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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني (للمرة
الثانية)
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
غرفة القاضي :ميرنا كالب
املعاملة التنفيذية رقم  2017/902تاريخ
2017/4/19
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك بـ ـي ــروت ش.م.ل.
وكيله املحامي مصباح مرزا
املنفذ عليه :محمد علي حمدان
السند التنفيذي :سند دين وسند تمثيل
ً
وك ـشــف ح ـســاب وع ـقــد ق ــرض تحصيال
ل ــدي ــن امل ـن ـف ــذ الـ ـب ــال ــغ /129.020/د.أ.
و/684762.15/د.أ .عدا اللواحق.
تاريخ ابالغ االنــذار االجرائي من املنفذ
عليه - 2017/5/4 :و2018/1/18
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز- 2017/5/15 :
و2017/7/3
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي:
 2017/5/31و.2017/7/10
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2017/11/21
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـيــومــي:
2017/11/27
بيان العقارات املطروحة:
 - 1القسم رقم  /9-A/من العقار /4331/
املـ ـصـ ـيـ ـطـ ـب ــة :مـ ــدخـ ــل وخـ ـ ــزانـ ـ ــة وث ـ ــاث
صـ ــالـ ــونـ ــات وطـ ـ ـع ـ ــام وجـ ـ ـل ـ ــوس ق ـط ـعــة
واحدة وحمام ومطبخ وخادمة ضمنها
حـ ـم ــام ومـ ـم ــر واربـ ـ ـ ــع غ ـ ــرف ن ـ ــوم ث ــاث
مـنـهــا ضمنها حـمــام وواحـ ــدة ضمنها
حمام ودوش وارب ــع شــرفــات واحــواض
زهـ ــور ف ــي ب ـن ــاء ال ـطــابــق الـ ـس ــادس ولــه
م ـس ـت ــودع ف ــي ال ـس ـف ـلــي االول يـشـتــرك
بملكية االق ـســام املـشـتــركــة رق ــم  1وA 3
ينتفع بـمــواقــف لـثــاث س ـيــارات واحــدة
فــي الـطــابــق السفلي الـثــانــي واثـنــن في
الطابق االرضــي مساحة القسم /354/
م 2قيمة تخمينه /1.575.000/د.أ.
 ق ـي ـم ــة بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة:/878.850/د.أ( .ث ـم ــان ـم ــاي ــة وثـمــانـيــة
وس ـب ـعــون ال ـف ــا وث ـمــان ـمــايــة وخـمـســون
دوالر أميركي).
 - 2الـقـســم رق ــم  /38A/لـلـعـقــار /4331
املـ ـصـ ـيـ ـطـ ـب ــة م ـ ــوق ـ ــف س ـ ـ ـيـ ـ ــارة اضـ ــافـ ــي
غـيــر الــزامــي فــي الـطــابــق السفلي االول
يشترك بملكية القسمني املشترك  1و3
مـســاحــة الـقـســم  /9/م 2قيمة التخمني
/18.000/د.أ.
 ق ـي ـم ــة بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة:/10.044/د.أ( .ع ـ ـشـ ــرة آالف وأربـ ـع ــة
وأربعون دوالر أميركي)
 حدود العقار رقم  /4331/املصيطبة. شرقًا :امالك عامة غربًا :العقار رقم /4333/ً
 شماال :العقارات 4328 /4330 /4329 جنوبًا :امالك عامة تاريخ دفتر الشروط 2018/4/13م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا ي ــوم
االثنني الواقع في  2018/11/26الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ بيروت في مكتبه في قصر العدل
بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
كامل القسمني :رقم  /A9/و  /38A/من
العقار رقم  /4331/من منطقة املصيطبة
العقارية املذكورين في هذا االعالن ملك
املنفذ عليه محمد علي حمدان.
على الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 987و 983من قانون اصول
املحاكمات املدنية ان يودع باسم رئيس
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو احد
امل ـصــارف املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الطرح او يقدم كفالة مصرفية تتضمن
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 اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعـلـيــه اي ـضــا ف ــي خ ــال ثــاثــة ايـ ــام من
تــاريــخ صــدور قــرار االحــالــة اي ــداع كامل
الثمن باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
فــي صـنــدوق الخزينة او احــد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
كــذلــك دف ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم والـنـفـقــات
بما فيه رسم الداللة  %5من دون حاجة
الن ــذار او طلب وذلــك فــي خــال عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت

شفيق الجوزو
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ دير القمر
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/39
طالب التنفيذ :فادي انطوان جرمانوس،
وكيله املحامي عيسى زيدان
املنفذ عليهما :اميليا حسن ابي نادر
ومرغريت سليمان البويز ،دير القمر -
ابلغتا بالطرق االستثنائية
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا رق ــم 2016/2206
بـمــوضــوع تنفيذ حكم ازال ــة شـيــوع في
العقار رقم  /523دير القمر العقارية.
ن ـ ـ ـظـ ـ ــم مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
 2018/1/16وسجل بتاريخ 2018/1/24
امل ـطــروح للبيع 2400 :سهم مــن العقار
رقم /523 :دير القمر العقارية،
قـطـعــة ارض ب ـعــل سـلـيــخ تـ ــزرع حـبــوب
ارض غير مبنية،
 ولدى الكشف تبني ان هذا العقار عبارةعــن ارض مسطحة مـحــاطــة بتصوينة
مــن الـحـجــر الـطـبـيـعــي ،ضمنها عــامــود
ك ـه ــرب ــاء ،ي ـقــع ف ــي م ـح ـلــة ت ـع ــرف بـمــرج
القطن او حرج البلدية،
مساحته 2000 :م2
حــدوده :غربًا العقار  ،522شرقًا العقار
ً
 ،524شـمــاال العقار  ،521جنوبًا طريق
والعقار .524
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن/600000/ :د.أ .الـ ـ ـط ـ ــرح:
/600000/د.أ.
تاريخ ومكان املــزايــدة :قد تحدد موعد
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ن ـ ـهـ ــار االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 2018/11/14ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
والنصف ظهرًا امام رئيس هذه الدائرة
في دير القمر.
شــروط البيع :فعلى الــراغــب فــي الشراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
ت ـن ـف ـي ــذ دي ـ ـ ــر الـ ـقـ ـم ــر أو تـ ـق ــدي ــم ك ـف ــال ــة
مـصــرفـيــة تـضـمــن املـبـلــغ وات ـخ ــاذ محل
اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة ك ـمــا عليه
وخالل ثالثة ايام من قرار االحالة ايداع
باقي الثمن تحت طائلة اعــادة املزايدة
بزيادة العشر على مسؤوليته كما عليه
وخ ــال عشرين يــومــا تلي االحــالــة دفع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
جريس ابورجيلي
إعالن مزايدة
ص ـ ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ج ــب ج ـنــن -
الرئيس التقي
امل ـن ـفــذ :مـعــن عـثـمــان يــاســن  /بــوكــالــة
املحامي عياض فارس.
املنفذ عليهما :شريفة وببغاه ابراهيم
البرازي /مجهولتي محل االقامة حاليًا
ومقيمتني سابقًا في القرعون.
السند التنفيذي :ينفذ املنفذ في املعاملة
التنفيذية رقم اساس  2018/12الواردة
من دائرة تنفيذ زحلة الى دائرتنا بتاريخ
 2018/5/8تحت الرقم  2017/447قرار

الغرفة االبتدائية االولى في البقاع رقم
 2016/234تــاريــخ  2016/11/29لبيع
العقار رقم /523القرعون باملزاد العلني.
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فــي
 2018/11/27ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
ظهرًا في قاعة املحكمة.
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /523/
القرعون
مساحته ومحتوياته/350/ :م 2يبعد
عن الطريق الرئيسية حوالي كلم واحد،
ويمكن الوصول اليه عبر طريق فرعية
مـعـبــدة تتصل بـمــدخــل بـلــدة الـقــرعــون،
ارضـ ــه مـنـبـسـطــة م ـتــداخ ـلــة م ــع اراض ــي
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات امل ـ ـج ـ ــاورة وغـ ـي ــر مـ ــزروعـ ــة،
وم ــن ال ـنــاح ـيــة الـشـمــالـيــة تــوجــد بــوابــة
مــن الشريط الـحــديــدي يتم الــدخــول من
خــالـهــا ال ــى ارض الـعـقــار وال تــوجــد له
تصوينة مــن الـجـهــات االخ ــرى الغربية
والـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة وال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة وه ـ ـ ــو ق ـل ـيــل
ال ـعــرض وال تــوجــد عـلـيــه اي ــة ان ـشــاءات
انما توجد فقط شجرة اجــاص واحــدة
و /3/ش ـجــرات ك ــرز عـمــرهــا حــوالــي 37
عام وشكله مستطيل.
الـ ـحـ ـق ــوق الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة :ت ـخ ـط ـي ــط وب ـ ــراح
مصدقني باملرسوم 2004/12221
قيمة التخمني/10500 :د.أ.
قيمة بدل الطرح/10500 :د.أ.
شــروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ج ــب ج ـنــن قيمة
الطرح في صندوق الخزينة أو مصرف
مـقـبــول او تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وعليه
ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق دائ ــرة
تنفيذ جب جنني ،اذا لم يكن له مقام فيه،
وعليه خالل ثالثة ايــام من صــدور قرار
االحالة ايداع الثمن تحت طائلة اعتباره
ً
ناكال فيضمن النقص وال يستفيد من
الــزيــادة وعليه خــال عشرين يومًا دفع
جميع الرسوم بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد شرانق
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على أسعار االدارة حده االقصى
 %20عـ ـ ـش ـ ــرون ب ــاملـ ـئ ــة ف ـ ـقـ ــط ،لـتـنـفـيــذ
مشروع اشغال انشاء حائط حماية على
قناة ري في بلدة القمامني  -قضاء املنية
الضنية.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـتــاس ـعــة م ــن يـ ــوم االثـ ـن ــن ال ــواق ــع في
.2018/11/19
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ـ ــرس ـ ــوم  3688تـ ــاريـ ــخ 1966/1/25
فــي الــدرجــة الــرابـعــة عـلــى االق ــل لتنفيذ
ص ـف ـق ــات االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة ،ال ــراغ ـب ــن
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  15تشرين االول 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية باالنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 2119
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استدراج عروض لتقديم وتركيب
مجموعتي تبريد قدرة الواحدة  80طن
ت ـبــريــد ف ــي مـحـطــة ال ــوس ــط ال ـت ـج ــاري -
كومرسيال.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2018/11/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في 2018/10/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2117
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم االربعاء املوافق
في  14من شهر /ت2018 /2
تجري وزارة االعالم في مركزها الكائن
في الصنائع ـ ـ بيروت استدراج عروض
أسـ ـع ــار ل ـت ـلــزيــم ش ـ ــراء م ــول ــد ال ـك ـهــربــاء
لزوم مركز ارسال بكفيا النعص التابع
لالذاعة اللبنانية.
التأمني املؤقت :مليون ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال ـ ـ ـعـ ـ ــارض الـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــق ل ـ ــه االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك:
االش ـ ـخـ ــاص ال ـح ـق ـي ـق ـيــون وامل ـع ـن ــوي ــون
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـتـ ـع ــاط ــون تـ ـ ـج ـ ــارة االص ـ ـنـ ــاف
املطلوبة.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من
قسم اللوازم في الــوزارة .يجب أن تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة مــن يــوم الثالثاء املوافق
في  13من شهر /ت2018 /2
بيروت في 11 :تشرين االول 2018
وزير االعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 2103
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ت ـجــري مصلحة سـكــك ال ـحــديــد والـنـقــل
املـشـتــرك فــي اح ــد مكاتبها الـكــائـنــة في
محطة مار مخايل  -طريق النهر:

مناقصة عمومية لتقديم زيوت مختلفة
لزوم أوتوبيسات مصلحة سكك الحديد
والنقل املشترك وذلــك في تمام الساعة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2018/11/13
على الــراغـبــن بــاالشـتــراك فــي املناقصة
العمومية الحصول على نسخة من دفتر
ال ـش ــروط مــن قـلــم ال ـل ــوازم فــي املصلحة
م ـقــابــل /50.000/ل.ل( .خ ـم ـس ــون الــف
ليرة لبنانية) ،على ان تسلم العروض
بــالـيــد ال ــى امــانــة ســر املصلحة الكائنة
في املحطة املــذكــورة ،وذلــك قبل الساعة
الثانية عشرة من اخــر يــوم عمل يسبق
التاريخ املحدد للمناقصة.
يهمل حكمًا كل عرض يرسل بغير هذه
الطريقة او يصل بعد انتهاء املهلة.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
زياد نصر
التكليف 2110
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2018/10/26
ال ـس ــاس وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر تـشــريــن
االول عام  ،2018يجري مجلس الجنوب
م ـن ــاق ـص ــة عـ ـم ــومـ ـي ــة ،ل ـت ـل ــزي ــم اشـ ـغ ــال
مــائ ـيــة (ان ـش ــاء خـ ــزان مــائــي س ـعــة 500
م 3وتمديد خطي دفــع وجــر) في بلدة:
الطيبة قضاء :مرجعيون ،على أساس
التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
االولـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال م ــائـ ـي ــة والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
الـ ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول على املـلــف الـكــامــل لالشغال
لــدى قلم املصلحة الفنية بعد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـعــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملجلس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 2127
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2018/10/26
ال ـس ــاس وال ـع ـش ــرون م ــن ش ـهــر تـشــريــن
االول عام  ،2018يجري مجلس الجنوب
مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال مائية
(تمديد شبكة مياه وخطوط دفع وجر)
فــي ب ـلــدة :قاعقعية الـصـنــوبــر  -قـضــاء:
صيدا على اساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة الشـ ـ ـغ ـ ــال م ــائـ ـي ــة والـ ــراغـ ـبـ ــن
باالشتراك في هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول عـلــى املـلــف الـكــامــل لالشغال
ل ــدى قـلــم املصلحة الفنية بـعــد تسديد
ثمن امللف.

تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 2127
إعالن عن اجراء تلزيم بطريقة استدراج
عروض
لتلزيم تقديم مطبوعات لــزوم املديرية
العامة لالقتصاد والتجارة
ت ـج ــري وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة -
املــديــريــة ال ـعــامــة لــاقـتـصــاد وال ـت ـجــارة
 مـبـنــى ال ـل ـع ــازاري ــة مـنـطـقــة ال ـبــاشــورة بـ ـل ــوك  - A2الـ ـط ــاب ــق الـ ـخ ــام ــس ،فــيالـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن يـ ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء
ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ف ـ ـيـ ــه  2018/11/13ج ـل ـســة
تلزيم تقديم مطبوعات ل ــزوم املديرية
ال ـعــامــة لــاق ـت ـصــاد وال ـت ـج ــارة ف ــي مقر
وزارة االق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة فــي مباني
الـلـعــازاريــة بطريقة اس ـتــدراج العروض
بــواسـطــة ال ـظــرف امل ـخ ـتــوم ،وفـقــا لدفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
وذلك عن عام كامل.
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
ال ـخــاص ل ــدى قـلــم ال ــدي ــوان فــي املــديــريــة
ال ـع ــام ــة لــاق ـت ـصــاد وال ـت ـج ــارة الـطــابــق
الخامس.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ب ــالـ ـي ــد أو ب ــال ـب ــري ــد
املضمون املقفل ،على ان تصل الى ديوان
املديرية العامة لالقتصاد والتجارة قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن يــوم االثنني
ال ــواق ــع فـيــه  2018/11/12ويــرفــض كل
عــرض يصل بعد هــذا التاريخ أو بغير
هذه الوسيلة.
وزير االقتصاد والتجارة
رائد خوري
التكليف 2126
إعالن عن مناقصة عمومية
يعلن الصندوق التعاوني للمختارين
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان "م ــؤسـ ـس ــة عـ ــامـ ــة  -وزارة
الداخلية والبلديات" عن حاجته لتلزيم
اعمال تنظيف لزوم الصندوق التعاوني
ل ـل ـم ـخ ـت ــاري ــن فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان وفـ ـق ــا لــدف ـتــر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية.
وقد تحدد موعد اجراء املناقصة الساعة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ق ـبــل ظ ـهــر يـ ــوم االربـ ـع ــاء
الواقع فيه  31تشرين األول .2018
يـمـكــن الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عــن دفتر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص بــامل ـنــاق ـصــة م ــن قلم
ال ـص ـن ــدوق ال ـت ـعــاونــي لـلـمـخـتــاريــن في
لبنان الواقع في بيروت  -االشرفية  -كرم
الزيتون  -الكامب األحمر  -مبنى بلدية
ب ـيــروت  -الـطــابــق االول ،01/219022 -
وذلك ضمن الدوام الرسمي.
آخ ـ ــر م ــوع ــد ل ـق ـب ــول ط ـل ـب ــات االشـ ـت ــراك
باملناقصة الساعة الثانية عشرة من اخر
يوم عمل يسبق موعد اجراء املناقصة.
املدير العام
جالل كبريت
التكليف 2091
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
بـ ـمـ ــوجـ ــب مـ ـحـ ـض ــر ج ـم ـع ـي ــة م ـن ـع ـق ــدة
فـ ـ ـ ــي  2016/4/26تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرر ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2018/10/2شطب قيد شركة باسيفيك
ان ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال ت ــراديـ ـن ــغ أوف ش ــور
ش.م.ل .املسجلة تحت الرقم /1804576/
رئ ـيــس مـجـلــس ادارتـ ـه ــا ال ـس ـيــد محمد
يوسف الـلــدن ،نهائيًا من قيود السجل
التجاري في بيروت.
الرقم املالي /2325702/

فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم مالحظاته
او اعتراضه خــال مهلة عشرة ايــام من
آخر تاريخ نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
تعلن نقابة املعالجني االنشغاليني في
ل ـب ـنــان ع ــن ال ــدع ــوة الن ـع ـقــاد جمعيتها
العمومية للمصادقة على كل من النظام
ال ــداخـ ـل ــي والـ ـنـ ـظ ــام االسـ ــاسـ ــي وت ــدع ــو
جميع املنتسبني للحضور واملـشــاركــة
ف ــي اج ـت ـمــاع الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة عند
ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة ظ ـه ـرًا م ــن ي ــوم
الـسـبــت  2018/11/03وذلـ ــك ف ــي مــركــز
النقابة الكائن في االشرفية - 145 ،شارع
حبيب باشا السعد.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي جهاد شفيق ابــي صالح
وكيل مطانيوس خليل رستم وكيل عيد
خليل رستم املشتري من ظافر بن متري
ديــب ابــو داود سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  14/4802الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي ابراهيم جوزف كرم وكيل
الـيــاس ج ــورج اشـقــر بصفته احــد ورثــة
جــورج متري اشقر سـنــدات ملكية بدل
ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــارات  12 ،9 ،5 /296فــرن
الشباك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي س ـل ـيــم ط ــون ــي مـعـلــوف
وكيل قيصر نعيم رزق سند ملكية بدل
ضائع للعقار  6 /3الحدث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عاصم كاظم الخليل وكيل حسن
حسني كزما سند ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  4544الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلـبــت م ـ ــاري ال ـي ــاس اب ــي ن ـ ــادر وكـيـلــة
دانيال فرعون البجاني ملورثها فرعون
ح ـب ـيــب ال ـب ـجــان ــي بـصـفـتــه الـشـخـصـيــة
وملورثته حنه عبدالله رزق الله سندات
تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار  1345وعــن
حصتها في العقار  455الكحالة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب مازن زهير املصري ملوكله رياض
ع ـبــاس ع ـبــد ال ـخــالــق س ـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع عن حصته في العقار  4 /99عني
صوفر.

للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب عماد نمر ابي صعب وكيل محمد
م ـح ـم ــود دغـ ـي ــم وف ـ ـ ــؤاد م ـح ـم ــود دغ ـيــم
وح ـس ــان مـحـمــود دغ ـيــم ملــوكـلــه سميح
مـ ـحـ ـم ــود دغ ـ ـيـ ــم ب ـص ـف ـت ــه ال ـش ـخ ـص ـيــة
ومل ــورث ــه مـحـمــود حـســن دغ ـيــم سـنــدات
تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع ع ــن حـصـصـهــم في
العقار  1628عيتات.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت نهال علي معطي احد ورثــة علي
محمود معطي سند ملكية بــدل ضائع
عن حصة مورثها في العقار رقم 2418
كترمايا.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/120
موجه الى املستدعى ضده :مخايل يوسف
جرجس نخول مــن بلدة عبرين البترون
سابقًا ،ومجهول محل االقامة حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املـسـتــدعــي
ج ـ ـ ــورج امـ ـي ــل ارمـ ـ ـ ــان ال ـط ـب ـش ــي ب ــوك ــال ــة
املحامي جاك لحود ،بدعوى ازالة الشيوع
املقامة على العقار رقم  377منطقة عبرين
العقارية وذلــك خــال مهلة عشرين يومًا
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ
مـقــام لــك يـقــع ضـمــن نـطــاق ه ــذه املحكمة
واب ــداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خــال مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كــل تبليغ لــك لصقًا
عـلــى ب ــاب املـحـكـمــة صـحـيـحــا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
إلعـ ـ ــادة ت ــوزي ــع م ـس ــاح ــات امل ـك ــات ــب في
م ـب ـنــى اإلدارة ال ـق ــدي ــم مل ــرف ــأ طــراب ـلــس
ومساحات املكاتب الجديدة وذلــك على
الشكل التالي:
 – 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 – 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الخميس الــواقــع فيه  2018/10/25من
قلم املصلحة.
 – 3آخ ــر مـهـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه  2018/12/4قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 – 4تفض العروض يوم األربعاء الواقع
فيه  2018/12/5عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى اإلدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
ل ـت ــأم ــن مـ ـف ــروش ــات مل ـك ــات ــب ف ــي مـبـنــى
اإلدارة الـقــديــم ملــرفــأ طــرابـلــس واملكاتب
الجديدة وذلك على الشكل التالي:
 – 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 – 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الخميس الــواقــع فيه  2018/10/25من
قلم املصلحة.
 – 3اخ ــر مـهـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
االثـ ـن ــن ال ــواق ــع ف ـيــه  2018/12/3قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 – 4تفض العروض يوم الثالثاء الواقع
فيه  2018/12/4عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة

د .احمد تامر
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
ألعـ ـم ــال تـنـظـيــف امل ـك ــات ــب اإلداريـ ـ ـ ــة في
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وذلك
على الشكل التالي:
 – 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 – 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الجمعة الواقع فيه  2018/10/19من قلم
املصلحة.
 – 3اخ ــر مـهـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فـيــه  2018/11/7قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 – 4تفض العروض يوم الخميس الواقع
فيه  2018/11/8عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .احمد تامر
إعالن

