20

الثالثاء  11نيسان  2017العدد 3150

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء اسعار العمال تأهيل وترميم
محطة التحويل (محطة الحجاز).
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخ ــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
تسلم الـعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي.
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2017/4/21عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في  6نيسان 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 610
إعالن بيع باملزاد العلني
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك ـ ـ ـ غــرفــة
الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة2016/87 :
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .ـ ـ
بوكالة املحامي سليم بريدي
املنفذ عليهما :ـ ـ عباس ابراهيم شمص ـ ـ
اللبوة ـ ـ الشارع العام
ـ ـ احمد حسن امهز ـ ـ مجهول محل االقامة
السند التنفيذي وقيمة الدين :عقد تأمني
على العقار  /371/اللبوة خــاصــة احمد
حسن امهز بقيمة .$/33.500/
تاريخ التنفيذ2016/3/4 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار2016/3/19 :
و2016/7/13
تاريخ قرار الحجز2016/9/26 :
تاريخ تبليغ الحجز2016/9/30 :
تاريخ تسجيله2016/10/1 :
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار:
2016/11/21
تاريخ تسجيله2016/12/6 :
بيان العقار املحجوز ومشتمالته:
العقار رقم  /371/اللبوة ـ ـ أميري ـ ـ محلة
وادي االبيض السقي
أرض سليخ منحدرة من الجنوب باتجاه
الشمال وال يوجد عليه أية انشاءات حتى
تاريخ الكشف.
مساحته/10753/ :م2
ً
ح ـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده شـ ـم ــاال ال ـع ـق ــار /372/
وجنوبًا قناة مياه عامة وشرقًا العقارين
 /369/و /370/وغربًا قناة مياه عامة.
الحقوق العينية:
ـ ـ يــومــي  1427تــاريــخ  2011/4/18تأمني
درجة أولى مع حق التحويل ،الدائن البنك
الـلـبـنــانــي لـلـتـجــارة ش.م.ل .املــديــن أحمد
حسن امهز ،قيمة التأمني ثالثة وثالثون
الف وخمسماية دوالر أميركي.
تـعـهــد املــديــن ب ـعــدم الـبـيــع أو ال ـتــأمــن أو
ال ـت ــأج ـي ــر أو ت ــرت ـي ــب أي ح ــق ع ـي ـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن.
ـ ـ ـ يــومــي  3500تــاريــخ  2016/10/1حجز
تنفيذي رقم .2016/87
ـ ـ ـ ـ مـ ـص ــدر ال ـح ـج ــز دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـعـلـبــك
الحاجز البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
امل ـح ـج ــوز عـلـيــه اح ـم ــد ح ـســن ام ـه ــز عــدد
االسهم املحجوزة  2400سهم.
ـ ـ يومي  4480تاريخ  2016/12/6محضر
وص ــف ال ـع ـقــار م ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بعلبك
املعاملة .2016/87
التخمني بالدوالر األميركي$/53765/ :
بدل الطرح بالدوالر األميركي$/32259/ :
مــوعــد جـلـســة امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اجــرائ ـهــا:
ن ـه ــار االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2017/5/10
الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا أمام
حضرة القاضي املنفرد في بعلبك رئيس
دائرة التنفيذ.
ش ــروط الـبـيــع :الـنـفـقــات املـتــوجــب دفعها
ع ــاوة على الثمن طــوابــع االحــالــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد امل ـ ـعـ ــن وان ي ـ ــودع
باسم رئيس دائــرة التنفيذ قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو أحد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح أو تقديم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة الــدخــول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نـطــاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خــال ثالثة ايام

من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خ ــال عـشــريــن يــومــا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع باملعاملة 2016/33
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـث ــاث ــاء في
 2017/4/25ال ـس ــاع ــة  2:00ب ـعــد الـظـهــر
سيارة املنفذ عليه زياد محمد زريق ماركة
جـيــب  LIBERTY SPORTمــوديــل 2005
ً
رقــم /371489/ج الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل.
وكيله املحامي وسام كرم البالغ $/9009/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/5536/
واملطروحة بسعر  $/3500/او ما يعادلها
بالعملة الوطنية ويتوجب عليها رسوم
ميكانيك منذ العام .2013
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب مـجــاعــص ف ــي بـيــروت
مقابل قصل العدل مصحوبًا بالثمن نقدًا
او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2012/623
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـث ــاث ــاء في
 2017/4/25اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـس ــاع ــة 2:30
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليهما بهاء
اس ــد ن ــور ال ــدي ــن وع ـ ــادل م ــأم ــون حليمه
م ــارك ــة ه ـيــونــداي  i10م ــودي ــل  2011رقــم
ً
/345365/ج الخصوصية تحصيال لدين
طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل .وكيله
امل ـحــامــي وسـ ــام ك ــرم ال ـبــالــغ $/16768/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/5570/
واملطروحة للمرة الثانية بسعر $/3500/
او ما يعادلها بالعملة الوطنية ويترتب
عليها رسوم ميكانيك منذ العام .2012
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى مـ ـ ــرآب امل ـ ـ ـ ــدور فـ ــي بـ ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2012/609
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـث ــاث ــاء في
 2017/4/25اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـس ــاع ــة 2:30
ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه حسني
عفيف عــواضــه مــاركــة نيسان صني 1.6
 SUNNYمــوديــل  2005رقــم /257208/و
ً
الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .وكـيـلــه
امل ـحــامــي وسـ ــام ك ــرم ال ـبــالــغ $/18760/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/4500/
واملطروحة للمرة الثانية بسعر $/3250/
او ما يعادلها بالعملة الوطنية ويترتب
عليها رسوم ميكانيك منذ العام .2011
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى مـ ـ ــرآب امل ـ ـ ـ ــدور فـ ــي بـ ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2013/1031
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـث ــاث ــاء في
 2017/4/25ابـتـ ً
ـداء من الساعة  2:30بعد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ســامــي رام ــز
منذر ماركة نيسان  TIIDAموديل 2011
ً
رقم /186180/ص الخصوصية تحصيال
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي وســام كــرم البالغ
 $/20240/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/8640/واملطروحة بسعر  $/7500/او
مــا يـعــادلـهــا بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة ويـتــرتــب
عليها رسوم ميكانيك منذ العام .2016
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى مـ ـ ــرآب امل ـ ـ ـ ــدور فـ ــي بـ ـي ــروت

الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/30ع ـل ــى امل ـت ـه ــم ع ـل ــي ن ـصــري
شمص جنسيته اللبنانية محل اقامته
بـ ــوادي وال ــدت ــه نـهــى ع ـمــره  1957ب ــوادي
س ـجــل  108/116اوقـ ــف غـيــابـيــا بـتــاريــخ
 2016/6/13بــالـعـقــوبــة ال ـتــال ـيــة تـجــريــم
املتهم علي نصري شمص واملبينة كامل
هويته اعاله بجناية املــادة  125مخدرات
وبــانــزال عقوبة االشـغــال الـشــاقــة املــؤبــدة
بحقه وتغريمه ماية مليون ل.ل .سندًا لها
وبــاعـتـبــاره ف ــارًا مــن وجــه الـعــدالــة بانفاذ
مــذكــرة الـقــاء القبض بحقه وتجريده من
حقوقه املدنية ومنعه طيلة مدة فراره من
التصرف بامواله املنقولة وغير املنقولة
وم ــن اق ــام ــة ال ــدع ــاوى ع ــدا املـتـعـلــق منها
باحواله الشخصية وبتعيني رئيس قلم
هــذه املحكمة قيمًا على امــوالــه الدارتـهــا
كما تــدار امواله الدارتـهــا كما تــدار امــوال
الغائب وابالغ ذلك من يلزم وبنشر الحكم
وفقًا لالصول القانونية وتدريكه الرسوم
والنفقات القانونية كافة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية اتجار مخدرات
