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الثالثاء  27شباط  2018العدد 3406

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

بـ ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم ال ـع ــروض
العائد إلعداد دفتر شروط النشاء كابالت
توتر عالي هوائية  220ك.ف .مــن ضمن
املخطط التوجيهي للنقل املرحلة االولى
 ،2023 - 2017موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 11491/تاريخ  ،2017/11/8قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
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  /50 000/ل.ل.
علما 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 الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 447
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء م ـح ــوالت ق ــدرة
لزوم محطات التحويل الرئيسية ملعالجة
الـخـنـقــات ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 9362/تــاريــخ  ،2016/9/28قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
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  /750 000/ل.ل.
علما 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 الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 454
إعـالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الـخــاص ل ـ "تقديم تسعة قــواطــع تلقائية
 72.5ك.ف .مــع لــوحــات تحكم عــائــدة لها
لزوم محطات التوتر العالي  66ك.ف .في
معملي األولي وجون" .يمكن االطالع على
مـلــف الـتـلــزيــم وتـسـلــم نسخة عـنــه ضمن
ال ــدوام فــي مكتب مصلحة الصفقات في
ش .ب ـشــاره ال ـخ ــوري ،بـنــايــة غـنــاجــه ،ط4
مقابل دفع مبلغ  /200،000/ل.ل .نقدًا إلى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
إلى القلم املركزي حتى ظهر يوم الثالثاء
ف ــي  ،2018/04/10وت ـف ــض ف ــي جـلـســة
علنية الساعة العاشرة من صباح اليوم
التالي على العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة
د .سليم كتفاكو
التكليف 450
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل
القاضي سامر متى
يـنـفــذ ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان
ش.م.ل .ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رقـ ــم
 2017/138ب ــوج ــه امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه املـفـلــس
ان ـ ـط ـ ــوان ف ـي ـل ـي ــب ابـ ـ ــو خ ـل ـي ــل اس ـت ـن ــاب ــة
دائــرة تنفيذ املــن رقــم  2016/695تاريخ
ً
 2017/6/2تحصيال ملبلغ /1500000/د.أ.
ومبلغ /300000/ل.ل .واللواحق
وي ـج ــري الـتـنـفـيــذ ع ـلــى ال ـع ـق ــارات 3311
و/3312ت ـ ــرت ـ ــج والـ ـعـ ـق ــار /257ط ـ ــورزي ـ ــا
خاصة املنفذ عليه.
العقار رقم /3312ترتج مساحته  645م.م.
ً
حدوده شماال طريق عام وجنوبًا العقار

رق ــم  3313وش ــرق ــا ال ـع ـقــار  3328وغــربــا
الـعـقــار رقــم  ،3309وهــو بموجب االف ــادة
العقارية ارض بعل صخرية وبالكشف
ت ـبــن انـ ــه ق ـط ـعــة ارض جـبـلـيــة صـخــريــة
ش ــدي ــدة االن ـ ـحـ ــدار ال ـق ـس ــم األكـ ـب ــر مـنـهــا
ضمنه نباتات حرجية.
الـعـقــار رقــم /3311ت ــرت ــج مساحته 4505
ً
م.م .حــدوده شماال العقارات رقــم 3331و
 3330و 3336وج ـن ــوب ــا ال ـط ــري ــق ال ـع ــام
وشرقًا العقارات رقم  3326و 3327وغربًا
الـعـقــار رقــم  .3310وهــو بموجب االف ــادة
ال ـع ـق ــاري ــة ارض ب ـعــل ق ـســم س ـل ـيــخ معد
لـ ــزراعـ ــة ال ـت ـب ــغ وقـ ـس ــم مـ ـح ــرج س ـنــديــان
وبــالـكـشــف تـبــن ان ــه قطعة ارض جبلية
صخرية شــديــدة االن ـحــدار القسم االكبر
منها ضمنها نباتات حرجية.
