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◄ إعالنات رسمية ►
كورنيش النهر.
بيروت في  28كانون االول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 3
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %20عـ ـ ـش ـ ــرون ب ــاملـ ـئ ــة ف ـ ـقـ ــط ،لـتـنـفـيــذ
مشروع اشغال تأهيل محقن للري في
منطقة وطى حوب  -قضاء البترون.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2018/1/30
فعلى املتعهدين املصنفني فــي الــدرجــة
الثالثة أو الرابعة حصرًا لتنفيذ صفقات
االشـغــال املائية املسجلني وفقًا الحكام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25الذين
ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع صفقات
مــائـيــة ل ــم يـجــر اسـتــامـهــا مــؤقـتــا بـعــد،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عــروض ـهــم قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة
مــن أخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه فــي املــديــريــة
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  28كانون االول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1
إعالن
ع ــن مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم صيانة
الطابعات عن العام 2018
يـ ـج ــري الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ ـ ش ــارع ب ـغــداد ـ ـ ـ كــورنـيــش امل ــزرع ــة في
تمام الساعة العاشرة من يــوم الثالثاء
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2018/01/23مـنــاقـصــة
عمومية بطريقة الظرف املختوم لتلزيم
صيانة الطابعات عن العام .2018
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ل ـ ـهـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة ف ـ ــي م ـكــاتــب
املديرية االدارية للصندوق خالل اوقات
الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــالـيــد ال ــى بــريــد املــديــريــة االداري ـ ــة لقاء
اي ـص ــال بــرقــم وت ــاري ــخ وص ــول الـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
امل ـ ــذك ـ ــورة اعـ ـ ـ ــاه ،او ي ـص ــل ب ـع ــد املـ ــدة
املحددة.
بيروت في 29 :كانون االول 2017
املدير العام
د .محمد كركي
التكليف 33
إعالن
ع ــن مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم صيانة
أجهزة معدل الكهرباء الساكن UPS
يـ ـج ــري الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت ـ ـ
شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم االثنني الواقع
فـيــه  2018/01/22مـنــاقـصــة عمومية
بطريقة الظرف املختوم لتلزيم صيانة
أجهزة معدل الكهرباء الساكن  UPSعن

العام .2018
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ل ـ ـهـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة ف ـ ــي م ـكــاتــب
املديرية االدارية للصندوق خالل اوقات
الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــالـيــد ال ــى بــريــد املــديــريــة االداري ـ ــة لقاء
اي ـص ــال بــرقــم وت ــاري ــخ وص ــول الـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
امل ـ ــذك ـ ــورة اعـ ـ ـ ــاه ،او ي ـص ــل ب ـع ــد املـ ــدة
املحددة.
بيروت في 27 :كانون االول 2017
املدير العام
د .محمد كركي
التكليف 32
إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص ل ـ ـ "ت ـقــديــم ي ــد عــام ـلــة مختلفة
الزمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
للعام  ."2018يمكن االط ــاع على ملف
التلزيم وتسلم نسخة عنه ضمن الدوام
ف ــي مـكـتــب مـصـلـحــة الـصـفـقــات ف ــي ش.
بـ ـش ــاره ال ـ ـخـ ــوري ،ب ـنــايــة غ ـن ــاج ــه ،ط،4
لـقــاء مبلغ  /1.000,000/ل.ل .نـقـدًا إلى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
إلى القلم املركزي حتى ظهر يوم االثنني
ف ــي  ،2018/01/22وت ـف ــض ف ــي جلسة
علنية الساعة العاشرة من صباح اليوم
التالي على العنوان اعاله.
