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◄ إعالنات رسمية ►
اعالن استدراج عروض
تجـري املؤسـسة العامـة إلدارة مستشـ ـ ـفـى
مرجعيـون الحكوم ـ ــي إستدراج عروض
ل ـش ـ ـ ــراء ك ـ ــل م ـ ــن ال ـح ــاج ـي ـ ــات ال ـتــال ـيـ ـ ـ ــة :
ال ـلــوازم وامل ــواد املـخـبــريــة ،ل ــوازم ومـ ــواد
جــراحــة الـعـيـ ـ ــون ،الـخـيـ ـ ـ ــوط الـجــراحـيـ ـ ــة،
لـ ــوازم ومـ ــواد الـتـعـقـيـ ـ ـ ـ ــم ،املـطـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعــات ،
مــواد ولــوازم غس ـ ـ ــيل البياضات ،امل ــواد
املـظـلـلـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ــزوم املستشـ ــفى وذلـ ــك ف ـ ــي
مبنـ ـ ــى املــؤسـ ـ ـ ـ ـ ـســة إب ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء م ــن الـســاعــة
 12:00ظ من يـ ــوم الثالثـ ـ ــاء الواقـ ــع ف ــي 30
 ،2018 / 10 /علـى الراغبـني باإلشـ ـ ــتراك
الحض ـ ــور إلـى مبنـى املؤسـسة إلسـ ــتالم
دفتـ ـ ــرالش ـ ـ ــروط مــن أمــانـ ــة س ـ ــر اإلدارة
ُ
ضـم ــن الـ ــدوام الــرسـ ـمــي علـى أن تقـ ـ ــدم
العـ ــروض فـ ـ ــي مهل ـ ـ ــة أقصـاها السـاع ــة
 12:00ظ من ي ــوم الجمعـ ـ ـ ــة الواقـ ـ ـ ــع فـ ــي
.2018 / 10 / 26
رئيـس مجلس اإلدارة
املديـر
الدكتور مؤنس كالكش
اعالن مناقصة عمومية
تجـري املؤسـسة العامـة إلدارة مستشـ ـ ـفـى
مرجعيـون الحكوم ـ ــي مناقصـ ــة عموميـ ـ ــة
لشـراء كـل مـن الحاجيـات التاليــة  :ل ـ ــوازم
وم ــواد غسيل الكل ـ ــى ،الـلــوازم الطبي ـ ــة،
لــوازم ومــواد تمييـ ــل القل ـ ــب والشرايني،
األم ـص ـ ـ ـ ــال  ،ال ـغ ـ ـ ـ ـ ــازات الـطـبـيـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ــزوم
املستشفى وذل ــك ف ـ ــي مبنـ ـ ــى املؤسسة
إب ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة  12:00ظ م ــن يـ ــوم
اإلثني ـ ــن الواقـ ــع فــي ،2018 / 10 / 29
علـى الراغبـني باإلشـتراك الحضـور إلـى
مبنـى املؤسـسة إلسـ ــتالم دفتـرالشـروط
م ــن أم ــان ـ ـ ــة س ـ ــر اإلدارة ضـ ـمـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدوام
ُ
الــرسـ ـمــي عـلـ ــى أن تقـ ـ ــدم ال ـع ـ ــروض فـي
مهل ـ ـ ــة أقصـاها السـاع ــة  12:00ظ من يـوم
الجمعـ ـ ـ ــة الواقـع فـ ــي .2018 / 10 / 26
رئيـس مجلس اإلدارة
املديـر
الدكتور مؤنس كالكش
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية330/2016 :
املنفذ :كــونـتــوار التسليف الـتـجــاري الفا
بوكالة املحامي بيار رياشي
املنفذ عليها :فاطمة حمية  -طاريا
السند التنفيذي وقيمة الــديــن سند دين
موثق بعقد تأمني وشهادة قيد تأمني من
الدرجة االولــى بمبلغ ثالثة وتسعون الف
دوالر أميركي عدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ25/10/2016 :
تاريخ تبليغ االنذار والحجز2016/10/28 :
و2016/11/18
تاريخ قرار الحجز16/11/2016 :
تاريخ تسجيله18/11/2016 :
تاريخ محضر وصف العقار13/1/2017 :
تاريخ تسجيله23/1/2017 :
بـيــان الـعـقــار املـحـجــوز ومشتمالته2400 :
س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم  /691ط ـل ـيــا  -أم ـيــري
 مــوقــع عـ ـ ــن ال ـت ـفــاح .ي ـقــع الـعـقــار فيسهل طليا للجهة الغربية وللوصول ال ـيــه
بــواس ـطــة طــريــق عـ ــام فــرعــي مــزفــت ارضه
مستطيلة وتــرب ـتــه ح ـم ــراء يــوجــد ضمنه
بنائني.
أ  -الـبـنــاء األول :طــابــق أرضـ ـ ــي مــؤلــف من
أربعة غــرف ومطبخني وحمامني وانتريه
وبـ ــرنـ ــدا شــرق ـيــة ش ـمــال ـيــة وم ـط ـلــع درج
ي ــؤدي الــى الـسـطــح .مساحته حــوالــي 220
م 2وال ـب ـنــاء غير م ــورق مــن ال ـخــارج ومن
الــداخــل وغـيــر مـبـلــط .وتـسـكــن فـيــه عائلة
سورية كما يوجد بئر ارتــوازي مقفل غير
مجهز ومحاط بشريط شائك واعمدة من
قساطل حديد انش ونصف.
ب  -بناء ثاني عبارة عن غرفة من حجر لنب
 3 * 3م 2ويوجد ضمه  75شجرة كرز و14
ش ـجــرة م ـث ـمــرة انـ ــواع مختلفة و 13شجرة
ســرو باقي ارض العقار سليخ مفالحة.
مساحته 52950 :متر مربع.
حـ ـ ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ق ـنــاة م ـيــاه وطــريــق
والـ ـعـ ـق ــارات ،883 ،796 ،724 ،723 ،722
 ،884 ،885وش ــرق ــًا قـ ـن ــاة مـ ـي ــاه وطــريــق
ً
والـ ـعـ ـق ــارات  ،689 ،650 ،686وشماال قناة
مياه وجنوبًا العقار رقم .715
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :ي ــوم ــي  81تاريخ
 21/1/2015تــأمــني درج ــة أول ــى مــع حق
الـ ـتـ ـح ــوي ــل.
الـ ــدائـ ــن :كـ ــون ـ ـتـ ــوار ال ـت ـس ـل ـيــف التجاري
الفا.

املدين :فاطمة محمد حمية  2400سهم.
قيمة التأمني :ثالثة وتسعون الف دوالر
أم ـيــركــي وال ـفــائــدة حسب ش ــروط العقد،
تعهد املــديــن ب ـعــدم ال ـب ـيــع او ال ـتــأمــني او
ال ـتــأج ـيــر أو تــرت ـيــب أي ح ــق ع ـي ـنــي إال
بموافقة الدائن.
يــومــي  4278تــاريــخ  18/11/2016حجز
تنفيذي رقــم  330/2016م ـصــدر الحجز
دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ــذ بـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ــك الـ ـ ـحـ ـ ــاجـ ـ ــز
كـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوار ال ـت ـس ـل ـي ــف الـ ـتـ ـج ــاري ال ـفــا
واملحجوز عليه :فاطمة محمد حمية
يــومــي 265 :تــاريــخ  23/1/2017محضر
وص ــف ال ـع ـقــار صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
بعلبك رقم اساس .330/2016
مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بعلبك
ال ـحــاجــز :كــون ـتــوار التسليف التجاري
الفا
املحجوز عليها :فاطمة محمد حمية.
التخمني بالدوالر األميركي.$ 368105 :
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ـ ــال ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي بـعــد
التخفيض  $120856 :%20مئة وعشرون
الــف وثمانماية وسـتــة وخـمـســون دوالر
أميركي ال غير.
مــوعــد الجلسة وم ـكــان إجــرائـهــا :ن ـهــار
الخميس ال ــواق ــع ف ــي  1/11/2018الساعة
الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر أم ــام حضرة
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فـ ــي قـ ـص ــر ع ــدل
بعلبك.
شروط البيع:
ال ـن ـف ـقــات امل ـتــوجــب دف ـع ـهــا عــاوة عن
ثـ ـم ــن الطـ ــوابـ ــع االحـ ــالـ ــة ورسـ ـ ــم ال ــدالل ــة
للبلدية  %5وعلى راغب الشراء الحضور
بــاملــوعــد امل ـعــني وان ي ــودع بــاســم رئيس
دائ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لــدى صندوق الخزينة أو أحــد املصارف
املـ ـقـ ـب ــول ــة م ـب ـل ـغــًا م ـ ــوازي ـ ــًا ل ـ ـبـ ــدل الـ ـط ــرح
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هــذا
املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خــال ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه خالل ع ـشــريــن يــومــًا من
ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار االح ــال ــة دف ــع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع منقوالت
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
باملعاملة التنفيذية رقم 76/2013
الرئيسة ندى املعلوف
املـنـفــذ :بـنــك االعـتـمــاد املـصــرفــي ش.م.ل -
ّ
وكيلته االستاذة هيام مل ح.
