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الخميس  26كانون الثاني  2017العدد 3089

إعالنات

◄ وفيات ►
انتقل إلى رحمة الله تعالى
يوسف محمود ناصر
(الكاتب بالعدل)
وال ــدت ــه املــرحــومــة ال ـحــاجــة فاطمة
ناصر
أوالده مروان زوجته ياسمني نبيل
الحاج ،ميرنا زوجــة مــروان الجمل
ومروة
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ن ـ ــزي ـ ــه ،ن ـب ـيــه
واملرحومان وجيه واملهندس خليل
شـقـيـقـتــه تــوف ـي ـقــة زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
الحاج علي كنج
أخـ ــوالـ ــه املـ ــرحـ ــوم الـ ـطـ ـي ــار مـحـمــد
ناصر ،علي ناصر ،املرحوم حسن
ناصر،
ال ـع ـم ـي ــد م ـص ـط ـفــى ن ــاص ــر ،قــاســم
ناصر والدكتور إبراهيم ناصر
يـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه الـ ـط ــاه ــر
الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم
الخميس  26كــانــون الـثــانــي 2017
وي ـ ـ ـ ــوارى ال ـ ـثـ ــرى فـ ــي ج ـب ــان ــة ب ــرج
البراجنة (الرادوف)
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
يــومـيــالـخـمـيــس وال ـج ـم ـعــة 26و27
ك ـ ــان ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي  2017لـ ـل ــرج ــال
والنساء في منزل الفقيد الكائن في
بـئــر حـســن ،مـقــابــل ن ــادي الـغــولــف،
بناية الغولف ،الطابق الثالث،
وي ــوم الـسـبــت  28ال ـجــاري للرجال
والنساء من الساعة الثالثة عصرًا
حـتــى الـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء قـ ــرب م ــرك ــز أمــن
الدولة،
وت ـص ــادف ن ـهــار األحـ ــد  29كــانــون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ذك ـ ـ ـ ــرى اس ـ ـب ـ ــوع وبـ ـه ــذه
امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي مـ ــن ال ــذك ــر
الحكيم ومجلس عزاء
ع ــن روحـ ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة م ــن ال ـســاعــة
ال ـتــاس ـعــة ص ـبــاحــا ح ـتــى ال ـحــاديــة
عشرة قبل الظهر في حسينية برج
الراجنة ،مبنى البلدية ،عني السكة.
اآلسفون آل ناصر ،الحاج ،الجمل،
كـنــج ،حــاطــوم ،مـنـصــور ،الخطيب،
السبع وعـمــوم أهــالــي ســاحــل املنت
الجنوبي.

◄ ذكرى ►
في الذكرى السادسة لوفاة املرحوم
سمير ايليا فريحة
يرجى من الذين عرفوه وأحبوه أن
يذكروه اليوم في صلواتهم.
ذكرى أسبوع
تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادف ن ـ ـه ـ ــار األح ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع
ف ـي ــه  ، 2017/1/29ذك ـ ــرى مـ ــرور
أسبوع على وفــاة فقيدتنا الغالية
املرحومة:
الحاجة نسيمة عقيل فياض
أرمـلــة املــرحــوم الـحــاج منير طعان
فياض.
أب ـن ــاؤه ــا :األسـ ـت ــاذ ط ــال ــب (رئ ـيــس
املـ ـكـ ـت ــب الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ف ـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة
ســابـقــا) ،صــائــب (مفتش فــي هيئة
أوجيرو) ،املهندس علي (مستشار
الرئيس األوكراني).
أصهارها :محسن لحاف ،محمود
شعبان ،شوقي مسلماني ،فرج الله
لحاف.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة سـ ـتـ ـتـ ـل ــى عــن
روح ـ ـهـ ــا ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي مـ ــن ال ــذك ــر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في
حـسـيـنـيــة بـلــدتـهــا أن ـص ــار الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
ل ـل ـف ـق ـي ــد ة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب.
اآلسـفــون :آل فياض وعموم أهالي
بلدة أنصار.

◄مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر العامالن البنغالدشيان
MOSHAROF HOSSAIN
MAMUN
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـه ـم ــا شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلت ـ ـ ـصـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
70/866320

غادر العمال البنغالدشيون
BALLAL
MOHAMMAD PARVAZ KHAN
SULTAN BADSHA SIRAJ MIAH
MOHAMMAD AMIRUL ISLAM
TAFJAL HOQUE
AFZAL HOSSAIN
NIZAMUL HAQUE
FELOJ SIHDER
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/687825

غادرت العاملة الفليبينية
MARY JEAN RAJMARO
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/713830

غادرت العاملة البنغالدشية
JOSNA BEGUM
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
71/470363

غادر العامل البنغالدشي
MD SIRAZ KHA
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 70/099609

غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD RIAZ HOWLADER
ISLAM
MAKHMODUL HOQUE
HELAL UDDIN
MD. AFZAL HOSSAIN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/687825

غادر العمال البنغالدشيون
MAMUNUR RASHID
KHOKN
MOHAMMAD MONNAF
SAH ALAM
MOHAMMAD PARBEZ MIA
MOHAMMAD SHAB MIAH
MD TAZUL ISLAM CHOWDHURY
ABDUL KADER BEPARI
GAZE MOHAMMAD AKKAS ALI
MOHAMMAD ROBEL HOSSAIN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/314024

غادر العمال البنغالدشيون
ABU BAKKAR SIDDEQUE
ENAYET
ZAHANGIR
SABUJ HOSSAIN DELWAR HOSSAIN HOWLADER
ARMAN KHAN
MD KAMRUL JASAN SARKAR
MOHAMMAD BADSHA BHUIYAN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/687825

غادرت العاملة األثيوبية
SITINA ALO KERIH
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/573973

غادر العامل البنغالدشي
KUDDUS
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 03/221669

غادر العامالن البنغالدشيان
JOHIR MIAH
HAKKANI
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـه ـم ــا شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلت ـ ـ ـصـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03/955318

غادر العامل البنغالدشي
KAMRUL HASAN
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 03/233994
غادرت العاملة األثيوبية
MESERET MENGISTU
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/829351

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
ينفذ الـبـنــك الـلـبـنــانــي الـفــرنـســي ش.م.ل.
باملعاملة  2002/219بوجه متري مخايل
خوري وجانو توما العبد كشف حساب
ً
وتـ ــأمـ ــن وعـ ـق ــد ك ـف ــال ــة ت ـح ـص ـي ــا ملـبـلــغ
/210191199.96/ل.ل .اضافة الى الفوائد
والرسوم.
ويـجــري التنفيذ على  1200سهم حصة
جــانــو العبد فــي الـعـقــاريــن  9548و9549
كفردبيان.
ـ ـ ـ الـعـقــار  9548كـفــردبـيــان مساحته 995
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
ارض س ـق ــي ض ـم ـن ـهــا أشـ ـج ــار مـخـتـلـفــة
مـفــرزة عــن العقار رقــم  1858وفقًا للعقد
رق ــم  229امل ـصــدق مــن الـقــاضــي الـعـقــاري
بتاريخ  980/3/20بملف .168
ـ ـ العقار  9549كفردبيان مساحته 1150
م.م .وه ـ ــو ب ـم ــوج ــب االفـ ـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة
قطعة ارض سقي مشجرة أشجار فاكهة
مختلفة وحرج مفرز عن العقار رقم 1858
وفقًا للعقد رقم  229املصدق من القاضي
العقاري بتاريخ  980/3/20بملف .168
وبالكشف تبني ان العقارين يقعان بعد
حاجز الجيش مباشرة عبر مفرق على
الشمال وهما كناية عن ارض طبيعتها
حـ ــرج ـ ـيـ ــة وم ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــدرة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل خ ـف ـي ــف
ويحتويان على اشجار حرجية.
تاريخ قــرار الحجز  2004/9/15وتاريخ
تسجيله .2005/1/25
ـ ـ بدل تخمني  1200سهم في العقار 9548
كفردبيان حصة جانو العبد /49750/د.أ.
وبدل طرحها /29850/د.أ.
ـ ـ بدل تخمني  1200سهم في العقار 9549
كفردبيان حصة جانو العبد /57500/د.أ.
وبدل طرحها /34500/د.أ.
أو ما يعادلهما بالعملة الوطنية.
يـجــري الـبـيــع بـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/3/28الساعة  11.00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شــك مصرفي
منظم ألم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان أو تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن تلزيم (للمرة الثالثة)
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إع ـ ــادة إج ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اس ـت ــدراج ع ــروض عـلــى اســاس
تنزيل مئوي حده االقصى  %20عشرون
باملئة على اسـعــار االدارة ،مــع تخفيض
مدة االعالن الى خمسة ايام ً
بناء ملوافقة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2017/1/20لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع اش ـغــال
انشاء محقن للري في بلدة تنورين وادي

الجرد ـ ـ قضاء البترون (للمرة الثالثة).
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم االربعاء الواقع في .2017/2/15
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
الدرجة الرابعة لتنفيذ صفقات االشغال
املائية الذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من
اربــع صفقات مائية لم يجري استالمها
مــؤقـتــا ب ـعــد ،الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم عــروض ـهــم ق ـبــل الـســاعــة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد لـجـلـســة ف ــض ال ـع ــروض ـ ـ
وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخــاص
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـص ــول عـلـيــه
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـح ــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  22كانون الثاني 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
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إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـلــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي حده االقصى  %20عشرون باملئة
ع ـلــى اس ـع ــار االدارة ،م ــع تـخـفـيــض مــدة
االعـ ـ ــان الـ ــى خ ـم ـســة اي ـ ــام بـ ـن ـ ً
ـاء ملــواف ـقــة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر ال ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2017/1/20لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع اش ـغــال
ت ـع ــزي ــل وان ـ ـشـ ــاء ح ـي ـط ــان ح ـم ــاي ــة عـلــى
مجرى شتوي فــي بلدة ب ــدادون ـ ـ قضاء
عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2017/2/15
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
في الدرجة الثالثة فقط لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجري استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد املــائـيــة والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  22كانون الثاني 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
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إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد لـتــأهـيــل و/أو تـقــديــم
وتـ ــرك ـ ـيـ ــب مـ ـص ــاع ــد ف ـ ــي م ـع ـم ــل ال ـ ـ ــذوق
الـ ـح ــراري ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رق ــم ث4د 6612/ت ــاري ــخ  ،2016/7/9قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2017/2/17
عند نهاية الدوام الرسمي.
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  /200 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 114
اعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لتأهيل فواصل  150ك.ف.
على القضبان رقم  1في محطة الجمهور
الرئيسية ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض

