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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
هاشم علي القاق
زوجته الهام محمد شعبان
أوالده ال ــدك ـت ــور ف ـي ـصــل وزوج ـت ــه
مايدا ميتليان وعائلته
ال ــدك ـت ــور رف ـع ــت وزوجـ ـت ــه كــونـشــا
ميدينا وعائلته في املهجر
ال ــدكـ ـت ــور م ـظ ـه ــر وزوج ـ ـتـ ــه ف ــادي ــا
حسون وعائلته
االستاذ حسام وزوجته هال هاشم
وعائلته
نوار زوجة احمد صالح وعائلتها
وس ــام زوج ــة عـبــد الـنــاصــر شــرانــق
وعائلتها في املهجر
عــائــات اشـقــائــه املــرحــومــن رفعت
وطلعت وعمر
عائلة شقيقته املرحومة وجيهة
تقبل الـتـعــازي فــي منزله فــي املــرج
طوال ايام االسبوع
وف ـ ــي ن ـ ـ ــادي م ـت ـخ ــرج ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية  -الــورديــة ،نـهــار االثنني
ال ــواق ــع فــي  23نـيـســان مــن الثالثة
حتى السابعة.
ال ـ ــراض ـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه آل ال ـق ــاق
وشـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان وص ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــح وح ـ ـ ـسـ ـ ــون
ومـ ـيـ ـتـ ـيـ ـلـ ـي ــان وهـ ـ ــاشـ ـ ــم وش ـ ــران ـ ــق
وعموم أهالي املرج والبقاع

إنتقلت إلى رحمته تعالى املأسوف
على صباها املرحومة َ
ريما بهجت بزي
وال ـ ــده ـ ــا :املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج بـهـجــت
َ
محمد بزي (أبو وسيم)
والدتها :الحاجة هيام عبد األمير
شراره
زوجها :عماد خليل داغر
ولداها :علي وفرح داغر
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه ـ ــا :الـ ـصـ ـي ــدل ــي ال ــدكـ ـت ــور
وس ـ ـي ـ ــم ،امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ع ـ ـلـ ــي ،غ ـس ــان
والحاج محمد
شقيقتاها :جمانة زوجــة الدكتور
جهاد رضا وسوسن زوجة األستاذ
محمد الحاج دياب (بنك اإلعتماد)
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ن ـهــار
األربـ ـ ـع ـ ــاء  18نـ ـيـ ـس ــان ف ـ ــي مـبـنــى
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،الـ ــرم ـ ـلـ ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء بــن
ً
مساء.
الساعة الثالثة والسابعة
َ
اآلسـ ـف ــون آل بـ ـ ــزي ،داغـ ـ ــر ،ش ـ ــرارة،
ال ـحــاج دي ــاب ،رض ــا وع ـمــوم أهــالــي
بنت جبيل.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/532
طالب التنفيذ :جمعية التنشئة والعمل /
وكيلها املحامي :نور الدين حيدر حسن
املنفذ عليهما :نمر ونزيه حسن الحسن:
الشياح  -شارع مارون مسك
قرب مدرسة الكرامة الوطنية  -بملكهما
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابـتــان صــادرتــان
ً
ع ــن دائـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ امل ـ ــن ت ـح ـص ـيــا لــديــن
املنفذ البالغ مايتان وخمسون الف دوالر
اميركي عدا الرسوم واللواحق.
 تاريخ قرار الحجز 2/17 :و 2014/12/12 تاريخ تسجيله 2/20 :و2014/12/18 تاريخ محضر الوصف2015/3/21 : تاريخ تسجيله2015/7/2 : تاريخ وضع دفتر الشروط2015/7/31 : املطروح للبيع :كامل العقار رقــم /3215الشياح
 أرض غير مبنية  -مفرزة عن العقار /557ولدى الكشف تبني ان هذا العقار قسم منه:
ع ـبــارة عــن مـلـعــب مــؤجــر ملــدرســة الـكــرامــة
الوطنية مساحته نحو  /172متر مربع
بــداخ ـلــه ك ــوخ لـبـيــع ال ـس ـكــاكــر وح ـمــامــات
ومـشــارب لطلبة املــدرســة وقسم اخــر عليه
بـنــاء مــؤلــف مــن طــابــق سفلي اول وطابق
سفلي ثاني وطابق ارضي وثمانية طوابق
علوية سكنية فيه مصعد كهربائي وله
ناطور  -واجهته مطلية بالورقة السوداء
ودرجه من الغرانيت.
 حالة البناء وسط مــرتـفــق ب ــامل ــرور بـطــريــق خ ــاص للعقار - 1189منتفع بـحــق امل ــرور عـلــى الطريق
الخاص رقم  - 3221مرتفق باملرور بطريق
خاصة للعقار 4261 - 4260 - 4258 - 4257
 .4262 ارتفاق تخطيط على قسم من هذا العقارباملرسوم 961/6040
 مخالفات بناء صادر عن التنظيم املدنيفي بعبدا
 ق ـيــد انـ ـش ــاءات ج ــدي ــدة  -رسـ ــوم شــرفـيــةتحسني
 ملن يهمه االمر مراجعة الصحيفة العينيةللعقار
 أو االطـ ــاع عـلــى تـقــريــر الـخـبـيــر ودفـتــرالشروط
ً
 حدوده :يحده شماال2826 - 2844 :وشرقًا 4259 :وجنوبًا 4259 :وغربًا3221 :
مساحته /494 :متر مربع
تخمينه 2106200 :دوالر امريكي
بدل الطرح املقرر بعد التخفيض القانوني:
 903280دوالر ام ـي ــرك ــي ف ـقــط تـسـعـمــايــة
وث ــاث ــة االف وم ــائ ـت ــان وث ـم ــان ــون دوالرًا
أميركيًا.
تــاريــخ ومـكــان امل ــزاي ــدة :وقــد تـحــدد موعد
املزايدة نهار االربعاء تاريخ 2018/5/30
الساعة الحادية عشرة صباحًا امام رئيس
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا -
املبنى الجديد.
شــروط املــزايــدة :فعلى الــراغــب فــي الـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ مواز
ل ـث ـمــن الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ
بـعـبــدا او تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن
امل ـب ـلــغ واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن نـطــاق
ال ــدائ ــرة واالطـ ـ ــاع ع ـلــى ق ـيــود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة ،كما عليه
وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
بــاالحــالــة اي ــداع الثمن تحت طائلة اعــادة
املزايدة بالعشر على مسؤوليته كما عليه
وب ـخــال عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دفــع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن قضائي
ل ــدى املحكمة االبـتــدائـيــة فــي جـبــل لبنان،
املــن ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي س ـي ـل ـفــر
أبـ ــو شـ ـق ــرا ،ت ـق ــدم امل ـس ـت ــدع ــي ع ــام ــر عـبــد
اللطيف القادري بواسطة وكيله املحامي
ج ــورج دح ــروج بــاسـتــدعــاء ُسـجــل بالرقم
 ،2018/1868ي ـط ـلــب ف ـي ــه ش ـط ــب إشـ ــارة
دع ــوى مــن ج ــوزف أب ــو أن ـطــون ضــد منير
وع ـبــد الـلـطـيــف الـ ـق ــادري إزالـ ــة ت ـعــدي من
العقار  1508على العقار  236عن محكمة
بـ ــدايـ ــة ج ـب ــل ل ـب ـن ــان  70/1451امل ـس ـج ـلــة
ب ــرق ــم ي ــوم ــي  2658ت ــاري ــخ 1971/4/24
عــن صحيفة األقـســام  1و 12و 13و 15من
ال ـع ـقــار  1508س ــن الـفـيــل ال ـع ـقــاريــة .مهلة
املالحظات واالعتراض خالل عشرين يومًا

تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان

العميد الياس البيسري
التكليف 809

إعالن
ت ـ ـجـ ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ــأمـ ــن الـ ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة ثــان ـيــة) في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن يــوم الخميس
الــواقــع فيه  ،2018/05/10وذل ــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
– املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
لتلزيم بطاريات (غب الطلب) لزوم اآلليات
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـع ــام  ،2018م ــوض ــوع دف ـتــر
الشروط رقم /64م ل تاريخ .2018/03/05
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه ف ــي دائ ـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـت ــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويــرفــض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 809

إعالن
ت ـ ـجـ ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ــأمـ ــن الـ ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة ثــان ـيــة) في
تـمــام الـســاعــة التاسعة مــن يــوم الخميس
الــواقــع فيه  ،2018/05/10وذل ــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
– املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
لتلزيم اش ـغــال بـنــاء غــرفــة ومـعــالـجــة نش
في مركز العريضة الـحــدودي لعام ،2018
موضوع دفتر الشروط االداريــة الخاصة
رقم /62م ل تاريخ .2018/03/05
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه ف ــي دائ ـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـت ــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الرابعة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويــرفــض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 809

إعالن
تجري املديرية العامة لألمن العام مناقصة
عمومية (محاولة ثانية) في تمام الساعة
ال ـت ــاس ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ي ـ ــوم الـخـمـيــس
الــواقــع فيه  ،2018/05/10وذل ــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
– املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
ل ـت ـلــزيــم أجـ ـه ــزة ت ـل ـفــاز وب ـ ـ ـ ـ ّـرادات لـصــالــح
املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن ال ـعــام ل ـعــام 2018
موضوع دفتر الشروط االداريــة الخاصة
رقم /60م ل تاريخ .2018/03/05
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه ف ــي دائ ـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـت ــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الرابعة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويــرفــض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1189
امل ـن ـفــذ :ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي ل ـل ـت ـجــارة وكـيـلــه
املحامية لبنى مسقاوي
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا 1 :س ـل ـي ــم ي ــوس ــف فــريــم
(حوارة)
 2نوال يوسف البيسري
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــذي :دي ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـمـ ـبـ ـل ــغ
/6.994.560ل.ل .ستة ماليني وتسعماية
واربعة تسعون الــف وخمسمائة وستون
ليرة لبنانية عدا الفائدة والنفقات.
تــاريــخ ق ــرار ال ـح ـجــز 2017/2/21 :تــاريــخ
تسجيله2015/3/24 :
تاريخ محضر وصف العقار2003/6/15 :
تاريخ تسجيله2017/10/27 :
الـ ـعـ ـق ــار املـ ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار
 /1196/ك ـف ــردالق ــوس مـســاحـتــه  553م2
يقع في منطقة السويدات تصل اليه عبر
داخ ـل ــي مـتـفــرعــة م ــن طــريــق ع ــام  -زغــرتــا
ك ـفــردالقــوس اردة الـتــي ت ــؤدي ال ــى طريق
عام طرابلس الضنية وهو عبارة عن ارض
بعل مشجرة زيتون معدة للبناء مفرز عن

الـعـقــار  /659/كـفــردالقــوس كلن فــي واقــع
الحال هو عبارة عن ارض مشجرة زعرور
ومشمش وخوخ تصل طريق االفراز املعدة
الى حدود العقارين  1199/و /1190وعلى
طـ ــول واجـ ـه ــة ط ــري ــق غ ـي ــر م ـع ـب ــدة وغ ـيــر
مـجــروفــة ويـقــع ه ــذا الـعـقــار ضـمــن محيط
سـكـنــي ح ـيــث يـبـنــى ف ــي مـحـيـطــه االبـنـيــة
القديمة وحديثة العهد.
بـ ــدل ال ـت ـخ ـمــن/108.410.120 :ل.ل .مئة
وثمانية ماليني واربعماية وعـشــرة االف
ومئة وعشرون ليرة لبنانية.
بـ ــدل الـ ـط ــرح/65.046.072 :ل.ل .خـمـســة
وستون مليون وست واربعون الف واثنان
وسبعون غرشًا لبنانيًا.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار االرب ـع ــاء
الــواقــع فــي  2018/5/23الـســاعــة الــواحــدة
ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا في
محكمة زغرتا.
على الراغب بالشراء قبل املباشرة باملزايدة
ان يدفع بدل الطرح في صندوق مال زغرتا
أو بموجب شيك مصرفي مسحوب المر
رئ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زغ ــرت ــا وأن يـتـخــذ
مقامه ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها
مقام مختار له وعليه االطــاع على قيود
الصحيفة العينية للعقار موضوع املزايدة
وان يدفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إج ـ ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ـ ــاس ت ـنــزيــل
مـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة ح ــده االقـصــى
 %19تسعة عشر باملئة ،مع تخفيض مدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي
وزيــر الطاقة واملـيــاه بتاريخ ،2018/4/12
لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع اش ـغ ــال ت ـعــزيــل وان ـش ــاء
ح ـي ـطــان ح ـمــايــة ع ـلــى م ـج ــرى ش ـت ــوي في
بلدة العربانية  -الدليبة  -قضاء بعبدا.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2018/5/10
فعلى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن وفـقــا الحـكــام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25فــي
ال ــدرج ــة الـثــالـثــة والــراب ـعــة فـقــط لــاشـغــال
املــائ ـيــة وال ــذي ــن ال يــوجــد بـعـهــدتـهــم اكـثــر
يجر استالمها
من اربع صفقات مائية لم
ِ
مؤقتًا ،الــراغـبــن بــاالشـتــراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م ــن أخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ ـ ـ وف ــق نـصــوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ــه فـ ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  12نيسان 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 820
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ع ــن إع ـ ـ ــادة إج ـ ـ ــراء تـلــزيــم
ب ـطــري ـقــة اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـلــى اس ــاس
ت ـنــزيــل م ـئ ــوي ع ـلــى اسـ ـع ــار االدارة حــده
االقصى  % 20عشرون باملئة ،مع تخفيض
مــدة االع ــان الــى خمسة ايــام بـنـ ً
ـاء الحالة
مـ ـع ــال ــي وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة واملـ ـ ـي ـ ــاه ب ـت ــاري ــخ
 ،2018/4/11لتنفيذ مشروع اشغال انشاء
خ ــزان سـعــة  100م 3فــي ب ـلــدة عــن ت ــراز -
قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة الحادية
ع ـ ـشـ ــرة م ـ ــن ي ـ ـ ــوم االربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
.2018/5/9
فـعـلــى امل ـت ـع ـهــديــن املـصـنـفــن ف ــي ال ــدرج ــة
الـثــانـيــة لتنفيذ صـفـقــات االش ـغــال املائية
املسجلني والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر
يجر استالمها
من اربع صفقات مائية لم
ِ
مــؤق ـتــا ب ـع ــد ،ال ــراغ ـب ــن ب ــاالشـ ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم ق ـب ــل ال ـســاعــة
الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن أخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
اليوم املحدد لجلسة فض العروض ـ ـ وفق
ن ـص ــوص دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  12نيسان 2018
املدير العام

للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 817
إعالن تلزيم
شراء اثاث ومفروشات لزوم إدارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم االربعاء
الواقع فيه التاسع من شهر ايار من العام
ُ
الفني وثمانية عشر ،تجري املديرية العامة
لـلـجـمــارك فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي ساحة
ريـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح  -ب ـن ــاي ــة ال ـب ـن ــك ال ـعــربــي
 ال ـط ــاب ــق ال ـس ــاب ــع  -م ـك ـتــب امل ــراق ــب اوللــدائــرة الـشــؤون املــالـيــة ،اسـتــدراج عــروض
لتلزيم شــراء اثــاث ومفروشات لــزوم إدارة
الجمارك.