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/4/3
الرئيس املنتدب عبد الله
التكليف 631
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/30على املتهم فادي كامل قاسم
جنسيته فلسطيني محل اقامته مخيم مار
الياس مقابل محطة فنيسيا والدته أمنة
عمره  1976رقــم امللف  919أوقــف غيابيًا
ب ـت ــاري ــخ  2017/3/9بــال ـع ـقــوبــة الـتــالـيــة
تجريم املتهم فــادي كامل قاسم واملبينة
كــامــل هــوي ـتــه اعـ ــاه بـجـنــايــة امل ـ ــادة 639
عـقــوبــات فقرتها االول ــى وبــانــزال عقوبة
االشغال الشاقة املؤقتة بحقه مدة خمس
سنوات سندًا لها وبادانته بجنحة املادة
 127م ـخ ــدرات وبـحـبـســه وبـتـغــريـمــه مــدة
ثــاثــة اشـهــر وبمبلغ مليوني ل.ل .سندًا
لـهــا وب ــادغ ــام الـعـقــوبـتــن امل ـش ــار اليهما
ً
ع ـمــا بــاح ـكــام املـ ــادة  205ع ـقــوبــات على
ان تنفذ بحقه الـعـقــوبــة االش ــد والـعــائــدة
للجناية والبالغة خمس سنوات اشغال
شــاقــة مــؤق ـتــة وبــاع ـت ـبــاره فـ ــارًا م ــن وجــه
العدالة وبانفاذ مذكرة القاء القبض بحقه
وتجريده من حقوقه املدنية ومنعه طيلة
مــدر فــراره من التصرف بأمواله املنقولة
وغـيــر املـنـقــولــة وم ــن اقــامــة ال ــدع ــاوى عــدا
املتعلق بها بامواله الشخصية وبتعيني
رئيس قلم هذه املحكمة قيمًا على امواله
الدارت ـهــا كما ت ــدار ام ــوال الـغــائــب وابــاغ
ذلك من يلزم وبنشر الحكم وفقًا لالصول
الـقــانــونـيــة وتــدري ـكــه ال ــرس ــوم والـنـفـقــات
القانونية.
وفقًا للمواد  639عقوبات فقرتها االولى
و 127مخدرات من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة وتعاطي مخدرات
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/4/3
الرئيس املنتدب عبد الله
التكليف 631
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/30على املتهم علي احمد وهبه
جنسيته اللبنانية محل اقامته طيردبا ـ ـ
حي املشاع قرب جامع الزهراء ط 1والدته
مــريــم ع ـمــره  1995سـجــل  298الـبــاشــورة
اوقـ ـ ـ ـ ــف غـ ـي ــابـ ـي ــا بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ 2017/3/6
بالعقوبة التالية تجريم املتهم علي أحمد

وهبي واملبينة كامل هويته اعاله بجناية
املادة  639عقوبات فقرتها االولى وبانزال
عقوبة االشغال الشاقة املؤقتة بحقه مدة
ارب ــع س ـنــوات س ـن ـدًا وبــاع ـت ـبــاره ف ــارًا من
وجه العدالة وبانفاذ مذكرة القاء القبض
بحقه وتجريده من حقوقه املدنية ومنعه
طـيـلــة م ــدة ف ـ ــراره م ــن ال ـت ـصــرف بــامــوالــه
املنقولة وغير املنقولة ومن كافة الدعاوى
ع ــدا املـتـعـلــق مـنـهــا بــاحــوالــه الشخصية
وبـتـعـيــن رئـيــس قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة قيمًا
ع ـلــى ام ــوال ــه الدارت ـ ـهـ ــا ك ـمــا ت ـ ــدار امـ ــوال
الغائب وابالغ ذلك من يلزم وبنشر الحكم
وفقًا لالصول القانونية وتدريكه الرسوم
والنفقات القانونية كافة.
وفقًا للمواد  639عقوبات فقرتها االولى
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/4/3
الرئيس املنتدب عبد الله
التكليف 631
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء شواحن بطاريات
وقطع الغيار العائدة لها لــزوم محطات
الـتـحــويــل الــرئـيـسـيــة ،مــوضــوع اس ـتــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 8201/تـ ــاريـ ــخ
 ،2016/8/26قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/4/28عند نهاية الدوام الرسمي.
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 /50 000/ل.ل.
علمًا 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 أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  7نيسان 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 623
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء املوافق
في  16من شهر أيار 2017
تـجــري وزارة االع ــام فــي مركزها الكائن
فــي الصنائع ـ ـ بـيــروت اس ـتــدراج عــروض
ل ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم اجـ ـه ــزة ت ـل ـف ــزي ــون ل ــزوم
االذاعة اللبنانية.
التأمني املؤقت :مليون 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
 15من شهر أيار .2017
بيروت في 6 :ـ ـ نيسان 2017
وزير االعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 628
إعالن
ت ـل ــزي ــم م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء خـ ـط ــوط ص ــرف
صـحــي فــي بـلــدة وادي الـلـيـمــون ـ ـ ـ قضاء
جزين
الـســاعــة التاسعة مــن يــوم االثـنــن الــواقــع
فـيــه الـثــامــن مــن شـهــر أي ــار  ،2017تجري
ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا الـكــائــن
فـ ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ ـ ش ـ ـ ــارع بـ ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املــديــريــة العامة لـلـمــوارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
إنـ ـش ــاء خ ـط ــوط صـ ــرف ص ـحــي ف ــي بـلــدة
وادي الليمون ـ ـ قضاء جزين.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط تسعة ماليني 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
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ــى لـتـنـفـيــذ
صفقات األشـغــال املائية املسجلون وفقًا
الحكام املرسوم  3688تاريخ 1966/1/25
وتعديالته.
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط 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 ال ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 630
إعالن
ت ـع ـلــن ب ـل ــدي ــة الـ ـح ــدت ـ ـ ـ ـ س ـب ـن ـيــه ـ ـ ـ ـ ح ــارة
البطم ـ ـ عن إجراء مناقصة عمومية (على
أس ــاس الـتـنــزيــل امل ـئ ــوي) وذل ــك فــي تمام
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــر م ــن ي ــوم ال ـثــاثــاء
الــواقــع فيه  2017/5/2فــي مــركــز البلدية
لتلزيم مشروع إنشاء أقنية تصريف مياه
األمطار والصرف الصحي.
ت ـقــدم ال ـع ــروض مـخـتــومــة وتـسـلــم بــالـيــد
م ـبــاشــرة ال ــى ق ـلــم ال ـب ـلــديــة خ ــال أوق ــات
الدوام الرسمي على ان تصل قبل الساعة
ال ـثــان ـيــة ع ـشــر م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يسبق
التاريخ املحدد إلجراء املناقصة ،ويرفض
كل عرض ال يقدم بهذه الطريقة.
يمكن للراغبني االشتراك في هذه املناقصة
االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخ ــاص
واالستحصال على نسخة منه في مركز
البلدية طيلة أوقــات الــدوام الرسمي لقاء
مبلغ قدره /500 000/ل.ل( .خمسمئة ألف
ليرة لبنانية) يدفع في صندوق البلدية
لقاء ايصال يضم الى العرض.
يعلن عنها في الجريدة الرسمية وثالث
صـحــف محلية قـبــل  15يــومــا مــن تــاريــخ
اجراء املناقصة.
الحدت في 2017/4/5
رئيس بلدية الحدت ـ ـ سبنيه ـ ـ حارة
البطم
جورج إدوار عون
التكليف 617
إعالن
ب ـتــاريــخ  2017/2/27ص ــدر ع ــن محكمة
تنفيذ عقود السيارات واآلليات في بيروت
بــرئــاســة الـقــاضــي ج ــورج أوغ ـســت عطية
بــابــاغ ورثــة املــرحــوم سعد الــديــن محمد
نــور زيــن وه ــم :أمـيــة تــوفـيــق عـلــي عيسى
ومحمد ومحمود وأحمد سعد الدين نور
ً
زيــن بــالـطــرق االستثنائية عـمــا باحكام
امل ــادة  409أ.م.م .االن ــذار االجــرائــي وطلب
الـتـنـفـيــذ ومــرف ـقــاتــه ون ـس ـخــة ع ــن تـقــريــر
الـخـبـيــر عـلــى ال ـس ـيــارة رق ــم /107420/و
ن ــوع مــرسـيــدس  E 320ص ــادر باملعاملة
رقــم  2012/946املقدمة من بنك بيبلوس
ش.م.ل .بوكالة املحامي وسام كرم.
وع ـل ـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة الـحـضــور
شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني لتبلغ
االوراق املشار اليها خــال ثالثة اسابيع
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
م ــوج ــه الـ ــى امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :طـ ــال مـحـمــود
عباس املجهول محل االقامة
ت ـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2014/1364امل ـت ـكــونــة ب ـي ـنــك وبـ ــن بنك
بيبلوس ش.م.ل .بـخــال  /30/يــومــا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بــواسـطـتــه كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
بعبدا في 2017/4/3
مأمور التنفيذ
بتول صالح
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم احمد محسن ملورثه احمد
حـســن مـحـســن سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
العقار  723عيتيت.

