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◄ إعالنات رسمية ►
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/2/25على املتهم علي منذر زعيتر
سجله /24ري ـح ــا جنسيته لبناني محل
اقــامـتــه الـفـنــار ـ ـ السبتية قــرب مستشفى
البيطار والدته اعتدال عمره  1980اوقف
غيابيًا بتاريخ  2014/1/18وهــو فــار من
وج ــه ال ـع ــدال ــة .بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة اشـغــال
شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن ق ــان ــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
في 2016/2/29
الرئيس
التكليف 509
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/2/29على املتهم علي زهير زعيتر
سـجـلــه /16ال ـب ــوش ــري ــة جـنـسـيـتــه لبناني
م ـحــل اقــام ـتــه ال ــدك ــوان ــة ق ــرب شــاركــوتـيــه
عـ ــون م ـح ــل ع ـص ــام وال ــدت ــه زي ـن ــب ع ـمــره
 1986اوقف غيابيًا بتاريخ  2015/8/6فار
ً
بالعقوبة التالية اشغاال شاقة وخمسني
مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد /125م ـ ـخ ـ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
في 2016/2/29
الرئيس املنتدب /مظلوم
التكليف 509
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/2/29على املتهم عيسى فواز ايوب
سـجـلــه /90دي ـ ــر ان ـطــار جنسيته لبناني
محل اقامته عني الرمانة مقابل محمصة
صـنــن طــابــق ارض ــي والــدتــه سـنــاء عمره
 1995اوق ــف غـيــابـيــا ب ـتــاريــخ 2015/8/6
ً
بالعقوبة التالية اشغاال شاقة وخمسني
مليون ليرة غرامة.
وف ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـم ــواد  126و  127م ـ ــن ق ــان ــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
في 2016/2/29
الرئيس املنتدب /مظلوم
التكليف 509
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/2/29ع ـلــى امل ـت ـهــم م ـح ـمــد غـســان
زعيتر جنسيته فلسطيني محل اقامته
البراجنة حي الجورة /لقبه جوكر والدته
عبير عـمــره  1994اوق ــف غـيــابـيــا بتاريخ
ً
 2015/8/6فــار بالعقوبة التالية اشغاال
شاقة وخمسني مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد /125م ـ ـخ ـ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
في 2016/2/29
الرئيس املنتدب /مظلوم
التكليف 509
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/2/29على املتهم محمد مصطفى
ص ــادق سجله  101مـجــدل سلم جنسيته
لـبـنــانــي م ـحــل اقــام ـتــه ع ــن ال ــرم ــان ــة قــرب
م ـخ ـفــر ال ـش ـي ــاح اول ب ـنــايــة ط  1وال ــدت ــه
سـمــر ع ـمــره  1988اوق ــف غـيــابـيــا بـتــاريــخ
ً
 2015/8/6بالعقوبة التالية اشغاال شاقة
وخمسني مليون ليرة غرامة.

وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  126و /127مـ ـخ ــدرات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
في 2016/2/29
الرئيس املنتدب /مظلوم
التكليف 509
اعالن بيع باملعاملة 2014/677
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار الـجـمـعــة في
 2016/4/1ال ـســاعــة  11:30ظ ـه ـرًا سـيــارة
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا نـ ــدى وه ـي ــب سـ ــري الــديــن
م ــارك ــة ه ـي ــون ــداي  i10م ــودي ــل  2011رقــم
ً
/478112/ج ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـيــا
لــديــن طــالــب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وكيله املحامي رامي باسيل البالغ
 $/8568/عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ
 $/5392/واملطروحة بسعر  $/4300/أو
مــا يعادلها بالعملة الوطنية وان رســوم
امليكانيك قد بلغت /1.370.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب البنك الكائن في بيروت
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
اعالن بيع سيارة عدد 2014/1288
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار الـجـمـعــة في
 2016/4/1الـ ـس ــاع ــة  2:30ب ـع ــد ال ـظ ـهــر
سـيــارة املنفذ عليه وس ــام محمد طهماز
م ــارك ــة ب ام ف  525Iرقـ ــم /132845/و
ً
مــوديــل  2004امل ـح ـجــوزة تـحـصـيــا لدين
ف ــرن ـس ـب ـن ــك ش.م.ل .وك ـي ـل ـت ــه امل ـح ــام ـي ــة
م ـ ــاري شـ ـه ــوان ال ـب ــال ــغ $/20.806.052/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/8000/
واملطروحة للمرة الثانية بمبلغ $/6400/
أو ما يعادله بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك تبلغ /480.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املـ ـ ـح ـ ــدد إل ـ ــى مـ ـ ـ ــرآب ف ــرن ـس ـب ـن ــك بـ ـي ــروت
الـحـمــراء مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2013/574
محكمة تنفيذ عقود ّ
السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار الـجـمـعــة في
 2016/4/1ال ـســاعــة  12:30ظ ـه ـرًا سـيــارة
املـنـفــذ عـلـيــه اح ـمــد هـيـســم مــرضــه مــاركــة
م ــرس ـي ــدس  Kompressor C200مــوديــل
 2005رق ـ ــم /150588/ن ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك عــودة
ش.م.ل .وكيله املحامي انــدره نهرا البالغ
 /23.673.603.98/ل.ل ع ـ ــدا ال ـل ــواح ــق
وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ  $/4817/وامل ـطــروحــة
بسعر  $/4500/أو مــا يعادلها بالعملة
الــوطـنـيــة وان رس ــوم املـيـكــانـيــك قــد بلغت
/1.992.000/ل.ل .فعلى الــراغــب بالشراء
الحضور باملوعد املحدد إلى مرآب املدور
فــي ب ـيــروت الكرنتينا مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قـيــد الـتـحـصـيــل ال ـفــوات ـيــر امل ـتــأخــرة الـتــي
لــم تـســدد للجباة وال ـعــائــدة لــدائــرة ريــاق
ولغاية إصــدار شهري  7و 2015/ 8توتر
منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فواتيرهم املذكورة ،املبادرة إلى تسديدها
فــي الــدائــرة املعنية خــال مهلة أسبوعني
م ــن ت ــاريـ ـخ ــه ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ق ـط ــع ال ـت ـيــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي عـ ـنـ ـه ــم ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
النظامية بحقهم والـتــي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد م ــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.

بيروت في 2016/3/16
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 520
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قيد التحصيل الفواتير املتأخرة التي لم
تسدد للجباة والعائدة الى دائرة طرابلس
إصدار شهر  2015/10توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فواتيرهم املذكورة ،املبادرة إلى تسديدها
فــي الــدائــرة املعنية خــال مهلة أسبوعني
م ــن ت ــاريـ ـخ ــه ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ق ـط ــع ال ـت ـيــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي عـ ـنـ ـه ــم ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
النظامية بحقهم والـتــي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد م ــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2016/3/16
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 516
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ت ـج ــري م ـص ـل ـحــة س ـك ــك ال ـح ــدي ــد وال ـن ـقــل
امل ـش ـت ــرك ف ــي احـ ــد مـكــاتـبـهــا ال ـكــائ ـنــة في
محطة مار مخايل ـ ـ طريق النهر ـ ـ مناقصة
ّ
تتعلق بـ:
ـ ـ إج ــراء مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
اع ـم ــال الـتـنـظـيـفــات لـ ــزوم مـصـلـحــة سكك
الـحــديــد والـنـقــل املـشـتــرك وذل ــك فــي تمام
الساعة العاشرة من يــوم االربـعــاء الواقع
في .2016/4/13
عـ ـل ــى ال ــرغـ ـب ــن فـ ــي االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة ان يقدموا عروضهم على حدة
م ـبــاشــرة بــالـيــد ال ــى ام ــان ــة س ـ ّـر املصلحة
الـكــائـنــة ف ــي املـحـطــة امل ــذك ــورة وذلـ ــك قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل
يسبق التاريخ املحدد للمناقصة.
يهمل حكمًا كــل ع ــرض يــرســل بغير هــذه
الطريقة أو يصل بعد انتهاء املهلة.
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص للمناقصة لـقــاء مبلغ:
/500.000/ل.ل .فقط :خمسماية الف ليرة
لبنانية ،لــدى قلم ال ـلــوازم فــي محطة مار
مخايل خالل الدوام الرسمي.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
زياد نصر
التكليف 507
إعالن
تـجــري بلدية صـيــدا عند الساعة الثانية
عشرة مــن ظهر يــوم الثالثاء املــوافــق /12
نـيـســان 2016/فــي مركزها صيدا ـ ـ مبنى
القصر البلدي( ،مناقصة عــامــة) بطريقة
ت ـقــديــم اس ـع ــار بــال ـظــرف امل ـخ ـتــوم املـغـفــل
لتلزيم اع ــادة تــأهـيــل الـحــاجــز االسمنتي
على قسم من بولفار رياض الصلح.
