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الشرقية بالقرب من طريق عام الشرقية
_ ال�ك��وث��ري��ة ،تبعد عنها ح��وال��ى  100م.
تصل إليها بطريق غير ّ
معبدة ترابية.
ي �ح �ت��وي ال �ع �ق��ار ع �ل��ى ب �ن��اء م��ن ط��اب�ق�ين
أرضي وأول.
األرض� � � � � � ��ي :ك� �ب� �ي ��ر ال � �ح � �ج� ��م وامل � �س� ��اح� ��ة
وي�س�ت�ع�م��ل ح��ال�ي��ًا وم �ن��ذ س�ن�ت�ين تقريبًا
ً
م�ع�م�لا ،ف�ي��ه ( )4م��اك�ي�ن��ات ل �ف��رز ن�ف��اي��ات
البالستيك الناتجة عن نفايات البلدات
امل� �ج ��اورة ،ك�م��ا ي��وج��د ط��اب��ق أول ع�ل��وي
وه� ��و ع� �ب ��ارة ع ��ن ش �ق��ة س�ك�ن�ي��ة ص�غ�ي��رة
تستعمل ح��ال�ي��ًا م��ن ق�ب��ل ص��اح��ب معمل
ف ��رز ال �ن �ف��اي��ات ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة مساحتها
 120م.2
ً
وال �ع �ق��ار امل ��ذك ��ور ك ��ان أص �ل�ا ع �ب��ارة عن
م ��زرع ��ة ل ��م ت �ع��د ق ��ائ� �م ��ة ،ب ��ل إن امل �ع �م��ل
امل� ��ذك� ��ور أع �ل ��اه ت �ب �ل��غ م �س��اح �ت��ه ح��ال �ي��ًا
حوالى ثلث مساحة املزرعة السابقة التي
كانت مساحتها  1360م 2وال تزال األربع
عشرة زريبة قائمة بدون مواشي وفيها
مخزنان للعلف فارغان.
ـ م�س��اح��ة 1200 :س�ه��م م��ن ال�ع�ق��ار4205 :
م( 2أرب �ع��ة آالف وم�ئ�ت��ان وخمسة أمتار
مربعة).
ـ التخمني( :ل�ـ  1200سهم) 406.675 :د.أ.
(أربعمئة وستة آالف وستمئة وخمسة
وسبعون دوالرًا أميركيًا).
ـ الطرح املخفض( :لـ  1200سهم)187.760 :
د.أ( .مئة وسبعة وثمانون ألفًا وسبعمئة
وستون دوالرًا أميركيًا).
ـ تاريخ املزايدة ومكانها :نهار الخميس
ال��واق��ع فيه  2012/12/13الساعة 12.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ال�ن�ف�ق��ات ال��واج��ب دف �ع �ه��ا :رس ��م ال��دالل��ة
والتسجيل.
على الراغب بالشراء إيداع بدل الطرح في
قلم ه��ذه ال��دائ��رة بموجب شيك مصرفي
ّ
منظم ألم��ر رئيس دائ��رة تنفيذ النبطية
وات�خ��اذ محل إق��ام��ة ضمن نطاقها ،وإال
ع� ّ�د قلمها م�ق��ام��ًا م�خ�ت��ارًا ل��ه م��ا ل��م يكن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية للعقار املطروح ودفع
الثمن وال��رس��وم ضمن املهلة القانونية،
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن رقم 2/113
ت�ع�ل��ن وزارة ال ��زراع ��ة _ امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل��زراع��ة _ ع��ن إج ��راء اس �ت��دراج ع��روض
لتلزيم تقديم مضخات تبريد للحريق
محمولة ل��زوم م��دي��ري��ة التنمية الريفية
وال �ث ��روات الطبيعية ل�ع��ام  ،2012وذل��ك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2012/11/20
الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
ع�ل��ى ن�س�خ��ة ع�ن��ه م��ن م�ص�ل�ح��ة ال��دي��وان
_ امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة ،ال�ك��ائ�ن��ة في
مبنى الوزارة ،الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال �ي��د م �ب��اش��رة ،ع �ل��ى أن ت �ص��ل إل��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان _ امل��دي��ري��ة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في 2012/10/31
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 2318
إعالن تلزيم
شراء مجموعات رش مبيدات لزوم وزارة
الزراعة للعام 2012
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
ف�ي��ه ال�ع�ش��رون م��ن ش�ه��ر ت�ش��ري��ن الثاني
 ،2012تجري إدارة املناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون _ شارع بوردو
_ ال �ص �ن��اي��ع _ ب� �ي ��روت ،ل �ح �س��اب وزارة
الزراعة مناقصة تلزيم شراء مجموعات
رش مبيدات للعام .2012
ـ التأمني املؤقت :مليونا ليرة لبنانية.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال� �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه م��ن م�ص�ل�ح��ة ال��دي��وان

ف��ي وزارة ال ��زراع ��ة ال �ك��ائ �ن��ة ف��ي منطقة
بئر حسن _ مقابل ثكنة هنري شهاب _
الطابق الثالث.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال� � �ع � ��روض إل� � ��ى إدارة
امل�ن��اق�ص��ات ق�ب��ل ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املديرة العامة إلدارة املناقصات باإلنابة
املهندسة دالل بركات
التكليف 2309
إعالن إعادة تلزيم
تقديم م��واد علفية ل��زوم وزارة الزراعة _
املديرية العامة للزراعة لعام 2012
ال � �س ��اع ��ة ال� �ت ��اس� �ع ��ة م � ��ن ي� � ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء
ال��واق��ع ف�ي��ه ال �ع �ش��رون م��ن ش�ه��ر تشرين
ال�ث��ان��ي  ،2012ت �ج��ري إدارة امل�ن��اق�ص��ات
ف��ي م��رك��زه��ا ال �ك��ائ��ن ف��ي ب�ن��اي��ة بيضون
_ ش ��ارع ب� ��وردو _ ال�ص�ن��اي��ع _ ب �ي��روت،
لحساب وزارة الزراعة _ املديرية العامة
ل �ل��زراع��ة ،م�ن��اق�ص��ة إع� ��ادة ت�ل��زي��م تقديم
مواد علفية لعام .2012
ـ التأمني املؤقت :مليونا ليرة لبنانية ال
غير لكل صنف ،عدد األصناف (.)2
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل صنف
على حدة.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال� �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال� �ح� �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن م �ص �ل �ح��ة دي� ��وان
امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ل ��زراع ��ة ال �ك��ائ �ن��ة ف��ي
منطقة بئر حسن _ مقابل ثكنة هنري
شهاب _ الطابق الثالث.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال� � �ع � ��روض إل� � ��ى إدارة
امل�ن��اق�ص��ات ق�ب��ل ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن آخ ��ر ي ��وم ع�م��ل ي�س�ب��ق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املديرة العامة إلدارة املناقصات باإلنابة
املهندسة دالل بركات
التكليف 2310
إعالن تلزيم
م� �ش ��روع أش� �غ ��ال إن� �ش ��اء خ� �ط ��وط ت��وت��ر
م�ت��وس��ط وم�ح�ط��ات ت�ح��وي��ل ه��وائ�ي��ة في
محافظتي البقاع وبعلبك _ الهرمل
الساعة الحادية عشرة من يوم األربعاء
ال � ��واق � ��ع ف �ي ��ه ال � �ح � ��ادي وال � �ع � �ش� ��رون م��ن
ش� �ه ��ر ت� �ش ��ري ��ن ال� �ث ��ان ��ي  ،2012ت �ج��ري
إدارة امل�ن��اق�ص��ات _ ف��ي م��رك��زه��ا الكائن
ف ��ي ب �ن��اي��ة ب �ي �ض��ون _ ش � ��ارع ب� � ��وردو _
الصنايع _ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملياه _ املديرية العامة للموارد املائية
وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة م�ن��اق�ص��ة ت �ل��زي��م م �ش��روع
أش� �غ ��ال إن� �ش ��اء خ �ط��وط ت��وت��ر م�ت��وس��ط
ومحطات تحويل هوائية في محافظتي
البقاع وبعلبك _ الهرمل.
ـ ال �ت��أم�ي�ن امل ��ؤق ��ت :س �ت��ون م �ل �ي��ون ل�ي��رة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ال � �ع� ��ارض� ��ون امل� �ق� �ب ��ول ��ون :امل �ت �ع �ه��دون
امل �س �ج �ل��ون وف �ق��ًا ألح� �ك ��ام امل ��رس ��وم رق��م
 3688تاريخ  1966/1/25واملصنفون في
الدرجة األول��ى لتنفيذ صفقات األشغال
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال �ج��دول رق ��م  1/4وش ��روط
إضافية.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال� �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة
للموارد املائية والكهربائية.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال� � �ع � ��روض إل� � ��ى إدارة
امل�ن��اق�ص��ات ق�ب��ل ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املديرة العامة إلدارة املناقصات باإلنابة
املهندسة دالل بركات
التكليف 2313
إعالن
تلزيم تقديم مطبوعة الدليل اإلحصائي
السنوي  2009باللغة االنكليزية
بطريقة استدراج العروض
(للمرة الثانية)
الساعة العاشرة من صباح ي��وم السبت
الواقع فيه السابع عشر من شهر تشرين
ال �ث��ان��ي  ،2012ت �ج��ري إدارة اإلح �ص��اء
امل ��رك ��زي ف ��ي م �ق��ره��ا ال �ك��ائ��ن ف ��ي ب�ن��اي��ة
ال� �ت� �ج ��ارة وامل� � ��ال _ ش � ��ارع ال �ق �ن �ط��اري _
بيروت _ مقابل مبنى دي��وان املحاسبة،
استدراج عروض لتلزيم تقديم مطبوعة

الدليل اإلحصائي السنوي  2009باللغة
االنكليزية (للمرة الثانية).
ـ ال �ت��أم�ي�ن امل ��ؤق ��ت :خ�م�س�م�ئ��ة أل ��ف ل�ي��رة
لبنانية.
ـ ال �ت��أم�ين ال �ن �ه��ائ��ي :ع �ش��رة ف��ي امل �ئ��ة من
قيمة ما يرسو على امللتزم من الصفقة.
ت� �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال � �ش� ��روط ال� �خ ��اص امل� �ع � ّ�د ل� �ه ��ذه ال �غ��اي��ة
وال� ��ذي ي�م�ك��ن ال�ح�ص��ول واالط �ل��اع عليه
من مصلحة ال��دي��وان في إدارة اإلحصاء
املركزي.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال� � �ع � ��روض إل� � ��ى إدارة
اإلح �ص��اء امل��رك��زي ق�ب��ل ال�س��اع��ة الثانية
عشرة م��ن ظهر ي��وم الجمعة ال��واق��ع فيه
ال�س��ادس عشر م��ن شهر تشرين الثاني
.2012
بيروت في 2012/10/31
مدير عام إدارة اإلحصاء املركزي
الدكتورة مرال توتليان
التكليف 2321
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة ألمن الدولة ترغب في
إج ��راء مناقصة عمومية لتلزيم ألبسة
مختلفة وذلك على أساس السعر األدنى.
ف �ع �ل��ى ال ��راغ � �ب �ي�ن ب� ��االش � �ت� ��راك ف� ��ي ه ��ذه
املناقصة العمومية الحضور إل��ى قسم
ال�ت�ل��زي��م ف��ي امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة امل��ذك��ورة _
م �ح �ل��ة س�ب�ي�ن��س _ ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى دف�ت��ر
ال � �ش� ��روط ال� �خ ��اص ��ة وت� �ق ��دي ��م ط�ل�ب��ات�ه��م
وذل � � ��ك اع � �ت � �ب� ��ارًا م� ��ن ت� ��اري� ��خ ن� �ش ��ر ه ��ذا
اإلعالن ولغاية الساعة  12.00من تاريخ
.2012/11/26
ّ
إن جلسة فض العروض تجرى في مبنى
املديرية العامة الساعة  10.00من تاريخ
.2012/11/27
اللواء جورج قرعة
املدير العام ألمن الدولة
التكليف 2323
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي ماهر الزين
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ول �ل �م ��رة األول � � ��ى ك ��ام ��ل  2400س �ه��م ف��ي
ال �ع �ق��ار رق ��م  91م�ن�ط�ق��ة ال�ق�ب��ع ال�ع�ق��اري��ة
باالستنابة القضائية الصادرة عن دائرة
تنفيذ صيدا برقم  2011/310وذلك لعدم
قابليته للقسمة بني الشركاء.
ّ
امل �ن��ف��ذ :م�ح�م��د ع�ث�م��ان م�ح�م��دي��ة ويملك
 1600سهم.
ّ
امل �ن��ف��ذ ع �ل �ي��ه :س �ل �ي �م��ان ش��اه�ي�ن م� ��ارون
الطويل ويملك  800سهم.
