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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الخاص لـ "تقديم يد عاملة مختلفة الزمة
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للعام
 ."2018يمكن االط ــاع على ملف التلزيم
وت ـس ـل ــم ن ـس ـخــة ع ـن ــه ض ـم ــن ال ـ ـ ـ ــدوام فــي
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشاره
ال ـخ ــوري ،بـنــايــة غـنــاجــه ،ط ،4لـقــاء مبلغ
 /1.000,000/ل.ل .ن ـق ـدًا إلـ ــى ص ـنــدوق
امل ـص ـل ـح ــة .تـ ـق ـ َّـدم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ــى
القلم املركزي حتى ظهر يــوم االثنني في
 ،2018/01/22وتـفــض فــي جلسة علنية
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
على العنوان اعاله.
رئيس مجلس االدارة
د .سليم كتفاكو
التكليف 31
بيان
تـ ــدعـ ــو نـ ـق ــاب ــة م ـس ـت ـخ ــدم ــي م ــؤس ـس ــات
غ ـن ــدور إل ــى إج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات تكميلية
لستة اعضاء وعضو سابع لسنتني وذلك
نهار االربعاء الواقع في  ،2018/1/24من
الـســاعــة الثانية حتى الـســاعــة الخامسة
بعد الظهر في مركز النقابة داخل معمل
غندور.
• يقفل باب الترشيح قبل ثالثة أيام من
موعد االنتخابات.
• وف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــال ع ـ ـ ــدم اك ـ ـت ـ ـمـ ــال الـ ـنـ ـص ــاب
القانوني تجري االنتخابات بعد اسبوع
من تاريخه في نفس الزمان واملكان وبمن
حضر.
بيروت في 2018/1/2
نقابة مستخدمي وعمال مؤسسات
غندور
أمني السر الرئيس
ابراهيم درة علي العطار
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/1107
امل ـن ـفــذة :أول جــريــس بــو حـبـيــب وكيلها
املحامي أنطوان الخوري.
املنفذ عليه :ايلي جريس بو حبيب وكيله
املحامي فادي الحاج.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
محكمة االستئناف املدنية في جبل لبنان
الغرفة الثالثة عشرة قرار رقم 2016/232
ت ــاري ــخ  2016/12/13ال ـق ــاض ــي بـقـبــول
االستئناف اساسًا بصورة جزئية وفسخ
البند اوال عن الفقرة الحكمية من الحكم
االب ـتــدائــي ون ـشــر الـطـلــب املـقــابــل مـجــددًا
ً
ً
ورؤي ـت ــه ان ـت ـقــاال وال ـح ـكــم بـقـبــولــه شـكــا
ورده اساسًا وتصديق الحكم االبتدائي
لـ ـب ــاق ــي جـ ـه ــات ــه والـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى ب ـ ـ ــدوره
بــاع ـت ـبــار ان ال ـع ـقــار  /323/م ــن منطقة
ب ـصــال ـيــم ال ـع ـق ــاري ــة غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة
الـعـيـنـيــة ب ــن ال ـشــركــاء وب ــازال ــة الـشـيــوع
فيه بينهم عن طريق طرحه للبيع باملزاد
الـعـلـنــي لـلـعـمــوم لـصــالـحـهــم امـ ــام دائ ــرة
التنفيذ املختصة وعلى ان يعتمد اساسًا
لـلـطــرح فــي امل ــزاي ــدة االول ــى املـبـلــغ املـقــدر

مــن الخبير بعد اع ــادة التخمني والبالغ
/2434400/د.أ .وب ـت ــوزي ــع نــاتــج الـثـمــن
والرسوم واملصاريف بني الشركاء بنسبة
ملكية كل منهم بحسب قيود الصحيفة
العينية.
تاريخ محضر الوصف.2017/2/7 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2017/2/18 :
العقار املـطــروح للبيع /323/ :بصاليم.
قطعة ارض عليها بناء مؤلف من سفلي
ث ــان ــي م ــوق ــف سـ ـي ــارات وغ ــرف ــة ش ــوف ــاج
وسفلي اول صالة العاب رياضية وطابق
ارضي مؤلف من مدخل وصالون وطعام
ومـطـبــخ وح ـم ــام ض ـيــوف وش ــرف ــة مطلة
عـلــى الـبـحــر ويــوجــد درج داخ ـلــي يــؤدي
الى الطابق االول الذي يحتوي على غرفة
جلوس وثــاث غــرف نــوم ومطبخ يــؤدي
الى الطابق االول الذي يحتوي على غرفة
جلوس وثالث غرف نوم ومطبخ صغير
وحـ ـم ــام ــان وش ــرف ــة م ـط ـلــة ع ـل ــى ال ـب ـحــر
وشرفة يسار البناء وشرفة صغيرة قرب
غــرفــة الـنــوم الرئيسية ،أمــا سطح البناء
فـهــو عـلــى شـكــل شــاحــط غـيــر مكتمل وال
يوجد قرميد والبناء من الخارج بكامله
ب ـحــاجــة ال ــى تـلـبـيــس ح ـجــر ل ـكــي يكتمل
ويوجد حديقة وبعض االشجار والزهور
ويوجد في الطابق السفلي االول مسبح
صغير مساحته /875.5/م 2يحده غربًا
ً
طريق عــام ،شرقًا  ،/325/شـمــاال /320/
وطريق عام جنوبًا  /324/وطريق عام.
أفــرز عن هــذا العقار قطعة اعطيت الرقم
 /1219/ومـ ــا ب ـقــي م ـنــه اح ـت ـفــظ بــرقـمــه
واص ـ ـب ـ ـحـ ــت مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه قـ ـطـ ـع ــة ارض
بــاملـحـضــر الـفـنــي  85/681ض ـ ّـم ال ــى هــذا
الـعـقــار الـعـقــار  /1219/واحـتـفــظ برقمه
وم ـح ـتــويــاتــه امل ـح ـضــر ال ـف ـنــي .85/681
مرتفق بحق اعطاء املياه من النفق الكائن
ضـمـنــه ل ـل ـع ـقــارات رق ــم  /316/و/310/
ومـنـتـفــع بـحــق الـفــائــض مــن مـيــاه الشفة
من نبعة عني الجديدة .تصديق تخطيط
وب ــراح املــرســوم  91/1097بملف /223/
بصاليم ووضع يد بالقرار  91/147على
مساحة  /100/م 2بملف  /310/بصاليم.
قيمة التخمني والطرح/2434400/ :دوالر
أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2018/1/26ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وفــي محكمة
امل ــن .فـعـلــى راغ ــب ال ـش ــراء أن ي ــودع قبل
امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة ال ـطــرح أو تقديم

كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـشــر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
عـ ــن م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم تــأمــن
طباعة أجندة عن العام 2018
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع
فـ ـي ــه  2018/1/12م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة
بـطــريـقــة ال ـظ ــرف امل ـخ ـتــوم لـتـلــزيــم تــأمــن
طباعة أجندة للعام  2018في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى بــريــد امل ــدي ــري ــة االداري ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 4 :كانون الثاني 2018
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 48
إعالن
إجـ ــراء مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم تقديم
مطبوعات لعام 2018
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع
فـ ـي ــه  2018/1/12م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة
بـطــريـقــة ال ـظــرف املـخـتــوم لـتـلــزيــم تقديم
مطبوعات لعام .2018

يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى بــريــد امل ــدي ــري ــة االداري ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 4 :كانون الثاني 2018
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 49
إعالن قضائي
تــدعــو مـحـكـمــة اج ـ ــارات ب ـيــروت بــرئــاســة
الـقــاضــي مـحـمــد ش ـهــاب املــدعــى عليهما
منى مقبل وجــون فيليب نخلة لحضور
ج ـل ـس ــة  2018/2/13واسـ ـ ـت ـ ــام اوراق
الــدعــوى  2017/141واملقامة مــن املدعني
ن ـق ــوال وول ـي ــم وروج ـ ــا وش ــارل ــي جــرجــي
ك ــرم وال ــرام ـي ــة ال ــى اس ـق ــاط ح ــق املــدعــى
عليهما من التمديد القانوني والزامهما
اخــاء املأجور الكائن في القسم 4990/4
االش ــرفـ ـي ــة وب ـت ـس ــدي ــد ال ـ ـبـ ــدالت ال ـبــال ـغــة
 17.000.000ل.ل .والــزامـهـمــا بـبــدل املثل
املقدر مؤقتًا  10.000.000ل.ل.
رئيس القلم
سامر طه

عبدالله شحاده شهادة قيد بــدل ضائع
للعقار  2172جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي جابر جابر ملوكله جابر بهيج
جــابــر سـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع للقسم 5
بلوك  Cمن العقار  2871زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عبدالله نبيل االخــرس بوكالته عن
ياسر علي املسلم بصفته من ورثــة علي
ح ـس ــن امل ـس ـل ــم مل ــورث ــه ح ـس ــن ع ـبــدال ـلــه
املسلم شهادة قيد بدل ضائع للعقار 603
ارنون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـ ـلـ ــب احـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــد مـ ــرت ـ ـضـ ــى ص ـفــي
الــديــن بوكالته عــن حسن رشيد قبيسي
ملورثيه رشيد عبدالرسول قبيسي وامنه
عـبــدالــرســول قبيسي ش ـه ــادات قـيــد بــدل
ضائع للعقارين  2620 - 28زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

تبليغ قضائي
من محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في
ب ـع ـبــدا ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي مـحـمــد وس ــام
املرتضى تقدم املستدعيان نشأت شوقي
ط ــرابـ ـلـ ـس ــي وام ـ ـيـ ــل ت ــوفـ ـي ــق ط ــراب ـل ـس ــي
بــاالس ـت ــدع ــاء  2017/8007يـطـلـبــان فيه
تـصـحـيــح ال ـخ ـطــأ امل ـ ــادي ف ــي رق ــم سجل
املرحومة انجلو فايق طرابلسي ليصبح
ً
 850باب الدريب  -حمص بدال من 245/11
باب الدريب  -حمص وذلك للعقار /1852
بعلشميه.
لكل ذي مصلحة ابداء مالحظاته امام قلم
هــذه املحكمة ضمن مهلة عشرة أيــام من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب اح ـمــد مـحـمــد ص ــادق بــوكــالـتــه عن
محمد علي اليمن وبوكالته عن ابراهيم
دي ــاب جــابــر وبــوكــالـتــه عــن سـمـيــر ديــاب
جــابــر بصفته مـشـتــري مــن الـبــائــع فــادي
زك ــري ــا ع ـق ـيــل س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ضــائــع
للقسم  6بلوك  Aمن العقار  1006قاقعية
الجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد حسن جزيني ملوكله محمد

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب املـحــامــي روب ـيــر كــريــم تــومــا وكيل

