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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـعــروض العائد لتقديم يــد عاملة فنية
للمساندة في اعمال الصيانة واالستثمار
ف ــي م ـع ـم ـلــي ال ـ ـ ــذوق والـ ـجـ ـي ــة ،م ــوض ــوع
استدراج العروض رقم ث4د 2458/تاريخ
 ،2016/3/9قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/6/24عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /250.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/6/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1128
إعالن للمرة الثانية
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية
عـ ـش ــرة م ــن ظ ـه ــر يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء امل ــواف ــق
 2016/7/12فــي مــركــزهــا صـيــدا ـ ـ مبنى
القصر البلدي( ،مناقصة عامة) وبطريقة
تـقــديــم اس ـع ــار بــال ـظــرف امل ـخ ـتــوم املغفل
للعام  2016التلزيمات التالية:
ـ ـ ـ ـ ت ـقــديــم أل ـب ـســة رس ـم ـيــة ل ـ ــزوم عـنــاصــر
شرطة بلدية صيدا.
ـ ـ تقديم معدات وآليات لزوم بلدية صيدا.
ـ ـ تـقــديــم آل ـيــات وس ـي ــارات ربــاعـيــة الــدفــع
لزوم بلدية صيدا.
تقبل طلبات االشتراك وتسلم باليد الى
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشرة
م ــن ظ ـه ــر اخ ـ ــر ي ـ ــوم ع ـم ــل ي ـس ـبــق ال ـي ــوم
امل ـحــدد للتلزيم مـصـحــوبــة بالتأمينات
واملستندات املطلوبة.
يمكن االطالع على دفتر الشروط الخاص
يوميًا وخــال اوقــات الــدوام الرسمي في
مركز بلدية صيدا ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
الثالث.
صيدا في 2016/6/6
رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
التكليف 1136

عليهم قبل تاريخ  2016/12/31في مراكز
املصلحة املـحــددة لدفع الــرســوم (محطة
القاسمية ـ ـ مكتب صيدا ـ ـ مكتب لبعا).
املدير العام باالنابه
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املهندس عادل حوماني
التكليف 1150
إعالن
عن وضع جداول التكليف االساسية قيد
التحصيل
يـ ـعـ ـل ــن رئ ـ ـي ـ ــس ب ـ ـلـ ــديـ ــة ب ـ ـيـ ــت الـ ـشـ ـع ــار
والـحـضـيــرة عــن وض ــع جـ ــداول التكليف
االس ــاس ـي ــة ل ـكــافــة ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة عن
ً
ع ــام  2016ق ـيــد الـتـحـصـيــل ع ـم ــا بنص
املادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :ع ـمــا بـنــص املـ ــادة  106مــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خــال مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عـمــا بنص امل ــادة  109مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( %2إثنان باملئة) عن كل
شـهــر تــأخـيــر عــن امل ـبــالــغ ال ـتــي لــم تسدد
خالل املهلة املبينة في البند االول اعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية بيت الشعار والحضيرة
أديب سلمون ميالد
التكليف 1125
إعالن بيع موجودات
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فرنسوا الياس
طالبة التنفيذ :شركة لونا  1ش.م.م.
املنفذ عليه :خالد بن البطيحي املطيري
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
لـلـمــرة الـثــانـيــة باملعاملة التنفيذية رقــم
 2014/814امل ــوج ــودات ال ـعــائــدة للمنفذ
ً
عليه تحصيال لدين طالبة التنفيذ البالغ
/80610/د.أ .عدا الرسوم واملصاريف.
واملــوجــودات على الشكل التالي( :السعر
االفرادي بالدوالر)
ل ــوح ــة زج ـ ــاج م ـلــونــة شـكـلـهــا ب ـي ـضــاوي
زجــاج ـيــة ح ــوال ــي  280 × 10س ــم ()100
تـمـثــال بالستيك شـكــل اســد ( )40تمثال
شكل ستاند تلفون كف ( )15مبخرة ()2
تابلو يمثل جسم ذكر وأنثى ( )10تمثال
يـمـثــل رأس ن ـمــر بــاسـتـيــك ( )15تـمـثــال
شكل زرافــة خشب وملس زجــاج ()30×2
تــابـلــو حـجــر صـغـيــر يـمـثــل رأس حصان
وجرة ( )35كاسات زجاج صغيرة الحجم
( )1×6كـ ــاسـ ــات زج ـ ــاج ح ـج ـم ـهــا وس ــط
( )1×5صينية زجاجية  Artizanaمع كاس
( )3مدفعية على دوالب من خشب حجم
صغير ( )2آلة موسيقية صغيرة الحجم
harp
( )6م ـج ـســم ك ـ ــرة ارضـ ـي ــة ( )25س ـي ــارة
خـشـبـيــة ط ــراز قــديــم ( )1قـنـيـنــة خشبية
( )10بــاخــرة حـجــم صـغـيــر ـ ـ ـ ـ مـجـســم من
جفصني ( )7ح ــذاء مــن الجفصني ()2×2

برواز صورة من الخشب ()3
جـ ــرة ( )10بـ ـ ــرواز ( )3×8بـ ـ ــرواز ص ــورة
نحاس حجم صغير ( )10شمعدان حجم
صـغـيــر ( )3مـجـســم اع ـش ــاب ب ـحــريــة ()7
مجسم على شكل عــروس ( )5×2مجسم
على شكل bicyclette
( )3مجسم فراشة ( )2خنجر انتيك على
ق ــاع ــدة زجـ ــاج ( )45مـجـســم بـشـكــل راس
بقرة نحاس مع ميزان ( )30مجسم شكل
صحن ـ ـ شمعدان ( )12مجسم راس رمح
فــي عـلـيــه بــاكـســي مغلقو ويــوجــد رمــح
واحد بداخلها مع قاعدتني بداخلها ()25
مـجـســم ح ـج ــري ح ــوال ــي  60س ــم تـقــريـبــا
( )15شـمـعــدان نـحــاس عـلــى شـكــل اكليل
( )7غـ ــرادوفـ ــون ( SoundMasterمــوديــل
قــديــم) ( )70لــوحــة صـغـيــرة ( )3شمسية
كاميرا متوسطة الحجم ( )40برنتر HP
80-- DeskJet F41
( Laptop )10ماركة سوني C60197D4
( )70سبيكر كومبيوتر مع باب ورقي ()4
لوحة جيبس ( )3×3طاولة سفرة خشب
محفور  110 × 220تقريبًا مع  6كراسي
( MCM Trade )2500ماركةCheer L06C
( )45قاعدة كاميرا ( )25×3كاميرا فيديو
ماركة Sony
( )400مـيـكـســر ديـجـيـتــال م ــارك ــة ســونــي
( )250س ـت ــان ــد امل ـن ـي ــوم ( )10×2راوتـ ــر
ان ـتــرنــت وس ـمــاعــه ( )7ب ـطــاريــات عــائــدة
لـلـمـيـكـســر ( )15×5ق ــاع ــدة كــام ـيــرا ()25
جهاز فاندو ماركة Tefal
( )90ستاند كاميرا ( DV )25ـ ـ كونترولر
( UPS )125مــاركــة ســونــي ( )20ريسيفر
ماركة Super California
()15
Power Supply
( DV )80مـ ــاركـ ــة س ــون ــي ( )80م ـحــول
اصوات PCM Electroc Xavinita
( )110×2مـ ـك ــواة م ــارك ــة تــوش ـي ـبــا ()10
ش ـ ــاش ـ ــة مـ ـ ــاركـ ـ ــة س ـ ــون ـ ــي ( )40ش ــاش ــة
كومبيوتر  LCDماركة apple
( )50كاميرا ماركة سوني
 CC 801ـ ـ  D×Fـ ـ N450
( )350×2لوحة ( )2خنجر انتيك حوالي
 50سنتم تقريبًا ( )100ساعة  Rolexرقم
ـ ـ  )50( 636393جميع ه ــذه امل ــوج ــودات
م ـخ ـم ـن ــة ب ـم ـب ـل ــغ وق ـ ـ ـ ــدره /5.688/د.أ.
وامل ـط ــروح ــة لـلـبـيــع ب ـ ـ  %50ح ــق الـقـيـمــة
املخمنة.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ن ـه ــار االثـ ـن ــن ال ــواق ــع في
 2016/6/27ال ـســاعــة ال ــواح ــدة م ــن بعد
الظهر
للراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
الى عنوان املنفذ عليه الكائن في بيروت
ـ ـ منطقة بــاب ادري ــس ـ ـ بــالـقــرب مــن بنك
ع ـ ــوده م ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن ن ـق ـدًا وبــرســم
الداللة .%5
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم

ي ـن ـف ــذ بـ ـن ــك االم ـ ـ ـ ـ ــارات ولـ ـبـ ـن ــان ش.م.ل.
باملعاملة  2015/717بوجه رمزي جورج
مطر مكرزل وجورج يوسف مطر مكرزل
واملفلسة شركة ديجيتال برينتنغ سنتر
ش.م.م .وشــركــة زي ــروك ــس بــزنــس سنتر
ش.م.م .عـقــد فـتــح اعـتـمــاد وصـكــي كفالة
موثوق بتأمينات عقارية وكشفي حساب
ً
تحصيال ملبلغ /1316597384.26/ل.ل.
و /802875.55/د.أ .اضــافــة الــى الفوائد
واللواحق.
ويـجــري التنفيذ على القسم 245/1997
ذوق مصبح مساحته  41م.م .وبموجب
االفادة العقارية دار ضمنه مطبخ وحمام
وشرفة .وبالكشف تبني ان الواقع مطابق
لـ ــافـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ال ـ ـبـ ــاط س ـيــرام ـيــك
وفــي الـحـمــام وفــي ال ــدار بــاركـيــه ،املجلى
ستانلس مع خزائن درفتني تحت املجلى
واربعة درف فوقها واملجلى مع جارورين
واج ـهــة الــومـيـنـيــوم مــع مـنـخــل ـ ـ ـ ـ خــزائــن
خشبية في املدخل واملغسلة انكاستري
والجدران مطلية باللون االحمر واالسود
وي ـق ــع ف ــي مـجـمــع ال ـس ـي ــوار ف ــي الـطــابــق
الرابع بلوك .A
تاريخ قــرار الحجز  2015/5/13وتاريخ
تسجيله .2015/5/21
بدل تخمني القسم  245/1997ذوق مصبح
/205000/د.أ .وبدل طرحه /123000/د.أ.
او ما يعادله بالعملة الوطنية.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/7/12الساعة  11.00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شيك مصرفي
منظم الم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
كسروان او تقديم كفالة من احد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له كما عليه االطــاع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للقسم
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا
رقم املعاملة2014/46 :
طــالــب التنفيذ :غ ــازي ابــراهـيــم الغفير ـ ـ
بوكالة املحامي عباس سكينة.
تدعو هذه الدائرة املنفذ عليهم األميرات:
م ـهــا وم ــري ــم وعـ ــدال وه ـب ــة مـفـيــد شـهــاب
واالمير اسماعيل مفيد شهاب املجهولي
محل االقــامــة للحضور الــى هــذه الــدائــرة
بــالــذات او بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االوراق خـ ــال م ـه ـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تــاريــخ النشر مضافًا اليها ثالثني يومًا
مـهـلــة مـســافــة بــالـنـسـبــة للمنفذ عليهما
االميرتان هبة ومها مفيد شهاب واتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق هــذه الــدائــرة ما
ل ــم يـكــن لـهــم وك ـيــل قــانــونــي ،واال اعتبر
ق ـلــم هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ويـتــم
تبلغهم بواسطة رئيس القلم حتى القرار

النهائي.

رئيس القلم
اسامة أبو كمر

إعالن
عن وضع جداول التكليف االساسية قيد
التحصيل في صحيفتني محليتني
يعلن رئـيــس بلدية العباسية عــن وضع
جداول التكليف االساسية في صحيفتني
م ـح ـل ـي ـتــن ل ـك ــاف ــة الـ ــرسـ ــوم ال ـب ـل ــدي ــة عــن
ً
ال ـعــام  2016قـيــد التحصيل عـمــا بنص
املادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :ع ـمــا بـنــص املـ ــادة  106مــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خــال مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عـمــا بنص امل ــادة  109مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقــدرهــا  %2عــن كــل شهر تأخير
ع ــن امل ـب ــال ــغ ال ـت ــي ال ت ـس ــدد خ ــال املـهـلــة
املبينة في البند األول اعاله ،ويعتبر كسر
ً
الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية العباسية
خليل محمد حرشي
إعالن
"تـ ـعـ ـل ــن نـ ـق ــاب ــة املـ ـع ــالـ ـج ــن وامل ـح ـل ـل ــن
النفسانيني عن اجراء انتخابات تكميلية
ل ـثــاثــة م ـقــاعــد ف ــي مـجـلـسـهــا الـتـنـفـيــذي
بـتــاريــخ  9تـمــوز  ،2016مــن الـســاعــة 9:00
صباحًا وحتى الساعة  11ظهرًا في مقر
الـنـقــابــة ـ ـ ـ ـ بـ ــدارو ـ ـ ـ ـ يـفـتــح ب ــاب الترشيح
م ـ ــن ص ـ ـبـ ــاح يـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت ف ـ ــي  28اي ـ ــار
 2016وي ـق ـفــل ق ـبــل  72ســاعــة م ــن تــاريــخ
االنتخابات".
إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
ُ
تـ ـعـ ـل ــم املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ــأمـ ــن الـ ـع ــام
السوريني وكفالئهم املقيمني ضمن نطاق
مركز امن عام برج حمود انه اعتبارًا من
يوم السبت  2016/06/25سيباشر املركز
باستقبال الطلبات واملعامالت الخاصة
بهم خالل اوقات الدوام الرسمي حصريًا
بــاسـتـثـنــاء ي ــوم االربـ ـع ــاء لـغــايــة الـســاعــة
الخامسة من بعد الظهر.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب بسام خليل عبد النور بوكالته عن
حياة فريد الخوري احــدى ورثــة لوريس
عبدو اسطفان املالكة في العقار /207/
ال ـع ـي ــرون س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصة املالكة
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد الع ـم ــال رش املـبـيــدات
ونـ ــزع االعـ ـش ــاب ف ــي م ـح ـطــات الـتـحــويــل
الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـك ـب ـي ــرة وم ـع ــام ــل االنـ ـت ــاج،
مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع اس ـ ـت ـ ـق ـ ـص ـ ــاء اس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار رق ـ ــم
ث4د 3002/تاريخ  ،2016/3/22قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2016/7/1عند نهاية
الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اس ـ ـعـ ــار املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/6/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1139

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب بسام خليل عبد النور بوكالته عن
مــوريــس جــرجــي كــرم املـفــوض بالتوقيع
عن شركة مواد البناء ش.م.م .مالكة القسم
 /4/م ــن ال ـع ـقــار  /708/ال ـج ــدي ــدة سند
تمليك بدل عن ضائع باسم الشركة
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

إعالن الى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا ـ ـ جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
امل ــواف ـق ــة ع ـلــى اع ـف ــاء امل ـش ـتــركــن بــاملـيــاه
ف ــي اط ــار م ـش ــروع ري الـقــاسـمـيــة ورأس
ال ـعــن وم ـش ــروع ري ص ـيــدا ـ ـ ـ ـ جــزيــن من
غرامة التأخير على رســوم وبــدالت الري
بنسبة  %90شرط ان يسددوا ما يترتب

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب م ــروان طانيوس داغــر مالك القسم
 /21/بلوك  /A/من العقار  /317/زوق
ال ـ ـخـ ــراب س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عـ ــن ضــائــع
باسمه
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي الياس ريشا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب فيكتور انـطــوان عيسى املوصى له
مــن سيده عبده راغــب مالكة القسم /5/
من العقار  /264/جل الديب سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املالكة
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