املنفذ عليهما :انيس اميل عون ورامونا
ريمون حنوش  -البترون.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ب ـس ـتــة اعـ ـش ــار ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـمــن املـخـمـنــة
بها املــوجــودات العائدة للمنفذ عليهما
واملحجوزة التالي بيانها:
*  $ 1500صالون مؤلف من كرسي كبير
واربعة كراسي مفردة لون زيتي واسود
وبيستاش مع طقم طاوالت خشبية لون
بني واحدة كبيرة ولها في اعالها زجاج
واثنتني صغيرتني شكلها مستدير.
*  $ 200تمثال برونز
*  $ 1500ص ــال ــون م ــن ال ـق ـمــاش الــزيـتــي
وبــوردو مؤلف من كنبتني كبيرتني لون
زيتي ،وكنبتني صغيرتني لون بوردو مع
طـقــم ط ــاوالت خشبية ل ــون بـنــي احــداهــا
ك ـب ـيــرة ف ــي اع ــاه ــا لـ ــوح زج ـ ــاج واخـ ــرى
مستديرة.
*  $ 700ثريا كريستال.
*  $ 3000طاولة سفرة مع عشرة كراسي
لون زيتي وبوردو.
*  $ 800كريستال بار لون بني بدرفتني.
*  $ 1500دروس ــوار لــون بني مع واجهة
زجاجية.
*  $ 300ثريا زجاجية بخمس ملبات.
*  $ 100طقم طاوالت صغيرة لون بني.
*  $ 600تابلو كبير عدد ثالثة.
*  $ 1500غـ ــرفـ ــة ج ـ ـلـ ــوس م ـ ــن ال ـج ـل ــد
وال ـق ـم ــاش مــؤل ـفــة م ــن كـنـبـتــن كـبـيــرتــن
وكنبتني صغيرتني وطاولة كبيرة مربعة
من الجلد والخشب.
*  $ 400تلفزيون ماركة سامسونغ.
*  $ 500ت ــابـ ـل ــو ك ـب ـي ــر مل ـن ـظ ــر شـخــص
يمتطي حصانه.

*  $ 500سريرين لون خشب فاتح.
*  $ 100كومود.
*  $ 1000خــزانــة خشبية مــن ســت درف
دوبل.
*  Etagère $ 200خشبية للكتب.
*  $ 4500غــرفــة نــوم مؤلفة مــن سريرين
وخزانة كبيرة ومكتبة كبيرة وخزانة لها
ست درف دوبل.
*  $ 700براد لون ابيض ماركة جينيرال
الكتريك.
*  $ 100براد ماركة كامبومتيك للمياه.
*  $ 500غسالة ماركة كامبوماتيك لون
رمادي.
*  $ 450طــاولــة خشبية فــي املـطـبــخ مع
ستة كراسي.
*  $ 250فرن غاز انكاستري ماركة .Teka
*  $ 75مايكرويف ماركة  Kenwoodلون
رمادي ستانليس.
*  $ 400خـ ــزانـ ــة خ ـش ـب ـي ــة مـ ــع واجـ ـه ــة
زجاجية في املطبخ.
*  $ 5000غ ــرف ــة نـ ــوم كــام ـلــة مــؤل ـفــة من
سرير مزدوج لون نبيذي غامق ،وخزانة
م ــن س ــت درف ،وتــوال ـيــت تـعـلــوهــا م ــرآة،
وكومود عدد اثنان.
*  $ 1000خ ـ ــزان ـ ــة خ ـش ـب ـي ــة ل ـ ــون بـنــي
مخصصة لالبسة واالحذية.
إن مجموع قيمة املنقوالت املحجوزة بلغ
 $ 27375سبعة وعشرون الفا وثالثماية
وخمسة وسبعون دوالر اميركي.
م ـك ــان املـ ــزايـ ــدة :م ـن ــزل امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا -
البترون  -بسبينا  -بناية طوني نصر -
الطابق االرضي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة :نـهــار االث ـنــن الــواقــع في
 29/10/2018الساعة الثانية بعد الظهر.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي الـ ـش ــراء ال ـح ـض ــور في
امل ــوع ــد امل ـحــدد اع ــاه مـصـحــوبــا بالثمن
ن ـقــدا بــاالضــافــة ال ــى خـمـســة بــاملـئــة رســم
داللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
اعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم التنفيذ2015/766 :
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :م ـص ــرف ب ـيــت الـتـمــويــل
ال ـعــربــي ش.م.ل .وكـيـلــه امل ـحــامــي صــالــح
األيوبي.
