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◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2027
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ش ــرك ــة Taj Trading
 S.A.R.Lوكـ ـي ــاه ــا املـ ـح ــامـ ـي ــان سـمـيــر

مناقصة عامة
رقم /5432م ع إ /م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار الخميس

مناقصة عامة
رقم /5672م ع إ /م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ن ـه ــار الـخـمـيــس
ال ــواق ــع ف ــي  2018/12/27ت ـجــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الهندسة في قاعة املناقصاتالـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -اول
ط ــري ــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
اش ـغ ــال اق ــام ــة انـ ـش ــاءات ف ــي ثـكـنــة دان ــي
حرب  -غوسطا.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
 /2396م ع إ /م هـ ـ تاريخ .2018/11/26
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـ ــادارة
 مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي م ـب ـنــى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــادارة  -مصلحة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد

نتائج اللوتو اللبناني
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ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1671وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 42 - 36 - 20 - 17 - 4 - 3 :الرقم
اإلضافي15 :
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¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
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¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
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 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :
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 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
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 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 66.643.470ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة22 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3.029.249 :ل.ل.
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 قيمة الجوائز اإلجمالية 44.475.558 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة44.475.558 :ل .ل.
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حل الشبكة الماضية :انيس الرافعي

نتائج يومية

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 721
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة700 :
• يومية أربعة1056 :
• يومية خمسة46468 :

اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺠﺎﻧﻲ

@ilatk

إعداد
نعوم
مسعود

رجــل سياسي وأسـقــف ورئـيــس جمهورية ال ـبــاراغــواي منذ عــام 2008
حتى عام  .2012أقاله البرملان على خلفية مواجهات أدت الى مقتل 11
قرويًا و 6من رجال الشرطة
 = 2+4+8+7+6عملة عاملية ■  = 5+9+3+1أعمال فنية ■ = 7+2+11+10
معلن دولة لبنان الكبير

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
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مشاهير 3031
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¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9403 :
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
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¶ الجائزة األولى

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.03 :
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جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1671
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح99403 :

نتائج زيد

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.403 :

 -1فكتوريا – رخ –  -2آيا صوفيا –  -3رومولس – لحد –  -4ست – لفحهم –  -5اودي – اورغ
–  -6هنزادا –  -7خنزير – ب ب –  -8وا – ّ
أمج – طرد –  -9بل – حيوان –  -10يعقوب النبي

عموديًا
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 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

حلول الشبكة السابقة

 -1فارس الخوري –  -2كيوتو – نا –  -3تام – درز – بق –  -4وصولي – يالو –  -5رولف – هرم
–  -6يفسحان – جحا –  -7اي – ْ
هوزب – يل –  -8املرابطون –  -9غد – راب –  -10خلدة – أردني
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شروط اللعبة

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 155.488.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19.436 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1.916.678.022 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 135.054.793 :ل .ل.
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عموديًا

سيارات –  -3من الفاكهة
 -1أغنية للفنانة نانسي عجرم –  -2من الحيوانات – ماركة
ّ
– قـ ّ
ّ
للتمني – النمسا باألجنبية –  -5آلــة ُيــدخــن بها التنبك – -6
ـوي ومتني – -4
خاصتك وملكك – جنون – قادم –  -7عاصمة أوروبية – من أسماء ّالفوالذ –  -8ما
يخرج من اللنب باملخض – ساللة هندية ملكت في البيرو قديمًا تدل آثارهم على
حضارة ّ
غنية وتراث ّ
إيطالي ورئيس الوزراء بعد سقوط
فني عريق –  -9مارشال
ّ
ّ
موسوليني وقع معاهدة اإلستسالم سنة  – 1943دق الجرس –  -10شاعر سوري
ّ
راحل عمل في السلك الدبلوماسي ّ
بالقوة والجزالة
تميز شعره

حل الشبكة 3030

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

غادر العامل البنغالدشي
Ahad Miah
والعامل السوداني
Reyad Ahmad
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/766733

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

أفقيا
 -1مــن الـحـشــرات – مــن أس ـمــاء األس ــد –  -2مــن شخصيات كـتــاب ال ـت ــوراة إشتهر
سر ّ
ّ
الجبارة إحتالت عليه دليلة ّ
وقصت شعره فحرمته من ّ
قوته وسلمته
بقوته
ّ
للفلسطينيني – بطيخ أصفر – ُ -3يصلح البناء – مربط السفن على الساحل أو
املدينة البحرية –  -4عائلة طبيب فرنسي راحــل ُ إشتهر بأبحاثه على األمــراض
ّ
العصبية – للندبة –  -5مقياس مساحة – نعام – نخرج ما في ضرع البقرة من لنب
–  -6جميلة – أنت باألجنبية –  -7شركة نفط عاملية – تأكل الطعام – نهر في فرنسا
ّ
علني –
من روافد السني –  -8من أسماء العني – عملة آسيوية –  -9أقوم بتصريح
البطن الكبير –  -10منطقة معروفة في مدينة طرابلس

◄ خرج ولم يعد ►

إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج ع ــروض عـلــى اس ــاس تتنزيل
مئوي على اسعار االدارة حــده االقصى
 %15خمسة عشر باملئة ،لتنفيذ مشروع
اشغال انشاء شبكة توزيع كهربائية في
بلدة حزين  -قضاء بعلبك.
تـ ـج ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
الـتــاسـعــة مــن ي ــوم االرب ـع ــاء ال ــواق ــع في
.2019/1/16
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا الحكام
املــرســوم رقــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
واملـصـنـفــن لـتـنـفـيــذ صـفـقــات االش ـغــال
الكهربائية الجدول رقــم  ،1/4الراغبني
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطالع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  29تشرين الثاني 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2456
إعالن عن مناقصة عمومية
فــي تـمــام الساعة الـعــاشــرة صباحًا من
يوم الخميس الواقع فيه 2018/12/27
ت ـج ــري مــؤس ـســة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وجـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
املـ ـخـ ـت ــوم عـ ــائـ ــدة لـ ــ"اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار شـبـكــة
اتصال بني فروع املؤسسات لتأمني نقل
البيانات" وفقًا لدفتر الشروط الخاص
املوضوع لهذه الغاية وذلــك في املكتب
ال ــرئ ـي ـس ــي الـ ـك ــائ ــن فـ ــي ش ـ ـ ــارع ســامــي
الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 66.643.470ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.223 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 54.492 :ل.ل.
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إعالن تلزيم (للمرة الثالثة)
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إع ـ ــادة إج ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اس ـت ــدراج ع ــروض عـلــى اســاس
تـنــزيــل م ـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة حــده
االقـصــى  %20عـشــرون باملئة فقطً ،
بناء
مل ــواف ـق ــة وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه بـمــوجــب
احــال ـتــه ب ـتــاريــخ  ،2018/11/19لتنفيذ
مشروع اشغال إكساء أقنية ري في بلدة
دير القمر  -قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االثنني الواقع في .2019/1/14
فعلى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن فــي الــدرجــة
ال ــرابـ ـع ــة ع ـل ــى االق ـ ـ ــل ل ـت ـن ـف ـيــذ ص ـف ـقــات

إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـلــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حــده االقصى
 %19تسعة عشر باملئة ،لتنفيذ مشروع
اش ـغــال تـعــزيــل وان ـش ــاء حـيـطــان حماية
عـلــى م ـجــرى ش ـتــوي ف ــي ب ـلــدة رشـمـيــا -
عاليه  -قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2019/1/15
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
ال ــدرج ــة الــراب ـعــة فـقــط لــاشـغــال املــائـيــة،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة من
أخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
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أفقيا

مناقصة عامة
رقم /5670م ع إ /م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ــي  2018/12/27ت ـجــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الهندسة في قاعة املناقصاتالـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -اول
طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم :االت
لصالح الجيش لعام .2018
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع دف ـ ـ ـتـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص
رق ـ ــم  /2414م ع إ /م ه ـ ـ ـ ـ ــ/د ع ت ــاري ــخ
.2018/11/26
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـ ــادارة
 مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي م ـب ـنــى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــادارة  -مصلحة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل

مناقصة عامة
رقم /5676م ع إ /م م3/
الساعة التاسعة من نهار االثنني الواقع
فــي  2018/12/24ت ـجــري وزارة الــدفــاع
ال ــوط ـن ــي  -امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ـ ـ ــادارة -
مـصـلـحــة ال ـقــوامــة ف ــي قــاعــة املـنــاقـصــات
الـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -اول
ط ــري ــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
تـحـقـيــق اثـ ــاث وم ـف ــروش ــات وتـجـهـيــزات
مكتبية لصالح الجيش لعام .2018
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /20
م ع إ /م ق 1/تاريخ .2018/11/26
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــادارة -
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــادارة  -مصلحة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/11/28
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 2446
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إعالن
تـعـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد لـ ـتـ ـق ــدي ــم وت ــركـ ـي ــب
مجموعتي تبريد قــدرة الــواحــدة  80طن
ت ـبــريــد ف ــي م ـح ـطــة ال ــوس ــط ال ـت ـج ــاري -
كومرسيال ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 10239/تاريخ  ،2018/10/16قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2019/1/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال 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  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/11/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2435

ال ــواق ــع ف ــي  2018/12/13ت ـجــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الهندسة في قاعة املناقصاتالـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -اول
ط ــري ــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
اش ـغــال اضــافــة طــابــق عـلــى مبنى ارك ــان
لواء الحرس الجمهوري.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
 /2271م ع إ /م ه ـ تاريخ .2018/11/13
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـ ــادارة
 مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي م ـب ـنــى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــادارة  -مصلحة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليررزة في 2018/11/15
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 2373

سعاده وادولف الدبس
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ح ـســام ع ـبــد ال ـكــريــم شــري
حارة حريك  -الشارع العريض بملكه
السند التنفيذي :قرار استئنافي اساس
 2016/2املبلغ  48264491ل .و 123559.80
 $عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2016/11/11 :تاريخ
تسجيله2016/11/24 :
ً
اوال :املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع 2400 :س ـهــم مــن
العقار  /449/قسم  27حارة حريك:
مكتب مؤلف من  3غرف وحمام الطابق
انـتــرســول ول ــدى الكشف تبني ان القسم
مـ ــؤلـ ــف مـ ــن غ ــرفـ ـت ــن م ـف ـت ــوح ـت ــن عـلــى
بعضهما البعض وغرفة مدخل وحمام
 ي ـش ـتــرك بـمـلـكـيــة ال ـح ــق امل ـخ ـت ـلــف رقــم - 1مـخــالـفــة بـنــاء راج ــع الـقـســم  - 2عــدل
النظام بملفه  -استحضار دعــوى تعهد
وتفويض مقدم من مالك هذا القسم بدفع
ال ــرس ــوم ــات امل ـتــوج ـبــة ع ـلــى امل ـخــال ـفــات
املرتكبة وعدم املطالبة باي تعويض من
الدولة او البلدية.
مساحته  /78/م 2تقريبًا.
الـتـخـمــن/117000/ :د.أ - .ال ـط ــرح بعد
التخفيض /66690/ :%5د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـح ــدد
مــوعــد املــزايــدة نـهــار الجمعة الــواقــع في
 2018/12/14الساعة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الطرح في صندوق الخزينة او مصرف

مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
او تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كما عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
قـ ــرار االح ــال ــة اي ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املزايدة بزيادة العشر على
م ـســؤول ـي ـتــه ك ـمــا عـلـيــه وخ ـ ــال عـشــريــن
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/11/28
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 2443

الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/11/28
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 2444

االش ـغــال املــائـيــة املسجلني وفـقــا الحكام
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم  3688ت ـ ــاري ـ ــخ 1966/1/25
وت ـع ــدي ــات ــه ال ــذي ــن ال ي ــوج ــد بـعـهــدتـهــم
اك ـ ـث ـ ــر م ـ ــن ارب ـ ـ ـ ـ ــع ص ـ ـف ـ ـقـ ــات مـ ــائ ـ ـيـ ــة لــم
يـجــري اسـتــامـهــا مــؤقـتــا بـعــد ،الــراغـبــن
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة مــن أخــر يوم
عـمــل يسبق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص الــذي يمكن االط ــاع والحصول
ع ـل ـي ــه ف ـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  29تشرين الثاني 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2452

الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  29تشرين الثاني 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2454

امل ـن ــاق ـص ــة االط ـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
هــذا الدفتر االتـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ مــن
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع
ل ـق ــاء مـبـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تقدم العروض باليد الــى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
م ــوع ــد اج ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة وي ــرف ــض كــل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 2450
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ع ـش ــرة
صـبــاحــا مــن ي ــوم الخميس الــواقــع فيه
 2018/12/27ت ـج ــري م ــؤس ـس ــة م ـيــاه
بيروت وجبل لبنان مناقصة عمومية
بطريقة الظرف املختوم عائدة لـ"تقديم
وتــركـيــب Storage & Backup System
مع الوصالت والتجهيزات الالزمة لزوم
املــركــز الــرئـيـســي" وفـقــا لــدفـتــر الـشــروط
ال ـخ ــاص امل ــوض ــوع ل ـهــذه ال ـغــايــة وذل ــك
فــي املكتب الرئيسي الـكــائــن فــي شــارع
سامي الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االط ـ ـ ـ ــاع وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
هــذا الدفتر االتـصــال بــدائــرة الصفقات
وامل ـش ـت ــري ــات ف ــي ال ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ مــن
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع
ل ـق ــاء مـبـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تقدم العروض باليد الــى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق
م ــوع ــد اج ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة وي ــرف ــض كــل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 2451
إعالن رقم9/2758 :
عن اجراء مزايدة عمومية

لبيع كمية  25000طنًا من القمح املنتج
محليًا موسم عام 2018
ت ـج ــري وزارة االق ـت ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة -
امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـلـحـبــوب والـشـمـنــدر
الـ ـسـ ـك ــري ،ب ـ ـيـ ــروت  -ري ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح،
بـنــايــة ال ـل ـعــازاريــة بـلــوك  ،O2Aالطابق
الـثــالــث ،فــي الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة من
يوم االربعاء املوافق فيه 2018/12/19
مزايدة عمومية بطريقة الظرف املختوم
لـبـيــع كـمـيــة  /25000/ط ــن قـمــح منتج
محليًا واملخزون في مستودعات االدارة
ف ــي ت ــل عـ ـم ــارة  /ري ـ ــاق وم ـس ـتــودعــات
شــركــة دالل  288فــي تـعـنــايــل /الـبـقــاع،
وفاقًا لدفتر الشروط الخاص املوضوع
ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ـغـ ــايـ ــة رق ـ ـ ــم  9/2757ت ــاري ــخ
.2018/11/29
يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـص ــول ع ـلــى دفـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ل ــدى دائـ ــرة ال ــدي ــوان
في املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري في الطابق الثالث.
تقدم العروض باليد أو بواسطة البريد
املـ ـضـ ـم ــون عـ ـل ــى ان تـ ـص ــل الـ ـ ــى دائـ ـ ــرة
ال ــدي ــوان فــي املــديــريــة الـعــامــة للحبوب
والـشـمـنــدر الـسـكــري قـبــل نـهــايــة ال ــدوام
الــرسـمــي مــن ال ـيــوم ال ــذي يسبق الـيــوم
املـ ـح ــدد لـجـلـســة املـ ــزايـ ــدة وي ــرف ــض كل
ع ــرض يـصــل بـعــد ه ــذا الــوقــت او يقدم
بغير هذه الوسيلة.
وزير االقتصاد والتجارة
رائد خوري
التكليف 2248
إعالن تلزيم
اع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء املـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـص ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات ( )6 - 4 - 1ل ـت ـل ــزي ــم
ت ـقــديــم ت ـج ـه ـيــزات مـخـبــريــة ملـخـتـبــرات
الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـمـ ـي ــا وال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة امل ــدنـ ـي ــة
وامل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة والـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة واالت
تصوير مستندات واالت تهوئة وتبريد
لزوم كلية الهندسة  -الفرع الثاني .-
تـجــري لجنة املـنــاقـصــات فــي الجامعة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة اعـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـن ــاقـ ـص ــة ع ــام ــة
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات ( )6 - 4 - 1ل ـت ـل ــزي ــم
ت ـقــديــم ت ـج ـه ـيــزات مـخـبــريــة ملـخـتـبــرات
الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـمـ ـي ــا وال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة امل ــدنـ ـي ــة
وامل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة والـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة واالت
تصوير مستندات واالت تهوئة وتبريد
ل ــزوم كـلـيــة الـهـنــدســة  -ال ـفــرع الـثــانــي -
على اساس سعر يقدمه العارض وذلك
ف ــي م ـب ـنــى االدارة امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة
اللبنانية ـ ـ املبنى الزجاجي ـ ـ املتحف.
اليوم الثالثاء الواقع فيه 2018/12/11
ال ـســاعــة  15.30م ــن شـهــر ك ــان ــون االول
سنة  2018لصالح الجامعة اللبنانية ـ ـ
كلية الهندسة ـ ـ الفرع الثاني .-
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع
والحصول عليه لدى امانة سر الكلية
 الفرع الثاني. -العنوان :كلية الهندسة  -الفرع الثاني
 روميهمكتب السيد/ة :زانه انطونيوس نعمه.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وط ـل ـب ــات
االش ـت ــراك فــي اع ــادة املـنــاقـصــة ال ــى قلم
ال ــدائ ــرة االداريـ ـ ــة املـشـتــركــة ف ــي رئــاســة
ال ـجــام ـعــة ق ـبــل ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
ظ ـه ـرًا مــن ي ــوم ال ــواق ــع فـيــه وذل ــك اثـنــاء
الدوام الرسمي.
بيروت في  29تشرين الثاني 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 2440
اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2018\458
املتكونة فيما بني:
املنفذ :عالء الدين حيدر
املنفذ عليه :منى العوض
بتاريخ  2018\11\29تقرر ابالغ املنفذ
عليها منى العوض املجهولة محل
االقامة بوجوب الحضور الى قلم دائرة
تنفيذ صور لتبلغ االنذار التنفيذي
ومرفقاته والجواب خالل عشرين يوما
من تاريخ النشر واال اعتبر كل تبليغ
لك ضمن قلم الدائرة قانونيا.
رئيس القلم أسيل برجي

