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إعالنات

◄ وفيات ►
رئيس وأعـضــاء املجلس التنفيذي
لالتحاد العمالي العام في لبنان
يـنـعـيــان عـضــو املـجـلــس التنفيذي
ل ــات ـح ــاد ورئـ ـي ــس اتـ ـح ــاد ن ـقــابــات
عمال التجارة املرحوم
جورج حاصباني
وي ـت ـقــدمــان م ــن ذويـ ــه وم ــن زمــائــه
النقابيني بأحر التعازي.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء 4
تـمــوز فــي صــالــون كنيسة القديس
ديمتريوس للروم االرثوذكس (مار
متر) االشرفية ،من الساعة الحادية
عـشــرة قـبــل الـظـهــر حـتــى الـســادســة
ً
مساء.

تعاز ►
◄ قبول ٍ
انتقلت إلى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة
الحاجة زينب هادي هزيمة
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج ح ـســن
مصطفى طه
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـم ــد ،خ ـل ـيــل،
موسى ،ومصطفى طه
اب ـن ـتــاهــا :ال ـحــاجــة خــدي ـجــة زوج ــة
الحاج العبد محمد اسماعيل (أبو
طالل) والحاجة مريم أرملة املرحوم
عبد اإلمام فاعور.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ,لـلــرجــال والـنـســاء,
فــي بـيــروت الـيــوم الـثــاثــاء  4تموز
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي ,الرملة البيضاء,
م ـق ــاب ــل أم ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ,مـ ــن ال ـســاعــة
ً
مساء.
الرابعة حتى السادسة
اآلس ـفــون :آل طــه وهــزيـمــة ،وأهــالــي
بلدة ميس الجبل.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـعــروض العائد لـشــراء بنزين وم ــازوت
أخـضــر ل ــزوم آل ـيــات املــؤس ـســة ،مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 4205/تاريخ
 ،2017/4/21قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/7/28عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال 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  /250 000/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 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
ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  29حزيران 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1239
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد لنقل مادة الغاز أويل
بني معملي الزهراني وبعلبك ومعملي
الزهراني وصور ،موضوع استدراج
العروض رقم ث4د 2775/تاريخ
 ،2017/3/17قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/7/28عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول
ومن املمكن في مطلق االحوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  28حزيران 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1228
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فيصل مكي
ـ ـ املعاملة التنفيذية :رقم 2016/516
ـ ـ املنفذين :وجيهة ومحمد علي ومجاب
أحمد عبال
ـ ـ املنفذ عليهم :سهام حمزة الدامرجي
وثروت السباعي ونبيل وسمير ورمزي
وعصام ووسيم عكاري وورثة عصام
دوغان وهم :محمد ونزير وخالد
وابراهيم وعدنان محمد وفيق دوغان
ورويدة حسن دوغان ،وورثة نهله دوغان
وهم :محمد انور وعبد الستار الشامي
وورثة زينب ياسني وهم محمد ناجي
علم الدين وورثة هاني علم الدين وهم:
هدى وفيق خطاب وخالد وهند وسرينا
وتانيا علم الدين.
ـ ـ السند التنفيذي :الحكم الصادر عن
املحكمة االبتدائية الغرفة السابعة في
بيروت (الرئيسة كلنار سماحة) بتاريخ
 2015/10/15تحت رقم 2015/422
املعطوف على القرارين الصادرين في
 2015/2/5و.2015/2/16
ـ ـ تاريخ التنفيذ2016/2/29 :
ـ ـ تاريخ محضر الوصف2016/5/4 :
ـ ـ تاريخ تسجيله2016/9/29 :
ـ ـ تاريخ تبليغ االنذار التنفيذي:
 2016/3/29و 2016/3/30و2016/4/1
و 2016/4/8و 2016/6/17بالنشر.
ـ ـ بيان العقار املطروح للبيع وأوصافه
وبدل الطرح:
ـ ـ القسمني ( )A1و( )C3من العقار /704
املصيطبة.
ـ ـ مساحته 385 :م 2للقسم ( )A1من العقار
 704و 310م 2للقسم رقم ( )C3من العقار
 704املصيطبة.

ـ ـ حدود العقار 704 :املصيطبة.
ً
شماال :أمالك عامة
شرقًا :العقار 705
جنوبًا :العقارين  710و705
غربًا :العقار 709
ـ ـ القسم ( )A1من العقار  704املصيطبة
تبني بأنه مطابق لالفادة العقارية وهو
عبارة عن دكانني يقعان من الناحية
الشرقية للطابق األرضي باالضافة
الى شقة سكنية تقع في الطابق األول
مدخلها من الناحية الشرقية للواجهة
الشمالية املحاذية للطريق بواسطة درج
قديم يؤدي صعودًا الى شقة سكنية
تتألف من سبع غرف مع منتفعات وهي
كناية عن دار يتفرع منه الغرف ويبلغ
علو سقفها بمعدل خمسة أمتار.
ـ ـ القسم ( )C3من العقار  ،704املصيطبة
وهو عبارة عن سبع قطع للسكن وفقًا
لالفادة العقارية ولدى الكشف الحسي
تبني انه يقع في الطابق الثاني علوي
مدخله من خالل درج من الناحية
الجنوبية للواجهة الشرقية للطابق
االول وهو كناية عن شقة سكنية مهملة،
ويتألف القسم من سبع غرف ومنافع
ودار يتفرع منه الغرف واملنافع يبلغ علو
سقفه خمسة أمتار وان القسمني  A1وC3
هما شاغرين.
ـ ـ قيمة التخمني/1.142.100/ :د.أ .للقسم
 A1من العقار  704املصيطبة.
/953.853/د.أ .للقسم  C3من العقار 704
املصيطبة.
ـ ـ بدل الطرح املحدد من رئيس دائرة
التنفيذ:
/747.020/د.أ .للقسم  A1من العقار 704
املصيطبة.
/623.892/د.أ .للقسم  C3من العقار 704
املصيطبة.
ـ ـ موعد املزايدة ومكانها :يوم األربعاء
الواقع في  2017/10/4الساعة العاشرة
صباحًا لدى دائرة تنفيذ بيروت.
ـ ـ تطرح هذه الدائرة للبيع في املزاد
العلني للمرة الخامسة بيع االسهم في
القسمني ( )A1و ( )C3من العقار 704
املصيطبة.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983أ.م.م .ان يودع
باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
أو احد املصارف املقبولة مبلغًا موازيًا
لبدل الطرح او يقدم كفالة مصرفية
تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ مقام
مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن له
مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مختارًا فيه واال عد قلم الدائرة مقامًا
مختارًا له وعليه ايضًا في خالل ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ
في صندوق الخزينة او احد املصارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة البالغ  %5دون حاجة النذار او
طلب وذلك خالل عشرين يومًا من تاريخ
صدور قرار االحالة وللراغبني في الشراء
االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشي
إعالن تلزيم
تعلن املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ،عن إجراء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على اساس تنزيل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %20عشرون باملئة ،مع تخفيض مدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي
وزير الطاقة واملياه بتاريخ ،2017/6/28
لتنفيذ مشروع اشغال وانشاء حيطان
حماية على مجرى شتوي في بلدة جل
الديب ـ ـ بقنايا ـ ـ قضاء املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الثالثاء الواقع في .2017/7/25
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25في
الدرجة الرابعة فقط لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشر من

آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
فض العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر
الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
والحصول عليه في املديرية العامة
للموارد املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  29حزيران 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1259
إعالن تلزيم
تعلن املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ،عن إعادة إجراء تلزيم
بطريقة استدراج عروض على اساس
تنزيل مئوي على أسعار االدارة حده
االقصى  %20عشرون باملئة فقط ،مع
تخفيض مدة االعالن الى خمسة ايام
ً
بناء الحالة معالي وزير الطاقة واملياه
بتاريخ  ،2017/6/22لتنفيذ مشروع
اشغال انشاء قناة للري في بلدة وادي
الكرم ـ ـ قضاء املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم االربعاء الواقع في .2017/7/26
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املرسوم رقم  3688تاريخ 1966/1/25
في الدرجة الرابعة حصرًا لتنفيذ
صفقات االشغال املائية والذين ال يوجد
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية
لم يجر استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشر من أخر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطالع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  29حزيران 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1256
إعالن رقم 5/1
تعلن وزارة الزراعة ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ـ ـ عن إعادة إجراء استدراج
ّ
معدات لزوارق
عروض لتلزيم تقديم
الدورية ملراقبة الصيد البحري في لبنان
للعام  ،2017وذلك في مبناها الكائن في
بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب،
بتاريخ  2017/7/26الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
على نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او باليد مباشرة ،على ان تصل الى
قلم مصلحة الديوان ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ قرار وزير الزراعة رقم  1/512تاريخ
2017/6/28
بيروت في 2017/6/28
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 1255
إعالن رقم 4/1
تعلن وزارة الزراعة ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ـ ـ عن إعادة إجراء استدراج
عروض لتلزيم اعمال زرع شجيرات
ونباتات عطرية ورحيقية في يحمر
الشقيف للعام  ،2017وذلك في مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
شهاب ،بتاريخ  2017/7/27الساعة
التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
على نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او باليد مباشرة ،على ان تصل الى

قلم مصلحة الديوان ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ قرار وزير الزراعة رقم  1/511تاريخ
2017/6/28
بيروت في 2017/6/28
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 1254
إعالن رقم 2/1
تعلن وزارة الزراعة ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ـ ـ عن إجراء استدراج عروض
لتلزيم تقديم البسة ومستلزمات اعمال
الكشف على مصانع الغذاء للعام ،2017
وذلك في مبناها الكائن في بئر حسن
مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 2017/7/25الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
على نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او باليد مباشرة ،على ان تصل الى
قلم مصلحة الديوان ـ ـ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ قرار وزير الزراعة رقم  1/509تاريخ
2017/6/28
بيروت في 2017/6/28
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 1252
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في لبنان
الجنوبي بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه املحكمة بتاريخ
 2017/6/8على املتهم حسني علي
الديراني جنسيته لبناني  /سجل  5بيت
صليبي بعلبك محل اقامته الشويفات
ّ
ست العام عمره  1986اوقف
والدته
غيابيًا بتاريخ  2016/3/3وال يزال
فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية
قررت املحكمة تجريم املتهم حسني علي
الديراني بجناية املادة  125مخدرات
رقم  98/673وادانته بجنحة املادة 127
والحكم عليه الجلها بعقوبة االشغال
الشاقة املؤبدة مع غرامة خمسون مليون
ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه املدنية
ونشر خالصة الحكم في الجريدة
الرسمية وفي جريدة األخبار والرسوم.
وفقًا للمواد  125مخدرات رقم 98/673
تجارة مخدرات من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
صيدا في 2017/6/12
الرئيس االول جدايل
التكليف 1248
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي
ّ
يبلغ الى املنفذ عليه انطوان ملحم بشارة
املجهول املقام
ً
عمال بأحكام املادة  /409/أ.م.م .تنبئكم
دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في املعاملة
التنفيذية رقم  2015/1236انذارًا تنفيذيًا
موجهًا اليكم من طالب التنفيذ االعتماد
اللبناني ش.م.ل .وناتجًا عن طلب تنفيذ
سند دين بقيمة /5.198.676/ل.ل .عدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
وعليه ،تدعوكم هذه الدائرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وعلى تعليق نسخة عنه وعن االنذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنذار التنفيذي البالغة 10
ً
ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
حتى الدرجة األخيرة.

