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إعالنات

◄مبوب ►

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـعــروض العائد لشراء كابالت نحاس
مـعــزولــة  630×1مـلــم 2و  1000×1ملم2
تــوتــر مـتــوســط  24ك.ف .ل ــزوم محطات
التحويل الرئيسية ،موضوع استدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 10017/ت ــاري ــخ
 ،2016/10/15ق ــد مـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/2/10عند نهاية الــدوام
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 وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
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 االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 66
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء اج ـهــزة فحص
ل ـ ــزوم م ـح ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل الــرئ ـي ـس ـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 10178/تــاريــخ  ،2016/10/20قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/2/10
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 /30 000/
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 االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 64
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـعــروض العائد لشراء وتركيب مقسم
هــاتــف لـكــل مــن معملي ال ــذوق والـجـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 8433/ت ــاري ــخ  ،2016/8/31قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/2/10
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.
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 االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 69
إعالن عن انتخابات
تعلن نقابة مزارعي الحبوب في الجنوب
عن اجــراء انتخابات تكميلية ملجلسها
ال ـت ـن ـف ـيــذي وذلـ ـ ــك يـ ــوم ال ـس ـب ــت ال ــواق ــع

فـيــه  2017/1/21مــن الـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة
ظهرًا في مقر النقابة في النبطية (قرب
مصرف لبنان طابق أول) وإذا لم يكتمل
النصاب القانوني في هذه االنتخابات
ت ــؤج ــل لـ ـي ــوم ال ـس ـب ــت الـ ـت ــال ــي ،ت ــاري ــخ
 ،2017/1/28وفي نفس الزمان واملكان،
على أنــه ســوف يقفل بــاب الترشيح في
اليوم الثالثاء في .2017/1/17
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب م ـهــران مـلـكــون سـفــريــان بوكالته
عـ ــن كـ ــل مـ ــن مـ ــاريـ ــام اك ـ ـ ــوب م ــردانـ ـي ــان
بصفتها احدى ورثة وارتكس ابسوغوم
ب ــارسـ ـخـ ـي ــان وري ـ ــث ويـ ــرجـ ــن ق ـ ــره بــت
بارسيخيان وعن ازنيف كفورك حاجي
كتوركيان بصفتها اح ــدى ورث ــة مــاري
اب ـســوغــوم بــارسـخـيــان وري ـثــة ويــرجــن
قـ ــره ب ــت بــارس ـي ـخ ـيــان سـ ـن ــدات تمليك
ب ــدل عــن ضــائــع عــن حـصــص مورثيهم
فرجني قره بت بارسيخيان ووارطكس
اي ـ ـبـ ــوسـ ــوغـ ــوم ب ــارسـ ـيـ ـخـ ـي ــان وم ـ ـ ــاري
ايــورســوغــوم بارسيخيان بالعقار 572
مـ ـ ــدور وامل ـس ـج ــل ق ـي ــد اح ـت ـي ــاط ــي عـلــى
الصحيفه بتصحيح اسـمــاء مورثيهم
لتصبح  /ويرجني قره بت بارسيخيان
ووراتـ ـ ـك ـ ــس اب ـي ـس ــوغ ــوم بــارس ـي ـخ ـيــان
وماري ابيسوغوم بارسيخيان.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب اشرف قاسم شاهني ملوكله انطوان
فــؤاد عــازار سند تمليك بــدل عن ضائع
للعقار  2787منطقة االشرفيه
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي م ـن ـيــر ج ــرج ــس ك ـي ــوان
ب ـ ــوك ـ ــالـ ـ ـت ـ ــه ع ـ ـ ــن ن ـ ـ ــوري ـ ـ ــر هـ ـ ــوفـ ـ ــك ارام
س ــركـ ـيـ ـسـ ـي ــان وكـ ـ ـي ـ ــل ارام اوه ـ ــان ـ ــس
سركيسيان سند تمليك بدل عن ضائع
ع ــن ح ـصــة ارام اوه ــان ــس ســركـيـسـيــان
بالعقار  1185مدور.
للمعترض مراجعه االمانه

خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب م ـهــران مـلـكــون سـفــريــان بوكالته
عــن اردزيـ ــف ارت ــن بــاسـمــه جـيــان وكيل
كل من ارتني ومانويل ارام باسمه جيان
بصفتهما مــن ورث ــة ارام ارت ــن باسمه
ج ـ ـيـ ــان سـ ـن ــد ت ـم ـل ـي ــك بـ ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع
ب ــاس ــم مــورث ـه ـمــا  /ارام ارت ـ ــن بــاسـمــه
جيان للقسم  3من العقار  2841منطقة
االشرفيه.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ن ـق ــوال ي ــوس ــف ج ــرج ــس ف ــرح ــات
بوكالته عن انطوان شحاده جعجع احد
ورثة شحاده سليمان جعجع املالك في
الـعـقــار  /598/الـبــوشــريــة سـنــد تمليك
بدل عن ضائع بحصة املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب االب يوسف انطون عوده بصفته
مـفــوض مــن االبــاتــي نعمة الـلــه الهاشم
ال ــرئ ـي ــس الـ ـع ــام ل ـلــره ـبــان ـيــة الـلـبـنــانـيــة
املــارون ـيــة سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضائع
بـ ــاسـ ــم ال ــرهـ ـبـ ـن ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــة املـ ــارون ـ ـيـ ــة
الـلـبـنــانـيــة ت ـحــت تــول ـيــة ال ــوك ـي ــل ال ـعــام
للرهبنة املذكورة مالكة العقار /3086/
بسكنتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب س ـل ـم ــان م ـح ـم ــود ال ـق ـن ـط ــار مــالــك
العقار  /9566/املتني سند تمليك بدل
عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ريمون اميل معوض مالك العقار
 /802/البوشرية سند تمليك بــدل عن
ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
دعوة
ً
بناء ملحضر اجتماع مجلس االدارة رقم
 017/1تاريخ  2017/1/15يدعو مجلس
اداره الجمعيه التعاونيه الــزراعـيــة في
ال ـك ــوي ـخ ــات عـ ـك ــار االع ـ ـضـ ــاء الج ـت ـمــاع
الجمعيه العمومية ال ــذي سيعقد يوم
االرب ـع ــاء بـتــاريــخ  2017/1/25الـســاعــة
ال ـخــام ـســه ف ــي م ــرك ــز الـجـمـعـيــه الـكــائــن
فــي الكويخات وذلــك لــدراســة املواضيع
التالية:
 1ـ ـ ـ االطـ ــاع عـلــى تـقــريــر لـجـنــه املــراقـبــه
واملـيــزانـيــة العمومية املــوقــوفــه بتاريخ
2016/12/31
 2ـ ـ تبرئة ذمة مجلس االدارة
 3ـ ـ انتخاب هيئات ادارية جديدة
واذا ل ــم يـكـتـمــل ال ـن ـصــاب تـعـقــد جلسة
ثانيه يوم االربعاء بتاريخ 2017/1/25
الساعة السادسة في نفس املكان.
رئيس مجلس االداره
احمد محمد الحايك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ت ــوف ـي ــق الـ ـي ــاس سـ ـل ــوم بــوكــال ـتــه
عــن بــول سـيــزار ابــو جــودة مالك العقار
 /312/البوشرية سند تمليك بــدل عن
ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ربـ ـي ــع س ـم ـع ــان الـ ـح ــاج بــوكــال ـتــه
عــن تقال نـهــرا الـحــاج املالكة فــي العقار
 /1404/عينطورة سند تمليك بدل عن
ضائع بحصة املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب طانيوس خليل سليم عقل بوكالته
عــن ب ـيــار فــريــد اب ــو م ـتــري وك ـيــل عـقــاب
هيف علي املطيري مالك القسم  /8/من
العقار  /279/بقنايا سند تمليك بدل
عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب اسـعــد جــوزيــف الـتـنــوري بوكالته
عن فريد بطرس كرم الوكيل عن بطرس
ف ــري ــد كـ ــرم امل ــال ــك ف ــي ال ـع ـق ــار /5420/
بـسـكـنـتــا س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
بحصة املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

◄خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
BLAN DINKU TOLCHA
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/701759
غادرت العاملة البنغالدشية
HELENA
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/510827
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMMED MOSHARAF HOSSAIN
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 71/196238
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD DULAL MONDAL
MAHBUB ALAM AKANDA
MD JULHAS
MD SAIDUR RAHMAN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
70/331175
غادرت الخادمة البنغالدشية
SAKHINA BEGUM
مـنــزل مخدومها ولــم تـعــد ،الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئًا ،االتصال 763871/70
غادرت العاملة االثيوبية
AYANTU OUSMAN AMANO
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
76/736661
غادر العامل البنغالدشي
ROKIBUL ANSAR ALI ISLAM
م ــن مــؤس ـســة فـيـنــو بــاس ـتــك لـلـصـنــاعــة
والتجارة ،الرجاء ممن يعرف عنه شيئًا
االتصال على الرقم 07/995422
غادر العمال البنغالدشيون
AMIRUL
KAMAL
MOHAMMAD SAHIN MIAH
MOHAMMAD JOYNAL
MOHAMMAD SHOHAG MIAH
MOMAN MIAH
KALAN KHAN
SUMAN MIAH
DULAL MIAH
MD RAHMAT ALI
HASAN MIAH
MON MIAH
IQBAL HOSSAIN
MD JOYNAL
LITON BHUIYAN
MOHAMMAD MUJAMMEL HAQUE
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
76/497196

