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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد لـشــراء م ــواد كيماوية
لزوم اعمال االستثمار في كل من معملي
الـ ــذوق وال ـج ـيــة لـلـعــام  ،2017مــوضــوع
اس ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د8434/
تاريخ  ،2016/8/31قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2016/11/11عند نهاية الدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150.000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي 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 األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/10/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1982
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء ك ــاب ــات تــوتــر
متوسط لزوم شبكات التوزيع ،موضوع
اس ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د8537/
تاريخ  ،2016/9/5قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2016/11/11عند نهاية الدوام
الرسمي.

يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750.000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي 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 األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/10/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1986
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لشراء كابالت مجدولة
ت ــوت ــر م ـن ـخ ـف ــض ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراج
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ـ ـ ــم ث4د 8539/تـ ــاريـ ــخ
 ،2016/9/5قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/11/11عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /540.000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي 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 األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/10/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1988
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
تنفذ جانيت عبدالله باملعاملة 2013/36
ب ــوج ــه زك ــري ــا وكـ ــارمـ ــن ش ـ ــاال وع ـ ــادل
ب ـ ـشـ ــارة خ ـل ـي ـفــه ووداد ال ـ ـيـ ــاس س ـلــوم
وغـســان وم ــروان وجيهان جــرجــس ابو
جــودة وجناة حليم نخله ومنى ووليد
ج ــوزي ــف اب ــو جـ ــودة وأن ــري ــات صليبي
م ـع ــوض وسـ ـه ــام وك ــات ــري ــن اس ـع ــد ابــو
ج ـ ـ ــودة وامل ـ ـحـ ــامـ ــي عـ ـص ــام اسـ ـع ــد اب ــو
جــودة قــرار الغرفة االبتدائية التاسعة
فــي جـبــل لـبـنــان ـ ـ امل ــن رق ــم 2011/447
تاريخ  2011/11/10والذي قضى بازالة
الشيوع فــي العقار رقــم  /172/طبرجا
مساحته  2542م.م .وهو بموجب االفادة
العقارية قطعة ارض مشجرة سنديان
"مرج" وبالكشف تبني ان الواقع مطابق
لـ ــافـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة وانـ ـ ــه ي ـق ــع ف ــي حــي
ضـهــر الــذهــب يمكن الــوصــول الـيــه عبر
طــريــق كفرياسني أدم ــا مــن خــال مفرق
قــرب محطة البنزين وطبيعته حرجية
ص ـخ ــري ــة ومـ ـنـ ـح ــدرة ي ـت ـض ـمــن اش ـج ــار
سنديان.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2013/1/19
وتـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه  .2013/1/19ب ــدل
تخمينه /1016800/د.أ .وطــرحــه بعد

◄ وفيات ►
◄ذكرى أسبوع ►
ت ـص ــادف غـ ـدًا الـجـمـعــة ال ــواق ــع فيه
 2016/10/21ذك ــرى م ــرور أسبوع
على وفاة املرحوم:
الحاج محمود أحمد مزنر
(عضو املجلس البلدي في ميفدون)
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة س ـي ـق ــام مـجـلــس
عـ ـ ـ ـ ــزاء عـ ـ ــن روحـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـط ـ ــاه ـ ــرة فــي
حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه م ـي ـفــدون الـســاعــة
الرابعة عصرًا.
اآلس ـفــون :بلدية مـيـفــدون ،آل مزنر
وعموم أهالي البلدة.

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991
من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا
ً
من  7:30صباحًا لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا في
خدمتكم للمتابعة وتحصيل
الفاتورة

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
SANGIDA SULTANA RAJIB
HASSAN MILTON
مـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــا ،ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنها شيئا االتـصــال على الرقم
70/616013
غادرت العاملة البنغالدشية
YASMIN AVTER
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـتـ ـه ــا ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتـصــال على الرقم
71/120075
غادر العامالن البنغالدشيان
JAKIR HOWLADER
KAMRUL MOKSED KHAN
مـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـهـ ـم ــا ،ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنهما شيئا االتصال على الرقم
03/452553
غادرت العاملة اإلثيوبية
HAKIMA AMAN HAJI
مـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــا ،ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنها شيئا االتـصــال على الرقم
70/817451

التخفيض /570,390.165/د.أ.
يـجــري الـبـيــع ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع فيه
 2015/11/30الساعة  12ظهرًا في قاعة
محكمة كـســروان .للراغب بالشراء دفع
بدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم
ألمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان
أو تقديم كفالة وافية من احد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة م ــن الـ ــدولـ ــة وي ـت ـح ـمــل رس ــوم
التسجيل والــداللــة وعليه االطــاع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقار
م ــوض ــوع امل ــزاي ــدة وات ـخ ــاذ مـحــل اقــامــة
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعادة إعالن
تـ ـعـ ـي ــد مـ ـصـ ـلـ ـح ــة األبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـي ــة
الزراعية إجــراء مناقصة عامة بواسطة
الظرف املختوم لتلزيم تقديم مفروشات
مكتبية ومعدنية متنوعة لــزوم محطة
بعقلني التابعة للمصلحة.
امل ـك ــان :مـحـطــة ت ــل ال ـع ـمــارة ال ــزراع ـي ــة ـ ـ
رياق ـ ـ البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
األربعاء الواقع بتاريخ .2016/11/16
فـعـلــى م ــن ي ـهـ ّـمــه األمـ ــر ال ـح ـص ــول على
دفتر الشروط الخاص املودع نسخًا عنه
فــي محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع
لدى قسم املناقصات وفي محطة الفنار
ـ ـ ـ ـ جــديــدة امل ــن ل ــدى الـسـيــد غــي ق ــاروط
ضمن أوق ــات ال ــدوام الرسمي علمًا بأن
ثـمــن كــل نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ت ــرس ــل ال ـ ـعـ ــروض م ـب ــاش ــرة ب ــال ـي ــد إل ــى
إدارة مـصـلـحــة األبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة في

محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل
الــدوام الرسمي على أن تصل العروض
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه املناقصة
وتـهـمــل ال ـعــروض الـتــي تـصــل بـعــد هــذا
املوعد.
تل العمارة في  17تشرين االول 2016
رئيس مجلس اإلدارة ـ ـ املدير العام
ميشال أنطوان افرام
التكليف 2003
إعالن تلزيم
تعلن املــديــريــة الـعــامــة لـلـمــوارد املائية
والكهربائية عــن اج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى أسـ ــاس تـقــديــم
أس ـع ــار م ــع تـخـفـيــض م ــدة االع ـ ــان إلــى
خمسة أي ــام بـنــاء ملــوافـقــة وزي ــر الطاقة
وامل ـي ــاه ب ـتــاريــخ  2016/10/14لتنفيذ
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع اش ـ ـ ـغـ ـ ــال ان ـ ـ ـشـ ـ ــاء خـ ـ ــط ت ــوت ــر
م ـت ــوس ــط وم ـح ـط ـت ــي ت ـح ــوي ــل هــوائ ـيــة
وشبكة توزيع كهربائية في بلدة سلعا
ـ ـ الساحة والجامع ـ ـ قضاء صور.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2016/11/8
فعلى املتعهدين املصنفني فــي الــدرجــة
الـثــالـثــة فـقــط لتنفيذ صـفـقــات األشـغــال
الكهربائية ،الــراغـبــن بــاالشـتــراك بهذا
الـتـلــزيــم تـقــديــم عــروضـهــم قـبــل الـســاعــة
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فــض ال ـعــروض ـ ـ
وف ــق ن ـصــوص دف ـتــر ال ـش ــروط الـخــاص
الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـص ــول عليه
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة ال ـ ــدي ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.

للبيــــع

شقة بسعر مغري مساحة 155م.طابق ثاين
صالون ،سفره3 ،غرف نوم 2 ،حامم 2 ،برندا ،مطبخ
كوريدور طول الشقة ،بناء جديد مطل عىل البحر ومطل عىل الوداي
موقع هادئ ومريح بني الغازية-قناريت .سهلة الوصول من صيدا او النبطية

سند اخرض مسجلة يف العقارية

بسعر مغري جدا .اﻻتصال عىل الرقم 81/255016

