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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت اي ــان ج ــورج زي ــاده بوكالتها عن
نـ ــورمـ ــا ج ـ ـ ــورج ك ــوك ـج ـي ــان وك ـي ـل ــة ب ـيــار
سيريكان جورج كوكجيان مالك القسمني
 10/و /11مــن الـعـقــار  /159/جــل الــديــب
سندي تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـ ـل ــب م ـص ـط ـف ــى م ـح ـم ــد ك ــركـ ـل ــي ملـ ــورث
موكلته علي عبدالله الـحــاج حسن سند
تمليك بدل عن ضائع بحصته بالعقارين
رقم 1583
و 1584من منطقة شمسطار العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن
المــانــة الـسـجــل الـعـقــاري ببعلبك الهرمل
طلب مصطفى محمد كركلي سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة مورث موكله سامي
حسن التويني بالعقار رقم  35قصرنبا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
مناقصة عمومية (محاولة أولى) في تمام
الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2017/09/05وذلك في
قاعة املناقصات في املديرية العامة لألمن
ال ـعــام – املـبـنــى املــركــزي رقــم  /3/الطابق
ّ
ّ
معلوماتية لعام
جزئيات
الثالث ،لتلزيم
 2017م ــوض ــوع دف ـتــر الـ ـش ــروط اإلداريـ ــة
الخاصة رقم /284م ل تاريخ .2017/08/11
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور أع ـ ــاه ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا 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 1561
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة ثــان ـيــة) في
تمام الساعة التاسعة والنصف مــن يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  ،2017/09/05وذلــك
فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة العامة
لــأمــن ال ـع ــام – امل ـب ـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
الطابق الثالث ،لتلزيم مطبوعات مختلفة
لعام  2017موضوع دفتر الشروط اإلدارية
الخاصة رقم /188م ل تاريخ .2017/06/28
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور أع ـ ــاه ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا 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 1561
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
مناقصة عمومية (محاولة أولى) في تمام
الساعة العاشرة والنصف من يوم الثالثاء
الــواقــع فيه  ،2017/09/05وذلــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
– املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
ّ
كهربائية لعام 2017
لتلزيم أجهزة دواعم

موضوع دفتر الشروط اإلداري ــة الخاصة
رقم /286م ل تاريخ .2017/08/11
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور أع ـ ــاه ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا 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 1561
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة (م ـح ــاول ــة أولـ ـ ــى) في
تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه ،2017/09/05
وذلـ ــك ف ــي قــاعــة امل ـنــاق ـصــات ف ــي املــديــريــة
العامة لألمن الـعــام – املبنى املــركــزي رقم
 /3/الطابق الثالث ،لتلزيم أشغال صيانة
واج ـه ــات امل ـب ـنــى امل ــرك ــزي رق ــم  /3/لـعــام
 2017موضوع دفتر الـشــروط رقــم /290م
ل تاريخ .2017/08/11
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور أع ـ ــاه ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا 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 1561
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
مناقصة عمومية (محاولة أولى) في تمام
الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن ي ــوم الـثــاثــاء
الــواقــع فيه  ،2017/09/05وذلــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
– املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
لتلزيم أشـغــال بـنــاء غــرفــة ومعالجة نش
فــي مركز العريضة الـحــدودي لعام 2017
م ــوض ــوع دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط رقـ ــم /288م ل
تاريخ .2017/08/11
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور أع ـ ــاه ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا 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 1561
إعالن بيع للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي طارق طربيه)
يـنـفــذ اإلع ـت ـمــاد امل ــال ــي ش.م.ل .باملعاملة
رقم  2016/582بوجه غالب سمير بجالي
وإيفات جوزف باباس سندات دين موثقة
ً
بعقد تأمني تحصيال ملبلغ /61.400/د.أ.
ع ــدا الـفــوائــد وال ـلــواحــق وي ـجــري التنفيذ
عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــار /387زي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــون م ـس ــاح ـت ــه
/1515/م.م .وهو بموجب االفادة العقارية
أرض بـعــل سليخ ت ــزرع حـبــوب مـفــرز عن
العقار  /194/وبالكشف تبني أن العقار
يقع في أول القرية عبر مفرق جهة اليمني
من األوتوستراد وضمنه بناء مؤلف من
أربعة طوابق سفلي أول وسفلي وأرضي
وطابق أول.
ـ ـ ـ ـ ك ــل ط ــاب ــق م ــؤل ــف م ــن ش ـق ـتــن غ ـي ــر أن
الطابقني االرضي واألول كل شقة مقسومة

الى ثالثة أقسام.
ـ ـ الطابق األول مبلط أما األرضي والسفلي
والسفلي أول قيد اإلنجاز.
ـ ـ ـ أم ــا تـحــت الـسـفـلــي لـجـهــة ال ـغــرب يوجد
مسبح.
والعقار يقع في حي كعب الطروح.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2016/4/1 :وتــاريــخ
تسجيله 2016/4/16
ب ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /387/زي ـ ـتـ ــون:
/573.500/د.أ .وب ـ ـ ـ ـ ــدل ط ـ ــرح ـ ــه ب ـع ــد
التخفيض  /294205.5/د.أ .أو ما يعادله
بالعملة الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/11/8ال ـســاعــة  12ظ ـه ـرًا ف ــي قــاعــة
محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مـصــرفــي مـنـظــم الم ــر ح ـضــرة رئيس
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان أو ت ـقــديــم كـفــالــة
وافية من أحد املصارف املقبولة من الدولة
ويتحمل رسوم التسجيل والداللة وعليه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،ع ــن إجـ ــراء تـلــزيــم بطريقة
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس ت ـنــزيــل
مـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة ح ــده االقـصــى
 %20عشرون باملئة فقط ،لتنفيذ مشروع
اشغال تمديد قساطل للري في بلدة بان ـ ـ
قضاء بشري.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2017/9/12
فعلى املتعهدين املصنفني وفـقــا الحـكــام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الرابعة أو الثالثة حصرًا لتنفيذ
صـفـقــات االش ـغــال املــائـيــة الــذيــن ال يوجد
بـعـهــدتـهــم اك ـثــر م ــن ارب ــع صـفـقــات مائية
لــم يـجــر اسـتــامـهــا مــؤقـتــا بـعــد ،الــراغـبــن
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة عـشــر م ــن أخ ــر يــوم
ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة فض
ال ـعــروض ـ ـ وفــق نـصــوص دفـتــر الـشــروط
ال ـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والـحـصــول
عليه فــي املــديــريــة العامة لـلـمــوارد املائية
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  11آب 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1568
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد العـ ـم ــال تــأه ـيــل سقف
مـ ـك ــات ــب ف ـ ــي مـ ـعـ ـم ــل بـ ـعـ ـلـ ـب ــك ،م ــوض ــوع
استقصاء االسعار رقم ث4د 7390/تاريخ
 ،2017/7/13قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/8/25عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أمـ ــانـ ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/8/14
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1570
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظـهـرًا
مــن ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه 2017/9/5
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عــائــدة لــ"إنـشــاء خــزانــات فــي اقضية املنت
كـ ـس ــروان وج ـب ـيــل" وف ـق ــا لــدف ـتــر ال ـش ــروط

الـخــاص املــوضــوع لـهــذه الغاية وذل ــك في
املكتب الرئيسي الكائن في شــارع سامي
الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
يـ ـمـ ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االتـ ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خـطــار ـ ـ
الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء
مبلغ /750.000/ل.ل .يــدفــع فــي صندوق
املؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع فــي مهلة اقصاها الساعة
الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجــراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 1565
إعالن تلزيم للمرة الثانية
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا مــن يــوم
االثـنــن الــواقــع فيه  2017/9/4مناقصة
عمومية املتعلقة بحفر بئر ارتوازية في
ب ـلــدة بـبـنــن/ع ـكــار لـ ــزوم مــؤسـســة مـيــاه
لبنان الشمالي.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـحـصــول عـلــى دفـتــر الـشــروط
املـعــد لـهــذه الـغــايــة مــن مـكــاتــب املؤسسة
ال ــواق ـع ــة ف ــي ال ـطــابــق الـ ـح ــادي ع ـشــر من
مبنى كبارة الكائن في شارع صالح الدين
كبارة ـ ـ طرابلس (هاتف.)06/626742 :
تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة
الـثــانـيــة عـشــر م ــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجراء املناقصة ،ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة املدير العام
املهندس جمال ّ
كريم
اعــالن
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة الــراب ـيــة بالتكليف،
نائب الرئيس ،عن وضع جداول التكليف
االساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام
ً
 2017قـيــد التحصيل عـمــا بـنــص امل ــادة
 104م ــن ق ــان ــون الـ ــرسـ ــوم ال ـب ـل ــدي ــة رق ــم
 88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
أوال"  :عـمــا بنص امل ــادة  106مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خــال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ويعتبر هذا االعالن بمثابة انذار عام الى
املكلفني ضمن نطاق بلدية الرابية الذين
ت ـخ ـل ـفــوا ع ــن ت ــأدي ــة ال ــرس ــوم املـسـتـحـقــة
عليهم.
ً
ثانيًا :عـمــا بنص امل ــادة  109مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تــأخـيــر وقــدرهــا ( %2اث ـنــان بــاملــائــة) عن
كل شهر تأخير عن املبالغ التي لم تسدد
خالل املهلة املبينة في البند األول أعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ك ـمــا ن ـن ــذر املـكـلـفــن ض ـمــن ن ـط ــاق بـلــديــة
الرابية وجــوب تسديد الرسوم املتوجبة
عليهم عن السنوات السابقة ،ويعتبر هذا
االع ــان بـمـثــابــة ان ــذار وتـبـلـيــغ شخصي
ّ
لكل مكلف وقاطعًا ملرور الزمن.
الرابية في 8 :آب 2017
رئيس بلدية الرابية بالتكليف
نائب الرئيس
نبيل انطون كرم
التكليف 1552
اعالن عن وضع جداول التكليف االساسية قيد
التحصيل
تـعـلــن ب ـلــديــة ك ـفــردب ـيــان بــأن ـهــا وضـعــت
ج ــداول التكليف األســاسـيــة عــن مختلف
رس ــوم الـبـلــديــة ع ــن ع ــام  2017والـسـنــن
ً
السابقة قيد التحصيل عمال بنص املادة
 104من قانون الرسوم البلدية رقم 88/60
وتعديالته وتلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :ع ـمــا بـنــص املـ ــادة  106مــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خــال مهلة شهرين من
ت ــاري ــخ ن ـشــر هـ ــذا اإلعـ ـ ــان ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية عدد  36تاريخ .2017/8/17
ً
ثانيًا :عـمــا بنص امل ــادة  109مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة

تــأخـيــر وقــدرهــا ( %2اث ـنــان بــاملــائــة) عن
كل شهر تأخير عن املبالغ التي لم تسدد
خالل املهلة املبينة في البند األول أعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
وت ـع ـت ـبــر ال ـب ـل ــدي ــة هـ ــذا االع ـ ـ ــان بـمـثــابــة
تبليغ شخصي إلى كل مكلف
كفردبيان في 2017/8/7
رئيس بلدية كفردبيان
د .بسام سالمه
التكليف 1549
إعالن عن مزايدة علنية للمرة الثالثة
إن لـجـنــة ال ـب ـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي املــؤلـفــة
بقرار قائمقام قضاء املنت باالنابة اآلنسة
مــارلــن الـحــداد رقــم  22تــاريــخ 2017/2/6
لبيع األمــوال املنقولة العائدة للمحجوز
عـلـيـهــا ال ـس ـي ــدة لـيـلــى صـبـحــي الـخــولــي
واملوضوعة في املزايدة العلنية لتحصيل
رسـ ــوم ب ـلــديــة امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــا لـصــالــح
بلدية أنطلياس ـ ـ النقاش.