قيمة التأمني املــؤقــت /1.000.000/ :ل .ل.
(فقط مليون ليرة لبنانية).
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخــاص ال ــذي يـمـكــن االطـ ــاع والـحـصــول
عليه من املديرية العامة للجمارك  -دائرة
الشؤون املالية.
ي ـج ــب أن ت ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ال ـ ــى الـ ــدائـ ــرة
املذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من يوم
الثالثاء الواقع فيه الثامن من شهر ايار من
العام الفني وثمانية عشر.
بيروت في  12نيسان 2018
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 814
إعالن
تــدعــو مــؤسـســة ك ـهــربــاء لـبـنــان الـشــركــات
واملـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـن ــى بـ ـم ــوض ــوع
العدادات الذكية الى الحضور الى مؤسسة
ك ـهــربــاء لـبـنــان املـبـنــى امل ــرك ــزي  -الـطــابــق
ال ـحــادي عشر  -مــديــريــة التجهيز للتقدم
بطلب تسجيل على الئحة تم استحداثها
مؤخرًا تختص بتوريد العدادات الذكية.
ك ـمــا يـمـكــن ل ـه ــذه ال ـش ــرك ــات زي ـ ــارة مــوقــع
املؤسسة اإللكتروني ( )edl.gov.lbواإلطالع
على الشروط واملستندات الالزمة.
بيروت في 2018/04/16
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 824
إعالن
يــدعــو مجلس إدارة الجمعية التعاونية
ال ــزراعـ ـي ــة ف ــي ال ـك ــوي ـخ ــات ع ـك ــار أع ـض ــاء
ال ـت ـعــاون ـيــة ل ـح ـضــور اج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة
العمومية يوم االحــد  2018/4/29الساعة
الخامسة بعد الظهر في مركز التعاونية -
الكويخات عكار لبحث ما يلي:
 - 1االطـ ــاع عـلــى ت ـقــريــري لـجـنــة املــراقـبــة
ومجلس اإلدارة وعلى ميزانيات التعاونية
م ـن ـهــا امل ـي ــزان ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة امل ــوق ــوف ــة في
 2017/12/31والتصديق عليها.
 - 2إبراء ذمة مجلس االدارة واذا لم يكتمل
النصاب تعقد الجلسة الثانية يوم االحد
 2018/4/29الـســاعــة ال ـســادســة فــي نفس
املكان والزمان.
رئيس مجلس اإلدارة
أحمد محمد الحايك
إعالن
ب ـ ـمـ ــوجـ ــب مـ ـحـ ـض ــر اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة
العمومية غير العادية للمساهمني بتاريخ
 2018/3/26تقرر بتاريخ  2018/4/4حل
شــركــة تـيـنــام ش.م.ل( .أوف ش ــور) رئيس
مجلس ادارتها السيد نهاد كشلي وشطب
قـيــدهــا م ــن الـسـجــل ال ـت ـجــاري ف ــي بـيــروت
حيث هي مسجلة برقم  /1800699/ورقم
تسجيلها في املالية ./3366716/
فـعـلــى ك ــل ذي مـصـلـحــة ت ـقــديــم اع ـتــراضــه
ومالحظاته خالل عشرة أيام من آخر نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
ط ـلــب ال ـس ـيــد مـحـمــد ح ـمــد تـصـحـيــح اســم
وال ـ ـ ــده ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم  151ال ـح ـلــوس ـيــة
واثبات بياناته الشخصية واعتبار اسمه
ً
ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد ح ـم ــد ح ـم ــد بـ ـ ــدال م ــن عـبــد
الحميد حمد املحمود.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ط ـلــب ب ـي ــار الـ ـي ــاس ع ـس ــاف بــوكــال ـتــه عــن
