الخميس  7كانون األول  2017العدد 3342

إعالنات

الــواقــع فــي  2017/12/27تـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ ـ أول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
اشغال انشاء منشآت تدريبية في ثكنة
سعيد الخطيب ـ ـ حمانا.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/1212م ع إ/م ه ـ تاريخ 2016/7/8
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخــاص فــي املــديــريــة الـعــامــة لـ ــإدارة ـ ـ
م ـص ـل ـحــة ال ـه ـن ــدس ــة ف ــي م ـب ـنــى عـفـيــف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــإدارة ـ ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يجب ان تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/12/5
اللواء محسن فنيش املدير العام
لإلدارة
التكليف 2442
مناقصة عامة
رقم /5844م ع إ/م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة م ــن ن ـه ــار الـخـمـيــس
الــواقــع فــي  2017/12/28تـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ ـ أول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
اش ـغــال ان ـشــاء غــرفــة عـمـلـيــات فــي ثكنة
بهجت غانم ـ ـ طرابلس.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/2259م ع إ/م ه ـ تاريخ 2017/8/18
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخــاص فــي املــديــريــة الـعــامــة لـ ــإدارة ـ ـ
م ـص ـل ـحــة ال ـه ـن ــدس ــة ف ــي م ـب ـنــى عـفـيــف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــإدارة ـ ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يجب ان تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/12/5
اللواء محسن فنيش املدير العام
لإلدارة
التكليف 2444
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ي ـب ـلــغ ال ـ ــى امل ـج ـه ــول ــة املـ ـق ــام رب ـ ــى عـلــي
صفتلي.
ً
عـمــا بــأحـكــام امل ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2017/883انذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.
ناتجًا عن طلب تنفيذ عقد قرض وسند
تمثيل وكـشــف حـســاب مــوقــوف بقيمة
/4.249.314/ل.ل .اربعة ماليني ومئتان
وتسعة واربعون الفًا وثالثماية واربعة
عشر ليرة لبنانية عدا الفوائد والرسوم
واملصاريف.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االنـ ـ ـ ـ ــذار االجـ ــرائـ ــي
واالوراق املــرفـقــة بــه علمًا ب ــأن التبليغ
ي ـت ــم ق ــان ــون ــا ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر هـ ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان وع ـلــى
تعليق نسخة عنه وعــن االنــذار املذكور
على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ
بيروت ليصار بعد انقضاء هــذه املهلة
ومـهـلــة االنـ ــذار الـبــالـغــة عـشــرة اي ــام الــى
ً
مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اص ـ ــوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
شفيق الجوزو
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

