
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة م��ن ت��اري��خ 2011/1/25 
وذلك في ثكنة الحلو/ مصلحة األبنية.

بيروت في 2010/12/9
رئيس اإلدارة املركزية
العميد محمد قاسم
التكليف 1794

إعالن عن مناقصة عمومية
الداخلي  األم��ن  لقوى  العامة  املديرية  إن 
ت��ع��ل��ن ع���ن رغ��ب��ت��ه��ا ف���ي إج�����راء مناقصة 
جهاز  وتركيب  تقديم  ألش��غ��ال:  عمومية 
ل��زوم مبنى   Switch أجهزة  لتغذية   UPS

الشرطة القضائية في ثكنة املقر العام.
ع���ل���ى ال����راغ����ب����ن ب���ت���ق���دي���م ع������روض بهذا 
 ����� األبنية  مصلحة  إل��ى  الحضور  ال��ش��أن 
����� شارع مار الياس لالطالع  ثكنة الحلو 
باملناقصة  الخاصة  ال��ش��روط  دفتر  على 
وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م وذل�����ك أث���ن���اء الدوام 
ال���رس���م���ي اع���ت���ب���ارًا م���ن ت���اري���خ ن��ش��ر هذا 
اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من 

تاريخ 2011/1/26.
الساعة  ال��ع��روض تجري  إن جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2011/1/27 وذلك في 

ثكنة الحلو/ مصلحة األبنية.
بيروت في 2010/12/9
رئيس اإلدارة املركزية
العميد محمد قاسم
التكليف 1794

إعالن عن مناقصة عمومية
الداخلي  األم��ن  لقوى  العامة  املديرية  إن 
ت��ع��ل��ن ع���ن رغ��ب��ت��ه��ا ف���ي إج�����راء مناقصة 
عمومية ألشغال: مختلفة لزوم حمامات 
ال��ط��واب��ق ال��خ��ام��س وال���س���ادس والسابع 
في  النهر  فصيلة  عناصر  منامة  وغرفة 

مجمع الجميزة.
ع���ل���ى ال����راغ����ب����ن ب���ت���ق���دي���م ع������روض بهذا 
 ����� األبنية  مصلحة  إل��ى  الحضور  ال��ش��أن 
����� شارع مار الياس لالطالع  ثكنة الحلو 
باملناقصة  الخاصة  ال��ش��روط  دفتر  على 
وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م وذل�����ك أث���ن���اء الدوام 
ال���رس���م���ي اع���ت���ب���ارًا م���ن ت���اري���خ ن��ش��ر هذا 
اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من 

تاريخ 2011/1/19.
الساعة  ال��ع��روض تجري  إن جلسة فض 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة م��ن ت��اري��خ 2011/1/20 

وذلك في ثكنة الحلو/ مصلحة األبنية.
بيروت في 2010/12/9
رئيس اإلدارة املركزية
العميد محمد قاسم
التكليف 1795

إعالن عن مناقصة عمومية
الداخلي  األم��ن  لقوى  العامة  املديرية  إن 

ت��ع��ل��ن ع���ن رغ��ب��ت��ه��ا ف���ي إج�����راء مناقصة 
عمومية ألشغال: مختلفة لزوم حمامات 
الطابق الثاني في الجناح )A( في ثكنة 

بربر الخازن.
ع���ل���ى ال����راغ����ب����ن ب���ت���ق���دي���م ع������روض بهذا 
 ����� األبنية  مصلحة  إل��ى  الحضور  ال��ش��أن 
����� شارع مار الياس لالطالع  ثكنة الحلو 
باملناقصة  الخاصة  ال��ش��روط  دفتر  على 
وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م وذل�����ك أث���ن���اء الدوام 
ال���رس���م���ي اع���ت���ب���ارًا م���ن ت���اري���خ ن��ش��ر هذا 
اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من 

تاريخ 2011/1/19.
الساعة  ال��ع��روض تجري  إن جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2011/1/20 وذلك في 

ثكنة الحلو/ مصلحة األبنية.
بيروت في 2010/12/9
رئيس اإلدارة املركزية
العميد محمد قاسم
التكليف 1795

إعالن عن مناقصة عمومية
الداخلي  األم��ن  لقوى  العامة  املديرية  إن 
ت��ع��ل��ن ع���ن رغ��ب��ت��ه��ا ف���ي إج�����راء مناقصة 
لزوم  مختلفة  صيانة  ألش��غ��ال:  عمومية 
السيار  لفوج  العائدة  ال��ح��دودي��ة  امل��راك��ز 

