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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـ ـعـ ـل ــن كـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء ل ـ ـب ـ ـنـ ــان بـ ـ ـ ــأن م ـه ـلــة
تـقــديــم ال ـع ــروض الـعــائــد للتعاقد مع
استشاري للمساعدة في ادارة مشروع
م ـقــدمــي خ ــدم ــات ال ـت ــوزي ــع ،مــوضــوع
اسـ ـت ــدراج ال ـع ــروض رق ــم ث4د5190/
تــاريــخ  ،2018/5/22قــد م ــددت لغاية
يــوم الجمعة  2018/11/9عند نهاية
الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي ال ـســاعــة  11:00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /250 000/ل.ل( .مــائ ـتــي وخـمـســون
الف ليرة لبنانية).
علما بــأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/10/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2086
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
مناقصة عمومية (محاولة أولــى) في
تـمــام الـســاعــة الـتــاسـعــة والـنـصــف من
يوم الثالثاء الواقع فيه ،2018/11/06
وذلك في قاعة املناقصات في املديرية
العامة لألمن العام – املبنى املركزي رقم
 /3/الطابق الثالث ،لتلزيم بطاريات
( upsغب الطلب) لعام  2018موضوع
دفـتــر ال ـشــروط االداريـ ــة الـخــاصــة رقــم
/340م ل تاريخ .2018/10/05
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن االش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
ويــرف ــض كــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم العمل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2093
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
مناقصة عمومية (محاولة أولــى) في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة والـنـصــف من
يوم الثالثاء الواقع فيه ،2018/11/06

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
ROZINA BEGUM HASAN ALI
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/581579
غادر العمال البنغالدشيون
MD MAMUN NAZI
MD ABDUL KALA
MD NUR ISLAM FAKIR
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,ال ــرج ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنـهــم شـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 70/987979

وذلك في قاعة املناقصات في املديرية
العامة لألمن العام – املبنى املركزي رقم
 /3/الطابق الثالث ،لتلزيم تجهيزات
معلوماتية لعام  2018موضوع دفتر
الشروط االداريــة الخاصة رقم /353م
ل تاريخ .2018/10/11
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن اإلش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
ويــرف ــض كــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم العمل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2093
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة (م ـح ــاول ــة أولـ ــى)
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـش ــرة
وال ـن ـص ــف م ــن ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع
ف ـي ــه  ،2018/11/06وذلـ ـ ــك ف ــي قــاعــة
املناقصات في املديرية العامة لألمن
ال ـ ـعـ ــام – املـ ـبـ ـن ــى امل ـ ــرك ـ ــزي رقـ ـ ــم /3/
الطابق الـثــالــث ،لتلزيم رش املبيدات
ل ـع ــام  2019م ــوض ــوع دف ـت ــر ال ـش ــروط
االداريــة الخاصة رقم /357م ل تاريخ
.2018/10/11
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن اإلش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
ويــرف ــض كــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم العمل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2093
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
مناقصة عمومية (محاولة أولــى) في
تمام الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
ال ــواق ــع فـيــه  ،2018/11/06وذل ــك في
قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة العامة
لألمن العام – املبنى املركزي رقم /3/
الطابق الثالث ،لتلزيم خــوذ دراجــات
نـ ــاريـ ــة ل ـ ـعـ ــام  2018مـ ــوضـ ــوع دف ـت ــر
الشروط االداريــة الخاصة رقم /351م
ل تاريخ .2018/10/09
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن اإلش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
ويــرف ــض كــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم العمل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2093
إعالن
ت ـج ــري ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــزاي ــدة
عـمــومـيــة لـتـلــزيــم اسـتـثـمــار اسـتــراحــة
ك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم االق ـت ـص ــادي ــة  -وادارة

االعـ ـ ـم ـ ــال  -ال ـ ـفـ ــرع الـ ـث ــال ــث  -ال ـق ـب ــة -
ط ــراب ـل ــس ع ـل ــى اسـ ـ ــاس س ـع ــر يـقــدمــه
العارض ،في االدارة املركزية للجامعة
اللبنانية املبنى الزجاجي  -املتحف.
ي ــوم الـخـمـيــس ب ـتــاريــخ 2018/11/8
الساعة 15.30
تقدم الـعــروض لالشتراك في املزايدة
الـعـمــومـيــة وف ــق دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي
يمكن الحصول عليه لدى أمينة السر
السيدة فاطمه علم الدين.
تقدم طلبات االشتراك الى قلم الدائرة
االداري ــة املشتركة في االدارة املركزية
قبل الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا من
اخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
الجراء املزايدة.
بيروت في  - 9تشرين االول 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 2067
إعالن
ت ـجــري الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة مناقصة
ع ــام ــة ل ـت ـلــزيــم مـ ـ ــواد وادوات طـبـيــة،
لصالح كلية طب االسنان على اساس
س ـع ــر ي ـق ــدم ــه الـ ـ ـع ـ ــارض ،فـ ــي االدارة
املــركــزيــة لـلـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة املبنى
الزجاجي  -املتحف.
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ب ـت ــاري ــخ 2018/11/6
الساعة 15.30
تقدم العروض لالشتراك في املناقصة
العامة وفق دفتر الشروط الذي يمكن
الـحـصــول عليه ل ــدى أم ــن ســر الكلية
السيدة فاديا عساف  /الحدث  -مدينة
الرئيس رفيق الحريري الجامعية.
تقدم طلبات االشتراك الى قلم الدائرة
االداري ــة املشتركة في االدارة املركزية
قبل الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا من
اخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
الجراء املناقصة.
بيروت في  - 9تشرين االول 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 2070
إعالن
ت ـجــري الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة مناقصة
ع ــام ــة لـتـلــزيــم ت ـقــديــم مـ ــواد مـخـبــريــة،
لصالح كلية الصحة الـعــامــة  -الفرع
ال ـ ـثـ ــالـ ــث عـ ـل ــى اسـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر ي ـق ــدم ــه
العارض ،في االدارة املركزية للجامعة
اللبنانية املبنى الزجاجي  -املتحف.
يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء ب ـت ــاري ــخ 2018/11/6
الساعة 15.30
تقدم العروض لالشتراك في املناقصة
العامة وفق دفتر الشروط الذي يمكن
ال ـح ـص ــول عـلـيــه ل ــدى أم ــن س ــر كلية
الصحة العامة  -الفرع الثالث  -السيدة
سهام جرجس.
تقدم طلبات االشتراك الى قلم الدائرة
االداري ــة املشتركة في االدارة املركزية
قبل الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا من
اخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
الجراء املناقصة.
بيروت في  - 10تشرين االول 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 2088
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد لتكليف اسـتـشــاري
العـ ــداد دف ـتــر ش ــروط الن ـش ــاء كــابــات
ت ــوت ــر ع ــال ــي ه ــوائ ـي ــة  220ك.ف .مــن
ضـ ـم ــن املـ ـخـ ـط ــط ال ـت ــوج ـي ـه ــي لـلـنـقــل
املرحلة االولى  ،2023 - 2017موضوع
اس ـتــدراج ال ـعــروض رقــم ث4د11491/
تــاريــخ  ،2017/11/8قــد م ــددت لغاية
يوم الجمعة  2018/11/16عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /50 000/ل.ل.
علما بــأن العروض التي سبق وتقدم

ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/10/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2075
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان عــن رغـبـتـهــا في
إجراء استدراج عروض لتنفيذ اشغال
تأهيل االنشاءات البحرية (السنسول)
في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
/1 000 000/ل.ل.
ت ـس ـل ــم الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــالـ ـي ــد إلـ ـ ــى ام ــان ــة
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في 2018/11/30
عـنــد نـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في 2018/10/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2096
إعالن
ت ـع ـلــن مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان أنـهــا
وضـ ـع ــت قـ ـي ــد ال ـت ـح ـص ـي ــل ال ـف ــوات ـي ــر
امل ـ ـتـ ــأخـ ــرة ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ت ـ ـسـ ــدد ل ـل ـج ـبــاة
وال ـع ــائ ــدة ال ــى دائ ـ ــرة ع ـش ـقــوت وذل ــك
لغاية اصدار  2018 /4توتر منخفض.
فـعـلــى امل ـش ـتــركــن ال ــذي ــن ل ــم ي ـس ــددوا
ف ــواتـ ـي ــره ــم املـ ـ ــذكـ ـ ــورة ،امل ـ ـب ـ ــادرة ال ــى
تـســديــدهــا ف ــي ال ــدائ ــرة املـعـنـيــة خــال
م ـه ـلــة اسـ ـب ــوع ــن مـ ــن ت ــاريـ ـخ ــه تـحــت
طائلة قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم،
واتـ ـخ ــاذ ال ـتــداب ـيــر الـنـظــامـيــة بحقهم
والتي تصل الى الغاء اشتراكاتهم.
ملزيد من التفاصيل يمكن للمشتركني
االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة
االلكتروني.
ي ـع ـت ـبــر ه ـ ــذا اإلع ـ ـ ــان ب ـم ـثــابــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2018/10/9
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2077
مناقصة عامة
رقم /4536م ع إ /م م3/
ال ـســاعــة ال ـتــاس ـعــة م ــن ن ـه ــار ال ـثــاثــاء
الــواقــع فــي  2018/11/6تـجــري وزارة
الـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي  -امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
ل ــادارة  -مصلحة الهندسة فــي قاعة
املـنــاقـصــات الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف
معيقل  -اول طــريــق الـحــدت مناقصة
عامة لتلزيم :عتاد لتركيب كاميرات
مراقبة لصالح الجيش.
م ـ ــوض ـ ــوع دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط الـ ـخ ــاص
رق ــم  /1984م ع إ /م ه ـ ـ ــ/د ع تــاريــخ
.2018/10/8
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطالع على دفتر الشروط
ال ـخــاص فــي املــديــريــة الـعــامــة ل ــادارة
 مصلحة الهندسة فــي مبنى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـع ــروض بــال ـبــريــد املـضـمــون
املغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني  -املديرية العامة
لــادارة  -مصلحة املالية  -مكتب عقد
النفقات  -اليرزة.
يجب ان تصل عروض املتعهدين قبل
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر يــوم

عمل يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليررزة في 2018/10/11
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 2089
إعـالن مناقصة عمومية
تـ ـ ـج ـ ــري املـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـن ـهــر
الليطاني مناقصة عمومية وفق دفتر
ال ـشــروط الـخــاص ل ـ "تـقــديــم يــد عاملة
مختلفة لزوم اعمال املصلحة الوطنية
لـنـهــر الـلـيـطــانــي لـلـعــام  ."2019يمكن
االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى م ـل ــف ال ـت ـل ــزي ــم وتـسـلــم
نـسـخــة ع ـنــه ض ـمــن الـ ـ ــدوام ف ــي مكتب
م ـص ـل ـحــة ال ـص ـف ـق ــات ف ــي ش .ب ـش ــاره
الـ ـخ ــوري ،ب ـنــايــة غ ـنــاجــه ،ط 4مـقــابــل
دفع مبلغ  /1.000،000/ل.ل .نقدًا إلى
صـ ـن ــدوق امل ـص ـل ـحــة .تـ ـق ـ َّـدم ال ـع ــروض
بــالـيــد إل ــى الـقـلــم امل ــرك ــزي حـتــى ظهر
يـ ــوم االثـ ـن ــن  ،2018/11/05وتـفــض
ف ــي ج ـل ـســة عـلـنـيــة ال ـس ــاع ــة ال ـعــاشــرة
من صباح اليوم التالي على العنوان
أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 2079
دعوة من الهيئة االدارية (اللجنة
لجمعية ّ
ّ
خرجي وقدامى مدرسة
التنفيذية)
لويز فكمان
ّ
لجمعية
تــدعــو األعـ ـض ــاء املـنـتـسـبــن
خ ـ ـ ـ ّـرج ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة ل ــوي ــز
فـكـمــان لـحـضــور إج ـت ـمــاع غـيــر عــادي
واس ـت ـث ـنــائــي لـلـهـيـئــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة امل ـح ـ ّـدد
نهار االربعاء الواقع فيه 2018/10/24
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي م ـق ـ ّـر
املـ ــدرسـ ــة ف ــي بـ ـي ــروت  -ب ـ ـ ــدارو وذل ــك
ّ
اإلداري ـ ـ ـ ــة
إلنـ ـتـ ـخ ــاب أع ـ ـضـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة
الجديدة.
ّ
ّ
اإلداريـ ــة أن آخــر موعد
وتــذكــر الهيئة
ل ـق ـبــول ط ـل ـبــات ال ـت ــرش ـي ــح ،ه ــو نـهــار
الجمعة الواقع في  ،2018/10/19على
البريد اإللكترونيanciens@clw.edu. :
.lb
ّ
في حال لم يكتمل النصاب القانوني
ثان
في هذا اإلجتماع سيعقد اجتماع ٍ
يــوم االثنني الــواقــع فيه 2018/10/29
ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء ف ــي امل ـكــان
ّ
قانونيًا بمن حضر.
نفسه ويكون
الهيئة اإلدارية (اللجنة التنفيذية)
عنها الرئيس :ن .غنطوس
إعالن
تــدعــو مـحـكـمــة االيـ ـج ــارات ف ــي صـيــدا
امل ـ ــدع ـ ــى ع ـل ـي ـه ــا اي ـ ـمـ ــن مـ ـنـ ـي ــر ب ـي ـهــم
لـلـحـضــور ال ــى قـلــم املـحـكـمــة السـتــام
نسخة عن استحضار الدعوى وكافة
اوراق الدعوى رقم  2018/293املقدمة
مـ ــن املـ ــدعـ ــن م ـح ـم ــد حـ ـس ــن ن ـحــولــي
ورفاقه ضد املدعى عليها ايمن منير
بـ ـيـ ـه ــم ب ـ ـمـ ــوضـ ــوع اسـ ـ ـق ـ ــاط م ـ ــن حــق
التمديد والجواب خالل مهلة  15يومًا
مــن النشر واالي ـعــاز الــى ابــاغــك كافة
اوراق الــدعــوى بواسطة اللصق على
ل ــوح ــة اع ــان ــات امل ـح ـك ـمــة بــاسـتـثـنــاء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن
قرر القاضي العقاري في النبطية بناء
للقرار  2018/13إعادة تكوين صحيفة
للعقار  2051منطقة حــداثــا العقارية
بالطريقة القضائية وتكليف الخبير
حسني زين واملساعد القضائي إيناس
شــام ـيــة بــال ـك ـشــف ع ـلــى ال ـع ـق ــار نـهــار
ال ـس ـبــت  2018/11/3وت ـح ــدي ــد نـهــار
االرب ـع ــاء  2018/12/5مــوع ـدًا لجلسة
املـحــاكـمــة ول ـكــل ذي مـصـلـحــة أو حق
بتقديم اعتراضه ضمن املهلة املمتدة
حتى تاريخ جلسة املحاكمة.
رئيس قلم املحكمة العقارية
محمد جمعة
تبليغ استثنائي
تدعو محكمة شحيم املنفردة الناظرة

ب ـق ـض ــاي ــا األمـ ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة غــرفــة
الـقــاضــي مــايــا غ ــازي عــويــدات املــدعــى
عليها ميشلني الـحــداد السـتــام كافة
أوراق الدعوى رقــم  2018/124املقامة
م ــن امل ــدع ـي ــة ال ــره ـب ــان ـي ــة الـبــاسـيـلـيــة
املخلصية  -دي ــر املـخـلــص بموضوع
اخ ـ ــاء م ــزرع ــة ال ـ ـبـ ــذاق ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  58ديـ ــر امل ـخ ـل ــص وذل ــك
خ ــال ال ـ ــدوام الــرسـمــي وض ـمــن املهلة
القانونية البالغة عـشــرون يــومــا واال
ً
اع ـت ـب ــرت م ـب ـل ـغــة أص ـ ـ ــوال واع ـت ـب ــر كــل
تبليغ لك في قلم املحكمة صحيحًا.
رئيس الكتبة
طليع شحادة
إعالن
ط ـ ـلـ ــب امل ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي ت ـص ـح ـي ــح اس ـم ــه
ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم  256امل ـ ـجـ ــادل حـيــث
ورد اسـ ـم ــه م ـح ـم ــد حـ ـس ــن ع ــواض ــة
والصحيح هو حسني محمد عواضة
واثبات بياناته الشخصية.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في النبطيه
طلب حسني احمد حـجــازي بالوكالة
عن حسن نعيم مرعي بصفته مشتري
ك ــام ــل الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  145ال ـغ ـن ــدوري ــه
شهادة قيد بدل ضائع للعقار أعاله.
رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب أحـمــد سليمان عــزالــديــن ملوكله
يوسف محمد تاج الدين سند تمليك
بدل ضائع للعقار  605حنويه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب شــريــف حسني محسن بوكالته
عــن رض ــا الـعـبــد رض ــا ملــوكـلـتــه تركيه
احـمــد زرق ــط سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
للعقار  380طرفلسيه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب سهيل علي فردون ملوكله محمد
علي فردون سندي تمليك بدل ضائع
للعقارين  1344و 1058العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـ ـل ــب س ـم ـي ــر ت ــوفـ ـي ــق ك ـ ـ ــردي ملــوك ـلــه
موسى قاسم ناجي سند تمليك بدل
ضائع للقسم  12من العقار  1620برج
الشمالي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ح ـســن م ـح ـمــود ده ـي ـنــي ملــوكـلــه
عباس محمود برجي سند تمليك بدل
ضائع للعقار  281الرماديه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـ ـل ــب ان ـ ـط ـ ــون مـ ـخ ــائـ ـي ــل ال ـس ـي ــوف ــي
(س ـ ـ ـ ـ ــوري) ملـ ــورثـ ــه م ـخ ــائ ـي ــل انـ ـط ــون
السيوفي (سوري) سندي تمليك بدل
عن ضائع عن حصة مورثه بالعقارين

 2396و 3787منطقة االشرفيه.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب ح ـس ــن اح ـم ــد ج ــزي ـن ــي ملــوكـلـيــه
ح ـســن مـحـمــد عـجـمــي وزي ـن ــب احـمــد
فـ ــواز س ـن ــدي تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
بــالـقـســم  13مــن الـعـقــار  1045منطقة
زقاق البالط.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب رهج محمد سوبره بوكالته عن
يـســر ابــراه ـيــم ج ـلــول وكـيـلــة ابــراهـيــم
عبد الــرحـمــن جـلــول سند تمليك بدل
عــن ضــائــع عــن حـصــة  /ابــراهـيــم عبد
الرحمن جـلــول بالعقار  3534منطقة
املزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـ ـل ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه م ـح ـم ــد حـ ـس ــن (رق ـ ــم
ال ـضــري ـبــي  )1742630ملــوك ـلــه يـعــرب
علي الطقش سند تمليك بــدل ضائع
بالعقار  228بيت -شاما.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب ج ــورج يــوســف مـنـصــور لنفسه
س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع بحصته
بــال ـع ـقــارات  3450 ،1255 ،4342رأس
بعلبك السهل.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ج ــال ع ـلــي ش ـمــس ال ــدي ــن (رق ــم
الـضــريـبــي  )2429776مل ــورث موكلته
عدنان تنال حمادة سندي تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقارين  832و3065
قسم  6الهرمل.

للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب يـ ــوسـ ــام ن ـج ـي ــب قـ ـ ـ ــازان مل ــورث ــه
نجيب صليبي قـ ــازان سـنــدي تمليك
ب ــدل ضــائــع بحصته بــالـعـقــاريــن 149
و 403طليا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـ ـل ــب حـ ـس ــن عـ ـل ــي ال ـح ـس ـي ـن ــي رق ــم
الضريبي ( )2735139مل ــورث موكليه
السيد محمد بن علي الحسيني سند
تمليك ب ــدل ضــائــع بحصته بالعقار
 2895شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن ألمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي محمد الطفيلي لنفسه سند
تمليك ب ــدل ضــائــع بحصته بالعقار
 1825طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
في الشمال
بالدعوى رقم 2018/145
موجه الــى املستدعى ضــدهــم :جميلة
ومحسن وبــوال يوسف عزيز طنوس
وب ـ ــاخ ـ ــوس واس ـ ـمـ ــا وعـ ــزيـ ــز ي ــوس ــف
ً
ط ـ ـن ـ ــوس ،م ـ ــن ب ـ ـلـ ــدة ط ـ ـ ـ ـ ــورزا أص ـ ـ ــا،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
ت ـ ــدع ـ ــوك ـ ــم هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الس ـ ـتـ ــام
االسـتــدعــاء ومرفقاته املــرفــوع ضدكم
م ـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي يـ ــوسـ ــف ن ـع ـم ــة ال ـل ــه
نـعـمــة ال ـل ــه بــوكــالــة امل ـحــامــي ان ـط ــوان
ك ـ ــرم ،ب ــدع ــوى ازالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع امل ـقــامــة
على العقار رقــم  849من منطقة طرزا
ال ـع ـقــاريــة وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ــان
واتخاذ مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة واب ــداء مالحظاتكم الخطية
على الدعوى خالل مهلة خمسة عشر
يــومــا مــن تــاريــخ التبليغ ،واال يعتبر
كل تبليغ لكم لصقًا على باب املحكمة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة –
مصلحة العمليات – دائــرة خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول
أدنــاه للحضور إلى دائــرة التدقيق امليداني في مديرية الضريبة على القيمة املضافة,
مبنى وزارة املــالـيــة ,قــرب قصر الـعــدل  -شــارع كورنيش النهر -بـيــروت ،لتبلغ البريد
املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلع ــام ,وإال
ً
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله,
علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
شركة  999للخدمات ش م ل
سيتي بار ش.م.ل
قرقفي ترايدينغ
ج.ر.بتروليوم ش.م.م

رقم املكلف
2188524
1954779
2213000
1566702

رقم البريد املضمون
LB 180528437 RR
LB 180528454 RR
LB 180528539 RR
LB 180528729 RR
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إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
– الهرمل – دائرة التحصيل ،املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى
مركز الدائرة الكائن في بعلبك -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقا لتبليغ البريد
املــذكــور تجاه إســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يوما من تاريخ نشر هــذا اإلع ــام ،وإال
يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علما أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم البريد املضمون
إسم املكلف
رقم املكلف
RR192111011LB
شركة التنمية الزراعية والصناعية ش.م.م
3255
RR192111056LB
عامر احمد مرتضى
14573
RR192110679LB
اسماعيل محمد اسماعيل
32318
RR192110705LB
الشيخ فضل الله حسن دندش
85859
RR192110617LB
ابراهيم محمد علي اليحفوفي
124272
RR192111100LB
علي احمد املوسوي
192981
RR192111073LB
عبد الرحمن علي شحيتلي
231094
RR192110909LB
ذو الفقار محمد طراف
242613
RR192502485LB
مصطفى احمد حيدر
249495
RR192110926LB
رعد يوسف رعد
430359
RR192110988LB
سامي البير منصور
566749
RR192110736LB
بسام عقاب شلحة
588706
RR192502525LB
منير علي موسوي
591757
RR192111113LB
علي جودت فرحات
598071
RR192110930LB
رفيق علي الطقش
620806
RR192110625LB
ابراهيم محمود العصيدة
636014
RR192110869LB
حسن صبحي جعفر
639436
RR192110886LB
حسني حسن شريف
644515
RR192110651LB
اديب طعان حاج سليمان
662555
RR192111232LB
فاطمة حسني سعيد
671868
RR192111135LB
علي فارس يزبك
876676
RR192502423LB
محمد ضاهر يزبك
877221
RR192110665LB
اسعد موسى املوسوي
878420
RR192111215LB
غازي محمد حمود
880538
RR192111025LB
شركة بعلبك لالنماء السياسي ش.م.ل.
883048
RR192110719LB
الفة حسن الزين
886730
RR192111250LB
فوزية حسني سليمان
889435
RR192111201LB
علي مهدي حسن ايوب
890604
RR192110890LB
حسني حسن شريف
893220
RR192110838LB
حسن ابراهيم عثمان
895599
RR192502560LB
هاني علي ديب عواضة
897254
RR192110824LB
حبيب محمد الجوهري
898496
RR192111161LB
علي محمد شقير
912041
RR192111144LB
علي محسن كنعان
1045794
RR192111087LB
عجاج مرشد الحاج سليمان
1068848
RR192110991LB
سميحه سعيد باشا سليمان حيدر
1080695
RR192502511LB
مصطفى عبدالله مرتضى
1174359
RR192110943LB
ريما غالب جمال الدين
1176897
RR192502410LB
محمد حسني ناصر الحسيني
1184714
RR192502573LB
هال حسني الحسيني
1184718
RR192111189LB
علي مرهج جعفر
1200567
RR192111246LB
فهدة محمود ديبو شيخاني
1213406
RR192502556LB
نديم فايز حرب
1218201
RR192110648LB
احمد شهاب طليس
1240881
RR192111095LB
عصام رياض الطفيلي
1310483
RR192110815LB
حبيب حسن كنعان
1353366
RR192110807LB
حاتم حسني شريف
1377516
RR192110767LB
جعفر يوسف املوسوي
1406105
RR192502471LB
محمود منير املولى
1425622
RR192110798LB
جوزف سامي منصور
1440081
RR192111158LB
علي محمد رعد
1453008
RR192110740LB
بالل حيدر همدر
1490950
RR192110965LB
زكريا قاسم حمزة
1550103
RR192110872LB
حسن علي شحيتلي
1587258
RR192110912LB
رافع حسني حماده
1606272
RR192110841LB
حسن حسني هزيمه
2149089
RR190672549LB
صبحي حسني الرشعيني
2197589
RR192110974LB
زينب يوسف عباس
2206909
RR192110957LB
زاهي علي شحيتلي
2303999
RR192502468LB
محمد محمود ضاهر الديراني وشركاه
100026140
تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة بعلبك الهرمل
ابراهيم همدر
عن رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة بعلبك – الهرمل بالنيابة
رئيس دائرة التدقيق
مارون نبهان
التكليف 2007