القاضي كابي شاهني
املعاملة التنفيذية رقم 2015/1004
املنفذ :خليل انطون خليل
املنفذ عليه :ايلي يوسف الشمالي
السند التنفيذي :سندي دين.
تاريخ التنفيذ2015/5/21 :
تاريخ محضر الوصف2015/6/24 :
تاريخ تسجيله2015/7/13 :
بيان العقار املطروح للبيع ومشتمالته:
العقار /1428الرميل  1200سهمًا
مساحته 247 :م2.
وهـ ــو ق ـط ـعــة ارض عـلـيـهــا ب ـن ــاء مــؤلــف
من طابق ارضــي وثالثة طوابق علوية.
االرضـ ـ ــي ش ـق ـتــان ش ـمــال ـيــة ثـ ــاث غــرف
ونوافعها ،جنوبية غرفتان وسطيحة
ونوافعها.
طابق اول وثــالــث شقتان شمالية اربــع
غـ ــرف وم ـن ـت ـف ـعــات ـهــا ج ـنــوب ـيــة غــرف ـتــان
ونوافعها.
الطابق الثاني شقة واح ــدة ستة غرف
ومنتفعاتها.
حدود العقار 1428 :الرميل:
الغرب 1427 :و 1426والشرق  107وامالك
عامة والشمال  1424الجنوب 1427
قـيـمــة تـخـمــن 1200 :سـهـمــا م ــن الـعـقــار
/ 1428الرميل /558.500/ :/د.أ.
بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
تنفيذ بيروت /294.888/ :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي 2018/11/18
الساعة الثانية عشرة ظهرًا امام رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ف ــي ق ـصــر ال ـعــدل
بيروت.
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذ احكام
امل ـ ــواد  /983/ /987/ /973/أ.م.م .ان
يودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ بيروت
قبل املباشرة بــاملــزايــدة أو فــي صندوق
ال ـخ ــزي ـن ــة أو اح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـبــولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة
م ـصــرف ـيــة تـتـضـمــن هـ ــذا امل ـب ـلــغ وعـلـيــه
اتخاذ مقام مختار له في نطاق الدائرة
ان لم يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر
قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا
فــي خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة خمسة باملئة من دون حاجة الى
انذار او طلب ذلك خالل عشرين يومًا من
تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن
ع ــن ت ـلــزيــم مـتـعـلــق ب ـص ـيــانــة وتـشـغـيــل
محطات رصــد نوعية ال ـهــواء ـ ـ املرحلة
االولى
بطريقة استدراج عروض
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ـيــه  22م ــن ش ـهــر ك1
م ــن ال ـع ــام  ،2017ت ـجــري وزارة البيئة
ف ــي مـقــرهــا ال ـكــائــن ف ــي وس ــط ب ـي ــروت ـ ـ
مباني اللعازارية ـ ـ الطابق السابع دائرة
ال ـش ــؤون الــوظـيـفـيــة واملــال ـيــة وال ـل ــوازم،
اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج ع ـ ـ ـ ــروض لـ ـتـ ـل ــزي ــم م ـت ـع ـلــق
بصيانة وتشغيل محطات رصد نوعية
الهواء ـ ـ املرحلة االولى.
التأمني املؤقت /2.000.000/ل.ل( .فقط
مليوني ليرة لبنانية).
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر

إعالنات

األشرفية

ساسين ومار متر

ال ـش ــروط ال ـخــاص ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
ع ـل ـي ــه مـ ــن م ـص ـل ـحــة ال ـ ــدي ـ ــوان ـ ـ ـ ـ ـ دائ ـ ــرة
الشؤون االدارية والتوثيق ـ ـ القلم العام
غرفة ( 7ـ ـ  )35في املديرية العامة للبيئة.
يجب ان تصل العروض الى القلم العام
في مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية
عشر في يوم الخميس الواقع فيه  21من
شهر ك.2017 1
م ــاحـ ـظ ــة :اذا ص ـ ـ ــادف نـ ـه ــار ال ـت ـلــزيــم
املذكور اعــاه يــوم عطلة رسمية يعتبر
ي ــوم ال ـع ـمــل الـ ــذي يـلـيــه م ــوع ـدًا لجلسة
التلزيم.
طارق الخطيب
وزير البيئة
التكليف 2422

فــي منطقة الــدكــوانــة ـ ـ ـ مـبـنــى مصلحة
تسجيل السيارات ،علمًا بأن اخر موعد
لتقديم الـعــروض هو الساعة الخامسة
عـ ـش ــرة م ــن نـ ـه ــار الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فــي
.2017/12/26
وسـتـتــم جـلـســة فــض ال ـع ــروض الـســاعــة
ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة مـ ــن نـ ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء
ف ــي  2017/12/27ف ــي مـبـنــى مصلحة
تسجيل السيارات في منطقة الدكوانة
ـ ـ املبنى رقم (.)1
بيروت في 2017/12/4
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس هدى سلوم
التكليف 2418