تقبل طلبات االشـتــراك وتسلم باليد الى
قـلــم الـبـلــديــة لـغــايــة الـســاعــة الـثــانـيــة عشر
مـ ــن ظ ـه ــر آخ ـ ــر ي ـ ــوم ع ـم ــل ي ـس ـب ــق ال ـي ــوم
امل ـح ــدد لـلـتـلــزيــم مـصـحــوبــة بــالـتــأمـيـنــات
واملستندات املطلوبة.
يمكن االطالع على دفتر الشروط الخاص
يوميًا وخ ــال اوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي في
مركز بلدية صيدا ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
الثالث.
صيدا في 2016/3/15
رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
التكليف 532
اعالن
صادر عن محافظة الشمال
ب ـتــاريــخ  2016/3/17ص ــدر ع ــن مـحــافــظ
ل ـب ـنــان ال ـش ـمــالــي الـ ـق ــرار رق ــم 2016/400
ال ـق ــاض ــي ب ـم ـنــح ت ــرخ ـي ــص بــاالس ـت ـث ـمــار
ملؤسسة حديقة مالهي وتسلية مؤسسة
مصنفة فـئــة ثــانـيــة فــي الـعـقــار رق ــم 1088
م ـق ـس ــم رقـ ـ ــم  /م ـن ـط ـق ــة بـ ـس ــات ــن امل ـي ـن ــاء
العقارية ،قضاء طرابلس لصاحبها السيد
رشيد محمود اليعريني ملك السيد نافذ
مصطفى جندي.
طرابلس في 2016/3/18
وفاء برهون

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت املحامية االسـتــاذة كفى فرنسيس
عماد بوكالتها عن جورج عيشو شليمون
اح ـ ـ ــد ورث ـ ـ ـ ــة عـ ـيـ ـش ــو ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري ش ـم ـع ــون
شليمون مالك  600سهم في العقار /284/
من منطقة البوشرية العقارية سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة امل ـ ـ ــورث عـيـشــو
الخوري شمعون شليمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب جميل مــوســى انـطــون بالوكاله عن
بامني صالح سند بــدل ضائع للعقار 40
مزرعة التفاح.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ـبــت امل ـحــام ـيــة ك ــارم ــن ج ـ ــورج ال ـن ـشــار
بالوكاله عــن احــد ورث ــة يــوســف ومخايل
معوض سندات بــدل ضائع للعقارات 60
و 1390و 2822اهدن و 2813و 2477و2814
و 769زغرتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب مـيـكــال عـبــدالـلــه بــربــر بــالــوكــالــه عن
شيمان عبدالله سند بــدل ضائع للعقار
 6/2578شكا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب ب ــدوي مــوســى آدم سند بــدل ضائع
للعقار  184بسبعل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب طوني بولس بولس سند بدل ضائع
للعقار  10/489مجدليا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة.2012/515 :
املنفذ :املحامي فوزي بشارة.
املشترك بالحجز :اميل ابراهيم جرجس
وكيله املحامي محمد السيد.
ّ
املـ ـشـ ـت ــرك ب ــال ـح ـج ــز الـ ـ ـ ــذي حـ ـ ــل مل ـتــاب ـعــة
التنفيذ :بنك املوارد وكيله املحامي شادي
سعد قيمة دينه  $/8700/عدا امللحقات.
املنفذ عليه :سالم متري عكاري ـ ـ رحبة.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :سـ ـن ــد دي ـ ـ ــن ب ـق ـي ـمــة
 $/24000/لصالح املحامي فوزي بشارة.
سند ديــن :بقيمة  $/4200/لصالح اميل
ابراهيم جرجس.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ك ــام ــل ال ـع ـق ــاري ــن  /2953/و 3336رحـبــة
خاصة املنفذ عليه.
