األثنين  11كانون الثاني  2016العدد 2784

فادي عبد الكريم زين

1042813

2015/14/9 RR150923969LB

2015/22/9

رودي سبع دياب

1087558

2015/14/9 RR150923221LB

2015/22/9

باسل لطفي الشريف

1202160

2015/14/9 RR150923093LB

2015/23/9

نبيل الياس بدارو

1214208

2015/15/9 RR150923473LB

2015/22/9

عبد الرحمن احمد النحيلي

1235963

2015/15/9 RR150923898LB

2015/28/9

الرا جوزيف الحداد

1261554

2015/15/9 RR150923337LB

2015/22/9

زينب جميل عساف

1309080

2015/14/9 RR150923629LB

2015/22/9

EQUILIBRE SAL OFF
SHORE

1367566

2015/15/9 RR150924160LB

2015/22/9

مطعم بالك ليست

1444320

2015/15/9 RR150924142LB

2015/22/9

رامي جورج صادر

1537992

2015/15/9 RR150923218LB

2015/22/9

امني محمد حطب

1576978

2015/15/9 RR150923235LB

2015/29/9

اوراللوا ش.م.م

1656666

2015/14/9 RR150924139LB

2015/22/9

حسني علي قطان

1707709

2015/15/9 RR150924567LB

2015/22/9

عليا موريس ابي عاد

1803761

2015/16/9 RR150924377LB

2015/22/9

سعد حسان الخطيب

1840201

2015/16/9 RR150924686LB

2015/22/9

اشرف حسن الحسيني

2071682

2015/16/9 RR150924540LB

2015/22/9

تكنلك ش.م.م

4529

2015/23/9 RR150924099LB

2015/9/10

عبد الله علي عبد الله

65535

2015/21/9 RR150924862LB

2015/8/10

روجيه جان ماري بشارة حداد 76724

2015/21/9 RR150925196LB

2015/12/10

لطفي سامي الهرت

88172

2015/21/9 RR150924876LB

2015/8/10

جان توفيق يازجي

110162

2015/23/9 RR150924624LB

2015/9/10

احمد امني دهام محمود

122564

2015/21/9 RR150924496LB

2015/8/10

متري جميل اركيلو

150454

2015/23/9 RR150923694LB

2015/8/10

ابراهيم فؤاد قليالت

152515

2015/22/9 RR150923408LB

2015/8/10

فريد جوزيف يروانت نجار

180980

2015/18/9 RR150924385LB

2015/8/10

عبد القادر محمد بشير

241463

2015/21/9 RR150924981LB

2015/12/10

فادي طارق رمضان

247826

2015/19/9 RR150924730LB

2015/15/10

ورثة وسام احمد حمود

248785

2015/21/9 RR150924893LB

2015/8/10

كيفورك قره بت زيتونسيان

256236

2015/21/9 RR150924584LB

2015/8/10

جوزيف توفيق نبهان

258612

2015/23/9 RR150923717LB

2015/9/10

نورما كميل خليل حداد

263791

2015/22/9 RR150924598LB

2015/8/10

ميموزا عجاج العراوي

326479

2015/22/9 RR150923819LB

2015/8/10

سناء ابراهيم الالدقي

425674

2015/22/9 RR150924448LB

2015/8/10

غانم يوسف شبيب

1187138

2015/18/9 RR150923323LB

2015/8/10

سبيشاليتي فاشن غروب
(لبنان)ش م ل

1380174

2015/23/9 RR150924156LB

2015/9/10

سالي نسيم الحوراني

1401501

2015/23/9 RR150923297LB

2015/9/10

روبير اسعد شهوان

1874046

2015/21/9 RR150924638LB

2015/12/10

فوزي جمال حسن فخرو

32015

2015/28/9 RR150925179LB

2015/12/10

حسام الدين محمود املحايري

40193

2015/24/9 RR150925151LB

2015/13/10

مؤسسة دار السلوى للطباعة
والنشر والتوزيع

61918

2015/29/9 RR150924068LB

2015/12/10

مارك بول روالن كندرجي

69599

2015/23/9 RR150924655LB

2015/9/10

ماغي حبيب بارودي

151299

2015/28/9 RR150925032LB

2015/15/10

فريال عارف نكد

157189

2015/28/9 RR150924791LB

2015/8/10

ديما محمد الزيات

165159

2015/28/9 RR150924641LB

2015/8/10

سوسن سامح عرفات

190620

2015/28/9 RR150924765LB

2015/8/10

محمد احمد خالد

193534

2015/23/9 RR150922566LB

2015/12/10

محمد جمعة عبد السالم حداد 200268

2015/24/9 RR150922800LB

2015/13/10

عمر عبد الكريم اسماعيل

371506

2015/29/9 RR150923014LB

2015/12/10

رمزي وهيب سري الدين

533383

2015/28/9 RR150924465LB

2015/8/10

سامر زهير سكريه

1101333

2015/30/9 RR150925474LB

2015/12/10

نازك ملحم الخوري

1140689

2015/30/9 RR150925205LB

2015/8/10

إعالنات

19

شركة نحاس املتحدة
للخدمات ش م م

1892796

2015/28/9 RR150924235LB

2015/12/10

ربيع جمال ياسني

2017581

2015/29/9 RR150923155LB

2015/12/10

نور جواد شحاذه

2045306

2015/28/9 RR150925505LB

2015/15/10

شربل فؤاد عساف

969807

2015/30/9 RR150925253LB

2015/9/10

علي حسن صفا

1682837

2015/2/10 RR150925620LB

2015/8/10

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لشراء ملبات إنارة لزوم
محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /30 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/29عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/01/04
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 31
إعالن قضائي
تبليغ قرار استئنافي موجه لكل من
عـ ـل ــي قـ ــاسـ ــم ب ـع ـل ـب ـك ــي وق ـ ــاس ـ ــم وع ـب ـيــر
م ـص ـط ـف ــى ب ـع ـل ـب ـك ــي وزيـ ـ ـن ـ ــب ال ـ ـحـ ــاوي
وم ـ ــروان ووص ـ ــال وام ـي ــرة ودالل ومـجــد
ش ـئ ـيــم بـعـلـبـكــي وسـ ـع ــدى م ـح ـمــد قــاســم
بعلبكي املجهولي محل االقامة
قررت محكمة استئناف البقاع املدنية في
زحلة ـ ـ الغرفة الثانية بتاريخ 2016/1/7
ف ــي ال ــدع ــوى االس ـت ـئ ـنــاف ـيــة رقـ ــم اس ــاس
 2015/79املـقــدمــة مــن م ــاري انـيــس ضو
وعيسى ومحمد زهير الحاراتي ابالغكم
بالنشر القرار االستئنافي رقم 2015/300
ال ـ ـصـ ــادر ف ــي  2015/12/17وال ـق ــاض ــي
بـ ــرد االس ـت ـئ ـن ــاف اس ــاس ــا ب ـعــد رد طلب
االدخال الذي تضمنه لعدم الجدوى وعد
ال ـقــانــون ـيــة وت ـصــديــق ال ـح ـكــم املـسـتــأنــف
برمته وب ــرد طلب املستأنف عليه فسخ
الحكم املستأنف في بنده الخامس لجهة
رده رده طلب الجهة املدعية بالزام املدعى
ً
ع ـل ـي ـهــم (امل ـس ـت ــأن ـف ــن) ب ــالـ ـب ــدالت ش ـكــا
وتصديقه لـهــذه الجهة ايـضــا ورد طلب

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 12

املستأنف عليهم الحاضر بــالــزام الجهة
امل ـس ـتــأن ـفــة ب ــدف ــع الـ ـب ــدالت ع ــن االش ـغ ــال
ً
باملعدل وللمدة املحددين من قبلهم شكال
لـعــدم دف ــع الــرســم الـنـسـبــي املـتــوجــب عن
طلبهم ورد طلب كل من الجهة املستأنفة
واملـ ـسـ ـت ــأن ــف ع ـل ـي ـهــم ب ــال ـح ـك ــم بــال ـع ـطــل
والضرر.
فيقتضي حضوركم بــالــذات أو بواسطة
مــن ينوب عنكم قانونًا الــى قلم املحكمة
فــي زحـلــة لتبلغ ال ـقــرار االستئنافي رقم
 2015/300ت ــاري ــخ  2015/12/17وذل ــك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هذا االعــان في الجريدة وتعليق نسخة
ع ـن ــه ع ـل ــى ل ــوح ــة االع ـ ــان ـ ــات ف ــي اي ـ ــوان
املحكمة واال يتم التبليغ بانقضاء هذه
املهلة.
رئيس القلم
علي أبو شاهني
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض السـ ـ ـت ـ ــدراج م ــزاي ــدة
لبيع مــواد غير صالحة لالستعمال في
مــديــري ـت ــي ال ـت ــوزي ــع ف ــي بـ ـي ــروت وج ـبــل
لبنان واملـنــاطــق وبـعــض معامل االنـتــاج
ومحطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/29عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/01/04
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 33

