ببعض اشـجــار النخيل ويوجد
ثــاث غــرف مستعملة كمكاتب مؤلفة من
حيطان بــاطــون وسـقــف بــاطــون بداخلها
حـمــامــن  +غــرفــة ب ــراد  +صــالــة تستعمل
كمسلخ للدجاج  +غرفة كبيرة تستعمل
كجاروشة حيطان باطون وسقف زينك.
مـســاحـتــه/1413 :م 2ح ــدود الـعـقــار /883
ً
الوسطاني :شماال 881 :شرقًا 731 :جنوبًا:
طريق عام غربًا 884
بدل التخمني /634200 :د.أ.
بدل الطرح /342.468 :د.أ.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـق ــد ت ـح ــدد ن ـهــار
الخميس الــواقــع في  2019/3/28الساعة
ال ـتــاس ـعــة ص ـبــاحــا م ــوع ـدًا لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شــروط البيع :على الــراغــب فــي الـشــراء ان
يـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي صـنــدوق الخزينة
او فــي أحــد امل ـصــارف املقبولة فــي الــدولــة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـب ــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ وعليه
ان يـتـخــذ م ـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايــداع كامل الثمن ورســم الداللة
خــال مهلة ثــاثــة أي ــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االح ــال ــة واال تـعــاد امل ــزاي ــدة بالعشر
على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صـيــدا باملعاملة
التنفيذية رقــم  2018/250غــرفــة الرئيس
ال ـقــاضــي رانـ ــي صـ ــادق لـبـيــع ال ـع ـقــار رقــم
 /236/عني الدلب باملزاد العلني.
امل ـن ـفــذ :مـحـمــود عـبــدالـلــه سـلـيــم – وكيله
املحامي محمد احمد الزين
املنفذ عليهم :اميرة يوسف نهرا ورفاقها
السند التنفيذي :حكم املحكمة االبتدائية
ف ــي ل ـب ـنــان ال ـج ـنــوبــي ت ــاري ــخ 2016/6/8
وامل ـض ـمــن ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع ف ــي ال ـع ـقــار رقــم
 /236/عني الدلب عن طريق بيعه باملزاد
العلني.
تاريخ تبلغ االنذار2018/7/5 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2018/10/5 :
تاريخ تسجيله 2018/11/14
محتويات الـعـقــار  /236عــن الــدلــب :هو
عـبــارة عــن قطعة ارض مــزروعــة بعدد من
اشجار الزيتون .
مساحته/1648 :م2
بدل التخمني 2400 :سهم /65920 :د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /65920 :د.أ.
ً
حـ ـ ــدوده :ش ـم ــاال :ال ـع ـقــار  /235/جـنــوبــا:
العقارين  /237/و/442/
شرقًا :العقار  /647/غربًا :العقار /547/
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـق ــد ت ـح ــدد ن ـهــار
الخميس الــواقــع في  2019/3/14الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا م ــوع ـدًا لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي أمـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في

صيدا.
شــروط البيع :على الــراغــب فــي الـشــراء ان
يـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي صـنــدوق الخزينة
او فــي أحــد امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
محل اقامة مختارًا له ضمن نطاق الدائرة
اذا لــم يـكــن لــه مـقــامــا فـيــه واال اعـتـبــر قلم
الــدائــرة مقامًا مـخـتــارًا لــه وعـلــى املشتري
ايداع كامل الثمن ورسم الداللة  %5خالل
مـهـلــة ثــاثــة أي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحــالــة واال تـعــاد امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر على
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
اعالن بيع باملعاملة 2018/83
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2019/3/5الساعة  3:00بعد الظهر سيارة
املنفذ عليه الـيــاس يــوســف خـشــان ماركة
ن ـي ـس ــان  ARMADA-LEمـ ــوديـ ــل 2004
ً
رقــم /202241/ج الخصوصية تحصيال
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك االعـ ـتـ ـم ــاد
املصرفي ش.م.ل .وكيلته املحامية سحر
ولـ ـي ــد ف ــرن ـس ـي ــس الـ ـب ــال ــغ $/1914.20/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/3662/
واملطروحة بسعر  $/2800/او ما يعادلها
بالعملة الوطنية ويترتب عليها ميكانيك
منذ العام .2014
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى م ـ ــرآب س ـي ــري ــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
املوضوع :تبليغ استثنائي
املرجع :محكمة صور الشرعية الجعفرية
رقم الصادر 2019/53
االثنني في 2019/2/11
ال ــى مـجـهــولــة مـحــل االق ــام ــة وداد حسني
ش ــرف الــديــن نبلغك بـمــوعــد الـجـلـســة في
الــدعــوى املـقــامــة ض ــدك مــن مـيــرنــا موسى
عسكر رقــم اس ــاس  2018/453بموضوع
الـ ـ ـ ــزام ب ـت ـس ـل ـيــم م ـه ــر فـ ــي م ـح ـك ـمــة ص ــور
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة وذل ــك ن ـهــار االثـنــن
 2019/3/18ال ـســاعــة ال ـتــاس ـعــة صـبــاحــا
غرفة القاضي الشيخ محمد محسن الفقيه
وب ـحــال تخلفك عــن الـحـضــور يعتبر قلم
هذه املحكمة هو املرجع الصالح لتبليغك
كــافــة االوراق واملـسـتـنــدات وحـتــى الحكم
النهائي القطعي.
رئيس قلم
محكمة صور الشرعية الجعفرية
الشيخ محسن بغدادي
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير املتأخرة التي لم
تـســدد للجباة والـعــائــدة الــى قسم جبيل،
اصدار  2018/10توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فواتيرهم املذكورة ،املبادرة الى تسديدها
فــي الــدائــرة املعنية خــال مهلة اسبوعني
م ــن ت ــاريـ ـخ ــه ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ق ـط ــع ال ـت ـيــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي عـ ـنـ ـه ــم ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
النظامية بحقهم والـتــي تصل الــى الغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد م ــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2019/2/12
رئيس مجلس االدارة  -املدير العام
كمال الحايك
التكليف 280
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عن اسـتــدراج للعروض لشراء
 1000خرطوش فيزيبل 40 – 25 – 16 – 10
أمبير –  24ك.ف .وذلــك وفــق املواصفات
الفنية والشروط االدارية املحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية
(تضاف  )TVAمن دائرة الشؤون املشتركة
فــي مركز الشركة فــي البحصاص مــا بني
الساعة  8صباحًا و 12ظـهـرًا مــن كــل يوم

عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  12آذار  2019الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 282
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت املحامية ميشال ابو نصر بوكالتها
ع ــن ع ـل ــي م ـح ـمــد الـ ـح ــاج ب ـص ـف ـتــه ال ـق ـيــم
الشرعي على املحجور عليها انصاف فهد
يحي وبموجب االذن الشرعي الصادر عن
املحكمة الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة فــي بـيــروت
اس ـ ــاس  2019/155ت ــاري ــخ 2019/1/31
باالستحصال على سند تمليك بــدل عن
ضائع عن حصة املحجور عليها انصاف
فهد يحي بالعقار  130رأس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـ ـلـ ــب ال ـ ـ ـيـ ـ ــاس جـ ـمـ ـي ــل نـ ـ ــوفـ ـ ــل ب ـص ـف ـتــه
ال ـش ـخ ـص ـيــة سـ ـن ــدات م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ضــائــع
عــن حصصه فــي الـعـقــارات  1052و 1056
و 1057و 1159و 1160و 1170و3057
الدامور.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة الرقم 211/2014
امل ـن ـفــذون :نـيـكــول ولـيـنــا وميشيل وزيـنــة
أنطوان أبو ناضر -وكيلهم املحامي ايلي
حنا الخوري.
املنفذ عليهم -1 :جوسلني ونيكول هنري
ابو ناضر برمانا
 - 2راكـ ــل وجــول ـيــات يــوســف اب ــو نــاضــر-
بواسطة رئيس القلم
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر عــن
الغرفة االبتدائية التاسعة في جبل لبنان
املــن رقــم  304/2013تاريخ 2013/7/25
القاضي باعتبار أن العقارات رقم /1141/
و /1142/و/2387/م ـ ـ ـ ــن مـنـطـقــة بــرمــانــا
العقارية غير قابلة للقسمة العينية بني
ال ـش ــرك ــاء وب ــإزال ــة ال ـش ـي ــوع فـيـمــا بينهم
عــن طــريــق طــرحـهــا للبيع بــاملــزاد العلني
لصالحهم أم ــام دائ ــرة التنفيذ املختصة
وعلى ان تعتمد اساسا للطرح في املزايدة
االولـ ــى امل ـبــالــغ امل ـح ــددة م ــن الـخـبـيــر بعد
اعــادة التخمني والبالغة /536500/دوالر
اميركي بالنسبة للعقار  /1141/برمانا
و /367200/دوالر امـ ـي ــرك ــي بــالـنـسـبــة
للعقار رقــم  /1142/برمانا و/486500/
دوالر اميركي بالنسبة للعقار رقم /2387/
بــرمــانــا وب ـتــوزيــع نــاتــج الـثـمــن والــرســوم
واملـصــاريــف بــن الشركاء وبنسبة ملكية
كل منهم بحسب قيود الصحيفة العينية.
تاريخ محضر الوصف.2014/8/22 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى أم ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري14/10/2014 :
العقارات املطروحة للبيع:
 - 1كامل العقار رقــم /1141/برمانا قطعة
أرض ال بناء عليها مشجرة صنوبر يقع
شمالي الـطــريــق الرئيسية لبلدة برمانا
مساحته  /1273/م 2يحده غربًا العقارين
رقم  /1133/و  /1132/شرقًا مجرى ماء،
ً
شماال العقار رقم  /2/جنوبًا العقار رقم
 /93/منتفع بـحــق امل ــرور عـلــى الـعـقــارات
رقم  /176/و./1142/
 – 2كامل العقار رقم  /1142/برمانا قطعة
ارض ال بـ ـن ــاء ع ـل ـي ـهــا م ـش ـج ــرة ص ـنــوبــر
م ـســاح ـتــه /670/م 2ي ـح ــده غ ــرب ــا طــريــق
عام والعقار رقم  /399/شرقًا العقار رقم
ً
 /2/شماال مجرى ماء جنوبًا العقار رقم
 /1133/ينتفع بــاملــرور عـلــى الـعـقــار رقــم
 /176/ومــرت ـفــق ب ـحــق امل ـ ــرور لـلـعـقــارات
رقــم  /1133/و /1141/تصديق تخطيط
وبراح باملرسوم .971/2177
 -3كامل العقار رقم  /2387/برمانا قطعة
ارض بعل ال بناء عليها مشجرة صنوبر
مـســاحـتــه /1108/م 2ي ـحــده غــربــا حــدود
منطقة بيت مــري الـعـقــاريــة شــرقــا العقار

ً
رق ــم  /2388/ش ـم ــاال ط ــري ــق ع ــام جـنــوبــا
العقار رقم ./2388/
قيمة التخمني والطرح:
 – 1ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1141ب ــرم ــان ــا بـمـبـلــغ
 /536500/دوالر أميركي.
 – 2ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1142ب ــرم ــان ــا بـمـبـلــغ
 /367200/دوالر أميركي.
 – 3ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /2387ب ــرم ــان ــا بـمـبـلــغ
 /486500/دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم االربعاء الواقع فيه
 6/3/2019الساعة الحادية عشرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وف ــي محكمة
املنت.
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
باملزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة
وات ـخــاذ محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة
وخالل ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه ايداع
كــامــل الـثـمــن تـحــت طــائـلــة اعـ ــادة املــزايــدة
بزيادة العشر وإال فعلى عهدته فيضمن
الـنـقــص وال يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعليه
خــال عشرين يوما دفــع الثمن والــرســوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .5 %
رئيس القلم
زياد داغر
اعالن بيع باملزاد العلني للمرة السابعة
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا باملعاملة
التنفيذية رقم 2016/624
املنفذ :بنك عــودة لالعمال وكيله االستاذ
سمير موسى
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :جـ ــورج سـلـيــم الــزعـت ـي ـنــي –
زغرتا
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ت ــأم ــن بـقـيـمــة
 /39607.81/د.أ عدا الرسوم والنفقات.
تاريخ محضر الوصف2014/8/25 :
املـطــروح للبيع :املقسم رقــم  10من العقار
 582زغــرتــا وهــو يقع فــي الـطــابــق الثالث
من بناء مؤلف من أربع طبقات كناية عن
شـقــة سكنية بـمــواصـفــات جـيــدة – يوجد
بالكني لجميع الغرف البالط من املوزاييك
واألبـ ـ ـ ــواب ال ــداخ ـل ـي ــة م ــن ال ـخ ـشــب الـشـقــة
مؤلفة مــن غرفتني نــوم وصــالــون وسفرة
وخالء وحمام.
املقسم رقم  11من العقار / 582/زغرتا وهو
عبارة عن شقة سكنية من الطابق الثالث
– مواصفاتها جيدة – الشبابيك الداخلية
وال ـخــارج ـيــة مــن الـخـشــب ب ــاط مــوزايـيــك
م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن غ ــرفـ ـت ــن وص ـ ــال ـ ــون وسـ ـف ــرة
ومطبخ وخــاء ،وفرندا كبيرة في منطقة
مكتظة وان املـقـسـمــن يـسـتـعـمــان كشقة
واحدة ،مساحة املقسم 128/582/10م.2
امل ـق ـســم رق ــم  10م ــن ال ـع ـقــار  /582زغــرتــا
مساحته /128م2
بدل التخمني/96000/ :د.أ
بدل الطرح/34011/ :دوالر اميركي
مقسم  11من العقار /582زغرتا مساحته
130م.2
بدل التخمني/97500/ :د.أ
بدل الطرح/34543/ :دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار االرب ـع ــاء
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2019/3/27ع ـن ــد ال ـســاعــة
ال ـثــان ـيــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ زغرتا.
ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء وقـ ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
باملزايدة أن يدفع بدل الطرح في صندوق
مـ ــال زغ ــرت ــا أو ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
مسحوب ألمــر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا
وأن يتخذ مقاما لــه ضمن نـطــاق الــدائــرة
أو ت ــوك ـي ــل مـ ـح ــام وع ـل ـي ــه االطـ ـ ـ ــاع عـلــى
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع
املــزايــدة وعليه رســوم التسجيل والــداللــة
البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع باملزاد العلني
للمرة الثانية
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ شحيم
باالستنابةرقم2016/7 :
القاضي مايا غازي عويدات
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل.
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :جودات نعيم علوه
املوضوع :استنابة من دائرة تنفيذ بعبدا
رقم  2015/450تاريخ 2015/12/19
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــن/62540.56/ :د.أ+ .
/16501.46/د.أ .عدا الفوائد والرسوم.
تاريخ تبليغ االنذار 2015/3/30 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/1/20 :
تاريخ تسجيله2016/9/16 :

 ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ح ـصــة املـنـفــذعليه جــودات نعيم علوه البالغة /2400/
سهم في القسم رقم  C5من العقار /289/
ال ــوردان ـي ــة ،وه ــو ع ـبــارة عــن شـقــة سكنية
تـقــع فــي الـقـســم الـخــامــس مــن الـعـقــار رقــم
 /289/الــوردان ـيــة وه ــي دوبــاكــس تصل
اليها من درج خارجي عليه درابزين حديد
ومدخل وصالون وطعام ومطبخ وحمام
وشرفات ودرج داخلي يؤدي الى الطابق
الثاني املكون من مــوزع وثــاث غرف نوم
مــع حـمــام وغــرفــة خــادمــة وشــرفــات ودرج
داخ ـ ـلـ ــي ي ـ ــؤدي ال ـ ــى ال ـس ـط ــح وال ــواجـ ـه ــة
الغربية مكشوفة على البحر.
 مساحة العقار/170/ :م2 التخمني/195500/ :د.أ.ب ــدل ال ـط ــرح امل ـق ــرر ب ـعــد الـتـخـفـيــض%10
يصبح/105570/ :د.أ.
تاريخ ومكان اجراء املزايدة :تجري املزايدة
نـ ـه ــار االربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ــي 2019/3/6
الساعة الحادية عشر صباحًا امام رئيس
دائرة تنفيذ شحيم.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
تـنـفـيـذًا الح ـكــام املـ ــواد  973و  978و 983
من االصول املدنية ،أن يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ شحيم قبل املباشرة باملزايدة
لــدى صـنــدوق الخزينة أو احــد املـصــارف
امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـب ــدل ال ـط ــرح أو
يـقــدم كـفــالــة مصرفية تضمن هــذا املبلغ،
وعـلـيــه ات ـخــاذ م ـقــام مـخـتــار لــه فــي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
لــه ان عــن مقامًا مختارًا فيه واال عــد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في
خ ــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن بــاســم رئيس
دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او
احد املصارف املقبولة تحت طائلة اعادة
املــزايــدة بــزيــادة العشر ،واال فعلى عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة
وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات
بـمــا فـيــه رس ــم داللـ ــة  %5م ــن دون حــاجــة
إلن ــذار أو طلب وذلــك خــال عشرين يومًا
من تاريخ صــدور القرار باالحالة للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور التنفيذ
سناء ضاهر
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017 /1704
املنفذ :بنك عــوده ش.م.ل .وكيله املحامي
سمير موسى
املنفذ عليه :جرجس ملحم ابو حيدر مقيم
فــي جــديــدة امل ــن ش ــارع شــالـيــه ســويــس -
بناية جورج غانم طابق اول .
السند التنفيذي :إستنابة من دائرة تنفيذ
بيروت رقم  2016 / 888تاريخ 2016/8/10
ً
تحصيال ملبلغ /24030/د.أ.عـ ـ ـ ــدا الفوائد
والنفقات
 .تاريخ محضر الوصف2016/12/3 :
تاريخ تسجيله7/1/2017 :
املطروح للبيع 31.313 - 1 :سهم في العقار
 105إجبع وهو عبارة عن قطعة ارض بعل
مشجرة عنب ويقع على طريق عام زغرتا
 اجبع  -اهدن ومساحة العقار  265م2بدل التخمني 6677 :د.أ
 .بدل الطرح املخفض 3247 :د.أ
 51.429 – 2سـهــم فــي الـعـقــار رق ــم / 144
اج ـبــع وه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض بعل
مـشـجــرة عـنــب وق ـســم مـنـهــا سـلـيــخ ت ــزرع
حبوب ويقع على طريق عام زغرتا  -اجبع
 اهــدن ويحتوي على ثالثة ابنية ،االولعبارة عن شقة سكنية مساحتها حوالى
 100م 2والـثــانــي ع ـبــارة عــن شـقــة سكنية
مساحتها حوالى  125م 2والثالث عبارة
عن بناء مؤلف من طابقني ،االرضــي شقة
سكنية مساحتها حوالى  200م 2والطابق
االول عـ ـل ــوي ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن شـ ـق ــة سـكـنـيــة
مساحتها حوالى  280م 2ومساحة العقار
 14632م.2
بدل التخمني 35044 :د.أ
بدل الطرح املخفض 17033 :د.أ
 51.429 - 3سـهــم فــي ال ـع ـقــار رق ــم / 227
زغ ــرت ــا وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ب ـن ــاء م ــن حـجــر
مقصوب مؤلف من غرفة للسكن ضمنها
ح ـمــام ومـطـبــخ ويـعـلــوهـمــا مـتـخــت ويـقــع
ب ــال ـق ــرب م ــن م ــدرس ــة راهـ ـب ــات ال ـع ــازاري ــة
ومساحة العقار  31م.2
 .بدل التخمني 232 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 114 :د.أ
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االرب ـعــاء

في  27/3/2019الساعة  13,15ظهرًا امام
دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء وقـ ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
باملزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق
مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
مسحوب ألمــر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا
وان يتخذ مقاما له ضمن الدائرة او توكيل
محام وعليه االطالع على قيود الصحائف
العينية لـلـعـقــارات مــوضــوع املــزايــدة وان
يدفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ شحيم
باالستنابة رقم 2017/11
القاضي مايا غازي عويدات
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل.
