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◄ إعالنات رسمية ►
اعـالن عن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـ ــزاي ـ ــدة ع ـم ــوم ـي ــة ب ــالـ ـظ ــرف امل ـخ ـت ــوم
وف ــق دفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص ل ـ لتأجير
بـعــض االراضـ ــي الــزراع ـيــة فــي محافظة
الـبـقــاع مل ــدة ث ــاث س ـنــوات ،مقسمة الــى
منطقتني تبلغ مساحة املنطقة االولــى
 465دون ــم زراعـ ــي والـثــان ـيــة  553دونــم
زراع ـ ــي ع ـلــى ان ت ـب ــدأ امل ــزاي ــدة م ــن بــدل
الطرح لإليجار السنوي االدنــى للدونم
الزراعي الواحد املحدد في دفتر الشروط
والـبــالـغــة قيمته /180.000/ل.ل( .مئة
وث ـم ــان ــون الـ ــف ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة) .يـمـكــن
االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـتــر الـ ـش ــروط واس ـتــام
نـسـخــة عـنــه ضـمــن ال ـ ــدوام الــرسـمــي في
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشاره
الـخــوري ،بناية غناجه ،ط 4مقابل دفع
مبلغ /500،000/ل.ل .نقدًا إلى صندوق
امل ـص ـل ـح ــة .تـ ـق ـ َّـدم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد فــي
الـق ـلــم امل ــرك ــزي حـتــى ظ ـهــر ي ــوم االث ـنــن
 ،2018/12/17وتفض في جلسة علنية
الساعة العاشرة مــن الـيــوم التالي على
العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة  /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 2400
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
الـعــروض العائد لتلزيم تنظيف املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ،موضوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د8297/
تاريخ  ،2018/8/27قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2018/12/21عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
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
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن فــي مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/11/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2399
إعالن بيع
صادر عن دائــرة تنفيذ بعبدا باملعاملة
رقم 99/567
الرئيس يوسف الحكيم
طالب التنفيذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيله
املحامي جميل كنعان.
املنفذ عليهم 1 :ـ ـ ـ زيــاد مصطفى جابر
ـ ـ ـ ـ ـ مـجـهــول مـحــل امل ـق ــام ،اب ـلــغ بــواسـطــة
الطرق االستثنائية
 2ـ ـ ـ باسم مصطفى عيد ـ ـ ـ مجهول محل
املقام ،ابلغ بواسطة الطرق االستثنائية
 3ـ ـ ـ مالك أيوب ،وكيله أسعد سعيد.
 4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حـ ـس ــان م ـح ـم ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،وك ـي ـلــه
املحامي ابراهيم املوسوي.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ف ـت ــح اع ـت ـمــاد
بالحساب الـجــاري وكشف حساب جار
االول بقيمة /74997321/ل.ل .والثاني
بـقـيـمــة /201793،27/د.أ ع ــدا ال ـفــوائــد
واللواحق.
وبتاريخ  2000/8/2صــدر قــرار الحجز
وسجل على الصحيفة العينية بتاريخ
2000/9/25
وب ـت ــاري ــخ  2001/7/13وض ــع محضر
الوصف وسجل على الصحيفة العينية
ً
ب ـتــاريــخ  2001/10/23تـحـصـيــا لــديــن
املنفذ املبني اعاله.
املطروح للبيع :كامل العقار رقم /483/
الحدث:
قطعة ارض ضمنها بـنــاء قـيــد االنـشــاء
ولــدى الكشف تبني ان هــذا العقار عليه
بـنــاء ضخم مــؤلــف مــن  6أبنية متصلة

بـعـضـهــا بـبـعــض ول ـك ــل مـنـهــا مــدخـلـهــا
ال ـ ـخـ ــاص وق ـ ــد ج ـ ــرى ت ـص ـن ـيــف ال ـب ـن ــاء
ب ــاالق ـس ــام  A-B-C-D-E-Fبــاع ـت ـبــار ان
العقار غير مفرز ومعظمه مباع كشقق
لسكن ومحالت تجارية والقليل منه غير
جــاهــز وايـضــا القليل منه عــائــد للجهة
املــال ـكــة .وه ـنــاك أي ـضــا ال ـطــابــق السفلي
وهو كناية عن مستودع ومدخله لجهة
البناء املعطى القسم رقم  Aوهو بإشغال
السادة أحمد وحسني ومحمد عواد.
