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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـتـجـهـيــز مـجـمــوعــات
االن ـتــاج فــي معمل ال ــذوق بــوحــدات ضخ
مواد كيماوية « additivesلتكييف الفيول
اوي ـ ــل « HFO conditioningلـتـخـفـيــض
االن ـب ـعــاثــات ال ـغــازيــة ال ـســامــة مل ــدة /42/
شـ ـهـ ـرًا او ل ـح ــن االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن تـكـيـيــف
m3 at 15•C
ً
 /1 800 000/ايهما ينتهي اوال ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 4883/تاريخ
 ،2015/5/2قد مددت لغاية يوم الثالثاء
 2015/10/20عند نهاية الــدوام الرسمي
الساعة .15.30
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/9/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1819
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ل ـص ـيــانــة وتـصـلـيــح
كابالت التوتر العالي املطمورة.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100.000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.

إعالن

صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية 2012/1348
املنفذ :مصرف فرنسبنك وكيلته املحامية لبنى مسقاوي
املنفذ عليه :ربيع طالل العيتاوي مجدليا ـ ـ زغرتا ـ ـ بناية اسعد نعمة ـ ـ مقابل محطة
محروقات معوض ـ ـ ط2
املشترك بالحجز :بنك سوسيتيه جنرال في لبنان وكيله النقيب بسام الداية
السند التنفيذي :عقد قرض شخصي مع كشف حساب عدد  2قدره  7380637.46سبعة
ماليني وثالثماية وثمانون ألفًا وستماية وسبعة وثــاثــون ليرة لبنانية و %46من
الليرة.
تطرح هذه الدائرة للمرة الثانية املنقوالت املنزلية للمنفذ عليه ربيع طالل العيتاوي
الساعة الــواحــدة مــن يــوم االثـنــن الــواقــع فــي  2015/10/26وفــق تقرير الخبير سايد
طنون واملحدد طرحها كاآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

طقم كنبايات لون احمر غامق بوردو وثمانية قطع
طقم سفرة ثمانية كراسي مع دراسوار بني فاتح
فرن غاز ست رواس ماركة هاغنسن
براد عشرة قدم ماركة جايو
غسالة ماركة جنرال
ميكروايف ماركة هيونداي
غرفة جلوس ثالثة قطع لون زهري
غرفة نوم لون باج
غرفة نوم لون بني
غرفة نوم لون كحلي

$3000
$2500
$500
$300
$350
$60
$500
$1000
$800
$900

على من يرغب بالشراء الحضور الى مكان البيع مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم الداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى

CALL FOR TENDER
“SUPPLY OF MATERIAL FOR
”WEATHERPROOFING SHELTER KITS
In the framework of the project “Ensuring protection to the
most vulnerable Syrian and Lebanese households affected by
Syrian crisis by providing shelter and WASH emergency
assistance - ECHO/SYR/BUD/2015/91053” ,GVC Italian NGO,
intends to award a supply contract for the provision of material
for Weatherproofing Shelter Kits and its delivery in GVC
Warehouse in Jdeideh, Baalbek District, North Bekaa.
The tender dossier is available from 29/09/2015 up to
06/10/2015 and can be collected from 9:00 to 14:00 at: GVC
office in Beirut (Georger Diab Bldg, 70 Saydet Al Maaouni
str.- Forn El Chebbak, Beirut). For information about collection
please contact GVC office during the time indicated above at
76667735 or write to: secretary.lebanon@gvc-italia.org. The
tender dossier can also be requested at the following email
address: echo.wash@gvc-italia.org.
The deadline for the submission of tenders is Thursday 8th
October at 12.00. The Tenders must be hand-delivered or sent
by post service to GVC Office Jdeide, Antoun Nasr bldg, Mar
Elias str, Jdeideh-Fekehe, Baalbek district, North Bekaa.
.

