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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
غرفة الرئيس احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2013/254
طالب التنفيذ :البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل .بوكالة املحامي لبيب حرفوش
املـنـفــذ عـلـيــه :عـبــاس عـلــي جــابــر ـ ـ يحمر
النبطية
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
بيروت رقم 2013/1207
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة ع ـلــى اسـ ــاس ستني
ب ــامل ــاي ــة م ــن ض ـمــن ت ـخ ـمــن امل ـح ـج ــوزات
التالية خاصة املنفذ عليه:
صـ ــالـ ــون ارب ـ ــع ق ـط ــع ل ـ ــون ب ـن ــي ()$850
ول ــوح ــة ح ــائ ــط ك ـب ـي ــرة ( )$60وبـ ـ ــرادي
الـصــالــون بني وعسلي ( )$300وطــاولــة
لـلـصــالــون ( )$100وق ـعــدة عــربـيــة زاوي ــة
لــون بــاج وبـنــي ( )$400وطــاولــة للقعدة
خـشــب وزج ـ ــاج ( )$60وت ـل ـفــزيــون مـلــون
ماركة Kyoto
( )$150وط ــاول ــة ت ـل ـفــزيــون ل ــون خشبي
( )$200وفازة عدد  )$80( 1وقعدة عربية
اس ـف ـنــج ( )$250وط ــاول ــة بــاس ـت ـيــك مع
ك ــراس ــي ل ــون اح ـمــر ( )$60وبـ ــراد مــاركــة
شــارب ( )$450وفــرن غاز انكليزي ماركة
Terin
( )$200وغـســالــة فــول اوتــومــاتـيــك ماركة
ELBA
( )$200وعاء بالستيك (سل) ( )$5وساعة
ح ــائ ــط ( )$10وم ـك ـيــف م ــارك ــة General
Acean
( )$200وطـقــم طــراب ـيــزات ( .)$30وعليه
ي ـ ـكـ ــون مـ ـجـ ـم ــوع تـ ـخـ ـم ــن امل ـ ـح ـ ـجـ ــوزات
()$3606
وذل ـ ـ ـ ـ ــك ن ـ ـه ـ ــار الـ ـخـ ـمـ ـي ــس الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ـيــه
 2016/12/8الـ ـس ــاع ــة  2:30ظـ ـهـ ـرًا فــي
مكان وجــود املحجوزات في منزل املنفذ
عليه عـبــاس علي جــابــر الكائن فــي بلدة
ً
يحمر ـ ـ النبطية حي شوشبا ،تحصيال
لــديــن املـنـفــذ الـبــالــغ  14799643ل.ل .عــدا
الفوائد واللواحق فعلى الراغب بالشراء
ال ـح ـضــور ف ــي امل ــوع ــد امل ـح ــدد مصطحبًا
معه بدل الطرح اضافة الى خمسة باملاية
رسم داللة.
مأمور التنفيذ
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
لشراء  200علبة طرف نوع خارجي لكابل
 3×120مـ ـل ــم ،2وذلـ ـ ــك وف ـ ــق امل ــواص ـف ــات
الـفـنـيــة والـ ـش ــروط االداري ـ ــة امل ـح ــددة في
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـصــول
على نسخة عنه لـقــاء خمسني ألــف ليرة
لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن قسم الشراء
فــي املصلحة اإلداريـ ــة فــي مــركــز الشركة
في البحصاص ما بني 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 الثالثاء
الواقع فيه  20كانون االول  2016الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2298
إعالن بيع عقاري للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي
املعاملة التنفيذية رقم2013/772 :
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :املـ ـق ــرر اح ــال ـه ــا شــركــة
عـقــاريــة  /1114/االشــرفـيــة ش.م.ل .محل
ج ـ ــورج وم ــاج ــد وم ـن ــى وم ـي ــران ــدا نـقــوال
مسلم.
وكيلهم املحامي عبده لحود
املنفذ عليها :مي نقوال مسلم
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر عــن
الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الـخــامـســة فــي بـيــروت
اســاس  2009/477قــرار  2013/25تاريخ
 2013/1/17ازالة شيوع.
املعاملة التنفيذية:
تاريخ التنفيذ2013/4/10 :
تــاريــخ تبلغ االن ــذار التنفيذي مــن املنفذ
عليها2015/2/20 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/3/19 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2015/4/25
بيان بالعقار املحجوز ومشتمالته:

كامل العقار رقم /1108االشرفية العقارية
البناء القائم على هذا العقار قد هدم ولم
ي ـعــد ل ــه م ــن أثـ ــر واص ـب ـح ــت مـحـتــويــاتــه
قطعة ارض بور ال بناء عليها وبالكشف
الحسي تبني أنه مطابق لالفادة العقارية.
مساحته/470/ :م2
حـ ـ ـ ــدود الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /1108االشـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة
العقارية:
الغرب العقارات .1114 ،1113 ،1110
الشرق :امالك عامة والعقار رقم .5502
الـ ـشـ ـم ــال :الـ ـعـ ـق ــارات رق ـ ــم  1113و1107
و.5533
الجنوب :الـعـقــاران 1110 :و 1109وامــاك
عامة.
وق ــد خـمــن ال ـع ـقــار رق ــم /1108االش ــرف ـي ــة
العقارية /5.655.000/د.أ .وان بدل الطرح
لـلـعـقــار امل ــذك ــور امل ـح ــدد م ــن ق ـبــل رئـيــس
دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت ب ـع ــد الـتـخـفـيــض
بمبلغ /4.326.075/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم االرب ـع ــاء
ال ــواق ــع فـيــه  2016/12/14ت ـمــام الـســاعــة
العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء تـنـفـيـذًا الح ـكــام
املواد  973و 978و 983أ.م.م .ان يودع باسم
رئيس دائــرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
ال ـطــرح او ي ـقــدم كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن
ه ــذا امل ـب ـلــغ وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ م ـق ــام مـخـتــار
لــه فــي نـطــاق ال ــدائ ــرة ان لــم يـكــن لــه مقام
مختار فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مختارًا فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا
مـخـتــارًا لــه وعليه ايـضــا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو اح ــد املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة خمسة باملئة دون حاجة الى انذار
او ط ـلــب وذلـ ــك خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة ،لـلــراغــب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـت ـق ـصــاء اسـ ـع ــار لـتـكـلـيــف اس ـت ـشــاري
العـ ـ ــداد وت ـح ـض ـيــر دف ـت ــر ش ـ ــروط خــاص
بتجهيز خاليا توتر متوسط وخاليا 66
ك.ف .في محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اس ـ ـعـ ــار املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2016/12/30
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/11/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2310
إعالن تلزيم
ت ـج ــري لـجـنــة امل ـنــاق ـصــات ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية مناقصة عــامــة لتلزيم تقديم
اعمال تنظيف لزوم كلية اآلداب والعلوم
االن ـســان ـيــة ـ ـ ـ ـ ال ـف ــرع ال ـثــالــث عـلــى أس ــاس
س ـعــر ي ـقــدمــه الـ ـع ــارض وذلـ ــك ف ــي مبنى
اإلدارة امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ـ ـ
املتحف.
الـيــوم االربـعــاء الــواقــع فيه 2016/12/14
الساعة  /15/الخامسة عشرة مــن شهر
كانون االول سنة 2016
لصالح كلية االداب والعلوم االنسانية ـ ـ
الفرع الثالث
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع 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
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه لـ ــدى أم ــان ــة س ــر كلية
االداب والعلوم االنسانية ـ ـ الفرع الثالث

العنوان :طرابلس ـ ـ القبة ـ ـ شارع الجيش
مكتب الـسـيــد :عــاء الــديــن الشبيب امني
س ــر كـلـيــة اآلداب وال ـع ـل ــوم االن ـســان ـيــة ـ ـ
الفرع الثالث.
ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض وطـ ـلـ ـب ــات
االش ـت ــراك فــي املـنــاقـصــة إل ــى قـلــم الــدائــرة
اإلدارة املشتركة في رئاسة الجامعة وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  2016/12/13وذلــك
أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في /17 :تشرين الثاني 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 2314
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/933
املنفذ :بــال زي ــدان وكيله املحامي فــادي
بيضون املقرر احالله بدل عباس الشيخ
علي.
املنفذ عليه :علي يوسف نجم  /صور.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائرة تنفيذ صيدا.
تاريخ التنفيذ2006/4/24 :
تاريخ تبلغ االنذار2006/5/19 :
ب ــدل الــديــن امل ـطــالــب ب ــه 290.000 :دوالر
أميركي عدا اللواحق والفوائد.
املعروض للبيع :املؤسسة املسماة "زهرة
لبنان"
عناصر املؤسسة:
االسم التجاري والشعار.
ثمن بدل االيجار والخلو.
خـ ـس ــارة زب ــائ ــن وم ــوق ــع وت ــوق ــف اع ـمــال
وغيرها.
نوع املؤسسة تجارة أحذية.
مــوقــع املــؤس ـســة :تـقــع املــؤسـســة فــي قلب
ال ـســوق الـتـجــاري بـعــد خمسني مـتـرًا من
بوابة املدينة.
 .1ب ــدل خـلــو مـحــل مـســاحـتــه  124م 2مع
متخت مساحة  80م 2يبلغ$ 828.640 :
 .2بدل االيجار.$ 30.000 :
 .3بدل زبائن.$ 165.728 :
 .4اسم تجاري.$ 25.000 :
 .5قيمة تجهيزات مكتبية.$ 5.000 :
 .6قيمة البضائع في املستودع.$8460 :
وبــالـتــالــي فــإن سعر املــؤسـســة االجمالي
مع املوجودات.$1.062.828 :
* بدل الطرح املخفض$ 575.521.36 :
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ي ــوم الجمعة
الــواقــع فيه  2016/12/2الساعة الثانية
عشرة ظهرًا امــام مركز املؤسسة الكائن
في صور ـ ـ السوق التجاري ،على الراغب
بالشراء قبل الدخول في املزايدة ان يقدم
ثمن الـطــرح نـقـدًا او تقديم شــك او كفالة
م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا
م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وعـلـيــه خ ــال مـهـلــة عشرين
يومًا دفع رسم الداللة .%5
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2016/439
املنفذ :عباس صفي الدين بوكالة املحامي
حسن فحص.
املنفذ عليهم :ورث ــة رقـيــة فـيــاض حسني
حـيــدر ممثلهم القانوني املختار محمد
علي عنيسي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :ال ـ ـح ـ ـكـ ــم الـ ـ ـص ـ ــادر
ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة ب ـ ــداي ـ ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ت ــاري ــخ
 2016/10/28رقم  2014/96واملنتهي الى
اع ــان ع ــدم قــابـلـيــة ال ـع ـقــار /687قــاقـعـيــة
الجسر للقسمة العينية وطــرحــه للبيع
بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ع ـل ــى اسـ ـ ــاس الـتـخـمــن
وتوزيع الثمن وفق الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/10/19 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/10/24 :
الـعـقــار امل ـط ــروح 2400 :سـهــم مــن العقار
/687ق ــاق ـع ـي ــة ال ـج ـســر عـ ـب ــارة ع ــن ارض
بعل سليخ تــزرع حبوب ضمنها بعض
االشجار.
مساحته 1197 :م2
التخمني 29925 :د.أ.

الطرح 29925 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/1/12الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية2015/314 :
املـ ـنـ ـف ــذ :زهـ ـي ــر سـ ـن ــان ورف ـ ــاق ـ ــه ب ــوك ــال ــة
املحامية فاطمة بركات
املنفذ عليهم :حسني حسن محمد قاسم
ورفاقه
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة الـبــدايــة
ف ــي الـنـبـطـيــة ب ـتــاريــخ  2015/3/16رقــم
 2015/44املنتهي الــى اعــان عــدم قابلية
ال ـع ـقــارات  902و 907و 898و 464و466
و/463انـصــار للقسمة العينية وطرحها
للبيع باملزاد العلني على اســاس الطرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/8/13 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/11/24 :
الـ ـعـ ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :س ـه ــم مــن
العقار /902انصار عبارة عن قطعة ارض
في محلة وادي كريم مشجرة حمضيات
ويــوجــد عليها اسـتـمــاك لـصــالــح وزارة
االشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة ،ذات ش ـكــل مستطيل،
يستثمره سمير يونس واجهته عريضة
على طريق انصار ـ ـ ابو االسود
مساحته 14044 :م2
التخمني 2.106.600.000 :ل.ل.
الطرح بعد التخفيض 1.895.940.000 :ل.ل.
 2400سهم من العقار /907انصار يقع في
محلة وادي كريم يتصل بطريق داخلي
مساحته 3791 :م2
التخمني 758.200.000 :ل.ل.
الطرح بعد التخفيض 682.380.000 :ل.ل.
 2400سهم مــن الـعـقــار /898ان ـص ــار يقع
فــي محلة وادي كــريــم لــه حــق م ــرور على
الـ ـعـ ـق ــار  902ي ـس ـت ـث ـمــره س ـم ـي ــر يــونــس
ب ــال ــزراع ــة وف ـي ــه غ ــرف ــة زراعـ ـي ــة صـغـيــرة
بمحاذاة الطريق املنفذ فوق ارض العقار
وله منفذ مباشر على طريق عام انصار ـ ـ
ابو االسود يقسمه طريق داخلي
مساحته 15736 :م2
التخمني 2.360.400.000 :ل.ل.
الـطــرح بعد التخفيض2.124.360.000 :
ل.ل.
 2400سهم مــن الـعـقــار /464ان ـص ــار يقع
في محلة ّ
سيار املسارب ارض بعل يوجد
عليها استمالك بمساحة 10م 2ملصلحة
وزارة االش ـغــال يستثمره زراع ـيــا سمير
حسن يونس
مساحته 10424 :م2
التخمني 1.563.600.000 :ل.ل.
الـطــرح بعد التخفيض1.407.240.000 :
ل.ل.
 2400سهم مــن الـعـقــار /466ان ـص ــار يقع
ف ــي م ـح ـلــة س ـي ــار م ــوس ــى ص ــال ــح ،ارض
يستثمره زراعيًا سمير يونس
مساحته 2822 :م2
التخمني 564.400.000 :ل.ل.
الطرح بعد التخفيض 507.960.000 :ل.ل.
 2400سهم مــن الـعـقــار /463ان ـص ــار يقع
ف ــي مـحـلــة س ـيــار مــوســى ص ــال ــح ،يــوجــد
عليها استمالك بمساحة 10م 2ملصلحة
وزارة االش ـغــال يستثمره زراع ـيــا سمير
يونس
مساحته 11.842 :م2
التخمني 1.776.300.000 :ل.ل.
ال ـطــرح بـعــد الـتـخـفـيــض1.598.670.000 :
ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس

ال ــواق ــع فـيــه  2017/1/26الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
اسـهــم ال ـع ـقــارات املــوصــوفــة اع ــاه ،فعلى
الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم
الدائرة بموجب شيك مصرفي منظم المر
رئيس دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل
اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ــد قلمها
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام،
وع ـل ـي ــه االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية السهم العقارات املطروحة ودفع
الثمن والــرســوم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء مـكـيـفــات ه ــواء
لـ ـ ـ ــزوم مـ ـحـ ـط ــات الـ ـتـ ـح ــوي ــل ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
املبنى املــركــزي ومعمل ال ــذوق ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 7498/تاريخ
 ،2016/8/5قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/12/16عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/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 األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/11/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2316
إعالن
جمعية البر واالحسان االسالمية ألبناء
جباع
ً
عـ ـم ــا بـ ــاملـ ــادة  46مـ ــن نـ ـظ ــام الـجـمـعـيــة
الداخلي
ي ـ ــدع ـ ــو رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــن
اعضاء الهيئة العامة الى انتخاب هيئة
اداري ــة جــديــدة لـلــدورة الثالثة والثالثني
 2019/2017وذلــك بــن الساعة العاشرة
والـســاعــة الثالثة مــن يــوم االح ــد بتاريخ
 2016/12/11في مركز الجمعية بيروت.
ً
وعـ ـم ــا ب ــامل ــواد  47و 48و 57م ــن نـظــام
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ايـ ـض ــا ي ـط ـل ــب مــن
امل ـن ـت ـس ـبــن ال ـي ـه ــا ت ـس ــدي ــد مـ ــا ي ـتــوجــب
عليهم من اشتراكات في مركز الجمعية
فــي ب ـيــروت او مــركــزهــا فــي ج ـبــاع خــال
ال ــدوم الــرسـمــي وذل ــك فــي مهلة أقصاها
.2016/11/30
مــع الـتــذكـيــر ب ــأن ع ــدم تـســديــد االش ـتــراك
في املهلة املحدده يفقد املنتسب حقه في
االنتخاب والترشيح.
ت ـق ـبــل ط ـل ـب ــات ال ـت ــرش ـي ــح خ ـ ــال ال ـ ــدوام
الرسمي ايام الخميس والجمعة والسبت
الواقع فيه  1و 2و 3من كانون االول .2016
ملــزيــد م ــن االي ـض ــاح يـمـكــن االطـ ــاع على
ش ـ ــروط االن ـت ـخ ــاب وال ـت ــرش ـي ــح امل ــدرج ــة
ف ــي ال ـب ـيــانــات املـلـصـقــه ع ـلــى ب ــاب مــركــز
الجمعية في بيروت.
رئيس الجمعية
املحامي محمد عيسى
اعالن
بتاريخ  2016/11/1وبـنـ ً
ـاء للطلب تقرر
شطب قيد التاجر سلمان محمد الحاج
سـلـمــان م ــن ق ـيــود الـسـجــل ال ـت ـجــاري في
ص ـيــدا وه ــو مـسـجــل بــرقــم  /١٠٧٥٤عــام
تـحــت االس ــم ال ـت ـجــاري مــؤسـســة سلمان
س ـل ـمــان ال ـت ـجــاريــة وم ــرك ــزه ــا الـشـهــابـيــة
الـشــارع الـعــام ملك حسن سلمان ورقمه
املالي ٠٢٩٠٠٥٦٩
للمعترض عشرة ايام
امني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو

