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إعالنات

العالم

إعالنات

الواليات المتحدة

دعوات إلى استقالة
وزير العدل
دعا أكثر من ّ 1100
مد ٍع عام اتحادي
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
ومـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ف ـ ــي وزارة ال ـ ـعـ ــدل،
أم ــس ،وزي ــر ال ـع ــدل ول ـي ــام ب ــار إ ّلــى
االسـتـقــالــة ،بعدما تـبـ ّـن أنــه تدخل
األس ـب ــوع امل ــاض ــي م ــن أج ــل خفض
ع ـق ــوب ــة روج ـ ـ ــر س ـ ـتـ ــون ،م ـس ـت ـشــار
للرئيس
الحملة االنتخابية السابق
ّ
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وصــدي ـقــه .وحــض
ه ــؤالء موظفي الحكومة الحاليني
ّ
على تقديم تقرير ّ
بأي إشارات تدل
سلوك غير أخالقي في الوزارة
على ّ
إلى املحقق العام والكونغرس.
وقـ ـ ــال املـ ـ ّـدعـ ــون وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ،فــي
ّ
رسالتهم املـفـتـ ّـوحــة ،إن «ك ــل واحــد
ّ
مــنــا يــديــن ت ــدخ ــل الــرئ ـيــس تــرامــب
ووزير العدل بار في اإلدارة العادلة
ّ
لـلـعــدالــة» .وأضــافــوا« :تتطلب هذه
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال اسـ ـتـ ـق ــال ــة بـ ـ ـ ـ ــار» .وع ـل ــى
الرغم من تأكيدات وزيــر العدل أنه
ل ــم ُي ـن ــاق ــش ق ـض ـيــة خ ـفــض عـقــوبــة
س ـتـ ّـون م ــع ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،إال أن
املــوقـعــن على الــرســالــة أعــربــوا ّعن
مما ّ
شعور بالقلق ّ
سموه «التدخل
َ
ّ
السياسي» املستمر من ِقبل الرئيس
في عمل القضاء.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ذك ـ ــرت صحيفة
ً
«ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك ت ـ ــاي ـ ـم ـ ــز» ،نـ ـ ـق ـ ــا عــن

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
شكر على تعزية

ّ
أشخاص مطلعني على املسألة ،أن
ّ
بــار كــان قــد تــدخــل ،بشكل صامت،
في سلسلة من القضايا املشحونة
سـيــاسـيــا ،بـمــا فـيـهــا تـلــك املرتبطة
بـ ـم ــايـ ـك ــل ف ـ ـلـ ــن ،مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األم ـ ــن
ُ
القومي السابق للرئيس .وتعتبر
قضية فلني  -الــذي اعترف بالذنب

أنشأ بار كتيبة من
المحامين الخارجيين
إلعادة النظر في أحكام
قضايا األمن القومي
َ
ّ
مرتني ِلك ِذبه على مكتب التحقيق
ّ
الفدرالي في قضية التدخل الروسي
املــزعــوم فــي االنـتـخــابــات الرئاسية
عام  - 2016بالغة األهمية بالنسبة
إلــى ترامب ومناصريه .وأوضحت
ال ـص ـح ـي ـفــة أن «بـ ـ ــار أنـ ـش ــأ كـتـيـبــة
م ــن امل ـح ــام ــن ال ـخ ــارج ـي ــن إلعـ ــادة

