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إعالنات

 /338915598.75/ل.ل.
مـ ــوعـ ــد ج ـل ـس ــة الـ ـبـ ـي ــع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
ومكان اجرائها :نهار االربعاء الواقع في
 2017/1/25الساعة الــواحــدة ظهرًا امــام
حضرة القاضي املنفرد املدني في بعلبك
ـ ـ رئيس دائرة التنفيذ
ش ــروط الـبـيــع :الـنـفـقــات املـتــوجــب دفعها
عــاوة على الثمن طــوابــع االحــالــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح او تقديم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خ ــال عـشــريــن يــومــا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك
عباس شبشول
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تـمــام الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة والـنـصــف
من يوم الثالثاء الواقع فيه ،2016/12/06
وذل ــك فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة
العامة لألمن العام ـ ـ املبنى املركزي رقم
 /3/الـطــابــق ال ـثــالــث ،لـتـلــزيــم حـبــر لــزوم
آالت تصوير املستندات وأجهزة الفاكس
ل ـع ــام  ،2016مـ ــوضـ ــوع دف ـت ــر ال ـش ــروط
االداري ـ ــة الـخــاصــة رق ــم  /446م ل تــاريــخ
.2016/11/10
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد ـ ـ ـ ـ شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2252
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم
الثالثاء الــواقــع فيه  ،2016/12/06وذلك
فــي قاعة املناقصات فــي املديرية العامة
لــأمــن ال ـعــام ـ ـ ـ ـ املـبـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
ّ
قرطاسية مختلفة
الطابق الثالث ،لتلزيم
ل ـع ــام  ،2016مـ ــوضـ ــوع دف ـت ــر ال ـش ــروط
االداري ـ ــة الـخــاصــة رق ــم  /445م ل تــاريــخ
.2016/11/10
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد ـ ـ ـ ـ شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2252
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف مــن
ي ــوم الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه ،2016/12/06
وذل ــك فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة

العامة لألمن العام ـ ـ املبنى املركزي رقم
 /3/الـطــابــق الـثــالــث ،لتلزيم مطبوعات
م ـخ ـت ـل ـفــة لـ ـع ــام  ،2016مـ ــوضـ ــوع دف ـتــر
الشروط االداريــة الخاصة رقم  /448م ل
تاريخ .2016/11/10
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد ـ ـ ـ ـ شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2252
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ فـ ــي ج ــوي ــا
برئاسة القاضي منال فارس باالستنابة
الـصــادرة من دائــرة تنفيذ بيروت رقمها
 2013/996وورودها تحت رقم 2014/24
لدى دائرة تنفيذ جويا لبيع اسهم املنفذ
عليه فــي الـعـقــارات رقــم  /526/و/527/
و /528/و /530/جويا.
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت ش.م.ل .وك ـي ـل ـتــه
املحامية نضال الطفيلي
املنفذ عليه :خضر احمد عيساوي
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
/15536/د.أ.
تاريخ التنفيذ2013/5/21 :
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ال ـ ـح ـ ـجـ ــز 2013/7/6 :تـ ــاريـ ــخ
تسجيله2013/8/19 :
تاريخ محضر وصف العقار2014/3/24 :
تاريخ تسجيله2014/12/9 :
الـعـقــارات املـطــروحــة للبيع /600/ :سهم
ف ــي ك ــل م ــن ال ـع ـق ــارات رق ــم  /526و/527
و /530جــويــا و /100/سـهــم فــي العقار
رقم /528جويا.
وصـ ـف ــه :ب ـن ــاء م ــؤل ــف م ــن ث ــاث ــة طــوابــق
مبني على العقارات االربعة مجتمعة.
مساحته /168/ :م 2لكل طابق
حـ ـ ــدوده :غ ــرب ــا :ط ــري ــق ع ــام ال ـس ــوق عني
الـسـفـلــى ـ ـ ـ ـ شــرقــا :ع ـقــار عــائــد ال ــى زيـنــب
ً
عكر ـ ـ شماال :طريق العقار  /525/جويا ـ ـ
جنوبًا :طريق داخلي
قيمة التخمني/35700/ :د.أ.
بدل الطرح/21420/ :د.أ.
م ــوع ــد ال ـب ـي ــع وم ـ ـكـ ــان اجـ ــرائـ ــه ال ـس ــاع ــة
الحادية عشر صباحًا من يــوم الخميس
الواقع في  2016/12/15امام رئيس دائرة
التنفيذ في جويا وعلى الراغب بالشراء
ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة أن ي ـق ــدم ب ــدل
الطرح نقدًا او بكفالة مصرفية وافية او
شيك مصرفي من احد املصارف املقبولة
الم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
جويا وعليه اتـخــاذ محل القامته ضمن
نطاق املحكمة واال اعتبر كل تبليغ له في
قلم املحكمة قانونيًا وعليه عــاوة على
ذلــك اي ــداع الثمن والــرســوم والــداللــة %5
خــال مهلة ثالثة ايــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االحــالــة واال تـعــاد املــزايــدة بالعشر
على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد جباعي
اعالن
ع ــن م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم اع ـم ــال
التنظيف في الصندوق عن العام 2017
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة مــن يــوم االثـنــن الواقع
ف ـي ــه  2016/12/05م ـنــاق ـصــة عـمــومـيــة
بـطــريـقــة ال ـظــرف املـخـتــوم لـتـلــزيــم أعـمــال
التنظيف في الصندوق عن العام .2017
يـ ـمـ ـك ــن اإلط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
باليد الى أمانة سر املديرية االدارية لقاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد

الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله ،أو يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
د .محمد كركي
التكليف 2271
اعالن
عن مناقصة عمومية لتلزيم خدمات
ال ـ ـحـ ــراسـ ــة وال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة لـ ـب ـع ــض م ــراك ــز
الصندوق عن العام 2017
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـغ ــداد ـ ـ ـ ـ كــورن ـيــش امل ــزرع ــة في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن يــوم الثالثاء
الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه  2016/12/06م ـنــاق ـصــة
عمومية بطريقة الظرف املختوم لتلزيم
خدمات الحراسة والحماية لبعض مراكز
الصندوق عن العام .2017
يـ ـمـ ـك ــن اإلط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى بــريــد امل ــدي ــري ــة االداري ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله ،أو يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
د .محمد كركي
التكليف 2272
إعالن تلزيم مشروع
ت ــأه ـي ــل خـ ـ ــزان وإن ـ ـشـ ــاء خـ ـط ــوط ت ــوزي ــع
ملياه الشرب في بلدة بعاصير في قضاء
الشوف
الساعة التاسعة مــن يــوم االثـنــن الواقع
فيه التاسع عشر مــن شهر كــانــون االول
 ،2016ت ـج ــري إدارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تلزيم
م ـش ــروع تــأه ـيــل خـ ــزان وإنـ ـش ــاء خـطــوط
توزيع ملياه الشرب في بلدة بعاصير في
قضاء الشوف.
ـ ـ ـ ـ الـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط خـمـســة وسـتــون