الـعـقــار رق ــم /257ط ــورزي ــا مساحته 260
م.م .وق ــد تــم تـنـفـيــذ اس ـت ـمــاك بــاملــرســوم
 79/11/153435بـمـقــدار  255م.م .فبقي
منه فضلة ارض شديدة االنحدار بمقدار
ً
 5م.م .حـ ــدوده ش ـمــاال الـعـقــاريــن رق ــم 49
و 269وجنوبًا طريق عــام وشرقًا العقار
رقم  269وغربًا العقار رقم  ،49وبموجب
االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ارض سـلـيــخ وح ــرش
وبالكشف تبني انــه فضلة ارض شديدة
االنـحــدار الــى جانب اوتوستراد طورزيا
اهمج اللقلوق بمساحة  5م.م.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز بالنسبة لـلـعـقــارات
ال ـث ــاث ــة  2016/8/8وتـ ــاريـ ــخ تـسـجـيـلــه
2017/5/9
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ مـ ـحـ ـض ــر ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــف ب ــال ـن ـس ـب ــة
ل ـل ـع ـقــارات ال ـث ــاث ــة  2017/6/6وت ــاري ــخ
تسجيله .2017/7/20
قـيـمــة تـخـمــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم /3312تـ ــرتـ ــج
/3870/د.أ .وقيمة بدل الطرح /2322/د.أ.
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار رق ـ ـ ـ ــم /3311
تــرتــج /22525/د.أ .وق ـي ـمــة ب ــدل ال ـطــرح
/13515/د.أ.
ق ـي ـمــة ت ـخ ـمــن الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /257تـ ــرتـ ــج
/125/د.أ .وقيمة بدل الطرح /75/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فيه
 2018/4/26بتمام الساعة  12ظهرًا في
مكتب الرئاسة في محكمة جبيل ،للراغب
بــالـشــراء دفــع بــدل الـطــرح بموجب شيك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ جبيل أو تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة من
احــد املصارف املقبولة من الدولة وعليه
تحمل رسوم الداللة ورسم التسجيل كما
عليه اتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن نطاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
العينية للعقارات موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ارنست سالمة
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان
ش.م.ل .ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رقـ ــم
 2017/664بوجه املفلس أنطوان فيليب
أبـ ــي خ ـل ـي ــل ،ع ـق ــد ف ـت ــح اع ـت ـم ــاد وك ـشــف
ح ـس ــاب وع ـق ــد ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ـ ــى عــدد
ً
 /4/وشـهــادة قيد تأمني تحصيال ملبلغ
و/300.000/ل.ل.
/1.500.000/د.أ.
واللواحق.
ويجري التنفيذ على العقار رقــم /700/
ال ـق ـل ـي ـع ــات م ـس ــاح ـت ــه /990/م.م .وه ــو
بموجب االفادة العقارية أفرز العقار الى
 /21/قطعة أعطيت األرقام من  1949الى
 ،1968وم ــا بـقــي مــن ه ــذا الـعـقــار احتفظ
بــرقـمــه وأص ـب ـحــت مـحـتــويــاتــه كـمــا يـلــي:
أرض بـعــل مـشـجــرة سـنــديــان ومختلف،
وبــالـكـشــف تـبــن ان الـعـقــار يـقــع فــي حي
اآلت ــون قــرب الطريق امل ــؤدي الــى محمية
نهر الصليب ضمنه أشجار حرجية.
تاريخ قــرار الحجز  ،2017/3/24وتاريخ
تسجيله .2017/3/28
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـع ـق ــار  /700/الـقـلـيـعــات
/346500/د.أ .وبدل طرحه /207900/د.أ.
إش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة تـ ـ ــأمـ ـ ــن درج ـ ـ ـ ـ ــة اول ـ ـ ـ ـ ــى ب ـق ـي ـم ــة
/1.500.000/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/5/22الساعة  11:00قبل الظهر في
محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم المــر حـضــرة رئيس
دائـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان ،او تـقــديــم كفالة
وافـ ـي ــة م ــن احـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة مــن
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة،

وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
الدائرة ،واال عد قلمها مقامًا مختارًا له،
كما عليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
العينية العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملعاملة 2017/220
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2018/3/13ال ـســاعــة  3:00ب ـعــد الـظـهــر
س ـيــارة املـنـفــذ عليه ف ــادي ت ـي ــادرو مهنا
مــاركــة ب ام ف  325 CiA Coupeمــوديــل
 2003رقـ ــم /203250/ج الـخـصــوصـيــة
ً
تـحـصـيــا لــديــن طــالـبــة الـتـنـفـيــذ الـشــركــة
الــدولـيــة للتمويل لبنان ش.م.ل .وكيلها
املحامي زياد س .شبلي البالغ $/6391/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/2570/
واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ب ـس ـع ــر  $/2100/او مــا
ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان رس ــوم
امليكانيك قد بلغت /494.000/ل.ل .فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
ال ــى م ــرآب املـ ــدور فــي ب ـيــروت الكرنتينا
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
إن م ـح ـك ـم ــة االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف املـ ــدن ـ ـيـ ــة فــي
بعبدا الغرفة االولــى عقاري تدعو خالد
ووليد رمضان وزيــاد اميل محمد عواد
لـلـحـضــور شخصيًا أو مــن يـنــوب عنهم
ق ــان ــون ــا الـ ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة لـتـبـلــغ أوراق
الــدعــوى االستئنافية اســاس 2010/407
امل ـ ـت ـ ـكـ ــونـ ــة مـ ـ ــن ح ـ ـسـ ــن وزك ـ ـ ــري ـ ـ ــا ديـ ـ ــاب
بــوجـهـكـمــا وب ــوج ــه الـ ـي ــاس ق ـب ــان مطر
ورفــاقــه وموعد الجلسة في 2018/4/17
واال صــار ابالغكم بواسطة رئيس القلم
لحني صدور القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
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
 ،2018/2/21لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع اش ـغــال
انـشــاء أقنية لتصريف مياه األمـطــار في
بلدة رشميا  -قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم االثنني الواقع في .2018/3/26
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 22 :شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 458
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اسـ ـت ــدراج ع ــروض عـلــى اس ــاس
تـنــزيــل م ـئــوي عـلــى اس ـع ــار االدارة حــده
االق ـصــى  %19تـسـعــة عـشــر بــامل ـئــة ،بـنـ ً
ـاء
مل ــوافـ ـق ــة م ـع ــال ــي وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه
ب ـتــاريــخ  ،2018/2/21لـتـنـفـيــذ م ـشــروع
اش ـغ ــال تـعــزيــل وإن ـش ــاء حـيـطــان حماية
على مجرى شتوي في بلدة اردة  -زغرتا
 قضاء زغرتا.تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الثالثاء الواقع في .2018/3/27
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
مــؤق ـتــا ب ـعــد ،ال ــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الـثــانـيــة عـشــر م ــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في 22 :شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 455
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض الـعــائــد للتخلص مــن الـتـلــوث
بــاملــواد النفطية فــي األقـنـيــة وفــي بعض
امل ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي م ـع ـم ــل الـ ـ ـ ـ ــذوق ال ـ ـح ـ ــراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 11951/ت ــاري ــخ  ،2017/11/17قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
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  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
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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 الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 470
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد الس ـ ـتـ ــدراج ال ـع ــروض
لـ ـ ـ ــزوم شـ ـ ـ ــراء ع ـ ـ ـ ــوازل ك ــومـ ـب ــوزي ــت 220
ك.ف ،.مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض رقــم
ث4د 10114/ت ــاري ــخ  ،2017/10/5قــد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
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  /100 000/ل.ل.
علما 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 الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 469
إعالن
عن إجراء إستدراج عروض لتلزيم تأمني
ال ـش ـب ـكــة ال ـخ ــاص ــة الــرئ ـي ـس ـيــة وال ـبــدي ـلــة
وصيانة أجهزتها
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـلـ ـضـ ـم ــان
االجتماعي
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم االربعاء الواقع
ف ـي ــه  2018/03/14إسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ــروض
بـطــريـقــة ال ـظ ــرف امل ـخ ـتــوم لـتـلــزيــم تــأمــن
ال ـش ـب ـك ــة الـ ـخ ــاص ــة وال ـب ــدي ـل ــة وص ـيــانــة
أجهزتها في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي.
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 اوق 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 استدراج العروض.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في 21 :شباط 2018
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 460
إعالن
صادر عن محكمة بعبدا الشرعية السنية
إلى مجهول املقام
فريد محمد سيدو
ي ـق ـت ـضــي ح ـ ـضـ ــورك ال ـ ــى ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة
الستالم أوراق استحضار الدعوى املقامة
بوجهك من قبل زوجتك نزيره خليل علي
بتاريخ  2016/9/26بمادة تفريق للنزاع
والشقاق ،فعليك خالل فترة خمسة عشر
يــومــا ال ـجــواب وتـحــديــد مـقــام مـخـتــار لك
ضمن نـطــاق املحكمة ،وفــي حــال تخلفك
تـعـتـبــر امل ـح ـك ـمــة قـلـمـهــا م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا
ل ــك ويـ ـج ــري ب ـح ـقــك االي ـ ـجـ ــاب ال ـشــرعــي
والقانوني.
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية
السنية
إعالن بيع باملزاد العلني
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ م ــرج ـع ـي ــون
بــرئــاســة الـقــاضــي "مـحـمــد عـبــد ال ـلــه" في

