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العالم
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

تقرير

اتفاق أوروبي
ــ ياباني في
وجه ترامب
أع ـل ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي وال ـي ــاب ــان
االنتهاء من وضع الخطوط العريضة
التفاق تجاري واعد يشمل « %99من
التبادل الثنائي» ،وذلــك قبل انعقاد
ّ
قمة مجموعة العشرين ،املنعقدة في
ُمدينة هامبورغ األملانية ،في خطو ٍة
أري ــد منها أن تـكــون رســالــة ٍّ
رد على
الـسـيــاســة الـحـمــائـيــة الـتــي يعتمدها
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب،
والتي باتت تثير قلق شركائه .وقال
رئـ ـي ــس امل ـف ــوض ـي ــة األوروب ـ ـي ـ ــة ج ــان
كلود يونكر ،أمــس ،في خــال مؤتمر
صحافي مشترك مع رئيس املجلس
األوروبـ ـ ـ ــي دون ــال ــد ت ــوس ــك ،ورئ ـيــس
ال ـ ــوزراء الـيــابــانــي شـيـنــزو آب ــي ،إننا
«ال ـ ـيـ ــوم ات ـف ـق ـنــا ع ـل ــى مـ ـب ــادئ ات ـف ــاق
شــراكــة اقـتـصــاديــة يتخطى حــدودنــا
بـ ـشـ ـك ــل ك ـ ـب ـ ـيـ ــر» ،واص ـ ـ ـفـ ـ ــا الـ ـخـ ـط ــوة
بـ«اإلشارة القوية إلى العالم من أجل
تجارة منفتحة ومنصفة .وبالنسبة

ُ
االتفاق أن
من
ريد
أ
يكون رسالة ٍّرد على
سياسة ترامب الحمائية

إلينا ليس هناك حماية للحمائية».
ف ـتــرامــب ،مـنــذ وصــولــه إل ــى السلطة،
ان ـس ـحــب م ــن م ـع ــاه ــدة ال ـت ـب ــادل عبر
املحيط الهادئ ،واملوقعة مع  11دولة
في منطقة آسيا ـ املحيط الهادئ ،ومن
بينها الـيــابــان ،ثالث قــوة اقتصادية
في العالم.
بدوره ،قال رئيس الوزراء الياباني إن
ّ
بــاده «تمكنت من التعبير عن رغبة
سـيــاسـيــة ق ــوي ــة ،لـكــي يــرفــع االت ـحــاد
األوروبي واليابان عاليًا راية التبادل
الحر».
ورغم إعالن أمس ،فإنه ليس متوقعًا
بـ ـ ــدء ت ـن ـف ـي ــذ االتـ ـف ــاقـ ـي ــة قـ ـب ــل مـطـلــع
 .2019ووفــق تعبير أحــد املفاوضني،
ف ـ ــإن «ق ـ ـطـ ــاع الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ــزراعـ ـي ــة
ف ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ه ــو ال ـفــائــز
الكبير في املـفــاوضــات» ،موضحًا أن
«امل ـن ـت ـجــات ال ـغــذائ ـيــة سـتـعـفــى كلها
ت ـق ــري ـب ــا مـ ــن ال ـ ــرس ـ ــوم ال ـج ـم ــرك ـي ــة».
كذلك ،فإن االتفاقية تتيح لليابانيني
الــوصــول الـحــر إل ــى س ــوق الـسـيــارات
في االتحاد األوروبي ،ولكن بعد فترة
انتقالية مدتها سنوات.
(األخبار)

رقد على رجاء القيامة
د .جوزف خليل شامي
م ـم ـثــل م ـن ـظ ـمــة األغـ ــذيـ ــة والـ ــزراعـ ــة
لألمم املتحدة ( الفاو ) سابقًا
ع ـض ــو س ــاب ــق فـ ــي م ـج ـل ــس ن ـقــابــة
املهندسني في بيروت
ع ـضــو س ــاب ــق ف ــي األم ــان ــة ال ـعــامــة
إلتحاد املهندسني الزراعيني العرب
زوج ـ ـت ـ ــه ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــورة ل ـ ـ ــور الـ ـي ــاس
غصيبه
إبـ ـن ــاه خ ـل ـيــل وولـ ــديـ ــه ج ــوزي ــف و
كريستال
إيلي
شقيقه جبرائيل
مريم مخول أرملة شقيقه املرحوم
البير واوالدها وعائالتهم
وعـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــات شـ ـ ــامـ ـ ــي  ،غـ ـصـ ـيـ ـب ــه ،
شـحــوري  ،ص ـ ّـراف  ،مـخــول  ،تابت
 ،ربـيــز  ،طــوبـيــا  ،وك ــل مــن ينتسب
ال ـي ـه ــم وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات ال ـهــال ـيــة
ينعونه اليكم
يحتفل بالصالة عن نفسه الساعة
السادسة مساء يوم الجمعة الواقع
فـ ـي ــه  7الـ ـ ـج ـ ــاري فـ ــي ك ـن ـي ـس ــة م ــار
يوحنا الحبيب – الحازمية.
تقبل الـتـعــازي قبل الـصــاة ابـتـ ً
ـداء
من الساعة الحادية عشرة ولغاية
موعد الدفن والسبت واألحد  8و 9
الجاري من الحادية عشرة ولغاية
ً
مساء في صالون كنيسة
السادسة
مار يوحنا الحبيب  -الحازمية.

◄ ذكرى ►
يصادف نهار األحد  9تموز 2017
ذكرى مرور أربعني يومًا على وفاة
فقيدنا الغالي

أسد الله علي شراره
مدير عام إدارة األبحاث والتوجيه
ورئيس التفتيش املركزي باإلنابة
سابقًا
زوجته :نهدية مراد
أب ـن ــاؤه :املـهـنــدس ج ـهــاد ،املهندس
هشام ،األستاذ معن واألستاذ فؤاد
أش ـق ــاؤه :املـحــامــي ط ــال ،األسـتــاذ
رجاء ،األستاذ وائل ،حسن وأسامه
شقيقاته :آمال ،إحسان وهادية
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
ايـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم ومـجـلــس
عزاء عن روحه الطاهرة من الساعة
ال ـخ ــام ـس ــة ح ـت ــى ال ـس ــاب ـع ــة م ـس ـ ً
ـاء
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء ،تجاه امن
الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون آل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراره ،آل مـ ـ ــراد
وأنسباؤهم.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بالغ رقم6/2 :
تـعـلــن وزارة االتـ ـص ــاالت بــان ـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا مــن 2017/07/15
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر حزيران عام 2017
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املـســددة ،ولقد حــددت مهلة اقصاها
 2017/08/14لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــات ـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2017/08/16
 2ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عــن الــدفــع باالتجاهني اعتبارًا مــن تاريخ
 2017/09/01وتستوفى الغرامة عن إعادة
وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بـعــد م ــرور شـهــر واح ــد عـلــى تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2017/10/02ويعاد
وصـلــه بعد تسديد املـتــأخــرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رسـ ـ ــم اع ـ ـ ـ ــادة وصـ ـ ــل ال ـخ ــط
( 11.000ل.ل ).وذل ــك حتى تــاريــخ اإللـغــاء
النهائي (.)2017/12/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد
مــرور شهرين على تــاريــخ اإللـغــاء املؤقت
اعتبارًا من تاريخ  2017/12/01وتستوفى
غرامة قدرها ( )%2شهريًا وتحرر االرقام
املـ ـلـ ـغ ــاة وتـ ـحـ ـص ــل امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات ب ــال ـط ــرق
القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ي ـ ـحـ ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رق ـ ـمـ ــه مــن
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املتخلفني عن دفع فاتورة هاتف شهر ايار
عام  2017باتجاه واحد «لالستقبال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2017/07/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني املـلـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن ل ــم ي ـس ــددوا فــوات ـيــرهــم املـتــأخــرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط املـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شــارع ريــاض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد الـفــواتـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى اي ص ـن ــدوق م ــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة ل ــوزارة االتـصــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ل ــدى أي م ـصــرف عـبــر تــوطــن الـفــاتــورة
مـقــابــل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الــواحــدة عبر االش ـتــراك بخدمة
«ج ـبــايــة م ــن ال ـع ـن ــوان» (ل ــاش ـت ــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبـكـلـفــة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة ال ـح ـصــول عـلــى قـيـمــة الـفــواتـيــر:
عبر االت ـصــال على املجيب الـصــوتــي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوج ـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565املـ ــادة الـثــالـثــة م ـنــه) وتعديله
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لإلعتراض
بعد إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
اعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  28حزيران 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 1278
إعالن
ّ
ت ـع ـل ــن بـ ـل ــدي ــة املـ ـنـ ـص ــوري ــة ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـك ــل ــس ـ ـ ـ

الديشونية ،أنها وضعت قيد التحصيل
جداول الرسوم البلدية على أبنية السكن
وغـيــر السكن وصيانة املـجــاري واإلعــان
لعام .2017
ّ
فـعـلــى امل ـكــل ـفــن وجـ ــوب ت ـســديــد ال ــرس ــوم
امل ـت ــوج ـب ــة ع ـل ـي ـهــم ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـس ـن ــوات
السابقة خالل مدة شهرين من تاريخ نشر
ه ــذا االعـ ــان فــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة وكــل
تأخير عن الدفع ضمن هذه املهلة يخضع
لغرامة تأخير قدرها  %2شهريًا.
ويعتبر هذا االعالن بمثابة انذار شخصي
عن جميع الرسوم املتوجبة وقاطعًا ملرور
الزمن.
تاريخ2017/6/28 :
ّ
رئيس بلدية املنصورية ـ ـ املكلس ـ ـ
الديشونية
وليم فريد الخوري
التكليف 1242
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/311
ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ :ب ـنــك ســوسـيـتـيــه ج ـنــرال
ش.م.ل.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :ع ـلــي مـصـطـفــى ع ــاص ــي ـ ـ
زبدين
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات ديـ ــن مــرفـقــة
باتفاقية قرض لشراء مسكن جاهز ومعزز
بـقـيـمــة  142.868.819ل.ل عـ ــدا ال ـفــوائــد
واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/8/12 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/9/14 :
تاريخ قرار الحجز 2015/11/19 :وتاريخ
تسجيله2015/12/11 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/1/16 :
وتاريخ تسجيله2016/2/23 :
العقار املــوصــوف 2400 :سهمًا من القسم
 4031/7النبطية التحتا في محلة كسار
زعتر في مبنى مشاد سنة  1999في طابق
ارض ــي مـشـغــول مــن قـبــل عـبــدالـلــه االحـمــد
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ش ـق ــة ش ــرق ـي ــة م ــؤل ـف ــة مــن
صالون وطعام ومطبخ و 3غــرف نــوم و3
حمامات وممرين و 5شرفات.
مساحة العقار 164 :م2
التخمني 106600 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 44.420 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع في  2017/10/5الساعة  11:00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائــرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
ل ــه ض ـمــن نـطــاقـهــا واال ع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودفـ ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم
ضمن املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة م ـ ــن ي ــوم
الخميس الــواقــع فيه  2017/7/13الثالث
ع ـشــر م ــن ش ـهــر ت ـمــوز ع ــام  ،2017يـجــري
مجلس الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم
اشغال بناء مدرسة ثانوية في بلدة :كفرا
ـ ـ قضاء :بنت جبيل ،على أســاس التنزيل
املئوي.
ي ـم ـكــن لـلـمـتـعـهــديــن امل ـص ـن ـفــن بــالــدرجــة
االول ـ ـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال م ـ ـبـ ــانـ ــي وال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور الى
االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول على
امللف الكامل لالشغال لــدى قلم املصلحة
الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـم ــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1315
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2017/7/13الثالث

عـشــر مــن شـهــر ت ـمــوز ع ــام  ،2017يجري
م ـج ـل ــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
ل ـت ـل ــزي ــم اش ـ ـغـ ــال ت ـج ـه ـيــز م ـل ـع ــب االم ـ ــام
الصدر البلدي لكرة القدم بعشب صناعي
في بلدة السكسكية ـ ـ قضاء :صيدا ،على
أساس التنزيل املئوي.
يـمـكــن لـلـمـتـعـهــديــن املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االولـ ـ ـ ـ ـ ــى الش ـ ـ ـغـ ـ ــال م ـ ـبـ ــانـ ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
بــاالش ـتــراك فــي ه ــذه املـنــاقـصــة الحضور
الى االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول
ع ـل ــى امل ـل ــف ال ـك ــام ــل ل ــاش ـغ ــال لـ ــدى قـلــم
املصلحة الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1315
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2017/7/13الثالث
عـشــر مــن شـهــر ت ـمــوز ع ــام  ،2017يجري
م ـج ـل ــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
ل ـت ـلــزيــم اشـ ـغ ــال ب ـن ــاء ج ـن ــاح لـلـحـضــانــة
في مدرسة بنت جبيل الرسمية الثانية
املختلطة قضاء :بنت جبيل ،على أساس
التنزيل املئوي.
يـمـكــن لـلـمـتـعـهــديــن املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االولـ ـ ـ ـ ـ ــى الش ـ ـ ـغـ ـ ــال م ـ ـبـ ــانـ ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
بــاالش ـتــراك فــي ه ــذه املـنــاقـصــة الحضور
الى االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول
ع ـل ــى امل ـل ــف ال ـك ــام ــل ل ــاش ـغ ــال لـ ــدى قـلــم
املصلحة الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1315
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2017/7/13الثالث
عـشــر مــن شـهــر ت ـمــوز ع ــام  ،2017يجري
م ـج ـل ــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال مائية (انشاء قصر مائي
وتمديد شبكة مياه) في بلدة :برعشيت
ـ ـ قضاء :بنت جبيل ،على أساس التنزيل
املئوي.
يـمـكــن لـلـمـتـعـهــديــن املـصـنـفــن بــالــدرجــة
االول ـ ـ ـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ــائ ـ ـيـ ــة وال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن
بــاالش ـتــراك فــي ه ــذه املـنــاقـصــة الحضور
الى االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول
ع ـل ــى امل ـل ــف ال ـك ــام ــل ل ــاش ـغ ــال لـ ــدى قـلــم
املصلحة الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1315
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الخميس الواقع فيه  2017/7/13الثالث
عـشــر مــن شـهــر ت ـمــوز ع ــام  ،2017يجري
م ـج ـل ــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـن ــاق ـص ــة ع ـمــوم ـيــة،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :ارزون ـ ـ
قضاء :صور ،على أساس التنزيل املئوي.
يـمـكــن لـلـمـتـعـهــديــن املـصـنـفــن بــالــدرجــة
ال ـثــال ـثــة الشـ ـغ ــال ك ـهــربــائ ـيــة وال ــراغ ـب ــن
بــاالش ـتــراك فــي ه ــذه املـنــاقـصــة الحضور
الى االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول
ع ـل ــى امل ـل ــف ال ـك ــام ــل ل ــاش ـغ ــال لـ ــدى قـلــم
املصلحة الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد امل ـض ـمــون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
املدير العام ملجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل يسبق
التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1315

