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الخميس  25تموز  2013العدد 2063

مبوب
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب محمد ابراهيم أب��و نمري سندات
تمليك ب��دل عن ضائع ملورثه علي عمر
ابي نمري بالعقارات  711و 1339و1409
و 1388و 1904و 1445و 1397و1402
و 1433و 1687و 873و 1379وملورثه عبد
الحميد علي ب��و نمري بالعقارات 248
و 188و 186و 962و 471و 902جميع
هذه العقارات من منطقة الصويرة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
ط��ل��ب امل��ح��ام��ي م��ه��ي��م��ن خ��ي��رو ع��ب��دال��ل��ه
ً
ب��ص��ف��ت��ه وك����ي��ل�ا ع����ن آم���ن���ه ح���س���ن س��ع��د
مل��ورث��ه��ا ي��وس��ف سليم الحشيمي سند
تمليك بدل عن ضائع بحصته بالعقار
رقم  2654برالياس
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع

طلبت فاطمة حسني هاشم سند تمليك
ب��دل ع��ن ض��ائ��ع بحصتها بالعقار رقم
 4372مشغرة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب املحامي محمد الحاج احمد ملوكله
منير عبد الحليم مناع س��ن��دات تمليك
ب����دل ع���ن ض��ائ��ع ب��ح��ص��ص��ه ب��ال��ع��ق��ارات
رقم  5438و 5436و 2963و 2926و2924
و 2543و 1905و 1506و 513و 495و452
و 299و 5014من منطقة بعلول العقارية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي
اعالن
ع���ن م��ن��اق��ص��ة ع��م��وم��ي��ة ل��ت��ل��زي��م اع��م��ال
تزفيت وفلش طبقة اس��اس وايدياليت
واس��ت��ب��دال ق��س��اط��ل امل��ج��اري��ر وق��س��اط��ل
ت�����ص�����ري�����ف م������ي������اه األم��������ط��������ار وت����أه����ي����ل
مصبعات في منطقة برج حمود
ت��ع��ل��ن ب���ل���دي���ة ب�����رج ح����م����ود ،ع����ن إج�����راء
م��ن��اق��ص��ة ع��م��وم��ي��ة ب���ال���ظ���رف امل��خ��ت��وم

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بيروت ـ ـ ـ دائرة ضريبة الدخل
املكلفني ال���واردة أسماؤهم ف��ي ال��ج��دول أدن���اه للحضور إل��ى مركز ال��دائ��رة الكائن في
بيروت ـ ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ ـ الطابق االول
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أع�لاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلع�لام على املوقع اإللكتروني الخاص ب��وزارة
املالية:
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
إسم املكلف
RR120098320LB
349
شركة ضومط ش.م.م.
RR124791094LB
2353
اشرفية سنتر ش.م.م.
RR124792320LB
32481
ورثة اميل واكيم عوض
RR124789008LB
33651
فيليب طانيوس ابي فاضل
RR120097956LB
34212
وليد سليمان دندن
RR124790964LB
59048
محمود احمد زنكر
RR124789918LB
68421
فادي عون الهبري
RR124792545LB
77454
ورثة نبيل شفيق الديك
RR009907330LB
88530
احمد فريد رشدي سلهب
RR124790479LB
141386
نور الدين عمر الرفاعي
RR124782027LB
144178
سمير احمد املصري
RR120098165LB
161305
نديم بشير زيدان
RR124792055LB
222689
لبنان  2020ـ ـ ـ باتريا ش.م.م
RR009970372LB
259412
سام حليم الزغبي
RR124789895LB
262725
جورج ابراهيم الصباغ
RR124789952LB
294967
محسن السيد رضى ابراهيم
RR124792228LB
546998
شارل انطوان شمالي
RR124792687LB
557241
انس محمد بركات
RR124790933LB
589820
محمد حكمات عجمي
RR124792072LB
591840
خالد ابراهيم الحاج
RR124792695LB
611371
معاذ محمد بركات
RR124782415LB
707665
انطوان حسيب سالم
RR124792293LB
1015267
علي حسن الخانجي
RR124789904LB
1244964
صالح محمد عبد النبي
RR120098571LB
1282191
احمد زكريا معيني
RR124790978LB
1947841
سمارتيموم اوف شور ش.م.ل.
RR124790496LB
1997906
اس اي جي انترتينمنت غروب ش.م.م.
RR124791032LB
2007656
شركة CNCC S A L
RR124790981LB
2122599
رويدة املصري وشركاها
RR124789325LB
2155217
محمد عدنان حيفاوي
RR009971001LB
2239347
ورثة حمدان طعمه
RR124792015LB
2272734
خير درويش حسن احمد
RR124782937LB
2811214
فادية علي ماجد
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
التكليف 1266

لتلزيم اعمال تزفيت وفلش طبقة اساس
وايدياليت واستبدال قساطل املجارير
وقساطل تصريف مياه األمطار وتأهيل
مصبعات في منطقة برج حمود،
ع��ل��ى ال���راغ���ب�ي�ن ب���االش���ت���راك ب��امل��ن��اق��ص��ة
الحضور الى مركز البلدية خالل الدوام
ال��رس��م��ي ل�لاط�لاع واالس��ت��ح��ص��ال على
دفتر الشروط الخاص العائد للمناقصة
امل����ذك����ورة اع��ل��اه وق����د ح����دد س��ع��ر دف��ت��ر
الشروط بمبلغ وقدره /1.000.000/ل.ل.
م���ل���ي���ون ل���ي���رة ل���ب���ن���ان���ي���ة ،ع���ل���ى ان ت��ق��دم
العروض في مركز البلدية قبل الساعة
الثانية ع��ش��رة ظ��ه��رًا م��ن آخ��ر ي��وم عمل
ي��س��ب��ق ت���اري���خ م��وع��د ج��ل��س��ة امل��ن��اق��ص��ة
التي ستجرى في تمام الساعة الثالثة
م��ن ب��ع��د ظ��ه��ر ي���وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه
.2013/8/13
رئيس بلدية برج حمود
انترانيك مصرليان
التكليف 1362
اعالن
ت���ع���ل���ن ه���ي���ئ���ة ادارة ال���س���ي���ر واآلل�����ي�����ات
وامل��رك��ب��ات ع��ن رغبتها ف��ي اع���ادة اج��راء
مناقصة عمومية ع��ن ط��ري��ق اس��ت��دراج
ع�����������روض ل����ت����ل����زي����م م����ت����ع����ه����د ل���ص���ي���ان���ة
ّ
التحكم ِباشارات امل��رور ـ ـ ـ نظام املراقبة
التلفزيونية ضمن مشروع تطوير النقل
الحضري ملدينة بيروت،
يمكن للراغبني في االشتراك باملناقصة
ال��ع��م��وم��ي��ة امل����ذك����ورة اع���ل��اه ،ال��ح��ص��ول
ع���ل���ى ن��س��خ��ة م����ن دف���ت���ر ال�����ش�����روط ل��ق��اء
مبلغ وق����دره م��ل��ي��ون��ان وخمسمئة ال��ف
ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��واس��ط��ة ش��ي��ك مصرفي
م��س��ح��وب م��ن أح���د امل���ص���ارف ال��ت��ج��اري��ة
ل��ص��ال��ح ه��ي��ئ��ة ادارة ال��س��ي��ر واآلل���ي���ات
وامل���رك���ب���ات ،وذل�����ك م���ن ق��ل��م ه��ي��ئ��ة ادارة
ال��س��ي��ر واآلل���ي���ات وامل��رك��ب��ات ال��ك��ائ��ن في
منطقة برج حمود كورنيش النهر قرب
وزارة الطاقة واملياه.
ت��س��ل��م ال����ع����روض ب��ال��ي��د ال����ى ق��ل��م هيئة
ادارة السير واآلليات واملركبات الكائن
ف��ي منطقة ب���رج ح��م��ود ،علمًا ب���أن آخ��ر
م���وع���د ل��ت��ق��دي��م ال����ع����روض ه����و ال��س��اع��ة
الثانية عشرة من نهار االرب��ع��اء الواقع
في .2013/7/31
وس��ت��ت��م ج��ل��س��ة ف��ض ال���ع���روض ال��س��اع��ة
ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة م���ن ن��ه��ار ال��خ��م��ي��س في
 2013/8/1في مبنى هيئة ادارة السير
واآلل����ي����ات وامل���رك���ب���ات ف���ي م��ن��ط��ق��ة ب��رج
حمود كورنيش النهر.
بيروت في 2013/7/15
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس فرج الله سرور
التكليف 1341
اعالن بيع للمرة االولى
برئاسة القاضي كارين ابو عبد الله
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة التنفيذية 2012/99
استنابة دائرة تنفيذ بعبدا 2012/2024
طالب التنفيذ :غانم فايز عجيب.
املنفذ عليهما :رض��وان سليمان عجيب
بصفته الشخصية وبصفته ّ
وليًا جبريًا
عن ابنه القاصر رضوان عجيب.
السند التنفيذي :حكم ازالة شيوع صادر
ع��ن محكمة ب��داي��ة ج��ب��ل ل��ب��ن��ان بتاريخ
 2012/9/27ق��ض��ى ب��ازال��ة ال��ش��ي��وع في
ال���ع���ق���ار  /236امل���ش���رف���ة وب��ي��ع��ه ب���امل���زاد
ال��ع��ل��ن��ي ب��م��ب��ل��غ وق�������دره  46700دوالر
اميركي (ستة واربعون الفًا وسبعماية
دوالر اميركي).
تاريخ محضر الوصف2012/12/18 :
ت����اري����خ ت��س��ج��ي��ل��ه ل�����دى ام����ان����ة ال��س��ج��ل
العقاري2012/12/31 :
العقار املطروح للبيع :العقار رقم /236
املشرفة.
مساحته934 :م.2
ً
يقع في وسط البلدة ن��زوال على اليمني
ب��ط��ري��ق ف��رع��ي��ة ب��ح��وال��ي  50م��ت��رًا ق��رب
م��ن��زل ن��ع��ي��م ع��ج��ي��ب وه���و ع��ق��ار ال بناء
عليه وال يحتوي على اي اشجار مثمرة

ـ ـ ـ ارض سليخ بور قليل االنحدار.
ق��ي��م��ة ال��ت��خ��م�ين 46700 :دوالر ام��ي��رك��ي
(س��ت��ة وارب���ع���ون ال��ف��ًا وسبعماية دوالر
اميركي).
بدل الطرح  46700دوالر اميركي.
م���وع���د وم���ك���ان ال���ط���رح :ت���ج���ري امل���زاي���دة
نهار الثالثاء في  2013/10/22في قاعة
املحكمة في عاليه الساعة الثانية عشرة
ظهرًا.
ش���روط ال��ب��ي��ع :ع��ل��ى ال��راغ��ب ف��ي ال��ش��راء
ات�����خ�����اذ م���ح���ل اق�����ام�����ة ل�����ه ض���م���ن ن���ط���اق
دائ��رة تنفيذ عاليه واالط�لاع على قيود
ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ع��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��ق��ار م���وض���وع
امل��زاي��دة ،وعليه تأمني ب��دل قيمة الطرح
بموجب شك مصرفي ألمر رئيس دائرة
تنفيذ عاليه ،وخالل الثالثة ايام التالية
لالحالة عليه اي���داع كامل الثمن ،تحت
ط��ائ��ل��ة اع������ادة امل����زاي����دة ح��ك��م��ًا ،ب���زي���ادة
العشر على ع��ه��دة ال��ن��اك��ل ال���ذي يضمن
النقص ،وال يستفيد من الزيادة ،وعليه
خالل العشرين يومًا تسديد كامل الثمن،
ورسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
مأمور تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن
إعالن عن مناقصة عمومية
التاريخ :الخميس  25تموز 2013
رقم القرض7967-LE :
رقم الدعوة/2013/164 :م.أ.
ه����ذه ال����دع����وة ل��ت��ق��دي��م ال����ع����روض تتبع
التبليغ العام للمشتريات لهذا املشروع
ال��ص��ادرة ف��ي ،Development Business
ال��ع��دد wb:op00010488 .ت��اري��خ  23آب
.2011
 .1ح���ص���ل���ت ال����ج����م����ه����وري����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة
ع��ل��ى ق���رض م��ن ال��ب��ن��ك ال���دول���ي لإلنشاء
وال��ت��ع��م��ي��ر ( )IBRDب��ع��م�لات مختلفة
ل���ت���غ���ط���ي���ة ت���ك���ال���ي���ف «م������ش������روع ت����زوي����د
ب��ي��روت ال��ك��ب��رى ب��امل��ي��اه» .ج���زء م��ن ه��ذا
القرض سيستخدم لتغطية املصاريف
امل��س��ت��ح��ق��ة ل���ع���ق���د «ش���ب���ك���ات ال���ت���وزي���ع،
محطات الضخ والخزانات ـ ـ ـ املنطقة .»C
 .2ت��دع��و م��ؤس��س��ة م��ي��اه ب��ي��روت وجبل
لبنان ( ،)BMLWEبناء على قرار مجلس
اإلدارة رق���م /2013/164م.أ .ت��اري��خ 18
تموز  2013املتعهدين املؤهلني لتقديم
عروض مختومة لبناء وانجاز خزانات
املياه ومحطات الضخ وتنفيذ شبكات
ال��ت��وزي��ع ف��ي املنطقة ( Cق���رى ال��دام��ور،
ال��ن��اع��م��ة ،ع���رم���ون ،خ��ل��دة ،ح����ارة األم����را،
الشويفات وكفرشيما) («األشغال»).
 .3يمكن للمتعهدين املؤهلني والراغبني
(م�����ن ذوي ال���خ���ب���رة ف����ي ب����ن����اء ش��ب��ك��ات
األن��اب��ي��ب للمياه وال��خ��زان��ات ومحطات
ال������ض������خ) ال�����ح�����ص�����ول ع����ل����ى م�����زي�����د م��ن
املعلومات من:
السيدة رنده الضاهر
البريد اإللكترونيranda.daher@awali- :
pmu.com
واالطالع على وثائق املناقصة في:
م���ؤس���س���ة م���ي���اه ب����ي����روت وج���ب���ل ل��ب��ن��ان
( ،)BMLWEجادة سامي الصلح ،بناية
ال����ش����دراوي ،ال��ط��اب��ق ال���خ���ام���س ،ب����دارو،
بيروت ،لبنان
هاتف+ )961( 1 389 997 :
رقم الفاكس.+ )961( 1 387 165 :
 .4يمكن شراء مجموعة دفاتر الشروط
ووث���ائ���ق امل��ن��اق��ص��ة م��ن ق��ب��ل املتعهدين
امل��ه��ت��م�ين ع���ب���ر ت���ق���دي���م ت���ف���وي���ض خ��ط��ي
ال��ى املكتب املشار اليه اع�لاه وبعد دفع
مبلغ ( 5000خمسة آالف) دوالر أميركي
غير قابل ل�لاس��ت��رداد يدفع إم��ا نقدًا أو
ب���م���وج���ب ش���ي���ك أو ع����ن ط���ري���ق «ح���وال���ة
مصرفية» في الحساب رقم1429 1134 :
IBAN LB 26 0999 0000 0001 0027
 714291134في مصرف لبنان.
يمكن استالم مجموعة دفاتر الشروط
ووث����ائ����ق امل��ن��اق��ص��ة م���ن م��ؤس��س��ة م��ي��اه
ب��ي��روت وج��ب��ل لبنان ( ،)BMLWEعلى
العنوان املذكور أعاله أو ترسل بواسطة
ال���ب���ري���د ال������ى ع����ن����وان امل���ت���ع���ه���د ب��ت��ك��ل��ف��ة
إضافية ( 300ثالثماية) دوالر اميركي
ب���ع���د ح����ص����ول م���ؤس���س���ة م����ي����اه ب���ي���روت

وج���ب���ل ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ن��س��خ��ة م���ن اي��ص��ال
ح��وال��ة ( 5300خمسة آالف وثالثماية)
دوالر أميركي املصرفية م��ع معلومات
كاملة عن عنوان املتعهد.
 .5سيتم إجراء املناقصة بموجب آليات
International Competitive Bidding
((ICB
:ف��ي امل��ب��ادئ التوجيهية للبنك ال��دول��ي
Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits
& (May 200 Revised October 1,2006
May 1,2010), and is open to all bidders
from Eligible Source Countries as defined in the Bidding Documents .
http://siteresources.worldbank.org/
INTPROCUREMENT/RESOURCES/ProcGuid-10-06-RevMay10-ev2.
pdf
 .6يتم تقديم العروض في املكتب املشار
اليه اع�لاه قبل الساعة  12:00ظهرًا يوم
ال���ث�ل�اث���اء  24أي����ل����ول  ،2013م��ص��ح��وب��ة
بكتاب الضمان امل��ؤق��ت للعرض بقيمة
 600.000.00دوالر ام���ي���رك���ي .ال يمكن
ارسال العرض بالبريد اإللكتروني.
 .7سيتم فض العروض بحضور ممثلي
امل���ت���ع���ه���دي���ن ال����ع����ارض��ي�ن (م���م���ث���ل واح����د
ع��ن ك��ل متعهد ع���ارض) ال��ذي��ن اخ��ت��اروا
الحضور في تمام الساعة  12:00ظهرا
ي��وم الثالثاء  24ايلول  2013في املكتب
املشار اليه اعاله في جلسة واحدة.
 .8ال هامش أفضلية في تقويم العروض
للمتعهدين مقدمي العروض املحليني.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 1396
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب مجيد شاهني املصري سند تمليك
بدل ضائع ملوكله رفعت شاهني املصري
بالعقار  499املريجات
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
بصفته وكيال عن نجيب يوسف شمص
مل�����ورث�����ه ي����وس����ف ن���ج���ي���ب ش���م���ص س��ن��د
تمليك بالعقار  310اللبوة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي
اعالن
ي����ع����ل����ن رئ�����ي�����س ب����ل����دي����ة ح��������وش س��ن��ي��د
ع���ن ح���اج���ة ال��ب��ل��دي��ة ال����ى ت��وظ��ي��ف ام�ين
ص��ن��دوق ع��ل��ى م��ن ي��ه��م��ه االم����ر ال��ت��وج��ه
الى مبنى البلدية الكائن في بلدة حوش
سنيد ل�لاط�لاع على ال��ش��روط الخاصة
بالتوظيف وذلك ضمن ال��دوام الرسمي
من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية
ظهرًا وذل��ك ملدة شهر من تاريخ صدور
االع�ل�ان بالجريدة الرسمية والصحف
اليومية.
رئيس البلدية
علي محمد القرصيفي
اعالن
ع��ن وض���ع ج����داول ال��ت��ك��ل��ي��ف االس��اس��ي��ة
قيد التحصيل للعام 2013
يعلن رئيس بلدية عجلتون ع��ن وضع
جداول التكليف االساسية لكافة الرسوم
ال��ب��ل��دي��ة ع��ن ع���ام  2013ق��ي��د التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية رقم  88/60ويلفت النظر الى ما
يلي:
ً
ً
اوال :ع��م�لا بنص امل���ادة  106م��ن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من

