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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـتــرج ـمــة ن ـصــوص
ب ـعــض دف ــات ــر الـ ـش ــروط االداري ـ ـ ــة ل ــزوم
مديرية الدراسات ،موضوع استقصاء
االسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار رقـ ـ ـ ــم ث4د 5912/تـ ــاريـ ــخ
 ،2017/6/5قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/8/11عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  6تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1314
إعالن
تـعـلــن شــركــة ك ـهــربــاء لـبـنــان الـشـمــالــي
املـ ـغـ ـفـ ـل ــة ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـق ــاديـ ـش ــا ع ـ ــن اسـ ـ ـت ـ ــدراج
لـلـعــروض ل ـشــراء أع ـمــدة خشبية طــول
 9م( .عــدد  ،)300وذلــك وفق املواصفات
الفنية وال ـشــروط االداري ــة املـحــددة في
دف ـتــر الـ ـش ــروط الـ ــذي يـمـكــن الـحـصــول
عـلــى نـسـخــة عـنــه ل ـقــاء خمسماية الــف
لـيــرة لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن قسم
الـشــراء في املصلحة االداري ــة في مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  7آب  2017الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس

التكليف 1318
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي طارق طربيه)
ينفذ بنك سوسيته جـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .ب ــامل ـع ــام ـل ــة رقـ ـ ــم 2015/862
بــوجــه كــابــي مــوريــس واك ــد عقد قرض
وع ـقــد تــأمــن وب ـي ــان بـتـســديــد دف ـعــات
وك ـ ـشـ ــوفـ ــات حـ ـس ــاب وش ـ ـهـ ــادتـ ــي قـيــد
ً
تأمني تحصيال ملبلغ /139529.86/د.أ.
اضافة الى الفوائد واللواحق.
وي ـجــري التنفيذ عـلــى الـقـســم 12/944
سهيله مساحته  147م.م .وهو بموجب
االفـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة م ــدخ ــل وص ــال ــون
وسـفــرة ومطبخ وخــاء وم ــوزع وثــاث
غـ ـ ــرف وح ـ ـمـ ــامـ ــان وغـ ـسـ ـي ــل وش ــرف ــات
وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ـق ـســم مــؤلــف من
مـ ــدخـ ــل وص ـ ــال ـ ــون وس ـ ـف ـ ــرة وم ـط ـب ــخ
وحمام ضيوف وممر وثالث غرف نوم
ض ـمــن اح ــداه ــا ح ـم ــام مــاس ـتــر وح ـمــام
بني الغرف .البالط رخام وبالط الغرف
م ــوزايـ ـي ــك .امل ـج ـل ــى غ ــران ـي ــت وخ ــزائ ــن
خشبية وشــرفــة املطبخ مقفلة بزجاج
ودرج داخ ـلــي رخ ــام ودراب ــزي ــن خشب
ي ـ ـ ـ ــؤدي ال ـ ـ ــى غـ ــرفـ ــة ج ـ ـلـ ــوس ض ـم ـن ـهــا
شــومـيـنـيــه وح ـم ــام ض ـي ــوف وغــرفـتــن
ن ــوم وشــرفـتــن لـلـعـلــوي .ب ــاب خــارجــي
م ـس ـت ـقــل وهـ ــو ش ــاح ــط ب ـم ـســاحــة 147
م.م .ويوجد ديكور جفصني واملنجور
ال ـخــارجــي ألــومـيـنـيــوم مــع مــونــوبـلــوك
ودفاعات حديد.
تاريخ قرار الحجز  2016/7/11وتاريخ
تسجيله .2016/7/14
بدل تخمني القسم  12/944سهيله مع
ال ـشــاحــط /399840/د.أ .وب ــدل طــرحــه
/239904/د.أ .أو مــا يـعــادلــه بالعملة
الوطنية.
ي ـج ــري ال ـب ـي ــع ب ـي ــوم االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع
فـيــه  2017/10/4الـســاعــة  12.00ظهرًا
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء دفـ ـ ــع بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح
بـ ـم ــوج ــب ش ـ ــك مـ ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ــر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان او
تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن اح ــد املـصــارف
امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة وي ـت ـح ـمــل رس ــوم
ال ـت ـس ـج ـيــل وال ـ ــدالل ـ ــة وع ـل ـي ــه االط ـ ــاع

عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للقسم
مــوضــوع امل ــزاي ــدة وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
لــه ضمن نطاق الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
عــن وض ــع ج ــداول التكليف االســاسـيــة
قيد التحصيل في صحيفتني محليتني
ي ـع ـل ــن رئـ ـي ــس بـ ـل ــدي ــة ال ـع ـب ــاس ـي ــة عــن
وض ــع ج ــداول التكليف االســاسـيــة في
صـحـيـفـتــن مـحـلـيـتــن ل ـكــافــة ال ــرس ــوم
البلدية عن العام  2017قيد التحصيل
ً
ع ـ ـمـ ــا بـ ـن ــص امل ـ ـ ـ ــادة  104مـ ــن ق ــان ــون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقـ ــم  88/60ويـلـفــت
النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املــادة  106من قانون
ال ـ ــرس ـ ــوم ال ـب ـل ــدي ــة رق ـ ــم  ،88/60عـلــى
امل ـك ـل ـف ــن امل ـ ـب ـ ــادرة ف ـ ـ ــورًا ال ـ ــى ت ـســديــد
الرسوم البلدية املتوجبة عليهم خالل
مـهـلــة ش ـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ االع ـ ــان في
الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من قانون
ال ــرس ــوم الـب ـلــديــة رق ــم  ،88/60تـفــرض
غرامة تأخير وقدرها  % 2عن كل شهر
تأخير عــن املبالغ التي ال تسدد خالل
امل ـه ـلــة املـبـيـنــة ف ــي ال ـب ـنــد االول أع ــاه،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية العباسية
خليل محمد حرشي
إعالن
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة عـلـمــا الـشـعــب عن
وض ــع جـ ــداول تحصيل رس ــوم القيمة
ال ـتــأج ـيــريــة لـلـمـكـلـفــن ع ــن عـ ــام 2017
وذلك للمباني املخصصة للسكن وغير
السكن.
علما الشعب في 2017/6/24
رئيس بلدية علما الشعب
سامي توفيق فرح
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب غازي كميل صبرا االعور بصفته
أحد ورثة كميل سليمان صبرا االعور

مــالــك الـعـقــار  /1714/الـبــوشــريــة سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـ ـلـ ــب جـ ـ ـ ــان وج ـ ـ ــوزف ـ ـ ــن ع ـ ـيـ ــد عـ ـ ـ ــازار
بـصـفـتـهــا الـشـخـصـيــة وبــوكــال ـت ـهــا عن
نــدى جــرجــس ع ــازار وج ــوزف وجــورج
وان ـطــوان عيد ع ــازار وس ــوزان وشربل
ومــاري ميشال عــازار املالكني جميعهم
فــي ال ـع ـق ــارات /909/و /910/و/911/
مجدل ترشيش سندات تمليك بدل عن
ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـب ــت مـ ـ ـ ــاري ه ـ ــوك ـ ــات شـ ـ ـ ــارل ن ـع ـمــه
بــوكــالـتـهــا عــن جـنـفـيــاف يــوســف يزبك
وكــريــم نبيل رزق الـلــه مالكي القسم/
 /B 4مــن ال ـع ـق ــار /2117/قــرنــة الحمرا
سندي تمليك بدل عن ضائع بحصتي
املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت نتالني يوسف صباغ بوكالتها
ع ــن ح ــوا جــرجــس قــربــانــي املــال ـكــة في
االقسام  /2/و /3/و  /4/و  /5/و/6/
م ــن ال ـع ـق ــار  /1670/ب ــرم ــان ــا س ـن ــدات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت امل عبدالله عبود بوكالتها عن

جان وجورج عبده راضي مالكي القسم
 /26/من العقار  /108الجديدة سندي
تمليك بدل عن ضائع بحصتي املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب روجيه إيلي خديج بصفته أحد
ورث ـ ــة ش ـ ــارل بـ ـش ــاره خ ــدي ــج ال ـ ــذي هو
ب ــدوره أحــد ورثــة تريز ادولـفــو فنشلي
مــال ـكــة ال ـق ـســم  /3/م ــن الـ ـعـ ـق ــار/207/
ب ــرم ــان ــا س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ب ــول طــان ـيــوس مـعـلــوف بصفته
أحد ورثة الكسندرا ساسني ابي راشد
التي هي بــدورهــا احــدى ورثــة ساسني
حـبـيــب أب ــي راش ــد املــالــك فــي الـعـقــارات
 /385/و  /390/و /392/امل ـك ـلــس
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصص
املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب مخايل جان بوطعان بوكالته عن
فــاطـمــه اح ـمــد مـحـمــد أح ـمــد الـقــاسـمــي
وس ـع ـي ــد م ـح ـمــد أحـ ـم ــد م ـح ـمــد أح ـمــد
سعيد القاسمي مالكي االقـســام /4/
و /5/و /6/و /7/و /8/و /9/و/10/
و /11/و /12/و  /13/و /14/مــن
العقار  /1697/بيت مري سندات تمليك
بدل عن ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
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