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إعالنات

رق ــم ث4د 12100/تــاريــخ ،2016/12/14
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2017/2/24
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  /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 2017/1/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 116
إعالن تلزيم
تجري مؤسسة مياه لبنان الشمالي في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا مــن يــوم
االثنني الواقع فيه  2017/2/13مناقصة
عمومية لتلزيم تعزيل اقنية الري الواقعة
ض ـمــن ن ـطــاق اس ـت ـث ـمــار دوائ ـ ــر الـضـنـيــة،
املنية ،البترون وزغرتا في مؤسسة مياه
لبنان الشمالي.
ف ـع ـلــى م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـحـصــول عـلــى دفـتــر الـشــروط
املـعــد لـهــذه الـغــايــة مــن مـكــاتــب املؤسسة
ال ــواق ـع ــة ف ــي ال ـطــابــق الـ ـح ــادي ع ـشــر من
م ـب ـنــى كـ ـب ــارة ال ـك ــائ ــن ف ــي ش ـ ــارع صــاح

الدين كبارة ـ ـ طرابلس (.)06/626742
تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة
الـثــانـيــة عـشــر م ــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجراء املناقصة ،ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا التاريخ.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جمال ّ
كريم
إعالن
تعلن مؤسسة املحفوظات الوطنية عن
حــاجـتـهــا ال ــى تــأمــن تجليد مجموعات
حفظية فــي املــؤسـســة بــواسـطــة مناقصة
عمومية للعام .2017
لــذلــك يطلب مــن الـشــركــات او املؤسسات
املختصة بهذا املجال االتصال باملؤسسة
خ ــال اوق ــات الـ ــدوام الــرسـمــي للحصول
على املواصفات الفنية والشروط املتعلقة
بـ ــاملـ ــوضـ ــوع املـ ـ ــذكـ ـ ــور اعـ ـ ـ ـ ــاه ،وت ـس ـل ـيــم
ال ـ ـعـ ــروض ف ــي م ـك ـتــب امل ــدي ــر الـ ـع ــام مــن
تــاريــخ بــدء النشر فــي الجريدة الرسمية
ّ
والـ ـصـ ـح ــف املـ ـح ــلـ ـي ــة اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2017/1/26ولغاية
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة م ــن ظ ـه ــر ي ــوم
الواقع فيه  ،2017/2/11مع العلم
السبت
ّ
ّ
ستتم في مركز
بأن جلسة فض العروض
املؤسسة الكائن في شارع الحمراء بناية
ال ـب ـي ـكــادل ـلــي ـ ـ ـ ال ـطــابــق ال ـســابــع الـســاعــة
الـعــاشــرة مــن صـبــاح يــوم االثـنــن الــواقــع
فيه .2017/2/13
ت 01/345854 :ـ ـ  01/344941ـ ـ 01/739702
املكلفة بتسيير اعمال مؤسسة
املحفوظات الوطنية
نزيهة األمني
التكليف 90

Tender Reference:

CWL/WSH/0317/1613

Concern Worldwide intends to award a work contracts for Quotations for Desludging for
Informal Tent Settlement in Akkar Area (Arqa, Deir Dalloum, Wadi El Jamous, Bebnine,
Mhammra, Bzal, Beqerzla, Akkroum and Wadi Khaled) and with financial assistance from
UNICEF and other future donors. The tender dossier is available from:
HDYS Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar
Or by email from: lebanon.tenders@concern.net and also published on www.daleel-madani.org
the deadline for submission of tenders is 12:00 pm on February 8, 2017.
(Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process and reject all offers at any time.

إعالن
ً
عمال بالقرار رقم  17تاريخ ،2017/1/18
امل ـت ـض ـمــن تـخـفـيــض م ـه ـلــة االعـ ـ ــان ملــدة
خمسة أيام،
تعلن بلدية الجديدة ـ ـ البوشرية ـ ـ السد
عن اجراء مناقصة عامة في مركز البلدية
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
يوم االربعاء الواقع في  2017/2/8وذلك
بطريقة املناقصة العامة (تقديم اسعار)
لـتـلــزيــم اش ـغ ــال تــزف ـيــت ط ــرق ــات داخـلـيــة
ضمن النطاق البلدي مع تركيب قساطل
ل ـل ـص ــرف ال ـص ـح ــي وغـ ـ ــرف ت ـف ـت ـيــش مــع
اغطية فونت وارصفة.
تقدم العروض بالظرف املختوم او باليد
ال ــى بـلــديــة الـجــديــدة ـ ـ ـ الـبــوشــريــة ـ ـ ـ السد
وفـقــا لــدفـتــر ال ـشــروط عـلــى ان تـصــل قبل
الساعة الثانية عشرة من اخــر يــوم عمل
يسبق موعد االلتزام ويرفض كل عرض
يقدم بغير هذه الطريقة اال انه يستحسن
ايــداع العروض شباك البريد قبل املوعد
املحدد لقبولها ،علمًا بأن كل عرض يرد
الى البلدية يجب ان يتضمن صراحة:
ـ ـ قيمة الصفقة مفقطة بالليرة اللبنانية.
ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـضــري ـبــة ع ـلــى الـقـيـمــة املـضــافــة
 %10عشرة باملاية مفقطة ايضًا بالليرة
اللبنانية.
ك ـ ــل ع ـ ــرض ي ـ ـقـ ــدم خـ ــافـ ــا لـ ــذلـ ــك ي ـع ـت ـبــر
مـتـضـمــن ضـمـنــا ال ـضــري ـبــة ع ـلــى الـقـيـمــة
املضافة.
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
وملحقاته ،املــوضــوع لهذه الغاية وذلــك
طـيـلــة اوقـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ف ــي مــركــز
البلدية حسب االصول.
في 2017/1/19
رئيس البلدية
انطوان جباره
التكليف 103
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة ـ ـ العقارية ـ ـ
برئاسة القاضي بسام مولوي
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن ش ـ ـ ــادي ال ـح ـجــل
وسيسيل سرحال
االوراق املطلوب ابالغها :القرار الصادر
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2016/11/15ف ـ ــي الـ ــدعـ ــوى
رقـ ــم  2015/321والـ ـ ــذي ت ـس ـجــل بــالــرقــم
2016/463
الجهة املدعية :سمير نقوال الصدي
ال ـج ـه ــة امل ــدع ــى ع ـل ـي ـهــا :م ـي ـش ــال وام ـل ــي

نـقــوال ال ـصــدي واملـحــامــي طــونــي جنحو
ومارييت وميشال وايليا جــورج جنحو
ومي وبطرس انطوان كرم
الجهة املطلوب ابالغها ملجهولية محل
االقامة:
مــي انـطــون كــرم ومـيـشــال ج ــورج جنحو
ومارييت جورج جنحو
االوراق املطلوب ابالغها :القرار الصادر
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2016/11/15تـ ـح ــت ال ــرق ــم
 2016/463والذي قضى بموجبه:
ً
أوال :ازالة الشيوع بني الشركاء املستدعي
وامل ـس ـت ــدع ــى بــوج ـه ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار رق ــم
 /25/االشــرفـيــة عــن طــريــق طــرحــه للبيع
بــاملــزاد العلني للعموم لصالحهم امــام
دائ ــرة التنفيذ املختصة على ان يعتمد
اســاســا للطرح فــي املــزايــدة االول ــى مبلغ
/1.792.400/د.أ .او مــا يعادله بالعملة
الــوط ـن ـيــة ب ـتــاريــخ ال ـب ـيــع وت ــوزي ــع نــاتــج
الـثـمــن عـلــى ال ـشــركــاء ك ــل بـحـســب نسبة
ملكيته بحسب قيود الصحيفة العينية
لـلـعـقــار رق ــم  /25/االشــرف ـيــة بـعــد اتـمــام
معامالت االنتقال بالنسبة للورثة.
ثانيًا :وشطب اشارة الدعوى عن صحيفة
العقار  /25/االشرفية بالتزامن مع انفاذ
ً
البند اوال من هذه الفقرة الحكمية.
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم املحكمة
او ارس ــال مــن ينوب عنكم بموجب سند
ً
قــانــونــي مـصــدق اص ــوال لتبلغ واسـتــام
االوراق ال ـخ ــاص ــة ب ـكــم وذل ـ ــك ف ــي مهلة
شهر تلي عشرين يومًا من تاريخ النشر
االخير.
بيروت في  9كانون الثاني 2017
رئيس القلم
بشرى البستاني
دعوة
مــوجـهــة لـ ـ مـلـكــة ال ـتــل املـجـهــولــة املـقــامــة.
إن محكمة االيـجــارات في بعبدا برئاسة
ّ
الـقــاضــي مـيــراي م ــاك تــدعــوك للحضور
ال ــى الـجـلـســة امل ـح ــددة ي ــوم 2017/3/20
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة ص ـب ــاح ــا وال ـ ــى تـبـلــغ
اوراق الـ ــدعـ ــوى رقـ ــم  2016/97امل ـقــامــة
ضدك من نجوى برو موضوعها اسقاط
ح ـقــك م ــن ال ـت ـمــديــد ال ـقــانــونــي لـلـمــأجــور
الــذي تشغليه والواقع على العقار /412
ال ـش ـي ــاح .فـيـنـبـغــي حـ ـض ــورك او ارسـ ــال
وكيل قانوني عنك واال ستتخذ بحقكم
التدابير القانونية سندًا الحكام املادتني
 445و 463وما يليهما من قانون أ.م.م.
رئيس الكتبة
فاطمة الزعرت
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـبــت امل ـحــام ـيــة مل ـيــس م ـح ـمــد قـبـيـســي
ب ــوك ــال ـت ـه ــا عـ ــن ران ـ ـيـ ــه ي ــون ــس سـبـيـتــي
ملورثها يونس محمود سبيتي شهادة
قيد بدل ضائع للعقار  370كفرصير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت خديجه محمد قبيسي بوكالتها
عن منى ابراهيم قبيسي ملورثها ابراهيم
محمود قبيسي شـهــادة قيد بــدل ضائع
للعقار  466زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت امل ـحــام ـيــة امـ ــال اب ــراه ـي ــم عــواركــه
بــوكــالـتـهــا ع ــن مـصـطـفــى مـحـمــد شعيب
ملوكله محمد مصطفى شعيب شهادات
قيد بدل ضائع للعقارات  917ـ ـ  913ـ ـ 907
ـ ـ  902ـ ـ  927ـ ـ  945ـ ـ  954ـ ـ  1196ـ ـ  1211ـ ـ
 1433ـ ـ  1442ـ ـ  1450الشرقية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب ع ـبــاس عـلــي ع ـيــاش ش ـه ــادات قيد
بدل ضائع للعقارات  2645ـ ـ  4363ـ ـ 4364
ـ ـ  4366دوير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ال ـس ـيــد انـ ـ ــدره انـ ـط ــوان ابـ ــو سـمــرا
مــالــك كــامــل  2400سهم فــي القسم /14/
من البناء القائم على العقار  /1964/من
منطقة ســن الفيل العقارية سند تمليك
بدل عن ضائع باسمه انــدره انطوان ابو
سمرا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي الـبـقــاع
الغربي
طلب يوسف خليل الصميلي سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة مــوك ـل ـتــه مــريــم
محمد الصميلي بالعقار رقم  250غزه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في البقاع
الغربي
ربى الدغيدي
تبليغ
صادر عن محكمة النبطية املدنية العقارية.
يــدعــو قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة املــدعــى عليهم:
مــارس ـيــا مـحـمــد نـعـيــم نـعـمــة ومــارس ـيــل
م ـح ـمــد ن ـع ـيــم ن ـع ـمــة ومـ ــاركـ ــوس مـحـمــد
نعيم نعمة وأمـيــرة وفــريــال علي ماضي
وه ــا عـلــي م ــاض ــي /آخ ــر م ـقــام مـعــروف
ل ـهــم جـ ـب ــاع ،وامل ـج ـه ــول ــي م ـحــل اإلق ــام ــة،
لـلـحـضــور إل ـيــه الس ـتــام أوراق الــدعــوى
رقــم  ، 2017/224املقامة عليكم من غادة
عـلــي أم ــن الـسـيــد حـســن هــاشــم ،بــوكــالــة
املحاميتني ليلى ظــاهــر وملـيــس قبيسي،
بـ ـ ـم ـ ــادة ت ـث ـب ـي ــت وت ـ ـحـ ــديـ ــد ح ـ ــق م ـ ـ ــرور،
وعـلـيـكــم ات ـخ ــاذ م ـحــل إق ــام ــة ل ـكــم ضمن
ن ـط ــاق امل ـح ـك ـمــة ،م ــا ل ــم ت ـكــونــوا ممثلني
بمحام حيث يعد مكتبه مقامًا مختارًا،
وإال جاز إبالغم األوراق وموعد الجلسة
بــواس ـطــة رئ ـيــس ال ـق ـلــم ،والـتـعـلـيــق على
لــوحــة اإلعــانــات ضمن املهلة القانونية
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
شريف نور الدين

