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الجمعة  2آذار  2018العدد 3409

إعالنات
◄ مبوب ►

العالم

تقرير

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
SUMAN MIAH
MD SAIDUL ISLAM
AKRAM
MOHAMMAD MIZAN
SHAHJAHAN BEPARI
NAZMUL HASAN
MOYNUL ISLAM
EKBAR HUSSEN
BISNU CHANDRA BHOMIK
MOHAMMAD JASHIM UDDIN
م ــن مــؤسـســة مـسـتـخــدمـيـهــم ,الــرجــاء
ممن يعرف عنهم شيئا اإلتصال على
الرقم 03/454146
غادرت العاملة الفليبينية
myra sibbaluca maddagan
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/670082

ناقشت ماي وتوسك «الفترة االنتقالية» (أ ف ب)

األوروبيون ال ترضيهم
« ...خطوط لندن الحمر»
عشية كلمة مهمة لرئيسة الوزراء
البريطانية بشأن «بريكست» وما بعده ،بدا
األوروبيون «غير راضين» عن خطوط لندن الحمر
ال ـ ـت ـ ـق ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
البريطانية تيريزا مــاي ،أمس،
ع ـش ـيــة خ ـط ــاب م ـهــم ل ـهــا حــول
«ب ــريـ ـكـ ـس ــت» ،رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
األوروبـ ــي دونــالــد تــوســك الــذي
صـ ـ ـ ّـرح ب ــأن ــه «غـ ـي ــر راض» عــن
«ال ـخ ـط ــوط ال ـح ـمــر» ل ـل ـنــدن في
امل ـ ـحـ ــادثـ ــات .وي ــأت ــي ل ـقــاؤه ـمــا
فــي مقر الحكومة فــي داونينغ
ستريت ،فيما يستعد االتحاد
األوروبـ ـ ــي لـتـحــديــد مــوقـفــه من
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـش ــأن ال ـع ــاق ــات
املستقبلية مــع بريطانيا لدى
خروجها من الكتلة األوروبية.
وت ـ ـع ـ ــرض م ـ ـ ــاي خ ـط ـط ـه ــا فــي
خـ ـط ــاب م ــرت ـق ــب الـ ـ ـي ـ ــوم ،وقـ ــال

حذرت ماي من
أنها لن تقبل بأي
شيء يعرض سيادة
بالدها للخطر

املتحدث باسمها إنها «تأمل أن
االوروبـيــون مع
يتعامل الـقــادة
ّ
هذا التفكير بشكل بناء».
ونــاقـشــت م ــاي وتــوســك الفترة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــة ب ـ ـعـ ــد أن تـ ـخ ــرج
بريطانيا مــن الكتلة ،ومصير
إيرلندا الشمالية غداة مواجهة
بني ماي وبروكسل بشأن وضع
ال ـ ـحـ ــدود اإلي ــرلـ ـن ــدي ــة .وك ـشــف
االتحاد األوروبي هذا االسبوع
مـســودة اتـفــاق تتضمن شــروط
االنـ ـفـ ـص ــال الـ ـت ــي ت ــم ال ـتــوصــل
اليها مــع بريطانيا فــي كانون
االول/ديسمبر وتشمل خططًا
ّ
ل ـت ـجــنــب أي ح ــواج ــز جـمــركـيــة

ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود بـ ـ ــن ايـ ــرل ـ ـنـ ــدا
الشمالية وايرلنداّ .
وردت ماي
ب ـغ ـضــب ع ـل ــى م ـق ـت ــرح يـقـضــي
ب ــأن تـبـقــى ايــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة ـ
وهي جزء من بريطانيا ـ ضمن
ات ـ ـحـ ــاد جـ ـم ــرك ــي مـ ــع االتـ ـح ــاد
االوروب ــي إن لــم يكن هناك حل
أفضل .وحذرت ماي من أنها لن
تقبل بأي شيء يعرض السيادة
الدستورية لبالدها للخطر.
وفــي خـطــاب فــي بروكسل أمــس،
قبل توجهه إلى لندن ،قال توسك
إن ــه إذا كــانــت رئـيـســة الـحـكــومــة
البريطانية ال تعجبها الـفـكــرة،
فعليها أن تتقدم بـبــديــل .ولــدى
وص ــول ــه ال ــى داون ـي ـن ــغ سـتــريــت
قــال تــوســك إنــه «غـيــر راض» عن
مـ ــوقـ ــف م ـ ــاي امل ـت ـع ـل ــق ب ـس ـحــب
بريطانيا من االتحاد الجمركي
األوروبي والسوق املوحدة .وقال
م ـص ــدر ف ــي االت ـ ـحـ ــاد االوروب ـ ـ ــي
ل ــوك ــال ــة «فـ ــرانـ ــس بـ ـ ـ ــرس» ،بـعــد
ّ
الـلـقــاء الثنائي ،إن «تــوســك أخذ
علمًا بالخطوط الحمر املتكررة
للمملكة املتحدة».
وط ــامل ــا ح ــذر قـ ــادة أوروبـ ـي ــون،
م ـ ـن ـ ـهـ ــم تـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــك ،مـ ـ ـ ــن أن م ــن
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاظ ع ـل ــى
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة نـفـسـهــا
خ ـ ـ ـ ـ ــارج االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـجـ ـم ــرك ــي
والسوق املوحدة .لكن املتحدث
ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ــاي أكـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــي وق ـ ــت
س ــاب ــق أن ه ــدفـ ـه ــا ال ـتـ ـف ــاوض
«ع ـ ـ ـلـ ـ ــى شـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
شــام ـلــة وج ــدي ــدة م ــع االت ـح ــاد
االوروبــي ،يمكن فيها التوصل
ل ـت ـجــارة م ـت ـحــررة م ــن ال ــرس ــوم
والقيود بقدر اإلمكان» .وتأتي
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات بـ ـع ــدم ــا ت ــرأس ــت
مــاي اجتماعًا حكوميًا استمر
س ــاعـ ـت ــن ،أجـ ـ ــرى ف ـي ــه أع ـض ــاء
حكومتها املنقسمون «نقاشًا
ً
مـفـ ّـصــا وإيـجــابـيــا» لخطابها،
وفق املتحدث باسمها.
(األخبار ،أ ف ب)

غادر العامل البنغالدشي
Mohammad imran hossain
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
71/551553
غادر العامل البنغالدشي
Sirajil islam late mubarak ali
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/468846
غادر العمال البنغالدشيون
Johir miah
Md jamal
Hakkani
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
03/955318
غادرت العاملة االثيوبية
lEILE NESIR BUSER
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/820965
غادرت العاملة االثيوبية
MESERET TAREKEGN DEBOCH
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/820965
غادر العمال البنغالدشيون
jamal
mohammad saddam hosein
kabir
anwar hossain
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاؤ مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
70/279224

◄ مفقود ►
فقد جواز سفر أثيوبي بإسم
BIZUNESH TESFAYE GADISA
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـج ــده اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/388789

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لتقديم وتــركـيــب قــواطــع
 66ك.ف .ل ـ ــزوم مـحـطـتــي الـ ـغ ــاز وال ـش ـبــاك
الرئيسيتني ،مــوضــوع اسـتــدراج العروض
رقــم ث4د 11156/تــاريــخ  ،2017/10/31قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2018/3/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يـمـكــن لـلــراغـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
ال ـ ـعـ ــروض املـ ــذكـ ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ ـ الـطــابــق ( 12غــرفــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مـطـلــق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/2/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 487
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة
تقديم العروض العائد لتنفيذ اعمال تغيير
أغطية الباطون في معمل الــذوق الحراري،
موضوع استدراج العروض رقم ث4د310/
تــاريــخ  ،2018/1/16قــد م ــددت لـغــايــة يــوم
الـجـمـعــة  2018/3/23ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ــدوام
الرسمي الساعة .11:00
يـمـكــن لـلــراغـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
ال ـ ـعـ ــروض املـ ــذكـ ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ ـ الـطــابــق ( 12غــرفــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /75 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مـطـلــق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/2/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 485
اعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
العقارية ،برئاسة القاضي سيلفر أبو
شقرا والقاضيني محمد فرحات واوجينا
نصير تقدم املستدعون ربيع وهاشم وريتا
انطوان الشاعر بواسطة وكيلهم املحامي
م ـ ـ ـ ـ ــارون اب ـ ـ ــي فـ ــاضـ ــل بـ ــاس ـ ـتـ ــدعـ ــاء س ـجــل
بالرقم2084/2017
بوجه املستدعى ضدهم
ليزة واسامة وشديد وجومانا حنكش
وجوليات يونس املجهولي محل االقامة
وبوجه غيرهم يطلبون فيه ازالة الشيوع
في العقار / 473روميه العقاريه ،على
املستدعي ضدهم الحضور الى قلم املحكمة
لتبلغ االستدعاء وفي حال تخلفهم يعتبر
ً
التبليغ حاصال ويعد كل تبليغ اليهم
بواسطة رئيس القلم صحيحًا باستثناء
الحكم النهائي مهلة املالحظات واالعتراض
خالل خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة

الواقع فيه  2018/3/9التاسع من شهر آذار
عام  ،2018يجري مجلس الجنوب مناقصة
ع ـم ــوم ـي ــة ،ل ـت ـلــزيــم اشـ ـغ ــال اض ــاف ــة طــابــق
وتــأه ـيــل مـبـنــى امل ــدرس ــة وت ـقــديــم وتــركـيــب
تــدف ـئــة م ــرك ــزي ــة مل ــدرس ــة بـ ـل ــدة :ع ــن جــرفــا
 ق ـض ــاء :حــاصـبـيــا ،عـلــى أسـ ــاس الـتـنــزيــلاملئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـف ــن ب ــال ــدرج ــة
االولى الشغال مباني والراغبني باالشتراك
في هذه املناقصة الحضور الى االدارة اثناء
الدوام الرسمي للحصول على امللف الكامل
لــاش ـغــال ل ــدى ق ـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة م ــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 514
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
الواقع فيه  2018/3/9التاسع من شهر آذار
عام  ،2018يجري مجلس الجنوب مناقصة
ع ـمــوم ـيــة ،ل ـت ـلــزيــم اش ـغ ــال ان ـش ــاء (س ـقــف)
هيكل حديدي لساحة بلدة :عبرا  -قضاء:
صيدا ،على أساس التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـف ــن ب ــال ــدرج ــة
الثانية الشغال مباني والراغبني باالشتراك
في هذه املناقصة الحضور الى االدارة اثناء
الدوام الرسمي للحصول على امللف الكامل
لــاش ـغــال ل ــدى ق ـلــم املـصـلـحــة الـفـنـيــة بعد
تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة م ــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 514
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
الواقع فيه  2018/3/9التاسع من شهر آذار
عام  ،2018يجري مجلس الجنوب مناقصة
عمومية ،لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة:
ع ــرب ال ـج ــل  -ق ـض ــاء :ص ـي ــدا ،ع ـلــى أس ــاس
التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـف ــن ب ــال ــدرج ــة
ال ـث ــال ـث ــة الش ـ ـغـ ــال ك ـه ــرب ــائ ـي ــة وال ــراغـ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور الى
االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول على
املـلــف الـكــامــل لــاشـغــال ل ــدى قـلــم املصلحة
الفنية بعد تسديد ثمن امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم املدير
العام ملجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة م ــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق الـتــاريــخ
املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 514
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
ال ــواق ــع فـيــه  2018/3/9ال ـتــاســع م ــن شهر
آذار ع ــام  ،2018ي ـج ــري مـجـلــس الـجـنــوب
مناقصة عمومية ،لتلزيم اشغال (حفر ابار
استقصائية عدد )3في بلدات :عيتا الشعب
 رامية  -الصالحاني  -قضاء :بنت جبيل،على أساس التنزيل املئوي.
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـف ــن ب ــال ــدرج ــة
االول ـ ــى مــائ ـيــة الش ـغ ــال مــائ ـيــة وال ــراغ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور الى
االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول على

