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االثنين  19شباط  2018العدد 3399

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء ك ــاب ــات تــوتــر
منخفض لزوم وصل املشتركني ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 8538/تاريخ
 ،2016/9/5قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2018/3/9عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /300 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 342
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2017/1403
طالب التنفيذ :علي حافظ القبيسي.
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا :ش ــرك ــة سـ ــي  -م ــوب ــاي ــل
سرفيسز ش.م.م.
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـم ــرة االول ـ ـ ــى فــي
تمام الساعة الــواحــدة من بعد ظهر يوم
الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ـيــه  2018/3/2للبيع
ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي امل ـ ــوج ـ ــودات امل ـس ـع ــرة
بالدوالر األميركي التالية:
مكتب جــوزي خشب فاتح شكل منحرف
م ــع  3خ ــزان ــة ج ـ ــاروري ـ ــن ع ـ ــدد )300( 4
خ ــزائ ــن لـلـمـلـفــات خـشــب جـ ــوزي درفـتــن
ع ــدد ( )375خ ــزان ــة ج ــاروري ــن لـلـمـلـفــات
عدد  )75( 1خزائن درفتني طويلة خشب
جـ ــوزي م ــع أسـ ــود ع ــدد  )150( 1خــزائــن
درفتني متوسطة جوزي مع رمــادي عدد
 )75( 1ك ــراس ــي ج ـل ــد أس ـ ــود م ـح ـت ــرك 4
( HP LAPTOP )160أســود عــدد )300( 1
شاشة كمبيوتر ماركة  SYMعدد )50( 1
كمبيوتر  SAMSUNG HPمع شاشة عدد
 )350( 1كومبيوتر وشاشة SAMSUNG
عدد  LENOVO )350( 1كمبيوتر عدد 1
( )250ماكينة لفرم الورق ماركة PRIMO
عــدد  PRINTER HP )50( 1فضي اللون
عدد  HP) PRINTER( )60( 1أسود عدد 1
( )60فضي  )LAPTOP (HPعدد )400( 1
سنترال SIXO
م ــع مـكـيـنــة ع ــدد  )330( 4خ ــزان ــة طويلة
خ ـشــب ج ـ ــوزي وال ـج ــان ــب أس ـ ــود عـ ــدد 2
( )300خ ــزان ــة ح ــدي ــد  4ج ــواري ــر مـفـتــاح
ال ـك ـتــرونــي  DIPLOMATع ــدد )600( 3
خــزانــة خـشــب ج ــوزي طــويـلــة بــابــن عــدد
 )200( 2خ ــزان ــة خ ـشــب وزج ـ ــاج درف ـتــن
وثــاث رفــوف عدد  )450( 3مكتب خشب
ج ـ ــوزي م ـن ـحــرف وعـ ـ ــادي عـ ــدد )300( 4
كرسي جلد أسود عدد  2 )160( 4كرسي
جـلــد ب ــاج ع ــدد  )50( 1كـمـبـيــوتــر مــاركــة
 THINKCENTERعدد  )200( 1كمبيوتر
 HPعدد  )800( 2كمبيوتر  ACERعدد 1
( )200كمبيوتر  IBMعدد  )200( 1شاشة
كمبيوتر سمسانغ عــدد ACER )180( 4
ك ـم ـب ـيــوتــر عـ ــدد  SISCO )50( 1تـلـفــون
سـنـتــرال عــدد  )400( 2برنتر  HPعــدد 1
( GRANDTEAM DS )60تلفون عــدد 2
( )200تلفون ماركة  SISCOعدد )200( 2
 PRINTER HPأسـ ــود ع ــدد HP )60( 1
سكانر أسود عدد  )60( 1خزانة جارورين
جــوزي خشب عدد  )75( 4خزانة درفتني
وسط عدد  )300( 1مكتب برم مع ملحق
وخ ــزان ــة ج ــروري ــن ع ــدد  )350( 1خــزانــة
درف ـ ـتـ ــن خ ـش ــب ج ـ ـ ــوزي م ـف ـت ــاح ع ـ ــدد 2
( )400خــزانــة درف ــة خشب ج ــوزي عــدد 1
( )100كرسي جلد متحرك عــدد )120( 2
خزانة درفتني جوزي عدد  )400( 2خزانة
زجاج وخشب درفتني لون جوزي عدد 2
( LENOVO )440كمبيوتر عدد )400( 1
شــاشــة كمبيوتر ســامـسـنــغ ع ــدد )60( 1
 HPبرنتر فضي عدد  )60( 1كرسي جلد
ب ــاج ع ــدد  )110( 2كــرســي جـلــد متحرك
باج طويلة عدد ( )65طقم كنابيات جلد
عــدد  )300( 1طاولة زجــاج للطقم عــدد 1
( )40طاولة زاويــة زجاج مع ملبادير عدد