ال ـ ـيـ ــاس س ـل ـي ـم ــان نـ ـص ــر مل ــوك ـل ـت ــه ل ــوي ــزا
س ـل ـي ـمــان ن ـصــر ش ـه ــادة ق ـيــد مــؤق ـتــة بــدل
ضائع للعقار رقم  601برتي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت رجــاء محمد حيدر ملوكلها حسني
محمد حيدر سند تمليك بــدل عــن ضائع
للقسم  11من العقار  1655برج الشمالي.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب رب ـيــع مـحـمــد سـلـيـمــان ملــوك ـلــه علي
م ـح ـمــد ديـ ــب ف ـ ــواز س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضائع للعقار  928العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املـحــامــي مصطفى فــرحــات بوكالته
عن سوسن احمد ارقدان بوكالتها عن رنده
احمد يونس وعصام احمد الشيخ يونس
وعفاف حسن سروجي بصفتهم مشترين
س ـ ـنـ ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــارات
 A 15/1534و A 16/1534وB 25/1534
الدكرمان باسم محمد علي ومحمد توفيق
أوالد الحاج محمود غندور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب حـســن عـبــد الــرضــا أب ــو خليل سند
تمليك بدل عن ضائع للعقار  38العزية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
بيان صحفي
يـهــم نـقــابــة ســائـقــي ال ـس ـيــارات العمومية
ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،ان ت ـع ـلــن ملـنـتـسـبـيـهــا ب ــأن
املجلس التنفيذي عقد اجتماعًا بتاريخ
 5ن ـي ـس ــان  2018وح ـ ـ ــدد مـ ــوع ـ ـدًا إلج ـ ــراء
االنـتـخــابــات التكميلية يــوم االح ــد الــواقــع
فــي  13أيــار  2018فــي مركز النقابة صور
بناية الحريري ط  ،3من الساعة التاسعة
صباحًا حتى الواحدة ظهرًا على ان يقفل
ب ــاب الـتــرشـيــح قـبــل ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ
اجراء االنتخابات املحدد اعاله.
واذا لــم يكتمل النصاب القانوني تجري
بعد اسبوع بمن حضر.
الجنوب بتاريخ  20أيار 2018
رئيس النقابة
قاسم شبلي
تبليغ مجهول املقام
إن م ـح ـك ـمــة اي ـ ـج ـ ــارات ب ـ ـيـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة
الـقــاضــي الرا ك ــوزاك تــدعــو املــدعــى عليها
ك ــوك ــب م ـح ـم ــد ن ـج ـي ــب الـ ــريـ ــس ل ـح ـضــور
جلسة  2018/6/7واستالم أوراق الدعوى
رقم  2017/1089املقامة من لوسيان حبيب
منصور ورفاقها والرامية السقاط حقها
بــال ـت ـمــديــد ال ـق ــان ــون ــي وال ــزامـ ـه ــا ب ــاخ ــاء
امل ـ ــأج ـ ــور الـ ـك ــائ ــن فـ ــي الـ ـط ــاب ــق الـ ـس ــادس
بــالـعـقــار رق ــم /4135املـصـيـطـبــة وتسليمه
للجهة املدعية.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن قضائي
بـ ـت ــاري ــخ  2018/4/10اعـ ـلـ ـن ــت مـحـكـمــة
االفــاس في جبل لبنان برئاسة القاضي
ه ـ ــال ـ ــة ال ـ ـح ـ ـجـ ــار وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن
س ـي ـت ـفــانــي ال ــراس ــي ودي ــان ــا ش ــري ــم شهر
اف ـ ـ ــاس ع ـل ــي م ـح ـم ــود ص ــال ــح وارجـ ـع ــت
تاريخ توقفه عن الدفع الــى 2016/10/10
وعينت القاضي ستيفاني الراسي قاضيًا

مشرفًا على التفليسة واملحامية مي سالم
وكيال للتفليسة.
فعلى الــدائـنــن واص ـحــاب الـحـقــوق اثبات
ديــون ـهــم خ ــال مـهـلــة  15يــومــا ف ــي مكتب
وكيل التفليسة املحامية مي سالم الكائن
فــي الحازمية  -شــارع مــار الـيــاس  -سنتر
س ــان ــت ايـ ـل ــي  -الـ ـط ــاب ــق الـ ـث ــان ــي ه ــات ــف:
05 /455017 - 03 /244352
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ح ـم ـيــد ي ــوس ــف فــرنـجـيــه
بــالــوكــالــه عــن حـنــا ادوار ع ـكــاوي بصفته
احد ورثة سعدى يوسف عكاري سند بدل
ضائع للعقار  199بان.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت املحامية جنان النشار بوكالتها عن
احــد ورث ــة عبدالله ظــافــر ضـنــاوي سندي
تمليك بدل ضائع  50/7امليناء
 11و 392 /12بساتني امليناء
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1704
املنفذ :بنك ع ــوده ش.م.ل .وكيله املحامي
سمير موسى
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ج ــرج ــس م ـل ـحــم أبـ ــو حـيــدر
 مـقـيــم ف ــي ج ــدي ــدة امل ــن  -شـ ــارع شــالـيــهسويس  -بناية جورج غانم  -طابق اول
السند التنفيذي :استنابة من دائرة تنفيذ
بيروت رقم  2016/888تاريخ 2016/8/10
ً
تحصيال ملبلغ /24030/د.أ .عــدا الفوائد
والنفقات.
تاريخ محضر الوصف 2016/12/3 :تاريخ
تسجيله2017/1/7 :
املطروح للبيع 31.313 - 1 :سهم في العقار
/105اجبع وهو عبارة عن قطعة ارض بعل
مشجرة عنب ويقع على طريق عام زغرتا
 اج ـب ــع  -اه ـ ــدن وم ـس ــاح ــة ال ـع ـق ــار 4265م .2ب ــدل الـتـخـمــن 6677 :د.أ .ب ــدل الـطــرح
املخفض 3607 :د.أ.
 51.429 - 2سـهــم فــي الـعـقــار  /144اجبع
عبارة عن قطعة ارض بعل مشجرة عنب
وقسم منها سليخ تزرع حبوب ويقع على
طريق عام زغرتا  -اجبع  -اهدن ويحتوي
عـلــى ثــاثــة اب ـن ـيــة ،االول ع ـب ــارة ع ــن شقة
سكنية مساحتها حوالي  100م 2والثاني
عبارة عن شقة سكنية مساحتها حوالي
 125م 2والثالث عبارة عن بناء مؤلف من
طابقني ،االرض ــي شقة سكنية مساحتها
حوالي  200م 2والطابق االول علوي عبارة
عن شقة سكنية مساحتها حوالي  280م2
ومساحة العقار  14239م .2بدل التخمني:
 35044د.أ .بدل الطرح املخفض 18925 :د.أ.
 51.429 - 3سـهــم فــي الـعـقــار /227زغ ــرت ــا
عـبــارة عــن بناء مــن حجر مقصوب مؤلف
مــن غــرفــة للسكن ضمنها حـمــام ومطبخ
ويعلوهما متخت ويقع بالقرب من مدرسة
راهبات العازارية ومساحة العقار  31م.2
بدل التخمني 232 :د.أ .بدل الطرح املخفض:
 126د.أ.
م ـ ــوع ـ ــد املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء
 2018/5/2الساعة  13.15ظهرًا امام رئيس
دائرة تنفيذ زغرتا.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
أن ي ــدف ــع بـ ــدل الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق م ــال
زغرتا أو بموجب شيك مصرفي مسحوب
ألمر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا وان يتخذ
مـقــامــا لــه ضـمــن نـطــاق ال ــدائ ــرة أو توكيل
محام وعليه االطالع على قيود الصحائف
العينية لـلـعـقــارات مــوضــوع امل ــزاي ــدة وان
يدفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ نقوال دعبول
إعالن تلزيم
الساعة الـعــاشــرة مــن يــوم الـثــاثــاء الــواقــع
في  24نيسان 2018
تجري وزارة الداخلية والبلديات  /املديرية
ال ـع ــام ــة ل ــأح ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة ،اسـ ـت ــدراج
عــروض لتلزيم تأمني مطبوعات مختلفة

لزوم املديرية العامة لألحوال الشخصية،
الكائن في مقر وزارة الداخلية والبلديات
 /منطقة الحمراء  /مقابل مصرف لبنان.
ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت 3.000.000 :ل.ل( .ثــاثــة
ماليني ليرة لبنانية).
الـتــأمــن الـنـهــائــي %10 :عـشــرة بــاملــائــة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
طــريـقــة الـتـلــزيــم :تـقــديــم ال ـعــروض بمغلف
مقفل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـق ــا لـ ـنـ ـص ــوص دف ـت ــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة
لألحوال الشخصية  /قلم املدير العام.
 13نيسان 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق
التكليف 837
إعالن
تعلن بلدية فــاوي عن حاجتها لتوظيف
شــرطــي لـلـبـلــديــة ع ـلــى أن تـقـبــل الـطـلـبــات
خ ــال  15ي ــوم مــن تــاريــخ ه ــذا اإلع ــان في
الصحف.
ل ــإط ــاع عـلــى ال ـش ــروط مــراج ـعــة الـبـلــديــة
خالل الدوام الرسمي.
في 2018/04/13
رئيس بلدية فالوي
املهندس علي يوسف السبالني
إعالن بيع
من دائرة تنفيذ زغرتا  -الرئيس طانيوس
الحايك
رقم املعاملة2017/1808 :
امل ـن ـفــذ :ش ــرك ــة كــاب ـي ـتــال فـيـنــانــس ش م ل
وكيلها املحامي جيمي كرم
املنفذ عليه :طوني وديع الباشا مزيارة
السند التنفيذي :عقد تــأمــن درج ــة اولــى
ب ـق ـي ـمــة /47904000/ل.ل .عـ ــدا ال ــرس ــوم
والفوائد والنفقات.
تاريخ الحجز 2017/5/30
تاريخ محضر الوصف 2017/9/19
تاريخ تسجيله 2017/11/23
املطروح للبيع :كامل العقار  - 3928مزيارة.
وه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض ف ــي منطقة
مـطـلــة ع ـلــى ارض س ـيــر بــال ـت ـحــديــد كهف
املـلــول يبعد عــن بـيــوت الـبـلــدة فــي منطقة
حرجية مـنـحــدرة .شكله مستطيل وقليل
العرض .يبعد عن الطريق العام وفي آخر
البلدة وهو غير مشجر وال يمكن الوصول
اليه اال سيرًا على االقدام.
مساحة العقار/1077/ :م.2
التخمني/43080/ :د.أ.
بدل الطرح/25848/ :د.أ.
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا ن ـه ــار االرب ـع ــاء
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2018/5/23ع ـن ــد ال ـســاعــة
ال ــواح ــدة وال ــرب ــع بـعــد الـظـهــر ام ــام رئيس
دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا على الــراغــب بالشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يدفع قيمة بدل
الطرح بموجب شك مصرفي مسحوب من
م ـصــرف لـبـنــان الم ــر رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
زغ ــرت ــا واالطـ ـ ــاع ف ــي الـصـحـيـفــة العينية
ل ـل ـع ـق ــار ودفـ ـ ــع رسـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل ورس ــم
الداللة البالغة خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب رشاد سليم الغريب احد ورثة سليم
ابراهيم الغريب سند ملكية بدل ضائع عن
حصة مورثه في العقار  230الدامور.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبيه
Miret edemo beilemo
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 76/886588