ال ـن ـظــر ف ــي ق ـضــايــا األمـ ــن ال ـقــومــي،
مــع إمـكــانـيــة نـقــض أح ـكــام املـ ّـدعــن
ال ـ ـعـ ــامـ ــن ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي خـ ـط ــوة غـيــر
اعتيادية يمكن أن ّ
تؤجج االتهامات
بتسييس وزارة ال ـعــدل» .وأضافت
أن م ــن ب ــن أول ـئ ــك امل ـحــامــن جيف
جنسن ،ال ــذي كــان قــد ّ
عينه ترامب
مـ ّـدعـيــا عــامــا فــي عــام  ،2017ويقال
إنه هو من يشرف على قضية فلني.
وكــانــت القضية املــذكــورة قــد بــدأت
تتبلور خــال التحقيقات فــي شأن
ّ
ال ـتــدخــل ال ــروس ــي فــي االنـتـخــابــات
الــرئــاس ـيــة املــاض ـيــة ،وال ـت ــي قــادهــا
مـكـتــب امل ـس ـت ـشــار ال ـخ ــاص روب ــرت
ُ
مـ ــولـ ــر ،ق ـب ــل أن ت ـن ـق ــل إل ـ ــى مـكـتــب
املـ ّـدعــي الـعــام فــي واشـنـطــن .وطلب
م ـحــامــو ف ـلــن م ــن ب ــار ال ـتــدخــل في
ّ
متهمني ّ
املدعني التابعني
القضية،
مل ــول ــر بـ ــ«الـ ـفـ ـس ــاد» .وفـ ــي ح ــزي ــران
 /يــون ـيــو امل ــاض ــي ،كـتـبــت سـيــدنــي
ب ــاول ،املحامية الرئيسية املدافعة
ع ــن ف ـل ــن ،رس ــال ــة إلـ ــى بـ ــار تـقـتــرح
فـيـهــا أن «ي ــراج ــع امل ـ ّـدع ــون ال ـجــدد
الـقـضـيــة» ،مـعــربــة عــن «أم ــل شديد
ف ــي أن تـسـتـخــدم أن ــت (ول ـي ــام ب ــار)
ووزارة العدل هذه القضية من أجل
استعادة النزاهة والثقة بالوزارة».
(األخبار)

عائلة املرحوم السيد “أحمد محمد
ع ـل ــي ال ـح ـس ـي ـن ــي” ت ـش ـك ــر كـ ــل مــن
واساها بمصابها ،وتخص بالذكر
دول ــة الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري وجميع
اإلخــوة في حركة أمــل وحــزب الله،
والشخصيات الدينية والرسمية
والحزبية والسياسية والقضائية
وال ـ ــدب ـ ـل ـ ــوم ـ ــاس ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة
والنقابية واإلعــامـيــة ،واألصــدقــاء
واملحبني في لبنان والخارج.
ال أراكم الله مكروهًا.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ّ
ذكرت «نيويورك تايمز» أن بار كان قد تدخل في قضية مايكل فلين (أ ف ب)