علمًا أن اخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/10/16
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/9/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1823
إعالن تلزيم
ت ـج ــري لـجـنــة امل ـنــاق ـصــات ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية مناقصة عــامــة لتلزيم تقديم:
مـ ـ ـ ــواد وادوات وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات م ـخ ـبــريــه
للمختبرات وم ـفــروشــات مكتبية وآالت
طــاب ـعــة وآالت ت ـصــويــر م ـس ـت ـنــدات ل ــزوم
كلية العلوم الفرع االول.
على أســاس سعر يقدمه الـعــارض وذلــك
فـ ــي م ـب ـن ــى اإلدارة امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة
اللبنانية ـ ـ املبنى الزجاجي ـ ـ املتحف.
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه 2015/10/20
الساعة  /14.30/الرابعة عشرة والنصف
من شهر تشرين االول سنة  2015لصالح
كلية العلوم ـ ـ الفرع االول.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي يـمـكــن اإلطـ ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه لـ ــدى أم ــان ــة س ــر كلية
العلوم /الفرع االول.
العنوان :الحدث ـ ـ الشويفات ،مبنى كلية
العلوم ـ ـ الفرع االول.
مكتب امني السر :يونس حمود.
ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض وطـ ـلـ ـب ــات
االش ـتــراك فــي املـنــاقـصــة إلــى قـلــم الــدائــرة
اإلداريـ ـ ــة املـشـتــركــة ف ــي رئ ــاس ــة الـجــامـعــة
اللبنانية قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من يوم االثنني الواقع فيه 2015/10/19
وذلك أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 21 :ايلول 2015
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسني
التكليف 1810
تبليغ فقرة حكمية
مــن املحكمة االبـتــدائـيــة فــي جـبــل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة م ــن الــرئ ـي ـســة سيلفر
ابــو شـقــرا والقاضيني نانسي القلعاني
وزينب رباب ،الى املستدعى ضدهم وديع
وم ــاري وانـجــال ولــوريــس شــاكــر طنوس
عـ ــازار وجـ ــوزف اس ـعــد ب ـطــرس سركيس
املـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة ،ان ــه باستدعاء
ازالــة الشيوع رقــم  2012/1677املقدم من
املـسـتــدعــي ج ــان جــرجــي ال ـهــوا بــواسـطــة
وكيله املحامي جوزف الهوا صدر الحكم
رقـ ــم  ،2015/293ت ــاري ــخ ،2015/8/18
قـضــى ب ــازال ــة ال ـش ـيــوع فــي ال ـع ـقــار /907
غــاديــر العقارية عــن طريق طرحه للبيع
باملزاد العلني للعموم ولصالح الشركاء
على ان يعتمد اساسًا للطرح في املزايدة
االول ــى املبلغ امل ـقـ ّـدر مــن الخبير والبالغ
/69000/د.أ .وت ـض ـم ـي ـن ـه ــم ال ـن ـف ـق ــات
والرسوم بنسبة حصة كل منهم في امللك،
مهلة االستئناف خالل ثالثني يومًا تلي
مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

غرفة القاضي الياس ريشا
تنفذ شركة بامكس ش.م.ل .بوجه روبير
ك ـبــريــال صــاصــي بــاملـعــامـلــة 2015/231
ح ـك ــم امل ـح ـك ـم ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة امل ــدنـ ـي ــة فــي
املــن رقــم  2014/485تــاريــخ 2014/12/4
القاضي بازالة الشيوع في القسم 5/6085
كفردبيان عن طريق بيعه باملزاد العلني
وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة مــؤلــف
من اربع غرف واقعة في الطابق السفلي
وبالكشف عليه تبني انــه يقع في مجمع
في اعالي كفردبيان الـجــدران الخارجية
مـلـبـســة ح ـجــر ص ـخ ــري وه ــو م ــؤل ــف من
مدخل كوريدور ،وحمام سيراميك ضمنه
حــوض لـلــدوش مــع خــزانــة حــائــط كبيرة
ً
في املدخل ودرج يؤدي نزوال الى غرفتني
ودار وش ــرف ــة ،الـ ـب ــاط س ـيــرام ـيــك ارض
الغرفتني موزاييك وخزانة حائط في كل
منهما والقسم مجهز بشوفاج مساحته
 85م.م.
ت ـ ــاري ـ ــخ م ـح ـض ــر ال ـ ــوص ـ ــف 2010/3/5
و  2015/4/18وتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
 2015/4/22ب ـ ـ ــدل ت ـخ ـم ـي ـن ــه وط ــرح ــه
/170000/د.أ .او م ــا ي ـع ــادل ــه بــالـعـمـلــة
الوطنية يجري البيع يوم الثالثاء الواقع
فيه  2015/12/8الساعة  11.00قبل الظهر
في قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شيك مصرفي
منظم الم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة للقسم
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اسـتــدراج عــروض لـشــراء مـحــوالت ملعمل
الجية الحراري.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /130.000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/10/16
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/9/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1802
إعالن
إن القاضي العقاري في البقاع
لدى التدقيق تبني ان السيد حسان علي
ح ـم ــود بـصـفـتــه احـ ــد ورث ـ ــة ع ـلــي محمد
نجيب حمود تقدم بتاريخ 2015/8/20
باستدعاء طلب بموجبه الحصول على
ب ــدل عــن ضــائــع عــن الصحيفة العقارية
واحـ ــداث محضر تـحــديــد وتـحــريــر بديل

عن العقار رقم  1780مجدل بلهيص كونه
مفقودًا،
وح ـيــث يـتـبــن م ــن االف ـ ــادة الـ ـص ــادرة عن
امــانــة السجل العقاري فــي البقاع فقدان
محضر تحديد وتحرير العقار رقم 1780
مجدل بلهيص وعــدم وجــود اي مستند
يتعلق به،
لذلك
نقرر:
ً
اوال :قبول الطلب حسب االصول،
ثــانـيــا :نـشــر خــاصــة االس ـتــدعــاء املــوافــق
امل ــذك ــور اعـ ــاه ف ــي ث ــاث ج ــرائ ــد محلية
واسعة االنتشار وفي الجريدة الرسمية
وذلــك بواسطة املديرية العامة للشؤون
العقارية.
قرارًا صدر في زحلة بتاريخ 2015/8/27
ويحال ملن يلزم.
القاضي العقاري في البقاع
ملا ايوب
التكليف 1794
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـ ـنـ ـف ــذ الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ال ـ ـق ـ ـضـ ــائـ ــي املـ ـشـ ـت ــرك
بالتنفيذ السيد مــارو جعجع باملعاملة
رقم  2008/522على موجودات تعاونية
ً
اوكسيليا االستهالكية ش.م.ل .تحصيال
لـبــدل الـحــراســة الـبــالــغ  14.250.000ل.ل.
لـغــايــة آخ ــر اي ـل ــول  2014ولــدي ـنــه الـبــالــغ
 60.000د.أ .عدا الفوائد واللواحق ولدين
الحال بالتنفيذ السيد بيار رزوق البالغ
 20.466د.أ .عدا الفوائد اللواحق واملقرر
اشراكه السيد جورج جبرا البالغ 90.000
د.أ .عدا اللواحق والفوائد وهي التالية:
خزنة حديد  ELKOو  2كراسي ـ ـ فاكس
 PANASONICـ ـ ـ ـ  4خ ــزائ ــن ـ ـ ـ ـ تـلـفــزيــون
 Hyundayـ ـ ـ ـ  ups 2ـ ـ ـ ـ ف ــوت ــوك ــوب ــي ـ ـ ـ ـ 4
كومبيوتر ـ ـ اليزر  Ecosysـ ـ مكتب حديد
ـ ـ مجالة ستانلس ـ ـ مـيــزان كومبيوتر ـ ـ
آلــة تقطيع جبنة ـ ـ آلــة بــرش جبنة ـ ـ 27
براد ـ ـ آلة جمبون ـ ـ مكنة بفتاك ـ ـ  8مكنة
ف ــرم ـ ـ ـ ـ ف ــرن ـ ـ ـ ـ مـكـنــة  Nescafeـ ـ ـ ـ  3مكنات
بــن ـ ـ مـيــزان الكترونيك ـ ـ  62شــاريــو ـ ـ 3
طاوالت صندوق ـ ـ  344ستاند ـ ـ  2مكنات
حالقة ـ ـ  Tooster 3ـ ـ  6سشوار ـ ـ  9مكنة
خالط ـ ـ  6عصارات ـ ـ مكنسة يدوية ـ ـ 12
خـفــاقــة ـ ـ ـ ـ مــاكـنــة  wattفــريـتــوز ـ ـ ـ ـ مكنسة
كهرباء ـ ـ لوكس على الغاز ـ ـ  2شوايات
ـ ـ  4مكوايات ـ ـ  5دفاية ـ ـ  4مايكرويف ـ ـ
 2طناجر ـ ـ  6مقالة ـ ـ فناجني شــاي ـ ـ 24
جــاط ـ ـ عصارة مع  5مماسح ـ ـ  3عصاة
ـ ـ  recharge 6للغبار وجميعها مخمنة
بمبلغ  3725د.أ .يجري البيع يوم الجمعة
الواقع فيه  2015/10/9الساعة الحادية
عـشــرة والـنـصــف فــي الكسليك مستودع
الـتــا فيستا للراغبني بــالـشــراء الحضور
ع ـلــى ال ـع ـن ــوان امل ـب ــن اعـ ــاه مـصـحــوبــن
بالثمن نقدًا وبرسم داللة بنسبة  %5وال
يـتــم الـبـيــع مــا لــم يـبـلــغ الـثـمــن امل ـعــروض
سـتــة اع ـش ــار الـقـيـمــة املـخـمـنــة كـمــا عليه
االطالع على تقرير الخبير مروان باسيل
املضموم للمعاملة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملعاملة 2013/1036
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

إعالن
ّ
املحددة تجاه اسم
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني بواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد
كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
التاريخ
اسم املناقصة
 .1تلزيم تقديم وتركيب أجهزة مخبرية لــزوم مختبر زيــت الزيتون في 2015/10/20
محطة تل العمالة.
 .2تقديم تجهيزات وأدوات مخبرية لزوم فرع الري واألرصاد في محطة 2015/10/20
الفنار

املوعد
ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة مــن ص ـبــاح يــوم
الثالثاء
الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
الثالثاء

فعلى من يهمه األمر الحصول على دفتر الشروط الخاص املودع نسخ عنه في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع لدى قسم املناقصات
ّ
السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو
وفي محطة الفنار ـ ـ جديدة املنت لدى
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل الدوام الرسمي على
أن تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا املوعد.
تل العمارة في  19ايلول 2015
رئيس مجلس اإلدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1797

