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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لتأهيل انظمة الحماية
ال ـف ــرق ـي ــة ل ـق ـض ـبــان ال ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي ل ــزوم
ص ـي ــان ــة م ــرح ــات ال ـح ـم ــاي ــة ال ـف ــرق ـي ــة فــي
بـ ـع ــض مـ ـحـ ـط ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــل ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
وتبديل املرحالت القديمة نوع ABB REB
 ،500م ــوض ــوع اس ـ ـتـ ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم
ث4د1465/ت ــاري ــخ  ،2019/2/13قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2019/5/10عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /150 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2019/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 623
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
العروض العائد لنقل محوالت القدرة في
م ـح ـطــات ال ـت ـحــويــل الــرئ ـي ـس ـيــة ،مــوضــوع
اس ـتــدراج ال ـعــروض رقــم ث4د 125/تاريخ
 ،2019/1/8قــد م ــددت لغاية يــوم الجمعة
 2019/5/10عـنــد نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرسـمــي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2019/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 624
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2010/1061
املـنـفــذ :بنك لبنان واملـهـجــر ش.م.ل .وكيله
ّ
املحامي جورج بو زامل الذي حل بالتنفيذ
محل شــركــة راك لـلــورق والـكــرتــون ش.م.ل.
ال ـت ــي ح ـلــت بــالـتـنـفـيــذ م ـحــل امل ـن ـفــذ حسن
محمد سرحان.
املـنـفــذ عـلـيــه :ب ــال عـلــي عليق  -الليلكي -
مشروع البركات  -طابق ثاني بلوك .A
السند التنفيذي:
 - 1سـنــدات ديــن لصالح شركة راك للورق
وال ـكــرتــون ش.م.ل .بـقـيـمــة  /9673/دوالر
أميركي عدا الفوائد واللواحق.
 - 2سـ ـن ــدات ديـ ــن ل ـصــالــح ب ـنــك بـيـبـلــوس
ش.م.ل .بقيمة  /9.933.702/ليرة لبنانية
عدا الفوائد واللواحق.
 - 3س ـن ــدي تـعـهــد وأم ــان ــة ل ـصــالــح حسن
مـحـمــد س ــرح ــان بـقـيـمــة  /17.400/دوالر
أميركي عدا الفوائد واللواحق.
 - 4سندات دين لصالح محمد باقر األمني
بقيمة  /20.000/دوالر أميركي عدا الفوائد
واللواحق.
 - 5تــأمــن درج ــة اول ــى لصالح بنك لبنان
واملهجر ش.م.ل .بقيمة  /54.000.000/ليرة
لبنانية عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2010/7/27 :
تاريخ تسجيله2010/7/29 :
العقار املطروح للبيع :كامل القسم رقم 10
بلوك  Aمن العقار رقم  2459برج البراجنة.
طــابــق ثــانــي ي ـتــألــف م ــن مــدخــل وصــالــون
وط ـ ـ ـعـ ـ ــام وغـ ــرف ـ ـتـ ــن وم ـ ـط ـ ـبـ ــخ وش ـ ــرف ـ ــات
وحـمــامــن ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان مــا ذكــر

اع ــاه ينطبق عـلــى ال ــواق ــع بــاالضــافــة الــى
وج ــود ممر للغرف وع ــدد الـشــرفــات اثنان
واحــدة مقفلة بالزجاج ولــه موقف سيارة
وان البناء حيث توجد الشقة قديم العهد
ومجهز بمصعد كهربائي والشقة للسكن
وان ارض امل ــدخ ــل والـ ـص ــال ــون وال ـس ـف ــرة
والفرندا واملمر وغرفتي النوم من البالط
امل ــوزايـ ـي ــك والـ ـ ـج ـ ــدران م ــرش ــوش ــة ب ـطــرش
عـ ـ ـ ــادي ل ـ ــون ب ـ ــاج وان ارض ال ـح ـم ــام ــن
م ــن ال ـب ــاط ال ـس ـيــرام ـيــك وال ـ ـجـ ــدران بــاط
ب ــورس ــان واالدوات ال ـص ـح ـيــة ف ـي ـهــا مــن
ال ـنــوع الليسيكو الــوطـنــي وارض املطبخ
وال ـف ــرن ــدا وج ــدران ــه م ــن ب ــاط الـسـيــرامـيــك
مــع وج ــود مجلى مــن الــرخــام ويــوجــد فيه
خ ــزائ ــن م ــن االمل ـن ـي ــوم وامل ـن ـج ــور الــداخ ـلــي
مــن الخشب الـســويــدي املـعــاكــس والـنــوافــذ
واب ـ ــواب ال ـفــرنــدتــن م ــن االمل ـن ـيــوم الفضي
ويــوجــد تـمــديــدات كهربائية عــاديــة ج ـدًا -
حق مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
والخرائط والعقد يشترك بملكية القسمني
 1و A 3وكل ما ورد عليهما  -تأمني ممتاز
م ــع ش ـه ــادة قـيــد تــأمــن م ــع ح ــق الـتـحــويــل
تــاريــخ االستحقاق حسب ش ــروط العقد -
يمتنع املدين عن اجراء اية عقود او ترتيب
اي حــق عيني عـلــى ه ــذا الـقـســم طيلة مــدة
القرض  -الدائن :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
 املؤسسة العامة لالسكان  -املــديــن :باللعلي عليق  2400سهم قيمة التأمني اربعة
وخمسون مليون ليرة لبنانية .مساحته
 92م.م.
قيمة التخمني /105800/ :دوالر أميركي
بدل الطرح /60306/ :دوالر أميركي
مــوعــد امل ــزاي ــدة :ت ـجــري ام ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تـنـفـيــذ بـعـبــدا ف ــي قـصــر ع ــدل بـعـبــدا نـهــار
الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ـيــه  2019/5/3الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
شروط البيع :فعلى الراغب في الشراء وقبل
املباشرة في املزايدة ايــداع قيمة الطرح او
تقديم كفالة مصرفية معادلة تضمن املبلغ
وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق الــدائــرة
وبخالل الثالثة ايام التي تلي االحالة عليه
دفع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بــزيــادة العشر ف ــاذا لــم يتقدم احــد بــزيــادة
العشر تـعــاد املــزايــدة على عـهــدة املشتري
الناكل الذي يضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة كما عليه خالل العشرين يومًا التي
تلي صــدور قــرار االحــالــة دفــع رســم الداللة
خمسة باملاية والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن بيع باملعاملة 2018/839
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2019/4/23اب ـتــداء مــن الـســاعــة  2:30بعد
الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عـلـيــه اي ـلــي مــوريــس
طنجر ماركة ب ام ف  530iموديل  2006رقم
ً
/287711/ج الخصوصية تحصيال لدين
طــالــب الـتـنـفـيــذ بـنــك ع ــودة ش.م.ل .وكيله
املـحــامــي ان ــدره نـهــرا الـبــالــغ $/6281.20/
ع ــدا ال ـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ $/4600/
واملطروحة بسعر  $/3200/أو ما يعادلها
بالعملة الوطنية وان رســوم امليكانيك قد
بلغت  /1.501.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور باملوعد
املحدد الى مرآب مجاعص في بيروت خلف
قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2018/227
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2019/4/23اب ـتــداء مــن الـســاعــة  2:30بعد
ال ـظ ـه ــر سـ ـي ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا بــاتــريـسـيــا
ان ـط ــوان امل ـك ــاري مــاركــة كـيــا بـيـكــانـتــو EX
موديل  2014رقم /400117/ج الخصوصية
ً
تحصيال لــديــن طــالــب التنفيذ بـنــك عــودة
ش.م.ل .وكيله املحامي ان ــدره نـهــرا البالغ
 $/7298.02/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5064/واملـطــروحــة بسعر  $/3500/أو
مــا يعادلها بالعملة الوطنية وان رســوم
امليكانيك قد بلغت  /1.493.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور باملوعد
املحدد الى مرآب مجاعص في بيروت خلف
قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.

رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2019/6
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2019/4/23اب ـتــداء مــن الـســاعــة  2:30بعد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه م ـي ـشــال بـيــار
باسيل ماركة كيا  CERATO-GS -موديل
 2011رقـ ـ ــم /472494/ج ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لــديــن طــالــب التنفيذ بـنــك عــودة
ش.م.ل .وكيله املحامي ان ــدره نـهــرا البالغ
 $/11560.06/عـ ــدا ال ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـنــة
ب ـم ـب ـل ــغ  $/6580/وامل ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ب ـس ـعــر
 $/4600/أو ما يعادلها بالعملة الوطنية
وان رسوم امليكانيك قد بلغت /601.000/
ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور باملوعد
املحدد الى مرآب مجاعص في بيروت خلف
قصر العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/529
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء في
 2019/4/24ابـ ـ ـت ـ ــداء مـ ــن الـ ـس ــاع ــة 3:00
ب ـعــد ال ـظ ـهــر سـ ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا شــركــة
أس ــام ــه لـتــأجـيــر ال ـس ـي ــارات ش.م.م .مــاركــة
ك ـيــا  -بـيـكــانـتــو  2015م ــودي ــل  2015رقــم
ً
/661434/م الخصوصية تحصيال لدين
طالبة التنفيذ شركة ناتكو ش.م.ل .وكيلها
امل ـحــامــي رامـ ــي بــاس ـيــل ال ـبــالــغ $/6202/
ع ــدا ال ـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ $/5567/
واملطروحة بسعر  $/3800/أو ما يعادلها
بالعملة الوطنية ويترتب عليها ميكانيك
مـنــذ ال ـع ــام  ،2017فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور بـ ــاملـ ــوعـ ــد املـ ـ ـح ـ ــدد ال ـ ـ ــى م ـ ــرآب
شركة البيجو في بيروت كورنيش النهر
مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو شـيــك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/840
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء في
 2019/4/24اب ـتــداء مــن الـســاعــة  2:30بعد
الظهر سيارة املنفذ عليه محمد عبد الله
شهاب ماركة هيونداي  10-Iموديل 2014
ً
رق ــم /551432/ب الخصوصية تحصيال
لــديــن طــالــب التنفيذ بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر
ش.م.ل .وكيله املحامي رامي باسيل البالغ
 $/8700/ع ــدا ال ـلــواحــق واملـخـمـنــة بمبلغ
 $/3487/واملـطــروحــة بسعر  $/2400/أو
مــا يعادلها بالعملة الوطنية وان رســوم
امليكانيك قد بلغت حوالي  /2469000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور باملوعد
املحدد الــى مــرآب البنك الكائن في بيروت
كــورنـيــش الـنـهــر ق ــرب مـطــاحــن ال ـتــاج قــرب
شــركــة البيجو مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ راشيا
باملعاملة التنفيذية رقم2017/1 :
برئاسة القاضي محمد عويدات
املنفذ :راشد نوفل نوفل  /بوكالة املحاميني
وليد ووسيم نصر الله.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ج ــادالـ ـل ــه ه ــان ــي حـ ـم ــود /
املعروف بجدالله هاني حمود/العقبة.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ال ـتــأمــن
وش ـهــادة قيد الـتــأمــن بــالـقــاء الحجز على
حـصــة املـنـفــذ عـلـيــه ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم واح ــد
كفرمشكي وطــرحــه للبيع بــاملــزاد العلني
ً
ت ـح ـص ـيــا ل ـلــديــن ال ـب ــال ــغ /24000/دوالر
أمـيــركــي بــاالضــافــة الــى الــرســوم والنفقات
والفائدة.
تاريخ محضر وصف العقار.2018/10/17 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة
للعقار.2018/11/8 :
أوصاف العقار ومشتمالته :يقع العقار رقم
واحد في الجهة الشرقية لبلدة كفرمشكي
على حدود منطقة العقبة العقارية ،قريب

مــن الطريق الرئيسية ويفصل العقار عن
ح ــدود منطقة كفرمشكي العقارية طريق
زراع ــي ،وأرض الـعـقــار مـغــروســة بأشجار
ال ــزيـ ـت ــون ال ـ ــذي ي ـ ـتـ ــراوح ع ـم ــره ــا ال ـت ـســع
س ـنــوات والـعـشــر س ـنــوات وال يــوجــد على
العقار أي بناء.
مساحته 10833 :متر مربع.
ً
حــدوده :شماال طريق عــام  -جنوبًا طريق
ع ــام  -شــرقــا ع ـقــار رق ــم  68الـعـقـبــة  -غــربــا
طريق عام.
الحقوق املترتبة للعقار واألعـبــاء املترتبة
عليه :تأمني بالعقد على هذا العقار الدائن
راش ــد نــوفــل نــوفــل  -املــديــن جــادالـلــه هاني
ح ـمــود ،الـحـصــة املــؤمـنــة  221.402سهمًا،
قـيـمــة ال ـتــأمــن  24000دوالر أم ـيــركــي رقــم
يومي .2014/157
إش ـ ــارة ح ـجــز تـنـفـيــذي ع ـلــى ح ـصــة املـنـفــذ
عليه جادالله هاني حمود في هذا العقار
ملصلحة راش ــد نــوفــل نــوفــل امل ـصــدر دائ ــرة
تنفيذ راشيا رقم يومي .2018/186
ط ـ ـلـ ــب تـ ـسـ ـجـ ـي ــل مـ ـحـ ـض ــر وص ـ ـ ـ ــف عـ ـق ــار
محجوز على هذا العقار تاريخ التسجيل
2018/11/8
يومي رقم.2018/224 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ح ـص ــة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه فــي
العقار رقم واحد كفرمشكي.
قيمة التخمني( $39.974 :تسعة وثالثون
ال ــف وتـسـعـمــايــة وارب ـع ــة وسـبـعــون دوالر
أميركي).
بــدل الـطــرح( $23.984.04 :ثالثة وعشرون
الـفــا وتـسـعـمــايــة وأرب ـع ــة وث ـمــانــون دوالرًا
وأربعة سنتًا).
موقع املزايدة ومكانها :يوم االثنني الواقع
فيه  2019/5/6الساعة الثانية عشرة ظهرًا
لـبـيــع ح ـصــة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ف ــي ال ـع ـقــار رقــم
واح ــد كفرمشكي وذل ــك ام ــام رئـيــس دائــرة
التنفيذ في قاعة محكمة راشيا.
ش ــروط امل ــزاي ــدة :عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان ي ــودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ راشيا بدل قيمة الطرح
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو م ـصــرف مقبول
او تقديم كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق دائــرة التنفيذ املذكورة
اذا لم يكن له مقام فيه وعليه خــال ثالثة
اي ــام مــن ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع الثمن
ً
تحت طائلة اعتباره ناكال واعــادة املزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
م ــن الـ ــزيـ ــادة وع ـل ـيــه خـ ــال ع ـشــريــن يــومــا
مــن تــاريــخ صــدور قــرار االحــالــة دفــع املبلغ
وال ــرس ــوم بـمــا فـيــه رس ــم ال ــدالل ــة والـبــالـغــة
خمسة باملئة.
مأمور تنفيذ راشيا
نضال محمد عقل
إعالن
تعلن مؤسسة مياه البقاع عن حاجتها الى
إستئجار مكتبني لصالح اقـســام التوزيع
والصيانة فــي كــل مــن شـتــورا وزحـلــة قرب
املستودع املركزي في حوش األمراء  -زحلة،
ي ـح ـتــوي ك ــل مـنـهــا ع ـلــى غــرفــة او غــرفـتــن
وم ــرافـ ـقـ ـه ــا الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،مـ ــع ت ــوف ــر م ــوق ــف
لسيارتني.
ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن ال ـت ـقــدم ب ـعــروض ـهــم ضمن
ظرف مختوم الى املكتب الرئيسي ملؤسسة
م ـيــاه ال ـب ـقــاع  -مـصـلـحــة ال ــدي ــوان  -زحـلــة
األوتستراد  -بناية بدري عبدالدايم الطابق
الثالث مرفقًا باملستندات التالية:
 ك ـتــاب مــن ال ـع ــارض يـتـضـمــن اس ـت ـعــدادهلـتــأجـيــر امل ـب ـنــى ال ـعــائــد ل ــه وبـ ــدل اإلي ـجــار
املقترح.
 صورة عن هوية العارض. صورة عن سند التمليك. افادة عقارية شاملة ال يتجاوز تاريخهاثالثة أشهر من تاريخ تقديم العرض.
 رخصة إسكان أو إشغال. إفادة إرتفاق وتخطيط. خريطة مساحة العقار.آخر مهلة لتقديم العروض الساعة الثانية
ع ـشــرة ظ ـه ـرًا مــن ي ــوم  2019/5/2عـلــى أن
يـجــري فــض الـعــروض بتاريخ 2019/5/3
الساعة العاشرة صباحًا.
زحلة في2019/3/29 :
رئيس مجلس اإلدارة  -املدير العام
املهندس رزق جرجس رزق
إعالن بيع موجودات
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
الرئيسة ميرنا كلب
املعاملة التنفيذية رقم 2014/276
املنفذ :بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل.

ّ
ال ـ ــذي ح ـ ــل م ـح ــل امل ـن ـف ــذ االص ـ ـلـ ــي فــرســت
ناشونال بنك ش.م.ل.
املنفذ عليه :نبيل محمد بو سلمان نعيم
امل ـ ـبـ ــالـ ــغ امل ـ ـطـ ــالـ ــب ب ـ ـهـ ــا/4307851 :د.أ.
واللواحق.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
مــوجــودات مـنــزل املنفذ عليه على اســاس
س ـت ــن ب ــامل ـئ ــة مـ ــن ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن وه ــي
كاآلتي :غرفة نوم عدد  /3/وغرفة جلوس
وصــالــون وغــرفــة طـعــام واوانـ ــي مطبخية
وزجــاجـيــات وبـيــانــو كبير وكـتــب وسجاد
عـجـمــي وث ــري ــا ول ــوح ــات زي ـت ـيــة وغـســالــة
ونـشــافــة وب ــراد كبير وغ ــاز ومــايـكــروويــف
ومكتب خشب و 4تلفزيونات بالزما وLCD
وتـمــاثـيــل ومــوســوعــة ومــاكـيـنــة لـلــريــاضــة
وخزنة حديدية وساعات مستعملة وأقالم
وح ـل ــى ذه ـب ـيــة وط ـق ــم بــام ـبــو ومــزهــريــات
وكــري ـس ـتــال ـيــات ،مـخـمـنــة بـمـبـلــغ اجـمــالــي
/34.973/د.أ.
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
 2019/4/24الساعة الرابعة بعد الظهر.
عـلــى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور شخصيًا
الى مكان املوجودات في عني التينة بناية
السرايا طابق ثاني مصحوبًا بالثمن نقدًا
وخمسة باملاية رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن قضائي
تــدعــو املحكمة املـنـفــردة املدنية املالية في
صـيــدا غــرفــة الرئيسة ريـمــا عــاكــوم املدعى
ع ـل ـيــه ن ـع ـم ــان ف ــاض ــل ل ـل ـح ـضــور الـ ــى قـلــم
املـحـكـمــة الس ـت ــام نـسـخــة ع ــن اسـتـحـضــار
الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوى وم ـ ــرب ـ ــوط ـ ــات ـ ــه رق ـ ـ ـ ــم ال ـ ــدع ـ ــوى
 2019/338مقدمة من املدعي شركة البحر
ال ـعــامل ـيــة لـلـصـنــاعــات االسـمـنـتـيــة ش.م.م.
ضــد املــدعــى عليه نعمان فــاضــل موضوع
مطالبة بمبالغ مالية قيمتها  $ 6806ستة
االف وثـمـنـمــائــة وس ـتــة دوالرات اميركية
وال ـج ــواب خ ــال مـهـلــة عـشــريــن يــومــا على
الـنـشــر واال يـصــار ال ــى ابــاغــه كــافــة اوراق
الـ ــدعـ ــوى ب ــواس ـط ــة ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن مكرر
تعلن بلدية كفرعبيدا عن اجراء مباراة مللء
وظيفة شاغرة في مالكها:
شرطي عدد 1
فعلى الراغبني االشتراك باملباراة االطالع
على ش ــروط التعيني واملــؤهــات املطلوبة
وال ـت ـقـ ّـدم بطلباتهم ضـمــن مهلة شـهــر من
تاريخ نشر االعالن هذا االعالن.
وذل ـ ــك خـ ــال اوق ـ ــات الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي فــي
بـلــديــة كفرعبيدا الـكــائـنــة عـلــى طــريــق عــام
كفرعبيدا.
كفرعبيدا في 2019/4/1
رئيس بلدية كفرعبيدا
طنوس قيصر فغالي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب املـحــامــي بـيــار الــريــاشــي وكـيــل ليلى
محمد البسط سند تمليك بــدل عن ضائع
ملـ ـ ــورث م ــوك ـل ـت ــه م ـح ـمــد م ـح ـم ــود ال ـب ـســط
بحصته بكامل العقار رقم  653من منطقة
بوارج العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون رق ـ ـ ـ ــم  77تـ ــاريـ ــخ
( 2018/4/19قــانــون املـيــاه) ال سيما املــادة
 38منه واملتعلقة بتسوية أوض ــاع اآلبــار
املحفورة.
وت ـن ـف ـي ـذًا مل ـض ـمــون الـ ـق ــرار رقـ ــم /118ق.و
ت ــاري ــخ ( 2010/9/13آل ـي ــة ال ـبــت بطلبات
الـتــراخـيــص بـمــراسـيــم أو اي ـص ــاالت العلم
املسبق للتنقيب عــن املـيــاه واستعمالها)
وال سيما املادة الخامسة منه،
تعلن وزارة الطاقة واملياه  -املديرية العامة
للموارد املائية والكهربائية  -عن بدء قبول
طلبات تسوية وضــع اآلبــار غير املرخصة
أيا كان تاريخ حفرها.
ف ـع ـلــى ك ــل م ــن ح ـف ــر بـ ـئـ ـرًا ارت ـ ــوازي ـ ــا دون
ترخيص من هذه الوزارة التقدم ،عبر شركة
"ليبان بوست" ،من الوزارة خالل مهلة ستة
أشهر تنتهي بتاريخ  ،2019/9/30بطلب

تسوية وفــق النموذج املتوافر لــدى شركة
ليبان بوست مرفقًا باملستندات التالية:
 - 1خريطة مساحة إجمالية محدد عليها
م ــوق ــع ال ـب ـئــر م ــع االح ــداثـ ـي ــات مــوق ـعــة من
مهندس مساح.
 - 2إفــادة عقارية شاملة ال يعود تاريخها
ألكثر من ثالثة أشهر.
 - 3صورة عن الهوية.
مــاحـظــة :إن انـتـهــاء املهلة املــذكــورة أعــاه
دون التقدم بطلب تسوية ،يعرض املخالفني
للمسؤوليات القانونية باالضافة الى ردم
البئر.
 27آذار 2019
وزير الطاقة واملياه
ندى البستاني
التكليف 635

ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2019/4/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 633

إعالن
ع ــن ت ـل ــزي ــم ط ـب ــاع ــة ب ـط ــاق ــات بــاسـتـيـكـيــة
لرخص الصيد البري للطيور
بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس
الــواقــع فيه  25مــن شهر نيسان مــن العام
 ،2019ت ـج ــري وزارة ال ـب ـي ـئــة ف ــي مـقــرهــا
الكائن في وسط بيروت  -مباني اللعازارية
 الطابق السابع دائــرة الشؤون الوظيفيةواملالية واللوازم ،استدراج عروض لتلزيم
طباعة بطاقات بالستيكية لرخص الصيد
البري للطيور.
الـتــأمــن امل ــؤق ــت/2.000.000/ :ل.ل( .فقط
مليونا ليرة لبنانية).
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخ ــاص وال ـت ـق ـنــي الـ ـل ــذان يـمـكــن االط ــاع
ع ـل ـي ـه ـمــا فـ ــي م ـص ـل ـحــة ال ـ ــدي ـ ــوان  -دائ ـ ــرة
ال ـشــؤون االداريـ ــة والـتــوثـيــق  -القلم العام
غرفة ( )35 - 7في املديرية العامة للبيئة.
يجب ان تصل العروض الى القلم العام في
مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية عشرة
فــي يــوم االرب ـعــاء الــواقــع فـيــه  24مــن شهر
نيسان .2019
مالحظة :اذا صــادف نهار التلزيم املذكور
اعــاه يوم عطلة رسمية يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
وزير البيئة
فادي جريصاتي
التكليف 629

تأجيل موعد تلزيم مشروع الدراسة املرورية
الشاملة ملنطقة الضاحية الجنوبية
(تأهيل ورفع مستوى الخدمات للتقاطعات
ضمن إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية)
بطريقة املناقصة العمومية
يعلن اتـحــاد بلديات الضاحية الجنوبية
عــن تأجيل مــوعــد تلزيم مـشــروع الــدراســة
امل ـ ـ ــروري ـ ـ ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة مل ـن ـط ـق ــة ال ـض ــاح ـي ــة
الجنوبية (تأهيل ورفع مستوى الخدمات
للتقاطعات ضمن إتحاد بلديات الضاحية
الـجـنــوبـيــة) بطريقة املـنــاقـصــة العمومية،
والــذي كــان مـقــررًا يــوم الثالثاء الــواقــع فيه
 2019/05/07الى موعد يحدد الحقًا.
رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
املهندس محمد شفيق درغام

إعالن
عن إجراء مناقصة عمومية لتأمني براميل
زي ـ ــت لـ ـلـ ـم ــول ــدات ل ـص ــال ــح ب ـل ــدي ــة مــدي ـنــة
النبطية خالل العام .2019
بناء لقرار املجلس البلدي رقم ()2018/255
تاريخ  2018/12/26القاضي باملوافقة على
دفتر الشروط الخاص لتأمني براميل زيت
لـلـمــولــدات لـصــالــح بـلــديــة مــديـنــة النبطية
خالل العام  2019بموجب مناقصة عامة.
تجري بلدية مدينة النبطية عند الساعة
الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــر م ــن ظ ـه ــر ي ـ ــوم الـخـمـيــس
امل ــواف ــق ف ــي  2019/5/2ف ــي م ــرك ــز ات ـحــاد
ب ـلــديــات الـشـقـيــف الـنـبـطـيــة ف ــض ع ــروض
لشراء براميل زيت للمولدات لصالح بلدية
مدينة النبطية خالل العام  2019بموجب
مناقصة عــامــة وفـقــا لدفتر ال ـشــروط املعد
لهذه الغاية.
على الراغبني االشـتــراك في هــذه املناقصة
ال ـت ـق ــدم الـ ــى م ــرك ــز ال ـب ـل ــدي ــة املـ ــوجـ ــود فــي
مـبـنــى ات ـح ــاد ب ـلــديــات الـشـقـيــف الـنـبـطـيــة
خالل اوقــات الــدوام الرسمي لالطالع على
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـع ــائ ــد ل ـه ــذه امل ـنــاق ـصــة،
آخــر مهلة لتقديم الـعــروض هــو ظهر يوم
الـ ـث ــاث ــاء ض ـم ــن الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ــواق ــع
ف ــي  2019/4/30يــرفــض ك ــل ع ــرض يصل
بعد هــذا التاريخ ويحتفظ الـعــارض برقم
تسجيل العرض.
رئيس بلدية مدينة النبطية
الدكتور أحمد كحيل
التكليف 600
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ــأم ــن اس ـت ـش ــاري ــن
الع ــداد دفــاتــر ش ــروط انشاء/تجهيز عدد
مــن مـحـطــات الـتـحــويــل الرئيسية التابعة
ملديرية النقل ،موضوع استدراج العروض
رق ــم ث4د 8045/ت ــاري ــخ  ،2018/8/13قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2019/5/10عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على

العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
ب ـن ــاء ج ـن ــاح ملـتــوسـطــة كـفــرصـيــر  -قـضــاء
النبطية .على أساس التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مباني والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
ت ـج ـه ـيــز ب ـئ ــر ب ـم ـع ــدات الـ ـض ــخ وال ـت ـع ـق ـيــم
وتمديد خط دفع للخزان القديم في بلدة:
انـ ـص ــاري ــة  -قـ ـض ــاء :صـ ـي ــدا .ع ـل ــى أس ــاس
التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مائية والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

تبليغ مجهول مقام
محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا
بــرئــاســة الـقــاضــي مـحـمــد وس ــام املــرتـضــى
تدعو املدعى عليهم رضا وكمال ومحمود
وعـ ـب ــاس تــوف ـيــق ع ـبــد ع ـلــي لـتـبـلــغ اوراق
الدعوى رقم  2019/8783املقدمة من املدعية
لطفية نعيم عبد علي والرامية الى الحكم
باعتبار الــوكــالــة رقــم  1989/10300وكالة
بيع عادية ساقطة بمرور الزمن الخماسي
وترقني القيد االحتياطي عن العقار /823
عيتيت.
يجب حضوركم الى قلم هذه املحكمة لتبلغ
االوراق خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ
النشر واال فكل تبليغ لكم في قلم املحكمة
ولصقًا على باب ردهتها يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
بناء جناح اضافي ملدرسة حومني الفوقا -
قضاء النبطية .على أساس التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مباني والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
ترميم وانشاءات جديدة ملتوسطة معروف
سـعــد الــرسـمـيــة فــي مــديـنــة :ص ـيــدا قـضــاء:
صيدا .على أساس التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مباني والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
مــائـيــة (ان ـش ــاء خــط دف ــع ل ـخ ــزان) فــي بلدة
يـ ــارون  -ق ـضــاء :بـنــت جـبـيــل .عـلــى أســاس
التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مائية والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 641

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
بناء مدرسة للروضات في بلدة :النبطية
ال ـف ــوق ــا  -قـ ـض ــاء :ال ـن ـب ـط ـيــة .ع ـل ــى أس ــاس
التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مباني والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـثــامــن عـشــر من
ش ـهــر ن ـي ـســان ع ــام  ،2019ي ـج ــري مجلس
الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال
تأهيل وترميم املدرسة الرسمية في بلدة:
مــرك ـبــا  -ق ـض ــاء :مــرج ـع ـيــون .ع ـلــى أس ــاس
التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مباني والراغبني باالشتراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة ال ـح ـضــور ال ــى االدارة
اثناء الــدوام الرسمي للحصول على امللف
الكامل لالشغال لدى مصلحة الديوان بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب نـجـيــب مـيـشــال ان ـطــون بصفته احــد
ورثة فيكتوريا اسحق سندات بدل ضائع
 88و 452و 481و 563و 703و 1009و1175
و 1217و 1244و 1263و  1509و1595

و 1621و 1730و 2193و 2194و 2322و2444
و 2183كرمسده و 336راسكيفا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت مرتا سمعان فرنجيه بالوكاله عن
اح ــد ورث ــة رزق ومـحـســن ووج ـيــه واي ـفــات
ونـ ــزهـ ــا وج ــولـ ـي ــا س ـ ـعـ ــاده وعـ ـ ــن ط ـن ــوس
وبــولــس وسـمـعــان وج ــوزف ونــاهـيــه غاتا
سند بدل ضائع للعقار  1241زغرتا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـ ـلـ ــب ي ـ ــوس ـ ــف ج ـ ـ ـبـ ـ ــران ه ـ ــاش ـ ــم ب ـص ـف ـتــه
الشخصية سند تمليك بدل ضائع للعقار
 373بطلون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
بتاريخ ّ 2018/7/9
فر العامل الهندي
 Karamjit Singhحــامــل ج ــواز سفر
رقم  G 7861769إلى جهة مجهولة.
مل ـ ــن ي ـ ـعـ ــرف عـ ـن ــه شـ ـيـ ـئ ــا االت ـ ـصـ ــال
70/872321

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة التنفيذية رقم  2018/580املتكونة بني املنفذ
أميمى فضل الغربي واملنفذ عليها شركة  A.B.Zبحسون .الغازية – سيليق لبيع
املوجودات املحددة التالية بنسبة  %60من قيمة بدل الطرح في مكان تواجدها وذلك
نهار الجمعة الواقع في  ،2019/5/3الساعة الواحدة ظهرًا.
الرقم

نوع املفروشات

1

 غرفة نوم مؤلفة من سرير مزدوج لون ( $1700أل ــف وسبعمايةدوالر أميركي).
بني فانجي.
 ت ــوالـ ـي ــت مـ ــع م ـ ـ ــرآة وثـ ــاثـ ــة ج ــواري ــروطبقتني.
 كومود عدد  2لون بني وابيض خزانة كبيرة -كرسي جلد لون أبيض وبني.

2

 غرفة نوم لون اسود مع جلد اسود. كومود عدد.2 خزانة مؤلفة من ستة ظرف. -تواليت مع كرسي خشب لون أسود.

( $1400ألـ ــف وارب ـع ـمــايــة
دوالر أميركي).

3

 غرفة نوم مؤلفة من سرير مزدوج. تواليت مع كرسي. كومود عدد .2 خزانة كبيرة مع ظرفة مــرآة جــرار معظرفة خشبية.

4

 غرفة نوم لون عاجي وخشب لون بني ( $1400ألـ ــف وارب ـع ـمــايــةدوالر أميركي).
فاتح.
 كومود عدد.2 خزانة كبيرة مع مرآة في وسطها. تواليت.(م ــاح ـظ ــة :ت ـبــن وج ـ ــود ن ـقــص كــرســي
خشبي وفـقــا ملــا هــو م ــدرج فــي املحضر
املنظم بتاريخ .2018/9/12

5

ص ــال ــون ل ــون عــاجــي ق ـمــاش ل ــون بيج ( $2500ألفان وخمسماية
دوالر أميركي).
مؤلف من
 كنبة صغيرة. كنبة كبيرة. قعدة معرق. -طاولة مع مرآة لون بني فاتح.

6

( $1250أل ـ ـ ـ ـ ــف ومـ ـئـ ـت ــي
وخمسون دوالر أميركي).

املجموع

 غرفة جلوس زاوية لون رمادي.طاولة خشب وزجاج.

السعر اإلجمالي

( $1600ألـ ـ ــف وس ـت ـمــايــة
دوالر أميركي).

( $9850تـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــة آالف
وث ـ ـمـ ــان ـ ـمـ ــايـ ــة وخـ ـمـ ـس ــون
دوالر أميركي).

وعلى الراغبني في الـشــراء الحضور في املوعد املحدد مصطحبًا رســم الــداللــة %5
وثمن املفروشات.
مأمور التنفيذ
محمد العاكوم