تعلن أنها ستجري بيع األمــوال املنقولة
امل ـح ـج ــوزة ال ـت ــي ه ــي ك ـنــايــة ع ــن ألـبـســة
ن ـس ــائ ـي ــة ب ــامل ــزاي ــدة ال ـع ـل ـن ـيــة م ــن خ ــال
ال ـس ـع ــر األدن ـ ـ ــى املـ ــوضـ ــوع ل ـه ــا وال ـب ــال ــغ
/3.460.000/ :ل.ل( .ث ـ ــاث ـ ــة م ــاي ــن
وأربعماية وستني ألف ليرة لبنانية).
وذلك في مبنى بلدية أنطلياس ـ ـ النقاش
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
يوم الجمعة الواقع فيه  8أيلول .2017
يمكن االطالع على دفتر شروط البيع في
قلم البلدية خــال أوقــات الــدوام الرسمي
حتى آخر يوم يسبق موعد املزايدة.
في حال املوافقة على االشتراك باملزايدة،
تقديم كفالة مقدارها  %5من قيمة الطرح
أعـ ــاه تـ ــودع ن ـق ـدًا ف ــي ص ـن ــدوق الـبـلــديــة
لـقــاء إي ـصــال مــالــي أو لـقــاء تـقــديــم كفالة
مصرفية.
في حال لم يرس البيع في هذه الجلسة،
تعقد جلسة ثانية بعد  10أيــام لإلحالة
القطعية على من يقدم أفضل األسعار.
أعضاء لجنة البيع
فادي عضيمي حنا صليبا
رئيس لجنة البيع
محتسب مالية املنت
أنطوان خوري
التكليف 1583
إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة ع ـي ـتــا الـ ـفـ ـخ ــار ع ــن إج ـ ــراء
مناقصة إلقامة ثكنة قرميد ملبنى البلدية
وف ــق دف ـتــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص املــوضــوع
ل ـهــذه ال ـغــايــة عـلــى الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
باملناقصة ،استالم دفتر الشروط الخاص
ل ـقــاء مـبـلــغ  /25000/ل.ل .أث ـن ــاء أوق ــات
ال ــدوام خــال مــدة عـشــرة أي ــام مــن تاريخ
نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية.
تسلم ال ـعــروض لغاية الـســاعــة التاسعة
صباحًا من يوم الجمعة في .2017/09/01
تفض العروض يوم السبت في 2017/9/2
الساعة العاشرة صباحًا.
رئيس البلدية
حنا السكاف
إعالن
عن املدير العام للشؤون العقارية
يـعـلــن مــديــر ع ــام ال ـش ــؤون ال ـع ـقــاريــة عن
اعادة تكوين الصحيفة العقارية املفقودة
ل ـل ـع ـقــار رقـ ــم  151م ــن مـنـطـقــة املـحـيــدثــة
العقارية بالطريقة االداريــة وفقًا الحكام
املـ ـ ـ ــادة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة مـ ــن امل ــرس ــوم
االشتراعي رقم  77/37واملعدلة بالقانون
رقم .1996/509
لكل صاحب مصلحة أو حق ان يعترض
على قرار اعادة التكوين باستدعاء يقدم
الى حضرة أمني السجل العقاري في املنت
خــال مهلة ثــاثــة اشـهــر مــن تــاريــخ نشر
هذا االعالن.
مدير عام الشؤون العقارية
جورج املعراوي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي م ــال ــك ع ـي ـس ــى مـنـيـمـنــه
ملــوك ـل ـتــه عـ ــزه ي ــوس ــف ب ــك شــات ـيــا سند
ت ـم ـل ـي ــك بـ ـ ــدل عـ ــن ضـ ــائـ ــع عـ ــن حـصـتـهــا
بالعقار  2580منطقة املزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمن السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

