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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/3 :
تعلن وزارة االتـصــاالت بانها ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2019/04/16
الكشوفات التالية:
كـشــوفــات فــواتـيــر الـهــاتــف الـثــابــت عن
شهر آذار عام 2019
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى كـ ـش ــوف ــات ال ـف ــوات ـي ــر
امل ـت ــأخ ــرة غ ـيــر املـ ـس ــددة ،ول ـقــد ح ــددت
مهلة اقـصــاهــا  2019/05/14لتسديد
هـ ــذه الـ ـكـ ـش ــوف ــات .وت ــذك ــر امل ـش ـتــركــن
الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عــن الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2019/05/15
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع ب ــاالت ـج ــاه ــن اعـ ـتـ ـب ــارًا مــن
تاريخ  2019/06/03وتستوفى الغرامة
عــن إع ــادة وصــل الـخــط ( 11.000ل.ل).
اعتبارًا من هذا التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة مؤقتة
بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع
االشـ ـت ــراك اع ـت ـب ــارًا م ــن 2019/07/01
وي ـعــاد وصـلــه بـعــد تـســديــد املـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية
ب ـعــد م ـ ــرور ث ــاث ــة أش ـه ــر ع ـلــى تــاريــخ
اإللـ ـ ـغ ـ ــاء املـ ــؤقـ ــت اعـ ـتـ ـب ــارًا مـ ــن ت ــاري ــخ
 2019/10/01وتستوفى غرامة قدرها
( )%2شـهــريــا وت ـح ــرر االرق ـ ــام املـلـغــاة
وتحصل املتأخرات بالطرق القانونية
املعمول بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا الـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــادة  45مـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ي ـح ــرم امل ـش ـت ــرك امل ـل ـغــى رق ـم ــه من
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى إش ـ ـتـ ــراك ج ــدي ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ تقطع خـطــوط املشتركني
امل ـت ـخ ـل ـف ــن عـ ــن دفـ ـ ــع ف ـ ــات ـ ــورة ه ــات ــف
شـهــر شـبــاط ع ــام  2019بــاتـجــاه واحــد
«لالستقبال فـقــط» اعـتـبــارًا مــن تاريخ
.2019/04/16
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والذين لم يسددوا فواتيرهم املتأخرة
امل ـ ـبـ ــادرة الـ ــى تـقـسـيــط املـ ـت ــأخ ــرات في
ص ـ ـنـ ــاديـ ــق امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة وف ــي
مصلحة الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،شـ ـ ـ ــارع ريـ ـ ـ ــاض ال ـص ـلــح
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لــدى اي صندوق من صناديق قبض
ال ـفــوات ـيــر الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة االت ـص ــاالت
على كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
للفاتورة الواحدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الواحدة عبر االشتراك بخدمة
«جـ ـب ــاي ــة مـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان» (ل ــاشـ ـت ــراك
بـهــذه الـخــدمــة يـمـكــن االت ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
عـبــر االت ـص ــال عـلــى املـجـيــب الـصــوتــي
رق ــم  1515أو عـبــر صـفـحــات االنـتــرنــت
الخاصة بالوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم
رقـ ــم ( 93/4565املـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وت ـع ــدي ـل ــه ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30ل ـج ـه ــة ت ـح ــدي ــد مـهـلــة
أرب ـع ــة أش ـهــر لــإع ـتــراض بـعــد إنـتـهــاء
املهلة املـحــددة للدفع واملــذكــورة اعــاه،
ووج ـ ــوب ت ـقــديــم ط ـلــب االعـ ـت ــراض في
امل ـن ـط ـق ــة ال ـه ــات ـف ـي ــة الـ ـت ــاب ــع لـ ـه ــا رق ــم
املشترك.
ُيطلب مــن املشتركني الـكــرام التجاوب
الـ ـس ــري ــع مـ ــع مـ ـضـ ـم ــون هـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  27آذار 2019
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 643
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/4/23الثالث
والعشرون من شهر نيسان عام ،2019
ي ـ ـجـ ــري م ـج ـل ــس ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ـنــاق ـصــة
عمومية ،لتلزيم اشغال بناء قاعة عامة
فــي ب ـلــدة :تبنني  -ق ـضــاء :بـنــت جبيل،
على أساس التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
االول ـ ـ ـ ــى الش ـ ـغـ ــال مـ ـب ــان ــي وال ــراغـ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
الـ ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول على امللف الكامل لالشغال
لدى مصلحة الديوان بعد تسديد ثمن
امللف.
تــرســل الـعــروض بالبريد املضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قلم املــديــر الـعــام ملجلس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/4/23الثالث
والعشرون من شهر نيسان عام ،2019
ي ـ ـجـ ــري م ـج ـل ــس ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ـنــاق ـصــة
عمومية ،لتلزيم اشغال ترميم وتأهيل
املدرسة الرسمية في بلدة :الصوانة -
قضاء :مرجعيون ،على أساس التنزيل
املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
ال ـث ــان ـي ــة الشـ ـغ ــال م ـب ــان ــي وال ــراغ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
الـ ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول على امللف الكامل لالشغال
لدى مصلحة الديوان بعد تسديد ثمن
امللف.
تــرســل الـعــروض بالبريد املضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قلم املــديــر الـعــام ملجلس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/4/23الثالث
والعشرون من شهر نيسان عام ،2019
ي ـ ـجـ ــري م ـج ـل ــس ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ـنــاق ـصــة
عـمــومـيــة ،لـتـلــزيــم اش ـغ ــال ب ـنــاء جـنــاح
حضانة ملدرسة برج قلوية الرسمية -
قضاء :بنت جبيل ،على أساس التنزيل
املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
االول ـ ـ ـ ــى الش ـ ـغـ ــال مـ ـب ــان ــي وال ــراغـ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
الـ ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول على امللف الكامل لالشغال
لدى مصلحة الديوان بعد تسديد ثمن
امللف.
تــرســل الـعــروض بالبريد املضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قلم املــديــر الـعــام ملجلس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد الجراء املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/4/23الثالث
والعشرون من شهر نيسان عام ،2019

ي ـ ـجـ ــري م ـج ـل ــس ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ـنــاق ـصــة
عـمــومـيــة ،لتلزيم اش ـغــال مــائـيــة (بـنــاء
ق ـصــر مــائــي س ـعــة  300م )3ف ــي ب ـلــدة:
الـلــوبـيــا  -ق ـضــاء :ص ـيــدا ،عـلــى أســاس
التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
ال ـث ــان ـي ــة الش ـ ـغـ ــال م ــائ ـي ــة وال ــراغـ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
الـ ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي
للحصول على امللف الكامل لالشغال
لدى مصلحة الديوان بعد تسديد ثمن
امللف.
ترسل الـعــروض بالبريد املضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قلم املــديــر الـعــام ملجلس الجنوب قبل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة م ــن اخ ــر يــوم
ع ـمــل يـسـبــق ال ـت ــاري ــخ امل ـح ــدد الج ــراء
املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة م ــن يــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/4/23الثالث
والعشرون من شهر نيسان عام ،2019
يـ ـج ــري م ـج ـل ــس الـ ـجـ ـن ــوب م ـنــاق ـصــة
عمومية ،لتلزيم اشغال مائية (انشاء
خــزان ارضــي سعة  500م 3مــع تمديد
خطي دفع وجر) في بلدة :دير عامص
 ق ـضــاء :ص ــور ،عـلــى أس ــاس التنزيلاملئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
االول ـ ـ ـ ــى الش ـ ـغـ ــال م ــائـ ـي ــة وال ــراغـ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
ال ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي
للحصول على امللف الكامل لالشغال
لدى مصلحة الديوان بعد تسديد ثمن
امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قلم املدير العام ملجلس الجنوب قبل
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن اخ ــر يــوم
ع ـمــل يـسـبــق ال ـت ــاري ــخ امل ـح ــدد الج ــراء
املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيس غابي شاهني
املعاملة التنفيذية رقم 2014/1255
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املـنـفــذ عـلـيـهــم :ع ــارف وج ـهــاد وعـمــاد
وزياد محمد سرحال
السند التنفيذي :كتاب عقد متضمن
فتح اعتماد وكشوفات حساب بقيمة
/107.761.12/د.أ .وس ـ ـنـ ــدات ألم ــر
ب ـق ـي ـمــة /36.106/د.أ .ع ـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
والرسوم واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2014/6/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/6/23 :
تاريخ قرار الحجز2014/11/6 :
تاريخ محضر الوصف2015/3/6 :
تاريخ تسجيله2015/5/21 :
بيان العقار املطروح للبيع :القسم رقم
 /3/مــن الـعـقــار /2886رأس ب ـيــروت،
يحتوي على ثالث مستودعات ضمن
واحد منها يوجد خالء مرآب لسيارة
واحدة تابعة له نزلة للطابق السفلي
ال ـثــانــي وبــالـكـشــف الـحـســي تـبــن انــه
مطابق لالفادة العقارية.
مساحته/930 :م 2متر مربع تقريبًا.
حدود العقار :غربًا العقار رقم /3034/
رأس بيروت
شرقًا العقار رقم  /2748/رأس بيروت
ً
شماال العقار رقم  /3030/رأس بيروت
ج ـن ــوب ــا الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  /2885/رأس
بيروت
وقد خمن  2400سهم في القسم  3من
العقار  /2886/رأس بيروت العقارية
بمبلغ /3.200.000/د.أ( .ثالثة ماليني
وم ــايـ ـت ــان ألـ ــف دوالر أمـ ـي ــرك ــي) وان
بـ ــدل الـ ـط ــرح املـ ـح ــدد م ــن ق ـب ــل رئ ـيــس
دائ ــرة تنفيذ ب ـيــروت بـعــد التخفيض

