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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/3 :
تـعـلــن وزارة االتـ ـص ــاالت بــانـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2019/04/16
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر
آذار عام 2019
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املسددة ،ولقد حددت مهلة اقصاها
 2019/05/14لتسديد هــذه الـكـشــوفــات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2019/05/15
 2ـ ـ ـ تقطع خـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2019/06/03وت 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  2019/07/01ويعاد
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
بعد مرور ثالثة أشهر على تاريخ اإللغاء
املــؤقــت اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ 2019/10/01
وتـسـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شهريًا
وتحرر االرقام امللغاة وتحصل املتأخرات
بالطرق القانونية املعمول بها.

نتائج اللوتو اللبناني
38 39 37 34 29 20 15
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1709وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة39 - 37 - 34 - 29 - 20 - 15 :
الرقم اإلضافي38 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 1,141,890,577ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 61,555,680ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة4,396,834 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 61,555,680ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 965 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 63,788 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 125,464,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15,683 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل1,303,474,237 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل135,972,873 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1709وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح68993 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة3 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة25,000,000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8993 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.993 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.93 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 813
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة431 :
• يومية أربعة1301 :
• يومية خمسة85024 :

استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة
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
املـ ـتـ ـخـ ـلـ ـف ــن عـ ـ ــن دفـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ــات ـ ـ ــورة ه ــات ــف
ش ـهــر ش ـب ــاط عـ ــام  2019ب ــات ـج ــاه واح ــد
«لــاس ـت ـق ـبــال ف ـق ــط» اع ـت ـب ــارًا م ــن تــاريــخ
.2019/04/16
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  27آذار 2019
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 643
إعالن بيع للمرة الثامنة
ص ــادر ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ جــويــا بــرئــاســة
القاضي ريشار السمرا
رقــم ورود املعاملة التنفيذية 2013/27
 -استنابة من دائــرة تنفيذ بيروت برقم

2002/2263
املنفذ :فرنسبك ش.م.ل .وكيلته املحامية
لودي نادر
املنفذ عليه :غازي كايد مكي  -جويا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ديـ ــن بـقـيـمــة سبعني
مليون وتسعماية وسبعة وسـتــون الف
وخـمـسـمــايــة واربـ ــع ل ـي ــرات لـبـنــانـيــة عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف واللواحق.
تاريخ التنفيذ 2002/7/29 :تاريخ تبليغ
االنذار 2003/1/22
تـ ــاريـ ــخ الـ ـحـ ـج ــز ،2011/5/13 :ت ــاري ــخ
تسجيله2011/5/18 :
تاريخ محضر وصف العقار،2013/5/17 :
تاريخ تسجيله2014/2/10 :
رقــم العقار املـطــروح للبيع/1434 :جــويــا
مساحته  18366م 2يملك فيه املنفذ عليه
 88سهمًا اي مساحة  673.42م2
وهــو عـبــارة عــن قطعة ارض قائم عليها
اربـ ــع اب ـن ـيــة ،ب ـنــائــن ي ـق ـعــان ع ـلــى ش ــارع
التحرير وهـمــا على شكل فلل وبناءين
على شارع جبل الزعتر واحدة على فيال
وال ـثــان ـيــة ق ـيــد االنـ ـج ــاز وب ــاق ــي مـســاحــة
العقار مغروسة باشجار الزيتون املثمرة.
ال ـب ـن ــد االول :واج ـه ـت ــه الــرئ ـي ـس ـيــة عـلــى
الـ ـط ــري ــق ال ـ ـعـ ــام وهـ ـ ــم م ـل ـب ــس بــال ـح ـجــر
الـصـخــري الـعــرســالــي وبــاقــي الــواجـهــات
ح ـ ـجـ ــر بـ ـ ــاطـ ـ ــون مـ ـ ـ ـ ــورق وم ـ ـ ــده ـ ـ ــون ولـ ــه
تصوينة مــن الحجر العرسالي تعلوها
دربـ ــزيـ ــن ح ــدي ــد وض ـم ـن ــه ب ــواب ــة مــدخــل
وحالته جيدة.
مساحة كل من الطابق االرضي والعلوي
والسفلي  200م 2وباقي العقار مغروس

بالزيتون املثمر.
البند الثاني:
مـســاحــة كــل مــن الـطــابــق االرض ــي واالول
 260م 2والـطــابــق السفلي مساحته 150
م 2والتصوينة  400م
الـبـنــد الـثــالــث :مـســاحــة كــل مــن الطابقني
االرضي واالول  350م 2ومساحة الطابق
السفلي  50م 2والتصوينة  300م2
الـبـنــاء ال ــراب ــع :مـســاحــة كــل مــن الطابقني
االرضي واالول والسفلي  200م.2
ت ـكــون قـيـمــة تـخـمــن ح ـصــة امل ـن ـفــذ عليه
البالغة  88سهمًا في العقار /1434جويا
هــي  123121د.أ .مــايــة وثــاثــة وعـشــرون
الف وماية وواحد وعشرون د.أ.
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح امل ـخ ـف ــض 51710.82 :د.أ.
واحد وخمسون الف وسبعماية وعشرة
دوالرات وإثنان وثمانون سنتًا.
موعد البيع ومكان اجرائه :الساعة الثانية
عشرة ظهرًا من يــوم االربـعــاء الواقع فيه
 15/5/2019امــام دائــرة التنفيذ في جويا
وعـلــى الــراغــب بــالـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ان ي ـق ــدم ب ــدل ال ـط ــرح ن ـق ـدًا او
بكفالة مصرفية واف ـيــة او شــك م ـصــرفــي
مــن احــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة ل ـح ـضــرة
رئ ـيــس دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فـ ــي ج ــوي ــا
وعـ ـلـ ـي ــه ات ـ ـخـ ــاذ م ـحــل القــام ـتــه ض ـمــن
ن ـطــاق امل ـح ـك ـمــة واال اعتبر ك ــل ت ـب ـل ـيــغ
ل ــه ف ــي ق ـل ـم ـهــا قــانــون ـيــًا وع ـل ـيــه إيداع
الثمن خــال مهلة ثــاثــة أي ــام مــن تاريخ
صـ ــدور قـ ــرار اإلح ــال ــة وع ـل ـيــه كــذلــك دفــع
الـثـمــن والـ ـ ــرسـ ـ ــوم وال ـن ـف ـقــات بـمــا فيها
رســم الــداللــة  %5خالل عشرين يومًا مــن
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أفقيا

 -1عنصر كيميائي لــه نشاط إشعاعي نــادر ُيعتبر مــادة خطرة جـدًا على حياة
االنسان  -2 -مدينة ومرفأ قبرصي – ما ُيعرف بطيف الشخص –  -3مدينة إيرانية
ّ
يترجح وال يثبت على رأي –  -5آلة موسيقية شرقية – قياس
–  -4متشابهان –
مستعمل في مساحة الطول – إسم موصول –  -6من األسلحة املدفعية –  -7عائلة
أديــب فرنسي راحــل زار لبنان وفلسطني وقــام بأعمال تنقيب أثرية – تولى أمرك
وحفظك –  -8جبال منبسطة على وجه األرض – حوض سباحة باألجنبية – -9
بحر – والــدتـنــا – أبــو األب أو األم –  -10عاصمة الشيشان – زمــن اإلنـســان الــذي
يعيش فيه أو عصر

عموديًا

 -1سياسي وعسكري أميركي راحل شغل منصب وزير الخارجية ألقل من ُسنتني
ريغان –  -2مدينة سومرية أثرية هامة في العراق تعرف
في عهد الرئيس رونالد
ّ
ّ
شرقي سيبيريا
أيضًا بإسم سنكرة – يهزل ويقل لحمه –  -3فتل الحبل – نهر روسي
–  -4عكسها مدينة نيجيرية – عاصمة بوليفيا –  -5حرف ّ
مشبه بالفعل من أخوات
ّ
إن – أعمال ومصالح – حرف جر –  -6نهر أميركي – من األلوان –  -7منطقة قديمة
ُ
في وسط إيطاليا هي توسكانا اليوم –  -8يخرج السيف من غمده ويرفعه – مقاربة
النوم – ّ -9
تهيأ للحملة في الحرب – يجري في العروق – بحر بني اليونان وتركيا
من متفرعات املتوسط –  -10فنان لبناني من أغانيه " ضد العنف "

شروط اللعبة

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

أفقيا
ّ
 -1ماترا – ّ
مربع –  -2حضرموت – بصل –  -3يرق – بلح – رق –  -4طابور – ما –  -5أم – القاهرة
–  -6النار – يا –  -7مر – آدم – طفل –  -8حماسي – رف –  -9يال – الدحدح –  -10طنجة – برطيل
عموديًا
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مشاهير 3139

