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◄ إعالنات رسمية ►
اعالن رقم 1/36
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ع ــن اج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لتلزيم تقديم احبار لزوم وزارة الزراعة
لعام  ،2017وذلك في مبناها الكائن في
ب ـئــر ح ـســن م ـقــابــل ثـكـنــة ه ـن ــري شـهــاب
بـتــاريــخ  2017/11/27الـســاعــة الحادية
عشر.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ املديرية العامة للزراعة الكائنة
في مبنى الوزارة الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املقفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من اخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ يخفض االعــان الى خمسة ايــام (قرار
وزير الزراعة رقم  1/841تاريخ  7تشرين
الثاني.)2017
بيروت في  7تشرين الثاني 2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 2254
اعالن رقم 1/34
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ع ــن اج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لتلزيم اعمال تحريج (زرع ،ري وصيانة
ن ـص ــوب ملـ ــدة س ـن ــة) ف ــي حـ ــرج قـيـتــولــي
ـ ـ ـ ـ ق ـض ــاء ج ــزي ــن ف ــي م ـحــاف ـظــة الـجـنــوب
لعام  ،2017وذلك في مبناها الكائن في
ب ـئــر ح ـســن م ـقــابــل ثـكـنــة ه ـن ــري شـهــاب
بتاريخ 2017/11/27الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ املديرية العامة للزراعة الكائنة
في مبنى الوزارة الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املقفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من اخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ يخفض االعــان الى خمسة ايــام (قرار
وزير الزراعة رقم  1/833تاريخ  7تشرين
الثاني .)2017
بيروت في  7تشرين الثاني 2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 2252
اعالن رقم 1/31
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ع ــن اج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لـتـلــزيــم ت ـقــديــم م ـط ـبــوعــات ل ـعــام ،2017
وذلــك فــي مبناها الكائن فــي بئر حسن
مـ ـق ــاب ــل ث ـك ـن ــة ه ـ ـنـ ــري ش ـ ـهـ ــاب ب ـت ــاري ــخ
 2017/11/27الساعة الثالثة عشر.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املقفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من اخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ يخفض االعــان الى خمسة ايــام (قرار
وزير الزراعة رقم  1/837تاريخ  7تشرين
الثاني .)2017
بيروت في  7تشرين الثاني 2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 2249
اعالن رقم 1/28
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ املــديــريــة الـعــامــة
لـ ـل ــزراع ــة ـ ع ــن اع ـ ـ ــادة اج ـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج
لتلزيم تقديم زيوت لزوم سيارات وزارة
الـ ــزراعـ ــة ب ـطــري ـقــة اس ـ ـتـ ــدراج ال ـع ــروض
لـلـعــام  ،2017وذل ــك فــي مـبـنــاهــا الـكــائــن

في بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب
بتاريخ 2017/11/27الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ املديرية العامة للزراعة الكائنة
في مبنى الوزارة الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املقفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من اخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ يخفض االعــان الى خمسة ايــام (قرار
وزير الزراعة رقم  1/840تاريخ  7تشرين
الثاني .)2017
بيروت في  7تشرين الثاني 2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 2246
اعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن اج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %20عـ ـش ــرون بــامل ـئــة لـتـنـفـيــذ م ـشــروع
اش ـغــال تـعــزيــل وان ـش ــاء حـيـطــان حماية
على مجاري شتوية في منطقة (الجوزـ ـ
الصفصاف) ـ ـ قضاء الهرمل.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم ف ـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـتــاس ـعــة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2017/12/12
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
ال ــدرج ــة الــراب ـعــة فـقــط لــاش ـغــال املــائـيــة
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
يجر استالمها مؤقتا
صفقات مائية لم
ِ
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عشر
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق ال ـيــوم املـحــدد
لجلسة فــض ال ـعــروض  -وفــق نصوص
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االط ـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه ف ــي املــديــريــة
الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة -
مصلحة الديوان  -كورنيش النهر.
بيروت في  8تشرين الثاني 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2243
اعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن اج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %19تسعة عشرة باملئة لتنفيذ مشروع
اش ـغــال تـعــزيــل وان ـش ــاء حـيـطــان حماية
على مجاري شتوية في بلدة حاصبيا
ـ ـ قضاء مرجعيون ـ ـ حاصبيا.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم ف ـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2017/12/12
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
ال ــدرج ــة الــراب ـعــة فـقــط لــاش ـغــال املــائـيــة
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
يجر استالمها مؤقتا
صفقات مائية لم
ِ
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عشر
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق ال ـيــوم املـحــدد
لجلسة فــض ال ـعــروض  -وفــق نصوص
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االط ـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه ف ــي املــديــريــة
الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة -
مصلحة الديوان  -كورنيش النهر.
بيروت في  8تشرين الثاني 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2242
مناقصة عامة
/5370م ع إ/م م 3/
الساعة التاسعة من نهار االثنني الواقع
فــي  2017/11/27تـجــري وزارة الــدفــاع

ال ــوط ـن ــي ـ ـ ـ ـ امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ـ ـ ــادارة ـ
مصلحة ال ـقــوامــة فــي قــاعــة املـنــاقـصــات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ ـ اول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
تـحـقـيــق اث ــاث وم ـف ــروش ــات وتـجـهـيــزات
مكتبية لصالح الجيش لعام .2017
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /7م
ع إ/م ق 1/تاريخ 2017/6/29
يمكن ملن يرغب االشـتــراك في املناقصة
العامة هــذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــادارة
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــادارة ـ ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/11/7
اللواء محسن فنيش املدير العام لالدارة
التكليف 2232
نشر خالصة حكم
ان م ـح ـك ـم ــة الـ ـ ــدرجـ ـ ــة االولـ ـ ـ ـ ــى امل ــدن ـي ــة
ف ــي ب ـي ــروت ال ـغــرفــة ال ـن ــاظ ــرة بـقـضــايــا
الجمارك الغرفة السادسة تدعو السيد
ف ـهــد ب ــن جـمـعــة ب ــن س ـل ـمــان الـحــويـطــي
ً
م ـص ـحــح بـ ـ ــدال م ــن ف ـه ــد ب ــن ج ـم ـعــة بــن
س ـل ـطــان ال ـحــوي ـطــي لـلـحـضــور ال ــى قلم
املحكمة في قصر عدل بيروت او ارسال
م ــن يـمـثـلــك قــانــونــا وذلـ ــك لـتـبـلــغ الحكم
الصادر عن املحكمة بتاريخ 2014/7/3
رق ــم  2014/350وامل ـت ـض ـمــن ف ــي فـقــرتــه
الحكمية الــزامــك بــدفــع مبلغ  86مليون
ليرة لبنانية اضــافــة الــى النفقات مهلة
االسـتـئـنــاف  30يــومــا تـلــي مـهـلــة النشر
اساس .2013/4222
رئيس القلم
ناصر ابو حسن
التكليف 2233
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـت ــدراج ع ــروض إلعـ ــداد دف ـتــر شــروط
النشاء كابالت توتر عالي هوائية 220
ك.ف .م ــن ض ـم ــن امل ـخ ـط ــط ال ـتــوج ـي ـهــي
للنقل املرحلة االولى  2017ـ .2023
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور أع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان  -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50.000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان  -طــريــق الـنـهــر  -الطابق
" - "12املبنى املركزي (غرفة .)1223
ّ
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في2017/12/15عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/11/7
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2235
إعالن بيع باملعاملة 2017/181
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي د.شادي الحجل
تـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي نـهــار الـجـمـعــة في
 2017/11/24ابـتــداء مــن الساعة 11,30
ظ ـهــرا س ـي ــارة املـنـفــذ عـلـيــه بــاســم فضل
حـ ـج ــازي م ــارك ــة ب م ف  316Iم ــودي ــل
 2005رقـ ــم /107216/ن الـخـصــوصـيــة
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل ـه ـجــر ش.م.ل وكـيـلــه امل ـحــامــي رام ــي
بــاسـيــل الـبــالــغ  $/3157/ع ــدا الـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/4000/واملـطــروحــة
بسعر  $/3500/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية ،وإن رسوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /204000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى املـ ـ ــرآب ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـيــروت
كــورن ـيــش الـنـهــر مـقــابــل مـطــاحــن الـتــاج
ق ــرب شــركــة الـبـيـجــو مـصـحــوبــا بالثمن
نقدا او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم

اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/188
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي د.شادي الحجل
تـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي نـهــار الـجـمـعــة في
 2017/11/24ابـتــداء مــن الساعة 11,30
ظـ ـه ــرا س ـ ـيـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه زوفـ ـيـ ـن ــار
كركور هاننهيان ماركة م ــازدا 2موديل
 2009رق ــم /424687/ج الـخـصــوصـيــة
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل ـه ـجــر ش.م.ل وكـيـلــه امل ـحــامــي رام ــي
باسيل البالغ  $/11703/عــدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/5210/واملـطــروحــة
بسعر  $/4000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية ،وإن رسوم امليكانيك قد بلغت
/360,000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى املـ ـ ــرآب ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـيــروت
كــورن ـيــش الـنـهــر مـقــابــل مـطــاحــن الـتــاج
ق ــرب شــركــة الـبـيـجــو مـصـحــوبــا بالثمن
نقدا او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :سمير علي العلي
مجهول محل اإلقامة
تـنــذركــم هــذه الــدائــرة سـنــدا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لـتـسـلــم االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ف ــي املـعــامـلــة
رقم  2017/908املتكونة بينك وبني بنك
بيبلوس ش.م.ل بـخــال /30/ي ــوم ــا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة وإال عد قلمها مقاما
مختارا تتبلغون بواسطته كل األوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ ناصر األحمدية
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2015/1760
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي جورج بو زامل
املنفذ عليهم:
1ـ شركة الفرابي لألدوية الطبية ش.م.م.
ال ـحــدث ـ حــي األم ـيــركــان ـ خـلــف محالت
األفندي بناية غاردينيا الطابق األول
2ـ عـ ــادل عـ ــارف عـمـشــه وفــاط ـمــة محمد
ج ـبــق ـ ب ـش ــام ــون ـ ح ــي امل ـ ـ ــدارس جــانــب
إيليت بناية الرابية الخضراء ـ الطابق
الثاني
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد وك ـشــف حساب
مـ ــع ش ـ ـهـ ــادة ت ــأم ــن ع ـ ـقـ ــاري تـحـصـيــا
ملبلغ  /106231/دوالر أمـيــركــي ومبلغ
 /60437/ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة عـ ــدا ال ـفــوائــد
واللواحق
تاريخ قرار الحجز2015/11/18 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/11/19 :
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم 8
بلوك  Aمن العقار  4068الحدث العائدة
ملكيته للمنفذ عليه عادل عارف عمشه
مـحــل طــابــق ارض ــي ضمنه حـمــام يتبع
لــه متخت فــي املـيــزانــن ضمنه حمامني
ومطبخ له موقف سيارة رقم  8بلوك A
مساحته  263م م تقريبا حــق مختلف
خ ــاض ــع ل ـن ـظــام ادارة ال ـع ـقــار وتـعــديـلــه
يشترك بملكية القسمني رقم  1و A 3وكل
ما ورد عليهما.
قيمة التخمني /460250/ :دوالر أميركي
قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
/236764,15/دوالر أميركي
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـح ــدد
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ن ـه ــار األرب ـ ـعـ ــاء ت ــاري ــخ
 2017/11/29ال ـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة
صباحا امــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
ـواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
مـ ٍ
او م ـصــرف مـقـبــول بــإســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل إقامة ضمن
نـطــاق الــدائــرة كما عليه وبـخــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته ،كما عليه وبـخــال عشرين

يــومــا تـلــي اإلح ــال ــة دف ــع الـثـمــن ورس ــوم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ انطوان الحلو
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة رقم 2006/89
الرئيسة روال شمعون
املـنـفــذ :بنك سوسيته جـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل وكيله املحامي بيار بارودي
امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا :مـ ــاري انـ ـط ــوان تــويـنــي
وايف صحناوي بصفته وريث املرحوم
الفريد انطوان صحناوي
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
امل ـ ــن رق ـ ــم  2001/427ت ـح ـص ـيــا ملـبـلــغ
/48193,29/دوالر امـيــركــي اضــافــة الــى
الفوائد والرسوم والنفقات.
