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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/8 :
تـعـلــن وزارة االتـ ـص ــاالت بــانـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2018/05/15
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر نيسان عام 2018
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املسددة ،ولقد حددت مهلة اقصاها
 2018/06/14لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2018/06/19
 2ـ ـ ـ تقطع خـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2018/07/02وت ـس ـتــوفــى ال ـغ ــرام ــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بعد م ــرور شهر واح ــد على تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2018/08/01ويعاد
وصله بعد تسديد املتأخرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى رس ـ ــم اعـ ـ ـ ــادة وص ـ ــل ال ـخــط
( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ اإللغاء
النهائي.
 4ـ ـ ـ تـلـغــى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة نهائية
بـعــد م ــرور شـهــريــن عـلــى ت ــاري ــخ اإلل ـغــاء
املــؤقــت اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ 2018/10/01
وتـسـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شهريًا
وتحرر االرقام امللغاة وتحصل املتأخرات
بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة

نتائج اللوتو اللبناني
33 31 29 24 20 19 6
جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني
ل ــإص ــدار الــرقــم  ،1615وجـ ــاءت النتيجة
على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 29 - 24 - 20 - 19 - 6 :ـ 31
الرقم اإلضافي33 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 243,468,068ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 112,938,260ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة56,469,130 :ل.ل.

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 50,210,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2,953,546 :ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 50,210,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 908 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 55,298 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 113,008,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,126 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 375,270,053 :ل.ل.

نتائج زيد

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب زي ــد رق ــم 1615
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح93519 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية75,000,000 : عدد األوراق الرابحة2 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة37,500,000 :

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم3519 :
 -الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم519 :
 -الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم19 :

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب املـ ـقـ ـب ــل:
 75,000,000ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 588
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة723 :
• يومية أربعة2534 :
• يومية خمسة24396 :

العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاح ـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املتخلفني عــن دف ــع ف ــات ــورة هــاتــف شهر
آذار عام  2018باتجاه واحد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/05/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذي ــن لــم ي ـس ــددوا فــواتـيــرهــم املـتــأخــرة
امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى اي ص ـنــدوق مــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لــوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مـصــرف عبر تــوطــن الـفــاتــورة
مقابل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـ ـلـ ـف ــات ــورة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة أو ب ـك ـل ـف ــة 1.500
ل.ل .ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة ع ـبــر االش ـت ــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـه ــذه ال ـخ ــدم ــة ي ـم ـكــن االت ـ ـصـ ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شــركــة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة الـحـصــول عـلــى قيمة الـفــواتـيــر:
عبر االتـصــال على املجيب الصوتي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوجـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565امل ــادة الثالثة مـنــه) وتعديله
بــاملــرســوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لـ ـجـ ـه ــة ت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ـهـ ـل ــة أربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة أشـ ـه ــر
لــإع ـتــراض بـعــد إن ـت ـهــاء املـهـلــة امل ـحــددة
للدفع وامل ــذك ــورة اع ــاه ،ووج ــوب تقديم
ط ـلــب االعـ ـت ــراض ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـهــاتـفـيــة
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  14أيار 2018
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل احمد األيوبي
التكليف 1103
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض لـ ـش ــراء زي ـ ــت خ ــاص
لكابالت توتر عالي  66و 150ك.ف..
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/6/29عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2018/5/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1101
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسـ ـع ــار ،لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع اشـ ـغ ــال انـ ــارة
على الطاقة الشمسية في بلدة مجدليا -
الرويسات  -قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2018/6/21
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25

واملصنفني في الــدرجــة الثانية ومــا دون
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  16أيار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1093
إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان بــأنــه قــد تــم تعديل
مهلة تقديم ال ـعــروض الـعــائــد الستبدال
أنـ ـظـ ـم ــة الـ ـحـ ـم ــاي ــة والـ ـتـ ـحـ ـك ــم الـ ـع ــائ ــدة
ل ـخ ــاي ــا ال ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي  150ك.ف .فــي
مـحـطــات الـتـحــويــل الــرئـيـسـيــة ،مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 9425/تاريخ
 ،2017/6/14لتصبح هــذه املهلة املعدلة
يوم الجمعة  2018/6/8عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /180 000/ل.ل.
علمًا 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
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/5/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1111
إعالن
تلزيم تقديم مصائد وفرمونات ومبيدات
زراعـ ـي ــة لـ ــزوم وزارة ال ــزراع ــة  -مــديــريــة
الثروة الزراعية بطريقة املناقصة للعام
2018
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه الثامن من شهر حزيران  ،2018تجري
ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ
بيروت ،لحساب وزارة الزراعة  -مناقصة
تلزيم تقديم مصائد وفرمونات ومبيدات
زراعـ ـي ــة لـ ــزوم وزارة ال ــزراع ــة  -مــديــريــة
الثروة الزراعية للعام .2018
ـ ـ التأمني املؤقت :لكل صنف تأمني مؤقت
محدد في املادة الثالثة من دفتر الشروط
الخاص.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن م ـص ـل ـحــة دي ـ ــوان
املديرية العامة للزراعة.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1105
قرار رقم1/614 :
تاريخ  26نيسان 2018
إن وزير املالية،
بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم رق ـ ـ ـ ــم  3تـ ــاريـ ــخ
( 2016/12/18تشكيل الحكومة).
ب ـنــاء ع ـلــى ال ـق ــان ــون رق ــم  326ت ــاري ــخ 28
حزيران ( 2001املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة لعام  )2001ال سيما املادة  73منه،
بـنــاء عـلــى ق ــرار وزي ــر املــالـيــة رق ــم 1/320
تــاريــخ  ،2010/03/05املـتـعـلــق بتحديد
م ـعــاي ـيــر وم ــواصـ ـف ــات تـصـنـيــف مـكــاتــب
ال ـتــدق ـيــق ال ــداخ ـل ــي وال ـت ــدق ـي ــق املـسـتـقــل
وخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء املـ ـح ــاسـ ـب ــة م ـ ــن اج ـ ـ ــل ت ــدق ـي ــق
حـســابــات املــؤسـســات الـعــامــة وحسابات
للمؤسسات واملرافق التابعة للدولة،

ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار رق ـ ـ ــم  1078ت ــاري ــخ
 2012/12/01امل ـت ـع ـلــق ب ـتــأل ـيــف لـجـنــة
ل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ت ـص ـن ـي ــف مـ ـك ــات ــب ال ـت ــدق ـي ــق
واملـحــاسـبــة مــن اج ــل تــدقـيــق الـحـســابــات
امل ــالـ ـي ــة الـ ـع ــائ ــدة ل ـل ـم ــؤس ـس ــات ال ـع ــام ــة
واملرافق التابعة للدولة،
ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب "ع ـل ــي ذيـ ــب ال ـجــرم ـقــي"
املـسـجــل ل ــدى وزارة املــال ـيــة تـحــت الــرقــم
 24047ت ـ ــاري ـ ــخ  2017/12/22ب ـش ــأن
تصنيفه للقيام بمهام التدقيق الداخلي
لحسابات املؤسسات واملرافق العامة،
بناء على تقرير لجنة دراســة وتصنيف
مـكــاتــب الـتــدقـيــق واملـحــاسـبــة املـ ــؤرخ في
،2018/01/04
يأتي:
يقرر ما
ّ
امل ــادة االول ــى :صــنــف الخبير "عـلــي ذيب
ال ـجــرم ـقــي" م ــن ضـمــن ال ـخ ـبــراء املــؤهـلــن
للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات
املؤسسات العامة وحسابات املؤسسات
واملرافق التابعة للدولة.
املـ ـ ـ ــادة ال ـث ــان ـي ــة :ي ـن ـشــر ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار فــي
ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وفـ ــي ثـ ــاث صـحــف
محلية ويبلغ حيث تــدعــو الـحــاجــة .كما
ينشر هذا القرار على املوقع االلكتروني
الخاص بوزارة املالية.
وزير املالية
علي حسن خليل
إعالن تبليغ اوراق مدنية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
فــي البقاع/زحلة برئاسة القاضي نــوال
صليبا املستدعى ضدهم مسيحية مطر
نعمة التنوري وفهيمة موسى التنوري
والـيــاس موسى التنوري وروكــز موسى
ال ـت ـن ــوري وان ـ ــا م ـن ــدس ف ــري ــرا ال ـت ـنــوري
ومـ ـ ــاري ـ ــا داغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوري ومـ ــاريـ ــو
ابــاراس ـيــدو الـتـنــوري واديـلـيـنــا بورالكي
مـطــر لــويــس طــانـيــوس الـتـنــوري ونايفة
طانيوس التنوري.
املجهولي محل االقــامــة حاليًا للحضور
شـخـصـيــا او بــواس ـطــة م ــن ي ـنــوب عنهم
قانونًا الى قلم املحكمة في زحلة ،لتبلغ
اوراق االس ـت ــدع ــاء امل ـق ــدم م ــن املـسـتــدعــي
طــونــي جــرجــس تـنــوري بوكالة املحامي
ط ــون ــي سـلـيــم ال ـق ــاص ــوف امل ـس ـجــل بــرقــم
اسـ ـ ـ ـ ــاس  2017/512تـ ـ ــاريـ ـ ــخ الـ ـ ـ ـ ــورود
 2017/12/4والذي يطلب بموجبه:
 ابــاغ امانة السجل العقاري في البقاعنسخة عن االستدعاء لوضع اشارته على
الصحيفة العينية للعقار رقم  /137/من
منطقة قاع الريم العقارية.

 تعيني خبير للكشف على الـعـقــار رقم /137/ق ــاع ال ــري ــم ال ـع ـقــاريــة وتـخـمـيـنــه
وب ـ ـيـ ــان م ـش ـت ـم ــات ــه وم ــوقـ ـع ــه ووصـ ـف ــه
وتحديد قابليته او عدم قابليته للقسمة
عينًا بني الشركاء ليصار من بعدها الى
الحكم:
أ  -بقسمة الـعـقــار رقــم  /137/قــاع الريم
ً
عينًا بني الشركاء اذا كــان قابال لذلك او
تقرير بيعه باملزاد العلني في حــال عدم
قابليته لتلك القسمة.
ب  -تدريك املستدعي واملستدعى ضدهم
الــرســوم واملـصــاريــف كــل بنسبة حصته
في امللك.
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر والـتـعـلـيــق ويـتــوجــب
على املستدعى ضــدهــم املــذكــوريــن اعــاه
اتخاذهم محل اقامة ضمن نطاق املحكمة
وابداء مالحظاتهم على االستدعاء ضمن
املهلة القانونية واال يصار الــى ابالغهم
جميع االوراق والقرارات لصقًا على باب
ردهة املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
نشر فقرة حكمية
تــدعــو محكمة الـغــرفــة االبـتــدائـيــة االولــى
فــي البقاع املستدعى ضدها نظيرة ابو
ح ـمــرا املـقـيـمــة ســاب ـقــا ف ــي زح ـلــة املــدنـيــة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة واملـ ـجـ ـه ــول ــة م ـح ــل االق ــام ــة
حاليًا ،للحضور شخصيًا أو مــن ينوب
عنها قانونًا إلــى قلم املحكمة فــي زحلة
لتبلغ الـفـقــرة الحكمية بالحكم الـصــادر
عنها بتاريخ  2017/4/17قرار 2018/59
ب ــاالس ـت ــدع ــاء املـ ـق ــدم م ــن داود سـلـيـمــان
ملو ورفــاقــه بــوكــالــة االس ـتــاذة الـيــز تامر
املسجل برقم اساس.2017/481 :
مضمون الحكم :تقرر اعتبار العقار رقم
 /242/من منطقة معلقة اراضي العقارية
غير قابل للقسمة العينية بني املستدعني
واملستدعى ضدها وطرح العقار املذكور
للبيع بــاملــزاد العلني بــن العموم وعلى
ان يعتمد الثمن املحدد في تقرير الخبير
ميشال مكنا اســاســا للطرح فــي املــزايــدة
االولـ ـ ــى وامل ـب ـل ــغ ه ــو  /160.825/دوالر
ام ـي ــرك ــي م ـئــة وسـ ـت ــون ال ـف ــا وثـمــانـمــايــة
وخـمـســة وع ـشــرون دوالر امـيــركــي او ما
يعادل هذا املبلغ بالعملة اللبنانية.
وللمستدعى ضدها املذكورة مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ النشر لالستئناف.
عن رئيس القلم
جورج أبي فيصل

اعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الـ ـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا م ـي ـل ـي ــا س ـ ـمـ ــارة مــن
ج ـ ــدي ـ ــدة م ــرجـ ـعـ ـي ــون ومـ ـجـ ـه ــول ــة م ـحــل
ً
االقــامــة ،وعـمــا باحكام امل ــادة  409أ.م.م.
تنبئك هــذه الــدائــرة بــأن لديها باملعاملة
ِ
التنفيذية رقــم  2018/130واملتكونة بني
وبينك انذارًا تنفيذيًا
مارون نجم ورفاقه
ِ
موضوع الحكم الصادر عن محكمة بداية
النبطية تاريخ  2017/5/16رقم 2017/70
والقاضي باعتبار ان العقار رقــم /1544
ج ــدي ــدة مــرجـعـيــون ال ـع ـقــاريــة غـيــر قــابــل
ل ـل ـق ـس ـمــة ع ـي ـن ــا بـ ــن الـ ـش ــرك ــاء وبـ ــازالـ ــة
ال ـش ـي ــوع ف ـيــه بـيـنـهــم ع ــن ط ــري ــق طــرحــه
للبيع بــاملــزاد العلني عـلــى اس ــاس سعر
الطرح البالغ  246.990.000ل.ل .وبتوزيع
نــاتــج الـثـمــن وال ــرس ــوم وامل ـصــاريــف بني
ال ـج ـهــة امل ـس ـتــدع ـيــة وال ـج ـه ــة املـسـتــدعــى
ضدها على النحو املحدد تفصيليًا في
منت الحكم.
تدعوك هذه الدائرة للحضور اليها
وعليهِ
ِ
شـخـصـيــا او بــواس ـطــة وكـ ــاء قــانــونـيــن
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقك اص ــوال بانقضاء
 20يــومــا تلي النشر مضافًا اليها مهلة
االنذار.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن مناقصة
تعلن مستشفى تبنني الحكومي عن اجراء
مناقصة عمومية لزوم شراء مستلزمات
االشعة  -مستلزمات املختبر  -مستلزمات
االدوية  -االمصال  -مستلزمات ومعدات
لبنك الــدم  -مستلزمات عمليات العيون
 وم ـع ــدات ومـسـتـلــزمــات طـبـيــة لـجــراحــةاملنظار.
آخ ـ ــر م ـه ـل ــة ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض ال ـس ــاع ــة
الثانية عشر من تاريخ  2018/6/6على
ان تـفــض ال ـع ــروض ب ـتــاريــخ 2018/6/7
الساعة الثانية عشر في مبنى املستشفى.
رئيس مجلس االدارة
د .محمد علي حمادي
وثيقة نشر خالصة حكم
صادر عن محكمة االستئناف في بيروت
الغرفة الرابعة عشر الناظرة في قضايا
الغش.
امل ـ ــؤلـ ـ ـف ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس حـ ـبـ ـي ــب م ــزه ــر
واملستشارين ادهــم قانصو ونــاديــن أبو
علوان.
رقم األساس.2016/61 :
رقم القرار.2018/15 :
تاريخ صدور الحكم.2018/03/01 :
املدعي :الحق العام.
املدعى عليه :جهاد سميح الناطور.
امل ــواد املـحـكــوم بـهــا 121/109 :و 122من
قــانــون حماية املستهلك رقــم 2005/659
املعدل.
األوراق املطلوب نشرها:
خـ ـ ــاصـ ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2018/03/01وال ـقــاضــي ب ــاب ــدال عقوبة
ال ـح ـبــس ب ـغــرامــة م ـل ـيــون ل.ل .وتـغــريـمــه
بمبلغ مليون ل.ل .تخفيفًا سندًا للمادة
 254ع وتضمينه النفقات والرسوم.
رئيسة القلم
زينب سرحال