بمبلغ /1.340.881.44/د.أ( .مليون
وثــاثـمــايــة وارب ـع ــون ال ــف وثمنماية
وواحـ ـ ـ ـ ــد وث ـ ـمـ ــانـ ــون دوالر أم ـي ــرك ــي
وأربعة وأربعون سنتًا).
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان إجــرائ ـهــا :يــوم
الخميس الواقع في  2019/5/9الساعة
الثانية عشر والنصف ظهرًا في دائرة
تنفيذ بيروت قصر العدل.
فعلى الــراغــب بالشراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ــواد  973و 978و 983م ــن االص ــول
امل ـ ــدن ـ ـي ـ ــة ،أن يـ ـ ـ ـ ــودع ب ـ ــاس ـ ــم رئـ ـي ــس
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـ ـي ــروت ق ـبــل امل ـبــاشــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ل ــدى ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة أو
احــد املـصــارف املقبولة مبلغًا مــوازيــا
لبدل الـطــرح ،أو يقدم كفالة مصرفية
تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ مقام
م ـخ ـت ــار ل ــه ف ــي ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة ان لــم
يـكــن ل ــه م ـقــام فـيــه او ل ــم يـسـبــق ل ــه ان
عــن مـقــامــا مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له ،وعليه ايضًا
في خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور
قــرار االحــالــة ايــداع كامل الثمن باسم
رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ص ـنــدوق
ال ـخــزي ـنــة او اح ــد املـ ـص ــارف املـقـبــولــة
ت ـحــت طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة
ال ـع ـش ــر ،واال ف ـع ـلــى ع ـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
كــذلــك دفــع الثمن والــرســوم والنفقات
بـمــا فـيــه رس ــم ال ــدالل ــة خـمـســة بــاملــايــة
دون حاجة إلنذار أو طلب وذلك خالل
عشرين يومًا من تاريخ صدور القرار
بــاالحــالــة ،للراغب فــي الـشــراء االطــاع
لدى هذه الدائرة.
محمد وليد الحلبي
مأمور تنفيذ بيروت
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة 2016/10
املنفذة :فاديا عمون أبي عبود وكيلها
املحامي صالح األيوبي املنفذ عليهم:
ه ــوال ب ـط ــرس ف ـ ــارس مـمـثـلــة بــاملـمـثــل
الخاص املحامي ضياء يوسف ،جاد
رزق الله منصور  -كفرحاتا  -بملكه
وس ـه ـي ـل ــة ف ـ ـ ــارس ح ـن ــا بـ ـط ــرس عـقــل
كفرحاتا  -بملكها وغــادة فــارس حنا
بطرس عقل  -شكا بملكها وشهربان
فارس حنا بطرس عقل  -البترون حي
الدورة وورثة فارس حنا بطرس عقل
وهـ ــم دالل ط ــان ـي ــوس ع ـم ــون  -نــاديــا
وســابــا وحـنــا وف ــرح وجــانــي وفـيــروز
وش ـ ــرب ـ ــل ف ـ ـ ـ ــارس حـ ـن ــا ب ـ ـطـ ــرس ع ـقــل
ك ـف ــرح ــي بـمـلـكـهــم وورثـ ـ ــة طــان ـيــوسف ـ ـ ـ ــارس ب ـ ـطـ ــرس عـ ـق ــل وه ـ ـ ـ ــم :إيـ ـف ــات
جرجس حــوا  -الياس وداليا وفــارس
وكــارول طانيوس فــارس بطرس عقل
 كفرحي بملكهم.السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
طرابلس برقم .2015/509
ت ــاري ــخ ال ـح ـك ــم 2015/1/15 :ت ــاري ــخ
تسجيله لــدى أمانة السجل العقاري:
.2015/7/28
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :ال ـع ـقــار رق ـ ـ ــم- /236/
منطقة كفرحي العقارية وهو حاكورة
بعل ضمنها  4اشجار زيتون.
مساحته/121/ :م .2ويوجد وضع يد
على مساحة /110/م2
ً
حدوده :شماال وجنوبًا وشرقًا :طريق
عام وغربًا :العقار ./237/
التخمني وبدل الطرح/1815/ :د.أ.
املطروح للبيع :العقار  - /124/منطقة
كفرحي العقارية وهو ارض بعل قسم
منها مشجر زيتون وتني وقسم سليخ
ي ـ ــزرع ح ـب ــوب ض ـم ـنــه ب ـعــض اش ـجــار
حــرجـيــة مـســاحـتــه/907/ :م 2ويــوجــد
وضع يد على مساحة /160/م.2
ً
ح ـ ــدوده :ش ـم ــاال :طــريــق ع ــام والـعـقــار
 /122/وجنوبًا :العقار  /125/وشرقًا:
ال ـع ـق ــاري ــن  /118/و /122/وغ ــرب ــا:
العقار ./219/
التخمني وبدل الطرح/31745/ :د.أ.
مـ ـك ــان وشـ ـ ـ ــروط املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :ال ـخ ـم ـيــس
 2019/5/16الساعة  1:30بعد الظهر
ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ بمحكمة
البترون.

لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء وق ـ ـبـ ــل املـ ـب ــاش ــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح بــالـلـيــرة
اللبنانية اما نقدًا بصندوق الخزينة
أو ت ـقــديــم ش ـيــك او ك ـفــالــة مـصــرفـيــن
بــاســم دائ ــرة تنفيذ الـبـتــرون واتـخــاذ
مقامًا له ضمن نطاق الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له وعليه دفع %5
رسوم الداللة والتسجيل.
رئيس القلم
وفاء الضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة 2016/11
املنفذة :فاديا عمون أبي عبود وكيلها
املحامي صالح األيوبي املنفذ عليهم:
ه ــوال ب ـط ــرس ف ـ ــارس مـمـثـلــة بــاملـمـثــل
الـ ـ ـخ ـ ــاص امل ـ ـحـ ــامـ ــي ض ـ ـيـ ــاء ي ــوس ــف،
رامــي رزق منصور  -كفرحاتا بملكه
وس ـه ـي ـلــة ف ـ ــارس ح ـنــا ب ـط ــرس ع ـقــل -
كـفــرحــاتــا بملكها وغـ ــادة ف ــارس حنا
بطرس عقل  -شكا بملكها وشهربان
فارس حنا بطرس عقل  -البترون حي
الدورة وورثة فارس حنا بطرس عقل
وهـ ــم دالل ط ــان ـي ــوس ع ـم ــون  -نــاديــا
وســابــا وحـنــا وف ــرح وجــانــي وفـيــروز
وش ـ ــرب ـ ــل ف ـ ـ ـ ــارس حـ ـن ــا ب ـ ـطـ ــرس ع ـقــل
ك ـف ــرح ــي بـمـلـكـهــم وورثـ ـ ــة طــان ـيــوسف ـ ـ ـ ــارس ب ـ ـطـ ــرس عـ ـق ــل وه ـ ـ ـ ــم :إيـ ـف ــات
جرجس حــوا  -الياس وداليا وفــارس
وكــارول طانيوس فــارس بطرس عقل
 كفرحي بملكهم.السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
طرابلس برقم .2015/511
ت ــاري ــخ ال ـح ـك ــم 2014/11/6 :ت ــاري ــخ
تسجيله لــدى أمانة السجل العقاري:
.2015/1/8
املطروح للبيع :العقار  - /147/منطقة
ك ـف ــرح ــي ال ـع ـق ــاري ــة وه ـ ــو ارض بـعــل
مشجرة زيتون ،مساحته/392/ :م.2
ً
حـ ـ ـ ـ ــدوده :ش ـ ـمـ ــاال الـ ـعـ ـق ــاري ــن /153/
و ،/146/ش ــرق ــا :ال ـع ـق ــاري ــن/153/ :
و /148/وج ـنــوبــا :الـعـقــاريــن/153/ :
و /148/وطــريــق ع ــام ،وغــربــا :طريق
عام.
التخمني وبدل الطرح /9800/ :د.أ.
مـ ـك ــان وشـ ـ ـ ــروط املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :ال ـخ ـم ـيــس
 2019/5/16الساعة  2:00بعد الظهر
ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ بمحكمة
البترون.
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء وق ـ ـبـ ــل املـ ـب ــاش ــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح بــالـلـيــرة
اللبنانية اما نقدًا بصندوق الخزينة
أو ت ـقــديــم ش ـيــك او ك ـفــالــة مـصــرفـيــن
ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ال ـب ـتــرون
واتخاذ مقامًا له ضمن نطاق الدائرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه
دفع  %5رسوم الداللة والتسجيل.
رئيس القلم
وفاء الضاهر
إعالن عن مناقصات عمومية
ت ـع ـلــن ادارة م ـس ـت ـش ـفــى ب ـن ــت جـبـيــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ع ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ــراء املـ ـن ــاقـ ـص ــات
العمومية التالية:
 مستلزمات طبية. مطبوعات. غازات طبية. مازوت. أمصال.يمكن للراغبني في االشـتــراك بــأي من
هــذه املناقصات الحصول على دفتر
ال ـشــروط مــن املستشفى خ ــال اوق ــات
الدوام الرسمي.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ب ــالـ ـي ــد ال ـ ـ ــى ادارة
مستشفى بـنــت جـبـيــل الـحـكــومــي في
مهلة اقصاها يوم السبت 2019/5/4
الساعة العاشرة صباحًا.
تـ ـج ــري ع ـم ـل ـيــة فـ ــض الـ ـ ـع ـ ــروض ي ــوم
ال ـس ـبــت ب ـتــاريــخ  2019/5/4الـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـشــر ق ـبــل ال ـظ ـهــر ف ــي قــاعــة
االجتماعات في املستشفى.
رئيس مجلس ادارة املؤسسة العامة
الدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي
د .توفيق فرج

