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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
العروض العائد لترجمة نصوص بعض
دف ــات ــر ال ـش ــروط االداريـ ـ ــة لـ ــزوم مــديــريــة
الــدراســات ،موضوع استقصاء االسعار
رق ــم ث4د 5912/تــاريــخ  ،2017/6/5قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/8/11
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ ـ طــريــق
النهر.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  6تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1314
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
ل ـش ــراء أع ـم ــدة خـشـبـيــة ط ــول  9م( .ع ــدد
 ،)300وذل ـ ــك وفـ ــق امل ــواصـ ـف ــات الـفـنـيــة
وال ـ ـشـ ــروط االداريـ ـ ـ ــة املـ ـح ــددة ف ــي دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـص ــول عـلــى
نـسـخــة ع ـنــه ل ـقــاء خـمـسـمــايــة ال ــف لـيــرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
فــي املصلحة االداري ــة فــي مــركــز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الــواقــع فيه  7آب  2017الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1318
تصحيح إعالن
ورد خطأ فــي نشر التبليغ الـصــادر عن
محكمة النبطية املــدنـيــة  /ع ـقــاري ،رقم
الــدعــوى  ، 2017/210املـنـشــور فــي عــدد
"األخـ ـ ـب ـ ــار" ت ــاري ــخ  ،2017/7/11كـلـمــة
"تعبيد" إنشاءات ،والصحيح أنها "بقيد"
إنشاءات ،فاقتضى التصويب.
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إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع
عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :رومني
ـ ـ قـضــاء :النبطية ،على أس ــاس التنزيل
املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
ال ـثــال ـثــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع

عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :شبعا
ـ ـ قضاء :حاصبيا ،على أســاس التنزيل
املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
ال ـثــان ـيــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع
عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :صير
الغربية ـ ـ قـضــاء :النبطية ،على أســاس
التنزيل املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
ال ـثــال ـثــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع
عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :شقرا
ـ ـ قضاء :بنت جبيل ،على أساس التنزيل
املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
ال ـثــان ـيــة الش ـغ ــال كـهــربــائـيــة والــراغ ـبــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع
عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
ل ـت ـل ــزي ــم اش ـ ـغـ ــال م ــائ ـي ــة (انـ ـ ـش ـ ــاء قـصــر
م ــائ ــي وت ـمــديــد خ ـط ــوط ج ــر) ف ــي ب ـلــدة:
الحلوسية ـ ـ قـضــاء :ص ــور ،على أســاس
التنزيل املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة الشـ ـ ـغ ـ ــال م ــائـ ـي ــة والـ ــراغ ـ ـبـ ــن

بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع
عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال مائية (انشاء قصر مائي
وتمديد خطوط جــر) فــي بـلــدة :صربا ـ ـ
ق ـض ــاء :الـنـبـطـيــة ،عـلــى أس ــاس الـتـنــزيــل
املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة الشـ ـ ـغ ـ ــال م ــائـ ـي ــة والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2017/7/19التاسع
عشر مــن شهر تـمــوز عــام  ،2017يجري
م ـج ـلــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال مائية (انشاء خزان ارضي
وتمديد خطوط دفــع وجــر وتــوزيــع) في
بلدة :الحجة ـ ـ قضاء صيدا ،على أساس
التنزيل املئوي.
يـمـكــن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االولـ ـ ـ ـ ـ ــى الش ـ ـ ـغـ ـ ــال مـ ــائ ـ ـيـ ــة والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
بــاالشـتــراك فــي هــذه املناقصة الحضور
ال ـ ـ ــى االدارة اثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
لـلـحـصــول عـلــى امل ـلــف الـكــامــل لــاشـغــال
ل ــدى قـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بـعــد تسديد
ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قـلــم امل ــدي ــر ال ـع ــام ملـجـلــس ال ـج ـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1355
تبليغ قضائي
م ــن رئ ـي ــس مـحـكـمــة ب ــداي ــة ج ـبــل لـبـنــان
ال ــراب ـع ــة ف ــي ب ـع ـبــدا ال ـقــاضــي ري ــن مطر
تـ ـق ــدم امل ـس ـت ــدع ــي عـ ـ ــادل احـ ـم ــد مــاضــي
ب ــاالس ـت ــدع ــاء  2017/7509ي ـط ـلــب فـيــه
شطب اش ــارة دع ــوى بموجب استدعاء
مقدم ملحكمة بداية جبل لبنان  16كانون
ال ـثــانــي  1940امل ــدع ــي ان ـط ــوان منصور
صـهـيــون وامل ــدع ــى عـلـيـهــا ف ــري ــدة ع ــازار
مـ ــراد واشـ ـ ــارة اس ـت ــدع ــاء م ـق ــدم ملحكمة
صلح بعبدا تاريخ  1940/2/13املدعية
فريدة طراد املدعى عليه انطوان منصور
صـهـيــون جـهــة ال ــدع ــوى الـحـكــم بــاتـمــام
البناء واشــارة دعوى بموجب استدعاء
مـقــدم لـحــاكــم صـلــح بـعـبــدا  7آذار 1940
املدعي انطوان منصور صهيون املدعى