حلول الشبكة السابقة

ّ
ترقب – ألج –  -4رم – واالس –  -5اوبرلنديا – -6
 -1محيط املحيط –  -2إضرام – رمان – -3
تل – قام – لب –  -7حمار – بدر –  -8رب – آه – حط –  -9بصر – ريفردي –  -10علقمة الفحل

حل الشبكة 3138

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثلة تركية ب ــدأت حياتها املهنية كـعــارضــة أزي ــاء وإخـتـيــرت لتكون
ملكة جمال تركيا حيث مثلت بالدها في مسابقات جمالية عاملية .من
أعمالها «العشق املمنوع وحريم السلطان»
 = 4+11+2+1+6تحذير ■  = 10+7+5+9+8يترك بلده ■  = 3+2بواسطتي

حل الشبكة الماضية :رامي أبو صالح

تــاريــخ صــدور قرار اإلحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ دالل عبده اللحام وجهاد جوزيف
غ ـص ــن ب ــامل ـع ــام ـل ــة  2015/1125بــوجــه
الياس وبيار حنا غصن وبول وجان بيار
غصن قرار محكمة االستئناف املدنية في
جـبــل لـبـنــان الـغــرفــة  13ق ــرار 2015/174
بموضوع ازالة الشيوع.
ويجري التنفيذ على العقار /127سهيله
مساحته  1168م.م .وهو بموجب االفادة
الـعـقــاريــة قطعة ارض ضمنها قبو عقد
مهمل وارض مشجرة سنديان ومختلف.
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان بـ ـن ــاء يـ ـق ــوم عـلـيــه
مــؤلــف مــن ارض ــي وثــاثــة طــوابــق وروف
دوبلكس.
االرض ــي مؤلف مــن مخزن مــن جهة ومن
الجهة الثانية كاراج للسيارات.
االول مؤلف من شقتني :االولــى مشغولة
من بول البير غصن وعائلته والثانية من
والدة الياس غصن وشقيقيه.
 الثاني مؤلف من شقتني :االولى مأهولةمن بيار غصن والثانية من الياس غصن.
 الطابق الثالث مؤلف من شقتني االولىمأهولة من جان بيار غصن والثانية من
السي خوري ابنة شقيقة الياس غصن.
 الطابق الرابع والخامس هو دوبلكسع ـ ــدد  2م ــا زاال ق ـي ــد االن ـ ـشـ ــاء أرض ـه ـمــا
باطون.
 الـشـقــق امل ـن ـجــزة كــل واحـ ــدة مــؤلـفــة منمــدخــل وصــالــونــن وس ـفــرة وث ــاث غــرف
نــوم وممر وحمامني بــن الـغــرف وحمام
ض ـي ــوف وم ـط ـبــخ وغ ــرف ــة م ــون ــة ،ال ـبــاط
سيراميك.
 ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2016/7/1وتاريخ تسجيله2016/7/5 :
 ب ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  127س ـه ـي ـل ــة:/2200000/د.أ .او م ــا ي ـعــادلــه بالعملة
الــوط ـن ـيــة وبـ ــدل طــرحــه ب ـعــد التخفيض
/1881000د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/6/18الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر في قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم المــر حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم كـفــالــة
وافـ ـي ــة م ــن احـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة مــن
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
ال ـع ـي ـن ـيــة الـ ـع ــائ ــدة ل ـل ـع ـقــاريــن م ــوض ــوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار
امل ـن ـف ــذ :ش ـل ـي ـطــا ص ـل ـي ـبــا ان ـطــون ـيــوس
وكيله املحامي كريم حرب املنفذ ضدها:
روزا ضوميط شعنني  -مجهولة املقام
باالستنابة  2018/45الواردة من دائرة
تنفيذ طــرابـلــس بــاملـعــامـلــة 2017/832
ب ـمــوجــب ح ـكــم ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع ال ـص ــادر
عن الغرفة االبتدائية بالشمال برقم 62
تاريخ .2017/9/14
ت ــاري ــخ الـتـنـفـيــذ ،2017/12/5 :تــاريــخ
محضر الوصف ،2018/11/15 :تاريخ
تسجيله.2018/11/23 :
ت ـط ــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
العقار  - /782/رشدبني يحتوي اشجار
ص ـن ــوب ــر وشـ ــربـ ــن وزي ـ ـتـ ــون وع ــري ــش
ً
مـســاحـتــه/4058/ :م 2حـ ــدوده ش ـمــاال:
ال ـع ـقــار  ،/781/جـنــوبــا وغ ــربـ ـاَ :طــريــق
عام ،شرقًا :العقار ./777/
التخمني وبدل الطرح.$/284060/ :
مـ ــوعـ ــد املـ ــزايـ ــدةوم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :ال ـخ ـم ـيــس
 2019/5/30الساعة  9:15صباحًا امام
رئاسة الدائرة بمحكمة أميون وللراغب
ب ــامل ــزاي ــدة ت ــأم ــن ب ــدل ال ـط ــرح وات ـخ ــاذ
م ـقــام ل ــه ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة اذا كــان
مقيمًا خارجها أو توكيل محام وعلى
املشتري زيادة عن الثمن رسم التسجيل
والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري

خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/28عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم م ـص ـط ـفــى
يــونــس جــانــا جنسيته فلسطيني محل
اق ــام ـت ــه م ـخ ـيــم ص ـب ــرا وش ــات ـي ــا وال ــدت ــه
ميساء عمره  1989اوقف غيابيًا بتاريخ
 2016/5/4وهــو ف ـ ّـار بالعقوبة التالية
اشغال شاقة ّ
مؤبدة وماية مليون غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات .الرتكابه جناية مخدرات.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/29
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 657
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/20عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــي م ـن ــذر
زعيتر سجل /24ريحا جنسيته لبناني
مـحــل اقــام ـتــه ال ـف ـنــار الــزعـيـتــريــة والــدتــه
اعتدال عمره  1980اوقف غيابيًا بتاريخ
 2015/11/26بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة مــؤبــد
وخمسني مليون ليرة غرامة .وفقًا للمواد
 125م ـ ـخـ ــدرات مـ ــن قـ ــانـ ــون ال ـع ـق ــوب ــات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/26
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 657
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/14ع ـل ــى امل ـت ـه ــم م ـح ـمــد عـلــي
ال ـح ـس ــن رق ـ ــم ال ـق ـي ــد  6الـ ـحـ ـم ــام ع ـشــائــر
ّ
ج ـن ـس ـي ـتــه س ـ ـ ــوري م ـح ــل اق ــامـ ـت ــه م ـبــلــغ
بواسطة مفرزة بيروت القضائية محضر
عـ ــدد 2012/7/19 2012/2957والـ ـ ـ ــدتـ ـ ـ ــه
عدلة السليمان عمره  1987اوقف غيابيًا
بتاريخ  2014/1/23وهو فــار بالعقوبة
ال ـت ــال ـي ــة خ ـم ــس سـ ـن ــوات اشـ ـغ ــال شــاقــة
مؤقتة .وفقًا للمواد  459و 459/454من
قانون العقوبات .الرتكابه جناية تزوير
واستعماله.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/14
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 657
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/19على املتهم نادر انطوان ابي
ن ــادر سـجــل  4املـكـلــس جنسيته لبناني
مـحــل اقــامـتــه الــراب ـيــة  -ش .رق ــم  4بناية
ابـ ــي ن ـ ــادر وال ــدت ــه س ـم ـيــرة ع ـم ــره 1971
اوقف غيابيًا بتاريخ فار من وجه العدالة
بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة عـشــر س ـنــوات اشـغــال
شاقة ..وفقًا للمواد  219/459من قانون
العقوبات .الرتكابه جناية تزوير.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/20
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 657
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/19ع ـلــى امل ـت ـهــم س ـل ـمــان فــايــز
ال ـن ـج ــم عـ ـ ــزام رق ـ ــم ال ـق ـي ــد  15ال ـس ــوي ــداء
جنسيته س ــوري محل اقــامـتــه االشرفية

 الجعيتاوي ملك ادوار بطجيان ط 4 -وال ــدت ــه امـ ــال ع ـم ــره  1988اوقـ ــف اداريـ ــا
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2011/1/7واخـ ـ ـل ـ ــي س ـب ـي ـلــه
فـ ـ ــي  2011/4/11ثـ ـ ــم ادخـ ـ ـ ـ ــل ال ـس ـج ــن
فـ ــي  2014/9/22واخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـل ــه فــي
 2014/11/25وادخ ـ ــل ال ـس ـج ــن م ـج ــددًا
ب ـتــاريــخ  2016/4/1واخ ـل ــي سـبـيـلــه في
 2016/10/25وهــو فــار مــن وجــه العدالة
بــال ـع ـقــوبــة ال ـتــال ـيــة خ ـم ـســة ع ـش ــرة سنة
اشـ ـغ ــال ش ــاق ــة وفـ ـق ــا ل ـل ـم ــواد 218/459
و 454/459و  218/471و  454 /471من
قانون العقوبات .الرتكابه جناية تزوير
واستعماله.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/20
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 657
مناقصة عامة
رقم  /1129م ع إ /م م3 /
الساعة الحادية عشرة من نهار االربعاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  2019/5/8تـ ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لــإدارة
 مصلحة الـقــوامــة فــي قــاعــة املناقصاتالـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدث م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام
.2019
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /2م
ع إ/م ق 1/تاريخ 2019/4/5
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة -
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي  -املــديــريــة العامة
لإلدارة  -مكتب عقد النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/4/11
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لإلدارة
التكليف 669
مناقصة عامة
رقم  /1127م ع إ /م م3 /
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  2019/5/8تـ ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لــإدارة
 مصلحة الـقــوامــة فــي قــاعــة املناقصاتالـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدث م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
تجهيزات مطبخية لصالح الجيش لعام
.2019
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /1م
ع إ/م ق 1/تاريخ 2019/4/5
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة -
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة  -مـصـلـحــة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/4/11

اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لإلدارة
التكليف 668
مناقصة عامة
رقم  /1123م ع إ /م م3 /
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  2019/5/7تـ ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لــإدارة
 مصلحة ال ـع ـتــاد فــي قــاعــة املـنــاقـصــاتالـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدث م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
الـتــأمــن عـلــى الـعـتــاد املـحـقــق غــب الطلب
من الخارج الى لبنان وبالعكس لصالح
الجيش خالل العام .2019
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /12م
ع إ/م ع 1/تاريخ 2019/4/5
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة -
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة  -مـصـلـحــة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/4/11
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لإلدارة
التكليف 664
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا
من يوم االربعاء الواقع فيه 2019/04/24
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عــائــدة ل ــ"ش ــراء كــابــات كـهــربــائـيــة" وفقًا
لدفتر ال ـشــروط الـخــاص املــوضــوع لهذه
الغاية وذلــك في املكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح ـ ـ ملك الشدراوي
ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قــرب مستشفى قلب يسوع
لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع فــي
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تـقــدم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 673
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قبل
ال ـظ ـه ــر مـ ــن ي ـ ــوم االرب ـ ـع ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 2019/05/08تـ ـج ــري م ــؤسـ ـس ــة م ـي ــاه
ب ـيــروت وجـبــل لـبـنــان مناقصة عمومية
بطريقة الـظــرف املختوم عــائــدة لـ"تعزيل
اقنية الــري في قضائي جبيل وكسروان
لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان"
وفـقــا لــدفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص املــوضــوع
لـهــذه الـغــايــة وذل ــك فــي املـكـتــب الرئيسي
ال ـكــائــن فــي ش ــارع ســامــي الـصـلــح ـ ـ ـ ملك
الشدراوي ـ ـ بيروت.

تعلن الهيئة التأسيسية
لنقابة محرتيف التزيني والتجميل الدولية
إجراء إنتخاب أول مجلس للنقابة بتاريخ  7/5/2019يف مقرها سن الفيل صالون نبيل
متى من الساعة الرابعة حتى الخامسة عرصا ً وإذا مل يكتمل النصاب تعاد اإلنتخابات
بعد أسبوع يف نفس املكان والزمان مبن حرض .ملن يرغب اإلنتساب أو الرتشيح
اإلتصال01/500955 - 03/878460 :

ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قــرب مستشفى قلب يسوع
لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع فــي
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تـقــدم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 675

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►

ملعمل بالستيك يف
مزرعة يشوع معلم
مخرطة.
الخربة رضورية يف
قوالب البالستيك
04 - 918777
◄ خرج ولم يعد ►
فرت العاملة اإلثيوبية:
MARTA ABAYENE ANBEKO
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MOHAMMAD SHAHJAHAN
MOHAMMAD RENKO MIAH
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