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – كلوب ال مارينا ش.م.ل
دائــرة خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في
مديرية الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،ريبوبليك بيروت ش.م.ل
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ,علمًا أنه سيتم نشر هذا سانيكرو ش.م.م
التبليغ
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اليبر فاست (ل.ف) ش.م.م

2019/03/07 RR198383256LB

2019/03/28

12110

2019/03/08 RR198383401LB

2019/03/27

1723020

2019/03/07 RR198383485LB

2019/03/27

1750387

2019/03/07 RR198383582LB

2019/03/27

1750388

2019/03/07 RR198383596LB

2019/03/27

شركة قصر النجوم ش.م.ل

1753617

2019/03/08 RR198383619LB

2019/03/29

شركة واينت كليننغ ش.م.م

1761104

2019/03/08 RR198383636LB

2019/03/27

الروابي

1763355

2019/03/06 RR198383640LB

2019/03/27

1802499

2019/03/07 RR198383769LB

2019/03/28

1832139

2019/03/08 RR198383891LB

2019/03/27
2019/03/27

2566179 SAMA CHTAURA S.A.R.L

اسم املكلف

رقم املكلف

مــؤسـســة الـنـبـيــل (لصاحبها 231607
نبيل نقوال قساطلي)

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST

2019/03/06 RR198375436LB

2019/03/29

شركة مجموعة امنية ش.م.م

1023533

2019/03/07 RR198375997LB

2019/03/28

.MUREX HOTEL EST

CCPB Middle East SAL

941631

2019/03/06 RR198376224LB

2019/03/27

شركة ايز ش.م.م

2019/03/07 RR198377216LB

2019/03/28

شركة ليبانيز شيبينغ غروب 1863334
شمل

2019/03/07 RR198383959LB

2019/03/06 RR198377825LB

2019/03/28

شركة كايتر -اكس ش م م

1911037

2019/03/07 RR198384058LB

2019/03/27

2019/03/06 RR198378137LB

2019/03/27

ساراسو ش.م.ل

1922494

2019/03/07 RR198384061LB

2019/03/27

سمير سيد حداد

259476

2019/03/08 RR198379319LB

2019/03/29

كراون هاوس ش.م.ل

1929660

2019/03/08 RR198384101LB

2019/03/27

سنترال مانجمانت ش م ل

3197541

2019/03/06 RR198379628LB

2019/03/27

سي .اس للتجارة ش م م

1935619

2019/03/07 RR198384150LB

2019/03/27

أفران البستاني

3187693

2019/03/07 RR198379676LB

2019/03/27

2019/03/08 RR198384557LB

2019/03/28

اطايب الفندقية ش.م.ل

218710

2019/03/07 RR198379781LB

2019/03/28

فانليان اليتينغ ش.م.م.

& 1670301 Specialized Adertising
Media Services S.A.R.L
مؤسسة قرة اوغليان اخوان

167171

شركة 2479731 Middle East Media S
ARL

شركة بناء هندسة ومقاوالت 8085
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزف ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـع ـ ـلـ ــوفوشركاه ش.م.م

213299

2019/03/06 RR198379897LB

2019/03/27

آيم ش.م.م

2404866

2019/03/07 RR198384588LB

2019/03/29

ش ــرك ــة ال ـت ـع ـه ــدات ال ـت ـجــاريــة 135991
واالستثمارية

2019/03/07 RR198380175LB

2019/03/28

ار سي سي ش م م

2286459

2019/03/07 RR198384659LB

2019/03/27

ش ــرك ــة ال ـخ ـن ـس ــا ل ـل ـت ـع ـهــدات 122371
والتجارة العامة ش.م.م

2019/03/08 RR198380250LB

2019/03/27

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ــي ل ـ ــاع ـ ـم ـ ــال 2297771
التجارية ش.م.م

2019/03/07 RR198384680LB

2019/03/27

برنتانيا رفايفل ش م ل

3174421

2019/03/07 RR198380515LB

2019/03/28

2303393

2019/03/07 RR198384702LB

2019/03/27

شركة بيسكو ش م ل

3130646

2019/03/08 RR198380626LB

2019/03/29

فاضل جــورج انترناشيونال 2325279
ش.م.م.

2019/03/06 RR198384720LB

2019/03/27

جورج بطرس يمني للتعهدات 50546
العامة

2019/03/07 RR198381003LB

2019/03/28

2057414 MACHINE TECHNOLOGY
SARL

2019/03/08 RR198384883LB

2019/03/27

ش ــرك ــة سـ ـي ــزار غـ ـ ــروب 53773 cesar
group sarl

2019/03/08 RR198381034LB

2019/03/27

شركة الفجر الجديد الوطنية 2090973
شمم

2019/03/08 RR198384999LB

2019/03/27

جاك ايليا ابو خالد

53397

2019/03/07 RR198381272LB

2019/03/27

فرايم نايشون فيلمز ش م ل

2109477

2019/03/08 RR198385067LB

2019/03/27

كورنرستون للتطويرش.م.ل

1889819

2019/03/06 RR198381445LB

2019/03/27

بلو موننت وشركاه

1455056

2019/03/07 RR198381683LB

2019/03/27

شركة رفعت الحالب واوالده

83894

2019/03/07 RR198381710LB

2019/03/29

املشرق هولدنغ

190004

2019/03/07 RR198381895LB

2019/03/27

فـ ـيـ ـنـ ـيـ ـس ــي ان ـ ـف ـ ـسـ ــت ش.م.ل 101093
هولدنغ

2019/03/07 RR198381958LB

2019/03/27

جو رعد هوت كوافور ش.م.ل 1592436

2019/03/08 RR198382009LB

2019/03/29

1715280

2019/03/07 RR198382180LB

2019/03/27

شــركــة ض ــو ديـسـتــريـبـيــوشــن 1662665
كومباني ش.م.م

2019/03/07 RR198382193LB

2019/03/27

ش ـ ــرك ـ ــة سـ ـ ـك ـ ــاي م ــان ـج ـم ـن ــت 1732096
ش.م.ل

2019/03/07 RR198382255LB

2019/03/27

كي تو ترايدينغ ش م ل

شركة هاركو ش.م.م.

ARC CO S A R L

2124852

2019/03/08 RR198385155LB

2019/03/27

SHARAF S.A.R.L

2131470

2019/03/08 RR198385172LB

2019/03/27

شركة بي  -برودكشن ش.م.ل 2141425
بي برود

2019/03/08 RR198385212LB

2019/03/29

كافيه يونس ش.م.ل

2157424

2019/03/08 RR198385274LB

2019/03/28

احمد جانا

2161158

2019/03/08 RR198385291LB

2019/03/27

ادفـ ـنـ ـس ــد اوف ـ ـيـ ــس س ـبــايــس 2167455
ش.م.م

2019/03/08 RR198385331LB

2019/03/29

MD PARTNERS SARL

2168201

2019/03/08 RR198385345LB

2019/03/27

شركة ايلي واالن الحاج

2175003

2019/03/08 RR198385433LB

2019/03/29

براون اند وايت ش.م.م

2184128

2019/03/07 RR198385570LB

2019/03/27

شي جان  -كلود ش.م.م

2019012

2019/03/07 RR198382508LB

2019/03/27

شركة جي بي (ش.م.م)

2067421

2019/03/07 RR198382675LB

2019/03/27

شركة سلوم للبناء واملقاوالت 2188477
ش.م.م

2019/03/06 RR198385583LB

2019/03/27

اي اند سي غروب ش م ل

2096048

2019/03/06 RR198382692LB

2019/03/27

كوين للجالتني ش م م

2998803

2019/03/07 RR198385654LB

2019/03/27

الـشــركــة الـحــديـثــة لـلـمـقــاوالت 2038047
والتجارة العامة ش م م

2019/03/07 RR198382701LB

2019/03/28

م ـ ـك ـ ـتـ ــب ع ـ ـ ـطـ ـ ــوي ل ـل ـه ـن ــدس ــة 1237533
واملقاوالت

2019/03/08 RR198385699LB

2019/03/29

بسام محمد ياسر زيادة

2224674

2019/03/06 RR198382905LB

2019/03/27

تكنوفورم ش.م.م.

2259169

2019/03/08 RR198383052LB

2019/03/27

ش ـ ــرك ـ ــة ت ـ ـ ـ ــي.ج ـ ـ ـ ــي.أس .ت ــاي ــل 2092306
غراند ستور ش.م.م

2019/03/08 RR198386120LB

2019/03/29

ان مايلز اند كو ش م م

2266211

2019/03/07 RR198383106LB

2019/04/02

شركة سما بيروت التجارية 2230411
ش.م.م

2019/03/08 RR198386235LB

2019/04/01

2019/03/08 RR198383211LB

2019/03/27

2237042

2019/03/08 RR198386283LB

2019/03/27

صيدلية سيرين 736907 SERENE S
( PHARMACYسيرين جاك
بركات)

حسني حسن زهري

التكليف رقم 654

