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إعالنات

للعقار  /1434/له حق املرور على العقار
 /2357/طريق خاص تأمني عقاري درجة
اولى مع حق التحويل تدفع حسب شروط
العقد ملصلحة الدائن الكونتوار الشرقي
للتجارة والتسليف املدين عفيفة مورؤاد
دوالـ ـيـ ـب ــي  /800/س ـه ــم ق ـي ـمــة ال ـتــأمــن
/33350/دوالر أم ـي ــرك ــي نـ ــوع ال ـفــائــدة
حسب شروط العقد ،مالحظة إن الكاراج
الوارد في محتويات هذا العقار هو معد
للهدم كما ورد في خرائط اإلسكان تعهد
املدين بعدم البيع أو التأمني أو التأجير
أو ت ــرت ـي ــب أي ح ــق ع ـي ـنــي اال ب ـمــواف ـقــة
الفريق الــدائــن ،حجز تنفيذي صــادر عن
دائرة تنفيذ زحلة رقم  2015/789ملصلحة
ال ـح ــاج ــز ال ـك ــون ـت ــوار ال ـش ــرق ــي لـلـتـجــارة
والتسليف ضــد املـحـجــوز عليها عفيفة
م ـ ــوراد دوال ـي ـب ــي ،حـجــز تـنـفـيــذي ص ــادر
ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـلــة رق ــم 2015/790
مل ـص ـل ـحــة ال ـح ــاج ــز ال ـك ــون ـت ــوار ال ـشــرقــي
للتجارة والتسليف ضد املحجوز عليها
عفيفة مـ ــوراد دوال ـي ـبــي ،مـحـضــر وصــف
العقار صــادر عن دائــرة تنفيذ زحلة رقم
 2015/789ملصلحة الـكــونـتــوار الشرقي
للتجارة والتسليف.
قيمة التخمني/294000/ :مـئـتــان واربعة
وتسعون الف دوالر أميركي.
وبـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح/176400/ :مـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة وس ـتــة
وسبعون الف وأربعماية دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
ال ــواق ــع  10/5/2018الـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة الـثــانـيــة
ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
زحلة في قاعة املحكمة.
شـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :ع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وقبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة أن يــودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ زحلة ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح
ف ــي ص ـنــدوق الخزينة أو مصرف مقبول
او تقديم كفالة م ـعــادلــة أو ش ــك م ـصــرفــي
وع ـل ـيــه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
دائــرة تنفيذ زح ـلـة اذا لــم يكن لــه م ـقــام
فيه ،وعليه خالل ثــالثــة ايـ ــام مــن صدور
قـ ـ ـ ـ ــرار االحـ ـ ــالـ ـ ــة ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ال ـث ـمــن ت ـحــت
ً
طــائ ـلــة اعـ ـتـ ـب ــاره نــاكــال واعــادة املزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
مــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا
من صدور قرار االحالة دفع رسم الداللة
بمعدل  %5من قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/2/12عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــي زي ــد
إسماعيل سجل  185/75بريتال جنسيته
لبناني محل اقامته بريتال بملكه والدته
زينب عمره  1987اوقــف غيابيًا بتاريخ
 2017/5/4بالعقوبة التالية أشغال شاقة
مؤبدة وخمسني مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2018/2/13
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 481
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/2/12عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــي زه ـي ــر
زع ـي ـتــر س ـجــل /16ال ـب ــوش ــري ــة جنسيته
ل ـب ـن ــان ــي م ـح ــل اق ــامـ ـت ــه الـ ــدكـ ــوانـ ــة ق ــرب
 wooden bakeryفي محل عصافير والدته
زينب عمره  1986اوقــف غيابيًا بتاريخ
 2015/7/7بالعقوبة التالية أشغال شاقة
مؤبدة وخمسني مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2018/2/15
الرئيس

رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 481
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيرت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/2/12على املتهم علي منذر زعيتر
سجل /24ري ـحــا جنسيته لبناني محل
اقامته الفنار الزعيترية قــرب مستشفى
بيطار والــدتــه إعـتــدال عمره  1980اوقــف
غ ـيــاب ـيــا ب ـت ــاري ــخ  2017/7/7بــالـعـقــوبــة
الـتــالـيــة أش ـغ ــال شــاقــة مــؤب ــدة وخمسني
مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2018/2/15
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 481
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيرت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/2/12ع ـلــى امل ـت ـهــم أح ـم ــد محمد
الخطاب سجل /325الـبــاشــورة جنسيته
لبناني محل اقامته مار تقال قرب نادي
ري ــاض ــي الب ــوزرع ــا وال ــدت ــه ف ــري ــدة عـمــره
 1983اوقــف غيابيًا بتاريخ 2015/1/26
بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة أش ـغــال شــاقــة مــؤبــدة
وخمسني مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2018/2/13
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 481
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لتقديم وتركيب قواطع
 66ك.ف .ل ــزوم محطتي ال ـغــاز والـشـبــاك
الرئيسيتني ،موضوع استدراج العروض
رق ــم ث4د 11156/تــاريــخ ،2017/10/31
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 487
إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان بــأنــه قــد تــم تعديل
مهلة تقديم العروض العائد لتنفيذ اعمال
تغيير أغطية الباطون في معمل الــذوق
الـ ـح ــراري ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رق ــم ث4د 310/ت ــاري ــخ  ،2018/1/16قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر

وذلك لقاء مبلغ قدره  /75 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 485
إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ــواح ــدة ب ـعــد الـظـهــر
من يــوم الثالثاء الواقع فيه 2018/3/27
تـ ـج ــري م ــؤس ـس ــة مـ ـي ــاه ب ـ ـيـ ــروت وج ـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
املختوم عائدة لــ" حفر وتجهيز آبــار في
محافظة جـبــل لـبـنــان لـلـعــام  "2018وفقًا
لدفتر ال ـشــروط الـخــاص املــوضــوع لهذه
الغاية وذلــك في املكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح  -ملك الشدراوي
 بيروت.ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول  -مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خطار
 الحازمية  -قــرب مستشفى قلب يسوعلـ ـق ــاء م ـب ـلــغ /750.000/ل.ل .ي ــدف ــع فــي
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض ،ويعفى من دفع هذا املبلغ كل من
سبق وسدده.
تـقــدم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 479

الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـ ــإدارة
 مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي م ـب ـنــى عفيفمعقيل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/2/27
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 477
نشر فقرة حكمية
تــدعــو محكمة الـغــرفــة االبـتــدائـيــة االولــى
في البقاع املستدعى ضده حبيب الياس
ح ـ ــوران ـ ــي املـ ـقـ ـي ــم س ــابـ ـق ــا فـ ــي الـ ـق ــرع ــون
واملجهول محل االقــامــة حاليًا للحضور
شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا إلى قلم
املحكمة فــي زحلة لتبلغ الحكم الصادر
ع ـ ــن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ 2017/12/27
ب ــاالسـ ـت ــدع ــاء امل ـ ـقـ ــدم مـ ــن ق ــاس ــم اح ـم ــد
عـمـيــص بــوكــالــة االس ـت ــاذ ع ـيــاض فــارس
امل ـس ـجــل ب ــرق ــم أس ـ ــاس  2017/371ق ــرار
2017/219
مضمون الحكم:
ً
أوال :اعتبار العقار رقم /73القرعون غير
قابل للقسمة عينًا بني الجهة املستدعية
وال ـج ـه ــة امل ـس ـتــدعــى بــوج ـه ـهــا ،وطــرحــه
للبيع باملزاد العلني للعموم وفقًا للثمن
املحدد من قبل الخبير والبالغ ،$79950
وعلى ان يعتمد هذا الثمن اساسًا للطرح
ف ــي امل ـ ــزاي ـ ــدة االولـ ـ ــى وان يـ ـ ــوزع ال ـث ـمــن
بالنتيجة على الشريكني بنسبة حصة
كل منهما في العقار املذكور.
ثانيًا :تــدريــك الجهة املستدعية والجهة
املستدعى بوجهها النفقات كافة بنسبة
ح ـصــة ك ــل م ــال ــك ف ــي امل ـل ـك ـيــة ف ــي الـعـقــار
املذكور.
وللمستدعى ضــده املــذكــور مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل

إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اسـ ـت ــدراج ع ــروض عـلــى اس ــاس
تقديم اس ـعــار ،بـنـ ً
ـاء ملــوافـقــة املــديــر العام
ل ـل ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة بـتــاريــخ
 ،2018/2/23لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع اش ـغــال
ان ـشــاء مـحـطــة تـحــويــل هــوائـيــة فــي بلدة
زحل  -قضاء كسروان.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2018/3/28
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا الحكام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــن فـ ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن أخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت  26شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 476

إعالن قضائي
تـبـلـيــغ دعـ ــوى مــوجـهــة ألمل ــاس ــه ابــراهـيــم
العمار
من القرعون  -مجهولة محل االقامة
ق ــررت رئـيـســة الـغــرفــة ال ـســادســة ملحكمة
استئناف البقاع املدنية في زحلة القاضي
ك ـل ـنــار س ـمــاحــه ب ـتــاريــخ  2018/2/8في
ال ــدع ــوى رق ــم مـ ــدور  2018/250املـقــامــة
من املستأنف ابراهيم علي حجازي ضد
املستأنف عليها اعتبار املــاســه ابراهيم
الـ ـعـ ـم ــار املـ ــذكـ ــور اعـ ـ ــاه م ـج ـه ــول ــة مـحــل
االقــامــة وابــاغـهــا بواسطة النشر اوراق
هذه الدعوى التي طلبت بموجبها الجهة
املستأنفة فسخ الحكم الصادر عن الغرفة
االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي ال ـب ـق ــاع ق ـ ــرار 2016/76
تاريخ .2016/4/5
فيقتضي حـضــورك بــالــذات أو مــن ينوب
عـنــك قــانــونــا ال ــى قـلــم املـحـكـمــة فــي زحلة
لـتـبـلــغ اوراق ه ــذه ال ــدع ــوى خ ــال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
ف ــي ال ـجــريــدة وتـعـلـيــق نـسـخــة عـنــه على
لوحة االعالنات في إيوان املحكمة وعليك
ات ـخ ــاذ م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ل ــك ض ـمــن نـطــاق
ه ــذه املـحـكـمــة واال سـيـصــار ال ــى ابــاغــك
هذه االوراق بواسطة رئيس قلم املحكمة
ووفقًا للقانون.
كاتب املحكمة
علي أبو شاهني

مناقصة عامة
رقم /635م ع إ/م م3/
الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار الـ ـث ــاث ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2018/3/27ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
أشغال إستحداث غرف إستشفاء في فرع
األطفال في قسم املعاينات الخارجية في
ثكنة جوزيف الطرابلسي  -بدارو.
م ــوض ــوع دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
/203م ع إ/م ه ـ تاريخ 2018/2/20
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط

اعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم شركة
بموجب محضر جمعية عمومية عادية
تــاريــخ  2018/2/19ت ـقــرر تـعــديــل االســم
التجاري للشركة املعروفة باسم:
شركة العامر للتجارة العامة  -ابراهيم
احمد جلول وشركاه (توصية بسيطة).
املسجلة تحت رقم  2015/4005704البقاع
ليصبح:
"AHD FOR GENERAL TRADING
إبــراهـيــم أحـمــد جـلــول وشــركــاه (توصية
بسيطة)".
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.

