الثالثاء  25تشرين األول  2016العدد 3016

إعالنات

من يوم الجمعة الواقع في .2016/11/18
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
ال ـثــال ـثــة ف ـقــط لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات األش ـغــال
املائية الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من
ارب ــع صـفـقــات مــائـيــة لــم يـجــر استالمها
مؤقتًا ،الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم
ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـش ــرة م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املـ ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ ـ ـ وفــق
ن ـصــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  20تشرين االول 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
م .غسان نور الدين
التكليف 2041
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
من يوم الثالثاء الواقع فيه 2016/11/15
تـ ـج ــري م ــؤس ـس ــة مـ ـي ــاه ب ـ ـيـ ــروت وج ـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
املختوم عــائــدة لــ«فــك وتصليح وتركيب
مجموعات ضخ غب الطلب» وفقًا لدفتر
الـشــروط الـخــاص املــوضــوع لهذه الغاية
وذلـ ــك ف ــي املـكـتــب الــرئـيـســي ال ـكــائــن في
شــارع سامي الصلح ـ ـ ملك ال ـشــدراوي ـ ـ
بيروت.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة اإلط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت 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 خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قــرب مستشفى قلب يسوع
ل ـقــاء مـبـلــغ /1.500.000/ل.ل .يــدفــع في
صندوق املؤسسة لقاء إيصال يضم إلى
العرض.
تـقــدم ال ـعــروض بــالـيــد إلــى قـلــم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد إجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 2036
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه 2016/11/15
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائدة لـ«صيانة وتشغيل ثالث محطات
للصرف الصحي بــن الــدامــور والغدير»
وفـقــا لــدفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص املــوضــوع
لـهــذه الـغــايــة وذل ــك فــي املـكـتــب الرئيسي
الـكــائــن فــي ش ــارع ســامــي الـصـلــح ـ ـ ـ ـ ملك
الشدراوي ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة اإلط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت 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 خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قــرب مستشفى قلب يسوع
ل ـقــاء مـبـلــغ /1.000.000/ل.ل .يــدفــع في
صندوق املؤسسة لقاء إيصال يضم إلى
العرض.
تـقــدم ال ـعــروض بــالـيــد إلــى قـلــم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد إجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 2035
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه 2016/11/15

تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عــائــدة لــ«تـشـغـيــل وادارة ث ــاث محطات
ضــخ ملـيــاه الشفة فــي املــن الـعــالــي» وفقًا
لدفتر ال ـشــروط الـخــاص املــوضــوع لهذه
الغاية وذلــك في املكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح ـ ـ ملك الشدراوي
ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة اإلط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت 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 خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قــرب مستشفى قلب يسوع
ل ـقــاء مـبـلــغ /1.000.000/ل.ل .يــدفــع في
صندوق املؤسسة لقاء إيصال يضم إلى
العرض.
تـقــدم ال ـعــروض بــالـيــد إلــى قـلــم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد إجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 2034
إعالن
ت ـلــزيــم شـ ــراء م ــادت ــي ال ـب ـنــزيــن وامل ـ ــازوت
"ديزيل أويل" لزوم املديرية العامة للدفاع
املدني
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فـيــه ال ـثــاثــون م ــن شـهــر تـشــريــن الـثــانــي
 ،2016تجري إدارة املناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو
ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ب ـيــروت ،لـحـســاب املــديــريــة
الـعــامــة لـلــدفــاع املــدنــي ـ ـ مناقصة تلزيم
ش ــراء مــادتــي الـبـنــزيــن وامل ـ ــازوت "ديــزيــل
أويل".
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت :خمسون مليون ليرة
لبنانية ال غير لكل بند( ،عدد البنود .)2
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسـعــار لكل بند
على حده.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للدفاع املدني.
يـجــب ان تـصــل ال ـع ــروض إل ــى قـلــم إدارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 2033
إعالن
تلزيم ألبسة لزوم املديرية العامة للدفاع
املدني

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه التاسع والعشرون من شهر تشرين
الثاني  ،2016تجري إدارة املناقصات في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
املديرية العامة للدفاع املدني ـ ـ مناقصة
تلزيم ألبسة لزوم املديرية العامة للدفاع
املدني.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت :لكل بند تــأمــن مؤقت
م ـ ـحـ ـ ّـدد فـ ــي املـ ـ ـ ــادة ال ـخ ــام ـس ــة مـ ــن دف ـتــر
الشروط الخاصة.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسـعــار لكل بند
على حده (عدد البنود .)4
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للدفاع املدني.
يـجــب ان تـصــل ال ـع ــروض إل ــى قـلــم إدارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 2032
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـ ـل ــب دمـ ـ ــر خـ ـض ــر وم ــؤمـ ـن ــة ال ـط ـن ـج ـيــر
ملــوك ـل ـهــا ان ـ ــور خ ـضــر س ـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع  502/9القبة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت ك ــار يــوســف الـشـيـخــانــي سـنــدي
ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ع ــن حـصـتـيـهــا
بــال ـع ـقــاريــن  1753راس ب ـي ــروت و2423
منطقة االشرفيه
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أميني السجل العقاري املعاونني
في بيروت
حسني خليل محمود الالذقي
إعالن
تلزيم مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه
الشفة داخل بلدة اللويزة ـ ـ قضاء جزين
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
ف ـي ــه ال ـ ـسـ ــادس ع ـش ــر مـ ــن ش ـه ــر ت ـشــريــن
الثاني  ،2016تجري إدارة املناقصات في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
وزارة الـطــاقــة وامل ـي ــاه ـ ـ املــديــريــة العامة
لـلـمــوارد املائية والكهربائية ـ ـ مناقصة
تلزيم مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه
الشفة داخل بلدة اللويزة ـ ـ قضاء جزين.
ـ ـ ـ ـ الـتــأمــن امل ــؤق ــت :أرب ـع ــون مـلـيــون ليرة

لبنانية
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار .
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات األشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـل ــون
والذين ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتا
بعد.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االطـ ــاع،
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2030
إعالن
تلزيم مشروع إنشاء خط صــرف صحي
في بلدة املروانية ـ ـ قضاء صيدا
الساعة التاسعة مــن يــوم االثـنــن الواقع
فيه الرابع عشر من شهر تشرين الثاني
 ،2016ت ـ ـجـ ــري إدارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
وزارة الـطــاقــة وامل ـي ــاه ـ ـ املــديــريــة العامة
لـلـمــوارد املائية والكهربائية ـ ـ مناقصة
تلزيم مشروع إنشاء خط صــرف صحي
في بلدة املروانية ـ ـ قضاء صيدا.
ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم ــن امل ــؤق ــت :ف ـقــط أربـ ـع ــة مــايــن
وخمسماية الف ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
املصنفون في الدرجة الثانية فقط لتنفيذ
صفقات األشغال املائية املسجلون وفقًا
الحكام املرسوم  3688تاريخ 1966/1/25
وتعديالته.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االطـ ــاع،
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2028
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ع ــن رغ ـب ـت ـه ــا فــي
اجـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـتـلــزيــم اعـمــال
رش مبيدات للحشرات ومكافحة الفئران
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والجرذان واالفاعي في املبنى املركزي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنی املركزي.
علما ان آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2016/11/18
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/10/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2020
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ل ـش ــراء ك ــوس ــات (HV
 )connectorsل ـ ــزوم م ـح ـطــات الـتـحــويــل
الرئيسية.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2016/11/18
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/10/29
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2017
إعالن قضائي
صـ ـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة ال ـن ـب ـط ـيــة امل ـن ـف ــردة
العقارية املدنية
يــدعــو قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة امل ــدع ــى عليهم
ع ــرف ــات وص ــائ ــب وط ـ ـ ــارق ع ـل ــي مـحـســن
قــانـصــو واح ـمــد يــوســف عـ ّـيــاش ومحمد
أسعد قانصو من الدوير واملجهولي محل
االقامة للحضور اليه الستالم صورة عن
الحكم الصادر بتاريخ  2016/5/31قرار
رقـ ــم  2016/99وذل ـ ــك ب ــال ــدع ــوى اس ــاس
ّ 2014/76
مدور  2016/356املقامة عليكم
م ــن امل ــدع ــي ج ـمــال خـضــر حـمـيــة بــوكــالــة
امل ـ ـحـ ــامـ ــي ح ـ ـسـ ــام ال ـ ـص ـ ـفـ ــاوي بـ ـت ــاري ــخ
 2014/8/30بموضوع تحديد حق مرور
والـقــاضــي بقبول ادخــالـكــم فــي املحاكمة
الراهنة وإنشاء وإحداث وإعطاء وتأمني
وت ـع ـي ــن وت ـح ــدي ــد م ـم ــر ث ــاب ــت ون ـهــائــي
وقانوني لعقار املدعي رقم  /1232الدوير
عبر الـعـقــارات رقــم  1229ـ ـ  1228ـ ـ 4558
ـ ـ  4562ـ ـ  4563ـ ـ  4564ـ ـ  4565ـ ـ  1220ـ ـ
 1219ـ ــ/الدوير وفقًا القتراح الخبير االول
وانـفــاذ هــذا املمر على أرض الــواقــع وفي
السجل الـعـقــاري وفـقــا لــأصــول اإلداري ــة
والـتـنـظـيـمـيــة املــرع ـيــة اإلجـ ـ ــراء واع ـت ـبــار
خريطة االقتراح األول الــواردة في تقرير
الخبرة تاريخ  2016/1/4جــزءًا ال يتجزأ
مــن هــذا الحكم وفــي مقابل إح ــداث املمر
إل ــزام املــدعــي بــأن يــدفــع ملالكي الـعـقــارات
الـ ـت ــي ي ـم ــر ع ـل ـي ـهــا املـ ـم ــر ال ـت ـع ــوي ـض ــات
املـ ـح ــددة ف ــي ال ـح ـكــم ع ـلــى أن ي ـتــم الــدفــع
بــالــدوالر األمـيــركــي أو بالعملة الوطنية
بما يــوازي الــدوالر بتاريخ الدفع الفعلي
وعـلـيـكــم ات ـخ ــاذ م ـحــل إق ــام ــة ل ـكــم ضمن
ن ـط ــاق امل ـح ـك ـمــة م ــا ل ــم ت ـك ــون ــوا ممثلني
بمحام حيث يعد مكتبه مقامًا مختارًا.
مهلة إستئناف الحكم هــي ثالثني يومًا
ّ
من تاريخ النشر ،ويعتبر الحكم مبلغًا
رئيس القلم
شريف نور الدين