الثالث املتمركز في عرسال.
ع���ل���ى ال����راغ����ب����ن ب���ت���ق���دي���م ع������روض بهذا 
 ����� األبنية  مصلحة  إل��ى  الحضور  ال��ش��أن 
����� شارع مار الياس لالطالع  ثكنة الحلو 
باملناقصة  الخاصة  ال��ش��روط  دفتر  على 

وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م وذل�����ك أث���ن���اء الدوام 
ال���رس���م���ي اع���ت���ب���ارًا م���ن ت���اري���خ ن��ش��ر هذا 
اإلعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة من 

تاريخ 2011/1/20.
الساعة  ال��ع��روض تجري  إن جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2011/1/21 وذلك في 

ثكنة الحلو/ مصلحة األبنية.
بيروت في 2010/12/9
رئيس اإلدارة املركزية
العميد محمد قاسم
التكليف 1795

إعالن
املالية  م���دي���ري���ة   ������������� امل���ال���ي���ة  وزارة  ت��ع��ل��ن 
العامة عن حاجتها إلى استئجار مبنى 
املكلفن  لقسم خدمات  كمقر  الستعماله 

في قضاء راشيا بمساحة 250 م2.
1 ��� قسم خدمات املكلفن في قضاء جزين: 

250 م2.
2 ��� قسم خدمات املكلفن في قضاء صور: 

250 م2.
3 ��� قسم خدمات املكلفن في قضاء املنت: 

350 م2.
��������� ق���س���م خ����دم����ات امل��ك��ل��ف��ن ف����ي قضاء   4

كسروان: 200 م2.
5 ��� قسم خدمات املكلفن في قضاء جبيل: 

200 م2.
��������� ق���س���م خ����دم����ات امل��ك��ل��ف��ن ف����ي قضاء   6

الشوف: 200 م2.
7 ��� قسم خدمات املكلفن في قضاء عاليه: 

200 م2.
��������� ق���س���م خ����دم����ات امل��ك��ل��ف��ن ف����ي قضاء   8

حاصبيا: 180 م2.
9 ��� قسم خدمات املكلفن في قضاء زغرتا: 

200 م2.
������� ق��س��م خ���دم���ات امل��ك��ل��ف��ن ف���ي قضاء   10

الكورة: 200 م2.
������� ق��س��م خ���دم���ات امل��ك��ل��ف��ن ف���ي قضاء   11

البترون: 200 م2.
������� ق��س��م خ���دم���ات امل��ك��ل��ف��ن ف���ي قضاء   12

البقاع الغربي: 250 م2.
13 ��� قسم خدمات املكلفن في قضاء بنت 

جبيل: 200 م2.

������� ق��س��م خ���دم���ات امل��ك��ل��ف��ن ف���ي قضاء   14
مرجعيون: 160 م2.

������� ق��س��م خ���دم���ات امل��ك��ل��ف��ن ف���ي قضاء   15
الهرمل: 250 م2.

ال�������دوام الرسمي  أث���ن���اء  ال����ع����روض  ت���ق���دم 
ف��ي قلم دائ���رة ش��ؤون املوظفن  وتسجل 
واللوازم واملحاسبة في مديرية الشؤون 
اإلدارية ����� مديرية املالية العامة في املبنى 
املركزي الكائن في منطقة رياض الصلح، 
وذل�����ك ف���ي م��ه��ل��ة خ��م��س��ة ع��ش��ر ي���وم���ًا من 

تاريخ هذا اإلعالن.
ترفق بالعروض املستندات التالية:

 حصول 
نّ

������� امل��س��ت��ن��د ال��رس��م��ي ال����ذي ي��ب��ن
اإلعالن.

��� طلب من العارض يتضمن املوافقة على 
ت��أج��ي��ر امل��ب��ن��ى ال��ع��ائ��د ل��ه وب����دل اإليجار 

املقترح.
��� صورة عن سند التمليك.

��� إف��ادة عقارية حديثة ال يعود تاريخها 
ألكثر من 3 أشهر.

��� رخصة إسكان أو أشغال.
������� إف�����ادة م���ن م��ه��ن��دس م��ع��ت��رف ب���ه تثبت 

متانة البناء.
��� إفادة ارتفاق وتخطيط.

املعروض  ل��ل��م��ب��ن��ى  تفصيلية  خ���رائ���ط   �������
عة 

نّ
الغرف موق  مساحة 

نّ
لالستئجار تبن

من مهندس.
وزير املالية
ريا حفار
التكليف 1790

إعالن 
مزايدة من دائرة تنفيذ أميون

الرئيس إميل عازار
���ذ: ج����وزي����ف ح���ن���ا وك���ي���ل���ه املحامي 

نّ
امل���ن���ف

غسان مرعي.
إبراهيم  إسحق وصوفيا  ذ ضدهم: 

نّ
املنف

عيسى بصيلة مجهولي املقام.
األشخاص الثالثون: ��� الدولة اللبنانية.