اعالن
تعلن بلدية الجديدة ـ ـ البوشرية ـ ـ السد
ع ــن اجـ ــراء م ــزاي ــدة عـلـنـيــة لـتـلــزيــم رســم
الذبحية عن سنة  2018وذلــك في تمام
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن يــوم
الخميس الواقع في .2018/1/4
على من يرغب االشتراك بهذه املزايدة ان
يضع عرضة في غالفني مختومني على
النحو التالي:
ال ـ ـغـ ــاف االول :ي ـت ـض ـم ــن امل ـس ـت ـن ــدات
املبينة فــي دفتر الـشــروط ،ويــذكــر عليه
امل ـح ـت ــوي ــات واسـ ـ ــم ال ـ ـعـ ــارض وت ــاري ــخ
املزايدة.
ال ـغ ــاف ال ـثــانــي :يـتـضـمــن قـيـمــة الــرســم
ويـ ــذكـ ــر ع ـل ـيــه اس ـ ــم ال ـ ـعـ ــارض وت ــاري ــخ
املزايدة.
يوضع الغالفان ضمن غالف ثالث مقفل
وال يذكر عليه ســوى مــوضــوع وتاريخ
اجــراء املــزايــدة دون ايــة عبارة أو اشــارة
مـمـيــزة ويـعـنــون بــاســم بـلــديــة الـجــديــدة
البوشرية السد.
ترسل العروض بواسطة اليد او البريد
املضمون الى بلدية الجديدة البوشرية
السد على ان تصل قبل الساعة الثانية
عـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق موعد
اجــراء املــزايــدة ويرفض كل عــرض يقدم
بغير ه ــذه الـطــريـقــة ويستحسن اي ــداع
ال ـعــروض قـبــل املــوعــد امل ـحــدد لقبولها،
باسبوع على االقل تحسبًا لكل تأخير.
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
والئـ ـح ــة االسـ ـ ـع ـ ــار ،امل ــوض ــوع ــن ل ـهــذه
ال ـغــايــة فــي مــركــز الـبـلــديــة طـيـلــة اوق ــات
الدوام الرسمي.
في 2017/12/4
رئيس البلدية
انطوان جبارة
التكليف 2424

إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي كابي شاهني
املعاملة التنفيذية رقم 2009/504
املنفذة :جمعية مالكي العقار رقم 3291
منطقة راس بيروت
ّ
امل ـ ـقـ ـ ّـرر ح ـلــول ـهــا مـ ـح ــل املـ ـنـ ـف ــذة :شــركــة
ستايل ش.م.م.
املنفذ عليه :محمود ابراهيم الخياط
السند التنفيذي :انــذار نفقات مشتركة
قــدرهــا  /9822.35/د.أ .والـلــواحــق ،دين
لـشــركــة سـتــايــل ش.م.م .ق ــدره /92811/
د.أ .واللواحق.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
2009/11/5
تاريخ تسجيله2010/4/6:
تاريخ محضر الوصف2011/8/29 :
تاريخ تسجيله2011/10/6 :
بيان العقار املطروح للبيع ومشتمالته:
الـقـســم رق ــم  A 22مــن الـعـقــار رق ــم 3291
رأس بيروت ـ ـ  2400سهم
مساحته 400 :م.م.
وهــو عـبــارة عــن شقة سكنية كائنة في
ً
الطابق الثامن شماال مؤلف من مدخل
وص ـ ــال ـ ــون وطـ ـ ـع ـ ــام وغ ــرفـ ـت ــي ج ـل ــوس
وم ـمــريــن ومـ ــوزع واربـ ــع غ ــرف ومطبخ
وغ ــرف ــة خ ــادم ــة ضـمـنـهــا ح ـم ــام وغــرفــة
غـسـيــل وث ــاث حـمــامــات وخ ــاء وثــاث
شــرفــات وشــرفــة مقفلة وزه ــور .لــه اربــع
م ــواق ــف سـ ـي ــارات ف ــي ال ـطــابــق الـسـفـلــي
ال ـثــانــي ويـتـبـعــه م ـس ـتــودع ف ــي الـطــابــق
السفلي االول.
حدود العقار:
ً
شماال :عقار رقم أمالك عامة
شرقًا :العقار رقم 3290
جنوبًا :العقار رقم 3306
غربًا :العقار رقم أمالك عامة
قيمة التخمني /3.000.000/ :د.أ( .ثالثة
ماليني دوالر أميركي).
بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة
ال ـت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت ب ـع ــد تـخـفـيـضــه :%7
/1.573.560/د.أ( .مـلـيــون وخمسماية
وث ــالـ ـث ــة وسـ ـبـ ـع ــون الـ ـ ــف وخ ـم ـس ـمــايــة
وستون دوالر أميركي).
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
الخميس الواقع في  2018/1/11الساعة
الـثــانـيــة عـشــر ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بيروت في قصر العدل بيروت.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء تـنـفـيــذ اح ـكــام
املـ ــواد  /983/ /987/ /973/أ.م.م .ان
يودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ بيروت
قبل املباشرة بــاملــزايــدة أو فــي صندوق
الخزينة أو احد املصارف املقبولة مبلغًا
م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـطــرح او ان ي ـقــدم كفالة
م ـصــرف ـيــة تـتـضـمــن هـ ــذا امل ـب ـلــغ وعـلـيــه
اتخاذ مقام مختار له في نطاق الدائرة
ان لم يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر
قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا
فــي خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
ال ــدالل ــة خـمـســة بــامل ـئــة دون حــاجــة الــى
ان ــذار او طلب ذلــك خــال عشرين يومًا
من تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي

إعالن
ت ـع ـل ــن ه ـي ـئ ــة ادارة الـ ـسـ ـي ــر واآلل ـ ـيـ ــات
وامل ـ ــرك ـ ـب ـ ــات ع ـ ــن رغـ ـبـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي اج ـ ـ ــراء
مناقصة عمومية لتلزيم اعمال الصيانة
ل ـل ـت ـم ــدي ــدات واالج ـ ـه ـ ــزة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة،
م ـكــاف ـحــة ال ـح ــري ــق ،ال ـتــدف ـئــة وال ـت ـبــريــد
واملـ ـص ــاع ــد مل ـب ـنــى ه ـي ـئــة ادارة الـسـيــر
واالل ـيــات واملــركـبــات الـكــائــن فــي منطقة
برج حمود ـ ـ طريق النهر.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باملناقصة
العمومية املذكورة اعــاه ،الحصول على
نسخة من دفتر الشروط لقاء مبلغ وقدره
/15.000.000/ل.ل( .خمسة عشر مليون
ل ـيــرة لـبـنــانـيــة) بــواس ـطــة شـيــك مصرفي
مسحوب مــن اح ــدى امل ـصــارف التجارية
ل ـص ــال ــح ه ـي ـئــة ادارة ال ـس ـي ــر واالل ـ ـيـ ــات
واملركبات ،وذلك من قلم هيئة ادارة السير
واالل ـي ــات واملــرك ـبــات ال ـكــائــن فــي منطقة
الدكوانة ـ ـ مصلحة تسجيل السيارات.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى ق ـلــم هيئة
ادارة السير واآلليات واملركبات الكائن

تؤمن إعالناتكم
info@publifreiha.com

01 201 740
01 200 830
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◄ مبوب ►
◄ للبيع ►

عقار للبيع
برج حمود
 ٥أقسام
( ٢محل  ٣ -شقق)
مساحة  ٢٣٠مرت

لإلتصال70/842628 :

شقة للبيع
يف السبتية
 3نوم ،كاشفة،
طابق 2

لإلتصال71/654808 :
فندق يف الحازمية مؤلف
من  40غرفة مع رخصة
ملهى لييل ونادي تدليك
السعر  7ماليني دوالر
االتصال  190118/03ـــ
890589/03

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
MST SHILA AKTER
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
79/151182
غادر العامل البنغالدشي
MD MOTALEB HOSSAIN
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/331175
غادر العامالن البنغالدشيان
MD RUHUL AMIN
MD JAYNAL ABEDIN
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـه ـمــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهـمــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 79/100510
غادرت العاملة األثيوبية
EMEBET MITIKU HEKURO
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/044576
غادر العمال البنغالدشيون
md aklus miah
md dalwar hossain
mohammad rashid mondal
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
 03/022678أو 05/441717