عليها فريدة طــراد جهة الدعوى الحكم
بتسجيل حــق انـتـفــاع لـلـعـقــار رق ــم 527
بـفـتــح ن ــاف ــذة عـلــى ال ـع ـقــار رق ــم  750عن
القسم  9من العقار رقم /750حارة حريك.
ك ــل م ــن ل ــه اع ـ ـتـ ــراض يـسـتـطـيــع ال ـت ـقــدم
ب ــه امـ ــام ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة خ ــال مهلة
عشرون يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـم ــدي ــد مـهـلــة
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـش ــراء 15
فاصل ثالثي االقـطــاب نــوع خــارجــي 36
ك.ف .ـ ـ  400أمبير ،وذلك وفق املواصفات
الـفـنـيــة وال ـش ــروط االداري ـ ــة امل ـح ــددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ مئتي وخمسون
ال ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة (ت ـض ــاف  )TVAمن
قـســم ال ـش ــراء فــي املـصـلـحــة االداريـ ـ ــة في
مــركــز ال ـشــركــة ف ــي ال ـب ـح ـصــاص م ــا بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ي ــوم
الخميس الواقع فيه  3آب  2017الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1343
إعالن إلى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا ـ ـ جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املوافقة على اعفاء املشتركني باملياه في
اطار مشروع ري القاسمية ورأس العني
وم ـشــروع ري صـيــدا ـ ـ جــزيــن مــن غرامة
التأخير على رسوم وبدالت الري بنسبة
 %90شرط ان يسددوا ما يترتب عليهم
ق ـب ــل ت ــاري ــخ  2017/12/31ف ــي م ــراك ــز
املصلحة املحددة لدفع الرسوم (محطة
القاسمية ـ ـ مكتب صيدا ـ ـ مكتب لبعا).
املدير العام باالنابه
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
املهندس عادل حوماني
التكليف 1345
إعالن
عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل عن عام 2017
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة ال ـح ــدت ـ ـ ـ سـبـنـيــه ـ ـ
حــارة البطم عــن وضــع ج ــداول التكليف
األساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام
ً
 2017قيد التحصيل عمال بنص املادة
 104م ــن ال ـق ــان ــون رقـ ــم ( 88/60ق ــان ــون
الرسوم والـعــاوات البلدية وتعديالته)
ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املــادة  106من القانون
رقــم ( ،88/60قــانــون الــرســوم والـعــاوات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة وت ـ ـعـ ــديـ ــاتـ ــه) عـ ـل ــى امل ـك ـل ـفــن
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
ّ
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من القانون
رقــم ( 88/60قــانــون الــرســوم والـعــاوات
البلدية وتعديالته) تفرض غرامة تأخير
وقدرها ( %2اثنان باملئة) عن كل شهر
تأخير عــن املـبــالــغ الـتــي لــم تـســدد خالل
امل ـه ـل ــة امل ـب ـي ـنــة ف ــي ال ـب ـن ــد األول أعـ ــاه،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
الحدث في 2017/6/30
رئيس بلدية الحدت ـ ـ سبنيه ـ ـ حارة
البطم
جورج إدوار عون
التكليف 1284
إعالن
عدد2017/9 :
إنذار

