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◄ إعالنات رسمية ►
غير املسددة ،ولقد حددت مهلة اقصاها
 2016/02/15لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باتجاه واحد "لالستقبال فقط"
اعتبارًا من تاريخ 2016/02/16
 2ـ ـ تقطع خـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2016/03/01وت ـس ـتــوفــى ال ـغ ــرام ــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل .ل) .اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مؤقتة
بعد م ــرور شهر واح ــد على تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2016/04/01ويعاد
وصله بعد تسديد املتأخرات املستحقة
اضـ 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 ()2016/06/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد
م ــرور شـهــريــن عـلــى تــاريــخ االل ـغــاء املــؤقــت
اعتبارًا من تاريخ  2016/06/01وتستوفى
غـ ــرامـ ــة قـ ــدرهـ ــا (  )% 2ش ـه ــري ــا وت ـح ــرر
االرقام امللغاة وتحصل املتأخرات بالطرق
القانونية املعمول بها .استنادًا إلى املادة
 45من قانون املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
املتخلفني عــن دف ــع ف ــات ــورة هــاتــف شهر
تشرين الـثــانــي عــام  2015بــاتـجــاه واحــد
"لالستقبال
فقط" اعتبارًا من تاريخ 2016/01/15
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 اشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ ـ ـ ل ــدى أي ص ـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لــوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مـصــرف عبر تــوطــن الـفــاتــورة
مقابل  2000ل .ل .لـلـفــاتــورة الــواحــدة او
اكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ ـ مـكــاتــب  LibanPostمـقــابــل  2,000ل.ل.
ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة او ب ـك ـل ـفــة 1,500ل.
ل .ل ـل ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة ع ـب ــر االش ـ ـتـ ــراك
بخدمة "جباية مــن الـعـنــوان" (لالشتراك
ب ـه ــذه ال ـخ ــدم ــة ي ـم ـكــن االت ـ ـصـ ــال بــالــرقــم
 629629/01مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2,000ل .ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبكلفة  2000ل .ل .للفاتورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة الـحـصــول عـلــى قيمة الـفــواتـيــر:
ع ـب ــر االت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى امل ـج ـي ــب ال ـصــوتــي
رقـ ـ ـ ـ ــم 1515او ع ـب ــر ص ـف ـح ــات االن ـت ــرن ــت
الـخــاصــة ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
اوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني بأحكام املرسوم رقم
( 4565/93امل ــادة الثالثة منه) وتعديله
باملرسوم  11682تاريخ  1998/1/30لجهة
تحديد مهلة أربعة اشهر لالعتراض بعد
انـتـهــاء املـهـلــة امل ـحــددة لـلــدفــع واملــذكــورة
اعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية 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 21 :كانون االول 2015
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
د .عبد املنعم يوسف
التكليف 2464
اعالن شطب سجل تجاري
من السجل التجاري في الشمال

ب ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــب ال ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب املـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
 ٢٠١٥/١٢/١٥صــدر عن حضرة القاضي
املشرف على السجل التجاري قرار قضى
ب ـش ـطــب ق ـي ــد ال ـس ـجــل الـ ـتـ ـج ــاري ال ـعــائــد
للصيدلي كلوديا جرجس حداد املسجلة
ل ــدى ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري ب ــرق ــم ٣٠٠٥٥٦٠
املـ ـع ــروف ــة ب ــاس ــم ص ـيــدل ـيــة ك ـل ــودي ــا رق ــم
التسجيل في وزارة املالية ٥٥١٥٦٥
فعلى كــل ذي مصلحة تـقــديــم اعـتــراضــه
خالل عشرة ايام من تاريخ النشر.
رئيس قلم السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة ـ ـ العقارية
برئاسة القاضي بسام مولوي
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن ش ـ ـ ــادي ال ـح ـجــل
وسمر البحيري
رقم االوراق" 105 :شركة مدنية"
ال ـج ـه ــة ط ــال ـب ــة ال ـت ـب ـل ـي ــغ :ش ــرك ــة م ــركــز
االبحاث والتدريب حول قضايا التنمية
ـ ـ شركة مدنية ـ ـ قيد التصفية
االوراق املطلوب ابالغها :القرار الصادر
بتاريخ  2015/12/17عن رئيس املحكمة
والذي قضى بموجبه:
تصديق محضر اجتماع جمعية الشركاء

لـشــركــة مــركــز االب ـح ــاث وال ـت ــدري ــب حــول
قـضــايــا التنمية (شــركــة مــدنـيــة) املنعقد
ب ـت ــاري ــخ  2011/12/28املـ ـق ــدم ب ـتــاريــخ
 2015/12/9وت ـقــريــر امل ـص ـفــي املـحــامــي
ج ـ ــون ـ ــي سـ ـلـ ـي ــم عـ ـ ـ ــوض وحـ ـ ـ ــل وشـ ـط ــب

هــذه املحكمة وذلــك فــي مهلة عشرة ايــام
من تاريخ النشر االخير.
بيروت في  21كانون االول 2015
رئيس القلم
بشرى البستاني

وتصفية شركة مركز االبحاث والتدريب
حــول قضايا التنمية (شركة مدنية) من
سجل الشركات املدنية في بيروت.
فيقتضي على من لديه اي اعتراضات او
مالحظات على ذلــك التقدم بها الــى قلم

إعادة اعالن
تجري مصلحة االبحاث العلمية الزراعية اعــادة ملناقصتني عامتني وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحددة
تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق ـ ـ البقاع:
اسم املناقصة

املوعد

التاريخ

 .1تقديم وتركيب تجهيزات وأدوات مخبرية لزوم مختبر االعالف 2016/1/26
في محطة تل العمارة

الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء

 .2تقديم وتــركـيــب مـفــروشــات وتجهيزات مكتبية ل ــزوم مختبر 2016/1/26
االعالف في محطة تل العمارة

الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثالثاء

فعلى من ّ
يهمه االمر الحصول على دفتر الشروط الخاص املودع نسخ عنه في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع لدى قسم املناقصات
وفي محطة الفنار ـ ـ جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو
خمسون الف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة مصلحة االبحاث العلمية في محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل الدوام الرسمي على
ان تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا املوعد.
تل العمارة في  28كانون االول 2015
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 2491

استراحة
2184 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 8 4

أفقيا
 -1أكبر مدن محافظة جنوب سيناء في مصر وهي مركز سياحي عاملي من أحدث مناطق
اإلستجمام في العالم –  -2بحر – العب كرة قدم برازيلي شهير معتزل –  -3عاصمة أوروبية
– أرخبيل فــي أوقيانيا حــول خــط اإلس ـتــواء يتبع كيريباتي –  -4دول – عبودية – سـ ّـور
الحديقة –  -5نعم باألجنبية – أزال أثر الطبشور عن اللوح األسود –  -6آثار جامعة بوذية
ّ
جنوبي بيهار – مدينة فلسطينية تقع شمال الضفة الغربية –  -7والد – ما بقي
في الهند
من التماثيل والقالع في التاريخ – يبس الخبز أو اللحم –  -8عمالت عربية أو فيلم قديم ألم
كلثوم – للتأوه –  -9طعام املسافر – من الحيوانات – يجري في العروق –  -10ملك إنكليزي
وزير نساء إختلف مع السلطة البابوية وإنفصل عن الكنيسة الكاثوليكية

عموديًا

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.

 -1سياسي سوفياتي ووزير الخارجية ورئيس الدولة الحاكم في جورجيا عام  -2 – 1992عظام
بالية – دولــة عربية –  -3خــاف شمال – عائلة مهندس فرنسي أول من صنع آلــة طــار بها عام
 -4 – 1890أقرع الجرس – آلة ُيطرق عليها الحديد عند الحدادين ّواألساكفة –  -5أطول أنهر فرنسا
يغطي حوضه خمس مساحة البالد – عاصمة أوروبية –  -6تنشق الرائحة – مدينة إيرانية – صفة
بال
من فقد زوجته –  -7ماركة مفاتيح وغاالت عاملية ّ – جسم جامد يستخرج من الصخر – ثوب ٍ
العباسية وكان من أقطابها أبو مسلم الخراساني –
–  -8منطقة قديمة في آسيا قامت فيها الدعوة
 -9أحرف متشابهة – ينهار ويسقط البناء –  -10مستشار زنوبيا ملكة تدمر – حرف جر

مشاهير 2184

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
 -1نظارة – عروش –  -2صنني – سكودا –  -3يرقان –  -4أنني – قول –  -5امي – كي –  -6أكدار –
مارش –  -7كارلستاد –  -8رب – متمم – اب –  -9أراه – مهل –  -10دير الزور

عموديًا
 -1نص – األكراد –  -2ظنون – كابري –  -3اي – يندر – آر –  -4رنني – املها –  -5أرست –  -6سقيم
– تموز –  -7عكا – يمام –  -8رونق – اد – مر –  -9ود – وكر – اه –  -10شارلي شابلن

حل الشبكة 2183

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ُ
مصممة عطور كويتية تعتبر األولى خليجيًا وعربيًا كخبيرة في هذا املجال.
ُمنحت في انكلترا العضوية الكاملة من مؤسسة العطور البريطانية التي تضم
عظماء صناعة العطور في العالم
ّ
يضم الى الصدر ■  = 1+4+10من
 = 4+9+2+1+6+5األرق ■ = 7+8+3+10+11
الحبوب

حل الشبكة الماضية :شارل غيرهارد