ً
أوال) البناء األول :القسم رقم  /A/وفيه:
 1ـ ـ ـ الطابق االرض ــي :يتألف من محلني
بـبــابــن بــإشـغــال عـبــد الـلــه ش ــري ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ
ويـتــألــف مــن محل بـبــاب واح ــد بإشغال
ابــراه ـيــم ش ــوز ـ ـ ـ ج ويـتــألــف مــن مدخل
البناء وبيت الدرج وبيت املصعد وقسم
منه مستودع لخزانات املياه باالضافة
الى غرفتني ولهما باب حديد.
 2000/331من علي برو ضد مالك أيوب
ورف ــاق ــه بـطـلــب اف ـ ــراز ال ـب ـنــاء وتـسـجـيــل
ال ـش ـق ــة ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـث ــال ــث ع ـل ــى اس ــم
املــدعــي ـ ـ ـ دع ــوى ل ــدى الـقــاضــي املـنـفــرد
املدني في بعبدا برقم
 2ـ ـ ـ الـطــابــق األول :ويـتــألــف مــن شقتني
شـقــة بــإشـغــال عـلــي قـبــان وشـقــة ثانية
بإشغال أحمد عواد.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من شقتني
شقة بإشغال إبراهيم كريم وشقة ثانية
بإشغال حسام البرجاوي.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من شقتني
شـ ـق ــة بـ ــإش ـ ـغـ ــال جـ ـ ــال جـ ـمـ ـع ــة وش ـق ــة
بإشغال ابراهيم ترحيني.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف مــن شقتني
شـ ـق ــة بـ ــإش ـ ـغـ ــال حـ ـس ــن ح ـ ـمـ ــود وش ـق ــة
بإشغال مصطفى سعد.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عــائــدة للمالك وشقة ثانية عائدة
للمالك دون تبليط وأدوات صحية.
 7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـط ــاب ــق ال ـ ـس ـ ــادس :ويـ ـت ــأل ــف مــن
شقتني شقة بإشغال علي شــري وشقة
عــائــدة لـجـمــال نـعـيــم وش ــاغ ــرة .ه ــذا مع
ال ـع ـل ــم أن ك ــل ش ـق ــة ت ـت ــأل ــف م ــن مــدخــل
وممر وصــالــون وطـعــام و 3غــرف للنوم
وشــرفــات وحـمــامــات ـ ـ ـ إنـمــا ســت شقق
لكل شقة حمامني وست شقق اخرى لكل
شقة  3حمامات.
ثــانـيــا) الـبـنــاء ال ـثــانــي :الـقـســم رق ــم /B/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق األرض ــي :يتألف من محلني
محل باسم حسني عباس واآلخــر باسم
ع ــدن ــان ف ــرح ــات ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى مــدخــل
لـلـبـنــاء وب ـيــت ال ـ ــدرج وامل ـص ـعــد وغــرفــة
الناطور.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن  3شقق
شقة بإشغال علي صالح وشقة اخــرى
للجهة املالكة مؤجرة والثالثة بإشغال
جمال شهاب.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من  3شقق
ش ـق ــة ب ــإشـ ـغ ــال اب ــراهـ ـي ــم ش ـ ــوز وش ـقــة
بــإش ـغــال مـحـمــد دب ــوق وش ـقــة بــإشـغــال
يحي يحيا.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من  3شقق
شقة بإشغال عبد النور غصن واخــرى
ب ــإشـ ـغ ــال حـ ـس ــن عـ ـب ــد الـ ـل ــه وال ـث ــال ـث ــة
ب ــإشـ ـغ ــال آل ق ـب ـي ـســي شـ ــاغـ ــرة وغ ـي ــرة
مكتملة.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف من  3شقق
شـ ـق ــة بـ ــإش ـ ـغـ ــال قـ ــاسـ ــم شـ ــريـ ــم وش ـق ــة
بــإشـغــال مصطفى عيسى وشـقــة باسم
مالك العقار.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
شقة بإشغال حسان الحاج وشقة الحد
مــن آل بــزي بــدون بــاط وأدوات صحية
وغير مكتملة وشقة عائدة لعلي عيسى.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
ش ـق ــة ع ــائ ــدة ل ـي ــوس ــف م ـ ــروة وش ــاغ ــرة
وشقة عائدة لعلي راضــي وشقة عائدة
لحسن عز الدين شاغرة وغير مكتملة.
وهذه الشقق منها ما يتألف من خمس
غ ــرف ومـنـهــا مــا يـتــألــف مــن أرب ــع غــرف
بـ ــاالضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى املـ ـطـ ـب ــخ والـ ـحـ ـم ــام ــات
والشرفات.
ثــالـثــا) الـبـنــاء ال ـثــالــث :الـقـســم رق ــم /C/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ال ـطــابــق األرض ـ ــي :يـتــألــف م ــن بيت
الدرج واملصعد.

 2ـ ـ ـ الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة عائدة الى علي صالح وأخرى الى
نظير بسام.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من شقتني
شـقــة عــائــدة لـسـمـيــرة حــرقــوس وأخ ــرى
لنزيه أبو طعام.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من شقتني
شـ ـق ــة ع ـ ــائ ـ ــدة ال ـ ـ ــى سـ ـمـ ـي ــرة ح ــرق ــوس
ومؤجرة واخرى عائدة ليوسف يونس.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف مــن شقتني
شقة عــائــدة إلــى حسن دروي ــش وأخــرى
إلى علي حمدان.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الى علي سعيد واخــرى الى
اسعد حيدورة.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الى محمد عبد الله واخرى
الى محمود زراقط .مع العلم بأن كل شقة
مــن ه ــذه الـشـقــق تـتــألــف مــن أرب ــع غــرف
وحمامني وممر و 3شرفات ومطبخ.
راب ـع ــا) ال ـب ـنــاء ال ــراب ــع :الـقـســم رق ــم /D/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق االرض ــي :يتألف من محلني
م ـح ــل ع ــائ ــد ال ـ ــى ن ـم ــر ق ـم ــح وآخـ ـ ــر ال ــى
ابــراه ـيــم عــاشــور بــاالضــافــة ال ــى مدخل
البناء وبيت الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن  3شقق
شـ ـق ــة ب ــإشـ ـغ ــال حـ ـس ــن م ــاج ــد واخـ ـ ــرى
بــإشـغــال محمد رزق والـثــالـثــة بإشغال
فاطمة جعفر.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من  3شقق
االولـ ـ ــى ع ــائ ــدة الح ـم ــد ع ـ ــادل ع ـبــد الـلــه
والثانية الى محمد االشقر والثالثة الى
عدنان غدار.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من  3شقق
االولـ ــى ع ــائ ــدة ال ــى نـمــر قـمــح والـثــانـيــة
الى حسني فرحات والثالثة الى سلمان
حراجلي.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف من  3شقق
االولى عائدة الى علي صفا والثانية الى
خضر عطوي والثالثة الى محمد سعد.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
االول ــى ال ــى عقيل شـهــاب والـثــانـيــة الــى
احمد البنا والثالثة الى جهاد خير.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
االول ـ ــى وال ـثــان ـيــة وال ـثــال ـثــة ع ــائ ــدة الــى
حسن الحاج وهي مؤجرة .مع العلم بأن
كــل شـقــة تـتــألــف مــن  3غ ــرف وحـمــامــات
وشرفات ومطبخ.
خامسًا) البناء الخامس :القسم رقم /E/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق األرضي :يتألف من  3محالت:
مـحــل ملــالــك ق ـبــان وآخـ ــر لـعـلــي ح ـمــدان
وال ـثــالــث مـقـفــل وش ــاغ ــر وع ــائ ــد للجهة
املالكة باالضافة الى مدخل البناء وبيت
الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة إلــى زيـنــب نــور الــديــن وأخ ــرى الى
محمد قاووق.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من شقتني
شـ ـق ــة إلـ ـ ــى م ـح ـم ــد شـ ـ ــري وأخ ـ ـ ـ ــرى ال ــى

سوزان شهاب.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من شقتني
شقة إلــى جعفر خير واخــرى الــى جهاد
فرحات.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف مــن شقتني
شقة الــى عبد الله شــري وأخــرى للجهة
املالكة غير مكتملة وشاغرة.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الى عادل قبالن واخرى الى
حسن قبالن.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الى جمال نعيم واخرى الى
ابــراه ـيــم ش ـهــاب .مــع الـعـلــم ان كــل شقة
مــن ه ــذه الـشـقــق تـتــألــف مــن ارب ــع غــرف
وشرفات وحمامات ومطبخ.
سادسًا) البناء السادس :القسم رقم /F/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الـطــابــق األرضـ ــي :يـتــألــف مــن محل
عائد للجهة املالكة باالضافة الى غرفة
ناطور وبيت الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق األول :ويـتــألــف مــن  3شقق
شقة عائدة الى محمود قاسم والثانية
ال ــى ه ــاش ــم ع ـب ــود وال ـثــال ـثــة ال ــى أحـمــد
فرحات.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من  3شقق
شقة الى حسن خير الدين وأخرى عائدة
الى حسني صفا وثالثة الى زين كركي.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من  3شقق
االولى الى علي غريب والثانية الى علي
برو والثالثة الى ماجد برو.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف من  3شقق
االول ـ ـ ـ ــى الـ ـ ــى حـ ـس ــن زعـ ـيـ ـت ــر وال ـث ــان ـي ــة
ال ــى مـحـمــد زعـيـتــر والـثــالـثــة ال ــى زينب
بيضون.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
شـقــة ال ــى حـســن مـنـصــور وأخ ـ ــرى الــى
محمد قاسم والثالثة إلى بسام دبوق.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
واح ــدة الــى عـبــاد خير والثانية الــى علي
نجم والثالثة الى زينب بيضون .مع العلم
ان هذه الشقق تتألف كل منها من  3غرف
وحمامات وشــرفــات منها ست شقق لكل
مـنـهــا ارب ــع ش ــرف ــات وان االب ـن ـيــة شعبية
وال ـق ـســم االك ـب ــر مـنـهــا غ ـيــر م ـط ــروش من
الخارج والبعض منها من الداخل.
إش ـ ــارة :إن ه ــذا ال ـعـقــار يـقــع ضـمــن نطاق
ً
ارتفاق املطار نقال عن افادة تخطيط.
تصديق ـ ـ ـ تخطيط ـ ـ ـ استمالك باملرسوم
رقــم  67/7728ـ ـ ـ استحضار دع ــوى رقم
 98/3532م ــن املــدع ـيــن ي ــوس ــف سعيد
ي ــون ــس وف ـ ـ ــدى م ـح ـم ــود املـ ـحـ ـم ــود ضــد
ش ــرك ــة غ ـ ــروب اي امل ـه ـن ــدس ب ــاس ــم عيد
واملـطـلــوب ادخــالـهــم مــالــك وحـمــود أيــوب
وحسان مصطفى إبراهيم :تسجيل شقة
في الطابق الثالث الجهة الشمالية بلوك
ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ اشارة قيد احتياطي ملصلحة زيد
حـســن ب ـســام بــاتـفــاقـيــة مـشــاركــة تشييد
مشروع سكني مع مالكي العقار ـ ـ ـ دعوى
ل ــدى الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي بعبدا
ع ــدد  99/211م ــن زي ــد ب ـســام ض ــد مــالــك
أيوب وحسان ابراهيم وشركاهم ـ ـ ـ يطلب
تنفيذ اتفاقية حجز تنفيذي ومحضر

بيان من نقابة صيادلة لبنان
تعلن نقابة صيادلة لبنان عن تقبل التهاين مبناسبة انتخاب

النقيب غسان االمني وأعضاء جدد ملجلس النقابة
وصنـدوق التقاعـد ومجلـس التأديـب
وذلـك يـوم السبـت  2018/12/1من الساعة العارشة قبل
الظهر لغاية الساعة السابعة مساء يف فندق راديسون بلو
( Duneفردان سابقاً)  -قاعة .Verdun Ballroom
نقيب صيادلة لبنان
الصيديل غسان االمني

وصــف صــادريــن عن دائــرة تنفيذ بعبدا
بــرقــم  99/567ال ـحــاجــز :فــرنـسـبـنــك ضد
امل ـح ـج ــوز عـلـيـهــم م ــال ــك أي ـ ــوب وح ـســان
ابراهيم وزياد جابر وباسم عيد ـ ـ ـ دعوى
ل ــدى ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي ف ــي جبل
لـبـنــان رق ــم  2001/334مــن ب ـســام دبــوق
ضد شركة بارتز وباسم عيد وزيد بسام
واملطلوب ادخالهم :مالك ايــوب وحسان
ابــراهـيــم بــإلــزام املــدعــى عليهم بتسجيل
ال ـش ـقــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـخــامــس ع ـلــى اســم
امل ــدع ــي ـ ـ ـ ـ ـ دعـ ــوى ل ــدى ال ـقــاضــي املـنـفــرد
املدني في بعبدا رقم  2001/21من هاشم
ع ـبــود ضــد املـهـنــدس بــاســم عـيــد ومــالــك
أيوب وحسان ابراهيم يطلب تنفيذ عقد
بـيــع وإل ــزام ــه بالتسجيل ـ ـ ـ دع ــوى لــدى
ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي ف ــي بـعـبــدا رقــم
 2001/12مــن زيــن الـعــابــديــن كــركــي ضد
مــالــك اي ــوب وحـســان ابــراهـيــم واملطلوب
ادخاله احمد محمد خليفة يطلب إلزامه
بـتـسـجـيــل ش ـقــة ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـث ــان ــي ـ ـ ـ ـ ـ
اشـ ــارة اتـفــاقـيــة بـيــع ف ــي ال ـطــابــق الــرابــع
بلوك ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ العقار  /483/الحدث سندًا
التفاقية بيع مسجلة لدى الكاتب العدل
ف ــي بـعـبــدا بــالــرقــم  2001/648ملصلحة
مصطفى محمد عيسى بمبلغ /27000/
دوالر اميركي تأمني درجة اولى ملصلحة
فرنسبنك.
امل ــدي ــن مــال ـكــو ال ـع ـق ــار .ال ـح ـصــة املــؤمـنــة
كامل العقار لقاء مبلغ  /250000/دوالر
اميركي تدفع حسب شروط العقد.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا وشــرقــا طــريــق عــام
ً
وش ـمــاال  1557وجـنــوبــا مـجــرى مــاء عام
والعقاران  4234و.1752
مساحته/3817/ :م.م.
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن  /3899970/ :دوالر
اميركي
قيمة الطرح بعد التخفيض/452204/ :
دوالر اميركي.
ت ـ ــاري ـ ــخ ومـ ـ ـك ـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـح ــدد
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة نـ ـه ــار ال ـج ـم ـع ــة ت ــاري ــخ
 2018/12/14الساعة الـعــاشــرة صباحًا
أمام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا ـ ـ ـ املبنى الجديد.
شروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بـعـبــدا أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عليه وب ـخــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع الثمن
تحت طائلة اعــادة املزايدة بالعشر على
مـســؤولـيـتــه كـمــا عـلـيــه وب ـخــال عشرين
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة خمسة باملاية والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ دير القمر
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/41
(للمرة الثانية)
طالب التنفيذ :فادي انطوان جرمانوس،
وكيله املحامي عيسى زيدان
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :ه ـنــريــت وام ـي ــل ومــاكــي
وادمـ ـ ـ ــون وهـ ـن ــري واولـ ـغ ــا وج ــورج ــات
راســي وانطوانيت الجاهل  -ديــر القمر
مبلغني بالطرق االستثنائية.
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائـ ــرة تنفيذ بـعـبــدا بــرقــم 2016/2208
بـمــوضــوع تنفيذ حكم ازال ــة شـيــوع في
العقار رقم  /522دير القمر العقارية.
ن ـ ـ ـظـ ـ ــم مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
 2018/1/16وسجل بتاريخ 2018/1/24
امل ـطــروح للبيع 2400 :سـهــم فــي العقار
رقم /522 :دير القمر العقارية.
قـطـعــة ارض بـعــل سـلـيــخ ت ــزرع حـبــوب،
ارض غير مبنية.
 ول ـ ــدى ال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان هـ ــذا ال ـع ـقــاررقــم  /522ديــر الـقـمــر ،ع ـبــارة عــن قطعة
ارض م ـن ـب ـس ـط ــه مـ ـح ــاط ــة ب ـت ـصــوي ـنــة
ح ـجــر ط ـب ـي ـعــي ،ي ـقــع ف ــي م ـح ـلــة تـعــرف
بمرج القطن قــرب حــرج البلدية ،يتصل
بالطريق العام عبر طريق داخلي معبد،
ينتفع باملرور على العقار  517ومرتفق
باملرور للعقار .521
مساحته/200/ :م2
ح ــدوده :غربًا العقار  ،517شرقًا العقار

ً
 ،521شـمــاال العقار  ،517جنوبًا طريق
والعقار .523
ال ـت ـخ ـم ــن/45000/ :د.أ .الـ ـط ــرح بـعــد
التخفيض /40.500/ :%10د.أ.
تــاريــخ ومـكــان املــزايــدة :قــد تحدد موعد
امل ـ ــزاي ـ ــدة ن ـ ـهـ ــار االربـ ـ ـع ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 2018/12/19الساعة الواحدة ظهرًا امام
رئيس هذه الدائرة في دير القمر.
شــروط البيع :فعلى الــراغــب فــي الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز
لـثـمــن ال ـطــرح فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
ديـ ــر ال ـق ـمــر أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
تضمن املبلغ ،واتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق الدائرة كما عليه وخالل ثالثة ايام
من قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت
طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر على
مـســؤولـيـتــه كـمــا عـلـيــه وخـ ــال عـشــريــن
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
جريس ابو رجيلي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عــروض لشراء  /250/الف ليتر
من مادة البنزين  95اوكتان و  /250/الف
ليتر من مادة املازوت االخضر لزوم آليات
املؤسسة.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى امـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ
املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الــواقــع فــي  2019/1/4عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/11/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2415
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ل ـت ـل ــزي ــم اع ـ ـمـ ــال ن ــزع
االعشاب ورش املبيدات ومكافحة الفئران
والجرذان في محطات التحويل الرئيسية
ومعامل االنتاج في الجية ،الذوق ،بعلبك
وصور.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى امـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ
املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الــواقــع فــي  2019/1/4عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/11/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2413

إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـه ــا
وضعت قيد التحصيل الفواتير املتأخرة
التي لم تسدد للجباة والعائدة الى قسم
جبيل ،اصدار  2018 /6توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ــى
ت ـس ــدي ــده ــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خ ــال
مهلة اسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
الى الغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2018/11/26
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2410
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قـيــد الـتـحـصـيــل ال ـفــوات ـيــر امل ـتــأخــرة الـتــي
لــم تـســدد للجباة والـعــائــدة لــدائــرة عاليه
ولغاية اصــدار ايلول وتشرين اول ،2016
توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فواتيرهم املذكورة ،املبادرة الى تسديدها
فــي الــدائــرة املعنية خــال مهلة اسبوعني
م ــن ت ــاريـ ـخ ــه ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ق ـط ــع ال ـت ـيــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي عـ ـنـ ـه ــم ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
النظامية بحقهم والـتــي تصل الــى الغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد م ــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2018/11/26
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2411
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قـيــد الـتـحـصـيــل ال ـفــوات ـيــر امل ـتــأخــرة الـتــي
ل ــم ت ـس ــدد ل ـل ـج ـبــاة والـ ـع ــائ ــدة الـ ــى دائـ ــرة
انطلياس وذلك لغاية اصدار شهر  2 ،1و
 2018 /3توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فواتيرهم املذكورة ،املبادرة الى تسديدها
فــي الــدائــرة املعنية خــال مهلة اسبوعني
م ــن ت ــاريـ ـخ ــه ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ق ـط ــع ال ـت ـيــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي عـ ـنـ ـه ــم ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
النظامية بحقهم والـتــي تصل الــى الغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد م ــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2018/11/26
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2412
إعالن تلزيم تقديم
لقاحات وادوية ومطهرات بيطرية لزوم
وزارة الزراعة  -مديرية الثروة الحيوانية
للعام 2018
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء
الواقع فيه الثاني عشر من شهر كانون
االول  ،2018تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بـنــايــة بيضون

ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الزراعة  -مديرية الثروة
الحيوانية للعام  ،2018مناقصة تلزيم
تـ ـق ــدي ــم لـ ـق ــاح ــات وادوي ـ ـ ـ ـ ــة ومـ ـطـ ـه ــرات
بيطرية.
ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم ــن املـ ــؤقـ ــت :ل ـك ــل ص ـن ــف تــأمــن
مؤقت محدد في املــادة الثانية من دفتر
الشروط الخاص.
ـ ـ ـ طــري ـقــة ال ـت ـلــزيــم :ت ـقــديــم أسـ ـع ــار ،لكل
صنف على حدة.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة ديـ ــوان
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــزراع ــة ال ـكــائ ـنــة في
منطقة بئر حسن  -مقابل ثكنة هنري
شهاب  -الطابق الثالث.
يـجــب ان تـصــل ال ـعــروض الــى قـلــم ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2408
إعالن تلزيم
شراء آالت فحص وعد العملة اللبنانية
بطريقة استدراج العروض
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة م ـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه الثامن عشر من شهر
ك ــان ــون االول م ــن الـ ـع ــام ال ـف ــن وثـمــانـيــة
ُ
عشر ،تجري مديرية الجمارك العامة في
مركزها الكائن في ساحة ريــاض الصلح
 بناية البنك العربي  -الطابق السابع -مكتب املراقب اول لدائرة الشؤون املالية،
استدراج عروض لتلزيم شراء آالت فحص
ّ
وعد العملة اللبنانية لزوم ادارة الجمارك.
قـيـمــة ال ـتــأمــن املــؤقــت /3.500.000/ل.ل.
(فقط ثالثة ماليني وخمسماية الــف ليرة
لبنانية).
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وف ـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للجمارك  -دائرة الشؤون املالية..
ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض ال ـ ــى الـ ــدائـ ــرة
امل ــذك ــورة قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
بيروت في  23تشرين الثاني 2018
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 2417
تبليغ فقرة حكمية
مــن املحكمة االبتدائية فــي جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة مــن ال ـقــاضــي سيلفر
اب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
واوجـيـنــا نصير الــى املستدعى ضدهم
نـقــوال دروي ــش وبـســام وسـهــام ونجوى
وناجي درويــش وسوسي ديشاقجيان
املجهولي محل االقامة وبوجه غيرهم،
ان ـ ـ ــه بـ ــاس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ازالـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــوع رق ــم
 2018/1239املـقــدم مــن املستدعي اميل
كـفــوري بــواسـطــة وكيله املـحــامــي كميل
طانيوس ،صــدر الحكم رقــم 2018/344

تاريخ  2018/11/6قضى بازالة الشيوع
ف ــي ال ـع ـق ــار  693ال ـخ ـن ـش ــارة ال ـع ـقــاريــة
عــن طــريــق طــرحــه للبيع بــاملــزاد العلني
ل ـل ـع ـم ــوم ولـ ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــاء ع ـل ــى ان
يعتمد اساسًا للطرح في املزايدة االولى
املبلغ املقدر من الخبير والبالغ 269250
د.أ .وت ـض ـم ـي ـن ـهــم ال ـن ـف ـق ــات وال ــرس ــوم
بنسبة حـصــة كــل منهم فــي املـلــك مهلة
االستئناف خالل ثالثني يومًا تلي مهلة
النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب جـ ــوزف شــاكــر ال ـكــوك ـبــانــي وكـيــل
شــوقــي سعيد ع ــدوان احــد ورث ــة سعيد
يوسف عدوان.
س ـن ــد م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 817
بريح.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
يـ ـعـ ـل ــن رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة ع ـ ـ ـ ـ ــاراي ش ــرب ــل
الـســويــدي عــن اج ــراء م ـبــاراة محصورة
مللء مركز حاجب في مالك البلدية (مركز
شــاغــر) ويـطـلــب نـشــر ه ــذا االعـ ــان ملــدة
خمسة عشر يومًا.
رئيس بلدية عاراي
شربل السويدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـ ـه ـ ــادة قـ ـي ــد تـ ــأمـ ــن ب ـ ــدل ع ـ ــن ض ــائ ــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 2610
الـقـســم  A 6و  B 10و B 23مــن منطقة
ذوق مكايل العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.

شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
ل ـل ـت ــأم ــن امل ـس ـج ــل ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 2077من منطقة غزير العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقم 1352
القسم  A 7و  A 10و  A 11و  C 7و 4
DوD7
مـ ــن م ـن ـط ـقــة غ ــزي ــر الـ ـعـ ـق ــاري ــة ق ـضــاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 859
االقـســام  25و 26و 28من منطقة ذوق
مكايل العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 123
م ــن مـنـطـقــة جـعـيـتــا ال ـع ـقــاريــة قـضــاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