املنفذ عليه :ربيع عبيد سيف الدين.
املستند التنفيذي :عقد تأمني وسندات
ديـ ـ ــن ب ـق ـي ـم ــة  $ 276136عـ ـ ــدا الـ ــرسـ ــوم
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2017/4/18 :
تاريخ تسجيله .2017/4/20
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ك ــام ــل امل ـق ـســم  /11/م ــن ال ـع ـق ــار /689/
ال ـح ــدادي ــن وذلـ ــك وف ـق ــا مل ـن ــدرج ــات دفـتــر
الشروط املنظم بتاريخ .2017/9/15
موضوع الطرح :املقسم  /11/من العقار
 /689/الحدادين ،شقة في الطابق الثالث
مؤلفة من دار وصالون وغرفتني للسكن
ومطبخ وحمام وخالء ودربية وبلكونني.
قيمة التخمني 102000 :د.أ.
بدل الطرح 61200 :د.أ - .بعد التخفيض
 58140 :%5د.أ .بعد التخفيض 55233 %5
د.أ - .بعد التخفيض  52471.35 :%5د.أ.
وان محتويات املقسم املــذكــورة مفصلة
بتقرير الخبير املـضـمــوم الــى ملف هذه
املعاملة.
مـكــان امل ــزاي ــدة :دائـ ــرة تنفيذ طــرابـلــس –
قصر العدل – غرفة الرئيس أماني فواز.
الزمان :بتمام الساعة  12من يوم االثنني
في .2018/10/29
ش ــروط امل ــزاي ــدة :م ــن يــرغــب بــاالش ـتــراك
بــاملــزايــدة عليه ان يتخذ مقامًا لــه ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة وان يدفع بــدل الطرح
املقرر قبل مباشرة الجلسة بموجب شيك
مسحوب على مصرف لبنان باسم رئيس
دائــرة تنفيذ طرابلس وعليه زيــادة على
الثمن دفع رسوم التسجيل ورسم الداللة
.%5
رئيس القلم
حاتم عثمان
إعالن مزايدة
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
سينتيا قصارجي
املنفذ :ملحم ابراهيم أعزان
املنفذ عليهم :أنيسة أيوب يعقوب سيده
وسليمان صليبي أبو نجم
باملعاملة التنفيذية رقم  2017/1142ينفذ

طــالــب التنفيذ حكم محكمة االستئناف
املــدن ـيــة ف ــي ال ـب ـقــاع ت ــاري ــخ 2017/10/5
والــذي قضى بتصديق الحكم املستأنف
الصادر عن املحكمة االبتدائية في البقاع
ال ـنــاظــرة فــي الـقـضــايــا الـعـقــاريــة بتاريخ
 2016/5/3امل ـت ـض ـم ــن اعـ ـتـ ـب ــار ال ـع ـق ــار
 /1809/الـفــرزل غير قــابــل للقسمة عينًا
وطرحه للبيع باملزاد العلني بني العموم.
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار /1809/
الفرزل.
مـســاحـتــه 2626 :م 2وه ــو يـقــع فــي اعــالــي
الفرزل وله اطاللة على سهل البقاع وهو
قريب من املنطقة السكنية تصل اليه عبر
طريق ترابي وال انشاءات عليه.
حــدوده :يحده غربًا العقار  1829وشرقًا
ً
العقار  1798وشماال العقار  1810وجنوبًا
العقار .1808
الحقوق العينية :الغي القيد اليومي رقم
 1879تــاريــخ  1957/7/16بـمــوجــب قــرار
ام ــن ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري رق ــم  178تــاريــخ
 ،1967/4/19استدعاء ازالــة شيوع مقدم
لــدى الغرفة االبتدائية االولــى في البقاع
رق ــم  2015/528م ـقــدم مــن املــدعــي ملحم
ابراهيم اعزان ضد املدعى عليهما انيسة
سـيــده وسـلـيـمــان اب ــو نـجــم ،طـلــب تنفيذ
ومـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ــف ع ـ ـقـ ــار ص ـ ــادري ـ ــن عــن
دائــرة تنفيذ زحلة برقم  2017/1142من
ملحم ابــراهـيــم اع ــزان ضــد أنيسة سيده
وسليمان أبو نجم.
قيمة التخمني وبدل الطرح/157560/ :د.أ.
مئة وسبعة وخمسون الــف وخمسماية
وستون دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2018/10/25أم ـ ــام رئـيــس
دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زح ـل ــة ف ــي ق ــاع ــة املـحـكـمــة
الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.
ش ــروط املــزايــدة :على الــراغــب فــي الـشــراء
وقبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان يــودع باسم
رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ زح ـلــة قـيـمــة الـطــرح
فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف مقبول
او تقديم كفالة معادلة أو شيك مصرفي
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
دائرة تنفيذ زحله اذا لم يكن له مقام فيه
وعليه خــال ثــاثــة اي ــام مــن ص ــدور قــرار
االحالة ايداع الثمن تحت طائلة اعتباره
ً
ناكال واعادة املزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه في
خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور قرار
االحــالــة دفــع رســم الــداللــة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة

اليانا ابو فياض
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في الجنوب
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/9/27على املتهم حسن مصطفى
ده ــان جنسيته س ــوري 69 /حـلــب محل
اقــامـتــه صـيــدا والــدتــه حـنــان عـمــره 1984
اوقـ ــف غـيــابـيــا ب ـتــاريــخ  2013/1/20وال
يزال فارًا بالعقوبة التالية قررت املحكمة
ت ـج ــري ــم امل ـت ـه ــم ح ـس ــن م ـص ـط ـفــى دهـ ــان
بجناية املادة  201/547ع وادانته بجنحة
املــادة  73اسلحة ذخائر وادانته بجنحة
املادة  733ع والحكم عليه الجلهم بعقوبة
االش ـ ـغ ـ ــال الـ ـش ــاق ــة م ـ ــدة عـ ـش ــر سـ ـن ــوات
وتـجــريــده مــن حقوقه املدنية ومنعه من
التصرف بأمواله املنقولة وغير املنقولة
ومــن اقــامــة اي دعــوى ال تتعلق باحواله
ال ـش ـخ ـص ـيــة ط ـي ـلــة مـ ــدة ف ـ ــراره م ــن وج ــه
العدالة واالصــرار على انفاذ مذكرة القاء
القبض بحقه ونـشــر خــاصــة الحكم في
الجريدة الرسمية وفي جريدة األخبار.
وف ـق ــا ل ـل ـمــواد  201/547ع  73 -اسـلـحــة
وذخائر و 733ع من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية محاولة قتل بواسطة آلة
حادة وتكسير وتخريب.
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
صيدا في 2018/10/1
الرئيس االول جدايل
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
القاضي ندى املعلوف
رقم املعاملة2018/66 :
املنفذ :زيــاد جــورج يزبك وكيله املحامي
وليد زعيتر
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :دق ــروق ــه ي ــوس ــف بــركــات
وسليمان انطوان فارس فرح  -البترون.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
طرابلس رقم  2018/21تاريخ 2016/4/16
املـنـفــذ بـمــوجـبـهــا حـكــم ازال ـ ــة ش ـيــوع في
العقار رقم /54كفرعبيدا.
تاريخ الحكم2016/12/5 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/4/3 :
امل ـ ـ ـطـ ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 54 :م ـن ـط ـقــة
كفرعبيدا.
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل مـشـجــرة زيـتــون

وبعض اشجار تني.
مساحته1029 :م2
ً
يحده :شماال 35 :شرقًا - 55 :جنوبًا55 :
 غربًا53 :التخمني 180075 :د.أ .بدل الطرح180075 :
د.أ.
مــوعــد املــزايــدة ومكانها :نـهــار الخميس
الواقع في  2018/11/15الساعة  12ظهرًا
امـ ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
البترون.
على الراغب في الشراء ان يدفع بدل الطرح
امل ـق ــرر ن ـق ـدًا وع ـل ـيــه ت ـقــديــم ك ـفــالــة واف ـيــة
من املصارف املقبولة كفالتها قانونًا او
شيكًا مصرفيًا بالليرة اللبنانية وعليه
اتـخــاذ محل اقــامــة مـعــروف ضمن نطاق
دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ الـ ـبـ ـت ــرون واال ع ــد قـلـمـهــا
مـخـتــارًا لــه وان يــدفــع زي ــادة عـلــى الثمن
رسوم التسجيل والداللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن تلزيم تأمني تجهيزات مكتبية
لزوم وزارة املالية  -مديرية املالية العامة
الساعة التاسعة والنصف من يوم الثالثاء
ال ــواق ــع ف ـيــه الـ ـس ــادس م ــن ش ـهــر تـشــريــن
الثاني  ،2018تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
املالية  -مناقصة تلزيم تأمني تجهيزات
مكتبية لزوم وزارة املالية  -مديرية املالية
العامة.
ـ ـ التأمني املؤقت/25.000.000/ :ل.ل .فقط
خمسة وعـشــرون مليون ليرة لبنانية ال
غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ــه مـ ــن وزارة امل ــالـ ـي ــة -
مديرية املالية العامة  -مديرية الشؤون
االدارية  -دائرة شؤون املوظفني واللوازم
واملحاسبة  -رياض الصلح  -بيروت.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2043
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء مـ ــواد وم ـعــدات
لـ ـ ـ ــزوم اعـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ـن ـظ ـي ـف ــات ف ـ ــي امل ـب ـنــى
املركزي ،موضوع استقصاء االسعار رقم
ث4د 7412/تاريخ  ،2018/7/24قد مددت
لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2018/10/19عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/10/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2044
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20عـ ـش ــرون ب ــامل ـئ ــة ،لـتـنـفـيــذ م ـشــروع
اش ـغ ــال تـعــزيــل وان ـش ــاء حـيـطــان حماية
على مـجــرى شـتــوي فــي بـلــدة القمامني -
قضاء املنية  -الضنية.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2018/11/7
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في

ال ــدرج ــة الــراب ـعــة فـقــط لــاش ـغــال املــائـيــة،
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة من
أخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد املــائـيــة والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  8تشرين االول 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2058
إعالن تلزيم
لتلزيم استثمار استراحة
لـ ـ ــزوم امل ـب ـن ــى ال ـج ــدي ــد ل ـل ـمـع ـهــد ال ـعــالــي
للعلوم التطبيقية واالقتصادية
يجري املعهد العالي للعلوم التطبيقية
واالق ـت ـص ــادي ــة م ــزاي ــدة عـمــومـيــة لتلزيم
استثمار استراحة
لــزوم املبنى الجديد للمعهد على اساس
س ـعــر ي ـقــدمــه الـ ـع ــارض وذلـ ــك ف ــي مبنى
املعهد.
الـ ـعـ ـن ــوان :زق ـ ــاق الـ ـب ــاط  -م ـبـنــى مجمع
ال ـش ـيــخ س ـعــدال ـلــه ال ـع ـبــد ســالــم الـصـبــاح
(قرب مدرسة مار يوسف الظهور)
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه 2018/11/27
الساعة 11.00
لصالح املعهد العالي للعلوم التطبيقية
واالقتصادية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه ل ــدى امــانــة ســر املعهد
الـسـيــدة م ـيــراي اب ــو ج ــودة خ ــال ال ــدوام
الــرسـمــي (م ــن الـســاعــة الـتــاسـعــة صباحًا
حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا).
يجب ان تصل العروض وطلبات االشتراك
في املزايدة الى قلم امانة سر املعهد وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االث ـنــن ال ــواق ــع فـيــه  2018/11/26وذلــك
اثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 2018/10/4
مدير املعهد العالي للعلوم التطبيقية
واالقتصادية
الياس الهاشم
التكليف 2048
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لـشــراء الية رباعية الــدفــع (ع ــدد ،)4وذلــك
وفق املواصفات الفنية والشروط االدارية
امل ـح ــددة ف ــي دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية
الـ ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة (تـ ـض ــاف  )TVAمن
دائرة الشؤون املشتركة في مركز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
الواقع فيه  31تشرين االول  2018الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2074
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
الرئيس احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2016/219
املنفذ :نديم عبد الوهاب ملحم
امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا :فـ ــادي قـبـيـســي وحـبـيــب
يزبك بوكالة املحامي اسماعيل فياض
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـشــر ظ ـه ـرًا م ــن يـ ــوم الـجـمـعــة
ال ــواق ــع ف ــي  2018/10/19لـلـبـيــع بــاملــزاد
ال ـع ـل ـنــي ال ـل ــوح ــة ال ـع ـمــوم ـيــة ذات الــرقــم
/374993/م مخمنة بقيمة  75000000ل.ل.
واللوحة العمومية ذات الرقم /376137/م
مخمنة بقيمة  75000000ل.ل .وان بدل
الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة تنفيذ
النبطية هو ستة اعشار قيمة التخمني.
ف ـع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء االطـ ـ ـ ــاع عـلــى
م ـس ـت ـح ـقــات رسـ ـ ــوم امل ـي ـك ــان ـي ــك ورس ـ ــوم
اش ـت ــراك الـضـمــان وال ـح ـضــور فــي املــوعــد
املحدد اعاله الى قصر العدل في النبطية

دائرة التنفيذ مصحوبًا بالثمن بموجب
شـيــك مـصــرفــي منظم الم ــر رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ النبطية يضاف اليه خمسة باملاية
رسم داللة نقدًا.
مأمور التنفيذ
إعالن بيع باملعاملة 2018/222
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2018/10/23ال ـســاعــة الـثــالـثــة م ــن بعد
الظهر سيارة املنفذ عليه خليل مطانيوس
سطوف ماركة كيا  picantoموديل 2015
ً
رقم /207717/ط الخصوصية تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي
الـفــرنـســي ش.م.ل .وكـيـلــه املـحــامــي عبده
لحود البالغ /9624.55/د.أ .عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ /5218/د.أ .واملطروحة
بسعر /3500/د.أ .أو ما يعادله بالعملة
الــوطـنـيــة وان رس ــوم ميكانيك قــد بلغت
/725/د.أ. .
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى ال ـكــرن ـت ـي ـنــا  -مـ ـ ــرآب املـ ــدور
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن عن وضع جداول التكليف االساسية
تـعـلــن ب ـلــديــة جــدي ـتــا أن ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف االســاسـيــة
ل ـلــرســم ع ـلــى ال ـق ـي ـمــة ال ـتــأج ـيــريــة لـلـعــام
.2018
عـ ـل ــى املـ ـكـ ـلـ ـف ــن ت ـ ــأدي ـ ــة م ـ ــا ع ـل ـي ـه ــم مــن
رسـ ـ ــوم خ ـ ــال م ـ ــدة ش ـه ــري ــن م ــن ت ــاري ــخ
 2018/10/11واال يـضــاف الـيـهــا غــرامــة
تأخير قدرها  %2عن كل شهر تأخير.
كـمــا ان الـبـلــديــة تـنــذر املـكـلـفــن الــذيــن لم
ي ـســددوا الــرســوم عــن الـسـنــوات السابقة
الى تسديدها كاملة خالل مدة الشهرين
املــذكــوريــن ،ويعتبر هــذا االع ــان بمثابة
انــذار شخصي لكل مكلف وقاطعًا ملرور
الزمن
جديتا في 2018/10/2
القائم باعمال بلدية جديتا
محافظ البقاع
القاضي كمال ابو جودة
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
االعتراض رقم 2018/73
املعترض :صــاح منانا بوكالة املحامي
سالم سليم
امل ـ ـع ـ ـتـ ــرض عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا :مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ع ـلــي
مستوكردي  /املحامي عدنان أبو زيد
باسم زينو بلحص  /صديقني
بتاريخ  2018/9/27تقرر ابالغ املعترض
عليه باسم زينو بلحص واملجهول محل
االقامة بوجوب الحضور الــى قلم دائــرة
ت ـن ـف ـيــذ صـ ــور ل ـت ـب ـلــغ االع ـ ـتـ ــراض امل ـق ــدم
بوجهه وموعد الجلسة وكافة املستندات
املــرفـقــة لـهــذا االع ـتــراض وال ـجــواب خالل
عشرين يومًا من تاريخ النشر واال اعتبر
كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس قلم دائرة تنفيذ صور
أسيل برجي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
االعتراض رقم 2018/74
املعترض :صــاح منانا بوكالة املحامي
سالم سليم
املـ ـعـ ـت ــرض ع ـل ـي ـه ـم ــا :شـ ــركـ ــة املـ ــوسـ ــوي
ل ـل ـص ـنــاعــة والـ ـتـ ـج ــارة  /امل ـح ــام ــي عـلــي
عبدالله
باسم زينو بلحص  /صديقني
بتاريخ  2018/9/27تقرر ابالغ املعترض
ع ـل ـيــه ب ــاس ــم زي ـن ــو ب ـل ـحــص وامل ـج ـهــول
محل االقامة بوجوب الحضور الى قلم
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ صـ ــور لـتـبـلــغ االعـ ـت ــراض
امل ـقــدم بــوجـهــه ومــوعــد الـجـلـســة وكــافــة
املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات امل ــرفـ ـق ــة لـ ـه ــذا االع ـ ـتـ ــراض
والجواب خالل عشرين يومًا من تاريخ
النشر واال اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم
الدائرة قانونيًا.
