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إعالنات

ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عشر
مــن آخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه فــي املــديــريــة
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والكهربائية ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  28تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2373
مناقصة عامة
رقم /6272م ع إ/م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ن ـه ــار االربـ ـع ــاء
الــواقــع فــي  2016/12/14تـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الكائنة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ أول
طــريــق ال ـح ــدث مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
أش ـ ـغـ ــال زي ـ ـ ـ ــادة ارتـ ـ ـف ـ ــاع سـ ـ ــور لـلـكـلـيــة
ال ـح ــرب ـي ــة واس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ابـ ـ ـ ــراج ل ـتــأمــن
الحماية الدائرية له.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/1677م ع إ/م هـ تاريخ .2016/8/20
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــإدارة
ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة الـهـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيف
معيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
ل ــإدارة ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يجب أن تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2016/11/28
اللواء محسن فنيش
املدير العام لإلدارة
التكليف 2374
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض إلع ــداد دفــاتــر
شروط النشاء محطات تحويل رئيسية

 220ك.ف .من ضمن املخطط التوجيهي
العام للنقل  2013ـ ـ .2025
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان ـ ـ ـ ـ أم ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/60ل.ل.
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.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2016/12/30
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/11/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2354
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
املعاملة التنفيذية2014/407 :
املنفذان :فادي وزياد جورج حرو بوكالة
االستاذة الهام كعدي.
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا :مـ ــريـ ــم أرمـ ـ ـل ـ ــة ي ــوس ــف
جرجس حرو ـ ـ مجهولة محل االقامة.
الـسـنــد التنفيذي وقـيـمــة الــديــن :الحكم
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن امل ـح ـك ـمــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فــي
البقاع الناظرة فــي الصالحية العائدة
ملحكمة بعلبك تاريخ  2014/5/29برقم
 ،84والقاضي باعالن عدم قابلية العقار
رقم  69عني بورضاي للقسمة عينًا بني
الشركاء وتقرير ازالة الشيوع عبر بيعه
باملزاد العلني بني العموم.
ـ ـ تاريخ التنفيذ2014/12/19 :
ـ ـ تاريخ تبليغ االنذار2015/8/6 :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ــاريـ ـ ــخ مـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار:
2016/6/13
ـ ـ تاريخ تسجيله2016/6/20 :
* ب ـيــان ال ـع ـقــار امل ـح ـجــوز ومـشـتـمــاتــه:
 400سـهــم حـصــة املـنـفــذ عليها و1000
سهم لكل واحد من املنفذين زياد وفادي
جورج حرو
العقار رقم  69من منطقة عني بورضاي
ال ـع ـقــاريــة ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض غير

مـبـنـيــة ف ــا ب ـنــاء قــائــم عـلـيــه ان ـمــا تبني
وج ــود قـســم مـصـبــوب ب ــاط ــون انـطــاقــا
مــن الـطــريــق ال ـعــام مــن الـجـهــة الشرقية
ً
وصوال الى الساقية املوجودة من الجهة
الغربية.
ـ ـ مساحته 540 :متر مربع
ـ ـ ح ــدوده :يـحــده غــربــا قـنــاة مـيــاه عامة
ً
وشرقًا طريق عام وشماال العقار رقم 70
وجنوبًا العقار رقم 68
* الحقوق العينية :يومي  2111تاريخ
 1965/12/10استمالك  225م 2من هذا
الـعـقــار بـمــوجــب امل ــرس ــوم  3091تــاريــخ
 1965/11/4بملف .50
ـ ـ يومي  3678تاريخ  2012/11/13دعوى
مقدمة لدى الغرفة االبتدائية في بعلبك
من فــادي وزيــاد جــورج حــرو ضد مريم
ارملة يوسف جرجس حرو دعوى ازالة
ش ـي ــوع ،ت ــاري ــخ ال ــدع ــوى 2012/11/12
مصدر الدعوى مدنية.
املدعي :فادي جورج حرو وزياد جورج
حرو
املدعى عليه :مريم ارملة يوسف جرجس
حرو
ـ ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  2198تـ ــاريـ ــخ 2016/6/20
محضر وصــف العقار صــادر عن دائــرة
تنفيذ بعلبك رقم  2014/407بملفه
الحاجز :فادي وزياد جورج حرو
امل ـح ـجــوز عـلـيـهــا :م ــري ــم أرم ـل ــة يــوســف
جرجس حرو
* تـخـمــن حـصــة املـنـفــذ عليها البالغة
 400سهم بالدوالر االميركي 3937
* تخمني حصة املنفذ فادي حرو البالغة
 1000سهم بالدوالر االميركي 9844
* تخمني حصة املنفذ زياد حرو البالغة
 1000سهم بالدوالر االميركي 9844
* مجموع تخمني الـعـقــار رقــم /69عــن
بورضاي23625 :
* مجموع بدل طرح العقار رقم /69عني
بورضاي23625 :
م ــوع ــد ج ـل ـس ــة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
ومكان اجرائها :نهار االربعاء الواقع في
 2017/1/18الساعة الواحدة ظهرًا أمام
حضرة رئيس دائ ــرة التنفيذ فــي قصر
عدل بعلبك.
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
عالوة على الثمن طوابع االحالة ورسم
الداللة للبلدية  %5وعلى راغــب الشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان ي ــودع

باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
عد 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 م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع املبلغ والرسوم والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك
عباس شبشول
إعالن
يـعـلــن ات ـح ــاد ب ـلــديــات ال ـب ـقــاع االوس ــط
عن رغبته في اجــراء مباراة مللء وظيفة
كاتب عــدد ( /1/مركز شاغر) وشرطي
عدد ( /2/مركزان شاغران).
ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن بــامل ـشــاركــة ف ــي امل ـب ــاراة
ال ـت ـق ــدم ب ـط ـل ـبــات ال ـت ــرش ـي ــح ف ــي مــركــز
االت ـح ــاد ـ ـ ـ ـ مـكـســة ،يـمـكــن االطـ ــاع على
املستندات املطلوبة من مركز االتحاد.
ت ـق ـب ــل الـ ـطـ ـلـ ـب ــات اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ــاري ــخ
 ،2016/12/1وحتى تاريخ 2016/12/16
ضمنًا ضمن الدوام الرسمي.
رئيس إتحاد بلديات البقاع االوسط
محمد البسط
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/187
املنفذ :بنك سوسيته جـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .وكيله املحامي مجيد ابراهيم.
املنفذ عليهما :محمد اسماعيل حويال
 /البرج الشمالي.
محمد عباس وهبي  /البرج الشمالي
بـتــاريــخ  2016/11/9تـقــرر اب ــاغ املنفذ
عـلـيــه مـحـمــد ع ـب ــاس وه ـب ــي امل ـق ـيــم في
البرج الشمالي ومجهول محل االقامة
حاليًا بوجوب الحضور الــى قلم دائــرة
تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واملستندات املرفقة باملعاملة التنفيذية
رقم  2015/187واال اعتبر كل تبليغ لك

الربوفسور عـــيل فـــواز

أخصايئ باألمراض العصبيه عند األطفال ،يعلن عن استقبال
مرضاه يف عيادته الكائنه يف تبنني ــ الجنوب ــ كل ثاين
وآخر سبت من الشهر بني الثانيه والسادسه مسا ًء.
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ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن
تعلن بلدية شـتــورة عــن رغبتها إجــراء
مـ ـب ــاراة لــوظ ـي ـفــة ك ــات ــب (م ــرك ــز شــاغــر)
ألهالي بلدة شتورة.
عـلــى الــراغ ـبــن بــالـتـقــدم ل ـهــذه الوظيفة
التوجه الى مركز بلدية شتورة اعتبارًا
م ــن ت ــاري ــخ  2016/12/1ض ـمــن الـ ــدوام
ال ــرسـ ـم ــي ،ح ـي ــث ي ـم ـك ــن االطـ ـ ـ ــاع عـلــى
املستندات املطلوبة.
رئيس بلدية شتورة
نقوال عاصي
إعالن شطب
في أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/11/3
ص ــدر ب ـتــاريــخ  2016/11/14قـ ــرارًا عن
حضرة القاضي املشرف قضى بشطب
قيد السيد جالل بسام مقدم من السجل
ال ـت ـج ــاري ال ـع ــام ذات ال ــرق ــم .3003943
االســم التجاري "الرنيم للمستحضرات
الطبية" .رقم التسجيل املالي .2033956
ل ـل ـم ـت ـضــرر م ـه ـلــة عـ ـش ــرة أيـ ـ ــام لـتـقــديــم
اعتراضه الخطي على هــذا اإلج ــراء من
تاريخ هذا النشر.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب
في أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/10/11
ومحضري اجتماع الجمعية العمومية
غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة املـ ـنـ ـعـ ـق ــدت ــن بـ ـت ــاري ــخ
 2015/8/20و  2015/12/17ص ــدر
بتاريخ  2016/10/24قــرارًا عن حضرة
الـقــاضــي امل ـشــرف قـضــى بـشـطــب شركة
اوشن ش.م.م OCEAN .املمثلة باملفوض
بــال ـتــوق ـيــع ال ـس ـيــد روجـ ـي ــه ب ـه ــاء نصر
واملـسـجـلــة فــي الـسـجــل ال ـت ـجــاري الـعــام
برقم  3007227رقم التسجيل في وزارة
املالية  2766029للمتضرر مهلة عشرة
أي ــام لتقديم اعـتــراضــاتــه الخطية على
هذا اإلجراء من تاريخ نشر هذا االعالن.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض

ساقية الجنزير -مستودع
مساحة 1400م طابقني ،
سعر مغري قابل
للتفاوض ،نزلة كميون،
سند ملكية.
لالتصال03/579987 :