رئيس مجلس االدارة
د .سليم كتفاكو
التكليف 31
إعالن
امانة السجل التجاري في البقاع
تنازل عن اسم تجاري
ب ـ ـنـ ــاء ل ـل ـط ـل ــب ت ـ ــاري ـ ــخ 2017/12/27
وبموجب تنازل عن اسم تجاري مسجل
لـ ــدى ك ــات ــب الـ ـع ــدل ب ـع ــدد 2017/9563
تاريخ  2017/12/13تنازل السيد نادي
اسد قماش صاحب املؤسسة عن االسم
الـ ـتـ ـج ــاري ملــؤس ـس ـتــه املـ ـع ــروف ــة ب ــاس ــم:
"مؤسسة البيت بيتك للتجارة العامة"
امل ـس ـج ـلــة ت ـح ــت رقـ ــم 2011/4800336
للسيدة سمر اسد قماش.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
يعلن رئـيــس بـلــديــة ســرعــن الـفــوقــا عن
وضع جداول التكليف االساسية للرسم
البلدي على القيمة التأجيرية وصيانة
االرصفة واملـجــاري عن العام  2018قيد
ً
الـتـحـصـيــل ع ـمــا بـنــص املـ ــادة  104من
قانون البلديات رقم .88/60
يلفت النظر الى ما يلي:
ً
أوال :ان الـبـلــديــة ت ـنــذر جـمـيــع املكلفني
الذين تخلفوا عن دفع الرسوم املتوجبة
عليهم لصندوق البلدية على اختالف
ان ــواع ـه ــا م ــن ال ـع ــام  2013ل ـغــايــة ال ـعــام
 2017ضمنًا بــوجــوب تـســديــدهــا خــال
مهلة شهرين من تاريخ نشر االنذار.
ثانيًا :يعتبر هــذا االعــان بمثابة انــذار
شخصي لكل مكلف .فعلى هــذا االخير
امل ـبــادرة الــى تسديد الــرســوم املتوجبة
عليه خالل مدة شهرين من تاريخ نشر
االعالن في الجريدة الرسمية وفي حال
تخلفه عن التسديد تفرض عليه غرامة
ً
التأخير  %2عــن كــل شهر تأخير عمال

بــاحـكــام املــادتــن  106و 109مــن قــانــون
الرسوم البلدية.
رئيس بلدية سرعني الفوقا
عطريف علي شومان
تبليغ قضائي
من محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في
بـعـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
املرتضى تقدم املستدعي الياس غسان
باسيل باالستدعاء  2017/7870يطلب
فيه تصحيح الخطأ امل ــادي فــي تاريخ
ميالد جدة املستدعي افلني خليل الحلو
ً
ليصبح  1933بــدال من  1928في جميع
القيود املتعلقة بالعقار /427بعبدا.
لكل ذي مصلحة ابداء مالحظاته امام
قلم هذه املحكمة ضمن مهلة عشرة أيام
تلي النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن تبليغ فقرة حكمية
من املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤلـفــة مــن الــرئـيـســة سيلفر
أب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
وأوج ـي ـنــا نـصـيــر ال ــى املـسـتــدعــى ضــده
م ـ ــارون ع ـجــاج م ـعــوض امل ـج ـهــول محل
االق ــام ــة ،ان ــه بــاس ـتــدعــاء ازال ـ ــة الـشـيــوع
رق ــم  2017/1745امل ـقــدم مــن املستدعي
هشام معوض معوض بواسطة وكيله
املحامي سهيل سعد صــدر الحكم رقم
 2017/404تــاريــخ  2017/12/19قضى
بــازالــة الشيوع فــي العقار  179والقسم
 2من العقار  320العيرون العقارية عن
طــريــق طــرحـهـمــا للبيع ب ــامل ــزاد العلني
للعموم ولصالح الشركاء على ان يعتمد
اساسًا للطرح في املزايدة االولــى املبلغ
املقدر من الخبير والبالغ /32900/د.أ.
للعقار  179ومبلغ /32000/د.أ .للقسم
 2مــن العقار  320وتضمينهم النفقات
والــرســوم بنسبة حصة كل واحــد منهم
في امللك مهلة االستئناف خالل ثالثون
يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن قضائي صادر
عن محكمة االفالس في جبل لبنان
ف ــي تـفـلـيـســة صـ ــاح ع ـبــد الـ ـ ـ ــرؤوف عــز
الدين
بـ ـت ــاري ــخ  2017/12/28قـ ـ ــرر ح ـض ــرة
القاضي املشرف على التفليسة الرئيسة
هـ ــالـ ــة ال ـ ـح ـ ـجـ ــار ط ـ ـ ــرح كـ ــامـ ــل ح ـصــص
ال ـت ـف ـل ـي ـســة ف ــي ش ــرك ــة ب ـل ــوك ــار ش.م.م.
ال ـبــال ـغــة  /990/ح ـصــة لـلـبـيــع ب ـمــا لها
مــن دي ــون وم ــا عليها وفـقــا ملــا ورد في
تـقــريــر الـخـبـيــر سعيد جــابــر عـلــى ان ال
ّ
يقل بــدل الـطــرح عــن مبلغ خمسني الف
دوالر امـيــركــي وتـعـيــن نـهــار الخميس
الــواقــع فـيــه  2017/1/18الـســاعــة /12/
ظ ـه ـرًا م ــوع ـدًا لـجـلـســة ال ـب ـيــع وع ـل ــى ان
ي ـت ـق ــدم الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء ب ـع ــرض ــه فــي
ظ ــرف م ـخ ـتــوم بـمـهـلــة اق ـصــاهــا تــاريــخ
 2018/1/15عند انتهاء الدوام الرسمي
مع الترخيص للراغب بالتقدم بالعرض
باالطالع على كافة االوراق املتعلقة بهذا
الخصوص في امللف ،وعلى ان يحضر
ص ــاح ــب ال ـ ـعـ ــرض فـ ــي م ــوع ــد الـجـلـســة
مصحوبًا بشيك مصرفي بقيمة عرضه
وعلى ان ّ
يتم السير في جلسة املزايدة
العلنية في حال ورد عدة عروض.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
بيع مؤسسة تجارية
نشرة اولى
البائع :بوغوص مالجيان ساحل علما
مشروع علمايا بلوك  Eط 3
ال ـش ــاري :آرا بــوغــوص مــالـجـيــان مكتب
املـ ـح ــام ــي ص ـخ ــر ش ـه ـيــد الـ ـه ــاش ــم ف ــرن
الشباك سنتر نخله ط 2
موضوع البيع :مجوهرات بول ملجيان
رقــم  1500544كائنة فــي العقار /2369
رأس ب ـيــروت بـكــافــة عـنــاصــرهــا املــاديــة
واملعنوية
ثمن املبيع :خمسون الف د.أ.
تاريخ العقد2017/11/20 :
تاريخ التسجيل2017/12/27 :
الرقم املالي57908 :
أمني السجل التجاري في بيروت

بالتكليف
مارلني دميان
إعالن عن مناقصة للمرة الثانية
تعلن بلدية شمسطار  -غربي بعلبك عن
اج ــراء مناقصة بطريقة تقديم عــروض
لشراء سيارة جيب  limitedأو
 laredo 4×4 Grand Cherokeeوفـقــا
لدفتر ال ـشــروط املــوضــوع لـهــذه الغاية.
وق ــد تـحــدد مــوعــد اج ــراء املـنــاقـصــة فــي:
.2018/1/9
يـمـكــن الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عــن دفتر
ال ـشــروط الـخــاص باملناقصة مــن مركز
البلدية ضمن الدوام الرسمي.
آخ ــر مهلة لـقـبــول طـلـبــات االش ـت ــراك في
املـنــاقـصــة آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق موعد
اجراء املناقصة.
شمسطار في2017/1/18 :
رئيس بلدية شمسطار  -غربي بعلبك
سهيل شبلي الحاج حسن
إعالن شطب تاجر
من أمانة السجل التجاري في الشمال
بناء للطلب املقدم من حسني عمر فتاح
ب ـت ــاري ــخ  2017/12/19صـ ــدر ب ـتــاريــخ
 2017/12/20قــرارًا عن حضرة القاضي
املـشــرف قضى بشطب قيد السيد عمر
احمد فتاح مــن السجل التجاري العام
ذات الرقم  5811تاريخ  1991/5/17رقم
التسجيل في وزارة املالية .247775
للمتضرر مهلة عشرة ايام لالعتراض
على هذا االجراء من تاريخ نشر
االعالن.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب تاجر
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2017/12/19
ص ــدر ب ـتــاريــخ  2017/12/21قـ ــرارًا عن
حضرة القاضي املـشــرف قضى بشطب
قيد التاجر سعيد بــدوي كريمة االســم
التجاري (صيدلية كريمة) من السجل
الـتـجــاري الـعــام ذات الــرقــم  5462تاريخ
 1991/1/31رق ــم الـتـسـجـيــل ف ــي وزارة
املالية .41774
للمتضرر مهلة عشرة ايام من تاريخ
النشر لالعتراض على هذا االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـيــوف ـل ـنــت ش.م.م .ال ــى
حـ ـ ـض ـ ــور اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـ ـشـ ــاركـ ــة ل ـل ـع ــام ــة
ملشروع انشاء منتجع سكني" Pride of
 "louayzehفي منطقة اللويزة العقارية
وذلــك يوم الثالثاء  2018/1/16الساعة
 11صباحًا فــي مبنى الديفا حازمية -
مار تقال لالستفسار05/957357 :
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2014/54 :
املنفذ :شركة ترست كومباس للتأمني
ش.م.ل - .املحامي نجيب االسمر.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :روج ـي ــه تــوف ـيــق بــاس ـيــل -
البترون.