رئيس قلم دائرة تنفيذ صور
أسيل برجي

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
االعتراض رقم 2018/75
املعترض :صــاح منانا بوكالة املحامي
سالم سليم
امل ـع ـت ــرض ع ـل ـي ـه ـمــا :زي ـن ــب ع ـبــد ال ـكــريــم
محمد  /املحامي خالد شعبان
باسم زينو بلحص  /صديقني
بتاريخ  2018/9/27تقرر ابالغ املعترض
عليه باسم زينو بلحص واملجهول محل
االقــامــة بوجوب الحضور الــى قلم دائــرة
ت ـن ـف ـيــذ صـ ــور ل ـت ـب ـلــغ االع ـ ـتـ ــراض امل ـق ــدم
بوجهه وموعد الجلسة وكافة املستندات
املــرفـقــة لـهــذا االع ـت ــراض وال ـج ــواب خــال
عشرين يومًا من تاريخ النشر واال اعتبر
كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس قلم دائرة تنفيذ صور
أسيل برجي
إعالن
بتاريخ  2018/10/9وبـنــاء للطلب تقرر
شطب قيد الصيدلي اليسار عبد املنعم
ن ـع ـيــم م ــن قـ ـي ــود ال ـس ـج ــل الـ ـتـ ـج ــاري فــي
صيدا وهي مسجلة برقم  /5002765عام
تـحــت االس ــم ال ـت ـجــاري صـيــدلـيــة الـيـســار
 ELISSARومركزها في سلعا العقار 660
ملك آمنه نعيم ورقمها املالي .2617227
ولكل ذي مصلحة االعتراض ضمن مهلة
عشرة أيام.
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب بالل منير سعيد املحمود بوكالته
عن نديم امني حجازي ملوكله امني سليم
حـجــازي سند تمليك بــدل ضائع للعقار
 51 /632الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ـبــت ن ــدي ــن رش ـي ــد ال ـش ــرت ــون ــي وكـيـلــة
جــولـيــان فكتور وازن احــد ورث ــة فيكتور
اسكندر وازن سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  621معاصر بيت الدين.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب جــال أحمد حجازي بصفته وكيل
عن نايفه غياض وحسني سعد باالصالة
عن نفسه وبوكالته عن هال وحسن سعد
بصفتهم من ورثــة كل من سكنه عبدالله
غياض وامني عبدالله علي شهادة قيد
بدل ضائع في العقار  599قبريخا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب توفيق علم الدين عز الدين شهادات
قيد بدل ضائع في العقارات  5725و5726
و 5729حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب حسن علي زبيب بوكالته عن محمد
حكمات زعرور بصفته احد ورثة حكمات
محمد زعرور سند تمليك بدل عن ضائع
ب ــاس ــم م ــورث ــه /ح ـك ـم ــات م ـح ـمــد زعـ ــرور
بالقسم  17من العقار  378منطقة املزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود شركة تجارية
بموجب محضر جمعية عمومية تاريخ
 2018/9/13ت ـقــرر بـتــاريــخ 2018/10/2
ش ـط ــب قـ ـي ــود ال ـش ــرك ــة املـ ـع ــروف ــة ب ــاس ــم:
"فيرست ستيب كومباني ش.م.م.
FIRST STEP COMPANY S.A.R.L
املسجلة تحت رقم  2007/4001057البقاع
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل العقاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
ط ـلــب ن ـمــر ح ـنــا ل ـح ــود ملــوك ـل ـتــه اب ـت ـســام
جميل حلبي سند تمليك بدل عن ضائع
للقسم  18من العقار  365باشورة.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
Lebanese Competent
Waiter/operator
needed for
restaurant in Hamra
having good
presentation skills
job experience
and speaks
the English language
For Call 01/738443

Competent
Chef is needed
for restaurant
in Hamra having
professional
experience
For Call 01/738443
مطلوب شاب للعمل
كويرت واوبريرت
من الجنسية اللبنانية -
ذو جدارة وخربة يف العمل
يجيد األنكليزية ملطعم
يف الحمراءلالتصال
من 9ص اىل  4ب ظ
-01/738443

مطلوب شيف مطبخ –
ذو خربة
للعمل مبطعم
يف الحمراء
لالتصال من 9ص اىل  4ب ظ
-01/738443

مطلوب سيدات العمر بني  35و 40سنة
لترويج خضار مجلدة (شتورة لقمة ام)
الرجاء ارسال CV hr@widriss.com
أو اإلتصال 05 - 950820 :مقسم 109