دعت نقابة مالكي الشاحنات العمومية
في مرفأ بيروت الى انتخابات تكميلية
لـسـتــة اع ـض ــاء ان ـت ـهــت والي ـت ـه ــم ،وذل ــك
يوم الجمعة  2تشرين الثاني  2018من
الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية
بعد الظهر في مكتب النقابة في املرفأ.
وطـلـبــت الــى الــراغـبــن بــالـتــرشــح تقديم
طلباتهم خــال مهلة تنتهي قبل ثالثة
اي ــام مــن مــوعــد االن ـت ـخــابــات ،وف ــي حــال
عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية
يوم الجمعة  9تشرين الثاني  2018في
الزمان واملكان نفسهما ويكون النصاب
مؤمنًا بمن حضر.
نقابة موظفي وعمال شركات البيرة
ي ـ ــدع ـ ــو مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــه الـ ـ ـ ــى اجـ ـ ـ ــراء
انتخابات عامة وذلــك يــوم الجمعة في
 2018/11/2مــن الـســاعــة الخامسة الى
ً
مساء في مستودعات معامل
السابعة
بيرة املاسة في الدكوانة مار روكز وإذا
لــم يكتمل الـنـصــاب تـجــرى االنتخابات
بـتــاريــخ  2018/11/16فــي نـفــس املـكــان
والتوقيت.

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
HOSSAIN MOKSAD
BISWAS MD ALAM
KHAN MD JAHID
HOSSAIN MOHAMMAD ANOWAR
ARIF MOHAMMAD
HOSSAIN MD ROBIN
من شركة Best Service
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف عـ ـنـ ـه ــم ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 70/887790
غادرت العاملة اإلثيوبية
ASTER GIRMA WERGA
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
71/917417
غادرت العاملة السيرليون
FATMATA CONTEH
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
76/700508
غادر العمال البنغالدشيون
S M ASAD JAMAN
SAIDUL ISLAM
ASHIKUR RAHMAN
MOHAMMAD POLASH ALI
MOSARAF
مـ ــن ش ــرك ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـف ــات والـ ـخ ــدم ــات
امل ـت ـح ــدة ,ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف عنهم
شيئا اإلتصال على الرقم 03/874100
غادرت العاملة الفيليبينية
ELSIE BIONADO NAVARROZA
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/216091

غادر العامل البنغالدشي
SAIFUL ALAM
من عند مخدومه ,الرجاء ممن يعرف
ع ـ ـنـ ــه شـ ـيـ ـئ ــل اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/866320
غادر العمال من الجنسية املصرية:
* أحمد الصاوي علي سليمان
* محسن محمد عبد العزيز إبراهيم غز
* محمود محمد خليفه
* جوهر إبراهيم مراد إبراهيم
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـ ـع ــرف ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا االت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 03/861384
غادرت العاملة اإلثيوبية
ABEBAYE YIMER BELEW
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/861384
غادرت العاملة البنغالدشية

BRISTY AKTER MOHAMMAD SHOHORAF

من عند مخدومها ,الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـه ــا ش ـي ـئ ــل اإلت ـ ـص ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
70/006163

غادرت العاملة اإلثيوبية
TESFANESH TADELE KULULO
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/507201
غادرت العاملة البنغالدشية
FEROZA BEGUM MOHAMMAD AFZAL HOSSAIN
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
248673/03

◄ مطلوب ►
مطلوب ملدرسة يف حارة
حريك  -القسم اإلنكليزي
معلامت روضات ذو خربة
ورياضيات وعلوم لالبتدايئ
وكومبيوتر لجميع الصفوف.
لإلتصال01/277009 :

مطلوب مساعدة طبيب
أسنان مع خربة
دوام كامل  -الدكوانة -
تجيد اللغة الفرنسية او
اإلنكليزية
لإلتصال680660/71 :

