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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقار

ّ
للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيسة :غادة عفيف شمس الدين
رقم املعاملة2012/961 :
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل.
وكيله املحامي ادمون شماس
املنفذ عليهما :شركة ديسكوفري غروب
للتجارة والصناعة ش.م.م.
ومحمد نوري عيسى
السند التنفيذي وقيمة الــديــن :كشفي
حساب مصرفيني بقيمة /112.923.37/
د.أ .و /107.101/د.أ .م ـ ــع الـ ـف ــوائ ــد
القانونية.
ت ــاري ــخ ال ـت ـن ـف ـيــذ 2012/5/22 :ت ــاري ــخ
تبليغ االنذار التنفيذي2012/6/12 :
القسم  /385/2املزرعة
تاريخ تنفيذ القرار2012/9/20 :
تاريخ محضر الوصف2013/4/12 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي:
2014/12/16
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
مستودع صغير ومستودع كبير ضمنه
مــوقــف س ـي ــارة تــابــع ل ــه ومـلـجــأ ضمنه
خمس بيوت خالء طابق سوسول.
مساحة القسم 410 :م2
حدود العقار:
ً
شماال 384 :و383
شرقًا :أمالك عامة
جنوبًا 5997 :وأمالك عامة
غربًا2722 :
قيمة التخمني /369.000/ :د.أ.
وبدل الطرح/221.400/ :د.أ.
القسم /5965/16املزرعة
تاريخ التنفيذ2012/5/22 :
تاريخ تنفيذ القرار2015/1/13 :
تاريخ محضر الوصف2015/6/9 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي:
2015/8/20
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
مدخل وممرين وثالث غرف وصالونني
وغـ ــرفـ ــة طـ ـع ــام وغـ ــرفـ ــة ص ـغ ـي ــرة مــونــة
ومطبخ وثالثة حمامات وأربع شرفات
الطابق ـ ـ  6ـ ـ
مساحة القسم 242 :م2
حدود العقار:
ً
شماال5964 :
شرقًا :أمالك عامة
جنوبًا5962 :
غربًا5379 :
قيمة التخمني/484.000/ :د.أ.
وبدل الطرح/290.400/ :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ــي  2017/10/5في
مكتب رئيس دائرة تنفيذ بيروت بتمام
الساعة  12ظهرًا في قصر العدل.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من أ.م.م .ان يودع
بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـيــروت قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
أو احد املصارف املقبولة مبلغًا موازي
ل ـبــدل ال ـط ــرح او ي ـقــدم ك ـفــالــة مصرفية
تـضـمــن ه ــذا املـبـلــغ وعـلـيــه ات ـخــاذ مقام
مختار لــه فــي نـطــاق الــدائــرة ان لــم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مختارًا فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا
مختارًا له وعليه ايضًا في خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائــرة التنفيذ
فــي صـنــدوق الخزينة او احــد املصارف
امل ـق ـبــولــة ت ـحــت طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
كــذلــك دف ــع ال ـثـمــن وال ــرس ــوم والـنـفـقــات
بـمــا فـيــه رس ــم دالل ــة خمسة بــاملــايــة من
دون حــاجــة الن ــذار او طلب وذل ــك خالل
عشرين يومًا من تاريخ صدور القرار.
مأمور تنفيذ بيروت
حسني عاكوم
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خـطــوط ص ــرف صـ ّـحــي فــي بـلــدتــي لبعا
وعني املير في قضاء جزين
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع
فيه الثامن عشر من شهر أيلول ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو
ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارة
الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تلزيم

مشروع إنشاء خطوط صرف ّ
صحي في
بلدتي لبعا وعني املير في قضاء جزين.
ـ ـ التأمني املؤقت :اثنني واربعون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات األش ـ ـغـ ــال امل ــائ ـ ّـي ــة امل ـس ـج ـلــون
وفقًا الحـكــام املــرســوم رقــم  3688تاريخ
 1966/1/25وت ـ ـعـ ــديـ ــاتـ ــه وشـ ـ ـ ــروط
ّ
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 1534
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خـطــوط صــرف صـ ّـحــي فــي بـلــدة مصنع
الزهرة في قضاء بعلبك
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
ف ـيــه ال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر أي ـل ــول ،2017
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات ـ ـ ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو
ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارة
الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تلزيم
مشروع إنشاء خطوط صرف ّ
صحي في
بلدة مصنع الزهرة في قضاء بعلبك.
ـ ـ ـ ـ الـ ـت ــأم ــن املـ ــؤقـ ــت :خ ـم ـســة وس ـب ـعــون
مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات األش ـ ـغـ ــال امل ــائ ـ ّـي ــة امل ـس ـج ـلــون
وفقًا الحـكــام املــرســوم رقــم  3688تاريخ
 1966/1/25وت ـ ـعـ ــديـ ــاتـ ــه وشـ ـ ـ ــروط
ّ
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية.
التكليف 1535
إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة عـ ـي ــدم ــون -ش ـي ـخ ــار عــن
رغبتها في اجــراء مـبــاراة ملــلء وظيفتي
كــاتــب وامـ ــن ص ـن ــدوق فـعـلــى الــراغـبــن
بـ ــاالش ـ ـتـ ــراك فـ ــي هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ت ـقــديــم
طلباتهم في مركز البلدية خالل الــدوام
الــرسـمــي اعـتـبــارًا مــن  ٢٠١٧/٨/١لغاية
٢٠١٧/٨/٣١
رئيس بلدية عيدمون _ شيخالر
كمال مقصود
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ــادة إجـ ــراء تلزيم
بطريقة اس ـتــدراج ع ــروض على اســاس
تـنــزيــل مـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة حــده
االق ـ ـصـ ــى  %20ع ـ ـشـ ــرون ب ــامل ـئ ــة ف ـقــط،
ل ـت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــروع اشـ ـغ ــال انـ ـش ــاء ق ـنــاة
للري في منطقة البنجكية القاع ـ ـ قضاء
الهرمل.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
الـتــاسـعــة مــن ي ــوم الخميس الــواقــع في
.2017/9/7
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الدرجة الرابعة حصرًا لتنفيذ صفقات
االش ـ ـ ـغـ ـ ــال املـ ــائ ـ ـيـ ــة والـ ـ ــذيـ ـ ــن ال ي ــوج ــد
بعهدتهم اكثر من اربــع صفقات مائية
لم يجر استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض

العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  7آب 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1544
انذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
مـ ــوجـ ــه ل ـل ـس ـي ــد ادكـ ـ ـ ـ ــار ن ـس ـي ــب ن ـج ـيــم
ول ــزوج ـت ــه ال ـس ـي ــدة بــاتــري ـس ـيــا روجـ ــاه
ً
ع ــازار املـقـيـمــان اص ــا فــي ذوق مصبح
قرب اوتيل سان دانيال ومسرح جورج
ال ـخــامــس م ـلــك اي ـل ــي فــرنـسـيــس ال ـحــاج
الطابق االول او فــوق املحكمة الروحية
بناية الشوفاني وحاليًا مجهولي محل
االقامة.
تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور اليها
بــالــذات أو بواسطة وكيلكما القانوني
لتبلغ طلب التنفيذ واملرفقات مع انذار
تـنـفـيــذي بــاملـعــامـلــة  2017/434املـقــامــة
مــن بنك االعـتـمــاد اللبناني لالستثمار
ش.م.ل .ب ـم ــوض ــوع تـنـفـيــذ ع ـقــد تــأمــن
وش ـهــادة قـيــد تــأمــن وسـنــديــن وج ــدول
ً
س ـنــدات تـحـصـيــا ملـبـلــغ /52.273.70/
د.أ .اضافة الــى اقساط بوالص التأمني
والفوائد واللواحق.
عليكما الحضور ضمن املهلة القانونية
واال يسقط حقكما باالعتراض ويتابع
التنفيذ بوجهكما حتى آخر الدرجات،
ك ـمــا عـلـيـكـمــا ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة لكما
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا لكما.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
ت ـن ـف ــذ شـ ــركـ ــة دب ـ ــان ـ ــة اخـ ـ ـ ـ ــوان ش.م.ل.
باملعاملة  2015/569بوجه روبير بدران
ً
عقيقي سند تحصيال ملبلغ /88000/د.أ.
اضافة الى الفوائد والرسوم.
ويجري التنفيذ على  1350سهمًا حصة
روبير بدران عقيقي في العقارين 5712
و 5783كفردبيان،
ـ ـ العقار  5712كفردبيان مساحته 4500
م.م .وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة قطعة ارض
حرجية.
ـ ـ العقار  5783كفردبيان مساحته 2175
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
أرض صخرية حرجية ،وبالكشف تبني
ان العقارين يقعان ضمن منطقة الوادي
فـ ــي اول الـ ـبـ ـل ــدة ط ـب ـي ـع ـت ـه ـمــا حــرج ـيــة
منحدرة.
تاريخ قرار الحجز  2016/6/21وتاريخ
تسجيله .2016/6/28
ـ ـ بــدل تخمني  1350سهم حصة روبير
بدران عقيقي في العقار  5712كفردبيان
/215156/د.أ .وبـ ـ ـ ــدل ط ــرحـ ـه ــا ب ـعــد
التخفيض /110375.02/د.أ.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن  1350س ـ ـهـ ــم ح ـصــة
روب ـيــر ب ــدران عقيقي فــي الـعـقــار 5783
كفردبيان /103992/د.أ .وبــدل طرحها
بعد التخفيض /53347.89/د.أ .أو ما
يعادلهما بالعملة الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ف ــي ي ــوم ال ـثــاثــاء الــواقــع
ف ـيــه  2017/12/5ال ـس ــاع ــة  11.00قبل
الظهر في قاعة محكمة كسروان للراغب
بــالـشــراء دفــع بــدل الـطــرح بـمــوجــب شك
مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ ك ـس ــروان أو تـقــديــم كـفــالــة وافـيــة
مــن اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة
وي ـت ـح ـم ــل رسـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل وال ــدالل ــة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الدائرة واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االطــاع على قيود الصحيفة
الـعـيـنـيــة ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـع ـقــاريــن مــوضــوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
امل ــوض ــوع :نـشــر إع ــان لــوظـيـفــة مــراقــب
صحي

املرجع :بلدية أميون
تعلن بلدية أميون عن إجراء مباراة مللء
وظيفة مراقب صحي عدد ( )1في الفئة
الرابعة ـ ـ الرتبة الثانية (مركز شاغر) في
مالك بلدية أميون ،براتب شهري وقدره
 /640.000/ل.ل( .ستماية وأربعون ألف
ليرة لبنانية).
فعلى الراغبني ،التقدم بطلباتهم خالل
دوام ال ـع ـمــل ،وذلـ ــك خ ــال ف ـتــرة ثــاثــن
يــومــا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر ه ــذا اإلعـ ــان في
الجريدة الرسمية.
أميون في 2017/7/27
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس بلدية أميون
املهندس مالك عزيز فارس
إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة عـ ــن ال ـت ـي ـن ــة فـ ــي ال ـب ـقــاع
الـ ـغ ــرب ــي عـ ــن رغ ـب ـت ـه ــا اج ـ ـ ـ ــراء م ـ ـبـ ــاراة
لــوظـيـفــة ام ــن ص ـنــدوق (مــركــز شــاغــر)،
على الراغبني باملشاركة التقدم بطلبات
الترشيح اعتبارًا من تاريخ 2017/8/11
ولغاية .2017/8/26
رئيس بلدية عني التينة
حسن هاشم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت املحامية مي سليم عماشه وكيلة
سـلـيــم عـقــل اب ــو خ ــزام سـنــد ملكية بــدل
عــن ضــائــع عــن حصته فــي الـعـقــار 305
كفرحيم.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
في الشوف
حنني عبدالصمد
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع
الغربي
طـلــب كــريــم فـيـصــل ف ــارس سـنــد تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ملــوك ـل ـتــه انـ ـع ــام حسن
فارس بالعقار  2596القرعون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في البقاع الغربي
ربى دغيدي
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع
الغربي
طلبت عطفا طــالــب حـســن سـنــد تمليك
بدل عن ضائع بالعقار  1224سحمر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب مـحـمــد حـســن نــاصــرالــديــن ملــورث
مورثه محمود قاسم ناصرالدين سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  3970الهرمل
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب جـ ــاد ع ـل ــي ن ــاص ــر ملـ ـ ــورث مــوكـلــه
محمد ابراهيم علي خضر عبد الساتر
واملـ ـع ــروف أي ـضــا مـحـمــد ابــراه ـي ــم عبد
الساتر سند تمليك بدل ضائع بالعقار
 1232ايعات.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب حـســن عـلــي مـسـعــود ملــورثــه علي
محمد مسعود سند تمليك بدل ضائع
بالعقار 879بدنايل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد ديب الدبس بصفته مفوضا
بعقد البيع سند تمليك بدل ضائع
ب ـح ـص ــة الـ ـب ــائ ــع حـ ـس ــن عـ ـل ــي طـلـيــس
بالعقار  1181عني بورضاي.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون

مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي موسى الحالني ملوكل موكليه
ابراهيم عبد الحليم شقير سند تمليك
بدل ضائع بحصته بالعقار  989نحله.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب عـ ـب ــاس ج ـ ـ ــورج ش ـم ـع ــون ملـ ــورث
مورثه الياس جرجس بو سليمان سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  977سرعني.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب ف ــادي محمد الـحــاج حسن ملورثة
موكله لوزه قاسم فرحات سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  720بيت شاما.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب اي ـلــي ج ــورج مـطــر ملــوكـلـيــه أسعد
ون ـ ـ ــاي ـ ـ ــف ومـ ـ ـط ـ ــان ـ ــس وج ـ ـ ـ ـ ـ ــورج أوالد
الـيــاس مطر سـنــدات تمليك بــدل ضائع
بحصتهم بالعقار
 1423القاع البنجكية.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

◄ مبوب ►
تعلن مستشفى بهمن عن حاجتها
مرشف/ة يف دائرة التمريض من
حملة شهادة ماجستري متريض او
بكالوريوس يف العلوم التمريضية
مع خربة ال تقل عن سنتني يف
مجال االرشاف التمرييض للمراجعة
االتصال عىل الرقم 01/544000
مقسم 2365-2370
ترسل السرية الذاتية اىل
humanresource@bahmanhospital.com

عقار للبيع

يف منطقة برج حمود،
مؤلف من طبقتني،
مساحة  396م2
لالتصال70/842628 :

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
GENET TOLOSA DEGAGA
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا .ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 03/557552
غادرت العاملة اإلثيوبية
MEBREHIT FISEHA ASGEDOM
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا .ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 03/212069

