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اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن عن مناقصة عمومية
ان املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغـبـتـهــا ف ــي اجـ ــراء مناقصة
عـ ـم ــومـ ـي ــة الش ـ ـ ـغـ ـ ــال ت ـ ــأم ـ ــن الـ ـح ـم ــاي ــة
لـلـنـظــارات وغ ــرف التحقيق فــي مباني
مخافر راشيا الفخار ـ ـ شبعا والخيام.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـقــديــم ع ـ ــروض ب ـهــذا
الـشــأن الحضور الــى مصلحة االبنية ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شارع مار الياس لالطالع
على دفتر الشروط الخاصة باملناقصة
وت ـقــديــم عــروض ـهــم وذلـ ــك اث ـن ــاء الـ ــدوام
الــرس ـمــي اع ـت ـبــارًا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر هــذا
االع ــان ولـغــايــة الـســاعــة الـثــالـثــة عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة مــن تــاريــخ  2015/1/20وذلــك
في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2014/12/11
رئيس االدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2165
إعالن عن مناقصة عمومية
ان املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغـبـتـهــا ف ــي اجـ ــراء مناقصة
عمومية الشـغــال تقديم وتركيب مولد
كهربائي قــوة  /350/ك.ف.أ .لــزوم ثكنة
بربر الخازن.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـقــديــم ع ـ ــروض ب ـهــذا
الـشــأن الحضور الــى مصلحة االبنية ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شارع مار الياس لالطالع
على دفتر الشروط الخاصة باملناقصة
وت ـقــديــم عــروض ـهــم وذلـ ــك اث ـن ــاء الـ ــدوام
الــرس ـمــي اع ـت ـبــارًا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر هــذا
االع ــان ولـغــايــة الـســاعــة الـثــالـثــة عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الـحــاديــة عـشــرة مــن تــاريــخ 2015/1/22
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2014/12/11
رئيس االدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2165
إعالن عن مناقصة عمومية
ان املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغـبـتـهــا ف ــي اجـ ــراء مناقصة
ع ـمــوم ـيــة ل ــأش ـغ ــال امل ـط ـل ــوب ــة لـتـقــديــم
وتــركـيــب حــاجــز مــن الكونسرتينا على
سطح مبنى اللولب املركزي في السجن
املركزي في رومية.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـقــديــم ع ـ ــروض ب ـهــذا
الـشــأن الحضور الــى مصلحة االبنية ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شارع مار الياس لالطالع
على دفتر الشروط الخاصة باملناقصة
وت ـقــديــم عــروض ـهــم وذلـ ــك اث ـن ــاء الـ ــدوام
الــرس ـمــي اع ـت ـبــارًا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر هــذا
االع ــان ولـغــايــة الـســاعــة الـثــالـثــة عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الـحــاديــة عـشــرة مــن تــاريــخ 2015/1/20
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2014/12/11
رئيس االدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2165
إعالن عن مناقصة عمومية
ان املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغـبـتـهــا ف ــي اجـ ــراء مناقصة
عمومية لالشغال املطلوبة لــزوم مــرآب
س ـ ـيـ ــارات ال ـ ـ ـ ــدودج ش ــارج ــر ف ــي مـعـهــد
عرمون.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـقــديــم ع ـ ــروض ب ـهــذا
الـشــأن الحضور الــى مصلحة االبنية ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شارع مار الياس لالطالع
على دفتر الشروط الخاصة باملناقصة
وت ـقــديــم عــروض ـهــم وذلـ ــك اث ـن ــاء الـ ــدوام
الــرس ـمــي اع ـت ـبــارًا م ــن ت ــاري ــخ نـشــر هــذا
االع ــان ولـغــايــة الـســاعــة الـثــالـثــة عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة مــن تــاريــخ  2015/1/22وذلــك
في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2014/12/11

رئيس االدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 2165
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باالستنابة رقم 2012/270
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـي ــروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2010/1625
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك إت ــش أس ب ــي س ــي ال ـشــرق
األوسـ ـ ــط املـ ـح ــدود ـ ـ ـ ـ ب ــوك ــال ــة امل ـحــامــي
مارون زين
املنفذ عليهم 1 :ـ ـ أحمد فضل موسى ـ ـ
الطيونة ـ ـ خلف دائرة كاتب العدل هذاع
حماده ـ ـ طابق ثاني
 2ـ ـ ـ ـ جـ ــورج يــوســف يــوســف ـ ـ ـ ـ ب ـع ـبــدا ـ ـ
اللويزة ـ ـ بناية سمير شلهوب ـ ـ طابق
اول
 3ـ ـ املحامي آرا داميرجيان ـ ـ بـيــروت ـ ـ
شــارع البستاني ـ ـ بناية نعماني وبنا
ـ ـ طابق اول
 4ـ ـ رجــاء علي حمزة ـ ـ الطيونة ـ ـ خلف
دائرة كاتب العدل هذاع حماده ـ ـ طابق
ثاني
 5ـ ـ شــركــة م ــوون اليــت ميوزيك ش.م.ل.
مبلغة بواسطة املفوض بالتوقيع عنها
رجاء علي حمزة
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ف ـت ــح اع ـت ـمــاد
موثوق بكشفي حساب وإشـعــار تأكيد
ً
صحة األرص ــدة تحصيال لقيمة الدين
البالغة  /76 089 ،83/دوالر اميركي عدا
الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2011/6/17 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2011/7/5 :
العقار املطروح للبيع :حصة املنفذ عليه
احـمــد فـضــل مــوســى الـبــالـغــة  300سهم
ف ــي ال ـق ـســم  2م ــن ال ـع ـق ــار  294الـشـيــاح
وهو شقة مؤلفة من ثالث غرف وثالثة
مـطــابــخ وثــاثــة حـمــامــات طــابــق ارضــي
مؤجرة من عمال سوريني مساحته 200
م.م .يشترك بملكية الحق املختلف رقم
 1وبملكية الطريق الـخــاص رقــم .2770
لــم يبرز املــالــك رخصة سكن .ضــم وفــرز
بــاملــرســوم  .83/303تصديق التصميم
التوجيهي الـعــام بــاملــرســوم 97/10231
بملف  186الشياح ضم وفرز باملرسوم
 97/11526بملف .187
قيمة التخمني 300 :سهم فــي القسم 2
من العقار  294الشياح  /37500/دوالر
اميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض 300 :سهم
ف ــي ال ـق ـســم  2م ــن ال ـع ـق ــار  294الـشـيــاح
/11 418 ،61/دوالر أميركي.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـحــدد
موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع فيه
 2015/1/27الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في
قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :على الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الطرح في صندوق الخزينة أو مصرف
مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
أو تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة،
كما عليه وبخالل ثالثة ايــام من تاريخ
ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع الثمن تحت
ط ــائ ـل ــة اعـ ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة ب ــال ـع ـش ــر عـلــى
مسؤوليته ،كما عليه وبـخــال عشرين
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعبدا
انطوان الحلو
إعالن بيع باملعاملة 2012/1080
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ُ
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
 2014/12/26ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
ظ ـه ـرًا س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ع ـلــي حسن
شـ ـبـ ـش ــول م ـ ــارك ـ ــة شـ ـف ــرولـ ـي ــه TRAIL
 BLAZERموديل  2004رقم /365436/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
الـتـنـفـيــذ بـنــك الـبـحــر امل ـتــوســط ش.م.ل.
وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي رام ـ ــي س ـم ـيــرة ال ـبــالــغ
 $/14336/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5800/واملطروحة بسعر  $/4500/أو
ما يعادله بالعملة الوطنية وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت /1.200.000/ل.ل.

فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب كريم سالم في بيروت
األشــرف ـيــة ،نــزلــة ال ـش ـحــروري مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان أن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لصيانة الخط البحري
وت ـفــريــغ كـمـيــة  /850.000/كـيـلــو ليتر
مــن مــادة الفيول أويــل فــي معمل الجية
ال ـحــراري ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 4325/تاريخ  ،2014/4/25قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2015/1/9
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2014/12/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 2162
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان أن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ـق ــدي ــم وت ــرك ـي ــب
خزانني بسعة  25000م 3للخزان الواحد
ملـ ـ ــادة ال ـف ـي ــول أويـ ـ ــل ف ــي م ـع ـمــل الـ ــذوق
ال ـحــراري ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 7140/تــاريــخ  ،2014/7/4قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2015/1/9
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500.000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2014/12/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 2156
إعالن
صـ ــادر ع ــن ام ــان ــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري في
جبيل
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ان ـ ـطـ ــوان ج ــرج ــس اب ــو
انـ ـط ــون بـصـفـتــه وك ـي ــل الـ ـي ــاس ان ـطــون
ال ـق ـص ـي ـف ــي ب ـص ـف ـت ــه م ـن ـت ـف ــع ب ـمــوجــب
ع ـقــد ب ـيــع ب ـي ـنــه وبـ ــن ج ــرج ــس وســابــا
وراحـ ـي ــل وم ــرت ــا وش ـه ـي ــده وطــان ـيــوس
بطرس زياده ونيقوال وكوليت وجورج
وأنطوان وألبير ولور جوزيف خويري
وريتا وروجه ورنا وإيلي مخايل زياده
ومارونات بطرس نخله بصفتهم ورثة
م ــري ــم س ــاب ــا س ــاب ــا زي ـ ــاده س ـنــد تمليك
بدل عن ضائع في العقار رقم  1951من
منطقة اهمج العقارية قضاء جبيل.
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
راني حيدر
انذار عام
انــذار الــى جميع املكلفني املتخلفني عن
الدفع في نطاق بلدية صور ،الى املبادرة

لـتـســديــد ال ــرس ــوم املـتــوجـبــة عليهم عن
عام  2014وعن األعوام السابقة.
استنادًا الى املادة  109من قانون الرسوم
البلدية رقم  88/60بفرض غرامة تأخير
قـ ــدرهـ ــا  %2عـ ــن كـ ــل ش ـه ــر ت ــأخ ـي ــر عــن
دفــع املبالغ الـتــي لــم تـســدد خــال املهلة
القانونية املحددة بموجب هذا القانون،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
وي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة انـ ـ ــذار
شخصي لكل مكلف لم يسدد ما يتوجب
عليه عن السنة الحالية وعــن السنوات
السابقة وقاطعًا ملرور الزمن.
رئيس بلدية صور
املهندس حسن توفيق دبوق
التكليف 2161
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ـبــت امل ـحــام ـيــة ع ـص ـمــت م ـح ـمــد علي
قـ ـب ــان ــي وكـ ـيـ ـل ــة م ـ ـهـ ــدي عـ ـب ــد ال ـل ـط ـيــف
حرقوص سند ملكية بدل ضائع للعقار
 4/3181الشياح
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت شــانـتــال ايـلــي رف ــول وكيلة ريتا
وإي ــاد حبيب بيتنجانه سـنــدي ملكية
بدل ضائع للعقار  15 ،13 /3410بعبدا
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب شــادي رفعت عربيد بوكالته عن
غ ـن ــوة تــوف ـيــق الـ ـج ــردي وك ـي ـلــة محمد
يــاســر ام ــن مــرتـضــى امل ـف ــوض م ــن بنك
ف ـ ــدرال ل ـب ـنــان (ســاب ـقــا ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي
امل ـت ـح ــد) س ـن ــد م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع عــن
حصة البنك اللبناني املتحد ش.م.ل .في
العقار  1534عاليه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب الـيــاس حنا يــوســف حنا عبدالله
وكـيــل ف ــارس ف ــؤاد حـســون سـنــد ملكية
بدل ضائع للعقار  1556بريح
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة االم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري
املعاون في الشوف
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب وسيم بربر العقيقي ملوكله خليل
ب ـشــاره يــوســف رع ــد بصفته اح ــد ورثــة
املالك سمير بشاره رعد سند تمليك بدل
ضــائــع بحصة امل ــورث بــالـعـقــار /564/
بيت مري.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت املحامية ميرنا نقوال عازار سند
تمليك بــدل ضائع بالعقار  /178/عني
القش.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب وليد وهيب نجار واملحامية ميرنا
نـقــوال ع ــازار سـنــدي تمليك بــدل ضائع
بحصصهما بــالـعـقــار  /1594/القسم
 /9/الفنار.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

شقة لاليجار
شارع محمد الحوت غرفتي نوم مرممة
حديثًا ـ ـ  $850بالشهر ـ ـ ت01/633432 :

غادر ولم يعد
غ ـ ـ ـ ـ ــادر الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال  BADUL MIAHو
 SHOPANم ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ب ـيــار
معوض ،الرجاء ممن يعرف عنهم شيئًا،
االتصال على الرقم 71/110122
غـ ـ ــادرت ال ـعــام ـلــة اإلث ـي ــوب ـي ــة Zuriyash
 Lenna Zenniمـ ـن ــزل الـ ـسـ ـي ــدة ن ــادي ــا
شيحان العر ،الرجاء ممن يعرف عنها
شيئًا االتصال على الرقم 76/002356

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