السند التنفيذي :سند ديــن بقيمة مئة
الف دوالر اميركي عدا الفوائد والرسوم
والنفقات.
تاريخ الحجز2014/6/16 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2014/7/3 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع الـ ـعـ ـق ــار :م ـق ـســم  5مــن
العقار  1781منطقة البترون
محتوياته :هو عبارة عن طابق علوي
يحتوي على دار وصالون وطعام وثالث
غ ــرف وغــرفــة ج ـلــوس ومـمـشــى ودرب ـيــة
ومطبخ وحمام وخالء وفرندتني وثالث
ش ــرف ــات واثـ ـن ــاء ال ـك ـشــف ت ـبــن ان هــذا
الـعـقــار مــؤلــف مــن ث ــاث طــوابــق ارضــي
يحتوي على شقة سكنية وطابق علوي
اول موضوع الكشف مطابق للوقوعات
املندرجة في االفادة العقارية.
مساحته 283 :م2
ً
يـحــده :ش ـمــاال1782 :ـ ـ ـ ـ  783وطــريــق عام
جنوبًا 1785 :ـ ـ  1642ـ ـ 1780
غربًا 1779 :شرقًا1784 :
التخمني/268850/ :د.أ.

بدل الطرح/161310/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
فــي  2018/1/25الساعة الثانية عشرة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا في
صـ ـنـ ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو ت ـق ــدي ــم ش ــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ البترون وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ البترون واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ان
يدفع رســم  %5داللــة اضــافــة الــى رســوم
التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
إلى السادة علي ومحمد وخليل وسناء
وص ـ ـب ـ ــاح م ـ ـنـ ــون لـ ـلـ ـحـ ـض ــور ال ـ ـ ــى ق ـلــم
املحكمة لتبلغ طلب تفسير فقرة حكمية
فــي الــدعــوى رقــم  2004/290املقامة من
محمد وكاظم كاظم بوجه ديبة ونــوال
كاظم وذلك ضمن اوقات الدوام الرسمي
وخ ــال عشرين يــومــا مــن تــاريــخ النشر
واال ي ـع ـت ـبــر ك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ـك ــم ف ــي الـقـلــم
قانونيًا.
رئيس القلم
إبراهيم حمود
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب دانـ ــي كـمـيــل ه ــرم ــوش اح ــد ورث ــة
كميل بهجت هرموش سندات ملكيه بدل
ضائع عن حصص مورثه في العقارات
 101و 114و 135و 151و 237و 436و448
و 451و 634و 637السمقانيه.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة السيرلنكية
AYANTHA ANNEST GARTH
Pass #: 144N-5799355
مـ ـن ــزل مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/219122
غادر العامالن البنغالدشيان
Masud rahman rana
Babul hossain
مــن عند مخدومهما ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتـصــال على
الرقم 03/321794
غادرت العاملة األثيوبية
kedir hanan yasin
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 01/378282
غادت العاملة األثيوبية
RUKYA SHIFA
م ـ ـنـ ــزل مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم  01/345532أو 03/637690
غ ــادر الـعــامــل امل ـصــري رام ــي فهيم
محمد ابو عاصي من عند مخدومه,
ال ـ ــرج ـ ــاء مـ ـم ــن يـ ـع ــرف عـ ـن ــه شـيـئــا
اإلتصال على الرقم 09/946431
غادرت العاملة اإلثيوبية
TAYITU SEYOUM
من مكان عملها في النبطية الفوقا,
يرجى ممن يعرفها اإلتـصــال على
الرقم07/760981 :

