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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع
في 2016/5/26
تـ ـج ــري وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات /
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــاح ــوال الـشـخـصـيــة،
اسـتــدراج عــروض لتلزيم شــراء وتركيب
م ـك ـي ـف ــات هـ ـ ــواء لـ ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لالحوال الشخصية ،الكائن في مقر وزارة
الداخلية والبلديات  /منطقة الحمراء /
مقابل مصرف لبنان.
الـتــأمــن املــؤقــت 3.000.000 :ل.ل( .ثــاثــة
ماليني ليرة لبنانية).
التأمني النهائي %10 :عشرة باملائة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
طــريـقــة الـتـلــزيــم :تـقــديــم ال ـعــرض بمغلف
مقفل.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وفـ ـق ــا ل ـن 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 م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لالحوال الشخصية  /قلم املدير العام.
 11ايار 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق
التكليف 925
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض لتقديم يد عاملة داعمة
للمؤسسة.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار االثنني الواقع في  2016/5/30عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/5/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 931
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء عدادات الكترونية

ﺑﻼ
ﺣﺼﺎﻧﺔ
21.30

tuesday

ل ـ ـ ـ ــزوم امل ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،م ــوض ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د12058/
تاريخ  ،2015/11/9قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2016/6/10عند نهاية ال ــدوام
الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/5/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 927
إعالن بيع باملعاملة 2014/939
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار االرب ـعــاء في
 2016/6/1الساعة الثانية والنصف بعد
الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليه عـمــر وهيب
ي ـحــي م ــارك ــة ك ـيــا  Picanto LXمــوديــل
 2013رق ــم /500701/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيله املحامي غسان
ك ـ ــرم الـ ـب ــال ــغ  $/15677/ع ـ ــدا ال ــاح ــق
واملخمنة بمبلغ  $/3121/واملطروحة
بسعر  $/2000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
/2.345.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد ال ـ ــى مـ ـ ــرآب امل ـ ـ ــدور ف ــي ب ـي ــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملزاد العلني
للمرة السابعة
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية ـ ـ الرئيس

أحمد مزهر.
املعاملة التنفيذية رقم2013/94 :
طالب التنفيذ :تفليسة مصطفى ابراهيم
عيطور  /بوكالة املحامي سمير فياض
املـنـفــذ عـلـيــه :املـفـلــس مـصـطـفــى ابــراهـيــم
ً
عيطور  /ممثال بوكيل التفليسة املحامي
سمير فياض.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
صيدا رقم .2013/148
املعامالت :تاريخ التنفيذ .2013/3/4
تاريخ محضر الوصف.2013/3/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2013/8/5
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
 1474حومني التحتا.
ارض بعل سليخ مهملة مجنحة الشكل.
مساحته 7224 :م2
التخمني 180600 :د.أ.
الطرح :بعد التخفيض  62195د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
م ـك ــان امل ــزاي ــدة وت ــاري ـخ ـه ــا :امـ ــام رئـيــس
دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ،الـخـمـيــس 2016/7/14
الساعة  11:00ظهرًا.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي قـلــم هــذه
الدائرة بموجب شك مصرفي منظم المر
رئ ـيــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ الـنـبـطـيــة ،وات ـخــاذ
م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ض ـمــن ن ـطــاق ـهــا ،واال عد
ق ـل ـم ـه ــا مـ ـق ــام ــا مـ ـخـ ـت ــارًا لـ ــه مـ ــا لـ ــم يـكــن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطــاع على قيود
الصحيفة العينية للعقار املطروح ودفع
الثمن والــرســوم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ينفذ جورج الياس دميان باملعاملة رقم
 2014/532ب ــوج ــه فـ ــراس ع ــزي ــز ال ــراع ــي
قرار الغرفة االبتدائية التاسعة في جبل
ل ـب ـن ــان ـ ـ ـ ـ ـ املـ ــن ب ـم ــوض ــوع ازال ـ ـ ــة ش ـيــوع
ف ــي ال ـع ـقــار /114ب ـ ـقـ ــاق ال ــدي ــن مـســاحـتــه
 868م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
ق ـط ـعــة ارض ض ـم ـن ـهــا بـ ـن ــاء م ــؤل ــف مــن
ث ـ ــاث غ ـ ــرف وص ـ ــال ـ ــون وغـ ــرفـ ــة وط ـع ــام
ومطبخ وحمام وممشى وغرفة للدواجن
عـلــى ح ــدة ومـطـلــع درج لـلـسـطــح وبــركــة
م ـ ــاء ،وبــال ـك ـشــف ت ـبــن انـ ــه ي ـقــع ف ــي حي
ال ـق ــدي ـس ــة ح ـن ــه ف ــي شـ ـ ــارع داخـ ـل ــي وان
ال ــواق ــع م ـطــابــق ل ــاف ــادة ال ـع ـق ــاري ــة غير
ان ــه ضـمــن غــرفــة ن ــوم يــوجــد ح ـمــام ث ــان،
البالط الرئيسي كسر رخام قديم وبالط
ال ـغــرف مــوزاي ـيــك وب ــاط غــرفــة الجلوس
سيراميك والحمام واملطبخ سيراميك اما
الحمام الثاني فبالطه مــوزايـيــك املجلى
غرانيت ولــه خزائن خشبية امــا املغسلة
ف ـهــي خ ـ ــارج ال ـح ـم ــام امل ـن ـج ــور الــداخ ـلــي
خـشــب وال ـخــارجــي خـشــب مــع زج ــاج مع
دف ــاع ــات حــديــد واب ــاج ــور امل ـن ــزل مجهز
ب ـش ــوف ــاج ام ــام ــه دارة ب ــاط ــون وحــدي ـقــة
ضمنها اشجار مختلفة وشجرة كبيرة
فلني وغــرفــة منفصلة عــن املـنــزل باطون
وارض ـه ــا بــاطــون لـخــدمــة امل ـنــزل واح ــدى
الغرف جدرانها ملونة.
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف 2014/11/10
وتاريخ تسجيله .2014/12/8
بـ ــدل ت ـخ ـمــن وط ـ ــرح ال ـع ـق ــار /114بـ ـق ــاق
الدين /315400/د.أ.

ي ـجــري ال ـب ـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2016/10/26الساعة  12في قاعة محكمة
كسروان للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم المر حضرة
رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ك ـس ــروان او تقديم
كفالة وافية من احد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
الــدائــرة واال عـ ّـد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
العينية العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/578
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :هـ ـش ــام م ـ ـ ــروة ب ــوك ــال ــة
املحامي علي السيد
املنفذ عليه :سليمان حسن وهب
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
 50.000د.أ .وسـنــد امــانــة بقيمة 30.000
د.أ.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/12/3 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/1/25 :
تاريخ قــرار الحجز 2015/12/3 :وتاريخ
تسجيله2015/12/3 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/4/6 :
وتاريخ تسجيله2016/4/14 :
ال ـع ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :م ــن الـقـســم
 4 /A/1172تـ ــول عـ ـب ــارة ع ــن ش ـق ــة فــي
الطابق االرضــي لناحية الشرق تحتوي
ع ـلــى مــدخــل وثـ ــاث ح ـمــامــات وصــالــون
وسفرة وثــاث غــرف نــوم وثــاث شرفات
وغرفة غسيل ومطبخ
املساحة 159 :م2
التخمني 79500 :د.أ.
الطرح 47700 :د.أ.
 2400سهمًا مــن القسم  8 /B/1172تول
ع ـبــارة عــن شـقــة مــن الـجـهــة الـغــربـيــة في
الطابق الثاني تحتوي على مدخل وممر
وص ــال ــون وس ـفــرة ومـطـبــخ وث ــاث غــرف
نـ ــوم وثـ ـ ــاث ح ـم ــام ــات وش ــرف ـت ــن وه ــي
م ـش ـتــراة م ــن ق ـبــل ش ـخــص م ــن آل طـعــان
وغير مسجلة.
مساحتها 155 :م2
التخمني 85250 :د.أ.
الطرح 51150 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ــي  2016/7/14ال ـســاعــة 11:00
ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
اسهم املنفذ عليه في العقارات املوصوفة
اع ــاه ،فعلى الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع بدل
الـ ـط ــرح ف ــي ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة ب ـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المــر رئيس دائــرة تنفيذ
الـنـبـطـيــة وات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ضمن
نطاقها واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
على قـيــود الصحيفة العينية للعقارات
املـطــروحــة ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم تاجر

ب ـن ـ ً
ـاء لـلـطـلــب ت ــاري ــخ  2015/5/14تـقــرر
تعديل االســم التجاري للتاجر املعروف
باسم" :معصرة البقاع الغربي الحديثة"
املـ ـسـ ـج ــل تـ ـح ــت رق ـ ــم 2015/4005362
البقاع ليصبح" :مـحــات البقاع الغربي
الحديثة".
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـلــب ك ــام ــل غ ــري ــب ملــوك ـلــه ش ـك ــري كليم
ق ــرب ــان احـ ــد ورث ـ ــة ك ـل ـيــم ق ــرب ــان بصفته
منفذًا على اسهم املنفذ عليه حسني قاسم
نجم في العقار  1057جديدة مرجعيون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب علي الشيخ حسن ص ــادق بصفته
وريث الشيخ حسن الشيخ عبد الحسني
صادق شهادة قيد بدل ضائع في العقار
 905الخيام
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـلــب ع ـلــي مـحـمــد نــاصــر ملــوك ـلــه محمد
عبود ناصر شهادتي قيد بدل ضائع في
العقارين  7767و 7009حاصبيا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـ ـل ــب م ـخ ــائ ـي ــل خـ ــزامـ ــي مل ــوك ـل ـي ــه عـبــد
الــرحـمــن قـصــاب وخــالــد وفـيـصــل كــرامــي
سند تمليك بدل ضائع  614/44امليناء 13
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـلــب يــوســف هــوشــر ملــوكـلــه اح ـمــد علي
منصور سند تمليك بدل ضائع 279/55
التل
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين
تصحيح إعالن
ت ـص ـح ـي ــح خـ ـط ــأ فـ ــي اإلع ـ ـ ـ ــان امل ـن ـش ــور
بتاريخ  2016/5/11املتعلق باستدعاء
ل ـ ــدى الـ ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري االضـ ــافـ ــي فــي
النبطية حيث ورد خطأ بالرقم 2016/91
والصحيح هو .2016/96
الكاتب
إعالن مكرر للصحف املحلية
تـعـلــن ب ـلــديــة دومـ ــا ع ــن رغـبـتـهــا بــاجــراء
م ـبــاراة لتعيني كــاتــب (مــركــز شــاغــر) في
م ــاك مــوظـفــي الـبـلــديــة ،فعلى مــن يرغب
مــراج ـعــة مــركــز ال ـب ـلــديــة لـلـحـصــول على
الـ ـش ــروط ال ـخــاصــة بــذلــك خ ــال ســاعــات
ال ــدوام الرسمي بــدأ مــن تــاريــخ نشر هذا
االعـ ـ ــان ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة تــاريــخ
 2016/5/12ولغاية .2016/5/27
رئيس بلدية دوما
جوزيف خير الله املعلوف