تاريخ قرار الحجز2006/8/31 :
تاريخ تسجيله2006/9/9 :
تاريخ محضر الوصف2007/12/22 :
تاريخ وضع دفتر الشروط2012/2/13 :
بعد التعديل
ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح :ح ـصــة امل ـن ـفــذ عليها
مــاري انطوان تويني البالغة  400سهم
فــي الـعـقــار رق ــم  155عــن صــوفــر قطعة
ارض سليخ منبسطة مساحته 624م.م.
ح ــدود الـعـقــار :غــربــا الـعـقــاريــن رقــم 156
و 157وشــرقــا ام ــاك عــامــة والـعـقــار رقــم
 154وشماال امالك عامة وجنوبا العقار
رقم  .154تخطيط باملرسوم  2370تاريخ
 1970/12/15بملف  .138تــوضــع اليد
ع ـلــى ال ـق ـســم املـسـتـمـلــك م ــن ه ــذا الـعـقــار
وخ ـ ــاف ـ ــه بـ ـم ــوج ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار  13ت ــاري ــخ
 1974/3/21الصادر عن بلدية صوفر.
قيمة التخمني/36400/:دوالر اميركي
بدل الطرح/21840/:دوالر اميركي
موعد املــزايــدة ومكانها :تجري املزايدة
نهار األربـعــاء الــواقــع فيه 2017/12/13
الساعة الثانية عشر ظهرًا امــام رئيس
دائرة تنفيذ عاليه في قاعة املحكمة.
ش ــروط الـبـيــع:فـعـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ مـ ـح ــل اق ـ ــام ـ ــة ل ـ ــه ضـ ـم ــن ن ـط ــاق
دائــرة تنفيذ عاليه واالطــاع على قيود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار م ــوض ــوع
املزايدة ومعاينته وعليه تأمني بدل قيمة
الطرح بموجب شيك مصرفي منظم المر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ عاليه وخالل
االيام الثالثة التالية لالحالة عليه ايداع
كامل الثمن تحت طائلة اع ــادة املــزايــدة
حكما بــزيــادة العشر على عهدة الناكل
الـ ــذي يـضـمــن ال ـن ـقــص وال يـسـتـفـيــد من
ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه خ ــال ال ـع ـش ــرون يــومــا
تـســديــد كــامــل الـثـمــن ورس ــم الــدالل ــة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن
اعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طلب جميل ابراهيم عابدين سند ملكية
بدل ضائع للعقار  2250املغيرية
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يوما
امني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1463
املـ ـنـ ـف ــذة :إن ـت ـص ــار ع ـب ــد امل ـج ـي ــد ع ـب ــس ـ
وكيلتها املحامية رنيم عثمان
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :عــامــر ع ـبــد الـ ـق ــادر ام ــن –
مقيم في مجدليا – الدوار
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
مـنـقــوالت معمل ال ـبــاط الـعــائــد للمنفذ
عليه والكائن في مجدليا – الدوار والتي
هــي عـبــارة عــن مكبس بــاط عــدد اثنان
وجالية بالط وذلــك نهار االثنني الواقع
في  2017/11/27الساعة الواحدة ظهرا .
بدل التخمني/2000/ :د.أ.
بدل الطرح /1200/ :د.أ.
على الراغب بالشراء الحضور الى مكان
وج ــود املـنـقــوالت فــي معمل املنفذ عليه
فــي مجدليا – ال ــدوار فــي املــوعــد املحدد
اعاله مصحوبا بالثمن و %5رسم داللة.
مأمور التنفيذ نقوال دعبول

