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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1138
املنفذ :املحامي انطوان مخلوف بصفته
الشخصية
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :بـ ــدوي ج ــرج ــس يــونــس
وكيله املحامي جهاد يعقوب
ستنفور وليامس مجهول محل االقامة
انطوان حبيب سليمان من ايطو ومقيم
في اميريكا.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس رق ـ ـ ـ ــم 2009/488
املـتـضـمـنــة تـنـفـيــذ ح ـكــم ازالـ ـ ــة الـشـيــوع
صادر عن الغرفة االبتدائية في الشمال
رقم  53تاريخ 2007/8/2
تاريخ محضر الوصف2010/10/8 :
تاريخ تسجيله2010/11/2 :
التخمني وبدل الطرح 26520 :د.أ .أو ما
يعادله بالليرة اللبنانية.
امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار رق ــم  875ايطو
يقع في نهاية البلدة صعودًا على طريق
عــام زغرتا اهــدن وارضــه تعلو مستوى
ال ـطــريــق ب ـحــوالــي ع ـش ــرة ام ـت ــار بشكل
عــامــودي غـيــر م ـتــدرج وال يــوجــد لــه اي
طريق من الجهة العليا ويحتوي على
اش ـجــار حــرجـيــة وغ ـيــر صــالــح لـلــزراعــة
أو االستثمار وغير صالح للبناء لعدم
ال ـقــدرة لـلــوصــول ال ــى ارض ــه ومساحته
 2226م 2ويوجد مرسوم استمالك وقرار
وض ــع يــد عـلــى مـســاحــة  900م 2فتكون
املساحة املتبقية  1326م2
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار الثلثاء
الــواقــع فــي  2017/5/9الـســاعــة الثانية
ع ـشــرة ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـبــل امل ـبــاشــرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ان يـ ــدفـ ــع بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح فــي
صـ ـن ــدوق مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـمــوجــب شك
م ـصــرفــي م ـس ـحــوب الم ــر رئ ـي ــس دائ ــرة
تنفيذ زغرتا وان يتخذ مقامًا له ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة او تــوكـيــل م ـحــام وعليه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
للعقار مــوضــوع املــزايــدة وعليه زيــادة
عـ ـل ــى الـ ـثـ ـم ــن دف ـ ـ ــع رس ـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد لـصـيــانــة واسـتـثـمــار
الخط البحري في معمل الذوق ،موضوع
اس ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د2468/
تاريخ  ،2017/3/10قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2017/5/19عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 681
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد الس ـت ـح ــداث مـســاحــة
كموقف للسيارات فــي مخزن الكابالت
وامل ـ ـعـ ــدات ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـط ــاب ــق ،E3
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــاء االسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار رقـ ــم
ث4د 1285/تاريخ  ،2017/2/6قد مددت
ل ـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2017/4/28عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.

علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 679
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لشراء قواطع  66ك.ف.
من النوع الداخلي لزوم محطتي جعيتا
وع ـ ـ ــن املـ ــري ـ ـسـ ــة ،م ـ ــوض ـ ــوع اسـ ـ ـت ـ ــدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 10347/ت ــاري ــخ
 ،2016/10/25ق ــد مـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/5/12عند نهاية الــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/4/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 694
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ــادة إجـ ــراء تلزيم
بطريقة اس ـتــدراج ع ــروض على اســاس
تـنــزيــل مـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة حــده
االق ـ ـص ـ ــى  %20ع ـ ـش ـ ــرون بـ ــامل ـ ـئـ ــة ،مــع
تخفيض مــدة االع ــان ال ــى خمسة ايــام
ً
بناء إلحالة معالي وزير الطاقة واملياه
بـتــاريــخ  ،2017/4/11لتنفيذ مـشــروع

اشـغــال تعزيل وإن ـشــاء حيطان حماية
على مجرى مياه شتوي في بلدة وادي
ديردوريت ـ ـ قضاء الشوف.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة م ــن ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
.2017/5/10
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املــرســوم رقــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
في الدرجة الثالثة فقط لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عشر
مــن آخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه فــي املــديــريــة
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في 2017/4/12
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 700
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـقــديــم
أس ـع ــار ،مــع تخفيض م ــدة االعـ ــان الــى
خمسة اي ــام ب ـنـ ً
ـاء ملــوافـقــة مـعــالــي وزيــر
ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه ب ـت ــاري ــخ ،2017/4/11
ل ـت ـن ـف ـيــذ م ـ ـشـ ــروع اش ـ ـغـ ــال إن ـ ـشـ ــاء خــط
تــوزيــع ملـيــاه ال ـشــرب فــي قـســم مــن بلدة
بنويتي ـ ـ قضاء جزين.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2017/5/9
فعلى املتعهدين املصنفني فــي الــدرجــة
الرابعة لتنفيذ صفقات الشغال املائية
املـسـجـلــن وال ــذي ــن ال يــوجــد بعهدتهم
اك ـثــر م ــن اربـ ــع صـفـقــات مــائـيــة ل ــم يجر
استالمها مــؤقـتــا ،الــراغـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا ال ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــر مـ ــن آخـ ـ ــر ي ــوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ

كورنيش النهر.
بيروت في  12نيسان 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 703
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2015/1066
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .ـ ـ
وكيله املحامي لبيب حرفوش.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ن ـ ــذار نــاص ـيــف صـلـيـبــا ـ ـ
بواسطة رئيس القلم.
السند التنفيذي :عقد قــرض و 27سند
ً
دي ــن تـحـصـيــا ملـبـلــغ /10355.02/د.أ.
ً
وع ـق ــد عـ ــام وك ـش ـفــي ح ـس ــاب تـحـصـيــا
ملبلغ /1732.11/د.أ .ومبلغ /173.10/د.أ.
والفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2016/8/16 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2016/8/30 :
العقارات املطروحة للبيع:
 1ـ ـ ـ ال ـع ـقــار  /398شــريــن مـحـلــة العقبة
قطعة ارض حرجية مساحته /1548/
م 2يحده غربًا طريق عسكرية ،والعقار
ً
/397/شـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــا /404 ،شـ ـ ـم ـ ــاال ط ــري ــق
عـسـكــريــة وال ـع ـق ــار  397ج ـنــوبــا ح ــدود
مـنـطـقــة ع ــن ال ـت ـفــاحــة .مـنـتـفــع ب ــامل ــرور
عـلــى الـعـقــار رق ــم  366وع ـلــى الطريقني
ال ـخــاصــن رق ــم  404و .394يـشـتــرك في
م ـل ـك ـيــة ال ـح ــدي ـق ــة الـ ـخ ــاص ــة رق ـ ــم .403
تـ ـص ــدي ــق ت ـخ ـط ـي ــط بـ ــاملـ ــرسـ ــوم 4490
تــاريــخ  .1981/11/4وض ــع يــد بــالـقــرار
رقــم  .1/256ط.م .على /215/م 2بملف
الـ ـخـ ـنـ ـش ــارة .ح ـج ــز ت ـن ـف ـيــذي ومـحـضــر
وصــف رقــم  2015/1066ملصلحة البنك
اللبناني للتجارة ش.م.ل.
 2ـ ـ العقار رقم  /399شرين محلة العقبة
قطعة ارض حرجية مساحته /1822م2
يـحــده غــربــا  398شــرقــا وجـنــوبــا منطقة
ً
عني التفاحة شماال طريق عسكرية و.404
تخطيط مصدق باملرسوم  4490تاريخ
 1981/11/4ع ـلــى امل ـس ــاح ــة امل ــأخ ــوذة
/157م 2اما املساحة الباقية فهي /285
م .2ذات بــاقــي الـقـيــود على الـعـقــار 398
شرين.
قيمة التخمني:
الـعـقــار  /398/شــريــن  /79980/دوالر
أميركي.

الـعـقــار  /399/شــريــن  /72880/دوالر
أميركي.
قيمة الطرح:
الـعـقــار  /398/شــريــن  /47988/دوالر
أميركي.
الـعـقــار  /399/شــريــن  /43728/دوالر
أميركي.
امل ــزاي ــدة :ستجري يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
في  2017/5/17الساعة الحادية عشرة
صباحًا أمام رئيس دائــرة التنفيذ وفي
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن رقم 2/13
تعلن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
لـلــزراعــة ـ ـ ـ عــن إج ــراء اس ـت ــدراج عــروض
لـتـلــزيــم تـقــديــم الـبـســة وتــواب ـع ـهــا ل ــزوم
افـ ـ ــراد ال ـف ــرق ــة ال ـف ـن ـيــة مل ــراق ـب ــة االح ـ ــراج
والصيد للعام  ،2017وذلــك في مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش ـه ــاب ،ب ـتــاريــخ  2017/5/30الـســاعــة
التاسعة.
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن ف ـ ــي االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي
اس ـت ــدراج ال ـع ــروض ه ــذا ،االطـ ــاع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ـع ــائ ــد ل ـهــذا
ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة عنه
مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـل ــزراع ــة ،ال ـكــائ ـنــة ف ــي م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ق ــرار وزي ــر الــزراعــة رقــم  1/319تاريخ
.2017/4/10
بيروت في 2017/4/10
مدير عام الزراعة باالنابة
املهندس سعيد عون
التكليف 692

