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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن ب�ل��دي��ة ع��رم�ت��ى ـ �ـ ق�ض��اء ج��زي��ن عن
إجراء مباراة مللء املركز الشاغر لوظيفة
أمني صندوق (عدد  )1في مالكها.
على ال��راغ�ب�ين ب��االش�ت��راك االط�ل�اع على
ال � �ش� ��روط امل �ط �ل��وب��ة ف ��ي م ��رك ��ز ـ� �ـ ب�ل��دي��ة
عرمتى ــ ضمن أوقات الدوام الرسمي.
ت� �ق� �ب ��ل ال � �ط � �ل � �ب ��ات اب� � � �ت � � � ً
�داء م � ��ن ت ��اري ��خ
 2013/4/13ولغاية  2013/4/27ضمنًا.
رئيس بلدية عرمتى
أسعد منصور
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب ي �ح �ي��ى ع �ل��ي ص��ال��ح وك �ي��ل أح�م��د
توفيق قنديل وكيل حسان صالح الدين
املغربل سند ملكية ب��دل ض��ائ��ع للعقار
 E 37/2الجية.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل ��ب ف� � � ��اروق ع� �ب ��د ال �ل �ط �ي��ف ع ��وي ��دات
بصفته أح��د ورث ��ة ع�ب��د ال�ل�ط�ي��ف أحمد
سعيد ع��وي��دات سند ملكية ب��دل ضائع
للعقار  4715شحيم.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي زياد إبراهيم ضاهر وكيل
ج � ��ان ج ��رج ��ي ن �ص��ر ب �ص �ف �ت��ه امل �ش �ت��ري
م��ن ن�ص��ري ،ام�ل�ين ي��وس��ف نصر سندي
م�ل�ك�ي��ة ب� ��دل ض��ائ��ع ع ��ن ح�ص�ص�ه��م في
العقار  1135وبصفتهم من ورثة يوسف
حبيب ن�ص��ر س�ن��دي ملكية ب��دل ضائع
للعقارين  1137 ،2313غريفة.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب أمني محمد الحسنيه بصفته أحد
ورث��ة محمد نجم الحسنيه سند ملكية
بدل ضائع للعقار  213عني وزين.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
ح�ض��رة ال �س��ادة مالكي ال�ع�ق��ار رق��م 621
منطقة األشرفية
(مينرفا إسبر مصابني وشركاها)
العنوان :العقار نفسه _ شارع البارودي
املوضوع :وضع البناء القائم على العقار
رقم  621منطقة األشرفية.
املرجع :املعاملة رقم  2012/899مباني.
باإلشارة إلى املوضوع واملرجع أعاله،
وبعد الكشف الذي أجرته اإلدارة البلدية
على البناء القائم على العقار رق��م 621
م�ن�ط�ق��ة األش ��رف� �ي ��ة ،ح �ي��ث ت �ب نّ�ّي� وج ��ود
تشققات وتفسخات بالورقة وبعضها
آي��ل للسقوط وال�ح��دي��د ظ��اه��ر ومهترئ
على الواجهات ال سيما البلكونات،
وب�م��ا أن ه��ذا ال��وض��ع يشكل خ�ط�رًا على
السالمة العامة،
لذلك ،ننذركم بوجوب العمل ف��ورًا على
ت�ط�ب�ي��ق م �ض �م��ون امل � ��ادة  18م��ن ق��ان��ون
ال� �ب� �ن ��اء رق � ��م  2004 /6214621ت��اري��خ
 2004/12/11وال سيما ال �ف �ق��رات  8و9
و 10والتي تنص على ما يلي:

ـ على املالك أن يسهر دوم��ًا على صيانة
أم�لاك��ه املبنية وت��أم�ين االت ��زان وامل�ت��ان��ة
ال �ل ��ازم �ي ��ن ل � �ه� ��ا ح � �ف ��اظ� ��ًا ع � �ل ��ى س�ل�ام ��ة
ال�ش��اغ�ل�ين وال� �ج ��وار .وع�ل�ي��ه ك�ل�م��ا دع��ت
ال�ح��اج��ة إل��ى ذل��ك أو ب�ن� ً
�اء لطلب اإلدارة
أن ي �ك �ل��ف م �ه �ن��دس��ًا أو أك� �ث ��ر ل�ل�ك�ش��ف
على البناء والتحقق بالوسائل الفنية
املالئمة وتقديم تقرير ّ
مفصل عن حالة
ال�ب�ن��اء .إذا ظهر للمهندس أن البناء أو
أقسامه قد بدت فيها إشارات وهن ،عليه
أن ي �ب نّ�ّي� ف��ي ت �ق��ري��ره ع�ل��ى ق ��در اإلم �ك��ان
س �ب��ب ه ��ذا ال ��وه ��ن ون �ت��ائ �ج��ه امل�ح�ت�م�ل��ة
وأن ي �ق �ت��رح األش � �غ� ��ال ال� ��واج� ��ب ال �ق �ي��ام
ب�ه��ا م��ع ب �ي��ان درج� ��ة ال�ع�ج�ل��ة ف�ي�ه��ا .إذا
ت �ب نّ�ّي� نتيجة ت�ق��ري��ر امل �ه �ن��دس أن ات ��زان
البناء أو متانته مختالن ،على املالك أن
ي �ق��وم ت�ح��ت إش� ��راف امل �ه �ن��دس امل �س��ؤول
ب ��أع� �م ��ال ال �ت �ش �ي �ي��د وال �ت ��دع �ي ��م امل��ؤق �ت��ة
الالزمة ،وأن يعلم بما قام به البلدية أو
ال�ق��ائ�م�ق��ام خ ��ارج ال�ن�ط��اق ال�ب�ل��دي ،وم��ن
ث��م عليه ات�خ��اذ اإلج� ��راءات ال�لازم��ة بعد
االت �ف��اق م��ع ش��اغ�ل��ي ال�ب�ن��اء أو م��راج�ع��ة
ال�ق�ض��اء امل�س�ت�ع�ج��ل ،إذا اق�ت�ض��ى األم ��ر،
ل�ل�ق�ي��ام ب��أع �م��ال ال�ت�ق��وي��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة بعد
االس�ت�ح�ص��ال ع�ل��ى رخ�ص��ة م��ن البلدية.
ّ
وع �ن ��د ان �ت �ه��اء ال �ع �م��ل ي �ن��ظ��م امل �ه �ن��دس
تقريرًا ع��ن األع�م��ال التي ق��ام بها يشير
فيه إلى حالة البناء الجديدة.
وإذا لم تفعلوا ضمن مهلة خمسة عشر
ّ
ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ ت�ب��ل�غ�ك��م ك �ت��اب اإلن ��ذار
س� �ت� �ق ��وم اإلدارة ب ��ات� �خ ��اذ اإلج� � � � ��راءات
املناسبة على نفقتكم ومسؤوليتكم وفقًا
للقوانني واألنظمة املرعية اإلجراء.
تبليغات:
مالكي العقار رقم  621منطقة األشرفية
السادة:
ـ مينرفا إسبر مصابني.
ـ ماري يوسف حايك.
ـ (روب� ��رت _ أل�ك�س�ن��در _ ج��ان _ م ��اري _
رينيه) ميشال عبد النور.
ـ (أن� � ��دره _ م �ي �ش��ال _ ص��ون �ي��ا) ج��رج��ي
مصابني.
ـ إميل خليل بولس.
ـ مينرفا ميشال عبد النور.
ـ إسبر عبد الله مصابني.
شاغلي العقار رقم  621منطقة األشرفية.
محافظ مدينة بيروت
التكليف 686
إعالن تلزيم
مشروع تجهيز بئر وإنشاء محطة ضخ
مل �ي��اه ال� �ش ��رب ف ��ي ب �ل��دة ش �ب �ط�ين ق�ض��اء
البترون محافظة لبنان الشمالي
ال� �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة م ��ن ي � ��وم ال �خ �م �ي��س
ال��واق��ع فيه الثاني م��ن شهر أي��ار ،2013
ت �ج��ري إدارة امل �ن��اق �ص��ات ف ��ي م��رك��زه��ا
الكائن في بناية بيضون _ شارع بوردو
_ ال �ص �ن��اي��ع _ ب� �ي ��روت ،ل �ح �س��اب وزارة
الطاقة واملياه _ املديرية العامة للموارد

امل��ائ�ي��ة وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة _ م�ن��اق�ص��ة تلزيم
مشروع تجهيز بئر وإنشاء محطة ضخ
مل�ي��اه ال �ش��رب ف��ي ب�ل��دة شبطني _ قضاء
البترون _ محافظة لبنان الشمالي.
ـ ال�ت��أم�ين امل��ؤق��ت :خمسون مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ال � �ع� ��ارض� ��ون امل� �ق� �ب ��ول ��ون :امل �ت �ع �ه��دون
امل �ص �ن �ف��ون ف��ي ال ��درج ��ة األول � ��ى لتنفيذ
ص�ف�ق��ات األش �غ��ال امل��ائ �ي��ة وف �ق��ًا ألح�ك��ام
امل��رس��وم رق��م  3699ت��اري��خ 1966/1/25
وت� �ع ��دي�ل�ات ��ه ،وف� �ق ��ًا مل� ��ا ورد ف� ��ي امل � ��ادة
الثامنة من دفتر الشروط الخاص.
ت� �ق ��دم ال � �ع � ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش ��روط ال �خ��اص ال� ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال �ح �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن م�ص�ل�ح��ة دي� ��وان
امل � ��دي � ��ري � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� � �ل� � �م � ��وارد امل ��ائ� �ي ��ة
والكهربائية.
ي� �ج ��ب أن ت� �ص ��ل ال � � �ع� � ��روض إل � � ��ى إدارة
املناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 670
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب س��رح��ال أحمد ناصر ال��دي��ن وكيل
م�ح�م��د ع�ي�س��ى م ��راد بصفته أح��د ورث��ة
ع�ي�س��ى م��وس��ى م� ��راد س �ن��د م�ل�ك�ي��ة ب��دل
ضائع للعقار  3362عانوت.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب م��اه��ر ك��ام��ل ال�س�ع��دي وك �ي��ل نديم
أم�ي�ن ب��رج��اس س�ن��د م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع
للعقار  4120بعقلني.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
راني حيدر
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي
عدد 2011/2388
تباع باملزاد العلني السبت 2013/4/27
ال �ع��اش��رة وال �ن�ص��ف ق�ب��ل ال�ظ�ه��ر س�ي��ارة
ّ
امل � �ن � ��ف � ��ذ ع� �ل� �ي ��ه ش � ��رب � ��ل ي � ��وس � ��ف م �ه �ن��ا
ج� �ي ��ب GR CHEROKEE LAREDO
رق ��م /326487/ج ل �ب �ن��ان م��ودي��ل 2001
ً
محجوزة تحصيال لدين الشركة الدولية
ل �ل �ت �م��وي��ل _ ل �ب �ن ��ان ش.م.ل .وك�ي�ل�ت�ه��ا

املحامية م��اري ش�ه��وان البالغ /9119/
د.أ .ع � ��دا ال � �ل ��واح ��ق وامل� �خ� �م� �ن ��ة ب�م�ب�ل��غ
 /7000/د.أ .واملطروحة بمبلغ /4500/
د.أ .أو م ��ا ي �ع��ادل��ه ب��ال �ع �م �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة
ورسوم امليكانيك  /2.703.000/ل.ل.
على ال��راغ��ب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إل��ى م��رأب الشركة في الكرنتينا
خلف تعاونية موظفي الدولة مصحوبًا
ً
بالثمن نقدًا أو شيكًا مقبوال و %5رسمًا
بلديًا.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
إعالن بيع باملعاملة 2012/542
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي� ��ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن�ه��ار ال�ج�م�ع��ة في
 2013/4/26ال �س��اع��ة ال �ح ��ادي ��ة ع�ش��رة
ّ
والنصف ظهرًا سيارة املنفذ عليه نزيه
خ��ال��د ع��ري�م��ط م��ارك��ة ري �ن��و LAGUNA
 2.0م� ��ودي� ��ل  1996رق � ��م /421076/ج
ً
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن ط��ال��ب
ال �ت �ن �ف �ي��ذ ب �ن��ك ل �ب �ن��ان وامل �ه �ج��ر ش.م.ل.
وك �ي �ل��ه امل �ح��ام��ي رام � ��ي ب��اس �ي��ل ال �ب��ال��غ
 $/4836/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4153/واملطروحة بسعر  $/3000/أو
ما يعادله بالعملة الوطنية ،وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت  /265.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح ��دد إل ��ى م� ��رأب م�ش�ي�ل��ح ف ��ي ب �ي��روت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط �ل��ب ش � ��ارل م��ال��ك ف � ��ؤاد ض ��و ب��وك��ال�ت��ه
ع��ن خوسي غريغوريوس خليل نصار
وكيل نقوال شحاده نصار سند تمليك
بدل ضائع باسم /نقوال شحاده نصار
ب��ال �ق �س��م  20م� ��ن ال� �ع� �ق ��ار  426م�ن�ط�ق��ة
األشرفية.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2012/1046
اس� �ت� �ن ��اب ��ة دائ � � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب � �ي� ��روت رق ��م
2000/39
الرئيسة جدايل
ّ
امل� �ن ��ف ��ذ :ال �ب �ن��ك ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �س��وي �س��ري
ش.م.ل _ .وكيله املحامي نبيل يونس
ّ
امل�ن��ف��ذ ع�ل�ي��ه :م�ح�م��ود ع�ل��ي مسلماني _
ب��رج البراجنة _ املعمورة ش��ارع العنان

_ بناية مسلماني.
ً
السند التنفيذي :سندات دين تحصيال
ملبلغ  /9100/دوالر أميركي عدا اللواحق
والفوائد.
تاريخ قرار الحجز2012/3/31 :
ت� ��اري� ��خ ت �س �ج �ي �ل��ه ل � ��دى أم� ��ان� ��ة ال �س �ج��ل
العقاري2012/4/5 :
العقار املطروح للبيع :القسم  8من العقار
 1856برج البراجنة مخزن مع مستودع
سفلي _ طابق أرضي إفراز حق مختلف.
خاضع لنظام ملكية الطوابق والخرائط
والعقد ،ولدى الكشف نّ
تبي أنه محل باب
واح��د مع طابق سفلي مساحته  30م.م.
ي�ش�ت��رك بملكية ال�ح�ق�ين رق��م  1و 3وك��ل
م��ا ورد عليهما .ت��أم�ين درج��ة أول��ى مع
حق التحويل الدائن بنك صادرات إيران
بقيمة  /70000/دوالر أم �ي��رك��ي .راج��ع
تعديل نظام امللكية.
قيمة التخمني /55500/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح /33300/ :دوالر أميركي.
ت� ��اري� ��خ وم � �ك� ��ان امل� � ��زاي� � ��دة :وق � ��د ت �ح��دد
موعد املزايدة نهار األربعاء الواقع فيه
 2013/5/8الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في
قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :على الراغب بالشراء وقبل
امل �ب��اش��رة ب ��امل ��زاي ��دة إي � ��داع م �ب �ل��غ م ��واز
ل�ث�م��ن ال �ط��رح ف��ي ص �ن��دوق ال�خ��زي�ن��ة أو
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية تضمن
املبلغ وات�خ��اذ محل إق��ام��ة ضمن نطاق
الدائرة ،كما عليه وبخالل ثالثة أيام من
تاريخ ص��دور ق��رار اإلحالة إي��داع الثمن
تحت طائلة إعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته ،كما عليه وب�خ�لال عشرين
ي��وم��ًا ت �ل��ي اإلح ��ال ��ة دف� ��ع ال �ث �م��ن ورس ��م
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعبدا
أنطوان الحلو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط�ل��ب امل�ح��ام��ي أح�م��د ال �ع��اك��وم بوكالته
عن ليلى قعوار غريب بصفتها رئيسة
الهيئة اإلداري��ة لجمعية إنعاش املخيم
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي س� �ن ��د ت �م �ل �ي ��ك ب � � ��دل ع��ن
ض��ائ��ع ب��اس��م /ج�م�ع�ي��ة إن �ع��اش املخيم
الفلسطيني (جمعية لبنانية نسائية
ثقافية اجتماعية) للقسم  3م��ن العقار
 512رأس بيروت.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
إعالن قضائي
تدعو املحكمة املنفردة املدنية العقارية
ف��ي ص�ي��دا غ��رف��ة ال��رئ�ي��س حسن سكينة
امل ��دع ��ى ع�ل�ي��ه ح �س��ن ن�ع�م��ة ال �ل��ه ي��ون��س
ل �ل �ح �ض��ور إل� ��ى ال �ق �ل��م واس� �ت�ل�ام نسخة
ع��ن اس�ت�ح�ض��ار ال��دع��وى وم��رب��وط��ات�ه��ا
رق��م  2013/204م��وع��د الجلسة بتاريخ
 2013/5/20امل�ق��دم��ة م��ن امل��دع��ي محمد
ن �ع �م ��ة ال � �ل� ��ه ي� ��ون� ��س ب � �م ��وض ��وع إل� � ��زام
بالتسجيل والجواب خالل عشرين يومًا
م��ن ت��اري��خ ال�ن�ش��ر وات �خ ��اذ م�ح��ل إق��ام��ة
ضمن ن�ط��اق املحكمة وإال سيصار إلى
إب�ل�اغ��ك ك��اف��ة أوراق ال ��دع ��وى ب��واس�ط��ة
ال�ت�ع�ل�ي��ق ع�ل��ى ل��وح��ة إع�ل�ان��ات املحكمة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن
عطفًا على اعالناتها السابقة املتعلقة
ب��إع�ف��اء ط�ل�ب��ات م�ن��ح وت�ج��دي��د اإلق��ام��ات
ال �س �ن ��وي ��ة وم� �ه ��ل امل� � �غ � ��ادرة م� ��ن رس� ��وم
التأخير خالل فترة اإلضراب األخير.
ت �ع �ل��م امل� ��دي� ��ري� ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�أم ��ن ال� �ع ��ام
املواطنني والرعايا العرب واألجانب أنه
ت��م ت�م��دي��د ف �ت��رة اإلع �ف��اء ع�ل��ى ال�ط�ل�ب��ات
املذكورة حتى تاريخ .2013/04/19
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb

