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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :الصيانة املطلوبة لزوم
نظارات قصر عدل الجديدة.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن تــاريــخ 2016/9/15
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية لألشغال :املطلوبة لــزوم مطعم
ثكنة الحلو.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/9/15وذلك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :هــدم واستحداث غرفة
مع شرفة لزوم مخفر طورزيا.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/9/20وذلك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508
إعالن
إلى مجهول املقام محمد خلف العوض
هناك دعــوى تفريق مرفوعة بوجهك من
زوجـ ـت ــك فــاط ـمــة م ـح ـمــد ال ـق ــاس ــم ح ــددت
مواعيد جلساتها بتاريخ 2016/10/25
ف ـع ـل ـي ــك الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى م ـح ـك ـم ــة ص ــور
ال ـشــرع ـيــة الـسـنـيــة الس ـت ــام اسـتـحـضــار
ال ــدع ــاوى وتـحــديــد مـقــام مـخـتــار لنفسك
ضمن نطاق املحكمة وحضور الجلسات
وفي حال تخلفك تتخذ بحقك االجراءات
ً
القانونية اصوال ،وكتب في 2016/8/2
رئيس القلم
الشيخ محمود يونس
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :مختلفة ونقل حمامات
مسبقة الصنع في مجمع الضبية.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا

ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن تــاريــخ 2016/9/20
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :استحداث خيمة TOT
لـ ــزوم مــوقــع ال ـس ـي ــارات ال ـعــائــد لفصيلة
بريتال.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن ت ــاري ــخ 2016/9/8
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508
إعالن
إعـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ــادر عـ ــن الـ ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري
االضافي في النبطية
بتاريخ  2016/8/4تقدم املستدعي سالم
محمد ملحم عبر وكيلته بسمه صبره
بــاسـتــدعــاء  ،2016/115طـلـبــت بموجبه
تصحيح اســم مالك العقار /1611مـجــدل
سلم املدون به خطأ اثناء اعمال التحديد
والـتـحــريــر واع ـت ـبــاره محمد عـلــي ملحم
ً
ب ــدال مــن مـحـمــد عـلــي اح ـمــد مـلـحــم ،فمن
ل ــه اع ـ ـتـ ــراض او ل ــدي ــه م ـص ـل ـحــة ال ـت ـقــدم
باعتراض في القلم خالل مهلة عشرة ايام
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
شريف نور الدين
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة

ع ـمــوم ـيــة ألشـ ـغ ــال :ص ـيــانــة ع ــام ــة ل ــزوم
مخفر معربون ومبنى فصيلة طليا.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/9/8وذلــك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :إعادة تأهيل الحمامات
التابعة للمديرية االداري ــة املشتركة في
وزارة الداخلية والبلديات.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/9/1وذلــك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألش ـغــال :تقديم وتــركـيــب مولد
ك ـهــربــائــي م ـك ـتــوم ق ــوة /30/ك.ف.أ .مع
مـتـمـمــاتــه ل ــزوم مـبـنــى م ـفــرزة استقصاء
الجنوب.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.

أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/9/6وذلــك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عـ ـم ــومـ ـي ــة ألش ـ ـ ـغـ ـ ــال :ت ــأهـ ـي ــل حـ ـم ــام ــات
العناصر في مبنى سجن البترون.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن ت ــاري ــخ 2016/9/7
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عـمــومـيــة ألش ـغ ــال :مختلفة ل ــزوم مخفر
اكروم.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/9/7وذلــك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية لألشغال :املطلوبة ملعالجة منع
النش لزوم واجهات مبنى مجمع حبيش.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الــواردات ـ ـ دائــرة كبار املكلفني ـ ـ املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول املرفق
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ كورنيش النهر ـ ـ مبنى وزارة املالية ـ ـ الطابق األول لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص لوزارة املالية http://www.finance.gov.lb
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

شركة املنار للبترول ش.م.م.

7620

RR161952365LB

2016/06/17

2016/07/13

شركة االنوار ملواد البناء ش.م.م.

12414

RR161952348LB

2016/06/20

2016/07/15

غرانيكو

70786

RR161952334LB

2016/06/17

2016/07/13

نصار للتجارة العامة واملقاوالت ش.م.م.

165361

RR161951912LB

2016/06/20

2016/07/14

REAL ESTATE CONSTRUCTION Co Sal

1374036

RR161952396LB

2016/06/24

2016/07/13

شركة ستار للبترول ـ ـ لبنان ـ ـ ش.م.م.

2020883

RR140770755LB

2015/06/01

2015/06/19

شركة ستراك قصارجيان وولده ش.م.ل.

8513

RR140770455LB

2015/07/06

2016/06/20

بريتش ميدالند ايرويز املساهمة (فرع لبنان)

1614818

RR140770177LB

2015/08/10

2016/06/22

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1459

ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن ت ــاري ــخ 2016/9/6
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505
إعالن
إلى مجهول املقام محمد خلف العوض
هـنــاك دع ــوى نفقة مــرفــوعــة بــوجـهــك من
زوجـ ـت ــك فــاط ـمــة م ـح ـمــد ال ـق ــاس ــم ح ــددت
مواعيد جلساتها بتاريخ 2016/10/25
ف ـع ـل ـي ــك الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى م ـح ـك ـم ــة ص ــور
ال ـشــرع ـيــة الـسـنـيــة الس ـت ــام اسـتـحـضــار
ال ــدع ــاوى وتـحــديــد مـقــام مـخـتــار لنفسك
ضمن نطاق املحكمة وحضور الجلسات
وفي حال تخلفك تتخذ بحقك االجراءات
ً
القانونية اصوال ،وكتب في 2016/8/2
رئيس القلم
الشيخ محمود يونس
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم م ـح ـمــد س ـم ـيــر ف ــواز
ورام ــي أمـيــر اسـعــد غ ـنــدور ولـيــد غـنــدور
ومحمد علي غندور ونور اوربلي اسعد
غندور وعلي وائل اسعد غندور وحسني
مـحـمــد ع ـلــي وكــري ـس ـت ـيــان مـ ــاري لــويــس
بوكا من النبطية الفوقا ومجهولي محل
ً
االقــامــة ،وعـمــا باحكام امل ــادة  409أ.م.م.
تنبئكم هــذه الــدائــرة ان لديها باملعاملة
التنفيذية رقــم  2016/227املـتـكــونــه بني
سمير مزنر بوكالة املحامي علي جابر
وبينكم ان ــذارًا تنفيذيًا بموضوع تنفيذ
محضر عقد حق مــرور رقــم  4926تاريخ
 2011/4/11مسجل العطائه تاريخ لدى
كاتب عدل النبطية موسى نعة.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقكم اصــوال بانقضاء
 20يــومــا تلي النشر مضافًا اليها مهلة
االنذار.
املساعد القاضي
فاطمة سلهب
إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـي ــوف ـل ـن ــت الـ ـ ــى ح ـضــور
اجـتـمــاع مـشــاركــة للعامة ملـشــروع إنشاء
معمل معالجة النفايات الصلبة املنزلية
الـبـلــديــة عـبــر ال ـفــرز واالن ـح ــال ال ـحــراري
فــي منطقة بــاط ـ ـ جبيل يــوم الخميس
في  18آب  2016الساعة  10:00في مبنى
الكنيسة.

◄ مبوب ►
غادر ولم يعد
ف ــر ال ـعــامــل امل ـص ــري طـ ــارق عـ ــادل عطية
سـيــد اح ـمــد مــرســي م ــن م ـنــزل مـخــدومــه
السيد جــابــر عبد الـلــه اي ــوب ،ملــن يعرف
عـنــه ش ــيء ال ــرجــاء االت ـصــال عـلــى الــرقــم:
03/348149

شقة للبيع  220م - 2بيت
مري  -بناء حجر  3 -نوم 4 -
حاممات  -مطلة لبريوت
والجبل  -منظر ال يحجب
 Parking - ChemineeA/C - Chauffage
ت 70/218018 :