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/496
املنفذ :فراس صعب وكيله املحامي وائل
هاني
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :ريـ ـ ـ ــاض ع ــربـ ـي ــد وك ـي ـلــه
املحامي منتظر ناصر الدين
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ال ـ ـغـ ــاء ت ـفــرغ
ً
وتعهد تحصيال لرصيد الــديــن البالغ
/19451.5/د.أ .والفوائد واللواحق.
امل ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات :تـ ـ ـق ـ ــرر ال ـ ـح ـ ـجـ ــز بـ ـت ــاري ــخ
 2015/6/24وسجل بتاريخ .2015/7/7
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2015/9/21 :
وسجل بتاريخ .2015/11/9
امل ـ ـطـ ــروح :ال ـق ـســم رقـ ــم  538/13ال ـف ـنــار
املشتمل عـلــى مــدخــل وصــالــون وطـعــام
ومطبخ وخالء وممر وثالث غرف للنوم
وح ـمــام وشــرفــات ويـقــع ه ــذا الـقـســم في
بناية نجيب شوفاني فــي املنطقة رقم
 /3/شارع رقم  /48/مساحته /131/م.2
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/300666.66/ :د.أ.
ثالثماية ألفًا وستماية وستة وستون
دوالرًا أميركيًا وستة وستون سنتًا.
ق ـي ـم ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح/180400/ :د.أ .م ــاي ــة
وثمانون الفًا واربعماية دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري املــزايــدة عند الساعة
الحادية عشرة من يوم االربعاء الواقع
ف ـيــه  2020/04/1أمـ ــام ح ـض ــرة رئـيــس
دائرة املنت في قاعة املحكمة في جديدة
املنت ،فعلى راغب الشراء وقبل املباشرة
بــاملــزايــدة ان ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ امل ــن ل ــدى ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او
احــد امل ـصــارف املقبولة قيمة الـطــرح او
تقديم كفالة مصرفية مـعــادلــة واتـخــاذ
محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ املنت
اذا لم يكن له مقام فيه واال اعتبر قلمها
مقاما مختارًا لــه وعلى املشتري خالل
ثالثة ايام تلي االحالة ايداع كامل الثمن
ً
واال ي ـعــد ن ــاك ــا وت ـع ــاد امل ــزاي ــدة حكمًا
بزيادة العشر واذا لم يتقدم احد للشراء
وجبت اعــادة املــزايــدة فــورًا على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعليه خالل عشرين يومًا تسديد كامل
ال ـث ـم ــن ويـ ـت ــوج ــب ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــاري رس ــم
الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار
ال ـج ـهــة امل ـن ـف ــذة :ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـنــرال
لبنان ش.م.ل .وكيله االستاذ رومانوس
م ـع ــوض امل ـن ـفــذ ض ـ ــده :ص ــال ــح م ـمــدوح
العثمان.
بـ ـت ــوارتـ ـي ــج قـ ـ ــرب ف ــرن ـس ـب ـن ــك ب ــات ـج ــاه
الجنوب  -الشارع العام  -بناية عريضة
باالستنابة  2018/56الــواردة من دائرة
ت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة
 2018/2076املقدمة بموجب قرار اللجنة
القضائية الناظرة بالخالفات الناشئة
ع ـ ــن ت ـط ـب ـي ــق ق ـ ــوان ـ ــن االس ـ ـ ـكـ ـ ــان ب ــرق ــم
/2320ل.ق 2017/.تاريخ .2018/5/8
ت ــاري ــخ ال ـت ـن ـف ـيــذ 2018/9/12 :ت ــاري ــخ
مـحـضــر ال ــوص ــف 2019/3/12 :تــاريــخ
تسجيله.2019/4/1 :
ت ـط ــرح الـ ــدائـ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
ال ـق ـس ــم  /5/بـ ـل ــوك  Bالـ ـعـ ـق ــار /567/
ب ـتــوارت ـيــج ش ـقــة سـكـنـيــة ب ـحــالــة سيئة
ً
مساحتها 97/م /2حدودها شماال2B :
درج  4B -ردم من العقار  ،/567/جنوبًا:
ف ـس ـحــة س ـم ــاوي ــة وردم  /576/شــرقــا:
فسحة سماوية غربًا 3 :درج وردم.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /$48500/ :ب ـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح:
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تعلن مستشفى بهمن عن حاجتها
ملــديــر(ة) تمريض ب ــدوام كــامــل من
حملة شـهــادة ماجستير تمريض
أو ب ـ ـ ـكـ ـ ــالـ ـ ــوريـ ـ ــوس ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
الـتـمــريـضـيــة مــع خ ـبــرة ال تـقــل عن
خ ـم ــس سـ ـن ــوات ف ــي مـ ـج ــال إدارة
التمريض.
ل ـل ـمــراج ـعــة :االتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
 01/544000مقسم .2398 - 2352
ترسل السيرة الذاتية إلى:
humanresource@bahmanhospital.com