العقار /2953رحبة :قسم منه سلخ وقسم
آخــر م ــزروع بأشجار املشمش تصل اليه
ع ـبــر ط ــري ــق ض ـي ـقــة م ـع ـبــدة وهـ ــي طــريــق
زراعية ،مساحته/1543/ :م ،2يحده غربًا:
ً
طريق عام ،شرقًا :العقار  ،/2948/شماال:
العقار  ،/2965/جنوبًا ،/2946/ :التخمني:
 ،$/12344/بدل الطرح.$/7406/ :
ال ـع ـقــار  /3336/رح ـب ــة :يـبـعــد ع ــن بـيــوت
الـبـلــدة وه ــو مـحـبــوس ال يـمـكــن الــوصــول
الـ ـي ــه ب ــأي ــة آلـ ـي ــة وهـ ـ ــذه ارض م ـن ـح ــدرة
وس ـل ـي ــخ ،م ـس ــاح ـت ــه/8636/ :م ،2ي ـحــده
غــربــا الـعـقــاريــن  3328/و  ،/3326شــرقــا:
ً
طريق عام ،شماال :العقار  ،/3330/جنوبًا:
الـعـقــار  ،/3285/الـتـخـمــن،$/103632/ :
بدل الطرح.$/62179/ :
ت ــاري ــخ ال ـح ـجــز بــالـنـسـبــة ل ـف ــوزي ب ـشــارة
 ،2009/11/19تاريخ تسجيله في السجل

العقاري.2009/12/8 :
تــاريــخ الـحـجــز بــالـنـسـبــة الم ـيــل جــرجــس:
 ،2011/1/27تــاريــخ تسجيله فــي السجل
العقاري.2011/2/18 :
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :ال ـخ ـم ـي ــس
 2016/4/14الساعة الــواحــدة بعد الظهر
ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ حـلـبــا .لـلــراغــب
ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة دف ــع مـثــل ب ــدل الـطــرح
املقرر نقدًا أو تقديم كفالة قانونية وافية
ً
واتخاذ محال القامته ضمن نطاق دائــرة
تنفيذ حلبا اذا كــان مقيمًا خارجها واال
ّ
عد قلم هذه الدائرة مقامًا مختارًا له ودفع
عالوة على البدل مبلغ مليون ل.ل .كنفقات
تدفع امانة باسم دائرة تنفيذ حلبا وعلى
الشاري رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن تلزيم عدد 382/2
ت ـج ــري ب ـلــديــة طــراب ـلــس مـنــاقـصــة عــامــة،
ل ـش ــراء ك ـم ـيــونــات لـشـفــط وف ـتــح امل ـجــاري
بـطــريـقــة املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،وذل ــك في
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن ظ ـه ــر ي ــوم
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي ال ـع ـشــريــن م ــن شهر
نيسان عام .2016
قيمة الـضـمــان املــؤقــت/30.000.000 :ل.ل.
فقط ثالثون مليون ليرة لبنانية.
ال ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :ي ـحــق االش ـت ــراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة لـصــانـعــي أو ممثلي
أو وك ــاء ال ـف ـبــارك أو ال ـشــركــات املعتمدة
ل ـت ـج ــارة ال ـس ـي ــارات واالل ـ ـيـ ــات ف ــي لـبـنــان
عـلــى ان يـقــدمــوا إف ــادة مــن غــرفــة الـتـجــارة
أو املحكمة التجارية تثبت صفة العارض
ووضعه التجاري.
ي ـم ـك ــن الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
والـكـمـيــات وامل ــواص ـف ــات مــن دائـ ــرة أمــانــة
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـح ــة الـ ـش ــؤون
االداريــة ـ ـ في القصر البلدي ـ ـ وذلك طيلة
الـ ــدوام الــرسـمــي ،مـقــابــل اي ـصــال بتسديد
ثـمــن امل ـلــف بمبلغ وقـ ــدره /150.000ل.ل.
ماية وخمسون الف ليرة لبنانية.
تقبل العروض لغاية الساعة الثانية عشر
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق املــوع ــد املـحــدد
الجـ ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة وال يـعـتــد ب ــأي عــرض
يصل بعد هذه املهلة.
طرابلس في 2016/3/7
رئيس بلدية طرابلس
املهندس عامر الطيب الرافعي
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :قاسم محمد حيدر
املجهول محل االقامة
ت ـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االن ــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2014/1783املـتـكــونــة بـيـنــك وب ــن البنك
ال ـعــربــي ش.م.ل .ب ـخ ــال  /30/ي ــوم ــا من
تــاريــخ النشر واتـخــاذ محل اقــامــة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بــواسـطـتــه كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
ُ
تعلم املــديــريــة العامة لألمن الـعــام جميع
الرعايا الفلسطينيني املسجلني الجئني في
لبنان عــن اعتماد نـمــاذج جــديــدة لوثائق
السفر مقروءة آليًا وذلك اعتبارًا من تاريخ
 ،2016/03/21على ان تبقى وثائق السفر
الـ ـص ــادرة قـبــل ال ـتــاريــخ امل ــذك ــور صالحة
ال ــى حــن انـتـهــاء م ــدة صالحيتها كونها
مـقـبــولــة ل ــدى الـكـثـيــر مــن ال ـ ــدول .عـلـمــا ان
هذا الحل مؤقت لحني استكمال املشروع
البيومتري وان االستحصال على وثائق
سفر من النموذج الجديد غير ملزم.