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد سلمان مازح ملوكلته جميله
محمد الزين سندي تمليك بدل عن ضائع
للعقارين  645و  189دردغيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسان محمود حسان بوكالته عن
عادل حسني شومان ملورثه حسني الشيخ
سـلـيــم ش ــوم ــان س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع للعقارين  399و 400يانوح و172
و 1002و 1242و 1085و 1067و1815
و 1462و 1329و 1272و 1039و1276
جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـ ـل ــب عـ ـب ــد الـ ـحـ ـس ــن مـ ـحـ ـم ــود ح ـس ــان
بــوكــال ـتــه ع ــن اح ـم ــد ع ـبــد ال ـل ــه سـلـيـمــان
ملـ ــورث ـ ـتـ ــه ال ـ ـطـ ــاهـ ــره م ـح ـم ــد ح ـ ـ ــاج ع ـلــي
الــوارد اسمها طاهره محمد الحاج علي
سليمان على الصحيفة العقارية والتي
هــي نفسها اس ـت ـنــادًا ال ــى افـ ــادة املـخـتــار
سند تمليك بدل عن ضائع للعقار 1183
معركة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
قرر القاضي العقاري في الجنوب اعادة
تـكــويــن الصحيفة الـعـقــاريــة للعقار رقــم
 1274منطقة املجيدل العقارية بالطريقة
الـقـضــائـيــة وتـعـيــن ي ــوم الـثــاثــاء الــواقــع
فــي  2018/6/12مــوع ـدًا الجـ ــراء الكشف
الحسي وتعيني يــوم الثالثاء الــواقــع في
 2018/7/3موعدًا لجلسة اعادة التكوين
وعـلــى كــل صــاحــب حــق حـضــور الجلسة

معززًا باملستندات.

القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب ابراهيم محمد عبد الله ملوكله علي
ابراهيم عبدالله شهادة قيد بــدل ضائع
للعقارين رقم  2947 - 2937كفرحونه.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
طلب املحامي فضل عباس بوكالته عن
نـيـفــن خـلـيــل اث ـب ــات ب ـي ــان ــات املــرحــومــة
والدتها امال داود الياس كرم في العقار
 297جرنايا العقارية.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باالستنابة
رق ـ ـ ــم  2017/15وارد غـ ــرفـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
ران ــي ص ــادق لـبـيــع الـقـســم رق ــم /235 /6
مجدليون باملزاد العلني.
املنفذ :بنك عــوده ش.م.ل .وكيله املحامي
اندريه نهرا
املنفذ عليه :خضر محمد حربى
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ق ـ ــرض بـقـيـمــة
 /215.481.265.89/ل.ل .ع ــدا ال ـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ تبليغ اإلنذار2016/10/25 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2016/11/7 :تاريخ
تسجيله 2016/11/14
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2017/2/11 :
تاريخ تسجيله 2017/2/23
محتويات القسم رقم  /235 /6مجدليون:
عـبــارة عــن شقة سكنية مؤلفة مــن غرفة
جلوس و 3نوم وطعام وصالون.
مساحته/226/ :م2
بدل التخمني /212800/ :د.أ.
بدل الطرح  /127680/ :د.أ.
حدود القسم رقم  /235/6مجدليون:
ً
شـمــاال :العقار رقــم  /265/جنوبًا :أمالك
عامة

شرقًا :العقار رقم  /236/غربًا :العقار رقم
/234/
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  2018/6/19الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا مــوع ـدًا لـلـبـيــع بــاملــزاد
الـعـلـنــي أمـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
صيدا.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء أن
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
أو في أحــد املـصــارف املقبولة من الدولة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه
أن يـتـخــذ مـحــل إق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري إيداع كامل الثمن ورسم الداللة
خــال مهلة ثالثة أيــام من تاريخ صدور
ق ــرار اإلحــالــة واال تـعــاد املــزايــدة بالعشر
وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي كابي شاهني
ّ
يبلغ إلــى املنفذ عليه هــال منير خليفة
بوصايته املأذونة عن
ال ـق ــاص ــر ك ــري ــم ح ـســن خـلـيـفــة امل ـج ـهــول
املقام
ً
ع ـمــا بــأح ـكــام املـ ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت بـ ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2016/2506انذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
ب ـنــك ال ـش ــرق االوس ـ ــط وافــري ـق ـيــا ش.م.ل.
وناتجًا عن طلب تنفيذ سند كفالة بقيمة
/19.716.000/د.أ .عدا اللواحق والفوائد.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا اإلعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة اإلنـ ــذار الـتـنـفـيــذي البالغة

اعالن
الرقم/373 :ك.ع
عطفًا على االعالن الصادر عن وزير العدل بتاريخ  2018/2/28برقم /373ك.ع ،.املتعلق باجراء مباراة لتعيني كتاب عدل متدرجني في
املراكز الشاغرة واملستحدثة ،سيما املادة السادسة منه،
تجرى املقابالت الشخصية في وزارة العدل مع املرشحني املقبولة طلباتهم اعتبارًا من نهار االثنني الواقع فيه الثامن والعشرين من
ايار من العام  2018وفقًا للجدول املرفق ربطًا.
مالحظة:
 ان عدم الحضور الى املقابلة يعتبر رجوعًا عن الطلب ،ما لم يكن ثمة قوة قاهرة بتقدير من اللجنة.  -على املرشح أن يبرز اصل بطاقة الهوية او اصل اخراج قيد ال يعود تاريخه الى اكثر من ثالثة اشهر ووثيقة الترشيح الصادرةعن وزارة العدل.
بيروت في 2018/5/15
وزير العدل
سليم جريصاتي
جدول بمواعيد املقابالت الشخصية للمقبولني لالشتراك فيها
اليوم

الساعة 9.00

الساعة 12.00

االثنني 2018/5/28

من الرقم  1لغاية الرقم 50

من الرقم  51لغاية الرقم 100

الثالثاء 2018/5/29

من الرقم  101لغاية الرقم 150

من الرقم  151لغاية الرقم 200

االربعاء 2018/5/30

من الرقم  201لغاية الرقم 250

من الرقم  251لغاية الرقم 300

الخميس 2018/5/31

من الرقم  301لغاية الرقم 350

من الرقم  351لغاية الرقم 400

الجمعة 2018/6/1

من الرقم  401لغاية الرقم  450باستثناء الرقم  405من الرقم  451لغاية الرقم 500

إعالن بيع باملعاملة 2018/51
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
من الرقم  501لغاية الرقم 550
االثنني 2018/6/4
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
من الرقم  601لغاية الرقم 650
الثالثاء 2018/6/5
 2018/6/5ال ـس ــاع ــة  2:00ب ـع ــد الـظـهــر
س ـيــارة املـنـفــذ عـلـيــه ن ـهــال كـمـيــل عــواض
من الرقم  701لغاية الرقم 750
االربعاء 2018/6/6
م ــارك ــة م ــرس ـي ــدس  C230م ــودي ــل 2005
ً
من الرقم  801لغاية الرقم 850
الخميس 2018/6/7
رقم /330704/ب الخصوصية تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي
من الرقم  901لغاية الرقم 950
الجمعة 2018/6/8
لـلـتـجــارة ش.م.ل .وكـيـلــه امل ـحــامــي م ــازن
من الرقم  1001لغاية الرقم 1050
االثنني 2018/6/18
كيوان البالغ  $/8097.04/عــدا اللواحق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/4614/واملـطــروحــة
من الرقم  1101لغاية الرقم 1150
الثالثاء 2018/6/19
بسعر  $/3230/أو ما يعادلها بالعملة
من الرقم  1201لغاية الرقم 1250
االربعاء 2018/6/20
الــوطـنـيــة وان رس ــوم ميكانيك قــد بلغت
 /53.000/ل.ل.
من الرقم  1301لغاية الرقم 1350
الخميس 2018/6/21
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
من الرقم  1401لغاية الرقم  1450والرقم 378
الجمعة 2018/6/22
املحدد الى مرآب البنك في بيروت مقابل
من الرقم  1501لغاية الرقم 1550
االثنني 2018/6/25
بيت املحامي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي		 .
رئيس القلم للمراجعة :االتصال على الرقم 01/398406
أسامة حمية

من الرقم  551لغاية الرقم 600
من الرقم  651لغاية الرقم  700باستثناء الرقم 668
من الرقم  751لغاية الرقم 800
من الرقم  851لغاية الرقم 900
من الرقم  951لغاية الرقم 1000
من الرقم  1051لغاية الرقم 1100
من الرقم  1151لغاية الرقم 1200
من الرقم  1251لغاية الرقم 1300
من الرقم  1351لغاية الرقم 1400
من الرقم  1451لغاية الرقم 1500
باستثناء الرقم 1503
التكليف 1112

عـشــرة أي ــام الــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
أصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
هيثم حيدر أحمد
إعالن
ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ ص ـيــدا بــرئــاســة
القاضي راني صادق باملعاملة التنفيذية
رقم  2018/190إلبالغ املنفذ عليهم :جهاد
وأح ـم ــد ون ـج ــاح وزه ـي ــر ورب ـ ــاح ويـمـنــى
حسني الطحيلة ،ومحمد وسعيد أحمد
الصناديقي وأحمد صــاح الصناديقي،
م ـج ـهــولــي م ـحــل اإلق ــام ــة ال ـح ـض ــور الــى
هــذه الــدائــرة بالذات أو بواسطة وكيلهم
ال ـق ــان ــون ــي ،السـ ـت ــام االن ـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
ومربوطاته باملعاملة املقدمة مــن طالب
الـتـنـفـيــذ اسـمــاعـيــل عـلــي ف ــرح ــات وكيله
املحامي حسني قرقماز بموضوع تنفيذ
حكم صادر عن املحكمة االبتدائية املدنية
ف ــي ص ـي ــدا وامل ـت ـض ـمــن إزالـ ـ ــة ش ـي ــوع في
العقار رقم  /2478/عنقون وبيعه باملزاد
العلني وعليهم اتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة ،واال فكل تبليغ لهم بعد
انـقـضــاء مهلة اإلنـ ــذار والـنـشــر بواسطة
رئيس القلم والتعليق على لوحة إعالنات
الدائرة يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

◄ مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العامل السيرلنكي
Shamita udari perera edirisuriya
arachchilage
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 71/869683
غادرت العامله االثيوبيه
Kidsti ngus adisu
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/544034
غادر العمال سعد العوض ويونس
مـصـطـفــى وح ــام ــد ع ــوض ال ـل ــه من
الجنسية السودانية و
JOWEL MIA
KAWSAR-MIAH
BILAL CHOWDHURRY
MOHAMMAD SHAHIN FARID
م ــن ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـب ـن ـغــادش ـيــة ,من
عند مخدومهم ,الرجاء ممن يعرف
عـنـهــم شـيـئــا اإلتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
70/766733
غادر العمال البنغالدشيون
Mijanur
seraj
md muktar hossan
rasel howlader
md shohidul islam
Mohammad lutfur rahman
dulal
md mizanurrahman
md jahangir
md alam mia
azibor rahman
natnael sunkmo jemal
mohammed aliai hussain
mohammad kamrul
belaynew mekonen assefa
mohammad milon sheikh
roman bappy
masud
mohammad amir hossain
md monirul sordar
md sabuj miah
md mujahidul islam
عبد السالم حامد كسيب ابو بكر
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/961744