./$29100/
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ال ـخ ـم ـيــس
 2020/2/27الـســاعــة  45/9قـبــل الظهر
أمـ ــام رئ ــاس ــة ال ــدائ ــرة بـمـحـكـمــة أم ـيــون
ول ـلــراغــب ب ــامل ــزاي ــدة تــأمــن ب ــدل الـطــرح
وات ـخ ــاذ م ـقــام ل ــه ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة
اذا كان مقيمًا خارجها أو توكيل محام
وع ـلــى امل ـش ـتــري زيـ ــادة عــن الـثـمــن رســم
التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري
إعالن
بتاريخ  2020/1/23قــرر رئيس الغرفة
االب ـتــدائ ـيــة ف ــي بـعـلـبــك ال ـقــاضــي وسـيــم
الحجار نشر خالصة االستدعاء املقدم
من حمزة وبالل صبحي مظلوم بوكالة
االستاذ ملحم حيدر أساس 2020/359
وال ـ ــذي يـطـلــب بـمــوجـبــه إع ـط ــاء الـحـكــم
بتصحيح األخ ـطــاء املــاديــة الـ ــواردة في
عقد البيع تــاريــخ  1996/9/28املعقود
بـ ـ ــن بـ ـ ـ ــال وح ـ ـ ـمـ ـ ــزة صـ ـبـ ـح ــي م ـظ ـل ــوم
وأش ـ ـقـ ــاؤ ُه ـ ـمـ ــا املـ ـشـ ـت ــري ــن والـ ـب ــائـ ـع ــن
سعادة الخري وإفلني الصغبيني على
العقارين  /582/و /583/الطيبة لجهة
ت ــواري ــخ والدت ـه ـم ــا تـعــديـلـهــا وجـعـلـهــا
بالل صبحي مظلوم تولد 1986/12/25
وال ــدت ــه غ ـفــران يــاغــي سـجــل  146النبي
ان ـع ــام ع ــوض ــا ع ـمــا ه ــو وارد خ ـطــأ في
العقد املذكور أي  1966وحمزة صبحي
مظلوم تولد  1988/5/14والدته غفران
ياغي سجل  146النبي انعام عوضًا عما
هو وارد خطأ في العقد املذكور أي 1969
وإل ـ ــزام أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري بــإجــراء
ال ـت ـص ـح ـي ــح فـ ــي ال ـص ـح ــائ ــف ال ـع ـي ـن ـيــة
العائدة للعقارين املذكورين سابقًا .فمن
لــديــه إع ـت ــراض أو مــاحـظــات ان يتقدم
بها خطيًا خالل مهلة عشرين يومًا من
تاريخ النشر في قلم املحكمة.
رئيس القلم
وفاء الرفاعي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب شربل جرجس حــرفــوش بوكالته
ع ـ ــن خـ ــالـ ــد طـ ــانـ ــس ح ـ ــرف ـ ــوش مل ــورث ــه
طانيوس ابراهيم حرفوش شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  425امليدان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ـبــت االء اس ـم ــاع ـي ــل س ـن ــان ملــوكـلـهــا
محمد ابراهيم سنان سند تمليك بدل
ضائع للعقار  1081شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب ج ــان م ــارون حبيقة بــوكــالـتــه عن
مـ ـي ــاد ودي ـ ـ ــع حـ ــرفـ ــوش ملـ ــورثـ ــه وديـ ــع
ابراهيم حرفوش شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  425امليدان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب هادي خليل خاطر ملوكلته انصاف
سـعـيــد قــاســم ح ـمــود س ـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  328محيليب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب مجيد محمد شبلي بوكالته عن
فضل الـلــه مصطفى ابــو خليل بصفته
مشتري سند بدل ضائع بإسم مصطفى
محمد ابو خليل للعقار  6/599القليلة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ح ـســان مـحـمــد عـلــي بــوكــالـتــه عن
ح ـس ــن ع ـب ــد امل ـن ـع ــم سـ ــويـ ــدان بـصـفـتــه
مشتري سـنــدات بــدل ضائع بإسم عبد
النبي وخديجة حسن ّ
عياد للعقار 616
عني بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب وس ــام ان ـيــس ال ــزي ــن بــوكــالـتــه عن
حـســن ابــراهـيــم عـســاف ملــورثـتــه سعدى
عـلــي يـعـقــوب سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 475شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ج ـهــاد اح ـمــد خـلـيــل بــوكــالـتــه عن
عـبــد ال ـ ــرؤوف رض ــا ش ــور ملــوكـلــه خــالــد
رضا شور سندات بدل ضائع للعقارين
 11/1572بـ ــرج ال ـش ـم ــال ــي و26/2223
صور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب م ـن ــذر ذي ــب ب ــاش ــان بــوكــال ـتــه عن
حـســن عـلــي نـعـمــه بــاألصــالــه وبصفته
مشتري سند بــدل ضائع لكل مــن زهــرا
اح ـم ــد م ــوس ــى وح ـس ــان ون ـ ــدى ولـيـنــدا
ووائ ــل ورن ــدا علي نعمه للعقار 7/542
محيليب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب سمير الخير بوكالته عن احد ورثة
زينب احمد كنج الخير سند تمليك بدل
ضائع  953املنية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل التجاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـلــب مـحـمــد ال ـص ـي ــادي ب ــاالص ــال ــة عن
ن ـف ـســه ومل ــوك ـل ـي ــه م ـح ـمــد ح ـس ــن وع ـبــد
الــوهــاب والـهــام وســام الـصـيــادي سند
ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــار 3267/6
زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل التجاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـلــب اسـمــاعـيــل فــراشــة ملــوكـلـيــه محمد
نــاصــر احـمــد طــه وحـســن محمد احمد
ط ــه سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع  406زوق
بحنني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل التجاري بالتكليف
تصحيح خطأ مادي
ورد خطأ في اإلعالن رقم  2019/187في
الـعــدد  3974تــاريــخ  2020/2/6فــي رقم
ً
العقار الصحيح هو  /2242/اهدن بدال
من  /2284/اهدن.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن بيع باملعاملة 2019/575
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2020/3/2ال ـس ــاع ــة  2:30ب ـعــد الـظـهــر
س ـي ــارة املـنـفــذ عـلـيــه سـلـيــم اس ـعــد دخــل
الـلــه مــاركــة ب ام ف  335iمــوديــل 2007