تاريخ التنفيذ.2011/5/6 :
تاريخ محضر الوصف.2012/5/8 :
تاريخ تسجيله.2012/6/16 :
م�ح�ت��وي��ات ال �ع �ق��ار :أرض ب�ع��ل مشجرة
صنوبر ومختلف يبعد ع��ن ط��ري��ق عام
جزين _ حيطورة حوالى  30مترًا ،حيث
يفصله عنها العقار رقم  383الحمصية
وطريق فرعية.
مساحته /12100/ :م.م.
ح ��دوده :غ��رب��ًا ال�ع�ق��اران  89و _ 90شرقًا
ً
طريق وخراج الحمصية _ شماال مجرى
م��اء شتوي وخ��راج الحمصية _ جنوبًا
العقارات  83و 84و 85و.86
تخمينه وبدل طرحه 96800 :د.أ.
ت�ع�ق��د ج�ل�س��ة امل ��زاي ��دة ال�ع�ل�ن�ي��ة ف��ي مقر
محكمة ج��زي��ن ي ��وم االث �ن�ين ال��واق��ع فيه
 2012/11/26عند الساعة ال��واح��دة بعد
الظهر.
ع�ل��ى ك��ل راغ ��ب ب��االش �ت��راك ب��امل��زاي��دة أن
ي ��ودع ب��اس��م رئ�ي��س دائ ��رة تنفيذ جزين
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة
أو أح��د امل�ص��ارف املقبولة مبلغًا موازيًا
ل �ب��دل ال� �ط ��رح أو ي �ق��دم ك �ف��ال��ة م�ص��رف�ي��ة
ت �ض �م��ن ه � ��ذا امل� �ب� �ل ��غ ،وأن ي� �ع�ّي�نّ م �ق��ام��ًا
مختارًا له ضمن نطاق الدائرة وإال اعتبر
ق�ل�م�ه��ا م �ق��ام��ًا ل ��ه .وع �ل��ى امل �ش �ت��ري ال��ذي
ترسو عليه املزايدة أن يقوم بدفع الثمن
ً
كامال خالل ثالثة أي��ام تلي ق��رار اإلحالة
ورس��م دالل��ة ق��دره خمسة ف��ي املئة تحت
طائلة إعادة البيع على عهدته.
رئيس القلم
جرجس داود أبو زيد
إعالن قضائي
صادر عن محكمة صور املدنية _ الغرفة

العقارية
غرفة الرئيس عبد القادر نقوزي
امل� ��دع� ��ي :ح �س��ن م �ح �م��د ع �ط �ي��ة /وك �ي �ل��ه
املحامي فادي بيضون
املدعى عليهم :ورثة املرحوم قاسم حسن
عالء الدين /قانا
الدعوى :حق مرور للعقار رقم  2150عبر
العقار رقم  /2156قانا
ب � �ت � ��اري � ��خ  2012/4/18ق� � � ��رر ح� �ض ��رة
الرئيس عبد ال�ق��ادر ن�ق��وزي إب�ل�اغ ورث��ة
امل ��رح ��وم ق��اس��م ح �س��ن ع�ل�اء ال��دي��ن وه��م
أوالده :م�ح�م��د ع�ل��ي وي��ون��س وخ��دي�ج��ة
وامل � �ج � �ه� ��ول� ��ي امل � � �ق � ��ام ب� ��ال � �ن � �ش� ��ر ،وذل � ��ك
بالجريدة الرسمية وجريدتني محليتني
هما األخبار واللواء ،على أن ينظر الحقًا
لجهة تطبيق أحكام املادة  15أ.م.م.
لذلك،
ً
ت��دع��و ه��ذه املحكمة ك�لا م��ن محمد علي
وي ��ون ��س وخ��دي �ج��ة أوالد ق��اس��م حسن
ع�ل�اء ال��دي��ن م��ن ق��ان��ا وامل �ج �ه��ول��ي امل�ق��ام
للحضور إلى قلمها الستالم استحضار
الدعوى ومربوطاتها أو إرسال وكيل أو
ممثل قانوني عنهم تحت طائلة تطبيق
أحكام املادة  15أ.م.م .وذلك بتعيني ممثل
خ��اص عنهم يمثلهم ل��دى ه��ذه املحكمة
حتى آخر الدرجات.
 31تشرين األول 2012
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم ّاملعاملة2012 /1202 :
امل� �ن ��ف ��ذ :ج � ��ان ج� � ��وزف ال� �ص ��اي ��غ وك �ي �ل��ه
املحامي روني الحاج.