29

امني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
الـعـقــاريــة ،بــرئــاســة الـقــاضــي سيلفر ابــو
شقرا والقاضيني محمد فرحات واوجينا
نصير تقدم املستدعون الياس وجوزيف
وط ــون ــي ع ـبــده ع ـ ــازار بــواس ـطــة وكيلهم
امل ـحــامــي ول ـيــد ع ـ ــازار بــاس ـتــدعــاء سجل
ب ــال ــرق ــم  2018/1870ب ــوج ــه املـسـتــدعــي
ضــدهــا ادم ــا يــوســف الـصـيــاح املجهولة
محل االقــامــة يطلبون فيه ازال ــة الشيوع
فــي العقار  /1870/عينطورة العقارية،
ع ـل ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــا ال ـح ـض ــور ال ــى
قلم املحكمة لتبلغ االستدعاء وفــي حال
ً
تـخـلـفـهــا يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ ح ــاص ــا ويـعــد
ك ــل تـبـلـيــغ ال ـي ـهــا بــواس ـطــة رئ ـيــس الـقـلــم
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي مهلة
امل ــاحـ ـظ ــات واالعـ ـ ـت ـ ــراض خـ ــال خـمـســة
عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة ع ـي ـتــا الـ ـفـ ـخ ــار عـ ــن اج ـ ــراء
مناقصة عمومية ملرة ثانية لشراء عقار
إلنشاء ملعب رياضي وفق دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن الـحـصــول عليه من
قلم البلدية مقابل  150000ل.ل.
ملــن يرغب االشـتــراك فــي املناقصة تقديم
عــرضــه ال ــى الـبـلــديــة خ ــال خـمـســة عشر
ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ هـ ـ ــذا االعـ ـ ـ ـ ــان .تـفــض
العروض الساعة الحادية عشرة من اليوم
الذي يلي آخر موعد لتقديم العروض.
رئيس البلدية
حنا السكاف
إعالن
يعلن مـعــرض رشـيــد كــرامــي الــدولــي في
طــراب ـلــس ،ع ــن إجـ ــراء مـنــاقـصــة بــالـظــرف
املختوم لتلزيم صيانة االعمال الزراعية
ونظام الري في منشآت املعرض.
وق ـ ــد ح ـ ــدد ث ـم ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط بـمـبـلــغ
مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
يمكن لـلــراغـبــن االش ـت ــراك فــي املناقصة
االط ــاع على دفتر الـشــروط لــدى مكاتب
ادارة امل ـع ــرض  -شـ ــارع امل ـع ــرض ،ضمن
اوقات الدوام الرسمي.
 ي ـ ـجـ ــري فـ ــض ال ـ ـع ـ ــروض فـ ــي ال ـس ــاع ــةالـعــاشــرة مــن صـبــاح يــوم االثـنــن الــواقــع
في .2018/3/19
وتـقـبــل ال ـعــروض لـغــايــة الـســاعــة الثانية
عشرة مــن قبل ظهر يــوم الجمعة الواقع
في .2018/3/16
رئيس مجلس االدارة
أكرم عويضة
إعالن تبليغ
صادر عن محكمة العجلة في جزين
تــدعــو ه ــذه املحكمة كــل مــن ال ـســادة رلــى
وه ـشــام أس ـعــد يــونــس وسـهـيــل وســامــي
وس ـل ـي ـم ــان س ـل ـيــم خ ـل ـيــل وف ـ ـ ــؤاد ون ـه ــاد
وجهاد ورشــاد محمد خليل واملجهولي
ّ
محل االقــامــة للحضور الــى قلمها لتبلغ
وإستالم أوراق اإلستدعاء رقم 2018/64
واملقدم من د .حسان علي بو ملحم وذلك
بمهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جرجس أبو زيد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت لــوســن ن ـظــرت كــوي ـلــويــان مالكة
القسم  /7/من العقار  /3050/برج حمود
سند تمليك بدل عن ضائع باسمها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب جـ ــورج نــزيــه غ ـطــاس وك ـيــل رسـتــم
جـ ـب ــران ح ـب ـيــب م ــال ــك ال ـع ـق ــاري ــن /711/
و /968/بصاليم سندي تمليك بــدل عن
ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