��� مؤسسة كهرباء لبنان.
دائرة  من  ال���واردة   2010/14 باالستنابة 

 2009/412 ب��امل��ع��ام��ل��ة  ط��راب��ل��س  ت��ن��ف��ي��ذ 
الصادر عن  الشيوع  إزال��ة  بموجب حكم 
ال��غ��رف��ة االب��ت��دائ��ي��ة ف��ي ال��ش��م��ال ب��رق��م 36 

تاريخ 2009/2/19.
تاريخ التنفيذ: 2009/7/4 تاريخ اإلشارة: 

.2010/2/16
تاريخ تسجيلها: 2010/2/20.

العلني  باملزاد  للبيع  الدائرة  تطرح هذه 
ال��ع��ق��ار 138 دده زي��ت��ون وت���وت وعريش 
 :

ً
شماال ح����������دوده  م2   3132 م���س���اح���ت���ه 

��� 140 ج��ن��وب��ًا: ط��ري��ق عام  ال��ع��ق��اران 136 
شرقًا: 139 ��� 140 غربًا: 137 ��� 136.

التخمن وبدل الطرح: /93960000/ ل.ل.
الخميس  وم����ك����ان����ه����ا:  امل������زاي������دة  م����وع����د 
أمام  ظ���ه���رًا   11:30 ال���س���اع���ة   2011/2/3
رئ��اس��ة ه��ذه ال��دائ��رة ف��ي محكمة أميون. 
للراغب باملزايدة تأمن بدل الطرح املقرر 
واتخاذ مقام له ضمن نطاق هذه الدائرة 
ك��ان مقيمًا خارجها أو توكيل محام  إذا 
وع���ل���ى امل��ش��ت��ري زي�����ادة ع���ن ال��ث��م��ن رسم 

التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ 
سيدة الخوري

إعالن عدد: 2010/45
صدر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات 
واآلل���ي���ات ف���ي ب���ي���روت ب��رئ��اس��ة القاضي 
ذ عليه محمد 

نّ
جورج عطية قرار بإبالغ املنف

االستثنائية  ب��ال��ط��رق  ال��ري��س  مصطفى 
 بأحكام املادة 409 أصول محاكمات 

ً
عمال

التنفيذ  اإلج��رائ��ي وطلب  اإلن���ذار  مدنية، 
وم��رف��ق��ات��ه وق����رار ال��ح��ج��ز ع��ل��ى السيارة 
رقم  ب��امل��ع��ام��ل��ة  ص����ادر  /167872/ج  رق���م 
2010/45 تاريخ 2010/1/19 املقدمة من 
شركة كابيتال فينانس كومباني ش.م.ل. 

وكيلها املحامي جيمي كرم.
وع��ل��ي��ه ت��دع��وك��م ه���ذه ال���دائ���رة للحضور 
إليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خ��الل  إليها  امل��ش��ار  األوراق  غ 

نّ
لتبل

ثالثة أسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعالن
ص������ادر ع����ن دائ�������رة ت��ن��ف��ي��ذ ال��ن��ب��ط��ي��ة في 

املعاملة التنفيذية رقم 2003/512
ال ترست بنك ش.م.ل.  طالب التنفيذ: جمنّ

بوكالة املحامي رزق الله شيت.
��ذ ع��ل��ي��ه: ف����ؤاد إس��م��اع��ي��ل عميص/ 

نّ
امل��ن��ف
ا. عبنّ

امل��ش��ت��رك ب��ال��ح��ج��ز: ش���رك���ة أس���ع���د أحمد 
حجازي بوكالة املحامية مايا مجذوب.

ال��س��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي: س��ن��دات دي���ن وكشف 
 55440748 بقيمة  ت��أم��ن  وع��ق��د  ح��س��اب 
مليونًا  وخ������م������س������ون  )خ�����م�����س�����ة  ل.ل. 

وسبعمئة  أل����ف����ًا  وأرب�����ع�����ون  وأرب���ع���م���ئ���ة 
لبنانية( و5998  ليرة  وأربعون  وثمانية 
وثمانية  وت��س��ع��م��ئ��ة  آالف  )خ��م��س��ة  د.أ. 
إلى  أميركيًا( باإلضافة  وتسعون دوالرًا 

الفوائد والرسوم واملصاريف.
املعامالت: تاريخ التنفيذ 2003/10/14.

تاريخ تبليغ اإلنذار 2003/11/6.
 2003/10/16 ال����ح����ج����ز  ق���������رار  ت������اري������خ 
العقاري  ال��س��ج��ل  ف��ي  تسجيله  وت���اري���خ 

.2004/10/28
تاريخ محضر وصف العقار 2003/12/27 

وتاريخ تسجيله 2004/6/23.
ا  رق��م 130/ عبنّ العقار  امل��وص��وف:  العقار 
للزراعة  أرض صالحة  قطعة  ع��ن  ع��ب��ارة 
والبناء وتقع في الجهة الشمالية لبلدة 
ا على تلة جبلية مشرفة ومطلة على  عبنّ
ال��ب��ل��دة، ذات م��وق��ع م��ه��م، ض��م��ن منطقة 
ن ب��ت��ص��وي��ن��ة م���ن حجر،  س��ك��ن��ي��ة، م���ص���ونّ
بطريق  الفرعية  العام  بالطريق  ويتصل 
ل 

نّ
��دة م���ن اإلس���ف���ل���ت، ق��س��م م��ن��ه مجل م��ع��بنّ

ب��أن��واع متعددة من  وم���زروع ومنصوب 
األش��ج��ار، وضمنه بناء مؤلف من ثالثة 

طوابق: أرضي وأول وثاني وروف:
��� الطابق األرضي: يتألف من غرفتي نوم 
وص���ال���ون وم��ط��ب��خ وح���م���ام وم���م���ر، وهو 

ذ عليه مع عائلته.
نّ
منجز ويشغله املنف

ع��ن ص��ال��ة كبيرة  ع��ب��ارة  األول:  الطابق   ���
البعض وغرفتن  مفتوحة على بعضها 
إلى  وث��الث شرفات ومطلع درج  وحمام 
وغير  اإلن��ج��از  قيد  وه��و  الثاني  الطابق 

ق. مورنّ
��� الطابق الثاني: عبارة عن شقة مؤلفة من 
م��دخ��ل ومطبخ وغ��رف��ة ج��ل��وس وغرفتي 
ن�����وم وح���م���ام���ات وأرب�������ع ش����رف����ات ودرج 

يؤدي إلى السطح وهو غير منجز.
��� ال���روف: ع��ب��ارة ع��ن غ��رف��ة واح���دة كبيرة 
وح��م��ام غير منجز، وي��وج��د على سطح 

مدخل الدرج خزان للمياه.
ويقع بالقرب من الطابق األرض��ي خزان 
للمياه وهو مالصق له، كما توجد أربعة 
حمامات في الحديقة، كما توجد بالقرب 
من البناء إنشاءات هي عبارة عن صالة 
مربع  متر   200 كبيرة مساحتها حوالى 
والحديد  األت��رن��ي��ت  م��ن  ت��ق��ري��ب��ًا، سقفها 
يستعمل مطعم، وتحيط بالبناء ممرات 
م���ن اإلس���م���ن���ت ودراب�����زي�����ن، ح��ي��ث تشكل 
اس للجلوس  األرض املحيطة بالبناء ت��رنّ
س  العقار جدار دعم ملبنّ ويحيط بأرض 
حجريًا وهو بارتفاع أربعة أمتار تقريبًا، 
كما توجد ضمن العقار فسحة تم جرفها 
وكذلك  ل��ل��س��ي��ارات،  ك��م��رأب  الستعمالها 
��س ح��ج��ر بارتفاع  ه��ن��اك ج���دار دع���م م��ل��بنّ
سبعة أمتار من الجهة الجنوبية، وضمن 
ف��ي��ه��ا أش���غ���ال تجميلية  ال��ع��ق��ار ح��دي��ق��ة 
ب��ع��م��ق ثمانية  م���ي���اه وخ������زان  ون����اف����ورة 

أم���ت���ار، وك���ذل���ك ه���ن���اك ت���م���دي���دات للمياه 
ضمن العقار كله.

املساحة: 9600 متر مربع تقريبًا )تسعة 
آالف وستمئة متر مربع(.

)تسعمئة وتسعة  د.أ.   969720 التخمن: 
دوالرًا  ألفًا وسبعمئة وعشرون  وستون 

أميركيًا(.
وواحد  )خمسمئة  د.أ.   581832 ال��ط��رح: 
وثمانون ألفًا وثمانمئة واثنان وثالثون 

دوالرًا أميركيًا(.
الرسوم املتوجبة: الفراغ والداللة.

الخميس  ي��وم  امل��زاي��دة ومكانها:  ت��اري��خ 
الثانية  الساعة   2011/1/13 فيه  ال��واق��ع 
عشرة ظهرًا أمام رئيس دائرة التنفيذ في 

النبطية.
على ال��راغ��ب ب��ال��ش��راء إي���داع ب��دل الطرح 
ف����ي ق���ل���م ه������ذه ال������دائ������رة ب���م���وج���ب شيك 
م ألمر رئيس دائ��رة تنفيذ 

نّ
مصرفي منظ

ل��ه ضمن  إق��ام��ة  النبطية وات���خ���اذ م��ح��ل 
 قلمها مقامًا مختارًا له 

نّ
نطاقها وإال عد

 بمحام، وعليه االطالع 
ً
ما لم يكن ممثال

للعقار  ال��ع��ق��اري��ة  الصحيفة  ق��ي��ود  ع��ل��ى 
امل���ط���روح ودف����ع ال��ث��م��ن وال���رس���وم ضمن 
امل��ه��ل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ت��ح��ت ط��ائ��ل��ة متابعة 

التنفيذ على عهدته.
رئيسة القلم
غيدا مقلد

إعالن توظيف
الشاغرة  الوظائف  لبعض  مباراة  إج��راء 
في مالك املؤسسة العامة إلدارة مستشفى 

السكسكية الحكومي
تجري إدارة املوظفن في مجلس الخدمة 
امل���دن���ي���ة اع���ت���ب���ارًا م���ن ي����وم ال��خ��م��ي��س في 
ال��ث��ان��ي 2011 م��ب��اراة لبعض  ك��ان��ون   20
ال��وظ��ائ��ف ال��ش��اغ��رة ف���ي م���الك املؤسسة 
السكسكية  م��س��ت��ش��ف��ى  إلدارة  ال���ع���ام���ة 
لالختصاصات  وف���ق���ًا  وذل�����ك  ال��ح��ك��وم��ي 
ال����ت����ال����ي����ة: ال�����ش�����ه�����ادة )ال����ج����ام����ع����ي����ة( في 
الطبية«  امل���ع���دات  »ه��ن��دس��ة  اخ��ت��ص��اص 
 BT ����� الطبية  أو TS في صيانة األجهزة 

 ����� العامة  الثانوية   ����� السر  أمانة  ف��رع  في 
امل��ح��اس��ب��ة أو   BT ����� ش��ه��ادة االس��ت��ك��ت��اب 

علوم تجارية.
املباراة  ش��������روط  ع���ل���ى  االط���������الع  ي���م���ك���ن 
وبرنامجها في مجلس الخدمة املدنية ����� 
شارع رشيد كرامي )فردان سابقًا(، وعلى 
www.csb. للمجلس:  اإللكتروني  املوقع 

.gov.lb
تقدم الطلبات في مجلس الخدمة املدنية 
ف���ي م��ه��ل��ة أق��ص��اه��ا ي����وم األرب����ع����اء ف���ي 5 

كانون الثاني 2011.
الخدمة  ب��اب مجلس  النتائج على  تعلن 
املدنية في مهلة أقصاها يوم السبت في 

19 آذار 2011.
بيروت في 2010/12/9
رئيس إدارة املوظفن بالوكالة
مطانيوس الحلبي
التكليف 1798

دعوة
صادرة عن دائرة تنفيذ املنت

باملعاملة رقم 2008/987
ذ عليه: شركة كولوريس ش.م.م.

نّ
إلى املنف

ض بالتوقيع عنها  ممثلة بمديرها املفونّ
السيد داني هنري حداد ����� مجهولي محل 

اإلقامة.
بنك  ��ذ 

نّ
امل��ن��ف ت��ق��دم   2008/11/17 ب��ت��اري��خ 

فرعون وشيحا ش.م.ل. باستدعاء يطلب 
فيه تنفيذ عقد اعتماد بالحساب الجاري 
وكشف حساب وتأمن عقاري من الدرجة 
 ملبلغ 

ً
التحويل تحصيال األول��ى مع حق 

والفوائد  أميركيًا  دوالرًا   /302630.18/
واللواحق.

لذلك
إليها  للحضور  ال���دائ���رة  ه���ذه  ت��دع��وك��م��ا 
غ 

نّ
لتبل قانوني  أو بواسطة وكيل  بالذات 

التنفيذ وم��رف��ق��ات��ه وذلك  اإلن����ذار وط��ل��ب 
خ����الل م��ه��ل��ة ع��ش��ري��ن ي���وم���ًا ت��ل��ي النشر 
قلم  ويعتبر   

ً
حاصال التبليغ  اعتبر  وإال 

إلى  لكما ويصار  مقامًا مختارًا  ال��دائ��رة 
متابعة التنفيذ وفقًا لألصول.

رئيس القلم
زياد داغر
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