ّ
امل �ن��ف��ذ ع�ل�ي��ه :ن �ق��وال ع�ب��دال�ل��ه ال �ص��ان��ع _
مجهول اإلقامة.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :اس �ت �ن��اب��ة م ��ن دائ ��رة
تنفيذ طرابلس رقم  2011 /1054تاريخ
 2012/3/27ب �م �ت��اب �ع��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ع�ل��ى
العقارين  1141و 1153بزبينا عن طريق
طرحهما للبيع باملزاد العلني بموضوع
إزالة شيوع.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
كامل العقارين  1141و 1153بزبينا_ 1 ،
العقار  /1141بزبينا :أرض سقي سليخ
ت� � ��زرع ح �ب��وب��ًا ض �م �ن �ه��ا ب �ع��ض أش �ج��ار
ال ��زي� �ت ��ون ،م �س��اح �ت��ه 1560 :م ،2ي �ح��ده
غ��رب��ًا :العقار  ،1140ش��رق��ًا :العقار 1157
ً
وطريق ع��ام ،شماال :طريق ومجرى ماء
ع��ام وط��ري��ق ع��ام ،ج�ن��وب��ًا :ال�ع�ق��ار .1157
التخمني والطرح.$/10920/ :
 _ 2ال�ع�ق��ار  /1153بزبينا :أرض سليخ
ت ��زرع ح�ب��وب��ًا ،م�س��اح�ت��ه 630 :م ،2يحده
غ��رب��ًا :ال�ع�ق��ار  1152وط��ري��ق ع ��ام ،ش��رق��ًا:
ً
ط��ري��ق وم�ج��رى م��اء ع��ام ،ش �م��اال :العقار
 ،1152جنوبًا :العقار  1154وطريق عام.
التخمني والطرح.$/4410/ :
م ��وع ��د امل� � ��زاي� � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :ال �خ �م �ي��س
 2012/12/6ال�س��اع��ة ال �ع��اش��رة صباحًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
للراغب ال��دخ��ول ب��امل��زاي��دة دف��ع مثل بدل
الطرح املقرر نقدًا أو تقديم كفالة قانونية
وافية واتخاذ محل إلقامته ضمن نطاق
دائرة تنفيذ حلبا إذا كان مقيمًا خارجها،
وإال ّ
عد قلم هذه الدائرة مقامًا مختارًا له
ودفع عالوة على البدل مبلغ مليون ليرة
لبنانية كنفقات تدفع أمانة باسم دائرة
تنفيذ حلبا ،وعلى الشاري رسم الداللة
واإلحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
اعالن
ت �ع �ل��ن ش ��رك ��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ال �ش �م��ال��ي
امل �غ �ف �ل��ة  -ال �ق ��ادي �ش ��ا ع ��ن ت �م��دي��د م�ه�ل��ة
اس� � �ت � ��دراج ال � �ع� ��روض ال� �ع ��ائ ��د ل � �ش� ��راء 3
قواطع تلقائية مثلثة االق�ط��اب  66ك.ف.
ـ  1250أم �ب �ي��ر ،،وذل� ��ك وف ��ق امل��واص �ف��ات
ال�ف�ن�ي��ة وال� �ش ��روط االداري � ��ة امل �ح��ددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ ستماية الف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
ف��ي املصلحة االداري ��ة ف��ي مركز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت � �ق ��دم ال� � �ع � ��روض ف� ��ي أم� ��ان� ��ة ال � �س� ��ر ف��ي

القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الجمعة
ال� ��واق� ��ع ف �ي��ه  23ت �ش��ري��ن ال �ث ��ان ��ي 2012
الساعة العاشرة الظهر ضمنًا.
نائب مدير القاديشا باالنابة
رئيس مصلحة االستثمار بالتكليف
املهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 2291
اعالن
ي �ع �ل��ن رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ع �ل �م ��ات .ع �ل �م��ات ـــ
ال�ج�ن��وب�ي��ة وال �ص��وان��ة ع��ن اج � ��راء م �ب��ارة
لوظيفة كاتب عدد ( )1وشرطي عدد ()2
وذلك يوم الثالثاء الواقع فيه ،2012/12/11
يمكن االطالع واالستحصال على شروط
امل �ب��اراة يوميًا خ�لال ال ��دوام ال��رس�م��ي في
مركز البلدية ،تقبل الطلبات حتى الساعة
العاشرة صباحًا من يوم الجمعة املوافق
فيه .2012/11/30
في 2012/10/29
رئيس بلدية علمات ـ علمات الجنوبية
والصوانة
محمد كامل عواد
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2010/758
الرئيس غادة عفيف شمس الدين
ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ط��ان �ي��وس م��وري��س اب��و
ناضر
املنفذ عليها :جورجيت جبران الخوري
فرسان
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر عن
محكمة االس�ت�ئ�ن��اف ف��ي ب �ي��روت الغرفة
ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة ق ��رار  2010/537ت��اري��خ
 2010/4/21ازالة شيوع.
تاريخ التنفيذ2010/5/3 :
تاريخ تبليغ االنذارات2010/5/27 :
ت ��اري ��خ ت �ن �ف�ي��ذ ال �ح �ك��م وف �ق ��ًا مل �ض �م��ون��ه:
2010/6/8
تارخي محضر الوصف2010/4/22 :
تاريخ تسجيله2010/8/13 :
بيان العقار امل�ط��روح للبيع :العقار رقم
 1136ال��رم �ي��ل ال �ع �ق��اري��ة ،ارض ضمنها
ب �ن��اء م��ؤل��ف م��ن ط��اب�ق�ين ف��ي ك��ل منهما
ست غرف ودار ومطبخ.
م�س��اح�ت��ه693 :م 2م�ص��اب بتخطيط من
ال �ج �ه��ة ال �ش��رق �ي��ة ب �م��وج��ب ق � ��رار وض��ع
ال�ي��د ب��رق��م  35ت��اري��خ  74/4/16لتصبح
مساحته الحالية 523م.2
ح ��دود ال �ع �ق��ار :غ��رب��ًا ال �ع �ق��ار  442و439
وشرقًا العقار  433وأمالك عامة
ً
وش � �م� ��اال ال �ع �ق ��ار  449و 460وج �ن��وب��ًا
العقار  436و.439
قيمة التخمني/6.367.200/ :د.أ.
وق� � �ي� � �م � ��ة ال � � � �ط� � � ��رح ل� � �ل� � �م � ��رة ال� � ��راب � � �ع� � ��ة:
/5990898.48/د.أ.
م ��وع ��د امل� ��زاي� ��دة وم� �ك ��ان اج ��رائ� �ه ��ا :ي��وم
الخميس الواقع في  2012/12/6الساعة
ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة ف��ي م�ك�ت��ب رئ �ي��س دائ ��رة
تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة الرابعة العقار رقم  /1136الرميل
العقارية املوصوف اعاله.
فعلى ال��راغ��ب ف��ي ال�ش��راء تنفيذًا الحكام
امل� � � ��واد  973و 978و 983م� ��ن االص � ��ول
امل ��دن �ي ��ة ،ان ي � ��ودع ب��اس��م رئ �ي��س دائ� ��رة
ت�ن�ف�ي��ذ ب �ي��روت ق�ب��ل امل �ب��اش��رة ب��امل��زاي��دة
ل��دى صندوق الخزينة أو اح��د املصارف
امل�ق�ب��ول��ة مبلغًا م��وازي��ًا ل�ب��دل ال �ط��رح ،او
يقدم كفالة مصرفية تضمن ه��ذا املبلغ،
وعليه ات�خ��اذ م�ق��ام مختار ل��ه ف��ي نطاق
ال� ��دائ� ��رة ان ل ��م ي �ك��ن ل ��ه م �ق��ام ف �ي��ه او لم
يسبق له ان عينّ مقامًا مختارًا فيه ،واال
عند قلم الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه
اي �ض��ًا ف ��ي خ �ل�ال ث�ل�اث��ة اي� ��ام م ��ن ت��اري��خ
ص��دور ق��رار االح��ال��ة ،اي ��داع ك��ام��ل الثمن
باسم رئيس دائ��رة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
ط��ائ �ل��ة اع � ��ادة امل� ��زاي� ��دة ب ��زي ��ادة ال �ع �ش��ر،
واال ف�ع�ل��ى ع�ه��دت��ه فيضمن ال�ن�ق��ص وال
يستفيد م��ن ال ��زي ��ادة وع�ل�ي��ه ك��ذل��ك دف��ع
الثمن وال��رس��وم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط �ل��ب وذل� ��ك خ�ل�ال ع �ش��ري��ن ي��وم��ًا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت

