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العالم
◄ وفيات ►

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
صباحًا لغاية
ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

ﺑﻼ
ﺣﺼﺎﻧﺔ
21.30

tuesday

رق ــد عـلــى رجـ ــاء الـقـيــامــة املــأســوف
على شبابه املرحوم
الشيخ رشيد فيليب كيروز
والدته :تريز شكري لحود
زوجته :ريتا يوسف كنعان
ولداه :فيليب كيروز
ميشال كيروز
شـقـيـقـتــه :م ــاري أرم ـلــة إي ـلــي ع ــازار
وابنتها وعائلتها
أرم ـلــة عـمــه الـشـيــخ مـيـشــال كـيــروز:
إميليا طوق وأوالدها وعائالتهم
أوالد عمته املرحومة جوزفني أرملة
ّ
الجميل وعائالتهم
الشيخ هنري
أوالد عمته املرحومة هنرييت أرملة
فيكتور حافظ وعائالتهم
أوالد عـمـتــه املــرحــومــة تــريــز أرمـلــة
كونستاتن فـ ّـيــاض وعــائــاتـهــم في
املهجر
ح ـ ـمـ ــاه :ال ـش ـي ــخ ي ــوس ــف إب ــراه ـي ــم
كنعان وأوالده وعائالتهم
أوالد خ ــال ــه امل ــرح ــوم ج ــان شـكــري
لحود وعائالتهم
النائب إبراهيم كنعان وعائلته.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم ال ـثــاثــاء 30
منه في صالة كنيسة مار تقال ـ ـ جل
الــديــب مــن الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
ً
مساء.
قبل الظهر حتى السابعة

◄ ذكرى أسوع ►
انا لله وانا اليه راجعون
بمناسبة م ــرور اسـبــوع على وفــاة
املأسوف على شبابه
الدكتور احمد حسني زين الدين
تتقبل عائلته التعازي في الجمعية
االســام ـيــة للتخصص والـتــوجـيــه
العلمي الكائنة في بئر حسن قرب
مقر امن الدولة ،عصر يوم الخميس
املوافق األول من ايلول من الساعة
الثالثة حتى السادسة.
ل ــه ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن ب ـع ــده ط ــول
البقاء

19

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
دعوة لالشتراك في مناقصة عامة
التاريخ :الخميس  1ايلول 2016
رقم القرضLE - 7967 :
رقم الدعوة/2016 /156 :م.أ.
ه ـ ــذه ال ـ ــدع ـ ــوة ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـ ـع ـ ــروض تـتـبــع
التبليغ العام للمشتريات لهذا املشروع
الصادرة عن املوقع االلكتروني الخارجي
للبنك الــدولــي و  dgMarketبـتــاريــخ 23
آب( 2011الـعــدد  )wb:op00010488وعلى
UN Development Business online
بـتــاريــخ  24آب ( 2011ال ــرق ــم التسلسلي
.)WB3650-806/11
 .1حـصـلــت ال ـج ـم ـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة على
قرض من البنك الدولي لالنشاء والتعمير
( )IBRDبعمالت مختلفة لتغطية تكاليف
"مـشــروع تــزويــد بـيــروت الكبرى باملياه".
جزء من هذا القرض سيستخدم لتغطية
املصاريف املستحقة لعقد "تقديم ،تركيب
وتشغيل ع ــدادات املـيــاه والـحـصــول على
البيانات في منطقة تجريبية في بيروت"
( .)BWW3-2-3وستشترك مؤسسة مياه
ب ـ ـيـ ــروت وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان ( )BMLWEفــي
تـمــويــل ه ــذا امل ـش ــروع ،وستعتمد قــواعــد
وإجــراءات األهلية املعمول بها في البنك
الدولي لالنشاء والتعمير (.)IBRD
 .2ت ــدع ــو مــؤس ـســة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وجـبــل
لبنان (ً ،)BMLWE
بناء على قرار مجلس
االدارة رقــم /156/2016م.أ .تاريخ  25آب
 2016املتعهدين املؤهلني لتقديم عروض
مختومة لتقديم وتــركـيــب  10.000عــداد
ل ـل ـم ـيــاه والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـب ـي ــان ــات فــي
ب ـيــروت فــي املــرحـلــة االولـ ــى ،مــع إمكانية
زيـ ـ ــادة ال ـع ــدد الـ ــى  30.000ف ــي الـسـنـتــن
ال ـت ــال ـي ـت ــن ب ـم ــوج ــب اتـ ـف ــاق غ ــب ال ـط ـلــب
(.)Framework agreement
 .3وسـ ـيـ ـت ــم إج ـ ـ ـ ــراء املـ ـن ــاقـ ـص ــة ب ـمــوجــب
االج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات املـ ـتـ ـبـ ـع ــة فـ ـ ــي املـ ـن ــاقـ ـص ــات
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي واملـ ـ ـح ـ ــددة فــي
امل ـبــادئ التوجيهية الـتــالـيــة :املـشـتــريــات
بـمــوجــب ق ــروض الـبـنــك ال ــدول ــي لالنشاء
والتعمير واعـتـمــادات املــؤسـســة الدولية
لـلـتـنـمـيــة ،وامل ـن ــاق ـص ــة م ـف ـتــوحــة لجميع
م ـقــدمــي الـ ـع ــروض م ــن ال ـب ـل ــدان املــؤه ـلــة
كـمــا ه ــو م ـحــدد ف ــي امل ـب ــادئ التوجيهية
والــذيــن يملكون خـبــرة فــي ع ــدادات املياه
ل ــاس ـت ـع ـم ــال املـ ـن ــزل ــي والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
البيانات بطريقة السلكية.
 .4يمكن للمتعهدين املؤهلني والراغبني
(مـ ــن ذوي ال ـخ ـب ــرة ف ــي ت ـقــديــم وتــرك ـيــب
عـ ــدادات امل ـيــاه) الـحـصــول عـلــى مــزيــد من
املعلومات من:
السيدة رنده الضاهر بني الساعة التاسعة
صباحًا والساعة الثانية بعد الظهر
البريد االلكتروني:
randa.daher@awali-pmu.com
واالطـ ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى وثـ ــائـ ــق امل ـن ــاق ـص ــة ف ــي:
م ــؤسـ ـس ــة م ـ ـيـ ــاه ب ـ ـيـ ــروت وج ـ ـبـ ــل ل ـب ـنــان
( ،)BMLWEجــادة سامي الصلح ،بناية
ال ـ ـش ـ ــدراوي ،ال ـط ــاب ــق الـ ـخ ــام ــس ،ب ـ ــدارو،
بيروت ،لبنان
هاتف+ )961( 1 389 997 :
رقم الفاكس+ )961( 1 387 165 :
 .5يمكن ش ــراء مجموعة دفــاتــر الـشــروط
ووثـ ــائـ ــق امل ـن ــاق ـص ــة بــال ـل ـغــة االن ـك ـل ـيــزيــة
مــن قـبــل املتعهدين املهتمني عـبــر تقديم
ت ـفــويــض خ ـطــي ال ــى امل ـك ـتــب امل ـش ــار الـيــه
اع ــاه وب ـعــد دف ــع مـبـلــغ ( 550خمسماية
وخ ـم ـســن) دوالر أمــري ـكــي م ــع احـتـســاب
الضريبة على القيمة املضافة (ما يساوي
 831.000ل.ل( .ثمانماية وواحــد وثالثني
الف ليرة لبنانية)) غير قابل لالسترداد
يــدفــع إم ــا ن ـق ـدًا أو بـمــوجــب شـيــك أو عن
طريق "حوالة مصرفية" في الحساب رقم:
714291134
IBAN LB26 0999 0000 0001 0027
 1429 1134يمكن استالم مجموعة دفاتر
ال ـشــروط ووثــائــق املناقصة مــن مؤسسة
مياه بيروت وجبل لبنان ( )BMLWEعلى
العنوان املذكور اعــاه او ترسل بواسطة
البريد الى عنوان املتعهد بتكلفة اضافية
( 300ثالثماية) دوالر أمريكي بعد حصول
مؤسسة مـيــاه بـيــروت وجـبــل لبنان على
نسخة من إيصال حوالة ( 850ثمانماية
وخـمـســن) دوالر أمـيــركــي املصرفية (مع

إحتساب الضريبة على القيمة املضافة)
مع معلومات كاملة عن عنوان املتعهد.
املتعهدون الذين اشتروا مجموعة دفاتر
ال ـ ـشـ ــروط ووثـ ــائـ ــق امل ـن ــاق ـص ــة ال ـســاب ـقــة
م ـ ــدع ـ ــوون الس ـ ـت ـ ــام مـ ـجـ ـم ــوع ــة دف ــات ــر
الشروط ووثائق املناقصة املعدلة مجانًا.
 .6يتم تقديم العروض في املكتب املشار
الـ ـي ــه اع ـ ـ ــاه ق ـب ــل الـ ـس ــاع ــة  12.00ظ ـه ـرًا
يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس  13ت ـشــريــن االول 2016
 ،م ـص ـح ــوب ــة بـ ـكـ ـت ــاب الـ ـضـ ـم ــان امل ــؤق ــت
لـلـعــرض بـقـيـمــة ( 100.000.00م ـئــة ال ــف)
دوالر أمريكي أو ما يعادلها بعملة قابلة
للتحويل بحرية .ال يمكن ارسال العرض
بــالـبــريــد االل ـك ـت ــرون ــي .تــرفــض ال ـعــروض
املتأخرة عن املوعد املحدد أعاله كافة.
 .7سيتم فض العروض بحضور ممثلي
املـتـعـهــديــن ال ـعــارضــن املـعـتـمــديــن الــذيــن
اختاروا الحضور في تمام الساعة 12:30
ظهرًا يوم الخميس  13تشرين االول 2016
في املكتب املشار اليه أعاله.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزيف نصير
التكليف 1639
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 اج ـه ــزة فحص
مرحالت حماية ومحوالت شدة ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 3056/تاريخ
 ،2016/3/23قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/9/16عند 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 /35.000/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 2016/8/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1634
دعوة
صادرة عن محكمة االشغال في كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
موجهة للمدعى عليها سيلفا ابــي فرح
ً
املـقـيـمــة اصـ ــا ف ــي حـ ــارة ص ـخــر وحــالـيــا
م ـج ـه ــول ــة املـ ـ ـق ـ ــام وذلـ ـ ـ ــك بـ ــالـ ــدعـ ــوة رق ــم
 2015/369امل ـق ــام ــة م ــن امل ــدع ــي حـبـيــب
الشدياق بوجهك .تدعوك املحكمة اليها
ل ـح ـض ــور ج ـل ـســة يـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع
فـ ــي  2016/10/26الـ ـس ــاع ــة  9ول ـت ـب ـلــغ
االستحضار ومرفقاته املتضمن الزامك
او اي شــاغــل اخ ــر لـلـشــالـيــه الـكــائـنــة في
الـ ـعـ ـق ــار  1900حـ ـ ـ ــارة صـ ـخ ــر ب ــاخ ــائ ــه
ف ــورًا دون اي مـهـلــة او اي مـنـقــول تحت
طــائـلــة غــرامــة اكــراه ـيــة وت ــدري ــك الــرســوم
وامل ـصــاريــف .عليك ال ـجــواب ضمن مهلة
شـهــر مــن تــاريــخ الـنـشــر تـحــت طــائـلــة رد
اي جـ ـ ــواب خـ ـ ــارج ه ـ ــذه امل ـه ـل ــة واتـ ـخ ــاذ
محل اقامة لك ضمن نطاق املحكمة واال
ُع ـ ّـد قلمها مقامًا مختارًا لــك لتبلغ كافة
االوراق باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
رندا سركيس
إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
ً
عطفًا على بياناتها السابقة واستكماال
إلصـ ـ ـ ــدار ج ـ ـ ـ ــوازات ال ـس ـف ــر ال ـب ـيــوم ـتــريــة
ال ـج ــدي ــدة ،تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن
العام أنــه سيتم إطــاق العمل على نظام
جــواز السفر البيومتري في مركزي أمن
ع ــام اقـلـيــم ال ـخ ــروب والــزهــرانــي بـتــاريــخ
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إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب بــولــس حـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
أح ـ ــد ورثـ ـ ــة ج ـم ـي ـلــه س ـم ــاح ــه س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار  907دوما.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب هنريات يوسف يوسف سندي بدل
ضائع للعقارين  2733و 3889شكا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب امل ـح ــام ــي ارن ـس ـت ــو صـلـيـبــا دح ــدح
بــالــوكــالــه ع ــن م ــوري ــس الـ ـج ــزار س ـنــدات
بــدل ضــائــع للعقارات  703و 725و1306
كفرحاتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت ك ــارول جــان النبوت بالوكاله عن
احــد ورثــة جــان النبوت سند بــدل ضائع
للعقار  4/777كفرصارون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب مــرســال حـنــا عـيـســى بــالــوكــالــه عن
جهاد سالم سند بدل ضائع للعقار 2872
بطرام.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت دالل الخوري انطونيوس الحكيم
بــالــوكــالــه ع ــن ج ــوزي ــف ص ـقــر س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  788بجدرفل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب سـمـعــان ان ـطــون ـيــوس شــديــد سند
بدل ضائع للعقار  4505تنورين الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب ام ـي ــل الـ ـي ــاس الـ ـخ ــوري س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  219كوسبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب ولـيــد خــالــد دب ــاغ سند تمليك بدل
عن ضائع للقسم  B 51من العقار 5205
االشرفيه.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
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