الخميس  14كانون األول  2017العدد 3348

إعالنات

الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه  2017/12/22م ـنــاق ـصــة عـمــومـيــة
بطريقة الظرف املختوم لتجديد رخص
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال ل ـ ـبـ ــرامـ ــج م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت
وخدمات الدعم والتحديث املتعلقة بها.
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال أوق ــات ال ــدوام
الـ ــرس ـ ـمـ ــي .ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي ظ ــرف
ّ
مختوم وتسلم باليد الــى بريد املديرية
االدارية لقاء ايصال برقم وتاريخ وصول
العرض على أن تصل قبل الساعة الثانية
عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ
املحدد الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يـقـ ّـدم بغير الطريقة
ّ
املحددة.
املذكورة أعاله ،أو يصل بعد املدة
بيروت في  12كانون األول 2017
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2497
إعالن عن استئجار مبنى ملكتب
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
في الغازية
ي ـع ـل ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـض ـمــان
االج ـت ـم ــاع ــي ع ــن رغ ـب ـت ــه ف ــي اس ـت ـئ ـجــار
مـ ـس ــاح ــات مل ـك ـت ـب ــه فـ ــي ب ـ ـلـ ــدة الـ ـغ ــازي ــة،
مجموع املـســاحــات املـطـلــوبــة ،بــن  300ـ ـ
 400م 2على أن ال تقل مساحة املكتب أو
الطابق عن  200م 2تقريبًا،
ت ـع ـط ــى األف ـض ـل ـي ــة ل ـل ـم ـب ــان ــي ال ـحــدي ـثــة
وامل ـج ـه ــزة ب ــوس ــائ ــل ال ـتــدف ـئــة وال ـت ـبــريــد
واملتمتعة بتصاميم معمارية مرنة قابلة
السـتـيـعــاب وظ ــائ ــف الـجـمـهــور واالدارة
(ك ــون ـت ــوارات وصـ ــاالت ومـكــاتــب اداريـ ــة)
والـتــي تقع على طــرقــات رئيسية وعامة
وتتمتع بـمــواقــف س ـيــارات كما يجب ان
تتمتع بقانونية بناء ،مع تعهد بتأمني
رخصة اشغال نهائية.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ال ـت ـق ــدم ب ـع ــروض ـه ــم فــي
أم ــان ــة س ــر امل ــدي ــري ــة االداري ـ ـ ــة ف ــي املــركــز
الرئيسي وطــى املصيطبة ش ــارع بغداد
ـ ـ الطابق الـســادس يوميًا وخــال أوقــات
الـ ــدوام الــرسـمــي ،فــي الـفـتــرة املـمـتــدة بني
 2017/12/15الى .2018/1/15
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2498
تصحيح اعالن
ورد خـطــأ م ــادي املـنـشــور ي ــوم الخميس
في  2017/12/7الجراء مناقصة عمومية
عـ ــن ط ــري ــق اس ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض ل ـت ـلــزيــم
اع ـم ــال الـصـيــانــة لـلـتـمــديــدات واالج ـه ــزة
الـكـهــربــائـيــة ،مـكــافـحــة ال ـحــريــق ،التدفئة
وال ـت ـبــريــد وامل ـصــاعــد ملـبـنــى هـيـئــة ادارة
ال ـس ـيــر واآللـ ـي ــات وامل ــرك ـب ــات ال ـكــائــن في
منطقة برج حمود ـ ـ طريق النهر.
الخطأ/15.000.000/" :ل.ل( .خمسة عشر
مليون ليرة لبنانية)"
الـ ـص ــواب/1.500.000/" :ل.ل ( .مـلـيــون
وخمسمئة ألف ليرة لبنانية)"
وسيصبح آخــر مــوعــد لتقديم الـعــروض
هــو نهار الـثــاثــاء الــواقــع فــي 2018/1/2
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظـ ـهـ ـرًا ،وسـتـتــم
جـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ال ـســاعــة الــراب ـعــة
عـشــرة مــن نـهــار االرب ـعــاء  2018/1/3في
مـبـنــى مـصـلـحــة تـسـجـيــل ال ـس ـي ــارات في
منطقة الدكوانة ـ ـ املبنى رقم (.)1
بيروت في 2017/12/8
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس هدى سلوم
التكليف 2482
إعالن تلزيم
مشروع اشغال انشاء شبكة مياه الشفة
في بلدة القرعون ـ ـ قضاء البقاع الغربي
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه الرابع من شهر كانون
الثاني  ،2018تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائ ـيــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم
مشروع اشغال انشاء شبكة مياه الشفة
في بلدة القرعون ـ ـ قضاء البقاع الغربي.
ـ ـ التأمني املؤقت/45.000.000/ :ل.ل .فقط
خمسة وأربـعــون مليون 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 االولـ ـ ــى لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـل ــون
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا
بعد.
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
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 2485
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء قواطع لزوم خاليا
ت ــوت ــر م ـت ــوس ــط ف ــي م ـح ـط ــات ال ـت ـحــويــل
الرئيسية ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رق ــم ث4د 12400/تــاريــخ ،2016/12/22
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2018/1/19
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر 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 /600 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/12/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2480
إعالن
تـ ـ ـج ـ ــري مـ ـصـ ـلـ ـح ــة األبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـي ــة
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
امل ـخ ـت ــوم ل ـت ـلــزيــم ت ـق ــدي ــم وت ــرك ـي ــب آالت
ولــوازم مخبرية لــزوم مختبر النيماتود
في محطة الفنار التابعة للمصلحة.
املكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق
ـ ـ البقاع
الــزمــان :الساعة العاشرة من صباح يوم
االربعاء الواقع بتاريخ 2018/1/10
فعلى من يهمه االمر الحصول على دفتر
ال ـشــروط الـخــاص امل ــودع نسخًا عنه في
محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ري ــاق ـ ـ الـبـقــاع لدى
ق ـســم امل ـنــاق ـصــات وف ــي مـحـطــة ال ـف ـن ــار ـ ـ
جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن
اوقــات الــدوام الرسمي علمًا بــأن ثمن كل
نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هــو خمسون
ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة
مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة ف ــي محطة
تــل العمارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع خــال الــدوام
ال ــرس ـم ــي ع ـلــى ان ت ـصــل الـ ـع ــروض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  11كانون االول 2017
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 2479
اعالن
ي ـع ـلــن رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ش ـم ـس ـط ــار غــربــي
ب ـع ـل ـب ــك ع ـ ــن وض ـ ـ ــع ج ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـي ــف
االس ــاس ـي ــة ل ـكــافــة ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة عن
ً
ع ــام  2017ق ـيــد الـتـحـصـيــل ع ـم ــا بنص
املادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر:
ً
ً
أوال :ع ـمــا بـنــص املـ ــادة  106مــن قــانــون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة  88/60ع ـلــى املـكـلـفــن
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خــال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عـمــا بنص امل ــادة  109مــن قانون
الرسوم البلدية  88/60تفرض غرامة %2

(اث ـنــان بــاملــائــة) عــن كــل شـهــر تــأخـيــر عن
املبالغ التي لم تسدد خالل املهلة املبينة
في البند األول أعاله ويعتبر كسر الشهر
شهرا" كامال" .
ثالثًا :يعتبر هذا االعــان انــذار شخصي
لكل مكلف وقاطع ملــرور الزمن للذين لم
ي ـس ــددوا ال ــرس ــوم املـتــوجـبــة وعـلـيـهــم ان
يـبــادروا فــورًا الــى تسديد ما يتوجب من
رسوم بلدية واال ستضطر البلدية الخذ
ً
االجــراءات القانونية بحقهم عمال بنص
املادة  113من قانون البلديات رقم .60/88
شمسطار2017/12/5 :
رئيس بلدية شمسطار غربي بعلبك
سهيل شبلي الحاج حسن
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ في بيروت
غرفة الرئيسة ميرنا كالب
عدد 2017/964
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
يوم الخميس  2017/12/28الساعة 3:30
بعد الظهر سيارة املنفذ عليه ارا اوديــك
مكردجيان ماركة INFINITY SEDAN
 G37رق ـ ـ ــم /146675/ج ل ـ ـ ــون ن ـب ـي ــذي
ً
مـ ـ ــوديـ ـ ــل  2010املـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــوزة ت ـح ـص ـي ــا
ل ــدي ــن ب ـنــك االع ـت ـم ــاد امل ـص ــرف ــي ش.م.ل.
وكـيـلـتــه املـحــامـيــة م ــاري ش ـه ــوان الـبــالــغ
/38661.6/د.أ .ع ــدا ال ـلــواحــق واملخمنة
ب ـم ـب ـل ــغ /15000/د.أ .واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ب
/10.000/د.أ .أو م ــا ي ـع ــادل ــه بــالـعـمـلــة
الوطنية فعلى الراغب بالشراء الحضور
باملوعد املحدد الى مرآب سيرياك املدور
خلف فوج االطفاء مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيك مقبول و %5رسم بلدي.
مأمور تنفيذ بيروت
ذكيه عيسى
إعالن
شطب شركة مساهمة لبنانية
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
جبل لبنان
بتاريخ  2017/12/5وبـنــاء للطلب تقرر
شطب قيد شركة
AIM real estate SAL
مــن الـسـجــل ال ـت ـجــاري والـكــائـنــة فــي سن
الفيل واملسجلة برقم عام  2050856بعبدا
ألص ـح ــاب ـه ــا ال ـ ـسـ ــادة غ ـن ــى م ـح ــي ال ــدي ــن
ص ـب ــره واي ـ ــه ل ــن وه ـ ــدى م ـيــا واب ــراه ـي ــم
ف ـ ــؤاد ش ـه ــاب ال ــدي ــن وامل ـح ــام ـي ــة كــولـيــت
الحايك وشركة اتيل انترناشوينال ل.ت.د
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم اعتراضه
ومــاحـظــاتــه خ ــال مهلة عـشــرة اي ــام من
تاريخ اخر نشر.
امني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
ــــــــــــــــــ
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
ب ـم ــوج ــب م ـح ـضــر ج ـم ـع ـيــة م ـن ـع ـقــدة فــي
 2017/10/4تقرر بتاريخ 2017/12/12
ش ـط ــب ق ـي ــد ش ــرك ــة اورك ـ ـ ــا تـكـنــولــوجـيــز
كــوم ـب ـنــي ش.م.م .امل ـس ـج ـلــة ت ـحــت الــرقــم
 1001290مــديــرهــا مـحـمــود عـبــد ال ــرزاق
احمد الحمود ،نهائيًا مــن قيود السجل
التجاري في بيروت الرقم املالي .331341
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
أو اعـتــراضــه خــال مهلة عـشــرة اي ــام من
آخر تاريخ نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
طـلــب ع ــادل مـحـمــد هــاشــم مل ــورث موكلة
مــوكـلـتـيــه س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصة رفيق حسن اليوسف بالعقار رقم
 /41/زاليا.
للمعترض للمراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
ط ـلــب ب ــال مـحـمــد ي ــوس ــف س ـنــد تمليك
ب ــدل ع ــن ضــائــع بـحـصــة م ــورث ــة موكلته
حمده محمد ابو عرب في العقار /625/
الصويرة.
للمعترض للمراجعة خالل  15يومًا

أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
ط ـل ــب س ـم ـيــح اب ــراهـ ـي ــم ال ـع ـج ـمــي بــاســم
مــوكــل موكله عبد املنعم حسني عميري
سند تمليك بــدل عن ضائع بالعقار رقم
 /1823/الال.
للمعترض للمراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
طلب عــادل محمد هاشم ملوكلتي موكله
ج ـ ــوزف ـ ــن ومـ ــرغـ ــريـ ــت ابـ ـنـ ـت ــي ج ــرج ــس
الحموي وبحصص مورثيه نايفة داود
مخول الصايغ وكميل وريمون جرجس
ال ـ ـح ـ ـمـ ــوي وب ـ ـح ـ ـصـ ــة لـ ـطـ ـيـ ـف ــة ج ــرج ــس
الـ ـحـ ـم ــوي ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن وكـ ـي ــل ورث ـت ـهــا
س ـنــدات تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بالعقار
رقم  /4363/مشغرة.
للمعترض للمراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
ط ـلــب ن ـجــاح يــوســف م ـنــاع س ـنــد تمليك
ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصــة مــوك ـلــه يــوســف
مصطفى مـنــاع فــي الـعـقــار رق ــم /5015/
بعلول.
للمعترض للمراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ح ـم ـيــد م ـح ـم ــود فـ ـ ــواز اح ـ ــد ورث ــة
مـحـمــود اح ـمــد ف ــواز اح ــد ورث ــة خديجة
علي فواز سند ملكيه بدل ضائع للعقار
 1207شحيم.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أم ـ ــن ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بــال ـت ـك ـل ـيــف فــي
الشوف
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت سيلفا عبد الله انطونيوس وكيلة
حـلـيــم سـلـيــم م ـغــامــس س ـنــد مـلـكـيــه بــدل
ضائع للعقار  525دير دوريت.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أم ـ ــن ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري بــال ـت ـك ـل ـيــف فــي
الشوف
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت نــاتــالــي سليمان بــو شـقــرا وكيلة
س ــام ح ـســن ع ـبــد ال ـص ـمــد بــوكــال ـتــه عن
حـ ـس ــن رافـ ـ ـ ــع عـ ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد اح ـ ـ ــد ورث ـ ــة
راف ــع عـجــاج عبد الصمد سـنــدات ملكيه
ل ـل ـع ـق ــارات  572و 1414و 1517و1586
و 1589و 1610عماطور.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
الشوف
محمد طراف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـلــب حــات ــم غـ ـم ــراوي بــوكــال ـتــه ع ــن احــد
ورث ــة خــديـجــة ح ـنــوف سـنــد تمليك بــدل
ضائع  486البداوي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طـلــب صـمـيــم شـعـبــان ملــورث ـيــه سـعــدالـلــه
ورعنا مصباح شعبان سند تمليك بدل
ضائع  243منطقة التبانة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
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إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب ت ــوف ـي ــق م ـح ـم ــد عـ ــاشـ ــور بـصـفـتــه
الشخصيه سند ملكية بدل ضائع للعقار
 1720مزبود.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في الشوف
حنني عبد الصمد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب قاسم محمد مالح بصفته احد ورثة
محمد يوسف مالح الذي هو بدوره احد
ورث ــة يــوســف حـســن يــوســف م ــاح مالك
العقار  /2096/بــرج حمود سند تمليك
ب ـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ــاس ــم امل ـ ـ ــورث يــوســف
حسن يوسف مالح.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت ن ــات ــال ــي روبـ ـي ــر خــوراســان ـج ـيــان
احدى ورثة ماري ارتني طاطوليان وريثة
اغ ــاون ــي ســرك ـيــس م ـكــروت ـش ـيــان مــالـكــة
الـعـقــار  /608/ب ــرج ح ـمــود سـنــد تمليك
ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ــاس ــم امل ــورث ــة اغ ــاون ــي
سركيس مكروتشيان.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جــورج وليم وديــع امللكي وكيل ليا
ل ــوي ــس ال ـج ــرم ــان ــي اح ـ ــدى ورث ـ ــة لــويــس
ي ــوس ــف الـ ـخ ــوري ال ـج ــرم ــان ــي امل ــال ــك في
الـعـقــارات  /695/قسم  /B 7 /و /694/
قسم  /5/و /48/بياقوت سندات تمليك
بدل عن ضائع بحصص املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت ماغي شكرالله شلبي وكيلة سامي
خـلـيــل عـطـيــه امل ــال ــك ف ــي ال ـع ـقــار /1241/
ضهر الصوان سند تمليك بدل عن ضائع
بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ه ـنــري ان ـط ــوان زويـ ــن وك ـيــل جــون
ستاما تـيــوس كاتسيكيس مــالــك القسم
 /16/م ــن ال ـع ـق ــار  /764/ال ـف ـن ــار سـنــد
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
ل ـشــراء  650خــرطــوش فيزيبل  20ـ ـ ـ  25ـ ـ
 63ـ ـ  80أمبير ـ ـ  24و 17.5ك.ف ،.وذلــك
وفق املواصفات الفنية والشروط االدارية
امل ـح ــددة ف ــي دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يمكن
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ن ـس ـخــة ع ـنــه ل ـق ــاء مبلغ
ث ــاث ـم ــاي ــة الـ ــف لـ ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة (ت ـض ــاف
 )TVAم ــن ق ـس ــم ال ـ ـشـ ــراء ف ــي املـصـلـحــة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص
مــا بــن الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من
كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  8كانون الثاني  2018الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2473

