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إعالنات

إعالنات
◄ وفية ►

ّ
يا ّأيتها النفس املطمئنة ارجعي
ّ
إلى ّ
مرضية فادخلي
ربك راضية
ّ
في عبادي وادخلي جنتي (صدق
الله العظيم)
ب ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـيــم
َ
ـإذن الـلــه
نـنــعــى إلـيـكــم امل ــرح ــوم ب ـ َّ
تعالى فقيدنا الغالي املتوفى في
فرنسا
السفير صالح محمود ستيتية
والــدتــه :الحاجة املرحومة رئيفة
مبسوط
أشقاؤه :املرحوم املهندس عاصم،
سلوى ،املرحومة أمل ورجاء
ُيـ ـص ـ ّـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ُ
وي ــدف ــن
فـ ـ ــي مـ ـ ــدافـ ـ ــن مـ ــدي ـ ـنـ ــة ت ــرام ـب ـل ـي ــه
( )Tremblay-Sur-Mauldreفــي
فرنسا.
وحفاظًا
ـة
ـ
ن
ـ
ه
ـرا
ـ
ل
ا
ـروف
ـ
ظ
ـ
ل
ـ
نـظـرًا ل
ّ
عـ ـل ــى الـ ـس ــام ــة الـ ـع ــام ــة ت ـت ـمــنــى
العائلة الدعاء والصالة لفقيدها
والـ ـتـ ـع ــزي ــة بـ ــاالت ـ ـصـ ــال أو ع ـبــر
مواقع التواصل االجتماعي.
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وقـ ـ ــدره:
آل س ـت ـي ـت ـي ــة ،مـ ـبـ ـس ــوط ،م ـح ـيــو
وقباني.

◄ إعالنات رسمية ►

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
بــالــرضــى والتسليم ملشيئة الله
تـ ـع ــال ــى ن ـن ـع ــى إلـ ـيـ ـك ــم ف ـق ـيــدت ـنــا
الغالية الحاجة
رنا أحمد عجمي
وال ــده ــا :ال ـنــائــب ال ـســابــق الـحــاج
أحمد عجمي
ابنتاها :الدكتورة زاهدة بيضون
واملهندسة مريم بيضون
شـقـيـقــاهــا :ال ـحــاج عـلــي وال ـحــاج
محمد
شـقـيـقـتــاهــا :مـنــى زوج ــة السفير
ياسر العطوي ومايا
املـ ـنـ ـتـ ـقـ ـل ــة إل ـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه ت ـع ــال ــى
مساء يوم الثالثاء  19أيار 2020
ُاملوافق  26رمضان .1441
أق ـي ـم ــت الـ ـص ــاة ع ـلــى جـثـمــانـهــا
الطاهر عصر يوم أمس األربعاء
ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ف ـ ـيـ ــه  20أيـ ـ ـ ـ ــار ،2020
وووريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـثـ ـ ــرى فـ ـ ــي جـ ـب ــان ــة
بلدتها العباسية.
ُ
نظرًا إلــى الـظــروف الراهنة تقبل
ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي عـ ـب ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ع ـلــى
الرقمني:
03828521 – 03711017

إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـســاعــة ( )11:30ت ــاري ــخ 2020/7/28
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي م ـك ـت ــب ال ـت ـل ــزي ــم  -امل ـقــر
العام مناقصة عمومية لتلزيم شرائح
لفحص الـبــول .للراغبني ،االط ــاع على
دفتر الشرط الخاص على املوقع www.
 isf.gov.lbوت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض لـغــايــة
الساعة ( )14:30تاريخ 2020/7/27
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500

الداخلي في مكتب التلزيم  -املقر العام
م ــزاي ــدة عـمــومـيــة لـبـيــع طـلـقــات ذخـيــرة
فــارغــة مـنـحــاة .لـلــراغـبــن ،االط ــاع على
دفتر الشرط الخاص على املوقع www.
 isf.gov.lbوت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض لـغــايــة
الساعة ( )14:00تاريخ 2020/7/24
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500
إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـس ــاع ــة ( )9:30ت ــاري ــخ 2020/7/23
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي م ـك ـت ــب ال ـت ـل ــزي ــم  -امل ـقــر
الـعــام مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
وتركيب اجهزة سكانر لــزوم السجون.
ل ـلــراغ ـبــن ،االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـتــر ال ـشــرط
ال ـخ ــاص عـلــى امل ــوق ــع www.isf.gov.lb
وتقديم العروض لغاية الساعة ()14:30
تاريخ 2020/7/22
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500

إعالن عن مناقصة محصورة
ال ـســاعــة ( )12:30ت ــاري ــخ 2020/6/16
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
الداخلي في مكتب التلزيم  -املقر العام
مناقصة محصورة لتلزيم شــراء مــادة
البنزين لصالح املديرية العامة لقوى
األمــن الداخلي (غــب الطلب) .للراغبني،
االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــرط ال ـخ ــاص
ع ـلــى امل ــوق ــع  www.isf.gov.lbوتـقــديــم
العروض لغاية الساعة ( )14:30تاريخ
2020/6/15
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500

إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـس ــاع ــة ( )9:30ت ــاري ــخ 2020/7/29
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي م ـك ـت ــب ال ـت ـل ــزي ــم  -امل ـقــر
الـعــام مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
وتركيب آلة ليزر لزوم عيادة طب اسنان
املقر العام .للراغبني ،االطالع على دفتر

إعالن عن مزايدة عمومية
ال ـس ــاع ــة ( )9:30ت ــاري ــخ 2020/7/27
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
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أفقيا

 -1رتـبــة عسكرية زمــن الـنــازيــة –  -2أرخـبـيــل فــي اقـصــى جنوبي أمـيــركــا باملحيط
ّ
يترصد
الـهــادي يتبع األرجـنـتــن وتشيلي ويفصله عنهما مضيق مــاجــان – -3
العدو في مخبأ ملهاجمته في غفلة منه – نظام ألــوان معتمد في التلفزيون – -4
قاعة أو محل اإلستقبال – حرف جر – اآلن
من األمــراض – ذئب – قلبّ الثمرة – ًَ -5
ـادث ليال –  -7مدينة إيطالية مشهورة بصناعة
باألجنبية –  -6تصبح فتية – حـ ْ
الرخام – نوع طائرة حربية –  -8رفع الصوت بالبكاء والصياح – سقي النبات –
 -9من أيام األسبوع – مدينة إيرانية –  -10منتج إيطالي شهير راحل وزوج املمثلة
العاملية صوفيا لورين

عموديًا

 -1شبكة إجتماعية عاملية تتيح لألشخاص التواصل مع األصدقاء وغيرهم عبر
برجل واحدة – نهر
العملة – -2
الكمبيوتر أسسها
يضربه ِ
مارك زوكربرغ – ضرب ّ
ّ
ّ
وألح – في العود – أصل – -4
يصب في بحر قزوين –  -3عنف عليه
في كازاخستان ّ
ضجر وسئم – عائلة طبيب إيطالي راحل
ماركة حليب مجفف – إنتشر الخبر – -5
إشتهر بدراسته عامل الوراثة عند املجرمني ِ ّ
ّ
مرضية
ورد أسباب الجناية الى عوامل
غالبًا –  -6كائن بشري حي – عــودة ورجــوع –  -7عائلة وزيــرة خارجية أميركية
سابقة – لعب ومرح –  -8حبائل الصيد – رقد – وعاء الخمر –  -9بنات امللك – -10
ماركة سيارات سباق

أفقيا
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مشاهير 3453

حلول الشبكة السابقة

 -1أبو موسى – كم –  -2لك – وجل – رفح –  -3أيزنهاور –  -4ون – مجرود –  -5الف – رب – -6
أتلي – كدش –  -7عوازل – يركض –  -8جاحد – شاي –  -9فا – استانا –  -10ناصيف معلوف

حل الشبكة 3452

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.

1

 -1األوزاعي –  -2بكني – تو – فا –  -3اإلجاص –  -4موناليزا –  -5وجه – لحاف –  -6سالم –
دسم –  -7وجودي – ّ
تع –  -8ر ر ر – شرشال –  -9كف – ور – كانو –  -10محمد بو ضياف

عموديًا

17

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الكونغو الديموقراطية ( .)2001-1938قاد تمردًا أسقط
رئيس جمهورية
السابقّ .
غير إسم البالد من زائير الى الكونغو .إغتيل بعد
فيه النظام
ثالث سنوات من توليه الحكم
 = 1+2+8+4+6عاصمة آسيوية ■  = 5+9+3+10+11نهر أوروبي ■ 1+7
= للتعريف

حل الشبكة الماضية :ماجد عبدالله

ال ـشــرط ال ـخــاص عـلــى املــوقــع www.isf.
 gov.lbوتقديم العروض لغاية الساعة
( )14:30تاريخ .2020/7/28
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500
إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـســاعــة ( )11:30ت ــاري ــخ 2020/7/21
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي م ـك ـت ــب ال ـت ـل ــزي ــم  -امل ـقــر
ال ـعــام مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم مــواد
إس ـت ـهــاك ـيــة لـ ـ ــزوم م ـخ ـت ـبــر ال ـت ـحــال ـيــل
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة ف ـ ــي م ـك ـت ــب املـ ـخـ ـتـ ـب ــرات
الجنائية .للراغبني ،االطــاع على دفتر
ال ـشــرط ال ـخــاص عـلــى املــوقــع www.isf.
 gov.lbوتقديم العروض لغاية الساعة
( )14:30تاريخ 2020/7/20
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500
إعالن عن مناقصة عمومية
ال ـســاعــة ( )11:30ت ــاري ــخ 2020/7/22
سـتـجــري املــديــريــة الـعــامــة ل ـقــوى األمــن
ال ــداخـ ـل ــي فـ ــي م ـك ـت ــب ال ـت ـل ــزي ــم  -امل ـقــر
ال ـعــام مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم مــواد
إسـتـهــاكـيــة خــاصــة بـتـحـلـيــل البصمة
الــوراثـيــة .للراغبني ،االط ــاع على دفتر
ال ـشــرط ال ـخــاص عـلــى املــوقــع www.isf.
 gov.lbوتقديم العروض لغاية الساعة
( )14:30تاريخ 2020/7/21
بيروت في 2020/5/19
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 500
إعالن عن مناقصة عمومية
فــي ت ـمــام ال ـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة قبل
ال ـظ ـه ــر م ــن يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2020/6/23تـ ـج ــري م ــؤسـ ـس ــة م ـي ــاه
بيروت وجبل لبنان مناقصة عمومية
بـطــريـقــة ال ـظــرف امل ـخ ـتــوم عــائــدة لــ»فــك
وتصليح وتركيب مجموعات ضخ غب
الـطـلــب» وفـقــا لــدفـتــر ال ـشــروط الـخــاص
املوضوع لهذه الغاية وذلــك في املكتب
ال ــرئ ـي ـس ــي الـ ـك ــائ ــن فـ ــي ش ـ ـ ــارع ســامــي
الصلح  -ملك الشدراوي  -بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االطـ 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  -مــن
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
 الحازمية  -قرب مستشفى قلب يسوعل ـق ــاء مـبـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
ص ـن ــدوق املــؤس ـســة ل ـقــاء إي ـص ــال يضم
الى العرض.
تقدم العروض باليد الى 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 501
إعالن عن مناقصة عمومية
فــي ت ـمــام ال ـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة قبل
ال ـظ ـه ــر م ــن يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2020/6/16تـ ـج ــري م ــؤسـ ـس ــة م ـي ــاه
بيروت وجبل لبنان مناقصة عمومية
بطريقة الظرف املختوم عائدة لـ»تقديم
مولدات كهربائية لزوم بعض محطات
املؤسسة» 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  -ملك الشدراوي  -بيروت.
ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االطـ 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  -مــن
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
 الحازمية  -قرب مستشفى قلب يسوعل ـق ــاء مـبـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
ص ـن ــدوق املــؤس ـســة ل ـقــاء إي ـص ــال يضم
الى العرض.
تقدم العروض باليد الى 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 502

تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في 2020/5/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 476

إعالن عن مناقصة عمومية
فــي تـمــام الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظهرًا
من يوم الثالثاء الواقع فيه 2020/6/16
ت ـج ــري مــؤس ـســة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وجـبــل
لـ ـبـ ـن ــان مـ ـن ــاقـ ـص ــة عـ ـم ــومـ ـي ــة ب ـطــري ـق ــة
الظرف املختوم عائدة لـ»تقديم محابر
لــزوم طابعات غــب الطلب» وفقًا لدفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
وذل ــك فــي املـكـتــب الــرئـيـســي الـكــائــن في
شــارع سامي الصلح  -ملك الـشــدراوي
 بيروت.ي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـن ــاق ـص ــة االطـ 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  -مــن
مركز املؤسسة الكائن في وادي خطار
 الحازمية  -قرب مستشفى قلب يسوعل ـق ــاء مـبـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع في
ص ـن ــدوق املــؤس ـســة ل ـقــاء إي ـص ــال يضم
الى العرض.
تقدم العروض باليد الى 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 504

إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قــد تــم تعديل
مـهـلــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض لـتـنـظـيــف جــور
غـ ـسـ ـي ــل امل ـ ـ ــراج ـ ـ ــل فـ ـ ــي مـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ــذوق
ال ـحــراري ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رق ـ ــم ث4د 1005/ت ــاري ــخ ،2020/1/3
لتصبح يــوم الجمعة  2020/6/26عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  15أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 482

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض لشراء قطع غيار لزوم محطة
ال ـت ـح ـل ـيــة الـ ـج ــدي ــدة ف ــي م ـع ـمــل الـ ــذوق
ال ـحــراري ،مــوضــوع اسـتــدراج العروض
رقــم ث4د 12862/تاريخ ،2019/12/12
قـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ل ـ ـ ـغـ ـ ــايـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة
 2020/6/26عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/50ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في 2020/5/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 478
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مهلة تقديم الـعــروض لتقديم وتركيب
خ ـم ـس ــة ع ـش ــر م ـس ـت ــوع ــب ()Shelters
م ـج ـه ــز ب ـخ ــاي ــا ع ـل ــى ت ــوت ــر م ـتــوســط
 24ك.ف .ل ـ ـ ـ ــزوم مـ ـحـ ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض
رق ــم ث4د 10587/تــاريــخ ،2019/10/2
لتصبح ي ــوم الجمعة  2020/7/3عند
نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ال ـســاعــة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/300ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قــد تــم تعديل
مهلة تقديم الـعــروض للقيام باألعمال
اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة املـ ـطـ ـل ــوب ــة ل ـت ـق ــوي ــة مـحـطــة
صـ ـ ــور ،م ــوض ــوع اسـ ـ ـت ـ ــدراج الـ ـع ــروض
رق ــم ث4د 11380/تــاريــخ ،2018/11/6
لتصبح يــوم الجمعة  2020/7/10عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في 2020/5/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 481
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قــد تــم تعديل
مـهـلــة تـقــديــم ال ـع ــروض ل ـشــراء 127036
عـلـبــة م ــن مـ ــادة الـحـلـيــب الـ ـط ــازح ل ــزوم
م ـعــامــل االنـ ـت ــاج وامل ـن ـتــدبــن م ــن شــركــة
ك ـهــربــاء ال ـقــادي ـشــا الـعــامـلــن فـيـهــا ملــدة
سـ ـن ــة ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـع ــروض
رقــم ث4د 11075/تــاريــخ ،2019/10/10
لتصبح يــوم الجمعة  2020/6/26عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /80 000/ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في 2020/5/13

بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 475
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مـهـلــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض ل ـش ــراء م ـعــدات
فحص مرحالت الحماية للوحدات – 1
 4 – 3 – 2في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/50ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
ك ـهــربــاء لـبـنــان  -طــريــق الـنـهــر  -الـطــابــق
« - »12املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2020/6/26عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في  15أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 486
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة
تقديم العروض لتأمني حواجز مطاطية
عند مخارج األقنية إلى البحر ملنع تسرب
مادة الفيول أويل في محطة معمل الذوق
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 1466/تــاريــخ  ،2019/2/13لتصبح
يوم الجمعة  2020/7/3عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
ك ـهــربــاء لـبـنــان  -طــريــق الـنـهــر  -الـطــابــق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  15أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 484
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان بــأنــه قــد تــم تعديل
م ـه ـلــة ت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض إلنـ ـش ــاء ق ــاع ــدة
اسمنتية ل ــزوم تــركـيــب محطة نـقــالــة من
ن ــوع ه ـيــونــداي  15 – 20/66ك.ف20 – .
م.ف.أ .ب ــاالض ــاف ــة ال ــى مـسـتــوعــب جــاهــز
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى خ ــاي ــا ال ـت ــوت ــر امل ـتــوســط
فــي محطة بـكــاســن الــرئـيـسـيــة ،مــوضــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د10586/
تاريخ  ،2019/10/2لتصبح يوم الجمعة
 2020/6/26عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
ك ـهــربــاء لـبـنــان  -طــريــق الـنـهــر  -الـطــابــق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  15أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 488
إعالن

تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان بــأنــه قــد تــم تعديل
م ـه ـل ــة ت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض ل ـت ــأم ــن آل ـي ــات
املؤسسة ضــد الغير واملسؤولية املدنية
ول ـت ــأم ــن ال ـشــاح ـنــات وال ـص ـه ــاري ــج ضد
ك ـ ــاف ـ ــة األخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ملـ ـ ـ ــدة سـ ـ ـن ـ ــة ،مـ ــوضـ ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د11982/
تاريخ  ،2019/11/18لتصبح يوم الجمعة
 2020/6/19عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  15أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 489
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
م ـه ـلــة ت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض لـ ـش ــراء زي ــوت
وشـ ـ ـح ـ ــوم لـ ـ ـ ــزوم مـ ـجـ ـم ــوع ــات م ـع ــام ــل
اإلن ـت ــاج ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رقــم ث4د 13366/تاريخ ،2019/12/26
لتصبح ي ــوم الجمعة  2020/7/3عند
نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ال ـســاعــة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/200ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  16أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 493
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض لتجهيز خاليا توتر متوسط
ف ــي مـعـمــل األول ـ ــي ،م ــوض ــوع اس ـت ــدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 9720/ت ــاري ــخ
 ،2019/9/16ل ـت ـص ـبــح ي ـ ــوم الـجـمـعــة
 2020/7/3عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/200ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  16أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 495
إعالن
تـ ـعـ ـل ــن ك ـ ـهـ ــربـ ــاء ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ب ـ ــأن ـ ــه قـ ـ ــد تــم
ت ـعــديــل مـهـلــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض ل ـشــراء
ب ــروج ـك ـت ــورات وملـ ـب ــات إنـ ـ ــارة داخ ـل ـيــة
وخــارج ـيــة وق ـطــع غ ـيــار ل ــزوم محطات

التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/20ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2020/7/3عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في  16أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 496
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل
مهلة تقديم العروض لشراء قطع غيار
ل ـ ــزوم خ ــاي ــا ت ـش ـغ ـيــل الـ ـح ــراق ــات عـلــى
مـجـمــوعــات ال ـ ـ  BBCفــي معمل الجية
ال ـحــراري ،مــوضــوع اسـتــدراج العروض
رقــم ث4د 11365/تاريخ ،2019/10/16
لتصبح ي ــوم الجمعة  2020/7/3عند
نـهــايــة ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ال ـســاعــة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان  -أم ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/50ل.ل.
علمًا ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
بيروت في  16أيار 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 498
إعالن
ت ـع ـق ــد ل ـج ـن ــة املـ ـن ــاقـ ـص ــات اج ـت ـمــاع ـهــا
فــي تـمــام الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظهرًا
بـتــاريــخ  2020/6/9بطريقة املناقصة
العمومية:
* اعادة تلزيم تجهيز (توريد وتركيب)
خ ـ ــزائ ـ ــن مـ ـتـ ـح ــرك ــة م ـخ ـص ـص ــة ل ـح ـفــظ
األرشـ ـي ــف ف ــي م ـس ـتــودع األرشـ ـي ــف في
املبنى املركزي للبلدية الطابق الثالث.
ُي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة ان يطلع على دفـتــر الـشــروط
الـخــاص املــوجــود لــدى الــدائــرة االداري ــة
فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
وعليه تقديم عرضه باليد أو بالبريد
املضمون شرط ان يصل الدائرة االدارية
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر
يــوم عمل يسبق الـتــاريــخ املـحــدد لهذه
املناقصة.
رئيس بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل
املهندس أسعد زغيب
إعالن
تعقد لجنة املـنــاقـصــات اجتماعها في
ت ـمــام الـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة صباحًا
بـتــاريــخ  2020/6/9بطريقة املناقصة
العمومية:
* تـ ـل ــزي ــم أعـ ـ ـم ـ ــال ت ـن ـظ ـي ــف الـ ـ ـش ـ ــوارع
والـ ـط ــرق ــات وامل ـ ـمـ ــرات واألدراج ضمن
نطاق بلدية زحلة – معلقة وتعنايل.
ُي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة أن َيطلع على دفتر الشروط
الـخــاص املــوجــود لــدى الــدائــرة االداري ــة
فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
وعليه تقديم عرضه باليد أو بالبريد
املضمون شرط ان يصل الدائرة االدارية
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر
يــوم عمل يسبق الـتــاريــخ املـحــدد لهذه
املناقصة.
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس أسعد زغيب