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :محمد علي الخنسا
املوضوع :استنابة من دائرة تنفيذ بيروت
رقم  2016/2370تاريخ 2017/1/10
ق ـي ـمــة ال ــدي ــن/123.377.078/ :ل.ل .عــدا
الفوائد والرسوم.
تاريخ تبليغ االنذار 2016/11/10 :
تاريخ محضر وصف العقار2017/2/28 :
تاريخ تسجيله2017/6/21 :
 ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ح ـصــة املـنـفــذعليه محمد علي الخنسا البالغة /2400/
سهم فــي القسم رقــم  8مــن الـعـقــار /996/
ال ــوردان ـي ــة ،وه ــو ع ـبــارة عــن شـقــة سكنية
تقع فــي الطابق الثاني مــن البناء مؤلف
م ــن ث ـ ــاث غ ـ ــرف ن ـ ــوم وصـ ــالـ ــون وس ـف ــرة
ومطبخ وحمامني واربع شرفات.
 مساحة القسم/130/ :م2 التخمني/90000/ :د.أ.بدل الطرح املقرر/54000/ :د.أ.
تاريخ ومكان اجراء املزايدة :تجري املزايدة
نـ ـه ــار االربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ــي 2019/3/6
الساعة الحادية عشر صباحًا امام رئيس
دائرة تنفيذ شحيم.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
تـنـفـيـذًا الح ـكــام املـ ــواد  973و  978و 983
من االصول املدنية ،أن يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ شحيم قبل املباشرة باملزايدة
لــدى صـنــدوق الخزينة أو احــد املـصــارف
امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـب ــدل ال ـط ــرح أو
يـقــدم كـفــالــة مصرفية تضمن هــذا املبلغ،
وعـلـيــه ات ـخــاذ م ـقــام مـخـتــار لــه فــي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
لــه ان عــن مقامًا مختارًا فيه واال عــد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في
خ ــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن بــاســم رئيس
دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او
احد املصارف املقبولة تحت طائلة اعادة
املــزايــدة بــزيــادة العشر ،واال فعلى عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة
وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات
بـمــا فـيــه رس ــم داللـ ــة  %5م ــن دون حــاجــة
إلن ــذار أو طلب وذلــك خــال عشرين يومًا
من تاريخ صــدور القرار باالحالة للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور التنفيذ
سناء ضاهر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك الصناعة والعمل ش.م.ل .الذي
اص ـب ــح ب ـن ــك سـ ـ ـ ــرادار ش.م.ل .بــاملـعــامـلــة
 2016/415بوجه طوني يوسف الشامي
ون ــدى ان ـطــوان عــوكــر عـقــدي فـتــح اعتماد
بقيمة /261160/د.أ .عــدا الـلــواحــق وذلــك
بموجب استنابة صادرة عن دائرة تنفيذ
بيروت.
يجري التنفيذ على القسم  4/2026ذوق
مصبح مساحته  /253/م.م .و /21/م.م.
وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة :سفلي
ك ــاراج وارض ــي مــدخــل وارب ــع غ ــرف ودار
وط ـعــام ومـطـبــخ وخـ ــاءان وخ ــدم وثــاث
حـمــامــات وش ــرف ــات .وبــالـكـشــف تـبــن انــه
يقع فــي الطابق االول مــن البناء ومؤلف
م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون ــن وسـ ـف ــرة وشــرفــة
ب ــاط رخ ــام جـفـصــن فــي الـسـقــف وم ــن 3
غ ــرف ن ــوم وغــرفــة ج ـلــوس اح ــدى الـغــرف
ماستر ضمنها حمام اضافة الى حمامني
بـ ــن ال ـ ـغـ ــرف وح ـ ـمـ ــام ضـ ـي ــوف وم ـط ـبــخ
وشرفة املطبخ مقفلة بزجاج والومنيوم
كما يوجد شرفتني لغرف الـنــوم .املجلى
غ ــران ـي ــت م ــع خ ــزائ ــن خ ـش ـب ـيــة امـ ــا ب ــاط

ال ـغــرف فــوبــارك ـيــه وال ـح ـمــامــات واملـطـبــخ
سيراميك وبــورســان .البناء من الخارج
ملبس بحجر صخري باب املدخل خشب
ماسيف واملنجور الخارجي الومنيوم مع
مونوبلوك كما يجري التنفيذ على العقار
 442عني الدلبة مساحته  /820/م.م .وهو
بموجب االفادة العقارية قطعة ارض بعل
سليخ تزرع حبوب ضمنها بعض اشجار
حرجية مفرز عن  /32/بالعقد واملحضر
الفني  986/3/8وبالكشف تبني ان العقار
 /442/عني الدلبة كناية عن ارض سليخ ال
بناء عليه ضمنه اشجار حرجية ومنحدر
بعض الشيء وهو مصاب بالتخطيط.
تاريخ قرار الحجز  2015/10/22وتاريخ
تسجيله .2015/11/16
اشـ ـ ـ ــارة ت ــأم ــن ل ـص ــال ــح ب ـن ــك ال ـص ـنــاعــة
والعمل بقيمة /250000/د.أ .وذلــك على
القسم  4/2026ذوق مصبح .اشارة تأمني
درجة اولى لصالح بنك الصناعة والعمل
بقيمة /300000/د.أ .على العقار  442عني
الدلبة – اشــارة استمالك وتخطيط على
العقار  442عني الدلبة.
بــدل تخمني القسم  4/2026ذوق مصبح
/421600/د.أ .وبدل طرحه /252960/د.أ.
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـع ـق ــار  /442ع ــن الــدل ـبــة
/101250/د.أ .وبدل طرحه /60750/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/3/12الساعة  11.00قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم المــر حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم كـفــالــة
وافـ ـي ــة م ــن احـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة مــن
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
العينية العائدة للقسم والعقار موضوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باإلستنابة
رقم  2017/71وارد غرفة الرئيس القاضي
راني صادق بيع القسم رقم /437/11عبرا
باملزاد العلني.
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذة :شـ ــركـ ــة ك ــابـ ـيـ ـت ــال ان ـف ـن ـس ـم ـنــت
كوربوريشن وكيلها املحامي كميل مراد
املنفذ عليهما :نعمت حبيب الغزيري
محمد مصطفى البراج
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :تـحـصـيــل دي ــن بقيمة
/23.250.000/ل.ل .عدا اللواحق والفوائد
والرسوم.
تـ ــاريـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ــذار2017/11/15 :
و2018/1/18
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز 2018/3/2 :تــاريــخ
تسجيله 2018/3/15
تاريخ محضر الوصف 2018/6/1 :تاريخ
تسجيله 2018/6/21
محتويات القسم رقم  /437 /11عبرا هو
عـبــارة عــن شقة مؤلفة مــن م ــوزع و 2نوم
ومطبخ وحمام وصالون وشرفة عدد .3
مساحته/85 :م2
بدل التخمني /2400 :سهمًا /85000 :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض /2400 :سهمًا:
 /45900د.أ.
ً
ح ــدود الـعـقــار /437عـ ـب ــرا :ش ـمــاال :العقار
 427جنوبًا :العقار 502
شرقًا :العقار  438غربًا :العقار 436
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـق ــد ت ـح ــدد ن ـهــار
الخميس الــواقــع في  2019/3/21الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا م ــوع ـدًا لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي أمـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
صيدا.
شــروط البيع :على الــراغــب فــي الـشــراء ان
يـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي صـنــدوق الخزينة
او فــي أحــد امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـب ــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ وعليه
ان يـتـخــذ م ـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايــداع كامل الثمن ورســم الداللة
خــال مهلة ثــاثــة أي ــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االح ــال ــة واال تـعــاد امل ــزاي ــدة بالعشر
على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

