18

الخميس  29آب  2019العدد 3843

الخميس  29آب  2019العدد 3843

إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
وليد جنبالط
حركة اليسار الديموقراطي
أهالي عماطور
زوجته نوال
ابنه :بشار ،زوجته بسمة أبو شقرا
وعائلتهما
ابنتاه :وفاء ،زوجها فادي سرحان
وعائلتهما
بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرى ،زوجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا رب ـ ـ ـيـ ـ ــع بـ ـش ــور
وعائلتهما
عــائـلــة شقيقه امل ــرح ــوم ع ــادل عبد
ال ـص ـمــد ،زوج ـت ــه مــارس ـيــل حنينة
وأوالدهما :باسم ،زياد وندى
عائلة شقيقته املرحومة عدلة عبد
الصمد
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن األس ــى
فقيدهم القائد الشيوعي
نائب األمــن العام األسبق ورئيس
املـجـلــس الــوط ـنــي األس ـب ــق للحزب
الشيوعي اللبناني
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ل ـحــركــة ال ـي ـســار
الديموقراطي
األم ــن الـعــام للجبهة املـشــاركــة في
الثورة الفلسطينية

نديم سليمان عبد الصمد (أبو بشار)
ي ــوارى فــي الـثــرى فــي تمام الساعة
ال ــواح ــدة مــن نـهــار الجمعة فــي 30
آب  2019في مسقط رأسه عماطور
ـ ـ الشوف
تـقـبــل ال ـت ـعــازي بـعــد الــدفــن فــي دار
عماطور من السادسة إلى الثامنة،
ونـهــار األحــد مــن العاشرة صباحًا
إلى الثانية عشرة ظهرًا
وف ــي دار الـطــائـفــة ال ــدرزي ــة فــي تلة
الخياط يوم الثالثاء املوافق  3أيلول
 2019مــن الـســاعــة ال ـحــاديــة عشرة
ً
مساء
صباحًا إلى الساعة السادسة
اآلسفون:
أل عبد الصمد وأبو شقرا وسرحان
وبشور وعموم أهالي عماطور

الحزب الشيوعي اللبناني
ي ـن ـع ــى رئـ ـي ــس املـ ـجـ ـل ــس ال ــوط ـن ــي
األسبق في الحزب
نديم عبد الصمد (أبو بشار)
أحد القادة التاريخيني الذي أمضى
مـعـظــم س ـن ــوات ح ـيــاتــه ف ــي مــواقــع
النضال الحزبي والسياسي .ومن
الذين أسهموا في املعارك النضالية
ال ـتــي خــاضـهــا ال ـحــزب فــي املــراحــل
املـخـتـلـفــة ،وف ــي م ـج ــاالت مـتـنــوعــة،
وخصوصًا حيال القضية القومية
وم ـســانــدة قـضـيــة فـلـسـطــن ،وعلى
ص ـع ـي ــد نـ ـض ــال ال ـ ـحـ ــزب مـ ــن أج ــل
ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي وال ـه ــدف
االشتراكي.
تــولــى الــراحــل مـســؤولـيــة الـعــاقــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـ ـلـ ـح ــزب م ـ ــن م ــوق ـع ــه
نائبًا لألمني العام ،لسنوات طوال
نــاشـطــا ف ــي م ـجــال تـعــزيــز عــاقــات
حزبنا وصداقة شعبنا مع االتحاد
ال ـســوف ـيــاتــي وال ـ ـ ــدول االش ـتــراك ـيــة
واألح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـش ـي ــوع ـي ــة وح ــرك ــات
التحرر في العالم.

ح ــرك ــة ال ـي ـس ــار ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي في
لبنان
ت ـن ـع ــى ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ـحــركــة
اليسار الديموقراطي
الرفيق املناضل نديم عبد الصمد
شارك الراحل في كل أشكال النضال
فــي لبنان واملنطقة العربية .عاش
حـيــاة زاخ ــرة بالنضال منذ مطلع
شبابه في كافة امليادين واملجاالت
دفــاعــا عــن الديموقراطية والحرية
والعدالة.
ي ــوارى فــي الـثــرى فــي تمام الساعة
ال ــواح ــدة مــن نـهــار الجمعة فــي 30
آب  2019في مسقط رأسه عماطور.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي بـعــد الــدفــن فــي دار
عماطور من السادسة إلى الثامنة
م ـســاء ،ون ـهــار األح ــد مــن الـعــاشــرة
إلى الثانية عشرة ظهرًا.
وف ــي دار الـطــائـفــة ال ــدرزي ــة فــي تلة
ال ـخ ـي ــاط يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء املـ ــوافـ ــق 3
أيـ ـل ــول  2019م ــن  11ص ـبــاحــا إلــى
الساعة السادسة مساء.

◄ ذكرى ►
إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بسم الله الرحمن الرحيم.
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ِبما كنتم تعملون.
صدق الله العظيم
ذكرى أربعني
ُ
تـصــادف نـهــار الجمعة الــواقــع فيه
 30آب  2019ذكـ ــرى مـ ــرور أرب ـعــن
يومًا على وفاة فقيدنا الغالي
الحاج احمد درويش خازم
( أبو درويش )
(السفير )
أش ـق ــاؤه :عـلــي ،املــرح ــوم مصطفى،
حسن ،سعيد ،وحسني خازم
أبـ ـن ــاؤه :درويـ ـ ــش ،مـحـمــد وع ـبــاس
خازم .
ص ـ ـه ـ ــراه :خ ـل ـي ــل لـ ـقـ ـي ــس ،وح ـس ــن
دلباني.
وب ـ ـهـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة ي ـ ـقـ ــام اح ـت ـف ــال
تأبيني تتلى خالله آيات من الذكر
الحكيم ومجلس ع ــزاء فــي الـنــادي
الـحـسـيـنــي ل ـب ـلــدتــه وادي ج ـي ـلــو -
ق ـضــاء ص ــور ( ل ـلــرجــال ولـلـنـســاء)
عند الساعة الخامسة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسـ ـف ــون :آل خ ـ ــازم ،آل ل ـق ـيــس ،آل
دلباني ،وعموم اهالي بلدتي وادي
جيلو وجويا
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إعالن بيع للمرة الثالثة
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ جــويــا بــرئــاســة
القاضي ريشار السمرا
رقم املعاملة 2019/81
املنفذ :بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.
وكيله املحامي علي بشروش.
املنفذ عليهم :حسن أحمد الحاج مغنية
وع ـب ــد ال ـك ــري ــم م ـح ـمــد مـغـنـيــة وم ـح ـمــود
محمد عزام.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد ق ـ ـ ــرض م ــال ــي
وع ـقــد تــأمــن بـقـيـمــة مــايــة وأرب ـع ــن ألــف
وثمانماية وثــاثــة وثــاثــون د.أ .وتسعة
وعشرون سنتًا عدا اللواحق.
تاريخ التنفيذ.2016/7/8 :
تاريخ تبليغ االنذار.2016/11/15 :
تاريخ قرار الحجز.2017/1/7 :
تاريخ تسجيله.2017/1/14 :
تاريخ محضر وصف العقار.2017/4/5 :
تاريخ تسجيله.2017/5/6 :
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :رق ــم /203وادي
جيلو هــو ع ـبــارة عــن قطعة ارض ضمن
منطقة يغلب عليها الطابع الزراعي ويقع
على تلة مطلة على القرى املـجــاورة قسم
منه مغروس بشتول التبغ حوالي 3000
م 2والباقي من العقار ارض بعل سليخ،
وان الـعـقــار بوضعه الـحــالــي ال يــوجــد له
طريق ولكن له حق املــرور على العقارين
 195و/197وادي جيلو.
مساحة العقار 7717 :م2
قـيـمــة ال ـت ـخ ـمــن 308680 :د.أ .ثــاثـمــايــة
وثمانية آالف وستماية وثمانون د.أ.
بــدل الطرح 172243.44 :د.أ .ماية وإثنان
وسبعون الــف ومايتان وثالثة وأربعون
د.أ .واربعة وأربعون سنتًا.
م ــوع ــد ال ـب ـي ــع ومـ ـك ــان إج ـ ــرائ ـ ــه :ال ـســاعــة
الحادية عشرة والنصف صباحًا من يوم
االربعاء الواقع فيه  2019/11/6وذلك أمام
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ جــويــا وعـلــى الــراغــب
بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة ان يقدم
بدل الطرح نقدًا او بكفالة مصرفيه وافية
او شك مصرفي من احد املصارف املقبولة
لحضرة لرئيس دائــرة التنفيذ في جويا
وعليه اتـخــاذ محل القامته ضمن نطاق
ً
املـحـكـمــة م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا ب ـم ـحــام واال
اعـتـبــر ك ــل تـبـلـيــغ ل ــه ف ــي قـلـمـهــا قــانــونـيــا
وعليه ايداع الثمن خالل مهلة ثالثة ايام
من تاريخ صدور قرار االحالة ودفع الثمن
والرسوم والنفقات بما فيها رسم الداللة
 % 5خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور
قرار االحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
قرار رقم1/605 :
تاريخ 8 :آب 2019
إن وزير املالية
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى املـ ــرسـ ــوم رق ـ ــم  4340ت ــاري ــخ
( 2019/01/31تشكيل الحكومة).
ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـق ــان ــون رق ــم  326ت ــاري ــخ 28
حزيران ( 2001املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة لعام  )2001ال سيما املادة  73منه،
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ق ــرار وزي ــر املــالـيــة رق ــم 1/320
ت ــاري ــخ  ،2010/03/05املـتـعـلــق بتحديد

م ـعــاي ـيــر وم ــواصـ ـف ــات ت ـص ـن ـيــف مـكــاتــب
ال ـت ــدق ـي ــق ال ــداخـ ـل ــي وال ـت ــدق ـي ــق املـسـتـقــل
وخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء املـ ـح ــاسـ ـب ــة م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ــدق ـي ــق
حـســابــات املــؤسـســات الـعــامــة وحـســابــات
املؤسسات واملرافق التابعة للدولة.
بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار رق ـ ـ ــم  1078ت ــاري ــخ
 2012/12/01امل ـت ـع ـل ــق ب ـت ــأل ـي ــف لـجـنــة
ل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة تـ ـصـ ـنـ ـي ــف م ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـت ــدقـ ـي ــق
وامل ـحــاس ـبــة م ــن اج ــل تــدقـيــق الـحـســابــات
امل ــالـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــائـ ــدة ل ـل ـم ــؤس ـس ــات ال ـع ــام ــة
واملرافق التابعة للدولة.
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ط ـل ــب ش ــرك ــة "أب ـ ـ ــو س ـل ـي ـمــان
وش ــرك ــاه ــم" امل ـس ـجــل ت ـحــت ال ــرق ــم 3954
ت ــاري ــخ  2019/03/07ب ـش ــأن تصنيفها
مل ـه ــام ال ـتــدق ـيــق ال ـخ ــارج ــي لـلـمــؤسـســات
واملرافق العامة.
بـنـ ً
ـاء على تقرير لجنة دراس ــة وتصنيف
مكاتب التدقيق واملحاسبة املؤرخ في 15
.2019/03/
يقرر ما يأتي:
املادة األولــى :صنفت شركة "أبو سليمان
وشــركــاهــم" مــن ضـمــن مـكــاتــب املحاسبة
والتدقيق املؤهلة للقيام بمهام التدقيق
الخارجي (املستقل) لحسابات املؤسسات
واملرافق العامة التابعة للدولة.
املـ ـ ـ ــادة الـ ـث ــانـ ـي ــة :ي ـن ـش ــر ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار فــي
الـ ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة وفـ ــي ثـ ــاث صـحــف
محلية ويبلغ حيث تــدعــو الـحــاجــة .كما
ينشر هــذا القرار على املوقع االلكتروني
الخاص بوزارة املالية.
وزير املالية
علي حسن خليل
إعالن عن فقدان سند تمليك بحري
طلب السيد رامــي دريــد عبدالله  -مواليد
 1969/1/10ال ـ ـحـ ــداديـ ــن /س ـج ــل 1498
الحدادين  -سند تمليك بدل عن الضائع
رق ـم ــه  2011/117ت ــاري ــخ ،2011/4/27
ملركب الصيد املسمى "حنان" رقم ط 1620
ملالكيه رامي دريد عبد الله واحمد فوزي
الشامي واملزود بمحرك ماركة ينمار رقم
.BT2G6698
للمعترض مراجعة رئاسة مرفأ طرابلس
خــال خمسة عشر يــومــا مــن تــاريــخ نشر
هذا االعالن.
رئيس مرفأ طرابلس
عامر بيضا
إعالن بيع باملعاملة 2014/721
محكمة تنفيذ عـقــود رهــن الـسـيــارات في
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
 2019/9/12الـســاعــة الثانية بعد الظهر
س ـيــارة املـنـفــذ عليها أمـيـنــة خـضــر راقــي
الـبـخــور مــاركــة نـيـســان MICRA ،مــوديــل
 2012رق ـ ــم /162379ط ،ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك مصر
لبنان ش.م.ل .وكيله املحامي رامي سميرة
ال ـبــالــغ /15.638.22/د.أ .ع ــدا ال ـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ /4940/د.أ .واملطروحه
بمبلغ /3400/د.أ .او ما يعادلها بالعملة
الوطنية ويتوجب عليها رسوم ميكانيك

مبناسبة مرور أربعني يوماً
للراقد عىل رجاء القيامة املجيدة
املأســوف عليــه املرحــوم

فؤاد بدوي عبيد
زوجته منى أسعد الشاميل

يقام قداس وجناز لراحة نفسه يوم االحد يف  1آيلول 2019
الساعة الثانية عرش ظهراً
يف كنيسة مار مارون – الجميزة
عائلة الفقيد وأنسباؤه يشكرون كل من كان معهم يف حزنهم
ويدعون األهل واألصدقاء ملشاركتهم الصالة لراحة نفسه الطاهرة

مـنــذ ال ـعــام  2013فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
الحضور باملوعد املحدد الى مرآب ّ
املدور
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طلب سرحال احمد ناصر الدين بوكالته
عن سالم عمر العمري وكيلة منور محمد
بشير سندي ملكية بدل ضائع للعقارين
 4158و 4160برجا.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طلب الـيــاس يــوســف شـكــور بوكالته عن
نجيب الـيــاس شكور سـنــدات ملكية بدل
ض ــائ ــع ع ــن حـصـصــه ف ــي ال ـع ـق ــارات 949
و 1352و 2244و 2249مجدل املعوش.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
تـ ـعـ ـل ــن هـ ـيـ ـئ ــة إدارة الـ ـسـ ـي ــر واآلل ـ ـي ـ ــات
واملركبات عن رغبتها في اجراء مناقصة
عمومية ومـفــاضـلــة عــن طــريــق اس ـتــدراج
ع ـ ـ ـ ــروض لـ ـتـ ـل ــزي ــم إسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ملـ ـه ـ ّـم ــات
الـتـشـغـيــل واإلش ـ ــراف عـلــى صـيــانــة نظام
ّ
الـتـحــكــم بــإشــارات امل ــرور  -نـظــام املــراقـبــة
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة  - CCTVن ـظ ــام ال ـلــوحــات
االلكترونية  -نظام التواصل اإلجتماعي
ضـمــن م ـش ــروع تـطــويــر الـنـقــل الـحـضــري
ملدينة بيروت،
يمكن للراغبني فــي اإلش ـتــراك باملناقصة
العمومية املــذكــورة أعــاه ،الحصول على
نسخة من دفتر الشروط لقاء مبلغ وقدره
مـلـيــونــان وخـمـسـمـئــة أل ــف ل ـيــرة لبنانية
ب ــواس ـط ــة ش ـي ــك م ـص ــرف ــي م ـس ـح ــوب مــن
إح ــدى املـصــارف التجارية لصالح هيئة
إدارة السير واآلليات واملركبات ،وذلك من
قلم هيئة إدارة السير واآلليات واملركبات
ال ـكــائــن ف ــي مـنـطـقــة ال ــدك ــوان ــة  -مصلحة
تسجيل السيارات.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى ق ـل ــم هـيـئــة
إدارة السير واآلل ـيــات واملــركـبــات الكائن
فــي منطقة الــدكــوانــة  -مصلحة تسجيل
ال ـس ـيــارات ،علمًا ب ــأن آخ ــر مــوعــد لتقديم
العروض هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من نهار الخميس الواقع في .2019/9/19
وس ـت ـتــم ج ـل ـســة ف ــض الـ ـع ــروض ال ـســاعــة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــر ظ ـه ـرًا م ــن ن ـه ــار الـجـمـعــة
ف ــي  2019/9/20ف ــي املـبـنــى رق ــم ( )1في
مصلحة تسجيل السيارات واآللـيــات في
منطقة الدكوانة.
بيروت في 2019/8/22
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس هدى سلوم
التكليف 1356
إعالن
تـ ـعـ ـل ــن هـ ـيـ ـئ ــة إدارة الـ ـسـ ـي ــر واآلل ـ ـي ـ ــات
وامل ــركـ ـب ــات ع ــن ال ـح ــاج ــة الـ ــى اس ـت ـئ ـجــار
مـقــر جــديــد ملـصـلـحــة تـسـجـيــل ال ـس ـيــارات
واآللـ ـي ــات ف ــرع عــالـيــه مــؤلــف م ــن حــوالــي
ثمانية غــرف وملحقاتها بمساحة تبلغ
بـ ــن  250و 300م 2مـ ــع مـ ــواقـ ــف كــاف ـيــة
للسيارات.
ي ـم ـك ــن ل ـل ــراغ ـب ــن فـ ــي اإلش ـ ـت ـ ــراك ت ـقــديــم
ال ـعــروض ،تسليمها باليد فــي قلم هيئة
إدارة السير واآلل ـيــات واملــركـبــات الكائن
فــي منطقة الــدكــوانــة  -مصلحة تسجيل
الـسـيــارات ،مــرفــق مــع املستندات التالية:
إف ــادة عقارية  -خــرائــط املساحة العائدة
للبناء املعروض  -رخصة إسكان  -إفادة
ارتـ ـف ــاق وتـخـطـيــط  -إف ـ ــادة م ــن مـهـنــدس
بمتانة البناء املعروض تأجيره).
عـلـمــا ب ــأن آخ ــر مــوعــد لـتـقــديــم ال ـعــروض
هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا من نهار
الـخـمـيــس الــواقــع فـيــه  ،2019/9/19على
أن يحال امللف بعد هذا التاريخ الى ادارة
االب ـحــاث والـتــوجـيــه فــي مجلس الخدمة
املدنية لكي يبنى على الشيء مقتضاه

بيروت في 2019/8/22
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس هدى سلوم
التكليف 1357
إعالن رقم 2/21
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ع ــن إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لتلزيم تـقــديــم قـطــع غـيــار وصـيــانــة لــزوم
وزارة الزراعة  -مختبر املبيدات الزراعية -
مديرية الثروة الزراعية بطريقة استدراج
الـعــروض للعام  ،2019وذلــك فــي مبناها
الكائن فــي بئر حسن مقابل ثكنة هنري
شـ ـه ــاب ،ب ـت ــاري ــخ  2019/9/26ال ـســاعــة
العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الـخــاص العائد لـهــذا التلزيم والحصول
عـلــى نسخة عـنــه مــن مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم الـعــروض بالبريد املضمون املغفل
او باليد مباشرة ،على ان تصل الــى قلم
مصلحة الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر
ي ــوم عـمــل يسبق الـتــاريــخ امل ـحــدد الج ــراء
استدراج العروض.
بيروت في 2019/8/20
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 1367
إعالن تلزيم
الساعة 10من يوم الثالثاء املوافق في 24
من شهر أيلول 2019
تـجــري وزارة االع ــام فــي مركزها الكائن
فــي الصنائع ـ ـ بـيــروت اس ـتــدراج عــروض
اسعار لتلزيم تأمني مواد كهربائية لزوم
صيانة مبنى وزارة االعالم.
التأمني املؤقت :ثالثة ماليني ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــق لـ ـ ــه االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك:
االشخاص الحقيقيون واملعنويون الذين
يتعاطون تجارة االصناف املطلوبة.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وف ـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـشــروط ال ــذي يمكن الـحـصــول عليه من
قسم ال ـلــوازم فــي الـ ــوزارة .يجب أن تصل
العروض الــى ديــوان ال ــوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم االثنني املوافق في
 23من شهر أيلول .2019
بيروت في 23 :آب 2019
وزير االعالم
جمال سليم جراح
التكليف 1369
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض ل ـشــراء قـطــع غـيــار ل ــزوم املــربــط
الـ ـبـ ـح ــري فـ ــي م ـع ـم ــل ال ـ ـ ـ ــذوق الـ ـ ـح ـ ــراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 6327/تــاريــخ  ،2019/7/2قــد مــددت
لغاية يوم الجمعة  2019/9/27عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /300 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/8/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1370
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إجـ ــراء تـلــزيــم بطريقة
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس ت ـقــديــم
أس ـع ــار ،لـتـلــزيــم أع ـمــال الـصـيــانــة الـعــامــة
لـلـمـبـنــى امل ــرك ــزي ل ـ ــوزارة ال ـطــاقــة وامل ـيــاه

كورنيش النهر  -بيروت.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2019/10/1
فعلى االشخاص الطبيعيني واملعنويني
اللبنانيني الذين يتعاطون أعمال صيانة
املباني ،وممن دل االختبار على اقتدارهم
وتتوفر فيهم الـشــروط ال ــواردة في املــادة
ال ـخــام ـســة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط ،الــراغ ـبــن
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة عـشــر مــن أخ ــر يــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نـصــوص دفـتــر الـشــروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  26آب 2019
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية باإلنابة
املهندسة أورور الفغالي
التكليف 1373
إعالن
تـعـلــن ب ـلــديــة بـعـلـبــك ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة عن
رغ ـب ـت ـهــا ب ــإج ــراء م ــزاي ــدة عـلـنـيــة لـتـلــزيــم
ت ـح ـص ـيــل واردات ال ـ ــوق ـ ــوف الـ ـع ــاب ــر أو
امل ــؤق ــت وف ـقــا لـلـنـظــام تــوقـيــف ال ـس ـيــارات
ض ـم ــن الـ ـنـ ـط ــاق الـ ـبـ ـل ــدي مل ــدي ـن ــة بـعـلـبــك
بموجب القرار البلدي رقم /244ب تاريخ
.2018/9/24
يقبل لإلشتراك لهذا املزاد:
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات وال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـع ــامـ ـل ــة ذات
اإلختصاص والخبرة في إدارة وتشغيل
وص ـيــانــة الـ ـع ــدادات املستعملة لـلــوقــوف
العابر أو املؤقت ملدة سنتني على األقل.
على املـشــارك بــاملــزاد وبـعــد إطــاعــه دفتر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص وامل ــواصـ ـف ــات الـعــامــة
ل ـل ـم ـشــروع وج ـ ــوب إحـ ـض ــار نـ ـم ــوذج عن
ال ـ ـعـ ــداد امل ـق ـت ــرح تــرك ـي ـبــه وت ـق ــدي ــم ش ــرح
مفصل أمــام لجنة املناقصات عــن كيفية
ع ـم ــل ال ـ ـع ـ ــداد ،وت ـش ـغ ـي ـلــه وم ــواص ـف ــات ــه
ومميزاته ومصدره.
ثـ ـم ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط /500.000/ل.ل.
خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
يـكــون امل ــزاد على أس ــاس السعر املقطوع
لـلـعــداد الــواحــد فـقــط ولـيــس عـلــى أســاس
ال ـس ـع ــر املـ ـقـ ـط ــوع ل ـك ــام ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــدادات فــي
املدينة.
يجري املزاد في تمام الساعة العاشرة من
صباح يوم الجمعة الواقع فيه 2019/9/6
ب ــإش ــراف لـجـنــة امل ـنــاق ـصــات ف ــي الـبـلــديــة
وبحضور مندوب عن وزارة الداخلية.
تقدم العروض مرفقة بجميع املستندات
امل ـط ـل ــوب ــة ال ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ــي دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
بواسطة البريد املضمون املقفل أو باليد
مـبــاشــرة إل ــى قـلــم الـبـلــديــة عـلــى أن تصل
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
الخميس الواقع فيه .2019/9/5
رئيس بلدية بعلبك
فؤاد بلوق
إعالن
من امانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ال ـس ـيــد ن ـش ــان ارتـ ــن دان ــااوغ ـل ـي ــان
ب ــوك ــالـ ـت ــه ع ـ ــن الـ ـسـ ـي ــد هـ ــواك ـ ـيـ ــم زاك ـ ـ ــار
جفتجيان مــالــك الـقـســم رق ــم  /30/بلوك
 /B/من البناء القائم على العقار /2053/
م ــن م ـن ـط ـقــة ال ـب ــوش ــري ــة ال ـع ـق ــاري ــة سـنــد
تمليك بدل عن ضائع بإسم املالك هواكيم
زاكار جفتجيان.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
تعلن بلدية دير الغزال عن رغبتها شراء
بيك اب ،وذلك بطريق املناقصة العمومية،
ع ـلــى ال ــراغ ـب ــن االش ـ ـتـ ــراك ف ــي املـنــاقـصــة
االستحصال على دفتر الـشــروط مــن دار
البلدية.
يبدأ تقديم العروض من تاريخ نشره في
الـجــريــدة الرسمية يــوم الخميس فــي 29
اب  2019وينتهي بعد خمسة اي ــام عند
انتهاء الــدوام الرسمي من نهار االربعاء
في  4ايلول .2019
دير الغزال في 2019/8/20
رئيس بلدية دير الغزال
رفيق فايز الدبس

اعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طلب ربـيــع وسـيــم حـمــدان وكـيــل عصمت
يــوســف الـحـكـيــم اح ــد ورث ــة يــوســف علي
ال ـح ـك ـيــم س ـن ــدي مـلـكـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع عن
حصة مورثه في العقارين  610و 613عني
قني.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
امني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن قضائي
صــادر عن محكمة الدرجة االولــى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة ـ ـ العقارية ـ ـ
برئاسة القاضي ريما شرف الدين
وعضوية القاضيني سرحال وأبي خليل
رقم االوراق2018/285 :
الجهة املدعية :ربيع املحمد وشفاء ديب
شرف الدين
الجهة املدعى عليها :محمد وهيثم وخالد
وبدرية وامل حسن املحمد
الجهة املـطـلــوب ابــاغـهــا ملجهولية محل
االقامة:
محمد حسن املحمد
االوراق املـطـلــوب ابــاغ ـهــا :االسـتـحـضــار
امل ـ ـ ـقـ ـ ــدم مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــة امل ـ ــدعـ ـ ـي ـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/8/9تـحــت رقــم  2018/285والــذي
تطلب بموجبه:
ال ـح ـكــم ب ــال ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهــم بتسجيل
االسـ ـه ــم امل ـب ــاع ــة م ـن ـهــم ل ـل ـج ـهــة املــدع ـيــة
مناصفة فيما بينهم ،والبالغ مجموعها
 /274.29/سـهــم فــي ال ـع ـقــار رق ــم /2330
مـنـطـقــة املـصـيـطـبــة ال ـع ـقــاريــة ،وامل ـح ــددة
قـيـمـتـهــا بـمـبـلــغ م ــاي ــة وعـ ـش ــرون مـلـيــون
ليرة لبنانية على االكثر الستيفاء الرسم
النسبي.
الحكم يفرض غرامة اكراهية على املدعى
عليهم قدرها ماية دوالر أميركي عن كل
يوم تأخير في التنفيذ.
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم املحكمة
او ارس ــال مــن يـنــوب عنكم بموجب سند
ً
قــانــونــي مـصــدق اصـ ــوال لتبلغ واس ـتــام
االوراق ال ـخ ــاص ــة ب ـك ــم وذلـ ـ ــك ف ــي مـهـلــة
عشرين يومًا من تاريخ النشر االخير.
بيروت في  27آب 2019
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املنفذ عليهما حسن علي مقبل
ونازك علي حيدر املجهولي املقام
ً
عـ ـم ــا ب ــاحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة  /409/اصـ ــول
محاكمات مدنية تخطرك هــذه الــدائــرة
علمًا بــأن لديها فــي املعاملة التنفيذية
رق ــم  2017/319انـ ــذارًا تنفيذيًا موجهًا
الـ ـي ــك مـ ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك م ـي ــاب
ش.م.ل .ونــات ـجــا ع ــن ط ـلــب تـنـفـيــذ عقد
تــأمــن عـقــاري وعـقــد تـجــاري وعـقــد فتح
اعتماد وكشف حساب وسند دين بقيمة
/258.368.25/د.أ.
/57.990.33/د.أ .عــدا الفوائد والرسوم
واملصاريف وعليه تدعوكم هذه الدائرة
للحضور اليها بالذات أو بواسطة وكيل
قــانــونــي لـتـسـلــم الـتـنـفـيــذي خ ــال مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
مــع نسخة االن ــذار ليصار بعد انقضاء
هذه املهلة ومهلة االنــذار البالغة عشرة
ايــام الــى متابعة التنفيذ في حقك حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نبيل نعوس
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
غرفة الرئيسة أماني فواز
رقم التنفيذ2018/126 :
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ :ف ــرنـ ـسـ ـبـ ـن ــك ش.م.ل .وك ـي ـل ـت ــه
املـحــامـيــة لـبـنــى م ـس ـقــاوي املـنـفــذ ض ــده:
أحمد مصطفى بكداش امليناء حلويات
بكداش سابقًا.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد قـ ــرض بـقـيـمــة
 12144000ل.ل .ب ــاإلض ــاف ــة ل ـل ـفــوائــد
والرسوم
تــاريــخ التنفيذ 2018/3/6 :تــاريــخ قــرار
الـحـجــز الـتـنـفـيــذي 2018/8/13 :تــاريــخ
تسجيله2018/09/24 :
ت ـط ــرح الـ ــدائـ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
الـحـصــة ال ـعــائــدة للمنفذ ض ــده البالغة

 /800/سـهــم باملقسم  /18/مــن العقار
 /107/مـنـطـقــة امل ـي ـنــاء  /12/الـعـقــاريــة
وهو مستودع بالطابق السفلي ومخزن
ودرج وحـ ـم ــام بــال ـطــابــق االرضـ ـ ــي يقع
ب ــاملـ ـيـ ـن ــاء شـ ـ ـ ــارع بـ ـ ــور سـ ـعـ ـي ــد ،م ـقــابــل
تريبولي بالزا مساحته  100م2
تخمني الحصة موضوع البيع116.666 :
د.أ .بدل الطرح.$/70.000/ :
تاريخ ومكان وشــروط املــزايــدة :االثنني
 2019/10/14الـســاعــة  1:00ظـهـرًا قصر
الـعــدل بطرابلس مكتب الرئيسة أماني
ف ــواز ،على الــراغــب بــاإلشـتــراك باملزايدة
ات ـخ ــاذ م ـقــامــا ل ــه ض ـمــن ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة
ودفع بدل الطرح بموجب شيك مسحوب
على مـصــرف لبنان بــإســم رئـيــس دائــرة
تنفيذ طرابلس وعليه زيــادة عن الثمن
دفع رسمي التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
عبد املنعم الرشيد
اعالن تلزيم
ت ـجــري مــؤس ـســة م ـيــاه ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة من
ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه 2019/9/17
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة تتعلق بـتـقــديــم نقل
وتركيب مجموعة توليد كهربائية لزوم
املبنى املــركــزي في مؤسسة مياه لبنان
الشمالي.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املـعــد لـهــذه الـغــايــة مــن مكاتب املؤسسة
الــواق ـعــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـح ــادي عـشــر من
مـبـنــى ك ـب ــارة ال ـكــائــن ف ــي شـ ــارع صــاح
الـ ـ ــديـ ـ ــن ك ـ ـ ـبـ ـ ــارة – طـ ــراب ـ ـلـ ــس (ه ـ ــات ـ ــف:
.)06/626742
تقدم العروض في مهلة اقصاها الساعة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن ب ـع ــد ظ ـه ــر اخـ ــر يـ ــوم عـمــل
يسبق موعد اج ــراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة  /املدير العام
خالد بركات عبيد
اعالن تلزيم
ت ـجــري مــؤس ـســة م ـيــاه ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/9/17مناقصة
عمومية تتعلق بتقديم سيارات وآليات
غير سياحية لزوم مؤسسة مياه لبنان
الشمالي.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة الحصول على دفتر الشروط
املـعــد لـهــذه الـغــايــة مــن مكاتب املؤسسة
الــواق ـعــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـح ــادي عـشــر من
مـبـنــى ك ـب ــارة ال ـكــائــن ف ــي شـ ــارع صــاح
الـ ـ ــديـ ـ ــن ك ـ ـ ـبـ ـ ــارة – طـ ــراب ـ ـلـ ــس (ه ـ ــات ـ ــف:
.)06/626742
تقدم العروض في مهلة اقصاها الساعة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن ب ـع ــد ظ ـه ــر اخـ ــر يـ ــوم عـمــل
يسبق موعد اج ــراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة  /املدير العام
خالد بركات عبيد
إعالن بيع باملعاملة 2019/67
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
 2019/9/12ابـتـ ً
ـداء من الساعة  3:00بعد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ع ـلــي حسني
موسى ماركة هيونداي  ACCENTموديل
 2014رق ــم /132838/ص الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـنــك
س ــوس ـي ـت ــه ج ـ ـنـ ــرال فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ش.م.ل.
وكيله املحامي جـهــاد ابــي صــالــح البالغ
 $/5146.56/عـ ــدا الـ ـل ــواح ــق وامل ـخ ـم ـنــة
ب ـم ـب ـل ــغ  $/6540/وامل ـ ـطـ ــروحـ ــة بـسـعــر
 $/4500/او ما يعادلها بالعملة الوطنية
ويترتب عليها ميكانيك منذ العام .2015
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مــرآب الصحناوي في بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
مأمور التنفيذ
شكيب حمزه
إعالن بيع باملعاملة 2018/525
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في

 2019/9/12ال ـس ــاع ــة  2:30ب ـعــد الـظـهــر
س ـ ـيـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا عـ ــائـ ــده حـســن
حـمــود وأي ـمــن أحـمــد بـيـطــار مــاركــة اوبــل
 ASTRA ENJOYم ـ ــودي ـ ــل  2010رق ــم
ً
/463699/ج الخصوصية تحصيال لدين
طــالــب التنفيذ بنك ع ــودة ش.م.ل .وكيله
املحامي انــدره نهرا البالغ $/8.837.25/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/5166/
وامل ـ ـط ـ ــروح ـ ــه بـ ـسـ ـع ــر  $/4000/او مــا
ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وإن رس ــوم
امليكانيك قد بلغت /240.000/ل.ل .فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
ال ــى م ــرآب امل ـ ـ ّ
ـدور ف ــي ب ـي ــروت الكرنتينا
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن بيع باملعاملة 2018/651
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
ً
إبتداء من الساعة  3:00بعد
2019/9/12
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه فـ ــادي ادوار
وهبه ماركة مرسيدس  C200موديل 2008
ً
رقــم /219122/ط الخصوصية تحصيال
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك ســوس ـي ـتــه
جـنــرال فــي لبنان ش.م.ل .وكيله املحامي
ج ـه ــاد اب ــي ص ــال ــح ال ـبــالــغ $/7549.50/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/10391/
واملطروحه بسعر  $/7200/او ما يعادلها
بالعملة الــوطـنـيــة وإن رس ــوم امليكانيك
قــد بلغت /313.000/ل.ل .فعلى الــراغــب
ب ــال ـش ــراء ال ـح ـضــور بــاملــوعــد امل ـح ــدد الــى
مــرآب الصحناوي فــي بـيــروت الكرنتينا
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
مأمور التنفيذ
ميشال حكيم

◄ خرج ولم يعد ►
ه ــرب ال ـع ـمــال الـبـنـغــادشـيــون
ال ـ ـ ــواردة اس ـمــائ ـهــم م ــن شــركــة
ايترنتي ش.م.ل
HAQUE MIA
JAHANGIR MIAH
MOHAMMAD RAMJAN MIAH
MOHAMMUD MAMUN MIA
BADAL
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـهــم
ش ـي ـئ ــا االتـ ـ ـص ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03/422180

◄ لاليجار ►
صالة لاليجار بسعر مغري
قريطم  -راس بريوت -
بناية السحاب
 3360مرت مربع -
هيرببوخليل سابقاً -
تليفون 03648573

◄ للبيع ►
ع ـ ـ ـقـ ـ ــار كـ ـ ــورن ـ ـ ـيـ ـ ــش الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــر /
االشــرف ـيــة ،خـلــف 1200 ،TVA
م 2زاويـ ـ ـ ـ ـ ــة( ،%20 ،ش ـ ــرك ـ ــة)،
 $4000املتر .ت76/679391 :

