السبت  14تشرين الثاني  2015العدد 2741

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
رق ــد عـلــى رجـ ــاء الـقـيــامــة املــأســوف
على شبابه
فادي عبدو الطبيب
زوجته :ماري سكرية
أشـقــاؤه :إلـيــاس وفرنسوا وجــورج
وجهاد وعماد وعائالتهم
شـ ـقـ ـيـ ـقـ ـت ــاه :نـ ـ ـ ــوال زوجـ ـ ـ ــة أنـ ـط ــون
رياشي وعائلتها
دوللي زوجة إيلي دميان وعائلتها
وع ــائ ــات ـه ــم وأن ـس ـب ــاؤه ــم وع ـمــوم
أهالي بلدة شمالن ينعونه إليكم
تقبل التعازي يومي السبت واألحد
 14و 15الجاري في منزل الفقيد في
شمالن.

◄ مبوب ►

مطلوب
– Needed Web Designer
Min 1 Year – knowledge
& of Adobe Photoshop
Illustrator
– Flash is a plus
joumana@adwaysgroup.com
– Tel:76/993232

خرج ولم يعد
غادر العمال البنغدالشيون
Humoyan
 Juwel Miahو Noor Mohammad
وMohammad Sabbir Khan
مـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــد مـ ـ ـخ ـ ــدومـ ـ ـه ـ ــم ،ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـمــن
يـعــرف عنهم شيئًا االت ـصــال عـلــى الــرقــم
70/872204

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس01/759597 :

من أي منطقة في لبنان،
من  7:30صباحًا لغاية
يوميًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إعالنات

19

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ـك ـل ـيــف اس ـت ـش ــاري
لـ ــإشـ ــراف ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ م ـش ــاري ــع إن ـش ــاء
وت ـج ـه ـيــز م ـح ـطــات ال ـت ـحــويــل الــرئـيـسـيــة
ف ــي ص ـيــدا وبـعـلـبــك  220ك .ف ،مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 9945 /تاريخ
 ،2015/9/8قــد مــددت لغاية يــوم الجمعة
 2015/12/4عـنــد نـهــايــة الـ ــدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ أمــانــة الـســر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /300000/ل .ل.
علمًا بــأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن فــي مطلق األح ــوال تقديم عــروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2015/11/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2101
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء عـ ــدادات أحــاديــة
األط ــوار ،موضوع اسـتــدراج العروض رقم
ث4د 10595 /تاريخ  ،2015/9/28قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2015/12/4عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ أمــانــة الـســر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200000/ل .ل.
علمًا بــأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن فــي مطلق األح ــوال تقديم عــروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2015/11/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2104
إعالن
تـعـلــن مــؤسـســة ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مهلة
ت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض ب ـخ ـص ــوص اسـ ـت ــدراج
ال ـ ـع ـ ــروض مـ ــرجـ ــع ث4د 9082 /ت ــاري ــخ
 ،2015/8/14ال ـعــائــد لـتـشـغـيــل وصـيــانــة
مـعـمـلــي امل ـح ــرك ــات ال ـع ـك ـس ـيــة ف ــي الـ ــذوق
وال ـج ـيــة ق ــد مـ ــددت ل ـغــايــة ي ــوم الـخـمـيــس
 2015/12/3عند الساعة  15.30بعد الظهر.
يمكن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مــؤسـســة
كهرباء لبنان ،املبنى املــركــزي ـ ـ كورنيش
النهر ـ ـ الطابق  12وذلك لقاء مبلغ وقدره
 /1.500.000/ل .ل.
تسلم العروض باليد إلى مؤسسة كهرباء
لبنان ،املبنى املــركــزي ـ ـ كورنيش النهر ـ ـ
الطابق  12ـ ـ مكتب رقم ،1223
علمًا أن آخــر مــوعــد لتقديم ال ـعــروض هو
نهار الخميس الواقع في  2015/12/3عند
الساعة  15.30بعد الظهر.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2118
إعالن
تعلن بلدية علي النهري عــن رغبتها في
تـلــزيــم م ـش ــروع إن ـش ــاء ع ـب ــارة ف ــوق النهر
بطريقة املناقصة العمومية ،على الراغبني
االشـتــراك في املناقصة االستحصال على
دفتر الشروط الخاص من البلدية.
ي ـب ــدأ ت ـقــديــم الـ ـع ــروض م ــن ت ــاري ــخ نـشــره
فــي الـجــريــدة الــرسـمـيــة ي ــوم الخميس في
 2015/11/12وينتهي عند انتهاء الــدوام
الرسمي من يوم السبت في .2015/11/28
جـلـســة ف ــض ال ـع ــروض ال ـســاعــة الـعــاشــرة

صباحًا يوم االثنني في .2015/11/30
رئيس بلدية علي النهري
أحمد مصطفى املذبوح
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن محمد ترحيني ملوكله حسني
م ـح ـمــد م ــاض ــي شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  2257جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب ظــافــر إسـمــاعـيــل رم ــال بــوكــالـتــه عن
زينب علي مروة ملورثها علي محمد مروة
شهادة قيد بدل ضاع للعقار  217عني قانا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن بركات جابر شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  2998زبدين وسندي تمليك
بدل ضائع للقسم  3من العقار  1043نبطية
التحتا وللقسم  5من العقار  845كفرجوز.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب مــازن جهاد ظاهر سند تمليك بدل
ضائع للقسم  A/ 8من العقار  2871زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت فــاطـمــة داود فـحــص بــاالصــالــة عن
نفسها وملوكلها حسني رضا يوسف حرب
ش ـهــادتــي ق ـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 1255
جبشيت
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن إبــراهـيــم غـنــدور ملوكليه زين
مـ ـحـ ـم ــود س ـ ـلـ ــوم وع ـ ــدن ـ ــان حـ ـس ــن ن ـج ــار
شهادتي قيد بدل ضائع للعقار  44قاقعية
الجسر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب املحامي حسن عبدالله نعمه بوكالته
عن حسن سميح قعباز املشتري من مالكة
العقار رسمية علي كريم شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  681يحمر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب عمر ملحم العيط ملوكله أحمد ضاهر
الحاج سند تمليك بــدل عن ضائع للقسم
 51Bمن العقار  468زقاق البالط
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي فخر شوقي حــداد بوكالته
عــن إيليا ونـقــوال عبدالله شاتيال وسندًا
ل ـق ــرار املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة ال ـخــام ـســة في
بيروت رقم  2015/418سندي تمليك بدل
عن ضائع باسمي /إيليا ونقوال عبدالله
شاتيال بالعقار  3733األشرفية
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب املـحــامــي ج ــاد عـثـمــان طعمه ملوكله
محمد حسن الضاهر سندي تمليك بدل
عن ضائع عن حصته بالقسمني  7و 8من
العقار  5318مزرعة
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
خالصة قرار رقم 2015/26
قــرر القاضي الـعـقــاري فــي النبطية إعــادة
تـكــويــن مـحـضــر تـحــديــد ال ـع ـقــار رق ــم 423
زوطر الغربية بالطريقة القضائية وتعيني
نهار السبت الواقع في  2015/12/12موعدًا
للكشف على العقار من قبل الخبير فخر
النداف واملساعد القضائي زينب شكرون
وت ـحــديــد ن ـه ــار األربـ ـع ــاء ف ــي 2016/2/3
مــوعـدًا لجلسة املحاكمة إلع ــادة التكوين.
وعلى كــل صاحب حــق أن يعترض ضمن
املهلة القانونية معززًا باملستندات املؤيدة.
رئيس قلم املحكمة العقارية في النبطية
محمد إسماعيل جمعة
خالصة قرار رقم 2015/27
قــرر القاضي الـعـقــاري فــي النبطية إعــادة
تكوين الصحيفة العائدة للعقار رقم 1510
منطقة حداثا بالطريقة القضائية وتكليف
املـســاح جــورج واكـيــم واملـســاعــد القضائي
ايـنــاس شامية للكشف على الـعـقــار نهار
الـسـبــت فــي  2015/12/19وتـحــديــد نهار
األربـ ـع ــاء ف ــي  2016/2/3م ــوع ـدًا لجلسة
املحاكمة إلعادة التكوين ولكل ذي مصلحة
أو حق تقديم اعتراضه ضمن املهلة املمتدة
حتى تاريخ جلسة املحاكمة.
رئيس قلم املحكمة العقارية في النبطية
محمد إسماعيل جمعة
إعالن تلزيم
أعمال تنظيف قصر عدل طرابلس الجديد
الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع
فـيــه الـثــالــث مــن شـهــر كــانــون األول ،2015
تـ ـج ــري إدارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات فـ ــي م ــرك ــزه ــا
الكائن فــي بناية بيضون ـ ـ شــارع بــوردو
ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة العدل
مناقصة تلزيم أعمال تنظيف قصر عدل
طرابلس الجديد.
ـ ـ التأمني املؤقت :ثالثة ماليني ليرة لبنانية
ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة
ل ـ ــوزارة ال ـع ــدل الـكــائـنــة ف ــي شـ ــارع ســامــي
الصلح ـ ـ املتحف ـ ـ مصلحة الديوان الطابق
الخامس.
يـ ـج ــب أن تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض إلـ ـ ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 2129
إعالن رقم 2/51
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للزراعة ـ ـ عن إعادة إجراء استدراج عروض
لتلزيم تقديم معدات ومستلزمات خاصة
ألع ـم ــال امل ـســاحــة لـ ــزوم مــديــريــة التنمية
الريفية والـثــروات الطبيعية للعام ،2015
وذلـ ــك ف ــي مـبـنــاهــا ال ـكــائــن ف ــي بـئــر حسن
مـ ـق ــاب ــل ث ـك ـن ــة ه ـ ـنـ ــري شـ ـ ـه ـ ــاب ،ب ـت ــاري ــخ
 2015/12/10الساعة التاسعة،
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
ال ـخــاص الـعــائــد لـهــذا الـتـلــزيــم والـحـصــول
عـلــى نـسـخــة عـنــه مــن مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تـقــدم ال ـعــروض بالبريد املـضـمــون املغفل
أو باليد مـبــاشــرة ،على أن تصل إلــى قلم
مصلحة الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا مــن آخر
ي ــوم عـمــل يـسـبــق ال ـتــاريــخ امل ـحــدد إلج ــراء
استدراج العروض.
بيروت في  11تشرين الثاني 2015
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 2132

مناقصة عامة
رقم  /5394م ع إ  /م م3 /
الساعة الحادية عشرة مــن نهار األربـعــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2015/11/25ت ـج ــري وزارة
الــدفــاع الوطني ـ ـ املــديــريــة العامة ل ــإدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة فــي قــاعــة املناقصات
الكائنة في مبنى عفيف معيقل ـ ـ أول طريق
الحدث مناقصة عامة لتلزيم :أشغال حفر
بئر ارتوازية في ثكنة نسور لبنان ـ ـ عيون
السيمان.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /2560
م ع إ /م هـ ـ تاريخ .2015/11/12
يـمـكــن ملــن يــرغــب االش ـت ــراك فــي املناقصة
الـعــامــة ه ــذه اإلطـ ــاع عـلــى دفـتــر الـشــروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـ ـ ــإدارة ـ ـ
مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل الـعــروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة ال ــدف ــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
لـ ـ ــإدارة ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
ي ـجــب أن ت ـصــل ع ـ ــروض امل ـت ـع ـهــديــن قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2015/11/12
العميد محسن فنيش
ّ
مسير أعمال املديرية العامة لإلدارة
التكليف 2141
تبليغ
صادر عن محكمة النبطية املدنية
العقارية
ً
يــدعــو ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة ك ــا م ــن املــدعــى
عـلـيـهــم :حـســن وح ـســن وريـ ــاض ومحمد
وموسى عبد الرضا نعمة املسافرين إلى
اسبانيا واملجهولي محل اإلقــامــة ورضــا
وعـبـيــر عـبــد الــرضــا نعمة املـســافــريــن إلــى
فرنسا واملجهولي محل اإلقامة الحضور
إليه الستالم أوراق الدعوى رقم 2015/392
عـلـيـهــم م ــن امل ـح ــام ــي ن ـع ـيــم ن ـع ـمــة بــوجــه
ورثــة املــرحــوم الـحــاج جميل فياض نعمة
بمادة ابطال انتقال والــزام بتسجيل عقار
للحضور إليه .وعليكم اتخاذ محل إقامة
لـكــم ضـمــن ن ـطــاق املـحـكـمــة مــا ل ــم تـكــونــوا
ممثلني بـمـحــام حـيــث يـعــد مكتبه مقامًا
مختارًا وإال جــاز إبالغكم األوراق وموعد
الجلسة بــواسـطــة رئـيــس القلم والتعليق
على لوحة اإلعالنات بمهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي
إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن
العام
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام عن
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال طـ ـلـ ـب ــات ت ـن ـظ ـي ــم أو ت ـج ــدي ــد
تفاويض الــدخــول إلــى مباني األمــن العام
وذلـ ـ ــك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ 2015/12/1
ولغاية تاريخ .2016/01/31
تـقــدم الطلبات فــي املــديــريــة الـعــامــة لألمن
ال ـع ــام ،مـبـنــى رق ــم  ،1أمــانــة ال ـســر الـعــامــة،
مقابل قصر العدل.
ملـ ــزيـ ــد م ـ ــن امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات واإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـلــى
امل ـس ـت ـن ــدات امل ـط ـل ــوب ــة ل ـت ـقــديــم ال ـط ـل ـبــات
مـ ــراجـ ـعـ ــة دوائـ ـ ـ ـ ــر ومـ ـ ــراكـ ـ ــز األمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
اإلقليمية أو زي ــارة موقع املديرية العامة
لألمن العام على شبكة اإلنترنت.
www.general-security.gov.lb
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ً
مــوجــه للسيد ب ــدر ح ــداد املـقـيــم أص ــا في
ّ
مجمع السمايا وحاليًا مجهول
الكسليك
اإلقامة
تـ ــدعـ ــوك ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـح ـض ــور إل ـي ـهــا
بــالــذات أو بــواسـطــة وكـيــل قــانــونــي لتبلغ
الإنذار وطلب التنفيذ واملرفقات باملعاملة
 2004/1294املـقــامــة مــن مــدرســة املنصف
األه ـل ـي ــة ب ـم ــوض ــوع ت ـن ـف ـيــذ س ـن ــد بـقـيـمــة
/10905/د.أ عدا الفوائد واللواحق
عليك الحضور ضمن املهلة القانونية وإال
يسقط حقك بــاإلعـتــراض ويتابع التنفيذ
بوجهك حتى آخر الدرجات
كما عليك إتخاذ محل إقامة ضمن نطاق
الدائرة وإال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