 )25( 1ملبادير فضي عدد  )15( 1ملبادير
ذهبي عــدد  CISCO )15( 1سنترال عدد
 )200( 1ماكينة لفرم الــورق عــدد )60( 1
 SONYستاريو مع  2سبيكر عدد )40( 1
 HPكمبيوتر عــدد  )200( 1كــرســي جلد
متحرك عدد  EPSON )60( 1سكانر عدد
 THINKCENTER )100( 1كمبيوتر عدد
 HP )200( 1شاشة كمبيوتر عدد )60( 1
 CIXCOت ـل ـفــون س ـن ـتــرال ع ــدد )200( 1
 GRAND STREAMتلفون سنترال عدد
 )200( 1كــرســي جـلــد ب ــاج ع ــدد )110( 2
 XEROXماكينة تصوير عدد )300( 1
( HP) PRINTERك ـب ـيــرة عـ ــدد )200( 1
( HP) PRINTERص ـغ ـيــرة ع ــدد )60( 1
فــاكــس م ــارك ــة  HPع ــدد  )150( 1فــوتـيــه
مـ ـقـ ـع ــدي ــن ب ـ ـ ــاج ع ـ ـ ــدد  )170( 1ط ــاول ــة
مستطيلة زج ــاج وامل ـن ـيــوم ع ــدد )50( 1
 PANASONICفاكس عدد  )60( 1ترانت
براد  ELEGANCEعدد .)150( 1
إن س ـعــر ال ـط ــرح ه ــو س ـت ــون بــاملــائــة من
قيمة التخمني وعلى الــراغــب فــي الشراء
أن يحضر إلى موعد البيع باملزاد العلني
املحدد أعاله والكائن في بيروت  -ميناء
الحصن  24 -جادة البارك بناية قره غوال
بلوك  24فوق مطعم متربول طابق ثالث
مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا وخـمـســة باملئة
رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
نبيل نعوس
إعالن بيع باملعاملة 2017/153
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2018/3/5اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة  3:00بعد
الظهر سـيــارة املنفذ عليها شــركــة نينو
كـ ــار ش.م.م .م ــارك ــة ري ـن ــو SANDERO
م ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ــل  2015رقـ ـ ـ ـ ـ ــم /663629/م
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
الـتـنـفـيــذ شــركــة ب ـســول  -حنينه ش.م.ل.
وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي ج ـ ــورج ل ـح ــود ال ـبــالــغ
 $/4464/عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5000/وامل ـط ــروح ــة بـسـعــر $/4500/
أو م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان
رسوم امليكانيك قد بلغت /345.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب الشركة في بيروت قرب
مستشفى بيروت قرب صندوق الضمان
االج ـت ـم ــاع ــي ون ـق ــاب ــة امل ـه ـنــدســن بـنــايــة
 AZADEAم ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/154
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2018/3/5اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة  3:00بعد
الظهر سـيــارة املنفذ عليها شــركــة نينو
كار ش.م.م .ماركة رينو SANDERO 1.6
م ـ ـ ـ ــودي ـ ـ ـ ــل  2015رقـ ـ ـ ـ ـ ــم /663637/م
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
الـتـنـفـيــذ شــركــة ب ـســول  -حنينه ش.م.ل.
وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي ج ـ ــورج ل ـح ــود ال ـبــالــغ
 $/4464/عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4000/واملطروحة بسعر  $/4000/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
املـيـكــانـيــك ق ــد بـلـغــت /1.495.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب الشركة في بيروت قرب
مستشفى بيروت قرب صندوق الضمان
االج ـت ـم ــاع ــي ون ـق ــاب ــة امل ـه ـنــدســن بـنــايــة
 AZADEAم ـص ـحــوبــا بــال ـث ـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20ع ـشــرون بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة
االع ـ ـ ــان الـ ــى خ ـم ـســة اي ـ ــام بـ ـن ـ ً
ـاء الح ــال ــة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/8لتنفيذ مشروع أشغال إكساء
أقنية ري في بلدة مجدل املعوش  -قضاء
الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة

من يوم الجمعة الواقع في .2018/3/16
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـيــذ ص ـف ـقــات
االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحـكــام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وتعديالته الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مــؤق ـتــا ب ـعــد ،الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن أخــر يــوم عمل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 344
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20ع ـشــرون بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة
االع ـ ـ ــان الـ ــى خ ـم ـســة اي ـ ــام بـ ـن ـ ً
ـاء الح ــال ــة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/7لتنفيذ مشروع أشغال إكساء
أقنية ري في بلدة الدبية  -قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الجمعة الواقع في .2018/3/9
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـيــذ ص ـف ـقــات
االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحـكــام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وتعديالته الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مــؤق ـتــا ب ـعــد ،الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن أخــر يــوم عمل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 347
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20ع ـشــرون بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة
االع ـ ـ ــان الـ ــى خ ـم ـســة اي ـ ــام بـ ـن ـ ً
ـاء الح ــال ــة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/7لتنفيذ مشروع أشغال إكساء
أقنية ري في بلدة الخريبة  -قضاء بعبدا.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الخميس الواقع في .2018/3/8
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـيــذ ص ـف ـقــات
االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحـكــام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وتعديالته الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مــؤق ـتــا ب ـعــد ،الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن أخــر يــوم عمل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 359
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة

والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20ع ـشــرون بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة
االع ـ ـ ــان الـ ــى خ ـم ـســة اي ـ ــام بـ ـن ـ ً
ـاء الح ــال ــة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/8لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء
أقنية للري في بلدة الدوار  -قضاء املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الجمعة الواقع في .2018/3/16
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـيــذ ص ـف ـقــات
االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحـكــام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وتعديالته الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مــؤق ـتــا ب ـعــد ،الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن أخــر يــوم عمل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 362
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20ع ـشــرون بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي
وزيــر الطاقة واملـيــاه بتاريخ ،2018/2/8
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء أقنية للري
في بلدة كفرعقاب  -قضاء املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االثنني الواقع في .2018/3/19
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـيــذ ص ـف ـقــات
االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحـكــام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وتعديالته الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مــؤق ـتــا ب ـعــد ،الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن أخــر يــوم عمل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 363
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %19تسعة عشر باملئة ،لتنفيذ مشروع
أش ـ ـغـ ــال إن ـ ـشـ ــاء أق ـن ـي ــة ل ـت ـص ــري ــف م ـيــاه
األم ـ ـ ـطـ ـ ــار ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة ج ـ ــرج ـ ــوع  -ق ـض ــاء
النبطية.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم االثنني الواقع في .2018/3/19
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام

امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الثالثة والــرابـعــة فقط لالشغال
املــائـيــة والــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مؤقتًا ،الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم
ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـش ــرة م ــن أخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املـ ـح ــدد ل ـج ـل ـســة ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ــق
ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 350
اعالن
المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب خليل قاسم طه سندات تمليك بدل
ضائع ملورث موكله عبد الباقي
ح ـس ــن م ـح ـف ــوظ ب ـح ـص ـتــه ب ــال ـع ـق ــارات
 2610 ،307،1023 ،249الـهــرمــل و ملورثة
مــوكـلــه غـنـيــة حـســن مـحـفــوظ بحصتها
بالعقارات  2610 ،307 ،249الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن
المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب محمد اسـعــد مشيك ملــورثــه اسعد
ح ـس ــن اس ـع ــد م ـش ـيــك س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع بحصته بالعقار  1966طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %19تـسـعــة ع ـشــر بــامل ـئــة ،م ــع تخفيض
مدة االعــان الى خمسة ايــام ً
بناء الحالة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/2/8لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء
أقـنـيــة لـتـصــريــف مـيــاه األم ـطــار فــي بلدة
مجدليا  -قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2018/3/15
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الثالثة والــرابـعــة فقط لالشغال
املــائـيــة والــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكثر
من اربع صفقات مائية لم يجر استالمها
مؤقتًا ،الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم
ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـش ــرة م ــن أخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املـ ـح ــدد ل ـج ـل ـســة ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ــق
ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  12شباط 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 353
مناقصة عامة
رقم /519م ع إ/م م3/
الساعة الرابعة عشرة من نهار االربعاء
ال ــواق ــع ف ــي  2018/2/28ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة

