الثالثاء  1تشرين الثاني  2016العدد 3022

إعالنات

ـ ـ ـ ـ ح ــق مـخـتـلــف ـ ـ ـ ـ خــاضــع لـنـظــام ملكية
الطوابق والخرائط والعقد.
ـ ـ يشترك بملكية الحقني  1و 3و Aوما
ورد عليهما.
ـ ـ ـ ـ ـ ت ــأم ــن درج ـ ــة أول ـ ــى ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــائـ ــدة حـســب
شـ ـ ــروط ال ـع ـق ــد ق ـي ـمــة /325000/دوالر
أمـيــركــي ملصلحة املـنـفــذ الـبـنــك اللبناني
السويسري ش.م.ل .ضد املنفذ عليه عادل
كمال السلمان
مساحته /160/ :م2
الـتـخـمــن/144000 :دوالر أم ـيــركــي بــدل
الطرح/86400/ :دوالر أميركي.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان امل ـ ــزاي ـ ــدة :تـ ـح ــدد مــوعــد
املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة نـ ـ ـه ـ ــار الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع فــي
 2016/11/18الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـعـبــدا ـ ـ قصر
عدل بعبدا ـ ـ املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة أو مصرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كـمــا عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي اإلحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن تلزيم مشروع
إن ـشــاء شـبـكــة تــوزيــع م ـيــاه الـشـفــة داخــل
بلدة مليخ ـ ـ قضاء جزين
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه الثالث والـعـشــرون مــن شهر تشرين
الثاني  ،2016تجري إدارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
وزارة الـطــاقــة وامل ـي ــاه ـ ـ املــديــريــة العامة
لـلـمــوارد املائية والكهربائية ـ ـ مناقصة
تلزيم مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه
الشفة داخل بلدة مليخ ـ ـ قضاء جزين.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقد أربعون مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار .
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات األشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـل ــون
والذين ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتا
بعد.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االطـ ــاع،
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 2098
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء بـنـســات تختيم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات لـ ـ ـ ــزوم املـ ــاح ـ ـظـ ــة ،م ــوض ــوع
استدراج العروض رقم ث4د 7529/تاريخ
 ،2016/8/6قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/11/25عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
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 2016/10/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2102
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـعــروض العائد لتنفيذ هندسة مدنية
فــي محطة النبطية الرئيسية ،موضوع
استقصاء االسعار رقم ث4د 9368/تاريخ
 ،2016/9/28قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/11/18عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
األسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
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 2016/10/29
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2122
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـ ـل ــب جـ ــوزيـ ــف انـ ـط ــونـ ـي ــوس م ـق ـصــود
بالوكاله عن احد ورثة انطونيوس برش
سند بدل ضائع للعقار  1458طرزا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت الني ادمون جعجع ملورثها ادمون
جعجع سند بدل ضائع للعقار  3سبعل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ـب ــت س ــامـ ـي ــه جـ ـ ــورج عـ ـ ــواد مل ــورث ـه ــا
انـ ـط ــوان م ـتــى س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 1515حصرون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب براء ديب وسميرة مصري ملوكليها
اسـمــاء وانــس وخـطــاب ديــب سند تمليك
ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــار  A 734/9زي ـت ــون

طرابلس

للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت جنان السماك ملوكلها فادي عياد
سند تمليك بــدل ضائع للعقار 103/32
زيتون طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب كــل مــن شــوقــي مـطــانـيــوس يوسف
وان ـط ــوان شــوقــي يــوســف ش ـهــادتــي قيد
بدل ضائع العقار  526انان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت جانيت حنا ابــو طــايــع بوكالتها
عن جانيت مــارون عبدو ملورثها مــارون
ف ـ ــارس ع ـب ــدو س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ضــائــع
العقار  1072املعمرية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب توفيق قزحيا عيراني بوكالته عن
ادونـ ـي ــس م ـي ـشــال ال ـح ـجــل وك ـي ــل حبيب
جـ ــورج ع ـبــدال ـنــور سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضــائــع بــاســم /حـبـيــب ج ــورج عـبــدالـنــور
ب ــال ـق ـس ــم  16مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  1453مـنـطـقــة
االشرفيه
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب املـحــامــي غ ـســان ال ـخ ــوري بوكالته
عن انطوان بيار صباغ بصفته احد ورثة
ذكي مخايل بصمه جي سند تمليك بدل
عــن ضــائــع بــاســم مــورثــه  /ذك ــي مخايل
بصمه جــي بالقسم  12مــن العقار 3672
منطقة االشرفيه
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن

من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب محمد توفيق محمد ملوكليه محمد
فادي جواد ابو الهدى الفاروقي وابراهيم
ادهــم جــواد ابــو الهدى الفاروقي سندات
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ع ــن حـصـصـهــم
باالقسام  2و 3و 4من العقار  1170راس
بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الخاص لـ "تقديم يد عاملة مختلفة الزمة
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للعام
 ."2017يمكن االط ــاع على ملف التلزيم
وت ـس ـل ــم ن ـس ـخــة ع ـن ــه ض ـم ــن ال ـ ـ ـ ــدوام فــي
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشاره
الـخــوري ،بناية غناجه ،ط ،4مقابل دفع
مبلغ  /1،000،000/ل.ل .نقدًا إلى صندوق
املـصـلـحــة ل ـقــاء ايـ ـص ــال .ت ـق ـ َّـدم ال ـعــروض
باليد إلــى القلم املــركــزي حتى ظهر يوم
االربعاء  ،2016/11/23وتفض العروض
فـ ــي ج ـل ـس ــة ع ـل ـن ـي ــة ت ـع ـق ــد فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة مــن ص ـبــاح ال ـيــوم ال ـتــالــي على
العنوان أعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 2093
إعالن رقم /6ت2
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
للتعاونيات ـ ـ عن تلزيم تقديم مفروشات
وت ـج ـه ـيــزات مكتبية وب ـ ــرادي ف ــي مبنى
املديرية املركزي الكائن في منطقة بعبدا
بطريقة اس ـتــدراج الـعــروض للعام 2016
وذلـ ـ ــك بـ ـت ــاري ــخ  2016/11/21ال ـســاعــة
الحادية عشرة صباحًا.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
العروض هذا االطالع على دفتر الشروط
ال ـع ــائ ــد ل ـه ــذا ال ـت ـلــزيــم وال ـح ـص ــول على
نـسـخــة عـنــه مــن قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ
املديرية العامة للتعاونيات (بعبدا ـ ـ بنك
بيبلوس).
تقدم الـعــروض بالبريد املضمون املغفل
او ب ــال ـي ــد مـ ـب ــاش ــرة ،ع ـل ــى ان ت ـص ــل ال ــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للتعاونيات ،قبل الساعة الثانية عشرة
ظ ـه ـرًا م ــن الـ ـي ــوم ال ـ ــذي ي ـس ـبــق ال ـت ــاريــخ
املحدد الجراء استدراج العروض.
بعبدا في 2016/10/26
مدير عام التعاونيات
م .غلوريا ابو زيد
التكليف 2095
إعالن
تدعو شركة جيوفلنت وشركة AHLAM
 .lands s.a.lإلى حضور اجتماع مشاركة
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للعامة إلنشاء مشروع منتجع سياحي
وسكني في منطقة كفردبيان ـ ـ كسروان
ي ــوم ال ـث ــاث ــاء  17ت ـشــريــن ال ـثــانــي 2016
الساعة  11:00في دار بلدية كفردبيان.
إعالن بيع عقار
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ جويا ـ ـ الرئيس
منال فارس
املنفذ :عباس محمد نحلة وكيله املحامي
محمود عليان
املنفذ عليه :كـمــال حـيــدر كـمــال  /دبعال
وكيله املحامي صالح املصري
السند التنفيذي :ثالث سندات دين بقيمة
 $ 100000عدا الفوائد واللواحق
تاريخ التنفيذ2013/2/19 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/4/5 :
تاريخ قرار الحجز2016/3/21 :
تاريخ تسجيله2016/4/8 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/5/27 :
تاريخ تسجيله2016/6/22 :
الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار رق ــم /70
دب ـع ــال 2400 /سـهـمــا مـحـلــة العصافير
م ـس ــاح ـت ــه  3317م 2وه ـ ــو ق ـط ـعــة ارض
سليخ تقع خراج بلدة دبعال تصل اليها
من عدة طرق من داخل البلدة عبر طريق
معبد ومزفت ضمن منطقة قليلة السكن
ولها واجهة على الطريق الداخلي حوالي
 30م وال ي ــوج ــد ف ـي ـهــا نـ ـص ــوب وف ـي ـهــا
اعشاب برية ومهملة.
حــدوده :من الغرب العقار رقم /90دبعال
ومــن الـشــرق العقار رقــم /69دب ـعــال ومن
الـشـمــال ال ـع ـقــاران  68و /92دب ـعــال ومــن
الجنوب العقار  91دبعال
قيمة التخيمن$ 99510 :
وبدل الطرح املخفض$59706 :
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان إج ـ ــراؤه ـ ــا :ي ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2016/12/15
الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا فــي مكتب
رئيس دائرة تنفيذ جويا.
ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء وقـ ـب ــل ال ــدخ ــول
فــي املــزايــدة ان يـقــدم بــدل الـطــرح نـقـدًا او
تقديم كفالة مصرفية من احــد املصارف
املقبولة من الحكومة اللبنانية فتعطيه
هذه الدائرة شهادة لالشتراك في املزايدة
وعليه اتخاذ محل القامته ضمن نطاق
هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة واال اع ـت ـبــر ك ــل تـبـلـيــغ لــه
ف ــي قـلـمـهــا قــانــون ـيــا وف ــي ح ــال ل ــم يــدفــع
امل ـش ـتــري الـثـمــن خ ــال مـهـلــة ع ـشــرة ايــام
م ــن ت ــاري ــخ ق ـ ــرار االح ــال ــة وخ ـ ــال ثــاثــة
اي ــام مــن تــاريــخ انـ ــذاره يـعــاد الـبـيــع على
عـهــدتــه ومـســؤولـيـتــه تـحــت طــائـلــة طــرح
الثمن مـجــددًا وتحميله جميع النفقات
االضافية وعالوة على ذلك يتوجب عليه
رسم الداللة  %5ورسم الفراغ.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في حاصبيا
طلب فؤاد علي ياسني بصفته احد ورثة
علي قاسم ياسني شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  582دبني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة الغامبية
 Olimatou Sannehم ـن ــزل مـخــدومـتـهــا
مـيــرنــا عـلــي طــاهــر م ــن مـحـلــة كـفــرجــوز
(الـنـبـطـيــة) بـتــاريــخ  ٧أي ـلــول  2016ولــم
تعد .الرجاء ممن يجدها االتصال على
الرقم .76473644

