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إعالنات

للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 315
إعالن تلزيم مشروع
أش ـغ ــال حـفــر بـئــر اسـتـقـصــائـيــة ف ــي بـلــدة
عـلـمــا ال ـش ـعــب ـ ـ ـ ق ـضــاء ص ــور ـ ـ ـ مـحــافـظــة
لبنان الجنوبي
الساعة العاشرة مــن يــوم الجمعة الواقع
فـيــه ال ـثــانــي م ــن شـهــر آذار  ،2018تـجــري
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
وامل ـيــاه ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
أش ـغ ــال حـفــر بـئــر اسـتـقـصــائـيــة ف ــي بـلــدة
عـلـمــا ال ـش ـعــب ـ ـ ـ ق ـضــاء ص ــور ـ ـ ـ مـحــافـظــة
لبنان الجنوبي.
ـ ـ التأمني املؤقت /10.000.000/ :ل.ل .فقط
عشرة 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
املصنفون وفقًا الحكام املرسوم رقم 9206
تاريخ  1968/1/18وتعديالته في الدرجة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى االقـ ـ ــل م ــن ال ـ ـجـ ــدول رقـ ــم 5
لتنفيذ صفقات حفر اآلبــار والتحري عن
املياه الجوفية بطريقة الروتاري على ان ال
يكون في عهدته اكثر من خمس صفقات
مشاريع حفر آبار أخرى لم يجر استالمها
استالمًا نهائيًا بتاريخ اجراء املناقصة.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 314
إعالن تلزيم مشروع
اشغال إنشاء خطوط جر وتوزيع
مل ـي ــاه ال ـش ـفــة ف ــي بـ ـل ــدات ال ـ ـعـ ــذراء ،غـبــالــة
الـحـصــن ،الــزعـيـتــرة وج ــورة الـتــرمــس في
قضاء كسروان
الساعة التاسعة مــن يــوم الجمعة الواقع
فـيــه الـتــاســع مــن شـهــر آذار  ،2018تجري
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
وامل ـيــاه ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،م ـنــاق ـصــة ت ـلــزيــم م ـشــروع
اشغال إنشاء خطوط جر وتوزيع
مل ـي ــاه ال ـش ـفــة ف ــي بـ ـل ــدات ال ـ ـعـ ــذراء ،غـبــالــة
الـحـصــن ،الــزعـيـتــرة وج ــورة الـتــرمــس في
قضاء كسروان.
ـ ـ التأمني املؤقت/150.000.000/ :ل.ل .فقط
مــايــة وخ ـم ـســون مـلـيــون ل ـيــرة لـبـنــانـيــة 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 ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى لـتـنـفـيــذ
صفقات األشغال املائية املسجلون الذين
ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربــع صفقات
مائية لــم يجر استالمها مؤقتًا وشــروط
اضافية .
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 308
إعالن تلزيم مشروع
اشـغــال إنـشــاء منظومة الـصــرف الصحي
ف ــي ب ـل ــدة ب ـش ـع ـلــة  -ال ــواق ـع ــة ف ــي حــوض
املحطة  -قضاء البترون
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فـيــه ال ـثــانــي وال ـع ـشــرون مــن شـهــر شـبــاط
 ،2018تجري ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ

الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
وامل ـيــاه ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،م ـنــاق ـصــة ت ـلــزيــم م ـشــروع
اشـغــال إنـشــاء منظومة الـصــرف الصحي
ف ــي ب ـل ــدة ب ـش ـع ـلــة  -ال ــواق ـع ــة ف ــي حــوض
املحطة  -قضاء البترون.
ـ ـ التأمني املؤقت/90.000.000/ :ل.ل .فقط
تسعون 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 ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى لـتـنـفـيــذ
األش ـغــال املــائـيــة املـسـجـلــون وفـقــا ألحـكــام
امل ـ ــرس ـ ــوم  3688تـ ــاريـ ــخ 1966/01/25
وتعديالته وشروط اضافية .
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 309
إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،ع ــن إجـ ــراء تـلــزيــم بطريقة
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس ت ـنــزيــل
مـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة ح ــده االقـصــى
 %20عشرون باملئة فقط ،لتنفيذ مشروع
اش ـغ ــال ان ـش ــاء م ـحــاقــن ل ـلــري ف ــي منطقة
الصفصاف واملصاطب التحتا في عروبة
 محافظة بعلبك الهرمل.تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االثنني الواقع في .2018/3/12
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن ف ــي الــدرجــة
الثالثة على االقل لتنفيذ صفقات االشغال
املــائ ـيــة املـسـجـلــن وف ـقــا الح ـك ــام املــرســوم
 3688تاريخ  1966/1/25وتعديالته الذين
ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربــع صفقات
م ــائ ـي ــة ل ــم ي ـج ــر اس ـت ــام ـه ــا م ــؤق ـت ــا ب ـعــد،
الــراغـبــن بــاالشـتــراك بـهــذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـب ــل ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ ـ وف ــق نـصــوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه فـ ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  6شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 317
إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،ع ــن إجـ ــراء تـلــزيــم بطريقة
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس ت ـنــزيــل
مـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة ح ــده االقـصــى
 %20عشرون باملئة فقط ،لتنفيذ مشروع
اش ـغ ــال ان ـش ــاء خ ــزان وق ـســاطــل ل ـلــري في
منطقة القلعة  -الجزينة  -محافظة بعلبك
الهرمل.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم االثنني الواقع في .2018/3/12
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن ف ــي الــدرجــة
الرابعة على االقل لتنفيذ صفقات االشغال
املــائ ـيــة املـسـجـلــن وف ـقــا الح ـك ــام املــرســوم
 3688تاريخ  1966/1/25وتعديالته الذين
ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربــع صفقات
م ــائ ـي ــة ل ــم ي ـج ــر اس ـت ــام ـه ــا م ــؤق ـت ــا ب ـعــد،
الــراغـبــن بــاالشـتــراك بـهــذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـب ــل ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
م ــن أخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ ـ وف ــق نـصــوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه فـ ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  6شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 316
إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،ع ــن إجـ ــراء تـلــزيــم بطريقة

اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس ت ـقــديــم
اسـ ـع ــار ،م ــع تـخـفـيــض مـ ــدة االع ـ ــان الــى
خ ـم ـســة اي ـ ــام بـ ـن ـ ً
ـاء إلح ــال ــة م ـعــالــي وزي ــر
الطاقة واملياه بتاريخ  ،2018/2/5لتنفيذ
مشروع اشغال انشاء شبكة توزيع شبكة
مـيــاه الشفة فــي بـلــدة مــزرعــة املطحنة في
قضاء جزين.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2018/3/7
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن ف ــي الــدرجــة
الـثــالـثــة لتنفيذ صـفـقــات االش ـغــال املائية
املسجلني الــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مؤقتًا ،الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشر
م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ ـ وف ــق نـصــوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه فـ ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  6شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 318
إعالن بيع عقاري
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ قرطبا
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/10
طالب التنفيذ :شركة سوجيليز لبنان
ش.م.ل.
املنفذ عليهم :ورثة اميل نصرالله وهم:
اوج ــان ــه جــرجــس عـطــالـلــه  -ول ـيــد اميل
نصرالله  -عبود اميل نصرالله.
املستند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ً
بيروت رقم  2014/1692تحصيال لدين
طالبة التنفيذ البالغ  200175د.أ .ومبلغ
 750.000ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق والرسوم.
العقار املـطــروح للبيع :العقار رقــم 447
عني الدلبة.
مشتمالته :ارض بعل قسم سليخ تزرع
بــالـحـبــوب وق ـســم مـهـمــل ص ـخــري وهــو
ارض غير مبنية.
ً
حدود العقار :شماال طريق عام ،جنوبًا
طــريــق ع ــام ،شــرقــا ال ـع ـقــار  ،448وغــربــا
العقار .446
مساحته 970 :متر مربع.
قيمة التخمني 194.000 :د.أ.
قيمة بدل الطرح 116.400 :د.أ.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2017/8/19
وسجل بتاريخ 2017/10/4
مكان وزمان البيع :يوم الخميس الواقع
فـيــه  2018/3/15الـســاعــة ال ـعــاشــرة في
قاعة محكمة جبيل.
تطرح هذه الدائرة العقار رقم  447عني
الــدل ـبــة امل ــوص ــوف اعـ ــاه لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني على الــراغــب بالشراء الحضور
الى قلم الدائرة قبل موعد البيع املحدد
ودف ــع قيمة الـطــرح نـقـدًا فــي محتسبية
مـ ــال جـبـيــل أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
وافـيــة مــن احــد امل ـصــارف وات ـخــاذ مكان

اقــامــة لــه ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له يبلغ فيه جميع
االج ــراءات وعليه دفــع رســم الــداللــة %5
ورسـ ـ ــم ال ـت ـس ـج ـيــل ك ـم ــا ع ـل ـيــه االط ـ ــاع
على قيود الصحيفة العقارية موضوع
البيع.
مأمور التنفيذ في قرطبا
ساندي عضيمي
إعالن بيع باملعاملة 2017/1013
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2018/2/26اب ـت ـ ً
ـداء الـســاعــة  2:30بعد
الظهر سيارة املنفذ عليها نانسي فواز
نــاصـيــف م ــارك ــة CHANGAN BENNI
 MINIم ــودي ــل  2015رق ــم /119810/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك س ــوس ـي ـت ــه ج ـ ـنـ ــرال فــي
لبنان ش.م.ل .وكيله املحامي جهاد ابي
صالح البالغ  $/9690.01/عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/3898/واملطروحة
لـلـمــرة الـثــانـيــة بـسـعــر  $/2250/او ما
يـعــادلـهــا بالعملة الــوطـنـيــة وان رســوم
امل ـي ـكــان ـيــك ق ــد ب ـل ـغــت /843.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب الصحناوي في بيروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/962
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2018/2/26اب ـت ـ ً
ـداء الـســاعــة  2:30بعد
الـ ـظـ ـه ــر س ـ ـيـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا ح ـن ــان
محمد املـهــدي مــاركــة هـيــونــداي Grand
 i10مـ ــوديـ ــل  2015رق ـ ــم /290348/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
التنفيذ بنك سوسيته جنرال في لبنان
ش.م.ل .وكيله املحامي جهاد ابي صالح
البالغ  $/14720/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/6951/واملـ ـط ــروح ــة ل ـل ـمــرة
الثانية بسعر  $/4500/او ما يعادلها
بالعملة الوطنية وان رســوم امليكانيك
قد بلغت /823.000/ل.ل .فعلى الراغب
بــالـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد املـحــدد الى
مرآب الصحناوي في بيروت الكرنتينا
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/961
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2018/2/26اب ـت ـ ً
ـداء الـســاعــة  2:30بعد
الظهر سيارة املنفذ عليها إيليتا انطوان

TenderRef
erence:FEB-18-003

Concern Worldwide, intends to award a 1 year service
contract with Media Agency or Registered Individual
Designers/videographers.
The tender dossier is available on Daleel Al Madani Website.
https://www.daleel-madani.org/calls-for-proposal

The deadline for submission of tenders is 1200 HRS on February 22th, 2018.
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of contract and to annul the
)bidding process or/and reject any or all offers at any time.
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ب ـح ــوث م ــارك ــة ه ــون ــدا  CIVICمــوديــل
 2005رق ــم /148152/ج الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
س ــوس ـي ـت ــه جـ ـن ــرال ف ــي ل ـب ـن ــان ش.م.ل.
وكيله املحامي جهاد ابي صالح البالغ
 $/4880/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4825/واملطروحة بسعر  $/3900/او
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امل ـي ـكــان ـيــك ق ــد ب ـل ـغــت /788.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب الصحناوي في بيروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/1005
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار االث ـنــن في
 2018/2/26اب ـت ـ ً
ـداء الـســاعــة  3:30بعد
الظهر سيارة املنفذ عليها جيزال حنا
داوود م ــارك ــة س ـك ــودا  FABIAمــوديــل
 2011رق ــم /219507/ب الـخـصــوصـيــة
ً
تحصيال لدين طالبة التنفيذ مؤسسة
ف أ .كتانه ش.م .وكيلها املـحــامــي آالن
الـخــوري البالغ  $/8320/عــدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/7500/واملطروحة
بسعر  $/5600/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قد بلغت
/1.067.000/ل.ل .فعلى الراغب بالشراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد الـ ــى م ــرآب
شركة كتانه في بيروت اوتوستراد مار
مخايل قــرب صــالــة عــرض شــركــة أودي
مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض الـعــائــد ل ـشــراء م ـعــدات وقــايــة
وحـمــايــة ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 12792/تــاريــخ ،2018/12/14
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2018/3/9
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/7
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 296
اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طـلـبــت املـحــامـيــة شــان ـتــال ج ــورج سعد
وكيلة نجيبة نمر كفوري بوكالتها عن
ان ـط ــوان جـمـيــل سـعــد اح ــد ورث ــة جميل
س ـل ـيــم س ـع ــد س ـن ــد م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقار  ١٨٥٧حمانا
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوما
امني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن تصحيح خطـأ
في اعالن بيع
باملعاملة رقم 2015/5
أمام دائرة تنفيذ دوما
بــاملـعــامـلــة املـتـكــونــة بــن الـبـنــك اللبناني
ل ـل ـت ـجــارة ش.م.ل .وش ــرك ــة ش ــاال اخ ــوان
للمفروشات وقزحيا وحنا وفــؤاد شالال
سقط سهوًا عــدم ذكــر رقــم العقار /840/
بـيــت ش ــاال ف ــي جـلـســة امل ــزاي ــدة امل ـحــددة
بتاريخ  ،2018/2/16فإقتضى التصحيح.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

