االثنين  19شباط  2018العدد 3399

إعالنات

ـ ـ ـ مـصـلـحــة ال ـع ـتــاد فــي قــاعــة املـنــاقـصــات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
تأمني مادة كاز الطيران لصالح الجيش
غب الطلب خالل العام .2018
م ــوض ــوع دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
/104م ع إ/م ع 1/تاريخ .2018/1/8
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة -
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/2/15
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 401
إعالن تلزيم
تــأمــن خــدمــة الــوصــل الــاسـلـكــي لبعض
املكاتب الجمركية
بطريقة استدراج العروض
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة م ـ ــن
ي ــوم الجمعة ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـثــانــي من
شهر آذار من العام الفني وثمانية عشر،
ُ
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـم ــارك فــي
مركزها الكائن في ساحة ريــاض الصلح
ـ ـ بناية البنك العربي  -ال ـطــابــق ال ـســابــع
 م ـك ـتــب امل ــراق ــب أول لــدائــرة الـشــؤوناملــال ـيــة اس ـت ــدراج ع ــروض لـتـلــزيــم تأمني
خدمة الوصل الالسلكي لبعض املكاتب
الجمركية ،مع تخفيض مدة االعــان الى
خمسة ايام.
قيمة التأمني املؤقت :مبلغ /1.500.000/
ل.ل( .فقط مليون وخمسماية ألــف ليرة
لبنانية).
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دفـ ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطالع
والـحـصــول عليه مــن مــديــريــة الـجـمــارك -
دائرة الشؤون املالية.
يـ ـج ــب أن تـ ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض ال ـ ــى الـ ــدائـ ــرة
املــذكــورة قبل الساعة الثانية عشرة من
يـ ـ ـ ــوم الـخـمـيــس الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـيــه االول مــن
ش ـهــر آذار من العام الفني وثمانية عشر.
بيروت ،في  15شباط 2018
املدير العام
بدري ضاهر
التكليف 403
اعالن
اس ـت ــدراج ع ــروض اس ـعــار لتلزيم تقديم
قرطاسية لزوم االمتحانات الرسمية
لـلـتـعـلـيــم امل ـه ـنــي وال ـت ـق ـنــي ل ـ ــدورة 2018
االولى
فــي تـمــام الساعة الـعــاشــرة مــن قبل ظهر
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه ،2018/3/6
يـجــري الـصـنــدوق الــداخـلــي فــي املــديــريــة
العامة للتعليم املهني والتقني استدراج
ع ــروض اسـعــار لتلزيم تقديم قرطاسية
لـ ـ ــزوم االمـ ـتـ ـح ــان ــات ال ــرس ـم ـي ــة لـلـتـعـلـيــم
املهني والتقني لدورة  2018االولى.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى قـ ـل ــم الـ ـصـ ـن ــدوق
ال ــداخ ـل ــي لـلـتـعـلـيــم امل ـه ـنــي وال ـت ـق ـنــي في
الــدكــوانــة وف ـقــا لــدفـتــر ال ـش ــروط الـخــاص
املعد لهذه الغاية والــذي يمكن الحصول
عليه من قلم الصندوق على ان تصل هذه
الـعــروض قبل الساعة الثانية عشرة من
دوام آخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
إلج ـ ــراء االس ـ ـتـ ــدراج وي ــرف ــض ك ــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 13 :شباط 2018
رئيسة مجلس ادارة الصندوق الداخلي
املديرة العامة للتعليم املهني والتقني
بالتكليف
سالم اسعد يونس
التكليف 370
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب املحامي خليل شهاب بوكالته عن
ردي ـنــه ابــراه ـيــم ش ـهــاب بصفتها وكيلة
عــن اك ــرم عـلــي سكيكي ملــورثــه عـلــي عبد
ال ــرض ــى سـكـيـكــي س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضائع للعقار  327عني ابو عبدلله.

للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب م ـح ـمــود وه ـب ــي ده ـي ـنــي بــوكــالـتــه
عن الطاف يوسف شــور ملورثها يوسف
ح ـس ــن ش ـ ــور س ـ ـنـ ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عــن
ضائع للعقارات  210و 177و 207جناتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب املحامي علي عاطف شحرور ملوكله
حسن حسني خلف سند تمليك بــدل عن
ضائع للعقار  25طرفلسيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب علي حسن فواز ملوكله بسام اسعد
ق ـه ــوج ــي س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للعقار  1512بازوريه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %19تـسـعــة ع ـشــر بــامل ـئــة ،م ــع تخفيض
مدة االعــان الى خمسة ايــام ً
بناء الحالة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/7لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء
أقـنـيــة لـتـصــريــف مـيــاه األم ـطــار فــي بلدة
التعزانية  -قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2018/3/13
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الثالثة والــرابـعــة فقط لالشغال
املــائـيــة والــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مؤقتًا ،الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم
ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـش ــرة م ــن أخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املـ ـح ــدد ل ـج ـل ـســة ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ــق
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  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 356
إعالن
تـلــزيــم م ـشــروع أش ـغــال اسـتـكـمــال شبكة
ت ــوزي ــع م ـيــاه ال ـش ـفــة ف ــي ب ـلــدة م ـش ـغــرة -
قضاء البقاع الغربي
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه الـخــامــس عشر مــن شهر آذار ،2018
ت ـجــري ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو
ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لـحـســاب املــديــريــة
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تلزيم مشروع أشغال استكمال
شبكة توزيع مياه الشفة في بلدة مشغرة

 قضاء البقاع الغربي.ـ ـ التأمني املؤقت/18.000000/ :ل.ل .فقط
ثمانية عشر 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 ـلــون
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا
بعد وشروط اضافية.
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 367
إعالن
تلزيم مشروع إنشاء خــزان سعة  200م3
في بلدة التعزانية  -قضاء عاليه
الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة م ـ ــن ي ـ ــوم االربـ ـ ـع ـ ــاء
الــواقــع فيه الـحــادي والعشرون من شهر
آذار  ،2018ت ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ
ف ــي مــركــزهــا ال ـكــائــن ف ــي بـنــايــة بيضون
ـ ـ ـ ـ ش ـ ــارع بـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت،
لحساب املديرية العامة للموارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
إن ـ ـشـ ــاء خ ـ ـ ــزان س ـع ــة  200م 3فـ ــي ب ـلــدة
التعزانية  -قضاء عاليه.
ـ ـ التأمني املــؤقــت/5.000000/ :ل.ل .فقط
خمسة 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 ـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة الـثــان ـيــة لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
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 369
مناقصة عامة
رقم /515م ع إ/م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار االربعاء
ال ــواق ــع ف ــي  2018/2/28ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة
ـ ـ ـ مـصـلـحــة ال ـع ـتــاد فــي قــاعــة املـنــاقـصــات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
ت ــأم ــن م ـ ــادة ال ـب ـنــزيــن  95أوكـ ـت ــان دون
رصاص لصالح الجيش غب الطلب خالل
العام .2018
م ــوض ــوع دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
/103م ع إ/م ع 1/تاريخ .2018/1/8
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة -
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة

عرض مغرٍ .شقة للبيع أول طريق بعبدا 300 .م ، 2طابق
 3 ،4غرف نوم 4 ،حاممات 2 ،صالون ،غرفة سفرة وغرفة
خادمة .مطلة من جميع االتجاهات .ضمن مجمع سكني
يتألف من مبنيني ويضم (حدائق ،مسبح ،ملعب كرة
مرضب ،مواقف ،مولد كهرباء ،وحراسة).
السعر 675 :الف دوالر لالتصال03/383187 :

ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/2/15
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 399
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ع ـم ــاد وه ـب ــي مـسـلـمــانــي بــوكــالـتــه
عــن حسني نعيم مسلماني ملــورثــه نعيم
ي ــوس ــف مـسـلـمــانــي ال ـ ـ ــوارد اس ـم ــه نعيم
يوسف محمد مسلماني على الصحيفة
ال ـع ـق ــاري ــه س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
للعقار  620الشعيتيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب جوزف جرجس معوشي احد ورثة
ج ــرج ــس اس ـك ـن ــدر م ـع ــوش ــي احـ ــد ورث ــة
اسكندر اسعد معوشي ويوسف اسكندر
مـ ـع ــوش ــي س ـ ـنـ ــدات م ـل ـك ـي ــة بـ ـ ــدل ض ــائ ــع
ل ـل ـع ـق ــارات  920و 1250و 1523و1539
و 1547و 1703و 2043مجدل املعوش.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ط ـل ـبــت ل ـب ـنــى ع ـلــي ال ـ ــدر ملــوكـلـتـهــا ريـمــا
ح ـس ــن ب ــزي ــع ش ـ ـهـ ــادة ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار رقم  796مجدلزون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة بــرئــاســة ال ـقــاضــي سـيـلـفــر ابــو
ش ـق ــرا ،ت ـقــدم امل ـس ـتــدعــي روب ـ ــار سـمــاحــه
بواسطة وكيله املحامي شعيا سليمان
ب ــاس ـت ــدع ــاء س ـجــل ب ــال ــرق ــم 2018/1912
ي ـط ـل ــب ف ـي ــه ش ـط ــب اشـ ـ ـ ــارة اس ـت ـح ـضــار
اس ـت ـئ ـنــافــي م ـق ــدم م ــن م ـخ ـتــار واع ـض ــاء
م ـج ـلــس اخ ـت ـي ــاري ــة ش ــري ــن ض ــد مـخـتــار
ال ـ ـجـ ــوار ج ـه ــة الـ ــدعـ ــوى ن ـ ــزاع ع ــن مـســح
عـ ـ ـق ـ ــارات بـ ــن م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــوار وش ــري ــن
امل ـس ـج ـل ــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي  /6721ت ــاري ــخ
 1967/11/1عــن صحيفة ال ـع ـقــار /222
الـجــوار العقارية سندًا للمادة  512ا.م.م.
م ـه ـل ــة املـ ــاح ـ ـظـ ــات واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض خ ــال
عشرين يومًا تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن
ي ـ ــدع ـ ــوك ـ ــم مـ ـجـ ـل ــس ادارة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
الـتـعــاضــدي لـنـقــابــة ع ـمــال ومستخدمي
الجامعة االميركية في بيروت الجتماع
يوم االثنني بتاريخ  2018/3/12في قاعة
اسمبلي هــول عند الساعة الــواحــدة بعد
الـظـهــر ،وف ــي ح ــال ع ــدم اكـتـمــال النصاب
تعقد الجلسة الثانية بمن حضر وذلــك
نـهــار االث ـنــن فــي  2018/3/26فــي نفس
التوقيت واملكان ،جدول اعمالها ما يلي:
 . 1التصديق وإق ــرار ميزانية الصندوق
للعام .2017
 . 2التصديق وإق ــرار مــوازنــة الصندوق
للعام .2018
 .3إبراء ذمة مجلس اإلدارة املالية.

◄ مفقود ►
فـ ـق ــد ج ـ ـ ـ ــواز سـ ـف ــر عـ ـ ــراقـ ـ ــي ب ــإس ــم
ع ـبــد ال ـل ــه م ـح ـمــود ج ـ ــواد خ ـ ــرازي,
ال ــرج ــاء مـمــن ي ـجــده اإلت ـص ــال على
03/962061
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◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
BARU BIBI
م ــن م ـنــزل مـخــدومـتـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/472866
غادر العامالن البنغالدشيان
kabir
habibur rahman
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـه ـمــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهـمــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/700028
غادرت العاملة البنغالدشية
Sharmin nahar
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/043374
غادر العامالن املصريان
مـحـمــد ش ـع ـبــان ع ـبــد الـحـمـيــد خليل
حسني
والعمال البنغالدشيني
Totul
Md sumon mia
Md saiful islam
Shamim sheikh
Dulal miah
Miton miah
Nur alam sheikh
Mohammad monir hossain
والعمال االثيوبية
Mical tefera guremu
Faisel bekele abebe
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
03/961744
غادرت العاملة االثيوبية
Masuda mosammad
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
81/764549
غادرت العاملة الغانية
Nuetey mabel
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/621290
غادر العامل البنغالدشي
Jakir hossain
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/292282

◄ للبيع ►
مستودع للبيع أو اإليجار
يف الصنوبرة قرب
الشارع العام Pain D'or,
املساحة  572م االرتفاع 3م،
نزلة بيك اب
01814175 – 01814193
شقة للبيع فردان ط رابع
 289م  4نوم ،صالون،
سفرة 3 ،حاممات4 ،
رشفات ،برئ ارتوازي ،موقف
مولد كهرباء ،غرفة ملجأ
01814193 – 01814175

