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مبوب
◄ إعالنات رسمية
اعالن صادر
عن ً املديرية العامة لألمن العام
أوال  :تعلن املديرية العامة لألمن العام
عن موعد االختبار الخطي للمرشحني
ال�ن�ـ��اج�ح�ين ف��ي االخ �ت �ب��ارات الرياضية
وال�ط�ب�ي��ة ل�ل�ت�ط��وع ب��رت�ب��ة مفتش درجة
ثانية ومأمور متمرن ،وفقًا ملا يلي:
 11ــــــ للمرشحني للتطوع برتبة مفتش
درج � � ��ة ث ��ان� �ي ��ة م� �ت� �م ��رن :ال� �س ��اع ��ة 6:30
ص �ب��اح��ًا م ��ن ي� ��وم ال �س �ب��ت ال� ��واق� ��ع فيه
.2010/10/23
 12ــــــ للمرشحني للتطوع برتبة مأمور
م�ت�م��رن :ال�س��اع��ة  6:30ص�ب��اح��ًا م��ن يوم
األحد الواقع فيه .2010/10/24
امل � �ك ��ان :ال �ج��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة – مدينة
ال ��رئ� �ي ��س رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري الجامعية
(الحدث ،الشويفات).
ثانيًا :لالطالع على نتائج االختبارات
الرياضية والطبية ،يمكن مراجعة دوائر
وم��راك��ز األم ��ن ال �ع��ام اإلقليمية اعتبارًا
من تاريخ  2010/10/18أو زي��ارة موقع
املديرية العامة لألمن العام على شبكة
اإلنترنت :
www.general-security.gov.lb
ث��ال �ث��ًا :ي�ط�ل��ب ال ��ى امل��رش �ح�ي�ن إب � ��راز ما
يثبت هويتهم الشخصية واإليصاالت
امل � �ع � �ط� ��اة ل� �ه ��م ع� �ن ��د ت� �ق ��دم� �ه ��م إلجراء
االختبار الخطي.
إعالن
ت�ع�ل��ن وزارة ال �ط��اق��ة وامل �ي��اه ومؤسسة
كهرباء لبنان عن تمديد املهلة لتقديم
امل�س�ت�ن��دات امل�ط�ل��وب��ة م��ن اج ��ل التأهيل
امل �س �ب��ق  prequalificationلتصنيف
م �ق��دم��ي خ��دم��ات ت��وزي��ع Distribution
 Service providersحتى الساعة الحادية
عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع
فيه .2010/10/29
يمكن للراغبني في االش�ت��راك بالتأهيل
املسبق الحصول على نسخة م��ن دفتر
ال�ش��روط مجانًا من مصلحة ال��دي��وان ــــــ
أمانة السر ــــــ الطابق  12ــــــ مبنى مؤسسة
كهرباء لبنان ــــــ طريق النهر.
ت�س�ل��م امل �س �ت �ن��دات ب��ال �ي��د إل ��ى العنوان
املذكور ،كما يمكن للذين سبق وقدموا
مستنداتهم ،تقديم مستندات جديدة او
استكمالها قبل التاريخ املذكور اعاله.
بيروت في 2010/10/12
رئيس مجلس االدارة ــــــ املدير العام
كمال الحايك
التكليف 1499
إعالن
ت �ع �ل��ن ب �ل��دي��ة ع �ل��ي ال �ن �ه��ري ع ��ن اجراء
مباريات لتعيني شرطيني ،تقبل الطلبات
من تاريخ اول يوم من النشر في الجريدة
ال��رس �م �ي��ة ومل � ��دة ش �ه��ر واح � ��د اعتبارًا
م ��ن ي� ��وم ال �خ �م �ي��س ف� ��ي2010/10/14 :
وينتهي عند انتهاء الدوام الرسمي من
يوم االثنني في.2010/11/15 :
تاريخ2010/10/5 :
رئيس بلدية علي النهري
أحمد املذبوح
إعادة إعالن تلزيم
م��زاي��دة لبيع س�ي��ارات قديمة مستهلكة
وغ�ي��ر صالحة لالستعمال ل��زوم وزارة
املهجرين
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه الثاني من شهر تشرين الثاني 2010
ت �ج��ري ادارة امل �ن��اق �ص��ات ف ��ي مركزها
ال� �ك ��ائ ��ن ف ��ي ب �ن��اي��ة ب �ي �ض��ون ـ �ـ �ـ �ـ �ـ شارع
ب ��وردو ـــــ ال�ص�ن��اي��ع ـــــ ب �ي��روت ،لحساب
وزارة امل �ه �ج��ري��ن ـ �ـ �ـ �ـ �ـ امل ��دي ��ري ��ة العامة
ل � ��وزارة امل�ه�ج��ري��ن إع� ��ادة م ��زاي ��دة لبيع
سيارات قديمة مستهلكة وغير صالحة
لالستعمال لزوم وزارة املهجرين.
ـــــ التأمني امل��ؤق��ت :خمسماية أل��ف ليرة
لبنانية.
ـــــ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـــــ سعر االف�ت�ت��اح :ع�ش��رون مليون ليرة

لبنانية.
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دفتر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال ��ذي ي�م�ك��ن االطالع
والحصول عليه في قلم الدائرة االدارية
في وزارة املهجرين ـــــ الطابق الثاني ـــــ
غرفة .204
يجب ان تصل ال �ع��روض ال��ى قلم ادارة
املناقصات قبل ال�س��اع��ة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات بالوكالة
املهندسة دالل بركات
التكليف 1446
إعالن
قرار رقم 2010/187
محكمة استئناف جزاء الشمال
ب �ت ��اري ��خ  2010/3/31ص � ��در ع ��ن هذه
امل�ح�ك�م��ة ق� ��رار ب��رق��م  2010/187قضى
ب��إدان��ة امل��دع��ى عليه هاني محمد صقر
وال ��دت ��ه ف ��وزي ��ة  1971س �ج��ل  182حي
ال �ح��ارة ــــــ ال �ه��رم��ل ب �ج��رم امل� ��ادة  85من
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  75ت� ��اري� ��خ 1999/4/3
وغ � ��رم � ��ه ألج� �ل� �ه ��ا م �ب �ل ��غ م� �ل� �ي ��ون ليرة
لبنانية وإلزامه أن يدفع للمدعي إدوار
بشارة مبلغ سبعة ماليني ليرة لبنانية
مع الفائدة القانونية من تاريخ انبرام
الحكم لغاية الدفع الفعلي بمثابة عطل
وضرر وإلزامه بلصق صورة عن الحكم
برمته في الساحات العامة في مناطق
ال �ت��ل وامل �ي �ن��اء وال �ق �ب��ة وال �ت �ب��ان��ة ونشر
الحكم برمته أيضًا في جريدتي األخبار
وال� �ن� �ه ��ار وذل � ��ك ع �ل��ى ن �ف �ق �ت��ه الخاصة
وإلزامه بالرسوم والنفقات.
رئيس القلم بالتكليف
جانيت جريج عوض
إعالن بيع
صادر عن دائرة التنفيذ في صيدا
برئاسة القاضي رشا عبد الساتر
باملعاملة رقم  2010/33وارد
امل �ن �ف��ذ :ب �ن��ك أش أس ب ��ي س ��ي الشرق
األوسط املحدود
املنفذ عليه :حسن نمر فروخ ـــــ قناريت
السند التنفيذي :استنابة دائ��رة تنفيذ
ب�ي��روت بتاريخ  2009/12/7دف��ع مبلغ
/10 648.03/د.أ.
تاريخ تبلغ اإلنذار2009/11/21 :
تطرح هذه الدائرة نهار الجمعة الواقع
فيه  2010/10/29املوجودات املحجوزة
التالية مع بدل الطرح وهي:
ص��ال��ون زي�ت��ي م��ؤل��ف م��ن واح��دة كبيرة
واث �ن �ت�ين ص�غ�ي��رت�ين وط ��اول ��ة خ�ش��ب ــــــ
غ��رف��ة ج�ل��وس زي�ت�ي��ة م��ؤل�ف��ة م��ن واحدة
وسط وواحدة كبيرة واثنتني صغيرتني
ــــــ تلفزيون ه��ون��داي  21ان��ش ــــــ فاترين
ل ��ون أس� ��ود ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ط �ق��م ط � ��اوالت خ �ش��ب ــــــ
ب ��راد س�م�س��ون ــــــ ف��رن غ��از س��ت عينات
ــــــ فاترين خشب جوزي ــــــ غسالة ماركة
ش � ��ارب ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ غ��رف��ة ن ��وم م��ؤل �ف��ة م ��ن تخت
م ��زدوج وخ��زان��ة س��ت درف م��ع تواليت
وك��وم��ودي�ن��ا ع��دد  2ــــــ غ��رف��ة ن��وم مؤلفة
م� ��ن ت� �خ ��ت واح � � ��د وخ � ��زان � ��ة س� ��ت درف
وك��وم��ودي�ن��ا ع��دد  2وت��وال�ي��ت ومروحة
عمود ــــــ غرفة نوم مؤلفة من ثالثة أسرة
وخزانة ست درف ــــــ مكنسة كهربائية ــــــ
طاولة بالستيك أحمر مع ست كراسي ــــــ
طاولة بالستيك عدد  3ــــــ سجاد عدد .2
وقد خمنت جميعها بمبلغ /3100/د.أ.
ع�ل��ى ال��راغ��ب ف��ي ال �ش��راء ال�ح�ض��ور إلى
املكان واملوعد املحدد مصحوبًا بالثمن
ورسم الداللة .%5
رئيس القلم
غانم الحجار
إعالن بيع باملعاملة 2010/232
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار الجمعة في
 2010/10/29ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة عشرة

►

وال�ن�ص��ف ظ�ه �رًا س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ عليهما
ف��اط�م��ة م�ح�م��ود ج��دي��د وس�ل�ي��م أنطون
رقم
ع �ل��م م��ارك��ة س �ك��ودا م��ودي ��ل ً 2008
/361451/ج ال �خ �ص��وص �ي��ة تحصيال
ل � ��دي � ��ن ط � ��ال � ��ب ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ب � �ن� ��ك لبنان
وامل�ه�ج��ر ش.م.ل .وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي رامي
باسيل البالغ  $/18270/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/6503/واملطروحة
بسعر  $/5000/أو م��ا يعادله بالعملة
الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل� ��ى م � ��رأب امل� � ��دور ف ��ي بيروت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا م�ص�ح��وب��ًا ب��ال�ث�م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب غسان حمزة عثمان وكيل محمد
ربيع حمزة عثمان وكيل امنه عمير بن
يوسف أحمد املهيري سند ملكية بدل
ضائع للعقار  9/1553بعلشميه
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط � �ل� ��ب ف� � � � ��وزي م� �ح� �م ��د س � �ع� ��د رجعان
املعوشرجي وكيل محمد سعد رجعان
املعوشرجي املشتري من ناصيف علي
عيسى سندي ملكية بدل ضائع للعقار
 8 ،7/1683بعلشميه
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب س�ل�ي�م��ان ع�ل��ي م ��راد وك �ي��ل خالد،
علي ،بالل ،عمر سليمان مراد املشترين
م��ن ي��وس��ف قيصر ال�ش�ح��روق املعلوف
س�ن��د م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع ل�ل�ع�ق��ار 1660
حارة حريك.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل�ب��ت ن ��دى ح�س��ن ع�ب��د ال��واح��د وكيلة
أسمهان إسماعيل عبد الواحد املشترية
م ��ن م �ح �م��د ح �س�ين ب ��دي ��ر ،ع � ��ادل أحمد

سليمان سندي ملكية بدل ضائع للعقار
 6795قسم  C 16الشياح.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات

فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل� ��ى م � ��رأب امل� � ��دور ف ��ي بيروت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا م�ص�ح��وب��ًا ب��ال�ث�م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا ً و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي ف ��اروق ه��ان��ي زه��ر وكيل
فرحان سعيد أبو الحسن وريث سعيد
إب��راه �ي��م أب ��و ال�ح�س��ن س�ن��د ملكية بدل
ضائع للعقار  1216قبيع.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات

إعالن بيع سيارة باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
باملعاملة رقم 2007/14
طالبة التنفيذ :شركة تمويل ش.م.ل .ــــــ
وكيلها املحامي نبيه حمود
املنفذ عليها :نانسي علي بصل ــــــ برسا
ــــــ الكورة ــــــ بناية موسوليني نصر
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ي ��وم ال�س�ب��ت ال��واق��ع ف�ي��ه 2010/10/30
الساعة الثانية عشرة ظهرًا موعدًا لبيع
ال�س�ي��ارة الخصوصية رق��م /183238ط
ن ��وع س��وب��ارو م��ودي��ل ً 2003والعائدة
للمنفذ عليها ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن املنفذة
ال� �ب ��ال ��غ  $/17500/س �ب �ع��ة ع �ش��ر ألفًا
وخمسماية دوالر أميركي أو ما يعادله
بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي
اضافة الى الرسوم والفوائد.
بدل التخمني ،$ 3000 :بدل الطرح ستة
أع �ش��ار ال�ت�خ�م�ين $1800 :أو م��ا يعادله
بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي.
من يرغب في الشراء فعليه الحضور إلى
مرأب األيوبي الكائن في امليناء ــــــ الحارة
الجديدة مصحوبًا ببدل الطرح نقدًا أو
ب�م��وج��ب ش�ي��ك م�س�ح��وب ع�ل��ى مصرف
لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ طرابلس
وخمسة باملئة رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
جود مخول

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ً ري�م��ون ق�ب�لان عبد ال�ن��ور بصفته
وكيال عن سلمى خليل إبراهيم البحراني
بصفتها أحد ورثة موفق محمد حمدي
ال� �ج ��وخ ��دار (ع� ��راق� ��ي ال �ج �ن �س �ي��ة) سند
م �ل �ك �ي��ة ب � ��دل ض ��ائ ��ع ع ��ن ح �ص��ة موفق
محمد حمدي الجوخدار في القسم 11
من العقار  1667بحمدون املحطة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه ً
طلب ع��ارف أحمد نوفل بصفته وكيال
عن كل من ع��ادل رشيد حمدان وعدنان
رشيد حمدان سندات ملكية بدل ضائع
عن حصص موكليه في العقار  281عني
عنوب
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن بيع باملعاملة 2010/227
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار الجمعة في
 2010/10/29ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة عشرة
ظ �ه �رًا س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه ول �ي��د محمد
ي��اغ��ي م��ارك��ة م��رس �ي��دس  C230موديل
 2001ر ًق ��م /189570/ط الخصوصية
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل�ه�ج��ر ش.م.ل .وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي رامي
باسيل البالغ  $/20832/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/10000/واملطروحة
بسعر  $/8000/أو م��ا يعادله بالعملة
الوطنية.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
�ب أن � �ط ��وان ش ��وك ��ت ك��ات �ب��ه بصفته
ط �ل� ً
وكيال عن جوزيت وكلير وفلنتني وافلني
وداود وم��اي��ر س�ل�م��ان دروي ��ش سندات
م�ل�ك�ي��ة ب� ��دل ض��ائ��ع ع ��ن ح �ص��ص داود
وماير وافلني وكلير وفلنتني وجوزيت
أوالد سلمان درويش في العقارين 559
و 1428عني صوفر
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب جورج العلم بوكالته عن أحد ورثة
إب��راه�ي��م العلم ش�ه��ادات قيد ب��دل ضائع
للعقارات  478و 479و 1000و 1296و1298
و 1314و 1315و 1426و 1454و1538
و 1819و 2085برحليون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
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