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 االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
والذين ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط 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 2246
إعالن
استدراج عروض لشراء مصعد تعليمي
لزوم اختصاص الكهرباء الصناعية في
معهد حزرتا الفني
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2016/12/14تجري
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني
استدراج عروض لشراء مصعد تعليمي
لزوم اختصاص الكهرباء الصناعية في
معهد حزرتا الفني ،طبقًا لدفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـط ـلــب م ــن ق ـلــم املــديــريــة
العامة املذكورة.
ت ـ ـقـ ـ ّـدم الـ ـ ـع ـ ــروض خـ ـ ــال أوق ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي إلى قلم املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني ـ ـ الدكوانة وفقًا ملا نص
عـلـيــه دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخ ــاص املــوضــوع
لـهــذه الـغــايــة عـلــى أن يـصــل الـعــرض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق ال ـيــوم امل ـحــدد الج ــراء االس ـت ــدراج
ويرفض كل عرض يقدم بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام للتعليم املهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 2267
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(غرفة القاضي طارق طربيه)
ت ـن ـفــذ ال ـش ــرك ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـب ـنــك س ــوري ــا
ولبنان ش.م.ل .باملعاملة رقم 2015/806
بــوجــه ج ــورج ان ـطــون القسيس وانـطــون
مــوســى الـقـسـيــس ك ـتــاب عـقــد ع ــام وعـقــد
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تأمني وكشف حساب عدد  7وشهادة قيد
ً
تــأمــن تحصيال ملبلغ /110 126/دوالر
أميركي اضافة الى الفوائد والرسوم.
ويجري التنفيذ على العقار رقــم  1014ـ ـ
ذوق مـصـبــح ،مـســاحـتــه /598/م ،2وهــو
ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة قـطـعــة ارض
معدة للبناء مشجرة سنديان /مفرزة عن
العقار .207
وبالكشف على العقار ،تبني ان بناء يقوم
عليه مؤلف من سفلي اول دكــان سمانة
(محالت انطون القسيس) بالط موزاييك
ولــه حمام صغير واجهة ألومينيوم مع
زجاج وجرار حديد.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طـ ــابـ ــق أرضـ ـ ـ ـ ــي :أعـ ـ ـم ـ ــدة وق ـ ـسـ ــم م ـنــه
يستعمل مكتب ،بالط كسر رخام ومؤلف
من مدخل وغرفتني ومطبخ وحمام ،بالط
الـحـمــام سـيــرامـيــك ،املجلى رخ ــام رمــادي
وب ــاب املــدخــل خشب وباستعمال املنفذ
عليه.
ـ ـ طابق اول مشغول من املالك وهو كناية
عـ ــن ش ـق ــة م ــؤل ـف ــة مـ ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون
وس ـف ــرة و 3غ ــرف ن ــوم وح ـمــامــن ومـمــر
وم ـط ـبــخ و 4ش ــرف ــات ،ال ـب ــاط مــوزاي ـيــك،
املجلى رخام رمادي.
ـ ـ الطابق الثاني نفس مواصفات الطابق
االول غير ان البالط الرئيسي رخام.
ـ ـ الطابق الثالث والــرابــع قيد االنشاء ما
زال على حجر الخفان.
تاريخ قرار الحجز 2015/10/13 :وتاريخ
تسجيله.2015/10/15 :
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم  1014ـ ـ ـ ـ ذوق
مصبح  /1 299 710/دوالر أميركي وبدل
طرحه بعد التخفيض:
 /701843.4/دوالر أميركي او ما يعادله
بالعملة الوطنية.
يـجــري الـبـيــع بـيــوم االرب ـع ــاء الــواقــع فيه
 2017/1/11الـســاعــة  12ظـهـرًا فــي قاعة
محكمة كسروان.
للراغب بالشراء ،دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم المــر حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان أو ت ـقــديــم كـفــالــة
وافـ ـي ــة م ــن احـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة مــن
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة،
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
كما وعليه االطــاع على قيود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشيان
ALAM MIAH
KAMRUL
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـهـ ـم ــا ،الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنهما شيئًا االتـصــال على الرقم
71/279193

غادرت العاملة
FANTANESH HASSEN WORKU
م ـ ــن ع ـ ـنـ ــد مـ ـ ـخ ـ ــدومـ ـ ـه ـ ــا ،الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء م ـمــن
يـعــرف عنها شيئًا االت ـصــال عـلــى الــرقــم
03/088385
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMMAD POLASH
م ــن ع ـنــد م ـخــدومــه سـلـيــم ع ـلــي فــرحــات،
في منطقة البقاع الغربي-يحمر ،الرجاء
ممن يعرف عنه شيئًا االتصال على الرقم
03/285284