رق ـ ـ ـ ــم /229426/ص الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
ع ـ ــودة ش.م.ل .وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي انـ ــدره
نهرا البالغ  $/7.185.16/عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/6412/واملطروحة
بسعر  $/4400/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رســوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /446.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـحــدد إلــى مــرآب مجاعص فــي بيروت
خلف قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن بيع باملعاملة 2018/349
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2020/3/2ال ـس ــاع ــة  2:00ب ـعــد الـظـهــر
س ـ ـيـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه جـ ـ ـ ــورج م ـي ـشــال
يــاس ـمــن م ــارك ــة مـيـنــي  cooperمــوديــل
 2007رق ــم /276985/ج الـخـصــوصـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ فرنسبنك
ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي م ـ ــازن ك ـيــوان
البالغ  $/12243/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/3437/واملـ ـط ــروح ــة بـسـعــر
 $/2400/او مـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية وإن رســوم امليكانيك قد بلغت
/245.000/ل.ل .فعلى الــراغــب بالشراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد إلـ ــى املـ ــرآب
الكائن في بيروت مقابل بيت املحامي
قــرب العدلية مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن بيع باملعاملة 2019/569
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2020/3/2ال ـس ــاع ــة  3:00ب ـعــد الـظـهــر
سيارة املنفذ عليه سليم انور قساطلي
م ــارك ــة ب ام ف  X3م ــودي ــل  2007رقــم
ً
/405414/ب ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
لدين طالب التنفيذ بنك عــودة ش.م.ل.
وكـ ـيـ ـل ــه املـ ـح ــام ــي ان ـ ـ ـ ــدره نـ ـه ــرا ال ـب ــال ــغ
 $/9.272.44/ع ــدا ال ـلــواحــق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/5038/واملـ ـط ــروح ــة بـسـعــر
 $/3500/او مـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية وإن رســوم امليكانيك قد بلغت
حــوالــي /469.000/ل.ل .فـعـلــى الــراغــب
بــالـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد املـحــدد إلى
مرآب شارل الحلو في بيروت كورنيش
الـ ـنـ ـه ــر خـ ـل ــف نـ ـق ــاب ــة أطـ ـ ـب ـ ــاء االس ـ ـنـ ــان
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلبت هــداب رائــف ذبيان بوكالتها عن
وس ــام نــزيــه الـحـسـنـيــه أح ــد ورث ــة نزيه
رشـ ــراش الـحـسـنـيــه س ـنــدي مـلـكـيــة بــدل
ضائع للمورث في العقارين  666و1308
عني وزين.
للمعترض مراجعه األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن مناقصة
تجري املؤسسة العامة إلدارة مستشفى
مـ ـي ــس الـ ـجـ ـب ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــي م ـن ــاق ـص ــات
عمومية لتأمني:
_1لوازم طبية وأمصال ومواد تعقيم.
_2لوازم عمليات
 _3لوازم أشعه
 _4لوازم ومواد مطبخ
 _5مادة املازوت
 6لوازم مختبر
_7تلزيم اعمال التنظيفات
_8أدوية لقسم الصيدلية
تسلم دفــاتــر الـشــروط اعـتـبــارا مــن نهار
ال ـث ــاث ــاء ف ــي 2020/2/18ولـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــة يــوم
ال ـخ ـم ـي ــس فـ ــي  2020/3/6فـ ــي مـبـنــى
املستشفى خالل الدوام الرسمي.

رئيس مجلس إدارة املستشفى
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي Hحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/367
ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ :مـحـمــد جـمـيــل مــوســى
بوكالة املحامي شوقي شريم
املنفذ عليه :أسد أحمد فران
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد دي ـ ــن بـقـيـمــة
 100000دوالر أميركي.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2019/6/13 :
تاريخ تبليغ اإلنذار2019/6/28 :
تاريخ قــرار الحجز 2019/8/1 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري 2019/8/1
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
 2019/8/26وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه:
2019/9/5
العقارات املوصوفة:
 2400سهم من العقار  2426من منطقة
عــربـصــالـيــم الـعـقــاريــة ع ـبــارة عــن قطعة
ارض مجللة مغروسة بأشجار مثمرة
متنوعة أكثرها من الزيتون حيث يقع
ال ـع ـق ــار ف ــي م ـح ـلــة ال ـع ـق ـبــة ف ــي مـنـحــدر
جبلي يطل على مجرى نهر الزهراني.
مساحته 1230 :م2
التخمني 340000 :د.أ.
الطرح بعض التخفيض 151776 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة

مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2020/3/26الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائــرة تنفيذ النبطية،
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضمن نطاقها واال عــد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي

Invitation for Bids
)1. The Republic of Lebanon represented by the Ministry of Agriculture (MoA
(hereinafter referred to as the “Purchaser”) received a Grant from the International Fund
for Agricultural Development (IFAD) toward the cost of the Climate Smart Agriculture:
Enhancing Adaptive Capacity of the Rural Communities in Lebanon (AgriCAL) Project
and it intends to apply part of the proceeds of this Grant to eligible payments under the
contract: Procurement of miscellaneous irrigation parts, pesticides and fertilizers for the
Lebanese Agricultural Research Institute (LARI).
2. The fiduciary operations coordination for the Climate Smart Agriculture: Enhancing
Adaptive Capacity of the Rural Communities in Lebanon (AgriCAL) Project (procurement
processing and financial management) will be undertaken by a Project Coordination Unit
(PCU) in the Ministry of Agriculture. The PCU will be responsible for managing the
procurement process of all bids and tenders under the Grant to include but not limited to:
preparation of bidding documents, advertising; contract preparation; participation in the
evaluation process, contract management and payments under the Contract.
3. The Ministry of Agriculture invites sealed bids from eligible bidders for the Purchase
of miscellaneous irrigation parts, pesticides and fertilizers for the Lebanese Agricultural
Research Center (LARI) in Tel Amara.
)The maximum duration for the supply, delivery and commissioning of Goods is Five (5
months after the signature of the Contracts.
The bidding document covers the following goods and related Training:

Quantity
Refer to bidding document
Refer to bidding document
Refer to bidding document

Items
Miscellaneous Irrigation parts and accessories
Miscellaneous Pesticides
Miscellaneous Fertilizers

4. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding procedures as
)specified in IFAD Project Procurement Guideline’s (September 2010
5. Interested eligible bidders may obtain further information and inspect the bidding
documents from PCU at the following address given below before Monday 9th of March
2020 at 11:00 a.m. Beirut local time.
Attention: Mr. Raymond Khoury
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
6. A prospective Bidder requiring any clarification of the bidding documents may notify the
PCU in writing to the attention of Mr. Elias El Namroud, AgriCAL Procurement Officer to
the following address / email address:
Attention: Mr. Elias El Namroud
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
Electronic mail address: proc.agrical@gmail.com
7. A complete set of bidding document may be delivered to any interested eligible.
8. No pre-bid meeting will be organized for this bidding exercise.
9. Bids must be received by the Purchaser at the address specified below, no later than
Monday 9th of March 2020 at 11:00 am Beirut local time. Late bids will be rejected.
Attention: Mr. Elias El Namroud
Address: Green Plan – First Floor
Baltagi Building – Facing the General Directorate of State Security – Jnah
Beirut – Lebanon
Telephone: 141 853 1 961
10. Bids shall be valid for a period of 90 days after the bid submission deadline, and must
be accompanied by a bid security of 1,500 US$ (One Thousand and Five Hundred United
States Dollars) or equivalent in any other foreign currency and valid for 120 days after the
bid submission deadline.
11. Bids will be opened in the presence of bidder›s representatives who choose to attend
on Monday 9th of March 2020 at 11:15 a.m. Beirut local time at the address mentioned
in point 9.
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