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◄ إعالنات رسمية ►
تنذر مؤسسة مياه لبنان الشمالي جميع
امل ـش ـتــركــن املـتـخـلـفــن ع ــن دف ــع ال ـب ــدالت
والـ ــرسـ ــوم ع ــن الـ ـع ــام  ،2015ف ــي جـمـيــع
م ـصــالــح ودوائـ ـ ـ ــر االس ـت ـث ـم ــار ،بــوجــوب
تسديد مــا يتوجب عليهم خــال خمسة
عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االنذار في
الجريدة الرسمية.
بعد انتهاء هــذه املهلة ستقوم املؤسسة
بقطع املـيــاه عــن كــل مشترك متخلف عن
ال ــدف ــع وت ـغــري ـمــه م ـب ـلــغ  %2ش ـهــريــا عن
كــل شهر تأخير وال تـعــاد املـيــاه إال بعد
تـســديــد كــافــة الــرســوم وال ـب ــدالت وغــرامــة
الـتــأخـيــر اض ــاف ــة ال ــى ب ــدالت قـطــع وفـتــح
املياه.
وف ــي ح ــال االس ـت ـمــرار بـعــدم الــدفــع يلغى
االشـ ـت ــراك حـكـمــا ف ــي نـهــايــة ال ـع ــام 2016
وتـحـتـفــظ املــؤسـســة بحقها فــي مالحقة
املـشـتــركــن حـتــى تحصيل مستحقاتها
منهم بما فيها الـغــرامــات وفقًا لالنظمة
املعمول بها.
يعتبر هذا االنذار بمثابة انذار شخصي
لكل مشترك متخلف عن الدفع.
مؤسسة مياه لبنان الشمالي
مالحظة :نشر هــذا االن ــذار فــي الـعــدد 40
مــن ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ال ـص ــادر بـتــاريــخ
2015/10/01
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ابراهيم عبد الحسن صبرا ملوكله
اســد يحي يحي شـهــادة قيد بــدل ضائع
للعقار  1294حاريص
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ح ـس ــن اب ــراهـ ـي ــم غـ ـن ــدور بــوكــال ـتــه
عــن سليمان داود داود بصفته مشتريًا
ب ـمــوجــب ع ـقــد ب ـيــع م ـم ـســوح م ــن الـبــائــع
حسني داود داود شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  571يحمر
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب الــدكـتــور يــاســر رضــا مقلد بصفته
الـشـخـصـيــة وملــوكـلـتــه هـيــانــه ايفغيني
سـيـشـكـيـنــا سـ ـن ــدات تـمـلـيــك بـ ــدل ضــائــع
لالقسام  4و 5و 6و 7و 8من العقار 2815
عربصاليم
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عماد قاسم دحويش ملوكله وسيم
خـلـيــل شــريـفــي سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للقسم  8من العقار  267زفتا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب محمود اسومه ملوكله طارق انيس
الـنـصــولــي سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
عن حصته بالقسم  A 13من العقار 579
مصيطبه
للمعترض مراجعة األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب علي حيدر حطيط بوكالته عن كل
م ــن م ـهــا زك ــي مـحـمــد ال ـج ــوه ــري وكـيـلــه
مـحـمــد عـبــد ال ـكــريــم االس ـعــد وري ــث نهى
عـبــدو نجا وريـثــه سعديه حسن الشيخ
وعن عاصم رستم املبسوط بصفته احد
ورث ــة خــديـجــه حـســن الـشـيــخ وع ــن منير
سـعـيــد س ـعــاده بصفته اح ــد ورث ــة علما
صــالــح س ـع ــاده س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضــائــع عــن حصص مورثيهم  /سعديه

ح ـســن ال ـش ـيــخ وخ ــدي ـج ــه ح ـســن الـشـيــخ
وعلما صــالــح سـعــاده بالعقار  142عني
املريسه
للمعترض مراجعة األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت راغــده سامي الغصيني بوكالتها
عن مهى سعيد عيتاني احد ورثه سعيد
عبد الــوهــاب العيتاني سند تمليك بدل
ع ــن ضــائــع ع ــن حـصــة مــورث ـهــا  /سعيد
ع ـبــد ال ــوه ــاب ال ـع ـي ـتــانــي بــال ـق ـســم  5من
العقار  3867مزرعة
للمعترض مراجعة األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
دعوة
إن مـحـكـمــه صـ ــور ال ـشــرع ـيــه الـجـعـفــريــه
تــدعــو إن ـغــريــدا خ ـشــاب لـلـمـثــول أمــامـهــا
نـهــار االثـنــن فــي  2015/11/9بالدعوى
املقامه من نبيل احمد خشاب ماده إثبات
ط ـ ــاق غ ــرف ــه رئـ ـي ــس امل ـح ـك ـمــه ال ـقــاضــي
الـشـيــخ محمد محسن الفقيه وف ــي حــال
التخلف يعتبر قلم هــذه املحكمه املرجع
الـصــالــح البــاغــك كــافــه االوراق الشرعيه
بما فيها الحكم القطعي.
رئيس قلم محكمه صور الشرعيه
الجعفريه
محمد علي ّ
حمام
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1651
املـ ـنـ ـف ــذون :ان ـطــون ـيــو وأوس ـ ـكـ ــار وادك ـ ــار
يمني وكيلهم املحامي انطون ّ
الفرد ّ
يمني
املـنـفــذ عليهم :ال ـخــوري ال ـيــاس ب ـشــاره ـ ـ
الخالدية.
ـ ـ انطوانات حنا بشاره ـ ـ الخالدية.
ـ ـ سايد حنا بشاره ـ ـ كرم املهر.
ـ ـ انطون حنا بشاره ـ ـ كرم املهر.
ـ ـ ـ ـ بـيـتــر حـنــا ب ـشــاره ـ ـ ـ ـ اوس ـتــرال ـيــا ،تـقـ ّـرر
ابالغه بواسطة رئيس القلم.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تنفيذ طرابلس رقم  2014/322املتضمنة
تنفيذ حكم ازالة شيوع صادر عن الغرفة
االبـتــدائـيــة فــي الـشـمــال بــرقــم  167تاريخ
.2012/12/17
تاريخ محضر الوصف2015/3/28 :
تاريخ تسجيله2015/4/14 :
املـ ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم /337/
ك ـفــرحــاتــا وهـ ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض
صغيرة ويـحـتــوي على شجرتي زيتون
ويـ ـق ــع ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن م ـح ـط ــة ل ـي ـكــوي ـغــاز
للمحروقات ومساحته  52م.2
التخمني وبدل الطرح/11.700.000/ :ل.ل.
موعد املزايدة ومكانها :نهار االربعاء في
 2015/10/28الـســاعــة  12.30ظـهـرًا امــام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة
باملزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق
مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـمــوجــب ش ـيــك مـصــرفــي
مسحوب المر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
وان يتخذ مقامًا له ضمن نطاق الدائرة
او ت ــوك ـي ــل م ـح ــام وع ـل ـي ــه االط ـ ـ ــاع عـلــى
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة وان ي ــدف ــع رس ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1713
امل ـن ـف ــذ :امل ـح ــام ــي دوري ي ـ ّـم ــن بـصـفـتــه
الشخصية.
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا :مــرشــا يــوســف م ـع ـتــوق ـ ـ
مجدليا ـ ـ ومجهولة محل االقامة حاليًا.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تنفيذ طرابلس رقــم  2015/32املتضمنة
تنفيذ حكم ازالة شيوع صادر عن الغرفة
االبـتــدائـيــة فــي الـشـمــال بــرقــم  187تاريخ
.2014/11/6
تاريخ محضر الوصف2015/7/3 :

تاريخ تسجيله2015/7/9 :
املطروح للبيع :العقار رقم  /734/مجدليا
وه ـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض مـشـجــرة
زيتون ويقع في محلة الغربة وتصل اليه
عبر طــريــق فرعية ثــم سـيـرًا على االق ــدام
كون العقار محاطا وغير متصل مباشرة
بأي طريق ومساحته  1074م.2
التخمني وبدل الطرح 134250/ :د.أ .او ما
يعادله بالعملة اللبنانية.
موعد املزايدة ومكانها :نهار االربعاء في
 2015/11/11الـســاعــة  12.30ظـهـرًا امــام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة
باملزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق
مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـمــوجــب ش ـيــك مـصــرفــي
مسحوب المر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
وان يتخذ مقامًا له ضمن نطاق الدائرة
او ت ــوك ـي ــل م ـح ــام وع ـل ـي ــه االط ـ ـ ــاع عـلــى
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع
املـ ـ ــزايـ ـ ــدة وان ي ــدف ــع رس ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول
إعالن بيع باملعاملة 2014/1434
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2015/10/19الساعة الثانية بعد الظهر
س ـيــارة املـنـفــذ عليها شــركــة س ــام غــروب
وان ش.م.م .م ــارك ــة ج ـي ـلــي  LCم ــودي ــل
 2013رقـ ــم /501081/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن طــال ـبــة ال ـت ـن ـف ـيــذ شــركــة
رسامني اوتوموتيف اندستريز ش.م.ل.
وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي ش ـ ــارل ال ـح ـلــو ال ـبــالــغ
 $/8098/عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/3725/واملطروحة بسعر  $/2500/او
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /2.135.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/1429
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2015/10/19الساعة الثانية بعد الظهر
س ـيــارة املـنـفــذ عليها شــركــة س ــام غــروب
وان ش.م.م .م ــارك ــة جـيـلــي  EC8مــوديــل
 2013رقـ ــم /504043/ب الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن طــال ـبــة ال ـت ـن ـف ـيــذ شــركــة
رسامني اوتوموتيف اندستريز ش.م.ل.
وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي ش ـ ــارل ال ـح ـلــو ال ـبــالــغ
 $/14134/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/4631/واملطروحة بسعر  $/3500/او
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت /2.135.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي عمر شريف الحاج بالوكاله
عــن بنك لبنان والخليج ش.م.ل .شهادة
قيد تأمني بــدل عن ضائع (درجــه ثانيه)
بالقسم  B 23من العقار  4273مصيطبه
للمعترض مراجعة األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن بيع باملعاملة 2014/1425
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2015/10/19الساعة الثانية والنصف
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليها شركة
ســام غــروب وان ش.م.م .ماركة هيونداي
 ACCENTموديل  2012رقم /495371/ج
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــال ـبــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذ شـ ــركـ ــة سـ ـنـ ـتـ ـش ــوري م ــوت ــور

كومباني ش.م.ل .وكيلها املحامي شارل
ال ـح ـلــو ال ـب ــال ــغ  $/1465/عـ ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/7100/واملـطــروحــة
بسعر  $/5200/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/245.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/855
مــوج ـهــة ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :وردي ــة
جــرجــس راشـ ــد طـ ــراد ـ ـ ـ ـ م ــن بــرحـلـيــون ـ ـ
ومجهولة محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومربوطاته املرفوع ضدك من املستدعي
ن ـ ــادر ن ــدي ــم ابـ ــي ن ـ ــادر ب ــوك ــال ــة امل ـحــامــي
منير داوود بدعوى ازالة الشيوع املقامة
عـلــى الـعـقــار رق ــم  426منطقة برحليون
العقارية وذلــك خالل مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ـ ــان واتـ ـخ ــاذ
مقام لكم يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة
وابداء مالحظاتكم الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكم لصقًا
على بــاب املحكمة ،صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض على الستدراج العروض العائد
لتكليف استشاري لالشراف على تنفيذ
مشروع انشاء وتجهيز محطتي التحويل
الرئيسيتني في صيدا وبعلبك  220ك.ف،.
رق ــم ث4د 9945/ت ــاري ــخ  ،2015/9/8قد
مــددت لغاية يــوم الـثــاثــاء 2015/10/20
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .15.30
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /300.000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/9/30
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1844
اعالن بيع باملعاملة 2014/1011
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/10/20الساعة الثالثة بعد الظهر
سـ ـ ـي ـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه مـ ـحـ ـم ــود ع ـف ـيــف
مزبودي ماركة ب ام ف  325iموديل 2002
رق ــم /242308ج الخصوصية تحصيال
لــديــن طــالــب الـتـنـفـيــذ بـنــك بـيـبـلــوس ش.
م .ل .وكـيـلــه امل ـحــامــي وس ــام ك ــرم الـبــالــغ
 $/6405/عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/7869/واملطروحة للمرة الثانية بسعر
 $/5000/أو ما يعادلها بالعملة الوطنية
وإن رسوم امليكانيك قد بلغت /421.000/
ل .ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقدا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
اعالن بيع باملعاملة 2014/1041
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/10/20الـســاعــة الثالثة والنصف
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليها الميتا

طنوس كعدو معوض ماركة رانــج روفر
 HSEم ــودي ــل  2003رقـ ــم /155499 /ج
الـ ـخـ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
الـتـنـفـيــذ بـنــك بـيـبـلــوس ش .م .ل .وكيله
امل ـح ــام ــي وس ـ ــام كـ ــرم ال ـب ــال ــغ $/8672/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/7910/
واملطروحة للمرة الثانية بسعر $/5000/
أو م ــا ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وإن
رسوم امليكانيك قد بلغت $/2890/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقدا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
اعالن بيع باملعاملة 2014/842
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
تـ ـب ــاع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي نـ ـه ــار الـ ـث ــاث ــاء
ف ـ ــي  2015/10/20ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـث ــان ـي ــة
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر س ـ ـيـ ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه عـبــد
الـ ـحـ ـس ــن حـ ـس ــن ال ـ ـح ـ ــاج حـ ـس ــن م ــارك ــة
رينو  1.6-MEGANEمــوديــل  2006رقم
/362534/ج ال ـخ ـص ــوص ـي ــة تـحـصـيــا
لــديــن طــالــب الـتـنـفـيــذ بـنــك بـيـبـلــوس ش.
م .ل .وكـيـلــه امل ـحــامــي وس ــام ك ــرم الـبــالــغ
 $/5709/عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/3581/واملطروحة بسعر  $/2250/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت /125.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبا بالثمن نقدا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
اعالن بيع باملعاملة 2013/1531
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
ً
ابتداء من الساعة  3:00بعد
2015/10/19
الظهر سـيــارة املنفذ عليه محمد ماجد
جـمـعــة م ــارك ــة ج ـك ــوار  S TYPEمــوديــل
 2000رق ـ ــم /119531/ز ال ـخ ـصــوص ـيــة
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
واملـهـجــر ش .م .ل .وكيله املـحــامــي رامــي
بــاس ـيــل ال ـبــالــغ  $/3965/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/1816/واملـطــروحــة
بسعر  $/1300/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/2.302.000/ل.ل
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد الى مرآب مشيلح في بيروت جسر
الــواطــي مصحوبا بالثمن نقدا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء عوازل عبور توتر
م ـتــوســط  24ك.ف .ـ ـ ـ ـ  2500أم ـب ـيــر ل ــزوم
محطات املكلس ـ ـ الـحــرج ـ ـ رأس بيروت
الرئيسية ،مــوضــوع استقصاء االسـعــار
رقــم ث4د 8990/تــاريــخ  ،2015/8/12قد
مــددت لغاية يــوم الجمعة 2015/10/30
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/10/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1861

