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إعالن تلزيم
ت��ع��ل��ن امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وارد امل��ائ��ي��ة
وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
اس����ت����دراج ع�����روض ع��ل��ى أس�����اس ت��ق��دي��م
أس���ع���ار م���ع ت��خ��ف��ي��ض م����دة اإلع���ل��ان ال��ى
خ��م��س��ة أي������ام ب����ن ً
����اء ع���ل���ى م���واف���ق���ة وزي����ر
ال���ط���اق���ة وامل�����ي�����اه ب���ت���اري���خ 2012/9/21
لتنفيذ مشروع تأهيل أقنية ري في بلدة
شرتون _ قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الثالثاء الواقع فيه .2012/10/16
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال����راب����ع����ة ع���ل���ى األق�������ل ل��ت��ن��ف��ي��ذ ص��ف��ق��ات
األشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال��ت��ل��زي��م ت��ق��دي��م ع��روض��ه��م ق��ب��ل ال��س��اع��ة
الثانية ع��ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
ال��ي��وم امل��ح��دد لجلسة ف��ض ال���ع���روض _
وف����ق ن���ص���وص دف���ت���ر ال���ش���روط ال��خ��اص
ال�����ذي ي��م��ك��ن االط���ل��اع وال���ح���ص���ول عليه
ف����ي امل����دي����ري����ة ال���ع���ام���ة ل����ل����م����وارد امل��ائ��ي��ة
وال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة _ م���ص���ل���ح���ة ال������دي������وان _
كورنيش النهر.
بيروت في 25 :أيلول 2012
املدير العام للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2024
إعالن عن مناقصة عمومية
ال��س��اع��ة ( )11.00ت���اري���خ 2012/10/31
س��ت��ج��ري امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة ل���ق���وى األم���ن
ال����داخ����ل����ي ف�����ي م���ك���ت���ب ال���ت���ل���زي���م _ امل���ق���ر
العام ،مناقصة عمومية لتلزيم تحديث
املقسمات الهاتفية العائدة لثكنات (املقر
العام _ الحلو _ بربر الخازن) .للراغبني،
االط���ل���اع ع���ل���ى دف���ت���ر ال����ش����روط ال���خ���اص
ع��ل��ى امل���وق���ع  WWW.isf.gov.lbوت��ق��دم
ال��ع��روض لغاية الساعة ( )13.00تاريخ
.2012/10/30
بيروت في 2012/9/25
رئيس اإلدارة املركزية
العميد محمد قاسم
التكليف 2028
إعالن عن مناقصة عمومية
ال��س��اع��ة ( )11.00ت���اري���خ 2012/10/24
س��ت��ج��ري امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة ل���ق���وى األم���ن
الداخلي في مكتب التلزيم _ املقر العام،
مناقصة عمومية لتلزيم ف��رن سيراميك
لزوم مركز إميل الحلو الطبي .للراغبني،
االط���ل���اع ع���ل���ى دف���ت���ر ال����ش����روط ال���خ���اص
ع��ل��ى امل���وق���ع  WWW.isf.gov.lbوت��ق��دي��م
ال��ع��روض لغاية الساعة ( )13.00تاريخ
.2012/10/23
بيروت في 2012/9/25
رئيس اإلدارة املركزية
العميد محمد قاسم
التكليف 2028
إعالن عن مناقصة عمومية
ال���س���اع���ة ( )9.00ت����اري����خ 2012/10/24
س��ت��ج��ري امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة ل���ق���وى األم���ن
الداخلي في مكتب التلزيم _ املقر العام،
مناقصة عمومية لتلزيم ب��زات كبردين
ش��ت��وي��ة .ل��ل��راغ��ب�ين ،االط��ل��اع ع��ل��ى دف��ت��ر
الشروط الخاص على املوقع WWW.isf.
 gov.lbوتقديم ال��ع��روض لغاية الساعة
( )13.00تاريخ .2012/10/23
بيروت في 2012/9/25
رئيس اإلدارة املركزية
العميد محمد قاسم
التكليف 2028
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم األربعاء املوافق
في  24من شهر تشرين األول 2012
تجري وزارة اإلع�لام في مركزها الكائن
في الصنائع _ بيروت استدراج عروض
ل��ص��ي��ان��ة م��ك��ي��ف��ات ف���ي م���دي���ري���ة اإلذاع�����ة
اللبنانية في وزارة اإلعالم
التأمني املؤقت :مليونا ليرة لبنانية
طريقة التلزيم :تقديم أسعار
ال������ع������ارض ال���������ذي ي����ح����ق ل������ه االش������ت������راك:
األشخاص الحقيقيون واملعنويون الذين
يتعاطون تجارة األصناف املطلوبة.

ت����ق����دم ال�����ع�����روض وف������ق ن����ص����وص دف���ت���ر
ال��ش��روط ال��ذي يمكن الحصول عليه من
قسم ال��ل��وازم في ال���وزارة .يجب أن تصل
العروض الى ديوان ال��وزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم الثالثاء املوافق في
 23من شهر تشرين األول .2012
بيروت في 25 :أيلول 2012
وزير اإلعالم
وليد الداعوق
التكليف 2025
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
الرئيس القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة رقم 2012/540
ب��ت��اري��خ  2012/9/6ت���ق���رر إب��ل��اغ امل��ن��ف��ذ
عليه رب��ي��ع محمد أب��و ه���واش املقيم في
ص��ور واملسافر ف��ي ال��دان��م��ارك ومجهول
م���ح���ل اإلق����ام����ة ه���ن���اك ب����ض����رورة وج����وب
ح���ض���وره ال����ى دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ف���ي ص��ور
لتبلغ االستحضار التنفيذي املقدم من
امل���ن���ف���ذة رن����ا أح���م���د ال���ع���وض ب��م��وض��وع
ن��ف��ق��ة ،وإال اع��ت��ب��ر ك���ل ت��ب��ل��ي��غ ل���ك ضمن
نطاق الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
علي حجازي
إعالن بيع مؤسسة
ال��ب��ائ��ع :ع��ب��د ال��ك��ري��م محمد ع��ب��د الكريم
الحسن مقيم في طرابلس الضم والفرز
بناية املصري
الشاري :عمر نور الدين جوهر مقيم في
طرابلس الضم والفرز بناية نشابة
م��وض��وع ال��ب��ي��ع :م��ؤس��س��ة روم���ا الكائنة
ف��ي ط��راب��ل��س ال��زاه��ري��ة على ال��ع��ق��ار 162
واملسجلة برقم خاص  3800228بجميع
عناصرها بمبلغ خمسة وستني مليون
ليرة.
تاريخ العقد 2012/8/11
تاريخ التسجيل 2012/9/25
لالعتراض عشرة أيام من آخر نشر.
أمني السجل التجاري في الشمال
فيصل حالق
إعالن تلزيم
ت��ع��ل��ن امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وارد امل��ائ��ي��ة
وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
اس����ت����دراج ع�����روض ع��ل��ى أس�����اس ت��ق��دي��م
أس���ع���ار م���ع ت��خ��ف��ي��ض م����دة اإلع���ل��ان ال��ى
خ��م��س��ة أي������ام ب����ن ً
����اء ع���ل���ى م���واف���ق���ة وزي����ر
ال���ط���اق���ة وامل�����ي�����اه ب���ت���اري���خ 2012/9/21
لتنفيذ مشروع تأهيل أقنية ري في بلدة
كفور العربي _ قضاء البترون.
ت����ج����ري ع���م���ل���ي���ة ال����ت����ل����زي����م ف�����ي ال���س���اع���ة
ال��ع��اش��رة م���ن ي���وم األرب���ع���اء ال���واق���ع فيه
.2012/10/17
فعلى املتعهدين املصنفني ف��ي ال��درج��ة
ال����راب����ع����ة ع���ل���ى األق�������ل ل��ت��ن��ف��ي��ذ ص��ف��ق��ات
األشغال املائية الراغبني باالشتراك بهذا
ال��ت��ل��زي��م ت��ق��دي��م ع��روض��ه��م ق��ب��ل ال��س��اع��ة
الثانية ع��ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
ال��ي��وم امل��ح��دد لجلسة ف��ض ال���ع���روض _
وف����ق ن���ص���وص دف���ت���ر ال���ش���روط ال��خ��اص
ال�����ذي ي��م��ك��ن االط���ل��اع وال���ح���ص���ول عليه
ف����ي امل����دي����ري����ة ال���ع���ام���ة ل����ل����م����وارد امل��ائ��ي��ة
وال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة _ م���ص���ل���ح���ة ال������دي������وان _
كورنيش النهر.
بيروت في 25 :أيلول 2012
املدير العام للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2022
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم صيدلية
ب���ن ً
���اء ع��ل��ى ال��ط��ل��ب ت���اري���خ 2012/9/24
تقرر تعديل االس��م التجاري للصيدلية
امل���ع���روف���ة ب��اس��م «ص��ي��دل��ي��ة ال��ص��وي��ري»
امل���س���ج���ل���ة ت����ح����ت رق�������م 2006/400828
ليصبح« :صيدلية البقاع الكبرى»
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة االلتزام الضريبي
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية في لبنان الجنوبي /
صيدا /السراي الحكومي ـ الطابق الثاني
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلع�لام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني.
اسم املكلف
حسن حسني خليفة

رقم املكلف
225155

رقم البريد املضمون
RR009206394LB

تاريخ الزيارة الثانية
2012/07/31

تاريخ اللصق
2012/08/10

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسن
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة االلتزام الضريبي
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية في لبنان الجنوبي /
صيدا /السراي الحكومي ـ الطابق الثاني
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلع�لام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني.
اسم املكلف
احمد اسماعيل ارغوال (ورثة)
بالل مصطفى طالب الدنب
قدموس للتجارة واملقاوالت العامة ش.م.م.
علي عارف قصب
وليد ابراهيم غزال
محمد مصطفى الدرزي
حسن محمد بزون
طالل حسني اسعد
عارف عمر عكره
محمد رضوان عبد السالم القطب
سامي محمد عفيف حجازي
سعد الدين كرم جردلي

رقم املكلف
60889
78264
192025
243268
378622
529431
544956
547131
549595
564758
1075228
2358429

رقم البريد املضمون
RR009206319LB
RR009722145LB
RR009722208LB
RR009206421LB
RR009722202LB
RR009206316LB
RR009206330LB
RR009206287LB
RR009206412LB
RR009722203LB
RR009206408LB
RR009722179LB

تاريخ الزيارة الثانية
2012/07/10
2012/07/09
2012/07/09
2012/07/10
2012/07/09
2012/07/10
2012/07/09
2012/07/09
2012/07/10
2012/07/10
2012/07/09
2012/07/09

تاريخ اللصق
2012/07/23
2012/07/24
2012/07/23
2012/07/23
2012/07/23
2012/07/23
2012/07/24
2012/07/23
2012/07/23
2012/07/24
2012/07/24
2012/07/24

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسن
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة االلتزام الضريبي
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية في لبنان الجنوبي /
صيدا /السراي الحكومي ـ الطابق الثاني
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلع�لام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني.
اسم املكلف
محمد محمود ابو عزه
عبد القادر صالح مهنا
عباس محمد مسلماني
موسى علي عزام
سميره يوسف سعد
محمد طارق حلبي
احمد كامل نجم
 B.T.N.D-H.CHش.م.م.
سعاد امني روميه

رقم املكلف
332052
1206871
1575629
2409611
2429850
2595868
2616030
2642400
2653217

رقم البريد املضمون
RR009722519LB
RR009722411LB
RR009722434LB
RR009722430LB
RR009722447LB
RR009722377LB
RR009722383LB
RR009722391LB
RR009722397LB

تاريخ الزيارة الثانية
2012/08/13
2012/08/14
2012/08/13
2012/08/14
2012/08/14
2012/08/13
2012/08/14
2012/08/13
2012/08/14

تاريخ اللصق
2012/08/29
2012/08/28
2012/08/28
2012/08/28
2012/08/29
2012/08/28
2012/08/29
2012/08/28
2012/08/29

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسن
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ مديرية املالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة االلتزام الضريبي
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية االقليمية في لبنان الجنوبي /
صيدا /السراي الحكومي ـ الطابق الثاني
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلع�لام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني.
اسم املكلف
شركة صيدون لصناعة وتجارة البالط واعمال الديكور
شركة صيدون لصناعة وتجارة البالط واعمال الديكور
جمال محمد الشعار
كارن علي الزين
جمعية البر واالحسان ـ الغازية

رقم املكلف رقم البريد املضمون
RR009722183LB
12943
RR009722180LB
12943
RR009206347LB
167906
RR009206285LB
552183
RR009722200LB 2407886

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
2012/08/02
2012/07/17
2012/08/02
2012/07/17
2012/08/01
2012/07/16
2012/08/02
2012/07/16
2012/08/01
2012/07/16

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسن

